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บทคัดย่อ 
สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๑ เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๒ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓ เพื่อศึกษา
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดย
การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๕๙ ซึ่งส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง 
คือบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน ๑๓๒ คน จากประชากร
ท้ังหมด ๑๙๗ คน ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างมาจากการใช้สูตรค านวณของ ทาโร ยามาเน่  ซึ่งใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่า
เอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๒ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑.ระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาล

เมื อ งบาง คู รั ด  อ า เภอบางบั วทอ ง  จั งหวั ดนนทบุ รี  โ ดยภาพรวมอยู่ ใ นร ะ ดับปานกลาง  
(x̅ = ๓.๔๕ , S.D. = ๐.๒๖๗) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ ในระดับปานกลาง 
ตามล าดับดังนี้ ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๕๓, S.D. = ๐.๓๓๐) รองลงมาความมีเหตุผล  
(x̅ = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๓๖๗) และน้อยท่ีสุด ด้านความพอประมาณ (x̅ = ๓.๓๒, S.D. = ๐.๔๔๘) 
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๒.ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอ เพี ย ง ขอ งบุ คลากร เทศบาลเมื อ งบา ง คู รั ด  อ า เภอบางบั วทอ ง  
จังหวัดนนทบุรี  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ า บุคลากรท่ีมี  เพศ อายุ  สถานภาพ  
ระดับการศึกษา รายได้ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนประสบการณ์การท างานและต าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัย 

๓.ปัญหา อุปสรรค การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี คือ ๑) บุคลากรในองค์กรยังขาด
ความรู้ความสามารถเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาก พอขาดผู้เชียวชาญในการให้ค าแนะน าในการ
พัฒนาและความรู้ด้านต่างๆ ท าให้การพัฒนาไม่ดีพอ ๒) การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจท าให้
บุคลากรบางส่วนมีการสร้างหนี้ เช่น มีการกู้ยืม ท้ังในระบบและนอกระบบ เพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน การใช้ส่ิงของเกินความจ าเป็น ท าให้มีปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในส่วนของ 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคู
รัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี คือ ๑) การท าบัญชีในครัวเรือนท าให้ก่อเกิดการประหยัดอดออม
รู้จักพอเพียงพออยู่พอกินพอใช้และการส่งเสริมการพัฒนาแกนน าแต่ละองค์กร เพื่อไปเผยแพร่องค์ความรู้
สู่ชุมชน เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๒) ต้องรณรงค์โทษของอบายมุข
ต่างๆ โดยอาศัยวัดเป็นท่ีอบรมคุณธรรม ศีลธรรม และสร้างระเบียบขึ้นมาร่วมกันในองค์กรหรือกลุ่มและ
บังคับให้ท าตามระเบียบท่ีสร้างขึ้นร่วมกัน ไม่ให้มีการเหล่ือมล้ าเกิดขึ้นภายในกลุ่ม  
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Abstract 

Objectives of this paper were 1.To study the work performance quality of life 
idevelopment according to the sufficiency economy philosophy of Bang Ku Rud 
Municipality personnel. Bang Bua Thong District, 2.To compare the opinions of personnel 
on the work performance quality of life development according to the sufficiency 
economy philosophy of Bang Ku Rud Municipality personnel. Bang Bua Thong District 
Nonthaburi Province Classified by personal factors and  3.To study the problems, obstacles 
and suggestions regarding the development of work performance quality of life according 
to the sufficiency economy philosophy of Bang Ku Rud Municipality personnel. Bang Bua 
Thong District, Nonthaburi Province, Methodology was the mixed methods: The 
quantitative research collected data using questionnaires with a confidence value equal 
to 0.959 by survey method, from 132 samples, derived from 197 people who were 
personnel of  Bang Ku Rud Municipality personnel. Bang Bua Thong District, Nonthaburi 
Province, using Taro Yamane’s formula.Data were analyzed by  frequency, percentage, 
mean, standard deviation t-test And F-test using one-way analysis of variance, ANOVA. 
The qualitative research collected data from 12 key informants by In-depth interviewing. 
Data were analyzed by using descriptive content analysis. 
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Findings of the research were as follows: 

1.The level of development of work performance quality of life in accordance with 
the sufficiency economy philosophy of personnel at Bang Ku Rud Municipality Bang Bua Thong 
District, Nonthaburi Province by overall was at a medium level x̅= 3.45 Considering each aspect, 
it was found that all aspects were at medium levels Respectively. The knowledge development 
was at high level x̅=3.53 followed by Reasoning  x̅=3.47 and lowest level was Modesty x̅= 3.32 

2. The results of comparing the opinions of the personnel on the development of 
work performance quality of life in accordance with the sufficiency economy philosophy of the 
personnel of Bang Ku Rud Muang Municipality Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province 
Classified by personal factors, it was found that personnel with different sex, age, status, 
education level and income did not have different opinions on the development of quality of 
life according to the sufficiency economy philosophy of personnel in Bang Ku Rud Muang 
Municipality Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province, rejecting the set research hypothesis. 
Personnel with different work experiences and positions had different opinions on the 
development of work performance quality of life in accordance with the sufficiency economy 
philosophy of personnel at Bang Ku Rud Muang Municipality. Bang Bua Thong District, Nonthaburi 
province, therefore accepting the set research hypothesis. 

3. Problems and obstacles to the development of work performance quality of life 
in accordance with the principles of the sufficiency economy of personnel in Bang Ku Rud Muang 
Municipality Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province were 1) personnel in the organization 
still lacked sufficient knowledge and ability to improve the work performance quality of life and 
lacked experts to give advices for development, causing the development of work performance 
quality of life not good enough. 2) Social and Economic changes caused some personnel to 
create debt, such as loans both in the system and the informal system to use as household 
expenses. The use of luxurious things more than necessary needs  caused problems and 
obstacles in the development of quality of life. As for the suggestions for the development of 
work performance quality of life in accordance with the sufficiency economy philosophy of Bang 
Ku Rud Muang Municipality personnel Bang Bua Thong District Nonthaburi Province  were: 1) 
Household accounting leads to saving, economical sufficiency and developing community 
leading cores In order to disseminate knowledge to the community which is the way to improve 
the work performance quality of life in accordance with the sufficiency economy principles. 2) 
must campaign against the destructive vices and ruins, using monasteries as the training centers 
of ethics and moralities and rules and regulations for the communities and urge members to 
abide by the rules and regulations created together equally.  
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สารนิพนธ์เรื่องนี้ ประสบความส าเร็จได้ด้วยดีจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบคุณ  
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ดร. อนุวัต กระสังข์ ประธานกรรมการควบคุมสารนิพนธ์และคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ช่วยให้ค าแนะน าใน
เรื่องต่างๆ แก่ผู้วิจัยมาต้ังแต่ต้น จนสารนิพนธ์นี้จบบริบูรณ์ 

ขออนุโมทนาขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๕ ท่าน คือ รศ.ดร. เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, ผศ.
ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ อาจารย์ ดร.บุญสิน ผิวข า และอาจารย์ ดร.นันท
วิชญ์ ฉัตรบรรยงค์ ท่ีได้กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจแบบเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย พร้อมท้ังให้
ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขแบบเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

อนุโมทนาขอบคุณ นางสาวกัญญากร ไข่สง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมือง
บางคูรัด ข้าราชการผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน และประชานทุกคน ในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบรี ท่ีเมตตาอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์และยังให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามอย่างดียิ่ง และตลอดจนเพื่อนนิสิตทุกรูป/คน ท่ีได้มี ส่วนช่วยเหลือผลักดันในการให้
ค าปรึกษาในวิจัยเล่มนี้อยู่เบ้ืองหลัง รวมถึงให้ก าลังใจด้วยดีตลอดมา  

ขอ อ นุ โ ม ทนา  คณะ ก ร รม ก าร สอ บป้ อ ง กั น วิ ท ย านิ พ นธ์  ท้ั ง  ๕  ท่ า น  คื อ  รศ.
ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง ประธานกรรมการ, ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. 
สุรพล สุยะพรหม ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ กรรมการ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี  กรรมการและเลขานุการ 
ท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขออนุโมทนาขอบคุณบิดามารดา และญาติโยมท้ังหลายท่ีให้อุปการะท้ังให้ก าเนิดและส่งเสีย
เรียนจนส าเร็จการศึกษา 

คุณงามความดีท่ีเกิดจากการการท าวิจัยในครั้งนี้ ขอให้เกิดอานิสงส์ผลดีท้ังปวง พร้อมท้ังผู้ขอ
น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขออานิสงส์ท้ังปวงจงดลบันดาลให้ ให้บิดามารดา ครูบา
อาจารย์ ผู้ ท่ีป ระ สิทธิ์ ปร ะสาทวิ ช าคว ามรู้  ตลอดจน ผู้ ท่ีมี บุญ คุณ ท่ี ช่ วย ส่ ง เ สริ ม สนับสนุ น  
เป็นก าลังใจ จนท าให้การศึกษาครั้งนี้ประสบผลส าเร็จได้ตามความมุ่งหวังและต้ังใจ 

 

       

 
พระค าแสน ปภสฺสโร (บุดดารา) 

๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 



ฉ 

สารบัญ 
 

เร่ือง             หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญตาราง  ฌ 
สารบัญแผนภาพ  ฐ 

บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๓ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๕ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๘ 
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  ๒.๑ แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๙ 
 ๒.๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑๑ 
 ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒๕ 
 ๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๔๔ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๔๙ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย ๖๔ 
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๖๖ 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๖๖ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๖๘ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๗๑ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ๗๒ 
 



ช 

  สารบัญ (ตอ่) 
 

 

 เรื่อง  หน้า 
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๔.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

๗๕ 
 ๔.๒ ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

 
 

๗๗ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 
 

๘๘ 
 ๔.๔ ผลการวิ เคราะห์ความคิด เห็น เกี่ ยวกับ  ปัญหา อุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

 
 
 

๑๐๒ 
 ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 
 

๑๐๔ 
 ๔.๖ องค์ความรู้ ๑๒๒ 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๒๕ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๒๙ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๓๔ 
บรรณานุกรม  ๑๓๕ 
ภาคผนวก  ๑๔๔ 
 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือวิจัย ๑๔๕ 
 ภาคผนวก ข ผลการหาค่ าดั ชนี ความสอดคล้อง ( IOC) ของ

แบบสอบถาม ๑๕๑ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยเพ่ือ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ๑๕๗ 
   



ซ 

  สารบัญ (ตอ่) 
 

 

 เรื่อง  หน้า 
ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) 
ของแบบสอบถาม 

 
๑๕๙ 

 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย ๑๖๓ 
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญ (Key Informants) ๑๖๕ 
 ภาคผนวก ช แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๑๗๘ 
 ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๑๘๓ 
ประวัติผู้วิจัย  ๑๙๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ 

   สารบัญตาราง  
 

 

ตารางท่ี  หน้า 
๒.๑ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑๑ 
๒.๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑๓ 
๒.๓ ประเภทคุณภาพชีวิต ๑๕ 
๒.๔ เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต ๑๖ 
๒.๕ องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุข ๑๘ 
๒.๖ องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ๒๔ 
๒.๗ ความหมาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒๗ 
๒.๘ ทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓๑ 
๒.๙ ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓๖ 

๒.๑๐ ทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓๙ 
๒.๑๑ ทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔๓ 
๒.๑๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๕๔ 
๒.๑๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๖๑ 
๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด ๖๘ 
๔.๑ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๕ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ

พัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมือง
บางคูรัด อ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม 

 
 

๗๘ 
๔.๓ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมือง
บางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้านความพอประมาณ  

 
 

๗๙ 
๔.๔ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมือง
บางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้านความมีเหตุผล 

 
 

๘๐ 
๔.๕ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมือง
บางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 
 

๘๑ 
 



ญ 

   สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๖ ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรที ่มีต ่อการ

พัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้านความรู้  

 
 

๘๒ 
๔.๗ ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรที ่มีต ่อการ

พัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้านคุณธรรม  

 
 

๘๓ 
๔.๘ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพ

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมือง
บางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  โดยภาพรวม  

 
 

๘๔ 
๔.๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ

คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมือง
บางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้านวัตถุวิสัย 

 
 

๘๕ 
๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

ระดับระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี ด้านจิตวิสัย 

 
 

 
๘๖ 

๔.๑๑ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด 
อ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามเพศ 

 
 

๘๘ 
๔.๑๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด  
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีจ าแนกตามอายุ 

 
 

๘๙ 
๔.๑๓ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด  
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามสถานภาพ 

 
 

๙๐ 
๔.๑๔ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด  
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
 

๙๑ 
 
 

  



ฎ 

   สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๑๕ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด  อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

 
 

๙๒ 
๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  โดยจ าแนกตาม
ความเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จ าแนกตามโดยภาพรวม 

 
 
 
 

๙๓ 
๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  โดยจ าแนกตาม
ความเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
จ าแนกตามด้านวัตถุวิสัย 

 
 
 
 

๙๔ 
๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญมากที่สุดของการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาล
เมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตามความเห็นต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจ าแนกตามด้านจิตวิสัย 

 
 

๙๕ 
๔.๑๙ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด  
อ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามต าแหน่งโดยภาพรวม 

 
 

๙๖ 
๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตาม
ความเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
จ าแนกตามโดยภาพรวม 

 
 
 
 

๙๗ 
๔.๒๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตาม
ความเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จ าแนกตามด้านวัตถุวิสัย 

 
 
 

๙๘ 



ฏ 

   สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๒๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด 
อ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจ าแนกตามรายได้ 

 
 

๙๙ 
๔.๒๓ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ ๑–๗ 

 
 

๑๐๐ 
๔.๒๔ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

๑๐๒ 
๔.๒๕ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

๑๐๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ฐ 

 
 

 
 

สารบัญแผนภาพ  

แผนภาพที ่ หน้า 
๒.๑ แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๓๒ 
๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย ๖๕ 
๔.๑ แสดงการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์ด้านด้านความพอประมาณ ๑๐๖ 
๔.๒ แสดงการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์ด้านความมีเหตุผล ๑๐๙ 
๔.๓ แสดงการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ๑๑๑ 
๔.๔ แสดงการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์ด้านความรู้ ๑๑๔ 
๔.๕ แสดงการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์ด้านคุณธรรม ๑๑๖ 
๔.๖ แสดงการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์ด้านวัตถุวิสัย ๑๑๙ 
๔.๗ แสดงการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์ด้านจิตวิสัย ๑๒๑ 
๔.๘ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๒๒ 
๔.๙ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ ๑๒๔ 

 



  

บทท่ี ๑ 

  บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นใน
ข่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการถโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกัน
ใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยได้น้อมน าหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา
ประเทศ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๐ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มคุ้นกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถ
ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมันคงเกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้จัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 
๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ ผลกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วนทั่งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาคและระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ทิศทางในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดท า
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนเพ่ือม่งสู่"ความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยื่น๑ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญา
ที ่พระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอยู ่ห ัว ร ัชการที ่๙ ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต 
แก่พสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอด นานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลัง 
ได้ทรงเน้นย้ า แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิว ัตน์และความเปลี ่ยนแปลง ซึ ่ง เป็นการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันนั่นเอง โดยเฉพาะหลักธรรมเรียกว่า ทางสายกลาง หลักแห่งความเจริญและหลักแห่ง
ความส าเร็จ เป็นต้น๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยของรัฐต้องยึด“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ที ่ใช้มาอย่างต่อเนื ่องตั ้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๙ เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง

                                                           
๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ.(๒๕๖๐-๒๕๖๔), (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ๒๕๖๒), หน้า ๑. 

๒ บุญโชติ  เกตุแก้ว, “คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตในการท างาน”,
วำรสำรวิชำกำรคณะเทคโนโลยีอตุสำหกรรม,มหำวิทยำลัยรำชภัฎล ำปำง, ปีท่ี ๖ ฉบับที่ ๑ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๕๖): ๙๔. 



๒ 
 

สมเหตุสมผลมีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ 
การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นปรัชญาน า
ทางในการพัฒนาชีวิต โดยยึดหลักทางสายกลาง เพ่ือให้คนไทยพ้นจากวิกฤติ สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคง และน าไปสู่การพัฒนาที่สมดุลมีคุณภาพและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางในการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ระดับภาครัฐจนถึงระดับชุมชน ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์๓ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองและสังคม
ไปสู่เป้าหมายที่พึงปรารถนา ทั้งในส่วนบุคคล ครอบครัว จึงต้องมีการพัฒนาในด้านความรู้ช านาญการ
เฉพาะด้าน เ พ่ือให้มีแนวคิด เจตคติที่ ดี  รู้ จั กการบริหา รตนเอง การเ อ้ืออาทรต่อบุคคล อ่ืน 
มีอาชีพและรายได้ที่ พอเพียงต่อการด ารงชีวิต มีคุณธรรม ศีลธรรม ถ้าหากปฏิบัติได้เช่นนี้เท่ากับเป็นการ
ยกระดับ ทั้งตนเองและสังคม ท าให้มีคุณค่า ปัญหาต่างๆ ในสังคมลดน้อยลง เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหามลภาวะเป็นพิษ เป็นต้น ประเทศต่างๆ จึงพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น เพ่ือช่วยให้สมาชิกทุกคน ในสังคมกินดีอยู่ดี 
มีความสุขสมบูรณ์ ประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยท าให้บุคคล
สามารถด าเนินชีวิติอยู่ในสังคมโดยมีแนวทาง ในการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งส่ งผลให้สังคมมีความสงบสุข
ไปด้วย การพัฒนาคุณภาพชีวิต กระตุ้นให้ บุคคลและสังคมเกิดความกระตือรือร้นคิดที่จะปรับปรุง
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอยู่เสมอ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท าให้บุคคลรู้จักใช้ปัญญา มีเหตุผล 
มีคุณธรรม จริยธรรม หลักการบริหาร เพ่ือมาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ท าให้บุคคลและสังคมอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและปัญหา
สังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตท าให้บุคคลและสังคม ที่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม 
ดังจะเห็นได้ว่า หากคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีคุณภาพที่ดี ย่อมน าไปสู่การ
พัฒนา ประเทศชาติให้เจริญหน้าก้าวไกลขึ้น๔ 

                                                           
๓ อภิชัย พันธเสนและคณะ, กำรประยุกต์พระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสำหกรรมขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑. 
๔ ปรางทิพย์ ภักดีคีรีไพรวัลย์, “การศึกษาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบ้านแสนตอ หมู่ ๑๑”, สำรนิพนธ์ สำขำ

กำรบริหำรและนโยบำยสวัสดิกำรสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), หน้า ๓ 



๓ 
 

ในหน่วยงานของเทศบาลเมืองบางคูรัดนั้น มีหน่วยการท างานที่แยกย่อยออกไปมากมายซึ่งแต่
ละหน่วยจะอยู่ในรูปแบบของกองต่างๆ เช่น กองการศึกษา กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการทางสังคม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น บุคลากรจ านวนมากรวมถึงผู้บริหารและสภาเทศบาลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานจากสภาพ
ปัญหาที่อยู่ในปัจจุบันของสังคมท้ังปัญหาด้านความรู้ ซึ่งบุคลกรบางคนยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญบาง
สายงานความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมการกิจของ
เทศบาล ปัญหาด้านรายได้ บุคลากรบางกลุ่มประสบกับปัญหาการขาดความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ 
การเงิน ส่วนมากมีเงินเดือน ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ น ามาซึ่งมีการกู้ยืมเงินมากกว่ารายได้ของ
ตนเอง ท าให้มีภาระหนี้สิน ไม่มีการออกเงินเพ่ือสร้างวินัยทางการเงินให้มั่นคงซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน ปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาได้ นอกจากนั้นประสบกับความไม่สมดุลที่เกิดจากการพัฒนาประเทศขาดความยังยื่น 
เนื่องจากความไม่เจริญทางเศรษฐกิจพออย่างเดียว ขณะที่ด้านสังคมได้ประสบกับภาวะปัญหาต่างๆ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสื่อมโทรมลง จึงมีการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาใช้ ซึ่งถือ
เป็นปรัชญาที่ชี้น ายุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่การพัฒนายังยืนและมั่นคงทุก
ภาคส่วน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและต้องการศึกษาถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตลอดถึงศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตลอดจนเป็นแนวทาง
น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตต่อไป 

 
๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมือง
บางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นอย่างไร 

๑.๒.๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

๑.๒.๓. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีอะไรบ้าง 
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๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

๑.๓.๒ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๑.๓.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย  
๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาขอบเขตด้านเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับแนวคิดคือ หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตที่ใช้ในการวิจัยเนื่องจากเครื่องชีวัตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อภาษาไทยของกระทรวง
สาธารณสุข ประกอบด้วย ๒ ด้าน คือด้านวัตถุวิสัย และ ด้านจิตวิสัย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕ ด้าน ได้แก่คือ ๑.ด้านความพอประมาณ ๒.ด้านความมีเหตุผล ๓.ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
๔. ด้านความรู้ ๕. ด้านคุณธรรม๕ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร  
๑. ตัวแปรต้น (Independent Variables) ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล  เพศ อายุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่ง รายได้ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุ คล ากร เทศบาล เมื อ งบา งคู รั ด  อ า เ ภอบางบั วทอง  จั งหวั ดนนทบุ รี  ป ระกอบด้ ว ย 

๑. ด้านความพอประมาณ ๒. ด้านความมีเหตุผล ๓. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ๔. ด้านความรู้ 
๕. ด้านคุณธรรม๖ 

                                                           
๕ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร, (กรุงเทพมหานคร:ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๑๕. 
๖ สุเมธ ตันติเวชกุล. เศรษฐกิจพอเพียง ทำงเลือก... ทำงรอด ; ในเปี่ยมศักด์ิ คุณำกรประทีป , 

ฝ่ำอนำคตประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทฐานการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๕๕. 



๕ 
 

๒. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ คุณภาพชีวิต ๒ ด้าน คือ ด้านวัตถุวิสัยและ 
ด้านจิตวิสัย๗ 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ขอมูลส ำคัญ 
๑. ขอบเขตด้ำนประชำกร (Population) ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น

บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน ๑๙๗ คน๘ 
๒. ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (key informants) ผู้วิจัยท าการวิจัยสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญจ านวน ๑๒ คน 
๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

พ้ืนที่ในวิจัยครั้งนี ้ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเริ่มตั้งแต่ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน 

 

๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย  
สมมติฐำนที่ ๑ บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลกรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
แตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ ๒ บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลกรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
แตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ ๓ บุคลากรที่มสีถานภาพต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลกรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี 
แตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ ๔ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลกรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ ๕ บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลกรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 

                                                           
๗ กระทรวงสาธารณสุข, เคร่ืองชี้วัดคุณภำพชีวิตขององค์กำรอนำมัยโลกชุดย่อ ฉบับภำษำไทย ,

(เชียงใหม่: กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๒), หน้า ๒. 
๘ เทศบาลเมืองบางคูรัด, แผนพัฒนำบุคลำกรเทศบำลเมืองบำงคูรัด อ ำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

๒๕๖๑-๒๕๖๓, เทศบาลเมืองบางคูรัด, (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.): (เอกสารอัดส าเนา) 



๖ 
 

สมมติฐำนที่ ๖ บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลกรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
แตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ ๗ บุคลากรที่มรีายไดต้่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลกรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
แตกต่างกัน 

 

๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 กำรพัฒนำ หมำยถึง การพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตเป็น

ชีวิตของบุคคลที่ไม่เป็นภาระ และไม่ก่อปัญหาให้เกิดกับสังคมเป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน
สุขภาพและสภาพแวดล้อม ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ มีความเพียบพร้อมสามารถด ารงสถานภาพทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาที่ซับซ้อนได้สามารถ
คาดคะเนเหตุการณ์ภายหน้าได้ถูกต้องและสามารถด าเนินวิถีชีวิตที่ชอบธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตน
ประสงค์ภายใต้เครื่องมือคือทรัพยากรที่มีอยู่ 

คุณภำพชีวิต หมำยถึง ความพึงพอใจในการด ารงชีวิต การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทั้งจาก
การส่งเสริม สนับสนุน หรือวิธีการต่างๆ ที่ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ของบุคลากรเทศเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีรายละเอียดดั่งนี้ 

ด้ำนวัตถุวิสัย หมำยถึง การด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพของบุคคลที่สามารถมองเห็นเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน ประกอบด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม อาชีพการงาน
และรายได้ มีสภาพทางการเงินที่ดี ได้รับความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและมีที่พักอาศัยที่เหมาะสมเป็นไป
ตาม มาตรฐานของการมีชีวิตที่ดี 

ด้ำนจิตวิสัย หมำยถึง องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตใจและเป็นประสบการณ์ตรง
ของบุคคลที่เป็นนามธรรม ประกอบด้วย ความสุข อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความพึงพอใจในชีวิตและ
คุณธรรมพึงพอใจในการด าเนินชีวิต มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่มีความวิตกกังวล ปราศจากความเครียด รู้จักการ
ยอมรับตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง รวมถึงการควบคุมอารมณ์ของตนเอง มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของ กลุ่มทางสังคม มีส่วนร่วมในกลุ่มทางสังคม มีบทบาทในสังคมที่ตนอาศัยอยู่มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุน
กิจกรรมของสังคม ตลอดจนการได้รับการยอมรับทางสังคมและมีสถานภาพทางสังคมที่เป็นยอมรับของ
บุคคลทั่วไป 

 
 
 

 



๗ 
 

หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
๙ ได้ทรงชี้แนะแนวทางการด ารงชีวิตโดยยึดทางสายกลางและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่
ครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงระดับภาครัฐในการด ารงชีวิตประจ าวันที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งจะน่าไปสู่ชีวิตเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้า อย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน คือ 

ด้ำนควำมพอประมำณ หมายถึง การด ารงชีวิตด้วยความพอดี ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป
และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความพอประมาณ ได้แก่คือ 
รู้จักประมาณตนในการแสวงหาวัตถุ รู้จักบริหารเงิน ประกอบอาชีพด้วยความชื่อสัตย์สุจริต เรียบง่าย
ประหยัด รู้จักใช้จ่ายอย่างพอดีและไม่สร้างหนี้สินในครัวเรือน สมดุลกับอัตภาพศักยภาพของตนและ
สภาวะแวดล้อม 

ด้ำนควำมมีเหตุผล หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ประมาท การออมทรัพย์ และมีทุนทางสังคมที่เข้มแข็งรวมทั้งมีทางเลือกพร้อมรับ
การปรับตัวได้อย่างเหมาะสม การตัดสินใจในการประกอบอาชีพ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่างๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม ปัจจุบันให้มากที่สุด ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้
และไกล 

ด้ำนกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง ไม่ประมาท ไม่เสี่ยง มีความรอบคอบเตรียมตัวให้
พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัวและวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย
ค านึงถึงผลดีและผลเสียทีจะกระทบต่อครอบครัวและองค์กรของตนเอง 

ด้ำนควำมรู้ หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ้านต่างๆ
ความรอบคอบ น าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนระมัดระวังใน
การด าเนินชีวิตและการประกอบการงานทุกขั้นตอน เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้กับ
สังคมในยุคโลกาภิวัตน์ 

ด้ำนคุณธรรม หมายถึง การที่บุคคลจะต้องเสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดมีในตนเอง
ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรมการร่วมมือและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันใน
องค์กร มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทน ความเพียร และรู้จักแบ่งปัน มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตน
กระท าผลประโยชน์ส่วนรวมต้องมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตัวและใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

บุคลำกรเทศบำลเมือง หมายถึง บุคลากรของเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง  

 

 



๘ 
 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๗.๑  ท าให้ทราบถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร

เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
๑.๗.๒  ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
๑.๗.๓  ท าให้ทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
๑.๗.๔  ผลการวิจัยสามารถน าการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียงไป

ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

บทท่ี ๒ 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประมวลสรุปน ามาเป็นแนวทางในการวิจัยโดยมีกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๓ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็น เรื่องที่ถือเป็นสิ่ งที่ควรกระท า 

เพราะปัญหาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ส่วนใหญ่ก็มีสาเหตุมาจากมนุษย์นั่นเอง เช่นปัญหาจ านวนประชากร
มากเกินพอดี ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาทางสังคม รวมถึงค่านิยมต่างๆ ของสังคม การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เริ่มจากการมีจิตส านึกที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองก่อนเพราะคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น
เริ่มมาจากการพัฒนาตนเองเป็นส าคัญ ดังนั้นหากจะกล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ซ่ึงมีผู้ศึกษาได้ค้นคว้ามาเป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้  

๒.๑.๑.ความหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น  ปรับปรุง

การด าเนินชีวิตให้สอดคล้องและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตคุณภาพชีวิตเป็น ชีวิต
ของบุคคลที่ไม่เป็นภาระและไม่ก่อปัญหาให้เกิดกับสังคมเป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจมีความเพียบพร้อมสามารถด ารงสถานภาพ ทางด้านเศรษฐกิจ ทางสังคมและการเมืองให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและค่านิยมของสังคมได้ ทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาที่ซับซ้อน
ได้สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ภายหน้าได้ถูกต้องและสามารถด าเนินวิถีชีวิตที่ชอบธรรมเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งที่ตนประสงค์ภายใต้เครื่องมือคือทรัพยากรที่มีอยู่  มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของความคิดเห็น
ไว้หลากหลายทัศนะ ดังนี้ 



๑๐ 

มีนักวิชาการได้ความหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตว่าสังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ต้องการ
ความเจริญก้าวหน้าต้องการชื่อเสียง เกียรติยศ เงินทอง การยอมรับ จากวงสังคมและประสบความส าเร็จ
ในหน้าที่การงาน ซึ่งไม่มีใครเลยจะสามารถปฏิเสธได้ว่าในแต่ละวันนั้นมนุษย์ต้องดิ้นรนขวนขวาย ไขว่คว้า
หาสิ่งที่ตนพึงปรารถนาเพ่ือให้ได้มา ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงเป็นการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

การพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ มิติดังต่อไปนี้๑ 
๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย ได้แก่การให้ความส าคัญกับสุขภาพ รู้จักบริโภค

อาหารอย่างถูก สุขลักษณะและครบ ๕ หมู่ หาเวลาพักผ่อนและออกก าลังเป็นประจ าเพ่ือสุขภาพร่างกาย 
ที่แข็งแรงสมบูรณ์  

๒ .การ พัฒนาคุณภาพชี วิ ตทา งด้ านอารมณ์  เป็ นการสร้ า ง เสริ มสุ ขภ าพ จิ ตที่ ดี 
รู้จักควบคุม อารมณ์ โดยการหมั่นฝึกให้ทาน การท างานอดิเรกที่ชื่น ชอบ การเข้าร่วมกิจกรรม 
สันทนาการ การฝึกสมาธิ 

๓.การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคม เป็นการสร้างการยอมรับและยกย่องจากสังคมอัน 
ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนๆหรือจากหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้นการใช้เวลาว่างบ าเพ็ญประโยชน์ 
เพ่ือชุมชนและการปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

๔.การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้ านสติปัญญาเป็นการเ พ่ิมทักษะทางด้านความรู้ 
ให้กับตนเอง อาทิ การอ่านหนังสือ การเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ใน
ด้านต่างๆ การศึกษา ข้อมูลด้วยตนเองจากสื่อสารสนเทศ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ เป็นต้น 

สอดคล้องกับความหมายที่ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การรับรู้ความพึงพอใจและ
การรับรู้สถานะด้านร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคมและสภาพแวดล้อมของบุคคลในการด ารงชีวิต
ในสั งคม การ พัฒนาตนเอง เ พ่ือให้มี คุณภาพชี วิ ตที่ ดี จึ งควร พัฒนาสุขภาพในด้ านร่ า งกาย 
ได้แก่การให้ความส าคัญกับสุขภาพ การบริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ การพักผ่อนให้เพียงพอการออก
ก าลั งกาย เป็นประจ า  เ พ่ือสุ ขภาพร่ างกายที่ แข็ งแ รงสมบู รณ์  การ พัฒนาทางด้ านอารมณ์ 
การเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี รู้จักควบคุมอารมณ์ การพัฒนาด้านสังคม คือการใช้เวลาว่างบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือชุมชน การปฏิบัติโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาทางด้าน สติปัญญา 
การเพ่ิมทักษะทางด้านความรู้ ให้กับตนเอง การเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ การศึกษาข้อมูลด้วยตนเองจากสื่อสารสนเทศการเข้ารับถึงการหัดสังเกตและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม๒ 

 
                                                           

๑ อาทิตยา มาคงเฮียง, ทบทวนวรรณกรรม "การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต", [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
https://www.gotoknow.org/posts/480595 [๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑]. 

๒ วรรณา กุมารจันทร์ , “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตภาคใต้ตอนบน”, วิทยานิพนธ์พยาบาลศาตร 
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓), หน้า ๑๑. 



๑๑ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดทีเ่กี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
อาทิตยา มาคงเฮียง (๒๕๖๑, ออนไลน์). ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดา้นร่างกาย  

๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดา้นอารมณ์  
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคม  
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดา้นสติปัญญา 

วรรณา กุมารจันทร์,(๒๕๔๓), หน้า ๑๑.  ความพ่ึงพอใจการรับรู้สถานะทางด้านร่างกาย
จิตใจความสัมพันธ์สังคมและสภาพแวดล้อมของ
บุคคลในการด ารงชีวิตในสังคม 

 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างคุณสมบัติทั้งปวง

ของกายและจิตที่ตอบสนองความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับตัวของเราเองการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ทางด้านสติปัญญาเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านความรู้
ให้กับตนเอง การอ่านหนังสือ การเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะและประสบการณ์ในด้าน
ต่างๆ เพ่ือการศึกษา 
 

๒.๒. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวคิดของการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการศึกษาชี วิตตนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้

มีคุณภาพเพราะผู้ที่สร้างชีวิตให้มีคุณภาพเท่านั้นจึงจะสร้างความส าเร็จให้กับชีวิตตนได้ มีนักวิชาการ
ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้หลากหลายทัศนะ ดังนี้ 

มีนักวิชาการได้ให้แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตไว้ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ“ความเชื่อ
ในความเป็นมนุษย์ที่พัฒนาได้หรือเชื่อในความเป็นมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ จะท าให้เกิดจิตส านึกที่
จะต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองซึ่งแสดงอาการออกด้วยการเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน อันชี้บ่งถึง
ความเป็นผู้พร้อมที่จะฝึกฝนพัฒนาตนให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตส านึกในการศึกษาหรือฝึกฝนพัฒนาตน 
จะท าให้บุคคลมีท าทีต่อประสบการณ์ทั้งหลายอย่างหลายที่เรียกว่า มองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ที่
จะน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตน” จากความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพจะเห็นว่ามนุษย์
มีลักษณะส าคัญคือ ความสามารถที่พัฒนาได้และเมื่อพัฒนาแล้วจะมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ จะมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขบนพ้ืนฐานความต้องการของมนุษย์  

ดังนั้นประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า๓ 
๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตช่ว ยท า ให้บุคคลด า เนินชี วิตอยู่ ในสังคมโดยมีแนวทาง 

ในการด ารงชีวิตที่ดีข้ึน ซึ่งส่งผลให้สังคมมีความสงบสุขไปด้วย 

                                                           
๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธรรม, ๒๕๓๗), หน้า ๒. 



๑๒ 

๒ .การ พัฒนาคุณภาพชี วิ ต  กระตุ้ น ให้ บุ คคลและสั งคม เกิ ดความกระตื อ รื อ ร้ น 
คิดท่ีจะปรับปรุงตัวเอง สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึนอยู่เสมอ  

๓.การพัฒนาคุณภาพชีวิตท าให้บุคคลรู้จักใช้ปัญญา มีเหตุผล ความมีคุณธรรม จริยธรรมหลัก
จิตวิทยา หลักการบริหาร เพ่ือมาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม 

๔.การพัฒนาคุณภาพชีวิตท าให้บุคคลและสังคมมีการอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ช่วยลด
ปัญหาความขัดแย้งและปัญหาสังคม 

สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า มิติในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่๔ 
๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย ได้แก่  การให้ความส าคัญกับสุ ขภาพ  

การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ บริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ เป็นการพัฒนาให้ร่างกาย  
มีความแข็งแรงสมส่วนและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ 

๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้ านอารมณ์ ได้แก่  การสร้ างเสริมสุขภาพจิตใจที่ดี 
รู้จักควบคุมอารมณ์ โดยการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยการให้ทาน การท า งานอดิเรกที่ชื่นชอบ  
การเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ การฝึกสมาธิ  การผ่อนคลายด้วยการฟั งเพลง การพักผ่อน  
การท่องเที่ยวเป็นต้น 

๓.การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้ านสั งคม เป็นการสร้ า งการยอมรับและยกย่ อง 
จากสังคมได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคม หรือหน่วยงานต่างๆ ใช้เวลาว่างบ าเพ็ญประโยชน์  
เพ่ือชุมชนให้ความร่วมมือกับสังคมในด้านต่างๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตนโดยยึดหลัก 
ของกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม 

๔.การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสติปัญญา เป็นการเ พ่ิมทักษะทางด้านความรู้ 
ให้กับตนเอง ได้แก่ การอ่านหนังสื่อ การเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านต่างๆ การศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากสื่อต่างๆ การสังเกตและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลจะต้องเริ่มต้นด้วยตัวเอง เปิดใจยอมรับกับการพัฒนา
ตนเองพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้องมีความพร้อมส าหรับการศึกษาเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง  
จะท าให้บุคคลนั้นสามารถใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นๆ ในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งแตกต่างจากกับแนวคิด
ที่ว่าแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในประเทศเกาหลี โดย Civil Service Commission 
ได้ก าหนดไว้ ๑๐ มิติ ดังนี้๕ 

 
 

                                                           
๔ มานพ นักการเรียน , พระพุทธศาสนากับแนวคิดเ ร่ืองคุณภาพชีวิต , [ออนไลน์] , แหล่งที่มา:

https: / / sites. google. com/ site/ gem๒ kkr/ word- of- the- week/ schadenfreudeshah- dn- froi- duhnoun  
[๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖]. 

