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การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา : 

การประเมินผลและการศึกษาหาแนวทางใหม่*
กิตติพงษ์  พุ่มพวง**  พัชรินทร์  บูรณะกร***

บทคัดย่อ
        งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผล เพื่อศึกษาแนวทางใหม่ และเพื่อเสนอแนะ      
รูปแบบใหม่ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินด้าน
ความต้องการจำาเป็น มีความต้องการจำาเป็นในภาพรวมของทั้ง 3 ด้าน คือด้านสวัสดิการ ด้าน
สวัสดิภาพ และด้านการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ อยู่ในระดับมาก (4.10) ด้านการจัดกิจกรรมบริการ
ของสำานักงาน สกสค. สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กร สอดคล้องกับความต้องการของ
ครแูละบคุลากรทางการศกึษา เปน็ประโยชนต์อ่ครแูละบคุลากรทางการศกึษา แตด่า้นการปฏบิตัิ
งานควรปรับปรุงกระบวนการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) การศึกษาแนวทางใหม่ในการ
จดัสวสัดกิารและสวสัดภิาพของสำานักงาน สกสค. ดา้นสวัสดกิาร ควรปรบัดา้นทีพ่กัชัว่คราว การ
บริการตรวจสุขภาพ การลดหย่อนค่าเดินทาง การทำาประกันชีวิตให้ครู ด้านสวัสดิภาพ การลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปรับรางวัลด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านทุนศึกษาต่อ ทุนทำาวิจัย ทุนทำา
ผลงานทางวิชาการ 3) การเสนอแนะรูปแบบการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของสำานักงาน 
สกสค. ควรจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดชีวิตของ         
การประกอบอาชีพ โดยจำาแนกเป็น 3 ช่วง คือ ก่อนเข้าสู่อาชีพ ระหว่างประกอบอาชีพ และหลัง
เลกิอาชพีครแูละบคุลากรทางการศกึษา โดยเนน้การดแูลและพัฒนาครท้ัูงระบบชีวิต โดยเปลีย่น
จากการดูแลเรื่องเงิน เป็นดูแลเรื่องคน 

คำาสำาคัญ : สวัสดิการ สวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  การประเมินผล แนวทางใหม่

* วิจัยเรื่องนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 
 พ.ศ.2556 
** อาจารย์ประจำาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
*** หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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Welfare and Safety Arrangement for Teachers 
and Educational Personnel

