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บทที 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
การศึกษาสภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรี ยนประเภท
การศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตํารา ทฤษฎี และงานวิจยั ที/เกี/ยวข้องดังนี1
1. การบริ หารการศึกษาและการบริ หารโรงเรี ยน
1.1 ความหมายการบริ หารการศึกษา
1.2 ความหมายของการบริ หารโรงเรี ยน
1.3 ความสําคัญของการบริ หารโรงเรี ยน
2. ทรัพยากรการบริ หารการศึกษา
2.1 ความหมายทรัพยากรการบริ หารการศึกษา
2.2 ความสําคัญของทรัพยากรทางการศึกษา
2.3 การจัดการทรัพยากร
2.4 องค์ประกอบของการบริ หารทรัพยากร
3. การบริ หารบุคคล
3.1 ความหมายการบริ หารบุคคล
3.2 ความสําคัญการบริ หารบุคคล
3.3 กระบวนการบริ หารบุคคล
4. การบริ หารวัสดุและอุปกรณ์
4.1 ความหมายการบริ หารวัสดุและอุปกรณ์
4.2 ความสําคัญการบริ หารวัสดุและอุปกรณ์
4.3 กระบวนการบริ หารวัสดุและอุปกรณ์
5. การบริ หารงบประมาณ
5.1 ความหมายการบริ หารงบประมาณ
5.2 ความสําคัญการบริ หารงบประมาณ
5.3 กระบวนการบริ หารงบประมาณ
6. การบริ หารจัดการ
6.1 ความหมายการบริ หารจัดการ
6.2 ความสําคัญการบริ หารจัดการ
6.3 กระบวนการบริ หารจัดการ
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7. การบริ หารโรงเรี ยนเอกชน ประเภทการศึ กษาสงเคราะห์ สังกัดสํา นักบริ หารงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
7.1 พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชนและกฎหมายเกี/ยวกับโรงเรี ยนเอกชน
7.2 โรงเรี ยนเอกชนกับการปฏิรูปการศึกษา
7.3 โรงเรี ยนประเภทการศึกษาสงเคราะห์
7.4 สภาพและปั ญหาโรงเรี ยนเอกชนสอนภาษาจีนในปั จจุบนั
8. การจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
8.1 ความหมายของการจัดการเรี ยนการสอน
8.2 การจัดการเรี ยนการสอนสอนภาษาจีนในประเทศไทย
8.3 โรงเรี ยนเอกชนสอนภาษาจีนในประเทศไทย
9. งานวิจยั ที/เกี/ยวข้อง
9.1 งานวิจยั ต่างประเทศ
9.2 งานวิจยั ในประเทศ
การบริหารการศึกษาและการบริหารโรงเรียน
ความหมายการบริหารการศึกษา
ผูบ้ ริ หารการศึกษาเป็ นผูน้ าํ ที/ทาํ ให้กระบวนการดําเนิ นงานในโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา
เป็ นไปด้วยดี ซึ/ งมีคุณสมบัติของนักบริ หารต้องมีทกั ษะในการบริ หารจึงจะสามารถบริ หารการศึกษา
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีผใู ้ ห้ความหมายการบริ หารการศึกษาไว้หลายประการมี ดังนี1
ทองใบ สุ ดชารี (2548 : 152-153) กล่าวว่า การบริ หารการศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ที/ ผูบ้ ริ หารใช้ศิ ล ปะและกลยุท ธ์ การดํา เนิ นการสรรหา คัดเลื อกและบรรจุ บุ ค คลที/ มี คุ ณ สมบัติ
เหมาะสมให้ปฏิ บตั ิ งานในองค์การพร้ อมทั1งสนใจการพัฒนาธํารงรั กษาให้ส มาชิ ก ที/ ป ฏิ บ ตั ิ ง าน
ในองค์การเพิ/มพูนความรู ้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที/ดีในการทํางาน และยังรวม
ไปถึ งการแสวงหาวิธีการที/ ทาํ ให้สมาชิ กในองค์การที/ตอ้ งพ้นจากการทํางานด้วยเหตุ ทุพพลภาพ
เกษียณอายุ หรื อเหตุอื/นใดในงานให้สามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
สมาน อัศวภูมิ (2549 : 85) กล่าวว่า การบริ หารทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการและ
กิจกรรมที/สามารถใช้ในการบริ หารงานในทุกระบบองค์การ ข้อแตกต่าง คือ หน่วยงานหรื อองค์การ
ที/จะบริ หารนั1นมีภารกิจหลักอะไร เช่ น การบริ หารการศึกษา ภารกิจหลักก็คือ การบริ หารจัดการศึกษา
ซึ/ งมีกิจกรรมหลักคือการจัดการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ดังนั1น ผูบ้ ริ หารการศึกษา
มี ห น้ า ที/ ห ลัก คื อ การจัด ให้ มี ก ระบวนการและกิ จ กรรมทางการศึ ก ษา เพื/ อ ให้ ผู ้เ รี ย นได้รั บ
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ประสบการณ์ และการเรี ยนรู ้ ตามจุ ดมุ่ง หมายหรื อวัตถุ ป ระสงค์ที/ กาํ หนดไว้ ในการบริ หารงาน
ในความรับผิดชอบ ผูบ้ ริ หารต้องใช้ภาวะผูน้ าํ ในการระดมทรัพยากรทั1งหลายทั1งปวงในการดําเนิ นงาน
ตามภารกิจขององค์การให้เป็ นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและวัตถุประสงค์ที/กาํ หนดไว้
พรหมเมศว์ คําผาบ (2550 : 9) กล่าวว่า การบริ หารการศึกษา หมายถึง กระบวนการที/ใช้
ทั1งศาสตร์ และศิลป์ ที/ทาํ ให้งานต่าง ๆ ลุล่วงหรื อสําเร็ จโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดด้วย
วิธี ก ารตามกระบวนการ ซึ/ ง ผูบ้ ริ ห ารต้องอาศัย ทั1ง อํา นาจ หน้า ที/ ภาวะผูน้ าํ ทัก ษะและความรู ้
ทางการบริ หารมาดําเนิ นการให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที/ต1 งั ไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ได้ประสิ ทธิ ผล
สรุ ปได้ว่า การบริ หารการศึกษา หมายถึ ง กระบวนการทางการบริ หารและกิ จกรรม
ที/ ส ามารถใช้ใ นการบริ หารงานในระบบองค์การ โดยใช้ทรั พยากรให้เกิ ดประโยชน์สู งสุ ดด้วย
วิธี ก ารตามกระบวนการให้ ลุ ล่ ว งหรื อสํ า เร็ จตามวัตถุ ป ระสงค์ที/ ก าํ หนดไว้ และสามารถนํา มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเกี/ยวกับการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความหมายของการบริหารโรงเรียน
การบริ หารโรงเรี ยนได้มีนกั การศึกษา และหน่วยงานที/เกี/ยวข้องได้ให้ความหมาย แนวคิด
ไว้ในทัศนะที/แตกต่างกันในรายละเอียด ดังนี1
เฉลิมชัย สมท่า (2547 : 6-7) กล่าวว่า การบริ หารโรงเรี ยน หมายถึง กิจกรรมทางการศึกษา
ที/จะต้องทําอย่างเป็ นกระบวนการ เพื/อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที/ต1 งั ไว้
นพพงษ์ บุญจิตราดุล (ออนไลน์. 2554) กล่าวว่า การบริ หารโรงเรี ยน หมายถึง กิจกรรม
ต่า ง ๆ ที/ บุ ค คลหลายคนร่ ว มมื อ กัน ดํา เนิ น การ เพื/อ พัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ความรู ้ ความสามารถ
พฤติกรรม และคุณธรรม เพื/อให้มีค่านิ ยมตรงกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนต่าง ๆ ที/อาศัย
การควบคุ มสิ/ งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิ คต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
เพื/อให้บุคคลพัฒนาตามเป้ าหมายของประเทศ
สรุ ปได้วา่ การบริ หารโรงเรี ยนเป็ นกิจกรรมทางการศึกษาที/ทาํ เป็ นกระบวนการ เพื/อให้
บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที/ต1 งั ไว้คือการพัฒนาสมาชิ กหรื อผูร้ ับบริ การทางการศึกษาให้เป็ นผูม้ ีคุณภาพ
ที/สังคมต้องการ และเป็ นภารกิ จที/สําคัญของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที/ตอ้ งสามารถนําองค์กรให้อยู่รอด
ต้องกําหนดแผนงานวิธีการ ตลอดจนขั1นตอนต่าง ๆ ในการปฏิ บตั ิงานไว้อย่างมีระบบ โดยมี
งบประมาณจากรัฐใช้ทรัพยากรให้คุม้ ค่าทั1ง คน เงิน เวลาและทรัพย์สิน เพราะหากระบบบริ หาร
ภายในโรงเรี ยนไม่ดี จะมีผลกระทบกระเทือนต่อส่ วนอื/น ๆ ได้ ดังนั1นความสําเร็ จหรื อความล้มเหลว
ในการบริ หารโรงเรี ยนจึงขึ1นอยูก่ บั สมรรถภาพของผูบ้ ริ หารเป็ นสําคัญ
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ความสํ าคัญของการบริหารโรงเรียน
การบริ หารโรงเรี ยนเป็ นเรื/ องที/มีความสําคัญ เพราะเป็ นเรื/ องเกี/ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิงาน
ขององค์ก รที/ มุ่ ง ไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ ของการทํา กิ จ กรรมทางการศึ ก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตาม
เป้ าหมาย ดังนี1
จันทรานี สงวนนาม (2545 : 26) กล่าวว่า การบริ หารโรงเรี ยนมีความสําคัญต่อความอยูร่ อด
ขององค์ก ร การเรี ย นรู ้ เ รื/ อ งการบริ ห ารองค์ก รจะช่ วยให้ องค์ก รสามารถกํา หนดวัตถุ ป ระสงค์
เป้ าหมายของงานบุคลากร ตลอดจนการดําเนินงานอย่างเหมาะสม
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545 : 29) กล่าวว่า การบริ หารโรงเรี ยนมีความสําคัญต่อการปฏิรูป
สถานศึกษา จะประสบความสําเร็ จได้ก็ต่อเมื/อผูบ้ ริ หารมีคุณลักษณะต่อไปนี1 คือ มีความสามารถ
ทางการบริ หาร มีภาวะผูน้ าํ และมีวสิ ัยทัศน์
นริ นทร์ ภาระศรี (ออนไลน์. 2554) กล่าวว่า การบริ หารโรงเรี ยนมีความสําคัญในการที/จะ
นําการปฏิ รูปการศึกษาสู่ ความสําเร็ จได้ จึงมีความจําเป็ นและเป็ นความสําคัญที/จะต้องให้ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนได้ตระหนัก และมีความรู ้ ความเข้าใจในเรื/ องการปฏิรูปการศึกษา สามารถเป็ นผูน้ าํ ในการ
ปฏิรูปอย่างแท้จริ ง
สรุ ป ได้ว่า การบริ หารโรงเรี ย นมี ค วามสํา คัญต่ อการปฏิ รูป สถานศึ ก ษาสู่ ค วามสํา เร็ จ
ผูบ้ ริ หารต้องมีความรู ้ ความเข้าใจและสามารถบริ หารจัดการศึกษา เพื/อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
ให้ทนั ต่อการเปลี/ ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ช่ วยให้บุคคลที/ปฏิ บตั ิงานในองค์กรมีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบตั ิงาน สามารถดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้
ทรัพยากรการบริหารการศึกษา
ความหมายทรัพยากรการบริหารการศึกษา
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของทรัพยากรการบริ หารการศึกษาไว้ต่าง ๆ กัน
ดังนี1
วิเชียร ทองน้อย (ออนไลน์. 2552) กล่าวว่า ทรัพยากรการบริ หารการศึกษา หมายถึง สิ/ งต่าง ๆ
ที/ ท าํ ให้ก ารจัด การศึ ก ษาบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ โดยทัว/ ไปทรั พ ยากรเพื/ อการศึ ก ษาที/ เป็ นพื1 นฐาน
ประกอบด้วย ทรัพยากรมนุ ษย์ (Human Resource) ทรัพยากรทางการเงิน (Money Resource) ทรัพยากร
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ (Material Resource) และทรัพยากรการบริ หารจัดการ (Management Resource)
สุ กญั ญา สี หาโภชน์ (ออนไลน์. 2553) กล่าวว่า ทรัพยากรการบริ หารการศึกษา หมายถึ ง
การเร่ งระดมทรั พยากรจากบุ ค คลชุ ม ชนท้องถิ/ นหน่ วยงานและองค์ก รภาครั ฐและเอกชนมาใช้
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ในการจัดและพัฒนาการศึกษา โดยมีเป้ าหมาย คือ โรงเรี ยนมีทรัพยากรเพื/อใช้ในการจัดและพัฒนา
การศึกษาอย่างพอเพียง
ทิพวรรณ หล่อสุ วรรณรัตน์ (ออนไลน์. 2550) กล่าวว่า ทรัพยากรการบริ หารการศึกษา
(Resources) ได้แก่ วัตถุ และเครื/ องใช้ เพื/อประกอบการดําเนิ นงานรวมไปถึ งความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรในการบริ หารสามารถแบ่งแยกได้เป็ น 4 ประเภท หรื อเรี ยกย่อว่า 4 M’s ดังนี1
มนุ ษย์ (Man) เงิน (Money) วัสดุเครื/ องใช้ (Materials and Equipments) ความสามารถในการจัดการ
(Management)
สรุ ปได้วา่ ทรัพยากรการบริ หารการศึกษา หมายถึง สิ/ งต่าง ๆ ที/จะทําให้การจัดการศึกษา
บรรลุวตั ถุประสงค์ สามารถแบ่งแยกได้เป็ น 4 ประเภท หรื อเรี ยกย่อว่า 4 M’s ดังนี1 มนุ ษย์ (Man)
เงิน (Money) วัสดุเครื/ องใช้ Materials and quipments) ความสามารถในการจัดการ (Management)
ความสํ าคัญของทรัพยากรทางการศึกษา
ปรี ชา คัมภีรปกรณ์ (2547 : 12-15) ได้กล่าวถึงทรัพยากรทางการศึกษามีความสําคัญเนื/ องจาก
เป็ นเครื/ องมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาไว้ดงั นี1
1. เพื/อสนับสนุ นในการดําเนิ นกิจกรรม กิจกรรมทุกกิจกรรมจําเป็ นต้องได้รับทรัพยากร
ไม่วา่ จะเป็ น คน เงิน วัสดุ หรื อสิ/ งอื/น ๆ หากไม่มีทรัพยากรการดําเนิ นกิจกรรมก็ไม่สามารถดําเนิ น
ไปได้
2. เพื/อเป็ นการเพิ/มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการดําเนิ นงาน ในการจัดสรร
ทรัพยากรให้แก่หน่ วยงาน โดยพยายามจัดหาทรัพยากรที/ มีประสิ ทธิ ภาพสู งในการทํางาน ได้แก่
การจัดสรรเทคโนโลยีสูงในการทํางาน
3. เพื/อเป็ นการควบคุมการดําเนินงานขององค์การ หรื อผูร้ ับผิดชอบการบริ หารทรัพยากร
ดําเนิ นงานเฉพาะในภารกิจที/มอบหมาย หรื อกระทําภารกิจในช่ วงเวลาที/กาํ หนดเห็นได้ในการบริ หาร
ทรั พยากรการเงิ นที/ หน่ วยงานที/ เกี/ ยวข้องกับการบริ หารจะจัดสรรทรั พยากร เพื/อดําเนิ นกิ จกรรม
แทนการให้งบประมาณทั1งหมดของแผนงานหรื อโครงการ
4. เพื/ อเป็ นการกระจายทรั พ ยากร ในการดํา เนิ นงานของหน่ วยงานต่ าง ๆ ดัง นั1นการ
บริ หารทรั พ ยากรขั1นตอน คื อ การจัดสรรทรั พ ยากรที/ มี ความจํา เป็ นที/ ตอ้ งนํามาใช้ เพื/ อกระจาย
ทรั พ ยากรไปยัง หน่ วยงานที/ มี ค วามต้องการ โดยอาศัย เกณฑ์ต่า ง ๆ ในการบริ หาร เช่ น เกณฑ์
ความรี บด่วนของงาน เกณฑ์ความสอดคล้องกับนโยบายหรื อภารกิ จหลัก และเกณฑ์ความจํากัด
ของทรัพยากร เป็ นต้น
ประเวศ วะสี (2550 : 34) กล่าวว่า ทรัพยากรทางการศึกษามีความสําคัญต่อการศึกษา
ทุกประเภท ทุกระดับ และองค์กรต่าง ๆ ควรเห็นคุณค่า เพื/อส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
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ซึ/ งเป็ นการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต โดยมี เป้ าหมายในการพัฒนาตนเองให้ส มบูรณ์ ตามความต้องการ
ของสังคมอย่างมีความสุ ข
สนอง โลหิ ตวิเศษ และสุ นทร สุ นนั ท์ชยั (2553 : 47) กล่าวว่า ทรัพยากรทางการศึกษา
มี ความสํา คัญ ซึ/ งเป็ นแนวทางการจัดการศึ กษา เพื/อการพัฒนาที/ ยง/ั ยืน และสามารถนํามาแก้ไ ข
สถานการณ์หรื อวิกฤตต่าง ๆ ของสังคม
ไพฑูรย์ ลินลารัตน์ (2553. ออนไลน์) ได้ให้แนวทางการจัดการศึกษาดังนี1
1. Criticlity-Based คือ สอนให้มองไกลในแง่ดีให้มีความคิดวิจารณญาณ รู ้จกั วิเคราะห์
หาเหตุผล
2. Creativity-Based คือ สอนให้พฒั นาตัวเองให้เต็มที/ตามศักยภาพรู ้จกั สร้างสรรค์ส/ิ งใหม่
3. Productivity-Based คือ สอนให้มองที/ผลงาน ให้รู้จกั สร้างผลิตคิดอะไรใหม่ ๆ
4. Responsibility-Based คือ สอนให้รู้จกั ตัวเองเสี ยสละให้ผลักดันสังคมให้กา้ วหน้าด้วย
มือของเรา
สรุ ปได้ว่า ทรัพยากรทางการศึกษามีความสําคัญ คือ เป็ นสิ/ งที/อาํ นวยความสะดวก เพิ/ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทํากิจกรรมขององค์การ เพื/อให้องค์การดําเนิ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิ ทธิ ผล
การจัดการทรัพยากร
จําเริ ญ จิตรหลัง (ออนไลน์ : 2555) ทรัพยากรที/มีความสําคัญในการบริ หารงาน เพื/อให้
บรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมายในการดํา เนิ นงานหรื อ กิ จกรรมขององค์ก ร ซึ/ งมี ห ลัก ที/ จ ะนํา มา
พิจารณา ดังนี1
1. ความพอเพียง (Adequacy) ในด้านปริ มาณของทรั พยากรจะต้องสมดุ ลหรื อมี ความ
พอเพียงกับภารกิ จ ในบางกรณี ภารกิ จเป็ นตัวกําหนดทรัพยากร แต่ถา้ ทรัพยากรมีจาํ กัดก็อาจเป็ น
ตัวกํา หนดภารกิ จได้เช่ นกัน ในการใช้ท รั พยากรต้องพิจารณาถึ งต้นทุ นกับผลผลิ ตด้วยว่า จะคุ ้ม
หรื อไม่
2. ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) ในการดําเนินงานใด ๆ จะมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ พิจารณา
ได้จากเป้ าหมายเป็ นสํา คัญ เช่ น งานราชการมี เป้ าหมายที/ ใ ห้ป ระชาชนมี ค วามสุ ข ความพอใจ
ดังนั1น ประสิ ทธิ ภาพจึงวัดได้จากความพึงพอใจ
3. ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) คําว่าประสิ ทธิ ภาพกับประสิ ทธิ ผลมี ความแตกต่างกัน
กล่าวคือ ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการทํางานให้สําเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ โดยยึดหลักประหยัดในการใช้
ทรัพยากร สําหรับประสิ ทธิ ผลคํานึ งถึ งความสําเร็ จของงานตามวัตถุ ระสงค์เช่ นกัน แต่การปฏิ บตั ิงาน
อาจไม่ประหยัดหรื อไม่มีประสิ ทธิ ภาพก็ได้ เพราะยึดเอาเป้ าหมายของงานเป็ นหลัก
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4. คุ ณภาพ (Quality) คุ ณภาพของทรัพยากรมีความสัมพันธ์กบั ภารกิ จขององค์กร หาก
ทรั พยากรมี คุณภาพ เช่ น วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรื อเครื/ องใช้อยู่ในสภาพเก่ า ชํารุ ด
ย่อ มเป็ นอุ ป สรรคต่ อ การบริ ห ารงาน หรื อแม้แ ต่ บุ ค ลากรไม่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และไม่ มี
ประสบการณ์ก็ทาํ ให้งานล่าช้า และเกิดความเสี ยหาย
ทรัพยากรมีความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชี วิตการพัฒนาทรัพยากรเป็ นจุดมุ่งหมายหลัก
ประการหนึ/ งเพื/ อ แก้ไ ขปั ญ หาที/ มี ผ ลกระทบ จึ ง ได้ก ํา หนดแผนงานความร่ ว มมื อ เพื/ อ พัฒ นา
ทรัพยากร
กระทรวงศึ กษาธิ การ (ออนไลน์. 2555 ก) กล่ าวว่า การเตรี ยมความพร้ อมสู่ ประชาคม
อาเซี ยนของประเทศไทยให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยจัดทําแผนปฏิ บตั ิการ 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558) เพื/อ
เตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน การจัดทําข้อมูลผลกระทบเชิ งบวกและเชิ งลบ แนวทาง
การเตรี ย มความพร้ อมในการดํา เนิ นการตามเป้ าหมายและพันธกรณี ด้า นประชาคม สั งคมและ
วัฒนธรรม (ASCC Blueprint) ดังนั1นการจัดทําแผนปฏิ บตั ิ การ 3 ปี เพื/อเตรี ยมความพร้ อมเข้า สู่
ประชาคมอาเซี ยน โดยมีเป้ าหมายในการพัฒนาทรัพยากร (ASCC Blueprint) 4 ประเด็น คือ
1. ประชาชนเข้าถึงโอกาสอย่างเที/ยงธรรมในการพัฒนามนุษย์
2. การลงทุนในด้านการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3. การฝึ กอบรมและการสร้างขีดความสามารถ
4. การใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ เชิงประยุกต์และเทคโนโลยี
ในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม และในโอกาสนี1 ได้มอบแนวทางในการจัดทําแผน
ปฏิบตั ิการ 3 ปี เพื/อเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ของกระทรวงศึกษาธิ การไว้ ดังนี1
1. ให้ความสําคัญกับการศึกษา โดยเน้นการเรี ยนการสอนทางไกลและการศึกษาตลอดชี วิต
คุณภาพการศึกษา การศึกษาเพื/อเด็กยากจน และพิการ การรณรงค์เพื/อการไม่รู้หนังสื อ การสร้ าง
อัตลักษณ์ และโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
2. การลงทุ น ในด้ า นการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การอบรม
ภาษาอัง กฤษและภาษาจีน การปรับ หลัก สู ตรอาเซี ย น โดยจัดทําหลัก สู ตรการเรี ย นขั1นพื1 นฐาน
เป็ นภาษาอัง กฤษ การถ่ า ยโอนหน่ ว ยการเรี ย นของระดับ อุ ด มศึ ก ษา การจัด งบประมาณด้า น
การศึกษา และมุ่งพัฒนาครู
3. การส่ งเสริ มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึ ง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิ งประยุกต์โดยเน้นการส่ งเสริ มการเรี ยนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
การเรี ยนการสอนผ่า นแท็บเล็ต การเรี ย นการสอนผ่านดาวเที ยม และการใช้ระบบ E-learning
แนวทางเหล่านี1 ไปคิดทําแผนการปฏิบตั ิการ และโครงการต่างๆ เพื/อให้สอดคล้องกับเป้ าหมายและ
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ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิ การและอาเซี ยน โดยต้องนําไปเปรี ยบเทียบระหว่างหน่วยงานในสังกัด
และประเทศสมาชิ กอาเซี ยน เพื/อหาผลกระทบทั1งทางบวก และทางลบ และทําการประชาสัมพันธ์
แผนปฏิ บ ัติ ก าร กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที/ เ กี/ ย วกับ การเตรี ยมความพร้ อ มสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของ
กระทรวงศึกษาธิ การผ่านสื/ อช่องทางต่าง ๆ เพื/อสร้างการรับรู ้ที/ตรงกันของประชาชน
สรุ ปได้วา่ การจัดการทรัพยากร คือ การจัดการทรัพยากรในการบริ หารให้มีความสมดุลย์
เพื/อประโยชน์สูงสุ ดในการบริ หารจัดการ โดยยึดหลักความพอเพียง ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
และคุณภาพ
องค์ ประกอบของการบริหารทรัพยากร
การบริ หารจําเป็ นต้องใช้ทรัพยากรหรื อปั จจัยในการผลิต ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐหรื อเอกชน
หากปราศจากทรัพยากรองค์กรก็ไม่สามารถดําเนิ นภารกิ จให้บรรลุ เป้ าหมายได้ ทรัพยากรจึงเป็ น
ตัวกลางที/จะนําภารกิจขององค์กรไปสู่ ความสําเร็ จ ซึ/ งเป็ นองค์ประกอบพื1นฐานของการดําเนิ นงาน
และได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้กล่าวถึ งองค์ประกอบของการบริ หารไม่ว่าองค์การภาครั ฐหรื อ
เอกชนหรื อแม้แต่สถานศึกษาก็มีองค์ประกอบต่าง ๆ ในการบริ หาร
เมตต์ เมตต์การุ ณ์จิต (2547 : 42-44) ได้ให้แนวคิดด้านการบริ หารทัว/ ไปว่าเป็ นปั จจัยสําคัญ
ที/จาํ เป็ นใช้ในการบริ หารมี 4 ประการ คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และวิธี
หรื อการจัดการ (Method or Management) ซึ/ งเรี ยกว่า 4 M’s
รุ จิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545 : 7) กล่ าวว่า การบริ หารงานทุ ก ประเภท
ในองค์การต้องมีปัจจัยหรื อทรัพยากรพื1นฐานทางการบริ หาร ปั จจัยสําคัญของการบริ หารโดยทัว/ ไป
มีอยู่ 4 ประการ ที/รู้กนั ในนามของ 4 M’s ได้แก่
1. คน (Man) ได้แก่ บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลในองค์การที/ร่วมทํางาน
2. เงิน (Money) ได้แก่ งบประมาณที/ใช้ในการบริ หารทุก ๆ ส่ วนขององค์การ
3. วัสดุส/ิ งของ (Material) ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ เครื/ องมือที/ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
4. การจัดการ (Management) ได้แก่ การบริ หารงานขององค์การที/นาํ โดยผูบ้ ริ หาร
บรรยงค์ โตจินดา (2546 : 30) กล่าวถึงองค์ประกอบของการบริ หารมีดงั นี1
1. วัตถุประสงค์ที/แน่นอน (Objectives) จะต้องรู ้วา่ จะดําเนิ นการไปทําไม เพื/ออะไร และ
ต้องการทําอะไรจากการดําเนินการ เช่น ต้องมีวตั ถุประสงค์ในการให้บริ การ หรื อในการผลิตต้องรู ้
ว่าจะผลิ ตเพื/อใคร ต้องการผลตอบแทนเช่ นใด ถ้าหากไม่มีเป้ าหมาย หรื อวัตถุ ประสงค์แล้ว ก็ไม่
มี ประโยชน์ ที/จะบริ หาร การดําเนิ นงานต่าง ๆ จะไม่มีผ ลสําเร็ จ เพราะไม่มีเป้ าหมายกํา หนดไว้
แน่นอน
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2. ทรั พ ยากรในการบริ ห าร (Resources) ได้แ ก่ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละเครื/ อ งใช้ เพื / อ
ประกอบการดําเนินงานไปถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริ หารสามารถแบ่งได้ 4
ประเภท ได้แก่
2.1 คน (Man)
2.2 เงิน (Money)
2.3 วัสดุและอุปกรณ์ (Material)
2.4 การจัดการ (Management)
3. มีการประสานงานระหว่างกัน หรื อเรี ยกได้ว่ามีปฏิ กิริยาระหว่างกัน กล่าวคือ เป้ าหมาย
และวัตถุ ประสงค์รวมทั1งทรัพยากรในการบริ หารทั1ง 4 ประเภท ดังกล่าว ต้องมีการความสัมพันธ์
ซึ/ ง กันและกัน หรื อกล่ า วได้ว่า ต้องมี ระบบการทํา งานร่ ว มกัน และจะต้อ งมี ก ารทํา งานร่ ว มกัน