๕  Kim, M.  and Cho, K. H. , “ Quality among government employees” , Social Indicators 
Research, 2003 : pp.387-409. 



๑๓ 

๑.ด้านการเดินทาง (Commuting) ตัวชี้วัด ได้แก่ ระยะเวลาในการเดินทางมาท างาน 
๒.ด้านการท างาน (Work) ตัวชี้วัด ได้แก่ รายได้ ชั่วโมงการท างาน ความพึงพอใจในงานและ

ความมั่นคงในงาน 
๓.ด้านสุขภาพ (Health) ตัวชี้วัด ได้แก่ สถานะสุขภาพในปัจจุบัน ความเครียดและความกังวล 
๔.ด้านครอบครัว (Family) ตัวชี้วัด ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส 
๕.ด้านฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว (Family finances) ตัวชี้วัด ได้แก่ รายได้เฉลี่ยสุทธิของ

ครอบครัว สถานะทางการเงินของครอบครัว 
๖.ด้านที่พักอาศัย (Housing) ตัวชี้วัด ได้แก่การครอบครองที่พักอาศัย 
๗.ด้านการพักผ่อน (Leisure) ตัวชี้วัด ได้แก่ จ านวนวันหยุดพักผ่อน จ านวนวันลา 
๘.ด้านสังคม (Social life) ตัวชี้วัด ได้แก่ จ านวนเพื่อนที่มีการพบปะสังสรรค์ 
๙.ด้านชุมชน (Community) ตัวชี้วัด ได้แก่ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้าน 
๑๐.ด้านประเทศ (Country) ตัวชี้วัด ได้แก่ ความภูมิใจในประเทศตนเองและความคิดที่ย้าย

ถิ่นไปต่างประเทศ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ ทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๓๗), หน้า ๒. แนวทางในการด าเนินชีวิต เ พ่ือสันติภาพการ

ด ารงชีวิตที่ดีขึ้น กระตุ้นให้คนในสังคมเกิดความ
กระตือรือร้น รู้จักใช้ปัญญา มีเหตุผล มีคุณธรรม 
จริยธรรม หลักจิตวิทยา 

มานพ นักการเรียน,(๒๕๕๖). (ออนไลน์).  ๑. การพัฒนาตนต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองทั้ง  
กายและใจ  
๒. รู้จักใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา   
๓. อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท ์  

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

ตารางท่ี ๒.๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Kim, M. and Cho, K.H,  
(2003, pp.387-409) 

มิติในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๑.ด้านการเดินทาง (Commuting)   
๒.ด้านการท างาน (Work) 
๓.ด้านสุขภาพ (Health) 
๔.ด้านครอบครัว (Family)   
๕.ด้านฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว (Family 
Finances) 
๖.ด้านที่พักอาศัย (Housing)   
๗.ด้านการพักผ่อน (Leisure)   
๘.ด้านสังคม (Social life)   
๙.ด้านชุมชน (Community)  
๑๐.ด้านประเทศ (Country) 

 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ เป็นการพัฒนาคนในทุกๆ ด้าน 
ไม่ว ่าจะเป็นด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา จิตใจ คุณธรรม ถือได้ว่าความพร้อมในการด ารงชีวิต 
ในสังคมความสามารถในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาในทุกขั้นตอนของชีวิตจ าเป็นอย่างยิ่ง 
นับตั้งแตว่ัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุเพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตที่ดีข้ึน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ทั้งส่วนบุคคล สังคมและประเทศชาติ 

๑.ประเภทของคุณภาพชีวิต 
คุณภาพชีวิตประกอบไปด้วยความพร้อมทั้งทางด้านร่างการและจิตใจในการด ารงชีวิตของ

บุคคล เพ่ือให้การด ารงชีวิตในสังคมเป็นไปอย่ างมีความสุขและยั่ งยืน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบถึงประเภทของคุณภาพชีวิตด้วย เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถ
ตอบสนองความต้องการการพัฒนาได้อย่างแท้จริงมีนักวิชาการได้ให้ แนวคิดเกี่ยวกับประเภท 
ของคุณภาพชีวิตไว้ดังนี้ 

นักวิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับประเภทของคุณภาพชีวิตไว้ว่า คุณภาพชีวิต แบ่งเป็น 
๓ ประเภท คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม โดยทางร่างกาย คือ บุคคลจะต้องมีสุขภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันเป็นผลตอบสนองมาจาก ปัจจัยพ้ืนฐาน ทางด้านจิตใจคือ 
บุคคลจะต้องมีสภาวะจิตใจที่สมบูรณ์ร่าเริงแจ่มใสไม่วิตกกังวล มีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตตนเอง



๑๕ 

ครอบครัว และสังคมสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในชีวิตและทางด้านสังคม๖ คือบุคคลสามารถด ารงชีวิต
ภายใต้บรรทัดฐาน และค่านิยมของสังคมในฐานะเป็น สมาชิกของสังคมได้อย่างปกติสุข 

ตารางท่ี ๒.๓ ประเภทของคุณภาพชีวิต 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ศิริ ฮามสุโพธ์, (๒๕๔๓), หน้า ๑๔. ประเภทของคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจในการด ารงชีวิต เพ่ือให้การด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุขและยังยื่น 

 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจและ

ด้านสังคม ถือได้ว่าความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทั้ง ๓ ด้านนี้จะต้องได้รับการ
พัฒนาไปพร้อมๆ กัน เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยก าหนด
ตัวชี้วัดดังนี้ 

๒.ตัวช้ีวัดในการวัดคุณภาพชีวิต 
การชี้วัดคุณภาพชีวิต เป็นการทดสอบการมีคุณภาพชีวิตในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของบุคคล 

ซึ่งอาจรวมไปถึงสังคมด้วย ในการตอบโจทย์ว่าคุณภาพชีวิตเป็นเช่นไร เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในด้านที่ยังขาดหรือยังไม่ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีพอ มีนักวิชาการได้ให้ ทัศนะ
เกี่ยวกับตัวชี้วัดในการวัดคุณภาพชีวิตไว้ดังนี้ 

นักวิชาการได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดในการวัดคุณภาพชีวิตไว้ว่า การวัดคุณภาพชีวิตควรมี
องค์ประกอบของดัชนีคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางสังคมที่ส าคัญจ าแนกเป็นสองประเภทหลักได้แก่๗ 

๑.ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงวัตถวุิสัย 
ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย (Objective Well-being) เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้าน

เศรษฐกิจ มุ่งไปที่วัตถุ รายได้ของชาติหรือครัวเรือนและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ โดยรายได้ 
ของชาติและข้อมูลทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่เข้าใจได้โดยทั่วไปและน ามาใช้อย่างกว้างขวาง แท้ที่จริงแล้ว 
การท าความเข้าใจตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัยไม่ใช่เรื่องซับซ้อน ตั วอย่างของตัวชี้วัดทางสังคมเชิง
ภาวะวิสัยได้แก่ อัตราการอ่านนออกเขียนได้ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ประเภทของที่อยู่อาศัยและค่า
ครองชีพ ผู้วางนโยบายมักใช้ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัยวัดคุณภาพชีวิตของระดับครัวเรือนชุมชนเมือง
และประเทศ การประเมินตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัยมักจะเกี่ยวพันกับการใช้สถิติอย่างไรก็ตาม 
ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัยไม่สามารอธิบายสังคมได้อย่างแท้จริง 

 

                                                           
๖ ศิริ ฮามสุโพธ์, ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๔. 
๗ ศิรินันท์  กิตติสุ ขสถิตและคณะ , คุณภาพชีวิตการท างานและความสุข , (กรุ ง เทพมหานคร:  

โรงพิมพ์ธรรมดาเพรส จ ากัด, ๒๕๕๖), หนา้ ๑๗-๑๙. 



๑๖ 

๒.ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงจิตวิสัย 
ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงจิตวิสัย(Subjective Well-being) เกี่ยวข้องกับการวัดความพึงพอใจ

ความรู้สึก ทัศนคติและความเข้าใจในระดับบุคคล ซึ่งดูเหมือนเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เนื่องจากมีความยาก
ในการก าหนดและวัดตัวชี้วัดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อวัดความสุขและความพึงพอใจของมนุษย์แนวคิด
ของตัวชี้วัดทางสังคมเชิงจิตวิสัยสัมพันธ์กับความเข้าใจและทัศนคติในเรื่องของชีวิตที่เป็นสุขทั้งด้าน
ครอบครัวเพื่อนฝูงและมาตรฐานความเป็นอยู่ การศึกษาของแอนดริวและวิทธี่ เป็นตัวอย่างที่ดีของ
การพัฒนาตัวชี้วัดทางสังคมเชิงจิตวิสัยที่สมบูรณ์ได้แก่ ตัวชี้วัดในเรื่องของการประสบความส าเร็จความ
ปลอดภัยและความสนุกสนาน รวมถึงชีวิตการท างานและครอบครัว การประเมินเชิงจิตวิสัยอยู่บนพื้นฐาน
ของการรายงานความเข้าใจ พอใจ ความสุข ความรู้สึกและการตอบสนองของบุคคลโดยทั่วไป ตัวชี้วัดทาง 
สังคมเชิงจิตวิสัยได้แก่ ความรู้สึกที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีและความรู้สึกผาสุกความรู้สึกนึกคิด เป็นตัวชี้วัด
ที่ส าคัญและขึ้นอยู่กับว่านักวิจัยต้องการศึกษาอะไร ดังนั้น ตัวชี้วัด เชิงจิตวิสัยอยู่บนพื้นฐานของ
แบบสอบถาม ที่อยู่ในรูปของการให้คะแนนความพึงพอใจ การประเมินความพึงพอใจและสภาพชีวิต๘ 

ตารางท่ี ๒.๔ เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ศิรินันท์ กิตติสุขสถิตและคณะ, ๒๕๕๖),  
หนา้ ๑๗-๑๙. 

การชี้วัดวัดคุณภาพชีวิตควรมีองค์ประกอบของ
ดัชนีคุณภาพชีวิต 

กระทรวงสาธารณสุข,(๒๕๕๒), หน้า ๒. เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก 
ความรู้สุข ความรู้สึกท่ีดี คุณภาพชีวิตที่ดี 

 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตนั้นแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะคือ ตัวชี้วัดทางสังคมเชิง

ภาวะวิสัย เป็นการชี้วัดในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นส าคัญมุ่งเน้นวัตถุรายได้ค่าครองชีพเป็นหลักโดยวาง
นโยบายเป็นตัวชีวัตคุณภาพชีวิตของระดับครัวเรือนชุมชนเมืองและประเทศชาติและตัวชี้วัดทางสังคมเชิง
จิตวิสัย เป็นการชี้วัดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ของตัวบุคคลเป็นหลักคุณภาพชีวิต
ที่ดี ความพอใจและสภาพชีวิตที่อยู่ในรูปของการให้คะแนนความพึงพอใจ 

๓. องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุข 
ความอยู ่ด ีม ีส ุข เป็นส่วนหนึ ่งของการมีคุณภาพชีว ิตที ่ด ีของการด ารงชีว ิตตั ้งแต่เกิด

จนกระทั่งตาย ความอยู่ดีมีสุขนี้สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินนโยบายด้านการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วย เพราะเป็นเรื ่องเกี ่ยวกับการด ารงอยู ่ของมนุษย์หรือ
ประชาชนในสังคม มีนักวิชาการได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขไว้ดังนี้ 

                                                           
๘ กระทรวงสาธารณสุข, เคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย ,

(เชียงใหม่: กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๒), หน้า ๒. 



๑๗ 

มีนักวิชาการได้ให้ทัศนะขององค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขไว้ว่า ความอยู่ดีมีสุขแบ่ง
ออกเป็น ๗ ด้าน ประกอบด้วย๙ 

๑.ด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ ซึ่งยังประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยอีก ๔ ด้านคือ 
ความยืนยาวของอายุ การปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ โภชนาการและการให้บริการสาธารณสุข 

๒.การศึกษา ซึ่งครอบคลุมสาระต่างๆ ในกระบวนการเรียนรู้ความรู้พ้ืนฐานและทักษะต่างๆ 
รวมทั้งการเข้าถึงบริการและคุณภาพการศึกษา 

๓.ชีวิตการท างานเนื่องจากประชาชนจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการท างาน การพิจารณา
สภาพแวดล้อมการท างานจึงเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญมากและชีวิตการท างานที่มีคุณภาพก็จะเกี่ยวข้อง
กับการจ้างงานและความไม่พอใจในค่าจ้างที่ได้รับ องค์ประกอบด้านนี้ยังรวมถึงปัจจัยองค์ประกอบย่อยใน
ด้านการใช้แรงงานเด็กและผู้หญิงและระบบประกันสังคมด้วย 

๔.ชีวิตครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัวถือเป็นประเด็นส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความ
อยู่ดีมีสุข โครงสร้างและขนาดของครอบครัวเป็นตัวก าหนดระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกครอบครัว 
ที่มีความรักความอบอุ่นต้องรับรู้ความต้องการของสมาชิกแต่ละคนและดูแลสมาชิกทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

๕.การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความยากจนการกระจายรายได้และสวัสดิการเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายความอยู่ดีมีสุข ฉะนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นปัจจัยส าคัญของ
ความอยู่ดีมีสุข การมีปัญหาความยากจนที่รุนแรงและความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ในระดับสูงสะท้อนการ
อยู่อย่างมีทุกข์ในสังคม ประเด็นเหล่านี้จึงนับเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นของเครื่องชี้วัดความอยู่ดีมีสุขด้วย 

๖.สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
สิ่งจ าเป็นต่อความอยู่ดีมีสุข เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์ประกอบนี้รวมถึงประเด็นด้านที่อยู่อาศัย 
การอนามัย สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะจากปัญหาอาชญากรรม 

๗.ด้านประชารัฐ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างกันจะน ามาซึ่งความอยู่ดีมีสุข การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเพ่ิมพูน
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มขีดความสามารถ ซึ่งเป็นเครื่องมือของการยกระดับความอยู่ดี
มีสุข องค์ประกอบนี้จะรวมประเด็นเรื่องความยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพทางการเมือง 
รวมทั้งการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ 

 
 

 
 
 
                                                           

๙ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, คุณภาพชีวิตของคนในเขตเมืองภาคกลาง , (กรุงเทพมหานคร: 
ทิพเนตร์การพิมพ,์ ๒๕๔๒), หนา้  ๘-๑๐. 



๑๘ 

ตารางท่ี ๒.๕ องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุข 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๒), 
หนา้ ๘-๑๐. 

องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุข ด้านสุขภาพอนามัย
และโภชนาการ การศึกษา ชีวิตการท างาน ชีวิต
ครอบครัว การเติบโตทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย 

  
 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นปัจจัยที่สามารถชี้วัดคุณภาพ
ชีวิตได้ เพราะในแต่ละองค์ประกอบล้วนแล้วแต่สามารถน ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารการพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ โดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา ชีวิตครอบครัว เพราะถือเป็นองค์ประกอบ
ขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพชีวิตและการอยู่ดีมีสุข เพ่ือให้คุณภาพชีวิตได้รับการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 

๑.องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา แต่การที่มนุษย์จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ได้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบมากมายและแต่ละองค์ประกอบนั้นก็มีความส าคัญมากน้อย
แตกต่างกันตามทัศนะของแต่ละบุคคลหรือแต่ละสังคม ได้มีนักวิชาการเสนอองค์ประกอบที่ส าคัญของการ
มีคุณภาพชีวิตไว้องค์การยูเนสโก UNESCO ได้ก าหนดองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตไว้เป็นหมวดหมู่ ดังนี้  

๑.มาตรฐานการครองชีพ 
 ๑.๑.รายได้ต่อบุคคล หมายถึง รายได้เฉลี ่ยของประชากรต่อคนต่อปีโดยคิดจาก

ผลรวมของผลผลิตประชาชาติทั้งหมดภายใน ๑ ปี ต่อจ านวนประชากรถ้าผลลัพธ์มีค่าสูงแสดงว่า
ประเทศนั้นมีการกินดีอยู่ดีเศรษฐกิจของประเทศดี 

 ๑.๒.สุขภาพเป็นปัจจัยที่แสดงถึงคุณภาพชีวิต เพราะถ้าบุคคลมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรง
มีโอกาสท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความส าเร็จสูงก่อให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตท าให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ๑.๓.ที่อยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมวัสดุ
ที่น ามาก่อสร้างมีความถาวรมีคุณภาพ 

๑.๔.การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นรู้จัก
การแก้ปัญหา ตัวบ่งชี้ได้แก่ ระดับการศึกษาภาคบังคับประเทศที่พัฒนาแล้ว จัดการศึกษาภาคบังคับ ๑๒ ปี 
ส าหรับประเทศไทยได้ปฏิรูปการศึกษาภาคบังคับปรับเปลี่ยนจาก ๖ ปี เป็น ๑๒ ปี 

๑.๕.การสังคมสงเคราะห์เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต ประเทศพัฒนาแล้วจะจัดให้มีการ
ประกันสังคมให้บริการแก่คนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส าหรับประเทศที่ด้อยพัฒนาไม่สามารถ
จัดการด้านสังคมสงเคราะห์ให้ประชากรได้อย่างทั่วถึงประชากรต้องช่วยเหลือตนเอง 

 



๑๙ 

๒.การเปลี่ยนแปลงประชากร 
 ๒.๑.ขนาดของประชากรจะต้องมีความสมดุลกับทรัพยากรถ้าประชากรมากทรัพยากร

น้อยไม่เพียงพอในการด ารงชีวิตจะก่อให้เกิดความยากจนขาดแคลนคุณภาพชีวิตต่ าลง 
 ๒.๒.อัตราการเติบโตประชากร ถ้าอัตราการเติบโตของประชากรสูงจะเกิดผลกระทบต่อ

ครอบครัวในเศรษฐกิจและสังคม 
 ๒.๓.อัตราการเกิดและการตายซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรส่งผลต่อ

ครอบครัวสังคมและเป็นภาระท่ีต้องรับเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน 
 ๒.๔.โครงสร้างอายุประชากรประชากรแต่ละกลุ่มอายุเช่นกลุ่มวัยเด็กวัยแรงงานวัยชรา

ต้องมีความสมดุล 
๓.ระบบสังคมและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม จ าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์รูปแบบการ

ปกครองกฎหมายแนวปฏิบัติอันเกิดจากความเชื่อความศรัทธาที่เรียกว่า วัฒนธรรมระบบสังคมและ
วัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญของคุณภาพชีวิตดังนี้ 

 ๓.๑ระบบสังคมแบ่งเป็นระบบเปิดและระบบปิด ระบบเปิดเป็นสังคมประชาธิปไตยเปิด
โอกาสให้ประชากรเปลี่ยนแปลงสถานภาพความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้น ระบบปิดมีลักษณะสังคมนิยมมีการ
แบ่งชนชั้นประชากรไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงฐานะของตนเอง ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิต 

 ๓.๒.ค่านิยมทางศาสนาเป็นความเชื่อและศรัทธาซึ่งเป็นผลต่อคุณภาพชีวิตเช่นความเชื่อ
เกี่ยวกับการคุมก าเนิดของบางศาสนาเชื่อว่าเป็นบาปจึงท าให้มีลูกมากเป็นต้น 

 ๓.๓.ความเป็นอยู่การด าเนินชีวิตของคนย่อมเก่ียวข้องกับศาสนาค่านิยมของวัฒนธรรม 
 ๓.๔.ค่านิยมทางวัฒนธรรมจะก าหนดลักษณะของการด ารงชีวิตอาหารที่อยู่อาศัยซึ่งมีผล

ต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
๓.๕.ระบบการปกครอง 

๔.กระบวนการพัฒนาเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มุ่งเน้นคุณภาพ
ชีวิตของคนให้ดีขึ้น ประกอบด้วย ล าดับความส าคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถของ
บุคคลการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมการพัฒนาการค้า 

๕.ทรัพยากร หมายถึ ง ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรที่ มี อยู่ ตามธรรมชาติ การมี
ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ ประชากรมีคุณภาพจะส่งผลให้การด ารงชีวิตมีคุณภาพ ประกอบด้วย  

 ๕.๑.บุคคล หมายถึง ประชากรที่มีสุขภาพดีมีความรู้ความสามารถมีระเบียบวินัย
สามารถสร้างสังคมให้เจริญก้าวหน้าพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็ว 

 ๕.๒.อาหารเป็นทรัพยากรที่มุ่งชี้คุณภาพท าให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
 ๕.๓.ธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ ามัน แร่ธาตุต่างๆ 
 ๕.๔.การพัฒนาการค้า 
 ๕.๕.เงินทุนเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิต 



๒๐ 

๖.สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย อากาศ น้ า ดิน ป่าไม้ ความสวยงามทางธรรมชาติองค์ประกอบ
ทั้ง ๖ เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งสิ้น๑๐ 

กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีสุขภาพดี
โดยทั่วไปด้วยเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน ๘ หมวด คือ สุขภาพดีจิตดี มีบ้านอาศัย ศึกษาถ้วนทั่วครอบครัว
สุขสบาย รายได้มาก อยากร่วมพัฒนา พาสู่คุณธรรมและบ ารุงสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย ๓๙ ตัวชี้วัด 
จากการศึกษาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตที่ผ่านมาดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความรู้ที่จะท าความ
เข้าใจกับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตประชากรแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีการน าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมา
ใช้อธิบายคุณภาพชีวิต รวมทั้งได้มีความพยายามปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่จะท าให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้นมีมากมายหลาย
ประการ และได้พบว่า คุณภาพชีวิตของบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับระยะเวลา 
โอกาสและสถานการณ ์

อย่างไรก็ตามองค์ประกอบคุณภาพชีวิตแบ่งได้ เป็น ๒ ด้าน คือ ด้านวัตถุวิสัย(Objective) 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพของบุคคลที่ที่สามารถมองเห็น
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย รายได้  สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
และด้านจิตวิสัย (Subjective) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตใจและเป็นประสบการณ์
ตรงของบุคคลที่เป็นนามธรรม ได้แก่ ความพึงพอใจ ความสุข อารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ความพึงพอใจ
ในชีวิตและคุณธรรม เป็นต้น๑๑ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก าหนดค านิยามของคุณภาพ
ชีวิตไว้ว่า "การมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ มีงานท าที่ทั่วถึง มีรายได้พอเพียงต่อการด ารง
ชีพ มีครอบครัวอบอุ่นมั่นคงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 

๒. องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ๗ ด้าน คือ 
๑.ด้านสุขภาพ เป็นตัวดัชนีตัวแรกในการวัดความสุข เนื่องจากสุขภาพอนามัยที่ดีหมายถึง 

ความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่จะท าให้
บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้ รวมทั้งสามารถประกอบกิจกรรมและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
สุข ดังนั้น ผลส าเร็จในการพัฒนาสุขภาพอนามัย ก็คือคนไทยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจมีอายุ
ยืนยาวไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร 

๒.ด้านความรู้ การพัฒนาด้านความรู้หรือการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการได้มาซึ่งความอยู่
ดีมีสุขของคน เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างโอกาส พัฒนาสติปัญญาสามารถ
ปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันคนที่

                                                           
๑๐ UNESCO, “Indicator or Environment Quality of Life”, Research and Paper in Social science,: 

1978: p.89. 
๑๑ กระทรวงสาธารณสุข, เคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย, 

(เชียงใหม่: กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๒), หน้า ๒. 



๒๑ 

มีการศึกษาและรอบรู้ในระดับที่เหมาะสมสามารถมีอาชีพและสร้างรายได้ ให้พอเพียงกับการเลี้ยงชีพ
ได้ใช้ความรู้เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ให้เกิดข้ึนต่อสังคม 

๓.ด้านชีวิตการท างาน เป็นที่มาของรายได้และอ านาจซื้อและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม 
โอกาสในการมีงานท าเกิดจาก ๒ ปัจจัย คือ ความสามารถในการท างานของตัวคนหรือสมรรถนะของคน 
ซึ่งหมายถึงจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและมีความรู้และทักษะในการท างานที่ต้อง รับผิดชอบและ
ความสามารถของรัฐบาลจะบริหารนโยบายเศรษฐกิจโดยรวม ให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับที่
สูงพอกับการสร้างงานแก่แรงงานใหม่เข้าสู่ตลาด  

๔.ด้านรายได้และการกระจายรายได้ รายได้ของคนหากมีความแตกต่างกันอย่างมากในขณะที่
คนส่วนน้อยมีรายได้มากท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางด้านการกระจายรายได้ จะพิจารณาจากสัดส่วน
ของคนที่มีรายได้เพียงพอต่อการหาปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพหรือสัดส่วนจ านวนคนที่อยู่เหนือ
เส้นความยากจนสมบูรณ์ 

๕.ด้านชีวิตครอบครัว ครอบครัวเป็นพื้นฐานทางสังคมที่มีความส าคัญยิ่งและเป็นสถาบันที่เล็ก
ที่สุดที่คนจะต้องด ารงชีวิตอยู่ ความสัมพันธ์ในครอบครัวถือเป็นประเด็นส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
ดังนั้น การพัฒนาชีวิตด้านครอบครัวจึงเป็นเรื่องส าคัญ หากคนในครอบครัวอยู่อย่างมีความสุข 
คนจะมีสุขภาพชีวิตที่ดี  หากครอบครัวไม่มีความสุข แตกแยก ล่มสลาย ชีวิตคนก็ไม่สามารถจะอยู่ดีมีสุข
ไปได้ เช่นเดียวกันกับสังคมจะอยู่ดีมีสุขได้จะต้องประกอบด้วย ครอบครัวที่อบอุ่น คือมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
มีการดูแลและพยายามตอบสนองความต้องการที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของสมาชิกในครอบครัว 
ซึ่งสามารถดูได้จากองค์ประกอบเบื้องต้น คือ บทบาทหน้าที่ครอบครัวสัมพั นธภาพในครอบครัว 
การพ่ึงพาตนเอง 

๖.ด้านสภาพแวดล้อม เป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อความอยู่ดีมีสุข เพราะคนจะต้องมีความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมที่ตนเองด ารงชีวิตอยู่ โดยพิจารณาทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับตัวคนและสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว
คน ดังนั้น การพัฒนาสภาพแวดล้อมจึงครอบคลุมเรื่องต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องเกี่ยวกับตนเอง การได้รับ
สาธารณูปโภคที่วัดได้จากสัดส่วนครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตัวเอง การได้รับสาธารณูปโภคที่วัด
ได้จากสัดส่วนครัวเรือนที่มีน้ าประปาบริโภคและเรื่องที่เป็นปัจจัยภายนอก คือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ที่วัดจากการเกิดคดีอาชญากรรมและคดียาเสพติดและสิ่งแวดล้อม ซึ่งวัดจากความสกปรกของ
แม่น้ า ปริมาณขยะและพื้นที่ป่าไม้ ส่วนสภาพแวดล้อมของประชากรที่อยู่อาศัยในเมืองและชนบท 
จะมีความต้องการที่แตกต่างกันอยู่บ้าง โดยเฉพาะในเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ประชากรในเมือง
จะมีปัญหาเรื่องของเสียงดัง ฝุ่นละอองและปัญหาขยะมูลฝอย ในส่วนชนบทมีปัญหาเรื่องป่าไม้และน้ าเสีย
ในแม่น้ า 

๗.ด้านการบริหารจัดการที่ดีของรัฐคนยังต้องด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ซึ่งจะอยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการภาครัฐ ดังนั้น การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญต่อความอยู่ดีมีสุข
ของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ระบบการบริหารจัดการที่ดีของรัฐที่มี “ธรรมาภิบาล” คือต้องมีการดูแล
คนในสังคมอย่างดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม ให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ รัฐจะต้องสนับสนุน



๒๒ 

ให้คนมีสิทธิและเสรีภาพในการด ารงชีวิต มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 
คนในสังคมได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันตามกฎหมายและได้รับความคุ้มครองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐกับประชาชน ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือ
ช่วยยกระดับความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคมได้ ซึ่งองค์ประกอบนี้จะรวมเรื ่อง ความยุติธรรม สิทธิ
มนุษยชน สิทธิเสรีภาพทางการเมืองและการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังได้ก าหนดองค์
ประกอบของคุณภาพชีวิตไว้ ดังนี้๑๒ 

๑.คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย คือ อาหาร น้ า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัยพลังงาน 
การออมทรัพย์ สิ่งอ านวยความสะดวกในครอบครัวและในการประกอบอาชีพ 

๒.คุณภาพชีว ิตด้านอารมณ์ คือ การพักผ่อนหย่อนใจที่มีคุณมีประโยชน์ ความนิยม
ชมชอบในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวและในชุมชน ความรักและความ
เป็นเจ้าของที่มีต่อหมู่คณะ 

๓.คุณภาพชีวิตด้านสังคม แบ่งออกเป็น ๒ ประการ คือ 
๓.๑.ประการแรก ได้แก่ สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ อันประกอบด้วยสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์

สะอาดและเป็นระเบียบ ปราศจากมลภาวะในดิน น้ า อากาศและเสียง มีทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตและการคมนาคมทีส่ะดวก 

๓.๒.ประการที่ ๒ ไดแ้กส่ภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม คือ โอกาสในการศึกษาและการประกอบ
อาชีพที่เท่าเทียมกัน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ ความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน 
การปกครองที่ให้สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ความเป็นธรรมด้านรายได้และทางสังคม 
ความร่วมมือร่วมใจในชุมชน ความเป็นระเบียบวินัย มีความเห็นอกเห็นใจกันและกันและมีค่านิยม
ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา 

๔.คุณภาพชีวิตด้านความคิด คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลก ชีวิตและชุมชนการศึกษาวิชา
อาชีพ ความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ของตัวเอง ครอบครัวและชุมชนการเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน การสร้างความส าเร็จด้วยตนเอง การยอมรับตัวเอง การมีเป้าหมายในชีวิตที่เหมาะสม 

๕.คุณภาพชีวิตและจิตใจ คือ การมีคุณธรรมในส่วนตัวและในสังคม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต 
เมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูล กตัญญูกตเวที ความจงรักภักดีต่อชาติ ความศรัทธาในศาสนา ความเสียสละ 
และการละเว้นจากอบายมุข 

                                                           
๑๒ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔),(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ), หน้า ๑๐. 



๒๓ 

เดิมทีองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดกลุ่มองค์กรองค์องค์ประกอบคุณภาพชีวิตออกเป็น ๖ ด้าน
คือด้านร่างกายด้านจิตใจด้านความเป็นอิสระของบุคคลด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมด้าน
ความเชื่อส่วนบุคคล ดังนี้๑๓ 

๑.ด้านร่างกายคือการรับรู้ทางสภาพทางด้านร่างกายของบุคคลซึ่งมีผลต่อชีวิตประจ าวันเช่น
การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายการรับรู้ถึงความรู้สึกสบายไม่มีความเจ็บปวดการรับรู้ถึง
ความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายด้วยได้การรับรู้ถึงพละก าลังในการด า เนิน
ชีวิตประจ าวันการรับรู้ เรื่องการนอนหลับและพักผ่อนรวมถึงการรับรู้ เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ซึ่ง
การรับรู้ เหล่านี้มีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

๒.ด้านจิตใจคือการรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเองเช่นการรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่บุคคล
มีต่อตนเองการรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเองการรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองการรับรู้ถึงความมั่นใจ
ในตนเองการรับรู้ถึงความคิดความจ าสมาธิและการตัดสินใจและความสามารถในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ 
ของตนเองและการรับรู้ถึงความสามารถในการจัดการความเศร้าและความกังวลเป็นต้น 

๓.ด้านความเป็นอิสระของบุคคลคือการรับรู้ถึงความเป็นอิสระที่ได้ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนการรับรู้ถึง
ความสามารถเคลื่อนไหวของตนการรับรู้ถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนการรับรู้ถึง
ความสามารถในการท างานการรับรู้ว่าตนไม่ต้องพ่ึงยาต่างๆ หรือการรักษาทางการแพทย์อ่ืนๆ เป็นต้น 

๔.ด้านระดับความสัมพันธ์ทางสังคมคือการรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลอ่ืน
การรับรู้ถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคมการรับรู้ว่าตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคล
อ่ืนในสังคมด้วยรวมทั้งการรับรู้ในเรื่องอารมณ์เพศหรือการมีเพศสัมพันธ์ 

๕.ด้านสิ่งแวดล้อมคือการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตเช่นการรับรู้ว่าตนมี
ตนเองมีชีวิตอยู่อย่างอิสระไม่ถูกกักขังมีความปลอดภัยมีความมั่นคงในชีวิตการรับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่ดีปราศจากพิษต่างๆ การคมนาคมสะดวกมีแหล่งประโยชน์ด้านการเงินสถานบริการ
ทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนเองมีโอกาสที่จะได้รับข่าวสารหรือฝึกฝนทักษะต่างๆ 
การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสันทนาการและมีกิจกรรมในเวลาว่าง เป็นต้น 

๖.ด้านความเชื่อส่วนบุคคล คือ รวมไปถึงการรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่างๆ ของตนที่มีผลต่อ
การด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเชื่อด้านวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิตและ
ความเชื่อมั่นอ่ืนๆ ที่มีผลในทางที่ดีต่อการด าเนินชีวิตมีผลต่อการ เอาชนะอุปสรรค เป็นต้น 

 
 
 
 
 

                                                           
๑๓ สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, เคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ โครงการ

จัดท าโปรแกรมส าเร็จรูปในการส ารวจสุขภาพจิตในพื้นที่, (เชียงใหม่: โรงพยาบาลสวนปรุง, ๒๕๔๕),หน้า ๘๘. 



๒๔ 

ตารางท่ี ๒.๖ องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
UNESCO, No 38 (1978 p.89 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตองค์การยูเนสโก  

๑.มาตรฐานการคลองชีพ 
๒.การเปลี่ยนแปลงประชากร 
๓.การอยู่ร่วมกันในสังคมและวัฒนธรรม 
๔.กระบวนการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี 
๕.ทรัพยากรมนุษย ์
๖.สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย อากาศ ดิน น้ า ป่าไม้ฯ  

กระทรวงสาธารณสุข, (๒๕๕๒), หน้า ๒. องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ๒ ด้าน  
๑.ด้านวัตถุวิสัย การด ารงชิวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ เช่น 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย รายได้ สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
๒.ด้านจิตวิสัย ทางด้านจิตใจ ความพึงพอใจ ความสุข 
อารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ความพึงพอใจในชีวิตและ
คุณภาพ   

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, (๒๕๕๔), 
หน้า ๑๐. 

องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต ๗ ด้าน  
๑.ด้านสุขภาพ 
๒.ด้านความรู้ 
๓.ด้านชีวิตการท างาน 
๔.รายได้และการกระจายรายได้ 
๕.ด้านชีวิตครอบครัว 
๖.ด้านสภาพแวดล้อม 
๗.ด้านการบริหารจัดการที่ดีของรัฐ 

สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, หน้า๘๘. องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตองค์การอนามัยโลก ๖ 
ด้าน  
๑.ด้านร่างกาย 
๒.ด้านจิตใจ 
๓.ด้านความเป็นอิสระ 
๔.ด้านระดับความสัมพันธ์ 
๖.ด้านความเชื่อส่วนบุคคล 

 

 



๒๕ 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาย่อมต้องการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพอนามัยร่างกายมีความแข็งแรง ปราศจากโรค
การศึกษาจิตใจคุณธรรมความพร้อมในการด ารงชีวิตในสังคมความสามารถในการประกอบอาชีพ
รวมถึงการพัฒนาในทุกขั้นตอนของชีวิตนับตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิ ต
ที่ดีขึ ้น ทั้งส่วนบุคคล เพ่ือนในสังคม จะต้องมีโอกาสในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน มีการเสริมพลังให้เกิดมากขึ้นที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ๑๔ 
คุณภาพชีวิตเป็นผลที่เกิดจากสวัสดิการทางสังคม นโยบาย การเมืองการปกครองการศึกษา ศาสนาและ
ประเทศชาติ ฯลฯ 
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสาย
กลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมี เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสิน ใจและ 
การกระท าซึ่งมีผู้ศึกษาได้ค้นคว้ามาเป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

๒.๓.๑ ความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาแนวคิดส าคัญที่สุดในการสอนคน ซึ่งน ามาประยุกต์ใช้กับ

การปฏิบัติตนในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนมีนักวิชาการได้
ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้หลากหลายทัศนะ ดังนี้ 

มีนักวิชาการได้ความหมายหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงเศรษฐกิจ
ที่ ส ามารถ อุ้ มชู ตั ว เ อ ง  ( Self-Sufficiency)  อยู่ ไ ด้ โ ดย ไม่ ต้ อ ง เ ดื อ ด ร้ อน  ต้ อ งส ร้ า ง พ้ื น ฐ าน 
ทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อนคือตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้างความ
เจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเองย่อม
สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นสูงขึ้นไปตามล าดับ๑๕ ต่างจากความหมาย
ที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริอยู่เหนือกว่าเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของตะวันตก ซึ่งเกี่ยวกับ
เรื่องวัตถุที่เป็นรูปธรรม เช่น เงิน ทรัพย์สิน ก าไร ไม่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจซึ่งเป็นนามธรรม แต่เศรษฐกิจ
พอเพียงมีขอบเขตกว้างขวางกว่าเศรษฐกิจธุรกิจ เพราะครอบคลุมถึง ๔ ด้านคือ 

๑.มิติด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน ให้มีความขยันหมั่นเพียร
ประกอบสัมมาอาชีพ เพื่อให้พึ่งตนเองได้ ให้พ้นจากความยากจน การปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชด าริ เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งช่วยให้เกษตรกรจ านวนมากมีรายได้
เพ่ิมสูงขึ้น มีชีวิตที่เป็นสุขตามสมควรแก่อัตภาพตนจากการเป็นหนี้และความยากจน สามารถพ่ึงตนเองได้ 
                                                           

๑๔ คุณภาพชีวิต, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://sites.google.com/site/gem๒kkr/word-of-the-
week/schadenfreudeshah-dn-froi-duhnoun, [๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

๑๕ ส านักเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน, คู่มือการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง
ต้นแบบ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอสเพรส จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๘. 



