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บทคดัย่อ 

 
การวิจยัครัง้นี้มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพนัของพนักงาน

สหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล และ 2) เพื่อศกึษาระดบัการพฒันาคุณภาพชวีติบุคลากรในช่วง
วกิฤตโควดิ-19 ที่ส่งผลต่อความผูกพนัของพนักงานสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล เป็นการ
ศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณโดยการสุ่มอย่างง่ายกบักลุ่มตวัอย่างที่เป็นพนักงานสหกรณ์อสิลามอิบนูเอาฟ จ ากดั 
จงัหวดัสตูล มสีาขาทัง้หมด 10 สาขา กบั 4 หน่วยธุรกจิมจี านวนพนกังานทัง้หมด 160 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มคี่าความเชื่อมัน่ .95 และการวเิคราะหข์อ้มลู
ใชว้ธิกีารหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและทดสอบสมมตฐิาน ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม การพฒันาคุณภาพชวีติบุคลากรในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ทีส่่งผลต่อความผูกพนั
ของสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล จากการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามเป็น
เพศชาย อายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ทีง่าน
สหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล อายุงาน 5-10 ปี และรายไดต้่อเดอืน 15,001-20,000 บาท ความ
คดิเหน็การพฒันาคุณภาพชวีติบุคลากรในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ของสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากทัง้หมด ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนในการท างานที่เพยีงพอและเป็นธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างานทีป่ลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ ดา้นโอกาสพฒันาตนเอง ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน 
ดา้นการบูรณาการทางสงัคมและการท างานร่วมกนั ดา้นสทิธขิองพนักงานและธรรมนูญในองคก์าร ดา้นความ
สมดุลระหว่างการท างานกบัชวีติสว่นตวั และดา้นลกัษณะงานทีม่สีว่นร่วมทางสงัคม สว่นภาพรวมความผูกพนั
ต่อสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ อยู่ในระดบัมาก 
 
ค าส าคญั: การพฒันา คุณภาพชวีติบุคลากร วกิฤตโควดิ-19 ความผูกพนั สหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั 
จงัหวดัสตูล 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were 1) to study personal factors affecting employee 
engagement of IBNUAUF ISLAMIC Cooperative Ltd., Satun Province, and 2) to study the level 
of quality-of-life improvement of personnel during the COVID-19 crisis. This was a quantitative 
research study by simple random sampling with a sample group of employees of IBNUAUF 
ISLAMIC Cooperative Limited in Satun Province, with a total of 10 branches, with Four business 
units have a total number of employees of 160. The instrument used to collect the data was an 
estimation scale questionnaire. The confidence value was .95 and the data analysis was based 
on percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing. Improving the quality of life of 
personnel during the COVID-19 crisis impacting the affiliation of IBNUAUF ISLAMIC Cooperative 
Ltd., Satun Province. The study found that the respondents were male, aged between 31-40 
years old, marital status, educational level at bachelor's degree or equivalent. At the IBNUAUF 
ISLAMIC Cooperative Co., Ltd., Satun Province, the working life is 5-10 years and monthly 
income. 15,001-20,000 baht. Opinions on improving the quality of life of personnel during the 
COVID-19 crisis. Of the Ibn Auf Islamic Cooperative The overall picture is at a high level, namely, 
the compensation for working is sufficient and fair. In terms of a safe and hygienic working 
environment Opportunities for self-development in terms of progress and stability in work Social 
integration and collaboration on the rights of employees and the constitution in the organization 
The balance between work and personal life and the nature of work with social participation The 
overview of the Ibn Auf Islamic Cooperative Classified at a high level. 

 
Keywords: Development, Quality of Life of Personnel Covid-19 Crisis, Ties with IBNUAUF 
ISLAMIC Cooperative Limited., Satun Province 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การพฒันาองค์การให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลในองค์การนัน้ สิง่ส าคญัคอืการพฒันา
มนุษย์ มนุษย์ถอืเป็นทรพัยากรที่มคีวามส าคญัอย่างยิง่ส าหรบัองคก์ารตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั ตลอด
หลายทศวรรษที่ผ่านมาจึงเห็นได้ว่ามงีานวจิยัจ านวนมากได้ท าการศกึษาเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรมนุษยใ์นดา้นต่างๆ รวมถงึการรกัษาบุคลากรทีม่คีุณภาพใหค้งอยู่กบัองคก์าร เพื่อประโยชน์
ในการบริหารจดัการองค์การให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อพฒันาองค์การให้ประสบผลส าเร็จ และมี
ความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งทางธุรกิจ ภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา (วาณิชญา มานิสสรณ, 2558). 
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อนันต์ชยั คงจนัทร์, (2557). การเลอืกจ้างบุคลากรที่มปีระสทิธิภาพเพื่อมาร่วมเป็นก าลังใน
การขบัเคลื่อนองคก์ารนัน้ องคก์ารจ าเป็นต้องทุ่มงบประมาณและสูญเสยีเวลาไม่น้อยในขัน้ตอนการสรร
หาและคดัเลือกต่างๆ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องกา รที่
องค์การมองหาอยู่ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทจดัหางาน ค่าใช้จ่ายใน
ขัน้ตอนการติดต่อผู้สมคัรงาน ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการสมัภาษณ์ หรอืทดสอบผู้สมคัร ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบคุณสมบตั ิในขัน้ตอนการคดัเลอืกพนักงาน ตลอดจนค่าใชจ่้ายในการฝึกฝนและอบรมพฒันา
ความรูค้วามสามารถของบุคคลากร เพื่อเพิม่พนูทกัษะ และประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรใหม้ี
ผลการปฏบิตังิานเป็นไปตามทีอ่งคก์ารคาดหวงัไว ้ 