ที/เกิดขึ1นจริ ง ๆ ด้วยการนําเอาปั จจัยทั1งหลายเบื1องต้นมาไว้ร่วมกันไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกันไม่เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างกันการบริ หารไม่เกิดขึ1น
สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบของการบริ หารทรัพยากรที/สําคัญ คือ การบริ หารบุคคล งบประมาณ
วัสดุและอุปกรณ์ และการจัดการ ทุกฝ่ ายต้องให้ความร่ วมมือ ประสานงานเป็ นอันหนึ/ งอันเดียวกัน
เพื/อให้งานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
การบริหารบุคคล
ความหมายการบริหารบุคคล
การบริ ห ารบุ ค คลเป็ นกระบวนการในการจัด การทรั พ ยากรบุ ค คลที/ มี อ ยู่ ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ได้มีผใู ้ ห้ความหมายของการบริ หารบุคคลไว้หลายแนวความคิด ดังนี1
บรรยงค์ โตจินดา (2546 : 10) กล่าวว่า การบริ หารบุคคล คือ ใช้บุคคลต้องมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยอาศัยทรั พยากรร่ วมอื/ น ๆ เช่ น เงิ น วัส ดุ อุ ป กรณ์ เครื/ องจัก ร ที/ มี อยู่อย่า งจํา กัด ได้สัดส่ วน
ที/สัมพันธ์กนั และใช้หลักการบริ หารงานเป็ นที/ยอมรับของผูป้ ฏิบตั ิในกับองค์การ ให้เกิ ดความพอใจ
ในการปฏิบตั ิงาน มีการพัฒนาคุ ณภาพ การประเมินผล การธํารงรักษาทรัพยากรบุคคล มีการจ่าย
ค่าตอบแทนสวัสดิการ และประโยชน์เกื1อกูล แก่บุคคลที/อยูใ่ นองค์การ การสร้างกําลังใจ สร้างจริ ยธรรม
และทัศนคติต่อองค์การ หรื อวัฒนธรรมที/เหมาะสม เพื/อให้ได้ผลงานตามที/ตอ้ งการ
ไพพรรณ ศุกนรั ตน์ชัย (2547 : 55) ได้กล่าวถึ งการบริ หารบุคคลว่าเป็ นการจัดบุคคล
ปฏิ บตั ิงานในองค์การหรื อหน่วยงาน เพื/อให้ปฏิบตั ิงานให้สําเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ที/วางไว้ หน้าที/
การจัดคนเข้าทํางานนับว่าเป็ นหน้าที/สําคัญอย่างยิ/งต่อกระบวนการทํางานในอนาคต เพราะการจัด
บุ ค คลเป็ นการกํา หนดให้ บุ ค คลได้ ป ฏิ บ ัติ ง านในองค์ ก ารหรื อในหน่ ว ยงานให้ สํ า เร็ จ ตาม
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วัตถุประสงค์ที/วางไว้ และผลการดําเนิ นงานจะเป็ นไปในรู ปใดย่อมขึ1นอยูก่ บั ความรู ้ความสามารถ
ของคนงานที/เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานต่าง ๆ
นพพงษ์ บุ ญจิ ตราดุ ล (2548 : 52) กล่ าวถึ งการบริ หารบุ คคลว่าหมายถึ ง การใช้บุ ค คล
ให้ทาํ งานให้ได้ผลดีที/สุด โดยใช้เวลาน้อยที/สุดและสิ1 นเปลื1 องเงิ นวัสดุ ในการทํางานนั1น ๆ น้อยที/สุด
ในขณะเดี ยวกันคนที/ เราใช้น1 ันมี ความสุ ข มี ความพอใจที/ จะให้บ ริ การ และพอใจที/ จะทํางานที/
ผูบ้ ริ หารต้องการ
กระทรวงศึกษาธิ การ (2552 : 48) กล่าวถึงการบริ หารบุคคลว่าเป็ นสิ/ งที/สําคัญในสถานศึกษา
เพื/อดูแลอํานวยความสะดวกในโรงเรี ยน สร้างขวัญกําลังใจ ดูแลการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์อนั พึงมีพึงได้
ของบุคลากร ดําเนิ นการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม และพัฒนาความรู ้ ความสามารถให้กบั บุคลากร เช่ น
การจัดการปฐมนิ เ ทศ เพื/ อ ให้ ท ราบภาระงาน เมื/ อเริ/ ม เข้า สู่ อ งค์ก รจัด ทํา เอกสารแนะแนวทาง
ปฏิบตั ิงาน จัดการนิ เทศภายใน เพื/อทบทวนบทบาทหน้าที/ความรับผิดชอบ จัดการประชุ มสัมมนา
ศึกษาดูงาน เพื/อเพิ/มพูนทักษะและศักยภาพในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากร จัดระบบประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน เพื/อนําข้อมูลที/ได้ไปใช้ปรับปรุ งการทํางานอย่างต่อเนื/อง
อัจฉรา สัง ข์สุ วรรณ (ออนไลน์. 2554) กล่ า วถึ ง การบริ หารบุ ค คลว่า มี บ ทบาทสํา คัญ
ในทุ ก ขั1น ตอนของกระบวนการบริ หาร ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์ก าร การจัดการ
เกี/ ยวกับบุคคล การประสานงาน และการควบคุ มงาน ดังนั1น การจัดการเกี/ ยวกับคนเป็ นสิ/ งสําคัญ
ของการบริ หาร เพื/อให้สามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที/ได้เต็มศักยภาพ
สรุ ป ได้ว่า การบริ ห ารบุ ค คล หมายถึ ง การจัด การเกี/ ย วกับ คนในองค์ก ารให้ส ามารถ
ปฏิ บตั ิงาน เพื/อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลต่อองค์การ และมีความสุ ข มี ความพอใจในการ
ปฏิบตั ิหน้าที/ของตน
ความสํ าคัญการบริหารบุคคล
การบริ หารบุคคลเป็ นการใช้กลยุทธ์เชิ งรุ กที/มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื/ องและการจัดการ
บุ ค คลนั1น จะเปลี/ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว ไปตามเวลาและสถานการณ์ จึ ง ต้อ งมี ก ารพัฒ นาและ
ปรับปรุ ง ดังนั1นการบริ หารบุคคลเป็ นปั จจัยที/มีความสําคัญ ดังนี1
กระทรวงศึกษาธิ การ (2546 ข : 51) กล่าวถึงความสําคัญของการบริ หารบุคคลในสถานศึกษา
ว่า เป็ นภารกิ จสํ า คัญที/ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถปฏิ บ ตั ิ ง าน เพื/ อตอบสนองภาระของ
สถานศึกษา เพื/อดําเนิ นการด้านบริ หารงานบุคลากรให้เกิ ดความคล่องตัว อิ สระภายใต้กฎหมาย
ระเบียบเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชี ย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551 ก : 98) กล่าวถึ งการพัฒนา
คุณภาพครู อาจารย์ ควรดําเนินการดังนี1
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1. โรงเรี ยนรัฐและโรงเรี ยนเอกชนที/สอนภาษาจีนคัดเลื อกครู ชาวไทยที/สอนภาษาจีน
ได้อย่างมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการ พร้ อมทั1งสร้ างความมัน/ คงในหน้าที/การงาน โดยการ
บรรจุในตําแหน่งอัตราที/เหมาะสมและเพิ/มเงินเดือนครู ผสู ้ อน
2. มี ก ารพัฒนาครู ผูส้ อนอย่างต่อเนื/ อง โดยการจัดอบรมเทคนิ ค การสอน ความรู ้ ด้า น
ภาษาและวัฒนธรรมทั1งในและต่างประเทศ
3. จัดสร้างห้องปฏิบตั ิการด้านภาษาและจัดหาสื/ อการเรี ยนการสอนที/ทนั สมัย
4. จัดหาครู อาสาสมัครชาวจีนที/มีคุณภาพจํานวนพอเหมาะอย่างต่อเนื/องมากกว่าที/ผา่ นมา
5. จัดทุ นการศึกษาให้กบั ครู และนักเรี ยนที/ มีผลงานดี สําหรั บศึ กษาต่อในประเทศไทย
หรื อประเทศจีน เพื/อเสริ มสร้างบรรยากาศและกําลังใจผูเ้ รี ยนผูส้ อนภาษาจีนให้ดีข1 ึน
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ (2552 : 18-21) ได้กล่าวถึงการพัฒนา
คุ ณ ภาพครู ยุค ใหม่ ว่า เป็ นผูท้ ี/ เอื1 ออํา นวยให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ้ เป็ นวิช าชี พ ที/ มี คุ ณ ค่ า มี ระบบ
กระบวนการผลิ ต และพัฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที/ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน
เหมาะสมกับ การเป็ นวิช าชี พ ชั1นสู ง สามารถดึ ง ดู ดคนเก่ ง คนดี มี ใ จรั ก ในวิช าชี พ ครู ม าเป็ นครู
คณาจารย์ มีปริ มาณครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ และสามารถ
จัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื/ อง
มี ส ภาวิช าชี พ ที/ เข้มแข็ง บริ หารการจัดการตามหลัก ธรรมาภิบ าล เพื/ อพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชี วิตที/ดี มีความมัน/ คงในอาชี พ มีขวัญกําลังใจ อยูไ่ ด้อย่างยัง/ ยืน
กําหนดแนวทางการปฏิรูป ดังนี1
1. การพัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรการหลักดังนี1
1.1 ปรั บระบบการผลิ ต การคัดสรร ค่า ตอบแทน ให้ส ามารถดึ ง ดู ดคนเก่ ง มี ใ จรั ก
ในวิช าชี พ มาเป็ นครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึ กษา เช่ น มี ระบบการให้ทุนการศึ กษาแก่
ผูเ้ รี ยนดี มีใจรักมาเป็ นครู และรับประกันบรรจุเป็ นข้าราชการครู เมื/อสําเร็ จทางการศึกษา
1.2 ให้สถาบันอุดมศึกษาที/เน้นความเป็ นเลิศด้านการผลิตครู วิจยั และพัฒนาเกี/ยวกับครู
รวมทั1งมีระบบประกันและรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาครู และสถาบันผลิตครู
1.3 วางแผนการผลิต การพัฒนา และการใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
อย่า งเป็ นระบบให้ส อดคล้องกับ ความต้องการ ทั1ง ระดับ พื1 น ฐาน อาชี ว ศึ ก ษา และอุ ด มศึ ก ษา
ทั1งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
1.4 จัดระบบเพื/ อให้ผูเ้ รี ย นสํา เร็ จการศึ กษาสาขาอื/ นที/ มี ใ จรั ก ในวิช าชี พ มาเป็ นครู
รวมทั1ง ส่ ง เสริ มให้ส ถานศึ ก ษาระดมทรั พ ยากรบุ ค คล ภู มิ ปั ญญาท้องถิ/ น ปราชญ์ช าวบ้า น และ
ผูท้ รงคุณวุฒิในชุมชน ท้องถิ/น เพื/อเป็ นผูส้ อนและพัฒนาการเรี ยนรู ้
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2. การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรการหลัก ดังนี1
2.1 ปรั บปรุ งและพัฒนาระบบและเกณฑ์การประเมิ นสมรรถนะวิชาชี พครู ให้เชื/ อมโยง
กับความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนและเรี ยนรู ้ เพื/อพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2.2 เร่ งรัดตั1งกองทุนพัฒนาและกองทุนส่ งเสริ มครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2.3 พัฒนาครู คณาจารย์ โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานสามารถจัดการเรี ยนการสอนที/เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การพัฒนาครู ประจําการที/สอนไม่ตรงวิชาเอกให้สามารถจัดการเรี ยนการสอน
อย่างมีคุณภาพ มีระบบมาตรฐานการจูงใจให้ครู คณาจารย์ ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรทางการศึกษา
ได้พฒั นาอย่างต่อเนื/อง
3. การใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรการหลักดังนี1
3.1 คืนครู ให้แก่นกั เรี ยนโดยลดภาระงานอื/นที/ไม่จาํ เป็ น และจัดให้มีบุคลากรสนับสนุ น
ให้เพียงพอ เพื/อให้ครู ได้ทาํ หน้าที/พฒั นาผูเ้ รี ยนอย่างเต็มที/และมีโอกาสพัฒนาอย่างต่อเนื/อง
3.2 ปรับปรุ งเกณฑ์กาํ หนดอัตราครู พิจารณาจากภาระงาน จัดให้มีจาํ นวนครู พอเพียง
ตามเกณฑ์และมีวฒ
ุ ิตรงตามวิชาที/สอน
สถาบันเพิ/มผลผลิตแห่งชาติ (ออนไลน์. 2555) กล่าวถึงความสําคัญของการบริ หารบุคคล
เกี/ยวกับศักยภาพของคนในองค์กร ซึ/ งเป็ นสิ/ งสําคัญที/ได้รับการดูแล การพัฒนาบุคคลนั1นจําเป็ นต้อง
ใช้เวลาอย่า งมาก โดยเฉพาะในการพัฒนาในเชิ งพฤติ กรรม และทักษะความรู ้ ที/ต้องพัฒนา คื อ
ทักษะด้านภาษา เพื/อให้มีศกั ยภาพดังนั1นจึงต้องเตรี ยมความพร้อมในด้านภาษา เพื/อสามารถสื/ อสาร
กันได้อย่างราบรื/ น
สรุ ปได้วา่ การบริ หารบุคคลมีความสําคัญเพราะการบริ หารบุคคลเป็ นวิธีการให้ได้บุคคล
ที/ มีความสามารถเข้าทํา งานในองค์ก าร และส่ ง เสริ ม ความมัน/ คงแก่ สัง คม ประเทศชาติ เพราะ
ในองค์ก รใดที/ ก ารบริ หารบุ ค คลมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ความขัดแย้ง ระหว่า งองค์ก ารกับ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน
จะไม่เกิ ดขึ1 นการดําเนินงานย่อมมีประสิ ทธิ ภาพ
กระบวนการบริหารบุคคล
กระบวนการบริ หารบุค คลเป็ นการจัดการบุค คลที/คดั เลื อกมาตามระบบให้เข้าทํา งาน
ในตําแหน่ งหน้าที/ที/เหมาะสมให้คนที/มีปฏิ บตั ิงานมีจิตใจทุ่มเทให้กบั งาน รับผิดชอบงานอย่างจริ งจัง
จัดระบบสวัสดิการ กําหนดอัตราเงิ นเดือน เงิ นประจําตําแหน่ง ฝึ กอบรมให้มีความรู ้ความสามารถ
ในการทํางาน การที/จะทําให้บรรลุผลตามที/ตอ้ งการ มีนกั วิชาการกล่าวไว้ดงั นี1
จี ร พัน ธ์ พิ ม พ์พ นั ธ์ (2546 : 59) กล่ า วถึ ง กระบวนการการบริ ห ารบุ ค คลเป็ นวิธี ก าร
บริ หารงานบุคคลที/จาํ แนกออกเป็ นขั1นตอนในการดําเนิ นงานก่อน หลัง ทั1งนี1 เพื/อการดําเนิ นงาน
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ของโรงเรี ยนเป็ นไปอย่างราบรื/ น และคนมี ความพร้ อมที/ จะปฏิ บตั ิงานให้โรงเรี ยนได้สําเร็ จตาม
เป้ าหมายและได้กาํ หนดกระบวนการบริ หารบุคคลในโรงเรี ยนไว้ 4 ขั1นตอน คือ
1. ศึ กษาสภาพปั จจุ บ นั ปั ญหา และความต้องการ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจะต้องศึ กษาสภาพ
ปั จจุบนั ปั ญหา และความต้องการ โดยศึกษาจากสภาพจริ ง เช่น โรงเรี ยนต้องการบุคคลเพิ/มหรื อไม่
ความรู ้ ความสามารถที/ ตอ้ งการมีคุณสมบัติอย่างไร วิชาเอก วุฒิการศึ กษา ความถนัดในการสอน
ประสบการณ์ และความสามารถพิเศษ งานที/ตอ้ งรับผิดชอบอื/น ๆ เป็ นต้น
2. การวางแผนบริ หารงานบุ คคล การวางแผน เป็ นการกําหนดการล่ วงหน้าว่าในการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านนั1น จะทํา อะไรก่ อ น หลัง เมื/ อ ไร ใครเป็ นผู ท้ าํ ผู ป้ ฎิ บ ตั ิ จ ะปฏิ บ ตั ิ อ ย่า งไร โดยนํา
สภาพปั จ จุ บ นั ปั ญหามาวางแผนแก้ปัญหาให้สอดคล้องกัน กําหนดแนวทางและรู ปแบบร่ วมกับ
บุ ค คลในโรงเรี ย น เพื/ อ ให้ เข้า ใจถู ก ต้องตรงกัน เช่ น กํา หนดความต้อ งการของบุ ค คล จํา นวน
ความรู ้ ความสามารถและคุ ณสมบัติพิเศษ จัดบุ คคลเข้าปฏิ บตั ิ งานตามความรู ้ ความสามารถและ
ความถนัด จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ให้ความรู ้ความสามารถดีข1 ึน มีโครงการพัฒนาคนอย่างต่อเนื/อง
3. ปฏิ บตั ิงานตามแผนบริ หารบุคคล การปฏิ บตั ิตามแผนงานบุคคลเป็ นการปฏิ บตั ิงาน
ตามที/ กาํ หนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ/งในธรรมนู ญโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารควรดําเนิ นการ โดยให้ปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญ ญัติ ค รู และระเบี ย บของราชการ ควบคุ ม ดู แล กํา กับ ติ ดตาม ก่ อนปฏิ บ ตั ิ ง าน
ระหว่างปฏิ บตั ิงาน และหลังปฏิ บตั ิงานอย่างสมํ/าเสมอและต่อเนื/ อง ให้คาํ แนะนํา ชี1 แจงและเป็ น
ที/ปรึ กษาแก่ครู
4. การติดตามและประเมินผลการบริ หารบุคคล การติดตามและประเมินผลเป็ นการติดตาม
การปฏิ บตั ิงานอย่างมีระบบ จัดทําอย่างสมํ/าเสมอและต่อเนื/ อง เพื/อจะได้ทราบผลอันแท้จริ งของ
แต่ละบุคคลที/ทาํ งาน ซึ/ งวิธีการดําเนินการโดยให้มีผรู ้ ับผิดชอบต่อการประเมินผลในแต่ละแผนงาน
ควบคุมดูแล การใช้เครื/ องมือในการประเมินผลให้ๆได้ผลดีมีประสิ ทธิ ภาพสู ง ให้มีการประเมินผล
ตามที/กาํ หนดไว้อย่างสมํ/าเสมอและต่อเนื/ อง ให้มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื/อนําไปปรับปรุ ง
แก้ไขและพัฒนาให้ดียง/ิ ขึ1น
นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2547 : 53) กล่าวถึงการบริ หารด้านบุคคลมี 4 ประการ คือ
1. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร หมายถึง กระบวนการสรรหาด้านบุคคลภายนอก
หรื อการเลื อกด้านบุ คคลคนภายในเข้ารั บตําแหน่ งเป็ นครู เริ/ มตั1งแต่การวางแผนกําลังด้านบุ คคล
การสรรหาการเลือกสรร การบรรจุแต่งตั1ง การทดลองปฏิบตั ิงาน
2. การธํารงรักษาบุคคล หมายถึง การที/จะทําให้บุคคลในโรงเรี ยนทํางานด้วยความเต็มใจ
ตามกําลังความสามารถ เริ/ มตั1งแต่ การปฐมนิ เทศ การจัดบุคคลเข้าทํางาน การนิ เทศงาน การประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน การพิจารณาความดีความชอบ การเสริ มสร้างวินยั และการร้องทุกข์
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3. การพัฒ นาบุ ค คล หมายถึ ง การทํา ให้ เ กิ ด การเลี/ ย นแปลงปรั บ ปรุ งในหน้ า ที/
ประกอบด้วย การประชุมปฏิบตั ิการ การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ
4. การให้ พ ้น จากงาน หมายถึ ง การให้ ค นในโรงเรี ย นออกจากหน้ า ที/ ก ารเป็ นครู
ประกอบด้วย การลงโทษทางวินยั การลาออก การลาสิ กขา โรงเรี ยนบอกเลิกสัญญาจ้าง ถึงแก่กรรม
การเกษียณอายุ ตลอดจนทุพพลภาพ
สรุ ปได้ว่า กระบวนการบริ หารบุคคล คือ การใช้บุคคลให้ทาํ งานให้ได้ผลดี ที/สุดโดยมี
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การธํารงรักษาบุคคล การพัฒนาบุคคล การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ การบริ หารบุคคลอย่างยุติธรรม
การบริหารวัสดุและอุปกรณ์
ความหมายการบริหารวัสดุและอุปกรณ์
การบริ หารวัสดุ และอุ ปกรณ์ เป็ นการจัดการทรั พ ยากรในด้า นอาคารสถานที/ วสั ดุ และ
อุปกรณ์ การกําหนดนโยบายและวางแผน การวิเคราะห์การใช้ ความต้องการการแสวงหาทรัพยากร
การลงทะเบี ยนและแจกจ่ายวัสดุ การประเมิ นการใช้วสั ดุ และการปรั บปรุ ง มี นักวิชาการได้ใ ห้
ความหมายการบริ หารวัสดุและอุปกรณ์ที/หลากหลายดังนี1
กิดานันท์ มลิทอง (2545 : 43) กล่าวถึงสื/ อการสอนว่าหมายถึง ตัวกลางที/ช่วยนํา และ
ถ่ า ยทอดความรู ้ จากครู ผูส้ อน หรื อจากแหล่ ง ความรู ้ ไ ปยัง นัก เรี ย น เพื/ อให้ส ามารถบรรลุ ถึ ง
วัตถุ ประสงค์การเรี ยนที/ต1 งั ไว้ โดยทุกสิ/ งทุกอย่างรอบตัวไม่วา่ จะเป็ นคน ความคิด สัตว์ สถานที/
เหตุการณ์ สิ/ งของ ถือเป็ นสื/ อการเรี ยนรู ้ได้ท1 งั สิ1 นขึ1นอยูก่ บั ว่าเรี ยนรู ้จากสิ/ งนั1น ๆ หรื อนําสิ/ งเหล่านั1น
เข้ามาสู่ การเรี ยนรู ้หรื อไม่
สุ ราษฎร์ พรมจันทร์ (ออนไลน์. 2554) กล่าวถึงสื/ อการสอนหมายถึง สิ/ งต่าง ๆ ที/ใช้เป็ น
ตัวกลางในกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารระหว่างผูส้ ่ งกับผูร้ ับ (ครู กบั ผูเ้ รี ยน) ซึ/ งอาจเป็ น
คําพูดคําเขียน รู ปภาพ สัญลักษณ์ หรื อสี หน้าท่าทาง
หวน พินธุ พนั ธ์ (ออนไลน์. 2556) ได้กล่าวว่า อาคารสถานที/เป็ นปั จจัยที/เอื1ออํานวยให้การ
เรี ยนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุ ด เพื/อให้ได้โรงเรี ยนที/ดี การวางแผนพัฒนาอาคารและสิ/ งแวดล้อม
จึงเป็ นสิ/ งจําเป็ นอย่างยิง/
สรุ ปได้ว่า การบริ หารวัสดุและอุปกรณ์ หมายถึ ง การวางแผนการใช้หรื อวิธีการทํางาน
อย่า งเป็ นระบบ โดยมี อ าคารสถานที/ สื/ อ การสอน หรื อ เทคโนโลยีต่ า ง ๆ ที/ ใ ช้เ ป็ นตัว กลาง
ในกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารระหว่างผูส้ ่ งกับผูร้ ับซึ/ งอาจเป็ น รู ปภาพ สัญลักษณ์ หรื อสัตว์
เหตุการณ์ สิ/ งของ บริ หารจัดการเพื/อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรี ยนที/ต1 งั ไว้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ความสํ าคัญการบริหารวัสดุและอุปกรณ์
ความสําคัญการบริ หารวัสดุ และอุ ปกรณ์ เป็ นเครื/ องมื อสํา คัญอย่างหนึ/ งช่ วยให้ผูเ้ รี ย น
สามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั1นการบริ หารวัสดุ และอุปกรณ์ จึงมีความสําคัญ ซึ/ งมี
นักวิชาการกล่าวไว้ดงั นี1
ธี ระ รุ ญเจริ ญ (2550 : 33) ได้กล่าวว่า การบริ หารงานในสถานศึกษามีความสําคัญกับบริ บท
และทรัพยากรสิ/ งแวดล้อมที/มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาให้เกิดความ
สมบูรณ์ทุก ๆ ด้าน เพราะอาคารสถานที/ของโรงเรี ยนเป็ นองค์ประกอบสําคัญที/จะช่วยให้การเรี ยน
การสอนดําเนิ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ยิ/งผูบ้ ริ หารมุ่งเน้นให้การเรี ยนการสอนบรรลุ ผลอย่าง
สมบูรณ์มากเพียงใดก็ยิ/งจําเป็ นต้องจัดอาคารสถานที/ของโรงเรี ยนให้อยูใ่ นสภาพที/ดี ถูกหลัก เอื1อต่อ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มากที/สุด
สุ รศักดิr ปาเฮ (ออนไลน์. 2555 ข) ได้กล่าวว่า การนําเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื/อการศึกษา
เป็ นกลยุทธ์ แนวทางที/ ช่วยแก้ไขปั ญหาและอุ ปสรรคทางการศึ กษานานาประการให้หมดสิ1 นไป
เช่น ปั ญหาผูด้ อ้ ยโอกาสทางการเรี ยนชนบทห่ างไกล การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์สื/อการเรี ยนการสอน
ที/จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ง่าย บรรลุ ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร ประหยัดทั1ง
เวลาและทรั พยากรการลงทุ นต่าง ๆ การพัฒนาการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั เป็ นสิ/ งสําคัญที/ ตอ้ ง
ตระหนักในการสร้างความพร้อม เพื/อการพัฒนาการจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวตั น์ โดยการปรับใช้
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพบริ บทให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ (ออนไลน์. 2555) กล่าวถึงการบริ หารงานหรื อการ
จัดการองค์กรมีความจําเป็ นต้องใช้ศาสตร์ ในการบริ หารงาน เนื/ องจากโลกในยุคปั จจุบนั มีการแข่งขัน
ในเชิงบริ หารงาน และการพัฒนาองค์กร ให้บรรลุผลตามเป้ าหมายขององค์กร จึงมีหลักการบริ หาร
สมัยใหม่เข้ามาเป็ นกลยุทธ์ หรื อหลักการในการบริ หารจัดการมาผสมผสานและประยุกต์ใช้กบั
หลักการบริ หารจัดการ เพราะถือว่า การที/จะใช้หลักการ วิธีการ หรื อเทคนิ ค ดั1งนั1นการบริ หารจัดการ
ที/ยง/ั ยืนและดํารงความเป็ นอยูร่ ่ วมกันโดยสันติสุข ซึ/ งเป็ นแนวทางที/มีความสอดคล้องกับหลักการ
บริ หารงานสมัยใหม่ จําเป็ นต้องอาศัยวิทยาการด้านการจัดการบริ หารเข้ามาสนับสนุ นองค์กรเพื/อ
เสริ มพลังการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ (บุคคล) ขององค์กร
อย่างต่อเนื/ องสมํ/าเสมอ รวมทั1งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุ นด้านฐานข้อมูล การสร้ าง
บุ ค ลากรในองค์ก รให้ มี ค วามสามารถในการบริ ห ารจัด การ มี ก ารตรวจสอบ ประเมิ น ผล
การปฏิบตั ิงานอย่างสมํ/าเสมอ การสร้างความเป็ นธรรม ความเสมอภาคในองค์กร การสร้างทีมงาน
ที/มีประสิ ทธิ ภาพ มีการประสานประโยชน์ สร้างความร่ วมมือ การกระจายอํานาจที/เหมาะสมจะเป็ น
แนวทางในการบริ หารจัดการสมัยใหม่ เพื/อนําองค์กรเข้าสู่ โลกาภิวตั น์ และความได้เปรี ยบในเชิ ง
แข่งขันของระบบทุนนิยมในปั จจุบนั ซึ/ งไม่อาจหลีกเลี/ยงได้
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สรุ ป ได้ว่า การบริ หารวัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ เป็ นสิ/ ง สํา คัญที/ ผูบ้ ริ หารต้องดํา เนิ น การหา
แนวทางแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคทางการบริ หาร ซึ/ งเป็ นสิ/ งสําคัญที/ช่วยให้การจัดการศึกษาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุ ดทางการจัดการศึกษา
กระบวนการบริหารวัสดุและอุปกรณ์
กระบวนการบริ หารวัสดุและอุปกรณ์เป็ นกระบวนการที/นาํ วัสดุและอุปกรณ์มาใช้กบั การ
ดําเนินการให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด มีดงั นี1
กระทรวงศึกษาธิ การ (2548 : 162) กล่าวว่า บทบาทของผูบ้ ริ หารด้านการบริ หารอาคาร
สถานที/ และสิ/ ง แวดล้อมในสถานศึ กษา ถื อเป็ นสิ/ ง สําคัญที/ ผูบ้ ริ หารต้องมี ความรู ้ ความสามารถ
วางแผนจัดสร้างอาคารสถานที/ การใช้ศาสตร์ และศิลป์ ในการดําเนิ นการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เป็ นไป
ตามขั1น ตอนของการบริ ห าร การใช้ส ถานที/ ใ ห้เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด การบํา รุ ง รั ก ษาอาคาร
การควบคุมดูแลการใช้อาคารสถานที/ การประสานงาน การบริ การด้านต่าง ๆ ที/เกี/ยวกับอาคารสถานที/
ให้บรรลุเป้ าหมายที/วางไว้ และการประเมินผลการใช้อาคารสถานที/ เพื/อเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจ
