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การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา :
การประเมินผลและการศึกษาหาแนวทางใหม่*
กิตติพงษ์ พุ่มพวง** พัชรินทร์ บูรณะกร***

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผล เพื่อศึกษาแนวทางใหม่ และเพื่อเสนอแนะ
รูปแบบใหม่ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินด้าน
ความต้องการจำ�เป็น มีความต้องการจำ�เป็นในภาพรวมของทั้ง 3 ด้าน คือด้านสวัสดิการ ด้าน
สวัสดิภาพ และด้านการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ อยู่ในระดับมาก (4.10) ด้านการจัดกิจกรรมบริการ
ของสำ�นักงาน สกสค. สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กร สอดคล้องกับความต้องการของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประโยชน์ตอ่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่ดา้ นการปฏิบตั ิ
งานควรปรับปรุงกระบวนการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) การศึกษาแนวทางใหม่ในการ
จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของสำ�นักงาน สกสค. ด้านสวัสดิการ ควรปรับด้านทีพ่ กั ชัว่ คราว การ
บริการตรวจสุขภาพ การลดหย่อนค่าเดินทาง การทำ�ประกันชีวิตให้ครู ด้านสวัสดิภาพ การลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปรับรางวัลด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านทุนศึกษาต่อ ทุนทำ�วิจัย ทุนทำ�
ผลงานทางวิชาการ 3) การเสนอแนะรูปแบบการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของสำ�นักงาน
สกสค. ควรจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดชีวิตของ
การประกอบอาชีพ โดยจำ�แนกเป็น 3 ช่วง คือ ก่อนเข้าสู่อาชีพ ระหว่างประกอบอาชีพ และหลัง
เลิกอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเน้นการดูแลและพัฒนาครูทงั้ ระบบชีวติ โดยเปลีย่ น
จากการดูแลเรื่องเงิน เป็นดูแลเรื่องคน
คำ�สำ�คัญ : สวัสดิการ สวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา การประเมินผล แนวทางใหม่

* วิจัยเรื่องนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
พ.ศ.2556
** อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 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.
Keywords : Welfare, safety, teachers and educational, evaluation, new trends

วารสารศิลปศาสตร์ปริทศั น์

15

บทน�ำ

ส�ำนั กงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
กระทรว งศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
หน่วยงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล ความมั่นคง รวมทั้ง
ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ส่งเสริมการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์การศึกษา
และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาก ารด�ำเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2550 : 24)
การด�ำเ นินงานด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อนมีการจัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรท างการศึกษาในปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน (ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภา พครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2552 : 3) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาหาค�ำตอบเฉพาะว่า
การให้บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร อีกทั้งในปัจจุบัน
สถานการณ์ทางสังคม ได้มกี ารปรับเปลีย่ นไปอย่างต่อเนือ่ งซึง่ ส่งผลให้การด�ำเนินชีวติ มนุษย์เปลีย่ นแปลง
ไป ความต้องการในชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาก็เป็นมนุษย์ที่ด�ำเนินชีวิตอยู่
ในสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วนีเ้ ช่นกัน และความต้องการต่าง ๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก็เปลีย่ นแปลงตามไปด้วย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาหาค�ำตอบว่า ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงของโลก
ในปัจจุบนั นี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องการแนวทางใหม่ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรท างการศึกษา ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แนวทางใดบ้าง แต่ละแนวทางเป็นอย่างไร ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การจัดสวัสดิการ
และสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา: การประเมินผลและการศึกษาหาแนวทางใหม่” เพื่อให้
ส�ำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จักได้น�ำผล
การวิจัยไ ปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันให้มากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อประเมินผลการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
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2. เพื่อศึกษาแนวทางใหม่ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. เพื่อเสนอแนะรูปแบบการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมี
ล�ำดับขั้นของรูปแบบการวิจัยดังต่อไปนี้
1. การสำ � รวจเชิ ง ปริ ม าณ เพื่ อ ประเมิ น ผลการจั ด สวั ส ดิ ก ารและสวั ส ดิ ภ าพของสำ � นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยกำ�หนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
		 1.1 ประชากร ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกของส�ำนักงานคณะกรรมการ
สกสค. ใน 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 35,671 คน แยกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
			 1.1.1 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 27,819 คน
			 1.1.2 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาล จ�ำนวน 2,383 คน
			 1.1.3 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ�ำนวน 2,787 คน
			 1.1.4 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�ำนวน 1,789 คน
			 1.1.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ�ำนวน 893 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
			 1.2.1 กลุ่มตัวอย่าง (เพื่อตอบวัตถุประสงค์ ข้อ 1) ด้านการประเมินผลการจัดสวัสดิการ
และสวัสดิภาพของสำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกของ
สำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. ใน 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย
อุตรดิตถ์ โดยกำ�หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากตารางของเครจซี่ มอร์แกน ได้กลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน 380 คน
และสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยมีขนั้ ตอน สุม่ ตามจังหวัดและหน่วยงาน
ทีส่ งั กัด แล้วคำ�นวณกลุม่ ตัวอย่างตามสัดส่วน ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละจังหวัดและหน่วยงานทีส่ งั กัด
ดังตารางต่อไปนี้
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2. การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง เพื่อหาแนวทางใหม่ในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

