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บทคดัยอ่ 

การศึกษาเรืองความคิดเห็นของบุคลากรต่อสวสัดิการพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อสวสัดิการพนักงานธนาคารไทย

พาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ สวสัดิการดา้นสุขภาพและรักษาพยาบาล สวสัดิการดา้นสินเชือ 

สวสัดิการดา้นประกนัสังคม สวสัดิการดา้นวนัลา สวสัดิการดา้นทุนการศึกษาของพนักงานและค่าเล่าเรียน

บุตร สวสัดิการดา้นกองทุนสาํรองเลียงชีพ สวสัดิการดา้นค่าตอบแทน ค่าชดเชย และอืนๆ โดยจาํแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ จาํนวนบุตร ตาํแหน่ง อายุการทาํงาน รายได้

ต่อเดือน ประชากรในการวิจยัครังนี คือ บุคลากรธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง

ทีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม ดาํเนินการ

วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย (X) ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (SD)  

ผลการวิจัยพบว่า 1)ความคิดเห็นของบุคลากร ผูที้ตอบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 400 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 69.25 มีอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 

50.25 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีสถานภาพโสด จาํนวน  คน 

คิดเป็นร้อยละ .  มีบุตรจาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 มีตาํแหน่งงาน พนกังานบริหารระดบัตน้/

กลาง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอายงุาน 6-10 ปี จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 มีรายได้

ต่อเดือน 50,001 บาทขึนไป จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ .   
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2) ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสวสัดิการพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก เมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นทีอยู่ในระดบัมากทีสุด คือดา้นสินเชือ และดา้นทีอยู่ใน

ระดับมาก คือด้านกองทุนสํารองเลียงชีพ ด้านทุนการศึกษาของพนักงานและค่าเล่าเรียนบุตร  ด้าน

ค่าตอบแทน ค่าชดเชย และอืนๆ ดา้นสุขภาพและรักษาพยาบาล ดา้นประกนัสังคม ดา้นวนัลา ตามลาํดบั  

คาํสาํคญั : ความคิดเห็น , สวสัดิการพนกังาน 

 

ABSTRACT 

The Opinions of Personnel Towards Benefits of Siam Commercial Bank at Bangkok Area. The 

objective is to study Opinions of Personnel Towards Benefits of Siam Commercial Bank at Bangkok Area. 

The factors of research include Health benefits and medical treatment, Credit, Social Security Scheme, 

General leave, Scholarship of employees and Scholarships for the children of employees, Provident Fund, 

Compensation and Other. That are classified by Personal factors were including Sex, Age, Education, 

Marital Status, Number of Children, Position, Duration of work, Monthly income. The population used is 

Opinions of Personnel Towards Benefits of Siam Commercial Bank at Bangkok Area. The samples  used 

in this research amount of 400 peoples. The questionnaire was instrument of this research. Data was 

Analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were percentage, minimum, 

maximum, mean and standard deviation 

The results found that 1) The users all respondents 400 peoples. Most are female 277 peoples 

representing 69.25% Most age 31-40 years old 201 peoples representing 50.25 Most are Bachelor’s degree 

212 peoples representing 53.00%.  Most are single 228 peoples representing 57.00 Most of them no have 

children 236 peoples representing 59.00% More are Officer 186 peoples representing 46.50% Most are 

duration of work 6-10 years old 134 peoples representing 33.50%  Most are Monthly income over 50,001 

baht 162 peoples representing 40.50% 

2) The Opinions of Personnel Towards Benefits of Siam Commercial Bank at Bangkok Area. overall is at 

a  high level. Considering each side, then that side is highest level of Credit. The other side is high level of 

Provident Fund, Scholarship of employees and Scholarships for the children of employees, Compensation 

and Other. Health benefits and medical treatment, Social Security Scheme and General leave respectively. 

Keywords : Opinions , Benefits  
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บทนาํ 

ในอดีตประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตาํ ก่อให้เกิดการว่างงานเพมิมากขึน 

เพือแกไ้ขปัญหาการว่างงาน จึงเกิดพระราชบญัญติัว่าดว้ยสํานักงานจดัหางาน พ.ศ.2475 ให้มีบทบาทใน

การบริหารแรงงาน และปรับปรุงดา้นกฎหมายแรงงานเพอืใหมี้คุณภาพชีวติทีดี โดยเนน้เรืองสวสัดิการ ไม่

ว่าโดยนายจ้าง ลูกจ้าง หรือรัฐบาล มุ่งให้เกิดความอยู่ดีกินดี ก้าวหน้า และคุ ้มครองไปยงัครอบครัว 

สวสัดิการจึงเป็นปัจจยัสําคญั ทีหลายๆองค์กรนาํมาเป็นกลยุทธ์ในการจูงใจผูส้มคัรงาน หากสวสัดิการไม่

เหมาะสม ย่อมส่งผลเสียแก่องคก์รกบัตวับุคลากร เช่น ความเสียงต่อการเปลียนงานสูง อนัเนืองจากรับรู้ได้

วา่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ไม่เพียงพอหรือนอ้ยกว่าทีควรจะเป็น   

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทย  ซึงก่อตงัโดยพระ

บรมราชานุญาต เมือวนัที 30 มกราคม 2449 และเป็นธนาคารทีมีบทบาทสาํคญัในการให้บริการทางการเงิน

มาอย่างยาวนาน ไม่วา่จะเป็นบริการรับฝากเงิน บริการใหสิ้นเชือ รวมไปถึงธุรกรรมทางการเงินต่างๆ และ

ผลิตภณัฑ์เพือการลงทุน นอกจากบริการทางการเงินแลว้ ยงัให้ความสําคญักบับุคลากรทีเป็นกาํลงัหลกัใน

การขบัเคลือน เพือตอบสนองสิทธิประโยชน์ขนัพืนฐาน อีกทงัช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายของตวับุคลากร 

