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ความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติการในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 7  

ต่อสวัสดิการการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

Satisfaction of Temporary and Permanent Employees at Government Saving Bank Regional 

Office 7 Towards Medical Reimbursement 

สุภัชชา  แต้สุข* และอรพิน สันติธีรากุล* *  

บทคัดย่อ 

 การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อสวัสดิการการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน 

และลูกจ้างปฏิบัติการในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 7 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง

พนักงานและลูกจ้างปฏบัิติการในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 7 จ านวน 300 ราย ผลการศึกษาพบว่าพนักงานและลูกจ้าง

ปฏิบัติการในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 7 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  26 - 35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 - 10 ปี ระดับเงินเดือน 15,000-25,000 บาท ไม่มีรายได้อื่น  

(ท่ีนอกเหนอืจากเงนิเดือน) ระดับต าแหนง่ในการปฏิบัตงิานเป็นพนักงานปฏบัิติการ ระดับต าแหนง่ในการปฏิบัตงิานลูกจ้าง

ปฏิบัติการ มีบุคคลวัยพึ่งพาท่ีต้องรับผิดชอบในครัวเรือนท่ี ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว สังกัดเขตอุตรดิตถ์ และเลือกใช้

บริการจากสถานพยาบาลของรัฐ ผลการศึกษา ความพึงพอใจต่อสวัสดิการการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน

และลูกจ้างปฏิบัติการในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 7 มคีวามพึงพอใจตอ่สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลท่ีมาจากส่วนกลาง

อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยด้านการเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ส าหรับความพึงพอใจ  

ด้านการให้บริการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ระดับความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยขั้นตอน 

การให้บริการสะดวกต่อผู้รับบริการเป็นดา้นท่ีมคี่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ความพงึพอใจด้านการเบิกเงนิช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล

นั้น พบว่าลูกจ้างปฏิบัติการและพนักงานปฏิบัติการมีความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยลูกจ้างปฏิบัติการมีความพึงพอใจ  

ในระดับมาก แต่พนักงานปฏิบัติการมีความพึ งพอใจในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามส าหรับปัจจัยด้านอื่นๆ  

พบวา่ความพึงพอใจของลูกจ้างและพนักงานปฏบัิตงิานอยู่ในระดับปานกลางไมม่คีวามแตกตา่งกัน  

ABSTRACT  

 The purpose of this independent study is to study satisfaction towards medical reimbursement of permanent 

and temporary operation staff at Government Savings Bank Regional Office 7. The questionnaire was used to collect 

data from the sample group of 300 permanent and temporary operation staff. The study found that the majority of 

them were single women between 26 and 35 years of age with bachelor’s degrees. They worked at the bank for 6 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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to 10 years. Their salaries, which were their only income, ranged from 15,000 to 25,000 baht. Their job levels were 

permanent and temporary operation staff in Uttaladit province. They had dependents in their households of whom 

they had to take care and the majority of their dependents had no underlying diseases. They also received medical 

services from government hospitals. The results of this study were that the permanent and temporary operation staff 

at Government Savings Bank Regional Office 7 were satisfied with medical reimbursement from the state on a 

moderate level with the highest mean value in the factor of medical reimbursement support.  In term of medical 

reimbursement services, the overall satisfaction was moderate.  The service process convenient to clients had the 

highest mean value in this section. With regard to the satisfaction of medical reimbursement support, the data shows 

that the permanent and temporary operation staff had different level of satisfaction. The temporary operation staff 

had a high level of satisfaction, while the permanent operation staff possessed a moderate level.   Nevertheless, 

when other factors were concerned, the satisfaction of temporary and permanent operation staff was on a moderate 

level with no differences.  

