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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาใน
14 จังหวัดภาคใต้ และ (2) สร้างแบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประชากรที่ใช้ ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาใน 14
จังหวัดภาคใต้ จานวน 380 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจากโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ จานวน
567 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาใน 14
จังหวัดภาคใต้ จานวน 1 ชุดมี 2 ตอน(1) ข้อมูลพื้นฐานผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 5 ข้อ และ (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพ ลต่อความอยู่รอดของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ศึกษา ใน 14 จังหวัดภาคใต้ จานวน 99 ข้อ ส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณี ย์ ถึ งโรงเรี ยนกลุ่ ม ตั ว อย่ างโรงเรีย นละ 1 ชุ ด โดยระบุ ให้ ผู้ อ านวยการโรงเรีย นเป็ นผู้ ต อบแบบสอบถาม เก็ บ รวบรวม
แบบสอบถามที่ ส่ งกลั บ มา จานวน 351 ฉบั บ (ร้อ ยละ 92.37) และ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ สถิ ติ บ รรยาย การวิเคราะห์ ค วาม
แปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามด้วยโปรแกรม SPSS การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเพื่อตรวจสอบ
ความตรงของโมเดลสมมุติฐานวิจัยด้วยโปรแกรม LISREL
ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้
ได้แก่ (1.1) ปัจจัยด้านนโยบายและการส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐ ประกอบด้วย นโยบายการรับนักเรียนของรัฐ นโยบายการรับครู
ของรัฐ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และการส่งเสริมโรงเรียนเอกชน (1.2) ปัจจัยด้านภาวะผู้นาและพฤติกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย คุณลักษณะ การสร้างศรัทธาบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา การคานึงถึงความเป็นเอกบุคคล
การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ และมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ (1.3) ปั จ จั ย ด้ า นสมรรถนะโรงเรี ย นเอกชน ประกอบด้ ว ย โครงสร้ า งองค์ ก าร
สภาพแวดล้อม ระบบการเงิน สิ่งอานวยความสะดวก และระบบสารสนเทศ (1.4) ปั จจัยด้ านองค์ป ระกอบครู ประกอบด้วย
คุณภาพครู ประสบการณ์การสอน ความพึงพอใจ ความจงรักภักดี และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ (1.5) ปัจจัยด้านความอยู่
รอดของโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย คุณภาพวิชาการ ภาพลักษณ์ชื่อเสียง และความปลอดภัย และ (2) ผลการวิเคราะห์รูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้
พบว่า โมเดลที่ได้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงยืนยันรวมและมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกโดยมีค่า Chi-square=404.52,
df=195, P-value= .00, RMSEA=.056, GFI=0.91,AGFI=0.87
คาสาคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล ความอยู่รอด โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นา
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Abstract
The purposes of this research were (1) to study the factors affected the survival of private schools
of general education in 14 southern provinces and (2) to address structural relationship linear modeling of
factors affected the survival of private schools of general education in 14 southern provinces.The sample
consisted of 380 school directors from 567 general private schools in 14 southern provinces are simply
randomized to participate in this research. The research instruments are the two-part questionnaires which
ask about the factors affecting the survival of general private schools in 14 southern provinces. The first
part of the questionnaires consists of 5 questions of participant personal background. The second parts
are 99 questions about the factors affecting the survival of general education private schools in 14
southern provinces. The researcher had mailed a questionnaire to each of the targeted school sample
requesting the school director do the questionnaire himself. After collecting all of the returned 351
questionnaires, which is 92.37 % of the total, the data are analyzed using the Descriptive Statistic, Analysis
of Variance, Multivariate Analysis of Variance with SPSS program as well as the Analysis of Structural
Equation Model to test the validation of the research hypothesis model with LISREL program.
