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บทคัดยอ 

การวิจัย คร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษาเก่ียวกับเร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรกรมบัญชีกลาง

ตอสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค 1.เพ่ือ ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรตอ

สิทธิสวัสดิการและคาตอบแทน 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสิทธิสวัสดิการและ

คาตอบแทน โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 

สถานะ และอายุงาน วิธีการวิจัย โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม จากกลุม

ประชากร คือ บุคลากรกรมบัญชีกลาง จํานวน 347 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย 

และสถิติท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย สัมประสิทธิ์แอลฟาสําหรับการหาคาความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถาม คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) สําหรับการหาคาสถิติพ้ืนฐาน เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของ

กลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใช t-test เปรียบเทียบคาความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุม

ตัวอยางมากกวา 2 กลุม ใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และเม่ือ

พบวามีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี Least-Significant Different (LSD) 

ผลการศึกษา พบวา 

 ความคิดเห็นของบุคลากรกรมบัญชีกลางตอสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทนโดย

ภาพรวมแลวอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.01) เม่ือพิจารณารายดานแลว พบวา การไดรับสิทธิ

สวัสดิการและคาตอบแทนดานสังคมสงเคราะหอยูในระดับมาก เปนลําดับแรก รองลงมาคือ ดาน

สุขภาพอนามัย ดานความม่ันคง ดานการศึกษา ดานนันทนาการ และดานเศรษฐกิจ ตามลําดับ 

 ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรกรมบัญชีกลางกับความคิดเห็นของ

บุคลากรกรมบัญชีกลางตอสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทน พบวา รายไดตอเดือน และสถานะของ

บุคลากรที่ตางกันมีความคิดเห็นตอสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทนตางกัน 

 

 

      

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**ท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
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บทนํา 
การทํางานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยเปนอยางย่ิง อาจกลาวไดวาการทํางาน 

เปนสวนหนึ่งของชีวิตท่ีปฏิบัติมากกวากิจกรรมใดๆ การทํางานเปนส่ิงท่ีใหประสบการณท่ีมีคุณคา

ตอชีวิตมนุษย เพราะเปนโอกาสที่ทําใหเกิดการพบปะสังสรรคระหวางผูใชแรงงาน กับบุคคลอ่ืน ๆ  

กับสถานท่ี กับข้ันตอนและเร่ืองราวตาง ๆ ตลอดจนความคิดเห็นท้ังหลายจากผูเก่ียวของ ดังนั้น 

การทํางานจึงเปนการเปดโอกาสใหแสดงออกถึงเชาว ปญญา ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  

อันจะนํามาซึ่งเกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิต 

การบร ิหารจ ัดการองค การให เจร ิญ รุ ง เร ืองตามเป าหมายที ่ตั ้ง ไว นั ้น  ต อง 

มีองคประกอบ ท่ีสําคัญอยู 4 ประการ คือ คน เงิน วัตถุ และการจัดการ ซึ่งองคประกอบดานคน 

ถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีจะทําใหองคการนั้น ๆ ประสบความสําเร็จและ 

มีความสามารถในการแขงขันท่ีอยูในระดับสูง ดังนั้น จึงเปนเหตุใหในหลาย ๆ องคการพยายาม 

ท่ีจะสรรหา คัดเลือก บรรจุแตงตั้งบุคคลากรที่มีศักยภาพสูงเขาสูองคการ ตลอดจนรักษาและจูงใจ

บุคลากรเหลานั้นดวยวิธีตาง ๆ เพ่ือใหอยูกับองคการนานท่ีสุด  

การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงาน ในดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพอนามัย 

ดานความม่ันคง ดานนันทนาการ ดานการศึกษา และดานสังคมสงเคราะหของบุคลากรเหลานั้น 

ตลอดจนเ พ่ือเปนการเสริมสร างความสัมพันธ ท่ีดี ระหว างหนวยงานกับผูปฏิบัติ งาน  

และระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน แตการจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรในหนวยงานนั้น แมจะให

