
18    

 
JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 1 January - April 2020 

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการสืบทอดกิจการของโรงเรียนเอกชน 

Successful Strategies for Business Succession of Private Schools 

 

อาลิสา กสิณธร 

Alisa Kasintorn 

โรงเรียนกสิณธรวิทยา เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

Kasinthon Witthaya School, Area BangKhae, Bangkok 

e-mail: Kstvty@l.com 

Received: December, 3 2019 

Revised: December, 20 2019  

Accepted: December, 24 2019  

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากลยุทธ์ในการสืบทอดกิจการของโรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอนใน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใช้รูปแบบวิจัยผสมวิธี (Mixed Methodology) แบ่งการวิจัยออกเป็น  

2 ระยะ ระยะแรกเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ือกำหนดกรอบตัวแปรกลยุทธ์ในการสืบทอกกิจการโรงเรียน

เอกชน จากเอกสารงานวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข้อง จำนวน 18 คน ใช้แบบบันทึกข้อมูล และ

แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เน้ือหาสาระ (Content Analysis และ

การใช้เทคนิคเดลฟาย ใช้ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  ส่วนระยะท่ีสองเป็นการวิจัย

ในเชิงปริมาณ เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำกลยุทธ์ท่ีศึกษาได้ไปใช้ โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างซ่ึง

เป็นเจ้าของโรงเรียนเอกชนท่ีกระจายอยู่ตามภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ จากการสุ่มตัวอย่างแบบจัดช้ัน

ภูมิตามสัดส่วน จำนวน 360 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอนุมาณใช้  

One sample t-test 

ผลการวิจัย พบว่า 1) กรอบกลยุทธ์ในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอนในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีท้ังหมด 7 ด้านหลัก ได้แก่ (1) การสร้างแผนการสืบทอดกิจการ (2) การส่ือสาร 

เพ่ือสร้างผู้สืบทอดกิจการ (3) การส่งเสริมการปกครองในครอบครัว (4) การจัดวางตัวทายาทผู้สืบทอด

กิจการ (5) การพัฒนาความพร้อมของทายาทผู้สืบทอดกิจการ (6) การปรับเปล่ียนบทบาทผู้สืบทอดกิจการ

และเจ้าของ (7) การส่งต่ออำนาจและมอบทรัพย์สินแก่ผู้สืบทอดกิจการ  2) มีความเป็นไปได้ในระดับมาก

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 ท้ังในภาพรวม และในแต่ละกลยุทธ์ย่อย สำหรับการนำไปใช้ในการสืบทอด

กิจการโรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

คำสำคัญ: แนวทางสู่ความสำเร็จ, การสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชน 
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ABSTRACT 

This research was designed to examine the guidelines for business succession of 

private schools in Thailand. The mixed methodology were design in this study, the 

process was comprised of two phases : first phase consisted of documentary analysis 

concerning family business succession and interpretation of data analysis in order to figure 

out the guidelines for business succession of private schools via Delphi Technique with 

the 18 key informants . The data were analyzed in this stage by contents analysis and 

statistical using median, mode and interquartile range. The second phase was studied the 

guideline for business succession of private schools. The sample were 360  owners of 

private schools which selected by proportional stratified random sampling method. The 

instrument was 5-level rating scale questionnaire. Data were analyzed by mean, standard 

deviation and one sample t-test. 

     The research findings were as follows  1) There were 7 major guideline for business 

succession of private schools in Thailand : (1) business succession planning; (2) communication 

for generating business successor; (3) family governance; (4) determining business successor;  

(5) developing business successor’s readiness; (6) changing roles of business successor and 

business owner and (7) transferring business control and ownership of assets.  2) The level of 

the results obtained from study the possibility of implementing the guideline for business 

succession of private schools in Thailand was highly statistical significant at .05 as a whole and in 

each element. 

 

Keywords: Guidelines for success, Private Schools

 

บทนำ 

 กิจการโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจหน่ึงของครอบครัว ซ่ึงในปัจจุบันมักจะเผชิญกับปัญหาท่ี

คล้ายคลึงกัน คือการขาดแคลนทายาทมารับช่วงดำเนินกิจการต่อ ท้ัง ๆ ท่ีโรงเรียนก็มีการพัฒนา

เจริญก้าวหน้ามาด้วยดีและมีคุณภาพ แต่ในหลักการเข้าใจว่าหากเจ้าของโรงเรียนมีแนวทางในการสืบทอด

กิจการท่ีดีแล้ว ก็เช่ือว่าจะสามารถป้องกันปัญหาดังกล่าวได้ 

 โรงเรียนเอกชนท่ีจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนในระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน ประเภทสามัญศึกษา ซ่ึงจัดการศึกษาภาคบังคับภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยเจ้าของโรงเรียนจะเป็นบุคคลสำคัญในการกำหนดให้บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ได้ทำงานร่วมกัน การบริหาร

จัดการต้องใช้กลยุทธ์ท่ีมุ่งคุณภาพต้ังแต่เร่ิมเปิดโรงเรียนเป็นต้นมา และยังต้องมีกลยุทธ์ในการสืบทอดกิจการ
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อีกด้วย เพ่ือให้โรงเรียนเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดย้ังแต่ปัจจุบันเร่ิมมีความเส่ียงท่ีจะไม่มีผู้สืบทอดกิจการต่อ  

ต้องทยอยปิดตัวเองลงเป็นลำดับ ดังท่ีหนังสือพิมพ์มติชน (2558) รายงานว่าในปี พ.ศ. 2540-2556 เฉพาะ

ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเพียงจังหวัดเดียว มีโรงเรียนเอกชนเลิกกิจการไปแล้วมากถึง 225 แห่งจาก

ท้ังหมด 800 กว่าแห่ง ท้ังน้ีเหตุสำคัญอันดับแรกคือการขาดทายาทมาสืบทอดกิจการ (คณะผู้บริหาร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน : 2560) ท่ีเป็นเช่นน้ันพบว่ามีสาเหตุจากหลายประการ 

อาทิ (1) ทายาทมีการศึกษาไม่สอดคล้องธุรกิจของครอบครัว  (2) ขาดการเตรียมความพร้อม  (3) ทายาท

