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กติติกรรมประกาศ 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของ ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล  อาจารยท์ี่
ปรึกษาหลกั และ ผศ.ดร.กญัญสุ์ดา น่ิมอนุสสรณ์กุล อาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม ที่ไดเ้สียสละเวลาในการให้
ความรู้ ค  าช้ีแนะ และค าปรึกษาที่เอ้ือต่อการศึกษาคน้ควา้ อีกทั้งใหค้วามช่วยเหลือและใหค้วามกรุณา
เก้ือกูลตรวจทานแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆของงาน ส่งผลท าให้การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จ
สมบูรณ์มากยิง่ขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยค์ณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ประสิทธ์ิประสาท
ความรู้ทางวิชาเศรษฐศาสตร์ให้แก่ผูเ้ขียน และขอขอบพระคุณเจา้หน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ทุกท่าน 
บรรณารักษ์ห้องสมุด และบุคลากรทุกท่านที่อ  านวยความสะดวกและให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ
ตลอดเวลาในการศึกษา 

ขอขอบคุณผูอ้  านวยการ ครูคณาจารย ์และบุคลากรในโรงเรียนที่ไดเ้ขา้เก็บขอ้มูล ที่ไดช่้วยเหลือใน
การให้ค  าแนะน าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่ผลต่อความสุขของครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษ และเพื่อนนักศึกษาปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตร 1 ปี) ที่ให้ค  าแนะน า ช่วยเหลือ 
และใหก้ าลงัใจจนการศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จไดส้มบูรณ์ 

ผูเ้ขียนขอร าลึกถึงพระคุณบิดามารดาและครอบครัวที่ไดว้างรากฐานของชีวิต  การศึกษา  และเป็น
ก าลงัใจในการศึกษามาโดยตลอด 

ผูเ้ขียนคาดหวงัว่าผลของการศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่ผูอ้อกนโยบาย โรงเรียน และ ตลอดจนผูส้นใจ
ทัว่ไป หากส่วนใดส่วนหน่ึงของการคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีขอ้ผดิพลาด  ผูเ้ขียนขอนอ้มรับและกราบขอ
อภยัไว ้ณ ที่น้ี 
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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษ  
  ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผู้เขียน นายวสุิวฒัน์   วรรณมะกอก 

ปริญญา เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

คณะกรรมการทีป่รึกษา ผศ.ดร.รสริน โอสถานนัตก์ุล     อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
 ผศ.ดร.กญัญสุ์ดา น่ิมอนุสสรณ์กุล อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

 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. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การท างานอยา่งมีความสุข (Happiness at the workplace)นั้นเป็นส่ิงท่ีพนกังานในทุกสาขาอาชีพในทุก
องคก์รมีความปรารถนาและยิ่งเม่ือความสุขท่ีหาไดน้ั้นมาจากการท างานและหาไดใ้นสถานท่ีท างาน
แลว้นั้นก็จะยิ่งท าให้เกิดความรู้สึกผูกพนั ซ่ึงแทนท่ีจะท างานให้เสร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมายตามงาน
นั้นๆไป แต่กลบัมีความสุขท่ีไดอ้ยู่ท่ีท  างาน เปรียบดงัเสมือนว่าองค์กร หรือ สถานท่ีท างานนั้นเป็น
บา้นหลงัท่ีสอง 

นิยาม “คุณภาพชีวิตการท างาน” ตามท่ี เดวิด (Davis ,1977 อ้างใน ชัยอนันต์ รีชีวะ , 2544) ซ่ึงเป็น
บุคคลแรกท่ีน าค าวา่คุณภาพชีวิตมาท าการศึกษา โดยไดใ้ห้ค  านิยามนิยามไวว้่า การท างานควรจะให้
ความส าคญัในมิติท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์ซ่ึงส่วนใหญ่ถูกละเลยทั้งทางปัจจยัดา้นเทคนิค และ
ปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์ในการออกแบบการท างาน” นอกจากน้ี เมอร์ตอน (Merton,1977 อา้งใน ชัย
อนันต์ รีชีวะ, 2544) ยงัได้เพิ่มมิติด้านจริยธรรมเข้าไปในนิยามของคุณภาพชีวิตการท างานด้วย
กล่าวคือ “คุณภาพชีวิตเป็นค าท่ีให้ความหมายท่ีกวา้งและครอบคลุมทุกเร่ืองทั้งทางจริยธรรมในการ
ท างานและสภาพในท างานโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินสภาพการท างาน ความพอใจและความไม่
พอใจในการท างานของพนกังาน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต และการไดรั้บการยอมรับใน
สังคมนั้นจะมีผลต่อความมัน่คง และความมีเสถียรภาพทางสังคม 

นอกจากน้ีองค์การสหประชาชาติ (United Nations, 2009) ได้เร่ิมโครงการพฒันาดัชนีการพฒันา
มนุษย์ หรือท่ีเรียกว่า Human Development Index (HDI) โดยมีแนวคิดในการวดัคุณภาพชีวิตหรือ
ความอยู่ดีมีสุขของคนท างานว่าไม่ควรเน้นในการให้ความส าคัญในเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว
ยกตวัอย่างเช่น รายได้หรือผลผลิต เป็นต้น แต่ควรท่ีจะวดัด้วยตวัช้ีวดัทางด้านสังคมด้วย ซ่ึงเป็น
ปัจจยัพื้นฐานในการพฒันามนุษย ์โดยประกอบด้วย 3 ดา้น ไดแ้ก่ การมีชีวิตท่ียืนยาว  ความรู้ และ
มาตรฐานความเป็นอยู ่ 
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วชิาชีพครูก็เป็นอาชีพหน่ึงในหลายอาชีพเช่นเดียวกนัท่ีพึงปรารถนาท่ีจะท างานอยา่งมีความสุขเพราะ
เม่ือครูท างานอยา่งมีความสุขก็อาจจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้เกิดความตอ้งการท่ีจะประกอบวิชาชีพครู
มากข้ึนแต่ จากการรายงานโดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบวา่ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมาก โดย
สังเกตไดจ้ากสถิติการขาดแคลนครูและผลการสอบยอ้นหลงั 3 ปี (ปี 2555 – ปี 2557 ) ตามสาขาวิชาท่ี
ขอยกเวน้การมีใบประกอบวชิาชีพครู 5 อนัดบัวชิาหลกั ดงัน้ี 
ตำรำงที1่.1 สถิติการขาดแคลนครูและผลการสอบยอ้นหลงั 3 ปี (ปี 2555 – ปี 2557 ) 

                   หน่วย : คน 
ท่ี วชิา ขาดแคลน

ปัจจุบนั 
สถิติยอ้นหลงั 3 ปี 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
สมคัร สอบได ้ สมคัร สอบได ้ สมคัร สอบได ้

1 คณิตศาสตร์ 4,488 6,454 181 5,875 353 9,001 1,907 
2 ภาษาองักฤษ 4,322 10,280 2,265 8,227 417 10,631 2,178 
3 วทิยาศาสตร์ 2,415 11,460 1,563 9,732 518 13,316 3,309 
4 ฟิสิกส์ 835 1,458 41 963 71 1,240 251 
5 ชีววทิยา 825 1,891 603 949 114 1,573 432 
ท่ีมา:ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านกัพฒันาระบบบริหารบุคคลและนิติการ 
(กผอ.สพร.สพฐ.) (2557) 

ดงัตารางท่ี 1.1 จะเห็นไดว้า่ บุคลากรทางดา้นวิชาภาษาองักฤษ เป็นบุคลากรท่ีมีตอ้งการในล าดบัแรกๆ 
ซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น สะทอ้นให้เห็นว่าในปัจจุบนัได้เกิดปัญหาบาง
ประการท่ีส่งผลต่อการประกอบอาชีพครูสอนวิชาภาษาองักฤษและสาเหตุของปัญหานั้นอาจเกิดจาก
การท่ีครูสอนวิชาภาษาองักฤษนั้นไม่มีความสุขในการท างาน และปัญหาการไม่มีความสุขในการ
ท างานของครูสอนวิชาภาษาองักฤษอาจเกิดจากปัจจยัท่ีหลากหลายเน่ืองจากการประกอบวิชาชีพครู
เป็นอาชีพท่ีเส่ียงต่อการมีความเครียดในการท างาน นอกจากน้ีปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและไม่ใช่ทาง
เศรษฐกิจ อาจเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ครูมีความสุขน้อยลง ปัจจยัเหล่าน้ีจึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้
ความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษของเด็กไทยอยู่ในระดบัทา้ยของเวทีโลก โดยจากผลการ
ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาทางด้าน ภาษาองักฤษ English Proficiency Index (EF EPI2014 ) 
ประจ าปี 2557 ซ่ึงไดท้  าการทดสอบการใชภ้าษาองักฤษใน 63 ประเทศทัว่โลก ท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษ
เป็นภาษาหลกั พบวา่ประเทศไทยมีคะแนนความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษ อยูใ่นกลุ่มประเทศท่ีมี
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ผลสัมฤทธ์ิทางภาษาองักฤษในระดับต ่าสุด ( Very Low Efficiency )โดยอยู่ในอนัดบัท่ี 48 จาก 63 
ประเทศ ในทางกลบักนัอตัราครูทัว่ราชอาณาจกัรกลบัมีจ านวนลดลงเร่ือยๆ ซ่ึงสามารถดูไดจ้ากสถิติ
แนวโน้มการลดลงของจ านวนครูไดต้ามขอ้มูลในตารางท่ี 1.2 ซ่ึงเป็นขอ้มูลจ านวนของครูในสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการไดต่้อไปน้ี 
ตำรำงที ่1.2 จ  านวนครูและอตัราการเปล่ียนแปลง ระหวา่งปี 2553 ถึง ปี 2556 

หมายเหต ุ: จ านวนตวัเลขใน (  ) ในตารางท่ี 2 มีหน่วยเป็นร้อยละของการเปล่ียนแปลง 
ท่ีมา : ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2556) 
โดยแผนการพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบบัท่ี 11 ประจ าปี พ.ศ.2555-2559 ได้
ตั้งเป้าหมายในการพฒันาการศึกษาไทย โดยแสดงไวต้ามภาพท่ี 1.1 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2557) 

ภำพที ่1.1 การจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 11พ.ศ. 2555 – 2559 

ปีการศึกษา พ.ศ.2552 
 

พ.ศ.2553 
 

พ.ศ.2554 
 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
 

จ านวนครูในสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
622,764 

641,925 
(2.98) 

631,411  
(-1.66) 

630,259  
(-0.18) 

630,776  
(0.08) 
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โดยการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี11พ.ศ.  2555 – 2559 ไดย้ึดหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ดังนั้ น
หลกัการขา้งตน้จึงไดถู้กน ามาเป็นแนวทางก าหนดยุทธศาสตร์ทางดา้นการศึกษา ท่ีครอบคลุมทั้งการ
ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานผูเ้รียน ครูคณาจารย ์บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา การผลิต
และพฒันาคุณภาพก าลงัคนรองรับการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ การ
ส่งเสริมงานวิจยัและพฒันาถ่ายทอดองคค์วามรู้เทคโนโลยีและนวตักรรม การขยายโอกาสการเขา้ถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต รวมทั้งการพฒันาระบบบริหารจดัการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา อีกทั้งไดก้ าหนดกลยุทธ์และแนวทางการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี11 พ.ศ. 2555-2559 
ไวอ้ยา่งชดัเจนนอกจากน้ีนโยบายของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ 2558 
ยงัไดก้ าหนดให้ การพฒันาและเสริมทกัษะดา้นภาษาองักฤษของเด็กไทย ไดบ้รรจุอยู่ใน 7 นโยบาย
เฉพาะ (ด าเนินการให้เห็นผลภายใน 1 ปี) และจดัให้บรรจุอยูใ่นส่วนของกลยุทธ์ ในการพฒันาระบบ
การสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามพันธกิจ ปีงบประมาณ  2558 อีกด้วย โดยนโยบายหลักคือ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีเป้าหมายจะจัดหาครูชาวต่างชาติเข้ามาสอน
ภาษาองักฤษในประเทศไทยปีละ 1,000 คน โดย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)ไดใ้ห้ความเห็นว่า
เพื่อใหก้ารคดักรองเป็นไปอยา่งรอบครอบในปีแรกจึงยงัไม่ควรมีจ านวนท่ีสูงนกั ดงันั้น ในปี 2554 จึง
มีการคดักรองครูชาวต่างชาติจ านวน 300 คน และมีการต่อสัญญาจา้งปีต่อปี ใชง้บประมาณปีละ 350 
ลา้นบาท ทั้งน้ี ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอใหจ้ดัท าเป็นโครงการต่อเน่ืองระยะ
ยาว เป็นระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงจะสอดคล้องพอดีกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพการเรียนการสอนภาษาองักฤษของเด็กไทย แต่อุปสรรคในการเขา้มาสอนภาษาองักฤษของ
ครูชาวต่างชาตินัน่คือ นโยบายหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาและวฒันธรรมไทยส าหรับครูชาวต่างประเทศ 
เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจ านวน 42 ชั่วโมงจากเดิม 20 ชั่วโมง โดยครอบคลุมเร่ือง
บริบทและวฒันธรรม เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัเด็กไทยและจิตวทิยาเด็กไทย  

จากท่ีทราบแนวโน้มอตัราการขาดแคลนครูดา้นภาษาองักฤษตามตารางท่ี 1.1 และตารางท่ี 1.2  แลว้
นั้น เรากลบัพบว่าแนวโน้มอตัราการเขา้มาเป็นครูสอนภาษาองักฤษของชาวต่างชาติมีอตัราเพิ่มมาก
ข้ึน  ซ่ึงตามรายงานสถิติของกระทรวงแรงงานได้รายงานว่า มีอาจารยช์าวต่างชาติจ านวน 12,387 
คนท างานเป็นครูสอนภาษาองักฤษในประเทศไทย ซ่ึงเพิ่มข้ึนมากกวา่ 3 เท่า จากปี 2546 ท่ี 4,519 คน 
(ลาร์ส พินเนอร์อพั นีลสัน,2551) โดยการเพิ่มข้ึนของครูชาวต่างชาติอยา่งมีนยัส าคญันั้น อาจมีหลาย
สาเหตุ หน่ึงในสาเหตุนั้นอาจเกิดจากการท่ีครูชาวต่างชาติไดมี้การรับรู้ถึงการมีความสุขในการท างาน 
ของการเป็นครูของชาวต่างชาติในประเทศไทย ทั้งในดา้นค่าครองชีพท่ีถูก และความเป็นมิตรของคน
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ไทย และสภาพแวดลอ้มท่ีดี จึงท าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีได ้ ทั้งน้ีแนวโน้มอตัราการขาดแคลนครู
สอนภาษาองักฤษชาวไทยยงัมีอตัราเพิ่มสูงข้ึนเช่นกนั โดยการมีความสุขในการท างานของครู ส่งผล
กระทบต่อการเรียนการสอน(Maja Tadic,2013) เม่ือตอ้งการให้ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาภาษาองักฤษ
ของเยาวชนไทยดีข้ึน การท างานอยา่งมีความสุขของครูผูส้อนภาษาองักฤษจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้
บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบร่ืน และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผูเ้รียนได้อย่าง
เต็มท่ี  ดังนั้ นการค้นควา้วิจยัหาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลท าให้ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษมีความสุข จึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งเพื่อการบริหารจัดการและการออกนโยบายท่ีจะช่วยท าให้ครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษท างานอยา่งมีความสุขและมีประสิทธิภาพในการสอนสูงสุด 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.เพื่อศึกษาถึงสวสัดิการท่ีโรงเรียนไดจ้ดัสรรให้กบัครูสอนวิชาภาษาองักฤษในโรงเรียนใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
      2.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษในโรงเรียน เขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
ผลของการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี จะท าให้ทราบถึงสวสัดิการท่ีโรงเรียนไดจ้ดัสรรให้กบัครูสอน

วชิาภาษาองักฤษในโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขใน
การท างานของครูผูส้อนภาษาองักฤษในโรงเรียน ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผลการศึกษา
จะได้เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวข้องในการส่งเสริม และ ออกนโยบาย ท่ีส่งผลต่อการท างานของ
ครูผูส้อนภาษาองักฤษมากยิ่งข้ึน รวมทั้งใช้เป็นขอ้มูลเชิงวิเคราะห์ในการออกนโยบายทางการศึกษา
ได ้

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
การศึกษาน้ีไดท้  าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งครูสอนวิชาภาษาองักฤษใน 12 โรงเรียนท่ีมีการเรียน

การสอนแบบ English Program (EP) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 343 คน ใช้
ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 2 เดือน ระหว่างเดือน สิงหาคม-กนัยายน 2558  และมีจ านวนตอบกลบั
ทั้ งหมดจ านวน 276 คน คิดเป็น ร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด โดยขอบเขตการศึกษาคือ 
ลกัษณะส่วนบุคคลและการรับรู้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความสุขท่ีไดรั้บจากการท างานโดย
แบ่งออกเป็นด้านเศรษฐกิจและด้านท่ีไม่ใช่เศรษฐกิจ อีกทั้งวดัระดบัความสุขในการท างานของครู
สอนวชิาภาษาองักฤษทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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1.5 นิยำมศัพท์ 

กำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข (Happiness at the workplace) หมายถึง ภาวะในการท างานท่ีพนกังานทุก
คนรู้สึกมีความสุขกบัการท างาน ท างานเหมือนไม่รู้สึกวา่ตนเองไดท้  างาน  

ครูสอนวิชำภำษำอังกฤษ หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บวา่จา้งในทุกต าแหน่งของอาชีพครูสอนภาษาองักฤษ ของ
โรงเรียน ในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดั เชียงใหม่ทั้งครูชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาน้ีแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาน้ี ประกอบดว้ย 
 2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความสุขในการท างาน  

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความสุข 
2.1.3แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัคุณภาพชีวติ 
  1.) ทฤษฎีมาสโลว ์
 2.) ตวัช้ีวดัในการวดัคุณภาพชีวติ 

โดยมีรายละเอียดแต่ละทฤษฎีดงัน้ี 
 
 2.1.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความสุขในการท างาน 

มิติดา้นการท างาน เป็นมิติส าคญัมิติหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิติ จึงมีหลายหน่วยงาน แยกการวดั
คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) ออกจากการวดัคุณภาพชีวิตโดยทัว่ๆ ไปเน่ืองจาก
ชีวิตการท างานมีช่วงเวลาท างานและช่วงเวลาส่วนตวัท่ีคาบ-เก่ียวกนั ส าหรับประชากรวยัแรงงานท่ีมี
งานท า การศึกษาคุณภาพชีวิตเพื่อให้วดัได้อย่างแทจ้ริงควรศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานเพื่อน ามา
ประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตดว้ย ตามท่ี Davis (1977 อา้งในชยัอนนัต์ รีชีวะ, 2544) ซ่ึงเป็น
บุคคลแรกท่ีน าค าวา่คุณภาพชีวิตในการท างานมาศึกษา ไดใ้ห้นิยามดงัน้ี “คุณภาพของความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัส่ิงแวดลอ้มโดยส่วนรวมในการท างานของเขาและเนน้มิติเก่ียวกคัวามสัมพนัธ์
ระหวา่งมนุษย ์ซ่ึงมกัจะถูกละเลยจากปัจจยัทางเทคนิค และปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์ใน การออกแบบ
การท างาน” นอกจากน้ี Merton (1977 อา้งใน ชยัอนนัต์ รีชีวะ, 2544) ยงัไดเ้พิ่มมิติดา้นจริยธรรมเขา้
ไปในนิยามของคุณภาพชีวิตการท างานดว้ย ดงัน้ี “คุณภาพชีวิตเป็นค าท่ีมีความหมายกวา้งครอบคลุม
ทุกเร่ืองเก่ียวกบัจริยธรรมในการท างานและสภาพในการท างาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินสภาพ
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การท างาน ความพอใจและความไม่พอใจในการท างานของคนงาน การจดัการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผลผลิต และการไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางวา่มีส่วนต่อความมัน่คง และเสถียรภาพของสังคม
นอกจากน้ี จากการประชุมของ European Council ซ่ึงจดัข้ึน ณ กรุงบรัซเซล ใน พ.ศ. 2548 ไดมี้การ
กล่าวถึงค าวา่คุณภาพชีวิตการท างานไวเ้ช่นกนั โดยมีการก าหนดกรอบ การวิเคราะห์คุณภาพชีวติการ
ท างานเป็น 10 มิติ โดยส่วนใหญ่เป็นการวดัในเชิงอตัวสิัย (Subjective) ดงัน้ี 
 1. คุณภาพท่ีแทจ้ริงของงานท่ีท า  
  2. การพฒันาทกัษะ/ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความกา้วหนา้ในอาชีพ  
  3. ความเท่าเทียมทางเพศ  
  4. สุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน  
  5. ความยดืหยุน่และความมัน่คง  
  6. การมีส่วนร่วมและการเขา้ถึงตลาดแรงงาน  
  7. โครงสร้างการท างานและความสมดุลในชีวติการงาน  
  8. การสนทนาเชิงสังคมและการมีส่วนร่วมของคนท างาน  
  9. ความหลากหลายและไม่แบ่งแยก  
  10. ผลการปฏิบติังานโดยรวม  
ประเด็นท่ีน่าสนใจของ Delamotte และ Takezawa (1984) ในเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างาน มีดงัน้ี 
   1. ความพึงพอใจต่อสภาพการท างานมีผลต่อคุณภาพชีวิตคนท างาน เช่น การมีโอกาสตดัสินใจ
ในเร่ืองเก่ียวกบัการท างานความพึงพอใจในการท างาน เป็นตน้ 
  2.นิยามคุณภาพชีวติการท างาน คือ ความพึงพอใจกบัค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ ชัว่โมงการท างาน 
สภาพแวดลอ้มการท างาน ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการท างาน ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
  3. สถานประกอบการควรให้ความส าคญัต่อคุณภาพชีวิตการท างาน เน่ืองจากเม่ือคนท างานมี
คุณภาพชีวติท่ีดี สถาน-ประกอบการก็จะไดรั้บการท างานท่ีดีข้ึนทั้งน้ี Kossen (1991 อา้งใน นภารัตน์ 
ด่านกลาง, 2550) กล่าววา่กระบวนการสนบัสนุนคุณภาพชีวติของคนท างาน ไดแ้ก่ 

1. การเพิ่มคุณค่าต่องาน 
2. การใหอ้ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
3. การใหมี้โอกาสในการสร้างสรรคง์าน 
4. การมีการหมุนเวยีนงาน 
5. การมีการเปล่ียนงานท่ีน่าเบ่ือไปสู่งานท่ีถูกใจ 
6. การใหค้  าชมเชยและการยอมรับ 
7. การใหค้่าตอบแทนท่ีดี 
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8. การใหมี้จิตส านึกรับผดิชอบต่องาน 
9. การมีสถานท่ีเล้ียงเด็กส าหรับพนกังานท่ีมีภาระการเล้ียงดูลูกในเวลางาน 
10. การมีโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ 

 3.2.2 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความสุข  

 ความสุขเป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนปรารถนา ความสุข เป็นการประเมินความรู้สึกและประสบการณ์ของ
แต่ละคนว่า มีความช่ืนชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากแค่ไหน  ทั้งน้ี ประสบการณ์ด้านอารมณ์
ทางบวก เช่น ความปิติ ความสนใจและความภาคภูมิใจ ต้องมีบ่อยคร้ังขณะท่ีประสบการณ์ด้าน
อารมณ์ทางลบ เช่น ความเศร้า ความวิตกกงัวล และความโกรธ ตอ้งมีไม่บ่อยคร้ัง (Veenhoven, 1997; 
Lyubomirsky et. al.2005อา้งใน ศิรินนัทกิ์ตติสุขและคนอ่ืนๆ,2556) 

“ความสุข” จึงมกัถูกน ามาใช้ร่วมกบั “คุณภาพชีวิต” ซ่ึงสามารถพบไดใ้นนิยามและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบั
การศึกษาคุณภาพชีวิตเสมอมา ดงันั้น การวดัคุณภาพชีวิต จึงสามารถสะทอ้น การวดัความสุขของ
บุคคลในระดบัท่ีน่าเช่ือถือไดก้ารกล่าวถึงเร่ืองสวสัดิการของมนุษย ์ความสุข และคุณภาพชีวิตนั้น
ไม่ใช่เป็นเร่ืองใหม่แต่อย่างใด ความสุขของชีวิตได้มีการกล่าวกนัมาตั้งแต่ยุคอริสโตเติล แต่ก็เป็น
ความหมาย ในเชิง “จริยธรรม” ซ่ึงเป็นความหมายท่ีไดรั้บอิทธิพลแนวความคิดของทางตะวนัตก ใน
การให้ความหมายในเชิงระบบของ “ความสุข” อริสโตเติลได้ช้ีให้เห็นถึงแนวทางท่ีน าไปสู่ความ
ผาสุก หรือท่ีเรียกว่า “Eduaemonia” ซ่ึงต่อมาได้เปล่ียนให้เป็นค าศัพท์สมัยใหม่คือ “Happiness” 
ในช่วงปีพ.ศ. 2483-2492 (ทศวรรษ 1940) รัฐบาลของประเทศทางตะวนัตกไดพ้ฒันานโยบายในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวติของประชาชนข้ึนมา 

3.2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพชีวติ  

ความหมายของคุณภาพชีวติ (Quality of  Life) 

คุณภาพชีวติ หมายถึง สภาวะความพร้อมของบุคคลทั้งในดา้นร่างกาย จิตใจ และดา้นอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นต่อ
การด ารงชีวติท่ีจะสามารถส่งผลใหเ้ขาด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขซ่ึงมีหลายหน่วยงานได้
ใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

องคก์ารยเูนสโก (UNESCO, 1978 อา้งใน มณัฑนา ด ารงศกัด์ิ ,2555) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต
วา่หมายถึง ความรู้สึกของการอยู่อยา่งพอใจ มีความสุข ความพอใจต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีส่วน
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ส าคญัต่อบุคคลนั้น ๆ ไดแ้ก่ อาหาร สุขภาพอนามยัโภชนาการการศึกษาส่ิงแวดลอ้มรายไดท่ี้อยูอ่าศยั
และทรัพยากร 

องคก์ารอนามยัโลก (WHO, The WHOQOL Group, 1997) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตวา่ เป็นการ
รับรู้ของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อชีวิตของบุคคลนั้น ๆ ในบริบทของวฒันธรรมและสังคมท่ีบุคคลนั้นอาศยั
อยูเ่ช่ือมโยงกบัจุดมุ่งหมายและความคาดหวงัของบุคคลนั้นๆ 

  กรมการพฒันาชุมชนกระทรวงมหาดไทย (2555) กล่าววา่คุณภาพชีวติคือการด ารงชีวติของมนุษยใ์น
ระดบัท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็นขั้นพื้นฐานท่ีไดก้ าหนดไวใ้นสังคมหน่ึงๆในช่วงเวลาหน่ึงๆ 

สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล (2551) กล่าววา่คุณภาพชีวิตหมายถึง สภาพการ
ด ารงชีวิตท่ีบุคคลแต่ละคนจะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมหน่ึง ๆ ได้โดยมีความสุขทางร่างกายและจิตใจ 
ได้รับการตอบสนองความต้องการท าให้มีการกินดีอยู่ดีเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมสถาบัน
เสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย ์

ส านกังานก.พ. (2553)ให้ความหมายคุณภาพชีวิตในบริบทของขา้ราชการพลเรือนสามญัว่าหมายถึง
คุณภาพชีวิตโดยทัว่ไป มีองค์ประกอบท่ีมีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของบุคคลหน่ึง โดยเป็น
องค์ประกอบท่ีสัมพนัธ์กบัการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมชุมชนและครอบครัว รวมถึงชีวิตการท างาน 
นอกจากน้ียงัมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวติไวด้งัน้ี 