ในการบริ หารของผูบ้ ริ หาร การสนองตอบความต้องการของผูใ้ ช้ท1 งั นัก เรี ย นและครู บุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษา ชุ ม ชนได้อ ย่า งเหมาะสมอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การบริ ห ารอาคารสถานที/ แ ละ
สิ/ ง แวดล้อ มในสถานศึ ก ษาเป็ นปั จ จัย สํา คัญ ทั1ง ทางตรงและทางอ้อ มต่ อ การเสริ ม บรรยากาศ
ในการเรี ย นรู ้ และจะเกิดผลอย่างไรขึ1นอยูก่ บั สมรรถภาพในการบริ หารของผูบ้ ริ หารเป็ นสําคัญ ซึ/ ง
องค์ประกอบของความสําเร็ จส่ วนหนึ/ ง คือ การบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร ได้แก่ ทักษะการบริ หาร
ซึ/ งเกิดจากการนําความรู ้ความชํานาญมาดําเนิ นการจนทําให้เกิดประสิ ทธิ ผล ทักษะการบริ หารเป็ น
วิธีการหรื อกลยุทธ์ในการบริ หารงานให้ประสบความสําเร็ จ และผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูท้ ี/เก่งคิด เก่งคน
และเก่ ง งาน ควบคู่ ก ันไปในการบริ หารอาคารสถานที/ และสิ/ ง แวดล้อมในสถานศึ ก ษา ทั1ง การ
วางแผนอาคารสถานที/ การใช้อาคารสถานที/ การบํา รุ งรั กษาอาคารสถานที/ การควบคุ ม การใช้
อาคารสถานที/ แ ละการประเมิ น ผลการใช้ อ าคารสถานที/ เพื/ อ ให้ ง านอาคารสถานที/ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชี ย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551 ก : 39-95) กล่าวว่า ปั จจุบนั
หลัก สู ต รการเรี ย นภาษาจี น ไม่ มี ค วามต่ อ เนื/ อ งในแบบเรี ย นและสื/ อ การสอนที/ ใ ช้ก ัน ทั/ว ไปไร้
หลัก เกณฑ์ แ ละขาดมาตรฐาน ยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนปั จ จุ บ ัน ต้อ งการพัฒ นา
หลักสู ตรภาษาจีนให้เหมาะสมแต่ละระดับการศึกษาเป็ นงานที/ร่วมมือกับจีน โดยประเทศไทยไม่ได้
จัดสรรงบประมาณให้ ในทางปฏิ บ ตั ิ ฮน/ั ปั1 นของประเทศจี นซึ/ งไม่ได้รู้เรื/ องระบบการศึ กษาของ
ประเทศไทย จะขอความร่ วมมือจากฝ่ ายประเทศไทย จัดทําหลักสู ตร แบบเรี ยน สื/ อการสอนให้
ประเทศไทย ฝ่ ายประเทศไทยมีงบประมาณ เช่น จัดพิมพ์เอกสาร ฝ่ ายประเทศจีนซึ/ งเป็ นส่ วนหนึ/ ง
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ของความช่ วยเหลื อประเทศไทยเช่ นเดี ยวกับงานส่ งเสริ ม พัฒนาและจัดหาสื/ อการเรี ยนการสอน
ซึ/ งประเทศไทยมุ่งหวังที/จะได้รับความช่ วยเหลือจากประเทศจีน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต่าง ๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นโรงเรี ยนจีน โรงเรี ยนรัฐและโรงเรี ยนเอกชน มีมุมมองข้อคิดเห็นการสอนภาษาจีนดังนี1
1. ควรมีแบบเรี ยน สื/ อการเรี ยนการสอนที/ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับนักเรี ยนไทย
2. หนังสื อและแบบฝึ กหัดสอนเพิ/มเติม
3. หลักสู ตรการสอนภาษจีนที/เป็ นมาตรฐานและมีความต่อเนื/องอย่างเป็ นระบบ
4. กําหนดชัว/ โมงเรี ยนจีนเพิ/มขึ1นในแต่ละระดับ
5. จัดเข้าค่ายอบรมภาษา โครงการทัศนศึกษาและกิ จกรรมสําหรับนักเรี ยนในประเทศ
และประเทศจีน
6. มีการจัดสอบวัดผลความรู ้ทางภาษาจีนที/เป็ นลักษณะเดียวกันทัว/ ประเทศ
7. จัดทําข้อสอบที/เป็ นมาตรฐานรวมถึงข้อสอบมหาวิทยาลัยวิชาภาษาจีน
กนกพร ศรี ญาณลักษณ์ (2550 : 33-45) กล่าวว่า การพัฒนาสื/ อการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ
อีเลิร์นนิง (E-learning) การเรี ยนรู ้ที/เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เอื1ออํานวยให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ประโยชน์ หรื อ
แสวงหาปั จจัยแห่ งการเรี ยนรู ้ ครบถ้วน จะเป็ นการเรี ยนการสอนทางสาขาไหนวิชาไหนสามารถ
นํา อีเลิ ร์นนิ ง มาประยุก ต์ใ ช้ใ นการเรี ย นการสอน และเป็ นการให้ค วามสํา คัญกับ กระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนเช่ นเดี ยวกับการให้ความสําคัญของเนื1 อหา และเปลี/ ยนบทบาทของผูเ้ รี ย น
จากผู ร้ ับ มาเป็ นผู ้เ รี ย นเปลี/ ย นบทบาทของผู ้ส อนจากผู ้ใ ห้ ห รื อ ผู ้ถ่ า ยทอดความรู ้ ม าเป็ นผู ้จ ัด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนได้รับการฝึ กฝนการค้นหาข้อมูลการเรี ยนรู ้วิธีการเข้าถึ ง
แหล่งความรู ้ การเลือกวิธีการเรี ยนรู ้ วิธีการประมวลความรู้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนการสอนด้วยอีเลิร์นนิ ง
ผูเ้ รี ย นจึ ง กลายเป็ นศูนย์ก ลางของการเรี ย นการสอน ปั จจุบ นั การเน้นผูเ้ รี ย นเป็ นศูนย์ก ลางของ
การเรี ยนรู ้เป็ นแนวปฏิบตั ิมากขึ1นเรื/ อย ๆ เป็ นที/ยอมรับ การเรี ยนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางนั1น
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสเรี ยนรู ้ ได้เต็มศักยภาพ การเรี ยนการสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางมีหลายวิธี
อีเลิร์นนิ งถือเป็ นวิธีที/สามารถทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนดีข1 ึน การนําอีเลิร์นนิ งมาประยุกต์ใช้
ในการเรี ยนการสอนภาษาจีนเป็ นการนําสื/ ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ มาใช้ในการเรี ยนการสอน
ปั จจุ บนั สื/ ออิเล็กทรอนิ กส์ ที/เกี/ ยวกับการเรี ยนการสอนภาษาจี นมี จาํ นวนมาก การนําอีเลิ ร์นนิ งมา
ประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนภาษาจีนเป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที/หลายประเทศทัว/ โลกต่างมี
การนํานวัตกรรมนี1มาใช้ในกระบวนการเรี ยนการสอน เพื/อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
จุดเด่นของการเรี ยนรู ้แบบนี1 คือ การเข้าถึ งบทเรี ยนได้ทุกที/ ทุกเวลา ทุกสถานที/ และสามารถนํา
บทเรี ยนกลับมาใช้ได้ตลอดเวลาเรี ยนซํ1าได้ไม่รู้จบ ซึ/ งช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจในบทเรี ยน
มากขึ1น มีเวลาเพียงพอกับการศึกษา และค้นคว้าด้วยตนเอง
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สรุ ป ได้ว่า กระบวนการบริ หารวัส ดุ และอุ ป กรณ์ คื อ วิธี ก าร หรื อการนํา วัส ดุ และ
อุปกรณ์มาใช้ในการดําเนินการถ่ายทอดความรู ้ วางแผนงาน และการประเมินผล เพื/อให้สามารถ
บรรลุ ถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ต ามแผนการหรื อ วิ ธี ก ารทํา งานอย่า งเป็ นระบบในการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
การบริหารงบประมาณ
ความหมายการบริหารงบประมาณ
การบริ ห ารงบประมาณของโรงเรี ย นต้อ งปฏิ บ ตั ิ ใ ห้เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร
ซึ/ ง ครอบคลุ ม ถึ งภารกิ จที/ ต้องดู แลเรื/ องการใช้เงิ นที/ ได้รับ งบประมาณ การดําเนิ นการใช้จ่ายเงิ น
งบประมาณที/ได้รับให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย โดยถูกต้องตามระเบียบทันต่อเวลาหรื อ
เหตุการณ์ เพื/อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการสอนภาษาจีนให้มีประสิ ทธิ ภาพ และได้มีผใู ้ ห้ความหมาย
การบริ หารด้านงบประมาณไว้ต่าง ๆ กันดังนี1
หวน พินธุ พนั ธ์ (ออนไลน์. 2556) กล่าวว่า การบริ หารงบประมาณเป็ นการดําเนิ นงาน
ที/เกี/ยวกับงานการเงิน วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที/ งานสารบรรณ งานรักษาพยาบาล และงานบริ การ
ต่าง ๆ ซึ/ งเป็ นงานที/สนับสนุนงานวิชาการอย่างมาก เช่น งานวิชาการจะประสบความสําเร็ จได้ตอ้ งมี
อาคารสถานที/ มีห้องเรี ยน มีห้องปฏิบตั ิการ มีโต๊ะเก้าอี1 มีสื/อการสอนต่าง ๆ เป็ นมีงานบริ การให้
ความสะดวกและช่วยให้การพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้อย่างมาก
กระทรวงศึกษาธิ การ (2552 : 62) กล่าวว่า การบริ หารงบประมาณเป็ นสิ/ งสนับสนุ นที/ช่วย
ให้การบริ หารจัดการและการดําเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นไปด้วยความราบรื/ น มีประสิ ทธิ ภาพและ
เกิดประสิ ทธิ ผล ถูกต้องตามระเบียบ กฎแนวปฏิบตั ิ และมีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุม้ ค่าประหยัด
และเกิดประโยชน์ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ภาระหน้าที/งานการเงินและพัสดุ
ประกอบด้วย การบริ หารการเงิน ตามระเบียบและกฎหมายที/เกี/ยวข้อง การจัดทําและตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานให้ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั และเป็ นไปตามแผน การประเมินความคุ ม้ ค่า การจัดทํา
ทะเบียนควบคุมพัสดุ เพื/อให้เป็ นไปตามระเบียบและง่ายต่อการตรวจสอบ
สรุ ปได้วา่ การบริ หารงบประมาณ หมายถึง การตัดสิ นใจการดําเนิ นการในเรื/ องการจัดทํา
และเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตามประเมินผล และรายงานผล
การใช้เงินและผลการดําเนิ นงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุน การดําเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานนั1นและให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
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ความสํ าคัญของการบริหารงบประมาณ
การบริ หารงบประมาณมีความสําคัญอย่างยิ/งในการบริ หารงานทุกหน่วยงาน การดําเนิ นการ
งบประมาณในรู ปแบบที/เหมาะสม เป็ นการช่วยส่ งเสริ มการดําเนินงานของหน่วยงานองค์การที/มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และให้บรรลุได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมีดงั นี1
อํานวย ทองโปร่ ง (2553 : 210-214) กล่าวว่า การบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) นั1น มีการพัฒนาการจัดทําระบบ
งบประมาณให้มีประสิ ทธิ ภาพจนก้าวมาสู่ ระบบ e-Budgeting คือ การจัดทําระบบงบประมาณโดยใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ นเครื/ องมื อ ในการสนับ สนุ น การวางแผนงบประมาณ การจัด ทํา
งบประมาณ การบริ หารงบประมาณ และการติดตามประเมินผลอย่างสมํ/าเสมอ เพื/อวัดผลสําเร็ จของ
งานตามเป้ าหมายเชิ งกลยุทธ์ มีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบให้ฝ่ายต่าง ๆ ที/เกี/ ยวข้อง
ทั1ง ในระดับ ชาติ ระดับ กระทรวง และระดับ หน่ วยงาน การบริ หารงบประมาณในสถานศึ ก ษา
ก็เช่ นกัน ต้องมีการบูรณาการที/สนองต่อยุทธศาสตร์ ของชาติให้ครบทั1ง 3 มิติ ทั1งยุทธศาสตร์ ของ
กระทรวงศึกษาธิ การ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั1นพื1นฐาน (Function) ที/เป็ นภารกิ จหลัก
ในการพัฒนาการศึ กษา ตลอดจนการรักษาขนบธรรมเนี ยม วัฒนธรรม ประเพณี ที/ดีงามของไทย
เป็ นการดําเนิ นงานร่ วมกัน เป็ นการบริ หารเชิ งบูรณาการ เช่ น โครงการโรงเรี ยนสี ขาว เพื/อสร้ าง
เยาวชนให้เป็ นพลโลก พร้ อมทั1งเตรี ยมความพร้ อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี/ ยนในปี พ.ศ. 2558 อย่าง
ภาคภูมิใจ
สํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (2551 : 22) กล่าวว่า งบประมาณ
สํา หรับ การจัดการเรี ยนโรงเรี ย นเอกชนการกุศ ลซึ/ ง จัดการศึกษาสําหรับ เด็ก ยากจน เด็ก กํา พร้ า
และด้อยโอกาส ประสบปั ญหาการดําเนิ นการ เนื/ องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุ นเพียงพอไม่สามารถ
พัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพเหมื อนกันโรงเรี ยนประเภทอื/ น ๆ ดังนั1นสํานักบริ หารงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนจึ งจัดสรรงบประมาณอุดหนุ น เพื/อพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรี ยนเอกชนการกุศล ฉะนั1นต้องทําหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ชดั เจน เพื/อไม่ให้เกิดปั ญหาไม่ได้
รับความเป็ นธรรม สํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน พิจ ารณาตามความ
จํา เป็ นของแต่ล ะโรงเรี ย นที/ แ จ้ง ความจํา เป็ น สํา หรั บ โรงเรี ย นที / ส ามารถยื/น ของบประมาณ
สนับสนุนมี 4 กลุ่ม คือ
1. โรงเรี ยนที/สํานักพระราชวังเป็ นผูอ้ อกใบอนุ ญาตและโรงเรี ยนสงเคราะห์เด็กยากจน
ตามพระราชประสงค์
2. โรงเรี ยนในพระบรมราชูปถัมป์ หรื อพระราชูปถัมภ์ที/จดั การศึกษาเพื/อการกุศล
3. โรงเรี ยนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
4. โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์
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หลักเกณฑ์เบื1องต้นในการคัดเลือกเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชนเรื/ อ งหลัก เกณฑ์ ก ารอุ ดหนุ น ทางการเงิ นเป็ นค่ า ก่ อ สร้ า ง และปรั บ ปรุ ง อาคารเรี ย นของ
โรงเรี ยนการกุศลแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โรงเรี ยนต้องไม่ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้ างย้อนหลังเป็ น
เวลา 2 ปี และไม่มีประวัติทุจริ ตเงินอุดหนุนรายบุคคล
1. โรงเรี ยนมีรายได้อื/น ๆ เช่น เงินสนับสนุ นจากสมาคมศิษย์เก่า มูลนิ ธิของชาวจีน และ
เงินบริ จาค ซึ/ งให้การสนับสนุ นเนื/ องในโอกาสจัดงานมงคลต่าง ๆ ของสมาคมจีน และชาวจีน เช่น
เทศกาลวันตรุ ษจีน ฉลองครบรอบโรงเรี ยน เป็ นต้น
2. เงินอุดหนุน เป็ นเงินที/ทางโรงเรี ยนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยมีขอ้ กําหนดว่า
ทางโรงเรี ยนไม่ เก็ บเงิ นเกิ นที/ รัฐบาลกําหนด คื อ รั ฐบาลกําหนดให้เป็ นรายหัวต่อปี (สํา นัก งาน
คณะกรรมการศึกษาเอกชน. ออนไลน์. 2554) อัตราการอุดหนุ นเป็ นเงิ นอุ ดหนุ นค่าหนังสื อเรี ยน
อุปกรณ์การเรี ยน เครื/ องแบบนักเรี ยน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ปี การศึกษา 2554 ดังนี1
2.1 หนังสื อเรี ยน
ระดับชั1นประถมศึกษาปี ที/ 3
369.00 บาท/ปี
ระดับชั1นประถมศึกษาปี ที/ 4
823.00 บาท/ปี
ระดับชั1นประถมศึกษาปี ที/ 5
402.00 บาท/ปี
ระดับชั1นประถมศึกษาปี ที/ 6
479.00 บาท/ปี
ระดับชั1นมัธยมศึกษาปี ที/ 1
924.00 บาท/ปี
ระดับชั1นมัธยมศึกษาปี ที/ 2
169.00 บาท/ปี
ระดับชั1นมัธยมศึกษาปี ที/ 3
168.00 บาท/ปี
ระดับชั1นมัธยมศึกษาปี ที/ 4
1,451.00 บาท/ปี
ระดับชั1นมัธยมศึกษาปี ที/ 5
806.00 บาท/ปี
ระดับชั1นมัธยมศึกษาปี ที/ 6
763.00 บาท/ปี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1,000.00 บาท/ภาคเรี ยน
2.2 อุปกรณ์การเรี ยน
ระดับก่อนประถมศึกษา
100.00 บาท /ภาคเรี ยน
ระดับประถมศึกษา
195.00 บาท/ภาคเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
210.00 บาท/ภาคเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
230.00 บาท/ภาคเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
230.00 บาท/ภาคเรี ยน
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2.3 เครื/ องแบบนักเรี ยน
ระดับก่อนประถมศึกษา
300.00 บาท/คน คนละ 2 ชุด/ปี
ระดับประถมศึกษา
360.00 บาท/คน คนละ 2 ชุด/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
450.00 บาท/คน คนละ 2 ชุด/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
500.00 บาท/คน คนละ 2 ชุด/ปี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
900.00 บาท/คน คนละ 2 ชุด/ปี
2.4 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ระดับก่อนประถมศึกษา
215.00 บาท/ภาคเรี ยน
ระดับประถมศึกษา
240.00
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
440.00
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
475.00
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
475.00
สรุ ปได้ว่า ความสําคัญการบริ หารงบประมาณ คื อ การกําหนดแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณเป็ นเงิ นอุดหนุ นให้โรงเรี ยนดําเนิ นการ เพื/อให้สามารถบรรลุ ตามภารกิ จของโรงเรี ยน
ซึ/ งอาจได้จากเงินสนับสนุ นด้านอื/น ๆ และดําเนิ นการใช้จ่ายงบประมาณ เพื/อก่อให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดต้องมีการบริ หารที/มุ่งอนาคตมีประสิ ทธิ ภาพ มีวสิ ัยทัศน์ที/กว้างไกล ในเรื/ องของการเงินก็จะต้อง
โปร่ งใส่ รัฐจะต้องดูแลเป็ นหลัก แต่ก็เปิ ดโอกาสให้ชุมชน สังคม เข้ามามีส่วนร่ วมรับผิดชอบด้วย
อย่างเต็มที/
กระบวนการบริหารงบประมาณ
กระบวนการบริ หารงบประมาณ เป็ นแนวทางสําหรับในการปฏิบตั ิงานในด้านงบประมาณ
ที/ได้รับการจัดสรรให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที/ถูกต้อง และเป็ นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิ น
งบประมาณ เพื/อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามเป้ าหมาย มีดงั นี1
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ (2554 : 3) กล่าวว่า กระบวนการบริ หารงบประมาณ
ตามระบบบริ ห ารการเงิ น การคลัง ภาครั ฐ เป็ นเครื/ อ งมื อ สํา คัญ ที/ ใ ช้ใ นการบริ ห ารงบประมาณ
ดําเนิ นการได้เฉพาะหน่ วยงานที/ได้จดั สรร เป็ นหน่ วยงานที/รับผิดชอบในการบริ หารด้านการเงิ น
ได้ปรับเปลี/ ยนการปฏิ บตั ิงานด้านงบประมาณมาเป็ นการใช้ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เพื/อลดขั1นตอน
การปฏิบตั ิงาน ซึ/ งเป็ นเครื/ องมือสําคัญในการวิเคราะห์ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลการเงิน
ที/ถูกต้องแม่นยําและทันต่อการตัดสิ นใจ ซึ/ งเป็ นกระบวนการหนึ/งที/ตอบสนองพันธกิจ
สํา นัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2552 : 36-37) กล่ า วถึ ง
กระบวนการบริ หารด้านงบประมาณว่ามีแนวการดําเนินการ ดังนี1
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1. ปรั บระบบงบประมาณ เป็ นงบประมาณแบบมุ่ง เน้นผลงาน (Petformance Based
Budgeting) เพื/อให้การจัดสรรงบประมาณสัมพันธ์กบั ผลผลิต
2. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณจากอุปทานหรื อสถานศึกษาเป็ นหลัก (Supply Side)
มาเป็ นการจัดสรรที/ เน้นอุ ป สงค์หรื อผูเ้ รี ย น (Demand Side) และมี ระบบ เช่ น คู ป องการศึ ก ษา
เพื/อให้ผเู ้ รี ยนเลือกรับบริ การตามความต้องการ
3. ใช้มาตรการทางภาษีอากรเพื/อส่ งเสริ มและจูงใจการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษา
และระดมทรัพยากรเพื/อการศึกษาและเรี ยนรู ้
4. ใช้เครื/ องมือทางการเงิ นโดยผ่านการจัดสรรงบประมาณ เพื/อเป็ นกลไกความแตกต่าง
เพื/อยกระดับภาพและมาตรฐานการศึกษา
สรุ ป ได้ว่า กระบวนการบริ หารงบประมาณ เป็ นการกํา หนดแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณการเบิกจ่าย การอนุมตั ิงบประมาณ การโอน การเปลี/ยนแปลงงบประมาณ การรายงานผล
การตรวจสอบ ติ ดตามและประสิ ทธิ ภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การตรวจสอบ ติ ดตามการใช้
งบประมาณ เพื/อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที/ต1 งั ไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
การบริหารการจัดการ
ความหมายการบริหารจัดการ
การบริ หารจัดการเป็ นสิ/ งสําคัญอี กประการหนึ/ งที/ ทาํ ให้การดําเนิ นการสําเร็ จได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพขึ1นอยู่กบั การจัดการ โดยการปฏิบตั ิงานจะมีเป้ าหมายและต้องการความสําเร็ จมีผใู ้ ห้
ความหมายไว้ ดังนี1
สํานักงานปฏิ รูปการศึ กษา (2545 : 2-28) กล่ าวว่า การจัดการเป็ นคํา รวมที/ ค รอบคลุ ม
การดํา เนิ น การบางสิ/ ง บางอย่า ง โดยมี เ ป้ าหมายที/ มุ่ ง บรรลุ อ ย่า งชัด เจน มี ก ารกํา หนดรู ป แบบ
กระบวนการ มีการจัดองค์การ มีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรอื/น ๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ผูด้ าํ เนิ นการเทคโนโลยี เพื/อสนับสนุ นการดําเนิ นการให้เกิดผล
ตามเป้ าหมายที/กาํ หนด กระบวนการทั1งหมดนี1 คือ การจัดการ ซึ/ งต้องกระทําอย่างเป็ นระบบ มีแผน
มีเป้ าหมาย มีผรู ้ ับผิดชอบ และมีเครื/ องมือกลไกที/นาํ ไปสู่ ความสําเร็ จได้ ทั1งนี1 การจัดการศึกษาก็คือ
กระบวนการดํา เนิ น การ เพื/ อ ให้บ รรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ าหมายของการจัด การศึ ก ษา
ในกระบวนการจัด การศึ ก ษานี1 มี บุ ค คลหลายคน และหน่ ว ยงานเข้า มี ส่ ว นร่ ว มไม่ ว่า จะเป็ น
ครอบครัว เพื/อนฝูง ญาติมิตร ชุมชน ประชาคม เอกชน สื/ อมวลชน วัด โรงเรี ยนและที/สําคัญมาก คือ
รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐซึ/ งรวมถึงองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ/นด้วย
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นิ ร มิ ต เที ย มทัน (2548 : 61) กล่ า วว่า การบริ ห ารจัด การ เป็ นการแปลความมาจาก
ภาษาอังกฤษ 2 คํา ได้แก่ Administration และ Management โดย แปลความหมาย Administration
หมายถึ ง การบริ หาร ส่ วน Management หมายถึ ง การจัดการ ซึ/ ง ทั1ง สองคํา มี ค วามแตกต่า งกัน
ในสาระสําคัญ คือ ความรับผิดชอบ กล่าวคือ การจัดการจะมีความรับผิดชอบในระดับความเข้มข้น
มากกว่าการบริ หาร
กระทรวงศึกษาธิ การ (2552 : 48) กล่าวว่า การบริ หารจัดการเป็ นงานบริ การที/ช่วยสนับสนุ น
และส่ งเสริ มงานต่าง ๆ อย่างเป็ นรู ปธรรม ภาระงานเกี/ยวข้องกับ การวางแผนพัฒนาอาคารสถานที/
สิ/ งแวดล้อม การจัดบรรยากาศทั1งภายในห้องเรี ยน และภายในโรงเรี ยนให้เกิ ดความร่ มรื/ น เป็ น
สัดส่ วนสวยงาม เอื1อต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน จัดดูแลบํารุ งรักษา อาคารเรี ยน อาคารประกอบ
ห้องเรี ยน ห้องพิเศษและห้องบริ การต่าง ๆ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่าตามเกณฑ์ปริ มาณและตรง
ตามมาตรฐาน จัดให้มีเอกสารการใช้อาคาร และจัดทําประวัติการบํารุ งรักษา และสรุ ปประเมินผล
อย่างชัดเจน
วิจารณ์ พานิ ช (ออนไลน์. 2554) กล่าวว่า การจัดการ หมายถึง การรวบรวม การจัดระบบ
การจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูล เพื/อสร้างความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี ด้านข้อมูล และด้านคอมพิวเตอร์
เพื/อเป็ นเครื/ องมือช่วยเพิ/มพลังในการจัดการความรู ้ การสร้างนวัตกรรมและเป็ นผูน้ าํ ทางองค์การ
รวมทั1งต้องการผูเ้ ชี/ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ/งสําหรับช่วยแนะนําวิธีประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้
เพื/อเป็ นการเพิ/มประสิ ทธิ ผลขององค์การ
สรุ ปได้ว่า การบริ หารจัดการ หมายถึ ง การบริ หารจัดการทรัพยากรที/มีอยู่หรื อจะจัดมา
ให้เกิ ดประโยชน์และคุม้ ค่าสู งสุ ดต่อองค์กร การบริ หารจัดการที/ดีจึงมีส่วนช่วยให้ดาํ เนิ นไปตามแผน
และวัตถุประสงค์ที/ต1 งั ไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความสํ าคัญการบริหารจัดการ
การบริ หารจัดการเป็ นการจัดเตรี ยม และสร้างความพร้อมด้านการศึกษาเป็ นสิ/ งสําคัญยิ/ง
ให้ท นั และก้า วทัน ต่อ ความเปลี / ย นแปลงได้อ ย่า งมี คุ ณ ภาพ เพื /อ ให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
ดังนั1นการบริ หารการจัดการจึงมีความสําคัญ และมีผกู ้ ล่าวไว้ดงั นี1