ขาดความใกล้ชิดกับครอบครัว (ธีระ กนกกาญจนรัตน์, 2557) นอกจากน้ียังพบอีกว่าในหลายประเทศ  

มีเจ้าของกิจการเพียงร้อยละ 41 เท่าน้ันท่ีต้ังใจจะให้บุตรหลานสืบทอดกิจการต่อ ร้อยละ 25 ให้เป็นเจ้าของ

โดยไม่ต้องบริหารงานเอง ส่วนท่ีเหลือกว่าคร่ึงยังไม่แน่ใจว่าบุตรหลานจะสืบทอดกิจการได้สำเร็จ 

(Pricewaterhouse Coopers, 2014 : 4) 

 ในการน้ีเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว เจ้าของโรงเรียนเอกชนจึงควรมีความตระหนักในการเตรียม

ความพร้อม หาผู้ท่ีจะมารับช่วงสืบทอดกิจการ เพราะในการน้ีอาจต้องใช้เวลานานดังน้ันจึงควรมีกลยุทธ์หรือ

แนวทางในการสืบทอดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบท่ีจะตามมาภายหลังอีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น

การดำเนินงาน และกับผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ด้วยเหตุน้ีจึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาหากลยุทธ์ท่ี

เหมาะสมในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประเภทสามัญ

ศึกษา เพ่ือให้เจ้าของโรงเรียนได้พิจารณานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสืบทอดกิจการโรงเรียนจากรุ่นสู่รุ่น

อย่างต่อเน่ืองสืบต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือกำหนดกรอบกลยุทธ์ในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอนในระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย  

   2. เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำกลยุทธ์การสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอน 

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีได้ไปใช้ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางในการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ โดยใน

ระยะแรกน้ัน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายในการได้มาซ่ึงกรอบกลยุทธ์ มาจาก 

 1. ตำรา เอกสาร บทความ งานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังของไทยและต่างประเทศ  

   2. การใช้เทคนิคเดลฟาย โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ประกอบด้วย เจ้าของโรงเรียน

เอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาท่ีเคยใช้กลยุทธ์สืบทอดกิจการของตนเอง จำนวน 9 คน, เจ้าของธุรกิจ

ท่ีทราบกลยุทธ์สืบทอดกิจการเป็นอย่างดี จำนวน 9 คน และนักวิชาการท่ีเช่ียวชาญด้านกลยุทธ์สืบทอด

กิจการ จำนวน 9 คน รวมท้ังหมด 27 คน 
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 3. สาระในการวิจัย ได้แก่ กลยุทธ์หรือแนวทางสู่ความสำเร็จในการสืบทอดกิจการ ซ่ึงผู้วิจัยได้

วิเคราะห์ สังเคราะห์มาจากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน อาทิ Churchill and Hatten (1987),  

Lea (1991),  Aronoff and Ward (1992), Handler (1994), Floren (2002), Venter, Boshoff and Maas 

(2005), Poza (2010), กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ (2554), เอกชัย อภิศักด์ิกุล (2557 ก), และดนัย เทียนพุฒ 

(2558) เป็นต้น  สรุปได้กลยุทธ์หรือแนวทางสู่ความสำเร็จหลัก ๆ จำนวน 7 ด้านเพ่ือกำหนดเป็นกรอบใน 

การวิจัยเบ้ืองต้น 

 ส่วนในระยะท่ี 2 เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ เพ่ือการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำกลยุทธ์ 

ท่ีศึกษาได้ไปใช้ในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชน โดยได้กำหนดกรอบในการศึกษา ดังน้ี 

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าของผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ท่ีเปิดสอนในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย มีจำนวน 3,901 คน เน่ืองจากมี

จำนวนมาก จึงสุ่มตัวอย่างแบบจัดช้ันภูมิเป็นสัดส่วน มาศึกษาจำนวน 360 คน 

 2. สาระหลักท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนท่ีเปิด

สอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย ซ่ึงเป็นผลการวิจัยท่ีได้ในระยะแรก 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ระยะแรก 

     1. ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (Documentary Research) และสรุปเป็น

กรอบคิดเบ้ืองต้น จากน้ันศึกษาต่อด้วยเทคนิคเดลฟาย โดยส่งแบบสอบถามให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 

Informants) ในแต่ละกลุ่ม จำนวน 27 คน แสดงความคิดเห็น และหาความเห็นท่ีสอดคล้องกันของคำตอบ 

(Concensus) สอบถามท้ังหมด 3 รอบจนได้กลยุทธ์ในการสืบทอดกิจการโรงเรียนท่ีเหมาะสม  

   2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามเทคนิคเดลฟาย ซ่ึงได้

จากการศึกษา ตรวจสอบและพัฒนา จนมีความเหมาะสม สำหรับการวิจัย 

  3. วิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลหลักในรอบท่ี 1-3 ด้วยสถิติ ได้แก่ ค่ามัธยฐาน 

ฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และในการตอบคำถามแต่ละข้อมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าต่าง ๆ ดังน้ี 

 ค่ามัธยฐาน จากการตอบแบบสอบถาม 1 น้อยท่ีสุด ถึง 5 มากท่ีสุด ใช้เกณฑ์ Mid-point ในการแปล

ความหมาย ส่วนค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ หากไม่เกิน 1.5 แสดงว่าผู้เช่ียวชาญมีความเห็นท่ีสอดคล้องกัน 

(Concensus)  (ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม, 2555 : 12) 

ส่วนการวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างมัธยฐานและฐานนิยม หากมีค่าไม่เกิน 1.00 ถือว่าความ

คิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญสอดคล้องกัน  (สุมนตรี ประจวบเหมาะ, 2556 : 44) 

 ระยะท่ี 2   

 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นเจ้าของโรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอนในระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน มีจำนวน 360 คน ซ่ึงคำนวณได้จากสูตรของ Taro Yamane (1973 : 886-887) มีความคลาด
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เคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 และใช้วิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิตามสัดส่วนจากประชากรในแต่ละภาค ซ่ึงมีจำนวน

