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บทคดัย่อ 

 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดขีอง
พนักงานธนาคารกรุงเทพในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงวกิฤตโควดิ 19 และ 2) ศกึษาปัจจยัด้านคุณภาพชวีติ
การท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพในพืน้ทีภ่าคใตใ้นชว่งวกิฤตโควดิ 19 กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ทีภ่าคใต้ จ านวน 400 ตวัอย่าง สถติทิีใ่ชค้อื ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของคา่ท ี(t-test)  ทดสอบคา่เอฟ (F-test)  ดว้ยการวเิคราะห์
ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis)   
 ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่ตี าแหน่งงานต่างกนั มรีะดบัความภกัดตี่อธนาคารกรุงเทพฯ 
ในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงวกิฤตโควดิ 19 โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรูส้กึ และด้านการรบัรู ้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุงานต่างกนั มรีะดบัความภกัดตี่อธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ทีภ่าคใต้
ในช่วงวกิฤตโควดิ 19 โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้านพฤตกิรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สกึ และด้านการรบัรู้  แตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 นอกจากนี้ยงัพบว่า ปัจจยัด้านคุณภาพชวีติการท างานในช่วง
วกิฤตโควดิ 19 ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชวีติสว่นตวั 
ด้านการค านึงถงึประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม ด้านค่าตอบแทนที่เพยีงพอและยุตธิรรม ด้าน
โอกาสและการพฒันาความสามารถ และด้านประชาธปิไตยในองค์กร มผีลต่อความภกัดขีองพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ทีภ่าคใต ้โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 54.1 
ค าส าคญั: คุณภาพชวีติการท างาน, ความภกัด,ี ช่วงวกิฤตโควดิ 19, พนกังานธนาคาร 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research refer to the topic of 1) The demographic factors effect to 
a loyalty of Bangkok bank employees in the southern branch during the COVID 19 Crisis. 2) 
Studying about the factors in work quality of Bangkok bank employees in the southern branch 
during the Covid-19 crisis. There was 400 samples from Bangkok bank employees in the southern 
branch. The frequency, percentage, average, standard deviation, differential test of T-test, F-test 
by One-Way ANOVA and Multiple Regression Analysis was shown on statistics.  
 The results of the research found that Samples of different job titles There is a level of 
loyalty to Bangkok Bank in the southern region during the Covid-19 crisis Overall, the difference 
was statistically significant at the .05 level. When considering each aspect, it was found that the 
feeling and perception.The difference was statistically significant at the .05 level. There is a level 
of loyalty to Bangkok Bank. In the southern area during the Covid-19 crisis, the overall difference 
with statistical significance at the .05 level when considering each aspect It was found that all 
aspects, including behavioral expressions feeling and perception were significantly different at 
the .05 level.Factors affecting quality of working life during the COVID-19 crisis, hygienic and 
safe environment. The balance between work and personal life ,Consideration of benefits and 
social responsibility . Compensation is sufficient and fair, Opportunity and talent developmentand 
democracy in the organization. Affects the loyalty of Bangkok Bank employees in the southern 
area. The level of influence can be explained by 54.1%. 
 
Keyword : Quality of work life, Loyalty , during the covid 19 crisis, Bangkok Bank staff. 

 
บทน า 

ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
พนกังานในองคก์รเป็นสิง่ทีส่ าคญัส าหรบัองคก์ร พนกังานในองคก์รทีด่แีละมคีุณภาพจะสามารถ

