
 
 

บทที�  5   

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  
 การวจิยัเรื�องศึกษาสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสาํหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียน
ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในภาคตะวนัออก ซึ� งสรุปอภิปรายและไดข้อ้เสนอแนะผลการวจิยัดงันี0  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. อภิปรายผลการวจิยั 
 5. ขอ้เสนอแนะ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครั0 งนี0  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี0  
 1. เพื�อศึกษาสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียน
ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในภาคตะวนัออก ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูสอนภาษาจีน 
 2. เพื�อเปรียบเทียบสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียน
ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในภาคตะวนัออก ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูสอนภาษาจีน 4 ดา้น คือ การบริหาร
บุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารวสัดุและอุปกรณ์ และการบริหารจดัการ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย  
 1. ประชากร 
  ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั0 งนี0  ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 40  คน  
ครูสอนภาษาจีน จาํนวน 48 คน รวมทั0งหมด 88 คน ที�อยูใ่นโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์   
สังกดัสํานกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก จาํนวน 7 โรงเรียน 
ในจงัหวดัจนัทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี 
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 2.  กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตวัอยา่งที�ใช้ในการวิจยัครั0 งนี0  ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูสอนภาษาจีน   
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของเครจซี�และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970 : 607-610)  
การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั0น (Stratified Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 87 คน   
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาขอ้มูลครั0 งนี0  ไดแ้ก่ แบบสอบถามศึกษาสภาพปัญหาทรัพยากร
การบริหารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี0  
 ตอนที� 1  เป็นแบบแบบสอบถามเกี�ยวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามศึกษาสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอน
ภาษาจีนแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแนวคิดลิเคอร์ท (Likert’s five  
Rating Scales) โดยกาํหนดความหมายของค่าคะแนน ดงันี0  
 5  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารการสอนภาษาจีน

อยูใ่นระดบัมากที�สุด 
 4 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารการสอนภาษาจีน

อยู่ในระดบัมาก 
 3 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารการสอนภาษาจีน

อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารการสอนภาษาจีน

อยู่ในระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารการสอนภาษาจีน

อยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัขั0นตอนดงันี0  
 1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี ขอความอนุเคราะห์
ผูอ้าํนวยการของโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก เพื�อขออนุญาตแจกแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปนี0  
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  2.1 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูที�สอนภาษาจีน ใช้วิธีขอความร่วมมือจาก
ผูอ้าํนวยการของโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก และเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง  
  2.2 ผูว้จิยัตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลแลว้ ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล   
  2.3 จากจาํนวนแบบสอบถามที�ส่งไป จาํนวน 87 ฉบบัไดรั้บคืนมา จาํนวน 87 ฉบบั  
คิดเป็นร้อยละ 100 และนาํแบบสอบถามทั0ง 87 ฉบบั มาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 การจัดทาํข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบันาํแบบสอบถามมาให้ค่าคะแนน
ตามนํ0าหนกัของแต่ละขอ้เพื�อนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิการทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป   
 