รวมกันท้ังหมด 3,901 คน (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2559 : 1-453) 

   2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สาระท่ีถามได้มาจาก

การศึกษาระยะแรก ได้พัฒนาจนมีความเหมาะสมและ มีค่าความเช่ือม่ันในการนำไปใช้วิจัย (ค่าสัมประสิทธ์ิ

อัลฟ่าของครอนบาค โดยรวมเท่ากับ 0.97) 

  3. วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการตอบแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประมาณค่า พารามิเตอร์ (Parameter) หรือจากค่า Statistics สู่ค่า 

Parameter เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ของการนำแนวทางการสืบทอดกิจการไปใช้ โดยเปรียบเทียบ 

ค่าสังเกตได้กับเกณฑ์ค่าคะแนนเฉล่ียท่ีสูงกว่าระดับความเห็นปานกลาง ( = 3.41) เป็นการประเมินโดยใช้ 

Point Criteria  ได้ใช้การทดสอบค่า t (One sample t-test) ของค่าเฉล่ียแต่ละคู่ ท่ีระดับนัยสำคัญ 

ทางสถิติ .05 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยกระบวนการของ Documentary Research และDelphi 

Technique พบว่า กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอนในระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย ตามวามเห็นท่ีสอดคล้องกันของผู้ให้ข้อมูลหลัก มีท้ังหมด 68 รายการ  

จาก 7 ด้านหลัก ได้แก่ (1) การสร้างแผนการสืบทอดกิจการ (2) การส่ือสารเพ่ือสร้างผู้สืบทอดกิจการ  

(3) การส่งเสริมการปกครองในครอบครัว (4) การจัดวางตัวทายาทผู้สืบทอดกิจการ (5) การพัฒนาความ

พร้อมของทายาทผู้สืบทอดกิจการ (6) การปรับเปล่ียนบทบาทผู้สืบทอดและเจ้าของ (7) การส่งต่ออำนาจ

และมอบทรัพย์สินแก่ผู้สืบทอดกิจการ   

 2. เจ้าของโรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ  

ของประเทศไทย มีความเห็นในระดับมาก กับกลยุทธ์ในการสืบทอดกิจการของโรงเรียนเอกชน มีจำนวน  

50 รายการท่ีสามารถนำไปใช้ได้ มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงกว่าเกณฑ์ ( = 3.41) ท่ีกำหนดไว้อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

การอภิปรายผล 

 1. การวางแผนการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชน หากสามารถเตรียมการโดยสร้างแผนการไว้อย่าง

น้อย 5 ปีก็จะทำให้ผู้ท่ีจะรับช่วงต่อมีเวลาเพียงพอพร้อมในการสืบทอดกิจการได้อย่างเต็มตัว โดยควรศึกษา

เก็บรวบรวมข้อมูล ในการวางแผน เช่น จะต้องเตรียมการในเร่ืองใดบ้าง ทำอะไร อย่างไร ใช้เวลา ทรัพยากร

เท่าใด หากทราบตัวอย่างการสืบทอดกิจการจากองค์กรหรือโรงเรียนเอกชนอ่ืน อาจพิจารณาว่าจะนำ

แนวทางจากท่ีอ่ืนมาปรับประยุกต์ใช้ได้ผลหรือไม่ ควรเขียนแผนท่ีมีการกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการ

X

X
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ต่าง ๆ ไว้ เช่น ระยะเวลาแต่ละข้ันตอน การเตรียมการให้แผนสำเร็จ ดำเนินการแต่ละเดือนอย่างต่อเน่ือง 

จนสามารถระบุปีท่ีคาดว่าจะมอบตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตให้แก่ทายาทหรือผู้ท่ีจะสืบทอด

กิจการและระบุเวลาเกษียณ หรืออาจระบุเวลาท่ีจะเปล่ียนเป็นท่ีปรึกษา ซ่ึงก็สอดคล้องกับแนวคิดของ Lea 

(1991 : 182) ท่ีกล่าวว่าเจ้าของต้องรับหน้าท่ีทำให้กระบวนการสืบทอดสำเร็จ จัดตารางเวลาในการส่งต่อ 

นอกจากน้ันพบว่าควรสร้างแผนสำรองหรือแผนฉุกเฉิน เช่น หากเกิดอุบัติเหตุท่ีแผนสืบทอดไม่สำเร็จ 

ทายาทไม่รับช่วงต่อ อาจคิดแผนสำรองท่ีจะสรรหาแต่งต้ังผู้บริหารจากคนนอกครอบครัวมาทำงานไปพลาง ๆ 

ก่อน  สอดคล้องกับ Aronoff and Ward (1992 : 15) และ Handler (1994 : 137) ท่ีกล่าวว่าอาจมีภาวะ

ฉุกเฉินท่ีทายาท ผู้จะสืบทอดมาเสียชีวิตก่อน  และถึงแม้จะพบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นปาน

กลางท่ีไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน  และสถานการณ์ของเจ้าของโรงเรียนเพ่ือ

ทราบโอกาส  อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน แต่หากเจ้าของโรงเรียนวิเคราะห์ดังกล่าวด้วย จะช่วยในการจัดทำ

แผน ดังท่ีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (2552 : 3) กล่าวถึงกระบวนการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์  เร่ิมแรกจะมีการวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ เพราะจะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และภัยคุกคาม หรือคือการวิเคราะห์ SWOT น่ันเอง   

 2. แนวทางการส่ือสารสร้างผู้สืบทอด ควรให้กำลังใจหรือให้ความช่ืนชมแก่ทายาทได้รับรู้ว่าไม่เกิน

ความสามารถท่ีจะพัฒนาตนให้มีความพร้อมและ เหมาะสมท่ีจะดำเนินกิจการโรงเรียนต่อไป ซ่ึงก็สอดคล้อง

กับ Kenyon-Rouvinez and Gabs (2007 : 34) ท่ีได้กล่าวถึงการส่ือสารท่ีสำคัญ เช่น เร่ืองค่านิยม

ครอบครัว คำพูดแสดงความรัก และให้กำลังใจ  หลีกเล่ียงการส่ือสารอย่างกำกวม ไม่เปล่ียนไปมา หากบอก

