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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพ กลไกองค์การแห่งการเรียนรู้ การ
รั บ รู้ ค วามสามารถของตน และความส าเร็ จ ของโรงเรี ยนเอกชนไทยในศตวรรษที่ 21 2) ศึก ษา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าแบบเปลี่ ย นสภาพ กลไกองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ การรั บ รู้
ความสามารถของตน และความสาเร็จของโรงเรียนฯ และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมที่มีต่อความสาเร็จของโรงเรียนเอกชนไทยในศตวรรษที่ 21 การวิจัยเป็น
ของความสาเร็จของโรงเรียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการบริหารการศึกษา จานวน 8 คน ระยะที่ 2 เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร และตัวแบบในการวิจัยกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ เลือกกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลื อกผู้ อานวยการโรงเรียนเอกชนที่มีขนาดจานวน
นักเรียนมากที่สุดในประเทศ จานวน 420 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย คือ การสนทนากลุ่ม และ
แบบสอบถามโดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพทางเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน และมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแบบเพียร์สัน การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
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ผลการวิจัย พบว่า 1) พฤติกรรมตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโรงเรียนเอกชนไทยในศตวรรษที่ 21 จากการ
สนทนากลุ่ม สอดคล้องกับ Texas Accountability Intervention System (2013) ประกอบด้วย
ผลสั มฤทธิ์ทางวิชาการ การใช้ข้อมูลวางแผน การมีภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผ ล การมีส่ว นร่วมของ
ผู้ปกครองและชุมชน บรรยากาศโรงเรียน และคุณภาพครู 2) ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพ กลไก
องค์การแห่งการเรียนรู้ การรับรู้ความสามารถของตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความสาเร็จของ
โรงเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 และ 3) กลไกองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ การรั บ รู้
ความสามารถของตน และภาวะผู้นาการเปลี่ยนสภาพ มีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จของโรงเรียน
เอกชนไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.544, 0.247 และ 0.027 ตามลาดับ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนสภาพ และกลไกองค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสาเร็จของ
โรงเรียนเอกชนไทยในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านทางการรับรู้ความสามารถของตน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.049 และ 0.176 ตามลาดับ
คาสาคัญ: ความสาเร็จ โรงเรียนเอกชน ศตวรรษที่ 21
Abstract
The objectives of this research were to; 1) study transformational leadership, learning
organizational mechanism, self-efficacy, and school success of Thai private schools in
the 21st century 2) study the relationship among transformational leadership, learning
organizational mechanism, self-efficacy, and school success and 3) linear relationship
and the influence to the school success. The research was designed as a mixedmethod divided into 2 phases; the first phase was a qualitative research purposed to
find the behavior indicator observed variables of school success using focus group
method by 8 experts in education administration, and the second phase was a
quantitative research purposed to test the causal relationship among the variables
and test of research model by the empirical information. The sampling population
was a purposed sampling using 420 private school directors which listed the highest
number of students in Thailand. The research tools were a focus group for the
qualitative phase and questionnaire for the quantitative phase which approved the
content validity by 5 experts in education administration and resulted its reliability at
0.93. The data were analyzed in Pearson’s product moment correlation coefficient,
confirmatory factor analysis, and structural equation model.
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The research revealed that; 1) the behavior indicators school success of Thai private
schools in the 21st century is conformed to Texas Accountability Intervention System
(2013) consisted of academic performance, the use of data for planning, leadership
effectiveness, family and community engagement, climate of school, and teacher
quality 2) transformational leadership, learning organizational mechanism, self-efficacy,
and school success are related positively at .01 statistical significantly and 3) learning
organizational mechanism, self-efficacy, and transformational leadership influence
directly to school success with coefficient of influence 0.544, 0.247, and 0.027
respectively; and transformational leadership and learning organizational mechanism
influence school success moderated by self-efficacy with coefficient of influence
0.049 and 0.176 respectively.