ฮาร์แลนด์(Harland,1972 อา้งใน ศิรินันท์  กิตติสุขและคนอ่ืน ๆ ,2556 หน้า 13) เห็นว่าคุณภาพชีวิต
เป็นความตอ้งการในดา้นอาหารการไดรั้บการบริการฐานะความอยากมีอยากไดซ่ึ้งเป็นความตอ้งการ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย ์ ดา้นเอ็มเมอร์สัน(Emerson, 1985 อา้งใน ศิรินนัท์  กิตติสุขและคนอ่ืนๆ,2556) 
ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตว่า เป็นความพึงพอใจของบุคคลหน่ึงท่ีมีต่อคุณค่า เป้าหมายและ
ความตอ้งการท่ีบุคคลนั้นท าให้เป็นจริงได้ดว้ยความสามารถและวิถีชีวิตของตวัเอง และ จอร์ทและ
คณะ(Gough et la,2007 อา้งใน ศิรินนัท ์ กิตติสุขและคนอ่ืน ๆ,2556)อธิบายคุณภาพชีวิตในมุมมองท่ี
เป็นความผาสุก(Well-Being) ว่าหมายถึงการท่ีบุคคลคิดจะเป็นคิดจะท าและเป็นส่ิงท่ีบุคคลคิดว่า
สามารถท่ีจะท าและสามารถท่ีจะเป็นไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

 

 



 

11 

 

1.) ทฤษฎมีาสโลว์ 

มาสโลว ์(1954) ไดพ้ฒันา ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy 
of Needs Theory) เป็นทฤษฎีการจูงใจท่ีนักการจดัการ ให้ความสนใจเน่ืองจากเป็นการศึกษาความ
ตอ้งการของพนกังานโดยน ามาเป็นส่ิงจูงใจให้พนกังานมีความตั้งใจท างานอย่างเต็มท่ี เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายสูงสุดขององคก์ารและส่วนหน่ึงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของพนกังานเช่นกนั เน่ืองจาก
มนุษย์ย่อมมีความต้องการและเม่ือความต้องการยงัไม่ได้รับการตอบสนองก็จะเกิดความเครียด 
น าไปสู่การกระตุน้ให้เกิดแรงขบัเคล่ือน เพื่อหาวิธีการหรือพฤติกรรมท่ีน าไปสู่ส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ 
เพื่อลดความตึงเครียดนั้นคุณภาพชีวิต การท างาน และความสุขทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาส
โลว ์แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัภาพท่ี 2.1 

 

 

    

  

 

 

 
ท่ีมา: www.baanjomyut.com  

1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เช่น ความตอ้งการอาหาร น ้าด่ืม เป็นตน้ 

2. ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Safety Needs) เช่น ความต้องการความมั่นคง ความ
ตอ้งการความคุม้ครองจากอนัตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นตน้ 

3. ความตอ้งการการยอมรับทางสังคม (Social Needs) เช่น ความตอ้งการความรัก ความใส่ใจ ความ
เป็นส่วนหน่ึงของสังคมการไดรั้บการยอมรับ เป็นตน้ 

ภาพที ่2.1 แสดงล าดบัขั้นตามความตอ้งการของมาสโลว ์
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4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) เช่น ช่ือเสียงเกียรติยศ ต าแหน่ง อ านาจ การยกย่อง
สรรเสริญ เป็นตน้ 

5. ความตอ้งการความส าเร็จ (Self-Actualization Needs) เช่น ความเจริญรุ่งเรืองในลาภยศสรรเสริญ 
เป็นตน้ โดยผูบ้ริหารองคก์รท่ีจะใช้ทฤษฎีของมาสโลวใ์นการจูงใจพนกังานควรทราบความตอ้งการ
ของพนกังานวา่มีความตอ้งการอยูใ่นล าดบัขั้นใดโดยความตอ้งการทั้ง 5 ระดบั ของมาสโลว ์จะแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ 

 1. ความต้องการล าดับต้น (Lower-Order Needs) เป็นความต้องการตอบสนองภายนอก 
ประกอบดว้ย ความตอ้งการดา้นร่างกายและความตอ้งการความปลอดภยั เช่น การจดัสถานท่ีท างาน 
ชัว่โมงการท างานอย่างเหมาะสม การจ่ายค่าจา้ง สวสัดิการ ความมัน่คงความปลอดภยัในการท างาน 
 2. ความตอ้งการในล าดบัท่ีสูงกว่า (Higher-Order Needs) เป็นความตอ้งการตอบสนองภายใน
หรือจิตใจ ประกอบด้วย ความต้องการทางสังคม ความต้องการเกียรติยศ และความต้องการให้
ความคิดความฝันของตนเป็นจริง เช่น การเล่ือนต าแหน่ง การให้อิสระในการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัการ
ท างาน การใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ เป็นตน้ 

แมคคอล (McCall, 1975 อา้งใน ศิรินันท์กิตติสุขและคณะ,2556 หน้า 14) ได้ขยายประเด็นล าดบัขั้น
ความตอ้งการของมาสโลวอ์อกไปในเร่ืองของประสบการณ์ชีวิต โดยไดเ้สนอเกณฑ์การวดัคุณภาพ
ชีวิตเป็นมิติต่างๆ ตามประสบการณ์ชีวิตของคนทั้ งในแง่ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ รวมถึง
ความชอบและความเจ็บปวด ความสุขและความทุกข ์นอกจากน้ีดลัเคยแ์ละรู้คไดใ้หนิ้ยามอ่ืนๆ อีกใน
เร่ืองของความผาสุก ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจในชีวิต หรือความสุขและความทุกข ์แมคคอลยงั
ได้ช้ีให้เห็นว่า รากฐานของคุณภาพชีวิตคือ ความผาสุกท่ีเก่ียวกบัสุขภาพและความสุข นอกจากน้ี 
(เซอร์กี,1976 อ้างใน ศิรินันท์กิตติสุขและคนอ่ืน ๆ, 2556 หน้า14) ได้ศึกษาทฤษฎีคุณภาพชีวิตท่ี
พฒันาต่อจากมาสโลว ์โดยใหค้วามส าคญัในมิติทางวฒันธรรมและช้ีใหเ้ห็นวา่ล าดบัขั้นความตอ้งการ
ของมาสโลวน์ั้นไดใ้ห้จุดเร่ิมตน้ของการวิเคราะห์เพื่อคน้หาประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิต
ในแง่สุขภาพจิตนั้นมีความชดัเจนในการท าวจิยัอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสุขส่วนบุคคล  

2.) ตัวช้ีวดัในการวดัคุณภาพชีวติ 

จากประเด็นในเร่ืองนิยามและแนวความคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต เพื่อจะเช่ือมโยงคุณภาพชีวิตกบัการ
วดัเขา้ดว้ยกนั พบวา่ การวดัคุณภาพชีวิตควรมีองคป์ระกอบของดชันีคุณภาพชีวิต ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัทาง
สังคมท่ีส าคัญจ าแนกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ ตัวช้ีวดัทางสังคมเชิงภาวะวิสัย (Objective 
Wellbeing) และตวัช้ีวดัทางสังคมเชิงอตัวิสัย (Subjective Well-being) (Newman, 1975; HorFey and 
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LittFe, 1985; Hankiss, 1983; Baster, 1985 อ้างใน  ศิ รินันท์   กิต ติ สุ ขและคณะ , 2556 หน้ า  17) 
ตวัช้ีวดัทางสังคมเชิงภาวะวิสัยตวัช้ีวดัทางสังคมเชิงภาวะวิสัย (Objective Well-being) เก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจ มุ่งไปท่ีวตัถุ รายไดข้องชาติหรือครัวเรือนและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
โดยรายไดข้องชาติและขอ้มูลทางเศรษฐกิจเป็นส่ิงท่ีเขา้ใจไดโ้ดยทัว่ไปและน ามาใช้อย่างกวา้งขวาง 
(Baster, 1985) แท้ท่ีจริงแล้ว การท าความเข้าใจตวัช้ีวดัทางสังคมเชิงภาวะวิสัยไม่ใช่เร่ืองซับซ้อน 
ตวัอยา่งของตวัช้ีวดัทางสังคมเชิงภาวะวิสัยไดแ้ก่ อตัราการอ่านออกเขียนได ้อายคุาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิด 
ประเภทของท่ีอยูอ่าศยั และค่าครองชีพ ผูว้างนโยบายมกัใชต้วัช้ีวดัทางสังคมเชิงภาวะวิสัยวดัคุณภาพ
ชีวิตของระดบัครัวเรือน ชุมชน เมือง และประเทศ (Lui, 1975; Rogerson,1989) การประเมินตวัช้ีวดั
ทางสังคมเชิงภาวะวิสัยมกัจะเก่ียวพนักบัการใชส้ถิติ อยา่งไรก็ตาม ตวัช้ีวดัทางสังคมเชิงภาวะวิสัยไม่
สามารถอธิบายสังคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง(Oliver et al., 1996) 

ตวัช้ีวดัทางสังคมเชิงอตัวิสัย  (Subjective Well-being) เก่ียวขอ้งกบัการวดัความพึงพอใจ ความรู้สึก 
ทศันคติ และความเขา้ใจในระดบับุคคล ซ่ึงดูเหมือนเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เน่ืองจากมีความยากในการ
ก าหนดและวดั ตวัช้ีวดัน้ีถูกออกแบบมาเพื่อวดัความสุขและความพึงพอใจของมนุษย ์แนวคิดของ
ตวัช้ีวดัทางสังคมเชิงอตัวิสัย สัมพนัธ์กบัความเขา้ใจและทศันคติในเร่ืองของชีวิตท่ีเป็นสุขทั้งด้าน
ครอบครัวเพื่อนฝูง และมาตรฐานความเป็นอยู่ การศึกษาของแอนดริวและวิทธ่ี เป็นตวัอย่างท่ีดีของ
การพฒันาตวัช้ีวดัทางสังคมเชิงอตัวิสัยท่ีสมบูรณ์ได้แก่ ตวัช้ีวดัในเร่ืองของการประสบความส าเร็จ 
ความปลอดภยั และความสนุกสนาน รวมถึงชีวติการท างานและครอบครัว 

องค์การยูเนสโก (UNESCO, 1978) ไดใ้ห้ความหมายคุณภาพชีวิตไวด้งัน้ี ความรู้สึกของการอยูอ่ยา่ง
พอใจ มีความสุข ความพอใจต่อองค์ประกอบต่างๆ ท่ีมีส่วนส าคัญต่อบุคคลนั้นๆ ได้แก่ อาหาร
สุขภาพอนามยั โภชนาการ การศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม รายได ้ท่ีอยู่อาศยัและทรัพยากร โดยแบ่งประเด็น
การศึกษาเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ การศึกษาดา้นภาวะวิสัย ซ่ึงเป็นการวดัขอ้มูลท่ีสามารถ นบัไดห้รือวดั
ไดเ้ช่น ขอ้มูลทางประชากรและเศรษฐกิจ และการศึกษา ดา้นอตัวิสัยเป็นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบั
ความรู้สึก และเจตคติในด้านต่างๆซ่ึงเป็นการวดัโดยใช้การตอบตามความรู้สึก ความนิยม ความ
คิดเห็นการตดัสิน และความเช่ือต่อส่ิงท่ีถามในแบบสอบถาม องคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ยงัไดก้ล่าว
วา่ พื้นฐานคุณภาพชีวติของประชากร ดูไดจ้าก 

1) รายไดค้รอบครัวท่ีพอเพียงแก่การเล้ียงชีพ  
2) การมีงานท า  
3) การศึกษาและอตัราการรู้หนงัสือของประชาชน 
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 4) โอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
 5) การมีเอกราชของประเทศโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลอ่ืน 

ขณะท่ีองค์การอนามยัโลก (WHO) (The WHOQOL Group, 1995) กล่าววา่ คุณภาพชีวิตของ
แต่ละบุคคลข้ึนอยูก่บับริบททางสังคมวฒันธรรม และค่านิยม ในเวลานั้นๆ และมีความสัมพนัธ์กบั
จุดมุ่งหมาย ความคาดหวงั และมาตรฐานท่ีแต่ละคนก าหนดข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ย 4 มิติ ดงัน้ี 1) มิติดา้น
สุขภาพกาย (Physical) 2) มิติด้านสุขภาพจิต (Psychological) 3) มิติด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
(Social relationships) และ 4) มิติดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environmental)องคก์ารสหประชาชาติ (United 
Nations, 2009) ไดเ้ร่ิมโครงการพฒันาดชันีการพฒันามนุษย ์(Human Development Index: HDI) โดย
มีแนวคิดในการวดัคุณภาพชีวิต หรือ ความอยู่ดีมีสุขว่า ไม่ควรเน้นในการให้ความส าคญัในเชิง
ปริมาณเพียงอย่างเดียว เช่น รายได้หรือผลผลิต เป็นต้น แต่ควรวดัด้วยตัวช้ีวดัทางสังคม ท่ีเป็น
ปัจจยัพื้นฐานในการพฒันามนุษยท่ี์ควรประกอบด้วย 3 ดา้น ได้แก่ การมีชีวิตท่ียืนยาวความรู้ และ
มาตรฐานความเป็นอยูก่ารศึกษาคุณภาพชีวติ 

ข ณ ะ ท่ี  European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
(2004) ท าการส ารวจคุณภาพชีวิตใน  28 ประเทศในแถบทวีปยุโรป ในระหว่าง พ.ศ. 2547 โดยมี
แนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองคุณภาพชีวิตดงัน้ี ทศันคติและการรับรู้ต่อเร่ืองคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลเป็น
เร่ืองท่ีแต่ละคนตอ้งประเมินดว้ยตนเองอยา่งไรก็ตาม มิติแต่ละมิติของคุณภาพชีวติไม่ไดแ้สดงบทบาท
แยกจากกนัแต่มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั รวมกนัก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีได้ ดงันั้นการจะวดั
คุณภาพชีวิตให้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ควรตอ้งท าการวดัทั้งในดา้นอตัวิสัยและภาวะวิสัย ทั้งน้ี มิติเก่ียวกบั
คุณภาพชีวิตตามท่ี  European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
(2004) ก าหนดไวมี้ดงัน้ี 1) มิติด้านเศรษฐกิจ 2) มิติดา้นครอบครัว 3) มิติดา้นการท างาน 4) มิติด้าน
สังคมและการมีส่วนร่วม 5) มิติดา้นสุขภาพและการดูแลสุขภาพ และ 6) มิติดา้นการพฒันาตนเอง 
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2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยผูแ้ต่งเป็นชาวไทย 
นภดล กรรณิกา (2551)ได้ท าการวิจัยเร่ือง  “ประเมินความสุขของคนท างาน (Happiness in the 
Workplace)” โดยเก็บขอ้มูลจากคนในช่วงอายุ 18 - 60 ปีท่ีท างานในสถานประกอบการและองค์กร
ธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครจ านวนทั้งส้ิน 2,023 ตวัอย่างด าเนินการเก็บขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 1-18 
สิงหาคม 2551 โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม วิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล คือ ใช้วิธีการสัมภาษณ์และให้ผูต้อบแบบสอบถามตอบเอง และวิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติวิจยัสัม
ประสิทธิถดถอย ใช้ T-test และ ANOVA ทดสอบค่าสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 โดยแบ่งค่าระดับ
ความสุขเป็น 7 ระดบั และประกอบดว้ยองคป์ระกอบของปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน ดงัน้ี 
1) บริษทั นโยบาย ผลผลิต 2) สภาพแวดล้อมในท่ีท างาน 3) หัวหน้างาน 4) ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงาน 5) งานมัน่คงและความกา้วหนา้ 6) สุขภาพกาย 7) สุขภาพใจ อารมณ์ ความรู้สึกทัว่ไป 8) การ
ใชเ้วลา การจดัแบ่งเวลาวา่งระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั 9) การส่งเสริมรูปแบบการใชชี้วติในท่ีท างาน
กบัชีวิตส่วนตวั และ10) ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  ซ่ึงผลส ารวจพบว่าส่ิงท่ีท าให้
คนท างานมีความสุขหรือความทุกข์จากการท างานไม่ได้ข้ึนอยู่กับเงินเดือนรายได้หรือสภาวะ
เศรษฐกิจเร่ืองปากท้องเพียงอย่างเดียวแต่ยงัข้ึนอยู่กบัความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานสุขภาพกาย
สุขภาพใจหรืออารมณ์ความรู้สึกทัว่ๆไปหัวหน้างาน สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานการใชเ้วลาหรือการ
จดัแบ่งเวลาระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวัการส่งเสริมรูปแบบการใช้ชีวิตในท่ีท างานกบัชีวิตส่วนตวั
บริษัทหรือนโยบายหรือผลิตผลธรรมาภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคมและงานมั่นคงและ
ความก้าวหน้า ผลวิจยัยงัยงัพบอีกว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน 3 อนัดบัแรกได้แก่งาน
ความมัน่คงและความกา้วหนา้ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานหวัหนา้งานหรือผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงท่ี
ควรให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง โดยปัจจยัทางด้านงานความมัน่คงและความก้าวหน้าเป็นปัจจยัท่ี
คนท างานระบุวา่มีผลต่อความสุขในการท างานมากท่ีสุดแต่กลบัพบวา่คนท างานมีค่าคะแนนความสุข
ต่อด้านน้ีต ่าท่ีสุดผลวิจยัดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าคนท างานมีความสุขในชีวิตมากกว่าความสุขในการ
ท างานในขณะท่ีความสุขในการท างานก็มีความแตกต่างกนัไปตามเพศรายได้ต าแหน่งหน้าท่ีและ
ลกัษณะงานท่ีท า 

สพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูสังกดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้าง โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระดับความสุขในการท างานของครูในสังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน , เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความสุขในการท างานของครูท่ีสอนต่าง
ระดบัชั้น,เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน และทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของรูปแบบโมเดลความสุขในการท างานของ
ครูโดยได้ศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ ครูสงกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ านวน 480 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
บรรยาย การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง  โดยผลการวจิยั
สรุปไดด้งัน้ีคือความสุขในการท างานของครูสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่
ในระดบัปานกลาง ในส่วนของระดบัความสุขในการท างานของครูจ าแนกตามระดบัชั้นท่ีสอน พบวา่ 
ครูท่ีสอนในระดบัชั้น ประถมศึกษาและระดบัชั้นมธัยมศึกษามีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  ในดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานประกอบดว้ยปัจจยัทั้งหมด 12 ปัจจยั ไดแก่ 
ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายได ้ต่อเดือน การรับรู้คุณค่าในตนเอง การใชชี้วิตแบบพอเพียง
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ความสัมพนัธ์
กบันักเรียน สภาพแวดล้อมในท่ีท างาน  ลักษณะงานและคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลสูงสุดต่อความสุขในการท างานของครู ได้แก่ความสัมพันธ์ในครอบครัว รองลงมา คือ 
ความสัมพนัธ์กบันกัเรียน และในส่วนของโมเดลเชิงสาเหตุความสุขในการท างานของครูในสังกดั
ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลระหว่างครูท่ีสอน
ระดบัชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  

ฐานิกา บุษมงคล และคณะ (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความสุขของอาจารย(์วิทยาลยับณัฑิตเอเซีย)
วตัถุประสงคเ์พื่อวดัระดบัความสุขของอาจารยว์ทิยาลยับณัฑิตเอเซียโดยผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย
น าแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอาจารยป์ระจ าวทิยาลยับณัฑิตเอเซียจงัหวดัขอนแก่นจ านวน 44 
คน จากทั้งหมด 55 คนคิดเป็นร้อยละ 76 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตคนไทย
ฉบับสมบู รณ์  54 ข้อ  (The New Thai Mental Health Indicator: TMHI-54) ของกรมสุขภาพ จิต
กระทรวงสาธารณสุขโดยท าการศึกษาระหวา่งวนัท่ี 15 ถึง 22 สิงหาคม 2552 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่า
ร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบวา่อาจารยว์ิทยาลยับณัฑิตเอเซียส่วนมากมี
ระดบัความสุขมากกวา่คนทัว่ไปคิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมาคือมีระดบัความสุขเท่ากบัคนทัว่ไปคิด
เป็นร้อยละ  31.8 และมีระดับความสุขน้อยกว่าคนทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 2.3 เม่ือพิจารณาระดับ
ความส าคญัเก่ียวกบัดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตของคนไทยตามระดบัของดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตของคนไทย
ฉบบัสมบูรณ์ปี 2547 อาจารยว์ทิยาลยับณัฑิตเอเซียมีความสุขและความพึงพอใจในการทางานและการ
ใช้ชีวิตประจาวนักบัคนรอบขา้งหรือผูร่้วมงานและอาจารยส์ามารถควบคุมอารมณ์ต่อส่ิงเร้าและมี
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้ (ค่าเฉล่ีย = 2.8 ) 
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ภูริชญา ยิม้แย้ม (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของความสุขในการท างาน
ของครูโรงเรียนเทศบาลสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีวตัถุประสงค์เพื่อวดัความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุของความสุขในการท างานของครูโรงเรียนเทศบาลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ ครูโรงเรียนเทศบาล ปีการศึกษา 2554รวมทั้งส้ิน 32,642 คน 
จาก 1,155 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ครูโรงเรียนเทศบาล จ านวน 672 คนผูว้ิจยัเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถาม ให้ครูโรงเรียนเทศบาล ท่ีสุ่มเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบ
แบบสอบถาม จากผลการวจิยัพบวา่ เม่ือพิจารณาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตไดภ้ายนอกทั้ง 
32 ตวั พบว่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีจดัอยู่เป็นองค์ประกอบของตัวแปรแฝง
เดียวกนั มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กนัในทางบวกโดยมีค่าตวัเลขมาก แสดงวา่ตวัแปรเหล่านั้นเป็น
องคป์ระกอบเดียวกนัของตวัแปรแฝงนั้นจริงสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดของโมเดลความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุของความสุขในการท างานของครูโรงเรียนเทศบาลท่ีสร้างข้ึนและการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงยืนยนัด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติชั้นสูงเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล ผลการ
วเิคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของความสุขในการท างานของครูโรงเรียนเทศบาล กบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ์ พบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นเกณฑ์ดีผลการทดสอบพบว่า 
ความสุขในการท างานของครูโรงเรียนเทศบาล มีค่าเท่ากับ .70 แสดงว่าตวัแปรในโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรความสุข ในการท างานของครูโรงเรียนเทศบาล ไดร้้อยละ 70ค่า
ดชันีGFI เท่ากบั 1 แสดงว่าโมเดลน้ีมีความเหมาะสมท่ีดีและเม่ือพิจารณาเส้นทางอิทธิพลท่ีส่งผลต่อ
ตวัแปรแฝงความสุขในการท างาน พบวา่ ตวัแปรแฝงความสุขในการท างานไดรั้บอิทธิพลรวมจากตวั
แปรแฝงปัจจยัภาวะผูน้ าเหนือผูน้ า ของผูบ้ริหารการบริหารงานบุคคล ความสัมพนัธ์ในโรงเรียน และ
วฒันธรรมโรงเรียน โดยปัจจยัภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหาร มีขนาดอิทธิพลรวม เท่ากบั -0.06 ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 

 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยผูแ้ต่งเป็นชาวต่างชาติ 
Ai-Girl Tan (2011)ไ ด้ ท า ก า ร ศึ ก ษ า เร่ื อ ง  Teachers’ perceptions of creativity and happiness: a 
perspective from Singaporeโดยจะท าการศึกษาเก่ียวกับการรับรู้ในด้านความคิดสร้างสรรค์และ
ความสุขในบริบทของครูประเทศสิงคโปร์ โดยมีครูในประเทศสิงคโ์ปร์เขา้ร่วมงานวิจยัน้ีจ  านวน 100 
คน โดยครูจะไดเ้ขา้ร่วมตอบแบบสอบถามโดยจะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในการท าแบบสอบถาม 
โดยใช้เคร่ืองมือ Linear regression (stepwise)ในการวิเคราะห์ผล โดย จากผลการศึกษาพบว่า ครูชาว
สิงคโปร์มีความเช่ือมัน่อยา่งในตวัเองสูงและมีความคิดสร้างสรรค ์รวมถึงกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น
และคิดค้นส่ิงใหม่ๆได้ นอกเหนือจากนั้น ครูประเทศสิงคโปร์ยงัมีความสามารถในด้านการดูแล
หอ้งเรียนใหเ้รียบร้อย ,ดูแลนกัเรียนและแสดงความรักความห่วงใยแก่เด็กนกัเรียน ,มีความสามารถใน
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การสร้างบรรยากาศการเรียนให้น่าเรียนพร้อมทั้งคิดคน้วิธีท่ีจะท าใหต้นเองมีความสุขในการสอนและ
ผลการวจิยัยงัพบวา่ครูชาวสิงคโ์ปร์มีคุณลกัษณะท่ีเป็นคนมีความคิดร่ิเร่ิมส่ิงใหม่ๆในระดบัสูง อีกดว้ย 

Dina Guglielmi (2014)ไ ด้ ท า ก า ร ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง  Is it possible to motivate teachers? The role of 
organizational identificationโ ด ย ใช้ Job Demands-Resources (JD-R) model แ ล ะ   bootstrapped มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ขององค์กร และการพฒันาตนเองของครู กบั ความพึงพอใจใน
งานท่ีท า ซ่ึงเก็บขอ้มูลจากครูชาวอิตาลีจ านวน 202 คน ในระดบัประถมตอนตน้และมธัยมตอนตน้
โดยแบ่งเป็น ครูเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 83 ครูเพศชายคิดเป็นร้อยละ 27 โดยมีอายุเฉล่ียอยูท่ี่ 45 ปีจาก
การศึกษาพบว่า วิสัยทศัน์ระหว่างครูและองค์กรและต าแหน่งหน้าท่ีการท างานของครูกบัโอกาสใน
การพฒันาตนเองและความพอใจต่อการท างาน ในดา้นจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนขององคก์รและโครงสร้าง
องคก์รท่ีชดัเจนมีผลช่วยให้ครูมีวิสัยทศัน์ไปในทางเดียวกนักบัองคก์รและอิทธิพลต่อแรงกระตุน้ใน
การท างานของครูพร้อมผลงานท่ีออกมาดีซ่ึงแสดงออกมาอยูใ่นรูปของความพึงพอใจและเร่ืองความ
เหมาะสมของตวัครูเองกบัองค์กร ซ่ึงส่ิงส าคญัต่อความมีความสุขของครูควรมีการมุ่งไปท่ีประเด็น
การสร้างแรงกระตุน้และความพึงใจของครูมากยิง่ข้ึน 

M.Tadic et al (2012)ได้ท าการศึกษาเร่ืองWork happiness among teachers: A day reconstruction 
study on the role of self-concordance ผู ้วิจ ัยได้รวบรวมข้อมูลโดยการส่ งแบบสอบถามและ
แบบฟอร์มการจดบนัทึกประจ าวนัของครู (diary) ให้กบัครูทั้งหมดจ านวน 245 คน โดยมีครูจ านวน 
132 คนจดบนัทึกประจ าวนัครบถว้น แบ่งเป็นครูเพศชาย 47 คน และ ครูเพศหญิง จ านวน 85 คน โดย
ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแบบHierarchical linear modeling และ  SPSS program for multilevel modeling  
ผลการศึกษาพบวา่ จากการศึกษาหาความสุขของครูโดยดูจากระดบัความเครียดจากการท างานของครู 
พบวา่ครูยงัมีระดบัความเครียดท่ีสูง แต่พบวา่นัน่มนัคือส่วนหน่ึงในการท างานแต่ก็ยงัมีความสุขและ
พึงพอใจในการท างานอยู ่และ นั้นก็เป็นเพราะแรงกระตุน้ภายในท่ีเรียกวา่แรงจูงใจในการท างาน ซ่ึง
แรงจูงใจในการท างาน มีผลต่อความตอ้งการท างานของครูทั้งน้ีแรงจูงใจแต่ละคนมีความแตกต่างกนั
และข้ึนอยูก่บัการรับรู้ของแต่ละคนโดยผลการวิจยัยงับอกอีกวา่ แรงจูงใจมีผลต่อความตอ้งการท าให้
ใหเ้สร็จตามเป้าหมายอีกดว้ย 