The results indicated that (1) factors which affected the survival of general private schools in 14
southern provinces, were (1 .1 ) policy and government-subsidized consisted of student environment,
teacher recruited policy, laws and regulations and supporting private schools ( 1 . 2 ) administrator’s
leadership and administrative behaved consisted of personal characteristic, faith, inspiration, intelligence,
individual strategy and relationship ( 1 . 3) private schools’ competency status consisted of structure,
environment, monetary policy, facility and information system (1 .4 ) teachers performance consisted of
teachers quality, teaching experience, satisfaction, loyalty and learning activities and (1.5) private school
survival consisted of academic quality, image and security and (2) Linear structural relationship model of
the 5 factors affected survival of general private schools in 14 Southern Provinces included level of
correlation with empirical data Chi-square=404.52, df=195, P-value= .00, RMSEA=.056, GFI=0.91,AGFI=0.87
Key words: Factors Affected; Survival; Private Schools of General Education; Educational
Administration and Leadership
ภาระของรัฐมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ รัฐ
บทนา
ไม่ ส ามารถจั ด ได้ ห รื อ จั ด ได้ ไม่ เพี ย งพออั น เนื่ อ งมาจาก
การศึกษาเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาคนเพื่อ
ข้ อ จ ากั ด ด้ า นทรั พ ยากรของรั ฐ การจั ด การศึ ก ษาของ
การพั ฒ นาสั งคมและประเทศ การศึ ก ษาไทยในอดี ต มี
โรงเรียนเอกชนเป็น “ธุรกิจการศึกษา” ที่นอกจากจะต้อง
ลัก ษณะเป็ น บวรโดยมี บ้ าน วัด โรงเรีย นเป็ น สถานที่ ให้
เน้นวิชาการแล้วยังต้องเป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์คือ
ความรู้แ ละการศึก ษาที่จัด โดยเอกชน มีม าตั้ง แต่ส มัย
ต้องได้กาไรโรงเรียนจึงจะสามารถอยู่รอดและมีเสถียรภาพ
กรุ งศรีอ ยุ ธยาในสมั ย ของสมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราช
เรื่อยมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
จากสภาวะการปั จจุบั นพบว่า โรงเรียนเอกชน
ได้มีการจัดตั้งกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ)
ประสบปั ญ หาที่ ส าคั ญ หลายประการ จากรายงานการ
และภาครัฐได้จัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้นแต่เนื่องจากภาครัฐ
พิ จ ารณาศึ ก ษาเรื่ อ งนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ส าหรั บ การ
จัดการศึกษาได้ไม่ทั่วถึง เอกชนจึงเข้ามามีบทบาทในการ
พั ฒ นาและแก้ ไขปั ญ หาการศึ กษาเอกชนให้ เข้ มแข็ งของ
จั ด การศึ ก ษา และ (Schultzl, 1982 อ้ า งถึ งใน สุ ท ธนา
คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาเอกชน ในคณะกรรมาธิการ
ฮั่นเกียรติพงษ์, 2552) ได้กล่าวว่า การส่งเสริมสนับสนุนให้
การศึกษาวุฒิสภา (2556) ซึ่งได้จากการสัมมนาระดมความ
เอกชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาจะท าให้
คิด เห็น ของผู้บ ริห ารโรงเรีย นเอกชนทั่ว ประเทศของปี
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของภาครัฐสูงขึ้นเพราะมี
การศึกษา 2556 พบปัญหาของโรงเรียนเอกชนสรุปได้ดังนี้
การแข่ งขั น ส าหรับ ประเทศไทยภาคเอกชนได้ เข้ ามามี
(1) ความไม่ เท่ าเที ยมและเสมอภาคกั บ ครูของภาครัฐใน
บทบาทสาคัญ ยิ่งในการให้บริการการศึกษาเพื่อแบ่งเบา
เรื่องของค่าตอบแทน วิทยฐานะ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์
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ส่งผลให้เกิดการไหลไปสู่ภาครัฐโดยเฉพาะมีการสอบและ
เรียกบรรจุครูในระหว่างภาคเรียนทาให้โรงเรียนเอกชนต้อง
รั บ ครู ที่ ไม่ มี ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ชาชี พ เข้ ามาใหม่ เพื่ อ
ทดแทนกระบวนการบรรจุ แ ละจ้ างครู ต่ า งชาติ มี ค วาม
ยุ่งยากและล่า ช้า (2) การจัด สรรเงิน อุด หนุน ค่าใช้จ่า ย
รายหั วของนั กเรียนในปั จจุ บั นยั งไม่ สอดคล้ องกั บสภาพ
เศรษฐกิจที่เป็นจริงในปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ
กับค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนในโรงเรียนของรัฐซึ่งได้รับ
การจัดสรรที่สูงกว่า (3) เนื่องจากการจัดการศึกษาเอกชนมี
ขอบข่ายที่ กว้างขวางครอบคลุมทั้งโรงเรียนในระบบและ
นอกระบบ แต่กฎหมายกาหนดโครงสร้างการบริหารให้มี
