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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาวิจยัครั3 งนี3 มีวตัถุประสงค์เพื5อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปัญหาทรัพยากร
การบริหารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก จาํแนกตามสถานภาพ
ของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งที5ใชใ้นการวจิยัครั3 งนี3  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูสอน
ภาษาจีน จาํนวน 87 คน เครื5 องมือที5ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ซึ5 งมีค่าความเชื5อมั5นเท่ากบั 0.89 สถิติที5ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี5ย ค่าเบี5ยงเบนมาตรฐาน ตรวจสอบสมมุติฐาน โดยการหาค่าที (t-test) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) สภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียน
ประเภทการศึกษาสงเคราะห์สังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก 
ภาพรวมระดบัของปัญหาอยู่ในระดบัมาก ปัญหาทั3ง 4 ด้าน เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ดงันี3  
การบริหารจดัการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารวสัดุและอุปกรณ์ 
2) เปรียบเทียบสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห์ สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก 
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูสอนภาษาจีน ในภาพรวมทั3ง 4 ด้าน พบว่า
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ หากจาํแนกรายด้านพบว่าการบริหารวสัดุและอุปกรณ์ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูสอนภาษาจีนมีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการบริหารการสอน
ภาษาจีนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที5ระดบั .01 
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Abstract 

 

 The purposes of this research were to study and compare administrative resource problems 

for Chinese language teaching in Suksasongkroa schools under the Office of Private Education 

Commission in the eastern region. The research is classified by the status of questionnaire respondents. 

The samples used in this research were 87 school administrators and Chinese language teachers. 

The research instrument for data collection was a 5 rating questionnaire with 0.89 reliability.   

The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test. 

 The results were revealed as follows: 1) administrative resource problems for teaching 

Chinese language in Suksasongkroa schools under the Office of Private Education Commission  

in the eastern region in a wide perspective were in high levels. The followings are the four different 

problems arranged in descending order : administrative management, budget management, personnel 

management, and material management. 2) The comparison of administrative resource problems for 

teaching Chinese language in Suksasongkroa schools under the Office of Private Education 

Commission in the eastern region according to school administrators and Chinese language teachers’ 

opinions were not statistically significant different except the material management aspect, which was 

statistically significant different at .01 level. 




