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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมา
ทรัพยากรมนุ ษย์มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพือเพิมศักยภาพของคนทั#งด้าน
จิตใจ คุณธรรม จริ ยธรรมมีจิตสํานึกทีดีต่อสังคม ด้านสติปัญญา ด้านสุ ขภาพ และเสริ มสร้างโอกาส
ให้ ป ระชาชนกลุ่ ม ด้อ ยโอกาสทางสั ง คมอย่ า งเหมาะสมทัวถึ ง และเป็ นธรรม เพื อให้ ส ามารถ
ดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข และสมศักดิ4ศรี
กระทรวงศึกษาธิ การ (ออนไลน์. 2555 ก : 7-8) ได้กล่าวว่า การพัฒนาด้านความมันคง
ของมนุ ษ ย์เพือลดช่ องว่างของการพัฒนา ส่ งเสริ มพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ผ่านความร่ วมมื อด้าน
การศึกษา และการเรี ยนรู ้ตลอดชีพ โดยเน้นการส่ งเสริ มความร่ วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสังคม
ของผูด้ ้อยโอกาส การพัฒนาการฝึ กอบรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ได้จดั ทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที 11 พ.ศ. 25552559 กล่าวถึ งแนวทางการเตรี ยมความพร้ อมเข้าสู่ กลุ่มประเทศอาเซี ยน เพือเป็ นการเสริ มสร้ าง
ความเข้ม แข็ ง ให้ ส ถาบันการศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชนมี ม าตรฐานเป็ นที ยอมรั บ ในระดับ สากล
ตลอดจนยกระดับ ทัก ษะฝี มื อแรงงานและทัก ษะด้า นภาษา รั ฐบาลได้มี นโยบายการขับ เคลื อน
ยุทธศาสตร์ การศึ กษาสู่ ประชาคมอาเซี ยนภายในปี 2558 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์
เพือให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาการศึกษา การเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต การฝึ กอบรม นวัตกรรม การส่ งเสริ ม
มาตรการการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจยั การพัฒนา ซึ งจะช่วยสนับสนุ นกระบวนการรวมตัว
ของอาเซี ย น การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถในการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื อลดช่ อ งว่า ง
การพัฒ นาการจัดการศึกษาเป็ นรากฐานทีสําคัญในการสร้ างความเข้มแข็งและความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ทางวัฒนธรรมของโลก
การศึ ก ษาขั#น พื# น ฐานเป็ นระดับ การศึ ก ษาที มี ค วามสํา คัญ เพราะเนื องด้ว ยปั จ จุ บ ัน
มี การติ ดต่อสื อสารแบบไร้พรมแดนเพิมมาตรฐาน เพือตอบสนองการเปิ ดเสรี การศึกษา เสริ มสร้าง
ความร่ วมมื อกับ ประเทศเพื อนบ้า นในการพัฒนามาตรฐานการศึ ก ษาขั#นพื#นฐานไปสู่ ความเป็ น
นานาชาติและการจัดให้มีโรงเรี ยนทีมีมาตรฐานสากลตามระบบการจัดตั#งเครื อข่ายโรงเรี ยน เพือ
ช่วยส่ งเสริ มความร่ วมมือในการพัฒนาครู นักเรี ยน ผูบ้ ริ หาร ทั#งนี# เป็ นโอกาสดีทีประเทศไทยและ
ประเทศจี นได้ร่ ว มมื อกัน เพื อจัด การพัฒ นาการเรี ย นการสอนภาษาจี นที มี คุ ณ ภาพ โดยได้รั บ
ความร่ วมมือสนับสนุ นจากศูนย์พฒั นาและอบรมครู สอนภาษาจีนแห่ งมหาวิทยาลัยปั กกิ งนอร์ มอล
ในการแลกเปลียนการศึกษาตลอดถึงการผูกสัมพันธ์ฉนั ท์มิตรระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน
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ดังนั#น เพือเป็ นการพัฒนาศักยภาพการดําเนิ นโครงการจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ
ของสถานศึ กษาให้เป็ นโรงเรี ยนนําร่ องในการใช้ภาษาจี นอย่างมี คุณภาพ มี สือนวัตกรรมวิธีการ
จัดการการเรี ยนการสอนได้มาตรฐาน และการสอบวัดระดับความรู ้ ภาษาจีน Hanyu Shuiping
Kaoshi (HSK) ทีส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างการใช้ภาษาจีน เพือการสื อสารและเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกิดแก่เยาวชนไทยในการใช้ภาษาจีน (กระทรวงศึกษาธิ การ. ออนไลน์. 2554)
