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หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ชื่อผู้เขียน  สุรพล  สุวรรณแสง 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์  ดร.กล้า  ทองขาว 
สาขาวิชา  การจัดการการศึกษา 
ปีการศึกษา  2553 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตาม
ความเห็นของครูและผู้บริหาร  2) เปรียบเทียบปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  จ าแนกตามเพศ  อายุ 
และประสบการณ์ท างาน  3)  ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยการคงอยู่ของ
ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ   กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จ านวน 7 คน  และ
ครูผู้สอน จ านวน 226 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  .962  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป  ผลการวิจัยพบดังนี ้
 1.  ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านสภาพการท างานอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอ่ืนคือด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน     
ด้านความมั่นคงในการท างาน  ด้านสวัสดิการและประโยชน์ เกื้อกูล และด้านค่าตอบแทนการ
ท างาน อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  จ าแนกตามเพศพบว่าไม่แตกต่างกัน  
แต่ผลการเปรียบเทียบตามอายุ  และประสบการณ์ในการท างานของครูผู้สอน พบว่า ครูที่มีอายุ
ต่างกัน และมีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีปัจจัยการคงอยู่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
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3.  ปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่พบคือ ชั่วโมงการสอน
ต่อสัปดาห์มากเกินไป  ไม่ได้หยุดในช่วงปิดภาคเรียน เงินเดือนและค่าตอบแทนการสอนพิเศษน้อย  
การพิจารณาขั้นเงินเดือนไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนและไม่ยุติธรรม   ข้อเสนอแนะคือ โรงเรียนควร
มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ การพิจารณาชั่วโมงสอน  และควรสร้างความมั่นใจว่าครูจะมีความมั่นคงใน
อาชีพ  
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 ABSTRACT 
 
 The objectives of this study were to 1) study the existence factors of private school 
teachers in the basic education system in Pathumthani Education Service Area Office 2, in the 
opinions of teachers and school administrators, 2) compare the existence factors of private school 
teachers in the basic education system in Pathumthani Education Service Area Office 2, 
categorized by gender, age, and work experience, 3) study problems and recommend guidelines 
on the existence factors development of private school teachers in the formal education system.  
The samples were 7 private school administrators and 226 teachers.  Data were collected by 
interviews and questionnaires developed by the researcher.  The reliability value of the 
questionnaire was .962.  Data analysis was performed by a statistical package.  The findings were 
as follows: 
 1. Overall, the existence factors of private school teachers in the basic education 
system in Pathumthani Education Service Area Office 2 were at a moderate level.  In terms of 
each factor, it was found that the working condition was at a high level, while other factors 
namely participation, job security, welfare, fringe benefit and compensation were at a moderate 
level. 
 2.  The findings on a comparison of the existence factors of private school teachers in 
the basic education system in Pathumthani Education Service Area Office 2, categorized by 
gender showed no difference.  However, the results of the comparisons by age and work 
experience of the teachers revealed that the existence factors were significantly different (α = 
.01). 
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 3.  In regard to the problems related to the existence factors of private school teachers 
in the basic education system, they were excessive teaching hours per week, no days off during a 
semester break, unreasonable salary and tuition fee, as well as inconsistent and unfair principles 
of salary increase.  Therefore, it is recommended that school have criteria on a consideration of 
teaching hours and ensure career security of the teachers. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
รวมถึงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  ก าหนดให้โรงเรียนเอกชนในระบบมีฐานะเป็น
นิติบุคคล บริหารงานในรูปของคณะกรรมการ ภายใต้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อน
หรือการยกเว้นภาษี การส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การศึกษาเป็นไปตามนโยบายและได้มาตรฐาน  จึงได้ให้
ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาเอกชนให้เป็นไปอย่างอิสระคล่องตัวมากขึ้น โดยการสนับสนุน 
ส่งเสริมให้เอกชนสนใจมาลงทุนในการจัดการศึกษาให้มากขึ้นทุกระดับทุกประเภทการศึกษา 
โดยเฉพาะการศึกษาปฐมวัยและการอาชีวศึกษา 
 จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันภาคเอกชน ได้จัดตั้งสถานศึกษาระดับต่างๆ ขึ้นอย่ างมากมาย 
ซึ่ง เป็นทางเลือกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี   แต่การที่จะจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยที่ส าคัญในด้านต่างๆ เช่น บุคลากรที่มีคุณภาพ 
วัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัย งบประมาณที่เพียงพอ  และการบริหารจัดการที่ดี   ที่ส่งผลให้การด าเนินจัด
การศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์   ปัจจัยที่มีบทบาทส าคัญต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนคือ 
บุคลากร  ซึ่งในที่นี้ หมายถึง ครูผู้สอน  ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า ครู คือ เมล็ดพันธ์แห่งความดีงาม ครู
ที่ดีที่สุดจะท าให้โรงเรียนดีที่สุด โรงเรียนที่ดีที่สุดจะสร้างเยาวชนที่ดีที่สุดได้  
 บุคลากรนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดประการหนึ่งในการบริหารงาน (administrative 
resource)  เพราะว่าองค์กรไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน แม้จะมีเงิน วัสดุ และระบบการจัดการที่ดี
เพียงใดก็ตาม ถ้าปราศจากซึ่งคณะบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว 
องค์กรนั้นก็ไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ (อุทัย  หิรัญโต, 2531 : 1-2) ในการ
บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การท างานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษานั้น  ผู้บริหารจะต้อง
ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย เช่น  ผู้บริหารสถานศึกษาจะบริหารโรงเรียนให้ราบร่ืน 
กิจการต่างๆจะก้าวหน้าด้วยดี  ผู้บริหารจะต้องได้รับความช่วยเหลือจาก ครู คนงาน ภารโรง 
บุคลากรสนับสนุน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน  ในการด าเนินงานทางด้าน        
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การศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ว่า “การศึกษาเป็นการพัฒนา
คน” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2541 : 5)  จะเห็นได้ว่าครูบางคนมีอุดมการณ์ใน
ความเป็นครูอยู่ในตนเองต้องการที่จะเห็นความเจริญก้าวหน้าของนักเรียน  ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 โรงเรียนเอกชนจะสามารถผลิตนักเรียนให้ดีมีคุณภาพต้องขึ้นอยู่กับบุคลากรที่ท าหน้าที่
ในการสอนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการคิด และคิดอย่างสร้างสรรค์ซึ่ง  ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ส าคัญ คือ ครู  หากครูสามารถด ารงอยู่โดย
ปฏิบัติการสอนอย่างต่อเน่ือง  มีความสุขกับการสอน มีความรักและห่วงใยนักเรียน แต่จะให้ครูเป็น
ดังนี้ได้  คือครูต้องมีความสุข ความมั่นคงในการท างาน ก็มีก าลังใจในการสอน ปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างดี และที่ส าคัญครูจะมีความรักความผูกพันกับโรงเรียน มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 
มีความรักความห่วงใยและอยากอยู่กับโรงเรียนนานๆ ช่วยพัฒนาให้โรงเรียนเจริญก้าวหน้า 
แก้ปัญหาทางสังคมได้ส่วนหนึ่ง   อย่างไรก็ตามจากสถิติการลาออกของบุคลากรครูโรงเรียนเอกชน
ในระบบที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปรากฏว่า 
ปีการศึกษา 2549  บรรจุรวม จ านวน 1,305 คน ลาออก 245 คน คิดเป็นร้อยละ 19  ปีการศึกษา 2550 
บรรจุรวมจ านวน 1,312 คน ลาออก 378 คน คิดเป็นร้อยละ 29   และปีการศึกษา 2551 บรรจุรวม
จ านวน 1,320 คน ลาออก 422 คน คิดเป็นร้อยละ 32  (ที่มา : ทะเบียนควบคุมการบรรจุและจ าหน่าย
ครู โรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  พ.ศ. 2549 -2551) จะเห็นได้ว่า 
สถิติการลาออกของครูในระยะเวลา 3 ปี เพิ่มขึ้นตลอด และคาดว่าปีต่อๆ ไปครูจะมีการบรรจุและ
ลาออกมากเช่นกัน  การลาออกของครูจะเป็นระยะเวลาใกล้จะเปิดการศึกษาใหม่ เนื่องจากครู
เหล่านั้นสอบเข้ารับราชการได้  ท าให้โรงเรียนต้องรับสมัครและบรรจุครูใหม่   ผลกระทบจากที่
บุคลากรครูลาออกมากและต้องบรรจุใหม่ จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางวิชาการและ
การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียน ขาดความต่อเน่ืองของเนื้อหาการเรียนการสอน 
 ดังนั้น ในฐานะที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ 
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่
จะท าให้ครูโรงเรียนเอกชนยังคงอยู่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนเอกชน ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน น าไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  ตามความเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียน 
 2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  จ าแนกตามเพศ อายุ  และ
ประสบการณ์ท างาน  
 3.  เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน
ในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ครูโรงเรียนเอกชนที่มีเพศต่างกัน มีปัจจัยการคงอยู่แตกต่างกัน 
 2.  ครูโรงเรียนเอกชนที่มีอายุต่างกัน มีปัจจัยการคงอยู่แตกต่างกัน 
 3.  ครูโรงเรียนเอกชนที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีปัจจัยการคงอยู่แตกต่างกัน 
 

1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  ได้ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 2.  น าผลที่ได้จากการศึกษา เป็นแนวทางในการบริหารงานด้านบุคลากรโรงเรียนเอกชนใน
ระบบที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 

1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  การวิจัยคร้ังนี้  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มุ่งศึกษาปัจจัยการคงอยู่  
และเปรียบเทียบปัจจัยกับการคงอยู่ของบุคลากรครูโรงเรียนเอกชนในระบบ  ที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  มีขอบเขตดา้นเนื้อหา  5 ด้าน คือ  
 -   ด้านสภาพการท างาน 
 -   ด้านค่าตอบแทนการท างาน 
 -   ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
 -   ด้านความมั่นคงในการท างาน 
 -   ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน 
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 2.  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชน ได้แก่ 
 2.1  ประชากรกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  เฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการลาออกของครูไม่เกิน 
ร้อยละ 10  จ านวน 7  คน   
 2.2  ประชากรกลุ่มที่เป็นครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  เฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการลาออกของครูในปี
การศึกษา 2551 ไม่เกินร้อยละ 10   จ านวน 7 โรงเรียน รวม 566 คน 
 3.  ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
 3.1  ตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยเลือกแบบแบ่งชั้นเจาะจง (Purposive Sampling)  
จากโรงเรียนเอกชนที่มีสถิติครูลาออกไม่เกินร้อยละ 10  ในปีการศึกษา 2551  จ านวน 7  คน   
 3.2  ตัวอย่างที่เป็นครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  โดยเลือกแบบแบ่งชั้นเจาะจง (Purposive Sampling)  จาก
โรงเรียนเอกชนที่มีสถิติครูลาออกไม่เกินร้อยละ 10  ในปีการศึกษา 2551  แล้วเทียบกับตารางของ  
Krejcie และ Morgan  ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 226 คน โดยเทียบสัดส่วน เพื่อให้ได้จ านวน  ตัวอย่าง
กระจายตามสัดส่วนแต่ละโรงเรียน แล้วน ามาสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
 4.  ตัวแปรที่ศึกษาวิจัย 
        4.1  ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ ภูมิหลังของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2   ประกอบด้วย       
 4.1.1  เพศ    จ าแนกเป็น 
                                1)  เพศชาย  
 2)  เพศหญิง 
 4.1.2  อายุ  จ าแนกเป็น 
   1)  น้อยกว่า 31 ปี 
 2)   31 – 40  ปี 
 3)   มากกว่า 40 ปี 
 4.1.3  ประสบการณ์   จ าแนกเป็น 
                       1)  น้อยกว่า  5 ปี 
 2)  5-10 ป ี  
 3)  มากกว่า 10 ป ี
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 4.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  ซึ่งจ าแนก
เป็น 5  ด้าน ดังนี ้
 4.2.1  สภาพการท างาน 
 4.2.2  ค่าตอบแทนการท างาน 
 4.2.3  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
 4.2.4  ความมั่นคงในการท างาน 
 4.2.5  การมีส่วนร่วมในโรงเรียน 
 
1.6  นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 ปัจจัยการคงอยู่  หมายถึง  องค์ประกอบที่ท าให้ครูโรงเรียนเอกชนยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่
เป็นครูประจ ากับโรงเรียนและท าหน้าที่สอนอยู่ในวันส ารวจข้อมูล โดยไม่ขอลาออกหรือย้ายไป
ท างานอ่ืน ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ จ าแนกเป็น 5 ด้าน คือ 
 1) สภาพการท างาน หมายถึง สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความร่มร่ืนเย็นสบาย  
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะส าหรับการจัดการเรียนการสอน โดยห้องเรียนมีแสงสว่าง
เพียงพอ  มีวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างครบถ้วนเพียงพอ มีห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับจ านวนนักเรียน ตลอดจนการจัดชั่วโมงการสอนใน
แต่ละสัปดาห์มีความเหมาะสม 
 2) ค่าตอบแทนการท างาน หมายถึง รายได้หรือเงินเดือนประจ าที่ได้รับมีความเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเพียงพอต่อการด ารงชีวิต รวมถึงรายได้พิเศษ เช่น โบนัส ค่าท างาน
ล่วงเวลา  สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เมื่อไปปฏิบัติงานนอกสถานที่มีรางวัลส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานมานานหรือปฏิบัติงานดีเยี่ยมประจ าปี ตลอดจนรางวัลการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
เป็นต้น 
 3) สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล หมายถึง บริการหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่โรงเรียนจัดให้
เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่รัฐก าหนดให้ เช่น รถรับ-ส่ง เงินช่วยค่าเดินทางไป-กลับ การประกัน
สุขภาพ จัดหาที่พักอาศัย  จัดสวัสดิการกู้ยืมเพื่อความมั่นคงในครอบครัว มีการจัดพัฒนาบุคลากร
นอกสถานที่ จัดหาทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาครู ทุนการศึกษาของบุตร  รวมถึงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา  เป็นต้น 
 4)  ความมั่นคงในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกว่างานที่ท ามีความมั่นคงมีโอกาส
ได้รับการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นตามความสามารถ มีหลักประกันความมั่นคงในอาชีพครู และ
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สามารถด ารงชีพอยู่ได้ตามสมควร ตลอดจนการรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับมอบหมายงานนอกเหนือจาก
งานประจ า  ผู้บริหารให้ความคุ้มครองรับผิดชอบ และมีความมั่นใจในความมั่นคงของโรงเรียน  ที่
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะไม่ถูกยุบ หรือถูกยกเลิกการจ้างงานโดยง่ายหากไม่กระท า
ความผิดใด 
 5) การมีส่วนร่วมในโรงเรียน หมายถึง การที่ผู้แทนครูหรือครูมีโอกาสเข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการท างาน มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นในลักษณะ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม  การเข้าร่วมในการตัดสินใจในการด าเนินงานของโรงเรียน มีโอกาสได้
ใช้ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บ ริหารกับ
ครู รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของครูต่อการท างาน 
 ผู้บริหารโรงเรียน  หมายถึง  ผู้รับใบอนุญาต หรือ ผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชนในระบบ 
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 ครู  หมายถึง บุคคลที่โรงเรียนเอกชน บรรจุแต่งตั้งให้เป็นครู ต้องมีวุฒิครูและมีใบ
ประกอบวิชาชีพครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  
 โรงเรียนเอกชนในระบบ หมายถึง สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาเป็นต้นไป  โดยก าหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา 
การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอ าเภอล าลูกกา อ าเภอธัญบุรี และอ าเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี โดยมีโรงเรียนในสังกัดแบ่งเป็นโรงเรียนรัฐ 75 โรงเรียน โรงเรียนเอกชนในระบบ 
43 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  52 โรงเรียน 
 ภูมิหลังของครูโรงเรียนเอกชน  หมายถึง ข้อมูลภูมิหลังเกี่ยวกับ เพศ อายุ  และ
ประสบการณ์ ประกอบด้วย 
 1.  เพศ หมายถึง เพศหญิง เพศชาย ของครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
 2.  อายุ หมายถึง จ านวนปีอายุของครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน จ าแนกเป็น 
 1)  น้อยกว่า 31 ป ี 
 2)  31 – 40 ปี 
 3)  มากกว่า 40  ปี       
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 3. ประสบการณ์ หมายถึง  จ านวนปีในการท างานของครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
แห่งนั้น จ าแนกเป็น 
 1)  น้อยกว่า 5 ป ี
 2)  5-10 ปี 
 3)  มากกว่า 10 ป ีDPU



 
 

บทที ่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงปัจจัยการคงอยู่ของครูในโรงเรียนเอกชนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและผลงาน
การวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 2.1  แนวคิดในการบริหารโรงเรียน 
 2.1.1  การบริหารโรงเรียนเอกชน 
 2.1.2  หลักการบริหารโรงเรียนเอกชน 
 2.1.3  ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
 2.1.4  การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน 
 2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการคงอยู่ 
 2.3  ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน 
 2.3.1  สภาพการท างาน 
 2.3.2  ค่าตอบแทนการท างาน 
 2.3.3  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
 2.3.4  ความมั่นคงในการท างาน 
 2.3.5  การมีส่วนร่วมในโรงเรียน 
 2.4  บริบทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1   แนวคิดในการบริหารโรงเรียน 
 การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคม ประกอบด้วยกระบวนการตัดสินใจแก้ปัญหา 
การบริหารน้ัน จ าเป็นกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และเป็นไปตามขั้นตอนด าเนินไปโดยไม่หยุด
นิ่ง และต้องมีความสัมพันธ์อันดีในหมู่ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536 : 12) ได้สรุปแนวคิดการ
บริหารโรงเรียนว่า  การบริหารโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ 
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คุณลักษณะที่ดีและคุณธรรมของผู้บริหาร  ประสิทธิภาพในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอย่าง
จ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน  
 สมศักดิ์  คงเที่ยง (2544 : 1-2) ได้ให้ความคิดเห็นว่าการบริหารเป็นวิชาชีพชั้นสูง ซึ่ง
ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีทักษะการบริหารเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้โดยไม่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว การบริหารเป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้ และ
ฝึกอบรม 
 การบริหารในปัจจุบันมีวิธีการที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากขึ้น ผู้บริหารจ าเป็นอย่าง
ยิ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษา ตลอดจนหลักการส าคัญๆ อีกมาก ผู้บริหารการศึกษา
จึงต้องมีความรู้อย่างแจ่มแจ้งและได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเร่ืองของการศึกษามามากพอสมควร 
การศึกษาจึงจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ยิ่งกว่านั้นผู้บริหารการศึกษาบางคนยังมีการแสวงหา
ผลประโยชน์จากการจัดการศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2535 : 2) ให้ความหมายการบริหารโรงเรียน
เอกชนไว้ว่า หมายถึง การที่ผู้บริหารได้ใช้ความพยายามต่างๆ ในการจัดสรรทรัพยากร อันได้แก่ คน 
เงิน วัสดุ สิ่งของ และการจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร นักเรียนมีคุณภาพอันพึงประสงค์ของสังคม 
 รุ่ง  แก้วแดง (2531 : 3) กล่าวว่า การที่จะบริหารโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพนั้นเป็น
เร่ืองที่มีความส าคัญยิ่ง โรงเรียนจะประสบผลส าเร็จในการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ คือ 
โรงเรียนที่มีการบริหารอย่างมีหลักเกณฑ์และมีเร่ืองที่ควรเน้นอยู่สองเร่ืองคือ เร่ืองการจัดล าดับ
ความส าคัญของงานโรงเรียน และเร่ืองก าหนดหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 ชัยลาภ  สิงห์เจริญ (2547 : 27) ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาว่า เป็นภารกิจที่
บุคคลหลายฝ่ายร่วมกันด าเนินการพัฒนาสมาชิกของสังคม ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ด้านต่างๆ เช่น ด้านบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ พฤติกรรม คุณธรรมและค่านิยม เพื่อให้เป็น
สมาชิกที่ดีมีประสิทธิภาพตามความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน อันได้แก่การด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร โรงเรียน ครู นักเรียน สื่อการเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ ต าราเรียนและอาคารสถานที่ 
 การบริหารโรงเรียนเอกชนต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการรับรองคุณภาพ 
โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมทางด้านการอุดหนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว การบริหารมี
ความแตกต่างกับในภาครัฐในทุกด้าน เช่น ด้านงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมในองค์กร 
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 2.1.1  การบริหารโรงเรียนเอกชน 
 การจัดการศึกษาในประเทศไทย กล่าวได้ว่าเอกชนด าเนินงานก่อนการศึกษาในระบบ
โรงเรียนของรัฐ  ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา (สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2199-2231) และ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2394-2411) ต่อมาจึงจัดตั้งเป็น
โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาแบบสมัยใหม่ (แบบตะวันตก) และขยายเพิ่มขึ้นมาเร่ือยๆ ตามความ
นิยมที่มีมากขึ้นตามล าดับ 
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบไว้ว่าเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน  
 2.1.2  หลักการบริหารโรงเรียนเอกชน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (2546 : 21 – 22) ได้ให้แนวทางในการ
บริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนไว้ว่า การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความ
เป็นอิสระ โดยมีการก ากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาเช่นเดียวกับโรงเรียนของรัฐ และให้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน ผู้ รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนศิษย์เก่าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2541 : 5) ได้เร่งรัดส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตามนโยบายของรัฐ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ก าหนดนโยบายเป็นกรอบการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ คือ เร่งรัดส่งเสริมพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนเอกชนทุกระดับ ทุกประเภท สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนก าหนดหรือมาตรฐานก าหนด  โดยจัดท าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงเรียนให้ครบทุก
ประเภท ส่งเสริมให้สมาคมและชมรมการศึกษาเอกชน โรงเรียนเอกชน รวมทั้งกลุ่มวิชาชีพต่างๆ 
ให้มีบทบาทในการพัฒนาและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จึงก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานประกอบด้วย 
 1. ให้โรงเรียนมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและจัดการแบบพัฒนาวิชาชีพครู 
 2.  รัฐส่งเสริมแบบเน้นตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้บริหาร 
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 3.  ให้โรงเรียน ชุมชน และรัฐร่วมพัฒนาโดยอาศัยกระบวนการปฏิรูปการศึกษา 3 
ขั้นตอน  คือ 
 3.1  จัดท าธรรมนูญโรงเรียน 
 3.2  การพัฒนางานตามธรรมนูญโรงเรียน 
 3.3  การรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารของ
โรงเรียนเอกชนมีอ านาจ หน้าที่ในการบริหารงานโรงเรียนเอกชนในระบบ ดังนี้ 
 1.  ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียน 
 2.  ให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
 3. ให้ค าแนะน าการบริหารและการจัดการโรงเรียนในด้านบุคลากร แผนงาน 
งบประมาณ วิชาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชน 
 4.  ก ากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
 5.  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการโรงเรียน 
 6.  ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกันเกินร้อยละ25 ของมูลค่า
ของทรัพย์สินที่โรงเรียนมีอยู่ขณะนั้น หากไม่เห็นชอบการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริหารต้องเสนอ
ทางเลือกที่ปฏิบัติได้ให้แก่โรงเรียนด้วย เว้นแต่เห็นว่าการกู้ยืมเงินนั้นไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของการ
ด าเนินกิจการของโรงเรียน 
 7.  ให้ความเห็นชอบการก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนของ
โรงเรียน 
 8.  ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี งบการเงินประจ าปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
 9.  พิจารณาค าร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน 
 10.  ด าเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
 ในการบริหารงานโรงเรียนเอกชนนั้น นอกจากจะมีคณะกรรมการบริหารงานแล้ว ผู้รับ
ใบอนุญาตยังต้องแต่งต้ังผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้จัดการโรงเรียน และรองผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อ
เข้ามาท าหน้าที่บริหารงานโรงเรียนในด้านต่างๆ อีกทางหนึ่งด้วย 
  2.1.3  ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2535 : 3) ได้จัดภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนไว้ 2 ประการ คือ  
 กลุ่มที่ 1 งานหลัก เป็นงานที่เป็นไปเพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดหมายของหลักสูตรโดยตรง
ได้แก่ งานวิชาการ 
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 กลุ่มที่  2  งานสนับสนุน เป็นงานที่ เส ริมให้การปฏิบัติงานหลักเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ งานบุคคล งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที่ งานกิจการนักเรียน งาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 นั้น ได้ก าหนดภารกิจ หน้าที่ของ
ผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชนในระบบไว้ดังนี้ 
 1.  ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการของโรงเรียน 
 2.  แต่งตั้งและถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 
 3.  ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียน 
 4.  จัดท าทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และเอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาตามระเบียนที่คณะกรรมการก าหนด 
 5.  จัดท าหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
 6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนอันเกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบและข้อบังคับทางราชการ รวมทั้ง
ตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน และหน้าที่ อ่ืนตามที่ก าหนด ใน
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  
 ทั้งนี้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ยังได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการโรงเรียนเอกชนในระบบไว้ ดังนี้ 
 1.  ดูแลรับผิดชอบงานด้านงบประมาณของโรงเรียน 
 2.  ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน 
 3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนอันเกี่ยวกับการบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบและ
ข้อบังคับของโรงเรียน และหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  
 ดังนั้นจากการวิเคราะห์พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ .ศ.  2550 สามารถสรุป
รูปแบบโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเอกชน ได้ดังนี ้
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 2.1.4  การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน 
 บุคลากรทางการศึกษาของเอกชน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรสนับสนุนหรือ
ผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ต่างๆ ในโรงเรียน ถือว่าส าคัญที่สุดขององค์กร ในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ถ้ามี
บุคลากรที่มีคุณภาพและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรนั้นจะสามารถพัฒนาได้เจริญรุ่งเรือง 
ประสบผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2542 : 139) กล่าวว่า การท างานนั้นบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุด หากหน่วยงานใดสามารถได้คนดีมีฝีมือเข้ามาท างานก็จะท าให้หน่วยงานนั้นประสบ
ความส าเร็จ การบริหารงานบุคคลจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งกระบวนการบริหารงานที่ผู้บริหาร
ต้องเรียนรู้และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อความส าเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานและน าความ
เจริญก้าวหน้ามายังหน่วยงานนั้น สถานศึกษาก็เช่นเดียวกับหน่วยงานทั่วไป ต้องการผู้มีความรู้
ความสามารถท างาน ผู้ที่ท างานในสถานศึกษาประกอบด้วยบุคลากรหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ท า
หน้าที่และรับผิดชอบการเรียนการสอน คือ ครู อาจารย์ กลุ่มที่ช่วยด้านเสริมการสอน ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ต่างๆ เช่น นายทะเบียน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ธุรการเป็นต้น และบุคลากรประการ
สุดท้ายก็คือ นักเรียนและนักศึกษา 
 บรรยงค์  โตจินดา (2546 : 21) ได้สรุปหลักส าคัญในการบริหารงานบุคคลโดยทั่วไป 
ก าหนดไว้ดังนี้ 
 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
(ผู้รับใบอนญุาตเปน็ผู้แทนนติิบคุคล) 

ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ 

งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป 

งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและงบประมาณ 

งานอื่นๆ ที่กฎหมายก าหนด งานอื่นๆ ที่กฎหมายก าหนด 
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 1.  มีความเป็นธรรมในเร่ืองอัตราค่าจ้าง ชั่วโมงการท างาน และสภาพงาน 
 2.  แจ้งให้พนักงานรู้ข่าวคราวความเป็นไปต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเป็นการบริหารงานแบบระบบเปิด 
 3.  ท าให้คนงานมีความรู้สึกว่าตนเองมีค่า และเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 
 4.  มีความเป็นกันเองกับพนักงาน 
 5.  จ่ายค่าจ้างและค่าแรงโดยยึดถือความสามารถ 
 6.  ต้องถือว่าพนักงานมีความสามารถด้วยกันทุกคน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 51) ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลว่า เป็น
กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อ
ด าเนินการด้านการบริหารบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ 
มีขวัญก าลังใจ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ และได้วางขอบข่ายงานและภารกิจไว้ดังนี้ 
 1.  การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 2.  การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
 3.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 4.  วินัยและการรักษาวินัย 
 5.  การออกจากราชการ 
 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการคงอยู่ 
 ในการท างานมีปัจจัยหลายอย่างที่สนับสนุนให้บุคคลปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มี
ความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน  
 ภิญโญ  สาธร (2523 : 360 – 361) กล่าวว่า “บุคคลจะท างานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ท างานได้นานในโรงเรียนเป็นผลดีหรือไม่เพียงใดอาศัยสิ่งจูงใจหลายสิ่งด้วยกัน” ที่ส าคัญมี 5 อย่าง
คือ 
 1.  สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ เช่น เงินและสิ่งของ 
 2.  สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสที่จะมีชื่อเสียง มีเกียรติ มีอ านาจและมีโอกาสได้ต าแหน่ง 
 3.  สิ่งจูงใจที่เป็นสถานภาพของการท างานซึ่งอาศัยวัตถุเป็นหลัก เช่น อุปกรณ์ในการ
ท างาน ความสะอาด ความคล่องตัวของการใช้วัตถุต่างๆ 
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 4.  สิ่งจูงใจที่เป็นสถานภาพของการท างานไม่เกี่ยวกับวัตถุ เช่น สภาพแวดล้อม สังคม
ครูในโรงเรียน ครูรักใคร่ชอบพอกันไม่แบ่งกลุ่มแบ่งพวก ครูทุกคนมีฐานะทัดเทียมกันทั้งในด้าน
สังคม เศรษฐกิจและการศึกษา 
  5.  การบ ารุงขวัญหรือกระตุ้นใจ และสร้างความรู้สึกให้เกิดกับครูทั้งหลายว่าตนมีส่วน
ร่วมในการบริหารให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนในความส าคัญ
ของตน 
 ดังนั้น การจูงใจจะใช้ได้ผลดีในองค์การที่บริหารงานโดยเน้นบุคลากรในองค์การ มี
ส่วนร่วมในการบริหารให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนใน
ความส าคัญของตน 
 สมยศ  นาวีการ (2533 : 221 – 223) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความพึงพอใจใน
การท างานมีอยู่ 6 อย่าง คือ 
 1.  ผลตอบแทน คือ ค่าจ้างและเงินเดือน มีบทบาทส าคัญต่อการสร้างความพึงพอใจใน
การท างานมากเพราะผลตอบแทนเป็นสิ่งที่สามารถใช้ตอบสนองความต้องการของคนได้ เช่น 
อาหาร เสื้อผ้า ที่พักอาศัย การพักผ่อน เป็นต้น 
 2.  การเลื่อนต าแหน่ง จะท าให้เกิดความรับผิดชอบและได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น งาน
ระดับสูงขึ้น จะให้ความเป็นอิสระ ความท้าทาย และเงินเดือนที่สูงขึ้นแก่พนักงาน 
 3.  การบังคับบัญชา โดยทั่วไปการบังคับบัญชาที่สร้างความพึงพอใจการท างานจะมีอยู่
สองลักษณะ สไตล์การบังคับบัญชาอย่างแรกคือ การมุ่งคน ผู้บังคับบัญชาจะสร้างความสัมพันธ์
แบบสนับสนุนกับผู้ใต้บังคับบัญชา สไตล์การบังคับบัญชาอย่างที่สองคือการมีส่วนร่วม 
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 4.  ลักษณะงาน โดยปกติพนักงานต้องการท างานที่ท้าทาย งานที่มีความหลากหลาย
พอประมาณ จะสร้างความพึงพอใจในการท างานได้อย่างสูงที่สุด งานที่มีความหลากหลายน้อย
เกินไป จะท าให้รู้สึกเบื่อหน่าย งานที่มีความหลากหลายมากเกินไป จะท าให้รู้สึกตึงเครียด งานที่ท า
ให้ความเป็นอิสระจะสร้างความพึงพอใจในการท างานได้สูงที่สุด 
 5.  กลุ่มผู้ร่วมงาน การมีเพื่อนร่วมงานที่ร่วมมือ และเป็นมิตรจะเป็นแหล่งที่มาของความ
พึงพอใจในการท างานอย่างหนึ่ง ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการโอกาสพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานและไม่
ชอบที่ท าให้พวกเขาแยกตัวออกจากเพื่อนร่วมงาน 
 6.  สภาพแวดล้อมการท างาน เป็นแหล่งที่มาของความพึงพอใจในการท างานอย่างหนึ่ง
ด้วย อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ และเสียง ตารางเวลาการท างาน ความสะอาดของสถานที่
ท างานและเคร่ืองมือที่เพียงพอจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการท างานด้วย 

DPU



 

 

16 

 เอกชัย   กี่สุขพันธ์ (2538 : 36) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไว้ดังนี้  
 1.  สัมฤทธิ์ผลของงาน (Achievement) คนเป็นจ านวนมากที่ต้องการความส าเร็จในการ
ท างานและความพึงพอใจในการมีส่วนสร้างสรรค์งานที่มีความส าคัญให้กับบริษัท ถ้าผู้บริหาร
ยอมรับในข้อนี้ก็ย่อมสนับสนุนให้บุคคลได้มีโอกาสประสบความส าเร็จในการท างานตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
 2.  การยอมรับ (Recognition) โดยปกติแล้วคนทุกคนมีความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการท างานที่แตกต่างกัน ดังนั้นถ้าผู้บริหารแสดงออกถึงพฤติกรรมการยอมรับในความคิดหรือ
ความสามารถของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นค ายกย่องชมเชยหรือการให้ที่เหมาะสมจะมีส่วนจูงใจในการ
ท างานได้มาก 
 3.  ความก้าวหน้า (Advancement) ความก้าวหน้าในการท างานเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ 
เพราะเข้าสู่ต าแหน่งใหม่หรือการได้เผชิญหน้ากับงานในสถานการณ์ใหม่ๆ ที่มีความท้าทายจะท า
ให้บุคคลนั้นได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการท างานอยู่เสมอ 
 4.  ความสนใจ (Interest) หมายถึงการให้บุคคลได้มีโอกาสพัฒนาหรือเสริมสร้างทักษะ
ในการท างานตามที่เขามีความสนใจหรือมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในการท างานที่เขามีอยู่ 
 5.  การมีส่วนร่วมในการท างาน (Participation) การเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีส่วนร่วม
ในการท างานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดนโยบาย วิธีการท างานตลอดจนการตัดสินใจในการ
ท างาน จะสร้างให้เกิดความรู้สึกผูกพันกับหน่วยงานหรือบริษัท การให้มีส่วนร่วมในการท างานนี้
จะท าให้บุคคลยอมรับในความสามารถซึ่งกันและกัน และมีโอกาสพัฒนาการท างานเป็นทีมด้วย 
 กิเซลลิ (Ghiselli, อ้างในนภาพร  ปวงสุข, 2550 : 26 – 27) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ก่อ
ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจมีอยู่ 5 ประการ คือ 
 1.  ระดับอาชีพ (Occupational Level) หากอาชีพนั้นอยู่ในสถานะสูงเป็นที่ยอมรับของ
คนทั่วไปก็จะเป็นที่พอใจของผู้ประกอบอาชีพนั้นๆ 
 2.  สถานะทางสังคม (Caste) สภาพการท างานต่างๆ ต้องอยู่ในสถานะที่ดีเหมาะสมแก่
สภาพของผู้ปฏิบัติงาน การได้รับต าแหน่งที่ดีหรือได้รับการยกย่องจากผู้ร่วมงานก็จะเกิดความพึง
พอใจในการท างานนั้นๆ 
 3.  อายุ (Age) ตามความเห็นของกิเซลลิ ผู้มีอายุมากจะมีความพึงพอใจในการท างาน
น้อยกว่าผู้อายุน้อย โดยเฉพาะผู้มีอายุระหว่าง 45 - 54 ปี 
 4.  สิ่งจูงใจที่เป็นเงิน (Financial Incentive) ได้แก่รายได้ประจ า และรายได้พิเศษ 
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 5.  คุณภาพของการปกครองบังคับบัญชา (Quality of Supervision) ได้แก่ ความสัมพันธ์
อันดีระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน  การเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผล
ต่อความพึงพอใจของงาน 
 เฮอร์ซเบอร์ก และคณะ (Herzberg and others) ได้ศึกษาค้นคว้าเมื่อประมาณปี ค.ศ.1959 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์นักบัญชีและวิศวกร 200 คน จากภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมที่เมืองพิท
สเบิร์ก มลรัฐเพนซิเวเนีย สหรัฐอเมริกา ได้ข้อสรุปว่า คนเรามีความต้องการที่แยกจากกันโดยอิสระ
อยู่ 2 ประเภทที่ไม่ขึ้นอยู่ระหว่างกัน และมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนในการท างานด้วยการค้น
พบว่าเมื่อคนมีความรู้สึกไม่พอใจต่องาน ก็จะพูดถึงสภาพแวดล้อมการท างานในทางลบ เมื่อคนมี
ความรู้สึกที่ดีต่อการท างาน พวกเขาจะพูดถึงงานในทางบวก เฮอร์เบอร์กได้จ าแนกปัจจัยออกเป็น 2  
ประเภท  คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor)  และปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factor)  และปัจจัยจูงใจ
เป็นปัจจัยที่สามารถจูงใจคนให้ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนประเภทปัจจัยค้ าจุน เป็นปัจจัยที่
อยู่ในสภาพแวดล้อมของการท างาน และท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความเบื่อหน่ายหรือไม่
พึงพอใจในการท างาน (สมยศ นาวีการ, 2538 : 87)  
 สาระส าคัญของทฤษฎีการจูงใจ-ค้ าจุนของ เฮอร์ซเบอร์ก ได้จ าแนกปัจจัยจูงใจ  และ
ปัจจัยค้ าจุน  ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ปัจจัยจูงใจ     มี 5 ประการ คือ 
 1.  ความส าเร็จในงานที่ท า (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาต่างๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น คร้ันผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจในผลงานที่
ท าส าเร็จนั้นเป็นอย่างยิ่ง 
 2.  การได้รับความยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือ
จากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้มาขอค าปรึกษา และจากบุคคลในหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไป 
การยอมรับนับถือนี้อาจอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลังใจ หรือ
แสดงออกอื่นใดที่ท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 
 3.  ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (Work itself) หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัย
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือท า หรือเป็นลักษณะงานที่ท าตั้งแต่ต้นจนจบได้โดยล าพังผู้
เดียว 
 4.  ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดจากการที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอ านาจรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจหรือควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
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 5.  ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้เลื่อนระดับขั้น การเลื่อนต าแหน่งให้
สูงขึ้น มีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ได้รับการฝึกอบรม และดูงาน 
 ปัจจัยค้ าจุน  มี 9 ประการ คือ 
 1.  เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขึ้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น เป็น
ที่พอใจของบุคคลที่ท างาน 
 2.  โอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคต (Possibility growth) หมายถึง การที่บุคคลได้รับการ
แต่งตั้ง เลื่อนต าแหน่งภายในหน่วยงาน การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะจาก
การปฏิบัติงาน 
 3.  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน (Interpersonal 
Relation Superior, Subordinate, Peers) หมายถึง การติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาหรือวาจาที่แสดง
ถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี 
  4.  สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติ
และมีศักดิ์ศรี 
 5.  วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision technical) หมายถึง ผู้บังคับบัญชามี
ความรู้ความสามารถในการปกครอง ไม่มีอคติ ยุติธรรม รวมทั้งมีความสามารถในการเป็นผู้น าทาง
วิชาการและเทคโนโลยีได้ 
 6.  นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึง การจัดการ
และบริหารงานขององค์การที่มีประสิทธิภาพ 
 7.  สภาพเงื่อนไขในการท างาน (Working conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของ
งาน เช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการสอน รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือต่างๆ 
 8.  ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal life) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี อันเป็นผลที่
ได้รับจากงานในหน้าที่ของเขา เช่น การที่บุคคลต้องถูกย้ายที่ท างานไปในที่แห่งใหม่ซึ่งห่างไกล
จากครอบครัว ท าให้เขาไม่มีความสุข และไม่พอใจกับการท างานในที่แห่งใหม่ 
 9.  ความมั่นคงในงาน (Job security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคง
ในการท างาน และความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ 
 มิลตัน (Miltion, 1981 : 159 อ้างถึงใน นวรัตน์  วิบูลย์ศรี, 2550 : 15 – 16) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ 9 ประการ คือ 
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 1.  ลักษณะของงาน (Work) หมายถึง ความน่าสนใจภายในงาน ความแปลกของงาน 
โอกาสที่จะได้เรียนรู้งาน ปริมาณของงาน โอกาสที่จะท างานได้ส าเร็จ งานที่ได้ใช้ความรู้
ความสามารถ 
 2.  เงินเดือน (Pay) หมายถึง จ านวนเงินที่ได้รับ มีความยุติธรรมหรือความเท่าเทียมกัน
ของรายได้ และวิธีการจ่ายเงิน 
 3.  การเลื่อนต าแหน่งของงาน (Promotions) หมายถึง โอกาสในการเลื่อนขั้นและเลื่อน
ต าแหน่ง มีความยุติธรรมในการเลื่อนต าแหน่ง 
 4.  การได้รับความยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยกย่องชมเชยใน
ผลส าเร็จของงาน การวิพากษ์การท างาน ความเชื่อถือในผลงาน 
 5.  ผลประโยชน์ (Benefits) หมายถึง บ าเหน็จบ านาญ ค่ารักษาพยาบาล วันหยุดงานและ
สวัสดิการต่างๆ 
 6.  สภาพการท างาน (Working conditions) หมายถึง ชั่วโมงการท างาน การหยุดพัก 
วัสดุอุปกรณ์ บรรยากาศในการท างาน สถานที่ตั้ง รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวก 
 7.  การนิเทศ (Supervision) หมายถึง รูปแบบของการนิเทศ ความมีมนุษยสัมพันธ์ใน
การนิเทศงาน และทักษะทางการบริหารของผู้นิเทศ 
 8.  ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Co-workers) หมายถึง การยกย่องนับถือ การ
ช่วยเหลือ และความมีไมตรีที่ดีต่อกัน 
 9.  บริษัทและการจัดการ (Company and management) หมายถึง การดูแลในการจ้างงาน 
การจ่ายค่าตอบแทน และการบริหารงาน 
 