ขบัเคลื่อนให้องค์กรไปสู่เป้าหมายได้ พนักงานในองค์กรนัน้เป็นสิ่งที่จ าเป็นและสิ่งที่องค์กรไม่ควร
มองข้ามนัน่ก็คือ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่พนักงานมี
คุณภาพชวีติและความเป็นอยู่ที่ดแีล้วนัน้ พนักงานจะพร้อมยอมรบักบัเป้าหมายและก้าวไปพร้อมกบั
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้น มทีศันคตทิี่ดตี่อองค์กร สามารถพฒันาองค์กรไปสู่องค์กรที่มคีวามสุข 
เตบิโตและยัง่ยนืไดใ้นอนาคตได ้(สาลนิี เวนยั, 2560)  
 ปัจจุบนัการเปลีย่นแปลงของการเมอืง สงัคมและปัญหาดา้นเศรษฐกจิ ค่อนขา้งเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว เมื่อปี พ.ศ. 2562 ประเทศจีนเริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19  โรคดงักล่าวได้
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แพร่กระจายไปเกอืบทัว่โลก ท าให้หลายๆประเทศ รวมไปถงึประเทศไทยมกีารปิดประเทศเพื่อไม่ให้
ชาวต่างชาตเิดนิทางเขา้มายงัประเทศไทยและปิดเมอืงเพือ่ลดอตัราการเดนิทางและจะสามารถลดความ
เสีย่งในเรือ่งการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ได ้(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563)  การเดนิทางขา้มแต่
ละจงัหวดัทีย่ากขึน้นัน้ กระทบต่อประชากรหลายกลุ่ม ไม่ใช่เพยีงแต่จะเป็นกลุ่มประชากรทีเ่ดนิทางเพื่อ
การท่องเที่ยวเท่านัน้ แต่กลุ่มประชากรที่เดินทางเพื่อการท างานก็กระทบเช่นกนั การเดินทางข้าม
จงัหวดัจะตอ้งมหีนังสอืจากหน่วยงานราชการ ท าใหก้ารเดนิทางยากขึน้และใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง
ทีน่านขึน้ สง่ผลใหค้วามรูส้กึของกลุ่มประชากรทีเ่ดนิทางเพือ่ไปท างานเกดิความรูส้กึทีเ่หนื่อยลา้จากการ
เดนิทางไปท างาน ความรู้สกึในเรื่องความกระตอืรอืรน้ในการท างานก็จะลดลงด้วยเช่นกนั ( ทรู ไอดี 
,2564) ซึ่งการปิดประเทศและปิดเมอืงท าให้ในปี 2563 เศรษฐกจิไทยหดตวัร้อยละ 6.1 กจิกรรมทาง
เศรษฐกจิไดช้ะงกัลง หลายๆธุรกจิไดปิ้ดตวัลงเพราะไม่มรีายไดแ้ละก าไรทีเ่พยีงพอต่อการด าเนินกจิการ 
สง่ผลใหม้คีนถูกพกัการท างานประมาณ 2.5 ลา้นคนและอตัราการวา่งงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.2 ซึง่สงูสุดใน
รอบทศวรรษ  (ธนาคารกรุงเทพ, 2563) การถูกพกังานและอตัราการว่างงานที่เพิม่ขึน้นัน้ ท าใหก้ลุ่ม
แรงงานเกดิความวติกกงัวล ว่าปัญหาดงักล่าวจะเกดิขึน้กบัตนเองหรอืไม่ เมื่อเกดิความกงัวลเกี่ยวกบั
การจ้างงาน ส่งผลใหค้วามสุขในการท างานกจ็ะลดลงตามไปด้วย(ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมประเทศไทย, 2564) 

ธนาคารกรุงเทพเป็นอีกหนึ่งกิจการที่ได้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ 19 ด้วย
เช่นกนั เหน็ไดว้่าก าไรสุทธขิองธนาคารในปี พ.ศ. 2563 ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 กว่า 52.0% (ธนาคาร
กรุงเทพ, 2563 )  การทีธ่นาคารมกี าไรลดลง ท าใหพ้นักงานธนาคารกรุงเทพ กเ็กดิความกงัวลในเรื่อง
การตกงาน อกีทัง้การเดนิทางไปท างานในชว่งทีม่กีารระบาดของโรคโควดิ 19 ของพนกังานทีย่ากขึน้ท า
ใหพ้นักงานหลายๆคนรูส้กึเหนื่อยลา้ ความสุขในการท างานลดลงดว้ย เมื่อเกดิปัญหาทีก่ระทบในเรื่อง
ความรูส้กึ ความกงัวลต่างๆแลว้นัน้ ท าใหคุ้ณภาพชวีติและความเป็นอยูเ่ปลีย่นแปลงไป ประสทิธภิาพใน
การท างานของพนักงานลดลงด้วยเช่นกนั อาจจะส่งผลต่อความสามารถที่จะท างานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กรนัน้ลดลงไปด้วย รวมทัง้ความเครยีดและความกดดนัของพนักงาน จะส่งผลให้
พนักงานบางส่วนที่ไม่สามารถทนต่อแรงกดดนัได้ ต้องลาออกจากงาน ท าใหอ้งค์กรขาดพนักงานที่มี
คุณภาพและประสทิธภิาพไปในช่วงวกิฤตโควดิ19 และองคก์รกจ็ะตอ้งสรรหาพนักงานใหม่ๆ ทีต่รงตาม
ความต้องการขององคก์ร การสรรหาพนักงานในองคก์รใหม่ๆ กจ็ะเกดิค่าใชจ้่ายในการสรรหา รวมทัง้
ตอ้งมกีารอบรมเพือ่ใหพ้นกังานเกดิความเชีย่วชาญและกวา่จะสามารถปฏบิตังิานได ้กจ็ะตอ้งใชเ้วลา ซึง่
แน่นอนว่าการลดปัญหาในเรื่องการลาออกจากงาน กส็ามารถลดการเสยีเวลาและค่าใชจ้่ายในองคก์รได้
ด ี(สาลนิี เวนยั, 2560)  

