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บทที� 1     

บทนํา 

 

ความเป็นมา 

 ทรัพยากรมนุษยมี์ความสําคญัต่อการพฒันาประเทศ เพื�อเพิ�มศกัยภาพของคนทั#งดา้น
จิตใจ คุณธรรม จริยธรรมมีจิตสาํนึกที�ดีต่อสังคม ดา้นสติปัญญา ดา้นสุขภาพ และเสริมสร้างโอกาส
ให้ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสทางสังคมอย่างเหมาะสมทั�วถึงและเป็นธรรม เพื�อให้สามารถ
ดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  และสมศกัดิ4 ศรี   
 กระทรวงศึกษาธิการ (ออนไลน์. 2555 ก : 7-8) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาดา้นความมั�นคง
ของมนุษยเ์พื�อลดช่องว่างของการพฒันา ส่งเสริมพฒันาทรัพยากรมนุษยผ์่านความร่วมมือด้าน
การศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีพ โดยเนน้การส่งเสริมความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ เช่น การพฒันาสังคม
ของผูด้้อยโอกาส การพฒันาการฝึกอบรม สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรีไดจ้ดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที� 11 พ.ศ. 2555-
2559 กล่าวถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเขา้สู่กลุ่มประเทศอาเซียน เพื�อเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบนัการศึกษาของรัฐและเอกชนมีมาตรฐานเป็นที�ยอมรับในระดับสากล  
ตลอดจนยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและทกัษะด้านภาษา รัฐบาลได้มีนโยบายการขบัเคลื�อน
ยุทธศาสตร์การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 โดยมุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  
เพื�อใหเ้ขา้ถึงโอกาสในการพฒันาการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรม นวตักรรม การส่งเสริม
มาตรการการเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจยั การพฒันา ซึ� งจะช่วยสนบัสนุนกระบวนการรวมตวั
ของอาเซียน การเสริมสร้างขีดความสามารถในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เพื�อลดช่องว่าง
การพฒันาการจดัการศึกษาเป็นรากฐานที�สําคญัในการสร้างความเขม้แข็งและความเจริญรุ่งเรือง
ทางวฒันธรรมของโลก 
 การศึกษาขั#นพื#นฐานเป็นระดับการศึกษาที�มีความสําคัญ เพราะเนื�องด้วยปัจจุบัน
มีการติดต่อสื�อสารแบบไร้พรมแดนเพิ�มมาตรฐาน เพื�อตอบสนองการเปิดเสรีการศึกษา เสริมสร้าง
ความร่วมมือกบัประเทศเพื�อนบา้นในการพฒันามาตรฐานการศึกษาขั#นพื#นฐานไปสู่ความเป็น
นานาชาติและการจดัให้มีโรงเรียนที�มีมาตรฐานสากลตามระบบการจดัตั#งเครือข่ายโรงเรียน เพื�อ
ช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการพฒันาครู นกัเรียน ผูบ้ริหาร ทั#งนี# เป็นโอกาสดีที�ประเทศไทยและ
ประเทศจีนได้ร่วมมือกนั เพื�อจดัการพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีนที�มีคุณภาพ โดยได้รับ
ความร่วมมือสนบัสนุนจากศูนยพ์ฒันาและอบรมครูสอนภาษาจีนแห่งมหาวิทยาลยัปักกิ�งนอร์มอล 
ในการแลกเปลี�ยนการศึกษาตลอดถึงการผกูสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตรระหวา่งประเทศไทยและประเทศจีน   
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ดงันั#น เพื�อเป็นการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินโครงการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนอยา่งมีคุณภาพ
ของสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนนาํร่องในการใช้ภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ มีสื�อนวตักรรมวิธีการ
จดัการการเรียนการสอนไดม้าตรฐาน และการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping 
Kaoshi (HSK) ที�ส่งเสริมการจดักิจกรรมเสริมสร้างการใช้ภาษาจีน  เพื�อการสื�อสารและเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ใหเ้กิดแก่เยาวชนไทยในการใชภ้าษาจีน (กระทรวงศึกษาธิการ. ออนไลน์. 2554) 
    ดังนั# น เพื�อเพิ�มขีดความสามารถของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ที�มีความสําคัญ 
รัฐบาลไทยควรพฒันาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เนื�องจากการเรียนการสอนภาษาจีน
ในประเทศไทยยงัขาดประสิทธิภาพ รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน คือ 
การกาํหนดนโยบาย การจดัทาํแผนยุทธศาสตร์สนับสนุนงบประมาณ การประชุม สัมมนา 
การพฒันาครู อาจารย ์การปรับปรุงแบบเรียน สื�อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการไดแ้ต่งตั#ง
คณะทาํงานเสนอแผนยุทธศาสตร์ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาจีน เพื�อเพิ�มความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ที�เ กี�ยวข ้อง 8 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สํานักงานคณะกรรมการพฒันา
ขา้ราชการ (กพร.) กระทรวงการคลงั กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม  
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานงบประมาณ ทุกหน่วยงาน
เห็นชอบตามร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เพื�อเพิ�มความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ (ศูนยจี์นศึกษา สถาบนัเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 2551 ก : 34) 
 ปัจจุบันสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนที�สอนภาษาจีน ในด้าน
หลกัสูตรภาษาจีนยงัไม่มีความชดัเจน โรงเรียนจดัทาํหลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนเอง และ
การจดัการเรียนการสอนไม่มีความต่อเนื�องในการศึกษาแต่ละชั#น เพราะโรงเรียนบางแห่งเปิดสอน
