บทที 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื องศึกษาสภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรี ยน
ประเภทการศึ ก ษาสงเคราะห์ สัง กัดสํา นัก บริ หารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
ในภาคตะวันออก ซึ งสรุ ปอภิปรายและได้ขอ้ เสนอแนะผลการวิจยั ดังนี0
1. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. วิธีดาํ เนินการวิจยั
3. สรุ ปผลการวิจยั
4. อภิปรายผลการวิจยั
5. ข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั0งนี0 มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี0
1. เพื อศึ กษาสภาพปั ญหาทรั พยากรการบริ หารสํา หรั บ การสอนภาษาจี นในโรงเรี ย น
ประเภทการศึ ก ษาสงเคราะห์ สัง กัดสํา นัก บริ หารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
ในภาคตะวันออก ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู สอนภาษาจีน
2. เพือเปรี ยบเทียบสภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรี ยน
ประเภทการศึ ก ษาสงเคราะห์ สัง กัดสํา นัก บริ หารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
ในภาคตะวันออก ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู สอนภาษาจีน 4 ด้าน คือ การบริ หาร
บุคคล การบริ หารงบประมาณ การบริ หารวัสดุและอุปกรณ์ และการบริ หารจัดการ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครั0งนี0 ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จํานวน 40 คน
ครู สอนภาษาจีน จํานวน 48 คน รวมทั0งหมด 88 คน ทีอยูใ่ นโรงเรี ยนประเภทการศึกษาสงเคราะห์
สังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก จํานวน 7 โรงเรี ยน
ในจังหวัดจันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
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2. กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครั0งนี0 ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู สอนภาษาจีน
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan. 1970 : 607-610)
การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั0น (Stratified Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 87 คน
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการศึกษาข้อมูลครั0งนี0 ได้แก่ แบบสอบถามศึกษาสภาพปั ญหาทรัพยากร
การบริ ห ารสํ า หรั บ การสอนภาษาจี น ในโรงเรี ย นประเภทการศึ ก ษาสงเคราะห์ สั ง กัด สํ า นัก
บริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี0
ตอนที 1 เป็ นแบบแบบสอบถามเกียวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามศึ ก ษาสภาพปั ญหาทรั พ ยากรการบริ หารสํา หรับ การสอน
ภาษาจีนแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแนวคิดลิ เคอร์ ท (Likert’s five
Rating Scales) โดยกําหนดความหมายของค่าคะแนน ดังนี0
5 หมายถึ ง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ สภาพปั ญหาทรั พ ยากรการบริ ห ารการสอนภาษาจี น
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
4 หมายถึ ง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ สภาพปั ญ หาทรั พ ยากรการบริ ห ารการสอนภาษาจี น
อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึ ง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ สภาพปั ญ หาทรั พ ยากรการบริ ห ารการสอนภาษาจี น
อยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึ ง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ สภาพปั ญ หาทรั พ ยากรการบริ ห ารการสอนภาษาจี น
อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึ ง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ สภาพปั ญ หาทรั พ ยากรการบริ ห ารการสอนภาษาจี น
อยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับขั0นตอนดังนี0
1. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี ขอความอนุ เคราะห์
ผูอ้ าํ นวยการของโรงเรี ยนประเภทการศึ ก ษาสงเคราะห์ สั ง กัดสํา นักบริ หารงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก เพือขออนุญาตแจกแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง
2. ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี0

76

2.1 สํา หรั บ ผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ที สอนภาษาจี น ใช้วิธี ข อความร่ ว มมื อ จาก
ผู อ้ าํ นวยการของโรงเรี ย นประเภทการศึ กษาสงเคราะห์ สั งกัดสํานัก บริ หารงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง
2.2 ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลแล้ว ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.3 จากจํานวนแบบสอบถามทีส่ งไป จํานวน 87 ฉบับได้รับคืนมา จํานวน 87 ฉบับ
คิดเป็ นร้อยละ 100 และนําแบบสอบถามทั0ง 87 ฉบับ มาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การจัดทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับนําแบบสอบถามมาให้ค่าคะแนน
ตามนํ0าหนักของแต่ละข้อเพือนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครั0งนี0สรุ ปผลได้ดงั นี0
1. สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นครู สอนภาษาจีน จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 54
และเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 46
2. ระดับสภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรี ยนประเภท
การศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
พบว่าภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน เรี ยงลําดับจากมากไปน้อยตามลําดับ
1) การบริ หารจัดการ
2) การบริ หารบุคคล
3) การบริ หารงบประมาณ
4) การบริ หารวัสดุและอุปกรณ์
2.1 สภาพปั ญหาการบริ ห ารจัดการ พบว่า ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื อพิจารณา
เป็ นรายข้อจากมากไปน้อยดังนี0
1) การจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนเป็ นทียอมรับของชุมชน
2) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้ความสําคัญในการนิเทศการสอนภาษาจีน
3) สถานศึกษาจัดกิจกรรมเกียวกับภาษาจีนร่ วมกับชุมชนเนืองในวันเทศกาลต่าง ๆ
2.2 สภาพปั ญหาการบริ หารบุคคล พบว่าภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ น
รายข้อเรี ยงลําดับจากมากไปน้อยสามลําดับแรก ดังนี0
1) ผูบ้ ริ หารมอบหมายงานให้ค รู ที สอนภาษาจีนได้ป ฏิ บ ตั ิง านตามความถนัด
ความต้องการและความรู ้ความสามารถ
2) ผูบ้ ริ หารตระหนักถึงความพึงพอใจการมอบหมายงาน และการปฏิบตั ิงานของครู
ทีสอนภาษาจีน
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3) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศครู ทีได้รับการบรรจุและแต่งตั0งใหม่ให้ได้รับทราบ
ถึงนโยบายแนวทางปฏิบตั ิงานและสภาพสถานศึกษา
2.3 สภาพปั ญหาการบริ หารงบประมาณ พบว่าภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณา
เป็ นรายข้อ เรี ยงลําดับจากมากไปน้อยสามลําดับแรก ดังนี0
1) ผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการจัดสรรงบประมาณการสอนภาษาจีนได้อย่าง
เหมาะสม
2) ผูบ้ ริ หารอนุมตั ิเบิกจ่ายเงินในสถานศึกษา มีความคล่องตัวและเอื0อต่อการสอน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
3) สถานศึ กษามี การแต่งตั0งกรรมการกําหนดนโยบายและแผนงานการใช้จ่า ย
งบประมาณการสอนภาษาจีนจากบุคลากรทีหลากหลาย
2.4 สภาพปั ญหาการบริ หารวัสดุ และอุ ปกรณ์ พบว่าภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ เรี ยงลําดับจากมากไปน้อยสามลําดับแรก ดังนี0
1) สถานศึกษาแสวงหาวัสดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในการสอน
ภาษาจีน
2) ผูบ้ ริ หารประชุ มชี0 แจง ให้บุคลากรได้รับทราบเกี ยวกับการจัดหาการใช้เก็บ
รักษาวัสดุและอุปกรณ์การสอนภาษาจีน
