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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มีว ตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน
สหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล และ 2) เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรในช่วง
วิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานสหกรณ์อิสลามอิบนู เอาฟ จากัด จังหวัดสตูล เป็ นการ
ศึกษาวิจยั เชิงปริมาณโดยการสุ่มอย่างง่ายกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงานสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด
จังหวัดสตูล มีสาขาทัง้ หมด 10 สาขา กับ 4 หน่วยธุรกิจมีจานวนพนักงานทัง้ หมด 160 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมัน่ .95 และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้วธิ กี ารหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่วน
บุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม การพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทีส่ ่งผลต่อความผูกพัน
ของสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามเป็ น
เพศชาย อายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทีง่ าน
สหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล อายุงาน 5-10 ปี และรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ความ
คิดเห็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทัง้ หมด ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนในการทางานที่เพียงพอและเป็ นธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางานทีป่ ลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้านโอกาสพัฒนาตนเอง ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในการท
่
างาน
ด้านการบูรณาการทางสังคมและการทางานร่วมกัน ด้านสิทธิของพนักงานและธรรมนูญในองค์การ ด้านความ
สมดุลระหว่างการทางานกับชีวติ ส่วนตัว และด้านลักษณะงานทีม่ สี ว่ นร่วมทางสังคม ส่วนภาพรวมความผูกพัน
ต่อสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: การพัฒนา คุณภาพชีวติ บุคลากร วิกฤตโควิด-19 ความผูกพัน สหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด
จังหวัดสตูล
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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
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาองค์การให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิ ผลในองค์การนัน้ สิง่ สาคัญคือการพัฒนา
มนุ ษย์ มนุ ษย์ถอื เป็ นทรัพยากรที่มคี วามสาคัญอย่างยิง่ สาหรับองค์การตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ตลอด
หลายทศวรรษที่ผ่านมาจึงเห็นได้ว่ามีงานวิจยั จานวนมากได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ รวมถึงการรักษาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพให้คงอยู่กบั องค์การ เพื่อประโยชน์
ในการบริห ารจัด การองค์ก ารให้มีป ระสิทธิภ าพ และเพื่อ พัฒนาองค์ก ารให้ป ระสบผลส าเร็จ และมี
ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจ ภายใต้ส ภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา (วาณิชญา มานิสสรณ, 2558).
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อนันต์ชยั คงจันทร์, (2557). การเลือกจ้างบุคลากรที่มปี ระสิทธิภาพเพื่อมาร่วมเป็ นกาลังใน
การขับเคลื่อนองค์การนัน้ องค์การจาเป็ นต้องทุ่มงบประมาณและสูญเสียเวลาไม่น้อยในขัน้ ตอนการสรร
หาและคัดเลือ กต่างๆ เพื่อ ให้ไ ด้บุค ลากรที่มีค วามสามารถและมีคุ ณสมบัติต รงตามความต้อ งกา รที่
องค์ก ารมองหาอยู่ อาทิ ค่ าใช้จ่ายในการโฆษณาค่ าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทจัดหางาน ค่ าใช้จ่ายใน
ขัน้ ตอนการติดต่อ ผู้ส มัค รงาน ค่าใช้จ่ายที่ใ ช้ใ นการสัมภาษณ์ หรือทดสอบผู้ส มัค ร ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ในขัน้ ตอนการคัดเลือกพนักงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนและอบรมพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถของบุคคลากร เพื่อเพิม่ พูนทักษะ และประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรให้มี
ผลการปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามทีอ่ งค์การคาดหวังไว้
ฉัตรชัย ชุมวงศ์, (2554). คุณภาพของงานลดน้อยลง หรือองค์การใดที่พนักงานมีระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคลากรที่ดี จะส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทางาน เสริมสร้าง
