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บทคดัย่อ  

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ  เปรียบเทียบความคิดเห็น  และ

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลกรณีครูชาวจีนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนจังหวัด

ปทุมธานี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูสอนภาษาจีนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน

จังหวัดปทุมธานี จ านวน 77 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ส่วนสถิติที่ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

ใช้วิธกีารวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลกรณีครูชาวจีนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เอกชนจังหวัดปทุมธานี  โดยรวมทั้ง 6 ด้าน มีค่าเฉล่ียในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือด้านการก าหนดค่าตอบแทน ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือด้าน

การประเมินการปฏบัิติงาน 

ผลการเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกบัสภาพการบริหารงานบุคคลกรณีครูชาวจีนใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนจังหวัดปทุมธานีทั้ง 6 ด้าน ระหว่างครูสอนภาษาจีนที่มีเพศและอายุ

ต่างกนั พบว่า ไม่แตกต่างกนั 

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลกรณีครูชาวจีนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เอกชนจังหวัดปทุมธานี พบว่าโรงเรียนควรมีนโยบายและแผนในการบรรจุและแต่งตั้งครูสอน

ภาษาจีนที่เป็นคนเช้ือชาติจีน   ควรแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาครูสอนภาษาจีนที่เป็นคนเช้ือชาติ

จีนร่วมด้วย   ควรให้การดูแลและเอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของครูจีน ควรให้ครูจีนมีส่วนร่วม

ในการประเมินผลการปฏบัิติงาน  ควรส่งเสริมและพัฒนาครูจีนด้านความรู้และการสอน และควร

ระบุเง่ือนไขในการให้ครูจีนออกจากงานไว้ในสญัญาจ้าง 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to study the conditions, the comparison of 

opinions, and personnel development management of Chinese teachers of private basic 

schools in Pathumthani province. A sample of 77 Chinese teachers was selected and the 
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research tools used to collect the data were a set of questionnaires and in-depth- interview. 

The data were analyzed by 6 statistics methods: percentage, mean, standard deviation, T-

test, F-test and content analysis. 

The findings were as follows:  

The conditions of personnel management of Chinese teachers in private basic 

schools in Pathumthani province for all six dimensions were in high level. The highest 

dimension average was the wages whereas the lowest was job performance.  

In comparison the opinions towards the personnel management of Chinese 

teachers in private basic schools in Pathumthani province, it was found that there was no 

difference opinion among Chinese teachers who have difference age and sex.   

With regards to the personnel management development for Chinese teachers in 

private basic schools, it was recommended that schools should have policy and plans for 

Chinese nationality teachers’ recruitment. In addition, there should have both Chinese and 

Thai nationality committee for admission. The committee must involve in taking good care 

of Chinese teachers and supporting them to develop not only knowledge but also teaching 

techniques which details are exactly specified in the work contract agreement.      

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ประเทศจีนได้รับต าแหน่งมหาอ านาจทางด้านเศรษฐกิจในอันดับที่ 2 ของโลก ซ่ึงมี

อิทธิพลมาก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ซ่ึงเมื่อจีนได้ก้าวขึ้ นมาเป็นผู้กุม

ชะตาโลกอย่างชัดเจนเช่นนี้  ท าให้เส้นทางทุกสายต่างหล่ังไหลเข้ามายังประเทศจีน จีนจึงกลายเป็น 

“ศูนย์กลาง” ของทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกจิที่สงูที่สดุในโลก เม่ือรวม

กบัจ านวนประชากรกว่าพันล้านคน และการย้ายถิ่นฐานของชาวจีนไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก ท า

ให้ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีการใช้กันมากที่สุดภาษาหน่ึง ที่ส าคัญภาษาจีนได้รับการยอมรับให้เป็น

หน่ึงในภาษาราชการของโลก และประเทศไทยกม็ีการท ามาค้าขายกันกีบจีนในหลายด้าน และมี

ความใกล้ชิดในด้านเผ่าพันธุ์กับชาวจีนกันเป็นอย่างย่ิง จึงท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างคนทั้ง

สองชาติมีความส าคัญและเพ่ิมมากขึ้ นๆในแต่ละปี  จึงยืนยันได้ว่าโลกยุคปัจจุบัน ล าพังแค่ 

“ภาษาอังกฤษ” เพียงภาษาเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะฉะน้ัน ถ้าหากต้องการเป็นคนที่ “มี

คุณภาพ” และประสบความส าเรจ็อย่างรวดเรว็ในชีวิต จึงจะต้องมี “ภาษาจีน” เป็นทกัษะติดตัว 

และเป็นใบเบิกทางสู่อนาคตอนัรุ่งโรจน์อกีด้วยจนอาจจะเรียกได้ว่า หากใครที่มีทกัษะภาษาจีนติด

ตัวจะกลายเป็น “ของมีค่า” ที่ทุกหน่วยงานล้วนต้องการ  

การเรียนภาษาจีน มีหลากหลายวิธีให้เลือก ทั้งเรียนกับครูชาวจีนโดยตรงในประเทศ 

เรียนกบัครูที่ประเทศจีน เรียนผ่านสื่อออนไลน์ หรือเรียนตามสถาบันการศึกษาที่มีครูชาวไทยเป็น
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ผู้สอน แต่การ “เลือก” เรียนหลักสูตรที่ มีคุณภาพ เรียนแล้วมีการติดตาม มีการวัดผล 

