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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทม่ี ผี ลต่อความจงรักภักดีของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงวิกฤตโควิด 19 และ 2) ศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ
การทางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพในพืน้ ทีภ่ าคใต้ในช่วงวิกฤตโควิด 19 กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ จานวน 400 ตัวอย่าง สถิตทิ ใ่ี ช้คอื ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-test) ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ ตี าแหน่ งงานต่างกัน มีระดับความภักดีต่อธนาคารกรุงเทพฯ
ในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงวิกฤตโควิด 19 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความรูส้ กึ และด้านการรับรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุงานต่างกัน มีระดับความภักดีต่อธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้
ในช่วงวิกฤตโควิด 19 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สกึ และด้านการรับรู้ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 นอกจากนี้ยงั พบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ การทางานในช่วง
วิกฤตโควิด 19 ด้านสิง่ แวดล้อมทีถ่ ูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่วนตัว
ด้านการคานึงถึงประโยชน์ และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุตธิ รรม ด้าน
โอกาสและการพัฒนาความสามารถ และด้านประชาธิปไตยในองค์กร มีผลต่อความภักดีของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 54.1
คาสาคัญ: คุณภาพชีวติ การทางาน, ความภักดี, ช่วงวิกฤตโควิด 19, พนักงานธนาคาร
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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.
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
พนักงานในองค์กรเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญสาหรับองค์กร พนักงานในองค์กรทีด่ แี ละมีคุณภาพจะสามารถ
ขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่เ ป้ าหมายได้ พนักงานในองค์กรนัน้ เป็ นสิ่งที่จาเป็ น และสิ่งที่องค์กรไม่ควร
มองข้ามนัน่ ก็คือ คุณภาพชีว ิต และความเป็ นอยู่ท่ีดีของพนักงาน เพราะเมื่อไหร่ก็ต ามที่พนักงานมี
คุณภาพชีวติ และความเป็ นอยู่ท่ดี แี ล้วนัน้ พนักงานจะพร้ อมยอมรับกับเป้ าหมายและก้าวไปพร้อมกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มีทศั นคติท่ดี ตี ่อองค์กร สามารถพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มคี วามสุข
เติบโตและยั ่งยืนได้ในอนาคตได้ (สาลินี เวนัย, 2560)
ปั จจุบนั การเปลีย่ นแปลงของการเมือง สังคมและปั ญหาด้านเศรษฐกิจ ค่อนข้างเปลี่ ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว เมื่อปี พ.ศ. 2562 ประเทศจีนเริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรคดังกล่าวได้
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แพร่กระจายไปเกือบทัวโลก
่
ทาให้หลายๆประเทศ รวมไปถึงประเทศไทยมีการปิ ดประเทศเพื่อไม่ให้
ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยและปิ ดเมืองเพือ่ ลดอัตราการเดินทางและจะสามารถลดความ
เสีย่ งในเรือ่ งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) การเดินทางข้ามแต่
ละจังหวัดทีย่ ากขึน้ นัน้ กระทบต่อประชากรหลายกลุ่ม ไม่ใช่เพียงแต่จะเป็ นกลุ่มประชากรทีเ่ ดินทางเพื่อ
การท่องเที่ยวเท่านัน้ แต่กลุ่มประชากรที่เดินทางเพื่อการทางานก็กระทบเช่นกัน การเดินทางข้าม