: Evaluation and Study for New Trends

Kittipong  Phumpuang  Patcharin  Buranakorn

Abstract
 This research aims to evaluate, to study its new trends and to suggest the 
system for the welfare and safety management of the Office of the Welfare Promotion 
Commission for Teachers and Educational Personnel welfare and safety management 
of the Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Educational 
Personnel. The results show that 1) Regarding evaluation of necessary Welfare, safety 
and honor were rated at high level (4.10). For the evaluation of the operation process, 
the accordance between the activities provided by OTEP and their objectives, both 
objective 1 and 2 is in highest level. The evaluation of service staffs, processes and 
building were rated at average (3.47). 2) The Study of New Trend in welfare and 
safety management of the Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers 
and Educational Personnel. For welfare management, the temporary accommodation 
should be provided sufficiently according to teacher’s need. Medical checking service 
should cover deadly diseases. The transportation allowance or reduction should include 
other vehicles. Moreover, life insurance for teachers should be increased. 3) The 
System’s Proposal of welfare and safety management by the Office of the Welfare 
Promotion Commission for Teachers and Educational Personnel. The welfare and 
safety management for teachers and educational personnel should be arranged for 
entire career life by dividing to three phases as before starting the career, during 
working and after resignation or retirement by focusing on care and development 
for teacher and educational personnel’s entire life both physical and mental.  
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บทนำา
 สำานั กงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
กระทรว งศึกษาธิการ จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
หน่วยงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล ความมั่นคง รวมทั้ง
ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องส่ือการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์การศึกษา 
และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาก ารดำาเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2550 : 24) 
 การดำาเ นินงานด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำาเนินการ
อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อนมีการจัดตั้งสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรท างการศึกษาในปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน (สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2552 : 3) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาหาคำาตอบเฉพาะว่า 
การให้บรกิารด้านสวสัดกิารและสวัสดภิาพแก่ครแูละบุคลากรทางการศกึษาของสำานกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร อีกทั้งในปัจจุบัน
สถานการณ์ทางสงัคม ได้มกีารปรบัเปลีย่นไปอย่างต่อเนือ่งซึง่ส่งผลให้การดำาเนนิชวิีตมนษุย์เปลีย่นแปลง
ไป ความต้องการในชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาก็เป็นมนุษย์ที่ดำาเนินชีวิตอยู่
ในสังคมทีเ่ปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็นีเ้ช่นกนั และความต้องการต่าง ๆ  ของครแูละบคุลากรทางการศกึษา
กเ็ปลีย่นแปลงตามไปด้วย ดังนัน้ ผูว้จิยัจงึต้องการศกึษาหาคำาตอบว่า ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของโลก
ในปัจจุบนันี ้ครแูละบคุลากรทางการศกึษาต้องการแนวทางใหม่ในการจดัสวัสดกิารและสวัสดภิาพครแูละ
บุคลากรท างการศึกษา ของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศกึษา แนวทางใดบ้าง แต่ละแนวทางเป็นอย่างไร ผูวิ้จยัจงึสนใจศกึษาวิจยั เรือ่ง “การจดัสวัสดกิาร
และสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา: การประเมินผลและการศึกษาหาแนวทางใหม่” เพื่อให้
สำานักงาน คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จักได้นำาผล
การวิจัยไ ปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันให้มากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อประเมินผลการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
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 2. เพื่อศึกษาแนวทางใหม่ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. เพื่อเสนอแนะรูปแบบการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิธีดำาเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมี
ลำาดับขั้นของรูปแบบการวิจัยดังต่อไปนี้

 1. การสำารวจเชิงปริมาณ เพื่อประเมินผลการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของสำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีให้กับครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โดยกำาหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
  1.1 ประชากร ได้แก่ ครแูละบคุลากรทางการศกึษาท่ีเป็นสมาชิกของสำานกังานคณะกรรมการ 
สกสค. ใน 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ จำานวน
ทั้งสิ้น 35,671 คน แยกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   1.1.1 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 27,819 คน 
   1.1.2 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาล จำานวน 2,383 คน 
   1.1.3 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำานวน 2,787 คน
   1.1.4 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำานวน 1,789 คน 
   1.1.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจำานวน 893 คน
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   1.2.1 กลุ่มตัวอย่าง (เพื่อตอบวัตถุประสงค์ ข้อ 1) ด้านการประเมินผลการจัดสวัสดิการ
และสวัสดภิาพของสำานกังานคณะกรรมการ สกสค. ไดแ้ก ่ครูและบคุลากรทางการศกึษาทีเ่ปน็สมาชิกของ
สำานกังานคณะกรรมการ สกสค. ใน 5 จังหวัด ภาคเหนอืตอนลา่ง 1 ไดแ้ก ่พษิณโุลก เพชรบูรณ์ ตาก สโุขทยั 
อุตรดิตถ์ โดยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซ่ี  มอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 380 คน  
และสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยมีขัน้ตอน สุม่ตามจังหวดัและหนว่ยงาน
ทีสั่งกดั แล้วคำานวณกลุม่ตวัอยา่งตามสดัสว่น  ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละจงัหวดัและหนว่ยงานทีส่งักดั 
ดังตารางต่อไปนี้
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2. การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง เพื่อหาแนวทางใหม่ในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยกำาหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้การสมัภาษณ์เชงิลกึแบบมโีครงสร้าง ได้แก่ ครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีเ่ป็น