ประเมินผล และ สามารถ “ใช้งาน” ได้จริงๆ น้ันเป็นเร่ืองที่ มีความส าคัญเป็นอย่าง

มาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากได้เรียนในหลักสตูรที่ “สร้างโอกาส” ให้กบัชีวิตได้จริง 

ขณะที่กระแสการเรียนการสอนภาษาจีนก็ทะยานสูงถึงขีดสุดเพ่ือตอบสนอง

สถานการณ์ที่จีนก าลังทะยานสู่ชาติอ านาจ อันส่งผลโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจทั่วโลก ด้านไทย

น้ันกม็ีการตอบสนองสถานการณ์ดังกล่าว โดยจากการวิจัยการเรียนการสอนภาษาจีนช้ินล่าสุด 

ระบุมีผู้เรียนภาษาจีนทั่วประเทศ มากถึง 5,670,000 คน มากกว่าประมาณการณ์ทั่วไป ที่ระบุไว้

กว่า 300,000 คน  ขณะที่รัฐบาลกต็อบสนองด้วยการก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการ

สอนภาษาจีน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศด้วย และอน่ึงชาติไทยในฐานะที่มี

ประชาชนเช้ือสายจีน เป็นจ านวนมาก ทั้งเป็นชาติเพ่ือนบ้าน มีบรรยากาศความรู้สึกที่ใกล้ชิดกัน

ทางวัฒนธรรม ด าเนินสัมพันธภาพฉันท์มิตรกับจีนมากว่า 30 ปี ดูไม่น่ามีปัญหาในเร่ืองการ

พัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนภาษาจีน ทว่า ณ ปัจจุบัน ในวงการเรียนการสนภาษาจีนและ

วงการที่เกี่ยวข้องกบัการใช้บุคลากรด้านน้ี ต่างปรารภกนัถึงความขาดแคลนบุคลากร และบุคลากร

ที่ไร้คุณภาพ 

ศาสตราจารย์ ดร.เขียน ธีระวิทย์ แห่งศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ได้ท าการวิจัยเพ่ือหาค าตอบและหนทางขจัดปัญหาที่เปรียบเสมือนเป็น “หลุมด า” 

ที่แผ่คลุมอยู่ทั่วเวทีการเรียนการสอนภาษาจีน ผ่านการวิจัยชุดใหญ่ “การเรียนการสอนภาษาจีน

ในประเทศไทย” การวิจัยดังกล่าว ซ่ึงท่านอาจารย์เขียนเป็นผู้ดูแลในฐานะประธานโครงการน้ี มี

เป้าหมายส ารวจข้อเทจ็จริง สภาพการณ์ที่ เป็นอยู่ในระบบการเรียนการสอนทั่วประเทศ ทุก

ระดับช้ัน จากช้ันอนุบาล ถึงอุดมศึกษา ไปถึงการศึกษานอกระบบ ตลอดจนส ารวจเง่ือนไขปัจจัย

ส าคัญต่างๆที่โยงใยส่งผลสู่การสร้างคุณภาพในการเรียนการสอนภาษาจีน ทั้งภมิูหลังความเป็นมา 

นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และความร่วมมือระหว่างไทย-จีน เป็นต้น(หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการออนไลน์. 27 ตุลาคม 2551. ไขปริศนา “หลุมด า” ในการเรียนการสอนภาษาจีนใน

ประเทศไทย.  

(http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID= 9510000127646) 

จากความส าคัญของภาษาจีนดังกล่าว ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาเร่ืองการบริหารงานบุคคล

กร     ชาวจีน               พ้ื ฐ   องเอ ช จังหวัด         ใน 6 ด้าน คือ ด้านนโยบาย

และแผนการบริหารงานบุคคล ด้านการบรรจุและแต่งตั้ง ด้านการก าหนดค่าตอบแทนและ

สวัสดิการ ด้านการประเมินการปฏบัิติงาน ด้านการพัฒนาครูและด้านการให้ออกจากงาน 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เ พ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลกร     ชาวจีน               

พ้ื ฐ   องเอ ช จังหวัด         
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2. เ พ่ือ เปรียบเทียบความคิด เห็นในการบ ริหารงานบุคคลกร   รูชาว จีน

                    ฐ   องเอ ช จังหวัด         ระหว่างครูที่มีเพศ อายุ ระดับการจัด

การศึกษา และประสบการณ์ต่างกนั 

3. เ พ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนางานบุคคลกร     ชาวจีน               

พ้ื ฐ   องเอ ช จังหวัด         

 

วิธีการศึกษา   

   ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูชาวจีนใน             พ้ื ฐ   องเอ ช 

