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บทคดัย่อ 
 การศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้
แห่งประเทศไทย  มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนักงานธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ได้แก่ ด้านค่ารกัษาพยาบาล ด้านเงนิช่วยเหลือ  ด้านกองทุน
ส ารองเลี้ยงชพี ดา้นเงนิกู้ต่างๆ ดา้นการลาของพนักงาน และดา้นการท างานล่วงเวลาหรอืการท างาน
ในวนัหยุด โดยจ าแนกตามขอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่ง และอายุการท างาน 
ประชากรในงานวจิยันี้ คอื พนักงานธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างที่
ตอบแบบสอบถาม จ านวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร ์(SPSS) หาค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ (x̅) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD)  

ผลการวิจัยพบว่า 1)พนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยที่ตอบ
แบบสอบถามทัง้หมด จ านวน 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 170 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.67 
มอีายุ 41 - 50 ปี จ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.33 มสีถานภาพสมรส จ านวน 170 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 56.67 มตี าแหน่งผูช้่วยผูบ้รหิาร - ผูบ้รหิาร ส่วน / สาขา จ านวน 135 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.00 มี
อายุการท างาน 11 – 15 ปี จ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.33 

2)ความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนักงานธนาคารเพื่อการสง่ออกและ 
น าเขา้แห่งประเทศไทย  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  คอื  ดา้นการลาของพนักงาน ดา้นการท างาน
ล่วงเวลาหรอืการท างานในวนัหยุด  ดา้นเงนิกู้ต่างๆ  ดา้นค่ารกัษาพยาบาล  ดา้นกองทุนส ารองเลี้ยง
ชพี และดา้นเงนิช่วยเหลอื ตามล าดบั 
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ค าส าคญั: ความพงึพอใจ; สวสัดกิาร 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to study the satisfaction of the welfare of the 
employees of the Export-Import Bank of Thailand, namely: Medical expenses, Financial 
assistance, Provident fund, Various loans, Employee leave and Working overtime or working 
on holidays. Classified by personal data including Gender, Age, Status, Position and Working 
age. The population in this research is the employees of the Export-Import Bank of Thailand. 
The sample of 300 questionnaires was used for data collection: a questionnaire and data 
analysis using a computer software package (SPSS Version 26.0) for frequency, percentage, 
mean (x̅) and standard deviation. (SD) 

The results found that 1) Employees of the Export-Import Bank of Thailand, there were 
300 respondents in total. Most of them were female, 170 people, representing 56.67 percent, 
aged 41-50 years, 97 people, representing 32.33 percent, having marital status of 170, 
representing 56.67 percent. 135 people, equivalent to 45.00% with a working age of 11-15 
years, number 97 people, or 32.33 percent 

2) Satisfaction in welfare of employees of the Export-Import Bank of Thailand Overall, 
it was at the moderate level, namely: Employee leave, working overtime or working on holidays, 
Various loans, Medical expenses, Provident fund and Financial assistance, respectively 

Keyword: Satisfaction; welfare 
 
บทน า 
ทรพัยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจยัส าคญัที่จะท าให้ธุรกจิประสบความส าเรจ็และองค์กรบรรลุเป้าหมายที่
วางไว ้ในยุคนี้แต่ละองค์กรจงึหนัมาใสใ่จทรพัยากรมนุษยเ์ป็นอย่างมาก เพื่อรกัษาพนักงานของตนไว ้
รวมถึงลดอตัราการลาออกให้น้อยที่สุดด้วย หนึ่งในสิง่ที่องค์กรต้องค านึงถึงไม่แพ้เรื่องอื่นๆ ก็คือ 
“ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction)” ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้
พนักงานสามารถท างานอยู่ร่วมกบัองค์กรได้อย่างมคีวามสุข และอยู่ในระยะยาว ยิง่ ไปกว่านัน้หาก
บุคลากรขององค์กรมคีวามพงึพอใจต่อองคก์รมากเท่าไร โอกาสทีพ่วกเขาเหล่านัน้จะท างานไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพก็สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งมนัจะส่งผลต่อการบรรลุความส าเร็จขององค์กรที่จะมีโอกาส
ประสบความส าเรจ็ไดส้งูและรวดเรว็ไดเ้ช่นกนั 
 จากเหตุผลดงักล่าวข้างต้น ผู้วิจยัจึงมีความสนใจในเรื่อง ความพงึพอใจในสวสัดิการของ
พนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย เพื่อจะน าผลการศกึษาวจิยัที่ไดม้าเป็น
ขอ้มูลในการใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสวสัดกิารใหเ้หมาะสมกบัพนักงานในองค์กรมากยิง่ขึน้ จาก
การทีส่วสัดกิารนัน้สามารถตอบสนองกบัความต้องการของพนักงานทีเ่พิม่ขึน้ จะสง่ผลต่อการรบัรูข้อง
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พนักงานในคุณค่าของสวสัดิการที่องค์กร จดัให้เพิม่มากขึ้นตามไปด้วย จึงท าให้สามารถสร้างการ
ดงึดดู จงูใจในการท างาน ท าใหเ้กดิความคุม้ค่า ความมปีระสทิธภิาพต่อตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า  
แห่งประเทศไทย 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ในการศกึษาวจิยัเรื่อง การวางแผนทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณอายุของลูกบ้านหมู่บา้นกลาง
เมอืงอ่อนนุช - ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร มขีอบเขตการวจิยั ดงันี้ 
  