จึงมีสวัสดิการ ได้แก่ ด้านสุขภาพและรักษาพยาบาล ด้านสินเชือ ด้านประกันสังคม ด้านวันลา ด้าน

ทุนการศึกษาของพนักงานและค่าเล่าเรียนบุตร ด้านกองทุนสํารองเลียงชีพ และด้านค่าตอบแทนและ

ค่าชดเชย 

ด้วยเหตุนีผู ้วิจ ัยจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อสวัสดิการพนักงานธนาคารไทย

พาณิชย ์โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพือต้องการทราบว่าในสถานการณ์

ปัจจุบนันนัสวสัดิการทีธนาคารมอบใหแ้ก่บุคลากรยงัคงเพียงพอต่อความตอ้งการหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 

และสวสัดิการทีมอบให้นนัตอบโจทยต์่อการมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ทีดีต่อตวับุคลากร รวมไปถึง

ครอบครัวของบุคลากรดว้ยหรือไม่อย่างไร และเพือนาํผลทีไดจ้ากการวิจยัไปเป็นแนวทางในการพฒันา

หรือปรับปรุงเรืองสวสัดิการ ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบนัมากขึน 

 

วตัถุประสงค์ 

เพอืศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อสวสัดิการพนกังานธนาคารไทยพาณิชยใ์นเขต

กรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตของการวิจยั 

ในการศึกษาวิจยัเรือง ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสวสัดิการพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตดา้นการวิจยัดงันี 

ขอบเขตดา้นเนือหา 

การวิจยันีมุ่งศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อสวสัดิการพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีตวัแปรทีใชใ้นการวจิยัดงันี 
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1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ จาํนวนบุตร ตาํแหน่ง อายกุาร

ทาํงาน รายไดต้่อเดือน 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ สวสัดิการดา้นสุขภาพและรักษาพยาบาล สวสัดิการดา้นสินเชือ สวสัดกิาร

ดา้นประกนัสังคม สวสัดิการดา้นวนัลา สวสัดิการดา้นทุนการศึกษาของพนกังานและค่าเล่า

เรียนบุตร สวสัดิการดา้นกองทุนสาํรองเลียงชีพ สวสัดิการค่าตอบแทน ค่าชดเชย และอืนๆ 

ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรทีใชใ้นการวิจยัคือ บุคลากรธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

23,977 คน (ทีมา : รายงานประจาํปี 2563 ) โดยใชสู้ตรทราบจาํนวนประชากร ของทาโร่ ยามาเน่ โดย

กาํหนดระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 ทีความคลาดเคลือนร้อยละ 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งไม่ตาํกว่า 394 คน 

โดยผูวิ้จยัไดท้าํการเก็บแบบสอบถามจาํนวน 400 คน 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

การวิจยัครังนีใชร้ะยะเวลาระหวา่งเดือนมีนาคม 2565 ถึง เดือนเมษายน 2565 

 

ประโยชน์ทีไดรั้บจากการวิจยั 

1. ทราบถึงความคิดเห็นของบุคลากรต่อสวสัดิการพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์

2. สามารถนาํผลทีไดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้ง

กบัสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบนัมากขึน 

 

กรอบแนวคิดในการวจิยั 

กรอบแนวคิดในการวิจยัเรือง ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสวสัดิการพนกังานธนาคารไทย

พาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ดงันี 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. สถานภาพ 

5. จาํนวนบุตร 

6. ตาํแหน่ง 

7. อายกุารทาํงาน 

8. รายไดต่้อเดือน 

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสวสัดิการ 

พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. สวสัดิการดา้นสุขภาพและรักษาพยาบาล 

2. สวสัดิการดา้นสินเชือ 

3. สวสัดิการดา้นประกนัสังคม 

4. สวสัดิการดา้นวนัลา 

5. สวสัดิการดา้นทุนการศึกษาของพนกังานและค่า

เล่าเรียนบตุร 

6. สวสัดิการดา้นกองทุนสาํรองเลียงชีพ 

7. สวสัดิการดา้นค่าตอบแทน ค่าชดเชย และอืนๆ 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัสวสัดิการ 

Nightingale กล่าวว่า การดูแลดา้นสุขภาพและรักษาพยาบาล ให้กบับุคคลทีสุขภาพดีและผูที้มี

ปัญหาดา้นสุขภาพนนั จะตอ้งมีการส่งเสริมดา้นสุขภาพของบุคคลอยา่งต่อเนือง หากบุคคลใดทีมีสุขภาพดี 

หรือสุขภาพปกติ ไม่อยู่ในกลุ่มเสียงต่อความเจ็บป่วย ไม่มีพฤติกรรมเสียง คนกลุ่มนีจะตอ้งทาํการส่งเสริม

ดูแลสุขภาพให้ดีมากยิงๆขึนไป โดยจะตอ้งส่งเสริมดูแลให้สอดคลอ้งตามช่วงวยั เช่นเดียวกบัผูที้มีปัญหา

ด้านสุขภาพ จะต้องทาํการส่งเสริมด้านการดูแลรักษาให้บุคคลนันกลับมาอยู่ในภาวะปกติโดยเร็ว ซึง

จะต้องทาํการดูแลรักษาพยาบาลให้ถูกต้องตามกระบวนการ เพือให้บุคคลนันกลับมาดําเนินชีวิตได้

ตามปกติ 

John Maynard Keynes (1936) กล่าวว่าความตอ้งการถือเงินนนั หมายถึง ปริมาณเงินสดทีแต่ละ

บุคคลตอ้งการถือไว ้ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง เพอืเป็นสือในการแลกเปลียนในการใชจ่้าย หรือเพือใชจ่้ายใน

ยามฉุกเฉิน หรือยามจาํเป็นทีอาจเกิดขึนโดยไม่คาดคิดหรือไม่ไดว้างแผนไวล่้วงหน้าทีไม่สามารถควบคุม

ได ้ซึงเงินนนัเป็นสินทรัพยท์ีมีสภาพคล่องในการใชจ่้ายสูง  โดย John Maynard Keynes แบ่งความตอ้งการ