ฉัตรชยั ชุมวงศ์, (2554). คุณภาพของงานลดน้อยลง หรอืองค์การใดที่พนักงานมรีะดบัการ
พฒันาคุณภาพชีวติของบุคลากรที่ด ีจะส่งผลให้พนักงานเกดิความพงึพอใจในการท างาน เสรมิสร้าง
ขวญัก าลงัใจส่งผลใหพ้นักงานมปีระสทิธภิาพในการท างานเพิม่ขึน้ ผลผลติขององคก์ารเพิม่ขึน้ ช่วยลด
ความเครยีด หรอืการเจบ็ป่วยเนื่องจากการท างานช่วยเพิม่ภาพลกัษณ์ขององคก์าร อกีทัง้ยงัลดอตัรา
การขาดงาน และการลาออกของพนักงานโดยเฉพาะพนักงานทีม่ปีระสทิธภิาพไดอ้กีดว้ย อย่างไรกต็าม 
การพฒันาคุณภาพชวีติบุคคลากรอาจสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดขึน้อยู่กบัลกัษณะขององคก์ารและ
ความคาดหวงัของคนในองคก์ารทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่ปัจจุบนัการพฒันาคุณภาพชวีติบุคลากรนบัเป็นอกี
ปัจจยัหน่ึงทีอ่งคก์ารและหน่วยงานต่างๆ หนัมาใหค้วามสนใจและใหค้วามส าคญัมากยิง่ขึน้ 

นนทษติ ตญิาณวฒัน์, (2559). การพฒันาคุณภาพชวีติบุคลากรไดอ้ย่างเป็นทีน่่าพงึพอใจ กจ็ะ
ส่งผลให้พนักงานเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ และเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับ
พนักงาน การพฒันาคุณภาพชีวิตบุคลากรนับว่าเป็นเสมือนเกราะป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความ
ต้องการทีจ่ะตตีนออกห่างจากองคก์าร และยงัมคีวามส าคญัโดยเป็นสว่นหนึ่งทีส่่งผลต่อควาผูกพนั ช่วย
เพิม่คุณภาพและปรมิาณของผลผลติ ช่วยใหพ้นักงานเกดิความพงึพอใจในงาน และมคีวามทุ่มเทมุ่งมัน่
ในการท างาน ส่งผลให้องค์การมปีระสทิธภิาพและพนักงานมคีวามตัง้ใจคงอยู่กบัองคก์ารมากขึ้น และ
การพฒันาคุณภาพชวีติบุคลากรยงัพบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงาน ในแง่
ของความตัง้ใจที่จะคงอยู่ ความรู้สกึเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และการท าให้พนักงานเกดิทศันคตเิชิง
บวกต่อการท างานในองคก์าร 

ธรีะพงษ์ ทศวฒัน์ ,ปิยะกมล มหวิรรณ (2563). การแพร่ระบาดของโรคไวรสั โคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยไดด้ าเนินการทุกมาตรการอย่างเขม้งวด การไดร้บัความร่วมมอือย่างพรอ้มเพรยีงจงึมี
ความจ าเป็นต่อการวางแผนและพฒันาคุณภาพชวีติในการท างานให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่ม ี
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ มคีวามพรอ้มทีจ่ะน าพาองคก์ารไปสูค่วามส าเรจ็ เกดิวฒันธรรมองคก์ารที่
ดี เกิดขวญัก าลงัใจ เกิดผลดีในทางจิตวทิยา และสภาพแวดล้อมในการท างานภายในองค์การต่อไป 
นอกจากการพฒันาคุณภาพชวีติบุคลากรแลว้ ความผูกพนัต่อองค์การ (Organizational Commitment) 
นับว่าเป็นอกีหนึ่งตวัแปรที่น่าสนใจ การที่พนักงานเกดิความผูกพนัต่อองค์การนัน้ จะช่วยให้พนักงาน
รูส้กึพงึพอใจในการปฏบิตังิาน นอกจากนี้ ปัญหาทางสงัคมซึ่งเป็นปัญหาส าคญัทีเ่ริม่พบมากขึ้น หลาย
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หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนมมีาตรการเฝ้าระวงั ป้องกนั และแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ใหท้วคีวามรุนแรง
มากขึน้ 

ดงันัน้ผู้วจิยัต้องการศกึษาการพฒันาคุณภาพชวีติบุคลากรในช่วงวกิฤตโควดิ -19 ที่ส่งผลต่อ
ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั ซึ่งผูว้จิยัเหน็ว่ามคีวามส าคญัและ
องคก์ารสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการเสรมิสรา้งและเพิม่พนูใหพ้นกังานไหม้คีุณภาพ มคีวามสามารถ 
เกดิความพงึพอใจและความผูกพนัต่อองคก์าร รวมถงึเพื่อเป็นแนวทางส าหรบัการพฒันาในการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย์ เพื่อลดปัญหาการลาออกของพนักงาน และท าให้พนักงานเกิดความจงรกัภกัดีต่อ
องค์การ มีความกระตือรือร้นในการท างาน ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน ปรบัปรุง
ศกัยภาพในการดแูลพนกังาน และสง่ผลไหบ้รรลุเป้าหมายความส าเรจ็ขององคก์ารต่อไป  
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพนัของพนักงานสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ 
จ ากดั จงัหวดัสตูล  