Sajad  Habibzadeh (2011)ได้ท าการศึกษาเร่ือง Effects of economic and non economic factors on 
happiness onprimary school teachers and Urmia University professors วตัถุประสงค์ของการวิจยัคือ
การศึกษาหาผลกระทบทางเศรษฐกิจและไม่ใช่ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อความสุข และใช้
แบบสอบถามให้กับครูจ านวน 1,689 คน โดยใช้เคร่ืองมือ Correlation coefficients and parametric 
and non parametric tests ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุ
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,สถานะ,ระดบัการศึกษาและรายได้กับระดับความสุข ไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญั แต่
ในทางกลบักนัความสัมพนัธ์กนั ทางเศรษฐศาสตร์,ความพึงพอใจในการท างาน,และความสมดุลของ
รายไดแ้ละรายจ่าย,การท่องเท่ียวต่างประเทศและเพศ กบัระดบัความสุข มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญั นอกจากน้ีคะแนนเฉล่ียของอาจารยแ์ละครูในด้านความพอใจในการท างานและรายได้มี
ความแตกต่างอย่างชัดเจนและครูส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในด้านการกู้ยืมเงิน,อาหาร,เส้ือผา้และ ค่า
เดินทางซะส่วนใหญ่ โดยคะแนนเฉล่ียของความสุขอยู่ท่ี 57.91 ด้วยค่า standard deviation ท่ี 12.93 
และผลระดบัความสุขของครูมากท่ีสุดและต ่าท่ีสุดคือ 96.55 และ 16.09 ตามล าดบั 

Silvia  Simbula (2011)ได้ท าการศึกษาเร่ือง Teachers’ Well-Being And Effectiveness: The Role Of 
TheInterplay Between Job Demands And Job Resources มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อหาความ
สมดุลของความเครียดและลกัษณะงานท่ีท าจะส่งผลกระทบอยา่งไรต่อความกินดีอยูดี่ของครู โดยใช ้
Likert scaleเป็นมาตรในการวดัระดบัความสุขของครูชาวอิตาลี จ านวน 439 คน ท่ีท างานในโรงเรียน
มธัยม โดยผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลไดจ้ากการท าแบบสอบถามและใช้  JD-R model , EM algorithm, The 
means, standard deviations, correlations and internal consistencies ใน ก ารวิ เค ราะ ห์ ข้อมู ล  จ าก
การศึกษาพบว่า ทรัพยากรทางดา้นการท างานและความตอ้งการท่ีจะท างานของครูมีความสมดุลต่อ
กนั ซ่ึงในส่วนของความส าคญัของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ต่างๆนั้น ทางผูว้ิจยัไดมุ้่งวิเคราะห์ไปท่ี
โอกาสในการพฒันาดา้นการเรียนรู้และการพฒันาดา้นต่างๆของครู ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ ครูชาว
อิตาลีมีความต้องการในการจัดการการเพิ่ม ข้ึนของความต้องการ ,ความรับผิดชอบและการ
เปล่ียนแปลงเพราะวา่ส่ิงเหล่าน้ีสามารถก่อให้เกิดมูลค่าท่ีแทจ้ริงและท าให้ครูมีความตอ้งการท างาน
ตามหน้าท่ีไดอ้ยา่งเต็มท่ี นอกจากน้ีผลวิจยัยงัพบวา่ ในดา้นความตอ้งการของครูชาวอิตาลีท่ีมีต่อการ
ฝึกอบรมเพิ่มพูนทกัษะ และ ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างครูกบันักเรียนนั้นไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมี
นยัส าคญักบัองคก์รสรุปคือโอกาสทางดา้นการพฒันาตนเองนั้นถือเป็นทรัพยากรทางดา้นการท างาน
ท่ีส าคญัมากท่ีสุดเพราะมนัมีผลต่อการท างานของครู ทั้งน้ีโครงสร้างขององค์กรและวิสัยทศัน์ในมุม
ต่างๆขององคก์ร มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและผลการท างานของครูชาวอิตาลีดว้ยเช่นกนั 

Zeinab  Toulabi (2013)ได้ท าก าร ศึกษ าเร่ือ ง  The relationship between teachers’ happiness and 
Quality of working life มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสุขของครูกบัความสมดุล
ในชีวิตการท างาน โดยใช้แบบทดสอบจาก The Oxford Happiness Inventory (Argyle & Lu, 1990) 
ซ่ึงมีทั้ งหมด 29 ข้อ เพื่อเป็นการประเมินความสุขของตนเอง และในส่วนของแบบสอบถามด้าน
ความสุขจากการท างานได้ใช้แบบสอบถามจาก Ghasemi (2001) มี 45 ค าถาม วิธีการคือ การใช้
แบบสอบถามนั้นไดสุ่้มกลุ่มประชากรครูจ านวน 284 คน เป็นผูท้  าแบบสอบถาม และใชท้ฤษฎี Likert 
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scale เพื่อวดัระดบัความสุขของครู วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม Pearson correlation coefficient ใน
การวิเคราะห์ขอ้มูล จากการศึกษาพบวา่  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสุขกบัค่าจา้งมีความสัมพนัธ์กนั
โดยตรง ,ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับการสนับสนุนด้านศึกษาในระดับมัธยมปลายมี
ความสัมพนัธ์กนัโดยตรง,ความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขกบัความปลอดภยัในระดบัมธัยมปลายมี
ความสัมพนัธ์กนัโดยตรง,ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสุขกบัโอกาสการเล่ือนขั้นหรือเล่ือนต าแหน่งไม่
มีความสัมพันธ์กันโดยตรงอย่างมีนัยส าคัญ ,ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับการตัดสินใจมี
ความสัมพนัธ์กนัโดยตรงและ ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสุขกบัโอกาสในการอบรมส่งเสริมความรู้
ดา้นอาชีพเพื่อความเช่ียวชาญมีความสัมพนัธ์กนัโดยตรง 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 การศึกษาน้ีไดก้ าหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล การรับรู้เก่ียวกบัผล
ทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีไดรั้บจากการท างาน และ ความสุขในการท างาน รวมถึงวิเคราะห์อิทธิพล
ของความสุขในการท างานและปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล การรับรู้เก่ียวกบัผลทางสังคมและเศรษฐกิจท่ี
มีผลต่อประกอบอาชีพครู ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยดูไดจ้ากกรอบแนวคิด ภาพท่ี 3.1 
ดงัน้ี 
 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การศึกษาน้ีไดก้ าหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล การรับรู้เก่ียวกบัผล
ทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีไดรั้บจากการท างาน และ ความสุขในการท างาน รวมถึงวิเคราะห์อิทธิพล
ของความสุขในการท างานและปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล การรับรู้เก่ียวกบัผลทางสังคมและเศรษฐกิจท่ี
มีผลต่อประกอบอาชีพครู ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยดูไดจ้ากกรอบแนวคิด ภาพท่ี 3.1 
ดงัน้ี 
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ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อระดับความสุข 

ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นท่ีไม่ใช่เศรษฐกิจ 
1.รายได ้
2.ค่าใชจ่้าย 
3.เงินออม 
4.หน้ีสิน 
5.สวสัดิการ 

1.คุณภาพชีวติในการท างาน 
2.ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน 
3.ดา้นการเรียนการสอน 
4.ดา้นภูมิศาสตร์และวฒันธรรมองคก์ร 
5.ดา้นนโยบายรัฐบาล 

 

ครูสอนภาษาองักฤษ
ชาวไทย 

ครูสอนภาษาองักฤษ
ชาวต่างชาติ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

-เพศ   - อาย ุ 

- ระดบัการศึกษาสูงสุด - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

- ประสบการณ์การท างาน -สถานภาพสมรส 

 

สวสัดิการ สวสัดิการ 
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ท่ีมา : เวบไซตข์องโรงเรียน และ จากการโทรสอบถามขอ้มูล 

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ศึกษา 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูสอนภาษาองักฤษ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยจ านวนครูสอนภาษาองักฤษท่ีถูกใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนท่ีมีการส่งเสริมดา้น
ภาษาองักฤษอยา่งชดัเจน คือ มีการเรียนการสอน แบบ English Program (EP)  
 โดยจ านวนครูในโรงเรียนกลุ่มตวัอย่างมีทั้งหมด 343 คน และจะท าการศึกษาทั้งหมด จ านวน 
343 คนโดยขอ้มูลมาจากเวบไซต์ของโรงเรียนและจากการโทรสอบถาม โดยสามารถเก็บขอ้มูลได ้
276 คน คิดเป็น ร้อยละ 80 ของ กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด โดยแบ่งเป็นครูชาวไทย 100 คน และ ครู
ชาวต่างชาติ 176 คน ดงัตารางท่ี 3.1  
ตารางที่ 3.1โรงเรียน ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีจะท าการสุ่มตวัอย่างมีอยู่ 12 โรงเรียน 
ดงัน้ี 

รายช่ือสถาบนัท่ีสุ่มตวัอยา่ง จ านวนครูภาษาองักฤษในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
จ านวนครูชาวไทย จ านวนชาวครูต่างชาติ รวมครูทั้งหมด 

1. โรงเรียนยพุราชวทิยาลยั 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

25 คน 12 คน 37 คน 

2. โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

21 คน 5 คน 26  คน 

3. โรงเรียนดาราวทิยาลยั อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

15 คน 30 คน 45 คน 

4.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วทิยาลยั อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

20 คน 10 คน 30 คน 

5.โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 6 คน 16 คน 22 คน 

6.โรงเรียนอนุบาลนภา เชียงใหม่ 8 คน 5คน 13 คน 

7.โรงเรียนสารสาสน์ลา้นนา 15 คน 10 คน 25 คน 

8.โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั 
แผนกมธัยม อ าเภอเมือง
เชียงใหม ่

18 คน 15 คน 33 คน 
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รายช่ือสถาบนัท่ีสุ่มตวัอยา่ง 

 
จ านวนครูภาษาองักฤษในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

จ านวนครูชาวไทย จ านวนชาวครูต่างชาติ รวมครูทั้งหมด 
9. โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั
แผนกประถม เชียงใหม่  

12 คน 8คน 20 คน 

10.โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

15 คน 20 คน 35 คน 

11. โรงเรียนวชิยัวทิยาอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

15 คน 15 คน 30 คน 

12.โรงเรียนสารสาสน์วเิทศ
เชียงใหม ่

10 คน 17 คน 27 คน 

รวม 180 คน 163 คน 343 คน 

รวมจ านวนทีไ่ด้ท าการสุ่ม 343 คน 

รวมจ านวนการตอบกลบั 276 คน 

คิดเป็นร้อยละ 80.00 
ท่ีมา : เวบไซตข์องโรงเรียน และ จากการโทรสอบถามขอ้มูล 

 3.3 วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาน้ีใช้ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเก็บรวบรวมจากครูสอนวิชาภาษาองักฤษ ทั้งหมด 
343 คนจากโรงเรียนทั้งหมด 12 ทั้งโรงเรียนในสังกดัรัฐบาลและเอกชนท่ีมีการเรียนการสอนแบบ 
English Program ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ แต่มีอตัราการตอบกลบัแบบสอบถามจ านวน 
276 คน คิดเป็น ร้อยละ 80.00 ของก ลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด โดยการวิ เคราะห์แบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ีคือ ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของครูสอนวิชาภาษาองักฤษ
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
สถานภาพและประสบการณ์การท างาน และ ปัจจยัท่ีมีผลต่ออิทธิพลต่อระดบัความสุขท่ีไดรั้บจากการ
ท างานโดยแบ่งออกเป็นดา้นเศรษฐกิจและดา้นท่ีไม่ใช่เศรษฐกิจ  

 

 

ตารางที ่3.1โรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีจะท าการสุ่มตวัอยา่งมีอยู ่12 โรงเรียน (ต่อ) 
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 3.3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวมรวบข้อมูล 

 การศึกษาใชข้อ้มูลปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถาม ถามครูผูส้อนภาษาองักฤษในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการวเิคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 (1) ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล  
         ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของครูผูส้อนภาษาองักฤษในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพและประสบการณ์การท างาน 
 (2) ดา้นสวสัดิการ 
  (3) ขอ้มูลท่ีใช้ในการวดัระดบัความสุขในการท างานของครูผูส้อนภาษาองักฤษ ในเขตอ าเภอ
เมืองจงัหวดั เชียงใหม่นั้นแบ่งไดเ้ป็น 2 ปัจจยั นัน่คือ 1.ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และ 2.ปัจจยัท่ีไม่ใช่ดา้น
เศรษฐกิจโดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี คือ 
1.ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ มี 4 องค์ประกอบ 14  ตัวช้ีวดัได้แก่ 
   1.1) รายได้ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวดั ได้แก่ 

1) ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของท่าน 
2) ท่านมีความพอใจกบัรายไดอ่ื้นๆนอกเหนือจากเงินเดือนประจ า 
3) รายไดท่ี้ท่านไดรั้บมีความเพียงพอในการด ารงชีวติประจ าวนั 
4) ท่านมีความพึงพอใจกบัรายไดโ้ดยรวมท่ีท่านไดรั้บ 

   1.2) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวดั ได้แก่ 
1) ภาระค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนัไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต 
2) ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าท่ีพักอาศัยในชีวิตประจ าวนัไม่ เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต 
3) หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วท่านมีเงินเพียงพอในการใช้จ่ายเพื่อสันทนาการหรือท่องเท่ียว 
4)โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจกบัค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน 

   1.3) หนีสิ้นประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวดั ได้แก่ 
  1) ท่านสามารถจดัการกบัภาระหน้ีสินท่ีตอ้งช าระแต่ละเดือนได ้
 2) ภาระหน้ีสินของท่านมีแนวโนม้ลดลง 
 3) โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจกบัหน้ีสินของท่านในแต่ละเดือน 
   1.4) เงินออมประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวดั ได้แก่ 

1) ท่านมีความสามารถจดัสรรรายไดท่ี้ไดรั้บเพื่อช าระหน้ีหรือค่าใชจ่้ายและมีเงินเหลือเก็บ     
ออม 

2) ท่านมีการวางแผนการออมเพื่อใชจ่้ายในอนาคต 
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3) โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจกบัการออมเงินของท่านในแต่ละเดือน 
2.ปัจจัยด้านทีไ่ม่ใช่เศรษฐกจิมี 5 องค์ประกอบ 23 ตัวช้ีวดั ได้แก่  
   2.1) ด้านคุณภาพชีวติในการท างาน ประกอบด้วย 6 ตัวช้ีวดั ได้แก่   
 1) ท่านอยูใ่นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี ปลอดภยั   
 2) ท่านมีจดัสรรเวลาท่ีดี ระหวา่งชีวติส่วนตวัและชีวติการท างาน  
 3) ท่านมีอิสระในการทางานอยา่งเตม็ท่ี  
 4) งานท่ีท าอยูช่่วยใหท้่านไดพ้ฒันาตนเอง  
  5) ท่านมีความสุขท่ีไดท้  างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  6) โดยรวมท่านมีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดี 
   2.2) ด้านความสัมพนัธ์ในทีท่ างาน ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวดั ได้แก่  
 1) ท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา  
 2) ท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงานเป็นอยา่งดี  
 3) เพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาของท่าน ให้ค  าปรึกษาและสนับสนุนท่านเม่ือมีปัญหาได้
เป็นอยา่งดี  
 4) โดยรวมแลว้ท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีในท่ีท างาน  
    2.3) ด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย 6 ตัวช้ีวดั ได้แก่ 
 1) นกัเรียนมีส่วนร่วมในหอ้งเรียนเป็นอยา่งดี 
 2) อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 3) สภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 4) จ  านวนนกัเรียนต่อครูมีความเหมาะสม 
 5) ท่านมีแรงกระตุน้และแรงจูงใจในการสอน 
 6) โดยรวมแลว้ท่านมีความพอใจในการสอน 
   2.4) ด้านภูมิศาสตร์และวฒันธรรม ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวดั ได้แก่ 
 1) ท่ีตั้งของโรงเรียนมีความสะดวกต่อการเดินทาง  
 2) เป้าหมายและวสิัยทศัน์ขององคก์รเสมือนเป็นเป้าหมายของตวัท่านเอง 
 3) องคก์รใหค้วามส าคญัต่อท่าน  
 4) ท่านรู้สึกวา่มีความพอใจกบักิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดัใหเ้ขา้ร่วม 
 5) โดยรวมแลว้ท่านมีความพอใจในดา้นภูมิศาสตร์และวฒันธรรมขององคก์ร 
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 2.5) ด้านนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวดั ได้แก่ 
            1) ครูชาวต่างชาติไดรั้บผลกระทบในนโยบายของรัฐในการอบรมวฒันธรรมไทย 42 ชัว่โมง 
(กรณีครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติ) 
            2) ครูชาวไทยไดรั้บผลกระทบในนโยบายของรัฐในการจดัสอบประมวลความรู้ภาษาองักฤษ
ของครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ(CEFR)  (กรณีครูสอนวชิาภาษาองักฤษคนไทย) 
 
 3.3.2 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ข้อมูลท่ีได้มาจากการเก็บรวมรวมจากแบบสอบถามแล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเพื่อ
วเิคราะห์ ดงัน้ี 
  1) การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
อธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีเก็บรวมรวมได ้ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และ สถานภาพ โดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉล่ีย (Mean) 

 2)วเิคราะห์ระดบัความสุขของครู โดยใช้มาตราวดัของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) และใชว้ธีิรวมค่า
คะแนนความสุขจากตวัช้ีวดั 2 ปัจจยั นั้นคือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ และปัจจยัท่ีไม่ใช่เศรษฐกิจ  

ทั้งน้ี ระดบัความมีอิทธิพลต่อความสุขของครูผูส้อนภาษาองักฤษในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ตั้ งแต่ 1 ถึง 5 เรียงล าดับจากน้อยไปหามาก โดยการหาระดับ
ความสุขในการท างานของตวัอย่างของครูสอนวิชาภาษาองักฤษนั้นจะวิเคราะห์ตามค าตอบของ
ตวัอย่างของครูผูส้อนภาษาองักฤษทั้งหมด แล้วน าค่าท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียแล้วท าการแปล
ความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ียโดยยดึเกณฑต์ามตารางดงัตารางท่ี 3.2 

   ตารางที ่3.2 แสดงความหมายของอิทธิพลท่ีมีผลต่อความสุขในแต่ระดบัช่วงคะแนนเฉล่ีย 

คะแนนเฉลีย่ ระดับความมีอทิธิพลต่อความสุข การแปลความหมาย 
4.51-5.00 5 มีอิทธิพลต่อความสุขมากท่ีสุด 

3.51-4.50 4 มีอิทธิพลต่อความสุขมาก 
2.51-3.50 3 มีอิทธิพลต่อความสุขปานกลาง 
1.51-2.50 2 มีอิทธิพลต่อความสุขนอ้ย 
1.00-1.50 1 มีอิทธิพลต่อความสุขนอ้ยท่ีสุด 
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  3) วิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งครูท่ีสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยและชาวต่างชาติกบัความ
คิดเห็นในปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครู พร้อมทั้ งปัจจยัด้านลักษณะบุคคล การรับรู้
เก่ียวกบัผลทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีครูสอนภาษาองักฤษไดรั้บจากองค์กรต่อระดบัความสุขในการ
ท างานและการด ารงชีวติโดยใชท้ฤษฎีการวเิคราะห์ Independent Sample T-test  
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษในโรงเรียนใน เขตอ าเภอ
เมือง จังหวดัเชียงใหม่ท่ีมีการเรียนการสอนแบบ English Program ในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ใน
การศึกษา 2 วตัถุประสงค์หลกั ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์แรก เพื่อศึกษาถึงสวสัดิการท่ีโรงเรียนไดจ้ดัสรร
ให้กบัครูสอนวิชาภาษาองักฤษ วตัถุประสงค์ท่ีสอง เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครู
สอนวชิาภาษาองักฤษ โดยจะศึกษาทั้ง ลกัษณะส่วนบุคคล รวมถึงปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีเป็นตวัเงิน
เช่น รายได,้ค่าใช้จ่าย,เงินออมและหน้ีสิน และปัจจยัท่ีไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจ เช่นคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน,ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน,ดา้นการเรียนการสอน,ดา้นภูมิศาสตร์และวฒันธรรมองค์กรและ
ดา้นนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

4.1 ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่อยู่ใน เขตอ าเภอ
เมือง จังหวดัเชียงใหม่ ทีม่ีการเรียนการสอนแบบ English Program 

จากการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของครูสอนวชิาภาษาองักฤษทั้งชาวไทยและต่างชาติจาก 343 คนแต่
สามารถให้ข้อมูลได้ 276 คนคิดเป็นร้อยละ 80.00  แบ่งเป็นครูชาวไทย จ านวน 100 คน และครู
ชาวต่างชาติ จ  านวน 176 คน โดยได้ศึกษา เก่ียวกับเพศ อายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ดงัตารางท่ี4.1และสรุปไดด้งัน้ี 

  เพศ 
            ดงัตารางท่ี 4.1 กลุ่มตวัอยา่งครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 96 เป็นเพศ
หญิง  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่ คิดเป็น ร้อยละ 64.20 เป็นเพศชาย 
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อายุ 
 ดงัตารางท่ี 4.1 กลุ่มตวัอยา่งครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทย คิดเป็นร้อยละ 68 มีอายุระหว่าง 
31-40  ปี รองลงมา มีอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.00 ,อายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 
10.00,อายรุะหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.00  และอายรุะหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั 
 กลุ่มตวัอยา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 62.5 ,มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี 
รองลงมา มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.70 ,มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ4.00 
ตามล าดบั 

สถานภาพสมรส 
ดงัตารางท่ี 4.1 กลุ่มตวัอยา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวไทย ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิด

เป็นร้อยละ 79.00 รองลงมาเป็นครูท่ีโสด คิดเป็นร้อยละ 19.00  และครูท่ีมีสถานภาพหย่าร้างและ
หมา้ย คิดเป็นร้อยละ1.00ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
89.20 รองลงมาเป็นครูท่ีมีสถานภาพสมรสอยู่ท่ีร้อยละ9.70 และครูท่ีมีสถานะหยา่ร้างและหมา้ย คิด
เป็นร้อยละ 0.60 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา 
ดงัตารางท่ี 4.1 กลุ่มตวัอย่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทย ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 84.00 อีกร้อยละ 16.00 จบการศึกษาระดับปริญญาโท และไม่พบผูจ้บ
การศึกษาระดบัปริญญาเอก 

กลุ่มตวัอยา่งครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ73.30 อีกร้อยละ25.00จบการศึกษาระดบัปริญญาโทและจบการศึกษาระดบัปริญญาเอก
ร้อยละ 1.7 

 ระดับช้ันทีส่อน 
 ดังตารางท่ี 4.1 กลุ่มตัวอย่างครูสอนวิชาภาษาอังกฤษชาวไทย ส่วนใหญ่สอนในระดับ
ประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมาคือระดับอนุบาล ,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
มธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 25.00,23.00 และ 18.00 ตามล าดบั  
กลุ่มตวัอยา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่สอนในระดบัชั้นประถมศึกษาคิดเป็นร้อย
ละ 71.00 รองลงมาคือระดับมัธยมตอนปลาย ,มัธยมตอนต้น และระดับอนุบาล คิดเป็นร้อยละ 
13.60,13.10 และ 2.30 ตามล าดบั 
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 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 ดงัตารางท่ี 4.1 กลุ่มตวัอยา่งครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทย ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 80.00 
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท  
 กลุ่มตวัอย่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ82.90 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ดงัตารางท่ี 4.1 กลุ่มตวัอย่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยส่วนใหญ่เกินก่ึงหน่ึง คิดเป็น

ร้อยละ55 มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 6-10 ปี รองลงมาเป็นครูท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 11 ปี
ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 31.00 และมีครูส่วนน้อยท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ14.00 
 กลุ่มตัวอย่างครูสอนวิชาภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ เกินก่ึงหน่ึง คิดเป็นร้อยละ89.20 มี
ระยะเวลาในการปฏิบติังานไม่เกิน 5 ปี รองลงมาเป็นครูท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 6-10 ปี และ 
11.00 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 6.20 และ 4.70 ตามล าดบั 

 ด้านเงินออม 
ดงัตารางท่ี 4.1 กลุ่มตวัอยา่งครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 67.00  

มีเงินออมน้อยกว่า 50,000 บาท รองลงมาเป็นครูท่ีไม่มีเงินออม,ครูท่ีมีเงินออม 50,001-100,000 บาท
และครูท่ีมีเงินออม 100,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ16.00,11.00 และ 6.00 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ49.40 มีเงินออม
นอ้ยกวา่ 50,000 บาท รองลงมาเป็นครูท่ีมีเงินออม 50,001-100,000 บาท,ครูไม่ท่ีมีเงินออม,และครูท่ีมี
เงินออม 100,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 34.70,15.30 และ 0.60 ตามล าดบั 

ด้านหนีสิ้น 
  ดงัตารางท่ี 4.1กลุ่มตวัอยา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวไทยส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ60.00 มี
หน้ีสิน 50,001-100,000บาท รองลงมาเป็นครูท่ีไม่มีหน้ีสิน,ครูท่ีมีหน้ีสิน 100,000 บาทข้ึนไป และ มี
หน้ีสินนอ้ยกวา่ 50,000 บาท คิดเป็น 23.00,13.00,4.00 ตามล าดบั  

กลุ่มตวัอยา่งครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ92.60 ไม่มีหน้ีสิน 
รองลงมาคือครูท่ีมีหน้ีสินน้อยกวา่ 50,000 บาท,ครูท่ีมีหน้ีสิน 50,001-100,000 บาทและครูท่ีมีหน้ีสิน 
100,001บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ7.00,3.00 และ3.00 ตามล าดบั โดยครูส่วนใหญ่เป็นหน้ีจากธนาคาร
ของรัฐคิดเป็นร้อยละ 81.11 รองลงมา สหกรณ์ออมทรัพยร้์อยละ13.33 และ ธนาคารพาณิชยคิ์ดเป็น
ร้อยละ5.56 
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 ด้านสวสัดิการ 
ดงัตารางท่ี4.1จากการส ารวจพบวา่โรงเรียนมีสวสัดิการหลกัๆคือ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล

,สวสัดิการค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม ,สวสัดิการสิทธิการลาเช่นลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ลาพกัผอ่น ลา
อุปสมบท ลาไปศึกษาต่อ สวสัดิการค่าเล่าเรียนบุตร และ สวสัดิการบ าเหน็จบ านาญ โดยครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ72.50 มีความพึงพอใจกบัสวสัดิการท่ีทางโรงเรียนจดัสรรให้ใน
ระดบัปานกลาง  
ตารางที ่4.1 ลกัษณะส่วนบุคคลของตวัอยา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษ  