จากปัญหาในการระบาดของโรคโควดิ 19 ท าใหอ้ตัราการว่างงานและอตัราการตกงานของคน
ไทยเพิม่สงูมากขึน้ เพือ่ลดปัญหาการลาออกของพนกังานในองคก์ร ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษา ปัจจยัดา้น
คุณภาพชีวิตการท างานในช่วงวิกฤตโควิด 19 ที่มีผลต่อความภักดีของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 
เพื่อที่จะสามารถให้ธนาคารน าผลการวจิยัไปใช้กบัพนักงานในองค์กรให้เกิดความรู้สกึนึกคดิที่ดตี่อ
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ธนาคารและสามารถพฒันาให้ธนาคารกรุงเทพไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ให้องค์กรเกิดความยัง่ยืนใน
อนาคตและลดอตัราการลาออกของพนกังานธนาคารทัง้ในช่วงทีส่ถานการณ์ปกตแิละในช่วงวกิฤตโควดิ 
19 ได ้
วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
1. เพือ่ศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดขีองพนกังานธนาคารกรุงเทพใน

ภาคใต ้

2. เพื่อศกึษาปัจจยัด้านคุณภาพชวีติการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพในพื้นที่ภาคใต้ในช่วง

วกิฤตโควดิ 19 

สมมติฐานการวิจยั 
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความภกัดขีองพนักงานธนาคารกรุงเทพในภาคใต ้

ทีแ่ตกต่างกนั 
2. ปัจจยัด้านคุณภาพชวีติการท างานในช่วงวกิฤตโควดิ 19 ส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ทีภ่าคใต ้

แนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจยั 
แนวคดิของดา้นประชากรศาสตร ์
วชิชุลดา มงัสัน้ (2563) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์หรอืปัจจยัสว่นบุคคล หมายถงึ 

ขอ้มลู เกีย่วกบัตวับุคคล เช่น เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด สถานภาพสมรส ต าแหน่งงานและระดบั 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและอายุการท างาน 

แนวคดิของคุณภาพชวีติในการท างาน 
ตามแนวคดิของ Walton, (1973)  คุณภาพชวีติการท างาน เป็นองค์ประกอบที่ส าคญัอย่างหนึ่ง

ของการพฒันาองค์การ เพราะคุณภาพชวีติการท างานจะส่งผลโดยตรงไปยงับุคลากร หากบุคลากรมี
คุณภาพชวีติการท างานทีด่ ีมคีวามพงึพอใจในการท างานอย่างถงึทีสุ่ด กจ็ะสง่ผลไปสูป่ระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลใน การท างาน สง่ผลใหอ้งคก์ารกา้วหน้า บรรลุเป้าหมาย ซึง่มนีกัทฤษฎ ีและนกัวชิาการต่าง
ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชวีติการท างานในมุมมองทีแ่ตกต่างกนักนัออกไป ซึง่สามารถแบ่งออก มา
ไดเ้ป็น 8 ดา้น ไดด้งันี้ 1) ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอ และยุตธิรรม 2) ดา้นสภาพการท างานทีป่ลอดภยั
และส่งเสรมิสุขภาพ 3) ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารรถ 4) ดา้นความกา้วหน้าและมัน่คงในงาน 
5) ดา้นบูรณาการดา้นสงัคมหรอืการท างานร่วมกนั 6) ดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร 7) ดา้นความสมดุล
ระหวา่งงานกบัชวีติความเป็นอยู ่และ 8)ดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์และสมัพนัธก์บัสงัคม 

