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หัวหนาโครงการวิจัย: จรัส ปนธิ
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สํานักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม

บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการศึกษา
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับ
การจัดสิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
เชียงใหม ในดานที่พักอาศัย สถานที่ออกกําลังกาย 
และกองทุน ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุม
ตัวอยางจากพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 400 คน เครื่อง
มือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และการ
ทดสอบ Chi-Square ผลการวิจัยความพึงพอใจใน
สวสัดกิารของมหาวทิยาลยัท่ีไดศกึษาจาํนวน 3 ดาน พบวา
ความพงึพอใจทีม่คีาเฉล่ียสงูทีส่ดุ คอื ดานกองทนุ สวนดาน
อื่น คือ ดานที่พักอาศัย และดานสถานที่ออกกําลังกาย 
มคีาเฉล่ียอยใูนระดบัปานกลาง เนือ่งจากทีพ่กัอาศยัมสีภาพ
ทรุดโทรม จํานวนท่ีพักไมเพียงพอตอความตองการพัก
อาศัยของพนักงานมหาวิทยาลัย อุปกรณออกกําลังกายไม
เพียงพอ และสถานท่ีออกกําลังกายบางแหงทรุดโทรม 
ดังนั้นความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาที่พักอาศัย จึงพบวา
พนกังานมหาวทิยาลยัสวนใหญจงึเหน็ดวยกบัการสรางทีพ่กั
อาศยัแบบอาคารชดุ (คอนโดมเินยีม) ใหเขาพักอาศยั 10-15 ป 
แมวาจะมีการเก็บคาบริการในการพักอาศัยก็ยังมีความ
สนใจเขาพักอาศัย ซึ่งการตัดสินใจเขาพักน้ันจะข้ึนอยูกับ
เงือ่นไขของดานบริการ ประเภททีพ่กั และสถานท่ีตัง้ ดงัน้ัน
ทางมหาวิทยาลยัควรนาํความคดิเหน็เหลานีไ้ปเปนแนวทาง
ในการพัฒนาสวัสดิการของมหาวิทยาลัยตอไป

บทนํา
 สืบเนื่องจากท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีการ
ปรับเปล่ียนองคกรจากการเปนหนวยงานของราชการ 
มาเปนองคกรในกํากบัของรัฐ หรอืทีเ่รยีกกันวามหาวิทยาลยั