สมาชกิของสำานกังานคณะกรรมการ สกสค. ใน 5 จงัหวัด ภาคเหนอืตอนล่าง 1 ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 

ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เนื่องจากวัตถุประสงค์ข้อ 2 วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงกำาหนด

กลุ่มตัวอย่างจากตัวแทนของหน่วยงานที่ครูสังกัดในแต่ละจังหวัด ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวนทั้งสิ้น 75 คน 
และสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภมู ิ (Stratified Random Sampling) โดยมีขั้นตอน สุ่มตามจังหวัดและหน่วย

งานที่สังกัด ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละจังหวัดและหน่วยงานที่สังกัด ดังตารางต่อไปนี้

3. การจัดสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางใหม่ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของสำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกำาหนดกลุ่มตัวอย่าง 

ดังต่อไปนี้ 

  3.1 กลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ คือ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักกฎหมาย เจ้าหน้าที่สำานักงาน
คณะกรรมการ สกสค. องค์กรเอกชน สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  3.2 กลุ่มตัวอย่างตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำานวน 5 คน โดยคัดเลือกจาก 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดละ 1 คน 5 จังหวัด โดยให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของทั้ง 5 
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จงัหวดั เป็นผูคั้ดเลอืกผูแ้ทนครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีส่นใจและศกึษางานด้านการจดัสวสัดกิารและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 

4. ก ารเ สนอแนะรูปแบบการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชนิด ดังต่อไปนี้

 1. แบบสอบถามเชิงปริมาณ จำานวน 5 ตอน เพื่อประเมินผล ว่าครูและบุคลากรทางการศึกษามี

การใช้บรกิารการจดัสวสัดกิารและสวสัดภิาพของสำานกังานคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างไร  โดยมุ่งประเมินกิจกรรม 3 ด้าน ตามการดำาเนินงานด้านสวัสดิการ

และสวสัดภิาพของสำานกังานคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

คือ ด้านส่งเสริมสวัสดิการ ด้านส่งเสริมสวัสดิภาพ และด้านพัฒนาความมั่นคงและยกย่องเชิดชูเกียรติครู

และบุคลากรทางการศึกษา โดยประเมินตามรูปแบบ CPO’S Evaluation Model (เยาวดี (รางชัยกูล) 

วิบูลย์ศรี.  (2553 : 87 - 140) ดังต่อไปนี้

  1. ประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านความต้องการจำาเป็น (Need Assessment) เพื่อให้ทราบถึง

ความจำาเป็น หรือความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ

 2. ประเมินการปฏิบัติงาน (Process)

  2.1 ประเมินความสอดคล้องของกิจกรรมกับเป้าประสงค์ เพื่อให้ทราบว่า

กิจกรรมนั้น ๆ มีความสอดคล้องหรือตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ และมีการจัดลำาดับที่

เหมาะสมต่อเนื่องกันมากน้อยเพียงใด

  2.2 ประเมินคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ทราบว่าการจัดและการบริการของ

กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีการปฏิบัติเป็นอย่างไร เพ่ือนำาไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมและการให้บริการใน
ครั้งต่อ ๆ ไป

  3. ประเมนิผลผลิตดา้นประโยชน ์(Utility) เพือ่ใหท้ราบถงึคณุคา่หรอืความสำาคญัของผล

ที่ได้จากการประเมิน ทั้งนี้เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ ในการตัดสินใจหรือเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไป

 2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง เพื่อหาแนวทางใหม่ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ

ของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. คำาถามประเดน็สนทนา ทีใ่ช้ในการสนทนากลุม่ครู และบุคลากรทางการศกึษา และผูท้รงคณุวุฒิ 

เพื่อระดมความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ได้แนวทางใหม่ในการจัด

สวัสดิการและสวัสดิภาพ ของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประเด็นสนทนาจำานวน 5 ประเด็น
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ( )