สรุปผลการวจัิย 
 การวจิยัครั0 งนี0สรุปผลไดด้งันี0  
 1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเป็นครูสอนภาษาจีน จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 54  
และเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 46  
 2. ระดบัสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียนประเภท
การศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก 
พบวา่ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยตามลาํดบั  
  1) การบริหารจดัการ  
  2) การบริหารบุคคล  
  3) การบริหารงบประมาณ  
  4) การบริหารวสัดุและอุปกรณ์  
  2.1 สภาพปัญหาการบริหารจดัการ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณา
เป็นรายขอ้จากมากไปนอ้ยดงันี0  
   1) การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นที�ยอมรับของชุมชน 
   2) ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามสาํคญัในการนิเทศการสอนภาษาจีน 
   3) สถานศึกษาจดักิจกรรมเกี�ยวกบัภาษาจีนร่วมกบัชุมชนเนื�องในวนัเทศกาลต่าง ๆ  
  2.2 สภาพปัญหาการบริหารบุคคล พบวา่ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็น
รายขอ้เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยสามลาํดบัแรก ดงันี0  
   1) ผูบ้ริหารมอบหมายงานให้ครูที�สอนภาษาจีนไดป้ฏิบตัิงานตามความถนดั
ความตอ้งการและความรู้ความสามารถ  
   2) ผูบ้ริหารตระหนกัถึงความพึงพอใจการมอบหมายงาน และการปฏิบติังานของครู
ที�สอนภาษาจีน  
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   3) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศครูที�ไดรั้บการบรรจุและแต่งตั0งใหม่ให้ไดรั้บทราบ
ถึงนโยบายแนวทางปฏิบติังานและสภาพสถานศึกษา  
  2.3 สภาพปัญหาการบริหารงบประมาณ พบวา่ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณา
เป็นรายขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยสามลาํดบัแรก ดงันี0   
   1) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการจดัสรรงบประมาณการสอนภาษาจีนไดอ้ย่าง
เหมาะสม  
   2) ผูบ้ริหารอนุมติัเบิกจ่ายเงินในสถานศึกษา มีความคล่องตวัและเอื0อต่อการสอน
ใหมี้ประสิทธิภาพ  
   3) สถานศึกษามีการแต่งตั0 งกรรมการกาํหนดนโยบายและแผนงานการใช้จ่าย
งบประมาณการสอนภาษาจีนจากบุคลากรที�หลากหลาย  
  2.4 สภาพปัญหาการบริหารวสัดุและอุปกรณ์ พบว่าภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมื�อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยสามลาํดบัแรก ดงันี0   
   1) สถานศึกษาแสวงหาวสัดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความตอ้งการในการสอน
ภาษาจีน  
   2) ผูบ้ริหารประชุมชี0 แจง ให้บุคลากรได้รับทราบเกี�ยวกบัการจดัหาการใช้เก็บ
รักษาวสัดุและอุปกรณ์การสอนภาษาจีน  
   3) อาคารสถานที�ที�ทาํงานของสถานศึกษาสะดวกและปลอดภยัในการเรียนการ
สอนภาษาจีน 
 3. เปรียบเทียบสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียน
ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในภาคตะวนัออก ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูสอนภาษาจีนโดยรวม พบว่า  
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และเมื�อพิจารณารายดา้นพบวา่ แตกต่างกนัการบริหารวสัดุ
และอุปกรณ์ ส่วนดา้นอื�น ๆ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนภาษาจีนมีความคิดเห็นต่อการบริหารวสัดุและ
อุปกรณ์แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื�องสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสาํหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียน
ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในภาคตะวนัออก มีประเด็นที�น่าสนใจในการอภิปรายผล ดงันี0  
 1. สภาพปัญหาทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรียนประเภท
การศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก 
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ภาพรวมพบว่ามีสภาพปัญหาอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาสภาพปัญหาทรัพยากรการบริหาร
เป็นรายด้าน เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยดงันี0   
  1) สภาพปัญหาการบริหารจดัการ  
  2) สภาพปัญหาการบริหารงบประมาณ  
  3) สภาพปัญหาการบริหารบุคคล และ 
  4) สภาพปัญหาการบริหารวสัดุและอุปกรณ์  
 ทั0งนี0 อธิบายไดว้่า ทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอนภาษาจีนยงัมีปัญหาการบริหาร
อยา่งมาก สอดคลอ้งกบัรณพล มาสันติสุข (ออนไลน์. 2553) ไดส้รุปถึงการเรียนการสอนภาษาจีน 
ไม่สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดแคลนครูผูส้อน ปัจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการตอ้งขอครูอาสาสมคัรชาวจีน มาช่วยสอนในโรงเรียนระดบัต่าง ๆ ตั0งแต่
ชั0 นประถมศึกษา ม ัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา แบบเ รียนที�ใช้ในประเทศไทยย ังขาด
ความเหมาะสม แบบเรียนที�นิยมใชไ้ม่วา่จะเป็นการเรียนการสอนในระบบหรือนอกระบบ ต่างใช้
แบบเรียนที�สอนนักเรียนต่างชาติในประเทศจีน และที�สําคญัที�สุดคือวิธีการสอนไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ครูผูส้อนขาดเทคนิคการสอนที�จะดึงดูดให้ผูเ้รียนตั0งใจและ
สนใจเรียนภาษาจีนซึ� งสภาพปัญหาต่าง ๆ เหล่านี0  ทาํให้กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดแนวทาง
ปรับปรุงหลกัสูตรและกระบวนการการเรียนการสอนภาษาจีนมาตลอด คือสามารถใช้ภาษาจีน 
ในการเขา้สู่สังคมและวฒันธรรม และสามารถสื�อความ อย่างถูกตอ้งตามหลกัภาษาเหมาะสมกบั
สถานการณ์  นอกจากนี0ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอุบล เพียรพิทกัษ ์(2548 : 71-78) ไดศึ้กษาเรื�อง
สภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาขั0นพื0นฐาน จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า  
ภาพรวมของงาน 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัได ้ดงันี0  การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
ทั�วไป การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ ส่วนปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ต้องการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพฒันาหลักสูตร การบริหารงาน การบริหารงบประมาณ    
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหาร ต้องใช้การบริหารแบบไม่มีงบประมาณในบางงาน การ
บริหารงานบุคคล บุคลากรตอ้งการพฒันาความรู้ให้ทนัต่อการปฏิรูปทั0งระบบ และการบริหาร
ทั�วไปตอ้งการใชร้ะบบ IT เขา้มาใชใ้นการบริหารงานจึงจะทาํให้ระบบการบริหารงานทนัสมยัและ
รวดเร็ว ซึ� งสามารถอธิบายไดด้งันี0  
 1. สภาพปัญหาการบริหารจดัการ พบว่าภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยสามลาํดบัแรก ดงันี0   
  1.1 การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นที�ยอมรับของชุมชน   
  1.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามสาํคญัในการนิเทศ การสอนภาษาจีนและ 
  1.3 สถานศึกษาจดักิจกรรมเกี�ยวกบัภาษาจีนร่วมกบัชุมชนเนื�องในวนัเทศกาลต่าง ๆ   



