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บทที� 2  
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 
 การศึกษาสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสาํหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียนประเภท
การศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก  
ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร ตาํรา ทฤษฎี  และงานวจิยัที/เกี/ยวขอ้งดงันี1  
 1. การบริหารการศึกษาและการบริหารโรงเรียน 
  1.1 ความหมายการบริหารการศึกษา  
  1.2 ความหมายของการบริหารโรงเรียน 
  1.3 ความสาํคญัของการบริหารโรงเรียน  
 2. ทรัพยากรการบริหารการศึกษา 
  2.1 ความหมายทรัพยากรการบริหารการศึกษา 
  2.2 ความสาํคญัของทรัพยากรทางการศึกษา 
  2.3 การจดัการทรัพยากร 
  2.4 องคป์ระกอบของการบริหารทรัพยากร 
 3. การบริหารบุคคล 
  3.1 ความหมายการบริหารบุคคล 
  3.2 ความสาํคญัการบริหารบุคคล 
  3.3 กระบวนการบริหารบุคคล   
 4. การบริหารวสัดุและอุปกรณ์ 
  4.1 ความหมายการบริหารวสัดุและอุปกรณ์ 
  4.2 ความสาํคญัการบริหารวสัดุและอุปกรณ์ 
  4.3 กระบวนการบริหารวสัดุและอุปกรณ์  
 5. การบริหารงบประมาณ 
  5.1 ความหมายการบริหารงบประมาณ 
  5.2 ความสาํคญัการบริหารงบประมาณ 
  5.3 กระบวนการบริหารงบประมาณ  
 6. การบริหารจดัการ 
  6.1 ความหมายการบริหารจดัการ 
  6.2 ความสาํคญัการบริหารจดัการ 
  6.3 กระบวนการบริหารจดัการ  
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 7. การบริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
  7.1 พระราชบญัญติัการศึกษาเอกชนและกฎหมายเกี/ยวกบัโรงเรียนเอกชน 
  7.2 โรงเรียนเอกชนกบัการปฏิรูปการศึกษา      
  7.3 โรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์   
  7.4 สภาพและปัญหาโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในปัจจุบนั 
 8. การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย 
  8.1 ความหมายของการจดัการเรียนการสอน 
  8.2 การจดัการเรียนการสอนสอนภาษาจีนในประเทศไทย 
  8.3 โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในประเทศไทย   
 9. งานวจิยัที/เกี/ยวขอ้ง   
  9.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  9.2 งานวจิยัในประเทศ 

 

การบริหารการศึกษาและการบริหารโรงเรียน 

 ความหมายการบริหารการศึกษา   
 ผูบ้ริหารการศึกษาเป็นผูน้าํที/ทาํให้กระบวนการดาํเนินงานในโรงเรียนหรือสถานศึกษา
เป็นไปดว้ยดี ซึ/ งมีคุณสมบติัของนกับริหารตอ้งมีทกัษะในการบริหารจึงจะสามารถบริหารการศึกษา
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีผูใ้หค้วามหมายการบริหารการศึกษาไวห้ลายประการมี ดงันี1  
 ทองใบ สุดชารี (2548 : 152-153)  กล่าววา่ การบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ที/ผูบ้ริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ การดาํเนินการสรรหา คดัเลือกและบรรจุบุคคลที/มีคุณสมบัติ
เหมาะสมให้ปฏิบติังานในองค์การพร้อมทั1งสนใจการพฒันาธาํรงรักษาให้สมาชิกที/ปฏิบติังาน
ในองคก์ารเพิ/มพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที/ดีในการทาํงาน และยงัรวม
ไปถึงการแสวงหาวิธีการที/ทาํให้สมาชิกในองค์การที/ตอ้งพน้จากการทาํงานด้วยเหตุทุพพลภาพ  
เกษียณอาย ุหรือเหตุอื/นใดในงานใหส้ามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข 
 สมาน อศัวภูมิ (2549 : 85) กล่าววา่ การบริหารทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการและ
กิจกรรมที/สามารถใชใ้นการบริหารงานในทุกระบบองคก์าร ขอ้แตกต่าง คือ หน่วยงานหรือองคก์าร
ที/จะบริหารนั1นมีภารกิจหลกัอะไร เช่น การบริหารการศึกษา ภารกิจหลกัก็คือ การบริหารจดัการศึกษา
ซึ/ งมีกิจกรรมหลกัคือการจดัการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดงันั1น ผูบ้ริหารการศึกษา
มีหน้าที/หลัก คือ การจัดให้มีกระบวนการและกิจกรรมทางการศึกษา เพื/อให้ผู ้เ รียนได้รับ
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ประสบการณ์และการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ที/กาํหนดไว ้ในการบริหารงาน
ในความรับผดิชอบ ผูบ้ริหารตอ้งใชภ้าวะผูน้าํในการระดมทรัพยากรทั1งหลายทั1งปวงในการดาํเนินงาน
ตามภารกิจขององคก์ารใหเ้ป็นอยา่งมีประสิทธิภาพและวตัถุประสงคที์/กาํหนดไว ้  
 พรหมเมศว ์คาํผาบ (2550 : 9) กล่าววา่ การบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการที/ใช้
ทั1งศาสตร์และศิลป์ที/ทาํให้งานต่าง ๆ ลุล่วงหรือสําเร็จโดยใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดดว้ย
วิธีการตามกระบวนการ ซึ/ งผูบ้ริหารตอ้งอาศยัทั1งอาํนาจ หน้าที/ ภาวะผูน้าํ ทกัษะและความรู้
ทางการบริหารมาดาํเนินการให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที/ตั1งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ไดป้ระสิทธิผล 
      สรุปไดว้่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการทางการบริหารและกิจกรรม
ที/สามารถใช้ในการบริหารงานในระบบองค์การ โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย
วิธีการตามกระบวนการให้ลุล่วงหรือสําเร็จตามวตัถุประสงค์ที/กาํหนดไว ้และสามารถนํามา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมเกี/ยวกบัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ความหมายของการบริหารโรงเรียน    
 การบริหารโรงเรียนไดมี้นกัการศึกษา และหน่วยงานที/เกี/ยวขอ้งไดใ้ห้ความหมาย แนวคิด
ไวใ้นทศันะที/แตกต่างกนัในรายละเอียด ดงันี1  
 เฉลิมชยั สมท่า (2547 : 6-7) กล่าววา่ การบริหารโรงเรียน หมายถึง กิจกรรมทางการศึกษา
ที/จะตอ้งทาํอยา่งเป็นกระบวนการ เพื/อใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์/ตั1งไว ้
 นพพงษ ์บุญจิตราดุล (ออนไลน์. 2554) กล่าววา่ การบริหารโรงเรียน หมายถึง กิจกรรม
ต่าง ๆ ที/บุคคลหลายคนร่วมมือกนัดาํเนินการ เพื/อพฒันาบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ  
พฤติกรรม และคุณธรรม เพื/อให้มีค่านิยมตรงกบัความตอ้งการของสังคม โดยกระบวนต่าง ๆ ที/อาศยั
การควบคุมสิ/งแวดลอ้มให้มีผลต่อบุคคล และอาศยัทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
เพื/อใหบุ้คคลพฒันาตามเป้าหมายของประเทศ 
 สรุปไดว้า่ การบริหารโรงเรียนเป็นกิจกรรมทางการศึกษาที/ทาํเป็นกระบวนการ เพื/อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ที/ตั1งไวคื้อการพฒันาสมาชิกหรือผูรั้บบริการทางการศึกษาให้เป็นผูม้ีคุณภาพ
ที/สังคมตอ้งการ และเป็นภารกิจที/สําคญัของผูบ้ริหารโรงเรียนที/ตอ้งสามารถนาํองค์กรให้อยู่รอด 
ตอ้งกาํหนดแผนงานวิธีการ ตลอดจนขั1นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบติังานไวอ้ย่างมีระบบ โดยมี
งบประมาณจากรัฐใชท้รัพยากรให้คุม้ค่าทั1ง คน เงิน เวลาและทรัพยสิ์น เพราะหากระบบบริหาร
ภายในโรงเรียนไม่ดี จะมีผลกระทบกระเทือนต่อส่วนอื/น ๆ ได ้ ดงันั1นความสําเร็จหรือความลม้เหลว
ในการบริหารโรงเรียนจึงขึ1นอยูก่บัสมรรถภาพของผูบ้ริหารเป็นสาํคญั 
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  ความสําคัญของการบริหารโรงเรียน   
 การบริหารโรงเรียนเป็นเรื/องที/มีความสําคญั เพราะเป็นเรื/องเกี/ยวขอ้งกบัการปฏิบติังาน
ขององค์กรที/มุ่งไปสู่ความสําเร็จของการทาํกิจกรรมทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตาม
เป้าหมาย ดงันี1  
 จนัทรานี สงวนนาม (2545 : 26) กล่าววา่ การบริหารโรงเรียนมีความสําคญัต่อความอยูร่อด
ขององค์กร การเรียนรู้เรื/ องการบริหารองค์กรจะช่วยให้องค์กรสามารถกาํหนดวตัถุประสงค ์ 
เป้าหมายของงานบุคลากร ตลอดจนการดาํเนินงานอยา่งเหมาะสม 
 นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2545 : 29) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนมีความสําคญัต่อการปฏิรูป
สถานศึกษา จะประสบความสําเร็จไดก้็ต่อเมื/อผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะต่อไปนี1  คือ มีความสามารถ
ทางการบริหาร มีภาวะผูน้าํและมีวสิัยทศัน์ 
 นรินทร์ ภาระศรี (ออนไลน์. 2554) กล่าววา่ การบริหารโรงเรียนมีความสําคญัในการที/จะ
นาํการปฏิรูปการศึกษาสู่ความสําเร็จได ้จึงมีความจาํเป็นและเป็นความสําคญัที/จะตอ้งให้ผูบ้ริหาร
โรงเรียนไดต้ระหนกั และมีความรู้ ความเขา้ใจในเรื/องการปฏิรูปการศึกษา สามารถเป็นผูน้าํในการ
ปฏิรูปอยา่งแทจ้ริง  

 สรุปได้ว่า การบริหารโรงเรียนมีความสําคญัต่อการปฏิรูปสถานศึกษาสู่ความสําเร็จ  
ผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถบริหารจดัการศึกษา เพื/อพฒันาการศึกษาให้มีคุณภาพ
ให้ทนัต่อการเปลี/ยนแปลงในดา้นต่าง ๆ ช่วยให้บุคคลที/ปฏิบติังานในองค์กรมีขวญัและกาํลงัใจ
ในการปฏิบติังาน สามารถดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ด ้

 

ทรัพยากรการบริหารการศึกษา 

 ความหมายทรัพยากรการบริหารการศึกษา 
 มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของทรัพยากรการบริหารการศึกษาไวต่้าง ๆ กนั
ดงันี1  
 วเิชียร ทองนอ้ย (ออนไลน์. 2552) กล่าววา่ ทรัพยากรการบริหารการศึกษา หมายถึง สิ/งต่าง  ๆ 
ที/ทาํให้การจดัการศึกษาบรรลุวตัถุประสงค์ โดยทั/วไปทรัพยากรเพื/อการศึกษาที/เป็นพื1นฐาน
ประกอบดว้ย ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource) ทรัพยากรทางการเงิน (Money Resource)  ทรัพยากร
ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ (Material Resource) และทรัพยากรการบริหารจดัการ (Management Resource) 
 สุกญัญา สีหาโภชน์ (ออนไลน์. 2553) กล่าวว่า ทรัพยากรการบริหารการศึกษา หมายถึง 
การเร่งระดมทรัพยากรจากบุคคลชุมชนทอ้งถิ/นหน่วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชนมาใช้
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ในการจดัและพฒันาการศึกษา โดยมีเป้าหมาย คือ โรงเรียนมีทรัพยากรเพื/อใชใ้นการจดัและพฒันา
การศึกษาอยา่งพอเพียง   
 ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์  (ออนไลน์. 2550) กล่าววา่ ทรัพยากรการบริหารการศึกษา  
(Resources) ไดแ้ก่ วตัถุและเครื/องใช้ เพื/อประกอบการดาํเนินงานรวมไปถึงความสามารถในการ
จดัการทรัพยากรในการบริหารสามารถแบ่งแยกไดเ้ป็น 4 ประเภท หรือเรียกย่อวา่ 4 M’s ดงันี1   
มนุษย ์(Man) เงิน (Money) วสัดุเครื/องใช ้(Materials and Equipments) ความสามารถในการจดัการ 
(Management)   
 สรุปไดว้า่ ทรัพยากรการบริหารการศึกษา หมายถึง สิ/งต่าง ๆ ที/จะทาํให้การจดัการศึกษา
บรรลุวตัถุประสงค ์สามารถแบ่งแยกไดเ้ป็น 4 ประเภท หรือเรียกยอ่วา่ 4 M’s ดงันี1  มนุษย ์ (Man)  
เงิน (Money) วสัดุเครื/องใช ้Materials and quipments) ความสามารถในการจดัการ (Management)   
 ความสําคัญของทรัพยากรทางการศึกษา 
 ปรีชา คมัภีรปกรณ์ (2547 : 12-15) ไดก้ล่าวถึงทรัพยากรทางการศึกษามีความสําคญัเนื/องจาก
เป็นเครื/องมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการจดัการศึกษาไวด้งันี1   
 1. เพื/อสนบัสนุนในการดาํเนินกิจกรรม กิจกรรมทุกกิจกรรมจาํเป็นตอ้งไดรั้บทรัพยากร
ไม่วา่จะเป็น คน เงิน วสัดุ หรือสิ/งอื/น ๆ หากไม่มีทรัพยากรการดาํเนินกิจกรรมก็ไม่สามารถดาํเนิน
ไปได ้  
 2. เพื/อเป็นการเพิ/มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาํเนินงาน ในการจดัสรร
ทรัพยากรให้แก่หน่วยงาน โดยพยายามจดัหาทรัพยากรที/มีประสิทธิภาพสูงในการทาํงาน ไดแ้ก่  
การจดัสรรเทคโนโลยสูีงในการทาํงาน   
 3. เพื/อเป็นการควบคุมการดาํเนินงานขององคก์าร หรือผูรั้บผดิชอบการบริหารทรัพยากร  
ดาํเนินงานเฉพาะในภารกิจที/มอบหมาย หรือกระทาํภารกิจในช่วงเวลาที/กาํหนดเห็นไดใ้นการบริหาร
ทรัพยากรการเงินที/หน่วยงานที/เกี/ยวขอ้งกบัการบริหารจะจดัสรรทรัพยากร เพื/อดาํเนินกิจกรรม
แทนการใหง้บประมาณทั1งหมดของแผนงานหรือโครงการ 
 4. เพื/อเป็นการกระจายทรัพยากร ในการดาํเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ดงันั1นการ
บริหารทรัพยากรขั1นตอน คือ การจดัสรรทรัพยากรที/มีความจาํเป็นที/ตอ้งนํามาใช้ เพื/อกระจาย
ทรัพยากรไปยงัหน่วยงานที/มีความตอ้งการ โดยอาศยัเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหาร เช่น เกณฑ์
ความรีบด่วนของงาน เกณฑ์ความสอดคลอ้งกบันโยบายหรือภารกิจหลกั และเกณฑ์ความจาํกดั
ของทรัพยากร เป็นตน้   
 ประเวศ วะสี (2550 : 34) กล่าวว่า ทรัพยากรทางการศึกษามีความสําคญัต่อการศึกษา
ทุกประเภท ทุกระดบั และองคก์รต่าง ๆ ควรเห็นคุณค่า เพื/อส่งเสริมให้มีการพฒันาทรัพยากรมนุษย์



13 
 

ซึ/ งเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายในการพฒันาตนเองให้สมบูรณ์ตามความตอ้งการ
ของสังคมอยา่งมีความสุข  
 สนอง โลหิตวิเศษ และสุนทร  สุนนัทช์ยั (2553 : 47) กล่าววา่  ทรัพยากรทางการศึกษา
มีความสําคญั ซึ/ งเป็นแนวทางการจดัการศึกษา เพื/อการพฒันาที/ย ั/งยืน และสามารถนํามาแก้ไข
สถานการณ์หรือวกิฤตต่าง ๆ  ของสังคม 
 ไพฑูรย ์ ลินลารัตน์ (2553. ออนไลน์) ไดใ้หแ้นวทางการจดัการศึกษาดงันี1    
 1. Criticlity-Based คือ สอนให้มองไกลในแง่ดีให้มีความคิดวิจารณญาณ รู้จกัวิเคราะห์
หาเหตุผล 
 2. Creativity-Based คือ สอนใหพ้ฒันาตวัเองใหเ้ตม็ที/ตามศกัยภาพรู้จกัสร้างสรรคสิ์/งใหม่ 
 3. Productivity-Based คือ สอนใหม้องที/ผลงาน ใหรู้้จกัสร้างผลิตคิดอะไรใหม่ ๆ  
 4. Responsibility-Based คือ สอนใหรู้้จกัตวัเองเสียสละให้ผลกัดนัสังคมให้กา้วหนา้ดว้ย
มือของเรา 
 สรุปไดว้่า ทรัพยากรทางการศึกษามีความสําคญั คือ เป็นสิ/งที/อาํนวยความสะดวก เพิ/ม
ประสิทธิภาพในการทาํกิจกรรมขององคก์าร เพื/อให้องคก์ารดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  
 การจัดการทรัพยากร 
 จาํเริญ  จิตรหลงั (ออนไลน์ : 2555)   ทรัพยากรที/มีความสําคญัในการบริหารงาน เพื/อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายในการดําเนินงานหรือกิจกรรมขององค์กร ซึ/ งมีหลักที/จะนํามา
พิจารณา ดงันี1     
 1. ความพอเพียง (Adequacy) ในด้านปริมาณของทรัพยากรจะตอ้งสมดุลหรือมีความ
พอเพียงกบัภารกิจ ในบางกรณีภารกิจเป็นตวักาํหนดทรัพยากร แต่ถา้ทรัพยากรมีจาํกดัก็อาจเป็น
ตวักาํหนดภารกิจได้เช่นกนั ในการใช้ทรัพยากรตอ้งพิจารณาถึงต้นทุนกบัผลผลิตด้วยว่าจะคุ้ม
หรือไม่ 
 2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการดาํเนินงานใด ๆ จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ พิจารณา
ได้จากเป้าหมายเป็นสําคญั เช่น งานราชการมีเป้าหมายที/ให้ประชาชนมีความสุข ความพอใจ  
ดงันั1น ประสิทธิภาพจึงวดัไดจ้ากความพึงพอใจ  
 3. ประสิทธิผล (Effectiveness) คาํว่าประสิทธิภาพกบัประสิทธิผลมีความแตกต่างกนั  
กล่าวคือ ประสิทธิภาพ เป็นการทาํงานให้สําเร็จตามวตัถุประสงค์ โดยยึดหลกัประหยดัในการใช้
ทรัพยากร สําหรับประสิทธิผลคาํนึงถึงความสําเร็จของงานตามวตัถุระสงค์เช่นกนั แต่การปฏิบติังาน
อาจไม่ประหยดัหรือไม่มีประสิทธิภาพก็ได ้เพราะยดึเอาเป้าหมายของงานเป็นหลกั 