3) อาคารสถานที ที ทํางานของสถานศึ กษาสะดวกและปลอดภัยในการเรี ยนการ
สอนภาษาจีน
3. เปรี ยบเทียบสภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรี ยน
ประเภทการศึ ก ษาสงเคราะห์ สัง กัดสํา นัก บริ หารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
ในภาคตะวันออก ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู สอนภาษาจีนโดยรวม พบว่า
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ และเมือพิจารณารายด้านพบว่า แตกต่างกันการบริ หารวัสดุ
และอุปกรณ์ ส่ วนด้านอืน ๆ ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนภาษาจีนมีความคิดเห็ นต่อการบริ หารวัสดุ และ
อุปกรณ์แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื องสภาพปั ญหาทรัพยากรการบริ หารสําหรับการสอนภาษาจีนในโรงเรี ยน
ประเภทการศึ ก ษาสงเคราะห์ สัง กัดสํา นัก บริ หารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
ในภาคตะวันออก มีประเด็นทีน่าสนใจในการอภิปรายผล ดังนี0
1. สภาพปั ญ หาทรั พ ยากรการบริ หารสํ า หรั บ การสอนภาษาจี น ในโรงเรี ย นประเภท
การศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
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ภาพรวมพบว่า มี ส ภาพปั ญหาอยู่ใ นระดับ มาก เมื อพิจารณาสภาพปั ญหาทรั พ ยากรการบริ หาร
เป็ นรายด้าน เรี ยงลําดับจากมากไปน้อยดังนี0
1) สภาพปั ญหาการบริ หารจัดการ
2) สภาพปั ญหาการบริ หารงบประมาณ
3) สภาพปั ญหาการบริ หารบุคคล และ
4) สภาพปั ญหาการบริ หารวัสดุและอุปกรณ์
ทั0งนี0 อธิ บายได้ว่า ทรัพยากรการบริ หารสําหรับการสอนภาษาจีนยังมีปัญหาการบริ หาร
อย่างมาก สอดคล้องกับรณพล มาสันติสุข (ออนไลน์. 2553) ได้สรุ ปถึงการเรี ยนการสอนภาษาจีน
ไม่ ส ามารถนํา ความรู ้ ไ ปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขาดแคลนครู ผูส้ อน ปั จ จุ บ ัน
กระทรวงศึ กษาธิ ก ารต้องขอครู อาสาสมัค รชาวจี น มาช่ วยสอนในโรงเรี ย นระดับ ต่า ง ๆ ตั0ง แต่
ชั0 น ประถมศึ ก ษา มัธ ยมศึ ก ษา และอาชี ว ศึ ก ษา แบบเรี ยนที ใช้ ใ นประเทศไทยยัง ขาด
ความเหมาะสม แบบเรี ยนทีนิ ยมใช้ไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยนการสอนในระบบหรื อนอกระบบ ต่างใช้
แบบเรี ย นที สอนนัก เรี ย นต่ างชาติ ในประเทศจี น และที สํา คัญที สุ ดคื อวิธีก ารสอนไม่ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน ครู ผูส้ อนขาดเทคนิ คการสอนทีจะดึ งดู ดให้ผูเ้ รี ยนตั0งใจและ
สนใจเรี ยนภาษาจีนซึ งสภาพปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี0 ทําให้กระทรวงศึ กษาธิ การได้กาํ หนดแนวทาง
ปรับปรุ งหลักสู ตรและกระบวนการการเรี ยนการสอนภาษาจีนมาตลอด คือสามารถใช้ภาษาจีน
ในการเข้าสู่ สังคมและวัฒนธรรม และสามารถสื อความ อย่างถู กต้องตามหลักภาษาเหมาะสมกับ
สถานการณ์ นอกจากนี0ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของอุบล เพียรพิทกั ษ์ (2548 : 71-78) ได้ศึกษาเรื อง
สภาพและปั ญหาการบริ หารสถานศึกษาขั0นพื0นฐาน จังหวัดฉะเชิ งเทรา เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า
ภาพรวมของงาน 4 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับได้ ดังนี0 การบริ หารงานบุคคล การบริ หารงาน
ทัวไป การบริ หารงานงบประมาณ การบริ หารงานวิช าการ ส่ วนปั ญหาการบริ หารงานวิช าการ
ต้อ งการให้ ทุ ก ฝ่ ายมี ส่ ว นร่ วมในการพัฒ นาหลัก สู ตร การบริ ห ารงาน การบริ ห ารงบประมาณ
งบประมาณไม่ เพี ยงพอต่ อการบริ หาร ต้องใช้ก ารบริ หารแบบไม่ มีง บประมาณในบางงาน การ
บริ หารงานบุ คคล บุ ค ลากรต้องการพัฒนาความรู ้ ใ ห้ทนั ต่อการปฏิ รูป ทั0งระบบ และการบริ หาร
ทัวไปต้องการใช้ระบบ IT เข้ามาใช้ในการบริ หารงานจึงจะทําให้ระบบการบริ หารงานทันสมัยและ
รวดเร็ ว ซึ งสามารถอธิ บายได้ดงั นี0
1. สภาพปั ญหาการบริ หารจัดการ พบว่าภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ
เรี ยงลําดับจากมากไปน้อยสามลําดับแรก ดังนี0
1.1 การจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนเป็ นทียอมรับของชุมชน
1.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้ความสําคัญในการนิเทศ การสอนภาษาจีนและ
1.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเกียวกับภาษาจีนร่ วมกับชุมชนเนืองในวันเทศกาลต่าง ๆ
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ทั0ง นี0 อธิ บ ายได้ ว่ า การบริ หารจัด การเป็ นกิ จ กรรมสนั บ สนุ น การดํา เนิ น งานของ
สถานศึ กษาและหน่ วยงานให้เกิ ดความคล่ องตัว สามารถดําเนิ นกิ จกรรมไปสู่ เป้ าหมายได้อย่า ง
มีประสิ ทธิ ภาพ การบริ หารทัวไปให้ประสบผลสําเร็ จผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูท้ ีมีภาวะผูน้ าํ สู ง การจัดวาง
บุ ค ลากรให้ ป ฏิ บ ัติ ง านตรงกับ ความสามารถและความถนัด มี ก ารจัด สถานศึ ก ษาที ดี มี ก ารใช้
ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่า ประหยัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ดังนั0น เมือพบสภาพปั ญหาด้านนี0มาก
โดยเฉพาะการจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนเป็ นทียอมรับของชุ มชน การให้ความสําคัญในการนิ เทศ
การสอนภาษาจีนและการจัดกิ จกรรมเกี ยวกับภาษาจีนร่ วมกับชุ มชนเนื องในวันเทศกาลต่า ง ๆ
จึงเป็ นเรื องทีสามารถพบสภาพปั ญหาการบริ หารการจัดการได้เป็ นอันดับต้น ๆ เพราะโรงเรี ยนยังมี
ความไม่ คล่ องตัวในการดําเนิ นกิ จกรรมไปสู่ เป้ าหมาย ผูน้ าํ ยัง ไม่ ให้ความสํา คัญ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสมถวิล ศรี จนั ทรวิโรจน์ (2552 : 69) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารสถานศึกษา
สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา
ด้านการบริ หารทัวไป พบว่า โดยรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า มี ปั ญ หาอยู่ใ นระดับ ปานกลางเช่ น กัน โดยมี ค่า เฉลี ยสู ง สุ ด คื อ ความอิ ส ระในการแสดง
ความคิ ดเห็ นของบุคลากร รองลงมา การเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่ วม และความ
ศรัทธาเชื อมันในตัวผูบ้ ริ หาร และการส่ งเสริ มเพือประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื อง
อยูใ่ นลําดับน้อยทีสุ ด
2. สภาพปั ญหาการบริ หารบุคคล พบว่าภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ
เรี ยงลําดับจากมากไปน้อยสามลําดับแรก ดังนี0
1) ผูบ้ ริ หารมอบหมายงานให้ค รู ทีสอนภาษาจี นได้ปฏิ บตั ิ งานตามความถนัดความ
ต้องการและความรู ้ความสามารถ
2) ผูบ้ ริ หารตระหนักถึงความพึงพอใจการมอบหมายงาน
3) สถานศึกษามีการปฐมนิ เทศครู ทีได้รับการบรรจุและแต่งตั0งใหม่ให้ได้รับทราบถึ ง
นโยบายแนวทางปฏิบตั ิงานและสภาพสถานศึกษา และจํานวนครู ทีสอนภาษาจีนเหมาะสมกับงาน
ทั0งนี0 อาจอธิ บายได้ว่า บุ คลากรเป็ นบุ คคลที มี ค วามสํา คัญต่อสถานศึ ก ษาต้องมี วุฒิทาง
การศึกษาทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษา ความถนัด ความรู ้ความสามารถของผูค้ รู สอน สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของธนกร อินทขันตี (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึ กษาสภาพและปั ญหาการบริ หาร
จัด การโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในสั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื0 น ที การศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี ตามนโยบาย
โรงเรี ยนพีโรงเรี ยนน้อง แบบ B ผลการวิจยั พบว่าสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนประถมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื0นที การศึ กษาสุ พรรณบุ รี ตามนโยบายโรงเรี ยนพีโรงเรี ยนน้อง แบบ B
ตามภารกิ จ ทั0งนี0 งานบุ คลากร โรงเรี ยนหลัก บุ คลากรตามเกณฑ์ ก.ค. ไม่เพีย งพอและบุ ค ลากร