ความเสมอภาคในการใหบริการก็ตาม แตความเปนจริงมักจะมีการเหลื่อมลํ้าไมเทาเทียมกัน 

ในการใหบริการ ทําใหบุคลากรบางกลุมเกิดความรูสึกเสียเปรียบข้ึน ท้ังนี้ เพราะสวัสดิการ 

แตละประเภทไมสามารถจัดใหสนองความตองการของบุคลากรไดอย างครอบคลุม  

และไมสามารถใชบริการไดทุกคน รวมถึงการดําเนินการจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการ 

ยังไมสามารถจัดสวัสดิการใหไดผลดีได  เนื่องจากยังมีปญหาดานการบริหารงานสวัสดิการ 

และคาตอบแทน ดังนั้น การจัดสวัสดิการในสวนราชการแตละประเภทจะตองมีการจัดระบบ 

การดําเนินงานท่ีเหมาะสม มีการวางแผนความตองการของบุคลากรที่แทจริง มีการแจงให

บุคลากรไดทราบสิทธิอยางท่ัวถึง และเขาใจวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการอยางแทจริง ซึ่งจะ

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

นโยบายท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีรัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญและสงเสริมใหทุกสวน

ราชการจัดสวัสดิการในดานตาง ๆ ใหแกบุคลากรของหนวยงาน เพ่ือชวยใหบุคลากร 

มีความอยูดีกินดีสอดคลองกับคาครองชีพในปจจุบัน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็ว ซึ่งการจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรของหนวยงาน จะมีท้ังรูปแบบท่ีเปนตัวเงิน เชน  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา เงินประจําตําแหนง เบี้ยสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียง  

เงินสําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน และรูปแบบท่ีไมเปนตัวเงิน 
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เชน การจัดสรรบานพักของทางราชการ รถประจําตําแหนง สวัสดิการรถรับสง การจัดโครงการ

รวมกับธนาคารเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจเพ่ือกูซื้อบานพักอาศัยในอัตราดอกเบี้ยต่ํา สิทธิการลา

ประเภทตาง ๆ เปนตน ซึ่งการจัดสวัสดิการดังกลาวจะตองจัดอยางมีประสิทธิภาพ และตรงกับความ

ตองการของบุคลากรในหนวยงาน  

กรมบัญชีกลางเปนหนวยงานหลักในกระทรวงการคลังมีหน า ท่ี กํา กับดูแล 

และบริหารการใชจายเงินของแผนดินใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 

และแนวปฏิบัติดานกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

การตรวจสอบภายใน คาตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ และความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาท่ีของรัฐใหสอดคลองกับการรักษาวินัยและความย่ังยืนทางการคลัง บริหารเงินสด

ภาครัฐ บริหารการรับ - จายเงินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในสวนภูมิภาค และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

ภาครัฐดานการบริหารการเงินภาครัฐ รวมท้ังเปนศูนยขอมูลสารสนเทศทางการคลัง  

ซึ่งมีความจําเปนท่ีจะตองมีสวัสดิการรวมถึงคาตอบแทน และประโยชนเก้ือกูล เพ่ือกระตุน 

และเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรตอสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทน 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทน โดยจําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 

1. เพศของบุคลากรที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการไดรับสิทธิสวัสดิการและ

คาตอบแทนตางกัน 

2. อายุของบุคลากรท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอการได รับสิทธิสวัสดิการและ

คาตอบแทนตางกัน 

3. ระดับการศึกษาของบุคลากรที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการไดรับสิทธิสวัสดิการ

และคาตอบแทนตางกัน 

4. รายไดตอเดือนของบุคลากรท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอการไดรับสิทธิสวัสดิการ

และคาตอบแทนตางกัน 

5. สถานะของบุคลากรที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการไดรับสิทธิสวัสดิการและ

คาตอบแทนตางกัน 
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6. อายุงานของบุคลากรที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการไดรับสิทธิสวัสดิการและ

คาตอบแทนตางกัน 

 

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงความคิดเห็นของบุคลากรกรมบัญชีกลางตอสิทธิสวัสดิการและ

คาตอบแทน 

2. ทราบถึงปญหา  ความตองการและขอเสนอแนะของผู ใช สิทธิส วัสดิการ 

และคาตอบแทน 

3. นําไปเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการวางแผน และนําไปปรับปรุงระบบ

สวัสดิการและคาตอบแทนใหดีข้ึน 

 

5. ขอบเขตการวิจัย 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรสังกัด

กรมบัญชีกลางตอสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทน ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาแบงออกเปน 6 ดาน ดังนี้ 

ดานตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรตน ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได

ตอเดือน สถานะ และอายุงาน 

ตัวแปรตาม ประกอบดวย ความคิดเห็นตอสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทน  

ซึ่งประกอบไปดวย ดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพอนามัย ดานความม่ันคง ดานนันทนาการ ดานการศึกษา 

และดานสังคมสงเคราะห 

ดานกลุมเปาหมาย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคลากรสังกัดกรมบัญชีกลาง ประจําปงบประมาณ 

2557 จํานวน 2,589 คน (กองการเจาหนาท่ี กรมบัญชีกลาง, ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

2557) 

ดานเวลา 
ทําการศึกษาตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 

 

6. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งจะทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 347 ตัวอยาง โดยแบบสอบถามจะมีคําถามท้ังหมด 3 สวน 

ดังนี้  

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคล ซึ่งประกอบไปดวย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน สถานะ และอายุงาน  
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากรตอสิทธิสวัสดิการและ

คาตอบแทน ท้ัง 6 ดาน ซึ่งประกอบไปดวย ดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพอนามัย ดานความม่ันคง 

ดานนันทนาการ ดานการศึกษา และดานสังคมสงเคราะห โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของ ลิเคอรท (Likert) แบงเปน 5 ระดับ คือ 

คะแนน 5 หมายถึง  เห็นดวยในระดับมากท่ีสุด 

คะแนน 4 หมายถึง  เห็นดวยในระดับมาก 

คะแนน 3 หมายถึง  เห็นดวยในระดับปานกลาง 

คะแนน 2 หมายถึง  เห็นดวยในระดับนอย 

คะแนน 1 หมายถึง  เห็นดวยในระดับนอยท่ีสุด  

สวนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปดเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

สิทธิสวัสดิการและคาตอแทน 

 

7. สรุปผล 

1. บุคลากรกรมบัญชีกลางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 54.76 มีอายุ

ระหวาง 25 - 35 ป คิดเปนรอยละ 37.46 สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปน

รอยละ 50.72 โดยมีรายไดตอเดือนสูงกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 46.40 ซึ่งบุคลากรสวนใหญ

จะเปนขาราชการ คิดเปนรอยละ 43.23 และมีอายุงานตั้งแต 5 - 10 ป คิดเปนรอยละ 41.21  

2. บุคลากรกรมบัญชีกลางมีความคิดเห็นของบุคลากรตอสิทธิสวัสดิการและ

คาตอบแทนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.01) เม่ือพิจารณารายดานแลว พบวา การ

ไดรับสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทนดานสังคมสงเคราะหอยูในระดับมาก (x̄ = 3.43) เปนลําดับ

แรก รองลงมาคือ ดานสุขภาพอนามัย (x̄ = 3.13) ดานความม่ันคง (x̄ = 3.05) ดานการศึกษา 

(x̄ = 2.92) ดานนันทนาการ (x̄ = 2.89) และดานเศรษฐกิจ (x̄ = 2.61) ตามลําดับ ดังนี้ 

  2.1 ดานเศรษฐกิจ พบวา บุคลากรกรมบัญชีกลางมีระดับความคิดเห็นของ

บุคลากรตอสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทนดานเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.61)  