2. เพื่อศึกษาระดบัการพฒันาคุณภาพชีวติบุคลากรในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ที่ส่งผลต่อความ
ผกูพนัของพนกังานสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ปัจจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรูต้่อส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิต่างกนั 
2. การรบัรูด้า้นการสือ่สารทีต่่างกนัมผีลต่อทศันคตติ่อส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิต่างกนั 
3. ปัจจยัสว่นบุคคลทีต่่างกนัมผีลต่อทศันคตติ่อส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิต่างกนั 

 
ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครัง้นี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกบัการพฒันาคุณภาพชวีติบุคลากร
ในช่วงวกิฤตโควดิ-19ได้แก่ ค่าตอบแทนในการท างานที่เพยีงพอและเป็นธรรม สภาพแวดล้อมในการ
ท างานทีป่ลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ โอกาสพฒันาตนเอง ความก้าวหน้าและความมัน่คงในการท างาน 
การบูรณาการทางสงัคม สทิธขิองพนักงาน/ธรรมนูญในองคก์าร ความสมดุลระหว่างการท างานกบัชวีติ
ส่วนตวั ลกัษณะงานทีม่สี่วนรวมทางสงัคม และความผูกพนัของสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั ไดแ้ก่ 
ความผกูพนัดา้นความรูส้กึ ความผกูพนัดา้นความต่อเนื่อง ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานของสงัคม 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาท าการวจิยัครัง้นี้คอื
พนกังานสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล มสีาขาทัง้หมด 10 สาขา กบัหน่วยธุรกจิ 4 หน่วย
ธุรกจิ มจี านวน 160 คน (ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์สหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั, 2564) 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปรทีศ่กึษา  
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลต่อ

ความผกูพนัต่อสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
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ระยะเวลาการท างานในองคก์าร ระดบัเงนิเดอืน และการพฒันาคุณภาพชวีติบุคลากรในช่วงวกิฤตโควดิ-
19ไดแ้ก่ค่าตอบแทนในการท างานทีเ่พยีงพอและเป็นธรรม สภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัและ
ถูกสุขลกัษณะ โอกาสพฒันาตนเอง ความก้าวหน้าและความมัน่คงในการท างาน การบูรณาการทาง
สงัคม สิทธิของพนักงาน/ธรรมนูญในองค์การ ความสมดุลระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนตัว ด้าน
ลกัษณะงานทีม่สีว่นรวมทางสงัคม  

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานสหกรณ์
อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล ไดแ้ก่ ความผูกพนัดา้นความรูส้กึ ความผูกพนัดา้นความต่อเนื่อง 
และความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานของสงัคม อลัเลน และ เมเยอร ์(Allen & Meyer, 1990) 

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2564 ถงึ วนัที ่31 ตุลาคม 2564 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

(Schiffman and Wisenblit, (2015). อ้างถงึใน นภาวรรณ คณานุรกัษ์, 2555) ศกึษาลกัษณะ
ทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นความหลากหลายด้านภูมหิลงัของบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  
ระดบัการศกึษา ระยะเวลาการท างานในองคก์าร และระดบัเงนิเดอืน เป็นตน้ 
แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาคณุภาพชีวิตบุคลากร  

Richard E.Walton, (1975). การพฒันาคุณภาพชีวติบุคลากร (Quality of Working Life) ถือ
ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งเพราะคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความส าคัญต่อองค์การ  ดังนั ้น 
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ท างานต้องมคีวามเหมาะสมและเอื้อต่อการท างาน คอื ท าให้
ผู้ปฏบิตังิานมรีู้สกึที่ดตี่องาน มคีวามมัง่คง ท าให้เกดิความสุข โดยจะส่งผลดทีัง้ตวับุคคลและองค์การ  
ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน สภาพแวดลอ้มในการท างาน การพฒันาตนเอง ความก้าวหน้าในอาชพี การบูรณา
การ (Integral Theory) สทิธสิว่นบุคคล ความสมดุลชวีติในการท างาน และการมสีว่นรวมทางสงัคม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัค่าตอบแทน 

กลัยาณี คูณม,ี (2554). ไดใ้หค้วามหมายทฤษฎคี่าตอบแทนทียุ่ตธิรรม (the just price wage) 
แนวคดิทีว่่าค่าตอบแทนซึ่งสามารถช่วยให้ผูท้ างานด ารงชวีติอยู่ไดอ้ย่างเหมาะสมใกล้เคยีงกบัลกัษณะ
ของงานทีท่ าอยู่ หรอือยู่ในระดบัเดยีวกนักบัระดบัขัน้ฐานะทีเ่ขาด ารงชพีอยู่ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมในการท างาน 