ขวัญกาลังใจส่งผลให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทางานเพิม่ ขึน้ ผลผลิตขององค์การเพิม่ ขึน้ ช่วยลด
ความเครียด หรือการเจ็บป่ วยเนื่องจากการทางานช่วยเพิม่ ภาพลักษณ์ขององค์การ อีกทัง้ ยังลดอัตรา
การขาดงาน และการลาออกของพนักงานโดยเฉพาะพนักงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้อกี ด้วย อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคคลากรอาจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดขึน้ อยู่กบั ลักษณะขององค์การและ
ความคาดหวังของคนในองค์การทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ ปั จจุบนั การพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรนับเป็ นอีก
ปั จจัยหนึ่งทีอ่ งค์การและหน่วยงานต่างๆ หันมาให้ความสนใจและให้ความสาคัญมากยิง่ ขึน้
นนทษิต ติญาณวัฒน์, (2559). การพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรได้อย่างเป็ นทีน่ ่าพึงพอใจ ก็จะ
ส่ง ผลให้พ นัก งานเกิด ทัศ นคติท่ีดีต่ อ องค์ก าร และเสริม สร้า งขวัญ และก าลัง ใจในการท างานให้กับ
พนัก งาน การพัฒนาคุ ณ ภาพชีว ิต บุค ลากรนับว่าเป็ นเสมือ นเกราะป้ อ งกันไม่ใ ห้พนักงานเกิด ความ
ต้องการทีจ่ ะตีตนออกห่างจากองค์การ และยังมีความสาคัญโดยเป็ นส่วนหนึ่งทีส่ ่งผลต่อควาผูกพัน ช่วย
เพิม่ คุณภาพและปริมาณของผลผลิต ช่วยให้พ นักงานเกิดความพึงพอใจในงาน และมีความทุ่มเทมุ่งมัน่
ในการทางาน ส่งผลให้องค์การมีประสิทธิภาพและพนักงานมีความตัง้ ใจคงอยู่กบั องค์การมากขึ้น และ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรยังพบว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ในแง่
ของความตัง้ ใจที่จะคงอยู่ ความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ และการทาให้พนักงานเกิดทัศนคติเชิง
บวกต่อการทางานในองค์การ
ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ ,ปิ ยะกมล มหิวรรณ (2563). การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) โดยได้ดาเนินการทุกมาตรการอย่างเข้มงวด การได้รบั ความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงจึงมี
ความจาเป็ นต่อการวางแผนและพัฒนาคุณภาพชีวติ ในการทางานให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อ มที่มี
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว มีความพร้อมทีจ่ ะนาพาองค์การไปสูค่ วามสาเร็จ เกิดวัฒนธรรมองค์การที่
ดี เกิดขวัญกาลังใจ เกิดผลดีในทางจิตวิทยา และสภาพแวดล้อมในการทางานภายในองค์การต่อ ไป
นอกจากการพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรแล้ว ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment)
นับว่าเป็ นอีกหนึ่งตัวแปรที่น่าสนใจ การที่พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การนัน้ จะช่วยให้พนักงาน
รูส้ กึ พึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนี้ ปั ญหาทางสังคมซึ่งเป็ นปั ญหาสาคัญทีเ่ ริม่ พบมากขึ้น หลาย
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หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนมีมาตรการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาเพื่อไม่ให้ทวีความรุนแรง
มากขึน้
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั ต้องการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรในช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด ซึ่ง ผูว้ จิ ยั เห็นว่ามีความสาคัญและ
องค์การสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างและเพิม่ พูนให้พนักงานไห้มคี ุณภาพ มีความสามารถ
เกิดความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์การ รวมถึงเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการพัฒนาในการบริหาร
ทรัพยากรมนุ ษ ย์ เพื่อลดปั ญหาการลาออกของพนักงาน และทาให้ พนักงานเกิดความจงรักภัก ดีต่อ
องค์ก าร มีค วามกระตือ รือ ร้นในการท างาน ตลอดจนเสริม สร้างคุ ณ ภาพชีว ิต การท างาน ปรับ ปรุ ง
ศักยภาพในการดูแลพนักงาน และส่งผลไห้บรรลุเป้ าหมายความสาเร็จขององค์การต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพัน ของพนักงานสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ
จากัด จังหวัดสตูล
2. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรในช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันของพนักงานสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ปั จจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อการรับรูต้ ่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่างกัน