สันติ ชิ นานุ วตั ิวงศ์ (2549 : คํานํา) กล่าวว่า การบริ หารการจัดการเป็ นงานที/ตอ้ งใช้ทกั ษะ
ความรู ้ ความสามารถ วิธีการ เทคนิ คการจัดการ รวมถึงการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรปั จจัย
ให้เพียงพอกับความต้องการ ภายใต้ขอ้ กําหนดของขอบเขตของงาน งบประมาณ ระยะเวลาและ
คุ ณ ภาพ โดยการใช้ท รั พ ยากรที/ มี อ ยู่ใ ห้เ กิ ด ประโยชน์สู ง สุ ด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บนพื1 น ฐาน
ของต้นทุนในการดําเนิ นงานที/ต/าํ และใช้เวลาน้อยที/สุด และในแต่ละโครงการประสบผลสําเร็ จได้
ตามเป้ าหมายนั1นทรัพยากรทางด้านวัสดุ ละอุปกรณ์ ถื อว่าเป็ นปั จจัยหนึ/ งที/ส่งผลต่อกระบวนการ
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ในการดําเนิ นงาน การเปลี/ ย นแปลง หรื อความผันแปรที/ เกี/ ยวกับ วัสดุ และอุ ปกรณ์ จะก่ อให้เกิ ด
ผลกระทบต่องาน
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา กระทรงศึกษาธิ การ (2552 : 12) กล่าวว่า การบริ หาร
จัดการศึกษา มีแนวการดําเนินการพัฒนาดังนี1
1. พัฒ นาคุ ณ ภาพคนไทยยุ ค ใหม่ ใ ห้มี นิ สั ย ใฝ่ เรี ย นรู ้ สามารถเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเองและ
แสวงหาความรู ้ อย่างต่อเนื/ อง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สื/ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อยู่ร่วม
ในสังคมอย่างมีความสุ ข มีความสามารถและสมรรถนะทางทักษะความรู ้ ที/จาํ เป็ นต่อการดํารงชี พ
รวมทั1งโอกาสในการเรี ยนรู ้ที/เท่าเทียมและเสมอภาพ
2. พัฒนาคุณภาพครู ยคุ ใหม่เป็ นผูเ้ อื1ออํานวยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ เป็ นวิชาชี พที/มีคุณค่า
มีระบบกระบวนการผลิตและพัฒนาที/มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชี พ สามารถนําคนดี คนเก่ง
มาเป็ นครู มีปริ มาณครู อาจารย์ที/มีคุณภาพและเพียงพอต่อการเรี ยนการสอนและจัดการเรี ยนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณภาพชีวติ ที/ดีและมีความมัน/ คงในอาชีพ
3. พัฒนาคุ ณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้ ยุคใหม่ การศึกษาทุกระบบทั1งระบบทั1ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยซึ/ งมีหลากหลายประเภท ทั1งนี1 เพื/อเป็ นการส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื/องตลอดชีวติ และมีคุณภาพ
4. พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการใหม่ ที/เน้นการกระจายอํานาจสู่ สถานศึกษา เขตพื1นที/
การศึกษาและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ/น รวมทั1งการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ชุ มชน ภาคเอกชน
และทุกส่ วนมีระบบการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ควบคู่กบั การสร้ าง
ผูน้ าํ การเปลี/ยนแปลง (Leader Change) ที/มีประสิ ทธิ ภาพ
สุ รศักดิr ปาเฮ (ออนไลน์. 2555 ก) กล่าวว่า การจัดการศึกษาที/กว้างไกลเป็ นการแลกเปลี/ยน
เรี ยนรู ้ ร่วมกันของมนุ ษย์ในสังคมแห่ งยุคโลกาภิ วตั น์ ดังนั1นการเตรี ยมการ การสร้ างความพร้ อม
รับ มือกับการเปลี/ ย นแปลงที/จะเกิ ดขึ1 นของวิถี ชี วิตรวมทั1ง การจัดระบบการศึกษาเรี ย นรู ้ ร่วมกัน
ของยุคไร้ พรมแดนจึงเป็ นสิ/ งสําคัญ และจําเป็ นต่อมนุ ษย์ไม่อาจปฎิเสธความเปลี/ยนแปลงที/เกิดขึ1น
ได้ท1 งั ในปั จจุบนั และอนาคต การจัดการศึกษาเป็ นวิถีการจัดการศึกษา โดยมีกระบวนการทางการศึกษา
เป็ นปั จจัยในการยึดโยงให้เกิ ดศักยภาพในการแข่งขัน และการดํารงชี พร่ วมกันได้อย่างเหมาะสม
รวมทั1งความกลมกลืนในเชิงวัฒนธรรมที/เกิดการแลกเปลี/ยนเรี ยนรู ้ซ/ ึ งกันและกันดังนี1
1. เร่ งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย การส่ งเสริ ม
ความรู ้ ที/ เ ป็ นสากลและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ/ น ส่ งเสริ มการอ่ า น ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ภาษาต่างประเทศภาษาถิ/น จัดให้มีระบบการจัดการความรู ้ ปฎิ รูปหลักสู ตรการศึกษาทุกระดับให้
รองรั บ การเปลี/ ย นแปลง และทัดเที ย มกับ มาตรฐานสากลบนความท้อ งถิ/ นและความเป็ นไทย
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เพิ/ม ผลสัม ฤทธิr ทางการศึกษาทุ กระดับชั1น จัดให้มีครู และเพียงพอในทุกห้องเรี ยน พัฒนาระบบ
การศึ ก ษาให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ คู่คุ ณ ธรรม รวมทั1ง สร้ า งความตระหนัก ในระดับ สิ ท ธิ แ ละหน้า ที/
ความเสมอภาค และดํา เนิ น การให้ ก ารศึ ก ษาขั1น พื1 น ฐานของสั ง คมประชาธิ ป ไตย ปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างระบบบริ หารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจลงสู่ พ1ืนที/ให้สมบูรณ์
2. สร้ างโอกาสทางการศึกษา การกระจายโอกาสทางการศึกษาให้คาํ นึ ง ถึ ง การสร้ า ง
ความเสมอภาคและความเป็ นธรรมให้เกิดขึ1นกับทุกภาคส่ วน รวมถึงผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการ
ผูบ้ กพร่ องทางกายและการเรี ยนรู ้ สนับสนุ นกาจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ
ตั1งแต่ก่อนวัยเรี ยนจนถึงการศึกษาขั1นพื1นฐาน
3. การปฏิรูปครู โดยการปฏิรูประบบการผลิตครู ให้มีคุณภาพ สร้างแรงจูงใจให้คนเรี ยนดี
และมี คุ ณ ธรรมเข้า สู่ ร ะบบวิ ช าชี พ ครู วัด สั ม ฤทธิr ผลของการจัด การศึ ก ษาเป็ นหลัก จัด ระบบ
การศึกษาและฝึ กอบรมเพื/อพัฒนาคุณภาพครู อย่างต่อเนื/อง พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื/อใช้ในการ
กระจายครู ขจัดปั ญหาการขาดแคลนครู ในสาระวิชาหลัก เช่น คณิ ตศาสตร์ และภาษา
4. เร่ งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื/อการศึกษาให้ทดั เทียมกับนานาชาติ โดยใช้
เป็ นเครื/ องมือในการเร่ งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาจัดให้มีระบบการเรี ยน
แบบอิเล็กทรอนิ กส์ แห่ งชาติ พัฒนาเครื อข่ายสารสนเทศ เพื/อการศึกษาพัฒนาระบบไซเบอร์ โฮม
ที/สามารถส่ งความรู ้ มายังผูเ้ รี ยนโดยอิ นเตอร์ เน็ ตความเร็ วสู ง ส่ งเสริ มให้ใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตเพื/อการศึกษา
5. สนับ สนุ น การวิ จ ัย และพัฒ นาเพื/ อ สร้ า งทุ น ทางปั ญ ญาของชาติ เพื/ อ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น
มหาวิทยาลัยวิจยั ระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื/อพัฒนาระบบเครื อข่ายการวิจยั แห่ งชาติ เพื/อสร้าง
ทุนปั ญญาและนวัตกรรมผลักดันให้สามารถพึ/งตนเองได้ดา้ นเทคโนโลยี จัดตั1งศูนย์ความเป็ นเลิ ศ
เพื/อการวิจยั ของชาติและมีประสิ ทธิ ภาพระหว่างองค์กรบริ หารการวิจยั กับสถาบันอุดมศึกษา
6. เพิ/ ม ขี ด ความสามารถของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยร่ วมมื อ กั บ ภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและการพัฒนากําลงคนให้มีคุณภาพและปริ มาณเพียงพอ
การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวชิ าชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานอาชีพ
สรุ ป ได้ว่า ความสํา คัญ การบริ ห ารจัด การ คื อ การพัฒ นาระบบการบริ ห ารองค์ก ร
ให้มีศกั ยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับการเปลี/ยนแปลงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ที/เกิดขึ1น
ในสภาพแวดล้อมส่ ง ผลให้องค์ก รต้องปรั บ โครงสร้ า งการดํา เนิ นงาน และรู ป แบบการบริ หาร
ให้สอดคล้องกับการเปลี/ยนของสภาพแวดล้อม การแข่งขันและกลยุทธ์ โดยองค์กรในอนาคตจะให้
ความสําคัญกับความหลากหลาย การเรี ยนรู ้ และการพัฒนาอย่างต่อเนื/ อง เป็ นสิ/ งสําคัญสําหรับ
การบริ หารองค์กรในปั จจุบนั
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กระบวนการบริหารจัดการ
กระบวนการบริ หารจัดการ เป็ นแนวทางสําหรับการปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารงานการจัดการ
ในการปฏิบตั ิงานต้องคํานึงความรู ้ที/ตอ้ งการใช้ในการปฏิบตั ิงานนั1น เพื/อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตาม
เป้ าหมาย ดังนี1
วิจารณ์ พานิ ช (ออนไลน์. 2555) กล่าวว่า กระบวนการการบริ หารการจัดการ ต้องพัฒนา
ความรู ้ความเชี/ยวชาญให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที/เปลี/ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และสถานการณ์
ที/ มี ผ ลกระทบซึ/ ง การบริ ห ารจะต้องมี ก ารวางแผนการปฏิ บ ตั ิ ง านทุ ก ระยะ ต้องมี ก ารปรั บ แผน
เพื/อให้บรรลุ เป้ าหมาย มี การกําหนดผลสัมฤทธิr ของงานที/ เป็ นความจริ ง ดังนั1นต้องมี การพัฒนา
ความรู ้เพื/อให้เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู่ อย่างสมํ/าเสมอ มีแนวการดําเนินการพัฒนา ดังนี1
1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู ้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
2. ต้องสามารถปรับประมวลผลความรู ้ในด้านต่าง ๆ เพื/อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ที/มีการเปลี/ยนแปลงไป
3. ต้องมีการส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ ความสามารถ สร้ างวิสัยทัศน์ และปรั บเปลี/ ยน
ทัศนคติ เพื/อให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที/ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และมีคุณธรรม
4. ต้องมีการสร้ างความมีส่วนร่ วมให้เกิ ดการแลกเปลี/ยนความรู ้ ซ/ ึ งกันและกัน เพื/อนํามา
พัฒนาใช้ในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สมยศ นาวีการ (2545 : 65-69) กล่าวว่า กระบวนการบริ หารสามารถจําแนก และจัดลําดับ
หน้าที/ในการบริ หารได้ ดังนี1
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดองค์การ (Organizing)
3. การบริ หารบุคคล (Staffing)
4. การสั/งการ (Directing)
5. การควบคุม (Controlling)
การวางแผน (Planning)
พะยอม วงศ์สารศรี (2545 : 95, 102) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง การรวบรวมกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื/อที/ จะใช้ในการปฏิ บตั ิ งานในอนาคต อันจะก่ อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที/วางไว้ จึงเป็ นกระบวนการที/กาํ หนดที/จะดําเนิ นการล่วงหน้าโดยตัดสิ นใจว่า จะทํา
อะไร อย่างไร ใครเป็ นผูก้ ระทําและทําด้วยวิธีใดและในการวางแผนนั1นมีวิธีการตามหลักการบริ หาร
ดังนี1
1. การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objectives)
2. การแสวงหาโอกาสในการดําเนินงาน (Search of Opportunities)
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3. การกําหนดแนวปฏิบตั ิ (Formulating)
4. การกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Standard Setting)
5. การติดตามและประเมินผล (Follow Up of Plan)
นิ พนธ์ กินนาวงศ์ (2546 : 9-76) กล่าวว่า การวางแผนมีความเกี/ยวข้องกับการคาดการณ์
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตและตัดสิ นใจเลือกแนวทางปฏิบตั ิที/ดีที/สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทํา
หรื อการวางแผน คือ ความพยายามที/เป็ นระบบ (Systematic Attempt) เพื/อตัดสิ นใจเลื อกแนวทาง
ปฏิ บตั ิ ที/ดีที/สุดสําหรั บอนาคต เพื/อให้บ รรลุ ที/ ป รารถนา นอกจากนี1 ไ ด้ก ล่ า วถึ ง ความสํา คัญของ
การวางแผนไว้วา่ ไม่มีองค์การใดที/ประสบความสําเร็ จได้ โดยปราศจากการวางแผน ดังนั1นการวางแผน
จึงเป็ นภารกิจแรกที/มีความสําคัญต่อการบริ หารงานโดยพิจารณาความสําคัญได้ ดังนี1
1. เป็ นการลดความไม่แน่นอนและปั ญหาความยุง่ ยากซับซ้อนที/จะเกิดขึ1นในอนาคต
2. ทําให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์การ
3. ทําให้การดําเนินการขององค์การบรรลุเป้ าหมายที/ตอ้ งการ
4. เป็ นการลดความสู ญเปล่าของหน่วยงานที/ซ1 าํ ซ้อน เพราะการวางแผนจะทําให้มองเห็น
ภาพแบบองค์รวม
5. ทําให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน
สุ รัสวดี ราชกุลชัย (2547 : 170-178) กล่ าวว่า การวางแผนเป็ นกระบวนการตัดสิ นใจ
กําหนดเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานและในกระบวนการ โดยมีข1 นั ตอนต่อไปนี1
1. การกําหนดวัตถุประสงค์ หรื อ เป้ าหมาย
2. การวิเคราะห์สถานการณ์
3. การพิจารณาและกําหนดสมมุติฐาน
4. การกําหนดทางเลือก
5. การประเมินทางเลือก
6. การเลือกทางเลือก
7. การลงมือปฏิบตั ิและสร้างแผนสนับสนุน
8. การจัดทําแผนแบบตัวเลขโดยใช้งบประมาณ
การจัดองค์ การ (Organizing)
ธงชัย สันติวงษ์ (2546 : 395) กล่าวว่า การเปลี/ยนแปลงองค์การ เกิดขึ1นจากการที/องค์กร
มีการปรับตัวให้เข้ากับเงื/อนไขของสภาพแวดล้อม ไม่วา่ จะเป็ นทางด้านเทคโนโลยี ข่าวสาร ข้อมูล
สารสนเทศที/เต็มไปด้วยเทคโนโลยีดา้ นข่าวสาร ข้อมูลที/รวดเร็ วและมีเครื อข่าย กว้างครอบคลุมทัว/ โลก
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ด้วยประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จากแนวคิดนี1 จะมองว่าองค์การในลักษณะของระบบเปิ ดที/ตอ้ งการพลวัต
โดยคํานึงถึงสิ/ งแวดล้อมภายนอก
ไพพรรณ ศุกนรัตน์ชยั (2547 : 55) กล่าวว่า การจัดคนเข้าทํางาน หมายถึง การจัดบุคคล
ปฏิ บตั ิงานในองค์การหรื อหน่ วยงาน เพื/อให้ปฏิ บตั ิงานให้สําเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ที/วางไว้หน้าที/
การจัด คนเข้า ทํา งานนับ ว่า เป็ นหน้า ที/ สํา คัญ อย่า งยิ/ง ต่อ กระบวนการทํา งานในอนาคต เพราะ
การจัด บุ ค คลเป็ นการกําหนดให้บุคคลได้ปฏิ บตั ิ งานในองค์การหรื อในหน่ วยงานให้สําเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ที/วางไว้ และผลการดําเนิ นงานจะเป็ นไปในรู ปใดย่อมขึ1นอยู่กบั ความรู ้ความสามารถ
ของคนงานที/ เป็ นผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานต่า ง ๆ และการสั/ง การจะเป็ นไปได้ราบรื/ นเพี ยงใดย่อมขึ1 นอยู่ก ับ
ลักษณะคุ ณภาพของคนงานที/ มีอยู่เช่ นเดี ยวกัน ดังนั1นการมุ่งความสนใจให้มีความพร้ อมเพรี ย ง
ในด้านกําลังคนจึงเท่ากับเป็ นการประกันให้องค์การมี ทางบรรลุ สําเร็ จตามเป้ าหมายได้ส่วนหนึ/ ง
การมีคนงานที/ดียอ่ มช่วยให้องค์การมีทางได้ประโยชน์จากการช่วยคิดริ เริ/ ม การร่ วมมือ และการได้
ประสิ ทธิ ภาพในงานที/ปฏิบตั ิ
การบริหารบุคคล (Staffing)
ทองใบ สุ ดชารี (2548 : 152-153) กล่าวว่า การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ หมายถึง กระบวนการ
ที/ ผูบ้ ริ หารใช้ศิ ล ปะและกลยุท ธ์ การดํา เนิ นการสรรหา คัดเลื อกและบรรจุ บุ ค คลที/มีคุณสมบัติ
เหมาะสมให้ปฏิ บ ตั ิงานในองค์การพร้ อมทั1งสนใจการพัฒนาธํารงรักษาให้ส มาชิ ก ที/ปฏิ บ ตั ิงาน
ในองค์การเพิ/มพูนความรู ้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที/ดีในการทํางาน และยังรวม
ไปถึ ง การแสวงหาวิธีการที/ทาํ ให้สมาชิ กในองค์การที/ ตอ้ งพ้นจากการทํางานด้วยเหตุ ทุพพลภาพ
เกษี ยณอายุ หรื อเหตุ อื/นใดในงานให้ส ามารถดํา รงชี วิตอยู่ใ นสัง คมอย่า งมี ค วามสุ ข นอกจากนี1
ยังกล่าวถึงขอบข่ายของการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ไว้ประกอบด้วย การวิเคราะห์งาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุ ษย์ การสรรหาบุคคล การคัดเลือก การบรรจุและปฐมนิ เทศ การพิจารณาค่าตอบแทน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การเปลี/ยนแปลงตําแหน่ง การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์
หน้าที/การจัดคนเข้าทํางาน ได้แก่ การคัดเลื อก ละบรรจุเข้าทํางาน และธํารงรักษาให้มี
คนงานที/มีประสิ ทธิ ภาพ ในตําแหน่งงานต่าง ๆ จะถูกระบุและกําหนดไว้ให้เห็นถึงขอบเขต ความ
ยากง่ายของงานในแต่ละตําแหน่ ง และการคาดหวังให้งานทุกอย่างขององค์การบรรลุ ผลสําเร็ จได้
นั1นย่อมต้องการคนงานที/มีความรู ้ความสามารถพร้อมความจําเป็ นสุ ดแล้วแต่ความยากง่ายของงาน
แต่ละประเภทผูบ้ ริ หารย่อมต้องจัดการตามหน้าที/ ประการนี1 ด้วยการจัดทํา การวางแผนกําลังคน
สํ า หรั บ ตํา แหน่ ง ต่ า ง ๆ ประเมิ น กํา ลัง คนที/ มี อ ยู่ แ ล้ ว และดํา เนิ น การคัด เลื อ กหาบุ ค คลที/ มี
ความสามารถและเหมาะสมรวมถึงการแนะนําคนให้เข้าใจถึงสิ/ งต่าง ๆ ก่อนการทํางานการฝึ กอบรม
และพัฒนาคนงาน เพื/อให้สามารถทํางานดีข1 ึน (Nickels, McHugh and McHugh. 2005 : 334-335)
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การสั งการ (Directing)
นภาพร ขันธนภา (2546 : 184) กล่าวว่า การสั/งการ หมายถึง การอํานวยการหรื อความพยายาม
ของผูบ้ ริ หารในการใช้อาํ นาจหน้าที/ของตน กระตุน้ จูงใจที/จะให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาการกระทําต่าง ๆ
ในองค์กร เพื/อให้เป็ นไปในทางที/จะส่ งเสริ มให้เกิดผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ที/ตอ้ งการ
จุฑา เทียนไทย (2546 : 140-141) กล่าวว่า การสั/งการเป็ นเรื/ องที/เกี/ ยวข้องกับการที/ผูบ้ ริ หาร
ต้อ งปฏิ บ ัติ ต นเป็ นผู ้นํา ที/ มี ค วามสามารถ รู ้ จ ัก หลัก วิ ธี ใ นการชี1 แนะ และควบคุ ม บัง คับ บัญ ชา
นอกจากนี1 ผูบ้ ริ หารต้องรู ้จกั ที/จะปรับตนเองและองค์การของตนให้เข้ากับสภาพการณ์ ที/อยูร่ อบตัว
และที/ สําคัญผูบ้ ริ หารต้อมี ทกั ษะด้านการติ ดต่อสื/ อสารได้เป็ นอย่างดี มี ความสามารถที/ จะพัฒนา
สภาพที/เอื1อต่อการเรี ยนรู ้ การฝึ กอบรม การแลกเปลี/ยนข่าวสาร มีความริ เริ/ มในการแก้ปัญหา และ
พร้อมที/จะเรี ยนรู ้ท1 งั ความรู ้และทักษะใหม่ ๆ เพื/อพร้อมที/จะปรับปรุ งตนเองอยูเ่ สมอ เพื/อให้การทํางาน
ของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาเป็ นไปตามที/ตอ้ งการมากที/สุด หน้าที/หลายด้านที/จะต้องปฏิบตั ิในการสั/งการ
คือ ผูบ้ ริ หารทุกคนจะต้องรู ้จกั การทําการมอบหมายงานได้ถูกต้องเข้าใจถึงหลักและวิธีการจูงใจคน
และสามารถกระตุน้ ให้ทุกคนมีความกระตือรื อร้ นในการทํางาน ต้องสามารถประสานงานการทุ่มเท
จากคนงานทุกฝ่ ายให้สอดคล้องและเข้ากันได้อย่างดี รวมถึ งศิลปะในการกระตุ น้ ส่ งเสริ มให้ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความคิดริ เริ/ มและอุทิศกําลังกาย กําลังความคิดให้เป็ นประโยชน์ต่องานขององค์กร และ
การรู ้จกั วิธีการขจัดข้อขัดแย้งที/อาจเกิดขึ1นระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ ได้ดว้ ย
ผูบ้ ริ หารทุ ก คนจะต้องกระทํา ตนเป็ นผูน้ ํา (Leadership) ที/ เหมาะสมและต้องเข้าใจถึ ง
เรื/ องราวที/เกี/ยวกับพฤติกรรมของบุคคล (Human Behavior) เป็ นอย่างมากกล่าวอีกนัยหนึ/ งคือ ต้องมี
ความสามารถทางด้านมนุ ษย์สัมพันธ์ (Human Relations Skills) และมีความรู ้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์
(Behavioral Sciences) ด้วยจึงถือว่าเป็ นความรู ้พ1ืนฐานที/สําคัญไม่แพ้ความรู ้ ทางด้านเทคนิ คอื/น ๆ
เหตุผลก็เพราะว่าตลอดกระบวนการของการบริ หารผูบ้ ริ หารจําต้องเกี/ ยวข้องกับคนอยู่เสมอ (วิรัช
สงวนวงศ์วาน. 2546 : 205)
การควบคุม (Controlling)
ดี สเลอร์ (Dessler. 2004 : 366) กล่าวว่า การควบคุ ม เป็ นการกระทําเพื/อให้มน/ั ใจว่า
แผนงานที/ ว างไว้ มี ก ารดํา เนิ น การอย่า งถู ก ต้อ งใช้ไ ด้ผ ลทางการปฏิ บ ัติ และถ้า จํา เป็ นก็ ต ้อ ง
มีการปรับปรุ งทบทวนแผนงานนั1นเพื/อให้ได้ผลลัพธ์ที/ตอ้ งการ
สุ รัสวดี ราชกุลชัย (2547 : 253) กล่าวว่า การควบคุม หมายถึง วิธีการหรื อกระบวนการ
ตรวจตรา เพื/อตรวจตราแผนงานและกิ จกรรมที/ ได้กาํ หนดไว้ว่ามี การปฏิ บตั ิ งานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ หรื อเป็ นไปตามมาตรฐานที/ระบุไว้หรื อไม่ อย่างไร หากมีการคลาดเคลื/อนจึงดําเนิ นการ
ปรับเปลี/ยนแก้ไข เพื/อให้เป้ าหมายเป็ นไปในทิศทางที/มุ่งสู่ ภารกิจหลักขององค์การที/ต1 งั ไว้
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วันชัย มีชาติ (2549 : 293) กล่าวว่า การควบคุม ประกอบด้วยลักษณะที/สําคัญคือ การควบคุม
เป็ นกระบวนการ เป็ นการเปรี ยบเทียบผลการทํางานกับมาตรฐานที/องค์การตั1งไว้ และการควบคุม
มี เป้ าหมาย เพื/อให้ก ารทํา งานขององค์ก ารบรรลุ ตามเป้ าหมาย หรื อวัตถุ ป ระสงค์ข ององค์ก าร
การควบคุ มที/จะแก้ไขปรับปรุ งพฤติกรรมหรื อสิ/ งที/เบี/ยงเบนในองค์การ นอกจากนี1 การควบคุมยังมี
กระบวนการดังต่อไปนี1
1. การกําหนดมาตรฐานในการดําเนินการ
2. การวัดผลการดําเนินงานขององค์การและผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การ
3. การเปรี ยบเทียบผลงานกับมาตรฐาน
4. การแก้ไขปรับปรุ งการดําเนินงานขององค์การ
เชอร์ เมอร์ ฮอร์ น ฮันท์ และออสบอร์ น (Schermerhorn and etal. 2003 : 10-11) แผนงาน
ที/วางไว้จะช่ วยให้ผูบ้ ริ หารมีแนวทางของการใช้กาํ ลังคน และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และตรงตามเวลา ตามแผน ซึ/ งคาดการณ์ ไว้แล้วเท่านั1น ดังนั1นเพื/อประโยชน์ในการให้เกิ ดความมัน/ ใจ
ได้วา่ การเสี ยหายจะไม่เกิดขึ1นกับผูบ้ ริ หารทุกคนจึงจําต้องติดตาม ควบคุมกิ จกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ
เพื/อให้ทราบว่าได้ว่างานที/ทาํ ไปเป็ นไปตามที/ได้วางไว้หรื อไม่และต้องทําการแก้ไขสิ/ งใดบ้าง การที/
องค์การประสบความสําเร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต้องมีผบู ้ ริ หารที/มีคุณภาพ และสามารถพิจารณา
องค์ประกอบของงาน เพื/อให้ลูกน้องหรื อการสร้างความพอใจในการทํางานให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
สรุ ปได้ว่า กระบวนการบริ หารจัดการ คือ หลักการบริ หารงานในสถานศึกษาผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษาต้องมี ค วามสามารถในเรื/ อ งของกระบวนการบริ หารในงานองค์ก ร ประกอบด้ว ย
การวางแผน กําหนดเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที/และ
การมอบหมาย การควบคุ มงาน การประสานงาน การประเมินผลการดําเนิ นงาน การรายงานผล
การดําเนิ นงาน การวางแผนปรั บปรุ งและพัฒนางานโครงสร้ างที/ชดั เจนสามารถปฏิ บตั ิให้บรรลุ
เป้ าหมาย เพื/อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างรวดเร็ ว และเหมาะสมกับสถานการณ์
การบริ หารโรงเรี ยนเอกชนประเภทการศึ กษาสงเคราะห์ สั งกัดสํ านักบริ หารงาน คณะกรรมการ
ส่ งเสริมการศึกษาเอกชน
พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชนและกฎหมายเกียวกับโรงเรียนเอกชน
พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 (สํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชน. 2551 : 31-33) มาตรา 8 กล่าวว่า ให้มีคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