ว่าให้บุตรหลานไปทำงานอ่ืนท่ีชอบได้ ไม่สำคัญว่าต้องมาทำงานกิจการครอบครัวต้องหมายความตามน้ัน  

ไม่ผิดหวัง เสียใจหรือโกรธท่ีบุตรหลานไม่เข้ามาทำงานกิจการครอบครัว นอกจากน้ีควรส่ือสารความต้องการ

ให้ทายาทแบ่งเบาภาระ เช่น ขอให้มาช่วยทำงานตามความถนัดในช่วงปิดภาคเรียนหรือในวันหยุดบางวัน  

และขอให้พิจารณาสืบทอดกิจการโรงเรียนต่อไป และเม่ือมีโอกาสต่าง ๆ ท่ีสมาชิกครอบครัวได้มาพบอยู่กัน

พร้อมหน้า ก็ควรสนทนาเร่ืองการดำเนินกิจการโรงเรียน บอกความน่าสนใจในการดำเนินกิจการต่อ เพ่ือให้

มีทายาทสนใจสืบทอดกิจการ และได้ความรู้เก่ียวกับการดำเนินกิจการ เพ่ือสรรหาเลือกผู้สนใจสืบทอด

กิจการ และในการสนทนากับทายาทหรือสมาชิกครอบครัวท่ีสนใจสืบทอดกิจการ ควรบอกรางวัลท่ีจูงใจ  

ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุน เช่น การศึกษา การฝึกงาน เป็นต้น  อีกท้ังควรสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ

เกณฑ์การเลือกผู้สืบทอดท่ีชัดเจนและเป็นธรรม เช่น มีการประเมินโดยคณะกรรมการ ผลงาน ทักษะ 

ความสามารถ การพัฒนาสู่เป้าหมาย เป็นต้น ควรแจ้งให้ครูบุคลากรทราบว่าจะมีผู้นำคนใหม่ของโรงเรียน 

โดยอาจเปิดเผยว่าจะมีการเปล่ียนบทบาทหน้าท่ี เช่น ผู้นำคนเก่าจะบริหารควบคู่กับผู้นำใหม่จนกว่าส่ิง 

ต่าง ๆ จะเข้าท่ี และเปล่ียนเป็นท่ีปรึกษาหรือเกษียณ และในประเด็นน้ีถึงแม้ว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจะ

เห็นด้วยเพียงระดับปานกลางว่าผู้ท่ีจะสืบทอดกิจการต่อไม่จำเป็นต้องส่ือสารให้บุคลากรโรงเรียนทราบ 

ความมุ่งม่ันต้ังใจ ภูมิใจหรือยินดีท่ีได้เป็นผู้สืบทอดกิจการโรงเรียนต่อไป แต่ Kenyon-Rouvinez and Gabs 

(2007 : 36) ก็กล่าวถึงการส่ือสารให้บุคลากรทราบความม่ันคง การประกาศจากผู้จะสืบทอดจะทำให้ไม่เกิด
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ความคาดเดา ข่าวลือว่ากิจการจะเปล่ียนแปลงไปในทางไม่ม่ันคง ทำให้เข้าใจความมุ่งหมายของการดำเนิน

กิจการต่อไป ซ่ึงจะทำให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ และปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท นำไปสู่ความสำเร็จของ

กิจการ 

   3. แนวทางในการส่งเสริมปกครองครอบครัว  พบว่า ควรปลูกฝังสมาชิกครอบครัวด้านคุณธรรมต้ังแต่

วัยเยาว์ เช่น ความกตัญญู ความรับผิดชอบ การมีส่วนส่งเสริมโรงเรียน การเห็นแก่ส่วนรวมก่อนส่วนตน รัก

พ่ีน้องครอบครัว  อีกท้ังควรสอนและส่งเสริมความรักความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก 

และให้การสนับสนุนกันและกัน ไม่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้นำคนใหม่ สอดคล้องกับ สิริรัฐ บุญรักษา (2559 : 16) 

กล่าวถึงหลักการให้สวัสดิการของกิจการครอบครัว  สำหรับสมาชิกครอบครัว ประกอบด้วยสวัสดิการทาง

การศึกษา การรักษาพยาบาล ด้านยานพาหนะ ข้อตกลงหรือกฎท่ีเคารพร่วมกันของครอบครัวก็มี

ความสำคัญ เพ่ือให้สมาชิกยึดถือต่อไป แม้เจ้าของโรงเรียนปัจจุบันไม่อยู่ เพ่ือสืบทอดกิจการและจัดสรร

ผลประโยชน์แก่สมาชิกพบว่า ควรจัดทำเกณฑ์การให้ผลประโยชน์ท่ียุติธรรม เหมาะสม และสร้างความ

เข้าใจยอมรับเหตุผล เช่น ผู้สืบทอดและสมาชิกครอบครัวท่ีเข้ามาทำงานในตำแหน่งต่างกัน จะได้รับ

ผลประโยชน์ต่างกัน หรือผู้สืบทอดท่ีเข้ามาทำงานจะได้รับประโยชน์ต่างจากสมาชิกครอบครัวท่ีไม่ได้ทำงาน

ในโรงเรียน  นอกจากน้ันยังพบอีกว่า ควรกำหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และท่ีควรพัฒนาของผู้ท่ีจะสืบ

ทอดกิจการในด้านต่าง ๆ เช่น ความเป็นผู้นำ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ มนุษยสัมพันธ์ ความรักใน

ครอบครัว อีกท้ังควรฝึกฝนให้ระดมความคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือให้คุ้นเคยท่ีจะปรึกษากัน และเจ้าของโรงเรียน

ปัจจุบันอาจช้ีแนะแนวทางว่าควรตัดสินใจอย่างไร  ท้ังข้อกำหนดของครอบครัวและโรงเรียน ดังท่ี ดนัย 

เทียนพุฒ (2558 : 207) กล่าวถึงควรมีการเตรียมทีมความเป็นเจ้าของ  ผู้นำปัจจุบันต้องเตรียมส่งผ่านความ

เป็นเจ้าของไปยังกลุ่มลูกพ่ี ลูกน้อง ลูกหลาน พัฒนาทีมให้สนับสนุนผู้นำ นอกจากน้ัน พบว่า ควรมีการหารือ