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ก ารประเมินผลการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า
1.1 ผลการวจิยัเก่ียวกับการรบัรู้และการใช้บรกิารของสำานกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 1.1.1 กิจกรรมและบริการของสำานักงานคณะกรรมการ สกสค. ด้านส่งเสริมสวัสดิการ 

ผลการวจัิยพบว่าครแูละบคุลากรสงักัดพืน้ท่ีสำานกังานเขตพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนล่างในภาพรวม มค่ีาเฉลีย่ร้อ
ยละการรับรู้ด้านการส่งเสริมสวัสดิการคิดเป็น ร้อยละ 36.98 และค่าเฉลี่ยร้อยละการใช้การส่งเสริม
สวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ 26.64 ซ่ึงนับได้ว่า เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละที่อยู่ในระดับที่น้อย สมควรได้รับ
การปรับปรงุทัง้ในส่วนของรปูแบบกิจกรรมและการบรกิารของสำานกังานคณะกรรมการ สกสค. สงักดัเขต
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างต่อไป

 1.1.2 กิจกรรมและบริการของสำานักงานคณะกรรมการ สกสค. ด้านส่งเสริมสวัสดิภาพ 
ผลการวิจัยพบว่าครูและบุคลากรสังกัดพื้นท่ีสำานักงานเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
การรับรู้ด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพคิดเป็น ร้อยละ 76.26 และค่าเฉลี่ยการใช้การส่งเสริมสวัสดิภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 48.85 ซึ่งนับได้ว่า เป็นค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง กิจกรรมและการบริการที่มีการรับรู้และ
การใช้ในระดับน้อยคือ กิจกรรมงานมูลนิธิและกองทุน ร้อยละ 23.42 กิจกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้สูงอายุ ร้อยละ 21.32  จึงควรปรับปรุงทั้งในส่วนของรูปแบบกิจกรรมและการบริการของ
สำานักงานคณะกรรมการ สกสค. สังกัดเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างต่อไป

 1.1.3 กิจกรรมและบริการของสำานักงานคณะกรรมการ สกสค. ด้านความม่ันคงและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการวิจัยพบว่าครูและบุคลากรสังกัดพื้นที่สำานักงาน
เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ด้านความมั่นคงและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 51.58 ซึ่งนับได้ว่าเป็นค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ย 
การใช้การส่งเสรมิสวสัดภิาพ คดิเป็นร้อยละ 14.12 การใช้กจิกรรมและบรกิารของสำานกังานคณะกรรมการ 
สกสค. ซึ่งนับได้ว่าเป็นค่าเฉลี่ยในระดับน้อย ทั้งนี้เป็นเพราะกิจกรรมและการบริการของสำานักงานด้าน
ดงักล่าวเป็นทีรั่บรูกั้นโดยท่ัวไปของสมาชกิ แต่กิจกรรมและการบรกิารดงักล่าว ไม่สอดคล้องกบัความต้อง
การของสมาชิก จึงทำาให้มีสมาชิกบางส่วนเท่านั้น ที่ใช้กิจกรรมและการบริการดังกล่าว จึงสมควรอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมและการบริการดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก

1.2 ผลการประเมินด้านความต้องการจำาเป็นของการรับบริการการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำานักงาน สกสค. ใน 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 ผลการวิจัย
พบว่า มีความจำาเป็นที่ต้องรับการบริการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ในระดับมากทุกจังหวัด ดังนั้น สกสค. จึงควรที่จะจัดให้มีการบริการการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน

1.3 ผลการประเมนิความสอดคล้องของกจิกรรมกบัเป้าประสงค์ ที ่1 คอืครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และสิทธิประโยชย์เกื้อกูลอื่น และมีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ 
ในด้ านส วัส ดิการและ ด้านสวัสดิภาพ ทุกพื้นที่สำานักงานเขตการศึกษา มีความสอดคล้องสูง (86.86%) 
สอดคล้องกับการประเมินความสอดคล้องของกิจกรรมกับเป้าประสงค์ ที่ 2 คือครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการยกย่อง เชิดชู ผดุงเกียรติ และดำารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทุกพื้นที่สำานักงาน
เขตการศึกษา มีความสอดคล้องสูง (95.42%) เช่นกัน 