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาวไทย        ชาย 

          หญิง 
                            รวม 

ชาวต่างชาติ   ชาย 
                      หญิง 

รวม 
รวมครูชาวไทยและต่างชาติ 

 
4 

96 
100 
113 

63 
176 
276 

 
4.00 

96.00 
100 

64.20 
35.80 

100 
100 

อายุ (ปี ) 
ชาวไทย        20 - 30 

           31 - 40  
           41 - 50  

51 -  60  
                      60 ปีข้ึนไป 

รวม 
ชาวต่างชาติ       20 - 30 

               31 - 40  
               41 - 50  

    51 -  60  
รวม 

                     รวมครูชาวไทยและต่างชาต ิ

 
9 

68 
2 

10 
11 

100 
54 

110 
7 
5 

176 
276 

 
9.00 

68.00 
2.00 

10.00 
11.00 

100 
30.70 
62.50 

4.00 
2.00 
100 
100 
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ตารางที ่4.1 ลกัษณะส่วนบุคคลของตวัอยา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษ(ต่อ)  
ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพสมรส 
ชาวไทย       โสด 

          สมรส 
          หมา้ย 
          หยา่ร้าง 

รวม 
ชาวต่างชาติ   โสด 

           สมรส 
           หมา้ย 
           หยา่ร้าง 
                             รวม 

                     รวมครูชาวไทยและต่างชาต ิ

 
19 
79 

1 
1 

100 
157 

17 
1 
1 

176 
276 

 
19.00 
79.00 

1.00 
1.00 

         100 
89.20 

9.70 
0.60 
0.60 
100 
100 

ระดับการศึกษา 
ชาวไทย       ปริญญาตรี 

          ปริญญาโท 
                            รวม 

ชาวต่างชาติ  ปริญญาตรี 
                     ปริญญาโท 
                     ปริญญาเอก 

รวม 
รวมครูชาวไทยและต่างชาติ 

 
84 
16 

100 
129 

44 
3 

176 
276 

 
84.00 
16.00 

100 
73.30 
25.00 

1.70 
100 
100 
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ตารางที ่4.1 ลกัษณะส่วนบุคคลของตวัอยา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษ (ต่อ) 
ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับช้ันทีส่อน 
ชาวไทย       ระดบัอนุบาล 
                     ระดบัประถมศึกษา 
                     ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
                     ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

รวม 
ชาวต่างชาติ   ระดบัอนุบาล 
                     ระดบัประถมศึกษา 
                     ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
                     ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

รวม 
                     รวมครูชาวไทยและต่างชาต ิ

 
25 
34 
18 
23 

100 
4 

125 
23 
24 

176 
276 

 
25.00 
34.00 
18.00 
23.00 

100 
2.30 

71.00 
13.10 
13.60 

100 
100 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท/เดือน) 
ชาวไทย       ไม่เกิน 25,000 

          25,001 – 30,000  
          30,001 – 40,000  
          40,001 – 50,000 
         มากกวา่ 50,001 ข้ึนไป 

                                       รวม 
ชาวต่างชาติ ไม่เกิน 25,000 

          25,001 – 30,000  
          30,001 – 40,000  
          40,001 – 50,000 
                            รวม 

                    รวมครูชาวไทยและต่างชาต ิ

 
80 

4 
11 

4 
1 

100 
5 

24 
146 

1 
176 
276 

 
80.00 

4.00 
1.00 
4.00 
1.00 
100 

2.90 
13.60 
82.90 

0.60 
100 
100 
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ตารางที ่4.1 ลกัษณะส่วนบุคคลของตวัอยา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษ (ต่อ) 
ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (ปี) 
ชาวไทย       ไม่เกิน 5 

          6 - 10 
          11 ข้ึนไป 

รวม 
ชาวต่างชาติ ไม่เกิน 5 

          6 - 10 
          11  ข้ึนไป 

                                       รวม 
                     รวมครูชาวไทยและต่างชาต ิ

 
14 
55 
31 

100 
157 

11 
8 

176 
276 

 
14.00 
55.00 
31.00 

100 
    89.20 
     6.20 
     4.70 

100 
100 

ด้าน เงินออม (บาท) 
ชาวไทย       ไม่มีเงินออม 
                      นอ้ยกวา่ 50,000 
                      50,001-100,000 
                      100,001-500,000 
                      500,001 ข้ึนไป 
                                       รวม 
ชาวต่างชาติ   ไม่มีเงินออม 
                      นอ้ยกวา่ 50,000 
                      50,001-100,000 
                      100,001-500,000 
                                         รวม 
                      รวมครูชาวไทยและต่างชาติ 

 
16 
67 
11 

3 
3 

100 
27 
87 
61 

1 
176 
276 

 
16.00 
67.00 
11.00 

3.00 
3.00 
100 

15.30 
49.40 
34.70 

0.60 
100 
100 
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ตารางที ่4.1 ลกัษณะส่วนบุคคลของตวัอยา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษ (ต่อ) 
ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ด้านหนีสิ้น (บาท) 
ชาวไทย         ไม่มีหน้ีสิน 
                      นอ้ยกวา่ 50,000 
                      50,001-100,000 
                      100,001 ข้ึนไป 
                                        รวม 
 

 
23 

4 
60 
13 

100           

 
23.00 

4.00 
60.00 
13.00 

100 
 

ชาวต่างชาติ   ไม่มีหน้ีสิน 
                      นอ้ยกวา่ 50,000 
                      50,001-100,000 
                      100,001ข้ึนไป 
                                          รวม 
                      รวมครูชาวไทยและต่างชาติ 
สรุป 
รวมครูชาวไทยท่ีมีหน้ีสิน =  77 คน คิดเป็นร้อยละ 77 
รวมครูชาวต่างชาติท่ีมีหน้ีสิน=13 คนคิดเป็นร้อยละ
7.38  
แหล่งทีม่าทางการเงินของหนีสิ้นของครูทีม่ีหนี้ 
                     ธนาคารของรัฐ 
                     ธนาคารพาณิชย ์  
                     สหกรณ์ออมทรัพย ์
รวมครูชาวไทยและต่างชาติทีม่ีหนีสิ้น 

163 
7 
3 
3 

176 
276 

 
 
 
 

73 
12 
5 

90 

92.60 
4.00 
1.70 
1.70 
100 
100 
 
 
 
 

81.11 
13.33 
5.56 
100 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

4.2 สวสัดิการทีโ่รงเรียนได้จัดสรรให้กบัครูสอนวชิาภาษาองักฤษ  
จากการสอบถามท่ีโรงเรียนได้จดัสรรให้ครูสอนวิชาภาษาองักฤษและล าดบัความตอ้งการท่ี

ครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษตอ้งการแสดงในตารางท่ี 4.2 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.2 จ  านวนและร้อยละของสวสัดิการท่ีทางโรงเรียนจดัสรรให ้

 
สวสัดิการ 

ครูชาวต่างชาติ ครูชาวไทย รวมทั้งหมด คิดเป็น 
ร้อยละ 

 สวสัดิการรักษาพยาบาล 168 100 268 26.60 

 สวสัดิการค่าเล่าเรียนบุตร 6 27 33 3.30 

 สวสัดิการค่าเช่าบา้น 13 34 47 4.70 

 โบนสั   74 31 105 10.40 

 สวสัดิการบ าเหน็จบ านาญ 22 29 51 5.10 

 สวสัดิการค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 1 9 10 1.00 

 สวสัดิการเงินสงเคราะห์ผูไ้ดรั้บ
อนัตรายหรือเจบ็ป่วยเพราะเหตุ
ปฏิบติังาน 

8 32 40 4.00 

 สวสัดิการเงินช่วยเหลือพิเศษกรณี
ถึงแก่ความตาย 

5 26 31 3.10 

 สวสัดิการค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม 144 23 167 16.60 

 สวสัดิการสิทธิการลาเช่นลาป่วย ลา
คลอด ลากิจ ลาพกัผอ่น ลา
อุปสมบท ลาไปศึกษาต่อ 

47 82 129 12.8 

 สวสัดิการสหกรณ์ออมทรัพย ์ 2 15 17 1.70 

 สวสัดิการเสริมสร้างก าลงัใจแก่
พนกังาน 

20 18 38 3.80 

 สวสัดิการการกูย้มืเงินฉุกเฉิน 10 21 31 3.10 

 สวสัดิการดา้นอาหาร 37 4 41 4.10 
 ท่ีมา:จากการส ารวจ 
หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 

 จากผลการศึกษาพบว่าสวสัดิการท่ีครูสอนวิชาภาษาองักฤษทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่วน
ใหญ่ได้รับจากโรงเรียนสามารถเรียงตามล าดบัได ้ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สวสัดิการรักษาพยาบาลคิด
เป็นร้อยละ 26.60 สวสัดิการค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 16.60  และสวสัดิการสิทธิการลา 
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เช่นลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ลาพักผ่อน ลาไปศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 12.80 ตามล าดับ และจาก
การศึกษาล าดบัความแตกต่างในความตอ้งการสวสัดิการของครูสอนวชิาภาษาองักฤษระหวา่งครูสอน
วชิาภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมากท่ีสุด โดยแสดงไวใ้นตารางท่ี 
4.3 ดงัน้ี 
ตารางที ่4.3 จ  านวนและร้อยละของสวสัดิการท่ีครูสอนวิชาภาษาองักฤษตอ้งการ 

 
 

 
สวสัดิการ 

ครูสอนวชิาภาษาองักฤษ
ชาวไทย 

ครูสอนวชิา 
ภาษาองักฤษชาวต่างชาติ 

คิดเป็นร้อยละ ล าดบัท่ี คิดเป็นร้อยละ ล าดบัท่ี 
สวสัดิการรักษาพยาบาล 92.00 1 84.70 1 
สวสัดิการค่าเล่าเรียนบุตร 6.00 11 15.30 8 
สวสัดิการค่าเช่าบา้น 13.00 8 19.30 5 
โบนสั   60.00 3 25.60 4 
สวสัดิการบ าเหน็จบ านาญ 22.00 6 16.50 7 
สวสัดิการค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 1.00 14 5.10 13 
สวสัดิการเงินสงเคราะห์ผูไ้ดรั้บ
อนัตรายหรือเจบ็ป่วยเพราะเหตุ
ปฏิบติังาน 

8.00 10 18.20 6 

สวสัดิการเงินช่วยเหลือพิเศษกรณี
ถึงแก่ความตาย 

5.00 12 14.80 9 

สวสัดิการค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม 68.00 2 56.30 2 
สวสัดิการสิทธิการลาเช่นลาป่วย ลา
คลอด ลากิจ ลาพกัผอ่น ลา
อุปสมบท ลาไปศึกษาต่อ 

47.00 4 46.60 3 

สวสัดิการสหกรณ์ออมทรัพย ์ 2.00 13 8.50 12 
สวสัดิการเสริมสร้างก าลงัใจแก่
พนกังาน 

20.00 7 10.20 11 

สวสัดิการการกูย้มืเงินฉุกเฉิน 10.00 9 11.90 10 
สวสัดิการดา้นอาหาร 37.00 5 2.30 14 
ที่มา:จากการส ารวจ 
หมายเหต:ุ ตอบได้มากกวา่ 1 ค าตอบ 
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จากการศึกษาความแตกต่างความตอ้งการในสวสัดิการของครูสอนวชิาภาษาองักฤษระหวา่งครู
สอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติ พบวา่ สวสัดิการท่ีครูสอน
วชิาภาษาองักฤษชาวไทยมีความตอ้งการมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่  

ล าดบัแรกได้แก่ สวสัดิการรักษาพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 92.00  ล าดบัท่ีสองไดแ้ก่ สวสัดิการ
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 68.00 และ ล าดบัท่ีสามไดแ้ก่ โบนสั คิดเป็นร้อยละ 60.00  

ในดา้นสวสัดิการท่ีครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมีความตอ้งการมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก
ไดแ้ก่ สวสัดิการรักษาพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 84.70  ล าดบัท่ีสองไดแ้ก่ สวสัดิการค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 56.30 และ ล าดบัท่ีสามไดแ้ก่ สวสัดิการสิทธิการลาเช่นลาป่วย ลาคลอด ลากิจ 
ลาพกัผอ่น ลาอุปสมบท ลาไปศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 46.60  

โดยครูสอนวชิาภาษาองักฤษส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยและต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 72.50 มีความพึง
พอใจกบัสวสัดิการท่ีทางโรงเรียนจดัสรรใหใ้นระดบัปานกลางดงัภาพท่ี 4.1 
รูปภาพที ่4.1 ความพงึพอใจในสวสัดิการทีโ่รงเรียนได้จัดสรรให้แก่ครูสอนวชิาภาษาองักฤษ   

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 
4.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับจากการท างานโดยแบ่งเป็น
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกจิและไม่ใช่ด้านเศรษฐกจิ 
 จากการสอบถามความคิดเห็นของตวัอยา่งครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษเก่ียวกบัการรับรู้ในปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษทั้งในด้านเศรษฐกิจและไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจท่ี
ไดรั้บจากการท างานในองคก์รและความแตกต่างปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจ ดงั
ตารางท่ี 4.4, 4.5 และตารางท่ี 4.6 ดงัน้ี 

4% 11%

72%

12%

1%

เห็นดว้ยอยา่งยิง่  (คะแนน = 5) เห็นดว้ยมาก (คะแนน = 4)

เห็นดว้ยปานกลาง  (คะแนน = 3) เห็นดว้ยนอ้ย (คะแนน = 2)

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  (คะแนน = 1)



 

 

        ตารางที ่4.4 ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีไดรั้บจากการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวชิาภาษาองักฤษในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
 

ดา้นเศรษฐกิจ 
การรับรู้เก่ียวกบัผลทางดา้นเศรษฐกิจ  

คะแนน
เฉล่ีย 

 

แปลผล ล าดบั เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ 

(คะแนน = 5) 

เห็นดว้ยมาก 
(คะแนน = 4) 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

(คะแนน = 3) 

เห็นดว้ยนอ้ย 
(คะแนน = 2) 

เห็นดว้ยนอ้ย
ท่ีสุด 

(คะแนน = 1) 
ด้านรายได้ 
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของ
ท่าน 

16 
(5.8) 

28 
(10.1) 

204 
(73.9) 

18 
(6.5) 

10 
(3.6) 

3.08 ปานกลาง 3 

ท่านมีความพอใจกบัรายไดอ่ื้นๆนอกเหนือจากเงินเดือนประจ า 14 
(5.1) 

24 
(8.7) 

214 
(77.5) 

12 
(4.3) 

12 
(4.3) 

3.06 ปานกลาง 4 

รายไดท่ี้ท่านไดรั้บมีความเพียงพอในการด ารงชีวิตประจ าวนั 22 
(8) 

24 
(8.7) 

211 
(76.4) 

12 
(4.3) 

7 
(2.5) 

3.15 ปานกลาง 1 

ท่านมีความพึงพอใจกบัรายไดโ้ดยรวมท่ีท่านไดรั้บ 17 
(6.2) 

26 
(9.4) 

208 
(75.4) 

16 
(5.8) 

9 
(3.33) 

3.09 ปานกลาง 2 

คะแนนเฉล่ียรวมดา้นรายได ้ 3.10 ปานกลาง 
 
 

ด้านค่าใช้จ่าย 
ภาระค่าใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนัไม่เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต  

20 
(7.2) 

152 
(55.1) 

81 
(29.3) 

18 
(6.5) 

5 
(1.8) 

3.59 มาก 2 

ค่าใชจ่้ายส าหรับค่าท่ีพกัอาศยัในชีวิตประจ าวนัไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินชีวิต 

25 
(9.1) 

148 
(53.6) 

82 
(29.7) 

17 
(4) 

4 
(1.4) 

3.63 มาก 1 

หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วท่านมีเงินเพียงพอในการใช้จ่ายเพ่ือ
สนัทนาการหรือท่องเท่ียว 

17 
(6.2) 

149 
(54) 

36 
(13) 

63 
(22.8) 

11 
(4) 

3.36 ปานกลาง 4 

โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจกบัค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน 15 
(5.4) 

150 
(54.3) 

90 
(32.6) 

13 
(4.7) 

8 
(2.9) 

3.54 มาก 3 

คะแนนเฉล่ียรวมดา้นค่าใชจ่้าย 3.53 มาก 
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ดา้นเศรษฐกิจ 

การรับรู้เก่ียวกบัผลทางดา้นเศรษฐกิจ  
คะแนน
เฉล่ีย 

 

แปลผล ล าดบั 
เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่ 
(คะแนน = 5) 

เห็นดว้ยมาก 
(คะแนน = 4) 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

(คะแนน = 3) 

เห็นดว้ยนอ้ย 
(คะแนน = 2) 

เห็นดว้ยนอ้ย
ท่ีสุด 

(คะแนน = 1) 
ด้านหนีสิ้น 
ท่านสามารถจดัการกบัภาระหน้ีสินท่ีตอ้งช าระแต่ละเดือนได ้ 8 

(8.89) 
6 

(6.67) 
15 

(16.67) 
57 

(63.33) 
4 

(4.44) 
2.52 ปานกลาง 1 

ภาระหน้ีสินของท่านมีแนวโนม้ลดลง  8 
(8.89) 

7 
(7.78) 

14 
(15.56) 

55 
(61.11) 

6 
(6.67) 

2.51 ปานกลาง 2 

โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจกบัหน้ีสินของท่านในแต่ละ
เดือน 

5 
(5.56) 

7 
(7.78) 

17 
(18.89) 

56 
(62.22) 

5 
(5.56) 

2.46 นอ้ย 3 

คะแนนเฉล่ียรวมดา้นหน้ีสิน 2.50 ปานกลาง 
 
 

ด้านเงนิออม 
ท่านมีความสามารถจดัสรรรายไดท่ี้ไดรั้บเพ่ือช าระหน้ีหรือ
ค่าใชจ่้ายและมีเงินเหลือเก็บออม 

19 
(6.9) 

22 
(8) 

85 
(30.8) 

136 
(49.3) 

14 
(5.1) 

2.62 ปานกลาง 
 

3 

ท่านมีการวางแผนการออมเพ่ือใชจ่้ายในอนาคต 149 
(54) 

24 
(8.7) 

80 
(29) 

12 
(4.3) 

11 
(4) 

4.04 มาก 
 

1 

โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจกบัการออมเงินของท่านในแต่ละ
เดือน 

16 
(5.8) 

15 
(5.4) 

215 
(77.9) 

14 
(5.1) 

16 
(5.8) 

3.00 ปานกลาง 2 

คะแนนเฉล่ียรวมดา้นเงินออม 3.22 ปานกลาง 
 
 

คะแนนเฉล่ียทั้งหมดในดา้นเศรษฐกิจ 3.09 ปานกลาง 
 
 

       ท่ีมา : จากการส ารวจ 
         หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็คือค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

            ค านวณจากครูท่ีมีหน้ีสินจ านวน 90 คนคิดเป็น ร้อยละ 32.61  โดยครูท่ีไม่มีหน้ีสิน มีจ านวน 186 คนจาก 276 คน คิดเป็นร้อยละ  67.39 

ตารางที่ 4.4 ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีไดรั้บจากการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวชิาภาษาองักฤษในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

41 



 

 

 

         ตารางที ่4.5 ปัจจยัท่ีมีท่ีไม่ใช่ทางดา้นเศรษฐกิจท่ีไดรั้บจากการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวชิาภาษาองักฤษ   
 

ไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจ 
การรับรู้เก่ียวกบัผลไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจ 

 
คะแนนเฉล่ีย 

 
แปลผล ล าดบัท่ี เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่ 
(คะแนน = 5) 

เห็นดว้ยมาก 
(คะแนน = 4) 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

(คะแนน = 3) 

เห็นดว้ยนอ้ย 
(คะแนน = 2) 

เห็นดว้ยนอ้ย
ท่ีสุด 

(คะแนน = 1) 
ด้านคุณภาพชีวติในการท างาน 
ท่านอยูใ่นสภาพแวดลอ้มในการทางานท่ีดี ปลอดภยั  
 

48 
(17.4) 

211 
(76.4) 

14 
(5.1) 

2 
(0.7) 

1 
(0.4) 

4.09 มาก 3 

ท่านมีจดัสรรเวลาท่ีดี ระหวา่งชีวิตส่วนตวัและชีวิตการท างาน  32 
(11.6) 

164 
(59.4) 

70 
(25.4) 

9 
(3.3) 

1 
(0.4) 

3.79 มาก 5 

ท่านมีอิสระในการทางานอยา่งเตม็ท่ี  
 

32 
(11.6) 

161 
(58.3) 

76 
(27.5) 

4 
(1.4) 

3 
(1.1) 

3.78 มาก 6 

งานท่ีท าอยูช่่วยให้ท่านไดพ้ฒันาตนเอง  
 

158 
(57.2) 

39 
(14.1) 

72 
(26.1) 

5 
(1.8) 

2 
(0.7) 

4.25 มาก 2 

ท่านมีความสุขท่ีไดท้  างานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 

156 
(56.5) 

93 
(33.7) 

23 
(8.3) 

4 
(1.4) 

0 
(0) 

4.45 มาก 1 

โดยรวมท่านมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี 
 

32 
(11.6) 

220 
(79.7) 

21 
(7.6) 

3 
(1.1) 

0 
(0) 

4.02 มาก 4 

คะแนนเฉล่ียรวมดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน 4.06 มาก 
 
 

ด้านความสัมพนัธ์ในที่ท างาน 
ท่านมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา  
 

169 
(61.2) 

44 
(15.9) 

62 
(22.5) 

1 
(0.4) 

0 
(0) 

4.38 มาก 3 

เพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาของท่าน ให้ค  าปรึกษาและ
สนบัสนุนท่านเม่ือมีปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี  
 

160 
(58) 

94 
(34.1) 

18 
(6.5) 

3 
(1.1) 

1 
(0.4) 

4.48 มาก 2 
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ตารางที ่4.5 ปัจจยัท่ีมีท่ีไม่ใช่ทางดา้นเศรษฐกิจท่ีไดรั้บจากการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวชิาภาษาองักฤษ  (ต่อ) 
 

ไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจ 
การรับรู้เก่ียวกบัผลท่ีไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจ  

 
คะแนนเฉล่ีย 

 

 
 

แปลผล ล าดบัท่ี เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ 

(คะแนน = 5) 

เห็นดว้ยมาก 
(คะแนน = 4) 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

(คะแนน = 3) 

เห็นดว้ยนอ้ย 
(คะแนน = 2) 

เห็นดว้ยนอ้ย
ท่ีสุด 

(คะแนน = 1) 
โดยรวมแลว้ท่านมีความสมัพนัธ์ท่ีดีในท่ีท างาน  165 

(59.8) 
100 

(36.2) 
9 

(3.3) 
2 

(0.7) 
0 

(0) 
4.55 มากท่ีสุด 

 
1 

คะแนนเฉล่ียรวมดา้นความสมัพนัธ์ท่ีดีในท่ีท างาน 4.47 มาก 
 
 

ด้านการเรียนการสอน 

นกัเรียนมีส่วนร่วมในห้องเรียนเป็นอยา่งดี 
 

154 
(55.8) 

91 
(33) 

25 
(9.1) 

5 
(1.8) 

1 
(0.4) 

4.42 มาก 2 

อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนการสอน  36 
(13) 

215 
(77.9) 

15 
(5.4) 

7 
(2.5) 

3 
(1.1) 

3.99 มาก 4 

สภาพแวดลอ้มในห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนการสอน 32 
(11.6) 

168 
(60.9) 

69 
(25) 

4 
(1.4) 

3 
(1.1) 

3.80 มาก 5 

จ านวนนกัเรียนต่อครูมีความเหมาะสม  24 
(8.7) 

202 
(73.2) 

24 
(8.7) 

17 
(6.2) 

9 
(3.3) 

3.78 
 

มาก 6 

ท่านมีแรงกระตุน้และแรงจูงใจในการสอน  
 

168 
(60.9) 

85 
(30.8) 

17 
(6.2) 

4 
(1.4) 

2 
(0.7) 

4.50 มาก 1 

โดยรวมแลว้ท่านมีความพอใจในการสอน  
 

35 
(12.7) 

222 
(80.4) 

16 
(5.8) 

3 
(1.1) 

0 
(0) 

4.05 
 

มาก 3 

คะแนนเฉล่ียรวมดา้นการเรียนการสอน 4.09 มาก 
 
 

ด้านภูมิศาสตร์และวฒันธรรมองค์กร 

ท่ีตั้งของโรงเรียนมีความสะดวกต่อการเดินทาง  
 

39 
(14.1) 

163 
(59.1) 

66 
(23.9) 

4 
(1.4) 

4 
(1.4) 

3.83 มาก 1 
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ตารางที ่4.5 ปัจจยัท่ีมีท่ีไม่ใช่ทางดา้นเศรษฐกิจท่ีไดรั้บจากการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวชิาภาษาองักฤษ  (ต่อ) 
 

ไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจ 
การรับรู้เก่ียวกบัผลท่ีไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจ  

คะแนนเฉล่ีย 
 

 
แปลผล 

 
ล าดบัท่ี 

เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ 

(คะแนน = 5) 

เห็นดว้ยมาก 
(คะแนน = 4) 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

(คะแนน = 3) 

เห็นดว้ยนอ้ย 
(คะแนน = 2) 

เห็นดว้ยนอ้ย
ท่ีสุด 

(คะแนน = 1) 
เป้าหมายและวิสยัทศัน์ขององคก์รเสมือนเป็นเป้าหมายของตวั
ท่านเอง  

             31 
(11.2) 

156 
(56.5) 

82 
(29.7) 

6 
(2.2) 

1 
(0.4) 

3.76 
 

มาก 4 

องคก์รให้ความส าคญัต่อท่าน  
 

23 
(8.3) 

164 
(59.4) 

81 
(29.3) 

5 
(1.8) 

3 
(1.1) 

3.72 มาก 5 

ท่านรู้สึกวา่มีความพอใจกบักิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดัให้ร่วม 31 
(11.2) 

159 
(57.6) 

81 
(29.3) 

4 
(1.4) 

1 
(0.4) 

3.78 มาก 3 

โดยรวมแลว้ท่านมีความพอใจในดา้นภูมิศาสตร์และ
วฒันธรรมขององคก์ร  

31 
(11.2) 

 

162 
(58.7) 

78 
(28.3) 

5 
(1.8) 

0 
(0.00) 

3.79 มาก 2 

คะแนนเฉล่ียรวมดา้นภูมิศาสตร์และวฒันธรรมองคก์ร 3.78 มาก  

ด้านนโยบายรัฐบาล 

ครูชาวไทยไดรั้บผลกระทบในนโยบายของรัฐในการจดัสอบ
ประมวลความรู้ภาษาองักฤษของครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ
(CEFR)  

8 
(8) 

13 
(13) 

71 
(71) 

3 
(3) 

5 
(5) 

3.16 ปานกลาง 1 

ครูชาวต่างชาติไดรั้บผลกระทบในนโยบายของรัฐในการ
อบรมวฒันธรรมไทย 42 ชัว่โมง  

10 
(5.7) 

12 
(6.8) 

139 
(79) 

4 
(2.3) 

11 
(6.3) 

3.03 ปานกลาง 2 

คะแนนเฉล่ียรวมดา้นนโยบายรัฐบาล 3.10 ปานกลาง  

คะแนนเฉล่ียทั้งหมดในดา้นท่ีไม่ใช่เศรษฐกิจ 3.90 มาก  

         ท่ีมา : จากการส ารวจ 
         หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็คือค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 
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ตารางที ่4.6 ความแตกต่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา:จากการส ารวจ 

4.3.1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับจากการท างานในด้าน
เศรษฐกจิ 
  จากผลการศึกษาในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษท่ีไดรั้บจากการ
ท างานในดา้นเศรษฐกิจโดยไดแ้สดงในตารางท่ี 4.4 ขา้งตน้ ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

1) ด้านรายได้ 
กลุ่มตวัอย่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัดา้นรายไดมี้อิทธิพลต่อความสุข 

ในระดบัปานกลางท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.10 โดยปัจจยัดา้นรายไดน้ั้นมีอยู ่4 ประเด็นยอ่ย ซ่ึงพบวา่ ประเด็น
ท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี  