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ตวัแปรอิสระ คอื  
 1. ปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่ง และอายุการท างาน 
 ตวัแปรตาม คอื 
 1. ความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ
ไทย ไดแ้ก่ ดา้นค่ารกัษาพยาบาล ดา้นเงนิช่วยเหลอื  ดา้นกองทุนส ารองเลีย้งชพี ดา้นเงนิกูต้่างๆ ดา้น
การลาของพนักงาน และดา้นการท างานล่วงเวลาหรอืการท างานในวนัหยุด 
 
 ขอบเขตด้านประชากร 

พนักงานธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และวเิคราะหข์อ้มลูระหว่างเดอืนตุลาคม - เดอืนพฤศจกิายน 2563 

 
ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการวิจยั 

1. เพื่อน าผลการวจิยัทีไ่ดไ้ปวเิคราะหถ์งึความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนักงานธนาคารเพื่อ
การสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

2. เพื่อน าผลการศกึษาวจิยัทีไ่ดม้าเป็นขอ้มลูในการใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสวสัดกิารให้
เหมาะสมกบัพนักงานในองคก์รมากยิง่ขึน้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

          ตวัแปรอิสระ                                                 ตวัแแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความพึงพอใจ 
 อบัราฮมั มาสโลว์ (1970) ทฤษฎลี าดบัขัน้ความต้องการของ Maslow (Maslow's Hierarchy 
of Need Theory) ไดศ้กึษาแรงจงูใจโดยมคีวามเชื่อเป็นหลกัการเบือ้งตน้ 3 ประการ คอื  

1. มนุษยทุ์กคนมคีวามตอ้งการ และความตอ้งการนี้จะมอียู่ในตวัมนุษยต์ลอดไป ไม่มทีีส่ ิน้สุด 
เมื่อมนุษยส์มใจในความตอ้งการอย่างหนึ่งแลว้ กย็งัมคีวามตอ้งการต่อไป  

2. อทิธพิลใด ๆ จะมตี่อมนุษย์ ต่อเมื่อมนุษย์ก าลงัอยู่ในความต้องการล าดบันัน้ ๆ เท่านัน้ 
หากความตอ้งการในล าดบันัน้ไดร้บัการตอบสนองจนเป็นทีพ่อใจ  

3. ความต้องการของมนุษยจ์ะมลี าดบัขัน้จากต ่าไปหาสูง เมื่อความต้องการขัน้ต ่า ไดร้บัการ
ตอบสนองจนเป็นทีพ่อใจแลว้ ความต้องการล าดบัสงูขึน้ไปกจ็ะตามมา นอกจากนี้ Maslow ไดอ้ธบิาย
เรื่องความตอ้งการซึง่มคีวามส าคญัต่อ มนุษยม์ากทีสุ่ด 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ต าแหน่ง 

5. อายุการท างาน 

ความพึงพอใจในสวสัดิการของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง

ประเทศไทย  
1. ดา้นค่ารกัษาพยาบาล 

2. ดา้นเงนิช่วยเหลอื 

3. ดา้นกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

4. ดา้นเงนิกูต้่างๆ 

5. ดา้นการลาของพนักงาน 

6. ดา้นการท างานล่วงเวลาหรอืการท างาน 

ในวนัหยุด 
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 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัสวสัดิการ 
วรีศกัดิ ์สุวรรณรตัน์ (2554) ไดใ้หค้วามหมายสวสัดกิาร คอืผลประโยชน์ หรอืบรกิารทีส่ถาน

ประกอบการจัดให้ นอกเหนือจากเงินเดือนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้พนักงานได้ร ับความ
สะดวกสบาย และช่วยแบ่งเบาภาระต่าง ๆ เป็นการช่วยลดความกงัวลใจของพนักงาน เพื่อทีจ่ะท าให้
องคก์รนัน้ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
 ประวติัความเป็นมาของธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (ธสน.) ก่อตัง้ขึน้มาเพื่อด าเนินการเฉพาะ
กจิในการประกอบธุรกจิทีส่่งเสรมิการส่งออกและการน าเขา้ การลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
พระราชบญัญตัธินาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทยไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจในการท า
ธุรกจิไวก้วา้ง ท าให ้ธสน. มนีโยบายใหบ้รกิารทางการเงนิและไม่ใช่ทางการเงนิทีเ่กี่ยวเนื่อง เพื่อเพิม่
การแข่งขนัของนักธุรกิจไทยในตลาดโลก โดย ธสน. สามารถท าธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินเสมือน
ธนาคารพาณิชยไ์ดทุ้กประเภท (ยกเวน้การรบัฝากเงนิจากประชาชนทัว่ไป) กล่าวคอื ธสน. สามารถให้
สินเชื่อได้ทุกรูปแบบ โดยสามารถท าธุรกรรมได้ทัง้ที่เป็นสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ 
นอกจากนี้ ธสน. สามารถกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิทุกประเภทไดท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 
 งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 

