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 บทคดัย่อ   

 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสวสัดิการท่ีโรงเรียนได้จัดสรรให้กับครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษและศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความสุขของครูสอนวชิาภาษาองักฤษในโรงเรียน
ท่ีมีการเรียนการสอนแบบ English program ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยกลุ่มตวัอยา่งใน
การศึกษาคร้ังน้ีคือครูสอนวิชาภาษาองักฤษทั้งหมด 276 คน จาก 12 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นครูชาวไทย 
100 คน และ ครูชาวต่างชาติ 176 คน และใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล 
ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ และ ปัจจยัท่ีไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อระดบัความสุขของครูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลจะใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) อธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีเก็บรวมรวมได ้โดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนการวิเคราะห์ระดบัความสุขของครูจะ
ใชม้าตราวดัของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) และ ใชว้ิธีรวมค่าคะแนนความสุขจากตวัช้ีวดั 2 ปัจจยั นั้นคือ 
ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ และ ปัจจยัท่ีไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจ และ การวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งครูท่ี
สอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยและชาวต่างชาติกบัความคิดเห็นในปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อความสุข
ของครูสอนวชิาภาษาองักฤษจะใชท้ฤษฎีการวเิคราะห์ Independent Sample T-test  
 ผลการวิจยัพบวา่ ครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยและต่างชาติมีความพึงพอใจ
กบัสวสัดิการท่ีทางโรงเรียนจดัสรรให้ และ สวสัดิการท่ีครูสอนวิชาภาษาองักฤษตอ้งการ 3 อนัดบั
แรกคือ สวสัดิการรักษาพยาบาล สวสัดิการค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม สวสัดิการสิทธิการลาเช่นลาป่วย 
ลาคลอด ลากิจ ลาพกัผ่อน ลาไปศึกษาต่อ และโบนสัคิด ตามล าดบั โดยจากการส ารวจถึงปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความสุขของครูแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยัใหญ่ คือ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และ ปัจจยัท่ีไม่ใช่ดา้น



 

จ 

เศรษฐกิจผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียล าดับสุดท้ายคือปัจจยัด้านหน้ีสินโดยมีค่า
คะแนนเฉล่ีย 2.46 และ ปัจจยัท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียล าดบัแรกคือปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างานมี
อิทธิพลท่ีท าให้ครูสอนวิชาภาษาองักฤษมีความสุขมากท่ีสุดโดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.55 นอกจากนั้น
ผลการศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อความสุข ระหว่างครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติโดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ T-test โดยผลการศึกษา 
พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความสุขของ ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ  ความ
พึงพอใจกบัรายไดอ่ื้นๆนอกเหนือจากเงินเดือนประจ า  รายไดท่ี้ไดรั้บมีความเพียงพอในการด ารงชีวิต
ประจ าวนั  ความพึงพอใจกับรายได้โดยรวมท่ีได้รับ ความพึงพอใจกบัการออมเงินในแต่ละเดือน  
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี  อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนการสอน  ความพึง
พอใจในการสอน  นโยบายของรัฐ และระดบัความพึงพอใจกบัสวสัดิการท่ีโรงเรียนจดัสรรให้กบัครู
สอนวชิาภาษาองักฤษของครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ียไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึง
หมายความว่าครูสอนวิชาภาษาองักฤษทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความเห็นพร้องกนักบัประเด็น
เหล่าน้ี และเม่ือแปลผลระดบัความสุขของทั้งสองกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทย
มีความสุขนอ้ยกวา่ ครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติ 
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ABSTRACT 

This research aims to study welfare provided by schools for English teachers who are both 
Thais and Foreigners and factors affecting the happiness of English teachers at schools where they 
provide English programs to students in Mueang District, Chiang Mai, Thailand. Therefore, this 
study in terms of controlling conditions of research is by survey , in terms of time is cross- sectional 
and in terms of purpose is applicable .The sample consisted of 343 individuals (12 English school 
teachers) of the statistical population whom were surveyed at random, but we collected a sample of 
276 (80%) out of 343 English teachers. Search-tools included a demographic questionnaire, 
including individual and job characteristics, economic and non-economic factors.The data was 
analyzed by using descriptive statistics. We used  the Likert scale to measure happiness levels of 
English teachers ,and analyzed the difference of all factors between Thai English teachers and 
Foreign English teachers by using T-test .This study found that most English teachers were satisfied 
with their welfare ,and the three components that English teachers wanted most were healthcare, 
training benefits and holiday entitlement respectively. The less-satisfied economic factor that 
influenced on happiness was debt factor ,and the strong-satisfied non-economic factor that 
influenced on happiness was relationships in the workplace .In comparisons between Thai English 
teachers and Foreign English teachers, the mean difference score between Thai English teachers and  
Foreign English teachers over salary satisfaction, saving satisfaction, the safety environment in 
workplace, teaching satisfaction, government policy, and welfare satisfaction were insignificant. 