เพี ยงกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนซึ่ งเป็นส่วนราชการ
หนึ่งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเท่านั้น
โครงสร้างการบริหารงานเช่นนี้ส่ ง ผลกระทบต่อโรงเรียน
เอกชนด้ อ ยประสิ ท ธิ ภ าพไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นบุ ค ลากร
งบประมาณ และ (4) กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบี ย บ
ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนโยบายการ
ปรับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาทของรัฐบาลเป็น
ภาระที่เพิ่มขึ้นให้แก่โรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนเอกชนยั ง
ได้รับความเดือดร้อน และไม่เป็นธรรมจากการถูกเก็บภาษี
โรงเรื อ นและที่ ดิ น การขอยกเว้ น อากรน าเข้ า สื่ อ และ
อุปกรณ์ทางการศึกษามีขั้นตอนมาก มีความยุ่งยากในการ
จัดเตรียมเอกสารและกระบวนการพิจารณาล่าช้าและค่า
สาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา โรงเรียนเอกชน
ถูกเรียกเก็บในอัตราสูงกว่าโรงเรียนของรัฐ โดยเฉพาะค่า
ไฟฟ้าถูกเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้าเช่นเดียวกับภาคธุรกิจ
และนโยบายการรับนักเรียนของรัฐส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อการบริหารการศึกษาของเอกชน เช่น การรับนักเรียน
รอบสอง/สาม หรือขยายห้องเรียนของรัฐตามความต้องการ
ของผู้ ป กครอง ไม่ มี ก ารก าหนดสั ด ส่ วนระหว่ างรั ฐและ
เอกชนในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาการส่งเสริมสนั บสนุ น
การนิเทศ กากับ ติดตามด้านวิชาการไม่เสมอภาคและไม่
เท่าเทียมกับสถานศึกษาของภาครัฐ
ในปีการศึกษา 2555 มีโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาทั่วประเทศจานวน 3,709 โรงเรียน และจาก
สถิติการศึกษาเอกชนพบว่าในปีการศึกษา 2553-2556 มี
โรงเรี ย นเอกชนปิ ด กิ จการจ านวน 19, 22, 21, และ 11
โรงเรียนตามลาดับ (เอกสารการปิดกิจการโรงเรียนเอกชน
พ.ศ.2553-2556) และมีโรงเรียนเอกชนจานวนมากกาลัง
ประสบปัญหาดังกล่าวข้างต้นโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนใน
ภาคใต้ มี ปั ญ หาเพิ่ ม เติ ม ในประเด็ น ของสภาพเศรษฐกิ จ
ตกต่าอันเนื่องจากผู้ปกครองในภาคใต้ส่วนใหญ่มีรายได้จาก
การท าการเกษตร ประกอบกั บการย้ ายถิ่ นของนั กเรี ยน
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โดยเฉพาะบุตรหลานของผู้รับจ้างกรีดยางที่มาจากภูมิภาค
อื่น จากปัญหาข้างต้นจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความอยู่รอดของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอด
ของโรงเรีย นเอกชนประเภทสามัญ ศึกษาใน 14 จังหวัด
ภาคใต้
2. เพื่อสร้างแบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
1. เป็ น ข้ อ มู ล ให้ กั บ หน่ ว ยงานการศึ ก ษาที่
เกี่ยวข้อง นาไปใช้ประกอบในการกาหนดทิศทาง นโยบาย
กฎระเบี ย บและแนวปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษามีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2. เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญ ศึกษานาไปใช้แ ก้ปั ญ หาเกี่ ยวกับ ประสิ ทธิผ ลและ
ความอยู่รอดของโรงเรียน ตลอดจนผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
และองค์กรให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

วิธีการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ได้ แก่ โรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ จานวน 567 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 380 โรงเรียนได้จากการสุ่มอย่างง่าย
โดยใช้ สั ด ส่ ว น 2:3 ของโรงเรี ย นเอกชนประเภทสามั ญ
ศึกษาใน 14 จั งหวัด ภาคใต้ ผู้ต อบแบบสอบถาม ได้แ ก่
ผู้อานวยการโรงเรียน
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้คือ แบบสอบถามประกอบด้ว ย
(1) ข้อมูลพื้นฐาน และ (2) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
อยู่รอดของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ศึกษา ใน 14
จังหวัดภาคใต้ เป็นคาถามด้านนโยบายและการสนับสนุน
จากรั ฐ ด้ านภาวะผู้ น าและพฤติ ก รรมการบริ ห าร ด้ า น
สมรรถนะโรงเรียนเอกชน ด้านองค์ประกอบครู และด้าน
ความอยู่รอดของโรงเรียนเอกชน
สร้างเครื่องมือดังนี้ (1) ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) สร้างแบบสอบถาม (3) ปรับปรุง
แบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้ เชี่ ย วชาญ (4) ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC)
(5) ปรับปรุงแบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