2. การรับรูด้ า้ นการสือ่ สารทีต่ ่างกันมีผลต่อทัศนคติต่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่างกัน
3. ปั จจัยส่วนบุคคลทีต่ ่างกันมีผลต่อทัศนคติต่อสานักงานตรวจเงินแผ่นดินต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครัง้ นี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากร
ในช่วงวิกฤตโควิด-19ได้แก่ ค่าตอบแทนในการทางานที่เพียงพอและเป็ นธรรม สภาพแวดล้อมในการ
ทางานทีป่ ลอดภัยและถูกสุขลักษณะ โอกาสพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าและความมันคงในการท
่
างาน
การบูรณาการทางสังคม สิทธิของพนักงาน/ธรรมนูญในองค์การ ความสมดุลระหว่างการทางานกับชีวติ
ส่วนตัว ลักษณะงานทีม่ สี ่วนรวมทางสังคม และความผูกพันของสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด ได้แก่
ความผูกพันด้านความรูส้ กึ ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง ความผูกพันด้านบรรทัดฐานของสังคม
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาทาการวิจยั ครัง้ นี้คอื
พนักงานสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล มีสาขาทัง้ หมด 10 สาขา กับหน่วยธุรกิจ 4 หน่วย
ธุรกิจ มีจานวน 160 คน (ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ สหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด, 2564)
3. ขอบเขตด้านตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ตัว แปรอิส ระ (Independent Variables) ปั จ จัย ส่ว นบุ ค คล เป็ น ส่ว นส าคัญ ที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
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ระยะเวลาการทางานในองค์การ ระดับเงินเดือน และการพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรในช่วงวิกฤตโควิด 19ได้แก่ค่าตอบแทนในการทางานทีเ่ พียงพอและเป็ นธรรม สภาพแวดล้อมในการทางานทีป่ ลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะ โอกาสพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าและความมันคงในการท
่
างาน การบูรณาการทาง
สังคม สิทธิของพนัก งาน/ธรรมนู ญ ในองค์การ ความสมดุล ระหว่างการทางานกับชีว ิต ส่ว นตัว ด้าน
ลักษณะงานทีม่ สี ว่ นรวมทางสังคม
ตัว แปรตาม (Dependent Variables) ที่ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ของพนั ก งานสหกรณ์
อิสลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล ได้แก่ ความผูกพันด้านความรูส้ กึ ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง
และความผูกพันด้านบรรทัดฐานของสังคม อัลเลน และ เมเยอร์ (Allen & Meyer, 1990)
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2564
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
(Schiffman and Wisenblit, (2015). อ้างถึงใน นภาวรรณ คณานุ รกั ษ์ , 2555) ศึกษาลักษณะ
ทางด้านประชากรศาสตร์ เป็ นความหลากหลายด้านภูมหิ ลังของบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางานในองค์การ และระดับเงินเดือน เป็ นต้น
แนวคิ ดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
Richard E.Walton, (1975). การพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากร (Quality of Working Life) ถือ
ว่ า เป็ นสิ่ง ที่ส าคัญ อย่ า งยิ่ง เพราะคนเป็ นทรัพ ยากรที่ มีค่ า และมีค วามส าคัญ ต่ อ องค์ ก าร ดัง นั ้น
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ทางานต้องมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการทางาน คือ ทาให้
ผู้ปฏิบตั งิ านมีรู้สกึ ที่ดตี ่องาน มีความมังคง
่ ทาให้เกิดความสุข โดยจะส่งผลดีทงั ้ ตัวบุคคลและองค์การ
ได้แก่ ค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมในการทางาน การพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าในอาชีพ การบูรณา
การ (Integral Theory) สิทธิสว่ นบุคคล ความสมดุลชีวติ ในการทางาน และการมีสว่ นรวมทางสังคม
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับค่าตอบแทน
กัลยาณี คูณมี, (2554). ได้ให้ความหมายทฤษฎีค่าตอบแทนทีย่ ุตธิ รรม (the just price wage)
แนวคิดทีว่ ่าค่าตอบแทนซึ่งสามารถช่วยให้ผทู้ างานดารงชีวติ อยู่ได้อย่างเหมาะสมใกล้เคียงกับลักษณะ
ของงานทีท่ าอยู่ หรืออยู่ในระดับเดียวกันกับระดับขัน้ ฐานะทีเ่ ขาดารงชีพอยู่
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน
อริสา เลาหไกวิลธรรม, (2539) ได้ให้ความหมายสภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึง สิง่ ต่าง
ๆ ที่อ ยู่ล้อ มรอบตัว พนัก งานในขณะที่ทางาน เช่น หัว หน้ าผู้ค วบคุ มงาน เพื่อ นร่ว มงาน เครื่อ งจักร