Keywords: success, Thai private schools, 21st century
บทนา
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์
ท้าทาย และซับซ้อน เป็นการจัดศึกษาที่จะทาให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเต็มไป
ด้วยสิ่งท้าทาย และปัญหา รวมทั้งโอกาสและสิ่งที่เป็นไปได้ใหม่ ๆ โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะเป็น
โรงเรียนที่มีหลักสูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐาน เป็นหลักสูตรที่ให้นักเรียนเกี่ยวข้องกับปัญหาในโลกที่
เป็นจริง เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ และคาถามเกี่ยวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคม
และสากล (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556)
ความสาเร็จของโรงเรียนเอกชนในการจัดการศึกษา คือ การที่ได้รับการยอมรับของสังคม ทั้ง
ในด้านคุณภาพนักเรีย น คุณภาพครู และคุณภาพของผู้บริหารในการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับ
โรงเรียนรัฐ ดังนั้นโรงเรียนเอกชนจึงต้องหาจุดเด่นในการบริหารที่ได้มาซึ่งความสาเร็จและมีความ
แตกต่างไปจากโรงเรียนรัฐ (สุชาดา อังศุจินดา, 2553) การนารูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับ
ศตวรรษที่ 21 หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบความต้องการของสังคมในด้านการศึกษา เข้ามาผนวก
ในการสร้ างความส าเร็ จ ก็จ ะสามารถท าให้ ค วามส าเร็จ ที่เ กิ ดขึ้ นนั้ นมี ค วามแตกต่ างในคุ ณภาพ
การศึกษา
ผู้บริหารหรือผู้อานวยการโรงเรียนเอกชนจึงต้องรู้จักการบริหารจัดการการศึกษาในสภาวะที่
แตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงสู่ความสาเร็จและความเป็นเลิศ กล่าวคือ จะต้องบริหารหรือจัดการ
การศึกษาที่ตอบสนองต่อสภาวการณ์ที่เผชิญอยู่ สภาพโรงเรียนที่มีความแตกต่าง และจะต้องเผชิญ
กับสภาวการณ์ที่แตกต่างกันให้เกิดความสาเร็จของโรงเรียนมากที่สุด รู้จักการกลไกในการบริหาร

39

บทความวิจัย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน – กันยายน 2562)

จัดการองค์การ และความตระหนักถึงการรับรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการของตัวผู้บริหารเอง
เพื่อตอบสนองตัวแปรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบมายังความสาเร็จของโรงเรียนรวมทั้ง
จาเป็นต้องอ่านและพยายามแปรสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อ
ประสานงานในกิจกรรมที่ต้องกระทาทั้งหมดของโรงเรียน ซึ่งความสาเร็จของโรงเรียนตามแนวคิดของ
Texas Accountability Intervention System (TAIS) (2013) ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ
1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 2) การใช้ข้อมูลวางแผน 3) การมีภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผล 4) การเพิ่มเวลา
เรียนรู้ 5) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 6) บรรยากาศโรงเรียน และ 7) คุณภาพครู
จากความเปลี่ยนแปลงข้างต้น ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจาเป็นต้องมีคุณลักษณะและบริบทที่
แตกต่างจากในยุคที่ผ่านมาเพื่อการขับเคลื่อนองค์การสู่ความสาเร็จ และเกิดประสิทธิผลของโรงเรียน
อย่างสูงสุด และซึ่งคุณลักษณะและบริบทดังกล่าวประกอบด้วยภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพ กลไก
องค์การแห่งการเรียนรู้ และการรับรู้ความสามารถของตน ซึ่งพบว่าคุณลักษณะและบริบทจะมีความ
เกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลต่อการนาองค์การไปสู่ความสาเร็จ
ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพซึ่งเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพ ลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติ และ
สมมติฐานของบุคลากรในองค์การ สร้างความผูกพันในการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่
สาคัญ นอกจากนี้ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพยังเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผู้นาที่มีต่อผู้ตาม ซึ่งอิทธิพล
นั้นเป็นการให้อานาจแก่ผู้ตามให้กลับกลายมาเป็นผู้นา และผู้ที่เปลี่ยนแปลงหน่วยงานในกระบวนการ
ของการเปลี่ยนแปลงองค์การ Bass and Avolio (2004) ได้กาหนดองค์ประกอบของภาวะผู้นาแบบ
เปลี่ยนสภาพไว้ 5 องค์ประกอบ คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ที่เป็นคุณลักษณะ 2) การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ที่เป็นพฤติกรรม 3) การสร้างแรงบันดาลใจ 4) การกระตุ้นทางปัญญา และ
5) การตระหนักถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
กลไกองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้นาองค์การจะต้องส่งเสริมให้มีการทดลอง ส่งเสริมให้มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อติดตามความก้าวหน้า และแนวโน้มต่าง ๆ รวมถึงมีการวิเคราะห์
