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The purpose of this research was to study the Chinese Learning and teaching
management of Chinese Language Teaching Private Schools under the Office Of
The Private Education Commission, Bangkok. There were 4 aspects. 1) curriculum
administration 2) learning activity 3) activity for academic encouragement 4) measurement
and evaluation. The samples were consisted of 67 teachers of Chinese Language Teaching
Private Schools, Bangkok. The instruments employed for the data collection included the
5 level scale questionnaire. The data were analyzed by percentage, average, standard
deviation, and t-test dependent.
The results were as follows :
1) The Chinese Learning and Teaching Management of Chinese Language
Teaching Private Schools under the Office Of The Private Education Commission, Bangkok,
was rated at a high level when considered in each aspect such as curriculum administration,
learning activity, activity for academic encouragement and measurement and evaluation In
express an opinion, all aspects were rated the most.
2) The comparison of teachers’ opinion to The Chinese Learning and Teaching
Management of Chinese Language Teaching Private Schools under the Office Of The
Private Education Commission, Bangkok was classified by degree and working experience,
with all aspects were statistically significantly different at .05 level
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
กระแสโลกาภิวัฒน หรือการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมตามวิวัฒนาการของโลก
เปนสวนหนึ่งที่ผลักดันใหเกิดการกระตุนทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมในดานบวก ทําใหผูคน
ทั่วทุกมุมโลกสามารถติดตอสื่อสารและสรางสัมพันธภาพกันไดอยางรวดเร็ว ทั้งในดานการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม โดยมีภาษาเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการเชื่อมโยงและ
เปดโอกาสใหมนุษยแสวงหาความรูไดทั่วทุกทิศทาง ภาษาจีนเปนภาษาทางการซึ่งเปนที่ยอมรับ
ขององคการสหประชาชาติและเปนภาษาสากล มีผูใชในฐานะเจาของภาษาเปนจํานวนถึง 1 ใน 6
ของประชากรโลก กลาวคือ มากกวาหนึ่งพันสามรอยลานคน ภาษาจีนจึงนับไดวาเปนภาษาที่มีผูใช
กันมากที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. 2553: 1) และภาษาจีนกับชาวจีนมีบทบาทตอ
ประเทศไทยอยางมาก ชาวจีนจัดไดวาเปนชนกลุมใหญของประเทศไทยที่มีความเปนอยูติดตอ
สัมพันธใกลชิดกับคนไทย ตลอดจนมีความผสมกลมกลืนกันระหวางคนทั้ง 2 ชาติอยางตอเนื่อง
มายาวนานในประวัติศาสตรแลว (สุวิชัย โกศัยยะวัฒน. 2543: 1) โดยประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนไดติดตอคาขายและมีความสัมพันธทางการทูตมากวา 30 ป ประชาชนของทั้งสองประเทศ
จึงมีความใกลชิดสนิทสนมมีการไปมาหาสูกันตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อสงเสริมและเปดโอกาสใหชาวไทย
ไดศึกษาภาษาจีน มีความสามารถในการใชภาษาจีนสื่อสารกับชาวจีนอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
สงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนใหแพรหลายในประเทศไทย อันจะเปนการเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางทั้งสองประเทศใหกระชับยิ่งขึ้น รัฐบาลไทยจึงไดกําหนดนโยบายมุงสรางสังคมฐานเศรษฐกิจ
ซึ่งอาศัยภาษาจีนเปนเครื่องมือในการสื่อสาร (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. 2553: 1)
การสอนภาษาจีนในประเทศไทยนับแตอดีตจะประสบกับนานาอุปสรรค อันสืบเนื่องมาจาก
นโยบายการควบคุมโรงเรียนจีนของรัฐบาล ซึ่งแบงไดเปน 4 ชวง คือ ชวงที่ 1) ยุคภาษาจีนของชาวจีน
โพนทะเล ในยุคนี้การเรียนภาษาจีนไมไดดําเนินการอยางมีระบบ ในเวลานั้นการสอนภาษาจีนคือ
การสอนภาษาจีนแกชาวจีนโพนทะเลเทานั้น และภาษาจีนที่สอนก็คือภาษาจีนสําเนียงถิ่นของตนเอง
ในยุคนั้นภาษาจีนเปนเครื่องมือการติดตอคาขาย เรียนรูภาษาจีนก็เพื่อประโยชนทางการคา ไมได
มีการเปดสอนอยางเปนระบบ สาเหตุหลักที่ทําใหการที่ภาษาจีนในยุคนั้นไมแพรหลายเนื่องจาก 4 ขอ
คือ 1) ชาวจีนโพนทะเลที่มาคาขายกับไทยในยุคสมัยนั้นมีจํานวนไมแนนอน และสวนใหญเขามาอยาง
ผิดกฏหมาย 2) ในยุคสมัยนั้นชาวจีนโพนทะเลที่อพยพมาตั้งหลักในประเทศไทยนั้นมีอยูนอยไมรวมตัว
เปนกลุมกอนคอนขางกระจัดกระจาย 3) ในยุคสมัยนั้นไมจําเปนตองเรียนรูภาษาจีนก็สามารถติดตอ
คาขายไดราบรื่นดี อีกทั้งที่อพยพมาสวนใหญเปนผูใชแรงงานและ 4) ในยุคสมัยนั้นก็ไมมีครูสอนที่มี
ทักษะความรูภาษาจีนดี เพราะวาชาวจีนโพนทะเลที่อพยพเขามาในขณะนั้นเปนชาวชนบท ไมไดรับ
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การศึกษาที่ดีและสอนหนังสือไมเปน และในระยะเวลานี้เองโรงเรียนจีนแหงแรกกอตั้งขึ้นที่เกาะเรียน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชวงที่ 2) ยุคสมัยของภาษาจีนเพื่อจีนโดยวัฒนธรรม ในชวงระยะเวลานี้
ภาษาจีนเปนเครื่องมือการถายทอดภาษาและวัฒนธรรมจีนใหกับลูกหลานชาวจีน ยุคนี้ชาวจีน
โพนทะเลรุนที่ 2 ไดเขามาตั้งถิ่นฐานที่ประเทศไทย สรางกิจการสรางครอบครัว เริ่มรวมตัวกอตั้ง
โรงเรียนภาษาจีนขึ้น เพื่อถายทอดภาษาและวัฒนธรรมจีนของตน ยุคนี้เรียกไดวาเปนจุดเปลี่ยนของ
การสอนภาษาจีนที่สําคัญ สืบเนื่องจากการเรียนการสอนภาษาจีนในยุคนี้กลุมเปาหมายคือชาวไทย
เชื้อสายจีนสัญชาติไทยจึงถูกเรียกวา “ภาษาจีนเพื่อจีนโดยวัฒ นธรรม” และในชวงที่กําลังเฟองฟู
ก็ตองเผชิญกับการควบคุมอยางเขมงวดจากรัฐบาล รัฐบาลไทยในขณะนั้นออกมาตรการควบคุม
อยางตอเนื่อง เพื่อปองกันความมั่นคงของชาติซึ่งมาจากการที่โรงเรียนจีน ไดถูกชาวจีนกลุมหนึ่ง
ใชเปนเครื่องมือในการเผยแพรลัทธิความคิดทางการเมือง ซึ่งเปนภัยรายแรงตอชาติ รวมถึงการ
ดําเนินนโยบายชาตินิยมอยางเขมขนของรัฐบาลในขณะนั้น ทําใหการเรียนการสอนภาษาจีน
ในประเทศไทยจึงตกต่ําอยางสุดขีด ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในชวง
ระยะเวลาตอมา
สําหรับในชวงที่ 3) ภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ หลังจากชวงที่ 2 การพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาจีนในประเทศไทยเปนไปอยางเชื่องชา แตเนื่องในชวงระยะเวลานี้ประเทศไทยและจีน
ไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการ (พ.ศ. 2518) การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย
จึงฟนตัวอีกครั้ง แตก็ยังไมเปนที่แพรหลายมากนัก ในแวดวงภาษาจีนยังขาดแคลนบุคลากรและ
ผูเชี่ยวชาญภาษาจีนอยางมาก ในชวงระยะเวลานี้การเรียนภาษาจีนเปนไปในลักษณะของการ
ตอบสนองความพึงใจสวนบุคคล ผูมีความสนใจและตองการเรียนรูในวัฒนธรรมจีน ไมไดมีเปาหมาย
ในทางเศรษฐกิจการคาหรือการเมือง กลาวไดวาเปนเพราะความรุงเรืองทางวัฒนธรรมจีนอันมี
ประวัติศาสตรยาวนานทําใหสนใจภาษาจีน และก็เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหการศึกษาภาษาจีนใน
ประเทศไทยถึงแมจะตองเผชิญความถดถอยแตก็ยืนหยัดอยูเรื่อยมา ชวงที่ 4) ภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศภาษาที่สองของไทย ซึ่งก็คือชวงระยะเวลาสิบปมานี้ ประเทศจีนหลังจากการ
ดําเนินนโยบายเปดประเทศพัฒนาจนเขาสูยุคที่ประเทศจีนมีบทบาทสําคัญบนเวทีโลก คนทั่วโลก
ตางตองการทําความรูจักประเทศจีนใหมากยิ่งขึ้น และเพราะภาษาเปนเครื่องมือที่ทําใหเราเรียนรู
วัฒนธรรมตางๆ ที่ขาดไมได สงผลใหภาษาจีนกลายเปนภาษาที่ไดรับความนิยมในการเรียนมาก
จนเกิดเปนกระแส เชนเดียวกันในชวงระยะเวลานี้การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยไดมีการพัฒนา
ขยายตัวอยางรวดเร็วและกวางขวาง ภาครัฐไดเขามามีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและผลักดัน
ภาษาจีนไดเริ่มเขามาสูระบบการศึกษาของไทย มีการเรียนการสอนภาษาจีนทั้งในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะสงผลดีใหเกิดความรวมมือระหวางไทย - จีนในการสงเสริม
และผลักดันการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยพัฒนาไปอยางตอเนื่อง (ดอกบวย. 2555.
ออนไลน; อางอิงจาก พิชัย รัตนพล: 2512)
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ภาษาจีนยังคงมีบทบาทและอิทธิพลสําคัญทางเศรษฐกิจตลอดจนทางการเมืองในสังคมโลก
อยางตอเนื่อง สงผลใหโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนไดรับความสนใจอยางมากในปจจุบันเพราะ
คาดวาในอนาคตภาษาจีนจะมีความสําคัญตอการหางาน การประกอบอาชีพ รวมทั้งหนาที่การทํางาน
ดวยเหตุนี้ สถานศึกษาทุกแหงจึงตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพของตนเอง โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน
จะตองพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคการธุรกิจที่มีคุณภาพ ซึ่งตองสรางมาตรฐานทางวิชาการ การเรียน
การสอนและคุณภาพของนักเรียนเพื่อใหโรงเรียนเปนที่นิยม เปนที่นาเชื่อถือ ศรัทธาของผูปกครอง
(กรมวิชาการ. 2543: 18) ทั้งนี้ ผูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาโรงเรียนก็คือบุคลากรในโรงเรียน
โดยเฉพาะผูบริหาร ผูบริหารถือไดวาเปนหัวจักรสําคัญในการจัดการศึกษาใหบรรลุตามปรัชญาและ
เปาหมายของการจัดการศึกษา เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี
และความตองการของนักเรียน ครู และชุมชนไดเปนอยางดี (ตวงพร ดวงหวา. 2547: 2) ผูบริหาร
เปนตําแหนงที่มีอํานาจสูงสุดในองคกร ดํารงตําแหนงเปนประธานขององคกร กําหนดนโยบายอันเปน
ศูนยกลางของการบริหารงานในองคกรทั้งปวง ไมจําเปนตองลงมือปฏิบัติงานทุกอยางดวยตนเอง
แตจําเปนตองรูจักและเขาใจงานทุกอยางและทุกฝายเปนอยางดี โดยอาศัยองคประกอบสวนตน
ไดแก ปญญา ความจริงใจ เมตตาธรรม ความกลาหาญ และความเขมงวด บริหารองคกรใหมี
ประสิทธิภาพพรอมที่จะสงเสริมการใชนวัตกรรมที่แปลกใหมเขามาประยุกตกับการพัฒนาขององคกร
ใหสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น (พอตา บุตรสุทธิวงศ. 2553: 81; อางอิงจาก สมพิศ โหงาม. 2549: 3)
การจัดการศึกษาโดยการสอนภาษาจีนของประเทศไทยในปจจุบัน นอกจากจัดเพื่อพัฒนา
คนในประเทศแลวยังตองสอดคลองกับสภาวะปจจุบันและอนาคตดวย โดยเฉพาะในการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ทั้งนี้ เพราะการศึกษามีความสําคัญในการขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียนซึ่งปรากฏเปนรูปธรรมอยางชัดเจนในปฏิญญาวาดวยแผนงานสําหรับประชาคม
อาเซียนที่ไดเนนย้ําความสําคัญของการศึกษาอันเปนกลไกสําคัญในการนําอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน
อาเซียน ค.ศ. 2020 (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 4) ดวยเหตุที่วา ประเทศไทย
มีความสัมพันธใกลชิดกับสาธารณรัฐประชาชนจีนดังกลาวขางตน ดังนั้น การจัดการศึกษาเพื่อเผชิญ
สิ่งที่ทาทายในอนาคตประการหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดคือ การสอนภาษาจีนในโรงเรียน จากรายงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนที่ทําการวิจัยแนวโนมของการจัดการศึกษาเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาในอนาคต (2539: ก) พบวา ภาคเอกชนยังคงเรงขยายโอกาสทางการศึกษา
ระดับตางๆ รวมถึงโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนดวย ซึ่งรัฐมีนโยบายเปดโอกาสใหเอกชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษามากขึ้นเพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาล เมื่อมีจํานวนโรงเรียนเอกชนมากขึ้น
ผูปกครองจึงตองเลือกโรงเรียนที่จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการ เพื่อใหคุม
กับการซื้อบริการ และในปจจุบันนอกจากภาษาอังกฤษแลวผูปกครองยังใหความสําคัญของการเรียน
ภาษาจีนดวย โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนจึงไดรับความสนใจคอนขางมาก ซึ่งสอดคลองกับการ
กําหนดทิศทางการจัดการศึกษาในบริบทของประชาคมอาเซียนที่เนนการใหความรูแกเยาวชน
ดานวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบาน (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 8)
รวมถึงภาษาจีนดวย ทั้งนี้ ไมนับรวมความเปนอูอารยธรรมของโลกมายาวนานหลายพันป ฉะนั้น
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ภาษาจีนจึงเปนภาษาตางประเทศซึ่งประชาคมโลกใหความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาภาษาอังกฤษ
(สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. 2553: 1)
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ซึ่งเปนโรงเรียนเอกชนประเภท
หนึ่งที่มีความสําคัญตอการจัดการศึกษา โดยอยูภายใตการกํากับของมูลนิธิและหรือสมาคม และ
อยูในความดูแลของกลุมงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน ในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนผูบริหารตองมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในผลสําเร็จ
ของการ จัดการศึกษา ชนิสรา ศิลานุกิจ (2555: 103 - 104) กลาววา สังคมไทยอยากเห็นผูบริหาร
การศึกษาของเราเปน “ผูบริหารมืออาชีพ” มีความรูและมีประสบการณสมกับเปนผูบริหาร ผูบริหาร
ยุคใหมตอ งเปน ผูนํา ทางวิช าการ เปน ผูนํา การปฏิรูป การเรีย นรูต ามพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษา
แหงชาติโดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาตองมีความสามารถใน “การบริหารโดยการใชโรงเรียน
เปนฐาน” (School – Based Management) ซึ่งหมายถึง ความสามารถที่จะประสานการมีสวน
รวมของครู ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผูเกี่ยวของอื่น ๆ ความสามารถในการ
ระดมและใชทรัพยากรเพื่อการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ไมบริหารแบบ
มั่วๆ โดยไมใชศาสตรหรือความรูที่ร่ําเรียนมา ซึ่งสอดคลองกับอํานวย ทองโปรง (2553: 71) ที่วา
บทบาทของผู บ ริห ารสถานศึก ษาตามแนวปฏิร ูป การศึก ษา คือ แนวทางการบริห ารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน (School – Based Management : SBM) เปนการบริหารอยางเปนอิสระเกิด
ความคล อ งตั ว ในการบริ ห ารด า นวิ ช าการ การบริ ห ารงานบุ ค คล การบริ ห ารงบประมาณและ
การบริหารทั่วไป โดยมุงเนนงานดานวิชาการเปนเรื่องสําคัญ โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
ซึ่ง ปน โรงเรีย นในสัง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ป จจุ บั นมี ทั้ งหมด 21 โรงเรี ย น ซึ่ งอยู ใ นพื้ นที่ เขตการปกครอง ดั งนี้ เขตคลองเตย 4 โรงเรี ย น,
เขตจอมทอง 1 โรงเรียน เขตดุ สิต 1 โรงเรียน เขตธนบุรี 1 โรงเรีย น เขตบางกะป 1 โรงเรีย น
เขตบางรัก 3 โรงเรียน เขตปอมปราบศัตรูพาย 1 โรงเรียน เขตภาษีเจริญ 1 โรงเรียน เขตยานนาวา
1 โรงเรียน เขตสาทร 3 โรงเรียน เขตสัมพันธวงศ 1 โรงเรียน เขตหนองจอก 1 โรงเรียน เขตดินแดง
1 โรงเรียน และเขตบางซื่อ 1 โรงเรียน โดยมีการจัดการศึกษาในลักษณะการสอนภาษาจีนควบคู
กับวิชาสามัญ ซึ่งรอยละ 90 ของโรงเรียนทั้งหมดจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในชวงชั้นที่ 1 และ 2
ผูรับใบอนุญาตสว นใหญ จะเปน คนไทยเชื้อสายจีน หรือ มูล นิธ ิ / สมาคมที่เ กี่ย วขอ งกับ ชาวจีน
จึงสะทอนใหเห็นวา แมวาชาวจีนจะเขามาอาศัยอยูในประเทศไทยนานมากแลว แตยังสงเสริมให
บุตรหลานเลาเรียนภาษาจีนและยังเปดโอกาสใหคนไทยไดเรียนภาษาจีนอีกดวย
การบริหารการจัดการเรียนการสอนนับวามีความสําคัญ มีหลักการที่เกี่ยวของกับการสอน
ภาษาจีน เปนการบริหารงานวิชาการซึ่งมีความสําคัญคือ เปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา
ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงาน
ดานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัด
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การเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษาและเกี่ยวของกับผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทุกระดับของสถานศึกษา (ปรียาพร วงคอนุตรโรจน. 2546: 1) และจากการศึกษาของสมิชทและคณะ
(Smith and Others. 1961: 23-25) ในดานการใชเวลาในการบริหารงานและการใหความสําคัญของงาน
ในสถานศึกษางานในความรับผิดชอบของผูบริหาร โดยแยกงานออกเปนประเภท พบวาการใชเวลา
ในการบริหารงานและการใหความสําคัญของงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
คิดเปนรอยละ 40 ในขณะที่งานบริหารบุคลากรและงานบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา คิดเปน
รอยละ 20 เทากัน สวนงานบริหารการเงิน งานบริหารอาคารสถานที่ งานบริหารความสัมพันธกับ
ชุมชนและบริหารงานทั่วไป คิดเปนรอยละ 5 เทากัน ดังนั้น การที่โรงเรียนจะสามารถกาวสูโรงเรียน
ที่มีคุณภาพไดจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่ดี
จากความสําคัญของการบริหารการจัดการเรียนการสอนดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร สารสนเทศที่ไดจากการวิจัย
เปนประโยชนตอหนวยงาน เปนแนวทางพัฒนาและสงเสริมการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนใหสามารถดําเนินงานและแกไขปญหาไดอยางถูกตอง และผูบริหาร
สถานศึก ษาสามารถนํ า ขอ มูล ไปปรับ ปรุง การบริห ารการจัด การเรีย นการสอนภาษาจีน ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน ไดแก
1) การบริหารหลักสูตร 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ และ
4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ตามความคิดเห็นของครูจําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการสอน

ความสําคัญของการวิจัย
ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถเปนประโยชน ใชเปนสารสนเทศสําหรับผูบริหารและ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย วางแผน การบริหารการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน หรือการพัฒนาครูและผูบริหารโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน ในการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร ประชากรที่ใชวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ครูในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 21 โรง
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ครูในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2555
ที่มีความเกาแก จํานวน 4 โรง ไดแก โรงเรียนเผยอิง โรงเรียนพระโขนงวิทยา โรงเรียนคลองเตย
วิทยา และโรงเรียนผดุงกิจวิทยา โดยกลุมตัวอยางประกอบดวยครู จํานวน 67 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี้
1.1 ระดับการศึกษา
1.1.1 ปริญญาตรี
1.1.2 สูงกวาปริญญาตรี
1.2 ประสบการณการสอน
1.2.1 นอยกวา 10 ป
1.2.2 ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
2. ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ตามความคิดเห็นของครู ใน 4 ดาน ดังนี้
2.1 การบริหารหลักสูตร
2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.3 การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ
2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู

นิยามศัพทเฉพาะ
1. การบริหารการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การดําเนินงานของโรงเรียนในดาน
การจัดการเรียนการสอน ไดแก การบริหารหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดกิจกรรม
สงเสริมวิชาการและการวัดและประเมินผลการเรียนรู
1.1 การบริหารหลักสูตร หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครูในโรงเรียนให
มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และการส ง เสริ ม ให ค รู
จัดทําและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน ใหสอดคลองกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ชุมชน/ผูเรียน/ทองถิ่น

7
พรอ มทั ้ง สอดแทรกคุณ ธรรมจริย ธรรม โดยการประชุม ชี ้แ จง/อบรม/สัม มนาการใชห ลัก สูต ร
ใหค รอบคลุม เชื่อ มโยงกัน ตามมาตรฐานในหลัก สูต ร การจัด ทํา หลัก สูต รและเอกสารประกอบ
อยา งพอเพีย งทุก ระดับ ชั้น การนํา หลักสูต รไปใช การสนับ สนุน ใหค รูทํา กิจกรรมตามหลักสูต ร
การประเมินผลการใชหลักสูตรและนําผลที่ไดมาพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสม
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ
โรงเรียนที่เกี่ยวกับการจัดครูเขาสอนตามวุฒิการศึกษา การจัดตารางสอน สนับสนุนใหครูจัดทําแผน
พัฒนาผูเรียนและจัดประสบการณใหแกผูเรียน การใชสื่อประกอบการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย
และการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียน ดูแลใหครูสอนตามแผนและบันทึกการสอน การทําการ
วิจัยในชั้นเรียนและการสอนซอมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน รวมทั้งการสังเกตการณสอน
1.3 การจั ด กิ จ กรรมสง เสริ มวิ ช าการ หมายถึ ง การดํา เนิ น การเกี่ ยวกั บ การจั ด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมงานวิชาการในหลักสูตรโดยผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม การจัดทําเอกสาร
เผยแพร การที่ผูเรียนนําความรูในหองเรียนมาแสดงผลงานใหปรากฏ เชน การจัดนิทรรศการ การจัด
กิจกรรมชมรม การทําโครงงาน การประกวดแขงขันประเภทตางๆ และการนําผลการประเมินการจัด
กิจกรรมไปใช
1.4 การวัด และประเมิน ผลการเรีย นรู หมายถึง การดํา เนิน การของโรงเรีย น
เกี่ยวกับการจัดอบรมครูใหมีความรูในการวัดและประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย
โดยผูปกครองมีสวนรวม การชี้แจงนักเรียนกอนการวัดผล การจัดเครื่องมือวัดผลและกําหนดระยะ
เวลาในการวัด สนับสนุนใหวิเคราะหแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร จัดทําและ
ปรับปรุงแบบทดสอบ จัดทําคลังขอสอบ และการวัดผลการเรียนตามระเบียบกําหนด รวมทั้งจัดทํา
ขอมูลสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. โรงเรี ย นเอกชนสอนภาษาจี น หมายถึ ง โรงเรี ย นเอกชนสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ที่จัดการเรียนการสอนวิชาสามัญควบคู
กับภาษาจีน
3. ผูบริหาร หมายถึง ผูที่ดํารงตําแหนงผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ หรือ
รองผูอํานวยการโรงเรียน โดยปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ไดรับ
มอบหมายของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึก ษา
เอกชน ในกรุงเทพมหานคร
4. ครู หมายถึ ง บุค ลากรวิ ช าชี พผู ทํ า หน าที่ หลั ก ดา นการจั ด กิจ กรรมการเรีย นรู แ ละ
สงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการตางๆ ของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
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5. ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ
ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จําแนกเปนปริญญาตรีและสูงกวา
ปริญญาตรี
6. ประสบการณการสอน หมายถึง ระยะเวลาที่ดํารงอยูในตําแหนงหรือรักษาการ
ปฏิบัติการหรือทําการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร นับตั้งแตวันที่บรรจุ จําแนกเปน 2 กลุม คือ ต่ํากวา 10 ป
และ 10 ป ขึ้นไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดแนวคิดในการทําวิจัย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การบริหารการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยไดศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ดังนี้ หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด มาตรา 23 การจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม มาตรา 24
การจัดกระบวนการเรียนรูตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เรียนรูจากประสบการณตรง
จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอน มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไป
มาตรา 27 ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และจัดทําหลักสูตรทองถิ่น มาตรา 28 หลักสูตรตองมีลักษณะหลากหลายและสมดุลกัน มาตรา 30
สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู และหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา
เอกชน มาตรา 39 ใหกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไปไปยังโรงเรียน
โดยตรง จากแนวคิดของปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546: 4) กลาวถึงการบริหารงานวิชาการในแงมุม
ของการบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอนวา เปนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และการสงเสริม
การจัดหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ไดแก งานการจัดสื่อการเรียน
การสอนเปนสิ่งที่เอื้อตอการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาเนนเครื่องมือและกิจกรรมใหครูไดเลือกใช
ในการสอน งานการจัดหองสมุดเปนที่รวมหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพและวัสดุอุปกรณที่เปนแหลง
วิทยาการใหนักเรียนไดศึกษาและคนควาเพิ่มเติม งานนิเทศการสอนเปนการชวยเหลือแนะแนวครู
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ใหเกิดการปรับปรุงแกไขปญหาการเรียนการสอน งานการวัดและประเมินผลเปนกระบวนการ
เพื่อใชเครื่องมือในการตรวจสอบและวิเคราะหผลการเรียน
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงเลือกระดับการศึกษาและประสบการณ
การสอนมาเปนตัวแปรอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับการศึกษา จากแนวคิดของกัมพล สุภาแพง (2545: 18) ที่ศึกษาความคิดเห็นของ
ครูผูสอนตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
เพชรบุรี พบวาครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นของครูผูสอนตอคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูบริหารโรงเรียนตางกัน ทั้งนี้เพราะ “...การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
ความรูความคิดความประพฤติทัศนคติ…” (พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท; นุชนารถ สุนทรพันธุ;
และนวลลออ แสงสุข. 2553: 2; อางอิงจาก พระบรมราโชวาทแกครูใหญและนักเรียน ที่ไดรับรางวัล
พระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการประจําป 2518) ความคิดเห็นจัดวาเปนเจตคติหรือทัศนคติ
ประเภทหนึ่งซึ่งมีองคประกอบหนึ่งเปนความรูความคิด โดยเปนประสบการณของความรูที่รวมถึง
ความคิด ความเชื่อที่มีตอสิ่งตางๆ หรือปรากฏการณตางๆ ถาหากวามีความรูหรือเกิดความเขาใจ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางดีก็จะทําใหคนเกิดเจตคติที่ดีตอสิ่งนั้น แตในทางตรงกันขามถาเกิดรับรูสิ่งนั้น
ในทางไมดีหรือไมเขาใจก็จะทําใหเกิดเจตคติที่ไมดีตอสิ่งนั้นได (สมจิตรา เรืองศรี. 2554: 42)
นอกจากนี้ วิภาพร ตรัยสิงหพิทักษ (2545) ที่ทําการศึกษาความคิดเห็นของครูในการบริหารงาน
ของโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ (ISB) พบวาครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นในการ
บริหารงานดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ ดานการจัดการและ
รวมทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ประสบการณการสอน ไดนําแนวคิดของจันทะวอน อุนจิต (2552) ที่ไดศึกษาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และพบวาครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารโรงเรียนแตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัยของกัมพล สุภาแพง (2545) ที่ศึกษาความคิดเห็น
ของครูผูสอนตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดเพชรบุรี และพบวาครูผูสอนที่มีประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นของครูผูสอนตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนตางกัน เชนเดียวกับการวิจัยของปรีชา ชองคันปอน
(2550: บทคัดยอ) ที่ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู
สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ครูที่มีประสบการณทํางานตางกันมีการรับรูเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน นอกจากนี้ยังพบวาผลการวิจัยของ วิภาพร
ตรัยสิงหพิทักษ (2545: บทคัดยอ) ที่ทําการศึกษาความคิดเห็นของครูในการบริหารงานของโรงเรียน
สถานศึกษานานาชาติ (ISB) พบวาครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็น
ในการบริหารงานดานงบประมาณ ดานการจัดการและรวมทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานบุคลากรและดานอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับจุฑามาส พุมสวัสดิ์ (2547) ที่ทําการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร

10
ที่มีตอการบริหารการเงินในสถานที่ศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบุรี
พบวาผูบริหารที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารการเงิน
ในสถานศึ ก ษาโดยรวมและรายด า น แตกต า งกั น อย า งไม มี นั ย สํ า คั ญ เช น เดี ย วกั บ ไสว สายยศ
(2552: บทคัดยอ) ที่ทําการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 พบวาครู
และผูบริหารที่มีประสบการณตางกันจะมีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุรินทรเขต 3 แตกตางกัน
กลาวไดวา การบริหารการจัดการเรียนการสอนเปนงานบริหารโรงเรียนที่มีความสําคัญ
ตอคุณภาพของผูเรียนและจะนําไปสูความสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งครูและผูบริหาร
นับไดวาเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยจึงอาศัยนโยบาย
และแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการและนักวิชาการมาบูรณาการกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
โดยกําหนดขอบขายเนื้อหาการบริหารการจัดการเรียนการสอนออกเปน 4 ดาน ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของครู
1. ระดับการศึกษา
1.1 ปริญญาตรี
1.2 สูงกวาปริญญาตรี
2. ประสบการณการสอน
2.1 ต่ํากวา 10 ป
2.2 ตั้งแต 10 ปขึ้นไป

การบริหารการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมุติฐานในการวิจัย
1. การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครู
ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกัน
2. การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครู
ที่มีประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนาํ เสนอตามหัวขอตามลําดับ ตอไปนี้
1. หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
1.1 แนวคิดเกีย่ วกับภาษา
1.2 แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
1.3 การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
1.4 การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
1.5 โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
2. หลักการ แนวคิด การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
2.1 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
2.2 การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
2.2.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
2.2.2 ความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
2.2.3 การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
3. การบริหารกิจการโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
3.1 การบริหารหลักสูตร
3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู
3.3 การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ
3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
4. วรรณกรรมตัวแปรอิสระ
4.1 ระดับการศึกษา
4.2 ประสบการณการสอน
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจัยในประเทศ
5.2 งานวิจัยตางประเทศ
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1. หลักการ แนวคิด เกีย่ วกับโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับภาษา
นักภาษาศาสตร ไดจัดแนวคิดเกี่ยวกับภาษาตามความเชื่อดานจิตวิทยา ภาษาศาสตร
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาเปน 4 แนวคิด ดังนี้ (วิจิตรา การกลาง: 2546)
กลุมแนวคิดประจักษนิยมหรือกลุมพฤติกรรมนิยม เปนกลุมที่รับแนวคิ ดจาก
ทฤษฎีการเรียนรูแบบพฤติกรรมนิยมที่เนนการตอบสนองตอสิ่งเรา และแนวคิดทฤษฎีกลุมโครงสราง
ที่เชื่อวา ภาษาเปนเรื่องของนิสัยและความเคยชิน ประเด็นสําคัญของแนวคิดนี้คือ
1) ภาษา คือภาษาพูดมิใชภาษาเขียน เพราะการใชภาษานั้นเริ่มตนจากการพูด
เด็กจะเรียนรูภาษาพูดกอนโดยการเลียนแบบจากผูใหญ ในการสอนควรเริ่มจากการฟง-พูดกอน
2) ภาษาเปนเรื่องของนิสัยและความเคยชินที่จะตองมีการฝกฝนจนสามารถใชภาษา
ไดอยางอัตโนมัติ ในการสอนภาษาจึงควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนฝกพูดเลียนแบบผูสอนบอยๆ จนจําได
และสามารถนํามาใชพูดโตตอบได
3) ภาษาแตละภาษา มีโครงสรางที่แตกตางกัน ในการสอนจึงควรเตรียมบทเรียน
ทั้งดานการออกเสียง โครงสรางทางไวยากรณ และจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกฝนใชภาษาใหมาก
โดยเฉพาะในสวนที่แตกตางกัน
กลุมแนวคิดเหตุผลนิยม(Rationalist) เปนกลุมที่รับแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู
ที่ เ น น การปรั บ รู ป แบบโครงสร า งของความรู ที่ ติ ด ตั ว มา และแนวคิ ด จากทฤษฎี ภ าษาศาสตร
กลุมไวยากรณปริวรรต ที่เชื่อวาเด็กมีความสามารถที่จะใชและเขาใจภาษาไดโดยไมเคยไดยินมากอน
เนื่องจากภายในสมองมีกลไกที่จะวิเคราะหขอมูล และสรางกฎเกณฑการใชภาษาขึ้นได ประเด็น
สําคัญของแนวคิดนี้คือ
1) ภาษาเปนเรื่องของกฎเกณฑ มนุษยสามารถสรางประโยคตางๆ จากกฎเกณฑ
ที่มีอยูขึ้นใชไดอยางไมจํากัด ในการสอนจึงควรสอนใหผูเรียนไดเรียนรูกฎเกณฑของภาษาเพื่อจะได
มีพื้นฐานในการสรางประโยคดวยตนเอง
2) ไวยากรณของทุกภาษามีลักษณะสากล มีโครงสรางพื้นฐานคลายกัน กลาวคือ
ประโยคแตละประโยคสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางไดดวยกฎการปริวรรต ในการสอนจึงควรสอน
ใหผูเรียนมีความรู สามารถวิเคราะหโครงสรางของประโยคที่พบเห็นจนไดความหมายที่แทจริง
3) มนุ ษ ย มี ค วามสามารถที่จะเรียนรู ได ซึ่งเป นลั ก ษณะเฉพาะของแตล ะบุค คล
ในการสอนจึงควรสอนใหผูเรียนไดเขาใจภาษา มีความรูความสามารถเกี่ยวกับภาษาและการสื่อ
ความหมายใหเหมาะสมกับสภาพการอาน แลวจึงเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกแสดงออก
4) การเรี ยนรู ภาษาเป นเรื่ องของแต ล ะบุ ค คล เป นพฤติ กรรมการสะสมความรู
จนสามารถใชความรูนั้นแสดงออกทางภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการสอนจึงควรกระตุนให
ผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น ซักถามจนเกิดความเขาใจ สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสิ่ง
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ที่รูแลวเขาเปนพื้นฐานในการเรียนรูตอไป และการเรียนรูจะมีผลมากขึ้นหากผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่มี
ความหมายตอตนเอง
กลุมแนวคิดเพื่อการสื่อสาร (Communication Approach) เปนแนวคิดที่เนน
ความรูความสามารถในการติดตอสื่อสารของบุคคลในสถานการณตางๆ โดยเชื่อวา การเรียนรูภาษา
เปนลักษณะเฉพาะที่ติดตัวมา เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมอง และเชื่อวา ภาษาเปนเรื่องของ
กฎเกณฑ มนุ ษ ย จึ งต อ งมีค วามรู ค วามสามารถทางภาษา ก อ นที่ จะแสดงพฤติก รรมทางภาษา
ประเด็นสําคัญของแนวคิดนี้คือ
1) ความรูความสามารถทางภาษา เปนศักยภาพทางภาษาของบุคคลกอนจะใช
ภาษาในลักษณะที่ตองการ เชน ฟง พูด อาน หรือเขียน แบงเปน 2 ระดับ คือ ความรูเกี่ยวกับภาษา
และความสามารถที่จะนําความรูเกี่ยวกับภาษาไปใชสื่อความหมายไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
2) การแสดงพฤติกรรมทางภาษา เปนการนําความรูความสามารถทางภาษาที่
บุคคล มีอยูมาใชใหเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ หรือสถานการณที่เกิดขึ้น การแสดงพฤติกรรม
ทางภาษานี้จะสะทอนถึงระดับความสามารถดานภาษาของบุคคล
3) ในการสอนตามแนวคิดการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร เนนปฏิสัมพันธในการใช
ภาษาระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดมีความรูเกี่ยวกับการนําภาษา
ไปใชในสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะสม คลองแคลว สามารถสื่อความหมายไดตาม
ความตองการ ผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาในสถานการณตางๆ ใกลเคียง
กับชีวิตจริง
กลุมแนวคิดกลุมมนุษยนิยม (Humanistic Approach) เปนกลุมที่รับแนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนรูแบบมนุษยนิยมที่เนนความสําคัญของผูเรียนในแงอารมณ ความรูสึก คือ ผูเรียนจะเกิด
การเรียนรูไดดี ถาอยูในสิ่งแวดลอมที่เปนอิสระ ไดเรียนในสิ่งที่ตรงกับความตองการ ความสนใจ
เกิดความรูสึกสบายใจ ผูสอนจะเปลี่ยนบทบาทไปเปนผูอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําแกผูเรียน
จัดสภาพแวดลอมหองเรียน กิจกรรม และสื่อ จะชวยใหผูเรียนรูสึกผอนคลาย เปนตัวของตัวเอง
ไมกังวลกับสถานการณการเรียน ประเด็นสําคัญของแนวคิดนี้คือ
1) ใหผูเรียนเกิดความเขาใจตนเองยอมรับตนเอง และสามารถสื่อสารกับผูอื่นได
อยางเปนอิสระ ลดการปกปองตัวเองลง
2) จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ใหมีบรรยากาศแหงการยอมรับที่ผูเรียน
รู สึ ก ปลอดภั ย จากความล ม เหลว การถู ก ลงโทษ คํ า วิ จ ารณ การแข ง ขั น และร ว มแลกเปลี่ ย น
ความรูสึก ความสนใจ ความจํา จินตนาการ
3) เลือกกิจกรรมและสื่อที่ใชในหองเรียนใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวม เปนกิจกรรม
ที่มีความหมายและเปนประโยชนในการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน
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4) ในการดําเนินกิจกรรม ผูสอนตองชวยใหผูเรียน ไดแสดงออกดานภาษาใหมาก
ที่สุด เชน เลือกกิจกรรมใหเหมาะกับระดับความรูดานภาษาของผูเรียน กิจกรรมที่สนุกสนาน และ
ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไดเรียนรู
1.2 แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
การจัดการเรียนรูจะประสบผลสําเร็จมากหรือนอยขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน สรุปไดดังนี้
สมคิด สรอยน้ํา (2542: 221) กลาววา การจัดการเรียนการสอนถือวาเปนหัวใจ
ของการศึกษา เพราะการเรียนการสอนเปนวิถีทางที่นํานักเรียนไปสูจุดประสงคของการเรียนรู
การจัดการเรียนการสอนจึงนับวาเปนปจจัยที่สําคัญในกระบวนการจัดการศึกษา ทั้งนี้ เพราะการจัด
การเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพนั้นยอมทําใหการจัดการศึกษาบรรลุจุดประสงค
ที่กําหนดไว
การจัดการเรียนการสอน ถาขาดสวนใดสวนหนึ่งจะไมเกิดการเรียนรูแทจริง เชน
ถาใหนักเรียนไดรับรูอยางเดียว โดยฟงบรรยายจากครูผูสอนแลวไมมีการอภิปรายหรือวิเคราะห
นักเรียนจะเรียนรูแบบจดจําความรู ทําใหรูแคบ และอาจนําไปใชไมได ดังนั้น ครูผูสอนจึงตองจัดการ
เรียนการสอนใหมีองคประกอบทั้ง 3 สวน มีหลายวิธี จะไดนําเสนอเปนตัวอยาง คือ
1. การเรียนการสอนแบบมุงประสบการณภาษา เปนการสอนภาษาจากสวนรวม
ไปหาส วนย อยที่ สามารถทํ าให นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู อย างสอดคล องกั บสภาพชี วิ ตจริ งในชี วิ ต
ประจําวัน นักเรียนมีโอกาสฝกทักษะทางภาษาอยางตอเนื่องตามลําดับขั้นการเรียนรู (ฟง พูด อาน
เขียน) นอกจากนี้ ยังเนนกระบวนการกลุมและสามารถบูรณาการใหสัมพันธกับกลุมประสบการณอื่น
ไดดี
2. การเรียนการสอนโดยใชกระบวนการสรางนิสัย เปนการสอนเพื่อปลูกฝง
คุณลักษณะและบุคลิกภาพของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมเปนขั้นตอนสอดคลองกับระดับขั้นพัฒนา
ของพฤติกรรมดานคุณลักษณะ ถาครูจัดกิจกรรมตามขั้นตอนอยางถูกตอง นักเรียนจะเกิดคุณลักษณะ
ที่เปนกิจนิสัยอยางถาวร
3. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เปนการจัดกิจกรรมโดยการกําหนดเรื่อง
ที่จะสอนดวยการศึกษาจุดประสงคของวิชาหลักและวิชารองที่จะมาบูรณาการ กําหนดเนื้อหายอย
ที่สนองจุดประสงคการเรียนรู วางแผนการสอน ปฏิบัติการสอนแลวประเมินผล พรอมปรับปรุงและ
พัฒนาตามลําดับ ซึ่งการเรียนการสอนวิธีนี้ มีจุดเนนใหนักเรียนไดเรียนรูโดยใชทักษะความคิด
ความสามารถหลายๆ ดานสอดคลองกับกลุมประสบการณตางๆ และสอดคลองกับชีวิตประจําวัน
4. การเรียนรูโดยการคนควาดวยตัวเอง เปนการสอนที่เนนใหนักเรียนมีอิสระ
ในการแสวงหาและสรางความรู ตอบสนองความสนใจใฝรู ตลอดจนฝกการวิเคราะห สังเคราะห
บูรณาการความรูและความรับผิดชอบมุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ

16
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542: 12-14) กลาวไววา การเรียน
ภาษาตางประเทศแตกตางจากการเรียนสาระการเรียนรูอื่น เนื่องจากผูเรียนไมไดเรียนภาษา
เพื่อความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น แตเรียนภาษาเพื่อใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอ
สื่อสารกับผูอื่นไดตามความตองการในสถานการณตางๆ ทั้งในชีวิตประจําวัน และการงานอาชีพ
การที่ผูเรียนจะใชภาษาไดถูกตองคลองแคลวและเหมาะสมนั้นขึ้นอยูกับทักษะการใชภาษา ดังนั้น
การเรียนภาษาที่ดีผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาใหมากที่สุดทั้งในหองเรียนและ
นอกหองเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ เนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและการบูรณาการ
อยางเหมาะสม การจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความสนใจและความถนัดตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล การฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและ
แกปญหา การเรียนรูจากประสบการณจริง ใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยผสมผสานสาระความรู
ดานตางๆ อยางสมดุล และจัดบรรยากาศที่ทําใหเกิดการเรียนรู เชนเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการ
(2545: 143) ที่กลาววา ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาตางประเทศ ผูสอนจําเปนที่จะตองรู
ความแตกตางระหวางเทคนิคการสอน วิธีสอน และแนวคิดทฤษฎี ซึ่งเปนที่มาของวิธีสอนแบบตางๆ
เพื่อจะไดเขาใจถึงความสัมพันธของคําทั้งสามตามระดับชั้น ดานแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูดานจิตวิทยา
ดานภาษาศาสตร และดานการศึกษา แนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศไดรับ
อิทธิพลจากแนวคิดในยุคสมัยตางๆ ของนักปรัชญา นักจิตวิทยา และนักภาษาศาสตร ซึ่งเขามา
มีสวนรวมในการกําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาหลายแนวทางที่ไดพัฒนาไป
หลายรูปแบบตามยุคสมัย จนถึงแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารที่มีลักษณะเดนชัด คือเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner-Centered) การจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร มุงเนนกระบวนการเรียนรูที่มีการฝกปฏิบัติ มีการนําภาษาไปใชไดจริงตามหนาที่
ของภาษาในการสื่อความหมาย โดยมีเปาหมายอยูที่การใชภาษาสื่อสารในชีวิตจริง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใชภาษาไดเหมาะสมกับสภาพสังคม ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรูจะมุงใหผูเรียน
มีโอกาสฝกใชภาษาใหมากและใหมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ที่มีอยู
หลากหลาย ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนจึงควรเลือกใชกลยุทธการเรียนรูตางๆ
(Learning Strategies) ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีลีลาการเรียน
(Learning Styles) เปนของตนเอง กลยุทธการเรียนรูตางๆ ไดแก กลยุทธในการสื่อสาร ทักษะการจํา
ทักษะการถาม การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเชิงสรางสรรค การประเมินตนเอง การวางแผน
จัดการเรียนรูของตนเอง การใชวิธีเรียนแบบตางๆ การทํางานรวมกับผูอื่น ฯลฯ ไดเหมาะสมกับ
ตนเองตามระดับชั้น
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1.3 การจัดเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
ผูบริหารสถานศึกษา เปนบุคลากรหลักในการบริหารโรงเรียน คุณภาพของการศึกษา
ยอมขึ้นอยูกับสมรรถภาพในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเปนสําคัญ จะตองเปนผูที่มี
ความรู ความเขา ใจเกี่ย วกับ กิจกรรมภายในโรงเรีย นเปน อยางดี การจัดหลักสูต รและกิจ กรรม
การเรียนการสอนจําเปนตองมีความเปนพลวัต กาวทันกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดผลักดันใหมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาไทยใหพรอมสําหรับการแขงขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษ
ที่ 21 สรุปไดดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2555: 5-8)
1) โรงเรียนตองเปนหนวยบริการทางการศึกษาในมิติที่กวางขึ้น
เพราะในปจจุบันสังคมโลกเปนสังคมที่ไรพรมแดน ที่มีการติดตอประสานสัมพันธระหวางประเทศ
ตาง ๆ มากขึ้น อีกทั้งการกาวไปสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558
2) หลักสูตรการเรียนการสอนตองมีความเปนสากลมากขึ้น เนื่องจาก
ยุคโลกาภิวัตน มีการเชื่อมโยงดานการคาและการลงทุน ทําใหตลาดแรงงานในอนาคตตองการคนที่
มีศักยภาพในหลายดาน รวมทั้งความสามารถดานภาษาตางประเทศ การคิดวิเคราะห การสื่อสาร
คุณลักษณะในการเปนพลโลกการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนจึงตองปรับใหมีความเปนสากล
มากขึ้น นอกจากนี้การเปดเสรีทางการศึกษาทําใหสถาบันการศึกษาจากตางประเทศเขามาลงทุน
ดานการจัดการศึกษาในประเทศไทย โรงเรียนควรหาภาคีเครือขายในการจัดหลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรสมทบ หรือหลักสูตรรวมกับสถาบันตางประเทศ เพื่อความเปนสากลของการศึกษา
3) ตองมีการพัฒนาทักษะการคิดมากขึ้น สภาพสังคมโลกที่มีการแขงขันสูงทําให
การจัดการศึกษาจําเปนตองเนนการพัฒนาทักษะเปนสําคัญ
4) ตองมีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น
5) การสอนภาษาตางประเทศตองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในยุคโลกไรพรมแดน
นั้น ผูมีความรูดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาที่ใชสื่อสารกันอยางกวางขวาง เชน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ยอมมีความไดเปรียบในการติดตอสื่อสาร การเจรจาตอรองในเรื่องตางๆ
ตลอดจนการประกอบอาชีพ การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศอยางเต็มศักยภาพ
อารียา รัตนะหมื่นจิตร (2544: 17) กลาววา การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การ
จัดสถานการณเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่ตั้งไว โดยใชเทคนิคการสอนแบบตางๆ
ที่ผูสอนนํามาใช เชนเดียวกับทิศนา แขมมณี (2550: 4) การเรียนการสอนเปนการถายทอดความรู
ทักษะ และเจตคติตางๆโดยมีการเตรียมการ มีการวางแผนตามหลักวิชา มีขั้นตอน หรือ
กระบวนการสอนที่เปนแบบแผนชัดเจน มีกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีสวนรวม เพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมาย เปนการใชศาสตรในการสอนมากกวาในเรื่องของ “การสอน” นอกจากนี้ เปาหมายสูงสุด
ของการจัดการเรียนการสอน คือ การเรียนการสอน หรือการถายทอดความรู ทักษะ และเจตคติ
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ทุกรูปแบบ ทุกทฤษฎีลวนมีเปาหมายสําคัญสูงสุดเพื่อใหผูเรียนเกิด “การเรียนรู” ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งองคประกอบของการจัดการเรียนการสอน คือ การจัดการเรียนการสอน
ใหบรรลุเปาหมายไดดีและตองคํานึงถึงองคประกอบซึ่งไดแก ผูสอน เนื้อหาบทเรียน สื่อ หรือวิธีการ
ผูเรียน นอกจากนี้ วันเพ็ญ จันทรเจริญ (2542: 13) กลาววา การเรียนการสอนเปนกระบวนการ
ที่เกี่ยวเนื่องกันระหวางการสอนของครูและการเรียนของผูเรียน เปนการกระทําหรือปฏิสัมพันธที่
เกิดขึ้นทั้ง 2 ฝาย คือ ทั้งฝายผูสอนและฝายผูเรียน โดยมีเปาหมายหลักที่จะทําใหเกิดการเรียนรู
ตามที่กําหนดไว
วีระชัย ไชยวงศ (2543: 17) ไดกลาวถึง การเรียนภาษาของตนเองและ
ภาษาตางประเทศจะพบวา เด็กทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนภาษาของตนเองได แตเด็ก
บางคน เทานั้นที่จะสามารถเรียนภาษาตางประเทศและไดรับความสําเร็จ เมื่อศึกษาวิธีการเรียนของ
ภาษาทั้ง 2 ลักษณะนี้ ก็จะพบวามีสภาพการณที่แตกตางกันมาก ในการเรียนภาษาแมนั้นเด็กเรียน
จากบุคคลแวดลอม ไดรับการฝกฝนตลอดเวลา มีผูพูดใหฟงเปนตัวอยาง เด็กพูดตาม มีผูชี้แจงแกไข
อยูรอบดาน แตการเรียนภาษาตางประเทศนั้น เด็กอยูในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันออกไปโดย
สิ้นเชิง เด็กเรียนจากทุกๆ อยางจากหองเรียน สภาพการณมิไดเปนไปโดยธรรมชาติ แตถาศึกษา
สังคมที่ใชภาษาหลายภาษา ก็จะพบวาเด็กที่เติบโตในสังคมมาเชนนั้นสามารถเรียนรูภาษาเหลานั้น
ทุกภาษาในเวลาเดียวกัน ดังนั้น จึงสรุปไดวาการที่เด็กเรียนภาษาตางประเทศไดไมเหมือนกับภาษา
ของตน เพราะเด็กไมไดเรียนตามธรรมชาติแตตองอาศัยสวนประกอบอื่นๆ อันไดแก ครู สื่อการเรียน
นานาชนิด และสภาพแวดลอมภายในหอง
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 31) ไดกําหนดหลักการเรียนการสอนตามแนวการ
สอนภาษา ดังนี้
1. สอนใหเกิดการเรียนรูและมีเจตคติที่ดตี อการเรียนภาษา
2. เนื้อหาที่ใชมีพอสมควรเทาที่ใชในชีวติ ประจําวัน
3. การใชกิจกรรมทางภาษาเปนเครื่องมือในการฝก และถือเปนหัวใจของการ
ดําเนินการสอน
4. การสอนยึดนักเรียนเปนสําคัญ ครูเปนผูชี้แนะ สงเสริมความสามารถในการ
แสดงออกและความคิดสรางสรรคของนักเรียน
5. การสอนเนนทักษะรวมมากกวาทักษะเดียว (ทักษะสัมพันธ) และเนนพัฒนาการ
ทางภาษา
กูดแมน (ชนาธิป พรกุล; และทิศนา แขมมณี. 2544: 35-49; อางอิงจาก Goodman.
1982) ไดใหแนวคิดพื้นฐานของการเรียนการสอนภาษาแบบธรรมชาติไว 6 ประการ คือ
1. การเรียนภาษาตองเรียนจากสิ่งที่เปนจริงและเกี่ยวของสัมพันธกับผูเรียนโดย
เรียนไปพรอมกันทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน
2. การเรียนภาษาผูเรียนตองไดรับประสบการณจริง เพื่อใหเห็นกระบวนการการใช
ภาษาอยางหลากหลายในสถานการณตางๆ
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3. การเรียนภาษาสามารถเรียนไดจากทุกที่ ทุกแหง และทุกวิชา
4. การเรียนภาษาตองเกิดขึน้ จากตัวผูเรียนเอง โดยมีครูสนับสนุนและเปนตัวอยาง
ของการใชภาษาพูดและภาษาเขียนอยางถูกตอง
5. การเรียนภาษาตองเปนการทํากิจกรรมทางภาษารวมกันระหวางครูกับผูเรียน
เพื่อการแกไขที่ถูกตอง
6. การเรียนภาษาผูเรียนสามารถตัดสินใจในการพิจารณาการใชภาษาดวยตนเอง
กิ่งแกว อารีรักษ (2546: 120) ไดสรุปเทคนิคการสอนที่นิยมใชในการสอนภาษา
ตางประเทศทีใ่ ชสอดแทรกในวิธีสอน หรือขั้นตอนการสอนเพื่อใหการเรียนการสอนนาสนใจมากขึ้น
และบรรลุเปาหมายตามที่ตอ งการ ดังนี้
1. การฝกเปนกลุม ใชในการใหพูดคํา หรือประโยคซ้ําตามแบบ การฝกการ
ออกเสียง
2. การทํางานคู / กลุม ใชในการฝกถาม - ตอบ การสํารวจขอมูลหรือความเห็นใน
ชั้นเรียน
3. การแสดงบทบาทสมมุติ ใชในการเรียนและการฝกสนทนา
4. ขอมูลที่ขาดหายไป ใชในการฝกการสื่อสาร
5. จินตนาการวาดและบรรยาย ใชในการสรางสรรคเรื่องราวโดยใชภาษาของตนเอง
6. การใชประโยคเทียบเคียง ใชในการสรางประโยคโดยใชโครงสรางใหม
7. เทคนิคอื่นๆ ไดแก ประโยคสลับที่ การเขียนตามคําบอก การบรรยายภาพให
วาดภาพตาม เกมการจับคูคํา เกมบิงโก การตอบสนองดวยทาทาง การกระซิบ การรวมประโยคหรือ
เชื่อมโยงประโยค ตารางคําสําหรับใชแทนที่
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 30) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาไววา การสอน
ภาษามิใชเรื่องที่เกี่ยวกับภาษา แตเนนการฝกใชภาษา ไวยากรณเปนสิ่งที่จะนําเปาหมายไปสูการ
เรียนภาษาควรสอนภาษาที่เจาของภาษาใชพูด สํานวนที่ไดยินกันในบทสนทนาก็ถือวาใชได และ
ผูสอนควรเลือกใหเหมาะสมกับระดับชั้นของการเรียน นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 245)
กลาวถึง การวัดผลและประเมินผลทางภาษาวา ในการจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนวภาษาเพื่อ
การสื่อสาร ครูผูสอนเปนผูที่เสาะแสวงหาวิธีสอนและเทคนิคการสอนภายในชั้นเรียนใหเกิดความรู
แบบผสมผสาน โดยคาดหวังวาผูเรียนจะตองมีความรูและทักษะทางภาษา โดยนําความรูจาก
กระบวนการเรียนรูทางภาษา ตลอดกระบวนการตางๆ มาผนวกเขากับความรูที่เกิดขึ้นภายในตนและ
สามารถใชภาษาตามสถานการณตางๆ ไดจริง สวนลักษณะภาษาที่นํามาประเมินควรเปนภาษาที่ใช
ในการสื่อสารตามสภาพจริง
คือเปนขอความที่สมบูรณในตัวเองเปนภาษาที่เจาของภาษาใช
มีความเปนธรรมชาติอยูในบริบท ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงความสามารถและประสบการณของผูเรียนดวย
การประเมินความสามารถของการใชภาษาออกจากสถานการณ และควรวัดใหครอบคลุม นั่นคือ
ตองประเมินทั้งความรู ซึ่งหมายถึง เนื้อหาทางภาษาประกอบดวย เสียง คําศัพท โครงสราง
ไวยากรณ ประเมินทั้งความสามารถหรือประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง ทักษะในการนําความรูไปใช
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การเลือกใชภาษาไดเหมาะสม สอดคลองกับความคิดและสถานการณ และประเมินขอบเขตของการ
ใชภาษา นั่นคือ สมรรถภาพในการสื่อสาร ซึ่งหมายถึง ทักษะการรูจักปรับตนของนักเรียนใน
สถานการณ
จากข อ ความข า งต น สามารถสรุ ป ได ว า การจั ด เรี ย นการสอนภาษาต า งประเทศ
โรงเรียนจะตองมีการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีความเปนพลวัต
กาวทันกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ใชเทคนิคการสอนที่หลากหลายรูปแบบ จัดการเรียนการสอน
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมความสามารถในการแสดงออกและความคิดสรางสรรคของนักเรียน
การสอนเนนทักษะรวมมากกวาทักษะเดียว (ทักษะสัมพันธ) และเนนพัฒนาการทางภาษา
1.4 การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
โรงเรียนเอกชน เปนสถาบันการศึกษาที่เอกชนหรือคณะบุคคลเปนผูจัดตั้งขึ้น โดยใช
ทรัพยากรหลักทั้งบุคคล ทุนทรัพยและวัสดุอุปกรณของภาคเอกชน จัดตั้งขึ้นดวยวัตถุประสงคใน
การจัดการศึกษาเพื่อประโยชนสําหรับบุคคลเฉพาะกลุม (ศรีราชา เจริญพานิช; และคนอื่นๆ: 2548)
การจัดการศึกษาของเอกชนในประเทศไทย เอกชนไดเขามามีบทบาทสําคัญยิ่งในการ
ใหการศึกษา ในปการศึกษา 2542 เอกชนไดเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนรอยละ
15 และนับวันการศึกษาเอกชนจะเขามามีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากบทบัญญัติทางกฎหมายไดเอื้อ
ตอการใหเอกชนมาลงทุนดานการศึกษา ซึ่งจะเห็นไดจากมาตรา 43-46 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดเรื่องการบริหารและการจัดการศึกษาเอกชนไวเปนเฉพาะ
โดยเนนใหเอกชนมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดทุกระดับ
ทุกประเภท สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนนิติบุคคล มีคณะกรรมการบริหาร
สถานศึ กษาและสิท ธิประโยชนอยางอื่นที่เปนประโยชนในทางการศึกษาแกสถานศึกษาเอกชน
ตามความเหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการในสถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและ
สามารถพึ่งตนเองได
การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในปจจุบันอยูในความดูแลกํากับติดตามการประเมิน
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับของรัฐ และในโรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษา
ถึงระดับปริญญาตรีดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและจัดการที่เปนของตนเอง
มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยูภายใตการกํากับดูแลตามกฎหมายวาดวยสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน (พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน. 2550: 69)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เนนย้ําถึงการใหความสําคัญกับ
การจัดการศึกษาของเอกชน ดังเชนบทบัญญัติที่วา “มาตรา 43 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และเอกชน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชน
ภายใตการกํากับดูแลของรัฐยอมไดรับความคุมครอง
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1.4.1 ความหมายของการศึกษาโรงเรียนเอกชน
การศึกษาตามความหมายนี้ เปนปจจัยสําคัญของการอบรมบมนิสัย การกลอม
เกลาทางสังคม การเตรียมตัวเพื่อใหบุคคลมีทักษะ ความรู ความสามารถในการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพในอนาคต เปาหมายของการศึกษาดังที่กลาวนี้ มิใชเพียงเพื่อประโยชนของคนแตละ
คนเทานั้น แตตองมุงไปสูสังคมในภาพรวม คือการนําไปสูสังคมที่เขมแข็ง มีเอกภาพ อันเนื่องมา
จากสมาชิกของสังคมมีคุณภาพและรวมสรางประโยชนใหกับสังคมที่ตนอยูอาศัย จึงถือไดวาครูเปน
คนสําคัญในการสรางเยาวชนที่ดีและสรางอนาคตของประเทศ การศึกษาเปนกิจกรรมทางสังคมที่
เปนรากฐานสําคัญของการสราง สะสมพลังของชาติ ชาติใดมี “ทุนทางสังคม” แข็งแกรง มีคุณภาพดี
มากนอยเพียงใด มีปริมาณมากแคไหน ยอมขึ้นกับคุณภาพของระบบการศึกษา (ชัยอนันต
สมุทวณิช. 2542: 12)
การศึกษาโรงเรียนเอกชน หมายถึง กิจกรรมการศึกษาที่เอกชนหรือคณะบุคคล
เปนผูจัดขึ้นโดยอาศัยทรัพยากรการบริหารหลักที่เปนคน (Man Power) ทุนทรัพย (Money) และ
วัสดุ (Material) ของภาคเอกชน การจัดตั้งก็เพื่อวัตถุประสงคอันจํากัดสําหรับบุคคลเฉพาะกลุม
เทานั้น (นันทะพร ศุภะพันธุ. 2552: 11)
การศึกษาโรงเรียนเอกชน เปนการจัดการศึกษาที่เอกชนหรือคณะบุคคลเปนผูจัด
โดยใชทรัพยากรหลักทั้งที่เปนคน ทุนทรัพย และวัสดุอุปกรณของภาคเอกชน จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประโยชนของบุคคลเฉพาะกลุมเทานั้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.
2539: ค)
จากข อ มู ล ข า งต น สามารถสรุ ป ได ว า การศึ ก ษาโรงเรี ย นเอกชน หมายถึ ง
กิจกรรมการศึกษาที่เอกชนหรือคณะบุคคลเปนผูจัดขึ้น โดยใชทรัพยากรหลักทั้งที่เปนคน ทุนทรัพย
และวัสดุอุปกรณของภาคเอกชน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของบุคคลเฉพาะกลุม
1.4.2 องคประกอบของการศึกษาโรงเรียนเอกชน
การจัดการศึกษาเอกชน (นันทะพร ศุภะพันธุ. 2552: 11) มีองคประกอบดังนี้
1. ผูจัดกิจกรรมเปนเอกชนหรือบุคคลหรือคณะบุคคล กรณีที่เปนเจาหนาที่
ของรัฐหรือขาราชการก็จะดําเนินการในฐานะของเอกชน ผูจัดกิจกรรมดังกลาว มีชื่อเรียกตาง ๆ กัน
ไดแก ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน เจาของ ผูจัดการ
2. ทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษา ซึ่งไดแก บุคลากรทางการศึกษา ที่ดิน
สิ่งกอสราง ตลอดจนงบประมาณจะไดมาจากเอกชนเปนหลัก
3. วั ต ถุ ประสงคของการจัดการศึก ษาเปนการจั ดเพื่ อประโยชนอันจํ ากั ด
สําหรับบุคคลเฉพาะกลุมมิไดใหกับบุคคลทั่วไป
4. ผูเรียน โดยปกติผูเรียนจะเปนบุคคลที่มีพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ
ในระดับเดียวกัน
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แนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2542ก: 6-12) ไดกําหนด
เกณฑและตัวชี้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนไว 7 ปจจัย ดังนี้
ปจจัยที่ 1 ปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน
ในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให ป ระสบผลสํ า เร็ จ ตามจุ ด มุ ง หมายที่ พึ ง ประสงค นั้ น
โรงเรียนจะตองมีปรัชญาและเปาหมายเปนของตนเอง เพื่อจะไดทําหนาที่เปนเสมือนกรอบชวย
ควบคุมการปฏิบัติงานของโรงเรียนใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ปจจัยที่ 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การเรียนการสอนเปนหัวใจสําคัญในการ
ดําเนินงานของโรงเรียนไปสูจุดหมายที่ตองการ เปนงานที่เกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล
ปจจัยที่ 3 บุคลากร
บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งรวมทั้งผูทําหนาที่สอนและไมเกี่ยวของกับการสอนแต
สนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนใหเกิดขึ้นและดําเนินไปได นับเปนปจจัยที่สําคัญมากที่จะทําให
การดําเนินงานของโรงเรียนเปนไปตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจัยที่ 4 ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ทรัพยากรเปนกลไกสําคัญที่ทําใหโรงเรียนดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามจุดมุงหมาย
และวัตถุประสงคที่ตองการ
ปจจัยที่ 5 การจัดการบริหาร
การบริหารเปนการดําเนินงานของบุคคลเพื่อใหบริการทางการศึกษาแกสมาชิก
ของสังคมใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว
ปจจัยที่ 6 กิจการนักเรียน / นักศึกษา
งานกิจการนักเรียน เปนการจัดมวลประสบการณที่ผูเรียนไดใชความสามารถสราง
คุณลักษณะและคุณสมบัติสําหรับคุณภาพชีวิต เปนทั้งกิจกรรมที่เสริมสรางความถนัด ความสนใจ
พิเศษของผูเรียน และเกี่ยวของกับหลักสูตรและเพิ่มเติมจากหลักสูตร กิจการนักเรียนเปนบริการ
ที่โรงเรียนจัดบนพื้นฐานของวิชาการ และความตองการของผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผน
ปจจัยที่ 7 สัมฤทธิผ์ ลของผูเ รียน
สัมฤทธิ์ผลของผูเรียนจะเปนเครื่องวัดและตัดสินความสําเร็จของการดําเนินงาน
ของโรงเรียนเปนอยางดี
1.4.3 ประเภทและระดับการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ไดแบงประเภทโรงเรียนไว 2 ประเภทดังนี้