ออกเป็น 3 ประเภท คือ ความตอ้งการถือเงินเพือใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั ความตอ้งการถือเงินเพือใช้จ่าย

เมือเกิดเหตุการณ์ทีไม่ไดค้าดคิดไวล่้วงหนา้ ความตอ้งการถือเงินเพอืแสวงหากาํไร 

กองสวสัดิการแรงงาน (2561) กล่าวว่า สวสัดิการแรงงานคือ การดาํเนินการใดๆ ไม่ว่าโดย

นายจ้าง ลูกจ้าง หรือรัฐบาลทีมีความมุ่งให้ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ทีดี  ทงักายใจ ความปลอดภัย ความ

เจริญกา้วหนา้ และมีความมนัคงในการดาํเนินชีวิตทงัลูกจา้งและครอบครัวของลูกจา้งดว้ย 

ขอ้มูลทวัไปของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชยเ์ป็นก่อตงัเมือวนัที 30 มกราคม 2449 เพอืให้บริการทางดา้นการเงิน ปัจจุบนั 

มีผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ดา้นสินเชือ ผลิตภณัฑ์บตัร ผลิตภณัฑ์เงินฝาก ผลิตภณัฑ์ประกัน ผลิตภณัฑ์

การลงทุน ดา้นการชาํระเงิน ดิจิทลัแบงก์กิง บริการอืนๆ นอกจากผลิตภณัฑ์ดงักล่าวแลว้ ในปี พ.ศ. 2565 

นนั SCB Group ไดท้าํการปรับโครงสร้างใหม่ โดยการจดัตงั SCB10X ขึนมาเป็นบริษทัแม่ และเขา้ตลาด

หลกัทรัพยแ์ทน SCB เดิม เพอืเพมิความคล่องตวัและขีดความสามารถในการแข่งขนั เพือมุ่งสู่โลกดิจิทลัไร้

พรมแดน มุ่งสร้างระบบนิเวศ และคอมมูนิตีทีพร้อมจะขบัเคลือนในอนาคต โดย SCB จะไม่เท่ากบัธนาคาร

ในความหมายเดิมอีกต่อไป แต่จะแปลงสภาพกลายเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน โดยความ

คาดหวงัของ SCB คือต้องการเป็นเจา้ของแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีขนาดใหญ่ทีมีผูใ้ช้งานเป็นจาํนวน

มาก ซึงเป็นการเปลียนแปลงทีน่าติดตามเป็นอยา่งมาก 

 

งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

งามจิต อินทวงศ์ (2556) ศึกษาความต้องการของสวัสดิการของพนักงาน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ จงักวดัชลบุรี พบวา่ มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

โดยมีดา้นสุขภาพและอนามยัในระดบัมากทีสุด รองลงมาคือค่าตอบแทน สุดท้ายคือ ดา้นสวสัดิการของ
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หน่วยงาน และพบว่าพนักงานทีมี เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษาและประเภท

พนกังาน ต่างกนัมีความตอ้งการสวสัดิการแตกต่างกนั 

ภทัราภรณ์  ฮุงหวล (2558) ศึกษาความพึงพอใจในการจัดสวสัดิการทีส่งผลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์ารของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข กรณีศึกษาโรงพยาบาลบางบวัทอง พบว่า มีความพึงพอใจอยู่

ในระดบัมาก โดยดา้นความปลอดภยัมากทีสุด รองลงมาดา้นความมนัคง อยู่ในระดบัมาก ด้านสุขภาพ

อนามยั ดา้นนนัทนาการ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศึกษา ตามลาํดบั จากการศึกษาวิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี คือ 

ควรมีการพฒันาการสวสัดิการในดา้นทีไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ให้ดีขึน และตวนให้ส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นต่อความตอ้งการของบุคลากรอยา่งแทจ้ริง 

ปราณี ศรีสิริประเสริฐ (2559) การศึกษาสวสัดิการและสวสัดิการยืดหยุ่นของพนักงานสาย

สนบัสนุน วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล สรุปไดด้งันี 1) ไม่พบวา่บุคลากรทีมีเพศ อาย ุสถานภาพ

สมรส จาํนวนบุตร ระดบัการศึกษา และอายุงาน ทีแตกต่างกนัมีความแตกต่างในเรืองของความตอ้งการ แต่

พบว่า ตาํแหน่งงานต่างกัน มีความต้องการต่างดัน 2) ผลการวิเคราะห์ไม่พบว่าบุคลากรทีมีเพศ อายุ 

สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร ตาํแหน่งงาน และอายุงาน ต่างกนัมีความแตกต่างในเรืองภาพรวมของความ

คิดเห็นเรืองรูปแบบสวสัดิการ แต่พบวา่บุคลากรทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่างกนั 3) ผลการ

วิเคราะห์ไม่พบว่าเพศ อายุ สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร ระดบัการศึกษา และอายุงานมีความสัมพนัธ์กบั

การเลือกรูปแบบสวสัดิการการวิจยัมีขอ้เสนอแนะคือ ควรส่งเสริมและใหค้วามรู้เกียวกบัสวสัดิการ เพอืให้

สามารถเลือกสวสัดิการไดเ้หมาะสม 

ธัญญพร จนัทร และภูษิต วงศ์หล่อสายชล (2560) ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานธนาคาร

ออมสินสังกดัภาค 1 ทีมีต่อสวสัดิการเงินกูข้อธนาคาร พบว่า มีความพึงพอใจในระดบัมาก และรายดา้น

สูงสุด คือดา้นหลกัประกนั ระยะเวลาผ่อนชาํระ วงเงินกู ้หลกัเกณฑ์การให้สินเชือ อตัราดอกเบีย และการ

ให้บริการ ตามลําดับ สรุปว่า ลักษณะส่วนบุคคลต่างกัน มีความพึงพอใจในด้านหลักเกณฑ์ และ