และ (6) นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง 30
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โรงเรี ย นที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ กล้ เคี ย งกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เพื่ อ
ตรวจสอบความตรงเชิ งสภาพ และเพื่ อ หาคุ ณ ภาพของ
แบบ สอบ ถาม โดยการตรวจสอบความเที่ ยงของ
แบบสอบถาม โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ
Cronbach
วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถาม
พบว่า ความเที่ยงของแบบสอบถามสาหรับตัวแปรทุกตัว
มีค ่า ความเที ่ย งอยู ่ใ นเกณฑ์ส ูง อยู ่ร ะหว่า ง .601 ถึง
.957 แสดงว่า เครื่อ งมือ วัด มีคุณ ภาพด้า นความเที่ย ง
อยู ่ใ นเกณฑ์ที ่พ อใจ นอกจากนี ้ผ ลการวิเ คราะห์ย ัง
พบว่า ค่า สัมประสิท ธิ์แอลฟาของแบบสอบถามสาหรับ
ตัว แปรทุก ตัว ในกลุ ่ม ทดลองกับ กลุ ่ม ตัว อย่า งในการ
วิจ ัย มีค ่า ใกล้เ คีย งกัน ซึ ่ง แสดงให้เ ห็น ว่า ข้อ มูล ที ่ไ ด้
จากกลุ่มทดลองขนาดเล็ก และกลุ่ม ตัวอย่างขนาดใหญ่
มีค ุณ ภาพ ส่ง แบบสอบถามทางไปรษณีย ์ใ ห้ก ลุ ่ม
ตัวอย่า งจานวน 380 โรงเรีย น และนาแบบสอบถามที่
ได้รับ กลับ มาจ านวน 351 ฉบับ (ร้อ ยละ 92.37) หา
ค่า สถิต ิก ารแจกแจงความ ถี ่ ร้อ ยละ เพื ่อ อธิบ าย
ลั ก ษณะของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ สถิติ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง เพื่อ
ศึก ษาลัก ษณ ะการแจกแจงของตัว แปร วิเ คราะห์
ความสัม พัน ธ์เ พื ่อ หาค่า สัม ประสิท ธิส หสัม พัน ธ์แ บบ
เพียร์สันให้ได้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ และ วิเคราะห์รูปแบบ
ค วาม สัม พัน ธ์โ ค รงส ร้า งเชิง เส้น ข อ งปัจ จัย ด้ว ย
โปรแกรม LISREL

ผลการวิจัย
ผล การวิเ ค ราะห์ข ้อ มูล ภูม ิห ลัง ของกลุ ่ม
ตัวอย่างพบว่า ผู้อานวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ63.8) มี
อายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ36.20) ระดับการศึกษา
สูงสุด ปริญ ญาโท (ร้อยละ 62.10) ระดับการศึก ษาของ
โรงเรีย นที ่เ ปิด สอนเป็น ระดับ ก่อ นประถมศึก ษาและ
ประถมศึก ษา (ร้อ ยละ 38.20) และประสบการณ์ใ น
ต าแหน่ง ผู ้อ านวยการสูง สุด มากกว่า 25 ปี (ร้อ ยละ
28.50)
ผลการตรวจสอบแบบจ าลองความสัม พัน ธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอด
ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ศึกษาใน 14 จังหวัด
ภาคใต้พ บว่า มีค ่า Chi-square=404.52, df=195,
P-value=0 . 0 0 , RMSEA=0 . 0 5 6 , GFI=0 . 9 1 ,
AGFI=0.87

ผลการวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ ข องตั ว แปรแฝงด้ า น
นโยบายและการส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐ มีตัวแปรสังเกตได้
4 ตัวแปร คือ นโยบายการรับนักเรียนของรัฐนโยบายการรับ
ครูของรัฐ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ และการส่งเสริม
โรงเรียนเอกชนของผู้ อานวยการโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ พบว่า ตัวแปรแฝงด้าน
นโยบายและ การส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐ มีค่าเฉลี่ย 3.362
ถึง 4.262 และ ตั วแปรทุ กตั วมี การกระจายมาก โดยมี ค่ า
เบี่ ยงเบนมาตรฐานอยู่ ระหว่ าง .574 ถึ ง .743 และ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 14.475 ถึง 21.944 ตัว
แปรที่มีการกระจายน้อยที่สุด คือ ตัวแปรส่งเสริมโรงเรียน
เอกชน ตั วแปรส่ วนใหญ่ มี การแจกแจงในลั กษณะเบ้ ซ้ าย
(ความเบ้ มี ค่ าเป็ นลบ) และ มี ความโด่ ง มากกว่า โค้ งปกติ
(ความโด่งมีค่าเป็นบวก) ลักษณะการแจกแจงใกล้เคียงกับ
โค้งปกติ
ผลการวิเคราะห์สถิติของตัวแปรแฝงด้านภาวะ
ผู้นา และพฤติกรรมการบริหาร มีตัวแปรสังเกตได้ 7 ตัวแปร
คือ คุณลักษณะ การสร้างศรัทธาบารมี การสร้างแรงบันดาล
ใจ การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา การคานึงถึงความเป็นเอกบุคคล
การบริหารเชิงกลยุทธ์ และมนุษยสัมพันธ์ ของผู้อานวยการ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามั ญศึ กษาใน 14 จั งหวัดภาคใต้
พบว่า ตัวแปรแฝงด้านภาวะผู้นา และพฤติกรรมการบริหาร
มีค ่า เฉลี ่ย 4.395 ถึง 4.475 และ ตั ว แปรทุ ก ตั ว มี ก าร
กระจายมาก มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง .430 ถึง
.543 และ มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 9.796 ถึง
12.203 ตั วแปรที่ มี การกระจายมากที่ สุ ด คื อ ตั วแปรด้ า น
คุณ ลักษณะ ตัวแปรส่วนใหญ่ มี การแจกแจงของข้อมูลใน
ลักษณะเบ้ซ้าย (ความเบ้มีค่าเป็นลบ) อยู่ระหว่าง-.212 ถึง-.