๒๖ 

๒.มิติด้านจิตใจ เศรษฐกิจพอเพียงเน้นที่จิตใจที่รู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณและพอใจใน
สิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ ไม่โลภ เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเริ่มที่ตัวเอง โดยสร้างรากฐานทางจิตใจที่มั่นคงเริ่ม
จากใจที่รู้จักพอ เป็นการปฏิบัติตามทางสายกลาง 

๓.มิติด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสุขสงบ ประชาชนมีความเมตตา
เอ้ืออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน 

๔.มิติด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้ เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่ประหยัด 
อดออม ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยม๑๖ 

ดังนั้นจึงสรุป เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล คือความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่าง
ไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะไม่หลงใหลไปตามกระแสวัตถุนิยมท าให้ตนเป็น
ที่พึ่งแห่งตน มีจิตส านึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและประเทศชาติและเลือกใช้กับที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและสภาพแวดล้อมของประเทศและการพัฒนาจากภูมิปัญญาของเราด้วยดังนั้นปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงเป็นแนวทางการด ารงอยู่ ใละปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิต
ดังเดิมของสังคมไทยจุดมุ่งหมายปลายทางของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ถ้าหากเปรียบเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แก่น แนวปฏิบัติต่างๆ ก็คือเครื่องมือ หลักการก็คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน 

สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่า หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศหรือ
ภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ได้โดยไม่ต้อง พึ่งพาปัจจัย
ต่างๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของและต้องมีพอเพียงในอย่างน้อย ๗ ประการด้วยกัน คือ๑๗ 

๑. พอเพียงส าหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน 
๒. จิตใจพอเพียงท าให้รักและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได้ 
๓. สิ่งแวดล้อมพอเพียง การอนุรักษ์และเพ่ิมพูนสิ่งแวดล้อมท าให้ยังชีพและท ามาหากินได้ 
๔. ชุมชนเข็มแข็งพอเพียง รวมตัวกันแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน

หรือปญัหาสิ่งแวดล้อม 
๕. ปัญญาพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง 
๖. อยู่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนที่สัมพันธ์กันอยู่

กับสิ่ งแวดล้อมที่ หลากหลาย ดั งนั้น  เศรษฐกิจจึ งควรมีสั ม พันธ์และเติบ โตขึ้ นจาก พ้ืนฐาน 
ทางวัฒนธรรมจึงจะมั่นคง 

๗. มีความมั่นคงพอเพียง ไม่ใช้วูบวาบเดี๋ยวเดียวรวยแบบกะทันหัน เดี๋ยวตกงานไม่มี 
กินมีใช้ ถ้าเป็นแบบนั้นประสาทมนุษย์คงรับไม่ได้กับความผันผวนที่เร็วเกินไป จึงสุขภาพจิตเสีย เครียด
เพ้ียนรุนแรง ฆ่าตัวตาย ติดยา เศรษฐกิจพอเพียงที่มั่นคงจึงจะท าให้สุขภาพจิตดี 

                                                           
๑๖ สมพร เทพสิทธา, เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: สภายุว

พุทธิกสมาคมแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๓๙-๔๐. 
๑๗ ประเวศ วะสี , เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสั งคมแนวทางพลิก ฟ้ืน เศรษฐกิจสั งคม ,

ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๕๐), หน้า ๕-๗. 



๒๗ 

เมื่อทุกอย่างพอเพียงก็เกิดความสมดุล ความสมดุลคือความเป็นปกติและยั่งยืน ซึ่งอาจเรียก
เศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออ่ืนๆ เช่น เศรษฐกิจพ้ืนฐาน เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจบูรณาการหรือเศรษฐกิจ
ศีลธรรมและนี่คือเศรษฐกิจทางสายกลางหรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทา เพราะเชื่อมโยงทุกเรื่อง
เข้าด้วยกัน ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ที่จริงค าว่า เศรษฐกิจเป็นค าที่มีความหมาย
ที่ดี ที่หมายถึง ความเจริญที่เชื่อมโยงจิตใจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน  

โดยมีประเด็นที่แตกต่าง คือ เศรษฐกิจพอเพียง มิได้หมายถงึ แค่การใช้จ่ายอย่างประหยัดการ
ห้ามไม่ให้เป็นหนี้ การเป็นอยู่โดยไม่เกี่ยวข้องกับใครการไม่ขวนขวายท าสิ่งใดๆ อย่างเต็มที่เหตุผลเพ่ือใช้
ยอมรับสภาพที่เป็นอยู่๑๘ 

 
ตารางท่ี ๒.๗ ความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชนกรมการ
พัฒนาชุมชน, (๒๕๕๔), หน้า ๘. 

ความหมายของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเอง  
๒. ไมใ่ช้มุ่งหวังแต่จะทุม่เท   
๓. พ่ึงตนเองได้ 

สมพร เทพสิทธา, (๒๕๔๙), หน้า ๓๙-๔๐. 
ประเวศ วะสี, (๒๕๕๐), หน้า ๕-๗. 

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริอยู่เหนือกว่า
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
๑. มิติด้านเศรษฐกิจ  
๒. มิติดา้นสังคม   
๓. มิติดา้นสังคม  
๔. มิติดา้นวัฒนธรรม 

พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, (๒๕๕๐), หน้า ๘. การยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ความพอเพียง ๗ ด้าน 
๑. พอเพียงส าหรับทุกคน ทุกครอบครัว 
๒. จิตใจพอเพียงท าให้รักและเอ้ืออาทรคนอ่ืน 
๓. การอนุรักษ์และเพ่ิมพูนสิ่งแวดล้อม 
๔. ชุมชนเข็มแข็งพอเพียงรวมตัวกันแก้ไขปัญหาต่างๆ 
๕. ปัญญาพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ 
๖. อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรม 

 
 

                                                           
๑๘ พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร, (สถาบันไทยพัฒน์: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๐), หน้า ๘. 



๒๘ 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความหมายของหลักเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชน 
เมือง รัฐประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพ่ือเลี้ยงสังคมนั้นๆ ได้พยายาม
หลีกเลี่ยงที่จะพ่ึงพาปัจจัยต่างๆ ที่เรามิได้เป็นเจ้าของและเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ บุคคลนั้นคือ 
ความสามารถในการด ารงชีวิตได้โดยไม่เดือดร้อน ก าหนดความเป็นอยู่อย่างประมาณ ตนตามฐานะ 
ตามอัตภาพและที่ส าคัญไม้หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพไม่พันธนาการอยู่
กับสิ่งใด 

๒.๓.๒. แนวคิดและทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวคิดของหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงชีวิตและปฏิบัติตนของ

ประชาชนทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวัน การพัฒนาและ
บริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวหน้าต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้หลากหลายทัศนะ ดังนี้ 

“เศรษฐกจิพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทย โดยทรงเน้นย าถึงแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพ้ืนฐานของ
ทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน
ในตัวเอง รวมถึงการใช้ความรู้ความสามารถที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมในการด ารงชีวิต เพื่อป้องกัน
ตนเองให้รอดพ้นจากวิกฤต สามารถด ารงตนอยู่ได้อย่างมั่นคง๑๙ ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน
และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความรอบรู้ที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียร มีสติปัญญา เพ่ือให้สมดุลและ
พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอก๒๐ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นค าที่ประชาชนชาวไทยได้ยินกันมาอย่างต่อเนื่องตลอด 
๒๐ ปีที่ผ่านมา ซึ่งหลายภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคราชการและภาคเอกชน ต่างพยายามน้อม
น ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานในองค์การ  

เมื่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถูกน้อมน าไปปฏิบัติอย่างแพร่หลาย ท าให้ความหมายและ
รูปแบบการปฏิบัติเริ่มหลากหลายและเบี่ยงเบนไปจากกรอบแนวคิดหลัก วันที่ ๒๑ พฤศจิกายนพ.ศ. 

                                                           
๑๙ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, นานาค าถามเกี่ยวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๕๐), หน้า ๓. 
๒๐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติ, ทฤษฎีใหม่สู่การเรียนรู้มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาพ ลาดพร้าว, ๒๕๔๓), หน้า ๗๙. 



๒๙ 

๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้มีพระบรมราชวินิจฉัยและพระกรุณาปรับปรุงแก้ไข
พระราชทานบทความเรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอ่ืนๆ มาร่วมกันประมวล
และกลั่นกรองพระราชด ารัสเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของส านักงานฯ  
และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป โดยมีความว่า 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี
ระบบคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวัง อย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ 
มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของ
คนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทนมีความเพียรพยายาม
มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” 

“ความพอเพียง นี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะทอผ้าใส่เอง
อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิต
ได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก”๒๑ 

“เศรษฐกิจพอเพียง” ไม่จ าเป็นต้องต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์หรือสิ่งทันสมัยต่างๆ ทุกคนใน
สังคมสามารถน าไปใช้ได้ แต่มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการใช้จ่ายอย่างขี้เหนียว การห้ามเป็นหนี้ การยอมรับสภาพ
หรือการไม่ขวนขวายท าสิ่งใด ความหมายที่ลึกซึ้งของเศรษฐกิจพอเพียงคือ การค านึงถึงความพอประมาณ 
คือ ให้ท าอะไรด้วยความพอดีไม่มากหรือน้อยเกินไปและต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ด าเนินชีวิตให้
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 
เปรียบเสมือนการสร้างเสาเข็ม สร้างฐานให้แข็งแรงมั่นคงไม่ว่าพายุใดๆ เข้ามาหรือจะต่อเติมสร้างเพ่ิมใน
ภายหลัง บ้านก็จะยังคงยืนหยัดอยู่ได้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด าริว่า มันไม่ได้มีความจ าเป็นที่เราจะกลายเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIC) พระองค์ได้ทรงอธิบายว่า ความพอเพียงและการพึ่งตนเองคือ 
ทางสายกลางที่จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงของประเทศได้และการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เชื่อว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมของชุมชนให้ดีขึ้น โดยมีปัจจัย ๒ อย่าง คือ 

๑. การผลิตจะต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างปริมาณผลผลิตและการบริโภค 
๒. ชุมชนจะต้องมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเองอย่างครบวงจร 

ผลที่เกิดขึ้น คอื 
 ๒.๑ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถที่จะคงไว้ซึ่งขนาดของประชากรที่ได้สัดส่วน 

                                                           
๒๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เรียนรู้หลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๑, หน้า ๒๙. 



๓๐ 

 ๒.๒ ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
 ๒.๓ รักษาสมดุลของระบบนิเวศและปราศจากการแทรกแซงจากปัจจัยภายนอก๒๒ 
ในปัจจุบันนี้ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการน าไปใช้เป็นนโยบายของรัฐบาลและ

ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในส่วนที่ ๓ แนวนโยบายด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน มาตรา ๗๘ (๑) ว่า “การบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพ่ือการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคัญ๒๓ 

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้
ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท า 

มีนักวิชาการได้ให้แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึดหลัก
ทางสายกลาง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเอง ที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุก
ระดับให้ด าเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียงและมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวัง ในการวางแผนและด าเนินการทุก
ขั้นตอนทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการด าเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลก 
โลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง ต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อนคือตั้งตัวให้มีความ
พอกินพอใช้ ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว 
เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะ
ทางเศรษฐกิจขั้นสูงขึ้นไปตามล าดับ๒๔ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของการพัฒนาคน เพราะเน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์และความยั่งยืนของการพัฒนาให้ความส าคัญต่อ
เรื่องความอยู่ดีมีสุขมากกว่าความมั่งคั่งและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้และการใช้คุณธรรมน าความรู้ 
เพราะว่าคนผู้ซึ่งเป็นผู้สร้างแวดล้อมของตนท าให้เกิดความพอเพียงได้ด้วยการรักษาความสมดุลในชีวิต
ของแต่ละคน แต่ละชุมชน แต่ละองค์กรและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ การพัฒนาคนให้ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นการปลูกฝัง
คุณค่าของความเป็นคนการคิดให้ถูกพูดให้ถูกปฏิบัติให้ถูกอย่างมีสติและใช้ปัญญาไปในทางที่ถูกต้อง 

                                                           
๒๒ ศรายุทธ์ บูรณ์เจริญ, จ านง หนูนิล และพัฒน์สุดา สอนซื่อ, หนังสือเรียนสาระกับทักษะการด าเนินชีวิต

รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ฉบับปรับปรุง, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๔) หน้า ๑๑-๑๒. 
๒๓ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักการพิมพ์, ๒๕๕๐), หน้า ๒๒. 
๒๔ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, คู่มือการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอสเพรส จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๘. 



๓๑ 

เพ่ือทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้สามารถอยู่อย่างพออยู่พอกิน อุ้มชูตนเองและครอบครัว
ได้โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอีกท้ังอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างสงบสุข๒๕ 

 
ตารางท่ี ๒.๘ ทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, (๒๕๕๐), หน้า ๓. 

ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงชีวิต และปฏิบัติตน
ของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน 
จนถึงระดับรัฐทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษา
แห่งชาต,ิ (๒๕๔๓), หน้า ๗๙. 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นค าที่ประชาชน
ชาวไทย การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, (๒๕๕๑, หน้า ๒๙. 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถูกน้อมน าไปปฏิบัติ  
การด ารงชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนทุก
ระดับตั้งแต่ ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐรวมถึง
การพัฒนาและบริหารประเทศ  

ศร ายุ ท ธ์  บู รณ์ เ จ ริ ญ , จ า น ง  หนู นิ ล แล ะ 
พัฒน์สุดา สอนซื่อ, (๒๕๕๔), หน้า ๑๑-๑๒. 

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการน าไปใช้
เป็นนโยบายของรัฐบาลและปรากฏในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, (๒๕๕๐), 
หน้า ๒๒. 

การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและความมั่งคงของ
ประเทศอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการด าเนินการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการ
พัฒนาชุมชน, (๒๕๕๔), หน้า ๘. 

แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตไปในทาง
สายกลางมีความพอเพียง ความพร้อมจะจัดการต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง  

วันชัย ทรงเมตตา, (๒๕๕๓), หน้า ๕๗. เน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์และความยั่งยืนของ
การพัฒนาให้ความอยู่ดีมีสุขมากกว่าความมั่งคง
และคุณค่าของการเรียนรู้ 

 
 

                                                           
๒๕ วันชัย ทรงเมตตา, “พุทธศาสนากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”,วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์,ปีที่ ๖ ฉบับที่ 

๒, (เมษายน-ธันวาคม ๒๕๕๓): ๕๗. 
 



๓๒ 

ดั่งนั้นจึงสรุปได้ว่า แนวคิดหลักหรือปรัชญาการพัฒนาวิถีการด าเนินชีวิตแบบพึ่งตนเอง พออยู่
พอกินด าเนินชีวิตไปในทางสายกลางมีความพอเพียง ความพร้อมจะจัดการต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาให้ความอยู่
ดีมีสุขให้เกิดประโยชน์อันมั่นคงและยั่งยืนแล้วน้อมน าไปปฏิบัติแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ 
 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางสายกลาง 

มีหลักจ าง่ายๆ คือประกอบด้วยคุณลักษณะ ๓ ประการ และเงื่อนไข ๒ เงื่อนไข ดังนี้ 

 
 
                                                 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, (ออนไลน์). 
แผนภาพที่ ๒.๑ แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข 
 
 

มีภูมิคุ้มกันที่ดี

ความมีเหตุผลความ
พอประมาณ

เงื่อนไข ความรู้ ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน
อดทน สติปัญญา แบ่งปัน 

เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม 

สมดุล / พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
 



๓๓ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มาของนิยาม ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข 
ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ น ามาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางสื่อต่างๆ อยู่ในปัจจุบัน 
ซึ่งประกอบด้วยความ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไข ความรู้และคุณธรรม"๒๖ 

 ห่วงที่ ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดย
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ  

 ห่วงที่ ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

 ห่วงที่ ๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังนี้ 

 เงื่อนไข ๑. เงื่อนไขความรู้ องค์ประกอบในการท างานทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากความรู้
ซึ ่งต้องรู ้ล ึก รู ้กว้างและสามารถน าวิชาการต่างๆ นั้นมาวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอนอย่าง
รอบคอบและระมัดระวัง เพราะหากไม่มีความรู้ การน าไปปฏิบัติอาจมีปัญหา 

 เงื่อนไข ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม 
มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต๒๗ 

สอดคล้องกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ คือ ปรัชญาการพัฒนาแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาตลอดนานกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 
(ปี พ.ศ. ๒๕๔๐) และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไข เพ่ือให้รอดพ้นจากความยากจน 
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงมีความยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง สถานการณ์
ต่างๆ๒๘ 

รวมถึงแนวคิดที่ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจน
การใช้ความรู้ ความรอบคอบละคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระท าต่างๆ 
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

                                                           
๒๖  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร, หนา้ ๑๕. 
๒๗ มูลนิธิปิดทองหลังพระ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, พ.ศ ๒๕๕๕, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

http://www.pidthong.org/philosophy.php#.XH๐z-MAzbIU [๐๗ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 
๒๘ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐกิจ 

พอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
๒๕๕๒), หน้า ๓๓. 



๓๔ 

เช่น การผลิตและการบริโภคที ่พอประมาณ ความมีเห ตุผลหมายถึง การใช้หลักเหตุผลในการ
ตัดสินใจเรื ่องต่างๆ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นอย่าง
รอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีหมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบที ่เกิดขึ ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงรอบตัว ปัจจัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องอาศัยความรู้และคุณธรรม เป็นเงื่อนไขพ้ืนฐาน 
กล่าวคือ เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังในการด าเนินชีวิต
และการประกอบการงาน ส่วนเงื่อนไขคุณธรรมคือ การยึดถือคุณธรรมต่างๆ อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความอดทน ความเพียร การมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปันเป็นต้นตลอดเวลาที่ประยุกต์ใช้
ปรัชญา๒๙ 

ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิด
ภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา ปีการศึกษา ๒๕๑๔ ณ ศาลาผกาภิรมย์ พระราชวังดุสิตเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๑๕ มีใจความตอนหนึ่งว่า 

“ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะท าให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และท าให้เป็นคนที่มีเกียรติ 
เป็นคนที่สามารถ เป็นคนที่จะมีความพอใจได้ในตัวว่า ท าประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชา
ความรู้ ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคม สอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับ
ศีลธรรมที่ดีงาม ถ้าได้ทั้งวิชาการท้ังความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิต ก็จะท าให้เป็นคนที่ครบคน”๓๐ 

นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด ารินั้นมี
หลักพิจารณาเริ่มแรกเป็นกรอบแนวคิดเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตน ในทางที่
ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ ตลอดเวลาและเป็น
การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามุ่งเน้นการรอดพ้นจาก ภัยและวิกฤติ เพ่ือความ
มั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาทั้งนี้ คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติตนได้ทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ความพอเพียง
นั้นจะประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ ดังนี้๓๑ 

๑.ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน 
ตนเองและผู้อ่ืน เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  

๒.ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่าง
มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ  

                                                           
๒๙ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา “ค าปรารภ” ในค าพ่อสอน ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราช

ด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพระดาบส, ๒๕๕๑), หน้า ๘. 
๓๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ค าพ่อสอน: ประมวลพระบรมราโชวาทและพระ

ราชด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรุงเทพ, ๒๕๕๒), หน้า ๔๗. 
๓๑ ดวงศักดิ์ ช่ืนสินธุ, “หมู่บ้านต้นแบบดีเด่นเศรษฐกิจพอเพียง ๗๕ จังหวัด”, มติชน, (๓๐ มิถุนายน 

๒๕๔๙): ๓๓. 



๓๕ 

๓.การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายอย่างเดียวกัน หรือเหมือนกันกับเศรษฐกิจสมดุลเศรษฐกิจ
บูรณาการ เศรษฐกิจศีลธรรม เศรษฐกิจพ้ืนฐานและเศรษฐกิจชุมชน โดยในส่วนของเศรษฐกิจพ้ืนฐานนั้น 
หมายถึง เศรษฐกิจที่ค านึงถึงการทะนุบ ารุงพ้ืนฐานของตัวให้เข้มแข็งทั้งทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
และเศรษฐกิจพ้ืนฐานของสังคมก็คือเศรษฐกิจชุมชน เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพ้ืนฐานกับเศรษฐกิจชุมชนคือ
อย่างเดียวกัน หัวใจของเศรษฐกิจพื้นฐานหรือเศรษฐกิจชุมชนอยู่ที่การรวมตัวของชาวบ้านในการท าอาชีพ
ต่างๆ เช่น เกษตรกรรม การแปรรูปอาหารงานหัตถกรรมธุรกิจชุมชน ศูนย์การแพทย์แผนไทย  กองทุน
ชุมชนเพ่ือการเพ่ิมทุนทุกๆ ทางพร้อมกันคือ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทาง
เศรษฐกิจ๓๒ โดยด าเนินการตามฐานคิดการพัฒนาเพ่ือความพอเพียง ดังนี้ 

๑.ยึดแนวพระด าริในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามข้ันตอนทฤษฎีใหม่ 
๒.สร้างพลังงานสังคม โดยการประสาน พลังสร้างสรรค์ ของทุกฝ่ายในลักษณะพหุภาคีอาทิ 

ภาครัฐ องค์กร พัฒนาเอกชน นั กวิชาการ ธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน  ฯลฯ เ พ่ือให้ขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชน 

๓.ยึด พ้ืนที่ เป็นหลักและใช้องค์กรชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส่วนภาคี อ่ืนๆ  
ท าหน้าที่ช่วยกระตุ้นอ านวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสนุน 

๔.ใช้กิจกรรมของชุมชนเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้และการจัดการร่วมกันพร้อมพัฒนา
อาชีพที่หลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือกของคนในชุมชน ซึ่งมีความแตกต่างกัน ทั้งด้าน เพศ วัย  การศึกษา 
ความถนัด ฐานะเศรษฐกิจ ฯลฯ 

๕.ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่าย องค์กรชุมชนเพ่ือสร้างคุณธรรมจริยธรรม” 
และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างรอบด้าน อาทิ การศึกษา สาธารณสุข การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

๖ .วิ จั ยและพัฒนาธุ ร กิ จชุ มชนครบวงจร  (ผลิ ต  –  แปรรู ป  –  ขาย  –  บริ โภค )  
โดยให้ความส าคัญต่อ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และฐานทรัพยากรของท้องถิ่นควรเริ่มพัฒนาจาก
วงจรธุรกิจขนาดเล็กในระดับท้องถิ่นไปสู่วงจรธุรกิจที่ใหญ่ข้ึนระดับประเทศและระดับต่างประเทศ 

๗.พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มีศักยภาพของแต่ละเครือข่ายให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจชุมชน 
ที่มีข้อมูลข่าวสารธุรกิจนั้นๆ อย่างครบวงจรพร้อมทัง้ใช้เป็นสถานที่ส าหรับศึกษาดูงานและฝึกอบรม๓๓ 

สอดคล้องกับแนวคิดที่ได้กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เป็นวิถีชีวิตที่สามารถใช้ได้กับทุกคนทุกอาชีพ เพ่ือให้ด ารงตนและปฏิบัติตนให้

                                                           
๓๒  ประเวศน์ วะสี , ประชาคมต าบลยุทธศาสตร์เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรมและสุขภาพ, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มตชิน, ๒๕๕๑), หน้า ๔๐-๔๖. 
๓๓ สุเมธ ตันติเวชกุล, ๒๐๙ ค าสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง หนังสือเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลองพระชนมายุ 

๘๑ พรรษา, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา สถาบันลือธรรม, ๒๕๕๑), หน้า ๒๔๙-๒๕๑. 



๓๖ 

สมดุล ทั้งชีวิตส่วนตัวครอบครัวการท างาน ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ด้านวัตถุ สังคมสิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม หลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เศรษฐกิจ แต่เป็นการใช้ ชีวิตอย่างพอเพียง เช่น 
เป็นผู้บริหารที่พอเพียง  การพูด การคิดต้องพอเพียง อย่าให้ความคิดกระจาย ซึ่งเราสามารถน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างานได้ง่ายๆ ดังนี้๓๔ 

ความพอประมาณ ได้แก่ เรียบง่ายประหยัดการท าอะไรที่พอเหมาะพอควรสมดุลกับอัตภาพ 
ศักยภาพของตนและสภาวะแวดล้อม ตามความสามารถของแต่ละคน พอประมาณกับภูมิ สังคม 
สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ การท างานทุกอย่างต้องเรียบง่าย ประหยัด อย่าท างานให้ยุ่ง ท าให้ง่าย
ต่อการเข้าใจ มีก าหนดการท างานตามล าดับขั้นตอนและมีการปฏิบัติชัด เจน เช่น การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต้องรู้ว่านักศึกษาต้องการอะไร ผู้ใช้บัณฑิตต้องการอะไร เพราะทุกกิจกรรมทุกงานที่ท ามีต้นทุน 
อย่าท างานทิ้งๆ ขว้างๆ การท างานต้องมีประโยชน์มีผลผลิตที่เกิดขึ้น 

ความมีเหตุผล คือ การคิด ฟัง ปฏิบัติ  การท างานต้องใช้หลักความรู้ในการท างานวางแผน
งานต้องระมัดระวังต้องใช้หลักวิชาการช่วยสนับสนุนอย่าใช้ความรู้สึกและอารมณ์ในการท างานทุกคน
มีศักยภาพในการท างาน การพัฒนาตัวเองต้องเกิดข้ึนจากภายในตัวเองของแต่ละคนจึงต้องแสดงศักยภาพ
ออกมาให้ได้ 

มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ ต้องมีแผนกลยุทธ์ เช่น เป็นอาจารย์ต้องมีแผนการสอนองค์กร
ต้องมีแผนกลยุทธ์ เป็นต้น การท างานต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องมองภาพรวมทุกคนมีส่วนร่วม คือ
การประสานงานและการบูรณาการปรับวิธีการท างาน หน่วยงานองค์กรต้องมีธรรมาภิบาลเพ่ือ เป็นการ
สร้างภูมิคุ้นกันภายในตัว 

 
ตารางท่ี ๒.๙ ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
                                                           

๓๔ ภูษณิศา นวลสกุล , ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการท างาน , [ออนไลน์ ] , แหล่ งที่ มา : 
http://www.ubu.ac.th/ 46f2013062123054435.doc [๒ เมษายน ๒๕๖๑]. 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, (๒๕๕๒), หน้า ๓๓. 

ทฤษฎีตามแนวพระราชด าริ การรอดพ้นจากความ
ยากจน ด ารงชีวิตอยู่อย่างมั่นคง ยั่ งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ ความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
ต่างๆ 

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, (๒๕๕๑), หน้า ๘. การเตรียมตัวรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
รอบตัว ปัจจัยเหล่านี้อาศัยความรู้ คุณธรรม เป็น
เงือนไขพ้ืนฐาน  



๓๗ 

ตารางท่ี ๒.๙ ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหลักหรือปรัชญาการพัฒนาวิถี

การด าเนินชีวิตแบบพึ่งตนเอง ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตน
ในทางที่ควรจะเป็นความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน
ตามฐานะไม่หลงใหลไปตามกระแสค่านิยมทางวัตถุ พออยู่ พอกิน ในทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อันมั่นคงและยั่งยืนแก่ตนเองครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ 

๒.๓.๓. ความส าคัญเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เป็นแนวคิดที่เริ่มขึ้นจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านมีความคิดเห็นสนับสนุนแนวพระราชด ารินี้และได้ให้ความหมาย
พร้อมอธิบายหลักเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ดังนี้ 

เศรษฐกิจพอเพียงคือ เศรษฐกิจพ้ืนฐาน และเศรษฐกิจชุมชนว่าถ้าสังคมไทยท าความเข้าใจ
เรื่องเศรษฐกิจพ้ืนฐานกันอย่างทั่วถึง เราสามารถขจัดความยากจนของคน ทั่วประเทศพร้อมๆ 
กับสร้างฐานทางสังคมและธรรมชาติแวดล้อมให้ฟ้ืนฟูบูรณะเพ่ิมพูนขึ้นเต็มประเทศ ความเข้มแข็งที่เป็น

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช (๒๕๕๑), หน้า ๕๘. 

ความรู้ทางวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่ฝ่าอุปสรรคได้ เป็น
คนที่มีเกียรติ มีความสามารถ เป็นคนที่มีความ
พอใจในตนเอง 

ดวงศักดิ์ ชื่นสินธุ, (๒๕๔๙): หน้า ๓๓. การพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ความพอเพียงนั้นจะ
ประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ  
๑. ความพอประมาณ  
๒. ความมีเหตุผล  
๓. ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ประเวศน์ วะสี, (๒๕๕๑): หน้า ๔๐-๔๖. เศรษฐกิจพอเพียงค านึงถึงการทะนุบ ารุงพ้ืนฐาน
ของตนเองให้เข้มแข็งทั้งทางด้าน สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของสังคม 

สุเมธ ตันติเวชกุล, (๒๕๕๑), หน้า ๒๔๙-๒๕๑. การพัฒนาเพ่ือความพอเพียง  ยึดแนวพระด าริใน
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามขั้นตอนทฤษฎี
ใหม่  สร้างพัฒนาสังคมเครือข่าย 

ภูษณิศา นวลสกุล, (๒๕๕๑), (ออนไลน์). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตใช้ได้กับทุก
อาชีพการงาน การปฏิบัติตนให้สมดุล ทั้งชีวิต
ส่วนตัวครอบครัวการท างาน 



๓๘ 

พ้ืนฐานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับบนมั่นคงและ
ยั่งยืน เศรษฐกิจพื้นฐานหรือเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงมีพระราชด ารัสถึงเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ มีความคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน๓๕ 

เศรษฐกิจพ้ืนฐาน หมายถึง เศรษฐกิจที่ค านึงถึงการทะนุบ ารุงพ้ืนฐานของตัวให้เข้มแข็งทั้งทาง
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพ้ืนฐานของสังคมก็คือชุมชน เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจชุมชน คือ
อย่างเดียวกัน 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงส าหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง 
มีปัญญาพอเพียงเมื่อทุกอย่างพอเพียงก็เกิดความสมดุลจะเรียกว่า เศรษฐกิจสมดุลก็ได้เมื่อสมดุลเป็น
ปกติ สบายไม่เจ็บไข้ไม่วิกฤต เศรษฐกิจพ้ืนฐานกับเศรษฐกิจชุมชนล้วนมุ่งไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงข้อส าคัญ
เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพ้ืนฐานต้องไม่มองเรื่องเศรษฐกิจแบบแยกส่วน แต่เป็นเศรษฐกิจที่อยู่บนความเข้มแข็ง
ของสังคมหรือชุมชน อาศัยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นบูรณาการ 

ลักษณะ ๕ ประการ ของเศรษฐกิจพื้นฐาน 
๑.เป็นเศรษฐกิจส าหรับคนทั้งมวลไม่ใช่เศรษฐกิจที่สร้างความร่ ารวยให้คนส่วนน้อยแต่ทิ้งคน

ส่วนใหญ่ให้ยากจน 
๒.มีพ้ืนฐานอยู่ท่ีความเข้มแข็งของชุมชน 
๓.มีบูรณาการ คือ ไม่ใช่เป็นเรื่องเศรษฐกิจโดดๆ แต่เชื่อมโยงกับสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

พร้อมกันไป 
๔.อยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็งของตนเอง 
๕.การจัดการและนวัตกรรมต่างๆ เพ่ือเพ่ิมเติมความก้าวหน้าให้แก่เรื่องพ้ืนฐานท าให้มีพลวัต

อย่างไม่หยุดนิ่ง 
มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐ ประการ ว่าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและพัฒนาคน ดังนี้๓๖ 
๑.เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความส าคัญยิ่งส าหรับการขจัดความยากจนและการลด

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ 
๒.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานของการสร้างพลังอ านาจชุมชนและการพัฒนา

ศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ 
๓.เศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทด้วยการสร้างข้อปฏิบัติ

ในการท าธุรกิจที่เน้นผลก าไรระยะยาวในบริบทที่มีการแข่งขัน 

                                                           
๓๕ ประเวศน์ วะสี, ประชาคมต าบลยุทธศาสตร์เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียงศีลธรรมและสุขภาพ, หน้า ๒๐-๒๒. 
๓๖ ศรายุทธ์ บูรณ์เจริญ, จ านง หนูนิล และพัฒน์สุดา สอนซื่อ, หนังสือเรียนสาระกับทักษะการด าเนินชีวิต

รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ฉบับปรับปรุ ง, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , ๒๕๕๔),  
หน้า ๑๑-๑๒. 



๓๙ 

๔.หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงมาตรฐาน
ของธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ  

๕.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของชาติเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ที่เข้ามากระทบโดยฉับพลันเพ่ือปรับปรุงนโยบายต่างๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและ
เพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการเติบโตที่เสมอภาคและยั่งยืน 

๖.ในการปลูกฝังจิตส านึกพอเพียงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนค่านิยมและความคิดของคน 
เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๗.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้มนุษย์มีความพออยู่ พอกิน พอใช้ พ่ึงตนเองได้และมี
ความสุขตามอัตภาพ 

๘.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนตลอดจนเสรีภาพในสังคมได้อย่าง
สันติสุข ไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีจิตเมตตาและจิตสาธารณะ 

๙. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
โดยไม่ท าลาย เห็นคุณค่าและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้มนุษย์อยู่อย่างมีรากเหง้าทางวัฒนธรรม ประเพณี
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ค่านิยมและเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลสังคม๓๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๐ ทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ประเวศ วะสี, (๒๕๔๑): หน้า ๒๐-๒๒. ความเข็มแข็งเป็นพ้ืนฐานทางสังคมและธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม สามารถขจัดความจนของคนท่ัว
ประเทศกับการสร้างฐานทางสังคมและธรรมชาติ
แวดล้อม 

ศรายุทธ์ บูรณ์เจริญ,จ านง หนูนิล และพัฒน์สุดา 
สอนซื่อ,(๒๕๕๔), หน้า ๑๑-๑๒. 

ลักษณะ ๕ ประการ ของเศรษฐกิจพื้นฐาน 
๑.สร้างความร่ ารวยให้คนส่วนน้อยแต่ทิ้งคนส่วน
ใหญ่ให้ยากจน 
๒.มีพ้ืนฐานอยู่ท่ีความเข้มแข็งของชุมชน 
๓ .มีบู รณาการ เศรษฐกิ จ เชื่ อม โยงกับสั งคม
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมพร้อมกันไป 
๔.อยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็งของตนเอง 
๕.การจัดการและนวัตกรรมต่างๆ 

                                                           

๓๗ ศรายุทธ์ บูรณ์เจริญ, จ านง หนูนิล และพัฒน์สุดา สอนซื่อ, หนังสือเรียนสาระกับทักษะการด าเนินชีวิต 
รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง (ทช ๒๑๐๐๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ฉบับปรับปรุง, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๔), หน้า ๑๖-๑๗.  



๔๐ 

ตารางท่ี ๒.๑๐ ทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ศรายุทธ์ บูรณ์เจริญ, จ านง หนูนิล และพัฒน์สุดา 
สอนซื่อ, (๒๕๕๔), หน้า ๑๖-๑๗. 

ความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐ ประการ 
๑.เศรษฐกิจพอเพียงขจัดความยากจน 
๒.การพัฒนาศักยภาพชุมชน 
๓.ยกระดับความผิดชอบต่อสังคม 
๔.ปรับปรุงมาตรฐานของธรรมภิบาลของรัฐ 
๕.สร้างภูมิคุ่มกันต่อสถานการณ์ที่เข้ามากระทบ 
๖.ปลูกจิตส านึกพอเพียง 
๗.ช่วยให้มนุษย์พออยู่ พอกิน พอใช้ 
๘.ช่วยให้มนุษย์อยู่กับผู้อื่นตบอดจนเสรีภาพ 
๙ . ช่ ว ย ใ ห้ ม นุ ษ ย์ อ ยู่ ร่ ว ม กั บ ธ ร รม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
๑๐.ช่วยส่งเสริมประเพณี ภูมิปัญญา ค่านิยม 
เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลในสังคม 

 
 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปใช้ได้ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับ
ชุมชนและระดับชาติ  อันมีจุดเด่นอยู่ที่การใช้ชีวิตอย่างสมดุลทั้ งนี้ จะต้องอาศัย  ความรอบรู  
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและ 
การด าเนินการทุกขั้นตอน ไม่สร้างผลกระทบที่เสียหายทั้งแก่ตนและส่วนรวม โดยเฉพาะมุ่งถึงการพัฒนา
แบบองค์รวมช่วยให้มนุษย์มีความพออยู่ พอกิน พอใช้ พ่ึงตนเองได้ เศรษฐกิจพอเพียงยังช่วยให้มนุษย์อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เสรีภาพอย่างสันติสุข ไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีจิตเมตตาต่อ
สาธารณะ 

๒.๓.๔. หลักการเศรษฐกิจพอเพียงสรุปได้ดังนี้ 
ให้เดินทางสายกลาง ประชาชนควรบริโภคสินค้าหรือบริการเท่าที่ทรัพยากรในประเทศ

จะเอ้ืออ านวยหรือผลิตได้ภายในประเทศจะต้องป้องกันตัวและปรับตัวให้อยู่รอดจากภาวะไม่สมดุล 
ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น สินค้าขาดตลาดทั่วโลกหรือเศรษฐกิจในยุโรปอ่อนแอ เป็นต้น 

 
 
 
 
 



๔๑ 

ธุรกิจจะต้องช่วยรักษาทรัพยากรและไม่ท าลายสภาพแวดล้อมของโลก เช่นการปล่อย
ภาวะเรือนกระจก ควรใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวังพึงระลึกไว้ว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายถึง 
การอยู่อย่างปลีกวิเวกโดยไม่ท าการค้าขายกับต่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนให้อนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เหลือไว้คู่กับโลกอย่างยั่งยืน๓๘ 

จากค าดังกล่าวข้างต้นนั้น มีความสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ มีความตอนหนึ่งว่า 

การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือความพอมี พอกินพอใช้ 
ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้น
สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้
แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและประชาชนโดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุล
ในเรื ่องต่างๆ ขึ ้น ซึ ่งอาจกลายเป็นความยุ ่งยากล้มเหลวในที่สุด ดังเห็นได้ที ่อารยประเทศหลาย
ประเทศก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้๓๙ และเม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๔๐ มีพระราชด ารัสที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ เพ่ือทรงเตือนสติคนไทยเกี่ยวกับวิกฤตการณ์
ภาวะเศรษฐกิจของไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชวังดุสิตมีความตอนหนึ่งว่า “การจะเป็นเสือนั้น มันไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมี
เศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกิน หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับ
ตัวเอง”๔๐ หลักเศรษฐกิจพอเพียงว่าการพัฒนาชุมชนในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการใช้ “คน” 
เป็นเป้าหมาย และเน้น “การพัฒนาแบบองค์รวม” หรือ“การพัฒนาอย่างบูรณาการ” ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม การเมืองฯลฯ โดยใช้พลังทางสังคมขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาในรูปของกลุ่ม เครือข่ายหรือประชาสังคมกล่าวคือเป็นการผนึกก าลังของทุกฝ่ายใน
ลักษณะ “พหุภาคี” (แปลว่า หลายฝ่าย) ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน กล่าวโดย
สรุป คือเศรษฐกิจพอเพียง ก็หมายถึงการหันกลับมายึดเส้นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ในการ
ด ารงชีวิต โดยใช้หลักการพึ่งตนเอง ๕ ประการ คือ 

                                                           
๓๘ Chirayu Isarangkun Na Ayuthaya, His majesty the King and the Royal Initiatives towards 

Balancing Thailand’s Development, Translated by Sawanee Nivasabutr, (Devawongse Varopakarn Institute 
of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs, n.d.), pp. 4-5. 

