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ความต้องการสวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม 

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
The Welfare Needs of the Personnel of Ubonwittayakom 
School in Mueang District of UbonRatchathani Province 

 
บรรจบ  วงษ์ขันธ1์   จตุรงค์  ศรีวงษว์รรณะ2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการ
สวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานีโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ และลูกจ้างทั่วไปโดยการสุ่มแจก
แบบสอบถามแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
จ านวน 98 คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามส่วนประมาณค่า          
5 ระดับ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.943 ผลการวิจัยพบว่า 

1. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 51-60 ปี รายได้ 25,001-
30,000 บาท ระดับศึกษาปริญญาโท สถานภาพสมรส มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 30 ปี ขึ้นไป และมีต าแหน่งเป็นข้าราชการ โดยภาพรวมสวัสดิการที่
เป็นตัวเงิน และสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 

                                                           
1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ      
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี jaturong.s@ubru.ac.th  
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 
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3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการได้รับสวัสดิการค่าจ้างเป็นเงินเดือน (ค่าเฉลี่ย 
= 4.88) ด้านการได้รับเงินจากประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย = 4.47) ด้านการได้รับ
รางวัลการปฏิบัติงานดี (ค่าเฉลี่ย = 4.38) ด้านการจ่ายตามการเปลี่ยนแปลง
ของผลประกอบการ (ค่าเฉลี่ย = 4.13) ตามล าดับ 

2. เปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียนอุบล
วิทยาคม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า บุคลากรที่มี 
เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ แตกต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และบุคลากรท่ีมี ประสบการณ์ในการท างาน และ
ต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียน
อุบลวิทยาคมไม่แตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ: ความต้องการสวัสดิการ บุคลากร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 

 
Abstract 

The research aimed to study and compare the needs for 
welfare of the personnel of Ubonwittayakom School in Mueang 
district of UbonRatchathani as classified by the personal factors. 
The samples of 98 used in the research were government officials, 
staff and employees derived by a stratified random sampling. The 
research instrument was a five-rating scale questionnaire of a 
confidence value equivalent to 0.943.  

126 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



127 
The research findings were as follows.  
1. The majority of the personnel were females aged 51-60 

years, married, earned an income of 25,001-30,000 baht,  had 30 
years or more of working experience and held an official position. 
An overall welfare was needed at a high level (average = 3.97). As 
regards individual aspects, it was needed at a high level in all 
aspects as shown in a descending order of significance: welfare as 
a salary (average = 4.88), social welfare (average = 4.47), rewards 
for good performance (average = 4.38) and payment according to 
the changes (average = 4.31).  

2. With the welfare needs of the personnel of 
Ubonwittayakom School compared, it was found that the 
personnel who were different in sex, age, income, educational 
levels and status had different welfare needs with a statistical 
significance of 0.05. The personnel who had different working 
experience and positions had no different welfare needs. 

 
Keywords: Welfare Needs, Personnel, Ubonwittayakom School 

 
บทน า 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบันองค์การต่าง ๆ 
จะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของค่าจ้างและเงินเดือนที่ตอบสนองต่อ
ความสามารถ และผลงานของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงจะสามารถจูงใจและธ ารงรักษา
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ให้สมาชิกในองค์การปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเต็มความสามารถ และด้วย
ความเต็มใจ ท าให้บุคลากรเกิดความรัก ความผูกผัน ความจงรักภักดี และเกิด
ความรู้สึกเสมือนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องสวัสดิการของ
บุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
เนื่องจากจะให้เกิดประโยชน์ในด้าน สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน สวัสดิการที่ไม่เป็น
ตัวเงิน เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม พร้อมกับการบริการ
เพื่อให้บุคลากรเกิดความ ผูกพัน จงรักภักดี และเกิดความรู้สึกร่วมมือในการ
ท างาน ท าให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มก าลังความสามารถ 
และการเสียสละ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบล
วิทยาคม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียน
อุบลวิทยาคม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีจ าแนกตาม 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม 

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ปฏิบัติงานในปี 2557 รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 129 คน (โรงเรียนอุบลวิทยาคม, 2557) 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรในโรงเรียนอุบล

วิทยาคม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ปฏิบัติงานในปี 
2557 รวมทั้งสิ้น จ านวน 129 คน (โรงเรียนอุบลวิทยาคม, 2557) โดยก าหนด
ขนาดตัวอย่างจากสูตร Taro Yamane (1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน
ทั้งสิ้น 98 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 

ตัวแปรที่ปรึกษา 
ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม 

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปะกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่งงาน 

ตัวแปรตาม คือ สวัสดิการของบุคลากรโรงเรียนอุบลวิทยาคม 
ประกอบด้วย สวัสดิการท่ีเป็นตัวเงิน ได้แก่ จ่ายเป็นตัวเงินก้อนท่ีก าหนดจ่าย
ตามการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการ และสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ 
โอกาสก้าวหน้าในด้านอาชีพ การเลื่อนต าแหน่ง สวัสดิการด้านสุขภาพ การฝึก
พัฒนาและการอบรม สวัสดิการหลังเกษียณอายุ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
   ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม 

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ปฏิบัติงานในปี 2559  รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 129 คน (โรงเรียนอุบลวิทยาคม, 2557) 

 