23
1. โรงเรี ย นตามมาตรา 15(1) โรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรื อหลักสูต รที่ไดรั บอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ และจัดเปนรูปแบบ
การศึกษา ในระบบโรงเรียน หมายถึงโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาระดับประถมศึกษา เปดทําการ
สอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 สอนวิชาสามัญสัปดาหละ 25 ชั่วโมง อนุญาตใหโรงเรียนเอกชน
ที่มีความ ตองการและมีความพรอมสอนภาษาจีนไดไมเกินสัปดาหละ 5 ชั่วโมง ในชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1–4 เทานั้น
2. โรงเรียนตามมาตรา 15(2) โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของ
กระทรวง ศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ และจัดเปนรูปแบบ
การศึกษา นอกระบบโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาจัดสอนภาษาจีนใหบุคคล
ผูสนใจทั่วไป
ตอมา พ.ศ. 2535 มติคณะรัฐมนตรีไดยกเลิกนโยบายเกี่ยวกับการสอนภาษาจีนและ
อนุมัติใหจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาตางประเทศไดทุกภาษา โดยเปดโอกาสใหโรงเรียนที่สอนภาษาจีน
สามารถขยายชั้นเรียนไดตั้งแตชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ ระดับกอนประถมศึกษา
ใหสอนตามแนวจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 1-3 แตตองไมสอนวิชาภาษาจีน สวนระดับประถม
ศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 ใหสอนวิชาภาษาจีนเปนวิชานอกหลักสูตรไมเกินสัปดาหละ 5 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 วิชาภาษาจีนตองอยูในกลุมประสบการณพิเศษ 200 ชั่วโมงตอป และระดับ
มัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่1-6 ตองจัดอยูในกลุมวิชาเลือก
สําหรับโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนั้น สามารถจําแนกประเภท
ตามลักษณะและระดับที่เปดทําการสอนได ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.
2543ข: 5)
1. ประเภทสามัญศึกษา ไดแก โรงเรียนที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
การศึกษาเกี่ยวกับวิชาสามัญศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยแตละโรงเรียนสามารถเปดสอนในหลายระดับพรอมกันได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมของแตละโรงเรียน
2. ประเภทอาชีวศึกษา ไดแก โรงเรียนที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อให
การศึกษาเกี่ยวของกับวิชาชีพ ซึ่งแบงออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา (ปวช.) และ
ระดับอุดมศึกษา(ปวท. และ ปวส.)
1.4.4 โครงสรางการบริหารของโรงเรียนเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีอํานาจหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบงสวน
ราชการสํ านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 และตามพระราชบัญ ญั ติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ดังนี้
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1. เปนหนวยงานในการสงเสริมและประสานงานการศึกษาเอกชนและ
ดําเนินการใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน
2. เสนอนโยบายยุ ท ธศาสตร แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาเอกชน กํ า หนด
กฎระเบียบ และเกณฑมาตรฐานกลางในการจัดการศึกษาเอกชน รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนดาน
วิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน
3. ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนทางการศึกษาเอกชน การอุดหนุนการศึกษา
เอกชน การคุมครองการทํางาน สิทธิประโยชนของครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาเอกชน
4. เปนศูนยสงเสริมสนับสนุนขอมูลและทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน
ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน
5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
ภารกิจของบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุมงานตางๆ ที่ทางโรงเรียนเคยปฏิบัติ
มากอนจะมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
บังคับใช ขณะเดียวกันทางโรงเรียนมีอํานาจในการบริหารงานที่สามารถตัดสินใจโดยโรงเรียนเอง
ไดมากขึ้น เชน การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ เปนตน เนื่องจากเปนสถานศึกษา
นิติบุคคล ดังนั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนองคการหนึ่งที่จะตองมีระบบบริหารที่ชัดเจน และ
สามารถบริหารเชิงกลยุทธได ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคาของ
ประเทศชาติตอไป
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โครงสรางการบริหารของโรงเรียนเอกชนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ภาพประกอบ 2 โครงสรางการบริหารของโรงเรียนเอกชนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ. 2547
ภาพประกอบ 2 จะเห็นวา สํานักงานเขตพื้นที่การเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ซึ่งสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปนผูกําหนดนโยบายดานวิชาการของ
สถานศึกษาทุกแหง ที่จะตองนํามาปฏิบัติในการบริหารการศึกษา ในขณะที่โรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน มีสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูกําหนดนโยบายดานงานบริหารการเงิน การบริหารบุคคล และการ
บริหารทั่วไป เปนตน ซึ่งทางโรงเรียนจะตองนํามาปฏิบัติในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
ดังภาพประกอบ 3
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ภาพประกอบ 3 โครงสรางสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ. 2547
ภาพประกอบ 3 จะเห็นวา สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
ซึ่งเปนตนสังกัดโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน เปนผูกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาเอกชน แตไม
ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ดาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป
กลาวคือ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเปนผูกําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ งานบุคคล และงาน
บริหารทั่วไป สวนงานดานวิชาการซึ่งเปนภารกิจหลักของสถานศึกษามีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปนผูกําหนดนโยบายหลักดานวิชาการ ทั้งนี้ เนื่องจากมีความเกี่ยวของ
โดยตรงกับโครงสรางการบริหารกระทรวงศึกษาธิการที่มีกฎหมายกําหนด กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ
ในทางปฏิบัติโรงเรียนเอกชนภาษาจีนจะตองรับนโยบายมาจากสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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1.4.5 การบริหารงานโรงเรียนเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2537: 25) ไดกลาวถึง การบริหารงาน
โรงเรียนเอกชนเปนการที่โรงเรียนจัดกิจกรรมและประสบการณตาง ๆ ใหกับนักเรียนตั้งแตวันที่
นักเรียนเขาสูโรงเรียนจนกระทั่งถึงวันที่นักเรียนออกจากโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่หลักสูตรกําหนด งานบริหารโรงเรียนทั้งหมดงานการเรียนการสอนเปนงานที่มีความ
สําคัญมากที่สุด สวนงานอื่น ๆ เปนงานที่สงเสริมสนับสนุนใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ มีความรู
มีจริยธรรมและมีคุณสมบัติตามตองการ งานการเรียนการสอนจึงเปนงานที่สรางความมั่นคงในอาชีพ
และความสําเร็จในชีวิตของพลเมืองแตละคนและโดยรวม งานการเรียนการสอนเปนงานที่รับผิดชอบ
ตอคุณภาพของพลเมืองและความมั่นคงของประเทศ โรงเรียนสามารถดําเนินการเรียนการสอนไดดี
ทําใหนักเรียนมีคุณภาพเปนความรู มีคุณธรรม มีความเปนพลเมืองดี ไดชื่อวาเปนโรงเรียนที่มี
คุณภาพและคุณภาพของโรงเรียนขึ้นอยูกับการเรียนการสอนเปนสําคัญ ดังนี้
1. งานพัฒนาหลักสูตร หรือการดําเนินเพื่อนําหลักสูตรไปใช
2. งานนิ เ ทศการศึ ก ษา ผู บ ริ ห ารจะตองใหก ารสนับ สนุน แนะนําวิธีก ารสอน
อุปกรณ สื่อการเรียนใหแกครู และผูรวมงานโรงเรียนได
3. งานวัดและประเมินผลการศึกษา ผูบริหารจะตองจัดใหมีการประเมินผลตาม
ระเบี ย บข อ บั ง คั บ การวั ด ผลจะต อ งสามารถวั ด ผลพฤติ ก รรมต า ง ๆ ของนั ก เรี ย นได ต รงตาม
วัตถุประสงค ที่กําหนดไว ซึ่งรวมไปถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาวิธีการวัดผลและประเมินผล ทั้ง
แบบที่ใชแบบทดสอบและไมตองใชแบบทดสอบ จนกระทั่งการตัดสินผลของนักเรียน
4. งานจั ด กิ จ กรรมต า ง ๆ เพื่ อ ช ว ยส ง เสริ ม การศึ ก ษาของนั ก เรี ย น เช น
การจัดการสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนที่ยังไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
5. งานแนะแนว ทั้งการแนะแนวการศึกษาอาชีพและปญหาของแตละบุคคล
เชน การส งเสริ ม ใหค รู และบุ ค ลากรทุกฝาย มี ค วามรู ความเขา ใจการแนะแนวใหค วามรว มมื อ
ชวยเหลือ ในการแกปญหาของนักเรียน
6. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรมตาง ๆ
ที่ไดดําเนินการมาแลว เชน การตรวจเยี่ยมหองเรียน สํารวจอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ
7. งานประชุมเพื่อประสานแผนการทํางานและปรับปรุงการปฏิบัติงานรวมทั้ง
จัดหองเรียนอบรมใหแกบุคลากรในโรงเรียนของตน
8. งานดานวางแผนและกําหนดวิธีการดําเนินงานการเรียนการสอน
9. งานประชุมทางดานการเรียนการสอน ผูบริหารตองใหครูโรงเรียนของตนเอง
มีโอกาสเขาประชุมทางวิชาการ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
10. งานหองสมุด หองสมุดเปนแหลงที่รวบรวมหนังสือประเภทตาง ๆ สิ่งพิมพ
และวัสดุอุปกรณใหนักเรียนไดศึกษาหาความรู ซึ่งกอใหเกิดประโยชนทางการศึกษาอยางมาก
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สํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน มี ห น า ที่ ใ นการส ง เสริ ม การจั ด
การศึ ก ษาเอกชนตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน พ.ศ. 2550 รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาเอกชน ดังนี้
หมวด 1 มาตรา 8 ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ และใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เปนกรรมการและเลขานุการ และมาตรา 13 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการเสนอนโยบาย
เกี่ยวกับการศึกษาเอกชน การพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียน ครู ผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ กําหนดมาตรฐานและแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
เอกชน และกําหนดมาตรการชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนโรงเรียน ครู ผูสอน และบุคลากร
ทางการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตาม (1) (พระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน. 2550: 5)
มาตรา 14 ให มี สํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนในสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการ พนักงานและลูกจาง และรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึ ก ษาเอกชน ดั ง ต อ ไปนี้ 1) รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การ และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการ2) เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร แผนพั ฒนาการศึกษาเอกชนต อคณะกรรมการ
3) ส งเสริ มสนับสนุ นดานวิ ชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัย และพั ฒนาเพื่ อประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาเอกชน4) รับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับกองทุน 5) ดําเนินการจัดสรรเงินอุดหนุน
การศึกษาเอกชนตามมาตรการที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 13 (4) (6) เปนศูนยสงเสริม
สนับสนุนขอมูลและทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชนตลอดจนติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษาเอกชน (7) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 15 เพื่ อ ประโยชน ใ นการส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาเอกชน ในจั ง หวั ด หนึ่ ง
นอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนเปนสวนราชการใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตใดเขตหนึ่ง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชนที่อยูใน
จังหวัดนั้น(พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน. 2550: 8-9)
มาตรา 35 โรงเรี ย นในระบบใดไม เ รี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาหรื อ เรี ย กเก็ บ
คาธรรมเนียมการศึกษาต่ํากวาอัตราที่พึงเรียกเก็บตามที่คํานวณไดตามมาตรา 32 เพราะเหตุเปน
โรงเรียนการกุศลหรือเพื่อใหผูยากไรไดรับการศึกษา ใหกระทรวงศึกษาธิการอุดหนุนทางการเงินและ
ให ความช ว ยเหลื อด า นอื่ น เพื่ อ ให โ รงเรี ย นในระบบดั ง กล า วสามารถดํ า เนิ น การต อ ไปได ตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด (พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน. 2550: 22)
มาตรา 48 รัฐพึงใหการอุดหนุนและสงเสริมโรงเรียนในระบบนอกเหนือจากเงินอุดหนุน
ตามมาตรา 35 ไดตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ โดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้ 1) จัดบุคลากร
ทางการศึกษาพรอมทั้งคาตอบแทนบุคลากรดังกลาวใหในกรณีขาดแคลนหรือในกรณีมุงเนนวิชาการ
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ดานใดดานหนึ่ง 2) จัดครูพรอมทั้งคาตอบแทนครูให รวมทั้งจัดหาอุปกรณการศึกษา สิ่งอํานวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นทางการศึกษา สําหรับนักเรียนพิการ ผูดอยโอกาส
และผูมีความสามารถพิเศษ 3) ลดหยอนหรือยกเวนอากรขาเขาสินคาประเภทครุภัณฑและอุปกรณ
ที่ใชในการศึกษา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร 4) ลดหยอนหรือยกเวน
ภาษีเงินไดสําหรับเงินที่ไดรับจากการจัดสรรตามมาตรา 45 (3) ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในประมวล
รัษฎากร 5) ลดหยอนหรือยกเวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายกําหนด (พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน. 2550: 27-28)
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการได
ออกประกาศใหโรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดังนี้
มาตรา 30 ให โ รงเรี ย นในระบบมี ค ณะกรรมการบริ ห าร ประกอบด ว ยผู รั บ ใบอนุ ญ าต
ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู และผูทรงคุณวุฒิอยางนอยหนึ่งคนแตไมเกินสาม
คนเปนกรรมการ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนบุคคลเดียวกับผูจัดการหรือผูอํานวยการ หรือเปน
บุคคลเดียวกันทั้งสามตําแหนง ใหตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหรือสองคน แลวแตกรณี
มาตรา 31 ใหคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1) ออกระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของโรงเรียนในระบบ
2) ใหความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ
3) ใหคําแนะนําการบริหารและการจัดการโรงเรียนในระบบดานบุคลากร แผนงาน
งบประมาณ วิชาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธกับชุมชน
4) กํากับดูแลใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในระบบ
5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
6) ใหความเห็นชอบการกูยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินรอยละยี่สิบหา
ของมูลคาของทรัพยสินที่โรงเรียนในระบบมีอยูขณะนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไมใหความเห็นชอบการกูยืมเงิน คณะกรรมการตอง
เสนอทางเลือกที่ปฏิบตั ิไดใหแกโรงเรียนในระบบดวย เวนแตคณะกรรมการจะเห็นวาการกูยืมเงินนั้น
มิไดเปนไปเพือ่ ประโยชนของการดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบ
7) ใหความเห็นชอบการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นของ
โรงเรียนในระบบ
8) ใหความเห็นชอบรายงานประจําป งบการเงินประจําป และการแตงตั้งผูสอบ
บัญชี
9) พิจารณาคํารองทุกขของครู ผูปกครองและนักเรียน
(10) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
(พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน. 2550: 19-21)
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มาตรา 36 คณะกรรมการบริหารตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยหนึ่งครั้งในแตละภาค
การศึกษาปกติ
มาตรา 37 ใหผูรับใบอนุญาตแตงตั้งผูอํานวยการคนหนึ่งเปนผูดูแลรับผิดชอบการบริหาร
จัดการโรงเรียนในระบบ และแจงใหผูอนุญาตทราบพรอมกับสงหลักฐานการแตงตั้งผูอํานวยการ
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันแตงตั้ง ผูอํานวยการตองเปนผูมีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามสําหรับผูบริหารสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
สามารถทํางานใหกับโรงเรียนในระบบไดเต็มเวลา และผูรับใบอนุญาตจะทําหนาที่เปนผูอํานวยการ
โดยไมแตงตั้งผูอํานวยการตามวรรคหนึ่งก็ได
มาตรา 38 ภายใตบังคับมาตรา 37 วรรคสาม ผูรับใบอนุญาตจะแตงตั้งรองผูอํานวยการ
คนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการมอบหมายก็ได รองผูอํานวยการตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูอํานวยการ
มาตรา 39 ผูอํานวยการมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) ดูแลรับผิดชอบงานดานวิชาการ
ของโรงเรียนในระบบ 2) แตงตั้งและถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่ของโรงเรียน
ในระบบตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 3) ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนของโรงเรียนในระบบ 4) จัดทําทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่ นักเรียน
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการใหการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 5) จัดทําหลักฐาน
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 6) ปฏิบัติหนาที่อื่น
อันเกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบและขอบังคับของทางราชการ รวมทั้งตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบ
และขอบังคับของโรงเรียน และหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 40 ใหผูรับใบอนุญาตแตงตั้งผูจัดการคนหนึ่ง มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ดูแลรับผิดชอบงานดานงบประมาณของโรงเรียนในระบบ 2) ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไป
ของโรงเรียนในระบบ 3) ปฏิบัติหนาที่อื่นอันเกี่ยวกับการบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง นโยบาย
ระเบียบ และขอบั งคับของโรงเรียนในระบบ และหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน. 2550: 22-23)
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน มีหนาที่ในการสงเสริม และดูแลโรงเรียนเอกชน
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ซึ่งไดแกสถานศึกษาหรือสถานที่ที่บุคคลจัดการศึกษา
ในระดับที่ต่ํากวาปริญญาตรีแกนักเรียนทุกผลัดรวมกันเกิน 7 คน ขึ้นไปโดยผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง
โรงเรียนอาจจะเปนบุคคลทั่วไป หรือนิติบุคคล (บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนมูลนิธิ สมาคม หรือ
สหกรณ) ก็ได แตทั้งนี้ผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจะตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 21 และ
มาตรา 22 และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 หมวด 1 มาตรา 15 บัญญัติวา เพื่อ
ประโยชน ในการสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ใหมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนเปนสวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใ ด เ ข ต ห นึ่ ง มี อํ า น า จ ห น า ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ช น ที่ อ ยู ใ น จั ง ห วั ด นั้ น
(พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน. 2550: 4,9,12-13) สอดคลองกับพระราชบัญญัติแหงชาติ
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พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากรวัฒนธรรม
และความเหมาะสมดานอื่นดวย
โรงเรียนเอกชนเปนองคกรทางสังคมองคกรหนึ่งที่มีภาระหนาที่ใหบริการทางการ
ศึกษา อยูภายใตการดูแลกํากับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานที่มี
หนาที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหไดรับการพัฒนาและรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาโดยเขาสูระบบของการประกันคุณภาพการศึกษาเชนเดียวกับโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งมี
มาตรการที่จะสงเสริมผลักดันใหแตละสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐานกลาง ทั้งนี้เพื่อเปนการกระตุนใหโรงเรียนเอกชนมุงมั่นพัฒนา เพื่อยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของตนเองสูความเปนเลิศ และสรางความมั่นใจ เชื่อถือศรัทธาแก
ผูเรียน ผูปกครองชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.5 โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
จีนเปนอูอารยธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีความเจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรม
ดานตางๆ ในระดับสูง จึงทําใหจีนเปนมหาอํานาจทั้งทางดานการเมือง และเศรษฐกิจในโลกตะวันออก
สมัยกอน ในดานความสัมพันธระหวางประเทศจีน ไดรับอิทธิพลทางดานความคิดจากลัทธิขงจื้อวา
จีนเปนศูนยกลางของอํานาจและอารยธรรมโลกในทามกลางดินแดนอื่นๆ ที่มีความเจริญดอยกวา
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือจีนเปนประดุจอาณาจักรกลาง (จุงกั๊ว หรือ Middle Kingdom) ที่มีวัฒนธรรม
สูงซึ่งประเทศอื่นที่มีวัฒนธรรมดอยกวาจะตองเขามาสวามิภักดิ์ เพื่อแสวงหาความเปลี่ยนแปลงและ
ความเจริญรุงเรื่อง
1.5.1 ความเปนมาของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
การศึกษาเอกชนเปนสิ่งที่ควบคูกับสังคมไทยโดยตลอดถาจะกลาวเนนถึงการศึกษา
ในระบบโรงเรียนแลว พบวา นับตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนตนมาโดยมิไดกําหนดเปนระเบียบแบบแผน
แตอยางใด เริ่มแรกนั้นการจัดการศึกษาจะจัดขึ้นเฉพาะในวัง วัด และบาน มีพระภิกษุหรือเจานาย
ในราชนิกูลเปนผูสอนอานเขียนหนังสือมาตลอด ตอมาในสมัยพระนารายณมหาราช ไดมีมิชชันนารี
ชาวฝรั่งเศสเขามาเผยแพรศาสนาและไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งโรงเรียนขึ้น
เพื่อทําการสอนภาษาใหประชาชนชาวไทยนอกเหนือไปจากการเผยแพรศาสนาที่เรียกวาโรงเรียน
สามเณรและถือไดวาเปนการจัดตั้งโรงเรียนราษฎรเปนครั้งแรก
โรงเรี ย นจี น แห ง แรกตั้ ง ขึ้ น ราว พ.ศ. 2328 ที่ เ กาะแห ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีชื่อวา “เกาะเรียน” เปดสอนภาษาจีนลวน ๆ ดําเนินการอยางอิสระ ตอมาใน
สมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2395 คณะมิชชันนารีอเมริกันไดเปดโรงเรียนจีนนั้น ณ บริเวณขางวัดอรุณ
ราชวนาราม จังหวัดธนบุรี เมื่อครูเปนจีนถึงแกกรรมจึงเปลี่ยนวิชาภาษาจีนเปนภาษาไทย
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โรงเรีย นตามแผนการศึก ษาแผนใหมแ หง แรก ชื่อ “โรงเรีย นฮั่ว เอีย ะ” ตั้ง ขึ้น เมื่อ
พ.ศ. 2451 ณ ตรอกกัป ตัน บุช ถนนเจริญ กรุง จัง หวัดพระนคร ผูกอ ตั้งคือ สมาคมตั้งเมง หวย
เปน โรงเรีย นจีน ซึ่งตั้ง ขึ้น เพื่อ เผยแพรอุด มการณท างการเมือ งของ ดร.ซุนยัด เซ็น “บิด าแหง
ประชาธิปไตยจีน” ใหกับคนจีนในประเทศไทยไดสนใจการศึกษาและการเมืองของจีน มีการนํา
แบบแผนตาง ๆ จากโรงเรียนในประเทศจีนมาใชที่นี่ โรงเรียนนี้ไดเลิกลมไปเพราะผูดําเนินกิจการ
มุงงานปฏิวัติมากกวาการศึกษา ตอมาคนจีนเชื้อสายตาง ๆ จึงรวมกลุมจัดตั้งโรงเรียนขึ้นระหวาง
พ.ศ. 245-2465 เชน
กลุมจีนแตจิ๋ว
ตั้งโรงเรียนซินหมิน
สมาคมจีนแคะแหงประเทศไทย ตั้งโรงเรียนจิ้นเตอะ
สมาคมจีนกวางตุง
ตั้งโรงเรียนเมงตั๊ก
กลุมจีนฮกเกี้ยน
ตั้งโรงเรียนปวยงวน
กลุมจีนกวางตุง
ตั้งโรงเรียนคุนเต็ก (โรงเรียนสตรีจีนแหงแรก)
กลุมจีนไหหลํา
ตั้งโรงเรียนยกหมิ่น (ยุกหมิ่น)
ลักษณะของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนสังกัดสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน มีดังนี้
1. สถานที่ตั้งของโรงเรียน โรงเรียนรอยละ 100 ตั้งอยูบนถนนสายหลัก (ของแตละ
เขตการปกครอง) รอยละ 76.19 อยูในยานธุรกิจ มีการคมนาคมสะดวก จึงสะดวกตอการเดินทาง
ของนักเรียน สภาพแวดลอมของโรงเรียนประกอบดวย บานพักอาศัย ชุมชน สถานศึกษาของรัฐบาล
แหลงธุรกิจใหญ ตลาด วัด ศาลเจาและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
2. สภาพของโรงเรียน โรงเรียนเปดดําเนินการมายาวนานมีอายุระหวาง 45-78 ป
3. ลักษณะของอาคารเรียน มีทั้งอาคารไมและอาคารคอนกรีต
4. หองเรียนและหองประกอบที่ชว ยสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา มีจํานวน
หองเรียนอยูระหวาง 7- 12 หอง
5. ประเภทของโรงเรียน โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนประเภทสามัญในกรุงเทพมหานคร
สวนใหญมีผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล โดยมูลนิธิหรือสมาคมเปนเจาของและจัดการศึกษา 2 ระดับ
คือ ระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษาเปนสวนใหญ
6. คุณวุฒิของบุคลากร มีทั้งต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี
7. การสนับสนุนทางดานวิชาการและงบประมาณ ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยรับในรูปแบบของการพัฒนาครูและผูบริหาร เอกสารวิชาการ
และการอุดหนุนเปนรายหัวนักเรียน นอกจากนี้ยังไดรับงบประมาณจากมูลนิธิหรือสมาคมหรือเอกชน
ที่เปนผูรับใบอนุญาตและมูลนิธิหรือหนวยงานเอกชนตาง ๆ โดยรับในรูปแบบของทุนการศึกษา
นักเรียนเรียนดีและเงินบริจาค (วลัย ดิลกวัฒนา: 2541)
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ในป พ.ศ. 2492 ประเทศจีนไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบบคอมมิวนิสต
และเริ่มเผยแพรลัทธิตางๆเขามาในโรงเรียนจีนมากขึ้น จึงทําใหโรงเรียนเหลานั้นถูกสั่งปด จากเดิม
มีถึง 430 โรงเรียน ในพ.ศ. 2495 เหลือเพียง 195 โรงเรียน และโรงเรียนเหลานั้นก็ไดพยายาม
เรียกรองสิทธิตางๆ แมแตสถานเอกอัครราชฑูตประจําประเทศไทยก็ไดพยายามที่จะใหโรงเรียน
เหลานี้ขึ้นตรงตอฑูตวัฒนธรรมจีนเทานั้น ซึ่งรัฐบาลไทยจําเปนตองยินยอมในบางเรื่องเพราะจีน
ไดกลายเปนประเทศที่ชนะสงครามโลกครั้งที่ 2 ประกอบกับรัฐบาลไทยในขณะนั้นตองการเสียง
สนับ สนุนจากรัฐ บาลจีนเกี่ย วกับ สถานภาพของประเทศไทยในการทําสงคราม อนึ่ง แมแตคํา
จํากัดความวา “โรงเรียนราษฎรเพื่อสอนภาษาจีน” ก็เกิดจากการเจรจาหลายครั้งระหวางกระทรวง
ตางประเทศของไทยและฑูตจีน ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงไดมีพระราชบัญญัติการศึกษา โดยกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อควบคุมโรงเรียนภาษาจีนดังนี้
1. ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ และครูใหญ ตองมีสัญชาติไทย
2. ไมอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนขึ้นอีก
3. หามรับนักเรียนเกินกวาที่ไดรับอนุญาต
4. โรงเรียนที่กอตั้งโดยสมาคมจีนหามใชนิติบุคคลจดทะเบียนเปนเจาของ
โรงเรียน
5. ผูขอรับใบอนุญาตเปนเจาของโรงเรียนตองมีสัญชาติไทยแท 3 ชั่วคน
6. หากโรงเรียนจีนถูกเจาของไลที่หรือประสบเพลิงไหมไมอนุญาตใหกอตั้ง
โรงเรียนใหมขึ้นมาทดแทน
โรงเรี ย นราษฎร ส อนภาษาจี น ได จึ ง ตั้ ง เป น โรงเรี ย นราษฎร ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
โรงเรียนราษฎรและดําเนินการตามระเบียบขอบังคับของกระทรวงอยางเครงครัด รัฐบาลมีนโยบาย
ควบคุมจํานวนโรงเรียนราษฎรเพื่อสอนภาษาจีน
สภาพการดําเนินการสอนภาษาจีนในปจจุบันอยูภายใตการบังคับตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 22 (3),(4),(5) วาดวยการจัดตั้งโรงเรียนในระบบที่เปนนิติบุคคล
ดั ง นั้ น การดํ า เนิ น กิ จ การของโรงเรี ย นสอนภาษาจี น ต อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย กฎหมายและ
ระเบียบตางๆ แตการดําเนินกิจการของโรงเรียนมีลักษณะจัดการศึกษาเพื่อการกุศล สวนใหญผูรับ
ใบอนุญาตเปนนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา เชน มูลนิธิ สมาคมศิษยเกา โรงเรียนไดรับ
เงินอุ ดหนุนจากรัฐบาลและเงินชว ยเหลือบริจาคจากบุ คคลที่มีฐ านะในทองถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้เพราะ
โรงเรี ย นเก็ บ ค า ใช จ า ยต่ํ า มากหรื อ อาจไม เ ก็ บ ค า ธรรมเนี ย มใดๆ ด ว ยจํ า นวนนัก เรี ย นน อ ยและ
แนวโนมลดลงเรื่อยๆ
1.5.2 ประเภทของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ ให
ความหมาย “โรงเรียน” วา สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาไมวาจะเปนโรงเรียนในระบบ หรือ
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โรงเรียนนอกระบบ ที่มิใชเปนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน โดยแบงโรงเรียนออกเปน 2 ประเภท คือ 1) โรงเรียนในระบบ หมายความวา โรงเรียนที่จัด
การศึกษาโดยกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผลซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 2) โรงเรียนนอกระบบ หมายความวา
โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดย
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนจัดอยูในประเภทโรงเรียนในระบบ
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ฉบับนี้ โดยที่
กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติไดกําหนดหลักการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชน ใหมีฐานะเปนนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหาร เพื่อทําหนาที่บริหารและจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมีการกํากับติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ นอกจากนี้ เพื่อใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โดยรัฐพรอมใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน และสิทธิประโยชนอยางอื่น รวมทั้งสงเสริมและ
สนับสนุนดานวิชาการใหแกสถานศึกษาของเอกชน ในบทเฉพาะกาล มาตรา 166 ในระหวางที่มิได
ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎกระทรวง
ระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 มาใชบังคับโดยอนุโลม
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ (พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน. 2550: 68-69)
การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในปจจุบันอยูในความดูแลกํากับติดตามการประเมิน
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับของรัฐ และในโรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาถึง
ระดับปริญญาตรีดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและจัดการที่เปนของตนเอง
มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยูภายใตการกํากับดูแลตามกฎหมายวาดวยสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เนนย้ําถึงการใหความสําคัญ
กับการจัดการศึกษาของเอกชน ดังเชนบทบัญญัติที่วา “มาตรา 43 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการ
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และเอกชน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชน
ภายใตการกํากับดูแลของรัฐยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ” เจตนารมณ
ดังกลาวไดรับการนํามาบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เชน หมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา มาตรา 12 ที่ใหเอกชน
สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 14 ที่ใหรัฐใหเงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การลดหยอนหรือการยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษา
ตามที่กฎหมายกําหนด หรือหมวด 5 วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน มาตรา 45
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และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 7 ซึ่งบัญญัติวา “การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพื้นที่
การศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกชนโดย
ใหรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับฟงความ
คิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดวย”
นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนของรัฐโดยรัฐใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุนดาน
การลดหยอนหรือการยกเวนภาษี และสิทธิประโยชนอยางอื่นที่เปนประโยชนในทางการศึกษาและ
สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได (มาตรา 46) ทั้งนี้ใหรัฐกําหนดนโยบายและ
มาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีสวนรวมของเอกชนในดานการศึกษา (มาตรา 45 วรรคหนึ่ง) โดย
ใหเอกชนมีความเปนอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษา แตมีการกํากับ ติดตาม ประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ (มาตรา 43) และใหสถานศึกษา
เอกชนเปนนิติบุคคลบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน
ผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูปกครอง องคกรชุมชน ครู ศิษยเกาและผูทรงคุณวุฒิ

