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บทคัดย่อ

	 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ	1)	ศกึษาระดบัคณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของบคุลากร	

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	2)	ศกึษาแนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตในการปฏิบตังิานของ

บคุลากร	ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีคื้อ	บคุลากรท่ีเป็น

ข้าราชการ	ระดบันายทหารชัน้ประทวน	โรงเรียนการบนิ	อ�าเภอก�าแพงแสน	จงัหวดันครปฐม	จ�านวน	

143	คน	 โดยสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ภมิู	 เคร่ืองมือท่ีใช้คือ	 แบบสอบถาม	การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ 

คา่ร้อยละ	คา่เฉลี่ย	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา

	 ผลการวิจยัพบวา่	 1)	 ระดบัคณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของบคุลากรตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 โดยเรียงจากมาก

ไปหาน้อย	ดงันี	้ ด้านความพอประมาณ	 ด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี	 ด้านคณุธรรม	 ด้านความมีเหตผุล	 

ด้านความรู้	 ตามล�าดบั	 2)	 แนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของบคุลากรตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ควรจัดอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างอาชีพเสริมให้กับบุคลากร 

ในการน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�าเนินชีวิตเพ่ือให้เกิดประโยชน์อนัสงูสดุ	 

ควรลดการใช้จ่ายเงินกู้นอกระบบในเร่ืองค่าใช้จ่ายส่วนตวัท่ีไม่จ�าเป็น	ควรวางแผนเร่ืองรายรับและ 

รายจา่ยภายในครอบครัว	ควรจดัท�าบญัชีรายรับและรายจา่ย	ควรศกึษาค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพ

เสริม	โดยเข้าร่วมกิจกรรมของสงัคมอยา่งสม�่าเสมอ	เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนัในการท�างาน

เป็นประจ�าเพ่ือก่อเกิดประโยชน์สงูสดุทัง้ตอ่บคุลากร	องค์กร	และสงัคมตอ่ไป

ค�าส�าคัญ: คณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โรงเรียนการบิน	 

	 		 อ�าเภอก�าแพงแสน	จงัหวดันครปฐม
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ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	research	were	to	study:	1)	the	quality	of	life	in	work	operation 

of	 personnel	 according	 to	 Sufficiency	 Economy	 Philosophy;	 and	 2)	 the	 development	 

guidelines for quality of life in work operation of personnel according to Sufficiency Economy  

Philosophy.	 The	 sample	was	 143	 non-commissioned	officers	 in	 Flying	 Training	School,	 

Kamphaeng	Saen	District,	Nakhon	Pathom	Province,	derived	by	stratified	random	sampling.	

The	 research	 instrument	was	a	questionnaire.	The	data	were	analyzed	with	percentage,	

mean,	standard	deviation,	and	content	analysis.

	 The	research	findings	showed	that:	1)	overall,	 the	quality	of	 life	 in	work	operation 

of	 personnel	 according	 to	 Sufficiency	 Economy	Philosophy	was	 at	 a	 high	 level.	When	 

considering	 each	 aspect,	 the	 aspects	were,	 in	 the	 descending	 order,	modesty,	 good	 

immunity,	moral,	 rationality,	 and	 knowledge,	 respectively.	 2)	 The	guidelines	 to	 develop	

personnel’s	quality	of	life	in	work	operation	according	to	Sufficiency	Economy	Philosophy	

were training and encouraging the personnel to have supplementary work based on the  

application	of	Sufficiency	Economy	Philosophy	in	living	for	utmost	benefits;	reducing	unofficial	

loans	from	unnecessary	expenses,	planning	family	income	and	expense,	preparing	income	

and	expense	account,	studying	and	searching	for	knowledge	about	supplementary	work,	and	

participating in social activities regularly to strengthen work relationships for utmost benefits 

of	individuals,	organization	and	society.

Keywords:	quality	of	 life	 in	work	operation	according	 to	Sufficiency	Economy	Philosophy,	 

	 		 Flying	Training	School,	Kamphaeng	Saen	District,	Nakhon	Pathom	Province

บทน�า
	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นหลกัปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 

ทรงมีพระราชด�ารัสชีแ้นะแนวทางการด�ารงชีวิตและปฏิบตัตินให้แก่ประชาชนทกุระดบั	ตัง้แตค่รอบครัว	

ชมุชน	จนถงึระดบัประเทศ	ทัง้ในการด�ารงชีวิตประจ�าวนั	 การพฒันาตนเอง	และการบริหารประเทศ	 

ให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง	 เน้นการพฒันาพืน้ฐานทางจิตใจเป็นหลกั	 (สรุยทุธ์	 จลุานนท์,	 2549)	 

โดยมีหลกัในการด�าเนินชีวิตและภมิูคุ้มกนั	หลกัการท่ีส�าคญัท่ีทรงเน้นคือ	การพึง่พาตนเอง	ความร่วมมือ 

ในชมุชนและสงัคม	 ซึ่งตัง้อยู่บนแนวคิดพืน้ฐานสามประการ	 คือ	 ความพอเพียง	 ความสมดลุ	 และ 

ความยัง่ยืน	 เพ่ือให้สามารถน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ�า

วนัท่ีเน้นความพอประมาณ	ความมีเหตผุล	ความมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี	 และบรูณาการกบัวิธีการท�างานได้
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อย่างเหมาะสม	หากประชาชนสามารถปฏิบตัิตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้	 ก็จะท�าให้

การด�าเนินชีวิตเกิดความสมดลุน�ามาซึ่งความเป็นอยู่ท่ีดีส่งผลต่อการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีอย่างยัง่ยืน 

ตอ่ไป	(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ,	2546)

	 ในปัจจบุนักระแสเศรษฐกิจพอเพียงเป็นท่ีรู้จกัและเผยแพร่ไปยงัองค์กรตา่ง	ๆ 	ทัง้ภาคราชการ

ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	ตา่งสนใจและน้อมน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ขบัเคลือ่น

กลไกการท�างานขององค์กรเพ่ิมมากขึน้	 ฉะนัน้การน�าหลกัปรัชญาดงักล่าวมาพฒันาคณุภาพชีวิต

ของบคุลากรในองค์กรให้มีความสมบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย	 จิตใจ	และสติปัญญา	 เพ่ือให้สามารถด�ารง

สถานภาพด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	และการเมือง	สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและคา่นิยมในสงัคม	ควบคู่

กบัเพ่ิมความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงปัญหาท่ีซบัซ้อนได้จนสามารถยกระดบั

เป็นคณุภาพชีวิตท่ีดี	รู้จกัการเรียนรู้ท่ีจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหมอ่ยา่งยัง่ยืน	โดยไมเ่ป็นภาระหรือก่อให้

เกิดปัญหากบัสงัคมแตอ่ยา่งใด	การประยกุต์ใช้หลกัการนีย้อ่มสง่ผลท�าให้คณุภาพชีวิตของประชาชน 

โดยรวมดีย่ิงขึน้	 จะเห็นได้จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชาติได้ก�าหนดแนวทางการพฒันา

ประเทศให้ความส�าคญักบั	 “การพฒันาคณุภาพชีวิต”เป็นเป้าหมายสงูสดุ	 ยทุธศาสตร์ทกุด้านจึงมุ่ง

ไปสูก่ารมีคณุภาพชีวิตท่ีดีเป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่	 จ�าเป็นตอ่ประชาชนและสงัคมภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์	 

ดงันัน้	การสง่เสริมคณุภาพชีวิตท่ีดีและยัง่ยืนควรเร่ิมจากระดบัตนเอง	ครอบครัว	และองค์กร	โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงในระดบัองค์กร	 การพฒันาคณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงาน	 (quality	 of	work	 life)	 ถือเป็น 

สว่นส�าคญัท่ีช่วยผลกัดนัให้เกิดการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีของสงัคมโดยรวม	ซึง่แตล่ะองค์กรควรให้ 

ความส�าคญัในส่วนนี	้ โดยเฉพาะบุคลากรภาครัฐซึ่งก็คือข้าราชการทหาร	ผู้ มีบทบาทส�าคญัย่ิงต่อ

การพฒันาประเทศและเป็นทรัพยากรทางสงัคมท่ีมีคณุคา่อยา่งย่ิง	 สมควรท่ีจะมีสขุภาวะท่ีเหมาะสม 

ทัง้ทางกาย	อารมณ์	 จิตวิญญาณและสงัคม	 (กองสวสัดิการแรงงาน,	 2547:	 18)	 เน่ืองจากคณุภาพ

ชีวิตการท�างานมีผลต่อตวัผู้ปฏิบตัิงาน	 ต่องาน	 และต่อองค์กรหลายประการ	 ด้านการให้บริการแก่

ประชาชน	หากบคุลากรมีคณุภาพชีวิตท่ีดีแล้วก็จะก่อให้เกิดความพงึพอใจในงาน	มีขวญัและก�าลงัใจ 

ในการปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มท่ี	 มีความภาคภมิูใจในองค์กร	 สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยผลกัดนัให้พฤติกรรม 

การให้บริการประชาชนด�าเนินไปได้ด้วยดีอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดความคุ้มคา่	(สเุมธ	ตนัตเิวชกลุ,	

2549)	นอกจากจะท�าให้ผู้ รับบริการเกิดความรู้สกึท่ีดีแล้ว	ยงัชว่ยสง่เสริมสขุภาพจิตท่ีดี	และการปรับปรุง

ศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน	และสง่เสริมให้องค์กรได้ผลผลติและบริการท่ีดีทัง้เชิงคณุภาพและปริมาณ	