1.4 ผลการประเมินระดับการปฎิบัติงานการให้บริการการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ใน 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติ      
งานการให้บริการการจัดสวัสดิการฯ จัดอยู่ในระดับท่ีปานกลาง (3.47) และการประเมินระดับการได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมบริการการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สำานักงานคณะกรรมการ สกสค. ใน 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า การประเมินระดับการได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมบริการการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและตอนล่าง จัดอยู่ในระดับที่มาก 
(3.71) แสดงได้ว่า การปฏิบัติงานการให้บริการด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีบางส่วนที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข แต่ภาพรวมแล้วการปฏิบัติงานการให้จัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพที่ผ่านมา มีประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง

ตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางใหม่ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของสำานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จากการประเมนิผลการจดัสวสัดกิารและสวัสดภิาพครแูละบุคลากรทางการศึกษาพบว่าคร ู62 คน 
ได้นำาเสนอแนวทางใหม่ ได้แก่ ทนุศกึษาภาษาองักฤษระยะสัน้ ทนุฝึกอบรมดงูานในประเทศและต่างประเทศ 
ทนุศกึษาต่อระดบัปริญญาโท มคีวามเห็นด้วยต่อการจดักจิกรรมบรกิารดังกล่าวเพือ่พฒันาครใูห้ก้าวทนัต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก และสอดคล้องกับความต้องการของครูที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ครูและบุ คลา กรทางการศึกษาต้องการให้สำานักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพนอกเหนือจากบริการเดิมที่จัดบริการอยู่ดังต่อไปนี้  

 2.1 ด้านสวัสดิการ 
 - ควรจัดท่ีพกัชัว่คราวให้เพยีงพอต่อความต้องการของครทูัง้ในกรงุเทพมหานคร และจงัหวดัใหญ่
ของแต่ละภูมิภาค (86.60%)
 - ควรบริกา รตรวจสุขภาพให้ครอบคลุมโรคร้ายแรงด้วย เช่น หัวใจ มะเร็งลำาไส้ มะเร็งเต้านม 
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งต่อมลูกหมาก ไวรัสตับอักเสบบี หลอดเลือดตีบ ฯลฯ (79.65%)
 - ควรขยายการลดค่าเดินทางไปยังพาหนะอื่น เช่น เครื่องบิน รถทัวร์ รถตู้ ฯลฯ (78.86%) 
 - ควรเพิ่มการทำาประกันสุขภาพกลุ่มให้ครู เพื่อให้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนได้ (75.55%)
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 2.2 ด้านสวัสดิภาพ 
 - ควรลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ช.พ.ค. (84.87%)

 2.3 ด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติ
 - ควรจัดสรรด้านทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และการศึกษาระยะสั้น และควรมี
ทุนสำาหรับทำาวิจัย ทำาผลงานทางวิชาการ (72.06%)
 - ควรปรบัประเภทและลักษณะของรางวลัทีค่รไูด้รบัในแต่ละปีให้สอดคล้องกบัการเลือ่นวทิยฐานะ
ของครู (70.06%)

ตอนที่ 3 การเสนอแนะรูปแบบการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของสำานักงานคณะกรรมการส่ง
เสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การเสนอแ นะ รู ปแ บบการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา โดยผูท้รงคณุวุฒแิละตวัแทนครจูำานวน 10 คน ได้
นำาเสนอว่าควรจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดชีวิตของการประกอบ
อาชีพ โดยจำาแนกเป็น 3 ช่วง คือ ก่อนเข้าสู่อาชีพ ระหว่างประกอบอาชีพ และหลังเลิกอาชีพครูและ
บคุลากรทางการศกึษา โดยเน้นการดแูลและพฒันาครทูัง้ระบบชีวติ โดยดแูลทัง้กายและใจครแูละบคุลากร
การศึกษา สนับสนุนการเพิ่มวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา และเปลี่ยนจากการบริการ
เปน็รายครัง้มาเปน็บริการแบบบูรณาการ ตอ่เน่ือง และครบวงจรตลอดชวิีตครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
โดยเปลี่ยนจากการดูแลเรื่องเงิน เป็นดูแลเรื่องคน 