พันทิวา สังข์มณี (2560) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อผลตอบแทนและสวัสดิการของ
พนักงานธนาคารออมสนิในเขตจงัหวดัเชียงราย ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงอายุระหว่าง 31-40 ปี  สถานภาพสมรส  ต าแหน่งหน้าที่พนักงานบริการ ธุรกิจสาขา 
การศกึษาสูงสุดระดบัปรญิญาตร ีรายไดเ้ฉลีย่ 20,001- 30,000 บาท ระยะเวลาปฏบิตังิาน 3-5 ปี  มี
ความพงึพอใจต่อผลตอบแทนและสวสัดกิารของธนาคารออมสนิโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นทีม่คีวามพงึพอใจระดบัมากทีสุ่ด คอื ดา้นสวสัดกิารดา้นสุขภาพ และดา้นทีม่ี
ความพงึพอใจน้อยที่สุด คือ สวสัดิการด้านเศรษฐกิจ ผลการทดสอบสมมติฐานความพงึพอใจของ
พนักงานและลูกจา้งในเขตจงัหวดัเชยีงราย ต่อผลตอบแทนและสวสัดกิารของธนาคารออมสนิ ทีม่ ีเพศ 
อายุ ต าแหน่งหน้าที่ รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ระดบัการศกึษาสูงสุด ระยะเวลาในการปฏบิตัิงานกบัทาง
ธนาคารออมสนิ ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในสวสัดกิารดา้นเศรษฐกจิ สวสัดกิารดา้นความมัน่คง
และปลอดภยั สวสัดิการด้านนันทนาการ สวสัดิการด้านการศึกษา และสวสัดิการด้านสุขภาพ ไม่
แตกต่างกนั ณ ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ส่วนปัจจยัสว่นบุคคลดา้นสถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนั 
มคีวามพงึพอใจในดา้นสวสัดกิารดา้นเศรษฐกจิ สวสัดกิารดา้นความมัน่คงและปลอดภยั สวสัดกิารดา้น
นันทนาการ สวสัดกิารดา้นการศึกษา และสวสัดกิารดา้นสุขภาพ แตกต่างกนั ณ ระดบันัยส าคญัทาง
สถติ ิ0.05 
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วิภาวรรณ เฟ่ืองปรางค์ (2562) ศึกษาเรื่อง ความพงึพอใจต่อการจดัสวสัดกิาร กรณีศึกษา 

หน่วยงาน ดา้นปฏบิตักิารและพจิารณารบัประกนัชวีติ บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของพนักงานในหน่วยงานด้านปฏิบัติการและพิจารณา

รบัประกนัชวีติ บรษิทั เมอืงไทย ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) ทีเ่ป็นตวัอย่าง มคีวามพงึพอใจต่อการ

จดัสวสัดกิารในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูที่สุด คอื 

สวสัดกิารดา้นประกนั และมคีวามพงึพอใจรองลงมา คอื สวสัดกิารดา้นความปลอดภยั สวสัดกิารดา้น

การเงนิ สวสัดกิารด้านนันทนาการ และด้านการศกึษา ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

พนักงานหน่วยงานด้านปฏบิตัิการ และพจิารณารบัประกนัชวีติ บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั

(มหาชน) ที่มอีายุระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน ระดบัการศกึษา และสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มี

ความพงึพอใจต่อการจดัสวสัดกิารแตกต่างกนัอย่างม ีนัยส าคญั 

ศศธิร ปั้นก้อง (2559) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของพนักงาน มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

ต่อโครงการกองทุนส ารองเลีย้งชพี ผลการวจิยัพบว่า พนักงานมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมสว่นใหญ่ 

มีความ รู้เกี่ยวกบัโครงการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ในระดบัมาก และมีความพงึพอใจต่อ โครงการ

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อทดสอบ สมมติฐานพบว่า พนักงาน

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ทีม่อีายุ ระดบัการศกึษา สูงสุด จ านวนปีท างาน รายไดต้่อเดอืนต่างกนั 

มคีวามพงึพอใจต่อโครงการ กองทุนส ารองเลีย้งชพีแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

แต่ พนักงานมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมที่เพศ สถานภาพ ค่าใช้จ่ายต่อเดอืนต่าง กนั มคีวามพงึ

พอใจต่อโครงการกองทุนส ารองเลี้ยงชพีไม่ต่างกนั และ พนักงาน มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ทีม่ี

ความรู้เกี่ยวกบัโครงการกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อโครงการกองทุนส ารอง

เลีย้งชพีแตกต่างกนั อย่างมนีัย ส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

นิชาภา อนิสว่าง (2560) การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกสวสัดกิารของ

พนักงานธนาคารออมสนิภาค 16 ผลการวิจยัพบว่า การศึกษาระดบัความต้องการสวสัดิการของ

พนักงานธนาคารออมสนิภาค 16 ในภาพรวม พบว่า พนักงานธนาคารออมสนิภาค 16 มคีวามตอ้งการ

สวสัดกิารในภาพรวม อยู่ในระดบัสูง และด้านที่มค่ีาเฉลีย่มากที่สุด คอื สวสัดกิารด้านเศรษฐกจิและ