ประกอบด้วย รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ เป็ นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
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เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั1นพื1นฐาน เลขาธิ การคณะกรรมการการอาชี วศึกษา เลขาธิ การสภา
การศึกษา ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ อธิ บดีกรมบัญชี กลาง และอธิ บดีกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
เป็ นกรรมการโดยตําแหน่ ง กรรมการซึ/ งรัฐมนตรี แต่งตั1งจากผูแ้ ทนสมาคมเกี/ยวกับโรงเรี ยนเอกชน
สองคน กรรมการซึ/ งรัฐมนตรี แต่งตั1งจากผูไ้ ด้รับคัดเลือกจากผูร้ ับใบอนุ ญาต ผูอ้ าํ นวยการผูบ้ ริ หาร ครู
และบุค ลากรทางการศึกษา ฝ่ ายละหนึ/ ง คน กรรมการซึ/ ง รัฐมนตรี แต่งตั1งจากผูท้ รงคุ ณ วุฒิสี/ ค น
ในจํานวนนั1นจะต้องเป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิดา้ นการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการหนึ/ งคน ให้เลขาธิ การ
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนเป็ นกรรมการและเลขานุการ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
บุคคลเพื/อแต่งตั1งเป็ นกรรมการตาม (3) (4) และ (5) ให้เป็ นไปตามบทบาทหน้าที/ของคณะระเบียบ
ที/รัฐมนตรี กาํ หนด
บทบาทหน้าที/ของคณะกรรมการในมาตรา 13 มีอาํ นาจหน้าที/ ดังต่อไปนี1
1. เสนอนโยบายเกี/ยวกับการศึกษาเอกชน การพัฒนาและสนับสนุ นโรงเรี ยน ครู ผสู ้ อน
และบุคลากรทางการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรี เพื/อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน1 ี
3. กําหนดมาตรฐานและแผนพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาเอกชน
4. กําหนดมาตรการช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นโรงเรี ยน ครู ผสู ้ อน และบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายที/คณะรัฐมนตรี เห็นชอบตาม (1)
5. ออกระเบียบเกี/ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรี ยน
6. เสนอความเห็ นต่อรั ฐมนตรี ในการออกกฎกระทรวง ระเบี ย บ และประกาศเพื/ อ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติน1 ี
7. ออกระเบียบเกี/ยวกับการวินิจฉัยการร้องทุกข์และการคุม้ ครองการทํางาน
8. ออกระเบี ย บเกี/ ย วกับ การยื/น อุ ท ธรณ์ การรั บ อุ ท ธรณ์ วิธี พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ แ ละ
กําหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์
9. แต่งตั1งคณะอนุกรรมการเพื/อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิการตามที/คณะกรรมการมอบหมาย
10. ปฏิบตั ิงานอื/นตามที/พระราชบัญญัติน1 ีหรื อกฎหมายอื/นกําหนดหรื อตามที/คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
บทบาทหน้า ที/ ข องสํา นัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนการดํา เนิ นงาน
ในมาตรา 14 ให้มีสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิ การ มีเลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา ข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบการดําเนิ นงานของสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน มีอาํ นาจหน้าที/ดงั ต่อไปนี1
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1. รับผิดชอบงานธุ รการ และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
2. เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนต่อคณะกรรมการ
3. ส่ งเสริ มสนับสนุ นด้านวิชาการ การประกันคุ ณภาพ การวิจยั และพัฒนาเพื/อประกัน
คุณภาพการศึกษาเอกชน
4. รับผิดชอบการดําเนินการเกี/ยวกับกองทุน
5. ดําเนินการจัดสรรเงินอุดหนุ นการศึกษาเอกชนตามมาตรการที/คณะกรรมการกําหนด
ตามมาตรา 13 (4)
6. เป็ นศูนย์ส่งเสริ มสนับสนุ นข้อมูล และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชนตลอดจน
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน
7. ปฏิบตั ิหน้าที/อื/นตามที/คณะกรรมการมอบหมาย
สรุ ปได้วา่ ในปั จจุบนั สถานศึกษาเอกชนได้มีการดําเนิ นงานการปฏิรูปการศึกษาโดยทุกฝ่ าย
เข้ามามีส่วนร่ วมกันในการดําเนินงานให้เป็ นไปตามที/บญั ญัติไว้รวมทั1งต้องคํานึ งถึงพระราชบัญญัติ
การศึกษาเอกชนที/จะประกาศใช้ตามออกมา เพื/อความชัดเจนในการบริ หารและการจัดการศึกษา
เอกชนอีกส่ วนหนึ/ง เพื/อการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้กา้ วทันต่อโลกในยุคปั จจุบนั
โรงเรียนเอกชนกับการปฏิรูปการศึกษา
การปฏิ รูปการศึ กษาตามพระราชบัญญัติก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ขเพิ/ม เติ ม
(ฉบับ ที/ 2) พ.ศ. 2545 กล่ า วว่า สาระในการปฏิ รูป การศึ ก ษา ได้แก่ ความเสมอภาคในโอกาส
ทางการศึ ก ษา การปฏิ รูปหลักสู ตรสถานศึกษา การปฏิรูปการเรี ยนรู ้ การปฏิ รูปครู และบุคลากร
ทางการศึกษา การปฏิรูปกระบวนการบริ หารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนโลยีเพื/อ
การศึกษา การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื/อการศึกษา ซึ/ งการปฏิ รูปการศึกษาจะก้าวไปสู่
ความสําเร็ จจะต้องมีการบริ หาร โดยการกระจายอํานาจทั1งด้านวิชาการ การบริ หารบุคคล การบริ หาร
งบประมาณและการบริ หารทัว/ ไป มีการบริ หารจัดการที/มุ่งเน้นผลสัมฤทธิr (Result-Based Management)
และการจัดการเรี ยนรู ้ที/มุ่งคุณภาพผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ที/แก้ไขเพิ/มเติม (ครั1งที/ 2) พ.ศ. 2545 ส่ วนที/ 3
มาตรา 43 ได้แก่ การบริ หารและจัดการศึกษาเอกชนให้มีความเป็ นอิสระโดยมีการกํากับ ติดตาม
การประเมิ นคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาจากรั ฐและต้องปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์การประเมิ น
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่ นเดี ยวกับการศึกษาของรัฐส่ งผลให้โรงเรี ยนเอกชนจําเป็ นต้อง
ปฏิรูปการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ โดยรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ตั1งแต่พุทธศักราช 2540 ได้กาํ หนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุ น
ให้เอกชนจัดการศึ กษาอบรมให้เกิ ดความรู ้ คู่คุณ ธรรม ปรั บปรุ ง การศึ กษาให้สอดคล้องกับการ
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เปลี/ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและสั งคม สร้ างเสริ มความรู ้ และปลู กฝั งจิ ตสํานึ กที/ ถู กต้องเกี/ ยวกับ
การเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ อ ั น เป็ นประมุ ข
(“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ,” 2545 : 16)
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2546 : 2) ดังต่อไปนี1
1. การปฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษาให้ ส อดรั บ ซึ/ งกัน และกัน ทั1ง ระบบซึ/ งประกอบด้ ว ย
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. การปฏิ รูปกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยมุ่งเน้นและให้ความสําคัญแก่หลักสู ตร ผูเ้ รี ยน
เนื1อหาสาระ วิธีการเรี ยนการสอน แหล่งการเรี ยนรู ้และกระบวนการเรี ยนรู ้ในชุมชน
3. การปฏิรูประบบการบริ หารและการจัดการศึกษาทั1งของหน่วยงานรัฐองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ/นและเอกชน โดยเน้นหลักการกระจายอํานาจ
4. การปฏิรูปครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยถือว่าเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ชั1นสู งเน้นที/มาตรฐานคุณภาพ จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื/อง
5. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื/อการศึกษา เพื/อระดมทรัพยากรจากแหล่ง
ต่าง ๆ มาใช้เพื/อการจัดการศึกษา จัดสรรทรัพยากรให้ถึงผูเ้ รี ยนอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรมมีระบบ
บริ หารทรัพยากรที/มีความคล่องตัวอย่างมีประสิ ทธิ ภาตรวจสอบได้
สรุ ปได้วา่ การปฏิรูปการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชน คือ การเปลี/ยนแปลงโครงสร้าง รู ปแบบ
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การบริ หารจัดการและระบบสนับสนุ นต่าง ๆ ซึ/ งการจัดการศึกษา
เอกชนมีความเป็ นอิสระโดยมีการกํากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ
และต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
โรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์
โครงการสารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั (2547 : 256-259) ผูร้ ิ เริ/ มการศึกษาพิเศษส่ วนใหญ่เป็ นแพทย์ในประเทศยุโรป เป็ นคนที/มี
ความเชี/ ยวชาญที/ มีชื/อเสี ยง คือ อิ ทารด์ (Itard) ในปี พ.ศ. 2318-2381 แพทย์ชาวฝรั/ งเศส มีความ
เชี/ ยวชาญทางโรคหู และการให้การศึกษาแก่นกั เรี ยนหู หนวกเป็ นคนแรกที/พยายามสอนเด็กชายวิค
เตอร์ (Victor) อายุ 12 ปี ที/อาศัยอยูใ่ นป่ าประเทศฝรั/งเศส แต่ไม่สามารถช่วยให้วิคเตอร์ หายพิการได้
เพียงแต่ช่วยให้วิคเตอร์ มีพฤติกรรมที/เป็ นมนุ ษย์มากขึ1น โดยใช้กระบวนการสอนและเป็ นผูค้ ิดค้นวิธี
ปรับพฤติกรรมสร้างระบบการศึกษาแบบการสอนพูดให้กบั เด็กหูหนวก
ในประเทศสหรัฐ ฯ ผูท้ ี/มีความสนใจในการให้การศึกษาแก่เด็กพิการ คือ ฮาว (Howe)
ในปี พ.ศ 2344-2419 เป็ นผูก้ ่ อตั1งโรงเรี ยนสอนคนตาบอดเปอร์ กินส์ (Perkins) รั ฐแมสซาชู เซต
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และเป็ นครู สอนเด็กพิการซํ1าซ้อน คือ หู หนวก และตาบอด ซึ/ งประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างมาก
ในการสอน
การจัดการศึกษาพิเศษได้มีมาเป็ นเวลานานแต่มิได้บงั คับให้เด็กไทยทุกคนต้องเข้าเรี ยน
จนกระทัง/ ได้มีการเปลี/ยนมาใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาปี พ.ศ. 2523 ซึ/ งกําหนดให้เด็กทุกคน
เข้ารับการศึ กษาทําให้ผูป้ กครองที/ไม่ตอ้ งการให้เด็กพิการเข้าเรี ยนต้องยื/นคําร้ องขอยกเว้นจึ งจะ
ได้รับการยกเว้น ทั1งนี1 เพราะกระทรวงศึกษาธิ การ และหน่ วยงานที/เกี/ ยวข้องต่าง ๆ ได้จดั การสอน
เยาวชนผูพ้ ิการ และพบว่าเยาวชนผูพ้ ิการสามารถเรี ยนได้ไม่วา่ จะเป็ นเด็กพิการประเภทใด
การศึกษาพิเศษของประเทศไทย นางสาวเจเนวีฟ คอลฟิ ลด์ (Geneviev Caulifield) ในปี
พ.ศ. 2431-2515 มาอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครได้ร่วมกับเพื/อนคนไทย และชาวอเมริ กนั นําคนไทย
ตาบอดคนหนึ/ งมาเลี1ยง อบรมสั/งสอน ให้ฝึกหัดอ่าน และเขียนอักษรเบรลล์ และได้มีการจัดตั1งเป็ น
โรงเรี ยนสอนคนตาบอดกรุ งเทพพร้อม ๆ กับจัดตั1งมูลนิ ธิช่วยคนตาบอดแห่ งประเทศในพระบรม
ราชู ปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2482 ฉะนั1นการจัดการศึ กษาพิเศษในประเทศไทยเริ/ มดําเนิ นการอย่างเป็ น
ทางการเมื/อ พ.ศ.2482
การศึ ก ษาสํ า หรั บ เยาวชนผูพ้ ิ ก ารตาบอดได้มี ค วามเจริ ญ ก้า วหน้า มาจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน มี
โรงเรี ย นพิ เ ศษอี ก หลายแห่ ง และได้จ ัด ให้ เ ยาวชนผู พ้ ิ ก ารตาบอดเข้า เรี ย นร่ ว มกับ เด็ ก ปกติ
ในระดับชั1นมัธยมศึกษา ในปี พ.ศ. 2520 กองการศึกษาพิเศษได้รับอนุ มตั ิงบประมาณให้ดาํ เนิ นการ
ขยายโอกาสให้เด็กตาบอดเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนปกติระดับประถมศึกษา ในสังกัดกองศึกษาพิเศษ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่ งชาติ และสํานักการศึกษากรุ งเทพมหานครตามที/
กําหนดไว้ในแผนการพัฒนาการศึกษาระยะที/ 5 และ6 ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2534
สรุ ปได้วา่ การจัดการศึกษาประเภทการศึกษาสงเคราะห์ เป็ นการจัดการศึกษาเพื/อช่วยเหลือ
เกื1อกูล หรื ออุดหนุนจุนเจือช่วยเหลือ ด้านการศึกษาอื/นนอกจากการศึกษาสงเคราะห์ หรื อสถาบันอื/น
หรื อบุคคลอื/น ผูก้ าํ ลังศึกษาเล่าเรี ยนอยู่ ด้วยทุนและปั จจัยต่าง ๆ
สภาพและปัญหาโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในปัจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2541 : 1) ได้กล่าวไว้วา่ การจัดการเรี ยนการสอน
ภาษาจีน โรงเรี ยนเอกชนที/สอนภาษาจีน เพื/อความต้องการของชาวจีนที/อยู่เมืองไทย เนื/ องจากชาวจีน
ส่ วนหนึ/งได้เดินทางลงมาเมืองไทย เมื/อมีคนจีนอยูใ่ นประเทศไทยทุกจังหวัดจึงได้ขออนุ ญาตจัดตั1ง
โรงเรี ยนสอนภาษาจี น ปั จจุ บนั เป็ นยุคโลกาภิ วตั น์ และเทคโนโลยีด้า นต่า ง ๆ การติ ดต่อสื/ อสาร
ระหว่างประชาคมโลกปั จจุบนั เป็ นไปอย่างกว้างขวาง และรวดเร็ ว กระทรวงศึกษาธิ การตระหนักถึง
ความสํ า คัญ และความจํา เป็ นที/ จ ะพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ/ง ขึ1 น โดยเสนอ
นโยบายการสอนภาษาต่างประเทศต่อคณะรัฐมนตรี ซึ/ งคณะรั ฐมนตรี พิจารณาแล้วอนุ มตั ิตามที/
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กระทรวงเสนอเมื/อวันที/ 19 ธันวาคม 2538 มีหลักการสําคัญประการหนึ/ ง คือ รัฐบาลจะสนับสนุ น
ให้มีการเรี ยนสอนภาษาต่างประเทศอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ ภาษาจีนเป็ นภาษาที/ใช้สื/อสารกัน
ทัว/ โลก โดยเฉพาะการติดต่อค้าขายในกลุ่มประเทศเอเชี ย กระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดแนวทาง
ปรั บปรุ งหลักสู ตรและกระบวนการการเรี ยนการสอนภาษาจี น คื อสามารถใช้ภาษาในการเข้าสู่
สังคมและวัฒนธรรม และสามารถสื/ อความ โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามหลักภาษาเหมาะสมกับ
สถานการณ์
รณพล มาสันติ สุข (ออนไลน์. 2553) ได้กล่าวถึ งการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยว่า
เกิดขึ1นพร้อมกับการอพยพสู่ แผ่นดินไทยของชาวจีน การเรี ยนการสอนภาษาจีนในยุคแรกเกิดจาก
ความต้องการที/จะให้บุตรหลานสื บทอดภาษาและวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ โดยการจ้างครู มาสอน
ตามบ้าน การสอนภาษาจีนตามศาลเจ้า หรื อการส่ งบุตรหลานไปเรี ยนต่อที/ประเทศจีน เวลาผ่านไป
สถานการณ์การเมืองของประเทศไทยและประเทศจีนเปลี/ยนไป ยังมีผลต่อวิวฒั นาการการเรี ยนการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทย ซึ/ งมีช่วงที/รุ่งโรจน์และมีช่วงที/อบั เฉา โดยเฉพาะในช่ วงที/ประเทศจี น
ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิ สต์ การเรี ยนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยได้ถูกบีบและติดตาม
อย่างใกล้ชิด เมื/อปี ค.ศ. 1975 ประเทศไทยและประเทศจีนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างกันขึ1น การเรี ยนการสอนภาษาจีนจึงได้เบ่งบานสะพรั/งเต็มที/เมื/อ ปี ค.ศ. 1992 เนื/ องจาก
การเรี ยนการสอนภาษาจีนได้รับอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการได้อย่างเสรี เหมือนภาษาต่างประเทศอื/น ๆ
และเมื/ อบทบาทของจี นในสั ง คมโลกทวีค วามสํา คัญยิ/ง ขึ1 นเป็ นลํา ดับ ก็ ท าํ ให้รัฐบาลไทยหันมา
ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจีนอย่างจริ งจัง
สํานักงานคณะกรรมการศึ กษาเอกชน (ออนไลน์. 2553) ได้กล่ าวว่า ในปั จจุ บ นั ภาษา
เป็ นเรื/ องที/มีความสําคัญ ดังนั1นเพื/อให้การจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
และความต้องการของสังคมในปั จจุบนั ได้น1 นั ต้องได้รับความร่ วมมือจากโรงเรี ยนระดับรากหญ้า
สํ า นัก บริ ห ารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนร่ ว มกับ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ
สํา นัก งานส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาจี น หรื อ ฮั/นป้ าน ร่ วมกัน ดํา เนิ น การจัด ทํา หลัก สู ต ร
ภาษาจี น และแบบเรี ย นภาษาจี น ที/ เ หมาะสมกับ ความต้องการของโรงเรี ย นเอกชนที/ เ ปิ ดสอน
ภาษาจีน พร้อมทั1งการสรรหา คัดเลือกบุคลากรครู จีนที/มาสอนในโรงเรี ยนเอกชน พร้อมทั1งส่ งเสริ ม
ให้ผูบ้ ริ หารดู ง านด้า นการจัดการเรี ย นการสอนภาษาจี น และส่ ง ครู ไ ทยอบรมเทคนิ ค การสอน
ภาษาจี น เพื/อเป็ นการส่ ง เสริ ม ให้บุค ลากรครู มีค วามรู ้ นํา ไปใช้ใ นการแก้ไ ขปั ญหาในสั ง คมที/ มี
ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศในการรักษาและส่ งเสริ มผลประโยชน์ของประเทศจีน
ดังที/ กระทรวงศึ กษาธิ การได้ต1 งั ไว้ว่า “แผนยุทธศาสตร์ และส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาจี น
พ.ศ. 2549-2553”
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สรุ ป ได้ว่ า สภาพและปั ญ หาโรงเรี ย นเอกชนสอนภาษาจี น ในปั จ จุ บ ัน ต้อ งมี ก ารจัด
กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ซ/ ึ งโรงเรี ยนได้ ว างแนวทางเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาหลักสู ตร พัฒนาครู ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และส่ งเสริ ม
ให้ผูเ้ รี ย นได้รับ การเรี ย นรู ้ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ส่ ง ผลต่อการนํา ไปใช้ใ นชี วิตประจํา วัน สภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคปั จจุบนั ให้ความสําคัญกับภาษาจีนเพิ/มมากขึ1น จากจํานวนประชากรโลก
การติดต่อการค้า และการท่องเที/ยว ล้วนเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการเรี ยนรู ้ทางภาษาในปั จจุบนั
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
ความหมายของการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นกิจกรรมที/มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดประสบการณ์การเรี ยนรู ้โดยการเรี ยน
จะเป็ นกิจกรรมของผูเ้ รี ยน ในขณะที/การสอนจะเป็ นกิจกรรมของผูส้ อน ดังนั1นการจัดการเรี ยนการสอน
จึงเกิ ดขึ1 นจากความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ย นและผูส้ อนซึ/ งจะต้องให้ความร่ วมมือและรับผิดชอบ
ต่อหน้าที/ ของตนอย่างจริ งจัง เพื/อให้การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสบความสําเร็ จตามที/ได้กาํ หนดความมุ่งหมายไว้ จากการศึกษาพบว่ามีนกั การศึกษาหลายท่าน
ให้ความหมายของการเรี ยนการสอนดังต่อไปนี1
อาภรณ์ ใจเที/ยง (2550 : 8) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอน หมายถึง กิจกรรมที/จดั ขึ1น
เพื/อให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้และประสบการณ์ ตามความมุ่งหมายของการสอน มีหลายวิธีหลายรู ปแบบ
ซึ/ งควรเหมาะสมกับลักษณะความต้องการ ความสนใจ ความพึงพอใจ ตลอดจน เนื1อหาวิชาและ
ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
ทิศนา แขมมณี (2551 : 4) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอน หมายถึง เป็ นการถ่ายทอด
ความรู ้ ทัก ษะ และเจตคติ ต่า ง ๆ โดยมี ก ารเตรี ย มการวางแผนตามหลัก วิช า มี ข1 นั ตอน หรื อ
กระบวนการสอนที/เป็ นแบบแผนชัดเจน มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที/ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม เพื/อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย
นิภา แย้มวจี (ออนไลน์. 2551) กล่าวว่า การเรี ยนการสอนเป็ นการแสวงหาความรู ้ ผูส้ อน
ควรนําของจริ งที/ เห็ นได้ในชี วิตประจํา วัน สามารถออกแบบการทดลองและปฏิ บตั ิ จริ ง โดยให้
นักเรี ยนคิดเป็ นทําเป็ น
สรุ ปได้วา่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นกระบวนการ และวิธีการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที/ดีต่อการเรี ยนรู ้
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
เนื/ องจากในภาวะปั จจุบนั เป็ นยุคของโลกาภิวตั น์ การเรี ยนรู ้ ภาษาของประเทศอื/นย่อมมี
ความสําคัญในการติดต่อสื/ อสาร และภาษายังสามารถใช้เข้าสู่ สังคมและวัฒนธรรม ได้อย่างถูกต้อง
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และเหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมตามสถานการณ์ได้ในทุกทักษะของภาษา ดังนั1นการเรี ยนการสอน
ในระดับเริ/ มเรี ยนรู ้ภาษาคงต้องเน้นการมีส่วนร่ วมทางภาษาให้มาก เพื/อให้การจัดการเรี ยนการสอน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสบความสําเร็ จตามที/ได้กาํ หนดความมุ่งหมายไว้ดงั ต่อไปนี1
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ออนไลน์. 2555 ข.) กล่ า วว่า การดํา เนิ นกิ จกรรม โครงการ
ด้านการศึ กษา ตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
มีความสําคัญ ต่อการดําเนิ นงานด้านการศึกษาเป้ าหมายเชิ งยุทธศาสตร์ การดําเนิ นการเพื/อให้เกิ ด
การบูรณาการด้านการศึกษา การสร้ างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ การบรรลุ เป้ าหมาย การจัดการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา การส่ งเสริ มการ พัฒนา และการเสริ มสร้างความตระหนักในการจัดการศึกษา
และกิจกรรมเพื/อสร้างเสริ มมิตรภาพและความร่ วมมือระหว่างกัน ซึ/ งประกอบด้วยการแลกเปลี/ยน
ทางวัฒนธรรมระหว่างสมาชิ กอาเซี ยน โดยผ่านระบบการศึกษาเพื/อสร้ างเสริ ม ความสําเร็ จและ
ความเข้า ใจอันดี ใ นประเทศสมาชิ ก ที/ มี วฒั นธรรมแตกต่า งกัน การสอนค่า นิ ย มร่ วมและมรดก
ทางวัฒนธรรมอาเซี ยน ในหลักสู ตรโรงเรี ยน รวมทั1งการพัฒนาศักยภาพและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
การส่ งเสริ มการเรี ยนภาษาอาเซี ยนและส่ งเสริ มการแลกเปลี/ยนทางภาษา สนับสนุ นภาษาอาเซี ยน
ให้เป็ นวิชาเลือกในการเรี ยนภาษาต่างประเทศในโรงเรี ยนและการนํา ICT มาใช้ในการส่ งเสริ มการ
จัดการศึกษา
พัชนี ตั1งยืนยง และสุ รีย ์ ชุ ณหเเรื องเดช (ออนไลน์. 2553) กล่าวว่า รั ฐบาลมี นโยบาย
ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจีนทุกระบบและทุกระดับอย่างเห็นได้ชดั ผูบ้ ริ หารงานการเรี ยนการสอน
ในระดับรากหญ้า ที/ ดีค วรหาวิธี ก ารส่ ง เสริ ม งานทรั พ ยากรอะไรที/ นาํ มาใช้ไ ด้หน่ วยงานภาครั ฐ
จะสนับ สนุ นทุ นการศึ ก ษาต่อการอบรม ดู ง านมากเป็ นพิเศษ และมหาวิท ยาลัย ของรั ฐได้รับ
ความช่ วยเหลื อ มากกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน สําหรับความช่วยเหลือจากภาคเอกชนเหลื อน้อยมาก
อาจารย์และผูบ้ ริ หารหลักสู ตรภาษาจีนได้เสนอในเรื/ องมาตรฐานหลักสู ตร ปั ญหาบุคลากรในการเรี ยน
การสอน มาตรฐานความรู ้ภาษาจีน ตําราและสื/ อการสอน ปั ญหาการใช้ตวั อักษรจีน ปั ญหาการผลิต
ครู -อาจารย์
ศูนย์จีนศึ กษา สถาบันเอเชี ยศึ กษา จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (2551 ก : 37) กล่าวว่า
ยุทธศาสตร์ การเรี ยนการสอนภาษาจีน ฯ ของกระทรวงศึกษาธิ การได้คิดค้น ตัวชี1 วดั และแนวทาง
ประเมินผลสําเร็ จ ดังตารางที/ 1