๓๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ค าพ่อสอน: ประมวลพระบรมราโชวาทและพระ
ราชด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพระดาบส, ๒๕๕๗), หน้า ๑๒๕. 

๔๐ จุมพล วิเชียรศิลป์, “ระบบเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy”, ในเอกสารการสัมมนาใน
การประชุมทางวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, (เชียงใหม่: สมาคมภูมิศาสตร์แหง่
ประเทศไทย, ๒๕๕๐), หน้า ๕. 



๔๒ 

๑.พ่ึงตนเองทางจิตใจ คนที่สมบูรณ์พร้อมต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตส านึกว่าตนนั้นสามารถ
พึงตนเองได้ ดังนั้น จึงควรที่สร้างพลังผลักดันให้มีภาวะจิตใจฮึกเหิมต่อสู้ชีวิตด้วยความสุจริตแม้อาจจะ
ไม่ประสบผลส าเร็จบ้างก็ตามมิพึงควรท้อแทใ้ห้พยายามต่อไป  

๒.พ่ึงตนเองทางสังคมควรเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันน า
ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอด และเผยแพร่ให้ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

๓.พึงตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ การส่งเสริมให้มีการน าเอาศักยภาพของผู้คนใน
ท้องถิ่นสามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ หรือวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาประเทศได้อย่างดียิ่งสิ่งดีก็คือการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) 
ซึ่งมีมากมายในประเทศ 

๔.พ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยี ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาทดลองทดสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทยและสิ่งส าคัญสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 

๕.พ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ หมายถึง สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้นกล่าวคือแม้
ไม่มีเงินก็ยังมีข้าว ปลา ผัก ผลไม้ ในท้องถิ่นของตนเองเพ่ือการยังชีพและสามรถน าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในระดับมหัพภาคต่อไปได้ด้วย การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ดังนี้ 

๕.๑.ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีพอย่าง
จริงจัง ดังพระราชด าริที่ว่า“ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง” 

๕.๒.ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความสุจริตธรรม ดังพระราชด าริที่ว่า“ความเจริญของคน
ทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักส าคัญ” 

๕.๓.ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ และแข่งขันกันในทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบ
ต่อสู้กันรุนแรงดังอดีต 

๕.๔.ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากที่เป็นอยู่“โดยต้องขวนขวาย
ใฝ่หาความรู้ให้เกิดมีรายได้เพ่ิมพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญให้มั่นคงนี้เพ่ือตนเอง 
เพ่ือที่จะให้ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้าที่มีความสุข พอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่งและขั้นต่อไปก็คือให้มี
เกียรติว่ายืนได้ด้วยตนเอง” 

๕.๕.ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งชั่วให้หมดสิ้นไป ดังพระราโชวาทที่ว่า“พยายามไม่ก่อ
ความชั่วให้เป็นเครื่องท าลายตัว ท าลายผู้อ่ืน พยายามลดพยายามละความชั่วที่ตัวเองมีอยู่พยายามก่อ
ความดีให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยายามรักษาและเพ่ิมพูนความดีที่มีอยู่นั้นให้งอกงามสมบูรณ์ข้ึน” 

การประยุกต์ใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัวและระดับชุมชน โดยอธิบายค าว่า 
“พอ” ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ๓ ขั้นตอน คือ๔๑ 
                                                           

๔๑ อุษณีย์ เกษมสันต์ฯ, “ศาสตร์แห่งธรรมิกราชา สร้างคุณค่าแห่งชีวิต”, นิตยสารข่าวทางเดิน, ปีที่๓๕ 
ฉบับท่ี ๑๔๙, (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๓): ๕๑-๕๒. 



๔๓ 

ขั้นที่ ๑ พอมี พอกิน เป็นการผลิตเพ่ือตนเอง เพ่ือครอบครัวเป็นอันดับแรก 
ขั้นที่ ๒ อยู่ดี กินดี เป็นขั้นของการรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนและในสังคมใกล้ เคียงเข้าด้วยกัน

เพ่ือก่อให้เกิดพลัง ก่อให้เกิดการผลิต เพ่ือมุ่งสู่เศรษฐกิจชุมชน 
ขั้นที่ ๓ มั่งมี ศรีสุข ขั้นนี้เป็นการด า เนินธุรกิจชุมชนที่เกิดจากพลังสร้างสรรค์จากเครือข่าย

สหกรณ์ที่มีกิจกรรมคล้ายคลึงกันเป็นความมั่งมี ความสุขที่ยั่งยืนด้วย เพราะใช้หลักการพึ่งตนเองและการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันบนฐานของความไม่มีหนี้สิน 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ที่ได้น าแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบธุรกิจว่า ความพอเพียงนั้น คือ วิถีชีวิตที่ดีและถูกกับชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง การมีชีวิต
อย่างพอเพียง รู้จักตนเอง มีชีวิตที่อยู่กับความเป็นจริงไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักที่จะลงทุนอย่างพอเพียงตามก าลัง
ที่มีอยู่และท างานนั้นๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไม่มากไปแต่ก็ไม่น้อยจนเกินไปจนเกิดผลเสีย รู้ต้นตอของปัญหาที่
แท้จริงและแก้ไขได้ตรงจุด เราทุกคนจะฝ่าวิกฤตนี้ได้๔๒ 

 
ตารางท่ี ๒.๑๑ ทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จุมพล วิเชียรศิลป์, (๒๕๕๐), หน้า ๕. การพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานความพอเพียงมี

เศรษฐกิจพอเพียงแบบพออยู่พอกิน  
สุเมธ ตันติเวชกุล,  (๒๕๕๔), หน้า ๒๒-๒๔. ทางสายกลางในการด ารงชีวิต โดยใช้หลักการ

พ่ึงตนเอง การพัฒนาอย่างบูรณาการ ทางด้าน
เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม 
การเมือง  

อุษณีย์ เกษมสันต,์ (๒๕๕๓): หน้า ๕๑-๕๒. การพ่ึงพาตนเอง ๕ ประการ  
๑. พ่ึงตนเองทางจิตใจ 
๒. พ่ึงตนเองทางสังคม 
๓. พ่ึงพาตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ 
๔.พ่ึงพาตนเองได้ทางเทคโนโลยี 
๕.พ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
                                                           

๔๒ ทศ คณนาพร, พลิกกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ สไตล์เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ , (กรุงเทพมหานคร:
ส านักพิมพ์ไพลิน, ๒๕๕๒), หน้า ๕๓. 

 



๔๔ 

ตารางท่ี ๒.๑๑ ทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ทศ คณนาพร, (๒๕๕๒), หน้า ๕๓. หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการประยุกต์ใช้ประกอบ

ธุรกิจ“พอ”ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ๓ ขั้นตอน  
๑.พอมี พอกิน เป็นการผลิตเพื่อตนเอง  
เพ่ือครอบครัวเป็นอันดับแรก 
๒.อยู่ดี กินดี เป็นขั้นของการรวมกลุ่มสมาชิกใน
ชุมชนและในสั งคมใกล้ เคียง เข้ าด้ วยกันเ พ่ือ
ก่อให้เกิดพลัง ก่อให้เกิดการผลิต เพ่ือมุ่งสู่เศรษฐกิจ
ชุมชน 
๓.มั่งมี ศรีสุข ความมั่งมี ความสุขที่ยั่งยืนเพราะใช้
หลักการพ่ึงตนเองและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันบน
ฐานของความไม่มีหนี้สิน 

 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า หลักการเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เป็นหลักการที่สอนให้คนทุกระดับทุกฝ่าย

รู้จักการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม คือ ให้เดินสายกลาง ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่สร้างผลกระทบ
ที่เสียหายทั้งแก่ตนและส่วนรวม โดยเฉพาะมุ่งถึงการพัฒนาแบบองค์รวม ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ตลอดจนการเมือง การปกครอง ใช้พลัง
ทางสังคมขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาในรูปแบบของกลุ่ม เครือข่ายหรือประชาสังคม ประกอบด้วย
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
เทศบาลเมืองบางคูรัด เป็นหน่วยงานบริหารราชการสวนท้องถิ่นจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบางคูรัด 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางคูรัด ลงวันที่  ๒ มกราคม ๒๕๖๒  มีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที่  ๒ มกราคม ๒๕๖๒ และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมายเพื่อบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑/๑ หมู่ที่ ๔ ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอบางบัวทอง ประมาณ ๑๕ กิโลเมตรมีพ้ืนที่ทั้ งหมด 
๑๙.๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๒,๓๑๒.๕ ไร 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเน้นประโยชน์เพ่ือประชาชน บนพ้ืนฐานตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง  

ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล ประสานความสามัคคมีีความโปร่งใสตรวจสอบได้” 
 



๔๕ 

พันธกิจ  
๑.มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศ โดยการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้

ได้มาตรฐานให้กับประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการ 

๒.พัฒนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยืน 

๓.พัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
พัฒนาปรับปรุงความสงบเรียบร้อยตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๔.สร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานการ
มีส่วนร่วมของประชาชนให้มี ความโปร่งใสตรวจสอบได้ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

๕.พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เพ่ือเป็นการสร้างงานสร้างรายได้และ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

๖.พัฒนาระบบสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม สนับสนุนการจัดการ
กีฬา การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ติอย่างถ้วนหน้า 

๗.พัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ต าบลต่อไป๔๓ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑.สนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกโรงเรียน 
๒.ป้องกัน แก้ไขเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติด 
๓.ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
๔.ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ 
๕.ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
๗.สนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ 
๘.ส่งเสริม สนับสนุน การกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๙.ส่งเสริมสนับสนุน ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
 
 

                                                           
๔๓ เทศบาลเมืองบางคูรัด , แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔), เทศบาลเมืองบางคูรัด, (มปท), 

(อัดส าเนา).  
 



๔๖ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่ แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทาง

กาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพ
กฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 

๑.การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
๒.การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
๓.การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
๔.การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
๕.การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
แนวทางการพัฒนา 

๑.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกโรงเรียน 
๒.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกโรงเรียน 
๓.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกโรงเรียน 
๔.ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ 
๕.สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล 
๖.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
๗.สนับสนุน การกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๘.ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า 
๙.ขยายเขตประปาและไฟฟ้า 
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.บริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียและมลพิษต่างๆ 
๒.ท านุบ ารุงรักษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน 
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 
แนวทางการพัฒนา 
๑.ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ 
๓.ส่งเสริมสนับสนุนการพาณิชย์และการลงทุน 



๔๗ 

๔.ส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน 
๕.แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเชิงอนุรักษ์ 
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
๒.ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓.ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๔.ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ 
๕.ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๔๔เพ่ือเร่ง

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกัน ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภั ยพิบัติ
ธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

๑.การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
๒.การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหาร จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
๓.การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔.การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๖.การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเทศบาลเมือง 
๑.โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีรองปลัดเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการชุมชน
คุณธรรมน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา มีก านันต าบล
บางคูรัด นายชัยรัตน์ นิลทัศน์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดเต็มรักสามัคคี โดยผู้ใหญ่บ้านผู้น าชุมชน 
นักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 

๒.โครงการ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่นโดยกองการศึกษา จัดโครงการ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (ร าดาบ) เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้เรียนรู้ศิลปะการร าดาบ 
อย่างถูกต้องและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงานให้คงอยู่สืบไป โดยมีผู้สนใจเข้าเรียนเป็นจ านวนมาก 
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ เทศบาลเมืองบางคูรัด 
                                                           

๔๔ เทศบาลเมืองบางคูรัด,แผนพัฒนาบุคลากร,(พศ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓), หน้า ๗ 



๔๘ 

๓.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางคูรัดจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมายค าสั่งและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิด
กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ จึงจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด 
ขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก่สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางคูรัด 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การด าเนินงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้พร้อมบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.โครงการสอบคัดเลือกเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางคูรัดด าเนินการ
จัดการสอบคัดเลือก เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางคูรัดโดยมีการสอบความรู้
ความสามารถทั่วไป สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ณ ส านักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด 

๕. โครงการสร้างภูมิคุ่มกันในทางสังคมจังหวัดนนทบุรี เทศบาลเมืองบางคูรัด (สวนราชการ) 
เพ่ือสร้างภูมิคุ่มกันทางสังคมและวัฒนธรรม สร้างครอบครัวอบอุน ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
เด็กและเยาวชน ประชาชน ชุมชน มีความรู้เท่ากัน กระแสการเปลี่ยนแปลงและมาใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันจ านวนเด็กเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็ง มั่งคงในครอบครัว 
เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการสร้างภูมิคุ่มกันด้วยมิติทางวัฒนาธรรม 

๖. โครงการคืนคนดีสูสังคม (สวนราชการ) เพื่อน าผู้ติดยาเสพติดมาบ าบัดคืนคนดีให้สังคม 
ลดจ านวนผู้ติดยาเสพติดลดจ านวน ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ จ านวนผู้ติดยาเสพติดลดลงจ านวนผู้
ติดยาเสพติดติดในพ้ืนที่ลดลง 

๗. โครงการอบรมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ(สวนราชการ) เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ท า 
กิจกรรมร่วมกันและผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป้าหมายส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ
ทุกคน ในเขตเทศบาลตัวชี้วัดจ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพกิจกรรม ร่วมกัน สามารถดูแล
สุขภาพตัวเอง 

๘. โครงการฝึกอบรม อาชีพให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส (สวนราชการ) 
เพ่ือส่งเสริมประชาชน ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพ ฝกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชนผู้สูงอายุ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ตัวชี้วัดจ านวนประชาชนคนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่เข้าร่วมการฝึกอบรม อาชีพ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับประชาชนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๙. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มพัฒนาสตรีเพ่ือพัฒนากลุ่ม
พัฒนาสตรี ให้ไดรับความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน เป้าหมายกลุ่มสตรี กลุ่มสตรีได้ศึกษา ดูงานเพ่ิมความรู
เกี่ยวกับการด าเนินงาน ตัวชี้วัด รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับกลุ่มสตรีให้ได้รับความรู
เกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่มสตรี 



๔๙ 

๑๐. โครงการรณรงค์การด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวนราชการ) 
เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต เป้าหมายประชาชนน าหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต ตัวชี้วัดรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

๑๑. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของศูนยบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าต าบล เพ่ือให้การปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า 
ต าบลมีประสิทธิภาพส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของศูนยบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
การเกษตรประจ าต าบล ตัวชี้วัดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในศูนยบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ การปฏิบัติงานของศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลมี
ประสิทธิภาพ 

๑๒. โครงการสนับสนุน การปลูกผักสวนครัวหลังบ้าน (สวนราชการ) เพ่ือให้ประชาชน สามารถ
ลดรายจ่ายในครอบครัว สนับสนุนการแจกพันธุพืชผักสวนครัวหลังบ้านลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตัวชี้วัด
จ านวนหลังคาเรือนที่มีการปลูกผักสวนครัว ผลที่คาดว่าจะได้รับประชาชนสามารถลดรายจ่ายในครอบครัว 

๑๓. โครงการเสริมสร้าง ครอบครัวอบอุ่นเข็มแข็ง (สวนราชการ) เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได
ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัวสมาชิกครอบครัวในเขตต าบลเข้าร่วมโครงการฯ ตัวชี้วัดสรุป
รายงานผลการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับสมาชิกในครอบครัวไดตระหนักถึงความส าคัญของสถาบัน
ครอบครัวรักและสามัคคี 

 สรุป การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจส่งเสริมเป็นตัวขับเคลื่อน ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การสร้างภูมิคุ่มกันในตัวที่ดีในองค์กรสังคม
และวัฒนธรรม สร้างครอบครัวอบอุน ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัวสมาชิกครอบครัว เป็น
สถานบันพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุข การแสวงหาความรู้ศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรยุคปัจจุบันรณรงค์การด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา ได้มีผู้รู้และนักวิชาการหลากหลายท่าน
ได้ศึกษาค้นคว้าและและเรียบเรียงไว้ ดังนี้ 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คุณภาพชีวิต คือ คุณลักษณะที่ดีของบุคคลที่อยู่ในความเป็นอยู่ ทั้งร่างกายและจิตใจเป็น

ส าคัญ สามารถด ารงชีวิตของตนเองได้ในระดับที่เหมาะสมพ่ึงพาตนเองได้โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
ยังเป็นการน าสังคมให้เป็นปกติสุขอย่างพอเหมาะแก่กาล 

 



๕๐ 

โกนิฏฐ์ ศรีทอง และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสตร์: 
กรณีศึกษาวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี” ผลการวิจัยพบว่า การสร้างชีวิตให้มีความสุขเป็นการพัฒนาชีวิตที่
มีคุณค่าด้วยการน าหลักพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางการปฏิบัติได้รับความสุขทั้งแก่ตนเองและผู้มี ส่วน
ร่วมในการปฏิบัติที่เห็นจริงอีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาด้วยการสร้างศรัทธาต่อคุณงามความดีด้วยการท าบุญ
ท าทาน ฟังเทศน์ ฟังธรรมและการปฏิบัติตามพิธีกรรมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ท าให้จิตใจสงบด้วย
การปฏิบัติกรรมฐานสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและยังเป็นการ
น าสังคมให้เป็นปกติสุขอย่างพอเหมาะแก่กาล ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นส าคัญ๔๕ 

วราภรณ์ ปันสุรัตน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ของพนักงานเทศบาลต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน”ผลการวิจัยพบว่าระดับ
ความคิดเห็นทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพนักงานเทศบาล
ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน พบว่า พนักงานเทศบาลผู้ตอบ แบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มาก (= ๓.๘๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับ ความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพชี วิต
ในการท างานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด (= ๓.๙๕) ในด้านความรู้และ
ด้านคุณธรรม ส่วนค่าเฉลี่ยต่อสุด (= ๓.๖๒) การวิเคราะห์ความแตกต่างตามการจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า เพศและระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนปัจจัยส่วน บุคคลด้านอายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาในการ
ท างาน พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานเทศบาล
ต าบลอุโมงค์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการด าเนินชีวิตด้ านเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างรู ้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัดที่สุด รู้จักการใช้เหตุผลในการท างานเพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพื่อท าให้การท างานมีคุณภาพ รวมถึงการใช้ความรู้และคุณธรรมในการ
เสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด๔๖ 

กมลวรรณ  ปั้นขาว ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่าผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา 
เงินเดือนและต าแหน่งในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
ส่วนบุคลากรที่มี เพศ สถานภาพ และระยะเวลาในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี

                                                           
๔๕ โกนิฏฐ์ ศรีทอง (และคณะ), “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสตร์: กรณีศึกษาวัดอัมพวันจังหวัด

สิงห์บุรี”, รายงานวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์คณะสังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖). 
๔๖ วราภรณ์ ปันสุรัตน์, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงาน

เทศบาลต าบลอุโมงค์  อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๕๑ 

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แก่ ๑) ควรมีการปรับเพ่ิมฐานเงินเดือน
ของบุคลากรให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เพ่ือความสมดุลกับค่าครองชีพในปัจจุบันและการแบ่งภาระงานยังไม่
ชัดเจน ๒) ควรมีการท าเรื่องเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยการเบิกตรงกับกรมบัญชีกลาง ควรให้มีสร้างสถานที่
ออกก าลังกายให้กับบุคลากรและควรให้มีการตรวจตรา รถเข้า-ออก เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ๓) ควรเพ่ิมงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถซึ่งไม่เพียงพอ ในบางส่วนงาน 
และควรจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับต าแหน่งงาน๔๗ 

อ านาจ เจริญสุข ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการต ารวจศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=๒.๕๔) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการต ารวจศูนย์ฝึก  อบรมต ารวจภูธรภาค ๖ 
จงัหวัดนครสวรรค์ ด้านที่อยู่อาศัยและด้านการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
รายได้และสวัสดิการ อยู่ในระดับน้อย ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ส่วนบุคคลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการต ารวจศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาและสถานภาพ พบว่า ข้าราชการต ารวจที่มีเพศอายุ ระดับการศึกษาและสถานภาพ 
ไม่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖๔๘ 

สุทธิพงศ์ บุญผดุง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ ๑)” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ระดับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้าน
การรวมกลุ่มทางสังคม ด้านสภาพอารมณ์ที่ดีและด้านสภาพร่างกายที่ดี ตามล าดับ ในขณะที่ด้านสภาพ
ความเป็นอยู่ ที่ ดี และด้ านการตัดสิน ใจด้ วยตนเองมี ระ ดับคุณภาพชี วิ ต ในระดับปานกลาง 
๒)ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต พบว่าด้านสภาพอารมณ์ที่ดี มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ปัจจัยด้านความ
ว้าเหว่ อ้างว้างและปัจจัยด้านความสุขกายสบายใจ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวมิตรสหายและเพ่ือนบ้านด้านการรวมกลุ่มทางสังคมมีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัยด้านการอุทิศและการได้รับการยอมรับจากชุมชน ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีปัจจัย
ที่เก่ียวข้องได้แก่ ปัจจัยด้านการด ารงชีพและปัจจัยด้านรายรับและรายจ่ายคุณภาพชีวิตด้านสภาพร่างกาย
                                                           

๔๗ กมลวรรณ  ปั้นขาว,”การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย”, สารนิพนธ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๑). 

๔๘ อ านาจ เจริญสุข, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖จังหวัด
นครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัย มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๕๒ 

ที่ดีมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัยด้านการใส่ใจเรื่องสุขภาพ และปัจจัยด้านการบริโภคท่ีดีและสุดท้ายด้าน
การตัดสินใจด้วยตนเอง มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัยด้านความเป็นอิสระทาง ความคิดและปัจจัยการ
เลือกท าในสิ่งที่ต้องการ ๓) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านความเห็นชอบจากทรงคุณวุฒิซึ่งสามารถน าไปทดลองใช้และศึกษาผลการใช้กับ
ผู้สูงอายุในท้องถิ่นในงานวิจัยระยะที่๒ ต่อไปค าส าคัญคุณภาพชีวิตโรงเรียนเป็นฐานหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงผู้สูงอายุสิ้นสุดการสนทนา๔๙ 

ธาริน สุขอนันต์และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
บ้านสวน จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ ๖๔.๒ รองลงมาเป็นระดับดี ร้อยละ ๒๔.๘ และระดับไม่ดี ร้อยละ ๑๑.๐ เมื่อพิจารณารายได้
พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ด้านร่างกาย สภาพแวดล้อมและจิตใจ 
ตามล าดับ ส่วนที่อยู่ในระดับดี คือ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<๐.๐๕) ในปัจจัยต่อไปนี้ คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม
และการรับสวัสดิการกองทุนผู้สูงอายุคือ ผู้ที่มีอายุ ๖๐ – ๖๙ ปี, การศึกษาตั้งแต่อนุปริญญาขึ้นไป อาชีพ
ข้าราชการบ านาญ รายได้เฉลี่ยมากกว่า ๕,๐๐๑ บาท, เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมและไม่รับสวัสดิการ
กองทุนผู้สูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ากลุ่มอ่ืน จากผลการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเน้นการ
พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตให้มากขึ้นเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
จากปานกลางไปสู่ระดับดี๕๐  

พระมหาชาญชัย ฐิตเมธี (หนูทอง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชน วัดไตรรัตนาราม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร”ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ของประชาชนมีความสัมพันธ์กับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งตรงตาม
สมมติฐาน ส่วนประชาชนที่มี เพศ สถานภาพ ต าแหน่งในชุมชน การเรียนรู้อบรมเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การเป็นสมาชิกในชุมชน การศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและความมุ่งมั่นในการด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนวัดไตรรัตนาราม เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร พบว่า 
การออมและการท าบัญชีในครัวเรือน ท าให้ก่อเกิดการประหยัด อดออม รู้จักพอเพียง พออยู่ พอกิน 
พอใช้และการส่งเสริมการพัฒนาแกนน าแต่ละชุมชนเพ่ือไปเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน การส่งเสริมการ

                                                           
๔๙ สุทธิพงศ์ บุญผดุง, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ ๑)”, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๔). 
๕๐ ธาริน สุขอนันต์และคณะ,“คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนจังหวัดชลบุรี ”

วารสารสาธารณสุขศาสตร์, ปีท่ี ๔๑ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน–ธันวาคม ๒๕๕๔): หน้า ๒๔๐–๒๔๙. 



๕๓ 

สร้างค่านิยมให้ชุมชนยอมรับคุณค่าความดีของบุคคลจากคุณธรรมจริยธรรม การส่งเสริมให้ชุมชนสร้าง
ค่านิยมในการพ่ึงตนเอง ลดละเลิกอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิดและการส่งเสริมชุมชนให้ประชาชนมี
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิปัญญาการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง๕๑ 

ส านักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตของคนไทย
ปี ๒๕๕๓” ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตด้านการท างานส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจกับชีวิตการท างาน
ในระดับมาก คุณภาพชีวิตด้านครอบครัว สวนใหญ่มีความพึงพอใจกับชีวิตครอบครัวในระดับมากที่สุด 
คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ยกเว้นปัญหาเกี่ยวกับเสียงจาก
ยานพาหนะ ซึ่งมีปัญหาระดับน้อยและมีความพึงพอใจในสิ่งแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่ในระดับมาก คุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพและความเครียด ส่วนใหญ่มีสุขภาพอยูในระดับค่อนข้างดี ในรอบปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ 
เคยเจ็บป่วยเล็กน้อยแต่ยังไม่เคยเจ็บป่วยจนต้องเขารักษาตัวในสถานพยาบาลและไม่มีโรคประจ าตัว 
ส าหรับภาวะความเครียดนั้น ส่วนใหญ่ไม่มีอาการผิดปกติที่บ่งบอกถึงความเครียดคุณภาพชีวิตด้านความ
เป็นอยู่ประจ าวัน ส่วนใหญ่เห็นว่าสินค้าประเภทอาหารมีราคาค่อนข้างแพงแต่ก็มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ สวนเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่วนใหญ่จะเห็นว่า 
ชีวิตและทรัพย์สินของตนยังมีความปลอดภัยในระดับค่อนข้างน้อย๕๒ 

อารดา ธระเกียรติก าจร  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุระหว่าง ๖๐–๗๔ ปี สมรสและคู่สมรสยังมีชีวิตอยู่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ก่อนอายุ 
๖๐ ปีประกอบอาชีพหลักที่มีรายได้ไม่แน่นอน เช่น รับจ้างทั่วไป แม่บ้าน เป็นต้น จากการวัดระดับ
คุณภาพชีวิตผู้สู งอายุ  พบว่า ระดับคะแนนคุณภาพชีวิตโด ยเฉลี่ยของผู้สู งอายุในเขตเทศบาล 
ต าบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับดี คือ มีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตเท่ากับ ๔.๓๒ จากคะแนนเต็ม 
๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คะแนนเฉลี่ย ๓ อันดับแรกคือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพและ
ด้านสังคม การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางบวกกับระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร คือ อาชีพหลักก่อนอายุ ๖๐ ปี (รับ
ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ) ระดับการศึกษาและสถานภาพสมรส ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและปัจจัยด้าน
สังคม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๑ และ ๐.๐๕ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับระดับ

                                                           
๕๑ พระมหาชาญชัย ฐิตเมธี (หนูทอง) “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา

ชุมชน วัดไตรรัตนาราม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 

๕๒ ส านักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA), “คุณภาพชีวิตของคนไทย ปี ๒๕๕๓”, (สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๓). 



๕๔ 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้แก่ อายุและปัจจัยด้านสุขภาพ (การมีโรคประจ าตัว) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
๐.๐๕ โดยปัจจัยด้านเพศไม่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ๕๓ 

ตามที่ได้มีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การพัฒนา คือ การพัฒนาคน 
พัฒนากลุ่มคน พัฒนาองค์กร พัฒนาสถาบัน หากคนได้รับการพัฒนาให้เติมเต็ม เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้ว 
คนก็จะไปสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ของเขาเองได้ เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานตลอดจนความต้องการขั้นสูงของตนเองได้โดยสถาบันที่
เล็กที่สุดของการอยู่ร่วมกันคือ ครอบครัว สถาบันที่ใหญ่ขึ้นคือ ความเป็นชุมชนท้องถิ่นและสถาบันอ่ืนๆ ที่
ใหญ่ขึ้นการพัฒนามีแก่นสารอยู่ที่การพัฒนาคนและการพัฒนาคนนั้นจะมีความส าคัญอยู่ ๒ ประการดังนี้ 
๑) การพัฒนาคนซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ มีความสามารถสูง สามารถใช้สติปัญญา
ตัดสินปัญหาเกี่ยวกับตนเองและปัญหาอันเกี่ยวกับส่วนรวมได้ ๒) พัฒนาคนให้มีทักษะสามารถด าเนิน
กิจการของสังคมได้โดยสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นคนและก าลังคน 

 
ตารางท่ี ๒.๑๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
โกนิฏฐ์ ศรีทอง และคณะ (๒๕๔๖) การสร้างชีวิตให้มีความสุข เป็นการพัฒนาชีวิตที่มีคุณค่า

ด้วยการน าหลักพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ได้รับความสุขทั้งแก่ตนเองและผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ที่เห็นจริง อีกทั้ง เป็นการแก้ปัญหาด้วยการสร้างศรัทธา
ต่อคุณงามความดีด้วยการท าบุญท าทาน ฟังเทศน์ ฟัง
ธ รรมและการปฏิบั ติ ต าม พิธี กรรมกิ จกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ท าให้จิตใจสงบด้วยการปฏิบัติกรรมฐาน
สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนและยังเป็นการน าสังคมให้เป็นปกติ
สุขอย่างพอเหมาะแก่กาล ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นส าคัญ 

วราภรณ์ ปันสุรัตน์ (๒๕๕๗) พบว่า พนักงานเทศบาลผู้ตอบ แบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน
ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับ ความ
คิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก  

 

                                                           
๕๓ อารดา ธระเกียรติก าจร,“คุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่”,ภาคนิพนธ์ ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะเศรษฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๔). 



๕๕ 

ตารางท่ี ๒.๑๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
กมลวรรณ  ปั้นขาว  (๒๕๖๑) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อคุณภาพ

ชีวิตในการท างาน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า บุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา เงินเดือนและ
ต าแหน่งในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มี เพศ 
สถานภาพและระยะเวลาในการท างานต่างกัน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

อ านาจ เจริญสุข (๒๕๕๗) ความคิดเห็นของข้าราชการต ารวจศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการต า รวจศ ูนย ์ฝ ึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ระดับความคิดเห็นของข้าราชการต ารวจศูนย์ฝึก อบรม
ต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ ด้านที่อยู่อาศัย 
และด้านการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้าน
สุขภาพอนามัย ด้านรายได้ และสวัสดิการ อยู่ในระดับ
น้อย ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย  

สุทธิพงศ์ บุญผดุง (๒๕๕๔) ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือด้านการรวมกลุ่มทางสังคม ด้านสภาพ
อารมณ์ที่ดีและด้านสภาพร่างกายที่ดี ตามล าดับ ในขณะ
ที่ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และด้านการตัดสินใจด้วย
ตน เ อ งมี ร ะดั บ คุณภ าพชี วิ ต ใ นร ะดั บปานกลา ง 
ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต พบว่าด้านสภาพ
อารมณ์ที่ดี มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ปัจจัยด้านความ
ว้าเหว่ อ้างว้าง และปัจจัยด้านความสุขกายสบายใจ  

 

 

 

 

 



๕๖ 

ตารางท่ี ๒.๑๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ธาริน สุขอนันต์และคณะ (๒๕๕๔) คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ร้อยละ ๖๔.๒ รองลงมาเป็นระดับดี ร้อยละ ๒๔.๘ 
และระดับไม่ดี ร้อยละ ๑๑.๐ เมื่อพิจารณารายได้พบว่า 
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในระดับปานกลางได้แก่ 
ด้านร่างกาย สภาพแวดล้อมและจิตใจ ตามล าดับ ส่วนที่
อยู่ในระดับดี คือ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าคุณภาพชีวิตของผู้สู ง อายุ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ 

พระมหาชาญชัย ฐิตเมธี (หนูทอง) 
(๒๕๖๑) 

ประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อ
เดือน ของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ซึ่งตรงตามสมมติฐาน  

ส านักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (๒๕๕๓) 

คุณภาพชีวิตด้านการท างานส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจกับ
ชีวิตการท างานในระดับมาก คุณภาพชีวิตด้านครอบครัว 
สวนใหญ่มีความพึงพอใจกับชีวิตครอบครัวในระดับมาก
ที่สุด คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ยกเว้นปัญหาเกี่ยวกับเสียงจาก
ยานพาหนะ ซึ่งมีปัญหาระดับน้อย และมีความพึงพอใจ
ในสิ่งแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่ ในระดับมาก คุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพและความเครียด ส่วนใหญ่มีสุขภาพอยู ใน
ระดับค่อนข้างดี ในรอบปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ 

อารดา ธระเกียรติก าจร (๒๕๕๔) ระดับคะแนนคุณภาพชีวิตโดยเฉลี่ยของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับดี เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คะแนนเฉลี่ย ๓ อันดับแรก
คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านสังคม ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ โดยปัจจัยด้านเพศไม่มีผลต่อ
ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

 

 
 



๕๗ 

๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ

บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ” ปรากฏว่ามีงานวิจัยที่เก่ียวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

พระหมี ถิรจิตฺโต (สีทน) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอ เ พีย งของหมู่ บ้ า น เศรษฐกิ จพอ เ พีย งต้ นแ บบบ้ านหนอง เอาะ  อ า เภอตระการ พืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี”ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองเอาะอ าเภอตระการ
พืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคลพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มี 
เพศ อายุ อาชีพและรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านหนองเอาะ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี คือชาวบ้านยังไม่เข้าใจแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเท่าที่ควร ขาดผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าแนะน าในการพัฒนาและความรู้ด้านต่างๆ คนในชุมชน
บางส่วนยังไม่สามารถเลิกอบายมุข นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในชุมชน 
และผู้น าชุมชนแต่ละคนที่เข้ามามักมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะควรเน้นพัฒนาคนในพ้ืนที่ให้
มากขึ้นเพ่ือให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันในการ
พัฒนาชุมชนโดยต้องค านึงถึงบริบทพ้ืนที่ของชุมชนในการจัดท าระบบการพัฒนาในด้านต่างๆ ในชุมชน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนมีความรู้ มีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
ของคนในชุมชนในการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้คุณธรรมน าความรู้ 
ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ซึ่งจะท าให้ชุมชนกายเป็นชุมชนที่อยู่เย็น เป็นสุข อย่างแท้จริง๕๔ 

รุ่งทิวา สันติผลธรรม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การน าเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเอกชน อ า เภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์” 
ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนควรได้รับการถ่ายทอดด้านความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการที่จะน้อมน าแนวทาง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและควรสร้างความตระหนักแก่ครูท า ให้เห็นความส าคัญของการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการด ารงชีวิต๕๕ 

                                                           
๕๔ พระหมี ถิรจิตฺโต (สีทน), “การพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองเอาะ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราช ธานี”, สารนิพนธ์สาขารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 

๕๕ รุ่งทิวา สันติผลธรรม, “การน าเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษาเอกชน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๒๕๕๒). 