(ทิพวรรณ	ศริิคณู,	2542:	18)	จากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ	การเมือง	และ

สงัคม	รวมทัง้เทคโนโลยีใหม	่ๆ 	ในปัจจบุนัมีอิทธิพลตอ่ประสทิธิภาพการปฏิบตังิานของบคุลากร	ท�าให้

เกิดปัญหาขาดความมัน่คงทางการเงิน	ขาดความเช่ือมัน่ในองค์กร	ขาดความสนใจในงาน	และขาดขวญั

และแรงจงูใจซึง่บัน่ทอนสภาพจิตใจ	สง่ผลกระทบตอ่ระบบการท�างาน	ได้แก่	การขาดงาน	การลาออก	

และการเกิดอบุตัิเหต	ุ ฯลฯ	 ปัญหาเหลา่นีล้้วนแล้วแตเ่ป็นผลสืบเน่ืองมาจากคณุภาพชีวิตการท�างาน 

ท่ีไมดี่	 ในทางกลบักนั	หากสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดี	ท�าให้บคุลากรเกิดความพงึพอใจในการท�างานของ
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ตนเองเสยีก่อน	เม่ือมีความสขุในการท�างานก็จะสร้างคณุคา่ในชีวิตให้แก่ผู้ อ่ืนและสงัคม	มีสมัพนัธภาพ

ท่ีดีตอ่เพ่ือนร่วมงาน	ใสใ่จในผลของงานท่ีเกิดขึน้กบัองค์กร	การน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานนัน้จะส่งผลต่อคณุภาพชีวิตของบุคลากรอย่างมาก	 นอกจาก

บคุลากรต้องตัง้อยู่บนความพอประมาณ	 ได้แก่	 เรียบง่าย	ประหยดั	 การท�าอะไรท่ีพอเหมาะพอควร	

สมดุลกับอตัภาพ	 ศกัยภาพของตนและสภาวะแวดล้อม	 การมีเหตุผลคือ	 การคิด	 ฟัง	 และปฏิบตั	ิ 

ต้องใช้หลักความรู้ในการท�างานแล้ว	 ต้องมีการวางแผนงานอย่างระมัดระวัง	 ใช้หลักวิชาการ 

ชว่ยสนบัสนนุอยา่ใช้ความรู้สกึและอารมณ์ในการท�างาน	การท�างานแตล่ะขัน้ตอนต้องมีแผนกลยทุธ์

เพ่ือท�าให้งานท่ีท�านัน้เกิดประโยชน์สงูสดุและมองภาพรวม	ทกุคนต้องมีสว่นร่วม	 มีการประสานงาน 

และการบูรณาการปรับวิธีการท�างานให้เหมาะสม	 หากปฏิบัติตามหลักปรัชญาก็จะท�าให้ชีวิต 

การท�างานเกิดความสมดลุน�ามาซึ่งความเป็นอยู่ท่ีดี	 มีความสขุ	 และมีคณุภาพชีวิตท่ีดีและยัง่ยืน 

ตอ่ไป	(สเุมธ	ตนัติเวชกลุ,	2552)	

	 โรงเรียนการบินเป็นหน่วยงานราชการท่ีขึน้ตรงกับกองทัพอากาศ	 สังกัดกองบัญชาการ 

ยทุธทางอากาศ	สถาปนาเม่ือวนัท่ี	12	ธนัวาคม	พ.ศ.	2512	ท่ีตัง้อยูต่�าบลกระตีบ	อ�าเภอก�าแพงแสน	

จังหวดันครปฐม	 เป็นสถาบนัผลิตนักบินประจ�าการกองทัพอากาศและกองทัพเรือ	 ประกอบด้วย 

ข้าราชการระดับนายทหารท่ีปฏิบัติงานในแผนกต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 แผนกก�าลังพล	 แผนกการเงิน	 

แผนกธุรการ	 แผนกกิจการพลเรือน	 แผนกงบประมาณ	 และกองพนัทหารอากาศ	 ซึ่งเป็นก�าลงัพล 

ท่ีส�าคญัในการขบัเคลื่อนภารกิจของกองทพัให้บรรลเุป้าหมายภายใต้สถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ภายใต้ 

การดูแลของพลอากาศตรี	 สวุรรณ	 ข�าทอง	 ผู้บญัชาการโรงเรียนการบินคนปัจจุบนั	 ได้มีนโยบาย 

ส่งเสริมให้บุคลากรน้อมน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการด�าเนินชีวิตและ 

บรูณาการความรู้ในการท�างาน	 เพ่ือให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์	 และพนัธกิจหลกัของโรงเรียนการบิน	 

ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีความเสี่ยงและความรับผิดชอบสงู	 (โรงเรียนการบิน,	 2559)	 จากการส�ารวจ

ข้อมลูพืน้ฐานของโรงเรียนการบนิและจากการสมัภาษณ์ก�าลงัพลบางสว่น	(อรรถพล	วงษ์พรม,	2560:	

สมัภาษณ์)	พบวา่	 ข้าราชการทหารระดบัชัน้ประทวนสว่นใหญ่ประสบปัญหาการท�างานท่ีขาดทกัษะ 

ในการวิเคราะห์ผลท่ีจะเกิดขึน้หรือภยัท่ีจะคกุคาม	 ไม่สามารถน�าความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการและ 

วิชาชีพท่ีเก่ียวข้องมาเช่ือมโยงประกอบการตดัสินใจและการวางแผนไว้ล่วงหน้าได้	 ไม่มีการเตรียม 

ความพร้อมในการปรับตัว	 ขาดความระมัดระวังในขัน้การปฏิบัติ	 ด�าเนินงานโดยปราศจาก 

ความตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะตามมา	 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ค�านึงถึงปัจจัยแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง 

อย่างมีเหตผุล	 ด้วยวิธีคิดและวิถีปฏิบตัิท่ีไม่สมดลุนีน้�าไปสู่การด�าเนินชีวิตท่ีไร้หลกัการด�ารงตนท่ีดี	 

ใช้จ่ายเกินฐานะและเงินเดือน	 ไม่คาดการณ์ถึงแนวโน้มสถานภาพในอนาคต	 ขาดประสบการณ์ 

ในการเรียนรู้ต้นแบบท่ีดีในการปฏิบตัิงาน	ประกอบกบัมีความรู้และความเข้าใจในการใช้ประยกุต์ 

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการท�างานไม่เพียงพอ	 ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดอุปสรรค 

ต่อการรับใช้ประเทศชาติ	 จึงจ�าเป็นต้องศึกษาหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือเสริมสร้าง 
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ศักยภาพพืน้ฐานทางร่างกาย	 จิตใจ	 และสังคม	 ให้มีความสมดุลและพร้อมรับต่อสภาพ 

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วและทนัต่อการณ์	 ด้วยเหตผุลข้างต้น	 ผู้ วิจยัจึงสนใจศึกษา

แนวทางการยกระดบัคุณภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของบุคลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 เพ่ือส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ียัง่ยืนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ

บคุลากรอยา่งเป็นรูปธรรมตอ่ไป	

วัตถุประสงค์
	 1.	เพ่ือศกึษาระดบัคณุภาพชีวิตในการปฏิบตังิานของบคุลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

	 2.	เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตในการปฏิบตังิานของบคุลากรตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

กรอบแนวคดิและงานวจิยัที่เก่ียวข้อง
	 คณุภาพชีวิตเป็นเคร่ืองมือก�าหนดเป้าหมายการท�างานของบุคลากรร่วมกันให้สอดคล้อง

กับทิศทางเป้าหมายขององค์กร	 รวมทัง้เสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ ปฏิบัติงานในการผลักดัน 

ผลการปฏิบตัิงานให้ดีย่ิงขึน้ด้วย	 ตวัชีว้ดัคณุภาพชีวิตจึงเป็นเกณฑ์ส�าคญัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

ของบุคลากร	 มีนักวิชาการให้นิยาม	 “คุณภาพชีวิต”	 ไว้มากมายทัง้ความหมายกว้างและแคบ	 

คณุภาพชีวิตในความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงนีคื้อ	 ความพงึพอใจในความเป็นอยู่ท่ีดี	 มีสขุภาพกายดี	 

มีสขุภาพจิตดี	 มีอาหารการกินดี	 มีสิง่ของหรือเงินใช้ตามความจ�าเป็นอยูใ่นสงัคมและสิง่แวดล้อมท่ีดี	 

และมีความสุข	 หากมีองค์ประกอบท่ีกล่าวมานัน้ครบถ้วน	 นั่นก็แสดงว่ามีคุณภาพชีวิตท่ีดี	 

แต่ในความเป็นจริงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนัน้ไม่ได้ขึน้อยู่กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว	 

หากชีวิตในแต่ละด้านไม่เกิดความสมดุลก็ส่งผลต่อศักยภาพของบุคลากร	 เราจ�าเป็นต้องมอง 

ทุกอย่างเป็นองค์รวม	 ทุกด้านล้วนมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันและอาจส่งผลต่อกันได้	 ดังนัน้	 

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแบบพอเพียงตัง้อยู่บนทางสายกลางจึงมีความเก่ียวข้องและสมัพันธ์ 

กับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรอนัสอดคล้องกับการด�าเนินงานตามหลกัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในการวิจัยครัง้นี	้ คุณภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานจึงหมายถึง	 คุณลกัษณะ

การท�างานท่ีตอบสนองความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้ ปฏิบัติงานท่ีเ กิดจาก

การผสมผสานกันระหว่างการด�าเนินชีวิตกับการปฏิบัติงาน	 เพ่ือท�าให้เกิดความรู้สึกว่าชีวิต 