หลกัประกนัต่างกนั และความพอใจในอตัราดอกเบีย วงเงินกู ้ระยะเวลาผ่อนชาํระ และการให้บริการไม่

ตา่งกนั  

ทิวากร กระชนั (2562) ศึกษาความคิดเห็นของพนกังานราชการทีมีต่อค่าตอบแทนและสวสัดิการ

ทีไดรั้บ ของสํานักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่าความคิดเห็น อยู่ในระดับมากและราย

ดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสวสัดิการ และดา้นค่าตอบแทน ตามลาํดบั 

วรรณวิไล หุยประเสริฐ (2563) ศึกษา ความพึงพอใจในสวสัดิการทีส่งผลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์รของ พนกังานส่วนปฏิบติัการสถานี บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) พบวา่ ส่วน

ใหญ่เพศหญิง อายุ 26-30 ปี สถานภาพโสด ไม่มีบุตร การศึกษาปริญญาตรี ตาํแหน่งงานเจา้หน้าที มีอายุ

งานนอ้ยกว่า 2 ปี สวสัดิการดา้นสุขภาพ และดา้นการศึกษา ไม่ส่งผลต่อพนกังาน 

ศุภโชค ศรปรุ (2564) ศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของพนักงาน ของบริษทัโรบินสัน จาํกดั 

(มหาชน) สาขาขอนแก่น พบว่า ) ดา้นความปลอดภยั อยู่ระดบัมาก 2) ดา้นสุขภาพ อยู่ระดบัมาก 3)ดา้น

การศึกษา อยูร่ะดบัมาก  4) ดา้นความมนัคง อยู่ระดบัมาก 5) ดา้นเศรษฐกิจ อยูร่ะดบัมาก 6) ดา้นโบนัสและ
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เงินสวสัดิการ อยู่ในระดบัมาก 7) ดา้นการบริการให้คาํปรึกษา อยู่ระดบัมาก 8) ดา้นนนัทนาการ อยู่ระดบั

ปานกลาง 9) สวสัดิการดา้นอืนๆ อยูใ่นระดบัมาก  

 

วธีิดาํเนินการวิจยั 

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยทาํการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) 

และใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 23,977 คน (ทีมา : รายงานประจาํปี 2563) 

กลุ่มตวัอยา่ง ผูวิ้จยัไดใ้ชว้ิธีการคาํนวณขนาดตวัอย่างดว้ยการใชสู้ตรทราบจาํนวนประชากร 

ของทาโร่ ยามาเน่ ในการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากจาํนวนประชากรทงัหมด 23,977 คน โดยกาํหนด

ระดบัความเชือมนั 95% ทีความคลาดเคลือน ± 5% ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งไม่ตาํกวา่ 393.44 คน ผูวิ้จยัจึง

จะเก็บตวัอยา่งในการศึกษาครังนีที 400 คน จากประชากรทงัหมด 23,977 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่

ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซึงผูวิ้จยัเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental 

Sampling) 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนี คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

จาํนวนบุตร ตาํแหน่ง อายกุารทาํงาน รายไดต้่อเดือน  

ส่วนที 2 แบบสอบถามวดัความคิดเห็นของบุคลากรต่อสวัสดิการ ได้แก่ ด้านสุขภาพและ

รักษาพยาบาล ด้านสินเชือ ดา้นประกันสังคม ดา้นวนัลา ด้านทุนการศึกษาของพนักงานและค่าเล่าเรียน

บุตร ด้านกองทุนสํารองเลียงชีพ และด้านค่าตอบแทนและค่าชดเชย  ลกัษณะแบบสอบถาม เป็นมาตร

ประเมินแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากทีสุด =5, มาก=4, ปานกลาง =3, นอ้ย=2, นอ้ยทีสุด=1 

การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

สร้างแบบสอบถามเกียวกบัความคิดเห็นของบุคลากรต่อสวสัดิการพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์

ในเขตกรุงเทพมหานคร และตรวจสอบเนือหาของแบบสอบถามวา่ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนนั

นําไปให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเทียงตรงและความถูกต้องของเนือหา 

ตลอดไปจนถึงความชดัเจน และการใชภ้าษาทีเหมาะสมของคาํถาม ซึงมีเกณฑ์การตรวจในแต่ละขอ้วดัผล

โดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงันี 

1. ขอ้คาํถามทีมีคะแนน IOC ตงัแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเทียงตรงใชไ้ด ้

2. ขอ้คาํถามทีมีคะแนน IOC ตาํกว่า 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
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การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การศึกษาครังนีเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนําไปแจกให้แก่ประชากรทีกําหนดไว ้เมือได้รับ

แบบสอบถาม จะรวบรวมแบบสอบถามทีไดร้ับขอ้มูลอย่างครบถ้วน นาํไปจัดทาํและเตรียมสําหรับการ

วิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ผูวิ้จยัทาํการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพวิเตอร์ 

สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับวิเคราะห์เพือบรรยายปัจจยัส่วนบคุคล 

2. ค่าเฉลีย ( 𝑋) 

3. ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสวสัดิการ

พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนที 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีผู ้

ทีตอบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน   คน คิดเป็นร้อยละ 69.25 

และเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 

50.25 รองลงมาคือ 41-50 ปี จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 , ไม่เกิน 30 ปี จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อย

ละ 8.50 , 51 ปีขึนไป จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ปริญญาโท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 , 

ปริญญาเอก จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จาํนวน  คน คิด

เป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ สมรส จาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 , หยา่ร้าง จาํนวน 0 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0.00 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ไม่มีบุตร จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 รองลงมาคือมีบุตร 2 คน 

จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 , มีบุตร 1 คน จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 , มีบุตรมากกว่า 2 

คน จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งงาน พนกังานบริหารระดบัตน้/กลาง 

(Officer) จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . รองลงมาคือ พนกังานบริหารระดบัสูง (Executive) จาํนวน 