บุคลากร  
  1. เพศ 
  2. อายุ 
  3. รายได้ 
  4. ระดับการศึกษา 
  5. สถานภาพ 
  6. ประสบการณ์ในการท างาน 
  7. ต าแหน่ง 

สวัสดิการของบุคลากรโรงเรียนอุบลวิทยาคม
สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน 
  1. จ่ายเป็นตัวเงินก้อนที่ก าหนด 
  2. จ่ายตามการเปลี่ยนแปลงของผล
ประกอบการ 
สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน 
  1. โอกาสก้าวหน้าในด้านอาชีพ 
  2. การเลื่อนต าแหน่ง 
  3. สวัสดิการด้านสุขภาพ 
  4. การฝึกพัฒนาและการอบรม 
  5. สวัสดิการหลังเกษียณอายุ 
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กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ 

และลูกจ้าง ในโรงเรียนอุบลวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการค านวณโดยทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอนและใช้สูตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamana) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่  การศึกษาความต้องการ
สวัสดิการของบุคลากรโรงเรียนอุบลวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 

ตอนที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรโรงเรียนอุบลวิทยาคม   
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งงาน มีลักษณะเป็นการ
ตรวจสอบรายการ  
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการที่เป็นตัว

เ งิ นขอ งบุ คคลากร ใน โ ร ง เ รี ยน อุบลวิทย าคม  ต . ใน เมื อ ง  อ . เมื อ ง 
จ.อุบลราชธานี เป็นสวัสดิการที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย จ่ายเป็นตัวเงินก้อนที่
ก าหน จ่ายตามการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการ มีลักษณะแบบมาตรฐาน
ส่วนค่าประมาณค่า (rating scale) แบบสอบถามแต่ละข้อมีตัวเลือก 5 ระดับ  

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการที่ไม่เป็นตัว
เงินของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย โอกาสก้าวหน้าในด้านอาชีพ การเลื่อน
ต าแหน่ง สวัสดิการด้านสุขภาพ การฝึกพัฒนาและการอบรม สวัสดิการหลัง
เกษียณอายุ มีลักษณะแบบมาตรฐานส่วนค่าประมาณค่า ( rating scale) 
แบบสอบถามแต่ละข้อมีตัวเลือก 5 ระดับ  

ตอนที่ 4 ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาความต้องการสวัสดิการ 
เป็นค าถามเปิดเพื่อ เก็บข้อมูลไว้ประกอบการสรุปความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามบุคลากรส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 51-60 ปี รายได้ 25,001-30,000 บาท ระดับศึกษา
ปริญญาโทสถานภาพสมรส มีประสบการณ์ในการท างาน 30 ปี ขึ้นไป และมี
ต าแหน่งเป็นข้าราชการ โดยภาพรวม สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน และสวัสดิการที่
ไม่เป็นตัวเงิน โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านการได้รับสวัสดิการค่าจ้างเป็นเงินเดือน (ค่าเฉลี่ย = 4.88) ด้านการได้รับ
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เงินจากประกันสังคม (ค่าเฉลี่ย =4.47) ด้านการได้รับรางวัลการปฏิบัติงานดี 
(ค่าเฉลี่ย = 4.38) ด้านการจ่ายตามการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.13) ตามล าดับ 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการที่เป็นตัวเงินของ
บุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

    2.1 โดยภาพรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของ
บุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน และสวัสดิการที่ไม่
เป็นตัวเงิน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยรวม อยู่ในระดับมาก และสวัสดิการที่ไม่เป็นตัว
เงินอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสามารถพิจารณาองค์ประกอบแต่ละด้านได้ดังนี้  

    2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการท่ีเป็นตัวเงินของบุคลากรใน
โรงเรียนอุบลวิทยาคม พบว่า สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจ่ายตามการเปลี่ยนแปลงของผล
ประกอบการ รองลงมาคือ ด้านการจ่ายเป็นตัวเงินก้อนที่ก าหนด และด้าน
สวัสดิการ ตามล าดับ 

    2.3 ด้านสวัสดิการ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
สวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก พบว่า 
บุคคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการที่เป็นตัวเงิน 
ด้านสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การได้รับสวัสดิการค่าจ้างเป็นเงินเดือน 
รองลงมา คือ การได้รับสิทธิ์ในการซ้ือหุ้นสหกรณ์โรงเรียน และการได้รับการ
แบ่งผลก าไรจากหุ้นสหกรณ์โรงเรียน ตามล าดับ  
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    2.4 ด้านการจ่ายเป็นตัวเงินก้อนที่ก าหนด พบว่า ระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับ
แรก พบว่า บุคคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการที่
เป็นตัวเงิน ด้านการจ่ายเป็นตัวเงินก้อนที่ก าหนด อยู่ในระดับมาก ได้แก่     
การได้รับเงินจากประกันสังคม รองลงมาคือ การได้รับเงินตอบแทน และการ
ได้รับเงินชดเชย ตามล าดับ 

    2.5 การจ่ายตามการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการ พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบล
วิทยาคม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไป
น้อย 3 อันดับแรก พบว่า บุคคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน ด้านการจ่ายตามการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการ 
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การได้ รับรางวัลการปฏิบัติงานดี รองลงมา คือ        
การได้รับการยกย่องว่ามีผลงานดี และการได้รับการสนับสนุนรางวัลต่อการ
เล่ือนต าแหน่ง ตามล าดับ 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการที่เป็นไม่ใช่ตัวเงิน
ของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 
สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน 