14 
 

 4. คุณภาพ (Quality) คุณภาพของทรัพยากรมีความสัมพนัธ์กบัภารกิจขององค์กร หาก
ทรัพยากรมีคุณภาพ เช่น วสัดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรือเครื/องใช้อยู่ในสภาพเก่า ชาํรุด 
ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงาน หรือแม้แต่บุคลากรไม่มีความรู้ ความสามารถ และไม่มี
ประสบการณ์ก็ทาํใหง้านล่าชา้ และเกิดความเสียหาย 
 ทรัพยากรมีความสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพชีวิตการพฒันาทรัพยากรเป็นจุดมุ่งหมายหลกั
ประการหนึ/ งเพื/อแก้ไขปัญหาที/มีผลกระทบ จึงได้กําหนดแผนงานความร่วมมือเพื/อพัฒนา
ทรัพยากร  
 กระทรวงศึกษาธิการ (ออนไลน์. 2555 ก) กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ โดยจดัทาํแผนปฏิบติัการ 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558) เพื/อ
เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การจดัทาํขอ้มูลผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ แนวทาง
การเตรียมความพร้อมในการดาํเนินการตามเป้าหมายและพนัธกรณีด้านประชาคม สังคมและ
วฒันธรรม (ASCC Blueprint) ดงันั1นการจดัทาํแผนปฏิบติัการ 3 ปี เพื/อเตรียมความพร้อมเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน โดยมีเป้าหมายในการพฒันาทรัพยากร (ASCC Blueprint) 4 ประเด็น คือ  
 1. ประชาชนเขา้ถึงโอกาสอยา่งเที/ยงธรรมในการพฒันามนุษย ์  
 2. การลงทุนในดา้นการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ   
 3. การฝึกอบรมและการสร้างขีดความสามารถ     
 4. การใชภ้าษาองักฤษ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาศาสตร์เชิงประยกุตแ์ละเทคโนโลย ี 
 ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม และในโอกาสนี1 ได้มอบแนวทางในการจดัทาํแผน 
ปฏิบติัการ 3 ปี เพื/อเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของกระทรวงศึกษาธิการไว ้ ดงันี1  
 1. ใหค้วามสาํคญักบัการศึกษา โดยเนน้การเรียนการสอนทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิต  
คุณภาพการศึกษา การศึกษาเพื/อเด็กยากจน และพิการ การรณรงคเ์พื/อการไม่รู้หนงัสือ การสร้าง  
อตัลกัษณ์ และโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
 2. การลงทุนในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ความสําคัญกับการอบรม
ภาษาองักฤษและภาษาจีน การปรับหลกัสูตรอาเซียน โดยจดัทาํหลกัสูตรการเรียนขั1นพื1นฐาน
เป็นภาษาอังกฤษ การถ่ายโอนหน่วยการเรียนของระดับอุดมศึกษา การจัดงบประมาณด้าน
การศึกษา และมุ่งพฒันาครู  
 3. การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และการอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์โดยเน้นการส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
การเรียนการสอนผ่านแท็บเล็ต การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม และการใช้ระบบ E-learning 
แนวทางเหล่านี1  ไปคิดทาํแผนการปฏิบติัการ และโครงการต่างๆ เพื/อให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและ
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ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการและอาเซียน โดยตอ้งนาํไปเปรียบเทียบระหวา่งหน่วยงานในสังกดั
และประเทศสมาชิกอาเซียน เพื/อหาผลกระทบทั1งทางบวก และทางลบ และทาํการประชาสัมพนัธ์
แผนปฏิบัติการ กิจกรรมต่าง ๆ ที/ เกี/ ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
กระทรวงศึกษาธิการผา่นสื/อช่องทางต่าง ๆ เพื/อสร้างการรับรู้ที/ตรงกนัของประชาชน 
 สรุปไดว้า่ การจดัการทรัพยากร คือ การจดัการทรัพยากรในการบริหารให้มีความสมดุลย ์ 
เพื/อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจดัการ โดยยึดหลกัความพอเพียง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และคุณภาพ 
 องค์ประกอบของการบริหารทรัพยากร  
 การบริหารจาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรหรือปัจจยัในการผลิต ไม่วา่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชน  
หากปราศจากทรัพยากรองค์กรก็ไม่สามารถดาํเนินภารกิจให้บรรลุเป้าหมายได ้ทรัพยากรจึงเป็น
ตวักลางที/จะนาํภารกิจขององคก์รไปสู่ความสําเร็จ ซึ/ งเป็นองคป์ระกอบพื1นฐานของการดาํเนินงาน
และไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบของการบริหารไม่ว่าองค์การภาครัฐหรือ
เอกชนหรือแมแ้ต่สถานศึกษาก็มีองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการบริหาร   
 เมตต ์ เมตตก์ารุณ์จิต (2547 : 42-44) ไดใ้ห้แนวคิดดา้นการบริหารทั/วไปวา่เป็นปัจจยัสําคญั
ที/จาํเป็นใชใ้นการบริหารมี 4 ประการ คือ คน (Man) เงิน (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Material)  และวิธี
หรือการจดัการ (Method or Management) ซึ/ งเรียกวา่ 4 M’s 
 รุจิร์ ภู่สาระ และจนัทรานี สงวนนาม (2545 : 7) กล่าวว่า การบริหารงานทุกประเภท
ในองคก์ารตอ้งมีปัจจยัหรือทรัพยากรพื1นฐานทางการบริหาร ปัจจยัสําคญัของการบริหารโดยทั/วไป
มีอยู ่4 ประการ ที/รู้กนัในนามของ 4 M’s ไดแ้ก่  
 1. คน (Man) ไดแ้ก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองคก์ารที/ร่วมทาํงาน 
 2. เงิน (Money) ไดแ้ก่ งบประมาณที/ใชใ้นการบริหารทุก ๆ ส่วนขององคก์าร 
 3. วสัดุสิ/งของ (Material) ไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ เครื/องมือที/ใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ 
 4. การจดัการ (Management) ไดแ้ก่  การบริหารงานขององคก์ารที/นาํโดยผูบ้ริหาร 
 บรรยงค ์โตจินดา (2546 : 30) กล่าวถึงองคป์ระกอบของการบริหารมีดงันี1  
  1. วตัถุประสงคที์/แน่นอน (Objectives) จะตอ้งรู้วา่จะดาํเนินการไปทาํไม เพื/ออะไร และ
ตอ้งการทาํอะไรจากการดาํเนินการ เช่น ตอ้งมีวตัถุประสงคใ์นการให้บริการ หรือในการผลิตตอ้งรู้
ว่าจะผลิตเพื/อใคร ตอ้งการผลตอบแทนเช่นใด ถา้หากไม่มีเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์แลว้ ก็ไม่
มีประโยชน์ที/จะบริหาร การดาํเนินงานต่าง ๆ จะไม่มีผลสําเร็จ เพราะไม่มีเป้าหมายกาํหนดไว้
แน่นอน 
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 2. ทรัพยากรในการบริหาร (Resources) ได้แก่ วตัถุประสงค์และเครื/ องใช้ เพื /อ
ประกอบการดาํเนินงานไปถึงความสามารถในการจดัการทรัพยากรในการบริหารสามารถแบ่งได ้4 
ประเภท ไดแ้ก่ 
  2.1 คน (Man)    
  2.2 เงิน (Money) 
  2.3 วสัดุและอุปกรณ์ (Material) 
  2.4 การจดัการ (Management)   
 3. มีการประสานงานระหว่างกนั หรือเรียกไดว้่ามีปฏิกิริยาระหว่างกนั กล่าวคือ เป้าหมาย
และวตัถุประสงค์รวมทั1งทรัพยากรในการบริหารทั1ง 4 ประเภท ดงักล่าว ตอ้งมีการความสัมพนัธ์
ซึ/ งกันและกัน หรือกล่าวได้ว่าต้องมีระบบการทาํงานร่วมกันและจะต้องมีการทาํงานร่วมกัน
ที/เกิดขึ1นจริง ๆ ดว้ยการนาํเอาปัจจยัทั1งหลายเบื1องตน้มาไวร่้วมกนัไม่เกิดปฏิกิริยาระหวา่งกนัไม่เกิด
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัการบริหารไม่เกิดขึ1น 
 สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของการบริหารทรัพยากรที/สําคญั คือ การบริหารบุคคล งบประมาณ 
วสัดุและอุปกรณ์ และการจดัการ ทุกฝ่ายตอ้งให้ความร่วมมือ ประสานงานเป็นอนัหนึ/งอนัเดียวกนั 
เพื/อใหง้านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

การบริหารบุคคล 

 ความหมายการบริหารบุคคล  
 การบริหารบุคคลเป็นกระบวนการในการจัดการทรัพยากรบุคคลที/มีอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการบริหารบุคคลไวห้ลายแนวความคิด ดงันี1  
 บรรยงค ์โตจินดา (2546 : 10) กล่าววา่ การบริหารบุคคล คือ ใชบุ้คคลตอ้งมีประสิทธิภาพ  
โดยอาศยัทรัพยากรร่วมอื/น ๆ เช่น เงิน วสัดุ อุปกรณ์ เครื/องจกัร ที/มีอยู่อย่างจาํกดั ได้สัดส่วน
ที/สัมพนัธ์กนั และใชห้ลกัการบริหารงานเป็นที/ยอมรับของผูป้ฏิบติัในกบัองคก์าร ให้เกิดความพอใจ
ในการปฏิบติังาน มีการพฒันาคุณภาพ การประเมินผล การธาํรงรักษาทรัพยากรบุคคล มีการจ่าย
ค่าตอบแทนสวสัดิการ และประโยชน์เกื1อกลู แก่บุคคลที/อยูใ่นองคก์าร การสร้างกาํลงัใจ สร้างจริยธรรม 
และทศันคติต่อองคก์าร หรือวฒันธรรมที/เหมาะสม เพื/อใหไ้ดผ้ลงานตามที/ตอ้งการ 
 ไพพรรณ ศุกนรัตน์ชัย (2547 : 55) ไดก้ล่าวถึงการบริหารบุคคลว่าเป็นการจดับุคคล
ปฏิบติังานในองค์การหรือหน่วยงาน เพื/อให้ปฏิบติังานให้สําเร็จตามวตัถุประสงค์ที/วางไว ้หน้าที/
การจดัคนเขา้ทาํงานนบัวา่เป็นหนา้ที/สําคญัอยา่งยิ/งต่อกระบวนการทาํงานในอนาคต เพราะการจดั
บุคคลเป็นการกําหนดให้บุคคลได้ปฏิบัติงานในองค์การหรือในหน่วยงานให้สํา เร็จตาม
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วตัถุประสงคที์/วางไว ้และผลการดาํเนินงานจะเป็นไปในรูปใดยอ่มขึ1นอยูก่บัความรู้ความสามารถ
ของคนงานที/เป็นผูป้ฏิบติังานต่าง ๆ   
 นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2548 : 52) กล่าวถึงการบริหารบุคคลว่าหมายถึง การใช้บุคคล
ให้ทาํงานให้ไดผ้ลดีที/สุด โดยใช้เวลาน้อยที/สุดและสิ1นเปลื1องเงินวสัดุในการทาํงานนั1น ๆ น้อยที/สุด  
ในขณะเดียวกันคนที/เราใช้นั1นมีความสุข มีความพอใจที/จะให้บริการ และพอใจที/จะทาํงานที/
ผูบ้ริหารตอ้งการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 48) กล่าวถึงการบริหารบุคคลวา่เป็นสิ/งที/สําคญัในสถานศึกษา 
เพื/อดูแลอาํนวยความสะดวกในโรงเรียน สร้างขวญักาํลงัใจ ดูแลการรักษาสิทธิประโยชน์อนัพึงมีพึงได้
ของบุคลากร ดาํเนินการจดักิจกรรมส่งเสริม และพฒันาความรู้ความสามารถให้กบับุคลากร เช่น  
การจัดการปฐมนิเทศ เพื/อให้ทราบภาระงาน เมื/อเริ/ มเข้าสู่องค์กรจดัทาํเอกสารแนะแนวทาง
ปฏิบติังาน จดัการนิเทศภายใน เพื/อทบทวนบทบาทหนา้ที/ความรับผิดชอบ จดัการประชุมสัมมนา  
ศึกษาดูงาน เพื/อเพิ/มพูนทกัษะและศกัยภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร จดัระบบประเมินผล
การปฏิบติังาน เพื/อนาํขอ้มูลที/ไดไ้ปใชป้รับปรุงการทาํงานอยา่งต่อเนื/อง 
 อจัฉรา สังข์สุวรรณ (ออนไลน์. 2554) กล่าวถึงการบริหารบุคคลว่ามีบทบาทสําคญั
ในทุกขั1นตอนของกระบวนการบริหาร ประกอบด้วย การวางแผน การจดัองค์การ การจดัการ 
เกี/ยวกบับุคคล การประสานงาน และการควบคุมงาน ดงันั1น การจดัการเกี/ยวกบัคนเป็นสิ/งสําคญั
ของการบริหาร เพื/อใหส้ามารถปฏิบติังานในหนา้ที/ไดเ้ตม็ศกัยภาพ   
 สรุปได้ว่า การบริหารบุคคล หมายถึง การจดัการเกี/ยวกับคนในองค์การให้สามารถ
ปฏิบติังาน เพื/อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อองค์การ และมีความสุข มีความพอใจในการ
ปฏิบติัหนา้ที/ของตน 
 ความสําคัญการบริหารบุคคล  
 การบริหารบุคคลเป็นการใชก้ลยุทธ์เชิงรุกที/มีความสัมพนัธ์อยา่งต่อเนื/องและการจดัการ
บุคคลนั1 น จะเปลี/ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ์ จึงต้องมีการพฒันาและ
ปรับปรุง ดงันั1นการบริหารบุคคลเป็นปัจจยัที/มีความสาํคญั ดงันี1  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข : 51) กล่าวถึงความสําคญัของการบริหารบุคคลในสถานศึกษา
ว่าเป็นภารกิจสําคัญที/มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบติังาน เพื/อตอบสนองภาระของ
สถานศึกษา เพื/อดาํเนินการด้านบริหารงานบุคลากรให้เกิดความคล่องตวั อิสระภายใตก้ฎหมาย  
ระเบียบเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
 ศูนยจี์นศึกษา สถาบนัเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2551 ก : 98) กล่าวถึงการพฒันา
คุณภาพครู อาจารย ์ควรดาํเนินการดงันี1  
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 1. โรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนที/สอนภาษาจีนคดัเลือกครูชาวไทยที/สอนภาษาจีน
ไดอ้ย่างมีคุณภาพเพียงพอต่อความตอ้งการ พร้อมทั1งสร้างความมั/นคงในหน้าที/การงาน โดยการ
บรรจุในตาํแหน่งอตัราที/เหมาะสมและเพิ/มเงินเดือนครูผูส้อน 
 2. มีการพฒันาครูผูส้อนอย่างต่อเนื/อง โดยการจดัอบรมเทคนิคการสอน ความรู้ด้าน
ภาษาและวฒันธรรมทั1งในและต่างประเทศ 
 3. จดัสร้างหอ้งปฏิบติัการดา้นภาษาและจดัหาสื/อการเรียนการสอนที/ทนัสมยั 
 4. จดัหาครูอาสาสมคัรชาวจีนที/มีคุณภาพจาํนวนพอเหมาะอยา่งต่อเนื/องมากกวา่ที/ผา่นมา 
 5. จดัทุนการศึกษาให้กบัครูและนักเรียนที/มีผลงานดีสําหรับศึกษาต่อในประเทศไทย
หรือประเทศจีน เพื/อเสริมสร้างบรรยากาศและกาํลงัใจผูเ้รียนผูส้อนภาษาจีนใหดี้ขึ1น 
 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 18-21) ไดก้ล่าวถึงการพฒันา
คุณภาพครูยุคใหม่ว่า เป็นผูที้/ เอื1ออาํนวยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เป็นวิชาชีพที/มีคุณค่า มีระบบ 
กระบวนการผลิตและพฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที/มีคุณภาพมาตรฐาน
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั1นสูง สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู 
คณาจารย ์มีปริมาณครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งเพียงพอตามเกณฑ์ และสามารถ
จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถพฒันาตนเอง แสวงหาความรู้อยา่งต่อเนื/อง 
มีสภาวิชาชีพที/เข้มแข็ง บริหารการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล เพื/อพฒันาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที/ดี มีความมั/นคงในอาชีพ มีขวญักาํลงัใจ อยูไ่ดอ้ยา่งย ั/งยืน  
กาํหนดแนวทางการปฏิรูป ดงันี1  
 1. การพฒันาระบบผลิตครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรการหลกัดงันี1  
  1.1 ปรับระบบการผลิต การคดัสรร ค่าตอบแทน ให้สามารถดึงดูดคนเก่ง มีใจรัก
ในวิชาชีพมาเป็นครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา เช่น มีระบบการให้ทุนการศึกษาแก่
ผูเ้รียนดี มีใจรักมาเป็นครู และรับประกนับรรจุเป็นขา้ราชการครูเมื/อสาํเร็จทางการศึกษา 
  1.2 ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาที/เนน้ความเป็นเลิศดา้นการผลิตครู วจิยัและพฒันาเกี/ยวกบัครู     
รวมทั1งมีระบบประกนัและรับรองคุณภาพมาตรฐานวชิาครูและสถาบนัผลิตครู 
  1.3 วางแผนการผลิต การพฒันา และการใชค้รู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกบัความตอ้งการ ทั1งระดบัพื1นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
ทั1งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ 
  1.4 จดัระบบเพื/อให้ผูเ้รียนสําเร็จการศึกษาสาขาอื/นที/มีใจรักในวิชาชีพ มาเป็นครู  
รวมทั1งส่งเสริมให้สถานศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ/น ปราชญ์ชาวบา้น และ
ผูท้รงคุณวฒิุในชุมชน ทอ้งถิ/น เพื/อเป็นผูส้อนและพฒันาการเรียนรู้ 
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 2. การพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรการหลกั ดงันี1  
  2.1 ปรับปรุงและพฒันาระบบและเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูให้เชื/อมโยง
กบัความสามารถในการจดัการเรียนการสอนและเรียนรู้ เพื/อพฒันาผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
  2.2 เร่งรัดตั1งกองทุนพฒันาและกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 
  2.3 พฒันาครู คณาจารย ์โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานสามารถจดัการเรียนการสอนที/เน้น
ผูเ้รียนเป็นสําคญั การพฒันาครูประจาํการที/สอนไม่ตรงวิชาเอกให้สามารถจดัการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ มีระบบมาตรฐานการจูงใจให้ครู คณาจารย ์ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
ไดพ้ฒันาอยา่งต่อเนื/อง 
 3. การใชค้รู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรการหลกัดงันี1  
  3.1 คืนครูใหแ้ก่นกัเรียนโดยลดภาระงานอื/นที/ไม่จาํเป็น และจดัให้มีบุคลากรสนบัสนุน
ใหเ้พียงพอ เพื/อใหค้รูไดท้าํหนา้ที/พฒันาผูเ้รียนอยา่งเตม็ที/และมีโอกาสพฒันาอยา่งต่อเนื/อง 
  3.2 ปรับปรุงเกณฑ์กาํหนดอตัราครู พิจารณาจากภาระงาน จดัให้มีจาํนวนครูพอเพียง
ตามเกณฑแ์ละมีวฒิุตรงตามวชิาที/สอน 
 สถาบนัเพิ/มผลผลิตแห่งชาติ (ออนไลน์. 2555) กล่าวถึงความสําคญัของการบริหารบุคคล   
เกี/ยวกบัศกัยภาพของคนในองคก์ร ซึ/ งเป็นสิ/งสาํคญัที/ไดรั้บการดูแล การพฒันาบุคคลนั1นจาํเป็นตอ้ง
ใช้เวลาอย่างมาก  โดยเฉพาะในการพฒันาในเชิงพฤติกรรม และทกัษะความรู้ที/ต้องพฒันา คือ 
ทกัษะดา้นภาษา เพื/อใหมี้ศกัยภาพดงันั1นจึงตอ้งเตรียมความพร้อมในดา้นภาษา เพื/อสามารถสื/อสาร
กนัไดอ้ยา่งราบรื/น 
 สรุปไดว้า่ การบริหารบุคคลมีความสําคญัเพราะการบริหารบุคคลเป็นวิธีการให้ไดบุ้คคล
ที/มีความสามารถเขา้ทาํงานในองค์การ และส่งเสริมความมั/นคงแก่สังคม ประเทศชาติ เพราะ
ในองค์กรใดที/การบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพ ความขดัแยง้ระหว่างองค์การกบัผูป้ฏิบติังาน
จะไม่เกิดขึ1นการดาํเนินงานยอ่มมีประสิทธิภาพ 
 กระบวนการบริหารบุคคล 
 กระบวนการบริหารบุคคลเป็นการจดัการบุคคลที/คดัเลือกมาตามระบบให้เขา้ทาํงาน
ในตาํแหน่งหนา้ที/ที/เหมาะสมให้คนที/มีปฏิบติังานมีจิตใจทุ่มเทให้กบังาน รับผิดชอบงานอย่างจริงจงั  
จดัระบบสวสัดิการ กาํหนดอตัราเงินเดือน เงินประจาํตาํแหน่ง ฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ
ในการทาํงาน การที/จะทาํใหบ้รรลุผลตามที/ตอ้งการ มีนกัวชิาการกล่าวไวด้งันี1  
 จีรพนัธ์ พิมพ์พนัธ์ (2546 : 59) กล่าวถึงกระบวนการการบริหารบุคคลเป็นวิธีการ
บริหารงานบุคคลที/จาํแนกออกเป็นขั1นตอนในการดาํเนินงานก่อน หลงั ทั1งนี1 เพื/อการดาํเนินงาน
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ของโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื/น และคนมีความพร้อมที/จะปฏิบติังานให้โรงเรียนไดส้ําเร็จตาม
เป้าหมายและไดก้าํหนดกระบวนการบริหารบุคคลในโรงเรียนไว ้4 ขั1นตอน คือ 
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความต้องการ ผูบ้ริหารโรงเรียนจะต้องศึกษาสภาพ
ปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการ โดยศึกษาจากสภาพจริง เช่น โรงเรียนตอ้งการบุคคลเพิ/มหรือไม่  
ความรู้ความสามารถที/ตอ้งการมีคุณสมบติัอย่างไร วิชาเอก วุฒิการศึกษา ความถนดัในการสอน  
ประสบการณ์ และความสามารถพิเศษ งานที/ตอ้งรับผดิชอบอื/น ๆ เป็นตน้ 
 2. การวางแผนบริหารงานบุคคล การวางแผน เป็นการกาํหนดการล่วงหน้าว่าในการ
ปฏิบตัิงานนั1น จะทาํอะไรก่อน หลงั เมื/อไร ใครเป็นผูท้าํ ผูป้ฎิบตัิจะปฏิบตัิอย่างไร โดยนาํ
สภาพปัจจุบนั ปัญหามาวางแผนแกปั้ญหาให้สอดคลอ้งกนั กาํหนดแนวทางและรูปแบบร่วมกบั
บุคคลในโรงเรียน เพื/อให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน เช่น กาํหนดความต้องการของบุคคล จาํนวน  
ความรู้ ความสามารถและคุณสมบติัพิเศษ จดับุคคลเขา้ปฏิบติังานตามความรู้ความสามารถและ
ความถนดั จดัทาํแผนพฒันาบุคลากร ใหค้วามรู้ความสามารถดีขึ1น มีโครงการพฒันาคนอยา่งต่อเนื/อง 
 3. ปฏิบติังานตามแผนบริหารบุคคล การปฏิบติัตามแผนงานบุคคลเป็นการปฏิบติังาน
ตามที/กาํหนดไว ้โดยเฉพาะอย่างยิ/งในธรรมนูญโรงเรียน ผูบ้ริหารควรดาํเนินการ โดยให้ปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัครูและระเบียบของราชการ ควบคุม ดูแล กํากับ ติดตาม ก่อนปฏิบติังาน  
ระหว่างปฏิบติังาน และหลงัปฏิบติังานอย่างสมํ/าเสมอและต่อเนื/อง ให้คาํแนะนาํ ชี1 แจงและเป็น
ที/ปรึกษาแก่ครู 
 4. การติดตามและประเมินผลการบริหารบุคคล การติดตามและประเมินผลเป็นการติดตาม
การปฏิบติังานอย่างมีระบบ จดัทาํอย่างสมํ/าเสมอและต่อเนื/อง เพื/อจะไดท้ราบผลอนัแทจ้ริงของ
แต่ละบุคคลที/ทาํงาน ซึ/ งวธีิการดาํเนินการโดยใหมี้ผูรั้บผดิชอบต่อการประเมินผลในแต่ละแผนงาน  
ควบคุมดูแล การใชเ้ครื/องมือในการประเมินผลให้ๆไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพสูง ให้มีการประเมินผล
ตามที/กาํหนดไวอ้ยา่งสมํ/าเสมอและต่อเนื/อง ให้มีการนาํผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื/อนาํไปปรับปรุง
แกไ้ขและพฒันาใหดี้ยิ/งขึ1น 
 นพพงษ ์บุญจิตราดุล (2547 : 53) กล่าวถึงการบริหารดา้นบุคคลมี 4 ประการ คือ    
 1. การสรรหาและการคดัเลือกบุคลากร หมายถึง กระบวนการสรรหาดา้นบุคคลภายนอก  
หรือการเลือกดา้นบุคคลคนภายในเขา้รับตาํแหน่งเป็นครู เริ/มตั1งแต่การวางแผนกาํลงัดา้นบุคคล  
การสรรหาการเลือกสรร การบรรจุแต่งตั1ง การทดลองปฏิบติังาน 
 2. การธาํรงรักษาบุคคล หมายถึง การที/จะทาํให้บุคคลในโรงเรียนทาํงานดว้ยความเต็มใจ
ตามกาํลงัความสามารถ เริ/มตั1งแต่ การปฐมนิเทศ การจดับุคคลเขา้ทาํงาน การนิเทศงาน การประเมินผล
การปฏิบติังาน การพิจารณาความดีความชอบ การเสริมสร้างวนิยัและการร้องทุกข ์
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 3. การพัฒนาบุคคล หมายถึง  การทําให้ เ กิดการเลี/ ยนแปลงปรับปรุงในหน้าที/ 
ประกอบดว้ย การประชุมปฏิบติัการ การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ 
 4. การให้พ้นจากงาน หมายถึง การให้คนในโรงเรียนออกจากหน้าที/การเป็นครู  
ประกอบดว้ย การลงโทษทางวนิยั การลาออก การลาสิกขา โรงเรียนบอกเลิกสัญญาจา้ง ถึงแก่กรรม   
การเกษียณอาย ุตลอดจนทุพพลภาพ 
 สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารบุคคล คือ การใช้บุคคลให้ทาํงานให้ได้ผลดีที/สุดโดยมี
หลกัเกณฑก์ารสรรหาและคดัเลือกบุคลากร การธาํรงรักษาบุคคล การพฒันาบุคคล การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ การบริหารบุคคลอยา่งยติุธรรม 
 