		
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ ป็น
สมาชิกของส�ำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ใน 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์
ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เนื่องจากวัตถุประสงค์ข้อ 2 วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงก�ำหนด
กลุ่มตัวอย่างจากตัวแทนของหน่วยงานที่ครูสังกัดในแต่ละจังหวัด ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวนทั้งสิ้น 75 คน
และสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยมีขั้นตอน สุ่มตามจังหวัดและหน่วย
งานที่สังกัด ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละจังหวัดและหน่วยงานที่สังกัด ดังตารางต่อไปนี้
3. การจัดสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางใหม่ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้
		
3.1 กลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คน คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ คือ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักกฎหมาย เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ สกสค. องค์กรเอกชน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
		
3.2 กลุ่มตัวอย่างตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�ำนวน 5 คน โดยคัดเลือกจาก
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดละ 1 คน 5 จังหวัด โดยให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของทั้ง 5
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จังหวัด เป็นผูค้ ดั เลือกผูแ้ ทนครูและบุคลากรทางการศึกษาทีส่ นใจและศึกษางานด้านการจัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
4. ก ารเ สนอแนะรูปแบ บการจัดสวัสดิการแ ล ะสวัสดิภาพของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชนิด ดังต่อไปนี้
1. แบบสอบถามเชิงปริมาณ จ�ำนวน 5 ตอน เพื่อประเมินผล ว่าครูและบุคลากรทางการศึกษามี
การใช้บริการการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างไร โดยมุ่งประเมินกิจกรรม 3 ด้าน ตามการด�ำเนินงานด้านสวัสดิการ
และสวัสดิภาพของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
คือ ด้านส่งเสริมสวัสดิการ ด้านส่งเสริมสวัสดิภาพ และด้านพัฒนาความมั่นคงและยกย่องเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทางการศึก ษา โดยประเมินตามรูปแบบ CPO’S Evaluation Model (เยาวดี (รางชัยกูล)
วิบูลย์ศรี. (2553 : 87 - 140) ดังต่อไปนี้
		
1. ประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านความต้องการจำ�เป็น (Need Assessment) เพื่อให้ทราบถึง
ความจำ�เป็น หรือความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ
2. ประเมินการปฏิบัติงาน (Process)
		
2.1 ประเมินความสอดคล้องของกิจกรรมกับเป้าประสงค เพื่อให้ทราบว่า
กิจกรรมนั้น ๆ มีความสอดคล้องหรือตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ และมีการจัดลำ�ดับที่
เหมาะสมต่อเนื่องกันมากน้อยเพียงใด
		
2.2 ประเมินคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ทราบว่าการจัดและการบริการของ
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีการปฏิบัติเป็นอย่างไร เพื่อนำ�ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมและการให้บริการใน
ครั้งต่อ ๆ ไป
		
3. ประเมินผลผลิตด้านประโยชน์ (Utility) เพือ่ ให้ทราบถึงคุณค่าหรือความสำ�คัญของผล
ที่ได้จากการประเมิน ทั้งนี้เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ ในการตัดสินใจหรือเพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไป
2. แบบสัมภาษณ์เชิง ลึกแบบมีโครงสร้าง เพื่อหาแนวทางใหม่ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ค�ำถามประเด็นสนทนา ทีใ่ ช้ในการสนทนากลุม่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผูท้ รงคุณวุฒิ
เพื่อระดมความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ได้แนวทางใหม่ในการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพ ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประเด็นสนทนาจ�ำนวน 5 ประเด็น
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ( )