เครื่องกล เครื่องมือ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ อากาศทีห่ ายใจ แสงสว่าง เสียง ความสันสะเทื
่
อน รังสี ความ
ร้อน ความเย็น การถ่ายเทอากาศ ก๊าซ ไอสาร ฝุ่น ควัน ละออง และสารเคมีอ่นื ๆ
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แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
Peterson, R. B. & Tracy, L. (1979). ได้ให้ความหมายของการพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการใน
การเพิม่ พูนความรู้ ความชานาญ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยมความสามารถของบุคคล ตลอดจนการให้แนวคิดใหม่
ในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความก้าวหน้ าในอาชีพ
นฤมล นิราทร, (2543). ได้ให้ความหมายความก้าวหน้าในอาชีพงาน (Career Progression)
ความก้าวหน้าในอาชีพงานหมายรวมถึงการเปลีย่ นแปลงในบทบาทการทางาน ซึ่งจะให้ผลตอบแทนทัง้
ด้านจิตวิทยา หรือผลตอบแทนทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง กับการทางานการเปลีย่ นแปลงต่างๆเหล่านี้จงึ รวมถึง
การเปลีย่ นแปลงทีก่ ่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบูรณาการ (Integral Theory)
Erbisch, Meserve, Pamela Sue, (2004). ทฤษฎีบูรณาการยังแสดงให้เ ห็นว่าองค์รวมของ
ความจริงและทุกสิง่ ทีด่ ารงอยู่ในจักรวาลนัน้ สามารถพิจารณาอย่างแยกแยะได้ 4 ด้าน เรียกว่า จตุรภาค
แห่ ง อภิจ ัก รวาล (The Four Quadrants of the Kosmos) ได้แ ก่ ความเป็ น นามธรรมและความเป็ น
รูปธรรมทีม่ อี ยู่ทงั ้ ในบุคคลและกลุ่มชน เมื่อพิจารณาองค์รวมของมนุษย์
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับสิ ทธิ ส่วนบุคคล
กิจ จา เกิน สกุ ล , (2554). ได้ ใ ห้ ค วามหมาย สิท ธิส่ ว นบุ ค คลเป็ นแนวคิด ปั จ เจกซนนิ ย ม
(individualism) ที่มรี ากฐานทางความคิดการดารงชีวติ ของมนุ ษ ย์จะต้อ งลอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติ เพราะมีความเชื่อว่ามนุษย์ในภาวะธรรมชาตินนั ้ สมบูรณ์เป็ นอุดมคติทส่ี ูงส่ง มนุษย์บรรลุภาวะ
ธรรมชาติได้จะต้องมีความเป็ นตัวของตัวเอง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสมดุลชีวิตในการทางาน
Yoder, Dale. (1982). ให้ความหมายไว้ว่า ความสมดุลระหว่างชีวติ และการทางาน คือ การมี
การรบกวนกันระหว่างชีวติ ด้านการทางานและชีวติ ที่นอกเหนือจากการทางานอยู่ในระดับต่าเช่น ชีวติ
ครอบครัว ชีวติ ส่วนตัว และสังคม มีการเกือ้ หนุนกันระหว่างชีวติ ด้านการทางานและชีวติ ทีน่ อกเหนื อจาก
การทางานอยู่ในระดับสูง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนรวมทางสังคม
Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. (1980). ให้ความหมายไว้ว่า ระบบในเรื่องของประเด็นสาคัญ
โดยเขาได้มกี ารนาเอากระบวนการมีส่วนร่วมจากนักวิชาการทัง้ หลายมาประมวลเป็ นแนวคิดหลัก และ
ได้จาแนก ขัน้ ที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ขัน้ ที่ 2 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ขัน้ ที่ 3 การมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และขัน้ ที่ 4 การมีสว่ นร่วมในการประเมินผล
แนวคิ ดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
Saeed, I., Waseem, M., Sikander, S., & Rizwan, M. (2014). ได้ให้ความหมายความผูกพัน
ต่อองค์การว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็ นระดับซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยึดเหนี่ยวของบุคคล และความ
ต้องการทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในกิจกรรมขององค์การ ได้แก่ ความผูกพันด้านความรูส้ กึ ความผูกพันด้านความ
ต่อเนื่อง และความผูกพันด้านบรรทัดฐานของสังคม อัลเลน และ เมเยอร์
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ระบบสหกรณ์อิสลาม
สหกรณ์อสิ ลามหมายถึงคณะบุคคลซึ่งร่วมกันดาเนินกิจการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
ซึ่ ง กัน และกัน ตามหลัก การของศาสนาอิส ลามหลัก การด าเนิ น กิจ การของสหกรณ์ อิส ลามโดยมี
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์เพื่อบรรเทาผลกระทบที่
เกิดขึ้น เช่น อัคคีภยั ความเสียหายทางทรัพย์สนิ หรือกรณีเจ็บป่ วย เป็ นต้น ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าว
สอดคล้อ งกับ หลัก ค าสอนของอิส ลามดัง ที่มีร ะบุ ใ นคัม ภีร์อ ัล กุ ร อาน ความว่ า และสูเ จ้า ทัง้ หลายจง
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ในสิง่ ดีงามและความยาเกรง (การเงินอิสลาม, 2564).