 คน คิดเป็น .  , พนกังานทวัไป (Staff) จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มี

อายงุาน 6-10 ปีจาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 รองลงมาคืออายงุาน 11-15 ปี จาํนวน 114 คน คิดเป็น

ร้อยละ 28.50 , อายุงาน 16-20 ปี จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 , อายุงาน 2-5 ปี จาํนวน 48 คน คิด

เป็นร้อยละ 12.00 , อายุงาน 21 ปีขึนไป จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีรายไดต้่อ

เดือน 50,001 บาทขนึไป จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ รายไดต้่อเดือน 30,001- 50,000 

บาท จาํนวน  คน คิดเป็น 38.00 , รายได้ต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

21.50 ตามลาํดบั 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนที 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของบุคลากรต่อสวสัดิการ

พนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่าดา้นทีอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ สวสัดิการดา้นสินเชือ และดา้นทีอยู่ในระดบัมาก คือ สวสัดิการดา้น

กองทุนสํารองเลียงชีพ สวสัดิการด้านทุนการศึกษาของพนักงานและค่าเล่าเรียนบุตร  สวสัดิการด้าน

ค่าตอบแทน ค่าชดเชย และอืนๆ สวสัดิการดา้นสุขภาพและรักษาพยาบาล สวสัดิการด้านประกนัสังคม 

สวสัดิการดา้นวนัลา ตามลาํดบั 

สวสัดิการดา้นสุขภาพและรักษาพยาบาล  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด

คือ ท่านเห็นดว้ยกบัความหลากหลายของโรงพยาบาลทีธนาคารจดัสรรเพอืตรวจสุขภาพประจาํปี ส่วนขอ้ที

มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ ท่านเห็นดว้ยกบัสิทธิทีไดรั้บการตรวจสุขภาพประจาํปีของธนาคาร 

สวสัดิการดา้นสุขภาพและรักษาพยาบาลช่วยใหคุ้ณภาพชีวิตของท่านดีขึน ท่านเห็นดว้ยกบัวงเงินทีไดรั้บ

ในการตรวจสุขภาพประจาํปี ตามระดบัตาํแหน่งงาน ตามลาํดบั   

สวสัดิการดา้นสินเชือ  

โดยรวมอยูใ่นระดบั มากทีสุด  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มากทีสุดคือ ท่านเห็นดว้ยกบัอตัราดอกเบียสินเชือทีธนาคารกาํหนด สวสัดิการสินเชือช่วยให้คุณภาพชีวติ

ของท่านและครอบครัวดีขึน ท่านเห็นดว้ยกบัความหลากหลายของผลิตภณัฑสิ์นเชือ ตามลาํดบั  ส่วนขอ้ที

มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ ท่านเห็นดว้ยกบัการตดัชาํระสินเชือ ผา่นบญัชีเงินเดือน ท่านเห็นดว้ยกบั

ขนัตอนการขอสินเชือทีรวดเร็วและไม่ซบัซ้อน ตามลาํดบั   

สวสัดิการดา้นประกนัสังคม  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด

คือ ท่านเห็นดว้ยกบัสิทธิประกนัสังคมทีใชก้บัโรงพยาบาลอืนได ้ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ส่วนขอ้ทีมีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ ท่านเห็นดว้ยกบัการเปลียนสถานพยาบาลประกนัสังคมไดปี้ละครัง ท่านเห็น

ดว้ยกบัสิทธิประโยชน์ ดา้นการรักษาพยาบาล ทีไดรั้บจากประกนัสังคม  ท่านเห็นดว้ยกบัสิทธิ

ประกนัสังคมทีช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ท่านเห็นดว้ยกบัสิทธิประกนัสังคมทีช่วยให้คุณภาพชีวติของ

ท่านดีขึน ตามลาํดบั   

สวสัดิการดา้นวนัลา  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ 

ท่านเห็นดว้ยกบัความหลากหลายของประเภทการลาหยดุ เช่น ลาป่วย ลารับปริญญา ลาคลอด ลาบวช เป็น

ตน้  ท่านเห็นดว้ยกบัความเหมาะสมของวนัลาทีไดรั้บในแต่ละประเภทการลาหยุด ตามลาํดบั  ส่วนขอ้ทีมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางคือ ท่านเห็นดว้ยกบัการกาํหนดวนัลาพกัผอ่น ตามอายงุาน  
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สวสัดิการดา้นทุนการศึกษาของพนกังาน และค่าเล่าเรียนบุตร  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด

คือ ทุนการศึกษาของพนกังาน และค่าเล่าเรียนบุตร ช่วยให้คุณภาพชีวติของท่านและครอบครัวดีขึน  ท่าน

เห็นดว้ยกบัทุนการศึกษาของพนกังาน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายได ้ท่านเห็นดว้ยกบัทุนค่าเล่าเรียนบตุร

ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายได ้ท่านเห็นดว้ยกบัการชดใชทุ้นการศึกษาของพนกังาน ตามระยะเวลาเรียน 

ท่านเห็นดว้ยกบัทุนปริญญาโท ทีธนาคารสนบัสนุน 60% ของค่าเทอม ตามลาํดบั   

สวสัดิการดา้นกองทุนสาํรองเลียงชีพ  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด

คือ ท่านเห็นดว้ยกบัการใหส้มาชิกมีสิทธิเปลียนแปลงสัดส่วนเงินสมทบได ้ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัมากคือ ท่านเห็นดว้ยกบัการจ่ายเงินสมทบของธนาคาร ท่านเห็นดว้ยกบัเงือนไขการหกัเงินสะสมของ

กองทุนสาํรองเลียงชีพ ท่านเห็นดว้ยกบัความมนัคงของกองทุนสาํรองเลียงชีพ กองทุนสาํรองเลียงชีพ ช่วย

ใหคุ้ณภาพชีวิตของท่านดีขึน ตามลาํดบั 

สวสัดิการค่าตอบแทน ค่าชดเชย และอืนๆ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด

คือ ค่าตอบแทน ค่าชดเชย และอืนๆ ช่วยสรา้งขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมากคือ ท่านเห็นดว้ยกบัการจ่ายอตัราค่าเบียเดินทาง กรณีปฏิบตัิงานนอกสถานทีหรือขา้มจงัหวดั  

ท่านเห็นดว้ยกบัการใหเ้งินชดเชย กรณีพนกังานทาํงานล่วงเวลา ท่านเห็นดว้ยกบัการจดัใหมี้เกษียณอายุ

งานก่อนกาํหนด  ท่านเห็นดว้ยกบัการกาํหนดอตัราค่าเบียเลียง ตามตาํแหน่งงาน ตามลาํดบั   

 

สรุปผลการวจิยั 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของบุคลากร ผูที้ตอบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 400 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 69.25  มีอายุ 31-40 ปี จาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อย

ละ 50.25 มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีสถานภาพ โสด จาํนวน  

คน คิดเป็นร้อยละ .  มีบุตร จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 มีตาํแหน่งงาน พนกังานบริหารระดบั

ตน้/กลาง (Officer) จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอายุงาน 6-10 ปี จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 

33.50 มีรายไดต้่อเดือน 50,001 บาทขึนไป จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ .   

2) ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสวสัดิการพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าดา้นทีอยู่ในระดับมากทีสุด คือ สวสัดิการดา้น

สินเชือ และดา้นทีอยู่ในระดบัมาก คือ สวสัดิการดา้นกองทุนสํารองเลียงชีพ สวสัดิการดา้นทุนการศึกษา

ของพนกังานและค่าเล่าเรียนบุตร  สวสัดิการดา้นค่าตอบแทน ค่าชดเชย และอืนๆ สวสัดิการดา้นสุขภาพ

และรักษาพยาบาล สวสัดิการดา้นประกนัสังคม สวสัดิการดา้นวนัลา ตามลาํดบั  
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อภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัเรือง ความคิดเห็นของบุคลากรตอ่สวสัดิการพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นทีอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ 

ดา้นสินเชือ และดา้นทีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นกองทุนสํารองเลียงชีพ ดา้นทุนการศึกษาของพนักงานและ

ค่าเล่าเรียนบุตร  ดา้นค่าตอบแทน ค่าชดเชย และอืนๆ ดา้นสุขภาพและรักษาพยาบาล ดา้นประกนัสังคม 

ดา้นวนัลา โดยมีประเด็นอภิปลายเพิมเติมดงันี 

สวสัดิการดา้นสุขภาพและรักษาพยาบาล  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด

คือ ท่านเห็นดว้ยกบัความหลากหลายของโรงพยาบาลทีธนาคารจดัสรรเพอืตรวจสุขภาพประจาํปี ส่วนขอ้ที

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ ท่านเห็นด้วยกับสิทธิทีได้รับการตรวจสุขภาพประจาํปีของธนาคาร 

สวสัดิการด้านสุขภาพและรักษาพยาบาลช่วยให้คุณภาพชีวิตของท่านดีขึน ท่านเห็นดว้ยกบัวงเงินทีไดร้ับ

ในการตรวจสุขภาพประจาํปี ตามระดบัตาํแหน่งงาน ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ งามจิต อินทวงศ์ 

(2556) ศึกษาความตอ้งการของสวสัดิการของพนกังาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยา

เขตบางพระ จงักวดัชลบุรี พบว่า มีความตอ้งการอยู่ในระดับมากทีสุด โดยมีดา้นสุขภาพและอนามยัใน

ระดบัมากทีสุด รองลงมาคือค่าตอบแทน สุดทา้ยคือ ดา้นสวสัดิการของหน่วยงาน และพบว่าพนกังานทีมี 

เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษาและประเภทพนักงาน ต่างกันมีความต้องการ

สวสัดิการแตกต่างกนั 

สวสัดิการดา้นสินเชือ  

โดยรวมอยู่ในระดบั มากทีสุด  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

มากทีสุดคือ ท่านเห็นดว้ยกบัอตัราดอกเบียสินเชือทีธนาคารกาํหนด สวสัดิการสินเชือช่วยให้คุณภาพชีวิต

ของท่านและครอบครัวดีขึน ท่านเห็นดว้ยกบัความหลากหลายของผลิตภณัฑ์สินเชือ ตามลาํดบั  ส่วนขอ้ที

มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ ท่านเห็นดว้ยกบัการตดัชาํระสินเชือ ผา่นบญัชีเงินเดือน ท่านเห็นดว้ยกบั

ขนัตอนการขอสินเชือทีรวดเร็วและไม่ซับซ้อน ซึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ ธัญญพร จันทร และภูษิต วงศ์

หล่อสายชล (2560) ศึกษาความพึงพอใจของพนกังานธนาคารออมสินสังกดัภาค 1 ทีมีต่อสวสัดิการเงินกู้

ขอธนาคาร พบว่า มีความพึงพอใจในระดบัมาก และรายดา้นสูงสุด คือดา้นหลกัประกนั ระยะเวลาผ่อน

ชาํระ วงเงินกู ้หลกัเกณฑ์การให้สินเชือ อตัราดอกเบีย และการให้บริการ ตามลาํดบั สรุปว่า ลกัษณะส่วน

บุคคลต่างกนั มีความพงึพอใจในดา้นหลกัเกณฑ ์และหลกัประกนัตา่งกนั และความพอใจในอตัราดอกเบีย 

วงเงินกู ้ระยะเวลาผอ่นชาํระ และการใหบ้ริการไม่ตา่งกนั  

สวสัดิการดา้นประกนัสังคม  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด

คือ ท่านเห็นดว้ยกบัสิทธิประกนัสังคมทีใชก้บัโรงพยาบาลอืนได ้ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ส่วนขอ้ทีมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ ท่านเห็นดว้ยกบัการเปลียนสถานพยาบาลประกนัสังคมไดปี้ละครัง ท่านเห็น