ล าดบั
ท่ี 

ปัจจยั 
ครูชาวต่างชาติ ครูชาวไทย 

คะแนน
เฉล่ีย 

แปลผล คะแนน
เฉล่ีย 

แปลผล 

ดา้นเศรษฐกิจ 
1 ดา้นค่าใชจ่้าย 3.85 มาก 2.98 ปานกลาง 
2 ดา้นเงินออม 3.31 ปานกลาง 3.08 ปานกลาง 
3 ดา้นรายได ้ 3.11 ปานกลาง 3.08 ปานกลาง 
4 ดา้นหน้ีสิน 3.18 ปานกลาง 2.39 นอ้ย 

รวมปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 3.36 ปานกลาง 2.88 ปานกลาง 
ดา้นท่ีไม่ใช่เศรษฐกิจ 

1 ดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน 4.82 มากท่ีสุด 3.86 มาก 
2 ดา้นคุณภาพชีวิต 

ในการท างาน 
4.32 มาก 3.63 มาก 

3 ดา้นการเรียนการสอน 4.24 มาก 3.83 มาก 
4 ดา้นภูมิศาสตร์ 4.00 มาก 3.38 ปานกลาง 
5 ดา้นนโยบายรัฐบาล 3.03 ปานกลาง 3.16 ปานกลาง 
รวมปัจจยัดา้นท่ีไม่ใช่เศรษฐกิจ 4.08 มาก 3.57 มาก 
รวมทั้งปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
และไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจ 

3.76 มาก 3.27 ปานกลาง 
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ล าดบัท่ีหน่ึง ได้แก่ รายได้ท่ีได้รับมีความเพียงพอในการด ารงชีวิตประจ าวนัท่ีคะแนนเฉล่ีย 
3.15 ซ่ึงครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 76.40 เห็นดว้ยวา่รายไดท่ี้ไดรั้บเพียงพอใน
การด ารงชีวิตประจ าวนัอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนครูท่ีเห็นดว้ยมาก และ เห็นดว้ยมากท่ีสุด  คิดเป็น
ร้อยละ 8.7 และ 8 ตามล าดบั 

ล าดบัท่ีสอง ไดแ้ก่ ประเด็นความพึงพอใจกบัรายไดโ้ดยรวมท่ีไดรั้บท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.09 โดย
ครูสอนวชิาภาษาองักฤษส่วนใหญ่ร้อยละ 75.40 พึงพอใจในรายไดท่ี้ไดรั้บอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วน
ครูท่ีเห็นดว้ยมาก และ เห็นดว้ยมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 9.40 และ 6.20 ตามล าดบั 

 ล าดบัท่ีสาม ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถท่ีคะแนน
เฉล่ีย 3.08 โดยกลุ่มตวัอยา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 73.90 เห็นวา่เงินเดือนท่ี
ไดรั้บเหมาะสมกบัความสามารถอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนครูท่ีเห็นดว้ยมาก และ เห็นดว้ยน้อย คิด
เป็นร้อยละ 10.10 และ 6.50 ตามล าดบั และ 

ล าดบัท่ีส่ี ไดแ้ก่ ความพอใจกบัรายไดอ่ื้นๆนอกเหนือจากเงินเดือนประจ า ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.06
โดยกลุ่มตวัอย่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 77.50 เห็นด้วยว่ารายได้อ่ืนๆ
นอกเหนือจากเงินเดือนประจ าอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนครูท่ีเห็นดว้ยมาก และ เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 8.70 และ 5.10 ตามล าดบั 

 โดยเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างจากตารางท่ี 4.6 ในปัจจยัด้านรายได้พบว่า ปัจจยัด้าน
รายไดมี้อิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษ
ชาวไทยในระดบัปานกลางโดยค่าคะแนนเฉล่ียของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมีมากกวา่ครู
สอนวชิาภาษาองักฤษชาวไทย  

2) ด้านค่าใช้จ่าย 
กลุ่มตวัอยา่งครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายมีอิทธิพลต่อความสุข 

ในระดบัมากท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.53 โดยปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายนั้นมีอยู ่4 ประเด็นยอ่ย ซ่ึงพบวา่ ประเด็นท่ีมี
อิทธิพลต่อความสุขมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี  

ล าดบัท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ ประเด็น ค่าใชจ่้ายส าหรับค่าท่ีพกัอาศยัในชีวติประจ าวนัไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินชีวติท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.63 โดยกลุ่มตวัอยา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 
53.60 เห็นด้วยว่าค่าใช้จ่ายค่าท่ีอยู่อาศยัในชีวิตประจ าวนัไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนครูท่ีเห็นด้วยปานกลาง และ เห็นด้วยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.70 และ 9.10 
ตามล าดบั 

ล าดบัท่ีสอง ไดแ้ก่ ภาระค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนัไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินชีวติท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.59 โดยกลุ่มตวัอยา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 



 

47 

 

55.10 เห็นดว้ยวา่ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนัไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต
อยู่ในระดบัมาก ส่วนครูท่ีเห็นดว้ยปานกลาง และ เห็นดว้ยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.30 และ 7.20 
ตามล าดบั 

 ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ โดยรวมแลว้มีความพึงพอใจกบัค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือนมีคะแนนเฉล่ียอยู่
ท่ี 3.54 โดยกลุ่มตวัอยา่งครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 54.30 พึงพอใจกบัค่าใชจ่้าย
ในแต่ละเดือน อยู่ในระดบัมาก ส่วนครูท่ีเห็นดว้ยปานกลาง และ เห็นดว้ยมาก คิดเป็นร้อยละ 32.60 
และ 5.40 ตามล าดบั และ 

 ล าดบัท่ีส่ี ไดแ้ก่ หลงัจากหักค่าใช้จ่ายแลว้ท่านมีเงินเพียงพอในการใช้จ่ายเพื่อสันทนาการ
หรือท่องเท่ียวท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.36 โดยกลุ่มตวัอยา่งครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 
54.00 เห็นด้วยว่าหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วท่านมีเงินเพียงพอในการใช้จ่ายเพื่อสันทนาการหรือ
ท่องเท่ียว อยู่ในระดบัมาก ส่วนครูท่ีเห็นดว้ยน้อยท่ีสุด และ เห็นดว้ยปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 22.80 
และ 13.00 ตามล าดบั 

โดยเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างจากตารางท่ี 4.6 ในปัจจยัด้านค่าใช้จ่ายพบว่าปัจจยัด้าน
ค่าใชจ่้ายมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติในระดบัมากและมีอิทธิพลต่อ
ความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยในระดบัปานกลาง โดยท่ีค่าคะแนนเฉล่ียของครูสอน
วชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมีค่าคะแนนเฉล่ียมากกวา่ครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวไทย  

3) ด้านหนีสิ้น 
 จ านวนครูท่ีมีหน้ีสินทั้งหมด มีจ านวน 90 คน จากครูทั้งหมด 276 คน คิดเป็นร้อยละ 32.61

โดยจากการสอบถามความคิดเห็นของตวัอยา่งครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งครูสอน
วิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัด้านหน้ีสินมีอิทธิพลท่ีท าให้ความสุขอยู่ในระดับน้อยท่ี
คะแนนเฉล่ีย 2.50 โดยปัจจยัด้านหน้ีสินนั้นมีอยู่ 3 ประเด็นย่อย ซ่ึงพบว่า ประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความสุขมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี  

 ล าดบัท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ การจดัการกบัภาระหน้ีสินท่ีตอ้งช าระแต่ละเดือนไดโ้ดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่
ท่ี2.52 โดยกลุ่มตวัอยา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 54.30 สามารถจดัการหน้ีสิน
ท่ีตอ้งช าระแต่ละเดือนอยูใ่นระดบัมาก ส่วนครูท่ีสามารถจดัการกบัหน้ีไดป้านกลาง และ ครูท่ีจดัการ
กบัหน้ีไดม้ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.60 และ 5.40 ตามล าดบั 

 ล าดบัท่ีสอง ไดแ้ก่ ภาระหน้ีสินมีแนวโนม้ลดลงท่ีคะแนนเฉล่ีย 2.51 โดยกลุ่มตวัอยา่งครูสอน
วชิาภาษาองักฤษส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 63.33 เห็นดว้ยวา่ภาระหน้ีสินมีแนวโนม้ลดลง อยูใ่นระดบั
นอ้ย ส่วนครูท่ีเห็นดว้ยวา่ภาระหน้ีสินมีแนวโนม้ลดลง ปานกลาง และ ครูท่ี เห็นดว้ยวา่ภาระหน้ีสินมี
แนวโนม้ลดลงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.67 และ 8.89 ตามล าดบั และ 
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 ล าดบัท่ีส่ี ได้แก่ โดยรวมแลว้มีความพึงพอใจกบัหน้ีสินในแต่ละเดือนท่ีคะแนนเฉล่ีย 2.46 
โดยกลุ่มตวัอยา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 62.22 มีความพึงพอใจกบัหน้ีสินใน
แต่ละเดือน อยูใ่นระดบันอ้ย ส่วนครูมีความพึงพอใจกบัหน้ีสินในแต่ละเดือนในระดบัปานกลาง และ 
ครูท่ีมีความพึงพอใจกบัหน้ีสินในแต่ละเดือนมาก คิดเป็นร้อยละ 18.89  และ 7.78 ตามล าดบั 

โดยเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างจากตารางท่ี 4.6 ในปัจจยัดา้นหน้ีสินพบวา่ปัจจยัดา้นหน้ีสิน
มีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติในระดบัปานกลางและมีอิทธิพลท าให้
ความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยอยูใ่นระดบันอ้ย โดยท่ีค่าคะแนนเฉล่ียของครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษชาวต่างชาติมีค่าคะแนนเฉล่ียมากกวา่ครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวไทย  

4) ด้านเงินออม 
กลุ่มตวัอยา่งครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัดา้นเงินออมมีอิทธิพลต่อความสุข

ในระดับปานกลางท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.22 โดยปัจจัยด้านเงินออมนั้นมีอยู่ 3ประเด็นย่อย ซ่ึงพบว่า 
ประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี  

ล าดบัท่ีหน่ึง ได้แก่ การวางแผนการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคตท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.04 โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีการวางแผนการออมเพื่อใชจ่้ายใน
อนาคต อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนครูท่ีมีการวางแผนการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคตระดบัปานกลาง 
และ ครูท่ีมีการวางแผนการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคตในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 29.00 และ 8.70 
ตามล าดบั 

ล าดบัท่ีสอง ไดแ้ก่ โดยรวมแลว้มีความพึงพอใจกบัการออมเงินในแต่ละเดือนท่ีคะแนนเฉล่ีย
3.00 โดย กลุ่มตวัอยา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 77.90 มีความพึงพอใจกบัการ
ออมเงินในแต่ละเดือนอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนครูท่ีมีมีความพึงพอใจกบัการออมเงินของในแต่ละ
เดือน ระดบัมากท่ีสุด และ ครูท่ีมีความพึงพอใจกบัการออมเงินในแต่ละเดือนในระดบัน้อยท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 5.80 และ 5.80 ตามล าดบั และ 

ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ความสามารถจดัสรรรายไดท่ี้ได้รับเพื่อช าระหน้ีหรือค่าใช้จ่ายและมีเงิน
เหลือเก็บออมท่ีคะแนนเฉล่ีย 2.62 โดยกลุ่มตวัอยา่งครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่ก่ึงหน่ึง คิดเป็น
ร้อยละ 49.30 มีความสามารถจดัสรรรายไดท่ี้ไดรั้บเพื่อช าระหน้ีหรือค่าใชจ่้ายและมีเงินเหลือเก็บออม 
อยูใ่นระดบัน้อย ส่วนครูท่ีมีความสามารถจดัสรรรายไดท่ี้ไดรั้บเพื่อช าระหน้ีหรือค่าใช้จ่ายและมีเงิน
เหลือเก็บออมปานกลาง และในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 30.80 และ 8.00 ตามล าดบั 

โดยเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างจากตารางท่ี 4.6 ในปัจจยัดา้นเงินออมพบว่าปัจจยัดา้นเงิน
ออมมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาว
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ไทยอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยท่ีค่าคะแนนเฉล่ียของครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมีค่าคะแนน
เฉล่ียมากกวา่ครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวไทย  

4.3.2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับจากการท างานที่ไม่ใช่ด้าน
เศรษฐกจิ 

จากผลการศึกษาในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษท่ีไดรั้บจากการ
ท างานท่ีไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจโดยไดแ้สดงในตารางท่ี 4.5 ขา้งตน้ ไดส้รุปผลการศึกษาดงัน้ี 

1) ด้านคุณภาพชีวติในการท างาน 
 จากการส ารวจพบว่าครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการ

ท างานมีอิทธิพลต่อความสุขในระดับมากท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.06 โดยปัจจยัด้านคุณภาพชีวิตในการ
ท างานนั้นมีอยู่ 6 ประเด็นย่อย ซ่ึงพบว่า ประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัได้
ดงัน้ี  

ล าดบัท่ีหน่ึง ได้แก่ ท่านมีความสุขท่ีไดท้  างานท่ีไดรั้บมอบหมาย ท่ีคะแนนเฉล่ียท่ี 4.45 โดย
กลุ่มตวัอย่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 56.50 มีความสุขท่ีไดท้  างานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนครูท่ีมีความสุขท่ีไดท้  างานท่ีไดรั้บมอบหมาย ในระดบัมาก และ 
ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.70 และ 8.30 ตามล าดบั 

ล าดับท่ีสอง ได้แก่ งานท่ีท าอยู่ช่วยให้ท่านได้พฒันาตนเองท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.25 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 57.20 เห็นด้วยว่างานท่ีท าอยู่ช่วยพฒันา
ตวัเอง ส่วนครูท่ีเห็นดว้ยวา่งานท่ีท าอยูช่่วยพฒันาตวัเอง ในระดบัปานกลาง และ ในระดบัมาก คิดเป็น
ร้อยละ 26.10 และ 14.10 ตามล าดบั 

ล าดบัท่ีสาม ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี ปลอดภยัท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.09 โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 76.40 เห็นดว้ยวา่อยู่ในสภาพแวดลอ้มใน
การท างานท่ีดี ปลอดภยั อยูใ่นระดบัมาก ส่วนครูท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี ปลอดภยั ใน
ระดบัมากท่ีสุด และ ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 17.40 และ 5.10 ตามล าดบั 

ล าดบัท่ีส่ี ไดแ้ก่ โดยรวมท่านมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี มีคะแนนเฉล่ียท่ี 4.02 โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 79.70 มีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดี อยูใ่น
ระดบัมาก  ส่วนครูท่ีมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี ในระดบัมากท่ีสุด และ ในระดบัปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ11.60  และ 7.60 ตามล าดบั 

ล าดบัท่ีห้า ได้แก่ การจดัสรรเวลาท่ีดี ระหว่างชีวิตส่วนตวัและชีวิตการท างานท่ีคะแนนเฉล่ีย
3.79 โดยกลุ่มตวัอย่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 59.40 มีการจดัสรรเวลาท่ีดี 
ระหวา่งชีวิตส่วนตวัและชีวิตการท างาน อยูใ่นระดบัมาก ส่วนครูท่ีมีการจดัสรรเวลาท่ีดี ระหวา่งชีวิต
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ส่วนตวัและชีวิตการท างาน ในระดบัปานกลาง และ ครูท่ีมีการจดัสรรเวลาท่ีดี ระหว่างชีวิตส่วนตวั
และชีวติการท างาน ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.40 และ11.60 ตามล าดบั และ 

ล าดบัท่ีหก ไดแ้ก่ การมีอิสระในการท างานอยา่งเต็มท่ีท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.78 โดยกลุ่มตวัอยา่งครู
สอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 58.30 มีอิสระในการท างานอย่างเต็มท่ี อยู่ในระดบั
มาก ส่วนครูท่ีมีอิสระในการท างานอย่างเต็มท่ี ในระดบัปานกลาง และ ครูท่ีมีอิสระในการท างาน
อยา่งเตม็ท่ี ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.50  และ11.60 ตามล าดบั 

โดยเม่ือสรุปผลการศึกษาจากตารางท่ี 4.6 ในปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานพบวา่ปัจจยั
ดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลท าให้ความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติและ
ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยอยูใ่นระดบัมาก โดยท่ีค่าคะแนนเฉล่ียของครูสอนวิชาภาษาองักฤษ
ชาวต่างชาติมีค่าคะแนนเฉล่ียมากกวา่ครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวไทย 

2) ด้านความสัมพนัธ์ในทีท่ างาน  
จากการส ารวจพบว่าครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัด้านความสัมพนัธ์ในท่ี

ท างาน มีอิทธิพลต่อความสุขในระดับมากท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.47 โดยปัจจยัด้านความสัมพนัธ์ในท่ี
ท างานนั้นมีอยู่ 3 ประเด็นย่อย ซ่ึงพบว่า ประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัได้
ดงัน้ี  

 ล าดบัท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ ประเด็นโดยรวมแลว้มีความสัมพนัธ์ท่ีดีในท่ีท างานท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.55 
โดยกลุ่มตวัอยา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 59.80 โดยรวมแลว้มีความสัมพนัธ์
ท่ีดีในท่ีท างาน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ส่วนครูท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีในท่ีท างาน ในระดบัมาก และ ใน
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.20  และ 3.30  ตามล าดบั 

ล าดับท่ีสอง ได้แก่ ประเด็นเพื่อนร่วมงานและผูบ้ ังคับบัญชาของท่าน ให้ค  าปรึกษาและ
สนับสนุนท่านเม่ือมีปัญหาได้เป็นอย่างดี มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.48 โดยกลุ่มตวัอย่างครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 58.00 มีเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ให้ค  าปรึกษาและ
สนับสนุนเม่ือมีปัญหาได้เป็นอย่างดี  อยู่ในระดับมากท่ี สุด  ส่วนครูท่ี มี เพื่ อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชาท่ี ให้ค  าปรึกษาและสนบัสนุนเม่ือมีปัญหาได้เป็นอย่างดี ในระดบัมาก และ ในระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.10  และ 6.50  ตามล าดบั และ 

ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ ท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มีคะแนนเฉล่ีย 
4.38 โดยกลุ่มตวัอยา่งครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 61.20 มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
เพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ส่วนครูท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน
และผูบ้งัคบับญัชา ในระดบัปานกลาง และ ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 22.50  และ 15.90 ตามล าดบั 
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โดยเม่ือสรุปผลการศึกษาจากตารางท่ี  4.6 ในปัจจยัด้านเงินออมพบว่าปัจจยัด้านเงินออมมี
อิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยท่ีค่าคะแนนเฉล่ียของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมีค่าคะแนนเฉล่ีย
มากกวา่ครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวไทย 

3)ด้านการเรียนการสอน  
จากการส ารวจพบว่าครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัดา้นการเรียนการสอนมี

อิทธิพลต่อความสุขในระดบัมากท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.09 โดยปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างานนั้นมีอยู ่
6 ประเด็นยอ่ย ซ่ึงพบวา่ ประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี  

 ล าดบัท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ แรงกระตุน้และแรงจูงใจในการสอนมีคะแนนเฉล่ียท่ี 4.50 โดยครูมีแรง
กระตุน้และแรงจูงใจในการสอน ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.9 รองลงมาคือ จ านวนนกัเรียน
ต่อครูมีความเหมาะสมในระดบัมากและในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.80 และ 6.20 ตามล าดบั 

 ล าดบัท่ีสอง ได้แก่ นักเรียนมีส่วนร่วมในห้องเรียนเป็นอย่างดีซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.42 
โดยนกัเรียนมีส่วนร่วมในห้องเรียนเป็นอยา่งดีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 55.80 รองลงมาเป็นนกัเรียนมี
ส่วนร่วมในหอ้งเรียนในระดบัมาก และ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.00 และ 9.10 ตามล าดบั 

 ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ โดยรวมแลว้มีความพอใจเก่ียวกบัการเรียนการสอนมีคะแนนเฉล่ีย 4.05 
ซ่ึงโดยรวมแลว้ครูมีความพอใจเก่ียวกบัการเรียนการสอนในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 80.40 รองลงมา
คือโดยรวมแลว้ครูมีความพอใจเก่ียวกบัการเรียนการสอนในระดบัมากท่ีสุดและระดบัปานกลางคิด
เป็นร้อยละ 12.70 และ 5.80 ตามล าดบั 

ล าดบัท่ีส่ี ไดแ้ก่ อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนการสอน มีคะแนนเฉล่ียท่ี 
3.99 โดยอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนการสอนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 77.90 
รองลงมาคือ อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนการสอนมากท่ีสุด และ ระดบัปานกลาง 
คิดเป็น 13.00 และ 5.40 ตามล าดบั 

ล าดบัท่ีห้า ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนการสอนมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 3.80 
โดยสภาพแวดลอ้มในห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนการสอนในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 60.90 รองลงมา
คือสภาพแวดลอ้มในห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนการสอนใน ระดบัปานกลาง และ ระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็น ร้อยละ25.00 และ 11.60 ตามล าดบั และ 

ล าดบัท่ีหก ไดแ้ก่ จ  านวนนกัเรียนต่อครูมีความเหมาะสม มีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 3.78 โดยจ านวน
นกัเรียนต่อครูมีความเหมาะสมในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 73.20 รองลงมาคือ จ านวนนกัเรียนต่อครู
มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุดและในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 8.70 เท่ากนั 
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โดยเม่ือสรุปผลการศึกษาจากตารางท่ี 4.6 ในปัจจยัดา้นการเรียนการสอน พบวา่ปัจจยัดา้นการ
เรียนการสอน มีอิทธิพลท าให้ความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติและครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษชาวไทยอยูใ่นระดบัมาก โดยท่ีค่าคะแนนเฉล่ียของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติ
มีค่าคะแนนเฉล่ียมากกวา่ครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวไทย 

4)ด้านภูมิศาสตร์และวฒันธรรมขององค์กร  
จากการส ารวจพบว่าครูสอนวิชาภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และ

วฒันธรรมขององค์กร มีอิทธิพลต่อความสุขในระดับมากท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.78 โดยปัจจัยด้าน
ภูมิศาสตร์และวฒันธรรมขององคก์รนั้นมีอยู ่5 ประเด็นยอ่ย ซ่ึงพบวา่ ประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อความสุข
มากท่ีสุดเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี  

ล าดบัท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ ประเด็นท่ีตั้งของโรงเรียนมีความสะดวกต่อการเดินทาง มีคะแนนอยูท่ี่ 3.83
โดยท่ีตั้งของโรงเรียนมีความสะดวกต่อการเดินทาง ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 59.10 รองลงมาคือ
ท่ีตั้งของโรงเรียนมีความสะดวกต่อการเดินทาง ในระดบัปานกลางและระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
23.90 และ 14.10 ตามล าดบั 

ล าดบัท่ีสอง ได้แก่ ประเด็นโดยรวมแล้วมีความพอใจในด้านภูมิศาสตร์และวฒันธรรมของ
องค์กร มีคะแนนเฉล่ียท่ี 3.79 โดยกลุ่มตวัอย่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 
58.70 มีความพอใจในดา้นภูมิศาสตร์และวฒันธรรมขององค์กร  อยู่ในระดบัมาก  ส่วนครูท่ีมีความ
พอใจในดา้นภูมิศาสตร์และวฒันธรรมขององคก์ร ในระดบัปานกลาง และ ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 28.30  และ 11.20  ตามล าดบั 

ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ ประเด็นความพอใจกบักิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดัให้เขา้ร่วม มีคะแนนเฉล่ีย
อยู่ท่ี3.78 โดย กลุ่มตวัอย่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 57.60 มีความรู้สึกวา่มี
ความพอใจกบักิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดัให้เขา้ร่วม อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนครูท่ีรู้สึกวา่มีความพอใจกบั
กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดัใหเ้ขา้ร่วม ในระดบัปานกลาง และ ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.30  
และ 11.20  ตามล าดบั 

ล าดบัท่ีส่ี ไดแ้ก่ ประเด็น เป้าหมายและวิสัยทศัน์ขององค์กรเสมือนเป็นเป้าหมายของตวัท่าน
เองมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 3.76 โดยครูส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 56.50 เห็นดว้ยระดบัมากกบัประเด็นน้ี 
รองลงมาครูเห็นด้วยในระดับปานกลางและระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.7 0 และ 11.20 
ตามล าดบั 

ล าดบัท่ีหก ได้แก่ ประเด็นองค์กรให้ความส าคญัต่อท่าน ซ่ึงมีคะแนนอยู่ท่ี 3.72 โดยครูส่วน
ใหญ่คิดเป็นร้อยละ59.40 เห็นดว้ยในประเด็นท่ีวา่องคก์รใหค้วามส าคญัต่อครู รองลงมา คือ องคก์รให้
ความส าคญัต่อท่าน ในระดบัปานกลาง และ มากท่ีสุด คิดเป็น 29.30 และ 8.30 ตามล าดบั 
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โดยเม่ือสรุปผลการศึกษาจากตารางท่ี 4.6 ในปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์และวฒันธรรมขององค์กร 
พบว่าปัจจยัด้านภูมิศาสตร์และวฒันธรรมขององค์กร มีอิทธิพลท าให้ความสุขของครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษชาวต่างชาติอยูใ่นระดบัมากและครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยท่ีค่าคะแนนเฉล่ียของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมีค่าคะแนนเฉล่ียมากกว่าครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษชาวไทย 

5)ด้านนโยบายของรัฐบาล 
จากการส ารวจพบวา่ครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัดา้นนโยบายของรัฐบาล มี

อิทธิพลต่อความสุขในระดบัปานกลางท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.07 โดยปัจจยัดา้นนโยบายของรัฐบาลนั้นมีอยู ่
2 ประเด็นยอ่ย ซ่ึงพบวา่ ประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี  

ล าดับท่ีหน่ึง ได้แก่ ท่านได้รับผลกระทบในนโยบายของรัฐในการจดัสอบประมวลความรู้
ภาษาองักฤษของครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษชาวไทย(CEFR) มีคะแนนเฉล่ียท่ี 3.16 โดยกลุ่มตวัอยา่ง
ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 71.00 ไดรั้บผลกระทบในนโยบายของรัฐ
ในการจดัสอบประมวลความรู้ภาษาองักฤษของครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษชาวไทย(CEFR)  อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนครูท่ีได้รับผลกระทบในนโยบายของรัฐในการจัดสอบประมวลความรู้
ภาษาองักฤษของครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ(CEFR) ในระดบัมาก และ ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 13.00  และ 8.00  ตามล าดบั และ 

ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ประเด็นท่ีวา่ ท่านไดรั้บผลกระทบโครงการอบรมวฒันธรรมไทยจ านวน 
42 ชัว่โมงเพื่อไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติ) มีคะแนนเฉล่ีย 
3.03 โดยกลุ่มตวัอย่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 79.00 ได้รับ
ผลกระทบในนโยบายของรัฐในโครงการอบรมวฒันธรรมไทยจ านวน 42 ชัว่โมงเพื่อไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนครูท่ีได้รับผลกระทบในโครงการ
อบรมวฒันธรรมไทยจ านวน 42.00 ชัว่โมงเพื่อไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูในประเทศไทยอยู่
ในระดบัมาก และ ในระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.80  และ 6.30  ตามล าดบั 

โดยเม่ือสรุปผลการศึกษาจากตารางท่ี 4.6 ในปัจจยัด้านนโยบายรัฐบาล พบว่าปัจจัยด้าน
นโยบายรัฐบาล มีอิทธิพลท าให้ความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติและครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษชาวไทยอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยท่ีค่าคะแนนเฉล่ียของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาว
ไทยมีค่าคะแนนเฉล่ียมากกวา่ครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติ 

 



 

54 

 

4.4 ผลการศึกษาความแตกต่างในปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อ
ความสุขของครูสอนภาษาอังกฤษ ทั้ งครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาอังกฤษ
ชาวต่างชาติ  

จากการสอบถามความคิดเห็นของตวัอย่างครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษทั้งครูสอนภาษาองักฤษ
ชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ เก่ียวกบัการรับรู้ในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขทั้งใน
ดา้นเศรษฐกิจและไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจท่ีไดรั้บจากการท างานในองคก์รรวมทั้งการศึกษาความแตกต่าง
ในปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจของครูทั้งสองกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 
4.6 และไดส้รุปผลการศึกษาดงัน้ี 



 

 

 

 ตารางที ่4.7 ผลการศึกษาความแตกต่างในปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนภาษาองักฤษ ระหวา่ง ครูสอน 
         ภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ 

ล าดบั ปัจจยั 
ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาต ิ ครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย 

t Sig. 
N Mean S.D. N Mean S.D. 