ไม่พึงพอใจในการรับนักเรี ยนมาเรี ยนรวม การดําเนิ นงานไม่มีการใช้บุคลากรร่ วมกัน โดยในส่ วน
ของโรงเรี ยนมารวม เมือดําเนิ นการตามนโยบายนี0 ทาํ ให้มีบุคลากรพอดี งานบุคลากรของโรงเรี ยน
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หลักมีปัญหาคือ ภาระงานเพิมขึ0นในขณะทีครู เท่าเดิม ข้อเสนอแนะเพือการแก้ปัญหาคือ ควรจัดสรร
บุ คลากรเพิ มตามจํานวนนักเรี ยนที เพิมขึ0 น ส่ วนโรงเรี ยนมารวมมี ปัญหาคื อ ครู ขาดขวัญกําลังใจ
ขาดความมันคงในสถานศึ กษา มี ขอ้ เสนอแนะเพื อการแก้ปั ญหาคื อ ให้ข วัญกํา ลัง ใจ และสร้ า ง
ความมันใจเกียวกับสถานภาพของโรงเรี ยนขนาดเล็ก
3. สภาพปั ญหาการบริ หารงบประมาณ พบว่าภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ น
รายข้อ เรี ยงลําดับจากมากไปน้อยสามลําดับแรก ดังนี0
1) ผูบ้ ริ ห ารมี ค วามสามารถในการจัด สรรงบประมาณการสอนภาษาจี น ได้อ ย่า ง
เหมาะสม
2) ผูบ้ ริ หารอนุมตั ิเบิกจ่ายเงินในสถานศึกษา มีความคล่องตัวและเอื0อต่อการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ
3) สถานศึ ก ษามี ก ารแต่ ง ตั0ง กรรมการกํา หนดนโยบาย และแผนงานการใช้จ่ า ย
งบประมาณการสอนภาษาจีนจากบุคลากรทีหลากหลาย
ทั0ง นี0 อาจอธิ บายได้ว่า งบประมาณเป็ นสิ งจําเป็ นในการบริ หารงาน ดัง นั0นการจัดสรร
งบประมาณได้อย่างเหมาะสมจึงมีความจําเป็ นทีจะเอื0อต่อการบริ หารสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของยารี น เทพริ นทร์ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง สภาพและปั ญหา
การบริ หารของโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาสังกัดมัธยมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า สภาพการบริ หารของ
โรงเรี ยนด้านการบริ หารงบประมาณมี ก ารจัดทําแผนของบประมาณ สํา หรั บปั ญหาการบริ หาร
งบประมาณพบว่าขาดงบประมาณในการก่อสร้ างอาคารเรี ยนและอาคารประกอบ นอกจากนั0นยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสมถวิล ศรี จนั ทรวิโรจน์ (2552 : 68) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หาร
สถานศึกษาสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ
ผลการศึกษาพบว่า การบริ หารงบประมาณ ภาพรวมมีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมือพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางเช่ นกัน โดยมีขอ้ ค่าเฉลี ยสู งสุ ด คือ งบประมาณที
ได้ รั บ ในการจัด การศึ ก ษา รองลงมาคื อ ระยะเวลาของงบประมาณที ได้ รั บ การใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณตามแผนทีกําหนด และข้อทีมีค่าเฉลียตําสุ ด คือ การปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของหน่วยงาน
4. สภาพปั ญหาการบริ หารวัสดุและอุปกรณ์ พบว่าภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณา
เป็ นรายข้อ เรี ยงลําดับจากมากไปน้อยสามลําดับแรก ดังนี0
1) สถานศึ ก ษาแสวงหาวัสดุ และอุ ปกรณ์ ใ ห้เพี ย งพอต่อความต้องการในการสอน
ภาษาจีน
2) ผูบ้ ริ หารประชุ มชี0 แจง ให้บุคลากรได้รับทราบเกี ยวกับการจัดหาการใช้เก็บรักษา
วัสดุ และ
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3) และอาคารสถานทีทีทํางานของสถานศึกษาสะดวกและปลอดภัยในการเรี ยนการ
สอนภาษาจีน
ทั0งนี0 อธิ บายได้ว่า การบริ หารวัสดุ และอุปกรณ์ สถานศึกษามี ความจําเป็ นต้องจัดหาให้
เพียงพอต่อความต้องการในการสอน ผูบ้ ริ หารต้องชี0 แจงการจัดหาและเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจน
อาคารสถานทีทีทํางานของสถานศึกษาต้องมีความสะดวก ปลอดภัยต่อการเรี ยนการสอนเป็ นสําคัญ
ดังที กระทรวงศึกษาธิ การ (2545 : 43) ได้กล่าวว่า ในการจัดการเรี ยนการสอน สิ งอํานวยความสะดวก
สื อ เครื องมื อ และวัส ดุ อุ ป กรณ์ เ ป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ที จะช่ ว ยให้ ก ารจัด การเรี ย นการสอนอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ การจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรการศึกษาขั0นพื0นฐาน ส่ งเสริ มการดําเนิ นงานและการ
