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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย ได้แก่ ด้านค่ารักษาพยาบาล ด้านเงินช่วยเหลือ ด้านกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ ด้านเงินกู้ต่างๆ ด้านการลาของพนักงาน และด้านการทางานล่วงเวลาหรือการทางาน
ในวันหยุด โดยจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ตาแหน่ง และอายุการทางาน
ประชากรในงานวิจยั นี้ คือ พนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถาม จ านวน 300 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล คือ แบบสอบถาม
ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS) หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ (x̅) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD)
ผลการวิจ ัย พบว่ า 1)พนั กงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า แห่งประเทศไทยที่ตอบ
แบบสอบถามทัง้ หมด จานวน 300 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.67
มีอายุ 41 - 50 ปี จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.33 มีสถานภาพสมรส จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 56.67 มีตาแหน่ งผูช้ ่วยผูบ้ ริหาร - ผูบ้ ริหาร ส่วน / สาขา จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.00 มี
อายุการทางาน 11 – 15 ปี จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.33
2)ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นาเข้าแห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการลาของพนักงาน ด้านการทางาน
ล่วงเวลาหรือการทางานในวันหยุด ด้านเงินกู้ต่างๆ ด้านค่ารักษาพยาบาล ด้านกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ และด้านเงินช่วยเหลือ ตามลาดับ
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คาสาคัญ: ความพึงพอใจ; สวัสดิการ
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
บทนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จและองค์กรบรรลุเป้ าหมายที่
วางไว้ ในยุคนี้แต่ละองค์กรจึงหันมาใส่ใจทรัพยากรมนุษย์เป็ นอย่างมาก เพื่อรักษาพนักงานของตนไว้
รวมถึงลดอัตราการลาออกให้น้ อยที่สุดด้วย หนึ่งในสิง่ ที่องค์กรต้องคานึ งถึงไม่แพ้เ รื่องอื่นๆ ก็คือ
“ความพึง พอใจของพนั ก งาน (Employee Satisfaction)” ซึ่ง เป็ น ปั จ จัย ส าคัญ อย่ า งหนึ่ ง ที่จ ะท าให้
พนักงานสามารถทางานอยู่ร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุข และอยู่ในระยะยาว ยิง่ ไปกว่านัน้ หาก
บุคลากรขององค์กรมีความพึงพอใจต่อองค์กรมากเท่าไร โอกาสทีพ่ วกเขาเหล่านัน้ จะทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพก็สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งมันจะส่งผลต่อการบรรลุ ความสาเร็จขององค์กรที่จะมีโ อกาส
ประสบความสาเร็จได้สงู และรวดเร็วได้เช่นกัน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจยั จึงมีความสนใจในเรื่อง ความพึงพอใจในสวัสดิการของ
พนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย เพื่อจะนาผลการศึกษาวิจยั ที่ได้มาเป็ น
ข้อมูลในการใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาสวัสดิการให้เหมาะสมกับพนักงานในองค์กรมากยิง่ ขึน้ จาก
การทีส่ วัสดิการนัน้ สามารถตอบสนองกับความต้องการของพนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ จะส่งผลต่อการรับรูข้ อง

3
พนักงานในคุณค่าของสวัสดิการที่องค์กร จัดให้เพิม่ มากขึ้นตามไปด้วย จึงทาให้สามารถสร้างการ
ดึงดูด จูงใจในการทางาน ทาให้เกิดความคุม้ ค่า ความมีประสิทธิภาพต่อต้นทุนทีเ่ กิดขึน้
วัตถุประสงค์การวิ จยั
เพื่อ ศึก ษาความพึง พอใจในสวัส ดิก ารของพนั ก งานธนาคารเพื่อ การส่ ง ออกและน าเข้า
แห่งประเทศไทย
ขอบเขตของการวิ จยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่อง การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุของลูกบ้านหมู่บา้ นกลาง
เมืองอ่อนนุช - ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ตัวแปรอิ สระ คือ
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ตาแหน่ง และอายุการทางาน
ตัวแปรตาม คือ
1. ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศ
ไทย ได้แก่ ด้านค่ารักษาพยาบาล ด้านเงินช่วยเหลือ ด้านกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ด้านเงินกูต้ ่างๆ ด้าน