ด้านรายได้ 

1 
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ
ของท่าน 

176 3.05 0.727 100 3.13 0.747 -0.857 0.396 

2 ท่านมีความพอใจกบัรายไดอ่ื้นๆนอกเหนือจากเงินเดือนประจ า 176 3.07 0.673 100 3.04 0.777 0.316 0.752 
3 รายไดท่ี้ท่านไดรั้บมีความเพียงพอในการด ารงชีวติประจ าวนั 176 3.20 0.701 100 3.07 0.769 1.417 0.158 
4. ท่านมีความพึงพอใจกบัรายไดโ้ดยรวมท่ีท่านไดรั้บ 176 3.10 0.710 100 3.08 0.748 0.246 0.806 

ด้านค่าใช้จ่าย 

5 
ภาระค่าใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภคในชีวติประจ าวนัไม่เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินชีวติ 

176 3.86 0.621 100 3.13 0.849 7.511 0.00*** 

6 
ค่าใชจ่้ายส าหรับค่าท่ีพกัอาศยัในชีวติประจ าวนัไม่เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินชีวติ 

176 3.84 0.669 100 3.26 0.860 5.770 0.00*** 

7 
หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ท่านมีเงินเพียงพอในการใชจ่้ายเพ่ือ
สนัทนาการหรือท่องเท่ียว 

176 3.84 0.648 100 2.50 1.010 11.951 0.00*** 
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ล าดบั ปัจจยั 
ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาต ิ ครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย 

t Sig. 
N Mean S.D. N Mean S.D. 

8 โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจกบัค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน 176 3.84 0.633 100 3.04 0.790 9.147 0.00*** 

ด้านหนีสิ้น 

9 ท่านสามารถจดัการกบัภาระหน้ีสินท่ีตอ้งช าระแต่ละเดือนได ้ 13 3.23 1.24 77 2.40 0.92 2.847 0.005*** 

10 ภาระหน้ีสินของท่านมีแนวโนม้ลดลง  13 3.07 1.25 77 2.42 0.97 2.162 0.033** 

11 
โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจกบัหน้ีสินของท่านในแต่
ละเดือน 

13 3.23 1.092 77 2.32 0.834 3.458 0.001*** 

ด้านเงนิออม 

12 
ท่านมีความสามารถจดัสรรรายไดท่ี้ไดรั้บเพ่ือช าระหน้ีหรือ
ค่าใชจ่้ายและมีเงินเหลือเก็บออม 

176 2.38 0.906 100 3.05 0.892 -5.960 0.00*** 

13 
ท่านมีการวางแผนการออมเพ่ือใชจ่้ายในอนาคต 
 

176 4.55 1.024 100 3.16 0.838 12.162 0.00*** 

ตารางที ่4.7 ผลการศึกษาความแตกต่างในปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนภาษาองักฤษ ระหวา่ง ครูสอน 

ภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ 
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ตารางที ่4.7 ผลการศึกษาความแตกต่างในปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนภาษาองักฤษ ระหวา่ง ครูสอน 

ภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ 
 

 

ล าดบั ปัจจยั 
ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาต ิ ครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย 

t Sig. 
N Mean S.D. N Mean S.D. 

14 
โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจกบัการออมเงินของท่าน
ในแต่ละเดือน 

176 2.99 0.684 100 3.03 0.870 -0.437 0.663 

ด้านคุณภาพชีวติในการท างานทีด่ ี

15 ท่านอยูใ่นสภาพแวดลอ้มในการทางานท่ีดี ปลอดภยั  176 4.12 0.469 100 4.06 0.617 0.899 0.370 

16 
ท่านมีจดัสรรเวลาท่ีดี ระหวา่งชีวติส่วนตวัและชีวติการ
ท างาน 

176 4.07 0.513 100 3.28 0.697 9.955 0.00*** 

17 ท่านมีอิสระในการทางานอยา่งเตม็ท่ี 176 4.10 0.423 100 3.22 0.760 10.637 0.00*** 

18 งานท่ีท าอยูช่่วยใหท่้านไดพ้ฒันาตนเอง 176 4.73 0.736 100 3.42 0.684 14.836 0.00*** 

19 ท่านมีความสุขท่ีไดท้ างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 176 4.78 0.557 100 3.88 0.573 12.738 0.00*** 

20 โดยรวมท่านมีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดี 176 4.09 0.426 100 3.90 0.560 2.871 0.005*** 
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ตารางที ่4.7 ผลการศึกษาความแตกต่างในปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนภาษาองักฤษ ระหวา่ง ครูสอน 

ภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ 
 
ล าดบั ปัจจยั 

ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาต ิ ครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย 
t Sig. 

N Mean S.D. N Mean S.D. 

ด้านความสัมพนัธ์ทีด่ใีนทีท่ างาน 

21 ท่านมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 176 4.87 0.400 100 3.52 0.717 17.338 0.00*** 

22 
เพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาของท่าน ใหค้  าปรึกษาและ
สนบัสนุนท่านเม่ือมีปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี 

176 4.76 0.661 100 4.00 0.471 11.016 0.00*** 

23 โดยรวมแลว้ท่านมีความสมัพนัธ์ท่ีดีในท่ีท างาน 176 4.84 0.491 100 4.05 0.411 13.516 0.00*** 

ด้านการเรียนการสอน 

24 นกัเรียนมีส่วนร่วมในหอ้งเรียนเป็นอยา่งดี 176 4.69 0.724 100 3.95 0.575 9.300 0.00*** 

25 อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนการสอน 176 4.01 0.571 100 3.97 0.703 0.458 0.647 

26 สภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนเอ้ือตอ่การเรียนการสอน 176 4.03 0.528 100 3.41 0.780 7.063 0.00*** 

27 จ านวนนกัเรียนต่อครูมีความเหมาะสม 176 3.79 0.859 100 3.76 0.740 0.291 0.772 

28 ท่านมีแรงกระตุน้และแรงจูงใจในการสอน 176 4.84 0.546 100 3.90 0.659 12.669 0.00*** 
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ตารางที ่4.7 ผลการศึกษาความแตกต่างในปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนภาษาองักฤษ ระหวา่ง ครูสอน 

ภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ 
 
ล าดบั ปัจจยั 

ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาต ิ ครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย 
t Sig. 

N Mean S.D. N Mean S.D. 

29 โดยรวมแลว้ท่านมีความพอใจในการสอน 176 4.08 0.471 100 3.99 0.482 1.505 0.134 

ด้านภูมศิาสตร์และวฒันธรรมองค์กร 

30 ท่ีตั้งของโรงเรียนมีความสะดวกต่อการเดินทาง  176 4.06 0.536 100 3.42 0.855 6.794 0.00*** 

31 
เป้าหมายและวสิยัทศัน์ขององคก์รเสมือนเป็นเป้าหมายของตวั
ท่านเอง 

176 3.97 .565 100 3.40 .739 6.639 0.00*** 

32 องคก์รใหค้วามส าคญัต่อท่าน  176 3.94 .557 100 3.34 .728 7.111 0.00*** 

33 
ท่านรู้สึกวา่มีความพอใจกบักิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดัใหเ้ขา้
ร่วม 

176 4.01 0.501 100 3.37 0.734 7.770 0.00*** 

34 
โดยรวมแลว้ท่านมีความพอใจในดา้นภูมิศาสตร์และวฒันธรรม
ขององคก์ร 

176 4.03 0.477 100 3.37 0.706 8.385 0.00*** 

35 นโยบายของรัฐ 176 3.03 0.755 100 3.16 0.813 -1.295 0.196 
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ตารางที ่4.7 ผลการศึกษาความแตกต่างในปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนภาษาองักฤษ ระหวา่ง ครูสอน 

ภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ 
 

   
 
 
           
 

 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ *** มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

         ** มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
                               * มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.10 

ล าดบัที ่ ปัจจยั 
ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาต ิ ครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย 

t Sig. 
N Mean S.D. N Mean S.D. 

36 
ระดบัความพึงพอใจกบัสวสัดิการท่ีโรงเรียน
จดัสรรใหก้บัครูสอนวชิาภาษาองักฤษ 

176 3.13 0.524 100 3.16 0.813 -0.324 0.746 
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4.4.1 ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีไ่ด้รับจากการท างานทีม่ีอทิธิพลต่อความสุขของครูสอนภาษาองักฤษ 

1) ด้านรายได้  
จากการศึกษาพบว่า ดา้นรายไดซ่ึ้งมีอยู่ 4 ประเด็นย่อย โดยค่าคะแนนเฉล่ียระหว่างครูสอน

ภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติไม่มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติในทุกประเด็นและเม่ือวิเคราะห์ระดบัความสุขระหว่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษ
ชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทย พบว่า ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมี
ความสุขอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ี 3.11 ซ่ึงมีคะแนนความสุขเฉล่ียมากกวา่ครูสอน
วชิาภาษาองักฤษชาวไทยท่ีมีความสุขปานกลางในปัจจยัน้ีท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.08 

เม่ือวเิคราะห์เป็นรายประเด็นสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1.1)  ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของท่าน 

   ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ –
0.857, มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.392 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05  แสดงวา่ ครูทั้งสองกลุ่มไม่มีค่า
คะแนนเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย (ค่าMean = 
3.13)  มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ (ค่า Mean = 3.05)  
             1.2) ท่านมีความพอใจกบัรายไดอ่ื้นๆนอกเหนือจากเงินเดือนประจ า 
  ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏวา่  ค่า T-test เท่ากบั 0.316, มี
นัยส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.752 มีค่ามากกว่า 0.05  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มไม่มีค่าคะแนน
เฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean = 3.07)   
มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.04)     

1.3 รายไดท่ี้ท่านไดรั้บมีความเพียงพอในการด ารงชีวิตประจ าวนั 
  ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 1.417, มี
นัยส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.158 มีค่ามากกว่า 0.05  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มไม่มีค่าคะแนน
เฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean = 3.20)   
มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.07)     

1.4 ท่านมีความพึงพอใจกบัรายไดโ้ดยรวมท่ีท่านไดรั้บ 
 ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใชค้่าสถิติ T-test)  ปรากฏวา่  ค่า T-test เท่ากบั 0.246, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.806 มีค่ามากกวา่ 0.05  แสดงวา่ ครูทั้งสองกลุ่มไม่มีค่าคะแนน
เฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean = 3.10)   
มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.08)     
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2.) ด้านค่าใช้จ่าย  
จากการศึกษาพบวา่ ดา้นค่าใชจ่้ายซ่ึงมีอยู ่4 ประเด็นยอ่ย โดยค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่งครูสอน

ภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติทั้ง 4 ประเด็นและเม่ือวิเคราะห์ระดบัความสุขระหว่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษ
ชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทย พบว่า ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมี
ความสุขอยู่ในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.85 ซ่ึงมีคะแนนความสุขเฉล่ียมากกว่าครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษชาวไทยท่ีมีความสุขอยูใ่นระดบัปานกลางในปัจจยัน้ีท่ีคะแนนเฉล่ีย 2.98 

เม่ือวเิคราะห์เป็นรายประเด็นสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
    2.1) ภาระค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนัไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนิน
ชีวติ 
  ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 7.511, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.01  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ (ค่าMean 
= 3.86)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.13)     
    2.2) ค่าใชจ่้ายส าหรับค่าท่ีพกัอาศยัในชีวติประจ าวนัไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวติ 

ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 5.770, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.01  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ (ค่าMean 
= 3.84)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.26)     
    2.3) หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ท่านมีเงินเพียงพอในการใชจ่้ายเพื่อสันทนาการหรือท่องเท่ียว 
  ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 11.951, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.01  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean 
= 3.84)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 2.50)     
    2.4) โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจกบัค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน 
  ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 9.147, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.01  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean 
= 3.84)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย (ค่าMean = 3.04)    
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   3.) ด้านหนีสิ้น 
จากการศึกษาพบวา่ ดา้นหน้ีสินซ่ึงมีอยู ่3 ประเด็นย่อย โดยค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่งครูสอน

ภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติทั้ง 3 ประเด็นและเม่ือวิเคราะห์ระดบัความสุขระหว่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษ
ชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทย พบว่า ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมี
ความสุขอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.18 ซ่ึงมีคะแนนความสุขเฉล่ียมากกวา่ครูสอนวชิา
ภาษาองักฤษชาวไทยท่ีมีความสุขอยูใ่นระดบันอ้ยในปัจจยัน้ีท่ีคะแนนเฉล่ีย 2.39 

เม่ือวเิคราะห์เป็นรายประเด็นสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
              3.1) ท่านสามารถจดัการกบัภาระหน้ีสินท่ีตอ้งช าระแต่ละเดือนได ้  

ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 2.847, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.005 มีค่าน้อยกวา่ 0.01  แสดงวา่ ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean 
= 3.23)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 2.40)     

3.2) ภาระหน้ีสินของท่านมีแนวโนม้ลดลง  
ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 2.162, มี

นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.033 มีค่ามากกวา่ 0.05  แสดงวา่ ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean 
= 3.07)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 2.42)     

3.3) โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจกบัหน้ีสินของท่านในแต่ละเดือน 
ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 3.458, มี

นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.001มีค่าน้อยกว่า 0.01  แสดงวา่ ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean 
= 3.23)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 2.32)    

4.) ด้านเงินออม 
จากการศึกษาพบวา่ ดา้นเงินออมซ่ึงมีอยู ่3 ประเด็นยอ่ย โดยค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่งครูสอน

ภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติอยู่ 2 ประเด็น และมี 1 ประเด็นท่ีไม่มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  เม่ือท าการวเิคราะห์ระดบัความสุขระหวา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติและครูสอน
วชิาภาษาองักฤษชาวไทย พบวา่ ครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมีความสุขอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.31 ซ่ึงมีคะแนนความสุขเฉล่ียมากกว่าครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยท่ีมี
ความสุขอยูใ่นระดบัปานกลางในปัจจยัน้ีท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.08 

เม่ือวเิคราะห์เป็นรายประเด็นสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  4.1 ท่านมีความสามารถจดัสรรรายไดท่ี้ไดรั้บเพื่อช าระหน้ีหรือค่าใช้จ่ายและมีเงินเหลือเก็บ
ออม 
  ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ -5.960, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.01  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 
3.05)    มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ (ค่าMean = 2.38)   
 4.2 ท่านมีการวางแผนการออมเพื่อใชจ่้ายในอนาคต 
 ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 12.16, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.01  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean 
= 4.55)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย (ค่าMean = 3.16)    
  4.3โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจกบัการออมเงินของท่านในแต่ละเดือน 

ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ -0.437, มี
นัยส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.663 มีค่ามากกว่า 0.05  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มไม่มีค่าคะแนน
เฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.03)   มี
ค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่ม ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean = 2.99)  

4.4.2 ปัจจัยทีม่ีทีไ่ม่ใช่ทางด้านเศรษฐกจิทีไ่ด้รับจากการท างานทีม่ีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวชิา
ภาษาองักฤษ   

1) ด้านคุณภาพชีวติในการท างาน 
จากการศึกษาพบว่า ด้านคุณภาพชีวิตในการท างานซ่ึงมีอยู่ 6 ประเด็นย่อย โดยค่าคะแนน

เฉล่ียระหวา่งครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ มีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอยู ่5 ประเด็น และมี 1 ประเด็นท่ีไม่มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และเม่ือวิเคราะห์ระดับความสุขระหว่างครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทย พบว่า ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมี
ความสุขอยู่ในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.32 ซ่ึงมีคะแนนความสุขเฉล่ียมากกว่าครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษชาวไทยท่ีมีความสุขอยูใ่นระดบัมากในปัจจยัน้ีท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.63 
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เม่ือวเิคราะห์เป็นรายประเด็นสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1.1) ท่านอยูใ่นสภาพแวดลอ้มในการทางานท่ีดี ปลอดภยั  

  ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 0.899, มี
นัยส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.370 มีค่ามากกว่า 0.05  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มไม่มีค่าคะแนน
เฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean = 4.12)   
มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 4.06)    
  1.2) ท่านมีจดัสรรเวลาท่ีดี ระหวา่งชีวติส่วนตวัและชีวติการท างาน 

ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 9.955, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.01  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean = 
4.07)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.28)    
  1.3) ท่านมีอิสระในการทางานอยา่งเตม็ท่ี  

ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 10.637, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.01  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean 
= 4.10)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.22)    
  1.4) งานท่ีท าอยูช่่วยใหท้่านไดพ้ฒันาตนเอง  

ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 14.836, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.05  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean 
= 4.73)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.42)    
  1.5) ท่านมีความสุขท่ีไดท้  างานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 12.738, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.01  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean 
= 4.78)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.88)    
  1.6) โดยรวมท่านมีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดี 

ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 2.871, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.005 มีค่าน้อยกวา่ 0.01  แสดงวา่ ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean 
= 4.09)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.90)    



 

66 

 

2) ด้านความสัมพนัธ์ในที่ท างาน 
 จากการศึกษาพบวา่ ดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างานซ่ึงมีอยู ่3 ประเด็นยอ่ย โดยค่าคะแนนเฉล่ีย
ระหวา่งครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติในทุกประเด็น และเม่ือวิเคราะห์ระดับความสุขระหว่างครูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทย พบว่า ครูสอนวิชาภาษาองักฤษ
ชาวต่างชาติมีความสุขอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.82 ซ่ึงมีคะแนนความสุขเฉล่ีย
มากกวา่ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยท่ีมีความสุขอยูใ่นระดบัมากในปัจจยัน้ีท่ีคะแนนเฉล่ียเพียง 
3.86 

เม่ือวเิคราะห์เป็นรายประเด็นสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  2.1) ท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา  

ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 17.338, มี
นัยส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean 
= 4.87)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.52)    

2.2) เพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาของท่าน ให้ค  าปรึกษาและสนบัสนุนท่านเม่ือมีปัญหา
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 11.016, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.01  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean 
= 4.76)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 4.00)    
  2.3)โดยรวมแลว้ท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีในท่ีท างาน  

ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 13.516, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.01  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean 
= 4.84)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย (ค่าMean = 4.05)   

3.) ด้านการเรียนการสอน 

จากการศึกษาพบวา่ ดา้นการสอนซ่ึงมีอยู ่6 ประเด็นยอ่ย โดยค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่งครูสอน
ภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติใน 3 ประเด็น และไม่มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอยู่ 3 
ประเด็น และเม่ือวเิคราะห์ระดบัความสุขระหวา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติและครูสอนวชิา
ภาษาองักฤษชาวไทย พบว่า ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมีความสุขอยู่ในระดบัมาก โดยมี
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คะแนนเฉล่ีย 4.24 ซ่ึงมีคะแนนความสุขเฉล่ียมากกวา่ครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวไทยท่ีมีความสุขอยู่
ในระดบัมากในปัจจยัน้ีท่ีคะแนนเฉล่ียเพียง 3.83 

เม่ือวเิคราะห์เป็นรายประเด็นสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  3.1) นกัเรียนมีส่วนร่วมในห้องเรียนเป็นอยา่งดี 

ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 9.300, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.01  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean 
= 4.69)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.95)    
  3.2) อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนการสอน 

ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 0.458, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.647 มีค่ามากกวา่ 0.05  แสดงวา่ ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean = 4.01)   
มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.97)    
   3.3) สภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนเอ้ือต่อการเรียนการสอน 

ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 7.063, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.01  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean 
= 4.03)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.41)    
  3.4) จ านวนนกัเรียนต่อครูมีความเหมาะสม 

ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 0.291, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.772 มีค่ามากกวา่ 0.05  แสดงวา่ ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean = 3.79)   
มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.76)    
   

3.5) ท่านมีแรงกระตุน้และแรงจูงใจในการสอน  
ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 12.669, มี

นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.01  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean 
= 4.84)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย (ค่าMean = 3.90)    
  3.6) โดยรวมแลว้ท่านมีความพอใจในการสอน  
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ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 1.505, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.134 มีค่ามากกวา่ 0.05  แสดงวา่ ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean = 4.08)   
มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.99)    

4.) ด้านภูมิศาสตร์และวฒันธรรมองค์กร 
จากการศึกษาพบว่า ด้านภูมิศาสตร์และวฒันธรรมองค์กรซ่ึงมีอยู่ 5 ประเด็นย่อย โดยค่า

คะแนนเฉล่ียระหวา่งครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ มีค่าคะแนน
เฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทั้ง 5 ประเด็น และเม่ือวิเคราะห์ระดบัความสุขระหวา่งครู
สอนวิชาภาษาอังกฤษชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาอังกฤษชาวไทย พบว่า ครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษชาวต่างชาติมีความสุขอยู่ในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.00 ซ่ึงมีคะแนนความสุข
เฉล่ียมากกวา่ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยท่ีมีความสุขอยูใ่นระดบัปานกลางในปัจจยัน้ีท่ีคะแนน
เฉล่ีย 3.38 

เม่ือวเิคราะห์เป็นรายประเด็นสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
4.1) ท่ีตั้งของโรงเรียนมีความสะดวกต่อการเดินทาง  
ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 6.794, มี

นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.01  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean 
= 4.06)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.42)    
  4.2) เป้าหมายและวสิัยทศัน์ขององคก์รเสมือนเป็นเป้าหมายของตวัท่านเอง 

ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 6.639, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.01  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean 
= 3.94)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.34)    
  4.3) องคก์รใหค้วามส าคญัต่อท่าน  

ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 7.111, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.01  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean 
= 3.94)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.34)    
  4.4) ท่านรู้สึกวา่มีความพอใจกบักิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดัใหเ้ขา้ร่วม  
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ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 7.770, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.01  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean 
= 4.01)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย (ค่าMean = 3.37)   
  4.5) โดยรวมแลว้ท่านมีความพอใจในดา้นภูมิศาสตร์และวฒันธรรมขององคก์ร 

ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ 8.385, มี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.01  แสดงว่า ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean 
= 4.03)   มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.37)    

5.) ด้านนโยบายของรัฐ 
จากการศึกษาพบว่า ดา้นนโยบายรัฐ ค่าคะแนนเฉล่ียระหว่างครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย 

และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ ไม่มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และ 
เม่ือวิเคราะห์ระดบัความสุขระหวา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษ
ชาวไทย พบวา่ ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยมีความสุขอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
3.16 ซ่ึงมีคะแนนความสุขเฉล่ียมากกวา่ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติท่ีมีความสุขอยูใ่นระดบั
ปานกลางในปัจจยัน้ีท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.03 

ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ -1.295, มี

นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.196 มีค่ามากกวา่ 0.05  แสดงวา่ ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.16)   มีค่า
คะแนนเฉล่ียสูงกวา่ กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean = 3.03) 

 6.) ด้านสวสัดิการ 
ระดบัความพึงพอใจกบัสวสัดิการท่ีโรงเรียนจดัสรรใหก้บัครูสอนวชิาภาษาองักฤษ 
จากการศึกษา ดา้นสวสัดิการ พบว่า  ค่าคะแนนเฉล่ียระหว่างครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย 

และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ ไม่มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และ 
เม่ือวิเคราะห์ระดบัความสุขระหวา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษ
ชาวไทย พบวา่ ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยมีความสุขอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
3.16 ซ่ึงมีคะแนนความสุขเฉล่ียมากกวา่ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติท่ีมีความสุขอยูใ่นระดบั
ปานกลางในปัจจยัน้ีท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.13 
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ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
ในการทดสอบสมมติฐาน (โดยใช้ค่าสถิติ T-test)  ปรากฏว่า  ค่า T-test เท่ากับ -0.324, มี

นยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบั 0.746 มีค่ามากกว่า 0.05  แสดงวา่ ครูทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ โดยกลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย(ค่าMean = 3.16)    มี
ค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ(ค่าMean = 3.13)  
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลของความสุขในการท างานของครูสอนภาษาองักฤษในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีการเรียนการสอนแบบ English Program ในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคใ์น
การศึกษา 2 วตัถุประสงค์หลกั ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์แรก เพื่อศึกษาถึงสวสัดิการท่ีโรงเรียนไดจ้ดัสรร
ให้กบัครูสอนวิชาภาษาองักฤษ วตัถุประสงค์ท่ีสอง เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครู
สอนวชิาภาษาองักฤษ โดยจะศึกษาทั้ง ลกัษณะส่วนบุคคล รวมถึงปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีเป็นตวัเงิน
เช่น รายได,้ค่าใช้จ่าย,เงินออมและหน้ีสิน และปัจจยัท่ีไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจ เช่นคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน,ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน,ดา้นการเรียนการสอน,ดา้นภูมิศาสตร์และวฒันธรรมองค์กรและ
ดา้นนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงจากผลการศึกษาสามารถน าเสนอไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่อยู่ใน 
เขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ทีม่ีการเรียนการสอนแบบ English Program 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งครูสอนวิชาภาษาองักฤษทั้งหมดทั้งชาวไทยและต่างชาติ 276 ราย 
พบวา่ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยจ านวน 100 คนส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี มี
สถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี สอนในระดบัประถมศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่
เกิน 25,000 บาท มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 6-10 ปี มีหน้ีสินระหว่าง 50,001-100,000บาท และมี
เงินออมนอ้ยกวา่ 50,000 บาท 
 ส่วนครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติจ านวน 176 คน ส่วนใหญ่เป็นชาย มีอายุระหว่าง 
31-40 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี สอนในระดบัประถมศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนระหว่าง 30,000-40,000 บาท  มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี  โดยครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่มีหน้ีสินและมีเงินออมนอ้ยกวา่ 50,000 บาท  
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ผลการศึกษาในด้านสวสัดิการของครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวไทยและชาวต่างชาต ิ
 จากผลการศึกษาพบวา่สวสัดิการท่ีครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่โดยรวมมีความตอ้งการ 
4 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สวสัดิการรักษาพยาบาล สวสัดิการค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม สวสัดิการสิทธิการ
ลาเช่นลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ลาพกัผ่อน ลาไปศึกษาต่อ และโบนัส ตามล าดบั และจากการศึกษา
ความแตกต่างความต้องการในสวสัดิการของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระหว่างครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติ โดยเม่ือศึกษาถึงความแตกต่างของ
ความตอ้งการในสวสัดิการของครูสอนวิชาภาษาองักฤษระหว่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทย 
และ ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติ พบวา่ สวสัดิการท่ีครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวไทยมีความ
ตอ้งการมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรกดงัน้ี ล าดบัท่ีหน่ึงได้แก่ สวสัดิการรักษาพยาบาล ล าดบัท่ีสองได้แก่ 
สวสัดิการค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และล าดบัท่ีสามไดแ้ก่ โบนสั  
 ในดา้นสวสัดิการท่ีครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมีความตอ้งการมากท่ีสุด 3 อนัดบั 
โดยอันดับท่ีหน่ึงได้แก่ สวสัดิการรักษาพยาบาล  ล าดับท่ีสองได้แก่ สวสัดิการค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และล าดบัท่ีสามได้แก่ สวสัดิการสิทธิการลาเช่นลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ลาพกัผ่อน ลา
อุปสมบท ลาไปศึกษาต่อ  

