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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 
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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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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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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงพระราชทาน

นับตั้งแตป 2517 เปนตนมา พบวาพระองคไดทรงเนนย้ําแนวทางการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของการ
พ่ึงตนเอง  ความพอมีพอกิน พอมีพอใช การรูจักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุมีผล การ
สรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง และทรงเตือนสติประชาชนชาวไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนา
ตามลําดับข้ันตอนที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีคุณธรรมในการดํารงชีวิต ซึ่งท้ังหมดน้ีเปน 
ที่รู กันภายใตคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงอาจกลาวไดว าเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกประชาชนชาวไทย
มานานกวา 30 ปตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ   

หลังจากชวงวิกฤติการณทางเศรษฐกิจของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง 
เนนย้ําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนปรัชญาในการแกไขและพัฒนาประเทศใหรอดพนจากภาวะ
วิกฤติ โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการตอบสนอง หลายหนวยงานนอมนําแนวพระราช
ดํารัสสูการปฏิบัติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดอัญเชิญ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 
(2550-2554) เพ่ือเปนแนวทางกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายในการพัฒนาประเทศตอเนื่อง 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (2540-2544) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (2545-2549) ควบคูกับการพัฒนาแบบบูรณาการที่มี “คนเปนศูนยกลาง 
ในการพัฒนา” โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาทั้งดานตัวคน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพ่ือ
มุงสูความสมดุลแบบองครวม รวมทั้งเตรียมความพรอมของคนและระบบใหมีภูมิคุมกัน พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีการใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอเนื่อง
มาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบันคือฉบับที่ 11 (2555-2559) ในปจจุบัน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการเผยแพรจนเปนท่ีรับรูในหลายประเทศและยอมรับกัน  
อยางกวางขวางในแวดวงของนักวิชาการดานการพัฒนา จากการประชุมของสหประชาชาติที่เมืองริโอ
เดอจาเนโร ประเทศบราซิล ไดมีมติวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดของการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ที่ประเทศตางๆ ควรนําไปประยุกตใชในการพัฒนาประเทศของตน โดยมีหลักการสําคัญ คือ การ
ปฏิบัติอยางพอประมาณ มีเหตุผล และสรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง ซึ่งตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังในการวางแผนดําเนินการ ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจ
ของคนใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต มีความรอบรูอยางเหมาะสม การดําเนินชีวิต 
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ดวยความอดทน ความพากเพียร มีสติปญญา เพ่ือใหเกิดความสมดุล ซึ่งการประยุกตปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงของภาคเอกชนในปจจุบัน ยังไมแพรหลายมากนักเนื่องจากผูคนทั่วไปสวนใหญยังมี
ความเขาใจวาเศรษฐกิจพอเพียงจะใชไดเฉพาะผูที่ทําการเกษตรเทานั้น ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษา
การประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด 
เพ่ือเปนตัวอยางและแนวทางท่ีธุรกิจอ่ืนๆ สามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับธุรกิจของตนเองได  

บริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด เปนบริษัทท่ีกอตั้งเมื่อป 2538 ดําเนินธุรกิจผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑเครื่องสุขภัณฑตางๆ ภายในหองน้ํา บริษัทเริ่มตนจากการนําเขาสินคาตางประเทศ
เขามาจําหนาย ตอมาป 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย รัฐบาลประกาศลดคาเงินบาททํา
ใหบริษัทซึ่งในชวงน้ัน ประกอบธุรกิจนําเขาสินคาจากตางประเทศเขามาจําหนายในสกุลเงินดอลลาร 
ประสบปญหาหนี้สินเพ่ิมข้ึน 1 เทาตัว ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงกําลังซ้ือในประเทศลดลง ทําให
ยอดขายของบริษัทลดลงอยางตอเนื่อง จึงไดมองเห็นคุณคาของการดําเนินธุรกิจแบบพอเพียงและได
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตในการดําเนินธุรกิจ จนสามารถผานพนภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจมาได ในป 2550 บริษัทไดสมัครเขาประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทธุรกิจขนาดกลาง  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจัดขึ้นในโครงการ “80 พรรษา ปวงประชาเปนสุข
ศานต” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยได
รางวัลรองชนะเลิศถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และตอมาเม่ือ
สํานักงาน กปร. จัดประกวดเปนครั้งที่ 2 ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 
รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทบาธรูม ดีไซน ก็เขารวมการประกวดอีกครั้ง จากผลของการ
พัฒนาอยางตอเนื่องจนทําใหบริษัทไดรับรางวัลชนะเลิศไดรับถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวประเภทธุรกิจขนาดกลาง 

ปจจุบันอาจกลาวไดวาการทํางานเปนสวนหนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกวากิจกรรมใดๆ  
โดยการทํางานลวนเปนส่ิงที่ใหประสบการณที่มีคุณคา ไดเรียนรูเรื่องราวตางๆ ตลอดจนไดรับรูถึง
แนวคิดจากผูที่เขามาเก่ียวของในชีวิต และหากวาคนทํางานไดอยูกับสิ่งที่ตนเองพอใจ ไดใชเวลาใน
การทํางานท่ีมีความสุขก็จะทําใหมีสภาพจิตใจ อารมณที่ดี กอใหเกิดคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี และ
พรอมที่จะทุมเททํางานดวยความตั้งใจดวยศักยภาพที่บุคลากรมีอยางเต็มท่ี ซึ่งทําใหเกิดประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานขององคกรในท่ีสุด  

จากเหตุผลดังกลาว เมื่อพนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตแลวจะสงผลตอเรื่องความสุขในการทํางาน คุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยางไร ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอ
ผูบริหารในการนําขอมูลไปใชวางแผนใหการสนับสนุนดานตางๆท่ีเอ้ือใหพนักงานสามารถปฎิบัติ งาน
ไดอยางมีความสุข มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยผลักดันองคกรให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายอยางยั่งยืนในท่ีสุด  รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้จะเปน
พ้ืนฐานสําคัญในการพิสูจนวาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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สามารถนําไปปฏิบัติ ปรับใชในการดําเนินชีวิตไดทุกคน ทุกระดับ ทุกบริบท และทุกสาขาอาชีพ 
ไมเวนแมแตในภาคเอกชน ใหผานวิกฤตนานาท้ังการเมือง เศรษฐกิจไปไดอยางสมดุล มั่นคง ยั่งยืน 
ซึ่งเทากับเปนการเผยแพรแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอีกทางหน่ึง 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ความสุขใน

การทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต

ที่มีตอความสุขในการทํางาน 
3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต

ที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความสุขในการทํางานที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
5. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความสุขในการทํางานที่มีตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
6. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมีตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตมีอิทธิพล
ทางบวกตอความสุขในการทํางาน 

     สมมติฐานท่ี 1.1 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานความพอประมาณ  มีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน   

     สมมติฐานท่ี 1.2 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานความมีเหตุผล  มีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน 

     สมมติฐานที่ 1.3 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง  มีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน   

     สมมติฐานที่ 1.4 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานเงื่อนไขความรู  มีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน   

     สมมติฐานที่ 1.5 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานเงื่อนไขคุณธรรม  มีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน   

สมมติฐานที่ 2 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต มีอิทธิพล
ทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 

     สมมติฐานท่ี 2.1 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานความพอประมาณ  มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน   

     สมมติฐานที่ 2.2 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานความมีเหตุผล  มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน   

     สมมติฐานที่ 2.3 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง  มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน   
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     สมมติฐานที่ 2.4 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานเงื่อนไขความรู  มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน   

     สมมติฐานที่ 2.5 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานเงื่อนไขคุณธรรม  มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน   

สมมติฐานที่ 3 ความสุขในการทํางาน มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน   
สมมติฐานที่ 4 ความสุขในการทํางาน มีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
สมมติฐานที่ 5 คุณภาพชีวิตการทํางาน มีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
การศึกษาครั้งน้ีมุงศึกษาอิทธิพลของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดําเนินชีวิตที่มีผลตอความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน และประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน
โดยใชแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน และประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานมาเปนแนวทางในการศึกษา โดยตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

กลุมที่ 1 การทดสอบอิทธิพลของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตท่ีมีตอความสุขในการทํางาน 

            ตัวแปรอิสระ ไดแก การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตที่ประกอบดวยดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง  
ดานเงื่อนไขความรู และดานเงื่อนไขคุณธรรม 

            ตัวแปรตาม ไดแก ความสุขในการทํางาน 
กลุมที่ 2 การทดสอบอิทธิพลของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดําเนินชีวิตท่ีมีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ตัวแปรอิสระ ไดแก การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดําเนินชีวิตที่ประกอบดวยดานความพอประมาณ  ดานความมีเหตุผล  ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีใน
ตนเอง  ดานเงื่อนไขความรู  และดานเงื่อนไขคุณธรรม 
 ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพการทํางาน 

กลุมที่ 3 การทดสอบอิทธิพลของความสุขในการทํางานที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ตัวแปรอิสระ ไดแก ความสุขในการทํางาน 
ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพชีวิตการทํางาน 

กลุมที่ 4 การทดสอบอิทธิพลของความสุขในการทํางานที่มีตอประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 

            ตัวแปรอิสระ ไดแก ความสุขในการทํางาน 
            ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
กลุมที่ 5 การทดสอบอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีตอประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน 
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ตัวแปรอิสระ ไดแก คณุภาพชีวิตการทํางาน 
ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

2. ขอบเขตเชิงประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือพนักงานท่ีปฏิบัติงานในบริษัทบาธรูม ดีไซน

จํากัด รวมจํานวนท้ังสิ้น 343 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
บริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด จํานวน 185 คน ซึ่งกลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple 
random) และกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑของทาโร ยามาเน 

3. ขอบเขตเชิงเวลา 
การศึกษาเร่ืองอิทธิพลของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน

ชีวิตท่ีมีตอความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด ดําเนินการศึกษาต้ังแตเดือนมีนาคม 2557 ถึง มีนาคม 2558 รวม
ระยะเวลา 13 เดือน (เก็บขอมูลชวงเดือนสิงหาคม) 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบวาการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตท่ีสงผล
ตอความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด วามีดานใดบางที่สงผลตอระดับความสุข คุณภาพชีวิต และประสิทธิผลใน
การทํางานของพนักงาน เพ่ือใหผูบริหารสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการสงเสริมการทํางานของ
พนักงานใหมีความสุขยิ่งข้ึน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และทําใหเกิดประสิทธิผลทั้งของพนักงานและองคกร 

2. เปนการเผยแพรแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 

3. เพ่ือสงเสริมและยกยองภาคธุรกิจในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิตจนประสบผลสําเร็จ 

4. เพ่ือเปนตัวอยางสําหรับภาคธุรกิจอ่ืนๆ ในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต  ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตและพัฒนาธุรกิจตอไป 
 
คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 

1. แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Self-sufficiency Economy Philosophy) 
หมายถึง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแนวทางการดําเนินชีวิตแกคนไทย เนน
การปฏิบัติบนทางสายกลาง คือ ไมมากไมนอยเกินไป ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน มีการตัดสินใจ
อยางเหมาะสม รอบคอบ เตรียมพรอมรับสถานการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับมีความรูอยาง
รอบดาน มีความซื่อสัตยสุจริต อดทน มีความเพียร และสามารถใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตได 
โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
  1.1 ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึงความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไม
มากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 
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  1.2 ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของ
ความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจน
คํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 
  1.3 การมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง (Self-immunity) หมายถึงการเตรียมตัวให
พรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกลและไกล 
  1.4 เงื่อนไขความรู (Knowledge) หมายถึงความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่
เกี่ยวของอยางรอบดาน มีความรอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือ
ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
  1.5 เงื่อนไขคุณธรรม (Morality) หมายถึงความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต ไมโลภ ไมตระหน่ี 

2. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต (Application of 
Self-sufficiency Economy Philosophy to the Way of Life) หมายถึงการนําแนวพระราชดําริ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชอยางเหมาะสมกับการดําเนินชีวิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นั้นชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฎิบัติตนในทุกๆ ดาน ซึ่งเปนไปตามทางสายกลางมีความพอเพียง
เหมาะสม มีเหตุผล และยังชวยสรางพ้ืนฐานของจิตใจใหมีสํานึกในดานคุณธรรม ความขยัน ประหยัด มี
ความซื่อสัตยสุจริต ดํารงชีวิตดวยความมีวินัย สุภาพออนนอม รูรักสามัคคี และมีน้ําใจ เพ่ือใหสมดุล
และพรอมตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกไดเปนอยางดี 

3. ความสุขในการทํางาน (Working Happiness) หมายถึง ความคิด ความรูสึก รวมถึง
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีมีตอการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งเปนไปในทางบวก เชน 
รูสึกสนุกกับงานท่ีทํา พึงพอใจในงานที่ทํา รูสึกวาตนเองมีคุณคา เปนที่ยอมรับของเพ่ือนรวมงาน มี
ความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมาย เกิดความผูกพันในงานที่ทํา เกิดแรงผลักดันในการ
สรางสรรคสิ่งดีๆ ใหกับตนเองและองคการ และสามารถเผชิญปญหา อุปสรรคในการทํางาน 

4. คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Life) หมายถึง การที่บุคคลในองคการจะ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุขทั้ งทางรางกาย จิตใจ สังคม ภายใตองคประกอบและ
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม และมีความมั่นคงในชีวิตการทํางาน 

5. ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Working Effectiveness) หมายถึง ผลสําเร็จอันตอ
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานขององคกรที่ตั้งไวโดยสามารถกระทําใหบรรลุวัตถุประสงคภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิต 
 
    - ดานความพอประมาณ 
     - ดานความมีเหตุผล 
     - ดานการมีภมูิคุมกันท่ีดีใน
ตนเอง   
     - ดานเงื่อนไขความรู 
     - ดานเงื่อนไขคุณธรรม 

ความสุขในการทํางาน 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 

 
ประสิทธิผลใน 
การปฏิบัติงาน 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

การศึกษาเรื่องอิทธิพลของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตที่มีตอความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทบาธรูมดีไซน จํากัด ผูวิจัยไดศึกษาคนควา รวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางในการศึกษา ดังตอไปน้ี 

1. ขอมูลทั่วไปและประวัติโดยสังเขปของบริษัท 
 2.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.  ความสุขในการทํางาน  
 4.  คุณภาพชีวิตการทํางาน 
5.  ประสิทธิผลในการทํางาน 
6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ขอมูลทั่วไปและประวัติโดยสังเขปของบริษัท 
 บริษัทบาธรูมดีไซน จํากัด กอตั้งเมื่อป 2538 เริ่มแรกเปนบริษัทขนาดเล็กที่ดําเนินการ
โดย คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร ตําแหนงประธานกรรมการ ดวยเงินลงทุนครั้งแรกจํานวน 
1,000,000 บาท โดยเร่ิมตนจากการนําเขาสินคาตางประเทศเขามาจําหนาย ตอมาเม่ือเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจเมื่อป 2540 บริษัทประสบปญหาหนี้สินเพ่ิมขึ้น 1 เทาตัว และยอดขายลดลง คุณวัชรมงคล 
ไดนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในบริษัท โดยยกเลิกการพ่ึงพาสินคานําเขาซึ่ง
เปนตราสินคาตางประเทศ เนื่องจากคาเงินบาทออนตัวลงมากทําใหสินคานําเขามีราคาเพ่ิมสูงข้ึน
อยางรวดเร็ว บริษัทจึงหันมาผลิตสินคาเปนของตัวเองและคอยๆ พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นพรอมกับการ
สรางตราสินคา “bathroom design” ขึ้นในป 2540 ทําใหมีกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้นเปนประมาณ 
120,000 ชิ้นตอป จากที่ผานมาที่มีกําลังการผลิตเพียง 30,000 ชิ้นตอป 
 ระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียง 
 บาธรูมดีไซน ดําเนินธุรกิจที่สอดคลองกับคุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับ
เขาถึง  เนื่องจากจัดการกับธุรกิจที่สามารถลดความเส่ียงและสรางภูมิคุมกันได ไมสรางหน้ีเกินความ
จําเปน และนําเงินทุนหมุนเวียนที่ไดจากกําไรมาขยายธุรกิจแบบคอยเปนคอยไป เพราะใชหลักการ
บริหารการเงินหนี้สินตอทุนตองไมเกินหนึ่ง 

มีความพอประมาณ เนนการจัดการในขนาดท่ีเหมาะสมกับความสามารถในการบริหาร
จัดการ พ่ึงตนเองได ผลิตสินคาที่มีคุณภาพภายใตขอบเขตที่บริหารจัดการได และบริษัทมีความรูความ
เชี่ยวชาญในการผลิต สงเสริมพัฒนาพนักงานใหเปนคนเกงคนดีดวยการสงเสริมใหไดรับการอบรมจาก
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วางแผนทําการตลาดดวยการสรางทีมวิจัยของตนเอง คิดคนนวัตกรรมสูระดับโลกท่ีคูแขงตามไมทัน 
จัดหาทีมวิจัยและพัฒนาซึ่งเปนบุคลากรของบริษัทท่ีสามารถปรับเปลี่ยนการทํางานได พรอมทั้ง
สงเสริมใหสามารถเขียนซอฟแวรเอง เพื่อสรางเทคโนโลยีที่ใหความแตกตางและสรางคุณคาเพ่ิมใหกับ
ธุรกิจ สรางตราสินคาใหเปนตราสินคาระดับโลกไดอยางประสบผลสําเร็จ มุงเนนการตอบสนองตลาด
ในประเทศดวยสัดสวน 80 : 20 ในป 2550 ไดปรับแผนการจําหนายในประเทศและทําการสงออก
เปนสัดสวน 50 : 50 ตามลําดับ 
ที่สูงขึ้น มีการวางแผนทําการตลาดดวยการสรางทีมวิจัยของตนเอง คิดคนนวัตกรรมสูระดับโลกที่
คูแขงตามไมทัน จัดหาทีมวิจัยและพัฒนาซึ่งเปนบุคลากรของบริษัทที่สามารถปรับเปลี่ยนการทํางาน
ได พรอมท้ังสงเสริมใหสามารถเขียนซอฟแวรเอง เพ่ือสรางเทคโนโลยีที่ใหความแตกตางและสราง
คุณคาเพ่ิมใหกับธุรกิจ สรางตราสินคาใหเปนตราสินคาระดับโลกไดอยางประสบผลสําเร็จ มุงเนนการ
ตอบสนองตลาดในประเทศดวยสัดสวน 80 : 20 ในป 2550 ไดปรับแผนการจําหนายในประเทศและ
ทําการสงออกเปนสัดสวน 50 : 50 ตามลําดับ 
 มีคุณธรรมในการประกอบการ ตระหนักถึงสิ่งที่จะคืนใหกับพนักงาน คูคา และสังคม 
ดวยการมีสํานึกรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ทางธุรกิจอยางจริงใจ นอกจากน้ีไดจัดสรรผลกําไรรอยละ 
5-10 แตละปสําหรับการนําไปชวยเหลือสังคมและฟนฟูสิ่งแวดลอม มีโครงการสนับสนุนใหพนักงาน
ของบริษัททํางานอาสาเพ่ือชุมชน โดยอนุญาตใหพนักงานจํานวนหนึ่งไปสรางประโยชนใหกับสังคม
หรือสรางประโยชนสุขทุกวันพุธของสัปดาห มีความซื่อสัตยในการประกอบการผลิตสินคาและบริการ
ที่มีคุณภาพ เปนแหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง ผูประกอบการเปนผูบรรยายใหความรูกับธุรกิจ
อ่ืนๆ รวมทั้งเปนวิทยากรบรรยายตามมหาวิทยาลัยตางๆ เปนองคกรธุรกิจที่ดําเนินงานสอดคลองกับ
คุณลักษณะและเง่ือนไขในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางครบถวน 
 รางวัลแหงความภาคภูมิใจ 
 1. รางวัล prime minister export award ป 2550 สาขา  best exporter 
 2. รางวัล prime minister export award ป 2550 สาขา  thai own brand 
 3. รางวัล prime minister export award ป 2550 สาขา  thai own design 
 4.รางวัลนวัตกรรมดีเดน ประจําป 2550 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ 
 5. รางวัลธรรมาภิบาลดีเดน ประจําป 2550 จากสถาบันปวย อ้ึงภากรณ และสมาคม
ธนาคารไทย 
 6. รางวัลบุคคลคุณธรรม people award ป 2550 จากศูนยคุณธรรม 

7. รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ป 2551 
จากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน 
กปร.) 

8. รางวัล red dot design award winner ป 2551 สําหรับอางอาบน้ํา IGLOO 
ออกแบบระดับโลกจากประเทศเยอรมณีเปนผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรมใหมลาสุดของโลก 
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9. รางวัล red dot design award winner honorable mention ป 2008 สําหรับ
อางอาบนํ้า escalate เปนผลิตภัณฑท่ีมีนวัตกรรมใหมลาสุดของโลก 

10. รางวัล baipho business awards by SASIN ป 2551 จากสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทรและธนาคารไทยพาณิชย ในการบริหารงานท่ีโดดเดนใน 3 มิติ ดานการริเริ่มที่
นําไปสูการสรางนวัตกรรมใหม ( innovation) ดานการมีคุณภาพสูงของผลิตภัณฑ (quality) และ
ดานปฏิบัติดีตอสังคม (social responsibility) 

11. รางวัลชนะเลิศการออกแบบเชิงนวัตกรรมเพ่ือธุรกิจ ระดับประเทศ ป 2551 จาก
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA) สําหรับเตียงอาบนํ้าอัจฉริยะใบแรกของโลก ( i-vichy) ที่สามารถ
เปลี่ยนอางเก็บน้ําใหกลายเปนเตียงอาบน้ํา พรอมสายน้ําที่ไหลจากเพดานลงมานวดตัวขณะนอนบน
เตียงอาบนํ้ากวา 14 ฟงกชั่น เพียงใชมือโบกที่บริเวณขอบอาง (I – wave) 

12. รางวัล design excellent award (DE MARK) ป 2551 จากกรมสงเสริมการ
สงออกจาก 2 ผลิตภัณฑ คือ อางนํ้าวนเรืองแสงอัจฉริยะ IGLOO และสุขภัณฑปลูกตนไมรุน (Ohh! 
Myy! Godd!) 

13. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ป 2553 
จากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน 
กปร.) 
 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา และในวโรกาสตางๆ ซึ่งพระราชดํารัสที่พระราชทาน
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงน้ันไดทรงอธิบายใหแกผูที่เขาเฝาและประชาชนชาวไทยเกี่ยวกับหลัก
แนวคิด และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังพระราชดํารัสที่อัญเชิญมา ดังนี้ 
 
 ... ในการพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น เริ่มดวยการสรางพ้ืนฐาน คือ 

ความมีกินมีใชของประชาชนกอนดวยวิธีการท่ีประหยัด ระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา     
เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแลว...การชวยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ 
และตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช กอนอ่ืนเปนพื้นฐานนั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวด เพราะผูมี
อาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึง่ตนเอง ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาระดับท่ีสูงขึ้นตอไป
ไดโดยแนนอน สวนการถือหลักท่ีจะสงเสริมความเจริญ ใหคอยเปนคอยไปตามลําดับดวยความ
รอบคอบ ระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพ่ือปองกันความผิดพลาด ลมเหลว...พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 19 กรกฎาคม 2517  (สํานัก
ราชเลขาธิการ, 2558) 
 

... มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภ 
อยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไม
เบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตน
ก็พอเพียง... 
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... ความพอเพียงนี้ก็แปลวาความพอประมาณ และความมีเหตุผล 
            ... แตขอสําคัญที่อยากจะพูดถึง คือถาเราทําโครงการที่เหมาะสม ขนาดท่ีเหมาะสม 
อาจจะไมหรูหรา แตจะไมลม หรือถามีอันเปนไป ก็ไมเสียหาน เชน โรงงานกระปองที่ริเริ่มทําท่ี
อําเภอฝางนั่น พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา, 4 ธันวาคม 2540 (สํานัก
ราชเลขาธิการ, 2558) 
 
 ... เศรษฐกิจพอเพียงนี้ใหปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไมตองทั้งหมด หรือแมจะเศษหนึ่ง
สวนสี่ของประเทศก็พอ. หมายความวา ถาทําไดเศษหนึ่งสวนสี่ของประเทศก็พอ ความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียง และทําไดเพียงเศษเพียงครึ่งเดียว คือไมตองท้ังหมด หรือแมจะเศษหนึ่งสวนสี่ก็
พอนั้น ไมไดแปลวาเศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นท่ี แตเศษหนึ่งสวนสี่ของการกระทํา... พระราชดํารัส
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา, 4 ธันวาคม 2541 (สํานักราชเลขาธิการ, 2558) 
 

“... ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงคืออะไร ไมใชเพียงพอ คือวา ไมไดหมายความ
วาใหทํากําไรเล็กๆนอยๆ เทานั้นเอง ทํากําไรก็ทํา ถาเราทํากําไรไดดี มันก็ดี แตวาขอใหมัน
พอเพียง ถาทานเอากําไรหนาเลือดมากเกินไป มันไมใชพอเพียง...” พระราชดํารัสเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา, 4 ธันวาคม 2550 (สํานักราชเลขาธิการ, 2558) 
 

 เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุมีผลและสรางภูมิคุมกันที่ดีเพ่ือพรอมรับตอความเสี่ยงบนพ้ืนฐานของความรอบรู ความ
รอบคอบ ระมัด ระวัง และคุณธรรม การใชความรูอยางถูกหลักวิชาการควบคูไปกับการกระทําที่ไม
เบียดเบียนกัน การแบงปน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความรวมมือปรองดองกันในสังคม จะสรางสายใย
เชื่อมโยงคนในภาคสวนตาง ๆ ของสังคมเขาดวยกัน สรางสรรคพลังในทางบวก นําไปสูความสามัคคี 
การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน และการพรอมรับตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
(สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2540: 6) 
 จากพระบรมราโชวาทของพระราช ดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ที่ ได
พระราชทานนับตั้งแตป พ.ศ. 2517 เปนตนมา จะพบวาทรงใหความสําคัญถึงแนวทางการพัฒนา
อยางเปนข้ันเปนตอนบนพ้ืนฐานการพ่ึงตนเอง ความพอมีพอกิน  พอมีพอใช การรูจักความ
พอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุมีผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคน
ไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับขั้นตอนที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ตลอดจนมี
คุณธรรมเปนกรอบในการดํารงชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้เปนที่รูจักกันภายใตชื่อวา เศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพ่ือแกไขปญหาในสังคมไทย
และสังคมของโลกในยุคปจจุบันไดอยางเปนอยางดี 
 ความหมายของคําวา เศรษฐกิจพอเพียง 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทาน คําจํากัดความของคําวา เศรษฐกิจ
พอเพียง วาหมายถึง การดําเนินชีวิต การมีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน สามารถเล้ียงดูอุมชูตนเอง โดย
ใหมีความเหมาะสม เพียงพอกับความตองการของตนเองได ทั้งนี้ไมไดหมายความถึงวาทุกครอบครัว
จะตองทําการผลิตอาหาร ถักทอเสื้อผา เครื่องแตงกายดวยตนเอง แตหมายถึงในหมูบานจะตองมี
ความพอเพียงในระดับหนึ่ง 
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 ภายหลังจากที่คําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” เริ่มเปนคําที่ใชกันอยางแพรหลาย โดยผูพูด
แตละคนจะตีความเอาเอง ทําใหความหมายเศรษฐกิจพอเพียงของแตละคนอาจแตกตางกันมาก 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและทรงประกรุณาปรับปรุงแกไขบทความ
เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอ่ืนๆ มารวมกันประมวลและกลั่นกรองพระ
ราชดํารัสอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพร เพ่ือเปน
แนวทางปฏิบัติของทุกฝายและประชาชนท่ัวไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542 โดยมีใจความวา 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกา 
ภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร  ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอก ทั้งน้ีจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการทํา
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง
พ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมี
สํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน 
ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปน
อยางดี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2558)  
 เกษม วัฒนชัย (2550: 18, อางถึงใน เกษรา จูทอง, 2554: 11) ไดกลาวถึงเศรษฐกิจ
พอเพียงไววา หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนสําหรับทุกประเทศใน
โลก  โดยเฉพาะการสรางความเขมแข็งเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก
กระแสโลกาภิวัตน  
 เสนห จามริก (2550: 250, อางถึงใน ภูริปญญา เกิดศรี, 2553: 17) ไดใหความหมาย
ของเศรษฐกิจพอเพียง วาเปนทั้งหลักการและกระบวนการทางสังคม ตั้งแตขั้นฟนฟูและขยาย
เครือขายเกษตรกรย่ังยืน การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและการบริโภคอยางพออยูพอกินจน
ไปถึงข้ันแปรรูปอุตสาหกรรม ครัวเรือนสรางอาชีพและทักษะวิชาการที่หลากหลาย เกิดตลาดซื้อขาย 
สะสมทุน ฯลฯ ทําใหระบบเศรษฐกิจจะพัฒนาขึ้นมาอยางมั่นคง และเปนเสมือนภูมิคุมกันใหกับโลกา
ภิวัตน 
 ประเวศ วะสี (2550: 24-27, อางถึงใน พิพัฒน แกวใส, 2552: 10) ไดใหทัศนะเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถือไดวาเปนปรัชญาที่เปนการวางรากฐาน 
อันมั่นคงและย่ังยืนของชีวิตเรามาตั้งแตป 2517 เมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาป 2541 ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณอธิบายเพ่ิมเติมถึงคําวา “พอเพียง” หมายถึง “พอมีพอกิน” พอมีพอกินก็แปลวา
เศรษฐกิจพอเพียงน่ันเอง ถาแตละคนมีพอมีพอกินก็ใชได ยิ่งถาประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี  ประเทศ
ไทยสมัยกอนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้อิสระไมมีพอมีพอกิน จึงจะตองเปนนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือที่จะใหทุกคนพอเพียงได พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกิน มีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหรา 
ก็ไดแตวาเปรียบเทียบคําวา พอเพียงกับคําวา self-sufficiency นั้น หมายความวา ผลิตอะไร มี
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พอที่จะใชไมตองไปขอยืมคนอ่ืน อยูไดดวยตนเองเปนไปตามที่เรียกวา ยืนบนขาของตัวเอง แตวา
พอเพียงนี้มีความหมายกวางขวางสิ่งกวานี้อีก คือคําวาพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแคนั้นเอง คนเราถาพอใจ
ในความตองการมันก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนผูอ่ืนนอย ถาประเทศไทยมี
ความคิดอันน้ี มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ซื่อตรง ไม โลภอยาง
มาก คนเราก็มีความสุข พอเพียงน้ีอาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียน
คนอ่ืน ตองใหพอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติก็พอเพียง 
 ทองทิพภา วิริยะพันธุ (2550: 1, อางถึงใน พิพัฒน แกวใส, 2552: 11) ไดให
ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไววา เปนวิถีการดําเนินชีวิตทางสังคมของมนุษยที่ดํารงชีวิต
อยูรวมกันเปนกลุม ชุมชน หรือสังคมในอาณาบริเวณทางภูมิศาสตรที่มีลักษณะสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติหรือระบบนิเวศนที่มีลักษณะเฉพาะตัวขนาดหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะพิจารณาวิถีการดําเนินชีวิต
ของตนในระดับพฤติกรรมและสิ่งของที่สรางทําขึ้นแลว หรือวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ ซึ่งอยูเบื้องหลัง
และผลักดันใหเกิดเปนพฤติกรรมหรือการกระทําทางสังคมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการคิด การ
ปฏิบัติที่เก่ียวกับมนุษย สังคม และสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2550: 146-147, อาง
ถึงใน เกษรา จูทอง 2554: 10) ไดใหคําจํากัดความ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งผูทรงคุณวุฒิคณะหน่ึง 
ที่ติดตามพระราชดํารัสและพระราชกระแสอยางใกลชิด และนํามาเรียบเรียงกอนนําขี้นกราบบังคม
ทูลเกลาฯ ถวายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนําออกเผยแพรมีใจความวา ปรัชญาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว 
ระดับชุมชนถึงระดับรัฐ ทั้งในการบริหารและพัฒนาประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความ 
มีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อัน
เกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ตองอาศัยความรู ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี 
และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม 
ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอม 
ตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
 สุขสรรค กันตะบุตร (2550: 6) ไดกลาวถึงปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงไววา ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับต้ังแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทาง
สายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่ตองมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู 
ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนการ
ดําเนินงานทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริตและ 
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ใหมีความรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา  และความรอบคอบ
เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
 สุนัย เศรษฐบุญสราง (2551: 27-29, อางถึงใน พิพัฒน แกวใส, 2552: 10-11) ความ
พอเพียงนี้ก็แปลวา ความพอประมาณและความมีเหตุผล ซึ่งพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงมิได
จํากัดเฉพาะของเกษตรกรหรือชาวไร ชาวนาเพียงเทานั้น แตเปนเศรษฐกิจของทุกคน ทุกอาชีพ ทั้งที่
อยูในเมืองและอยูในชนบท เชน ผูที่เปนเจาของโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัท ในระบบเศรษฐกิจ
พอเพียงถาจะตองขยายกิจการเพราะความเจริญเติบโตจากเน้ือของงาน โดยอาศัยการขยายตัวอยาง
คอยเปนคอยไปหรือหากจะกูยืมก็จะกระทําตามความเหมาะสม ไมใชกูมาลงทุนจนเกินตัว จนไมเหลือ
ที่มั่นใหยืนอยูได ตองรูจักใชจายไมฟุมเฟอยเกินตัว เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงเศรษฐกิจที่สามารถ 
อุมชูตัวเอง (Relative self-sufficiency) อยูไดโดยไมตองเดือดรอย โดยตองสรางพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอน คือตั้งตัวใหมีความพอกินพอใชไมใชมุงหวังแตจะทุมเทสรางความ
เจริญ ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเอง
ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไป 
 สุนัย เศรษฐบุญสราง (2549: 9-15, อางถึงใน พิพัฒน แกวใส, 2552: 11) ไดให
ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไววา 
 1. ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 
ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายนอก
และภายใน 
 2. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชน รัฐ ประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งๆ 
ในการผลิตสินคาและบริการทุกอยางเพ่ือเลี้ยงสังคมนั้นๆ ไดโดยไมตองพ่ึงพาปจจัยตางๆ ที่เราไมได
เปนเจาของ 

นอกจากน้ันยังกลาวถึงคุณลักษณะและเง่ือนไขสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไวดังตอไปน้ี 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
1. มีความพอประมาณ การจะทําสิ่งใดก็ตามจะตองอยูบนพ้ืนฐานของความพอดี 

ไมนอยเกินไป ไมมากเกินไปหรือไมสุดโตงไปขางใดขางหน่ึง และจะตองไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น 
2. มีเหตุผล การตัดสินใจทําสิ่งตางๆ ไมวาจะดําเนินชีวิตประจําวันประกอบธุรกิจ 

การงานจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล คํานึงถึงเหตุปจจัยที่เกี่ยวของและผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยาง
รอบคอบ 

3. มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว เมื่อเราจะตองตัดสินใจทําสิ่งใดก็ตาม จะตองคิดใหรอบคอบ 
เตรียมตัวใหพรอมกับสิ่งที่จะเผชิญกับผลกระทบที่เกิดขึ้น และการเปล่ียนแปลงดานตางๆ ที่อาจ
เกิดข้ึน 
 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังประกอบไปดวยเงื่อนไขท่ีสําคัญอีก 2 ประการ คือ 
 1. มีความรู ในการดําเนินชีวิตหรือจะทํากิจการใดๆจะตองมีความรอบรูในเรื่องนั้นๆ  
มีความรอบคอบ และระมัดระวังในการนําความรู วิทยาการ เทคโนโลยีตางๆ มาใชในการวางแผน
และการปฏิบัติ 
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 2. มีคุณธรรม เราจะตองมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะอยางยิ่งความซ่ือสัตย 
สุจริต มีความอดทน มีความเพียร 
 ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2544: 72–73, อางถึงใน ชาญ รามัญอุดม, 2551: 31) 
นักวิชาการอีกทานหน่ึงที่อธิบายความหมายและวิเคราะหลักษณะรวมระหวาง ความยากจน 
(Poverty) และความเปราะบางตอความยากจน (Vulnerability) และ วิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ที่
สงผลใหจํานวนคนจน และคนท่ีมีความเส่ียงตอความยากจนเพ่ิมสูงขึ้น 
 ซึ่งทานไดเนนวา ยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นมาเพ่ือแกไขปญหาความยากจน และลดความ
เปราะบางทางดานเศรษฐกิจและสังคมนั้นจําเปนตองแกไขคุณลักษณะที่สําคัญ 2 ประการ ซึ่งไดแก 
 1. ปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความเปราะบาง  

2. การดอยความสามารถในการตอบสนองตอสภาวการณที่เกิดขึ้นอยางไมคาดคิด 
(Adverse shocks)  
 และในปจจุบันน้ีรัฐบาลไดพัฒนานโยบายหลายดานขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของประชาชน ใหมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง อันจะนําไปสูการสรางภูมิคุมกัน
ตอปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ตอไป 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยูบนหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาท่ีเรียกวา ทางสาย
กลาง และประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ประการ อันไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สรางภูมิคุมกัน 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแกไขขอจํากัดของกระแสโลกาภิวัตนและปญหา  
อันสืบเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนการพัฒนาอยางสมดุล 
โดยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไมหยุดนิ่งของสิ่งตาง ๆ และใหความสําคัญกับการพัฒนา
ความสามารถของประชาชน ซึ่งเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาตอไป 
 สุเมธ ตันติเวชกุล (2549, : 39-45) ไดอธิบายถึงเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
อยูเหนือกวาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของตะวันตก ซึ่งเกี่ยวกับเร่ืองวัตถุที่เปนรูปธรรม เชน เงิน 
ทรัพยสิน กําไร ไมเก่ียวกับเรื่องจิตใจซ่ึงเปนนามธรรม แตเศรษฐกิจพอเพียงมีขอบเขตกวางขวางกวา
เศรษฐกิจนายทุนหรือเศรษฐกิจธุรกิจเพราะครอบคลุมถึง 4 ดาน คือ 
 1. มิติดานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจแบบพออยูพอกินใหมีความ
ขยันหมั่นเพียร ประกอบสัมมาอาชีพเพ่ือใหพ่ึงตนเองไดใหพนจากความยากจน การปฏิบัติตามทฤษฎี
ใหมตามแนวพระราชดําริเปนตัวอยางของการปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไดชวยใหเกษตรกร
จํานวนมากมีรายไดเพ่ิมสูงขึ้น และมีชีวิตที่เปนสุขตามสมควรแกอัตภาพพนจากการเปนหนี้และความ
ยากจน สามารถพ่ึงตนเองได มีครอบครัวที่อบอุนุและเปนสุข 
 2. มิติดานจิตใจ เศรษฐกิจพอเพียงเนนที่จิตใจท่ีรูจักพอ คือ พอดี พอประมาณ และ
พอใจในส่ิงที่มี ยินดีในสิ่งที่ได ไมโลภ เศรษฐกิจพอเพียงจะตองเริ่มที่ตัวเองโดยสรางรากฐานทางจิตใจ
ที่มั่นคง โดยเริ่มจากใจที่รูจักพอเปนการปฏิบัติตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา 
 3. มิติดานสังคม เศรษฐกิจพอเพียงมุงใหเกิดสังคมที่มีความสุขสงบ ประชาชน 
มีความเมตตาเอ้ืออาทร ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมใชตางคนตางอยู มุงใหเกิดความสามัคคีรวมมือ
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เพ่ือใหทุกคนอยูรวมกันไดโดยปราศจากการเบียดเบียนกัน การเอารัดเอาเปรียบกัน การมุงราย
ทําลายกัน 
 4. มิติดานวัฒนธรรม วัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวิต (way of life) ของประชาชน 
เศรษฐกิจพอเพียงมุงใหเกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่ประหยัด อดออม มีชีวิตที่เรียบงายไมฟุงเฟอ 
ฟุมเฟอย ไมตกเปนทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ซึ่งทําใหเกิดการเปนหนี้เปนสิน เกิดการทุจริต
คอรรัปชั่น เปนปญหาสังคมท่ีรายแรงที่สุดปญหาหนึ่งที่บอนทําลายความม่ันคงของชาติ 
 สุเมธ ตันติเวชกุล (2544: 13 อางถึงใน พิพัฒน แกวใส, 2552: 11) ไดใหความหมาย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไววา ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศหรือภูมิภาคหน่ึงๆ ใน
การผลิตสินคาและบริการทุกชนิดเพ่ือเลี้ยงสังคมน้ันๆ ไดโดยไมตองพ่ึงพาปจจัยตางๆ ที่เราไมไดเปน
เจาของ และเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล คือความสามารถในการดําเนินชีวิตไดอยาง 
ไมเดือดรอน มีความเปนอยูอยางประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพและท่ีสําคัญไมหลงใหลไปตาม
กระแสวัตถุนิยม มีอิสรภาพ ไมมีพันธนาการอยูกับสิ่งใด 
 สุเมธ  ตันติเวชกุล (2542: 31–33 อางถึงใน ชาญ รามัญอุดม, 29-30) กลาวไววา การ
ดําเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลา 40 ปที่ผานมามุงเนนไปท่ีความเจริญทาง
เศรษฐกิจเปนสําคัญ จนนําไปสูการพัฒนาที่ขาดสติและขาดความยั้งคิด ละเลยพ้ืนฐานสติปญญาและ
วิถีการดําเนินชีวิตของไทย 
 เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริซึ่งเนนหลักความพอดี พอประมาณสามารถใชเปน
เครื่องควบคุมความไรสติและขาดการยับยั้งของคน อันเนื่องมาจากการมุงขยายตัวทางเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็ว 
 บทเรียนที่ไดจากการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลา 40 ปที่ผานมา คือ การใชปจจัย
ความเจริญทางเศรษฐกิจในการวัดระดับการพัฒนาประเทศเปนสําคัญ โดยใหคุณคาทางเงินตราและ
วัตถุเปนที่ตั้งจนนําไปสูการพัฒนาที่ขาดสติและขาดการย้ังคิด 
 การพัฒนาที่ขาดสติและยั้งคิด เกิดขึ้นจากกระแสท่ีมุงไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรม 
อันเนื่องมาจากความเชื่อที่วาการพัฒนาอุตสาหกรรม เปนแนวทางที่นํามาสูการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอยางรวดเร็วถึงแมการพัฒนาทางอุตสาหกรรมนํามาซ่ึงการเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงแรก
แตการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นเปนไปอยางไมยั่งยืน เนื่องจากปจจัยหลักที่ประเทศไทยใชในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมนั้น ไมไดตั้งอยูบนสภาพความเปนจริง และแนวทางการดําเนินชีวิตแบบไทย 
 เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริเปนแนวทางที่เนนการปูรากฐานในชีวิต สราง
ระบบชีวิตที่สอดคลองกับความเปนจริงและความเปนไทย ดังนั้นพระราชดําริในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงสามารถใชเปนเครื่องควบคุมการขาดสติและการยับยั้งอันเนื่องมาจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอยางรวดเร็ว 
 เนื้อแทของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริคือ ความพอประมาณ ที่ตั้งอยูบน
ความซื่อสัตยโดยไมเบียดเบียนผูอ่ืน ความมีเหตุมีผล ซึ่งทําใหไมขาดสติ ไมฟุมเฟอย และรูรักสามัคคี 
ซึ่งเกิดจากความรัก ความเมตตา ความเอ้ืออาทรตอกัน อันเกิดผลในทางสรางสรรคตอสังคม 
 ขอคิดเห็นในเร่ืองความพอดี ความพอประมาณ วาควรมีทั้งหมด 5 ประการ ดังตอไปนี้ 
คือ  
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 1. มีความพอดีดานจิตใจ คือการตั้งสติ 
 2. ตั้งปญญาโดยเริ่มที่ตนเอง 
 3. มีความเมตตา 
 4. เอ้ืออาทร 
 5. มีความเขาใจ 
 ความพอดีทางดานสังคม คือสรางความพอดีในทุกระดับของสังคม  โดยเร่ิมจาก
ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 ความพอดีในดานเศรษฐกิจ คือตองอยูอยาง พอดี พอมี พอกิน ไมหรูหราฟุมเฟอย 
 ความพอดีดานทรัพยากรธรรมชาติ คือใชอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
รณรงครักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 ความพอดีดานเทคโนโลยี คือตองใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาวะและ
ความตองการของประเทศ 
 จากปญหาดานตาง ๆ ที่ เกิดขึ้นสะทอนใหเห็นวา เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริเปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน ในทางท่ีควรจะเปนและสามารถ
นําไปประยุกตใชไดจริงในทุกระดับและทุกดานของสังคม ทั้งน้ี ควรมีการนําเนื้อแทของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริง สติปญญา และวิถีการดําเนินชีวิตของไทย 
 นิคม มูสิกะคามะ (2542: 263) ใหความเห็นวาเศรษฐกิจพอเพียง ไววา เปนแนวทาง
พัฒนาตามทฤษฎีใหม ที่ทําใหประเทศไทยอยูในสังคมโลกไดอยางสงางามนาภาคภูมิใจ โดยที่สามารถ
ผลิตทรัพยากร ไดตามภูมิปญญา และเทคโนโลยีแบบไทย มีความพอเพียงในครอบครัว ชุมชน มี
ความเขมแข็งชวยตัวเองได วิถีชีวิตความเปนอยูที่สอดคลองกับหลักธรรมคําสอนในศาสนา มีสังคม ท่ี
สงบสุข กินดีอยูดีขึ้น การผลิตอุดมสมบูรณพอเพียงที่จะคาขายไปยังตางประเทศ 
 อําพล เสนาณรงค (2541: 2, อางถึงใน เกษรา จูทอง, 2554: 11) ไดกลาววา เศรษฐกิจ
พอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินคา
และบริการทุกชนิดเพ่ือเลี้ยงสังคมนั้นๆ ไดโดยไมตองพ่ึงพาปจจัยตางๆ ที่เราไมไดเปนเจาของ 
 ฉัตรทิพย นาถสุภา (2540: 1, อางถึงใน ชาญ รามัญอุดม, 2551: 31) ศึกษาระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนไทยในอดีต วาเปนระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ ผลิตพืชผล พืชพันธุไวเพ่ือกิน 
เพ่ือใชเอง ไมมีระบบการพ่ึงพิงสังคมภายนอก มีความผูกพันกันสูง ชวยเหลือซ่ึงกันและกันมีความ
พอเพียงในตนเอง นับถือระบบเครือญาติเปนสําคัญ และไมมีการแบงชนชั้นกัน เปนตน 
 สรุปความหมายโดยผูวิจัย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวพระราชทานแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกคนไทยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง คือ
ไมมากไมนอยเกินไป ไมเบียดเบียนตนเองและผู อ่ืน มีการตัดสินใจอยางเหมาะสม รอบคอบ 
เตรียมพรอมรับสถานการณตางๆท่ีจะเกิดขึ้น ประกอบกับมีความรูอยางรอบดาน มีความซ่ือสัตย
สุจริต อดทน มีความเพียร และสามารถใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตได โดยมีองคประกอบที่สําคัญ 
คือ  
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 1. ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดย 
ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน  
 2. ความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตอง
เปนไปอยางมีเหตุผล โดยมีการพิจารณาอยางรอบคอบ  
 3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง หมายถึงการเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