ดัง นั#น เพื อเพิ มขี ด ความสามารถของการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที มี ค วามสํ า คัญ
รัฐบาลไทยควรพัฒนาและส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจีน เนื องจากการเรี ยนการสอนภาษาจีน
ในประเทศไทยยังขาดประสิ ทธิ ภาพ รัฐบาลควรมีนโยบายส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจีน คือ
การกํา หนดนโยบาย การจัด ทํา แผนยุท ธศาสตร์ ส นับ สนุ น งบประมาณ การประชุ ม สัม มนา
การพัฒนาครู อาจารย์ การปรับปรุ งแบบเรี ยน สื อการเรี ยนการสอน กระทรวงศึกษาธิ การได้แต่งตั#ง
คณะทํางานเสนอแผนยุท ธศาสตร์ ป รั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนภาษาจี น เพื อเพิ มความสามารถ
ในการแข่ ง ขันของประเทศ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ป รั บ ปรุ ง ร่ า งข้อ เสนอแนะของหน่ ว ยงาน
ที เกี ยวข้อ ง 8 หน่ ว ยงาน ได้แ ก่ กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร สํา นัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) สํานัก งานคณะกรรมการพัฒนา
ข้าราชการ (กพร.) กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
สํา นัก งานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรื อน (ก.พ.) และสํา นัก งานงบประมาณ ทุ ก หน่ วยงาน
เห็ นชอบตามร่ า งยุท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาจี น เพื อเพิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551 ก : 34)
ปั จ จุ บ ันสภาพการจัด การเรี ย นการสอนของโรงเรี ย นเอกชนที สอนภาษาจี น ในด้า น
หลักสู ตรภาษาจีนยังไม่มีความชัดเจน โรงเรี ยนจัดทําหลักสู ตรการเรี ยนการสอนภาษาจีนเอง และ
การจัดการเรี ยนการสอนไม่มีความต่อเนื องในการศึกษาแต่ละชั#น เพราะโรงเรี ยนบางแห่ งเปิ ดสอน
ในระดับชั#นประถมศึ กษา บางโรงเรี ยนสอนระดับ ชั#นมัธยมศึ กษา โรงเรี ย นหลายแห่ งเปิ ดสอน
ภาษาจี นทั#งที ขาดความพร้ อมด้านบุ คลากร ขาดทักษะในการถ่ ายทอดความรู ้ และประสบการณ์
แบบเรี ยน สื อการสอนทีจะสามารถให้ผเู ้ รี ยนมีความสนุ กสนาน และกรรมการบริ หารโรงเรี ยนจีน
ทีเข้ามาบริ หารเป็ นนักธุ รกิ จไม่มีความรู ้ ความสามารถด้านการศึกษาจึ งไม่มีการส่ งเสริ มการสอน
ภาษาจี น เท่ า ที ควร ขาดการจัดระบบหรื อระเบี ย บแบบแผนที ดี เนื องจากเป็ นเพราะต้องการ
ตอบสนองกระแสนิยมการเรี ยนการสอนภาษาจีนของสังคมไทย ปั ญ หาดัง กล่ า วซึ งมี ผ ลกระทบ
ต่ อ การจัด การศึกษา (ศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551 ข : 1-27)
ดัง นั# น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารตระหนั ก ถึ ง ความจํา เป็ นดั ง กล่ า วจึ ง ได้ ก ํา หนดแผน
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจีน เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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โดยได้รับความร่ วมมือและข้อคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์จากผูเ้ กียวข้องทั#งภาครัฐและเอกชนเห็นควร
จัดประชุมสัมมนาระดับชาติ เพือสร้างความเข้าใจ และพิจารณาแนวทางการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ภาษาจีนร่ วมกัน เพือสร้างความพร้อม ความเข้มแข็งในการพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาจีนซึ งต้อง
อาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายทั#งจากภาครัฐและเอกชน ในอนาคตกรมวิชาการจะเตรี ยมการเรื อง
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนภาษาจี นในระดับต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์ เพื อให้ค นไทยสามารถ
ใช้ภาษาจีนได้ (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2546 ก : 70)
ในส่ วนของสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั#นพื#นฐานได้กาํ หนดเรื องการส่ งเสริ ม