การรับรู้ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีอทิธิพลต่อความสุขของครูสอนวชิาภาษาองักฤษ 

1) ด้านรายได้ 
จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัดา้นรายไดมี้

อิทธิพลต่อความสุข ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยด้านรายได้นั้ นมีอยู่ 4 ประเด็นย่อย ซ่ึงพบว่า 
ประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัได้ดงัน้ี ล าดบัท่ีหน่ึงได้แก่ รายไดท่ี้ไดรั้บมี
ความเพียงพอในการด ารงชีวิตประจ าวนั ล าดบัท่ีสองไดแ้ก่ ประเด็นความพึงพอใจกบัรายไดโ้ดยรวม
ท่ีไดรั้บ ล าดบัท่ีสามไดแ้ก่ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ และ ล าดบั
สุดทา้ยไดแ้ก่ ความพอใจกบัรายไดอ่ื้นๆนอกเหนือจากเงินเดือนประจ า โดยปัจจยัดา้นรายไดมี้อิทธิพล
ต่อความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยในระดบั
ปานกลางโดยค่าคะแนนเฉล่ียของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษชาวต่างชาติมีมากกว่าครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษชาวไทย  

2) ด้านค่าใช้จ่าย 
กลุ่มตัวอย่างครูสอนวิชาภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายมีอิทธิพลต่อ

ความสุข ในระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายนั้นมีอยู ่4 ประเด็นยอ่ย ซ่ึงพบว่า ประเด็นท่ีมีอิทธิพล
ต่อความสุขมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี ล าดบัท่ีหน่ึงไดแ้ก่ ประเด็น ค่าใชจ่้ายส าหรับค่าท่ีพกัอาศยั
ในชีวิตประจ าวนัไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวติ ล าดบัท่ีสอง ไดแ้ก่ ภาระค่าใชจ่้ายในการอุปโภค
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บริโภคในชีวติประจ าวนัไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวติ ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ โดยรวมแลว้มีความพึง
พอใจกบัค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ท่านมีเงินเพียงพอใน
การใช้จ่ายเพื่อสันทนาการหรือท่องเท่ียว โดยปัจจยัด้านค่าใช้จ่ายมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอน
วชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติในระดบัมากและมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาว
ไทยในระดบัปานกลาง โดยท่ีค่าคะแนนเฉล่ียของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมีค่าคะแนน
เฉล่ียมากกวา่ครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวไทย  

3) ด้านหนีสิ้น 
 จ านวนครูท่ีมีหน้ีสินทั้งหมด มีจ านวน 90 คน จากครูทั้งหมด 276 คน โดยจากการสอบถาม
ความคิดเห็นของตวัอยา่งครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วน
ใหญ่เห็นวา่ปัจจยัดา้นหน้ีสินมีอิทธิพลท่ีท าใหค้วามสุขอยูใ่นระดบันอ้ย โดยปัจจยัดา้นหน้ีสินนั้นมีอยู ่
3 ประเด็นยอ่ย ซ่ึงพบวา่ ประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี ล าดบัท่ีหน่ึง
ไดแ้ก่ การจดัการกบัภาระหน้ีสินท่ีตอ้งช าระแต่ละเดือนได ้ล าดบัท่ีสอง ไดแ้ก่ ภาระหน้ีสินมีแนวโนม้
ลดลง และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ โดยรวมแลว้มีความพึงพอใจกบัหน้ีสินในแต่ละเดือน โดยปัจจยัดา้น
หน้ีสินมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติในระดับปานกลางและมี
อิทธิพลท าให้ความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยอยู่ในระดบัน้อย โดยท่ีค่าคะแนนเฉล่ีย
ของครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมีค่าคะแนนเฉล่ียมากกวา่ครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวไทย 

4) ด้านเงินออม 
กลุ่มตัวอย่างครูสอนวิชาภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยด้านเงินออมมีอิทธิพลต่อ

ความสุขในระดับปานกลาง โดยปัจจยัด้านเงินออมนั้นมีอยู่ 3ประเด็นย่อย ซ่ึงพบว่า ประเด็นท่ีมี
อิทธิพลต่อความสุขมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี  

ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การวางแผนการออมเพื่อใชจ่้ายในอนาคต ล าดบัท่ีสอง ไดแ้ก่ โดยรวมแลว้มี
ความพึงพอใจกบัการออมเงินในแต่ละเดือน และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ความสามารถจดัสรรรายไดท่ี้
ไดรั้บเพื่อช าระหน้ีหรือค่าใชจ่้ายและมีเงินเหลือเก็บออม โดยปัจจยัดา้นเงินออมมีอิทธิพลต่อความสุข
ของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยท่ีค่าคะแนนเฉล่ียของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมีค่าคะแนนเฉล่ียมากกว่าครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษชาวไทย  

ผลการศึกษาการรับรู้ปัจจัยที่ไม่ใช่ทางเศรษฐกจิทีม่ีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนวชิาภาษาองักฤษ 
 1)ด้านคุณภาพชีวติในการท างาน 

 จากการส ารวจพบวา่ครูสอนวชิาภาษาองักฤษส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการ
ท างานมีอิทธิพลต่อความสุขในระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติในการท างานนั้นมีอยู ่6 ประเด็น
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ยอ่ย ซ่ึงพบวา่ ประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี ล าดบัท่ีหน่ึงไดแ้ก่ ท่าน
มีความสุขท่ีไดท้  างานท่ีไดรั้บมอบหมาย ล าดบัท่ีสอง ไดแ้ก่ งานท่ีท าอยู่ช่วยให้ท่านไดพ้ฒันาตนเอง 
ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี ปลอดภยั ล าดบัท่ีส่ี ไดแ้ก่ โดยรวมท่านมีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานท่ีดี ล าดบัท่ีห้า ไดแ้ก่ การจดัสรรเวลาท่ีดี ระหวา่งชีวิตส่วนตวัและชีวิตการท างาน 
และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ การมีอิสระในการท างานอยา่งเต็มท่ี โดยปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน
มีอิทธิพลท าให้ความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาว
ไทยอยูใ่นระดบัมาก โดยท่ีค่าคะแนนเฉล่ียของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมีค่าคะแนนเฉล่ีย
มากกวา่ครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวไทย 

2) ด้านความสัมพนัธ์ในทีท่ างาน  
จากการส ารวจพบว่าครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ในท่ี

ท างาน มีอิทธิพลต่อความสุขในระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างานนั้นมีอยู ่3 ประเด็น
ย่อย ซ่ึงพบว่า ประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขมากท่ีสุดเรียงตามล าดับได้ดงัน้ี ล าดบัท่ีหน่ึงได้แก่ 
ประเด็นโดยรวมแล้วมีความสัมพนัธ์ท่ีดีในท่ีท างาน ล าดบัท่ีสอง ไดแ้ก่ ประเด็นเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน ใหค้  าปรึกษาและสนบัสนุนท่านเม่ือมีปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี ล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ 
ท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงานและผูบ้ ังคบับัญชาโดยปัจจยัด้านเงินออมมีอิทธิพลต่อ
ความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยท่ีค่าคะแนนเฉล่ียของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมีค่าคะแนนเฉล่ียมากกวา่ครู
สอนวชิาภาษาองักฤษชาวไทย 

3)ด้านการเรียนการสอน  
จากการส ารวจพบวา่ครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัดา้นการเรียนการสอนมี

อิทธิพลต่อความสุขในระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างานนั้นมีอยู ่6 ประเด็นยอ่ย ซ่ึง
พบวา่ ประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี ล าดบัท่ีหน่ึงไดแ้ก่ แรงกระตุน้
และแรงจูงใจในการสอน ล าดบัท่ีสอง ไดแ้ก่ นกัเรียนมีส่วนร่วมในห้องเรียนเป็นอย่างดี ล าดบัท่ีสาม 
ไดแ้ก่ โดยรวมแลว้มีความพอใจเก่ียวกบัการเรียนการสอน ล าดบัท่ีส่ี ไดแ้ก่ อุปกรณ์และส่ือการเรียน
การสอนเอ้ือต่อการเรียนการสอน ล าดบัท่ีห้า ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนการ
สอน และ ล าดบัสุดทา้ย ได้แก่ จ  านวนนักเรียนต่อครูมีความเหมาะสม โดยปัจจยัด้านการเรียนการ
สอน มีอิทธิพลท าให้ความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษ
ชาวไทยอยู่ในระดบัมาก โดยท่ีค่าคะแนนเฉล่ียของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมีค่าคะแนน
เฉล่ียมากกวา่ครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวไทย 
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4)ด้านภูมิศาสตร์และวฒันธรรมขององค์กร  
จากการส ารวจพบว่าครูสอนวิชาภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัด้านภูมิศาสตร์และ

วฒันธรรมขององค์กร มีอิทธิพลต่อความสุขในระดบัมาก โดยปัจจยัด้านภูมิศาสตร์และวฒันธรรม
ขององค์กรนั้นมีอยู ่5 ประเด็นยอ่ย ซ่ึงพบวา่ ประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขมากท่ีสุดเรียงตามล าดบั
ได้ดงัน้ี ล าดบัท่ีหน่ึง ได้แก่ ประเด็นท่ีตั้งของโรงเรียนมีความสะดวกต่อการเดินทาง  ล าดบัท่ีสอง 
ไดแ้ก่ ประเด็นโดยรวมแลว้มีความพอใจในด้านภูมิศาสตร์และวฒันธรรมขององค์กร  ล าดบัท่ีสาม 
ไดแ้ก่ ประเด็นความพอใจกบักิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดัให้เขา้ร่วม ล าดบัท่ีส่ี ไดแ้ก่ ประเด็น เป้าหมาย
และวิสัยทศัน์ขององค์กรเสมือนเป็นเป้าหมายของตวัท่านเอง และ ล าดับสุดท้าย ได้แก่ ประเด็น
องค์กรให้ความส าคญัต่อท่าน โดยปัจจยัด้านภูมิศาสตร์และวฒันธรรมขององค์กร มีอิทธิพลท าให้
ความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติอยูใ่นระดบัมากและครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาว
ไทยอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยท่ีค่าคะแนนเฉล่ียของครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมีค่าคะแนน
เฉล่ียมากกวา่ครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวไทย 

5)ด้านนโยบายของรัฐบาล 
จากการส ารวจพบวา่ครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัดา้นนโยบายของรัฐบาล 

มีอิทธิพลต่อความสุขในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัดา้นนโยบายของรัฐบาลนั้นมีอยู ่2 ประเด็นยอ่ย ซ่ึง
พบว่า ประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขมากท่ีสุดเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี ล าดบัท่ีหน่ึงไดแ้ก่ ท่านไดรั้บ
ผลกระทบในนโยบายของรัฐในการจัดสอบประมวลความรู้ภาษาอังกฤษของครูผู ้สอนวิชา
ภาษาองักฤษชาวไทย(CEFR) และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ประเด็นท่ีว่า ท่านไดรั้บผลกระทบโครงการ
อบรมวฒันธรรมไทยจ านวน 42 ชัว่โมงเพื่อไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูในประเทศไทย (กรณี
ชาวต่างชาติ) โดยปัจจยัด้านนโยบายรัฐบาล มีอิทธิพลท าให้ความสุขของครูสอนวิชาภาษาองักฤษ
ชาวต่างชาติและครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวไทยอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยท่ีค่าคะแนนเฉล่ียของครู
สอนวชิาภาษาองักฤษชาวไทยมีค่าคะแนนเฉล่ียมากกวา่ครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติ 

 ผลการศึกษาความแตกต่างในปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อ
ความสุขของครูสอนภาษาอังกฤษ ทั้ งครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาอังกฤษ
ชาวต่างชาติ 
ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไดรั้บจากการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอนภาษาองักฤษ 

1) ด้านรายได้  
จากการศึกษาพบว่า ดา้นรายไดซ่ึ้งมีอยู่ 4 ประเด็นย่อย โดยค่าคะแนนเฉล่ียระหว่างครูสอน

ภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติไม่มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติในทุกประเด็นและเม่ือวิเคราะห์ระดบัความสุขระหว่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษ
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ชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทย พบว่า ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมี
ความสุขอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ี 3.11 ซ่ึงมีคะแนนความสุขเฉล่ียมากกวา่ครูสอน
วชิาภาษาองักฤษชาวไทยท่ีมีความสุขปานกลางในปัจจยัน้ีท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.08 

2.) ด้านค่าใช้จ่าย  
จากการศึกษาพบวา่ ดา้นค่าใชจ่้ายซ่ึงมีอยู ่4 ประเด็นยอ่ย โดยค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่งครูสอน

ภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติทั้ง 4 ประเด็นและเม่ือวิเคราะห์ระดบัความสุขระหว่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษ
ชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทย พบว่า ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมี
ความสุขอยู่ในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.85 ซ่ึงมีคะแนนความสุขเฉล่ียมากกว่าครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษชาวไทยท่ีมีความสุขอยูใ่นระดบัปานกลางในปัจจยัน้ีท่ีคะแนนเฉล่ีย 2.98 

3.) ด้านหนีสิ้น 
จากการศึกษาพบวา่ ดา้นหน้ีสินซ่ึงมีอยู ่3 ประเด็นย่อย โดยค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่งครูสอน

ภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติทั้ง 3 ประเด็นและเม่ือวิเคราะห์ระดบัความสุขระหว่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษ
ชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทย พบว่า ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมี
ความสุขอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.18 ซ่ึงมีคะแนนความสุขเฉล่ียมากกวา่ครูสอนวชิา
ภาษาองักฤษชาวไทยท่ีมีความสุขอยูใ่นระดบันอ้ยในปัจจยัน้ีท่ีคะแนนเฉล่ีย 2.39 

4.) ด้านเงินออม 
จากการศึกษาพบวา่ ดา้นเงินออมซ่ึงมีอยู ่3 ประเด็นยอ่ย โดยค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่งครูสอน

ภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติอยู่ 2 ประเด็น และมี 1 ประเด็นท่ีไม่มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  เม่ือท าการวเิคราะห์ระดบัความสุขระหวา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติและครูสอน
วชิาภาษาองักฤษชาวไทย พบวา่ ครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมีความสุขอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.31 ซ่ึงมีคะแนนความสุขเฉล่ียมากกว่าครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยท่ีมี
ความสุขอยูใ่นระดบัปานกลางในปัจจยัน้ีท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.08 

ในดา้นปัจจยัท่ีไม่ใช่ทางเศรษฐกิจท่ีไดรั้บจากการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครูสอน
ภาษาองักฤษ พบวา่ 

1) ด้านคุณภาพชีวติในการท างาน 
จากการศึกษาพบว่า ด้านคุณภาพชีวิตในการท างานซ่ึงมีอยู่ 6 ประเด็นย่อย โดยค่าคะแนน

เฉล่ียระหวา่งครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ มีค่าคะแนนเฉล่ีย
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอยู ่5 ประเด็น และมี 1 ประเด็นท่ีไม่มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และเม่ือวิเคราะห์ระดับความสุขระหว่างครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทย พบว่า ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมี
ความสุขอยู่ในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.32 ซ่ึงมีคะแนนความสุขเฉล่ียมากกว่าครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษชาวไทยท่ีมีความสุขอยูใ่นระดบัมากในปัจจยัน้ีท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.63 

2) ด้านความสัมพนัธ์ในที่ท างาน 
 จากการศึกษาพบวา่ ดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างานซ่ึงมีอยู ่3 ประเด็นยอ่ย โดยค่าคะแนนเฉล่ีย
ระหวา่งครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติในทุกประเด็น และเม่ือวิเคราะห์ระดับความสุขระหว่างครูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทย พบว่า ครูสอนวิชาภาษาองักฤษ
ชาวต่างชาติมีความสุขอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.82 ซ่ึงมีคะแนนความสุขเฉล่ีย
มากกวา่ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยท่ีมีความสุขอยูใ่นระดบัมากในปัจจยัน้ีท่ีคะแนนเฉล่ียเพียง 
3.86 

3.) ด้านการเรียนการสอน 

จากการศึกษาพบวา่ ดา้นการสอนซ่ึงมีอยู ่6 ประเด็นยอ่ย โดยค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่งครูสอน
ภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติใน 3 ประเด็น และไม่มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอยู่ 3 
ประเด็น และเม่ือวเิคราะห์ระดบัความสุขระหวา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติและครูสอนวชิา
ภาษาองักฤษชาวไทย พบว่า ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติมีความสุขอยู่ในระดบัมาก โดยมี
คะแนนเฉล่ีย 4.24 ซ่ึงมีคะแนนความสุขเฉล่ียมากกวา่ครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวไทยท่ีมีความสุขอยู่
ในระดบัมากในปัจจยัน้ีท่ีคะแนนเฉล่ียเพียง 3.83 

4.) ด้านภูมิศาสตร์และวฒันธรรมองค์กร 
จากการศึกษาพบว่า ด้านภูมิศาสตร์และวฒันธรรมองค์กรซ่ึงมีอยู่ 5 ประเด็นย่อย โดยค่า

คะแนนเฉล่ียระหวา่งครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ มีค่าคะแนน
เฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทั้ง 5 ประเด็น และเม่ือวิเคราะห์ระดบัความสุขระหวา่งครู
สอนวิชาภาษาอังกฤษชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาอังกฤษชาวไทย พบว่า ครูสอนวิชา
ภาษาองักฤษชาวต่างชาติมีความสุขอยู่ในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.00 ซ่ึงมีคะแนนความสุข
เฉล่ียมากกวา่ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยท่ีมีความสุขอยูใ่นระดบัปานกลางในปัจจยัน้ีท่ีคะแนน
เฉล่ีย 3.38 
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5.) ด้าน นโยบายของรัฐ 
จากการศึกษาพบว่า ดา้นนโยบายรัฐ ค่าคะแนนเฉล่ียระหว่างครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย 

และ ครูสอนภาษาองักฤษชาวต่างชาติ ไม่มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และ 
เม่ือวิเคราะห์ระดบัความสุขระหวา่งครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษ
ชาวไทย พบวา่ ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยมีความสุขอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
3.16 ซ่ึงมีคะแนนความสุขเฉล่ียมากกวา่ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติท่ีมีความสุขอยูใ่นระดบั
ปานกลางในปัจจยัน้ีท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.03 

6.) ด้านสวสัดิการ 
จากการศึกษา ดา้นสวสัดิการ และระดบัความพึงพอใจกบัสวสัดิการท่ีโรงเรียนจดัสรรให้กบั

ครูสอนวิชาภาษาองักฤษ พบว่า  ค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่งครูสอนภาษาองักฤษชาวไทย และ ครูสอน
ภาษาองักฤษชาวต่างชาติ ไม่มีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และ เม่ือวิเคราะห์
ระดบัความสุขระหว่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวต่างชาติและครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทย 
พบวา่ ครูสอนวิชาภาษาองักฤษชาวไทยมีความสุขอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.16 ซ่ึงมี
คะแนนความสุขเฉล่ียมากกวา่ครูสอนวชิาภาษาองักฤษชาวต่างชาติท่ีมีความสุขอยูใ่นระดบัปานกลาง
ในปัจจยัน้ีท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.13 

 
5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขและปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลของครูสอน
วชิาภาษาองักฤษในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัของระดบัความสุขพบว่าระดบัความสุขในปัจจยัทางเศรษฐกิจของครู
สอนวิชาภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัปานกลาง และจากผลการศึกษาความสุขในแต่ละดา้นในปัจจยัทาง
เศรษฐกิจของครูสอนวชิาภาษาองักฤษพบวา่ ดา้นหน้ีสินมีอิทธิพลต่อความสุขมาเป็นล าดบัแรกท่ี โดย
ประเด็นท่ีมีคะแนนต ่า 3 ล าดบัสุดทา้ย คือ ประเด็นในเร่ือง ความพึงพอใจกบัหน้ีสินในแต่ละเดือน
โดยรวม ภาระหน้ีสินมีแนวโนม้ลดลง และ ความสามารถในการจดัการกบัภาระหน้ีสินท่ีตอ้งช าระแต่
ละเดือน ซ่ึงองค์กรควรรณรงค์การใช้เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการออมโดยจดัตั้งสหกรณ์ออม
ทรัพยท่ี์สามารถเขา้ถึงได ้สะดวก และเท่ียงตรง พร้อมทั้งรณรงค์การท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้
การใชจ่้ายทางการเงินเป็นไปอยา่งมีระบบและตรวจสอบได ้
  ส่วนด้านปัจจยัท่ีไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจของครูสอนวิชาภาษาองักฤษพบว่าระดบัความสุขใน
ปัจจยัดา้นท่ีไม่ใช่ทางเศรษฐกิจนั้นอยูใ่นระดบัมาก โดยประเด็นท่ีมีคะแนนต ่า 3 ล าดบัสุดทา้ย คือ ครู
ชาวต่างชาติไดรั้บผลกระทบในนโยบายของรัฐในการอบรมวฒันธรรมไทย 42 ชัว่โมง  ครูชาวไทย
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ได้รับผลกระทบในนโยบายของรัฐในการจดัสอบประมวลความรู้ภาษาองักฤษของครูผูส้อนวิชา
ภาษาองักฤษ (CEFR) และองคก์รให้ความส าคญัแก่ครู จากผลการศึกษาดงักล่าวองค์กรควรทบทวน
นโยบายของรัฐบาล เพราะเน่ืองจากว่า ชาวต่างชาติท่ีมีความประสงค์ประกอบวิชาชีพครูบางส่วน
อาศยัอยูใ่นประเทศไทยมานาน และมีการท่องเท่ียวร่วมดว้ยการเรียนรู้วฒันธรรมต่างๆ อยูแ่ลว้ จึงอาจ
เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ความพึงพอใจในนโยบายของรัฐบาลน้ีอยู่ในระดบัน้อยได ้และองค์กรและ
รัฐบาลควรให้ความส าคญักบัครูเพราะนอกจาก การท างานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถแลว้ยงัเป็น
งานท่ีสร้างบุคคลกรท่ีเป็นก าลงัส าคญัของชาติในอนาคตอีกดว้ย 
 นอกจากนั้ นผลการศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อความสุข 
ระหว่างครูสอนวิชาภาษาองักฤษระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติโดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ T-test 
โดยผลการศึกษา พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความสุขของ ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ  ความพึงพอใจกบัรายไดอ่ื้นๆนอกเหนือจากเงินเดือนประจ า  รายไดท่ี้ไดรั้บมีความ
เพียงพอในการด ารงชีวิตประจ าวนั  ความพึงพอใจกบัรายไดโ้ดยรวมท่ีไดรั้บ ความพึงพอใจกบัการ
ออมเงินในแต่ละเดือน  สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี  อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนเอ้ือต่อการ
เรียนการสอน  ความพึงพอใจในการสอน  นโยบายของรัฐ และระดบัความพึงพอใจกบัสวสัดิการท่ี
โรงเรียนจดัสรรให้กบัครูสอนวิชาภาษาองักฤษทั้งสองกลุ่มให้คะแนนในปัจจยัเหล่าน้ีไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ ครูสอนวิชาภาษาองักฤษทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความเห็น
พร้องกนักบัประเด็นเหล่าน้ี ในทางกลบักนั ปัจจยัท่ีครูสอนวชิาภาษาองักฤษทั้งสองกลุ่มให้คะแนนใน
25 ปัจจยัท่ีเหลือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และ เม่ือแปลผลระดบัความสุขของทั้งสองกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่าครูสอนวิชาภาษาอังกฤษชาวไทยมีความสุขน้อยกว่า ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ชาวต่างชาติ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในการศึกษาวิจยัดา้นเวลา และจ านวนโรงเรียนท่ีมีการ
เรียนการสอนแบบ English Program เท่านั้น ส่งผลให้การศึกษาวิจยัสามารถน าไปใช้ได้อย่างจ ากดั
และไม่คลอบคลุมทั้งหมด ซ่ึงความตอ้งการหรือผลการศึกษาของครูในแต่ละพื้นท่ีอาจไม่สามารถ
น าไปใชไ้ดดี้เท่าท่ีควร ดงันั้นการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมในปัจจยัต่างๆดงัน้ี 

1.) มีเปรียบเทียบกลุ่มตวัอย่างให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน โดยเปรียบเทียบกลุ่มตวัอย่างจากหลายๆ
เขตอ าเภอ หรือ จงัหวดั หรือหลายๆสายงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาองคก์รและบุคลากรในการ
แกไ้ขปัญหาทั้งในเร่ืองการท างานและอารมณ์ รวมทั้งช่วยลดการสูญเสียในการท างาน  
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2.) มีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อครูในสถานศึกษาเอกชนหรือครูท่ีสอนในโรงเรียน
ก ากับของรัฐ เพื่อจะได้มีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียทั้ งด้านเศรษฐกิจ,ไม่ใช่เศรษฐกิจและด้าน
สวสัดิการเพิ่มเติม  

3.) งานวิจยัน้ีไม่ไดท้  าการวดัระดบัความสุขท่ีสอดคลอ้งกบัประสิทธิภาพในการท างานของ
ครูสอนวชิาภาษาองักฤษ 

4.) ควรมีการวดัคุณภาพการสอนของครูสอนวิชาภาษาองักฤษ วา่การการท างานท่ีมีความสุข
ของครูสอนวิชาภาษาองักฤษส่งผลอยา่งไรกบัคุณภาพการสอนของครูสอนวิชาภาษาองักฤษ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างแรงจูงใจในการท างานของครูเพิ่มข้ึนต่อไปในอนาคต  

โดยผลของการศึกษายงัจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการส่งเสริม และ ออกนโยบาย ท่ี
ส่งผลต่อการท างานของครูผูส้อนภาษาองักฤษมากยิง่ข้ึน รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูลเชิงวิเคราะห์ในการออก
นโยบายทางการศึกษาได ้
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

ส าหรับงานวจัิย  เร่ือง  ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสุขของครูสอนภาษาองักฤษ ในเขตอ าเภอเมือง  

จังหวดัเชียงใหม่ 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ีเป็นเคร่ืองมือเพื่อใชเ้ก็บขอ้มูลประกอบการวจิยัของนกัศึกษาปริญญาโท คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล ด้าน
สังคม และ ดา้นเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน ของครูสอนภาษาองักฤษ ในโรงเรียน
ท่ีมีความเป็นเลิศทางการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยมีหลกัสูตรการสอนแบบ English Program  
(EP) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ทั้ งน้ีผูว้ิจยัจะน าข้อมูลท่ีได้รับจากท่านไปใช้ในการศึกษาในเชิงวิชาการ รวมทั้ งผลการ
วเิคราะห์จะถูกน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น โดยขอ้มูลของท่านจะไม่ถูกท าการเปิดเผย ดงันั้นเพื่อความ
สมบูรณ์ของงานวิจยั จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นตาม
ความเป็นจริงหรือตามความคิดเห็นของท่าน   โดยแบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
 ส่วนท่ี 2 การจดัสรรสวสัดิการของครู 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครู 
 ส่วนท่ี 4 ปัจจยัท่ีไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครู 
 

 ทั้งน้ีผูว้จิยั ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่าเพื่อใหข้อ้มูลมา ณ ท่ีน้ี 

 

       นาย วสุิวฒัน์ วรรณมะกอก 

      นกัศึกษาหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

          บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง ( ) ตามขอ้มูลท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
1. เพศ 
  ( )   ชาย    ( )   หญิง 
2. อาย ุ ....................... ปี 
3. สถานภาพสมรส 
  ( )  โสด    ( ) สมรส 
  ( )  หมา้ย   ( ) หยา่ร้าง         
4. ระดบัการศึกษาสูงสุดของท่าน 
  ( )  ปริญญาตรี   ( ) ปริญญาโท 
  ( )  ปริญญาเอก   ( ) อ่ืนๆ………………… 
5.จ านวนสมาชิกในครอบครัวของท่าน…………………………….คน  
6. ช่ือของต าแหน่งตามระดบัวทิยฐานะ …………………………………………. 
7.ท่านสอนภาษาองักฤษในระดบัใด 

( ) อนุบาล   ( ) ประถมศึกษา 
( ) มธัยมศึกษาตอนตน้  ( ) มธัยมศึกษาตอนปลาย 

8.สังกดัโรงเรียน โปรดระบุ  
….. โรงเรียนยพุราชวทิยาลยั ….. โรงเรียนอนุบาลนภา 
….. โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั ….. โรงเรียนพระหฤทยั 
….. โรงเรียนดาราวทิยาลยั ….. โรงเรียนมงฟอร์ต แผนก ประถม 
….. โรงเรียนปร้ินส์รอยแยลส์วทิยาลยั ….. โรงเรียนมงฟอร์ต แผนก มธัยม 
….. โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ….. โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 
….. โรงเรียนวชิยัวทิยา ….. โรงเรียนสารสาสน์วเิทศ 
9. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน…………………………บาท 
10. อายงุานของท่าน……………ปี…………..เดือน  
11. ท่านมีเงินออมท่ีเป็นตวัเงิน ประมาณ …………………….บาท 
12.ท่านมีหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน ประมาณ…………………………. บาท 
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13.ท่านมีหน้ีสินจากแหล่งการเงินท่ีใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
( )  สหกรณ์ออมทรัพยค์รู  ( )  ธนาคารของรัฐบาล เช่น ธนาคารออมสิน  

                    กรุงไทย และธนาคารสงเคราะห์ 
( )  ธนาคารพาณิชยต่์างๆ  ( )  บุคคลทัว่ไป 

( )  อ่ืนๆ ระบุ………………………………. 
ส่วนที ่2  การจดัสรรสวสัดิการของครูสอนวชิาภาษาองักฤษ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมายลงในช่อง  ตามขอ้มูลท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
โรงเรียนได้จัดสรรสวสัดิการด้านใดบ้างให้กบัท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล  
  สวสัดิการค่าเล่าเรียนบุตร 
  สวสัดิการค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชัว่คราว ไดแ้ก่ เบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าเช่าท่ีพกั 
       ค่าพาหนะ 
  สวสัดิการค่าเช่าบา้น 
  สวสัดิการโบนสั 
  สวสัดิการเงินสงเคราะห์ผูไ้ดรั้บอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเพราะเหตุปฏิบติังาน 
  สวสัดิการบ าเหน็จบ านาญ 
  สวสัดิการเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย 
  สวสัดิการค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม 
  สวสัดิการสิทธิการลา เช่น ลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ลาพกัผอ่น ลาอุปสมบท ลาไปศึกษาต่อ 
  สวสัดิการสหกรณ์ออมทรัพย ์ 
  สวสัดิการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจบุคลากร  
  สวสัดิการการกูย้มืเงินฉุกเฉินตามความจ าเป็นของท่าน 
  สวสัดิการ อ่ืนๆ โปรด ระบุ……………………………………………. 
 