 4. เงื่อนไขความรู หมายถึงความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เก่ียวของอยางรอบดาน 
 5. เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึงความตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต อดทน มีความ 

เพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต ไมโลภ ไมตระหน่ี   
 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 จากแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงมีใหคนไทยดํารงตนโดย
ยึดหลักของความสมถะ พึงพอใจกับสิ่งที่เปนอยู ไมอคติกับบุคคลที่ มีสภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีกวา 
ซึ่งแนวทางพระราชดํารัสลวนแตเปนแนวทางที่เหมาะสมกับการนํามาประยุกตใชกับสังคมไทย 
โดยเฉพาะสังคมชนบท อันไดแก 
 

…การจะเปนเสือนั้นมันไมสําคัญ สําคัญอยูที่เราพออยูพอกิน และมีเศรษฐกิจการเปนอยู
แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ เคย
บอกวา ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวเอง จะตองทอผา
ใสใหตัวเองสําหรับครอบครัว อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมีความ
ตองการก็ขายได แตขายในที่ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก อยางนี้นักเศรษฐกิจ
ตาง ๆ ก็มาบอกวาลาสมัยจริง อาจจะลาสมัย เพราะวาคนอื่นเขาก็ตองการมีเศรษฐกิจท่ีตองมี
การแลกเปลี่ยน เรียกวาเปนเศรษฐกิจการคาไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง  รูสึกไมหรูหรา แต
เมืองไทยเปนประเทศที่มีบุญอยูวา การผลิตท่ีพอเพียงทําได 

  อยางขาวที่ปลูกเคยสนับสนุนใหปลูกขาวใหพอเพียงกับตัวเองเก็บเอาไวในยุงเล็ก ๆ แตละ
ครอบครัวเก็บและถามีพอก็ขาย แตคนอื่นกลับบอกวาไมสมควร โดยเฉพาะทางภาคอีสาน  
เขาบอกตองปลูกขาวหอมมะลิเพื่อท่ีจะขาย อันนี้ถูกตองขาวหอมมะลิขายไดดี แตเมื่อขายแลว
ของตัวเองจะบริโภคตองซื้อ จะซื้อจากใคร ทุกคนปลูกขาวหอมมะลิ ในภาคอีสานสวนมาก  
เขาชอบบริโภคขาวเหนียว ซึ่งใครจะเปนคนปลูกขาวเหนียว เพราะวาประกาศโฆษณาวาคนที่
ปลูกขาวเหนียวเปนคนโง อันนี้เปนสิ่งสําคัญ เลยสนับสนุนบอกวาใหเขาปลูกขาวบริโภค เขาชอบ
ขาวเหนียวก็ปลูกขาวเหนียว เขาชอบขาวอะไรก็ตาม ใหเขาปลูกขาวอยางนั้นและเก็บไวเพื่อใช
บริโภคตลอดป ถายังมีที่ที่จะทํานาปรังหรือมีที่มากพอสําหรับปลูกขาวก็ปลูกขาวหอมมะลิ
เพื่อที่จะขาย ที่พูดอยางนี้เพราะวาขาวที่ปลูกสําหรับบริโภคไมตองเที่ยวรอบโลก ถาขาวท่ีซื้อมา
ตองขามจังหวัดหรืออาจขามประเทศมาคาขนสงนั้นก็บวกเขาไปในราคาขาว 
 สิ่งเหลานี้เปนเรื่องของเศรษฐกิจแบบคาขาย ภาษาฝรั่งเขาเรียก Trade Economy 
ไมใชแบบพอเพียง  ซึ่งฝรั่งเรียก Self-sufficient Economy ถาเราทําแบบที่ไหนทําได คือ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับตัวเอง เราก็อยูไดไมตองเดือดรอน อยางทุกวันนี้เราเดือดรอน สําหรับ
ขาวก็เห็นชัด สําหรับส่ิงอื่นประชาชนก็ตองใช มีสิ่งของจําเปนท่ีจะตองใชหลายอยางที่เราทําใน
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เมืองไทยและสามารถที่จะเปนสินคาสงนอกใชเองดวย แตสําหรับสงนอกนั้นมีพิธีการมากมายมี
ทางที่จะผานมากมาย ลงทายกําไรไมเหลือ กําไรมันนอย แตถาสามารถที่จะติดตอโดยตรงอยาง
กลองนี้เขาติดตอโดยตรงเขาสงไปเปนหีบ ๆ ที่ลงเรือ ที่เรียกวา Container ก็สงไปเต็ม Container ลง
ทายคาขนสงไมแพงนักพูดกลับไปกลับมาในเร่ืองการคา การบริโภค การผลิต และการขาย รูวา
ทานท้ังหลายกําลังกลุมใจในวิกฤตการณ ตั้งแตคนที่มีเงินนอยจนกระทั่งคนที่มีเงินมาก  แตถา
สามารถท่ีจะเปลี่ยนใหกลับเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียงไมตองทั้งหมด แมจะไมถึงครึ่งอาจจะเศษ
หนึ่งสวนสี่ก็จะสามารถที่จะอยูได การแกไขจะตองใชเวลาไมใชงาย ๆ โดยมากคนก็ใจรอนเพราะ
เดือดรอน แตวาถาทําตั้งแตเดี๋ยวนี้ก็สามารถท่ีจะแกไขได…(สํานักราชเลขาธิการ, 2558) 

 
 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสขององคพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวน้ันครอบคลุมเน้ือหาสาระของการดําเนินชีวิตในวงกวาง ทั้งในสวนของเศรษฐกิจ
พ่ึงตนเองและเศรษฐกิจชุมชน 
 ปวัน มีนรักษเรืองเดช (2549: 7, อางถึงใน เอ้ืองทิพย เกตุกราย, 2551) ไดกลาวถึง 
นัยสําคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงวามีองคประกอบหลักอยู 3 ประการ 
  ประการแรก เปนระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการที่วา “ตนเปนที่พ่ึงแหงตน” โดย
มุงเนนการผลิตพืชผลใหเพียงพอกับความตองการ การบริโภคในครัวเรือนเปนอันดับแรก เมื่อเหลือ
พอจากการบริโภคแลวจึงคํานึงถึงการผลิตเพ่ือการคาเปนอันดับรองลงมา ผลผลิตสวนเกินที่ออก 
สูตลาดก็จะเปนกําไรของเกษตรกร ในสภาพการณเชนนี้เกษตรกรจะกลายสถานะเปนผูกําหนดหรือ
เปนผูกระทําตอตลาดแทนที่วาตลาดจะเปนตัวกระทําหรือเปนตัวกําหนดเกษตรกร ดังเชนที่เปนอยู 
ในขณะนี้ และหลักใหญสําคัญยิ่งคือ การลดคาใชจาย โดยการสรางสิ่งอุปโภคบริโภคในที่ดินของ
ตนเอง เชน ขาว น้ํา ปลา ไก ไมผล พืชผัก ฯลฯ 
  ประการท่ีสอง เศรษฐกิจพอเพียงใหความสําคัญกับการรวมกลุมของชาวบาน ทั้งนี้
กลุมชาวบานหรือองคกรชาวบานจะทําหนาที่เปนผูดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ใหหลากหลาย
ครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การทําธุรกิจคาขาย และการ
ทองเท่ียวระดับชุมชน ฯลฯ เมื่อองคกรชาวบานเหลานี้ไดรับการพัฒนาใหเขมแข็ง และมีเครือขาย 
ที่กวางขวางมากข้ึนแลวเกษตรกรทั้งหมดในชุมชนก็จะไดรับการดูแลใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น รวมทั้งไดรับ
การแกไขปญหาในทุกๆ ดาน เมื่อเปนเชนนี้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตไปได
อยางมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความวาเศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพรอมๆ กับสภาวการณดานการ
กระจายรายไดท่ีดีขึ้น 
 ประการท่ีสาม เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการมีเมตตา ความเอ้ืออาทร 
และความสามัคคีของสมาชิกชุมชนในการรวมแรงรวมใจเพ่ือประกอบอาชีพตางๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
ประโยชนที่เกิดข้ึนจึงมิไดหมายถึงรายไดแตเพียงมิติเดียว หากแตยังรวมถึงประโยชนในมิติอ่ืนๆ ดวย 
ไดแก การสรางความม่ันคงใหกับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนบนพ้ืนฐานของภูมิ
ปญญาทองถ่ิน รวมทั้งการรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทยใหคงอยูตลอดไป 
 ปจจุบันระบบเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว กําลังเปนที่ไดรับความนิยมอยางกวางขวาง ทั้งในดานทฤษฎีและดานการปฏิบัติ ดังจะ
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เห็นไดจากกระแสพระราชดํารัสเกี่ยวกับทฤษฎีใหมไดมีการเผยแพรกระจายไปสูชุมชน สังคมชนบท
ไทยมากข้ึน หนังสือพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเรียบเรียงเร่ืองทฤษฎีใหม ซึ่ง
แบงเปน 3 ขั้น และขยายความไดดังนี้ (พอเพียง, 2547: 54) 
 ทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคเอง เหลือจึงนําออกขาย ทําใหมีกินอ่ิม ไมมี
ภาระหนี้สิน และมีเงินออม 
 ทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 รวมตัวกันเปนองคกรชุมชน ทําเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบตาง ๆ เชน 
การเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม แปรรูปอาหาร ทําธุรกิจ ปมน้ํามัน ขายอาหาร ขายสมุนไพร ตั้ง
ศูนยการแพทยแผนไทย จัดการทองเท่ียวชุมชน มีกองทุนชุมชนหรือธนาคารหมูบาน 
 ทฤษฎีใหมขั้นที่ 3 มีการเชื่อมโยงกับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจขนาดใหญ รวมถึงการ
สงออก 
 จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สงผลใหเกิดความต่ืนตัว และ
มุงมั่นที่จะศึกษา คนควา ตามแนวคิดทฤษฎีใหมกันมากขึ้น เชนเดียวกันกับนักวิชาการหลายทานซึ่ง
ไดรวบรวมแนวคิดหลักวิธีการปฏิบัติทางทฤษฎีใหม ดังนี้ 
 บัณฑร ออนคํา (2542: 39-45, อางถึงใน ชาญ รามัญอุดม, 2551: 31) ใหความเห็นวา 
ประสบการณการทํางานเนิ่นนานในองคกรพัฒนาเอกชนนั้น   มีสวนท่ีเกี่ยวของกับแนวคิด รวมถึง
การปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไมมากก็นอย โดยพิจารณาจากกิจกรรมบางกิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ ขณะปฏิบัติงานในองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ดังนี้ 

1. การกระทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม เพ่ือตอบสนองตอการอยูรอดของชีวิต ระยะแรก  
NGO จะเร่ิมกิจกรรมที่สามารถสนองตอบตอความตองการจําเปนของประชาชนอยางเรงดวน 
ประกอบกับเปนกิจกรรมที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนมากที่สุด ดังนั้น จึงมีการจัดต้ังกลุม
ออมทรัพย เพ่ือมุงใหเกิดการเชื่อมโยงกับธนาคารพาณิชย จัดต้ังกลุมธนาคารขาว เพ่ือใหมีผูถือหุน
ตามหลัก เศรษฐศาสตร-ธุรกิจ หรือการจัดตั้งรานคาประจําหมูบาน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ
เชื่อมโยงประชาชนเขากับระบบตลาด แนวคิดดังกลาวชี้ใหเห็นวา NGO มุงใชประโยชนจากกิจกรรม
ทั้ง 3 ประการ เพ่ือเชื่อมโยงใหประชาชนมีความสัมพันธกับระบบตลาดและหันเหความสนใจของ
ประชาชนใหดํารงชีวิตแบบพ่ึงตนเองเปนหลัก 
 ธนาคารขาว เปนการริเริ่มแกปญหาการอยูรอดของประชาชน โดยเร่ิมจากการฟนฟู
คุณคาเดิม ๆ ของชุมชนไทย ไดแก การแบงปน และการใหความรวมมือ มีความสามัคคีในชุมชน 
เชนเดียวกับกลุมออมทรัพยที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือปองกันการกูยืมเงินที่มีอัตราดอกเ บ้ียสูงจากกลุมนายทุน 
ซึ่งจะเรียกกลุมออมทรัพยนี้วา กลุมสัจจะ อันแสดงใหเห็นถึงการใหคําสัญญา ใหคําสัตยวาจะอดออม 
ไมฟุมเฟอยกับการใชจายในชีวิตประจําวันนั่นเอง นอกจากนั้นเง่ือนไขในการกูยืมเงินในกลุมสัจจะนั้น 
ก็มีจุดประสงคเพียงใหสมาชิกกูไปเพ่ือตอบสนองความจําเปนของครอบครัวเพียงเทานั้น กิจกรรม
ดังกลาวจึงเขาขายของการดํารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได 

2. การกระทํากิจใดๆ ก็ตามเพ่ือใหเกิดการพ่ึงตนเอง กิจกรรมประเภทน้ีมักจะมีการ
สงเสริมออกมาในรูปแบบที่หลากหลายแตกตางกันไป เปนกิจกรรมที่ลดการพ่ึงพาตลาดในการผลิต 
เชน การจัดตั้งธนาคารโค-กระบือ เพ่ือลดการพ่ึงพิงเทคโนโลยีสมัยใหมและปุยเคมี ที่รังแตจะทําให
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เกษตรกรตองเสียเงินไปกับการซ้ือวัตถุดิบตางๆ เหลานั้นมาใชเพ่ือการผลิตพืช หรือการทําการเกษตร
แบบผสมผสานอันมีจุดประสงคเพ่ือการดํารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดังตอไปน้ี 

2.1 การปลุกจิตสํานึกใหเกิดความสํานึกท่ีจะเปลี่ยนรูปแบบจากเชิงพาณิชยมา
เปนการผลิตเพ่ือการมีชีวิตรอด และนําออกมาขายเม่ือมีสวนเกินจากการเก็บไวบริโภคเกิดขึ้น 

2.2 ใชแรงงานในครอบครัวเปนทุนสําคัญและใชปุยคอกแทนการใชปุยเคมีในการ
เพาะปลูกพืชผล 

2.3 การปองกันชีวิตความเปนอยู โดยเกษตรกรสามารถรอเวลาท่ีจะขายผลผลิตมี
ราคาสูงขึ้นไดเนื่องจากเกษตรกรไมมีความจําเปนตองจําหนายสวนเกินจากการเพาะปลูกพืช สําหรับ
การบริโภคในครอบครัวใหแกบุคคลอ่ืนแตอยางใด 

2.4 การมีชีวิตอยางสมถะเรียบงาย ไมฟุงเฟอ ไมฟุมเฟอยจะเห็นไดวา แนวคิด
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดที่เอ้ือประโยชนตอการดําเนินชีวิตของประชาชน ในชนบทเปน
อยางมาก เชน ผลการศึกษาของ ทรงชัย ติยานนท (2541: 412) ที่ศึกษาพบวารอยละ 92.0 ของ
เกษตรท่ียืมเงินในวงเงินไมเกิน 40,000 บาทของธนาคารกสิกรไทย สาขาหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 
เห็นวาชุมชนท่ีทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง จะทําใหเกิดความพึงพอใจในชีวิตไดรอยละ 93.6 
เห็นวา ความรูความสามัคคีของประชาชนในชุมชนทําใหชุมชนเขมแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได และใน
ดานสุขภาพอนามัย พบวา รอยละ 90.4 เห็นการบริโภคอาหารที่ปราศจากสารเคมีตาง ๆ มีผลให
ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดีข้ึนดวย เปนตน 
 จากที่กลาวมาขางตนทําใหมองเห็นโดยภาพรวมไดวา การจะดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นสําคัญอยูที่ความพึงพอใจในส่ิงที่ตนเปน พอใจในสิ่งที่ตนมีอยูไมยึดติดกับวัตถุนิยมใด ๆ 
สิ่งเหลานี้ลวนแตเปนแนวทางท่ีเอ้ือประโยชน และเหมาะสมตอการดําเนินชีวิตของประชาชนชาวไทย 
ซึ่งสงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวม่ันคงได 
 ประเวศ วะสี (2542: 4-6, อางถึงใน สัมภาษณ อรัญเวทย, 2550: 8) นักวิชาการอีก
ทานหน่ึงท่ีทําการศึกษา คนควา เกี่ยวกับการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีรูปแบบเปนทาง
สายกลางหรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทาเพราะเชื่อมโยงทุกเรื่องเขาดวยกันทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ 
สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ที่จริงคําวา เศรษฐกิจเปนคําที่มีความหมายในทางที่ดี ที่หมายถึง
ความเจริญที่เชื่อมโยง กาย ใจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมเขาดวยกัน แตไดมีการนําเอาคําวา 
เศรษฐกิจไปใชในลักษณะท่ีแยกสวนที่หมายถึงการแสวงหาเงินเทานั้น เมื่อแยกสวนก็ทําลายสวน 
อ่ืน ๆ จนเสียสมดุลและวิกฤติ ซึ่งก็ไดเสนอแนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 

1. พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกิจแบบทอดท้ิงกัน 
2. จิตใจพอเพียง ทําใหรักและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได คนที่ไมพอจะรักคนอ่ืนไมเปนและ 

ทําลายยากมาก 
3. สิ่งแวดลอมพอเพียง การรูจักที่จะอนุรักษและเพ่ิมพูนสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวเพ่ือให 

เอ้ือประโยชนตอการยังชีพและทํามาหากินในชีวิตประจําวันได เชน การทําเกษตรแบบผสมผสานซ่ึง
ไดทั้งอาหาร สิ่งแวดลอมและไดเงินดวย   
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 4. ชุมชนเขมแข็งพอเพียง คือการที่ชุมชนสามารถรวมตัวกัน มีความสามัคคีตอกันเพ่ือ
สรางความเปนปกแผนมั่นคง รวมตัวกันเปนชุมชนที่มีความเขมแข็ง ซึ่งจะทําใหสามารถแกไขปญหา
ตาง ๆ ได เชน ปญหาสังคม ปญหาความยากจน หรือปญหาสิ่งแวดลอม สงผลใหชีวิตมีความสุข มี
คุณภาพที่ดี 
 5. ปญญาพอเพียงมีการเรียนรูสิ่งตาง ๆ รวมกัน และสามารถปรับตัวตอสภาวการณตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นไดอยางตอเนื่อง 
 6. อยูบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมพอเพียง คือการที่กลุมชนมีวิถีการดําเนินชีวิตที่สัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมท่ีหลากหลายและรากฐานทางวัฒนธรรมของตน ซึ่งการดําเนินชีวิตภายใตรูปแบบของการ
มีวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับตนน้ัน จะไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ ที่รายแรงตอ
คุณภาพชีวิต ความเปนอยูของตนได เนื่องจากส่ิงเหลานั้นลวนแตเอ้ือประโยชนตอครรลองชีวิตของ
ตนทั้งสิ้น 
 7. มีความม่ันคงในชีวิตพอเพียง ไมใชวูบวาบ เดี๋ยวมีเดี๋ยวไมมี เพราะสิ่งเหลานี้มีอิทธิพล
ตอความมั่นคงทางจิตใจของมนุษยเราทั้งสิ้น เมื่อใดก็ตามท่ีมนุษยเรามีความม่ันคงในชีวิตพอเพียง ก็
จะสงผลใหเปนบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี สามารถอดทนตอสภาวะที่เกิดขึ้นและผันผวนไดเปนอยางดี 
ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพียงที่มั่นคงจึงทําใหมนุษยเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีได 
 กอลทัง (Galtung, 1985: 50, อางถึงใน สัมภาษณ อรัญเวทย, 2550: 12) กลาววา 
การพ่ึงตนเองคือกระบวนการพลวัตที่มีการเคลื่อนไหวอยูในทุกระดับจากระดับปจเจกชน ชุมชน
ทองถิ่น  ภูมิภาคและประเทศชาติ การพ่ึงตนเองเปรียบเหมือนการท่ีชุมชนมีความเปนเอกภาพ มี
อิสรภาพในการดําเนินชีวิต สามารถยืนหยัดไดดวยพลังความสามารถของตน ซึ่งการจะพ่ึงตนเองได
นั้นจะตองเริ่มจากการพ่ึงตัวของตัวเองกอนเปนสําคัญ โดยเฉพาะในสังคมชนบทที่จะมองขาม
ความสําคัญของการพ่ึงพิงตนเอง โดยการรวมกลุมกันในชุมชนนั้น จะทําใหสมาชิกของชุมชนตระหนัก
ในพลังและความสามารถของกลุมและตนเองมีความเชื่อมั่นและมุงท่ีจะพ่ึงพิงตนในที่สุด เนื่องจาก
ตองการใหชุมชนผลิตสิ่งที่เอ้ือประโยชนโดยตรงตอการยังชีพของตน ลดการพ่ึงพาอาศัยจากปจจัย
ภายนอกใหไดมากท่ีสุด ซึ่งสิ่งเหลานี้จะบรรลุผลสําเร็จไดก็ตอเมื่อมีปจจัยสี่ของการดํารงชีพที่พอเพียง
ตอความตองการของคนในสังคมน่ันเอง 
 สรุปแนวคิดจากผูวิจัย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู 5 สวน ที่สําคัญ
คือ 
 สวนที่ 1 แนวคิดหลัก 
 เปนปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปนโดยมีพ้ืนฐานมา
จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกในเชิง
ระบบที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากวิกฤต เพ่ือความม่ันคงและความ
ยั่งยืนของการพัฒนา 
 สวนที่ 2 คุณลักษณะ 
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 เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาช้ีถึงการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ 
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 

 สวนที่ 3 คํานิยาม 
 ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 ลักษณะพรอมๆ กัน ดังนี้ 

 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไป โดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ 
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตอง
เปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น
จากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 
 3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกลและไกล 

 สวนที่ 4 เงื่อนไขพ้ืนฐาน (ความรูคูคุณธรรม)  
 จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการ
ตางๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอนซึ่งตองอาศัยทั้งความรูและคุณธรรมเปน
พ้ืนฐาน กลาวคือ 
 1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบ
ดาน ความรอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และ
ความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
 2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนัก มีการเสริมสราง
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร 
มีสติ ปญญา และความรอบคอบ 
 สวนที่ 5 แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 โดยหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะนํามายึดถือในการประยุกตใช คือ 
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปล่ียนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549: 10-11, อางถึงใน 
ณัฎฐา ระกําพล, 2552) 
 ดังนั้นจะเห็นไดวาปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทัน
ตอยุคโลกาภิวัตน ในประเด็นเร่ืองความพอเพียงนั้นจะหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล 
และการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน โดยอาศัยความ
รอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการนําวิชาการตางๆ ไปใชในการวางแผนและ
ดําเนินการในทุกข้ันตอน ขณะเดียวกันก็จะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติไปพรอมๆ กัน
ดวย โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจทุกระดับ จะตองใหมีสํานึกในคุณธรรม ความ
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ซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและ 
มีความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดลอม และความพรอมในการปรับตัวดานวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี (สํานักงาน
กองทุนสนบัสนุนการวิจัย, 2549: 8, อางถึงใน ณัฎฐา ระกําพล, 2552) 
 การดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเปาหมายอันสําคัญตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไดกําหนดแนวคิดการดําเนินชีวิตไวดังนี้ 
 1.ฐานแนวคิดการพัฒนาเพ่ือความพอเพียง ในการพัฒนานั้นจะตองมีกรอบเปนบรรทัดฐาน
ของการพัฒนาเพ่ือใหเปนไปอยางบูรณาการ และเกิดประโยชนแกทุกฝาย (อภิชัย พันธเสน, 2550, 
หนา 56-59, อางถึงใน พิพัฒน แกวใส, 2552: 14) โดยมีฐานแนวคิดการพัฒนาอยู 7 ประการ
ดังตอไปน้ี 
    1.1 ยึดแนวพระราชดําริในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามข้ันตอนทฤษฎีใหม 
    1.2 สรางพลังทางสังคมโดยการประสานพลังการสรางสรรคของทุกฝาย ในลักษณะ 
พหุภาคี อาทิ ภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน เปนตน เพ่ือ
ขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชน 
    1.3 ยึดพ้ืนที่เปนหลัก และใชองคกรชุมชนเปนศูนยกลางการพัฒนาสวนภาคอ่ืนๆ ทํา 
หนาที่ชวยกระตุนอํานวยความสะดวก สงเสริมสนับสนุน 

1.4 ใชกิจกรรมของชมุชนเปนเครื่องมือสรางการเรียนรู และการจัดการรวมกัน  
พรอมทั้งพัฒนาอาชีพที่หลากหลายเพ่ือเปนทางเลือกของคนในชุมชน ซึ่งมีความแตกตางท้ังดานเพศ 
วัย การศึกษา ความถนัด ฐานะทางเศรษฐกิจ 
    1.5 สงเสริมการรวมกลุมและการสรางเครือขายขององคกรชุมชน เพ่ือสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและการเรียนรูที่มีคุณภาพรอบดาน อาทิ การศึกษา สาธารณสุข การฟนฟูวัฒนธรรม การ
จัดการสิ่งแวดลอม เปนตน 
    1.6 วิจัยและพัฒนาธุรกิจชุมชนครบวงจร (ผลิต-แปรรูป-ขาย-บริโภค) โดยให 
ความสําคัญตอการมีสวนรวมของคนในชุมชน และฐานทรัพยากรของทองถิ่นควรเริ่มพัฒนาจากวงจร
ธุรกิจขนาดเล็กในระดับทองถ่ินไปสูวงจรธุรกิจที่ใหญข้ึนระดับประเทศและระดับตางประเทศ 

1.7 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพสูงของแตละเครือขาย ทําใหเปน 
ศูนยกลางการเรียนรูธุรกิจชุมชนท่ีมีขอมูลขาวสารธุรกิจนั้นๆ อยางครบวงจร พรอมทั้งใชเปนสถานที่
สําหรับศึกษา ดูงานและฝกอบรม 
 2. การปฏิบัติตนตามพระราชดํารัสแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2542: 16, อางถึงใน เอ้ืองทิพย เกตุกราย, 2551) ไดเรียบเรียง
แนวทางปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้ 
    2.1 ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการดํารง
ชีพอยางจริงจัง ดังพระราชดํารัสวา ความเปนอยูไมฟุงเฟอ ตองประหยัดไปในทางท่ีถูกตอง 
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 2.2 ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาด
แคลนในการดํารงชีพก็ตาม ดังพระราชดํารัสที่วา ความเจริญของคนท้ังหลายยอมเกิดมาจากการ
ประพฤติชอบและการหาเล้ียงชีพชอบเปนหลักสําคัญ 
 2.3 ละเลิกการแกงแยงผลประโยชน และแขงขันกันในทางการคาขาย ประกอบ
อาชีพแบบตอสูกันอยางรุนแรงดังอดีต  ซึ่ งมีพระราชดํารัสเรื่องนี้ วาความสุขความเจริญ 
อันแทจริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปนธรรมทั้งในเจตนาและ
การกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังจากผูอื่น 
 2.4 ไมหยุดน่ิงที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยากครั้งนี้  โดยตอง
ขวนขวายใฝหาความรูใหเกิดมีรายไดเพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ พระราชดํารัส
ตอนหนึ่งที่ใหความชัดเจนวา การที่ตองการใหทุกคนพยายามท่ีจะหาความรู และสรางตนเองใหมั่นคง
นี้เพื่อตนเอง  เพ่ือที่จะใหตัวเองมีความเปนอยูที่กาวหนา ที่มีความสุข พอมีพอกิน เปนขั้นหนึ่งและข้ัน
ตอไปก็คือใหมีเกียรติวายืนไดดวยตนเอง 
 2.5 ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่วใหหมดสิ้นไป ทั้งนี้ดัวยสังคมไทยที่ลมสลายลง
ในครั้งนี้ เพราะยังมีบุคคลจํานวนมิใชนอยที่ดําเนินการโดยปราศจากการละอายตอแผนดิน 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาทวา พยายามไมกอความชั่วใหเปน
เครื่องทําลายตัว ทําลายผูอื่น พยายามลด พยายามละความชั่วท่ีตัวเองมีอยู พยายามกอความดีใหแก
ตัวอยูเสมอ พยายามรักษาและเพ่ิมพูนความดีที่มีอยูนั้น ใหงอกงามสมบูรณขึ้น 
 3. เศรษฐกิจพอเพียงเปนการดําเนินชีวิตทางสายกลางยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง (สุเมธ 
ตันติเวชกุล, 2543: 2, อางถึงใน พิพัฒน แกวใส, 2552: 14) ไดกลาวไววา การพัฒนาควรต้ังอยูบน
พ้ืนฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบกับการนําไป
ประยุกตในดานตางๆ ดังนี้ 
  3.1 ดานจิตใจ 
          3.1.1 ทําตนใหเปนที่พ่ึงตนเอง 
          3.1.2 มีจิตใจสํานึกท่ีดีเอ้ืออาทร ประนีประนอม 
          3.1.3 สรางสรรคและคํานึงถึงประโยชนใหตนเองและชาติโดยรวม 
     3.2 ดานสังคมและชุมชน 
          3.2.1 ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
          3.2.2 สรางเครือขายชุมชนที่เขมแข็ง 
     3.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          3.3.1 การจัดการอยางชาญฉลาด 
          3.3.2 รูคุนคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          3.3.3 ตั้งอยูบนพื้นฐานการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน 
     3.4 ดานเทคโนโลยี 
          3.4.1 ใชเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมที่เหมาะสมสอดคลองกับ
ความตองการและสภาพแวดลอม 
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           3.4.2 ใชภูมิปญญาทองถิ่น 
           3.4.3 พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาของเราเอง 
     3.5 ดานเศรษฐกิจ 
           3.5.1 เพ่ิมรายได 
           3.5.2 ลดรายจาย 
           3.5.3 การออม การสะสมเปนเงินทุน 
 4. แนวทางการปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อภิชัย พันธเสน, 2550: 
66-67, อางถึงใน พิพัฒน แกวใส, 2552: 16) ไดกลาวไววาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา 
ที่ชี้แนะแนวทางการดํารงและการปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิม
ของสังคมไทยและสามารถประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการมองโลกเชิง ระบบท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความม่ันคงและความย่ังยืนของการ
พัฒนา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปน้ี 
     4.1 ยึดหลัก 3 พอ คือ พออยู พอกิน พอใช 
     4.2 ประหยัดโดยการตัดทอนรายจาย จากความฟุมเฟอยในการดํารงชีวิต ความ
เปนอยูไมฟุงเฟอ ตองประหยัดไปในทางท่ีถูกตอง 
     4.3 ประกอบอาชีพดวยความถูกตองและสุจริต ความเจริญของคนท้ังหลาย 
ยอมเกิดมาจากการประพฤติชอบ และการขายประกอบอาชีพแบบตอสูกันอยางรุนแรง 
     4.4 มุงเนนหาขาวหาปลากอนมุงเนนหาเงินทอง 
     4.5 ทํามาหากินกอนทํามาคาขาย 
     4.6 ภูมิปญญาพ้ืนบานและที่ดินทํากันคือทุนทางสังคม 
 นอกจากน้ัน เกษม วัฒนชัย (2549: 25-29, อางถึงใน พิพัฒน แกวใส, 2552: 17) 
กลาวไววาการหันกลับมายึดเสนทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ในการดํารงชีวิตโดยใชหลักการ
พ่ึงตนเอง 5 ประการ คือ 

1. พ่ึงตนเองทางจิตใจ คนที่สมบูรณพรอมตองมีจิตใจที่เขมแข็ง มีจิตสํานึกวาตนนั้น 
สามารถพ่ึงตนเองได ดังนั้นจึงควรท่ีจะสรางพลังผลักดันใหมีภาวะจิตใจเขมแข็งตอสูชีวิตดวยความ
สุจริต แมอาจจะไมประสบผลสําเร็จบางก็ตาม ไมยอทอ ใหพยายามตอไป พึงยึดพระราชดํารัส “การ
พัฒนาคน” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว บุคคลตองมีรากฐานทางจิตใจท่ีดี คือ ความหนักแนน
มั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมัน่ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบ
ยลในการปฏิบัติงานประกอบพรอมกันดวย จึงจะสัมฤทธิผลที่แนนอน และบังเกิดประโยชนอันยั่งยืน
แกตนเองและแผนดิน 

2. พ่ึงตนเองทางสังคม ควรเสริมสรางใหแตละชุมชนในทองถิ่นไดรวมมือ ชวยเหลือ 
เกื้อกูลกัน นําความรูที่ไดรับมาถายทอดและเผยแพรใหไดรับประโยชน ดังพระบรมราโชวาทท่ีวา 
“เพ่ือใหงานรุดหนาไปพรอมเพรียงกัน ไมลดหลั่น จึงขอใหทุกคนพยายามที่จะทํางานในหนาที่อยาง
เต็มที ่และใหมีการประชาสัมพันธกันใหดี เพ่ือใหงานทั้งหมดเปนงานที่เก้ือหนุนกัน” 

3. พ่ึงตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ การสงเสริมใหมีการนําเอาศักยภาพของ 
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ผูคนในทองถิ่น สามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัสดุในทองถิ่นที่มีอยูใหเกิดประโยชน
สูงสุด ซึ่งสงผลใหเกิดการพัฒนาประเทศไดอยางดียิ่ง สิ่งดีก็คือการประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน 
(Local Wisdom) ซึ่งมีมากมายในประเทศ 

4. พ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยี ควรสงเสริมใหมีการศึกษา ทดลอง ทดสอบ เพ่ือใหไดมา 
ซึ่งเทคโนโลยีใหมๆ ที่สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย และสิ่งสําคัญสามารถนําไปใช
ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับพระราชดํารัสท่ีวา “จุดประสงคของศูนยศึกษาการพัฒนา 
คือ เปนสถานที่สําหรับการคนควา วิจัยในทองท่ี เพราะวาแตละทองที่ สภาพฝนฟาอากาศและ
ประชาชนในทองท่ีตางๆ กันก็มีลักษณะแตกตางกันมาก” 

5. พ่ึงตนเองไดในทางเศรษฐกิจ หมายถึง สามารถอยูไดดวยตนเองในระดับเบื้องตน 
กลาวคือ แมไมมีเงินก็ยังมีขาว ปลา ผัก ผลไม ในทองถิ่นของตนเองเพ่ือการยังชีพ และสามารถ
นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาคตอไปไดดวย 
 จากการรวบรวมแนวคิดการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัย
สามารถสรุปไดวาการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เปนแนวทางตามท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงชี้ใหเห็นแนวทางในการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนใน 
ทุกระดับในการดํารงชีวิตโดยใชหลักการพ่ึงตนเองทางจิตใจ ทางสังคม ทางทรัพยากรธรรมชาติ ทาง
เทคโนโลยี และทางเศรษฐกิจ โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง ความไมประมาท คํานึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบและ
คุณธรรม ดังน้ันพวกเราจึงควรนําแนวทางดังกลาวไปใชในการดําเนินชีวิต ชีวิตประจําวัน ซึ่งจะสงผล
ใหสังคมไทยอยูเย็นเปนสุข และเปนการเผยแพรแนวคิดนี้ใหขยายผลไปสูประชาชนในภาคสวนอ่ืนๆ 
ของโลกไดเปนอยางดี 
 เศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจ  
 จากคุณลักษณะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาว ในการบริหารองคกรตามแนวคิด
ระบบเศรษฐกิจจะตองกระทําอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยใชหลักการตางๆ  ดังนี้ 
 หลักความพอประมาณ หมายถึง การดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักของความพอดี ที่ไมนอย
เกินไปหรือมากเกินไป ไมเบียดเบียนตัวเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับ
พอประมาณ ใชหลักการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักผลกําไรในทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit) 
มากกวาการแสวงหาเพียงกําไรในทางบัญชี มีการพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ที่
ไมกอใหเกิดการเบียดเบียนทั้งตอผูมีสวนไดสวนเสียในกิจการและนอกกิจการ ตัวอยางเชน การ
หลีกเลี่ยงการผลิตที่ไมมีการจัดการของเสีย จนสรางมลภาวะใหแกระบบนิเวศ การดูแลกิจการท่ีมิให
มีสวนเกี่ยวของกับการแขงขันดวยวิธีการทุมตลาด หรือใชวิธีผูกขาด และการคํานึงถึงผลที่คาดวา 
จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจอยางรอบคอบในการผลิต หรือภายในกิจการหรือระหวางกิจการกับ
หนวยการผลิตอ่ืนและผูบริโภค เปนตน 
 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงอยางมีเหตุผลโดย
พิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทําเหลานั้น
อยางรอบคอบ และสามารถนํามาประยุกตให เขากับการดําเนินธุรกิ จของตนเองไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ เชน การใหความสําคัญกับตัวชี้วัดดานลูกคา การใหความสําคัญกับตัวชี้วัดดาน
กระบวนการทางธุรกิจ การใหตัวชี้วัดดานพนักงาน เปนตน 
 นอกจากน้ี หนวยงานยังตองบริหารจัดการความสัมพันธของมิติตางๆ ที่เกิดขึ้นในกิจการ  
อาทิ ดานผูถือหุน ดานการเงิน ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการภายในและภายนอกธุรกิจ ดาน
พนักงาน ดานระบบสนับสนุน เพ่ือนําไปสูการเจริญเติบโต (Growth) ของกิจการ ทั้งนี้ เพ่ือใหเกิด
ความสมดุลของประโยชนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  เพ่ือการพรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลง 
 การมีภูมิคุมกันที่ดี หมายถึง ความสามารถในการเตรียมตัวของธุรกิจใหพรอมรับ
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ
ตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นทั้งในอนาคตอันใกลและไกล 
 การดําเนินงานในสวนนี้ของภาคธุรกิจนั้น คือขั้นตอยอดจากการบริหารจัดการ
ความสัมพันธระหวางมิติตางๆ โดยสามารถระบุหรือพิจารณาแยกแยะไดวา มิติหรือกิจกรรมใดท่ีเปน
เหตุและปรากฏการณใดที่เปนผล ตัวอยางเชน ระดับความยั่งยืนของกิจการหนึ่งๆ จะปรากฏเปน
ผลสําเร็จที่เห็นไดอาจตองใชเวลาระยะหน่ึง ในขณะที่กิจกรรมหรือตัวบงชี้ที่เปนเหตุของความย่ังยืน 
เชน การผลิตที่เหมาะสม การลงทุนที่ไมเกินตัว การใชเทคโนโลยีที่ประหยัด  การไมเนนกําไรระยะสั้น  
เปนกิจกรรมหรือวัตถุประสงคที่กําลังดําเนินกิจการ ทั้งนี้ การพิจารณาแยกแยะความสัมพันธของเหตุ
และผลจะทําใหคาดการณไดถึงจุดแข็ง-จุดออน โอกาส-ขอจํากัด ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต สงผลใหองคกรมีการวางแผนรับมือผลกระทบ และความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 
รวมทั้งเปนขอพิจารณาประกอบขององคกรในการปรับตัวตอสถานการณหรือสภาวการณที่
เปลี่ยนแปลงได 
 เงื่อนไขความรู หมายถึง การนําความรูที่เหมาะสม ไดแก การนําหลักวิชาการตางๆ  มา
ใชในการวางแผนและการดําเนินงานทุกขั้นตอน ซึ่งประกอบดวยความรอบรูในขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
สภาวะแวดลอมและสถานการณที่เกี่ยวของ มีสติ หรือความระลึกรูซึ่งเปนเครื่องมือในการกํากับ
พฤติกรรมทางธุรกิจ การตลาด การสื่อสาร ประชาสัมพันธหรือการวางแผนในเรื่องตางๆ ทําใหเห็น
และเขาใจทุกสิ่งทุกอยางไดอยางชัดเจน เปนความรูแจงในงานและวิธีปฏิบัติงานอยางถูกตองและ
เที่ยงตรง และสามารถนําความรูตางๆ มาพิจารณาเชื่อมโยงกันดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือ
นําไปสูความสมดุล ความยั่งยืน และการพรอมรับตอการเปล่ียนแปลง 
 เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง ความจําเปนตองนําหลักคุณธรรมมากํากับการบริหารจัดการ
ประกอบดวย 

1. ความซื่อสัตยสุจริต สําหรับรองรับสนับสนุนวิชาความรู  

2. ความเที่ยงตรง  ดทน มีความเพียร ความตั้งใจ และไมละเลย ทอดท้ิง 
3. มีความหนักแนน อดทน ไมทอถอย เพ่ือใหการดําเนินงานมีความกาวหนาอยาง 

ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

สรุปเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจโดยผูวิจัย เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาใชกับ
ธุรกิจไดจริง เพราะเศรษฐกิจพอเพียงไมไดหมายถึงเศรษฐกิจระบบปด ที่ไมเก่ียวของกับใคร ไมคาขาย  
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ไมสงออก ไมผลิตเพ่ือคนอ่ืน ไมไดสนับสนุนการปดประเทศ หรือหันหลังใหกับกระแสโลกาภิวัตน แต
เนนการสรางภูมิคุมกันในตัว ไมประมาทและไมโลภมากเกินไป จนเมื่อแข็งแรงพอสามารถเขาสูการ
แขงขันในแบบที่สรางสรรค ใชประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตนอยางชาญฉลาด รูเทาทัน สามารถ
เลือกรับเฉพาะสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคมในระยะยาว 
 ดังน้ัน จึงสามารถนําเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในธุรกิจโดยไมขัดกับหลักการการ 
ทํากําไร แตการไดของกําไรตองไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน หรือแสวงหากําไรเกินควร เกินเหตุ ขูดรีด 
เบียดเบียนประโยชนของสังคม นอกจากน้ีหลักของเศรษฐกิจพอเพียงไมไดปฏิเสธการเปนหนี้สิน การ
กูยืมเงิน แตเนนการบริหารความเส่ียง คือแมจะกูยืมเงินมาลงทุน ก็เพ่ือดําเนินกิจการที่ไมกอใหเกิด
ความเสี่ยงมาจนเกินไป และสามารถบริหารจัดการเงินกูไดอยางเหมาะสม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ไมไดหาม ไมใหลงทุนหรือขยายธุรกิจ  แตเนนใหทําธุรกิจที่ ไมใหเสี่ยงมากเกินไป ควรลงทุน 
ใหเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2549: 24-26, อางถึงใน ณัฏฐา ระกําพล, 2553: 26)  ตามภาพสรุป
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รายละเอียดดังภาพท่ี 2) 
 

 
 