2. หลักการ แนวคิด การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
2.1 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
การจัดการศึกษาของเอกชนมีความสําคัญตอการพัฒนาคนและประเทศชาติ โดย
ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 วรรคสาม ไดกําหนด
ไววา การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การ
เรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับการคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ"
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
หลักการสําคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาเฉพาะการบริหารจัดการศึกษาเอกชน ใหเอกชนมี
อิสระในการบริหารจัดการ โดยมีแนวปฏิบัติในการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ และใหรัฐกําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการ
สงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา
มาตรา 12 ที่ใหเอกชนมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง มาตรา
14 ที่ใหรัฐใหเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การลดหยอนภาษีหรือยกเวนภาษี
สําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด หรือหมวด 5 วาดวยการบริหารและการจัด
การศึกษาของเอกชน มาตรา 45 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 7 ระบุไววา การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
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ของเขตพื้นที่การศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษา
ของเอกชน โดยใหรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รับฟงความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดวย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545มาตรา 22 กําหนดไววาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งแบงเปนประเด็นสําคัญได 3
ประเด็น คือ
1. การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไดและพัฒนาตนเอง
ไดหมายความวาการจัดการศึกษาจะตองคํานึงถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในมาตรา 4
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง คําวาศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยหมายถึง มนุษยมีฐานะเปนผูทรงสิทธิในชีวิตของตน มนุษยเปนผูที่พรอมจะพัฒนาไดพรอม
กับมีศักยภาพที่จะรวมกับมนุษยผูอื่นพัฒนาสังคมได มนุษยจึงมีอิสระพรอมที่จะพัฒนาตนเองและ
ตามรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวในมาตรา 43 วรรคแรกวา ”บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย”
2. ถือวาผูเรียนสําคัญ การจัดการเรียนโดยใหโอกาสผูเรียนไดคนพบความรูเองโดยมี
สวนรวมในการสรางผลิตผลที่มีความหมายแกตนเอง การเรียนรูที่มีพลังความคิดมากที่สุดเกิดขึ้น
เมื่อผูเรียนมีสวนรวมในการสรางสิ่งที่ดีมีความหมายตอตนเอง สิ่งที่ตนเองชอบและสนใจ และดาน
กระบวนการเรียนรูผูจัดตองคํานึงความแตกตางระหวางบุคคล และเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิหนาที่ของผูเรียน มีการวางแผนการออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณการเรียนรูอยางมี
ความหมายเปนระบบ และที่สําคัญที่สุดตองเนนประโยชนสูงสุดที่จะเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ
3. กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ กระบวนการเรียนรูคือการคนหา การปฏิบัติแสดงวารูจริง การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูจะตองใชสื่อที่หลากหลายเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรูและความสนใจของผูเรียน ให
ผูเรียนไดใชสมองทุกสวน (Whole Brain Approach) มีสวนรวมเสนอกิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริง
ตามลําดับขั้นตอน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เพราะแตละ
บุคคลมีความ สามารถแตกตางกัน (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. 2542: 18-22)
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2.2 การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
2.2.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
การจัดการเรียนการสอนเปนการดําเนินงานในสถานศึกษาที่มีความสําคัญมาก เพราะ
เปนการจัดดําเนินงานเพื่อใหผูเรียนไดมีความรู สุวัฒน มุทธเมธา (2531: 105-106)
ไดมีนักวิชาการ นักการศึกษาใหความหมายของการจัดการเรียนการสอนไว ดังนี้
ทิศนา แขมมณี (2545: 26) กลาววา การจัดการเรียนการสอน คือ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยใหผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันและกัน และการจัดการเรียนการสอน
จะเนนการมีสวนรวมของผูเรียนเปนหลัก สอดคลองกับวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543: 26)
ใหความหมายของการจัดการเรียนการสอนวา การจัดการเรียนการสอน เปนการดําเนินงานดาน
การเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดผลตามเปาหมาย ซึ่งมีองคประกอบที่เกี่ยวของในการเรียน
การสอน ไดแก หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การประเมินผล
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542: 13) ดังนี้
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในวิชา
5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการสอนและ
อํานวยสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหลงวิทยาการประเภทตางๆ
6. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
อุดม คชพงษ (2548: 26) ไดกลาววา การจัดการเรียนการสอน คือ สภาพการที่
เกิดขึ้นและทําใหการจัดการเรียนการสอนที่บรรลุวัตถุประสงค ไดแก การจัดครูเขาสอนประจําชั้น
ครู ป ระจํ า วิ ช า การกํ า หนดกลุ ม สาระการเรี ย นรู ใ ห ค รู ผู ส อนรั บ ผิ ด ชอบให เ หมาะสมกั บ ความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความถนัดของครู จัดหาวัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน
เพื่ อ บริ ก าร แก ค รู แนะนํ า กํ า กั บ ติ ด ตาม การจั ด ทํ า การสอนและบั น ทึ ก การสอนของครู
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ตลอดจนการสรางบรรยากาศในสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
สงเสริมใหครูเขารับการอบรมเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
บุปผา แกวรักษ (2546: 34) ใหทัศนะของการจัดการเรียนการสอนไว 4 ประการ
คือ 1) การจัดทําแผนการเรียน 2) การบันทึกการสอน 3) การจัดหา จัดทํา บํารุงรักษาและ
สงเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน 4) การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเรียนการสอนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
วัฒนะ ปาละพันธ (2546: 19) ไดกลาววา การจัดการเรียนการสอน คือ การจัด
แผนการสอน การปรับปรุงแผนการสอน การใชแผนการจัดการเรียนรู การจัดหาสื่ออุปกรณ การจัดทํา
และการบํารุงรักษา สงเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน และการดําเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาสื่อ
ตลอดจนการพัฒนางานศูนยวิชาการเทคโนโลยี จัดใหมีเครือขายการเรียนรู แหลงเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่นและนวัตกรรมตางๆ
เบคแมน (อาแว. 2545: 55; อางอิงจาก Beckman. 1994: 34) การจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิผล พบวาควรมี 5 ลักษณะ ไดแก 1) มีการวางแผนที่ดี 2) มีการจัดการที่ดี
3) สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 4) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 5) มีนวัตกรรม
ทางการเรียนการสอน
สมศักดิ์ ณ ถลาง (2545: 37) ใหทัศนะวา การจัดการเรียนการสอนเปนการจัด
ประสบการณ ทั้ง ปวงให แก ผู เ รี ย นตามความถนั ด ความสนใจ นับ ตั้ ง แต ก ารจั ด แผนการเรี ย น
การกําหนดรายวิชา ทั้งวิชาบังคับ และวิชาเลือกเสรี การจัดครูเขาสอน การบันทึกการสอน
การจัดทําแผนการสอน ทําโครงการสอน การสอนซอมเสริม การจัดตารางสอน การสงเสริม
ให นั ก เรี ย นแข ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการและความสามารถทางวิ ช าการ สนั บ สนุ น ให ค รู ผ ลิ ต สื่ อ
ประกอบการสอน
กมล ภูประเสริฐ (2544: 53) ไดกลาววา การจัดการเรียนการสอนมีผลตอการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน คือ การจัดใหมีการดําเนินการ ดังนี้
1) การรวบรวมรูปแบบการเรียนการสอน
2) การรวมกันวิเคราะหและกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
3) การกําหนดความตองการในเรื่องสื่อการเรียนการสอน
4) การวิเคราะหและกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียน
5) การจัดทําแผนการสอนหรือแผนการเรียนรู
6) การเตรียมการในเรื่องการเรียนการสอน
7) การเตรียมการเรื่องการประเมินผลการเรียน
8) การติดตามกํากับและสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม
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9) การแกไขขอบกพรองในการเรียนการสอน
10) การรวมกันแกปญหาการเรียนการสอนและการประเมินผล
11) การรายงานผลการเรียนรูของผูเรียน
12) การจัดระบบเก็บสิ่งที่รวบรวมและจัดทําขึ้นเปนหมวดหมู
13) การประเมินจุดเดน จุดดอย หรือขอจํากัดของหลักสูตร
14) การสรางความภาคภูมิใจใหแกบุคลากรในสถานศึกษา
15) การกระตุน และสงเสริมใหบุคลากรพัฒนางานในหนาที่อยางสม่ําเสมอ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543: 163-164) ไดกลาววา การจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย 8 งาน ดังนี้
1) การจัดทําประมวลผลการสอน
2) การจัดทําแผนการเรียน
3) การจัดตารางสอน
4) การจัดครูเขาสอน
5) การจัดทําคูมือนักเรียน
6) การจัดหองศูนยควบคุมการเรียนการสอน
7) การพัฒนาครูอาจารย
8) การปรับปรุงการเรียนการสอน
กรมสามัญศึกษา (2540: 34) ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
พ.ศ. 2539 เกี่ยวกับการเรียนการสอนไว 2 ประการ คือ
1) จัดใหมีการจัดทําแผนการสอนและการบันทึกการสอนครบทุกวิชา มีการนําไปสอน
อยางสม่ําเสมอและมีการปรับปรุงแผนการสอนหรือบันทึกการสอน
2) การจัดหา จัดทํา ใชบํารุงรักษาและผลิตสื่อออกสอนโดยจัดหา จัดทําสื่อการเรียน
การสอนทุกหมวดวิชา มีการนําไปใช มีการบํารุงรักษาและเก็บไวเปนสัดสวน สงเสริมการผลิตการ
ใชสื่อการเรียนการสอน การประเมินและพัฒนา การผลิตสื่อและอุปกรณ
จากการที่นักวิชาการไดกลาวถึงขอบขายของการจัดการเรียนการสอนไวขางตนพอ
สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย
1) การจัดทําและพัฒนาแผนการสอนอยางตอเนื่อง
2) การจัดตารางสอน
3) การจัดครูเขาสอน
4) การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
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5) การจัดหา การผลิต การใชสื่อประกอบการเรียนการสอน
6) การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช
7) การรวบรวมปญหาในการเรียนการสอน
8) การดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
สรุปไดวา การพัฒนาการเรียนรูเปนการปรับปรุงเปลี่ยนพฤติกรรมจากประสบการณ
การเรียนรู จะเกิดขึ้นไดดีตองอาศัยการสนับสนุนหลายอยาง โดยมีแนวคิดการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ดานระบบบริหารและการสนับสนุนทางการศึกษา ดานครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา ดานหลั กสูตร ดานกระบวนการเรียนรู ดานทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา มีองคประกอบและตัวบงชี้การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและใชเทคนิค
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูที่มีความสําคัญ คือ ครู เปรียบเสมือนผูจัดการหรือ
ผูอํานวยความสะดวกและผูบริหารที่จะตองมีบทบาทในการเปนผูใหการสงเสริมและสนับสนุน
การจัดการเรียนรู เปนหน าที่ของผูบ ริหารซึ่งผูบ ริหารสามารถจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมไดสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ และการประยุกต จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการ
ปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง สงเสริมและสนับสนุนให
ครูผูสอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน สงเสริมใหครูผูสอนใชสื่อและ
นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และมีการนิเทศการใชสื่อนวัตกรรม จัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรูตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในวิชา สงเสริมการใชแหลงการเรียนรูภายในและภายนอก รวมถึง
การนําภูมิปญญาในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับครู
จากขอความขางตนสามารถสรุปไดวา การบริหารการจัดการเรียนการสอน
หมายถึง การดําเนินงานของโรงเรียนในดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก การบริหารหลักสูตร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการและการวัดและประเมินผลการเรียนรู
2.2.2 ความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
การจัดการเรียนการสอนนอกจากจะมีความสําคัญตอการดําเนินงานทางการศึกษา
แลวยังมีความสําคัญในดานอื่นๆ ดังที่ ชาญชัย ยมดิษฐ (2548: 14) กลาววา การเรียนการสอน
มีความสําคัญตอผูเรียน เพราะผูเรียนที่มีระบบการสอนที่ดี ยอมทํานายความสําเร็จของการสอน
ไดดีดวย และอาภรณ ใจเที่ยง (2546: 1) กลาววา การเรียนการสอนที่ผูสอนสอนอยางมีหลักการ
มีความรูและทัก ษะ จะชว ยใหผูเ รียนมีความหมาย มีคุณคา เปน การประหยัด เวลาและปองกัน
การสูญเปลา
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สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนมีความสําคัญตอการดําเนินงานทางการศึกษา
รวมถึงมีความสําคัญตอตัวผูเรียนในแงของผลการเรียน พัฒนาการของผูเรียน เพราะผูเรียนจะ
ประสบความสํ า เร็ จ ในการเรี ย นรู ม ากน อ ยเพี ย งใดขึ้ น อยู กั บ การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ดี แ ละมี
คุ ณภาพตามองค ป ระกอบการจัด การเรียนการสอน และยังมีค วามสําคัญ ตอผูสอน และการจั ด
หลักสูตรดวย
2.2.3 การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอยูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มีการ
จัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 24 และมาตรา 27 โดยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เปนกลุมสาระ
การเรียนรูที่นักเรียนทุกคนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจะตองเรียน ทั้งนี้เพราะกลุมสาระ
การเรียนรูนี้วาดวยการเสริมสรางความเปนมนุษย และศักยภาพพื้นฐานในการคิด และการทํางาน
การอยูรวมกันบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจซึ่ง
แตกตางกันอยางหลากหลาย การปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอมทําใหเปนพลเมืองที่รับผิดชอบ
มีความสามารถทางสังคม มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม โดยใหนักเรียนเกิด
ความเจริญงอกงามในแตละดานดังนี้
(1) ดานความรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จะใหความรูแกนักเรียน
ในเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด และหลักการสําคัญๆ ในสาขาวิชาตางๆ ทางสังคมศาสตร ไดแก
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร รัฐศาสตร จริยธรรม สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร กฎหมาย ประชากรศึกษา
และสิ่งแวดลอมศึกษา ตามขอบเขตที่กําหนดไวในแตละระดับชั้น โดยจัดการเรียนรูในลักษณะ
บูรณาการหรือสหวิทยาการ
(2) ดานทักษะและกระบวนการ ในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศนั้น
นักเรียนควรไดพัฒนากระบวนการตาง ๆ จนเกิดทักษะและกระบวนการ ดังนี้
ทักษะการคิด เชน การสรุปความคิด การแปลความ การวิเคราะหหลักการ และการ
นําไปใช ตลอดจนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ทักษะการแกปญหา ตามกระบวนการทางสังคมศาสตร กระบวนการสืบสอบ เชน
ความสามารถในการตั้งคําถาม และการตั้งสมมติฐานอยางมีระบบ การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
การทดสอบสมมติฐานและสรุปเปนหลักการ
ทักษะการเรียนรู เชน ความสามารถในการแสวงหาขอมูลความรูโดยการอาน
การฟง และการสังเกต ความสามารถในการสื่อสารโดยการพูด การเขียน และการนําเสนอความ
สามารถในการตีความ การสรางแผนภูมิ แผนที่ ตารางเวลา และการจดบันทึก รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศตางๆ ใหเปนประโยชนในการแสวงหาความรู
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ทักษะกระบวนการกลุม เชน ความสามารถในการเปนผูนําและผูตามในการ
ทํางานกลุม มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานของกลุม ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
ดวยความรับผิดชอบสรางสรรคผลงาน ชวยลดขอขัดแยงและแกปญหาของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) ดานเจตคติและคานิยม กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศจะชวยพัฒนา
เจตคติ และคานิยม เกี่ยวกับประชาธิปไตยและความเปนมนุษย เชน รูจักตนเอง พึ่งตนเอง ซื่อสัตย
สุจริต มีวินัย มีความกตัญู รักเกียรติภูมิแหงตน มีนิสัยในการเปนผูผลิตที่ดี มีความพอดีในการ
บริโภค เห็นคุณคาของการทํางาน รูจักคิดวิเคราะห การทํางานเปนกลุม เคารพสิทธิของผูอื่น
เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม มีความผูกพันกับกลุม รักทองถิ่น รักประเทศชาติ เห็นคุณคา
อนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนาและการปกครอง
ของศาสนา และ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(4) ดานการจัดการและการปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษา
ตางประเทศจะชวยใหนักเรียนเกิดทักษะในการทํางานเปนกลุม สามารถนําความรู ทักษะ คานิยม
และเจตคติที่ไดรับการอบรมบมนิสัยใชในการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของนักเรียน
ไดเมื่อมองในภาพรวม ๆ แลวจะพบวา ความสามารถของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
นอกจากจะชวยใหนักเรียนมีความรูในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและ
สังคมวัฒนธรรม มีทักษะกระบวนการตางๆ ที่สามารถนํามาใชประกอบการตัดสินใจอยางรอบคอบ
ในการดําเนินชีวิต และมีสวนรวมในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในฐานะพลเมืองดีแลว
ยังชวยใหนําความรูทางจริยธรรมหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคมได ทําใหนักเรียน
สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานหนึ่งใน 8 กลุม
ที่กําหนดใหเปนองคความรูและกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสราง
ศักยภาพในการคิด และการทํางานอยางสรางสรรค โดยนําจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมาจัดเปนสาระและมาตรฐานการเรียนรู สําหรับกลุมภาษาตางประเทศกําหนดใหเรียน
ภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น สวนภาษาตางประเทศอื่นๆและภาษากลุมประเทศเพื่อนบานใหอยูใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษา ที่จะจัดทํารายวิชาประกอบการจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้
สถานศึกษาตองจัดทําสาระการเรียนรูของรายวิชานั้นๆเองโดยอาศัยสาระและมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนแนวทาง
การเรียนภาษาตางประเทศแตกตางจากสาระการเรียนรูอื่น เนื่องจากนักเรียนไมไดเรียน
ภาษาเพื่อความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น แตเรียนภาษาเพื่อใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดตามความตองการในสถานการณตางๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ
ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ดี นักเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาใหมาก
ที่สุดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาตองสอดคลองกับ
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภาษา จึงควรจัดกิจกรรมใหหลากหลาย ทั้งกิจกรรมฝกทักษะทาง
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ภาษาและกิจกรรมการฝกนักเรียนใหรูวิธีการเรียนภาษาดวยตนเองควบคูไปดวย อันจะนําไปสูการ
เปนนักเรียนที่พึ่งตนเองไดและสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต ในสวนของโครงสรางของหลักสูตรกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กําหนดตามระดับความสามารถทางภาษาและพัฒนาการของ
นักเรียน เปนสําคัญ โดยแบงออกเปน 4 ระดับคือ ชวงชั้น ป.1-3 ระดับเตรียมความพรอม ชวงชั้น
ป.4-6 ระดับตน ชวงชั้น ม.1-3 ระดับกําลังพัฒนาและชวงชั้น ม.4-6 ระดับกาวหนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปน
สาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางาน
อยางสรางสรรค เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามจุดหมายของหลักสูตร
อันเปนคุณภาพตามคาดหวังของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การที่จะทําใหนักเรียนเกิดคุณภาพ
ตามที่คาดหวังดังกลาวได หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดองคความรูทักษะหรือกระบวนการ
และคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่นักเรียนพึงมีเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปแลวเปนกรอบ
สําหรับแตละชวงชั้นดังนี้
ชวงชั้นที่ 1 (จบชั้นประถมศึกษาปที่ 3)
(1) เขาใจและใชภาษาตางประเทศ แลกเปลีย่ นและนําเสนอขอมูล ขาวสารในเรื่องที่
เกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจําวัน และสิ่งแวดลอมใกลตวั
(2) มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ เนนการฟง–พูดตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตวั อาหาร เครื่องดื่ม และความสัมพันธระหวางบุคคล ภายในวง
คําศัพท 300-450 คํา (คําศัพทที่เปนรูปธรรม)
(3) ใชประโยคคําเดียวและประโยคเดี่ยว ในการสนทนาโตตอบตามสถานการณในชีวติ
ประจําวันได
(4) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาและชีวติ ความเปนอยูของเจาของ
ภาษาตามระดับชั้น
(5) มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ ในการเสนอขอมูลที่เปนความรู ในกลุม
สาระการเรียนรูอื่นตามความสนใจและวัย
(6) มีความสามารถในการใชภาษาภายในหองเรียน และในโรงเรียนในการแสวงหา
ความรูและความเพลิดเพลิน
ชวงชั้นที่ 2 ( จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6)
(1) เขาใจและใชภาษาตางประเทศ แลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูล ขาวสารสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจําวันสิ่งแวดลอมในชุมชน
(2) มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศ เนนการฟง –พูดตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและ
นันทนาการ สขภาพและสวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟาอากาศ ภายในวงคําศัพทประมาณ 1,0501,200 คํา (คําศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม)
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(3) ใชประโยคคําเดียว และประโยคผสมสื่อความหมายตามบริบทตางๆ
(4) เขาใจขอความที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง ในการสนทนาทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ ในบริบทที่หลากหลาย
(5) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวติ ความเปนอยูของ
เจาของภาษา ตามบริบทของขอความทีพ่ บตามระดับชั้น
(6) มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ นําเสนอและสืบคนขอมูลความรูในกลุม
สาระการเรียนรูอื่นที่เรียนตามความสนใจและระดับชัน้
(7) มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ ภายในหองเรียนและในโรงเรียน ใน
การแสวงหาความรูเพิ่มเติมและความเพลิดเพลิน
ชวงชั้นที่ 3 ( จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3)
(1) เขาใจและใชภาษาตางประเทศ แลกเปลี่ยน นําเสนอขอมูล ขาวสาร สราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล แสดงความรูสึกนึกคิด และความคิดรวบยอด โดยใชน้ําเสียง ทาทาง ใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
(2) มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศในการฟง –พูด-อาน-เขียน ในหัวเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและ
สวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่
ภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพทประมาณ 2,100-2,250 คํา (คําศัพทที่เปน
นามธรรมมากขึ้น)
(3) ใชประโยคผสมและประโยคซับซอนสื่อความหมายตามบริบทตางๆ ในการสนทนา
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
(4) อาน เขียน ขอความที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง ทั้งที่เปนทางการและไม
เปนทางการ ที่มีตัวเชื่อมขอความ
(5) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวติ ความเปนอยูของเจาของ
ภาษา ตามบริบทของขอความที่พบตามระดับชั้น
(6) มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ สืบคนขอมูลความรู ในกลุมสาระการ
เรียนรูอื่นๆ ที่เรียนตามความสนใจและระดับชั้น
(7) ฝกฝนการใชภาษาตางประเทศทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อการแสวงหาความรู
เพิ่มเติมอยางตอเนื่อง หาความเพลิดเพลินและเปนพื้นฐานในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
ชวงชั้นที่ 4 ( จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6)
(1) เขาใจและใชภาษาตางประเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร สรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคล แสดงความรูสึกนึกคิด แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา งานอาชีพ
ชุมชนและสังคมโลก ในรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
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(2) มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศในการฟง –พูด-อาน-เขียน ในหัวเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและ
สวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่
ภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพทประมาณ 3,600-3,750 คํา (คําศัพทที่มีระดับ
การใชแตกตางกัน)
(3) ใชประโยคผสมและประโยคซับซอนสื่อความหมายตามบริบทตางๆ ในการสนทนา
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
(4) อาน เขียน ขอความที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง ทั้งที่เปนทางการและไม
เปนทางการ ที่มีตัวเชื่อมขอความ
(5) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเปนอยูของ
เจาของภาษา ตามบริบทของขอความที่พบในแตละระดับชั้น และสามารถนําไปใชไดเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
(6) มีความรูความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ สืบคนขอมูลความรู ในกลุมสาระ
การเรียนรูอื่นๆ ที่เรียนตามความสนใจและระดับชั้น จากสื่อที่หลากหลาย
(7) ฝกฝนการใชภาษาตางประเทศทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อการแสวงหาความรู
เพิ่มเติมอยางตอเนื่อง หาความเพลิดเพลินและเปนพื้นฐานในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
สําหรับสาระของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หมายถึง องคความรูที่เปนสากล
สําหรับนักเรียนภาษาตางประเทศ ประกอบดวย สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร หมายถึง การใช
ภาษาตางประเทศเพื่อทําความเขาใจ แลกเปลี่ยน นําเสนอขอมูล ขาวสาร แสดงความคิดเห็น เจตคติ
อารมณและความรูสึกในเรื่องตางๆ ทั้งที่เปนภาษาพูดและภาษาเขียน สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
หมายถึง ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู พฤติกรรมทางสังคม คานิยม และความเชื่อ
ที่แสดงออกทางภาษา สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น หมายถึงความ
สามารถในการใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูที่สัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและ
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก หมายถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ
ภายในชุมชนและเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต
สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรไดทั้งสาระการเรียนรูพื้นฐานและสาระการเรียนรูที่
สถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติม เพื่อเปนทิศทางและกรอบการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการ
ของนักเรียนและเหมาะสมกับทองถิ่น รวมทั้งพัฒนานักเรียนใหมีความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสูการปฏิบัติ
มีขั้นตอนคือ
(1) กําหนดนโยบาย/ จุดเนนหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สถานศึกษาจะตองกําหนดนโยบาย และ
จัดเนน ในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของสถานศึกษาเพื่อนํามาใชในการ
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กําหนดเปาหมายของการพัฒนานักเรียน เปนหลักในการพิจารณาสัดสวนเวลาและเปนแนวทางใน
การจัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยนโยบายและจุดเนนดังกลาว จะ
กําหนดจากการสํารวจและวิเคราะหความตองการของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและทองถิ่น รวมทั้ง
การศึกษาวิเคราะห มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรูและคุณภาพนักเรียน
รวมกัน ทั้งนี้ การกําหนดนโยบายและจุดเนนควรดําเนินการไปพรอมๆ กับการกําหนดนโยบายการ
จัดทําหลักสูตร สถานศึกษาในภาพรวม เพื่อใหเปนภาพเปาหมายและทิศทางการพัฒนานักเรียนที่
ชัดเจน อันจะนํา ไปสูการจัดสรรเวลาและหนวยกิตในสาระการเรียนรูพื้นฐานและสาระการเรียนรูที่
สถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติมที่เหมาะสมตอไป
(2) กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป/รายภาคและสาระการเรียนรูรายป/รายภาค
เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มีความสอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรูและครอบคลุมคุณภาพทุกชวงชั้นในรายป/รายภาค จึงมีความจําเปนที่จะตองกําหนดผล
การเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรูรายปสําหรับระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 มัธยมศึกษาปที่
1-3 และรายภาคสําหรับระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 โดยการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
แลวนํามากําหนดเปนผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายป/รายภาคใหเหมาะสม ทั้งนี้
คํานึงถึงสัดสวน เวลา วัย ระดับความตองการของนักเรียนและความตองการของทองถิ่น ดังนี้
(2.1) สถานศึกษาสามารถกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป/รายภาค จากการ
ศึกษาและวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น และคุณภาพนักเรียนเพื่อบงบอกถึงความสําเร็จในการ
เรียนรูของนักเรียนในแตละชวงชั้น การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นของแตละชั้นปแตละ
สถานศึกษาไมเหมือนกันทั้งนี้เนื่องจากความตองการของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน ความพรอม
ของสถานศึกษาและความเหมาะสมของทองถิ่นแตกตางกัน แตเมื่อครบ 3 ป นักเรียนจะไดเรียนครบ
ทุกมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นตามที่กําหนด
(2.2) นํามาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น มากําหนดเปนสาระการเรียนรูร ายป/รายภาค
หรือนําผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป/รายภาคที่ไดวิเคราะหมาแลวมากําหนดเปนสาระการเรียนรู
รายป/รายภาค
(3) กําหนดโครงสรางรายวิชา สถานศึกษาไดกําหนดนโยบายและจุดเนนในการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เพื่อใชในการกําหนดเปาหมายของการพัฒนานักเรียน
สําหรับ นําไปใชในการพิจารณาสัดสวนเวลาและเปนแนวทางในการจัดทําสาระของหลักสูตร โดย
นโยบายและจุดเนนดังกลาวไดมาจากการสํารวจและวิเคราะหความตองการของนักเรียน ผูปกครอง
ชุมชนและทองถิ่น รวมทั้งไดศึกษาวิเคราะห จุดหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพ
นักเรียนและมาตรฐานการเรียนรูภาษาตางประเทศ นําไปสูการจัดสรรเวลาและหนวยกิตในสาระการ
เรียนรูพื้นฐานและสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
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(3.1) สาระการเรียนรูพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเปนสาระการเรียนรูพื้นฐานของกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวใหสถานศึกษาจัดให
นักเรียนทุกคนเรียนตลอดหลักสูตร
(3.2) สาระการเรียนรูเพิ่มเติม เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจัดขึ้นตามนโยบาย
จุดเนนของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาศักยภาพนักเรียน โดยเลือกจากมาตรฐานการเรียนรูและสาระ
การเรียนรูรายป (สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่1-มัธยมศึกษาปที่ 3) และรายภาค (สําหรับชั้นมัธยม
ศึกษาปที่4-6) ที่พิจารณาวาสําคัญและตองการสงเสริมใหเขมมากขึ้น แลวนํามาจัดเปนรายวิชา
เพิ่มเติมเพื่อใหนักเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัดและความตองการของนักเรียน ทั้งนี้
สถานศึกษาสามารถจัดไดตั้งแตชวงชั้นที่ 2 คือตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 เปนตนไป สําหรับ
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศอื่น เชนภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุน อาหรับ สเปน บาลีและ
ภาษากลุมประเทศเพื่อนบานหรือภาษาอื่นๆ สถานศึกษาสามารถจัดทํารายสาระการเรียนรูตางๆ
ขึ้นใหม โดยใชหลักการดังกลาวขางตน
(4) จัดทําคําอธิบายรายวิชาเมื่อกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป (สําหรับชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1-มัธยมศึกษาปที่ 3) หรือรายภาค (สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ครบทุกสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูแลว ใหพิจารณาสาระการเรียนรูจากทุกๆผลการเรียนที่คาดหวังรายป/ รายภาค
ที่กําหนดไว โดยพิจารณาจากคําสําคัญหรือประเด็นที่ตองการให นักเรียนศึกษาแลว จึงเขียน
เปาหมายและภาพรวมรายป/รายภาคของความรู ความสามารถในการใชภาษาที่นักเรียนจะปฏิบัติ
หลังจากเรียนจบสาระการเรียนรูนั้นๆ
(5) จัดทําหนวยการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา เมื่อสถานศึกษาไดกําหนดสาระการ
เรียนรูและคําอธิบายรายสาระการเรียนรูแตละชั้นป/รายภาคเรียบรอยแลว ขั้นตอไปสถานศึกษาตอง
วางแผนจัดหนวยการเรียนรูรายสาระการเรียนรู ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาจะนิยมกําหนด
หนวยการเรียนรูที่ใหโอกาสนักเรียนไดเรียนจากสื่อตางๆทั้งในแนวกวางและแนวลึก โดยตั้งชื่อ
หนวยการเรียนรูใหนาสนใจ มีลักษณะเปนแกนสาระ/เรื่องหลัก
(6) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยวิเคราะหจากคําอธิบายรายวิชา และหนวยการ
เรียนรูที่จัดทํา กําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรูของผูสอน สถานศึกษามีอสระในการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูของตนเองซึ่งมีหลายรูปแบบ อยางไรก็ตาม แผนการจัดการเรียนรูที่
สถานศึกษาเลือกใชควรเปนรูปแบบเดียวกันตลอดแนวและสื่อความหมายชัดเจน การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู เริ่มจากการวิเคราะหผลการเรียนรูเฉพาะหนวยที่สะทอนใหเห็นถึงเนื้อหากิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน คือ ทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน รวมทั้งกระบวนการ
คิด คุณธรรม จริยธรรมและการใชเทคโนโลยีที่เหมะสม เพื่อใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
และสาระการเรียนรูรายป/รายภาคที่กําหนดไวและนําผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปมากําหนดเปน
จุดประสงคการเรียนรู โดยเขียนตามลักษณะของจุดประสงคการเรียนรูที่เสนอไว การวางแผนการ
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จัดการเรียนรูของหนวยการเรียนรู อาจเขียนเปนแผนรวมของทั้งหนวยการเรียนรู หรือแยกหนวย
การเรียนรูเปนแผนยอยๆ เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนรู (กรมวิชาการ. 2545: 1-71)
ในดานบุคลากร กองโรงเรียนนโยบายพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
(2551) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ไวดังนี้
1. ผูบริหารโรงเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนมีการบริหารและจัดการโดยคณะกรรมการโรงเรียน
ซึ่งจะเปนคหบดีที่มีชื่อเสียง / บุคคลที่ประสบความสําเร็จของทองถิ่น/ชุมชน / ศิษยเกาที่ประสบ
ความสําเร็จดานอาชีพ / ทายาทของผูกอตั้งโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน จะมีผูรับใบอนุญาต
โรงเรียนในรูปของนิติบุคคล ไดแก มูลนิธิ สมาคมภาษาทองถิ่นตางๆ สมาคมเพื่อการศึกษาและ
สมาคมศิษยเกา ฯลฯ โดยมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งเปนผูลงนามแทน ทําหนาที่ในการดําเนิน
งานตางๆ ตามระเบียบของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 คณะผูบริหารโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีนประเภทนี้สวนมากเปนนักธุรกิจ คณบดีที่ประสบความสําเร็จสูงและมีชื่อเสียงในวงการ
ธุรกิจ มีความสามารถดานการบริหารธุรกิจการคา แตไมมีความรูดานการศึกษาและไมมีเวลาในการ
บริหารโรงเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง จึงมองหนาที่หรือวาจางบุคคลที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ทําหนาที่บริหารงานโรงเรียนในตําแหนงครูใหญ โดยใหดําเนินงานบริหาร แผนงาน หลักสูตร งาน
วิชาการการเรียนการสอน งานบุคลากร งานสื่อ-อุปกรณ ฯลฯ ในสวนที่เปนวิชาสามัญและมอบหนาที่
หรือวาจางบุคคลที่มีความรูภาษาจีนเปนหัวหนาครูสอนภาษาจีน ทําหนาที่บริหารงาน วิชาการ/
ภาษาจีน บริหารงานทั่วไป ดูแลชวยเหลือครูสอนภาษาจีนและจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน
โรงเรียน อยางไรก็ตาม สภาพการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนที่เปนอยู พอจะแบงออกได
เปน 2 ลักษณะ คือ
1. โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนที่มีคุณภาพเปนที่เชื่อถือได ผูบริหารจะมีวิสัยทัศน
ที่กวางไกล คณะกรรมการโรงเรียนใหความสําคัญทั้งการสอนวิชาภาษาจีนและวิชาสามัญศึกษาและ
จางครูใหญที่เปนมืออาชีพ หรือครูใหญที่มีภาวะผูนําทางวิชาการคอนขางสูงและมีหัวหนาครูสอน
ภาษาจีนที่มีความรูความสามารถ ทั้งดานการบริหารโรงเรียนและบริหารการเรียนการสอนภาษาจีน
อยางมีคุณภาพ จนตองขยายระดับใหสูงขึ้น คือ ขยายระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย
มีนักเรียนสมัครเขาเรียนจํานวนมากขึ้น ทําใหตองขยายอาคารเรียนอยางมากมาย บางแหงมีการ
ติดตอสัมพันธกับตางประเทศในดานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน สามารถใหทุนการศึกษา
แกนักเรียนที่สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และสอบไดที่ 1 ไปศึกษาตอระดับปริญญาตรีที่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนประเภทที่คุณภาพยังควรปรับปรุง คณะกรรมการ
โรงเรียน/ผูบริหารโรงเรียนไมใหความสําคัญแกการสอนภาษาจีน และไมสนับสนุนการบริหารกิจการ
โรงเรียน ปลอยใหครูใหมและหัวหนาครูสอนภาษาจีนบริหารกิจการโรงเรียนตามลําพัง บางแหงมีครู
สอนภาษาจีนเพียงคนเดียวเทานั้น อัตราสวนจํานวนครูสอนภาษาจีนตอจํานวนนักเรียนไมสมดุลกัน
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จึงทําใหสัมฤทธิผลทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนไมมีคุณภาพ ไมเปนที่นิยมของผูปกครอง
นักเรียนจึงลดลงเปนจํานวนมาก
2. ครูสอนวิชาภาษาจีน
บุ ค ลากรในโรงเรี ย นเอกชนสอนภาษาจี น ประกอบด ว ย ครู ใ หญ แ ละครู ครู ใ น
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน มี 2 ประเภท คือ ครูสอนวิชาสามัญ ซึ่งมีหนาที่สอนรายวิชาตามกลุม
ประสบการณตางๆ และครูสอนวิชาภาษาจีน ซึ่งมีหนาที่สอนวิชาภาษาจีนในโรงเรียน แบงเปน 3
ลักษณะ ดังนี้
1. ครู ส อนภาษาจี น ดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง เป น ชาวไทยเชื้ อ สายจี น หรื อ ชาวไทยที่ เ ล า เรี ย น
ภาษาจีนตั้งแตเยาววัย ครูสอนภาษาจีนเหลานี้สามารถใชภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยาง
คลองแคลวและสอบความรูภาษาจีนเทียบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สําหรับผูขอเปนครูสอนภาษาจีนใน
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2526 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยตองสอบวิชาภาษาจีนและ
สังคมศึกษาเปนภาษาจีน จึงจะสามารถบรรจุเปนครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนได ปจจุบันมีครู
สอนภาษาจีนประเภทนี้จํานวนหนึ่งไดศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ครู ส อนภาษาจี น ชาวไทยรุ น ใหม เป น ครู ส อนภาษาจี น ที่ มี อ ายุ น อ ย สํ า เร็ จ
การศึกษาปริญญาตรี มีความรูดานวิธีการสอน แตความรูความสามารถดานภาษาจีนไมเพียงพอจึงมี
ความตองการที่ จ ะเพิ่ มพูนความรู ค วามสามารถและทั ก ษะดานภาษาจีนเพื่ อใชสอนนัก เรีย นให
สามารถใชภาษาจีนสื่อสารใหไดดี แตยังขาดแหลงการเรียนรู
3. ครู สอนภาษาจีนต างประเทศ เนื่องจากภาษาจีนเปนที่นิย มเรียนกันมากขึ้น
โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนเปดสอนภาษาจีนอยางแพรหลาย ทําใหความตองการครูสอนภาษาจีน
เพิ่มขึ้น ครูสอนภาษาจีนชาวไทยที่มีอยูเติมเริ่มมีอายุมากขึ้น ไมมีที่ศึกษาตอหรือไมมีแหลงการ
เรียนรูภาษาจีนเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งไดลาออกจากการเปนครูสอนภาษาจีนเพื่อประกอบ
ธุรกิจสวนตัวหรือพักผอน สวนที่มีคุณวุฒิคือ สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิชาเอกภาษาจีน เปนที่
ตองการของตลาดอยางมาก ไดรับคาตอบแทนที่สูงกวาการเปนครูสอนภาษาจีนหลายเทาตัวหรือมี
ความรูความสามารถดานภาษาจีนยังไมเพียงพอที่จะสอนเพราะเริ่มเรียนภาษาจีนระดับปริญญาตรี
เพียง 4 ป พื้นฐานความรูภาษาจีนไมพอที่สอนภาษาจีน จึงเปนผลใหโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
ตองปรับเปลี่ยนวิธีการใหม โดยผูบริหารโรงเรียนจางครูสอนภาษาจีนตางประเทศ จากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศใกลเคียงเขามาทําการสอนภาษาจีนในโรงเรียน แตก็มักจะ
ประสบปญหาดานวัฒนธรรมสภาพความเปนอยู สภาพภูมิศาสตรที่ตางกัน รวมทั้งวิธีการสอน
ภาษาจีนที่แตกตางกันเพราะประเทศไทยเรียนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ แตผูสอนสอน
ภาษาจีนในฐานะเจาของภาษา จึงทําใหผลการเรียนภาษาจีนดีขึ้นในระดับหนึ่ง แตภาพรวมยังไม
สามารถสื่อสารไดอยางคลองแคลว สําหรับครูสอนภาษาจีนชาวไทยรุนใหมที่สําเร็จปริญญาตรีเปนผู
ที่มีอายุนอย กระตือรือรน มีวิสัยทัศนกาวไกล มีความตองการที่จะเพิ่มพูนความรูความสามารถและ
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ทัก ษะด านภาษาจี นเพื่ อใช สอนนัก เรียนใหสามารถใชภาษาจี นสื่ อสารให ไดดี แตยั งขาดแหลง
การเรียนรู
จากการศึ ก ษาเอกสารการนิ เ ทศ/ติ ด ตามผล การกํ า กั บ ดู แ ล การประชุ ม สั ม มนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการดานการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนระหวางป
การศึกษา 2541-2545 พบวาในภาพรวมนักเรียนที่เรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
ใชภาษาจีนสื่อสารไดระดับหนึ่งเฉพาะคําสนทนางายๆ หรือพูดเปนคําๆ เทานั้นๆ เนื่องจากมีปญหา
อุปสรรคดังนี้
1. ดานบุคลากร
1.1 ผูบริหารโรงเรียน
1.1.1 ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น คื อ คณะกรรมการโรงเรี ย น ซึ่ ง ได รั บ เลื อ กให ดํ า รง
ตําแหนงคณะกรรมการบริหาร ของมูลนิธิ/สมาคม/ศิษยเกา จะเปนนายก/รองนายก หรือกรรมการ
การศึกษาที่ไดรับมอบหมายหนาที่ลงนามแทน แตการบริหารจัดการที่แทจริงบุคคลเหลานี้ไมมีเวลา
ที่จะบริหารจัดการ เนื่องจากเปนนักธุรกิจหรือบุคคลที่ประสบความสําเร็จของชุมชน จึงไมมีความรู
และประสบการณดานการบริหารการศึกษา และมีวาระการดํารงตําแหนงประมาณ 2 ป นโยบาย
การบริหารงานไมมีความตอเนื่องและยั่งยืน และมิไดสงเสริมสนับสนุนและกํากับดูแลการบริหาร
โรงเรียนใหเปนไปตามนโยบาย โดยเฉพาะดานบริหารจัดการยังไมเปนมืออาชีพและเปนระบบ
อยางแทจริง บางแหงมีคณะกรรมการโรงเรียนหลายชุด นอกจากคณะกรรมการมูลนิธิ/สมาคม/
ศิษยเกา ยังมีคณะกรรมการโรงเรียนที่มีอํานาจและบทบาทในการบริหารโรงเรียนอีกตางหาก
1.1.2 ผูจัดการ-ครูใหญ เปนผูบริหารโรงเรียนที่มีความสําคัญอยางมากสวนหนึ่ง
จะเปนครูสอนวิชาสามัญที่สอนอยูเดิม และมีความรูความสามารถและประสบการณดานวิชาการจน
เป น ที่ ไว ว างใจของคณะกรรมการโรงเรีย นอี ก สว นหนึ่ง เป นข า ราชการเกษีย ณหรือ ขา ราชการ
บํานาญจากโรงเรียนรัฐบาล ที่คณะกรรมการโรงเรียนเห็นวามีศักยภาพที่จะพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนได แตในความเปนจริงบุคคลเหลานี้บางคนยังทําหนาที่ไมเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการ
บริหารทางดานวิชาการ หรือทําหนาที่ทางดานงานธุรการมากกวางานทางดานวิชาการ ไมเปนมือ
อาชีพดานวิชาการ หรือความเปนผูนําดานวิชาการยังมีไมเพียงพอ
1.1.3 หัวหนาครูสอนภาษาจีน เปนตําแหนงบริหารพิเศษที่แตกตางจากโรงเรียน
ทั่ ว ไป เป น ครู ส อนภาษาจี น ที่ มี ค วามสามารถ และประสบการณ อ ย า งดี เป น ที่ ไ ว ว างใจของ
คณะกรรมการโรงเรียน และมอบหนาที่ใหกํากับดูแลแทน โดยเฉพาะดานการบริหารการเงิน บางคน
ทําหนาที่บริหารงานทั่วไป หรืองานทางดานความสัมพันธกับชุมชนจนละเลยหนาที่ดานการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
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2. ครู
ครูสอนภาษาจีน เนื่องจากความสําเร็จของความมั่นคงของชาติของรัฐบาลไทย
ทําให การพัฒนาบุคลากรดานภาษาจีนหยุดชะงักไป 20-30 ป จึงทําใหครูสอนภาษาจีนสวนมาก
เปนผูที่มีความรูความสามารถดานภาษาจีนอยางดี แตความรูดานวิชาชีพครูดานวิธีการสอนไมไดรับ
การพั ฒ นา ส ว นครู รุ น ใหม ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี ค วามรู ด า นวิ ธี ก ารสอน แต ค วามรู
ความสามารถดานภาษาจีนไมเพียงพอที่จะสอนนักเรียนใหมีความสามารถในการใชภาษาจีนสื่อสาร
ไดคลองแคลว
จากปญหาอุปสรรคดังกลาว ที่ทําใหนักเรียนสามารถใชภาษาจีนสื่อสารไดในระดับ
หนึ่งเทานั้น ในป พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นชอบใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึ ก ษาเอกชนร ว มกั บ สํ า นั ก งานส ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาจี น นานาชาติ (HANBAN)
ดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โดยสํานักงานสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
นานาชาติ ไ ด ส ง ครู ส อนภาษาจี น ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม าสอนในโรงเรี ย นเอกชน
ทั่วประเทศและสนับสนุนงบประมาณบางสวนใหครูอาสาสมัครจีนดังกลาว ซึ่งครูอาสาสมัครจีนใน
แตละรุนจะสอนในโรงเรียนเอกชนไดไมเกิน 3 ป รวมทั้งการสรางเครือขายการเรียนการสอนภาษาจีน
เพื่อดูแลครูอาสาสมัครจีน และแนะแนวการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ตลอดจนนโยบายการสราง
ครูสอนภาษาจีนทดแทนครูอาสาสมัครจีนโดยการคัดเลือกครูชาวไทยสอนภาษาจีนในโรงเรียน
เอกชนหรือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาจีนหรือผูที่มีความรูภาษาจีนระดับ 4
ไปอบรมภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนเวลา 1 ป เพื่อกลับมาสอนภาษาจีนในโรงเรียน
เอกชนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น และเปนการสรางครูสอนภาษาจีนใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนตอไป
(สิรีธร เบญจางคประเสริฐ: 2555)
สิริยา เวียงนนท (2551: 12-14) ไดศึกษาสภาพปญหาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร พบวา
1. ดานวิชาการ สภาพปญหาสําคัญที่พบคือ บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจใน
เรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประกอบกับบุคลากรมีนอยแตมีภารกิจมากเกินไป ทําให
ตองทํางานหลายหนาที่ไมมีเวลาที่จะทุมเทใหกับงานวิชาการ
2. ดานบริหารงบประมาณ สภาพปญหาที่สําคัญที่พบคือ นักเรียนมีนอยการไดรับ
เงิ น ค า ธรรมเนี ย มการเรี ย นย อ มน อ ยตามไปด ว ย ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งหาแหล ง เงิ น ทุ น
ภายนอก มาสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณและจะตองมีการจัดทํางบประมาณอยางเปนระบบ
โดยเฉพาะผูบริหารจะตองเปนมืออาชีพสามารถสรางความศรัทธาใหเกิดแกชุมชนได ตองเปนนัก
ประสานชุมชนที่เกง นอกจากนี้บุคลากรภายในโรงเรียนก็ตองเกงดวยและจะตองรวมแรงรวมใจกัน
หาเงินทุนหรืองบประมาณมาใชในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3. ดานบริหารงานบุคคล สภาพปญหาสําคัญที่พบคือ บุคลากรมีภารกิจของงาน
มากตองรับผิดชอบการสอนเต็มที่ ทําใหมีเวลานอย โรงเรียนโดยเฉพาะผูบริหารจะตองสงเสริมใหครู
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มีความรูเพิ่มขึ้นโดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถมาใหคําแนะนํา ใหความรู หรือสงอบรม
ดูงานเพิ่มเติม มีการเฉลี่ยงานใหเหมาะสม สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีความสามัคคี มีการสราง
ทีมงานและทํางานเปนทีม สรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานที่ทําผลงานทางวิชาการและจัดทํา
วิจัย เพื่อเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งถาไมสงเสริมอาจเปนผลใหบุคลากรไมไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ ทําใหสงผลตอคุณภาพของผูเรียน
4. ดานบริหารงานทั่วไป สภาพปญหาสําคัญที่พบคือ ระบบงานธุรการยังมีความ
ยุงยากซับซอน ผูบริหารควรเปลี่ยนระบบงานธุรการเพื่อขจัดปญหาความซับซอนโดยการจัดทํา
ฐานขอมูลเกี่ยวกับงานธุรการใหเปนระบบและเกิดประสิทธิภาพใหเบ็ดเสร็จเพียงจุดเดียว สวนการ
ประสานความรวมมือเปดโอกาสใหชุมชนและหนวยงานอื่นระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการศึกษา
ทําไดยากเพราะโรงเรียนเอกชนสอนภาจีนในกรุงเทพมหานครสวนใหญตั้งอยูในเขตชุมชนที่มีการ
แขงขันกันสูง ผูปกครองประกอบอาชีพเพื่อการพออยูพอกินเปนสวนใหญ ผูบริหารโรงเรียนควรมี
การประชุมผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อรวมกันกําหนดยุทธศาสตรในการระดมทุนในหลายๆ วิธี โดยเนน
การระดมทุนจากภายนอกชุมชน เชน ระดมจากคณะกรรมการสมาคม หรือมูลนิธิตาง ๆ ที่มีชื่อเสียง
และผูบริหารควรจัดระบบประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ มีการจัดทําเอกสารรายงานความกาวหนา
ดานคุณภาพการศึกษาใหผูปกครองและสาธารณชนทราบเพื่อสรางเครือขายพรอมเปดโอกาสใหแสดง
ความคิดเห็นตอบกลับมาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนตอไป
นอกจากนี้ จินตนา ภูธนานุสรณ (2552: 35-36) ยังไดศึกษาปญหาการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักบริหารคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) กรุงเทพมหานคร พบวา
1. ปญหาดานคุณลักษณะของครูภาษาจีน ปญหาที่ครูพบมากคือ ปญหาเกี่ยวกับ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค สวนปญหาเกี่ยวกับความรัก ความเมตตาตอศิษย เอาใจใส เด็กทุกคน ดูแล
และ ปกครองนักเรียนใหมีความประพฤติดีพบนอย
2. ปญหาดานการวิเคราะหหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร ปญหาที่ครูพบ
มากคือ ปญหาเกี่ยวกับความเขาใจหลักสูตรภาษาจีนแมบทที่ไดมาตรฐานจากแนวทางการพัฒนา
หลักสูตร แตปญหาเกี่ยวกับความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการสอนของแนวการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารพบไดนอย
3. ปญหาดานบทบาทของครู ปญหาที่ครูพบมากคือ ปญหาการวางแผนจัด
กิจกรรม การเรียนรูโดยออกแบบ กิจกรรมที่เนนนักเรียนมีบทบาทในการเรียนรูตามจุดประสงคที่
กําหนดไว แตปญหาเกี่ยวกับการเปนผูชวยเหลือใหคําแนะนําปรึกษา ให คําตอบเมื่อนักเรียน
ตองการ ความชวยเหลือพบไดนอย
4. ปญหาดานบทบาทนักเรียน นักเรียนมีปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการวาง
แผนการเรียนรูของชั้นเรียน แตปญหาการรวมทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม รูจักทดลองหา
คําตอบดวยตนเอง จับคูหรือเปนกลุมพบไดนอย
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5. ปญหาดานการใชสื่อในการเรียนรู ปญหาที่ครูพบมากคือ ปญหาโปรแกรม
สําเร็จรูปคอมพิวเตอร วีดีทัศนและอินเตอรเน็ตมีไมเพียงพอและไมเหมาะสม แตปญหาในการเรียนรู
การใชสื่อ อุปกรณและการนําไปใชใหเหมาะสมกับชั้นและวิชาพบไดนอย
6. ปญหาดานการวัดและประเมินผล ปญหาครูพบมากคือปญหาการใชวิธีการ
ประเมินที่สอดคลองกับภาระงานหรือกิจกรรมหลักที่กําหนดไวใหนักเรียนปฏิบัติ เชน แบบสังเกต
การอาน คิดวิเคราะห เขียนสื่อความ แบบสัมภาษณแบบทดสอบและแฟมสะสมงาน แตปญหาการ
ตรวจแกไขขอผิดพลาดของนักเรียนในขณะสอนพบไดนอย
สวนแนวทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน คือ สงเสริมใหครูวัดผลอยาง
หลากหลาย สรางความตระหนักเพื่อใหครูเกิดความรักความศรัทธาในอาชีพครู ดูแลเอาใจใสใน
การปฏิบัติหนาที่อยางสม่ําเสมอ สงเสริมใหนักเรียนรูจักภาระหนาที่ ขยันเรียนและทําการบาน
ทั้งหมด กระทรวงศึกษาธิการควรจัดหลักสูตรแกนกลางที่โรงเรียนสามารถนําไปใชในการเรียน
การสอนในโรงเรียนพรอมจัดทําคูมือ ครูควรใชสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจนักเรียนและตองสราง
บรรยากาศในการเรียนการสอนไมนาเบื่อ
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส งเสริ มการศึก ษาเอกชน อําพร อัศวโรจนกุ ล ชัย (2553:
23-25) ไดศึ กษา
ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ป จ จั ย กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของครู โ รงเรี ย นเอกชน สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พบวา ความรูของครู แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ การแสวงหาสารสนเทศ สุขภาพจิตครูและโครงสรางองคการมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของครูในทางตรง สวนการรับรูความสามารถของตน ความรวมมือของครูและความรู
ของครูมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในทางออม

3. การบริหารกิจการโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
การบริหารกิจการโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน กลุมงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ พบวาปจจุบันโรงเรียนจีนหรือโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีนจะแตงตั้งคณะบุคคลขึ้นมาเพื่อชวยกันบริหารกิจการโรงเรียนเรียกวา “คณะกรรมการ
โรงเรียน” และโรงเรียนสวนมากก็โอนใหแกองคกรทางการกุศลตางๆ เชน มูลนิธิ เพื่อการกุศล
สมาคมศิษยเกา เปนตน ดังตาราง 1
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ตาราง 1 รายชื่อมูลนิธิ/สมาคมที่ใหการสนับสนุนดานการเงินแกโรงเรียนจีน
ที่

โรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7

คลองเตยวิทยา
ซินหยกฮั๊วกงฮัก
พระโขนงวิทยา
สิงฟา
ปญญาวิทยา
ชินไตทัง
ราชวัตรวิทยา

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

กงจี้จงซัน
พรอมมิตรวิทยา
กวางเจา
คริสตธรรมวิทยา
ยุหมินพัฒนา
ประสาทวุฒิ
ผดุงกิจวิทยา
โกศลวิทยา
ตรีวิทยา
จิ้นเตอะ
ชาญเวทยศึกษา
เผยอิง
หนองจอกกงลิบฮัวเคียว
จันทรวิชา

ชื่อมูลนิธิ/สมาคมที่ใหการสนับสนุน
มูลนิธิเทพประธานและสมาคมศิษยเกา
มูลนิธิหิมะทองคํา
มูลนิธิพระโขนงกุศลสัมพันธ
มุลนิธิโรงเรียนสิงฟาสงเสริมการศึกษา
มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนปญญาวิทยา
มูลนิธิบางซื่อปุมทาวกงสงเคราะห
มูลนิธิศิษยเกาโรงเรียน
ราชวัตรวิทยาสงเสริมการศึกษา
มูลนิธิกรุงธนประชานุสรณ
มูลนิธิพรอมมิตร
สมาคมกวองสิวแหงประเทศไทย
มูลนิธิแหงคริสตจักรสะพานเหลือง
สมาคมใหหนําแหงประเทศไทย
สมาคมฮกเกี้ยนแหงประเทศไทย
สมาคมนักเรียนเกาผดุงกิจวิทยา
สมาคมแตจิ๋วแหงประเทศไทย
มูลนิธิสุขาวดี
สมาคมฮากกาแหงประเทศไทย
สมาคมแตจิ๋วแหงประเทศไทย
มูลนิธิโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
มูลนิธิโรงเรียนจันทรวิชา

หมายเหตุ
วัตถุประสงคของมูลนิธิ
และสมาคมเพื่อใหมีการ
สืบทอดภาษาจีนที่
ภาษาของบรรพบุรุษ
และดําเนินการ
ดานสาธารณกุศล

หมายเหตุ จากรายชื่อโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในกรุงเทพมหานคร กลุมงานโรงเรียน
นโยบายพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (นาถฤดี มีทองคํา: 2556)
จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
พบวามีองคประกอบสําคัญที่ทําใหผูบริหารโรงเรียนสามารถบริหารจัดการโรงเรียนใหบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไว ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก
3.1 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตรเปนการนําการบริหารงานมาประยุกตใชเพื่อใหการทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค ชวยใหการบริหารหลักสูตรสะดวกและรวดเร็วขึ้นผูบริหารสามารถนําเทคนิคตางๆ
มาใชในการปรับปรุงการทํางานใหทันกับความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของงานการบริหาร

55
หลักสูตรเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพหรือไม ขึ้นอยูกับปจจัยการบริหารหลักสูตรอยางเปนระบบ (ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล;
และ คนอื่นๆ. 2545: 27) บทบาทสําคัญประการหนึ่งของสถานศึกษาคือ สถานศึกษาตองสราง
หลักสูตรของตนเองที่เรียกวาหลักสูตรสถานศึกษา ทําใหผูบริหารและครูตองทําหนาที่เปนผูพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งหมายถึงการสราง การใช และปรับปรุงหลักสูตร นอกเหนือจากหนาที่ในการสอน
เมื่อสถานศึกษาสรางหลักสูตรแลวในขั้นตอไปเปนการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งตองมีการบริหาร
หลักสูตร เพื่อการใชหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ. 2545: 7) งานบริหารหลักสูตร
มีกิจกรรมที่สําคัญไดแก การศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร การเตรียมบุคลากร
ในโรงเรียน การจัดครูเขาสอน การจัดตารางสอน การจัดทําแผนการสอน การจัดบริการวัสดุ
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก การนิเทศและติดตามประเมินผล
การใชหลักสูตร การประชาสัมพันธหลักสูตรแกผูปกครองและชุมชน (ใจทิพย เชื้อรัตนพงศ.
2539: 156-157)
กรมวิชาการ (2539: 9) กลาววาการบริหารหลักสูตรผูบริหารจะตองเขาใจหลักสูตรและ
สงเสริมใหครูผูสอนมีความเขาใจตรงกัน กระตุนใหครู ทําแผนการสอน คูมือครู สนับสนุนใหมีการ
วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน เนนการยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนคุณภาพความรูความสามารถ
ที่มีตอเด็กเปนเปาหมาย มีระบบติดตามผลการปฏิบัติ ตรวจสอบ และนําแนวทางแกไขปญหา
อุปสรรค และมีการนิเทศภายในเพื่อปรับปรุงแกไขปฏิบัติงานใหดีขึ้น
ชูศรี สุวรรณโชติ (2542: 226-229) ไดกลาวถึง งานการบริหารและบริการหลักสูตรไววา
บุคคลที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร ประกอบดวยบุคคล 5 กลุม คือ นักวิชาการและนักพัฒนา
หลักสูตร ผูบริหารโรงเรียน หัวหนาฝาย หัวหนาหมวดวิชาหรือหัวหนาสายวิชา ครูผูสอนและ
บุคลากรอื่น โดยบทบาทหนาที่ของบุคคล 5 กลุมนี้มีความแตกตางกัน คือ นักวิชาการและนักพัฒนา
หลักสูตรเปนผูใชหลักสูตรทางออม คือ ทําหนาที่ฝกอบรมใหความรูแกผูบริหาร ศึกษานิเทศก
หัวหนาหนวยงานยอยในโรงเรียนและครู ทําหนาที่นิเทศและตามผลการใชหลักสูตรในสถานศึกษา
และมีบทบาทสงเสริมสนับสนุนการใชหลักสูตร รวมทั้งการบริการเกี่ยวกับสื่อตาง ๆ และวัสดุ
หลักสูตร ผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีความรับผิดชอบตอการใชหลักสูตรในสถานศึกษา จึงตองมีความ
เขาใจสามารถใหความรูแกครูผูสอนและถือเปนหนาที่ในการจัดวัสดุหลักสูตร สื่อ พรอมกับการ
ติดตามประเมินผลประสานงานดานหลักสูตรที่นําไปใช สวนของหัวหนาฝาย หัวหนาหมวดวิชาหรือ
หัวหนาสายวิชา บุคคลกลุมนี้มีความใกลชิดกับหลักสูตรที่ใชในสถานศึกษามากขึ้น ตองทําการ
ศึกษาหลักสูตรในแตละหมวดวิชา พัฒนาครูในหมวดวิชานั้น ๆ กํากับดูแลใหครูใชหลักสูตรตามที่
กําหนด วางแผนและจัดทําแผนการเรียน จัดหาสื่อและวัสดุหลักสูตร ในสวนของครูผูสอน ถือวาเปน
บุคคลที่สําคัญที่สุดที่จะนําหลักสูตรไปใชใหเกิดผลสูงสุด ครูจึงตองรับการจัดเตรียมใหพรอมเพื่อการ
ใชหลักสูตรไดอยางบรรลุเปาหมายสูงสุด และบุคลากรอื่น ๆ หมายถึง ผูปกครองนักเรียน วิทยากร
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ประจําทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่น ก็มีสวนเกี่ยวของในการนําหลักสูตรไปใชในมุมมองของงาน
บริหารและบริการหลักสูตร
รุจิร ภูสาระ (2545: 154-159) ไดกลาวถึง การบริหารหลักสูตรในดานการบริหารงาน
วิชาการ คือ ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการจัดการหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช
อยางมีประสิทธิภาพโดยการใชหลักสูตรวางแผนดําเนินการอยางมีการสงเสริมของทุกกลุมทุกคน
ในดานการบริหารงานวิชาการ โดยประการแรก ตองจัดชั้นเรียนหรือการจัดกลุมผูเรียน โดยจัดกลุม
ผูเรียนเปนชั้น จัดกลุมผูเรียนตามความสามารถและจัดกลุมผูเรียนตามความสนใจ ประการที่สอง
การจัดครูเขาสอน อาจแบงไดเปนการจัดครูประจําชั้น การจัดครูแนะแนว การจัดครูประจํากลุมสาระ
การเรียนรูและการจัดครูสอนเปนคณะ ฉะนั้นการบริหารงานหลักสูตรที่ใชในสถานศึกษาตองคํานึง
ถึงความเหมาะสมของกลุมผูเรียนและครูผูสอนที่สอดคลองกับจํานวนคุณภาพและปริมาณของตัว
หลักสูตร ที่มีสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ตามที่ไดดําเนินการวางแผนการทําหลักสูตรตั้งแต
เริ่มแรก
ความหมายของการบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตรมีลักษณะงานคลายกับการบริหารงานลักษณะอื่นๆในสถานศึกษา
แตอาจแตกตางกันในดานวัตถุประสงค วิธีการและการประเมินผล การบริหารหลักสูตรมีนักวิชาการ
ไดใหความหมายไว ดังนี้
สํานักพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตการศึกษา 6 (2546: 18) กลาวถึงการ
บริหารหลักสูตรวาหมายถึง การบริหารงานดานวิชาการและการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งประกอบดวย
ขั้ น ตอนการเตรี ยมการหลักสูต ร การดํ า เนิน การเกี่ย วกับหลักสูต รและการประเมิ นผลหลั กสู ต ร
เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543: 43) กลาววา การบริหารหลักสูตรหมายถึง การบริหารงาน
การใชหลักสูตร แบงเปน การเตรียมการ การดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร และการประเมินผล
การเรียนการสอนตามหลักสูตร
สันต ธรรมบํารุง (2527: 157) กลาววา การบริหารหลักสูตรเปนการบริหารงานดาน
วิชาการ และนําหลักสูตรไปใช ซึ่งเปรียบเสมือนการบริหารกิจการทุกชนิดในโรงเรียน เกี่ยวของ
กับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุด
กรมสามัญศึกษา (2527: 137) กลาววา การบริหารหลักสูตรคือ การที่ผูบริหารโรงเรียน
ทําความเขาใจโดยละเอียดในหลักการ จุดหมาย โครงสราง และเกณฑการจบหลักสูตร พรอมทั้งหา
ลูทางที่จะระดมทรัพยากรตางๆ มาใชในการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดตามจุดหมายที่
กําหนดไว
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สุรีรัตน คําฝอย (2549: 30) ไดใหความหมายของการดําเนินการบริหารหลักสูตรไววา
สถานศึกษามีการกําหนดแผนปฏิบัติการและปฏิบัติตามแผนที่วางไว มีการกําหนดแนวทางการ
บริหารงานวิชาการและการบริหารงานทั่วไปเพื่อสงเสริมสนับสนุนการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช
เชน มีการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในอยางเปนระบบ มีการประเมินคุณภาพโดยองคกร
ภายนอกและมีการรายงานผลการเรียนรูของผูเรียนเปนประจํา
กระบวนการการบริหารหลักสูตรไดนํากระบวนการการบริหารงานมาประยุกตใชเพื่อให
การทํางานบรรลุวัตถุประสงค กระบวนการการบริหารงานมีประโยชนตอการทํางาน ดังนี้
(วิชัย วงษใหญ. 2550: 426)
1. ชวยใหการบริหารหลักสูตรสะดวกรวดเร็วขึ้น เพราะมองเห็นงาน ปญหาของความ
ซ้ําซอน และสามารถมอบหมายงานไดถูกตอง
2. ชวยใหผูบริหารสามารถนําเทคนิคตาง ๆ มาใชในการปรับปรุงการทํางาน ใหทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของงาน
3. ชวยใหสถานศึกษาไดขยายเติบโตและกาวหนา มองเห็นปญหา ทําใหงานบรรลุ
วัตถุประสงคไดตามที่วางไว
4. ชวยสงเสริมตัวบุคคลในการทํางาน การจัดหนวยงาน การบริหารงานไดเหมาะกับ
บุคคล เพื่อใหบุคคลปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ
5. ชวยใหผูบริหารไดใชความคิดสรางสรรค กระตุนใหบุคคลในองคการทํางานอยางมีอิสระ
และมีความคิดริเริ่ม
6. ชวยในการจัดหมวดหมูของงาน ใหเปนไปตามความเหมาะสมและรวดเร็ว
7. ชวยใหมีการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ไดกําหนดแนวทางเกี่ยวกับหลักสูตร ไวในมาตรา 27 ระบุวา ใหคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระ
ของหลักสูตรตามวัตถุประสงคของหลักสูตรแกนกลาง ดังนั้น โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางกํากับ ควบคุม และวางแผน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางเปนระบบ โดยสาระสําคัญตามหลักสูตรแกนกลาง สอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตองจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมใหสอดคลองกับ
สภาพทองถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 13) สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน (2542: 7) ไดกําหนดเกณฑคุณภาพดานหลักสูตร ไวในปจจัยที่ 2 เกณฑ (1) ศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตรใหมีความยืดหยุน ทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของสังคม ทองถิ่น และ
ผูเรียน ภารกิจของผูบริหารที่สําคัญอีกดานหนึ่ง คือ การบริหารหลักสูตรผูบริหารมีบทบาทหนาที่
ในการเปนผูนําในการจัดทําหลักสูตร โดยรวมวิสัยทัศนและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