โดยจัดให้มีการสนทนา อภิปราย และตีความเพื่อศึกษา เข้าใจ และระบุปัญหาสู่การหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา พร้อมกับการจัดให้มีการถ่ายโอนข้อมูล ทั้งนี้ Popper and Lipshitz (2000) ได้กาหนดกลไก
แห่งการเรียนรู้ขององค์การ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) หน่วยความจาองค์การ 2) การได้มา
ซึ่งข้อมูล 3) การกระจายข้อมูล 4) การนาข้อมูลกลับมาใช้ และ 5) การแปลข้อมูล
การรับรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็นความเชื่อของบุคคลที่มีต่อความสามารถของตนเอง
ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดผลผลิตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้เป็นการประเมิ นจากประสบการณ์
ที่เกิดขึ้นในอดีต และมีผลต่อการตัดสินใจต่อการแสดงพฤติกรรมใด ๆ เพื่อจัดการหรือตอบสนองต่อ
ประสบการณ์ที่ต้องเผชิญให้เป็นไปตามความคาดหวังที่ตั้งไว้ แนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของ
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ตน Bandura (1978) ได้ระบุไว้ 4 องค์ประกอบ คือ 1) การประสบความสาเร็จ 2) การใช้ตัวแบบ
3) การใช้คาพูดชักจูง และ 4) การกระตุ้นทางอารมณ์
ด้วยเหตุผล และความจาเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสาเร็จของโรงเรียน
เอกชนไทยในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพ กลไกองค์การแห่งการเรียนรู้ ผ่านการ
รับรู้ความสามารถของตน เพื่อสร้างความตระหนักในความสาคัญ สนองการเปลี่ยนแปลง เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าแบบเปลี่ ย นสภาพ กลไกองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ การรั บ รู้
ความสามารถของตน และความสาเร็จของโรงเรียนเอกชนไทยในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพ กลไกองค์การแห่งการเรียนรู้
การรับรู้ความสามารถของตน และความสาเร็จของโรงเรียน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความสาเร็จ
ของโรงเรียนเอกชนไทยในศตวรรษที่ 21
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีวิจัยแบบเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งทาการศึกษาโดยการสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อ
ค้นหาพฤติกรรมบ่ งชี้ความส าเร็ จของโรงเรียนเอกชนตามการรับรู้ข องผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ทางการบริหาร
การศึกษา 8 คน ประกอบด้วย อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต ผู้อานวยการ ครู และผู้ปกครองโรงเรียน โดยใช้
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความสาเร็จของโรงเรียน (school success) อ้างอิงจากความสาเร็จ
ของโรงเรียนตามแนวคิดของ Texas Accountability Intervention System (TAIS) (2013)
ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรใน
การวิจั ย เป็น การศึกษาเชิงปริ มาณ เพื่อทดสอบตัว แบบในการวิจัย กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้
แบบสอบถามที่ เ กี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าแบบเปลี่ ย นสภาพ กลไกองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ การรั บ รู้
ความสามารถของตน และความสาเร็จของโรงเรียน (ที่ได้จากการค้นหาพฤติกรรมตัวบ่งชี้ในระยะที่ 1)
โดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงทางเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางการบริหารการศึกษา จานวน
5 คน และมีผ่านการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78, 0.86,
0.77 และ 0.82 ตามลาดับ
ผลการวิจัย
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1. จากการวิจัยในด้านความสาเร็จของโรงเรียนเอกชนไทยในศตวรรษที่ 21 ในระยะที่ 1 เป็น
การวิจัยโดยวิธีการสนทนากลุ่ม (focus group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการบริหารการศึกษาจานวน
8 คน ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งจากภาครัฐ โรงเรียนเอกชน และผู้ปกครอง ประกอบด้วย
อดี ตปลั ด กระทรวงศึ กษาธิ ก าร นั ก วิเ คราะห์ นโยบายและแผนส านัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต ผู้ อานวยการ ครู และผู้ปกครองโรงเรียนเพื่อหาพฤติกรรมตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของโรงเรียนโดยใช้กรอบแนวคิดความสาเร็จของโรงเรียน (school success) ของ TAIS
(2013) อันประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 2) การใช้ข้อมูลวางแผน
3) การมีภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผล 4) การเพิ่มเวลาเรียนรู้ 5) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
6) บรรยากาศโรงเรียน และ 7) คุณภาพครู จากการสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสาเร็จของโรงเรียนเอกชนที่ควรจะต้องมีความแตกต่างจากโรงเรียนรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