ในกาํกบั ทัง้น้ีตัง้แต ป 2551 เปนตนมานัน้ บดัน้ี การบรหิาร
งานของมหาวิทยาลัยเชียงใหมตามระบบใหมไดเขาสูปที่ 6 
แลว โดยมหาวทิยาลยัไดมคีวามมงุมัน่และมคีวามพยายาม
ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ไปสูการเปน
มหาวิทยาลัยชั้นนํา และมหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นวากลไกท่ี
สําคัญที่จะผลักดันใหมหาวิทยาลัยไปสูเปาหมายได ก็คือ 
“บคุลากร” ปจจบัุนมหาวทิยาลยัเชยีงใหมมบุีคลากรทีเ่ปน
พนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 4,734 คน ประกอบดวย 
ตําแหนงตางๆ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
(ประเภทคณาจารยประจาํ ไดแก อาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย ศาสตราจารย และประเภทนกัวจิยั ไดแก 
นักวิจัยระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ)
สายบริหารวิชาการ (อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวย
อธกิารบด ีหวัหนาสวนงาน และรองหวัหนาสวนงาน ผชูวย
คณบดี) และสายปฏิบัติการ (กลุมบริหารจัดการ ไดแก 
ผบูรหิารระดับตน ระดับกลาง และระดับสงู กลมุปฏิบตักิาร
วิชาชีพ กลุมบริการ) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553) ซ่ึงใน
แตละตําแหนงจะมีบทบาทหนาที่ที่แตกตางกัน และสิทธิ
และสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยไดจัดสรรใหนั้น เปนสิ่งที่
มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นแลววาเปนส่ิงสําคัญ เปนปจจัยพื้น
ฐานในการทีจ่ะพฒันาคณุภาพชวีติและพฒันาคณุภาพงาน 
ตลอดจนยงัเปนการสรางขวญักาํลงัใจใหกบับคุลากรอกีดวย 
ปจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีสิทธิและสวัสดิการท้ังหมด 
21 สิทธิ ไดแก เคร่ืองราชอิสริยาภรณ สิทธิในการลา คา
รักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร คาเชาบาน คาสงเคราะห
ศพ คาตรวจสุขภาพประจําป กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (กบข.) บําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุน
สาํรองเลีย้งชพีสาํหรบัลกูจางประจาํ (กสจ.) กองทนุประกนั
สงัคม กองทนุสํารองเลีย้งชพีมหาวทิยาลยัเชียงใหม กองทนุ
สวสัดกิารพนกังานมหาวทิยาลยัเชยีงใหม กองทนุสวสัดกิาร
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม เงินชดเชยกรณีออกจากงาน 
เงินสะสม/สมทบ พนักงานมหาวิทยาลัย สวัสดิการที่พัก
อาศยัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม สวสัดกิารเงนิกเูพือ่ทีอ่ยอูาศยั
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด สโมสร
ขาราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม สิทธิและสวัสดิการอื่นๆ 
(วิม อินตะแกว, 2557) 
 สํานักงานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เปนหนวยงานทีส่นบัสนนุการดาํเนนิงานของคณะกรรมการ
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในฐานะท่ีมีบทบาท
หนาทีใ่นการใหขอเสนอแนะแกผบูรหิารมหาวทิยาลยั และ
เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยและ
ระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยดวยกัน จากการเก็บขอมูล
การในการมาติดตอกบัสาํนักงานสภาพนักงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาบุคลากรสวนใหญของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเขามาติดตอเรื่องท่ีพักอาศัย กีฬา 
และกองทุน เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาสิทธิและ
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังน้ันมหาวิทยาลัย
ควรทีจ่ะไดรบัทราบความคดิเหน็เก่ียวกับสทิธิและสวัสดิการ
ที่มหาวิทยาลัยไดจัดใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะพนกังานมหาวทิยาลยั ซึง่ตอไปในอนาคตจะเปน
บคุลากรสวนใหญของมหาวทิยาลยั วาปจจบัุนมหาวทิยาลยั
ไดมีการจัดสิทธิและสวัสดิการที่สําคัญ ๆ ใหกับพนักงาน
มหาวทิยาลยัไดเหมาะสมมากนอยเพยีงใด หรอื ตองการให
มหาวิทยาลัยมีการแกไข เพิ่มเติม ในการจัดสวัสดิการ
อยางไรบาง 
 ดงันัน้ สาํนักงานสภาพนกังานจึงเห็นความสาํคญั
ของการเก็บขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลอยางถูกตอง
และนําเสนอแกคณะกรรมการสภาพนักงานและผูบริหาร
มหาวิทยาลัยในลําดับตอไป จึงไดศึกษาความคิดเห็นเกี่ยว
กับการจัดสิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
เชียงใหม ในดานท่ีพักอาศัย สถานท่ีออกกําลังกาย และ
กองทุน ตลอดจนปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพือ่ตองการศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกับการ
จัดสิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ในดานที่พักอาศัย สถานท่ีออกกําลังกาย และกองทุน
 2. เพื่อตองการศึกษาปญหา อุปสรรค และขอ
เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสิทธิและสวัสดิการของพนักงาน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ในดานทีพ่กัอาศยั สถานทีอ่อกกาํลงั
กาย และกองทุน

วิธีดําเนินการวิจัย
 1. ขอบเขตของการวิจัย
  การศึกษาคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงพรรณา 
จากกลุมตัวอยางพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 
400 คน จากแผนการสุมอยางงาย (Simple Rondom 
Sampling) 
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เคร่ืองมือทีใ่ชในศึกษาคร้ังนี ้เปนแบบสอบถาม
โดยแบบสอบถามน้ี แบงออกเปน 3 สวน คือ
   สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ตําแหนง และ
ที่พักอาศัยในปจจุบัน
   สวนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอการจัดสิทธิและ
สวัสดิการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในดานที่พักอาศัย 
สถานทีอ่อกกาํลังกาย และกองทนุ ระดบัความพงึพอใจมาก
ที่สุดไปจนถึงระดับความพึงพอใจนอยที่สุด ดังนี้
 ระดบัความตองการหรอืพงึพอใจนอยทีสุ่ด ใหน้ํา
หนักคะแนน 1 คะแนน
 ระดบัความตองการหรอืพงึพอใจนอยใหนํา้หนกั
คะแนน 2 คะแนน
 ระดับความตองการหรอืพงึพอใจปานกลางใหนํา้
หนักคะแนน 3 คะแนน
 ระดบัความตองการหรอืพงึพอใจมาก ใหนํา้หนกั
คะแนน 4 คะแนน
 ระดับความตองการหรือพึงพอใจมากที่สุดใหนํ้า
หนักคะแนน 5 คะแนน
   สวนที่ 3 สอบถามปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดสิทธิและสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในดานทีพั่กอาศัย สถานทีอ่อก
กําลังกายและกองทุน
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 3. การวิเคราะหขอมูล
  ขอมูลที่ไดจากการรวบรวมเปนขอมูลเชิง
ปรมิาณและเชงิคณุภาพ ใชสถิติเชงิพรรณนาในการวเิคราะห
ขอมูล ไดแก กราฟ คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจัย
 ผลการศึกษาพบวา พนักงานมหาวิทยาลยัมคีวาม
คิดเหน็เกีย่วกบัสิทธแิละสวสัดกิาร ในดานทีพ่กัอาศยั สถาน
ที่ออกกําลังกาย และกองทุน ดังนี้