    3.1 โดยรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของ
บุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สวัสดิการหลังการเกษียณอายุ อยู่ในระดับ
มาก รองลงมา คือ สวัสดิการด้านสุขภาพ อยู่ในระดับมาก และการฝึกพัฒนา
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และการอบรม อยู่ในระดับมาก การเล่ือนต าแหน่ง อยู่ในระดับมาก และ 
โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

    3.2 ด้านโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 
อันดับแรก พบว่า บุคคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน ด้านโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ท่านความส าคัญต่อโรงเรียนอุบลวิทยาคม อยู่ในระดับมากรองลงมา คือ 
ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโรงเรียนอุบลวิทยาคม และ ท่านมีความรู้
ในด้านวิชาการ หรือ ในด้านที่สอน ตามล าดับ 

    3.3 ด้านการเล่ือนต าแหน่ง พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก 
พบว่า บุคคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการที่ไม่เป็น
ตัวเงิน ด้านการเลื่อนต าแหน่ง อยู่ในระดับมากและปานกลาง ได้แก่ การได้รับ
การสนับสนุนเข้าสอบเข้าท างานในต าแหน่งพนักงานราชการ หรือ พนักงาน
ทั่วไป รองลงมาคือ การได้รับการสนับสนุนให้เล่ือนต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเป็นวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ และการได้รับ
การสนับสนุนให้เลื่อนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน
เป็นวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ ตามล าดับ 

    3.4 สวัสดิการด้านสุขภาพ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก 
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พบว่า บุคคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการที่ไม่เป็น
ตัวเงิน สวัสดิการด้านสุขภาพ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การได้รับการจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวและพักผ่อนประจ าปี รองลงมาคือ การได้รับสวัสดิการด้าน
เกษียณอายุ และ การได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพที่กฎหมายก าหนด ตามล าดับ 

    3.5 การฝึกพัฒนาและการอบรม พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก 
พบว่า บุคคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการที่ไม่เป็น
ตัวเงิน ด้านการฝึกพัฒนาและการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุดและอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ การได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน รองลงมา
คือ การได้รับการประเมินผลการฝึกอบรม และ การได้รับการฝึกอบรมและ
พัฒนาการเรียนรู้ ตามล าดับ 

    3.6 สวัสดิการหลังการเกษียณอายุ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม อยู่ในระดับ
มาก ซ่ึงจะเป็นบุคลากรที่มีต าแหน่งเป็นข้าราชการเท่านั้น ที่ตอบแบบสอบถาม 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก พบว่า 
บุคคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน 
ด้านสวัสดิการหลังการเกษียณอายุ อยู่ในระดับมากที่สุดและอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ การได้รับสิทธิบ านาญ รองลงมาคือ การได้รับสิทธิประโยชน์จาก
ประกันสังคม และ การได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ตามล าดับ 

4. เปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียนอุบล
วิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ใน 2 ด้าน คือ สวัสดิการของ
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บุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน สวัสดิการที่ไม่เป็น
ตัวเงิน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของบุคคลกรที่ตอบแบบสอบถาม  

จากการศึกษาความต้องการสวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียนอุบล
วิทยาคม  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เปรียบเทียบปัจจัยข้อมูลส่วน
บุคคลของบุคลากรโรงเรียนอุบลวิทยาคม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งงาน กับ สวัสดิการ
ของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน และสวัสดิการที่
ไม่เป็นตัวเงิน ดังตารางที่ 1-7 

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของ
บุคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี จ าแนกตามเพศ 

 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.93, S.D. = 0.44) เพศชายมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.48, S.D. = 0.53) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของ
บุคคลากรโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี จ าแนกตามอายุ 

 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรที่มีอายุ 51-60 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
เกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.05, S.D. = 0.30) รองลงมา คือ อายุ 
41-50 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากร
ในโรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.78, S.D. = 
0.51) อายุ 20-30 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการ
ของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย = 3.33, S.D. = 0.60) และ อายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
เกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.08, S.D. = 0.28) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของ
บุคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี จ าแนกตามระดับเงินเดือน 

 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า บุคลากรที่มีระดับเงินเดือน ตั้งแต่ 30,001 บาท
ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรใน
โรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย = 4.14, S.D. = 
0.18) รองลงมา ระดับเงินเดือน 25,001-30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
เกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08, S.D. = 0.26) ระดับเงินเดือน 
20,001-25,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการ
ของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
3.86, S.D. = 0.33) ระดับเงินเดือน 15,001-20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.39, S.D. = 0.45) ระดับเงินเดือน 
75,01-15,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการ
ของบุคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  
= 3.33, S.D. = 0.60) และระดับเงินเดือน ต่ ากว่า 75,000 บาท มีค่าเฉลี่ย
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบล
วิทยาคม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย = 3.33, S.D. = 0.17) 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของ
บุคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 
จากตารางที่ 4 พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมีค่าเฉลี่ย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบล
วิทยาคม โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.03, S.D. = 0.29) รองลงมา 
ระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของ
บุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.93, 
S.D. = 0.48) ระดับปริญญาเอก มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
สวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.62, S.D. = 0.72) ระดับมัธยมศึกษา ปวช. มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม 