การบริหารวสัดุและอุปกรณ์ 

 ความหมายการบริหารวสัดุและอุปกรณ์ 
 การบริหารวสัดุและอุปกรณ์เป็นการจดัการทรัพยากรในด้านอาคารสถานที/วสัดุและ
อุปกรณ์ การกาํหนดนโยบายและวางแผน การวเิคราะห์การใช ้ความตอ้งการการแสวงหาทรัพยากร  
การลงทะเบียนและแจกจ่ายวสัดุ การประเมินการใช้วสัดุ และการปรับปรุง มีนักวิชาการได้ให้
ความหมายการบริหารวสัดุและอุปกรณ์ที/หลากหลายดงันี1  
 กิดานนัท ์ มลิทอง (2545 : 43) กล่าวถึงสื/อการสอนวา่หมายถึง ตวักลางที/ช่วยนาํ และ
ถ่ายทอดความรู้จากครูผูส้อน หรือจากแหล่งความรู้ไปยงันักเรียน เพื/อให้สามารถบรรลุถึง
วตัถุประสงค์การเรียนที/ตั1งไว ้ โดยทุกสิ/งทุกอย่างรอบตวัไม่วา่จะเป็นคน ความคิด สัตว ์ สถานที/ 
เหตุการณ์ สิ/งของ ถือเป็นสื/อการเรียนรู้ไดท้ั1งสิ1นขึ1นอยูก่บัวา่เรียนรู้จากสิ/งนั1น ๆ หรือนาํสิ/งเหล่านั1น
เขา้มาสู่การเรียนรู้หรือไม่ 
 สุราษฎร์ พรมจนัทร์ (ออนไลน์. 2554) กล่าวถึงสื/อการสอนหมายถึง สิ/งต่าง ๆ ที/ใชเ้ป็น
ตวักลางในกระบวนการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารระหว่างผูส่้งกบัผูรั้บ (ครูกบัผูเ้รียน) ซึ/ งอาจเป็น
คาํพดูคาํเขียน รูปภาพ สัญลกัษณ์ หรือสีหนา้ท่าทาง 
 หวน พินธุพนัธ์ (ออนไลน์. 2556) ไดก้ล่าววา่ อาคารสถานที/เป็นปัจจยัที/เอื1ออาํนวยให้การ
เรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด เพื/อใหไ้ดโ้รงเรียนที/ดี การวางแผนพฒันาอาคารและสิ/งแวดลอ้ม
จึงเป็นสิ/งจาํเป็นอยา่งยิ/ง 
 สรุปไดว้่า การบริหารวสัดุและอุปกรณ์ หมายถึง การวางแผนการใช้หรือวิธีการทาํงาน
อย่างเป็นระบบ โดยมีอาคารสถานที/ สื/ อการสอน หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที/ใช้เป็นตวักลาง
ในกระบวนการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารระหวา่งผูส่้งกบัผูรั้บซึ/ งอาจเป็น รูปภาพ สัญลกัษณ์ หรือสัตว ์ 
เหตุการณ์ สิ/งของ บริหารจดัการเพื/อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนที/ตั1งไว ้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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 ความสําคัญการบริหารวสัดุและอุปกรณ์      
 ความสําคญัการบริหารวสัดุและอุปกรณ์ เป็นเครื/องมือสําคญัอย่างหนึ/ งช่วยให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั1นการบริหารวสัดุและอุปกรณ์จึงมีความสําคญั ซึ/ งมี
นกัวชิาการกล่าวไวด้งันี1    
 ธีระ รุญเจริญ (2550 : 33) ไดก้ล่าววา่ การบริหารงานในสถานศึกษามีความสําคญักบับริบท  
และทรัพยากรสิ/งแวดลอ้มที/มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้เกิดความ
สมบูรณ์ทุก ๆ ดา้น เพราะอาคารสถานที/ของโรงเรียนเป็นองคป์ระกอบสําคญัที/จะช่วยให้การเรียน
การสอนดาํเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ยิ/งผูบ้ริหารมุ่งเน้นให้การเรียนการสอนบรรลุผลอย่าง
สมบูรณ์มากเพียงใดก็ยิ/งจาํเป็นตอ้งจดัอาคารสถานที/ของโรงเรียนให้อยูใ่นสภาพที/ดี ถูกหลกั เอื1อต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหม้ากที/สุด 
 สุรศกัดิr   ปาเฮ (ออนไลน์. 2555 ข) ไดก้ล่าววา่ การนาํเอาเทคโนโลยีมาใชเ้พื/อการศึกษา
เป็นกลยุทธ์แนวทางที/ช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการศึกษานานาประการให้หมดสิ1นไป   
เช่น ปัญหาผูด้อ้ยโอกาสทางการเรียนชนบทห่างไกล การขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์สื/อการเรียนการสอน
ที/จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดง่้าย บรรลุผลตรงตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร ประหยดัทั1ง
เวลาและทรัพยากรการลงทุนต่าง ๆ การพฒันาการเรียนการสอนในปัจจุบนัเป็นสิ/งสําคญัที/ตอ้ง
ตระหนกัในการสร้างความพร้อม เพื/อการพฒันาการจดัการศึกษาในยุคโลกาภิวตัน์ โดยการปรับใช ้ 
ประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพบริบทใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ออนไลน์. 2555) กล่าวถึงการบริหารงานหรือการ
จดัการองคก์รมีความจาํเป็นตอ้งใชศ้าสตร์ในการบริหารงาน เนื/องจากโลกในยุคปัจจุบนั มีการแข่งขนั  
ในเชิงบริหารงาน และการพฒันาองคก์ร ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององคก์ร จึงมีหลกัการบริหาร
สมยัใหม่เขา้มาเป็นกลยุทธ์ หรือหลกัการในการบริหารจดัการมาผสมผสานและประยุกต์ใช้กบั
หลกัการบริหารจดัการ เพราะถือวา่ การที/จะใชห้ลกัการ วิธีการ หรือเทคนิค ดั1งนั1นการบริหารจดัการ
ที/ย ั/งยืนและดาํรงความเป็นอยูร่่วมกนัโดยสันติสุข ซึ/ งเป็นแนวทางที/มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการ
บริหารงานสมยัใหม่ จาํเป็นตอ้งอาศยัวิทยาการดา้นการจดัการบริหารเขา้มาสนบัสนุนองคก์รเพื/อ
เสริมพลงัการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พฒันาทรัพยากรมนุษย ์(บุคคล) ขององคก์ร
อย่างต่อเนื/องสมํ/าเสมอ รวมทั1งใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาสนับสนุนด้านฐานขอ้มูล การสร้าง
บุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีการตรวจสอบ ประเมินผล
การปฏิบติังานอยา่งสมํ/าเสมอ การสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคในองคก์ร การสร้างทีมงาน
ที/มีประสิทธิภาพ มีการประสานประโยชน์ สร้างความร่วมมือ การกระจายอาํนาจที/เหมาะสมจะเป็น
แนวทางในการบริหารจดัการสมยัใหม่ เพื/อนาํองคก์รเขา้สู่โลกาภิวตัน์ และความไดเ้ปรียบในเชิง
แข่งขนัของระบบทุนนิยมในปัจจุบนัซึ/ งไม่อาจหลีกเลี/ยงได ้ 
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 สรุปได้ว่า การบริหารวสัดุและอุปกรณ์ เป็นสิ/งสําคญัที/ผูบ้ริหารตอ้งดาํเนินการหา
แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคทางการบริหาร ซึ/ งเป็นสิ/งสําคญัที/ช่วยให้การจดัการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดทางการจดัการศึกษา 

 กระบวนการบริหารวสัดุและอุปกรณ์  
 กระบวนการบริหารวสัดุและอุปกรณ์เป็นกระบวนการที/นาํวสัดุและอุปกรณ์มาใชก้บัการ
ดาํเนินการใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด  มีดงันี1  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 162) กล่าววา่ บทบาทของผูบ้ริหารดา้นการบริหารอาคาร
สถานที/และสิ/งแวดล้อมในสถานศึกษา ถือเป็นสิ/งสําคญัที/ผูบ้ริหารต้องมีความรู้ ความสามารถ  
วางแผนจดัสร้างอาคารสถานที/ การใชศ้าสตร์และศิลป์ในการดาํเนินการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามขั1นตอนของการบริหาร การใช้สถานที/ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบาํรุงรักษาอาคาร 
การควบคุมดูแลการใชอ้าคารสถานที/ การประสานงาน การบริการดา้นต่าง ๆ ที/เกี/ยวกบัอาคารสถานที/
ใหบ้รรลุเป้าหมายที/วางไว ้และการประเมินผลการใชอ้าคารสถานที/ เพื/อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ
ในการบริหารของผูบ้ริหาร การสนองตอบความต้องการของผูใ้ช้ทั1งนักเรียนและครู บุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชนได้อย่างเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารอาคารสถานที/และ
สิ/ งแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นปัจจยัสําคญัทั1งทางตรงและทางอ้อมต่อการเสริมบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ และจะเกิดผลอยา่งไรขึ1นอยูก่บัสมรรถภาพในการบริหารของผูบ้ริหารเป็นสําคญั ซึ/ ง
องค์ประกอบของความสําเร็จส่วนหนึ/ ง คือ การบริหารงานของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ทกัษะการบริหาร  
ซึ/ งเกิดจากการนาํความรู้ความชาํนาญมาดาํเนินการจนทาํให้เกิดประสิทธิผล ทกัษะการบริหารเป็น
วธีิการหรือกลยทุธ์ในการบริหารงานใหป้ระสบความสําเร็จ และผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูที้/เก่งคิด เก่งคน  
และเก่งงาน ควบคู่กันไปในการบริหารอาคารสถานที/และสิ/ งแวดล้อมในสถานศึกษา ทั1 งการ
วางแผนอาคารสถานที/ การใช้อาคารสถานที/ การบาํรุงรักษาอาคารสถานที/ การควบคุมการใช้
อาคารสถานที/และการประเมินผลการใช้อาคารสถานที/  เพื/อให้งานอาคารสถานที/บรรลุ
วตัถุประสงค ์และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ศูนยจี์นศึกษา สถาบนัเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2551 ก : 39-95) กล่าววา่ ปัจจุบนั
หลักสูตรการเรียนภาษาจีนไม่มีความต่อเนื/องในแบบเรียนและสื/ อการสอนที/ใช้กันทั/วไปไร้
หลักเกณฑ์และขาดมาตรฐาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนปัจจุบันต้องการพฒันา
หลกัสูตรภาษาจีนใหเ้หมาะสมแต่ละระดบัการศึกษาเป็นงานที/ร่วมมือกบัจีน โดยประเทศไทยไม่ได้
จดัสรรงบประมาณให้ ในทางปฏิบติัฮั/นปั1 นของประเทศจีนซึ/ งไม่ได้รู้เรื/ องระบบการศึกษาของ
ประเทศไทย จะขอความร่วมมือจากฝ่ายประเทศไทย จดัทาํหลกัสูตร แบบเรียน สื/อการสอนให้
ประเทศไทย ฝ่ายประเทศไทยมีงบประมาณ เช่น จดัพิมพเ์อกสาร ฝ่ายประเทศจีนซึ/ งเป็นส่วนหนึ/ ง
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ของความช่วยเหลือประเทศไทยเช่นเดียวกบังานส่งเสริม พฒันาและจดัหาสื/อการเรียนการสอน 
ซึ/ งประเทศไทยมุ่งหวงัที/จะไดรั้บความช่วยเหลือจากประเทศจีน ผูบ้ริหารโรงเรียนต่าง ๆ ไม่วา่จะ
เป็นโรงเรียนจีน โรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน มีมุมมองขอ้คิดเห็นการสอนภาษาจีนดงันี1    
 1. ควรมีแบบเรียน สื/อการเรียนการสอนที/ไดม้าตรฐานและเหมาะสมกบันกัเรียนไทย  
 2. หนงัสือและแบบฝึกหดัสอนเพิ/มเติม  
 3. หลกัสูตรการสอนภาษจีนที/เป็นมาตรฐานและมีความต่อเนื/องอยา่งเป็นระบบ  
 4. กาํหนดชั/วโมงเรียนจีนเพิ/มขึ1นในแต่ละระดบั  
 5. จดัเขา้ค่ายอบรมภาษา โครงการทศันศึกษาและกิจกรรมสําหรับนกัเรียนในประเทศ
และประเทศจีน  
 6. มีการจดัสอบวดัผลความรู้ทางภาษาจีนที/เป็นลกัษณะเดียวกนัทั/วประเทศ   
 7. จดัทาํขอ้สอบที/เป็นมาตรฐานรวมถึงขอ้สอบมหาวทิยาลยัวชิาภาษาจีน   
 กนกพร ศรีญาณลกัษณ์ (2550 : 33-45) กล่าววา่ การพฒันาสื/อการเรียนการสอนในรูปแบบ
อีเลิร์นนิง (E-learning) การเรียนรู้ที/เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั เอื1ออาํนวยให้ผูเ้รียนไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือ
แสวงหาปัจจยัแห่งการเรียนรู้ครบถว้น จะเป็นการเรียนการสอนทางสาขาไหนวิชาไหนสามารถ
นาํอีเลิร์นนิงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และเป็นการให้ความสําคญักบักระบวนการ
จดัการเรียนการสอนเช่นเดียวกบัการให้ความสําคญัของเนื1อหา และเปลี/ยนบทบาทของผูเ้รียน
จากผูร้ ับมาเป็นผู ้เรียนเปลี/ยนบทบาทของผู ้สอนจากผู ้ให้หรือผู ้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู ้จ ัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียน ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกฝนการคน้หาขอ้มูลการเรียนรู้วิธีการเขา้ถึง
แหล่งความรู้ การเลือกวิธีการเรียนรู้  วิธีการประมวลความรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนการสอนดว้ยอีเลิร์นนิง
ผูเ้รียนจึงกลายเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอน ปัจจุบนัการเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของ
การเรียนรู้เป็นแนวปฏิบติัมากขึ1นเรื/อย ๆ เป็นที/ยอมรับ  การเรียนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางนั1น
ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ไดเ้ต็มศกัยภาพ การเรียนการสอนแบบเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมีหลายวิธี 
อีเลิร์นนิงถือเป็นวิธีที/สามารถทาํให้ประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ1น การนาํอีเลิร์นนิงมาประยุกตใ์ช้
ในการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นการนาํสื/ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ มาใชใ้นการเรียนการสอน  
ปัจจุบนัสื/ออิเล็กทรอนิกส์ที/เกี/ยวกบัการเรียนการสอนภาษาจีนมีจาํนวนมาก การนาํอีเลิร์นนิงมา
ประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นนวตักรรมทางการศึกษาที/หลายประเทศทั/วโลกต่างมี
การนาํนวตักรรมนี1มาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอน เพื/อพฒันาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
จุดเด่นของการเรียนรู้แบบนี1  คือ การเขา้ถึงบทเรียนไดทุ้กที/ ทุกเวลา ทุกสถานที/ และสามารถนาํ
บทเรียนกลบัมาใชไ้ดต้ลอดเวลาเรียนซํ1 าไดไ้ม่รู้จบ ซึ/ งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในบทเรียน
มากขึ1น มีเวลาเพียงพอกบัการศึกษา และคน้ควา้ดว้ยตนเอง   
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 สรุปได้ว่า   กระบวนการบริหารวสัดุและอุปกรณ์  คือ  วิธีการ หรือการนําวสัดุและ
อุปกรณ์มาใชใ้นการดาํเนินการถ่ายทอดความรู้  วางแผนงาน  และการประเมินผล   เพื/อให้สามารถ
บรรลุถึงวตัถุประสงค์ตามแผนการหรือวิธีการทํางานอย่างเป็นระบบในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด   
 

การบริหารงบประมาณ 

 ความหมายการบริหารงบประมาณ        
 การบริหารงบประมาณของโรงเรียนต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ซึ/ งครอบคลุมถึงภารกิจที/ต้องดูแลเรื/ องการใช้เงินที/ได้รับ งบประมาณ การดาํเนินการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณที/ไดรั้บให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย โดยถูกตอ้งตามระเบียบทนัต่อเวลาหรือ
เหตุการณ์ เพื/อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสอนภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ และไดมี้ผูใ้ห้ความหมาย
การบริหารดา้นงบประมาณไวต่้าง ๆ กนัดงันี1  
 หวน พินธุพนัธ์ (ออนไลน์. 2556) กล่าวว่า  การบริหารงบประมาณเป็นการดาํเนินงาน
ที/เกี/ยวกบังานการเงิน วสัดุ ครุภณัฑ์ อาคารสถานที/ งานสารบรรณ งานรักษาพยาบาล และงานบริการ
ต่าง ๆ ซึ/ งเป็นงานที/สนบัสนุนงานวชิาการอยา่งมาก เช่น งานวชิาการจะประสบความสาํเร็จไดต้อ้งมี
อาคารสถานที/ มีห้องเรียน มีห้องปฏิบติัการ มีโต๊ะเกา้อี1   มีสื/อการสอนต่าง ๆ เป็นมีงานบริการให้
ความสะดวกและช่วยใหก้ารพฒันาคนใหมี้คุณภาพไดอ้ยา่งมาก  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 62) กล่าววา่ การบริหารงบประมาณเป็นสิ/งสนบัสนุนที/ช่วย
ให้การบริหารจดัการและการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปดว้ยความราบรื/น มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล ถูกตอ้งตามระเบียบ กฎแนวปฏิบติั และมีหลกัฐานครบถว้นถูกตอ้ง คุม้ค่าประหยดั
และเกิดประโยชน์ โปร่งใส ตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภิบาล ภาระหนา้ที/งานการเงินและพสัดุ
ประกอบดว้ย การบริหารการเงิน ตามระเบียบและกฎหมายที/เกี/ยวขอ้ง การจดัทาํและตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานให้ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัและเป็นไปตามแผน การประเมินความคุม้ค่า การจดัทาํ
ทะเบียนควบคุมพสัดุ เพื/อใหเ้ป็นไปตามระเบียบและง่ายต่อการตรวจสอบ 
 สรุปไดว้า่ การบริหารงบประมาณ หมายถึง การตดัสินใจการดาํเนินการในเรื/องการจดัทาํ
และเสนอของบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตามประเมินผล และรายงานผล
การใชเ้งินและผลการดาํเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุน การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้
สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานนั1นและใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
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 ความสําคัญของการบริหารงบประมาณ    
 การบริหารงบประมาณมีความสําคญัอยา่งยิ/งในการบริหารงานทุกหน่วยงาน การดาํเนินการ
งบประมาณในรูปแบบที/เหมาะสม เป็นการช่วยส่งเสริมการดาํเนินงานของหน่วยงานองคก์ารที/มีอยู่
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และใหบ้รรลุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีดงันี1  
 อาํนวย ทองโปร่ง (2553 : 210-214) กล่าววา่ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) นั1น มีการพฒันาการจดัทาํระบบ
งบประมาณใหมี้ประสิทธิภาพจนกา้วมาสู่ระบบ e-Budgeting คือ การจดัทาํระบบงบประมาณโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื/ องมือในการสนับสนุนการวางแผนงบประมาณ การจัดทํา
งบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผลอยา่งสมํ/าเสมอ เพื/อวดัผลสําเร็จของ
งานตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ มีการกระจายอาํนาจและความรับผิดชอบให้ฝ่ายต่าง ๆ ที/เกี/ยวขอ้ง
ทั1งในระดบัชาติ ระดบักระทรวง และระดบัหน่วยงาน การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา
ก็เช่นกนั ตอ้งมีการบูรณาการที/สนองต่อยุทธศาสตร์ของชาติให้ครบทั1ง 3 มิติ ทั1งยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั1นพื1นฐาน (Function) ที/เป็นภารกิจหลกั
ในการพฒันาการศึกษา ตลอดจนการรักษาขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณีที/ดีงามของไทย   
เป็นการดาํเนินงานร่วมกนั เป็นการบริหารเชิงบูรณาการ เช่น โครงการโรงเรียนสีขาว เพื/อสร้าง
เยาวชนให้เป็นพลโลก พร้อมทั1งเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซี/ยนในปี พ.ศ. 2558 อย่าง
ภาคภูมิใจ  
 สํานกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2551 : 22) กล่าววา่ งบประมาณ
สําหรับการจดัการเรียนโรงเรียนเอกชนการกุศลซึ/ งจดัการศึกษาสําหรับเด็กยากจน เด็กกาํพร้า 
และดอ้ยโอกาส ประสบปัญหาการดาํเนินการ เนื/องจากไม่มีงบประมาณสนบัสนุนเพียงพอไม่สามารถ
พฒันาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเหมือนกนัโรงเรียนประเภทอื/น ๆ ดงันั1นสํานกับริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงจดัสรรงบประมาณอุดหนุน เพื/อพฒันาการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนการกุศล ฉะนั1นตอ้งทาํหลกัเกณฑ์การคดัเลือกให้ชดัเจน เพื/อไม่ให้เกิดปัญหาไม่ได้
รับความเป็นธรรม สํานกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พิจารณาตามความ
จาํเป็นของแต่ละโรงเรียนที/แจง้ความจาํเป็น สําหรับโรงเรียนที/สามารถยื/นของบประมาณ
สนบัสนุนมี 4 กลุ่ม คือ  
 1. โรงเรียนที/สํานกัพระราชวงัเป็นผูอ้อกใบอนุญาตและโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน
ตามพระราชประสงค ์  
 2. โรงเรียนในพระบรมราชูปถมัป์ หรือพระราชูปถมัภที์/จดัการศึกษาเพื/อการกุศล   
 3. โรงเรียนการกุศลของวดัในพระพุทธศาสนา   
 4. โรงเรียนการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์  
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 หลกัเกณฑ์เบื1องตน้ในการคดัเลือกเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนเรื/ องหลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารเรียนของ
โรงเรียนการกุศลแลว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี โรงเรียนตอ้งไม่ไดรั้บงบประมาณค่าก่อสร้างยอ้นหลงัเป็น
เวลา 2 ปี และไม่มีประวติัทุจริตเงินอุดหนุนรายบุคคล 
 1. โรงเรียนมีรายไดอื้/น ๆ เช่น เงินสนบัสนุนจากสมาคมศิษยเ์ก่า มูลนิธิของชาวจีน และ
เงินบริจาค ซึ/ งให้การสนบัสนุนเนื/องในโอกาสจดังานมงคลต่าง ๆ ของสมาคมจีน และชาวจีน เช่น 
เทศกาลวนัตรุษจีน ฉลองครบรอบโรงเรียน เป็นตน้ 
 2. เงินอุดหนุน เป็นเงินที/ทางโรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล โดยมีขอ้กาํหนดวา่
ทางโรงเรียนไม่เก็บเงินเกินที/รัฐบาลกาํหนด คือ รัฐบาลกาํหนดให้เป็นรายหัวต่อปี (สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาเอกชน. ออนไลน์. 2554) อตัราการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนงัสือเรียน  
อุปกรณ์การเรียน เครื/องแบบนกัเรียน และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ปีการศึกษา 2554 ดงันี1  
  2.1 หนงัสือเรียน  