ท่านคิดว่าสวสัดิการด้านใดบ้างทีท่่านอยากได้มากทีสุ่ด โปรดระบุ 
เรียงล าดับ อนัดับ 1.………………………………………………….. 
    2.…………………………………………………… 
                            3……………………………………………………. 
 
 



 

87 

 

โปรดท าเคร่ืองหมาย หน้าระดับความพงึพอใจต่อสวสัดิการโดยรวมทีไ่ด้รับจากโรงเรียน 
ท่านมีความพงึพอใจแล้วในสวสัดิการทีโ่รงเรียนจัดสรรให้ 
 พอใจมากทีสุ่ด     พอใจน้อย 
  พอใจมาก      พอใจน้อยทีสุ่ด 
  พอใจปานกลาง 
ส่วนที ่3 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครู 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมายลงในช่องตามขอ้มูลท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
(เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความพึงพอใจ 1 = นอ้ยท่ีสุด, 2 = นอ้ย, 3 ปานกลาง, 4 มาก, 5 มากท่ีสุด) 

 ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

รายได้      

ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถของท่าน 

     

ท่านมีความพอใจกบัรายไดอ่ื้นๆนอกเหนือจากเงินเดือน
ประจ า  

     

รายไดท่ี้ท่านไดรั้บมีความเพียงพอในการด ารงชีวติ
ประจ าวนั 

     

ท่านมีความพึงพอใจกบัรายไดโ้ดยรวมท่ีท่านไดรั้บ      

ด้านค่าใช้จ่าย      

ภาระค่าใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภคในชีวติประจ าวนัไม่
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวติ 

     

ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าท่ีพักอาศัยในชีวิตประจ าวนัไม่เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินชีวติ 

     

หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ท่านมีเงินเพียงพอในการใชจ่้าย
เพื่อ สันทนาการ หรือ ท่องเท่ียว 

     

โดยรวมแลว้ ท่านมีความพึงพอใจกบัค่าใชจ่้ายในแต่ละ
เดือน 
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 ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

ด้านหนีสิ้น (ถ้ามี)      

ท่านสามารถจดัการกบัภาระหน้ีสินท่ีตอ้งช าระแต่ละเดือน
ได ้

     

ภาระหน้ีสินของท่านมีแนวโนม้ลดลง      

โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจกบัหน้ีสินของท่านในแต่
ละเดือน 

     

ด้านเงินออม      

ท่านมีความสามารถจดัสรรรายไดจ้ากท่ีไดรั้บเพื่อช าระหน้ี
และมีเงินเหลือเก็บออม 

     

ท่านมีการวางแผนการออมเพื่อใชจ่้ายในอนาคต      

โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจกบัการออมเงินของท่าน
ในแต่ละเดือน 

     

ส่วนที ่4  ปัจจยัท่ีไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของครู 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมายลงในช่องตามขอ้มูลท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

ด้านคุณภาพชีวติในการท างาน      

ท่านอยูใ่นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี ปลอดภยั      

ท่านมีจดัสรรเวลาท่ีดี ระหวา่งชีวติส่วนตวัและชีวติการท างาน      

ท่านมีอิสระในการท างานอยา่งเตม็ท่ี      

งานท่ีท าอยูช่่วยใหท้่านไดพ้ฒันาตนเอง      

ท่านมีความสุขท่ีไดท้  างานท่ีไดรั้บมอบหมาย      

โดยรวมท่านมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี      

ด้านความสัมพนัธ์ในที่ท างาน      

ท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา      
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 ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

เพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาของท่าน ใหค้  าปรึกษาและสนบัสนุน
ท่านเม่ือมีปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

โดยรวมแลว้ท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีในท่ีท างาน      

ด้านการเรียนการสอน      

นกัเรียนมีส่วนร่วมในหอ้งเรียนเป็นอยา่งดี      

อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนการสอน      

สภาพแวดลอ้มในห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนการสอน      
จ านวนนกัเรียนต่อครูมีความเหมาะสม      

ท่านมีแรงกระตุน้และแรงจูงใจในการสอน      

โดยรวมแลว้ท่านมีความพอใจในการสอน      

ด้านภูมิศาสตร์และวฒันธรรมขององค์กร      

ท่ีตั้งของโรงเรียนมีความสะดวกต่อการเดินทาง      
เป้าหมายและวสิัยทศัน์ขององคก์รเสมือนเป็นเป้าหมายของตวัท่านเอง      
องคก์รใหค้วามส าคญัต่อท่าน      
ท่านรู้สึกวา่มีความพอใจกบักิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดัให้เขา้ร่วม      
โดยรวมแลว้ท่านมีความพอใจในดา้นภูมิศาสตร์และวฒันธรรมของ
องคก์ร 

     

ด้านนโยบายของรัฐบาล      
ท่านไดรั้บผลกระทบในนโยบายของรัฐในการจดัสอบประมวลความรู้
ภาษาองักฤษของครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ (CEFR) 
 

     

 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………                  
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Survey 

Description 

This survey is a part of Independent Study of Mr.Wisuwat Wannamakok, a master’s degree 

student, Faculty of Economics, Chiang Mai University. It is designed in order to collect the 

information related to the factors affecting happiness of English Teachers. The sample will be 

selected from teachers who teach English in the prestigious schools which provides English 

program (EP) in Meaung district, Chiang Mai. The result from this survey will be analyzed for 

educational purpose and presented broadly. 

Instruction  

Please kindly answer the questions and give your opinions in each item in this survey. 

 

It is noted that your answers will remain COMPLETELY CONFIDENTIAL. Any answers you give 

will be combined with those of others and NEVER identified as yours. 

 

This survey is consisted of 4 parts as follows; 

 

Part 1: Demographic information 

Part 2: Welfare Contributions  

Part 3: Influence of Economic factors affecting on teacher’s happiness. 

Part 4: Influence of non-economic factors affecting on teacher’s happiness. 

  

 Thank you for your kind co-operation  

Mr. Wisuwat  Wannamakok 

    Master’s degree student, Faculty of Economics 

  

       Chiang Mai University. 
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Part 1: Demographic information 

Instruction: Please check  in the (  ) following the questions that match with your feeling and 
opinion and answer in the blank. 

1. Sex 
   ( ) Male   ( ) Female 

2. Age:_______________years 
3.  Ethnic origin (please choose only one):  

( ) White not Hispanic   ( ) Black not Hispanic 
( ) Hispanic   ( ) Asian or Pacific Islander   
( ) Filipino    ( ) American Indian/Alaskan Native 
( ) Other: __________________________ 

4. Status 
( ) Single    ( ) Married  
( ) Widowed   ( ) Divorced 

5. The highest level of education that you have completed 
( ) Bachelor's degree  ( ) Master degree 
( ) Doctoral degree  ( ) Others, please specify:_______________ 

6. Number of you family members: _____________________person 
7. Name of your teaching position___________________________________ 
8. Who do you teach English for? (may choose more than one) 

 ( ) Kindergarten   ( ) Primary students  
( ) Junior High school   ( ) Senior High school  

9. What is the school you are working for?  
( ) Yupparaj School   ( ) Anuban Napa School 
 ( ) Wattanothaipayap School  ( ) Sarasas Witaed Lanna 
 ( ) Dara School     ( ) Mongfort School (Primary) 
 ( ) Prince Royal School                     ( ) Mongfort School (High school) 
 ( ) Anuban Chiang mai School  ( ) Varee School 
 ( ) Wichai Wittaya School  ( ) Sarasas Witaed Chiang Mai school 

10. Average income______________________________ Baht 
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11. Working experience (as an English teacher): _______Years_______Months 
12. Average saving:___________________Baht 
13. Average debt: _____________________Baht (If you don’t have debt ,please let it blank 

and Do not fill anything in No. 14) 
14. If you have debt, please specify causes of your debt (may choose more than one) 

( ) Saving Cooperation at your school    
( ) Government Banks, e.g., Government Saving Bank, Government Housing Bank    
( ) Private Banks 
( ) Friends or Other people.            
( ) Others, please specify: ____________________________________   

Part 2: Welfare Distribution  
Please check  in the welfares that the school provide to you 

 Health care  
 Tuition fee for your child (Child benefits) 
 Other expenses for extra working outside school such as allowance, transportation, 

hotel etc. 
 Housing benefits 
 Bonus 
 Pension 
 Financial support for harmfulness from working  
 Financial support for employee’s death 
 Training benefits  
 Holiday entitlements such as Sick leave, Errand leave, Holidays etc. 
 Saving cooperation at school 
 Activities for encouraging and supporting employees  
 Loaning for emergency case 
 Food benefits 
 Other welfares, please specify: 
_________________________________________________ 
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From the information above, please prioritize the welfare that you need most. 
   Priority number    1) _________________________ 
       2)_________________________ 
      3)_________________________               
Please check  at the satisfaction level of welfare provided to you by the school 
 Strong satisfied  Really Satisfied   Satisfied   Less satisfied   Not satisfied  
 
Part 3: Influence   of   Economic factors affecting on teacher’s happiness 
Instruction: Please check  in the   following the questions that match with your feeling and 
opinion most. 

Categories 
Opinion levels 

Strongly agree    Moderately agree 
Item 1: Income 

Your salary is suitable for your competency       
You are satisfied with other incomes apart from 
salary, e.g., bonus, tutoring etc. 

     

The income you get is enough to live on      
Overall, you are satisfied with  your current 
income 

     

Item 2: Expense 

Expenditure in consumer product is not affecting 
on your daily life.  

     

Housing price, e.g., rental fee, housing instalment, 
is not affecting on your daily life. 

  
 
 

   

After subtracting expense, you have money for 
spending your leisure, e.g., travelling, eating out, 
shopping, etc. 

     

Overall, you are satisfied with  your monthly 
expense 
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Categories 
Opinion levels 

Strongly agree    Moderately agree 
Item 3: Debt  
You can manage and pay your debt efficiency 
every month 

     

Your debt tends to decrease continually      
Overall, you are satisfied with how you can 
manage debt in every month 

     

Item 4: Saving 
You can manage your income and debt 
appropriately, and have money left over for 
saving. 

     

You have a plan and to save money for future 
expenses and execute it effectively 

     

Overall, you are satisfied with your monthly 
saving 

     

Part 4: Influence of non-economic factors affecting on teacher’s happiness 

Instruction: Please check  in the   following the questions that match with your feeling and 
opinion most. 

Categories 
Opinion levels 

Strongly agree    Moderately agree 

Item 1: Quality of working life 
You are in a nicely and safely working 
environment  

     

You can manage your private and working time 
appropriately  

     

You have an authority to work and make a 
decision 

     

Your job helps you obtain self-development       
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You are happy and welcome to work following 
the task assigned by your boss 

     

Overall , you have a good quality of working life      
 
 

Categories 
Opinion levels 

Strongly agree    Moderately agree 
Item 2: Relationship in workplace 

You have a good relationship with your colleges 
and boss 

     

Your boss and college give you advice and 
support you when you are in trouble.  

     

Overall , you have a good relationship with people 
in your workplace 

   
 
 

  

Item 3: Teaching 

Your students participate well in the class      
Equipment and multimedia in the school is 
appropriate and highly supports your teaching 

     

Environment in class is friendly and highly 
support your teaching 

     

The class size in your school is appropriate for 
effective teaching  

     

You are ambitious and motivate yourself to 
improve your teaching 

     

Overall, you are satisfied with your teaching in 
your current school 

     

Item 4: Geography and Culture of organization 
The location of the school is convenient for 
transportation 
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The mission and vision of your school comply 
with your future career 

     

You are an important teacher and the school also 
sees the values in you. 

     

Categories 
Opinion levels 

Strongly agree    Moderately agree 
You are satisfied in involving with activities 
provided by the school 

     

Overall, you are satisfied  with geography and 
culture of your current school 

     

Item 5: Government policy 
Thai custom training before starting your career 
for 42 hours released by government affecting 
your attention to be an English teacher in Thailand 

     

 
Suggestions (Optional) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบกลุ่มตวัอย่างโดยวธีิวเิคราะห์ T-test   
 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

 

 
 

Factors  affecting on  
happiness  of  English Teachers 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

 95% Confidence  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

1.ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความ
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ
ของท่าน 

Equal variances 
assumed 

1.467 .227 -.857 274 .392 -.079 .092 -.260 .102 

Equal variances 
not assumed 

 
 

 
-.851 201.196 .396 -.079 .093 -.262 .104 

2.ท่านมีความพอใจกบัรายได้
อ่ืนๆนอกเหนือจากเงินเดือน
ประจ า 

Equal variances 
assumed 

.882 .349 .316 274 .752 .028 .089 -.147 .204 

Equal variances 
not assumed 

 
 

 
.304 182.451 .762 .028 .093 -.155 .211 

3.รายไดท่ี้ท่านไดรั้บมีความ
เพียงพอในการด ารงชีวปิระจ าวนั 

Equal variances 
assumed 

.269 .605 1.417 274 .158 .129 .091 -.050 .308 

Equal variances 
not assumed 
 
 

  

1.381 190.614 .169 .129 .093 -.055 .313 
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Factors  affecting on  
happiness  of  English Teachers 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

 95% Confidence  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

4.ท่านมีความพึงพอใจกบัรายได้
โดยรวมท่ีท่านไดรั้บ 

Equal variances 
assumed 

.035 .852 .246 274 .806 .022 .091 -.156 .201 

Equal variances 
not assumed   

.242 197.077 .809 .022 .092 -.159 .204 
 
 

5.ภาระค่าใชจ่้ายในการอุปโภค
บริโภคในชีวติประจ าวนัไม่เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินชีวติ 

Equal variances 
assumed 

6.409 .012 8.169 274 .000 .728 .089 .553 .903 

Equal variances 
not assumed 

  
7.511 159.982 .000 .728 .097 .537 .919 

6.ค่าใชจ่้ายส าหรับค่าท่ีพกัอาศยัใน
ชีวติประจ าวนัไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินชีวติ 

Equal variances 
assumed 

9.576 .002 6.178 274 .000 .575 .093 .392 .759 

Equal variances 
not assumed  

 
 
 

5.770 167.473 .000 .575 .100 .378 .772 
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Factors  affecting on  
happiness  of  English Teachers 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. 

 95% Confidence 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower 

 
Upper 

7.หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ท่านมี
เงินเพียงพอในการใชจ่้ายเพ่ือ
สนัทนาการหรือท่องเท่ียว 

Equal variances 
assumed 

36.755 .000 13.416 274 .000 1.341 .100 1.144 1.538 

Equal variances 
not assumed 

  
11.951 146.234 .000 1.341 .112 1.119 1.563 

8.โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจ
กบัค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน 

Equal variances 
assumed 

.238 .626 9.147 274 .000 .795 .087 .624 .966 

Equal variances 
not assumed  

 
 
 

8.612 171.530 .000 .795 .092 .613 .977 

9.ท่านสามารถจดัการกบัภาระ
หน้ีสินท่ีตอ้งช าระแต่ละเดือนได ้* 

 

Equal variances 
assumed 

1.735 .191 2.847 88 .005 .82817 .29090 .25006 1.40628 

Equal variances 
not assumed 

  
2.311 14.341 .036 .82817 .35830 .06139 1.59495 
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Factors  affecting on  
happiness  of  English Teachers 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

 95% Confidence  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

10.ภาระหน้ีสินของท่านมี
แนวโนม้ลดลง * 
 
 

Equal variances 
assumed 

.512 .476 2.162 88 .033 .66134 .30596 .05330 1.26938 

Equal variances 
not assumed 

  
1.808 14.560 .091 .66134 .36568 -.12016 1.44283 

11.โดยรวมแลว้ท่านมีความพึง
พอใจกบัหน้ีสินของท่านในแต่ละ
เดือน*  

 

Equal variances 
assumed 

1.005 .319 3.458 88 .001 .90609 .26201 .38540 1.42678 

Equal variances 
not assumed 
 

  
2.855 14.459 .012 .90609 .31742 .22733 1.58486 

12.ท่านมีความสามารถจดัสรร
รายไดท่ี้ไดรั้บเพ่ือช าระหน้ีหรือ
ค่าใชจ่้ายและมีเงินเหลือเก็บออม 

Equal variances 
assumed 

4.368 .038 -5.935 274 .000 -.669 .113 -.891 -.447 

Equal variances 
not assumed 

  
-5.960 208.471 .000 -.669 .112 -.891 -.448 

100 
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Factors  affecting on 

happiness  of  English Teachers 

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

 95% Confidence  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

13.ท่านมีการวางแผนการออมเพ่ือใช้
จ่ายในอนาคต 

Equal variances 
assumed 

4.772 .030 11.512 274 .000 1.385 .120 1.149 1.622 

Equal variances 
not assumed 

  
12.162 240.523 .000 1.385 .114 1.161 1.610 

14.โดยรวมแลว้ท่านมีความพึงพอใจ
กบัการออมเงินของท่านในแต่ละ
เดือน 

Equal variances 
assumed 

3.586 .059 -.437 274 .663 -.041 .095 -.228 .145 

Equal variances 
not assumed 

  
-.409 169.063 .683 -.041 .101 -.241 .158 

15.ท่านอยูใ่นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานท่ีดี ปลอดภยั  
 

Equal variances 
assumed 

.521 .471 .899 274 .370 .059 .066 -.071 .189 

Equal variances 
not assumed 

  
.835 164.716 .405 .059 .071 -.081 .200 
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Factors  affecting on 
happiness  of  English Teachers 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of  Means 

 95% Confidence 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

16.ท่านมีจดัสรรเวลาท่ีดี 
ระหวา่งชีวติส่วนตวัและ
ชีวติการท างาน 

Equal variances assumed 26.105 .000 10.812 274 .000 .794 .073 .649 .938 

Equal variances not 
assumed 

  
9.955 160.610 .000 .794 .080 .636 .951 

17.ท่านมีอิสระในการ
ท างานอยา่งเตม็ท่ี  
 

Equal variances assumed 25.465 .000 12.316 274 .000 .877 .071 .736 1.017 

Equal variances not 
assumed 

  
10.637 134.625 .000 .877 .082 .714 1.040 

18.งานท่ีท าอยูช่่วยให้ท่าน
ไดพ้ฒันาตนเอง  

Equal variances assumed 3.885 .050 14.539 274 .000 1.307 .090 1.130 1.484 

Equal variances not 
assumed 

  
14.836 218.609 .000 1.307 .088 1.134 1.481 

19.ท่านมีความสุขท่ีได้
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

Equal variances assumed .064 .800 12.738 274 .000 .898 .071 .760 1.037 

Equal variances not 
assumed 

  
12.638 201.012 .000 .898 .071 .758 1.039 
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Factors  affecting on  

happiness  of  English Teachers 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

 95% Confidence  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

 

20.โดยรวมท่านมีคุณภาพชีวิต
ในการท างานท่ีดี 

Equal variances 
assumed 

4.908 .028 3.092 274 .002 .185 .060 .067 .303 

Equal variances 
not assumed 

  
2.871 164.751 .005 .185 .065 .058 .313 

21.ท่านมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
เพ่ือนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา  

Equal variances 
assumed 

96.847 .000 20.073 274 .000 1.349 .067 1.217 1.482 

Equal variances 
not assumed 

  
17.338 134.673 .000 1.349 .078 1.195 1.503 

22.เพ่ือนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน ให้
ค  าปรึกษาและสนบัสนุนท่าน
เม่ือมีปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี 

Equal variances 
assumed 

10.315 .001 10.065 274 .000 .756 .075 .608 .903 

Equal variances 
not assumed 

  
11.016 260.132 .000 .756 .069 .621 .891 

 
 

Factors  affecting on  
happiness  of  English Teachers 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

 

 95% Confidence  

F Sig. t Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

 

23.โดยรวมแลว้ท่านมี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีในท่ี
ท างาน  
 

Equal variances assumed 2.753 .098 13.516 274 .000 .785 .058 .671 .900 

Equal variances not 
assumed   

14.189 236.562 .000 .785 .055 .676 .894 

24.นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในหอ้งเรียนเป็นอยา่งดี 
 

Equal variances assumed 10.193 .002 8.735 274 .000 .738 .084 .571 .904 

Equal variances not 
assumed 

  
9.300 245.181 .000 .738 .079 .581 .894 

25.อุปกรณ์และส่ือการ
เรียนการสอนเอ้ือต่อ
การเรียนการสอน 

Equal variances assumed 2.791 .096 .458 274 .647 .036 .078 -.118 .189 

Equal variances not 
assumed 

  
.433 173.297 .666 .036 .082 -.127 .198 

26.สภาพแวดลอ้มใน
หอ้งเรียนเอ้ือต่อการ
เรียนการสอน 

Equal variances assumed 52.024 .000 7.828 274 .000 .618 .079 .463 .774 

Equal variances not 
assumed 

  
7.063 151.563 .000 .618 .088 .445 .791 
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Factors  affecting on  

happiness  of  English Teachers 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of  Means 

 95% Confidence  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

 

27.จ านวนนกัเรียนต่อ
ครูมีความเหมาะสม 

Equal variances assumed .011 .916 .291 274 .772 .030 .102 -.172 .232 

Equal variances not 
assumed 

  
.303 231.785 .762 .030 .098 -.164 .224 

28.ท่านมีแรงกระตุน้
และแรงจูงใจในการ
สอน  

Equal variances assumed 2.378 .124 12.669 274 .000 .935 .074 .790 1.081 

Equal variances not 
assumed 

  
12.035 176.189 .000 .935 .078 .782 1.089 

29.โดยรวมแลว้ท่านมี
ความพอใจในการสอน  
 

Equal variances assumed .070 .792 1.505 274 .134 .090 .060 -.028 .207 

Equal variances not 
assumed 

  
1.496 202.114 .136 .090 .060 -.029 .208 

30.ท่ีตั้งของโรงเรียนมี
ความสะดวกต่อการ
เดินทาง  
 

Equal variances assumed 48.745 .000 7.668 274 .000 .643 .084 .478 .807 

Equal variances not 
assumed 
 

  
6.794 144.124 .000 .643 .095 .456 .829 
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Factors  affecting on  
happiness  of  English Teachers 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of  Means 

 95% Confidence  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

 

31.เป้าหมายและ
วสิยัทศัน์ขององคก์ร
เสมือนเป็นเป้าหมาย
ของตวัท่านเอง 

Equal variances assumed 33.884 .000 7.139 274 .000 .566 .079 .410 .722 

Equal variances not 
assumed   

6.639 165.360 .000 .566 .085 .398 .734 

32.องคก์รให้
ความส าคญัต่อท่าน  
 

Equal variances assumed 26.671 .000 7.644 274 .000 .598 .078 .444 .751 

Equal variances not 
assumed 

  
7.111 165.510 .000 .598 .084 .432 .763 

33.ท่านรู้สึกวา่มีความ
พอใจกบักิจกรรมท่ีทาง
โรงเรียนจดัใหเ้ขา้ร่วม  

Equal variances assumed 46.452 .000 8.595 274 .000 .641 .075 .494 .788 

Equal variances not 
assumed 

  
7.770 152.400 .000 .641 .083 .478 .804 

34.โดยรวมแลว้ท่านมี
ความพอใจในดา้น
ภูมิศาสตร์และ
วฒันธรรมขององคก์ร 

Equal variances assumed 45.607 .000 9.299 274 .000 .664 .071 .524 .805 

Equal variances not 
assumed   

8.385 151.266 .000 .664 .079 .508 .821 
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Factors  affecting on 

happiness  of  English Teachers 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of  Means 

 95% Confidence  

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 

35.Government 
Policy 

Equal variances 
assumed 

3.721 .055 -1.295 274 .196 -.126 .097 -.317 .066 

Equal variances 
not assumed 

  
-1.269 193.535 .206 -.126 .099 -.322 .070 

36.Welfare 
Satisfaction 

Equal variances 
assumed 

12.128 .001 -.364 274 .716 -.029 .081 -.188 .129 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
          หมายเหตุ เคร่ืองหมาย * คือการค านวณจากครูท่ีมีหน้ีสินจ านวน 90 คน จากครูทั้งหมด 276 คนโดยแยกเป็นครูชาวไทย จ านวน 77 คน และ ครูชาวต่างชาติ จ านวน 13 
คน คิดเป็น ร้อยละ 32.61 ส่วน ครูท่ีไม่มีหน้ีสิน มีจ านวน 186 คนจาก 276 คน คิดเป็นร้อยละ  66.39 
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