การสอนภาษาจีนเป็ นแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2549-2553) เข้าเป็ นแผนของกระทรวงศึกษาธิ การ
โดยในปี 2550 มี เป้ าหมาย ดัง นี# 1) พัฒนาระบบบริ หารจัดการ 2) ปรั บ ปรุ ง และพัฒนาระบบ
การเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพ 3) ส่ งเสริ มวิชาการให้ได้มาตรฐาน 4) พัฒนาการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 5) พัฒนานัก เรี ย นที มี ค วามสามารถทางภาษาจี นให้เชี ยวชาญ รวมทั#ง เพิ มศัก ยภาพ
การเรี ยนรู ้ดว้ ย IT- Learning System
ในภาคตะวันออกมีโรงเรี ยนทีเปิ ดสอนภาษาจีน จํานวน 7 โรงเรี ยน ประกอบด้วย
1) โรงเรี ยนตังเอ็ง จังหวัดจันทบุรี
2) โรงเรี ยนเหลียนหัว จังหวัดนครนายก
3) โรงเรี ยนเจียหมิน จังหวัดปราจีนบุรี
4) โรงเรี ยนสมาคมสงเคราะห์วทิ ยา (หนานเฉี ยวเสี ยะเสี# ยว) จังหวัดฉะเชิงเทรา
5) โรงเรี ยนบูรพาวิทยา จังหวัดชลบุรี
6) โรงเรี ยนบุญญวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
7) โรงเรี ยนจิ#นฮั#ว จังหวัดชลบุรี
ดังนั#น เพือสนองตอบต่อความต้องการของชุ มชนทีเห็ นถึงความสําคัญของการใช้ภาษาจีน
สถานศึกษามีการจัดการเรี ยนการสอนทีมีความหลากหลาย เช่ น จัดทําหลักสู ตรการสอนภาษาจีนเอง
โดยใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐานของกลุ่มสาระต่างประเทศเป็ นแนวทาง และยังไม่เป็ น
มาตรฐานเดี ย วกัน ส่ ว นด้า นการสอนยัง ขาดสื อการสอนที ดี (ศู น ย์จี น ศึ ก ษา สถาบัน เอเชี ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551 ข : 40-55)
เนื องจากในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเปิ ดตลาดการค้าเสรี ร่วมกับประเทศในกลุ่มอาเซี ย
ดังนั#น การส่ งเสริ มการเรี ยนภาษาจึงเป็ นเครื องมือทีสําคัญทีทําให้มนุ ษย์ติดต่อสื อสารกันได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสอนในโรงเรี ยนที สอนภาษาจีนมาเป็ นเวลาหลายปี แต่ยงั พบว่า
การเรี ยนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยยังมีปัญหาทางการบริ หารและการเรี ยนการสอน ดัง นั#น
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาสภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรี ยนประเภท
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การศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
สําหรับใช้เป็ นแนวทางการศึกษากําหนดนโยบาย เป้ าหมาย การกําหนดความต้องการ การแสวงหา
การจัดสรร การควบคุ ม และการประเมิ นการใช้ ตามกรอบแนวคิ ดหลัก การบริ หารทรั พ ยากร
ทางการศึกษา
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั#งนี# มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี#
1. เพื อศึ กษาสภาพปั ญหาทรั พยากรการบริ หารสํา หรั บ การสอนภาษาจี นในโรงเรี ย น
ประเภทการศึ ก ษาสงเคราะห์ สัง กัดสํา นัก บริ หารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
ในภาคตะวันออก ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู สอนภาษาจีน
2. เพือเปรี ยบเทียบสภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรี ยน
ประเภทการศึ ก ษาสงเคราะห์ สัง กัดสํา นัก บริ หารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
ในภาคตะวันออก ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู สอนภาษาจีน 4 ด้าน คือ การบริ หาร
บุคคล การบริ หารงบประมาณ การบริ หารวัสดุและอุปกรณ์ และการบริ หารจัดการ
ประโยชน์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั#งนี#เพือให้ได้ขอ้ มูลสภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หารสําหรับการสอนภาษาจีน
ในโรงเรี ยนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออก เพือใช้เป็ นแนวทางวางแผนพัฒนาสนับสนุ น ส่ งเสริ มให้สถานศึกษา