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ก ารประเมินผลการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า
1.1 ผลการวิจยั เกีย่ วกับการรับรูแ้ ละการใช้บริการของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1.1 กิจกรรมและบริการของสำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. ดานสงเสริมสวัสดิการ
ผลการวิจยั พบวาครูและบุคลากรสังกัดพืน้ ทีส่ �ำ นักงานเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนลางในภาพรวม มีคา เฉลีย่ รอ
ยละการรับรูดานการสงเสริมสวัสดิการคิดเปน รอยละ 36.98 และคาเฉลี่ยรอยละการใชการสงเสริม
สวัสดิการ คิดเปนรอยละ 26.64 ซึ่งนับไดวา เปนคาเฉลี่ยรอยละที่อยูในระดับที่นอย สมควรไดรับ
การปรับปรุงทัง้ ในสว นของรูปแบบกิจกรรมและการบริการของสำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. สังกัดเขต
พื้นที่ภาคเหนือตอนลางตอไป
1.1.2 กิจกรรมและบริการของสำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. ดานสงเสริมสวัสดิภาพ
ผลการวิจัยพบวาครูและบุคลากรสังกัดพื้นที่สำ�นักงานเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลางในภาพรวม มีคาเฉลี่ย
การรับรูดานการสงเสริมสวัสดิภาพคิดเปน รอยละ 76.26 และคาเฉลี่ยการใชการสงเสริมสวัสดิภาพ
คิดเปนรอยละ 48.85 ซึ่งนับไดวา เปนคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง กิจกรรมและการบริการที่มีการรับรูและ
การใชในระดับนอยคือ กิจกรรมงานมูลนิธิและกองทุน รอยละ 23.42 กิจกรรมศูนยดูแลครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูสูงอายุ รอยละ 21.32 จึงควรปรับปรุงทั้งในสวนของรูปแบบกิจกรรมและการบริการของ
สำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. สังกัดเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลางตอไป
1.1.3 กิจกรรมและบริการของสำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. ดานความมั่นคงและ
ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการวิจัยพบวาครูและบุคลากรสังกัดพื้นที่สำ�นักงาน
เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลางในภาพรวม มีคาเฉลี่ยการรับรูดานความมั่นคงและยกยองเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คิดเปนรอยละ 51.58 ซึ่งนับไดวาเปนคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง และคาเฉลี่ย
การใชการสงเสริมสวัสดิภาพ คิดเปน รอ ยละ 14.12 การใชกจิ กรรมและบริการของสำ�นักงานคณะกรรมการ
สกสค. ซึ่งนับไดวาเปนคาเฉลี่ยในระดับนอย ทั้งนี้เปนเพราะกิจกรรมและการบริการของสำ�นักงานดาน
ดังกลาวเปนทีร่ บั รูก นั โดยทัว่ ไปของสมาชิก แตก จิ กรรมและการบริการดังกลาว ไมสอดคลองกับความตอง
การของสมาชิก จึงทำ�ใหมีสมาชิกบางสวนเทานั้น ที่ใชกิจกรรมและการบริการดังกลาว จึงสมควรอยางยิ่ง
ที่จะตองมีการปรับปรุงกิจกรรมและการบริการดังกลาวใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก
1.2 ผลการประเมินดานความตองการจำ�เปนของการรับบริการการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
แกครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำ�นักงาน สกสค. ใน 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนลาง 1 ผลการวิจัย
พบวา มีความจำ�เปนที่ตองรับการบริการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ในระดับมากทุกจังหวัด ดังนั้น สกสค. จึงควรที่จะจัดใหมีการบริการการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหครอบคลุมทุกภาคสวน
1.3 ผลการประเมินความสอดคล้องของกิจกรรมกับเป้าประสงค์ ที่ 1 คือครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รั บสวัสดิการ สวัสดิภาพ และสิทธิประโยชย์เกื้อกูลอื่น และมีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ
ในด้ านส วัส ดิการและ ด้านสวัสดิภาพ ทุกพื้นที่ส�ำนักงานเขตการศึกษา มีความสอดคล้องสูง (86.86%)
สอดคล้องกับการประเมินความสอดคล้องของกิจกรรมกับเป้าประสงค์ ที่ 2 คือครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการยกย่อง เชิดชู ผดุงเกียรติ และด�ำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทุกพื้นที่ส�ำนักงาน
เขตการศึกษา มีความสอดคล้องสูง (95.42%) เช่นกัน
1.4 ผลการประเมินระดับการปฎิบัติงานการใหบริการการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ใน 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนลาง ผลการวิจัยพบวา ระดับการปฏิบัติ
งานการใหบริการการจัดสวัสดิการฯ จัดอยูในระดับที่ปานกลาง (3.47) และการประเมินระดับการไดรับ
ประโยชนจากกิจกรรมบริการการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแกครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. ใน 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนลาง พบวา การประเมินระดับการไดรับ
ประโยชนจากกิจกรรมบริการการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแกครูและตอนลาง จัดอยูในระดับที่มาก
(3.71) แสดงไดวา การปฏิบัติงานการใหบริการดานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีบางสวนที่ตองการปรับปรุงแกไข แตภาพรวมแลวการปฏิบัติงานการใหจัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพที่ผานมา มีประโยชนตอครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางแทจริง
ตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางใหม่ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากการประเมินผลการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาพบว่าครู 62 คน
ได้น�ำเสนอแนวทางใหม่ ได้แก่ ทุนศึกษาภาษาอังกฤษระยะสัน้ ทุนฝึกอบรมดูงานในประเทศและต่างประเทศ
ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท มีความเห็นด้วยต่อการจัดกิจกรรมบริการดังกล่าวเพือ่ พัฒนาครูให้กา้ วทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก และสอดคล้องกับความต้องการของครูที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ครูและบุ คลา กรทางการศึกษาต้องการให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพนอกเหนือจากบริการเดิมที่จัดบริการอยู่ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านสวัสดิการ
- ควรจัดทีพ่ กั ชัว่ คราวให้เพียงพอต่อความต้องการของครูทงั้ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญ่
ของแต่ละภูมิภาค (86.60%)
- ควรบริกา รตรวจสุขภาพให้ครอบคลุมโรคร้ายแรงด้วย เช่น หัวใจ มะเร็งล�ำไส้ มะเร็งเต้านม
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งต่อมลูกหมาก ไวรัสตับอักเสบบี หลอดเลือดตีบ ฯลฯ (79.65%)
- ควรขยายการลดค่าเดินทางไปยังพาหนะอื่น เช่น เครื่องบิน รถทัวร์ รถตู้ ฯลฯ (78.86%)
- ควรเพิ่มการท�ำประกันสุขภาพกลุ่มให้ครู เพื่อให้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนได้ (75.55%)