จังหวัดจะต้องมีหนังสือจากหน่วยงานราชการ ทาให้การเดินทางยากขึน้ และใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ทีน่ านขึน้ ส่งผลให้ความรูส้ กึ ของกลุ่มประชากรทีเ่ ดินทางเพือ่ ไปทางานเกิดความรูส้ กึ ทีเ่ หนื่อยล้าจากการ
เดินทางไปทางาน ความรู้สกึ ในเรื่องความกระตือรือร้นในการทางานก็จะลดลงด้วยเช่นกัน ( ทรู ไอดี
,2564) ซึ่งการปิ ดประเทศและปิ ดเมืองทาให้ในปี 2563 เศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ 6.1 กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจได้ชะงักลง หลายๆธุรกิจได้ปิดตัวลงเพราะไม่มรี ายได้และกาไรทีเ่ พียงพอต่อการดาเนินกิจการ
ส่งผลให้มคี นถูกพักการทางานประมาณ 2.5 ล้านคนและอัตราการว่างงานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.2 ซึง่ สูงสุดใน
รอบทศวรรษ (ธนาคารกรุงเทพ, 2563) การถูกพักงานและอัตราการว่างงานที่เพิม่ ขึน้ นัน้ ทาให้กลุ่ม
แรงงานเกิดความวิตกกังวล ว่าปั ญหาดังกล่าวจะเกิดขึน้ กับตนเองหรือไม่ เมื่อเกิดความกังวลเกี่ยวกับ
การจ้างงาน ส่งผลให้ความสุขในการทางานก็จะลดลงตามไปด้วย(สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมประเทศไทย, 2564)
ธนาคารกรุงเทพเป็ นอีกหนึ่งกิจการที่ไ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ด้วย
เช่นกัน เห็นได้ว่ากาไรสุทธิของธนาคารในปี พ.ศ. 2563 ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 กว่า 52.0% (ธนาคาร
กรุงเทพ, 2563 ) การทีธ่ นาคารมีกาไรลดลง ทาให้พนักงานธนาคารกรุงเทพ ก็เกิดความกังวลในเรื่อง
การตกงาน อีกทัง้ การเดินทางไปทางานในช่วงทีม่ กี ารระบาดของโรคโควิด 19 ของพนักงานทีย่ ากขึน้ ทา
ให้พนักงานหลายๆคนรูส้ กึ เหนื่อยล้า ความสุขในการทางานลดลงด้วย เมื่อเกิดปั ญหาทีก่ ระทบในเรื่อง
ความรูส้ กึ ความกังวลต่างๆแล้วนัน้ ทาให้คุณภาพชีวติ และความเป็ นอยูเ่ ปลีย่ นแปลงไป ประสิทธิภาพใน
การทางานของพนักงานลดลงด้วยเช่นกัน อาจจะส่งผลต่อความสามารถที่จะทางานให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายขององค์กรนัน้ ลดลงไปด้วย รวมทัง้ ความเครียดและความกดดันของพนักงาน จะส่งผลให้
พนักงานบางส่วนที่ไม่สามารถทนต่อแรงกดดันได้ ต้องลาออกจากงาน ทาให้องค์กรขาดพนักงานที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพไปในช่วงวิกฤตโควิด 19 และองค์กรก็จะต้องสรรหาพนักงานใหม่ๆ ทีต่ รงตาม
ความต้องการขององค์กร การสรรหาพนักงานในองค์กรใหม่ๆ ก็จะเกิด ค่าใช้จ่ายในการสรรหา รวมทัง้
ต้องมีการอบรมเพือ่ ให้พนักงานเกิดความเชีย่ วชาญและกว่าจะสามารถปฏิบตั งิ านได้ ก็จะต้องใช้เวลา ซึง่
แน่นอนว่าการลดปั ญหาในเรื่องการลาออกจากงาน ก็สามารถลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในองค์กรได้
ดี (สาลินี เวนัย, 2560)
จากปั ญหาในการระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้อตั ราการว่างงานและอัตราการตกงานของคน
ไทยเพิม่ สูงมากขึน้ เพือ่ ลดปั ญหาการลาออกของพนักงานในองค์กร ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษา ปั จจัยด้าน
คุ ณ ภาพชีว ิต การท างานในช่ว งวิก ฤตโควิด 19 ที่มีผ ลต่ อ ความภัก ดีข องพนัก งานธนาคารกรุ งเทพ
เพื่อที่จะสามารถให้ธนาคารนาผลการวิจยั ไปใช้กบั พนักงานในองค์กรให้เกิดความรู้สกึ นึกคิดที่ดตี ่อ
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ธนาคารและสามารถพัฒนาให้ธนาคารกรุงเทพไปสู่เป้ าหมายที่วางไว้ ให้องค์กรเกิดความยังยื
่ นใน
อนาคตและลดอัตราการลาออกของพนักงานธนาคารทัง้ ในช่วงทีส่ ถานการณ์ปกติและในช่วงวิกฤตโควิด
19 ได้
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทม่ี ผี ลต่อความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารกรุงเทพใน
ภาคใต้
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพในพื้นที่ภาคใต้ในช่วง
วิกฤตโควิด 19
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อความภักดีของพนักงานธนาคารกรุงเทพในภาคใต้
ทีแ่ ตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ การทางานในช่วงวิกฤตโควิด 19 ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้
แนวคิ ดทฤษฎีและกรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
แนวคิดของด้านประชากรศาสตร์
วิชชุลดา มังสัน้ (2563) ได้กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์หรือปั จจัยส่วนบุคคล หมายถึง
ข้อมูล เกีย่ วกับตัวบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส ตาแหน่ งงานและระดับ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนและอายุการทางาน
แนวคิดของคุณภาพชีวติ ในการทางาน
ตามแนวคิดของ Walton, (1973) คุณภาพชีวติ การทางาน เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่ง
ของการพัฒนาองค์การ เพราะคุณภาพชีวติ การทางานจะส่งผลโดยตรงไปยังบุคลากร หากบุคลากรมี
คุณภาพชีวติ การทางานทีด่ ี มีความพึงพอใจในการทางานอย่างถึงทีส่ ุด ก็จะส่งผลไปสูป่ ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลใน การทางาน ส่งผลให้องค์การก้าวหน้า บรรลุเป้ าหมาย ซึง่ มีนกั ทฤษฎี และนักวิชาการต่าง
ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวติ การทางานในมุมมองทีแ่ ตกต่างกันกันออกไป ซึง่ สามารถแบ่งออก มา
ได้เป็ น 8 ด้าน ได้ดงั นี้ 1) ด้านค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอ และยุตธิ รรม 2) ด้านสภาพการทางานทีป่ ลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพ 3) ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารรถ 4) ด้านความก้าวหน้าและมันคงในงาน
่
5) ด้านบูรณาการด้านสังคมหรือการทางานร่วมกัน 6) ด้านประชาธิปไตยในองค์กร 7) ด้านความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวติ ความเป็ นอยู่ และ 8)ด้านลักษณะงานทีเ่ ป็ นประโยชน์และสัมพันธ์กบั สังคม
แนวคิดและเกีย่ วกับความภักดีของพนักงาน
ตามแนวความคิด ของ Hoy & Rees, (1974) กล่ า วว่ า ความจงรัก ภัก ดีต่ อ องค์ก รเป็ น สิ่ง ที่
แสดงออก ระหว่างบุคคลกับองค์กร ถ้าคนยิง่ มีความจงรักภักดีต่อองค์กรสูงมากขึน้ เท่าไหร่ แนวโน้มทีจ่ ะ
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ลาออก หรือทิง้ องค์กรไปก็จะน้อยลงเท่านัน้ โดย Hoy & Rees ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความจงรักภักดี
ต่อองค์กร ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้ดงั นี้ 1) พฤติกรรมทีแ่ สดงออก 2) ความรูส้ กึ และ 3) การรับรู้
ภาพ 1 กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรอิ สระ (Independent Variable)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4.ระดับการศึกษา
5.รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
6.ตาแหน่งงาน
7.อายุงาน
อ้างถึงใน วิชชุลดา มังสัน้ (2563 )
คุณภาพชีวิตการทางาน
1.ด้านค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม
2.ด้านสิง่ แวดล้อมทีถ่ ูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย
3.ด้านโอกาสและการพัฒนา
ความสามารถ
4.ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้าใน
งาน
5.ด้านการบูรณาการทางสังคม
6.ด้านประชาธิปไตยในองค์กร
7.ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ
ส่วนตัว
8.ด้านการคานึงถึงประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
( วอลตัน Walton, 1973 อ้างถึงใน
วาริณี โพธิราช, 2558 หน้า 21-22)

ความภักดีของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพฯในพืน้ ที่
ภาคใต้
1.พฤติกรรมทีแ่ สดงออก
2.ความรูส้ กึ
3.การรับรู้
( Hoy & Rees ,1974 อ้างถึงใน
วิภา จันทร์หล้า , 2559 หน้า 8-9)
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วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ศึกษาการปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ การทางานในช่วงวิกฤตโควิด 19 ที่มผี ลต่อความภักดีของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากร
ทีใ่ ช้ในการศึกษาคือ พนักงานธนาคารกรุงเทพฯทุกคน ทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีภ่ าคใต้ และกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจยั กาหนดให้เป็ น การคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรของคอแครน (Cochran,
1977) โดยกาหนดค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ ร้อยละ 95 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ใช้
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น (Non probability Sampling) โดยการสุ่มแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามที่สร้างขึน้ จากแนวคิด
ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้องในอดีตและพัฒนาให้เป็ นรูปแบบแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google
Form ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ประกอบไปด้วยข้อคาถาม 7 ข้อได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ตาแหน่ งงานและอายุงาน (วิชชุลดา มังสัน้ ,
2563) 2) แบบสอบถามเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ การทางาน ประกอบด้วย 8 ด้าน ข้อคาถาม 31 ข้อ ได้แก่
ด้านค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม ด้านสิง่ แวดล้อมทีถ่ ูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านโอกาสและ
การพัฒนาความสามารถ ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้าในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้าน
ประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับ ชีวติ ส่วนตัว ด้านการคานึงถึงประโยชน์ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Walton, 1973) 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับความภักดีของพนักงานธนาคาร
กรุ ง เทพฯในพื้น ที่ภ าคใต้ ประกอบด้ว ยข้อ ค าถาม 11 ข้อ ได้แ ก่ ด้า นพฤติก รรมที่แ สดงออก ด้า น
ความรูส้ กึ และด้านการรับรู้ (Hoy & Rees, 1974) โดยตรวจสอบเครือ่ งมือการวิจยั จากการให้คะแนนของ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจานวน 3 ท่าน พบว่าแต่ละข้อคาถามมีค่าดัชนีวดั ความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence , IOC) มากกว่า 0.5 และการทดสอบความน่าเชือ่ ถือ
(Reliability) ด้วยวิธคี า่ สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 ค่ามากกว่า 0.7 ทุกด้าน
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา ประกอบด้วย การหาค่าความถี่ การหาค่าร้อย
ละ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุ มาน ประกอบด้วย การ
ทดสอบทางสถิติ T-test การทดสอบทางสถิติ F-test (One Way Anova) ในการพิสูจน์ สมมติฐานที่ 1
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ในการพิสจู น์สมมติฐานที่ 2
สรุปผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ พบว่าตัวอย่างจากพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในพื้นที่
ภาคใต้ จานวน 400 คน พนักงานส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 66.85) มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 20 –
30 ปี (ร้อยละ 57.00) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 63.25) มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(ร้อยละ 84.25) มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงระหว่าง 20,001-30,000 บาท (ร้อยละ 46.50) ตาแหน่ งงาน
ส่วนใหญ่เป็ นพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร (ร้อยละ 95.50) และอายุงานส่วนใหญ่ 1-5 ปี (ร้อยละ 53.50)
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คุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ในพืน้ ทีภ่ าคใต้
โดยรวมผลระดับคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ในพืน้ ที่
ภาคใต้ ของผูต้ อบแบบสอบถามทีใ่ ช้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน ระดับ
มาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.13
ความภักดีของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯในช่วงโควิด 19 ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ โดยรวมผลวิเคราะห์
ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีระดับความคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่ น ระดับมากทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.24
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติฐานที่ 1 คือ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่างกัน มีผลต่อความภักดีของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ทีแ่ ตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ พบว่า เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความภักดีของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพฯ ในพื้นทีภ่ าคใต้ไม่แตกต่างกัน และตาแหน่ งงานและอายุงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ
ในพื้นที่ภาคใต้ท่แี ตกต่ างกัน ส่งผลต่ อความภักดีของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในพื้นที่ภาคใต้ท่ี
แตกต่างกัน
ตารางที่ 1 ปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ การทางานส่งผลต่อความภักดีของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ใน
พืน้ ทีภ่ าคใต้ในช่วงวิกฤตโควิด 19
ตัวแปรพยากรณ์
(Constant)
ด้านสิง่ แวดล้อมทีถ่ ูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ
ส่วนตัว
ด้านการคานึงถึงประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ด้านค่าตอบแทบทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม
ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ
ด้านประชาธิปไตยในองค์กร