ภาพที่ 2 สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, การ 
       ประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 2551: 257) 
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เศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะโลก 
 เศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะโลกเปนหนึ่งในหนังสือชุดเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบัน
ไทยพัฒน (ป พ.ศ. 2552)  โดยเนื้อหาประมวลจากการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่เดินทาง (Road 
Map) และการสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงระหวางประเทศ ซึ่งไดรวบรวมการแสดงทัศนะเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงของนักคิด นักวิชาการ และบุคคลท่ีมีชื่อเสียงชาวตางประเทศ ที่ไดแสดงทัศนะเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอการแกปญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สรุปไดดังนี้ 
 ศ.ดร.วูลฟกัง ซัคส นักวิชาการดานสิ่งแวดลอมคนสําคัญจากประเทศเยอรมนี ในฐานะ
ผูเชี่ยวชาญประจําสถาบันวุพเพิลทอล เพ่ือสภาวะอากาศ สิ่งแวดลอม และพลังงาน ไดนําเสนอ
หลักการความพอเพียง ไมทิ้งเทคโนโลยี เลือกใชพลังงานที่เหมาะสม เหมาะกับตนเอง ดวยการ
ยกตัวอยางแนวปฏิบัติการใชพลังงานอยางเปนรูปธรรมโดยเร่ิมตนจากการลดใชพลังงานจาก
ธรรมชาติประเภทนํ้ามัน ศ.ดร.ซัคส ใหความสนใจเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางมาก และมองวานาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับทุกประเทศในเวลานี้ เศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาท่ียั่งยืนจึงไมไดบอกใหทิ้งเทคโนโลยี แตใหเลือกที่เหมาะสมและเลือกใชให
เหมาะกับงาน อยาตกอยูในกับดักของความสะดวกสบายจนเกินไป เพราะหากเปนเชนนั้นมนุษยก็
จะตองใชพลังงานมากข้ึนตามไปดวย (สถาบันไทยพัฒน, 2552: 13-14) 
 ศ.ดร.ฟรานซ ธีโอ กอตวอลล นักวิชาการดานปรัชญา  ผูอํานวยการมูลนิธิชไวเฟรทเพ่ือ
การพัฒนาเกษตรกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประเทศเยอรมนี กลาววารูสึกชอบในเร่ืองวัฒนธรรม
และจิตวิญญาณของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีรากฐานมาจากพุทธธรรม ในความเขาใจของดร.กอตวอลล
นั้นการพิจารณาในใจโดยแยบคายเพ่ือใหเขาถึงความจําเปนที่แทจริงของชีวิตจะทําใหเกิดการปลอย
วางและเปนสุข แตละสังคมตองมีทางเลือกใหมเพราะทุกประเทศมีปญหาที่แตกตางกัน ดังนั้นในแต
ละพ้ืนที่ยอมตองมีหลักการและแนวปฏิบัติที่แตกตางกันออกไป เชน เศรษฐกิจสมานฉันท 
(Solidanty Economy) เปนส่ิงที่เหมาะอเมริกาใต ขณะที่การพูดเรื่องประสิทธิภาพของวงจร
ธรรมชาติและเรื่องส่ิงแวดลอมอาจเปนเรื่องที่สามารถเริ่มตนไดที่ประเทศจีน หรือการเมืองสีเขียว 
(Green Politics) จะเปนที่ชื่นชอบของประเทศในยุโรป ในขณะที่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะ
ที่สุดและเขากันไดดีกับความเปนเมืองพระพุทธศาสนาอยางประเทศไทย สําหรับการท่ีจะนําพา
ประเทศไปสูทิศทางของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน เขาเสนอสองแนวทาง คือ การสรางการเรียนรูให
ประชาชนทั่วไปไดตระหนักเปนแนวทางแรก สวนแนวทางท่ีสองคือ การสรางกฎกติกาท่ีเอ้ือตอการ
กาวไปสูการเปนเศรษฐกิจพอเพียง กลาวคือแมจะอยูในสังคมระบบเศรษฐกิจการตลาด แตภาครัฐ
จะตองเปนผูสรางกฎกติกา มีการออกแบบเชิงสถาบัน (Institution) ที่เหมาะสม มีโครงสรางที่เอ้ือให
ธุรกิจดํารงอยูและเติบโตไดภายใตกรอบการทํางาน (Framework) ดังกลาว (สถาบันไทยพัฒน, 2552: 
19-21) 
 ศ.ดร.อมาตยา เซน นักเศรษฐศาสตรเจาของรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร ชาว
อินเดีย มีผลงานการวิจัยเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการระดับโลกดวยการศึกษาวิ จัยทางดาน
เศรษฐศาสตรสวัสดิการ เศรษฐศาสตรการพัฒนา โดยเนนวิเคราะหความสัมพันธของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาดานเศรษฐศาสตรควบคูกันไป ทําใหไดรับการยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญ
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ดานเศรษฐศาสตรการพัฒนาคนหนึ่งของโลก มองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวาเปนการใชสิ่งตางๆ 
ที่จําเปนตอการดํารงชีพและใชโอกาสใหพอเพียงกับชีวิตที่ดี ความพอเพียงในทัศนะนี้จึงไมไดหมายถึง
ความไมตองการ แตตองรูจักใชชีวิตใหดีพอ อยาใหความสําคัญกับเรื่องของรายไดและความร่ํารวยแต
ใหมองท่ีคุณคาของชีวิตมนุษย (สถาบันไทยพัฒน, 2552: 27-28) 
 ศ.ปเตอร บูทรอยด ผูอํานวยการศูนยเพ่ือการต้ังถิ่นฐานมนุษยแหงมหาวิทยาลัยบริติช
โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ไดชี้ใหเห็นวาเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยกําลังเปนตัวอยางนํารอง
ของทางเลือกสําหรับการพัฒนา ในทวีปอเมริกาใตมีผูสนใจแนวคิดนี้เนื่องจากไปสอดคลองกับแนวคิด
เศรษฐกิจสมานฉันท นักวิชาการในยุโรปและอเมริกาเหนือตางก็เห็นวาเศรษฐกิจพอเพียงมีสถานะ 
ที่เกี่ยวพันและพัฒนาถัดมาจากพุทธเศรษฐศาสตรที่ อี.เอฟ.ชูมัคเกอร กลาวถึงเมื่อ 30 ปที่แลว ผูซึ่ง
ไดรับแรงบันดาลใจไมทางใดก็ทางหนึ่งจากมหาตมะคานที ที่ปลดแอกประเทศอินเดียจาการเปน
อาณานิคมของอังกฤษ และความคิดสวนหนึ่งของเขาก็ไดกลายมาเปนตนแบบของระบบเศรษฐกิจ
แบบคานธี (Gandhian Economics) ในเวลาตอมา ศ.บูทรอยดไดย้ําวาระบบเศรษฐกิจพอเพียงหาใช
แนวทางที่ทําใหคนเดินถอยหลัง หากแตนําทางใหคนในโลกไดเห็นอนาคตแหงความยั่งยืน แม
ประเทศไทยจะประสบปญหาอยางที่ประเทศอ่ืนประสบกันอยู แตวัฒนธรรมไทยเปนวัฒนธรรมที่มี
พลัง และคนไทยไมไดนิ่งดูดายปลอยใหมันผานไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ีประเทศไทยมี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงหวงใยพสกนิกร และไดทรงชวยเหลือแกไขปญหาทุกขยากของ
ประชาชนตลอดหวงระยะเวลาท่ีทรงครองราชย ซึ่งเคาไมเคยเห็นที่ประเทศอ่ืน (สถาบันไทยพัฒน, 
2552: 33-35) 
 ฯพณฯ จิกมี ทินเลย นายกรัฐมนตรีแหงประเทศภูฏาน และอดีตผูแทนถาวรภูฏานประ
จําสหประชาชาติ เปนบุคคลสําคัญที่ริเริ่มแนวปรัชญาบริหารประเทศโดยใช “ความสุข” ของ
ประชากรเปนตัวชี้วัดความเจริญกาวหนาของประเทศ ที่เรียกวาความสุขมวลรวมประชาชาติ หรือ 
Gross National Happiness (GNH) ภายใตแนวทางของสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ซิงเย วังชุก ที่ได
ทรงวางรากฐานไว นายกรัฐมนตรีภูฏานไดใหทัศนะตอเศรษฐกิจพอเพียงของไทยวา เนื่องจากไทยมี
ขนาดใหญกวาประเทศภูฏานและพัฒนากาวไกลกวา รวมถึงความเปนอุตสาหกรรมท่ีมากกวาจึงเปน
เรื่องทาทายและซับซอน แตการเปลี่ยนแปลงที่นํามาสูความมั่นคงในระยะยาวจากปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในเวลานี้เปนส่ิงจําเปนของโลกท่ีจะตองดําเนินตาม หากประเทศไทยไดกําหนด
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนวาระระดับชาติและดําเนินตามอยางจริงจังแลว ประเทศไทยจะสามารถ
สรางโลกใบใหมจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางชีวิตที่ยั่งยืน และสุดทายจะไมหยุดเพียงแค
ในประเทศแตจะเปนหลักการและแนวปฏิบัติของโลก ซึ่งหากทําไดสําเร็จไทยก็คือผูนํา (สถาบัน
ไทยพัฒน, 2552: 41-43) 
 ดร.ทาริก บานุรี ผูอํานวยการหลักสูตรความยั่งยืนแหงอนาคต สถาบันสิ่งแวดลอมสต็อค
โฮลม ประเทศสวีเดน ไดเลาใหฟงวาเมื่อครั้งท่ีมาพํานักในเมืองไทยและไดยินปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนครั้งแรกก็ประหลาดใจวาทําไมจึงไมไดยินเรื่องนี้มากอน ทั้งที่มีความเชื่อมโยงกับหลายสิ่ง
ในระดับมโนทัศน เขาพบวาระบบทุนนิยมและโลกาภิวัตนหลุดจากกรอบดังกลาว ทั้งยังมีอานุภาพใน
การทําลายความยุติธรรม ทําลายสังคม ทําลายประเทศ และทําลายโลกในท่ีสุด โลกาภิวัตนที่เปนใน
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แนวทางนี้นับวันจะยิ่งนากลัวมากข้ึนทุกทีและเปนเรื่องที่แตละสังคมตองหาวิธีรับมือ ดร.บานุรี เชื่อวา
สิ่งที่จะทําใหสังคมอยูรวมกันไดคือ การรับรูเรื่องความยุติธรรม ซึ่งอยูในเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเปน
เครื่องย้ําเตือนมิใหละเลยหลักการดังกลาวขางตน (สถาบันไทยพัฒน, 2552: 55-56) 
 ศ.ดร.ปเตอร คัลกิ้น อาจารยสัญชาติอเมริกันและแคนาเดียน สอนประจําอยูที่
มหาวิทยาลัยลาวาล ประเทศแคนาดา ปจจุบันทํางานอยูกับเครือขายมหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกาใน
ดานที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน ศ.ดัลกิ้น ชี้ใหเห็นวาการที่จะนําแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับเปนแนวทางในการปฏิบัติไมวาจะอยูในภาคสวนใด ตองสรางการมีสวนรวมเพ่ือให
เกิดผลประโยชนรวมกันไมใชแตเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น เชนเดียวกับองคกรที่บริหารโดย
แรงงาน หลักการใหญขององคกรมิใชการทํากําไรสูงสูดแกนายทุนแตเปาหมายคือ การเพ่ิมรายได
ใหแกแรงงาน โดยที่กลุมคนงานจะเปนผูบริหารองคกรอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม หากจะ
กลาวถึงเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นกาวหนาที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบทุนนิยมดวยกัน กิจการตอง
ดําเนินไปอยางมีคุณธรรม มีการเปดกวางทางความคิดเพ่ือรับสิ่งใหมๆ เอาใจใสและคํานึงถึงคนรอบ
ขางมากขึ้นเรียกวาเปน เศรษฐศาสตรคุณธรรม เขามองวานักเศรษฐศาสตรตะวันตกไมเคยไดรู
เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเชนเดียวกับอดีตท่ีมีนักเศรษฐศาสตรนอยคนทราบวาอริสโตเติลซึ่ง
เปนนักปรัชญาโบราณของกรีก  ไดกลาวถึงระบบหนึ่งซ่ึงในตอนน้ันกําลังจะหายไป โดยพูดเกี่ยวกับ
ระบบนั้นวา “ผมกลัววาจากน้ีไปคนเราจะมีการติดตอกันนอยลงและความสุขที่เรามีอยูนั้นก็จะลดลง
เลือนไปดวย” เชนเดียวกับท่ีจอหน เมยนารด เคนส กอนที่จะเขียนถึงทฤษฎีทั่วไปของราคาและอัตรา
ดอกเบี้ย  เขาไดเขียนหนังสือสั้นๆ เลมหนึ่งชื่อ Economic Possibilities for Our Grandchildren 
โดยทํานายวาในป 2030 หรืออีก 20 ปจากนี้ จะไมมีเศรษฐศาสตรมหภาคอีกตอไป ผูคนจะมีวิธีหา
ความสุขโดยหันหนาเขาหากัน หลีกเลี่ยงการลงทุนเกินตัวเหมือนกับการทําอะไรเกินตัวที่ทําใหเกิด
ความเครียดและโรคซึมเศรา เชนที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาอยูทุกวันนี้ (สถาบันไทยพัฒน, 2552: 
67-69) 
 ดร.ฟาสติโน คอรโดโซ และอาจารยโยฮันเนส อัสโบโก สองนักวิชาการ มหาวิทยาลัย
แหงชาติติมอร-เลสเต ไดศึกษาและนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชกับสังคมชาว
ติมอร-เลสเต ดวยทั้งสองทานเล็งเห็นวาติมอร-เลสเต กําลังหลงอยูในลัทธิบริโภคนิยมโดยไมยั้งคิด 
กระทั่งเขามามีบทบาทครอบงําการดําเนินชีวิตประจําวันแบบทั้งรูตัวและไมรูเทาทัน ทั้งๆ ที่ชาว
ติมอร-เลสเต สวนใหญยากจน กวา 80% ของประชากรเปนชาวนา ชาวสวน และยังไมไดรับ
การศึกษา จึงไมรูเทาทันระบบตลาดเสรี นักวิชาการท้ังสองเห็นวาระบบเศรษฐกิจพอเพียงเปน
ทางเลือกหน่ึงซึ่งเหมาะกับบริบทของสังคมติมอร-เลสเต จึงไดริเริ่มกอต้ังกลุมเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมา 
อาจารยโยฮันเนสไดเลาถึงการริเริ่มประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวา เริ่มจากการระบุ
ขอบเขตท่ีเราจะรวมมือกันพัฒนากับตัวแทนในหมูบาน และคณะวิทยากรจากเมืองไทยเดินทาง 
ไปชวยอบรมถายทอดเชิงปฏิบัติการ จากนั้นไดสงเสริมและอํานวยใหกลุมไดพัฒนาในทิศทางท่ี 
เขาตองการ กระท่ังปจจุบันกลุมเศรษฐกิจพอเพียงยังคงดํารงอยูและมีกิจกรรมต างๆ ที่มี
ความกาวหนาพอสมควร ขณะที่สมาชิกมีจํานวนมากขึ้นหลังจากท่ีเห็นผลจากการทํางานของกลุม 
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รวมถึงการตั้งกลุมออมทรัพยในหมูบานกันเองท่ีชาวบานเริ่มตนดวยเงินจํานวนเล็กนอย ขณะนี้มีเงิน
จํานวนมากพอที่จะทําประโยชนในกลุมไดอยางไมลําบาก (สถาบันไทยพัฒน, 2552: 83-84) 
 เฟอรนันโด ไคลแมน ปจจุบันดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขาธิการเศรษฐกิจ
สมานฉันทแหงชาติ (Solidarity Economy) แหงชาติ ประเทศบราซิล ความสนใจมุงเนนไปที่การ
สรางระบบการผลิตแบบใหมอยางตอเนื่องและจริงจัง โดยเชื่อวาเมื่อวิถีแหงการผลิตเปลี่ยน วิถีแหง
การบริโภคยอมจะเปล่ียนแปลงไปดวย เศรษฐกิจสมานฉันทเปนการเปล่ียนระบบการผลิตแบบใหม
ผานการริเริ่มรวมกันของประชาชนตามหลักการ 3 ประการ โดยในประการแรกคือการผลิตท่ีเปนการ
ผลิตรวมกันและเปนเจาของรวมกัน ประการที่สองคือการกระจายสินคาดวยกลไกการคาที่เปนธรรม  
และประการที่สามคือการออกแบบนโยบายสินเชื่อภาคประชาชนผานธนาคารของรัฐ ในทัศนะของ
เฟอรนันโดเห็นวาแนวทางของเศรษฐกิจสมานฉันทนั้นไมตางกับทฤษฎีใหมในเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
การพัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอนเชนกัน (เริ่มจากการพ่ึงตนเองในข้ันที่หนึ่ง การรวมกลุมในขั้นที่สอง 
และการทํางานรวมกันในขั้นที่สาม) ไคลแมนเห็นวาหลักความพอประมาณในเศรษฐกิจพอเพียง
เชื่อมโยงกับแนวทางของเศรษฐกิจสมานฉันทอยู 2 ประการ คือเรื่องการจัดสรรผลผลิตอยางเปน
ธรรมที่บุคคลหน่ึงๆ จะเขาถึงปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือการบริโภคใชสอย และไมเนนเรื่องการบริโภคในแบบ
ยั่งยืนที่มคีวามสอดคลองกับเศรษฐกิจสมานฉันท (สถาบันไทยพัฒน, 2552: 89-91) 
 สรุปแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะโลกโดยผูวิจัย สรุปไดวาในปจจุบันเศรษฐกิจ
พอเพียงไมใชวาจะใชไดในประเทศไทยเราเทานั้น แตเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยกําลังเปน
ตัวอยางนํารองของทางเลือกสําหรับการพัฒนา นักวิชาการจากประเทศตางๆ ไดกลาวถึงและมีบาง
ประเทศที่ไดนําไปปรับใชใหเขากับบริบททางสังคมของประเทศตัวเอง โดยเศรษฐกิจพอเพียงนี้
สามารถเช่ือมโยงกับแนวทางเศรษฐกิจแบบสมานฉันท เศรษฐกิจแบบคานธี และพุทธเศรษฐศาสตร
ไดเปนอยางดี  ซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวลานี้เปนสิ่งจําเปนของโลกที่จะตองดําเนินตาม
เพ่ือลดการบริโภคนิยม เปนการสรางชีวิตที่ยั่งยืนและจะเปนหลักการและแนวปฏิบัติของโลกในท่ีสุด 
 
ความสุขในการทํางาน 

ความหมายของความสุขในการทํางาน 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยหลายฉบับ พบวานักวิจัยหลายทาน ใหคําจํา กัด

ความของความสุขในการทํางานไวหลากหลาย แตกตางกันไป ดังเชน 
ฌานิกา วงษสุรีรัตน (2554: 26) กลาววา ความสุขในการทํางาน หมายถึง การรับรู

ความรูสึกในการมีอารมณทางบวกของพนักงาน อันเนื่องมาจากสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรใน
องคการ ความรัก ความภาคภูมิใจ ความเพลิดเพลินในการทํางาน มีความรูสึกที่ดีตองานที่ไดรับ
มอบหมายของพนักงาน ซึ่งนําไปสูการมีผลการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จในการ
ทํางาน และไดรับรางวัลเปนผลตอบแทนจาการทํางาน อีกท้ังยังไดรับการยอมรับจากกลุมบุคคลท่ี
ทํางานรวมกันในองคการ 

นภัส จิตตธีรภาพ (2554: 8) กลาววา ความสุขในการทํางาน หมายถึง การมีความสุข
จากการทํางาน แบงเปนความสุขทางดานรางกายและความสุขทางดานจิตใจ กลาวคือ ความสุข
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ทางดานรางกาย คือ การมีรางกายที่แข็งแรง ไมเกิดความเจ็บปวยแกรางกายอันมีเหตุมาจากการ
ทํางาน เชน ความเครียดจากการทํางานทําใหปวดศีรษะหรือปวดทอง, การทํางานมากเกินไปทําให
พักผอนไมเต็มที่ สงผลใหรางกายเกิดอาการเจ็บปวย เปนตน รวมถึงมีสภาพแวดลอมการทํางานท่ี
ปลอดภัย สวนความสุขทางดานจิตใจ เกิดจากการท่ีบุคคลไดกระทําในส่ิงที่ตนเองรัก รูสึกสนุกสนาน 
รับรูถึงความสามารถของตนเอง รูสึกวาตนเองมีคุณคา ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ศรัทธาในงานท่ีทํา 
มีความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน ผูกพันในงานที่ตนทํา และการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน 
หัวหนา ลูกคา เปนตน 

สุรางค มะลิทอง (2554: 17) กลาววา ความสุขในการทํางาน หมายถึง การรับรูถึง
อารมณความรูสึกชื่นชอบ หรือเปนสุขกับภารกิจ อันเปนผลมาจากการทํางาน สภาพแวดลอม 
ที่เก่ียวกับการทํางาน ซึ่งเปนการตอบสนองความตองการของตนเอง ใหชีวิตมีคุณคา 

กุริศรา จามะรี (2553: 22) กลาววา ความสุขในการทํางาน หมายถึง การรับรูความรูสึก
ในการทํางาน โดยมีความพึงพอใจกับงานที่ทํา สนุกกับงานที่ทํา และภาคภูมิใจเมื่องานที่ทําบรรลุ
เปาหมายที่วางไว 

นาฎยา ปรัชญาชัย (2553: 49) กลาววา ความสุขในการทํางาน หมายถึง การรับรู 
ที่สงผลทางดานอารมณของบุคคลผูปฎิบัติงานท่ีไดกระทําในสิ่งที่ตนเองรักและพึงพอใจในงาน 
ที่รับผิดชอบ สิ่งแวดลอมในการทํางาน รูสึกวาตนเองมีคุณคา สนุกในการทํางานที่ไดรับรูจาก
ประสบการณ โดยจะมีความรูสึกทางดานบวกสูงกวาความรูสึกทางดานลบ และมีความพยายามที่จะ
ทํางานใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย 

ภัทรชัณษา เรืองมะเริง (2553: 32-33) กลาววา ความสุขในการทํางาน หมายถึง 
ความรูสึกในทางบวกตองานท่ีตนรับผิดชอบอยู มีความสนุกสนาน ผูกพัน และพึงพอใจในงาน  
อันเนื่องมาจากการไดทํางานท่ีตนเองรักและศรัทธา มีสัมพันธภาพที่ดี เปนที่ยอมรับ ไดรับความไวเนื้อ
เชื่อใจในกลุมผูรวมงาน มีความปลาบปลื้มยินดีและภาคภูมิใจกับความสําเร็จในการทํางาน ทําใหเกิด
แรงผลักดันในการสรางสรรคสิ่งดีๆใหตนเองและองคการ 

สุรกุล ลีเรือง (2553: 29) กลาววา ความสุขในการทํางาน หมายถึง การรับรูของบุคคล 
ที่มีตอสภาพแวดลอมในการทํางาน อันไดแก ความสัมพันธกับผูรวมงาน งานท่ีตนเองตองรับผิดชอบ 
มีความคาดหวังถึงความสําเร็จในการทํางาน และการไดเปนท่ียอมรับนับถือจากผูรวมงาน ซึ่ง
กอใหเกิดความพึงพอใจ ความสนุก ความรื่นเริง ความตั้งใจในการทํางาน ความภูมิใจในงานท่ีตนเอง
ตองดูแลรับผิดชอบ 

รัชนี อิทธิวรากร (2552: 34) กลาววา ความสุขในการทํางาน หมายถึง บุคคลไดกระทํา
ในสิ่งที่ตนเองรักและพึงพอใจ มีความปลาบปลื้มใจและศรัทธาในงานท่ีทํา สงผลตออารมณความรูสึก
ทางบวกมากกวาอารมณความรูสึกทางลบ ทําใหเกิดการสรางสรรคสิ่งที่ดีงามนําไปสูการปฎิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

รัทพล จิตตะวิกุล (2552: 28) กลาววา ความสุขในการทํางาน หมายถึง ระดับความ 
พึงพอใจของบุคคลที่เกี่ยวของกับการทํางานในดานการติดตอสัมพันธกับบุคคลในการปฎิบัติงาน 
ความรักในการทํางาน ความสําเร็จของงาน และการเปนที่ยอมรับในการทํางาน 
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วรรณพร พรายสวาท (2552: 28) กลาววา ความสุขในการทํางาน หมายถึง ความสุข
จากการดํารงชีวิตที่เหมาะสม มีผลงานที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีดี 
เกิดความรูสึกวาตัวเองเปนคนที่มีคุณคาตอองคกร มีความสัมพันธระหวางพนักงานและผูบริหารที่ดี
ขึ้น มีแรงจูงใจในการทํางานมากข้ึน มีความรูในการพัฒนาคุณภาพชีวิต นําไปเผยแพรตอครอบครัว 
ชุมชน และแรงงานที่มีคุณคาของประเทศ และสิ่งที่องคกรจะไดจากการมีความสุขในการทํางาน คือ 
ผลผลิตสูงสุด การบริการที่ดีขึ้น คุณภาพของสินคาและบริการดีขึ้น ลดการขาดงาน การเขางานชา 
การลาปวย ลากิจของพนักงาน มีชุมชนที่เขมแข็งในองคกร สภาพแวดลอมในการทํางานดีขึ้น ลด
อัตราการเลิกจางงาน ประหยัดคาใชจายในการสรรหาพนักงานใหม ฝกพนักงานใหม ตลอดจนทําให
ภาพลักษณขององคกรดีขึ้นและลดความไมพอใจของผูใชแรงงาน นอกจากน้ียังทําใหความสัมพันธ
ระหวางฝายบริหารกับพนักงานเปนไปอยางราบร่ืน พนักงานรักองคกรมากขึ้น ซึ่งทายสุดผลดีก็จะ
สะทอนกลับไปยังองคกรโดยรวมนั่นเอง 

ประทุมทิพย เกตุแกว (2551: 39) กลาววา ความสุขในการทํางาน หมายถึง ผลของการ
ที่บุคคลรับรูพฤติกรรมการทํางานของตนเอง ผูรวมงาน และสัมพันธภาพระหวางกัน ทําใหแสดง
อารมณที่มีตองานในทางบวก รับรูไดถึงการใหความรวมมือและใหการชวยเหลือเกื้อกู ลกันระหวาง
ผูรวมงาน ทําใหเกิดมิตรภาพและความปรารถนาดีตอกัน มีความรัก ชอบ ผูกพันในงานที่ตนทํา 
กระตือรือรนและยินดีที่ไดกระทําในงานที่ตนเองรัก ยินดีกับความสําเร็จที่ไดมาจากงานที่ทาทาย มี
คุณคา และนาภาคภูมิใจที่จะพยายามทํางานใหประสบความสําเร็จ ไดรับการยอมรับนับถือและความ
คาดหวังที่ดีจากผูรวมงาน ทําใหเกิดความพยายามและความรับผิดชอบในการทํางานมากย่ิงขึ้น 

อภิชาติ ภูพานิช (2551: 27-28) กลาววา ความสุขในการทํางาน หมายถึง ความรูสึก 
พึงพอใจตอการทํางานของตนท่ีทําอยู ซึ่งไดรับการตอบสนองตอความตองการและแรงจูงใจในการ
ทํางาน อันเปนผลมาจากปจจัยหรือองคประกอบตางๆในการทํางาน ไดแก การมีสวนรวมกําหนด
นโยบายและการบริหารองคการที่คํานึงถึงสิทธิประโยชนและสวัสดิการของบุคลากรเปนสําคัญ การ
ไดรับคาจาง เงินเดือน คาตอบแทนที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ มีความสัมพันธทางสังคมภายใน
หนวยงานทั้งกับผูบังคับบัญชาและกับเพ่ือนรวมงานที่สนิทสนมรักใคร ไมแบงชั้นวรรณะ ลักษณะของ
งานหรือสภาพการทํางานที่มีสภาพอุณหภูมิ แสง เสียง หองทํางาน หองน้ํา หองอาหารท่ีดีเหมาะแก
การทํางาน การมีโอกาสในความกาวหนาในการทํางานโดยการทํางานที่ประสบความสําเร็จและการ
ทําผลงานวิชาการเพ่ือการเล่ือนตําแหนงใหสูงขึ้น และดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและ
ชีวิตดานอ่ืนๆ ที่มีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของบุคคลนั้น บทบาทนี้เกี่ยวกับการแบงเวลา อาชีพ 
การเดินทาง ซึ่งควรมีสัดสวนที่เหมาะสมระหวางการใชเวลาวางของบุคคลและเวลาของครอบครัว 

ทัณฑิกา เทพสุริวงศ (2550: 20) กลาววา ความสุขในการทํางาน หมายถึง บุคคลมี
ความพึงพอใจในงานท่ีทํา มีอารมณทางบวกมากกวาอารมณทางลบ มีความคิดสรางสรรคผลงาน มี
ความรวมมือรวมใจในการทํางาน องคการมีผลผลิตที่ดี และตอบแทนคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน
ใหแกพนักงาน มีการใหซึ่งกันและกันบนพ้ืนฐานของความถูกตองและดีงาม 

รัชนี หาญสมสกุล (2550: 34) กลาววา ความสุขในการทํางาน หมายถึง การรับรู
ความรูสึกในการทํางานในทางบวก แสดงออกถึงการอยากชวยเหลือ อยากทํางานรวมกับผูอ่ืน เปน  
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ที่ยอมรับ มีความเต็มใจทํางาน ปรารถนาในการนําความสุขไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มา
จากปจจัยสวนบุคคล สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการทํางาน ลักษณะของงานนํามาซ่ึงความสุข
ความสําเร็จในชีวิตการทํางาน 

กัลยารัตน อองคณา (2549: 25) กลาววา ความสุขในการทํางาน หมายถึง การท่ีบุคคล
ไดกระทําในสิ่งที่ตนเองรัก รูสึกสนุกสนานและศรัทธาในงานที่ทํา มีความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน 
ประสบการณท่ีไดรับ เกิดการสรางสรรคในทางบวก 

จงจิตร เลิศวิบูลยมงคล (2547: 38) กลาววา ความสุขในการทํางาน หมายถึง บุคคลได
กระทําในส่ิงที่ตนเองรักและพึงพอใจ ชอบและศรัทธาในงานที่ทํา พึงพอใจในประสบการณชีวิตที่
ตนเองไดรับ ตลอดจนประสบการณเหลานั้น ใหผลตออารมณความรูสึกทางบวกมากกวาอารมณ
ความรูสึกทางลบ ทําใหเกิดการสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม บนพื้นฐานเชิงเหตุผลและศีลธรรม 

Currie (2003: 1, อางถึงใน นภัส จิตตธีรภาพ, 2554: 8) กลาววา ความสุขในการ
ทํางาน หมายถึง การที่พนักงานมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ กลาวคือ พนักงานควรทํางานอยาง
ไมเครียดจนเกินไป มีสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย  

Diener (2003, อางถึงใน กุริศรา จามะรี 2553: 21) กลาววา ความสุขในการทํางาน 
หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในเปาหมายหลักของชีวิต ตลอดจนประสบการณใน
ชีวิตเหลานั้น ความสุขเกิดข้ึนไดจากปจจัยหลายอยางที่แตกตางกัน สงผลตอความตองการของบุคคล 
ทําใหเกิดความพึงพอใจในชีวิตประจําวัน 

Manion (2003, อางถึงใน ฌานิกา วงษสุรีรัตน, 2554: 25) กลาววา ความสุขในการ
ทํางาน คือการเรียนรูจากการกระทํา การสรางสรรคของตนเอง การแสดงออกโดยการยิ้ม หัวเราะ มี
ความปลาบปลื้มใจ นําไปสูการปฎิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงการรับรู การแสดงออกใน
การปฎิบัติงานดวยความรูสึกอยากท่ีจะทํางาน รวมไปถึงบุคลากรมีความผูกพันกันและมีความพึง
พอใจท่ีไดปฎิบัติงานรวมกัน 

สรุปความหมายของความสุขในการทํางานโดยผูวิจัย อาจกลาวไดวาความสุขในการ
ทํางาน หมายถึง ความคิด ความรูสึก รวมถึงพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลที่มีตอการทํางาน 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งเปนไปในทางบวก เชน รูสึกสนุกกับงานท่ีทํา มีความพึงพอใจ  
ในงานที่ทํา รูสึกวาตนเองมีคุณคา เปนที่ยอมรับของเพ่ือนรวมงาน มีความตั้งใจที่จะปฎิบัติงานให
สําเร็จตามเปาหมาย รับรูไดถึงการใหความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางผูรวมงาน เกิด
ความผูกพันในงานที่ทํา ทําใหเกิดแรงผลักดันในการสรางสรรคสิ่งดีๆใหตนเองและองคการ และ
สามารถเผชิญปญหาและอุปสรรคในการทํางานไดอยางเหมาะสม ดังนั้นความสุขในการทํางาน จึง
เปนปจจัยพ้ืนฐานสําคัญที่องคกรควรตระหนักและสงเสริมปจจัยดานตางๆท่ีเอ้ือใหบุคลากร
ปฎิบัติงานอยางมีความสุข ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนตอบุคคลากรและองคการ อันนําไปสูความสําเร็จ  
ดังเปาหมายทีต่ั้งไว 

แนวคิดและองคประกอบของความสุขในการทํางาน 
นักทฤษฎีที่แสดงแนวคิดและองคประกอบของความสุขในการทํางานไว มีดังนี้ 
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แผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชน (2552: 6-13, อางถึงใน เกษร เรืองแกว 2553: 
10-12) ไดกลาวถึงแนวคิดและหลักการสรางองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) ไว 8 
ประการ เพ่ือใหเกิดความสมดุลของชีวิตในการทํางานและการใชชีวิต ดังนี้ 

1. Happy Body (การมีสุขภาพดี) คือ สุขภาพแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ เกิด
จากการรูจักใชชีวิต รูจักกิน รูจักนอน ชีวิตมีสุข เหมาะสมกับเพศ วัย สถานการณและฐานะการเงิน 

2. Happy Heart (การมีน้ําใจงาม) ในองคกรสิ่งจําเปนที่สุดในการที่มนุษยจะอยู
รวมกับคนอ่ืนไดตองมีน้ําใจคิดถึงคนอ่ืน มีน้ําใจเอ้ืออาทรตอกันและกัน คนเราเอาแตตัวเองอยูคน
เดียวไมได ตองรูจักแบงปนอยางเหมาะสม ตองรูบทบาทหนาที่ของเจานาย –ลูกนอง- คุณพอ- คุณแม 
กับสิ่งตางๆท่ีจะเขามาในชีวิต 

3. Happy Relax (การผอนคลาย) ตองรูจักผอนคลายกับสิ่งตางๆในการดํารงชีวิต 
เมื่อชีวิตในการทํางานเครียดก็ตองมีวิธีผอนคลายในการทํางาน ขณะเดียวกันการใชชีวิตสวนตัวก็ตอง
รูจักผอนคลายเหมือนกัน นั้นคือสมดุลชีวิต 

4. Happy Brain (การหาความรู) มนุษยเราอยูไดดวยการศึกษาหาความรูเพ่ือ
พัฒนาตัวเองตลอดเวลาจากแหลงตางๆ นําไปสูการเปนมืออาชีพเพ่ือใหเกิดความม่ันคงกาวหนาใน
การทํางาน หรือ เรียนเพ่ือรู มีปญญากาวหนาในชีวิต ทั้งหมดน้ีมาจากคําวามืออาชีพ ซึ่งหมายถึงการ
ที่มนุษยเราทุกคนตองมีความรูในงาน มีความรับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีระเบียบ
วินัยตรงตอเวลา และสอนคนอ่ืนไดในงานท่ีตนรู ซึ่งก็คือตองเปนครูที่พรอมจะสอนใหความรูกับคน
อ่ืน 

5. Happy Soul (การมีคุณธรรม) หิริ โอตัปปะ เปนคุณธรรมเบื้องตนของการอยู
รวมกันของมนุษยในสังคม ในการทํางานเปนทีม ซึ่งคือความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําของ
ตนเอง โดยเฉพาะการกระทําที่ไมดี มีความศรัทธาตอศาสนา มีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต มีความ
ซื่อสัตย มีความสามัคคี และมีความเอ้ืออาทรชวยเหลือเกื้อกูลกัน ยอมนํามาซึ่งความสุขขององคกร 

6. Happy Money (การใชเงินเปน) การท่ีสามารถจัดการรายรับรายจายของ
ตนเองไดคือการใชเงินเปน มีเงินรูจักเก็บรูจักใชเปนหนี้ใหพอดี มีชีวิตท่ีเหมาะสมกับตนเอง มีการ
บริหารจัดการรายรับรายจายของตนเองและครอบครัว  

7. Happy Family (ความสุขของครอบครัว) การมีครอบครัวที่อบอุนและมั่นคง
ยอมเปนกําลังใจที่ดีในการทํางาน เพราะครอบครัวเปนเหมือนภูมิคุมกัน เปนกําลังใจในการเผชิญกับ
อนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได ทําใหเรามุงมั่นในการทํางานใหชีวิตดีขึ้น ฉะนั้นครอบครัวเขมแข็ง
สังคมก็ยอมมั่นคง 

8. Happy Society (ความสุขขององคกรและสังคม) สังคมมี 2 มิติ คือสังคมในที่
ทํางานกับสังคมนอกที่ทํางาน มนุษยทุกคนตองมีความรักสามัคคีเอ้ือเฟอตอสังคมท่ีตนเองทํางานและ
พักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดลอมที่ดี 

ลิวโบเมิรสกี, เชลดอน และเคต (Lyubomirsky, Sheldon and Schkade 2005, อาง
ถึงใน สุรกุล ลีเรือง (2553: 32) แสดงแนวคิดเกี่ยวกับความสุขในการทํางานไววา หากคนมีความสุข
จะสงผลใหเกิดสภาวะจิตใจท่ีเปนบวก มีรางวัลทางสังคม (มีเพ่ือนมาก ไดรับการสนับสนุนจากสังคม
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มากขึ้น) ผลการปฎิบัติงานอยูในระดับสูง (ความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้น ผลผลิตเพ่ิมขึ้น คุณภาพงาน
เพ่ิมข้ึนและรายไดทีม่ากข้ึน) และยังมีความกระตือรือรน มีพลัง และมีความคลองตัว 

เกวินและเมสัน (Gavin and Mason 2004: 21-24, อางถึงใน รัชนี อิทธิวรากร 2552: 
36) ไดแสดงแนวคิดเก่ียวกับความสุขในการทํางานวา ความสุขไมใชเพียงแคการไดรับความสุขสําราญ 
เกียรติยศหรือเงินทองเทานั้น แตความสุขเปนผลจากความรูสึกภายในของแตละคน เปนผลใหเกิด
ความรูสึกทางบวก และความสุขมาจาก 3 ลักษณะดวยกัน ไดแก 

1. ความมีอิสระ กลาวคือ ความสุขเกิดจากการท่ีบุคคลมีความสามารถที่จะคิด
และเลือกในส่ิงที่ตองการ มีอํานาจ มีเสรีภาพในการตัดสินใจ ดังนั้นจึงสามารถควบคุมและ
กําหนดการกระทําของตนใหตอบสนองความสุขของตนได 

2.  ความรู กลาวคือ ขอมูล ความรูและความสามารถในการใชเหตุผล เปนสวน
สําคัญในการตัดสินใจในส่ิงที่ตองการไดถูกตอง เชน ถาบุคคลตองทําการตัดสินใจในสิ่งท่ีสําคัญ พวก
เขาจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองการทํางานและการติดตอกับบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งสิ่งสําคัญที่จะทําให
เกิดการตัดสินใจไดอยางชาญฉลาดคือ การฝกใชเหตุผลนั่นเอง 

3.  ความดี กลาวคือ บุคคลที่มีความสุขตองมีคุณลักษณะทางจริยธรรมดวย ซึ่งเกิด
จากการซึมซาบจากทุกสิ่งที่บุคคลทํา การอบรมจริยธรรมสวนใหญมาจากการรวมวิสัยทัศนและการ
สรางหลักการใหพนักงานเรียนรู เลียนแบบและมีการฝกฝนอยางตอเนื่อง การตัดสินใจโดยมีคุณธรรม
ควบคูไปกับความรูสึกรับผิดชอบ จะชวยพัฒนาคุณลักษณะทางจริยธรรมและความชํานาญในการ
ตัดสินใจที่ดี ซึ่งจะนําไปสูความภาคภูมิใจอยางแทจริงซึ่งจะชวยลดอารมณทา งลบที่เกิดจาก
ความเครียด นอกจากน้ียังชวยเพ่ิมความสามารถในการแกปญหาและเพ่ิมการรับรูความสามารถใน
ตนเอง (self-efficacy) มากข้ึน 

มาเนียน (Manion 2003, อางถึงใน ฌานิกา วงษสุรีรัตน, 2554: 31-32) ไดศึกษา
องคประกอบของความสุขในการทํางานจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนพยาบาล ซึ่งองคประกอบของ
ความสุขในการทํางานตามแนวคิดของ Manion (2003) มี 4 ดาน ดังนี้ 

1.  ดานการติดตอสัมพันธ (Connection) เปนพ้ืนฐานท่ีทําใหเกิดความสัมพันธ
ของบุคลากรในสถานที่ทํางาน โดยที่บุคลากรมารวมกันทํางาน เกิดสังคมการทํางาน เกิดสัมพันธภาพ
ที่ดีกับบุคลากรที่ตนปฎิบัติงานดวย มีการใหความรวมมือ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สนทนา พูดคุยกัน
อยางเปนมิตร มีการใหการชวยเหลือและไดรับการชวยเหลือจากผูรวมงาน เกิดมิตรภาพระหวางการ
ปฎิบัติงานกับบุคลากรตางๆ 

2.  ดานความรักในงาน (Love of the work) เปนการรับรูถึงความรูสึกรักและ
ผูกพันอยางเหนียวแนนกับงาน รับรูวาตนมีพันธกิจในการปฎิบัติงานใหสําเร็จ มีความยินดีในสวนที่
เปนองคประกอบของงาน กระตือรือรนในการปฎิบัติงาน เกิดความรูสึกทางบวกท่ีไดปฎิบัติงาน มี
ความเพลิดเพลิน สนุกสนานเม่ือไดปฎิบัติงาน และปรารถนาที่จะปฎิบัติงาน รูสึกเปนสุขเมื่อได
ปฎิบัติงาน มีความภูมิใจในหนาที่ที่การงานท่ีตนรับผิดชอบ 

3.  ดานความสําเร็จในงาน (Work achievement) เปนการรับรูวาตนได
ปฎิบัติงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยไดรับความสําเร็จในการทํางาน ไดรับมอบหมายงานท่ี
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ทาทาย เกิดผลลัพธการทํางานในทางบวก ทําใหรูสึกมีคุณคาในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในการ
ปฎิบัติงานใหสําเร็จ มีความกาวหนา และองคการเกิดการพัฒนา 

4.  ดานการเปนที่ยอมรับ (Recognition) เปนการรับรูวาตนเองไดรับความเชื่อถือ
จากผูรวมงาน ผูรวมงานรับรูถึงความพยายามของตนเก่ียวกับเรื่องงาน การไดรับการยอมรับจาก
ผูรวมงานและผูบังคับบัญชาในการปฎิบัติงาน ไดรับความคาดหวังที่ดีในการปฎิบัติงานและไดรับ
ความไววางใจจากผูรวมงาน รวมแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูรวมงาน ไดใชความรูอยางตอเนื่อง 

จากแนวคิดดานองคประกอบของความสุขในการทํางานทั้ง 4 ดานนี้ มาเนียน (Manion 
2003) กลาววาเปนประโยชนแกผูบริหารขององคการ ซึ่งสามารถนําไปปรับเปล่ียนรูปแบบการ
บริหารงานที่ชวยสงเสริมใหบุคลากรเกิดความรูสึกอยากทํางาน ปรับสภาพแวดลอมเพ่ือสราง
แรงจูงใจใหกับพนักงาน เพราะเมื่อบุคลากรมีแรงจูงใจ มีความรูสึกอยากมีสวนรวม อยากทํางานกับ
องคการแลว ความสุขในการทํางานก็จะตามมา  

เกษม ตันติผลาชีวะ (2545, อางถึงใน ทัณฑิกา เทพสุริวงศ, 2550: 23) ไดแสดงแนวคิด
เกี่ยวกับความสุขในการทํางานวา เปนการทํางานที่มีความกาวหนามั่นคง มีผลตอบแทนที่คุมคา 
บรรยากาศและเพ่ือนรวมงานที่ดี ความกาวหนาในการงานสวนหนึ่งขึ้นอยูกับความรูความสามารถ
ของแตละบุคคล แต อีกสวนหนึ่ งขึ้นอยูกับการสนับสนุนของผูบังคับบัญชาซ่ึงมี อิทธิพลตอ
ความกาวหนาของบุคคลยิ่งกวาความสามารถในการทํางาน ซึ่งหนวยราชการไดรับผลกระทบมากกวา
เอกชน เนื่องจากหนวยงานเอกชนนั้นผูบริหารเปนเจาของกิจการยอมตองการคนดีมีความสามารถใน
การทํางาน แตผูบริหารหนวยราชการมักไมรูสึกวาเปนเจาของ และไมคอยรักษาผลประโยชนให
องคกร อันเปนเหตุใหการเลนพรรคเลนพวกปรากฎเปนเร่ืองราวใหขาราชการและลูกจางตองเสีย
ขวัญหมดกําลังใจในการทํางานอยูเสมอ 

ไดเนอร (Diener 2000, อางถึงใน ภัทรชัณษา เรืองมะเริง, 2553: 34-35) ไดอธิบายไว
วา ความสุขเปนสิ่งสําคัญของการดํารงชีวิต คนที่มีความสุขเกิดขึ้นไดจากปจจัยหลายอยางท่ีแตกตาง
กัน เชน อายุ สถานภาพสมรส รายได สภาพแวดลอมและองคประกอบของความสุขในการทํางาน 
ไดแก 

1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความพึง
พอใจในส่ิงที่ตนเองเปนและกระทําอยู สมหวังกับเปาหมายของชีวิตที่มีความสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริง ลงมือทําไดตามความต้ังใจ มีเหตุผล เขาใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไมจําเปนตอง
ปรับตัวมากนัก 

2.  ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) หมายถึง การท่ีบุคคลไดกระทําใน
สิ่งที่ตนรักและชอบ พอใจกับสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน มีความสุขเมื่อทํางานไดสําเร็จ
ลุลวงตามเปาหมาย ตลอดจนงานที่ทํานั้นกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 

3.  อารมณทางบวก (Positive Effect) หมายถึง การมีความรูสึกเปนสุขในสิ่งที่ดี
งาม อารมณดี ราเริง ยิ้มแยมแจมใสเบิกบานไดเสมอเม่ือทํางาน มีความชื่นชอบและสนุกสนานกับ
การทํางาน รักและศรัทธาในงานที่ตนดูแล รับรูถึงความดีงามและคุณประโยชนของงานท่ีทํา 
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4.  อารมณทางลบ (Negative Effect) หมายถึง การมีอารมณ ความรูสึกที่เปน
ทุกข กับสิ่งแยๆที่เกิดข้ึนในการทํางาน เชน รูสึกคับของใจ อึดอัด เบื่อหนาย เศราหมอง ไมสบายใจ
เมื่อเห็นพฤติกรรมที่ไมถูกตองเหมาะสม ปรารถนาที่จะปรับปรุงแกไข เพ่ือใหตนเองมีความสุขในการ
ทํางานมากข้ึน  

สรุปเรื่องแนวคิดและองคประกอบของความสุขในการทํางานโดยผูวิจัย สรุปไดวา
ความสุขเปนผลจากความรูสึกภายในของแตละคน หากคนมีความสุขก็จะสงผลตอสภาวะจิตใจท่ีเปน
บวกทําใหมีความกระตือรือรน มีพลัง มีความคลองตัวท่ีไดปฎิบัติงาน มีความเพลิดเพลิน สนุกสนาน
เมื่อไดปฎิบัติงาน และปรารถนาท่ีจะปฎิบัติงาน รูสึกเปนสุขเมื่อไดปฎิบัติงาน มีความภูมิใจในหนาที่ที่
การงานท่ีตนรับผิดชอบ สงผลใหการปฎิบัติงานอยูในระดับสูง ความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้น ผลผลิต
เพ่ิมขึ้น คุณภาพงานเพ่ิมข้ึน และสงผลตอการพัฒนาองคการ จากแนวคิดในเร่ืองดังกลาวจะเปน
ประโยชนแกผูบริหารขององคการ ซึ่งสามารถนําไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานที่ชวยสงเสริม
ใหบุคลากรเกิดความรูสึกอยากทํางาน การปรับสภาพแวดลอมเ พ่ือสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน มี
ความรูสึกอยากมีสวนรวม อยากทํางานกับองคการ ซึ่งจะลดปญหาการหยุดงาน การลาออกของ
พนักงาน  

แนวคิดที่สงเสริมการสรางความสุขและความสําเร็จในการทํางาน  
นักทฤษฎีที่แสดงแนวคิดเก่ียวกับการสรางความสุขและความสําเร็จในการทํางาน ไดแก 
เยาวลักษณ เสมคํา (2553: 8-9) ไดแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการสรางความสุขในการ

ทํางานไววา การทําใหงานท่ีทําอยูเปนประจํานาสนใจและรูสึกสนุกกับสิ่งที่ทําไมใชเรื่องงาย ขณะที่
สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันไมเอ้ืออํานวยใหสามารถเปลี่ยนงานไดงาย ดังนั้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและ
ทัศนคติบางประการท่ีมีตอองคกรและเพ่ือนรวมงานดังตอไปนี้นาจะมีสวนชวยใหพนักงานรูสึกมี
ความสุขกบังานที่รับผิดชอบมากขึ้น คือ 

1. เลือกปฎิบัติตอสิ่งรอบขางในดานดี การทํางานในสถานที่ทํางานท่ีมีเพ่ือน
รวมงานท่ีหลากหลาย ทําใหทุกคนตองอยูกับสิ่งที่ชอบและไมชอบ เพ่ือใหรูสึกมีความสุขกับการ
ทํางาน ควรพิจารณาวาอะไรคือสิ่งดีๆที่องคกรใหพนักงาน และควรตระหนักถึ งคุณคาของความ
แตกตางระหวางบุคคล เพ่ือใหเกิดการปฎิบัติตอเพ่ือนรวมงานทุกคนอยางใหเกียรติและเปนมิตร 