ความมัน่คงเช่น เงนิกูเ้พื่อทีอ่ยู่อาศยั, เงนิกูอ้เนกประสงค ์รองลงมา คอื สวสัดกิารดา้นการศกึษา สว่น

ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด คือ สวสัดิการด้านการรกัษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ  ส่วน

การศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลกบัความต้องการสวสัดิการของพนักงานธนาคารออมสนิภาค 16 พบว่า 

พนักงานธนาคารออมสนิภาค 16 ทีม่ ีเพศ อายุ สถานภาพ และระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีล

ต่อความต้องการสวสัดกิารทัง้ 3 ดา้นแตกต่างกนั อกีทัง้ยงัพบว่าการศกึษาขอ้มูลการท างานกบัความ

ต้องการสวสัดกิารของพนักงานธนาคารออมสนิภาค 16 พบว่า พนักงานธนาคารออมสนิภาค 16 ทีม่ี
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อายุงาน ต าแหน่งหน้าทีใ่นปัจจุบนั และรายได ้ทีแ่ตกต่างกนั ไม่มผีลต่อความต้องการสวสัดกิารด้าน

การศึกษาแตกต่างกนั พนักงานธนาคารออมสนิภาค 16 ที่มีอายุงานแตกต่างกนั มีความต้องการ

สวสัดกิารด้านการรกัษาพยาบาลและการส่งเสรมิสุขภาพ แตกต่างกนั  ในขณะที่ต าแหน่งหน้าที่ใน

ปัจจุบนัและรายได้ที่แตกต่างกนั ไม่มผีลต่อความต้องการสวสัดกิารด้านการรกัษาพยาบาลและการ

ส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกนั และยงัพบว่า พนักงานธนาคารออมสนิภาค 16 ที่มีอายุงาน ต าแหน่ง

หน้าทีใ่นปัจจุบนั และรายไดท้ีแ่ตกต่างกนั ไม่มคีวามต้องการสวสัดกิารดา้นเศรษฐกจิและความมัน่คง

แตกต่างกัน และการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและข้อมูลการท างานกับความ

ต้องการสวสัดิการของพนักงานธนาคารออมสนิภาค 16 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ และระดบัการศกึษา ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความต้องการสวสัดกิารของพนักงานธนาคาร

ออมสนิภาค 16 และขอ้มลูการท างาน ไดแ้ก่ อายุงานของการท างาน ต าแหน่งงานปัจจุบนั และรายได ้

(เฉพาะเงนิเดอืน) ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการสวสัดกิารของพนักงานธนาคารออมสนิภาค 16 

สริพิรรณ รอดจนัทร์ (2560 ) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในสวสัดกิารกบั
ความผกูพนัต่อองค์กร ของลูกจา้งปฏบิตักิารธนาคารออมสนิภาค 6 ผลการวจิยั พบว่า ความพงึพอใจ
ในสวสัดิการของลูกจ้างปฏิบตัิการธนาคารออมสิน ภาค 6 ในด้านค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ด้าน
ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ ดา้นลกัษณะงาน ความมัน่คงและความกา้วหน้า  และดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความภาคภูมใิจและยดึมัน่ในเป้าหมาย
และอุดมการณ์ขององค์กร ด้านความเต็มใจ ทุ่มเทที่จะท างานเพื่อความก้าวหน้าและประโยชน์ของ
องค์กร และด้านความปรารถนาที่จะด ารงความเป็นสมาชิกขององค์กร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ผลการเปรยีบเทยีบความผูกพนัต่อองค์กร จ าแนกตาม เพศ และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนที่
แตกต่างกนั มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั  ส่วนลกัษณะส่วนบุคล ได้แก่ อายุ ระดบั
การศกึษา และระยะเวลาปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั  มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ลูกจ้างปฏบิตัิการธนาคารออมสนิ ภาค 6 มรีะดบัความพงึพอใจใน
สวสัดิการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้าน
ลักษณะงาน ความมัน่คงและก้าวหน้า รองลงมาคือ ด้ านสภาพแวดล้อมในการท างาน  ด้าน
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงนิ และด้านค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ ตามล าดบั ส่วนระดบัความผูกพนัต่อ
องค์กร พบว่า ลูกจา้งปฏบิตักิารธนาคารออมสนิภาค 6 มรีะดบัความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมทุกดา้น
อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านที่มค่ีาเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความภาคภูมใิจ
และยดึมัน่ในเป้าหมายและอุดมการณ์ขององคก์ร รองลงมา คอื ดา้นความเตม็ใจ ทุ่มเททีจ่ะท างานเพื่อ
ความกา้วหน้าและประโยชน์ขององคก์ร และดา้นความปรารถนาทีจ่ะด ารงความเป็นสมาชกิขององคก์ร 
ตามล าดบั 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
เป็นการศึกษาวิจยัทางสถิติเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้การเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม (Questionnaire)  
 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คอื พนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนัมพีนักงานจ านวนทัง้สิ้น 891 คน ขณะที่กลุ่มตวัอย่างที่ต้องใช้ในการวิจยัในครัง้นี้มจี านวน
ประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ผู ้วจิยัจงึไดก้ าหนดกลุ ่มตวัอย่างประชากร โดยเลอืกใช ้ตารางการ
ค านวณหาขนาดกลุ ่มตวัอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %  
ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5 % ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน  
277 คน แต่เนื่องจากการต้องการความแม่นย าของขอ้มูลจงึด าเนินการเพิม่กลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 
300 คน โดยจะเลอืกสุม่กลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) 