79 
 

 ทั0 งนี0 อธิบายได้ว่า  การบริหารจัดการเป็นกิจกรรมสนับสนุนการดํา เนินงานของ
สถานศึกษาและหน่วยงานให้เกิดความคล่องตวั สามารถดาํเนินกิจกรรมไปสู่เป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การบริหารทั�วไปใหป้ระสบผลสาํเร็จผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูที้�มีภาวะผูน้าํสูง การจดัวาง
บุคลากรให้ปฏิบัติงานตรงกับความสามารถและความถนัดมีการจัดสถานศึกษาที� ดีมีการใช้
ทรัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า ประหยดั ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดงันั0น เมื�อพบสภาพปัญหาดา้นนี0มาก 
โดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นที�ยอมรับของชุมชน การให้ความสําคญัในการนิเทศ
การสอนภาษาจีนและการจดักิจกรรมเกี�ยวกบัภาษาจีนร่วมกบัชุมชนเนื�องในวนัเทศกาลต่าง ๆ 
จึงเป็นเรื�องที�สามารถพบสภาพปัญหาการบริหารการจดัการไดเ้ป็นอนัดบัตน้ ๆ เพราะโรงเรียนยงัมี
ความไม่คล่องตวัในการดาํเนินกิจกรรมไปสู่เป้าหมาย ผูน้าํยงัไม่ให้ความสําคญั สอดคล้องกับ
งานวจิยัของสมถวิล ศรีจนัทรวิโรจน์ (2552 : 69) ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษา
สํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสมุทรปราการ  ผลการศึกษา 
ดา้นการบริหารทั�วไป พบวา่ โดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ ความอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นของบุคลากร รองลงมา การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม และความ
ศรัทธาเชื�อมั�นในตวัผูบ้ริหาร และการส่งเสริมเพื�อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื�อง 
อยูใ่นลาํดบันอ้ยที�สุด  
 2. สภาพปัญหาการบริหารบุคคล พบวา่ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยสามลาํดบัแรก ดงันี0   
  1) ผูบ้ริหารมอบหมายงานให้ครูที�สอนภาษาจีนได้ปฏิบติังานตามความถนัดความ
ตอ้งการและความรู้ความสามารถ  
  2) ผูบ้ริหารตระหนกัถึงความพึงพอใจการมอบหมายงาน  
  3) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศครูที�ไดรั้บการบรรจุและแต่งตั0งใหม่ให้ไดรั้บทราบถึง
นโยบายแนวทางปฏิบติังานและสภาพสถานศึกษา และจาํนวนครูที�สอนภาษาจีนเหมาะสมกบังาน   
 ทั0งนี0 อาจอธิบายได้ว่า บุคลากรเป็นบุคคลที�มีความสําคญัต่อสถานศึกษาตอ้งมีวุฒิทาง
การศึกษาที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ความถนดั ความรู้ความสามารถของผูค้รูสอน สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของธนกร อินทขนัตี (2547 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
จดัการโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื0นที�การศึกษาสุพรรณบุรี ตามนโยบาย
โรงเรียนพี�โรงเรียนน้อง แบบ B ผลการวิจยัพบว่าสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนประถมศึกษา
ในสังกดัสาํนักงานเขตพื0นที�การศึกษาสุพรรณบุรี ตามนโยบายโรงเรียนพี�โรงเรียนน้อง แบบ B 
ตามภารกิจ ทั0งนี0 งานบุคลากร โรงเรียนหลกั บุคลากรตามเกณฑ์ ก.ค. ไม่เพียงพอและบุคลากร
ไม่พึงพอใจในการรับนกัเรียนมาเรียนรวม การดาํเนินงานไม่มีการใชบุ้คลากรร่วมกนั โดยในส่วน
ของโรงเรียนมารวม เมื�อดาํเนินการตามนโยบายนี0 ทาํให้มีบุคลากรพอดี งานบุคลากรของโรงเรียน
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หลกัมีปัญหาคือ ภาระงานเพิ�มขึ0นในขณะที�ครูเท่าเดิม ขอ้เสนอแนะเพื�อการแกปั้ญหาคือ  ควรจดัสรร
บุคลากรเพิ�มตามจาํนวนนักเรียนที�เพิ�มขึ0น ส่วนโรงเรียนมารวมมีปัญหาคือ ครูขาดขวญักาํลงัใจ    
ขาดความมั�นคงในสถานศึกษา มีขอ้เสนอแนะเพื�อการแก้ปัญหาคือ ให้ขวญักาํลงัใจ และสร้าง
ความมั�นใจเกี�ยวกบัสถานภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก  
 3. สภาพปัญหาการบริหารงบประมาณ พบวา่ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็น 
รายขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยสามลาํดบัแรก ดงันี0   
  1) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการจัดสรรงบประมาณการสอนภาษาจีนได้อย่าง
เหมาะสม  
  2) ผูบ้ริหารอนุมติัเบิกจ่ายเงินในสถานศึกษา มีความคล่องตวัและเอื0อต่อการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ  
  3)  สถานศึกษามีการแต่งตั0 งกรรมการกําหนดนโยบาย และแผนงานการใช้จ่าย
งบประมาณการสอนภาษาจีนจากบุคลากรที�หลากหลาย     
 ทั0งนี0 อาจอธิบายได้ว่า งบประมาณเป็นสิ� งจาํเป็นในการบริหารงาน ดงันั0นการจดัสรร
งบประมาณไดอ้ยา่งเหมาะสมจึงมีความจาํเป็นที�จะเอื0อต่อการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของยารีน เทพรินทร์ (2546 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง สภาพและปัญหา
การบริหารของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาสังกดัมธัยมศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการบริหารของ
โรงเรียนด้านการบริหารงบประมาณมีการจดัทาํแผนของบประมาณ สําหรับปัญหาการบริหาร
งบประมาณพบว่าขาดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ นอกจากนั0นยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมถวิล ศรีจนัทรวิโรจน์ (2552 : 68) ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสมุทรปราการ   
ผลการศึกษาพบวา่ การบริหารงบประมาณ ภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมื�อพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมีขอ้ค่าเฉลี�ยสูงสุด คือ งบประมาณที�
ได้รับในการจัดการศึกษา รองลงมาคือ ระยะเวลาของงบประมาณที�ได้รับ การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณตามแผนที�กาํหนด และขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด คือ การปรับแผนการใชจ่้ายเงินงบประมาณ
ของหน่วยงาน 
 4. สภาพปัญหาการบริหารวสัดุและอุปกรณ์ พบวา่ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณา
เป็นรายขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยสามลาํดบัแรก ดงันี0   
  1) สถานศึกษาแสวงหาวสัดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความตอ้งการในการสอน
ภาษาจีน  
  2) ผูบ้ริหารประชุมชี0 แจง ให้บุคลากรไดรั้บทราบเกี�ยวกบัการจดัหาการใช้เก็บรักษา
วสัดุ และ  
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  3) และอาคารสถานที�ที�ทาํงานของสถานศึกษาสะดวกและปลอดภยัในการเรียนการ
สอนภาษาจีน  
 ทั0งนี0 อธิบายได้ว่า การบริหารวสัดุและอุปกรณ์ สถานศึกษามีความจาํเป็นตอ้งจดัหาให้
เพียงพอต่อความตอ้งการในการสอน ผูบ้ริหารตอ้งชี0 แจงการจดัหาและเก็บวสัดุอุปกรณ์ตลอดจน
อาคารสถานที�ที�ทาํงานของสถานศึกษาตอ้งมีความสะดวก ปลอดภยัต่อการเรียนการสอนเป็นสําคญั 
ดงัที� กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 43) ไดก้ล่าววา่ ในการจดัการเรียนการสอน สิ�งอาํนวยความสะดวก 
สื� อ เครื� องมือ และวสัดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยสําคัญที�จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั0นพื0นฐาน  ส่งเสริมการดาํเนินงานและการ
จดัตั0งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติทุกรูปแบบ อยา่งพอเพียงและมีประสิทธิภาพ จึงจาํเป็นตอ้งส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนรู้จกัและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และดาํเนินการเพื�อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ขึ0น 
ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนกร อินทขนัตี (2547 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาสภาพและปัญหา
การบริหารจดัการโรงเรียนประถมศึกษาในสังกดัสํานักงานเขตพื0นที�การศึกษาสุพรรณบุรี ตาม
นโยบายโรงเรียนพี�โรงเรียนน้อง แบบ B ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกดัสํานกังานเขตพื0นที�การศึกษาสุพรรณบุรี ตามนโยบายโรงเรียนพี�โรงเรียนน้อง 
แบบ B ตามภารกิจ  ในงานธุรการ การเงิน และพสัดุ พบวา่ทั0ง 2 โรงเรียนไดรั้บงบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการพฒันาโรงเรียน งานธุรการ การเงิน และพสัดุของโรงเรียนหลกัมีปัญหาคือ ค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค และค่าวสัดุ อุปกรณ์ เพิ�มขึ0น แต่เงินค่ารายหัวของนักเรียนมารวมเรียนยงัอยู่ที�
โรงเรียนเดิม โรงเรียนมารวมมีปัญหาคืองบประมาณไม่เพียงพอ ขอ้เสนอแนะเพื�อการแกปั้ญหา คือ
ควรจดัสรรงบประมาณเป็นกรณีพิเศษใหก้บัโรงเรียนหลกัและโรงเรียนมารวม  
 จากการทดสอบสมมุติฐาน ผูบ้ริหารและครูที�สอนภาษาจีนมีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา
ดา้นการบริหารการสอนภาษาจีนของโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานกับริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในภาคตะวนัออก โดยรวม พบว่าแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติ เมื�อพิจารณารายดา้น พบว่า การบริหารวสัดุและอุปกรณ์ ผูบ้ริหารและครูสอน
ภาษาจีนมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ทั0งนี0 อาจอธิบายได้ว่า 
ทั0งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนภาษาจีน เห็นถึงความสําคญัของการบริหารการสอนภาษาจีน
ในทุกด้านมีความสําคญัและให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ที�ไม่แตกต่างกัน ยกเวน้เฉพาะการ
บริหารวสัดุและอุปกรณ์ที�ครูผูส้อนภาษาจีนใหค้วามสําคญัมากที�สุด  เพราะเห็นถึงความจาํเป็นตอ้ง
ใชว้สัดุและอุปกรณ์มาเป็นสื�อและส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนอยา่งมาก โดยสื�อที�นาํมาใช้
มีลกัษณะเฉพาะทางด้านภาษาจีน ส่งเสริมและถ่ายทอดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  สอดคล้องกบั
งานวิจยัของกิดานนัท ์ มลิทอง (2545 : 43) กล่าววา่ สื�อการสอน หมายถึง ตวักลางที�ช่วยนาํและ