ได้ดาํ เนิ นการบริ หารทรัพยากรการบริ หารให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึ#น
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
1. ประชากรทีใช้ ใ นการวิจั ยวิจั ย ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา จํา นวน 40 คน
ครู สอนภาษาจีน จํานวน 48 คน รวมทั#งหมด 88 คน ทีอยูใ่ นโรงเรี ยนประเภทการศึกษาสงเคราะห์
สังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก จํานวน 7 โรงเรี ยน
ในจังหวัดจันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
2. กลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึก ษา ครู สอนภาษาจี น
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู สอนภาษาจีน ดังนี#
2.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เลือกแบบเจาะจง จํานวน 40 คน
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2.2 ครู ส อนภาษาจี น กํา หนดกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยใช้ต ารางของเครจซี และมอร์ แ กน
(Krejcie & Morgan. 1970 : 607-610) ประชากรจํานวน 55 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 47 คน
ตัวแปรทีศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกเป็ นดังนี#
1.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
1.2 ครู สอนภาษาจีน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรี ยน
ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออก จําแนกเป็ น 4 ด้านดังนี#
2.1 การบริ หารบุคคล
2.2 การบริ หารงบประมาณ
2.3 การบริ หารวัสดุและอุปกรณ์
2.4 การบริ หารจัดการ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
การวิจยั ครั#งนี# มีนิยามศัพท์เฉพาะทีเกียวข้องกับงานวิจยั ดังต่อไปนี#
1. สภาพปั ญหา หมายถึ ง สิ งที มี อยู่หรื อเป็ นอยู่ หรื อกํา ลัง ดํา เนิ นอยู่ใ นปั จจุ บ นั ที เป็ น
อุปสรรค ขัดข้องหรื อเป็ นสิ งทีไม่พึงประสงค์ทีเกิ ดขึ# นในการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยนประเภท
การศึ ก ษาสงเคราะห์ สั ง กัด สํ า นัก บริ ห ารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนในภาค
ตะวันออก
2. ทรั พ ยากรการบริ ห าร หมายถึ ง ทรั พ ยากรตามปั จ จัย การบริ ห าร 4 ด้า น ตาม
หลักการบริ หารทรัพยากรจําแนกได้ 4 ด้านดังนี#
2.1 การบริ หารบุคคล (Personnel Management) หมายถึง กระบวนการในการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลทีมีอยูใ่ ห้สามารถสอนภาษาจีนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ การวางแผน การจัด
องค์กร การจัดการเกียวกับบุคคล การประสานงาน การควบคุมงาน การจัดทําหลักสู ตร การกําหนด
อัตรากําลัง การสรรหา การจัดสรรหน้าที การมอบหมายหน้าที การประเมินการปฏิบตั ิงาน การแก้ไข
ปรั บ ปรุ ง และพัฒนาบุ ค คล ดัง นั#น การบริ หารเป็ นสิ งสํา คัญ ของการบริ ห าร เพื อให้ส ามารถ
ปฏิบตั ิงานในหน้าทีได้เต็มศักยภาพ
2.2 การบริ หารงบประมาณ (Budget Management) หมายถึง เป็ นสิ งสนับสนุ นทีช่วยให้
การดํา เนิ นงานที เกี ยวกับ การบริ หารงบประมาณ วัส ดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที งานสารบรรณ
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การจัด สรร การใช้งบประมาณทีได้รับให้ถูกต้องตามระเบียบ มีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุม้ ค่า
ประหยัดและเกิดประโยชน์ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพือให้เป็ นไปตามระเบียบ
และง่ายต่อการตรวจสอบ เพือให้การสอนภาษาจีนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.3 การบริ หารวัสดุและอุปกรณ์ (Material Management) หมายถึง เป็ นปั จจัยทีเอื#ออํานวย
ใช้เป็ นตัวกลางในกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารระหว่างผูส้ ่ งกับผูร้ ับ จากการกํา หนดนโยบาย