มีคุณค่ากับงานท่ีรับผิดชอบทัง้ทางด้านความคิดและการกระท�า	 และมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ 

พร้อมกนัไปด้วย	

	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(Sufficiency	Economy)	มีท่ีมาจากพระราชด�ารัสของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เป็นปรัชญาชีถ้ึงแนวทางการด�ารงชีวิตและปฏิบัติตน 
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ของประชาชนให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง	 เน้นการพฒันาพืน้ฐานทางจิตใจและการพึ่งพาตนเอง

เป็นหลกัการส�าคญั	 มีภูมิคุ้มกันในการด�าเนินชีวิตท่ีดี	 และมีความร่วมมือกันในชุมชนและองค์กร 

ซึ่งตัง้อยู่บนแนวคิดพืน้ฐานสามประการดงันี	้ ประการแรกคือ	 ความพอเพียง	 ความพอประมาณ	 

และมีเหตผุล	ประการท่ีสองคือ	ความสมดลุในการพฒันาอยา่งเป็นองค์รวม	และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู ่

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 และประการท่ีสามคือ	 ความยั่ง ยืนอย่างต่อเ น่ืองในทุกด้าน 

มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีสามารถป้องกันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

หรือวิกฤติไ ด้ 	 และการด�าเนินกิจกรรมท่ียึดหลักความพอดีซึ่งสอดคล้องกับหลักค�าสอน 

ในพระพุทธศาสนา	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 จึงน่าจะเป็นแนวทางท่ีเหมาะสม 

ส�าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร	 เ น่ืองจากมีคุณลักษณะท่ีส�าคัญ	 3	 ประการ	 ได้แก่	 

1)	 ความพอประมาณ	 หมายถึง	 การปฏิบัติงานท่ีมีความพอดี	 ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป	 

โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน	 2)	 ความมีเหตุผล	 หมายถึง	 การท�างานแบบมีหลักการ	 

รู้จกัตดัสินใจและพิจารณาอย่างมีเหตผุลและรอบคอบว่าความพอเพียงจะอยู่ท่ีระดบัใด	 3)	 การมี 

ภูมิคุ้ มกันในตัวท่ีดี	 หมายถึง	 การด�าเนินงานท่ีมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับผลกระทบและ 

การเปลี่ยนแปลงใด	 ๆ	 ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต	นอกจากนี	้ การปฏิบตัิหน้าท่ีได้ผลลพัธ์ท่ีดี	 จะต้องมี 

องค์ประกอบ	 2	 ประการ	 ได้แก่	 1)	 มีความรู้	 หมายถึง	 มีความรู้ในวิชาชีพและวิชาการต่าง	 ๆ	 

อย่างรอบด้าน	 และมีความรอบคอบในการน�าความรู้นัน้ไปปฏิบตัิ	 และ	 2)	 มีคุณธรรม	 หมายถึง	 

มีความซ่ือสตัย์สจุริต	ความเพียร	และใช้สตปัิญญาในการด�าเนินงาน	(อจัฉรา	นวจินดา,	2555)

	 เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นหลกัปรัชญาท่ีส�าคญัต่อการยกระดบัคณุภาพชีวิตในการท�างาน	

นอกจากจะท�าให้บคุลากรรู้จกัตนเอง	 มีการด�าเนินงานอยู่บนพืน้ฐานของการพึ่งตนเอง	 รู้จกัพฒันา

ความรู้ความสามารถด้วยการศึกษาหาความรู้และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อนเสมอโดยใช้สติ

ปัญญาและเหตผุลแล้ว	ตอ่จากนัน้จงึพึง่พาซึง่กนักบัเพ่ือนร่วมงาน	 รู้จกัใช้วิถีการท�างานท่ียดึเส้นทาง 

สายกลางแห่งความพอดี	 ทัง้ด้านจิตใจ	 ได้แก่	 เข้มแข็ง	 มีจิตส�านึกท่ีดี	 เอือ้อาทร	 ประนีประนอม	 

ค�านงึถงึผลประโยชน์สว่นรวม	ด้านสงัคม	ได้แก่	มีการชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั	ผนกึก�าลงัสร้างความเข้มแขง็ 

ให้แก่องค์กร	ผนวกกบัการด�าเนินวิถีชีวิตอยา่งพอเพียงโดยยดึทางสายกลาง	ไมก่ระท�าการใดเกินฐานะ 

และต�าแหนง่	โดยมีธรรมะเป็นเคร่ืองก�ากบัและหลกัการพึง่ตนเอง	และท่ีส�าคญัคือ	มีกระบวนการเรียนรู้ 

ท่ีเกิดจากฐานรากท่ีมัน่คงและแข็งแรง	 ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ	 ได้แก่	 ด�ารงชีวิตอย่างพอสมควร	พออยู ่

พอกินตามอตัภาพและฐานะของตนเองโดยเพ่ิมรายได้	 ลดรายจ่าย	 ด้านเทคโนโลยี	 ได้แก่	 รู้จกัใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให้สอดคล้องกบัความต้องการและพฒันาเทคโนโลยีจากภมิูปัญญาให้สอดคล้อง

เป็นประโยชน์ตอ่องค์กร	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	 ได้แก่	 รู้จกัใช้และจดัการทรัพยากร 

ท่ีมีอยูอ่ยา่งฉลาดและรอบคอบเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนสงูสดุ	 เพ่ือพฒันางานให้มัน่คงเป็นขัน้เป็นตอน	

จะเหน็ได้วา่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลกัการท่ีเช่ือมโยงกบัการปฏิบตังิานอนัน�าไปสูก่ารพฒันา

คณุภาพชีวิตในท่ีสดุ	 ซึ่งควรเร่ิมจากการสร้างพืน้ฐานความพอเพียงในจิตใจของบุคลากรเสียก่อน	 
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แล้วจงึคอ่ยเสริมสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจตามล�าดบั	 เพ่ือจะได้เกิดสมดลุด้านตา่ง	ๆ	

โดยด�าเนินการอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน	 (ส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร,	 2538)	 จงึอาจกลา่วสรุปได้วา่	 

การพฒันาคุณภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ	 การพฒันา

ศกัยภาพในการปฏิบตัิงานของบคุลากรโดยองค์รวมแบบสมดลุ	 โดยไม่มองเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง 

แต่เพียงอย่างเดียว	 แต่จะวิเคราะห์สภาพจิตใจ	และองค์ประกอบอ่ืนไปพร้อม	ๆ	 กนัด้วย	 เน่ืองจาก

บคุลากรเป็นทนุมนษุย์ท่ีต้องพฒันาอยา่งรอบด้านโดยใช้หลกับรูณาการและพึง่ตนเอง	ทัง้สติปัญญา

และคณุธรรมเป็นปัจจยัในการพฒันา	 ถ้าบคุลากรมีปัญหา	 ต้องเน้นการใช้ศกัยภาพ	หากบคุลากร 

มีความสามารถมากขึน้	องค์กรก็จะสามารถพฒันาได้ดีขึน้	เป้าหมายสดุท้ายของการพฒันาคณุภาพชีวิต

คือ	บคุลากรมีความเป็นอยูท่ี่ดี	มีความสขุ	ทัง้ร่างกาย	จิตใจ	สตปัิญญา	คณุธรรม	เศรษฐกิจ	สงัคม	และ 

สิง่แวดล้อมก็ต้องดีขึน้ไปด้วย	(ณรงค์	โชควฒันา,	2542:	16	-	17	อ้างถงึใน	รุ่งนภา	กีรกะจินดา,	2550:	9)

	 การศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบวา่	คณุภาพชีวิตมีความสมัพนัธ์กบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพการปฏิบตังิานของบคุลากร	ได้แก่	งานวิจยัของภทัราวิณี	กิจสนธ์ิ	และ

คณะ	 (2556:	 71)	 ศกึษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัคณุภาพชีวิตการท�างานและประสิทธิผล

การปฏิบตังิานของพนกังานในนิคมอตุสาหกรรม	จงัหวดัฉะเชิงเทรา	ผลการวิจยัพบวา่	1)	ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคณุภาพชีวิตการท�างานท�างานอยา่งมีนยัส�าคญันยัส�าคญั

ทางสถิติ	 2)	 คณุภาพชีวิตการท�างานท�างานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลการปฏิบตัิงาน

อยา่งมีนยัส�าคญันยัส�าคญัทางสถิต	ิและ	3)	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั

ประสทิธิผลการปฏิบตังิานอยา่งมีนยัส�าคญันยัส�าคญัทางสถิต	ิซึง่สอดคล้องกบับญุมี	พทุโมกข์,	2556:	

36)	 ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการด�าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัคณุภาพ

ชีวิตของประชาชนในอ�าเภอโนนแดง	จงัหวดันครราชสีมา	ผลการวิจยัพบวา่	กลุม่ตวัอยา่งเหน็ด้วยวา่	 

ด้านความพอประมาณ	 ด้านความมีเหตผุล	 และด้านการมีภมิูคุ้มกนั	 เป็นการด�าเนินชีวิตตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	โดยประชาชนท่ีด�าเนินตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	มีคณุภาพ

ชีวิติท่ีดี	 ได้แก่	 ด้านสขุภาพ	 ด้านครอบครัว	 และด้านสงัคม	ตามล�าดบั	การทดสอบสมมติฐานพบวา่	 

การด�าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสมัพนัธ์กับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติ	 ท่ีระดบั	 0.01	 ซึ่งมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและทิศทางเดียวกนั	

ฐิติวฒัน์	 ยะชยัมา	 (2550:	 บทคดัย่อ)	 ศึกษาคณุภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและคณุภาพ

ชีวิตในการท�างานของข้าราชการต�ารวจส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	 สวนพลู	 กรุงเทพมหานคร	 

ผลการวิจยัพบว่า	 ข้าราชการต�ารวจ	 มีระดบัต่อคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก	 คุณภาพชีวิตในการท�างานอยู่ในระดับปานกลาง	 และพบว่า	 คุณภาพชีวิต

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตในการท�างานมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ	 0.01	 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ	 0.515	 นอกจากนีพ้บว่า	 ปัจจัย 

ส่วนบุคคล	 พบว่า	 เพศ	 ระดับการศึกษา	 สถานภาพ	 และระดับชัน้ยศ	 ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
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ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 แต่ปัจจัยด้านอายุและรายได้ต่อเดือนมีผลต่อคุณภาพชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงส�าหรับคุณภาพชีวิตในการท�างาน	 ข้อเสนอแนะควรส่งเสริมให้ข้าราชการ

ต�ารวจให้ด�าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณ	และการสร้างภมิูคุ้มกนั 

ให้กับตนเองและครอบครัวเพ่ือน�าความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์	

และควรมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาองค์กรให้ข้าราชการต�ารวจเกิดความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต 

ในการท�างานโดยเฉพาะด้านความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในงาน	ค่าตอบแทน	 และด้านการ

ตอบสนองสงัคม	ทรงสิริ	 วิชิรานนท์	 (2554:	 46)	 ศึกษาความรู้	 ความเข้าใจ	 และความคิดเห็นท่ีมี 

ต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 ผลการศกึษา 

พบวา่	มีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสงูกวา่คะแนนเฉลีย่ร้อยละ	70	สว่นความคดิเหน็ 

ตอ่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในประเดน็มีภมิูคุ้มกนัท่ีดีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ	 รองลงมา	 คือ	ความมีเหตผุล

และความพอประมาณ	ตามล�าดบั	ซึง่สอดคล้องกบักญุธิภา	กิตวิงษ์ประธีป	(2550:	บทคดัยอ่)	ศกึษา

เร่ืองการรับรู้เศรษฐกิจพอเพียงกบัคณุภาพชีวิตในการท�างานและความสขุในการท�างานของพนกังาน	

ศึกษาเฉพาะกรณี	พนกังานการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค	 ผลการวิจยัพบว่า	 พนกังานมีการรับรู้เศรษฐกิจ 

พอเพียงระดบัปานกลาง	 คุณภาพชีวิตในการท�างานระดบัปานกลาง	 และความสขุในการท�างาน

ระดบัปานกลาง	คณุภาพชีวิตในการท�างานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสขุในการท�างานอยา่งมี 

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .01	พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบคุคลด้านเพศ	 อาย	ุ เงินเดือน	 แตกต่างกนั 

มีคุณภาพชีวิตในการท�างานไม่แตกต่างกัน	 พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ	 แตกต่างกัน 

มีความสขุในการท�างานแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01	พนกังานท่ีมีปัจจยัสว่นบคุคล 

ด้านอาย	ุเงินเดือน	แตกตา่งกนั	มีความสขุในการท�างานไมแ่ตกตา่งกนั	พนกังานท่ีมีการรับรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงแตกต่างกนั	 มีคณุภาพชีวิตในการท�างานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	

และพนกังานท่ีมีการรับรู้เศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกนั	 มีความสขุในการท�างานแตกต่างกนัอย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01

	 ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาคณุภาพชีวิตการท�างานของบคุลากรตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	ซึง่ได้แนวทางมาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง	 ได้แก่	พทัธนนัท์	หรรษาภิรมย์โชค	และ 

อรจรีย์	ณ	ตะกัว่ทุง่		(2560:	129)	ศกึษาแนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง	ผลการวิจยัพบวา่	1)	ชมุชนสว่นใหญ่ใช้สมดุบญัชีรายรับ-รายจา่ย	สง่ผลให้ชมุชนรู้จกัตนเอง	 

ลดรายจ่าย	 มีการออม	ลดต้นทนุการผลิต	 วางแผนชีวิตด้วยการปรับลดปลดหนี	้ ตัง้วิสาหกิจชมุชน	

สวสัดกิารชมุชน	และศนูย์การเรียนรู้		2)	แนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง	ยดึหลกัความพอประมาณ	หลกัความมีเหตผุล	หลกัการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี	 และเง่ือนไขความรู้ 

คู่คณุธรรม	 โดยมีการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต	 6	 ขัน้ตอน	 ได้แก่	 การวิเคราะห์ชมุชน	 

การวิเคราะห์จดุแข็ง	จดุออ่น	โอกาส	และอปุสรรค	การออกแบบแนวทางการพฒันาชมุชน	การวางแผน

พฒันาชมุชน	การด�าเนินงานตามแผน	และการติดตามและประเมินผล	ทัง้นี	้ การพฒันาต้องเป็นไป 
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ตามสภาพความเป็นจริง	ค�านงึถึงความสมัพนัธ์กบัสิ่งรอบข้าง	ตอบสนองด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสงัคม 

และวฒันธรรม	ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ด้านการเรียนรู้	และด้านสขุภาวะ	ซึง่สอดคล้อง

กบัวิโรจน์	 เจษฎาลกัษณ์	 และคณะ	 (2558:	 1090)	ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการด�าเนินชีวิตและ

คณุภาพชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนกังานโรงงานฝ่ายผลิตในจงัหวดัสมทุรสาคร	

ผลการวิจัยพบว่า	 การด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานอยู่ในระดับ 

ปานกลาง	 โดยเรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อยคือ	 ด้านความประมาณ	 ด้านความมีเหตผุล	 และด้าน 

การมีภูมิคุ้มกนัท่ีดี	 คณุภาพชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนกังานโรงงานฝ่ายผลิต 

ในจังหวัดสมุทรสาคร	 อยู่ในระดับปานกลาง	 โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยคือ	 ด้านสภาพ 

การอยู่อาศยั	 ด้านสขุภาพ	 ด้านการพฒันาการเรียนรู้	 ด้านความมัง่คงทางเศรษฐกิจ	ความสมัพนัธ์

ระหว่างการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณ	 ความมี

เหตุผล	 และการมีภูมิคุ้ มกันท่ีดีและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 แนวทาง 

การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานโรงงานฝ่ายผลิตในจังหวัดสมุทรสาครให้ดีขึน้ 

โดยสง่เสริมการด�าเนินชีวิตให้สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้ประกอบการและรัฐบาล

ควรให้ความส�าคญักบัการยกระดบัคณุภาพของพนกังานโดยการส่งเสริมด้านการพฒันาการเรียนรู้	 

เพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพร้อมรับมือกับสภาวะสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใน 

ทกุสถานการณ์	บญุโชติ	 เกตแุก้ว	 (2556:	 93)	คณุภาพชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

คณุภาพชีวิตในการท�างานของบุคลากรฝ่ายช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัเพชรบุรี 

และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 คุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 

และคุณภาพชีวิตในการท�างานของบุคลากรฝ่ายช่าง	 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลางทุก

ด้าน	2)	ความสมัพนัธ์ท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณุภาพชีวิตใน 

การท�างานของบคุลากรฝ่ายช่าง	 โดยรวมมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .01	 

โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ในทางบวกอยู่ในระดบัปานกลาง	 ข้อเสนอแนะคือ	 คุณภาพชีวิต 

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการท�างานของบคุลากรฝ่ายชา่ง	โดยมีข้อเสนอแนะดงันี	้ควรลด 

การใช้จ่ายเงินกู้ นอกระบบในเร่ืองค่าใช้จ่ายส่วนตวัท่ีไม่จ�าเป็นควรมีการวางแผนเร่ืองรายรับและ 

รายจา่ยภายในครอบครัว	ควรมีการจดัท�าบญัชีรายรับและจา่ย	มีการศกึษาค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกบั 

อาชีพเสริม	 โดยเข้าร่วมกิจกรรมของสังคมอย่างสม�่าเสมอเพ่ือกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

ในการท�างานเป็นประจ�า	จงึจะเกิดประโยชน์สงูสดุทัง้ตอ่บคุลากร	องค์กร	และสงัคมตอ่ไป	นอกจากนี	้

ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็มีผลตอ่การพฒันาคณุภาพของบคุลากรด้วยเชน่กนั



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018216

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั

 

	 จากภาพท่ี	 1	 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี	้ ประกอบด้วยตัวแปรอิสระคือ	 ข้อมูล

ทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ได้แก่	 เพศ	อาย	ุ รายได้ตอ่เดือน	 ระดบัการศกึษา	สถานภาพ	และยศ	 

และตวัแปรตามคือ	คณุภาพชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ได้แก่	ด้านความรู้	ด้านคณุธรรม	 

ด้านพอประมาณ	ด้านความมีเหตผุล	และด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี	ซึง่ให้นิยามศพัท์เฉพาะ	ดงันี ้

	 บคุลากร	หมายถงึ	ผู้ปฏิบตัิงานในแผนกก�าลงัพล	แผนกการเงิน	แผนกธรุการ	แผนกกิจการ

พลเรือน	 แผนกงบประมาณ	 และกองพันทหารอากาศโยธิน	 โรงเรียนการบิน	 อ�าเภอก�าแพงแสน	 

จงัหวดันครปฐม	

	 คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 หมายถึง	 ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ของบคุลากรท่ีเกิดจากการได้รับการตอบสนองตอ่สิง่ท่ีต้องการทัง้ด้านร่างกาย	 จิตใจ	และสติปัญญา