อภิปรายผลการวิจัย
จาก การ วิเคราะห์ ข้อมูล การ จัด สวัสดิการ และ สวัสดิภาพ แก่ ครู และ บุคลากร ทาง การ ศึกษา 

ของ สำานักงาน คณะกรรมการ ส่งเสริม สวัสดิการ และ สวัสดิภาพ ครู และ บุคลากร ทาง การ ศึกษา ( สกสค.) 
ใน 5 จังหวัด ภาคเหนือ ตอน ล่าง 1 พบ ประเด็น น่าสนใจ ที่ นำามา อภิปราย ผล ดังนี้
 1. กิจกรรม และ บริการ ของ สำานักงาน คณะกรรมการ  สกสค. ในด้าน ต่างๆ พบ ว่า มี ร้อยละ การ 
รับรู้ และ การ ใช้ กิจกรรม และ บริการ สูง ที่สุด ในด้าน การ ฌาปนกิจ สงเคราะห์ (สมาชิก ช.พ.ค. ตัว ครู) ซึ่ง อยู่ 
ใน ระดับ มาก (78.16%)  ผล การ สำารวจ การ รับรู้ และ การ ใช้ กิจกรรม และ บริการ นี้ สอดคล้องกับ ผล การ วิจัย 
ด้าน ความ ต้องการ จำา เป็นที ่พบ ว่า คร ูและ บคุลากร ทาง การ ศกึษา ม ีความ ต้องการ ด้าน เสรมิ ฐานะ ความ มัน่คง 
ของ ตน เอง (มี บริการ ฌาปนกิจ สงเคราะห์ (สำาหรับ ครู สมาชิก ช.พ.ค.) สูง เป็น อันดับ 1 (4.36) แต่ ทั้งนี้   
ทั้งนั้น เมื่อ วิเคราะห์ ใน ระดับ จังหวัด กลับ พบ ความ แตกต่างกัน ใน แต่ละ พื้นที่ การ วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อ นำาไป 
ปรับปรุง พัฒนา กิจกรรม และ บริการ ของ สำานักงาน คณะกรรมการ  สกสค. จึง ควร ใช้ ผล การ ศึกษา ใน ราย 
จังหวดั เป็นสำาคญั และ ดำาเนนิ กระบวน วางแผน แบบ การ ม ีส่วนร่วม (Appreciation-Influence-Control) ถอื
เป็น วิธ ีหรอื กลไก ที ่เปดโอกาส ให้ สมาชกิ  สกสค. ได้ ม ีส่วนร่วม ใน การ พัฒนา ปรบัปรงุ กจิกรรม และ บรกิาร ของ 
สำานักงาน คณะกรรมการ  สกสค. สอดคล้องกับ ประเวศ วะ สี และ ไพบูลย์  วัฒนศิริ ธรรม (2537) ที่ กล่าว 
ว่า กระบวนการ AIC  ถือเป็น วิธี หรือ กลไก ที่ เปดโอกาส ให้ สมาชิก ทุก ระดับ ทุก คนใน องค์กร หน่วยงาน 
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กลุ่ม สังคม คณะบุคคล ได้ แลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ นำามาซึ่ง บ่อเกิด การ เรียนรู้ ร่วมกัน จาก การ 
ทำางาน ร่วมกัน (Interactive learning through action) เพื่อ ร่วม คิด ร่วม วิเคราะห์ หา หน ทางเลือก หรือ 
หนทาง ปฏิบัติ และ เกิด ความ ร่วมมือกัน ใน การ พัฒนา องค์กร ของ ตน ให้ ผู้ ที่อยู่ ใน องค์กร มี ความ สุข ใน การ 
ดำารงชีวิต มากขึ้น 