อรสิา เลาหไกวลิธรรม, (2539) ไดใ้หค้วามหมายสภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายถงึ สิง่ต่าง 
ๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวพนักงานในขณะที่ท างาน เช่น หวัหน้าผู้ควบคุมงาน เพื่อนร่วมงาน เครื่องจกัร 
เครื่องกล เครื่องมอื และ อุปกรณ์ต่าง ๆ อากาศทีห่ายใจ แสงสว่าง เสยีง ความสัน่สะเทอืน รงัส ีความ
รอ้น ความเยน็ การถ่ายเทอากาศ ก๊าซ ไอสาร ฝุ่ น ควนั ละออง และสารเคมอีื่น ๆ 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาตนเอง 
Peterson, R. B. & Tracy, L. (1979). ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาตนเอง หมายถงึ กระบวนการใน

การเพิม่พูนความรู ้ความช านาญ ทกัษะ ทศันคต ิค่านิยมความสามารถของบุคคล ตลอดจนการใหแ้นวคดิใหม่
ในการปฏบิตังิานเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความก้าวหน้าในอาชีพ 

นฤมล นิราทร, (2543). ได้ให้ความหมายความก้าวหน้าในอาชพีงาน (Career Progression) 
ความก้าวหน้าในอาชพีงานหมายรวมถงึการเปลีย่นแปลงในบทบาทการท างาน ซึ่งจะใหผ้ลตอบแทนทัง้
ดา้นจติวทิยา หรอืผลตอบแทนทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง กบัการท างานการเปลีย่นแปลงต่างๆเหล่านี้จงึรวมถงึ
การเปลีย่นแปลงทีก่่อใหเ้กดิความกา้วหน้าในงาน 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบูรณาการ (Integral Theory) 

Erbisch, Meserve, Pamela Sue, (2004). ทฤษฎีบูรณาการยังแสดงให้เห็นว่าองค์รวมของ
ความจรงิและทุกสิง่ทีด่ ารงอยู่ในจกัรวาลนัน้สามารถพจิารณาอย่างแยกแยะได ้4 ดา้น เรยีกว่า จตุรภาค
แห่งอภิจักรวาล (The Four Quadrants of the Kosmos) ได้แก่ ความเป็นนามธรรมและความเป็น
รปูธรรมทีม่อียู่ทัง้ในบุคคลและกลุ่มชน เมื่อพจิารณาองค์รวมของมนุษย ์
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสิทธิส่วนบุคคล 

กิจจา เกินสกุล , (2554). ได้ให้ความหมาย สิทธิส่วนบุคคลเป็นแนวคิดปัจเจกซนนิยม 
(individualism) ที่มรีากฐานทางความคดิการด ารงชีวติของมนุษย์จะต้องลอดคล้องกบักฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาต ิเพราะมคีวามเชื่อว่ามนุษยใ์นภาวะธรรมชาตนิัน้สมบูรณ์เป็นอุดมคตทิีสู่งสง่ มนุษยบ์รรลุภาวะ
ธรรมชาตไิดจ้ะตอ้งมคีวามเป็นตวัของตวัเอง 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความสมดลุชีวิตในการท างาน 

Yoder, Dale. (1982). ใหค้วามหมายไวว้่า ความสมดุลระหว่างชวีติและการท างาน คอื การมี
การรบกวนกนัระหว่างชวีติด้านการท างานและชวีติที่นอกเหนือจากการท างานอยู่ในระดบัต ่าเช่น ชวีติ
ครอบครวั ชวีติสว่นตวั และสงัคม มกีารเกือ้หนุนกนัระหว่างชวีติดา้นการท างานและชวีติทีน่อกเหนือจาก
การท างานอยู่ในระดบัสงู 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนรวมทางสงัคม 

Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. (1980). ให้ความหมายไว้ว่า ระบบในเรื่องของประเด็นส าคญั 
โดยเขาไดม้กีารน าเอากระบวนการมสี่วนร่วมจากนักวชิาการทัง้หลายมาประมวลเป็นแนวคดิหลกั และ
ไดจ้ าแนก ขัน้ที ่1 การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ ขัน้ที ่2 การมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน ขัน้ที ่3 การมี
สว่นร่วมในการรบัผลประโยชน์ และขัน้ที ่4 การมสีว่นร่วมในการประเมนิผล 
แนวคิดเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

Saeed, I., Waseem, M., Sikander, S., & Rizwan, M. (2014). ไดใ้หค้วามหมายความผกูพนั
ต่อองค์การว่า ความผูกพนัต่อองค์การเป็นระดบัซึ่งแสดงให้เหน็ถงึการยดึเหนี่ยวของบุคคล และความ
ตอ้งการทีจ่ะมสีว่นร่วมในกจิกรรมขององคก์าร ไดแ้ก่ ความผกูพนัดา้นความรูส้กึ ความผกูพนัดา้นความ
ต่อเนื่อง และความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานของสงัคม อลัเลน และ เมเยอร ์ 
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ระบบสหกรณ์อิสลาม 
สหกรณ์อสิลามหมายถงึคณะบุคคลซึ่งร่วมกนัด าเนินกจิการ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลอื

ซึ่งกันและกันตามหลักการของศาสนาอิสลามหลักการด าเนินกิจการของสหกรณ์อิสลามโดยมี
วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัในการให้ความช่วยเหลอืสมาชกิของสหกรณ์เพื่อบรรเทาผลกระทบที่
เกดิขึ้น เช่น อคัคภียั ความเสยีหายทางทรพัย์สนิหรอืกรณีเจบ็ป่วย เป็นต้น ซึ่งการช่วยเหลอืดงักล่าว
สอดคล้องกับหลักค าสอนของอิสลามดังที่มีระบุในคัมภีร์อัลกุรอาน ความว่า และสูเจ้าทัง้หลายจง
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ในสิง่ดงีามและความย าเกรง (การเงนิอสิลาม, 2564). 
วิกฤตโควิด-19 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล , 
(2564). โรคโควดิ 19 คอื โรคตดิต่ออุบตัใิหม่ซึ่งเกดิจากไวรสัโคโรนาชนิดทีม่กีารคน้พบล่าสุด โดยไวรสั
และโรคอุบตัใิหม่ชนิดนี้ไม่เป็นที่รู้จกัเลยก่อนที่จะมกีารระบาดในประเทศจีน เมื่อช่วงเดอืนธนัวาคมปี 
ค.ศ.2019 ขณะนี้โรคโควิด 19 มีการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างจนส่งผลกระทบเป็นอย่างมากในด้าน
สาธารณสุขและเศรษฐกจิของแทบทุกประเทศทัว่โลกจนถงึปัจจุบนั 
 

วิธีด าเนินการวิธีวิจยั 
 

1. การออกแบบการวิจยั 
การศึกษานี้ เ ป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มี

การศกึษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาต ิโดยไม่มกีารจดักระท า หรอืควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม แบบวจิยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คอืเป็นการเกบ็ขอ้มลูในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพยีงครัง้เดยีว โดยใช้เครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท า
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และน าไปไปวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารวเิคราะหท์างสถติิ 
2. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรในการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัไดเ้ลอืกประชากรแบบเจาะจง คอื พนักงานสหกรณ์อสิลาม
อบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล มสีาขาทัง้หมด 10 สาขา กบั 4 หน่วยธุรกจิมจี านวนพนักงานทัง้หมด 160 
คน (ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์สหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั, 2564). 
3. เคร่ืองมือใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อศึกษาการรบัรู้และ
ทศันคตขิองประชาชนจงัหวดัสงขลาทีม่ตี่อส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาการท างานในองค์การ ระดบัเงนิเดอืน โดยลกัษณะค าถามเป็น
แบบใหเ้ลอืกตอบ (Multiple Choice) ซึ่งมจี านวน 6 ขอ้ ตอนที ่2 แบบสอบถามทีเ่กี่ยวกบัการศกึษาการ
พฒันาคุณภาพชวีติบุคลากรในช่วงวกิฤตโควดิ-19ของสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล โดย
ข้อค าถามได้พฒันามาจากงานวิจยัของ วาณิชญา มานิสสรณ (วาณิชญา มานิสสรณ , 2558). มีข้อ
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ค าถาม 32 ขอ้ โดยค าถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั และตอนที ่3 สว่นที ่
3 แบบสอบถามทีเ่กี่ยวกบัความคดิเหน็ดา้นความผกูพนัต่อสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล 
(Organizational Commitments) ได้พฒันามาจากงานวจิยัของ อลัเลน และ เมเยอร์ (Allen & Meyer, 
1990). มขีอ้ค าถาม 15 ขอ้ ตามเกณฑข์องลเิคริต์ (Likert) ซึ่งก าหนดเกณฑก์ารให้น ้าหนักคะแนนดงันี้  
(ยุทธ พงษ์กยัวรรณ์, 2543). 

5  หมายถงึ  เหน็ดว้ยในระดบัมากทีสุ่ด  
4  หมายถงึ  เหน็ดว้ยในระดบัมาก 
3  หมายถงึ  เหน็ดว้ยในระดบัปานกลาง 
2  หมายถงึ  เหน็ดว้ยในระดบัน้อย 
1  หมายถงึ  เหน็ดว้ยในระดบัน้อยทีสุ่ด  

ตอนที ่4 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด 
4. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อสรา้งแบบสอบถาม น าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เสนอ
ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบความถูกตอ้งและใหข้อ้เสนอแนะ  
5.การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม 

น าแบบสอบถามเพื่อมาปรบัปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามสมบูรณ์ น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุง
ตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษา เสนอผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยใชสู้ตรของ IOC (ลดัดาวลัย์ 
เพชรโรจนิ,์ อจัรา ช านิประศาสน์, 2547). IOC = R N เมื่อ IOC แทนดชันีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence) เกณฑก์ารแปลความหมาย มดีงันี้ ค่า IOC ≥ .50 หมายความว่า ค าถาม
นัน้ตรงวตัถุประสงคข์องการวจิยั ค่า IOC < .50 หมายความว่า ค าถามนัน้ไม่ตรงวตัถุประสงค์ของการ
วจิยั ผลการวเิคราะหห์าค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม มคี่าเฉลีย่ของดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
ไดเ้ท่ากบั 0.896 ซึง่อยู่ในเกณฑย์อมรบัไดเ้กณฑค์ุณภาพคอื สามารถยอมรบัไดท้ีม่ากกว่า 0.50 
6. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