วิ กฤตโควิ ด-19
คณะแพทยศาสตร์ศิริร าชพยาบาล. ศู น ย์ก ารแพทย์ก าญจนาภิเ ษก มหาวิท ยาลัย มหิดล ,
(2564). โรคโควิด 19 คือ โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ซ่งึ เกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดทีม่ กี ารค้นพบล่าสุด โดยไวรัส
และโรคอุบตั ใิ หม่ชนิดนี้ ไม่เป็ นที่รู้จกั เลยก่อนที่จะมีการระบาดในประเทศจีน เมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี
ค.ศ.2019 ขณะนี้โรคโควิด 19 มีก ารระบาดใหญ่ เ ป็ นวงกว้างจนส่งผลกระทบเป็ นอย่ างมากในด้า น
สาธารณสุขและเศรษฐกิจของแทบทุกประเทศทัวโลกจนถึ
่
งปั จจุบนั
วิ ธีดาเนิ นการวิ ธีวิจยั
1. การออกแบบการวิ จยั
การศึ ก ษานี้ เ ป็ นการวิ จ ัย แบบไม่ ท ดลอง (Non-Experimental Design) เป็ นการวิจ ัย ที่ มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็ นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มกี ารจัดกระทา หรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบบวิจยั ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็ นการเก็บข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครัง้ เดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทา
การเก็บรวบรวมข้อมูล และนาไปไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารวิเคราะห์ทางสถิติ
2. ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกประชากรแบบเจาะจง คือ พนักงานสหกรณ์อสิ ลาม
อิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล มีสาขาทัง้ หมด 10 สาขา กับ 4 หน่วยธุรกิจมีจานวนพนักงานทัง้ หมด 160
คน (ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ สหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด, 2564).
3. เครื่องมือใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ใ นการเก็บรวบรวมข้อ มูลเป็ นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อศึกษาการรับรู้และ
ทัศนคติของประชาชนจังหวัดสงขลาทีม่ ตี ่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ย วกับ ปั จ จัย ส่ว นบุ ค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางานในองค์การ ระดับเงินเดือน โดยลักษณะคาถามเป็ น
แบบให้เลือกตอบ (Multiple Choice) ซึ่งมีจานวน 6 ข้อ ตอนที่ 2 แบบสอบถามทีเ่ กี่ยวกับการศึกษาการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรในช่วงวิกฤตโควิด-19ของสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล โดย
ข้อ ค าถามได้พ ฒ
ั นามาจากงานวิจยั ของ วาณิชญา มานิส สรณ (วาณิชญา มานิส สรณ, 2558). มีข้อ
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คาถาม 32 ข้อ โดยคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และตอนที่ 3 ส่วนที่
3 แบบสอบถามทีเ่ กี่ยวกับความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล
(Organizational Commitments) ได้พฒ
ั นามาจากงานวิจยั ของ อัลเลน และ เมเยอร์ (Allen & Meyer,
1990). มีขอ้ คาถาม 15 ข้อ ตามเกณฑ์ของลิเคิรต์ (Likert) ซึ่งกาหนดเกณฑ์การให้น้ าหนักคะแนนดังนี้
(ยุทธ พงษ์กยั วรรณ์, 2543).
5
หมายถึง
เห็นด้วยในระดับมากทีส่ ุด
4
หมายถึง
เห็นด้วยในระดับมาก
3
หมายถึง
เห็นด้วยในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
เห็นด้วยในระดับน้อย
1
หมายถึง
เห็นด้วยในระดับน้อยทีส่ ุด
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายเปิ ด
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อสร้างแบบสอบถาม นาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ เสนอ
ให้อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะ
5.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
นาแบบสอบถามเพื่อมาปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามสมบูรณ์ นาแบบสอบถามที่ปรับปรุง
ตามคาแนะนาของอาจารย์ท่ปี รึกษา เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 3 ท่าน โดยใช้สูตรของ IOC (ลัดดาวัลย์
เพชรโรจนิ,์ อัจรา ชานิประศาสน์ , 2547). IOC = R N เมื่อ IOC แทนดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence) เกณฑ์การแปลความหมาย มีดงั นี้ ค่า IOC ≥ .50 หมายความว่า คาถาม
นัน้ ตรงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ค่า IOC < .50 หมายความว่า คาถามนัน้ ไม่ตรงวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั ผลการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม มีค่าเฉลีย่ ของดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ได้เท่ากับ 0.896 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้เกณฑ์คุณภาพคือ สามารถยอมรับได้ทม่ี ากกว่า 0.50
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากตัวอย่างโดยมีขนั ้ ตอนในการ
ดาเนินการ ส่งแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง พร้อมทัง้ ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการทาวิจยั ตลอดจน
ลักษณะของแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันแล้วจึงทาการตอบ
แบบสอบถามโดยจะให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูก้ รอกแบบสอบถามด้วยตนเองเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป แจก
แบบสอบถามจานวน 160 ชุดได้กลับมาทัง้ หมด160 ชุด คิดเป็ น ร้อยละ 100
7. เทคนิ คการวิ เคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วจิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วจิ ยั ได้นาข้อมูลที่ได้มาทาการ
ประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ย งเบนมาตรฐานอธิบ ายคุ ณ ลัก ษณะตัว แปร สถิติเ ชิง อนุ ม าน ได้แ ก่ ค่ า t-test ค่ า f-test อธิบ าย
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรตามสมมติฐาน และค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ และสถิตทิ ใ่ี ช้ใน
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การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบง่าย (Simple Regression Analysis) และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ระยะเวลาการทางานในองค์การ
6. ระดับเงินเดือน

ตัวแปรตาม

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในช่วงวิ กฤตโควิ ด-19
1. ด้านค่าตอบแทนในการทางานทีเ่ พียงพอและเป็ นธรรม
2. ด้า นสภาพแวดล้อ มในการท างานที่ป ลอดภัย และถู ก
สุขลักษณะ
3. ด้านโอกาสพัฒนาตนเอง
4. ด้านความก้าวหน้าและความมั ่นคงในการทางาน
5. ด้านการบูรณาการทางสังคม
6. ด้านสิทธิของพนักงาน/ธรรมนูญในองค์การ
7. ด้านความสมดุลระหว่างการทางานกับชีวติ ส่วนตัว
8. ด้านลักษณะงานทีม่ สี ่วนรวมทางสังคม
(Richard E.Walton, 1975).