58
ตลอดจนสาระของหลักสูตรทุกชวงชั้นสรางความรวมมือและประสานกับบุคลากรทุกฝายในการ
จัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา จัดใหมีขอมูลสารสนเทศ และมีการประชาสัมพันธหลักสูตรของ
สถานศึกษา สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมตลอดจนวัสดุอุปกรณที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
สนับสนุนใหบุคลากรทุกฝายของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการจัดทํา
หลักสูตรของสถานศึกษา ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู พัฒนาและ
สงเสริมใหโรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู นิเทศ กํากับ ติดตามการใชหลักสูตรโดยจัดใหมีระบบ
นิเทศภายในอยางมีระบบ กํากับ ติดตาม ใหมีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และนําผลจากการประเมินไปใชในการพัฒนาและสงตอผูเรียนกํากับ ติดตาม ใหมีการประเมินการนํา
หลักสูตรไปใช เพื่อนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลักสูตรของสถานศึกษา
ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น
(บรรพต สุวรรณประเสริฐ. 2544: 48)
จากขอความขางตน สามารถสรุปไดวา การบริหารหลักสูตร หมายถึง การวางแผน
การอํานวยการ การประสานงาน การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร และ
การติดตามประเมินผลในการนําหลักสูตรไปใช
3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู
การจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษาตองคํานึงถึงพัฒนาการ
ทางดานรางกาย และสติปญญา วิธีการเรียนรูความสนใจ และความสามารถของผูเรียนอยางตอเนื่อง
ดังนั้น การจัดการเรียนรูแตละชวงชั้น ควรใชรูปแบบ/วิธีการที่หลากหลาย เนนการจัดการเรียนการ
สอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติการปฏิบัติจริง
และการเรียนรูแบบบูรณาการ ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู การเรียนรูคูคุณธรรม
ทั้งนี้ ตองนํากระบวนการจัดการ กระบวนการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมกระบวนการคิด และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู เนื้อหาและ
การบูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู เปนการเรียนรูในลักษณะองครวมยึดผูเรียนเปนสําคัญ
(กรมวิชาการ. 2545: 34)
การจัดการเรียนรูเปนภารกิจหลักของผูบริหาร ดังนั้นผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญ
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดโปรแกรมการศึกษา โดยมุงที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเปนหลักใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน ซึ่งตรงตามจุดมุงหมายการศึกษาที่ตองเนน
ไปที่ตัวเด็กซึ่งเปนผลผลิตของโรงเรียน และจะสงผลตอความเชื่อมั่นและศรัทธาของผูปกครองในการ
สงบุตรหลานเขามาเรียน หากโรงเรียนมีงานวิชาการกาวหนาโรงเรียนก็จะมีชื่อเสียงเปนที่นิยมและ
เปนที่ยอมรับ ซึ่งมีนักการศึกษาไดใหแนวคิดเรื่องการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ไพบูลย แจมพงษ (2541: 38) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนวา ตองใหผูเรียนมี
สวนรวมในการวางแผนการเรียน รวมประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง บทเรียนตองทาทายปญญา
คําถามตาง ๆ ตองพัฒนาทักษะความคิด อารมณ ความรูสึก ใหโอกาสผูเรียนไดแสดงออกอยางอิสระ
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ใชแหลงความรูที่เหมาะสม และใชเทคโนโลยีที่หลากหลายเปนเครื่องมือการเรียนรู สอดคลองกับ
บุญเรือน ศรีเหรัญ (2542: 103) ไดสรุปแนวคิดของนักการศึกษาตางประเทศหลายทานเกี่ยวกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพวา การเรียนการสอนตองทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ
เปนประการแรก โดยครูผูสอนตองนําเสนอขอมูลขาวสารที่ไดรับการรวบรวมอยางเปนระบบ จัดทํา
บันทึกการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ทันสมัย ใชภาษาที่เขาใจไดงายและมีความชัดเจนมีการนําเสนอ
ตัวอยางและภาพที่มีสีสดใสประกอบ มีการทบทวนกฎเกณฑที่สําคัญเสมอ ๆ เนื้อหาของบทเรียน
จะตองงายตอการทําความเขาใจ มีความสัมพันธกับความรูเดิมของนักเรียน และสามารถหาสื่อ
ประกอบการสอนที่สอดคลองกับเนื้อหาของบทเรียนไดงาย เชนเดียวกับ วัฒนาพร ระงับทุกข
(2542: 4) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือการจัดการเรียน
การสอนที่ใหความสําคัญกับผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคลอง
กับความสามารถ และความตองการของตนเอง และไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่
การจัดการเรียนการสอนใหเปนไปอยางไดผล มีหลักการดังนี้ 1) การจัดการเรียนรู
เปนกระบวนการที่ควรเปนไปอยางมีชีวิตชีวา ผูเรียนจึงควรมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
ตนเอง และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 2) การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากแหลงตาง ๆ กัน
มิใชจากแหลงใดแหลงหนึ่งเพียงอยางเดียว ประสบการณความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคลถือวา
เปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญ 3) การเรียนรูที่ดีจะตองเปนการเรียนรูที่เกิดจากการสรางความรู
ความเขาใจดวยตนเอง จึงจะชวยใหผูเรียนจดจําและสามารถใชการเรียนรูนั้นใหเปนประโยชน
การเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนการคนพบดวยตนเอง มีสวนชวยใหเกิดความเขาใจลึกซึ้งและจดจําไดดี
4) การเรียนรูกระบวนการมีความสําคัญหากผูเรียนเขาใจ และมีทักษะในเรื่องกระบวนการเรียนรูแลว
จะสามารถใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและคําตอบตาง ๆ ที่ตนตองการ 5) การเรียนรูที่มี
ความหมายแกผูเรียนคือ การเรียนรูที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน (วัฒนาพร ระงับทุกข.
2542: 7)
มารศรี สุธานิธิ (2540: 50-51) ไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญประการหนึ่งของ
ผูบริหารโรงเรียนที่จะเปนผูนําทางวิชาการได ควรมีพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนไว ดังนี้
1. กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคทางวิชาการของโรงเรียน
2. เนนความสําคัญของการเรียนการสอน
3. สงเสริมใหมีการนิเทศครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
4. จัดใหครูไดแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเชิงวิชาการ
5. จัดหาทรัพยากรเพื่อใชในการเรียนการสอนอยางเพียงพอ
6. ติดตามกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ
7. ประสานงานกับคณะครูเกี่ยวกับโครงการทางวิชาการ
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8. ประเมินผลโครงการทางวิชาการของโรงเรียน
ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ (2542: 130) ไดอธิบายถึง หลักการสําคัญของการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีดังนี้ 1) กิจกรรมการเรียนการสอนเปดโอกาสใหนักเรียนเปนผู
คนพบหรือสรางองคความรูดวยตนเอง 2) กิจกรรมการสอนที่ใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรม
และเกิดการเรียนรูขึ้น 3) เนื้อหาที่สอน เรื่องที่สอน กิจกรรมที่จัด เปนสิ่งที่อยูในความสนใจของ
ผูเรียน สอดคลองกับความตองการเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 4) กิจกรรมที่จัดมีความสําคัญ
มีประโยชนตอผูเรียน เรียนแลวนําไปใชในชีวิตประจําวันได 5) กิจกรรมการเรียนการสอนนั้น
เปดโอกาสใหผูเรียนไดพูดคุย แลกเปลี่ยนแบงงานกันทํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ไดกําหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยมุงใหความสําคัญกับผูเรียนเปนหลักเพื่อ
เปนการเตรียมการรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในดานเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง ทั้งนี้ไดใหความสําคัญสูงสุดในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและรูจักแสวงหาความรูไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต ผูเขียนจึงเสนอแนวคิดลักษณะและรูปแบบตลอดจนบทบาทของผูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน/การเรียนรู และในมาตรา 24 ไดกําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการดังตอไปนี้ (สุวิทย มูลคํา; และอรทัย มูลคํา. 2544: 135-136)
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต
ความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไขปญหา
3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
4. จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวน
สมดุลกัน รวมทั้งการปลูกฝงคุณคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน
การสอน และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ
6. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
จากขอความขางตน สามารถสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึงการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการจัดครูเขาสอน สังเกตการณสอน
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การจัดตารางสอนการจัดประสบการณใหแกผูเรียน สนับสนุนใหครูจัดแผนพัฒนาผูเรียน
ใชสื่อประกอบ การสอน ดูแลใหครูสอนตามแผนและบันทึกการสอน ตลอดจนการสอนซอมเสริม
เพื่อพัฒนศักยภาพผูเรียน
3.3 การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ
การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการเปนงานที่สําคัญสําหรับผูบริหารสถานศึกษา เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษาและเปนเครื่องชี้
ความสําเร็จและความสามารถของผูบริหาร (นัยนา ตันติวิสุทธิ์. 2546: 8–9; อางอิงจาก ปรียาพร
วงศอนุตรโรจน. 2544: 2) ในการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการในโรงเรียนนั้น ผูบริหารโรงเรียนตอง
รับผิดชอบเปนผูนําทางใหแกครูในดานวิชาการเปนอันดับแรก เพราะหนาที่ของโรงเรียนคือการให
ความรูแกนักเรียนในดานวิชาการ ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําในดานวิชาการ โดยการทํางานรวมกับ
ครู
กระตุ น ให คํ าแนะนํ า และประสานงานให ค รูทุ ก คนทํ า งานร ว มกั นอยา งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(นัยนา ตันติวิสุทธิ์. 2546: 8–9; อางอิงจาก ภิญโญ สาธร. 2526: 695) ไดมีนักวิชาการ
นักการศึกษาใหความหมายของการจัดการสงเสริมวิชาการไว ดังนี้
การจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม วิ ช าการ หมายถึ ง การดํ า เนิ น กิ จ การเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
สงเสริมการเรียนการสอนแบบตางๆ การจัดสอนซอมเสริม การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร การพัฒนาครูทางดานวิชาการ
เอกชัย กี่สุขพันธ (2527: 94) กลาววา กิจกรรมที่เสริมการเรียนการสอนของโรงเรียน
เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับงานวิชาการของโรงเรียน เชนเดียวกับกมล
ศิริบรรณ (2539: 78) กลาววา งานสงเสริมการสอนเปนงานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ตางๆ ที่มีสวนรวมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ สวนเชาวลิต จงมี (2548: 21) กลาววา
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานการจัดกิจกรรมทุกอยางเพื่อเปนการสงเสริมหรือ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนตลอดจนดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาของโรงเรียนให
เปนไปดวยดีและไดผลอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานเหลานี้จะรวมทั้งผูที่เกี่ยวของทั้งหลาย อาทิเชน
ผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรอื่นๆ เปนตน นอกจากนี้กมล ภูประเสริฐ (2544: 6) กลาววา
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา หมายถึงการบริหารงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามที่คาดหวังนั้น ประกอบดวยงานหลาย ๆ ดานซึ่งไดแก งานเกี่ยวกับหลักสูตรซึ่งตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบ
กับแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษาจะตองนําหลักสูตรแกนกลางมาจัดทําเปนหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและพัฒนาในสวนของความเปนทองถิ่นใหปรากฏอยู
ในหลักสูตรของสถานศึกษาดวย นอกจากนี้งานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ทางกระบวนการจัดการเรียนรู โดยเนนใหผูเรียนเปนผูที่มีความสําคัญ ผูเรียนเรียนรูดวยการลงมือ
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ปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดการสรางองคความรูดวยตนเองในขณะเดียวกันกระบวนการวัดประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียนสถานศึกษาจะตองใชวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงมากยิ่งขึ้น
ประเทือง สังขนาค (2545: 11) กลาววาการบริหารงานวิชาการ หมายถึงการปฏิบัติงานของผูบริหาร
ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนา
บุคคลใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุด นั่นคือ การปรับปรุงการเรียนการสอนของนักเรียนเพื่อให
เปนคนดีมีคุณภาพตอไป ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546: 2) กลาววา การบริหารงานวิชาการ ถา
มองในดานกระบวนการการดําเนินงานแลว หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยางที่
เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น ตั้งแตการกําหนดนโยบาย การวางแผน
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลการสอน
เพื่อใหเปนไปตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรและจุดมุงหมายของการศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน และ
หากมองการบริหารงานวิชาการในดานงานของสถานศึกษา งานบริหารงานวิชาการ ไดแก งานการ
ควบคุมดูแลหลักสูตรการสอน อุปกรณการสอน การจัดแบบเรียน คูมือครู การจัดชั้นเรียนการจัดครู
เขาสอนการปรับปรุงการเรียนการสอน การฝกอบรมครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพรงาน
วิชาการการวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย การประเมินมาตรฐานสถานศึกษา เพื่อปรับปรุง
คุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา ชุติกาญจน ดวงไข (2540: 128) พบวาโรงเรียน
ประถมศึกษาไดรับงบประมาณที่จัดสรรใหมีจํานวนจํากัด
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุมเพื่อเปนการ
เสริมสรางนักเรียนใหมีนิสัยรักหมูคณะเกิดความรูสึกเปนหมูพวก รูจักทํางานรวมกันเปนการพัฒนา
อารมณและสังคมซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญยิ่งที่ทําใหการจัดการศึกษา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม ซึ่งมีผูใหความ
คิดเห็นในดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังนี้
กรมสามัญศึกษา (2535: 326) ไดใหความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษาวา หมายถึง
ความคิดและการกระทําใหมๆ ทางดานการศึกษา ซึ่งอยูในระยะที่กําลังทดลองและปรับปรุงอยูเพื่อ
หาแนวทางนํามาใชใหไดผลเต็มที่ เมื่อสามารถทํามาใชไดอยางเต็มที่และแพรหลายแลว สิ่งนั้นก็ไม
ถือวาเปนนวัตกรรมตอไป
กรมสามัญศึกษา (2535: 326) ไดกลาววานวัตกรรมทางการเรียนการสอนคือ การกระทํา
สิ่งใหม นํามาใชในการเรียนการสอนแลวไดผลดีกวาวิธีเกา อาจจะคิดสิ่งใหมๆ หรือคิดวิธีการ
กระบวนการใหม นํามาใชในการเรียนการสอนแลวไดผลดีกวาวิธีเกา อาจจะคิดสิ่งใหมๆ หรือคิด
วิ ธี ก ารกระบวนการใหม แล ว นํ า มาจั ด การเรี ย นการสอน ทํ า ให มี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา มี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หรือการนําผลงานวิธีใหม สิ่งประดิษฐใหมที่ผูคิดไวมีการศึกษาวิจัย และเปนที่
ยอมรับ นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน และไดผลดีกวาวิธีเกา
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กิดานันท มลิทอง (2540: 246) ไดใหทัศนะไววา การนํานวัตกรรมมาใชในวงการศึกษา
เรียกวา นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation)หมายถึง นวัตกรรมที่จะชวยในการศึกษา
และการเรี ยนการสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภาพดียิ่งขึ้ น ผู เ รี ย นสามารถเกิดการเรีย นรูไดอยา งรวดเร็ว มี
ประสิทธิผลสูงกวาเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนดวยนวัตกรรมเหลานั้น และประหยัดเวลาในการ
เรียนไดอีกดวย
กรมสามัญศึกษา (2535:
31) กลาวไววา เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational
Technology) หมายถึง การนําความรูที่เปนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณและวิธีการทางวิทยาศาสตร
นํามาใชในการจัดการศึกษาอยางมีระบบเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนางานดานการจัดการศึกษา
ทั้งดานการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไดประสิทธิผลสูงขึ้น
กรมสามัญศึกษา (2535: 332) กลาวไววา การนําเทคโนโลยีไปใชในการเรียนการสอนคือ
การรูจักเลือกใชวัสดุ อุปกรณ และวิธีการใหมๆ มาประยุกตใชรวมกันอยางมีระบบวัสดุ อุปกรณ และ
วิธีการที่ครูอาจารยผูสอนสามารถไปใชเปนเทคโนโลยีทางการสอนได ดังนี้
1. วัสดุ ไดแก สิ่งพิมพ ภาพชุด แผนภูมิ สไลด ฟลมภาพยนตร ชุดการสอน เปนตน
2. อุปกรณ แบงเปน 3 ประเภท คือ
2.1 อุปกรณประเภทเครือ่ งเสียง เชน เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับ
วิทยุ เปนตน
2.2 อุปกรณประเภทเครือ่ งฉาย เชน เครื่องฉายภาพยนตร เครื่องฉายสไลด เครื่องฉาย
ภาพขามศีรษะ เปนตน
2.3 อุปกรณที่ไมเกี่ยวกับการใหเสียงหรือใหภาพ เชน เครื่องมือทดลองทางคณิตศาสตร
ไดแก เครื่องชั่งตวงวัด ไมบลอกและเครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร เชน ถวยแกว หลอดแกวทดลอง
เปนตน
3. วิธีการ ไดแก การสาธิต การแสดงบทบาทสมมุติ การแสดงละครและหุน การศึกษา
นอกสถานที่ การจัดนิทรรศการ เปนตน
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535: 249) เสนอแนวทางเลือกใชสื่อการสอน ครูอาจารยตอง
เลือกใชใหเหมาะสม โดยตองคํานึงถึง
1. ลักษณะวิชาที่สอน จะใชสื่อการสอนชนิดใด จึงทําใหผูเรียนมีความเขาใจบทเรียนยิ่งขึ้น
2. คุณลักษณะของผูเรียน ไดแก การเลือกใหเหมาะสมกับอายุ ระดับสติปญญา ระดับชั้น
เรียน จํานวนผูเรียน เวลา และลักษณะของหองเรียน
3. การเลือกใชสื่อการสอนในหองเรียน ที่ผูเรียนมีบทบาททางการเรียนการสอน มีกิจกรรม
การเรียนรู และสามารถปรับประสบการณใหมๆ ดวยตนเอง ผูสอนจะตองจัดในลักษณะของสื่อ
ประสม
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นวัตกรรมทางการศึกษา คือ การกระทําสิ่งใหมๆ หรือความคิดใหมที่นํามาใชในการ
เรียนการสอนแลวไดผลดีกวาเกา หรือคิดวิธีการ กระบวนการใหม และนํามาปฏิบัติในการจัดการ
เรียนการสอนทําใหมีการปรับปรุงพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เทคโนโลยีทางการศึกษา คือ
ความรู หลั ก การ กลวิ ธี ระเบี ย บวิ ธี ทางวิ ท ยาศาสตร และผลผลิ ต ทางวิ ท ยาศาสตร นํ า มา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนทําใหเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักเรียนเพื่อเปนการ
สงเสริมทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
จากขอความขางตนสามารถสรุปไดวา การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ หมายถึง
การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมงานวิชาการในหลักสูตรที่มุงเนนใหผูเรียนนํา
ความรูในหองเรียนมาแสดงผลงานใหปรากฏ เชน การจัดนิทรรศการ การประกวดแขงขันประเภท
ตาง ๆ การทําโครงงาน เปนตน
3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ไดกลาวถึงการประเมินผลไวในมาตรา 26 ดังนี้ ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดย
พิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม
และการทดสอบ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 13) แนวคิดของสมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2545: 9)
อธิบายวา การวัดและประเมินผลการเรียนรู สถานศึกษาตองจัดทําเกณฑและแนวปฏิบัติ มีมาตรฐาน
เดียวกันตองวัดผลผูเรียนทั้งระดับชั้น และระดับสถานศึกษา เปนกระบวนการตอเนื่อง ใชขอมูลจาก
การวัดและประเมินผลการเรียนรูพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ แสดงวาการวัดและประเมินผลมีความหลากหลาย และเปนหนาที่ของสถานศึกษากับเกณฑ
คุณภาพการวัดและประเมินผลที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2542: 7) ระบุไว
เกณฑ (3) ตัวชี้คุณภาพมีดังนี้ มีเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลที่ถูกตอง มีการประเมินผล
ตามสภาพจริงของผูเรียนและพัฒนาการของผูเรียน มีการวัดผลและประเมินผลเปนระยะ ๆ และนํา
ผลการประเมินไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียน
ความหมายของการวัดและประเมินผลการเรียน
การวัด (Measurement) เปนกระบวนการที่กําหนดจํานวนตัวเลขใหกับวัตถุสิ่งของ
หรือบุคคลตามความมุงหมายและเปรียบเทียบลักษณะความแตกตางที่ปรากฏอยูในสิ่งที่จะวัดนั้นๆ
เชน การวัดความสามารถทางสมองดานตางๆ การวัดคุณสมบัติทางกายภาพ เชน น้ําหนัก ขนาด
ของวัตถุ ผลที่ไดจากการวัดจะเปนจํานวนตัวเลข เชน นายสมชัย ไดคะแนนวิชาวิทยาศาสตร
65 คะแนน เปนการวัดในเชิงปริมาณ (Quantitative)
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การประเมินผล (Evaluation) เปนการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพ คุณคาความ
จริงและการกระทํา บางทีขึ้นอยูกับการวัดเพียงอยางเดียว เชน คะแนนสอบ แตโดยทั่วไปจะเปนการ
รวมการวั ด หลายๆทาง โดยอาศั ย ข อ มู ล หรื อ รายละเอี ย ดจากการสั ง เกต การตรวจ ผลงาน
การสัมภาษณ หรือการทดสอบประกอบการพิจารณา การประเมินผลแตละครั้ง จะประกอบดวย
ก. ผลการวัดที่ไดจากการกระบวนการตางๆ เชน จากการสังเกต การตรวจผลงาน
การสัมภาษณหรือการทดสอบ
ข. เกณฑการพิจารณา เพื่อจะใชเปนแนวทางหรือหลักในการพิจารณาวา เกง – ออน
พอใจ – ไมพอใจ ผาน – ไมผาน โดยนําผลที่วัดไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กาํ หนดไว
ค. การตัดสินใจ เปนการชี้ขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหวางผลของการวัดกับ
เกณฑที่กําหนดไว
ประโยชนของการวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล เปนสิ่งจําเปนในกระบวนการเรียนการสอน มีประโยชนใน
ดานตางๆ ดังนี้
1. เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครูอาจารย ทําใหครูอาจารยทราบวาผลการสอน
ของตนเปนอยางไรและจะไดแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น
2. เพื่อปรับปรุงการเรียนของนักเรียนนักศึกษา นักเรียนนักศึกษาจะไดทราบวา ตนมี
ความรู ความเขาใจในบทเรียนหรือไมเพียงใด ซึ่งจะเปนแนวทางในการปรับปรุงตนเอง
3. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานในสถานศึกษา ทําใหทราบสภาพที่แทจริงของ
หลักสูตร โครงการสอน บันทึกการสอนที่นํามาสูการปฏิบัติวาประสบปญหาอยางไร จะไดแกไข
ปรับปรุงอยางไร
4. เพื่อเปนขอมูลทางการศึกษาทั่วไป เชน ผลการเรียนการศึกษาสําเร็จตามหลักสูตร
เปนแนวทางในการทํางานและศึกษาตอ
5. เปนหลักสูตรดานการศึกษาของสถานศึกษาในดานการรับนักศึกษา ผลการเรียน
และการสําเร็จตามหลักสูตร
6. เพื่อเปนการประชาสัมพันธสถานศึกษาในดานผลการเรียน และการสําเร็จการเรียน
ของนักเรียนนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 24-25) ไดกําหนดจุดมุงหมายการวัดและ
ประเมินผลไว 3 ระดับ ไดแก
1) การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อมุงหาคําตอบวาผูเรียนมี
ความกาวหนาดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม และคานิยมอันพึงประสงคหรือไม/เพียงใด
ดังนั้นการวัดและประเมินผลจึงตองใชวิธีการที่หลากหลายเนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสม
กับสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู และสามารถดําเนินการอยางตอเนื่อง ควบคูไปในกิจกรรม
การเรียนรูของผูเรียน โดยประเมินความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และผลงาน
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จากโครงงานหรือแฟมสะสมงาน ผูใชผลการประเมินในระดับชั้นที่สําคัญ คือ ตัวผูเรียน ผูสอน และ
พอแม ผูปกครอง จําเปนตองมีสวนรวมในการกําหนด เปาหมาย วิธีการ และคนหาขอมูล เกณฑ
ตาง ๆ ที่จะทําใหสะทอนใหเห็นภาพสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนจะทราบระดับ
ความกาวหนาความสําเร็จของตน ครูผูสอนจะเขาใจความตองการของผูเรียนแตละคน แตละกลุม
สามารถใหระดับคะแนนหรือจัดกลุมผูเรียน รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ตนเองได ขณะที่พอแม ผูปกครอง จะไดทราบระดับความสําคัญของผูเรียน
2)
การวัดและประเมิ นผลระดับ สถานศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบ
ความกาวหนาดานการเรียนรูรายชั้นป และชวงชั้น ซึ่งจะไดนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอน และคุณภาพของผูเรียน
3) การวัดและประเมินผลคุณภาพระดับชาติ มีจุดมุงหมายเพื่อประเมินคุณภาพ
ในกลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญ สําหรับชั้นเรียนปสุดทายของแตละชวงชั้น ซึ่งจะไดนําขอมูลไป
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา ตองมีการกําหนดเปาหมายและจุดประสงค
การเรียนใหชัดเจน มีกระบวนการเรียนการสอนที่ประเมินผลอยางตอเนื่อง เปนการวัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพ มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิคหลาย ๆ อยาง เกณฑที่ใช
ตองสัมพันธกับสิ่งวัดและจุดมุงหมายของการประเมิน ตระหนักถึงขอเทคนิคการประเมินแตละอยาง
ดวยความยุติธรรม โดยการกําหนดเกณฑการประเมินใหชัดเจน การใชเครื่องมือที่มีคุณภาพก็เปน
สิ่งสําคัญตอการวัดและประเมินอีกอยางหนึ่ง ถาเครื่องมือมีคุณภาพ มีความเที่ยงตรงก็จะทําใหได
ผลการวัดที่มีความถูกตอง เชื่อถือได และสิ่งที่ตองคํานึงถึงในการวัดและประเมินผลการศึกษา คือ
การกําหนดเปาหมายและจุดประสงคการเรียนใหชัดเจนและสอดคลองกับจุดมุงหมายการศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรูตองควบคูไปกับการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
การเรียนเปนการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน ตองกระทําใหครอบคลุมทั้งดานความรูทักษะ พัฒนาการ
ของผูเรียน ตองเปนไปตามหลักสูตรของสถานศึกษาแตละชวงชั้นโดยการประเมินผลการเรียนตาม
กลุมสาระและควรคํานึงถึงสาระสําคัญของการวัดและการประเมินผล คือ การวัดใหตรงจุดมุงหมาย
ของการเรียนการสอน เลือกใชเครื่องมือที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสม ประเมินผลดวยความ
ยุติธรรม ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัดผล ประเมินผลการวัดใหถูกตอง
สมเหตุสมผล และใชผลการวัดใหคุมคา ในกระบวนการของการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
กิจกรรมระหวางการวัดและการประเมินผลตองเกิดขึ้นกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน
การเลือกวิธีการประเมินตองสอดคลองกับภาระงานโดยมีเปาหมายของการประเมินอยูที่เกณฑ
การผาน
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หนาที่และความรับผิดชอบของหัวหนางานวัดและประเมินผล
หนาที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
1. จัดหาแบบพิมพที่เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
2. จัดทําเอกสาร จัดหาขาวสารที่เปนความรูเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
เพื่อเผยแพรใหครูอาจารยไดทราบทั่วกัน
3. ศึกษาระเบียบ คําถาม ความเคลื่อนไหว ความกาวหนาทางวิชาการเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนอยูเสมอ
4. ดูแลใหครูอาจารยปฏิบัตติ ามระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลใหถูกตอง
5. พิจารณาตัดสินปญหาเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน การวัดและประเมินผลการเรียน
6. สงเสริมใหครูอาจารยที่ผานการอบรม หรือศึกษาทางการวัดผลและประเมินผล
การเรียน ไดมีบทบาทในการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียน
7. ตรวจสอบการใหระดับคะแนนของครูอาจารย กอนที่จะสงไปยังผูบ ริหารสถานศึกษา
เพื่ออนุมัติผลการสอบ
8. ดําเนินการวิเคราะหขอทดสอบและจัดทําขอสอบมาตรฐาน
9. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารอื่น ตามความ
จําเปนที่ตองใชเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลการเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2539: 7) ไดกําหนดบทบาทของ
ผูบริหารกับการวัดผลและประเมินพัฒนาการไวดังนี้
1. จัดหาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลตามหลักสูตรและใหสะดวก
ตอการนําไปใช
2. ศึกษาและทําความเขาใจระเบียบวัดผลใหละเอียดลึกซึ้ง สามารถอธิบายหรือชีแ้ จง
ใหครูผูสอนเขาใจและปฏิบตั ิได
3. จัดใหมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด
4. วางแผนกําหนดระยะเวลาการวัดผลและประเมินผลและจัดทําปฏิทนิ ปฏิบัติงานให
สอดคลองกับหลักสูตรและเวลาเรียน
5. หาวัสดุ อุปกรณ แบบฟอรม เครื่องมือที่จําเปนเพื่อใชดําเนินงานวัดผลและประเมินผล
ใหพรอมและเพียงพอ
6. จัดสรางเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพ ปรับปรุงการสรางขอสอบของครูใหมีมาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ โดยการอบรมใหมีความรู ประชุมปฏิบตั ิการสรางขอสอบ
7. ใหมีคณะกรรมการวัดผลของโรงเรียน เพื่อพิจารณาการเลื่อนชั้น หรือการซ้ําชั้นของ
นักเรียน
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8. จัดใหครูซึ่งมีพื้นความรูดานสถิติพอสมควรทําหนาทีว่ ัดผลและประเมินผล
9. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมวิชา ทุกระดับชั้นเรียน และนําผลการวิเคราะห
มาใชปรับปรุงการเรียนการสอน
10. ติดตามและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดผลและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ
เชน สมุดประจําชั้น สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
11. จัดทําผลการประเมินแสดงความกาวหนาของนักเรียนทุกชั้น ทุกคนและทุกกลุม วิชา
เพื่อใหนกั เรียนสามารถตรวจสอบความสามารถของตนเองไดดวย
ผูบริหารจะตองศึกษาและทําความเขาใจกับระเบียบการวัดผลอยางลึกซึ้ง เพื่อที่จะแนะนํา
ครูไดกําหนดนโยบายโดยทั่วไปเกีย่ วกับการวัดผลประเมินผล วางแผนกําหนดระยะเวลาและจัดทํา
ปฏิทินปฏิบัตงิ านใหสอดคลองกับหลักสูตรและเวลาเรียน จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องใชตางๆ ที่จําเปน
ในการสอน ติดตามและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ เมื่อ
สอบเสร็จควรประเมินผลการสอบที่ผานไป จัดใหทําการวิเคราะหขอสอบเพื่อหาทางแกไขในโอกาส
ตอไป (สุนทรี ไพรสุวรรณ. 2541: 32)
เครื่องมือในการวัดผลการเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวัดผลมีหลายชนิด ไดแก
1. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เปนเครื่องมือที่ชวยในการสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเรียน เชน การสังเกตผูเรียนขณะปฏิบตั งิ าน
2. แบบจัดอันดับคุณภาพของงาน โดยเปนตัวเลขแสดงอันดับคุณภาพของงาน
3. แบบทดสอบเปนเครื่องมือที่นิยมใชในสถานศึกษามี 2 ลักษณะ คือ
1. แบบอัตนัย (Subjective Test) เปนแบบความเรียงเปนขอทดสอบที่ไมจํากัด
การตอบของผูตอบ ขอทดสอบแบบอัตนัยมีขอดีที่ไมตองเสียเวลาในการเตรียมออกขอสอบนาน
ออกไดงายและสะดวก เหมาะกับการวัดที่ตองการใหนักเรียนนักศึกษาแสดงเหตุผลและความคิด
สรางสรรคเปนตัวของตัวเอง แตก็มีขอเสียตรงที่ออกไดไมครอบคลุมหลักสูตร การตรวจใหคะแนน
ไมแนนอนและในการตรวจแตละครั้งจะเสียเวลามาก แตก็ยังเปนขอสอบที่จําเปนสําหรับครูอาจารย
ที่ ต อ งการวั ด ความคิ ด และการใช เ หตุ ผ ล รวมทั้ ง การเขี ย นความเรี ย งด ว ย ถ า หากจะนํ า ไปใช
ครูอาจารยควรคํานึงถึงการสรางขอทดสอบแบบอัตนัย ดังนี้
1.1 การตั้งคําถามควรถามใหเขาใจงาย รัดกุมชัดเจนไมคลุมเครือ หรือถามยาวเยิน่
เยอเกินความจําเปน
1.2 ออกขอสอบแตละเรื่องควรมีหลายขอ และสอบวัดบอยๆ และหลายครั้งเพื่อจะได
ครอบคลุมเนือ้ หาในหลักสูตร
1.3 ออกขอสอบวัดการนําไปใช การวิเคราะหและสังเคราะหไมควรออกดานความจํา
อยางเดียว
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1.4 ไมควรใหมีการเลือกขอทดสอบทําเปนบางหัวขอ
1.5 ควรชี้แจงใหผูเรียนไดเขาใจวิธีการใหคะแนนของผูสอน
1.6 การตรวจใหคะแนนควรมีหลักเกณฑที่แนนอน
1.7 ควรมีขอสอบหลายขอ เวลาตรวจควรตรวจทีละขอเพื่อใหเกิดความเสมอภาค
ในการใหคะแนน
1.8 ควรใหคะแนนตามความคิดและเหตุผลเชิงสรางสรรค ไมควรละคะแนนเพราะ
ความสกปรกขูดลบขีดฆา
2. ขอทดสอบแบบปรนัย (Objective Test) ขอทดสอบแบบปรนัยเปนขอทดสอบ
ที่จํากัดการตอบของผูตอบ แตสามารถออกไดมากขอ ครอบคลุมหลักสูตร แตก็ไมอยูกับการสราง
ขอสอบของครูผูสอน ขอทดสอบแบบปรนัยแบงไดเปน 3 ชนิด คือ
2.1 แบบถูก – ผิด (True False) ขอสอบแบบนี้กําหนดใหผูตอบชี้วา ขอความ
ที่กําหนดใหนั้นถูกหรือผิด ขอทดสอบนี้มีทางเลือกเพียง 2 ทางจึงไมคอยนิยมใชเพราะผูตอบเดา
ไดงาย
2.2 แบบจับคู (Matching) ขอทดสอบนี้มีขอความสองตอนที่สัมพันธกันแลวให
ผูตอบจับคูใหตรงกัน หากจะนําไปใชควรจะไดคํานึงถึงคําถามและคําตอบที่สัมพันธกันนั้นเปนเรื่อง
เดียวกัน และไมควรมีจํานวนขอเกินกวา 8 ขอ และตัวที่จะใชเปนคูคําตอบควรมากกวาตัวคําถาม
2 – 3 ตัว
2.3 แบบเติมคํา (Completion Type) ขอสอบแบบนี้จะเวนขอความที่สําคัญของ
ประโยคนั้นไว แลวใหผูตอบหามาใสหรือเติมใหสมบูรณ ขอสอบควรเปนคําถามเฉพาะที่จะตอบ
เปนแบบอื่นไมไดเวนที่วางพอใหตอบและหลีกเลี่ยงคําถามที่แนะคําตอบ
3. แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) เปนแบบที่มีคําถามแลวมีคําตอบใหเลือก 4-5 ตัว
โดยใหเลือกคําตอบตัวทีถ่ ูกตองที่สุดกวาตัวอื่นเพียงคําตอบเดียว สวนอีก 3 – 4 ตัวก็เปนตัวลวงไป
ขอทดสอบแบบนี้ถือเปนขอทดสอบที่เหมาะสมที่สุด เพราะสอบวัดไดครอบคลุมหลักสูตรและยัง
สามารถนํามาหาความยากงาย คาความเชื่อมั่น คาความเที่ยงตรง รวมทั้งปรับปรุงใหดีขึ้น ขอควร
คํานึงถึงในการสรางขอสอบแบบเลือกตอบ มีดังนี้
3.1 ตัวคําถามควรสรางใหเปนประโยคที่สมบูรณ
3.2 เนนจุดที่จะถามใหชดั เจนและถามใหตรงจุดนั้น
3.3 ไมใชภาษาซับซอน
3.4 ไมควรใชคําฟุมเฟอยทั้งคําถามและคําตอบเพราะจะทําใหผูตอบงง
3.5 ควรหลีกเลี่ยงคําปฏิเสธ เพราะจะทําใหผูตอบไขวเขว
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วิธีการประเมินผลการเรียน
การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียน ใหถือปฏิบัติดังนี้
1. แจงใหผูเรียนทราบจุดประสงคการเรียนรู วิธีการประเมินผลการเรียนเกณฑการผาน
จุดประสงคการเรียนรู และเกณฑขั้นต่ําของการผานรายวิชา กอนสอนรายวิชานั้น
2. จุดประสงคการเรียนรูจะตองครอบคลุมพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย
และเนนกระบวนการ
3. ประเมินผลกอนเรียน เพื่อศึกษาความรูพื้นฐานของผูเรียน
4. วัดและประเมินผลระหวางเรียน เพื่อศึกษาผลการเรียนเพื่อจัดการสอนซอมเสริมและ
เพื่อนําคะแนนจากการวัดผลและประเมินผลไปรวมกับการวัดผลปลายภาคเรียน โดยใหวัดและ
ประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลระหวางภาคเรียน ประกอบดวย
4.1 วั ด ผลและประเมิ น ผลระหว า งเรี ย นเป น ระยะๆ โดยให โ รงเรี ย นเป น ผู กํา หนด
วัตถุประสงค
4.2 วั ด ผลกลางภาคเรี ย นอย า งน อ ย 1 ครั้ ง โดยให ก ลุ ม โรงเรี ย นเป น ผู กํ า หนด
วัตถุประสงค
4.3 ประเมินคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมตลอดภาคเรียน ใหโรงเรียน
เปนผูกําหนดคุณลักษณะที่จะประเมิน โดยเนนความรูสึกและคุณภาพทางการแสดงออก
5. วัดปลายภาคเรียน เพื่อตรวจสอบผลการเรียน โดยวัดใหครอบคลุมจุดประสงคที่สําคัญ
ตามที่กลุมโรงเรียนกําหนด
6. การตัดสินผลการเรียน ใหนําคะแนนระหวางภาคเรียนรวมกับคะแนนปลายภาคเรียน
ตามอัตราสวนที่กลุมโรงเรียนกําหนด แลวนํามาเปลี่ยนเปนระดับผลการเรียน โดยใหตัวเลขแสดง
ระดับผลการเรียนในแตละรายวิชา
จากขอความขางตนสามารถสรุปไดวา การวัดและประเมินผลการเรียนรู หมายถึง การ
ดําเนินการของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดเครื่องมือวัดผล สนับสนุนใหสรางแบบทดสอบประเมินผล
การเรียนรูตามหลักสูตรและวิเคราะหแบบทดสอบ จัดทําแบบทดสอบมาตรฐาน รวมถึงการจัดทํา
คลังขอสอบ
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา การบริหารการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีน ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก การบริหารหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู การ
จัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู นอกจากนี้ยังพบอีกวาตัวแปรที่
สงผลตอการบริหารการจัดการเรียนการสอน ไดแก ระดับการศึกษาและประสบการณการสอน ซึ่งนําเสนอ
รายละเอียด ดังนี้
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4. วรรณกรรมตัวแปรอิสระ
4.1 ระดับการศึกษา
คนเปนบุคลากรที่มีความสําคัญทําใหเ กิดประโยชนกับงานมากที่สุดซึ่ง เทพพนม
เมืองแมน; และ สวิง สุวรรณ (2529: 11) เสนอแนะวา ควรจัดคนใหตรงกับความสามารถและความรู
ที่เรียนมา ซึ่งสอดคลองกับ ขวัญเรือน อรุณพงษ (2545: 36) เสนอแนะวา การใชทรัพยากรบุคคล
ควรใหตรงกับความสามารถ ความถนัด ความรูที่ไดศึกษา ดังนั้น จึงกลาวไดวาระดับการศึกษามีผล
ตอการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยผูที่มีความคิด มีปญญา และมีวิสัยทัศน
จะสามารถสรางประสิทธิผลใหเกิดกับองคการ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. 2539: 5) จากการวิจัยของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการศึกษาประชาบาล
พบวา ระดับการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษามีผลตอคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร; สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ; และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2527: 70-71) สวนเพนดเลย (Pendley. 1985: 98) พบวา
การศึ ก ษาของครู ใ หญ มี ผ ลต อ การบริ ห ารงานของโรงเรี ย นให บ รรลุ ค วามสํ า เร็ จ เป น อย า งมาก
กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536: 135) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่เกี่ยวของกับผูบริหารที่สัมพันธกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนจะแปรปรวน
ไปตามระดับการศึกษาของครูใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวาโรงเรียนที่มีประสิทธิผลต่ํา
ครูใหญจะมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ในขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผลสูง
ครูใหญจะมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท เชนเดียวกับสมจิตร อุดม
(2547: 108) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาภาคใต
พบวา ระดับการศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญมากในกลุมครู ที่สงผลตอดัชนีวัดความรู ความสามารถ
และศักยภาพของบุคคลในการปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถานศึกษา มีความ
เกี่ยวของสัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียน นอกจากนี้ถวิล ประเสริฐศรี (2547: บทคัดยอ)
ได ศึ ก ษาบทบาทของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนอาชี ว ศึ ก ษาในการส ง เสริ ม การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
เขตการศึกษา 11 พบวา บทบาทของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมี
ความคิดเห็นตางกัน
จะเห็นไดวา ตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่แบงตามระดับการศึกษาที่แตกตาง
กัน จะมีความคิดเห็นตอการบริหารแตกตางกัน ซึ่งระดับการศึกษา เปนสิ่งที่แสดงถึงการเปนผูมี
ความรู ความคิ ด สติ ป ญ ญา ทั ศ นคติ แ ละวิ สั ย ทั ศ น ที่ แ ตกต า งกั น ของแต ล ะบุ ค คล ผู ที่ มี ร ะดั บ
การศึกษาสูง จะคํานึงถึงประสิทธิภาพและความสําเร็จของการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
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4.2 ประสบการณการสอน
ประสบการณเปนตัวแปรหนึ่งที่มีผลตอการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาการสอนใน
โรงเรียน ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติงานผูที่มีประสบการณมากยอมมีการพัฒนางานได
มากกวาผูที่มีประสบการณนอย จากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมแบนดูรา มีแนวคิดวาบุคคลเรียนรู
เงื่อนไขตางๆ ทําใหเกิดความเชื่อความคาดหวังตางกันตามประสบการณของแตละคนที่ไดรับมา
การใชปญญาไตรตรองถึงผลของพฤติกรรม ทําใหบุคคลตัดสินใจที่จะเลือกกระทําสิ่งใดเพื่อใหเกิดผล
ที่ตนมุงหวังตองการใหเกิดขึ้น (สายัณห มามีไชย. 2543: 81) โดยประสบการณการทํางาน เปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารประสบความสําเร็จหรือบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ผูที่มี
ประสบการณในการทํางานสูงยอมมีความสามารถในการทํางานมากกวา (เมตต เมตตการุณจิต.
2547: 173 -174) ดังที่ กริฟฟน (พโยม ชมพูแสง. 2549: 104; อางอิงจาก Griffin. 1996: 21-22)
กลาววา ทักษะการบริหารจะตองเรียนรูมาจากประสบการณ นักบริหารสวนใหญกาวขึ้นสูตําแหนง
จากการทํางานที่หลากหลายเปนการสรางเสริมประสบการณติดตอกันมา ผูบริหารที่เผชิญกับการ
แขงขันทางการบริหารในหลายรูปแบบไดพัฒนาประสบการณจนเกิดความรอบรู ซึ่งไมสามารถหาได
จากตํารา เชนเดียวกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ; และ ชัยยศ สันติวงษ (2533: 54) กลาววา
ประสบการณการทํางานเปนตัวแปรสําคัญซึ่งมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียน เพราะเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียน นอกจากนี้
กันยา สุวรรณแสง (2536: 81-82) ไดเสนอความคิดเห็นวา ประสบการณยอมกอใหเกิดความรู
ความชํานาญ ทักษะ ทัศนคติ ทุกคนไดรับประสบการณไมเทาเทียมกัน ผูที่มีประสบการณมากกวา
จะเรียนรูและปฏิบัติงานไดผลสําเร็จไดดีกวาผูมีประสบการณนอย เชนเดียวกับงามเพ็ญ พันธดี
(2545: 71) ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานโรงเรียน พ.ศ. 2541 ของโรงเรียนประถมศึกษา โดยศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของ
ผูบริหารโรงเรียนจําแนกตามประสบการณการทํางาน
ผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียนที่มี
ประสบการณการทํางานในระดับสูงจะมีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามมาตรฐานระดับ
สูงดวย สอดคลองกับผลการวิจัยของสมาน ธีรภาพชาตรี (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการ
บริหารคุณภาพวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อจําแนกตามประสบการณพบวา ผูบริหารที่มีประสบการณตางกันมี
ปญหาการบริหารคุณภาพงานวิชาการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ เชนเดียวกับอเนก ธรรมนิต
(2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทางวิชาการของครูโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน พบวาครูที่มีประสบการณในการสอนตางกัน
มี ก ารพั ฒ นาทางวิ ช าการ แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ที่ ร ะดั บ .05 ส ว นสุ พ ล อนามั ย
(2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนเอกชน
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบวาการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอม
ที่เอื้อ ตอการเรียนรู จําแนกตามประสบการณในการสอน พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานมีการ
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ปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่มีประสบการณในการสอนมากมี
การปฏิบัติมากกวาครูที่มีประสบการณในการสอนนอย
จากการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย พบว า ระดั บ การศึ ก ษาและ
ประสบการณ การสอน เปนตัวแปรตัวหนึ่งที่อาจมีผลตอพฤติกรรม การปฏิบัติ การรับรู ความรูสึก
นึกคิด ทัศนคติ และความพึงพอใจที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งแตกตางกันได ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
เกี่ยวกับตัวแปรดังกลาว ซึ่งสงผลกับการบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ใน 4 ดาน ไดแก การ
บริ ห ารหลั ก สู ต ร การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู การจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม วิ ช าการ และการวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู วามีผลตอการบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาจีน อยูในระดับมากนอย
เพียงไร