66 และมีความโด่งน้อยกว่าโค้งปกติเล็กน้อย (ความโด่งมีค่า
เป็นลบ) ลักษณะการแจกแจงใกล้เคียงกับโค้งปกติ
ผลการวิเ คราะห์ส ถิต ิข องตัว แปรแฝงด้ า น
สมรรถนะโรงเรียนเอกชน มีตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร คือ
โครงสร้างองค์การ สภาพแวดล้อม ระบบการเงิน สิ่งอานวย
ความสะดวก และระบบสารสนเทศ ของผู้อานวยการโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ พบว่า ตัว
แปรแฝงด้านสมรรถนะโรงเรียนเอกชนมีค่าเฉลี่ย 3.540 ถึง
4.386 และ ตั ว แปรทุ ก ตั วมี ก ารกระจายมาก โดยมี ค่ า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่ าง .510 ถึ ง .763 และมี ค่ า
สัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.837 ถึง 21.569 ตัว
แปรที่มีการกระจายมากที่สุดคื อตัวแปรระบบการเงิน ตัว
แปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะเบ้ซ้าย
(ความเบ้ มี ค่ า เป็ น ลบ) อยู่ ระหว่ าง .132 ถึ ง -.496 และ
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มีความโด่งน้อยกว่าโค้งปกติ (ความโด่งมีค่าเป็นลบ) ลักษณะ
การแจกแจงใกล้เคียงกับโค้งปกติ
ผลการวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ ข องตั ว แปรแฝงด้ า น
องค์ประกอบครูมีตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปรคือ คุณภาพครู
ประสบการณ์การสอน ความพึงพอใจ ความจงรักภักดี และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้อานวยการโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึ กษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ พบว่า ตั วแปร
แฝงด้านองค์ประกอบครูมีค่าเฉลี่ย 4.259 ถึง 4.345 และตัว
แปรทุกตัวมีการกระจายมาก โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่
ระหว่าง .537 ถึง .548 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่
ระหว่าง 12.380 ถึ ง 13.079 ตั วแปรที่ มี การกระจายมาก
ที่สุด คือ ความจงรักภักดี ตัวแปรมีการแจกแจงของข้อมูลใน
ลักษณะเบ้ซ้าย (ความเบ้มีค่าเป็นลบ) อยู่ระหว่าง -.237 ถึง .528 และมีความโด่งน้อยกว่าโค้งปกติ (ความโด่งมีค่าเป็ น
ลบ) ลักษณะการแจกแจงใกล้เคียงกับโค้งปกติ
ผลการวิเคราะห์สถิติของตัวแปรแฝงด้านความ
อยู่รอดของโรงเรียนเอกชน มีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ
คุณภาพวิชาการ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความปลอดภั ย
ของผู้อานวยการโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาใน 14
จั งหวั ด ภาคใต้ พ บว่ า ตั วแปรแฝงด้ านความอยู่ รอดของ
โรงเรี ย นเอกชน มี ค่ าเฉลี่ ย 4.164 ถึ ง 4.412 และมี ก าร
กระจายมาก โดยมีค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง .505
ถึ ง .587 และมี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารกระจายอยู่ ร ะหว่ า ง
11.454 ถึง 14.008 และตัวแปรที่ มี การกระจายมากที่ สุ ด
คื อ คุ ณ ภาพวิ ชาการ ตั วแปรมี การแจกแจงของข้ อมู ลใน
ลักษณะเบ้ซ้าย (ความเบ้มีค่าเป็นลบ) อยู่ระหว่าง -.080 ถึง
-.628 และมีความโด่งน้อยกว่าโค้งปกติ (ความโด่งมีค่าเป็น
ลบ) ลักษณะการแจกแจงใกล้เคียงกับโค้งปกติ

การอภิปรายผลการวิจัย
1. องค์ ป ระกอบด้ านนโยบายและการส่ งเสริ ม
สนับสนุนจากรัฐพบว่า องค์ประกอบด้านนโยบายและการ
ส่งเสริมสนับสนุ นจากรัฐส่งผลทางตรงและทางอ้อมผ่ าน
องค์ ป ระกอบด้ านภาวะผู้ น าและพฤติ ก รรมการบริ ห าร
สมรรถนะโรงเรีย น องค์ป ระกอบครู และความอยู่ร อด
ของโรงเรียนเอกชน เมื่อพิจารณาน้าหนักความสาคัญของ
ตัวแปรพบว่า น้าหนักองค์ประกอบมีค่าระหว่าง 0.12 ถึง
0.68 โดยตั ว บ่ งชี้ ก ฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั งคั บ มี ค่ า
น้ าหนั ก สู งสุ ด รองลงมาคื อ การส่ งเสริ ม โรงเรี ย นเอกชน
นโยบายการรับครูของรัฐ และนโยบายการรับนักเรียนของ
รัฐมีค่าน้าหนักต่าสุด ดังนั้ นรัฐควรกาหนดสัดส่วนการรับ
นักเรียนของโรงเรียนภาครัฐต่อโรงเรียนเอกชนที่เป็นตัวเลข
ชัดเจน ส่วนนโยบายการรับครูของรัฐ กระทรวงศึกษาธิการ
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ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานต้ นสั งกั ดควรมี การก าหนดหลั กการวิ ธี
ปฏิบัติและกาหนดเวลาที่ชัดเจนและต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