 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรที่ก าหนดไว้โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามผ่านทาง
ออนไลน์โดยใช ้Google Form 
 2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการทีผู่ต้อบแบบสอบถามอาจตอ้งการค าอธบิายเพิม่เตมิ  
 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้ข้อมูลครบถ้วน เพื่อน าไปจัดท าและเตรียมส าหรบัการ
วเิคราะห ์

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัท าการประมวลผลวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยเครื่องคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทาง
คอมพวิเตอร ์(SPSS Version 26.0) 

 

 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่ารอ้ยละ (Percentage) ส าหรบัการวเิคราะหเ์พื่อบรรยายขอ้มลูสว่นบุคคล  

2. ค่าเฉลีย่ (x̅) 
3. ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) ในการวเิคราะห์ความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนักงานธนาคาร

เพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนที ่1 ดา้นเพศ พบว่า พนักงานทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมด จ านวน 
300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 170 คน คดิเป็นร้อยละ 56.67 และเพศชาย จ านวน 170 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 56.67 ดา้นอายุ พบว่า พนักงานทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มอีายุ 41 - 50 ปี จ านวน 
97 คน คดิเป็นร้อยละ 32.33 รองลงมาคอื สูงกว่า 50 ปีขึ้นไป จ านวน 92 คน คดิเป็นร้อยละ 30.67,  
30 – 40 ปี จ านวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.33 และต ่ากว่า 30 ปี จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.67 
ตามล าดบั ด้านสถานภาพ พบว่า พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรสจ านวน  
170 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 และโสด จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 ด้านต าแหน่ง พบว่า 
พนักงานทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มตี าแหน่งผูช้่วยผูบ้รหิาร - ผูบ้รหิาร ส่วน / สาขา จ านวน 135 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.00 รองลงมาคอื ต าแหน่งพนักงาน - เจา้หน้าที ่จ านวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
41.33 และต าแหน่งผูช้่วยผูบ้รหิาร - ผูบ้รหิาร ฝ่าย / ส านัก / เขต จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.67 
ตามล าดบั ดา้นอายุการท างาน พบว่า พนักงานทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มอีายุการท างาน 11 – 15 
ปี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 32.33 รองลงมาคือ สูงกว่า 15 ปีขึ้นไป จ านวน 92 คน คิดเป็น  
รอ้ยละ 30.67, 5 – 10 ปี จ านวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.33 และ ต ่ากว่า 5 ปี จ านวน 35 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 11.67 ตามล าดบั 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 ความพงึพอใจในสวสัดิการของพนักงานธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย มอีงค์ประกอบ 6 ด้าน โดยผู้วจิยัจะท าการวเิคราะห์ดว้ยค่าเฉลีย่ 
(x̅) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) พบว่าความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนักงานธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ = 3.05) เมื่อพจิารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการลาของพนักงาน (x̅ = 3.50) ด้านที่อยู่ในระดับ 
ปานกลาง คือ ด้านการท างานล่วงเวลาหรือการท างานในวันหยุด, ด้านเงินกู้ต่างๆ, ด้าน 
ค่ารกัษาพยาบาล, ดา้นกองทุนส ารองเลีย้งชพี (x̅ = 3.26, x̅ = 3.07, x̅ = 3.02, x̅ = 2.99) ตามล าดบั 
และดา้นทีอ่ยู่ในระดบัน้อย คอื ดา้นเงนิช่วยเหลอื (x̅ = 2.48) 
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สรปุผลการวิจยั 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคล 
 การศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้
แห่งประเทศไทย มพีนักงานที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมด จ านวน 300 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
จ านวน  170  คน  คดิเป็นร้อยละ  56.67  และเพศชาย  จ านวน  170  คน  คดิเป็นร้อยละ  56.67  
ส่วนใหญ่มอีายุ  41 - 50  ปี  จ านวน  97  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  32.33  รองลงมาคอื  อายุสูงกว่า  50  
ปีขึน้ไป  จ านวน  92  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  30.67,  อายุ  30 – 40  ปี  จ านวน  76  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  
25.33  และอายุต ่ากว่า  30  ปี  จ านวน  35  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.67  ตามล าดบั   ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส  จ านวน  170  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  56.67  และสถานภาพโสด  จ านวน  130  คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 43.33 สว่นใหญ่มตี าแหน่งผูช้่วยผูบ้รหิาร  -  ผูบ้รหิาร  สว่น / สาขา  จ านวน  135  คน  
คดิเป็นรอ้ยละ  45.00  รองลงมาคอื  ต าแหน่งพนักงาน  -  เจา้หน้าที ่ จ านวน  124  คน  คดิเป็นรอ้ย
ละ  41.33  และต าแหน่งผูช้่วยผูบ้รหิาร  -  ผูบ้รหิาร ฝ่าย / ส านัก / เขต  จ านวน  41  คน  คดิเป็นรอ้ย
ละ  13.67  ตามล าดบั  ส่วนใหญ่มีอายุการท างาน 11 – 15  ปี  จ านวน  97  คน  คิดเป็นร้อยละ  
32.33  รองลงมาคอื  อายุการท างานสูงกว่า  15  ปีขึ้นไป จ านวน  92  คน  คดิเป็นร้อยละ  30.67,  
อายุการท างาน  5 – 10  ปี  จ านวน  76  คน  คดิเป็นร้อยละ  25.33  และอายุการท างาน  ต ่ากว่า   
5  ปี  จ านวน  35  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  11.67  ตามล าดบั 
 
 ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเข้า 
แห่งประเทศไทย 

 ความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  คอื  ดา้นการลาของพนักงาน ดา้นการท างานล่วงเวลาหรอืการท างาน
ในวนัหยุด  ดา้นเงนิกูต้่างๆ  ดา้นค่ารกัษาพยาบาล  ดา้นกองทุนส ารองเลีย้งชพี และดา้นเงนิช่วยเหลอื 
ตามล าดบั 
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อภิปรายผล 
 1. ด้านค่ารกัษาพยาบาล 
 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คือ วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเพยีงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลของท่าน , การ
ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของธนาคารฯ , ท่านได้ร ับความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้สิทธิ
รกัษาพยาบาลโดยการใชบ้ตัรประกนัสุขภาพของธนาคารฯ ตามล าดบั ในระดบัปานกลาง คอื สทิธิก์าร
เบกิส าหรบัผูป่้วยใน เช่น ค่าหอ้งพกั ค่าอาหาร และค่าจา้งพยาบาลพเิศษ และในระดบัน้อย คอื วงเงนิ
ค่ารักษาพยาบาลเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของคู่สมรส และบุตร , วงเงินค่า
รกัษาพยาบาลเพยีงพอต่อค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลของบดิา และมารดา ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ พนัทวิา สงัข์มณี (2560) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจต่อผลตอบแทนและสวสัดกิารของ
พนักงานธนาคารออมสนิในเขตจงัหวดัเชยีงราย 

 2. ด้านเงินช่วยเหลือ 
โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั

ปานกลาง คอื จ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช่วยเหลอืการศกึษาของบุตร มคีวามเหมาะสม และในระดบัน้อย คอื 
เงนิช่วยเหลอืจากธนาคารฯ กรณีพนักงานทุพพลภาพเนื่องจากการท างาน, เงนิช่วยเหลอืจากธนาคาร
ฯ กรณีครอบครวัพนักงานถึงแก่กรรม, เงนิช่วยเหลือจากธนาคารฯ กรณีพนักงานถึงแก่ความตาย 
ตามล าดบั ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วภิาวรรณ เฟ่ืองปรางค์ (2562) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจต่อ
การจดัสวสัดกิาร กรณีศกึษา หน่วยงาน ดา้นปฏบิตักิารและพจิารณารบัประกนัชวีติ บรษิทั เมอืงไทย
ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

 3. ด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจอยู่ใน

ระดบัปานกลาง คอื เงือ่นไขทีจ่ะไดร้บัเงนิสมทบ และผลประโยชน์จากกองทุนส ารองเลีย้งชพี, กองทุน
ส ารองเลี้ยงชพีสามารถตอบสนองความต้องการของท่านในวยัเกษียณ , ผลประโยชน์ทีท่่านจะไดร้บัมี
ความเหมาะสมกบัจ านวนเงนิที่ท่านถูกหกั เพื่อจ่ายสะสมเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี , กองทุนส ารอง
เลี้ยงชพี สามารถตอบสนองพฤติกรรมการออมของท่านได้ ตามล าดบั และในระดบัน้อย คอื เงนิที่
ธนาคารฯ สมทบให ้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศศธิร ปัน้กอ้ง (2559) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของ
พนักงาน มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ต่อโครงการกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

  

 

 

 



12 
 

4. ด้านเงินกู้ต่างๆ 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจอยู่ใน

ระดบัมาก คอื เงนิกู้สงเคราะห์ เช่น เงนิกู้ฉุกเฉิน, ค่าใชจ้่ายเพื่อการศกึษา เป็นต้น, วงเงนิกู้ทีไ่ดร้บัใน
ด้านต่างๆ ตามล าดบั ในระดบัปานกลาง คอื ระยะเวลาที่ธนาคารก าหนดในการผ่อนช าระคนืเงนิกู้ , 
เงนิกู้เพื่อที่อยู่อาศยั, เงนิกู้เพื่อยานพาหนะ ตามล าดบั และในระดบัน้อย คือ อตัราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภทต่างๆ ทีธ่นาคารก าหนด ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ นิชาภา อนิสว่าง (2560) การศกึษาครัง้
นี้เป็นการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกสวสัดกิารของพนักงานธนาคารออมสนิภาค 16 