จังหวัด         จากโรงเรียนเอกชนจ านวน 77 โรงเรียน และมีครูจีน จ านวน 135 คน โดย

แบ่งเป็นครูระดับช้ันอนุบาลจ านวน 7 คน ครูระดับช้ันประถมศึกษา 35 คน ครูระดับช้ัน

มัธยมศึกษา 35 คน รวมทั้งสิ้น 77 คน 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม คือ แบบสอบถามครูชาวจีน เกี่ยวกับ

สภาพการบริหารงานบุคคลกร     ชาวจีน               พ้ื ฐ   องเอ ช จังหวัด        

ด้านนโยบายและแผนการบริหารงานบุคคล ด้านการบรรจุและแต่งตั้ ง ด้านการก าหนด

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการประเมินการปฏบัิติงาน ด้านการพัฒนาครูและด้านการให้ออก

จากงาน 

 

การสรา้งเครือ่งมือ 

เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจัยคร้ังน้ี มี วิธีด าเนินการ ดังน้ี ผู้วิจัยศึกษา

เอกสาร ทฤษฎี แนวคิด  ที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารงานบุคคล กรณีครูชาวจีนในสถานศึกษาเอกชน 

จังหวัดปทุมธานี ด้านนโยบายและแผนการบริหารงานบุคคล ด้านการบรรจุและแต่งตั้ง ด้านการ

ก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการประเมินการปฏบัิติงาน ด้านการพัฒนาครูและด้านการ

ให้ออกจากงาน จากน้ันสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัยให้ครอบคลุม

วัตถุประสงค์และการนิยามศัพท์ จากน้ันได้น าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence = IOC) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูชาวจีน                

พ้ื ฐ   องเอ ช จังหวัดนุนทปุรีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 30 คน  จากน้ันน ามา

วิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ันด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าความ

เช่ือมั่นแบบสอบถามเทา่กบั 0.972 

 

1177



การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ขอหนังสือจาก

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล

และส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ และแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 77ฉบับ ครูชาวจีน

จ านวน77 ฉบับ เกบ็ข้อมูลกลับคืนได้ จ านวน 77 ฉบับ ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามได้แบบสอบถามส าหรับครูชาวจีน 77 ฉบับ  

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

Analysis of Variance)  

 

สรุปผลการวิจยั  

การวิจัยเร่ือง การบริหารงานบุคคล กรณีครูชาวจีนในสถานศึกษาเอกชน จังหวัด

ปทุมธานี สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี  

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สถานศึกษา    พ้ื ฐ   องเอ ช จังหวัด         พบว่า ความคิดเหน็ของครู ด้านนโยบายและ

แผนการบริหารงานบุคคล ด้านการบรรจุและแต่งตั้ง ด้านการก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ด้านการประเมินการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาครูและด้านการให้ออกจากงาน พบว่าโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าโรงเรียนให้ความส าคัญเร่ืองนโยบายและ

แผนในการรับสมัครครูสอนภาษาจีนที่เป็นคนเช้ือชาติจีน การบรรจุและแต่งต้ังครูสอนภาษาจีนที่

เป็นคนเช้ือชาติจีนเพ่ือท าหน้าที่สอนภาษาจีนให้กับนักเรียนอย่างต่อเน่ือง การก าหนดค่าจ้าง

เงินเดือนของครูจีนอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการหรือสถานศึกษา การ

ประเมินผลการปฏบัิติงานของครูจีนในรูปของคณะกรรมการ การสร้างแรงจูงใจด้วยการประกาศ

ยกย่องหรือมอบรางวัลให้ครูจีนที่ประสบผลส าเร็จจากการพัฒนาตนเองและการมีระเบียบหรือ

เง่ือนไขในการให้ครูจีนออกจากงานชัดเจน  

 เร่ืองที่ควรปรับปรุง คือ นโยบายและแผนในการก าหนดค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ

ของครูจีนอย่างเหมาะสม การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาครูสอนภาษาจีนที่เป็นคนเช้ือชาติจีน 

การพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือนแก่ครูจีนอย่างเหมาะสมโปร่งใสและยุติธรรม 

การให้ครูจีนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏบัิติงานของตนเองและครูจีนมีสิทธิ์ร้องเรียนขอ

ความเป็นธรรมในกรณีที่โรงเรียนให้ออกจากงาน 

2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเหน็ของครูจีนด้านนโยบายและแผนการ

บริหารงานบุคคล ด้านการบรรจุและแต่งตั้ง ด้านการก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการ
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ประเมินการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาครูและด้านการให้ออกจากงาน จากการศึกษาการ

บริหารงานบุคคลกร     ชาวจีน               พ้ื ฐ   องเอ ช จังหวัด         โดยจ าแนก

ตามเพศ อายุ ระดับการจัดการศึกษาและประสบการณ์ท างาน พบว่าไม่แตกต่างกนั 

  

ขอ้เสนอแนะ 

  โรงเรียนควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาครูสอนภาษาจีนที่เป็นคนเช้ือชาติจีนใน

การพิจารณาหลักสูตรการเรียนการสอนการบรรจุแต่งตั้งครูชาวจีนและควรมีการพิจารณาความดี

ความชอบในการเล่ือนขั้นเงินเดือนแก่ครูจีนตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ความ

ตั้งใจในการท างานมากกว่าในปัจจุบัน  
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