การลาออกของครู เอกชนในระหว่า งภาคเรียน ส่ วนการ
ส่งเสริมโรงเรียนเอกชน รัฐควรมีการปรับปรุงเพื่อความอยู่
รอดของโรงเรีย นเอกชนซึ่งสอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ
สนานจิตร สุคนธทรัพย์ และคณะ (2551) และจากรายงาน
การพิจารณาศึกษาเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์ สาหรับการ
พั ฒ นาและแก้ ไขปั ญ หาการศึ กษาเอกชนให้ เข้ มแข็ งของ
คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาเอกชน ในคณะกรรมาธิการ
การศึกษาวุฒิ สภา(2556) ที่พบว่าควรยกเลิกกฎ ระเบียบ
และข้อ บังคับ ต่า ง ๆ ที ่เป็น อุป สรรคต่อ ความคล่อ งตัว
และการบริหารงานของสถานศึกษาเอกชน ทั้งนี้ให้รัฐเน้น
บทบาทการกากับดูแลสถานศึกษาเอกชนมากกว่าการควบคุม
รัฐควรให้การอุดหนุนรายบุคคลแก่โรงเรียนเอกชนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกับค่าใช้จ่ายดาเนินการใน
สถานศึ กษาของรัฐ รัฐพึ งช่ วยเหลื อด้ านวิ ชาการ และให้
สถานศึกษาเอกชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและ
แผนการจั ดการศึ กษาที่ ส่ งผลถึงสถานศึ กษาเอกชน เช่ น
การจัดทาแผนการรับนักเรียนร่ วมกับสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษา
2. องค์ ป ระกอบด้ านภาวะผู้ น าและพฤติ กรรม
การบริหารพบว่า ภาวะผู้นาและพฤติกรรมการบริหารส่งผล
ทางตรงเชิงบวกต่ อความอยู่รอดของโรงเรียนเอกชนเมื่ อ
พิ จารณาน้ าหนั กความส าคั ญ ของตั วแปรพบว่า น้ าหนั ก
องค์ประกอบมีค่าระหว่าง 0.28 ถึง 0.45 ตัวบ่งชี้การสร้าง
แรงบันดาลใจ มีค่าน้าหนักสูงสุด รองลงมาคือ การกระตุ้น
เชาวน์ ปั ญ ญา คุ ณ ลั ก ษณะ การสร้ างศรั ท ธาบารมี การ
คานึงถึงความเป็นเอกบุ คคล ส่วนการบริหารเชิงกลยุทธ์
และมนุษยสัมพันธ์ มีค่าน้าหนักต่าสุด ดังนั้นในการพัฒนา
ภาวะผู้นาและพฤติกรรมการบริหารของผู้อานวยการโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ ควรพัฒนา
ด้า นมนุษ ยสัม พัน ธ์เป็น อัน ดับ แรกเพราะมนุษ ยสัม พัน ธ์
ในการบริ หารเป็ น กระบวนการปฏิ บั ติ งานที่ อาศั ยความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การที่มีศรัทธา ความรักใคร่
กลมเกลี ย วกั น รวมพลั ง กั น ท างานอย่ า งได้ ผ ลและมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์การ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนิตยา ทองไทย (2556) ที่พบว่าคุณลักษณะ
ผู ้บ ริห ารสถานศึก ษามือ อาชีพ ตามความคิด เห็น ของ
ผู้ บ ริ ห าร และครู จะต้ อ งมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ให้ ก าร
บริหารงานมี ประสิทธิผล และสิ่งที่ ผู้อ านวยการโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญ ศึก ษาใน 14 จัง หวัด ภาคใต้ค วร
พัฒ นารองลงมาคือ การบริหารเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากการ
บริหารเชิงกลยุทธ์มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการ
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วางแผนกลยุท ธ์ซึ่งผู้นาต้องรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งวาง
แนวทางในการดาเนินงานและการควบคุมการใช้กลยุทธ์
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wang, et al., (2009)
ที่ พ บว่ า ผู้ น าถื อ เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ด าเนิ น งานขององค์ ก าร ผู้ น าต้ อ งมี วิ สั ย ทั ศ น์ ทั น การ
เปลี่ ยนแปลง การสร้ างศรั ท ธา มี จริ ยธรรม การก าหนด
นโยบายขององค์ก าร การสร้ า งแรงบัน ดาลใจแก่ผู้ต าม
ทาให้ผู้ตามเห็นว่าสามารถนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จ
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนขับเคลื่อน
ให้มีการจัดการความรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ มี
การเผยแพร่ค วามรู ้ร ะหว่า งกัน และสอดคล้อ งกับ
งานวิจัยของปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ (2553) ที่พบว่า
รูป แบบความสั มพั น ธ์เชิ งสาเหตุ ป ระสิ ทธิ ผลการบริห าร
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้ว ยองค์ป ระกอบหลัก 5 ด้า นคือ (1) ด้า น
ภาวะผู้นาของผู้บ ริห ารโรงเรีย น (2) ด้า นการวางแผน