แหล่งขอ้มูลปฐมภูม ิได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากตวัอย่างโดยมขีัน้ตอนในการ
ด าเนินการ ส่งแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่าง พรอ้มทัง้ชี้แจงถงึวตัถุประสงคข์องการท าวจิยั ตลอดจน
ลกัษณะของแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างทราบ เพื่อให้เกดิความเขา้ใจที่ตรงกนัแลว้จงึท าการตอบ
แบบสอบถามโดยจะให้กลุ่มตวัอย่างเป็นผูก้รอกแบบสอบถามดว้ยตนเองเพื่อวเิคราะหข์อ้มูลต่อไป แจก
แบบสอบถามจ านวน 160 ชุดไดก้ลบัมาทัง้หมด160 ชุด คดิเป็น รอ้ยละ 100 
7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อผู้วจิยัได้รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเรยีบร้อยแล้ว ผู้วจิยัได้น าขอ้มูลที่ได้มาท าการ
ประมวลผลด้วยการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ สถติเิชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานอธิบายคุณลักษณะตัวแปร  สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่า t-test ค่า f-test อธิบาย
เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างตวัแปรตามสมมตฐิาน และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ และสถติทิีใ่ชใ้น
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การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวเิคราะห์การถดถอยแบบง่าย (Simple Regression Analysis) และ
การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิจยั 
 

ผลการวเิคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ทีง่านสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล 
อายุงาน 5-10 ปี และรายไดต้่อเดอืน 15,001-20,000 บาท 

ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็เกี่ยวกบัการพฒันาคุณภาพชวีติบุคลากรในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ที่
ส่งผลต่อความผูกพนัของสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ ากัด จงัหวดัสตูล จากการศึกษาพบว่า ความ

ตวัแปรต้น 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศกึษา 
5. ระยะเวลาการท างานในองคก์าร 
6. ระดบัเงนิเดอืน 

ตวัแปรตาม 
ความผกูพนัของสหกรณ์อิสลามอิบนู

เอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล 
1. ความผกูพนัดา้นความรูส้กึ  
2. ความผกูพนัดา้นความต่อเนื่อง 
3. ความผูกพนัดา้นบรรทดัฐานของสงัคม 
อลัเลน และ เมเยอร ์ 
(Allen & Meyer, 1990). 

การพฒันาคณุภาพชีวิตบุคลากรในช่วงวิกฤตโควิด-19 
1. ดา้นค่าตอบแทนในการท างานทีเ่พยีงพอและเป็นธรรม  
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและถูก
สุขลกัษณะ  
3. ดา้นโอกาสพฒันาตนเอง  
4. ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน  
5. ดา้นการบูรณาการทางสงัคม  
6. ดา้นสทิธขิองพนักงาน/ธรรมนูญในองคก์าร 
7. ดา้นความสมดุลระหว่างการท างานกบัชวีติส่วนตวั  
8. ดา้นลกัษณะงานทีม่ส่ีวนรวมทางสงัคม  
(Richard E.Walton, 1975). 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
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คดิเหน็เกี่ยวกบัการพฒันาคุณภาพชวีติบุคลากรในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ของสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ 
จ ากดั จงัหวดัสตูล ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  

ผลการวเิคราะหก์ารพฒันาคุณภาพชวีติบุคลากรในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ทีส่ง่ผลต่อความผูกพนั
ของสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูลที่ส่งผลต่อความผูกพนัของพนักงานสหกรณ์อิสลาม
อบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล แต่ละดา้น ดา้นค่าตอบแทนในการท างานทีเ่พยีงพอและเป็นธรรม อยู่ใน
ระดบัมาก ค่าตอบแทนที่ท่านได้รบัมคีวามเหมาะสมและยุติธรรมกบัต าแหน่งหน้าที่ความรบัผดิชอบ 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ อยู่ในระดบัมาก  อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใชใ้นการท างานมอีย่างเพยีงพอและเหมาะสม ดา้นโอกาสพฒันาตนเอง อยู่ในระดบัมาก ท่านไดใ้ช้
ความรูค้วามสามารถและทกัษะที่มใีนการท างานอย่างเต็มที่ ดา้นความก้าวหน้าและความมัน่คงในการ
ท างาน อยู่ในระดบัมาก สหกรณ์ของท่านสนบัสนุนและสง่เสรมิใหพ้นกังานทุกคนทีม่คีวามใฝ่รูเ้ปิดโอกาส
ในการศกึษาต่อในระดบัสูงขึน้ ดา้นการบูรณาการทางสงัคมและการท างานร่วมกนั อยู่ในระดบัมาก เมื่อ
เกดิปัญหาท่านสามารถขอค าปรกึษาจากหวัหน้าหรอื เพื่อนร่วมงานไดเ้สมอ ดา้นสทิธขิองพนักงานและ
ธรรมนูญในองคก์าร อยู่ในระดบัมาก ท่านมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็ดา้นการปฏบิตังิานต่อหวัหน้า
งาน ดา้นความสมดุลระหว่างการท างานกบัชวีติส่วนตวั อยู่ในระดบัมาก ท่านสามารถจดัแบ่งเวลาเพื่อ
การพกัผ่อนส่วนตวัและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม ดา้นลกัษณะงานทีม่สี่วนร่วมทางสงัคม อยู่ในระดบั
มาก ท่านมคีวามรูส้กึภูมใิจในสหกรณ์ของตนเองที่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมในด้านการช่วยเหลอืเดก็
ก าพรา้และคนยากจน  