จัดตั0งแหล่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ทุกรู ปแบบ อย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิ ภาพ จึงจําเป็ นต้องส่ งเสริ ม
ให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ และดําเนิ นการเพือให้เกิดแหล่งเรี ยนรู ้ข0 ึ น
ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธนกร อินทขันตี (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาสภาพและปั ญหา
การบริ หารจัดการโรงเรี ยนประถมศึ กษาในสังกัดสํานักงานเขตพื0นที การศึ ก ษาสุ พรรณบุ รี ตาม
นโยบายโรงเรี ย นพี โรงเรี ย นน้อ ง แบบ B ผลการวิ จ ัย พบว่า สภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ย น
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื0นทีการศึกษาสุ พรรณบุรี ตามนโยบายโรงเรี ยนพีโรงเรี ยนน้อง
แบบ B ตามภารกิจ ในงานธุ รการ การเงิน และพัสดุ พบว่าทั0ง 2 โรงเรี ยนได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการพัฒนาโรงเรี ยน งานธุ รการ การเงิ น และพัสดุ ของโรงเรี ยนหลักมี ปัญหาคื อ ค่าใช้จ่าย
สาธารณู ปโภค และค่าวัสดุ อุ ปกรณ์ เพิมขึ0 น แต่เงิ นค่ารายหัวของนักเรี ยนมารวมเรี ยนยังอยู่ที
โรงเรี ยนเดิม โรงเรี ยนมารวมมีปัญหาคืองบประมาณไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะเพือการแก้ปัญหา คือ
ควรจัดสรรงบประมาณเป็ นกรณี พิเศษให้กบั โรงเรี ยนหลักและโรงเรี ยนมารวม
จากการทดสอบสมมุติฐาน ผูบ้ ริ หารและครู ทีสอนภาษาจีนมีความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหา
ด้านการบริ หารการสอนภาษาจีนของโรงเรี ยนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักบริ หารงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออก โดยรวม พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิ ติ เมือพิจารณารายด้าน พบว่า การบริ หารวัสดุ และอุปกรณ์ ผูบ้ ริ หารและครู สอน
ภาษาจี นมี ความคิ ดเห็ นแตกต่า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที ระดับ .01 ทั0ง นี0 อาจอธิ บ ายได้ว่า
ทั0งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนภาษาจีน เห็นถึงความสําคัญของการบริ หารการสอนภาษาจีน
ในทุ กด้านมี ความสําคัญและให้ค วามสําคัญอยู่ในระดับ มาก ที ไม่ แตกต่างกัน ยกเว้นเฉพาะการ
บริ หารวัสดุและอุปกรณ์ทีครู ผสู ้ อนภาษาจีนให้ความสําคัญมากทีสุ ด เพราะเห็นถึงความจําเป็ นต้อง
ใช้วสั ดุและอุปกรณ์มาเป็ นสื อและส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างมาก โดยสื อทีนํามาใช้
มีลกั ษณะเฉพาะทางด้านภาษาจี น ส่ งเสริ มและถ่ายทอดการเรี ยนรู ้ ได้เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของกิดานันท์ มลิทอง (2545 : 43) กล่าวว่า สื อการสอน หมายถึง ตัวกลางทีช่วยนําและ
ถ่ า ยทอดความรู ้ จ ากครู ผู ้ส อน หรื อ จากแหล่ ง ความรู ้ ไ ปยัง นัก เรี ย น เพื อให้ ส ามารถบรรลุ ถึ ง
วัตถุประสงค์การเรี ยนทีตั0งไว้ โดยทุกสิ งทุกอย่างรอบตัวไม่วา่ จะเป็ นคน ความคิด สัตว์ สถานที
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เหตุการณ์ สิ งของ ถือเป็ นสื อการเรี ยนรู ้ได้ท0 งั สิ0 นขึ0นอยู่กบั ว่าเรี ยนรู ้จากสิ งนั0น ๆ หรื อนําสิ งเหล่านั0น
เข้ามาสู่ การเรี ยนรู ้ นอกจากนี0 สื อการเรี ยนการสอนยังมีความสําคัญอย่างยิงต่อผูเ้ รี ยนภาษา ดังนั0น
สื อจึ ง สัมพันธ์ และสําคัญต่อครู ผูส้ อนภาษาจี นเป็ นอย่างยิงที จะสามารถนําไปใช้ถ่า ยทอดให้ก ับ
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ เข้าใจในเนื0อหาทีสอนได้ง่ายมากขึ0น สอดคล้องกับงานวิจยั ของสิ ริยา เวียงนนท์ (2551 :
54) การศึ กษาสภาพปั ญหาการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชน สอนภาษาจี นในกรุ งเทพมหานคร