และวางแผน การวางแผนพัฒนาอาคารและสิ งแวดล้อม การวิเคราะห์การใช้ ความต้องการการแสวงหา
ทรัพยากร การใช้การลงทะเบียน และแจกจ่ายวัสดุ การประเมินการใช้วสั ดุ และการปรับปรุ งอาคาร
สถานทีวัสดุและอุปกรณ์ทีมีอยูใ่ นโรงเรี ยนให้เพียงพอกับความต้องการ
2.4 การบริ หารจัดการ (Administration Management) หมายถึ ง การจัดการเกียวกับ
อาคารสถานทีของโรงเรี ยนให้สามารถสนองกับความต้องการในการใช้ ได้แก่ การกําหนดนโยบาย
และวางแผนการใช้ การวิเคราะห์และกําหนดความต้องการ การจัดสรรบุคคล งบประมาณ วัสดุและ
อุ ปกรณ์ การดู แล และจัดดู แลบํารุ งรั กษา อาคารเรี ยน อาคารประกอบห้องเรี ยน ห้องพิเศษและ
ห้องบริ ก ารต่าง ๆ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่าตามเกณฑ์ปริ มาณและตรงตามมาตรฐาน จัดให้มี
เอกสารการใช้อาคาร และจัดทําประวัติการบํารุ งรักษา และสรุ ปประเมินผลอย่างชัดเจน เพือพร้อม
จัดการเรี ยนการสอนได้เสมอ
3. โรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง โรงเรี ยนทีจัดให้การศึกษาแก่บุคคลที มี
ลัก ษณะพิ เศษหรื อผิด ปกติ ท างร่ า งกายสติ ปั ญ ญา หรื อ จิ ต ใจ ที จัด เป็ นรู ป แบบการศึ ก ษาพิ เ ศษ
หรื อโรงเรี ย นที จัดให้ก ารศึ ก ษาแก่ บุ ค คลผูย้ ากไร้ ห รื อ ผูท้ ี เ สี ย เปรี ย บทางการศึ ก ษาในลัก ษณะ
ต่าง ๆ ทีจัดเป็ นรู ปแบบการศึกษาสงเคราะห์ ในการศึกษาครั#งนี#อยูใ่ น 5 จังหวัด มี 7 โรงเรี ยน ดังนี#
3.1 จัง หวัดจันทบุรี โรงเรี ยนตังเอ็ง
3.2 จัง หวัดนครนายก โรงเรี ยนเหลียนหัว
3.3 จัง หวัดปราจีนบุรี โรงเรี ยนเจียหมิน
3.4 จัง หวัดฉะเชิงเทรา โรงเรี ยนสมาคมสงเคราะห์วทิ ยา (หนานเฉี ยวเสี ยะเสี# ยว)
3.5 จัง หวัดชลบุรี โรงเรี ยนบูรพาวิทยา โรงเรี ยนบุญญวิทยาคาร โรงเรี ยนจิ#นฮั#ว
4. ผู้บริ หารสถานศึ กษา หมายถึ ง ผูท้ าํ หน้าทีบริ หารโรงเรี ยนในตําแหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการ
รองผูอ้ าํ นวยการ ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ และหัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
5. ครู ทีสอนภาษาจีน หมายถึ ง ผูท้ าํ หน้าทีจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนทั#งสัญชาติไทย
และสัญชาติ จีนในโรงเรี ยนประเภทการศึ กษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครั#งนี# ผวู ้ ิจยั ศึกษาสภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หารสําหรับการสอนภาษาจีน
ในโรงเรี ยนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออก โดยนําแนวคิดเกียวกับทรัพยากรการบริ หาร 4 ด้าน มาเป็ นกรอบความคิด
ในการวิจยั ดังนี#
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2. ครู สอนภาษาจีน

สภาพปั ญ หาทรั พ ยากรการบริ หารสํา หรั บ
การสอนภาษาจี น ในโรงเรี ยนประเภท
การศึ ก ษาสงเคราะห์ สั ง กัด สํา นั ก
บริ หารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การศึ ก ษาเอกชนในภาคตะวัน ออก
ตามหลัก การบริ หารทรั พ ยากร 4 ด้าน ดังนี#
1. การบริ หารบุคคล
2. การบริ หารงบประมาณ
3. การบริ หารวัสดุแ ละอุปกรณ์
4. การบริ หารจัดการ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ศึกษาสภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หารสําหรับการสอน
ภาษาจี น ในโรงเรี ยนประเภทการศึ ก ษาสงเคราะห์ สั ง กัด สํ า นั ก บริ หารงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
สมมุติฐานในการวิจัย
ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา และครู ส อนภาษาจี น ในโรงเรี ยนประเภทการศึ ก ษาสงเคราะห์
สังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก มีความคิดเห็นต่อ
สภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หารสําหรับการสอนภาษาจีนแตกต่างกัน