แนวคดิและเกีย่วกบัความภกัดขีองพนกังาน 
 ตามแนวความคิดของ  Hoy & Rees, (1974) กล่าวว่า ความจงรักภักดีต่อองค์กรเป็นสิ่งที่
แสดงออก ระหวา่งบุคคลกบัองคก์ร ถา้คนยิง่มคีวามจงรกัภกัดตี่อองคก์รสงูมากขึน้เท่าไหร่ แนวโน้มทีจ่ะ
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ลาออก หรอืทิง้องคก์รไปกจ็ะน้อยลงเท่านัน้โดย Hoy & Rees ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของความจงรกัภกัดี
ต่อองคก์ร ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดด้งันี้ 1) พฤตกิรรมทีแ่สดงออก 2) ความรูส้กึ และ 3) การรบัรู ้
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)                      ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์

1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สถานภาพ 
4.ระดบัการศกึษา 
5.รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
6.ต าแหน่งงาน 
7.อายงุาน 
 
อา้งถงึใน วชิชุลดา มงัสัน้ (2563 )  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ความภกัดีของพนักงาน
ธนาคารกรงุเทพฯในพืน้ท่ี

ภาคใต้ 
1.พฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
2.ความรูส้กึ 
3.การรบัรู ้
( Hoy & Rees ,1974 อา้งถงึใน 
วภิา จนัทรห์ลา้ , 2559 หน้า 8-9) 

คณุภาพชีวิตการท างาน 

1.ดา้นคา่ตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม 
2.ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสขุลกัษณะและ
ปลอดภยั 
3.ดา้นโอกาสและการพฒันา
ความสามารถ 
4.ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าใน
งาน 
5.ดา้นการบูรณาการทางสงัคม 
6.ดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร 
7.ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชวีติ
สว่นตวั 
8.ดา้นการค านึงถงึประโยชน์และความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม 
( วอลตนั Walton, 1973 อา้งถงึใน 
 วารณิี โพธริาช, 2558 หน้า 21-22) 
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วิธีการด าเนินการวิจยั 
ศกึษาการปัจจยัด้านคุณภาพชวีติการท างานในช่วงวกิฤตโควดิ 19 ที่มผีลต่อความภกัดขีอง

พนกังานธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ทีภ่าคใต้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ประชากร
ทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื พนักงานธนาคารกรุงเทพฯทุกคน ทีป่ฏบิตังิานในพืน้ทีภ่าคใต ้และกลุ่มตวัอย่างที่
ใช้ในการวจิยัก าหนดให้เป็นการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยสูตรของคอแครน (Cochran, 
1977) โดยก าหนดค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั ร้อยละ 95 ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ใช้
วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non probability Sampling) โดยการสุ่มแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) เครื่องมอืที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคอื แบบสอบถามที่สรา้งขึน้จากแนวคดิ
ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งในอดตีและพฒันาใหเ้ป็นรูปแบบแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google 
Form ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบไปดว้ยขอ้ค าถาม 7 ขอ้ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต าแหน่งงานและอายุงาน  (วชิชุลดา มงัสัน้, 
2563)  2) แบบสอบถามเกีย่วกบัคุณภาพชวีติการท างาน ประกอบดว้ย 8 ดา้น ขอ้ค าถาม 31 ขอ้ ไดแ้ก่
ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสและ
การพฒันาความสามารถ ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคม ดา้น
ประชาธปิไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั ด้านการค านึงถงึประโยชน์และ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Walton, 1973) 3) แบบสอบถามเกี่ยวกบัความภกัดขีองพนักงานธนาคาร
กรุงเทพฯในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วยข้อค าถาม 11 ข้อ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้าน
ความรูส้กึและดา้นการรบัรู ้(Hoy & Rees, 1974) โดยตรวจสอบเครือ่งมอืการวจิยัจากการใหค้ะแนนของ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาจ านวน 3 ท่าน พบว่าแต่ละขอ้ค าถามมคี่าดชันีวดัความ
สอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence , IOC) มากกวา่ 0.5  และการทดสอบความน่าเชือ่ถอื 
(Reliability) ดว้ยวธิคีา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 คา่มากกวา่ 0.7 ทุกดา้น 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ สถติเิชงิพรรณนา ประกอบดว้ย การหาค่าความถี ่การหาค่ารอ้ย
ละ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชงิอนุมาน ประกอบด้วย  การ
ทดสอบทางสถิติ T-test การทดสอบทางสถิติ F-test (One Way Anova) ในการพสิูจน์สมมติฐานที่ 1 
และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) ในการพสิจูน์สมมตฐิานที ่2  