กลยุทธ์ (3) ด้านโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (4) ด้านสมรรถนะ
องค์การ และ (5) ด้านประสิทธิผลการบริหาร
3. องค์ประกอบด้านสมรรถนะโรงเรียนเอกชน
พบว่าองค์ประกอบด้านสมรรถนะโรงเรียนเอกชนส่งผล
ทางตรงเชิงบวกต่อความอยู่รอดของโรงเรียนเอกชน เมื่อ
พิจารณาน้ าหนักความสาคัญ ของตัวแปรพบว่า น้าหนั ก
องค์ป ระกอบมีค่า ระหว่า ง 0.30 ถึง 0.44 โดยตั ว บ่ง ชี้
ที่ มี ค่ าน้ าหนั ก สู งสุ ด คื อ ระบบการเงิน รองลงมาคื อ สิ่ ง
อานวยความสะดวก สภาพแวดล้อม โครงสร้างองค์การ
และค่า น้ าหนัก ต่ าสุด คือ ระบบสารสนเทศ ดัง นั ้น
โรงเรี ย นเอกชนประเภทสามัญ ศึก ษาใน 14 จัง หวัด
ภาคใต้ ควรพัฒนาเรื่องระบบสารสนเทศของโรงเรียนเป็ น
อั น ดั บ แรก เพื่ อน าข้ อ มู ล สารสนเทศมาใช้ ในการพั ฒ นา
มาตรฐานการศึก ษาและการประกั น คุณ ภาพการศึ กษา
พร้อมทั้งสนับ สนุน ให้ค รูไ ด้รับ การอบรมเพิ่ม พูน ความรู้
และมีทั กษะที่ จาเป็ นเกี่ ยวกับการใช้คอมพิ วเตอร์เพื่อการ
สื บค้ นข้ อมู ลและเพื่ อพั ฒ นาการเรี ยนการสอนตลอดจน
แสดงผลการใช้สารสนเทศในรูปของข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้นาไปใช้ป ระโยชน์ ซึ่งสอดคล้อ ง
กับ งานวิจัย ของศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550) ที่พบว่า
ความเป็น เลิศของสถานศึกษาเอกชนขึ้นอยู่กับภาวะผู้นา
ของผู้บริหารสถานศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ โครงสร้าง
องค์ ก ร การบริ หารงานวิ ชาการ การบริหารการเงิน การ
บริหารงานทั่วไป และการจัดการสารสนเทศและความรู้
และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของโสภิ ณ ม่ ว งทอง (2555)
ที่ พบว่ าปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนเอกชน

ประเภทสามัญ ในภาคตะวัน ออก ได้แ ก่ (1) พฤติก รรม
การบริหารของผู้นา (2) ปัจ จัยบรรยากาศของโรงเรีย น
(3) ปัจจัยวัฒนธรรมของโรงเรียน (4) ปัจจัยคุณภาพชีวิต
ของครู (5) ปั จจั ยการสื่ อสาร และ (6) ปั จจั ยความผู กพั น
4. องค์ประกอบครูพบว่าองค์ประกอบครูส่งผล
ทางตรงเชิงบวกต่อความอยู่รอดของโรงเรียนเอกชนเมื่อ
พิจารณาน้ าหนักความสาคัญ ของตัวแปรพบว่า น้าหนั ก
องค์ ป ระกอบมี ค่ า ระหว่ า ง .42 ถึ ง .44 ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี ค่ า
น้าหนักสูงสุด คือ ความจงรักภักดี รองลงมา คือ การจัด
กิจ กรรมการเรีย นรู้ ส่ว นคุณ ภาพครู ประสบการณ์ การ
สอน และความพึ งพอใจ มี ค่าน้ าหนั กเท่ ากั น และต่ าสุ ด
ดั งนั้ น ผู้ อ านวยโรงเรี ย นเอกชนประเภทสามั ญ ศึ ก ษาใน
14 จั งหวั ดภาคใต้ ควรเสริม สร้างความพึ งพอใจให้ ครู มี
ความสุ ข และมี ค วามรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ การท างานในโรงเรี ย น
ควรใช้ก ารสื่อ สารทั ้ง แนวราบและแนวดิ ่ง เพื ่อ สร้า ง
ความเข้าใจอันดีระหว่างกันของครูในโรงเรียน และควร
พัฒนาครูเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ครูมีการ
ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ และใช้
กระบวนการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงส่งเสริมให้
ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนา และแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน
พั ฒ นาครู ให้ มี ก ารเตรีย มแผนการสอนล่ ว งหน้ าและจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเหมาะสมกั บ วุ ฒิ ภ าวะและ
คานึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนซึ่งสอดคล้อง
กับการวิจัยของวิมลรัตน์ บุญชู (2549) และสุภัทรา วีระวุฒิ
(2554) ต่ า งก็ พ บว่ า พฤติ ก รรมของครู มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิผลการจัดการเรีย นรู้ของโรงเรียน ควรกระตุ้น
ให้ครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
โดยเน้นประโยชน์ต่อองค์กรเป็นสาคัญ และกระตุ้นให้ครู
เกิด ความจงรัก ภัก ดีโ ดยการยกย่อ งชมเชยหรือ แม้แ ต่
การให้ รางวัล กั บ ครูที่ มี ผ ลงานดี เด่ น และสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของชนัดดา ภูหงส์ทอง (2556) ที่พบว่าการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้
ครู จ ะต้ อ งมี ทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นรู้ มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ
วิชาชีพ และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรีย น
เป็ น ค นเก่ ง ค นดี แล ะมี ความ สุ ข ซึ่ ง จะส่ ง ผล ต่ อ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
5. องค์ประกอบด้ านความอยู่รอดของโรงเรียน
เอกชน เมื่อพิจารณาองค์ประกอบในภาพรวมพบว่า ความ
อยู่ รอดของโรงเรี ย นเอกชนประกอบด้ วย 3 ตั ว แปรคื อ
คุณภาพวิชาการ ภาพลักษณ์ชื่อเสียง และความปลอดภัย
น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบมี ค่ าระหว่ าง 0.35 ถึ ง 0.44 โดย
ภาพลั ก ษณ์ ชื่ อ เสี ย ง มี ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบสู งสุ ด
รองลงมาคื อ คุ ณ ภาพวิ ชาการ และความปลอดภั ยมี ค่ า
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น้าหนักองค์ประกอบต่าสุด ดังนั้นโรงเรียนเอกชนประเภท
สามั ญ ศึกษาใน 14 จั งหวัดภาคใต้ ควรพั ฒ นาด้านความ
ปลอดภัยของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปราณี
อินทรักษา (2554) ที่พบว่าสถานศึกษาควรแต่งตั้งบุคลากร
ดู แลความปลอดภั ยของนั กเรียน รองลงมาโรงเรียนควร
พั ฒ นาคุ ณ ภาพวิ ช าการเพื่ อ ความอยู่ ร อดของโรงเรี ย น
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Baskett & Miklos (1992)
ที่ พบว่าการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาของ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารโรงเรียนที่ดีจะช่วย
สร้างองค์ การที่ มี คุ ณ ภาพทั้ งในด้ านบุ คลากรและการจั ด
กระบวนการเรี ยนรู้ ผู้ บริ ห ารควรพั ฒ นาตนเองเพื่ อให้ มี
บทบาทในการเป็ น ผู้ น าทางวิ ชาการของโรงเรี ยน มี ก าร
นิเทศการสอนของครูอย่างสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นผู้ให้กาลังใจแก่
ครูในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน

สรุป
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามั ญ ศึ ก ษาใน 14 จั งหวั ด ภาคใต้
ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านนโยบายและการ
ส่งเสริม สนั บ สนุ น จากรัฐ ด้านภาวะผู้น าและพฤติก รรม
การบริหาร ด้านสมรรถนะโรงเรียนเอกชน ด้านองค์ประกอบ
ครู และด้า นความอยู่ร อดของโรงเรีย นเอกชน และมี
ตัวแปรย่อยอีก 24 ตัวแปร

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ปัจจัยด้านนโยบายและการส่งเสริมสนับสนุน
จากรัฐอยู่ในระดับต่า ดังนั้นภาครัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ)
ควรปรับ ปรุง แก้ไขนโยบายและการส่งเสริม สนับ สนุน
จากรัฐเพื่ อให้ การจัด การศึก ษาของเอกชนมี เสถีย รภาพ
และมี ค วามเสมอภาคเท่ า เที ย มกั บ สถานศึ ก ษาของรั ฐ
โดยเฉพาะในเรื่องการสนับสนุนด้านวิชาการและการนิเทศ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สภาพเศรษฐกิจ เป็น ปัจ จัย หนึ่งที่มีอิท ธิพ ล
ต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนเอกชน
ดั ง นั้ น ภาครั ฐ ควรมี น โยบายสนั บ สนุ น การศึ ก ษาของ
โรงเรียนเอกชน และช่วยเหลือผู้ปกครอง โดยผ่านทาง
การอุดหนุ นค่าใช้จ่ายรายบุ คคล ให้ มีความเท่ าเทียมกั บ
โรงเรียนภาครัฐ
3. น าปั จ จั ย ด้ า นนโยบายและการส่ ง เสริ ม
สนับ สนุน จากรัฐ มาศึก ษารายละเอีย ดของปัจ จัย ความ
มีอิท ธิพ ลเป็น รายข้อ พร้อ มหาแนวทางปฏิบัติใ นการ
ป้องกัน/การแก้ไข
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรขยายขอบเขตการ
วิจั ยสู่โรงเรียนเอกชนในภูมิ ภ าคอื่ น ๆ เพื่อ เปรียบเทีย บ
ความแตกต่าง/ความเหมือนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
อยู่รอดของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
2. ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้ ศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
ความแตกต่ า งกั น ในด้ า นจ านวนนั ก เรี ย น/ขนาดของ
โรงเรียนกล่าวคือ มีทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่
ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป จึงควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความอยู่รอดของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่
มีขนาดโรงเรียนเท่ากันว่ามีความเหมือน/ความแตกต่าง
อย่างไร
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