กำหนดกฎเกณฑ์ของแผนสำรองในการเปล่ียนแปลงผู้สืบทอดให้สมาชิกครอบครัวคนอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสม หากมีเหตุฉุกเฉินหรือหากจะบริหารจัดการโรงเรียนร่วมกันหรือจ้างผู้บริหารภายนอก 

  4. แนวทางในการเน้นวางตัวทายาท พบว่า ควรปลูกฝังจิตสำนึกเป็นประจำว่าการบริหารจัดการท่ีดี  

ทำให้สมาชิกครอบครัวมีความเป็นอยู่ท่ีดีตาม จึงควรสืบทอดดำเนินการโรงเรียนให้ดีต่อไป ซ่ึง Aronoff, 

McClure and Ward (2011 อ้างถึงใน ดนัย เทียนพุฒ, 2558 : 113) ว่าในฐานะของบิดามารดา ท่านเตรียม

ผู้สืบทอดได้ต้ังแต่วันท่ีเขาเกิดมา ปลูกฝังคุณค่า ทักษะ ทัศนคติ เพ่ือเตรียมเขาตลอดชีวิต เช่นเดียวกับ 

Floren (2002 : 44) ท่ีเห็นว่าการเตรียมการเป็นกระบวนการท่ีต้องใช้เวลานานกว่าจะทำให้ทุกอย่างพร้อม  

นอกจากน้ีควรแสดงให้เห็นข้อดีของการรับผิดชอบดำเนินกิจการโรงเรียนต่อ  ขณะเดียวกันเจ้าของโรงเรียน

ก็ควรเป็นแบบอย่างของการเป็นเจ้าของว่าได้ประโยชน์ ความสุข สำเร็จ สอดคล้องกับVenter, Boshoff 

and Maas (2005 : 297-299) กล่าวถึงรุ่นบุตรหลานจะไม่สนใจเข้าทำงานหากเห็นคนรุ่นก่อนหน้าต้อง

ทำงานหนัก เครียด นอกจากน้ันยังพบว่าควรปลุกป้ันทายาท โดยฝึกฝนให้รู้และถนัดในงานต่าง ๆ ของ

โรงเรียน  ให้ทายาทรับรู้ว่าเจ้าของหวังให้สืบทอดกิจการต่อไปเม่ือฝึกจนถนัดและทำได้ดี อีกท้ังควรทำให้

สมาชิกครอบครัวเข้าใจว่ามีส่วนเป็นเจ้าของ ต่อไปต้องดูแลโรงเรียน เป็นการสร้างความผูกพันให้สมาชิก
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ครอบครัวรัก และมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการ นอกจากน้ีควรส่ังสอน บอกกล่าว ช่ืนชม ให้รางวัล และส่งเสริม

ให้สมาชิกครอบครัวรับผิดชอบการทำงานเพ่ือครอบครัว และควรแสวงหาแนวร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้

ทายาทรับสืบทอดกิจการโรงเรียนต่อไปโดยแนวร่วมอาจเป็นสมาชิกครอบครัว ครูอาจารย์ หรือ บุคลากรใน

โรงเรียน เป็นต้น เพ่ือเก้ือกูลสมาชิกครอบครัวให้ได้รับผลประโยชน์ต่อไป ซ่ึงควรฝากความหวังให้สมาชิก

ครอบครัวช่วยกันสืบทอดกิจการหากมีทายาทผู้ท่ีจะสืบทอดหลายคน ก็อาจต้ังผู้ท่ีจะเป็นผู้นำอันดับหน่ึงและ

ผู้นำร่วม สอดคล้องกับ เอกชัย  อภิศักด์ิกุล (2557 : 55) กล่าวว่าหากมีทายาทหลายคนต้องพิจารณาว่าคน

ไหนเก่งด้านไหน และวางตัวให้เหมาะกับตำแหน่ง 

   5. แนวทางการพัฒนาความพร้อมของทายาท  พบว่า ควรให้ความรู้แก่ทายาทและสมาชิกครอบครัว

ต้ังแต่เด็กจนโต ให้รับรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นระยะ เพ่ือให้เห็นว่างานมีความหมาย สำคัญ น่าสนใจ 

เช่น สถานการณ์ต่าง ๆ เป้าหมายต่าง ๆ ผลดีต่าง ๆ  ควรมอบหมายให้ทายาทและสมาชิกครอบครัว ท่ีอาจจะ

เป็นผู้สืบทอด ได้คลุกคลีมีประสบการณ์กับกิจการ ผู้คน ต้ังแต่เยาว์วัย โดยอาจให้ช่วยงานแต่เล็ก  โดยควร

มอบหมายให้ช่วยทำงานบ้าง ในช่วงวันหยุด ปิดภาคเรียน หรืออนุญาตให้ฝึกงานอ่ืน ๆ ท่ีจะมาช่วยโรงเรียน

ได้ โดยไม่ทำให้งานโรงเรียนน่าหลีกหนี  สอดคล้องกับ Churchill and Hatter (1987: 62) กล่าวถึง เด็กได้

เร่ิมฝึกพัฒนาสู่การทำงานในกิจการต้ังแต่เด็กได้ยินผู้ใหญ่คุยกันเร่ืองงานระหว่างรับประทานอาหาร ได้

ทำงานเป็นกะช่ัวคราว และทำงานในกิจการครอบครัวช่วงหยุดภาคเรียน นอกจากน้ี พบว่า ควรให้โอกาส

ทางการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับกิจการโรงเรียน เช่น หลักสูตรปริญญาทางการบริหารการศึกษา ภาษาต่าง ๆ 

เทคโนโลยี  หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีทายาทถนัด  และสามารถช่วยงานโรงเรียนได้ แม้ไม่ได้มาดำเนินกิจการ

โรงเรียน อีกท้ังควรแสดงให้เห็นข้อดีของการทำงานโรงเรียน ท่ีได้ประโยชน์กว่าการทำงานท่ีอ่ืน เช่น 

ผลตอบแทน ความคุ้นเคย การให้ความร่วมมือ เพ่ือนร่วมงานท่ีดี ความสะดวกต่าง ๆ และควรให้ทายาทมี