ด้วยกับสิทธิประโยชน์ ด้านการรักษาพยาบาล ทีได้รับจากประกันสังคม  ท่านเห็นด้วยกับสิทธิ
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ประกนัสังคมทีช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ท่านเห็นดว้ยกบัสิทธิประกนัสังคมทีช่วยให้คุณภาพชีวิตของ

ท่านดีขึน ตามลาํดับ  ซึงสอดคลอ้งกบั ปราณี ศรีสิริประเสริฐ (2559) การศึกษาสวสัดิการและสวสัดิการ

ยืดหยุ่นของพนักงานสายสนับสนุน วิทยาลยัการจัดการ มหาวิทยาลยัมหิดล สรุปได้ดังนี 1) ไม่พบว่า

บุคลากรทีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร ระดับการศึกษา และอายุงาน ทีแตกต่างกันมีความ

แตกต่างในเรืองของความตอ้งการ แต่พบว่า ตาํแหน่งงานต่างกนั มีความตอ้งการต่างดนั 2) ผลการวิเคราะห์

ไม่พบว่าบุคลากรทีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร ตาํแหน่งงาน และอายุงาน ต่างกันมีความ

แตกต่างในเรืองภาพรวมของความคิดเห็นเรืองรูปแบบสวสัดิการ แต่พบว่าบุคลากรทีมีระดับการศึกษา

ต่างกนั มีความคิดเห็นต่างกัน 3) ผลการวิเคราะห์ไม่พบว่าเพศ อายุ สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร ระดบั

การศึกษา และอายุงานมีความสัมพนัธ์กับการเลือกรูปแบบสวัสดิการการวิจัยมีขอ้เสนอแนะคือ ควร

ส่งเสริมและให้ความรู้เกียวกบัสวสัดิการ เพอืใหส้ามารถเลือกสวสัดิการไดเ้หมาะสม 

สวสัดิการดา้นวนัลา  

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ 

ท่านเห็นดว้ยกบัความหลากหลายของประเภทการลาหยดุ เช่น ลาป่วย ลารับปริญญา ลาคลอด ลาบวช เป็น

ตน้  ท่านเห็นดว้ยกบัความเหมาะสมของวนัลาทีไดรั้บในแต่ละประเภทการลาหยุด ตามลาํดบั  ส่วนขอ้ทีมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางคือ ท่านเห็นดว้ยกบัการกาํหนดวนัลาพกัผ่อน ตามอายุงาน ซึงสอดคลอ้ง

กบัวิจยั วรรณวไิล หุยประเสริฐ (2563) ศึกษา ความพึงพอใจในสวสัดิการทีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร

ของ พนกังานส่วนปฏิบตัิการสถานี บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) พบว่า ส่วนใหญ่

เพศหญิง อาย ุ26-30 ปี สถานภาพโสด ไม่มีบุตร การศึกษาปริญญาตรี ตาํแหน่งงานเจา้หนา้ที มีอายุงานนอ้ย

กวา่ 2 ปี สวสัดิการดา้นสุขภาพ และดา้นการศึกษา ไม่ส่งผลต่อพนกังาน 

สวสัดิการดา้นทุนการศึกษาของพนกังาน และค่าเล่าเรียนบุตร   

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด

คือ ทุนการศึกษาของพนกังาน และค่าเล่าเรียนบุตร ช่วยให้คุณภาพชีวิตของท่านและครอบครัวดีขึน  ท่าน

เห็นดว้ยกบัทุนการศึกษาของพนกังาน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายได ้ท่านเห็นดว้ยกบัทุนค่าเล่าเรียนบุตร

ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได ้ท่านเห็นดว้ยกบัการชดใช้ทุนการศึกษาของพนักงาน ตามระยะเวลาเรียน 

ท่านเห็นดว้ยกบัทุนปริญญาโท ทีธนาคารสนบัสนุน 60% ของค่าเทอม ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยั

ของ ศุภโชค ศรปรุ (2564) ศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของพนกังาน ของบริษทัโรบินสัน จาํกดั (มหาชน) 

สาขาขอนแก่น พบว่า ) ดา้นความปลอดภยั อยูร่ะดบัมาก 2) ดา้นสุขภาพ อยูร่ะดบัมาก 3)ดา้นการศึกษา อยู่

ระดบัมาก  4) ดา้นความมนัคง อยูร่ะดบัมาก 5) ดา้นเศรษฐกิจ อยูร่ะดบัมาก 6) ดา้นโบนสัและเงินสวสัดิการ 

อยู่ในระดบัมาก 7)ดา้นการบริการให้คาํปรึกษา อยู่ระดบัมาก 8)ดา้นนันทนาการ อยู่ระดบัปานกลาง 9) 

สวสัดิการดา้นอืนๆ อยู่ในระดบัมาก  

สวสัดิการดา้นกองทุนสาํรองเลียงชีพ  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด

คือ ท่านเห็นดว้ยกบัการให้สมาชิกมีสิทธิเปลียนแปลงสัดส่วนเงินสมทบได ้ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ใน
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ระดบัมากคือ ท่านเห็นดว้ยกบัการจ่ายเงินสมทบของธนาคาร ท่านเห็นดว้ยกบัเงือนไขการหกัเงินสะสมของ

กองทุนสํารองเลียงชีพ ท่านเห็นดว้ยกบัความมนัคงของกองทุนสาํรองเลียงชีพ กองทุนสํารองเลียงชีพ ช่วย

ให้คุณภาพชีวิตของท่านดีขึน ตามลาํดับ ซึงสอดคลอ้งกบัวิจยั ภทัราภรณ์  ฮุงหวล (2558) ศึกษาความพึง

พอใจในการจดัสวสัดิการทีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข กรณีศึกษา

โรงพยาบาลบางบวัทอง พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นความปลอดภยัมากทีสุด รองลงมา