2. พยายามปรับเปลี่ยนในส่ิงท่ีคิดวาไมถูกตอง ทุกองคกรยอมมีปญหาของตนเอง 
พนักงานไมควรจํากัดตนเองอยูแคการตําหนิขอบกพรอง ไมควรรอใหฝายบริหารเขามาแกไข ถา
สามารถทําไดควรมีสวนรวมในการหาวิธีปรับปรุงหรือแกไขสิ่งตางๆในองคกรใหดีข้ึน 

3. พิจารณาการแกปญหาในภาพรวม ควรเนนการจัดการปญหาแบบเบ็ดเสร็จและ
รวดเร็ว เพื่อไมใหเกิดปญหาอื่นๆที่ซับซอนยิ่งขึ้นตามมาในอนาคต 

4. มีความคิดเชิงบวก ถาไมสามารถหลีกหนีเพ่ือนรวมงานที่สรางปญหาหรือปฎิเส
ธการทํางานที่จําเจได ก็ควรเปล่ียนวิธีคิดใหมและปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน  รวมทั้งตนเองให
สามารถเขากันไดกับสิ่งที่เผชิญอยู 

5. รูจักบริหารเวลาและหยุดทําในสิ่งที่ไมจําเปนตองทํา การจัดตารางเวลาจะทําให
ทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใชเวลาไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด บางคน
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เสียเวลาในการทําสิ่งที่คิดวาสําคัญ ซึ่งจริงๆแลวอาจไมมีความจําเปนตองทําดวยตนเอง ควร
มอบหมายใหคนอื่นท่ีรูสึกสนุกกับงานดังกลาวทําแทน 

6.  จัดลําดับความสําคัญของงานใหม งานที่ไมไดเปนความรับผิดชอบโดยตรงควร
ใหหัวหนาพิจารณาวางานนั้นมีความจําเปนตองดําเนินการตอหรือควรโอนกลับไปใหผูมีหนาที่โดยตรง
รับผิดชอบตามเดิม ขณะเดียวกันก็ตองจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของงานที่ยังคง
รับผิดชอบอยูใหเปนระบบ 

7.  สรางความสัมพันธที่ดีกับหัวหนาและเพ่ือนรวมงาน หัวหนางานท่ีเขากันไดดีคือ
หัวใจของความสุขในการทํางานของพนักงาน การมีปญหาระหวางหัวหนางานและลูกนองทําใหงาน  
ที่ดีขาดความนาสนใจและนําไปสูการเปลี่ยนงานใหมได การสื่อสารระหวางกันอยางสม่ําเสมอและการ
รวมกิจกรรมตางๆของหนวยงานจะชวยสนับสนุนในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรใน 
ที่ทํางาน 

8.  ขอคําปรึกษาจากบุคคลอ่ืน ควรขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญหรือนักจิตวิทยา
เมื่อรูสึกวาชีวิตสวนตัวหรือการทํางานเริ่มมีปญหา ไมควรปลอยปญหาทิ้งไวจนยากหรือชาเกินกวา  
จะแกไข 

9.  หยุดพักผอนเพ่ือลดความเครียดจากการทํางาน ควรเปลี่ยนบรรยากาศดวยการ
หยุดพักผอน จะชวยใหกลับมาทํางานใหมดวยความกระตือรือรนกวาเดิม 

พระอาจารยวิเชียร วชิรปญโญ (2551, อางถึงใน ภัทรชัณษา เรืองมะเริง, 2553: 35-36) 
กลาววา หากปรารถนาที่จะทํางานอยางมีความสุขและสนุกกับงานที่ทํา บุคลากรพึงยิดหลักธรรมะ 
พรหมวิหาร 4 อันหมายถึง ธรรมเปนเครื่องอยูของผูใหญ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  เมตตา คือ ความปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข เปนความรูสึกสนิทสนม เปนรัก 
ที่ไมหวังผลตอบแทน ปราศจากกิเลสแอบแฝง เชน หัวหนารักและเมตตาลูกนอง ตองการใหมี
ความกาวหนาในหนาที่การงาน ทํางานรวมกันดวยความปรารถนาที่ดีโดยไมเบียดเบียนกัน เปนตน 

2.  กรุณา คือ ความสงสาร คิดที่จะชวยใหผู อ่ืนพนทุกข โดยจะคอยใหความ
ชวยเหลือในทุกทางที่สามารถทําได ทั้งทางดานวัตถุ กําลัง หรือทางวาจา เชน การไมพูดจาทับถม
เพ่ือนรวมงานที่ประสบความลมเหลว และมีน้ําใจชวยเหลือแมยามทุกขยาก เปนตน 

3.  มุทิตา คือ ความพลอยยินดี ในเมื่อผูอ่ืนไดดี เปนความรูสึกเบิกบานใจ เมื่อได
เห็นผูอ่ืนมีความสุขสบาย ประสบความสําเร็จดวยลาภ ยศ สรรเสริญ เจริญในหนาที่การงาน เชน เมื่อ
เพ่ือนรวมงานไดเลื่อนตําแหนง ไดขึ้นเงินเดือน ก็รูสึกรวมยินดีอยางจริงใจ เปนตน 

4.  อุเบกขา คือ ความวางเฉย ไมดีใจ ไมเสียใจเม่ือผูอ่ืนถึงคราววิบัติ วางตัว วางใจ
ใหเปนกลาง ไมยินดียินราย โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความมีปญญา เชน ไมโศกเศราเสียใจเม่ือเพ่ือน
รวมงานโดนตําหนิโทษหรือใหออกจากงาน เปนตน 

กัลยารัตน อองคณา (2549: 28-29) ไดกลาวถึงปจจัยสวนบุคคลกับความสุขในการ
ทํางานไวดังนี้ 

1. อายุ เปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ 
สติปญญาและสังคมของแตละบุคคล ซึ่งเปนสวนสงเสริมความสุขในการทํางาน บุคคลท่ีมีพัฒนาการ
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ตามวัยที่เหมาะสมจะมีความสามารถในการปรับตัว มีความคิดริเริ่ม มีวุฒิภาวะทางอารมณ สุขุม
รอบคอบ มีเหตุผล ยอมรับความเปนจริง มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่เปนอยางดี สามารถ
เผชิญปญหาและแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค 

2. สถานภาพสมรส เปนปจจัยท่ีมีบทบาทตอการทํางาน ครอบครัวที่เปนแหลง
ของความสุข ความรักและปญญา มีการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ชวยใหความเครียดลดนอยลง 
กอใหเกิดวุฒิภาวะทางอารมณมากขึ้น ทํางานดวยสติปญญาที่สุขุมรอบคอบ คนที่แตงงานแลวจะ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากคูสมรส มีที่ระบายความคับของใจในการทํางาน มีสวนชวยเหลือซึ่ง
กันและกันในการตัดสินใจแกปญหา ลดความเครียดจากการทํางาน 

3. ระดับการศึกษา ผูที่มีการศึกษาสูงมีความสุขมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา เพราะ
การศึกษาสูงทําใหมีรายไดสูง สงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ระดับพ้ืนฐานการศึกษาท่ีไดรับทําใหคน
มีความสามารถในการทํางานและพัฒนาตนเองไมเทากัน ระดับการศึกษามีผลตอการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณของบุคคล ใหมีความเชื่อมั่น เพ่ิมความสามารถและศักยภาพของบุคคลใหเกิด
ความสุขและความสําเร็จในการทํางานได 

4. ประสบการณการทํางาน เปนปจจัยสําคัญในการทํางานอยางหน่ึง เมื่อบุคคล
ปฎิบัติงานไประยะเวลาหน่ึง ยอมมีการเรียนรู มีประสบการณในการทํางานมากขึ้น มีตําแหนงหนาท่ี
การงานท่ีดีขึ้น ทําใหเกิดความภาคภูมิใจและพึงพอใจในงานท่ีทํา นอกจากนี้ยังชวยใหบุคคลมีความ
เชื่อม่ันและมีเหตุผลมากขึ้น การสั่งสมประสบการณในการปฎิบัติงานมากทําใหมีโอกาสที่จะ เผชิญ
ปญหาอุปสรรคตางๆมากมาย มีความเขาใจในงานที่ปฎิบัติและรับผิดชอบไดดี ทําใหบุคคลเกิดการ
เรียนรู เขาใจและเกิดทักษะในการปฎิบัติงานของบุคคลท่ีทํางานจนมีความรู ความชํานาญมากข้ึน ทํา
ใหเกิดความพึงพอใจในงานท่ีทํา 

พรรณิภา สืบสุข (2548, อางถึงใน ฌานิกา วงษสุรีรัตน, 2554: 29-30) ไดสรุปแนวคิด
การทํางานท่ีสงเสริมใหมีความสุขและประสบความสําเร็จวามีองคประกอบ 6 ดานดังนี้ 

1.  งานที่ทาทายความสามารถ คืองานท่ีนาสนใจ ทําใหเกิดการพัฒนาตนเอง ไมทํา
ใหเกิดความรูสึกเบื่อหนาย เกิดความกระตือรือรนในการทํางาน ทําใหมีความสุ ขและประสบ
ความสําเร็จในการทํางานได 

2.  บรรยากาศในการทํางานที่สงเสริมใหเกิดความสุขในการทํางาน ควรเปน
บรรยากาศของความรวมมือกันในการปฎิบัติงาน ตลอดจนสภาพแวดลอมที่ไมแออัด สงเสริมใหเกิด
ความรูสึกอยากทํางาน 

3.  สัมพันธภาพที่ดี ชวยทําใหเกิดการติดตอสื่อสารที่มีคุณภาพ เกิดความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนกอใหเกิดความสามัคคีในหนวยงาน นํามาซึ่งความสุขในการทํางาน 

4.  การมีสวนรวมในงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจและปฎิบัติงานรวมกันใน
องคการ ทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา เกิดความรูสึกตั้งใจ สนุก มุงมั่น อยากปฎิบัติงานใหสําเร็จ นํามา
ซึ่งความสุขและความสําเร็จในการทํางาน 
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5.  การมีโอกาสกาวหนาในงาน ทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน เชน การเลื่อน
ตําแหนงหรือไดเงินเดือนเพ่ิมข้ึน ทําใหเกิดการตอบสนองความตองการของตน เกิดความพึงพอใจ
และมีความสุข 

6.  คุณภาพชีวิตในงาน คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานชวยเสริมสรางความสุขในการ
ทํางาน ทําใหเกิดความพึงพอใจ ความผูกพันในองคการ สงเสริมการคงอยูในงานได 

จงจิต เลิศวิบูลยมงคล (2547: 32-34) ไดแสดงแนวคิดที่สงเสริมการสรางความสุขและ
ความสําเร็จในการทํางานไวดังนี้ 

1.  งานที่นาพึงพอใจ กลาวคือ คนที่ทํางานดวยใจรักและมีความพึงพอใจในงาน
ยอมมีโอกาสสูงที่จะทํางานไดดี ไมเบื่องานแมมีอุปสรรคก็ไมทอถอย สนุกกับการทํางาน สงเสริม  
ใหเกดิความสุขและความสําเร็จในชีวิตได 

2.  งานที่ทาทายความสามารถ งานบางอยางถึงแมจะไดคาตอบแทนสูง แตไมคอย
ทาทายความสามารถ มีลักษณะซ้ําซากจําเจ เมื่อทํางานนานขึ้นมักทําใหรูสึกเบื่อหนาย ไมมีความ
กระตือรือรนในการทํางาน งานท่ีทาทายความสามารถและเกิดจากการพัฒนาตนเองเชิงเหตุผล 
ปญญาและอารมณ ทําใหมีความสุขในการทํางานและประสบความสําเร็จในชีวิตได 

3.  งานที่ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ งานบางอยางถึงแมจะมีคาตอบแทนสูง แตก็ 
ไมทําใหรูสึกภาคภูมิใจ เชน งานท่ีผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม บางคนสรางฐานะจนรํ่ารวยจาก
การคาของเถื่อน เปดบอนหรือซองโสเภณีแตก็ขาดความภาคภูมิใจ งานที่ทําอยูบนเหตุผลเชิงศีลธรรม
ทําใหบุคคลมีความสุข 

4.  งานที่ทํามีคุณคา การมองเห็นคุณคาในงานทําใหบุคคลมีความสุขและ
สรางสรรคสิ่งดีงามในสังคม คนเราตองตั้งเปาหมายและวางแผนการดําเนินชีวิตในแตละวันเพ่ือให
สอดคลองกับการใชเวลาอยางมีระเบียบวินัย บนเปาหมายหลัก 4 ดานไดแก 

4.1 เปาหมายดานสติปญญา เพ่ือเสริมสรางสติปญญาและความรู เชน การ
เรียน สงเสริมความรูทั้งในและนอกระบบ แทนการใชเวลาวางดูโทรทัศน รายการบันเทิง ไรสาระ
ตลอดคืนโดยไมรูจะทําอะไรท่ีเปนประโยชนและประเทืองปญญา 

4.2 เปาหมายดานรางกาย เพ่ือเสริมสรางรางกายใหแข็งแรง เชน ตั้งเวลาเพ่ือ
การออกกําลังกาย การวางแผนพักผอนในวันหยุด 

4.3 เปาหมายดานการดําเนินชีวิต เพ่ือเสริมสรางชีวิตสวนตัว ชีวิตครอบครัว 
ชีวิตการทํางาน เชน การวางแผนสําหรับอนาคต การศึกษาตอ การวางแผนการทํางานเพ่ือใหไดตาม
เวลาที่กําหนด การวางแผนเพื่ออนาคตของครอบครัวอยางรอบคอบในทุกดาน 

4.4 เปาหมายดานสังคม เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมในชุมชน เชน การใช
เวลาในการพบปะสังสรรคกับมิตรสหายและคนรวมองคกร แบงเวลาเพ่ือบําเพ็ญประโยชนใหกับ
สังคมในชวงวันหยุดสุดสัปดาห แบงเวลาใหกับการทํานุบํารุงจิตใจดวยคําสอนทางศีลธรรมและ
ศาสนา เปนตน 
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5.  มีโอกาสกาวหนาในการงาน มีคนหลายคนทํางานดวยความรูสึกทอแทหมด
กําลังใจเพราะรูอยูวาไมมีทางกาวหนา ไมมีโอกาสเลื่อนตําแหนงหรือเงินเดือน ขาดแรงจูงใจในการ
ทํางาน แตงานที่มีโอกาสกาวหนา ทําใหมีแรงจูงใจ พึงพอใจและมีความสุข 

6.  มีผลตอบแทนคุมคา ผลตอบแทนที่คุมคาและยุติธรรมนํามาซ่ึงความพึงพอใจ
ของผูปฎิบัติงานเน่ืองจากรายไดเปนปจจัยเบื้องตนสําหรับสรางแรงจูงใจ เพราะสามารถสนองตอ
ความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษยไดโดยใชเงินแลกเปล่ียน นอกจากนี้เงินยังเปนเครื่องแสดงถึง
สถานภาพและทําใหเกิดความสมหวังในชีวิต 

7.  มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน ขวัญและกําลังใจจากผูบริหาร เปนสิ่งสําคัญ
ในการสงเสริมความสุขในการทํางานเพ่ือวิถีในเชิงบวก เนื่องจากการบํารุงขวัญเปนกําลังใจทําให
ผูปฎิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ไดทํางานตามหนาที่ที่พึงปฎิบัติและรับรูวาเปนประโยชน  
ตอสังคม 

8.  มีสัมพันธภาพที่ดี สัมพันธภาพที่ดีชวยเสริมสรางความสุขในการทํางาน สราง
เสริมคุณภาพงาน การติดตอสื่อสารที่มีคุณภาพเชิงสรางสรรคเกิดจากการมีสัมพันธภาพท่ีดี นํามา  
ซึ่งความสุขความสําเร็จในการทํางาน 

9.  มีคุณภาพชีวิตงาน คุณภาพชีวิตงานที่ดีของบุคลากรชวยเสริมสรางความสุขใน
การทํางาน เปนสิ่งที่สนองความผาสุขและความพึงพอใจของผูปฎิบัติงาน การมีคุณภาพชีวิตงานที่ดี
สงผลตอความเจริญรุงเรืองดานอ่ืนๆ เชน สภาพสังคมเศรษฐกิจหรือผลผลิตที่มีคุณภาพตลอดจน
ความผูกพันตอองคกร สรางสรรคงานคุณภาพ สงเสริมการคงอยูของบุคลากรได 

10.  งานที่เกิดจากแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มนุษยทุกคนทํางานเพ่ือปรารถนาความสําเร็จ
และความผาสุก ในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง แขงขันกับตนเองเพ่ือความสําเร็จโดย
เฉพาะงานที่ทาทายและใชเชาวปญญาเพ่ือความสําเร็จในงานและชีวิต เกิดความสบายใจเม่ืองาน
สําเร็จตามความประสงค 

เร่ืองของแนวคิดที่สงเสริมการสรางความสุขและความสําเร็จในการทํางาน ผูวิจัย
สามารถสรุปไดวา การสงเสริมใหทํางานอยางมีความสุขนั้นควรเริ่มตนจากตัวเราเองกอน โดยเริ่มจาก
การปรับทัศนคติที่มีตองาน เพื่อนรวมงานและส่ิงแวดลอมในการทํางานในดานบวก มีเมตตาตอกัน มี
ความเคารพและรักในงานท่ีทํา ที่สําคัญควรรับผิดชอบงานในหนาที่ของตนอยางดีที่สุด หากบุคลากร
ทุกคนรักในงาน มีทัศนคติที่ดีตองานและเพื่อนรวมงาน มีความรับผิดชอบในหนาที่ของแตละบุคคล
อยางเต็มที่ บรรยากาศในการทํางานยอมดี และเอ้ือใหเกิดความสามัคคี และความมีประสิทธิผลของ
งานตามมาดวยเชนกัน 

เนื่องจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น หากไมนําไปสูการปฏิบัติแลวก็จะกลายเปน
เพียงปรัชญาท่ีเปนเพียงนามธรรมเทานั้น ไมสามารถแปรเปนรูปธรรมและสําเร็จผลได บทสรุปโดย
เนื้อแทแลวเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการทํางานใหมีความสุข เมื่อตนเองมีความสุขแลวก็แบงปน
ความสุขใหกับคนรอบขาง ความสุขนั้นมีทั้งสุขกาย สุขใจ เชน สุขท่ีเกิดจากการให สุขจากการ
ชวยเหลือผูอื่น สุขจากการยินดีกับผูอื่น สุขจากการปลอย สุขจากการม่ังคั่งดวยทรัพยสิน สุขจากการ
มีสุขภาพกายดี เปนตน โดยความสุขเหลานี้จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยความเชื่อมั่นในตนเอง มุงมั่นพอใจ
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ในส่ิงที่ทํา มีความเพียรพยายาม มีความละเอียดรอบคอบ และเอาใจใสผูอ่ืนอยูเสมอ มีความรอบรู
และพิจารณาวาสิ่งใดควรหรือไมควร ไมเขาขางตนเอง ซึ่งทุกสิ่งที่กลาวมาอยูบนพ้ืนฐานของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ังนั้น โดยเม่ือบุคคลมีการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
เปนคนที่รูจักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวเองที่ดี มีความรูคูคุณธรรมแลว บุคคลน้ันก็จะมี
ความสุข และจะมีผลทําใหการทํางานซึ่งเปนชวงชีวิตท่ีทุกคนตองอยูเปนระยะเวลาอันยาวนาน มี
ความสุขไปดวยเนื่องจากมีการใชชีวิตที่พอดี ที่ไดทํางานที่ไดรับมอบหมาย มีความรักความผูกพันกับ
เพ่ือนรวมงาน รูสึกวามีคุณคาในชีวิตและมีความสุขกับการทํางานในองคกร ได ซึ่งสอดคลองกับ  
พระราโชวาทของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่วา “ความพอใจหรือไมพอใจ เกิดขึ้นดวย
ตัวของเราเอง ถาเปรียบเทียบตนเองกับคนท่ีมีมากกวา เราจะรูสึกดอย ถาเปรียบกับคนท่ีดอยกวา 
เราก็ดูมีมาก ดังนั้นถาไมรูจักพอ มีเทาไหรก็ไมอาจพอได” ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดังนี้ “การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลทางบวกตอความสุข
ในการทํางาน” (รายละเอียดดังภาพที่ 3)   

สมมติฐานที่ 1 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตมี
อิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน 

      สมมติฐานที่ 1.1 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
ดานความพอประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน 

      สมมติฐานที่ 1.2 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานความมีเหตุผลมีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน 

      สมมติฐานที่ 1.3 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเองมีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน 

      สมมติฐานที่ 1.4 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานเงื่อนไขความรูมีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน 

      สมมติฐานที่ 1.5 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานเงื่อนไขคุณธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตมีอิทธิพล 
           ทางบวกตอความสุขในการทํางาน 

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการดําเนินชีวิต 

     - ดานความพอประมาณ 
     - ดานความมีเหตุผล 
     - ดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตนเอง 
     - ดานเงื่อนไขความรู 
     - ดานเงื่อนไขคุณธรรม 

 
ความสุขในการ

ทํางาน 
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คุณภาพชีวิตการทํางาน 
 ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน เปนองคประกอบหรือมิติหนึ่งท่ีสําคัญของคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวม (Quality of Life) หากกลาวถึงความหมายของคําวาคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวามี
นักวิชาการหรือผูเกี่ยวของไดใหความหมาย หรือคํานิยามไวหลายประเด็น  ดังนี้ 

สถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ( 2552: 
35-39, อางถึงใน คคนางค สนธิเปลงศรี, 2553: 5) ไดใหคํานิยามวา คุณภาพชีวิตการทํางานคือการ
ดํารงอยูดวยการมีสุขภาวะที่สมบูรณและมีความมั่นคงของผูที่ปฏิบัติงานภายในองคการ ซึ่งครอบคลุม
ถึงสุขภาวะท้ัง 4 ดาน อันไดแก สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางสังคม และสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ 

1. สุขภาวะทางกาย (Physical Well-Being) หมายถึง ภาวะการรับรูและดํารง
รักษาสุขภาพรางกายใหมีความแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  และสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติ
สุข  โดยมีการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางและรักษาสุขภาพรางกายใหสมบูรณ 

2. สุขภาวะทางอารมณ (Emotional Well-Being) หมายถึง ภาวะการรับรูของ
สภาพอารมณ  ความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน และสามารถบริหารจัดการอารมณของตนเองและผูอ่ืน
ไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค 

3. สุขภาวะทางสังคม (Social Well-Being) หมายถึง ภาวะการรับรูเรื่องการมี
สัมพันธภาพของตนกับผูอื่นท้ังในกลุมผูรวมงานและตอสาธารณชน 

4. สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well-Being)  หมายถึง ภาวะการรับรูของ
ความรูสึกสุขสม มีความพึงพอใจในการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย เขาใจธรรมชาติและความเปนจริง
ของชีวิต รวมทั้งมีสิ่งยึดเหนี่ยวที่มีความหมายสูงสุดในชีวิต 

ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2551: 57, อางถึงใน คคนางค สนธิเปลงศรี, 2553: 5) ไดให
นิยามวา คุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึงการประเมินสถานะในลักษณะตางๆ ของงาน ซึ่งจะ
เกี่ยวของกับการสรางสมดุลระหวางงานและชีวิตของบุคคล คุณภาพชีวิตการทํางานจะใหความสําคัญ
กับผลของงานที่มีตอบุคคลและประสิทธิภาพขององคการ รวมทั้งความพอใจของบุคลากรกับการ
แกปญหาและการตัดสินใจขององคการ นอกจากน้ีคุณภาพชีวิตการทํางานจะมีผลกระทบตอบุคคล
และองคการท้ังในระดับมหภาคและจุลภาค 

ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543: 109, อางถึงในสุรชาติ เปาวัลย, 2553: 3) ไดใหความหมายของ
คุณภาพชีวิตไววา “คุณภาพชีวิต” หมายถึง ชีวิตของบุคคลท่ีสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับสังคมได
อยางเหมาะสมไมเปนภาระและไมกอใหเกิดปญหาแกสังคม เปนชีวิตที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ และ
สามารถดํารงชีวิตที่ชอบธรรมสอดคลองกับสภาพแวดลอม และคานิยมสังคม ตลอดจนแสวงหาส่ิงที่
ตนปรารถนาใหไดมาอยางถูกตองภายใตเครื่องมือและทรัพยากรท่ีมีอยู โดยแบงเปน 3 ประการ คือ 

1.ทางดานรางกาย คือ บุคคลจะตองมีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรงปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ  อันเปนผลตอบสนองมาจากปจจัยพ้ืนฐาน 
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2.ทางดานจิตใจ คือ บุคคลจะตองมีสภาวะจิตใจที่สมบูรณ ราเริง แจมใส ไมวิตก 
กังวล มีความรูสึกพึงพอใจในชีวิตตนเอง ครอบครัวและสังคมสิ่งแวดลอม มีความปลอดภัยในชีวิต 
 3.ทางดานสังคม คือ บุคคลสามารถดํารงชีวิตภายใตบรรทัดฐาน และคานิยมของ
สังคมในฐานะเปนสมาชิกของสังคมไดอยางปกติสุข 

ศิรินันท กิตติสุขสถิต และคนอ่ืนๆ (2556) ไดใหคํานิยามวา คุณภาพชีวิตการทํางาน
หมายถึงองคประกอบตางๆ ที่ประกอบเปนคุณภาพชีวิตการทํางานในสถานประกอบการของ
คนทํางาน เชน การท่ีลูกจางมีวันทํางานและไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม มีรายไดเพ่ิมจากรายได
ประจํา  อาทิ มีรายไดจากการทําลวงเวลาจากสถานประกอบการ  ไดรับเงินพิเศษจากสถาน
ประกอบการ ไดแก คาบริการ คาทิป เบี้ยขยัน เบี้ยงานหนัก รวมทั้งมีวันหยุด วันลา และไดรับคาจาง
ตามปกติโดยไมตองทํางานในวันหยุดและวันลานั้น ตลอดจนไดรับสวัสดิการครบถวนตาม
กฎกระทรวงแรงงาน ไดรับความคุมครองความปลอดภัยจากการทํางาน มีความมั่นคงและกาวหนาใน
การทํางาน เปนสมาชิกสหภาพแรงงาน รวมถึงสภาวะการเปนหนี้และการออมเงินของคนทํางาน 

หลุยส (Louis,1998: 6, อางถึงใน ธันยพัฒน พิรุณโปรย, 2554: 14) ไดใหความหมาย
ของคุณภาพชีวิตการทํางานไววา หมายถึง ความสามารถที่จะจัดการชีวิตสวนตัวกับชีวิตการทํางานให
เกิดความสมดุลกัน ซึ่งบริษัทควรจะมีทีมงานในการทํางานและใหความสนใจกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน  

แฮคแมน และซูทส (Hackman and Suttle, 1974: 14, อางถึงใน ธันยพัฒน พิรุณ
โปรย, 2554: 14-15) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง สิ่งที่ตอบสนองความผาสุกและความ 
พึงพอใจของผูปฏิบัติงานทุกคนในองคกร ไมวาจะเปนระดับคนงาน หัวหนา งาน ผูบริหาร หรือ
เจาของบริษัท การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากจะทําใหคนมีความพึงพอใจแลว ยังสงผลตอสภาพสังคม 
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ผลผลิตตางๆ และที่สําคัญคุณภาพชีวิตการทํางานจะนําไปสูความพึงพอใจใน
การทํางานและความผูกพันในองคกร ชวยใหอัตราการขาดงาน การลาออกและอุบัติเหตุนอยลง 

วอลตัน (Walton,1974:12, อางถึงใน ธันยพัฒน พิรุณโปรย, 2554: 15) ไดกลาววา 
คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ลักษณะการทํางานที่ตอบสนองตอความตองการและความ
ปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะ แนวทางความเปนบุคคล สภาพตัวบุคคลหรือสังคม
ขององคกรที่ทําใหงานประสบความสําเร็จ 

จากคํานิยามของนักวิชาการขางตน สรุปความหมายโดยผูวิจัยไดวาคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน หมายถึง การที่บุคคลในองคการจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกาย จิตใจ 
สังคม และจิตวิญญาณ ภายใตองคประกอบและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และมีความมั่นคงในชีวิต
การทํางานซ่ึงเปนหนาที่ขององคการท่ีจะตองดําเนินการใหเกิดองคประกอบเหลานั้นอยางเพียงพอทั้ง
ดานคุณภาพและปริมาณ เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานแลวยอมสงผลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหแกองคการ ตลอดจนรวมไปถึงชีวิตสวนตัวของพนักงานดวย 

ความสําคัญของการสรางคุณภาพชีวิตการทํางาน 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 

2552: 8, อางถึงใน คคนางค สนธิเปลงศรี, 2553: 7) ไดใหขอเสนอแนะวาคนทํางานหรือพนักงานควร
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ทํางานอยูในที่ทํางาน หรือสถานประกอบการอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ ไดรับการ
ตอบสนองความตองการทําใหมีการกินดีอยูดีเหมาะสมตามสถานะของตน รวมไปถึงครอบครัว 
เนื่องจากพนักงานในสถานประกอบการมีหลายระดับ และความตองการของพนักงานก็จะมีความ
แตกตางกันไป ดังนั้น สถานประกอบการควรใหการสนับสนุนหรือดําเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานโดยยึดหลัก ดังนี้ 
 1.การดําเนินการใดๆ ที่เปนขั้นพ้ืนฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือใหพนักงาน 
สามารถมีระดับความเปนอยูที่ดีพอสมควร มีความผาสุกท้ังกายและใจ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความ
ปลอดภัยในการทํางาน มีความเจริญกาวหนา มีความม่ันคงในการดําเนินชีวิต 

2. การดําเนินการใดๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานที่นอกเหนือ 
ที่กฎหมายกําหนดกรอบข้ันต่ําไว สถานประกอบการสามารถดําเนินการไดโดยคํานึงถึงส่ิงตางๆ ดังนี้ 

 2.1 ความตองการท่ีแทจริงของพนักงานท่ีจะทําใหการยกระดับคุณภาพชีวิต
เหมาะสมกับความตองการของพนักงาน 

 2.2 สถานประกอบการควรเปดโอกาสใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

 2.3 สถานประกอบการตองวางแผนใชงบประมาณในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

3. สรางขวัญและกําลังใจที่ดีใหแกผูปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตที่ดีจะสงผลใหพนักงาน
มีความสุขกายสุขใจ เกิดขวัญและกําลังใจในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 

4. ลดความตึงเครียดระหวางการทํางาน การดําเนินการใดๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิต จะชวยใหพนักงานและผูประกอบการมีโอกาสพักผอนหรือผอนคลายจากการปฏิบัติงาน 

กองสวัสดิการแรงงาน (2547: 18, อางถึงใน คคนางค สนธิเปลงศรี, 2553: 4) ไดระบุ
วา คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสําคัญอยางยิ่งในการทํางานในปจจุบัน เพราะถือวาคนเปน
ทรัพยากรท่ีสําคัญ เปนตนทุนทางสังคมที่มีคุณคา ในปจจุบันคนสวนใหญตองเขาสูระบบการทํางาน
ตองทํางานเพ่ือใหชีวิตดํารงอยูได และตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน เมื่อคนตองทํางานในท่ีทํางาน
ครึ่งหนึ่งของเวลาในแตละวันของคนเราจะอยูในท่ีทํางาน ดังนั้น ที่ทํางานจึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม 
ทําใหเกิดความสุขทั้งรางกายและจิตใจ มีความรูสึกมั่นคง ความรูสึกดังกลาวควรจะเปนสิ่ง 
ที่คนทํางานไดประสบจากที่ทํางาน 
  คนทํางานทุกระดับในองคการถือเปนทรัพยากรหลักและสําคัญในกระบวนการผลิต 
ฉะนั้นคุณภาพของกระบวนการและคุณภาพของผลิตภัณฑยอมขึ้นอยูกับชีวิตที่มี “คุณภาพ” ของ 
“คนทํางาน” ทีต่องไดรับการเอาใจใสดูแลจากผูบริหาร ประโยชนของการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต
การทํางานในองคการ (สถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
2552, อางถึงในคคนางค สนธิเปลงศรี, 2553: 7-8) ไดแก 
  1. ประโยชนตอพนักงาน พนักงานเปนผูที่ไดรับประโยชนโดยตรงในดานของการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี คือการไดรับการดูแลครอบคลุมสุขภาวะท้ัง 4 มิติ ไดแก สุขภาวะทางกาย อารมณ
สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งแสดงผลลัพธออกมาใหเห็น คือมีความสุขกาย สบายใจ อารมณดี ผลการ
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ปฏิบัติงานดี มีความม่ันคงในอาชีพ ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการที่ดี มีความสัมพันธกับหัวหนา 
และไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน มีความรูในการสรางเสริมสุขภาพท่ีไดจากที่ทํางาน สามารถ
นําไปเผยแพรตอบุคคลในครอบครัว ตลอดจนชุมชนใหเกิดประโยชนได  

2. ประโยชนตอองคการ เมื่อพนักงานมีความสุขในการทํางานก็จะสงผลใหเกิด
ศักยภาพในการทํางาน ซึ่งกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานตามมา โดยสามารถ
แสดงใหเห็นเปนรูปธรรมได คือผลผลิตสูงขึ้น คุณภาพสินคาและบริการดีขึ้น ภาพลักษณที่ดีของ
องคการ ลดอัตราการขาด ลา มาสายของพนักงาน และลดอัตราการลาออกของพนักงานงานลง 
รวมท้ังจํานวนคารักษาพยาบาลท่ีลดลง ความสัมพันธของคนในองคการดีขึ้น พนักงานมีความ
จงรักภักดีตอองคการมากขึ้น 

3. ประโยชนตอประเทศชาติ สังคมไทยโดยรวมจะเปนสังคมแหงสุขภาพถือเปน
สังคมที่มีสุขภาวะ ซึ่งประเทศชาติจะไดรับประโยชน คือไดองคการท่ีมีคุณภาพ เปนแบบอยางได  
องคการเติบโต สรางงาน สรางรายไดใหรัฐ ลดภาระของภาครัฐในการจัดสวัสดิการการรักษาโรค
เรื้อรังและโรคท่ีปองกันได ประเทศชาติมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

4. ความสัมพันธระหวางบุคคล เชน สัมพันธภาพระหวางผูบริหาร ผูปฎิบัติงาน 
และผูรวมงาน ซึ่งทําใหเกิดความไววางใจและชวยเหลือเกื้อกูลกัน พยายามแกปญหารวมกัน 

5. พัฒนาการทางอาชีพ ไดแก ความมั่นคงปลอดภัยในงานและความกาวหนาใน
งาน 

6. บรรยากาศในการทํางาน ไดแก ความมีอิสรภาพของแตละบุคคล เชน การมีสวน
รวมในการตัดสินใจ การไดรับคําแนะนําปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพจากผูบังคับบัญชา การสื่อสารที่ดี 
และการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีไมถูกจํากัด 

7. การเปล่ียนแปลงในสถานที่ทํางาน เชน การเปล่ียนหนาท่ีใหม การเปล่ียน
ขั้นตอนการทํางานใหม 

8. ระบบรางวัล การประเมินผลการปฎิบัติงาน ซึ่งอาจจะเปนการประเมินที่ไดผล
ทางบวกหรือทางลบ ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน 

แฮคแมนและซูทส (Hackman and Suttle,1984: 14, อางถึงใน ธันยพัฒน พิรุณโปรย, 
2554: 15) ไดอธิบายถึงหลักการสําคัญในการทําใหคนงานมีชีวิตความเปนอยูที่ดี ดวยการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตการทํางานภายใตหลักการเบื้องตน 4 ประการ คือ หลักความม่ันคงปลอดภัยในการ
ทํางาน หลักความเปนธรรมหรือความเสมอภาค หลักปจเจกบุคคล และหลักประชาธิปไตยในการ
ทํางาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.หลักความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน (The principle of security) 
หลักความมั่นคงปลอดภัยในการทํางานเปนการตอบสนองความตองการของคนงาน 

ที่ตองการลดความหวาดกลัว หรือความวิตกกังวลตางๆ เกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางาน รายได ตลอดจนความกาวหนาในการทํางาน ทั้งตอภาวะทางรางกายและเศรษฐกิจ เชน 
อันตรายจากสารเคมี อากาศเปนพิษ หรือความวิตกกังวลตออันตรายใดๆ อันเนื่องมาจากการทํางาน
นั้น นอกจากน้ียังวิตกตอรายไดที่ไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ ความมั่นคงในการทํางานระยะยาว 
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กลาวคือ  ตองการคุมครองในเรื่องอัตราคาจ างที่ เหมาะสมกับลักษณะงานที่ทํา ตลอดจน 
มีความกาวหนาในการทํางาน 
 2.หลักความเปนธรรมหรือความเสมอภาค (The principle of equity) 
 หลักความเปนธรรมหรือความเสมอภาคเปนการคุมครองใหคนงานไดรับผลตอบแทน
จากการทํางานอยางเปนสัดสวนท่ีเหมาะสมกับผลงานท่ีเขาสามารถทําได ไมวาในแงของการบริการ
หรือการผลิต ซึ่งจะแตกตางกันไปในแงของรายไดระหวางฝายบริหารและคนงาน และการปนผลกําไร
ใหแกนายทุนอยางเปนธรรม หลักการนี้สอดคลองกับแนวคิดการแบงปนผลประโยชน กลาวคือ
คนงานควรไดรับการแบงปนผลประโยชนตอบแทนจากการทํางาน โดยเฉพาะจากการทุมเทแรงกาย 
หรือสติปญญาในการทํางานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหแกองคกร ซึ่งเปนการใหความสําคัญตอตัวบุคคล
มากกวาจะใหความสําคัญเฉพาะตัวงานเทานั้น ดวยเหตุนี้นายจางจึงควรใหความสนใจตอการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีขึ้น ซึ่งสงผลตอทัศนคติที่ดีของคนงาน และสงเสริมให
พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความปลอดภัยในการทํางานอันกอใหเกิดการเพ่ิมผลผลิตให
เปนไปตามเปาหมายขององคกรตอไป 
 3.หลักปจเจกบุคคล (The principle of individualization) 
 คนงานควรไดรับการกระตุนใหมีพัฒนาการทั้งในดานความรูสึก ความสามารถ ฝมือ 
หรือความชํานาญงาน ตลอดจนสามารถเรียนรูเกี่ยวกับท่ีทํานั้นดวยตนเองไดตอไป หลักการน้ีเปนการ
สงเสริมใหคนงานรูจักพัฒนาตนเอง และเรียนรูเกี่ยวกับองคกรทั้งหมดมากที่สุดเทาที่เขาตองการ โดย
ใหพนักงานไดมีโอกาสไดใชอํานาจตัดสินใจดวยตนเอง เกี่ยวกับสิ่งที่ทําอยูไดมากที่สุดตามขอบเขต
กลาวคือ สามารถวางแผนดําเนินการตามหนาท่ีการงานของตนเองได ซึ่งความสามารถในการ
ตัดสินใจ หรือการกําหนดรูปแบบการทํางานดวยตนเองน้ี จะมีผลตอทัศนคติที่ดีตอการทํางานของ
พนักงานทั้งในแงจิตใจ และแงวัตถุ ซึ่งมีความสัมพันธกับสุขภาพสวนบุคคล รวมทั้งทางดานสังคมใน
ทางออม ดวยเหตุนี้จึงควรใหความสําคัญตอการพัฒนาความสามารถสวนบุคคลในการทํางานดวย 
 4.หลักประชาธิปไตย (The principle of democracy) 
 หลักประชาธิปไตยในการทํางาน เปนการคํานึงถึงตัวบุคคล ซึ่งเปนผูใชเครื่องมือ 
เครื่องจักรตางๆ ในการทํางานมากกวาที่จะใหความสนใจเฉพาะตัวงานเทานั้น แนวคิดหลักการนี้
สอดคลองกับลัทธิเสรีภาพของประชาชนเรื่องสิทธิในการพูดหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในการทํางาน
จะทําใหเปดโอกาสคนงานไดใชอํานาจตัดสินใจดวยตนเอง มีการควบคุมและรวมมือในการทํางานเปน
ทีม ทั้งนี้ ผูควบคุมหรือหัวหนางานควรไดรับการเลือกจากกลุมคนงานโดยตรง 
 วอลตัน (Walton,1974:22-27, อางถึงใน ธันยพัฒน พิรุณโปรย, 2554: 16) กลาววา 
คุณภาพการทํางาน ประกอบดวยคุณสมบัติ 8 ประการ ดังนี้ 
 1. การไดรับผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ผลตอบแทนดานรายไดเปนสิ่งหนึ่งที่
บงบอกถึงคุณภาพชีวิตในการทํางาน เนื่องจากบุคคลมีความตองการทางเศรษฐกิจ และมุงท่ีจะไดรับ
ผลตอบแทนตางๆ อยางคุมคาหลังจากที่ทํางานน้ันไปแลว ซึ่งความตองการนี้ เปนสิ่งจําเปน สําหรับ
การดําเนินชีวิตในสังคมของปจเจกบุคคล บุคคลนอกจากจะสรางความคาดหมายในผลตอบแทน
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สําหรับตนแลว ยังนําไปเปรียบเทียบกับผูอ่ืนในงานประเภทเดียวกัน ดังนั้น เกณฑในการตัดสิน
เกี่ยวกับผลตอบแทนที่บงชี้วามีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานนั้นจะพิจารณาในเรื่องตางๆดังนี้ 
  1.1 ผลตอบแทนที่เพียงพอ คือ คาตอบแทนท่ีไดจากการทํางานในเวลางาน มีความ
เพียงพอท่ีจะดํารงชีวิตตามมาตรฐานท่ีครองชีพในสังคม ซึ่งทําใหบุคคลมีชีวิตอยูอยางสะดวกสบาย
โดยไมตองพ่ึงพาการทํางานอ่ืน 
  1.2 ผลตอบแทนที่เปนธรรม คือ เปนการประเมินจากความหมายเชิงปฏิบัติการ 
โดยที่บุคคลประเมินคาตอบแทนกับปจจัยตางๆ ในการทํางาน ดังนี้ 
   1.2.1 ความสัมพันธระหวางคาตอบแทนที่ไดรับกับทักษะ ความรับผิดชอบใน
งาน สภาพแวดลอมในการทํางาน 
   1.2.2 ความสัมพันธระหวางความตองการระดับฝมือแรงงานกับความชํานาญใน
การทํางาน 
   1.2.3 รายไดและคาตอบแทนตามเกณฑขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนด 
   1.2.4 ผลตอบแทนตางๆท่ีบุคคลพึงไดรับเมื่อองคกรไดผลกําไรมากข้ึน 
   1.2.5 ผลประโยชนที่บุคคลพึงไดรับจากการมีสวนรวมในการผลิต 
   1.2.6 ความสัมพันธระหวางคาตอบแทนที่ตนไดรับจากการทํางานกับงานอ่ืนที่
มีลักษณะคลายๆกัน 
 2. สภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ หมายถึง พนักงานตองอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทํางาน มีการปองกันอุบัติเหตุ และไมเกิดผลเสียตอสุขภาพท้ังกายและ
จิตใจ นอกจากน้ี กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองแรงงาน และผูประกอบการควรกําหนด
นโยบายหรือมาตรฐานเปนลายลักษณอักษร เกี่ยวกับการคงไวซึ่งสภาพการทํางานที่ถูกสุขลักษณะ
และคํานึงถึงสุขภาพของผูใชแรงงาน เชน การกําหนดอายุของผูใชแรงงาน การปรับชั่วโมงการทํางาน
ใหเหมาะสม การจัดกิจกรรมการกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการตางๆ ที่ชวยผอนคลาย
ความตึงเครียดจากการทํางาน ทําใหรางกายแข็งแรง ผูใชแรงงานสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตผูประกอบการควรมองถึงการจัดการดานการสงเสริมสุขภาพเพ่ือให
บุคคลเหลานี้มีความสะดวกสบายในการทํางานมากกวาการดูแลดานสุขภาพจิตแตเพียงอยางเดียว
เทานัน้ 
 3. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน หมายถึง การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล
โดยทํางานรูปแบบใหมจากการทํางานเดิม และใหความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษา อบรม ซึ่งการ
พัฒนาการทํางานและอาชีพของบุคคลเปนตัวบงบอกถึงคุณภาพของชีวิตการทํางานประการหนึ่งซึ่ง
จะทําใหบุคคลสามารถทําหนาท่ีโดยใชศักยภาพท่ีมีอยางเต็มที่ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และเมื่อมี
ปญหาก็สามารถจัดการแกไขตอบสนองไดอยางเหมาะสม 
 4. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน หมายถึง งานท่ีผูปฎิบัติไดรับมอบหมาย จะมี
ผลตอการคงไว และการขยายความสามารถของตนเองใหไดรับความรู ทักษะใหมๆ มีแนวทางหรือ
โอกาสในการเลื่อนตําแหนงหนาที่ที่สูงขึ้น 
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 5. การบูรณาการทางสังคม โดยทั่วไปในสังคมพบวา มนุษยกับการทํางานจะมีความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมสามารถแยกออกจากกันได การทํางานของบุคคลท่ีจะเกิดคุณภาพชีวิตใน
การทํางานไดนั้น ผูประกอบการตองคํานึงถึงธรรมชาติของความสัมพันธของบุคคลในองคกร คุณคา 
สามารถปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ มีการยอมรับและรวมมือกันทํางานดวยดี 
 6. ดานสิทธิของบุคคลในการทํางาน หมายถึง การบริหารจัดการที่ใหบุคคลไดมีสิทธิ ใน
การปฏิบัติตามขอบเขตที่ไดรับมอบหมาย และแสดงออกในสิทธิซึ่งกันและกัน หรือการกําหนด
แนวทางในการทํางานรวมกัน พนักงานตองไดรับการเคารพสิทธิสวนตัว 
 7. ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว หมายถึง การดําเนินชีวิตในการ
ทํางานของแตละบุคคลมีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางครอบครัว สังคม นอกจากบุคคลจะแสดง
บทบาทในดานชีวิตการทํางาน ยังตองควรแสดงบทบาทในการดําเนินชีวิตดานอ่ืนๆ เพ่ือใหมีความ
สมดุลซึ่งกันและกัน ปจจุบันพบวา มนุษยใหความสําคัญกับงานมากกวาชีวิตครอบครัว จึงทําให
สถานภาพของชีวิตครอบครัวบกพรอง เกิดความขัดแยงในบทบาทของคูสามี ภรรยา ดังนั้นจึงควรมี
เวลาสําหรับครอบครัว สังคม โดยการหาเวลาวางทํากิจกรรมรวมกัน และเขารวมกิจกรรมของสังคม 
 8. งานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม หมายถึง กิจกรรมการทํางานที่ดําเนินไปใน
ลักษณะท่ีไดรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งจะกอใหเกิดการเพ่ิมคุณคาความสําคัญของงาน และอาชีพของ
พนักงาน เชน ความรูสึกของกลุมพนักงานที่รับรูวาองคกรของตนมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม
เกี่ยวกับผลผลิต การกําจัดของเสีย เทคนิคการตลาด การมีสวนรวมในการรณรงคดานการเมืองและ
สังคม    
 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน 
  แรงจูงใจจะทําใหเกิดพลังในทางสรางสรรค ถาขาดแรงจูงใจมักทําใหบุคคลไรพลัง ขาด
ชีวิตชีวา ดังน้ันถาบุคลากรในองคกรมีความสุข มีแรงจูงใจในการทํางาน ยอมเปนปจจัยสําคัญที่
ผลักดันใหบุคลากรเหลานั้นมีความกระตือรือรนในการทํางาน มีความสุขในการทํางานและตั้งใจ
ทํางานใหสําเร็จลุลวงดวยดี 

ความหมายของแรงจูงใจ 
  Robbin (2003, อางถึงใน สุพานี สฤษฎวานิช 2549: 193) ไดใหนิยามของ
แรงจูงใจวา หมายถึง แรงกระตุนหรือแรงแหงความพยายามที่เขมขน ไมยอทอ เพ่ือใหคนปฎิบัติงาน
อยางใดอยางหนึ่ง โดยแรงจูงใจน้ันจะเปนกระบวนการภายในจิตใจท่ีกอใหเกิดพลังและเกิดทิศทาง
ของการกระทําบางอยางอยางสมัครใจ เต็มใจ เพ่ือใหไดมาซึ่งเปาหมายตามที่ตองการ รวมถึงความ
เต็มใจที่จะใชความพยายามใหมากข้ึนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ตองการน้ัน 

ทฤษฎีแรงจูงใจในการทํางาน (Motivation Theory) (วรรณศิริ เชื่อมวราศาสตร 
2553: 16-21) 

ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow 1998) 
   มาสโลวไดจัดลําดับขั้นความตองการของมนุษยออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 
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1. ความตองการทางดานกายภาพ (Physiological Needs) เปนความ
ตองการขั้นพ้ืนฐานอันดับแรกท่ีมนุษยตองการเพ่ือการดํารงชีพ ไดแกความตองการ อาหาร น้ํา ที่อยู
อาศัย อากาศ การพักผอน และความตองการทางเพศ เปนตน 

2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) เปนความตองการ
ลําดับที่สองที่สูงข้ีน เมื่อความตองการดานรางกายไดรับการตอบสนองแลว มนุษยก็จะเกิดความ
ตองการความปลอดภัย ตองการความม่ันคง การไดรับการปกปองคุมครองใหพนจากอันตรายตางๆ 

3.  ความตองการดานสังคม (Social Needs) เปนความตองการใน
ลําดับสูงขึ้น เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม จึงตองการมีมิตรสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆ ตองการใหสังคม
ยอมรับตนเขาเปนสมาชิกในกลุม ตองการมีสวนรวมในสังคม 

4.  ความตองการไดรับการเคารพยกยอง (Esteem Needs) เปนความ
ตองการท่ีจะไดรับการยกยอง เคารพนับถือจากคนในสังคม รวมถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ความสําเร็จ 
ความเปนอิสระ มีเสรีภาพ 

5.  ความตองการความสําเร็จสมหวังในชีวิต (Self-Actualization) เปน
ความตองการข้ันสูงสุดที่บุคคลปรารถนาท่ีจะบรรลุเปาหมายที่ตั้งความหวังไว 

ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของอัลเดอรเฟอร (Alderfer’s ERG Theory) ไดแบง
ความตองการของมนุษยเปน 3 กลุม คือ 

1.  ความตองการมีชีวิตรอด (Existence Needs : E ) เปนความ
ตองการดานกายภาพ ดานวัตถุ ดานปจจัยสี่ เชน อาหาร คาตอบแทน สภาพแวดลอมท่ีดี ซึ่งเทียบได
กับความตองการดานรางกายและความตองการดานความปลอดภัยของมาสโลว 

2.  ความตองการดานสัมพันธภาพกับคนอ่ืน (Relatedness Needs : 
R) เปนความตองการท่ีจะมีความสัมพันธอันดีกับบุคคลอ่ืน ทั้งเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบัญชา และคนในครอบครัว ซึ่งเทียบไดกับความตองการทางดานสังคมของมาสโลว 

3. ความตองการการเจริญเติบโต (Growth Needs : G) เปนความ
ตองการการเติบโตในหนาที่การงาน ความตองการความกาวหนาในชีวิต ซึ่งตรงกับความตองการ
ไดรับการยอมรับนับถือและความตองการความสําเร็จสมหวังในชีวิตของมาสโลว 

แนวคิดทฤษฎีการจูงใจ ERG ของอัลเดอรเฟอร (Alderfer’s ERG Theory) ตางกับ
ของมาสโลว ในประเด็นที่ แนวคิดของอัลเดอรเฟอรนั้นไดกลาวไววา ความตองการของมนุษยอาจ
กลับไปกลับมาได ไมจําเปนตองเริ่มจากความตองการในลําดับแรกไปลําดับขั้นสูงเสมอ ดังนั้นหาก
นํามาพิจารณาปรับใชกับองคกร ผูบริหารควรมีการสํารวจความตองการและปรับเปลี่ยนกลยุทธใน
การจูงใจใหตรงตามความตองการในดานตางๆของบุคลากร เพ่ือสรางปจจัยในการทํางานที่เอ้ือตอ
การทํางานอยางมีความสุขของบุคลากรในองคกรตอไป 

ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก ( Herzberg’s Two Factor Theory) 
   เฮอรซเบิรก (Herzberg, 1959) ไดศึกษาถึงมูลเหตุในการสรางแรงจูงใจใน
การทํางาน โดยศึกษาความตองการของคนในองคกรวาตองการอะไรจากงาน ซึ่งผลการศึกษาพบวา 
บุคคลตองการความสุขจากการทํางาน จึงสรุปวาความสุขจากการทํางานนั้นเกิดจากความพึงพอใจใน
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งานที่ทํา ซึ่งมีสาเหตุมาจากปจจัยสองกลุม คือ ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน (ทฤษฎีสองปจจัยของ
เฮอรซเบิรก (Herzberg’s Two Factor Theory) 

1. ปจจัยจูงใจ (Motivational Factors) เปนปจจัยที่นําไปสูการสราง
แรงจูงใจและความพึงพอใจในการทํางาน เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง ทําใหบุคลากรใน
องคกรปฎิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน มี 5 ประการดังนี้ 

1.1 ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) หมายถึง การที่
บุคคลสามารถทํางานไดเสร็จสิ้นและประสบผลสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกปญหาตางๆ 
การรูจักปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึน เมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มใจใน
ผลสําเร็จของงานน้ันๆ 

1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับ
การยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชา จากเพ่ือน จากผูมาขอรับคําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน 
การยอมรับนี้อาจอยูในรูปของการยกยองชมเชย แสดงความยินดี การใหกําลังใจ หรือการแสดงออก
อ่ืนใดที่กอใหเห็นการยอมรับในความสามารถ เมื่อทํางานอยางใดอยางหนึ่งบรรลุผลสําเร็จ การ
ยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย 

1.3 ลักษณะของงานท่ีปฎิบัติ (The Work Itself) หมายถึง งานที่
นาสนใจ งานท่ีตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรค ทาทายใหตองลงมือทํา หรือเปนงานท่ีมีลักษณะ
สามารถกระทําไดตั้งแตตนจนจบไดโดยลําพังผูเดียว 

1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ี
เกิดข้ึนจากการไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบอยางเต็มท่ีไมมี
การตรวจสอบ หรือควบคุมอยางใกลชิด 

1.5 ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง ไดรับการเล่ือนขั้น 
เลื่อนตําแหนงสูงข้ึนของบุคคลในองคกร การมีโอกาสไดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม หรือไดรับการ
ฝกอบรม 

2.  ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) หมายถึง ปจจัยค้ําจุนใหแรงจูงใจ
ในการทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะท่ีไมสอดคลองกับบุคคลในองคกร  
จะนําไปสูการไมชอบงาน ปจจัยค้ําจุนเปนปจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ไดแก 

2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้น
เงินเดือนในหนวยงานนั้น เปนที่พอใจของบุคลากรที่ทํางาน 

2.2 โอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) 
หมายถึง การท่ีบุคคลไดรับการแตงต้ังเลื่อนตําแหนงภายในหนวยงานแลว ยังหมายถึงสถานการณ  
ที่บุคคลสามารถไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ 

2.3 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 
(Interpersonal Relations Supervisor, Subordinates and Peers) หมายถึง การติดตอไมวา 
จะเปนกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจซ่ึงกัน
และกันเปนอยางด ี
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2.4 สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับ 
นับถือของสังคมท่ีมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

2.5 นโยบายและการบรหิาร(Company Policy and Administration) 
หมายถึง การจัดการ และการบริหารงานขององคกร การติดตอส่ือสารภายในองคกร 

2.6 สภาพการทํางาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทาง
กายภาพของงาน เชน แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทํางาน รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ เชน 
อุปกรณ หรือ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ 

2.7 การเปนอยูสวนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรูสึกที่ดี
หรือไมดี อันเปนผลที่ไดรับจากงานในหนาที่ เชน การที่บุคคลถูกยายไปทํางานในที่แหงใหม ซึ่ง
หางไกลจากครอบครัว ทําใหไมมีความสุขและไมพอใจกับงานในที่แหงใหม 

2.8 ความมั่นคงในงาน (Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีมี
ตอความม่ันคงในการทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององคกร 

2.9 วิ ธี ก ารปกครองบั งคับบัญชา  ( Supervision–Technical) 
หมายถึง ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการดําเนินงาน หรือความยุติธรรมในการบริหาร 

ทฤษฎีคุณภาพชีวิต มีพ้ืนฐานจากทฤษฎี Hierarchy Needs ของ มาสโลว(Maslow, 
1954) และ Hierarchy Human Needs and Quality of Life ของชารมา (Sharma, 1988) โดย
สามารถสรุปเปนทฤษฎีคุณภาพชีวิตของบุคคลวาคือความพึงพอใจของบุคคลท่ีเกิดจากการไดรับการ
ตอบสนองตอสิ่งที่เปนประโยชนตามความตองการของรางกายและจิตใจ ทําใหเกิดสภาวะสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี เมื่อนํามาสัมพันธกับการประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิต จึงหมายถึงกระบวนการพัฒนาคนใหมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน เพ่ือให
สามารถจัดการทรัพยากรในการดํารงชีวิตตามลําดับการพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพากันในชุมชนและพ่ึงพา
เครือขายที่เกี่ยวของ แตนําไปสูวิธีและเปาหมายของความพอประมาณ ความสมดุลและความยั่งยืน
ของการใชทรัพยากรท่ีพอเพียงแกการดํารงชีวิตอยูอยางมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี และมีพึงพอใจ 
ในชีวิต (อัจฉรา นวจินดา, 2549: 381) 

จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตการทํางาน เมื่อบุคคลมีการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ เปนคนท่ีรูจักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวเองที่ดี มี
ความรูคูคุณธรรมแลว บุคคลนั้นก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี และจะมีผลดีทําใหชวงเวลาของการใชชีวิต 
ในการทํางานที่ทุกคนตองอยูเปนระยะเวลาอันยาวนาน มีความสุขไปดวยเนื่องจากมีการใชชีวิตท่ีพอดี 
ไมคาดหวังในเรื่องของผลตอบแทนมากนัก ไดรับการพัฒนาและฝกอบรมเพ่ิมความรูและทักษะในการ
ทํางาน และรูสึกมีความมั่นคงในการทํางานกับองคกร ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
“การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิต
การทํางาน” (รายละเอียดดังภาพท่ี 4)   

สมมติฐานที่ 2 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 

   ส
ำนกัหอ
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      สมมติฐานที่ 2.1 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานความพอประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 

      สมมติฐานที่ 2.2 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานความมีเหตุผลมีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 

      สมมติฐานท่ี 2.3 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเองมีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 

      สมมติฐานท่ี 2.4 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานเงื่อนไขความรูมีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 

      สมมติฐานท่ี 2.5 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานเงื่อนไขคุณธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตมีอิทธิพล 
           ทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 

และจากเร่ืองของความสุขและคุณภาพชีวิตการทํางาน เนื่องจากชวงชีวิตแหงการ
ทํางานเปนชวงชีวิตที่ยาวนานที่สุด การมีความสุขเปนความรูสึกทางบวกตองานที่รับผิดชอบ มีความ
สนุกสนาน ผูกพัน และพึงพอใจในงานอันเนื่องมาจากไดทํางานที่ตัวเองรัก มีสัมพันธภาพท่ีดี ไดรับ
ความไวเน้ือเชื่อใจ มีความปลาบปล้ืมยินดี ภาคภูมิใจกับความสําเร็จในงาน ทําใหเกิดแรงผลักดัน  
ในการสรางสรรคสิ่งที่ดีใหตนเองและองคกร ซึ่งความสุขนี้เชื่อมโยงไปถึงคุณภาพชีวิตการทํางาน มีผล
ตอการทํางานอยางมาก ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง เกิดความรูสึกท่ีดีตองานและตอองคกร 
รวมทั้งชวยสงเสริมเรื่องของสุขภาพจิต ชวยใหเจริญกาวหนา มีการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มี
คุณภาพขององคการ และยังชวยลดปญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ และสงเสริมใหไดผล
ผลิตและการบริการท่ีดีทั้งคุณภาพและปริมาณ ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
“ความสุขในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน” (รายละเอียดดังภาพท่ี 5)   

 
 
 

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิต 

      - ดานความพอประมาณ 
    - ดานความมีเหตุมีผล 
    - ดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตนเอง 
    - ดานเงื่อนไขความรู 
    - ดานเงื่อนไขคุณธรรม 

คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมมติฐานที่ 3 ความสุขในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดความสุขในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 
ประสิทธิผล 
 ความหมายของประสิทธิผล 
 งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2548, อางถึงใน ภาวนา กิตติวิมลชัย 
คณะผูวิจัย , 2550: 7)  ไดใหความหมายของคําวาประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง 
ความสัมพันธระหวางผลลัพธของการทํางานกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตั้งไว กลาวคือ
ประสิทธิผลจะแสดงถึงความสามารถในการตอบสนองอยางรวดเร็วและทันเวลาเพ่ือใหไดผลผลิต 
 ยุวนุช กุลาตี (2548, อางถึงใน ภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะผูวิจัย, 2550: 7) ไดให
ความหมายวาประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององคกรในการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ที่กําหนดไว 
 สมยศ นาวีการ (2544: 14, อางถึงใน พรรณทิวา คุณทวี, 2553: 10) เสนอวา ความมี
ประสิทธิผลเกี่ยวของกับความสําเร็จของเปาหมาย ความมีประสิทธิผลตอบคําถาม 2 อยาง คือ 

1. เปาหมายประสบความสําเร็จหรือไม 
2. เปาหมายมีความเหมาะสมหรือไม 

  ความมีประสิทธิผลเกี่ยวกับความเหมาะสมและความสําเร็จของเปาหมาย
ในทางกลับกันความมีประสิทธิภาพเกี่ยวของกับคาใชจ ายของความสําเร็จของเปาหมาย ความ 
มีประสิทธิภาพจะตอบคําถามวา ตองเสียคาใชจายเทาไร (ในแงของเงินทุน เจาหนาที่ อุปกรณ ปจจัย 
จิตวิทยาอ่ืนๆ) ตอการบรรลุเปาหมาย ดังนั้นความมีประสิทธิภาพ คือ อัตราสวนระหวางผลผลิตและ
ปจจัยการผลิต 
 ธงชัย สันติวงษ (2543: 29-30, อางถึงใน พรรณทิวา คุณทวี, 2553: 10) ไดใหขอ
แตกตางของคําวาประสิทธิผลและประสิทธิภาพไววา  
  ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสําเร็จในการท่ีสามารถ
ดําเนินกิจการกาวหนาไปและสามารถบรรลุเปาหมายตางๆ ที่องคการต้ังไวได 
  ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใชไป 
กับผลที่ไดจากการทํางานวาดีขึ้นอยางไรแคไหน ในขณะที่กําลังทํางานตามเปาหมายขององคการ 
  โดยหลักการแลวองคการควรจะมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคูกัน 
แตก็ปรากฏใหเห็นบอยครั้งวามีองคการจํานวนมากที่สามารถไดเพียงอยางใดอยางเดียว กลาวคือ 
องคการบางแหงอาจทําใหมีประสิทธิผลบรรลุเปาหมายไว แตกลับมีการใชจายทรัพยากรอยาง
สิ้นเปลือง (หรือก็คือทํางานไมมีประสิทธิภาพ) ซึ่งอาจปรากฏในรูปแบบตางๆ กัน เชน การตองใช

ความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน 
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วัตถุดิบหรือวัสดุอุปกรณมากเกินความจําเปน และรวมถึงการใชแรงงานคนอยางสิ้นเปลืองและ 
เหนื่อยออนดวย 
 ศูนยสงเสริมประสิทธิภาพในสวนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542, อางถึงใน
ภาวนา กิตติวิมลชัย คณะผูวิจัย, 2550: 8) ไดใหความหมายวาประสิทธิผล หมายถึง การปฏิบัติงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว 
 พิทยา บวรวัฒนา (2541: 180, อางถึงในนิทัศน กับเปง, 2551: 8) กลาววาประสิทธิผล
หมายถึง การปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
 พิทยา บวรวัฒนา (2541: 176, อางถึงใน ศิริมนัส อินตะแกว, 2551: 11) กลาววา 
องคการท่ีมีประสิทธิผล หมายถึงองคการท่ีดําเนินการบรรลุเปาหมายท่ีตั้งใจไว ประสิทธิผลจึงเปน
เรื่องของความสําเร็จขององคการในการกระทําสิ่งตางๆ ที่ตั้งเปาหมายเอาไว องคการท่ีมีประสิทธิผล 
จึงเปนองคการประสบความสําเร็จอยางสูงในการทํางานตามเปาหมาย สวนองคการที่มีประสิทธิผลต่ํา
เปนองคการที่ไมประสบผลสําเร็จในการทํางานตามเปาหมายที่ตั้งเอาไว 
 ภรณี กีรติบุตร (2529: 7, อางถึงใน นิทัศน กับเปง, 2551: 8) กลาววาประสิทธิผลเปน
เครื่องมือในการตัดสินและชี้วัดข้ันสุดทายวาการบริหารและองคการประสบความสําเร็จหรือไม
เพียงใด โดยในแตละสาขานั้นมีการนิยามความหมายของประสิทธิผลที่แตกตางกัน เชน 
  นักเศรษฐศาสตร ประสิทธิผลมีความหมายเดียวกับ ผลกําไร (Profit) 
  ผูจัดการฝายผลิต จะนิยามถึง คุณภาพ ปริมาณของสินคาหรือบริการ 
  นักวิทยาศาสตร จะตีความตรง จํานวนสิ่งประดิษฐใหมๆ 
  นักสังคมศาสตร ใหความหมายเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตการทํางาน 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525: 176, อางถึงใน นิทัศน กับเปง, 2551: 8) 
ไดใหความหมายของประสิทธิผลวาหมายถึง ผลสําเร็จ ผลท่ีเกิดขึ้น 
 Etzioni (1964, อางถึงในวชิรวัชร งามละมอม นักวิชาการและนักวิจัย สถาบัน TDRM: 
2) ใหความหมายของประสิทธิผลขององคการวาหมายถึง ขนาดความสามารถขององคการในการที่จะ
สามารถทํางานบรรลุเปาหมายตางๆ ที่กําหนดไว 
 ดับเบล เจ รีดดิน (Reddin,1970, อางถึงในนฤมล บุญรอด, 2548: 8)ไดกลาววา 
ประสิทธิผลพิจารณาได 3 ระดับ คือระดับ องคการ (corporate) ระดับหนวยงาน (departmental) 
และระดับบุคคล (managerial)   
ประสิทธิผลระดับองคการ จะเก่ียวของกับผลประโยชน กําไร ตําแหนงในการแขงขัน การเจริญเติบโต
และขยายตัวขององคการ ผลิตภาพ ความยืดหยุน ความสัมพันธระหวางบุคลากร ความรับผิดชอบ  
ตอสาธารณะ และความสัมพันธกับสวนราชการ   
ประสิทธิผลระดับหนวยงาน เปนเรื่องที่หนวยงานในระดับยอยขององคการ  สามารถทําผลประโยชน
ใหเกิดข้ึนแกองคการใหญในภาพรวมได   
ประสิทธิผลระดับบุคคล เปนเรื่องของผลการปฎิบัติงานของบุคลากรที่ดํารงตําแหนงตางๆ ในองคการ 
 Schein (1970, อางถึงในในวชิรวัชร  งามละมอม นักวิชาการและนักวิจัย สถาบัน 
TDRM:2) ใหความหมายของประสิทธิผลขององคการวาหมายถึง สมรรถนะ (Capacity) ขององคการ
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ในการที่จะอยูรอด (Survive) ปรับตัว (Adapt) รักษาสภาพ (Maintain) และเติบโต (Grow) ไมวา
องคการน้ันจะมีหนาที่ใดตองการใหลุลวง ประสิทธิผลขององคการจะมีขึ้นไดยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไข
ที่วา องคการสามารถทําประโยชนจากสภาพแวดลอมจนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 
 โดยสรุปแลวประสิทธิผลขององคการในความหมายของผูวิจัย หมายถึง ความสามารถ
ขององคการท่ีจะบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใชทรัพยากรอยางคุมคา รักษาไวซึ่งทรัพยากร วัสดุ 
อุปกรณ และไมสรางความเครียดแกสมาชิก สมาชิกมีความพึงพอใจในงาน ทุกคนมีสวนรวมและ
รับผิดชอบตอปญหาหรือขอยุงยากท่ีเกิดขึ้น และองคการสวนรวมสามารถปรับตัว พัฒนาเพ่ือดํารง 
อยูตอไปได ในขณะเดียวกันไมคอยมีการพูดถึงประสิทธิผลในการปฏิบัติงานกันเทาไร เนื่องจากอาจ
คิดวาเปนเรื่องที่เกี่ยวพันกันกับประสิทธิผลขององคการ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผูวิจัยจึง
หมายถึง  ผลสําเร็จอันตอเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานตามโครงการหรือแผนงาน วัตถุประสงคของ
องคการท่ีตั้งไวโดยสามารถดําเนินการไดตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด  
 การศึกษาและวิเคราะหประสิทธิผล 
 การวัดประสิทธิผลขององคการไมไดมีเพียงตัวเดียวเทานั้น หากมีหลายปจจัยที่ตอง
คํานึงถึง การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ เปนวิธีที่มีความเหมาะสมไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวางทั้งในแงวิชาการ และสามารถนําไปใชวัดประสิทธิผลขององคการในทางปฏิบัติ เชน มาโฮนี่
และวิทเซิล (Mahoney and Weitzel, 1969) พบวาฝายบริหารขององคการสามารถนําเกณฑตางๆ 
ดังตอไปน้ี  เพื่อประเมินประสิทธิผลของหนวยงานตนเองได คือ 

1. ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพโดยวัดจากผลผลิต 
2. ลักษณะขององคการ เชน บรรยากาศขององคการ สไตลการอํานวยการและ

สมรรถนะขององคการในการปฏิบัติงาน 
3. พฤติกรรมในการผลิต เชน ความรวมมือรวมใจ การพัฒนาการปฏิบัติงานที่เชื่อถือได 

 (Gibson et al., อางถึงใน ศิริมนัส อินตะแกว, 2551:14) กลาววาการประเมิน
ประสิทธิผลขององคการเปนการผสมผสานระหวางตัวชี้วัดของประสิทธิผลขององคการกับมิติของ
เวลา ซึ่งหากจําแนกตามระยะเวลาเปน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้ 

1. เคร่ืองบงชี้ระยะสั้น (Short-Run) วัดไดจากการผลิต ประสิทธภิาพ และความพึงพอใจ 
กลาวคือ 
  1.1 การผลิต หมายถึง ความสามารถขององคการในการผลิตผลผลิต ใน
ปริมาณและคุณภาพที่สภาพแวดลอมตองการ ในองคการที่ใหบริการ บริการที่จัดใหผูรับการบริการ
คือการผลิตขององคการ เปนตน 
  1.2 ประสิทธิภาพ หมายถึง อัตราสวนของผลผลิตตอตัวปอน  หรือ
ผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุนจากสินทรัพย โดยพิจารณาถึงคาใชจายตอหนวย คาสูญเปลาจากการ
ใชทรัพยากรท่ีต่ํากวาขีดความสามารถ เชน คาใชจายดานทรัพยากรสารนิเทศตอนักศึกษา 1 คน 
นอกจากน้ีประสิทธิภาพขององคการยังหมายถึง ความมากนอยในการบรรลุเปาหมายขององคการ 
ทั้งนี้จะตองมีการวัดที่แนชัด เชน การเทียบเคียงกับหนวยงานที่ใกลเคียงกัน นอกจากนี้ประสิทธิภาพ
ขององคการยังพิจารณาไดจาก การกําหนดระเบียบปฏิบัติใหชัดเจน การควบคุมทรัพยากรของ
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องคการ การจัดการขอขัดแยงในองคการ ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวตามความจําเปน  
อันเกิดจากสภาพแวดลอม 
  1.3 ความพอใจ หมายถึง การที่องคการสามารถสนองตอบความตองการ
ของพนักงานไดมากนอยเพียงใด ซึ่งสมพงษ เกษมสิน (2530: 341-343, อางถึงใน ศิริมนัส อินตะแกว, 
2551: 14) เห็นวาการสนองตอบความตองการของพนักงานนั้นควรพิจารณาจากความผูกพัน 
ตอองคการ รวมทั้งขวัญและกําลังใจในการทํางาน กลาวคือ 
       1.3.1 ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ลักษณะของความสัมพันธของ
บุคลากรที่มีตอองคการ ซึ่งจะแสดงออกในรูปของความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะยังคงเปนสมาชิก
ขององคการตอไป ความเต็มใจที่จะใชพลังอยางเต็มความสามารถในการทํางานใหกับองคการ ยอม
สละความสุขสวนตัวของตัวเองเพ่ือการบรรลุเปาหมายขององคการ การมีความเชื่ออยางแนนอนและ
มีการยอมรับคานิยมและเปาหมายขององคการ 
      1.3.2 ขวัญและกําลังใจในการทํางาน หมายถึง สภาวะแหงจิตใจของ
สมาชิกในองคการท่ีแสดงออกดวยความสนใจหรือความกระตือรือรนในการทํางาน ขวัญและกําลังใจ
เปนเสมือนแกนกลางของบุคคลในการอุทิศกายและใจในการทํางานใหกับองคการ ซึ่งหากองคการใด 
มีขวัญและกําลังใจต่ําจะทําใหการบริหารงานไมบรรลุผล โดยสามารถสังเกตขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานของบุคลากรในองคการจากระดับความสม่ําเสมอของผลงาน การขาดงานหรือความเฉื่อยชา 
ในการทํางาน การลาออกหรือการขอโยกยายงาน คํารองทุกขหรือบัตรสนเทห 

2. เคร่ืองบงชี้ระยะกลาง (Intermediate) วัดไดจากความสามารถในการปรับตัวและการพัฒนา 
กลาวคือ 
  2.1 การปรับตัว หมายถึง ความสามารถขององคการในการตอบสนองตอ
การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคการ เกณฑนี้จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากความไมมีประสิทธิผลในการบรรลุผลผลิต ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ ซึ่งเปนสัญญาณ 
ในการปรับนโยบายใหเหมาะสม หรือการไดรับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอม เปนตน 
  2.2 การพัฒนา หมายถึง กระบวนการซ่ึงพยายามที่จะเพ่ิมพูนประสิทธิผล
ขององคการ ดวยการผสมผสานความปรารถนาของบุคคลที่จะเจริญกาวหนาและพัฒนาเขากับ
เปาหมายขององคการ โดยอาศัยความรูและเทคนิคจากพฤติกรรมศาสตร 

3. เครื่องบงชี้ระยะยาว (Long-Run) วัดไดจากการอยูรอดขององคการ กลาวคือ การอยู
รอดขององคการมีเกณฑในการพิจารณา 2 ประการ คือ การอยูรอดในที่สุดขององคการขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการปรับองคการ ใหเขากับขอเรียกรองของสภาพแวดลอม และในการตอบสนอง 
ขอเรียกรอง ฝายบริหารจะตองมุงความสนใจไปท่ีวงจรของตัวปอนกระบวนการผลผลิตทั้งหมดเกณฑนี้ 
สอดคลองกับแนวความคิดเรื่องความเปนระบบขององคการ 
 ภาพเกณฑการประเมินประสิทธิผลองคการในระยะตางๆ ของ Gibson and  et al.,
อางถึงใน ศิริมนัส อินตะแกว, 2551:14  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



61 

 

 

 

 

  
                    ระยะเวลา                  ระยะส้ัน               ระยะกลาง           ระยะยาว 
    
    
                  เกณฑการวัด          - การผลิต                    - การปรับตัว                - การอยูรอด 
                                           - ประสิทธิภาพ               - การพัฒนา                - ความพึงพอใจ 
 

 

ภาพที่ 6 เกณฑการประเมินประสิทธิผลองคการในระยะตางๆ 
ทีม่า: Gibson and  et al., อางถึงในศิริมนัส อินตะแกว, 2551:14   

เมื่อความสุขคือเปาหมายสําคัญที่มนุษยทุกคนพึงปรารถนา และในชวงชีวิตท่ียาวนาน
ที่สุดคือชวงชีวิตแหงการทํางาน การจะทําใหคนซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญเปนตนทุนที่มีคุณคาในการ
ทําใหองคกรกาวหนา ประสบผลสําเร็จ มีความสุข รูสึกสนุกกับงาน มีความพอใจในงาน รูสึกวา
ตนเองมีคุณคา เปนที่ยอมรับของเพ่ือนรวมงาน เกิดความผูกพันในงานที่ทํา ก็จะทําใหเกิดแรงผลักดัน
ในการสรางสรรคสิ่งที่ดีๆ ใหกับตนเองและองคกรนําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล ดังนั้นผูวิจัยจึง
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี “ความสุขในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน” (รายละเอียดดังภาพท่ี 7)       

สมมติฐานที่ 4 ความสุขในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 กรอบแนวคิดความสุขในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

การที่บุคคลในองคการจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข ภายใตองคประกอบ
และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม รวมทั้งมีความมั่นคงในชีวิตการทํางาน  เมื่อบุคคลหรือพนักงาน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีแลว ยอมสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแกองคการ ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังนี้ “คุณภาพชีวิตการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” 
(รายละเอียดดังภาพท่ี 8) 

สมมติฐานที่ 5 คุณภาพชีวิตการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 กรอบแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการ 
          ปฏิบัติงาน 

ความสุขในการทํางาน ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

คุณภาพชีวิตการทํางาน ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 ณัฐวุฒิ ธีระนาวีกุล (2555) ไดศึกษาการเปรียบเทียบระดับความสุขของประชาชน
ระหวางหมูบานอ่ืนกับหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบของตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม ใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ผลการศึกษาพบวา ระดับการปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงถึงความ
พอเพียงและระดับความสุขของผูที่อยูอาศัยในตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม มี
ระดับการปฏิบัติกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพอเพียงอยูในระดับปานกลาง และมีระดับความสุขอยูใน
ระดับมีความสุขมาก แตจากการเปรียบเทียบระดับความสุขของผูอาศัยอยูในหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบกับผูอาศัยอยูในหมูบานอ่ืนของตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  
พบวา ผูอาศัยอยูในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบมีคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขและคาเฉลี่ยระดับ
การปฏิบัติกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพอเพียงสูงกวาผูอาศัยอยูในหมูบานอ่ืน   
 สมญา สอนวัฒนา (2555) ไดศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการสอน
ของครูผูสอนวิชาเกษตร ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ครูผูสอนวิชาเกษตรในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเขตอําเภอ 
สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา ผลการศึกษาเก่ียวกับความรู ความเขาใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูผูสอนวิชาเกษตรสวนใหญรอยละ 85.4 ระดับความรูความเขาใจ 
ในระดับปานกลาง และมีระดับทัศนคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเห็นดวยอยางย่ิง โดยรวม 
มีระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการสอนทุ กครั้ง/สม่ําเสมอ ผลทดสอบ
ความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการสอนน้ัน สามารถอธิบายตอไปไดวาหากครูผูสอนวิชาเกษตรมีหรือไดรับความรู
ความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้นก็จะสงผลใหมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช  
ในการสอนของครูผูสอนเพ่ิมขึ้นตาม ในดานทัศนคติตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
สอน พบวา หากครูผูสอนวิชาเกษตรมีทัศนคติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น สงผลใหมีการ 
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการสอนของครูผูสอนเพิ่มข้ึนตาม  
 เกษรา จูทอง (2554) ไดศึกษาการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 
ในชีวิตประจําวัน กรณีศึกษาประชาชนในตําบลวังตะกู อําเภอเมือ จังหวัดนครปฐม จากผลการ
ทดสอบท่ีไดพบวา ประชาชนในเขตตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีการรับรูขาวสาร
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับปานกลาง มีการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใชในชีวิตประจําวัน ความรูและความเขาใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปจจัยดานความ
มั่นคงของมนุษยอยูในระดับมาก และมีปจจัยดานความสุขอยูในระดับมากที่สุด จากการเปรียบเทียบ
การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ทั้งโดย
ภาพรวมและเปนรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานอายุ และอาชีพ สวน
การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันกับความรูความเขาใจ การรับรูขอมูล
ขาวสาร ปจจัยทางดานความม่ันคงของมนุษย และปจจัยทางดานความสุขมีความสัมพันธกันอยาง  
มีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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 จักรพันธ อินไสย (2554) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปปฏิบัติของเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรสวนใหญ 
ทําการเกษตรในลักษณะปลูกพืชลมลุกเชิงเดี่ยว และสวนใหญรอยละ 56.4 ไมมีการเล้ียงสัตวเพ่ือการ
บริโภค ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมการใชจายเพ่ือการบริโภคที่พบวา เกษตรกรสวนใหญ  
รอยละ 66.4 ไมสามารถผลิตอาหารไวเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนได และมีสมาชิกในครัวเรือน 
ที่สามารถชวยเหลือกิจกรรมทางการเกษตรไดนอยกวา 3 คน เกษตรกรมีรายไดและหน้ีสินอยูระหวาง 
10,001-50,000 บาทตอป ไดรับขอมูลขาวสารเร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสวนใหญรอยละ 50.7 
รับฟงจากส่ือชนิดใดชนิดหนึ่ง และเกษตรกรรอยละ 94.3 มักไดรับขอมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
จากการชมโทรทัศน จากการเขารับการอบรมจากหนวยงานของรัฐ 1-2 ครั้งตอป เกษตรกรมีความรู
ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับสูง และมีทัศนะคติความเชื่อมั่นตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
อยูในระดับสูง แตยังพบการปฏิบัติกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงยังอยูในระดับนอย อยางไร  
ก็ตามเกษตรกรเชื่อมั่นวาจะสามารถทําการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตอไปได เนื่องจาก
เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเชื่อวาแนวคิดนี้ดีและเหมาะสมกับ  
แนวทางการดําเนินชีวิตและสังคมเกษตรกร  
 จรัล สุรพิมาน (2553) ไดศึกษาการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของเกษตรกรอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ เกษตรกรท่ีผาน  
การฝกอบรมเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสํานักงานเกษตรอําเภอแมออน ผลการศึกษา พบวา 
มีรายไดรวมในครัวเรือนเฉล่ีย 5,291.10 บาทตอเดือน เกษตรกรมีการตัดสินใจทํากิจกรรมเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงดวยตนเองอยูในระดับปานกลางรอยละ 52.3 ในสวนของบุคคลท่ีมีสวนชวยในการ
ตัดสินใจคือตัวของเกษตรกรเองรอยละ 90.7 และในดานของหนวยงานท่ีเขามาสนับสนุนการ
ตัดสินใจคือหนวยงานภาครัฐรอยละ 55.8 ผลการศึกษาดานความรูความเขาใจตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ไดนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 90.60 มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับดีมาก ลักษณะการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง พบวา เกษตรกรรอยละ 68.6 มีทั้งการปลูกพืชและการเล้ียงสัตวในพ้ืนที่ เกษตรกรรอยละ 
80.2 มีวัตถุประสงคเพ่ือการบริโภคเหลือแลวจึงจําหนาย โดยมีความตระหนักในการใชชีวิตความ
เปนอยูแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมาก การจับจายใชสอย(ดานการใชจายในการดําเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง) มีการจับจายใชสอยอยูในระดับมาก การทําบัญชีครัวเรือนเกษตรกรรอยละ 
76.7 มีการทําบัญชีครัวเรือน เกษตรกรรอยละ 80.2 มีรายไดพอใชกับรายจาย การปลูกฝงเรื่องการ
ประหยัดใหแกสมาชิกในครอบครัว รอยละ 93.0 มีการปลูกฝงเรื่องการประหยัด การวางแผนการ 
ใชจายเงินของครอบครัว เกษตรกรรอยละ 86.0 มีการวางแผนการใชจายเงินของครอบครัว ทั้งนี้
เกษตรกรมีความพึงพอใจในการใชชีวิตความเปนอยูแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับดีมาก   
 นภาพรรณ วงคมณี (2553) ไดศึกษาการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัด
เชียงรายเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ระดับการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม ดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล และดานการมีภูมิคุมกันที่ดี อยู
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ในระดับมาก และจากการทดสอบสมมติฐานพบวา การนําแนวปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยรวมแตกตางไปตามระดับการศึกษา ระดับความรูและความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 จตุพล ยะจอม(2552) ไดศึกษาเร่ืองการประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาย อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน กลุมตัวอยางไดแกประชาชน 
ที่อาศัยอยูในชุมชนรวมทั้งผูนําชุมชน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปายอยูในระดับมาก โดยเฉพาะ 
ในประเด็นที่กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจมากที่สุดไดแก ประเด็นความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกันในตัว รองลงมาไดแก ประเด็นการดําเนินชีวิตทาง 
สายกลางถือเปนเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้น ยังไดแสดงความคิดเห็นวาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
ปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสไวเพ่ือชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิต
ใหแกพสกนิกรชาวไทย ระดับการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนอยูใน
ระดับมาก โดยสวนใหญจะเปนการลดรายจายเพิ่มรายได ในสวนของการปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเอง 
ในครัวเรือน อีกประการหน่ึงที่นําไปใชในการดําเนินชีวิตคือการประหยัดอดออม ใชจายอยาง
ประหยัด ไมใชจายฟุงเฟอ ระดับการมีสวนรวมกับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้นอยูใน
ระดับปานกลาง โดยการเขารวมกลุมเปนสมาชิกกลุมออมทรัพย สหกรณออมทรัพย กองทุนหมูบาน 
กองทุนอ่ืนๆ มีระดับการมีสวนรวมมากท่ีสุด การดําเนินการของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
อยูในระดับปานกลาง โดยการรวมกลุมตางๆ เพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ือท่ีจะเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน 
เชน การรวมกลุมอาชีพตางๆ การรวมกลุมออมทรัพย กลุมกองทุนหมูบาน กลุมผูสูงอายุ เปนตน 
มีคาเฉล่ียมากที่สุด และประเด็นที่ชุมชนมีความสามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมทอดท้ิงกัน 
ก็เปนประเด็นท่ีชุมชนใชในการดําเนินการมากเชนเดียวกัน 
 พิพัฒน แกวใส (2551) ไดศึกษาการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 
ในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ครู 
มีความคิดเห็นวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ ดานการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช ครูมีการชี้แจงใหความรูความเขาใจและเห็ นคุณคาในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สวนความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวก
กับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการเรียนการสอนมีปญหารอยละ  54.27 และความ
ตองการท่ีจะบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูเรียนมีความตองการ
รอยละ94.87 ครูไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนและหนวยงานราชการในการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจําแนกตามกลุม
สาระที่สอนและระดับชั้นที่สอน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ในการเปรียบเทียบการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จําแนกตามกลุมสาระที่สอน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ จาํแนกตามระดับชั้นที่สอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  
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 อรรถพล อุทุมพร (2552) ไดศึกษาการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองคการ
บริหารสวนตําบลหารแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการ
สัมภาษณผูนําชุมชน ผลการศึกษา พบวา ผูนําชุมชนทุกคนรูจักและรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อโทรทัศน วิทยุ เสียงตามสายของหมูบาน และสื่อ ส่ิงพิมพ ความ
เขาใจเก่ียวกับการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว สวนใหญไดรับ
การฝกอบรมเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเฉล่ียคนละ 1 ครั้ง องคการบริหารสวนตําบลหารแกว 
ใหการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชน โดยการจัดทําโครงการ/กิจกรรมสงเสริม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนอยมาก เปนกิจกรรมการพัฒนากลุมอาชีพและกิจกรรมสงเสริมเกษตร
แบบผสมผสานเทานั้น ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลหารแกวควรมีการประชาสัมพันธ การให
ความรูความเขาใจแกประชาชนอยางจริงจังและตอเนื่อง สงเสริมการรวมกลุมประชาชนที่มีแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือขับเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรูปธรรมในตําบลหารแกว สรางศูนย
สาธิตการทําเกษตรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในตําบล และนําประชาชนท่ีสนใจไปศึกษาดูงานแหลง
เรียนรูพ้ืนที่อ่ืน การสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนขององคการบริหารสวนตําบล
หารแกวมีอุปสรรคทางดานบุคลากร เนื่องจากพนักงานสวนตําบลตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใน
อีกหลายตําแหนง ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง รวมทั้งอุปสรรคดานงบประมาณที่มีอยางจํากัดไมสอดคลองกับภารกิจท่ีหลากหลายตาม
อํานาจหนาที่ การสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชน ซึ่งเปนการนํานโยบายสาธารณะ
ไปสูการปฏิบัตินั้น ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร โครงการ/กิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลหาร
แกวไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานเปนไปเพ่ือใหรูสึกวาไดสนองพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และไดเกิดภาพลักษณที่ดีตอองคการ รวมทั้งเปนไปเพ่ือใหมีโครงการ
กิจกรรมรองรับการตรวจสอบจากหนวยงานกํากับดูแล ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
เทานั้น 
 ชุมพลภัทร คงธนจารุอนันต (2551) ไดศึกษาการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในหมูบานหนองมะจับ ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาดานการดําเนินชีวิตของเกษตรกรในหมูบานหนองมะจับ พบวา 
เกษตรกรมีการจัดการท่ีดินในการทําการเกษตร หลังจากไดมีการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเกษตรกรสวนใหญรอยละ 99.3 มีการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว รอยละ 98.0 มีการผลิตเพ่ือบริโภค
เองในครัวเรือนถาเหลือจึงจะขาย เกษตรกรรอยละ 54.2 ใชพ้ืนที่ในการปลูกกระเทียม และเกษตรกร
ทั้งหมดมีความรู/รับทราบแนวปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาจากสื่อโทรทัศน มีความ
ตระหนักในการใชชีวิตความเปนอยูแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีความพอใจในการใชชีวิตความเปนอยู
แบบเศรษฐกจิพอเพียง และมีความภาคภูมิใจหลังใชชีวิตความเปนอยูแบบเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
มากท่ีสุด เกษตรกรท้ังหมดมีความเต็มใจท่ีจะตัดสินใจเลือกใชชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รอยละ 93.5 ของเกษตรกรระบุวามีหนวยงานจากภาครัฐมีสวนในการสนับสนุนในการตัดสินใจ
เกษตรกรมีการจับจายใชสอยในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง
รอยละ 51.3 ของเกษตรกรใชเงินทุนตนเองในการลงทุนทําการเกษตร โดยรอยละ 93.5 มีการ 
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ทําบัญชีครัวเรือน รอยละ 99.3 มีรายไดพอตอรายจาย รอยละ 99.3 มีการปลูกฝงเรื่องของการ
ประหยัดใหแกสมาชิกในครอบครัว และรอยละ 99.3 มีการวางแผนในการใชจายเงินประจําเดือน 
ของครอบครัว ผลการศึกษาดานคุณภาพชีวิต พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางมีสุขภาพกายดีมากที่สุด  
และมีสุขภาพจิตที่เปนปกติคิดเปนรอยละ 98.7 การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย พบวา ตัวแปรดาน
ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับปจจัยดานการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ นอกจากน้ันยังพบวามีตัวแปรในกลุมของปจจัยสวนบุคคลรวมกับตัวแปรในดานการดําเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทํานายความผันแปรในดานคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไดอยาง  
มีนัยสําคัญทางสถิติอีกดวย 
 สัมภาษณ อรัญเวทย (2550) ไดศึกษาการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชในการดําเนินชีวิตของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร อําเภอ 
ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. มีการปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมและเปนรายดานทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับระดับ 
การปฏิบัติจากมากไปหานอย ดังนี้ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน และความพอประมาณ โดย
เกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และหน้ีสินตางกัน มีการปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมและเปนรายดานทุกดานไมแตกตางกัน ยกเวนเกษตรกรท่ีมีอายุไมเกิน 35 
ป มีการปฏิบัติดานความพอประมาณมากกวาเกษตรกรท่ีมีอายุมากกวา 35 ป โดยสรุปเกษตรกร
ลูกคา ธ.ก.ส. มีการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยูในระดับมาก และเกษตรกร 
ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และหนี้สินตางกัน มีการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไมแตกตางกัน  
 ทศมนพร พุทธจันทรา (2547:51 อางถึงในสัมภาษณ อรัญเวทย,2550:28) ไดศึกษา
ความคิดเห็นในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา จังหวัดราชบุรี พบวา
ขาราชการจังหวัดราชบุรีมีความคิดเห็นในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดานการรับรู
เนื้อหาสาระ โดยภาพรวมอยูระดับคอนขางมาก คือ ทราบเนื้อหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียง รับรู 
ถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง แตที่นาสนใจคือ ดานเน้ือหาสาระของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ยังอยูในระดับคอนขางมากเปนสวนใหญเกือบทุกขอ ซึ่งมีหลายประเด็นควรอยูในระดับมาก สําหรับ
ดานการนํามาใชประโยชน โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก และดานการนําไปประยุกตใช โดย
ภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก นอกจากน้ีพบวา ปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของขาราชการ
จังหวัดราชบุรีในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปจจัยดานอายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได สวนปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของขาราชการจังหวัดราชบุรีในการดําเนินชีวิ ต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปจจัยดานเพศ การดํารงตําแหนง อายุการรับราชการ และการ
ไดรับขอมูลขาวสาร  
 อนัญญา บวรสุนทรชัย (2547) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการใชแนวทาง 
การบริหารแบบเศรษฐกิจพอเพียงและแบบเศรษฐกิจที่เนนทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ผลการศึกษา พบวา แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไมมีการเพ่ิมพูนจากการกูยืมภายนอก มีขนาดการ
ผลิตที่เหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพในการบริหารจัดการ ผูประกอบการมีการเรียนรูดวยตนเอง 
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ดวยการศึกษาคนควาขอมูลทางธุรกิจ มีการถายทอดประสบการณธุรกิจใหแกผูอ่ืน มีการบริหารงาน 
ใชทรัพยากรอยางเหมาะสม มีความพอประมาณอยางมีเหตุผล ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงาน 
ดวยความเสี่ยงตํ่า ธุรกิจเติบโตม่ันคงและยั่งยืน สวนเศรษฐกิจท่ีเนนทุนจะมีการเพ่ิมทุนเพ่ือขยาย
ธุรกิจ พ่ึงเทคโนโลยีและทรัพยากรจากตางประเทศ ทําใหตนทุนสูง ผูประกอบการเรียนรูงานจาก
ตางประเทศและนําเทคโนโลยีกลับมาใชในธุรกิจ ไมมีการถายทอดประสบการณใหแกประชาชน เนน
แสวงหากําไรมากกวาชวยเหลือสังคม พ่ึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไมสามารถควบคุมปจจัยความเส่ียงได
เปนสวนใหญ 
 บทสรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่กลาวในขางตน ซึ่งเปนผลงานวิจัยตั้งแตป 
2547-2555 จะเห็นไดวาผูวิจัยแตละทานดําเนินการศึกษาเร่ืองของการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐ กิจ
พอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน ในการดําเนินชีวิตของประชาชนท่ัวไป ครูผูสอนเรื่องเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน การนําแนวคิดไปใชในโรงเรียน รวมท้ังการนําแนวปฏิบัติไปใชในองคการ
บริหารสวนตําบล เปนตน โดยวิธีการศึกษามีทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แตยังไมพบที่ศึกษา
เรื่องของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเกี่ยวกับความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิต 
การทํางานและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เนื่องจากผลของการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากจะเก่ียวของกับตนเองแลวยังเกี่ยวของกับความสุข คุณภาพชีวิต และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานดวยเนื่องจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะยึดถือคุณธรรมนําหนา เปนการใชชีวิต 
อยางมีเหตุผล ซึ่งจะทําใหมนุษยอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข และเม่ือทุนมนุษยเปนปจจัยการผลิต
ที่มีคุณคามากท่ีสุดองคกรธุรกิจจึงตองลงทุนพัฒนาใหเกิดคุณคาเพ่ิมในตัวของบุคลากรกอนการลงทุน
เพ่ิมในสวนอ่ืนๆ เชน เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม การลงทุนในทรัพยากรมนุษยซึ่งก็คือ
พนักงาน จึงถือเปนการลงทุนที่ตองอาศัยเวลาในการพัฒนาแตเมื่อคนมีคุณภาพแลวก็จะนําพาองคกร
ใหอยูรอดอยางม่ันคงและย่ังยืน จึงเปนที่มาของการศึกษาเรื่องอิทธิพลของการประยุกตใชปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตที่มีตอความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด เพ่ือเปนตัวอยางสําหรับ 
ภาคธุรกิจอ่ืนๆ ในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตและ
พัฒนาธุรกิจ รวมทั้งเพ่ือเผยแพรและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะหากสามารถ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจในสัดสวนท่ีมากข้ึน ยอมจะสงผล 
ใหมีศักยภาพในการเติบโตอยางมั่นคงและย่ังยืน เปนฐานรากความเขมแข็งของประเทศตอไป 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาอิทธิพล
ของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ท่ีมีตอความสุขในการทํางาน 
คุณภาพชีวิตการทํางาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด 
โดยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire)  แลวนํามาวิเคราะหประมวลผลขอมูล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) เพ่ือใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ ตรงตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา โดยมีรายละเอียดในแตละข้ันตอนของการศึกษา ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
5. แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
7. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท

บาธรูม ดีไซน จํากัด รวมจํานวนทั้งสิ้น 343 คน (ไมรวมผูบริหาร)   
1.2 กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน 

จํากดั ที่ปฎิบัติงานในบริษัทบาธรูมดีไซน จํากัด จํานวน 185 คน ซึ่งกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตร
การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane 1973, อางถึงในชุติกาญจน เปาทุย 2553:76) 
 

ขนาดกลุมตัวอยาง n =      N   
                     1+Ne2   

                     กําหนดให n หมายถงึ จํานวนกลุมตัวอยางที่จะศึกษา 
   N หมายถึง จํานวนประชากรทั้งหมด 
   e หมายถึง คาความคาดเคล่ือนที่ยอมรับใหเกิดขึ้นกําหนดให 
                                                             เปน 5% = 0.05 

แทนคาสูตร n =           343                = 184.65 
          1 +343 (0.05)2
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1.3 การสุมตัวอยาง ใชวิธีดําเนินการสุมอยางงาย (Simple random) โดยแบง
ประชากรออกเปนแตละแผนก โดยกําหนดจํานวนตัวอยางที่จะสุมใหเปนไปตามสัดสวนของจํานวน
พนักงานในแตละแผนก โดยวิธีการคํานวณหาคาแบบบัญญัติไตรยางค ตามตารางดังนี้  
 
ตารางที ่1 จํานวนพนักงานท่ีปฎิบัติงานประจําของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด และจํานวนตัวอยาง 
             จําแนกตามแตละแผนก 

แผนก จํานวนประชากร (คน) จํานวนตัวอยาง  (คน) 
บัญชีการเงิน/เลขา/CSR 19 10 
สารสนเทศ/พัฒนาองคกร 16 9 
คลังสินคา 20 11 
วางแผนการผลิต/จัดซื้อ 13 7 
ผลิต/ตรวจสอบ/จัดสง 63 34 
ซอม/บริการ 19 10 
เทคนิค 59 32 
ออกแบบ/วิจัยและพัฒนา 22 12 
จัดแสดง/ขาย/ตลาด 112 60 

รวม 343 185 
 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

เครื่องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลเ พ่ือการศึกษาค ร้ังนี้ ใชแบบสอบถาม 
(Questionaire) ซึ่งสรางขึ้นตามวัตถุประสงค กรอบแนวคิดของการศึกษาท่ีกําหนดขึ้น และจากการ
ทบทวนวรรณกรรมรวมทั้งไดศึกษาคนควาแนวคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงออกเปน 5 สวน 
ดังนี้  

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล จํานวน 7 ขอ ซึ่งประกอบดวยคําถามแบบ
เลือกตอบ ซึ่งถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน ระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงานรวมกับบริษัทบาธรูมดีไซน จํากัด และฝายที่ปฏิบัติงาน 
 สวนที่ 2 แบบสอบถามเรื่องการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิต จํานวน 20 ขอ ประกอบดวยขอคําถาม ดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดาน
การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตนเอง ดานเง่ือนไขความรู และดานเง่ือนไขคุณธรรม แบบสอบถามสวนนี้เปน
การวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale)  ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน (Rating 
scale) ตามแนวคิดของลิเคิรทสเกล (Likirt scale) (Likirt, 1970: 175) ที่วัดคาของขอมูลเชิง
คุณภาพใหออกมาในรูปของขอมูลเชิงปริมาณ โดยแบงเปนระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด และมีเกณฑการใหคะแนนแตละระดับ ดังนี้ 
  ระดับความคิดเห็น  คะแนน 
  มากท่ีสุด   5 คะแนน 
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  มาก   4 คะแนน 
  ปานกลาง   3 คะแนน 
  นอย   2 คะแนน 
  นอยที่สุด   1 คะแนน 

สวนที่ 3 แบบสอบถามความสุขในการทํางาน ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 5 ขอ
แบบสอบถามสวนน้ีเปนการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale)  ลักษณะคําถามเปนแบบ
มาตราสวน (Rating scale) ตามแนวคิดของลิเคิรทสเกล (Likirt scale) (Likirt, 1970: 175) ที่วัดคา
ของขอมูลเชิงคุณภาพใหออกมาในรูปของขอมูลเชิงปริมาณ โดยแบงเปนระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด และมีเกณฑการใหคะแนนแตละระดับเชนเดียวกับ 
ในสวนท่ี 2 

สวนท่ี 4 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน  ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 5 ขอ 
ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน (Rating scale)  ตามแนวคิดของลิเคิรทสเกล (Likirt scale) 
(Likirt, 1970: 175) ที่วัดคาของขอมูลเชิงคุณภาพใหออกมาในรูปของขอมูลเชิงปริมาณ โดยแบงเปน
ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด และมีเกณฑการใหคะแนน
แตละระดับเชนเดียวกับในสวนที่ 2 

สวนที่ 5 แบบสอบถามประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 5 
ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน (Rating scale) ตามแนวคิดของลิเคิรทสเกล (Likirt scale) 
(Likirt, 1970: 175) ที่วัดคาของขอมูลเชิงคุณภาพใหออกมาในรูปของขอมูลเชิงปริมาณ โดยแบงเปน
ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด และมีเกณฑการใหคะแนน
แตละระดับเชนเดียวกับในสวนที่ 2 

 
3. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการสรางเครื่องมือวิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในเร่ืองการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิต 
การทํางาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดและสราง
แบบสอบถาม 

2. นําวัตถุประสงคของการวิจัยมารางเปนแนวคําถามและสรางเปนแบบสอบถาม 
3. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณาความ

ถูกตองและความครอบคลุมของเน้ือหา รวมถึงความถูกตองของภาษา แลวนํามาแกไขปรับปรุง 
ใหถูกตอง 

4. นําแบบสอบถามที่แกไขเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ
รูปแบบ ความถูกตองของภาษา ความครอบคลุมเนื้อหาของการศึกษา และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

5. เมื่อแบบสอบถามผานการพิจารณาความถูกตองและเหมาะสมจากทางผูเชี่ยวชาญ
เรียบรอยแลว จึงนําแบบสอบถามชุดดังกลาวมาเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 30 ชุด สําหรับตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นของขอคําถาม เพ่ือตรวจสอบวาแบบสอบถามสามารถสื่อความหมายไดตรงตามที่ 
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ผูศึกษาตองการ และมีความหมายเหมาะสมหรือไม มีความยากงายตอความเขาใจเพียงใด และนํามา
ทดสอบเพ่ือคํานวณคาความเชื่อมั่น (Riliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ 
คอนบาช (Cronbach) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง ตรวจความถูกตองและตรวจความเชื่อมั่นแลวไปเก็บ
ตัวอยางจากพนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด จํานวน 185 คน และนําขอมูลมาทําการ
วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
 โดยนําแบบสอบถามสงใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือพิจารณาความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับเนื้อหาของงานวิจัย คุณภาพของเครื่องมือ ความถูกตองตรงตามเน้ือหา 
ที่ตองการ ความสอดคลองตามวัตถุประสงค และการใชเครื่องมือวิจัย สามารถวัดไดครอบคลุมเนื้อหา
ทั้งหมดของการวิจัยในคร้ังนี้ จากนั้นนําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาสงให
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลอง ความครอบคลุมของขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย คํา
นิยามศัพทเฉพาะของการวิจัย ความเหมาะสมทางดานภาษาของขอคําถาม แลวจึงนําผลที่ไดมา
คํานวณเพ่ือหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยใชเทคนิค IOC (Index of Item-Objective 
Congruence) 
 ในสวนของผลที่ไดจากการคํานวณคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามมีคาระหวาง 
0.50-1.00 แสดงวาขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยและสามารถนํามาใชใน
การสอบถามไดจริง ในทางตรงขามหากคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามมีคาที่นอยกวา 0.50 
แสดงวาขอคําถามนั้นยังไมสมควรนําไปสอบถาม หรือควรนําไปปรับปรุงใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการวิจัยกอน (ประสพชัย พสุนันท , 2555:224) 
 จากการนําแบบสอบถามที่ไดหลังจากผูเชี่ยวชาญไดทําการตรวจสอบและนํามาคํานวณ
เพ่ือตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามแตละขอท้ังหมด 41 ขอ ผานเกณฑการพิจารณา
เพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองท่ีคามากกวา 0.5 จํานวน 40 ขอ และมีคานอยกวา 0.5 จํานวน 1 ขอ
โดยผูวิจัยไดปรับขอความของแบบสอบถามและนิยามศัพทเฉพาะตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
เพ่ือใหขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ หลังจากแบบสอบถามไดผาน
การพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษาเรียบรอยแลวนั้น ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดมา
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือวิเคราะหคาทางสถิติ   
 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) 

เครื่องมือที่มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางนั้น สามารถวัดไดกับโครงสรางหรือ
คุณลักษณะตามทฤษฎีของสิ่งนั้นๆ นั่นคือตองสรางขอคําถามใหมีพฤติกรรมตางๆ ตรงตามพฤติกรรม
ที่เปนเปาหมายของสิ่งที่ตองการจะวัด ซึ่งเปนการทดสอบองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) ดวยการนําแบบสอบถามทั้งหมดไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง ทําใหไดคา
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของเคร่ืองมือวัดในเรื่อง การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
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การดําเนินชีวิตที่มี 5 ดาน ประกอบดวย (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การมี
ภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง (4) ความรู (5) คุณธรรม ดานความสุขในการทํางาน ดานคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน และดานประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน พบวามีคาอยูระหวาง 0.513-0.851 ซึ่งคาน้ําหนัก
มากกวา 0.4 ขึ้นไปถือวามีคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางสอดคลองกับ Nunnally and Bernstein 
(อางถึงใน Jadesadalug,2009: 48) ที่กลาววาคาน้ําหนักองคประกอบควรมีคาตั้งแต 0.4 ขึ้นไป ดัง
แสดงในตารางที่ 2 

การวิเคราะหหาความเช่ือม่ัน (Reliability) 
ผูวิจัยไดกําหนดใหมีการทดสอบความเชื่อมั่น โดยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุง แกไข 

ไปทดสอบความเช่ือมั่นกับกลุมตัวอยาง 30 ชุด แลวนําไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยกําหนดความเชื่อมั่นที่ 95% (α = 0.05) ระดับความถูกตอง (Validity) กําหนด
ระดับนัยสําคัญที่ 0.5 หรือความเชื่อมั่นทางสถิติที่ 95% โดยคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – 
Coefficient) ของคอนบาช (Cronbach) มีคาอยูในชวง 0.659-0.886 (รายละเอียดดังตารางที่ 3.2)
ซึ่งคาความเชื่อมั่นของแอลฟาต้ังแต 0.60 ขึ้นไป แสดงวาแบบสอบถามสามารถนําไปใชไดจริงและอยู
ในเกณฑความเช่ือม่ันสูง สอดคลองกับ Hair and others  

 
ตารางที่ 2 คานํ้าหนักองคประกอบและคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
 

ตัวแปร 
คาน้ําหนักองคประกอบ 

(Factor Loading) 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Cronbach’s Alpha) 

ความพอประมาณ   0.534-0.807 0.764 

ความมีเหตุผล    0.635-0.749 0.779 

การมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง   0.707-0.818 0.659 

ความรู   0.757-0.839 0.691 

คุณธรรม   0.718-0.756 0.886 

ความสุขในการทํางาน   0.642-0.851 0.777 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน   0.513-0.836 0.866 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   0.784-0.822 0.831 

 
5. แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 
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 5.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยการ
แจกแบบสอบถามจํานวน 185 ชุด โดยสวนของแบบสอบถามประกอบดวย 5 สวน คือ ขอมูลปจจัย
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามเรื่องการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิต แบบสอบถามความสุขในการทํางาน แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการ
ทํางานแบบสอบถามประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 5.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลเกี่ยวของท่ีไดรวบรวมมาจาก
การศึกษาคนควา โดยรวบรวมจากตํารา บทความทางวิชาการ ขอมูลท่ีไดจากหนวยงานของรัฐบาล
และเอกชน งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร รายงาน วารสารและสื่อทางอินเทอรเน็ตตางๆ ที่เกี่ยวของ
ในการทําวิจัย โดยนํามาใชในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย อีกท้ังนํามาใชเปนขอมูลอางอิงในการ
วิเคราะหและอภิปรายผลการวิจัย 
 
6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง จํานวน 185 คน 
2. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
3. ตรวจดูความสมบูรณในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นนํามาใหคะแนนตามเกณฑ 

ที่กําหนดไว แลวลงรหัสในแบบสอบถาม 
4. นําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ

การวิจัย 
 
7. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะหและประมวลผลขอมูล ตามระเบียบวิธีทางสถิติ
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the 
Social Science) ซึ่งมีรายละเอียดและข้ันตอนดังนี้ 

1. การประมวลผลขอมูล มีข้ันตอนดังนี้ 
1.1 ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองและสมบูรณของขอมูลทุกชนิดกอนที่จะนํามา

ลงรหัส 
1.2 บันทึกขอมูลเปนรหัส โดยนํามาลงในแบบบันทึกขอมูลและเคร่ืองคอมพิวเตอร 
1.3 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
1.4 ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษา 

2. การวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงค โดยสมมติฐาน ดังน้ี 
2.1 แบบสอบถามสวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) เพ่ือใชอธิบายลักษณะขอมูลปจจัยสวนบุคคล ดวยสถิติคารอยละ (Percentage) ของ
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดนําเสนอในรูปตาราง 

2.2 แบบสอบถามสวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเร่ืองการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ซึ่งใหคะแนนระดับความสําคัญตามแนวคิดของลิเคิรทสเกล 
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(Likirt scale) โดยแตละขอมีคําถามใหเลือกระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก  
ปานกลาง นอย นอยที่สุด จากนั้นนําคะแนนท่ีไดจากแตละคําถามมารวมกันแลววิเคราะหหาคาเฉลี่ย 
(X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง (S.D.) โดยมีเกณฑคะแนนตามวิธีการคํานวณโดย
ใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น (มัลลิกา บุนนาค,2537:29) 

แปลความหมายโดยนําคะแนนเฉล่ียที่ไดนํามาจัดระดับของการประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตของพนักงานเปน 5 ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิตมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิตมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิตปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิตนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 –1.80 หมายถึง มีการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดําเนินชีวิตนอยท่ีสุด 

2.3 แบบสอบถามสวนที่ 3 เปนแบบสอบถามความสุขในการทํางาน โดยใหคะแนน
ตามระดับความสําคัญตามแนวคิดของลิเคิรทสเกล (Likirt scale) และแปลความหมายโดยนําคะแนน
เฉลี่ยที่ไดนํามาจัดระดับของความสุขในการทํางานของพนักงานเปน 5 ระดับเชนเดียวกับใน
แบบสอบถามสวนที่ 2 รวมทั้งการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง (S.D.)   

2.4 แบบสอบถามสวนที่ 4 เปนแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยให
คะแนนตามระดับความสําคัญตามแนวคิดของลิเคิรทสเกล (Likirt scale) และแปลความหมายโดยนํา
คะแนนเฉล่ียที่ไดนํามาจัดระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเปน 5 ระดับเชนเดียวกับใน
แบบสอบถามสวนที่ 2 รวมทั้งการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง (S.D.)   

2.5 แบบสอบถามสวนที่ 5 เปนแบบสอบถามประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานโดยใหคะแนนตามระดับความสําคัญตามแนวคิดของลิเคิรทสเกล (Likirt scale) และแปล
ความหมายโดยนําคะแนนเฉล่ียที่ไดนํามาจัดระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเปน 5 
ระดับเชนเดียวกับในแบบสอบถามสวนที่ 2 รวมทั้งการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
(S.D.)   
 สถิติที่ใชเพื่อทดสอบคุณลักษณะของตัวแปร 
 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product - Moment Correlation 
Coefficient)  ใชในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสองตัวแปรจากขอมูลกลุมตัวอยาง  
 สถิติที่ใชเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําสถิติมาใชเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 2 วิธี คือ 1) การวิเคราะห
ความถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) ใชสําหรับการวิเคราะหที่แสดงถึง
ความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 2) การวิเคราะหความถดถอยแบบ
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พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชสําหรับการวิเคราะหที่แสดงถึงความสัมพันธระหวาง 
ตัวแปรอิสระหลายตัวกับตัวแปรตามหนึ่งตัวแปร ซึ่งสามารถนํามาเขียนในรูปของสมการไดดังนี้ 
 สมการท่ี 1 อิทธิพลของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง ดานเงื่อนไขความรู และ
ดานเงือ่นไขคุณธรรมท่ีมีตอความสุขในการทํางาน 

WH =   β01+β1MO+ β2RE+β3SI+β4KN+β5MR+  
 สมการท่ี 2 อิทธิพลของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง ดานเงื่อนไขความรู และ
ดานเงื่อนไขคุณธรรมท่ีมีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 QL =   β02+β6MO +β7RE+β8SI+β9KN+β10MR+  
 สมการท่ี 3 อิทธิพลของความสุขในการทํางานที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 QL =   β03+β11WH+  
 สมการท่ี 4 อิทธิพลของความสุขในการทํางานที่มีตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

WE =   β04+β12WH+  
สมการท่ี 5 อิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมีตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
WE =   β05+β13QL+  

ตารางที่ 3 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานของการศึกษา สถิติที่ใชในการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                   พอเพียงในการดําเนินชีวิตมีอิทธิพล 
                   ทางบวกตอความสุขในการทํางาน 
      สมมติฐานที่ 1.1 การประยุกตใชปรัชญาของ 
                        เศรษฐกิจพอเพียงดานความ 
                        พอประมาณมีอิทธิพลทางบวก 
                        ตอความสุขในการทํางาน 
      สมมติฐานที่ 1.2 การประยุกตใชปรัชญาของ 
                         เศรษฐกิจพอเพียงดานความมี 
                         เหตุผลมีอิทธิพลทางบวกตอ 
                         ความสุขในการทํางาน 
 

การวิ เคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
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ตารางที่ 3 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน (ตอ) 
 

สมมติฐานของการศึกษา สถิติที่ใชในการทดสอบ 

      สมมติฐานที่ 1.3 การประยุกตใชปรัชญาของ 
                        เศรษฐกิจพอเพียงดานการมี 
                        ภูมิคุมกันที่ดีในตนเองมีอิทธิพล 
                        ทางบวกตอความสุขในการทํางาน 
      สมมติฐานที่ 1.4 การประยุกตใชปรัชญาของ 
                        เศรษฐกิจพอเพียงดานเงื่อนไข 
                        ความรูมีอิทธิพลทางบวกตอ 
                        ความสุขในการทํางาน 
      สมมติฐานที่ 1.5 การประยุกตใชปรัชญาของ 
                        เศรษฐกิจพอเพียงดานเงื่อนไข 
                        คุณธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอ 
                        ความสุขในการทํางาน 

 

สมมติฐานที่ 2 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                   พอเพียงในการดําเนินชีวิตมีอิทธิพล 
                   ทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
      สมมติฐานที่ 2.1 การประยุกตใชปรัชญาของ 
                        เศรษฐกิจพอเพียงดานความ 
                        พอประมาณมีอิทธิพลทางบวก 
                        ตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
      สมมติฐานที่ 2.2 การประยุกตใชปรัชญาของ 
                         เศรษฐกิจพอเพียงดานความ 
                         มีเหตุผลมีอิทธิพลทางบวกตอ 
                         คุณภาพชีวิตการทํางาน 
      สมมติฐานที่ 2.3 การประยุกตใชปรัชญาของ 
                        เศรษฐกิจพอเพียงดานการมี 
                        ภูมิคุมกันที่ดีในตนเองมีอิทธิพล 
                        ทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
      สมมติฐานที่ 2.4 การประยุกตใชปรัชญาของ 
                        เศรษฐกิจพอเพียงดานเงื่อนไข 
                        ความรูมีอิทธิพลทางบวกตอ 
                        คุณภาพชีวิตการทํางาน 

การวิ เคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
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ตารางที่ 3 คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน (ตอ) 
 

      สมมติฐานของการศึกษา สถิติที่ใชในการทดสอบ 

      สมมติฐานที่ 2.5 การประยุกตใชปรัชญาของ 
                        เศรษฐกิจพอเพียงดานเงื่อนไข 
                        คุณธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอ 
                        คุณภาพชีวิตการทํางาน 

 

สมมติฐานที่ 3 ความสุขในการทํางานมีอิทธิพล
ทางบวกตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

การวิเคราะหความถดถอยอยางงาย 
(Simple Regression Analysis) 

สมมติฐานที่ 4 ความสุขในการทํางานมีอิทธิพล
ทางบวกตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

การวิเคราะหความถดถอยอยางงาย 
(Simple Regression Analysis) 

สมมติฐานที่ 5 คุณภาพชีวิตการทํางานมีอิทธิพล   
                 ทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะหความถดถอยอยางงาย 
(Simple Regression Analysis) 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ในบทน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตท่ีมีตอความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด” กลุมตัวอยางที่ใชทําการวิจัย
ครั้งนี้ ไดแก พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือแบบสอบถาม
โดยผูวิจัยไดนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหและแสดงผล ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด 
ตอนที ่2 ขอมูลเกี่ยวกับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 

      2.1 ดานความพอประมาณ 
      2.2 ดานความมีเหตุผล 
      2.3 ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง 
      2.4 ดานเงื่อนไขความรู 
      2.5 ดานเงื่อนไขคุณธรรม     

ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความสุขในการทํางาน 
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ตอนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ตอนที่ 6 ขอมูลขอเสนอแนะ 
ตอนที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด

สัญลักษณในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ดังนี้ 
 n   แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
X     แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean) 
 S.D.  แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                                              (Standard Deviation) 
 t                          แทน คาท่ีใชพิจารณาใน t-Distribution 
 p-value  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ(significance) 
Sig  แทน คาท่ีใชในการตรวจสอบวาตัวแปรอิสระใดบางที่ 
                                             สามารถใชพยากรณ 
R   แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธถดถอยพหุคูณ 
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β   แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยในสมการท่ีอยูในรูป 
                                              คะแนนมาตรฐาน 
A   แทน คาคงท่ีของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
SEest  แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ 
    (Standard error of estimation) 
Adjusted R2 แทน คาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง 

 *   แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 **    แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 ***   แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
 ASL  แทน      การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 
                                                          การดําเนินชีวิต (Applicaion of Self-Sufficiency 
                                                          Economy Philosophy into the way of Life) 
 MO  แทน      การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                                          ในการดําเนินชีวิตดานความพอประมาณ 
 RE   แทน      การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                                          ในการดําเนินชีวิตดานความมีเหตุผล 
 SI   แทน      การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                                          ในการดําเนินชีวิตดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง 
 KN   แทน      การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                                          ในการดําเนินชีวิตเงื่อนไขความรู 
 MR   แทน      การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                                          ในการดําเนินชีวิตเงื่อนไขคุณธรรม 
 WH  แทน ความสุขในการทํางานของพนักงาน 
 QL   แทน คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน  
 WE   แทน ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด 
จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด จํานวน 185 

คน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได ชวงระยะเวลาที่ทํางานกับบริษัท
บาธรูม ดีไซน จํากัด และฝายท่ีปฏิบัติงาน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive method) นํามา
แจกแจงความถ่ีของแตละขอ จากนั้นทําการหาคารอยละ (Percentage) ของพนักงานบริษัทบาธรูม 
ดีไซน จํากัด ทั้งหมด ผลการวิเคราะหนําเสนอในตารางที่ 4 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 จํานวนความถี่ รอยละของขอมูลสวนบุคคลของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด จําแนก 
              ตามเพศ อายุระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
            รวมกับบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด และฝายที่ปฏิบัติงาน 

(n=185 คน) 
ขอมูลทั่วไป ความถ่ี รอยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
98 
87 

 
53.00 
47.00 

รวม 185 100.00 
อายุ 
     นอยกวา 21 ป 
     21-35 ป 
     36-50 ป 
     51 ปขึ้นไป 

 
6 

120 
58 
1 

 
3.20 
64.90 
31.40 
0.50 

รวม 185 100.00 
ระดับการศึกษา 
     มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา 
     ปวช./ปวส. 
     ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
     สูงกวาปริญญาตรี 

 
30 
62 
92 
1 

 
16.22 
33.51 
49.73 
0.54 

รวม 185 100.00 
สถานภาพการสมรส 
     โสด 
     สมรส 
     หมาย/หยาราง 

 
99 
83 
3 

 
53.51 
44.87 
1.62 

รวม 185 100.00 
รายไดตอเดือน 
     ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 
     10,001 20,000 บาท 
     20,001-30,000 บาท 
     มากกวา 30,000 บาท 

 
39 
100 
35 
11 

 
21.10 
54.10 
18.90 
5.90 

รวม 185 100.00 
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ตารางที่ 4 จํานวนความถ่ี รอยละของขอมูลสวนบุคคลของพนกังานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด (ตอ) 
(n=185 คน) 

ขอมูลทั่วไป ความถ่ี รอยละ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับบริษัท 
     ต่ํากวา 1 ป 
     1-5 ป 
     6-10 ป 
     มากกวา 10 ปขึ้นไป 

 
39 
72 
49 
25 

 
21.10 
38.90 
26.50 
13.50 

รวม 185 100.00 
  ฝายที่ปฏิบัติงาน 
     ฝายบัญชีการเงิน/เลขา/CSR 
     ฝายสารสนเทศ/พัฒนาองคกร 
     ฝายคลังสินคา 
     ฝายวางแผนการผลิต/จัดซื้อ 
     ฝายผลิต/ตรวจสอบ/จัดสง 
     ฝายซอม/บริการ 
     ฝายเทคนิค 
     ฝายออกแบบ/วิจัยและพัฒนา 
     ฝายจัดแสดง/ขาย/ตลาด 

 
10 
9 
11 
7 
34 
10 
32 
12 
60 

 
5.40 
4.90 
5.90 
3.80 
18.40 
5.40 
17.30 
6.50 
32.40 

 รวม 185 100.00 
 
 จากตารางที่ 4 ผูวิจัยพบวา พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด สวนใหญเปนเพศชาย
จํานวน 98 คนคิดเปนรอยละ 53.00 รองลงมาเปนเพศหญิงจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 47.00 
 ในดานอายุ พบวา พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด สวนใหญมีอายุระหวาง 21-35 ป 
จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 64.90 รองลงมามีอายุระหวาง 36-50 ป  นอยกวา 21 ป และ 51 ป
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 31.40 3.20 0.50 ตามลําดับ 
 ในดานการศึกษา พบวา พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด สวนใหญมีการศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 49.73 รองลงมามีระดับการศึกษาอยู
ในระดับ ปวช./ปวส. จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 33.51 และมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือ  
ต่ํากวาจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 16.22 ตามลําดับ 
 ในดานสถานภาพการสมรส พบวา พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด สวนใหญ 
มีสถานภาพโสดจํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 53.50 รองลงมามีสถานภาพสมรสจํานวน 83 คน คิด
เปนรอยละ 44.87 และมีสถานภาพเปนหมาย/หยารางจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.62 ตามลําดับ 
 ในดานรายได ผูวิจัยพบวา พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด สวนใหญมีรายไดตอเดือน
ระหวาง 10,001-20,000 บาท จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 54.10 รองลงมามีรายไดต่ํากวาหรือ
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เทากับ 10,000 บาท จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 21.10 และมีรายไดระหวาง 20,001-30,000 
บาท จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 18.90 ตามลําดับ 
 ในดานระยะเวลาท่ีทํางานกับบริษัทบาธรูมดีไซนจํากัด พนักงานสวนใหญทํางาน 
กับบริษัทเปนระยะเวลา 1-5 ป จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 38.90 รองลงมาเปนผูที่ทํางาน 
กับบริษัทเปนระยะเวลา 6-10 ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 26.50 และทํางานกับบริษัทเปน
ระยะเวลาตํ่ากวา 1 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 21.10 ตามลําดับ 
 พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด สวนใหญทํางานในฝายจัดแสดง/ขาย/ตลาดจํานวน 
60 คน คิดเปนรอยละ 32.40 รองลงมาทํางานในฝายผลิต/ตรวจสอบ/จัดสง จํานวน 34 คน  คิดเปน
รอยละ 18.4 และทํางานในฝายเทคนิค ฝายออกแบบ/วิจัยและพัฒนา ฝายคลังสินคา ฝายบัญชี
การเงิน/เลขาและฝายซอม/บริการในจํานวนเทากัน ฝายสารสนเทศ/พัฒนาองคกร และฝายวาง
แผนการผลิต/จัดซื้อ คิดเปนรอยละ 17.30 6.50 5.90 5.40 เทากันมี 2 ฝาย 4.90 และ 3.80  
 
ตอนที่ 2 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
 จากการวิเคราะหขอมูลระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตโดยพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด จํานวน 185 คน ใหคะแนนตามระดับความสําคัญจาก
แนวคิดของลิเคิรท สเกล แลวนําคะแนนท่ีไดจากแตละขอคําถามมารวมกัน เพ่ือวิเคราะหคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปตารางที่ 5 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด จําแนก 
             ตามความคิดเห็นตอระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 

(n=185 คน) 
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการดําเนนิชีวิต X  S.D. ระดับของการ
ประยุกต 

     ดานความพอประมาณ 
     ดานความมีเหตุผล 
     ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง 
     ดานเงื่อนไขความรู 
     ดานเงื่อนไขคุณธรรม 

4.09 
3.81 
3.70 
3.84 
3.98 

0.31 
0.53 
0.49 
0.51 
0.40 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.81 0.40 มาก 
 
จากตารางที่ 5 ผูวิจัยพบวา พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีระดับของการ

ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.81, 
S.D.=0.40 และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ระดับของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยระดับของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงสุด 
คือ ดานความพอประมาณ ( X =4.09, S.D.=0.31) รองลงมาคือ ดานเงื่อนไขคุณธรรม ( X =3.98, 
S.D.=0.40) และดานเงื่อนไขความรู (X =3.84, S.D.=0.51) 
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จากการวิเคราะหขอมูลการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
โดยพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด จํานวน 185 คน ในดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล 
ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง ดานเงื่อนไขความรู และดานเงื่อนไขคุณธรรม โดยการใหคะแนนตาม
ระดับความสําคัญจากแนวคิดของลิเคิรทสเกล แลวนําคะแนนท่ีไดจากแตละขอคําถามมารวมกันเพ่ือ
วิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปตารางที่ 6 7 8 9 และ 10 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด  
             จําแนกตามความคิดเห็นตอระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ 
             ดําเนินชีวิตดานความพอประมาณ 

(n=185 คน) 
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการดําเนนิชีวิต X  S.D. ระดับของการ
ประยุกต 

ดานความพอประมาณ 
1. ทานสามารถนํารายไดหลักมาใชจายในการ

ดํารงชีวิตตามอัตภาพท่ีควรเปนอยูของทาน 
2. ทานซื้อเคร่ืองใชสวนตัวในราคาท่ีเหมาะสมกับ

รายได 
3. ทานใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาเกิดประโยชน

สูงสุด 
4. ทานพอใจในการใชชีวิตอยางเรียบงายไมฟุงเฟอ 

 
4.14 

 
 

4.16 
 

4.13 
 

4.12 

 
0.34 

 
 

0.36 
 

0.34 
 

0.32 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
ภาพรวม 4.09 0.31 มาก 

  
จากตารางที่ 6 ผูวิจัยพบวา พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีระดับของการ

ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานความพอประมาณในภาพรวมอยูในระดั บมาก 
(X =4.09, S.D.=0.31) และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ระดับของการประยุกตใชอยูในระดับมาก 
ทุกขอ โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ 
 ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับของการประยุกตสูงสุดคือ พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด ซื้อ
เครื่องใชสวนตัวในราคาที่เหมาะสมกับรายได (X =4.16, S.D.=0.34) รองลงมาคือ สามารถนํารายได
หลักมาใชจายในการดํารงชีวิตตามอัตภาพ ( X =4.14, S.D.=0.34) ลําดับที่สามคือ ใชทรัพยากรท่ีมี
อยูอยางคุมคาเกิดประโยชน ( X =4.13, S.D.=0.34) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับของการประยุกต 
นอยที่สุดคือ พอใจในการใชชีวิตอยางเรียบงายไมฟุงเฟอ (X =4.12, S.D.=0.32) 
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ตารางที่ 7 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด จําแนกตาม 
             ความคิดเห็นตอระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
             ดานความมีเหตุผล 

(n=185 คน) 
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการดําเนนิชีวิต X  S.D. ระดับของการ
ประยุกต 

ดานความมีเหตุผล 
1. ทานใชชีวิตโดยไมประมาทและของเก่ียวกับ 
     อบายมุข 
2.  ทานไมมีหนี้สินที่เกินความสามารถท่ีจะจายได 
3. ทานมีการวางแผนการใชจายเงินอยางรอบคอบ 
4. ทานคิดไตรตรองกอนใชจายเพ่ือซื้อสินคาโดย

คํานึงถึงความคุมคาและประโยชนของสินคานั้น 

 
4.12 

 
 

3.96 
4.11 
4.12 

 
0.52 

 
0.47 
0.41 
0.39 

 
มาก 

 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
ภาพรวม 3.81 0.53 มาก 

 
 จากตารางที่ 7 ผูวิจัยพบวา พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีระดับของการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานความมีเหตุมีผลในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.81, 
S.D.=0.53) และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ระดับของการประยุกตใชอยูในระดับมากทุกขอ โดย
เรียงลําดับดังตอไปน้ี 
 ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับของการประยุกตสูงสุดเทากันมีจํานวน 2 ขอคือ พนักงานบริษัทบาธ
รูม ดีไซน จํากัด ผูตอบแบบสอบถามใชชีวิตโดยไมประมาทและของเก่ียวกับอบายมุข ( X =4.12, 
S.D.=0.52) กับคิดไตรตรองกอนใชจายเพ่ือซ่ือสินคาโดยคํานึงถึงความคุมคาและประโยชนของสินคา
นั้น รองลงมาคือ มีการวางแผนการใชจายเงินอยางรอบคอบ ( X =4.11, S.D.=0.41) ลําดับที่สามคือ 
ไมมีหนี้สินที่เกินความสามารถท่ีจะจายได (X =3.96, S.D.=0.47)  
 
ตารางที่ 8 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด จําแนกตาม 
             ความคิดเห็นตอระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
             ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง            

(n=185 คน) 
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการดําเนนิชีวิต X  S.D. ระดับของการ
ประยุกต 

ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง 
1. ทานใหความสําคัญตอการสรางความอบอุนใน 
    ครอบครัวเพ่ือใหเกิดระเบียบวินัยในการดําเนิน 
    ชีวิต 

 
3.93 

 
0.56 

 
มาก 
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ตารางที่ 8 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด จําแนกตาม 
             ความคิดเห็นตอระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต  
             ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง (ตอ)            
 
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการดําเนนิชีวิต X  S.D. ระดับของการ
ประยุกต 

2. ทานมีการออมเงินไวใชสํารองจายยามฉุกเฉิน 
3. ทานพยายามฝกอาชีพเสริม/ฝกทักษะการ 
    ประกอบอาชีพใหมๆ ใหมีประสิทธิภาพและ 
    สามารถสรางรายไดเพ่ิมข้ึนนอกจากอาชีพหลัก 
4. ทานมีการใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพื่อเพ่ิม 
   คุณคาชีวิตและรายไดใหกับตนเองและครอบครัว 

3.93 
3.87 

 

 
3.93 

0.56 
0.54 

 
 

0.56 

มาก 
มาก 

 
 

 

มาก 
 

ภาพรวม 3.70 0.49 มาก 
 

จากตารางที่ 8 ผูวิจัยพบวา พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีระดับของการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานความมีเหตุมีผลในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.70, 
S.D.=0.49) และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ระดับของการประยุกตใชอยูในระดับมากทุกขอ โดย
เรียงลําดับดังตอไปน้ี 
 ขอที่มีคาเฉล่ียระดับของการประยุกตสูงสุดเทากันมีจํานวน 3 ขอคือ พนักงานบริษัทบาธรูม 
ดีไซน จํากัด ใหความสําคัญตอการสรางความอบอุนในครอบครัวเพ่ือใหเกิดระเบียบวินัยในการดําเนิน
ชีวิต มีการออมเงินไวใชสํารองจายยามฉุกเฉิน และมีการใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพ่ือเพ่ิมคุณคา
ชีวิตและรายไดใหกับตนเองและครอบครัว (X =3.93, S.D.=0.56) และรองลงมาคือ พยายามฝก 
อาชีพเสริม/ฝกทักษะการประกอบอาชีพใหมๆ ใหมีประสิทธิภาพและสรางรายไดเพ่ิมขึ้นนอกจาก
อาชีพหลัก (X =3.87, S.D.=0.54) 
 
ตารางที่ 9 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด จําแนกตาม 
             ความคิดเห็นตอระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
             ดานเงื่อนไขความรู 

(n=185 คน) 
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการดําเนนิชีวิต X  S.D. ระดับของการ
ประยุกต 

ดานเงื่อนไขความรู 
1. ทานสนใจติดตาม ฟง ดู อานขาวทุกดานเพ่ือให

รอบรูสาระประโยชนตางๆ 

 
3.79 

 

 

 
0.66 

 
 

 
มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 
 

 

ตารางที่ 9 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด จําแนกตาม 
             ความคิดเห็นตอระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
             ดานเงื่อนไขความรู (ตอ) 
 
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการดําเนนิชีวิต X  S.D. ระดับของการ
ประยุกต 

2. ทานสนใจที่จะเขาอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูและ 
    ประสบการณที่เปนประโยชนตอการพัฒนาอาชีพ 
3. ทานสนใจศึกษา คนควา อานหนังสือ เอกสาร 
    ตางๆ รวมถึงเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะนํามาเปน 
    ประโยชนได 
4. ทานมีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณจาก 
    เพ่ือนหรือผูรู ตลอดจนแหลงความรูตางๆ 

3.88 
3.83 

 
 

3.87 

0.67 
0.64 

 
 

0.63 

มาก 
มาก 

 
 

 

มาก 
 

ภาพรวม 3.84 0.51 มาก 

 
จากตารางที่ 9 ผูวิจัยพบวา พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีระดับของการ

ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานเงื่อนไขความรูในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.84, 
S.D.=0.51) และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ระดับของการประยุกตใชอยูในระดับมากทุกขอ โดย
เรียงลําดับดังตอไปน้ี 

ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับของการประยุกตสูงสุดคือ พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด สนใจ
ที่จะเขาอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูและประสบการณที่เปนประโยชนตอการพัฒนาอาชีพ ( X =3.88, 
S.D.=0.67) รองลงมาคือ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณจากเพ่ือนหรือผูรู ตลอดจนแหลง 
ความรูตางๆ (X =3.87, S.D.=0.63) ลําดับที่สามคือ สนใจศึกษา คนควา อานหนังสือ เอกสารตางๆ 
รวมถึงเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะนํามาเปนประโยชนได ( X =3.83, S.D.=0.64) และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับ
ของการประยุกตนอยท่ีสุดคือ สนใจติดตาม ฟง ดู อานขาวทุกดานเพื่อใหรอบรูสาระประโยชนตางๆ 

(X =3.79, S.D.=0.66) 
 
ตารางที่ 10 คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด จําแนก 
                ตามความคิดเห็นตอระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน 
                ชีวิตดานเงื่อนไขคุณธรรม                         

(n=185 คน) 
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการดําเนินชีวิต X  S.D. ระดับของการประยุกต 
ดานเงื่อนไขคุณธรรม 
1.  ทานมักจะใหความชวยเหลอืเกื้อกูลเพื่อนรวมงาน เพือ่นบานตาม

โอกาสอันควร 

 
4.02 

 
0.52 

 
มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 
 

 

ตารางที่ 10 คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด จําแนก 
              ตามความคิดเห็นตอระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน 
              ชีวิตดานเงื่อนไขคุณธรรม (ตอ)                     

 
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการดําเนนิชีวิต X  S.D. ระดับของการ
ประยุกต 

2.  ทานมักจะสละกําลังกายและกําลังทรัพยใน         
     กิจกรรมตางๆ ตามโอกาสอันควร     
3.  ทานมีความมุงมั่นและมีความอดทนในการ 
     ทํางานใหสําเร็จดวยความเพียรพยายามอยู 
     เสมอ 
4.  ทานดํารงชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
     และศีลธรรมอันดีงามแกตนเองและสวนรวม 

3.93 
 

4.08 

 
 

4.06 

0.51 

 
0.46 

 
 

0.51 

มาก 
 

มาก 
 
 

 

มาก 
 

ภาพรวม 3.98 0.40 มาก 
 

จากตารางที่ 10 ผูวิจัยพบวา พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีระดับของการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานเงื่อนไขคุณธรรมในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.98, 
S.D.=0.40) และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ระดับของการประยุกตใชอยูในระดับมากทุกขอ โดย
เรียงลําดับดังตอไปน้ี 

ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับของการประยุกตสูงสุดคือ พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มี
ความมุงม่ันและมีความอดทนในการทํางานใหสําเร็จดวยความเพียรพยายามอยูเสมอ (X =4.08,  
S.D.=0.46) รองลงมาคือ ดํารงชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงามแกตนเอง
และสวนรวม ( X =4.06, S.D.=0.51) ลําดับท่ีสามคือ ทานมักจะใหความชวยเหลือเกื้อกูลเพ่ือน
รวมงาน เพ่ือนบานตามโอกาสอันควร ( X =4.02, S.D.=0.52) และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับของการ
ประยุกตนอยที่สุดคือ มักจะสละกําลังกายและกําลังทรัพยในกิจกรรมตางๆ ตามโอกาสอันควร 
(X =3.93, S.D.=0.51)  
 
ตอนที่ 3 ความสุขในการทํางาน 
 จากการวิเคราะหขอมูลระดับของความสุขในการทํางานโดยพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน 
จํากัด จํานวน 185 คน ใหคะแนนตามระดับความสําคัญจากแนวคิดของลิเคิรทสเกล แลวนําคะแนน 
ที่ไดจากแตละขอคําถามมารวมกัน เพ่ือวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูป
ตารางที่ 11 ดังนี้ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 11 คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด จําแนก 
               ตามความคิดเห็นตอระดับของความสุขในการทํางาน 

(n=185 คน) 
ความสุขในการทํางาน X  S.D. ระดับของความสุข 

1. ทานและเพ่ือนรวมงานมีการพูดคุยกันอยางเปน 
    มิตรในระหวางการทํางาน 
2. ทานมีความสุขเสมอที่ไดทํางานในหนาที่ที่ไดรับ 
     มอบหมายในปจจุบัน 
3. ทานไมเคยคิดที่จะลาออกจากงานหรือเปลี่ยน 
     สถานที่ทํางาน 
4. ทานคิดวาบุคลากรในหนวยงานรักและผูกพันกัน 
    เปนอยางดี 
5. ทานคิดวางานที่ทํา ทําใหทานรูสึกมีคุณคาใน 
     ชวีิตและมีความสุขกับการทํางานในองคกร 

4.11 
 
 

3.90 

 
3.54 

 
3.91 

 
3.62 

0.69 
 

0.67 
 

0.66 
 

0.72 
 

0.64 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

ภาพรวม 3.82 0.49 มาก 
 

จากตารางที่ 11 ผูวิจัยพบวา พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีระดับของความสุขใน
การทํางานในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.82, S.D.=0.49) และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ระดับ
ของความสุขในการทํางานอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ 

ขอที่มีคาเฉล่ียระดับของความสุขสูงท่ีสุดคือ พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด และ
เพ่ือนรวมงานมีการพูดคุยกันอยางเปนมิตรในระหวางการทํางาน (X =4.11, S.D.=0.69) รองลงมา
คือ บุคลากรในหนวยงานรักและผูกพันกันเปนอยางดี  ( X =3.91, S.D.=0.72) ลําดับท่ีสามคือ 
มีความสุขเสมอที่ไดทํางานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในปจจุบัน (X =3.90, S.D.=0.67) และขอที่มี
คาเฉลี่ยระดับของความสุขนอยท่ีสุดคือ ไมเคยคิดที่จะลาออกจากงานหรือเปล่ียนสถานท่ีทํางาน 
(X =3.54, S.D.=0.66) 

 
ตอนที่ 4 คุณภาพชีวิตการทํางาน 
 จากการวิเคราะหขอมูลระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานโดยพนักงานบริษัทบาธรูม 
ดีไซน จํากัด จํานวน 185 คน ใหคะแนนตามระดับความสําคัญจากแนวคิดของลิเคิรทสเกล แลวนํา
คะแนนที่ไดจากแตละขอคําถามมารวมกัน เพ่ือวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
นําเสนอในรูปตารางที่ 12 ดังนี้ 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 12 คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด จําแนก 
               ตามความคิดเห็นตอระดับของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

(n=185 คน) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน X  S.D. ระดับของคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน 

1. คาตอบแทนและสวัสดิการที่ทานไดรับเหมาะสม 
    และยุติธรรมกับปริมาณงานที่ทําในปจจุบัน 
2. ทานคิดวาตัวทานมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง 
3. ทานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
     ในขณะทํางาน 
4. ทานไดรับการพัฒนาและฝกอบรมเพ่ิมความรู 
    และทักษะในสายงาน 
5. ทานสามารถปรึกษาหัวหนางานเมื่อมีปญหาใน 
    การทํางาน และไดรับความรวมมือจากเพ่ือน 
    รวมงานเปนอยางดี 
6. ทานรูสึกมีความมั่นคงในการทํางานกับองคกรที่ 
    ทานปฏิบัติ 

3.39 
 

3.78 
3.72 

 
3.87 

 
4.21 

 
 

3.92 

0.69 
 

0.65 
0.66 

 
0.71 

 
0.71 

 
 

0.63 

ปานกลาง 
 

มาก 
มาก 

 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มาก 

ภาพรวม 3.82 0.48 มาก 

 
จากตารางท่ี 12 ผูวิจัยพบวา พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีระดับของคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.82, S.D.=0.48) และเมื่อพิจารณารายขอพบวา 
ระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานสวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ 

ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานมากท่ีสุดคือ พนักงานบริษัทบาธรูม 
ดีไซน จํากัด สามารถปรึกษาหัวหนางานเม่ือมีปญหาในการทํางาน และไดรับความรวมมือจากเพ่ือน
รวมงานเปนอยางดี (X =4.21, S.D.=0.71) รองลงมาคือ รูสึกมีความม่ันคงในการทํางานกับองคกร 
ที่ทานปฏิบัติ (X =3.92, S.D.=0.63) ลําดับที่สามคือทานไดรับการพัฒนาและฝกอบรมเพ่ิมความรู
และทักษะในสายงาน (X =3.87, S.D.=0.71) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับของการประยุกตนอยที่สุดคือ 
คาตอบแทนและสวัสดิการที่ไดรับเหมาะสมและยุติธรรมกับปริมาณงานที่ทําในปจจุบัน  (X =3.39, 
S.D.=0.69) 
 
ตอนที่ 5 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 จากการวิเคราะหขอมูลระดับของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดยพนักงานบริษัทบาธ
รูม ดีไซน จํากัด จํานวน 185 คน ใหคะแนนตามระดับความสําคัญจากแนวคิดของลิเคิรทสเกล แลว
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นําคะแนนท่ีไดจากแตละขอคําถามมารวมกัน เพ่ือวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
นําเสนอในรูปตารางที่ 13 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 13 คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด จําแนก 
               ตามความคิดเห็นตอระดับของประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

(n=185 คน) 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน X  S.D. 
ระดับของ

ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 

1. ทานเขาใจวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ของทานเปน 
    อยางดี จึงสามารถทํางานไดอยางราบรื่น 
2. ทานไดใชความรูที่หลากหลายมาประยุกตในการ 
    ปฏิบัติงานใหสัมฤทธ์ิผล 
3. เมื่อทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน ทานทํา 
    ไดและทําไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
4. ทานมักปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทํางาน เพ่ือ 
    ชวยลดระยะเวลาในการทํางานและลดการใช 
    ทรัพยากรขององคกร 
5. เมื่อเกิดปญหาระหวางการทํางาน ทานสามารถ 
    แกไขไดอยางถูกตองตรงประเด็น ทําใหงาน 
    ออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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0.65 
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มาก 
 

 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

 
 

มาก 
 
 

ภาพรวม 3.82 0.51 มาก 
 

จากตารางที่ 13 ผูวิจัยพบวา พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีระดับของประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.82, S.D.=0.51) และเมื่อพิจารณารายขอพบวา 
ระดับของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ 

ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ พนักงานบริษัทบาธรูม 
ดีไซน จํากัด เขาใจวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเองเปนอยางดี จึงสามารถทํางานไดอยางราบร่ืน  
(X =3.92, S.D.=0.62) รองลงมาคือ เมื่อไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน สามารถทําไดและทําไดตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด (X =3.85, S.D.=0.62) ลําดับที่สามคือ เมื่อเกิดปญหาระหวางการทํางาน ทาน 
สามารถแกไขไดอยางถูกตองตรงประเด็น ทําใหงานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ 
แกไขไดอยางถูกตองตรงประเด็น ทําใหงานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ( X =3.83, 
S.D.=0.63)และขอที่มีคาเฉล่ียระดับของการประยุกตนอยที่สุดคือ ทานมักปรับปรุงขั้นตอนและ
วิธีการทํางานเพ่ือชวยลดระยะเวลาในการทํางานและลดการใชทรัพยากรขององคกร ( X =3.75, 
S.D.=0.65) 
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ตอนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนน้ีเปนการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
คือ การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) โดยจะใชระดับความเชื่อมั่น 95% ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตมี
อิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน 

     สมมติฐานที่ 1.1 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานความพอประมาณ มีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน 

     สมมติฐานที่ 1.2 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานความมีเหตุผล มีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน 

     สมมติฐานที่ 1.3 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง มีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน   

     สมมติฐานที่ 1.4 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานเงื่อนไขความรู  มีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน   

     สมมติฐานที่ 1.5 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานเงื่อนไขคุณธรรม มีอิทธิพลทางบวกตอความสขุในการทํางาน   

สมมติฐานที่ 2 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตมี
อิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 

     สมมติฐานที่ 2.1 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานความพอประมาณ มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน   

     สมมติฐานที่ 2.2 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานความมีเหตุผล  มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน   

     สมมติฐานที่ 2.3 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน   

     สมมติฐานที่ 2.4 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานเงื่อนไขความรู มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน   

     สมมติฐานที่ 2.5 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานเงือ่นไขคุณธรรม มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน   

สมมติฐานที่ 3 ความสุขในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 สมมติฐานที่ 4 ความสุขในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
สมมติฐานที่ 5 คุณภาพชีวิตการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยการวิเคราะหสหสัมพันธของเพียรสัน 
ซึ่งใชสําหรับการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว ที่ตัวแปรทั้งสองวัดในมาตราวัดอันตรภาค 
(Interval) หรือมาตราวัดอัตราสวน (Ratio) ในการหาความสัมพันธของตัวแปรดังกลาวคาที่บอก
ความสัมพันธ คือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Coefficient of Correlation)  สัญลักษณคือ r และคา
ของ r นี้จะอยูในชวง -1 ถึง 1 คาที่อยูตรงกลาง คือ 0 หมายความวาตัวแปรท้ังสองตัวไมมี
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ความสัมพันธเชิงเสน สวนเครื่องหมายบวกหรือลบ ไมไดบอกปริมาณความมากนอย แตเปนการบอก
ใหทราบวามีความสัมพันธกันในทิศทางใด ถาเครื่องหมายบวกแสดงใหทราบวาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน แตถาเครื่องหมายลบแสดงใหทราบวาตัวแปรท้ัง 2 ตัว มี
ความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม การพิจารณาวาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีความสัมพันธกันหรือไม 
และมีความสัมพันธในระดับใด สามารถพิจารณาไดจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 จากน้ันผูวิจัยนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางกลุมตัวแปรท่ีไดมา
วิเคราะหรวมกับการหาคาเมทริกซความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละคู เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีสูงจนเกินไป ปญหาการรวมเสนตรงหลายตัวแปร (Multicollinearity) 
โดยพิจารณาประกอบการทดสอบคาความทนทาน (Tolerance) และคา VIF (Variance inflation 
factors) ของตัวแปรแตละตัว เพราะปญหาการรวมเสนตรงหลายตัวแปรจะไม เกิดขึ้นถาคาความ
ทนทานมากกวา 0.1 (Hair et al, 1995 อางถึงใน สรรคชัย กิติยานันท, 2552:132) และคา VIF ไม
เกิน 10 (Belsley, 1991, อางถึงใน สรรคชัย กิติยานันท, 2552: 132) 
 การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรระหวางการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิตกับความสุขในการทํางานในภาพรวมเพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
แสดงดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรระหวางการ  
               ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตกับความสุขในการทํางาน 
               ในภาพรวม 

(n = 185 คน) 
ตัวแปร ASL WH VIF MO RE SI KN MR 

X  4.09 3.80 3.70 3.84 3.98 3.81  
S.D 0.31 0.53 0.49 0.51 0.40 0.49  
MO       2.49 

        
RE 0.361**      1.54 
 0.00       

SI 0.364** 0.529**     1.56 
 0.00 0.00      

KN 0.744** 0.443** 0.468**    2.65 
 0.00 0.00 0.00     

MR 0.624** 0.457** 0.448** 0.617**   1.96 
 0.00 0.00 0.00 0.00    

WH 0.208** 0.402** 0.392** 0.381** 0.368**   
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

*p<0.05, **p<0.01 
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จากตารางที่ 14 การวิเคราะหคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของตัวแปรท่ีศึกษาพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ  
ทุกตัว และระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง มีคาตั้งแต 0.208-0.744 แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ําถึงสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และคา VIF ของตัวแปร
อิสระมีคาตั้งแต 1.54-2.65 ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระไมพบปญหาการรวมเสนตรง
หลายตัวแปร (Multicollinearity) จึงนําไปสูการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตารางที่ 15 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 15 การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์ถดถอยระหวางการประยุกตใชปรัชญาของ 
               เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานในภาพรวม 
 

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิต(ASPL) 

ความสุขในการทํางาน (WH)  
t 

 
p-value สัมประสิทธิ์ถดถอย 

(β) 
ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (e) 

คาคงท่ี (a) 
ดานความพอประมาณ 
ดานความมีเหตุผล 
ดานการมีภูมิคุมกัน 
ดานเงื่อนไขความรู 
ดานเงื่อนไขคุณธรรม 

2.19 
-0.40 
0.18 
0.16 
0.28 
0.22 

0.46 
0.16 
0.07 
0.08 
0.10 
0.11 

4.82 
-2.53 
2.43 
2.03 
2.85 
2.05 

0.000 
0.012* 
0.016* 
0.043* 
0.005** 
0.042* 

F=13.14, Adjusted R2=0.25     
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 

จากตารางที่ 15 การวิเคราะหการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีการนําเขา (Enter) พบวา การประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตดานความพอประมาณมีอิทธิพลตอความสุขในการ
ทํางาน (β=-0.40, p<0.05) การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตดาน
ความมีเหตุผลมีอิทธิพลตอความสุขในการทํางาน (β=0.18, p<0.05) การประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตนเองมีอิทธิพลตอความสุขในการ
ทํางาน (β=0.16, p<0.05) การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตดาน
เงื่อนไขความรูมีอิทธิพลตอความสุขในการทํางาน (β=0.28, p<0.01) และการประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตดานเงื่อนไขคุณธรรมมีอิทธิพลตอความสุขในการทํางาน 
(β=0.22, p<0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.1-1.5 

การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรระหวางการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิตดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง 
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ดานเงื่อนไขความรู และดานเงื่อนไขคุณธรรมกับคุณภาพชีวิตการทํางาน เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดย
ใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ดังตารางที่ 16 

 
ตารางที่ 16 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรระหวางการ  
               ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
               ในภาพรวม 

(n = 185 คน) 
ตัวแปร ASL QL VIF 

MO RE SI KN MR 

X  4.09 3.81 3.70 3.84 3.98 3.82  
S.D 0.31 0.53 0.49 0.51 0.40 0.48  
MO       2.49 

        
RE 0.361**      1.54 
 0.00       

SI 0.364** 0.529**     1.56 
 0.00 0.00      

KN 0.744** 0.443** 0.468**    2.65 
 0.00 0.00 0.00     

MR 0.624** 0.457** 0.448** 0.617**   1.96 
 0.00 0.00 0.00 0.00    

QL 0.219** 0.407** 0.417** 0.407** 0.378**   
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

*p<0.05, **p<0.01 
 

จากตารางที่ 16 การวิเคราะหคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของตัวแปรท่ีศึกษาพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ 
ทุกตัว และระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง มีคาตั้งแต 0.219-0.744 แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่าถึงสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และคา VIF ของตัวแปร
อิสระมีคาตั้งแต 1.54-2.65 ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระไมพบปญหาการรวมเสนตรง
หลายตัวแปร (Multicollinearity) จึงนําไปสูการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตารางที่ 17 ดังนี้ 
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ตารางที่ 17 การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์ถดถอยระหวางการประยุกตใชปรัชญาของ 
               เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวม 
 

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิต(ASPL) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน (QL)  
t 

 
p-value สัมประสิทธิ์ถดถอย 

(β) 
ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (e) 

คาคงท่ี (a) 
ดานความพอประมาณ 
ดานความมีเหตุผล 
ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง 
ดานเงื่อนไขความรู 
ดานเงื่อนไขคุณธรรม 

2.21 
-0.42 
0.16 
0.18 
0.31 
0.21 

0.43 
0.15 
0.07 
0.07 
0.09 
0.10 

5.08 
-2.74 
2.28 
2.37 
3.28 
2.00 

0.000 
0.007** 
0.024* 
0.019* 
0.001** 
0.047* 

F=14.87, Adjusted R2=0.27     
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 

จากตารางที่ 17 การวิเคราะหการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีการนําเขา (Enter) พบวา การประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตดานความพอประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน (β=-0.42, p<0.01) การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานความมีเหตุผลมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน (β=0.16, p<0.05) การประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเองมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน (β=0.18, p>0.05) การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตดาน
เงื่อนไขความรูมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน (β=0.31, p<0.01) การประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตดานเงื่อนไขคุณธรรมมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
(β=0.21, p>0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.1-2.5  

การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรระหวางความสุขในการทํางานกับคุณภาพชีวิต
การทํางานในภาพรวมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติคาสัมประสิทธิ์แบบเพียรสัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ดังตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรระหวาง 
               ความสุขในการทํางาน กับคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวม 

(n = 185 คน) 
ตัวแปร WH QL 

X  3.82 3.82 
S.D 0.49 0.48 
WH   
QL 0.97** 

0.00 
 

*p<0.05, **p<0.01 
 

จากตารางที่ 18 การวิเคราะหคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษาพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรความสุขในการทํางาน
กับคุณภาพชีวิตการทํางาน เทากับ 0.97 แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธในทิศเดียวกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 จึงนําไปสูการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความถดถอยอยางงาย 
(Simple Regression Analysis) แลวนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตารางที่ 19 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 19 การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์ถดถอยระหวางความสุขในการทํางาน 
               ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวม 
 

 
ตัวแปรตน (WH) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน (QL)  
t 

 
p-value สัมประสิทธิ์ถดถอย 

(β) 
ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (e) 

คาคงท่ี (a) 
ความสุขในการทํางาน 

0.20 
0.95 

0.06 
0.02 

3.31 
58.88 

0.001 
0.000*** 

F=346.41, Adjusted R2=0.95 
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 

จากตารางที่ 19 การวิเคราะหความสุขในการทํางานท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานดวยการวิเคราะหความถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธี
นําเขา (Enter) พบวา ความสุขในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน (β=0.95, 
p<0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3  

การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรระหวางความสุขในการทํางานกับประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานในภาพรวมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติคาสัมประสิทธิ์แบบเพียรสัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ดังตารางที่ 20 
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ตารางที่ 20 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรระหวาง 
               ความสุขในการทํางาน กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในภาพรวม 

(n = 185 คน) 
ตัวแปร WH WE 

X  3.82 3.82 
S.D 0.49 0.51 
WH   
WE 0.60** 

0.00 
 

*p<0.05, **p<0.01 
 

จากตารางที่ 20 การวิเคราะหคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษาพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรความสุขในการทํางาน
กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทากับ 0.60 แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธในทิศเดียวกันในระดับ
ปานกลาง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 จึงนําไปสูการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความ
ถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) แลวนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตารางที่ 21 
ดังนี้ 

 
ตารางที่ 21 การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์ถดถอยระหวางความสุขในการทํางาน 
              ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในภาพรวม 
 

ตัวแปรตน (WH) 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

(WE) 
 
t 

 
p-value 

สัมประสิทธิ์ถดถอย 
(β) 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (e) 

คาคงท่ี (a) 
ความสุขในการทํางาน 

1.44 
0.62 

0.24 
0.06 

6.01 
10.05 

0.000*** 
0.000*** 

F=101.06, Adjusted R2=0.35 
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 

จากตารางที่ 21 การวิเคราะหความสุขในการทํางานท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานดวยการวิเคราะหความถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) โดยใชเทคนิค
วิธีนําเขา (Enter)  พบวา ความสุขในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
(β=0.62, p<0.001)  ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 4  
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การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานในภาพรวมเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติคาสัมประสิทธิ์แบบเพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  ดังตารางที่ 22 
 
ตารางที่ 22 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรระหวาง 
              คุณภาพชีวิตการทํางานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในภาพรวม 

(n = 185 คน) 
ตัวแปร QL WE 

X  3.82 3.82 
S.D 0.48 0.52 
QL   
WE 0.59** 

0.00 
 

*p<0.05, **p<0.01 
 

จากตารางที่ 22 การวิเคราะหคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของตัวแปรท่ีศึกษาพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรคุณภาพชีวิตการ
ทํางานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทากับ 0.59 แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธในทิศเดียวกันใน
ระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 จึงนําไปสูการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะห
ความถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) แลวนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตารางที่ 
23 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 23 การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์ถดถอยระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน 
              ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในภาพรวม 
 

 
ตัวแปรตน (QL) 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
(WE) 

 
t 

 
p-value 

สัมประสิทธิ์ถดถอย 
(β) 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (e) 

คาคงท่ี (a) 
คุณภาพชีวิตการทํางาน 

1.38 
0.64 

0.25 
0.06 

5.58 
10.00 

0.000*** 
0.000*** 

F=99.86, Adjusted R2=0.35 
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 

จากตารางที่ 23 การวิเคราะหคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานดวยการวิเคราะหความถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) โดยใชเทคนิค
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วิธีนําเขา (Enter) พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
(β=0.64, p<0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 5 
 
ตารางที่ 24 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 การประยุกต ใชปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชี วิ ต มี อิ ท ธิ พ ลทา งบว กต อ
ความสุขในการทํางาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 1.1 การประยุกต ใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตดานความพอประมาณมี
อิทธิพลทางบวกตอความสุขใน
การทํางาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β=0.40, p<0.05) 

สมมติฐานท่ี 1.2 การประยุกต ใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชี วิ ตด านความ มี เหตุ มี ผลมี
อิทธิพลทางบวกตอความสุขใน
การทํางาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β=0.18, p<0.05) 

สมมติฐานที่ 1.3 การประยุกต ใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตดานการมีภูมิคุมกันที่ดีใน
ตนเองมี อิทธิพลทางบวกตอ
ความสุขในการทํางาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β=0.16, p<0.05)   

สมมติฐานที่ 1.4 การประยุกต ใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชี วิ ต ด า น เ งื่ อ น ไ ข คว าม รู มี
อิทธิพลทางบวกตอความสุขใน
การทํางาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β=0.28, p<0.01) 

สมมติฐานที่ 1.5 การประยุกต ใช ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตดานเงื่ อนไขคุณธรรมมี
อิทธิพลทางบวกตอความสุขใน
การทํางาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β=0.22, p<0.05) 
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ตารางที่ 24 ผลการทดสอบสมมติฐาน (ตอ) 
 

 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 2 การประยุกต ใชปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชี วิ ต มี อิ ท ธิ พ ลทา งบว กต อ
คุณภาพชีวิตการทํางาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 2.1 การประยุกต ใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตดานความพอประมาณมี
อิทธิพลทางบวกตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β=0.42, p<0.01)   

สมมติฐานที่ 2.2 การประยุกต ใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชี วิ ต ด า น ค ว า ม มี เ ห ตุ ผ ล มี
อิทธิพลทางบวกตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β=0.16, p<0.05)   

สมมติฐานที่ 2.3 การประยุกต ใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตดานการมีภูมิคุมกันที่ดีใน
ตนเองมี อิทธิพลทางบวกต อ
คุณภาพชีวิตการทํางาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β=0.18, p<0.05) 

สมมติฐานที่ 2.4 การประยุกต ใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชี วิ ต ด า น เ งื่ อ น ไ ข คว าม รู มี
อิทธิพลทางบวกตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β=0.31, p<0.01) 

สมมติฐานที่ 2.5 การประยุกต ใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตดานเงื่ อนไขคุณธรรมมี
อิทธิพลทางบวกตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β=0.21 p<0.05)   

สมมติฐานที่ 3 ความสุขในการทํางานมีอิทธิพล
ทางบวกตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน  
 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β=0.95, p<0.001) 
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ตารางที่ 24 ผลการทดสอบสมมติฐาน (ตอ) 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 4 ความสุขในการทํางานมีอิทธิพล

ทางบวกตอประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β=0.62, p<0.001) 

สมมติฐานที่ 5 คุณภ าพชี วิ ต ก า รทํ า ง า น มี
อิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
(β=0.64, p<0.001) 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง “อิทธิพลของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตที่มีตอความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research) โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชทําการวิจัย
ครั้งนี้ ไดแก พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด จํานวน 185 คน และนําขอมูลที่เก็บรวบรวม
ไดมาทําการวิเคราะหคาทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย อภิปราย 
และขอเสนอแนะโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด 
จากการศึกษาวิจัยพบวา พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัดงหมดมีจํานวน 185 

คน สวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ยอยูระหวาง 21-35 ป การศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา มีสถานภาพโสด รายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,001-20,000 บาท และทํางานกับ
บริษัทมาเปนระยะเวลา 1-5 ป 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิต 

จากการศึกษาผูวิจัยพบวา พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัดมีระดับของการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ระดับของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมากทุก
ดาน ดานที่มีคาเฉล่ียระดับของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงสุด คือ ดานความ
พอประมาณ รองลงมาคือดานเง่ือนไขคุณธรรม ดานเง่ือนไขความรู ดานความมีเหตุผล และดานการ
มีภูมิคุมกันที่ดีในตนเองตามลําดับ ดังนั้นเมื่อผูวิจัยแยกพิจารณาเปนรายดานสามารถนํามาสรุปได
ดังนี้   

2.1 จากการศึกษาผูวิจัยพบวา พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัดมีระดับการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตดานความพอประมาณในภาพรวมอยู
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียระดับของการประยุกตสูงสุดคือ พนักงานของ
บริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด ซื้อเคร่ืองใชสวนตัวในราคาที่เหมาะสมกับรายได รองลงมาคือ สามารถนํา
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รายไดหลักมาใชจายในการดํารงชีวิตตามอัตภาพท่ีควรเปนอยู และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการประยุกต
นอยที่สุดคือ พอใจในการใชชีวิตอยางเรียบงายไมฟุงเฟอ 

2.2 จากการศึกษาผูวิจัยพบวา พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัดมีระดับการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตดานความมีเหตุผลในภาพรวมอยูในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตดานความมีเหตุผลอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับของการประยุกตสูงสุดมีเทากัน 
2 ขอคือ พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด ใชชีวิตโดยไมประมาทและของเก่ียวกับอบายมุข 
และคิดไตรตรองกอนการใชจายเพ่ือซ้ือสินคาโดยคํานึงถึงความคุมคาและประโยชนของสินคานั้น 
และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการประยุกตนอยที่สุดคือ ไมมีหนี้สินที่เกินความสามารถท่ีจะจายได  

2.3 จากการศึกษาผูวิจัยพบวา พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีระดับการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเองในภาพ
รวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณารายขอพบวา ระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิตดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเองอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
ระดับของการประยุกตสูงสุดมีเทากันถึง 3 ขอคือ พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด ให
ความสําคัญตอการสรางความอบอุนในครอบครัวเพ่ือใหเกิดระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิต มีการออม
เงินไวใชสํารองจายยามฉุกเฉิน มีการใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพ่ือเพ่ิมคุณคาชีวิตและรายไดกั บ
ตนเองและครอบครัว สวนขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการประยุกตนอยที่สุดคือ พยายามฝกอาชีพเสริม/ฝก
ทักษะการประกอบอาชีพใหมๆ ใหมีประสิทธิภาพและสามารถสรางรายไดเพ่ิมข้ึนนอกจากอาชีพหลัก  

2.4 จากการศึกษาผูวิจัยพบวา พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัดมีระดับการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตดานเงื่อนไขความรูในภาพรวมอยูในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตดานเงื่อนไขความรูอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับของการประยุกต สูงสุดคือ 
พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด สนใจที่จะเขาอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูและประสบการณที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาอาชีพ รองลงมาคือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากเพ่ือนหรือผูรู 
ตลอดจนแหลงความรูตางๆ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับการประยุกตนอยท่ีสุดคือ สนใจติดตาม ฟง ดู 
อานขาวทุกดานเพ่ือใหรอบรูสาระประโยชนตางๆ  

2.5 จากการศึกษาผูวิจัยพบวา พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีระดับการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตดานเงื่อนไขคุณธรรมในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตดานเงื่อนไขคุณธรรมอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับของการประยุกต
สูงสุดคือ พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีความมุงมั่นและมีความอดทนในการทํางานให
สําเร็จดวยความเพียรพยายามอยูเสมอ รองลงมาคือ ดํารงชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ศีลธรรมอันดีงานแกตนเองและสวนรวม และขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับการประยุกตนอยท่ีสุดคือ มักจะ
สละกําลังกายและกําลังทรัพยในกิจกรรมตางๆ ตามโอกาสอันควร    
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ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความสุขในการทํางาน 
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีระดับของความสุข

ในการทํางานในภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย
ระดับของความสุขในการทํางานสูงสุดคือ พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด และเพ่ือนรวมงาน
มีการพูดคุยกันอยางเปนมิตรในระหวางการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ คิดวาบุคลากรในหนวยงาน
รักและผูกพันกันเปนอยางดี และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการประยุกตนอยที่สุดคือ ไมเคยคิดท่ีจะลาออก
จากงานหรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน 

ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีระดับของคุณภาพ

ชีวิตการทํางานในภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ีย
ระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานสูงสุดคือ พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด สามารถปรึกษา
หัวหนางานเมื่อมีปญหาในการทํางานและไดรับความรวมมือจากเพ่ือนรวมงานเปนอยางดี รองลงมา
คือ รูสึกมีความม่ันคงในการทํางานกับองคกรที่ปฏิบัติงาน และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการประยุกตนอย
ที่สุดคือ คาตอบแทนและสวัสดิการที่ทานไดรับเหมาะสมและยุติธรรมกับปริมาณงานท่ีทําในปจจุบัน 

ตอนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีระดับของ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอพบวา 
ระดับของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับของประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานสูงสุดคือ พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด เขาใจวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ของ
ทานเปนอยางดี จึงสามารถทํางานไดอยางราบรื่น รองลงมาคือ เมื่อไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน 
ทานทําไดและทําไดตามระยะเวลาที่กําหนด และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับของประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานนอยที่สุดคือ ทานมักปรับปรุงขึ้นตอนและวิธีการทํางานเพ่ือชวยลดระยะเวลาในการ
ทํางานและลดการใชทรัพยากรขององคกร 

ตอนที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ตัวแปรการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต

ดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง ดานเงื่อนไขความรู และ
ดานเงื่อนไขคุณธรรมมีความสัมพันธทางบวกกับความสุขในการทํางาน มีคาสถิติสหสัมพันธแบบเพียร
สันตั้งแต 0.208-0.744 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig.=0.01) เมื่อผูวิจัยวิจัยวิเคราะหวิเคราะห 
คาสัมประสิทธิ์แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เปนรายดานพบวา 

     สมมติฐานที่ 1.1 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานความพอประมาณ มีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน (β=-0.40, p<0.05) โดยมีคา
พยากรณคิดเปนรอยละ 25 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.1 

     สมมติฐานที่ 1.2 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานความมีเหตุผล มีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน  (β=0.18, p<0.05) โดยมีคา
พยากรณคิดเปนรอยละ 25 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.2 
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     สมมติฐานที่ 1.3 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง มีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน (β=0.16, p<0.01) 
โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 25 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.3 

     สมมติฐานที่ 1.4 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานเงื่อนไขความรู มีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน  (β=0.28, p<0.01) โดยมีคา
พยากรณคิดเปนรอยละ 25 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.4 

     สมมติฐานที่ 1.5 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานเงื่อนไขคุณธรรม มีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน (β=0.22, p<0.05) โดยมีคา
พยากรณคิดเปนรอยละ 25 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.5 

สมมติฐานที่ 2 ตัวแปรการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีคาสถิติ
สหสัมพันธแบบเพียรสันตั้งแต 0.219-0.744 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig.=0.01) เมื่อผูวิจัยวิจัย
วิเคราะหวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เปนรายดานพบวา 

     สมมติฐานที่ 2.1 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานความพอประมาณ มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน (β=-0.42, p<0.01) โดยมีคา
พยากรณคิดเปนรอยละ 27 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.1 

     สมมติฐานที่ 2.2 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานความมีเหตุผล มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน (β=0.16, p<0.05) โดยมีคา
พยากรณคิดเปนรอยละ 27 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.1 

     สมมติฐานที่ 2.3 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน (β=0.18, p<0.05) โดยมี
คาพยากรณคิดเปนรอยละ 27 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.3 

      สมมติฐานที่ 2.4 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานเงื่อนไขความรู มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน (β=0.31, p<0.01) โดยมีคา
พยากรณคิดเปนรอยละ 27 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.4 

     สมมติฐานที่ 2.5 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานเงื่อนไขคุณธรรม มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน (β=0.21, p<0.05) โดยมีคา
พยากรณคิดเปนรอยละ 27 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.5 

สมมติฐานที่ 3 ตัวแปรความสุขในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิต
การทํางาน (β=0.95, p<0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 95 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 

สมมติฐานที่ 4 ตัวแปรความสุขในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน (β=0.62, p<0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 35 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ 4 
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สมมติฐานที่ 5 ตัวแปรคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน (β=0.64, p<0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 35 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 5 

 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตที่มีตอความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางานและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด ซึ่งเปนการศึกษาถึงระดับอิทธิพลของการประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตที่มีตอความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน ไดขอคนพบจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้โดยสามารถนํามาอภิปรายผล
ดังนี้ 

ดานการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
พนักงานมีระดับของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดําเนินชีวิตสูงสุดคือ ดานความพอประมาณ รองลงมาคือ ดานเงื่อนไขคุณธรรม ดานเงื่อนไข
ความรู ดานความมีเหตุผล และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจนอยที่สุดคือ 
ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง ตามลําดับ 

1. พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัดมีระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิตดานความพอประมาณในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับ
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงสุดคือ พนักงานซื้อเคร่ืองใชสวนตัวในราคาท่ี
เหมาะสมกับรายได รองลงมาคือสามารถนํารายไดหลักมาใชจายในการดํารงชีวิตตามอัตภาพที่ควร
เปน เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะพนักงานเขาใจเร่ืองความพอประมาณเปนอยางดีจึงทําใหรูจัก
ปฏิบัติตนอยางเหมาะสม เพียงพอกับความตองการของตนเอง รูจักใชจาย ไมฟุมเฟอยเกินตัว ปฏิบัติ
ตนใหดําเนินไปในทางสายกลาง และในสภาวะเศรษฐกิจที่บีบรัดยิ่งทําใหตองอยูใหไดดวยตนเอง การ
จะทําสิ่งใดตองอยูบนพื้นฐานของความพอดี ไมนอยเกินไป ไมมากเกินไป โดยเมื่อผูตอบแบบสอบถาม
เขามาเปนพนักงานแลว บริษัทจะสนับสนุนใหพนักงานทําบัญชีรายรับ-รายจายของครัวเรือน เมื่อ
พนักงานทําแลวก็จะสามารถคํานวณไดวามีรายไดและคาใชจายเปนอยางไร การท่ีจะใชจายในการซ้ือ
สินคาตางๆ ก็ตองคิดใครครวญ ตระหนักรูทันมากขึ้นเพ่ือท่ีจะทําใหรายไดเพียงพอกับรายจาย ซึ่ง
สอดคลองกับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 19 กรกฎาคม 2517 ที่พระราชทานวา ในการพัฒนาประเทศจําเปนตอง
ทําตามลําดับขั้น เริ่มดวยการสรางพ้ืนฐานคือความมีกินมีใชของประชาชนกอนดวยวิธีการท่ีประหยัด 
ระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อพ้ืนฐานเกิดความมั่นคงพอควรแลวการชวยเหลือสนับสนุน
ประชาชนในการประกอบอาชีพและต้ังตัวใหมีความพอกินพอใชกอนอื่นเปนพ้ืนฐานพ้ืนฐานน้ันเปนสิ่ง
สําคัญอยางยิ่ง เพราะผูมีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเองยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนา
ที่สูงขึ้น สวนการถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญใหคอยเปนคอยไปก็เพ่ือปองกันความผิดพลาด  และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานความพอประมาณตํ่าสุดคือ 
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พอใจในการใชชีวิตอยางเรียบงายไมฟุงเฟอ เหตุผลท่ีเปนเชนนี้เนื่องจากพนักงานอาจมีความเขาใจ
เรื่องการใชชีวิตแบบเรียบงายนั้น สอดแทรกอยูในขอคําถามที่ไดตอบไปแลว จึงใหความสําคัญนอย
กวาขอที่ตอบไปกอนลวงหนา 

2. พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิตดานความมีเหตุผลในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงสุดมี 2 ขอคือ พนักงานใชชีวิตโดยไมประมาทและของ
เกี่ยวกับอบายมุข และคิดไตรตรองกอนใชจายเพื่อซื้อสินคาโดยคํานึงถึงความคุมคาและประโยชนของ
สินคานั้น รองลงมาคือ มีการวางแผนการใชจายเงินอยางรอบคอบ เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปน
เพราะจากกลุมตัวอยางพนักงานสวนใหญทํางานกับบริษัทและมีรายไดยังไมมากนัก ยิ่งในสภาวะ
เศรษฐกิจในยุคปจจุบัน การใชจายยังตองคิดไตรตรองอยางรอบคอบคํานึงถึงความคุมคาและ
ประโยชนที่จะไดรับจากสินคาท่ีซื้อ และไมไปเก่ียวของกับอบายมุขตางๆ ที่จะนํามาซ่ึงการเสียทรัพย 
ควรใชชีวิตโดยไมประมาทมีความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุรยุทธฺ จุฑา
นนท (2549) ไดกลาวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไววาเปนแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงชี้
ใหประชาชนไดเห็นถึงแนวทางการปฏิบัติตนที่ควรจะเปน เพ่ือใหสามารถดํารงชีพไดโดยไมเดือดรอน 
ซึ่งที่จริงแลวก็เปนแนวทางที่มีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของคนไทย และสามารถนําไปใชไดในทุก
ระดับ ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานความมีเหตุผลตํ่าสุดคือ พนักงานไมมีหนี้สินที่เกินความสามารถที่
จะจายได เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเกิดจากเหตุผลที่วาพนักงานบางคนอาจจะมีหนี้สิน แตมีในปริมาณ
ที่ไมมากนักพอที่จะจายได และบริษัทมีการดูแลแนะนําใหคําปรึกษาเรื่องการทํางานและชีวิตสวนตัว 
เชน เรื่องการเงินสวนบุคคล เรื่องครอบครัว เปนตน เสมือนวาองคกรเปนครอบครัวหรือบานหลังที่
สองของพนักงาน ทําใหพนักงานไมไดรูสึกตองกังวลกับปญหาในเรื่องของหน้ีสิน 

3.พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงในการดําเนินชีวิตดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตนเองในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงสุดมี 3 ขอคือ พนักงานใหความสําคัญ
ตอการสรางความอบอุนในครอบครัวเพ่ือใหเกิดระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิต มีการออมเงินไวใช
สํารองยามฉุกเฉิน และมีการใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพ่ือเพ่ิมคุณคาชีวิตและรายไดใหกับตนเอง
และครอบครัว เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะพ้ืนฐานครอบครัวของคนไทยเรานั้นจะเปน
ครอบครัวใหญ หรือท่ีเรียกวาครอบครัวขยายเนื่องจากในครอบครัวจะประกอบไปดวยบุคคลท่ีมีความ
หลากหลายดานอายุ มีความผูกพันรักกันอยางแนนแฟน จึงตองการท่ีจะดูแลและพยายามตอบสนอง
ความตองการท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตใหกับครอบครัวใหไดรับความสุขสบาย การดําเนินชีวิตจึงตอง
มีระเบียบวินัยซึ่งตัวพนักงานมีความเขาใจ มีการเตรียมตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน
อยางกะทันหัน รวมทั้งพ้ืนฐานครอบครัวของพนักงานบางสวนเปนคนตางจังหวัดอาจจะเคยผาน
ความยากลําบากมากอน จึงใหความสําคัญกับการออมเงินเก็บไวยามฉุกเฉินเพ่ือครอบครัวจะไดไม
ลําบาก รวมทั้งตองการหารายไดเพ่ิมจากเดิมเพ่ือจะทําใหครอบครัวไมเดือดรอน และขอที่มีคาเฉลี่ย
ระดับการประยุกตต่ําที่สุดคือการพยายามฝกอาชีพเสริม/ฝกทักษะการประกอบอาชีพใหมๆ ใหมี
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ประสิทธิภาพและสามารถสรางรายไดเพ่ิมขึ้นนอกจากอาชีพหลัก เหตุผลท่ีเปนเชนนี้เพราะพนักงาน
อาจมีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบมากอยูแลว จึงไมมีเวลาวางมากพอท่ีจะฝกอาชีพอ่ืนเพิ่ม 

4.พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงในการดําเนินชีวิตดานเงื่อนไขความรูในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงสุดคือ ผูตอบแบบสอบถามสนใจที่จะเขาอบรมเพ่ือเพ่ิม
ความรูและประสบการณที่เปนประโยชนตอการพัฒนาอาชีพ รองลงมาคือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณจากเพ่ือนหรือผูรู ตลอดจนแหลงความรูตางๆ เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะบริษัท
ที่มีการบริหารทรัพยากรมนุษยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาบุคลากรจะมีการพัฒนา
อยางเปนระบบและตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะในการทํางานของพนักงานโดยตรง รวมทั้ง
ครอบคลุมไปถึงทักษะชีวิตที่ไมเก่ียวของกับงานโดยตรง เปนหัวขอเสริมเพ่ิมเติมทักษะตางๆ ที่มีผลทํา
ใหการทํางานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เชน การฝกอาชีพเย็บผา เกษตรกรรม การทําบัญชีครัว เรือน 
ภาษาตางประเทศ การฟงเทศนเพ่ือขัดเกลาจิตใจทําใหอารมณเย็น นอกจากนั้นยังเปดโอกาสให
พนักงานที่มีทักษะดานงานไดพัฒนาทักษะการถายทอด โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพ่ือนรวมงาน 
ทําใหพนักงานม่ันใจและรูสึกภาคภูมิใจในความเปนผูใหแกเพ่ือนรวมงาน  และขอที่มีคาเฉล่ียระดับ
การประยุกตต่ําที่สุดคือสนใจติดตามฟง ดู อานขาวทุกดานเพ่ือใหรอบรูสาระประโยชนตางๆ ที่เป น
เชนนี้เพราะผูตอบแบบสอบถามไมมีเวลาที่จะมาสนใจในการติดตาม ฟง ดู อานขาวทุกดานเนื่องจาก
มีภารกิจจากงานที่ทําประจําอยูแลว ตลอดจนความชอบ สนใจในการรับทราบขาวสารของแตละ
บุคคลน้ันแตกตางกัน เชน ผูชายสวนใหญก็จะชอบติดตามขาวสารดานการกีฬา มากกวาผูหญิงท่ีจะ
สนใจในเรื่องของบันเทิง ความสวยงามมากกวา 

5.พนักงานบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีระดับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิตดานเงื่อนไขคุณธรรมในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับ
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงสุดคือ ผูตอบแบบสอบถามมีความมุงมั่นและมีความ
อดทนในการทํางานใหสําเร็จดวยความเพียรพยายามอยูเสมอ รองลงมาคือดํารงชีวิตโดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมอันดีงามแกตนเองและสวนรวม เหตุผลท่ีเปนเชนนี้นาจะเปนเพราะ
พนักงานไดผานกระบวนการที่ทําใหไดพนักงานมาสูองคกร การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเขา
ทํางานในองคกร นอกจากจะพิจารณาเรื่องความรูและทักษะของพนักงานแลว องคกรจะตอง
พิจารณาดานทัศนคติที่เกี่ยวกับการทํางาน จิตใจและคานิยมที่ตรงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทั้งความซ่ือสัตย จริยธรรม ความเพียร การคํานึงถึงประโยชนสวนรวม ซึ่งเมื่อผานการคัดเลือกเขามา
เปนพนักงานแลว บริษัทจะมีการเอาใจใสพนักงานโดยมีการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการ
ปรึกษาหารือกัน การใหพนักงานไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ การใหผลตอบแทน การยกยองเชิดชู
ผลงานพนักงาน ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษยจะชวยใหแนว พฤติกรรมและทัศนคติของพนักงานใน
องคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงทําใหพนักงานพรอมที่จะชวยเหลือองคกรท้ังในยามปกติและ
วิกฤต โดยความพรอมของพนักงานน่ันก็คือ ตั้งใจทํางาน มีความมุงมั่น ขยัน อดทน มีความเพียร
พยายาม เมื่อมาอยูรวมกันแลวก็จะสามารถดํารงชีวิตอยูในศีลธรรมอันดีงาม และขอที่มีคาเฉลี่ยระดับ
การประยุกตต่ําท่ีสุดคือสละกําลังกายและกําลังทรัพยในกิจกรรมตางๆ ตามโอกาสอันควร เหตุผลท่ี
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เปนเชนนี้เพราะบริษัทจะมีกิจกรรมที่สงเสริมใหพนักงานทําประโยชนตอสังคมอยางเปนรูปธรรมอยู
แลว การจะไปทํากิจกรรมอ่ืนๆ จึงไมใชเรื่องเรงดวน 

ดานความสุขในการทํางาน 
พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีระดับของความสุขในการทํางานในภาพรวม 

อยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับของความสุขสูงสุดคือผูตอบแบบสอบถามและเพ่ือนรวมงาน
มีการพูดคุยกันอยางเปนมิตรในระหวางการทํางาน รองลงมาคือคิดว าบุคลากรในหนวยงานรักและ
ผูกพันกันเปนอยางดี เหตุผลท่ีเปนเชนนี้นาจะเปนเพราะวาความสุขในการทํางานเปนการรับรู
ความรูสึกในการมีอารมณทางบวกของพนักงานอันเนื่องมาจากสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรในองคกร 
ซึ่งการรับรูของบุคคลที่มีตอสภาพแวดลอมในการทํางานอันไดแกความสัมพันธกับผูรวมงาน ทั้งกับ
ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานท่ีสนิมสนมรักใครกัน ไมแบงชั้นวรรณะ การสรางใหองคกรของตน  
มีบรรยากาศท่ีดี บุคลากรทุกทานในองคกรมีความรูสึกที่ดีตอองคกร กระตือรือรนในการทํางาน 
พนักงานมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินเม่ืออยูกับเพ่ือนรวมงาน คิดวาเพ่ือนรวมงานมีความเอ้ืออาทร
ตอกัน เพื่อนรวมงานใหความใสใจและใหความสําคัญกับตนเอง ซึ่งทั้งหมดท่ีกลาวมาน้ันก็คือความสุข
ในการทํางาน และขอที่มีคาเฉล่ียระดับของความสุขในการทํางานตํ่าที่สุดคือ ไมเคยคิดท่ีจะลาออก
จากงานหรือเปล่ียนสถานท่ีทํางาน เหตุผลท่ีเปนเชนนี้เพราะเมื่อพนักงานทํางานอยางมีความสุข มี
รายไดพอเพียงตอการดํารงชีพ อยูในสภาพแวดลอมที่ดี และครอบครัวอบอุนมั่นคง จึงไมมีความคิดที่
จะไปหางานที่อื่น 

ดานคุณภาพชีวิตการทํางาน 
พนักงานของบริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด มีระดับของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับของคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงสุด คือผูตอบ
แบบสอบถามปรึกษาหัวหนางานเมื่อมีปญหา ในการทํางานและไดรับความรวมมือจากเพ่ือนรวมงาน
เปนอยางดี รองลงมาคือรูสึกมีความมั่นคงในการทํางานกับองคกร เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะ
พนักงานมีความพึงพอใจและมีความสัมพันธที่ดีกับหัวหนางาน ทําใหเกิดความไววางใจ การชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน การแกปญหารวมกัน ทําใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน โดยหัวหนางานสามารถ
สื่อสารใหพนักงานเขาใจถึงวิสัยทัศน พันธะกิจ และมุงมั่นไปในทิศทางเดียวกัน รับฟงความคิดเห็น
ของผูใตบังคับบัญชา สรางแรงจูงใจใหกับพนักงานเพ่ือใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
ความพึงพอใจท่ีบริษัทใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมการทํางาน การมีสวนรวมของพนักงาน และ
การคํานึงถึงความเปนมนุษย การอยูในสภาพแวดลอมที่ดี ปลอดภัย สงเสริมสุขภาพกายและใจ 
คาตอบแทนจากการทํางานที่ไดรับเหมาะสมและเพียงพอกับหนาที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งท้ังหมดเปนปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอองคกรและพนักงานในการท่ีจะหาจุดกอใหเกิดความพึงพอใจรวมกันเพ่ือใหพนักงานมี
ประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด และขอที่มีคาเฉล่ียระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานตํ่าที่สุดคือ
คาตอบแทนและสวัสดิการที่ทานไดรับเหมาะสมและยุติธรรมกับปริมาณงานที่ทําในปจจุบัน เหตุผลที่
เปนเชนนี้เพราะเม่ือบรรยากาศในการทํางานท่ีดี การทํางานเปนไปอยางราบรื่นมีความสุขทําใหเรื่อง
คาตอบแทนและสวัสดิการเปนเรื่องลําดับทายๆ ที่พนักงานจะตอบ 
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ดานประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
พนักงานมีระดับของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานงานในภาพรวมอยูในระดับมาก โดย

ขอที่มีคาเฉลี่ยระดับของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงสุดคือเขาใจวิธีปฏิบัติงานในหนาที่เปนอยางดี 
จึงสามารถทํางานไดอยางราบร่ืน รองลงมาคือเมื่อไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานสามารถทําไดและ 
ทําไดตามระยะเวลาที่กําหนด เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะพนักงานมีความผูกพันตอองคกร  
จะเปนผูที่มีความพึงพอใจในงาน ซึ่งตองไดรับการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่  
ที่ไดรับมอบหมายจนเกิดเปนความชํานาญ โดยพนักงานพยายามที่จะทํางานใหไดดีที่สุด เพราะ
ตองการเห็นความกาวหนาขององคกร ทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีสงเสริมการทํางาน เชน กระตือรือรน  
ที่จะมีสวนรวม เอาใจใสทุมเทเสียสละเพ่ืองานอยางเต็มที่ การปฏิบัติงานอยางมีความสุข ใหเกียรติ
เพ่ือนรวมงาน ตลอดจนมีความภาคภูมิใจที่ไดปฏิบัติงาน และขอท่ีมีคาเฉล่ียระดับของประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงานตํ่าที่สุดคือพนักงานมักปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทํางานเพ่ือชวยลดระยะเวลา 
ในการทํางานและลดการใชทรัพยากรขององคกร เหตุผลที่เปนเชนนี้เนื่องจากเห็นวาเรื่องของการ
ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทํางานเพ่ือชวยลดระยะเวลาและลดการใชทรัพยากรขององคกรนั้น มี
คําตอบท่ีสอดแทรกอยูในคําถามกอนหนานี้เพราะเม่ือมีความผูกพันกับองคกรก็ยอมตองการท่ีจะ  
ลดระยะเวลา เพ่ือจะใหไดปริมาณงานมากขึ้น และลดการใชทรัพยากรเพ่ือเปนการประหยัดใหกับ
องคกร 

สมมติฐานที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลทางบวกกับความสุขในการทํางาน โดยมีคาการพยากรณคิดเปน
รอยละ 25 จากการดําเนินงานของบริษัทท่ีไดมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

     สมมติฐานที่ 1.1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดานความพอประมาณมีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน (β=-0.40, 
p<0.05) ซึ่งมีคาติดลบเหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ 
เปนพนักงานใหม เพ่ิงเขามาทํางานไดไมนาน และเพ่ิงไดรับการอบรมตามหลักการ/แนวทางที่บริษัท
ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการบริหารงาน ตลอดจนบมเพาะบุคลากรใหมีการ
ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ กินอยางพอเพียง อยูอยางพอเพียง มีเหตุผล และมี
ความสุขตามศักยภาพที่เปนอยูอยางย่ังยืน ดังนั้นพนักงานใหมถึงแมวาจะซึมซาบยอมรับในหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียงแตเปนการปรับตัวจากการใชชีวิตแบบฟุมเฟอยที่ยังติดกับการบริโภคนิยม และดวย
ภาวะจํากัดของปจจัยในการดําเนินชีวิตที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได โดยมีภาระคาใชจายในครัวเรือน 
ที่จําเปนจะตองจาย เชน คาเลี้ยงดูพอแมและคนอีกหลายคนที่อยูในครอบครัวในกรณีที่เปน
ครอบครัวใหญ คารักษาพยาบาล รวมทั้งคาใชจายในการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตางๆ เปน
ตน การที่จะตองปรับเปลี่ยนมาสูการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเลยนั้น จึง
ตองคอยๆ เริ่มตนอาจจะอยูที่ประมาณ 30% ทั้งนี้อาจจะยังไมเปนไปตามเปาหมายตามหลักการท่ี
ทางบริษัทตั้งไววาพนักงานมีการนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 100% ในระยะเวลานี้แตมี
แนวโนมที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากบริษัทนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชโดยการ
จัดการทรัพยากรมนุษยโดยใหทุนการศึกษาแกพนักงาน ทุนการศึกษาแกบุตรของพนักงาน มอบเงิน
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ชวยเหลือพนักงานที่เสียชีวิตใหกับบิดา-มารดา หรือญาติ รวมถึงคาเลาเรียนของบุตร มีสวัสดิการ
ใหแกพนักงานนอกเหนือจากกฎหมายกําหนด เชน อาหารกลางวัน ตรวจสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ 
จายคาตอบแทนที่เหมาะสม และจัดสภาพแวดลอมการทํางาน  เพ่ือใหพนักงานไดทํางานอยาง 
มีความสุข อันเนื่องจากสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรในองคกร ความรัก ความภาคภูมิใจ ความ
เพลิดเพลินในการทํางาน มีความรูสึกที่ดีตองานที่ไดรับมอบหมายนําไปสูการมีผลการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จในการทํางาน และไดรับรางวัลเปนผลตอบแทนจาการทํางาน อีก
ทั้งยังไดรับการยอมรับจากกลุมบุคคลที่ทํางานรวมกันในองคการ (ฌานิกา  วงษสุรีรัตน 2554:26) 

     สมมติฐานที่ 1.2 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานความมีเหตุผลมีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน (β=0.18, p<0.05) เหตุผลที่เปน
เชนนี้นาจะเปนเพราะบริษัทมีความซื่อสัตยสุจริตในการติดตอธุรกิจ หลีกเลี่ยงการใหพนักงานออก มี
การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องแมในยามทุกขยากทางเศรษฐกิจ วิจัยและพัฒนาเพ่ือคิดคน
นวัตกรรมภายในองคกรโดยใชภูมิปญญาไทย มีการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางเปนธรรม มี
ผลตอบแทนอ่ืนๆ เชน ทุนการศึกษาตอของพนักงาน ทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน มีกิจกรรมลด
คาใชจาย เชน สนับสนุนใหพนักงานทําบัญชีรายรับ-รายจายครัวเรือน ใหรับประทานอาหารกลางวัน
ฟรี ทํานาขาวชีวภาพ ปลูกผักปลอดสารพิษ ทํากิจกรรมเพ่ือสังคมในหลายรูปแบบ เชน โครงการ
สรางสายใยรักบานเด็กออนรังสิต โครงการปนน้ําใจแดผูสูงวัยบานพักคนชรา (รังสิต) ซึ่งจากการ
ดําเนินงานของบริษัทในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในเร่ืองที่กลาวมาขางตน 
สงผลใหพนักงานท่ีไดรับผลจากการดําเนินงานโดยตรงในกิจกรรมตางๆ ของบริษัททําใหมีการดําเนิน
ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับอภิชาติ ภูพานิช (2551:27-28) กลาววา 
ความสุขในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจตอการทํางานของตนท่ีทําอยู ซึ่งไดรับการ
ตอบสนองตอความตองการและแรงจูงใจในการทํางาน อันเปนผลมาจากปจจัยหรือองคประกอบ
ตางๆในการทํางาน ไดแก การมีสวนรวมกําหนดนโยบายและการบริหารองคการที่คํานึงถึงสิทธิ
ประโยชนและสวัสดิการของบุคลากรเปนสําคัญ การไดรับคาจาง เงินเดือน คาตอบแทนที่มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ มีความสัมพันธทางสังคมภายในหนวยงานทั้งกับผูบังคับบัญชาและกับเพ่ือน
รวมงานที่สนิทสนมรักใคร ไมแบงชั้นวรรณะ ลักษณะของงานหรือสภาพการทํางานท่ีมีสภาพอุณหภูมิ 
แสง เสียง หองทํางาน หองน้ํา หองอาหารท่ีดีเหมาะแกการทํางาน การมีโอกาสในความกาวหนาใน
การทํางานโดยการทํางานท่ีประสบความสําเร็จและการทําผลงานวิชาการเพ่ือการเลื่อนตําแหนงให
สูงขึ้น และดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตดานอ่ืนๆ ที่มีความสมดุลกับบทบาทชีวิต
ของบุคคลน้ัน บทบาทน้ีเกี่ยวกับการแบงเวลา อาชีพ การเ ดินทาง ซึ่งควรมีสัดสวนที่เหมาะสม
ระหวางการใชเวลาวางของบุคคลและเวลาของครอบครัว 

     สมมติฐานที่ 1.3 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง มีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน (β=0.16, p<0.01) 
เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะบริษัทดําเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการสงเสริม
ใหพนักงานทําประโยชนตอสังคมอยางเปนระบบและรูปธรรม เชน มีการกําหนดจํานวนวันหรือ
ชั่วโมงใหพนักงานทําประโยชนตอสังคม การมีกิจกรรมสงเสริมใหพนักงานออกไปบําเพ็ญประโยชน  
เพ่ือสังคมและพัฒนาสิ่งแวดลอม การรับสมัครพนักงานท่ีอยูในชุมชน มีการพัฒนาพนักงานและ
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ครอบครัว เชน โครงการกีฬาตานยาเสพติด โรงงานสีขาว  ซึ่งจากการดําเนินงานของบริษัทในการ 
นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในเรื่องที่กลาวมาขางตน สงผลใหพนักงานที่ไดรับ  
ผลจากการดําเนินงานโดยตรงในกิจกรรมตางๆ ของบริษัททําใหมีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคลองกับรัชนี หาญสมสกุล (2550:34) กลาววา ความสุขในการทํางาน 
หมายถึง การรับรูความรูสึกในการทํางานในทางบวก แสดงออกถึงการอยากชวยเหลือ อยากทํางาน
รวมกับผูอ่ืน เปนที่ยอมรับ มีความเต็มใจทํางาน ปรารถนาในการนําความสุขไปสูเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ มาจากปจจัยสวนบุคคล สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการทํางาน ลักษณะของงาน
นํามาซึ่งความสุขความสําเร็จในชีวิตการทํางาน   

     สมมติฐานที่ 1.4 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานเงื่อนไขความรู มีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน (β=0.28, p<0.01) เหตุผลที่เปน
เชนนี้นาจะเปนเพราะบริษัทมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองคกรอยางตอเนื่องโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสงเสริมความรูและทักษะตางๆ ของพนักงาน สรางหนวยงานวิจัยและพัฒนาของตนเอง 
คิดคนนวัตกรรมใหมๆ ทําใหในปจจุบันบริษัทเปนผูนําดานรูปแบบ การดีไซน และฟงกชั่น รวมทั้ง  
เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามาเรียนรู เปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพฯ และ
ภาคกลาง จากการดําเนินงานของบริษัทในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในเร่ือง
ที่กลาวมาขางตน สงผลใหพนักงานที่ไดรับผลจากการดําเนินงานโดยตรงในกิจกรรมตางๆ ของบริษัท
ทําใหมีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งสอดคลองกับรัชนี อิทธิวรากร 
(2552:34) กลาววา ความสุขในการทํางาน หมายถึง บุคคลไดกระทําในส่ิงท่ีตนเองรักและพึงพอใจ มี
ความปลาบปลื้มใจและศรัทธาในงานที่ทํา สงผลตออารมณความรูสึกทางบวกมากกวาอารมณ
ความรูสึกทางลบ ทําใหเกิดการสรางสรรคสิ่งที่ดีงามนําไปสูการปฎิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

     สมมติฐานที่ 1.5 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานเงื่อนไขคุณธรรม มีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน (β=0.22, p<0.05) เหตุผลที่เปน
เชนนี้นาจะเปนเพราะบริษัทดําเนินงานภายใตหลักคุณธรรมและจริยธรรม เชน รักษากฎหมายและ
บรรทัดฐานของสังคม ความรับผิดชอบของแตละบุคคลตอชื่อเสียงของบริษัท ใหความเคารพผูอ่ื น  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การเปนพลเมืองที่ดีของสังคม การปฏิบัติตอคูคา การปฏิบัติ  
ในเร่ืองการตลาดและการแขงขัน ความซื่อสัตยเรื่องการเงิน สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกคุณธรรม  
นําชีวิต บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล คือใหความรักผูอ่ืน โดยเปาหมายที่ แทจริงขององคกรคือ
ตองการใหสิ่งที่ดีที่สุดกับลูกคา พนักงาน คนในสังคม และสิ่งแวดลอม จากการดําเนินงานของบริษัท
ในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในเรื่องที่กลาวมาขางตน สงผลใหพนักงาน  
ที่ไดรับผลจากการดําเนินงานโดยตรงในกิจกรรมตางๆ ของบริษัททําใหมีการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคลองกับประทุมทิพย เกตุแกว (2551:39) กลาววา ความสุขในการ
ทํางาน หมายถึง ผลของการที่บุคคลรับรูพฤติกรรมการทํางานของตนเอง ผูรวมงาน และสัมพันธภาพ
ระหวางกัน ทําใหแสดงอารมณที่มีตองานในทางบวก รับรูไดถึงการใหความรวมมือและใหการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางผูรวมงาน ทําใหเกิดมิตรภาพและความปรารถนาดีตอกัน มีความรัก ชอบ 
ผูกพันในงานท่ีตนทํา กระตือรือรนและยินดีที่ไดกระทําในงานที่ตนเองรัก ยินดีกับความสําเร็จที่ได  
มาจากงานท่ีทาทาย มีคุณคา และนาภาคภูมิใจที่จะพยายามทํางานใหประสบความสําเร็จ ไดรับการ
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ยอมรับนับถือและความคาดหวังที่ดีจากผูรวมงาน ทําใหเกิดความพยายามและความรับผิดชอบใน
การทํางานมากย่ิงขึ้น 

สมมติฐานที่ 2 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต มี
อิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทบาธรูมดีไซน จํากัด โดยมีคาการ
พยากรณคิดเปนรอยละ 27 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

     สมมติฐานที่ 2.1 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานความพอประมาณ มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน (β=-0.42, p<0.01) แตมีคา 
ติดลบสืบเน่ืองจากสมมติฐานที่ 1.1 เนื่องจากบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนพนักงานใหม 
เพ่ิงเขามาทํางานไดไมนาน และเพ่ิงไดรับการอบรมตามหลักการ/แนวทางท่ีบริษัทใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการบริหารงาน ตลอดจนบมเพาะบุคลากรใหมีการดําเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ กินอยางพอเพียง อยูอยางพอเพียง มีเหตุผล และมีความสุขตาม
ศักยภาพที่เปนอยูอยางยั่งยืน ดังนั้นพนักงานใหมถึงแมวาจะซึมซาบยอมรับในหลักของเศรษฐกิจ 
พอเพียงแตเปนการปรับตัวจากการใชชีวิตแบบฟุมเฟอยที่ยังติดกับการบริโภคนิยม และดวยภาวะ
จํากัดของปจจัยในการดําเนินชีวิตที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได โดยมีภาระคาใชจายในครัวเรือนที่จําเปน
จะตองจาย เชน คาเลี้ยงดูพอแมและคนอีกหลายคนท่ีอยูในครอบครัวในกรณีที่เปนครอบครัวใหญ 
คารักษาพยาบาล รวมทั้งคาใชจายในการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตางๆ เปนตน  การท่ี
จะตองปรับเปลี่ยนมาสูการดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงตอง
คอยๆ เริ่มตนอาจจะอยูที่ประมาณ 30% ทั้งนี้อาจจะยังไมเปนไปตามเปาหมายตามหลักการที่ทาง
บริษัทตั้งไววาพนักงานมีการนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 100% ในระยะเวลานี้แตมีแนวโนมที่
จะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ เนื่องจากบริษัทนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชโดยการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยโดยใหทุนการศึกษาแกพนักงาน ทุนการศึกษาแกบุตรของพนักงาน  มอบเงิน
ชวยเหลือพนักงานที่เสียชีวิตใหกับบิดา-มารดา หรือญาติ รวมถึงคาเลาเรียนของบุตร มีสวัสดิการ
ใหแกพนักงานนอกเหนือจากกฎหมายกําหนด เชน อาหารกลางวัน ตรวจสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ 
จายคาตอบแทนที่เหมาะสม และจัดสภาพแวดลอมการทํางาน ทั้งนี้เพ่ือเปนการแบงเบาภาระของ
พนักงาน ทําใหพนักงานมีความสุข สบายใจท่ีไดรับการดูแลจากบริษัท สอดคลองกับกองสวัสดิการ
แรงงาน (2547: 18  อางถึงในคคนางค สนธิเปลงศรี, 2553: 4) ไดระบุวา คุณภาพชีวิตการทํางาน 
มีความสําคัญอยางยิ่งในการทํางานในปจจุบัน เพราะถือวาคนเปนทรัพยากรที่สําคัญ เปนตนทุน 
ทางสังคมที่มีคุณคา ในปจจุบันคนสวนใหญตองเขาสูระบบการทํางานตองทํางานเพ่ือใหชีวิตดํารง 
อยูได และตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน เมื่อคนตองทํางานในที่ทํางานครึ่งหนึ่งของเวลาในแตละวัน
ของคนเราจะอยูในที่ทํางาน ดังนั้น  ที่ทํางานจึงควรมีสภาวะท่ีเหมาะสม ทําใหเกิดความสุข 
ทั้งรางกายและจิตใจ มีความรูสึกมั่นคง ความรูสึกดังกลาวควรจะเปนสิ่งท่ีคนทํางานไดประสบจาก 
ที่ทํางาน 

     สมมติฐานที่ 2.2 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานความมีเหตุผล มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน (β=0.16, p<0.05) เหตุผลที่เปน
เชนนี้นาจะเปนเพราะบริษัทมีการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานความมีเหตุผลโดย
คํานึงถึงผูมีสวนเกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ทุกสวนอยางเปนธรรม และดําเนินงาน
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ดวยความถี่ถวนรอบคอบ คํานึงถึงเหตุผลและปจจัยแวดลอม ในดานการผลิตมีมาตรฐานรับรอง  
ดานคุณภาพ ไดแก มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ISO : 2000 With Design  มาตรฐานรับรอง
ยุโรป CE ดานพนักงานมีการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางเปนธรรม มีผลตอบแทนอ่ืนๆ เชน 
ทุนการศึกษาตอของพนักงาน ทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน มีกิจกรรมลดคาใชจาย เชน สนับสนุน
ใหพนักงานทําบัญชีรายรับ-รายจายครัวเรือน ใหรับประทานอาหารกลางวันฟรี ทํานาขาวชีวภาพ 
ปลูกผักปลอดสารพิษจากอางที่ไมไดมาตรฐาน เปนตน ดานคูคา (Supplier) มีการเอ้ือเฟอใหความ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางดี เชน รวมกันพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ มีความซื่อสัตยไมเห็นแกประโยชน
ตนฝายเดียว เปนตน ดานสังคมและสิ่งแวดลอมมีการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมในหลากหลายรูปแบบ 
เชน โครงการสรางสายใยรักบานเด็กออนรังสิต โครงการปนน้ําใจแดผูสูงวัยบานพักคนชรา (รังสิต) 
โครงการชวยเหลือชาวเขา เปนตน ซึ่งสอดคลองกับวอลตัน (Walton,1974:12 อางถึงในธันยพัฒน 
พิรุณโปรย, 2554:15) ไดกลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ลักษณะการทํางานที่ตอบสนอง
ตอความตองการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะ แนวทางความเปนบุคคล 
สภาพตัวบุคคลหรือสังคมขององคกรที่ทําใหงานประสบความสําเร็จ 

     สมมติฐานที่ 2.3 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน  (β=0.18, p<0.05) 
เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะบริษัทมีการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการ 
มีภูมิคุมกันที่ดีในตนเองโดยมีการดําเนินงานอยางบูรณาการจนเกิดเปนภูมิคุมกันที่สามารถปองกัน
ผลกระทบจากภายนอก ทั้งในดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม มีหนวยงานตรวจสอบ
ภายในในการหาวิธีปองกันการร่ัวไหลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่ รวมทั้งกระตุนและสงเสริม  
ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด มีระบบการตรวจสอบจาก
ภายนอก ไดแก การตรวจสอบมาตรฐานการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2000 With Design และการ
ตรวจสอบผูตรวจสอบบัญชี มีการจัดต้ังหนวยงานเพ่ือบริหารจัดการดานความเสี่ยงโดยเฉพาะ เชน 
ขยายตลาดสงออกมากขึ้น กระจายความเส่ียงของตลาดในประเทศ ซื้อประกันทางดานตางๆ มีการ  
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา เปนตน วางแผนงานและงบประมาณดานการตลาด เพ่ือสราง 
Global Brand และยกระดับตราสินคาในตลาดโลก เปนการสรางภาพลักษณและมูลคาเพ่ิมใหกับ  
ตราสินคาจากประเทศไทย มีการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือคิดคนนวัตกรรมใหมๆ และมีการ
เลือกตลาดเปาหมาย (Targeting) ที่สะทอนความเปนเอกลักษณของตัวเอง รวมทั้งมีฟงกชั่นการ 
ใชงานที่ตอบสนองลักษณะการใชชีวิตในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับอนัญญา บวรสุนทรชัย (2547) ที่ได
ศึกษาเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบการใชแนวทางการบริหารแบบเศรษฐกิจพอเพียงและแบบเศรษฐกิจ
ทีเ่นนทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผลการศึกษา พบวา แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไมมีการ
เพ่ิมพูนจากการกูยืมภายนอก มีขนาดการผลิตที่เหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพในการบริหารจัดการ 
ผูประกอบการมีการเรียนรูดวยตนเองดวยการศึกษาคนควาขอมูลทางธุรกิจ มีการถายทอด
ประสบการณธุรกิจใหแกผูอ่ืน มีการบริหารงาน ใชทรัพยากรอยางเหมาะสม มีความพอประมาณ 
อยางมีเหตุผล ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานดวยความเสี่ยงต่ํา ธุรกิจเติบโตมั่นคงและยั่งยืน สวน
เศรษฐกิจที่เนนทุนจะมีการเพ่ิมทุนเพ่ือขยายธุรกิจ พ่ึงเทคโนโลยีและทรัพยากรจากตางประเทศ ทํา
ใหตนทุนสูง ผูประกอบการเรียนรูงานจากตางประเทศและนําเทคโนโลยีกลับมาใชในธุรกิจ ไมมีการ
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ถายทอดประสบการณใหแกประชาชน เนนแสวงหากําไรมากกวาชวยเหลือสังคม พ่ึงเทคโนโลยี 
ที่ทนัสมัย ไมสามารถควบคุมปจจัยความเสี่ยงไดเปนสวนใหญ  

     สมมติฐานที่ 2.4 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานเงื่อนไขความรู มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน (β=0.31, p<0.01) เหตุผลที่เปน
เชนนี้นาจะเปนเพราะบริษัทมีการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานเงื่อนไขความรู โดยมี
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองคกรอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมความรูและ
ทักษะตางๆ ของพนักงาน ทั้งในดานการฝกอบรมภายในและภายนอกองคกร มีการปรับเปลี่ยน
ตําแหนงหนาท่ีเพ่ือใหเรียนรูงานในหนาที่ใหมๆ มีการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ทําใหในปจจุบันบริษัท
เปนผูนําดาน Form, Design, Function มีการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกไดเขามาเรียนรู และเปน
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพฯ และภาคกลาง จากการดําเนินงานของบริษัทในการ
นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในเร่ืองที่กลาวมาขางตน สงผลใหพนักงานท่ีไดรับผล
จากการดําเนินงานโดยตรงในกิจกรรมตางๆ ของบริษัททําใหมีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคลองกับศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543: 109  อางถึงในสุรชาติ เปาวัลย, 2553: 3)  
ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตไววา “คุณภาพชีวิต” หมายถึง ชีวิตของบุคคลท่ีสามารถดํารงชีวิต
อยูรวมกับสังคมไดอยางเหมาะสมไมเปนภาระและไมกอใหเกิดปญหาแกสังคม เปนชีวิตที่สมบูรณ 
ทั้งรางกาย จิตใจ และสามารถดํารงชีวิตท่ีชอบธรรมสอดคลองกับสภาพแวดลอม และคานิยมสังคม 
ตลอดจนแสวงหาสิ่งที่ตนปรารถนาใหไดมาอยางถูกตองภายใตเคร่ืองมือและทรัพยากรท่ีมีอยู 

     สมมติฐานที่ 2.5 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ดานเงื่อนไขคุณธรรม มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน (β=0.21, p<0.05) เหตุผลที่เปน
เชนนี้นาจะเปนเพราะบริษัทมีการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานเงื่อนไขคุณธรรม โดย
จัดคูมือจรรยาบรรณของบริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด โดยมีหัวขอเกี่ยวกับการรักษากฎหมายและ
บรรทัดฐานของสังคม ความรับผิดชอบตอบุคคล ตอชื่อเสียงของบริษัท การใหความเคารพผูอ่ืน การ
ปฏิบัติตอคูคาทางธุรกิจ เปนตน และมีการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล คือ ใหความรักผูอ่ืน โดย
เปาหมายท่ีแทจริงขององคกร คือ ตองการใหสิ่งที่ดีที่สุดกับลูกคา พนักงาน คนในสังคม และ
สิ่งแวดลอม จากการดําเนินงานของบริษัทในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 
ในเรื่องที่กลาวมาขางตน สงผลใหพนักงานท่ีไดรับผลจากการดําเนินงานโดยตรงในกิจกรรมตางๆ ของ
บริษัททําใหมีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึงสอดคลองกับแฮคแมน และซูทส 
(Hackman and Suttle, 1974:14 อางถึงในธันยพัฒน พิรุณโปรย,  2554:14-15) กลาววา คุณภาพ
ชีวิตการทํางาน หมายถึง สิ่งท่ีตอบสนองความผาสุกและความพึงพอใจของผูปฏิบัติ งานทุกคน 
ในองคกร ไมวาจะเปนระดับคนงาน หัวหนางาน ผูบริหาร หรือเจาของบริษัท การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
นอกจากจะทําใหคนมีความพึงพอใจแลว ยังสงผลตอสภาพสังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ผลผลิต
ตางๆ และที่สําคัญคุณภาพชีวิตการทํางานจะนําไปสูความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันใน
องคกร ชวยใหอัตราการขาดงาน การลาออกและอุบัติเหตุนอยลง 

สมมติฐานที่ 3 ความสุขในการทํางาน  มีอิทธิพลทางบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ของพนักงานบริษัท บาธรูมดี ไซน จํากัด (β=0.95, p<0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 95 
เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะจากการท่ีบริษัทมีการดูแลพนักงานดวยวิธีการตางๆ ที่แสดงถึง
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ความใสใจในความเปนอยูของพนักงานอยางแทจริง เชน นอกเหนือจากการใหคาตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะมากกวาที่กฎหมายกําหนดเพ่ือใหพนักงานไมเดือดรอน นอกจากน้ี
บริษัทยังใหความสําคัญกับกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาและสรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงาน เชน 
กีฬาสี กิจกรรมนอกสถานท่ี เปนตน นอกจากน้ันอาจจะมีการประเมินความพึงพอใจในการทํางาน
ของพนักงานดวยการประชุมหรือแบบสอบถามเปนระยะๆ เพ่ือวิเคราะหความคิดเห็นของพนักงาน
และกําหนดเปนแนวทางในการดูแลพนักงานดานคาตอบแทนและสวัสดิการ รวมทั้งเมื่อมีขอขัดแยง
หรือขอเรียกรองใดๆ เกิดขึ้นก็สามารถหาแนวทางแกไขได จากการดําเนินงานของบริษัทในการนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในเรื่องที่กลาวมาขางตน สงผลใหพนักงานที่ไดรับผลจาก
การดําเนินงานโดยตรงในกิจกรรมตางๆ ของบริษัททําใหมีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปดวย 

สมมติฐานที่ 4 ความสุขในการทํางาน มีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด (β=0.62, p<0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปน
รอยละ 35 เหตุผลที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะผูบริหารมีการปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมกัน ให
ความเปนกันเองและปฏิบัติตอพนักงานเสมือนเปนสมาชิกในครอบครัว ชวยลดชองวางระหวาง
ผูบริหารกับพนักงาน เปนการซื้อใจหรือใหไดใจของพนักงาน นอกจากจะดูแลเอาใจใสพนักงานมิใช
เฉพาะดานที่เกี่ยวกับงาน แตอาจจะรวมไปถึงเร่ืองสวนตัวที่ทําใหกระทบการทํางานได เชน หาก
พนักงานเดือดรอนประการใดผูบริหารและบริษัทจะยื่นมือเขามาชวยเหลือเสมอ เชน หากพนักงานมี
หนี้สินซึ่งทําใหไมสบายใจ ผูบริหารและองคกรสามารถหาแนวทางหารายไดเพ่ิมเติมใหแกพนักงาน 
เชน จัดที่ดินใหพนักงานปลูกผักสวนครัวลดคาใชจาย จัดอบรมดานตางๆ เพ่ือนําทักษะมาหารายได
เสริม การดูแลเอาใจใสยังครอบคลุมไปถึงสมาชิกในครอบครัวของพนักงานดวย ดังนั้นเมื่อพนักงาน
เห็นวาผูบริหารและองคกรเอาใจใสอยางจริงใจแลว พนักงานจะทํางานไดอยางไรกังวล เกิดความ
จงรักภักดีและผูกพันตอองคกร ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่น มีประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 

สมมติฐานที่ 5 คุณภาพชีวิตการทํางาน มีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด (β=0.64, p<0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปน
รอยละ 35 เหตุผลที่เปนเชนน้ีนาจะเปนเพราะการดูแลพนักงานในองคกรอยางจริงใจจะเกิดขึ้น 
เมื่อผูบริหารและองคกรตระหนักวาการบริหารคนสําคัญกวาการบริหารงาน งานใดๆ จะประสบ
ความสําเร็จไดผูบริหารตองบริหารคนใหมีประสิทธิภาพ พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเร่ิมจากการ
ดูแลจิตใจของพนักงานใหมีความสุข มีแรงจูงใจในการทํางาน มีความรูสึกรวมที่จะทํางานใหบรรลุ
เปาหมาย เชน หากองคกรตั้งเปาการดําเนินการวาตองทํากําไรเพ่ิมขึ้นมากกวาปที่ผานมา และ
พยายามผลักดันใหทุกคนทํางานหนักเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโดยไมสนใจวา พนักงานจะรูสึกอยางไร
หรือจะทําไดหรือไม และไมฟงความคิดเห็นของพนักงาน ก็จะทําใหพนักงานมีขวัญและแรงจูงใจต่ํา  
จนไมสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได แตไมไดหมายความวาองคกรไมควรตั้งเปาสูง องคกร
สามารถกําหนดเปาหมายการทํางานที่สูงได แตการบริหารคนที่มีประสิทธิภาพและการสรางขวัญ
กําลังใจ และแรงจูงใจในการทํางานตองมากอน ซึ่งก็จะทํางานใหการทํางานบรรลุเปาหมายไดไมยาก 
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ประโยชนจากการวิจัย 
 1. ประโยชนดานการจัดการ 

1.1 ผลการวิจัยน้ีผูบริหารสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการสงเสริมการทํางานของ
พนักงานใหมีความสุขยิ่งขึ้น มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และทําใหเกิดประสิทธิผลท้ังของพนักงานและองคกร 
ทั้งนี้เนื่องจากการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตดานความพอประมาณ 
ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง ดานเงื่อนไขความรู และดานเงื่อนไขคุณธรรมมี
อิทธิพลตอความสุขในการทํางาน และคุณภาพชีวิตการทํางาน 

1.2 การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกสามารถเขาเยี่ยมชมโรงงาน เนื่องจากบริษัทบาธรูม 
ดีไซน จํากัดเปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงโดยเปนตัวอยางสําหรับภาคธุรกิจอ่ืนๆ ในการนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตและปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตลอดจนพัฒนาธุรกิจ ซึ่ งเปน
การเผยแพรแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รวมทั้ง
ทําใหลูกคาหรือผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นตอองคกร เกิดความเชื่อมั่นกับกระบวนการผลิตที่ได
มาตรฐานและมีนวัตกรรม สงผลตอความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑและสามารถจูงใจ สรางโอกาสให
ลูกคาผูบริโภคตัดสินใจในการซื้อไดเร็วขึ้น 

1.3 เพ่ือสงเสริมและยกยองภาคธุรกิจในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตจนประสบผลสําเร็จ 

2. ประโยชนดานทฤษฎี 
2.1 จากการศึกษา การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประยุกตใชปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ผูวิจัยจึงไดสรางกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยขึ้นดังภาพท่ี 1 เมื่อไดทําการศึกษาและวิเคราะห
ผลการศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ท่ีมี
ตอความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางานและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทบาธรูม ดีไซน จํากัด” ผลการศึกษาพบวากรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีสรางขึ้นกอใหเกิดการ
เชื่อมโยงบูรณาการระหวางการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงผลใหพนักงานเกิดความ
พึงพอใจ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และทําใหมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไดในที่สุด 

2.2 จากการศึกษาในคร้ังนี้ เปนการศึกษาในเชิงสาเหตุ โดยหาปจจัยผลของการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีตอความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งเนนการทบทวนทฤษฎีจากการศึกษาในเชิงสังคมระดับของคนใน
สังคมมาศึกษาในระดับบุคคลในองคกร แลวมาศึกษาในเชิงสาเหตุ (Causal Research) เพ่ือหาผล
ของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
1. จากผลการศึกษาเม่ือพนักงานมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ

ดําเนินชีวิตแลว สงผลใหมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และทําใหมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไดนั้น 
โดยในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
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ของพนักงานในภาคเอกชน ซึ่งการศึกษาวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางพนักงาน
ของบริษัทเอกชนกับพนักงานของรัฐ 

2. การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาในเชิงปริมาณ ในการศึกษาวิจัยในอนาคตจึงควรศึกษา
เชิงคุณภาพเร่ืองของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการดําเนินชีวิตตางๆ
เพ่ิมเติม 

3. ควรศึกษาแบบเดียวกับการศึกษาในคร้ังนี้ แตไปหาในเชิงสาเหตุของการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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121  หมู 5  ตําบลสามพราน         
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 

                                                                              เมษายน  2557 
 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
เรียน ทานผูตอบแบบสอบถาม  

เนื่องดวยดิฉัน  นางสาวแสงเพ็ญ  คุณภัทรสกุล  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังดําเนินการศึกษาเพ่ือ
เสนอเปนวิทยานิพนธเรื่อง  “อิทธิพลของการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตของ
พนักงานท่ีมีผลตอความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบาธรูมดีไซน จํากัด”  โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน   เจษฎาลักษณ  เปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธนี้ ซึ่งการทําการคนควาวิทยานิพนธดังกลาวจําเปนตองไดรับขอมูลจาก
ทาน ตามรายละเอียดในแบบสอบถามน้ี 

จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม   เพ่ือประโยชนทาง
การศึกษาตอไป  ขอใหทานอานคําชี้แจงในการตอบแบบสอบถามในแตละสวนโดยละเอียด  และ
โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ  โดยแสดงความคิดเห็นที่ตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด เพ่ือให
ไดคําตอบท่ีสมบูรณ  อันจะเปนประโยชนในการวิเคราะหผลการศึกษา  คําตอบที่ไดไมมีถูกหรือผิด  
และดิฉันขอรับรอบวาจะเก็บรักษาขอมูลในการตอบแบบสอบถามของทานไวเปนความลับ  
ผลการวิจัยจะนําเสนอในลักษณะภาพรวม จึงไมเกิดผลกระทบตอการปฎิบัติงานของทานแตประการ
ใด 

ดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี  และขอขอบพระคุณ
เปนอยางสูงมา  ณ  โอกาสน้ี 
 
 
 
 
 

                                           ขอแสดงความนับถือ 
                                            นางสาวแสงเพ็ญ  คุณภัทรสกุล 

                                       นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
                                             คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                                          โทร 092-2692462 หรอื 02-4478500-6 ตอ 227 
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สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล                                
 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน (       ) หนาขอความท่ีเปนจริงเกี่ยวกับตัวทานมากที่สุด 
1. เพศ 

    (     ) ชาย (     ) หญิง 
2.  อายุ 

  (     ) นอยกวา 21 ป   (     ) 21 – 35 ป   
  (     ) 36 – 50 ป   (     ) 51 ปขึ้นไป  

3.   ระดับการศึกษา 
  (     ) มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา  (     ) ปวช./ปวส. 
  (     ) ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  (     ) สูงกวาปริญญาตรี 

4.  สถานภาพสมรส 
  (     ) โสด    (     ) สมรส  
  (     ) หมาย/หยาราง      

5.  รายได 
  (     ) ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท (     ) 10.001 – 20,000 บาท 
  (     ) 20,001 – 30,000 บาท  (     ) มากกวา 30,000 บาท 

6. ระยะเวลาท่ีทานทํางานรวมกับบริษัทบาธรูมดีไซน จํากัด 
  (     ) ต่ํากวา 1 ป   (     ) 1 – 5 ป 
  (     ) 6 – 10 ป   (     ) มากกวา 10 ปขึ้นไป 

7. ฝายที่ทานปฎิบัติงาน 
(     )  ฝายบัญชีการเงิน/เลขา/CSR 

 (      )  ฝายสารสนเทศ/พัฒนาองคกร 
(      )  ฝายคลังสินคา 
(      )  ฝายวางแผนการผลิต/จัดซื้อ 
(      )  ฝายผลิต/ตรวจสอบ/จัดสง 
(      )  ฝายซอม/บริการ 
(      )  ฝายเทคนิค 
(      )  ฝายออกแบบ/วิจัยและพัฒนา 
(      )  ฝายจัดแสดง/ขาย/ตลาด 
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สวนที่ 2  แบบสอบถามเรื่องการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
คําชี้แจง  แตละขอตอไปนี้เปนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตที่ 
            เกี่ยวกับทานขอใหทานพิจารณาวามีความเปนจริงในระดับใดแลวทําเคร่ืองหมาย ลง 
            ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว 

1 นอยที่สุด   หมายถึง มีการนําความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในระดับนอยที่สุด 
2   นอย        หมายถึง มีการนําความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในระดับนอย 
3   ปานกลาง  หมายถึง มีการนําความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในระดับปานกลาง 
4   มาก         หมายถึง มีการนําความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในระดับมาก 
5   มากท่ีสุด   หมายถึง มีการนําความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในระดับมากท่ีสุด 

   

ขอ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดําเนินชีวิต 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

 
1. 

ดานความพอประมาณ 
ทานสามารถนํารายไดหลักมาใชจายในการดํารงชีวิต
ไดตามอัตภาพ 

     

2. ทานซือ้เคร่ืองใชสวนตัวในราคาที่เหมาะสมกับรายได 
 

     

3. ทานใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาเกิดประโยชน
สูงสุด 

     

4. ทานพอใจในการใชชีวิตอยางเรียบงายไมฟุงเฟอ 
 

     

 
5. 

ดานความมีเหตุผล 
ทานใชชีวิตโดยลุมหลงอบายมุข 

     

6. ทานมีการวางแผนการใชจายเงินอยางรอบคอบ      
7. ทานคิดไตรตรองกอนใชจายเพ่ือซื้อสินคาโดยคํานึงถึง

ความคุมคา และประโยชนของสินคานั้น 
     

8. ทานไมมีหนี้สินที่เกินความสามารถท่ีจะจายได 
 

     

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนที่ 2 (ตอ) 

ขอ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดําเนินชีวิต 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

 
9. 

ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง 
ทานใหความสําคัญตอการสรางความอบอุนใน
ครอบครัวเพ่ือใหเกิดระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิต 

     

10. ทานมีการออมเงินไวใชจายยามฉุกเฉิน 
 

     

11. ทานพยายามฝกอาชีพเสริม/ฝกทักษะการประกอบ
อาชีพใหมๆ ใหมีประสิทธิภาพนอกจากอาชีพหลัก 

     

12. ทานมีการใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพ่ือเพ่ิมรายได 
 

     

 
13. 

เงื่อนไขความรู 
ทานสนใจฟ ง  ดู  อานข าวทุกด านเ พ่ือให รอบรู
สาระประโยชนตางๆ 

     

14. ท า น สน ใ จ ที่ จ ะ เ ข า อบ ร ม  ใ ห ไ ด ค ว า ม รู แ ล ะ
ประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาอาชีพ 

     

15. ท านสนใจอ านหนังสื อ  เอกสารต างๆ  รวมถึ ง
เทคโนโลยีใหมๆ ที่จะนํามาเปนประโยชนได 

     

16. ทานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากเพ่ือน
หรือผูรู 

     

 
17. 

เงื่อนไขคุณธรรม 
ทานมักจะใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกเพ่ือนรวมงาน 
เพ่ือนบานตามโอกาสอันควร 

     

18. ทานมักจะสละกําลังกายและกําลังทรัพยในกิจกรรม
ตางๆ ตามโอกาสอันควร 

     

19. ทานมีความมุงมั่นและมีความอดทนในการทํางานให
สําเร็จดวยความเพียรพยายามอยูเสมอ 

     

20. ทานไมคิดหาประโยชนใสตัวโดยการเบียดเบียนผูอื่น 
 

     

 
 
 

   ส
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สวนที่ 3 แบบสอบถามความสุขในการทํางาน  
คําชี้แจง  แตละขอตอไปน้ีกลาวถึงความสุขในการทํางานที่เกี่ยวของกับตัวทาน  ขอใหทานพิจารณา 
            วาทานมีความเปนจริงในระดับใด  แลวทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับระดับความ 
             คิดเห็นของทานเพียงชองเดียว 
  5  หมายถึง มีความสุขในการทํางานในระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง มีความสุขในการทํางานในระดับมาก 
  3  หมายถึง มีความสุขในการทํางานในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง มีความสุขในการทํางานในระดับนอย 
  1  หมายถึง มีความสุขในการทํางานในระดับนอยที่สุด 
 

ขอ ความสุขในการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. ทานและเพ่ือนรวมงานมีการพูดคุยกันอยางเปนมิตรใน
ระหวางการทํางาน 

     

2. ทานมีความสุขเสมอที่ ไดทํางานในหนาที่ที่ ไดรับ
มอบหมายในปจจุบัน 

     

3. ทานไมเคยคิดที่จะลาออกจากงานหรือเปล่ียนสถานท่ี
ทํางาน 

     

4. ทานคิดวาบุคลากรในหนวยงานรักและผูกพันกันเปน
อยางดี 

     

5. ทานคิดวางานที่ทํา ทําใหทานรูสึกมีคุณคาในชีวิต 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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สวนที่ 4  แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน  
คําชี้แจง  แตละขอตอไปน้ีกลาวถึงคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเก่ียวของกับตัวทาน  ขอใหทาน 
            พิจารณาวาทานมีความเปนจริงในระดับใด  แลวทําเคร่ืองหมาย ลงในชองที่ตรงกับ 
            ระดับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว 
  5  หมายถึง มีคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง มคีุณภาพชีวิตการทํางานในระดับมาก 
  3  หมายถึง มคีุณภาพชีวิตการทํางานในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง มคีุณภาพชีวิตการทํางานในระดับนอย 
  1  หมายถึง มคีุณภาพชีวิตการทํางานในระดับนอยที่สุด 
 

ขอ คุณภาพชีวิตการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. คาตอบแทนท่ีทานไดรับเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีทํา
ในปจจุบัน 

     

2. คาตอบแทนที่ทานไดรับยุติธรรมเมื่อเทียบกับงานที่
ใกลเคียงกัน 

     

3. ทานไดรับการฝกอบรมเพ่ิมความรูและทักษะในสาย
งาน 

     

4. ทานรูสึกมีความม่ันคงในการทํางานกับองคกรที่ทาน
ปฏิบัติ 

     

5. ทานไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานจากเพ่ือน
รวมงานเปนอยางดี 
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สวนที่ 5  แบบสอบถามประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
คําชี้แจง  แตละขอตอไปน้ีกลาวถึงประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับตัวทาน  ขอใหทาน 
              พิจารณาวาทานมีความเปนจริงในระดับใด  แลวทําเคร่ืองหมาย ลงในชองที่ตรงกับ 
              ระดับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว 
  5  หมายถึง มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในระดับมาก 
  3  หมายถึง มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในระดับนอย 
  1  หมายถึง มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในระดับนอยที่สุด 
 

ขอ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. ทานเขาใจวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ของทานเปนอยางดี 
จึงสามารถทํางานไดอยางราบรื่น  
 

     

2. ทานไดใชความรูที่หลากหลายมาประยุกตในการ
ปฏิบัติงานใหสัมฤทธ์ิผล 
 

     

3. เมื่อทานไดรับมอบหมายใหปฎิบัติงาน  ทานทําไดและ
ทําไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

     

4. ทานมักปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทํางาน เพ่ือชวยลด
ระยะเวลาในการทํางานและลดการใชทรัพยากรของ
องคกร 

     

5. เมื่อเกิดปญหาระหวางการทํางาน ทานสามารถแกไข
ไดอยางถูกตองตรงประเด็น  ทําใหงานออกมามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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