สรปุผลการวิจยั 
ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ พบว่าตวัอย่างจากพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในพื้นที่
ภาคใต ้จ านวน 400 คน พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 66.85) มอีายุอยู่ในช่วงระหว่าง 20 – 
30 ปี (รอ้ยละ 57.00) มสีถานภาพโสด (รอ้ยละ 63.25) มกีารศกึษาสงูสุดระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ 
(รอ้ยละ 84.25) มรีายไดต้่อเดอืนอยู่ในช่วงระหว่าง 20,001-30,000 บาท (รอ้ยละ 46.50) ต าแหน่งงาน
สว่นใหญ่เป็นพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (รอ้ยละ 95.50) และอายุงานสว่นใหญ่ 1-5 ปี(รอ้ยละ 53.50)  
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คุณภาพชวีติการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในช่วงวกิฤตโควดิ 19 ในพืน้ทีภ่าคใต้ 
โดยรวมผลระดบัคุณภาพชวีติการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพฯ ในช่วงวกิฤตโควดิ 19 ในพืน้ที่
ภาคใต้ ของผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง พบว่ามรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ใน ระดบั
มาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.13  

ความภกัดขีองพนักงานธนาคารกรุงเทพฯในช่วงโควดิ 19 ในพืน้ทีภ่าคใต้ โดยรวมผลวเิคราะห์
ข้อมูลระดบัความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง พบว่ามีระดบัความคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่น ระดบัมากทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.24 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิานที่ 1 คอื ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั มผีลต่อความภกัดขีองพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ทีภ่าคใต ้ในชว่งวกิฤตโควดิ 19 ทีแ่ตกต่างกนั ผลการวเิคราะห ์พบวา่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้ต่อเดอืน  ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อความภกัดขีองพนักงานธนาคาร
กรุงเทพฯ ในพื้นทีภ่าคใต้ไม่แตกต่างกนั และต าแหน่งงานและอายุงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ 
ในพื้นที่ภาคใต้ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อความภักดีของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในพื้นที่ภาคใต้ที่
แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 1 ปัจจยัดา้นคุณภาพชวีติการท างานสง่ผลต่อความภกัดขีองพนกังานธนาคารกรุงเทพฯ ใน
พืน้ทีภ่าคใตใ้นช่วงวกิฤตโควดิ 19 
 

ตวัแปรพยากรณ์ b Std. Error β t Sig. 

   (Constant) 1.326 0.141  9.426 0.000 
ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสขุลกัษณะและ
ปลอดภยั 

0.134 0.039 0.178 3.441 0.001** 

ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชวีติ
สว่นตวั 

0.132 0.043 0.173 3.090 0.002** 

ดา้นการค านึงถงึประโยชน์และความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม 

0.119 0.042 0.159 2.828 0.005** 

ดา้นคา่ตอบแทบทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม 0.083 0.033 0.123 2.513 0.012** 
ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ 0.088 0.034 0.119 2.606 0.010** 
ดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร 0.086 0.041 0.111 2.126 0.034* 