ในช่วงเวลาของการท�างานบนหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งได้แก่	 ด้านความรู้	 ด้านคณุธรรม	 

ด้านพอประมาณ	ด้านความมีเหตผุล	ด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี	เพ่ือการพฒันาศกัยภาพบคุลากรท่ีสมดลุ

และยัง่ยืน	พร้อมรับตอ่การเปลี่ยนแปลงในทกุด้าน	ทัง้ด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	สภาพแวดล้อม	ความรู้	

และเทคโนโลยี

	 ความรู้	หมายถงึ	บคุลากรมีความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการและวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิาน 

อย่างรอบด้าน	 ความรอบรู้เหล่านัน้มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน	 เพ่ือประกอบการวางแผน	 และ 

ความระมดัระวงัในขัน้ปฏิบตักิาร

	 คุณธรรม	 หมายถึง	 บุคลากรมีความตระหนักในคุณธรรม	 มีความซ่ือสัตย์สุจริต	 และมี 

ความอดทน	มีความพากเพียร	และใช้สตปัิญญาในการปฏิบตังิาน

	 ความพอประมาณ	หมายถงึ	บคุลากรมีความพอดีในการปฏิบตังิานท่ีไมน้่อยเกินไปและไมม่าก

เกินไป	โดยไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน	เชน่	การผลติและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

ตวัแปรอสิระ

-	เพศ

-	อายุ

-	รายได้ตอ่เดือน

-	ระดบัการศกึษา

-	สถานภาพ

-	ยศ

คุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ตวัแปรตาม

-	ด้านความรู้

-	ด้านคณุธรรม

-	ด้านพอประมาณ

-	ด้านความมีเหตผุล

-	ด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี
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	 ความมีเหตุผล	 หมายถึง	 บุคลากรมีการตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงใน 

การปฏิบตัิงานนัน้จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล	 โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง	 ตลอดจน 

ค�านงึถงึผลท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากการปฏิบตังิานนัน้	ๆ	อยา่งรอบคอบ

	 การมีภูมิคุ้ มกันท่ีดีในตัว	 หมายถึง	 บุคลากรมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ 

การเปลี่ยนแปลงด้านตา่ง	 ๆ	 ท่ีจะเกิดขึน้โดยค�านงึถงึความเป็นไปได้ของสถานการณ์ตา่ง	 ๆ	 ท่ีคาดวา่ 

จะเกิดขึน้จากการปฏิบตังิานนัน้	ๆ	อยา่งรอบคอบ	

วธีิด�าเนินการ
	 ประชากรในการวิจยัครัง้นี	้ ได้แก่	บคุลากรท่ีเป็นข้าราชการระดบันายทหารชัน้ประทวนของ

โรงเรียนการบนิ	อ�าเภอก�าแพงแสน	จงัหวดันครปฐม	จ�านวนทัง้หมด	223	คน	สว่นกลุม่ตวัอยา่ง	ได้แก่	

บคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแผนกตา่ง	ๆ	ประกอบด้วย	แผนกก�าลงัพล	10	คน	แผนกการเงิน	12	คน	แผนก

ธรุการ	14	คน	แผนกกิจการพลเรือน	13	คน	แผนกงบประมาณ	11	คน	และกองพนัทหารอากาศโยธิน	

83	คน	รวมจ�านวนทัง้สิน้	143	คน	ได้มาจากการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้	โดยใช้สตูรของทาโร่	ยามาเน	่

(Yamane,	1970	อ้างถงึใน	ยทุธ	ไกรวรรณ์,	2550:	157)	

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นี	้ เป็นแบบสอบถามซึ่งแบ่งออก	 3	 ตอน	 ดงันี	้ 

ตอนท่ี	 1	 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมลูทัว่ไปของบุคลากร	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 รายได้ต่อเดือน	 ระดบั 

การศกึษา	สถานภาพ	และยศ	ลกัษณะแบบเลอืกตอบ	ตอนท่ี	2	แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัคณุภาพชีวิต 

ในการปฏิบตังิานของบคุลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ซึง่ประกอบด้วย	5	ด้าน	ได้แก่	

ด้านความรู้	 ด้านคณุธรรม	 ด้านพอประมาณ	 ด้านความมีเหตผุล	 ด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี	 ลกัษณะ

ค�าถามแบบมาตราส่วนส่วนประมาณค่า	 5	 ระดบั	 และตอนท่ี	 3	 แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทาง 

การพฒันาคณุภาพชีวิตในการปฏิบตังิานของบคุลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ลกัษณะ

ค�าถามปลายเปิด	

	 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมลู	 ผู้ วิจยัศกึษาเอกสาร	 แนวคิด	 และงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้องแล้วน�ามาประมวล	 เพ่ือก�าหนดกรอบแนวคิดให้ครอบคลมุตามวตัถุประสงค์	 ซึ่งได้สร้าง

แบบสอบถามขึน้	โดยเสนอผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้องและให้ค�าแนะน�าเพ่ิมเตมิปรับปรุงแก้ไข

ให้ตรงกบัเนือ้หาตลอดจนภาษาท่ีใช้	 เพ่ือหาความเท่ียงตรงแล้วไปทดลองใช้กบับคุลากรซึง่ไมใ่ช่กลุม่

ตวัอยา่งจ�านวน	30	คน	เม่ือหาคา่ความเช่ือมัน่แล้ว	จากนัน้ปรับปรุง	และตรวจสอบความสมบรูณ์ของ

แบบสอบถามอีกครัง้ก่อนน�าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง	เม่ือได้รับแบบสอบถามคืนมาทัง้หมด

จึงจดักระท�ากบัข้อมลูโดยการวิเคราะห์ขัน้ต่อไป	 สว่นการวิเคราะห์ข้อมลูโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเร็จรูปทางสถิต	ิสถิตท่ีิใช้ในการวิจยัคือ	คา่สถิตพืิน้ฐาน	ได้แก่	คา่ร้อยละ	คา่เฉลีย่	และคา่สว่นเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน	(ชศูรี	วงศ์รัตนะ,	2553)	เพ่ือศกึษาระดบัคณุภาพชีวิตและแนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิต

ในการปฏิบตังิานของบคุลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
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ผลการวจิยั
	 1.	การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบวา่	สว่นใหญ่เป็นคดิเป็นร้อยละ	34.50	

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน	สงูกวา่	 15,000	แตไ่มเ่กิน	30,000	บาท	จ�านวน	72	คน	คดิเป็นร้อยละ	62.10	 

การศกึษาระดบัต�่ากวา่ปริญญาตรี	จ�านวน	69	คน	คดิเป็นร้อยละ	59.50	 มีสถานภาพสมรส	จ�านวน	

81	คน	คดิเป็นร้อยละ	69.80	มียศนายทหารประทวน	จ�านวน	65	คน	คดิเป็นร้อยละ	56.00	ตามล�าดบั	

	 2.	 การวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงพบวา่	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	(						=	4.74,	S.D	.=	0.22)	และเม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน	โดยเรียงจากมากไปหาน้อย	ดงันี	้ด้านความพอประมาณ	(					=	4.89,	=	S.D.=	0.14)	 

รองลงมา	ด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี	(						=	4.76,	S.D.=	0.35)	ด้านคณุธรรม	(						=	4.73,	S.D.=	0.32)	

ด้านความมีเหตผุล	(						=	4.67,	S.D.=	0.30)	และด้านความรู้	(						=	4.63,	S.D.	=	0.33)	ตามล�าดบั	

	 3.	 การวิเคราะห์แนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของบุคลากรตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ควรจดัอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างอาชีพเสริมให้กบับุคลากรใน

การน�าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�าเนินชีวิตเพ่ือให้เกิดประโยชน์อนัสงูสดุ	ควรลด 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 
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ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ	(2560:	13-16)	ได้กลา่ววา่	ความพอ

ประมาณ	หมายถงึ	ความพอดีตอ่ความจ�าเป็นและเหมาะสมกบัฐานะของตนเอง	สงัคม	สิง่แวดล้อม	 

รวมทัง้วฒันธรรมในแตล่ะท้องถ่ิน	ไมม่ากเกินไป	ไมน้่อยเกินไป	และต้องไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน	

โดยแนวคิดดงักลา่วสอดคล้องกบังานวิจยัของบญุมี	พทุโมกข์	 (2556:	 36)	ศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์

ระหวา่งการด�าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัคณุภาพชีวิตของประชาชนในอ�าเภอ

โนนแดง	จงัหวดันครราชสีมา	ผลการวิจยัพบวา่	ด้านความพอประมาณ	เป็นการด�าเนินชีวิตตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความสมัพนัธ์กับคุณภาพชีวิตของประชาชน	 และสอดคล้องกับ 

นภาพรรณ	 วงค์มณี	 (2553:	 บทคดัย่อ)	 ได้ศึกษาเร่ืองการน�าแนวปฏิบตัิตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปใช้ในการด�าเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนทรายทอง	 ต�าบลเจริญเมือง	 อ�าเภอพราน	 

จงัหวดัเชียงราย	ผลการวิจยัพบวา่	 ด้านความพอประมาณ	เป็นแนวปฏิบตัติามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีประชาชนน�ามาใช้ในการด�าเนินชีวิตด้วยเชน่กนั	ทัง้นี	้อาจเน่ืองจากบคุลากรโรงเรียนการบนิ

มีความพอเพียงในการซือ้สนิค้าท่ีมีความจ�าเป็น	เลอืกใช้สนิค้าท่ีใช้ในชีวิตประจ�าวนัท่ีมีราคาเหมาะสม	