 บทน า  

 ทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่

องค์กร และพร้อมท่ีจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคปัจจุบันได้ ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร 

ซึ่งเกี่ยวข้องผูกพันทุกขั้นตอนของการบริหารงาน นับตั้งแต่การวางแผนเพื่อสรรหาบุคลากรเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน  

การธ ารงรักษาให้บุคลากรขององค์กรมีคุณภาพ มีชีวิตการปฏิบัติงานท่ีดี มีความศรัทธา และจงรักภักดีต่อองค์กร  

โดยค านึงถึงผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม จึงจะสามารถดึงดูดความสนใจบุคลากรท่ีดีเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน  

และรวมไปถึงการดูแลบุคลากรภายหลังการเกษียณอายุ หรือบุคลากรท่ีมีความจ าเป็นต้องลาออกจากงานก่อนเวลา  

ซึ่งอาจจะมผีลตอบแทนท่ีจะเอ้ือประโยชนต์อ่การด ารงชีวิตท่ีมีความสุขได้ต่อไป (มลธิรา อนิธกุลชัย, 2551)  

 องค์กรไม่ได้มุ่งหวังผลเพียงได้บุคลากรเข้ามาและปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายเท่านั้น ซึ่งผู้บริหารต้องให้

ความเอาใจใส่ต่อบุคลากรภายในองค์กร ท้ังด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และรวมไปถึงการจัดให้มีสวัสดิการภายในองค์กร ซึ่งเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งท่ีช่วยให้

บุคลากรได้รับความสะดวกสบายในการท างาน มีความมั่นคงในอาชพี มีหลักประกันท่ีแน่นอนในการด าเนินชีวิต หรือได้รับ

ประโยชน์นอกเหนือจากเงินเดือนท่ีได้รับเป็นประจ า อาทิเช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร 

สวัสดกิารเงินกู้ สวัสดกิารค่าเชา่บา้น เป็นต้น 

 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เป็นสวัสดิการท่ีองค์กรได้มอบให้แก่บุคลากรภายในองค์กรท้ังพนักงานและลูกจ้าง

ปฏิบัติการ โดยท่ีองค์กรไม่ได้ดูแลเพียงเฉพาะผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น ซึ่งยังรวมไปถึงครอบครัวของผู้ปฏิบัติงาน บิดา มารดา  

คู่สมรส บุตร เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาลแต่ละคร้ังเมื่อเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา จะมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก

และบางคร้ังอาจจะสวนทางกับค่าครองชีพ หรือเงินเดือนท่ีได้รับในแต่ละเดือน หากองค์กรสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ส่วนนีใ้ห้กับบุคลากรได้จะเป็นแรงจูงใจให้ผูป้ฏบัิตงิานมขีวัญและก าลังใจท่ีด ีเพื่อจะได้ใชก้ าลังกาย ก าลังใจ และสติปัญญา
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ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานได้อยา่งเต็มความสามารถ ไมต่้องวติกกังวล ลดปัญหาความยุ่งยากท้ังด้านส่วนตัว

และครอบครัว อันจะก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการปฏิบัติงาน มีความจงรักภักดีต่อองค์กร และมีความตั้งใจ  

ท่ีจะท างานน้ันให้นานท่ีสุด 

 ระบบสวัสดิการการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้มีการพัฒนาขึ้น เพื่อรองรับแก่สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  

ให้บุคลากรในองค์กรใช้ในการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และรายละเอียดในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งธนาคาร 

ออมสนิได้มกีารพัฒนาระบบเพื่อให้มปีระสิทธิภาพ มีความสะดวก ง่ายตอ่ความเข้าใจ และง่ายตอ่การใชง้านอยู่ตลอดเวลา 

โดยมีเจ้าหน้าที่บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านสวัสดิการการเบิกจ่ายคา่รักษาพยาบาลเป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษาในการบันทึกข้อมูล 

และตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล  

 เจ้าหน้าท่ีบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านสวัสดิการการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล คือ พนักงานสังกัดหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในภูมิภาค 7 มีหนา้ท่ีตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

ของพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติการ สังกัดธนาคารออมสินภาค 7 เป็นผู้ให้ค าปรึกษาในเร่ืองสิทธิการเบิกจ่ายสวัสดิการ 

ค่ารักษาพยาบาล และการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย หากมีการตรวจสอบพบข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าท่ี  

จะท าการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไป  

 ธนาคารออมสิน มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปของสถาบันการเงินท่ีมีรัฐบาลเป็นประกันอยู่

ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง มีอายุครบ 102 ปี เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2558 ท่ีผ่านมา มีสาขา 1,141  

สาขาท่ัวประเทศ มีจ านวนพนักงานและลูกจ้างท้ังหมด 20 ,053 คน ธนาคารออมสินได้พัฒนาจาการเป็นธนาคาร 