การลาของพนักงาน และด้านการทางานล่วงเวลาหรือการทางานในวันหยุด
ขอบเขตด้านประชากร
พนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
ขอบเขตด้านระยะเวลา
การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2563
ประโยชน์ ที่ได้รบั จากการวิ จยั
1. เพื่อนาผลการวิจยั ทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ถงึ ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานธนาคารเพื่อ
การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2. เพื่อนาผลการศึกษาวิจยั ทีไ่ ด้มาเป็ นข้อมูลในการใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาสวัสดิการให้
เหมาะสมกับพนักงานในองค์กรมากยิง่ ขึน้
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรอิ สระ

ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ตาแหน่ง
5. อายุการทางาน

ตัวแแปรตาม
ความพึงพอใจในสวัสดิ การของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย
1. ด้านค่ารักษาพยาบาล
2. ด้านเงินช่วยเหลือ
3. ด้านกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
4. ด้านเงินกูต้ ่างๆ
5. ด้านการลาของพนักงาน
6. ด้านการทางานล่วงเวลาหรือการทางาน
ในวันหยุด

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
อับราฮัม มาสโลว์ (1970) ทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการของ Maslow (Maslow's Hierarchy
of Need Theory) ได้ศกึ ษาแรงจูงใจโดยมีความเชื่อเป็ นหลักการเบือ้ งต้น 3 ประการ คือ
1. มนุษย์ทุกคนมีความต้องการ และความต้องการนี้จะมีอยู่ในตัวมนุษย์ตลอดไป ไม่มที ส่ี น้ิ สุด
เมื่อมนุษย์สมใจในความต้องการอย่างหนึ่งแล้ว ก็ยงั มีความต้องการต่อไป
2. อิทธิพลใด ๆ จะมีต่อมนุ ษย์ ต่อเมื่อมนุ ษย์กาลังอยู่ในความต้องการลาดับนัน้ ๆ เท่านัน้
หากความต้องการในลาดับนัน้ ได้รบั การตอบสนองจนเป็ นทีพ่ อใจ
3. ความต้องการของมนุ ษย์จะมีลาดับขัน้ จากต่าไปหาสูง เมื่อความต้องการขัน้ ต่า ได้รบั การ
ตอบสนองจนเป็ นทีพ่ อใจแล้ว ความต้องการลาดับสูงขึน้ ไปก็จะตามมา นอกจากนี้ Maslow ได้อธิบาย
เรื่องความต้องการซึง่ มีความสาคัญต่อ มนุษย์มากทีส่ ุด
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แนวคิ ดและทฤษฎีเกีย่ วกับสวัสดิ การ
วีรศักดิ ์ สุวรรณรัตน์ (2554) ได้ให้ความหมายสวัสดิการ คือผลประโยชน์ หรือบริการทีส่ ถาน
ประกอบการจัด ให้ นอกเหนื อ จากเงิน เดือ นโดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ ท่ีจ ะช่ ว ยให้พ นั ก งานได้ร ับ ความ
สะดวกสบาย และช่วยแบ่งเบาภาระต่าง ๆ เป็ นการช่วยลดความกังวลใจของพนักงาน เพื่อทีจ่ ะทาให้
องค์กรนัน้ ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประวัติความเป็ นมาของธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ก่อตัง้ ขึน้ มาเพื่อดาเนินการเฉพาะ
กิจในการประกอบธุรกิจทีส่ ่งเสริมการส่งออกและการนาเข้า การลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
พระราชบัญญัตธิ นาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยได้กาหนดขอบเขตอานาจในการทา
ธุรกิจไว้กว้าง ทาให้ ธสน. มีนโยบายให้บริการทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินทีเ่ กี่ยวเนื่อง เพื่อเพิม่
การแข่งขันของนักธุ รกิจไทยในตลาดโลก โดย ธสน. สามารถทาธุรกรรมเกี่ย วกับการเงินเสมือน
ธนาคารพาณิชย์ได้ทุกประเภท (ยกเว้นการรับฝากเงินจากประชาชนทัวไป)
่ กล่าวคือ ธสน. สามารถให้
สิน เชื่อ ได้ทุ ก รูป แบบ โดยสามารถท าธุ ร กรรมได้ทัง้ ที่เ ป็ น สกุ ล เงิน บาทและสกุ ล เงิน ต่ า งประเทศ
นอกจากนี้ ธสน. สามารถกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินทุกประเภทได้ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ
งานวิ จยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
พัน ทิว า สัง ข์ม ณี (2560) ศึก ษาเรื่อ ง ความพึง พอใจต่ อ ผลตอบแทนและสวัส ดิก ารของ
พนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวัดเชียงราย ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง อายุ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี สถานภาพสมรส ต าแหน่ ง หน้ า ที่พ นั ก งานบริก าร ธุ ร กิจ สาขา
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รายได้เฉลีย่ 20,001- 30,000 บาท ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน 3-5 ปี มี