ระดบัชั1นประถมศึกษาปีที/ 3 369.00  บาท/ปี 
ระดบัชั1นประถมศึกษาปีที/ 4 823.00  บาท/ปี 
ระดบัชั1นประถมศึกษาปีที/ 5 402.00  บาท/ปี 
ระดบัชั1นประถมศึกษาปีที/ 6 479.00  บาท/ปี 
ระดบัชั1นมธัยมศึกษาปีที/ 1 924.00  บาท/ปี 
ระดบัชั1นมธัยมศึกษาปีที/ 2 169.00  บาท/ปี 
ระดบัชั1นมธัยมศึกษาปีที/ 3 168.00  บาท/ปี   
ระดบัชั1นมธัยมศึกษาปีที/ 4 1,451.00  บาท/ปี 
ระดบัชั1นมธัยมศึกษาปีที/ 5 806.00  บาท/ปี 
ระดบัชั1นมธัยมศึกษาปีที/ 6   763.00 บาท/ปี 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ       1,000.00 บาท/ภาคเรียน 

  2.2 อุปกรณ์การเรียน  
ระดบัก่อนประถมศึกษา 100.00 บาท /ภาคเรียน 
ระดบัประถมศึกษา 195.00 บาท/ภาคเรียน 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 210.00 บาท/ภาคเรียน 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   230.00 บาท/ภาคเรียน 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 230.00 บาท/ภาคเรียน 
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  2.3 เครื/องแบบนกัเรียน 
ระดบัก่อนประถมศึกษา              300.00  บาท/คน คนละ 2 ชุด/ปี 
ระดบัประถมศึกษา 360.00  บาท/คน คนละ 2 ชุด/ปี 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 450.00  บาท/คน คนละ 2 ชุด/ปี 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 500.00  บาท/คน คนละ 2 ชุด/ปี 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 900.00  บาท/คน คนละ 2 ชุด/ปี 

  2.4 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ระดบัก่อนประถมศึกษา              215.00  บาท/ภาคเรียน 
ระดบัประถมศึกษา 240.00   
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 440.00   
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 475.00   
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 475.00   

 สรุปได้ว่า ความสําคญัการบริหารงบประมาณ คือ การกาํหนดแนวทางในการจดัสรร
งบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนดาํเนินการ เพื/อให้สามารถบรรลุตามภารกิจของโรงเรียน  
ซึ/ งอาจไดจ้ากเงินสนบัสนุนดา้นอื/น ๆ และดาํเนินการใช้จ่ายงบประมาณ เพื/อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตอ้งมีการบริหารที/มุ่งอนาคตมีประสิทธิภาพ มีวสิัยทศัน์ที/กวา้งไกล ในเรื/องของการเงินก็จะตอ้ง
โปร่งใส่ รัฐจะตอ้งดูแลเป็นหลกั แต่ก็เปิดโอกาสให้ชุมชน สังคม เขา้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบดว้ย
อยา่งเตม็ที/ 
 กระบวนการบริหารงบประมาณ  
 กระบวนการบริหารงบประมาณ เป็นแนวทางสําหรับในการปฏิบติังานในดา้นงบประมาณ
ที/ไดรั้บการจดัสรรให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการที/ถูกตอ้ง และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ เพื/อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมาย มีดงันี1  
 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2554 : 3) กล่าววา่ กระบวนการบริหารงบประมาณ 
ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ เป็นเครื/ องมือสําคญัที/ใช้ในการบริหารงบประมาณ  
ดาํเนินการไดเ้ฉพาะหน่วยงานที/ไดจ้ดัสรร เป็นหน่วยงานที/รับผิดชอบในการบริหารดา้นการเงิน
ไดป้รับเปลี/ยนการปฏิบติังานดา้นงบประมาณมาเป็นการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื/อลดขั1นตอน
การปฏิบติังาน ซึ/ งเป็นเครื/องมือสาํคญัในการวิเคราะห์ กาํกบั ติดตาม และตรวจสอบขอ้มูลการเงิน
ที/ถูกตอ้งแม่นยาํและทนัต่อการตดัสินใจ ซึ/ งเป็นกระบวนการหนึ/งที/ตอบสนองพนัธกิจ      
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 36-37) กล่าวถึง 
กระบวนการบริหารดา้นงบประมาณวา่มีแนวการดาํเนินการ ดงันี1  
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 1. ปรับระบบงบประมาณ เป็นงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Petformance Based  
Budgeting) เพื/อใหก้ารจดัสรรงบประมาณสัมพนัธ์กบัผลผลิต 
 2. ปรับระบบการจดัสรรงบประมาณจากอุปทานหรือสถานศึกษาเป็นหลกั (Supply  Side) 
มาเป็นการจดัสรรที/เน้นอุปสงค์หรือผูเ้รียน (Demand Side) และมีระบบ เช่น คูปองการศึกษา  
เพื/อใหผู้เ้รียนเลือกรับบริการตามความตอ้งการ 
 3. ใชม้าตรการทางภาษีอากรเพื/อส่งเสริมและจูงใจการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา
และระดมทรัพยากรเพื/อการศึกษาและเรียนรู้ 
 4. ใชเ้ครื/องมือทางการเงินโดยผ่านการจดัสรรงบประมาณ เพื/อเป็นกลไกความแตกต่าง
เพื/อยกระดบัภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารงบประมาณ เป็นการกาํหนดแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณการเบิกจ่าย การอนุมติังบประมาณ การโอน การเปลี/ยนแปลงงบประมาณ การรายงานผล   
การตรวจสอบ  ติดตามและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตามการใช้
งบประมาณ เพื/อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที/ตั1งไวใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 

การบริหารการจัดการ  

 ความหมายการบริหารจัดการ       
 การบริหารจดัการเป็นสิ/งสําคญัอีกประการหนึ/ งที/ทาํให้การดาํเนินการสําเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพขึ1นอยู่กบัการจดัการ โดยการปฏิบติังานจะมีเป้าหมายและตอ้งการความสําเร็จมีผูใ้ห้
ความหมายไว ้ดงันี1  
 สาํนักงานปฏิรูปการศึกษา (2545 : 2-28) กล่าวว่า การจดัการเป็นคาํรวมที/ครอบคลุม
การดําเนินการบางสิ/ งบางอย่าง โดยมีเป้าหมายที/มุ่งบรรลุอย่างชัดเจน มีการกําหนดรูปแบบ
กระบวนการ มีการจดัองค์การ มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบชดัเจน มีการจดัสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรอื/น ๆ เช่น วสัดุอุปกรณ์ ผูด้าํเนินการเทคโนโลยี เพื/อสนบัสนุนการดาํเนินการให้เกิดผล
ตามเป้าหมายที/กาํหนด กระบวนการทั1งหมดนี1 คือ การจดัการ ซึ/ งตอ้งกระทาํอยา่งเป็นระบบ มีแผน  
มีเป้าหมาย มีผูรั้บผิดชอบ และมีเครื/องมือกลไกที/นาํไปสู่ความสําเร็จได ้ทั1งนี1การจดัการศึกษาก็คือ
กระบวนการดาํเนินการ เพื/อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการจดัการศึกษา
ในกระบวนการจัดการศึกษานี1  มีบุคคลหลายคน และหน่วยงานเข้ามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็น
ครอบครัว เพื/อนฝงู ญาติมิตร ชุมชน ประชาคม เอกชน สื/อมวลชน วดั โรงเรียนและที/สําคญัมาก คือ 
รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐซึ/ งรวมถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ/นดว้ย  
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 นิรมิต เทียมทนั (2548 : 61) กล่าวว่า การบริหารจดัการ เป็นการแปลความมาจาก
ภาษาองักฤษ 2 คาํ ไดแ้ก่ Administration และ Management โดย แปลความหมาย Administration 
หมายถึง การบริหาร ส่วน Management หมายถึง การจดัการ ซึ/ งทั1งสองคาํมีความแตกต่างกนั
ในสาระสาํคญั คือ ความรับผิดชอบ กล่าวคือ การจดัการจะมีความรับผิดชอบในระดบัความเขม้ขน้
มากกวา่การบริหาร 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 48) กล่าววา่ การบริหารจดัการเป็นงานบริการที/ช่วยสนบัสนุน 
และส่งเสริมงานต่าง ๆ อยา่งเป็นรูปธรรม ภาระงานเกี/ยวขอ้งกบั การวางแผนพฒันาอาคารสถานที/ 
สิ/งแวดลอ้ม การจดับรรยากาศทั1งภายในห้องเรียน และภายในโรงเรียนให้เกิดความร่มรื/น เป็น
สัดส่วนสวยงาม เอื1อต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน จดัดูแลบาํรุงรักษา อาคารเรียน อาคารประกอบ
หอ้งเรียน หอ้งพิเศษและหอ้งบริการต่าง ๆ ใหใ้ชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่าตามเกณฑ์ปริมาณและตรง
ตามมาตรฐาน จดัให้มีเอกสารการใชอ้าคาร และจดัทาํประวติัการบาํรุงรักษา และสรุปประเมินผล
อยา่งชดัเจน 
 วจิารณ์ พานิช (ออนไลน์. 2554) กล่าววา่ การจดัการ หมายถึง การรวบรวม การจดัระบบ  
การจดัเก็บ และการเขา้ถึงขอ้มูล เพื/อสร้างความรู้ดา้นเทคโนโลยี ดา้นขอ้มูล และดา้นคอมพิวเตอร์   
เพื/อเป็นเครื/องมือช่วยเพิ/มพลงัในการจดัการความรู้ การสร้างนวตักรรมและเป็นผูน้าํทางองค์การ
รวมทั1งตอ้งการผูเ้ชี/ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ/งสาํหรับช่วยแนะนาํวิธีประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้  
เพื/อเป็นการเพิ/มประสิทธิผลขององคก์าร 
 สรุปไดว้่า การบริหารจดัการ หมายถึง การบริหารจดัการทรัพยากรที/มีอยู่หรือจะจดัมา
ให้เกิดประโยชน์และคุม้ค่าสูงสุดต่อองคก์ร การบริหารจดัการที/ดีจึงมีส่วนช่วยให้ดาํเนินไปตามแผน
และวตัถุประสงคที์/ตั1งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ความสําคัญการบริหารจัดการ 
 การบริหารจดัการเป็นการจดัเตรียม และสร้างความพร้อมดา้นการศึกษาเป็นสิ/งสําคญัยิ/ง
ให้ทนัและก้าวทนัต่อความเปลี/ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ เพื /อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ดงันั1นการบริหารการจดัการจึงมีความสาํคญั และมีผูก้ล่าวไวด้งันี1  
 สันติ ชินานุวติัวงศ ์(2549 : คาํนาํ) กล่าววา่ การบริหารการจดัการเป็นงานที/ตอ้งใชท้กัษะ
ความรู้ ความสามารถ วิธีการ เทคนิคการจดัการ รวมถึงการวางแผนในการจดัสรรทรัพยากรปัจจยั
ให้เพียงพอกบัความตอ้งการ ภายใตข้อ้กาํหนดของขอบเขตของงาน งบประมาณ ระยะเวลาและ
คุณภาพ โดยการใช้ทรัพยากรที/มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ บนพื1นฐาน
ของตน้ทุนในการดาํเนินงานที/ต ํ/า และใชเ้วลานอ้ยที/สุด และในแต่ละโครงการประสบผลสําเร็จได้
ตามเป้าหมายนั1นทรัพยากรทางดา้นวสัดุละอุปกรณ์ ถือว่าเป็นปัจจยัหนึ/ งที/ส่งผลต่อกระบวนการ
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ในการดาํเนินงาน การเปลี/ยนแปลง หรือความผนัแปรที/เกี/ยวกบัวสัดุ และอุปกรณ์จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่องาน 
 สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรงศึกษาธิการ (2552 : 12) กล่าววา่ การบริหาร
จดัการศึกษา มีแนวการดาํเนินการพฒันาดงันี1     
 1. พฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและ
แสวงหาความรู้อยา่งต่อเนื/อง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สื/อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ร่วม
ในสังคมอยา่งมีความสุข มีความสามารถและสมรรถนะทางทกัษะความรู้ที/จาํเป็นต่อการดาํรงชีพ  
รวมทั1งโอกาสในการเรียนรู้ที/เท่าเทียมและเสมอภาพ 
 2. พฒันาคุณภาพครูยคุใหม่เป็นผูเ้อื1ออาํนวยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที/มีคุณค่า  
มีระบบกระบวนการผลิตและพฒันาที/มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกบัวิชาชีพ สามารถนาํคนดี คนเก่ง
มาเป็นครู มีปริมาณครูอาจารยที์/มีคุณภาพและเพียงพอต่อการเรียนการสอนและจดัการเรียนการสอน
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณภาพชีวติที/ดีและมีความมั/นคงในอาชีพ 
 3. พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ การศึกษาทุกระบบทั1งระบบทั1ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยัซึ/ งมีหลากหลายประเภท ทั1งนี1 เพื/อเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งต่อเนื/องตลอดชีวติและมีคุณภาพ 
 4. พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ ที/เนน้การกระจายอาํนาจสู่สถานศึกษา เขตพื1นที/
การศึกษาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ/น รวมทั1งการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน ภาคเอกชน
และทุกส่วนมีระบบการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ควบคู่กบัการสร้าง
ผูน้าํการเปลี/ยนแปลง (Leader Change) ที/มีประสิทธิภาพ 
 สุรศกัดิr  ปาเฮ (ออนไลน์. 2555 ก) กล่าวว่า การจดัการศึกษาที/กวา้งไกลเป็นการแลกเปลี/ยน
เรียนรู้ร่วมกนัของมนุษยใ์นสังคมแห่งยุคโลกาภิวตัน์ ดงันั1นการเตรียมการ การสร้างความพร้อม
รับมือกบัการเปลี/ยนแปลงที/จะเกิดขึ1นของวิถีชีวิตรวมทั1งการจดัระบบการศึกษาเรียนรู้ร่วมกนั
ของยุคไร้พรมแดนจึงเป็นสิ/งสําคญั และจาํเป็นต่อมนุษยไ์ม่อาจปฎิเสธความเปลี/ยนแปลงที/เกิดขึ1น
ไดท้ั1งในปัจจุบนั และอนาคต การจดัการศึกษาเป็นวิถีการจดัการศึกษา โดยมีกระบวนการทางการศึกษา
เป็นปัจจยัในการยึดโยงให้เกิดศกัยภาพในการแข่งขนั และการดาํรงชีพร่วมกนัไดอ้ย่างเหมาะสม 
รวมทั1งความกลมกลืนในเชิงวฒันธรรมที/เกิดการแลกเปลี/ยนเรียนรู้ซึ/ งกนัและกนัดงันี1  
 1. เร่งรัดพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบการเรียนรู้ ประกอบดว้ย การส่งเสริม
ความรู้ที/ เ ป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ/ น ส่ง เสริมการอ่าน ส่ง เส ริมการเ รียนการสอน
ภาษาต่างประเทศภาษาถิ/น จดัให้มีระบบการจดัการความรู้ ปฎิรูปหลกัสูตรการศึกษาทุกระดบัให้
รองรับการเปลี/ยนแปลง และทดัเทียมกบัมาตรฐานสากลบนความทอ้งถิ/นและความเป็นไทย
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เพิ/มผลสัมฤทธิr ทางการศึกษาทุกระดบัชั1น จดัให้มีครูและเพียงพอในทุกห้องเรียน พฒันาระบบ
การศึกษาให้ผูเ้รียนมีความรู้คู่คุณธรรม รวมทั1งสร้างความตระหนักในระดบัสิทธิและหน้าที/
ความเสมอภาค และดําเนินการให้การศึกษาขั1นพื1นฐานของสังคมประชาธิปไตย ปรับปรุง
โครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอาํนาจลงสู่พื1นที/ใหส้มบูรณ์ 
 2. สร้างโอกาสทางการศึกษา การกระจายโอกาสทางการศึกษาให้คาํนึงถึงการสร้าง
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ1นกบัทุกภาคส่วน รวมถึงผูย้ากไร้ ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ  
ผูบ้กพร่องทางกายและการเรียนรู้ สนบัสนุนกาจดัการศึกษาตามวยัและพฒันาการอย่างมีคุณภาพ
ตั1งแต่ก่อนวยัเรียนจนถึงการศึกษาขั1นพื1นฐาน 
 3. การปฏิรูปครู โดยการปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี
และมีคุณธรรมเข้าสู่ระบบวิชาชีพครู วดัสัมฤทธิr ผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบ
การศึกษาและฝึกอบรมเพื/อพฒันาคุณภาพครูอยา่งต่อเนื/อง พฒันาระบบภูมิสารสนเทศเพื/อใชใ้นการ
กระจายครู ขจดัปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวชิาหลกั เช่น คณิตศาสตร์ และภาษา 
 4. เร่งพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื/อการศึกษาให้ทดัเทียมกบันานาชาติ โดยใช้
เป็นเครื/องมือในการเร่งยกระดบัคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาจดัให้มีระบบการเรียน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ พฒันาเครือข่ายสารสนเทศ เพื/อการศึกษาพฒันาระบบไซเบอร์โฮม 
ที/สามารถส่งความรู้มายงัผูเ้รียนโดยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แทบ็เล็ตเพื/อการศึกษา 
 5. สนับสนุนการวิจัยและพฒันาเพื/อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ เพื/อมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัวิจยัระดบัโลก ระดมสรรพกาํลงัเพื/อพฒันาระบบเครือข่ายการวิจยัแห่งชาติ เพื/อสร้าง
ทุนปัญญาและนวตักรรมผลกัดนัให้สามารถพึ/งตนเองไดด้า้นเทคโนโลยี จดัตั1งศูนยค์วามเป็นเลิศ
เพื/อการวจิยัของชาติและมีประสิทธิภาพระหวา่งองคก์รบริหารการวจิยักบัสถาบนัอุดมศึกษา 
 6. เพิ/ม ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและ
สถาบนัการศึกษาในการวางแผนการผลิตและการพฒันากาํลงคนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ    
การจดัทาํมาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบติังานตามมาตรฐานอาชีพ 
 สรุปได้ว่า ความสําคญัการบริหารจดัการ คือ การพฒันาระบบการบริหารองค์กร
ใหมี้ศกัยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับการเปลี/ยนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ที/เกิดขึ1น
ในสภาพแวดล้อมส่งผลให้องค์กรตอ้งปรับโครงสร้างการดาํเนินงาน และรูปแบบการบริหาร
ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี/ยนของสภาพแวดลอ้ม การแข่งขนัและกลยุทธ์ โดยองคก์รในอนาคตจะให้
ความสําคญักบัความหลากหลาย การเรียนรู้ และการพฒันาอย่างต่อเนื/อง เป็นสิ/งสําคญัสําหรับ
การบริหารองคก์รในปัจจุบนั 
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 กระบวนการบริหารจัดการ 
 กระบวนการบริหารจดัการ เป็นแนวทางสําหรับการปฏิบติังานดา้นการบริหารงานการจดัการ  
ในการปฏิบติังานตอ้งคาํนึงความรู้ที/ตอ้งการใชใ้นการปฏิบติังานนั1น เพื/อให้การปฏิบติังานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ดงันี1     
 วิจารณ์ พานิช (ออนไลน์. 2555) กล่าวว่า กระบวนการการบริหารการจดัการ ตอ้งพฒันา
ความรู้ความเชี/ยวชาญให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมที/เปลี/ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และสถานการณ์
ที/มีผลกระทบซึ/ งการบริหารจะต้องมีการวางแผนการปฏิบติังานทุกระยะ ต้องมีการปรับแผน  
เพื/อให้บรรลุเป้าหมาย  มีการกาํหนดผลสัมฤทธิr ของงานที/เป็นความจริง ดงันั1นตอ้งมีการพฒันา
ความรู้เพื/อใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู่อยา่งสมํ/าเสมอ มีแนวการดาํเนินการพฒันา ดงันี1  
 1. ตอ้งสร้างระบบใหส้ามารถรับรู้ข่าวสารไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 2. ตอ้งสามารถปรับประมวลผลความรู้ในดา้นต่าง ๆ เพื/อนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และเหมาะสมกบัสถานการณ์ที/มีการเปลี/ยนแปลงไป 
 3. ตอ้งมีการส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทศัน์ และปรับเปลี/ยน
ทศันคติ เพื/อใหเ้ป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที/ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และมีคุณธรรม 
 4. ตอ้งมีการสร้างความมีส่วนร่วมให้เกิดการแลกเปลี/ยนความรู้ซึ/ งกนัและกนั เพื/อนาํมา
พฒันาใชใ้นการปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สมยศ นาวกีาร (2545 : 65-69) กล่าววา่ กระบวนการบริหารสามารถจาํแนก และจดัลาํดบั
หนา้ที/ในการบริหารได ้ดงันี1  
 1. การวางแผน (Planning) 
 2. การจดัองคก์าร (Organizing)  
 3. การบริหารบุคคล (Staffing)    
 4. การสั/งการ (Directing)   
 5. การควบคุม (Controlling) 
 การวางแผน (Planning) 
 พะยอม วงศส์ารศรี (2545 : 95, 102) กล่าววา่ การวางแผน หมายถึง การรวบรวมกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื/อที/จะใช้ในการปฏิบติังานในอนาคต อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตาม
วตัถุประสงคที์/วางไว ้จึงเป็นกระบวนการที/กาํหนดที/จะดาํเนินการล่วงหนา้โดยตดัสินใจว่า จะทาํ
อะไร อย่างไร ใครเป็นผูก้ระทาํและทาํดว้ยวิธีใดและในการวางแผนนั1นมีวิธีการตามหลกัการบริหาร
ดงันี1  
 1. การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Objectives) 
 2. การแสวงหาโอกาสในการดาํเนินงาน (Search of Opportunities) 