รับประทานอาหารท่ีบ้านเป็นประจ�า	รายได้ท่ีได้รับพอดีกบัรายจา่ย

	 	 2)	 คณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของบุคลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี	พบวา่	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของส�านกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต	ิ(2560:	13-16)	ให้ความส�าคญัภมิูคุ้มกนัในตวั

ท่ีดีคือ	การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	

และวฒันธรรมเพ่ือให้สามารถปรับตวัและรับมือได้อย่างทนัท่วงที	 สอดคล้องกบังานวิจยัของทรงสิริ	 

วิชิรานนท์	 (2554:	 46)	 ศึกษาเร่ืองความรู้	 ความเข้าใจ	 และความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียงของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ผลการศกึษาพบว่า	 ความคิดเห็น

ตอ่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นมีภมิูคุ้มกนัท่ีดีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ	และสอดคล้องกบันภาพรรณ	

วงค์มณี	(2553:	บทคดัยอ่)	ผลการวิจยัพบวา่	การด�าเนินชีวิตของประชาชนในชมุชนทรายทอง	ต�าบล

เจริญเมือง	 อ�าเภอพราน	 จงัหวดัเชียงราย	 มีการน�าแนวปฏิบตัิตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดีไปใช้ในการพฒันาตนอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	แตผ่ลงานของอรวรรณ	แก้วมาตย์	

(2558:	บทคดัยอ่)	 ได้ศกึษาเร่ืองการด�าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศกึษา

ภาคปกติ	 (คฤหสัถ์)	 มหาวิทยาลยัมหามงกฎุราชวิทยาลยั	 วิทยาเขตอีสาน	จงัหวดัขอนแก่น	พบว่า	 

ด้านภมิูคุ้มกนัท่ีดีมีการด�าเนินชีวิตอยูใ่นระดบัปานกลาง	ทัง้นี	้ อาจเน่ืองจากบคุลากรโรงเรียนการบิน	 

มีการรับรู้และเข้าใจเก่ียวกบัการประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบตังิาน	ท�าให้

เกิดผลการพฒันาตนเองและงานท่ีสมดลุ	พร้อมรับการเปลีย่นแปลงโดยการสร้างภมิูคุ้มกนัท่ีเหมาะสม 

ด้วยวิธีการส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีภายในครอบครัว	 ลด	 ละ	 เลิก	 เหล้าบุหร่ีและอบายมุข	 

มีการตรวจสขุภาพเป็นประจ�าทกุปี	ออกก�าลงักายเป็นประจ�า	มีงานพิเศษสร้างรายได้เสริมท่ีนอกเหนือ

จากรายได้ประจ�า	 และมีเงินออมเพ่ือใช้จ่ายยามจ�าเป็น	 ซึง่เป็นแนวทางปฏิบตัิเพ่ือให้ชีวิตด�าเนินไป 

ในทางสายกลางท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัวิถีความเป็นอยูอ่นัเรียบงา่ยของคนไทย
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	 	 3)	 คณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของบุคลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านคณุธรรม	พบวา่	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของจารุณี	เพชรเมือง	

(2550:	98)	ได้ศกึษาเร่ืองคณุภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและคณุภาพชีวิตในการท�างานของ

พนกังานบริษัท	 ทีเคเค	 โลจิสติค	 จ�ากดั	 ผลการศกึษาพบว่า	 แม้คณุภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอ

เพียงและคณุภาพชีวิตในการท�างานของพนกังานโดยรวมมีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง	แตพ่นกังาน 

มีคณุภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้านคณุธรรมอยูใ่นระดบัมาก	แตไ่มส่อดคล้องกบังานวิจยั

ของอภิชาต	ิชเูกียรตติกลุ	(2551:	บทคดัยอ่)	ศกึษาความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของข้าราชการทหารสงักดักองพนัพฒันาท่ี	 3	 ผลการศกึษาพบว่า	 ด้านเง่ือนไขคณุธรรม	 ผู้ ให้ข้อมลู

เกือบคร่ึงพบว่า	 มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์ต�่ากว่าระดบัดี	 แสดงให้เห็นว่า	 ขาดความละเอียด 

ในการวิเคราะห์แยกแยะ	 และพิจารณาอย่างชดัเจน	 ระหว่างความถกูต้องทางสงัคมกบัความดีงาม 

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลกัทางศาสนา	 ส่วนใหญ่ขาดความเช่ือมัน่	 ขาดแรงจงูใจ 

ในการปฏิบตัติามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เน่ืองจากไมท่ราบแนวทางวา่จะเร่ิมต้นน�าไปประยกุต์ใช้ 

อย่างไรให้ถูกต้อง	 และสอดคล้องกับรัตนาภรณ์	 อ่อนแก้ว	 (2552:	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาเร่ือง 

ความสมัพนัธ์ระหว่างการด�าเนินชีวิตบนพืน้ฐานแนวคิดองค์กรแห่งความพอเพียงกบัพฤติกรรมตาม

สมรรถนะหลกัข้าราชการกรมราชทณัฑ์	 ผลการวิจยัพบว่า	บคุลากรมีคณุภาพชีวิตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก	 ด้านการมีคณุธรรมเร่ืองความซ่ือสตัย์ท�าให้เกิด

การปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพ	การเสริมสร้างความสขุในครอบครัว	และการพฒันาทางจริยธรรม

ด้านการปลอดอบายมขุ	ด้านการใช้ชีวิตพอประมาณ	และด้านการพึง่ตนเอง	ทัง้นี	้อาจเน่ืองจากโรงเรียน

การบินมีการพฒันาและอบรมกล่อมเกลาจิตใจของบคุลากรให้มีความขยนัหมัน่เพียรในการท�างาน	

รู้จกัเอือ้อาทรและชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั	สง่เสริมการรู้รักสามคัคีร่วมพลงักนัเพ่ือท�ากิจกรรมในสงัคมและ

ในครอบครัว	แก้ไขปัญหาความขดัแย้งโดยใช้สนัตวิิธี	และปฏิบตัภิารกิจโดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของ

สว่นรวมเป็นหลกั	

	 	 4)	คณุภาพชีวิตในการปฏิบตังิานของบคุลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

ความมีเหตผุล	พบวา่	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	ซึง่สอดคล้องกบัเพียงฤทยั	ทิศนุน่	(2550:	107)	

ได้ศกึษาเร่ืองคณุภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 และคณุภาพชีวิตในการท�างานของข้าราชการ

กรมศลุกากร	 ผลการศึกษาพบว่า	 ข้าราชการมีระดบัการปฏิบตัิต่อคณุภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ 

พอเพียงด้านความมีเหตมีุผลอยู่ในระดบัมาก	 และสอดคล้องกับงานวิจยัของนภาพรรณ	วงค์มณี	

(2553:	 บทคดัย่อ)	 ผลการวิจยัพบว่า	ประชาชนในชมุชนทรายทอง	ต�าบลเจริญเมือง	 อ�าเภอพราน	

จงัหวดัเชียงราย	 มีการน�าแนวปฏิบตัิด้านความมีเหตมีุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 

ในการด�าเนินกิจกรรมตา่ง	ๆ 	โดยสอดคล้องกบัแนวคดิของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาต	ิ(2560:	13-16)	เหน็วา่	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความมีเหตผุล	รู้จกัตดัสนิใจ 

ด�าเนินการเร่ืองตา่ง	ๆ	ตามหลกัวิชาการ	หลกักฎหมาย	หลกัศีลธรรม	จริยธรรมและวฒันธรรมท่ีดีงาม 
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ตระหนักถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องอย่างถ้วนถ่ี	 โดยค�านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากการกระท�านัน้	 ๆ	 

อยา่งระมดัระวงั	ทัง้นี	้อาจเน่ืองจากบคุลากรโรงเรียนการบนิ	เป็นข้าราชการทหารจ�าเป็นต้องใช้เหตผุล

ท่ีดีในการเลือกปฏิบตัิงานท่ีมีความเสี่ยงภยั	 ยอมรับผลท่ีเกิดขึน้จากการตดัสินใจโดยมีการพิจารณา

ปัจจยัตา่ง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องอยา่งมีเหตผุลและรอบคอบก่อนการกระท�าทกุครัง้	

	 	 5)	 คณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของบุคลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านความรู้	 พบว่า	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปฎล	 

มาลากลุ	 	ณ	อยธุยา	(2550:	78-79	 	 อ้างถงึใน	บญุโชติ	 	 เกตแุก้ว,	2556:	100)	ผลการศกึษาพบวา่	 

คุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานการรถไฟ 

แห่งประเทศไทยในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ	 และสอดคล้องกับงานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

พระนครศรีอยุธยาของกานดา	 	 เต๊ะขนัหมาก	 (2556:	 บทคดัย่อ)	 ผลการศึกษาพบว่า	 นกัศึกษามี 

ความรู้เร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัมาก	 ร้อยละ	 22.9	 และมีเจตคติต่อปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดบัดีมากด้วยเชน่กนั	ผลการศกึษาของเพียงฤทยั	 ทิศนุน่	 (2550:	107)	พบวา่	

ข้าราชการมีระดบัการปฏิบตัิต่อคณุภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ	 กล่าวคือ	 ข้าราชการส่วนใหญ่จะมีการเพ่ิมพนูความรู้ทัง้ทางวิชาการและวิชาชีพ	ส่งเสริมให้มี 

การเพ่ิมรางวลั	 และรณรงค์และใส่ใจเร่ืองคณุภาพชีวิตการท�างาน	 สอดคล้องกบัทรงสิริ	 วิชิรานนท์	 