45

ตาราง 1 ยุทธศาสตร์ การเรี ยนการสอน

1.
2.

3.

4.
5.

ตัวชี1วดั
นักเรี ยน/นักศึกษาตามสัดส่ วนที/กาํ หนดเรี ยน
ภาษาจีนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ครู สอนภาษาจีนตามสัดส่ วนที/กาํ หนดได้รับ
การพัฒนาให้มีระดับความสามารถทางภาษจีน
สู งขึ1นตามเกณฑ์มาตรฐาน
สถานศึกษาตามสัดส่ วนที/กาํ หนดมีความพร้อม
ในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนตามเกณฑ์
สู งขึ1น
ประชากรตามสัดส่ วนที/กาํ หนดมีโอกาสเข้า
ร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ภาษาจีนมากขึ1น
จํานวนสื/ อการเรี ยนรู ้ที/จดั สรรให้แก่
สถานศึกษา ครู และผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ

แนวทางติดตามประเมินผลสําเร็ จ
1. นิเทศ กํากับติดตาม และรายงานประจําปี
ทุกด้านและทุกหน่วยงาน
2. ประเมินผลสัมฤทธิrการเรี ยนรู ้รายปี

3. ประเมินผลการดําเนิ นงานแต่ละ
ปี งบประมาณ
4. ประเมินผลการพัฒนาครู และสถานศึกษา
ตามเกณฑ์ที/กาํ หนด
5. ประเมินผลในภาพรวมเมื/อดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ 2553

อุ ท ยั วรรณ เฉลิ ม ชัย (ออนไลน์. 2553) กล่ า วว่า สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั1นพื1นฐานตระหนักความสําคัญและความจําเป็ น ได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการเรี ยนการสอน
ภาษาจีน เพื/อพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาจีน และเพิ/มความสามารถในการแข่งขันในสังคม
เศรษฐกิ จ ความรู ้ รองรับการดําเนิ นงาน ตามแผนมีเป้ าหมายให้ประชาชนไทย มีความรู ้ ภาษาจีน
สามารถสื/ อสาร แสวงหาความรู ้ และใช้เป็ นเครื/ องมือในการประกอบอาชี พได้ มีสถานศึกษาเปิ ด
สอนภาษาจี น มากขึ1 น ทุ ก ระดับ และในปี 2555 สถานศึ ก ษาระดับ ขั1น พื1 น ฐานทุ ก แห่ ง จะเปิ ด
โปรแกรมสอนภาษาจี น ในระดับ ชั1น มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ระดับ ชั1น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
สาระสําคัญของยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจีน มีดงั นี1
ยุทธศาสตร์ ที/ 1 รณรงค์สร้างความตระหนักและส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือในการส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ ภาษาจีน โดยจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะเร่ งด่วน และระยะปานกลาง เพื/อส่ งเสริ ม
ภาษาจีนอย่างเป็ นระบบ ส่ งเสริ มให้กลุ่มเป้ าหมายหลัก คือ นักเรี ยน นักศึกษา และผูอ้ ยูใ่ นวัยแรงงาน
สามารถใช้ภาษาจีนเพื/อการสื/ อสารได้
ยุทธศาสตร์ ที/ 2 จัดทํามาตรฐานหลักสู ตรและทางการจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนในแต่ละ
ระดับประเภทของการศึกษา เพื/อให้สถานศึกษาแต่ละประเภทแต่ละระดับ ปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
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ความต้องการ ตั1งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั1งกําหนดนโยบายเรื/ อง
การใช้อกั ษรจีน
ยุทธศาสตร์ ที/ 3 ส่ งเสริ มและพัฒนาสื/ อสารการเรี ยนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
ให้มีคุ ณภาพและมี มาตรฐานเป็ นที/ ยอมรั บ โดยร่ วมมื อกับกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารของจี น จัดทํา
หนัง สื อเรี ย นที/ ส อดคล้องกับ หลัก สู ตรไทย และจัด หาสื/ อการเรี ย นภาษาจี นที/ มี คุ ณ ภาพ และ
สอดคล้อ งกับ มาตรฐานหลัก สู ต รในระยะเริ/ ม แรกในระยะต่ อ มาส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้
สํานักพิมพ์ในประเทศไทยผลิตหนังสื อเรี ยน และสื/ อความรู ้เองหรื อผลิตหนังสื อร่ วมกับสํานักพิมพ์
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ยุทธศาสตร์ ที/ 4 วางระบบพัฒนาครู สอนภาษาจีนในระยะสั1นและระยะยาวให้ได้มาตรฐาน
การสํารวจสภาพปั จจุบนั และข้อมูลเกี/ยวกับครู ความต้องการของครู ที/ตอ้ งการพัฒนาในระดับต่าง ๆ
และจัดทํา ฐานข้อมูล เพื/อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาครู เข้า สู่ เกณฑ์ม าตรฐาน พร้ อมกํา หนด
มาตรฐานครู โดยเทียบเคียงและปรับใช้ระบบการอบรมและการทดสอบมาตรฐานการสอน (เจี1ยวซื อจือ
เก๋ อเจิ1งซู ) ซึ/ งเป็ นมาตรฐานครู สอนภาษาจีนของสาธารณรัฐประชาชนจี น โดยใช้ HSK (Hanyu
Shuiping Kaoshi)
ยุทธศาสตร์ ที/ 5 ส่ งเสริ มความร่ วมมือและสร้ างเครื อข่ายเพื/อพัฒนาการเรี ยนการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทย โดยการทําแม็ปปิ1 ง (Mapping) โรงเรี ยนที/สอนภาษาจีนในประเทศไทย
เพื/อกําหนดพื1นที/ ที/ค วรให้การสนับ สนุ นและส่ งเสริ มเป็ นกรณี พิ เศษ สร้ างเครื อข่ายที/ เข้มแข็ง
ระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชี วศึกษา
และอุดมศึกษา เพื/อช่วยเหลือและพึ/งพากันและกันในเรื/ องครู ผสู ้ อน หลักสู ตร สื/ อการเรี ยนการสอน
การประเมินผล ฯลฯ และร่ วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย
เพื/อความร่ วมมือในการพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
การส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจี น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั1นพื1นฐาน
ได้ดาํ เนิ นโครงการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจีนตอบสนองยุทธศาสตร์ ส่ งเสริ มการสอน คือ
พัฒนาหลักสู ตรและสื/ อการเรี ยนการสอน ประเทศไทยมีสื/อการสอนที/จดั ทําโดยกรมวิชาการ เป็ นสื/ อ
ที/จดั ทําตามสภาพแวดล้อม คือ เป็ นอักษรเต็มตัว ในปั จจุบนั ได้ปรับเปลี/ ยนอักษรให้ง่ายลงเป็ น
อักษรตัวย่อนําภาษาพินอิน (คําอ่านด้วยอักษรภาษาอังกฤษ) ทําให้การเรี ยนเข้าใจง่ายขึ1น
หลักสู ตรภาษาจีนในปั จจุบนั ใช้หลักสู ตรภาษาต่างประเทศ ลักษณะภาษาจีนจะแตกต่าง
จากภาษาอื/น คือ เป็ นภาษาภาพ ต้องใช้ความจํามากในการจําคําต่าง ๆ ไม่มีตวั สะกดให้สามารถอ่าน
หรื อเดาได้ เพื/อแก้ปัญหานี1สาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั1นพื1นฐานได้ดาํ เนินการดังนี1
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1. ยกร่ างหลักสู ตร 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพื1นฐาน/กลาง/กลาง-สู ง ตามมาตรฐานหลักสู ตร
ภาษาต่างประเทศร่ วมมือกับฮัน/ ปั1 น (Hanban) ปั จจุบนั หนังสื อเรี ยนจัดทําเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ระดับ
ป.1 ม.1 และ ม.4 ซึ/ งเหมาะสําหรับผูเ้ ริ/ มเรี ยน มหาวิทยาลัยครู ยนู านจัดทําหนังสื อสําหรับ ม.1-ม.6
ขณะนี1จดั ทําเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ระดับ ม.1-ม.3 อยูร่ ะหว่างการพิมพ์
2. สร้ า งความพร้ อ มและความเข้ม แข็ง ให้แ ก่ ส ถานศึ ก ษา เพื/อ เป็ นการเสริ ม สร้ า ง
ความเข้ม แข็ง และสร้ างเครื อข่ายช่ วยเหลื อกันระหว่างกลุ่ มโรงเรี ยน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั1นพื1นฐานได้จดั ตั1ง ศูนย์เครื อข่า ยส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาจี นขึ1 นในโรงเรี ย น
ที/มีความพร้ อมตามภาคต่าง ๆ และได้จดั กิ จกรรมการเรี ยนการสอนเข้มขึ1น และเป็ นพี/เลี1 ยงให้แก่
โรงเรี ยนที/เปิ ดสอนภาษาจีน รวมทั1งสนับสนุ นเขตพื1นที/การศึกษาที/ มีโรงเรี ยนเปิ ดสอนภาษาจี น
จํานวนมากจัดกิจกรรมส่ งเสริ มและช่วยเหลือโรงเรี ยนในเขตของตน
3. พัฒนาฐานข้อมู ล เพื/อให้มี ฐานข้อมู ลในการพัฒนาการเรี ย นการสอนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั1นพื1 น ฐานจึ ง ได้จ ัดทํา ฐานข้อ มู ล เกี/ ย วกับ จํา นวนสถานศึ ก ษา ผูเ้ รี ย น
ครู ผสู ้ อน สภาพและหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในแต่ละโรงเรี ยน เพื/อให้สามารถพัฒนาการเรี ยน
การสอนได้ตรงตมเป้ าหมาย โรงเรี ยนที/เป็ นศูนย์เครื อข่ายส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจีน เพื/อ
เตรี ยมการจัดตั1งเป็ นห้องเรี ยนขงจื1อ
4. พัฒนาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั1นพื1นฐาน ตระหนักถึ งความสําคัญ
ของการพัฒนาบุ ค ลกรให้ท นั ต่ อความต้องการของสภาพปั จจุ บนั จึ ง ได้เร่ งพัฒนาครู ไ ทยที/ ส อน
ภาษาจีน และความสําคัญกับการสร้ างวิสัยทัศน์ในการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจีนให้กบั
ผูบ้ ริ หาร จัดอบรมครู ไทยที/สอนภาษาจีนและจัดรายการศึกษาดูงานด้านการจัดการการเรี ยนการสอน
สําหรับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
การแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนครู สอนภาษาจี นสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั1น
พื1นฐานได้ร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดหาครู อาสาสมัครจีนมาสอนในประเทศไทยได้
พัฒนาการเรี ยนการสอน คือ
1. จัด อบรมครู แ กนนํา /ครู ป ระจํา ศู นย์เ ครื อ ข่ า ยส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาจี น
เพื/อให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมี ศกั ยภาพในการให้ความช่ วยเหลื อโรงเรี ยนที/เปิ ดสอน
ภาษาจีนภายในเครื อข่าย
2. จัดอบรมเทคนิคการสอนและการใช้สื/อให้แก่ครู อาสาสมัคร
3. พัฒนาสื/ อ เพื/อให้ผเู ้ รี ยนและครู ได้มีโอกาสฝึ กฝนภาษาจีนมากยิง/ ขึ1น
4. พัฒนาเกณฑ์เพื/อประเมินศักยภาพและมาตรฐานครู สอนภาษาจีน
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5. จัดทําโครงการโรงเรี ยนพี/โรงเรี ยนน้องระหว่างโรงเรี ยนในประเทศไทยและประเทศจีน
เพื/อพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาจีน
6. เตรี ยมทําวิจยั ค้นหาวิธีการเรี ยนการสอนภาษาจีนที/ประสบผลดี (Best Practice)
สรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนการสอนและแนวทางการพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาจีน
ในประเทศไทยเป็ นการจัดการเรี ย นการสอนหรื อกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ประกอบด้วย การพัฒนา
หลักสู ตร การเตรี ยมการสอนของครู โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีการดําเนิ นการเรี ยนการสอน
เป็ นไปตามกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที/มีข1 นั ตอน มีกระบวนการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนมีวิธี
สอนและกลยุทธ์การสอนที/เหมาะสมกับวิชาและนักเรี ยน
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในประเทศไทย
โรงเรี ยนจีนที/อยูใ่ นสังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.)
ภายใต้สาํ นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การหรื อโรงเรี ยนเอกชนหรื อโรงเรี ยนราษฎร์ ที/สอนภาษาจีน
จึ งมี ส ายการบัง คับบัญชาต่า งจากโรงเรี ย นที/ ให้การศึ กษาขั1นพื1นฐานของรั ฐ ซึ/ ง สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั1น พื1 น ฐาน (สพฐ.) (ซึ/ งมี ฐ านะเที ย บเท่ า สํ า นัก งานปลัด กระทรวง)
กระทรวงศึกษาธิ การและองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ/น ผูท้ ี/เป็ นเจ้าของโรงเรี ยนจีนนั1น โดยส่ วนมาก
เป็ นนิ ติบุคคลตามกฎหมาย เช่ น มูล นิ ธิ หรื อสมาคม จัดการเรี ย นการสอนเป็ นไปตามหลัก สู ตร
ของกระทรวงศึกษาธิ การ ด้านการบริ หารงาน โรงเรี ยนจะมีคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนซึ/ งเป็ น
กรรมการที/ได้รับการแต่งตั1งจากมูลนิ ธิหรื อสมาคมที/เป็ นเจ้าของโรงเรี ยนนั1น ๆ โดยมีผลู ้ งนามแทน
ผูร้ ับใบอนุ ญาตหรื อเจ้าของ และยังมีตาํ แหน่ งผูจ้ ดั การ และครู ใหญ่ ตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยน
เอกชน พ.ศ. 2525 ครู ใ หญ่ มี 2 คน คื อ ครู ใ หญ่ ไ ทย และครู ใ หญ่ จีน ซึ/ ง ทั1ง สองคนจะทํา หน้า ที/
รับผิดชอบในด้านการเรี ยนการสอน ปั จจุบนั มีการปรับเปลี/ยนใช้พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2550 การจัด ตั1ง คณะกรรมการบริ ห ารต้อ งปฏิ บ ตั ิ ก ฎหมายใหม่ น1 ี แต่ เ นื/ อ งจากกฎหมาย
เพิ/ ง ประกาศใช้ คณะกรรมการชุ ดเดิ ม จึ ง ยัง สามารถรั ก ษาการไปได้อีก ระยะ โรงเรี ย นจี น จะมี
คณะกรรมการบริ หารในรู ปแบบของมูลนิ ธิหรื อสมาคมก็ตามแต่คณะกรรมการนิ ติบุคคลเหล่ านี1
ส่ วนใหญ่เป็ นนัก ธุ รกิ จ ไม่ มีค วามรู ้ เรื/ องการจัดการศึ กษา ฉะนั1นการส่ งเสริ ม การเรี ย นการสอน
ภาษาจีนขึ1นกับบุคคลเหล่านี1 ว่าจะให้ความสําคัญและสนับสนุ นการสอนหรื อมีวิสัยทัศน์ในการบริ หาร
การศึกษาเพียงใด เช่น งบประมาณว่าจ้างครู สอนภาษาจีนการสร้ างความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยน
สมาคมโรงเรี ยนเอกชนสอนภาษาจี น และสํา นักงานส่ งเสริ ม กิ จการชาวจี นโพ้นทะเล เป็ นต้น
(ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551 ก : 42-43)
โครงสร้ างระบบบริ หารโรงเรี ย นตัง เอ็ง ซึ/ งเป็ นตัวอย่า งโรงเรี ย นหนึ/ ง ของการบริ หาร
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
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(โรงเรี ย นตัง เอ็ง . 2555 : 3) ได้เสนอโครงสร้ า งระบบการบริ หารโรงเรี ย นตัง เอ็ง ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาขั1นพื1นฐาน ผูร้ ับใบอนุ ญาต สมาคมศิษย์เก่าโรงเรี ยนลงนามแทน
คณะกรรมการอํานวยการโรงเรี ยนผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ รองผูอ้ าํ นวยการ การบริ หาร
โรงเรี ยนจีนจะมีคณะกรรมกรรมการบริ หารในรู ปแบบของมูลนิธิหรื อสมาคม ดังภาพประกอบ 2
ผูร้ ับใบอนุ ญาต
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรี ยนลงนามแทน