เพื่อการออมของรัฐก้าวไปสู่มิติใหม่ท่ีสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ท่ีมีบทบาทส าคัญท้ังทางด้าน

การส่งเสริมการออมและการลงทุน การสร้างวินัยทางการเงิน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเสริมสร้าง  

ความเข้มแข็งในระดับชุมชน การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ รวมถึงการเพิ่มและการขยายการให้บริการธุรกรรม

ทางการเงิน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างทัดเทียม ซึ่งธนาคารสามารถด าเนิน

ธุรกิจเชงิพาณิชย์ได้อย่างสมดุล เพื่อเป็นธนาคารท่ีให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ประชาชนทุกระดับท่ัวประเทศ 

และเป็นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยนืต่อไป (ธนาคารออมสิน, 2558: ออนไลน)์ 

 ธนาคารออมสินภาค 7 ครอบคลุมพื้นท่ี  5 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดพิษณุ โลก อุตรดิตถ์  สุ โขทัย ตาก  

และก าแพงเพชร ประกอบไปด้วยธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 1 เขตพิษณุโลก 2  เขตอุตรดิตถ์ เขตสุโขทัย เขตตาก  

และเขตก าแพงเพชร รวมจ านวนสาขาทัง้หมด 56 สาขา ซึ่งมจี านวนพนักงานและลูกจ้างท้ังสิ้น 868 คน (ธนาคารออมสิน, 

2558: ออนไลน)์ 

 ธนาคารออมสินได้พัฒนาจากการเป็นธนาคารเพื่อการออมของรัฐ ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง และเร่ิมต้น

สร้างบทบาทในด้านการออม สร้างวินัยทางการเงิน สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศ ให้บริการทางการเงิน 

ท่ีครบวงจรท่ีตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

รวมถึงมีความรับผิดชอบตอ่สังคม และชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ได้อยา่งทัดเทียม

นั้น  สิ่ งท่ีส าคัญ ท่ีสุดก็  คือ ทรัพยากรมนุษย์  ซึ่ งองค์กรต้องมีการรักษาไว้ซึ่ งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรู้  

ทักษะความสามารถ โดยกระบวนการบริหารต้องอาศัยปัจจัยจูงใจต่างๆ เช่น การมอบสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากร 
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ในองค์กร เพื่อสร้างแรงจูงใจ และขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และเป็นการ

ขับเคลื่อนผลการด าเนินงานขององค์กรท่ีดีต่อไปในอนาคต ดังนั้นการมอบสวัสดิการจึงเป็นสิ่งส าคัญ และมีความจ าเป็น 

ท่ีองค์กรตอ้งมีการจัดการท่ีตอบสนองตอ่ความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร (ธนาคารออมสิน, 2558: ออนไลน)์ 

 จากข้อมูลท่ีกล่าวมานั้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นเร่ืองของความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่องาน  

ท่ีปฏิบัติอยู่ สามารถเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา และสภาพแวดล้อม หากองค์กรมีจัดระบบสวัสดิการท่ีไม่ตอบสนอง 

ตอ่ความต้องการของบุคลากรภายในองค์กร รวมไปถึงการควบคุมดูแลของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับสวัสดิการการเบิกจ่าย

ค่ารักษาพยาบาล ก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร และประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร  

ฉะนั้นผู้ศึกษาจึงมคีวามสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจต่อสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติการ 

เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในแนวทางในด้านนโยบาย และการปรับปรุงพัฒนาระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลขององค์กร 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยู่กับ

องคก์รต่อไป 

แนวคดิและทฤษฎี  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

 Edwin B. Flippo (1971) ได้ให้ค าจ ากัดความในเร่ืองของความพึงพอใจในการท างานไว้วา่ “เป็นสภาพจิตใจหรือ

ความรู้สึกของแตล่ะบุคคลท่ียังให้เห็นถึงความร่วมมอืประสาน” นอกจากนัน้แล้ว เงินเดือน ความมั่นคง สภาพการท างาน 

รูปแบบการบังคับบัญชา โอกาสก้าวหนา้ ก็เป็นองค์ประกอบท่ีน าไปสู่ก าลังขวัญของการท างาน 

ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยท่ีท าให้บุคลากรในองค์กรเกิดแรงจูงใจ หรือมีความพึงพอใจในการท างาน และช่วยให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วย ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน (Achievement) การได้รับการยอมรับจาก

ผู้อื่น (Recognition) ลักษณะงาน (Work Itself) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 

(Advancement) 

ปัจจัยสุขอนามัย เป็นปัจจัยท่ีช่วยป้องกันไม่ให้บุคลากรในองค์กรการเกิดความไม่พอใจหรือไม่มีความสุขในการ

ท างาน เนื่องจากคนเรามีความต้องการท่ีจะหลีกเลี่ยงความยากล าบากในการปฏิบัติงาน ซึ่งถ้าความต้องการหรือปัจจัย

เหลา่นีไ้มไ่ด้รับการตอบสนอง จะท าให้เกิดความไม่พงึพอใจในการท างานขึ้น 

Edwin B Filippo ได้ให้ค าจ ากัดความในเร่ืองของความพึงพอใจในการท างานไวว้า่ “เป็นสภาพจิตใจหรือความรู้สกึ

ของแต่ละบุคคลท่ียังให้เห็นถึงความร่วมมือประสาน” นอกจากนั้นแล้ว เงินเดือน ความมั่นคง สภาพการท างาน  

รูปแบบการบังคับบัญชา โอกาสก้าวหน้า ก็เป็นองค์ประกอบท่ีน าไปสู่ก าลังขวัญของการท างาน (มัทนา บรรดาศักดิ์ , 

2557)   

คณิต ดวงหัสดี (2537) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจวา่ หมายถึง ความรู้สึกชอบ หรือพอใจของบุคคลท่ี

มีต่อการท างานและองค์ประกอบหรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ ถ้างานท่ีท าหรือองค์ประกอบเหล่านั้นตอบสนองความต้องการของ

บุคคลได้บุคคลนัน้ จะเกิดความพงึพอใจในงานขึ้นจะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมท้ังสติปัญญาให้แกง่านของตนให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมคีุณภาพ 
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แนวคิดความพึงพอใจท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติท่ีเป็นนามธรรม 

เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ นอกจากนี้ความพึงพอใจ  

เป็นความรู้สกึด้านบวกของบุคคล ท่ีมตีอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกดิขึน้จากความคาดหวัง หรอืเกิดขึ้นก็ตอ่เมื่อสิ่งน้ันสามารถ 

ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลได้ซึ่งความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นสามารถเปลี่ยน แปลงได้ตามค่านิยมและประสบการณ์

ของตัวบุคคล 

แนวคดิและหลักการจัดสวัสดิการ 

สวัสดิการ (Welfare) คือ บริการ หรือกิจกรรมใดๆ ท่ีหน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจเอกชนจัดให้มีขึ้น

เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้นๆ ได้รับความสะดวกสบายในการท างาน มีความมั่นคง  

ในอาชพี มีหลักประกันท่ีแนน่อนในการด าเนนิชวีติ หรอืได้รับประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนอืจากเงินเดือน หรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่

เป็นระจ า ท้ังนี้เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจท่ีดี เพื่อจะได้ใช้ก าลังกาย ก าลังใจ และสติปัญญา

ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี ไม่ต้องวิตกกังวล ปัญหายุ่งยากท้ังในทางส่วนตัวและครอบครัวท าให้ 

มคีวามพอใจในงาน มคีวามรักงาน และตั้งใจที่จะท างานนัน้ให้นานท่ีสุด ส าหรับสวัสดิการท่ีสมบูรณ์แบบนั้นยอ่มหมายถึง 

สวัสดิการท่ีให้แก่ลูกจ้าง ทั้งในขณะที่ท างาน (On – the – Job) นอกเวลาท างานแต่ยังอยู่ในท่ีท างาน (Off – the Job within 

the workplace) นอกสถานท่ีท างาน (Outside the workplace)  นอกจากนั้นจะต้องไม่ให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้น แต่จะต้อง

รวมถึงครอบครัวและชุมชนด้วย  (วทิยา ตันติเสว,ี 2558) 

การจัดสวัสดิการ  

หลักการจัดสวัสดิการ ระบบสวัสดิการท่ีมีประสิทธิภาพจะมีส่วนท าให้บุคลากรเกิดความพอใจความจงรักภักดี