2.3  ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน 
 ในการท างานของบุคคลนั้น โดยทั่วไปแล้วนอกจากจะน าความรู้ ความสามารถที่มีมาใช้
ในการท างานแล้วยังต้องใช้ความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจในการท างานอีกด้วย หากบุคคลนั้นเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานแล้วยังมีความรู้สึกที่ดีในการท างานนั้นแล้ว งานที่ได้รับ
มอบหมายก็จะส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่หากเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีในการท างานแล้ว งานนั้นย่อมไม่
ประสบผลส าเร็จหรือหากส าเร็จก็จะออกมาไม่ดีเท่าที่ควร จะท าให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร ดังนั้น
องค์กรหรือฝ่ายบริหารจึงต้องท าการศึกษาถึงปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการท างานของบุคลากร 
เพื่อให้คนเหล่านั้นอยู่กับองค์กรให้นานที่สุด รวมทั้งท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านั้นมาจากความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเรานั้นเอง หากความต้องการนั้นได้รับการ
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ตอบสนองแล้วก็จะท าให้บุคคลเหล่านั้นท างานได้อย่างมีความสุขและมีจิตใจที่มั่นคงกับองค์กร 
โดยปัจจัยต่างๆ ดังนี ้
 2.3.1 สภาพการท างาน 
 สภาพการท างาน หมายถึง สภาพแวดล้อม บรรยากาศในการท างานที่เหมาะสมมีความ
สะอาด เรียบร้อย มีบรรยากาศที่ร่มร่ืน มีความสะดวกสบาย มีจ านวนชั่วโมงในการสอนที่เหมาะสม
และมีวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการท างานอย่างดี รวมไปถึง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น การถ่ายเทอากาศ ความชื้น แสง เสียง ตลอดจนสภาพการจัดห้อง
ท างาน ที่ตั้งของโรงเรียน เป็นต้น และสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน
และหากโรงเรียนต่างๆ ให้ความส าคัญและความสนใจให้ครูเพียงพอเหมาะสม สภาพการท างานก็มี
ส่วนช่วยอย่างยิ่งในการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครู ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 
 1.  จัดสภาพการท างานให้สดชื่นร่มร่ืน น่าสบายมีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเท
ทั่วถึง มีที่นั่งหรือโต๊ะท างานให้เพียงพอแก่บุคคลตามความเหมาะสม 
 2.  จัดให้มีบริเวณนั่งพักผ่อนหย่อนใจ หรือพูดคุยกันระหว่างในช่วงพัก หรือหลังเลิ ก
งานหรือก่อนเข้าท างาน เพื่อเป็นแหล่งกลางในการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับเร่ืองงาน 
เร่ืองสังคมหรอืแม้แต่เร่ืองส่วนตัวก็ตาม 
 3.  จัดให้มีเคร่ืองอุปโภค บริโภค ที่จ าเป็นไว้ให้ครบถ้วนเพียงพอ เช่น น้ าดื่ม ห้องน้ า 
กาแฟ ฯลฯ เพื่อครูได้ใช้บริการเหล่านี้ตามความเหมาะสม 
 4.  ให้มีการพักผ่อนในช่วงการท างานให้เป็นเร่ืองเป็นราว เช่น พักดื่มกาแฟภาคเช้า และ
ภาคบ่าย เป็นต้น เพื่อผ่อนคลายความเครียดของครูและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานอีก
ทางหนึ่งด้วย 
 5.  จัดอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและพักผ่อนหย่อนใจ เช่น หนังสืออ่าน เคร่ืองเล่น
กีฬา ดนตรี ไว้ให้ครูได้ใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
 6.  จัดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ อ านวยความสะดวกในการท างานของครูในสภาพที่ดีให้ครูได้
ใช้ในการท างานไว้อย่างพร้อมเพรียงเหมาะสมในการท างานของแต่ละคน 
    2.3.2  ค่าตอบแทนการท างาน 
          ค่าตอบแทน เป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อการท างานของบุคลากรในโรงเรียนมากปัจจัยหนึ่ง 
โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวเกี่ยวกับเร่ืองค่าตอบแทน ซึ่งพอจะกล่าวถึงโดยสังเขป ดังนี้ 
 ความหมายของค่าตอบแทน 
 พยอม  วงศ์สารศรี (2540 : 178 – 179) กล่าวว่า ในการปฏิบัติงานใดๆ มนุษย์ต้องการ
ค่าตอบแทน ในสมัยโบราณอาจเป็นอาหารเพื่อให้คนด ารงอยู่รอด ต่อมาเมื่อสังคมเปลี่ยนไป มีการ
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ใช้เงินตราแลกเปลี่ยนสิ่งของผลตอบแทนได้เปลี่ยนรูปไปเป็นเงิน ที่เรียกว่า “ค่าจ้าง” ซึ่งถ้าพิจารณา
ความหมายของค่าจ้างจะพบว่ามีคน 2 กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องคือ นายจ้าง และลูกจ้าง ในทัศนะของนายจ้าง 
ค่าจ้างคือต้นทุนอย่างหนึ่งในการประกอบธุรกิจ หากเปรียบเทียบกับต้นทุนอย่างอ่ืน ค่าจ้างนับว่า
เป็นรายจ่ายที่ส าคัญรองลงมาจากค่าวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างจะมีผลโดยตรงต่อทุนผลิต
สินค้าที่ผลิต แต่อัตราค่าจ้างก็เป็นตัวการส าคัญในการท าให้ได้คนมีความรู้ความสามารถท างาน เรา
ได้ยินเสมอที่มีการประมูลบุคคลที่มีความสามารถมาท างานโดยตอบแทนด้วยการใช้ค่าจ้างสูงๆ 
ทางด้านคนงาน ค่าจ้างเป็นปัจจัยที่ท าให้เขาได้รับสิ่งที่เขาต้องการ การด าเนินชีวิตตามมาตรฐาน
ระดับหนึ่ง อัตราค่าจ้างที่เขาได้รับจะต้องเป็นระดับเดียวกับที่เพื่อนของเขาได้รับจากการท างาน
ประเภทเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นองค์การเดียวกันหรือต่างกันก็ตาม 
 อ านวย  แสงสว่าง (2542 : 148) กล่าวว่า การจ่ายค่าตอบแทน หมายถึง รูปแบบทั้งหมด
ของการจ่ายเงิน หรือรางวัลให้แก่พนักงานที่เกิดขึ้นจากการจ้างงาน 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537 : 526) ได้อธิบายว่า ค่าตอบแทน หมายถึง 
ผลตอบแทนที่พนักงานได้รับจากการท างานในรูปแบบต่างๆ ค่าตอบแทนหมายถึง ค่าตอบแทน
ทางตรง และค่าตอบแทนทางอ้อม 
 ศิริรัตน์  เสรีรัตน์ (2539 : 208) ได้กล่าวถึง การบริหารค่าตอบแทน หมายถึง การบริหาร
ค่าตอบแทนที่ให้กับพนักงาน ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าจ้างแรงงาน เงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆ  
 ความส าคัญของค่าตอบแทน 
 พยอม วงศ์สารศรี (2540 : 178) กล่าวว่า ค่าตอบแทนมีความส าคัญต่อการท างานของครู 
ดังต่อไปนี้ 
 1.  ค่าตอบแทน เป็นผลที่ท าให้ผู้ปฏิบัติสามารถน าไปแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางร่างกายและจิตใจของคนได้ 
 2.  ค่าตอบแทน เป็นรางวัลทางสังคมที่ท าให้มนุษย์ภาคภูมิใจ และยอมรับว่าเป็นคนมี
คุณค่าคนหนึ่งในสังคมที่สามารถท าสิ่งใดให้ผู้อ่ืนยอมรับการกระท าจนกระทั่งมีการให้ค่าตอบแทน
เป็นสิ่งตอบแทนการกระท านั้นๆ 
 3.  ค่าตอบแทน เป็นสิ่งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการท างาน ท าให้ผลงานที่บุคคล
กระท านั้นมีคุณภาพหรือด้อยลงก็เป็นได้ ฉะนั้นผู้บริหารหน่วยงานจึงจ าเป็นต้องตระหนักถึง
ผลกระทบโดยตรงของค่าตอบแทนกับงานนั้นๆ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ เหมาะสมจะมีผลให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการท างาน ผลงานออกมามีคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537 : 525) ได้สรุปการก าหนดค่าตอบแทนมี
ความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกิจการ มีอยู่ 4 ประการ คือ 
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 1.  ช่วยให้กิจการได้ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ การก าหนดค่าตอบแทนมี
ความส าคัญในการจูงใจบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานกับกิจการ หากกิจการเสนอ
เงินเดือน สวัสดิการสูงกว่ากิจการอ่ืน ก็จะมีบุคคลสนใจเข้ามาสมัครท างานมาก กิจการก็มีโอกาสได้
เลือกสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้งานนั้นลุล่วงไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายของกิจการ 
 2.  การธ ารงรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ การก าหนดค่าตอบแทนยังมีความส าคัญ
ที่ช่วยธ ารงรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถขององค์การเอาไว้หากพนักงานเปรียบ
ค่าตอบแทนที่ตนได้รับกับขององค์การอ่ืน และเห็นว่ารายได้ที่ตนได้รับสูงพอแล้วพนักงานจะยังคง
ท างานกับกิจการนั้นต่อไป หากค่าตอบแทนน้อยกว่า พนักงานผู้นั้นอาจจะขวนขวายลาออกไป
ท างานกับกิจการอ่ืนที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า 
 3.  เป็นรางวัลตอบแทนพฤติกรรมการท างานที่พึงปรารถนา การก าหนดค่าตอบแทนยัง
มีความส าคัญในแง่ที่เป็นรางวัลที่ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
และมีพฤติกรรมที่องค์การพึงปรารถนา 
 4.  ควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ การก าหนดค่าตอบแทนมีความส าคัญต่อการควบคุม
ค่าใช้จ่ายของกิจการ หากมีการก าหนดค่าตอบแทนตามหน้าที่  ความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบัติงานแล้ว กิจการก็ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ 
 ประเภทของเงินเดือนและค่าตอบแทน 
 อ านวย  แสงสว่าง (2542 : 148) ได้แบ่งประเภทค่าตอบแทนเป็น 2 ประเภท คือ 
 ประเภทที่ 1 การจ่ายเป็นเงินโดยตรง (Direct Financial Payment) ค่าตอบแทนที่นายจ้าง
จ่ายให้แก่ลูกจ้างในรูปแบบของค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน สิ่งจูงใจ ค่าคอมมิชชั่น โบนัส
ประจ าปี โบนสัพิเศษ เบี้ยขยัน และค่าท างานล่วงเวลา และเงินบ าเหน็จเมื่อเกษียณอายุ 
 ประเภทที่ 2 การจ่ายมิใช่เป็นเงินโดยตรง (Indirect Financial Payment) เป็นค่าตอบแทน
ที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในรูปแบบของผลประโยชน์ตอบแทน เช่น การประกันอุบัติเหตุ การ
ประกันชีวิต การก าหนดวันลาหยุดพักผ่อนประจ าปี การให้โอกาสไปศึกษาต่อ หรือการฝึกอบรมดู
งานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และการให้ประกาศเกียรติคุณเป็นรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น รวมทั้งการเลื่อนระดับและต าแหน่งงานให้สูงขึ้น 
 ในขณะที่ค่าตอบแทนที่ครูโรงเรียนเอกชนต้องการนอกเหนือจากเงินเดือน คือ 
ค่าตอบแทนที่โรงเรียนจัดให้ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าสอนพิเศษ ซึ่งเป็นรายได้อีกชนิดหนึ่งที่
นอกเหนือจากรายได้ประจ าที่จะท าให้ครูเหล่านั้นมีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันนี้ ถ้าครูโรงเรียนเอกชนพอใจกับค่าตอบแทนที่ได้รับหรือ ค่าตอบแทนนั้นเหมาะสมกับ
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ภาระหน้าที่ที่ครูเหล่านั้นรับผิดชอบเขาก็จะมีความพึงพอใจ และเต็มใจที่จะท างาน โดยไม่คิด
เปลี่ยนที่ท างานอีก เพราะการเปลี่ยนที่ท างานนั้นทุกคนไม่ทราบว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
หรือไม่เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน ครูจะต้องได้รับค่าจ้างอย่างเหมาะสมแลกกับ
แรงงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีนโยบายหลักว่าจะต้องให้หลักประกันว่านโยบายค่าจ้าง
ของโรงเรียนภายในเดียวกันกับนโยบายของทางราชการ หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ดึงดูด
บุคคลภายนอกที่มีความสามารถให้เข้ามาท างานกับโรงเรียน รักษาครูที่เปี่ยมด้วยคุณสมบัติให้อยู่
กับโรงเรียนนานๆ สนับสนุนให้ก าลังใจในการท างาน สนับสนุนให้ก าลังใจในการพัฒนาตัวครู 
รักษาผลประโยชน์ของโรงเรียน โดยมิให้มีการจ่ายค่าจ้างสูงเกินไปและต่ าเกินไป จากมูลค่าที่ควร
จะได้รับจริง รักษาความคงเส้นคงวา โดยจ่ายค่าจ้างในอัตราเดียวกัน ปรับปรุงค่าจ้างและเงินเดือน
ให้คล้อยตามค่าจ้างในตลาดค่าจ้างที่เกิดขึ้น ปรับปรุงค่าจ้างให้สอดคล้องกับความยากและ
ความส าคัญของงานและต าแหน่ง ยกระดับความรู้แก่ผู้บริหารให้มีทักษะเพียงพอที่จะแก้ปัญหาด้าน
ค่าจ้างได้จัดให้มีหลักแห่งความมั่นคง และความแน่นอนอย่างสูงสุดในเร่ืองค่าจ้าง ไม่เพียงแต่จะจัด
ให้ค่าจ้างถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น ยังจะต้องให้พนักงานเชื่อมั่นในความถูกต้องเหมาะสมกับแผน
ค่าจ้างทั้งหมดด้วย จัดให้มีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนทันทีเมื่อครูผู้นั้นเปลี่ยนต าแหน่ง และงานใน
หน้าที่  จัดให้ครูมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ร้องทุกข์ให้พิจารณาค่าจ้างได้จัดให้มีแผนค่าจ้างยืดหยุ่น 
สนองตอบต่อสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงได้ ความพยายามที่จะท าให้แผนค่าจ้างเป็นที่เข้าใจง่ายในหมู่
ครูเป็นสิ่งที่ควรด าเนินการอย่างยิ่ง จัดให้ครูทั้งหมดได้เข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งถึงนโยบาย
และค่าจ้างของโรงเรียน 
 วิธีการให้เงินเดือนและค่าตอบแทน 
 อ านวย  แสงสว่าง (2542 : 148) ได้อธิบายว่า นายจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้าง 
แบ่งเป็น 2 วิธี คือ 
 วิธีที่ 1 จ่ายค่าตอบแทนตามก าหนดระยะเวลา นายจ้างจะก าหนดการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่ลูกจ้างในการจ้างงาน เช่น จ่ายเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือน  
 วิธีที่ 2 จ่ายค่าตอบแทนตามจ านวนผลงาน นายจ้างก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
ลูกจ้างในการจ้างงานตามจ านวนผลงานที่ลูกจ้างท าได้ในแต่ละวัน ส่วนมากจะเป็นงานผลิตในงาน
อุตสาหกรรม นายจ้างจะก าหนดให้ลูกจ้างท างานให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการท างานที่ก าหนดไว้ 
 2.3.3  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
 มาณพ  สวามีชัย (2527 : 166 – 167) กล่าวว่า สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล หมายถึง 
ประโยชน์อ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน และค่าจ้างที่องค์การได้จัดให้แก่พนักงานทั้งในรูปของตัว
เงินและอ่ืนๆ ประโยชน์ของการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้แก่พนักงาน 
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 1.  จะช่วยลดอัตราการลาออกจากงานของพนักงานได้ 
 2.  จะช่วยยกขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน 
 3.  จะช่วยให้พนักงานมีความมั่นคงปลอดภัยขึ้น 
 4.  จะช่วยให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์การ มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
และพร้อมจะท างานเพื่อองค์การ ซึ่งได้จัดชนิดของสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลไว้ 4 ประเภท คือ 
 4.1  ด้านความมั่นคงปลอดภัยของพนักงาน สวัสดิการที่จะจัดให้ เพื่อสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยให้แก่พนักงานอาจจะท าได้หลายวิธี เช่น 
 4.1.1  ประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน 
 4.1.2  ประกันชีวิตให้พนักงาน 
 4.1.3  บ าเหน็จ บ านาญ 
 4.1.4  สวัสดิการในด้านที่อยู่อาศัย เช่น ให้กู้เงินซื้อบ้าน จัดสร้างที่พักให้อยู่ฟรี
หรือให้ เช่น ซื้อหรือให้เช่าในราคาถูก 
 4.2  ผลประโยชน์ในเร่ืองเวลา เช่น ให้วันหยุดพักผ่อนประจ าปี ให้สิทธิในการลาต่างๆ 
เช่น ลาบวช ลาคลอดบุตร ลาป่วย ลากิจ และอ่ืนๆ  
 4.3 โบนัสและรางวัล เช่นเมื่อบริษัทได้ก าไรหรือได้รับผลประโยชน์อ่ืนๆ เป็นพิเศษ ก็
แบ่งผลประโยชน์นั้นให้แก่พนักงานในรูปของโบนัสและรางวัล 
 4.4  โครงการให้บริการต่างๆ เช่น จัดสโมสร หาสถานที่ เล่นกีฬาให้ ช่วยเหลือ
สนับสนุนในกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ด้านดนตรี ตั้งร้านสหกรณ์ ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ บริการให้เงิน
กู้ยืมในกรณีฉุกเฉิน 
 มาณพ  สวามีชัย (2527 : 134 – 135) กล่าวเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูลไว้ดังต่อไปนี้ 
 1.  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่ข้าราชการได้รับเมื่อพ้นราชการ ได้แก่ 
 1.1  บ าเหน็จ บ านาญ 
 1.2  เงินบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
 1.3  บ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือเน่ืองในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศ 
 2.  สวัสดิการในรูปเงินสะสมของรัฐวิสาหกิจ ผู้ที่จะได้รับเงินทดแทนนั้นจะต้องเป็น
ลูกจ้างหรือพนักงาน เมื่อพ้นจากการปฏิบัติงานมีเหตุด้วยกัน 4 ประการ คือ ลาออก เกษียณ ให้ออก
และปลดออก 
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 3.  สวัสดิการในรูปเงินสะสมในภาคเอกชน ทางบริษัทเอกชนส่วนมากจะคิดเป็นเงิน
สะสมให้กับพนักงานซึ่งเปรียบเสมือนเงินบ าเหน็จของทางราชการนั่นเอง สมาชิกที่พ้นจากสมาชิก
ภาพ หรือผู้ได้รับผลประโยชน์หรือทายาทของสมาชิกผู้นั้นจะได้รับเงินพร้อมด้วยผลประโยชน์ใน
ส่วนของตนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเงินจากผู้จัดการกองทุน เงินสมทบและ
ประโยชน์ของเงินสมทบซึ่งบริษัทมิได้จ่ายให้ลูกจ้างไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม เมื่อลูกจ้างนั้น
พ้นสมาชิกภาพไม่ว่าด้วยเหตุใด เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบในส่วนนั้นที่ได้ถือเป็น
รายจ่ายไว้แล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ถือเป็นรายได้ของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้
จ่ายให้ลูกจ้าง แต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินที่บริษัทจ่ายสมทบที่ถือเป็นรายได้ของบริษัทนั้นให้
ค านวณหักค่าจัดการกองทุนตามส่วนเฉลี่ยกรณีที่สมาชิกผู้หนึ่งผู้ใดพ้นจากสมาชิกภาพ โดยมีข้อ
โต้แย้งเกี่ยวกับเงินกองทุนของสมาชิกผู้นั้น บริษัทมีสิทธิยับยั้งการจ่ายเงินนั้นจนกว่าสมาชิกผู้นั้น
และบริษัทได้ท าความตกลงเป็นหนังสือหรือจนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุด 
 4.  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เป็นเคร่ืองประดับเกียรติยศซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน แก่ผู้กระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติโดยค าแนะน าของรัฐบาล ถือว่าเป็นบ าเหน็จและเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูงแก่ผู้
ได้รับพระราชทานและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานแก่ข้าราชการทั่วไปนั้นเป็นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ส าหรับบ าเหน็จความชอบ
ในราชการแผ่นดิน 
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 (2551:44) ก าหนดให้มีกองทุนสงเคราะห์
เป็นนิติบุคคล เพื่อสงเคราะห์ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน  โดย
ให้มีการจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพให้แก่ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา การจัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์แก่ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมการออมทรัพย์ การ
จ่ายเงินสวัสดิการ  โดยให้ผู้อ านวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบ เข้า
กองทุนสงเคราะห์ส าหรับตนเอง  ไม่เกินร้อยละ 3  ของเงินเดือน  โรงเรียนเงินสมทบให้เป็นจ านวน
เท่ากับเงินสะสมของผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  และกระทรวงศึกษาส่งเงินสมทบ
เป็นจ านวนสองเท่าของเงินสะสมที่ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาส่งเงินสะสมในแต่
ละเดือน   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เป็นเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2551 (2551 : 2)  ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร  ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา มีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพเมื่อออกจากงาน เมื่อ 
 1.  ปฏิบัติงานและส่งเงินสมทบกองทุน ไม่ครบ 10 ปี   ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพคืนเฉพาะ
ส่วนที่ตนเองส่งเงินสมทบพร้อมดอกเบี้ย 
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 2.  ปฏิบัติงานและส่งเงินสมทบกองทุนครบ  10  ปี ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพคืนในส่วนของ
ตนเอง  ส่วนของโรงเรียน และส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2551 (2551 :2)  
ก าหนดให้ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์
ติดต่อกันมาแล้วครบสองเดือน เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล  
ในการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลของเอกชนที่มีเตียงผู้รับป่วยไว้
ค้างคืนเกินยี่สิบห้าเตียงและได้รับการจัดต้ังตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 2.3.4  ความมั่นคงในการท างาน 
 ความมั่นคงของงานหรืออาชีพที่ท า หมายถึง ความรู้สึกว่างานหรืออาชีพที่ท าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกยุบ หรือถูกเลิกจ้างอย่างง่ายดายหากไม่ได้กระท าผิดใดๆ 
 สมยศ  นาวีการ (2525 : 435) กล่าวว่า นักวิจัยและนักทฤษฎีการบริหารและนักจิตวิทยา
พฤติกรรมไม่ได้เห็นพ้องต้องกันเต็มที่ว่า อะไรเป็นสิ่งจูงใจบุคคลขนาดไหน ให้ปฏิบัติงานใน
องค์การ แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจมีดังนี้ โอกาสความก้าวหน้า ผูกพันอยู่อย่าง
ใกล้ชิดกับความเจริญเติบโตส่วนบุคคลในฐานะที่เป็นตัวจูงใจอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าบุคคลต้องการ
เลื่อนต าแหน่งไปสู่ระดับสูงขึ้นในองค์การ แต่พนักงานส่วนใหญ่ต้องการเลื่อนต าแหน่ง พนักงานที่
มีความสามารถบางคนจะเปลี่ยนเส้นทางใหม่ เมื่อพวกเขาเรียนรู้ว่าการเลื่อนต าแหน่งเป็นไปอย่างช้า
ผิดปกติ ความต้องการความก้าวหน้าแตกต่างกันระหว่างบุคคล บุคคลบางคนตกใจกลัวองค์กรที่
ก้าวร้าว พวกเขาพอใจต่อองค์กรที่มั่นคงมากกว่า ความต้องการความมั่นคง ความต้องการหลุดพ้น
จากความกลัวสิ่งต่างๆ เช่น การออกจากงาน การลดต าแหน่ง การสูญเสียรายได้ ปรากฏอยู่กับพวก
เราทุกคน ขนาดของความต้องการความมั่นคงของบุคคลจะแตกต่างกัน บุคคลบางคนที่ต้องการ
ความมั่นคงของบุคคลจะอดทนกับความไม่สะดวก และการปฏิบัติที่ดีเกือบทุกอย่างเพียงเพื่อรักษา
งานของพวกเขาเอาไว้ เพราะว่าพวกเขากลัวต่อการสูญเสียบ าเหน็จหรือบ านาญของพวกเขา ความ
มั่นคงเป็นตัวจูงใจที่รุนแรงอย่างหนึ่ง แต่ความมั่นคงมากหรือน้อยจนเกินไป พนักงานจะแสดงว่า
งานที่ให้ความมั่นคงกับพวกเขามากขึ้น ในทางกลับกันการจัดหาความมั่นคงมากจนเกินไปก็จะมี
ผลเสียเช่นกัน 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2540 : 364) กล่าวว่า การให้ความมั่นคงแก่พนักงานในการท างานของ
พนักงานทุกคนในแง่ของผลตอบแทนที่หวังจะได้รับเป็นผลตอบแทนนั้น พนักงานมิได้มุ่งแต่ความ
พึงพอใจในส่วนตัวและการได้รางวัลตอบแทนทางการเงินเท่านั้นแต่ยังคงมุ่งหวังและประสงค์จะ
ได้รับความมั่นคงประกอบอยู่ด้วยเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงที่จะได้รับในยามที่สูงอายุขึ้น 
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หรือยังคงมีความมั่นคงในยามที่ประสิทธิภาพในการท างานลดลงจากเดิม หรือเมื่อได้เกิดเหตุทุพพล
ภาพจนไม่สามารถท างานได้ ซึ่งเมื่อถึงภาวะเช่นที่กล่าวมาความมั่นคงทางการเงินจะมีความส าคัญ
อย่างยิ่งยวดส าหรับเขาทุกคน ขณะเดียวกันเมื่อควบคู่กับความมั่นคงทางการเงินที่ต้องการแล้ว 
พนักงานทุกคนมีความมุ่งหวังที่จะได้รับความมั่นคงทางจิตใจด้วย กล่าวคือ การได้มีโอกาสรู้ถึง
ขอบเขตความสามารถที่จะอยู่รอด และมีความสามารถในทางการเงินที่มีความแน่ใจว่าจะได้รับ
ต่อเนื่องกันไป ตลอดจนสามารถปรับตัวกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะท างานอยู่หรือหลัง
เกษียณอายุแล้ว 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2536 : 35 – 42) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่
ท าให้ครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนคงอยู่ พบว่า ปัจจัยที่ท าให้ครูโรงเรียนเอกชนคงอยู่ คือ ครูมี
โอกาสก้าวหน้าในชีวิต เพราะมีการสนับสนุนส่งเสริมให้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทั้งส่งไป
ฝึกอบรม และส่งเสริมให้เรียนต่อในระดับปริญญาโท ครูมีความรู้สึกมั่นคงในการท างาน เพราะ
โรงเรียนมีความมั่นคง มีชื่อเสียงมานาน ครูมีสวัสดิการดี ท างานแล้วสบายใจ มีความผูกพันกับ
เพื่อนร่วมงาน 
 จุมพล  พูลภัทรชีวิน (2536 : 1 – 3) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียน
เอกชนอาชีวศึกษา พบว่า ครูมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิต เพราะมีการสนับสนุนส่งเสริมให้พัฒนา
ความรู้ความสามารถ ทั้งส่งไปอบรม ส่งเสริมให้เรียนต่อในระดับปริญญาโท ครูมีความมั่นคงใน
การท างานเพราะโรงเรียนมีความมั่นคง ครูมีสวัสดิการดี ท างานแล้วสบายใจ มีความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ร่วมงานดี ไม่แข่งขันชิงดีชิงเด่น มีอิสระในการท างาน พอใจเงินเดือน รักอาชีพครู 
 2.3.5  การมีส่วนร่วมในโรงเรียน 
 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ว่า “การมีส่วนร่วม” เป็นกระแสที่ได้รับการ
ยอมรับในทุกวงการว่าเป็นปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวง
การศึกษาถือว่าการกระจายอ านาจในท้องถิ่น ชุมชน ประชาชนและองค์การต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษานั้นเป็นหลักการส าคัญประการหนึ่งที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิรูป
การศึกษาตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมีนักการ
ศึกษาให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
 อุดม  แย้มชื่นพงษ์ (2537 : 17) ให้ทรรศนะว่า การมีส่วนร่วม หมายถึงการมีส่วนร่วมใน
การท างานของคณะกรรมการ กลุ่มประชาชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรของรัฐและ
ประชาชนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 
 วิลเลี่ยม  เออร์วิน (William Erwin, 1976 อ้างถึงในสวิด  ดวงจันทร์, 2546 : 11) กล่าวว่า
การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการ
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ด าเนินการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้
และความช านาญ ร่วมกันใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานของ
องค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 บุญเชิด  สุขอภิรมย์ (2541 : 22) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า เป็นการที่บุคคล
หรือคณะบุคคล เข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ โดยการเข้ามามีส่วนร่วมนั้นต้องให้
บุคคลได้มีส่วนรับรู้ขั้นตอน หรือเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร และรวมทั้งให้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจด้วย ซึ่งจะท าให้กิจกรรม หรืองานที่ปฏิบัตินั้น บังเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็นการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันแก้ไขนั้นเอง 
 เดวิส และนิวสตรอม (Davis and Newstrom, 1989  อ้างถึงในสวิด  ดวงจันทร์,  2546 : 
12) ให้นิยามการมีส่วนร่วมไว้ว่า หมายถึง การที่บุคคลผูกพันตัวเองเข้ากับกลุ่ม ด้วยความสมัครใจ 
เพื่อให้ได้มีส่วนร่วม และมีส่วนช่วย รวมทั้งมีส่วนรับผิดชอบในเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์การน้ัน เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการ
บริหารงานขององค์การและเป็นหน้าที่ของนักบริหารที่จะต้องอ านวยการหรือสร้างสรรค์ให้เกิดการ
ร่วมมือร่วมใจในองค์การนั้นขึ้นมาให้ได้ และการที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์การขึ้นได้นั้น ความส าคัญอยู่ที่นักบริหารหรือหัวหน้างานจะต้องอ านวยการให้
เกิดขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้น า และสภาพของงานที่เอ้ืออ านวยต่อการที่จะก่อให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจในการบริหารงานขององค์การหรือไม่ เพราะหากผู้น าองค์การไม่ปรารถนาให้
สมาชิกในองค์การได้มีส่วนร่วมงานขององค์การแล้ว ก็ย่อมเป็นการยากที่จะท าให้การบริหารงาน
โดยยึดหลักที่จะน้อมน าบุคคล หรือรวมพลังบุคคลให้มาร่วมกันท างานส าเร็จด้วยดี อย่างไรก็ดีเป็น
ที่ยอมรับกันว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การนั้น จะช่วยท าให้งานขององค์การ
ด าเนินไปด้วยดี สามารถเพิ่มผลผลิตและท าให้คุณภาพของผลผลิตนั้นสูงขึ้น เพราะว่าการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานขององค์การเป็นการที่บุคคลได้สามารถแสดงความคิด และมีความรู้สึกว่า
บุคคลเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานยังก่อให้เกิด
การท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นการรวมพลังของบุคคลในองค์การ จะท าให้การบริหารงานขององค์การ
ด าเนินไปได้อย่างเต็มพลัง 
 บรรจง อภิรติกุล (2528 : 230) กล่าวว่า การเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเปิดโอกาสให้
บรรยากาศของการท างานมีสภาพที่น่าพึงพอใจในการท างานยิ่งขึ้น เป็นการช่วยให้ขจัดปัญหาใน
การท างาน เพราะทุกคนตระหนักถึงความเป็นเจ้าของหรือมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน ช่วย
ขจัดความเกรงกลัว มีโอกาสก าหนดโชคชะตาของตนเอง วิธีการที่จะได้รับความร่วมมือด้วยความ
สมัครใจ และมีความอุตสาหพยายามในการท างานอย่างจริงใจของลูกน้อง ที่ส าคัญคือ 
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 1.  ผู้บังคับบัญชาจะต้องชี้แจงเร่ืองราวต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ
โดยละเอียดและทันต่อเหตุการณ์ 
 2.  ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น และถ้าข้อใดที่ผู้บังคับบัญชาไม่
สามารถสนองได้จะต้องชี้แจงให้ทราบอย่างมีเหตุผล อย่าพยายามบีบบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ยอมรับข้อคิดเห็นของตนเอง แต่ฝ่ายเดียวอยู่เสมอ  
 3.  ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของหน่วยงานที่ก าลังประสบอยู่ 
 4.  ผู้บังคับบัญชาต้องร่วมก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือมาตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาของตน 
 สมยศ  นาวีการ (2525 : 437) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการวางแผน ตามผลการวิจัย
ของ Likert และ Hall โดยทั่วไปพนักงานจะมีแรงจูงใจมากขึ้น ถ้าหากว่าพวกเขาถูกขอให้ช่วยวาง
แผนการท างาน และจัดสภาพแวดล้อมของการท างานของพวกเขา เช่น พนักงานขายจะปฏิบัติงาน
ได้ดีกว่า ถ้าหากว่าฝ่ายบริหารยอมให้พวกเขาช่วยก าหนดโควตาและวางแผนการขายของพวกเขา 
เมื่อบุคคลเลื่อนขึ้นสู่ระดับสูงในองค์การมากเท่าไร การมีส่วนร่วมในการวางแผนมากขึ้นจะเป็น
พลังจูงใจที่มีความรุนแรงมาก บุคคลระดับอาวุโสมักจะยืนยันถึงความสามารถของการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนบทบาทของพวกเขาในองค์กร แม้กระทั่งที่ระดับต่ า การมีส่วนร่วมจะมีความส าคัญ 
เช่น หัวหน้างานอาจจะพอใจเมื่อได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจก าหนดตารางเวลาการท างานได้ และ
พนักงานอาจจะถูกจูงใจเมื่อถูกยอมให้เลือกเคร่ืองมือที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานเองได้ แต่อย่างไรก็
ตามมีข้อยกเว้นกับการมีส่วนร่วมในการวางแผนในฐานะที่เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่ง พนักงานบางคน
มีความพอใจเมื่อผู้บริหารระบุรายละเอียดว่าพวกเขาถูกคาดหวังให้ท าอะไรบ้างและท าอย่างไร การ
จูงใจที่มีประสิทธิภาพบังคับให้ผู้บริหารต้องรู้ถึงความพอใจของบุคคล 
 สมพงษ์  เกษมสิน (2526 : 195 – 198) กล่าวถึงหลักของการมีส่วนร่วมในองค์กรว่า การ
มีส่วนร่วมในการบริหารงานเป็นสิ่งที่ดี และเป็นสิ่งที่นักบริหารหรือผู้น าขององค์กรใฝ่หา และมุ่ง
ประสงค์ที่จะสร้างสรรค์หรือเสริมสร้างให้มีการมีส่วนร่วมในการบริหารงานในองค์การมากขึ้น
เพียงใดก็ตาม แต่การมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรก็มิได้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ 
เสมอไป ยังมีเงื่อนไขที่ส าคัญหลายประการในการที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
บริหารงานขององค์กร การที่จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานนั้น อาจกล่าวได้ดังนี้ 
การชี้แนะและสอนงาน การให้กลุ่มเสนอแนะความคิดเห็น การให้กลุ่มควบคุมกันเอง จัดให้
เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เปิดโอกาสให้สมาชิกองค์กรทุกคนได้
แสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งอาจท าได้หลายวิธี เช่น การตั้ง
ตู้รับฟังความคิดเห็น ตั้งกรรมการคอยติดตามความคิดเห็นของสมาชิกในองค์กร  
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2.4  บริบทของส านักงานเขพืืนนที่การึึกษาปทุมธานี เขพ 2 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแล
การศึกษาขั้นพื้นฐานของอ าเภอล าลูกกา อ าเภอธัญบุรี และอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มี
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 118 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 
 โรงเรียนของรัฐ 75 โรงเรียน   แยกตามอ าเภอ ดังนี้ 
 1.  อ าเภอล าลูกกา  จ านวน 34 โรงเรียน 
 2.  อ าเภอธัญบุรี  จ านวน 14 โรงเรียน 
 3.  อ าเภอหนองเสือ  จ านวน 27 โรงเรียน 
 โรงเรียนเอกชนในระบบ   43  โรงเรียน  แยกตามอ าเภอ ดังนี้ 
 1.  อ าเภอล าลูกกา  จ านวน 20 โรงเรียน 
 2.  อ าเภอธัญบุรี  จ านวน 21 โรงเรียน 
 3.  อ าเภอหนองเสือ  จ านวน   2 โรงเรียน 
 
 ตารางที่ 2.1  จ านวนโรงเรียนเอกชนในระบบที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย  
 

ล าดับที่ โรงเรียน อ าเภอ 
1 พุทธารักษ์ หนองเสือ 
2 จุฑารัตน์วิทยา หนองเสือ 
3 แก้วสว่างวิทยา ธัญบุร ี
4 วนิษา ธัญบุร ี
5 รัตนโกสินทร์-รังสิต ธัญบุร ี
6 บรรจบรักษ์ ธัญบุร ี
7 ธัญวิทย์ ธัญบุรี 
8 ธัญวิทยา (ตงมิ้น) ธัญบุร ี
9 กานต์บดี ธัญบุร ี
10 บริบูรณ์ศิลป์รังสิต ธัญบุรี  
11 ทิพพากรวิทยาการ ธัญบุร ี
12 อุดมวิทยา ธัญบุร ี
13 ปิยวัฒนศาสตร์ ธัญบุร ี
14 รังสฤษฎ์สองภาษา ธัญบุร ี
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 

ล าดับที่ โรงเรียน อ าเภอ 
15 โชคชัยรังสิต ธัญบุรี 
16 สารสาสน์วิเทศรังสิต ธัญบุร ี
17 เฟื่องฟ้าวิทยา ล าลูกกา 
18 เตรียมบัณฑิต ล าลูกกา 
19 สวนอักษร ล าลูกกา 
22 ศรีจิตรา ล าลูกกา 
21 พัฒนาวิทยา ล าลูกกา 
22 ประสานมิตร ล าลูกกา 
23 แย้มสอาดรังสิต ล าลูกกา 
24 พระวิสุทธิวงส์ ล าลูกกา 
25 ระเบียบวิทยา ล าลูกกา 
26 วงศ์ไพฑูรย์วิทยา ล าลูกกา 
27 ไกรลาศศึกษา ล าลูกกา 
28 ผ่องสุวรรณวิทยา ล าลูกกา 
29 มูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ ล าลูกกา 
30 คอมมูนิต้าอินคอนโทร ล าลูกกา 

 
2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
       ธีระพงศ์ จุ๋ยมณี (2532) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดสงขลา พบว่า 
 1.  ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา ในจังหวัดสงขลา ตามปัจจัยกระตุ้น โดยส่วนรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 2.  ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา ในจังหวัดสงขลา ตามปัจจัยค้ าจุน โดยส่วนรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 3.  ผลการเปรียบเทียบ ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาจารย์โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดสงขลา ตามปัจจัยกระตุ้นที่มีเพศ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน โดยแยกได้ดังนี้ 
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 3.1  เพศ ตามปัจจัยกระตุ้น โดยส่วนรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
เพศตามปัจจัยค้ าจุนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเพียงด้านเดียวคือ  ด้านสภาพแวดล้อมของ
การปฏิบัติงาน 
 3.2  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่มีต่อปัจจัยกระตุ้น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 3 ด้านคือ การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน และความรับผิดชอบ ส่วนที่มีต่อปัจจัยค ้าจุน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเพียงด้านเดียวคือ สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงาน 
 3.3  ขนาดของโรงเรียนที่มีต่อปัจจัยกระตุ้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติในทุกองค์ประกอบและที่มีต่อปัจจัยค้ าจุนก็มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุก
องค์ประกอบเช่นเดียวกัน 
 ดรุณี ใยเผือก (2534) ได้ท าการศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโดย
ส่วนรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยครูชายมีระดับความพึงพอใจสูงกว่าครูหญิง ครูที่มีคุณวุฒิต่ า
กว่าปริญญาตรีมีระดับความพึงพอใจสูงกว่าครูที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีครูที่มีสาขาวิชาเรียนต่างกันไม่
พบความแตกต่างของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และครูที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่ที่ท างานมีระดับ
ความพึงพอใจสูงกว่าครูที่มีภูมิล าเนาอยู่ในถิ่นอ่ืน 
 กาญจนา  บุญภักดิ์ (2544) ท าการวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของครู 
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจในกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจในกรุงเทพฯ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ความผูกพันกับหน่วยงานและเพื่อนร่วมงาน ด้าน
สวัสดิการ ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ด้านความมั่นคงของงาน ด้านระบบบริหารโรงเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ทั้งในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง  
 2.  ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของ
ครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
 3.  ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การคงอยู่ของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความผูกพันกับหน่วยงานและเพื่อนร่วมงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 4. ครูที่ท างานอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การคงอยู่ของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและ
รายด้าน 
 วิฑูรย์  พงศ์พญา (2544) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมและพฤติกรรมผู้น า
ของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย ภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  คุณธรรมของผู้บริหารด้านการรักษาความสัจ การรู้จักข่มใจตนเอง ความอดทน 
ความเสียสละ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.  พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารด้านกิจสัมพันธ์และมิตรสัมพันธ์มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  คุณธรรมของผู้บริหารด้านการรักษาความสัจ การรู้จักข่มในตนเอง ความอดทนและ
ความเสียสละมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารด้านกิจสัมพันธ์และมิตร
สัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย ภาคตะวันตก อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ผลจากการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า ครูที่มี
เพศต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการทดสอบค่า
เอฟ (F-test) พบว่าครูที่มีอายุต่างกัน และประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความพึงพอใจอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สมคิด ภู่สุด (2545) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ในด้านปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค้ าจุนการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโดย  จ าแนกตามตัวแปร ขนาด
ของโรงเรียน เพศ อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานวุฒิทางการศึกษา รายได้ต่อเดือน ตลอดจน
รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน  ระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.55 อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.22) และ
พบว่า ด้านความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยระดับต่ าสุด (  = 3.29) ปัจจัยค้ าจุนด้านนโยบายและการ
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บริหารงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 3.56) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการมีค่าเฉลี่ยในระดับต่ าสุด (  = 
2.87) 
 เมื่อพิจารณาแยกตามขนาดโรงเรียนพบว่า  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูโรงเรียนขนาดเล็กมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
น้อยกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่  และพบว่า ครูเพศชายมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันกับครูเพศหญิง  ครูที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน จะมีแตกต่างเฉพาะบางด้านเท่านั้นคือด้านการได้รับการยอมรับนับถือด้าน
นโยบายและการบริหาร ส่วนครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ปฎิบัติงานโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยวุฒิ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีจะมีความพึงพอใจต่ ากว่าระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี  และ
พบว่าครูที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน  จะมีเฉพาะด้านการ
ยอมรับนับถือเท่านั้นที่ต่างกัน 
 กฤษณ์  เสร็จกิจดี (2547) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู
ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับ
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ศึกษาระดับผลการปฏิบัติงานของครู และศึกษาปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านก็อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้าน
การได้รับการยกย่อง ด้านความก้าวหน้า และด้านค่าจ้างหรือเงินเดือน อยู่ในระดับปานกลาง 
 2.  ผลการปฏิบัติงานของครูระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 3.  ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 คือ สภาพการท างานการได้รับการยกย่อง ความส าเร็จในการท างาน ความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงานและค่าจ้างหรือเงินเดือน 
 บุปผา  ทองสาย (2547) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนใน 5 ด้าน คือ ความมั่นคงของงานที่ท า 
ระบบการบริหารโรงเรียน สวัสดิการ ค่าตอบแทน และความผูกพันกับองค์การและเพื่อนร่วมงาน  
ผลการวิจัยพบว่า  
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 1.  ครูให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของครูโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนจังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมาก คือ ความผูกพันกับองค์การและเพื่อนร่วมงาน ระบบการ
บริหารโรงเรียน และความมั่นคงของงานที่ท า ที่เหลือทั้งหมดครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
 2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา สรุปได้ดังนี้ 
 2.1  ครูที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 2.2  ครูที่มีภูมิล าเนาต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 2.3  ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 2.4  ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ศิริญญา โสฬสจินดา (2548) ได้ศึกษาเร่ือง สภาพการคงอยู่ของอาจารย์อัตราจ้าง 
สาขาวิชาช่างอิเลคทรอนิกส์ สังกัดวิทยาลัยเทคนิค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการคงอยู่ของอาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาช่าง
อิเลคทรอนิกส์ สังกัดวิทยาลัยเทคนิค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการประสบผลส าเร็จในการท างาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการท างาน 
ด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ด้านนโยบายและการบริหารงาน และด้านความ
มั่นคงในการท างาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานของอาจารย์อัตราจ้าง  ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเลคทรอนิกส์ ที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อย
กว่า 5 ปี และอาจารย์อัตราจ้างที่มีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการคงอยู่ของอาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเลคทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับมาก 
 2.  อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเลคทรอนิกส์ ที่มีประสบการณ์ในการท างาน
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการคงอยู่ของอาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเลคทรอนิกส์ 
สังกัดวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
 นภาพร  ปวงสุข (2550) ได้ศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูระดับปฐมวัย
ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเปรียบเทียบระดับความ
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พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ โดยจ าแนก
ตามอายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ ผลการวิจัยพบว่า  
 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในระดับปฐมวัยเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ปัจจัย
ค้ าจุน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในการ
ท างานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ปัจจัยค้ าจุน 
พบว่า ด้านความมั่นคงในการท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านเงินเดือนและสวัสดิการมีค่าเฉลี่ยในระดับ
ต่ าสุด การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดสมุทรปราการ การเปรียบเทียบอายุ โดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านความรับผิดชอบ และด้านนโยบายการบริหารแตกต่างกัน การเปรียบเทียบระดับ
การศึกษา พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบรายด้านพบว่า ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน การ
เปรียบเทียบประสบการณ์ในการท างานพบว่าทั้งรายด้านและโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 นวรัตน์  วิบูลย์ศรี (2550) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่การศึกษา 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่การศึกษา 2 รวมถึงเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า  
 1.  ครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่การศึกษา 2 มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความ
รับผิดชอบ เป็นอันดับที่ 1 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นอันดับที่ 2 ด้านการได้รับความยอมรับนับ
ถือ เป็นอันดับที่ 3 ตามด้วยด้านความส าเร็จในงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน ด้านสภาพการท างาน และด้านความมั่นคงในงาน ส่วนที่มีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง คือ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว ด้านการนิเทศงาน ด้าน
ความก้าวหน้าและด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล โดยภาพรวมของทุกด้าน พบว่า ครู
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่การศึกษา 2 มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
 2.  การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่การศึกษา 2 ตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ครูที่มีอายุต่างกัน มีความ
พึงพอใจแตกต่างกันในด้านความรับผิดชอบ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ด้านนโยบายและการ
บริหารงาน มีความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ในด้านอ่ืนๆ และภาพรวมของ
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สถานภาพทางอายุ มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน สถานภาพทางวุฒิการศึกษา มีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกัน ส่วนสถานภาพทางประสบการณ์ในการท างาน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันในด้าน
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ กับด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล มีความพึง
พอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ในด้านอ่ืนๆ และภาพรวมของสถานภาพทาง
ประสบการณ์ในการท างาน มีความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
 3.  แนวทางในการปรับปรุงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีส่วนที่จะต้อง
ปรับปรุง 8 ด้าน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 3 โรงเรียน จ านวน 9 คน ได้เสนอแนวทาง
ปรับปรุงระดับความพึงพอใจ ในด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ได้แก่ การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูได้แสดงออกในการเป็นผู้น า ด้านความก้าวหน้า ได้แก่ การพิจารณาจากความรู้
ความสามารถในการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ได้แก่ การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในการก าหนดนโยบาย ด้านการนิเทศงาน ได้แก่ การจัดหาผู้เชี่ยวชาญ
ในการแนะน าในการปฏิบัติงานแก่ครู ด้านสภาพการท างาน ได้แก่ การดูแลตรวจสอบคุณภาพของ
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานแก่ครูให้เพียงพอ ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล 
ได้แก่ การให้เงินเดือนครูตามวุฒิการศึกษา และปรับเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ด้านความเป็นอยู่
ส่วนตัว ได้แก่ ทางโรงเรียนรับรู้ปัญหาในครอบครัวของครูและให้ความช่วยเหลือเอ้ือเฟื้อด้วย
สัมพันธไมตรีอันดี และด้านความมั่นคงในงาน ได้แก่ ผู้บริหารให้ความมีเมตตาธรรม และให้ความ
เป็นที่พึ่งในการปฏิบัติงานแก่ครู 