๕๘ 

ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนปฐมอโศก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายด้านพบว่า การรับรู้
ด้านเงื่อนไขคุณธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด คุณภาพชีวิตของชุมชนปฐมอโศก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
รายด้านพบว่า คุณภาพชีวิตด้านปลูกฝังค่านิยมไทยอยู่ในระดับมากที่สุด การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนปฐมอโศก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก บุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนปฐม
อโศก ที่มีเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพในชุมชนระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนและประสบการณ์เกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่ างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณภาพชีวิตกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
ปฐมอโศก คือ การตั้งใจฝึกฝนตนเอง เรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายพอเพียง มีศีลมีธรรมเป็นหลักเป็น
ที่พ่ึงฝึกตนให้พ่ึงตนเอง ขวนขวาย เอาภาระรับผิดชอบในกิจการต่างๆ ของชุมชนและมีชีวิตอยู่อย่างผู้ให้ผู้
เสียสละ๕๖ 

พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในก า ร พัฒนาหมู่ บ้ า น เ ศ รษฐกิ จพอ เ พี ย ง  ขอ งชุ ม ชนบ้ า นคลอง ใหม่  อ า เ ภ อส ามพร าน 
จังหวัดนครปฐม”ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนบ้านคลองใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านคลองใหม่ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
สภาพแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวม ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ต่างกัน ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนบ้านคลองใหม่ พบว่า อุปสรรค หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาต่างๆ เริ่มตั้งแต่ให้ประชาชนร่วมรับรู้รับทราบ ร่วม วิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆ ร่วมกันเป็นอย่างดี องค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาท
เป็นผู้ให้การส่งเสริม สนับสนุน ในกิจกรรมต่างๆ มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ชุมชน โดยการรวมกลุ่ม กิจกรรมเป็นเครือข่ายชุมชนและ คือ ด้านการพัฒนาคน ด้านการพัฒนาพ้ืนที่ 
ด้านการพัฒนาแหล่งรายได้ และด้านการพัฒนาแผนชุมชน ประโยชน์เกิดขึ้นแก่ชุมชน ปัจจัยส่งผลให้เกิด
การพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและตรงประเด็นความต้องการ หรือปัญหาของชุมชน๕๗ 

                                                           
๕๖ ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม, “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนปฐม

อโศก จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,๒๕๕๗). 
๕๗ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร), “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสังคม, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๕๙ 

พระปริญญา ฐิตธมฺโม (จันทะมงคล) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทด้านการส่งเสริมวิถีชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทด้านการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ประชาชนมีความคิดเห็นโดย
ภาพ รวมอยู่ในระดับมากเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านการส่งเสริมวิถีชีวิตตาม
แนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อปีและ 
ต าแหน่ง พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการ 
ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหาร ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีรายได้ 
ต าแหน่ง ต่างกัน มีความ คิดเห็นต่อบทบาทด้านการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทด้านการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว่า ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูก
พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร ทั้งนี้ควรเปิดโอกาสให้ป ระชาชนได้
น าเสนอแนวทางการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องประชาชนหางดงรักษ์สิ่งแวดล้อม  
การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะเรื่องขยะในชุมชน ตลอดถึงควรมีการบริการจัดศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงของ พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี
ใหม่อย่างต่อเนื่องและการจัดฝึกอบรมการป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูข้าวให้กับประชาชน การด าเนิน
โครงการจัดตลาดนัดเพ่ือสุขภาพในชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนได้ฝากเงินออมทุกรูปแบบและควรจัด
ให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับจัดจ าหน่ายสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล (OTOP) อย่างต่อเนื่อง๕๘ 

 อรรถพล อุทุมพร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง“การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” ไปปฏิบัติในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหารแก้ว อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าชุมชนทุกคน รู้จักและ
รับทราบข้อมูลขาวสารเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจาก สื่อโทรทัศน์ วิทยุเสียงตามสายของหมู่บ้าน สื่อ
สิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ของทางราชการและจากอินเตอร์เน็ตและเขาใจเกี่ยวกับการประ
ยุกติใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว ส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยคนละ ๑ ครั้ง หากประชาชนทุกครัวเรือนสามารถด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างแท้จริง ก็จะท าให้สามารถแกไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและระดับประเทศได้๕๙ 

                                                           
๕๘ พระปริญญา ฐิตธมฺโม (จันทะมงคล), “บทบาทด้านการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ”,วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๕๙ อรรถพล อุทุมพร, “การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนต าบลหารแก้ว
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่”, การค้นคว้าแบบอิสระรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
๒๕๕๒). 



๖๐ 

ฐิติมา ปาลคะเชนทร์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจใน
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพนม
อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจัยพบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพนม อยู่ในระดับมาก อายุ 
การศึกษา รายได้ สถานภาพครอบครัว การรับรู้ข่าวสาร การเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและการ
อบรมเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพนมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ ข้อเสนอแนะเพ่ือการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ประชาชน คือ องค์การบริหารส่วนต าบลพนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญกับการ
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มประชาชนที่มีอายุน้อย รายได้น้อย ให้สามารถรับรู้ข้อมูลและประยุกต์ในแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันและส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือค้นหา
ปัญหาและแนวทางท่ีสอดรับกับความต้องการของประชาชน น าสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป๖๐ 

รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง ๑๘-๒๘ ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปประกอบ
อาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ในช่วง ๖,๐๐๑ – ๙,๐๐๐ บาท และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 
๑๐ ปีขึ้นไป การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการปฏิบัติของประชาชนทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ด้านการมีเหตุผล ด้านความ
พอประมาณ ด้านเงื่อนไขความรู้และด้านการมภีูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตามล าดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการน าแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัย
ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนส่วนปัจจัยที่ไม่มีผล ได้แก่ เพศและระยะเวลาที่อาศัย
ในชุมชน ข้อเสนอแนะแนวทางการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่ส าคัญที่สุดคือ ภาครัฐ หรือมหาวิทยาลัยในเขตบริการของชุมชน
ควรจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนในเรื่องการท าบัญชีการออมและให้ความรู้ด้านแนวทางการหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงต่ออบายมุขโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและคนวัยท างาน๖๑  

 

                                                           
๖๐ ฐิติมา ปาลคะเชนทร์, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพนม อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ”, สารนิพนธ์
หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม,๒๕๕๕). 

๖๑ รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร “การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๔), บทคัดย่อ. 



๖๑ 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตามท่ีได้มีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สรุปได้ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด าเนินการไปสู้เป้าหมายได้ 
ต้องด าเนินการโดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง รวมถึงการใช้
ความรู้ความสามารถที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมในการด ารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจในทุก ระดับให้มี
ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรอบรู้ที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตด้วยความอดทน 
โดยทรงเน้นย าถึงแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทในการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมให้มีแต่ความสุขความเจริญ โดยอาศัยหลักความต้องการและการริเริ่มจาก
บุคคลเป็นหลักเพ่ือว่าผลที่ได้รับจะเป็นการแน่นอนและถาวรต่อไป 

 
ตารางท่ี ๒.๑๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระหมี ถิรจิตฺโต (สีทน)  (๒๕๖๑) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ

พัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองเอาะอ าเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคลพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

รุ่งทิวา สันติผลธรรม (๒๕๕๒) ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุอยู่
ในช่วง ๑๘-๒๘ ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ในช่วง 
๖,๐๐๑ – ๙,๐๐๐ บาท และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 
๑๐ ปีขึ้นไป การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการปฏิบัติของประชาชน
ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

ตารางท่ี ๒.๑๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม (๒๕๕๗) การรับรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
ปฐมอโศก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายด้านพบว่า 
การรับรู้ด้านเงื่อนไขคุณธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายด้านพบว่า คุณภาพชีวิต
ด้านปลูกฝังค่านิยมไทยอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนปฐม
อโศก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก บุคคลที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนปฐมอโศก ที่มีเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพใน
ชุมชนระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนและประสบการณ์
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่างกันมีการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิ
กร) (๒๕๕๖) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า โดย
ภาพรวม ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
อาชีพ ต่างกัน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ พบว่า 
อุปสรรคหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การ ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาต่างๆ  

พระปริญญา ฐิตธมฺโม(จันทะมงคล) 

(๒๕๕๖) 

บทบาทด้านการส่ ง เสริมวิถีชี วิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ประชาชน
มีความคิดเห็นโดยภาพ รวมอยู่ในระดับมากเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทด้านการส่งเสริม
วิถีชีวิตตามแนว จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อปี และ 
ต าแหน่ง พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ต่างกัน  



๖๓ 

ตารางท่ี ๒.๑๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

อรรถพล อุทุมพร (๒๕๕๒) ผู้น าชุมชนทุกคน รู้จักและรับทราบข้อมูลขาวสาร
เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจาก สื่อโทรทัศน์ วิทยุ
เสียงตามสายของหมู่บ้าน สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ 
เอกสารสิ่งพิมพ์ของทางราชการ และจากอินเตอร์เน็ต
และเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกติใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว ส่วนใหญ่ได้รับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หาก
ประชาชนทุกครัวเรือนสามารถด าเนินชีวิตตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ก็จะท าให้สามารถแกไข
ปัญหาเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและระดับประเทศได้ 

ฐิติมา ปาลคะเชนทร์ (๒๕๕๕) ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลพนม อยู่ในระดับมาก อายุ การศึกษา 
รายได้ สถานภาพครอบครัว การรับรู้ข่าวสาร การเข้า
ร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและการอบรมเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจใน
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพนมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร (๒๕๕๔) ประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้าน
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนส่วน
ปัจจัยที่ไม่มีผล ได้แก่ เพศ และระยะเวลาที่อาศัยใน
ชุมชน ข้อเสนอแนะแนวทางการน าแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชน
เขตดุสิต ที่ส าคัญที่สุดคือ ภาครัฐ หรือมหาวิทยาลัยใน
เขตบริการของชุมชนควรจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนใน
เรื่องการท าบัญชีการออมและให้ความรู้ด้านแนวทางการ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่ออบายมุขโดยเฉพาะในกลุ่ม
เยาวชนและคนวัยท างาน 

 
 



๖๔ 

๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผู้วิ จัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด้วย  
๒ ตัวแปรที่ใช้ในการท าวิจัย คือประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent Variables) และตัวแปรตาม
(Dependent Variables) ดังนี้ 

๑.ตัวแปรต้น (Independent Variable)  ได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลคือ เพศ อายุสถานภาพ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่ง  รายได้ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย  ๑.ด้านความพอประมาณ ๒.ด้านความมีเหตุผล ๓.ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
๔.ด้านความรู้ ๕.ด้านคุณธรรม๖๒ 

๒.ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  คือ คุณภาพชีวิต  ประกอบด้วย ๒ ด้าน 
ด้านวัตถุวิสัย และ ด้านจิตวิสัย๖๓ ดังแผนภาพที่ ๒.๒ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๖๒ สุเมธ ตันติเวชกุล. เศรษฐกิจพอเพียง ทางเลือก... ทางรอด ; ในเปี่ยมศักด์ิ คุณากรประทีป, 

 ฝ่าอนาคตประเทศไทย, บริษัท ฐานการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๒,หน้า ๕๕. 
๖๓ กระทรวงสาธารณสุข, “เคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย”, 

(เชียงใหม่: กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๒), หน้า ๒. 



๖๕ 

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
(Independent Variable)       (Dependent Variable)  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖๔ 

 

 

 

                                                           
๖๔ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง , เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๑๕.   
๖๔ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า รณสุ ข ,  “ เ ค ร่ื อ งชี้ วั ด คุณภ าพชี วิ ต ข อ งอ งค์ ก า รอน ามั ย โ ล กชุ ด ย่ อ  

ฉบับภาษาไทย”, (เชียงใหม่: กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๒), หน้า ๒. 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

๑. เพศ  
๒. อายุ 
๓. สถานภาพ 

๔. ระดับการศึกษา 

๕. ประสบการณ์การท างาน  
๖. ต าแหน่ง 

๗. รายได้ 
  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

๑. ด้านวัตถุวิสัย 
๒. ด้านจิตวิสัย 

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ด้านความพอประมาณ 
๒. ด้านความมีเหตุผล 
๓. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
๔. ด้านความรู้ 
๕. ด้านคุณธรรม 

 

แผนภาพที่ ๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 



 
บทท่ี ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ๕ ขั้นตอนดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
ส า ร ว จ  (Survey Research) จ ากแบบสอบถาม  (Questionnaire) และกา ร วิ จั ย เ ชิ ง คุณภาพ 
(Quantitative Research) โดยการสัมภาษณ์เช ิงล ึก ( In-Depth Interview) กับผู ้ให้ข ้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) 

 
๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยนั้นได้ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

๓.๒.๑ ประชำกร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทองจังหวัด

นนทบุรี ซึ่งมีจ านวน ๑๙๗ คน 
๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่ำง 
ผู้ วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  (Sample Size) และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

(Sampling) ดังนี้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างได้จากได้แก่ บุคลากรเทศบาล



๖๗ 
 

เมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จั งหวัดนนทบุรี ที่ได้จากสูตรของ Taro Yamane๑ ซึ่งใช้ระดับ
ความคลาดเคลื่อนที ่๐.๐๕ ดังนี้ 

 

 

 
โดย N =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
 e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ้
 n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทั้งหมด ๑๙๗ คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
เพราะฉะนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ ๑๓๒ คน 
วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง (sampling) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบ่งชั้น

ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน โดยพิจารณาจากจ านวนประชากร เพ่ือให้ได้ข้อมูล

มีลักษณะกระจาย ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากร โดยท าการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) 
โดยแบ่งเป็นจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ ๑๙๗ คน โดยแบ่งเป็น ๑ กลุ่ม โดยแบ่งเป็นระดับ
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้เทศบาลเมืองบางคูรัด เป็นเขตพ้ืนที่ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วนโดยใช้สูตร 
ดังนี้ 

จ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม = จ านวนตัวอย่างทั้งหมด × จ านวนบุคลากรแต่ละแผนก 
      จ านวนบุคลากรทั่งหมด 

                                                           
๑  Yamane, t, Statistic: An Introductory Analysis, 3rd. ed., (Time Printers Sdn. Bnd. 

Singapore. 1973), p. 1130. 
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จากสูตรจะได้บุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละแผนกในเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รวม ๑๓๒ คน รายละเอียดดังตารางที่ ๓.๑ 

 
ตำรำงท่ี ๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด ดังนี้ 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนบุคลำกร(คน) จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง(คน) 
๑.ปริญญาโท ๒๒ ๒๔ 
๒.ปริญญาตรี ๖๑ ๔๒ 
๓.อนุปริญญา/ปวส ๒๒ ๒๔ 
๔.มัธยมศึกษา/ ปวช ๙๒ ๖๑ 

รวม ๑๙๗ ๑๓๒ 
 

๓.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  
ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๒ คน ได้แก ่
๑.นางสาวกัญญากร ไข่สง      ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด 
๒.นายสาธิต พันธุ์ชอุ่ม     รองปลัดเทศบาลเมืองบางคูรัด 
๓.นางสาวกัลทิชา วิเศษโวหาร    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๔.นายไพโรจน์ สิงสาหัส      หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
๕.นางสาวจารุวรรณ หล าเนียม   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๖.นางสาวชุติมา เกิดบัณฑิต      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
๗.นายธนกฤต แก้วมณี     นิติกรช านาญการ 
๘.นางสาวปภาพร อร่ามเรือง     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๙.นางสาววันทิยา กลมแป้น     นักวิเคราะห์นโยบายแผนช านาญการ 
๑๐.นายสมปราชญ์ จันทร์พุ่ม    นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
๑๑.นางสาวอารีรัตน์ จ าปาทอง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
๑๒.นางสาววันทนา กันต่าย      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
ก) แบบสอบถำม 
๑) ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 
๑.ศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร เทศบาลเมืองบางคูรัด  อ า เภอบางบัวทอง จั งหวัดนนทบุรี 
จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 



๖๙ 
 

๒.ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓.ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ 

ทีป่รึกษาสารนิพนธ์ 
๔.สร้างเครื่องมือการวิจัย 
๕.น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และผู้เชียวชาญเพ่ือตรวจสอบ

และปรับปรุงแก้ไข 
๖.น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง  
๗.เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
๘.จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงและและน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
๙.รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ 
๒) ลักษณะของเครื่องมือ  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตาม

กรอบของ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาล 
เมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” โดยแบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่ง
และรายได้ 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาล
เมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” ประกอบด้วย  ๑.ด ้านความพอประมาณ 
๒.ด้านความมีเหตุผล ๓.ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ๔.ด้านความรู้ ๕.ด้านคุณธรรม๒ โดยมีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน ๕ ข้อ   

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านวัตถุวิสัย ด้านจิตวิสัย๓ 

 โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้๔ 

                                                           
๒ สุเมธ ตันติเวชกุล. เศรษฐกิจพอเพียง ทำงเลือก... ทำงรอด ; ในเปี่ยมศักด์ิ คุณำกรประทีป ,  

ฝ่ำอนำคตประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฐานการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๒),หน้า ๕๕. 
๓ กระทรวงสาธารณสุข, เคร่ืองชี้วดัคุณภำพชีวิตขององค์กำรอนำมัยโลกชุดย่อ ฉบับภำษำไทย, 

(เชียงใหม่: กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๒), หน้า ๒. 
๔ ชุติ ระบอบ และคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๕๒), หน้า 

๑๐๘. 



๗๐ 
 

๕ หมายถึง อยู่ในระดับ มากที่สุด 
๔ หมายถึง อยู่ในระดับ มาก 
๓ หมายถึง อยู่ในระดับ ปานกลาง 
๒ หมายถึง อยู่ในระดับ น้อย 
๑ หมายถึง อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 

๓) กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้ 
๒. น าแบบสอบถามให้ข้อมูลส าคัญ (Key-depth Interviews) ที่สร้างเสร็จไปเสนอประธาน

และกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่านได้แก่ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒.อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔.อาจารย์  บุญสิน ผิวข า หัวหน้าส านักวิชาสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
๕.อาจารย์ ดร.นันทวิชญ์ ฉัตรบรรยงค์ ผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ  (Index of Item - 

Objective Congruence : IOC)๕ ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๖–๑.๐ แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามทุก
ข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

๓.หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
เครื่องมือ (Try Out) จากประชากรกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงกัน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
เพรางาย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  จ านวน ๓๐ ชุด เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α – coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)๖ ได้ค่าความเชื่อมั่น

                                                           
๕ สมนึก ภัททิยธนี, กำรวัดผลกำรศึกษำ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์, ๒๕๖๐), หน้า 

๒๒๐. 
๖ สิน พันธุ์พินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพลับลิซซิ่ง จ ากัด,๒๕๕๔), 

หน้า ๑๙๑. 



๗๑ 
 

ทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๙๕๙ แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูงสามารถน าไปแจกกับ
กลุ่มตัวอย่างจริงได ้

๔.น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วน ามาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ในการน าไปใช้แจกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ต่อไป 

ข) แบบสัมภำษณ์  
๑. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร  ต าราและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์  
๒. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงรายละเอียด

ต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
๓. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
๔. สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัย “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

๓.๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
๑. ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึง นายกเทศบาลเมืองบางคูรัด เพ่ือขอ
อนุญาตเข้าท าการเก็บรวบข้อมูลในพื้นท่ีเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

๒ . น าแบบสอบถามที่ผ่ านการปรับปรุงแก้ ไขเ รียบร้อยแล้ว ไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างสุ่มเลือกจากประชากรที่เป็นหัวหน้าหรือผู้แทนในเทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๓๒ ชุด 

๓. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 

๓.๔.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
๑. ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 
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๒. ท าการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือสัมภาษณ์
ตามท่ีก าหนดไว้ 

๓. ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็นโดยขอ
อนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

๔. น าข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและน าเสนอต่อไป 
 
๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี”ผู้วิจัยมีขั้นตอนการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
หลังจากท่ีได้ท าการเก็บรวบรวม แบบสอบถามในการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยไดน้ าข้อมูลที่ได้ไปท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์ โดยมี
การใช้สถิติในวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) 
๑. ใช้สถิติจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) อธิบายปัจจัยส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการน าเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายผล  
๒. ใช้สถิติวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อธิบาย

ข้อมูลระดับความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

สถิติอนุมำน (Inferential Statistics) 
๑. ใช้สถิติทดสอบค่า (t – test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม 
๒. ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้น๗

มากกว่าสองกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่าง จะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ โดยใช้วิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) 

๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสัมภำษณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis Technique) ประกอบบริบท และประมวลผลเข้าด้วยกัน (รวมทั้งใช้แนวคิดจากเอกสารและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนในการวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นภาพรวม) 

 

                                                           
๗ ชูศรี วงศ์รัตนะ, เทคนิคกำรใช้สถิติเพ่ือกำรวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: เทพเนรมิตการพิมพ,์ ๒๕๕๓), หน้า ๒๓๖. 
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๓.๕.๓ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์  
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการ ดังนี้ 
๑. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
๒. น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะ

ประเด็นที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
๓. วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิค

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
๔. สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 



 

 
บทท่ี ๔ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ี
วิจัยได้จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๓๒ ชุด มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมือง
บางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

๔.๒ ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

๔.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

๔.๖ องค์ความรู้ 
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๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน
๑๓๒ คน จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน ต าแหน่งและรายได้
แสดงด้วยความถี่และร้อยละ มีรายละเอียดดัง.แสดงในตารางที่ ๔.๑ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๑ จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
(n=๑๓๒) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ     
 ชาย  ๔๐ ๓๐.๓๐ 
 หญิง  ๙๒ ๖๙.๗๐ 
 รวม  ๑๓๒ ๑๐๐.๐ 
อาย ุ     
 ต่ ากว่า ๒๐ ปี   ๔ ๓.๐๐ 
 ๒๑ – ๓๐  ปี  ๔๔ ๓๓.๓๐ 
 ๓๑ – ๔๐  ปี  ๔๖ ๓๔.๘๐ 
 ๔๑ – ๕๐  ปี  ๓๓ ๒๕.๐๐ 
 ๕๑ – ๖๐  ปี  ๕ ๓.๘๐ 
 รวม  ๑๓๒ ๑๐๐.๐ 
สถานภาพ     
 โสด   ๗๗ ๕๘.๓๐ 
 สมรส  ๕๐ ๓๗.๙๐ 
 หม้าย/หย่า  ๕ ๓.๘๐ 
 รวม  ๑๓๒ ๑๐๐.๐ 
ระดับการศึกษา    
 มัธยมศึกษา/ปวช ๒๑ ๑๕.๙๐ 
 อนุปริญญา/ปวส ๒๗ ๒๐.๕๐ 
 ปริญญาตรี ๖๔ ๔๘.๕๐ 
 ปริญญาโทขึ้นไป  ๒๐ ๑๕.๒๐ 
 รวม  ๑๓๒ ๑๐๐.๐ 

 

 

 



๗๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ (ต่อ) 

(n=๑๓๒) 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
ประสบการณ์การท างาน    
 ต ากว่า ๑ ปี ๑๔ ๑๐.๖๐ 
 ๑ – ๕ ปี  ๕๕ ๔๑.๗๐ 
 ๖ – ๑๐  ปี ๒๘ ๒๑.๒๐ 
 มากกว่า ๑๐ ปี ๓๕ ๒๖.๕๐ 
 รวม  ๑๓๒ ๑๐๐.๐ 
ต าแหน่ง     
 ราชการ ๒๑ ๑๕.๐๐ 
 พนักงานราชการ ๓๑ ๒๓.๕๐ 
 ลูกจ้างประจ า ๒๓ ๑๗.๔๐ 
 ลูกจ้างชั่วคราว ๔๒ ๓๑.๑๐ 
 ช านาญการ ๔ ๓.๐๐ 
 อ่ืนๆ ๑๑ ๘.๓๐ 
 รวม  ๑๓๒ ๑๐๐.๐ 
รายได้     
 ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๙ ๑๔.๔๐ 
 ๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ๕๖ ๔๒.๔๐ 
 ๑๕,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท ๓๙ ๒๕.๙๐ 
 ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป ๑๘ ๑๓.๖๐ 
 รวม  ๑๓๒ ๑๐๐.๐ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทองจังหวัด
นนทบุรี” จ าแนกได้ดังนี้ 

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน ๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ๖๙.๗ 
ส่วนเพศชายมีจ านวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๐ 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า ๓๑–๔๐ ปี มีจ านวน ๔๖ คนคิดเป็น
ร้อยละ ๓๔.๘๐ มีอายุระหว่าง ๒๐–๓๐ ปี มีจ านวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๐ มีอายุระหว่าง 
๔๑–๕๐ ปี มีจ านวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ มีอายุ ๕๑–๖๐ ปีขึ้นไป มีจ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๓.๘๐ มีอายุต ากว่า ๒๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ ตามล าดับ 



๗๗ 
 

สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดจ านวน ๗๗ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๕๘.๓ มีสถานภาพสมรส ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙ สถานภาพหม้าย/หย่า ๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓.๘ ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 
๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๐ มีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส จ านวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๐.๕๐ มีวุฒิ การศึกษาระดับมั ธยมศึกษา/ปวช จ านวน ๒๑ คน คิด เป็นร้ อยละ ๑๕.๙๐  
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป จ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๐ ตามล าดับ 

ประสบการณ์การท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 
๑–๕ ปี จ านวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๐ มีประสบการณ์การท างานมากกว่า ๑๐ ปีจ านวน ๓๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๐ มีประสบการณ์การท างาน ๖–๑๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๐ มีประสบการณ์การ
ท างานต ากว่า ๑ ปี จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๐ ตามล าดับ 

ต าแหน่ง พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่ง ลูกจ้างชั่ วคราว จ านวน 
๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๐ มีต าแหน่งพนักงานราชการ จ านวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๐ 
มีต าแหน่งลูกจ้างประจ า จ านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๐ มีต าแหน่งราชการ จ านวน ๒๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๐ มีต าแหน่งช านาญการ จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ มีต าแหน่งอ่ืน 
จ านวน ๑๑ มีต าแหน่ง ๘.๓ ตามล าดับ 

รายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้อยู่ระหว่างต ากว่า๑๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน๕๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๐ มีรายได้อยู่ระหว่าง ๑๕,๐๐๑–๒๕,๐๐ บาท มีจ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๙.๕ มีรายไดอ้ยู่ระหว่างมากกว่า ๒๕,๐๐ ขึ้นไปมีจ านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๐ ตามล าดับ 

 

๔.๒ ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
ตามแบบสอบถามแบ่งเป็น ๕ ด้าน คือ ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี ด้านเงื่อนไขความรู้ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 



๗๘ 
 

ตารางที่ ๔.๒  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม 

(n=๑๓๒) 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัด  

ผลการวิเคราะห์ 
x̅ S.D. แปลผล 

๑.ด้านความพอประมาณ ๓.๓๒ ๐.๔๔๘ ปานกลาง 
๒.ด้านความมีเหตุผล ๓.๔๗ ๐.๓๖๗ ปานกลาง 
๓.ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ๓.๔๖ ๐.๓๕๘ ปานกลาง 
๔.ด้านความรู้ ๓.๕๓ ๐.๓๓๐ มาก 
๕.ด้านคุณธรรม ๓.๔๕ ๐.๓๔๘ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๔๕ ๐.๒๖๗ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๒ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด  อ า เภอบางบัวทอง จั งหวัดนนทบุรี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̅ = ๓.๔๕, S.D. = ๐.๒๖๗) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑.ด้าน
ความพอประมาณ (x̅ = ๓.๓๒, S.D. = ๐.๔๔๘)   ๒.ด้านความมีเหตุผล (x̅ = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๓๖๗)   
๓.ด้านการมีภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดี (x̅ = ๓.๔๖, S.D. = ๐.๓๕๘)  ๔.ด้านเงื่อนไขความรู้ (x̅ = ๓.๕๓, 
S.D. = ๐.๓๓๐) ๕.ด้านคุณธรรม (x̅= ๓.๔๕, S.D. = ๐.๓๔๘)  ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
ส่วนด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๕๓, S.D. = ๐.๓๓๐)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

ตารางที่ ๔.๓  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคู รัดอ า เภอ 
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้านความพอประมาณ 

(n=๑๓๒) 
ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

ผลการวิเคราะห์ 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. บุคลากรมีการสร้างวินัยทางการเงินให้รายได้
เหมาะกบัรายจ่าย 

 
๓.๔๒ 

 
๐.๖๖๗ 

 
ปานกลาง 

๒. บุคลากรปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรขององค์กร
อย่างคุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
๓.๔๑ 

 
๐.๖๕๓ 

 
ปานกลาง 

๓. บุคลากรมีวินัยในการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายลด
ภาระการก่อหนี้สิน 

 
๓.๑๙ 

 
๐.๗๐๐ 

 
ปานกลาง 

๔. บุคลากรมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ประหยัด 

 
๓.๒๕ 

 
๐.๖๔๖ 

 
ปานกลาง 

๕. บุคลากรมีการบังคับตัวเองด้านวินัยในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย 

 
๓.๓๒ 

 
๐.๖๓๔ 

 
ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๓๒ ๐.๔๔๘ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้านความ
พอประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๓๒, S.D. = ๐.๔๔๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

ตารางที่ ๔.๔  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี ด้านความมีเหตุผล 

(n=๑๓๒) 
ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่ มีต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ผลการวิเคราะห์ 
x̅ S.D. แปลผล 

๑.บุคลากรมีการด า เนินชีวิตตามหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ พออยู่  พอกิน พอใช้ 
สมควรแก่อัตภาพของตน 

 
๓.๓๑ 

 
๐.๖๓๒ 

 
ปานกลาง 

๒. บุคลากรมีการใช้หลักความรู้ ความสามารถใน
การท างาน 

 
๓.๕๘ 

 
๐.๕๒๕ 

 
มาก 

๓.บุคลากรมีการพิจารณาอย่างถ้วนถี่ก่อนท าการ
ใดๆ โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง
ครองครัวและผู้อื่น 

 
๓.๔๘ 

 
๐.๕๕๙ 

 
ปานกลาง 

๔.บุคลากรมีการพิจารณาทางเลือกที่มีเหตุผล
และ ประหยัดให้กับหน่วยงาน 

 
๓.๕๐ 

 
๐.๕๔๖ 

 
มาก 

๕.บุคลากรยอมรับผลที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจ ๓.๔๘ ๐.๕๙๙ ปานกลาง 
ภาพรวม ๓.๔๗ ๐.๖๗๗ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๖๗๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ด้านความมีเหตุผล อยู่ในระดับมากคือ บุคลากรมีการใช้หลักความรู้ 
ความสามารถในการท างานและบุคลากรมีการพิจารณาทางเลือกท่ีมีเหตุผลและ ประหยัดให้กับหน่วยงาน  

ส่วนบุคลากรยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจและบุคลากรมีการพิจารณาทางเลือกที่มี
เหตุผล และประหยัดให้กับหน่วยงาน และบุคลากรมีการด าเนินชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
พออยู่ พอกิน พอใช้ สมควรแก่อัตภาพของตน และตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลางตามล าดับ 

 
 



๘๑ 
 

ตารางที่ ๔.๕  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

(n=๑๓๒) 
ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ผลการวิเคราะห์ 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. บุคลากรมีการวางแผนกลยุทธ์ในการท างาน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

 
๓.๕๑ 

 
๐.๕๑๗ 

 
มาก 

๒. บุคลากรมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายใน
ยามจ าเป็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นเจ็บป่วยเป็นต้น 

 
๓.๔๑ 

 
๐.๖๗๖ 

 
ปานกลาง 

๓. บุคลากรมีการยึดถือการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง สุจริต 
แม้อยู่ในภาวะขาดแคลนและขัดสน 

 
๓.๕๖ 

 
๐.๕๔๒ 

 
มาก 

๔. บุคลากรออกก าลังกายเป็นประจ าเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ๓.๓๕ ๐.๖๑๘ ปานกลาง 
๕. บุคลากรมีการค้นคว้าหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับอาชีพ และ
การด าเนินชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

 
๓.๔๙ 

 
๐.๕๓๑ 

 
ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๔๖ ๐.๓๕๘ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๕ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด  อ า เภอบางบัวทอง จั งหวัดนนทบุรี  
ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๖, S.D. = ๐.๓๕๘)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี อยู่ในระดับมาก คือบุคลากรมีการยึดถือการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง สุจริต แม้อยู่ใน
ภาวะขาดแคลนและขัดสน และบุคลากรมีการวางแผนกลยุทธ์ในการท างาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร  

ส่วนบุคลากรมีการค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และการด าเนินชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
และบุคลากรมีการวางแผนล่วงหน้าเพ่ือเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายในยามจ าเป็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น
เจ็บป่วยเป็นต้นและบุคลากรออกก าลังกายเป็นประจ าเพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรง อยู่ในระดับปานกลาง 

 
 
 



๘๒ 
 

ตารางที่ ๔.๖  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี ด้านความรู้ 

(n=๑๓๒) 
ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่ มีต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ผลการวิเคราะห์ 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. บุคลากรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
๓.๕๓ 

 
๐.๕๕๙ 

 
มาก 

๒. บุคลากรมีการน าความรู้ที่ได้มาใช้วางแผนการ
ใช้จ่ายภายในครัวเรือน 

 
๓.๕๕ 

 
๐.๓๕๕ 

 
มาก 

๓.  บุคลากรมีการน าความรู้ เ กี่ ยวกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีอยู่ มาประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 

 
๓.๕๖ 

 
๐.๕๑๓ 

 
มาก 

๔. บุคลากรมีการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
และน ามาปรับใช้กับชีวิตการท างาน 

 
๓.๔๘ 

 
๐.๕๘๖ 

 
ปานกลาง 

๕. บุคลากรมีการค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพ และการด าเนินชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

 
๓.๕๕ 

 
๐.๕๘๔ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๕๓ ๐.๓๓๐ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๖ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด  อ า เภอบางบัวทอง จั งหวัดนนทบุรี   
ด้านความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๓๓๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี คือ 
บุคลากรมีการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและน ามาปรับใช้กับชีวิตการท างาน ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก 
ส่วนบุคลากรมีการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและน ามาปรับใช้กับชีวิตการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง 

 
 

 
 
 



๘๓ 
 

ตารางที่ ๔.๗  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี ด้านคุณธรรม 

(n=๑๓๒) 
ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่ มีต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ผลการวิเคราะห์ 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. บุคลากรมีจิตใจเ อ้ืออาทรและช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในองค์กร 

 
๓.๕๒ 

 
๐.๙๒๘ 

 
มาก 

๒. บุคลากรปฏิบัติตนโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นหลัก 

 
๓.๔๘ 

 
๐.๙๒๒ 

 
ปานกลาง 

๓. บุคลากรมีการเสริมสร้างการรู้รักสามัคคีร่วม
พลังกันเพ่ือท ากิจกรรมในองค์กร 

 
๓.๔๖ 

 
๐.๘๕๙ 

 
ปานกลาง 

๔. บุคลากรได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยความ
สอดคล้องกับค าสอนของพระพุทธศาสนาในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม 

 
๓.๔๕ 

 
๐.๖๗๓ 

 
ปานกลาง 

๕. บุคลากรเข้าใจกิจกรรมและให้ความร่วมมือ
เมื่อมีโอกาส 

 
๓.๕๒ 

 
๐.๙๒๑ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๔๙ ๐.๓๔๘ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๗ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด  อ า เภอบางบัวทอง จั งหวัดนนทบุรี 
ด้านด้านคุณธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๔๙, S.D. = ๐.๓๔๘) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้าน
คุณธรรม อยู่ในระดับมาก คือ บุคลากรมีจิตใจเอ้ืออาทรและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในองค์กร และ บุคลากร
ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ส่วนบุคลากรมีการเสริมสร้างการรู้รักสามัคคีร่วมพลังกัน
เพ่ือท ากิจกรรมในองค์กร บุคลากรเข้าใจกิจกรรมและให้ความร่วมมือเมื่อมีโอกาส บุคลากรได้ใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียงโดยความสอดคล้องกับค าสอนของพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม  อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

 
 



๘๔ 
 

ตารางที่ ๔.๘  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี โดยภาพรวม 

      (n=๑๓๒) 
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

ผลการวิเคราะห์ 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. ด้านวัตถุวิสัย ๓.๔๐ ๐.๓๗๙ ปานกลาง 
 ๒. ด้านจิตวิสัย ๓.๔๖ ๐.๓๕๙ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๔๓ ๐.๓๔๓ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๘ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̅ = ๓.๔๓, S.D. = ๐.๓๔๓) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 ๑.ด้านวัตถุวิสัย (x̅ = ๓.๔๐, S.D. = ๐.๓๗๙)  ๒. ด้านจิตวิสัย (x̅ = ๓.๔๖, S.D. = ๐.๓๕๙) 
ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ด้านวัตถุวิสัย 

(n=๑๓๒) 
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

ผลการวิเคราะห์ 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. เทศบาลจัดให้มีอาหารและเครื่องอุปโภค
บริโภคแก่บุคลากรโดยยึดหลักการใช้จ่ายแบบ
พอดีไม่ฟุ่มเฟือย 

 
 

๓.๔๕ 

 
 

๐.๖๓๔ 

 
 

ปานกลาง 
๒. เทศบาลได้สนับสนุนบุคลกรเกี่ยวกับที่อยู่
อาศัย โดยค านึงถึงความพอดีของทุนทรัพย์ของ
แต่ละบุคคล 

 
 

๓.๒๖ 

 
 

๐.๗๓๗ 

 
 

ปานกลาง 
๓. เทศบาลได้จัดสรรรายได้ให้แก่บุคลากรตาม
หน้าที่และต าแหน่งอย่างเป็นธรรม 

 
๓.๔๖ 

 
๐.๕๙๘ 

 
ปานกลาง 

๔ . เ ท ศ บ า ล ไ ด้ มี แ ผ น ใ ห้ บุ ค ล า ก ร มี ก า ร
เตรียมพร้อมต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งเรื่อง
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

 
 

๓.๔๒ 

 
 

๐.๖๐๖ 

 
 

ปานกลาง 
๕. เทศบาลได้มีการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรใน
เรื่องการแก้ไขปัญหาและผลกระทบต่อหน้าที่การ
งาน และการด ารงชีวิต 

 
 

๓.๓๔ 

 
 

๐.๗๕ 

 
 

ปานกลาง 
๖.เทศบาลได้จัดให้มีการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้แก่บุคลากรพร้อมทั้งน าผลจากการศึกษา
ดูงานมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน 

 
๓.๔๑ 

 
๐.๗๒๐ 

 
 

ปานกลาง 
๗.เทศบาลได้มีการบริหารจัดการให้บุคลากรใน
องค์กรมีการด ารงชีวิตด้วยปัจจัยสี่ให้พอดีและ
เหมาะสม 

 
๓.๔๘ 

 
๐.๕๘๖ 

 
ปานกลาง 

๘.เทศบาลมีการส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักรักษา
สุขภาพและสิ่ งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพที่ดีของ
ตนเอง 

 
๓.๓๖ 

 
๐.๕๙๔ 

 
ปานกลาง 

 

 



๘๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๙ (ต่อ)  
                    (n=๑๓๒) 

ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

ผลการวิเคราะห์ 
x̅ S.D. แปลผล 

๙.เทศบาลได้ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าแลประหยัดมีคุณภาพ ๓.๔๐ ๐.๖๖๔ ปานกลาง 
๑๐.เทศบาลได้มีการจัดการเมื่อมีปัญหาข้อ
ขัดแย้ง โดยเลือกใช้การแก้ไขแบบสันติวิธี ๓.๔๒ ๐.๖๓๑ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๔๐ ๐.๓๗๙ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๙ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ด้านวัตถุวิสัย 
(x̅ = ๓.๔๐, S.D. = ๐.๓๗๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางตามล าดับ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับระดับ
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้านจิตวิสัย 

(n=๑๓๒) 
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 

ผลการวิเคราะห์ 
x̅ S.D. แปลผล 

๑.เทศบาลได้มีการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ร่วม
พลังกันเพ่ือท ากิจกรรมในองค์กร 