ประสบการณ์ เร่ิมเข้าทำงานในด้านต่าง ๆ เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติหลากหลายหน้าท่ี จนเกิดความรู้ เข้าใจ และ

สามารถปฏิบัติงานในหลายหน้าท่ี ซ่ึง Poza (2010 : 86)  กล่าวว่า นอกจากประเมินความสามารถ ความ

สนใจของทายาทแล้ว ยังควรประเมินความพึงพอใจในอาชีพท่ีทายาททำงานในกิจการ อีกท้ังควรให้ทายาท

ฝึกงานจนเล่ือนข้ันเป็นระดับหัวหน้า  เพ่ือฝึกความเป็นผู้นำ เช่น การส่ือสาร การควบคุมส่ังงาน  การจูงใจ 

การทำให้ลูกน้องพัฒนางานก้าวหน้าและควรให้ทายาทส่ังสมการยอมรับของผู้เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า 

บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้ติดต่อสนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง 

  6. แนวทางการปรับเปล่ียนบทบาทผู้สืบทอดและเจ้าของ พบว่า ควรให้ผู้สืบทอดฝึกฝนการเป็นผู้นำ

สูงสุด โดยยังมีเจ้าของโรงเรียน หรือมีผู้บริหารมืออาชีพเป็นพ่ีเล้ียง บริหารจัดการคู่กันกับผู้สืบทอดในช่วง 

ปีแรก ๆ เช่น การประชุม การวางโครงการ การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ ซ่ึง ธงชัย สินติวงษ์ (2546 อ้างถึง

ในกิติพงศ์ อุรพิพัฒนพงศ์, 2554 : 156) กล่าวว่า ในช่วงส่งผ่านธุรกิจ เจ้าของรุ่นเก่าไม่ควรเก่ียวข้องกับการ

บริหารมากนัก ควรดูแล กำกับห่าง ๆ ค่อย ๆ วางมือ เป็นเพียงผู้ช่วยให้คำแนะนำ ปรึกษาแก้ไขปัญหาและ

ประสานงาน ซ่ึงพบว่า เจ้าของโรงเรียนไม่ทำให้ผู้สืบทอดรู้สึกว่าเจ้าของจะยังเป็นผู้ตัดสินใจช้ีขาดไปทุกเร่ือง

ดังเดิม  ยังพบอีกว่าเจ้าของโรงเรียนเร่ิมให้ผู้สืบทอดตัดสินใจบริหารจัดการแทนในบางเร่ือง ควรให้
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คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ ในขณะเดียวกันเจ้าของโรงเรียนก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของผู้สืบทอด ซ่ึงอาจ

แตกต่างจากเจ้าของ เพราะมีความเป็นไปได้ท่ีส่ิงท่ีใช้ได้ในอดีต อาจใช้ไม่ได้ในยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป นอกจากน้ี  

พบว่า ควรจัดการความขัดแย้งความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกันระหว่างเจ้าของกับผู้สืบทอด ระหว่างผู้สืบทอดกับครู

บุคลากร หรือระหว่างผู้สืบทอดกับสมาชิกครอบครัว ซ่ึง Kenyon-Rouvinez and Gabs (2007 : 40-44) 

กล่าวถึงความขัดแย้งมีส่วนดีท่ีช่วยให้แต่ละฝ่ายได้โอกาสบอกความคิดเห็นแก่กัน สามารถนำมาพิจารณาเพ่ือ

ปรับเข้าหากันและช่วยให้ตัดสินใจไปทางดีข้ึน ควรจัดการความขัดแย้งด้วยการวางกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน เพ่ือ

หลีกเล่ียงความคาดหวังในส่ิงท่ีอยู่นอกกฎ ควรช่วยเหลือสมาชิกท่ีไม่ได้เป็นผู้นำ ให้ทำงานในบทบาทท่ี

เหมาะสม ไม่รู้สึกโดนทอดท้ิงเสียกำลังใจ ควรเคารพความสัมพันธ์มืออาชีพ  ไม่มองว่ายังเป็นเด็ก เปิดใจ

กว้าง รับฟังความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกัน สนับสนุนสมาชิกใหม่ เช่น ลูกสะใภ้ ลูกเขยท่ียินยอมเข้าครอบครัวโดย

เซ็นสัญญาไม่เรียกร้องทรัพย์สินเม่ือหย่าร้าง นำการตัดสินแก้ปัญหาความขัดแย้งมาร่วมแก้ด้วยกัน และ

แสวงหาความสมานฉันท์ เช่นเดียวกับ รวิดา วิริยกิจจา (2559 : 16) กล่าวถึงกลไกการแก้ปัญหาความ

ขัดแย้งว่า อาจหลีกเล่ียงเผชิญหน้า โดยคุยสองต่อสอง เจรจาต่อรอง แก้ปัญหาร่วมกัน หรือใช้คนกลาง 

ไกล่เกล่ีย 

  7. แนวทางการส่งต่ออำนาจและมอบทรัพย์สิน โดยควรส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกร่วมมือ 

ช่วยเหลือ ให้ความคิดเห็น แนะนำแก่ผู้นำโรงเรียนคนใหม่  นอกจากน้ีควรสร้างความเข้าใจในครอบครัว 

ตามข้อกำหนดหรือธรรมนูญครอบครัว เช่น การให้ผลประโยชน์ตามลำดับ ยุติธรรมตามความเหมาะสม 

อีกท้ังควรกำหนดอำนาจบทบาทหน้าท่ีของผู้สืบทอด และสมาชิกครอบครัว ถ้ามีทำงานให้โรงเรียน เช่น 

ด้านอำนาจการบริหารจัดการ ผู้สืบทอดมีสิทธิสูงสุด ขณะท่ีผู้ท่ีไม่ทำงานให้โรงเรียนไม่สามารถช้ีขาดได้  

ส่วนด้านผลประโยชน์ ผู้ทำงานจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าผู้ท่ีไม่ทำงานให้โรงเรียน นอกจากน้ีเจ้าของ

โรงเรียนสามารถส่งมอบทรัพย์สินโดยแจ้งให้สมาชิกครอบครัวทราบและเข้าใจถึงวิธีการจัดสรรทรัพย์สิน 