ความพึงพอใจต่อผลตอบแทนและสวัสดิการของธนาคารออมสินโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีม่ คี วามพึงพอใจระดับมากทีส่ ุด คือ ด้านสวัสดิการด้านสุขภาพ และด้านทีม่ ี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ ผลการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจของ
พนักงานและลูกจ้างในเขตจังหวัดเชียงราย ต่อผลตอบแทนและสวัสดิการของธนาคารออมสิน ทีม่ ี เพศ
อายุ ตาแหน่ งหน้าที่ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานกับทาง
ธนาคารออมสิน ทีแ่ ตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการด้านความมันคง
่
และปลอดภัย สวัสดิการด้านนันทนาการ สวัสดิการด้านการศึกษา และสวัสดิการด้านสุขภาพ ไม่
แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนปั จจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสทีแ่ ตกต่างกัน
มีความพึงพอใจในด้านสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการด้านความมันคงและปลอดภั
่
ย สวัสดิการด้าน
นันทนาการ สวัสดิการด้านการศึกษา และสวัสดิการด้านสุขภาพ แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05
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วิภาวรรณ เฟื่ องปรางค์ (2562) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการ กรณีศึกษา
หน่ วยงาน ด้านปฏิบตั กิ ารและพิจารณารับประกันชีวติ บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
ผลการวิจ ัย พบว่ า ระดับ ความพึง พอใจของพนั ก งานในหน่ ว ยงานด้า นปฏิบ ัติ ก ารและพิจ ารณา
รับประกันชีวติ บริษทั เมืองไทย ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) ทีเ่ ป็ นตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการ
จัดสวัสดิการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงที่ สุด คือ
สวัสดิการด้านประกัน และมีความพึงพอใจรองลงมา คือ สวัสดิการด้านความปลอดภัย สวัสดิการด้าน
การเงิน สวัสดิการด้านนันทนาการ และด้านการศึกษา ตามลาดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
พนักงานหน่ วยงานด้านปฏิบตั ิการ และพิจารณารับประกันชีวติ บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด
(มหาชน) ที่มอี ายุระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ
ศศิธร ปั ้นก้อง (2559) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ต่อโครงการกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ผลการวิจยั พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมส่วนใหญ่
มีความ รู้เกี่ยวกับโครงการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อ โครงการ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อทดสอบ สมมติฐานพบว่า พนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม่ อี ายุ ระดับการศึกษา สูงสุด จานวนปี ทางาน รายได้ต่อเดือนต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อโครงการ กองทุนสารองเลีย้ งชีพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
แต่ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่เพศ สถานภาพ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่าง กัน มีความพึง
พอใจต่อโครงการกองทุนสารองเลี้ยงชีพไม่ต่างกัน และ พนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม่ ี
ความรู้เกี่ยวกับโครงการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพแตกต่างกัน อย่างมีนัย สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
นิชาภา อินสว่าง (2560) การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกสวัสดิการของ
พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 16 ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาระดับความต้องการสวัสดิการของ
พนักงานธนาคารออมสินภาค 16 ในภาพรวม พบว่า พนักงานธนาคารออมสินภาค 16 มีความต้องการ
สวัสดิการในภาพรวม อยู่ในระดับสูง และด้านที่มคี ่าเฉลีย่ มากที่สุ ด คือ สวัสดิการด้านเศรษฐกิจและ
ความมันคงเช่
่
น เงินกูเ้ พื่อทีอ่ ยู่อาศัย, เงินกูอ้ เนกประสงค์ รองลงมา คือ สวัสดิการด้านการศึกษา ส่วน
ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้ อยสุด คือ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ ส่วน
การศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลกับความต้องการสวัสดิ การของพนักงานธนาคารออมสินภาค 16 พบว่า