 
๓.๔๒ 

 
๐.๕๙๔ 

 
ปานกลาง 

๒ . เ ท ศ บ า ล ไ ด้ มี ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและควรแก่การรักษาของ
บุคคลากรในองค์กร 

 
 

๓.๔๕ 

 
 

๐.๖๒๒ 

 
 

ปานกลาง 
๓.เทศบาลได้มีการน าความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจมาใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 

 
๓.๕๕ 

 
๐.๕๔๓ 

 
มาก 

 



๘๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐ (ต่อ) 
 (n=๑๓๒) 

ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 

ผลการวิเคราะห์ 
x̅ S.D. แปลผล 

๔.เทศบาลได้ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลักเมื่อมีกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้ในองค์กร 

 
๓.๔๑ 

 
๐.๕๖๖ 

 
ปานกลาง 

๕.เทศบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร 

 
๓.๔๕ 

 
๐.๕๗๐ 

 
ปานกลาง 

๖.เทศบาลมีการรณรงค์ให้บุคลากรประพฤติตน
ตามข้อปฏิบัติของศาสนาของตนเป็นประจ า ๓.๓๘ ๐.๖๑๒ ปานกลาง 
๗.เทศบาลจัดให้มีการเสริมสร้างคุณธรรมโดยการ
ปลูกฝังการลด ละ เลิก อบายมุข แก่บุคลากรใน
องค์กรเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
๓.๔๘ 

 
๐.๖๑๑ 

 
ปานกลาง 

๘.เทศบาลได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร
รู้จักการพ่ึงพาตนเอง โดยปลูกฝังความคิดเห็นเรื่อง
ความขยันอดทน อดออม เพ่ือความเป็นอยู่ที่ด ี

 
๓.๔๖ 

 
๐.๕๗๒ 

 
ปานกลาง 

๙.เทศบาลได้ส่งเสริมให้บุคลากรประกอบอาชีพ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิด
กฎหมาย 

 
๓.๕๐ 

 
๐.๖๑๒ 

 
มาก 

๑๐.เทศบาลมีการสร้างจิตส านึกให้แก่บุคลากรใน
การสร้างสิ่ งแวดล้อมด้วยความร่วมมือ และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

 
๓.๕๔ 

 
๐.๕๙๘ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๔๖ ๐.๓๕๙ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ด้านจิตวิสัยในระดับปาน
กลาง (x̅ = ๓.๔๖, S.D. = ๐.๓๕๙) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้านจิตวิสัยอยู่ใน
ระดับมาก คือ เทศบาลได้มีการน าความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง



๘๘ 
 

เหมาะสม เทศบาลได้ส่งเสริมให้บุคลากรประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิด
กฎหมาย และเทศบาลมีการสร้างจิตส านึกให้แก่บุคลากรในการสร้างสิ่งแวดล้อมด้วยความร่วมมือ และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง 
 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี ่ยวกับ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลกรเทศบาลเมืองบางคูรัด 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
สมมติฐานที่ ๑ บุคลากรที่มี เพศ ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลกรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๑๑ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี 
จ าแนกตามเพศ 

(n=๑๓๒) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุ

คลกรเทศบาลเมืองบางคูรัด 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

เพศ   
ชาย (๔๐ คน) หญิง (๙๒ คน)   

    t Sig. 
x̅ S.D x̅ S.D   

๑. ด้านวัตถุวิสัย ๓.๓๘ ๐.๔๐๖ ๓.๔๑ ๐.๓๖๘ ๐.๔๑๙ ๐.๖๗๖ 
๒. ด้านจิตวิสัย ๓.๔๐ ๐.๔๒๒ ๓.๔๙ ๐.๓๒๖ ๑.๔๑๙ ๐.๑๓๔ 

รวม ๓.๓๙ ๐.๓๙๙ ๓.๔๕ ๐.๓๑๖ ๐.๗๓๘ ๐.๖๗๖ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๑ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี โดยภาพรวม จ าแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน (t = ๐.๗๓๘, Sig.= ๐.๖๗๖)ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกันทุกด้าน  

 
 
 

 
 



๘๙ 
 

สมมติฐานที่ ๒ บุคลากรที่มี อายุ ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลกรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน  
ตารางท่ี ๔.๑๒  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
จ าแนกตามอาย ุ

                  (n=๑๓๒)  

 
จากตารางที่ ๔.๑๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี โดยภาพรวม จ าแนกตาม อายุ พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F=๑.๙๕๖, Sig.=๐.๑๐๕)ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรที่มี อายุ ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมแ่ตกต่างกันในทุกด้าน 

 
 
 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของบุคลกร
เทศบาลเมืองบางคูรัด 

อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านวัตถุวิสัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๑๐๙ 
๑๗.๖๗๑ 
๑๘.๗๘๐ 

๔ 
๑๒๗ 
๑๓๑ 

๐.๒๗๗ 
๐.๑๓๙ 

๑.๙๙๒ ๐.๑๐๐ 

๒. ด้านจิตวิสัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๗๓๖ 
๑๖.๑๕๐ 
๑๖.๘๘๕ 

๔ 
๑๒๗ 
๑๓๑ 

๐.๑๘๔ 
๐.๑๒๗ 

๑.๔๔๗ ๐.๒๒๒ 

 
รวม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๘๙๔ 
๑๔.๕๐๔ 
๑๕.๓๙๘ 

๔ 
๑๒๗ 
๑๓๑ 

๐.๒๒๓ 
๐.๑๑๔ 

๑.๙๕๖ ๐.๑๐๕ 



๙๐ 
 

สมมติฐานที่ ๓ บุคลากรที่มี สถานภาพ ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลกรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
จ าแนกตามสถานภาพ 

      (n=๑๓๒) 

 
จากตารางที่ ๔.๑๓ ผลการเปรียบเทียบ พบว่า บุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดย
ภาพรวม จ าแนกตาม สถานภาพ พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F=๑.๙๕๖, Sig.=๐.๑๐๕) ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรที่มี สถานภาพ ต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

 
 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของบุคลกร
เทศบาลเมืองบางคูรัด 

อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านวัตถุวิสัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๔๓๙ 
๑๘.๓๔๑ 
๑๘.๗๘๐ 

๒ 
๑๒๙ 
๑๓๑ 

๐.๒๑๙ 
๐.๑๔๒ 

๑.๕๔๓ ๐.๒๑๘ 

๒. ด้านจิตวิสัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๐๓๗ 
๑๖.๘๔๘ 
๑๖.๘๘๕ 

๒ 
๑๒๙ 
๑๓๑ 

๐.๑๐๙ 
๐.๑๓๑ 

๑.๔๔๗ ๐.๘๖๘ 

 
รวม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๑๗๙ 
๑๕.๒๑๘ 
๑๕.๓๙๘ 

๒ 
๑๒๗ 
๑๓๑ 

๐.๐๙๐ 
๐.๑๑๘ 

๑.๗๐๖ ๐.๔๗๐ 



๙๑ 
 

สมมติฐานที่ ๔  บุคลากรที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลกรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี 
แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

(n=๑๓๒) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลกร
เทศบาลเมืองบางคูรัด 

อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS  
 

F Sig. 

๑. ด้านวัตถุวิสัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๓๐๒ 
๑๘.๔๗๘ 
๑๘.๗๘๐ 

๓ 
๑๒๘ 
๑๓๑ 

๐.๑๐๑ 
๐.๑๔๔ 

๐.๖๙๗ ๐.๕๕๖ 

๒. ด้านจิตวิสัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๕๘๒ 
๑๖.๓๐๓ 
๑๖.๘๘๕ 

๓ 
๑๒๘ 
๑๓๑ 

๐.๑๙๔ 
๐.๑๒๗ 

๑.๕๒๔ ๐.๒๑๑ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๔๒๖ 
๑๔.๙๗๒ 
๑๕.๓๙๘ 

๓ 
๑๒๘ 
๑๓๑ 

๐.๑๔๒ 
๐.๑๑๗ 

๑.๒๑๓ ๐.๓๐๘ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๔ ผลการเปรียบเทียบ พบว่า บุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

หลั ก  ปรั ชญา เศรษฐกิ จพอเ พียงของบุ คลากร เทศบาล เมื อ งบางคู รั ด  อ า เภอบางบั วทอง  
จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม จ าแนกตาม ระดับการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F=๑.๒๑๓, Sig.=
๐.๓๐๘) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษา 
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่แตกต่างกัน
ทุกด้าน 
 
 
 
 



๙๒ 
 

สมมติฐานที่ ๕ บุคลากรที่มี ประสบการณ์การท างาน ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลกรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

(n=๑๓๒) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลกร
เทศบาลเมืองบางคูรัด 

อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS  
 

F Sig. 

๑. ด้านวัตถุวิสัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๔๕๓ 
๑๗.๓๒

๗ 
๑๘.๗๘๐ 

๓ 
๑๒๘ 
๑๓๑ 

๐.๔๘๔ 
๐.๑๓๕ 

๓.๕๗๗* ๐.๐๑๖ 

๒. ด้านจิตวิสัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๐๑๘ 
๑๕.๘๖

๗ 
๑๖.๘๘๕ 

๓ 
๑๒๘ 
๑๓๑ 

๐.๓๓๙ 
๐.๑๒๔ 

๒.๗๓๘* ๐.๐๔๖ 

 
รวม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑.๒๑๕ 
๑๔.๑๘

๓ 
๑๕.๓๙๘ 

๓ 
๑๒๘ 
๑๓๑ 

๐.๔๐๕ 
๐.๑๑๑ 

๓.๖๕๔* ๐.๐๑๔ 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๕ ผลการเปรียบเทียบ พบว่า บุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดย
ภาพรวม จ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F=๓.๖๕๔, Sig.=๐.๐๑๔) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

 
 



๙๓ 
 

 
ตารางที่ ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตามความเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตามโดยภาพรวม 

(n=๑๓๒) 

ประสบการณ์การท างาน 

 

ประสบการณ์การท างาน 

ต่ ากว่า ๑ ปี ๑ - ๕ ป ี ๖ - ๑๐ ป ี มากกว่า๑๐ ปี 
๓.๖๐ ๓.๔๘ ๓.๒๘ ๓.๔๐ 

ต่ ากว่า ๑ ปี ๓.๖๐ - -๐.๘๙ ๐.๓๒* ๐.๒๐ 
๑ - ๕ ปี   ๓.๔๘ - - ๐.๒๐* ๐.๐๘ 
๖ - ๑๐ ป ี ๓.๒๘ - - - -๐.๑๒ 
มากกว่า ๑๐ ปี   ๓.๔๐ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า ๑ ปี มีความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมากกว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างาน ๑-๕ ปี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 
 

ตารางที่ ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตามความเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตามด้านวัตถุวิสัย 

(n=๑๓๒) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบว่า บุคลากรที่มปีระสบการณ์การท างานต่ ากว่า ๑ ปี มีความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด 
อ า เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมากกว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างาน  
๖-๑๐ ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างาน ๑-๕ ปี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดย
ภาพรวมมากกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานกว่า ๖-๑๐ ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 
ประสบการณ์การท างาน 

 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
ต่ ากว่า ๑ ปี ๑ - ๕ ปี   ๖ - ๑๐ ป ี มากกว่า๑๐ ปี 

 
 ๓.๕๗ ๓.๔๗ ๓.๒๔ ๓.๓๕ 

ต่ ากว่า ๑ ปี ๓.๕๗ - ๐.๑๐ ๐.๓๓* ๐.๒๒ 
๑ - ๕ ปี   ๓.๔๗ - - ๐.๒๓* ๐.๑๒ 
๖ - ๑๐ ป ี ๓.๒๔ - - - -๐.๑๑ 
มากกว่า๑๐ ปี   ๓.๓๕ - - - - 





๙๕ 
 

ตารางที่ ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญมากที่สุดของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตามความเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตามด้านจิตวิสัย 

 (n=๑๓๒) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า ๑ ปี มีความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอ
บางบ ัวทอง จ ังหว ัดนนทบ ุร ี ม ีความค ิด เห ็นมากกว ่า  บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างาน 
๖ - ๑๐ ปี  

บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างาน ๑ - ๕ ปี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด  อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
มีความคิดเห็นมากกว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างาน ๖ - ๑๐ ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ประสบการณ์การท างาน 

 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
ต่ ากว่า ๑ ปี ๑ - ๕ ปี   ๖ - ๑๐ ป ี มากกว่า๑๐ ปี 

 
 ๓.๖๓ ๓.๕๐ ๓.๓๓ ๓.๔๕ 

ต่ ากว่า ๑ ปี ๓.๖๓ - ๑.๑๑ ๐.๓๐* ๐.๑๘ 
๑ - ๕ ปี   ๓.๕๐ - - ๐.๑๗* ๐.๐๕ 
๖ - ๑๐ ป ี ๓.๓๓ - - - ๐.๑๒ 
มากกว่า๑๐ ปี   ๓.๔๕ - - - - 





๙๖ 
 

สมมติฐานที่ ๖ บุคลากรที่มี ต าแหน่ง ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลกรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี 
จ าแนกตามต าแหน่งโดยภาพรวม 

(n=๑๓๒) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลกร
เทศบาลเมืองบางคูรัด 

อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

Df MS  
 

F Sig. 

๑. ด้านวัตถุวิสัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๘๒๗ 
๑๖.๙๕๒ 
๑๘.๗๘๐ 

๕ 
๑๒๖ 
๑๓๑ 

๐.๓๖๕ 
๐.๑๓๕ 

๒.๗๑๖* ๐.๐๒๓ 

๒. ด้านจิตวิสัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๑๒๒ 
๑๕.๗๖๔ 
๑๖.๘๘๕ 

๕ 
๑๒๖ 
๑๓๑ 

๐.๒๒๔ 
๐.๑๒๕ 

๑.๗๙๓ ๐.๑๑๙ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๓๗๔ 
๑๔.๐๒๓ 
๑๕.๓๙๘ 

๕ 
๑๒๖ 
๑๓๑ 

๐.๒๗๕ 
๐.๑๑๑ 

๒.๔๗๐* ๐.๐๓๖ 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๙ พบว่า ผลการเปรียบเทียบ พบว่า บุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
โดยภาพรวม จ าแนกตาม ต าแหน่ง พบว่า แตกต่างกัน (F=๒.๔๗๐, Sig.=๐.๐๓๖) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
 

 

 



๙๗ 
 

ตารางที่ ๔.๒๐  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตามความเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตามโดยภาพรวม 

(n=๑๓๒) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่๔.๒๐ พบว่าบุคลากรที่มีต าแหน่งราชการมีความคิดเห็นมากกว่าลูกจ้างประจ า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

บุคลากรที่พนักงานราชการมีความคิดเห็นมากกว่าบุคลากรที่มีต าแหน่งลูกจ้างประจ าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๕  

บุคลกรที่มีต าแหน่งลูกจ้างประจ า มีความคิดเห็นน้อยกว่าบุคลากรลูกจ้างชั่วคราวอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 

 

 

 

 
 

ต าแหน่ง 
 

 
 
 

  
 

ต าแหน่ง 

ราชการ พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ช านาญ
การ 

อ่ืนๆ 

 ๓.๔๕ ๓.๕๔ ๓.๒๓ ๓.๔๕ ๓.๕๘ ๓.๓๘ 
ราชการ ๓.๔๕ - -๐.๐๙ ๐.๒๒* ๐.๐๐ -๐.๑๓ ๐.๐๗ 

พนักงานราชการ  ๓.๕๔ - - ๐.๓๑* ๐.๐๘ -๐.๐๔ ๐.๑๖ 
ลูกจ้างประจ า ๓.๒๓ - - - -๐.๒๒* -๐.๓๕ -๐.๑๕ 
ลูกจ้างชั่วคราว  ๓.๔๕ - - - - -๐.๑๓ ๐.๐๗ 
ช านาญการ ๓.๕๘ - - - - - ๐.๒๐ 

อ่ืนๆ โปรดระบุ ๓.๓๘ - - - - - - 





๙๘ 
 

ตารางที่ ๔.๒๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตามความเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตามด้านวัตถุวิสัย 

(n=๑๓๒) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า พบว่าบุคลากรที่มีต าแหน่งพนักงานราชการมีความคิดเห็น
มากกว่าลูกจ้างประจ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ต าแหน่ง 

 
 
 

  ต าแหน่ง 
ราชการ พนักงาน

ราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง

ชั่วคราว 
ช านาญ

การ 
อ่ืนๆ 

 ๓.๓๘ ๓.๕๓ ๓.๑๙ ๓.๔๓ ๓.๖๓ ๓.๓๑ 
ราชการ ๓.๓๘ - ๐.๑๕ ๐.๑๙ ๐.๐๕ ๐.๒๕ ๐.๐๗ 
พนักงาน
ราชการ 

๓.๕๓ 

- - ๐.๓๔* ๐.๐๑ ๐.๑๐ ๐.๒๒ 
ลูกจ้างประจ า ๓.๑๙ - - - ๐.๒๔ ๐.๔๔ ๐.๑๒ 
ลูกจ้างชั่วคราว ๓.๔๓ - - - - ๐.๒๐ ๐.๑๒ 
ช านาญการ ๓.๖๓ - - - - - ๐.๓๒ 
อ่ืนๆ โปรดระบุ ๓.๓๑ - - - - - - 





๙๙ 
 

สมมติฐานที่ ๗ บุคลากรที่มี รายได้ ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลกรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  แตกต่าง
กัน 
ตารางท่ี ๔.๒๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
จ าแนกตามรายได้ 

(n=๑๓๒) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลกร

เทศบาลเมืองบางคูรัด 
อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS  
 

F Sig. 

๑. ด้านวัตถุวิสัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๘๘๘ 
๑๗.๘๙๒ 
๑๘.๗๘๐ 

๓ 
๑๒๘ 
๑๓๑ 

๐.๒๙๖ 
๐.๑๔๐ 

๒.๑๑๖ ๐.๑๐๑ 

๒. ด้านจิตวิสัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๕๖๔ 
๑๖.๓๒๑ 
๑๖.๘๘๕ 

๓ 
๑๒๘ 
๑๓๑ 

๐.๑๘๘ 
๐.๑๒๘ 

๑.๔๗๔ ๐.๒๒๕ 

 
รวม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๗๐๑ 
๑๔.๖๙๗ 
๑๕.๓๙๘ 

๓ 
๑๒๘ 
๑๓๑ 

๐.๒๓๔ 
๐.๑๑๕ 

๒.๐๓๔ ๐.๑๑๒ 

  
จากตารางท่ี ๔.๒๒ พบว่า ผลการเปรียบเทียบ พบว่า บุคลากรที่มตี่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
โดยภาพรวม จ าแนกตาม รายได้ พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F=๒.๐๓๔, Sig.=๐.๑๑๒) ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

ตารางที่ ๔.๒๓ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ ๑–๗ 

(n=๑๓๒) 
สมมติ
ฐาน 

ตัวแปร
ต้น 

ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig. ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑. เพศ การ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
  

๐.๗๓๘ 
 

๐.๖๗๖ 

 
 

 
 

๒. อายุ การ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
  

๑.๙๕๖ 
 

๐.๑๐๕ 

 
 

 
 

๓. สถานภาพ การ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
  

๑.๗๐๖ 
 

๐.๔๗๐ 

 
 

 
 

๔. ระดับ
การศึกษา 

การ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
  

๑.๙๓๒ 
 

๐.๑๓๐ 

 
 
 

 
 

๕. ประสบ 
การณ์การ
ท างาน 

การ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
  

๓.๖๕๔ 
 

๐.๐๑๔ 

 
 

 
 
 

๖. ต าแหน่ง การ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
  

๒.๔๗๐ 
 

๐.๐๓๖ 

 
 

 
 
 

๗. รายได้ การ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
  

๒.๐๓๔ 
 

๐.๑๑๒ 

 
 

 
 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๓ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 
บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 



๑๐๑ 
 

บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

บุคลากรที่มีสถานภาพต่างกัน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

 บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  โดยภาพรวม
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

 บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกัน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกันจึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

บุคลากรที่มีรายได้ต่างกัน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒๔ – ๔.๒๕ 

ตารางที่ ๔.๒๔ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 
ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑.  รสนิยมการกิน การใช้ การแต่งกายที่ปฏิบัติเลี่ยนแบบเกินตัวการใช้ชีวิตควรมี
ความพอดี ตามอัตภาพของตนเอง 

 
๒ 

๒.  การพัฒนาบางสิ่งบางอย่างต้องใช้ปัจจัยเข้ามาช่วยในการบริหารนี้คือปัญหา 
ส่วนหนึ่ง ๒ 

๓.  บุคลากรยังมีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยไม่คุ่มค่า ๓ 
๔.  การใช้ชีวิตแบบไม่สมเหตุสมผล ใช้อารมณ์มากเกินไปจนเกิดปัญหา ๒ 
๕.  ค่าครองชีพสูงรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายท าให้มีการกู้ยืม เป็นหนี้สิน ๓ 
๖.  สิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานแตกต่างกันในแต่ละสถานที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจ ๑ 
๗.  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจซึ่งท าให้ความพร้อมเพียงในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตบางอย่างไม่ตรงตัวกันกับความต้องการท าให้มีปัญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนา ๑ 

๘.  บุคลากรในองค์กรยังไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมากพอขาดผู้เชียวชาญในการให้ค าแนะน าในการพัฒนาและความรู้ด้าน
ต่างๆ ท าให้การพัฒนาไม่ดีพอความต้องการสิ่งของที่เกินความจ าเป็น ๑ 

๙.  บุคลากรมีความรู้ในหน้าที่ แต่ยังขาดความรู้ในการด ารงชีวิตทัศนคติที่ไม่ค่อยดี ๑ 
๑๐.  เกิดความเห็นที่ไม่ลงรอยกันสร้างความวุ้นวายขึ้นในกลุ่มท าให้เกิดความ

แตกแยก ๑ 
 

 
 
 
 



๑๐๓ 
 

ตารางที่ ๔.๒๕ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

 
๑.  ควรส่งเสริมการปลูกจิตส านึกให้ในการด าเนินชีวิต ด้วยความประมาณ ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบุคลากรอย่างสม่ าเสมอโดยการสอดแทรกในการอบรม,
โดยเน้นการลงมือท าให้เป็นแบบอย่างและเห็นได้จริงมีเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ของ
องค์กร ๓ 

๒.  ควรมีการจัดกิจกรรม โครงการ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
ความประมาณ  ๑ 

๓.  การออมและการท าบัญชีในครัวเรือน ท าให้ก่อเกิดการประหยัด อดออม รู้จัก
พอเพียง พออยู่ พอกิน พอใช้ ๔ 

๔.  ควรมีการปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องความประหยัดและการใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล  ๑ 
๕.  ควรมีการเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ทุกองค์กร

และทุกภาคส่วน ๑ 
๖.  ควรมีการหาความรู้ในเรื่องเหล่านี้อย่างดีในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้

บุคลากรเข้าใจแก่นแท้ของหลักการน ามาใช้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ 
๗.  ควรมีการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ควรมีการถ่ายทอดความรู้ให้ทั่วถึง ด้วยความระมัดระวังในการด าเนินชีวิต 
มีเหตุผลไม่ประมาท โดยอาจจะเริ่มต้นจากการบรรยายหรืออบรมเพ่ือให้เข้าใจ
ความหมายอย่างท่องแท้ ๓ 

๘.  ควรมีการประสานงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของจิตใจ และสามารถร่วมกันตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล ๑ 

๙.  ควรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นอีกข้อหนึ่งในการด าเนินชีวิตมาใช้ใน
องค์กรอย่างจริงจังมากขึ้น เพ่ือให้เกิดความผาสุกในครอบครัวและประเทศชาติ ๓ 

๑๐.  ควรปลูกจิตส านึกในเรื่องของความพอดี ความเหมาะสม สมเหตุ สมผล เนื่องจาก
หากมีการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก เกินความจ าเป็นคุณภาพชีวิตจะแย่ลงใน
ภายหลังหรือในอนาคต ๒ 

 

 

 



๑๐๔ 
 

 

ตารางท่ี ๔.๒๕ (ต่อ) 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 
 

๑๑.  ควรส่งเสริมให้เห็นถึงความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามหลักและแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมพอดี ไม่มากเกินไปก าลังจนขาดความสุขในชีวิต ๒ 

๑๒.  ควรมีการสร้างกิจกรรม เพ่ือความสามัคคีในชุมชนและในหมู่คณะที่ท างาน การ
บ าเพ็ญประโยชน์ เข้าวัดฟังธรรม ร่วมกิจกรรมทางศาสนา และตามประเพณีต่างๆ ๒ 

๑๓.  จัดให้มีการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร สร้างความเข้มแข้งทางจิตใจสร้าง
สุขภาพจิตที่ดี การท างานอย่างมีส่วนร่วม ช่วยเหลือกันและกัน เพ่ือลดความกดดัน 
และมีสุขภาพจิตที่ดี ๒ 

 

๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

การสัมภาษณ์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ า เภอบางบัวทอง 
จั งหวั ดนนทบุ รี  ตามกรอบแนวคิด  “ปรั ชญาของ เศรษฐกิ จพอเ พีย ง”ซึ่ ง ประกอบ ไปด้ ว ย 
๕ ด้าน คือ  ๑. ด้านความพอประมาณ ๒. ด้านความมีเหตุผล ๓. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
๔. ด้านความรู้ ๕. ด้านคุณธรรมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย ๒ ด้าน ๑.ด้านวัตถุวิสัย ๒.ด้านจิตวิสัย 
ดังต่อไปนี้  

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักความพอประมาณ 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 

๙ ทรงพระราชทานแนวพระราชด าริไว้ คือต้องพอเพียงกับความต้องการที่เรามีอยู่ และอยู่ที่ก าลังกายของ
เรา อยู่ที่ก าลังทรัพย์เรา ต้องมีเป้าหมายของความพอเพียง เพราะแต่ละคนแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกัน 
ความพอเพียงความต้องการของแต่ละคนเพราะฉะนั้นความพอเพียง ดูที่ความต้องการ เพราะความ
ต้องการของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ว่าการพัฒนาบางสิ่งบางอย่างต้องใช้ปัจจัย เข้ามาช่วยในการพัฒนา 
เพ่ือให้คนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาน าไปต่อยอดให้แก่ตนเอง หรือน าความรู้ไปเผยแผ่ให้แก่บุคคลที่สนใจ๑  

                                                           
๑ สัมภาษณ์ นางสาวกัญญากร ไข่สง,ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด,๖ มกราคม 

๒๕๖๒. 



๑๐๕ 
 

การด าเนินชีวิตต้องอยู่บนความพอประมาณ  เรียบง่ายประหยัด พอเหมาะพอควร ตาม
ศักยภาพของตนบริบทและสภาวะแวดล้อม ความพอเพียงคือความพอประมาณในตัวของเราเอง ไม่ใช่เอา
การกระท าหรือกิจกรรมของคนอ่ืนเป็นเกณฑ์ของความพอประมาณ มีการวางแผนการใช้ชีวิตอย่างเป็น
อย่างระบบ๒  

การพัฒนาคุณภาพก็คือการด าเนินชีวิตที่เป็นอยู่ปกติให้ดีกว่าเดิมแต่คุณภาพของแต่ละคนจะ
ไม่เท่ากัน เพราะทุนที่มีอยู่เดิมของแต่ละคนมีไม่เท่ากันแต่เลือกท่ีจะใช้ชีวิตอยู่บนพ้ืนฐานความพอเพียง๓  

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง ประกอบอาชีพที่มั่นคง ใช้
ตนเองดูตนเองและก็ท าด้วยตนเองรู้จักใช้ชีวิตให้พออยู่ พอดี พอกิน ไม่ท าให้เดือดร้อนคนอ่ืน รู้จักพ่ึงพา
ตนเอง ๔  

ต้องรู้จักการจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จ าเป็น ไม่ใช่จ่ายเกินก าลัง เกินความสามารถท่ีหามาได้ รู้จัก
เก็บออม รู้จักวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละคนชีวิตการที่เราจะใช้ชีวิตแบบประมาณตน คือมีความ
พอประมาณนั้น เราต้องรู้ตัวเองก่อนว่า เรามีอยู่แค่ไหนอย่างไร เราก็ใช้ตามที่เรามีไม่กู้หนี้ยืมสิน เพ่ือช่วย
ลดภาระค่าใช้จ่าย ไม่ต้องดูคนอ่ืนให้ดูตัวเราแทน๕  

นับเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ด าเนิน ไปในทางสายกลาง ความพอดี ความจ าเป็นและ
เหมาะสมกับฐานะของตน สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นมีการด าเนินชีวิตและใช้ชีวิตที่แตกต่าง 
ภายใต้บริบทความพอเพียง ๖  

มีรายรับไม่พอกับรายจ่าย โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายตามปกติในชีวิตประจ าวันเกินตัวการใช้
จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ไม่มีการวางแผนการใช้จ่าย ท าให้เกิดปัญหาทางด้านการเงิน ควรน าหลักความพอเพียง
มาใช้ในการด าเนินชีวิต ๗  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคือการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยการยึดหลักการ
ประกอบอาชีพสุจริตและซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนไม่เอารัดเอาเปรียบใช้ชีวิตด้วยความพอดี เห็นคุณค่ากับ
เพ่ือนมนุษย์ร่วมโลกเดียวกัน ให้เกียรติ ให้ความโปร่งใส ๘  

การด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานด้วยความไม่ประมาทยึดทางสายกลางไม่โลภความพอประมาณใน
การใช้จ่ายมีหลักการและแนวในการด ารงชีวิตเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีทั่ งในครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ๙  

                                                           
๒ สัมภาษณ์ นายสาธิต พันธุ์ชอุ่ม, รองปลัดเทศบาลเมืองบางคูรัด, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓ สัมภาษณ์ นางสาวกัลทิชา, วิเศษโวหาร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔ สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ สิงสาหัส, หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕ สัมภาษณ์ นางสาวจารุวรรณ หล าเนียม, นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖ สัมภาษณ์ นางสาวชุติมา เกิดบัณฑิต, นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗ สัมภาษณ์ นายธนกฤต แก้วมณี, นิติกรช านาญการ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘ สัมภาษณ์ นางสาวปภาพร อร่ามเรือง, นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙ สัมภาษณ์ นางสาววันทิยา  กลมแป้น, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๖ 
 

ความพอประมาณในความพอเพียง ความพอประมาณในครอบครัวคือต้องรู้จักพอ ตั้งแต่
กระบวนการหามาใช้จ่ายไปมีการวางแผนใช้จ่ายไปถึงอนาคตและสอนให้ลูกรู้จักน าปรัชญาเศรษฐกิจมาใช้
ในชีวิตประจ าวันด้านความพอประมาณ ประหยัดเพื่อให้มีอนาคตที่มั่งคง ๑๐  

พยายามใช้จ่ายด้วยความพอดีพยายามควบคุมรายจ่ายไม่ให้เกินกับรายรับและเหลือไว้เก็บ
ออม มีการบริหารการเงินของตนเองและฝากประกันออมทรัพย์เก็บไว้ในยามจ าเป็น เช่น ป่วย มีเหตุ
ฉุกเฉินที่ต้องใช้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ ๑๑  

รู้จักประมาณตน ประหยัดและใช้จ่ายอย่างพอดี พอประมาณเท่าที่จ าเป็นมากขึ้นจากเดิมใช้
จ่ายเท่าที่จ าเป็น ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ประหยัด อดออม มีการก าหนดรายจ่ายไม่ให้เกินรายได้ประจ าเดือน 
เพ่ือควบคุมสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น ๑๒ 

 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑  แสดงการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์ด้านด้านความพอประมาณ 

                                                           
๑๐ สัมภาษณ์ นายสมปราชญ์ จันทร์พุ่ม, นักวิชาการเกษตรช านาญการ, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๑ สัมภาษณ์ นางสาวอารีรัตน์ จ าปาทอง, นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒ สัมภาษณ์ นางสาววันทนา  กันต่าย, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

ด้านความ
พอประมาณ

การด าเนินชีวิตที่เป็นอยู่
ปกติให้ดีกว่าเดิมที่อยู่

บนพื่นฐานความพอเพียง

ประกอบ
อาชีพที่

มั่นคงรู้จัก
พ่ึงพาตนเอง

ได้

ปฏิบัติให้อยู่เส้นทางสาย
กลาง ความพอดี ความ
จ าเป็นและเหมาะสมกับ

ฐานะของตน

การด าเนิน
ชีวิตด้วย
ความ

ประมาทใช้
จ่ายอย่างมี
หลักการเพ่ือ
ความเป็นอยู่

ที่ดีข้ึน



๑๐๗ 
 

สรุป การเน้นพัฒนาคนในพ้ืนที่เป็นหลักเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ปฏิบัติร่วมกัน ความพอประมาณ รู้จักประมาณตน ประหยัดและใช้จ่ายอย่างพอดี ตามฐานะของตนเอง 
ครอบครัว หรือแม้แต่สังคมหรือชุมชน เมื่อมีความพอประมาณเป็นหลักในการด าเนินชี วิตหรือพัฒนา
ครอบครัวและสังคม ผลที่ได้ก็คือความสุข ความพอประมาณวัดค่าที่ความสุข  ซึ่งน ามาบูรณาการใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักความมีเหตุผล 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความมีเหตุผลในปรัชญาของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อเราน ามาใช้จะท าให้เรามีความสุข ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตก็ต้องมีเหตุผลในทุกๆ ด้านที่เก่ียวกับการพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต เราต้องหาเหตุผลให้ตัวเราเอง อยู่บนเหตุผลความเป็นจริง บนทางสายกลางในการด าเนิน
ชีวิต๑๓  

คุณภาพชีวิตจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่การมีเหตุผลเพียงอย่างเดียว ต้องเอา
องค์ประกอบอ่ืนๆ มาร่วมด้วย เช่นเรื่องทุนทรัพย์ ทุนทางสังคม เหล่านี้เป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น
เป็นอยู่แก่เรา เหตุสิ่งที่ได้รับนั่นคือผล และผลที่เกิดข้ึน๑๔  

หลักการมีเหตุผลข้อนี้มาเป็นเครื่องตัดสิน ความต้องการนอกเหนือจากปัจจัย ๔ คือความ
ต้องการอ่ืนๆ เราต้องใช้ความพอประมาณ บวกกับความมีเหตุผลซึ่งเชื่อมโยงกันในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐ บุคลากรของรัฐจะต้องพึงปฏิบัติ โดยตระหนักถึงหลักการและเหตุผลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม๑๕  

การท างานนั้นอาจมีผลเสียผลกระทบจากการกระท าได้ถ้าขาดความมีเหตุผล เช่น ขาดความ
ละเอียดรอบคอบ ความถูกต้องของงาน เพราะเหตุผลของแต่ละคนต่างกันไม่ตายตัวอยู่ที่ว่าเหตุผลนั้นจะ
เข้าข้างตนเองหรืออยู่บนทางสายกลางในการด าเนินชีวิต เหตุผลของเราคือความพอใจในจุ ดที่ยืนอยู่ที่
เป็นอยู่ ไม่มีความจ าเป็นใด ที่ต้องไปแข่งกับคนอื่น๑๖  

เนื่องจากทุกคนต้องมีเหตุผลในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันท าให้ทุกคนต้องมีเหตุผลและไม่
ประมาทดี คิดเองให้ได้ เมื่อเกิดปัญหาต้องรู้จักการแก้ไข น้อมน าเอาหลักการมีเหตุผล ของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  มาใช้ด าเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งตัวเราเองก็จะได้ประโยชน์๑๗  

                                                           
๑๓ สัมภาษณ์ นางสาวกัญญากร ไข่สง, ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด , ๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔ สัมภาษณ์ นายสาธิต พันธุ์ชอุ่ม, รองปลัดเทศบาลเมืองบางคูรัด, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๕ สัมภาษณ์ นางสาวกัลทิชา วิเศษโวหาร, หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๖ สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ สิงสาหัส,  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๗ สัมภาษณ์ นางสาวจารุวรรณ หล าเนียม, นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๘ 
 

จุดมุ่งหมายจริงๆ ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ให้ประชาชนมีความสุข ความสุขในที่นี้
รวมทั้งความสุขทางกายและความสุขทางใจ เช่น ได้อยู่บ้าน ได้มีก าลังกายแข็งแรง ได้กินอ่ิมนอนหลับ เป็น
ต้น มีการยอมรับผลที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจ พิจารณาไตร่ตรองเหตุและผลอย่างรอบคอบ๑๘  

การมีเหตุผลต้องมีตั้งแต่แรก ก่อนจะจับจ่ายใช้สอยก็ต้องคิดพิจารณาแล้ว เป็นสิ่งมีค่ามาก
น้อยเพียงใด เวลาที่จะใช้จ่ายก็ต้องมีเหตุผลเพียงพอว่า ท าไมเราต้องใช้จ่ายประมาณนี้ปรับตัวเพ่ือรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่จ าเกิดขึ้นในอนาคตมีการออมทรัพย์และประกอบอาชีพเสริม๑๙  

การปฏิบัติงานข้าราชการต้องด ารงอยู่ในความไม่ประมาทมีการเตรียมรับเหตุการณ์และ
สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างเสมอ ความเกินประมาณ ไม่ใช่ ความพอประมาณ เพราะขาดหลักการมี
เหตุผล แต่ถ้ามีเหตุผลความหมายก็จะตรงกันข้ามกับ ต้องมีความสอดคล้องกันและกันทั้ง๒ด้าน คือท า
อย่างไรไม่ให้ตนเองเดือดร้อนและก็ต้องไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนด้วย๒๐  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลในการด าเนินชีวิตแบ่ง
ตามช่วงชั้นของอายุคนไม่ว่าจะช่วงอายุไหนก็แล้วแต่ ถ้าด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผลจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
เป็นไปในทางบวก ถ้าด าเนินชีวิตอย่างไร้เหตุไร้ผลไม่สนผิดถูก คุณภาพชีวิตก็จะตกต่ าเป็นไปในทางลบหา
ความเจริญในชีวิตได้ยากในโลกที่ไม่มีอะไรที่แน่นอนเราจึงควรมีการแก้ไขปัญหา๒๑  

เตรียมความพร้อมในการรับผลกระทบคาดว่าทุกคนพยายามที่จะด าเนินการรับมือใน
สถานการณ์ แม้แต่ตัวของผมเองก็มี แต่เหตุผลนั้นจะผิดหรือถูกเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะความคิดเป็น
ปัจเจกไม่สามารถเหมือนกันเป็นของใคร ๒๒  

มนุษย์เรานี้เป็นสัตว์สังคมชนิดหนึ่ง มีความเห็นแก่ตัวสูง เพราะเมื่อถามถึงเหตุผลก็จะให้
เหตุผลเข้าข้างตัวเอง และจะยอมรับเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองถูก ปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองผิด รักษาผลประโยชน์
ของตนเองเป็นหลัก ซึ่งตรงนี้เราไม่ได้ถูกสอนกันมาตั้งแต่พ้ืนฐานดั่งเดิมด้วยสภาพเศรษฐกิจท าให้หลายคน
มีความเครียดส่งผลกระทบกับการท างานจากเพ่ือนร่วมงาน และสังคม ต้องปรับตัวและอดทนมากขึ้น๒๓  

การใช้สติในการคิดวิเคราะห์ผลได้ผลเสียสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่ผิด ใช้จิตส านึกของตนเองมาเป็น
เครื่องตัดสินไม่ต้องรอให้ใครบอกว่าผิดหรือถูกดีหรือไม่ดี ต้องคิดเองให้ได้ เมื่อเกิดปัญหาต้องรู้จักการแก้ไข
เป็นลักษณะของการมองกลับมาในโลกความเป็นจริงมากขึ้น กล่าวคือน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาคิด
พิจารณาประกอบกับเหตุและผลที่มีอยู่จริง เพ่ือตัดสินใจในการด าเนินชีวิตมากขึ้น๒๔ 
 

                                                           
๑๘ สัมภาษณ์ นางสาวชุติมา เกิดบัณฑิต, นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๙ สัมภาษณ์ นายธนกฤต แก้วมณี, นิติกรช านาญการ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๐ สัมภาษณ์ นางสาวปภาพร อร่ามเรือง, นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๑ สัมภาษณ์ นางสาววันทิยา  กลมแปน้, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๒ สัมภาษณ์ นายสมปราชญ์ จันทรพ์ุ่ม, นักวิชาการเกษตรช านาญการ, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๓ สัมภาษณ์ นางสาวอารรีัตน์ จ าปาทอง, นักวิชาการเกษตรปฏิบตัิการ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๔ สัมภาษณ์ นางสาววันทนา  กันต่าย, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๙ 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๒  แสดงการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์ด้านความมีเหตุผล 
สรุป ความมีเหตุผลจึงเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

หลักความมีเหตุผลจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงเหตุและปัจจัยแวดล้อม ความมีเหตุผล ไม่ไปละเมิดสิทธิของ
ผู้อ่ืน แต่จะใช้แต่สิทธิของตนไม่ก้าวก่ายในสิทธิประโยชน์ของผู้อ่ืน การจะพัฒนาคุณภาพชีวิตก็ต้องยึด
หลักการมีเหตุผลไว้ประกอบกันในทุกๆ หลักการมีเหตุผลต้องมีตั้งแต่แรก ก่อนจะจับจ่ายใช้สอยก็ต้องคิด
พิจารณาแล้ว ควรจะซื้อ มีคุณค่ามากน้อยเพียงใด เวลาที่จะใช้จ่ายก็ต้องมีเหตุผลเพียงพอ 

๓.การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต คือท าชีวิตที่เป็นอยู่เดิมให้ดีขึ้นกว่าเก่า  และส าคัญที่สุขภาพหาก

ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย การท างานประกอบอาชีพก็จะไม่ขาดความต่อเนื่องสามารถด าเนินชีวิตต่อไป
ได้เลื่อยๆ ดังค าที่พระท่านว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ การร่างกายแข็งแรงจะส่งผลให้เรามี
ก าลังในการประกอบอาชีพ สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือก าลังใจ แต่ก าลังใจนี้มีส่วนส าคัญในการช่วยด าเนิน
ชีวิตหรือกิจกรรมด้านต่างๆ ส าเร็จได้ จะท าให้เราเป็นก าลังส าคัญของครอบครัวและของสังคมได้ใน
อนาคต๒๕  

                                                           
๒๕ สัมภาษณ์ นางสาวกญัญากร ไข่สง, ปลัดเทศบาลปฏิบัตหิน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรดั,  ๖ มกราคม 

๒๕๖๒. 