r = 0.736 R2= 0.541 SEest = 0.532     F = 57.643 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จากผลการศกึษาในตารางที ่1 โดยการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) พบว่า ค่าสมัประสทิธิ ์ของปัจจยัคุณภาพชวีติการท างานสง่ผลต่อความ
ภกัดขีองพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ทีภ่าคใต้ในช่วงวกิฤตโควดิ 19 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
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ระดบั 0.05 ม ี6 ปัจจยั คอื ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสขุลกัษณะและปลอดภยั (X2) มนี ้าหนกัความส าคญัของ
ปัจจยัที่เป็นตวัแปรพยากรณ์ความภกัดีของพนักงานธนาคากรุงเทพในช่วงวกิฤตโควดิ 19 ในพื้นที่
ภาคใต้ มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั (X7) ด้านการค านึงถงึ
ประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม (X8) ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม (X1)  ดา้นโอกาส
และการพฒันาความสามารถ (X3)  และดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร (X6) มคี่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรใน
รปูในรปูแบบคะแนนดบิ (b) เทา่กบั 0.134 , 0.132 , 0.119 , 0.083 , 0.088 และ 0.086 ตามล าดบั  และ
ในรปูคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากบั 0.178 , 0.173 , 0.159 , 0.123 , 0.119  และ 0.111 ตามล าดบั และ 
โดยมีค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.736 มีอ านาจในการพยากรณ์เท่ากับ 0.541 ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์(SEest) เท่ากบั 0.532 และค่าคงทีข่องสมการพยากรณ์ใน
รปูแบบคะแนนดบิ(a) เทา่กบั 1.326 
อภิปรายผล 
จากการศกึษา เรื่อง ปัจจยัด้านคุณภาพชวีติการท างานในช่วงวกิฤตโควดิ 19 ที่มผีลต่อความภกัดขีอง
พนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ทีภ่าคใต้ สามารถอภปิรายผลได้ ดงันี้ ระดบัคุณภาพชวีติการท างาน
ของพนกังานธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ทีภ่าคใตใ้นชว่งวกิฤตโควดิ 19 
 กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัคุณภาพชวีติการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในพื้นที่ภาคใต้ 
ในช่วงวกิฤตโควดิ 19 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศกึษาของตวงพร ทวรีกัษ์ (2562) 
ศึกษาอิทธพิลของคุณภาพชวีติการท างาน แรงจูงใจในการท างาน และความพงึพอใจในการท างานต่อ
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์รของพนกังาน ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง ผลการศกึษา พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างของพนักงานพาณิชย์แห่งหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัคุณภาพชวีติการท างาน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความภกัดขีองพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ใน
พืน้ทีภ่าคใต ้ในชว่งวกิฤตโควดิ 19 ทีแ่ตกต่างกนั สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1) กลุ่มตวัอย่างทีม่ตี าแหน่งงานต่างกนั มรีะดบัความภกัดตี่อธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ทีภ่าคใต้
ในช่วงวกิฤตโควดิ 19 โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ดา้นความรูส้กึ และดา้นการรบัรู ้แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของสุภาพร นิลชา (2560) ศกึษาการศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความภกัดขีองพนักงานใน
องคก์ร กรณีศกึษาธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมุตฐิาน 
พบวา่ ต าแหน่งงานทรบัผดิชอบทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อความภกัดกีบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั 
 2) กลุ่มตวัอย่างที่มอีายุงาน ต่างกนั มรีะดบัความภกัดีต่อธนาคารกรุงเทพฯ ในพื้นที่ภาคใต้
ในช่วงวกิฤตโควดิ 19 โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้านพฤตกิรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สกึ และด้านการรบัรู้ แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบัการศกึษาของนิศาชล  เรอืงช ู(2557) ศกึษาคุณภาพ
ชีวิตการท างานที่มีความสมัพนัธ์กบัความภักดีในองค์กรของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งใน
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ประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า อายุงานแตกต่างกัน มีความภักดีในองค์กรโดยรวม และด้าน
พฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

3) กลุ่มตวัอย่างทีม่เีพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต้่อเดอืน ต่างกนั มรีะดบัความภกัดี
ต่อธนาคารกรุงเทพฯ ในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงวกิฤตโควดิ 19 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิสอดคลอ้งกบัการศกึษาของนภาพร สุทธา (2559) ศกึษาแรงจงูใจในการปฏบิตังิานที่
ส่งผลต่อความจงรกัภกัดตี่อองคก์ร ผลการศกึษา พบว่า ความคดิเหน็ต่อความจงรกัภกัดตี่อองคก์รของ
บุคลากรในส านักงานจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
สถานภาพสมรส เงนิเดอืน ต่างกนั มผีลต่อความจงรกัภกัดตี่อองคก์รของบุคลากรในส านักงานจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั  