ผลการวเิคราะห์ความผูกพนัของสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ความ
ผูกพนั ด้านความผูกพนัด้านความรู้สกึ อยู่ในระดบัมาก เมื่อมผีู้กล่าวถงึสหกรณ์แห่งนี้ในทางเสยีหาย 
ท่านรบีชี้แจงทนัท ีความผูกพนั ดา้นความผูกพนัดา้นความต่อเนื่อง อยู่ในระดบัมาก มคีวามพรอ้มเสมอ
ทีจ่ะท าทุกอย่างเพือ่ความก้าวหน้าของสหกรณ์แห่งนี้ ความผกูพนั ดา้นความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานของ
สงัคม อยู่ในระดบัมาก ท่านรูส้กึยนิดทีีไ่ดท้ างานกบัสหกรณ์แห่งนี้  

ผลการวเิคราะห์การทดสอบสมมตฐิาน สมมตฐิานที ่1. เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
ระยะเวลาการท างาน และระดบัเงนิเดอืนทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อความผูกพนัต่อสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ 
จ ากดั จงัหวดัสตูลที่แตกต่างกนั จงึปฏเิสธสมมตฐิานทุกด้าน 05 และสมมตฐิานที่ 2. ความผูกพนัด้าน
ความรู้สึก ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อท าการทดสอบ 
Multicollinearity สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ โอกาสพัฒนาตนเอง 
ความกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน และลกัษณะงานทีม่สีว่นร่วมทางสงัคม 

 
อภิปรายผล 

 
ปัจจยัส่วนบุคคลทีส่่งผลต่อความผูกพนัของพนักงานสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดั

สตูล อภิปรายผลได้ดงัต่อไปนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่งานสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ ากัด 
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จงัหวดัสตูล อายุงาน 5-10 ปี และรายได้ต่อเดอืน 15,001-20,000 บาท และความคดิเหน็เกี่ยวกบัการ
พฒันาคุณภาพชีวติบุคลากรในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ของสหกรณ์อสิลามอิบนูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกับงานวิจยัของ ณัฐวรรณ สาสิงห์ , (2562). ปัจจยัภูมิหลังของ
บุคลากรที่มผีลต่อการพฒันาคุณภาพชีวติการท างานในองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร การ
พฒันาคุณภาพชวีติในการปฏบิตังิานใหเ้พิม่มากขึน้พรอ้มทัง้สนับสนุนใหศ้กึษาต่อเพือ่เพิม่พูนความรู้ทีม่ี
อยู่ เพือ่สามารถน ามาใชใ้นการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

การศกึษาระดบัการพฒันาคุณภาพชวีติบุคลากรในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ทีส่่งผลต่อความผกูพนั
ของพนกังานสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล ดา้นค่าตอบแทนในการท างานทีเ่พยีงพอและ
เป็นธรรมของพนักงานสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล ไดร้บัมคีวามเหมาะสมและยุตธิรรม
กบัต าแหน่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนิทริา สมสกุล , (2562). การบรหิารงาน
ระบบสวัสดิการ เงินเดือนและเงินวิทยฐานะ กองทุนบ าเหน็จบ านาญ สวัสดิการเกี่ยวกั บการ
รกัษาพยาบาลสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตร และเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเหตุ ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัและถูกสุขลกัษณะของพนักงานสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั 
จงัหวดัสตูล อุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใชใ้นการท างานมอีย่างเพยีงพอและเหมาะสม สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ปิยพงษ์ สุเมตตกิุล, (2557). การเสรมิสรา้งสุขภาวะในทีท่ างาน และ 12 กลยุทธ ์ดา้นโอกาสพฒันา
ตนเองของพนกังานสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล ไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถและทกัษะที่
มใีนการท างานอย่างเตม็ที ่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรีะโชติ ชุณหรุ่งโรจน์, จดิาภา ถริศริกิุล, (2561). 
ระเบยีบขอ้บงัคบัในการบรหิารงาน ตามหลกัการประชาธปิไตย การพฒันาบุคลากรในองคก์าร การสรา้ง
พฒันาคุณภาพชวีติของสมาชกิและพฒันาชุมชนสงัคมใหม้ชีวีติความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น ดา้นความก้าวหน้า
และความมัน่คงในการท างานของพนักงานสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ภูรภีทัร หว้ยหงสท์อง, นยันา เกดิวชิยั, สุรพล สุยะพรหม, (2562). ความสมดุลระหว่างงาน
กบัชวีติส่วนตวั 7) ความปลอดภยัในการท างาน 8) ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม ดา้นการบูรณา
การทางสังคมและการท างานร่วมกันของพนักงานสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ ากัด จังหวัดสตูล 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภสิทิธิ ์มัน่ศกัดิ,์ เรขา อรญัวงศ,์ ส าราญ มแีจง้, (2557). ความสอดคลอ้งของ
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค ์ประเดน็กลยุทธ ์กลยุทธ ์ตวัชีว้ดั และมาตรการ/แนวทางในการพฒันา มี
ความสอดคล้องกนัในระดบัมากถึงมากที่สุด และการประเมนิในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้  
ดา้นสทิธขิองพนกังานและธรรมนูญในองคก์ารของพนกังานสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ กมลรตัน์ จริวเิศษสกุล , (2561). คุณภาพชวีติในการท างานด้านความเป็น
ประชาธิปไตยในการท างานมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพในการท างานมากที่สุด  ด้านความสมดุล
ระหว่างการท างานกบัชวีติส่วนตวัของพนักงานสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ โกวทิย์ พวงงาม, (2553). การพฒันาคุณภาพชวีติของสมาชกิในชุมชนและการสร้าง
วฒันธรรมเอื้ออาทร การบรหิารสญัญาจดัประโยชน์ทรพัย์สนิชุมชน ด้านลกัษณะงานที่มสี่วนร่วมทาง
สงัคมของพนักงานสหกรณ์อสิลามอิบนูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล สอดคล้องกบังานวจิยัของ Maryam 
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Rehman, (2012). เพิม่ประสทิธิภาพของบทบาทแต่มนัเป็นสิง่ส าคญัที่จะมสี่วนร่วมในพฤติกรรมของ
พลเมอืงในฐานะสมาชกิขององคก์าร 

การศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ ากัด จังหวัดสตูล 
อภปิรายผลไดด้งัต่อไปน้ี ดา้นความผกูพนัดา้นความรูส้กึ ดา้นความผกูพนัดา้นความต่อเนื่อง ดา้นความ
ผูกพนัดา้นบรรทดัฐานของสงัคม โดยความผูกพนัต่อสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล ดา้น
ความผูกพนัด้านความรู้สกึของพนักงานสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล เมื่อมผีู้กล่าวถงึ
สหกรณ์แห่งนี้ในทางเสยีหาย ท่านรบีชีแ้จงทนัท ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนุดษิฐ ์ฐานไชยกร, (2562). 
เชื่อมัน่ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์การเต็มใจและเสยีสละความสุขส่วนตวัเพื่อเป้าหมายและ
ต้องการที่จะด ารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชกิขององค์การ ด้านความผูกพนัด้านความต่อเนื่องของพนักงาน
สหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล มคีวามพร้อมเสมอทีจ่ะท าทุกอย่างเพื่อความก้าวหน้าของ
สหกรณ์แห่งนี้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Života Radosavljević, Vesna Ćilerdžić, Milan Dragić, 
(2017). ต้นเหตุของความแตกต่างในระดบัของความมุ่งมัน่ กบัการประมาณระดบัศกัยภาพส่วนบุคคล  
ด้านความผูกพนัด้านบรรทดัฐานของสงัคมของพนักงานสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล 
รู้สกึยนิดทีี่ได้ท างานกบัสหกรณ์แห่งนี้ สอดคล้องกบังานวจิยัของ Hashempour et al., (2018). ความ
ผูกพนัต่อองคก์าร ทัง้ความผูกพนัคา้นความรูส้กึ ความรูส้กึคา้นการคงอยู่ และความผูกพนัคา้นบรรทดั
ฐาน ความผกูพนัดา้นความรูส้กึ ความสมัพนัธก์นั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และเมื่อท าการ
ทดสอบโดยทดสอบสมมติฐานด้วยการวเิคราะห์การถดถอยแบบง่าย สอดคล้องกบังานวจิยัของ M. 
Masud R. Khan, (2018). ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และความพงึพอใจในงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรเผยแพร่ขอ้มูลงานวจิยัเรื่อง การพฒันาคุณภาพชวีติบุคลากรในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ที่
ส่งผลต่อความผูกพนัของสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล อาจมกีารก ากบัตดิตามงาน และ
อ านวยความสะดวกและการท างานที่บ้านให้มีมาตรฐานงานใกล้เคียงกับที่ท างาน เช่น การเตรียม
เอกสารงานผ่านระบบออนไลน์ 

2. ควรเสนอต่อผูบ้รหิาร อาท ิการปกป้ององคก์ารจากการตื่นตระหนกของพนักงาน เช่น ข่าว
ลอื เพือ่ไม่ใหอ้งคก์ารเกดิความเสยีหาย ตอ้งเตรยีมความพรอ้มในการปรบัเปลีย่นวถิชีวีติ วฒันธรรมการ
ท างานไปดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะการศึกษาต่อไปในอนาคต 
 

1. ส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ได้ศกึษาการพฒันาคุณภาพชวีติบุคลากรในช่วงวกิฤตโควดิ -19 ที่
ส่งผลต่อความผูกพนัของสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไปจงึ
ควรศกึษาถงึการเตรยีมความพรอ้มของพนักงานอาจท าใหเ้กดิความสบัสนและการบรรเทาของการดแูล
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ของระบบการจดัการที ่รวมทัง้การรายงานก าลงัพลของพนักงานหน่วยงานตนเอง ก ากบัตดิตามต้องมี
การรายงานทุกระยะ 

2. ส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ไดศ้กึษาเฉพาะสหกรณ์อสิลามอบินูเอาฟ จ ากดั จงัหวดัสตูล ดงันัน้
ในการศึกษาครัง้ต่อไปจึงควรศึกษาอตัราก าลงัในปัจจุบนั การปรบัขนาดองค์การ โครงสร้าง การจดั
ระบบงานขององคก์าร จงึต้องมกีารท างานแบบบูรณาการร่วมกบัเทคโนโลย ีการดูแลองคก์าร และการ
ดแูลสวสัดกิารของบุคคล 
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