 5. ด้านการลาของพนักงาน 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจอยู่ ในระดบั

มาก คอื ผูบ้งัคบับญัชาใชดุ้ลยพนิิจทีเ่หมาะสม และเป็นกลาง ในการพจิารณาอนุมตักิารลา, จ านวนวนั
ลาพกัรอ้นประจ าปีสะสม ทีส่ามารถไปใชใ้นปีถดัไปได้, ประเภทการลาทีธ่นาคารก าหนดไว ้ตามล าดบั 
ในระดบัปานกลาง คอื จ านวนวนัลาประเภทต่างๆ มคีวามเหมาะสม, จ านวนวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีที่
ท่านได้ร ับ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สิริพรรณ รอดจันทร์ (2560 ) ศึกษาเรื่อง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในสวสัดิการกบัความผูกพนัต่อองค์กร ของลูกจ้างปฏิบตัิการ
ธนาคารออมสนิภาค 6 

 6. ด้านการท างานล่วงเวลาหรือการท างานในวนัหยุด 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั

มาก คอื ผูบ้งัคบับญัชาใชดุ้ลยพนิิจทีเ่หมาะสม และเป็นกลาง ในการพจิารณาอนุมตักิารลา, จ านวนวนั
ลาพกัรอ้นประจ าปีสะสม ทีส่ามารถไปใชใ้นปีถดัไปได้, ประเภทการลาทีธ่นาคารก าหนดไว้ ตามล าดบั 
ในระดบัปานกลาง คอื จ านวนวนัลาประเภทต่างๆ มคีวามเหมาะสม, จ านวนวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีที่
ท่านได้ร ับ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สิริพรรณ รอดจันทร์ (2560 ) ศึกษาเรื่อง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในสวสัดิการกบัความผูกพนัต่อองค์กร ของลูกจ้างปฏิบตัิการ
ธนาคารออมสนิภาค 6 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
 1. ด้านค่ารกัษาพยาบาล 

สิง่ทีต่้องปรบัปรุง คอื วงเงนิค่ารกัษาพยาบาลเพยีงพอต่อค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลของ
บดิา และมารดา และวงเงนิค่ารกัษาพยาบาลเพยีงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลของคู่สมรส 
และบุตร กล่าวคือ ธนาคารฯ ควรที่จะท าการประเมินผลสวสัดิการเพื่อสอบถามความพงึพอใจใน
สวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาลของพนักงานและครอบครวัแต่ละคน ซึ่งการประเมนิผลนี้จะท าใหพ้นักงาน
รู้สกึว่าองค์กรใส่ใจดูแลสาระทุกข์สุขดบิของพนักงานอย่างแท้จรงิ แล้วฝ่ายบุคคลเองก็ได้เชค็ดว้ยว่า
สวสัดกิารทีจ่ดัใหก้บัพนักงานนัน้แทท้ีจ่รงิแลว้มนัเหมาะสมหรอืไม่ หรอืมปัีญหาอะไรทีค่วรแก้ไข เพื่อ
ทางฝ่ายบุคคลจะไดน้ ามาแกไ้ขปรบัปรุงไม่ใหเ้กดิปัญหา และสรา้งความพงึพอใจใหด้ทีีสุ่ด 
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2. ด้านเงินช่วยเหลือ  
สิง่ที่ต้องปรบัปรุง คือ เงนิช่วยเหลือจากธนาคารฯ กรณีพนักงานถึงแก่ความตาย และเงนิ

ช่วยเหลอืจากธนาคารฯ กรณีครอบครวัพนักงานถงึแก่กรรม กล่าวคอื ธนาคารฯควรศกึษาสวสัดกิาร
ยดืหยุ่นกบัหน่วยงานชัน้น าของประเทศที่มกีารใช้สวสัดกิารยดืหยุ่น เพื่อน ามาใช้ในการส ารวจ และ
ประเมนิความเป็นไปไดใ้นการเปลีย่นแปลงสวสัดกิารจากการใชส้วสัดกิารแบบตายตวั หรอืสวสัดกิาร
ชุดเดยีว มาเป็นสวสัดกิารยดืหยุ่น (Flexible Benefits) เพื่อใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนัของพนักงาน 

3. ด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
สิง่ทีต่อ้งปรบัปรุง คอื เงนิทีธ่นาคารฯ สมทบให ้และกองทุนส ารองเลีย้งชพี สามารถตอบสนอง