2. การประเมินด้านความต้องการจำาเป็นของการรับบริการการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสำานักงาน สกสค. ใน 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 ในรายด้านพบว่า ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความต้องการอันดับ 1 คือ ต้องการด้านเสริมฐานะความมั่นคงของตนเอง 
(มีบริการ ฌ า ป น กิจ สงเคราะห์สำาหรับครู (ช.พ.ค.) ) ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
ต้องการใช้บริการในระดับมาก (4.36) เนื่องจาก การจัดสวัสดิการโครงการกู้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วย
เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค) เป็นสมาชิกครบ 1 ปี สามารถกู้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วย
เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค) ได้รายละไม่เกิน 600,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
สมาชกิ ฌาปนกจิสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ช.พ.ค.) ได้กูเ้งนิและนำาเงนิสงเคราะห์
ครอบครวัไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำารงชวีติประจำาวนั เพือ่การศึกษา รกัษาพยาบาล นำาไปลงทนุประกอบ
อาชพีเสรมิเพิม่รายได้ หรอืเพือ่ชำาระหนี ้หรอืความต้องการอืน่ ๆ  ตามความต้องการของผูข้อกู ้(สำานกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2552 : 9) จะมีส่วนช่วยให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

3. การ ประเมนิ ความ สอดคล้อง ของ กจิกรรม กบั เป้าประสงค์ ท่ี 1 คอื คร ูและ บุคลากร ทาง การ ศกึษา 
ได้รับ สวัสดิการ สวัสดิภาพ และ สิทธิ ประโยชน์ เกื้อกูล อื่น และ มี ความ มั่นคง ใน การ ประกอบ วิชาชีพ ในด้าน 
สวสัดกิาร และ ด้าน สวสัดภิาพ และ การ ประเมนิ ความ สอดคล้อง ของ กจิกรรม กบั เป้าประสงค์ ที ่2 คอื คร ูและ 
บุคลากร ทาง การ ศึกษา ได้รับ การ ยกย่อง เชิดชู ผดุง เกียรติ และ ดำารง ตน อยู่ ใน สังคม ได้ อย่าง มี ความ สุข ใน 
ราย ด้าน พบ ว่า ด้าน สวสัดภิาพ ม ีความ สอดคล้องกบั กจิ กรรมการ บรกิาร ด้าน การ จดั สวสัดกิาร และ สวสัดภิาพ 
แก่ คร ูและ บคุลากร ทาง การ ศกึษา ของ สำานักงาน  สกสค.ทกุ จงัหวัด มาก ทีส่ดุ (93.75%) โดยเฉพาะ ใน กจิกรรม 
ด้าน การ ฌาปนกิจ สงเคราะห์ (สมาชิก ช.พ.ค. สำาหรับ ครู) และ การ ฌาปนกิจ สงเคราะห์ (สมาชิก ช.พ.ส. 
สำาหรับ คู่สมรส)การ จัด สวัสดิการ เงินกู้ สมาชิก ช.พ.ค. พบ ว่า มี ความ กิจกรรม ท่ี สอดคล้อง อยู่ ใน ระดับสูง 
เนื่องจาก กิจกรรม ดังกล่าว จะ ส่งผลให้ ทายาท ครู ได้รับ การ ช่วยเหลือ ที่ เป็น รูปธรรม เน่ืองจาก การ จัด 