22 ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 17 มกราคม - มิถุนายน 2557
2.2 ด้านสวัสดิภาพ
- ควรลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ช.พ.ค. (84.87%)
2.3 ด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติ
- ควรจัด สรรด้านทุ นศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และการศึกษาระยะสั้น และควรมี
ทุนส�ำหรับท�ำวิจัย ท�ำผลงานทางวิชาการ (72.06%)
- ควรปรับประเภทและลักษณะของรางวัลทีค่ รูได้รบั ในแต่ละปีให้สอดคล้องกับการเลือ่ นวิทยฐานะ
ของครู (70.06%)
ตอนที่ 3 การเสนอแนะรูปแบบการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของส�ำนักงานคณะกรรมการส่ง
เสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
การเสนอแ นะ รู ปแ บบการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผูท้ รงคุณวุฒแิ ละตัวแทนครูจ�ำนวน 10 คน ได้
น�ำเสนอว่ าควรจั ดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดชีวิตของการประกอบ
อาชีพ โดยจ�ำแนกเป็น 3 ช่วง คือ ก่อนเข้าสู่อาชีพ ระหว่างประกอบอาชีพ และหลังเลิกอาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยเน้นการดูแลและพัฒนาครูทงั้ ระบบชีวติ โดยดูแลทัง้ กายและใจครูและบุคลากร
การศึกษา สนับสนุนการเพิ่มวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา และเปลี่ยนจากการบริการ
เป็นรายครัง้ มาเป็นบริการแบบบูรณาการ ต่อเนือ่ ง และครบวงจรตลอดชีวติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยเปลี่ยนจากการดูแลเรื่องเงิน เป็นดูแลเรื่องคน

อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิเคราะหขอมูลการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสำ�นักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
ใน 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนลาง 1 พบประเด็นนาสนใจที่นำ�มาอภิปรายผล ดังนี้
1. กิจกรรมและบริการของสำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. ในดานตางๆ พบวามีรอยละการ
รับรูและการใชกิจกรรมและบริการสูงที่สุดในดานการฌาปนกิจสงเคราะห (สมาชิก ช.พ.ค. ตัวค รู) ซึ่งอ ยู
ในระดับมาก (78.16%) ผลการสำ�รวจการรับรูและการใชกิจกรรมและบริการนี้สอดคลองกับผ ลการวิจัย
ดา นความตอ งการจ�
ำ เปน ทีพ่ บวา ครูแ ละบคุ ลากรทางการศกึ ษามคี วามตอ งการดา นเสริมฐ านะความมนั่ คง
ของตนเอง (มีบริการฌาปนกิจส งเคราะห (สำ�หรับครู สมาชิก ช.พ.ค.) สูงเปนอ ันดับ 1 (4.36) แตทั้งนี้
ทั้งนั้น เมื่อวิเคราะหในระดับจังหวัดกลับพ บความแตกตางกันในแตละพื้นที่ การวิเคราะหขอมูลเพื่อน ำ�ไป
ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมและบริการของสำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. จึงควรใชผลการศึกษาในราย
จังหวัดเปน สำ�คัญ และด�ำ เนินก ระบวนวางแผนแบบการมสี ว นรว ม (Appreciation-Influence-Control) ถือ
เปน ว ธิ หี รือก ลไกทเี่ ปดโอกาสใหสมาชิก ส กสค. ไดมีส ว นรว มในการพฒ
ั นาปรับปรุงก จิ กรรมและบริการของ
สำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. สอดคลองกับ ประเวศ วะสี และไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2537) ที่กลาว
วา กระบวนการ AIC ถือเปนวิธหี รือกลไกที่เปดโอกาสใหสมาชิกทุกระดับ ทุกค นในองคกร หนวยงาน
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กลุมสังคม คณะบุคคล ไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ นำ�มาซึ่งบอเกิดการเรียนรูรวมกันจากการ
ทำ�งานรวมกัน (Interactive learning through action) เพื่อรวมคิดร วมวิเคราะห หาหนทางเลือก หรือ
หนทางปฏิบัติ และเกิดความรวมมือกันในการพัฒนาองคกรของตน ใหผูที่อยูในองคกรมีความสุขในการ
ดำ�รงชีวิตมากขึ้น
2. การประเมินด้านความต้องการจ�ำเป็นของการรับบริการการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของส�ำนักงาน สกสค. ใน 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 ในรายด้านพบว่า ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความต้องการอันดับ 1 คือ ต้องการด้านเสริมฐานะความมั่นคงของตนเอง
(มีบริการ ฌ า ป น กิจ สงเคราะห์ส�ำหรับครู (ช.พ.ค.) ) ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
ต้องการใช้บริการในระดับมาก (4.36) เนื่องจาก การจัดสวัสดิการโครงการกู้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วย
เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค) เป็นสมาชิกครบ 1 ปี สามารถกู้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วย
เพื่อนครู แ ละบุ คลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค) ได้รายละไม่เกิน 600,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
สมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ชว่ ยเพือ่ นครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ได้กเู้ งินและน�ำเงินสงเคราะห์
ครอบครัวไปใช้เป็นค่าใช้จา่ ยในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน เพือ่ การศึกษา รักษาพยาบาล น�ำไปลงทุนประกอบ
อาชีพเสริมเพิม่ รายได้ หรือเพือ่ ช�ำระหนี้ หรือความต้องการอืน่ ๆ ตามความต้องการของผูข้ อกู้ (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2552 : 9) จะมีส่วนช่วยให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
3. การประเมินค วามสอดคลอ งของกจิ กรรมกบั เปาประสงค ที่ 1 คือค รูแ ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา
ไดรับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และสิทธิประโยชนเกื้อกูลอ ื่น และมีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ ในดาน
สวัสดิการและดา นสวัสดิภาพ และการประเมินค วามสอดคลอ งของกจิ กรรมกบั เปา ประสงคที่ 2 คือค รูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยอง เชิดชู ผดุงเกียรติ และดำ�รงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ใน
รายดา นพบวา ดานสวัสดิภาพ มีค วามสอดคลองกับก จิ ก รรมการบริการดา นการจดั ส วัสดิการและสวัสดิภาพ
แกครูแ ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาของส�ำ นักงาน ส กสค.ทุกจ งั หวัดม ากทสี่ ดุ (93.75%) โดยเฉพาะในกจิ กรรม
ดานการฌาปนกิจสงเคราะห (สมาชิก ช.พ.ค. สำ�หรับค รู) และการฌาปนกิจสงเคราะห (สมาชิก ช.พ.ส.
สำ�หรับคูสมรส)การจัดสวัสดิการเงินกู สมาชิก ช.พ.ค. พบวามีความกิจกรรมที่สอดคลองอยูในระดับสูง
เนื่องจาก กิจกรรมดังกลาวจะสงผลใหทายาทครูไดรับการชวยเหลือที่เปนรูปธรรม เนื่องจากการจัด
สวัสดิการเงินกูฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม
(ช.พ.ส) เปนสมาชิกค รบ 1 ป สามารถกเู งินเงินกูฌาปนกิ