แบ่งมรดก ผลประโยชน์อย่างยุติธรรม ไม่ลำเอียง มีความเหมาะสม และควรยืนยันข้อตกลงครอบครัวท่ี 

ต้ังไว้ เช่น ข้อกำหนดในการโอนกิจการ ระบุว่าเม่ือผู้สืบทอดได้รับโอนกิจการแล้วให้ดำเนินกิจการต่อ คงไว้

ซ่ึงกิจการท่ีเป็นมรดก ให้เก้ือกูลสมาชิกครอบครัวให้ได้รับผลประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป อีกท้ังพบว่า

ควรมีการแนะนำส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวช่วยเหลือกันต่อไป เช่น อาจจัดต้ังกองทุนกองกลาง บริษัท 

สมาคม หรือสหกรณ์ ซ่ึงเจ้าของโรงเรียนปัจจุบันอาจริเร่ิมให้ นอกจากน้ัน ควรจัดทำเอกสารทางกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง เช่น พินัยกรรม การจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง เพ่ือดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินต่าง ๆ หากเจ้าของ

ไม่ทันดำเนินการเสร็จส้ิน อาจมีผู้ทำแทนหรืออาจระบุในพินัยกรรม มีผู้สืบทอดสำรอง ถ้าเกิดกรณีทายาทท่ี

รับสืบทอดเสียชีวิตก่อน หรือเปล่ียนใจไม่สืบทอดกิจการ  อีกท้ังควรกำหนดระยะเวลาการโอนกิจการ ท้ังด้าน

ใบอนุญาตต่าง ๆ กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), กรมท่ีดิน  

อีกท้ังพบว่า ควรดำเนินการส่งต่ออำนาจและส่งมอบทรัพย์สินตามช่วงเวลาท่ีกำหนด ตามข้อกำหนดท่ีได้

ประชุมช้ีแจง และถึงแม้กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นปานกลางเร่ืองความจำเป็นต้องทำพินัยกรรม 

ท่ีป้องกันปัญหาความขัดแย้ง เช่น อาจระบุในพินัยกรรมว่า หากผู้ใดฟ้องร้องในคดีมรดกตามพินัยกรรมจะมี
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มาตรการตัดสิทธิประโยชน์ แต่ สอาด นาวีเจริญ (อ้างถึงในกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, 2554 : 112) กล่าวถึง 

หากไม่ต้องการให้ทายาทฟ้องร้องกันเอง อาจเขียนในพินัยกรรมในการตัดมิให้รับมรดก ซ่ึงกิติพงศ์  

อุรพีพัฒนพงศ์ (2554 : 105-107, 116) กล่าวว่าบางคนเช่ือผิด ๆ ว่าการทำพินัยกรรมเป็นการแช่งตัวเอง 

เม่ือเสียชีวิต เกิดปัญหาฟ้องร้อง ความจริงแล้วการทำพินัยกรรมเป็นเร่ืองการเตรียมตัววางแผนกิจการ

ครอบครัวท่ีดี  อาจทำพินัยกรรมโดยเขียนหรือพิมพ์และมีพยานอย่างน้อย 2 คนท่ีเป็นบุคคลท่ีไม่ได้รับมรดก

หรืออาจทำพินัยกรรมแบบลับ เขียนแล้วปิดผนึกส่งให้ผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอเก็บ ควรจัดทำ

พินัยกรรมตามคำแนะนำของทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมาย สามารถให้ทนายท่ีไว้ใจเก็บ  พินัยกรรมคง

ไม่ใช่ทางออกสุดท้ายในการแก้ไขข้อพิพาท การทำความเข้าใจระหว่างสมาชิกครอบครัว การอบรมเล้ียงดู 

การส่ือสาร และการแบ่งปันผลประโยชน์ท้ังส่วนตนและส่วนรวมอย่างเป็นธรรมต่างหาก จะขจัดข้อพิพาท

ของสมาชิกครอบครัวได้ 

 แนวทางสู่ความสำเร็จในการสืบทอดกิจการโรงเรียนท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้  

ซ่ึงแต่ละครอบครัวอาจเลือกใช้ต่างกัน ดังท่ี กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ (2554 : 164) กล่าวว่ากลยุทธ์หรือ

วิธีการในแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันและไม่สามารถใช้เป็นสูตรสำเร็จ จึงต้องพิจารณาและเลือกใช้ตาม

ความเหมาะสมกับบริบทของตนเอง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. เจ้าของโรงเรียนควรเตรียมการเขียนแผนไว้ล่วงหน้าและอำนวยการให้สำเร็จ โดยระบุกิจกรรมและ

เวลาให้สามารถดำเนินไปสู่เป้าหมาย และควรมีแผนสำรอง หรือแผนฉุกเฉินเอาไว้ด้วยหากแผนแรกไม่

สามารถดำเนินไปตามท่ีคาดหวังไว้ 

   2. เจ้าของโรงเรียนควรให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความน่าสนใจในการดำเนินกิจการต่อ ควร

บอกความต้องการให้บุตรหลานช่วยแบ่งเบาภาระและสืบทอดกิจการต่อ รวมท้ังควรให้ความช่ืนชม กำลังใจ 

และให้รางวัลในการจูงใจท่ีเหมาะสม และหากสามารถทำให้ทายาทเร่ิมรู้จักและเข้ามาช่วยงานกิจการต้ังแต่

วัยเยาว์ จะส่ังสมทำให้เกิดความผูกพันกับกิจการ รวมท้ังควรแจ้งเกณฑ์การเลือกผู้สืบทอด แจ้งให้บุคลากร

ได้ทราบการดำเนินการไปสู่การเปล่ียนผู้นำคนใหม่ เพ่ือให้เข้าใจ ยอมรับ และรู้สึกม่ันคงท่ีจะทำงานต่อไป 

   3. เจ้าของโรงเรียนควรปลูกฝังคุณธรรม เช่น ความกตัญญู ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมส่งเสริม

กิจการโรงเรียน ให้รักพ่ีน้องครอบครัว มีความสามัคคี เห็นประโยชน์ส่วนรวม ควรสร้างข้อตกลงหรือกฎให้