พนักงานธนาคารออมสินภาค 16 ทีม่ ี เพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษา ทีแ่ ตกต่างกันไม่มผี ล
ต่อความต้องการสวัสดิการทัง้ 3 ด้านแตกต่างกัน อีกทัง้ ยังพบว่าการศึกษาข้อมูลการทางานกับความ
ต้องการสวัสดิการของพนักงานธนาคารออมสินภาค 16 พบว่า พนักงานธนาคารออมสินภาค 16 ทีม่ ี
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อายุงาน ตาแหน่ งหน้าทีใ่ นปั จจุบนั และรายได้ ทีแ่ ตกต่างกัน ไม่มผี ลต่อความต้องการสวัสดิการด้าน
การศึกษาแตกต่างกัน พนักงานธนาคารออมสินภาค 16 ที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ แตกต่างกัน ในขณะที่ตาแหน่ งหน้ าที่ใน
ปั จจุบนั และรายได้ท่แี ตกต่างกัน ไม่มผี ลต่อความต้องการสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและการ
ส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกัน และยังพบว่า พนักงานธนาคารออมสินภาค 16 ที่มีอายุงาน ตาแหน่ ง
หน้าทีใ่ นปั จจุบนั และรายได้ทแ่ี ตกต่างกัน ไม่มคี วามต้องการสวัสดิการด้านเศรษฐกิจและความมันคง
่
แตกต่า งกัน และการศึกษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างปั จจัย ส่ว นบุ คคลและข้อมูลการทางานกับ ความ
ต้องการสวัสดิการของพนักงานธนาคารออมสินภาค 16 พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ และระดับการศึกษา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความต้ องการสวัสดิการของพนักงานธนาคาร
ออมสินภาค 16 และข้อมูลการทางาน ได้แก่ อายุงานของการทางาน ตาแหน่งงานปั จจุบนั และรายได้
(เฉพาะเงินเดือน) ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความต้องการสวัสดิการของพนักงานธนาคารออมสินภาค 16
สิรพิ รรณ รอดจันทร์ (2560 ) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในสวัสดิการกับ
ความผูกพันต่อองค์กร ของลูกจ้างปฏิบตั กิ ารธนาคารออมสินภาค 6 ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจ
ในสวัสดิการของลูกจ้างปฏิบตั ิการธนาคารออมสิน ภาค 6 ในด้า นค่ าตอบแทนที่เ ป็ นตัวเงิน ด้าน
ค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน ด้านลักษณะงาน ความมันคงและความก้
่
าวหน้า และด้านสภาพแวดล้อม
ในการทางาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความภาคภูมใิ จและยึดมันในเป้
่
าหมาย
และอุดมการณ์ขององค์กร ด้านความเต็มใจ ทุ่มเทที่จะทางานเพื่อความก้าวหน้าและประโยชน์ ของ
องค์กร และด้านความปรารถนาที่จะดารงความเป็ นสมาชิกขององค์กร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร จาแนกตาม เพศ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนที่
แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ส่วนลักษณะส่วนบุคล ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ลูกจ้างปฏิบตั ิการธนาคารออมสิน ภาค 6 มีระดับความพึงพอใจใน
สวัสดิการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้าน
ลัก ษณะงาน ความมัน่ คงและก้ า วหน้ า รองลงมาคือ ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการท างาน ด้ า น
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน และด้านค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ตามลาดับ ส่วนระดับความผูกพันต่อ
องค์กร พบว่า ลูกจ้างปฏิบตั กิ ารธนาคารออมสินภาค 6 มีระดับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่ มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความภาคภูมใิ จ
และยึดมันในเป้
่
าหมายและอุดมการณ์ขององค์กร รองลงมา คือ ด้านความเต็มใจ ทุ่มเททีจ่ ะทางานเพื่อ
ความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์กร และด้านความปรารถนาทีจ่ ะดารงความเป็ นสมาชิกขององค์กร
ตามลาดับ
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
เป็ นการศึกษาวิจยั ทางสถิติเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้การเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
ปั จจุบนั มีพนักงานจานวนทัง้ สิ้น 891 คน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ต้องใช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้มจี านวน
ประชากรที่แ น่ น อน ดัง นั น้ ผู ้ว จิ ยั จึง ได้ก าหนดกลุ ่ม ตัว อย่า งประชากร โดยเลือ กใช้ต ารางการ
ค านวณหาขนาดกลุ ่ม ตัว อย่า งของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ร ะดับ ความเชื่อ มัน่ 95 %