(2554:	บทคดัย่อ)	 ผลการศกึษาพบว่า	 ด้านความรู้ความเข้าใจท่ีมีตอ่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ

นกัศกึษาสงูกวา่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	 70	แตไ่มส่อดคล้องกญุธิภา	 กิติวงษ์ประธีป	 (2550:	บทคดัยอ่)	

ผลการศกึษาเร่ืองการรับรู้เศรษฐกิจพอเพียงกบัคณุภาพชีวิตในการท�างานและความสขุในการท�างาน

ของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคพบวา่	มีการรับรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดบัปานกลาง	และมีคณุภาพ

ชีวิตในการท�างานระดบัปานกลาง	แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	ทัง้นี	้อาจเน่ืองจาก

บุคลากรบุคลากรโรงเรียนการบิน	 มีการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสงัคมอย่างดี	 และมีความรู้ใน 

การปฏิบตัตินเพ่ือเป็นพลเมืองท่ีดี	รู้จกัน�าความรู้มาปรับปรุงการท�างานให้ดีขึน้	รวมทัง้ศกึษาหาความรู้

เพ่ือน�ามาพฒันาอาชีพของตนอยูเ่สมอ	ซึง่ในการสง่เสริมการปฏิบตังิานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ต้องมีการกระท�าอยา่งตอ่เน่ือง	เพ่ือท�าให้เกิดการด�าเนินงานเป็นวิถีชีวิต	

	 	 จะเห็นได้ว่า	 การน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติแต่ละด้านล้วนมี 

ความส�าคญัมิอาจแยกส่วนในการปฏิบตัิได้อย่างเด็ดขาด	 ดงันัน้	 การประยกุต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียงในการปฏิบตัิงานเพ่ือพฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของบุคลากรจึงเป็นทัง้วิธีการและ 

ผลของการพฒันาตนและงานท่ีสมดลุและพร้อมรับตอ่การเปลีย่นแปลง	โดยค�านงึถงึความพอประมาณ

อยา่งมีเหตผุล	และการสร้างภมิูคุ้มกนัท่ีเหมาะสม	

	 2.		ผลการวิเคราะห์แนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของบคุลากรตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ดงันี ้
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	 		 1)		ด้านพอประมาณ	ควรสง่เสริมให้บคุลากรท่ีเป็นข้าราชการรู้จกัการออมเงิน	ลดรายจา่ย	

เพ่ิมรายได้	จดัให้มีการวิเคราะห์ข้อมลูบญัชีครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ือง	และมีการพิจารณาระบบการจา่ย

คา่ตอบแทนของทางราชการให้สอดคล้องกบัสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจบุนั	เพ่ือเสริมสร้างขวญัและ

ก�าลงัใจในการท�างานแก่บคุลากร	ซึง่สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของฐิตมิา	แจม่แจ้ง	(2550:	บทคดัยอ่)	

ควรรณรงค์ให้ข้าราชการด�าเนินชีวิตโดยยดึหลกัแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง	สง่เสริมให้มีการจดัท�าบญัชี

รายรับรายจา่ยการออมเงินเพ่ือใช้จา่ยยามจ�าเป็น	สนบัสนนุให้ข้าราชการหารายได้เสริม	สอดคล้องกบั

อรรถพล	อทุมุพร	 (2552:	บทคดัย่อ)	ควรให้การสนบัสนนุแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่บคุลากรโดย 

การจัดท�าโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน้อยมาก	 ซึ่งเป็นกิจกรรม 

การพฒันากลุ่มอาชีพ	 และกิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสานเท่านัน้	 ดงันัน้	 โรงเรียนการบิน 

ควรมีประชาสมัพนัธ์	การให้ความรู้ความเข้าใจแก่บคุลากรอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง	สง่เสริมการรวมกลุม่ 

ท่ีมีแนวคดิเดียวกนัเพ่ือขบัเคลือ่นแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรม	จดัสรรงบประมาณท่ีชดัเจน	

สร้างศนูย์สาธิตการท�าเกษตรตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร	 รวมทัง้จดักิจกรรมศกึษา 

ดงูานแหลง่เรียนรู้พืน้ท่ีอ่ืน	

	 	 2)	 ด้านการมีภูมิคุ้ มกันท่ีดี	 ควรป้องกันและตักเตือนให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วย 

ความซ่ือสัตย์	 หลีกเลี่ยงการทุจริตหรืออบายมุขทุกชนิด	 รู้จักด�าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 

ส่วนรวม	 รู้จักหักห้ามใจตนเองในการด�าเนินชีวิต	 ใช้จ่ายในสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม	 หันมาใฝ่หาความรู้

และวิชาการสมยัใหม่	 พฒันาตนเองให้รู้เท่าทนัสถานการณ์ความเป็นไปของประเทศและของโลก	 

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของมานิต	 กิตติจงูจิต	 (2555:	 28-29)	 กล่าวถึงแนวทางการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี 

ในตวัก็คือ	การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลีย่นแปลงด้านตา่ง	ๆ 	ท่ีจะเกิดขึน้	โดยค�านงึถงึ 

ความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ตา่ง	 ๆ	 ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคตทัง้ใกล้และไกล	ดงันัน้	 โรงเรียน 

การบินควรสนบัสนนุให้บคุลากรช่วยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนั	 เช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายทัง้ภายใน 

และภายนอกหนว่ยงานเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็ขององค์กร	ควรเสริมสร้างสายใยรักของครอบครัว	

จดัให้มีกิจกรรมเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท�างานให้เกิดประสทิธิภาพ	

	 		 3)	 ด้านคณุธรรม	ควรสง่เสริมคณุธรรม	จริยธรรม	และจิตสาธารณะในการปฏิบตัิหน้าท่ี	 

จดักิจกรรมอบรมและพฒันาจรรยาบรรณของบคุลากรอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือมุ่งท�าความดีให้มีจิตใจท่ี

สงบสขุ	 รู้รักสามคัคีในหมูค่ณะ	 เป็นมิตรกบัเพ่ือนร่วมงานด้วยความจริงใจ	สร้างวินยัให้กบัตนเองใน

การปฏิบตังิานอยา่งมีความสขุ	 รักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภยัให้กบัประชาชน	ซึง่สอดคล้อง

กบัสมศกัดิ์	อมรสริิพงศ์	(2551:	56-57)	กลา่วถงึเง่ือนไขคณุธรรมท่ีจะต้องเสริมสร้างความตระหนกัใน

คณุธรรม	มีความซ่ือสตัย์สจุริต	มีความอดทน	มีความเพียร	ใช้สตปัิญญาในการด�าเนินงานและการใช้

ชีวิต	ดงันัน้	 โรงเรียนการบินควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยการสนบัสนนุก�าลงัใจจากผู้บงัคบับญัชาประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง	 รวมทัง้บคุคลใกล้ชิด	ควรจดั

กิจกรรมด�าเนินการแบบการมีส่วนร่วมในรูปแบบโครงการโดยการลงมือปฏิบตัิอย่างแท้จริง	 เพ่ือให้
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บคุลากรได้สมัผสักบัประสบการณ์โดยตรงกบักิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง	พร้อมตดิตามและประเมิน

ผลสมัฤทธ์ิของโครงการ

		 		 4)	 ด้านความมีเหตุผล	 ควรสร้างความมีเหตุมีผลมีปัญญาท่ีเกิดจากการศึกษาดูงาน	 

การอบรมบม่นิสยั	มีความรักตวัเอง	รักครอบครัว	รักการแบง่ปันตอ่เพ่ือนบ้าน	และปรับความคดิความเหน็ 

ของตนให้ถกูต้อง	 เท่ียงตรงและมัน่คงอยู่ในเหตผุล	 วางแผนการใช้จ่ายเป็นประจ�าลว่งหน้าทกุเดือน	

รู้จกัใช้เงินในการเลือกรับประทานอาหารในราคาท่ีควรจะเป็น	 เก็บเงินออมให้มากขึน้	 เวลาเกิดเหตุ

ฉกุเฉินขึน้มาชีวิตจะได้ไมล่�าบากและเป็นทกุข์	เน่ืองจากบคุลากรเป็นข้าราชการ	มีเงินเดือน	และรายได้ 

ไม่มากนกั	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสภาวะเศรษฐกิจในยคุปัจจบุนั	การใช้จ่ายจ�าเป็นต้องคิดไตร่ตรอง

อยา่งรอบคอบ	ค�านงึถงึความคุ้มคา่และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากสนิค้าท่ีซือ้	ไมไ่ปเก่ียวข้องกบัอบายมขุ 

ต่าง	 ๆ	 ท่ีจะน�ามาซึ่งการเสียทรัพย์	 ควรใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทมีความระมัดระวังเป็นอย่างย่ิง	 

ซึง่สอดคล้องกบัแนวทางของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต	ิ(2560)	

ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่าเป็นแนวการปฏิบตัิงานท่ีควรจะเป็น	 และสามารถน�าไปใช้ได้ใน

ทุกระดบั	 ในระดบับุคคล	 ครอบครัว	 ชุมชน	 จนถึงระดบัประเทศ	ดงันัน้	 โรงเรียนการบินควรสร้าง 

ความมีเหตมีุผล	 มีปัญญาท่ีเกิดจากการอบรมบ่มนิสยั	 มีวินยั	 สจุริต	 และมีน�า้ใจต่อเพ่ือนร่วมงาน	 