ขอ 1. เงินชวยเหลือจายไมเกิน 10 เทาของเงินเดือน ณ 
วันออกจากงาน มีระดับความพึงพอใจ 3.48

ขอ 2. การจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพมหาวิทยาลัย
เชียงใหม (กช.มช.) มีระดับความพึงพอใจ 3.82

ขอ 3.  การหกัเงนิสะสม 5% ของเงนิเดอืนฝากเขา กช.มช. 
(พนักงานฯ กลุม A B C D E และ F) มีระดับความ
พึงพอใจ 3.73

ขอ 4.  การหักเงินสะสม 4% ของเงินเดือน ฝากเขาเงิน
สะสมของพนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะพนักงานฯ 
กลุม D E F และพนักงานช่ัวคราว) มีระดับความ
พึงพอใจ 3.62

ขอ 1. สถานที่ เลนกีฬาหรือออกกําลั งกายบริ เวณ
มหาวิทยาลัย มีระดับความพึงพอใจ 3.4  

ขอ 2. อุปกรณสําหรับเลนกีฬาหรือออกกําลังกายมีเพียง
พอ มีระดับความพึงพอใจ 3 

ขอ 3. อุปกรณสําหรับเลนกีฬาหรือออกกําลังกายมีความ
เหมาะสม มีระดับความพึงพอใจ 3.05

ขอ 4.  บรเิวณสถานทีอ่อกกาํลังกายสวางและปลอดภัย มี
ระดับความพึงพอใจ 3.21

ขอ 1. สภาพแวดลอมบรเิวณรอบๆ ทีพ่กัอาศยัมคีวามสงบ
รมรื่น มีระดับความพึงพอใจ 3.51

ขอ 2. สาธารณูปโภคและที่จอดรถภายในที่พักมีความ
เหมาะสม มีระดับความพึงพอใจ 2.93

ขอ 3. ลักษณะสภาพอาคารท่ีพกัอาศัยสวยงามและนาอย ู
มีระดับความพึงพอใจ 2.66 

ขอ 4. การจัดสรรท่ีพักอาศัยมีความเหมาะสม มีระดับ     
ความพึงพอใจ 2.73
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สรุปผลการศึกษาวิจัย
ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสิทธิและสวัสดิการ

ของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในดานท่ีพักอาศัย 
สถานที่ออกกําลังกาย และกองทุน ดังนี้
 1. ดานที่พักอาศัย
  (1) สภาพแวดลอมบรเิวณรอบๆ ทีพ่กัอาศยั
มีความสงบรมรื่น ระดับมาก
  (2) สาธารณูปโภคและท่ีจอดรถภายใน
ที่พักมีความเหมาะสม ระดับปานกลาง
  (3) ลักษณะสภาพอาคารที่พักอาศัย
สวยงามและนาอยู ระดับปานกลาง
  (4) การจดัสรรท่ีพกัอาศยัมคีวามเหมาะสม 
ระดับปานกลาง

2. ดานสถานท่ีออกกําลังกาย
  (1) สถานทีเ่ลนกฬีาหรืออกกําลงักายบริเวณ
มหาวิทยาลัย ระดับปานกลาง
  (2) อุปกรณสําหรับเลนกีฬาหรือออกกําลัง
กายมีเพียงพอ ระดับปานกลาง
  (3) อปุกรณสาํหรบัเลนกฬีาหรอือกกาํลังกาย
มีความเหมาะสม ระดับปานกลาง
  (4) บริเวณสถานท่ีออกกําลังกายสวางและ
ปลอดภัย ระดับปานกลาง

3. ดานกองทุน
   (1) เงินชวยเหลอืจายไมเกิน 10 เทาของเงิน
เดือน ณ วันออกจากงาน ระดับมาก
  (2) การจัดตั้ งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (กช.มช.) ระดับมาก
  (3) การหกัเงนิสะสม 5% ของเงนิเดอืนฝาก
เขา กช.มช. (พนักงานฯ กลุม A B C D E และ F) ระดับ
มาก
  (4) การหกัเงนิสะสม 4% ของเงนิเดอืน ฝาก
เขาเงนิสะสมของพนักงานมหาวิทยาลัย  (เฉพาะพนกังานฯ 
กลุม D E F) ระดับมาก
 เมือ่พิจารณาคะแนนเฉล่ียทีต่ํา่กวา 3.00 ซึง่ถอืวา
ควรท่ีจะไดรับการปรับปรุงนั้น พบวามีทั้งหมด 3 ขอ ที่มี
คะแนนเฉลีย่ตํา่กวา 3.00 ซ่ึงอยใูนสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั โดย