ซึ่งกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5 % ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน
277 คน แต่เนื่องจากการต้องการความแม่นยาของข้อมูลจึงดาเนินการเพิม่ กลุ่มตัวอย่างเป็ นจานวน
300 คน โดยจะเลือกสุม่ กลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรที่กาหนดไว้โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามผ่านทาง
ออนไลน์โดยใช้ Google Form
2. ตอบข้อซักถามบางประการทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามอาจต้องการคาอธิบายเพิม่ เติม
3. เก็บ รวบรวมแบบสอบถามที่ได้ข้อมูล ครบถ้วน เพื่อน าไปจัด ทาและเตรียมสาหรับการ
วิเคราะห์
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0)
สถิ ติทีใ่ ช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับการวิเคราะห์เพื่อบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล
2. ค่าเฉลีย่ (x̅)
3. ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
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ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนที่ 1 ด้านเพศ พบว่า พนักงานทีต่ อบแบบสอบถามทัง้ หมด จานวน
300 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.67 และเพศชาย จานวน 170 คน
คิดเป็ นร้อยละ 56.67 ด้านอายุ พบว่า พนักงานทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 41 - 50 ปี จานวน
97 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.33 รองลงมาคือ สูงกว่า 50 ปี ข้นึ ไป จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.67,
30 – 40 ปี จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.33 และต่ากว่า 30 ปี จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.67
ตามลาดับ ด้านสถานภาพ พบว่า พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรสจานวน
170 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.67 และโสด จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.33 ด้านตาแหน่ ง พบว่า
พนักงานทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีตาแหน่ งผูช้ ่วยผูบ้ ริหาร - ผูบ้ ริหาร ส่วน / สาขา จานวน 135
คน คิดเป็ นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ ตาแหน่ งพนักงาน - เจ้าหน้าที่ จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ
41.33 และตาแหน่ งผูช้ ่วยผูบ้ ริหาร - ผูบ้ ริหาร ฝ่ าย / สานัก / เขต จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.67
ตามลาดับ ด้านอายุการทางาน พบว่า พนักงานทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุการทางาน 11 – 15
ปี จ านวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.33 รองลงมาคือ สูงกว่ า 15 ปี ข้นึ ไป จ านวน 92 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 30.67, 5 – 10 ปี จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.33 และ ต่ากว่า 5 ปี จานวน 35 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 11.67 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานธนาคารเพื่อ การ
ส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย มีองค์ประกอบ 6 ด้าน โดยผู้วจิ ยั จะทาการวิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลีย่
(x̅) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) พบว่าความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.05) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้า น พบว่ า ด้า นที่อ ยู่ ใ นระดับ มาก คือ ด้า นการลาของพนั ก งาน (x̅ = 3.50) ด้า นที่อ ยู่ ใ นระดับ
ปานกลาง คื อ ด้ า นการท างานล่ ว งเวลาหรื อ การท างานในวัน หยุ ด , ด้ า นเงิ น กู้ ต่ า งๆ, ด้ า น
ค่ารักษาพยาบาล, ด้านกองทุนสารองเลีย้ งชีพ (x̅ = 3.26, x̅ = 3.07, x̅ = 3.02, x̅ = 2.99) ตามลาดับ
และด้านทีอ่ ยู่ในระดับน้อย คือ ด้านเงินช่วยเหลือ (x̅ = 2.48)
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สรุปผลการวิ จยั
ปัจจัยส่วนบุคคล
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย มีพนักงานที่ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด จานวน 300 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.67 และเพศชาย จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.67