140 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



141 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.10, S.D. = 0.11) ระดับ ปวส. มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียน
อุบลวิทยาคม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.94, S.D. = 0.21) 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของ
บุคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี จ าแนกตามระดับสถานภาพ 

 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพสมรส มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.95, S.D. = 0.43) รองลงมา สถานภาพ 
หย่าร้าง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากร
ในโรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย = 3.90, S.D. = 
0.51) สถานภาพโสด มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการ
ของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
3.61, S.D. = 0.51) และ สถานภาพสมรสแล้วแยกกันอยู่ มีค่าเฉล่ียความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.13, S.D. = 0.53) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของ
บุคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 
  
จากตาราง 6 พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 30 ปีขึ้นไป 

มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรใน
โรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย = 4.08, S.D. = 
0.30) รองลงมา มีประสบการณ์ 19-24 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.06, S.D. = 0.23) ประสบการณ์ในการท างาน 25-30 
ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรใน
โรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย = 4.01, S.D. = 
0.36) มีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.29, S.D. = 0.65)  มีประสบการณ์ในการท างาน 
13-18 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากร
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ในโรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.12, S.D. 
= 0.35) และ มีประการณ์ในการท างาน 6-12 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
เกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.08, S.D. = 0.13) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของ
บุคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี จ าแนกตามต าแหน่ง 

สวัสดิการที่
ทางโรงเรียน
จัดสรรให ้

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. 

1. สวัสดิการ
ท่ีเป็นตัวเงิน 

4.21 0.48 3.59 0.18 3.43 0.54 

2. สวัสดิการ
ท่ีไม่ใช่เป็น 
ตัวเงิน 

3.91 0.18 3.34 0.42 2.73 0.42 

รวม 4.06 0.28 3.46 0.32 3.10 0.37 

 
จากตาราง 7 พบว่า บุคลากรที่มีต าแหน่งเป็นข้าราชการ มีค่าเฉลี่ย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบล
วิทยาคม โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.06, S.D. = 0.28) รองลงมา 
คือ ลูกจ้างประจ า มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของ
บุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 
3.46, S.D. = 0.32) และลูกจ้างชั่วคราว มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.10, S.D. = 0.37) ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 

1. จากการศึกษาความต้องการสวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียนอุบล
วิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานีสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียน
อุบลวิทยาคม สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน เมื่อพิจาณารายด้าน สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

   1.1 ด้านสวัสดิการ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
สวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากว่า ทางโรงเรียนอาจมีการ
จัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับสวัสดิการด้านต่าง ๆ ไม่เพียงพอ จึงอาจส่งผลต่อ
การด ารงชีวิต และการปฏิบัติหน้าของบุคคลกรในโรงเรียน ซ่ึงได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฉัตรสุดา ทองเหลือง (2554) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาแนวทาง    
การพัฒนาการจัดสวัสดิการชุมชนของกองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลขี้เหล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดับความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการจัดสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ของกองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่า ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการจัดสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ การได้รับสวัสดิการค่าจ้างเป็นเงินเดือน ทั้งนี้
เงินเดือนเป็นค่าตอบแทนในการท างานที่บุคลากรของทางโรงเรียน ซ่ึงจะได้รับ
ตามต าแหน่ง ความรู้และประสบการณ์ ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนีย์ 
โพธิสรณ์ (2551) ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการด้านจัดสวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูลของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามแนวทาง
การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการพบว่า อาจารย์มี
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ความต้องการด้านจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลโดยรวมทุกด้านและในแต่
ละด้าน คือ ด้านการปรับปรุงเงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ การได้รับสิทธิ์ในการซ้ือหุ้นสหกรณ์โรงเรียน และ การได้รับการ
แบ่งผลก าไรจากหุ้นสหกรณ์โรงเรียน เนื่องจาก สหกรณ์ของทางโรงเรียนเปิด
โอกาสให้บุคคลากรเข้ามามีส่วนร่วม ซ่ึงผลก าไรจะเกิดจากการใช้บริการสินค้า
ภายในสหกรณ์ และสมาชิกต้องได้ปันผลในอัตราส่วนที่เหมาะสม ในแต่ละปี 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่ าสุด คือการได้สวัสดิการค่าเช่าบ้าน   
ซ่ึงได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ การละมุด  โนดประโคน (2556) ได้วิจัยเรื่อง
ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
อ า เภอนางรอง จั งหวัดบุ รี รัมย์  ใน 4 ด้าน คือด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล ด้านที่พัก ด้านรายได้ และด้านนันทนาการ พบว่า ด้านที่พัก
อาศัย มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  