34 
 

 3. การกาํหนดแนวปฏิบติั (Formulating) 
 4. การกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน (Standard Setting) 
 5. การติดตามและประเมินผล (Follow Up of Plan) 
 นิพนธ์ กินนาวงศ ์(2546 : 9-76) กล่าววา่ การวางแผนมีความเกี/ยวขอ้งกบัการคาดการณ์
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตและตดัสินใจเลือกแนวทางปฏิบติัที/ดีที/สุด โดยผา่นกระบวนการคิดก่อนทาํ  
หรือการวางแผน คือ ความพยายามที/เป็นระบบ (Systematic Attempt) เพื/อตดัสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบติัที/ดีที/สุดสาํหรับอนาคต เพื/อให้บรรลุที/ปรารถนา นอกจากนี1 ได้กล่าวถึงความสําคญัของ
การวางแผนไวว้า่ไม่มีองคก์ารใดที/ประสบความสําเร็จได ้โดยปราศจากการวางแผน ดงันั1นการวางแผน
จึงเป็นภารกิจแรกที/มีความสาํคญัต่อการบริหารงานโดยพิจารณาความสาํคญัได ้ดงันี1  
 1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุง่ยากซบัซอ้นที/จะเกิดขึ1นในอนาคต 
 2. ทาํใหเ้กิดการยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ เขา้มาในองคก์าร 
 3. ทาํใหก้ารดาํเนินการขององคก์ารบรรลุเป้าหมายที/ตอ้งการ 
 4. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที/ซํ1 าซอ้น เพราะการวางแผนจะทาํให้มองเห็น
ภาพแบบองคร์วม  
 5. ทาํใหเ้กิดความชดัเจนในการดาํเนินงาน 
 สุรัสวดี ราชกุลชัย (2547 : 170-178) กล่าวว่า การวางแผนเป็นกระบวนการตดัสินใจ
กาํหนดเป้าหมายการปฏิบติังานและในกระบวนการ โดยมีขั1นตอนต่อไปนี1  
 1. การกาํหนดวตัถุประสงค ์หรือ เป้าหมาย 
 2. การวเิคราะห์สถานการณ์ 
 3. การพิจารณาและกาํหนดสมมุติฐาน 
 4. การกาํหนดทางเลือก 
 5. การประเมินทางเลือก 
 6. การเลือกทางเลือก 
 7. การลงมือปฏิบติัและสร้างแผนสนบัสนุน 
 8. การจดัทาํแผนแบบตวัเลขโดยใชง้บประมาณ 
 การจัดองค์การ (Organizing)  
 ธงชยั สันติวงษ ์(2546 : 395) กล่าววา่ การเปลี/ยนแปลงองคก์าร เกิดขึ1นจากการที/องคก์ร
มีการปรับตวัให้เขา้กบัเงื/อนไขของสภาพแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็นทางดา้นเทคโนโลยี ข่าวสาร ขอ้มูล 
สารสนเทศที/เต็มไปดว้ยเทคโนโลยีดา้นข่าวสาร ขอ้มูลที/รวดเร็วและมีเครือข่าย กวา้งครอบคลุมทั/วโลก
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ดว้ยประสิทธิภาพสูงสุด จากแนวคิดนี1 จะมองว่าองคก์ารในลกัษณะของระบบเปิดที/ตอ้งการพลวตั 
โดยคาํนึงถึงสิ/งแวดลอ้มภายนอก 
 ไพพรรณ ศุกนรัตน์ชยั (2547 : 55) กล่าววา่ การจดัคนเขา้ทาํงาน หมายถึง การจดับุคคล
ปฏิบติังานในองค์การหรือหน่วยงาน เพื/อให้ปฏิบติังานให้สําเร็จตามวตัถุประสงค์ที/วางไวห้น้าที/
การจดัคนเขา้ทาํงานนับว่าเป็นหน้าที/สําคญัอย่างยิ/งต่อกระบวนการทาํงานในอนาคต เพราะ
การจดับุคคลเป็นการกาํหนดให้บุคคลได้ปฏิบติังานในองค์การหรือในหน่วยงานให้สําเร็จตาม
วตัถุประสงคที์/วางไว ้และผลการดาํเนินงานจะเป็นไปในรูปใดยอ่มขึ1นอยู่กบัความรู้ความสามารถ
ของคนงานที/เป็นผูป้ฏิบติังานต่าง ๆ และการสั/งการจะเป็นไปได้ราบรื/ นเพียงใดย่อมขึ1 นอยู่กับ
ลกัษณะคุณภาพของคนงานที/มีอยู่เช่นเดียวกนั ดงันั1นการมุ่งความสนใจให้มีความพร้อมเพรียง
ในดา้นกาํลงัคนจึงเท่ากบัเป็นการประกนัให้องค์การมีทางบรรลุสําเร็จตามเป้าหมายไดส่้วนหนึ/ ง
การมีคนงานที/ดียอ่มช่วยใหอ้งคก์ารมีทางไดป้ระโยชน์จากการช่วยคิดริเริ/ม การร่วมมือ และการได้
ประสิทธิภาพในงานที/ปฏิบติั 
 การบริหารบุคคล (Staffing)    
 ทองใบ สุดชารี (2548 : 152-153) กล่าววา่ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง กระบวนการ
ที/ผูบ้ริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ การดาํเนินการสรรหา คดัเลือกและบรรจุบุคคลที/มีคุณสมบติั
เหมาะสมให้ปฏิบติังานในองค์การพร้อมทั1งสนใจการพฒันาธาํรงรักษาให้สมาชิกที/ปฏิบติังาน
ในองคก์ารเพิ/มพนูความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที/ดีในการทาํงาน  และยงัรวม
ไปถึงการแสวงหาวิธีการที/ทาํให้สมาชิกในองค์การที/ตอ้งพน้จากการทาํงานดว้ยเหตุทุพพลภาพ 
เกษียณอายุ หรือเหตุอื/นใดในงานให้สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากนี1
ยงักล่าวถึงขอบข่ายของการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์วป้ระกอบดว้ย การวิเคราะห์งาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย ์การสรรหาบุคคล การคดัเลือก การบรรจุและปฐมนิเทศ การพิจารณาค่าตอบแทน 
การประเมินผลการปฏิบติังาน การเปลี/ยนแปลงตาํแหน่ง การธาํรงรักษาทรัพยากรมนุษย ์
 หน้าที/การจดัคนเขา้ทาํงาน ไดแ้ก่ การคดัเลือก  ละบรรจุเขา้ทาํงาน และธาํรงรักษาให้มี
คนงานที/มีประสิทธิภาพ  ในตาํแหน่งงานต่าง ๆ จะถูกระบุและกาํหนดไวใ้ห้เห็นถึงขอบเขต ความ
ยากง่ายของงานในแต่ละตาํแหน่ง และการคาดหวงัให้งานทุกอย่างขององคก์ารบรรลุผลสําเร็จได้
นั1นยอ่มตอ้งการคนงานที/มีความรู้ความสามารถพร้อมความจาํเป็นสุดแลว้แต่ความยากง่ายของงาน
แต่ละประเภทผูบ้ริหารย่อมตอ้งจดัการตามหน้าที/ประการนี1  ดว้ยการจดัทาํ การวางแผนกาํลงัคน  
สําหรับตําแหน่งต่าง ๆ ประเมินกําลังคนที/ มีอยู่แล้ว และดําเนินการคัดเลือกหาบุคคลที/ มี
ความสามารถและเหมาะสมรวมถึงการแนะนาํคนใหเ้ขา้ใจถึงสิ/งต่าง ๆ ก่อนการทาํงานการฝึกอบรม
และพฒันาคนงาน เพื/อใหส้ามารถทาํงานดีขึ1น (Nickels,  McHugh and McHugh. 2005 : 334-335)    
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 การสั�งการ (Directing)  
 นภาพร ขนัธนภา (2546 : 184) กล่าววา่ การสั/งการ หมายถึง การอาํนวยการหรือความพยายาม
ของผูบ้ริหารในการใชอ้าํนาจหนา้ที/ของตน กระตุน้ จูงใจที/จะให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาการกระทาํต่าง ๆ  
ในองคก์ร เพื/อใหเ้ป็นไปในทางที/จะส่งเสริมใหเ้กิดผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคที์/ตอ้งการ 
 จุฑา เทียนไทย (2546 : 140-141) กล่าวว่า การสั/งการเป็นเรื/องที/เกี/ยวขอ้งกบัการที/ผูบ้ริหาร
ต้องปฏิบัติตนเป็นผู ้นําที/มีความสามารถ รู้จักหลักวิธีในการชี1 แนะ และควบคุมบังคับบัญชา  
นอกจากนี1ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัที/จะปรับตนเองและองค์การของตนให้เขา้กบัสภาพการณ์ที/อยูร่อบตวั  
และที/สําคญัผูบ้ริหารตอ้มีทกัษะดา้นการติดต่อสื/อสารได้เป็นอย่างดี มีความสามารถที/จะพฒันา
สภาพที/เอื1อต่อการเรียนรู้ การฝึกอบรม การแลกเปลี/ยนข่าวสาร มีความริเริ/มในการแกปั้ญหา และ
พร้อมที/จะเรียนรู้ทั1งความรู้และทกัษะใหม่ ๆ เพื/อพร้อมที/จะปรับปรุงตนเองอยูเ่สมอ เพื/อให้การทาํงาน
ของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาเป็นไปตามที/ตอ้งการมากที/สุด หนา้ที/หลายดา้นที/จะตอ้งปฏิบติัในการสั/งการ 
คือ ผูบ้ริหารทุกคนจะตอ้งรู้จกัการทาํการมอบหมายงานไดถู้กตอ้งเขา้ใจถึงหลกัและวิธีการจูงใจคน
และสามารถกระตุน้ให้ทุกคนมีความกระตือรือร้นในการทาํงาน ตอ้งสามารถประสานงานการทุ่มเท
จากคนงานทุกฝ่ายให้สอดคลอ้งและเขา้กนัไดอ้ย่างดี รวมถึงศิลปะในการกระตุน้ส่งเสริมให้ฝ่าย 
ต่าง ๆ มีความคิดริเริ/มและอุทิศกาํลงักาย กาํลงัความคิดให้เป็นประโยชน์ต่องานขององค์กร และ
การรู้จกัวธีิการขจดัขอ้ขดัแยง้ที/อาจเกิดขึ1นระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ ไดด้ว้ย 
 ผูบ้ริหารทุกคนจะตอ้งกระทาํตนเป็นผูน้ํา (Leadership) ที/เหมาะสมและต้องเข้าใจถึง
เรื/องราวที/เกี/ยวกบัพฤติกรรมของบุคคล (Human Behavior) เป็นอยา่งมากกล่าวอีกนยัหนึ/งคือ ตอ้งมี
ความสามารถทางดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (Human Relations Skills) และมีความรู้ทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ 
(Behavioral Sciences) ดว้ยจึงถือว่าเป็นความรู้พื1นฐานที/สําคญัไม่แพค้วามรู้ทางดา้นเทคนิคอื/น ๆ 
เหตุผลก็เพราะว่าตลอดกระบวนการของการบริหารผูบ้ริหารจาํตอ้งเกี/ยวขอ้งกบัคนอยู่เสมอ (วิรัช  
สงวนวงศว์าน. 2546 : 205) 
 การควบคุม (Controlling)   
 ดีสเลอร์ (Dessler. 2004 : 366) กล่าวว่า การควบคุม เป็นการกระทาํเพื/อให้มั/นใจว่า 
แผนงานที/วางไว ้ มีการดาํเนินการอย่างถูกต้องใช้ได้ผลทางการปฏิบัติ และถ้าจาํเป็นก็ต้อง
มีการปรับปรุงทบทวนแผนงานนั1นเพื/อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ที/ตอ้งการ 
 สุรัสวดี ราชกุลชยั (2547 : 253) กล่าววา่ การควบคุม หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ
ตรวจตรา เพื/อตรวจตราแผนงานและกิจกรรมที/ได้กาํหนดไวว้่ามีการปฏิบติังานสอดคล้องกบั
วตัถุประสงค ์หรือเป็นไปตามมาตรฐานที/ระบุไวห้รือไม่ อยา่งไร หากมีการคลาดเคลื/อนจึงดาํเนินการ
ปรับเปลี/ยนแกไ้ข เพื/อใหเ้ป้าหมายเป็นไปในทิศทางที/มุ่งสู่ภารกิจหลกัขององคก์ารที/ตั1งไว ้   
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 วนัชยั มีชาติ (2549 : 293) กล่าววา่ การควบคุม ประกอบดว้ยลกัษณะที/สําคญัคือ การควบคุม
เป็นกระบวนการ เป็นการเปรียบเทียบผลการทาํงานกบัมาตรฐานที/องคก์ารตั1งไว ้และการควบคุม
มีเป้าหมาย เพื/อให้การทาํงานขององค์การบรรลุตามเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ขององค์การ 
การควบคุมที/จะแกไ้ขปรับปรุงพฤติกรรมหรือสิ/งที/เบี/ยงเบนในองคก์าร นอกจากนี1  การควบคุมยงัมี
กระบวนการดงัต่อไปนี1  
 1. การกาํหนดมาตรฐานในการดาํเนินการ  
 2. การวดัผลการดาํเนินงานขององคก์ารและผูป้ฏิบติังานในองคก์าร 
 3. การเปรียบเทียบผลงานกบัมาตรฐาน 
 4. การแกไ้ขปรับปรุงการดาํเนินงานขององคก์าร 
 เชอร์เมอร์ฮอร์น ฮนัท ์และออสบอร์น (Schermerhorn and etal. 2003 : 10-11) แผนงาน
ที/วางไวจ้ะช่วยให้ผูบ้ริหารมีแนวทางของการใช้กาํลงัคน และทรัพยากรต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และตรงตามเวลา ตามแผน ซึ/ งคาดการณ์ไวแ้ลว้เท่านั1น ดงันั1นเพื/อประโยชน์ในการให้เกิดความมั/นใจ
ไดว้า่การเสียหายจะไม่เกิดขึ1นกบัผูบ้ริหารทุกคนจึงจาํตอ้งติดตาม ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ 
เพื/อให้ทราบวา่ไดว้่างานที/ทาํไปเป็นไปตามที/ไดว้างไวห้รือไม่และตอ้งทาํการแกไ้ขสิ/งใดบา้ง การที/
องคก์ารประสบความสาํเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตอ้งมีผูบ้ริหารที/มีคุณภาพ และสามารถพิจารณา
องคป์ระกอบของงาน เพื/อใหลู้กนอ้งหรือการสร้างความพอใจในการทาํงานใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 สรุปไดว้่า กระบวนการบริหารจดัการ คือ หลกัการบริหารงานในสถานศึกษาผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งมีความสามารถในเรื/องของกระบวนการบริหารในงานองค์กร ประกอบด้วย 
การวางแผน กาํหนดเป้าหมาย  และวตัถุประสงคข์ององคก์ร การกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที/และ
การมอบหมาย การควบคุมงาน การประสานงาน การประเมินผลการดาํเนินงาน การรายงานผล
การดาํเนินงาน การวางแผนปรับปรุงและพฒันางานโครงสร้างที/ชดัเจนสามารถปฏิบติัให้บรรลุ
เป้าหมาย เพื/อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และสามารถนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเหมาะสมกบัสถานการณ์   
 

การบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาสงเคราะห์  สังกัดสํานักบริหารงาน  คณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

 พระราชบัญญตัิการศึกษาเอกชนและกฎหมายเกี�ยวกบัโรงเรียนเอกชน 
 พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 (สํานกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน. 2551 : 31-33) มาตรา 8 กล่าวว่า ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ประกอบดว้ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
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เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั1นพื1นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภา
การศึกษา ผูอ้าํนวยการสํานกังบประมาณ อธิบดีกรมบญัชีกลาง และอธิบดีกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
เป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง กรรมการซึ/ งรัฐมนตรีแต่งตั1งจากผูแ้ทนสมาคมเกี/ยวกบัโรงเรียนเอกชน
สองคน กรรมการซึ/ งรัฐมนตรีแต่งตั1งจากผูไ้ดรั้บคดัเลือกจากผูรั้บใบอนุญาต ผูอ้าํนวยการผูบ้ริหาร ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายละหนึ/ งคน กรรมการซึ/ งรัฐมนตรีแต่งตั1งจากผูท้รงคุณวุฒิสี/คน 
ในจาํนวนนั1นจะตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการหนึ/ งคน ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นกรรมการและเลขานุการ หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก
บุคคลเพื/อแต่งตั1งเป็นกรรมการตาม (3) (4) และ (5) ให้เป็นไปตามบทบาทหนา้ที/ของคณะระเบียบ
ที/รัฐมนตรีกาํหนด 
 บทบาทหน้าที/ของคณะกรรมการในมาตรา 13 มีอาํนาจหนา้ที/ ดงัต่อไปนี1  
 1. เสนอนโยบายเกี/ยวกบัการศึกษาเอกชน การพฒันาและสนบัสนุนโรงเรียน ครูผูส้อน
และบุคลากรทางการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเพื/อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
 2. กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี1  
 3. กาํหนดมาตรฐานและแผนพฒันาหลกัสูตรการศึกษาเอกชน 
 4. กาํหนดมาตรการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนบัสนุนโรงเรียน ครูผูส้อน และบุคลากร
ทางการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายที/คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตาม (1) 
 5. ออกระเบียบเกี/ยวกบัการเก็บรักษาเอกสารหลกัฐานของโรงเรียน 
 6. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื/อ
ดาํเนินการตามพระราชบญัญติันี1  
 7. ออกระเบียบเกี/ยวกบัการวนิิจฉยัการร้องทุกขแ์ละการคุม้ครองการทาํงาน 
 8. ออกระเบียบเกี/ยวกับการยื/นอุทธรณ์ การรับอุทธรณ์ วิธีพิจารณาอุทธรณ์และ
กาํหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์ 
 9. แต่งตั1งคณะอนุกรรมการเพื/อพิจารณาหรือปฏิบติัการตามที/คณะกรรมการมอบหมาย 
 10.  ปฏิบติังานอื/นตามที/พระราชบญัญติันี1หรือกฎหมายอื/นกาํหนดหรือตามที/คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย   
 บทบาทหน้าที/ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนการดาํเนินงาน
ในมาตรา 14 ให้มีสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในสํานกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ มีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นผูบ้งัคบับญัชา ขา้ราชการ  
พนกังานและลูกจา้ง และรับผิดชอบการดาํเนินงานของสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน มีอาํนาจหนา้ที/ดงัต่อไปนี1  
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 1. รับผดิชอบงานธุรการ และสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ 
 2. เสนอแนะนโยบายยทุธศาสตร์ แผนพฒันาการศึกษาเอกชนต่อคณะกรรมการ 
 3. ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวิชาการ การประกนัคุณภาพ การวิจยัและพฒันาเพื/อประกนั
คุณภาพการศึกษาเอกชน 
 4. รับผดิชอบการดาํเนินการเกี/ยวกบักองทุน 
 5. ดาํเนินการจดัสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนตามมาตรการที/คณะกรรมการกาํหนด
ตามมาตรา 13 (4) 
 6. เป็นศูนยส่์งเสริมสนบัสนุนขอ้มูล และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชนตลอดจน
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาเอกชน 
 7. ปฏิบติัหนา้ที/อื/นตามที/คณะกรรมการมอบหมาย 
 สรุปไดว้า่ ในปัจจุบนัสถานศึกษาเอกชนไดมี้การดาํเนินงานการปฏิรูปการศึกษาโดยทุกฝ่าย
เขา้มามีส่วนร่วมกนัในการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามที/บญัญติัไวร้วมทั1งตอ้งคาํนึงถึงพระราชบญัญติั
การศึกษาเอกชนที/จะประกาศใช้ตามออกมา เพื/อความชดัเจนในการบริหารและการจดัการศึกษา
เอกชนอีกส่วนหนึ/ง เพื/อการพฒันาการศึกษาของประเทศใหก้า้วทนัต่อโลกในยคุปัจจุบนั  
 โรงเรียนเอกชนกบัการปฏิรูปการศึกษา 
 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ/มเติม 
(ฉบบัที/ 2) พ.ศ. 2545 กล่าวว่า สาระในการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่ ความเสมอภาคในโอกาส
ทางการศึกษา การปฏิรูปหลกัสูตรสถานศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู้การปฏิรูปครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การปฏิรูปกระบวนการบริหารจดัการ การประกนัคุณภาพการศึกษา เทคโนโลยีเพื/อ
การศึกษา การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื/อการศึกษา ซึ/ งการปฏิรูปการศึกษาจะกา้วไปสู่
ความสําเร็จจะตอ้งมีการบริหาร โดยการกระจายอาํนาจทั1งดา้นวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหาร
งบประมาณและการบริหารทั/วไป มีการบริหารจดัการที/มุ่งเนน้ผลสัมฤทธิr  (Result-Based Management) 
และการจดัการเรียนรู้ที/มุ่งคุณภาพผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที/แกไ้ขเพิ/มเติม (ครั1 งที/ 2) พ.ศ. 2545  ส่วนที/ 3 
มาตรา 43 ไดแ้ก่  การบริหารและจดัการศึกษาเอกชนให้มีความเป็นอิสระโดยมีการกาํกบั ติดตาม 
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐและตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกบัการศึกษาของรัฐส่งผลให้โรงเรียนเอกชนจาํเป็นตอ้ง
ปฏิรูปการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ โดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ตั1งแต่พุทธศกัราช 2540 ไดก้าํหนดให้รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรม และสนบัสนุน
ให้เอกชนจดัการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม  ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกบัการ
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เปลี/ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สร้างเสริมความรู้  และปลูกฝังจิตสํานึกที/ถูกต้องเกี/ยวกับ
การเมืองก ารป ก ครอง ในระ บอบ ป ระ ช า ธิป ไ ตยอัน มี พระ ม หา ก ษัต ริย์อัน เ ป็ นประ มุ ข 
(“พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ,” 2545 : 16) 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 2) ดงัต่อไปนี1  
 1. การปฏิรูประบบการศึกษาให้สอดรับซึ/ งกันและกันทั1 งระบบซึ/ งประกอบด้วย
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
 2. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นและให้ความสําคญัแก่หลกัสูตร ผูเ้รียน
เนื1อหาสาระ วธีิการเรียนการสอน แหล่งการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
 3. การปฏิรูประบบการบริหารและการจดัการศึกษาทั1งของหน่วยงานรัฐองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ/นและเอกชน โดยเนน้หลกัการกระจายอาํนาจ 
 4. การปฏิรูปครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา โดยถือวา่เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
ชั1นสูงเนน้ที/มาตรฐานคุณภาพ จรรยาบรรณของวชิาชีพ และการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื/อง 
 5. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื/อการศึกษา เพื/อระดมทรัพยากรจากแหล่ง
ต่าง ๆ มาใชเ้พื/อการจดัการศึกษา จดัสรรทรัพยากรใหถึ้งผูเ้รียนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรมมีระบบ
บริหารทรัพยากรที/มีความคล่องตวัอยา่งมีประสิทธิภาตรวจสอบได ้
 สรุปไดว้า่ การปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนเอกชน คือ การเปลี/ยนแปลงโครงสร้าง รูปแบบ 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน การบริหารจดัการและระบบสนบัสนุนต่าง ๆ ซึ/ งการจดัการศึกษา
เอกชนมีความเป็นอิสระโดยมีการกาํกบั ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ
และตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารประเมินคุณภาพและมาตรฐาน  
 โรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ 
 โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน  โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั (2547 : 256-259) ผูริ้เริ/มการศึกษาพิเศษส่วนใหญ่เป็นแพทยใ์นประเทศยุโรป  เป็นคนที/มี
ความเชี/ยวชาญที/มีชื/อเสียง คือ อิทารด์ (Itard) ในปี พ.ศ. 2318-2381 แพทยช์าวฝรั/งเศส มีความ
เชี/ยวชาญทางโรคหู  และการให้การศึกษาแก่นกัเรียนหูหนวกเป็นคนแรกที/พยายามสอนเด็กชายวิค
เตอร์ (Victor) อาย ุ 12 ปี  ที/อาศยัอยูใ่นป่าประเทศฝรั/งเศส แต่ไม่สามารถช่วยให้วิคเตอร์หายพิการได ้
เพียงแต่ช่วยให้วิคเตอร์มีพฤติกรรมที/เป็นมนุษยม์ากขึ1น โดยใชก้ระบวนการสอนและเป็นผูคิ้ดคน้วิธี
ปรับพฤติกรรมสร้างระบบการศึกษาแบบการสอนพดูใหก้บัเด็กหูหนวก   
 ในประเทศสหรัฐ ฯ ผูที้/มีความสนใจในการให้การศึกษาแก่เด็กพิการ คือ ฮาว (Howe) 
ในปี พ.ศ 2344-2419 เป็นผูก่้อตั1งโรงเรียนสอนคนตาบอดเปอร์กินส์ (Perkins) รัฐแมสซาชูเซต  
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และเป็นครูสอนเด็กพิการซํ1 าซ้อน คือ หูหนวก  และตาบอด ซึ/ งประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก
ในการสอน  
 การจดัการศึกษาพิเศษไดมี้มาเป็นเวลานานแต่มิไดบ้งัคบัให้เด็กไทยทุกคนตอ้งเขา้เรียน
จนกระทั/งไดมี้การเปลี/ยนมาใชพ้ระราชบญัญติัประถมศึกษาปี พ.ศ. 2523 ซึ/ งกาํหนดให้เด็กทุกคน
เขา้รับการศึกษาทาํให้ผูป้กครองที/ไม่ตอ้งการให้เด็กพิการเขา้เรียนตอ้งยื/นคาํร้องขอยกเวน้จึงจะ
ไดรั้บการยกเวน้ ทั1งนี1 เพราะกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที/เกี/ยวขอ้งต่าง ๆ ไดจ้ดัการสอน
เยาวชนผูพ้ิการ และพบวา่เยาวชนผูพ้ิการสามารถเรียนไดไ้ม่วา่จะเป็นเด็กพิการประเภทใด 
 การศึกษาพิเศษของประเทศไทย นางสาวเจเนวีฟ คอลฟิลด์ (Geneviev Caulifield) ในปี 
พ.ศ. 2431-2515 มาอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครไดร่้วมกบัเพื/อนคนไทย และชาวอเมริกนันาํคนไทย
ตาบอดคนหนึ/งมาเลี1 ยง อบรมสั/งสอน ให้ฝึกหดัอ่าน และเขียนอกัษรเบรลล์ และไดมี้การจดัตั1งเป็น
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพพร้อม ๆ กบัจดัตั1งมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศในพระบรม
ราชูปถมัภ์ ปี พ.ศ. 2482 ฉะนั1นการจดัการศึกษาพิเศษในประเทศไทยเริ/มดาํเนินการอย่างเป็น
ทางการเมื/อ พ.ศ.2482   
 การศึกษาสําหรับเยาวชนผูพ้ิการตาบอดได้มีความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันมี
โรงเรียนพิเศษอีกหลายแห่ง และได้จ ัดให้เยาวชนผูพ้ิการตาบอดเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ
ในระดบัชั1นมธัยมศึกษา ในปี พ.ศ. 2520 กองการศึกษาพิเศษไดรั้บอนุมติังบประมาณให้ดาํเนินการ
ขยายโอกาสให้เด็กตาบอดเรียนร่วมในโรงเรียนปกติระดบัประถมศึกษา ในสังกดักองศึกษาพิเศษ  
สังกดัสํานกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ และสํานกัการศึกษากรุงเทพมหานครตามที/
กาํหนดไวใ้นแผนการพฒันาการศึกษาระยะที/ 5 และ6 ระหวา่งปีพ.ศ. 2525-2534                
 สรุปไดว้า่ การจดัการศึกษาประเภทการศึกษาสงเคราะห์ เป็นการจดัการศึกษาเพื/อช่วยเหลือ
เกื1อกลู หรืออุดหนุนจุนเจือช่วยเหลือ ดา้นการศึกษาอื/นนอกจากการศึกษาสงเคราะห์ หรือสถาบนัอื/น  
หรือบุคคลอื/น ผูก้าํลงัศึกษาเล่าเรียนอยู ่ดว้ยทุนและปัจจยัต่าง ๆ     
 สภาพและปัญหาโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในปัจจุบัน 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2541 : 1) ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัการเรียนการสอน
ภาษาจีน โรงเรียนเอกชนที/สอนภาษาจีน เพื/อความตอ้งการของชาวจีนที/อยู่เมืองไทย เนื/องจากชาวจีน
ส่วนหนึ/งไดเ้ดินทางลงมาเมืองไทย เมื/อมีคนจีนอยูใ่นประเทศไทยทุกจงัหวดัจึงไดข้ออนุญาตจดัตั1ง
โรงเรียนสอนภาษาจีน ปัจจุบนัเป็นยุคโลกาภิวตัน์และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ การติดต่อสื/อสาร
ระหวา่งประชาคมโลกปัจจุบนัเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง และรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการตระหนกัถึง
ความสําคัญ และความจาํเป็นที/จะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพยิ/งขึ1 น โดยเสนอ
นโยบายการสอนภาษาต่างประเทศต่อคณะรัฐมนตรี ซึ/ งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วอนุมติัตามที/
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กระทรวงเสนอเมื/อวนัที/ 19 ธนัวาคม 2538 มีหลกัการสําคญัประการหนึ/ง คือ รัฐบาลจะสนบัสนุน
ใหมี้การเรียนสอนภาษาต่างประเทศอยา่งกวา้งขวางและมีคุณภาพ ภาษาจีนเป็นภาษาที/ใชสื้/อสารกนั
ทั/วโลก โดยเฉพาะการติดต่อคา้ขายในกลุ่มประเทศเอเชีย กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดแนวทาง
ปรับปรุงหลกัสูตรและกระบวนการการเรียนการสอนภาษาจีน คือสามารถใช้ภาษาในการเขา้สู่
สังคมและวฒันธรรม และสามารถสื/อความ  โดยใช้ภาษาอยา่งถูกตอ้งตามหลกัภาษาเหมาะสมกบั
สถานการณ์  
 รณพล มาสันติสุข (ออนไลน์. 2553) ไดก้ล่าวถึงการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยว่า
เกิดขึ1นพร้อมกบัการอพยพสู่แผน่ดินไทยของชาวจีน การเรียนการสอนภาษาจีนในยุคแรกเกิดจาก
ความตอ้งการที/จะใหบุ้ตรหลานสืบทอดภาษาและวฒันธรรมของบรรพบุรุษ โดยการจา้งครูมาสอน
ตามบา้น การสอนภาษาจีนตามศาลเจา้ หรือการส่งบุตรหลานไปเรียนต่อที/ประเทศจีน เวลาผา่นไป
สถานการณ์การเมืองของประเทศไทยและประเทศจีนเปลี/ยนไป ยงัมีผลต่อวิวฒันาการการเรียนการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทย ซึ/ งมีช่วงที/รุ่งโรจน์และมีช่วงที/อบัเฉา โดยเฉพาะในช่วงที/ประเทศจีน
ปกครองดว้ยระบอบคอมมิวนิสต ์ การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยไดถู้กบีบและติดตาม
อยา่งใกลชิ้ด เมื/อปี ค.ศ. 1975 ประเทศไทยและประเทศจีนไดส้ถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูต
ระหว่างกนัขึ1น การเรียนการสอนภาษาจีนจึงไดเ้บ่งบานสะพรั/งเต็มที/เมื/อ ปี ค.ศ. 1992 เนื/องจาก
การเรียนการสอนภาษาจีนไดรั้บอนุญาตให้ดาํเนินการไดอ้ย่างเสรีเหมือนภาษาต่างประเทศอื/น ๆ 
และเมื/อบทบาทของจีนในสังคมโลกทวีความสําคญัยิ/งขึ1 นเป็นลาํดับก็ทาํให้รัฐบาลไทยหันมา
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอยา่งจริงจงั  
 สาํนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน (ออนไลน์. 2553) ได้กล่าวว่า ในปัจจุบนัภาษา
เป็นเรื/องที/มีความสาํคญั ดงันั1นเพื/อใหก้ารจดัการเรียนการสอนภาษาจีนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และความตอ้งการของสังคมในปัจจุบนัไดน้ั1นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากโรงเรียนระดบัรากหญา้ 
สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนหรือ ฮั/นป้าน ร่วมกันดาํเนินการจดัทาํหลักสูตร
ภาษาจีน และแบบเรียนภาษาจีนที/เหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียนเอกชนที/เปิดสอน
ภาษาจีน พร้อมทั1งการสรรหา คดัเลือกบุคลากรครูจีนที/มาสอนในโรงเรียนเอกชน พร้อมทั1งส่งเสริม
ให้ผูบ้ริหารดูงานด้านการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน และส่งครูไทยอบรมเทคนิคการสอน
ภาษาจีน เพื/อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรครูมีความรู้นําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในสังคมที/มี
ความสามารถในการแข่งขนักบัต่างประเทศในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศจีน 
ดงัที/กระทรวงศึกษาธิการได้ตั1งไวว้่า “แผนยุทธศาสตร์และส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน 
พ.ศ. 2549-2553”  
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 สรุปได้ว่า สภาพและปัญหาโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในปัจจุบันต้องมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนยุทธศาสตร์ซึ/ งโรงเรียนได้วางแนวทางเป็นไปตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาจึงตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตร พฒันาครู ให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนได้รับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนั สภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในยคุปัจจุบนัใหค้วามสาํคญักบัภาษาจีนเพิ/มมากขึ1น จากจาํนวนประชากรโลก  
การติดต่อการคา้ และการท่องเที/ยว ลว้นเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการเรียนรู้ทางภาษาในปัจจุบนั 
 