ส่วนใหญ่มอี ายุ 41 - 50 ปี จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.33 รองลงมาคือ อายุสูงกว่า 50
ปี ขน้ึ ไป จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.67, อายุ 30 – 40 ปี จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ
25.33 และอายุต่ ากว่า 30 ปี จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.67 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.67 และสถานภาพโสด จานวน 130 คน
คิดเป็ นร้อยละ 43.33 ส่วนใหญ่มตี าแหน่งผูช้ ่วยผูบ้ ริหาร - ผูบ้ ริหาร ส่วน / สาขา จานวน 135 คน
คิดเป็ นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ ตาแหน่งพนักงาน - เจ้าหน้าที่ จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 41.33 และตาแหน่งผูช้ ่วยผูบ้ ริหาร - ผูบ้ ริหาร ฝ่ าย / สานัก / เขต จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 13.67 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีอายุการทางาน 11 – 15 ปี จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ
32.33 รองลงมาคือ อายุการทางานสูงกว่า 15 ปี ข้นึ ไป จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.67,
อายุการทางาน 5 – 10 ปี จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.33 และอายุการทางาน ต่ ากว่า
5 ปี จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.67 ตามลาดับ
ความพึ ง พอใจในสวัส ดิ การของพนั ก งานธนาคารเพื อ่ การส่ ง ออกและน าเข้ า
แห่งประเทศไทย
ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการลาของพนักงาน ด้านการทางานล่วงเวลาหรือการทางาน
ในวันหยุด ด้านเงินกูต้ ่างๆ ด้านค่ารักษาพยาบาล ด้านกองทุนสารองเลีย้ งชีพ และด้านเงินช่วยเหลือ
ตามลาดับ
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อภิ ปรายผล
1. ด้านค่ารักษาพยาบาล
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อทีม่ คี วามพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มาก คือ วงเงิน ค่ า รักษาพยาบาลเพีย งพอต่อค่ า ใช้จ่า ยในการรักษาพยาบาลของท่ า น, การ
ให้บ ริก ารตรวจสุ ข ภาพประจ าปี ข องธนาคารฯ, ท่ า นได้ร ับ ความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้ส ิท ธิ
รักษาพยาบาลโดยการใช้บตั รประกันสุขภาพของธนาคารฯ ตามลาดับ ในระดับปานกลาง คือ สิทธิการ
์
เบิกสาหรับผูป้ ่ วยใน เช่น ค่าห้องพัก ค่าอาหาร และค่าจ้างพยาบาลพิเศษ และในระดับน้อย คือ วงเงิน
ค่ า รัก ษาพยาบาลเพีย งพอต่ อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรัก ษาพยาบาลของคู่ ส มรส และบุ ต ร , วงเงิน ค่ า
รักษาพยาบาลเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของบิดา และมารดา ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ พันทิวา สังข์มณี (2560) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อผลตอบแทนและสวัสดิการของ
พนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวัดเชียงราย
2. ด้านเงิ นช่วยเหลือ
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อทีม่ คี วามพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ จานวนเงินทีไ่ ด้รบั ช่วยเหลือการศึกษาของบุตร มีความเหมาะสม และในระดับน้อย คือ
เงินช่วยเหลือจากธนาคารฯ กรณีพนักงานทุพพลภาพเนื่องจากการทางาน, เงินช่วยเหลือจากธนาคาร
ฯ กรณีครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม, เงินช่วยเหลือจากธนาคารฯ กรณีพนักงานถึงแก่ความตาย
ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิภาวรรณ เฟื่ องปรางค์ (2562) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อ
การจัดสวัสดิการ กรณีศกึ ษา หน่ วยงาน ด้านปฏิบตั กิ ารและพิจารณารับประกันชีวติ บริษทั เมืองไทย
ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
3. ด้านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อทีม่ คี วามพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ เงือ่ นไขทีจ่ ะได้รบั เงินสมทบ และผลประโยชน์จากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ , กองทุน
สารองเลี้ยงชีพสามารถตอบสนองความต้องการของท่านในวัยเกษียณ, ผลประโยชน์ทท่ี ่านจะได้รบั มี