1.2 ด้านการจ่ายเป็นตัวเงินก้อนท่ีก าหนด พบว่า ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม        
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการจ่ายเงิน
เป็นก้อน เป็นสิ่งที่บุคลากรของทางโรงเรียนให้ความส าคัญ ซ่ึงจ่ายตามความรู้
และวิทยาฐานะ สามารถน าไปใช้จ่ายต่อยอดในการด ารงชีวิตได้ ซ่ึงได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินดานนท์ ศิริรัตน์ (2555) ได้วิจัยเรื่อง ความ
ต้ อ ง ก า ร ส วั ส ดิ ก า ร ข อ งบุ ค ล า ก ร  สั ง กั ด คณะ ทั น ตแ พ ท ย ศา สต ร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ผลการศึกษาระดับความต้องการสวัสดิการของ
บุคลากร สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาพรวมและ
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รายด้าน ได้แก่ ด้านอ านวยความสะดวกทั่วไป ด้านสุขภาพ ด้านนันทนาการ 
ด้านกาศึกษา ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ การได้รับเงินจาก
ประกันสังคม ซ่ึงจะเป็น บุคลากรที่มีต าแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวและ
ลูกจ้างประจ าเท่านั้น ที่ตอบแบบสอบถาม เพราะลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราวไม่สามารถเบิกจ่ายได้เต็มตามจ านวนจริง เหมือนข้าราชการ ดังนั้นจึงมี
การจ่ายเบี้ยประกันสังคม ตามกฎหมาย และจะต้องส ารองจ่ายไปก่อน ค่อย
เบิกทีหลัง กับทางส านักงานประกันสังคมในพื้นที่ ท าให้เกิดปัญหาในการน า
เงินไปส ารองจ่าย เกิดความล่าช้า ซ่ึงได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชานาฏ 
ประพิตรไพศาล (2549) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกจ้างต่อการ
ปฏิรูประบบประกันสังคม กรณีศึกษาลูกจ้างโรงงานเซรามิค ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการปฏิรูป
ระบบของกองทุนประกันสังคม ด้านการจ่ายเงินสมทบ อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ การได้รับเงินตอบแทน และ การได้รับเงินชดเชย เนื่องจากว่า 
การให้ค่าตอบแทนจากการท างาน การได้รับหมอบหมายงาน ถือเป็นสวัสดิการ
พิเศษ ที่ผู้บริหารต้นสังกัดจัดสรรให้ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการรักษาน้ าใจ
และให้ก าลังใจบุคลากร ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชัญญ์
ญาณ์ ป้อมสา (2551) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและความต้องการเกี่ยวกับ
สวัสดิการและค่าตอบแทนของบุคลากรวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก พบว่า 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกที่มีต่อสวัสดิการ
และค่าตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ระดับปลานกลาง  

1.3 การจ่ายตามการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการ พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบล
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วิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เน่ืองจากว่า
ทางโรงเรียนอุบลวิทยาคม จะมีการให้จัดสวัสดิการให้กับบุคลากรเป็นประจ า
ทุกปี โดยยึดตามคุณสมบัติของแต่ละคน ตามความรู้ความสามารถ และยึดตาม
แผนประกอบการปฏิบัติประจ าปี เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงล าดับจากมากไปน้อย อันดับแรก คือ การได้รับรางวัลการ
ปฏิบัติงานดี เพื่อเป็นการให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติให้แก่บุคลากรท่านอื่น ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการให้รางวัลปลอบใจ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประกาศเกียรติคุณ โล่ห์
รางวัล รองลงมา คือ การได้รับการยกย่องว่ามีผลงานดี และ การได้รับการ
สนับสนุนรางวัลต่อการเล่ือนต าแหน่ง ทั้งนี้เพราะว่าการเล่ือนต าแหน่งงานของ
บุคลากรแต่ละคนจะดูผลงานประจ าปีในการประเมินและความรู้ความสามารถ
ดังนั้น อาจจะท าให้บุคคลากรบางท่านไม่ได้รับการเล่ือนต าแหน่งและมีผลงาน
ในการท างาน  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
สวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน ด้านสวัสดิการ ต่ าสุด คือ การได้รับการ
สนับสนุนรางวัลต่อการเลื่อนชั้น เนื่องจากในปัจจุบันทางโรงเรียนมีการให้
รางวัลหรือผลตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ หลาย ๆ รูปแบบที่แตกต่างกันส่วน
การเลื่อนขั้นปรับต าแหน่งจะขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ และเป็นไปตามกล
ไกลของทางกระทรวง  

2. จากการศึกษาความต้องการสวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียนอุบล
วิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานีสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียน
อุบลวิทยาคม สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน เมื่อพิจาณารายด้าน สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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2.1 ด้านโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

ต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากว่า บุคลากรของ
ทางโรงเรียนเป็นบุคคลากรที่ผ่านการคัดเลือกของกระทรวงศึกษาหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้แต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นโอกาสก้าวหน้าใน
สายอาชีพอาจจะมีน้อย เนื่องจากวุฒภาวะ และความรับผิดชอบ และเร่ืองของ
เวลา ซ่ึงได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธเนศ  โกมลธง (2545) ได้ศึกษาทัศนคติ
ของพนักงานเทศบาลเมืองเชียงรายต่อระบบสวัสดิการพนักงาน ผลการศึกษา
พบว่า พนักงานเทศบาลเมืองเชียงรายมีทัศนคติภาพรวมต่อระบบสวัสดิการใน
ระดับปานกลาง และมีทัศนคติต่อระบบสวัสดิการรายด้านในระดับปานกลาง
ทุกด้าน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ 
การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโรงเรียนอุบลวิทยาคม อยู่ในระดับมาก  
เพราะในระบบการท างานและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ทุกฝ่ายสามารถให้
แสดงความคดเห็นและแสดงออกได้อย่างเต็มท่ีและเป็นอิสระต่อการพัฒนา
หน่วยงานและเร่ืองต่าง ๆ เพื่อท ามาพัฒนาองค์การให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป รองลงมา 
คือ การมีความส าคัญต่อโรงเรียนอุบลวิทยาคม อยู่ในระดับมาก บุคคลากรทุก
คนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียน ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และ
การมีความรู้ในด้านวิชาการ หรือ ในด้านที่สอน อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของ
บุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน ด้านโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ต่ าสุด คือ การมี
ความสามารถท างานได้หลายต าแหน่ง อยู่ในระดับน้อย เนื่องจากว่าบุคลากร
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แต่ละคนอาจมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในบางเรื่อง และไม่มี
ความสามารถในบ้างเรื่อง จึงไม่อาจที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้หลายอย่างในเวลา
เดียวกัน บางท่านถนัดเรื่องการสอน ถนัดเรื่องการท าเอกสาร ดังนั้นควรที่จะ
น าความรู้และความสามารถของบุคคลากรมาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
โรงเรียนต่อไป  