ปัจจยัด้านคุณภาพชีวติการท างานมผีลต่อความภกัดีของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในพื้นที่
ภาคใต ้ในชว่งวกิฤตโควดิ 19 สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1) ปัจจยัดา้นคุณภาพชวีติการท างานในช่วงวกิฤตโควดิ 19 ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติ
ส่วนตวั ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม และด้านค่าตอบแทนที่เพยีงพอและ
ยุตธิรรม มผีลต่อความภกัดดีา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ทีภ่าคใต้  
โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 34.9 สอดคลอ้งกบัการศกึษาของจุรมีาศ  ไพรสุวรรณ์ 
(2562) ศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานที่มผีลต่อความภกัดตี่อองค์กรของพนักงานบรษิทัเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมตฐิานคุณภาพชวีติในการท างาน ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติกบั
การท างาน มผีลต่อความภกัดตี่อองคก์รของพนกังานบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร  
 2) ปัจจยัดา้นคุณภาพชวีติการท างานในช่วงวกิฤตโควดิ 19 ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสุขลกัษณะและ
ปลอดภยั และด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ มผีลต่อความภกัดดี้านความรู้สกึของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ทีภ่าคใต้ โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 38.8 สอดคลอ้งกบั
การศกึษาของนิจชติา ชยัณรงค์ (2558) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติการท างาน ความผูกพนั
ต่อองคก์รกบัความจงรกัภกัดตี่อองคก์รของพนักงานโรงแรม ; กรณศกึษาโรงแรมวงัใต ้จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
ผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพชีวติการท างานมคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดีต่ององค์กรของ
พนกังานโรงแรมวงัใต ้
 3) ปัจจยัดา้นคุณภาพชวีติการท างานในช่วงวกิฤตโควดิ 19 ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสุขลกัษณะและ
ปลอดภยั และด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ มีผลต่อความภักดีด้านการรบัรู้ของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ทีภ่าคใต้ โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 44.6 สอดคลอ้งกบั
การศกึษาของสุนันทา เอื้อศริติระกูล (2556) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติในการท างานกบั
ความจงรกัภกัดตี่อองคก์ารของบุคลากรมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า คุณภาพชวีติใน
การท างาน ดา้นสิง่แวดลอ้ม มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดตี่อองคก์ารโดยรวม 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยัครัง้น้ี 
 1.ดา้นการบูรณาการทางสงัคม จากผลการศกึษา พบวา่ ในองคก์รมบีรรยากาศในการท างานทีด่ ี
ไม่มกีารแบ่งกลุ่ม/ฝ่าย/พรรคพวก มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด เพราะฉะนัน้ในองคก์รทมีทีจ่ะประสบความส าเรจ็
ในการท างาน คอื กลุ่มของบุคคลที่ท างานร่วมกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทมี เพื่อนร่วมทมีจะต้อง
ยดึถอืเป็นกรอบเพือ่ท างานร่วมกนั มคีวามเป็นหนึ่งเดยีวกนั ไม่มกีารแบ่งพรรคแบ่งพวก 
 2.ดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร จากผลการศกึษา พบวา่ พนกังานในองคก์รเคารพในสทิธสิว่นตวั
ของกนัและกนั มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทุกคนในองค์กรต้องเคารพสทิธขิองกนัและกนั การไม่ละเมดิสทิธิ
เสรภีาพของผูอ้ื่น สามารถแสดงออกไดห้ลายประการ เช่น การแสดงความคดิเหน็ การยอมรบัฟังความ
คดิเหน็ของผูอ้ื่น เป็นตน้ รูจ้กัใชส้ทิธขิองตนเองและแนะน าใหผู้อ้ื่นรูจ้กัใชส้ทิธขิองตนเอง 
 3.ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสุขลกัษณะและปลอดภยั จากผลการศกึษา พบว่า ในช่วงวกิฤตโควดิ 19 
สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างาน มมีาตรฐานมกีารเว้นระยะห่างอย่างเพยีงพอส าหรบัการท างาน มี
ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด ส าหรบัมาตรการช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ทีทุ่กหน่วยงานตอ้งปฏบิตัติามวถิ ีNew Normal 
คอื การปราศจากแออดั การอยูห่่างกนัไว ้ใส Mask กนั หมัน่ลา้งมอื  
 4.ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั จากผลการศกึษา พบว่า ในช่วงวกิฤตโควดิ 19 
ท่านสามารถวางแผนกจิกรรมต่างๆ ในชวีติไวล้่วงหน้าได้ มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ในช่วงวกิฤตโควดิ 19 
สามารถใชช้วีติอย่างปกตแิละมคีุณค่า แมอ้ยู่ในสถานการณ์ทีไ่ม่ปกต ิเรากจ็ าเป็นตอ้งด าเนินชวีติใหเ้ป็น
ปกต ิแมจ้ะตอ้งหยดุงานกกัตวัอยูบ่า้น 
 5.ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม จากผลการศึกษา พบว่า ในช่วงวิกฤตโควดิ 19 
ค่าตอบแทนที่ท่านได้รบันัน้มคีวามเหมาะสมและยุตธิรรมเมื่อเทยีบกบัผลปฏบิตังิานของท่าน มคี่าเฉลี่ย
น้อยทีสุ่ด ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีห่น่วยงานจ่ายใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน อาจจ่ายในรูปตวัเงนิหรอืมใิช่ตวัเงนิกไ็ด ้
เพื่อตอบแทนการปฏบิตังิานตามหน้าที่ความรบัผดิชอบ จูงใจใหม้กีารปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ
สง่เสรมิขวญัก าลงัใจของผูป้ฏบิตังิาน และเสรมิสรา้งฐานะความเป็นอยูข่องครอบครวัผูป้ฏบิตังิานใหด้ขีึน้ 
 6.ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ จากผลการศกึษา พบว่า ในช่วงวกิฤตโควดิ 19 ท่าน
สามารถใชค้วามรูแ้ละความสามารถของตนเองในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที ่มคีา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุ แมใ้น
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 GC ทุกคนยงัสามารถปฏบิตังิานได้เช่นเดมิ ด้วยการปรบั
กระบวนการท างานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและความคล่องตวั 
 7.ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม จากผลการศึกษา พบว่า ท่านมี
โอกาสได้เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสงัคม ที่องค์กรของท่านได้จดัขึ้นอยู่เสมอ มคี่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด ทุกคน
สามารถเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ได้ โดยใช ้“Social Distancing” หรอื “การเวน้ระยะห่างทางสงัคม” เป็น
การสรา้งระยะห่างระหว่างตวัเราเองกบัคนในสงัคม  
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 8.ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน จากผลการศกึษา พบว่า ในช่วงวกิฤตโควดิ 19 
องคก์รมกีารผลกัดนัใหพ้นักงานทีม่คีวามสามารถไดก้้าวหน้าไปสู่ต าแหน่งทีสู่งขึน้ มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 
ถึงแม้ในปัจจุบนัสถานการณ์โควดิ 19 จะระบาด แต่หน่วยงานหรอืองค์กรต่างๆ ก็ยงัสามารถด าเนิน
กจิกรรมต่างๆ ใหด้ าเนินไปไดด้ว้ยด ีเพือ่เป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บัพนกังาน 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 

1. การศึกษาครัง้นี้ เป็นการศึกษาเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ ดังนัน้ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรมี
การศกึษาความภกัดขีองพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในพื้นที่อื่นๆ เพื่อเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติการ
ท างานในช่วงวกิฤตโควดิ 19 ทีม่ผีลต่อความภกัดขีองพนักงานธนาคารกรุงเทพว่ามคีวามแตกต่างกนั
มากน้อยเพยีงใด ซึ่งขอ้มูลที่ได้รบัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา การบรหิารของธนาคารกรุงเทพใน
พืน้ทีอ่ื่นๆ ต่อไป 

2. ควรมกีารศกึษาปัจจยัอื่นๆ ที่มผีลต่อความจงรกัภกัดตี่อองค์กร เช่น ภาวะผูน้ า วฒันธรรม
องค์กร ปัจจยัที่ก าหนดความสุขในการท างาน ที่ส่งผลต่อความจงรกัภกัดตี่อองค์กร ซึ่งจะน ามาสู่การ
พฒันาคุณภาพบรกิาร และสง่ผลต่อความจงรกัภกัดตี่อองคก์รของพนกังาน 
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