จส งเคราะหชว ยเพือ่ นครูแ ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา
ในกรณีค สู มรสถงึ แกกรรม (ช.พ.ส) ไดรายละไมเกิน 150,000 บาท โดยมวี ตั ถุป ระสงคเพือ่ ใหสมาชิก ฌาปนกิจ
สงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) เพื่อเปนคาใชจาย
ในการดำ�รงชีวิตประจำ�วัน เพื่อการศึกษา รักษาพยาบาล นำ�ไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได หรือ
เพื่อชำ�ระหนี้ หรือความตองการอื่นๆ สอดคลองกับ กิ่งท อง เลิศอมรชัย (2545) พบวา ความพึงพอใจของ
ทายาทและผูมีสิทธิรับเงินฌาปนกิจสงเคราะหตอการดำ�เนินงานฌาปนกิจสงเคราะห ของสำ�นักงาน
ตำ�รวจแหงชาติ อยูในระดับม าก
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4. รูปแบบการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของสำ�นักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูแ ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา ควรจดั ส วัสดิการและสวัสดิภาพแกครูแ ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา
ตลอดชีวติ ข องการประกอบอาชีพ โดยจ�ำ แนกเปน 3 ชว ง คือ กอ นเขา สูอาชี
 พ ระหวา งประกอบอาชีพ และ
หลังเลิกอ าชีพค รูแ ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา โดยเนน ก ารดแู ลและพฒ
ั นาครูท งั้ ร ะบบชวี ติ โดยดแู ลทงั้ ก าย
และใจครูแ ละบคุ ลากรการศกึ ษา สนับสนุนก ารเพิม่ ว ทิ ยฐานะของครูแ ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา และเปลีย่ น
จากการบริการเปน รายครัง้ ม าเปน บ ริการแบบบรู ณาการ ตอ เนือ่ ง และครบวงจรตลอดชีวติ ค รูแ ละบคุ ลากร
ทางการศกึ ษา โดยเปลีย่ นจากการดแู ลเรือ่ งเงิน เปน ด แู ลเรือ่ งคน และเนน ก ารบรู ณาการการบริการตลอด
ชว งชวี ติ ข องครูแ ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาเพือ่ ใหครูเปน บ คุ ลากรของประเทศทมี่ คี วามสมบูรณทัง้ ท างกาย
และใจ จนสามารถนำ�ความพรอมสมบูรณของตนเองไปพัฒนาผูเรียนไดตอไป ผลสรุปดังกลาวสอดคลอง
กับ ผลการวิจัยของ Richard Turner และคณะ (1986) ที่พบวา ยุทธศาสตรดานนโยบาย แรงจูงใจเงิน
เดือนครู เกีย่ วขอ งและสง ผลโดยตรงตอ ค วามกา วหนาในการเรียนของนกั เรียน ดังนัน้ ห ากครูไดรบั ส วัสดิการ
ที่ดีก็จะสงผลตอประสิทธิภาพในการสอนและสงผลตอก ารพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี
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