ความผูกพันของสหกรณ์อิสลามอิ บนู
เอาฟ จากัด จังหวัดสตูล
1. ความผูกพันด้านความรูส้ กึ
2. ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง
3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐานของสังคม
อัลเลน และ เมเยอร์
(Allen & Meyer, 1990).

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทีง่ านสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล
อายุงาน 5-10 ปี และรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่
ส่งผลต่อ ความผูก พันของสหกรณ์ อิสลามอิบนู เ อาฟ จากัด จังหวัดสตูล จากการศึกษาพบว่า ความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรในช่วงวิกฤตโควิด -19 ของสหกรณ์อสิ ลามอิบนู เอาฟ
จากัด จังหวัดสตูล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพัน
ของสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูลที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานสหกรณ์อิสลาม
อิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล แต่ละด้าน ด้านค่าตอบแทนในการทางานทีเ่ พียงพอและเป็ นธรรม อยู่ใน
ระดับมาก ค่าตอบแทนที่ท่านได้รบั มีความเหมาะสมและยุติธรรมกับตาแหน่ งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านสภาพแวดล้อ มในการทางานที่ปลอดภัยและถู กสุ ขลักษณะ อยู่ใ นระดับมาก อุปกรณ์ เ ครื่อ งมือ
เครื่องใช้ในการทางานมีอย่างเพียงพอและเหมาะสม ด้านโอกาสพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับมาก ท่านได้ใช้
ความรูค้ วามสามารถและทักษะที่มใี นการทางานอย่างเต็มที่ ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในการ
่
ทางาน อยู่ในระดับมาก สหกรณ์ของท่านสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทีม่ คี วามใฝ่ รเู้ ปิ ดโอกาส
ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ ด้านการบูรณาการทางสังคมและการทางานร่วมกัน อยู่ในระดับมาก เมื่อ
เกิดปั ญหาท่านสามารถขอคาปรึกษาจากหัวหน้าหรือ เพื่อนร่วมงานได้เสมอ ด้านสิทธิของพนักงานและ
ธรรมนูญในองค์การ อยู่ในระดับมาก ท่านมีอสิ ระในการแสดงความคิดเห็นด้านการปฏิบตั งิ านต่อหัวหน้า
งาน ด้านความสมดุลระหว่างการทางานกับชีวติ ส่วนตัว อยู่ในระดับมาก ท่านสามารถจัดแบ่งเวลาเพื่อ
การพักผ่อนส่วนตัวและดูแลสุขภาพอย่า งเหมาะสม ด้านลักษณะงานทีม่ สี ่วนร่วมทางสังคม อยู่ในระดับ
มาก ท่านมีความรูส้ กึ ภูมใิ จในสหกรณ์ของตนเองที่มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการช่วยเหลือเด็ก
กาพร้าและคนยากจน
ผลการวิเคราะห์ความผูกพันของสหกรณ์อิสลามอิบนู เอาฟ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความ
ผูกพัน ด้านความผูกพันด้านความรู้สกึ อยู่ในระดับมาก เมื่อมีผู้กล่าวถึงสหกรณ์แห่งนี้ในทางเสียหาย
ท่านรีบชี้แจงทันที ความผูกพัน ด้านความผูกพันด้านความต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก มีความพร้อมเสมอ
ทีจ่ ะทาทุกอย่างเพือ่ ความก้าวหน้าของสหกรณ์แห่งนี้ ความผูกพัน ด้านความผูกพันด้านบรรทัดฐานของ
สังคม อยู่ในระดับมาก ท่านรูส้ กึ ยินดีทไ่ี ด้ทางานกับสหกรณ์แห่งนี้
ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 1. เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาการทางาน และระดับเงินเดือนทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันต่อสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ
จากัด จังหวัดสตูลที่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานทุกด้าน 05 และสมมติฐานที่ 2. ความผูกพันด้าน
ความรู้ ส ึ ก ความสัม พัน ธ์ ก ั น อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.05 และเมื่ อ ท าการทดสอบ
Multicollinearity สภาพแวดล้อ มในการท างานที่ป ลอดภัย และถู ก สุ ข ลัก ษณะ โอกาสพัฒ นาตนเอง
ความก้าวหน้าและความมันคงในการท
่
างาน และลักษณะงานทีม่ สี ว่ นร่วมทางสังคม
อภิ ปรายผล
ปั จจัยส่วนบุคคลทีส่ ่งผลต่อความผูกพันของพนักงานสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัด
สตูล อภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพ
สมรส ระดับการศึก ษาอยู่ใ นระดับปริญ ญาตรีหรือ เทียบเท่า ที่งานสหกรณ์ อิส ลามอิบนู เ อาฟ จากัด
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จังหวัดสตูล อายุงาน 5-10 ปี และรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรในช่วงวิกฤตโควิด -19 ของสหกรณ์อสิ ลามอิบนู เอาฟ จากัด จังหวัดสตูล
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ ณัฐวรรณ สาสิงห์ , (2562). ปั จจัยภูมิหลัง ของ
บุคลากรที่มผี ลต่อการพัฒนาคุ ณภาพชีวติ การทางานในองค์การบริหารส่ว นจังหวัดสมุทรสาคร การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั งิ านให้เพิม่ มากขึน้ พร้อมทัง้ สนับสนุนให้ศกึ ษาต่อเพือ่ เพิม่ พูนความรู้ทม่ี ี
อยู่ เพือ่ สามารถนามาใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษาระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรในช่วงวิกฤตโควิด -19 ทีส่ ่งผลต่อความผูกพัน
ของพนักงานสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล ด้านค่าตอบแทนในการทางานทีเ่ พียงพอและ
เป็ นธรรมของพนักงานสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล ได้รบั มีความเหมาะสมและยุตธิ รรม
กับตาแหน่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อินทิรา สมสกุล , (2562). การบริหารงาน
ระบบสวัส ดิก าร เงิน เดือ นและเงิน วิท ยฐานะ กองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญ สวัส ดิก ารเกี่ย วกั บการ
รักษาพยาบาลสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีความสัมพันธ์เชิงเหตุ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางานทีป่ ลอดภัยและถูกสุขลักษณะของพนักงานสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด
จังหวัดสตูล อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทางานมีอย่างเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ปิ ยพงษ์ สุเมตติกุล, (2557). การเสริมสร้างสุขภาวะในทีท่ างาน และ 12 กลยุทธ์ ด้านโอกาสพัฒนา
ตนเองของพนักงานสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล ได้ใช้ความรูค้ วามสามารถและทักษะที่
มีในการทางานอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์, จิดาภา ถิรศิรกิ ุล, (2561).
ระเบียบข้อบังคับในการบริหารงาน ตามหลักการประชาธิปไตย การพัฒนาบุคลากรในองค์การ การสร้าง
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกและพัฒนาชุมชนสังคมให้มชี วี ติ ความเป็ นอยู่ท่ดี ขี ้นึ ด้านความก้าวหน้า
และความมันคงในการท
่
างานของพนักงานสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ภูรภี ทั ร ห้วยหงส์ทอง, นัยนา เกิดวิชยั , สุรพล สุยะพรหม, (2562). ความสมดุลระหว่างงาน
กับชีวติ ส่วนตัว 7) ความปลอดภัยในการทางาน 8) ค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม ด้านการบูรณา
การทางสัง คมและการท างานร่ ว มกัน ของพนั ก งานสหกรณ์ อิส ลามอิบ นู เ อาฟ จ ากัด จัง หวัด สตู ล
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อภิสทิ ธิ ์ มันศั
่ กดิ ์, เรขา อรัญวงศ์, สาราญ มีแจ้ง, (2557). ความสอดคล้องของ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ ดั และมาตรการ/แนวทางในการพัฒนา มี
ความสอดคล้องกันในระดับมากถึงมากที่สุด และการประเมินในด้านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
ด้านสิทธิของพนักงานและธรรมนูญในองค์การของพนักงานสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กมลรัตน์ จิรวิเศษสกุล , (2561). คุณภาพชีวติ ในการทางานด้านความเป็ น
ประชาธิปไตยในการทางานมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการทางานมากที่สุด ด้านความสมดุล
ระหว่างการทางานกับชีวติ ส่วนตัวของพนักงานสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ โกวิทย์ พวงงาม, (2553). การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกในชุมชนและการสร้าง
วัฒนธรรมเอื้ออาทร การบริหารสัญญาจัดประโยชน์ทรัพย์สนิ ชุมชน ด้านลักษณะงานที่มสี ่วนร่วมทาง
สังคมของพนักงานสหกรณ์อสิ ลามอิบนู เอาฟ จากัด จังหวัดสตูล สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Maryam