b Std. Error
1.326
0.141
0.134
0.039

0.178

t
Sig.
9.426 0.000
3.441 0.001**

0.132

0.043

0.173

3.090 0.002**

0.119

0.042

0.159

2.828 0.005**

0.083
0.088
0.086

0.033
0.034
0.041

0.123
0.119
0.111

2.513 0.012**
2.606 0.010**
2.126 0.034*

β

r = 0.736
R2= 0.541
SEest = 0.532 F = 57.643
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากผลการศึกษาในตารางที่ 1 โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise (Stepwise
Multiple Regression Analysis) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ ์ ของปั จจัยคุณภาพชีวติ การทางานส่งผลต่อความ
ภักดีของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ในช่วงวิกฤตโควิด 19 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
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ระดับ 0.05 มี 6 ปั จจัย คือ ด้านสิง่ แวดล้อมทีถ่ ูกสุขลักษณะและปลอดภัย (X2) มีน้าหนักความสาคัญของ
ปั จจัยที่เป็ นตัวแปรพยากรณ์ ความภักดีของพนักงานธนาคากรุงเทพในช่วงวิกฤตโควิด 19 ในพื้นที่
ภาคใต้ มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่วนตัว (X7) ด้านการคานึงถึง
ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม (X8) ด้านค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม (X1) ด้านโอกาส
และการพัฒนาความสามารถ (X3) และด้านประชาธิปไตยในองค์กร (X6) มีค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปรใน
รูปในรูปแบบคะแนนดิบ (b) เท่ากับ 0.134 , 0.132 , 0.119 , 0.083 , 0.088 และ 0.086 ตามลาดับ และ
ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.178 , 0.173 , 0.159 , 0.123 , 0.119 และ 0.111 ตามลาดับ และ
โดยมีค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์พ หุ คูณ เท่ า กับ 0.736 มีอ านาจในการพยากรณ์ เ ท่ า กับ 0.541 ค่ า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์( SEest) เท่ากับ 0.532 และค่าคงทีข่ องสมการพยากรณ์ใน
รูปแบบคะแนนดิบ(a) เท่ากับ 1.326
อภิ ปรายผล
จากการศึกษา เรื่อง ปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ การทางานในช่วงวิกฤตโควิด 19 ที่มผี ลต่อความภักดีของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ ระดับคุณภาพชีวติ การทางาน
ของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ในช่วงวิกฤตโควิด 19
กลุ่มตัวอย่าง มีระดับคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในพื้นที่ภาคใต้
ในช่วงวิกฤตโควิด 19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของตวงพร ทวีรกั ษ์ (2562)
ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวติ การทางาน แรงจูงใจในการทางาน และความพึงพอใจในการทางานต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์กรของพนักงาน ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างของพนักงานพาณิชย์แห่งหนึ่ง มีความคิดเห็นต่อปั จจัยคุณภาพชีวติ การทางาน โดยรวมอยู่ ใน
ระดับมาก
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน มีผลต่อความภักดีของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ใน
พืน้ ทีภ่ าคใต้ ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ทีแ่ ตกต่างกัน สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1) กลุ่มตัวอย่างทีม่ ตี าแหน่ งงานต่างกัน มีระดับความภักดีต่อธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้
ในช่วงวิกฤตโควิด 19 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านความรูส้ กึ และด้านการรับรู้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้อง
กับการศึกษาของสุภาพร นิลชา (2560) ศึกษาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของพนักงานใน
องค์กร กรณีศกึ ษาธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
พบว่า ตาแหน่งงานทรับผิดชอบทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อความภักดีกบั องค์กรทีแ่ ตกต่างกัน
2) กลุ่มตัวอย่างที่มอี ายุงาน ต่างกัน มีระดับความภักดีต่อธนาคารกรุงเทพฯ ในพื้นที่ภาคใต้
ในช่วงวิกฤตโควิด 19 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สกึ และด้านการรับรู้ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของนิศาชล เรืองชู (2557) ศึกษาคุณภาพ
ชีว ิต การทางานที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีในองค์กรของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งใน