บริ ห ารงาน การมีภ าวะความเป็ น ผู้ นาของผู้ บริห ารมีส่ ว นส าคัญ อย่างมากตั้งแต่การคิด วางแผน
จนกระทั่งปฏิบัติ และติดตามผล ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรภายในโรงเรียนด้านบุคลากร
และอาคารสถานที่ การสร้างสภาพแวดล้อมในการทางาน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการ
บริ ห ารจั ดการและการจั ดการเรี ย นรู้ทั้งในและนอกห้ อ งเรียน นอกจากนี้การจัดการศึกษาที่ดีใ น
ปัจจุบันจะต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงจะทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ดี และยังทาให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้เพื่อให้ตอบสนองกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จาก
ความคิดเห็นดังกล่าว ผู้ทรงคุณวุฒิได้สรุปว่ามีเพียง 6 องค์ประกอบที่เหมาะสมและสามารถใช้ได้กับ
บริบทการศึกษาของประเทศไทย คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 2) การใช้ข้อมูลวางแผน 3) การมี
ภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผล 4) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุม ชน 5) บรรยากาศโรงเรียน และ
6) คุณภาพครู สาหรับองค์ประกอบการเพิ่มเวลาเรียนรู้นั้น หลักสูตรของประเทศไทยมีการจัดเนื้อหา
และเวลาเรียนที่มากเกินไป หากจะเพิ่มเวลาอีกคงไม่เหมาะสม แต่ควรจะนาองค์ประกอบการเพิ่ม
เวลาเรียนรู้ไปผนวกไว้กับองค์ประกอบผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ในระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาด้วยการส่ งแบบสอบถามไปยังผู้ อานวยการ
โรงเรียนเอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 420 คน จากทั้งหมด 1,348 คน ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง โดยเจาะจงผู้อานวยการโรงเรียนเอกชนที่มีจานวนนักเรียนมากที่สุดของประเทศ ตามบัญชีข้อมูล
ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามเทคนิคการใช้สถิติ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) ซึ่งมีการกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง 5 - 20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้ (Hair et al., 2010) โดยการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรสังเกตได้ก่อน
ทาการสนทนากลุ่มจานวน 21 ตัวแปร จากภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพ (Bass and Avolio, 2004)
กลไกองค์การแห่งการเรียนรู้ (Popper and Lipshitz, 2000) การรับรู้ความสามารถของตน (Bandura,
1978) และความสาเร็จของโรงเรียน (TAIS, 2013) และกาหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ร้อยละ 95 จึงมี
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ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 420 ผู้อานวยการโรงเรียนเอกชนได้ตอบกลับแบบสอบถามทั้งโดยทาง
ไปรษณีย์และทางแอปพลิเคชันสาเร็จรูปรวม 401 ฉบับ จาก 420 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.48
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผู้อานวยการโรงเรีย นเอกชน 1) มีความคิดเห็ นต่อภาวะผู้ นาแบบเปลี่ยนสภาพ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.75, SD = 0.25) 2) มีความคิดเห็นต่อกลไกองค์การแห่งการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.66, SD = 0.31) 3) มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ความสามารถของตน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.68, SD = 0.32) และ 4) ความคิดเห็นต่อความสาเร็จของโรงเรียนเอกชน อยู่
ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, SD = 0.33)
2. ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพ กลไกองค์การแห่งการเรียนรู้ และการรับรู้ความสามารถของ
ตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสาเร็จของโรงเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพ กลไกองค์การแห่งการเรียนรู้ การรับรู้ความสามารถของตน
และความสาเร็จของโรงเรียน มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อกันทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ 1) กลุ่มตัวแปร
ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จของโรงเรียนเอกชน มี 3 ตัวแปร โดยมีอิทธิพลทางตรงในทางบวก
ต่อความสาเร็จของโรงเรียน ได้แก่ กลไกองค์การแห่งการเรียนรู้ การรับรู้ความสามารถของตน และ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนสภาพ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.544, 0.247 และ 0.027 ตามลาดับ
และ 2) กลุ่มตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสาเร็จของโรงเรียนเอกชน มี 2 ตัวแปร ได้แก่ ภาวะ
ผู้ น าการเปลี่ ย นสภาพมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่ อ ความส าเร็ จ ของโรงเรี ย น โดยผ่ า นทางการรั บ รู้