ในระดบัชั#นประถมศึกษา บางโรงเรียนสอนระดบัชั#นมธัยมศึกษา โรงเรียนหลายแห่งเปิดสอน
ภาษาจีนทั#งที�ขาดความพร้อมด้านบุคลากร ขาดทกัษะในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  
แบบเรียน สื�อการสอนที�จะสามารถให้ผูเ้รียนมีความสนุกสนาน และกรรมการบริหารโรงเรียนจีน
ที�เขา้มาบริหารเป็นนักธุรกิจไม่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาจึงไม่มีการส่งเสริมการสอน
ภา ษ า จีน เท่า ที�ค วร  ขาดการจดัระบบหรือระเบียบแบบแผนที�ดี เนื�องจากเป็นเพราะต้องการ
ตอบสนองกระแสนิยมการเรียนการสอนภาษาจีนของสังคมไทย ปัญหาดังกล่าวซึ� งมีผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษา (ศูนยจี์นศึกษาสถาบนัเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  2551 ข : 1-27)   
 ดังนั# น กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความจํา เป็นดังกล่าวจึงได้กําหนดแผน
ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ   
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โดยไดรั้บความร่วมมือและขอ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชน์จากผูเ้กี�ยวขอ้งทั#งภาครัฐและเอกชนเห็นควร
จดัประชุมสัมมนาระดบัชาติ เพื�อสร้างความเขา้ใจ และพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีนร่วมกนั เพื�อสร้างความพร้อม ความเขม้แขง็ในการพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีนซึ� งตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั#งจากภาครัฐและเอกชน ในอนาคตกรมวิชาการจะเตรียมการเรื�อง
หลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนในระดบัต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์ เพื�อให้คนไทยสามารถ
ใชภ้าษาจีนได ้(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 ก : 70)  
 ในส่วนของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐานได้กาํหนดเรื�องการส่งเสริม
การสอนภาษาจีนเป็นแผนยทุธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2549-2553) เขา้เป็นแผนของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยในปี 2550 มีเป้าหมาย ดงันี#  1) พฒันาระบบบริหารจดัการ 2) ปรับปรุงและพฒันาระบบ
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 3) ส่งเสริมวิชาการให้ได้มาตรฐาน 4) พฒันาการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 5) พฒันานักเรียนที�มีความสามารถทางภาษาจีนให้เชี�ยวชาญ รวมทั#งเพิ�มศกัยภาพ
การเรียนรู้ดว้ย IT- Learning System  
 ในภาคตะวนัออกมีโรงเรียนที�เปิดสอนภาษาจีน จาํนวน 7 โรงเรียน ประกอบดว้ย  
 1) โรงเรียนตงัเอง็ จงัหวดัจนัทบุรี  
 2) โรงเรียนเหลียนหวั จงัหวดันครนายก  
 3) โรงเรียนเจียหมิน จงัหวดัปราจีนบุรี   
 4) โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วทิยา (หนานเฉียวเสียะเสี# ยว) จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
 5) โรงเรียนบูรพาวทิยา จงัหวดัชลบุรี     
 6) โรงเรียนบุญญวทิยาคาร จงัหวดัชลบุรี     
 7) โรงเรียนจิ#นฮั#ว จงัหวดัชลบุรี     
 ดงันั#น เพื�อสนองตอบต่อความตอ้งการของชุมชนที�เห็นถึงความสําคญัของการใช้ภาษาจีน  
สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนที�มีความหลากหลาย เช่น จดัทาํหลกัสูตรการสอนภาษาจีนเอง  
โดยใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐานของกลุ่มสาระต่างประเทศเป็นแนวทาง และยงัไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ส่วนด้านการสอนยังขาดสื� อการสอนที� ดี (ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชีย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 2551 ข : 40-55) 
 เนื�องจากในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเปิดตลาดการคา้เสรีร่วมกบัประเทศในกลุ่มอาเซีย  
ดงันั#น การส่งเสริมการเรียนภาษาจึงเป็นเครื�องมือที�สาํคญัที�ทาํให้มนุษยติ์ดต่อสื�อสารกนัไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัไดท้าํการสอนในโรงเรียนที�สอนภาษาจีนมาเป็นเวลาหลายปี แต่ยงัพบว่า
การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยยงัมีปัญหาทางการบริหารและการเรียนการสอน ดังนั#น
ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสาํหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียนประเภท
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การศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก    
สาํหรับใชเ้ป็นแนวทางการศึกษากาํหนดนโยบาย เป้าหมาย การกาํหนดความตอ้งการ การแสวงหา 
การจดัสรร การควบคุม และการประเมินการใช้ ตามกรอบแนวคิดหลกัการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษา 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครั# งนี#  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี#  
 1. เพื�อศึกษาสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียน
ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในภาคตะวนัออก ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูสอนภาษาจีน 
 2. เพื�อเปรียบเทียบสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียน
ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในภาคตะวนัออก ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูสอนภาษาจีน 4 ดา้น คือ การบริหาร
บุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารวสัดุและอุปกรณ์ และการบริหารจดัการ 