พฤตกิรรมการออมของท่านได ้กล่าวคอื ธนาคารฯ ควรประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ต่อโครงการกองทุน
ส ารองเลี้ยงชพีใหช้ดัเจนมากขึน้ รวมถงึการตอบขอ้สงสยัดว้ยสือ่ต่าง ๆ อาท ิแผ่นพบั เอกสารใบปลวิ 
อบรม บอร์ดประชาสมัพนัธ ์หรอื ผ่าน Intranet ภายในธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งจะท าให้พนักงานธนารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทยมีความรู้เกี่ยวกบักองทุน
ส ารองเลี้ยงชพี รวมทัง้มคีวามมัน่ใจในกองทุนส ารองเลี้ยงชพี  ควรมุ่งเน้นการประชาสัมพนัธ์ให้กบั
พนักงานเกี่ยวกบักองทุนส ารองเลี้ยงชพี เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนออมเงนิ ควรจดัท าเอกสาร
เผยแพร่เกีย่วกบับรษิทัทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหม้าเป็นผูจ้ดัการกองทุน และควรใหพ้นักงานมสีว่นร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น และเพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ อีกทัง้อาจ
พจิารณาปรบัอตัราเงนิสมทบให้เหมาะสมเป็นไปตามค่าครองชพีและสอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกจิ
ปัจจุบนั เพื่อใหส้มาชกิมเีงนิออมในอนาคต รวมถงึควรมรีูปแบบการลงทุนส าหรบักองทุนส ารองเลี้ยง
ชพีทีห่ลากหลาย เพื่อใหส้มาชกิไดเ้ลอืกรปูแบบการลงทุนทีเ่หมาะสม 

4. ด้านเงินกู้ต่างๆ   
สิง่ที่ต้องปรบัปรุง คือ อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ประเภทต่างๆ ที่ธนาคารก าหนด และเงนิกู้เพื่อ

ยานพาหนะ กล่าวคอื พนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย มคีวามต้องการ
สวสัดกิารเรื่องการจดัใหม้เีงนิกู้เพื่อวตัถุประสงค์ต่างๆ เช่น เงนิกู้เพื่อทีอ่ยู่อาศยั, เงนิกู้เอนกประสงค์ 
เป็นตน้ ในอตัราดอกเบีย้ทีต่ ่ากว่าธนาคารพาณิชย ์ดงันัน้ ธนาคารฯ ควรมกีารสง่เสรมิการจดัสวสัดกิาร
เงนิกู้เพื่อวตัถุประสงค์ต่างๆ ใหก้บัพนักงานในอตัราดอกเบีย้ทีต่ ่ากว่าธนาคารพาณิชย ์หรอืการปลอด
ดอกเบีย้ 
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5. ด้านการลาของพนักงาน  
สิง่ทีต่้องปรบัปรุง คอื จ านวนวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีทีท่่านไดร้บั และจ านวนวนัลาประเภท

ต่างๆ มคีวามเหมาะสม กล่าวคอื คนท างานยุคใหม่ใคร ๆ กใ็หค้วามส าคญักบัเวลางานทีย่ดืหยุ่นและ 
Work – Life Balance ทีจ่ะช่วยใหง้านกบัชวีติสมดุลกนัมากขึน้ การทีอ่งค์กรตงึจนเกนิไปและไม่
ยดืหยุ่นใหก้บัพนักงานกเ็ป็นสาเหตุหลกัทีห่ลายคนตดัสนิใจเปลีย่นงาน ลองดูวธิงี่าย ๆ ทีจ่ะช่วยให้
พนักงานรูส้กึยดืหยุ่นมากขึน้ เช่น ไม่ต้องเขา้งานตรงเวลาแค่เกบ็ชัว่โมงใหค้รบกพ็อ , นัง่ท างานที่
ไหนกไ็ดใ้นออฟฟิศ, มพีกัเบรกสัน้ๆ ในช่วงบ่าย ถ้าองค์กรของเราขาดตรงนี้ไปกอ็าจเป็นสาเหตุให้
พนักงานลาออกไปหาบรษิทัทีย่ดืหยุ่นกว่า 

6. ด้านการท างานล่วงเวลาหรือการท างานในวนัหยุด   

สิง่ทีต่้องปรบัปรุง คอื ค่าตอบแทนการเดนิทางไปท างานของธนาคารฯ และการท างานใน
วนัหยุดภายในเวลาท างานปกตไิด ้1 เท่า ของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมง กล่าวคอื เนื่องจากนโยบายของ
ธนาคารฯ ในการจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าท างาน วนัหยุด จะจ่ายเฉพาะการท างานหรอืท ากจิกรรมที่
ไดร้บัอนุมตัเิป็นรายกจิกรรมไป แต่กรณีการท างานในวนัปกตแิมจ้ะท างานล่วงเวลาหรอืเลกิงานชา้กว่า
เวลาเลกิงานปกต ิหรอืแมแ้ต่การมาท างานในวนัหยุดตามค าสัง่ของหวัหน้าสว่นงาน แต่พนักงานกลบั
ไม่ได้เงนิรบัค่าล่วงเวลาหรอืค่าท างานวนัหยุด จงึท าให้พนักงานขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
ดงันัน้ ควรพจิารณาจดัสรรเงนิพเิศษใหก้บัพนักงาน อาจอยู่ในรปูของการจ่ายค่าล่วงเวลาตามทีท่ างาน
จรงิ เบีย้ขยนั เงนิรางวลั หรอือตัราการปรบัขึน้ค่าจา้งทีค่่อนขา้งสงู ซึง่จะท าใหพ้นักงานรูส้กึ มัน่คงและ
พงึพอใจทีจ่ะท างานดว้ยความทุ่มเทและเสยีสละเพื่อองคก์รต่อไป 
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