DPU



 
 

บทที ่3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจัยการคงอยู่
ของครูในโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 2  โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยตามล าดับ ต่อไปนี้ 
 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 3.2  ประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อการ

ศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ภูมิหลังของครูโรงเรียนเอกชน 
 

1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
2. อาย ุ
    2.1  น้อยกว่า 31 ปี 
    2.2   31 – 40  ป ี
    2.3   มากกว่า 41 ป ี
3. ประสบการณ์ 
    3.1 น้อยกว่า 5 ปี  
    3.2 ตั้งแต่ 5 – 10 ปี  
    3.3 มากกว่า 10 ปี 
 

ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน 
 
1. ด้านสภาพการท างาน 
2. ด้านค่าตอบแทนการท างาน 
3. ด้านสวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูล 
4. ด้านความม่ันคงในการท างาน 
5. ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน 
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3.2  ประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1.  ประชากรกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  ที่มีสถิติการลาออกของครูไม่เกินร้อยละ 10  ในปี
การศึกษา 2551 จ านวน 7 คน  จากโรงเรียน 7 โรง 
 2.  ประชากรกลุ่มที่เป็นครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  เฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการลาออกของครูในปี
การศึกษา 2551 ไม่เกินร้อยละ 10   จ านวน 7 โรงเรียน รวม 566 คน 
 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
 1.  ตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยเลือกแบบแบ่งชั้นเจาะจง (Purposive Stratified 
Sampling) ผู้บริหารของโรงเรียนเอกชนที่มีสถิติการลาออกของครูไม่เกินร้อยละ 10  ในปีการศึกษา 
2551 จ านวน 7 คน   
 2.  ตัวอย่างที่ เป็นครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  ในปีการศึกษา 2551 สุ่มจากประชากรเทียบกับตาราง
ของ  Krejcie และ Morgan  ได้จ านวนตัวอย่าง จ านวน 226  คน  โดยเทียบสัดส่วน เพื่อให้ได้
จ านวนตัวอย่างกระจายตามสัดส่วนแต่ละโรงเรียน แล้วน ามาสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ดังแสดงในตาราง  3.1 

ตารางที่ 3.1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษา 
                     ขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  

ล าดับท่ี โรงเรียน 
ครู 

ตัวอย่าง
สัมภาษณ ์

ประชากร 
(N = 566) 

ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 
(n = 226) 

1 ทิพพากรวิทยาการ 69 28 1 
2 ผ่องสุวรรณวิทยา 97 39 1 
3 อุดมวิทยา 114 46 1 
4 พระวิสุทธิวงส์ 55 22 1 
5 ระเบียบวิทยา 109 44 1 
6 เฟ่ืองฟ้าวิทยา 42 17 1 
7 ธัญวิทย์ 80 32 1 

รวม 566 226 7 
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3.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเอง มี 2 ชุด ประกอบด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ (Interview)  
เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือโดย 
 1.  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการคงอยู่ของครู
โรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
เขต 2  
 2. ก าหนดกรอบโครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย และสร้างข้อค าถาม  แบ่งเป็น 2  ชุด ประกอบด้วย 
  ชุดที่ 1  เป็นแบบสอบถามส าหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี ้
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) มีจ านวน 7 ข้อค าถาม เกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ ขนาดโรงเรียน  
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ   ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใน 5 ด้าน 
จ านวน 50 ข้อ คือ ด้านสภาพการท างาน ด้านค่าตอบแทนการท างาน  ด้านสวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูล  ด้านความมั่นคงในการท างาน และด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
การประเมินค่า (Rating Scales) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) โดยมีเกณฑ์การประเมินค่า ดังนี้ 
 5  หมายถึง  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่มากที่สุด 
 4  หมายถึง  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่มาก  
 3  หมายถึง  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ปานกลาง 
 2  หมายถึง  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่น้อย 
 1 หมายถึง  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่น้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ของ
ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด ใน 5 ด้าน คือ ด้านสภาพการท างาน ด้านค่าตอบแทนการท างาน  
ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล  ด้านความมั่นคงในการท างาน และด้านการมีส่วนร่วมใน
โรงเรียน 
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3. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุงแล้ว เสนอให้ผู้ทรง
เชี่ยวชาญ  ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม (IOC : Index of item Objective 
Congruence) และความเที่ยงตรง (Validity) ในเน้ือหาของแบบสอบถาม  โดยใช้สูตร  IOC =               
ก าหนดเกณฑ์ยอมรับไว้ไม่ต่ ากว่า .50  
 4.  ปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 5 ท่าน ภายใต้การ
ดูแลและความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.  น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้  (Try Out) กับครู
โรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 จ านวน 30  คน  แล้วน ามาวิเคราะห์คะแนนรายข้อและรายด้าน  หาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach)       
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  ได้ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่  .962  
 6.  น าผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  เนื่องจากพบว่ามีข้อค าถาม 3 ข้อ มีค่าสถิติที่ต่ าคือ  ข้อ 24 โรงเรียนให้บริการที่พักอาศัย   
(.189)  ข้อ 25 โรงเรียนให้บริการอาหารกลางวัน (.247) และข้อ 26 โรงเรียนมีบริการให้เงินกู้ยืมเพื่อ
ความมั่นคงในครอบครัว (.212) ผู้วิจัยจึงได้ปรับแก้ถ้อยค าในข้อค าถามทั้ง 3 ข้อ ภายใต้การให้
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา   
 7. ปรับปรุงแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน า และจัดท าเป็นแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์แล้วน าไปใช้เก็บข้อมูลจากตัวอย่าง 
 ชุดที่ 2  เป็นแบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  มีข้อค าถาม 5 ด้าน คือ ด้านสภาพการ
ท างาน ด้านค่าตอบแทนการท างาน  ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล  ด้านความมั่นคงในการ
ท างาน และด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน  รวม 9 ประเด็น จัดท าและปรับปรุงแบบสัมภาษณ์
ภายใต้การให้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
3.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1.  ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ท าหนังสือถึง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลในโรงเรียน
เอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  
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 2.  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยขอความร่วมมือจากครูโรงเรียน
เอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน  7  โรงเรียน  ระหว่างวันที่  10  - 20  ตุลาคม 2552    
 3.  การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์  ผู้วิจัยประสานงานขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2    
เพื่อก าหนดวันสัมภาษณ์ และด าเนินการสัมภาษณ์ จ านวน 7 คน 
 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
          วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 3.5.1  การวิเคราะห์แบบสอบถาม 
 1) ข้อมูลภูมิหลังของครูวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) 
น าเสนอในรูปแบบตาราง พร้อมค าบรรยายประกอบ  
 2)  ศึกษาระดับความคิดเห็นของครูต่อปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ 
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใน 5 ด้าน จ านวน 50 
ข้อ คือ ด้านสภาพการท างาน ด้านค่าตอบแทนการท างาน  ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล  
ด้านความมั่นคงในการท างาน และด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) น าเสนอในรูปแบบตาราง พร้อมค า
บรรยายประกอบ 
 3)  ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน จ าแนกตามเพศ  ใช้การ
ทดสอบด้วยวิธี t-test ส่วนการเปรียบเทียบตามอายุ และประสบการณ์ วิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวด้วยวิธี One way ANOVA เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านจะท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) น าเสนอในรูปแบบ
ตาราง พร้อมค าอธิบาย 
 4)  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาในแต่ละด้านเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ  เพื่อ
สรุปและจัดกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะเดียวกัน แจกแจงความถี่  เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบ
ค าอธิบาย 
 5)  เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของ
ข้อมูล เป็น  5 ระดับ โดยใช้จุดตัดคะแนนเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ ดังนี้  
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                                         4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
                                         3.50 – 4.49  หมายถึง  มีความเห็นอยู่ในระดับมาก 
                                         2.50 – 3.49  หมายถึง  มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
                                         1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความเห็นอยู่ในระดับน้อย 
                                         1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.5.2 การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์   ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในแต่ละ
ประเด็นของทุกด้าน เพื่อสรุปและจัดกลุ่มข้อมูลการสัมภาษณ์ที่มีลักษณะเดียวกัน แจกแจงความถี่  
เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบค าอธิบาย  
 
3.6  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วน าข้อมูลที่ได้
ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานส าหรับตัวอย่าง 2 กลุ่มใช้ t-test และตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มใช้  
F-test  ส าหรับการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้สถิติของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s Method)  
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 ในการวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา
ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ  เปรียบเทียบปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน
ในระบบ  และศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน
ในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  จ านวน  
5 ด้าน คือ ด้านสภาพการท างาน ด้านค่าตอบแทนการท างาน ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล  
ด้านความมั่นคงในการท างาน  และด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน  ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์
ในรูปแบบตารางพร้อมค าอธิบายประกอบ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยท าการวิเคราะห์เป็น 5  
ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลังของตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม โดยการแจก
แจงความถี่ และร้อยละ 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ท าเป็นรายด้านและรายข้อของแต่ละด้าน  แล้ว
น าเสนอในรูปแบบตารางพร้อมค าบรรยายประกอบ 
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามเพศ  ใช้
การทดสอบด้วยวิธี t-test  ส่วนการเปรียบเทียบตามอายุ และประสบการณ์ โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวด้วยวิธี F-test เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ จะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
น าเสนอในรูปแบบตาราง พร้อมค าอธิบาย 
 ตอนที่  4  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ ที่เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
เกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 วิเคราะห์โดยใช้ความถี่และร้อยละ น าเสนอในรูปแบบ
ตารางพร้อมค าบรรยายประกอบ  
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 ตอนที่ 5  ผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ เกี่ยวกับปัจจัย
การคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2  วิเคราะห์โดยใช้ความถี่และร้อยละ น าเสนอในรูปแบบตารางพร้อมค า
บรรยายประกอบ 
 
4.1  ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม  
 ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในสังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  ปีการศึกษา 2551  จ านวน  220  คน  
จากแบบสอบถามที่ส่งไปจ านวนทั้งสิ้น 226 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.35  ปรากฏดังตารางที่ 4.1  ดังนี ้
 
ตารางที่  4.1  จ านวนและค่าร้อยละของตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลพื้นฐานของตัวอย่างที่แบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ   
             - เพศชาย 40 18.18 
             - เพศหญิง 180 81.82 
รวม 220 100.00 
2. อายุ   
             -  น้อยกว่า 31 ปี 70 31.82 
             -  31 – 40 ปี 82 37.27 
             -  มากกว่า  40 ปี 68 30.90 
รวม 220 100.00 
3.  ประสบการณ์ (ระยะเวลาการเป็นครูโรงเรียนนี้)   
             - น้อยกว่า 5 ปี 80 36.36 
             -  ตั้งแต่ 5-10 ปี 66 30.00 
             -  มากกว่า 10 ปี 74 33.64 
รวม 220 100.00 
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ตารางที่  4.1  (ต่อ) 

ข้อมูลพื้นฐานของตัวอย่างที่แบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
4. ระดับการศึกษา   
             - ต่ ากว่าปริญญาตรี 10 4.55 
             - ปริญญาตรี 203 92.27 
             - ปริญญาโท 7 3.18 
รวม 220 100.00 
5.  จ านวนนักเรียนในโรงเรียน   
             -  1- 500 คน 3 1.36 
             - 501 – 1,000  คน 42 19.09 
             - 1,001 คนขึ้นไป 175 79.55 
รวม 220 100.00 

 จากตารางที่ 4.1  พบว่า ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
81.82 ในขณะที่เพศชาย ร้อยละ 18.18    ส่วนอายุทั้ง 3 กลุ่มอายุและประสบการณ์ทั้ง  3 กลุ่ม
ประสบการณ์ มีจ านวนพอๆ กัน   ครูส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 92.27  เป็น
ครูอยู่ในโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1,001 คนขึ้นไป ร้อยละ 79.55       
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4.2  ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน 
     การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2  ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพการท างาน ด้าน
ค่าตอบแทนการท างาน ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ด้านความมั่นคงในการท างาน และ
ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ท าเป็นรายด้าน พร้อมน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ใน
ตารางที่ 4.2  ถึงตารางที่ 4.7 ดังนี ้

ตารางที่ 4.2  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบที่จัด  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2 ใน
ภาพรวมและรายด้าน (n = 220) 

ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน  S.D. แปลค่า อันดับที่ 

1. ด้านสภาพการท างาน 3.70 0.70 มาก 1 
2. ด้านค่าตอบแทนการท างาน 2.79 0.85 ปานกลาง 5 
3. ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 2.81 0.87 ปานกลาง 4 
4. ด้านความมั่นคงในการท างาน 3.36 0.90 ปานกลาง 3 
5. ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน 3.45 0.85 ปานกลาง 2 
รวม 3.23 0.72 ปานกลาง  

 จากตารางที่ 4.2  พบว่า  ตัวอย่างครูของโรงเรียนเอกชนในระบบมีความเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยการคงอยู่  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.23)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านสภาพ
การท างานอยู่ในระดับมาก ( =3.70)   ส่วนด้านอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ระดับปานกลาง เรียง
ตามล าดับดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน ( = 3.45) ด้านความมั่นคงในการท างาน (  = 
3.36)  ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล (   =  2.81) และด้านค่าตอบแทนการท างาน (  = 
2.79)    
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ตารางที่ 4.3   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ  
ที่จัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2  ด้าน
สภาพการท างาน (n = 220) 

ปัจจัยการคงอยู่ด้านสภาพการท างาน   S.D. แปลค่า อันดับที่ 

1. บริเวณโรงเรียนมีภูมิสถาปัตย์ ความร่มร่ืน สวยงาม 3.75 0.88 มาก 5 
2.  บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 3.78 0.82 มาก 4 
3.  ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ 4.23 0.71 มาก 1 
4. ความสะดวกในการเบิกจ่ายวัสดุเพื่อจัดการเรียนการ
สอน 

3.34 1.11 ปานกลาง 10 

5. อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนมี
เพียงพอ 

3.49 0.99 ปานกลาง 9 

6. สภาพห้องเรียนมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

3.80 0.88 มาก 3 

7. ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมใช้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

3.51 0.94 มาก 8 

8. สภาพห้องปฏิบัติการเหมาะสมกับการเรียนการสอน 3.68 0.87 มาก 6 
9. จ านวนชั่วโมงการสอนในแต่ละสัปดาห์มีความ
เหมาะสม 

3.97 0.80 มาก 2 

10. โรงเรียนมีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย 3.61 0.98 มาก 7 
11. มีห้องประกอบการเรียนการสอนครบ 3.49 1.02 ปานกลาง 9 
รวม 3.70 0.70 มาก  

  จากตารางที่ 4.3  พบว่า  ตัวอย่างครูของโรงเรียนเอกชนในระบบมีความเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยการคงอยู่  ด้านสภาพการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.70) โดยมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสูงที่สุดและรองลงมาคือ  ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ (  = 4.23)  จ านวนชั่วโมงสอนใน
แต่ละสัปดาห์มีความเหมาะสม  (  = 3.97)  และสภาพห้องเรียนมีความเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  (   =  3.80)  ตามล าดับ  ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือความสะดวกในการเบิกจ่าย
วัสดุเพื่อจัดการเรียนการสอน  อยู่ในระดับปานกลาง (   =  3.34) 
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  ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเกี่ยวกับด้านสภาพการท างาน คือ โรงเรียนมี
นโยบายในการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน ให้มีความสะดวก
ปลอดภัย  สะอาด สวยงาม น่าอยู่น่าใช้   จัดให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียน และชุมชนใช้เป็นแหล่งวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมถึงการให้ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน เช่น การแต่งกาย  การใช้ปิยวาจา การใช้กริยามารยาท 
และการเอาใจใส่แก่ผู้เรียน  เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
โดยให้ครูที่รับผิดชอบการสอนแต่ละวิชาส ารวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการ
สอน  เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ พร้อมทั้งสรุปความต้องการเสนอผู้บริหารเพื่อจัดหาให้อย่าง
เพียงพอ  ปลูกฝังเน้นย้ าให้ครูทุกกลุ่มสาระต่างๆ  ให้ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า  และส่งเสริมให้น า
วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถน ากลับมาใช้อีก เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ     

ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2  ด้าน
ค่าตอบแทนการท างาน  (n = 220) 

ปัจจัยการคงอยู่ด้านค่าตอบแทนการท างาน  S.D. แปลค่า อันดับที่ 

1.  มีเงินเดือนประจ าและรายได้พิเศษอ่ืนๆ เพียงพอใน
การด ารงชีวิต 

2.88 0.93 ปานกลาง 4 

2.  เงินเดือนและรายได้พิเศษที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณ
งานที่ปฏิบัติอยู่ 

2.93 0.87 ปานกลาง 2 

3.   มีโอกาสที่จะได้ รับค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกจาก
เงินเดือน (เช่นโบนัส,ค่าสอนพิเศษ,ค่าเวรรถนักเรียน) 

2.90 0.99 ปานกลาง 3 

4.  ได้รับค่าตอบแทนพิเศษจากการท างานล่วงเวลา 2.02 1.06 น้อย 9 
5.  การขึ้นเงินเดือนมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 2.83 1.09 ปานกลาง 6 
6.  สามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่า

เดินทางเมื่อออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
2.79 1.18 ปานกลาง 7 
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ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ     
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2  ด้าน
ค่าตอบแทนการท างาน  (n = 220)  (ต่อ) 

ปัจจัยการคงอยู่ด้านค่าตอบแทนการท างาน  S.D. แปลค่า อันดับที่ 

7.  มีการให้รางวัลแก่ครูที่ท างานมานานกว่า 10 ปี 3.14 1.30 ปานกลาง 1 
8.  มีการให้รางวัลแก่ครูที่มีผลงานดีเด่นประจ าปี 2.86 1.25 ปานกลาง 5 
9.  ครูมีโอกาสได้ปรับค่าตอบแทนสูงขึ้นตามความสามารถ 2.90 1.12 ปานกลาง 3 
10. การให้ค่าตอบแทนหรือรางวัลเมื่อได้สร้างชื่อเสียงให้

โรงเรียน 
2.65 1.17 ปานกลาง 8 

รวม 2.79 0.85 ปานกลาง  

      จากตารางที่ 4.4  พบว่า  ตัวอย่างครูของโรงเรียนเอกชนในระบบมีความเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยการคงอยู่  ด้านค่าตอบแทนการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.79)  โดยมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุดและรองลงมาคือ  มีการให้รางวัลแก่ครูที่ท างานมานานกว่า 10 ปี ( =
3.14)  เงินเดือนและรายได้พิเศษที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่ปฏิบัติ ( =2.93)  มีโอกาสที่จะ
ได้รับค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกจากเงินเดือน เช่น โบนัส,ค่าสอนพิเศษ, ค่าเวรรถนักเรียน และข้อครูมี
โอกาสได้ปรับค่าตอบแทนสูงขึ้นตามความสามารถ  ( =2.90) ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การ
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษจากการท างานล่วงเวลา  อยู่ในระดับน้อย (   =  2.02) 
  ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเกี่ยวกับด้านค่าตอบแทนการท างาน  คือ 
โรงเรียนมี เกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี   ด้วยการประเมิน 3 ขั้นตอน
ประกอบด้วยให้ครูประเมินตนเอง  ผู้ช่วยผู้บริหาร/หัวหน้างานประเมินครู และผู้บริหารประเมินครู 
น าคะแนนทั้ง 3 ขั้นตอนมารวมกันและหาค่าเฉลี่ย  และยังมีองค์ประกอบอ่ืนอีก เช่น  พิจารณาจาก
การอุทิศตนต่อการปฏิบัติหน้าที่  การแต่งกาย การวางตัว บุคลิกภาพ กริยามารยาท  การได้รับ
มอบหมายงานพิเศษและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  ส่วนในการพิจารณาให้โบนัสหรือค่าตอบแทน
พิเศษ ได้ก าหนดเกณฑ์ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่โรงเรียนประกอบกับผลการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนด้วย โดยเมื่อครูท างานครบ 1-2 ปี ให้โบนัสทุกคนๆละ 1  เดือน ผู้ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 3 ปี 
ขึ้นไป ให้โบนัสอย่างน้อยตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปซึ่งขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของครูด้วย  และมีการ
ให้เงินพิเศษ ส าหรับครูที่มีผลงานดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  
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ตารางที่ 4.5  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ  
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2  ด้าน
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล  (n = 220) 

ปัจจัยการคงอยู่ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล     = S.D. แปลค่า อันดับที่ 

1. โรงเรียนให้บริการรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับ
บ้านพักหรือให้เงินช่วยค่าเดินทางไปกลับ 

1.35 1.13 น้อย 10 

2. โรงเรียนให้บริการด้านรักษาพยาบาล (การประกัน
สุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่รัฐจัด) 

3.22 1.12 ปานกลาง 3 

3. โรงเรียนมีที่พักอาศัยให้บริการแก่ครูและบุคลากร 2.02 1.18 น้อย 9 
4. โรงเรียนมีบริการอาหารกลางวันแก่ครูและบุคลากร 2.89 1.43 ปานกลาง 5 
5. โรงเรียนมีเงินกู้ยืมแก่ครูและบุคลากรเพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนในครอบครัว 
2.80 1.36 ปานกลาง 7 

6. โรงเรียนให้บริการเคร่ืองแบบแก่ครู 2.87 1.33 ปานกลาง 6 
7. โรงเรียนมีการจัดพัฒนาบุคลากรทุกปี 3.61 1.29 มาก 1 
8. โรงเรียนให้ทุนค่าเล่าเรียนบุตร(ทุนจากโรงเรียนเอง) 3.09 1.34 ปานกลาง 4 
9. โรงเรียนให้ทุนไปศึกษาต่อระดับสูงขึ้น 2.26 1.34 น้อย 8 
10. โรงเรียนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม

และสัมมนา 
3.50 1.33 มาก 2 

รวม 2.81 0.87 ปานกลาง  

               จากตารางที่ 4.5  พบว่า  ตัวอย่างครูของโรงเรียนเอกชนในระบบมีความเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยการคงอยู่  ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.81) 
โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุดและรองลงมาคือ  โรงเรียนมีการจัดพัฒนาบุคลากรทุกปี อยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.61) โรงเรียนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมและสัมมนา อยู่ในระดับ
มาก (  = 3.50)  โรงเรียนให้บริการด้านรักษาพยาบาล (การประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ
นอกเหนือจากที่รัฐจัด) อยู่ระดับปานกลาง (  = 3.22)  ตามล าดับ  ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ โรงเรียน
ให้บริการรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้านพักหรือให้เงินช่วยค่าเดินทางไปกลับ  อยู่ในระดับน้อย 
(   =  1.35) 
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             ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเกี่ยวกับด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล คือ 
โรงเรียนมีสวัสดิการให้แก่ครูโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมอ่ืนและอุปกรณ์การเรียนบุตรของครูทุก
คน  มีสวัสดิการประกันอุบัติเหตุให้กับครู และมีสวัสดิการเงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น การ
แต่งงาน งานบวช งานศพ และมีสวัสดิการเงินช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติภัยกับครอบครัว  มีแผนพัฒนา
ครูประจ าปี เช่น การพาครูไปทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ   ส่งครูเข้ารับการอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน เพื่อพัฒนาวิชาการของครูให้สามารถน ามาใช้ในโรงเรียนได้   รวมถึงการเชิญ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้เสริมทักษะในการเป็นครูที่ดี  
สร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงาน   
 
ตารางที่ 4.6  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ  

ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2   ด้าน
ความมั่นคงในการท างาน  (n = 220) 

ปัจจัยการคงอยู่ด้านความมั่นคงในการท างาน     = S.D. แปลค่า อันดับที่ 

1. ครูมีโอกาสได้รับการปรับเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น 2.76 1.21 ปานกลาง 9 
2.  ครูมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาต่อ 3.09 1.32 ปานกลาง 7 
3. ผู้บริหารสนับสนุนให้ได้ก้าวหน้าในต าแหน่ง    
หน้าที ่

3.06 1.27 ปานกลาง 8 

4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่มีหลักประกันในด้านความ
มั่นคงต่ออาชีพ 

3.29 1.03 ปานกลาง 6 

5. อาชีพครูสามารถท าให้ด ารงชีพอยู่ได้ตามสมควร 3.37 0.92 ปานกลาง 5 
6. การได้รับมอบหมายงานนอกเหนือจากการสอนท า
ให้รู้สึกภาคภูมิใจ 

3.56 1.01 มาก 3 

7. ผู้บริหารดูแลให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติงานที่มอบหมายให้ท า 

3.52 1.01 มาก 4 

8. โรงเรียนมีความมั่นคง 3.95 0.94 มาก 1 
9. โรงเรียนให้ความมั่นใจต่อการเป็นครูเอกชนที่
โรงเรียนนี้ 

3.60 1.18 มาก 2 

รวม 3.36 0.90 ปานกลาง  
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                จากตารางที่ 4.6  พบว่า  ตัวอย่างครูของโรงเรียนเอกชนในระบบมีความเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยการคงอยู่    ด้านความมั่นคงในการท างาน  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.36) โดย
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุดและรองลงมาคือ  โรงเรียนมีความมั่นคง อยู่ในระดับมาก (  = 3.95) 
โรงเรียนให้ความมั่นใจต่อการเป็นครูเอกชนที่โรงเรียนนี้  อยู่ในระดับมาก (  = 3.60)  และการ
ได้รับมอบหมายงานนอกเหนือจากการสอนท าให้รู้สึกภาคภูมิใจ อยู่ในระดับมาก (  =  3.56)  
ตามล าดับ  ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ครูมีโอกาสได้รับการปรับเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น อยู่ในระดับ      
ปานกลาง (   =  2.76) 
 ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเกี่ยวกับด้านความมั่นคงในการท างาน คือ
โรงเรียนมีการประกาศยกย่องครูและให้รางวัลเมื่อมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์  สร้าง
บรรยากาศในองค์กรให้มีความเป็นกัลยาณมิตร อยู่กันแบบครอบครัวที่อบอุ่น  มอบหมายงานให้
ตรงกับความรู้ความสามารถ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และให้ทุนการศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้ครูมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  ในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง 
โรงเรียนพิจารณาจากการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อุทิศเวลาให้กับงาน เป็นผู้ครองตน ครองคน 
และครองงาน การเป็นผู้ที่ไว้วางใจของผู้บริหาร 

ตารางที่ 4.7  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ  
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2 ด้าน
การมีส่วนร่วมในโรงเรียน   (n = 220) 

ปัจจัยการคงอยู่ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน     = S.D. แปลค่า อันดบัที่ 

1.  ครูมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการท างาน 3.51 0.93 มาก 3 
2.  ครูมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร 3.50 1.10 มาก 4 
3.  ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็น 3.37 1.10 ปานกลาง 8 
4.  ครูมีโอกาสเข้าร่วมจัดโครงสร้างการบริหารวิชาการ

ของโรงเรียน 
3.36 1.04 ปานกลาง 9 

5. โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 3.39 1.08 ปานกลาง 7 
6.  ผู้บริหารให้ความเป็นกันเองกับครูและบุคลากรอ่ืนๆ 3.82 0.92 มาก 1 
7.  ครูมีอ านาจตามหน้าที่การงานอย่างเต็มที่ 3.54 0.98 มาก 2 
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ตารางที่ 4.7  (ต่อ) 

ปัจจัยการคงอยู่ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน     = S.D. แปลค่า อันดบัที่ 

8.  ครูมีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถเข้าร่วมบริหารงาน
วิชาการโรงเรียน 

3.40 0.95 ปานกลาง 6 

9.  โรงเรียนมีระบบการบริหารงานอย่างชัดเจน 3.42 1.01 ปานกลาง 5 
10. การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
3.23 1.06 ปานกลาง 10 

รวม 3.45 0.85 ปานกลาง  

      จากตารางที่ 4.7  พบว่า  ตัวอย่างครูของโรงเรียนเอกชนในระบบมีความเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยการคงอยู่  ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.45) โดย
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุดและรองลงมาคือ ผู้บริหารให้ความเป็นกันเองกับครูและบุคลากรอ่ืนๆ 
อยู่ในระดับมาก (  = 3.82)  ครูมีอ านาจตามหน้าที่การงานอย่างเต็มที่อยู่ในระดับมาก (  = 3.54) 
ครูมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการท างาน อยู่ในระดับมาก  (  =  3.51)ตามล าดับ  ค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ใน
ระดับปานกลาง (   =  3.23) 
 ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน  คือ 
โรงเรียนให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโดยในทุกต้นภาคการศึกษาจะจัดให้มีการ
ประชุมทางวิชาการของโรงเรียนเพื่อให้ครูได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ และให้ครูแสดงความคิดเห็น 
เสนอปัญหาและข้อแนะน าในการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน 
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4.3  ตอนท่ี  3  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน 
 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ  ที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2 โดยใช้  t-test  จัดท าเป็น
ภาพรวม รายด้าน และรายข้อ น าเสนอในตารางที่ 4.8  ถึงตารางที่ 4.18  มีรายละเอียด ดังน้ี 

ตารางที่ 4.8   การเปรียบเทียบปัจจัยคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2 ในภาพรวมและรายด้าน จ าแนก
ตามเพศ 

ปัจจัยการคงอยู่ของ 
ครูโรงเรียนเอกชน 

ชาย 
(n = 40) 

หญิง 
(n = 180) t sig 

  S.D. 
  S.D. 