ด้านความมนัคง อยู่ในระดับมาก ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนันทนาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา 

ตามลาํดบั จากการศึกษาวิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี คือ ควรมีการพฒันาการสวสัดิการในดา้นทีไม่ส่งผลต่อ

ความผูกพนัต่อองค์การ ให้ดีขึน และตวนให้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อความต้องการของ

บุคลากรอยา่งแทจ้ริง 

สวสัดิการค่าตอบแทน ค่าชดเชย และอืนๆ  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด

คือ ค่าตอบแทน ค่าชดเชย และอืนๆ ช่วยสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมากคือ ท่านเห็นดว้ยกบัการจ่ายอตัราค่าเบียเดินทาง กรณีปฏิบติังานนอกสถานทีหรือขา้มจงัหวดั  

ท่านเห็นดว้ยกบัการให้เงินชดเชย กรณีพนักงานทาํงานล่วงเวลา ท่านเห็นดว้ยกบัการจัดให้มีเกษียณอายุ

งานก่อนกาํหนด  ท่านเห็นดว้ยกบัการกาํหนดอตัราค่าเบียเลียง ตามตาํแหน่งงาน ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้ง

กบั งานวิจยัของ ทิวากร กระชนั (2562) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานราชการทีมีต่อค่าตอบแทนและ

สวสัดิการทีไดรั้บ ของสาํนกังานเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบวา่ความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก

และรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสวสัดิการ และดา้นค่าตอบแทน ตามลาํดบั 

 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 

จากผลการศึกษาเรือง ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสวสัดิการพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัดงันี 

1. สวสัดิการดา้นสุขภาพและรักษาพยาบาล  

สิงทีตอ้งปรับปรุงคือ ควรจดัสรรโรงพยาบาลทีเขา้ร่วมโครงการตรวจสุขภาพให้ครอบคลุมทุก

พืนที ทงัในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั และควรเพิมวงเงินการตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาลให้

มากกวา่เดิม 

2. สวสัดิการดา้นสินเชือ  

สิงทีต้องปรับปรุงคือ ในสภาวะทีเศรษฐกิจตกตาํ ควรจัดให้มีการทบทวนการกาํหนดอัตรา

ดอกเบียสินเชือ เพอืช่วยแบ่งเบาภาระและไม่ควรกาํหนดอายุงานตาํกวา่ 1 ปีไม่มีสิทธิกูส้วสัดิการ พนกังาน

ทุกคนควรไดรั้บสิทธิกูเ้ท่าเทียมกนั 
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3. สวสัดิการดา้นประกนัสังคม  

สิงทีต้องปรับปรุงคือ สิทธิทีใช้กับโรงพยาบาลอืนในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน และการเปลียน

โรงพยาบาลได้ปีละครัง ควรประชาสัมพนัธ์ทางช่องทางออนไลน์ เนืองจากยงัคงมีคนส่วนน้อยทีรับรู้

ขอ้มูลนี และสิทธิการรักษาพยาบาล ควรจดัทาํสือออนไลน์ในการใหข้อ้มูล เพือใหเ้ขา้ใจง่าย 

4. สวสัดิการดา้นวนัลา  

สิงทีต้องปรับปรุงคือ ควรมีประเภทวนัลาทีหลากหลาย เพือให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์การลา 

และไม่ควรกาํหนดวนัลาตามอายงุาน ควรกาํหนดวนัลาพกัผ่อนของทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 

5. สวสัดิการดา้นทุนการศึกษาของพนกังาน และค่าเล่าเรียนบุตร   

สิงทีต้องปรับปรุงคือ ควรมีการประชาสัมพนัธ์หรือสือความเรืองทุนการศึกษาอย่างบ่อยครัง 

ทางอีเมลพนกังาน เพือแจง้คุณสมบติัการเขา้รับทุนการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร และควรมีทุนการศึกษา

การเรียนเสริมจากสถาบนักวดวชิาของบุตรพนกังาน 

6. สวสัดิการดา้นกองทุนสาํรองเลียงชีพ  

สิงทีต้องปรับปรุงคือ การให้สิทธิเปลียนแปลงสัดส่วนเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ ควร

ประชาสัมพนัธ์ทางออนไลน์ หรืออีเมล เพือให้ไดรั้บขอ้มูลอย่างทวัถึง และการหักเงินสะสมของกองทุน

สาํรองเลียงชีพ ควรหักจากบญัชีอืนไดน้อกจากบญัชีเงินเดือน 

7. สวสัดิการค่าตอบแทน ค่าชดเชย และอืนๆ   

สิงทีตอ้งปรับปรุงคือ กรณีปฏิบตัิงานนอกสถานทีหรือต่างจงัหวดั ควรมีรถและคนขบัรถประจาํ

ทีม เพือสะดวกต่อการเดินทาง และ กรณีพนกังานทาํงานล่วงเวลา ควรจ่ายเงินภายใน 3 วนั  

 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป 

1. ควรมีการปรับเปลียนหรือเพิมเติมดา้นตวัแปรตา่งๆ ในการวจิยัเพือใหไ้ดข้อ้มูลทีครบถว้น และ

รอบดา้นมากยงิขึน  

2. การวิจยัครงันี มีขอบเขตในดา้นพนืทีการศึกษาวิจยัเฉพาะ ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ

สวสัดิการพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ก็ยงัถือไม่ไดว่้าผลการวิจยัครังนีจะเป็น

ตวัแทนของบุคลากรธนาคารไทยพาณิชย ์ทงัหมด จึงควรศึกษาขอบเขตการศึกษาใหค้ลอบคลุมบุคลากร

ทงัหมดของธนาคารไทยพาณิชย ์เพือจะไดท้ราบวา่โดยภาพรวมแลว้ ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ

สวสัดิการพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์เป็นอยา่งไร ซึงจะนาํไปปรับปรุง สวสัดิการพนกังานธนาคารไทย

พาณิชยต์่อไป 
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