ด้านความมี
เหตุผล

หาเหตุผลให้กับตนเองอยู่บน
เหตุความเป็นจริงบนสายกลาง

ในการด าเนินชีวิต

ความต้อง
นอกเหนือ

ปัจจัย ๔ คือ
ต้องใช้ความ
พอประมาณ

บวกกับเหตุผล
เชื่อมโยงกัน

ด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผลส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตด้านบวก ถ้าไร้
เหตุผลคุณภาพชีวิตก็จะตกต่ า

หาความเจริญได้ยาก

ใช้สติวิเคราะห์
ผลดีผลเสียสิ่ง
ที่ถูกกับสิ่งที่

ผิดใช้จิตส านึก
มาเป็นเครื่อง

ตัดสิน



๑๑๐ 
 

วางแผนเรื่องการเงินโดยการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ทุกวันนี้มีความสุข เป็นความสุขที่เกิดจาก
การวางแผนชีวิตตั้งแต่พ้ืนฐานต้นที่ทุกคนควรมี เช่น เงินฝาก ออมทรัพย์ ใช้ได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ การ
วางแผนใช่ว่าจะเป็นการวางแผนแต่ตัวเราเองจะต้องวางแผนให้คนในครอบครัวด้วย๒๖  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อเราน ามาใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตก็จะท าให้คุณภาพชีวิต
ของเราดีขึ้น คือถ้าน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ยังไงก็ดีขึ้นแน่นอน แต่ต้องใช้ให้ถู กต้องด้วย 
ถ้าหวังคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ย่อมมีการบริหารตนเพ่ือประโยชน์แก่ความอยู่รอด๒๗  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต คือท าชีวิตที่เป็นอยู่เดิมให้ดีขึ้นกว่าเก่า หมายถึงการท าชีวิตให้ดีขึ้น 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มองว่า ส าคัญที่สุขภาพหากร่างกายไม่เจ็บป่วย การท างานหาเงินหรือการ
ประกอบอาชีพกจ็ะไม่หยุดชะงักสามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้เลื่อยๆ ๒๘  

ก าลังใจนี้มีส่วนส าคัญในการช่วยด าเนินชีวิตหรือกิจกรรมด้านต่างๆ ส าเร็จได้การมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี จะท าให้เราเป็นก าลังส าคัญของครอบครัวและของสังคมได้ในอนาคตการด ารงอยู่ของบุคลากรใน
องค์กรด้วยการพ่ึงพาตนเองและตัง้อยู่ในความไม่ประมาท๒๙  

การด าเนินชีวิตควรอยู่บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะได้ไม่เป็นปัญหาเช่นทุกวันนี้ ถ้ามี
จิตส านึกในการพินิจพิจารณาไตร่ตรองการสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่และ
อบายมุข เพ่ือการมีสุขภาพท่ีแข็งแรง๓๐  

มีความเชี่ยวชาญและขีดความสามารถ ข้อจ ากัดคือขีดความสามารถของตนเองและครอบครัว
ก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอย่างหนึ่ง พร้อมต่อการท างานที่มีคุณภาพจะเป็นภูมิคุ้มกันสามารถ
พ่ึงพาตนเองเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างยั่งยืน๓๑  

ต้องเอาชีวิตประจ าวันเชื่อมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการด ารงชีวิต ต้องวางแผนก่อน แล้วจึงลงมือท า เมื่อลงมือท าแล้วต้องมีการติดตามผลส่วนใหญ่สามารถ
รับผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน และการปฏิบัติราชการได้เป็นอย่างดี๓๒  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ถ้ามองใน
ภาพรวมนั้น ต้องมาจากครอบครัว เพราะครอบครัวสามารถที่จะอบรมได้ เป็นขั้นแรกในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน แล้วจึงควรมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ เสมอ
เพ่ือที่จะได้เตรียมตัวกับสถานการณ์ต่างๆ ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต๓๓  

                                                           
๒๖ สัมภาษณ์ นายสาธิต พันธุ์ชอุ่ม, รองปลัดเทศบาลเมืองบางคูรดั, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๗ สัมภาษณ์ นางสาวกัลทิชา วิเศษโวหาร, หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๘ สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ สิงสาหัส,  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๙ สัมภาษณ์ นางสาวจารุวรรณ หล าเนียม, นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๐ สัมภาษณ์ นางสาวชุติมา เกิดบณัฑิต, นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๑ สัมภาษณ์ นายธนกฤต แก้วมณี, นิติกรช านาญการ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๒ สัมภาษณ์ นางสาวปภาพร อร่ามเรือง, นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๓ สัมภาษณ์ นางสาววันทิยา  กลมแป้น, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๑ 
 

โดยส่วนใหญ่บุคลากรมีภูมคุ้นกันในตัวที่ดีแต่ก็มีบางส่วนที่ยังไม่ปรับใช้กับตนต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของความพอประมาณในความพอเพียง คือดูความเหมาะสม เมื่อเน้นในทางการใช้จ่าย เราก็ต้องดู
ถึงการลงทุนหรือการกู้ยืม การที่เราใช้เงินของอนาคตที่เรียกว่าเงินกู้นี้มากๆ ไม่ดีเพราะจะสร้างความ
ล าบากให้กับเราได้ ๓๔  

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเมื่อมองในแง่ของนักธุรกิจจะเป็นการลงทุนแล้วให้ผลก าไรหรือ
ค่าตอบแทนที่สูง นี้คือภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือการวางแผนในการด าเนินชีวิต สังคมปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไป
จากอดีต ทั้งการใช้ชีวิต๓๕  

มีปัญญาและสติในการด าเนินชีวิตถือเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีประการหนึ่งการวางแผนการ
ด าเนินชีวิตไว้ล่วงหน้า ที่เคยได้ยินจากสื่อต่างๆ  มีการพูดถึงการท าบัญชีการท าบันทึกครัวเรือน๓๖ 

 
แผนภาพที่ ๔.๓  แสดงการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

สรุป เป็นการวางแผนในการด าเนินชีวิต บนพ้ืนฐานของความพอประมาณและความมีเหตุผล
ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีสติปัญญาในการด าเนินชีวิตถือเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีประการหนึ่งการวาง
แผนการด าเนินชีวิตไว้ล่วงหน้า คือจะไม่ใช้เงินของอนาคต เงินจากอนาคตก็คือเงินกู้ เหล่านี้เป็นการสร้าง
                                                           

๓๔ สัมภาษณ์ นายสมปราชญ์ จันทรพ์ุ่ม, นักวิชาการเกษตรช านาญการ, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๕ สัมภาษณ์ นางสาวอารรีัตน์ จ าปาทอง, นักวิชาการเกษตรปฏิบตัิการ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๖ สัมภาษณ์ นางสาววันทนา  กันต่าย, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

ด้านการมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ท าชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเก่าส าคัญ
คือสุขภาพร่งกายแข็งแรงไม่
เจ็บป่วยอีกย่างคือก าลังใจ

การด าชีวิต
รอด

ประจ าวัน
ต้องวางแผน
ก่อนแล้วลง

มือท า 
ติดตามผล

การสร้างภูมิคุ่มกันที่ดีต้อง
สร้างมาจากสถาบัน

ครอบครัวเพราะครอบครัวที่
จะอบรมได้

การวางาแผน
ในการด าเนิน
ชีวิต สังคม
ปัจจุบัน

เปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีต

ต้องใช้ปัญญา
และสติมาก

ยิ่งขึ้น



๑๑๒ 
 

ภาระท่ีเพ่ิมข้ึนไม่ก่อให้เกิดความพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อน ามาใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต
ก็จะท าให้คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๔.การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักความรู้ 
ด้านความรู้นี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นนักวิชาการและเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และเป็น

ผู้น าชุมชน เพราะฉะนั้นด้านความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
ความรู้ในการประกอบวิชาชีพช่วยให้การงานก้าวหน้า๓๗  

เมื่อเรารู้แล้วเราสามารถน าความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนครอบครัวและ
สังคมต่อไปได้ เพ่ือเป็นทั้งการพัฒนาความรู้ทักษะ และพฤติกรรมไปสู่การพัฒนาทัศนคติ อุปนิสัยเพ่ือ
ค้นหาตนเอง๓๘  

การศึกษาหาความรู้เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมขององค์กร,ศึกษาระบบการท างานในองค์กรภาร
ในและภายนอก ศึกษาความรู้ ในระเบียบที่ เกี่ยวข้องศึกษาภารกิจอ านาจหน้าที่ของตนเองและ
สภาพแวดล้อม๓๙  

บุคลากรได้พัฒนาตนเองได้ ต้องมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตนเองอยู่ เสมอ หมั่น
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแบบอย่างให้บุคคลอ่ืนก็จะน าไปปฏิบัติตามเพ่ือพัฒนาเทศบาลให้
ก้าวหน้าต่อไป๔๐ 

จัดโครงการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะความรู้คู่คุณธรรมให้กับบุคลากรในเทศบาล เพ่ือปลูก
จิตส านึกสร้างความซื่อสัตว์ ความช านาญการในหน้าที่เฉพาะด้านตามแผนกต่างๆ ในหน่วยงานของตนที่
สังกัดอยู่เป็นผลดีต่อตนเองและองค์กร ในการปฏิบัติงาน๔๑  

มีการอบรมบุคลากรเทศบาลมีการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความรู้ในการปฏิบัติตน
เพ่ือเป็นพลเมืองที่ดนี าความรู้มาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น เพ่ือน ามาพัฒนาองค์กรของตนเอง๔๒  

บุความรู้ในเศรษฐกิจพอเพียงมิใช่รู้แค่ความพอเพียง ยังต้องรู้ถึงการบริหารจัดการด้วย
บุคลากรต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการท างานและการด าเนินชีวิต๔๓  

                                                           
๓๗ สัมภาษณ์ นางสาวกญัญากร ไข่สง, ปลัดเทศบาลปฏิบัตหิน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรดั, ๖ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๓๘ สัมภาษณ์ นายสาธิต พันธุ์ชอุ่ม, รองปลัดเทศบาลเมืองบางคูรดั, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๙ สัมภาษณ์ นางสาวกัลทิชา วิเศษโวหาร, หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๐ สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ สิงสาหัส, หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๑ สัมภาษณ์ นางสาวจารุวรรณ หล าเนียม, นักจัดการงานทั่วไปช านาญการล  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๒ สัมภาษณ์ นางสาวชุติมา เกิดบณัฑิต, นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๓ สัมภาษณ์ นายธนกฤต แก้วมณี, นิติกรช านาญการ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๓ 
 

ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันนี้หาได้ง่ายมากจากสื่อ ยิ่งสื่อใกล้ตัวคือโทรศัพท์มือ
ถือสามารถเข้าอินเตอร์เน็ตค้นคว้าหาความรู้ได้เลย ค้นคว้าหาความรู้แล้วมาวิเคราะห์ให้ดี องค์กรได้เปิด
โอกาสให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้อย่างสม่ าเสมอ๔๔  

ทุกคนรู้แต่ไม่ได้น ามาใช้หรือไม่ก็เข้าใจว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้เฉพาะชาวไร่ชาวนาโดย
การแบ่งที่ดินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ แท้ที่จริงแล้วทุกอาชีพสามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ได้มีความรู้ในการประกอบวิชาชีพช่วยให้การงานก้าวหน้าความรู้และประสบการณ์จะท า
ให้ตัดสินใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล๔๕  

การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบางคูรัดเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ เจ้าหน้าที่ทุก
ภาคส่วนจะต้องศึกษาหาความรู้ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ อย่างดีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงยังมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดีและได้ผล๔๖  

ทุกคนจะมีเท่ากันหมด ความรู้เหมือนกับทรัพย์ทางปัญญา ยิ่งมีความรู้มากก็ยิ่งมีปัญญามาก 
ความรู้อาจกล่าวได้ว่าเป็นเหตุ แต่การกระท าท่ีเกิดจากความรู้เป็นผลการใช้ชีวิตปัจจุบันสามารถหาความรู้
ไดจ้ากสื่อ ต่างๆ เพ่ือเป็นความรู้และพัฒนาตนเองเพ่ือให้ทันเหตุการณ์และอินเตอร์เน็ต ต่างๆ๔๗  

รู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต่างกันคือต้องทดลองท าเองก่อนเมื่อทดลองท าแล้วได้ผล
อย่างไร นั้นถึงจะเรียกว่าความรู้บุคลากรบางท่านมีความรู้เพียงผิวเผินเนื่องจากเข้าใจเพียงความหมาย
กว้างๆ จึงต้องมกีารอบรมศึกษาเพ่ิมเติมของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๔๘ 

 

                                                           
๔๔ สัมภาษณ์ นางสาวปภาพร อร่ามเรือง, นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๕ สัมภาษณ์ นางสาววันทิยา  กลมแป้น, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๖ สัมภาษณ์ นายสมปราชญ์ จันทรพ์ุ่ม, นักวิชาการเกษตรช านาญการ, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๗ สัมภาษณ์ นางสาวอารรีัตน์ จ าปาทอง, นักวิชาการเกษตรปฏิบตัิการ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๘ สัมภาษณ์ นางสาววันทนา  กันต่าย, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๔ 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๔  แสดงการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์ด้านความรู้ 

 
สรุป ความรู้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมีความรู้ แต่จะสามารถน าความรู้นั้นมาใช้ได้มากน้อย

เพียงใดเป็นประการหนึ่งเป็นการแสวงหาความรู้ต้องมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
หมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมการใช้ชีวิตปัจจุบันสามารถหาความรู้ได้จากสื่อต่างๆใช้สื่อเป็น
พ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตเพ่ือเป็นความรู้และพัฒนาตนเองเพ่ือให้ทันเหตุการณ์ 

๕.การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักคุณธรรม 
ด้านคุณธรรมนับเป็นจุดส าคัญในการด าเนินชีวิต เพราะมีคุณธรรมชีวิตก็จะมีความสุขแต่ถ้า

ขาดคุณธรรมชีวิตก็จะมีแต่ความทุกข์ คุณธรรมประจ าตน ใช้สติปัญญาในการใช้ชีวิตด้วยความเป็นภาวะ
ผู้น าต้องมีการเสียสละคุณธรรมข้อนี้ก็ส าคัญคือต้องเป็นแบบอย่างการด ารงชีวิตยึดหลักธรรมและยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๔๙  

                                                           
๔๙ สัมภาษณ์ นางสาวกัญญากร ไข่สง, ปลัดเทศบาลปฏิบัตหิน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรดั, ๖ มกราคม 

๒๕๖๒. 

ด้านความรู้

น าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง

ครอบครัว องค์กร สังคมต่อไป

ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง
ตนเองอยู่
เสมอหมั่น
ศึกษาหา
ความรู้
เพ่ิมเติม

ความรู้ในการปฏิบัติตนเพื่อ
เป็นพลเมืองที่ดีน าความรู้มา
ปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น

รู้ตามหลัก
เศรษฐกิจ

พอเพียงคือ
ทอลองท า
ก่อน ลงมือ

ท าแล้ว ได้ผล
อย่างไร นั่น

เรียกว่า 
ความรู้



๑๑๕ 
 

การด าเนินชีวิตให้ดีกว่าที่เป็นอยู่เดิม อาจจะมองเฉพาะสิ่งภายนอก สิ่งภายในก็ส าคัญ
เช่นเดียวกัน ที่จะต้องมีการพัฒนาให้เจริญไปกับสิ่งภายนอกก็คือคุณธรรม รู้จักเสียสละ แบ่งปันให้ผู้อ่ืนไม่
ว่าจะเป็นเงินทองหรือทรัพย์สินตามอัตภาพ๕๐  

ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ที่ทิ้งกันไม่ได้คือเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไข
คุณธรรมต้องมีอยู่คู่กัน ถ้ามีความรู้แต่ขาดคุณธรรมบุคคลนั้นก็จะเป็นคนเอาเปรียบคนไม่ได้ใช้ความรู้
ในทางท่ีถูกที่ควรไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง๕๑  

การมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการตัดสินใจในด้านต่างๆ ได้ดีซึ่งประกอบด้วยความซื่อ
สัตว์สุจริต ความอดทน มีความเพียร มีสติปัญญา ยอมรับความเห็นของผู้อ่ืนอย่างเป็นความช่วยเหลือหรือ
บ าเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมในการด าเนินชีวิต๕๒  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านคุณธรรม เพ่ือปลูกจิตส านึกสร้างความซื่อสัตว์ ในการปฏิบัติงาน
การวัดค่าราคาคนทั้งนั้น แท้ที่จริงแล้วทุกคนต้องมีธรรมอยู่ในใจ คุณธรรมจะเป็นรูปแบบ แบบธรรมะ 
หรือเป็นในเชิงปรัชญาของปราชญ์ชาวบ้าน ก็ล้วนแต่ยึดการไม่เบียดเบียนกัน ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน มี
การเสียสละสิ่งของมีการแบบปันกัน๕๓  

ไม่โกงไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน มีมากก็แบ่งปันให้แก่ผู้อ่ืน ความสุขก็เกิดขึ้น คุณธรรมก็เป็นส่วน
ส าคัญ เพราะคุณธรรมเป็นเครื่องวัดค่าราคาคน ไม่ใช่วัดด้วยปริมาณสิ่งของแต่วัดด้วยใจคนมีความขยันมั่น
เพียรในการท างานส่งเสริมการรู้รักสามัคคี๕๔  

ช่วยเหลือกันในการท างานเพ่ือส่วนรวม และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมถ้าอยากให้ใครเขา
ดีกับเรา เราก็ต้องดีกับเขาก่อนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเลยคือสละให้ก่อนและจะได้สิ่งที่ดีกว่า
กลับมา๕๕  

ส าคัญที่สุดคือ ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเรื่องส าคัญ ไม่ว่าจะหน่วยงานไหนหรือองค์กรไหน 
จะขาดความกตัญญูกตเวทีไม่ได้ ต้องมีคุณธรรมประจ าตน สิ่งที่ต้องท าคือความดี สิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรม 
การอยู่รวมกันของคนต้องรู้จักการวางตนมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
และมีความอดทนพากเพียร๕๖  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเริ่มที่ใจเป็นอันดับแรก เมื่อใจคิดจะพัฒนาท าให้ชีวิตตนเองดีขึ้นกว่าที่
เป็นอยู่เดิมเริ่มที่ใจ เพราะเริ่มที่ใจของตนเองให้มีคุณธรรมเมื่อตัวเองมีคุณธรรมแล้วก็จะช่วยเหลือผู้อ่ืน
ด้วยเมตตาตามล าดับการมีจิตเก้ือกูลแก่ส่วนรวมก็ต้องมีเมตตาถึงจะช่วยเหลือคนอ่ืนได้๕๗  
                                                           

๕๐ สัมภาษณ์ นายสาธิต พันธุ์ชอุ่ม, รองปลัดเทศบาลเมืองบางคูรดั, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๑ สัมภาษณ์ นางสาวกัลทิชา วิเศษโวหาร, หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๒ สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ สิงสาหัส,  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๓ สัมภาษณ์ นางสาวจารุวรรณ หล าเนียม, นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ, ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๔ สัมภาษณ์ นางสาวชุติมา เกิดบณัฑิต, นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๕ สัมภาษณ์ นายธนกฤต แก้วมณี, นิติกรช านาญการ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๖ สัมภาษณ์ นางสาวปภาพร อร่ามเรือง, นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๗ สัมภาษณ์ นางสาววันทิยา  กลมแปน้, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๖ 
 

หลักการบริการคนนั้นต้องใช้ความเข้าใจ และมีเหตุผล ประกอบกับต้องใช้ความมีคุณธรรม
เข้าเป็นปัจจัยการเสริมสร้างซึ่งจะช่วยขัดเกลาจิตใจคนในองค์กรให้อยู่ในธรรม สามารถด าเนินชีวิตให้อย่าง
ปกติสุข๕๘  

นอกจากการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่จะช่วยพัฒนาตัวเราและช่วย
ให้เรามีสติในการใช้ชีวิต คือเรามีคุณธรรมในตนเองเพ่ือจะใช้ชีวิตของเราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข๕๙  

ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนมีมากก็แบ่งปันให้แก่ผู้อ่ืน ความสุขก็เกิดขึ้นถึง
จะจับต้องไม่ได้แต่ก็รู้อยู่แก่ใจ แต่ธรรมข้อหนึ่งก่อนที่จะมีข้ออ่ืนๆ คือความเมตตา ต้องมีในตนถ้าเรามี
ความเมตตาความทุกข์ก็จะน้อยเบาบางไปตามล าดับส่งผลให้การปฏิบัติตนการมีคุณธรรมจริยธรรมดีมาก
ขึ้นตามล าดับ รวมถึงรู้จักพอประมาณและไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน๖๐ 

 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๕  แสดงการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์ด้านคุณธรรม 
                                                           

๕๘ สัมภาษณ์ นายสมปราชญ์ จันทรพ์ุ่ม, นักวิชาการเกษตรช านาญการ, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๙ สัมภาษณ์ นางสาวอารรีัตน์ จ าปาทอง, นักวิชาการเกษตรปฏิบตัิการ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๐ สัมภาษณ์ นางสาววันทนา  กันต่าย, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

ด้านคุณธรรม

มีคุณธรรมชีวิตก็จะมีแต่
ความสุขแต่ขาดคุณธรรมจะมี
แต่ความทุกข์ คุณธรรมประจ า

ตน

การพัฒนาให้
เจริญกับสิ่ง
ภายนอกคือ

คุณธรรม รู้จัก
เสียสละแบ่งปัน

ให้ผู้อื่น

ปลูกจิตส านึกสร้างความซื่อสัตว์
ทุกคนมีธรรมอยู่ในใจคุณธรรม

จะเป็นรูปแบบธรรมะ

การอ่อนน้อม
ถ่อมตนเป็นสิ่ง

ส าคัญ ทุกองค์กร
จะขาดความ
กตัญญูกตเวที

ไม่ได้ สิ่งที่ต้องท า
คือความดีสิ่งที่

ต้องมีคือ
คุณธรรม 



๑๑๗ 
 

สรุป ทุกคนมีคุณธรรมประจ าตนอยู่แล้วแต่จะแสดงออกในด้านไหนเท่านั้นเอง เป็นการพัฒนา
ทีไม่เอารัดเอาเปรียบคนอ่ืนในการท างาน บางคนก็มีศีลเป็นเครื่องปฏิบัติ มีหลักศาสนาของตนเป็นเครื่อง
ยึดถือปฏิบัติบนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้ส าหรับการด าเนินชีวิต คุณธรรมจึงเป็นเรื่องที่
ส าคัญอย่างหนึ่ง ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เราไม่โกงไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 

๖.การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามด้านวัตถุวิสัย 
เทศบาลมีการตัดสินใจด าเนินงานเป็นระบบและขั้นตอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีอาหาร

เครื่องดื่มอุปโภคบริโภคให้กับบุคลากรโดยยึดหลักการใช้จ่ายแบบไม่ฟุ่มเฟือยค านึกถึงทุนทรัพย์ของแต่ละ
บุคคล๖๑ 

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างวัตถุวิสัย คือ ต้องมีกินมีใช้พอสมควรกับอัตภาพตรงกันกับการ
พ่ึงตนเองมีแผนในการรับมือส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ่มค่าและประหยัดที่สุดเท่าที่จะท าได้เป็นการ
บริหารจัดการให้บุคลากรในองค์มีการด ารงชีวิตด้วยปัจจัยสี่ที่เหมาะสม๖๒  

การใช้จ่ายเงินกับสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันควรระมัดระวังประหยัดให้มากกว่าเดิมรู้จัก
ประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่างมีค่าและมีคุณภาพ การท างานก็เช่นเดี่ยวต้องความพร้อมทั่งกายและ
สติปัญญารอบคอบแล้วท าให้มีการใช้ชีวิตที่ปลอดภัย๖๓  

จะมีมากหรือมีน้อยก็ต้องอาศัยหลักเศรษฐกิจด้วยถ้าเศรษฐกิจภายในประเทศดี ความเป็นอยู่
ของประชาชนก็จะดีตามไปด้วย ถ้าเศรษฐกิจภายในประเทศย่ าแย่ ความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะตกต่ า
ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันมีน้ าใจต่อกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข๖๔  

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอย่างดีอย่างดี อาทิ อาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย
เครื่องนุ่งห่ม เพราะทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานของมนุษย์ที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ า ถ้าขาดบางสิ่ง
บางอย่างไป ก็จะท าให้ขาดคุณภาพชีวิตที่แย่ก็เป็นอย่างแต่ในยุคนี้แล้ว มีมากกว่าปัจจัย เช่น โทรศัพท์ 
เทคโนโลยีต่างเข้ามามีส่วนช่วยให้ชีวิตดีขึ้น ๖๕  

ในกิจกรรมส าคัญต่างๆจึงถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองไปด้วยดังนั้นงานทุกอย่างที่ท าอยู่เป็น
การได้รับการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้นนั่นเองทั้งสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและมีหน้าที่การงานที่
มั่นคง๖๖  

                                                           
๖๑ สัมภาษณ์ นางสาวกัญญากร ไข่สง, ปลัดเทศบาลปฏิบัตหิน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรดั, ๖ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๖๒ สัมภาษณ์ นายสาธิต พันธุ์ชอุ่ม, รองปลัดเทศบาลเมืองบางคูรดั, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๓ สัมภาษณ์ นางสาวกัลทิชา วิเศษโวหาร, หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๔ สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ สิงสาหัส, หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๕ สัมภาษณ์ นางสาวจารุวรรณ หล าเนียม, นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ, วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๖ สัมภาษณ์ นางสาวชุติมา เกิดบัณฑิต, นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๘ 
 

การมมีนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นสิ่งที่เราต้องเพ่ิมให้มากยิ่งขึ้นในยุค
ปัจจุบันกับการอยู่ร่วมกันในองค์กรของรัฐมีความมั่นคงและความก้าวหน้ามากสามารถมองเห็นเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน๖๗  

บุคลากรของเทศบาลด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีวัตถุวิสัยที่เหมาะสมในการ
พัฒนาหาความรู้ที่ดี ค่อนข้างพร้อมเป็นส่วนใหญ่และได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตาม
มาตรฐานชีวิตที่ดี๖๘  

การด าเนินการทุกขั้นตอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ในการใช้
ชีวิตประจ าวันได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สิทธิเสรีภาพมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งด้าน
วัตถุ สังคม และ สิ่งแวดล้อม๖๙  

การประหยัดพลังงานเป็นนโยบายชองชาติเพ่ือเป็นการรณรงค์ให้บุคลากรในองค์กรลด 
ประหยัด การใช้พื้นท่ีอย่างเหมาะสม การอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู เพ่ิมเติมทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปโดยการสร้าง
พลังงานทดแทนแบบธรรมชาติ สรรหา พัฒนา รักษาไว้ ใช้ประโยชน์๗๐  

วัตถุปัจจุบันมีพร้อมทั้ง อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย อาชีพการงานที่มั่นคงแต่ขึ้นอยู่กับบุคลจะ
เลือกด ารงชีวิตแบบไหนเพ่ือให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อย่างมีระบบ เป็นแบบอย่างที่ดีก่อน
ทัศนคติประจ าตัวและเป็นประโยชน์ต่อตนเองแบะครอบครัว องค์กร ประเทศชาติ๗๑  

มีที่อยู่อาศัยและมีสุขภาพร่างกายที่ด ีสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีสภาพการเงินที่ดี เหมาะสมเป็นไป
ตามมาตรฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ถ้าท าได้อีกอย่างหนึ่งคือการเข้าวัดท าบุญ นั่งสมาธิได้บารมีสั่ง
สมคุณงามความดีจะท าให้มีความคิดที่ดี สงบ ใจเย็น ฝึกฝนตนเองอยู่บ่อยท าให้บุคคลนั้นมีความคิดในแง่
บวกมากข้ึน๗๒ 

                                                           
๖๗ สัมภาษณ์ นายธนกฤต แก้วมณี, นิติกรช านาญการ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๘ สัมภาษณ์ นางสาวปภาพร อร่ามเรือง, นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๙ สัมภาษณ์ นางสาววันทิยา  กลมแป้น, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๐ สัมภาษณ ์นายสมปราชญ์ จันทร์พุม่, นกัวิชาการเกษตรช านาญการ, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๑ สัมภาษณ ์นางสาวอารีรตัน์ จ าปาทอง, นักวิชาการเกษตรปฏิบตัิการ, วนัที ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๑. 
๗๒ สัมภาษณ ์นางสาววันทนา  กนัตา่ย, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๙ 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๖  แสดงการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์ด้านวัตถุวิสัย 
สรุป พอมีกินมีใช้ตามอัตภาพของตนเองในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความเป็นอยู่ที่ดีมี

รายได้ของครัวเรือนและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตามความจ าเป็น ความต้องการของคน ตามวัตถุ
วิสัยที่เหมาะสมในการพัฒนาหาความรู้ที่ดี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามมาตรฐานของคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

๗.การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามด้านจิตวิสัย 
การน าหลักปรัชญามาใช้ในชีวิตประจ าวัน คุณภาพชีวิตประกอบไปด้วยความพร้อมทางด้าน

ร่างกายและจิตใจในการด ารงชีวิตของคนเพ่ือการด าเนินชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างมีความสุขและยังยืน๗๓  
พอในความรู้สึกคนเราจะมีความรู้สึกเพียงพอไม่เท่ากัน บางคนมีมากก็ไม่พอ บางคนมีนิด

เดียวก็พอ เป็นการเพียงพอหรือมีที่พ่ึงทางจิตใจการรับรู้สภาพจิตใจของตนเอง การรับรู้ความรู้สึกทางบวก
บุคคลที่มีต่อตนเองการรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเองรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง๗๔  

                                                           
๗๓ สัมภาษณ์ นางสาวกัญญากร ไข่สง, ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด, ๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๔ สัมภาษณ ์นายสาธติ พันธุ์ชอุม่, รองปลดัเทศบาลเมืองบางคูรดั, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

ด้านวัตถุวิสัย

ต้องมีพอกินพอใช้เหมาะสมกับ
อัตภาพตนใช้ทรัพยากรอย่างคุ่มค่า

และประหยัด

ถ้าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ

ย่ าแย่ความ
เป็นอยู่ของคนก็
จะตกต่ าต้อง

ช่วยเหลือซั่งกัน
และกัน

สิ่งส าคัญการพัฒนาตนเองเพ่ิมมาก
ขึ้นคือสิ่งอ านวยความสะดวก

สภาพแวดล้อมหน้าที่การงานที่มั่งคง

การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีเพิ่มให้

มากการอยู่
ร่วมกันในองค์กร

ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน



๑๒๐ 
 

การรับรู้ถึงความคิดความจ าสมาธิและการตัดสินใจความสามารถในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ
สามารถจัดการความเศร้าและความกังวลท าให้บรรยากาศในที่ท างานผ่อนคลาย มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
ความเครียดน้อยลง รู้จักยอมรับตนเอง และคุณค่าของตัวเองมากข้ึน๗๕  

สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตเช่นการรับรู้ว่าตนเองมีชีวิตอยู่อย่างอิสระไม่ถูกกักขังมี
ความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตเมื่อมีปัญหาก็จะปรึกษากันด้วยดี พูดจากันด้วยความยิ้มแย้มฝึกฝน
ทักษะต่างๆ เข้าอกเข้าใจในการท างานกันเป็นทีม และไม่มีความเห็นแก่ตัว๗๖ 

องค์ประกอบเหล่านี้จะท าให้บุคลากรสามัคคีปรองดองกันเป็นอย่างมากเช่น การให้
ความส าคัญกับสุขภาพ รู้จักบริโภคอาหารอย่างถูกต้อง พักผ่อนให้เพียงพอและออกก าลังกายเป็นประจ า
เพ่ือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพราะท าให้เทศบาลอบอุ่นใจอยู่มากขึ้น๗๗ 

มีการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพสามารถมองเห็นเป็นนามธรรมได้เช่น การร่วมกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอโดยสมัครใจ กิจกรรมจิตอาสา ท าความดีเข้าร่วมกิจกรรม
สวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ๗๘  

การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพ่ือสังคม องค์กร โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การ
พัฒนาทางด้านสติปัญญาการเ พิ่มทักษะความรู้ ให้กับตนเองประสบการณ์ในด้านต่างๆ มี
สุขภาพจิตที่ดี  รู้จักผ่อนคลายความเครียดมีการควบคุมสติอารมณ์ได้ดี ๗๙  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ต่างกันด้วย อาทิเป็นกานรสร้างสุขภาจิตที่ดี รู้จักควบคุม สภาพทาง
จิตใจอารมณ์ โดยการหมั่นฝึกให้ทาน ท างานอดิเรกที่ชื่นชอบ เข้าร่วมกิจกรรมสันทนากร การฝึกสมาธิ 
ความวิตกกังวลการควบคุมอารมณ์ข้ึนอยู่กับพ้ืนฐานครอบครัว๘๐  

โดยมีความพึงพอใจในการด าเนินชีวิตเห็นคุณค่าของตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองมากกว่า
ยิ่งขึ้น รักตนเองให้มาก เพราะถ้าไม่รักตนเอง ดูแล ใครเขาจะมาจะรักเรา เพ่ืออยู่รวมกันกันในสังคมอย่าง
สงบสุข๘๑  

สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าต้องการเกียติยศ ชื่อเสียง เงินทอง การ
ยอมรับจากสังคม ความส าเร็จในหน้าที่การงาน ไม่มีใครปฏิเสธ การท างานที่ต้องอยู่กับคนอ่ืนมากมาย 
ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงเป็นการพัฒนา
ตนเองเพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน๘๒ 

                                                           
๗๕ สัมภาษณ ์นางสาวกลัทิชา วเิศษโวหาร, หวัหนา้ฝา่ยอ านวยการ, ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๖๑. 
๗๖ สัมภาษณ ์นายไพโรจน์ สิงสาหสั, หวัหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๗ สัมภาษณ ์นางสาวจารวุรรณ หล าเนียม, นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ, ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๑. 
๗๘ สัมภาษณ ์นางสาวชุตมิา เกดิบณัฑติ, นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗๙ สัมภาษณ ์นายธนกฤต แก้วมณี, นติิกรช านาญการ, ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๑. 
๘๐ สัมภาษณ ์นางสาวปภาพร อรา่มเรอืง, นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘๑ สัมภาษณ์ นางสาววันทิยา  กลมแป้น, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘๒ สัมภาษณ ์นายสมปราชญ์ จันทร์พุม่, นกัวิชาการเกษตรช านาญการ, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๑ 
 