คณะกรรมการบริ หาร
สถานศึกษาขั1นพื1นฐาน

คณะกรรมการ
อํานวยการโรงเรี ยน

ผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ผูอ้ าํ นวยการ
ระดับก่อนประถมศึกษา

รองผูอ้ าํ นวยการ

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ฝ่ ายวิชาการ

ฝ่ ายวิชาการ

ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน

ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
ฝ่ ายธุ รการ-การเงิน
ฝ่ ายบุคคล

หมายถึง บังคับบัญชา
หมายถึง กํากับดูแล และส่ งเสริ มสนับสนุน

ฝ่ ายอาคารสถานที/
ฝ่ ายสัมพันธ์ชุมชน

ภาพประกอบ 2 โครงสร้างระบบการบริ หารโรงเรี ยนตังเอ็ง
สรุ ปได้ว่า โครงสร้างของโรงเรี ยนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักบริ หารงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาอกชนในภาคตะวันออก ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยคณะกรรมการ
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บริ หารสถานศึกษาขั1นพื1นฐาน คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน ผูร้ ับใบอนุ ญาต สมาคมศิษย์เก่ า
โรงเรี ยนลงนามแทน คณะกรรมการอํานวยการโรงเรี ยนผูจ้ ดั การ ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ
รองผูอ้ าํ นวยการ การบริ หารโรงเรี ยนจีนจะมีคณะกรรมกรรมการบริ หารในรู ปแบบของมูลนิ ธิหรื อ
สมาคม เป็ นต้น
รณพล มาสันติสุข (ออนไลน์. 2553) กล่าวว่า การเรี ยนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
ระดับชั1นประถม-มัธยมศึกษา ดังนี1
1. จํานวนโรงเรี ยนและนักเรี ยน การเรี ยนการสอนภาษาจีนในระดับชั1นประถมศึกษา
มัธยมศึกษา สามารถแบ่งประเภทโรงเรี ยนออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1.1 โรงเรี ยนจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน “โรงเรี ยนจีน”
เปิ ดทําการสอนนานกว่า 50 ปี ส่ วนโรงเรี ยนรัฐและเอกชนเพิ/งเปิ ดการเรี ยนการสอน
1.2 โรงเรี ยนรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั1นพื1นฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานการศึกษากรุ งเทพมหานครและองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ/น
1.3 โรงเรี ย นเอกชน สั ง กัด สํ า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
เช่นเดียวกับโรงเรี ยนจีน
2. หลักสู ตรการเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยนจีน โรงเรี ยนรัฐบาล มีการจัดการเรี ยน การสอน
ภาษาจีนในแต่ละระดับชั1นที/มีความสําคัญแตกต่างกัน ซึ/ งก่อให้เกิดความสู ญเสี ยทางด้านทรัพยากร
และการพัฒนาความรู ้หรื อต่อยอดทางการศึกษา ดังตาราง 2
ตาราง 2 หลักสู ตรการเรี ยนภาษาจีน
ประเภท
อนุบาล
ประถม
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยศึกษาตอนปลาย

โรงเรี ยนจีน
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ

โรงเรี ยนรัฐ
เลือกเสรี /ชุมนุม
แผนการเรี ยน/เลือกเสรี /ชุมนุ ม

โรงเรี ยนเอกชน
บังคับ
บังคับ
บังคับ/เลือกเสรี
บังคับ/เลือกเสรี

การจัด การเรี ย นการสอนภาษาจี น ในโรงเรี ย นจี นในระดับ ชั1น ประถมศึ ก ษามี จาํ นวน
ชัว/ โมงเรี ยนต่อสัปดาห์อยู่ระหว่าง 2-16 ชัว/ โมง ส่ วนมากสอนวันละ 1 ชัว/ โมง คิดเป็ น 5 ชัว/ โมงต่อ
สัปดาห์ ความแตกต่างของชัว/ โมงเรี ยนขึ1นอยูก่ บั การให้ความสําคัญ และการสนับสนุ นของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน โรงเรี ยนรัฐเน้นการสอนในระดับชั1นมัธยมศึกษา เปิ ดวิชาภาษาจีนเป็ นวิชาเลือกเสรี หรื อ
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กิ จกรรมชุ มนุ ม แต่ในระดับชั1นมัธยมศึ กษาตอนปลายในโรงเรี ยนที/มีความพร้ อม จะเปิ ดเป็ น
แผนการเรี ยนให้นกั เรี ยนเลื อกเรี ยน โดยส่ วนมากเปิ ดสอน 2 ชัว/ โมงต่อสัปดาห์ โรงเรี ยนเอกชน
จัดการเรี ยนการสอนภาษาจี นเช่ นเดี ยวกับโรงเรี ยนจีน แต่ในระดับชั1นมัธยมศึกษาบางโรงเรี ยน
จัดเป็ นวิชาเลื อกเสรี ความแตกต่างของการให้ความสําคัญในการจัดการเรี ยนการสอน แต่ละ
ระดับชั1นของโรงเรี ยนต่าง ๆ ก่อให้เกิ ดปั ญหาและความสู ญเสี ยทางทรั พยากร คือ การเรี ยนขาด
ความต่อเนื/ อง โรงเรี ยนจีนและโรงเรี ยนเอกชนให้ความสําคัญในระดับประถมศึกษา ส่ วนโรงเรี ยนรัฐ
จะเน้นที/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การเรี ยนขาดหายไปในช่วงกลางระดับชั1นมัธยมศึกษาตอนต้น
ซึ/ งนําไปสู่ การเสี ยเวลาต้องเริ/ มต้นใหม่ เมื/อเปลี/ยนระดับชั1นหรื อเปลี/ยนโรงเรี ยนนักเรี ยนไม่สามารถ
พัฒนาความรู ้หรื อต่อยอดทางการศึกษาได้
3. แบบเรี ยนภาษาจีน แบบเรี ยนเป็ นสิ/ งสําคัญที/ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน แบบเรี ยน
ที/เหมาะสมต่อวัยการเรี ยนรู ้ ทาํ ให้พฒั นาการของผูเ้ รี ยนเป็ นไปอย่างมีระบบ และสามารถสร้ างความ
สนใจให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ แบบเรี ยนที/ได้รับความนิยมมากที/สุดในโรงเรี ยนแต่ละประเภท คือ แบบเรี ยน
ชุ ดฮั1นอวี/เจี1 ยวเฉิ ง ซึ/ งแต่ งและผลิ ตโดยมหาวิทยาลัยภาษาปั กกิ/ ง โรงเรี ยนจึ งนําแบบเรี ยนชุ ดนี1
มาสอน ทั1งระดับชั1นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากปั จจัยนี1ทาํ ให้นกั เรี ยนไม่ได้เรี ยนรู ้ในสิ/ งใหม่ ๆ
แบบเรี ยนนี1ยงั มีขอ้ ด้อยอยูห่ ลายประการ เช่น รู ปแบบหนังสื อไม่มีสีสันหรื อรู ปภาพประกอบที/ดึงดูด
ความสนใจของนักเรี ยน มีเนื1อหาแบบเรี ยนที/ค่อนข้างยาว แต่ละบทใช้เวลาเรี ยนมากกว่า 5 ชัว/ โมง
เนื1 อหากล่ า วถึ ง วัฒนธรรมของคนจี น การที/ ค รู ช าวไทยอธิ บ ายให้นัก เรี ย นเข้า ใจต้อ งมี ค วามรู ้
ในประเทศจีนอย่างลึกซึ1 ง
โรงเรี ยนจีนมีการเรี ยนการสอนมานานได้รับการสนับสนุ นจากสํานักงานกิ จการชาวจีน
โพ้นทะเลหรื อเฉี ยวปั1 น แจกฟรี แบบเรี ยนภาษาจีนชุ ด ภาษาจีน ข้อดี คือ เนื1อหาบทเรี ยนสอดแทรก
คุณธรรมจริ ยธรรมค่อนข้างมาก มีสีสัน และรู ปภาพประกอบสวยงาม เหมาะสําหรับผูเ้ รี ยนวัยเด็ก
ข้อเสี ย คือ เป็ นแบบเรี ยนที/แต่งขึ1นเพื/อนักเรี ยนสหรัฐฯ ไม่มีการสอดแทรกเรื/ องของไทย ส่ วนเนื1 อหา
ค่อนข้า งรวบรั ด ไม่ มี ก ารอธิ บ ายหรื อสื/ อความหมายให้นัก เรี ย นเข้า ใจ คํา ศัพท์ใ หม่ ใ นบทเรี ย น
อธิ บายเป็ นตัวอักษร และไม่มีการแปลความหมาย ทําให้นกั เรี ยนไทยยากที/จะศึกษาแบบเรี ยนชุ ดนี1
ได้ดว้ ยตนเอง ปั ญหาเรื/ องแบบเรี ยนภาษาจีนกระทรวงศึกษาธิ การไทยได้เห็นความสําคัญของปั ญหา
ต่าง ๆ ที/เกิดขึ1นจึงร่ วมมือกับสํานักงานส่ งเสริ มภาษาจีนสู่ สากลแห่ งประเทศจีนหรื อฮั1นปั/ น ในการ
แต่งตําราชุ ด สัมผัสภาษาจีน แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คื อ ระดับประถมศึ กษา ระดับมัธยมศึ กษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบเรี ยนชุดนี1มีขอ้ ดี คือ ในด้านสอดแทรกความเป็ นไทย
ทําให้นกั เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์สถานที/สําคัญของไทย หรื อบุคคลสําคัญของไทยได้ดว้ ยภาษาจีน เนื1 อหา
บทเรี ยนเน้นการทํากิจกรรมร่ วมกัน รู ปเล่มสี สันสวยงามและมีภาพประกอบ โปรแกรมและเกมฝึ กภาษา
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ได้ท ดสอบความสามารถด้า นภาษาด้วย และครู ผูส้ อนสามารถเข้า เว็บ ไซต์ เพื/อแลกเปลี/ ย น
ประสบการณ์ การใช้แบบเรี ยนกับผูแ้ ต่งตํารา แบบเรี ยนชุ ดสัมผัสภาษาจีนมีขอ้ เสี ยเช่ นเดี ยวกันคือ
แบบเรี ยนยังพิมพ์จาํ หน่ายไม่ครบชุ ด ออกจําหน่ายเพียงระดับชั1นละ 2 เล่ม ทําให้ครู ผสู ้ อนไม่สามารถ
วางแผนการสอนระยะยาวได้ แม้ว่าแบบเรี ยนจะเป็ นความร่ วมมือระหว่างฝ่ ายประเทศไทยและ
ฝ่ ายประเทศจีน แต่เนื1 อหายังคงเน้นเรื/ องราวของจีน ส่ วนเรื/ องราวของไทยเป็ นเพียงการสอดแทรก
ข้อดีดา้ นการมีสื/อการเรี ยนการสอนที/ทนั สมัย ข้อเสี ยของแบบเรี ยน คือ โปรแกรมมีราคาแพง และ
โรงเรี ยนที/ขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถใช้โปรแกรมนี1 กระทรวงศึกษาธิ การให้ความ
สนับสนุนอุปกรณ์การเรี ยนการสอนได้อย่างทัว/ ถึง
4. ครู สอนภาษาจีนชาวไทยและชาวจีนของโรงเรี ยนจีน โรงเรี ยนรัฐ โรงเรี ยนเอกชน
มีสัดส่ วนจํานวนบุคลากรที/ใกล้เคียงกัน ดังตาราง 3
ตาราง 3 จํานวนครู สอนภาษาจีน
ประเภท
ครู ไทย
ครู จีน