9
ประเทศไทย ผลการศึก ษา พบว่ า อายุ ง านแตกต่ า งกัน มีค วามภัก ดีใ นองค์ก รโดยรวม และด้า น
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้านความรูส้ กึ ด้านการรับรู้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
3) กลุ่มตัวอย่างทีม่ เี พศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีระดับความภักดี
ต่อธนาคารกรุงเทพฯ ในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงวิกฤตโควิด 19 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของนภาพร สุทธา (2559) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านที่
ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นต่ อความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
บุคลากรในสานักงานจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส เงินเดือน ต่างกัน มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรในสานักงานจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ การทางานมีผลต่อความภักดีของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในพื้นที่
ภาคใต้ ในช่วงวิกฤตโควิด 19 สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1) ปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ การทางานในช่วงวิกฤตโควิด 19 ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ
ส่วนตัว ด้านการคานึงถึงประโยชน์ และความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุตธิ รรม มีผลต่อความภักดีดา้ นพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้
โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 34.9 สอดคล้องกับการศึกษาของจุรมี าศ ไพรสุวรรณ์
(2562) ศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานที่มผี ลต่อความภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษทั เอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐานคุณภาพชีวติ ในการทางาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ กับ
การทางาน มีผลต่อความภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษทั เอกชนในกรุงเทพมหานคร
2) ปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ การทางานในช่วงวิกฤตโควิด 19 ด้านสิง่ แวดล้อมทีถ่ ูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย และด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ มีผลต่อความภักดีด้านความรู้สกึ ของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 38.8 สอดคล้องกับ
การศึกษาของนิจชิตา ชัยณรงค์ (2558) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ การทางาน ความผูกพัน
ต่อองค์กรกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม ; กรณศึกษาโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพชีวติ การทางานมีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีต่ ององค์กรของ
พนักงานโรงแรมวังใต้
3) ปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ การทางานในช่วงวิกฤตโควิด 19 ด้านสิง่ แวดล้อมทีถ่ ูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย และด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ มีผลต่ อความภักดีด้านการรับรู้ของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพฯ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 44.6 สอดคล้องกับ
การศึกษาของสุนันทา เอื้อศิรติ ระกูล (2556) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทางานกับ
ความจงรักภักดีต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวติ ใน
การทางาน ด้านสิง่ แวดล้อม มีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีต่อองค์การโดยรวม
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั ครัง้ นี้
1.ด้านการบูรณาการทางสังคม จากผลการศึกษา พบว่า ในองค์กรมีบรรยากาศในการทางานทีด่ ี
ไม่มกี ารแบ่งกลุ่ม/ฝ่ าย/พรรคพวก มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด เพราะฉะนัน้ ในองค์กรทีมทีจ่ ะประสบความสาเร็จ
ในการทางาน คือ กลุ่มของบุคคลที่ทางานร่วมกันเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายของทีม เพื่อนร่วมทีมจะต้อง
ยึดถือเป็ นกรอบเพือ่ ทางานร่วมกัน มีความเป็ นหนึ่งเดียวกัน ไม่มกี ารแบ่งพรรคแบ่งพวก
2.ด้านประชาธิปไตยในองค์กร จากผลการศึกษา พบว่า พนักงานในองค์กรเคารพในสิทธิสว่ นตัว
ของกันและกัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทุกคนในองค์กรต้องเคารพสิทธิของกันและกัน การไม่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของผูอ้ ่นื สามารถแสดงออกได้หลายประการ เช่น การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟั งความ