สวัสดิการ เงินกู้ ฌาปนกิจ สงเคราะห์ ช่วย เพ่ือน ครู และ บุคลากร ทาง การ ศึกษา ใน กรณี คู่สมรส ถึงแก่กรรม 
(ช.พ.ส) เป็นสมาชกิ ครบ 1 ปี สามารถ กูเ้งนิ เงนิกู ้ฌาปนกจิ สงเคราะห์ ช่วย เพือ่น คร ูและ บคุลากร ทาง การ ศกึษา 
ใน กรณ ีคูส่มรส ถงึแก่กรรม (ช.พ.ส) ได้ ราย ละ ไม่ เกนิ 150,000 บาท โดย มี วัตถ ุประสงค์ เพ่ือให้ สมาชกิ ฌาปนกจิ 
สงเคราะห์ ช่วย เพื่อน ครู และ บุคลากร ทาง การ ศึกษา ใน กรณี คู่สมรส ถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) เพื่อ เป็น ค่า ใช้จ่าย 
ใน การ ดำารงชีวิต ประจำาวัน เพื่อ การ ศึกษา รักษา พยาบาล นำาไป ลงทุน ประกอบ อาชีพ เสริมเพิ่ม รายได้ หรือ 
เพื่อ ชำาระหนี้ หรือ ความ ต้องการ อื่นๆ สอดคล้องกับ กิ่ง ทอง เลิศ อมร ชัย (2545) พบ ว่า ความ พึงพอใจ ของ 
ทายาท และ ผู้ มี สิทธิ รับเงิน ฌาปนกิจ สงเคราะห์ ต่อ การ ดำาเนินงาน ฌาปนกิจ สงเคราะห์ ของ สำานักงาน 
ตำารวจ แห่งชาติ อยู่ ใน ระดับ มาก
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 4. รูปแบบ การ จัด สวัสดิการ และ สวัสดิภาพ ของ สำานักงาน คณะกรรมการ ส่งเสริม สวัสดิการ และ 
สวสัดภิาพ คร ูและ บคุลากร ทาง การ ศกึษา ควร จดั สวัสดกิาร และ สวัสดภิาพ แก่ คร ูและ บุคลากร ทาง การ ศกึษา 
ตลอดชวิีต ของ การ ประกอบ อาชพี โดย จำาแนก เป็น 3 ช่วง คอื ก่อน เข้าสู ่อาชพี ระหว่าง ประกอบ อาชพี และ 
หลงั เลกิ อาชพี คร ูและ บคุลากร ทาง การ ศกึษา โดย เน้น การ ดแูล และ พัฒนา คร ูทัง้ ระบบ ชวิีต โดย ดแูล ทัง้ กาย 
และ ใจ คร ูและ บคุลากร การ ศกึษา สนบัสนนุ การ เพิม่ วทิยฐานะ ของ คร ูและ บคุลากร ทาง การ ศกึษา และ เปลีย่น 
จาก การ บรกิาร เป็นราย คร้ัง มา เป็น บริการ แบบ บรูณาการ ต่อเนือ่ง และ ครบ วงจร ตลอดชีวติ คร ูและ บคุลากร 
ทาง การ ศกึษา โดย เปลีย่น จาก การ ดแูล เรือ่ง เงนิ เป็น ดแูล เรือ่ง คน และ เน้น การ บูรณาการ การ บริการ ตลอด 
ช่วง ชวีติ ของ คร ูและ บคุลากร ทาง การ ศกึษา เพือ่ให้ คร ูเป็น บคุลากร ของ ประเทศ ที ่ม ีความ สมบรูณ์ ทัง้ ทาง กาย 
และ ใจ จน สามารถ นำา ความ พร้อม สมบูรณ์ ของ ตน เอง ไป พัฒนา ผู้เรียน ได้ ต่อไป ผล สรุป ดังกล่าว สอดคล้อง
กับ ผล การ วิจัย ของ Richard Turner และ คณะ (1986) ที่ พบ ว่า ยุทธศาสตร์ ด้าน นโยบาย แรงจูงใจ เงิน 
เดอืน ครู เกีย่วข้อง และ ส่งผล โดย ตรง ต่อ ความ ก้าวหน้า ใน การ เรยีน ของ นกัเรยีน ดงันัน้ หาก ครู ได้รบั สวัสดกิาร 
ที่ ดี ก็ จะ ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพ ใน การ สอน และ ส่งผลต่อ การ พัฒนาการ เรียนรู้ ของ ผู้เรียน ได้ เป็น อย่าง ดี
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