ความสามารถของตน และกลไกองค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสาเร็จของโรงเรียน
โดยผ่ า นทางการรั บ รู้ ความสามารถของตน มี ค่า สั ม ประสิ ทธิ์ อิท ธิพลเท่ ากั บ 0.049 และ 0.176
ตามลาดับ ซึ่งแสดงว่าภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพแทบจะไม่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของโรงเรียนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อ มเท่า ไรนั ก ต่างจากกลไกองค์ การแห่ งการเรียนรู้ ที่มีอิท ธิพลทั้ง ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อความความสาเร็จของโรงเรียนมากที่สุด
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ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสาเร็จของโรงเรียนเอกชนไทยในศตวรรษที่ 21

สรุปผลการวิจัย
จากการสนทนากลุ่ม (focus group) ในระยะที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิทางการบริหารการศึกษา 8 คน
ซึ่งเป็นหาพฤติกรรมตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโรงเรียนเอกชนไทยในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กรอบแนวคิด
ความสาเร็จของโรงเรียน (school success) ของ TAIS (2013) ที่ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 2) การใช้ข้อมูลวางแผน 3) การมีภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผล 4) การ
เพิ่มเวลาเรียนรู้ 5) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 6) บรรยากาศโรงเรียน และ 7) คุณภาพ
ครู นั้น ได้สรุปข้อคิดเห็น โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) ถึงความเหมาะสมและ
สามารถใช้ได้กับ บริ บ ทการศึกษาของประเทศไทย เพียง 6 องค์ประกอบ คือ 1) ผลสั มฤทธิ์ทาง
วิชาการ 2) การใช้ข้อมูลวางแผน 3) การมีภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผล 4) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และชุ ม ชน 5) บรรยากาศโรงเรี ย น และ 6) คุ ณ ภาพครู โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส รุ ป เป็ น เอกฉั น ท์ ว่ า
องค์ประกอบที่มีความสาคัญมากที่สุด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ เพราะเห็นว่าจุดหมาย คือ ผลที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ส่วนองค์ประกอบอื่น ๆ คือ ภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผล การใช้ข้อมูลในการวางแผน การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน บรรยากาศโรงเรียน และคุณภาพครู เป็นองค์ประกอบที่จะร่วม
ผลักดันผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการไปสู่ความสาเร็จ สาหรับองค์ประกอบการเพิ่มเวลาเรียนรู้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาและให้ความเห็นว่าไม่เหมาะสมกั บบริบทการศึกษาไทย เนื่องจากหลักสูตรในประเทศไทยมี
การบรรจุเนื้อหาและรายวิชาในชั้นเรียนมากเกินความจาเป็น ต่างจากหลักสูตรในประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ยังสามารถเพิ่มเวลาเรียนรู้ในเนื้อหาได้ นอกยังเป็นการขัดนโยบายการบริหารจัดการลดเวลาเรียนเพิ่ม
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เวลารู้ พุทธศักราช 2559 อย่างไรก็ตามให้ผนวกองค์ประกอบการเพิ่มเวลาเรียนรู้ไว้กับผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ โดยใช้ช่วงเพิ่มเวลารู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พุทธศักราช 2559 ในการสอนเสริม
และเติมเต็มความรู้ทั้งในและนอกบทเรียนให้กับนักเรียน
อนึ่งหากเทียบกับเกณฑ์การประเมินของสานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประกอบไปด้ว ยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ ด้านผู้ เรียน ด้านครู และด้านผู้ บริห าร ซึ่งเป็น
มาตรฐานที่ระบุตัวบ่งชี้การประเมินโรงเรียนว่ามีผลการดาเนินการดีมากน้อยเพียงใด หากประเมินอยู่
ในระดับดีมาก หมายถึงโรงเรียนนั้น ๆ เกิดความสาเร็จ องค์ประกอบความสาเร็จตามแนวคิดของ
TAIS (2013) สามารถจัดอยู่ใน 3 มาตรฐานด้วยกัน คือ มาตรฐานด้านผู้เรียนมาจากองค์ประกอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มาตรฐานด้านครูมาจากองค์ประกอบ คุณภาพครู และมาตรฐานด้านผู้บริหาร
มาจากองค์ ป ระกอบการมี ภ าวะผู้ น าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล การใช้ ข้ อ มู ล วางแผน การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้ปกครองและชุมชน และบรรยากาศโรงเรียน
และในระยะที่ 2 ผู้อานวยการโรงเรียนเอกชน ให้ระดับความคิดเห็นในทุกองค์ประกอบของ
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, SD = 0.33) โดย
องค์ประกอบความสาเร็จของโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านบรรยากาศโรงเรียน ( = 4.68,
SD = 0.36) ทั้งนี้การสร้างบรรยากาศการทางานของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมใน
การทางานและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่กาหนดไว้ ซึ่งตัวบ่งชี้ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้อานวยการและคณะครู ตลอดจนผู้ร่วมงานทุกฝ่ายในโรงเรียน จะช่วยให้เกิดการสร้างบรรยากาศ
องค์การได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.79, SD = 0.43) ซึ่ง “ผู้นาที่สามารถสื่อสารเพื่อให้
เกิดความคาดหวังสูง เป็นแรงบันดาลใจในความมุ่งมั่นต่อการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ทาให้ผู้ตามเกิดความ
ผูกพันต่อเป้าหมาย มีความกระตือรือร้นและต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น ” (Bass and Avolio,
2004) ดังนั้นการมีปฏิสัมพันธ์หรือการสื่อสารเป็นสิ่งจาเป็นในการทางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
จากผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สหสัมพันธ์อย่างง่าย ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพ กลไก
องค์การแห่งการเรียนรู้ และการรับรู้ความสามารถของตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสาเร็จของ
โรงเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ดังภาพที่ 2) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า
ตัวแปรเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของโรงเรียน โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้
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ภาพที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพ กลไกองค์การแห่งการเรียนรู้
การรับรู้ความสามารถของตนกับความสาเร็จของโรงเรียน
1. ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสาเร็จของโรงเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ ผู้อานวยการที่มีภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพสูง ได้แก่ การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ที่มีคุณลักษณะ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ที่เป็นพฤติกรรม การสร้าง
แรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการตระหนักถึงความเป็นปัจเจกบุคคลตามแนวคิดของ
Bass and Avolio (2004) จะมีผลต่อความสาเร็จของโรงเรียนสูง ทั้งนี้เนื่องจากการมีภาวะผู้นาที่
เหมาะสม การแสดงออกถึงความเป็นผู้นาที่ดีทั้งในด้านบุคลิกภาพทางด้านเจตคติ ความคิด ความมี
คุณธรรมจริยธรรม การทางานอย่างมีระบบ รวมถึงการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง จะทาให้เกิดการ
ยอมรับในทุก ๆ ฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรครู ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ดังนั้น
เมื่อครูเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารโรงเรียนของผู้อานวยการ ทั้งความรู้ ความสามารถ ครูก็จะเกิด
ความมั่นใจ มีความสุขกับการทางาน และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และเมื่อครูเกิดคุณภาพก็
จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่ดีมีคุณภาพต่อนักเรียน นาไปสู่ความไว้วางใจเป็นที่ยกย่องและ
ยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวนาไปสู่ความสาเร็จของโรงเรียนในที่สุด
2. กลไกองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสาเร็จของโรงเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความว่ า กลไกองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยความจา
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องค์การ การได้มาซึ่งข้อมูล การกระจายข้อมูล การนาข้อมูลกลับมาใช้ และการแปลรหัสข้อมูลตาม
แนวคิดของ Popper and Lipshitz (2000) จะส่งผลต่อความสาเร็จของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก
โรงเรียนควรมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ การจัดการกับองค์ความรู้ที่มีอยู่และการ
ประยุ กต์ใช้เทคโนโลยี ทาให้ เกิดสภาพคล่ องตัว และเกิดประโยชน์สู งสุ ด อันจะนาไปสู่ การพัฒ นา
โรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การ
3. การรับรู้ความสามารถของตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสาเร็จของโรงเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความว่า การรับรู้ความสามารถของตนซึ่งประกอบด้วย การ
ประสบความสาเร็จ การใช้ตัวแบบ การใช้คาพูดชักจูง และการกระตุ้นทางอารมณ์ตามแนวคิดของ
Bandura (1978) จะส่งผลต่อความสาเร็จของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากการที่โรงเรียนจะเกิดความสาเร็จ
ขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้ตนเองของผู้อานวยการว่า ผู้อานวยการรับรู้ตนเองทั้งในด้านการครองตน
ได้แก่ การวางแผนตนเอง การจัดสรรเวลาให้กับงานการครองคน ได้แก่ การมีภาวะผู้นาทางการ
บริหาร การมีภาวะผู้นาทางวิชาการ การสร้างทัศนคติ สร้างวิสัยทัศน์ การเป็นแบบอย่างต่อเพื่อนครู