จําแนกตามสถานภาพของผูบ้ ริ หาร พบว่า ความคิ ดเห็ นเกี ยวกับสภาพปั ญหาการจัดการศึ กษา
วิชาการกับการบริ หารบุคคลมีความ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที .05 ผลการเปรี ยบเทียบ
ความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารเกี ยวกับสภาพปั ญหาการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนภาษาจีน
ในกรุ งเทพมหานคร และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของกรรณิ การ์ สงวนนวน (2546 : บทคัดย่อ) ได้
ทําการศึกษาการใช้หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ในโรงเรี ยนสังกัด
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า 1) ด้านการบริ หารหลักสู ตร ผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หารฝ่ ายวิชาการและ
ประธานกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศไม่ได้ศึกษาวิเคราะห์ และทําความเข้าใจเกี ยวกับ
หลักสู ตร ไม่ได้เตรี ยมบุคลากรก่อนนําหลักสู ตรไปใช้ในโรงเรี ยน จัดครู เข้าสอนวิชาภาษาจีนโดย
การพิจารณาความรู ้ความสามารถของครู นิเทศ ติดตามผลการใช้หลักสู ตรโดยการเยียมชั0นเรี ยนเพือ
สังเกตการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาภาษาจีนประเมินผลการใช้หลักสู ตร ด้านปั ญหาพบว่า
ผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หารฝ่ ายวิชาการและประธานกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศขาดความรู ้ ความ
เข้าใจเกี ยวกับหลักสู ตรภาษาจีน การดําเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ ขาดความต่อเนื องและขาดห้องเรี ยน
ภาษาจี น 2) ด้านการสอน ครู ผูส้ อนทําความเข้าใจในหลักสู ตรโดยศึ กษาจากหลัก สู ตรภาษาจี น
ทีพัฒนาขึ0 นโดยชมรมครู ผูส้ อนภาษาจี นที เข้ารั บการอบรม ปรับหลักสู ตร วางแผนการสอนและ
จัดเตรี ยมสื อ วัสดุและอุปกรณ์ จัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรเพือฝึ กการใช้ภาษาจีนในชี วิตประจําวัน
พัฒนาและใช้สือการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับเนื0 อหาบทเรี ยน วัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ด้านปั ญหาพบว่า โรงเรี ยนไม่มีหลักสู ตรแม่บทภาษาจีนทีได้มาตรฐานครู ผูส้ อนไม่สามารถสอน
เนื0 อหาได้ค รบตามที กํา หนดในหลักสู ตร ขาดความมันใจในการดํา เนิ นการวางแผนการสอน
จํานวนสื อการเรี ยนการสอนไม่เพียงพอ ขาดคู่มือเกียวกับการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาสภาพทรั พ ยากรการบริ ห ารสํา หรั บ การสอนภาษาจี น ของโรงเรี ย น
ประเภทการศึ ก ษาสงเคราะห์ สัง กัดสํา นัก บริ หารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
ในภาคตะวันออก ซึ งจากผลการศึกษาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี0
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ข้ อเสนอแนะทัวไป
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรให้ความสําคัญเกียวกับการบริ หารวัสดุและอุปกรณ์การสอน
ภาษาจีน โดยมีการวางแผน จัดหาทดแทนเพิมเติม และมีการลงทะเบียนให้เป็ นระบบและข้อมูลเป็ น
ปั จจุบนั เพือนํามาใช้ในการบริ หารได้
2. ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาควรให้ความสําคัญเกี ยวกับวัสดุ และอุปกรณ์ การเรี ยนการสอน
ภาษาจีนของครู และมีการประเมินผลการใช้วสั ดุและอุปกรณ์การสอนภาษาจีน เพือให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั0งต่ อไป
1. ควรทําการศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อการสอนภาษาจี นของโรงเรี ยนประเภทการศึกษา
สงเคราะห์ สังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
2. ควรทําการศึกษาสภาพทรัพยากรการบริ หารสําหรับการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา
อืน ๆ ที มี การจัดหลักสู ตรภาษาจีนเพือให้เกิ ดการเปรี ยบเที ยบสภาพปั ญหาและแนวทางการพัฒนา
การบริ หารการสอนภาษาจีน