ถ่ายทอดความรู้จากครูผู ้สอน หรือจากแหล่งความรู้ไปยงันักเรียน เพื�อให้สามารถบรรลุถึง
วตัถุประสงคก์ารเรียนที�ตั0งไว ้ โดยทุกสิ�งทุกอยา่งรอบตวัไม่วา่จะเป็นคน ความคิด สัตว ์ สถานที� 
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เหตุการณ์ สิ�งของ ถือเป็นสื�อการเรียนรู้ไดท้ั0งสิ0นขึ0นอยู่กบัวา่เรียนรู้จากสิ�งนั0น ๆ หรือนาํสิ�งเหล่านั0น
เขา้มาสู่การเรียนรู้ นอกจากนี0  สื�อการเรียนการสอนยงัมีความสําคญัอย่างยิ�งต่อผูเ้รียนภาษา ดงันั0น
สื�อจึงสัมพนัธ์และสําคญัต่อครูผูส้อนภาษาจีนเป็นอย่างยิ�งที�จะสามารถนําไปใช้ถ่ายทอดให้กับ
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ เขา้ใจในเนื0อหาที�สอนไดง่้ายมากขึ0น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิริยา เวียงนนท ์ (2551 : 
54) การศึกษาสภาพปัญหาการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชน สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร  
จาํแนกตามสถานภาพของผูบ้ริหาร พบว่า ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสภาพปัญหาการจดัการศึกษา
วชิาการกบัการบริหารบุคคลมีความ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที� .05 ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารเกี�ยวกบัสภาพปัญหาการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
ในกรุงเทพมหานคร และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรรณิการ์ สงวนนวน (2546 : บทคดัยอ่) ได้
ทาํการศึกษาการใช้หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ในโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 1) ดา้นการบริหารหลกัสูตร ผูช่้วยผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการและ
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้ศึกษาวิเคราะห์และทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบั
หลกัสูตร ไม่ไดเ้ตรียมบุคลากรก่อนนาํหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียน จดัครูเขา้สอนวิชาภาษาจีนโดย
การพิจารณาความรู้ความสามารถของครูนิเทศ ติดตามผลการใชห้ลกัสูตรโดยการเยี�ยมชั0นเรียนเพื�อ
สังเกตการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนประเมินผลการใชห้ลกัสูตร ดา้นปัญหาพบวา่ 
ผูช่้วยผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการและประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขาดความรู้ความ
เขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัสูตรภาษาจีน การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขาดความต่อเนื�องและขาดห้องเรียน
ภาษาจีน 2) ด้านการสอน ครูผูส้อนทาํความเขา้ใจในหลกัสูตรโดยศึกษาจากหลกัสูตรภาษาจีน
ที�พฒันาขึ0นโดยชมรมครูผูส้อนภาษาจีนที�เขา้รับการอบรม ปรับหลกัสูตร วางแผนการสอนและ
จดัเตรียมสื�อ วสัดุและอุปกรณ์ จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื�อฝึกการใชภ้าษาจีนในชีวิตประจาํวนั
พฒันาและใชสื้�อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัเนื0อหาบทเรียน วดัและประเมินผลการเรียนรู้   
ดา้นปัญหาพบว่า โรงเรียนไม่มีหลกัสูตรแม่บทภาษาจีนที�ไดม้าตรฐานครูผูส้อนไม่สามารถสอน
เนื0อหาได้ครบตามที�กาํหนดในหลักสูตร ขาดความมั�นใจในการดาํเนินการวางแผนการสอน   
จาํนวนสื�อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ขาดคู่มือเกี�ยวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาสภาพทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในภาคตะวนัออก ซึ� งจากผลการศึกษาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี0  
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 ข้อเสนอแนะทั�วไป 
 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคญัเกี�ยวกบัการบริหารวสัดุและอุปกรณ์การสอน
ภาษาจีน โดยมีการวางแผน จดัหาทดแทนเพิ�มเติม และมีการลงทะเบียนใหเ้ป็นระบบและขอ้มูลเป็น
ปัจจุบนั เพื�อนาํมาใชใ้นการบริหารได ้
 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคญัเกี�ยวกบัวสัดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ภาษาจีนของครู และมีการประเมินผลการใชว้สัดุและอุปกรณ์การสอนภาษาจีน เพื�อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดักระบวนการเรียนรู้   
 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครั0งต่อไป 
 1. ควรทาํการศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการสอนภาษาจีนของโรงเรียนประเภทการศึกษา
สงเคราะห์ สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก 
 2. ควรทาํการศึกษาสภาพทรัพยากรการบริหารสําหรับการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา
อื�น ๆ ที�มีการจดัหลกัสูตรภาษาจีนเพื�อให้เกิดการเปรียบเทียบสภาพปัญหาและแนวทางการพฒันา  
การบริหารการสอนภาษาจีน   
 