และความเชื่อมั่นในองค์กร ตลอดจนองค์กรธุรกิจสามารถจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม ได้รับผลตอบแทนและ  

เกิดประโยชน์สูงสุด โดยท่ีหลักการพื้นฐานท่ีองค์กรธุรกิจสามารถน ามาใช้ในการจัดระบบสวัสดิการองค์กรมี 5 ประการ 

ดังตอ่ไปนี ้(ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2545) 

 1) ตอบสนองต่อความต้องการ เนื่องจากระบบสวัสดิการมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการตอบสนองต่อ 

ความต้องการในด้านตา่งๆ ของสมาชกิ เชน่ ความตอ้งการด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และความปลอดภัย เป็นต้น ดังนัน้ผู้

ท่ีมีหน้าท่ีจัดการด้านสวัสดิการจึงต้องพยายามค้นหา วางแผน ให้เกิดประโยชน์แก่ท้ังตนเองและครอบครัวได้อย่างเต็มท่ี 

นอกจากนี้ เมื่อบุคลากรได้ รับการตอบสนองในสิ่งท่ีเขาเห็นความส าคัญเขาจึงเกิดความพึงพอใจ ความซาบซึ้ง  

และก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันกับหน่วยงาน โดยท่ีสุด 10 อันดับ ตามล าดับดังต่อไปนี้ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล  

รถรับ-ส่งพนักงาน เงินบ าเหน็จและเงินบ านาญ ท่ีพักอาศัยส าหรับพนักงาน เงินกู้ดอกเบ้ียต่ า สโมสรกีฬาและกิจกรรม

สันทนาการ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร วันลาป่วยและลากิจ การจัดกิจกรรมท่องเท่ียวและพักผ่อนประจ าปี   

และสถานที่เลีย้งดูบุตร 

2) การมีส่วนร่วม เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงจากระบบสวัสดิการท่ีองค์กรธุรกิจจัดให้ 

ดังนั้นการจัดสวัสดิการท่ีมีประสิทธิภาพสมควรเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  
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เสนอความคิดในการปรับปรุงและแก้ไขระบบสวัสดิการเดิม เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจการยอมรับ และได้รับ

ประโยชนส์ูงสุด สิ่งส าคัญจะท าให้ระบบสวัสดกิารสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของสมาชิกได้อย่างแท้จริง 

3) ความสามารถในการจ่าย ระบบสวัสดกิารของธุรกิจจะมีค่าใช้จา่ยท้ังโดยทางตรงและทางอ้อมแก่องค์กรดังนั้น 

สวัสดกิารท่ีดนีอกจากจะตอ้งสอดคล้องกับหลักการในหัวขอ้ท่ีผ่านมาแล้วยังตอ้งมคีวามเหมาะสมกับความสามารถในการ

ลงทุนและการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจด้วย มิ เช่นนั้นอาจก่อให้ เกิดภาระทางการเงินและการด าเนินการ  

ตลอดจนผลกระทบทางด้านความรู้สกึต่อบุคลากรท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

4) ความยดืหยุ่น ความต้องการท่ีหลากหลายในสังคมปัจจุบันท าให้ระบบสวัสดกิารท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งถูกจัดขึ้น

ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของสมาชิกแต่ละคนมากที่สุดตลอดจนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

เพื่อให้เกิดประโยชนแ์ก่ท้ังบุคลากรและองคก์รตลอดจนไมสู่ญเปล่าในการลงทุน 

5) ประสิทธิภาพของการท างาน เนื่องจากสวัสดิการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ความสามารถดังนั้นการจัดระบบสวัสดิการจึงต้องค านึงถึงผลลัพธ์ท่ีได้จากการด าเนินงาน เช่น ลดภาระทางเศรษฐกิจ 

ช่วยให้การด ารงชีวิตง่ายขึ้น ส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย เป็นต้น ซึ่งจะท าให้บุคลากรไม่ต้องกังวลกับสิ่งแวดล้อม  

และสามารถปฏบัิตงิานได้อย่างเต็มความสามารถ 

วิธีการด าเนินการวจิัย  

ขอบเขตการศกึษา 

ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้มุง่ศกึษาถึงความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติการท่ี

มตีอ่สวัสดกิารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

ขอบเขตประชากร ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติการในสังกัดธนาคารออมสิน  

ภาค 7 ซึ่งธนาคารออมสนิภาค 7 มพีนักงานและลูกจ้างปฏบัิตกิารในสังกัดทัง้หมด จ านวน 868 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาคร้ังนี้  ก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 274 ราย และวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง  

ในการศึกษาจะใช้การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยการเลือกตัวอย่างโดยใช้โควตา  (Quota Sampling) 

โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดประชากรเป้าหมาย คือ พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติการในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 7 วิธีการ

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในคร้ังนี้ เป็นการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (Yamane Taro, 

1970.) และจากจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดได้จะท าการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ซึ่งเป็นการ 

สุ่มตัวอย่างโดยก าหนดขนาดตัวอย่างหรือสัดส่วนตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหน่วยงานท้ัง 7 หน่วยงาน  

จากข้อมูลข้างต้นสามารถก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Yamane ได้ดังนี้ 274   ราย ท้ังนี้ในการเก็บข้อมูล

จรงิ ผู้ศึกษาได้เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 ราย 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติการในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 7 วิเคราะห์โดยใช้สถิติ  

เชงิพรรณนา (Descriptive Statistic)  ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ โดยการน าเสนอในรูปแบบตาราง 
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ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติการในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 7   

ตอ่สวัสดกิารและสทิธิคา่รักษาพยาบาลที่มาจากส่วนกลาง วเิคราะห์โดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 

ความถี่ รอ้ยละและค่าเฉลี่ย โดยการน าเสนอในรูปแบบตาราง จะใชม้าตรวัด Rating scale (กุณฑลี รื่นรมย์, 2549)       

ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติการในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 7   

ต่อการให้บริการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 

ความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย โดยการน าเสนอในรูปแบบตาราง จะใช้มาตรวัด Rating scale จากนั้นน าคะแนนท่ีได้ 

มาค านวณหาค่าเฉลี่ย แลว้วเิคราะห์เพื่อแปลความหมายแตล่ะระดับตามช่วงค่าเฉลี่ย เช่นเดียวกับส่วนท่ี 2 

ส่วนท่ี 4 วเิคราะห์ความพงึพอใจของพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติการในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 7 ตอ่สวัสดิการ

และสิทธิค่ารักษาพยาบาลท่ีมาจากส่วนกลาง จ าแนกตามประเภทต าแหน่งในการปฏิบัติงานวิเคราะห์โดยใช้ตารางไขว ้

(Crosstabs) โดยการน าเสนอในรูปแบบตาราง 

ส่วนท่ี 5 วิเคราะห์ความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติการในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 7  

ต่อการให้บริการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จ าแนกตามประเภทต าแหน่งในการปฏิบัติงานวิเคราะห์โดยใช้

ตารางไขว้ (Crosstabs) โดยการน าเสนอในรูปแบบตาราง 

ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา  

จากการศกึษาเร่ือง ความพงึพอใจต่อสวัสดกิารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างปฏิบัตกิาร

ในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 7 เมื่อน าปัจจัยต่างๆมาพิจารณา โดยผลการศึกษาพบว่า ลูกจ้างและพนักงานปฏิบัติการ  

ในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 7 มีความพึงพอใจต่อสวัสดิการและสิทธิค่ารักษาพยาบาลท่ีมาจากส่วนกลาง  

โดยในการศึกษาคร้ังนี้แบ่งปัจจัยต่างๆ ออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วยด้านการเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  

ด้านการรับรองสิทธิและการอนุมัติ ด้านการเบิกค่ารักษาพยาบาล ด้านการตรวจสอบและการเรียกเงินคืน ด้านผู้มีสิทธิ

และบุคคลในครอบครัวและด้านการใช้สิทธิ ค่าเฉลี่ยของทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่าความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

มลธิรา อินธกุลชัย (2551) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีต่อ การ 

จัดสวัสดกิารของธนาคารโดยผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าพนักงานกลุ่มตัวอยา่งมีความพงึพอใจอยูใ่นระดับปานกลาง สามารถ

อธิบายได้ว่าพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติการในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 7 ยังเห็นว่าสวัสดิการการเบิกจ่ายค่า

รักษาพยาบาลท่ีมาจากส่วนกลางนั้นควรมีการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับพนักงาน และลูกจ้าง  