 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั# งนี# เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอนภาษาจีน
ในโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในภาคตะวนัออก เพื�อใช้เป็นแนวทางวางแผนพฒันาสนบัสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษา
ไดด้าํเนินการบริหารทรัพยากรการบริหารใหมี้ประสิทธิภาพยิ�งขึ#น 

 

ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ ในการวจัิย 

 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจัยวิจัย ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 40 คน 
ครูสอนภาษาจีน จาํนวน 48 คน รวมทั#งหมด 88 คน ที�อยูใ่นโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์   
สังกดัสํานกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก จาํนวน 7 โรงเรียน 
ในจงัหวดัจนัทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี   
 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูสอนภาษาจีน 
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูสอนภาษาจีน ดงันี#    
  2.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา เลือกแบบเจาะจง จาํนวน 40 คน     
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  2.2 ครูสอนภาษาจีน กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี�และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan. 1970 : 607-610) ประชากรจาํนวน 55 คน ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 47 คน 
 ตัวแปรที�ศึกษา 

 1. ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกเป็นดงันี#  
  1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา    
  1.2 ครูสอนภาษาจีน 
 2. ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ สภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียน
ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาค
ตะวนัออก จาํแนกเป็น 4 ดา้นดงันี#   
  2.1 การบริหารบุคคล   
  2.2 การบริหารงบประมาณ   
  2.3 การบริหารวสัดุและอุปกรณ์   
  2.4 การบริหารจดัการ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การวจิยัครั# งนี#   มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยัดงัต่อไปนี#  
 1. สภาพปัญหา หมายถึง สิ� งที�มีอยู่หรือเป็นอยู่ หรือกาํลงัดาํเนินอยู่ในปัจจุบนัที�เป็น
อุปสรรค ขดัขอ้งหรือเป็นสิ�งที�ไม่พึงประสงค์ที�เกิดขึ#นในการจดัการศึกษาของโรงเรียนประเภท
การศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาค
ตะวนัออก 
 2. ทรัพยากรการบริหาร  หมายถึง ทรัพยากรตามปัจจัยการบริหาร 4 ด้าน ตาม
หลกัการบริหารทรัพยากรจาํแนกได ้4 ดา้นดงันี#     
  2.1 การบริหารบุคคล (Personnel Management) หมายถึง กระบวนการในการจดัการ
ทรัพยากรบุคคลที�มีอยูใ่ห้สามารถสอนภาษาจีนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การวางแผน การจดั
องคก์ร การจดัการเกี�ยวกบับุคคล การประสานงาน การควบคุมงาน การจดัทาํหลกัสูตร การกาํหนด
อตัรากาํลงั การสรรหา การจดัสรรหนา้ที� การมอบหมายหนา้ที� การประเมินการปฏิบติังาน การแกไ้ข
ปรับปรุงและพฒันาบุคคล ดังนั#นการบริหารเป็นสิ� งสําคญัของการบริหาร เพื�อให้สามารถ
ปฏิบติังานในหนา้ที�ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
  2.2 การบริหารงบประมาณ (Budget Management) หมายถึง เป็นสิ�งสนบัสนุนที�ช่วยให้
การดาํเนินงานที�เกี�ยวกบัการบริหารงบประมาณ วสัดุ ครุภณัฑ์ อาคารสถานที� งานสารบรรณ 
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การจดัสรร การใชง้บประมาณที�ไดรั้บให้ถูกตอ้งตามระเบียบ มีหลกัฐานครบถว้นถูกตอ้ง คุม้ค่า
ประหยดัและเกิดประโยชน์ โปร่งใส ตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภิบาลเพื�อให้เป็นไปตามระเบียบ
และง่ายต่อการตรวจสอบ เพื�อใหก้ารสอนภาษาจีนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2.3 การบริหารวสัดุและอุปกรณ์ (Material Management) หมายถึง เป็นปัจจยัที�เอื#ออาํนวย