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Rehman, (2012). เพิม่ ประสิทธิภาพของบทบาทแต่มนั เป็ นสิง่ สาคัญที่จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมของ
พลเมืองในฐานะสมาชิกขององค์การ
การศึก ษาระดับ ความผูก พัน ของพนัก งานสหกรณ์ อิส ลามอิบ นู เ อาฟ จ ากัด จัง หวัด สตู ล
อภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้ ด้านความผูกพันด้านความรูส้ กึ ด้านความผูกพันด้านความต่อเนื่ อง ด้านความ
ผูกพันด้านบรรทัดฐานของสังคม โดยความผูกพันต่อสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล ด้าน
ความผูกพันด้านความรู้สกึ ของพนักงานสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล เมื่อมีผู้กล่าวถึง
สหกรณ์แห่งนี้ในทางเสียหาย ท่านรีบชีแ้ จงทันที สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อนุดษิ ฐ์ ฐานไชยกร, (2562).
เชื่อมันยอมรั
่
บเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การเต็มใจและเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อเป้ าหมายและ
ต้องการที่จะดารงไว้ซ่งึ การเป็ นสมาชิกขององค์การ ด้านความผูกพันด้านความต่อเนื่องของพนักงาน
สหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล มีความพร้ อมเสมอทีจ่ ะทาทุกอย่างเพื่อความก้าวหน้าของ
สหกรณ์ แ ห่ ง นี้ สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ Života Radosavljević, Vesna Ćilerdžić, Milan Dragić,
(2017). ต้นเหตุของความแตกต่างในระดับของความมุ่งมัน่ กับการประมาณระดับศักยภาพส่วนบุคคล
ด้านความผูกพันด้านบรรทัดฐานของสังคมของพนักงานสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล
รู้สกึ ยินดีท่ไี ด้ทางานกับสหกรณ์แห่งนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hashempour et al., (2018). ความ
ผูกพันต่อองค์การ ทัง้ ความผูกพันค้านความรูส้ กึ ความรูส้ กึ ค้านการคงอยู่ และความผูกพันค้านบรรทัด
ฐาน ความผูกพันด้านความรูส้ กึ ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และเมื่อทาการ
ทดสอบโดยทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบง่าย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ M.
Masud R. Khan, (2018). ปั จจัยด้านการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และความพึงพอใจในงาน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเผยแพร่ขอ้ มูลงานวิจยั เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรในช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่
ส่งผลต่อความผูกพันของสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล อาจมีการกากับติดตามงาน และ
อ านวยความสะดวกและการทางานที่บ้านให้มีมาตรฐานงานใกล้เ คียงกับที่ทางาน เช่น การเตรียม
เอกสารงานผ่านระบบออนไลน์
2. ควรเสนอต่อผูบ้ ริหาร อาทิ การปกป้ ององค์การจากการตื่นตระหนกของพนักงาน เช่น ข่าว
ลือ เพือ่ ไม่ให้องค์การเกิดความเสียหาย ต้องเตรียมความพร้อมในการปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ วัฒนธรรมการ
ทางานไปด้วย
ข้อเสนอแนะการศึกษาต่อไปในอนาคต
1. สาหรับการศึกษาครัง้ นี้ได้ศกึ ษาการพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรในช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่
ส่งผลต่อความผูกพันของสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปจึง
ควรศึกษาถึงการเตรียมความพร้อมของพนักงานอาจทาให้เกิดความสับสนและการบรรเทาของการดูแล
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ของระบบการจัดการที่ รวมทัง้ การรายงานกาลังพลของพนักงานหน่วยงานตนเอง กากับติดตามต้องมี
การรายงานทุกระยะ
2. สาหรับการศึกษาครัง้ นี้ได้ศกึ ษาเฉพาะสหกรณ์อสิ ลามอิบนูเอาฟ จากัด จังหวัดสตูล ดังนัน้
ในการศึกษาครัง้ ต่อไปจึงควรศึกษาอัตรากาลังในปั จจุบนั การปรับขนาดองค์การ โครงสร้าง การจัด
ระบบงานขององค์การ จึงต้องมีการทางานแบบบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี การดูแลองค์การ และการ
ดูแลสวัสดิการของบุคคล
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