ความเหมาะสมกับจานวนเงินที่ท่านถูกหัก เพื่อจ่ายสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ , กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ สามารถตอบสนองพฤติกรรมการออมของท่านได้ ตามลาดับ และในระดับน้อย คือ เงินที่
ธนาคารฯ สมทบให้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศศิธร ปั น้ ก้อง (2559) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
พนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต่อโครงการกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
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4. ด้านเงิ นกู้ต่างๆ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อทีม่ คี วามพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คือ เงินกู้สงเคราะห์ เช่น เงินกู้ฉุกเฉิน, ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา เป็ นต้น , วงเงินกู้ทไ่ี ด้รบั ใน
ด้านต่างๆ ตามลาดับ ในระดับปานกลาง คือ ระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดในการผ่อนชาระคืนเงินกู้ ,
เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย , เงินกู้เพื่อยานพาหนะ ตามลาดับ และในระดับน้ อย คือ อัตราดอกเบี้ย เงิน กู้
ประเภทต่างๆ ทีธ่ นาคารกาหนด ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ นิชาภา อินสว่าง (2560) การศึกษาครัง้
นี้เป็ นการศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกสวัสดิการของพนักงานธนาคารออมสินภาค 16
5. ด้านการลาของพนักงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อทีม่ คี วามพึงพอใจอยู่ ในระดับ
มาก คือ ผูบ้ งั คับบัญชาใช้ดุลยพินิจทีเ่ หมาะสม และเป็ นกลาง ในการพิจารณาอนุมตั กิ ารลา, จานวนวัน
ลาพักร้อนประจาปี สะสม ทีส่ ามารถไปใช้ในปี ถดั ไปได้, ประเภทการลาทีธ่ นาคารกาหนดไว้ ตามลาดับ
ในระดับปานกลาง คือ จานวนวันลาประเภทต่างๆ มีความเหมาะสม, จานวนวันหยุดพักผ่อนประจาปี ท่ี
ท่ า นได้ ร ับ ตามล าดับ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของ สิริพ รรณ รอดจัน ทร์ (2560 ) ศึก ษาเรื่อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในสวัสดิการกับความผูกพันต่อองค์กร ของลูกจ้างปฏิบตั ิการ
ธนาคารออมสินภาค 6
6. ด้านการทางานล่วงเวลาหรือการทางานในวันหยุด
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อทีม่ คี วามพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คือ ผูบ้ งั คับบัญชาใช้ดุลยพินิจทีเ่ หมาะสม และเป็ นกลาง ในการพิจารณาอนุมตั กิ ารลา, จานวนวัน
ลาพักร้อนประจาปี สะสม ทีส่ ามารถไปใช้ในปี ถดั ไปได้, ประเภทการลาทีธ่ นาคารกาหนดไว้ ตามลาดับ
ในระดับปานกลาง คือ จานวนวันลาประเภทต่างๆ มีความเหมาะสม, จานวนวันหยุดพักผ่อนประจาปี ท่ี
ท่ า นได้ ร ับ ตามล าดับ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของ สิริพ รรณ รอดจัน ทร์ (2560 ) ศึก ษาเรื่อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในสวัสดิการกับความผูกพันต่อองค์กร ของลูกจ้างปฏิ บตั ิการ
ธนาคารออมสินภาค 6
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
1. ด้านค่ารักษาพยาบาล
สิง่ ทีต่ ้องปรับปรุง คือ วงเงินค่ารักษาพยาบาลเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ
บิดา และมารดา และวงเงินค่ารักษาพยาบาลเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของคู่สมรส
และบุตร กล่าวคือ ธนาคารฯ ควรที่จะทาการประเมินผลสวัสดิการเพื่อสอบถามความพึงพอใจใน
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัวแต่ละคน ซึ่งการประเมินผลนี้จะทาให้พนักงาน
รู้สกึ ว่าองค์กรใส่ใจดูแลสาระทุกข์สุขดิบของพนักงานอย่างแท้จริง แล้วฝ่ ายบุคคลเองก็ได้เช็คด้วยว่า
สวัสดิการทีจ่ ดั ให้กบั พนักงานนัน้ แท้ทจ่ี ริงแล้วมันเหมาะสมหรือไม่ หรือมีปัญหาอะไรทีค่ วรแก้ไข เพื่อ
ทางฝ่ ายบุคคลจะได้นามาแก้ไขปรับปรุงไม่ให้เกิดปั ญหา และสร้างความพึงพอใจให้ดที ส่ี ุด
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2. ด้านเงิ นช่วยเหลือ
สิง่ ที่ต้องปรับปรุง คือ เงินช่วยเหลือจากธนาคารฯ กรณีพนักงานถึงแก่ความตาย และเงิน
ช่วยเหลือจากธนาคารฯ กรณีครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม กล่าวคือ ธนาคารฯควรศึกษาสวัสดิการ
ยืดหยุ่นกับหน่ วยงานชัน้ นาของประเทศที่มกี ารใช้สวัสดิการยืดหยุ่น เพื่อนามาใช้ในการสารวจ และ
ประเมินความเป็ นไปได้ในการเปลีย่ นแปลงสวัสดิการจากการใช้สวัสดิการแบบตายตัว หรือสวัสดิการ