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจัยในประเทศ
ธีระ รุญเจริญ (2543: 74-75) ไดศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย พบวา ปญหาการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเปนปญหาในดาน
งบประมาณและอาคารสถานที่มากที่สุด และในการสนทนากับผูที่ไมใชผูอํานวยการสถานศึกษา
พบวาผูบริหารสถานศึกษาใหความสนใจดานวิชาการนอยกวาดานอื่นๆ กอปรทั้งมีปญหาดาน
คุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษามากพอสมควร ซึ่งทําใหผูปฏิบัติงานวาเหวและขาด
ขวัญกําลังใจ นอกจากนี้ปญหาการใชครูผูสอนทําหนาที่อื่น นอกเหนือจากการสอนที่คอนขางมาก
ทําใหกระทบกระเทือนตอคุณภาพผูเรียน
วิภาพร ตรัยสิงหพิทักษ (2545: 55-57) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูในการบริหารงาน
ของโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ (ISB) ใน 4 ดาน คือ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานอาคาร
สถานที่แ ละวัส ดุอุป กรณ และดา นการจัด การ โดยใชแ บบสอบถามเปน เครื่อ งมือ ในการวิจ ัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ครู จํานวน 130 คน ผลการวิจัยพบวา
1. ความคิดเห็นของครูในการบริหารงานของโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ (ISB)
ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ และดานการจัดการโดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก
2. ครูชายและครูหญิง มีความคิดเห็นในการบริหารงานดานงบประมาณแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่และอุปกรณ ดานการ
จัดการ และรวมทุกดาน มีความคิดเห็นในการบริหารงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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3. ครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีความคิดเห็นใน
การบริหารงานดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานอาคารสถานที่และอุปกรณ และดานการจัดการ
และรวมทุกดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
4. ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานนอยกวา 7 ป ตั้งแต 7-11 ป และมากกวา
11 ป มีความคิดเห็นในการบริหารงานดานงบประมาณ ดานการจัดการและรวมทุกดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานบุคลากรและดานอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
5. ครูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 200,000 บาท ตั้งแต 200,000 – 299,999 บาท
ตั้งแต 300,000 – 399,999 บาท และมากกวา 400,000 บาท มีความคิดเห็นในการบริหารงานดาน
บุคลากร ดานงบประมาณ ดานอาคารสถานที่และวัสดุและอุปกรณ ดานการจัดการและรวมทุกดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พัชรี โตะเฮง (2546: 103-104) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานประถมศึกษา พบวาดานงานการเรียนการสอนผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหาร
อยูในระดับมาก
จุฑามาส พุมสวัสดิ์ (2547: 70-71) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารที่มีตอการ
บริหารการเงินในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบุรี ใน 4 ดาน คือ
ดานการ งบประมาณ ดานการเก็บ-รักษาเงิน ดานการบัญชีและดานการตรวจสอบภายใน กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือผูบริหารและผูชวยผูบริหาร จํานวน 75 คน โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบวา
1. ผูบริหารเห็นดวยกับการบริหารการเงินในสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก
2. ผูบริหารที่สังกัดขนาดของสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารการเงิน
ในสถานศึกษาโดยรวมและดานการตรวจสอบภายในแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวน
ดานการงบประมาณ ดานการรับ-จายและเก็บรักษาเงินและดานการบัญชีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ
3. ผูบริหารที่เคยและไมเคยเขารับการเพิ่มพูนความรูดานการเงิน มีความคิดเห็นตอ
การบริหารการเงินในสถานศึกษาโดยรวมและดานการบัญชีและดานการตรวจสอบภายในแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานการงบประมาณและดานการรับ-จายและเก็บรักษาเงิน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผูบริหารที่มีเพศและประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
บริหารการเงินในสถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

75
นัยนา ตันติวิสุทธิ์ (2546: 111-112) ไดศึกษาเรื่อง การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผูนําในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา พบวา ผลการสังเคราะหงานวิจัย
เกี่ยวกับสภาพการจัดการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ดานงานวัดผลและ
ประเมินผล มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
สมจิตร อุดม (2547: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในภาคใต ผลการวิจัยพบวา ปจจัยระดับผูบริหารโรงเรียน
วิสัยทัศนผูบริหารสงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชนในภาคใต อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
สุรสิทธิ์ กองเมืองปก (2549: 150-152) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนที่
มีฐานะเปนนิติบุคคล สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดนครราชสีมา
พบวา มีปญหาในการบริหารงานดานวิชาการอยูในระดับมาก ดานการบริหารงานบุคคลอยูในระดับ
ปานกลาง สวนดานงบประมาณ และดานการบริหารทั่วไปอยูในระดับนอย ไดแก ปญหาการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาหามัดรูซี ยีการอบา (2551: บทคัดยอ)ไดศึกษาปญหาการบริหารงานในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 พบวาระดับปญหาการบริหารงาน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวาปญหาในดานงานวิชาการมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ
ดานงานงบประมาณ ดานงานบุคคล สวนดานงานบริหารทั่วไปมีคาเฉลี่ยต่ําสุด เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตา งของปญ หาการบริห ารงานในสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานจํา แนกตามอํา เภอที่ตั้ง ของ
สถานศึกษาพบวาไมแตกตางกัน สวนการจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยสถานศึกษาที่มีขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยสูงกวาสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ
และสถานศึกษาขนาดกลางคาเฉลี่ยสูงกวาสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ
พระมหาไพฑูรย อินวันนา (2552: 130-131) ไดทําการศึกษาบทบาทของผูบริหารใน
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
กลุม 1 ใน 6 ดาน คือ ดานการเปนผูนําทางวิชาการ การบริหารงานแบบมีสวนรวม การสงเสริมการ
พัฒนาครูแ ละบุ ค ลากร การพั ฒนาคุณ ธรรมและจริยธรรม การประชาสั มพันธ และการสงเสริ ม
เทคโนโลยี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ครูผูสอน จํานวน 111 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา
1. บทบาทของผูบริหารในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก 4 ดานคือ การเปนผูนําทาง
วิช าการ การบริ ห ารงานแบบมี ส ว นรว ม การส งเสริม การพั ฒนาครู แ ละบุ ค ลากรและการพัฒ นา
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คุณธรรมและจริยธรรมและอยูในระดับปานกลาง 2 ดานคือ การประชาสัมพันธ และการสงเสริม
เทคโนโลยี
2. บทบาทของผูบริหารในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
โดยรวมและรายดาน ตามความเห็นของครูจําแนกตามสถานภาพ อายุ การไดรับการฝกอบรม
ไมแตกตางกัน แตเมื่อจําแนกตามประสบการณในการทํางานพบวา โดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อ
เปรียบเทียบรายดานพบวา ดานการประชาสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนดานอื่นพบวาไมแตกตางกัน
พระมหาอภิลักษณ จักรแกว (2553: 101 - 103) ไดทําการศึกษาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กลุม
1 ใน 6 ดาน คือ การวางแผนงานวิชาการ การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู การพัฒนาและ
สงเสริมดานงานวิชาการ การจัดสื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย คือ ผูบริหาร ผูชวยผูบริหารและครูผูสอน จํานวน 150 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบ สอบถาม ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อพิจารณา
โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก 4 ดานคือ การวางแผน
งานวิ ช าการ การบริ ห ารหลั ก สู ต ร การพั ฒ นาและส ง เสริ ม ด า นงานวิ ช าการ และการวั ด ผลและ
ประเมินผลการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ การจัดการเรียนรูและการจัดสื่อการเรียนรู
2. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จําแนกตาม
ขนาดของโรงเรียนโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน จํ าแนกตามอายุการกอตั้งของโรงเรียน
โดยรวมและรายดาน 5 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนที่มีอายุ
การกอตั้งตั้งแต 21 ปขึ้นไป มีการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนรู
ดานการพัฒนาและสงเสริมงานดานวิชาการการจัดสื่อการเรียนรู มากกวาโรงเรียนที่มีอายุการกอตั้ง
ตั้งแต 5-10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ภัทริยา จารงค (2552: 111-113) ไดทําการศึกษาสภาพปญหาการบริหารโรงเรียน
เอกชนสามัญระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนราธิวาส ใน 4 ดานคือ ดานการบริหารงาน
วิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป กลุม
ตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนสามัญ จํานวน 275 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพปญหาการบริหารโรงเรียนเอกชนสามัญระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
นราธิวาส ตามทัศนะของผูบริหารและครูโดยภาพรวม พบวามีสภาพปญหาอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวามีสภาพปญหาอยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ
ดานการบริหารงานบุคคล และมีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานการบริหาร
งบประมาณ ดานการบริหารงานทั่วไป
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2. ผลการเปรียบเทียบสภาพปญหาการบริหารโรงเรียนเอกชนสามัญระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดนราธิวาส จําแนกตามตัวแปร ตําแหนง และขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงานตางกัน
พบวาไมแตกตางกัน
5.2 งานวิจัยตางประเทศ
แมคคารธี (McCathy. 1971: 705-A) ทําการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในรัฐนิวเจอรซี จากกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียน
ผูชวยผูบริหาร หัวหนาหมวดวิชา และครู พบวาผูบริหารและผูชวยฝายบริหารวิชาการ มีความ
คิดเห็นแตกตางกับกลุมครู เกี่ยวกับบทบาทในการปฏิบัติงานดานวิชาการ เรื่องการสังเกตการณสอน
การวัดและประเมินผล การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานดานวิชาการ และความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ ทุกกลุมตัวอยางมีความเห็นตรงกันวา ผูบริหารโรงเรียนควรจะมีบทบาท
ในการบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดกวาการบริหารงานอื่น ๆ
แมททอกซ (Mattox. 1987: 6061-A) ไดศึกษาถึงความตองการในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในรัฐอิลลินอยน สหรัฐอเมริกา พบวาความตองการที่อยูในระดับมาก
คือ ความตองการจะมีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศและการประเมินผลและ
ตองการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
เมอรฟ (Merphy. 1995: Abstracts) ไดวิจัยศึกษารูปแบบหนึ่งของการประเมินจาก
สภาพจริงโดยใชแฟมสะสมงานของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยสรุปวา กลุมที่ประเมิน
ใชแฟมสะสมงานจะไดรับความรู การพัฒนาดานทักษะและความตองการการเรียนรู อีกทั้งกระบวนการ
ของแฟมสะสมงานจะสนับสนุนการสนทนาติดตอกันและการรวมงานกันดวย แฟมสะสมงานจะทําให
นักเรียนมีสวนรวมโดยตรง และกระตือรือรนในการเรียนรูดวยตนเอง และคุณคาที่แทจริงของแฟม
สะสมงานที่ใชในการประเมินจะเห็นไดชัด เมื่อนักเรียนสะทอนและวิเคราะหความกาวหนาและการ
พัฒนาตนเองตามระยะเวลา
พาเมลา คามิล พีค (Peack, Pamela Kamille. 1995: 101) ไดศึกษาเรื่องการคัดเลือก
ผลงานการเขียนโดยการหาคาความเที่ยงจากการวัดตามสภาพจริงของนักเรียน 2 กลุม คือกลุมที่
ไดเรียนดวยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและกลุมที่ไมไดเรียนดวยการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจรืง โดยสงผลงานจากการเขียนมาใหผู เชี่ยวชาญประเมินผล ซึ่งผลการศึกษาพบวา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่เปนตัวชี้ทําใหไดคาความเที่ยงตรงสูง โดยกลุมที่ไดเรียนดวยการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงมีผลงานที่ดีจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ และเมื่อนําผลการประเมิน
ของทั้งสองกลุมมาเปรียบเทียบกันพบวามีความเที่ยงตรงแตกตางกัน
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เคลม (Klem.1996: 120) ไดวิจัยเรื่องการสํารวจกรณีศึกษาความเที่ยงตรงตาม
โครงสรางการประเมินสภาพจริงในโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางเนื้อหาวิชาตาง
ๆ ที่ไดรวบรวมมากับการประเมินจากการประเมินจากการเรียนในสภาพชีวิตจริงของผูเรียน มีความ
สัมพันธกันระดับสูง ความเที่ยงตรงตามโครงสรางของการวัดผลจากสภาพจริงในการเรียนของ
ผูเรียนนั้นขึ้นอยูกับวิธีการในการเลือกเนื้อหาที่มีความหมายตอชีวิตผูเรียนมาบูรณาการกันเขาแลว
ทําการวัดผลสภาพจริงของนักเรียน ซึ่งอยูในขณะที่ทําการเรียนการสอนในโรงเรียน
อลัน (Alan. 2005: 10 -12) วิจัยเกี่ยวกับระดับความสามารถของผูบริหารสูความเปนมือ
อาชี พ โดยใช เ ทคนิ ค เดลไฟ พบว า คุ ณ ลั ก ษณะส ว นบุ ค คลและพฤติ ก รรมที่ เ ป น องค ป ระกอบ
สมรรถนะหลักของผูบริหาร ประกอบดวย การเปนผูมีความยืดหยุน การมีปฎิสัมพันธอันดีกับผูอื่น
การเปนผูมีการบริหารจัดการเรื่องเวลาดี การมีระดับความสามารถในภารกิจที่หลากหลาย การสื่อสาร
ดว ยวาจา การสื ่อ สารดว ยการเขีย น การแกไ ขปญ หา การคิด เชิง วิจ ารณ การมีค วามคิด ริเ ริ่ม
สรางสรรค การมีความมุงมั่นกลาเผชิญหนา และการมีความสามารถในการคิดวิเคราะห
จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศ พบวา พฤติกรรมและหลักการบริหารโรงเรียน
ของผูบริหารโรงเรียน จะตองประกอบดวยคุณลักษณะและคุณสมบัติทางวิชาชีพที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน การที่ผูบริหารโรงเรียนมีทักษะการบริหารสูงจะทําใหองคการไปสูเปาหมายที่ตั้งไว
กลาวโดยสรุป จากการศึกษาหลักการ แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของผูบริหารโรงเรียน ผูวิจัยไดนําไปใชประโยชนทั้งในการกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย และใชเปนพื้นฐานในการจัดขอบขาย รวมทั้งเนื้อหาของเครื่องมือ ที่ใชใน
การวิจัยการบริ หารการจั ดการเรี ยนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ในกรอบงาน 4 ดานไดแก
1) การบริหารหลักสูตร 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ และ
4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื่อใหการบริหารการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประสบผลสําเร็จ
ผูบริหารโรงเรียนจึงตองเปนผูที่มีทักษะการบริหารจัดการสูงในทุกๆ ดาน ตามภารกิจที่กระทรวง
ศึกษาธิการกระจายอํานาจไปยังโรงเรียนใหสามารถจัดการศึกษาไดบรรลุตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัย
ไดดําเนินการวิจัยและนําเสนอตามลําดับ ตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประชากรที่ใชวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ครูในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ในกรุ ง เทพมหานคร จํ า นวน 21 โรง
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ครูในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2555
ที่มีความเกาแก จํานวน 4 โรง ไดแก โรงเรียนเผยอิง โรงเรียนพระโขนงวิทยา โรงเรียนคลองเตย
วิทยา และโรงเรียนผดุงกิจวิทยา โดยกลุมตัวอยางประกอบดวยครู จํานวน 67 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบ
สัมภาษณ เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เปนแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งถามเกี่ยวกับ
การบริหารการจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนของโรงเรี ยนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสํานั กงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ การบริหารหลักสูตร
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการและการวัดและประเมินผลการเรียนรู
โดยแบงเกณฑ เปน 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert) ไดแก
5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก
3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอย
1 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด

การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ
ในการสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับ ดังตอไปนี้
1. ศึกษาเอกสารตําราและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของแลวนํามาประมวลเปนแนวคิดในการ
สรางคําถาม
2. สรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามศัพทที่ใชในงานวิจัย
3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองในดาน
ภาษา เนื้อหา หลังจากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขตามที่อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํา
4. นําแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคา
IOC (Item - Objective Congruence Index) ซึ่งมีคาระหวาง 0.60 – 1.00 โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน
5 ทาน ดังปรากฎในภาคผนวก ก
5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับครูในโรงเรียน
ซินหยกฮั้วกงฮักและโรงเรียนโกศลวิทยา จํานวน 30 คน
6. นําแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว
และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach.
1970: 161) จากนั้นนําแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดวยการหา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ
ครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .96 ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
รายดานดังนี้ การบริหารหลักสูตร เทากับ .85 การจัดกิจกรรมการเรียนรู เทากับ .88 การจัดกิจกรรม
สงเสริมวิชาการ เทากับ .95 การวัดและประเมินผลการเรียนรู เทากับ .79
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ตอไปนี้
1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูอํานวยการ
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขออนุญาตใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลในโรงเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยาง
2. ผูวิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะหที่ออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พรอมแบบสอบถามไปติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยาง เพื่อขออนุญาตใหตอบแบบสอบถาม
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามใหครูในโรงเรียน
ที่เปนกลุมตัวอยางในแตละโรงเรียน จํานวน 67 ฉบับ ไดรับกลับคืนมา จํานวน 57 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 85

การจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ โดยมีขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ดวยการหาคารอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยการ
หาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายดานและโดยรวม แลวนํา
คาเฉลี่ยที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย คาเฉลี่ย เปนระดับ (บุญชม ศรีสะอาด.
2541: 100) ดังนี้
คาเฉลี่ย
ความหมาย
4.51-5.00
ระดับการปฏิบัติมากที่สุด
3.51-4.50
ระดับการปฏิบัติมาก
2.51-3.50
ระดับการปฏิบัติปานกลาง
1.51-2.50
ระดับการปฏิบัตินอ ย
1.00-1.50
ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนจําแนกตามระดับ
การศึกษาและประสบการณการสอน โดยใชการทดสอบคาที (t-test Independent sample)
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนี
ความสอดคลองหรือ IOC (Item Objective Congruence Index)
1.2 การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธขี องครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติพื้นฐาน
2.1 คารอยละ (Percentage)
2.2 คาเฉลีย่ (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม
ตัวอยาง จําแนกตามตําแหนง ระดับการศึกษา และประสบการณการสอน โดยใชการทดสอบคาที
(t-test Independent sample)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
มีดังตอไปนี้
1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2. การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
3. ผลการวิเคราะหขอมูล

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
n แทน จํานวน
X แทน คาเฉลีย
่ (Mean)
S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
df แทน ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ (Degrees of Freedom)
t แทน คาสถิตทิ ี่ใชพจิ ารณาใน t – distribution
p แทน คาความนาจะเปนของการมีนัยสําคัญทางสถิติ
* แทน มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 วิเคราะหการศึกษาการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 3 วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ของโรงเรีย นเอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม การศึก ษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเบือ้ งตนของผูตอบแบบสอบถาม
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู ต อบแบบสอบถามเป น ครู ใ นโรงเรี ย นเอกชนสอนภาษาจี น สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ปรากฏดังตาราง 2
ตาราง 2 จํานวนและคารอยละของผูต อบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรทีศ่ ึกษา
จํานวน