คิดเห็นของผูอ้ ่นื เป็ นต้น รูจ้ กั ใช้สทิ ธิของตนเองและแนะนาให้ผอู้ ่นื รูจ้ กั ใช้สทิ ธิของตนเอง
3.ด้านสิง่ แวดล้อมทีถ่ ูกสุขลักษณะและปลอดภัย จากผลการศึกษา พบว่า ในช่วงวิกฤตโควิด 19
สภาพแวดล้อมของสถานที่ทางาน มีมาตรฐานมีการเว้นระยะห่างอย่างเพียงพอสาหรับการทางาน มี
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด สาหรับมาตรการช่วงวิกฤติโควิด 19 ทีท่ ุกหน่ วยงานต้องปฏิบตั ติ ามวิถี New Normal
คือ การปราศจากแออัด การอยูห่ ่างกันไว้ ใส Mask กัน หมันล้
่ างมือ
4.ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่วนตัว จากผลการศึกษา พบว่า ในช่วงวิกฤตโควิด 19
ท่านสามารถวางแผนกิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ไว้ล่วงหน้าได้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ในช่วงวิกฤตโควิด 19
สามารถใช้ชวี ติ อย่างปกติและมีคุณค่า แม้อยู่ในสถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติ เราก็จาเป็ นต้องดาเนิน ชีวติ ให้เป็ น
ปกติ แม้จะต้องหยุดงานกักตัวอยูบ่ า้ น
5.ด้า นค่า ตอบแทนที่เ พีย งพอและยุติธ รรม จากผลการศึก ษา พบว่า ในช่ว งวิกฤตโควิด 19
ค่าตอบแทนที่ท่านได้รบั นัน้ มีความเหมาะสมและยุตธิ รรมเมื่อเทียบกับผลปฏิบตั งิ านของท่าน มีค่าเฉลี่ย
น้อยทีส่ ุด ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีห่ น่ วยงานจ่ายให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน อาจจ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตวั เงินก็ได้
เพื่อตอบแทนการปฏิบตั งิ านตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มกี ารปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมขวัญกาลังใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน และเสริมสร้างฐานะความเป็ นอยูข่ องครอบครัวผูป้ ฏิบตั งิ านให้ดขี น้ึ
6.ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ จากผลการศึกษา พบว่า ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ท่าน
สามารถใช้ความรูแ้ ละความสามารถของตนเองในการปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มที่ มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ แม้ใน
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 GC ทุกคนยังสามารถปฏิบตั งิ านได้เช่นเดิม ด้วยการปรับ
กระบวนการทางานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและความคล่องตัว
7.ด้านการคานึงถึงประโยชน์ และความรับผิดชอบต่อสังคม จากผลการศึกษา พบว่า ท่านมี
โอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ที่องค์กรของท่านได้จดั ขึ้นอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด ทุกคน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยใช้ “Social Distancing” หรือ “การเว้นระยะห่างทางสังคม” เป็ น
การสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกับคนในสังคม
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8.ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้ าในงาน จากผลการศึกษา พบว่า ในช่วงวิกฤตโควิด 19
องค์กรมีการผลักดันให้พนักงานทีม่ คี วามสามารถได้ก้าวหน้าไปสู่ตาแหน่ งทีส่ ูงขึน้ มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด
ถึงแม้ในปั จจุบนั สถานการณ์โควิด 19 จะระบาด แต่หน่ วยงานหรือองค์กรต่างๆ ก็ยงั สามารถดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ให้ดาเนินไปได้ดว้ ยดี เพือ่ เป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั พนักงาน
ข้อเสนอแนะในงานวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การศึก ษาครัง้ นี้ เ ป็ น การศึก ษาเฉพาะพื้น ที่ภ าคใต้ ดัง นั น้ ในการศึก ษาครัง้ ต่ อ ไปควรมี
การศึกษาความภักดีของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในพื้นที่อ่นื ๆ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ การ
ทางานในช่วงวิกฤตโควิด 19 ทีม่ ผี ลต่อความภักดีของพนักงานธนาคารกรุงเทพว่ามีความแตกต่างกัน
มากน้อยเพียงใด ซึ่งข้อมูลที่ได้รบั จะเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนา การบริหารของธนาคารกรุงเทพใน
พืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ต่อไป
2. ควรมีการศึกษาปั จจัยอื่นๆ ที่มผี ลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร เช่น ภาวะผูน้ า วัฒนธรรม
องค์กร ปั จจัยที่กาหนดความสุขในการทางาน ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งจะนามาสู่การ
พัฒนาคุณภาพบริการ และส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
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