โรงเรี ยนจีน
โรงเรี ยน
ครู
92
367
69
306

โรงเรี ยนรัฐ
โรงเรี ยน
ครู
240
360
251
347

โรงเรี ยนเอกชน
โรงเรี ยน
ครู
70
152
70
194

ครู สอนภาษาจี นชาวไทยและชาวจี นของโรงเรี ย นแต่ล ะประเภท จะเห็ นว่า มี สัดส่ วน
ที/ใกล้เคียงกัน โรงเรี ยนจีนมีครู มากที/สุด ประมาณ 1 โรงต่อครู 4 คน โรงเรี ยนเอกชน 1 โรงต่อครู 2 คน
โรงเรี ยนรัฐมีสัดส่ วน 1 โรงต่อครู 1.5 คน ครู สอนชาวไทยด้านวุฒิบตั รความรู ้ ภาษาจีน พบว่า
ประมาณร้อยละ 30 มีวุฒิบตั รการสอนภาษาจีน ร้อยละ 20 มีวุฒิบตั รระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 25 ไม่มี
วุฒิบตั ร ส่ วนที/ เหลื อร้ อยละ 25 เป็ นวุฒิบตั รอื/ น ๆ ครู ผูส้ อนภาษาจี นในโรงเรี ยนรั ฐ การสอน
ภาษาจีนในยุคแรกเริ/ มเกิ ดจากครู สอนวิชาอื/นที/ มีความรู ้ ภาษาจีนบ้าง เปลี/ ยนวิชาสอนมาเป็ นวิชา
ภาษาจีน ช่วงปิ ดเทอมมีการอบรมภาษาจีนเพิ/มเติมทั1งในประเทศไทยและในประเทศจีน การบุกเบิก
การสอนภาษาจีนของครู ที/ไม่ได้จบมาโดยตรง ครู เหล่านี1 ตอบสนองความต้องการการเรี ยนภาษาจีน
ของนักเรี ยนในยุคปั จจุบนั
5. ผลิ ต ผลการเรี ย นภาษาจี น การประเมิ น ความรู ้ ข องนัก เรี ย น เป็ นปั ญ หาที/ สํา คัญ
ในโรงเรี ยนรัฐและโรงเรี ยนเอกชน เนื/ องจากผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนส่ วนมากไม่มีความรู ้ ภาษาจีน
ส่ วนการบริ หารงานจะแตกต่างจากโรงเรี ยนทัว/ ไป คือ ครู ใหญ่มีสองคน ได้แก่ ครู ใหญ่จีน และ
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ครู ใหญ่ไทย โดยครู ใหญ่จีนดูแลการเรี ยนการสอนภาษาจีน การประเมินความรู ้ของนักเรี ยนที/เรี ยน
จบระดับชั1นต่าง ๆ ด้านความรู ้ภาษาจีนจากจํานวนคําศัพท์ที/นกั เรี ยนรู ้ สามารถแบ่งนักเรี ยนออกได้
เป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที/มีความรู ้ภาษาจีนน้อย (น้อยกว่า 200 คํา) และกลุ่มที/มีความรู ้ภาษาจีนมาก
(มากกว่า 400 คํา) สาเหตุเนื/องจากจํานวนชัว/ โมงเรี ยนภาษาจีนของแต่ละโรงเรี ยนที/แตกต่างกันมาก
ใน “โรงเรี ยนจีน” มีชว/ั โมงเรี ยนสู งสุ ดถึง 16 ชัว/ โมงต่อสัปดาห์ และตํ/าสุ ดเพียง 2 ชัว/ โมงต่อสัปดาห์
สรุ ปได้ว่า การสอนภาษาจี นในประเทศไทย เป็ นกระบวนการที/ เกี/ ยวข้องกับการนํา
หลักสู ตรไปใช้ เพื/อให้บรรลุตามจุดประสงค์ที/ต1 งั ไว้ โดยอาศัยเทคนิ ควิธีการสอน การจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนการใช้สื/อ และการวัดผลประเมินผล เป็ นตัวตรวจสอบการบรรลุตามจุดประสงค์
การสอน การสอนที/ดีย่อมทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้ดี ผูส้ อนเป็ นผูท้ ี/มีบทบาทสําคัญในการทําให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนที/สอนอย่างมีหลักการ มีความรู ้ มีทกั ษะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนา
ได้เต็มศักยภาพ และทําการดําเนินการเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยต่ างประเทศ
บูรคเคอร์ (Brooker. 1998 : 178) ได้ศึกษาเรื/ องการวิเคราะห์นโยบายงบประมาณมุ่งเน้น
ผลงานในการศึกษาระดับสู งของ อคานซอล ผลการวิจยั พบว่า จากการศึกษาในเชิ งลึ ก จากข้อมูล
ที/ ไ ด้แสดงถึ ง ว่า คณะกรรมการเห็ นด้วยกับ ระบบงบประมาณแบบมุ่ ง เน้น ผลงานในการศึ ก ษา
ระดับสู งของอคานซอล อย่างไรก็ตามในรายงานได้พบข้อบกพร่ องในระบบ เป็ นข้อบกพร่ องที/
มองเห็ นในรอบ ๆ ระบบที/ซับซ้อน และบุคลากรขาดความรู ้ สึกร่ วมในพันธกิ จขององค์กร ข้อมูล
ยังบ่งชี1อีกว่าในส่ วนของนโยบายล้มเหลวมากที/สุด มองเห็นข้อบกพร่ องมากที/สุดในระบบ การเพิ/ม
ขนาดไม่แน่นอนในการปฏิบตั ิในเงินกองทุนบนพื1นบานของทฤษฎีที/ได้จากการศึกษา การวิเคราะห์
นโยบายสนับสนุ นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้เป็ นที/ยอมรับในการศึกษาระดับสู งของ
คานซอล ประกอบไปด้วยการนําข้อปรับปรุ งแก้ไขมาเป็ นข้อมูลในการวางระบบเริ/ มแรกต่อมาควร
มีการกําหนดการวัดผลการดําเนิ นการในจํานวนน้อยและบุ คลากรในหน่ วยงานแสดงให้เห็ นถึ ง
คุณค่าของพันธกิจของหน่วยงาน
ฟลาวเวอส์ (Flowers. 1999 : 145) ได้ศึกษาเรื/ องการประเมินหน่วยงานที/มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการใช้ระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน ในฟอริ ดา ผลการวิจยั พบว่า นโยบายภาวะผูน้ าํ
ของหน่วยงานที/ดีจะทําให้หน่วยงานประสบความสําเร็ จบนพื1นฐานของข้อมูลที/ดี หรื อการตัดสิ นใจ
บนฐานแห่ งความจริ ง เป็ นสภาพเงื/ อนไขที/เหมาะสมที/สุดสําหรับหน่ วยงานที/ประสบความสําเร็ จ
นอกจากนั1นยังบ่งชี1 ถึงแนวคิดในการวิเคราะห์นโยบายของงบประมาณจะต้องประกอบไปด้วย
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ตัวแปรทั1งสภาพแวดล้อมและระดับขององค์กร นอกจากนั1นผูน้ าํ ของหน่ วยงานจะต้องมี ความชัดเจน
ใน 3 ปั จจัยของการบริ หารงบประมาณให้ประสบความสําเร็ จ คือ ความชัดเจนในผลสําเร็ จ โดย
ประสานระหว่างความพึงพอใจของชุมชนกับพันธกิจของหน่วยงาน มีการจัดการกับปั จจัยภายนอก
ที/สาํ คัญ ๆ และนโยบายมีการจัดการปั จจัยภายในให้ดีข1 ึน ไม่วา่ จะเป็ นวัฒนธรรมในการบริ หารและ
อํานาจในการรับรู ้เน้นการตัดสิ นใจบนฐานแห่งความจริ ง
งานวิจัยในประเทศ
ภาวิณี บุญทา (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื/ องการพัฒนาหลักสู ตรภาษาต่างประเทศที/ 2
(ภาษาจีน) กรณี ศึกษาโรงเรี ยนไตรมิตรวิทยาลัย ในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การจัดทํา
หลัก สู ต ร โดยมอบให้ ค รู ผู ส้ อนเป็ นผู จ้ ัด ทํา หลัก สู ต ร มี ก ารวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล พื1 น ฐาน กํา หนด
จุดประสงค์ของหลักสู ตร กําหนดเนื1 อหาสาระและกิ จกรรม จัดทําเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
มีการจัดเตรี ยมบุคลากรโดยจัดส่ งครู เข้าอบรม และประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ จัดครู เข้าสอนตรงตามวิชาเอก
มีการจัดห้องศูนย์ภาษาจีนและห้องปฏิ บตั ิการทางภาษา ผูบ้ ริ หารนิ เทศติดตามผลการใช้หลักสู ตร
โดยนิเทศการสอน ปั ญหาที/พบคือ การขาดแคลนครู ผสู ้ อน สื/ อการสอนที/มีไม่ตรงกับความต้องการ
ของครู ขาดงบประมาณ ขาดความต่อเนื/ องในการนิ เทศการสอน และครู มีภาระงานไม่มีเวลาจัดทํา
แผนการสอนได้ครบทุกรายวิชา ทําให้ขาดความต่อเนื/ องที/มีครู ขาดหรื อลา ในด้านการสอน ครู ผูส้ อน
ส่ วนหนึ/ งจัดทํากําหนดการสอนและแผนการสอน จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที/ หลากหลายตาม
ประสบการณ์ของครู ผสู ้ อนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรให้ผเู ้ รี ยน ได้มีโอกาส
สัมผัสกับสถานการณ์จริ ง จัดสอนซ่อมเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นรายกลุ่มและรายบุคคล
กรรณิ การ์ สงวนนวน (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื/ องการใช้หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า 1) ด้านการบริ หาร
หลักสู ตร ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารฝ่ ายวิชาการและประธานกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศไม่ได้ศึกษา
วิเคราะห์และทําความเข้าใจเกี/ยวกับหลักสู ตรและเอกสารประกอบหลักสู ตรต่าง ๆ ไม่ได้เตรี ยม
บุคลากรก่อนนําหลักสู ตรไปใช้ในโรงเรี ยน จัดครู เข้าสอนวิชาภาษาจีนโดยการพิ จ ารณาความรู ้
ความสามารถของครู พิจารณาอนุ มตั ิการจัดตารางสอนวิชาภาษาจีนจัดบริ การวัสดุ -อุปกรณ์ที/ใช้
ในการผลิ ตสื/ อการเรี ยนการสอน จัดสิ/ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ โดยจัดบริ การวัสดุ -อุปกรณ์
สํา หรั บ จัด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ผู ช้ ่ ว ยผู บ้ ริ ห ารฝ่ ายวิช าการ ประธานกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
ภาษาต่า งประเทศ และศึ ก ษานิ เทศก์ก ลุ่ ม ภาษาต่า งประเทศ นิ เทศ ติ ดตามผลการใช้หลัก สู ตร
โดยการเยี/ย มชั1น เรี ย นเพื/ อ สั ง เกตการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนวิช าภาษาจี น ประเมิ น ผล
การใช้หลักสู ตรโดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเองของครู ผูส้ อนภาษาจีนประชาสัมพันธ์
หลักสู ตรโดยจัดประชุ มผูป้ กครอง ด้านปั ญหาพบว่า ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารฝ่ ายวิชาการและประธานกลุ่ม
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สาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศขาดความรู ้ความเข้าใจเกี/ยวกับหลักสู ตรภาษาจีน ขาดความรู ้ดา้ น
ภาษาจีน การดําเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ เกี/ยวกับภาษาจีนขาดความต่อเนื/ องและขาดห้องเรี ยนภาษาจีน
2) ด้านการสอน ครู ผูส้ อนทําความเข้าใจในหลักสู ตรโดยศึกษาจากหลักสู ตรภาษาจีนที/พฒั นาขึ1น
โดยชมรมครู ผูส้ อนภาษาจี นที/ เข้า รั บ การอบรมจากโครงการอบรม สัม มนาครู ผูส้ อนภาษาจี น
ปรับหลักสู ตรโดยปรับกิ จกรรมการเรี ยนการสอนและรายละเอียดของเนื1 อหาวิชาภาษาจีน วางแผน
การสอนและจัดเตรี ย มสื/ อ วัส ดุ อุ ปกรณ์ โดยจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้ส อดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ตามแผนการสอนและตรงกับความสามารถและความถนัดของครู จัดกิจกรรม
เสริ มหลักสู ตรเพื/อให้นกั เรี ยนได้ฝึกการใช้ภาษาจีนในชี วิตประจําวันพัฒนาและใช้สื/อการเรี ยนการสอน
ให้เหมาะสมกับเนื1 อหาบทเรี ยนวิชาภาษาจีน วัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้โดยสังเกตการร่ วมกิจกรรม
การเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรวิชาภาษาจีนของนักเรี ยน ด้านปั ญหาพบว่า โรงเรี ยน
ไม่มีหลักสู ตรแม่บทภาษาจีนที/ได้มาตรฐานครู ผูส้ อนไม่สามารถสอนเนื1 อหาได้ครบตามที/กาํ หนด
ในหลักสู ตร ขาดความมัน/ ใจในการดําเนิ นการวางแผนการสอน เวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนภาษาจี นไม่เพีย งพอ ภาระงานครู ผูส้ อนมากทํา ให้ไ ม่มี เวลาในการจัดกิ จกรรมเสริ ม
หลักสู ตรวิชาภาษาจีนและพัฒนาสื/ อการเรี ยนการสอนมากพอ จํานวนสื/ อการเรี ยนการสอนไม่เพียงพอ
ขาดคู่มือเกี/ยวกับการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนไม่มีเวลามาเรี ยนซ่ อมเสริ มเพราะต้องทํา
กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื/น ๆ
สุ ธี ชิ น ชัย (2546 : บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาเรื/ อ งการศึ ก ษารู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย น
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ จากผลการวิจยั พบว่า ด้านการบริ หารจัดการ ปั จจุบนั ส่ วนใหญ่
การจัดรู ปแบบการบริ หารจัดการ จัดเป็ น 4 ฝ่ าย ได้แก่ งานวิชาการ งานธุ รการ งานปกครอง และ
งานบริ ก าร โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ มี ค วามเห็ น ว่า การจัด รู ป แบบ
การบริ หารจัดการที/เหมาะสมควรจะจัดเป็ น 7 ฝ่ าย ได้แก่ งานบริ หารทัว/ ไป งานธุ รการ งานวิชาการ
งานปกครองนักเรี ยน งานบริ การงานโรงเรี ยนกับชุ มชนและงานบริ การอาคารสถานที/ ด้านการบริ หาร
บุคลากร ปั จจุบนั ครู ประจาการไม่เพียงพอ การสรรหาบุคลากรดําเนิ นการโดยการรับย้ายและสอบบรรจุ
ซึ/ งดําเนิ นการโดยสานักงานสามัญศึกษาจังหวัด โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์
มีความต้องการสรรหาบุคลากรโดยให้โรงเรี ยนเป็ นผูด้ าํ เนิ นการเองหรื อให้โรงเรี ยนได้มีส่วนร่ วม
ในการดําเนินการสรรหา การพัฒนาบุคลากรได้มีการดําเนิ นการหลายวิธีเช่นส่ งเสริ มให้การศึกษาต่อ
เข้าร่ วมอบรมกับหน่ วยงานอื/นที/จดั ขึ1นและโรงเรี ย นดําเนิ นการจัดอบรมและมีการนิ เทศภายใน
โดยการเยี/ยมชั1นเรี ยน การบํารุ งรักษาบุคลากร พบว่า มีการให้ขวัญกําลังใจที/ดี มีการย้ายออกน้อยมาก
การให้พน้ จากงานดําเนินการโดยวิธีเกษียณอายุราชการและการย้ายออก ไม่พบว่ามีการลงโทษทาง
วินยั ด้านการบริ หารการเงิน พบว่า ผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ร่วมดําเนิ นการวางแผนกําหนดกรอบหรื อ
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ทิศทางในการดําเนิ นงาน โดยความเห็นชอบของกรรมการสถานศึกษา การจัดทาแผนงาน โครงการ
ตอบสนองต่อทิศทาง เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของโรงเรี ยนทุกโครงการ ส่ วนการใช้จ่ายงบประมาณ
การติ ดตามดู แลการใช้งบประมาณของโรงเรี ยน และรายงานผลการดําเนิ นโครงการ มี การ
ดําเนิ นการบางโครงการเท่านั1น ด้านการบริ หารพัสดุ และอุปกรณ์การศึกษา พบว่า การกําหนด
นโยบายการจัดหาพัสดุการจัดทําโครงการหรื อขั1นตอนการทํางาน เวลา และงบประมาณการจัดหา
พัสดุท1 งั 2 ด้านนี1 ดําเนิ นการโดยผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ร่วมกัน มีการกําหนดหน้าที/ความรับผิดชอบ
ชัด เจนในเรื/ อ งพัส ดุ แ ละเจ้า หน้า ที/ พ สั ดุ โ รงเรี ย นเป็ นผูท้ าํ การประเมิ นผลการดาเนิ น งานพัส ดุ
โรงเรี ยน
ยารี น เทพริ นทร์ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื/ องสภาพและปั ญหาการบริ หารของโรงเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดมัธยมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ด้านการบริ หารวิชาการมีการส่ งครู เข้าอบรม
เรื/ องการพัฒนาหลักสู ตร การปรับปรุ งหลักสู ตรทําให้ผลการเรี ยนนักเรี ยนดี ข1 ึ นและมีการนําผล
การประเมินไปปรับปรุ ง ด้านการสอน ด้านการบริ หารงบประมาณมีการจัดทําแผนของบประมาณ
ด้านการบริ หารงานบุคคล ประเมินการปฏิบตั ิงาน โดยการสังเกตและผลสําเร็ จในการปฏิ บตั ิงาน
ด้านการบริ หารทัว/ ไป สภาพแวดล้อมภายในดี แต่ตอ้ งปรับปรุ งสภาพแวดล้อมภายนอก ส่ วนปั ญหา
การบริ หารของโรงเรี ยน พบว่า ด้านการบริ หารวิชาการ สื/ อที/ได้รับไม่ตรงกันกับความต้องการ และ
ไม่คงทนถาวรด้านการบริ หารงบประมาณขาดงบประมาณในการก่อสร้ างอาคารเรี ยนและอาคาร
ประกอบ ด้านบริ หารงานบุคคล บุคลากรทํางานหลายหน้าที/และมีไม่เพียงพอ ด้านการบริ หารทัว/ ไป
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ฐานะยากจน ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ทางด้านวิชาชี พ โต๊ะเก้าอี1ที/ใช้ไม่เหมาะสม
กับนักเรี ยนในระดับมัธยม
อุบล เพียรพิทกั ษ์ (2548 : 71-78) ได้ศึกษาเรื/ องสภาพและปั ญหาการบริ หารสถานศึกษา
ขั1นพื1นฐาน จังหวัดฉะเชิ งเทรา เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า ภาพรวมของงาน 4 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก
เรี ย งลํา ดับ ได้ด ัง นี1 การบริ ห ารงานบุ ค คล การบริ ห ารงานทัว/ ไป การบริ ห ารงานงบประมาณ
การบริ หารงานวิชาการ ส่ วนปั ญหาการบริ หารงานที/พบ มีดงั นี1 ด้านวิชาการพบว่า ต้องการให้ทุกฝ่ าย
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตรตรงกับหลักสู ตรทฤษฎีแนวใหม่ที/วา่ ทุกคนมีส่วนร่ วมในการวางแผน
และบริ หารงานด้านการบริ หารงบประมาณ พบว่า งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริ หาร ต้องใช้
การบริ หารแบบไม่มีงบประมาณในบางงาน ด้านการบริ หาร งานบุ คคล พบว่า บุคลากรต้องการ
พัฒนาความรู ้ให้ทนั ต่อการปฏิรูปทั1งระบบ และด้านการบริ หารทัว/ พบว่าต้องใช้ระบบ IT เข้ามาใช้
ในการบริ ห ารงานจึ ง จะทํา ให้ร ะบบการบริ ห ารงานทัน สมัย และรวดเร็ ว ข้อ เสนอแนะทัว/ ไป
ในการบริ หารสถานศึกษาขั1นพื1นฐานจําเป็ นจะต้องใช้กรอบแนวคิด การบริ หารสถานศึกษา 4 ด้าน
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คือ โครงสร้ างการบริ หาร งาน บุคลากร และเทคโนโลยี มาเป็ นกรอบนําเสนอแนวทางการบริ หาร
สถานศึกษาในงาน 4 ด้าน
อัญชลี โพธิr ทอง (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึ ก ษาเรื/ องสภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลเมือง จังหวัดสระบุรี ผลการวิจยั
พบว่า 1) ครู ที/ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 41 ปี ขึ1นไป มีประสบการณ์ในการทํางาน
21-30 ปี 2) ความคิดเห็นของครู ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลเมือง จังหวัดสระบุรี ต่อสภาพการบริ หาร
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก และเมื/อพิจารณาเป็ นรายด้านและรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับมากทุกด้านและทุกข้อ 3) ครู เพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริ หาร
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที/ระดับ .05 4) ครู ที/มีอายุต่างกัน
มีความคิดเห็ นต่อการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที/ระดับ 0.5 และเมื/อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านบริ หารกิจการนักเรี ยน ด้านการบริ หาร
ธุ รการ การเงิ น และด้านบริ หารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุ มชนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที/ระดับ 0.5 5) ครู ที/มีอายุ 25-40 ปี มีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามากกว่าครู ที/มีอายุ 41 ปี ขึ1นไป อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที/ระดับ 0.5 และในด้าน
การบริ หารความสัม พันธ์ ระหว่า งโรงเรี ย นกับ ชุ ม ชน ครู ที/ มี อายุต/าํ กว่า 25 ปี และอายุ 25-40 ปี
มี ความคิ ดเห็ นต่อสภาพการปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษามากกว่า ครู ที/ มี อายุ 41 ปี ขึ1 นไป
ส่ วนในด้านการบริ หารงานวิชาการ และด้านการบริ หารงานบุคลากร ไม่แตกต่างกัน 6) ความคิดเห็น
ของครู ที/มีประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ทั1ง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน
สิ ริยา เวียงนนท์ (2551 : 54) ได้ศึกษาเรื/ องสภาพปั ญหาการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชน
สอนภาษาจีนในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า 1) ประชากร มีสถานภาพเป็ นผูบ้ ริ หาร ส่ วนใหญ่
มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ น ร้ อยละ 75.70 และมีประสบการณ์ การบริ หารตํ/ากว่า 10 ปี
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 30.10 2) สภาพปั ญ หาการจัด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นเอกชนสอนภาษาจี น
ในกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย (ค่าเฉลี/ยเท่ากับ 2.21) และเมื/อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่าด้าน วิชาการและด้านบริ หารงบประมาณ มีสภาพปั ญหาระดับน้อยเป็ นอันดับแรก (ค่าเฉลี/ย
เท่ากับ2.19) รองลงมาคือด้านบริ หารทัว/ ไป (ค่าเฉลี/ยเท่ากับ 2.21) ส่ วนด้านบริ หารบุคคล มีสภาพ
ปั ญหาระดับ น้อยที/สุด (ค่าเฉลี/ยเท่ากับ 2.23) 3) ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร
เกี/ ยวกับสภาพปั ญหาการจัดการศึ กษาของ โรงเรี ยนเอกชนสอนภาษาจี นในกรุ ง เทพมหานคร
จําแนกตามสถานภาพของผูบ้ ริ หารพบว่า โดยรวมผูบ้ ริ หารที/มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็ น
ไม่แตกต่างกัน แต่เมื/อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นเกี/ยวกับสภาพปั ญหาการจัดการศึกษา
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ด้านวิชาการกับด้านบริ หารบุคคลมีความ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที/ .05 เมื/อจําแนกตาม
ประสบการณ์การบริ หารพบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื/อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าความคิดเห็น
เกี/ยวกับสภาพปั ญหาการจัด การศึกษาด้านบริ หารงบประมาณกับด้านบริ หารทัว/ ไป มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที/ระดับ .05
กุลนรี นุกิจรังสรรค์ (ออนไลน์. 2552) ได้ศึกษาเรื/ องสภาพของการเรี ยนการสอนภาษาจีน
นอกระบบของประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า 1) จํานวนโรงเรี ยนที/สอนภาษาจีนนอกระบบนั1น
สํารวจได้ยากด้วยสาเหตุ หลายประการ มีโรงเรี ยนสอนภาษาจีนนอกระบบอยู่ 77 โรงเรี ยน โดย
โรงเรี ย นสอนภาษาจี นนอกระบบที/ ก่ อตั1ง มานานและใหญ่ ที/ สุ ดในปั จจุ บ นั คื อ วิท ยสถานแห่ ง
วัฒนธรรมตะวันออก (Oriental Culture Academy) ของมูลนิ ธิไทย-จีน 2) นักเรี ยน จํานวนนักเรี ยน
เฉพาะที/กาํ ลังเรี ยนภาษาจีนในสถาบันสอนภาษาจีนนอกระบบ มีประมาณ 49,790 คน นักเรี ยนที/เรี ยน
ทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม และรายการโทรทัศน์ มีประมาณ 103,810 คน รวมจํานวนนักเรี ยน
ที/ เรี ย นภาษาจี นนอกระบบทั1ง หมดประมาณ 153,600 คน 3) การบริ หารจัดการ โรงเรี ย นสอน
ภาษาจีนนอกระบบในปั จจุบนั อยูภ่ ายใต้ พ.ร.บ. ส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ปี 2551 ซึ/ งมี จาํ นวนไม่น้อยที/ ตอ้ งปิ ดกิ จการลงในระยะเวลาอันสั1น เพราะขาดเงิ นทุ น
ในการดําเนิ นงาน โรงเรี ยนที/สํารวจ 26 แห่ ง พบว่า 19 แห่ ง (73%) เป็ นของเอกชน และ 7 แห่ ง
(27%) มีมูลนิธิ หรื อสมาคม หรื อโรงเรี ยนในระบบ เป็ นเจ้าของ 4) หลักสู ตรวิชา เวลาเรี ยน โรงเรี ยน
สอนภาษาจีนนอกระบบแต่ละโรงเรี ยน มีช1 ันเรี ยน วิชาและหลักสู ตรมากน้อยแตกต่างกัน ฯลฯ
5) แบบเรี ยนและสื/ อการสอน แบบเรี ยนและสื/ อการสอนที/ใช้ในโรงเรี ยนสอนภาษาจีนนอกระบบมี
ความหลากหลายมากเช่นเดียวกับหลักสู ตร วิชา และเวลาเรี ยน แบบเรี ยนที/ใช้ในโรงเรี ยนสอนภาษาจีน
นอกระบบมี ท1 งั แบบเรี ยนที/ ผ ลิ ตในประเทศไทย จี น สิ งคโปร์ ไต้หวัน และแบบเรี ยนที/ แต่ล ะ
โรงเรี ยนผลิตขึ1นเอง 6) ครู อาจารย์ พบว่า ครู สัญชาติไทย และครู สัญชาติจีน มีจาํ นวนไม่ต่างกันมาก
ดังนี1 ครู -อาจารย์สัญชาติไทย 77 คน ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ครู -อาจารย์สัญชาติจีน
72 คน จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี 42 คน อนุ ปริ ญญา 4 คน ไม่มีวุฒิบตั ร 26 คน 7) ผลของการเรี ยน
การสอนภาษาจี นนอกระบบ พบว่า ร้ อยละ 42 บอกว่า เรี ย นภาษาจี นแล้วช่ วยให้เกิ ดประโยชน์
ในการทํางาน สามารถติดต่อสื/ อสารภาษาจีนได้ดีข1 ึน รองลงมาร้อยละ 29 พบว่า เรี ยนจบแล้วรู ้ศพั ท์
ภาษาจีน และมีความรู ้เกี/ยวกับประเทศจีนมากขึ1น ร้อยละ 21 เห็นว่าภาษาจีนที/เรี ยนมาช่วยให้มีงาน
ทําและรายได้ที/ดีกว่าเดิม และคําตอบร้อยละ 8 พบว่า การเรี ยนภาษาจีนนอกระบบ ช่วยให้สามารถ
นําภาษาจีนไปใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
สมถวิล ศรี จนั ทรวิโรจน์ (2552 : 68-39) ได้ศึ ก ษาเรื/ องสภาพและปั ญหาการบริ หาร
สถานศึกษาสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ
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ผลการศึ ก ษาพบว่า ผลการศึ ก ษาปั ญ หาการบริ ห ารสถานศึ ก ษาสํ า นัก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ ภาพรวมมีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื/อพิจารณารายด้านแต่ละด้านมีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน โดยด้านที/มีค่าเฉลี/ยสู งสุ ดคือ
ด้านการบริ หารงบประมาณ รองลงมาคือด้านการบริ หารวิชาการ ด้านการบริ หารบุคคล และด้าน
บริ หารทัว/ ไป เมื/อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านปรากฏผลดังนี1 ด้านการบริ หารวิชาการ ข้อที/มี
ค่าเฉลี/ ยสู งสุ ดคือ ความรู ้ ความเข้าใจการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาของบุค ลากร รองลงมาคือ
การสนับสนุ นสื/ อเพื/อการเรี ยนการสอน และการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน และข้อที/มีค่าเฉลี/ยตํ/าสุ ด
คือ การจัดหาแหล่งเรี ยนรู ้ ให้กบั ผูเ้ รี ยน ด้านการบริ หารงบประมาณ พบว่า ข้อที/มีค่าเฉลี/ ยสู งสุ ดคือ
งบประมาณที/ได้รับในการจัดการศึกษา รองลงมาคือ ระยะเวลาขอบประมาณที/ได้รับ การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณตามแผนที/กาํ หนดและข้อที/มีค่าเฉลี/ ยตํ/าสุ ดคือ การปรับแผนการใช้เงิ นงบประมาณ
ของหน่วยงาน ด้านการบริ หารบุคคล พบว่า ค่าเฉลี/ยสู งสุ ดคือ การมอบหมายภาระงานให้บุคลากร
ของสถานศึกษาตรงตามศักยภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน รองลงมา คือ ความรู ้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที/
ของบุ ค ลการในสถานศึ ก ษา ความต่ อ เนื/ อ งในการพัฒ นาความรู ้ ความสามารถและทัก ษะ
ในการปฏิ บ ตั ิ ง านของบุ ค ลากร ความต่ อ เนื/ อ งในการพัฒ นาความรู ้ ความสามารถและทัก ษะ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร และข้อที/มีค่าเฉลี/ยตํ/าสุ ดคือ การมีเจตคติที/ดีในการปฏิบตั ิงาน หรื อ
ความรู ้ สึกเป็ นส่ วนหนึ/ งของสถานศึ ก ษา ด้า นการบริ หารทัว/ ไป พบว่า ข้อที/ มี ค่า เฉลี/ ย สู ง สุ ดคื อ
ความอิสระในการแดสงความคิดเห็ นของบุคลากร รองลงมาคือ การเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็ น
และมีส่วนร่ วม และข้อที/มีค่าเฉลี/ ยตํ/าสุ ด คือ ความศรัทธาเชื/ อมัน/ ในตัวผูบ้ ริ หารและการส่ งเสริ ม
เพื/อประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื/อง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที/เกี/ยวข้องดังกล่าว สรุ ปได้ว่า การบริ หารการศึกษา
ของประเทศไทยพบปั ญหาด้านการจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษา
ด้า นสื/ อเทคโนโลยีที/ ท นั สมัย อย่า งทัว/ ถึ ง และความขาดแคลนงบประมาณที/ ไ ด้รับ ไม่เพีย งพอ
กับความต้องการ ไม่มีการกําหนดมาตรการส่ งเสริ มแรงจูงใจในการระดมทรัพยากร เพื/อการศึกษา
จากส่ วนต่าง ๆ ของสังคม ทั1งผูบ้ ริ หารและสังคมเองต่างขาดความชัดเจนในการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
การศึ กษาอย่างจริ ง จังและเป็ นระบบ ทําให้การศึ กษามี ปั ญหาในหลาย ๆ ด้าน จึ ง ทําให้ขาด
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร ดังนั1นผูว้ ิจยั จึงเห็นความจําเป็ นอย่างยิ/งที/จะต้องศึกษา เพื/อให้ทราบถึง
สภาพปั ญ หาทรั พ ยากรการบริ ห ารสํ า หรั บ การสอนภาษาจี น ในโรงเรี ย นประเภทการศึ ก ษา
สงเคราะห์ สั ง กัด สํา นัก บริ หารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนในภาคตะวันออก
เพื/อให้เห็นถึงความสามารถในการบริ หารจัดการ รู ปแบบการบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา เพื/อเป็ น
ข้อมูลพื1นฐานและแนวทางในการกําหนดแผนการดําเนิ นงานและจัดรู ปแบบการบริ หารทรัพยากร
ทางการศึกษา เพื/อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล

