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54601749: สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
คําสําคัญ: การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต / ความสุขในการทํางาน / 
            คุณภาพชีวิตการทํางาน/ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

แสงเพ็ญ คุณภัทรสกุล: อิทธิพลของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตที่มีตอความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ. 140 หนา. 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถปุระสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดําเนินชีวิต ความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ศึกษา
อิทธิพลของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตที่มีตอความสุขในการทํางานและ
อิทธิพลของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตท่ีมีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ศึกษาอิทธิพลของความสุขในการทํางานที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางานและอิทธิพลของความสุขในการ
ทํางานที่มีตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีตอประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใชแบบสอบถามจํานวน 185 ชุด เปน
เครื่องมือในการศึกษาวิจัยซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.659-0.851 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอย
ละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และทดสอบสมมติฐานการวิเคราะหความ
ถดถอยอยางงายและแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา 

1. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ความสุขในการทํางาน 
คุณภาพชีวิตการทํางาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก   

2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตนเอง ดานเงื่อนไขความรู และ
ดานเงื่อนไขคุณธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิตดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตนเอง ดาน
เงื่อนไขความรู และดานเงื่อนไขคุณธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ความสุขในการทํางาน
มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางานและความสุขในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

3. ผลจากการศึกษาน้ีจะเปนประโยชนตอผูบริหารในการนําขอมูลไปใชวางแผนใหการ
สนับสนุนดานตางๆ และยังเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยผลักดันองคกรใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายอยางยั่งยืนใน
ที่สุดรวมทั้งขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้จะเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพิสูจนวาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสามารถนําไปปฏิบัติ ปรับใชในการดําเนินชีวิตไดทุกคน ทุกระดับ 
ทุกบริบท และทุกสาขาอาชีพไมเวนแมแตในภาคเอกชน ใหผานวิกฤตนานาท้ังการเมือง เศรษฐกิจไปไดอยาง
สมดุล มั่นคง ยั่งยืน ซึ่งเทากับเปนการเผยแพรแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอีกทางหน่ึง 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ลายมือชื่อนักศึกษา............................................................                             ปการศึกษา 2557 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ......................................................... 
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54601749: MAJOR: PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT 
KEY WORD: THE APPLICATION OF SELF-SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY/WORK’S   
                  HAPPINESS/QUALITY OF WORKING LIFE/WORK’S EFFECTIVENESS. 

SANGPEN KUNPATARASAKUL: THE INFLUENCE OF APPLICATION OF SELF-SUFFCIENCY 
ECONOMY PHILOSOPHY TO THE WAY OF LIFE AND WORKING HAPPINESS , QUALITY OF WORKING 
LIFE AND WORKING EFFECTIVENESS OF EMPLOYEES IN THE BATHROOM DESIGN COMPANY 
LIMITED. THESIS ADVISOR: ASST.PROF.VIROJ  JADESADALUG, Ph.D. 140 pp. 

This research aims to study 1) the application of Self-Sufficiency Economy Philosophy 
to the way of life, work’ s happiness, quality of working life, and work’ s effectiveness. 2) the influence 
of the application of Self-Sufficiency Economy  Philosophy on work’ s happiness and on the quality 
of working life 3) the influence of work’ s happiness on quality of working life and on work’ s 
effectiveness 4) the influence of quality of working life on work’s effectiveness in case of 185 
employees working at The Bathroom Design Company Ltd. , This research study is a quantity 
research. 5 key informants and 185 questionnaires used as research instruments, which had a 
reliability level of 0.659-0.851. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, correlation, hypothesis testing by analyzing of simple regression and multiple. The research 
found that: 

The results show that the employees application of Self-Sufficiency Economy 
Philosophy in the lifestyle, work’s happiness, quality of working life, and work’ s effectiveness are at 
high level.  

The hypothesis tests find that 1) the applications of Self-Sufficiency Economy 
Philosophy on the moderation,rationableness, self-immunity, condition of knowledge, and condition 
of morality, have a positive influence on work’ s happiness. 2) the applications of Self-Sufficiency 
Economy Philosophy on the modesty, rationality, self-immunity, condition of knowledge, and 
condition of moral, have a positive influence on working lives. 3) the work’ s happinesses have a 
positive influence on the quality of working lives and on work’ s effectiveness 4) the quality of 
working lives have a positive influence on work’ s effectiveness.  

The results from this study will be useful for the administrator to use for planning, it can 
be used as the factor to activate the organization to achieve its goals in the most sustainable, as well 
as this results can be proved that His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Self-Sufficiency Economy 
Philosophy can be applied into the way of life at all levels, all contexts and all field of work  even in 
the private sector to salvage both political and economic crisis in balanced, secured and sustainable 
way. Moreover, this is the way to disseminate King Bhumibol’ s Self-Sufficiency Economy Philosophy. 
Program of Public and Private Management                 Graduate School, Silpakorn University 
Student’s signature…………………………….                                       Academic Year 2014 
Thesis Advisor’s signature………........................  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน
เจษฎาลักษณ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดสละเวลาอันมีคา ใหคําปรึกษา ชวยเหลือและให
คําแนะนําที่มีคุณคา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆจนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความ
ครบถวนสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล ที่กรุณาสละเวลาเปนประธาน
กรรมการวิทยานิพนธ ใหคําชี้แนะ แนะนํา ชวยเหลือ ตลอดจนแกไขปรับปรุงเนื้อหา อาจารย ดร.
พิมพาภรณ พ่ึงบุญพานิชย ที่กรุณารับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่ไดใหแนวทางและคําแนะนํา
อันเปนประโยชนในการวิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณอาจารยวสันต บุญเกิด ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิสถาบันพัฒนาการ
ชลประทาน กรมชลประทาน อาจารย ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพฯ อาจารยวันชัย เจือบุญ  ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
ตลอดจนความถูกตองของภาษา เนื้อหา และใหคําแนะนําแกผูวิจัย จนวิทยานิพนธสําเร็จไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในภาควิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดประสาทวิชาความรู ตลอดจนถายทอดประสบการณที่ดี
แกผูวิจัย 

ขอขอบพระคุณคุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร และผูบริหารของบริษัทบาธรูมดีไซน 
จํากัด ที่กรุณาอนุญาตใหผูวิจัยเก็บขอมูลเพ่ือทดลองเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอมูล รวมทั้งความ
กรุณาดานอ่ืนๆ ตลอดจนบุคลากรและผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่กรุณาเสียสละเวลาใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ 

ขอขอบคุณคุณณัฎฐา ระกําพล ที่กระตุนใหผูวิจัยมีไฟและเปนกําลังใจในการเรียนรูอีกครั้ง
หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาเปนเวลานาน ขอขอบคุณเพ่ือนรวมรุนทุกทานที่ใหความ
ชวยเหลือกัน และขอขอบคุณทุกทานที่ไมไดกลาวนามในที่นี้ ซึ่งผูวิจัยถือวาทุกทานไดใชความ
ชวยเหลือกับผูวิจัยเปนอยางดีมาโดยตลอดจนสําเร็จการศึกษา 

สุดทายผูวิจัยใครกราบขอบพระคุณคุณแมที่ใหความรัก ความหวงใย และสนับสนุน
สงเสริมในทุกๆดาน จนทําใหผู วิจัยสามารถจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี 
คุณประโยชนที่ไดรับจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณที่ไดอบรมส่ังสอน 
ชี้แนะแนวทางท่ีดีและมีคุณคาตลอดมา  
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