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย 
 ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 
 การจดัการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที/มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการเรียน
จะเป็นกิจกรรมของผูเ้รียน ในขณะที/การสอนจะเป็นกิจกรรมของผูส้อน ดงันั1นการจดัการเรียนการสอน
จึงเกิดขึ1นจากความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อนซึ/ งจะตอ้งให้ความร่วมมือและรับผิดชอบ
ต่อหน้าที/ของตนอย่างจริงจงั เพื/อให้การจดัการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสาํเร็จตามที/ไดก้าํหนดความมุ่งหมายไว ้จากการศึกษาพบวา่มีนกัการศึกษาหลายท่าน
ใหค้วามหมายของการเรียนการสอนดงัต่อไปนี1  
 อาภรณ์ ใจเที/ยง (2550 : 8) กล่าววา่ การจดัการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมที/จดัขึ1น
เพื/อให้นกัเรียนเกิดความรู้และประสบการณ์ตามความมุ่งหมายของการสอน มีหลายวิธีหลายรูปแบบ 
ซึ/ งควรเหมาะสมกบัลกัษณะความตอ้งการ ความสนใจ ความพึงพอใจ ตลอดจน เนื1อหาวิชาและ
ประสบการณ์ของผูเ้รียน 
 ทิศนา แขมมณี (2551 : 4) กล่าววา่ การจดัการเรียนการสอน หมายถึง เป็นการถ่ายทอด
ความรู้ ทกัษะ และเจตคติต่าง ๆ โดยมีการเตรียมการวางแผนตามหลกัวิชา มีขั1นตอน หรือ
กระบวนการสอนที/เป็นแบบแผนชดัเจน มีกิจกรรมการเรียนรู้ที/ผูเ้รียนมีส่วนร่วม เพื/อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย  
 นิภา แยม้วจี (ออนไลน์. 2551) กล่าววา่ การเรียนการสอนเป็นการแสวงหาความรู้ ผูส้อน
ควรนําของจริงที/เห็นได้ในชีวิตประจาํวนั สามารถออกแบบการทดลองและปฏิบติัจริง โดยให้
นกัเรียนคิดเป็นทาํเป็น  
 สรุปไดว้า่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ และวิธีการจดัประสบการณ์ 
การเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะและเจตคติที/ดีต่อการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย 
 เนื/องจากในภาวะปัจจุบนัเป็นยุคของโลกาภิวตัน์ การเรียนรู้ภาษาของประเทศอื/นย่อมมี
ความสาํคญัในการติดต่อสื/อสาร และภาษายงัสามารถใชเ้ขา้สู่สังคมและวฒันธรรม ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
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และเหมาะสมกบัสังคมวฒันธรรมตามสถานการณ์ไดใ้นทุกทกัษะของภาษา ดงันั1นการเรียนการสอน
ในระดบัเริ/มเรียนรู้ภาษาคงตอ้งเนน้การมีส่วนร่วมทางภาษาให้มาก เพื/อให้การจดัการเรียนการสอน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จตามที/ไดก้าํหนดความมุ่งหมายไวด้งัต่อไปนี1  
 กระทรวงศึกษาธิการ (ออนไลน์. 2555 ข.) กล่าวว่า การดาํเนินกิจกรรม โครงการ
ด้านการศึกษา ตามแผนงานประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
มีความสําคญั ต่อการดาํเนินงานดา้นการศึกษาเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดาํเนินการเพื/อให้เกิด
การบูรณาการดา้นการศึกษา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การบรรลุเป้าหมาย การจดัการศึกษา
ในระดบัประถมศึกษา การส่งเสริมการ พฒันา และการเสริมสร้างความตระหนกัในการจดัการศึกษา
และกิจกรรมเพื/อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหวา่งกนั ซึ/ งประกอบดว้ยการแลกเปลี/ยน
ทางวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกอาเซียน โดยผ่านระบบการศึกษาเพื/อสร้างเสริม ความสําเร็จและ
ความเขา้ใจอนัดีในประเทศสมาชิกที/มีวฒันธรรมแตกต่างกนั การสอนค่านิยมร่วมและมรดก
ทางวฒันธรรมอาเซียน ในหลกัสูตรโรงเรียน รวมทั1งการพฒันาศกัยภาพและอุปกรณ์การเรียนการสอน  
การส่งเสริมการเรียนภาษาอาเซียนและส่งเสริมการแลกเปลี/ยนทางภาษา สนบัสนุนภาษาอาเซียน
ให้เป็นวชิาเลือกในการเรียนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนและการนาํ  ICT มาใชใ้นการส่งเสริมการ
จดัการศึกษา 
 พชันี ตั1งยืนยง และสุรีย ์ชุณหเเรืองเดช (ออนไลน์. 2553) กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบาย
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนทุกระบบและทุกระดบัอยา่งเห็นไดช้ดั ผูบ้ริหารงานการเรียนการสอน
ในระดบัรากหญา้ที/ดีควรหาวิธีการส่งเสริมงานทรัพยากรอะไรที/นาํมาใช้ได้หน่วยงานภาครัฐ
จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อการอบรม ดูงานมากเป็นพิเศษ และมหาวิทยาลยัของรัฐได้รับ
ความช่วยเหลือมากกวา่มหาวิทยาลยัเอกชน สําหรับความช่วยเหลือจากภาคเอกชนเหลือนอ้ยมาก  
อาจารยแ์ละผูบ้ริหารหลกัสูตรภาษาจีนไดเ้สนอในเรื/องมาตรฐานหลกัสูตร ปัญหาบุคลากรในการเรียน
การสอน มาตรฐานความรู้ภาษาจีน ตาํราและสื/อการสอน ปัญหาการใชต้วัอกัษรจีน ปัญหาการผลิต
ครู-อาจารย ์  
 ศูนยจี์นศึกษา สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2551 ก : 37) กล่าวว่า  
ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนภาษาจีน ฯ ของกระทรวงศึกษาธิการไดคิ้ดคน้ ตวัชี1 วดัและแนวทาง
ประเมินผลสาํเร็จ  ดงัตารางที/ 1 
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ตาราง 1  ยทุธศาสตร์การเรียนการสอน 
  

ตวัชี1วดั แนวทางติดตามประเมินผลสําเร็จ 
1.  นกัเรียน/นกัศึกษาตามสัดส่วนที/กาํหนดเรียน

ภาษาจีนผา่นเกณฑม์าตรฐาน 
1.  นิเทศ กาํกบัติดตาม และรายงานประจาํปี

ทุกดา้นและทุกหน่วยงาน 
2.  ครูสอนภาษาจีนตามสัดส่วนที/กาํหนดไดรั้บ

การพฒันาใหมี้ระดบัความสามารถทางภาษจีน
สูงขึ1นตามเกณฑม์าตรฐาน 

2.  ประเมินผลสัมฤทธิr การเรียนรู้รายปี 

3.  สถานศึกษาตามสัดส่วนที/กาํหนดมีความพร้อม
ในการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนตามเกณฑ์
สูงขึ1น 

3.  ประเมินผลการดาํเนินงานแต่ละ
ปีงบประมาณ 

4.  ประชากรตามสัดส่วนที/กาํหนดมีโอกาสเขา้
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนมากขึ1น 

4.  ประเมินผลการพฒันาครู และสถานศึกษา
ตามเกณฑที์/กาํหนด 

5.  จาํนวนสื/อการเรียนรู้ที/จดัสรรใหแ้ก่
สถานศึกษา  ครู และผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 

5.  ประเมินผลในภาพรวมเมื/อดาํเนินงาน
ตามยทุธศาสตร์ 2553 

              
 อุทยัวรรณ เฉลิมชัย (ออนไลน์. 2553) กล่าวว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั1นพื1นฐานตระหนกัความสําคญัและความจาํเป็น ไดก้าํหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีน เพื/อพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีน และเพิ/มความสามารถในการแข่งขนัในสังคม
เศรษฐกิจ ความรู้ รองรับการดาํเนินงาน ตามแผนมีเป้าหมายให้ประชาชนไทย มีความรู้ภาษาจีน 
สามารถสื/อสาร แสวงหาความรู้ และใชเ้ป็นเครื/องมือในการประกอบอาชีพได ้ มีสถานศึกษาเปิด
สอนภาษาจีนมากขึ1 นทุกระดับ และในปี 2555 สถานศึกษาระดับขั1นพื1นฐานทุกแห่งจะเปิด
โปรแกรมสอนภาษาจีนในระดับชั1 นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั1 นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระสาํคญัของยทุธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน มีดงันี1  
 ยุทธศาสตร์ที/ 1 รณรงคส์ร้างความตระหนกัและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาจีน โดยจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วน และระยะปานกลาง เพื/อส่งเสริม
ภาษาจีนอยา่งเป็นระบบ ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายหลกั คือ นกัเรียน นกัศึกษา และผูอ้ยูใ่นวยัแรงงาน
สามารถใชภ้าษาจีนเพื/อการสื/อสารได ้
 ยทุธศาสตร์ที/ 2 จดัทาํมาตรฐานหลกัสูตรและทางการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในแต่ละ
ระดบัประเภทของการศึกษา เพื/อใหส้ถานศึกษาแต่ละประเภทแต่ละระดบั ปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งกบั
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ความตอ้งการ ตั1งแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายถึงระดบัอุดมศึกษา รวมทั1งกาํหนดนโยบายเรื/อง
การใชอ้กัษรจีน 
 ยุทธศาสตร์ที/ 3 ส่งเสริมและพฒันาสื/อสารการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที/ยอมรับ โดยร่วมมือกบักระทรวงศึกษาธิการของจีน จดัทาํ
หนังสือเรียนที/สอดคล้องกับหลักสูตรไทย และจดัหาสื/อการเรียนภาษาจีนที/มีคุณภาพ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรในระยะเริ/ มแรกในระยะต่อมาส่งเสริม และสนับสนุนให้
สาํนกัพิมพใ์นประเทศไทยผลิตหนงัสือเรียน และสื/อความรู้เองหรือผลิตหนงัสือร่วมกบัสํานกัพิมพ์
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ยทุธศาสตร์ที/ 4 วางระบบพฒันาครูสอนภาษาจีนในระยะสั1นและระยะยาวให้ไดม้าตรฐาน 
การสาํรวจสภาพปัจจุบนั และขอ้มูลเกี/ยวกบัครูความตอ้งการของครูที/ตอ้งการพฒันาในระดบัต่าง ๆ  
และจดัทาํฐานขอ้มูล เพื/อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาครูเขา้สู่เกณฑ์มาตรฐาน พร้อมกาํหนด
มาตรฐานครู โดยเทียบเคียงและปรับใชร้ะบบการอบรมและการทดสอบมาตรฐานการสอน (เจี1ยวซือจือ
เก๋อเจิ1งซู) ซึ/ งเป็นมาตรฐานครูสอนภาษาจีนของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้ HSK (Hanyu 
Shuiping Kaoshi) 
 ยุทธศาสตร์ที/ 5 ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายเพื/อพฒันาการเรียนการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทย โดยการทาํแม็ปปิ1 ง (Mapping) โรงเรียนที/สอนภาษาจีนในประเทศไทย  
เพื/อกาํหนดพื1นที/ที/ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมเป็นกรณีพิเศษ สร้างเครือข่ายที/เข้มแข็ง
ระหวา่งสถานศึกษากบัสถานศึกษาในระดบัต่าง ๆ เช่น ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา เพื/อช่วยเหลือและพึ/งพากนัและกนัในเรื/องครูผูส้อน หลกัสูตร สื/อการเรียนการสอน  
การประเมินผล ฯลฯ และร่วมมือกบัสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาํประเทศไทย 
เพื/อความร่วมมือในการพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย 
 การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั1นพื1นฐาน
ได้ดาํเนินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนตอบสนองยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการสอน คือ  
พฒันาหลกัสูตรและสื/อการเรียนการสอน ประเทศไทยมีสื/อการสอนที/จดัทาํโดยกรมวิชาการ เป็นสื/อ
ที/จดัทาํตามสภาพแวดลอ้ม คือ เป็นอกัษรเต็มตวั ในปัจจุบนัไดป้รับเปลี/ยนอกัษรให้ง่ายลงเป็น
อกัษรตวัยอ่นาํภาษาพินอิน (คาํอ่านดว้ยอกัษรภาษาองักฤษ) ทาํใหก้ารเรียนเขา้ใจง่ายขึ1น 
 หลกัสูตรภาษาจีนในปัจจุบนัใชห้ลกัสูตรภาษาต่างประเทศ ลกัษณะภาษาจีนจะแตกต่าง
จากภาษาอื/น คือ เป็นภาษาภาพ ตอ้งใชค้วามจาํมากในการจาํคาํต่าง ๆ ไม่มีตวัสะกดให้สามารถอ่าน
หรือเดาได ้เพื/อแกปั้ญหานี1สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั1นพื1นฐานไดด้าํเนินการดงันี1  
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 1. ยกร่างหลกัสูตร 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัพื1นฐาน/กลาง/กลาง-สูง ตามมาตรฐานหลกัสูตร
ภาษาต่างประเทศร่วมมือกบัฮั/นปั1 น (Hanban) ปัจจุบนัหนงัสือเรียนจดัทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้ ระดบั 
ป.1 ม.1 และ ม.4 ซึ/ งเหมาะสําหรับผูเ้ริ/มเรียน มหาวิทยาลยัครูยนูานจดัทาํหนงัสือสําหรับ ม.1-ม.6 
ขณะนี1จดัทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้ ระดบั ม.1-ม.3 อยูร่ะหวา่งการพิมพ ์ 
 2. สร้างความพร้อมและความเขม้แข็งให้แก่สถานศึกษา เพื/อเป็นการเสริมสร้าง
ความเขม้แข็ง และสร้างเครือข่ายช่วยเหลือกนัระหว่างกลุ่มโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั1นพื1นฐานได้จดัตั1งศูนยเ์ครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนขึ1นในโรงเรียน
ที/มีความพร้อมตามภาคต่าง ๆ และไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนเขม้ขึ1น และเป็นพี/เลี1 ยงให้แก่
โรงเรียนที/เปิดสอนภาษาจีน รวมทั1งสนบัสนุนเขตพื1นที/การศึกษาที/มีโรงเรียนเปิดสอนภาษาจีน
จาํนวนมากจดักิจกรรมส่งเสริมและช่วยเหลือโรงเรียนในเขตของตน 
 3. พฒันาฐานข้อมูล เพื/อให้มีฐานข้อมูลในการพฒันาการเรียนการสอนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั1นพื1นฐานจึงได้จัดทาํฐานข้อมูลเกี/ยวกับจาํนวนสถานศึกษา ผูเ้รียน 
ครูผูส้อน สภาพและหลกัสูตรการเรียนการสอนในแต่ละโรงเรียน เพื/อให้สามารถพฒันาการเรียน
การสอนไดต้รงตมเป้าหมาย โรงเรียนที/เป็นศูนยเ์ครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เพื/อ
เตรียมการจดัตั1งเป็นหอ้งเรียนขงจื1อ 
 4. พฒันาบุคลากร สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั1นพื1นฐาน ตระหนกัถึงความสําคญั
ของการพฒันาบุคลกรให้ทนัต่อความต้องการของสภาพปัจจุบนัจึงได้เร่งพฒันาครูไทยที/สอน
ภาษาจีน และความสําคญักบัการสร้างวิสัยทศัน์ในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนให้กบั
ผูบ้ริหาร จดัอบรมครูไทยที/สอนภาษาจีนและจดัรายการศึกษาดูงานดา้นการจดัการการเรียนการสอน
สาํหรับผูบ้ริหารโรงเรียน  
 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูสอนภาษาจีนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั1น
พื1นฐานไดร่้วมมือกบัสาธารณรัฐประชาชนจีนจดัหาครูอาสาสมคัรจีนมาสอนในประเทศไทยได้
พฒันาการเรียนการสอน คือ 
 1. จดัอบรมครูแกนนํา/ครูประจาํศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน  
เพื/อให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการ และมีศกัยภาพในการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที/เปิดสอน
ภาษาจีนภายในเครือข่าย 
 2. จดัอบรมเทคนิคการสอนและการใชสื้/อใหแ้ก่ครูอาสาสมคัร 
 3. พฒันาสื/อ เพื/อใหผู้เ้รียนและครูไดมี้โอกาสฝึกฝนภาษาจีนมากยิ/งขึ1น 
 4. พฒันาเกณฑเ์พื/อประเมินศกัยภาพและมาตรฐานครูสอนภาษาจีน 
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 5. จดัทาํโครงการโรงเรียนพี/โรงเรียนนอ้งระหวา่งโรงเรียนในประเทศไทยและประเทศจีน 
เพื/อพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีน 
 6. เตรียมทาํวจิยัคน้หาวธีิการเรียนการสอนภาษาจีนที/ประสบผลดี (Best Practice)  
 สรุปไดว้่า การจดัการเรียนการสอนและแนวทางการพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีน
ในประเทศไทยเป็นการจดัการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย การพฒันา
หลกัสูตร การเตรียมการสอนของครู โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้ มีการดาํเนินการเรียนการสอน 
เป็นไปตามกระบวนการจดัการเรียนรู้ที/มีขั1นตอน มีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ ผูส้อนมีวิธี
สอนและกลยทุธ์การสอนที/เหมาะสมกบัวชิาและนกัเรียน 

 โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในประเทศไทย 
 โรงเรียนจีนที/อยูใ่นสังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
ภายใตส้าํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการหรือโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนราษฎร์ที/สอนภาษาจีน  
จึงมีสายการบงัคบับญัชาต่างจากโรงเรียนที/ให้การศึกษาขั1นพื1นฐานของรัฐ ซึ/ งสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั1นพื1นฐาน (สพฐ.) (ซึ/ งมีฐานะเทียบเท่าสํานักงานปลัดกระทรวง)  
กระทรวงศึกษาธิการและองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ/น ผูที้/เป็นเจา้ของโรงเรียนจีนนั1น โดยส่วนมาก
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เช่น มูลนิธิหรือสมาคม จดัการเรียนการสอนเป็นไปตามหลกัสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการบริหารงาน โรงเรียนจะมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนซึ/ งเป็น
กรรมการที/ไดรั้บการแต่งตั1งจากมูลนิธิหรือสมาคมที/เป็นเจา้ของโรงเรียนนั1น ๆ โดยมีผูล้งนามแทน
ผูรั้บใบอนุญาตหรือเจา้ของ และยงัมีตาํแหน่งผูจ้ดัการ และครูใหญ่ ตามพระราชบญัญติัโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2525 ครูใหญ่มี 2 คน คือ ครูใหญ่ไทย และครูใหญ่จีน ซึ/ งทั1งสองคนจะทาํหน้าที/
รับผิดชอบในดา้นการเรียนการสอน ปัจจุบนัมีการปรับเปลี/ยนใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2550 การจดัตั1 งคณะกรรมการบริหารต้องปฏิบติักฎหมายใหม่นี1  แต่เนื/องจากกฎหมาย
เพิ/งประกาศใช้ คณะกรรมการชุดเดิมจึงยงัสามารถรักษาการไปได้อีกระยะ โรงเรียนจีนจะมี
คณะกรรมการบริหารในรูปแบบของมูลนิธิหรือสมาคมก็ตามแต่คณะกรรมการนิติบุคคลเหล่านี1  
ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ ไม่มีความรู้เรื/ องการจดัการศึกษา ฉะนั1นการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีนขึ1นกบับุคคลเหล่านี1 ว่าจะให้ความสําคญัและสนบัสนุนการสอนหรือมีวิสัยทศัน์ในการบริหาร
การศึกษาเพียงใด เช่น งบประมาณว่าจา้งครูสอนภาษาจีนการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  
สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน และสํานักงานส่งเสริมกิจการชาวจีนโพน้ทะเล  เป็นต้น   
(ศูนยจี์นศึกษา สถาบนัเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 2551 ก : 42-43)   
 โครงสร้างระบบบริหารโรงเรียนตงัเอ็งซึ/ งเป็นตวัอย่างโรงเรียนหนึ/ งของการบริหาร
โรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สังกดัสํานกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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(โรงเรียนตงัเอ็ง. 2555 : 3) ได้เสนอโครงสร้างระบบการบริหารโรงเรียนตงัเอ็งประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั1นพื1นฐาน ผูรั้บใบอนุญาต สมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนลงนามแทน
คณะกรรมการอาํนวยการโรงเรียนผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ การบริหาร
โรงเรียนจีนจะมีคณะกรรมกรรมการบริหารในรูปแบบของมูลนิธิหรือสมาคม  ดงัภาพประกอบ 2 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2  โครงสร้างระบบการบริหารโรงเรียนตงัเอง็ 
 
 สรุปไดว้่า โครงสร้างของโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานกับริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาอกชนในภาคตะวนัออก ส่วนใหญ่ประกอบด้วยคณะกรรมการ

ผูอ้าํนวยการ 

คณะกรรมการบริหาร 
สถานศึกษาขั1นพื1นฐาน 

ผูรั้บใบอนุญาต 
สมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนลงนามแทน 

ผูจ้ดัการ 

ระดบัก่อนประถมศึกษา ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

รองผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายวชิาการ 

ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

ฝ่ายวชิาการ 

ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน 

ฝ่ายบุคคล 

ฝ่ายอาคารสถานที/ 

ฝ่ายสัมพนัธ์ชุมชน 

คณะกรรมการ 
อาํนวยการโรงเรียน 

หมายถึง  บงัคบับญัชา 
หมายถึง  กาํกบัดูแล และส่งเสริมสนบัสนุน  

 



50 
 

บริหารสถานศึกษาขั1นพื1นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูรั้บใบอนุญาต สมาคมศิษยเ์ก่า
โรงเรียนลงนามแทน คณะกรรมการอาํนวยการโรงเรียนผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ 
รองผูอ้าํนวยการ การบริหารโรงเรียนจีนจะมีคณะกรรมกรรมการบริหารในรูปแบบของมูลนิธิหรือ
สมาคม เป็นตน้ 
 รณพล มาสันติสุข (ออนไลน์. 2553) กล่าววา่ การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย 
ระดบัชั1นประถม-มธัยมศึกษา ดงันี1  
 1. จาํนวนโรงเรียนและนกัเรียน การเรียนการสอนภาษาจีนในระดบัชั1นประถมศึกษา
มธัยมศึกษา สามารถแบ่งประเภทโรงเรียนออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
  1.1 โรงเรียนจีน สังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน “โรงเรียนจีน” 
เปิดทาํการสอนนานกวา่ 50 ปี ส่วนโรงเรียนรัฐและเอกชนเพิ/งเปิดการเรียนการสอน 
  1.2 โรงเรียนรัฐ สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั1นพื1นฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สาํนกังานการศึกษากรุงเทพมหานครและองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ/น 
  1.3 โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เช่นเดียวกบัโรงเรียนจีน 
 2. หลกัสูตรการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนจีน โรงเรียนรัฐบาล มีการจดัการเรียน การสอน
ภาษาจีนในแต่ละระดบัชั1นที/มีความสําคญัแตกต่างกนั ซึ/ งก่อให้เกิดความสูญเสียทางดา้นทรัพยากร
และการพฒันาความรู้หรือต่อยอดทางการศึกษา ดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2  หลกัสูตรการเรียนภาษาจีน 
 

ประเภท โรงเรียนจีน โรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชน 
อนุบาล บงัคบั - บงัคบั 
ประถม บงัคบั - บงัคบั 
มธัยมศึกษาตอนตน้ บงัคบั เลือกเสรี/ชุมนุม บงัคบั/เลือกเสรี 
มธัยศึกษาตอนปลาย บงัคบั แผนการเรียน/เลือกเสรี/ชุมนุม บงัคบั/เลือกเสรี 

 
 การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนจีนในระดับชั1นประถมศึกษามีจาํนวน
ชั/วโมงเรียนต่อสัปดาห์อยู่ระหว่าง 2-16 ชั/วโมง ส่วนมากสอนวนัละ 1 ชั/วโมง คิดเป็น 5 ชั/วโมงต่อ
สัปดาห์ ความแตกต่างของชั/วโมงเรียนขึ1นอยูก่บัการให้ความสําคญั และการสนบัสนุนของผูบ้ริหาร
โรงเรียน โรงเรียนรัฐเนน้การสอนในระดบัชั1นมธัยมศึกษา เปิดวิชาภาษาจีนเป็นวิชาเลือกเสรีหรือ
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กิจกรรมชุมนุม แต่ในระดบัชั1นมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที/มีความพร้อม จะเปิดเป็น
แผนการเรียนให้นกัเรียนเลือกเรียน โดยส่วนมากเปิดสอน 2 ชั/วโมงต่อสัปดาห์ โรงเรียนเอกชน
จดัการเรียนการสอนภาษาจีนเช่นเดียวกบัโรงเรียนจีน แต่ในระดบัชั1นมธัยมศึกษาบางโรงเรียน
จดัเป็นวิชาเลือกเสรี ความแตกต่างของการให้ความสําคญัในการจดัการเรียนการสอน แต่ละ
ระดบัชั1นของโรงเรียนต่าง ๆ ก่อให้เกิดปัญหาและความสูญเสียทางทรัพยากร คือ การเรียนขาด
ความต่อเนื/อง โรงเรียนจีนและโรงเรียนเอกชนให้ความสําคญัในระดบัประถมศึกษา ส่วนโรงเรียนรัฐ
จะเนน้ที/ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย การเรียนขาดหายไปในช่วงกลางระดบัชั1นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ซึ/ งนาํไปสู่การเสียเวลาตอ้งเริ/มตน้ใหม่ เมื/อเปลี/ยนระดบัชั1นหรือเปลี/ยนโรงเรียนนกัเรียนไม่สามารถ
พฒันาความรู้หรือต่อยอดทางการศึกษาได ้ 
 3. แบบเรียนภาษาจีน แบบเรียนเป็นสิ/งสาํคญัที/ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน แบบเรียน
ที/เหมาะสมต่อวยัการเรียนรู้ทาํให้พฒันาการของผูเ้รียนเป็นไปอย่างมีระบบ และสามารถสร้างความ
สนใจใหก้บัผูเ้รียนได ้แบบเรียนที/ไดรั้บความนิยมมากที/สุดในโรงเรียนแต่ละประเภท คือ แบบเรียน
ชุดฮั1นอวี/เจี1 ยวเฉิง ซึ/ งแต่งและผลิตโดยมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ/ง โรงเรียนจึงนําแบบเรียนชุดนี1            
มาสอน ทั1งระดบัชั1นประถมศึกษาและมธัยมศึกษา จากปัจจยันี1ทาํให้นกัเรียนไม่ไดเ้รียนรู้ในสิ/งใหม่ ๆ 
แบบเรียนนี1ยงัมีขอ้ดอ้ยอยูห่ลายประการ เช่น รูปแบบหนงัสือไม่มีสีสันหรือรูปภาพประกอบที/ดึงดูด
ความสนใจของนกัเรียน มีเนื1อหาแบบเรียนที/ค่อนขา้งยาว แต่ละบทใชเ้วลาเรียนมากกวา่ 5 ชั/วโมง 
เนื1อหากล่าวถึงวฒันธรรมของคนจีน การที/ครูชาวไทยอธิบายให้นักเรียนเขา้ใจตอ้งมีความรู้
ในประเทศจีนอยา่งลึกซึ1 ง 
 โรงเรียนจีนมีการเรียนการสอนมานานไดรั้บการสนบัสนุนจากสํานกังานกิจการชาวจีน
โพน้ทะเลหรือเฉียวปั1 น แจกฟรีแบบเรียนภาษาจีนชุด ภาษาจีน ขอ้ดี คือ เนื1อหาบทเรียนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมค่อนขา้งมาก มีสีสัน และรูปภาพประกอบสวยงาม เหมาะสําหรับผูเ้รียนวยัเด็ก 
ขอ้เสีย คือ เป็นแบบเรียนที/แต่งขึ1นเพื/อนกัเรียนสหรัฐฯ ไม่มีการสอดแทรกเรื/องของไทย ส่วนเนื1อหา
ค่อนข้างรวบรัด ไม่มีการอธิบายหรือสื/อความหมายให้นักเรียนเข้าใจ คาํศพัท์ใหม่ในบทเรียน
อธิบายเป็นตวัอกัษร และไม่มีการแปลความหมาย ทาํให้นกัเรียนไทยยากที/จะศึกษาแบบเรียนชุดนี1
ไดด้ว้ยตนเอง ปัญหาเรื/องแบบเรียนภาษาจีนกระทรวงศึกษาธิการไทยไดเ้ห็นความสําคญัของปัญหา
ต่าง ๆ ที/เกิดขึ1นจึงร่วมมือกบัสํานกังานส่งเสริมภาษาจีนสู่สากลแห่งประเทศจีนหรือฮั1นปั/น ในการ
แต่งตาํราชุด สัมผสัภาษาจีน แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แบบเรียนชุดนี1 มีขอ้ดี คือ ในดา้นสอดแทรกความเป็นไทย  
ทาํให้นกัเรียนรู้คาํศพัทส์ถานที/สําคญัของไทย หรือบุคคลสําคญัของไทยไดด้ว้ยภาษาจีน เนื1อหา
บทเรียนเนน้การทาํกิจกรรมร่วมกนั รูปเล่มสีสันสวยงามและมีภาพประกอบ โปรแกรมและเกมฝึกภาษา 
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ได้ทดสอบความสามารถด้านภาษาด้วย และครูผูส้อนสามารถเขา้เว็บไซต์ เพื/อแลกเปลี/ยน
ประสบการณ์การใชแ้บบเรียนกบัผูแ้ต่งตาํรา แบบเรียนชุดสัมผสัภาษาจีนมีขอ้เสียเช่นเดียวกนัคือ 
แบบเรียนยงัพิมพจ์าํหน่ายไม่ครบชุด ออกจาํหน่ายเพียงระดบัชั1นละ 2 เล่ม ทาํให้ครูผูส้อนไม่สามารถ
วางแผนการสอนระยะยาวได ้แมว้่าแบบเรียนจะเป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายประเทศไทยและ
ฝ่ายประเทศจีน แต่เนื1อหายงัคงเนน้เรื/องราวของจีน ส่วนเรื/องราวของไทยเป็นเพียงการสอดแทรก  
ขอ้ดีดา้นการมีสื/อการเรียนการสอนที/ทนัสมยั ขอ้เสียของแบบเรียน คือ โปรแกรมมีราคาแพง และ
โรงเรียนที/ขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถใชโ้ปรแกรมนี1  กระทรวงศึกษาธิการให้ความ
สนบัสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนไดอ้ยา่งทั/วถึง  
 4. ครูสอนภาษาจีนชาวไทยและชาวจีนของโรงเรียนจีน โรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชน 
มีสัดส่วนจาํนวนบุคลากรที/ใกลเ้คียงกนั ดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3  จาํนวนครูสอนภาษาจีน 
 

ประเภท 
โรงเรียนจีน โรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชน 

โรงเรียน ครู โรงเรียน ครู โรงเรียน ครู 
ครูไทย 92 367 240 360 70 152 
ครูจีน 69 306 251 347 70 194 

 
 ครูสอนภาษาจีนชาวไทยและชาวจีนของโรงเรียนแต่ละประเภท จะเห็นว่ามีสัดส่วน
ที/ใกลเ้คียงกนั โรงเรียนจีนมีครูมากที/สุด ประมาณ 1 โรงต่อครู 4 คน โรงเรียนเอกชน 1 โรงต่อครู 2 คน  
โรงเรียนรัฐมีสัดส่วน 1 โรงต่อครู 1.5 คน ครูสอนชาวไทยดา้นวุฒิบตัรความรู้ภาษาจีน พบว่า
ประมาณร้อยละ 30 มีวุฒิบตัรการสอนภาษาจีน ร้อยละ 20 มีวุฒิบตัรระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 25 ไม่มี
วุฒิบตัร ส่วนที/เหลือร้อยละ 25 เป็นวุฒิบตัรอื/น ๆ ครูผูส้อนภาษาจีนในโรงเรียนรัฐ การสอน
ภาษาจีนในยุคแรกเริ/มเกิดจากครูสอนวิชาอื/นที/มีความรู้ภาษาจีนบา้ง เปลี/ยนวิชาสอนมาเป็นวิชา
ภาษาจีน ช่วงปิดเทอมมีการอบรมภาษาจีนเพิ/มเติมทั1งในประเทศไทยและในประเทศจีน การบุกเบิก
การสอนภาษาจีนของครูที/ไม่ไดจ้บมาโดยตรง ครูเหล่านี1ตอบสนองความตอ้งการการเรียนภาษาจีน
ของนกัเรียนในยคุปัจจุบนั  
 5. ผลิตผลการเรียนภาษาจีน การประเมินความรู้ของนักเรียน เป็นปัญหาที/สําคญั
ในโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน เนื/องจากผูบ้ริหารของโรงเรียนส่วนมากไม่มีความรู้ภาษาจีน   
ส่วนการบริหารงานจะแตกต่างจากโรงเรียนทั/วไป คือ ครูใหญ่มีสองคน ไดแ้ก่ ครูใหญ่จีน และ
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ครูใหญ่ไทย โดยครูใหญ่จีนดูแลการเรียนการสอนภาษาจีน การประเมินความรู้ของนกัเรียนที/เรียน
จบระดบัชั1นต่าง ๆ ดา้นความรู้ภาษาจีนจากจาํนวนคาํศพัทที์/นกัเรียนรู้ สามารถแบ่งนกัเรียนออกได้
เป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที/มีความรู้ภาษาจีนนอ้ย (นอ้ยกวา่ 200 คาํ) และกลุ่มที/มีความรู้ภาษาจีนมาก 
(มากกวา่ 400 คาํ) สาเหตุเนื/องจากจาํนวนชั/วโมงเรียนภาษาจีนของแต่ละโรงเรียนที/แตกต่างกนัมาก
ใน “โรงเรียนจีน” มีชั/วโมงเรียนสูงสุดถึง 16 ชั/วโมงต่อสัปดาห์ และตํ/าสุดเพียง 2 ชั/วโมงต่อสัปดาห์    
 สรุปได้ว่า การสอนภาษาจีนในประเทศไทย เป็นกระบวนการที/เกี/ยวขอ้งกบัการนํา
หลกัสูตรไปใช ้เพื/อให้บรรลุตามจุดประสงคที์/ตั1งไว ้ โดยอาศยัเทคนิควิธีการสอน การจดักิจกรรม
การเรียนการสอนการใชสื้/อ และการวดัผลประเมินผล เป็นตวัตรวจสอบการบรรลุตามจุดประสงค์
การสอน การสอนที/ดีย่อมทาํให้เกิดการเรียนรู้ไดดี้ ผูส้อนเป็นผูที้/มีบทบาทสําคญัในการทาํให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ผูส้อนที/สอนอยา่งมีหลกัการ มีความรู้  มีทกัษะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ไดเ้ตม็ศกัยภาพ และทาํการดาํเนินการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง   