เรียงจากคะแนนเฉล่ียจากนอยสุดไปมากท่ีสุด ดังน้ี
 (1) ลกัษณะสภาพอาคารท่ีพกัอาศยัสวยงามและ
นาอยูการจัดสรรที่พักอาศัยมีความเหมาะสม
 (2) สาธารณูปโภคและท่ีจอดรถภายในท่ีพักมี
ความเหมาะสม

(3) ขอเสนอแนะเกีย่วกบัการจัดสิทธิและสวัสดกิาร
ของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในดานที่พักอาศัย 
สถานท่ีออกกําลังกาย ดังน้ี 
 1. ดานที่พักอาศัย
  แนวทางการพัฒนาสวัสดกิารท่ีพกัอาศัย ซ่ึง
ประกอบไปดวย ประเภทที่พักอาศัย การเรียกเก็บคาบํารุง 
ความคิดเห็นในการสรางที่พักอาศัย และรถบริการรับสง
จากที่พักไปทํางานน้ัน พบวาสวนมากอยากใหมีการสราง
ที่พักอาศัยเปนแบบอาคารชุด (คอนโดมิเนียม) ซึ่งเปนการ
จดัสรรท่ีดนิไดอยางมีคณุภาพ แตจะมีผลเสียเร่ืองการบดบัง
ทัศนียภาพและคาใชจายจํานวนมากในการกอสราง ชวง
ระยะเวลาการพักอาศัยในท่ีพัก 10-15 ป ซึ่งเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การบริการท่ีพัก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2553 พนักงานมหาวิทยาลัย
เห็นดวยกับการสรางที่พักอาศัย และการมีรถบริการรับสง
จากทีพ่กัอาศยัของมหาวทิยาลัยมายงัทีท่าํงาน หากเกบ็คา
บํารุงที่พักสวนมากจะยังไมตัดสินใจเขาพักในทันทีแตขอดู
เง่ือนไขของท่ีพักอาศัยกอน สําหรับพื้นที่ในการสรางท่ีพัก
อาศัยที่อยากใหมหาวิทยาลัยสรางในพ้ืนที่ ดังนี้
  (1) สถานี เกษตรตรงขามหอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  (2) ไรแมเหียะ 
  (3) หมูบานอางแกว 
  (2) หมูบานฝายหิน 
 2. ดานสถานท่ีออกกําลังกาย
  แนวทางการพัฒนาสถานที่ออกกําลังกาย 
มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงสถานที่ออกกําลังกาย
ที่ควรปรับปรุงมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก 
  (1) สระวายน้ํารุจิรวงค 
  (2) โรงยิมเนเซียม 
  (3) สนามกีฬากลาง 
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  (4) ลานอเนกประสงค 
  (5) อาคารพลศึกษา 1 

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับมหาวิทยาลัย

 สวัสดิการถือไดวาเปนเร่ืองที่สําคัญตอพนักงาน
ทุกองคกร สามารถจูงใจใหบุคคลเขามาทํางานกับองคกร
มากข้ึน ปจจบุนัมหาวิทยาลยัสวนใหญไดมกีารปรับเปล่ียน
องคกรจากการเปนหนวยงานของราชการ มาเปนองคกรใน
กํากับของรัฐ หรือที่เรียกกันวามหาวิทยาลัยในกํากับ นั้น 
มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและแนวทางการพัฒนา
สวัสดิการตางๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงสวัสดิการท่ีพัก
อาศัย เนือ่งดวยท่ีพกัอาศัยเปนสิง่สาํคญัตลอดจนเปนปจจยั
พืน้ฐานในการดํารงชวีติของมนษุย และการทีม่หาวทิยาลยั
มีการพัฒนาสวัสดิการอยางสมํ่าเสมอนั้นถือเปนการสราง
ขวญักาํลงัใจใหกบัพนักงานมหาวิทยาลัย ซึง่ตอไปในอนาคต
จะเปนบุคลากรสวนใหญของมหาวิทยาลัย และเปนการ
จูงใจบุคคลภายนอกท่ีมีความรูความสามารถและเปนคน
ภูมิลําเนาตางถิ่นอยากเขามาทํางานในมหาวิทยาลัยเพิ่ม
มากขึ้น

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
 การศึกษาเร่ืองสิทธิและสวัสดิการในคร้ังตอไป 
ควรทําการศึกษาสวัสดิการในแตละเรื่อง เพื่อเปนการเจาะ
ลึกในรายละเอียดของสวัสดิการเรื่องนั้นๆ โดยอาจมีการ
ศกึษาเปรยีบเทยีบสวสัดกิารของมหาวทิยาลยักับสวสัดกิาร
ของมหาวิทยาลัยรัฐอื่นๆ
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