ใชเ้ป็นตวักลางในกระบวนการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารระหวา่งผูส่้งกบัผูรั้บ จากการกาํหนดนโยบาย
และวางแผน การวางแผนพฒันาอาคารและสิ�งแวดลอ้ม การวิเคราะห์การใช ้ความตอ้งการการแสวงหา
ทรัพยากร การใชก้ารลงทะเบียน และแจกจ่ายวสัดุ การประเมินการใชว้สัดุ   และการปรับปรุงอาคาร
สถานที�วสัดุและอุปกรณ์ที�มีอยูใ่นโรงเรียนใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ  
  2.4 การบริหารจดัการ (Administration Management) หมายถึง การจดัการเกี�ยวกบั
อาคารสถานที�ของโรงเรียนใหส้ามารถสนองกบัความตอ้งการในการใช ้ไดแ้ก่ การกาํหนดนโยบาย 
และวางแผนการใช ้การวเิคราะห์และกาํหนดความตอ้งการ การจดัสรรบุคคล งบประมาณ วสัดุและ
อุปกรณ์ การดูแล และจดัดูแลบาํรุงรักษา อาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน ห้องพิเศษและ
ห้องบริการต่าง ๆ ให้ใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่าตามเกณฑ์ปริมาณและตรงตามมาตรฐาน จดัให้มี
เอกสารการใชอ้าคาร และจดัทาํประวติัการบาํรุงรักษา และสรุปประเมินผลอยา่งชดัเจน เพื�อพร้อม
จดัการเรียนการสอนไดเ้สมอ 
 3.  โรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง โรงเรียนที�จดัให้การศึกษาแก่บุคคลที�มี
ลักษณะพิเศษหรือผิดปกติทางร่างกายสติปัญญา หรือจิตใจ ที�จดัเป็นรูปแบบการศึกษาพิเศษ 
หรือโรงเรียนที�จดัให้การศึกษาแก่บุคคลผูย้ากไร้หรือผูท้ีเสียเปรียบทางการศึกษาในลักษณะ
ต่าง ๆ ที�จดัเป็นรูปแบบการศึกษาสงเคราะห์ ในการศึกษาครั# งนี#อยูใ่น 5 จงัหวดั มี 7 โรงเรียน ดงันี#     
  3.1 จงัหวดัจนัทบุรี โรงเรียนตงัเอง็      
  3.2 จงัหวดันครนายก โรงเรียนเหลียนหวั  
  3.3 จงัหวดัปราจีนบุรี โรงเรียนเจียหมิน   
  3.4 จงัหวดัฉะเชิงเทรา โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วทิยา (หนานเฉียวเสียะเสี# ยว)  
  3.5 จงัหวดัชลบุรี โรงเรียนบูรพาวทิยา โรงเรียนบุญญวทิยาคาร โรงเรียนจิ#นฮั#ว   
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูท้าํหน้าที�บริหารโรงเรียนในตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการ  
รองผูอ้าํนวยการ ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ และหวัหนา้ฝ่ายวชิาการ  
 5. ครูที�สอนภาษาจีน หมายถึง ผูท้าํหน้าที�จดัการเรียนการสอนภาษาจีนทั#งสัญชาติไทย 
และสัญชาติจีนในโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   การวิจยัครั# งนี# ผูว้ิจยัศึกษาสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอนภาษาจีน
ในโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในภาคตะวนัออก โดยนาํแนวคิดเกี�ยวกบัทรัพยากรการบริหาร 4 ดา้น มาเป็นกรอบความคิด
ในการวจิยั ดงันี#  
 

                                                                                           ตัวแปรตาม      

 

             ตัวแปรอสิระ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยัศึกษาสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอน
ภาษาจีนในโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก 

 

สมมุติฐานในการวจัิย 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูสอนภาษาจีน ในโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ 
สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก มีความคิดเห็นต่อ
สภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสาํหรับการสอนภาษาจีนแตกต่างกนั 

สถานภาพของ 
ผูต้อบแบบสอบถาม 
    1.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
    2.  ครูสอนภาษาจีน 
 

   

สภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสาํหรับ
การสอนภาษาจีนในโรงเรียนประเภท
การศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสาํนัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก  
ตามหลักการบริหารทรัพยากร 4 ดา้น ดงันี#  
  1.  การบริหารบุคคล 
       2.  การบริหารงบประมาณ  
       3.  การบริหารวสัดุและอุปกรณ์ 
       4.  การบริหารจดัการ 

  