1.  ด้านสภาพการท างาน 3.50 0.90 3.74 0.64 -1.64 0.107 
2.  ด้านค่าตอบแทนการท างาน 2.83 0.88 2.78 0.85 0.29 0.775 
3.  ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 2.92 1.07 2.79 0.83 0.70 0.485 
4.  ด้านความมั่นคงในการท างาน 3.27 1.19 3.37 0.82 -0.55 0.587 
5.  ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน 3.31 1.04 3.49 0.80 -1.03 0.310 
รวม 3.17 0.92 3.24 0.67 -0.49 0.625 

            จากตารางที่ 4.8  พบว่า ตัวอย่างครูของโรงเรียนเอกชนในระบบมีความเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยการคงอยู่ จ าแนกตามเพศ   ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้าน
ทั้งเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

X X X 
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ตารางที่  4.9  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  จ าแนก
ตามกลุ่มอายุ  (n = 220) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน 
น้อยกว่า 31 ปี 

(n=70) 
31-40 ปี 
(n=82) 

มากกว่า 40 ปี 
(n=68) 

  S.D. 
  S.D. 

  S.D. 
1. ด้านสภาพการท างาน 3.59 0.73 3.85 0.67 3.62 .67 
2. ด้านค่าตอบแทนการท างาน 2.50 0.90 2.93 0.81 2.92 .80 
3. ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 2.48 0.94 2.93 0.85 3.02 .74 
4. ด้านความมั่นคงในการท างาน 2.90 0.94 3.59 0.85 3.54 .74 
5. ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน 3.19 0.90 3.58 0.82 3.57 .78 
รวม 2.95 0.79 3.38 0.67 3.34 .63 
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ตารางที่  4.10  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ            
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  
จ าแนกเป็นรายคู่ของภาพรวมกลุ่มอายุ  (n = 220)  

ด้านสภาพการท างาน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.196 
102.587 

2 
217 

1.598 
0.473 

3.381 .036 

รวม 105.783 219    
  ด้านค่าตอบแทนการท างาน      

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

8.466 
151.372 

2 
217 

4.233 
0.698 

6.069 .003 

รวม 159.838 219    
ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล      
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

11.896 
155.393 

2 
217 

5.948 
0.716 

8.306 .000 

รวม 167.289 219    
ด้านความมั่นคงในการท างาน      

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

21.042 
155.805 

2 
217 

10.521 
0.718 

14.65
3 

.000 

รวม 176.847 219    
ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน      

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

6.906 
150.701 

2 
217 

3.453 
0.694 

4.972 .008 

รวม            157.607 219    
ภาพรวม      

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

8.206 
105.623 

2 
217 

4.103 
0.487 

8.429 .000 

รวม 113.829 219    
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       จากตารางที่ 4.10  พบว่า ตัวอย่างครูของโรงเรียนเอกชนในระบบตามกลุ่มอายุ  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่  ในภาพรวมมีคะแนนของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับด้านค่าตอบแทนการท างาน  ด้านสวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูล  ด้านความมั่นคงในการท างาน และด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน  ส่วนด้าน
สภาพการท างาน  พบว่าไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.11   การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ      

ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2  
จ าแนกเป็นรายคู่ของภาพรวมกลุ่มอายุ   

อายุ 
  

ผลต่างภาพรวม 
น้อยกว่า 31 ปี 

2.95 
31 - 40 ปี 

3.34 
มากกว่า 40 ปี 

3.38 
น้อยกว่า 31 ปี     2.95  0.39** 0.43** 
31 – 40 ปี 3.34   0.04 
มากกว่า 40 ปี 3.38    
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 4.11   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ในภาพรวม 
พบว่า ตัวอย่างครูของโรงเรียนเอกชนในระบบที่มีอายุน้อยกว่า 31 ปี มีความคิดเห็น แตกต่างจากผู้ที่
มีอายุ 31 – 40 ปี และผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นอกนั้นพบว่า
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.12   การเปรียบเทียบรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน          
ในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  
เขต 2  ด้านค่าตอบแทนการท างาน ในกลุ่มอายุแตกต่างกัน 3 กลุ่ม    

อายุ 
  

ผลต่างด้านค่าตอบแทนการท างาน 
น้อยกว่า 31 ปี 

2.50 
31 - 40 ปี 
2.92 

มากกว่า 40 ปี 
2.93 

น้อยกว่า 31 ปี     2.50  0.42** 0.43** 
31 – 40 ปี 2.92   0.01 
มากกว่า 40 ปี 2.93    
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

           จากตารางที่  4.12   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ด้าน
ค่าตอบแทนการท างาน พบว่า ตัวอย่างครูของโรงเรียนเอกชนในระบบที่มีอายุน้อยกว่า 31 ปี มี
ความคิดเห็น แตกต่างจากผู้ที่มีอายุ 31 – 40 ปี และผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  นอกนั้นพบว่าไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.13   การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2  ด้าน
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ในกลุ่มอายุแตกต่างกัน 3 กลุ่ม    

อายุ 
  

ผลต่างด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
น้อยกว่า 31 ปี 

2.48 
31 - 40 ปี 
2.93 

มากกว่า 40 ปี 
3.02 

น้อยกว่า 31 ปี     2.48  0.45** 0.54** 
31 – 40 ปี 2.93   0.09** 
มากกว่า 40 ปี 3.02    
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
            จากตารางที่  4.13  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ด้าน
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล  พบว่า ตัวอย่างครูของโรงเรียนเอกชนในระบบที่มีอายุน้อยกว่า 31 
ปี มีความคิดเห็น แตกต่างจากผู้ที่มีอายุ 31 – 40 ปี และผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  นอกนั้นพบว่าไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.14   การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2  ด้าน
ความมั่นคงในการท างาน ในกลุ่มอายุแตกต่างกัน 3 กลุ่ม    

อายุ 
  

ผลต่างด้านความมั่นคงในการท างาน 
น้อยกว่า 31 ปี 

2.90 
31 - 40 ปี 
3.54 

มากกว่า 40 ปี 
3.59 

น้อยกว่า 31 ปี     2.90  0.64** 0.69** 
31 – 40 ปี 3.54   0.05 
มากกว่า 40 ปี 3.59    
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

        จากตารางที่ 4.14  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ด้านความ
มั่นคงในการท างาน พบว่า ตัวอย่างครูของโรงเรียนเอกชนในระบบที่มีอายุน้อยกว่า 31 ปี มีความ
คิดเห็น แตกต่างจากผู้ที่มีอายุ 31 – 40 ปี และผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  นอกนั้นพบว่าไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.15   การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2  ด้าน
การมีส่วนร่วมในโรงเรียน ในกลุ่มอายุแตกต่างกัน 3 กลุ่ม    

อายุ 
  

ผลต่างด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน 
น้อยกว่า 31 ปี 

3.19 
31 - 40 ปี 

3.57 
มากกว่า 40 ปี 

3.58 
น้อยกว่า 31 ปี     3.19  0.38** 0.39** 
31 – 40 ปี 3.57   0.01 
มากกว่า 40 ปี 3.58    
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
           จากตารางที่ 4.15  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ด้านการมี
ส่วนร่วมในโรงเรียน  พบว่า ตัวอย่างครูของโรงเรียนเอกชนในระบบที่มีอายุน้อยกว่า 31 ปี มีความ
คิดเห็น แตกต่างจากผู้ที่มีอายุ 31 – 40 ปี และผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  นอกนั้นพบว่าไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.16   การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2 ในกลุ่ม
ประสบการณ์แตกต่างกัน 3 กลุ่ม (n = 220) 

ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน 
น้อยกว่า 5 ป ี

(n=80) 
5-10 ป ี
(n=66) 

มากกว่า 10 ปี 
(n=74) 

  S.D. 
  S.D. 

  S.D. 
1. ด้านสภาพการท างาน 3.61 0.70 3.68 0.66 3.80 0.71 
2. ด้านค่าตอบแทนการท างาน 2.54 0.90 2.81 0.80 3.05 0.78 
3. ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 2.45 0.94 2.82 0.76 3.19 0.73 
4. ด้านความมั่นคงในการท างาน 2.97 0.95 3.48 0.83 3.66 0.75 
5. ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน 3.21 0.89 3.52 0.79 3.66 0.80 
รวม 2.97 0.77 3.27 0.64 3.47 0.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 62 

ตารางที่  4.17   การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2 
จ าแนกเป็นรายคู่ของภาพรวมของกลุ่มประสบการณ์ (n = 220)  

ด้านสภาพการท างาน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.380 
104.403 

2 
217 

0.690 
0.481 

1.435 .240 

รวม 105.783 219    
ด้านค่าตอบแทนในการท างาน      

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

10.129 
149.709 

2 
217 

5.064 
0.690 

7.341 .001 

รวม 159.838 219    
ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล      
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม   

21.32 
145.97 

2 
217 

10.66 
0.67 

15.85 .000 

รวม 167.29 219    
ด้านความมั่นคงในการท างาน      

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

19.755 
157.092 

2 
217 

9.877 
0.724 

13.644 .000 

รวม 176.847 219    
ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน      

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

8.159 
149.449 

2 
217 

4.079 
0.689 

5.923 .003 

รวม 157.607 219    
ภาพรวม      

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

9.996 
103.833 

2 
217 

4.998 
0.478 

10.445 
 

.000 

รวม 113.829 219    
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       จากตารางที่ 4.17 พบว่า ตัวอย่างครูของโรงเรียนเอกชนในระบบตามกลุ่มประสบการณ์  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ ในภาพรวมมีคะแนนของค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับด้านค่าตอบแทนการท างาน ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
ด้านความมั่นคงในการท างานและด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน  ส่วนด้านสภาพการท างาน พบว่า
ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.18    การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2  
จ าแนกเป็นรายคู่ของภาพรวมของกลุ่มประสบการณ์ 

ประสบการณ์ 
  

ผลต่างภาพรวม 
น้อยกว่า 5 ปี  

2.97 
5 – 10 ป ี
3.27 

มากกว่า 10 ปี 
3.47 

น้อยกว่า 5 ปี     2.97  0.3 0.5** 
5 – 10 ปี 3.27   0.2 
มากกว่า 10 ปี 3.47    
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
              จากตารางที่ 4.18  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ในภาพรวม  
พบว่า  ตัวอย่างครูของโรงเรียนเอกชนในระบบที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็น
แตกต่างจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นอกนั้นพบว่า
ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่  4.19  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ      
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2                  
ด้านค่าตอบแทนการท างาน ในกลุ่มประสบการณ์แตกต่างกัน 3 กลุ่ม 

ประสบการณ์ 
  

ผลต่างด้านค่าตอบแทนการท างาน 
น้อยกว่า 5 ปี  

2.54 
5 – 10 ป ี

2.81 
มากกว่า 10 ปี 

3.05 
น้อยกว่า 5 ปี     2.54  0.27 0.51** 
5 – 10 ปี 2.81   0.24 
มากกว่า 10 ปี 3.05    
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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           จากตารางที่  4.19  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ด้าน
ค่าตอบแทนการท างาน  พบว่า  ตัวอย่างครูของโรงเรียนเอกชนในระบบที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 
ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
นอกนั้นพบว่าไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่  4.20  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ      
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2                  
ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ในกลุ่มประสบการณ์แตกต่างกัน 3 กลุ่ม 

ประสบการณ์ 
  

ผลต่างด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
น้อยกว่า 5 ปี  

2.45 
5 – 10 ป ี

2.82 
มากกว่า 10 ปี 

3.19 
น้อยกว่า 5 ปี     2.45  0.37 0.74** 
5 – 10 ปี 2.82   0.37 
มากกว่า 10 ปี 3.19    
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
           จากตารางที่  4.20  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ด้าน
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล  พบว่า  ตัวอย่างครูของโรงเรียนเอกชนในระบบที่มีประสบการณ์
น้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  นอกนั้นพบว่าไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่  4.21  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ     
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2   
ด้านความมั่นคงในการท างาน ในกลุ่มประสบการณ์แตกต่างกัน 3 กลุ่ม 

ประสบการณ์ 
  

ผลต่างความมั่นคงในการท างาน 
น้อยกว่า 5 ปี  

   2.97 
5 – 10 ป ี
3.48 

มากกว่า 10 ปี 
3.66 

น้อยกว่า 5 ปี     2.97  0.51** 0.69** 
5 – 10 ปี 3.48   0.18 
มากกว่า 10 ปี 3.66    
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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          จากตารางที่ 4.21  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ด้านความ
มั่นคงในการท างาน  พบว่า  ตัวอย่างครูของโรงเรียนเอกชนในระบบที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี 
มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ที่มีประสบการณ์ 5 – 10 ปี และผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นอกนั้นพบว่าไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่  4.22   การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2   
ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน ในกลุ่มประสบการณ์แตกต่างกัน 3 กลุ่ม 

ประสบการณ์ 
  

ผลต่างด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน 
น้อยกว่า 5 ปี  

 3.21 
5 – 10 ป ี
3.52 

มากกว่า 10 ปี 
3.66 

น้อยกว่า 5 ปี     3.21  0.31 0.45** 
5 – 10 ปี 3.52   0.14 
มากกว่า 10 ปี 3.66    
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

           จากตารางที่ 4.22  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ด้านการมี
ส่วนร่วมในโรงเรียน  พบว่า  ตัวอย่างครูของโรงเรียนเอกชนในระบบที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี 
มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
นอกนั้นพบว่าไม่แตกต่างกัน 
 
4.4  ตอนท่ี  4  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 การวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะของปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  วิเคราะห์
โดยใช้ความถี่และร้อยละ  ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ 
จ านวน  58  คน จากตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 220 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.36   ผู้วิจัยได้แจกแจง
และสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีลักษณะใกล้เคียงและคล้ายกัน   น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ ดังปรากฏในตารางที่ 4.23  ถึงตารางที่ 4.32  ดังนี ้
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ตารางที่  4.23  ปัญหาด้านสภาพการท างานของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2   

ปัญหาของครูด้านสภาพการท างาน ความถี่ 
1. จ านวนชั่วโมงในการสอนต่อสัปดาห์มากเกินไปและไม่เท่าเทียมกัน 21 
2. ช่วงปิดภาคเรียนไม่มีวันหยุดให้ครูนอกจากเสาร์-อาทิตย์ 18 
3. สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอและไม่ตรงตามต้องการ 15 
4. จ านวนนักเรียนต่อห้องมากเกินไปไม่สมดุลกับห้องยากต่อการจัด 
    กิจกรรมการเรียนการสอน 

12 

5. ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ เช่น ห้องคอมฯ ห้องดนตรี-นาฎศิลป์ 10 

        จากตารางที่ 4.23  ปัญหาที่พบมากที่สุดคือจ านวนชั่วโมงในการสอนต่อสัปดาห์มาก
เกินไปและไม่เท่าเทียมกัน จ านวน 21 คน รองลงมาเป็นปัญหาช่วงปิดภาคเรียนไม่มีวันหยุดให้ครู
นอกจากเสาร์-อาทิตย์  จ านวน 18 คน ปัญหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอและไม่ตรง
ตามต้องการ จ านวน 15 คน ปัญหาจ านวนนักเรียนต่อห้องมากเกินไปไม่สมดุลกับขนาดห้อง ยาก
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 12 คน และปัญหาปฏิบัติการไม่เพียงพอ เช่น ห้อง
คอมพิวเตอร์  ห้องดนตรี – นาฏศิลป์ จ านวน 10 คน  
 
ตารางที่  4.24  ข้อเสนอแนะด้านสภาพการท างานของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2   

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. ควรจัดแบ่งคาบการสอนแต่ละคนให้เหมาะสมและใกล้เคียงกัน 15 
2. ในช่วงปิดภาคเรียน ควรมีวันหยุดให้ครูเพื่อค้นคว้าหาความรู้และเตรียม 
     การสอนให้ดียิ่งขึ้น 

13 

3. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอและตรงกับความต้องการ 11 
4. ควรรับนักเรียนแต่ละห้องอย่างเหมาะสมและสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน 8 
5. จัดให้มีห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 

      จากตารางที่ 4.24  ครูโรงเรียนเอกชนได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ควรจัดแบ่ง
คาบการสอนแต่ละคนให้เหมาะสมและใกล้เคียงกัน จ านวน 15 คน  ในช่วงปิดภาคเรียนควรมี
วันหยุดให้ครูเพื่อค้นคว้าหาความรู้และเตรียมการสอนให้ดียิ่งขึ้น จ านวน 13 คน  ควรจัดสรร
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งบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอและตรงกับความต้องการ จ านวน 11 คน ควรรับนักเรียนแต่ละ
ห้องอย่างเหมาะสมและสะดวกในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 8 คน   และจัดให้มี
ห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนสอน จ านวน 3 คน  
 
ตารางที่  4.25  ปัญหาด้านค่าตอบแทนการท างานของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2   

ปัญหาของครูด้านค่าตอบแทนการท างาน ความถี่ 
1.  ไม่มีค่าตอบแทนพิเศษช่วงปิดเทอม ค่าตอบแทนการสอนพิเศษน้อยและ 
      ไม่ยุติธรรม 

39 

2.   เงินเดือนน้อย ไม่มีเกณฑ์และมาตรฐานที่ชัดเจนในการขึ้นเงินเดือน 
      และขึ้นค่าตอบแทน 

24 

      จากตารางที่ 4.25  ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ไม่มีค่าตอบแทนพิเศษในช่วงปิดเทอม  เช่น 
ค่าตอบแทนวันหยุดช่วงปิดเทอม  ค่าตอบแทนการสอนพิเศษน้อยและไม่ยุติธรรม จ านวน 39 คน  
และเงินเดือนน้อย ไม่มีเกณฑ์และมาตรฐานที่ชัดเจนในการขึ้นเงินเดือน   และขึ้นค่าตอบแทน 
จ านวน 24 คน   
 
ตารางที่ 4.26  ข้อเสนอแนะด้านค่าตอบแทนการท างานของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัด 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2   

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1.  ควรมีเกณฑ์การพิจารณาให้เงินเดือนและเงินค่าตอบแทนที่ชัดเจน และเป็น  
     มาตรฐาน และเพิ่มเงินเดือนครูให้สูงขึ้นเพียงพอต่อการด ารงชีพในสภาพปัจจุบัน 

34 

2.  ควรเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษให้มากกว่านี้โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะ 
     ช่วงปิดเทอมควรเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และควรมีโบนัสประจ าปี 

19 

        จากตารางที่ 4.26  ครูโรงเรียนเอกชนได้เสนอแนะว่า ควรมีเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือน
และเงินค่าตอบแทนที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน  และเพิ่มเงินเดือนให้สูงขึ้นเพียงพอต่อการด ารงชีพใน
สภาพปัจจุบัน จ านวน 34 คน   และควรเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษให้มากกว่านี้โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมควรเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และควรมีโบนัสประจ าปี จ านน 19 คน  
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ตารางที่  4.27  ปัญหาด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2  

ปัญหาของครูด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ความถี่ 
1.  โรงเรียนให้ผ้าเพื่อตัดชุดฟอร์มแต่ต้องจ่ายค่าตัดเย็บเอง 9 
2.  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลน้อยเกินไปและครอบคลุมไม่ทั่วถึง 8 
3.  ค่าเทอม ค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เบิกได้ล่าช้า 7 
4.  ไม่มีสวัสดิการกองทุนเงินช่วยเหลือครูเมื่อขัดสน 6 
5.  ไม่มีเบี้ยขยัน เพราะบางคนไม่เคยลา หรือมาสายเลย 5 
6.  รายการอาหารกลางวันซ้ า ๆ กัน 4 

    จากตารางที่ 4.27  ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ โรงเรียนให้ผ้าเพื่อตัดชุดฟอร์มแต่ต้องจ่ายค่า
ตัดเย็บเอง จ านวน 9 คน  รองลงมาเป็นปัญหา สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลน้อยเกินไปและ
ครอบคลุมไม่ทั่วถึง จ านวน  8  คน  ค่าเทอม ค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล เบิกได้ล่าช้า  
จ านวน  7  คน ไม่มีสวัสดิการกองทุนเงินช่วยเหลือครูเมื่อขัดสน จ านวน 6 คน  ไม่มีเบี้ยขยัน เพราะ
บางคนไม่เคยลาหรือมาสายเลย  จ านวน 5 คน  และรายการอาหารกลางวันซ้ า ๆ กัน จ านวน  4  คน  
 
ตารางที่ 4.28  ข้อเสนอแนะด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ    

ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2  

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1.  ควรให้ชุดฟอร์มโรงเรียนเป็นสวัสดิการฟรีปีละ 1-2 คร้ัง 9 
2. ควรมีเงินส ารองค่ารักษาพยาบาล  ค่าเล่าเรียนบุตรให้เบิกก่อนในระหว่าง 
    รอเบิกจากราชการ และมีส่วนลดเล่าเรียนบุตร 

8 

3. รายการอาหารกลางวันที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนบ้าง 7 
4. โรงเรียนควรมีสวัสดิการให้เพียงพอ เช่นการให้ทุนกู้ยืม 7 
5.  ควรขยายวงเงินค่ารักษาพยาบาลประจ าปีและครอบคลุมสมาชิก 
    ในครอบครัว 

7 

6.  ควรมีโบนัส เบี้ยขยัน เป็นก าลังใจ 6 

      จากตารางที่ 4.28  ครูโรงเรียนเอกชนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูล โดยควรให้ชุดฟอร์มโรงเรียนเป็นสวัสดิการฟรีปีละ 1-2 คร้ัง จ านวน 9 คน  ควรมีเงินส ารอง
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ค่ารักษาพยาบาล  ค่าเล่าเรียนบุตรให้เบิกก่อนในระหว่างรอเบิกจากราชการ และมีส่วนลดเล่าเรียน
บุตร  จ านวน  8  คน  รายการอาหารกลางวันที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนบ้าง   จ านวน  7  คน   
โรงเรียนควรมีสวัสดิการให้เพียงพอ เช่นการให้ทุนกู้ยืม   จ านวน  7  คน    ควรขยายวงเงินค่า
รักษาพยาบาลประจ าปีและครอบคลุมสมาชิกในครอบครัว  จ านวน  7  คน   ควรมีโบนัส เบี้ยขยัน 
เป็นก าลังใจ  จ านวน  6  คน  
 
ตารางที่  4.29   ปัญหาด้านความมั่นคงในการท างานของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2  

ปัญหาของครูด้านความมั่นคงในการท างาน ความถี่ 
1. ไม่มีความมั่นคงในอาชีพ การให้ออก การเปลี่ยนงาน ไม่มี 
      หลักเกณฑ์ที่แน่นอนขึ้นอยู่กับเจ้าของโรงเรียน 

11 

2.  ไม่มีโอกาสก้าวหน้า ไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเอง 4 

        จากตารางที่ 4.29  ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ไม่มีความมั่นคงในอาชีพ การให้ออก การ
เปลี่ยนงาน ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนขึ้นอยู่กับเจ้าของโรงเรียน  จ านวน  11 คน  และไม่มีโอกาส
ก้าวหน้า ไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเอง จ านวน 4 คน  
 
ตารางที่ 4.30  ข้อเสนอแนะด้านความมั่นคงในการท างานของครูโรงเรียนเอกชนในระบบที่จัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2  

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. โรงเรียนควรมีกฎเกณฑ์ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอนในการบรรจุ   
     ให้ออก การลา เป็นเหตุและผลมากกว่าการใช้อารมณ์ในการพิจารณา 

5 

2.  ควรสร้างแรงจูงใจด้านต่างๆ ให้โอกาสครูได้พัฒนาตนเอง รวมทั้ง  
      มอบหมายงานให้ชัดเจน 

4 

           จากตารางที่ 4.30 พบว่า ครูโรงเรียนเอกชนได้เสนอให้โรงเรียนควรมีกฎเกณฑ์ชัดเจน 
ขั้นตอนที่แน่นอนในการบรรจุ  ให้ออก การลา เป็นเหตุและผลมากกว่าการใช้อารมณ์ในการ
พิจารณา จ านวน  5  คน  ควรสร้างแรงจูงใจด้านต่างๆ ให้โอกาสครูได้พัฒนาตนเอง รวมทั้ง
มอบหมายงานให้ชัดเจน  จ านวน  4  คน   
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ตารางที่  4.31   ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียนของครูโรงเรียนเอกชนในระบบที่จัดการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2  

ปัญหาของครูการมีส่วนร่วมในโรงเรียน ความถี่ 
1.  ครูขาดโอกาสแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการ 9 
2.  ผู้บริหารมีอ านาจตัดสินใจเพียงคนเดียว 4 

       จากตารางที่ 4.31  ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ  ครูขาดโอกาสแสดงความคิดเห็นในการ
บริหารงานวิชาการ จ านวน 9 คน   และปัญหาผู้บริหารมีอ านาจตัดสินใจเพียงคนเดียว จ านวน 4  
คน  
 
ตารางที่  4.32  ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียนของครูโรงเรียนเอกชนในระบบที่จัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2  

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. ผู้บริหารควรรับฟังการคิดเห็นของสมาชิกและใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 8 
2. ควรให้ครูมีส่วนร่วมพิจารณาแบบเรียน 6 

 

           จากตารางที่ 4.32  พบว่า ครูโรงเรียนเอกชนได้เสนอแนะให้ผู้บริหารควรรับฟังความ
คิดเห็นของสมาชิกและให้ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ จ านวน  8 คน   และควรให้ครูมีส่วนร่วมใน
การพิจารณาแบบเรียน จ านวน  6  คน  
  

DPU



 
 

บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
        การวิจัยเร่ืองปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ  ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการคงอยู่ของ
ครูโรงเรียนเอกชน  เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการคงอยู่ของโรงเรียนเอกชน โดยจ าแนกตามเพศ  อายุ  
และประสบการณ์ท างาน เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนที่
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   
วิธีด าเนินการวิจัย 
       ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่มีครูลาออกไม่เกิน
ร้อยละ 10 ในปีการศึกษา 2551 รวม 7 โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์  และ
กลุ่มครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่มีสถิติครูลาออกไม่เกินร้อยละ 10  ในปีการศึกษา 2551 รวม 7 
โรงเรียน จ านวน 566 คน  น ามาเทียบกับตารางส าเร็จรูปของ  Krejcie and Morgan ได้ตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย 226  คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์และแปล
ผลข้อมูลซึ่งใช้ค่าสถิติ  โดยการแจกจางความถี่ (Freauency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย    ( )  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า  t-test  และค่า F-test  (ANOVA)  ทดสอบรายคู่ตามวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)  โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  น าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้
น าเสนอในรูปตารางและความเรียง 
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5.1  สรุปผลการวิจัย  
 ผลการศึกษา ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพการท างาน ด้าน
ค่าตอบแทนการท างาน ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ด้านความมั่นคงในการท างาน และ
ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน สรุปผลการวิจัยได้  ดังนี ้
 5.1.1  ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นครูโรงเรียนเอกชนในระบบที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  ปีการศึกษา 2551  จ านวน  220  คน  จาก
แบบสอบถามที่ส่งไปจ านวนทั้งสิ้น 226 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.35  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
81.82 ในขณะที่เพศชาย ร้อยละ 18.18   ส่วนอายุทั้ง 3 กลุ่มอายุ  และประสบการณ์ทั้ง  3 กลุ่ม
ประสบการณ์ มีจ านวนพอๆ กัน   ครูส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ร้อยละ 
95.45  เป็นครูอยู่ในโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1,001 คนขึ้นไป ร้อยละ 79.55   
 5.1.2  ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2  พบว่า ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบทั้ง  5 
ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีด้านสภาพการท างานอยู่ในระดับมาก  ส่วนด้านอ่ืนๆ  
อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
 1)  ด้านสภาพการท างาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่เป็น
ปัจจัยให้ครูคงอยู่ในโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาเรียงตามล าดับ คือ ข้อห้องเรียนมีแสง
สว่างเพียงพอ   ข้อจ านวนชั่วโมงการสอนในแต่ละสัปดาห์มีความเหมาะสม  และข้อสภาพ
ห้องเรียนมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก  ส่วน
ข้อความสะดวกในการเบิกจ่ายวัสดุเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในอันดับสุดท้ายแต่มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระดับปานกลาง  
 ในขณะที่ผู้บริหารโรงเรียนก็มีนโยบายในการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้เอ้ือต่อ
การเรียนการสอน มีความปลอดภัย มีความมั่นคงแข็งแรง สะอาด สวยงาม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
รวมถึงการปลูกฝังให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น การแต่งกาย การ
ใช้วาจา กริยามารยาท และการเอาใจใส่นักเรียน  
 2)  ด้านค่าตอบแทนในการท างาน  ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า  ข้อที่เป็นปัจจัยให้ครูคงอยู่ในโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาเรียงตามล าดับ คือ ข้อ
มีการให้รางวัลแก่ครูที่ท างานมานานกว่า 10 ปี   ข้อเงินเดือนและรายได้พิเศษที่ได้รับเหมาะสมกับ
ปริมาณงานที่ปฏิบัติอยู่    ข้อมีโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกจากเงินเดือน (เช่น โบนัส, 
ค่าสอนพิเศษ) และข้อครูมีโอกาสได้ปรับค่าตอบแทนสูงขึ้นตามความสามารถ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับ
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ปานกลาง  ส่วนข้อได้รับค่าตอบแทนพิเศษจากการท างานล่วงเวลา อยู่อันดับสุดท้ายมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระดับน้อย 
 ในขณะที่ผู้บริหารโรงเรียนได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การให้
โบนัส รวมถึงการให้ค่าตอบแทนพิเศษในโอกาสต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับครูทุกคน  
 3)  ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ข้อที่เป็นปัจจัยให้ครูคงอยู่ในโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาเรียงตามล าดับ คือ  
ข้อโรงเรียนมีการจัดพัฒนาบุคลากรทุกปี   ข้อโรงเรียนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม
และสัมมนา  และข้อโรงเรียนให้บริการด้านรักษาพยาบาล (การประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ
นอกเหนือจากที่รัฐจัด)  ส่วนข้อโรงเรียนให้บริการรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้านพักหรือให้เงิน
ช่วยค่าเดินทางไป-กลับ อยู่อันดับสุดท้ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับน้อย   
 ในขณะที่ผู้บริหารโรงเรียนได้จัดมีสวัสดิการส าหรับครูด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาอ่ืนและอุปกรณ์การเรียนบุตรครูทุกคน มีการพัฒนาครูประจ าปี เช่น การส่งครูเข้ารับการ
อบรมทางวิชาการกับหน่วยงานอื่นๆ การพัฒนาบุคลากรนอกสถานที่ทุกปี   
 4)  ด้านความมั่นคงในการท างาน  ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่เป็นปัจจัยให้ครูคงอยู่ในโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาเรียงตามล าดับ คือ   ข้อ
โรงเรียนมีความมั่นคง  ข้อโรงเรียนให้ความมั่นใจต่อการเป็นครูเอกชนที่โรงเรียนนี้  ข้อการได้รับ
มอบหมายงานนอกเหนือจากการสอนท าให้รู้สึกภาคภูมิใจ  ส่วนข้อครูมีโอกาสได้รับการปรับเลื่อน
ต าแหน่งให้สูงขึ้น อยู่อันดับสุดท้ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง   
 ในขณะที่ผู้บริหารโรงเรียน ได้มีการสร้างแรงจูงใจให้ครูมีความมั่นใจในความมั่นคง
ของอาชีพครู โดยมีการยกย่องครูที่มีผลงานดีเด่น ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียน สร้างบรรยากาศของ
องค์กรให้เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน การพิจารณาความดีความชอบเลื่อนต าแหน่งมีกฎเกณฑ์
การเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อุทิศเวลาให้กับงานเป็นผู้ครองตนครองคนและครองงาน  
 5)  ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน  ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่เป็นปัจจัยให้ครูคงอยู่ในโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาเรียงตามล าดับ คือ ข้อ
ผู้บริหารให้ความเป็นกันเองกับครูและบุคลากรอ่ืนๆ  ข้อครูมีอ านาจตามหน้าที่การงานอย่างเต็มที่   
ข้อครูมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการท างาน  ส่วนข้อการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  อยู่อันดับสุดท้ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง    
 ในขณะที่ผู้บริหารโรงเรียน ได้ก าหนดให้มีการประชุมทางวิชาการของโรงเรียนทุกภาค
การศึกษา เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติงาน รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาการปฏิบัติและ
แนะแนวทางการแก้ไข เพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน 
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 5.1.3 การเปรียบเทียบปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  จ าแนกตาม เพศ อายุ และ
ประสบการณ์  สรุปได้ดังนี ้
        1)  ครูทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจยัการคงอยู่ทั้งในภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามข้อสมมุติฐาน 
 2)  ครูที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ของครูแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เป็นไปตามสมมติฐาน คือครูที่มีอายุน้อยกว่า 31 ปี  มีความคิดเห็น
แตกต่างกับครูที่มีอายุตั้งแต่  31  ขึ้นไป  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   โดยด้านสวัสดิการ
และประโยชน์เกื้อกูล  ครูทั้ง 3 กลุ่มอายุมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
ด้านค่าตอบแทนการท างาน   ด้านความมั่นคงในการท างาน   ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน ครูที่มี
อายุน้อยกว่า 31 ปี มีความเห็นแตกต่างจากครูที่มีอายุตั้งแต่ 31  ปีขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  ส่วนกลุ่มอายุอื่นและด้านสภาพการท างานครูมีความเห็นไม่แตกต่างกัน 
 3)  ครูที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ของครูแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เป็นไปตามสมมติฐาน คือครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5  ปี  
มีความคิดเห็นแตกต่างกับครูที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
โดยด้านความมั่นคงในการท างาน ครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี มีความเห็นแตกต่างจากครูที่มี
ประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ด้านค่าตอบแทนการท างาน   
ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล   ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน ครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
5 ปี มีความเห็นแตกต่างจากครูที่มีประสบการณ์มากกว่า 10  ปี  ส่วนกลุ่มประสบการณ์อ่ืนและด้าน
สภาพการท างานมีความเห็นไม่แตกตา่งกัน 
 5.1.4  การวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  พบว่า ครูที่เห็นว่า
การปฏิบัติงานมีปัญหา ส่วนใหญ่เป็นครูที่มีอายุน้อย พึ่งเข้าท างานใหม่ ผลตอบแทนการท างานด้าน
ต่างๆ อาจจะยังไม่เป็นที่พอใจของครู  จึงได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงการสอนต่อสัปดาห์
มากเกินไป  ช่วงปิดภาคเรียนได้หยุดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่
เพียงพอ  และยังให้ค่าตอบแทนน้อยและไม่ยุติธรรม  ไม่มีมาตรฐานกฎเกณฑ์การพิจารณาขึ้น
เงินเดือนและค่าตอบแทน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลน้อยเกินไปไม่ครอบคลุมและการเบิกจ่าย
ล่าช้า  ไม่มีความมั่นคงในอาชีพ การให้ออกจากงาน การเปลี่ยนงานมีหลักเกณฑ์ที่ไม่แน่นอน  ขาด
โอกาสแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน   พร้อมทั้งครู
โรงเรียนเอกชนได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ สรุปได้ว่า  โรงเรียนจะต้องมีกฎเกณฑ์ต่างๆ  ไม่
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ว่าจะเป็นการพิจารณาความเหมาะสมของชั่วโมงการสอนของครูแต่ละคน  ต้องสร้างความมั่นใจให้
ครูว่าจะมีความมั่นคงด้วยการมีกฎ  ระเบียบ ในการพิจารณาความดีความชอบ การพิจารณา
ปรับเปลี่ยนงาน การเลื่อนต าแหน่ง  การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม   โรงเรียนควรจัด
ให้มีกองทุนเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร  ให้ครูสามารถเบิกเงินสด
จากโรงเรียนได้ทันที โดยโรงเรียนเบิกจากราชการมาทดแทนภายหลัง รวมถึงการให้ครูมีโอกาสได้
แสดงความคิดเห็นในการบริหารงานด้านวิชาการให้เกิดผลดีต่อกระบวนการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
5.2  อภิปรายผล 
           การศึกษาปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  จากการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียน 
จ านวน 7 คน และครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบ จ านวน  220 คน เป็นเพศหญิงมากที่สุดร้อยละ 
81.82   อายุทั้ง 3 กลุ่มอายุ  และประสบการณ์ทั้ง 3 กลุ่มประสบการณ์ มีจ านวน      พอๆ กัน  และ
น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 5.2.1  การศึกษาปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพการท างาน ด้าน
ค่าตอบแทนการท างาน ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ด้านความมั่นคงในการท างาน และ
ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน  พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านสภาพการท างาน
อยู่ในระดับมาก  ส่วนด้านอ่ืนๆ อยู่ระดับปานกลาง และด้านค่าตอบแทนมีระดับคะแนนเฉลี่ยน้อย
ที่สุด   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความจ าเป็นในด ารงชีวิต ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่สภาพการ
ท างานยังเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ครูโรงเรียนเอกชน สามารถด ารงอาชีพครูได้   เมื่อพิจารณารายได้
พบว่า 
           1)  ด้านสภาพการท างาน อยู่ในระดับมาก (  =  3.70) ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะครูโรงเรียน
เห็นว่า โรงเรียนเอกชนมีความพร้อม  ทุกด้านไม่ว่าจะเป็น อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม  อุปกรณ์
การเรียนการสอน การจัดชั่วโมงการสอนที่เหมาะสม  ห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  สอดคล้องกับแนวคิดของเฮอซเบิร์ก (Heraberg, 1959 อ้างในสมยศ  นาวีการ, 2538 : 
87)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ช่วยให้เกิดความพึงพอใจในการท างานด้านสุขภาพกายอันได้แก่ 
ลักษณะสิ่งแวดล้อม ชั่วโมงการท างาน วัสดุอุปกรณ์ตลอดจนเคร่ืองอ านวยความสะดวกต่างๆ  เป็น
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมิลตัน (Miltion, 1981 : 159 อ้างใน 
นวรัตน์  วิบูลย์ศรี, 2550 : 15 – 16) กล่าวว่า สภาพการท างานหมายถึง ชั่วโมงการท างาน วัสดุ
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อุปกรณ์ บรรยากาศในการท างาน สถานที่ตั้ง รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นองค์ประกอบที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และยังสอดคล้องกับสมยศ  นาวีการ (2533 : 221 – 223) ซึ่ง
กล่าวว่า ความสะอาดของสถานที่ท างาน เสียง ตารางการท างาน เคร่ืองมือที่เพียงพอเป็นปัจจัย
ส าคัญด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานอย่างหนึ่ง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิฑูรย์  พงศ์พญา (2544 : 137) ที่พบว่า ครูโรงเรียนเอกชนในมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย ภาคตะวันตก มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียนอยู่
ในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณ์  เสร็จกิจดี (2547 : 81) ที่ศึกษาปัจจัยจูง
ใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ครูให้ความส าคัญกับสภาพการท างานมากที่สุด     
 2)  ด้านค่าตอบแทนการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง (  =  2.79) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
ครูโรงเรียนเอกชนได้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนเป็นเวลานาน รางวัลที่ให้แก่ครูที่ท างานในโรงเรียน
นานกว่า 10 ปี  รวมถึงเงินเดือนและรายได้พิเศษมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น มีโบนัส  
ค่าสอนพิเศษ  และค่าเวรนักเรียน ครูมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นตามความรู้ความสามารถ   
สอดคล้องกับ สมยศ  นาวีการ (2533 : 221 – 223) กล่าวว่า ผลตอบแทน คือ ค่าจ้างและเงินเดือน มี
บทบาทส าคัญต่อการสร้างความพึงพอใจในการท างานมากเพราะผลตอบแทนเป็นสิ่งที่สามารถใช้
ตอบสนองความต้องการของคนได้ เช่น อาหาร เสื้อผ้า ที่พักอาศัย การพักผ่อน เป็นต้น และ
สอดคล้องกับแนวคิดของพะยอม วงศ์สารศรี (2540 : 185)  กล่าวว่า การขึ้นเงินเดือนมีหลักเกณฑ์
ชัดเจน  ดังนั้น การก าหนดอัตราค่าจ้างเงินเดือนอย่างยุติธรรมและเสมอภาค ก่อให้เกิดขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า โอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกจากรายได้
ประจ า อาจจะได้รับน้อย เพราะว่า การจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ ให้แก่ครูจะขึ้นอยู่กับการบริหารกิจการ
ของโรงเรียนที่ได้รับในแต่ละปี และการจ่ายค่าตอบแทนเหล่านั้น จะขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนแต่
ละโรงเรียนผู้พิจารณาเท่านั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุปผา  สายทอง (2547 : 94) ที่พบว่าปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ในด้านค่าตอบแทน อยู่ใน
ระดับปานกลาง 
         3)  ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล  อยู่ในระดับปานกลาง (   =  2.81)  ทั้งนี้       
อาจเป็นเพราะโรงเรียนจัดให้มีการจัดพัฒนาบุคลากรประจ าปีทุกปี  การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เข้ารับการอบรมและสัมมนา เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ครูอยู่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นเวลานานๆ ไม่
คิดลาออกจากโรงเรียน  สอดคล้องกับกาญจนา  บุญภักดิ์ (2544 : 108) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่
เกี่ ยวข้องกับการคงอยู่ของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจใน
กรุงเทพมหานคร ในด้านปัจจัยที่ เกี่ยวกับสวัสดิการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
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สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาพร  ปวงสุข (2550 : 84) ที่พบว่าครูระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดสมุทรปราการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ในเร่ืองปัจจัยด้านสวัสดิการที่สมควร
ได้รับอย่างเหมาะสม เช่น บ้านพักอาศัย/เงินกู้ยืม และอาหารกลางวัน เป็นต้น  
 4)  ด้านความมั่นคงในการท างาน  อยู่ในระดับปานกลาง (   =  3.36)  ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะโรงเรียนขนาดใหญ่มีความมั่นคงจึงมีความมั่นใจที่จะเป็นครูปฏิบัติงานที่โรงเรียนอย่าง
ยาวนาน  มีความรู้สึกภาคภูมิใจต่องานที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารให้ความสนใจดูแลสุขทุกข์ของ
ครู  ท าให้รู้สึกว่าอาชีพครูสามารถท าให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ตามสมควร  สอดคล้องกับทฤษฎีปัจจัยค้ า
จุนของเฮอร์ซเบอร์ก (อ้างในสมยศ นาวีการ, 2538 : 87) ที่กล่าวว่า ความมั่นคงหมายถึง ความรู้สึก
ของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการท างาน ความยั่นยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ และ
ยังสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2536 : 35-36)  พบว่า 
ปัจจัยที่ท าให้ครูโรงเรียนอกชนคงอยู่คือ ครูมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตเพราะมีการสนับสนุนส่งเสริม
ให้พัฒนาความรู้ ความสามารถ  ส่งไปฝึกอบรม และส่งเสริมให้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ครูมี
ความรู้สึกมั่นคงในการท างาน เพราะโรงเรียนมีความมั่นคง มีชื่อเสียงมานาน ครูมีสวัสดิการที่ดี 
ท างานแล้วสบายใจ และมีความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมคิด ภู่สุด 
(2545 : 106)  พบว่า ครูโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในงานอยู่ในระดับปานกลาง 
    5)  ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง (   =  3.54)  ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารให้ความเป็นกันเองกับครูและบุคลากรอ่ืนๆ  ครูมีอ านาจตามหน้าที่การงานอย่าง
เต็มที่   ครูมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการท างานด้านการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  
สอดคล้องกับบุญเชิด สุขอภิรมย์ (2541 : 22) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นการที่บุคคลหรือคณะ
บุคคลเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ โดยการเข้ามามีส่วนร่วมนั้น ต้องให้บุคคลได้มี
ส่วนรับรู้ขั้นตอนหรือเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร และรวมทั้งให้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจด้วย ซึ่งท าให้กิจกรรม หรืองานที่ปฏิบัตินั้น บังเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันแก้ไขนั้นเอง และยังสอดคล้องกับภิญโญ  
สาธร (2523 : 360-361) ที่กล่าวว่า บุคคลจะท างานอย่างมีประสิทธิภาพและท างานได้นานใน
โรงเรียนเป็นผลดีหรือไม่เพียงใดอาศัยสิ่งจูงใจหลายสิ่งด้วยกัน เช่น การสร้างความรู้สึกให้เกิดกับ
ครูทั้งหลายว่าตนมีส่วนร่วมในการบริหาร ให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับและได้รับการ
สนับสนุนในความส าเร็จของตน เป็นต้น       
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 5.2.2  การเปรียบเทียบปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  จ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์
ท างาน 
 1)  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน จ าแนกตามเพศ พบว่า  ครู
ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการคงอยู่ที่ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน   ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ครูชายและหญิงมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานในลักษณะของการ
ประสานงานร่วมกัน ซึ่งลักษณะงานดังกล่าวไม่ได้ก าหนดเพศ เพื่อจ าแนกลักษณะของงาน
เช่นเดียวกับการรับราชการในหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ข้าราชการทหาร ข้าราชการต ารวจ เป็นต้น  
ปัจจุบันการผลิตครูจะผลิตตามความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาวิชา จึงท าให้ครูทั้งชายและหญิง 
สามารถใช้ความรู้ความสามารถได้ตรงกับลักษณะงานและความถนัดตามสาขาที่ได้ศึกษามา 
ประกอบกับปัจจุบันหน่วยงานราชการต่างๆ เปิดโอกาสให้เพศหญิงสามารถให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ 
ได้เท่าเทียมกับชาย ดังนั้น ครูโรงเรียนเอกชนทั้งชายและหญิงจึงมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการคงอยู่ไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของดรุณี ใยเผือก (2534 : 96) ที่ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พบว่า ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
ทั้งชายและหญิงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธีระพงศ์ 
จุ๋ยมณี (2532 : 138) ที่ศึกษาเร่ืองความพอใจในการปฏิบัติงานของครู อาจารย์ โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดสงขลา พบว่า ทั้งชายและหญิงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ   
            2)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน จ าแนกตามอายุในภาพรวม 
พบว่า  ระหว่างครูที่อายุไม่เกิน 30 ปี กับครูที่มีอายุตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไปมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการคง
อยู่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะเมื่อครูมีอายุมากขึ้น จะมีความคิดที่รอบคอบยิ่งขึ้น มีความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ  ต่อ
ครอบครัว สังคมส่วนรวม รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  จึงท าให้ครูต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของครูด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เทพพนม เมืองแมน และ
สวิง สุวรรณ (อ้างใน นาตยา  สมิติษเฐียร, 2550 : 89-90) ที่พบว่า บุคคลเมื่อมีอายุมากขึ้น ระดับวุฒิ
ภาวะจะเจริญขึ้นตามวัย ความคิดในการท ากิจกรรมต่างๆ  จะเป็นไปโดยรอบคอบมากขึ้น มองชีวิต
ครอบคลุมและลึกซึ้งมากขึ้น การรับผิดชอบต่องานมากขึ้น สอดคล้องกับสุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2538 : 
19) ที่กล่าวว่า ผู้ใหญ่วัยกลางคนมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และศักยภาพจะพัฒนา
ตนเองได้  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
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 ด้านสภาพการท างาน  ครูโรงเรียนเอกชนทุกกลุ่มอายุมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนเอกชนสภาพห้องเรียนมีแสงสว่างอย่าง
เพียงพอ มีการจัดชั่วโมงการสอนในแต่ละสัปดาห์ที่มีความเหมาะสม สภาพห้องเรียนมีความ
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิสถาปัตย์ที่
สวยงาม ร่มร่ืน  ครูจึงพอใจที่จะอยู่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นเวลานาน สอดคล้องกับสมคิด ภู่สุด 
(2545 : 109) ที่ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
            ด้านค่าตอบแทนการท างาน  ครูโรงเรียนเอกชนอายุไม่เกิน 30 ปี  มีความเห็นแตกต่าง
กันกับครูที่มีอายุตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะครูที่มี
อายุมากจะมีความคิดที่ละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้น มีภาระและความรับผิดชอบต่อบุตรธิดาและ
ครอบครัว  จึงเห็นว่าค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบันอาจจะดูน้อยไปบ้าง แต่ก็เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ในการด ารงชีพได้ และความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน  ส่วนครูโรงเรียนเอกชนที่มีอายุ
น้อยกว่า 31 ปี ย่อมมีประสบการณ์การเป็นครูระยะสั้นกว่า จะพยายามมองหาโอกาสความก้าวหน้า
ใหม่  อาชีพที่มั่นคงใหม่ และค่าตอบแทนที่สูงกว่า สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2537 : 525) ซึ่งกล่าวว่า การก าหนดค่าตอบแทนมีความส าคัญช่วยรักษาพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถขององค์กรเอาไว้ หากพนักงานเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ตนได้รับกับขององค์กรอ่ืน
และเห็นว่ารายได้ที่ตนได้รับสูงพอแล้ว พนักงานจะยังท างานต่อไป ถ้าหากได้รับน้อยกว่าก็อาจจะ
ขวนขวายลาออกไปท างานให้กับกิจการที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า  
 ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล   ครูโรงเรียนเอกชนอายุไม่เกิน 30 ปี มีความเห็นที่
แตกต่างกันกับครูที่มีอายุตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะครูที่มีอายุมากจะมีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่โรงเรียนยาวนาน  เห็นว่าสวัสดิการที่ได้รับ
อยู่ในปัจจุบันก็เพียงพอต่อการด ารงชีพและพึงพอใจที่ จะปฏิบัติงานที่โรงเรียนต่อไป  ส่วนครู
โรงเรียนเอกชนที่มีอายุน้อยกว่า 31 ปี  ที่เป็นคนรุ่นใหม่มีโอกาสที่จะมองหาอาชีพที่ สวัสดิการดีๆ  
มีความมั่นคงในอาชีพ สอดคล้องกับมาณพ  สวามีชัย (2527 : 166)  กล่าวถึงประโยชน์ของการจัด
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้แก่พนักงานจะช่วยลดอัตราการลาออกจากงานของพนักงานได้  
ช่วยให้พนักงานมีขวัญก าลังใจมากขึ้น และพนักงานมีความผูกพันกับองค์กร  มีความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กรพร้อมจะท างานเพื่อองค์การ 
 ด้านความมั่นคงในการท างาน ครูโรงเรียนเอกชนอายุไม่เกิน 30 ปี มีความเห็นแตกต่าง
กันกับครูที่มีอายุตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะครู
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ส่วนใหญ่มีอายุมาก ได้รับรู้สภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพของโรงเรียนที่ตนเองปฏิบัติงานว่ามีการ
พัฒนาให้มีความมั่นคง  รวมถึงมีความรู้สึกภาคภูมิใจในการได้รับมอบหมายงานนอกเหนือจากการ
ปฏิบัติการสอน  จึงอยู่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนเป็นเวลานาน  ย่อมแสดงให้เห็นว่างานที่ปฏิบัติอยู่มี
ความมั่นคง จึงไม่ได้คิดย้ายไปปฏิบัติงานอ่ืน ส่วนครูโรงเรียนเอกชนที่มีอายุน้อยกว่า 31 ปี  จะมี
แนวคิดที่มุ่งมั่นหางานที่มีความมั่นคงในอาชีพ  โดยเฉพาะการรอโอกาสสมัครสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการครู สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2540 : 26)           ที่กล่าวว่า  
สถานภาพครูโรงเรียนเอกชนไม่มีความมั่นคง เช่นครูโรงเรียนรัฐบาล เพราะรายได้ต่ า การเลื่อนขั้น 
เลื่อนต าแหน่งไม่เป็นระบบชัดเจนและไม่แน่นอน ครูจ านวนหนึ่งอยู่เพื่อรอผลการสอบบรรจุ เมื่อ
รัฐบาลเรียกบรรจุเมื่อใดก็จะลาออกทันที 
 ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน  ครูโรงเรียนเอกชนอายุไม่เกิน 30 ปี มีความเห็นที่
แตกต่างกันกับครูที่มีอายุตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะครูที่มีอายุมากและอยู่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมานาน ย่อมเป็นที่สนิทสนมคุ้นเคยกับผู้บริหาร
โรงเรียนจึงให้ความเป็นกันเอง และไว้วางใจ มอบหมายให้งานส าคัญให้ปฏิบัติและมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นต่อการท างานในโอกาสต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโรงเรียน ครูย่อมมีความ
ภาคภูมิใจ    ส่วนครูโรงเรียนเอกชนที่มีอายุน้อยกว่า 31 ปี  ที่เป็นคนรุ่นใหม่ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานยังไม่เด่นชัดเท่าที่ควร จึงขาดโอกาสได้แสดงความคิดเห็นหรือร่วมประชุม จึงเห็นว่า
ตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในโรงเรียน สอดคล้องกับสมยศ  นาวีการ (2525 : 437) ที่กล่าวว่าบุคคล
ระดับอาวุโสมักจะยืนยันถึงความสามารถของการมีส่วนร่วมในการวางแผนบทบาทของพวกเขาใน
องค์กรแม้กระทั่งที่ระดับต่ าการมีส่วนร่วมจะมีความส าคัญ 
 5.2.3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน
ในภาพรวม พบว่า ครูโรงเรียนเอกชนที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการคง
อยู่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะครูโรงเรียนเอกชนที่มีประสบการณ์ท างานหลายปี  ได้รู้ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
มากมายภายในโรงเรียน เช่น ด้านการบริหารจัดการ การวิชาการ  อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 
สื่อนวตกรรมทางการศึกษา การเป็นนักการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ครูส่วนใหญ่ที่มี
ประสบการณ์มาก  จึงมีความเห็นแตกต่างจากครูโรงเรียนเอกชนที่มีประสบการณ์น้อย  สอดคล้อง
กับสมคิด  ภู่สุด (2545 : 110) ที่พบว่า ครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ หากพิจารณารายด้านพบว่า 
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      ด้านสภาพการท างาน  ครูโรงเรียนเอกชนทุกกลุ่มประสบการณ์ท างานมีความเห็นที่
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูทุกคนมีความพอใจกับ
สภาพการท างานโดยที่ห้องเรียนมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ มีการจัดชั่วโมงการสอนในแต่ละสัปดาห์
ที่มีความเหมาะสม  สภาพห้องเรียนมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความ
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิสถาปัตย์ที่สวยงาม ร่มร่ืน  ครูจึงพอใจที่จะอยู่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของสมคิด  ภู่สุด (2545 : 110) ที่พบว่า ครูโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความพึงพอใจในด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 ด้านค่าตอบแทนการท างาน  ครูโรงเรียนเอกชนที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี มี
ความเห็นแตกต่างจากครูที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะครูที่มีอายุการท างานในโรงเรียนมานาน มีประสบการณ์ มีความรู้ ความช านาญ ได้
ความไว้วางใจจากผู้บริหาร และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ  เงินเดือนและค่าตอบแทน
ที่ได้รับมากกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อย ซึ่งสอดคล้องกับอารีรัตน์  หิรัญโร (อ้างในกาญจนา  บุญ
ภักดิ์, 2544 : 28) ที่ศึกษาเร่ืองความคงอยู่ในต าแหน่งของหัวหน้าภาควิชา พบว่า อาจารย์ที่มี
เงินเดือนระดับ 7 ขึ้นไป เป็นอาจารย์ที่มีอายุมาก มีประสบการณ์ในการท างาน ระดับเงินเดือนยิ่งสูง 
มีแนวโน้มที่จะมีแรงจูงใจและพอใจกับการท างานมากกว่ากลุ่มอาจารย์ที่มีอายุ ประสบการณ์การ
ท างานและระดับเงินเดือนน้อยกว่า     
 ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ครูโรงเรียนเอกชนที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี มี
ความเห็นแตกต่างจากครูที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะครูที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่โรงเรียนยาวนาน  เห็นว่าสวัสดิการที่ได้รับอยู่ใน
ปัจจุบันเพียงพอต่อการด ารงชีพ และยังมีสวัสดิการจากรัฐตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
2550 ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกองทุนสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลในการ
เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลของเอกชน เมื่อส่งเงินสมทบเข้ากอบ
ทุนสงเคราะห์ติดต่อกันครบสองเดือน และยังมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพเมื่อออกจากงาน  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริญญา  โสฬสจินดา (2548 : 98) ที่ศึกษาเร่ืองสภาพการคงอยู่ของ
อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเลคทรอนิกส์ สังกัดวิทยาลัยเทคนิค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา พบว่าอาจารย์อัตราจ้างที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี และอาจารย์อัตรา
จ้างที่มีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อสภาพการคงอยู่ของอาจารย์
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อัตราจ้างด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   
 ด้านความมั่นคงในการท างาน ครูโรงเรียนเอกชนที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี มี
ความเห็นแตกต่างจากครูทีมีประสบการณ์ตั้งแต่ 5  ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะครูที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนอยู่ในโรงเรียนนานๆ  ประกอบกับโรงเรียนมีความ
มั่นคงมีสวัสดิการที่ดี  ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพียงพอส าหรับการด ารงชีพจึงไม่คิดย้ายไป
ปฏิบัติงานที่อ่ืน ส่วนครูโรงเรียนเอกชนที่มีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า  5  ปี  มีความไม่มั่นใจใน
ความมั่นคงของอาชีพ จึงมีแนวคิดที่จะหางานใหม่ที่มีความมั่นคง โดยเฉพาะการรอโอกาสสมัคร
สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา  บุญภักดิ์ (2544 : 111) ที่ได้ศึกษา
เร่ืองปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของครูในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 5 ปี มีความรู้สึกว่าการท างานยัง
ไม่มั่นคงเท่ากับครูที่มีประสบการณ์ 5 – 10 ปี และมากกว่า 10 ปี ซึ่งครูที่มีประสบการณ์การท างาน
ต่ ากว่า 5 ปี อาจมีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนงานได้ตลอดเวลา  
 ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน  ครูโรงเรียนเอกชนที่มีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5 ปี 
มีความเห็นแตกต่างจากครูที่มีประสบการณ์ท างานตั้งแต่ 5  ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01   ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะครูที่มีประสบการณ์ท างานน้อย โรงเรียนจะไม่ค่อยให้มีส่วนร่วมใน
โรงเรียนมากนัก โรงเรียนเองก็ไม่มั่นใจว่าครูจะอยู่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนอีกนานหรือไม่ ตรงกันข้าม
กับครูที่มีประสบการณ์ท างานในโรงเรียนนานๆ  ย่อมเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริหารโรงเรียนจึงมี
โอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในโรงเรียน โดยเฉพาะการให้ความเป็นกันเองของผู้บริหาร มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นในการท างานตามอ านาจหน้าที่ จึงท าให้ครูมีความภาคภูมิใจและอยู่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนนานๆ  ไม่คิดย้ายไปปฏิบัติงานที่อ่ืน สอดคล้องกับเอกชัย  กี่สุขพันธ์ (2538 : 36) ที่กล่าวว่า 
การเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีส่วนร่วมในการท างานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดนโยบาย วิธีการ
ท างานตลอดจนการตัดสินใจในการท างานจะสร้างให้เกิดความรู้สึกผูกพันกับหน่วยงาน 
 ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2    
 จากการศึกษาคร้ังนี้พบปัญหาเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงการสอนต่อสัปดาห์มากเกินไป 
ไม่ได้หยุดในช่วงปิดภาคเรียน เงินเดือนและค่าตอบแทนการสอนพิเศษน้อย  การพิจารณาขึ้น
เงินเดือนไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอนและไม่ยุติธรรม  หาความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพไม่มี 
รวมถึงไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การบริหาร
โรงเรียนเอกชนเป็นไปในรูปแบบของธุรกิจ ที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว การด าเนินกิจการโรงเรียนจึง
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มุ่งแสวงหาผลก าไรมากกว่าการเป็นนักการศึกษา  การลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ รวมถึงการใช้แรงงาน
ให้คุ้มกันเงินค่าจ้าง ซึ่งอาจจะสร้างความอึดอัดใจให้กับครู จึงคิดหางานอ่ืนที่มีความมั่นคงในอาชีพ 
โดยเฉพาะการลาออกไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู    
 อย่างไรก็ตามครูโรงเรียนเอกชนได้เสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่างๆ สรุปได้ว่า  
โรงเรียนจะต้องมีกฎเกณฑ์ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาความเหมาะสมของชั่วโมงการสอนของ
ครูแต่ละคน  ต้องสร้างความมั่นใจให้ครูว่าจะมีความมั่นคงด้วยการมีกฎ  ระเบียบ ในการพิจารณา
ความดีความชอบ การพิจารณาปรับเปลี่ยนงาน การเลื่อนต าแหน่ง  การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และยุติธรรม  การให้ครูมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการบริหารงานด้านวิชาการให้เกิดผลดีต่อ
กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1  ขอเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย                 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่จัดการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  ปัจจัยการคงอยู่โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง   หากโรงเรียนอยากให้ครูอยู่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นเวลานานไม่คิดย้ายหรือ
ลาออก โรงเรียนควรให้ความส าคัญปัจจัยใน 3  ด้าน ดังนี้ 
 1)   ด้านสภาพการท างาน  จากการศึกษา พบว่า หากโรงเรียนต้องการให้ครูคงอยู่และไม่
คิดย้ายออกจากโรงเรียน  โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับการจัดสภาพห้องเรียนให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ จัดจ านวนชั่วโมงการสอนของครูในแต่ละสัปดาห์มีความเหมาะสม  ปรับปรุงห้องเรียนให้
มีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดบริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม 
 2)  ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน จากการศึกษาพบว่า หากโรงเรียนต้องการให้ครูคง
อยู่และไม่คิดย้ายออกจากโรงเรียน  ผู้บริหารจะควรให้ความเป็นกันเองกับครูและบุคลากรอ่ืนๆ   
การมอบอ านาจควรให้ครูมีอ านาจตามหน้าที่การงานอย่างเต็มที่  รวมถึงควรเปิดโอกาสครูมีโอกาส
ได้แสดงความคิดเห็นในการท างานและให้ความส าคัญกับความคิดเห็นเหล่านั้น 
 3)  ด้านความมั่นคงในการท างาน  จากการศึกษาพบว่า หากโรงเรียนต้องการให้ครูคงอยู่
และไม่คิดย้ายออกจากโรงเรียน  โรงเรียนควรสร้างความเชื่อมั่นให้ครูเห็นว่ามีความมั่นคงและเกิด
ความมั่นใจต่อการเป็นครูของโรงเรียน  ควรมอบหมายงานนอกเหนือจากการสอนเพื่อท าให้ครูมี
รู้สึกภาคภูมิใจ ผู้บริหารควรดูแลให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานที่มอบหมายให้
ท า    
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  5.3.2  ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
        หน่วยงานต้นสังกัด  ควรมีการออกระเบียบ กฎหมาย คุ้มครองการปฏิบัติงานของครูให้
มีสภาพการบังคับใช้ที่เป็นรูปธรรมมากกว่าปัจจุบัน  กล่าวคือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การคุ้มครูครองการท างานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542  ถึงแม้จะมีผลบังคับใช้แต่
ก็เป็นเหมือนเสือกระดาษ ไม่มีบทลงโทษที่เป็นรูปธรรมส าหรับโรงเรียนที่เอารัดเอาเปรียบครูซึ่งยัง
มีปัญหาการร้องเรียนของครูอยู่เนื่องๆ  การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการพัฒนาครูโรงเรียน
เอกชนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ภาครัฐควรให้การดูแล เพราะที่ผ่านมาครูโรงเรียนเอกชนไม่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้จากภาครัฐเท่าที่ควร  อีกเร่ืองที่ระดับนโยบายจะต้องให้ความส าคัญเป็นที่สุด คือ 
การมีวิทยาฐานะของครูโรงเรียนเอกชน  หากเทียบ  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนจาก
โรงเรียนเอกชนจะสูงกว่าภาครัฐ  นั่นแสดงให้เห็นว่าครูของโรงเรียนเอกชนย่อมมีคุณภาพ 
 