การเสริมแรงสร้างขวัญและกาลังใจ และการครองงาน ได้แก่ การปฏิบัติ การวางแผนต่อนักเรียนซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ การปฏิสัมพันธ์ การสร้างค่านิยมกับผู้ปกครองและ
ชุมชนอย่างไร

อภิปรายผล
จากผลสรุปสมมติฐานที่ว่า ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพ กลไกองค์การแห่งการเรียนรู้ การรับรู้
ความสามารถของตน และความสาเร็จของโรงเรียน มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อกัน สามารถอภิปรายได้
ดังนี้
1. ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพมีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จของโรงเรียน และมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความสาเร็จของโรงเรียนผ่านการรับรู้ความสามารถของตน จากผลการวิจัย ภาวะผู้นา
แบบเปลี่ยนสภาพมีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จของโรงเรียนและมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ
0.027 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่น้อยมากแทบจะไม่มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของโรงเรียน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากความเป็นโรงเรียนเอกชน ทาให้ผู้อานวยการต้องใช้ภาวะผู้นาที่ มีประสิทธิภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องเป็นเรื่องปกติ และด้วยภาวะผู้นาในการบริหารโรงเรียนมีหลาย
รูปแบบหลายทฤษฎี ผู้อานวยการบางโรงเรียนอาจไม่ได้ใช้ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพเป็นหลักในการ
บริหารงาน อาจใช้ทฤษฎีภาวะผู้นาอื่น หรืออาจนาทฤษฎีต่าง ๆ มาผสมผสานเพื่อเลือกรูปแบบการ
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บริหารโรงเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและลักษณะเฉพาะตัวของผู้อานวยการเอง จึงเป็นเหตุ
ให้ผู้อานวยการให้ความสาคัญกับภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพต่อความสาเร็จของโรงเรียนลดน้อยลง
นอกจากภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพจะมีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จ ของโรงเรียนแล้ว
ภาวะผู้ น าแบบเปลี่ ย นสภาพยั ง คงมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่ อ ความส าเร็ จ ของโรงเรี ย นผ่ า นการรั บ รู้
ความสามารถของตน มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.049 การจะนาพาไปซึ่งความเป็นภาวะผู้นา
การเปลี่ ยนแปลงที่มีป ระสิ ทธิภาพในศตวรรษที่ 21 นั้น ผู้อานวยการโรงเรียนจะต้ องตระหนักถึง
ความสามารถของตนเองว่ามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้
จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้ผู้อานวยการโรงเรียน
จะต้องรับรู้ถึงลักษณะและบุคลิกภาพของตน เพื่อที่จะได้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นจะได้มีความเป็นภาวะ
ผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. การรับรู้ความสามารถของตนมีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จของโรงเรียน จากผลการวิจัย
การรั บรู้ ความสามารถของตนมีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จของโรงเรียนและมีค่าสัมประสิ ทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.247 การรับรู้ความสามารถของตนของผู้อานวยการโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่มี
ความสาคัญอย่างมากในการบริหารโรงเรียนสู่ความสาเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนเอกชนไทย
เพราะต้องทาการแข่งขันกับโรงเรียนรัฐ การรับรู้ความสามารถของผู้อานวยการทั้งในด้านการประสบ
ความสาเร็จ การใช้ ตัวแบบ การใช้คาพูดชักจูง และการกระตุ้นทางอารมณ์ในการบริหารโรงเรียน
เอกชนตามแนวคิดของ Bandura (1978) จะช่วยให้ความสาเร็จของโรงเรียนเกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านการ
ใช้ตัวแบบ ผู้อานวยการโรงเรียนเอกชนบางโรงเรียนได้นาตัวแบบมาใช้ในการบริหารงาน เช่น ตัวแบบ
7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงของ Covey (2004) หรือตัวแบบหลักการ Thinking School ที่
ได้รับความร่วมมือจากประเทศนิวซีแลนด์ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียนเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จ
ของโรงเรียน
3. กลไกองค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จของโรงเรียน และมีอิทธิ พล
ทางอ้อมต่อความสาเร็จของโรงเรียนผ่านการรับรู้ความสามารถของตน จากผลการวิจัย กลไกองค์การ
แห่ งการเรี ย นรู้ มีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จของโรงเรียนและมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ
0.544 ซึ่ ง เป็ น ค่ า อิ ท ธิ พ ลสู ง สุ ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ภาวะผู้ น าแบบเปลี่ ย นสภาพ และการรั บ รู้
ความสามารถของตน การทาให้โรงเรียนเอกชนประสบความสาเร็จคงไม่เพียงแค่ตัวผู้อานวยการโรงเรียน