และเพื่อประสิทธิภาพในการท างานของลูกจ้างและพนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร นอกจากนี้งานวิจัยชิ้นนี้มีความ

สอดคล้องกับงานวจิัยของ เสาวลักษณ์ แสงเขื่อน (2556) ได้ศกึษาเร่ืองความพึงพอใจของพนักงานธนาคารออมสินสาขา

ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อปัจจัยจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจของพนักงานธนาคารออมสินสาขาในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ต่อปัจจัยจูงใจในการท างาน ท้ังปัจจัยจูงใจท่ีเป็นตัวกระตุ้นในการท างาน และปัจจัยธ ารงรักษา พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามไม่พึงพอใจท้ัง 2 ด้าน รวมถึงไม่พึงพอใจส าหรับปัจจัยย่อยในแต่ละด้านยกเว้น ปัจจัยย่อยด้านโบนัส 

ท่ีได้รับท่ีมีความพึงพอใจมาก นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับงานวจิัยของ ธีรพัฒน์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง (2551) ได้ท าการศึกษา
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เร่ือง ความพึงพอใจของข้าราชการครูท่ีมีต่อสวัสดิการของรัฐบาลในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

กรณีศกึษาข้าราชการครูอ าเภอระแงะ และอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอยา่งมคีวามเห็นว่าเงนิสวัสดิการท่ีได้รับ

นั้นไม่เพียงพอ ทางภาครัฐควรจะเพิ่มเงินสวัสดิการให้มากขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตตินันต์ พิศสุวรรณ 

(2553) ได้ศึกษาเร่ือง ความต้องการสวัสดิการของพนักงานกรณีศึกษา : บริษัท ลานนาอุตสาหกรรมเกษตร จ ากัด  

ความต้องการในสวัสดิการของกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าพนักงาน

ปฏบัิตกิารและลูกจ้างปฏิบัตกิารของธนาคารออมสินมคีวามพงึพอใจต่อปัจจัยดา้นตา่งๆ ในระดับต่ า  

อย่างไรก็ตามในส่วนของด้านการเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพบวา่มีความแตกต่างกันของความพึงพอใจ

ระหว่างพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงาน โดยพบว่าลูกจ้างปฏิบัติการนั้นให้ความพึงพอใจในระดับมากแต่พนักงาน

ปฏิบัติการให้ความพึงพอใจระดับปานกลาง ท้ังนี้เนื่องจากข้อมูลข่าวสารท่ีลูกจ้างและพนักงานได้รับอาจมีความแตกต่าง

กัน แต่ส าหรับด้านอื่นๆ นั้นลูกจ้างและพนักงานปฏิบัติการมีความคิดเห็นเหมือนกันคือ สวัสดิการและสิทธิค่า

รักษาพยาบาลท่ีมาจากส่วนกลางและการให้บริการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลนัน้มคีวามพงึพอใจในระดับปานกลาง  

 2.ข้อเสนอแนะ 

1) ธนาคารควรเพิ่มสวัสดิการเพื่อให้พนักงานและลูกจ้างปฏบัิตกิารสามารถเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุคคล

ในครอบครัวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพราะในบางกรณจี าเป็นต้องจ่ายค่ารักษาก่อนท่ีแพทยจ์ะท าการรักษา  

2) พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติการสามารถด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปีในโรงพยาบาลต่างๆ ด้วยตนเองได้  

เพื่อความสะดวกรวดเร็วและตอบสนองความตอ้งการของพนักงานและลูกจ้างปฏิบัตภิายใตข้้อก าหนดของธนาคาร 

3) พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติการ ควรได้รับค่าเดินทางท่ีจ าเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามท่ีกระทรวงการคลัง

ก าหนด เพื่อเป็นการลดภาระค่าใชจ้่ายของพนักงานและลูกจ้างปฏบัิตกิาร   

4) พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติการสามารถแจ้งการเลือกสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิรักษาพยาบาลภายใน 1 เดือน 

รวมท้ังมีสทิธิได้รับการช่วยเหลอืในการรักษาพยาบาลตอ่ไปจนกวา่จะออกจากสถานพยาบาลหากต้องพน้หน้าท่ีในระหว่าง

ท่ียังรับการรักษาพยาบาลอยูใ่นสถานพยาบาล 
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