ชุดเดียว มาเป็ นสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefits) เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของพนักงาน
3. ด้านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
สิง่ ทีต่ อ้ งปรับปรุง คือ เงินทีธ่ นาคารฯ สมทบให้ และกองทุนสารองเลีย้ งชีพ สามารถตอบสนอง
พฤติกรรมการออมของท่านได้ กล่าวคือ ธนาคารฯ ควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่อโครงการกองทุน
สารองเลี้ยงชีพให้ชดั เจนมากขึน้ รวมถึงการตอบข้อสงสัยด้วยสือ่ ต่าง ๆ อาทิ แผ่นพับ เอกสารใบปลิว
อบรม บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ ผ่าน Intranet ภายในธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งจะทาให้พนักงานธนารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยมีความรู้เกี่ยวกับกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ รวมทัง้ มีความมันใจในกองทุ
่
นสารองเลี้ยงชีพ ควรมุ่งเน้นการประชาสั มพันธ์ให้กบั
พนักงานเกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนออมเงิน ควรจัดทาเอกสาร
เผยแพร่เกีย่ วกับบริษทั ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้มาเป็ นผูจ้ ดั การกองทุน และควรให้พนักงานมีสว่ นร่วมใน
การแสดงความคิด เห็น และเพื่อให้พ นั กงานมีความรู้เ กี่ย วกับ กองทุ น ส ารองเลี้ย งชีพ อีกทัง้ อาจ
พิจารณาปรับอัตราเงินสมทบให้เหมาะสมเป็ นไปตามค่าครองชีพและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั เพื่อให้สมาชิกมีเงินออมในอนาคต รวมถึงควรมีรูปแบบการลงทุนสาหรับกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพทีห่ ลากหลาย เพื่อให้สมาชิกได้เลือกรูปแบบการลงทุนทีเ่ หมาะสม
4. ด้านเงิ นกู้ต่างๆ
สิง่ ที่ต้องปรับปรุง คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่างๆ ที่ธนาคารกาหนด และเงินกู้เพื่อ
ยานพาหนะ กล่าวคือ พนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย มีความต้องการ
สวัสดิการเรื่องการจัดให้มเี งินกู้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เงินกู้เพื่ อทีอ่ ยู่อาศัย, เงินกู้เอนกประสงค์
เป็ นต้น ในอัตราดอกเบีย้ ทีต่ ่ากว่าธนาคารพาณิชย์ ดังนัน้ ธนาคารฯ ควรมีการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
เงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ให้กบั พนักงานในอัตราดอกเบีย้ ทีต่ ่ากว่าธนาคารพาณิชย์ หรือการปลอด
ดอกเบีย้
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5. ด้านการลาของพนักงาน
สิง่ ทีต่ ้องปรับปรุง คือ จานวนวันหยุดพักผ่อนประจาปี ทท่ี ่านได้รบั และจานวนวันลาประเภท
ต่างๆ มีความเหมาะสม กล่าวคือ คนทางานยุคใหม่ใคร ๆ ก็ให้ความสาคัญกับเวลางานทีย่ ดื หยุ่นและ
Work – Life Balance ทีจ่ ะช่ว ยให้งานกับ ชีว ติ สมดุล กัน มากขึน้ การทีอ่ งค์กรตึงจนเกิน ไปและไม่
ยืดหยุ่นให้กบั พนักงานก็เป็ นสาเหตุหลักทีห่ ลายคนตัดสินใจเปลีย่ นงาน ลองดูวธิ งี ่าย ๆ ทีจ่ ะช่วยให้
พนักงานรูส้ กึ ยืดหยุ่นมากขึน้ เช่น ไม่ต้องเข้างานตรงเวลาแค่เก็บชั ่วโมงให้ครบก็พอ, นัง่ ทางานที่
ไหนก็ได้ในออฟฟิ ศ, มีพกั เบรกสัน้ ๆ ในช่วงบ่าย ถ้าองค์กรของเราขาดตรงนี้ไปก็อาจเป็ นสาเหตุให้
พนักงานลาออกไปหาบริษทั ทีย่ ดื หยุ่นกว่า
6. ด้านการทางานล่วงเวลาหรือการทางานในวันหยุด
สิง่ ทีต่ ้องปรับปรุง คือ ค่าตอบแทนการเดินทางไปทางานของธนาคารฯ และการทางานใน
วันหยุดภายในเวลาทางานปกติได้ 1 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั ่วโมง กล่าวคือ เนื่องจากนโยบายของ
ธนาคารฯ ในการจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าทางาน วันหยุด จะจ่ายเฉพาะการทางานหรือทากิจกรรมที่
ได้รบั อนุมตั เิ ป็ นรายกิจกรรมไป แต่กรณีการทางานในวันปกติแม้จะทางานล่วงเวลาหรือเลิกงานช้ากว่า
เวลาเลิกงานปกติ หรือแม้แต่การมาทางานในวันหยุดตามคาสังของหั
่
วหน้าส่วนงาน แต่พนักงานกลับ
ไม่ได้เงินรับค่าล่วงเวลาหรือค่าทางานวันหยุด จึงทาให้พนักงานขาดขวัญและกาลังใจในการทางาน
ดังนัน้ ควรพิจารณาจัดสรรเงินพิเศษให้กบั พนักงาน อาจอยู่ในรูปของการจ่ายค่าล่วงเวลาตามทีท่ างาน
จริง เบีย้ ขยัน เงินรางวัล หรืออัตราการปรับขึน้ ค่าจ้างทีค่ ่อนข้างสูง ซึง่ จะทาให้พนักงานรูส้ กึ มันคงและ
่
พึงพอใจทีจ่ ะทางานด้วยความทุ่มเทและเสียสละเพื่อองค์กรต่อไป
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