 5.3.3  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1)  ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูลอ่ืนระหว่างครูโรงเรียนเอกชนกับครูของโรงเรียนรัฐบาล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาจัดสวัสดิการด้านต่างๆ  
 2)  ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบที่จัดการศึกษา
ระดับพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 เพื่อจะได้เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตการท างานของครูให้เท่าเทียมกัน 
 3)  ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในความคิดเห็นของครู
กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อหาข้อมูลยกระดับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง  ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 
ค าชี้แจง 
                     การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของครูโรงเรียน
เอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 และเพื่อ
เปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามเพศ  อายุ และประสบการณ์การท างาน  
                     ดังนั้น จึงขอความร่วมมือมายังท่านในฐานะครูโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยท าการศึกษา 5 ด้าน ด้วยกันคือ ด้านสภาพการท างาน 
ด้านค่าตอบแทนการท างาน ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ด้านความมั่นคงในการท างาน 
และด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน  
                     แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 3  ตอน ดังน้ี 
                     ตอนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                     ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  
                     ตอนที่ 3  สอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียน
เอกชนในระบบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 
                     ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามด้วยดี           
จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย 
 
 
                                                                                                  นายสุรพล  สุวรรณแสง 
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ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน (    ) หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
 
1. เพศ  
  (     )  ชาย   (     )  หญิง 
2. อายุ 
  (     )  น้อยกว่า 31 ป ี (     )  31 – 40 ปี 
   (     )  มากกว่า 40  ปี  
3. ระดับการศึกษา 
  (     )  ต่ ากว่าปริญญาตรี  (     )  ปริญญาตรี 
 (     )  ปริญญาโท   (     )  ปริญญาเอก 
4. ประสบการณ์ (ระยะเวลาการเป็นครูโรงเรียนนี้) 
  (     )  น้อยกว่า 5 ป ี (     )  5 – 10 ปี   
 (     )  มากกว่า 10 ป ี
5. จ านวนนักเรียนในโรงเรียน 
  (     )  1 – 500 คน  (     )  501 – 1,000 คน   

(     )  1,001 คนขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 
แบบสอบถามความคิดเหน็เก่ียวกับปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน 

ในระบบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 
 ค าชี้แจง 
             1. แบบสอบถามตอนที่ 2 มีค าถามทั้งหมด 50 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านสภาพ
การท างาน ด้านค่าตอบแทนการท างาน ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ด้านความมั่นคงในการ
ท างาน และด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน 
             2. ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามปัจจัยที่มีผลต่อ
การคงอยู่ของท่าน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
                 5  หมายถึง  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่มากที่สุด 
                 4  หมายถึง  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่มาก 
                 3  หมายถึง  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ปานกลาง 
                 2  หมายถึง  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่น้อย 
                 1  หมายถึง  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่น้อยที่สุด 
             3. โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านในประเด็น
ค าถามแต่ละข้อ เพียงข้อละ 1 เคร่ืองหมาย ให้ครบทุกข้อตามสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุด           
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ปัจจัยการคงอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ของท่าน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านสภาพการท างาน 
1. บริเวณโรงเรียนมีภูมิสถาปัตย์ ความร่มร่ืน สวยงาม 
2. บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ 
4. ความสะดวกในการเบิกจ่ายวัสดุเพื่อจัดการเรียนการสอน 
5. อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีเพียง 
    มีเพียงพอ 
6. สภาพห้องเรียนมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 
    การเรียนการสอน 
7. ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
8. สภาพห้องปฏิบัติการเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
9. จ านวนชั่วโมงการสอนในแต่ละสัปดาห์มีความเหมาะสม 
10. โรงเรียนมีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย 
11. มีห้องประกอบการเรียนการสอนครบ 
 
ด้านค่าตอบแทนการท างาน 
12. มีเงินเดือนประจ าและรายได้พิเศษอื่นๆ เพียงพอในการ 
      ด ารงชีวิต 
13. เงินเดือนและรายได้พิเศษที่ท่านได้รับเหมาะสมกับ 
      ปริมาณงานที่ปฏิบัติอยู่ 
14. มีโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกจากเงินเดือน  
      (เช่น โบนัส, ค่าสอนพิเศษ, ค่าเวรรถนักเรียน) 
15. ได้รับค่าตอบแทนพิเศษจากการท างานล่วงเวลา 
16. การขึ้นเงินเดือนมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 
17. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่า 
      เดินทางเมื่อออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
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ปัจจัยการคงอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ของท่าน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

18. มีการให้รางวัลแก่ครูที่ท างานมานานกว่า 10 ป ี
19. มีการให้รางวัลแก่ครูที่มีผลงานดีเด่นประจ าปี 
20. ครูมีโอกาสได้ปรับค่าตอบแทนสูงขึ้นตามความสามารถ 
21. การให้ค่าตอบแทนหรือรางวัลเมื่อได้สร้างชื่อเสียงให้ 
      โรงเรียน 
 
ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
22. โรงเรียนให้บริการรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้านพัก  
      หรือให้เงินช่วยค่าเดินทางไปกลับ 
23. โรงเรียนให้บริการด้านรักษาพยาบาล (การประกัน 
      สุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่รัฐจัด) 
24. โรงเรียนมีที่พักอาศัยให้บริการแก่ครูและบุคลากร 
25. โรงเรียนมีบริการอาหารกลางวันแก่ครูและบุคลากร 
26. โรงเรียนมีเงินกู้ยืมแก่ครูและบุคลากรเพื่อบรรเทาความ 
      เดือดร้อนในครอบครัว 
27. โรงเรียนให้บริการเคร่ืองแบบแก่ครู 
28. โรงเรียนมีการจัดพัฒนาบุคลากรทุกปี 
29. โรงเรียนให้ทุนค่าเล่าเรียนบุตร(ทุนจากโรงเรียนเอง) 
30. โรงเรียนให้ทุนไปศึกษาต่อระดับสูงขึ้น 
31. โรงเรียนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมและ 
      สัมมนา 
 
ด้านความมั่นคงในการท างาน 
32. ครูมีโอกาสได้รับการปรับเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น 
33. ครูมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาต่อ 
34. ผู้บริหารสนับสนุนให้ได้ก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
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ปัจจัยการคงอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ของท่าน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

35. ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่มีหลักประกันในด้านความมั่นคง 
      ต่ออาชีพ 
36. อาชีพครูสามารถท าให้ด ารงชีพอยู่ได้ตามสมควร 
37. การได้รับมอบหมายงานนอกเหนือจากการสอนท าให้ 
      รู้สึกภาคภูมิใจ 
38. ผู้บริหารดูแลให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบต่อการ 
      ปฏิบัติงานที่มอบหมายให้ท า 
39. โรงเรียนมีความมั่นคง 
40. โรงเรียนให้ความมั่นใจต่อการเป็นครูเอกชนที่โรงเรียนนี้ 
 

     

ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน 
41. ครูมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการท างาน 
42. ครูมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร 
43. ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็น 
44. ครูมีโอกาสเข้าร่วมจัดโครงสร้างการบริหารวิชาการของ 
       โรงเรียน 
45. โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
46. ผู้บริหารให้ความเป็นกันเองกับครูและบุคลากรอ่ืนๆ 
47. ครูมีอ านาจตามหน้าที่การงานอย่างเต็มที่ 
48. ครูมีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถเข้าร่วมบริหารงาน 
      วิชาการโรงเรียน 
49. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานอย่างชัดเจน 
50. การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ 
       บริหารงานวิชาการของรงเรียน 
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ตอนที่ 3 
สอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน 

ในระบบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ค าชี้แจง 
             แบบสอบถามตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ ต่อปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านสภาพการ
ท างาน ด้านค่าตอบแทนการท างาน ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ด้านความมั่นคงในการ
ท างาน และด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน  

1. ด้านสภาพการท างาน 
ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

2. ด้านค่าตอบแทนการท างาน 
ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
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3. ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

  

  

  

  

  

  

  
 
4. ด้านความมั่นคงในการท างาน 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
  

  

  

  

  

  

  
 

5. ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน 
ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

  

  

  

  

  

  
 

 ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
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แบบสัมภาษณผ์ู้บริหารโรงเรียน 

เร่ือง  ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 
ค าชี้แจง 
                   1. ผู้วิจัยขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนที่มีส่งผลต่อการคงอยู่ของครูใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยสัมภาษณ์ใน 5 ด้าน ดังนี้ 
                            1. ด้านสภาพการท างาน 
                            2. ด้านค่าตอบแทนการท างาน 
                            3. ด้านสวัสดิการ 
                            4. ด้านความมั่นคงในการท างาน 
                            5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครู 
                   2. วันที่สัมภาษณ์….......เดือน...............พ.ศ. 2552   ณ. ................................................. 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์การบริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการคงอยู่ของครูในโรงเรียน 
 

ด้านสภาพการท างาน 
ประเด็นค าถาม : 1. ท่านมีนโยบายในการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนอย่างไร 
                  ........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
สรุป................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ประเด็นค าถาม : 2. ท่านมีนโยบายสนับสนุนในด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างไร 
                  ........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
สรุป................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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ด้านค่าตอบแทนการท างาน 
 ประเด็นค าถาม : 1. ท่านมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีอย่างไร 
                  ........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
สรุป................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ประเด็นค าถาม : 2. ท่านมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้โบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษหรือไม่ อย่างไร 
                  ........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
สรุป................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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ด้านสวัสดิการ 
ประเด็นค าถาม : 1. ท่านมีนโยบายในการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่รัฐจัดให้หรือไม่  
                               อย่างไร 
                  ........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
สรุป................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ประเด็นค าถาม : 2. ท่านมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรหรือไม่ อย่างไร 
                  ........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
สรุป................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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ด้านความมั่นคงในการท างาน 
ประเด็นค าถาม : 1. ท่านมีแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้ครูมีความมั่นคงในอาชีพอย่างไร 
                  ........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
สรุป................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ประเด็นค าถาม : 2. ท่านมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งหรือไม่ อย่างไร 
                  ........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
สรุป................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับครู 
ประเด็นค าถาม : 1. ท่านมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครูอย่างไร 
                  ........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
สรุป................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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ค่าความตรงและความสอดคล้อง (IOC) 
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ผลการหาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม  
วิทยานิพนธ์ "ปจัจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2" 

ปัจจัยการคงอยู่ในโรงเรียนนีข้องท่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่

รวม 
ค่า 

IOC 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                 

1. เพศ  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2. อาย ุ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3. วุฒิการศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4. ประสบการณ์ (ระยะเวลาการเป็นครโูรงเรียนนี้) 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

6.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7.  ใบอนุญาตปฏิบตัิการสอน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ตอนที่ 2  ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน                 

ด้านสภาพการท างาน                 

1. บริเวณโรงเรียนมีภูมิสถาปัตย์ ความร่มรื่น สวยงาม 1 1 1 1 -1 4 0.80 ใช้ได้ 

2. บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 1 1 1 1 -1 4 0.80 ใช้ได้ 

3. ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4. ความสะดวกในการเบิกจ่ายวัสดุเพื่อจดัการเรียนการสอน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5. อุปกรณ์ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีเพียง มีเพียงพอ 1 1 1 0 0 3 0.60 ใช้ได้ 

6. สภาพห้องเรียนมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

7. ห้องปฏิบัติการมคีวามพร้อมใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

8. สภาพห้องปฏิบัติการเหมาะสมกับการเรียนการสอน 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

9. จ านวนชั่วโมงการสอนในแต่ละสัปดาห์มคีวามเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

10. โรงเรียนมีส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

11. มีห้องประกอบการเรียนการสอนครบ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ด้านค่าตอบแทนการท างาน                 

12. มีเงินเดือนประจ าและรายไดพ้ิเศษอืน่ๆ เพียงพอในการด ารงชีวิต 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

13. เงินเดือนและรายได้พิเศษที่ทา่นได้รับเหมาะสมกับปริมาณงาน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

       ที่ปฏิบัติอยู ่                 

14. มีโอกาสที่จะได้รบัค่าตอบแทนอื่นๆ นอกจากเงินเดือน  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

      (เช่น โบนัส, ค่าสอนพิเศษ, คา่เวรรถนักเรียน)                 
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ปัจจัยการคงอยู่ในโรงเรียนนีข้องท่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่

รวม 
ค่า 

IOC 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 

15. ได้รับค่าตอบแทนพิเศษจากการท างานล่วงเวลา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

16. การขึ้นเงินเดือนมหีลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

17. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เปน็เบีย้เลี้ยง ค่าที่พัก และค่า 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

      เดนิทางเมื่อออกปฏบิัติงานนอกสถานที่                 

18. มีการให้รางวัลแก่ครทูี่ท างานมานานกว่า 10 ปี 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

19. มีการให้รางวัลแก่ครทูี่มีผลงานดีเดน่ประจ าปี 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

20. ครูมีโอกาสได้ปรบัค่าตอบแทนสูงขึ้นตามความสามารถ 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

21. การให้ค่าตอบแทนหรือรางวัลเมื่อได้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล               ใช้ได้ 

22. โรงเรียนให้บริการรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้านพัก  1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

      หรือให้เงินช่วยค่าเดนิทางไปกลับ               ใช้ได้ 

23. โรงเรียนให้บริการด้านรักษาพยาบาล (การประกัน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

      สุขภาพ/ประกันอุบัตเิหตนุอกเหนือจากที่รัฐจดั)                 

24. โรงเรียนให้บริการที่พักอาศัย 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

25. โรงเรียนให้บริการอาหารกลางวัน 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

26. โรงเรียนมีบริการให้เงนิกู้ยืมเพื่อความมั่นคงในครอบครัว 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

27. โรงเรียนให้บริการเครื่องแบบแก่คร ู 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

28. โรงเรียนมีการจัดพัฒนาบคุลากรทุกป ี 1 1 0 1 0 3 0.60 ใช้ได้ 

29. โรงเรียนให้ทุนค่าเล่าเรียนบุตร(ทุนจากโรงเรียนเอง) 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

30. โรงเรียนให้ทุนไปศึกษาต่อระดับสูงขึ้น 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

31. โรงเรียนสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมและสัมมนา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ด้านความมั่นคงในการท างาน                 

32. ครูมีโอกาสได้รับการปรับเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

33. ครูมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาตอ่ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

34. ผู้บรหิารสนับสนนุให้ได้ก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

35. ลักษณะงานที่ปฏบิัติอยู่มีหลักประกันในด้านความมั่นคงต่ออาชีพ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

36. อาชีพครูสามารถท าให้ด ารงชพีอยู่ได้ตามสมควร 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
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ปัจจัยการคงอยู่ในโรงเรียนนีข้องท่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่

รวม 
ค่า 

IOC 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 

37. การได้รับมอบหมายงานนอกเหนือจากการสอนท าให้รู้สึก  
      ภาคภูมิใจ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

38. ผู้บรหิารดูแลให้ความคุ้มครองและรับผดิชอบต่อการปฏิบตัิงาน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

      ที่มอบหมายให้ท า                 

39. โรงเรียนมีความมั่นคง 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

40. โรงเรียนให้ความมั่นใจต่อการเป็นครูเอกชนที่โรงเรียนนี ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน                 

41. ครูมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการท างาน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

42. ครูมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บรหิาร 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

43. ผู้บรหิารยอมรับฟังความคิดเห็น 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

44. ครูมีโอกาสเข้าร่วมจัดโครงสร้างการบริหารวิชาการของโรงเรยีน 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

45. โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

46. ผู้บรหิารให้ความเป็นกันเองกับครูและบุคลากรอ่ืนๆ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

47. ครูมีอ านาจตามหน้าที่การงานอย่างเต็มที ่ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

48. ครูมีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถเข้าร่วมบริหารงานวิชาการ
โรงเรียน 

1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

49. โรงเรียนมีระบบการบรหิารงานอย่างชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

50. การมส่ีวนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

       วิชาการของรงเรียน                 

ตอนที ่ 3  ปัญหาและขอ้เสนอแนะ                 

ด้านสภาพการท างาน                  

           ปัญหา.......................................................................... 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

           ข้อเสนอแนะ............................................................. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ด้านค่าตอบแทนการท างาน                 

           ปัญหา.......................................................................... 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

           ข้อเสนอแนะ............................................................. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล                 

           ปัญหา.......................................................................... 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ปัจจัยการคงอยู่ในโรงเรียนนีข้องท่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่

รวม 
ค่า 

IOC 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 

           ข้อเสนอแนะ............................................................. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ด้านความมั่นคงในการท างาน                 

           ปัญหา.......................................................................... 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

           ข้อเสนอแนะ............................................................. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน                 

           ปัญหา.......................................................................... 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

           ข้อเสนอแนะ............................................................. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก  ค 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excluded(a) 0 .0 

Total 30 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.962 50 

 
 
 

 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

บริเวณร.ร.มีความร่มรื่น 189.73 530.064 .466 .962 

บริเวณร.ร.สะอาด 189.83 527.316 .558 .962 

มีแสงสว่างเพียงพอ 189.53 532.395 .440 .962 

ความสะดวกในการเบิกวัสดุ 189.83 518.626 .732 .961 

อุปกรณ์มีเพียงพอ 189.87 520.602 .696 .961 

ห้องเรียนมีความเหมาะสม 189.73 525.995 .633 .961 

ห้องปฎิบัติการพร้อมใช้ 189.97 524.102 .621 .961 

สภาพห้องปฏิบัติการเหมาะสม 189.93 524.271 .633 .961 

จ านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ 189.70 530.424 .568 .962 

มีอุปกรณ์การเรียนทันสมัย 189.87 523.430 .583 .961 

มีห้องประกอบการเรียนครบ 189.90 524.369 .650 .961 

เงินเดือนและพิเศษเพียงพอ 190.43 530.254 .599 .961 

เงินเดือนและพิเศษเหมาะสมกับงาน 190.40 531.490 .548 .962 

มีค่าตอบแทนอื่นๆ 190.30 529.252 .492 .962 

มีค่าท างานล่วงเวลา 190.80 531.062 .403 .962 

มีหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือน 190.27 525.720 .533 .962 

สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 190.27 525.926 .596 .961 

มีรางวัลท างานนานกว่า 10 ปี 190.10 519.610 .604 .961 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

มีรางวัลครูมีผลงานดีเด่น 190.17 516.420 .643 .961 

ได้รับค่าตอบแทนตามความสามารถ 
189.97 522.309 .674 .961 

ค่าตอบแทนเมื่อสร้างชื่อเสียง 190.13 522.395 .613 .961 

ให้บริการรถรับส่ง 190.87 528.809 .327 .963 

ให้บริการด้านรักษาพยาบาล 190.13 530.809 .350 .963 

ให้ที่พักอาศัย 190.87 536.326 .189 .964 

ให้บริการอาหารกลางวัน 190.60 529.972 .247 .964 

มีบริการให้เงินกู้ยืม 190.30 538.562 .212 .963 

ให้บริการเครื่องแบบ 190.27 529.651 .403 .962 

จัดพัฒนาบุคลากรทุกปี 189.57 526.392 .601 .961 

ให้ทุนค่าเล่าเรียนบุตร 190.03 535.689 .271 .963 

ให้ทุนเรียนต่อระดับสูงขึ้น 190.20 516.648 .539 .962 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม 189.73 512.685 .740 .961 

ได้เล่ือนต าแหน่งสูงขึ้น 190.03 513.757 .765 .961 

ได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาต่อ 189.90 516.024 .805 .961 

สนับสนุนให้ได้ก้าวหน้าในต าแหน่ง 
189.97 520.723 .721 .961 

มีหลักประกันความมั่นคง 189.97 514.654 .850 .960 

อาชีพครูสามารถท าให้ด ารงชีพได้ 
189.97 519.068 .770 .961 

รู้สึกภาคภูมิใจ 189.77 523.289 .690 .961 

ผู้บริหารดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
189.83 527.592 .647 .961 

โรงเรียนมีความมั่นคง 189.50 521.776 .787 .961 

โรงเรียนให้ความมั่นใจต่อการเป็นครู 
189.63 522.792 .646 .961 

มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 189.70 519.666 .765 .961 

ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร 189.73 528.202 .522 .962 

ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น 189.73 521.651 .843 .961 

มีโอกาสเข้าจัดโครงสร้างวิชาการ 
189.83 530.764 .533 .962 

โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
189.63 526.309 .681 .961 

ผู้บริหารให้ความเป็นกันเอง 189.70 527.252 .625 .961 

ครูมีอ านาจตามหน้าที่การงาน 189.80 528.097 .604 .961 

มีโอกาสใช้ความรู้ร่วมบริหารงานวิชาการ 
189.83 520.971 .707 .961 

โรงเรียนมีระบบการบริหารงานชัดเจน 
189.80 522.579 .734 .961 

มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
189.83 524.764 .687 .961 
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ตอนท่ี 1 
 