2.2 ด้านการเลื่อนต าแหน่ง พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
สวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากว่าการเลื่อนต าแหน่ง
งานมีความส าคัญต่อบุคคลากรทุกฝ่าย เพื่อเป็นการแสดงความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตัวบุคลากรเอง เพื่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก 
คือ การได้รับการสนับสนุนเข้าสอบเข้าท างานในต าแหน่งพนักงานราชการ 
หรือพนักงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรที่มีต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้พนักงานและบุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทางโรงเรียน
จ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่ทาง
กระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด เข้าทดสอบและคอยให้การ
สนับสนุนตามความเหมาะสม รองลงมา ซ่ึงจะเป็นบุคคลากรที่มีต าแหน่ง
ข้าราชการแสดงความคิดเห็น คือ การได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
พิเศษ อยู่ในระดับมาก  และการได้รับการสนับสนุนให้ เลื่อนต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเป็นวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญอยู่
ในระดับปานกลาง ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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ความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานีสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน ด้านการเลื่อนต าแหน่ง ต่ าสุด 
คือ การได้รับการสนับสนุนให้เขียนผลงานเพื่อให้กรรมการตรวจในการเลื่อน
ต าแหน่งครู ค.ศ.อยู่ในระดับน้อย 

2.3 สวัสดิการด้านสุขภาพ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
สวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี โดยรวม อยู่ในระดับมากซ่ึงได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จีรพัฒน์ ปานสกุล (2550) ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการสวัสดิการของนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตรและนายทหารประทวนในกองเรือยกพลขึ้นบก ผลการศึกษา
พบว่าความต้องการในสวัสดิการของนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหาร
ชั้นประทวน มีความต้องการในสวัสดิการไม่ต่างกัน โดยมีความต้องการในด้าน
ความมั่นคงและความปลอดภัยมากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องเงินช่วยเหลือเมื่อ
ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ รองลงมา มีความต้องการสวัสดิการในด้าน
ร่างกายในเรื่องค่ารักษาพยาบาลเอกชน โดยมีปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ 
คือ นายทหารในกงเรือยกพลขึ้นบกมีอายุ 18-34 ปี และมีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป และมีระยะเวลารับราชการน้อยกว่า 20 ปี 
มีความต้องการสวัสดิการมากกว่าระดับอื่น เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ การได้รับการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและ
พักผ่อนประจ าปี อยู่ ในระดับมาก รองลงมา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว แล้วน ามาพัฒนาระบบในการ
ท างาน การได้รับสวัสดิการด้านเกษียณอายุ อยู่ในระดับมาก และการได้รับ
สวัสดิการด้านสุขภาพที่กฎหมายก าหนดเอาไว้ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
ทั้งนี้เนื่องจากว่าข้าราชการทุกคนมักมีความหวังที่จะได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญ
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หลังเกษียณอายุ เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพและลงทุน ควบคู่ไปกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพ ซ่ึงได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนธร (คุณาราโม) อยู่สุข 
(2552) ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจและความต้องการสวัสดิการของบุคลากรใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (สังกัดกลุ่มที่ 3) ผลการศึกษา
พบว่า  สวัสดิการที่บุคลากรต้องการมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่  ค่า
รักษาพยาบาลของบิดามารดา การจัดท าประกันสุขภาพให้บุคลากร และจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรด้วยกัน ความต้องการสวัสดิการใน
องค์การของบุคลากรด้านสังคม อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบล
วิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานีสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน สวัสดิการ
ด้านสุขภาพ ต่ าสุด คือ ท่านได้รับวันหยุดพิเศษ อยู่ในระดับปานกลางซ่ึง
ปัจจุบันตามกฎของกระทรวงจะมีก าหนดให้พนักงานทุกคนมีวันหยุดได้ตาม
ความเหมาะสม ซ่ึงสามารถหยุดได้ แต่ถ้าหากมีความจ าเป็นที่ทางโรงเรียนขอ
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมที่ส่งเสริมต่อภาพลักษณ์โรงเรียนจ าเป็นต้อง
เสียสละ  