เม่ือพิจารณารายขอแลว พบวา อัตราคาตอบแทนพิเศษกรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีความ

เหมาะสมและเพียงพอตอความตองการอยูในระดับมาก (x̄ = 3.09) เปนลําดับแรก รองลงมาคือ 

อัตราเงินประจําตําแหนง เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ  

เบี้ยประชุม มีความเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการ (x̄ = 3.04) อัตราคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการท่ีไดรับ มีความเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการ (x̄ = 2.66) สําหรับ

การจัดสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทนดานเศรษฐกิจใหอยางเปนธรรมท่ัวถึง และเสมอภาค (x̄ = 2.01) 

เปนลําดับสุดทาย 
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  2.2 ดานสุขภาพอนามัย พบวา บุคลากรกรมบัญชีกลางมีระดับความคิดเห็น 

ของบุคลากรตอสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทนดานสุขภาพอนามัยอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.13) 

เม่ือพิจารณารายขอแลว พบวา จํานวนวันลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน ลาไป

ชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร และลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพมีความเหมาะสมและเพียงพอ

ตอความตองการอยูในระดับมาก (x̄ = 3.29) เปนลําดับแรก รองลงมาคือ การใหบริการดาน

การแพทยทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีมีความเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการ (x̄ = 3.21) 

การจัดสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทนดานสุขภาพอนามัย เปนธรรม ท่ัวถึง และเสมอภาค (x̄ = 3.16) 

สําหรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลที่ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวไดรับครอบคลุมคาใชจาย 

ทุกประเภท (x̄ = 2.97) เปนลําดับสุดทาย 

  2.3 ดานความม่ันคง พบวา บุคลากรกรมบัญชีกลางมีระดับความคิดเห็น 

ของบุคลากรตอสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทนดานความม่ันคงอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.05) 

เม่ือพิจารณารายขอแลว พบวา วงเงินกูสามัญ กูฉุกเฉินของสหกรณออมทรัพยอยูในระดับท่ี

เหมาะสมและเพียงพอตอความตองการอยูในระดับมาก (x̄ = 3.32) เปนลําดับแรก รองลงมาคือ 

บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จชราภาพ บํานาญชราภาพ ท่ีไดรับเม่ือออกจากงานมีความเหมาะสมและ

เพียงพอตอความตองการ (x̄ = 3.14) โครงการสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัยระหวางธนาคารกับ

หนวยงาน มีความเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการ (x̄ = 3.01) สําหรับเงินสะสม เงินปน

ผลท่ีไดรับจากสหกรณออมทรัพยอยูในระดับท่ีเหมาะสม (x̄ = 2.88) เปนลําดับสุดทาย 

  2.4 ดานนันทนาการ บุคลากรกรมบัญชีกลางมีระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

ตอสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทนดานนันทนาการอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.89) เม่ือ

พิจารณารายขอแลว พบวา หนวยงานมีการจัดสถานท่ีสําหรับใหบุคลากรพักผอนหยอนใจนอก

เวลางานอยูในระดับมาก (x̄ = 3.04) เปนลําดับแรก รองลงมาคือ การจัดใหบริการหองสมุดมี

ความเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการ (x̄ = 2.92) สถานท่ีออกกําลังกาย และเลนกีฬา 

ของหนวยงาน มีความเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการ (x̄ = 2.88) สําหรับมีการจัดการ

แขงขันกีฬาภายใน กีฬาระหวางหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ (x̄ = 2.77) เปนลําดับสุดทาย 

  2.5 ดานการศึกษา พบวา บุคลากรกรมบัญชีกลางมีระดับความคิดเห็นของ

บุคลากรตอสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทนดานการศึกษาอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.92)  

เม่ือพิจารณารายขอแลว พบวา มีการสนับสนุนใหบุคลากรไปฝกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงานท้ัง