Frequencies 
                                 Statistics 

  เพศ อายุ การศึกษา 
ประสบกา

รณ์ 
จ านวน
นักเรียน 

N Valid 220 220 220 220 220 
  Missing 0 0 0 0 0 
Mean 1.82 1.99 1.99 1.97 2.78 
Std. Deviation .387 .794 .278 .838 .446 

 
 

Frequency Table 
 เพศ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ชาย 40 18.2 18.2 18.2 

หญิง 180 81.8 81.8 100.0 
Total 220 100.0 100.0   

 
 อายุ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยกว่า31 70 31.8 31.8 31.8 

31 - 40 ปี 82 37.3 37.3 69.1 
มากกว่า40 
ปี 

68 30.9 30.9 100.0 

Total 220 100.0 100.0   
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 การศึกษา 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ต่ ากว่าปริญญา

ตรี 
10 4.5 4.5 4.5 

ปริญญาตรี 203 92.3 92.3 96.8 
ปริญญาโท 7 3.2 3.2 100.0 
Total 220 100.0 100.0   

 
 ประสบการณ์ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยกว่า 5 ปี 80 36.4 36.4 36.4 

5 - 10 ปี 66 30.0 30.0 66.4 
มากกว่า 10 
ปี 

74 33.6 33.6 100.0 

Total 220 100.0 100.0   
 
 จ านวนนักเรียน 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 - 500 คน 3 1.4 1.4 1.4 

501 - 1000 คน 42 19.1 19.1 20.5 
1001 คนขึ้น
ไป 

175 79.5 79.5 100.0 

Total 220 100.0 100.0   
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ตอนท่ี 2 
รวมรายด้าน 
                      Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ด้าน1 220 1.91 5.00 3.70 .70 
ด้าน2 220 1.00 5.00 2.79 .85 
ด้าน3 220 1.00 5.00 2.81 .87 
ด้าน4 220 1.00 5.00 3.36 .90 
ด้าน5 220 1.00 5.00 3.45 .85 
รวม 220 1.42 5.00 3.23 .72 
Valid N (listwise) 220         

 

ด้านสภาพการท างาน 
 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
บริเวณร.ร.มีความร่มร่ืน 220 1 5 3.75 .88 
บริเวณร.ร.สะอาด 220 2 5 3.78 .82 
มีแสงสว่างเพียงพอ 220 2 5 4.23 .71 
ความสะดวกในการเบิกวัสดุ 220 1 5 3.34 1.11 
อุปกรณ์มีเพียงพอ 220 1 5 3.49 .99 
ห้องเรียนมีความเหมาะสม 220 1 5 3.80 .88 
ห้องปฎิบัติการพร้อมใช้ 220 1 5 3.51 .94 
สภาพห้องปฏิบัติการเหมาะสม 220 1 5 3.68 .87 
จ านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ 220 1 5 3.97 .80 
มีอุปกรณ์การเรียนทันสมัย 220 1 5 3.61 .98 
มีห้องประกอบการเรียนครบ 220 1 5 3.49 1.02 
ด้าน1 220 1.91 5.00 3.70 .70 
Valid N (listwise) 220         
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ด้านค่าตอบแทนการท างาน 
 Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
เงินเดือนและพิเศษเพียงพอ 220 1 5 2.88 .93 
เงินเดือนและพิเศษเหมาะสมกับงาน 220 1 5 2.93 .87 

มีค่าตอบแทนอ่ืนๆ 220 1 5 2.90 .99 
มีค่าท างานล่วงเวลา 220 1 5 2.02 1.06 
มีหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือน 220 1 5 2.83 1.09 
สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 220 1 5 2.79 1.18 
มีรางวัลท างานนานกว่า 10 ปี 220 1 5 3.14 1.30 
มีรางวัลครูมีผลงานดีเด่น 220 1 5 2.86 1.25 
ได้รับค่าตอบแทนตามความสามารถ 220 1 5 2.90 1.12 

ค่าตอบแทนเมื่อสร้างชื่อเสียง 220 1 5 2.65 1.17 
ด้าน2 220 1.00 5.00 2.79 .85 
Valid N (listwise) 220         

 
ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ให้บริการรถรับส่ง 220 1 5 1.85 1.13 
ให้บริการด้านรักษาพยาบาล 220 1 5 3.22 1.12 
ให้ที่พักอาศัย 220 1 5 2.02 1.18 
ให้บริการอาหารกลางวัน 220 1 5 2.89 1.43 
มีบริการให้เงินกู้ยืม 220 1 5 2.80 1.36 
ให้บริการเคร่ืองแบบ 220 1 5 2.87 1.33 
จัดพัฒนาบุคลากรทุกปี 220 1 5 3.61 1.29 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ให้ทุนค่าเล่าเรียนบุตร 220 1 5 3.09 1.34 
ให้ทุนเรียนต่อระดับสูงขึ้น 220 1 5 2.26 1.34 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม 220 1 5 3.50 1.33 
ด้าน3 220 1.00 5.00 2.81 .87 
Valid N (listwise) 220         

 
 
ด้านความมั่นคงในการท างาน 
 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น 220 1 5 2.76 1.21 
ได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาต่อ 220 1 5 3.09 1.32 
สนับสนุนให้ได้ก้าวหน้าใน
ต าแหน่ง 

220 1 5 3.06 1.27 

มีหลักประกันความมั่นคง 220 1 5 3.29 1.03 
อาชีพครูสามารถท าให้ด ารงชีพได้ 220 1 5 3.37 .92 
รู้สึกภาคภูมิใจ 220 1 5 3.56 1.01 
ผู้บริหารดูแลรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน 

220 1 5 3.52 1.01 

โรงเรียนมีความมั่นคง 220 1 5 3.95 .94 
โรงเรียนให้ความมั่นใจต่อการเป็น
ครู 

220 1 5 3.60 1.18 

ด้าน4 220 1.00 5.00 3.36 .90 
Valid N (listwise) 220         
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ด้านการมีส่วนร่วม 
 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 220 1 5 3.51 .96 
ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร 220 1 5 3.50 1.10 
ผู้บรหิารรับฟังความคิดเห็น 220 1 5 3.37 1.10 
มีโอกาสเข้าจัดโครงสร้างวิชาการ 220 1 5 3.36 1.04 
โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม 

220 1 5 3.39 1.08 

ผู้บริหารให้ความเป็นกันเอง 220 1 5 3.82 .92 
ครูมีอ านาจตามหน้าที่การงาน 220 1 5 3.54 .98 
มีโอกาสใช้ความรู้ร่วมบริหารงาน
วิชาการ 

220 1 5 3.40 .95 

โรงเรียนมีระบบการบริหารงาน
ชัดเจน 

220 1 5 3.42 1.01 

มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง 

220 1 5 3.23 1.06 

ด้าน5 220 1.00 5.00 3.45 .85 
Valid N (listwise) 220         
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ตอนท่ี 3  เปรียบเทียบ 
จ าแนกตามเพศ 
t- test     Group Statistics 

 เพศ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ด้าน1 ชาย 40 3.50 0.89 0.14 
 หญิง 180 3.74 0.64 0.05 
ด้าน2 ชาย 40 2.83 0.88 0.14 
 หญิง 180 2.78 0.85 0.06 
ด้าน3 ชาย 40 2.92 1.06 0.17 
 หญิง 180 2.79 0.83 0.06 
ด้าน4 ชาย 40 3.27 1.19 0.19 
 หญิง 180 3.37 0.82 0.06 
ด้าน5 ชาย 40 3.31 1.03 0.16 
 หญิง 180 3.49 0.80 0.06 
รวม ชาย 40 3.17 0.92 0.14 
 หญิง 180 3.24 0.67 0.05 

 

 Independent Samples Test 

    

Levene's Test 
for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of Means 
Mean 

Difference 

Std.  
Error 

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

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

Lower Upper 

ด้าน1 Equal variances assumed 9.81 0.00 -2.03 218.00 0.04 -0.24 0.12 -0.48 -0.01 

 Equal variances not assumed   -1.64 48.15 0.11 -0.24 0.15 -0.54 0.05 

ด้าน2 Equal variances assumed 0.85 0.36 0.29 218.00 0.78 0.04 0.15 -0.25 0.34 

 Equal variances not assumed   0.28 56.45 0.78 0.04 0.15 -0.26 0.35 

ด้าน3 Equal variances assumed 6.53 0.01 0.82 218.00 0.41 0.13 0.15 -0.18 0.43 

 Equal variances not assumed   0.70 49.97 0.49 0.13 0.18 -0.23 0.49 

ด้าน4 Equal variances assumed 17.20 0.00 -0.69 218.00 0.49 -0.11 0.16 -0.42 0.20 

 Equal variances not assumed   -0.55 47.65 0.59 -0.11 0.20 -0.51 0.29 

ด้าน5 Equal variances assumed 9.16 0.00 -1.21 218.00 0.23 -0.18 0.15 -0.47 0.11 
 Equal variances not assumed   -1.03 49.89 0.31 -0.18 0.17 -0.53 0.17 

รวม Equal variances assumed 12.61 0.00 -0.60 218.00 0.55 -0.08 0.13 -0.32 0.17 

 Equal variances not assumed   -0.49 48.77 0.63 -0.08 0.15 -0.38 0.23 
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Oneway  จ าแนกตามอายุ 
 
Descriptives 
 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 

Error 

95% Confidence 
Interval for Mean Minimum 

  
Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ด้าน1 น้อยกว่า31 70 3.59 0.73 0.09 3.41 3.76 2.00 5.00 
 31 - 40 ปี 82 3.85 0.67 0.07 3.71 4.00 1.91 5.00 
 มากกว่า40 ปี 68 3.62 0.67 0.08 3.46 3.78 2.00 5.00 
 Total 220 3.70 0.70 0.05 3.60 3.79 1.91 5.00 
ด้าน2 น้อยกว่า31 70 2.50 0.90 0.11 2.29 2.72 1.00 4.40 
 31 - 40 ปี 82 2.93 0.81 0.09 2.75 3.10 1.00 5.00 
 มากกว่า40 ปี 68 2.92 0.80 0.10 2.73 3.11 1.00 5.00 
 Total 220 2.79 0.85 0.06 2.68 2.90 1.00 5.00 
ด้าน3 น้อยกว่า31 70 2.48 0.94 0.11 2.25 2.70 1.00 4.50 
 31 - 40 ปี 82 2.93 0.85 0.09 2.74 3.11 1.00 4.70 
 มากกว่า40 ปี 68 3.02 0.74 0.09 2.84 3.20 1.30 5.00 
 Total 220 2.81 0.87 0.06 2.70 2.93 1.00 5.00 
ด้าน4 น้อยกว่า31 70 2.90 0.94 0.11 2.68 3.13 1.11 5.00 
 31 - 40 ปี 82 3.59 0.85 0.09 3.40 3.77 1.00 5.00 
 มากกว่า40 ปี 68 3.54 0.74 0.09 3.36 3.72 1.56 5.00 
 Total 220 3.36 0.90 0.06 3.24 3.47 1.00 5.00 
ด้าน5 น้อยกว่า31 70 3.19 0.90 0.11 2.98 3.41 1.40 5.00 
 31 - 40 ปี 82 3.58 0.82 0.09 3.40 3.75 1.00 5.00 
 มากกว่า40 ปี 68 3.57 0.78 0.09 3.38 3.76 1.20 5.00 
 Total 220 3.45 0.85 0.06 3.34 3.57 1.00 5.00 
รวม น้อยกว่า31 70 2.95 0.79 0.09 2.76 3.13 1.58 4.70 
 31 - 40 ปี 82 3.38 0.67 0.07 3.23 3.53 1.42 4.86 
 มากกว่า40 ปี 68 3.34 0.62 0.08 3.18 3.49 1.94 5.00 
 Total 220 3.23 0.72 0.05 3.13 3.32 1.42 5.00 
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ANOVA 

 
 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ด้าน1 Between Groups 3.196 2 1.598 3.381 0.036 
 Within Groups 102.587 217 0.473   
 Total 105.783 219    
ด้าน2 Between Groups 8.466 2 4.233 6.069 0.003 
 Within Groups 151.372 217 0.698   
 Total 159.838 219    
ด้าน3 Between Groups 11.896 2 5.948 8.306 0.000 
 Within Groups 155.393 217 0.716   
 Total 167.289 219    
ด้าน4 Between Groups 21.042 2 10.521 14.653 0.000 
 Within Groups 155.805 217 0.718   
 Total 176.847 219    
ด้าน5 Between Groups 6.906 2 3.453 4.972 0.008 
 Within Groups 150.701 217 0.694   
 Total 157.607 219    
รวม Between Groups 8.206 2 4.103 8.429 0.000 
 Within Groups 105.623 217 0.487   
 Total 113.829 219    
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Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 
Scheffe 

Dependent Variable (I) อาย ุ (J) อายุ 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
99% Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ด้าน1 น้อยกว่า31 31 - 40 ปี -0.26 0.11 0.07 -0.61 0.08 
  มากกว่า40 ปี -0.03 0.12 0.97 -0.39 0.33 
 31 - 40 ปี น้อยกว่า31 0.26 0.11 0.07 -0.08 0.61 
  มากกว่า40 ปี 0.23 0.11 0.12 -0.11 0.58 
 มากกว่า40 ปี น้อยกว่า31 0.03 0.12 0.97 -0.33 0.39 
  31 - 40 ปี -0.23 0.11 0.12 -0.58 0.11 
ด้าน2 น้อยกว่า31 31 - 40 ปี -0.42 0.14 0.01 -0.84 -0.01 
  มากกว่า40 ปี -0.42 0.14 0.01 -0.85 0.02 
 31 - 40 ปี น้อยกว่า31 0.42 0.14 0.01 0.01 0.84 
  มากกว่า40 ปี 0.01 0.14 1.00 -0.41 0.43 
 มากกว่า40 ปี น้อยกว่า31 0.42 0.14 0.01 -0.02 0.85 
  31 - 40 ปี -0.01 0.14 1.00 -0.43 0.41 
ด้าน3 น้อยกว่า31 31 - 40 ปี -0.45 0.14 0.01 -0.87 -0.03 
  มากกว่า40 ปี -0.54 0.14 0.00 -0.98 -0.10 
 31 - 40 ปี น้อยกว่า31 0.45 0.14 0.01 0.03 0.87 
  มากกว่า40 ปี -0.09 0.14 0.81 -0.52 0.34 
 มากกว่า40 ปี น้อยกว่า31 0.54 0.14 0.00 0.10 0.98 
  31 - 40 ปี 0.09 0.14 0.81 -0.34 0.52 
ด้าน4 น้อยกว่า31 31 - 40 ปี -0.68 0.14 0.00 -1.11 -0.26 
  มากกว่า40 ปี -0.64 0.14 0.00 -1.08 -0.20 
 31 - 40 ปี น้อยกว่า31 0.68 0.14 0.00 0.26 1.11 
  มากกว่า40 ปี 0.05 0.14 0.95 -0.38 0.47 
 มากกว่า40 ปี น้อยกว่า31 0.64 0.14 0.00 0.20 1.08 
  31 - 40 ปี -0.05 0.14 0.95 -0.47 0.38 
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Dependent Variable (I) อาย ุ (J) อายุ 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
99% Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ด้าน5 น้อยกว่า31 31 - 40 ปี -0.38 0.14 0.02 -0.80 0.03 
  มากกว่า40 ปี -0.38 0.14 0.03 -0.81 0.06 
 31 - 40 ปี น้อยกว่า31 0.38 0.14 0.02 -0.03 0.80 
  มากกว่า40 ปี 0.00 0.14 1.00 -0.42 0.42 
 มากกว่า40 ปี น้อยกว่า31 0.38 0.14 0.03 -0.06 0.81 
  31 - 40 ปี 0.00 0.14 1.00 -0.42 0.42 
รวม น้อยกว่า31 31 - 40 ปี -0.43 0.11 0.00 -0.78 -0.08 
  มากกว่า40 ปี -0.39 0.12 0.01 -0.75 -0.02 
 31 - 40 ปี น้อยกว่า31 0.43 0.11 0.00 0.08 0.78 
  มากกว่า40 ปี 0.04 0.11 0.93 -0.31 0.39 
 มากกว่า40 ปี น้อยกว่า31 0.39 0.12 0.01 0.02 0.75 
  31 - 40 ปี -0.04 0.11 0.93 -0.39 0.31 

** The mean difference is significant at the .01 level.  
 

Homogeneous Subsets 
ด้าน1 

Scheffe 

อายุ N 
Subset for alpha = .01 

1 
น้อยกว่า31 70 3.59 
มากกว่า40 ปี 68 3.62 
31 - 40 ปี 82 3.85 
Sig.  0.07 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 72.839. 

b 
The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 
are not guaranteed. 
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ด้าน2 

Scheffe 

อายุ N 
Subset for alpha = .01 

1 
น้อยกว่า31 70 2.50 
มากกว่า40 ปี 68 2.92 
31 - 40 ปี 82 2.93 
Sig.  0.01 

 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 72.839. 

b 
The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed. 

 

 

ด้าน3 
Scheffe 

อายุ N 
Subset for alpha = .01 
1 2 

น้อยกว่า31 70 2.48  
31 - 40 ปี 82  2.93 
มากกว่า40 ปี 68  3.02 
Sig.  1 0.82 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 72.839. 

b 
The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed. 
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ด้าน 4 

Scheffe 

อายุ N 
Subset for alpha = .01 
1 2 

น้อยกว่า31 70 2.90  
มากกว่า40 ปี 68  3.54 
31 - 40 ปี 82  3.59 
Sig.  1 0.95 

 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 72.839. 

b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed. 

 

 

ด้าน5 

Scheffe 

อายุ N 
Subset for alpha = .01 

1 
น้อยกว่า31 70 3.19 
มากกว่า40 ปี 68 3.57 
31 - 40 ปี 82 3.58 
Sig.  0.02 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 72.839. 

b 
The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed. 
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รวม 

Scheffe 

อายุ N 
Subset for alpha = .01 

1 2 
น้อยกว่า31 70 2.95  
มากกว่า40 ปี 68  3.34 
31 - 40 ปี 82  3.38 
Sig.  1 0.93 

 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 72.839. 

b 
The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes 
is used. Type I error levels are not guaranteed. 
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จ าแนกตามประสบการณ ์

Descriptives 

 
 

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 

Error 

95% Confidence 
 Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower  
Bound 

Upper 
 Bound 

ด้าน1 น้อยกว่า 5 ปี 80 3.61 0.70 0.08 3.46 3.77 2.00 5.00 
 5 - 10 ป ี 66 3.68 0.66 0.08 3.52 3.84 1.91 5.00 
 มากกว่า 10 ป ี 74 3.80 0.71 0.08 3.64 3.97 2.00 5.00 
 Total 220 3.70 0.70 0.05 3.60 3.79 1.91 5.00 
ด้าน2 น้อยกว่า 5 ปี 80 2.54 0.90 0.10 2.34 2.73 1.00 4.30 
 5 - 10 ป ี 66 2.81 0.80 0.10 2.61 3.01 1.00 5.00 
 มากกว่า 10 ป ี 74 3.05 0.78 0.09 2.87 3.23 1.30 5.00 
 Total 220 2.79 0.85 0.06 2.68 2.90 1.00 5.00 
ด้าน3 น้อยกว่า 5 ปี 80 2.45 0.94 0.11 2.24 2.66 1.00 4.50 
 5 - 10 ป ี 66 2.82 0.76 0.09 2.64 3.01 1.00 4.40 
 มากกว่า 10 ป ี 74 3.19 0.73 0.08 3.02 3.36 1.80 5.00 
 Total 220 2.81 0.87 0.06 2.70 2.93 1.00 5.00 
ด้าน4 น้อยกว่า 5 ปี 80 2.97 0.95 0.11 2.76 3.18 1.11 5.00 
 5 - 10 ป ี 66 3.48 0.83 0.10 3.28 3.69 1.00 5.00 
 มากกว่า 10 ป ี 74 3.66 0.74 0.09 3.49 3.83 1.56 5.00 
 Total 220 3.36 0.90 0.06 3.24 3.47 1.00 5.00 
ด้าน5 น้อยกว่า 5 ปี 80 3.21 0.89 0.10 3.01 3.41 1.40 5.00 
 5 - 10 ป ี 66 3.52 0.79 0.10 3.32 3.71 1.00 5.00 
 มากกว่า 10 ป ี 74 3.66 0.80 0.09 3.47 3.84 1.20 5.00 
 Total 220 3.45 0.85 0.06 3.34 3.57 1.00 5.00 
รวม น้อยกว่า 5 ปี 80 2.97 0.77 0.09 2.80 3.14 1.58 4.70 
 5 - 10 ป ี 66 3.27 0.64 0.08 3.11 3.42 1.42 4.70 
 มากกว่า 10 ป ี 74 3.47 0.65 0.08 3.32 3.62 1.94 5.00 
 Total 220 3.23 0.72 0.05 3.13 3.32 1.42 5.00 
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ANOVA 

  
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

ด้าน1 Between Groups 1.38 2 0.69 1.43 0.24 
 Within Groups 104.40 217 0.48   
 Total 105.78 219    
ด้าน2 Between Groups 10.13 2 5.06 7.34 0.00 
 Within Groups 149.71 217 0.69   
 Total 159.84 219    
ด้าน3 Between Groups 21.32 2 10.66 15.85 0.00 
 Within Groups 145.97 217 0.67   
 Total 167.29 219    
ด้าน4 Between Groups 19.75 2 9.88 13.64 0.00 
 Within Groups 157.09 217 0.72   
 Total 176.85 219    
ด้าน5 Between Groups 8.16 2 4.08 5.92 0.00 
 Within Groups 149.45 217 0.69   
 Total 157.61 219    
รวม Between Groups 10.00 2 5.00 10.45 0.00 
 Within Groups 103.83 217 0.48   
 Total 113.83 219    

 
 

Multiple Comparisons 
Scheffe 

Dependent 
Variable 

(I) 
ประสบการณ ์

(J)  
ประสบการณ ์

Mean 
Difference (I-J) 

Std.  
Error 

Sig. 
99% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
ด้าน1 น้อยกว่า 5 ป ี 5 - 10 ป ี -0.06 0.12 0.86 -0.42 0.29 
  มากกว่า 10 ป ี -0.19 0.11 0.25 -0.53 0.16 
 5 - 10 ป ี น้อยกว่า 5 ปี 0.06 0.12 0.86 -0.29 0.42 
  มากกว่า 10 ป ี -0.12 0.12 0.58 -0.48 0.24 
 มากกว่า 10 ป ี น้อยกว่า 5 ปี 0.19 0.11 0.25 -0.16 0.53 
  5 - 10 ป ี 0.12 0.12 0.58 -0.24 0.48 
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Dependent 
Variable 

(I) 
ประสบการณ ์

(J)  
ประสบการณ ์

Mean 
Difference (I-J) 

Std.  
Error 

Sig. 
99% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
ด้าน2 น้อยกว่า 5 ป ี 5 - 10 ป ี -0.28 0.14 0.14 -0.70 0.15 
  มากกว่า 10 ป ี -0.51 0.13 0.00 -0.92 -0.10 
 5 - 10 ป ี น้อยกว่า 5 ปี 0.28 0.14 0.14 -0.15 0.70 
  มากกว่า 10 ป ี -0.24 0.14 0.24 -0.67 0.19 
 มากกว่า 10 ป ี น้อยกว่า 5 ปี 0.51 0.13 0.00 0.10 0.92 
  5 - 10 ป ี 0.24 0.14 0.24 -0.19 0.67 
ด้าน3 น้อยกว่า 5 ป ี 5 - 10 ป ี -0.38 0.14 0.02 -0.79 0.04 
  มากกว่า 10 ป ี -0.74 0.13 0.00 -1.15 -0.34 
 5 - 10 ป ี น้อยกว่า 5 ปี 0.38 0.14 0.02 -0.04 0.79 
  มากกว่า 10 ป ี -0.37 0.14 0.03 -0.79 0.06 
 มากกว่า 10 ป ี น้อยกว่า 5 ปี 0.74 0.13 0.00 0.34 1.15 
  5 - 10 ป ี 0.37 0.14 0.03 -0.06 0.79 
ด้าน4 น้อยกว่า 5 ป ี 5 - 10 ป ี -0.51 0.14 0.00 -0.95 -0.08 
  มากกว่า 10 ป ี -0.69 0.14 0.00 -1.11 -0.27 
 5 - 10 ป ี น้อยกว่า 5 ปี 0.51 0.14 0.00 0.08 0.95 
  มากกว่า 10 ป ี -0.17 0.14 0.48 -0.62 0.27 
 มากกว่า 10 ป ี น้อยกว่า 5 ปี 0.69 0.14 0.00 0.27 1.11 
  5 - 10 ป ี 0.17 0.14 0.48 -0.27 0.62 
ด้าน5 น้อยกว่า 5 ป ี 5 - 10 ป ี -0.31 0.14 0.08 -0.73 0.12 
  มากกว่า 10 ป ี -0.45 0.13 0.00 -0.86 -0.04 
 5 - 10 ป ี น้อยกว่า 5 ปี 0.31 0.14 0.08 -0.12 0.73 
  มากกว่า 10 ป ี -0.14 0.14 0.60 -0.57 0.29 
 มากกว่า 10 ป ี น้อยกว่า 5 ปี 0.45 0.13 0.00 0.04 0.86 
  5 - 10 ป ี 0.14 0.14 0.60 -0.29 0.57 
รวม น้อยกว่า 5 ป ี 5 - 10 ป ี -0.30 0.12 0.04 -0.65 0.05 
  มากกว่า 10 ป ี -0.51 0.11 0.00 -0.85 -0.16 
 5 - 10 ป ี น้อยกว่า 5 ปี 0.30 0.12 0.04 -0.05 0.65 
  มากกว่า 10 ป ี -0.21 0.12 0.21 -0.57 0.15 
 มากกว่า 10 ป ี น้อยกว่า 5 ปี 0.51 0.11 0.00 0.16 0.85 
  5 - 10 ป ี 0.21 0.12 0.21 -0.15 0.57 
      ** The mean difference is significant at the .01 level.    
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Homogeneous Subsets 

ด้าน1 

Scheffe 

ประสบการณ์ N 
Subset for 
alpha = .01 

1 
น้อยกว่า 5 ปี 80 3.61 
5 - 10 ปี 66 3.68 
มากกว่า 10 ปี 74 3.80 
Sig.  0.27 

 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 72.877. 

b 
The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed. 

 

 

ด้าน2 

Scheffe 

ประสบการณ์ N 
Subset for alpha = .01 

1 2 
น้อยกว่า 5 ปี 80 2.54  
5 - 10 ปี 66 2.81 2.81 
มากกว่า 10 ปี 74  3.05 
Sig.  0.14 0.23 

 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 72.877. 

b 
The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed. 
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ด้าน3 

Scheffe 

 

ประสบการณ์ N 
Subset for alpha = .01 

1 2 
น้อยกว่า 5 ปี 80 2.45  
5 - 10 ปี 66 2.82 2.82 
มากกว่า 10 ปี 74  3.19 
Sig.  0.02 0.03 

 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 72.877. 

b 
The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed. 

 

 

ด้าน5 

Scheffe 

 

ประสบการณ์ N 
Subset for alpha = .01 

1 2 
น้อยกว่า 5 ปี 80 3.21  
5 - 10 ปี 66 3.52 3.52 
มากกว่า 10 ปี 74  3.66 
Sig.  0.08 0.59 

 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 72.877. 

b 
The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed. 
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รวม 

Scheffe 

 

ประสบการณ์ N 
Subset for alpha = .01 

1 2 
น้อยกว่า 5 ปี 80 2.97  
5 - 10 ปี 66 3.27 3.27 
มากกว่า 10 ปี 74  3.47 
Sig.  0.04 0.20 

 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 72.877. 

b 
The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. 
Type I error levels are not guaranteed. 
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ภาคผนวก  จ 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือการวิจัย 
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                  รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบเครื่องมือ 
 

1.  นายสมบัติ  จันทร์มีชัย    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพี้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
2.  นายวิรุฬ  แสงงาม    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพี้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
3.  อาจารย์โชติ  แย้งแสง     อาจารย์สาขาวิชาการการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
4.  นางนวลอนงค์  นวลเขียว   ผู้อ านวยการโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 
5.  นายประธาน เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการโรงเรียนเฟื้องฟ้าวิทยา 
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ภาคผนวก  ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 

เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 142 

 

 

 

DPU



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ช 

รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างวิจัย 
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รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 

ล าดับที่ โรงเรียน 

1 ทิพพากรวิทยาการ 
2 ผ่องสุวรรณวิทยา 
3 อุดมวิทยา 
4 พระวิสุทธิวงส์ 
5 ระเบียบวิทยา 
6 เฟื่องฟ้าวิทยา 
7 ธัญวิทย์ 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ – สกุล  นายสุรพล  สุวรรณแสง 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต  
   วิชาเอก  การจัดการทั่วไป 
   วิทยาลัยครูเพชรบุรีวไลอลงกรณ์ ปีการศึกษา 2538 
สถานที่ท างาน  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  
                                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
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