2.4 การฝึกพัฒนาและการอบรม พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง 
 จ.อุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากกว่าการฝึกพัฒนาและ
การอบรมเกี่ยวกับระบบงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและ
ความรู้ความสามารถของบุคคลากรในแต่ละด้านเป็นอย่างดี ดังนั้นบุคคลากร
ของโรงเรียนอุบลวิทยาคม จึงให้ความส าคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ซ่ึงได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ์  อภิธนัง (2554) ได้วิจัยเรื่อง แนว
ทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการของส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการ
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ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงรายผลการวิจัย พบว่า ความพึง
พอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับมาก 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมความ
สามัคคีและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ 
การได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมากที่สุด 
ทั้งนี้เน่ืองจากว่า การเป็นที่ยอมรับของบุคคลากรในส านักงานเป็นแรงจูงใจให้มี
ขวัญและก าลังใจในการท างาน โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย
อยู่ร่วมกันกับคนอื่น ๆ ได้อย่างมีความสุข รองลงมา การได้รับการประเมินผล
การฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด เพราะว่า การประเมินผลงานของบุคลากร
ในโรงเรียนอุบลวิทยาคม จะเป็นตัวก าหนด และชี้วัด ว่าบุคคลากรท่านใด มี
ความรู้ความสามารถ ในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงไร และหาแนวทาง
ส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพต่อไป และข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานีสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน พัฒนาและการอบรม 
ต่ าสุด คือ การได้รับการฝึกทักษะ อยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเกิดจาก
จ านวนบุคลากรของทางโรงเรียนมีน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในบาง
วัน และด้วยเหตุและปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุ ฐานะ ประสบการณ์ จ าเป็นต้องให้
ผู้มีความรู้ความสามารถในด้านอื่น ๆ มาปฏิบัติงานแทน จึงท าให้ต้องขาดการ
ฝึกทักษะและกระบวนการต่าง ๆ ที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น 

2.5 สวัสดิการหลังการเกษียณอายุ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง   
จ.อุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงจะเป็นบุคลากรที่มีต าแหน่งเป็น
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ข้าราชการเท่านั้น ที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้เนื่องจากว่า ข้าราชการทุกคน 
ย่อมมีการวางแผนในอนาคต หลังจากที่ท างานครบตามอายุราชการย่อมได้รับ
เงินบ าเหน็จบ านาญหลังเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นทุนส ารองในการ
ด ารงชีวิตกับครอบครัว ดังนั้น บุคลากรของโรงเรียนอุบลวิทยาคม จึงให้
ความส าคัญประเด็นนี้อย่างมาก ซ่ึงได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ทัศนีย์   
โพธิสรณ์ (2551) ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการด้านจัดสวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูลของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามแนวทาง
การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์มีความ
ต้องการด้านจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลโดยรวมทุกด้านและในแต่ละ
ด้าน คือ ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตครู ด้านการส่งเสริมขวัญและก าลังใจ 
ด้านความมั่นคงในอาชีพครู ด้านการปรับปรุงเงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ   
อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับ
แรกคือ การได้รับสิทธิบ านาญ อยู่ในระดับมากที่สุด เพราะว่าเงินบ านาญของ
ข้าราชการทุกคน ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่มีความส าคัญหลังเกษียณอายุ
ราชการ เพื่อน าไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพ และการรักษาดูแลตนเองใน
อนาคต และการได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด จะ
เห็นได้ว่าบุคลากรของโรงเรียนอุบลวิทยาคม ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
ผลตอบแทนหลังเกษียณอายุเป็นอย่างมาก จึงมีการวางแผนการท างานและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนเองได้รับอย่าง ตั้งใจเพื่อผลตอบแทนที่จะได้รับใน
อนาคต ท่านได้รับสิทธิประโยชน์จากเงินสมทบ กบข. อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เป็นสวัสดิการที่ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เป็นข้าราชการเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน
สมทบ กบข. และจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อตกลง และ ในส่วนของบุคลากรที่มี
ต าแหน่งเป็นพนักงานทั่วไป จะให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
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สวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานีสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน สวัสดิการหลังการเกษียณอายุ 
เกี่ยวกับ ท่านได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากบุคลากรที่เป็นพนักงาน ลูกจ้างทั่วไป ที่ไม่มีสิทธ์เบิกจ่ายเหมือน
พนักงานราชการแต่มีการจ่ายเงินสบทบประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง ย่อมมีสิทธ์
ที่จะได้รับเงินสบทบจากประกันสังคม ตามความเหมาะสมของผู้ประกันตน 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของ
บุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลรา ชธานี
สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน สวัสดิการหลังการเกษียณอายุ ต่ าสุด คือ ท่านได้รับ
สิทธิประโยชน์เงินออมทรัพย์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้
เนื่องจากว่า พนักงานและลูกจ้างทั่วไปที่ไม่ใช่ราชการย่อมไม่มีสิทธิ์ได้รับ
ผลประโยชน์จากเงินออมทรัพย์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ ว่าด้วยต าแน่งและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นออมทรัพย์ครู จะมีสิทธิ์ได้รับแค่
ที่เป็นต าแหน่งข้าราชการและครูของทางโรงเรียนเท่านั้น 

3. เปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียนอุบล
วิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ใน 2 ด้าน คือ สวัสดิการของ
บุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน สวัสดิการที่ไม่เป็น
ตัวเงิน 