ตลอดจนปรับความคดิเหน็ของตนให้ถกูต้อง	เท่ียงตรง	และมัน่คงอยูใ่นเหตผุล	

	 		 5)		ด้านความรู้	 ควรอบรมทกัษะวิชาการและวิชาชีพโดยพฒันาสติปัญญาของบคุลากร 

ให้สามารถก�าหนดใจตนเองให้สัง่การ	 ให้กล้าลงมือท�า	กล้าค้นคว้า	ลองท�าจากผิดเป็นถกู	ปฏิบตัิจน

เกิดความช�านาญสรุปบทเรียนท่ีเกิดการเรียนรู้ใหมจ่ากการลงมือปฏิบตั	ิสามารถปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

ตวัเองได้	กลา่วคือ	การระเบดิจากภายใน	และการท�ากิจกรรมในหมูส่มาชิกอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือปลกูฝัง

คา่นิยมในการใช้ชีวิตร่วมกนัอยา่งมีสติ	ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของเยาวรักษ์	พนงัจ�ารัส	(2550:	

บทคดัยอ่)	 และสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาของอรรถพล	อทุมุพร	 (2552:	บทคดัยอ่)	 เสนอแนะ

วา่บคุลากรควรได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยคนละ	1	ครัง้	หากบคุลากร

สามารถด�าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง	 ก็จะท�าให้สามารถแก้ไข

ปัญหาเศรษฐกิจในระดบัครัวเรือนและระดบัประเทศได้	ซึง่สอดคล้องกบัข้อเสนอของบญุโชต	ิเกตแุก้ว	 

(2556:	 1)	 ควรสนบัสนนุให้บคุลากรศกึษาค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพเสริมโดยเข้าร่วมกิจกรรม

ของสงัคมอยา่งสม�า่เสมอ	เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนัในการท�างานให้เกิดประโยชน์ตอ่องค์กร	

สว่นความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง	หน่วยงานควรประชาสมัพนัธ์ข่าวสารให้แก่บคุลากรรู้จกัและ 

รับทราบข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์	 วิทยุ	 เสียงตามสายของหมู่บ้าน	 และสื่อสิ่งพิมพ์	 ได้แก่	

หนงัสือพิมพ์	 เอกสารสิ่งพิมพ์ของทางราชการ	 และจากอินเทอร์เน็ต	 ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ

กานดา	เต๊ะขนัหมาก	(2556:	บทคดัยอ่)	ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการด�าเนินชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา	ผลการวิจยัพบวา่	ได้รับ

ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโทรทศัน์มากท่ีสดุ	รองลงมาคือ	การเรียนการสอน	
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อินเทอร์เน็ต	และหนงัสือพิมพ์	นิตยสาร	วารสาร	ตามล�าดบั	ดงันัน้โรงเรียนการบนิควรประชาสมัพนัธ์
ขา่วสารให้แก่บคุลากรรู้จกัและรับทราบข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งมีเหตผุล
จากสื่อโทรทศัน์	วิทย	ุเสียงตามสายของหมูบ้่าน	รวมทัง้สื่อสิง่พิมพ์	ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดบับุคคลและครอบครัวโดยการอบรมและ 
การสนบัสนนุก�าลงัใจจากผู้บงัคบับญัชา	เพ่ือน	คนใกล้ชิดเป็นอยา่งดี	ควรจดักิจกรรมด�าเนินการแบบ 
การมีสว่นร่วมในรูปแบบโครงการ	จดัให้มีการสมัมนาโดยผู้ ท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญทางด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้ค�าแนะน�าอย่างถกูต้องและมีการลงมือปฏิบตัิอย่างแท้จริง	 เพ่ือให้บคุลากร
ได้สมัผสักบัประสบการณ์โดยตรงและมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างลกึซึง้	 บคุลากรเองควรหมัน่ศึกษาหาความรู้ท่ีหลากหลายในทางวิชาการและวิชาชีพ	 รวมทัง้ 
เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ทางวิชาการและทางปฏิบตัิ	และเปิดใจยอมรับความรู้ใหม	่ๆ	ท่ีเกิดขึน้

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะเพ่ือน�าผลการวิจยัไปใช้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไมว่า่ภาครัฐหรือภาคเอกชน
สามารถน�าผลการวิจยัไปใช้ประกอบในการวางแผนงานเพ่ือเป็นแนวทางสง่เสริมการน�าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบตังิานให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้	ผู้ วิจยัขอแสนอแนะในบางประเดน็	
ดงันี ้
		 		 1)		ด้านความรู้	ควรสง่เสริมและจดัอบรมให้บคุลากรน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการปฏิบตัิงานท่ียดึหลกัสายกลาง	 โดยพิจารณาความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการท�างาน	และทกัษะ
ท่ีจ�าเป็นตอ่ชีวิต	 เพ่ือสง่เสริมประสทิธิภาพในการท�างานเพ่ิมมากขึน้	ทัง้นี	้ เพ่ือให้บคุลากรสามารถน�า
ความรู้เก่ียวกบัวิชาการตา่ง	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้องอยา่งรอบด้าน	เชน่	สภาพแวดล้อม	สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบั
การตลาด	การสือ่สารและประชาสมัพนัธ์	ส�าหรับใช้ในการวางแผนและการด�าเนินงานโดยเช่ือมโยงกนั
ด้วยความรอบคอบ	เพ่ือน�าไปสูค่วามสมดลุ	ความยัง่ยืน	เพ่ือเตรียมความพร้อมรับตอ่การเปลีย่นแปลง	
ควรพฒันาทกัษะวิชาการและทกัษะการถ่ายทอดของบคุลากรโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือน 
ร่วมงานเพ่ือให้มีความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาชีพและทกัษะชีวิตท่ีเก่ียวข้อง	เชน่	การฝึกอาชีพ	เกษตรกรรม	
การท�าบญัชีครัวเรือน	ภาษาตา่งประเทศ	เป็นต้น
	 		 2)		ด้านคุณธรรม	 ควรปลกูฝังจริยธรรมและค่านิยมของบุคลากรให้สอดคล้องกับหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองความซ่ือสตัย์	 ความเพียร	 เอือ้อาทรซึ่งกันและกัน	 ค�านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม	 โดยการปรึกษาหารือกัน	 เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ	 
การให้ผลตอบแทน	การยกยอ่งเชิดชผูลงาน	เพ่ือให้การพฒันาศกัยภาพมีความก้าวหน้าอยา่งตอ่เน่ือง
และสม�่าเสมอ	
	 		 3)		ด้านพอประมาณ	ควรปรับทศันคติในการปฏิบตัิงานและการด�าเนินชีวิตของบคุลากร 
ให้อยู่ในระดบัพอเพียงและสมดลุตามอตัภาพ	ลดความแก่งแย่ง	 ชิงดีชิงเด่น	 และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนั 
อยา่งมีความสขุ	
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	 		 4)		ด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี	 ควรเน้นการบริหารความเสี่ยง	 เพ่ือด�าเนินกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้

เกิดความเสี่ยงมากจนเกินไป	 และสามารถบริหารจดัการให้เหมาะสมกบัครอบครัวของตนเอง	 ทัง้นี	้

การใคร่ครวญพิจารณาปัญหาและอปุสรรคท่ีจะเกิดขึน้สง่ผลให้องค์กรมีการวางแผนรับมือผลกระทบ

และความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้	

	 		 5)		ด้านความมีเหตุผล	 ควรตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงอย่างมีเหตุผล	

โดยพิจารณาจากเหตปัุจจยัท่ีเก่ียวข้องน�ามาประยกุต์ให้เข้ากบัการด�าเนินงานขององค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพทัง้ปัจจบุนัและอนาคต	 เช่น	 การผลิตผลงานท่ีเหมาะสม	การลงทนุท่ีไม่เกินตวั	 การใช้

เทคโนโลยีท่ีประหยดั	การไมเ่น้นก�าไรระยะสัน้	เป็นต้น	

 2.		ข้อเสนอแนะการศกึษาครัง้ตอ่ไป	
		 	 1)		ควรวิจยัเชิงคณุภาพ	เพ่ือวิเคราะห์สาเหตแุละวิธีการพฒันาด้านศกัยภาพของบคุลากร
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
	 		 2)	 ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คณุภาพชีวิตในการท�างานของแตล่ะหน่วยงาน	 เพ่ือจะได้ทราบระดบัในการปฏิบตัิตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคล้องกบัการเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานให้ดีย่ิงขึน้ตอ่ไป	
	 		 3)		ควรศกึษาแนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตของบคุลากรในด้านตา่ง	ๆ 	ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลมุรอบด้าน	 เพ่ือน�ามาบูรณาการในการด�ารงชีวิตประจ�าวนัและ 
การท�างานให้มีคณุภาพและยัง่ยืน
	 		 4)		ควรศกึษาความสมัพนัธ์การด�าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนกลุ่มอ่ืน	 ๆ	 เช่น	 นักศึกษา	พนักงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 เพ่ือให้ผล 
การศกึษาวิจยัมีมมุมองท่ีกว้างมากขึน้	
	 		 5)		ควรศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส�าเร็จในการประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงและการพฒันาคณุภาพชีวิตโดยวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตกบัการประยกุต์ใช้
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สรุป 
	 การพฒันาบุคลากรให้มีคณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงนัน้สามารถใช้เป็นทัง้กรอบความคดิและแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ท่ีส�าคญั	โดยเฉพาะ 
การพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่กับคุณธรรมในด้านความมีเหตุผล	 การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี	 และการรู้จัก 
ความพอประมาณ	 โดยให้ความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ	 เพ่ือเสริม
สร้างคณุภาพชีวิตของบคุลากรในการน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท�างานและ 
การด�าเนินชีวิตเพ่ือให้เกิดประโยชน์อนัสงูสดุ
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