รอยละ

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

38
19
57

66.7
33.3
100.0

ประสบการณการสอน
นอยกวา 10 ป
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
รวม

33
24
57

57.9
42.1
100.0

ครูในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน

จากตาราง 2 พบวาครูในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สวนใหญมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยมีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 66.7 ประสบการณการสอนนอยกวา 10 ป จํานวน
33 คน คิดเปนรอยละ 57.9
ตอนที่ 2 วิเคราะหการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ใน 4 ดาน
ไดแก 1) การบริหารหลักสูตร 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ
และ 4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู ปรากฏดังตาราง 4 – 8
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ตาราง 3 คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน
การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
X

1. การบริหารหลักสูตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู
รวม

3.83
3.92
4.18
3.94
3.96

ระดับการปฏิบัติ
S.D.
.43
.44
.60
.37
.39

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 3 แสดงวา การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยรวม
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.96 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.83 – 4.18
ตาราง 4 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร ดานการบริหารหลักสูตร โดยรวมและรายขอ
ดานการบริหารหลักสูตร
X

1. โรงเรียนจัดประชุมชี้แจง/อบรมเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โรงเรียนสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรูในการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีการตางๆ เชน การจัด
ประชุมชี้แจง การจัดอบรม การจัดสัมมนา เปนตน
3. โรงเรียนสงเสริมใหจัดทําหลักสูตรและเอกสารประกอบ
หลักสูตรอยางพอเพียงและครบทุกระดับชั้น
4. โรงเรียนจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของกับชุมชนและทองถิ่น
5. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรเพื่อเปนการตอบสนองความ
ตองการของผูเรียนและทองถิ่น
6. โรงเรียนบริหารการใชหลักสูตรเพื่อใหเนื้อหาครอบคลุม
เชื่อมโยงกันตามมาตรฐานในหลักสูตร

ระดับการปฏิบัติ
S.D.
แปลผล

3.88

.57

มาก

3.70

.71

มาก

3.89

.75

มาก

3.63

.62

มาก

3.49

.66

ปานกลาง

4.32

.66

มาก
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ตาราง 4 (ตอ)
ดานการบริหารหลักสูตร
X

7. โรงเรียนสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
8. โรงเรียนจัดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดยมีการสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม
9. โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร
สถานศึกษา
10. โรงเรียนมีการนําขอมูลจากการประเมินผลการใชหลักสูตร
มาพัฒนาใหมีความเหมาะสมกับโรงเรียน
รวม

ระดับการปฏิบัติ
S.D.
แปลผล

3.89

.62

มาก

3.74

.74

มาก

3.72

.65

มาก

4.00
3.83

.63
.43

มาก
มาก

จากตาราง 4 แสดงวา การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ดานการ
บริหารหลักสูตร โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.83 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาสวนใหญมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.49 – 4.32 ยกเวนขอ 5.
โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรเพื่อเปนการตอบสนองความตองการของผูเรียนและทองถิ่น มีการปฏิบัติ
อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.49
ตาราง 5 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยรวมและรายขอ
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
X

1. โรงเรียนจัดครูเขาสอนตรงตามวุฒิการศึกษา
2. โรงเรียนจัดครูเขาสอนตรงตามความสามารถและความถนัด
3. โรงเรียนจัดใหครูมีสวนรวมในการจัดทําตารางสอนและจัดครู
เขาสอน
4. โรงเรียนจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอื้อ
ตอการเรียนรูของผูเรียน

ระดับการปฏิบัติ
S.D.
แปลผล

3.93
3.88

.49.
.60

มาก
มาก

3.75

.61

มาก

3.95

.69

มาก
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ตางราง 5 (ตอ)
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
X

5. โรงเรียนสนับสนุนใหครูทําการสอนดวยวิธีการสอน
ที่หลากหลาย
6. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
7. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
และฝกประสบการณตรง
8. โรงเรียนสนับสนุนใหครูจัดทําแผนพัฒนาผูเรียนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน
9. โรงเรียนสนับสนุนใหครูจัดแผนการสอนและบันทึก
การสอน
10. โรงเรียนสนับสนุนใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบ
การสอน
11. โรงเรียนสนับสนุนใหครูสอนซอมเสริมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของผูเรียน
12. โรงเรียนสนับสนุนใหครูทําการวิจัยในชั้นเรียนและ
นําผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน
13. โรงเรียนมีการสังเกตการสอนและนําผลการสังเกต
มาพัฒนาการสอนของครู
รวม

ระดับการปฏิบัติ
S.D.
แปลผล

3.91
4.31

.74
.71

มาก
มาก

3.84

.84

มาก

3.61

.62

มาก

3.81

.74

มาก

3.67

.74

มาก

3.75

.76

มาก

3.93

.56

มาก

3.56
3.92

.71
.44

มาก
มาก

จากตาราง 5 แสดงวา การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ทุกขอมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.56 – 3.95
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ตาราง 6 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ โดยรวมและรายขอ
ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ
X

1. โรงเรียนมอบหมายใหครูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ
2. โรงเรียนสนับสนุนใหครูนํานักเรียนไปรวมงานแขงขันทางวิชาการ
ที่หนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น
3. โรงเรียนสนับสนุนใหครูและนักเรียนจัดนิทรรศการ
4. โรงเรียนสนับสนุนใหครูและนักเรียนจัดการประกวดแขงขัน
ทางวิชาการตาง ๆ
5. โรงเรียนสนับสนุนใหครูและนักเรียนทําโครงงาน
6. โรงเรียนเปดโอกาสใหครูและนักเรียนแสดงความสามารถทางทักษะ
วิชาการ
7. โรงเรียนเปดโอกาสใหครูและนักเรียนเปนสมาชิกในกิจกรรมชมรมตาง ๆ
8. โรงเรียนจัดทําเอกสารกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียนเผยแพรแกผูปกครอง
และชุมชน
9. โรงเรียนใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ
10. โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
สงเสริมทางวิชาการ
11. โรงเรียนมีการประเมินการจัดกิจกรรมสงเสริมทางวิชาการ
12. โรงเรียนมีการนําผลการประเมินการจัดกิจกรรมสงเสริมทางวิชาการไปใช
รวม

ระดับการปฏิบัติ
S.D. แปลผล

4.25

.66

มาก

4.16
4.35

.73
.79

มาก
มาก

4.14
4.05

.83
.83

มาก
มาก

4.12
4.23

.78
.71

มาก
มาก

4.32
4.30

.69
.57

มาก
มาก
มาก

3.98
3.91
4.30
4.18

.74
.79
.82
.60

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 6 แสดงวา การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.18
เมื่อ พิจ ารณาเปน รายขอ พบวา ทุก ขอมีก ารปฏิบัติอ ยูใ นระดับ มาก โดยมีคา เฉลี่ย อยูร ะหวา ง
3.91 – 4.35
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ตาราง 7 คาเฉลี่ยและคาเบีย่ งเบนมาตรฐานของการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร ดานการวัดและการประเมินผลการเรียนรู โดยรวมและรายขอ
ดานการวัดและการประเมินผลการเรียนรู
X

1. โรงเรียนจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร
2. โรงเรียนกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรูไวชัดเจน
3. โรงเรียนจัดอบรมครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
4. โรงเรียนสงเสริมใหครูสรางและปรับปรุงพัฒนาแบบทดสอบในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
5. โรงเรียนสงเสริมใหครูวิเคราะหแบบทดสอบและจัดทําแบบทดสอบ
มาตรฐาน
6. โรงเรียนจัดทําคลังขอสอบ
7. โรงเรียนกําหนดระยะเวลาของการวัดและประเมินผลการเรียนรูของแตละ
กลุมสาระอยางชัดเจน
8. โรงเรียนชี้แจงนักเรียนทุกครั้งในการประเมินผลการเรียนรูโดยตองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑตามที่หลักสูตรกําหนด
9. โรงเรียนสนับสนุนใหผูปกครองเขามาสวนรวมในการประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียน
10. โรงเรียนจัดทําขอมูลสถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวเปนหลักฐาน
11. โรงเรียนสงเสริมใหครูทําการวัดและประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย
12. โรงเรียนควบคุมและดําเนินการวัดผลการเรียนอยางมีระบบและถูกตอง
ตามระเบียบที่วางไว
รวม

ระดับการปฏิบัติ
S.D. แปลผล

4.26

.79

มาก

4.42
4.28

.63
.70

มาก
มาก

3.88

.57

มาก

3.70
3.89

.71
.75

มาก
มาก

3.63

.62

มาก

3.49

.66

มาก

4.32
3.89
3.74

.66
.62
.74

มาก
มาก
มาก

3.72
3.94

.65
.37

มาก
มาก

จากตาราง 7 แสดงวา การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน สัง กัด สํ า นัก งานคณะกรรมการสง เสริม การศึก ษาเอกชน ในกรุง เทพมหานคร
ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.94
เมื่อ พิจ ารณาเปน รายขอ พบวา ทุก ขอ มีก ารปฏิบ ัติอ ยูใ นระดับ มาก โดยมีค า เฉลี่ย ยูร ะหวา ง
3.49 – 4.42
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ตอนที่ 3 วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ใน 4 ดาน ไดแก 1) การบริหารหลักสูตร 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) การจัดกิจกรรมสงเสริม
วิชาการ และ 4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ
การสอน ปรากฏดังตาราง 9 – 10
ตาราง 8 วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายดาน
ปริญญาตรี
n = 38
การบริหารการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีน
1. การบริหารหลักสูตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. การจัดกิจกรรมสงเสริม
วิชาการ
4. การวัดและประเมินผล
การเรียนรู
รวม

สูงกวาปริญญาตรี
n = 19
t

p

-6.05*
-3.20*

.000
.002

3.63
3.79

S.D.
.32
.42

4.21
4.16

S.D.
.37
.38

4.10

.58

4.35

.62

-1.53

.132

3.79
3.83

.27
.33

4.22
4.23

.39
.38

-4.84*
-4.22*

.000
.000

X

X

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 8 แสดงวา การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ตามความคิดเห็นของครูจําแนกตามระดับการศึกษา พบวาครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็น
ตอการปฏิบัติโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีระดับการศึกษา
สูงกวาปริญญาตรีมีการปฏิบัติสูงกวาระดับปริญญาตรี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการ
บริหารหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ครูที่มี
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ระดับการศึกษาตางกันมีการปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดาน
การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการมีการปฏิบัติไมแตกตาง
ตาราง 9 วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามประสบการณการสอน โดยรวมและรายดาน
ต่ํากวา 10 ป
n = 33
การบริหารการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีน
1. การบริหารหลักสูตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. การจัดกิจกรรมสงเสริม
วิชาการ
4. การวัดและประเมินผล
การเรียนรู
รวม

ตั้งแต 10 ปขนึ้ ไป
n = 24
t

p

-4.59*
-2.89*

.000
.006

3.63
3.78

S.D.
.33
.41

4.09
4.10

S.D.
.43
.42

4.08

.52

4.31

.69

-1.40

.168

3.79
3.82

.27
.30

4.14
4.16

.40
.42

-3.97*
-3.55*

.000
.001

X

X

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 9 แสดงวา การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ตามความคิดเห็นของครูจําแนกตามประสบการณการสอน พบวาครูที่มีประสบการณการสอนตางกัน
มีการปฏิบัติโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณตั้งแต
10 ป ขึ้นไป มีการปฏิบัติสูงกวาครูที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานการบริหารหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ครูที่มีประสบการณการสอนตางกันมีการปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ยกเวนดานการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการมีการปฏิบัติไมแตกตางกัน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัย
ไดสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายไว ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน ไดแก
1) การบริหารหลักสูตร 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ และ
4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการสอน

ความสําคัญของการวิจัย
ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถเปนประโยชน ใชเปนสารสนเทศสําหรับผูบริหารและ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย วางแผน การบริหารการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน หรือการพัฒนาครูและผูบริหารโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน ในการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยการกําหนดตามตารางเครจซี่; และ มอรแกน
(Krejcie; & Morgan. 1970: 608) จากนั้นทําการสุมแบบเจาะจง แลวทําการสุมอยางงาย ไดกลุม
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ตัวอยาง จํานวน 67 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ที่ผานขั้นตอนการวิเคราะห
คุณภาพและความเที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยการหาคาดัชนี IOC (Item Objective
Congruence Index) และหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .96 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหแบบสอบถาม เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน ซึ่งไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐาน t- test

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ สรุปไดดังนี้
1) การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.96 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.83 – 4.18
2) การเปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการสอน สรุปไดดังนี้
2.1 การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครู
จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีการ
ปฏิบัติสูงกวาระดับปริญญาตรี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการบริหารหลักสูตร ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู และดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการ
ปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ
มีการปฏิบัติไมแตกตาง
2.2 การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครู
จําแนกตามประสบการณการสอน พบวาครูที่มีประสบการณการสอนตางกันมีการปฏิบัติโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีการ
ปฏิบัติสูงกวาครูที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการบริหาร
หลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ครูที่มีประสบการณ
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การสอนตางกันมีการปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานการจัด
กิจกรรมสงเสริมวิชาการมีการปฏิบัติไมแตกตางกัน

อภิปรายผล
จากผลการศึก ษาการบริห ารการจัด การเรีย นการสอนภาษาจีน ของโรงเรีย นเอกชน
สอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร สามารถ
อภิปรายผล ไดดังนี้
1) การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก
ที่เปนดังนี้อาจเนื่องมาจาก การศึกษายุคปจจุบันเปนยุคของการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนจําเปนตอง
มีการปฏิบัติภารกิจที่จะนําโรงเรียนเขาสูเกณฑมาตรฐานการศึกษา ซึ่งถือวาเปนเปาหมายสูงสุด
ของโรงเรียน และตองพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพที่เชื่อถือได ประกอบกับผูบริหารโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ไดมีการนําทางตนเองเกี่ยวกับ
การบริหารงานยุคใหม ที่เรียกวาการบริหารโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน เพื่อพัฒนาตนเองเขาสูการเปน
ผูบริหารมืออาชีพ และพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว สอดคลองกับแนวคิดของกมล
ภูประเสริฐ (2544: 53) ที่กลาวถึงภารกิจในการบริหารการเรียนการสอนไววา ภารกิจในการบริหาร
การเรียนการสอน ผูบริหารตองจัดใหมีการดําเนินงานตามภารกิจนั้น หากการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
และบังเกิดผลดี จะชวยใหการเรียนการสอนเปนไปอยางถูกตองมีผลตอการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนไดอยางแทจริง นอกจากนี้ การจัดประสบการณใหแกผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางสมบูรณ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความมุงหมายของการจัดการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนจะตองจัดใหมีการ
ดําเนินการตามภารกิจ ในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกใหการเรียนการสอนเปนไปอยาง
ราบรื่นและเรียบรอยและจะตองมีทักษะในดานการบริหารการสอน (นัยนา ตันติวิสุทธิ์. 2546: 23)
สําหรับผลการศึกษาการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน
1) การบริหารหลักสูตร 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ และ
4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
1.1 การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ดานการบริหารหลักสูตร
อยูใ นระดับ มาก ที่เ ปนดัง นี้อ าจเนื่อ งมาจากขอ กํา หนดตามพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแหง ชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดระบุแนวทางเกี่ยวกับหลักสูตรไวใน
มาตรา 27 วา ใหคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคของหลักสูตรแกนกลาง

95
ดังนั้น โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนซึ่งเปนโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงตองจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางกํากับ ควบคุม และวางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อยางเปนระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 13) การบริหารหลักสูตรตองใหผูบริหารเปนผูที่คอย
กํากับติดตามตลอดจนใหความสําคัญในดานการบริหารหลักสูตร เพราะการบริหารหลักสูตรเปนการ
นําการบริหารงานมาประยุกตใชเพื่อใหการทํางานบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งหลักสูตรเปนหัวใจสําคัญของ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพหรือไมขึ้นอยูกับ
ปจจัยการบริหารหลักสูตรอยางเปนระบบ (ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล; และ คนอื่นๆ. 2545: 27)
1.2 การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู อยูในระดับมาก ที่เปนดังนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนสงเสริม สนับสนุน และใหความสําคัญ
กับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอยางเต็มที่เต็มเวลา สรางบรรยากาศแหงการเรียนรูขึ้นภายใน
โรงเรียน จัดทําจัดหาสื่ออุปกรณการเรียนการสอนอยางเต็มที่และใหเพียงพอ ติดตามผลความกาวหนา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูตลอดเวลา สอดคลองกับธีระ รุญเจริญ (2543: บทคัดยอ)
ไดศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาใน
ประเทศไทย พบวาปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับสุรสิทธิ์ กองเมืองปก (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษา
สภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนที่มีฐานะเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดนครราชสีมา พบวามีปญหาในการบริหารงานดานวิชาการอยูในระดับมาก
1.3 การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ดานการจัดกิจกรรม
สงเสริมวิชาการอยูในระดับ มาก ที่เปนดังนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนสงเสริม สนับสนุน และให
ความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนซึ่งกอใหเกิด
ประสิทธิผลตอตัวผูเรียนและโรงเรียน และเปนหนาที่หลักของผูบริหารงานวิชาการ สอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลตางมีอุดมการณและหลักการ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู ดังแนวคิดของ อําภา บุญชวย
(2537: 20) กลาววา “งานวิชาการเปนหัวใจของสถานศึกษา” ซึ่งเปนคํากลาวที่ใหความสําคัญตอ
งานวิชาการมาก หนาที่ของโรงเรียนคือการใหความรูทางวิชาการแกนักเรียนเปนสําคัญ สอดคลอง
กับแนวคิดของประเทือง สังขนาค (2545: 18) ที่กลาววา การบริหารงานวิชาการเปนงานที่สําคัญ
สําหรับสถานศึกษาเพราะเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดในการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพ
ของการศึกษากระบวนการบริหารงานวิชาการจะเกี่ยวของกัน สอดคลองกับภัทริยา จารงค
(2552: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสภาพปญหาการบริหารโรงเรียนเอกชนสามัญระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดนราธิวาส ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ
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ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป ผลการวิจัยพบวา สภาพปญหาการบริหาร
โรงเรียนเอกชนสามัญ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนราธิวาส ตามทัศนะของผูบริหารและครู
โดยภาพรวม พบวามีสภาพปญหาอยูในระดับมาก
1.4 การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ดานการวัดและการประเมินผล
การเรียนรู อยูในระดับมาก ที่เปนดังนี้อาจเนื่องมาจากจุดหมายหลักของสถานศึกษาอยูที่การจัด
การเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การจัดและดําเนินการดานการเรียนการสอนจะ
เปนไปดวยดี โดยอาศัยการวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐาน โดยผูบริหารนั้นจะตองมีการกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตลอดจนมีการกําหนดระเบียบในการวัดประเมินผล
ของโรงเรียนไวอยางชัดเจน ตลอดจนสงเสริมใหครูไดพัฒนาในการวัดและประเมินผลอยูตลอดเวลา
มีการนิเทศติดตามการวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางตอเนื่อง สอดคลองกับแนวความคิดของ
รุงทิพย พรหมศิริ (2549: 85) ที่กลาววาครูมีความตองการอบรมดานวัดผลและประเมินผลอยางมาก
ในทักษะ ฟง พูด อาน เขียน และสอดคลองกับแนวคิดของวรรณรัตน นันทรจิต (2542: 143) พบวา
ผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนวทางการพัฒนาการนิเทศการสอนดังนี้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผล จัดประชุมชี้แจงหรืออภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในหองเรียน เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และ
สอดคลองกับแนวความคิดของกิติมา ปรีดิลก (2532: 73-74) ที่กลาวถึงความรับผิดชอบของผูบริหาร
ในเรื่องการวัดและประเมินผลไววา ผูบริหารมีบทบาทในการดูแล สงเสริมใหการวัดและประเมินผล
เปนไปตามนโยบายและเปาหมายของโรงเรียน เชนเดียวกับแนวคิดของเคลม (Klem. 1996: 120)
ไดวิจัยเรื่องการสํารวจกรณีศึกษาความเที่ยงตรงตามโครงสรางการประเมินสภาพจริงในโรงเรียน
ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางเนื้อหาวิชาตางๆ ที่ไดรวบรวมมากับการประเมินจากการเรียน
ในสภาพชีวิตจริงของผูเรียนมีความสัมพันธกันระดับสูง ความเที่ยงตรงตามโครงสรางของการวัดผล
จากสภาพจริงในการเรียนของผูเรียนนั้น ขึ้นอยูกับวิธีการในการเลือกเนื้อหาที่มีความหมายตอชีวิต
ผูเรียนมาบูรณาการกันเขา แลวทําการวัดผลสภาพจริงของนักเรียนซึ่งอยูในขณะที่ทําการเรียน
การสอนในโรงเรียน
2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจี น สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ในกรุ ง เทพมหานคร
ใน 4 ดาน 1) การบริหารหลักสูตร 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) การจัดกิจกรรมสงเสริม
วิชาการ และ 4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ
การสอน สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
2.1 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน
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ที่ตั้งไว เนื่องจากผูที่มีคุณวุฒิสูงเปนผูที่มีความคิด มีปญญา และมีวิสัยทัศน จะสามารถสราง
ประสิทธิผลใหเกิดกับองคการ สอดคลองกับงานวิจัยของเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2539: 5)
และสอดคลองกับงานวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอคุณภาพการศึกษาประชาบาล พบวาวุฒิการศึกษามีผลตอคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร; สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ; และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2527: 70-71) และสอดคลองกับงานวิจัยของเพนดเลย
(Pendley. 1985: 98) พบวาวุฒิการศึกษามีผลตอการบริหารงานของโรงเรียนใหบรรลุความสําเร็จ
เปนอยางมาก สอดคลองกับงานวิจัยของสมจิตร อุดม (2547: 108) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาภาคใต พบวาวุฒิการศึกษาเปนตัวแปรที่
สําคัญมากในกลุมครูที่สงผลตอดัชนีวัดความรู ความสามารถ และศักยภาพของบุคคลในการปฏิบัติ
หนาที่ความรับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถานศึกษา มีความเกี่ยวของสัมพันธกับความสําเร็จของ
โรงเรียน นอกจากนี้ถวิล ประเสริฐศรี (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนอาชีวศึกษาในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนเขตการศึกษา 11 พบวาบทบาทของผูบริหาร
ตามความคิดเห็นของครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตางกัน
2.2 ครูที่มีประสบการณการสอนตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากประสบการณเปนตัวแปรหนึ่งที่มีผลตอการปฏิบัติงาน จากทฤษฎี
การเรียนรูทางสังคมแบนดูรา มีแนวคิดวาบุคคลเรียนรูเงื่อนไขตางๆ ทําใหเกิดความเชื่อความ
คาดหวังตางกันตามประสบการณของแตละคนที่ไดรับมา ทําใหบุคคลตัดสินใจที่จะเลือกกระทําสิ่งใด
เพื่อใหเกิดผลที่ตนมุงหวัง (สายัณห มามีไชย. 2543: 81) โดยประสบการณการทํางานเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหการบริหารประสบความสําเร็จหรือบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ผูที่มี
ประสบการณในการทํางานสูงยอมมีความสามารถในการทํางานมากกวา (เมตต เมตตการุณจิต.
2547: 173 -174) สอดคลองกับแนวคิดของกริฟฟน (พโยม ชมพูแสง. 2549: 104; อางอิงจาก
Griffin. 1996: 21-22) กลาววา ทักษะการบริหารจะตองเรียนรูมาจากประสบการณ นักบริหาร
สวนใหญกาวขึ้นสูตําแหนงจากการทํางานที่หลากหลายเปนการสรางเสริมประสบการณติดตอกันมา
ผูบริหารที่เผชิญกับการแขงขันทางการบริหารในหลายรูปแบบไดพัฒนาประสบการณจนเกิดความ
รอบรู ซึ่งไมสามารถหาไดจากตํารา เชนเดียวกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ; และ ชัยยศ สันติวงษ
(2533: 54) กลาววา ประสบการณการทํางานเปนตัวแปรสําคัญซึ่งมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรม
การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน เพราะเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคลใน
โรงเรียน นอกจากนี้ กันยา สุวรรณแสง (2536: 81-82) ไดเสนอความคิดเห็นวา ประสบการณ
ยอมกอใหเกิดความรู ความชํานาญ ทักษะ ทัศนคติ ทุกคนไดรับประสบการณไมเทาเทียมกัน ผูที่มี
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ประสบการณมากกวาจะเรียนรูและปฏิบัติงานไดผลสําเร็จไดดีกวาผูมีประสบการณนอย สอดคลอง
กับแนวคิดของอเนก ธรรมนิต (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทางวิชาการของครูโรงเรียน
คาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน พบวาครูที่มี
ประสบการณในการสอนตางกัน มีการพัฒนาทางวิชาการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
สวนสุพล อนามัย (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษา การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน
โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบวาการเปรียบเทียบการจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู จําแนกตามประสบการณในการสอน พบวาทั้งโดยรวมและ
รายดานมีการปฏิบัติแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่มีประสบการณ
ในการสอนมากมีการปฏิบัติมากกวาครูที่มีประสบการณในการสอนนอย

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1) ผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากร
ใหมีทักษะความรูความสามารถในดานการบริหารหลักสูตร เพื่อใหการบริหารการจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามเปาหมายของการศึกษา
2) ผูบริหารและหนวยงานควรสนับสนุนใหสถานศึกษาเห็นความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรอยางตอเนื่อง โดยการจัดทําแผนในการจัดอบรมพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจ โดยเฉพาะ
ดานการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เปนการพัฒนาความรูความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน
1)
สอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ในดาน
การพัฒนาการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น
2) ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ไดแก ศักยภาพในการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผูบริหาร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
.....................................................................................................................................................
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับ นี้จัด ทํา ขึ้น เพื่อ สอบถามครูใ นโรงเรีย นเอกชนสอนภาษาจีน สัง กัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียน
เผยอิง โรงเรียน พระโขนงวิทยา โรงเรียนคลองเตยวิทยา และโรงเรียนผดุงกิจวิทยา
2. แบบสอบถามฉบับ นี้จัดทําขึ้น โดยมีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ ศึก ษาการบริห ารการจัด การเรีย น
การสอน ใน 4 ดาน ไดแก การบริหารหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมสงเสริม
วิชาการ และการวัด และประเมินผลการเรียนรู
3. คําตอบที่ไดจะเปนประโยชนตอผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในการปรับปรุงการ
บริหาร การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนเองที่มีความบกพรองใหดียิ่งขึ้น และไมมีผลกระทบ
ตอการปฏิบัติงานของผูใดทั้งสิ้น จึงขอความกรุณาจากทานตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความ
เปนจริง
4. แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ผูวิจัยขอรับรองวา คําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับและใชในการวิจัยเทานั้น หวังวา
จะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นางชลาลัย อานามวัฒน
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงใน ( ) ที่เปนจริงเกี่ยวกับตัวทานหนาขอความตอไปนี้
1. ระดับการศึกษา
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี
2. ประสบการณในการสอน
( ) ประสบการณนอยกวา 10 ป
( ) ประสบการณตั้งแต 10 ป ขึ้นไป
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3ลงในชองทางขวามือของทานตามระดับการปฏิบัติ ใหตรงกับความ
คิดเห็น
ของทานมากที่สุด ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

หมายถึง ระดับการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนการสอน
เปนประจําอยูเสมอหรือบอยที่สุด
หมายถึง ระดับการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนการสอน
บอยครั้งแตไมเปนประจํา
หมายถึง ระดับการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนการสอน
เปนครั้งคราว
หมายถึง ระดับการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนการสอน
นอยหรือนานๆ ครั้ง
หมายถึง ระดับการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนการสอน
นอยมากหรือไมปฏิบัติเลย
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ระดับการปฏิบัติ
ที่

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

การบริหารการจัดการเรียนการสอน
การบริหารหลักสูตร
โรงเรียนจัดประชุมชี้แจง/อบรมเพื่อทําความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษา
ใหมีความรูในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
โดยวิธีการตางๆ เชน การจัดประชุมชี้แจง
การจัดอบรม การจัดสัมมนา เปนตน
โรงเรียนสงเสริมใหจัดทําหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตรอยางพอเพียงและครบ
ทุกระดับชั้น
โรงเรียนจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของกับชุมชนและ
ทองถิ่น
โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรเพือ่ เปนการตอบสนอง
ความตองการของผูเรียนและทองถิ่น
โรงเรียนบริหารการใชหลักสูตรเพื่อใหเนือ้ หา
ครอบคลุมเชือ่ มโยงกันตามมาตรฐานในหลักสูตร
โรงเรียนสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
โรงเรียนจัดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดยมี
การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการใช
หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนมีการนําขอมูลจากการประเมินผลการใช
หลักสูตรมาพัฒนาใหมีความเหมาะสมกับ
โรงเรียน

มาก
ที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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ระดับการปฏิบัติ
ที่

การบริหารการจัดการเรียนการสอน

11. โรงเรียนจัดครูเขาสอนตรงตามวุฒิการศึกษา
12. โรงเรียนจัดครูเขาสอนตรงตามความสามารถและ
ความถนัด
13. โรงเรียนจัดใหครูมีสวนรวมในการจัดทํา
ตารางสอนและจัดครูเขาสอน
14. โรงเรียนจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม
ในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
15. โรงเรียนสนับสนุนใหครูทําการสอนดวยวิธี
การสอนที่หลากหลาย
16. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
17. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติและฝกประสบการณตรง
18. โรงเรียนสนับสนุนใหครูจัดทําแผนพัฒนาผูเรียน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
19. โรงเรียนสนับสนุนใหครูจัดแผนการสอนและ
บันทึกการสอน
20. โรงเรียนสนับสนุนใหครูใชสอื่ และเทคโนโลยี
ประกอบการสอน
21. โรงเรียนสนับสนุนใหครูสอนซอมเสริมเพื่อพัฒนา
ความรูความสามารถของผูเรียน
22. โรงเรียนสนับสนุนใหครูทําการวิจัยในชั้นเรียน
และนําผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน
23. โรงเรียนมีการสังเกตการสอนและนําผลการ
สังเกตมาพัฒนาการสอนของครู

มาก
ที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอย
ที่สุด

118
ระดับการปฏิบัติ
ที่

การบริหารการจัดการเรียนการสอน

24. โรงเรียนมอบหมายใหครูรับผิดชอบในการจัด
กิจกรรมสงเสริมวิชาการ
25. โรงเรียนสนับสนุนใหครูนํานักเรียนไปรวมงาน
แขงขันทางวิชาการที่หนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น
26. โรงเรียนสนับสนุนใหครูและนักเรียน
จัดนิทรรศการ
27. โรงเรียนสนับสนุนใหครูและนักเรียนจัดการ
ประกวดแขงขันทางวิชาการตาง ๆ
28. โรงเรียนสนับสนุนใหครูและนักเรียนทําโครงงาน
29. โรงเรียนเปดโอกาสใหครูและนักเรียน
แสดงความสามารถทางทักษะวิชาการ
30. โรงเรียนเปดโอกาสใหครูและนักเรียนเปนสมาชิก
ในกิจกรรมชมรมตาง ๆ
31. โรงเรียนจัดทําเอกสารกิจกรรมตาง ๆ ใน
โรงเรียนเผยแพรแกผูปกครองและชุมชน
32. โรงเรียนใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมสงเสริมวิชาการ
33. โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชน
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริมทางวิชาการ
34. โรงเรียนมีการประเมินการจัดกิจกรรมสงเสริม
ทางวิชาการ
35. โรงเรียนมีการนําผลการประเมินการจัดกิจกรรม
สงเสริมทางวิชาการไปใช
36. โรงเรียนจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรู
ตามหลักสูตร
37. โรงเรียนกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ไวชัดเจน
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38. โรงเรียนจัดอบรมครูเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
39. โรงเรียนสงเสริมใหครูสรางและปรับปรุงพัฒนา
แบบทดสอบในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู
40. โรงเรียนสงเสริมใหครูวิเคราะหแบบทดสอบและ
จัดทําแบบทดสอบมาตรฐาน
41. โรงเรียนจัดทําคลังขอสอบ
42. โรงเรียนกําหนดระยะเวลาของการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของแตละกลุมสาระ
อยางชัดเจน
43. โรงเรียนชี้แจงนักเรียนทุกครั้งในการประเมินผล
การเรียนรูโดยตองมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนผาน
เกณฑตามทีห่ ลักสูตรกําหนด
44. โรงเรียนสนับสนุนใหผูปกครองเขามาสวนรวมใน
การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
45. โรงเรียนจัดทําขอมูลสถิติ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไวเปนหลักฐาน
46. โรงเรียนสงเสริมใหครูทําการวัดและประเมินผล
ดวยวิธีการทีห่ ลากหลาย
47. โรงเรียนควบคุมและดําเนินการวัดผลการเรียน
อยางมีระบบและถูกตองตามระเบียบที่วางไว
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