 งานวจัิยต่างประเทศ  
 บูรคเคอร์ (Brooker. 1998 : 178) ไดศึ้กษาเรื/องการวิเคราะห์นโยบายงบประมาณมุ่งเนน้
ผลงานในการศึกษาระดบัสูงของ อคานซอล ผลการวิจยัพบว่า จากการศึกษาในเชิงลึก จากขอ้มูล
ที/ได้แสดงถึงว่าคณะกรรมการเห็นด้วยกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในการศึกษา
ระดบัสูงของอคานซอล อย่างไรก็ตามในรายงานไดพ้บขอ้บกพร่องในระบบ เป็นขอ้บกพร่องที/
มองเห็นในรอบ ๆ ระบบที/ซับซ้อน และบุคลากรขาดความรู้สึกร่วมในพนัธกิจขององค์กร ขอ้มูล
ยงับ่งชี1 อีกวา่ในส่วนของนโยบายลม้เหลวมากที/สุด มองเห็นขอ้บกพร่องมากที/สุดในระบบ การเพิ/ม
ขนาดไม่แน่นอนในการปฏิบติัในเงินกองทุนบนพื1นบานของทฤษฎีที/ไดจ้ากการศึกษา การวิเคราะห์
นโยบายสนบัสนุนระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ให้เป็นที/ยอมรับในการศึกษาระดบัสูงของ
คานซอล  ประกอบไปดว้ยการนาํขอ้ปรับปรุงแกไ้ขมาเป็นขอ้มูลในการวางระบบเริ/มแรกต่อมาควร
มีการกาํหนดการวดัผลการดาํเนินการในจาํนวนน้อยและบุคลากรในหน่วยงานแสดงให้เห็นถึง
คุณค่าของพนัธกิจของหน่วยงาน 
 ฟลาวเวอส์ (Flowers. 1999 : 145) ไดศึ้กษาเรื/องการประเมินหน่วยงานที/มีประสิทธิภาพ
ในการใช้ระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน ในฟอริดา ผลการวิจยัพบว่า นโยบายภาวะผูน้าํ
ของหน่วยงานที/ดีจะทาํใหห้น่วยงานประสบความสาํเร็จบนพื1นฐานของขอ้มูลที/ดี หรือการตดัสินใจ
บนฐานแห่งความจริง เป็นสภาพเงื/อนไขที/เหมาะสมที/สุดสําหรับหน่วยงานที/ประสบความสําเร็จ
นอกจากนั1นยงับ่งชี1 ถึงแนวคิดในการวิเคราะห์นโยบายของงบประมาณจะตอ้งประกอบไปดว้ย
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ตวัแปรทั1งสภาพแวดล้อมและระดบัขององค์กร นอกจากนั1นผูน้าํของหน่วยงานจะตอ้งมีความชดัเจน   
ใน 3 ปัจจยัของการบริหารงบประมาณให้ประสบความสําเร็จ คือ ความชดัเจนในผลสําเร็จ โดย
ประสานระหวา่งความพึงพอใจของชุมชนกบัพนัธกิจของหน่วยงาน มีการจดัการกบัปัจจยัภายนอก
ที/สาํคญั ๆ และนโยบายมีการจดัการปัจจยัภายในให้ดีขึ1น ไม่วา่จะเป็นวฒันธรรมในการบริหารและ
อาํนาจในการรับรู้เนน้การตดัสินใจบนฐานแห่งความจริง 
 งานวจัิยในประเทศ 
 ภาวิณี  บุญทา (2545 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื/องการพฒันาหลกัสูตรภาษาต่างประเทศที/ 2 
(ภาษาจีน) กรณีศึกษาโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลยั ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การจดัทาํ
หลักสูตร โดยมอบให้ครูผูส้อนเป็นผูจ้ ัดทาํหลักสูตร มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื1นฐาน กาํหนด
จุดประสงค์ของหลกัสูตร กาํหนดเนื1อหาสาระและกิจกรรม จดัทาํเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
มีการจดัเตรียมบุคลากรโดยจดัส่งครูเขา้อบรม และประชุมเชิงปฏิบติัการ จดัครูเขา้สอนตรงตามวิชาเอก 
มีการจดัห้องศูนยภ์าษาจีนและห้องปฏิบติัการทางภาษา ผูบ้ริหารนิเทศติดตามผลการใช้หลกัสูตร 
โดยนิเทศการสอน ปัญหาที/พบคือ การขาดแคลนครูผูส้อน สื/อการสอนที/มีไม่ตรงกบัความตอ้งการ
ของครู ขาดงบประมาณ ขาดความต่อเนื/องในการนิเทศการสอน และครูมีภาระงานไม่มีเวลาจดัทาํ
แผนการสอนไดค้รบทุกรายวิชา ทาํให้ขาดความต่อเนื/องที/มีครูขาดหรือลา ในดา้นการสอน ครูผูส้อน
ส่วนหนึ/ งจดัทาํกาํหนดการสอนและแผนการสอน จดักิจกรรมการเรียนการสอนที/หลากหลายตาม
ประสบการณ์ของครูผูส้อนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้ผูเ้รียน ไดมี้โอกาส
สัมผสักบัสถานการณ์จริง จดัสอนซ่อมเสริมใหน้กัเรียนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล 
 กรรณิการ์ สงวนนวน (2546 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื/องการใชห้ลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 1) ดา้นการบริหาร
หลกัสูตร ผูช่้วยผูบ้ริหารฝ่ายวชิาการและประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ไดศึ้กษา
วิเคราะห์และทาํความเขา้ใจเกี/ยวกบัหลกัสูตรและเอกสารประกอบหลกัสูตรต่าง ๆ ไม่ไดเ้ตรียม
บุคลากรก่อนนาํหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียน จดัครูเขา้สอนวิชาภาษาจีนโดยการพิจารณาความรู้
ความสามารถของครู พิจารณาอนุมติัการจดัตารางสอนวิชาภาษาจีนจดับริการวสัดุ-อุปกรณ์ที/ใช ้ 
ในการผลิตสื/อการเรียนการสอน จดัสิ/งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยจดับริการวสัดุ-อุปกรณ์
สําหรับจดักิจกรรมต่าง ๆ ผูช้่วยผูบ้ ริหารฝ่ายวิชาการ ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และศึกษานิเทศก์กลุ่มภาษาต่างประเทศ นิเทศ ติดตามผลการใช้หลกัสูตร
โดยการเยี/ยมชั1นเรียนเพื/อสังเกตการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนประเมินผล
การใชห้ลกัสูตรโดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเองของครูผูส้อนภาษาจีนประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตรโดยจดัประชุมผูป้กครอง ดา้นปัญหาพบวา่ ผูช่้วยผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการและประธานกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขาดความรู้ความเขา้ใจเกี/ยวกบัหลกัสูตรภาษาจีน ขาดความรู้ดา้น
ภาษาจีน การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี/ยวกบัภาษาจีนขาดความต่อเนื/องและขาดห้องเรียนภาษาจีน 
2) ดา้นการสอน ครูผูส้อนทาํความเขา้ใจในหลกัสูตรโดยศึกษาจากหลกัสูตรภาษาจีนที/พฒันาขึ1น
โดยชมรมครูผูส้อนภาษาจีนที/เขา้รับการอบรมจากโครงการอบรม สัมมนาครูผูส้อนภาษาจีน 
ปรับหลกัสูตรโดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนและรายละเอียดของเนื1อหาวิชาภาษาจีน วางแผน 
การสอนและจดัเตรียมสื/อ วสัดุ อุปกรณ์โดยจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ตามแผนการสอนและตรงกบัความสามารถและความถนดัของครู จดักิจกรรม
เสริมหลกัสูตรเพื/อใหน้กัเรียนไดฝึ้กการใชภ้าษาจีนในชีวิตประจาํวนัพฒันาและใชสื้/อการเรียนการสอน
ใหเ้หมาะสมกบัเนื1อหาบทเรียนวิชาภาษาจีน วดัและประเมินผลการเรียนรู้โดยสังเกตการร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรวิชาภาษาจีนของนกัเรียน ดา้นปัญหาพบวา่ โรงเรียน
ไม่มีหลกัสูตรแม่บทภาษาจีนที/ไดม้าตรฐานครูผูส้อนไม่สามารถสอนเนื1อหาไดค้รบตามที/กาํหนด
ในหลกัสูตร ขาดความมั/นใจในการดาํเนินการวางแผนการสอน เวลาในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาจีนไม่เพียงพอ ภาระงานครูผูส้อนมากทาํให้ไม่มีเวลาในการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตรวชิาภาษาจีนและพฒันาสื/อการเรียนการสอนมากพอ จาํนวนสื/อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
ขาดคู่มือเกี/ยวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ นกัเรียนไม่มีเวลามาเรียนซ่อมเสริมเพราะตอ้งทาํ
กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื/น ๆ 
 สุธี ชินชัย (2546 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื/ องการศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จากผลการวิจยัพบวา่ ดา้นการบริหารจดัการ ปัจจุบนัส่วนใหญ่ 
การจดัรูปแบบการบริหารจดัการ จดัเป็น 4 ฝ่าย ไดแ้ก่ งานวิชาการ งานธุรการ งานปกครอง และ
งานบริการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มีความเห็นว่าการจดัรูปแบบ
การบริหารจดัการที/เหมาะสมควรจะจดัเป็น 7 ฝ่าย ไดแ้ก่ งานบริหารทั/วไป งานธุรการ งานวิชาการ 
งานปกครองนกัเรียน งานบริการงานโรงเรียนกบัชุมชนและงานบริการอาคารสถานที/  ดา้นการบริหาร
บุคลากร ปัจจุบนัครูประจาการไม่เพียงพอ การสรรหาบุคลากรดาํเนินการโดยการรับยา้ยและสอบบรรจุ 
ซึ/ งดาํเนินการโดยสานกังานสามญัศึกษาจงัหวดั โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
มีความตอ้งการสรรหาบุคลากรโดยให้โรงเรียนเป็นผูด้าํเนินการเองหรือให้โรงเรียนไดมี้ส่วนร่วม
ในการดาํเนินการสรรหา การพฒันาบุคลากรไดมี้การดาํเนินการหลายวิธีเช่นส่งเสริมให้การศึกษาต่อ
เขา้ร่วมอบรมกบัหน่วยงานอื/นที/จดัขึ1นและโรงเรียนดาํเนินการจดัอบรมและมีการนิเทศภายใน
โดยการเยี/ยมชั1นเรียน การบาํรุงรักษาบุคลากร พบวา่ มีการให้ขวญักาํลงัใจที/ดี มีการยา้ยออกนอ้ยมาก 
การใหพ้น้จากงานดาํเนินการโดยวิธีเกษียณอายุราชการและการยา้ยออก ไม่พบวา่มีการลงโทษทาง
วินยั ดา้นการบริหารการเงิน พบวา่ ผูบ้ริหาร ครู อาจารยร่์วมดาํเนินการวางแผนกาํหนดกรอบหรือ
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ทิศทางในการดาํเนินงาน โดยความเห็นชอบของกรรมการสถานศึกษา การจดัทาแผนงาน  โครงการ 
ตอบสนองต่อทิศทาง เป้าหมาย วตัถุประสงคข์องโรงเรียนทุกโครงการ ส่วนการใชจ่้ายงบประมาณ 
การติดตามดูแลการใช้งบประมาณของโรงเรียน และรายงานผลการดาํเนินโครงการ มีการ
ดาํเนินการบางโครงการเท่านั1น ดา้นการบริหารพสัดุและอุปกรณ์การศึกษา พบว่า การกาํหนด
นโยบายการจดัหาพสัดุการจดัทาํโครงการหรือขั1นตอนการทาํงาน เวลา และงบประมาณการจดัหา
พสัดุทั1ง 2 ดา้นนี1  ดาํเนินการโดยผูบ้ริหาร ครู อาจารยร่์วมกนั มีการกาํหนดหนา้ที/ความรับผิดชอบ
ชัดเจนในเรื/ องพสัดุและเจ้าหน้าที/พสัดุโรงเรียนเป็นผูท้าํการประเมินผลการดาเนินงานพสัดุ
โรงเรียน 
 ยารีน เทพรินทร์ (2546 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื/องสภาพและปัญหาการบริหารของโรงเรียน
ระดบัมธัยมศึกษา สังกดัมธัยมศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นการบริหารวิชาการมีการส่งครูเขา้อบรม
เรื/องการพฒันาหลกัสูตร การปรับปรุงหลกัสูตรทาํให้ผลการเรียนนกัเรียนดีขึ1นและมีการนาํผล
การประเมินไปปรับปรุง ดา้นการสอน ดา้นการบริหารงบประมาณมีการจดัทาํแผนของบประมาณ   
ดา้นการบริหารงานบุคคล ประเมินการปฏิบติังาน โดยการสังเกตและผลสําเร็จในการปฏิบติังาน    
ดา้นการบริหารทั/วไป สภาพแวดลอ้มภายในดี แต่ตอ้งปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภายนอก ส่วนปัญหา
การบริหารของโรงเรียน พบวา่ ดา้นการบริหารวิชาการ สื/อที/ไดรั้บไม่ตรงกนักบัความตอ้งการ และ
ไม่คงทนถาวรดา้นการบริหารงบประมาณขาดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ ดา้นบริหารงานบุคคล บุคลากรทาํงานหลายหนา้ที/และมีไม่เพียงพอ ดา้นการบริหารทั/วไป
นกัเรียนส่วนใหญ่ฐานะยากจน ขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ทางดา้นวิชาชีพ โต๊ะเกา้อี1 ที/ใชไ้ม่เหมาะสม
กบันกัเรียนในระดบัมธัยม 
 อุบล เพียรพิทกัษ ์(2548 : 71-78) ไดศึ้กษาเรื/องสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษา
ขั1นพื1นฐาน จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ ภาพรวมของงาน 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก  
เรียงลาํดับได้ดังนี1  การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั/วไป การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานวชิาการ ส่วนปัญหาการบริหารงานที/พบ มีดงันี1  ดา้นวิชาการพบวา่ ตอ้งการให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรตรงกบัหลกัสูตรทฤษฎีแนวใหม่ที/วา่ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน  
และบริหารงานดา้นการบริหารงบประมาณ พบว่า งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหาร ตอ้งใช้
การบริหารแบบไม่มีงบประมาณในบางงาน ดา้นการบริหาร งานบุคคล พบว่า บุคลากรตอ้งการ
พฒันาความรู้ให้ทนัต่อการปฏิรูปทั1งระบบ และดา้นการบริหารทั/วพบวา่ตอ้งใชร้ะบบ IT  เขา้มาใช้
ในการบริหารงานจึงจะทาํให้ระบบการบริหารงานทนัสมยัและรวดเร็ว ข้อเสนอแนะทั/วไป
ในการบริหารสถานศึกษาขั1นพื1นฐานจาํเป็นจะตอ้งใชก้รอบแนวคิด การบริหารสถานศึกษา 4 ดา้น  
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คือ โครงสร้างการบริหาร งาน บุคลากร และเทคโนโลยี มาเป็นกรอบนาํเสนอแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาในงาน 4 ดา้น   
 อญัชลี โพธิr ทอง (2551 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื/ องสภาพการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี ผลการวิจยั 
พบวา่ 1) ครูที/ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 ปี ขึ1นไป มีประสบการณ์ในการทาํงาน 
21-30 ปี 2) ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมือง จงัหวดัสระบุรี ต่อสภาพการบริหาร
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก และเมื/อพิจารณาเป็นรายดา้นและรายขอ้ พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นและทุกขอ้ 3) ครูเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหาร
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที/ระดบั .05 4) ครูที/มีอายุต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติที/ระดบั 0.5 และเมื/อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นบริหารกิจการนกัเรียน ดา้นการบริหาร
ธุรการ การเงิน และดา้นบริหารงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติที/ระดบั 0.5 5) ครูที/มีอายุ 25-40 ปี มีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษามากกวา่ครูที/มีอายุ 41 ปีขึ1นไป อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที/ระดบั 0.5 และในดา้น
การบริหารความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ครูที/มีอายุต ํ/ากว่า 25 ปี และอายุ 25-40 ปี 
มีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษามากกว่าครูที/มีอายุ 41 ปีขึ1นไป 
ส่วนในดา้นการบริหารงานวิชาการ และดา้นการบริหารงานบุคลากร ไม่แตกต่างกนั 6) ความคิดเห็น
ของครู ที/มีประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ทั1ง 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนั 
 สิริยา เวยีงนนท ์ (2551 : 54) ไดศึ้กษาเรื/องสภาพปัญหาการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ 1) ประชากร มีสถานภาพเป็นผูบ้ริหาร ส่วนใหญ่
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น ร้อยละ 75.70 และมีประสบการณ์การบริหารตํ/ากว่า 10 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 30.10  2) สภาพปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉลี/ยเท่ากบั 2.21) และเมื/อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ดา้น วิชาการและดา้นบริหารงบประมาณ มีสภาพปัญหาระดบันอ้ยเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉลี/ย
เท่ากบั2.19) รองลงมาคือดา้นบริหารทั/วไป (ค่าเฉลี/ยเท่ากบั 2.21) ส่วนดา้นบริหารบุคคล มีสภาพ
ปัญหาระดบั น้อยที/สุด (ค่าเฉลี/ยเท่ากบั 2.23)  3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
เกี/ยวกับสภาพปัญหาการจดัการศึกษาของ โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร 
จาํแนกตามสถานภาพของผูบ้ริหารพบว่า โดยรวมผูบ้ริหารที/มีการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกนั แต่เมื/อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความคิดเห็นเกี/ยวกบัสภาพปัญหาการจดัการศึกษา
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ดา้นวชิาการกบัดา้นบริหารบุคคลมีความ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ .05 เมื/อจาํแนกตาม
ประสบการณ์การบริหารพบวา่โดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เมื/อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ความคิดเห็น
เกี/ยวกบัสภาพปัญหาการจดั การศึกษาดา้นบริหารงบประมาณกบัดา้นบริหารทั/วไป มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ที/ระดบั .05 

 กุลนรี นุกิจรังสรรค ์(ออนไลน์. 2552) ไดศึ้กษาเรื/องสภาพของการเรียนการสอนภาษาจีน
นอกระบบของประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่า 1) จาํนวนโรงเรียนที/สอนภาษาจีนนอกระบบนั1น 
สํารวจไดย้ากดว้ยสาเหตุ หลายประการ มีโรงเรียนสอนภาษาจีนนอกระบบอยู ่77 โรงเรียน โดย
โรงเรียนสอนภาษาจีนนอกระบบที/ก่อตั1 งมานานและใหญ่ที/สุดในปัจจุบนั คือ วิทยสถานแห่ง
วฒันธรรมตะวนัออก (Oriental Culture Academy) ของมูลนิธิไทย-จีน 2) นกัเรียน จาํนวนนกัเรียน 
เฉพาะที/กาํลงัเรียนภาษาจีนในสถาบนัสอนภาษาจีนนอกระบบ มีประมาณ 49,790 คน นกัเรียนที/เรียน
ทางไกลผา่นระบบทีวีดาวเทียม และรายการโทรทศัน์ มีประมาณ 103,810 คน รวมจาํนวนนกัเรียน
ที/เรียนภาษาจีนนอกระบบทั1งหมดประมาณ 153,600 คน 3) การบริหารจดัการ โรงเรียนสอน
ภาษาจีนนอกระบบในปัจจุบนั อยูภ่ายใต ้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อธัยาศยั ปี 2551  ซึ/ งมีจาํนวนไม่น้อยที/ตอ้งปิดกิจการลงในระยะเวลาอนัสั1 น เพราะขาดเงินทุน
ในการดาํเนินงาน โรงเรียนที/สํารวจ 26 แห่ง พบว่า 19 แห่ง (73%) เป็นของเอกชน และ 7 แห่ง 
(27%) มีมูลนิธิ หรือสมาคม หรือโรงเรียนในระบบ เป็นเจา้ของ 4) หลกัสูตรวชิา เวลาเรียน โรงเรียน
สอนภาษาจีนนอกระบบแต่ละโรงเรียน มีชั1นเรียน วิชาและหลกัสูตรมากน้อยแตกต่างกนั ฯลฯ 
5) แบบเรียนและสื/อการสอน แบบเรียนและสื/อการสอนที/ใชใ้นโรงเรียนสอนภาษาจีนนอกระบบมี
ความหลากหลายมากเช่นเดียวกบัหลกัสูตร วชิา และเวลาเรียน แบบเรียนที/ใชใ้นโรงเรียนสอนภาษาจีน
นอกระบบมีทั1งแบบเรียนที/ผลิตในประเทศไทย จีน สิงคโปร์ ไต้หวนั และแบบเรียนที/แต่ละ
โรงเรียนผลิตขึ1นเอง 6) ครู อาจารย ์พบวา่ ครูสัญชาติไทย และครูสัญชาติจีน มีจาํนวนไม่ต่างกนัมาก  
ดงันี1  ครู-อาจารยส์ัญชาติไทย 77 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ครู-อาจารยส์ัญชาติจีน 
72 คน จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 42 คน อนุปริญญา 4 คน ไม่มีวุฒิบตัร 26  คน 7) ผลของการเรียน
การสอนภาษาจีนนอกระบบ พบว่า ร้อยละ 42 บอกว่าเรียนภาษาจีนแล้วช่วยให้เกิดประโยชน์
ในการทาํงาน สามารถติดต่อสื/อสารภาษาจีนไดดี้ขึ1น รองลงมาร้อยละ 29 พบวา่ เรียนจบแลว้รู้ศพัท์
ภาษาจีน และมีความรู้เกี/ยวกบัประเทศจีนมากขึ1น ร้อยละ 21 เห็นวา่ภาษาจีนที/เรียนมาช่วยให้มีงาน
ทาํและรายไดที้/ดีกวา่เดิม และคาํตอบร้อยละ 8 พบวา่ การเรียนภาษาจีนนอกระบบ ช่วยให้สามารถ
นาํภาษาจีนไปใชส้อบเขา้มหาวทิยาลยัได ้ 

 สมถวิล ศรีจนัทรวิโรจน์ (2552 : 68-39) ได้ศึกษาเรื/ องสภาพและปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสมุทรปราการ                    
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ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาปัญหาการบริหารสถานศึกษาสํานักงานส่งเสริมการศึกษา           
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสมุทรปราการ ภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง  
เมื/อพิจารณารายดา้นแต่ละดา้นมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดยดา้นที/มีค่าเฉลี/ยสูงสุดคือ 
ดา้นการบริหารงบประมาณ  รองลงมาคือดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารบุคคล และดา้น
บริหารทั/วไป เมื/อพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นปรากฏผลดงันี1  ดา้นการบริหารวิชาการ ขอ้ที/มี
ค่าเฉลี/ยสูงสุดคือ ความรู้ความเขา้ใจการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของบุคลากร รองลงมาคือ 
การสนบัสนุนสื/อเพื/อการเรียนการสอน และการจดักระบวนการเรียนการสอน และขอ้ที/มีค่าเฉลี/ยตํ/าสุด
คือ การจดัหาแหล่งเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน ดา้นการบริหารงบประมาณ พบวา่ ขอ้ที/มีค่าเฉลี/ยสูงสุดคือ 
งบประมาณที/ไดรั้บในการจดัการศึกษา รองลงมาคือ ระยะเวลาขอบประมาณที/ไดรั้บ การใชจ่้ายเงิน
งบประมาณตามแผนที/กาํหนดและขอ้ที/มีค่าเฉลี/ยตํ/าสุดคือ การปรับแผนการใช้เงินงบประมาณ
ของหน่วยงาน ดา้นการบริหารบุคคล พบวา่ ค่าเฉลี/ยสูงสุดคือ การมอบหมายภาระงานให้บุคลากร
ของสถานศึกษาตรงตามศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน รองลงมา คือ ความรู้ความเขา้ใจ บทบาทหนา้ที/
ของบุคลการในสถานศึกษา ความต่อเนื/องในการพฒันาความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบติังานของบุคลากร ความต่อเนื/องในการพฒันาความรู้ ความสามารถและทกัษะ
ในการปฏิบติังานของบุคลากร และขอ้ที/มีค่าเฉลี/ยตํ/าสุดคือ การมีเจตคติที/ดีในการปฏิบติังาน หรือ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ/ งของสถานศึกษา ด้านการบริหารทั/วไป พบว่า ขอ้ที/มีค่าเฉลี/ยสูงสุดคือ 
ความอิสระในการแดสงความคิดเห็นของบุคลากร รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วม และขอ้ที/มีค่าเฉลี/ยตํ/าสุด คือ ความศรัทธาเชื/อมั/นในตวัผูบ้ริหารและการส่งเสริม
เพื/อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอยา่งต่อเนื/อง 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที/เกี/ยวขอ้งดงักล่าว สรุปไดว้่า การบริหารการศึกษา
ของประเทศไทยพบปัญหาดา้นการจดัสรรบุคลากรให้เพียงพอกบัความตอ้งการของสถานศึกษา  
ด้านสื/อเทคโนโลยีที/ทนัสมยัอย่างทั/วถึง และความขาดแคลนงบประมาณที/ได้รับไม่เพียงพอ
กบัความตอ้งการ ไม่มีการกาํหนดมาตรการส่งเสริมแรงจูงใจในการระดมทรัพยากร เพื/อการศึกษา
จากส่วนต่าง ๆ ของสังคม ทั1งผูบ้ริหารและสังคมเองต่างขาดความชดัเจนในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
การศึกษาอย่างจริงจงัและเป็นระบบ ทาํให้การศึกษามีปัญหาในหลาย ๆ ด้าน  จึงทาํให้ขาด
ประสิทธิภาพในการบริหาร ดงันั1นผูว้ิจยัจึงเห็นความจาํเป็นอยา่งยิ/งที/จะตอ้งศึกษา เพื/อให้ทราบถึง
สภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียนประเภทการศึกษา
สงเคราะห์ สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก  
เพื/อใหเ้ห็นถึงความสามารถในการบริหารจดัการ รูปแบบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา เพื/อเป็น
ขอ้มูลพื1นฐานและแนวทางในการกาํหนดแผนการดาํเนินงานและจดัรูปแบบการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษา เพื/อการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 