ทุกคนยึดถือร่วมกัน เช่น กำหนดลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีควรพัฒนาผู้ท่ีจะสืบทอด การส่งเสริมให้สมาชิก

ครอบครัวช่วยทำงานด้วยความสมัครใจ โดยจะสนับสนุนเตรียมความพร้อมและให้ผลประโยชน์ท่ียุติธรรม 

และเหมาะสม  ทำให้ทุกคนเข้าใจยอมรับเร่ืองการให้ผลตอบแทนท่ีเหมะสม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

สมาชิกครอบครัว  ให้ช่วยเหลือสนับสนุนกัน ไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำ  

  4. เจ้าของโรงเรียนควรบ่มเพาะ ปลูกจิตสำนึกให้แก่บุตรหลานต้ังแต่วัยเยาว์เป็นประจำถึงการดำเนิน

กิจการโรงเรียนเพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้รับประโยชน์ โดยหวังให้ทายาทมาสืบทอดกิจการต่อ โดยหาก
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ทายาทได้ฝึกฝนในหลายหน้าท่ีจนถนัด จะทำได้ดีมีความเจริญก้าวหน้า ซ่ึงเจ้าของโรงเรียนควรสร้างความ

เข้าใจและทำให้สมาชิกครอบครัวมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ควรเป็นแบบอย่างท่ีดี รวมท้ังอาจหาแนวร่วม

สนับสนุนให้ทายาทสืบทอดกิจการต่อไป เช่น เครือญาติ ครูอาจารย์ บุคลากรโรงเรียน เป็นต้น 

   5. เจ้าของโรงเรียนสามารถเตรียมบุตรหลานต้ังแต่วัยเยาว์โดยให้ความรู้ รับรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของ

กิจการโรงเรียนเป็นระยะ และให้โอกาสศึกษาในสาขาวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับกิจการโรงเรียน พร้อมท้ังให้เร่ิม

เข้ามาเรียนรู้ ฝึกงาน คลุกคลีกับผู้คนต่าง ๆ โดยมอบหมายให้ช่วยทำงานบางอย่างในช่วงวันหยุด ปิดภาค

เรียน หรือให้ฝึกงานท่ีอ่ืนท่ีจะมาช่วยโรงเรียนได้ ได้รับการเล่ือนข้ันข้ึนเป็นระดับหัวหน้างาน เพ่ือฝึกความ

เป็นผู้นำ เช่น การส่ือสาร การควบคุมส่ังงาน การจูงใจ การทำให้บุคลากรพัฒนางานก้าวหน้า และให้ทายาท

ได้ส่ังสมการยอมรับของผู้เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้ติดต่อท่ีเก่ียวข้อง 

  6. เจ้าของโรงเรียนควรให้ผู้สืบทอดฝึกฝนการเป็นผู้นำสูงสุด โดยเจ้าของหรือผู้บริหารมืออาชีพเป็นพ่ี

เล้ียงในช่วงแรก ให้ผู้สืบทอดปรึกษาก่อนการตัดสินใจ หรือให้ตัดสินใจบริหารจัดการแทนในบางเร่ือง และ

ควรมีการจัดการความขัดแย้งของทุกฝ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในช่วงการเปล่ียนบทบาทผู้สืบทอดและเจ้าของ   

  7. เจ้าของโรงเรียนสามารถส่งต่ออำนาจโดยส่งเสริมสนับสนุน ให้คำแนะนำแก่ผู้นำโรงเรียนคนใหม่ 

สร้างความเข้าใจตามข้อกำหนดหรือธรรมนูญครอบครัว รวมท้ังแจ้งให้สมาชิกครอบครัวทราบและเข้าใจถึง

วิธีการจัดสรรทรัพย์สิน มรดก หรือผลประโยชน์อย่างยุติธรรม เหมาะสม ให้ช่วยเหลือกัน เช่น อาจจัดต้ัง

กองทุนกองกลาง บริษัท สมาคม หรือสหกรณ์ ซ่ึงเจ้าของโรงเรียนอาจริเร่ิมให้ นอกจากน้ันควรจัดทำ

เอกสารทางกฎหมาย เช่น พินัยกรรม ป้องกันปัญหาความขัดแย้ง อาจระบุผู้สืบทอดสำรองกรณีทายาทท่ีรับ

สืบทอดเสียชีวิตก่อนหรือสืบทอดไม่สำเร็จ อีกท้ังกำหนดระยะเวลาโอนกิจการท้ังด้านใบอนุญาตต่าง ๆ  

เช่น สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), กรมท่ีดิน เป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

   1. ควรทำวิจัยแนวทางหรือกลยุทธ์สืบทอดกิจการสำหรับเจ้าของธุรกิจโรงเรียนประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงมี

ความแตกต่างกันในพ้ืนฐานตามความยากง่ายของธุรกิจ   

    2. ควรทำวิจัยรูปแบบหรือ Model การสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนท่ีมีรูปแบบวิธีการแตกต่างกัน  

ให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละครอบครัวเจ้าของโรงเรียน 

   3. ควรทำวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาเชิงลึก  เก่ียวกับแนวทางสู่ความสำเร็จหรือกลยุทธ์สืบทอดกิจการ

โรงเรียนท่ีมีขนาดและสถานท่ีต้ัง แตกต่างกัน 

   4. ควรทำวิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชน   
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือ สถาบันมหาวิทยาลัย ควรจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมหรือสัมมนา ในการ

เตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าของโรงเรียนเอกชนและทายาทเก่ียวกับการสืบทอดกิจการ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ี

ละเลย มีความยากในการดำเนินการ และต้องใช้ระยะเวลา 

 2. หน่วยงานของรัฐท่ีกำกับดูแลโรงเรียนเอกชน ควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการดำเนินงานใน

อนาคตในด้านความรู้ และการสืบทอดกิจการ เพ่ือให้ทายาทผู้จะสืบทอดกิจการโรงเรียนได้รับการดูแล

ช่วยเหลือให้ดำเนินกิจการโรงเรียน  แบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของรัฐให้ดีย่ิง ๆ ข้ึนต่อไป 
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