   3.1 จ าแนกตามเพศ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
สวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยรวมและสวัสดิการที่เป็น
ตัวเงิน มีความแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิภพ ส. อินทร์เพ็ญ 
(2551) ได้วิจัยเร่ือง การประเมินการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการบริหารบุคลากรท้ังท่ีเป็น
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ข้าราชการและพนักงานเข้าด้วยกันตามแนวทางใหม่ของการปฏิรูประบบ
ราชการ พบว่า บุคลากรที่มีประเภทบุคลากรต่างกันมีประเมินการจัดสวัสดิการ
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ สวัสดิการที่ไม่ใช่เป็นตัวเงิน         
ไม่แตกต่างกัน ได้สอดคล้องงานวิจัยของ ชัญญ์ญาณ์ ป้อมสา (2551) ได้วิจัย
เร่ือง ความพึงพอใจและความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการและค่าตอบแทนของ
บุคลากรวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก พบว่า การเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
บุคลากรวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกที่มีต่อสวัสดิการและค่าตอบแทนพบว่า 
บุคลากรที่มีเพศ สายปฏิบัติงานประสบการณ์ในการท างาน และอัตราเงินเดือน
ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสวัสดิการ และค่าตอบแทนไม่แตกต่างกัน 

 3.2 จ าแนกตามอายุ พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยรวม แตกต่างกัน ซ่ึงได้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทัศนีย์ โพธิสรณ์ (2551) ได้วิจัยเร่ือง ความต้องการด้านจัดสวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูลของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตาม
แนวทางการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ พบว่า 
อาจารย์ท่ีมี อายุต่างกัน มีความต้องการโดยรวมทุกด้านและในแต่ละด้าน
แตกต่างกันอย่าง  ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการที่เป็นตัวเงินและสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน 
แตกต่างกัน 

 3.3 จ าแนกตามระดับเงินเดือน พบว่า บุคลากรที่มีระดับเงินเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรใน
โรงเรียนอุบลวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยรวม แตกต่างกัน 
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ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินดานนท์ ศิริรัตน์ (2555) ได้ท าการศึกษา 
ความต้องการสวัสดิการของบุคลากร สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการสวัสดิการของบุคลากร 
สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลตามสถานภาพส่วนบุคคล  
ซ่ึงบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการที่เป็นตัวเงินและสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน 
แตกต่างกัน ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เปศัย ผันทางงาม (2556) ได้ศึกษา
ความต้องการพัฒนาการจัดสวัสดิการของพนักงานบริษัทซันอิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีที่รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความต้องการ
พัฒนาการจัดสวัสดิการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 3.4 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรใน
โรงเรียนอุบลวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยรวม แตกต่างกัน 
และ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการที่เป็นตัวเงินและสวัสดิการ
ที่ไม่เป็นตัวเงิน แตกต่างกัน ซ่ึงได้สอดคล้องกับงานวิจัยของจินดานนท์ ศิริรัตน์ 
(2555) ได้ศึกษา ความต้องการสวัสดิการของบุคลากร สังกัดคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการสวัสดิการ
ของบุคลากร สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล ซ่ึงบุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 3.5 จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า บุคลากรท่ีมีสถานะภาพต่างกัน  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบล
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วิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ และ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการ
ที่เป็นตัวเงินและสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน ไม่แตกต่างกัน ได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เปศัย ผันทางงาม (2556) ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาการจัด
สวัสดิการของพนักงานบริษัทซันอิ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า 
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความต้องการพัฒนาการจัดสวัสดิการไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 3.6 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า บุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
สวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคมต.ในเมือง อ. เมือง 
จ.อุบลราชธานี โดยรวม แตกต่างกัน ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนี ย์ 
โพธิสรณ์ (2551) ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการด้านจัดสวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูลของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามแนวทาง
การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า อาจารย์
ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความต้องการโดยรวมทุกด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการสวัสดิการที่เป็นตัวเงินและสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน แตกต่างกัน  
ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เปศัย ผันทางงาม (2556) ได้ศึกษาความต้องการ
พัฒนาการจัดสวัสดิการของพนักงานบริษัทซันอิ  (ประเทศไทย) จ ากัด  
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีความ
ต้องการพัฒนาการจัดสวัสดิการของพนักงานบริษัทซันอิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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 3.7 จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า บุคลากรที่มีต าแหน่ง ต่างกัน มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของบุคคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานีโดยรวม แตกต่างกัน ซ่ึงได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิภพ ส. อินทร์เพ็ญ (2551) ได้ศึกษาการประเมินการจัด
สวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า 
บุคลากรที่มีสายปฏิบัติงานต่างกันมีประเมินการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการที่เป็น
ตัวเงินและสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 

1. สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน ควรมีการก าหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอน และมี
ความเท่าเทียมกันและสามารถน าไปปฏิบัติได้ ควรเป็นระบบจ่ายตรงเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการดาเนินการ 

2. สวัสดิการที่ ไม่เป็นตัวเงิน ควรมีการก าหนดมาตรฐานในการ
ประเมินผลงานการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี สามารถตรวจสอบได้ โดยมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมตรวจสอบ และร่วมประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะในการทางวิจัยต่อไป  
1. ควรศึกษารูปแบบสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษาใจจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อน าปัญหาและผลกระทบ และแนวทาง
ส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับสวัสดิการด้านอื่น ได้อย่างทั่วถึง  

158 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



159 
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากร

ของโรงเรียนอุบลวิทยาคม 
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