ครูผู้สอน สื่อช่วยสอน เพียงเท่านั้น คงจะต้องมีองค์ประกอบอื่นในการบริหารจัดการ กลไกองค์การแห่ง
การเรียนรู้เป็นทฤษฎีการบริหารจัดการที่เน้นการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบที่
สาคัญในการดาเนินกิจการตั้งแต่การสรรหาข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การนาข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ
วางแผน การนาข้อมูลที่จัดเก็บไว้มาใช้ในการดาเนินกิจกรรม สาหรับผู้บริหารโรงเรียนแล้วการทา
แผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจาปี ปฏิทินปฏิบัติการประจาปี รายงานประจาปี จะต้องใช้
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ข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บไว้ทั้งสิ้น ในแต่ละฝ่ ายของโรงเรียน หรือแม้แต่ครูผู้ส อนก็ต้องนาข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการทางานเช่นกัน
นอกจากกลไกองค์การแห่งการเรียนรู้จะมีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จของโรงเรียนแล้ว
กลไกองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ยั ง คงมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่ อ ความส าเร็ จ ของโรงเรี ย นผ่ า นการรั บ รู้
ความสามารถของตน มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.176 ทั้งนี้สืบเนื่องจากการรับรู้สามารถของตน
ของผู้อานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศมีมากน้อยเพียงใด จากแนวคิด
องค์ประกอบการประสบความสาเร็จจากทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนของ Bandura (1978)
ผู้อานวยการโรงเรี ยนจะต้องรับรู้ ว่า ตนเองมีความสามารถจะบริหารจัดการข้อมูล จะทาให้สามารถ
บริหารและนากลไกองค์การแห่งการเรียนรู้มาใช้ให้เกิดทักษะ และมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็น
กระบวนการโดยใช้วงจรเดมิง (Deming Cycle) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและบรรลุถึง
เป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียนที่ต้องการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสาเร็จของโรงเรียน
เอกชนไทยในศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้อานวยการโรงเรียนเอกชน มีดังต่อไปนี้
1. ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นเอกชนควรพั ฒ นาระบบกลไกองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ทั้ ง ด้ า น
หน่วยความจา การได้มาซึ่งข้อมูล การกระจายข้อมูล การนาข้อมูลกลับมาใช้ และการแปลรหัสข้อมูล
ให้มีบทบาทต่อการบริหารโรงเรียนมากขึ้น เพราะโดยความเป็นโรงเรียนเอกชน ข้อมูลสารสนเทศเป็น
สิ่งจาเป็นและต้องมีคุณภาพสูง ตลอดจนต้องมีความคล่องตัวในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากกว่าระบบของโรงเรียนรัฐ
2. ผู้อานวยการโรงเรียนเอกชนควรพิจารณาถึงการรับรู้ความสามารถของตนในด้านการ
ประสบความสาเร็จ หรือด้านการใช้ตัวแบบ และนาการรับรู้ความสามารถของตนนั้นมาปรับใช้กับการ
บริหารจัดการโรงเรียน เพื่อที่จะได้สร้างให้โรงเรียนเอกชนนั้น ๆ มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ มีจุดต่าง
ที่ต่างไปจากโรงเรียนอื่นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐ กล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการสร้างจุด
ต่างเพื่อเป็นจุดขายของโรงเรียน
3. ผู้อานวยการโรงเรียนเอกชนควรสร้างบรรยากาศโรงเรียนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การที่
มุ่งสนับสนุนการทางาน เป็นบรรยากาศโรงเรียนที่ขึ้นอยู่กับความไว้ใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหาร
ครู และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในโรงเรียน โดยทาให้ครูเชื่อว่าตนมีคุณค่าในฐานะเป็นผู้ที่มีส่วนทาให้โรงเรียน
ดาเนินงานและนาไปสู่ความสาเร็จของโรงเรียนได้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ครูคนหนึ่งในโรงเรียนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับภาระงานในโรงเรียนเท่านั้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
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ผู้วิจัยขอเสนอแนะประเด็นสาหรับการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. การพัฒนากลไกองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนเอกชน
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารโรงเรียนเอกชนโดยใช้กลไก
องค์การแห่งการเรียนรู้
3. รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ โ ครงสร้ า งเชิ ง สาเหตุ ข ององค์ ป ระกอบที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้
ความสามารถของผู้อานวยการโรงเรียนเอกชน
4. ตัวบ่งชี้การบริหารโรงเรียนที่ส่งเสริมบรรยากาศการทางานในโรงเรียนเอกชน
5. องค์ประกอบของความสาเร็จของโรงเรียนเอกชนในช่วงกลางของศตวรรษที่ 21
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