ในและตางประเทศอยูในระดับมาก (x̄ = 4.22) เปนลําดับแรก รองลงมาคือ การจัดสรรทุนเพ่ือ

การศึกษาตอใหแกบุคลากรมีความเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการ (x̄ = 2.93) 

หนวยงานมีการสนับสนุนใหบุคลากรลาเพื่อศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน (x̄ = 2.72) สําหรับการจัด

สิทธิสวัสดิการและคาตอบแทนดานการศึกษาเปนธรรมทั่วถึง และเสมอภาค (x̄ = 2.15)  

เปนลําดับสุดทาย 
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  2.6 ดานสังคมสงเคราะห พบวา บุคลากรกรมบัญชีกลางมีระดับความคิดเห็น 

ของบุคลากรตอสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทนดานสังคมสงเคราะหอยูในระดับมาก (x̄ = 3.43)  

เม่ือพิจารณารายดานแลว พบวา รถโดยสารสวัสดิการรับ-สง มีความเหมาะสมและเพียงพอตอ

ความตองการอยูในระดับมาก (x̄ = 3.65) เปนลําดับแรก รองลงมาคือ สวัสดิการเคร่ืองแบบของ

หนวยงาน พรอมคาใชจาย มีความเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการ (x̄ = 3.51) การจัด

สิทธิสวัสดิการและคาตอบแทนดานสังคมสงเคราะห เปนธรรม ท่ัวถึง และเสมอภาค (x̄ = 3.45) 

สําหรับหนวยงานมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอตอจํานวนบุคลากร (x̄ = 3.15) เปนลําดับสุดทาย 

3. บุคลากรกรมบัญชีกลางมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการและ

คาตอบแทนวา การจัดสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทนในดานตางๆ มีความไมเปนธรรมไมท่ัวถึง 

และขาดความเสมอภาค ซึ่งสวนใหญบุคลากรที่เปนขาราชการจะมีสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทน

ท่ีดีกวาและมากกวาบุคลากรประเภทอ่ืนๆ เปนลําดับแรก รองลงมาคือ ตองการใหมีการแกไข

กฎระเบียบเกี่ยวกับสมาชิกสหกรณ ใหลูกจางของกรมฯ สามารถเขาเปนสมาชิกได สถานท่ีจอดรถ

มีไมเพียงพอกับความตองการ กรมฯ ควรจะมีการจัดกิจกรรม หรือจัดการแขงขันกีฬาภายใน

หนวยงาน และระหวางหนวยงานอยางนอยปละ 1 คร้ัง ไมสามารถเขาถึงสวัสดิการคา

รักษาพยาบาลในบางรายการ และไมมีสิทธิในการเบิกคาเลาเรียนบุตร และไมมีการใหความรูกับ

บุคลากรของกรมฯ ในเร่ืองสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทน  

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  

4.1 เพศของบุคลากรที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการไดรับสิทธิสวัสดิการและ

คาตอบแทนไมตางกัน 

4.2 อายุของบุคลากรท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอการไดรับสิทธิสวัสดิการและ

คาตอบแทนไมตางกัน 

4.3 ระดับการศึกษาของบุคลากรท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอการไดรับสิทธิ

สวัสดิการและคาตอบแทนไมตางกัน  

4.4 รายไดตอเดือนของบุคลากรท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอสิทธิสวัสดิการและ

คาตอบแทนตางกัน โดยบุคลากรที่มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท มีความคิดเห็นตอสิทธิ

สวัสดิการและคาตอบแทนแตกตางกับบุคลากรที่มีรายไดตอเดือน 15,000 - 20,000 บาท 

4.5 สถานะของบุคลากรที่ต างกัน  มีความคิดเห็นตอสิทธิส วัสดิการและ

คาตอบแทนตางกัน โดยบุคลากรที่เปนขาราชการมีความคิดเห็นตอสิทธิสวัสดิการและ

คาตอบแทนแตกตางกับบุคลากรที่เปนพนักงานราชการ และบุคลากรที่เปนลูกจางประจํา สําหรับ

บุคลากรท่ีเปนพนักงานราชการมีความคิดเห็นตอสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทนแตกตางกับ

บุคลากรที่เปนลูกจางช่ัวคราว 

4.6 อายุงานของบุคลากรท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอสิทธิสวัสดิการและ

คาตอบแทนไมตางกัน 
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8. อภิปรายผล 

 ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรกรมบัญชีกลางตอสิทธิสวัสดิการและ

คาตอบแทนในคร้ังนี้ สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้ 

 1 ผลการศึกษา พบวา บุคลากรกรมบัญชีกลางมีความคิดเห็นตอสิทธิสวัสดิการและ

คาตอบแทนอยูในระดับปานกลาง โดยเม่ือพิจารณารายดานแลว พบวา สิทธิสวัสดิการและ

คาตอบแทนดานสังคมสงเคราะหอยูในระดับมาก เปนลําดับแรก เนื่องจากวา บุคลากรเห็นวา  

การท่ีหนวยงานมีการจัดสวัสดิการรถบริการรับ-สง ตั้งแตวันจันทร - วันศุกร วันละ 2 รอบ  

โดยในรอบเชาใหเร่ิมตั้งแตเวลา 7.00 - 8.20 น. และรอบเย็นตั้งแตเวลา 16.40 - 18.30 น. 

และการจัดสวัสดิการเคร่ืองแบบของหนวยงาน พรอมมีคาใชจาย ในจํานวนท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอตอความตองการ นั้น เปนส่ิงท่ีตอบสนองความตองการ และสามารถยกระดับมาตรฐาน

การดํารงชีวิตในสภาพปจจุบันไดเปนอยางดี จึงเปนเหตุใหบุคลากรกรมบัญชีกลางมีความคิดเห็น

ตอสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทนดานสังคมสงเคราะหเปนลําดับแรก สําหรับสิทธิสวัสดิการและ

คาตอบแทนดานเศรษฐกิจ เปนลําดับสุดทาย เนื่องจากวา ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหา

ดานเศรษฐกิจและการเมือง ทําใหประชากรสวนใหญไดรับผลกระทบจากปญหาเหลานั้น  

ซึ่งบุคลากรของกรมบัญชีกลางสวนใหญจะไดรับผลกระทบเชนกัน จึงทําใหมีความคาดหวังท่ีจะ

ไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานอยูในระดับสูง แตเนื่องจากหนวยงานมีงบประมาณท่ีจํากัด 

และปจจัยสวนบุคคลของบุคลกากรท่ีตางกัน เชน ประเภทของบุคลากร ตําแหนงของบุคลากร 

อายุงาน รวมถึงระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑ ท่ีกําหนดไว ทําใหหนวยงานไมสามารถท่ีจะจัด

สิทธิสวัสดิการและคาตอบแทนดานเศรษฐกิจใหอยางเปนธรรม ท่ัวถึง และเสมอภาคได จึงเปน

เหตุใหบุคลากรกรมบัญชีกลางมีความคิดเห็นตอสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทนดานเศรษฐกิจเปน

ลําดับสุดทาย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสิทธิพร ชัยสุวรรณรัตน (2542) ท่ีไดศึกษาเร่ือง

ความพึงพอใจและความตองการพัฒนาสวัสดิการของพนักงาน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ศึกษา

เฉพาะกรณี: พนักงาน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เขต 28) จากการศึกษาพบวา พนักงานมีความ

พึงพอใจตอการจัดสวัสดิการทั้ง 6 ดาน อยูในระดับปานกลาง ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ดานการ

รักษาพยาบาล ดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ ดานขวัญและกําลังใจ แตถาพิจารณาออกเปนแตละเร่ือง 

พบวาเร่ืองท่ีมีคาคะแนนสูงสุดคือ เร่ืองเงินคารักษาพยาบาลกับเงินกูเพ่ือการศึกษา รองลงมาคือ

การตรวจสุขภาพประจําปและเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยสวนเร่ืองท่ีมีคะแนนต่ําสุดคือ เร่ืองเงินชวยเหลือ

กรณีขอลาออกจากการเปนพนักงาน และเร่ืองโบนัส และสอดคลองกับผลการศึกษาของดวงฤดี 

เวโรจนวาณิช (2546) ท่ีไดศึกษาการจัดสวัสดิการพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย  

จากการศึกษาพบวาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับความพึงพอใจตอสวัสดิการอยูในระดับมาก

ท่ีสุดถึงปานกลาง ใน 6 ดาน ซึ่งไดแก ดานสุขภาพอนามัย ดานความม่ันคงในการดํารงชีวิต  

ดานสงเสริมการดํารงชีวิตประจําวันและการเงิน ดานสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา ดานสันทนาการ/

ความสัมพันธ/พักผอนหยอนใจ ดานเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน พนักงานสวนใหญมีความ
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พึงพอใจตอสวัสดิการในดานสุขภาพอนามัย มีความพึงพอใจมากท่ีสุด สวนใหญมีความคาดหวัง

วาธนาคารนาจะใหเบิกคาใชจายเก่ียวกับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนไดเต็มจํานวน 

สวนในดานความม่ันคงในการดํารงชีวิต เปนอันดับรองลงมา แตก็มีความคาดหวังวาอยากให

ธนาคารอนุมัติเงินกูโดยปลอดดอกเบี้ย ดานสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาพนักงานสวนใหญมี

ความตองการท่ีจะใหธนาคารใหสวัสดิการเพ่ือไปเรียนตอตางประเทศ (ท้ังบุตรและตัวพนักงาน) 

ในระดับปริญญาเอก โดยไมคิดดอกเบี้ย สวนสวัสดิการอีก 3 ดาน คือ สวนในดานสงเสริมการ

ดํารงชีวิตประจําวันและการเงิน ดานสันทนาการ/ความสัมพันธ/พักผอนหยอนใจ ดานเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน พนักงานสวนใหญมีความพึงพอใจแลวแลว และไมคาดหวังอะไร

เพ่ิมเติม สวนเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีพนักงานสวนใหญมีความคาดหวัง สูงมากคือเงินโบนัส ซึ่งประสงค  

จะใหธนาคารจายโบนัสแกพนักงานเปนเงิน 3 เทาของเงินเดือน ใน 1 ป 

 2 รายไดตอเดือน และสถานะของบุคลากรที่ตางกันมีความคิดเห็นตอสิทธิสวัสดิการ

และคาตอบแทนตางกัน เนื่องจากวา ท้ัง 2 ปจจัยนี้มีความสัมพันธกัน โดยบุคลากรที่มีสถานะเปน

ขาราชการก็จะมีรายไดสูงกวาบุคลลากรประเภทอ่ืนๆ และบุคคลากรท่ีเปนลูกจางช่ัวคราวก็จะมี

รายไดต่ํากวาบุคคลากรประเภทอ่ืนๆ เพราะขอจํากัดทางดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ

หลักเกณฑท่ีไดกําหนดไวในเรื่องของตําแหนงงานและเงินเดือนของบุคลากร ท่ีสอดคลองกับสิทธิ

สวัสดิการท่ีจะไดรับ มีความสัมพันธกัน เชน สิทธิการลา สิทธิขารักษาพยาบาล สิทธิคาเชาบาน 

คาตอบแทนประจําตําแหนง อัตราคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เปนตน ซึ่งเปนเหตุให

บุคลากรที่มีรายไดและสถานะท่ีตางกันเห็นวาไมสามารถตอบสนองความตองการ และการจัดสิทธิ

สวัสดิการและคาตอบแทนดานสังคมสงเคราะห ไมเปนธรรม ไมท่ัวถึง และขาดความเสมอภาค  

ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของจรินทร เสือโต (2551) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึง

พอใจดานสวัสดิการของพนักงานบริษัท เรเซอรการไฟฟา (ประเทศไทย) จํากัด จากการศึกษา

พบวา พนักงานท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจดานสวัสดิการโดยรวม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และโบนัส และสอดคลองกับผลการศึกษาของ

พินิจ เพชรสน (2550) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจตอการจัดสวัสดิการของพนักงาน การไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัดราชบุรี จากการศึกษาพบวา พนักงานท่ีมีตําแหนงท่ีดํารงในปจจุบันตางกันมีความ

พึงพอใจตอการจัดสวัสดิการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีโดยรวมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

9. ขอเสนอแนะ 
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรกรมบัญชีกลางตอสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทน 

ในคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะท่ีวิเคราะหไดจากขอคนพบ และท่ีไดจากแบบสอบถาม  

เพ่ือนําไปเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการวางแผน และนําไปปรับปรุงระบบสวัสดิการและ

คาตอบแทนใหดีข้ึนตอไป 
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1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

1.1 ผลการศึกษาพบวาบุคลากรกรมบัญชีกลางมีความคิดเห็นของบุคลากร 

ตอสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทนในดานตางๆ ไมเปนธรรม ไมท่ัวถึง และขาดความเสมอภาค  

ซึ่งสวนใหญบุคลากรที่เปนขาราชการจะมีสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทนท่ีดีกวาและมากกวา

บุคลากรประเภทอื่นๆ เนื่องจากบุคลากรสวนใหญขาดโอกาสในการกําหนดนโยบาย หรือไมมีสวน

รวมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิทธิสวัสดิการท่ีจะไดรับ ดังนั้นหนวยงานจึงควรเปดโอกาส

ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ประกอบไปดวยตัวแทนของบุคลากรประเภทตางๆ หรือให

บุคลากรประเภทตางๆไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน สวนรวมในการเสนอ

ความคิดในการปรับปรุงแกไขระบบสวัสดิการ และสามารถตอบสนองความตองการของบุคลากร

ประเภทตางๆ ไดอยางแทจริง 

1.2 ผลการศึกษาพบวา รายไดตอเดือน และสถานะของบุคลากรท่ีตางกันมี 

ความคิดเห็นตอสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทนตางกัน เนื่องจากขอจํากัดทางดานกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑท่ีไดกําหนดไวในเร่ืองของตําแหนงงานและเงินเดือนของ

บุคลากรท่ีสอดคลองกับสิทธิสวัสดิการท่ีจะไดรับ ดังนั้น หนวยงานควรนําประเด็นสิทธิสวัสดิการ

และคาตอบแทนของบุคลากรแตละประเภท เสนอตอไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป  

1.3 ผลการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการและ

คาตอบแทน พบวา บุคลากรท่ีเปนลูกจางตองการเขารวมเปนสมาชิกสหกรณของหนวยงาน

เนื่องจากตองการสะสมเงิน และรับเงินปนผลประจําป รวมถึงตองการใชสิทธิกูสามัญ และกู

ฉุกเฉินกับสหกรณ ดังนั้น คณะกรรมการของสหกรณควรมีการนําประเด็นการเขารวมเปนสมาชิก

สหกรณไปพิจารณา และปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑใหบุคลากรประเภทลูกจาง 

สามารถเขาเปนสมาชิกได ดังนั้น ควรนําประเด็นการเขารวมเปนสมาชิกสหกรณเขาสูวาระการประชุม 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบ

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) ในการศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาความคิดเห็น

ของบุคลากรหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังตอสิทธิสวัสดิการและคาตอบแทน และนําผลมา

วิเคราะหเปรียบเทียบหาความสัมพันธ และความแตกตางระหวางตัวแปร เพ่ือท่ีจะนําไป

ประยุกตใชตอไป รวมถึงควรท่ีจะทําการศึกษา และทําการวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพ  

เพ่ือประกอบผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
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