อาจก่อให้เกิดความเครียดบ้างก็พยายามรับตัวเองยอมรับในข้อเสียของผู้อ่ืนปล่อยวาง ไม่คิด
มากเกินไป ก็สามารถท าให้ผ่านจุดนี้ไปได้ บางครั้งอาจต้องระบายกับเพ่ือน ครอบครัว เพ่ือสร้างก าลังใจ
ให้กับตนเอง๘๓  

บุคลากรที่เดินรอยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความพึงพอใจในชีวิต มีสุขภาพ
ร่างกาย สุภาพใจที่ดี ไม่วิตกกังวลรู้จักพอเพียงเห็นคุณค่าในตัวเอง ท าให้เกิดการควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองได้ดี ซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคม๘๔ 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๗  แสดงการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์ด้านจิตวิสัย 
สรุป ความพ่ึงพอใจในชีวิต ความรู้ เทศนคติ ซึ่งแต่ละคนย่อมมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันใน

แต่ละระดับ การสร้างบรรยากาศในที่ท างาน รู้สึกผ่อนคลาย ท าให้บุคลากรในองค์กรนั้นมีสุขภาพจิตที่ดี 
ความสุขเป็นสิ่งมนุษย์ทุกคนปรารถนา ประสบการณ์ และความรู้สึกท่ีบุคคลสามารถบริหารจัดการได้เสมอ 
อาทิ สภาพจิตใจอารมณ์ ความวิตกกังวล เพ่ือสร้างกังใจให้กับตนเอง 

                                                           
๘๓ สัมภาษณ์ นางสาวอารีรัตน์ จ าปาทอง, นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘๔ สัมภาษณ์ นางสาววันทนา  กันต่าย, เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

ด้านจิตวิสัย

คุณภาพชีวิตประกอบด้วยความ
พร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจใน

การด ารงชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข

การมีท่ีพ่ึงทางใจ
รับรู้สภาพจิตใจ

ของตนเองมี
ความเครียด
น้อยลงเห็น

คุณค่าในตนเอง

การให้ความส าคัญกับสุขภาพ
บริโภคอาหารที่ถูกต้องพักผ่อนให้
เพียงพอออกก าลังกายเป็นประจ า

เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์

ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์เพื่อ
สังคม องค์กร 

โดยร่วมกิจกรรม
สวดเจริญพระ
พุทธมนต์เฉลิม

พระเกียรติ



๑๒๒ 
 

๔.๖. องค์ความรู ้
๔.๖.๑.องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง“การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร

เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี”ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ชชชชชชชชช

แผนภาพที่ ๔.๘. องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ด้านความพอประมาณ 

ด้านความมีเหตุผล 

ด้านคณุธรรม 

ด้านความรู้ 

ด้านความมีภูมิคุมกันที่ดี 

ด้านวัตถุวิสัย  

- 

ด้านจิตวิสัย 

- 

- การใช้จ่ายอย่างคุ่มค่าและประหยัดมีคุณภาพ 
- การบริหารจัดให้บุคลากรในบุคลากรใน
องค์กรมีการด ารงชีวิตให้พอดีและเหมาะสม 

- การศึกษาเพิ่มทักษะหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพและการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- การแสวงหาความรู้โดยติดตามข่าวจากโลก

ออนไลน์ รู้เท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบัน 

- การรู้จักพ่ึงพาตนเองโดยปลูกฝังความคิดเรื่อง
ความอดทน อดออม เพื่อความเปน็อยู่ที่ดี 
- พัฒนาและส่งเสริมศลิปะอันดีงามควรแก่การ
รักษาคนในองค์กร 

- ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่
ยุ่งกับสิ่งท่ีผิดกฎหมาย 

- การรณรงค์ให้บุคลากรประพฤติตนตามข้อ
ปฏิบัติของศาสนาของตนเป็นประจ า 

- เสริมสร้างคณุธรรมโดยการปลูกฝังการลด ละ 
เลิก อบายมุข แก่บุคลากรเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

- เสริมสร้างการรู้รักสามคัคีร่วมพลังกันเพ่ือท า
กิจกรรมในองค์กร 

- มีจิตใจเอื้ออาทรและช่วยเหลือซึง่กันและกัน 
 

- สนับสนุนที่อยู่อาศัยโดยค านึกถึงความพอดี
ของทุนทรัพย์แต่ละบุคคล 

-  จัดสรรรายได้ให้แก่บุคลากรตามหน้าที่
ต าแหน่งอย่างเปน็ธรรม 

- สร้างวินัยในการออมเพื่อใช้จ่ายในยามจ าเปน็ 

- ส่งเสริมให้บุคลากรให้รู้จักรักษาสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพท่ีดีของตนเอง 

- การฝึกอบรมให้แก่บุคลากรการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบต่อหน้าท่ีการงาน และการด ารงชีวิต 

- การศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร
พร้อมน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- จัดการเมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้ง โดยเลือกใช้การ
แก้ไขแบบสันติวิธ ี

- การใช้เวลาในการสร้างอาชีพเสริมนอกจาก
งานประจ า 



๑๒๓ 

 

 

จากแผนภาพที่ ๔.๘. องค์ความรู้จากการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี”  

สรุปได้ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร ประกอบ
ไปด้วย ๒ ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีข้อค้นพบคือ 

๑.ด้านวัตถุวิสัย  
สร้างวินัยในออมเพ่ือใช้จ่ายในยามจ าเป็นใช้จ่ายอย่างคุ่มค่าประหยัดและมีคุณภาพในการ

ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมมีที่อยู่อาศัย ส่งเสริมให้รู้จักรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิตของตนการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อการปัญหาผลกระทบต่อหน้าที่การงานน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๒.ด้านจิตวิสัย 
การรณรงค์ให้บุคลากร ลด ละ เลิก อบายมุขเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบอาชีพสุจริตไม่

ผิดกฎหมาย รู้จักพ่ึงพาตนเองมีความอดทน อดออม เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดี มั่นศึกษาหาเพ่ิมทักษะความรู้
กับอาชีพและการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รู้รักสามัคคีร่วมมือกันท ากิจกรรมขององค์กรมี
จิตใจเอื้ออาทรต่อและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๔ 
 

 

๔.๖.๒. องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย  
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย ดังแสดงในบทแผนภาพที่ ๔.๙. ดังนี้ 
 

 

 
 
O - Objective หมายถึง  การด ารงชีวิตให้เหมาะสมการใช้จ่ายอย่างคุ่มค่าและประหยัดมี

คุณภาพสร้างวินัยในการออมเพ่ือใช้จ่ายในยามจ าเป็น ฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากรแก้ไขปัญหาการ
ด ารงชีวิตผลกระทบต่อหน้าที่การงาน ศึกษาเพ่ิมพูนทักษะน าความรู้มาประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริม
ให้รู้จักรักษาสุขภาพร่างกายของตนให้แข็งแรง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความเป็นอยู่ที่ดีได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี 

S – Subjective หมายถึง ปลูกฝังเรื่อง ลด ละ เลิก สิ่งอบายมุขทั้งปวง ประกอบอาชีพซื่อสัตว์
ที่สุจริต การรู้จักพ่ึงพาตนเอง ขยัน อดทน อดออม เพ่ือคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีไม่เครียด มีสุขภาพจิตที่ดี 
มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองและมีความต้องการความเจริญก้าวหน้า เกียติยศ 
ชื่อเสียง เงินทอง การยอมรับจากสังคม ความส าเร็จในหน้าที่การงาน เน้นการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

S – Sufficiency หมายถึง ทางการด ารงชีว ิตโดยยึดทางสายกลางและปฏิบัติตนของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดในการด ารงชีวิตประจ าวันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ 
มีเหตุผล มีภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดีและความรู้คู ่คุณธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน 

แผนภาพที่ ๔.๙. องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ 

 



 
 

 
บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ”โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
๑) เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมือง
บางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดอ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาล
เมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

การศึกษาวิจัยครั้ งนี้  ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โ ด ย ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  คื อ  บุ ค ล า ก ร เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง บ า ง คู รั ด 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน ๑๓๒ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่า
เอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่ 
๓ กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี
ผ ลต่ า งนั ยส า คัญน้ อยที่ สุ ด  (Least Significant Difference : LSD.)  และการวิ จั ย เ ชิ ง คุณภาพ 
(Qualitative Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน ๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗ มีอายุ 

๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗ มีสถานภาพโสด จ านวน ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๘.๓๐ มีระดับการศึกษา มีปริญญาตรี จ านวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๐ มีประสบการณ์การ
ท างาน ๑ – ๕ ปี จ านวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๐ มีต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน ๔๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๑.๑๐ มีรายได้ จ านวน ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๐. 

 



๑๒๖ 
 

๕.๑.๒ ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมือง
บางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̅ = ๓.๔๕ , 
S.D. = ๐.๒๖๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ด้านความพอประมาณ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̅ = ๓.๓๒, S.D. = ๐.๔๔๘) 

๒. ด้านความมีเหตุผล การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ 
ปานกลาง (x̅ = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๓๖๗)  

๓. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (x̅ = ๓.๔๖, S.D. = ๐.๓๕๘) 

๔. ด้านความรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคู รั ด  อ า เภอบางบั วทอง จั งหวัดนนทบุ รี  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 
 (x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๓๓๐) 

๕. ด้านคุณธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๔๕, 
S.D. = ๐.๓๔๘) 

๖. ด้านวัตถุวิสัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง(x̅ = ๓.๔๐, 
S.D. = ๐.๓๗๙) 

๗. ด้านจิตวิสัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง(x̅ = ๓.๔๖, 
S.D. = ๐.๓๕๙) 

๕.๑.๓ สรุปแบบสัมภาษณ์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมือง

บางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งประกอบ ๗ ด้าน ดังนี้ 
๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักความพอประมาณ เป็นการเน้นพัฒนาคนในพ้ืนที่เป็น

หลักเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประหยัดใช้จ่าย อดออม สิ่งที่หามาได้เพ่ือน ามาปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน การด าเนินชีวิตอยู่บนความประมาณ เรียบง่าย ประหยัด ตามอัตภาพและเศรษฐกิจ
บ้านเมือง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง ประกอบอาชีพที่มั่นคง เพ่ือให้



๑๒๗ 
 

บุคลากรในองค์กรได้เพ่ิมพูนทักษะการด ารงชีวิตของตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์
เรียนรู้ภายในเป็นที่ให้ข้อมูล และเป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันผู้ที่สนใจ เมื่อบุคลากรมี
ความเข้าใจในการจับจ่ายใช้สอยมีประสบการณ์ ความพอประมาณในความพอเพียง ความพอประมาณใน
ครอบครัว มีความรู้ จึงท าให้สามารถยกละดับชีวิตการเป็นอยู่ของบุคลากรในองค์กรท าให้บุคลากรเข็ม
แข็ง และสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักมีเหตุผล บุคลากรของรัฐจะต้องพึงปฏิบัติ โดย
ตระหนักถึงหลักการและเหตุผลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมจะต้องค านึงถึงเหตุ
และปัจจัยแวดล้อม เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องดีงาม เกิดประสิทธิผล เกิดประโยชน์และ
ความสุขแก่บุคลากรโดยรวม ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยค านึ่ง
ถึงบริบทพ้ืนที่ของตนเองว่าเหมาะที่จะน ามาใช้ในด้านไหนก่อน โดยมีการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาปัญหาที่
เกิดข้ึนในองค์กรอย่างรอบด้าน 

๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การด ารงชีวิตที่เป็นอยู่เดิม
ให้ดีขึ้นกว่าเก่า และส าคัญท่ีสุขภาพ หากร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ 
การร่างกายแข็งแรงจะส่งผลให้เรามีก าลังในการประกอบอาชีพ สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือก าลังใจ 
แต่ก าลังใจนี้มีส่วนส าคัญในการช่วยด าเนินชีวิตหรือกิจกรรมด้านต่างๆ ส าเร็จได้  จะท าให้เราเป็น
ก าลังส าคัญของครอบครัว ให้มีสภาพพร้อมรองรับต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร ผู้น าและบุคลากรในองค์กรได้เอาใจใส่ดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงมีการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อจัดท าระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ถือ
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งจะท าให้บุคลากรพ่ึงพาตนเองได้ สามารถอยู่รอดได้ด้วยตนเองและพร้อม
ที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง  

๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักความรู้ เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้
เกี่ยวกับวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้าน เพ่ือประกอบการวางแผน
พัฒนาองค์กรพัฒนาความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมไปสู่การพัฒนาทัศนคติ อุปนิสัยเพ่ือค้นหาตนเอง ท าให้
บุคลากรสามารถปรับตัว และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในได้ เพ่ือให้บุคลากรได้รับ
ทราบเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง โดยมีการแลกเปียนความรู้ใน
ด้านต่างๆ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้อย่างสม่ าเสมอ ผ่านศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถหาความรู้ได้จากสื่อต่างๆ เพ่ือเป็นความรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อให้ทัน
เหตุการณ์ และอินเตอร์เน็ตขององค์กรและการช่วยเหลือจากภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ทุกคนมีความรู้ มีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของบุคลากร จะท าให้เกิดความ
สามัคคีและรวมด้วยช่วยกันในการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง 
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๕) การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักคุณธรรม เป็นการพัฒนาทีไม่เอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน
ในการท างานของคนในองค์กรโดยยึดตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การท างานพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามความเป็นจริง เมื่อคนในชุมชนมีหลักคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตโดยใช้คุณธรรมน า
ความรู้ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิตมีกระบวนการคิดการท างานร่วมกันให้อยู่ในความพอเพียง  ซื่อสัตย์
ในการประกอบอาชีพอย่างสุจริตช่วยเหลื่อซึ่งกันและกันในการพัฒนาองค์กรการมีคุณธรรมเป็น
พื้นฐานส าคัญในการตัดสินใจในด้านต่างๆ ได้ดี ซึ่งประกอบด้ วยความซื่อสัตว์สุจริต ความอดทนมี
ความเพียร มีสติปัญญา ยอมรับความเห็นของผู้ อ่ืนอย่างเป็นธรรมท าให้องค์กรกายเป็นตัวอย่างใน
การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๖)การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านวัตถุวิสัย เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับการด ารงชีวิตการมีพอกิน
พอใช้ตามอัตภาพของตนเอง การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความปลอกภัยในชีวิต การแบ่งปันน้ าใจมี
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ปัจจัย๔ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร 
ยารักษาโรค สภาพแวดล้อมที่ดี มีหน้าที่การงานที่มั่นคง มีทรัพย์สินที่เลี้ยงชีพตนเองได้ การด ารงชีวิต
ทุกขั้นตอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
การด ารงชีวิตประจ าวันต้องมีปัจจัย๔ เป็นพื้นฐานอย่างเหมาะสม เป็นมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี 

๗)การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตวิสัย การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันโดยมีการด าเนินชีวิตความรู้สึกนึกคิด ผ่อนคลาย มีสุขภาพจิตที่ดี เครียดน้อยลง รู้จักและ
เห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น เมื่อมีปัญหาปรึกษากันด้วยดีเข้าอกเข้าใจในการท างานเป็นทีมไม่มีความเห็น
แก่ตัวท าให้เกิดความสามัคคีปรองดอง สร้างบรรยากาศในที่ท างานอบอุ่นน่าอยู่มากข้ึนท าให้การด ารงชีวิต
อยู่อย่างมีคุณภาพ มีสุขภาพจิตที่ดีมีความสุขพยายามรับข้อเสียของตนเองและผู้อ่ืนปล่อยวางง ไม่คิดมาก
เกินไปสามารถผ่านจุดนั้นไปได้ สิ่งส าคัญคือ การรู้เห็นคุณค่าในตนเอง ควบคุมอารมณ์ของตนเอง ซึ่งมีผล
ต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม 

๕.๑.๕ สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” ท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคผลและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ปัญหา และอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

๑. บุคลากรในองค์กรยังขาดความรู้ความสามารถเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากพอ
ขาดผู้เชียวชาญในการให้ค าแนะน าในการพัฒนาและความรู้ด้านต่างๆ ท าให้การพัฒนาไม่ดีพอ 

๒. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจท าให้บุคลากรบางส่วนมีการสร้างหนี้ เช่น 
มีการกู้ยืม ทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  การใช้สิ่งของเกินความ
จ าเป็น ท าให้มีปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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๓. บุคลากรในองค์กรบางส่วนยังไม่สามารถเลิกสิ่งอบายมุข ซึ่งเป็นสิ่งที่ท ารายตัวเองและ
สังคมโดยรวม 

๔. การพัฒนาบางสิ่งบางอย่างต้องใช้ปัจจัยเข้ามาช่วยในการบริหารนี้คือปัญหาส่วนหนึ่ง 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 ๑.การท าบัญชีในครัวเรือนท าให้ก่อเกิดการประหยัดอดออมรู้จักพอเพียงพออยู่พอกิน
พอใช้และการส่งเสริมการพัฒนาแกนน าแต่ละองค์กร เพื่อไปเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน เป็นแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

๒.ต้องรณรงค์โทษของอบายมุขต่างๆ โดยอาศัยวัดเป็นทีอบรมคุณธรรม ศีลธรรม
และสร้างระเบียบขึ้นมาร่วมกันในองค์กรหรือกลุ่มและบังครับให้ท าตามระเบียบที่สร้างขึ้นร่วมกัน 
ไม่ให้มีการเหลื่อมล้ าเกิดขึ้นภายในกลุ่ม 

๓.ใช้เหตุผลในการพิจารณาแก้ไขบัญหาอย่างถูกวิธีและรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อเกิด
บัญหาเล็กน้อยภายในองค์กร 

๔.ปลูกฝังให้คนในองค์กรมีความชื่อสัตย์สุจริต, มีความเอ้ือยเฟ้ือเพ่ือแผ่ มีน้ าใจช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ให้โอกาสกับผู้ที่เคยท าพลาด  
 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง“การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” โดยรวมทั้ง ๗ ด้าน สามารถน ามา
อภิปลายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๕.๒.๑ การวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมือง
บางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมทั้ง ๗ ด้านมีดังนี ้ 

๑) ด้านความพอประมาณ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ า เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ด้านความพอประมาณ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระหมี ถิรจิตฺโต (สีทน) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
บ้านหนองเอาะ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี”ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความ
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คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบบ้านหนองเอาะอ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในระดับมาก๑ 

๒) ด้านความมีเหตุผล การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ด้านความมีเหตุผล โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
“การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนปฐมอโศก จังหวัด
นครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนปฐมอโศกใน
ภาพรวมอยู ่ในระดับมาก รายด้านพบว่า การรับรู ้ด ้านเงื ่อนไขคุณธรรมอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด 
คุณภาพชีวิตของชุมชนปฐมอโศก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก๒ 

๓) ด้านความมีภูมิกันในตัวที่ดี การพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ด้านความมีภูมิกันใน
ตัวที่ดี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ บัวทุม ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาส านักงาน
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร” ผลจากการวิจัยพบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร กร
สาขาจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก๓ 

๔) ด้านความรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้านความรู้ คุณธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาชาญชัย ฐิตเมธี (หนูทอง) ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชน วัดไตรรัตนาราม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ของประชาชนมีความพ่ึง
พอใจในชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทุกด้านอยู่ในระดับมาก๔ 

                                                           
๑ พระหมี ถิรจิตฺโต (สีทน), “การพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองเอาะ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ”, สารนิพนธ์สาขารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 

๒ ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม, “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม), ๒๕๕๗. 

๓ จารุวรรณ บัวทุม, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา
ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๔ พระมหาชาญชัย ฐิตเมธี (หนูทอง) “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชน 
วัดไตรรัตนาราม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 



๑๓๑ 
 

๕) ด้านคุณธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้านคุณธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปริญญา ฐิตธมฺโม (จันทะมงคล) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “บทบาทด้าน
การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท่าช้าง 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีรายได้ ต าแหน่ง ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทด้านการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก๕ 

๖) ด้านวัตถุวิสัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้านวัตถุวิสัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิพงศ์ บุญผดุง ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านการ
รวมกลุ่มทางสังคม ด้านสภาพอารมณ์ที่ดีและด้านสภาพร่างกายที่ดี ตามล าดับ ในขณะที่ด้านสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดแีละด้านการตัดสินใจด้วยตนเองมีระดับคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง๖ 

๗) ด้านจิตวิสัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้านจิตวิสัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การน าแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษา
พบว่า พบว่า มีระดับการปฏิบัติของประชาชนทั้งโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก๗ 

๕.๒.๒ เปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุสถานะภาพ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่ง และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน จ าแนกได้ดังนี้ 

                                                           
๕ พระปริญญา ฐิตธมฺโม (จันทะมงคล) , “บทบาทด้านการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ” , วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๗). 

๖
 สุทธิพงศ์ บุญผดุง, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ ๑)”, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๔). 
๗ รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร “การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนใน

ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๔). 



๑๓๒ 
 

บุคลากรที่มเีพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่า
เพศไม่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด 
ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ
ของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระหมี ถิรจิตฺโต (สีทน) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองเอาะ 
อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี”ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้าน
หนองเอาะอ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคลพบว่า ประชาชนที่มีเพศ 
ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๘ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

บุคลากรที่มอีายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีไม่แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่าอายุ
ไม่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด 
ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด 
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) 
ได้ท าวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้าน
คลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านคลองใหม่จ าแนกตาม อายุ  โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน๙ จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

บุคลากรที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 
ท าให้รู้ว่าสถานภาพไม่มีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัด นนทบุรี ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด ไม่ไดข้ึ้นอยู่กับสถานภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phang Kosal 
ได้วิจัยเรื้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของต าบลสวายปรอเตียล อ าเภอสะอาง จังหวัด
กันดาล ราชอาณาจักรกัมพูชา ผลการวิจัยพบว่า  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ

                                                           
๘ พระหมี ถิรจิตฺโต (สีทน), “การพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองเอาะ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ”, สารนิพนธ์สาขารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 

๙ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร), “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู ่บา้น
เศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๑๓๓ 
 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนใน ต าบลสวายปรอเตียล อ าเภอสะอาง จังหวัดกันดาล 
ราชอาณาจักรกัมพูชา จ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวม ไมแ่ตกต่างกัน๑๐ จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ท าให้รู้ว่า
ระดับการศึกษาไม่มีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัด ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปริญญา 
ฐิตธมฺโม (จันทะมงคล)  ได้ท าการวิจัยเรื ่อง “บทบาทด้านการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ” 
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีรายได้ ต าแหน่ง ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการ
ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท่าช้าง 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ๑๑จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

บุคลากรที่มปีระสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ท าให้รู้ว่าประสบการณ์การท างานมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด โดยภาพรวมแตกต่างกันนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนปฐมอโศก โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ ๑๒ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  โดยภาพรวม
แตกต่างกันนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า บุคลากรที่มตี าแหน่งต่างกันมีผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาชาญชัย ฐิตเมธี (หนูทอง) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชน วัดไตรรัตนาราม เขตบางเขน 
                                                           

๑๐ Phang Kosal, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของต าบลสวายปรอเตียล อ าเภอ
สะอาง จังหวัดกันดาล ราชอาณาจักรกัมพูชา”[ออนไลน]์,แหล่งข้อมูล file:///C:/Users/Meewhat/Downloads/149083-
Article%20Text-399317-1-10-20181004.pdf. [๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒]. 

๑๑ พระปริญญา ฐิตธมฺโม (จันทะมงคล) , “บทบาทด้านการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๗). 

๑๒ ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม, “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนปฐม
อโศก จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,๒๕๕๗). 

file:///C:/Users/Meewhat/Downloads/149083-Article%20Text-399317-1-10-20181004.pdf
file:///C:/Users/Meewhat/Downloads/149083-Article%20Text-399317-1-10-20181004.pdf


๑๓๔ 
 

กรุงเทพมหานคร”ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
ของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๑๓ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

บุคลากรที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ท าให้รู้ว่ารายได้ 
ไม่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของของบุคลากรเทศบาลเมือง
บางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนในชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พบว่า มีระดับการปฏิบัติของ
ประชาชนทั้งโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ๑๔จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี”ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนด
เป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑) ภาครัฐและเอกชนที ่ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีว ิต ควรปลูกฝังให้
ประชาชนหรือบุคลากรรู้จักประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่ายของครอบครัวและสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงการมีการวางแผนรายรับ-รายจ่ายไว้ล่วงหน้า 

๒) การส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีด้วยการลด ละ เลิกอบายมุขต่างๆ อันเป็นการ
ส่งผลเสียต่อการท างานและการด าเนินชีวิต รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวินัย ในการออมให้กับบุคลากร
เทศบาล 

๓) การพัฒนาความรู้ในการท างานแบบองค์รวมในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานได้ 

 
 
 

                                                           
๑๓ พระมหาชาญชัย ฐิตเมธี (หนูทอง) “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา

ชุมชน วัดไตรรัตนาราม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาสังคม,(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 

๑๔ รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร “การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๔). 



๑๓๕ 
 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรน าไป
ปฏิบัติเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑) บุคลากรควรมีองค์ความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในการด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพอย่างเหมาะสมคุ้มค่า มีความเพียงพอตามความต้องการและใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

๒) บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด ควรตระหนักรู้ถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในองค์กรอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดและผู้บริหารควรมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
พนักงานเทศบาลและการก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน 

๓) บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดควรสร้างความพอประมาณของตนเองให้เกิดขึ้นก่อนและ
ประกอบอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เพียงพอต่อรายจ่าย ท าอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้สนใจได้น าไป
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. ควรศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 
ที่เน้นหลักการบริหารมนุษย์และเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ๒. ควรมีการศึกษาในด้านอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดเพ่ิมเตมิ เช่น ด้านการเมือง สังคมวัฒนธรรมประเพณี 
และด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

๓. ควรมีการศึกษาถึงแนวทางในการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานองค์กร เพื่อก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการบริหารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งต่อไป 



บรรณานุกรม  
๑. ภาษาไทย 
๑). หนังสือทั่วไป: 
กระทรวงสาธารณสุข. “เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย”. 

เชียงใหม่: กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๒.  
การพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ. นานาค าถามเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๔๘.  
การศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติ. ทฤษฎีใหม่สู่การเรียนรู้มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง . กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์คุรุสภาพ ลาดพร้าว, ๒๕๔๓.  
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ๒๕๕๑.  
เกื้อ วงศ์บุญสิน. ประชากรกับการพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์  

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐.  
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร.  
คณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจพอเพียง . เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร . กรุงเทพมหานคร: 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๙.  
จักกรี เสริมทรัพย์. คุณภาพชีวิตกับการท างาน. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓.  
จ านง หนูนิล และพัฒน์สุดา สอนซื่อ. หนังสือเรียนสาระกับทักษะการด าเนินชีวิต รายวิชา เศรษฐกิจ

พอเพียง (ทช ๒๑๐๐๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๔. 
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา “ค าปรารภ” ในค าพ่อสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพระดาบส, ๒๕๕๑.  
ชุติ ระบอบ และคณะ. ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๕๒.  
ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ นนทบุรี: ไทเนรมิตกิจ อินเตอร์ โปรเกรสซิฟ, 

๒๕๕๓. 
ดวงศักดิ์ ชื่นสินธุ. “หมู่บ้านต้นแบบดีเด่นเศรษฐกิจพอเพียง ๗๕ จังหวัด”.มติชน. ๓๐ มิถุนายน,๒๕๔๙.  
ทศ คณนาพร. พลิกกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ สไตล์เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ . กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ไพลิน, ๒๕๕๒.  
ประเวศ วะสี. ประชาคมต าบล ยุทธศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงศีลธรรมและสุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศ พริ้นติ้งเซนเตอร์, ๒๕๔๑.  
ประเวศ วะสี. เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคมแนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม . กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๕๐.  
ประเวศน์ วะสี . ประชาคมต าบล .  ยุทธศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรมและสุขภาพ . 

พิมพ์ครั้งที่ ๓ กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ติชน, ๒๕๔๑.  
ป๋วย อึ้งภากรณ์. ศาสนธรรมกับการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โกมลคีมทอง, ๒๕๕๐.  



๑๓๗ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ผาสุก ยุทธเมธา. คติชาวบ้านกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพมหานคร: คอมแพคท์พริ้น จ ากัด, ๒๕๔๐.  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตติปญฺโญ.ดร.ระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ ๑. เชียงใหม่: 

บริษัท ประชากรธุรกิจ จ ากัด, ๒๕๕๘. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). การศึกษาเพื่อสันติภาพ. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธรรม, ๒๕๓๗.  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. ค าพ่อสอน: ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราช

ด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรุงเทพ, ๒๕๕๒. 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. ค าพ่อสอน: ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราช

ด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพระดาบส, ๒๕๕๗.  
พิพัฒน์ ยอดพฤติการ . เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงอะไร . สถาบันไทยพัฒน์: มูลนิธิบูรณะชนบท 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ๒๕๕๐.  
ศรายุทธ์ บูรณ์เจริญ. จ านง หนูนิล และพัฒน์สุดา สอนซื่อ. หนังสือเรียนสาระกับทักษะการด าเนินชีวิต

รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง (ทช ๒๑๐๐๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๔.  
ศิริ ฮามสุโพธ์. ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓.  
ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ . คุณภาพชีวิตการท างานและความสุข . กรุง เทพมหานคร: 

โรงพิมพ์ธรรมดาเพรส จ ากัด , ๒๕๕๖ .  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คุณภาพชีวิตของคนในเขตเมืองภาคกลาง . กรุงเทพมหานคร: 

ทิพเนตร์การพิมพ์, ๒๕๔๒.  
สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์. มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน. 

สมุทรสาคร: ส านักพิมพ์กู๊ดเนส, ๒๕๕๑.  
สมนึก ภัททิยธนี. การวัดผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที ่๕. กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์, ๒๕๔๙.  
สมพร เทพสิทธา. เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ.  พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: 

สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ, (๒๕๔๙): ๔๓. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙.  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .  ฉบับที ่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐-

๒๕๖๔ . กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี , ๒๕๖๐. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๒.  

 



๑๓๘ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. 

กรุงเทพมหานคร: ส านักการพิมพ์, ๒๕๕๐.  
ส านักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA). “คุณภาพชีวิตของคนไทย ปี ๒๕๕๓” . 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ๒๕๕๓. 
ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน. คู่มือการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอสเพรส จ ากัด, ๒๕๕๔. 
ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน. แนวทางการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ. 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท สไตส์ศรีเอทีฟเฮ้าส์ จ ากัด, ๒๕๖๐. 
สิน พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคม. กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพลับลิซซิ่ง จ ากัด, ๒๕๔๗.   
สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ. เครื ่องชี ้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับ

ภาษาไทย โครงการจัดท า โปรแกรมส า เร ็จร ูปในการส ารวจสุขภาพจิตในพื ้นที ่.
โรงพยาบาลสวนปรุง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่,๒๕๔๕. 

สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ. เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกทุก ๑๐๐ 
ตัวช้ีวัด และ ๒๖ ตัวช้ีวัด. โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๕๔๐. 

__________๒๐๙ ค าสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง หนังสือเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลองพระชนมายุ ๘๑ 
พรรษา. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา สถาบันลือธรรม, ๒๕๕๑.  

 
๒). ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์: 

กมลวรรณ  ปั้นขาว.”การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย”. สารนิพนธ์สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

เกล็ดแก้ว บุญเกิด.” คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี”. การค้นคว้า
อิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑. 

ฐิติมา ปาลคะเชนทร์. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพนม อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. 
สารนิพนธ์หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม. 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖.  

 
 



๑๓๙ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
ตรีชฎา อุ่นเรือน. “คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรมวิชาการเกษตรใน ส่วนกลาง”

วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า รั ฐ ศ า ส ต ร์ . บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๕. 

ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม. “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๗.  

ธิดาวัลย์ ปลื้มคิด. “คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. วิทยานิพนธ์
ปริญญาโท. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑. 

นางสาวจารุวรรณ บัวทุม. “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: 
กรณีศึกษาส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

เนตร นามโคตรศรี. “คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา”. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา. 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๕๓. 

พระปริญญา ฐิตธมฺโม (จันทะมงคล). “บทบาทด้านการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ 
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหาชาญชัย ฐิตเมธี (หนูทอง) “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชน วัด
ไตรรัตนาราม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๖๑.  

พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร). “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระหมี ถิรจิตฺโต (สีทน). “การพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบบ้านหนองเอาะ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี”. สารนิพนธ์
สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๑).  

ภัทรา หิรัญรัตนพงศ์. “คุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด”. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๒. 

 



๑๔๐ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
รณัชฤดี  ปองกันภัย. “คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการเคหะแหงชาติ: กรณีศึกษาพนักงานผู้ปฏิบัติ

หน้าที่ในส านักงานใหญ่”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. การบริหารการพัฒนาสังคม: 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๗. 

รัตนาภรณ์ บุญมี . “คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเทศบาลนาดี ” . วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง . คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๘. 

รุ่งทิวา สันติผลธรรม. “การน าเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของ
สถานศึกษาเอกชน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๒๕๕๒.     

วรรณา กุมารจันทร์. “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตภาคใต้ตอนบน”. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาตร 
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓. 

วราภรณ์ ปันสุรัตน์. “การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพนักงาน
เทศบาลต าบลอุโมงค์  อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน”.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗. 

วาพร ตั้งฑีฆะรักษ์. “การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ”. 
ก า ร ค้ น ค ว้ า แ บบ อิ ส ร ะ รั ฐ ป ร ะศ า สน ศ า สต ร มหา บัณ ฑิ ต . บัณฑิ ต วิ ท ย า ลั ย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐. 

สหัทยา พลปัถพี. “การน าเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๘. 

สุรชัย แก้วพิกุล . “คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ”. วิทยานิพนธ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการและนโยบายสวัสดิการสังคม . 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒. 

สุรางค์ทิพย์ ทะวิไชย. “คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน: ศึกษาเฉพาะ
กรณีพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ ง ” . วิทยานิพนธ์ปริญญาโท . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๙. 

 



๑๔๑ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

อารดา ธระเกียรติก าจร .“คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัด
เช ียงใหม่” . ภาคนิพนธ์ ปร ิญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต . คณะเศรษฐศาสตร์: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๔. 

อ านาจ เจริญสุข. “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัด
นครสวรรค์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

Phra thongkham singthong. “การพัฒนาสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของมูลนิธิชัยพัฒน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

 
๓). รายงานการวิจัย: 
โกนิฏฐ์ ศรีทอง (และคณะ). “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสตร์: กรณีศึกษาวัดอัมพวัน จังหวัด

สิงห์บุรี”. รายงานวิจัย. คณะสังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  
ปาริชาติ  จันทร์ลา. “คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเทศบาลในเขตพ้ืนที่อ าเภอแกด า จังหวัด

มหาสารคาม”. รายงานการวิจัย. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ๒๕๕๗. 
รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร “การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนใน

ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๔. 
 
๔). บทความในวารสาร: 
จุมพล วิเชียรศิลป์. “ระบบเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy”. ใน เอกสารการสัมมนาในการ

ประชุมทางวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. เชียงใหม่: 
สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, (๒๕๕๐): ๔๘. 

ธาริน สุขอนันต์และคณะ . “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนจังหวัดชลบุรี”.
วารสารสาธารณสุขศาสตร์. ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๓ (กันยายน–ธันวาคม ๒๕๕๔): ๒๓. 

พุฒ ชาติเขนย. “คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานเทศบาลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี”. 
บทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, (๒๕๕๕): ๔๕. 

เพ็ชรี รูปวิเชตร . คุณภาพชีวิตของการท างาน: เพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการแบบไทย . 
กรุงเทพมหานคร : วิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, (๒๕๔๖): ๖๗. 

 



๑๔๒ 

 

บรรณานุกรม (ตอ่) 
 
มนสิกุล โอวาทเภสัชช์. “คุณภาพชีวิตที่ดี”. คมชัดลึก. ๘ : ๒๔ (สิงหาคม ๒๕๕๒): ๖. 
วันชัย ทรงเมตตา. “พุทธศาสนากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”.วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์.ปีที่ ๖ 

ฉบับที่ ๒ (เมษายน-ธันวาคม, ๒๕๕๓): ๕๕ 
สุทธิพงศ์ บุญผดุง. “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง (ระยะท่ี ๑)”. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, (๒๕๕๔): ๓๖. 
สุเมธ ตันติเวชกุล. “ชีวิตพอเพียง”. พุทธธรรม. ปีที ่๕๙ ฉบับที่ ๓๓๘ (ตุลาคม ๒๕๕๔): หน้า ๖๗. 
สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุลและคณะ.“เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ชุดย่อ ๑๐๐ 

ตัวชี้วัด และ ๒๖ ตัวชี้วัด”. วารสารกรมสุขภาพจิต. ปี่ที ๕ ฉบับที่ ๓ (มิถุนายน-กันยายน 
๒๕๔๑): ๔๗. 

อุษณีย์ เกษมสันต์ฯ. “ศาสตร์แห่งธรรมิกราชา สร้างคุณค่าแห่งชีวิต”. นิตยสารข่าวทางเดิน. ปีที่ ๓๕ 
ฉบับที่ ๑๔๙ (เมษายน-มิถุนาย ๒๕๕๓): ๒๑ 

 
๕). สื่ออิเล็กทรอนิกส:์ 
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ สถาบันส่งเสริม และ พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบ

สานแนวพระราชด าริ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, พ.ศ ๒๕๕๕. [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: http://www.pidthong.org/philosophy.php#.XH๐z-MAzbIU [๐๗ ตุลาคม 
๒๕๖๑]. 

มานพ  นักการเรียน . พระพุทธศาสนากับแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิต . [ออนไลน์ ] . แหล่งที่มา: 
https://sites.google.com/site/gemkkr/word-of-the-week/schadenfreudeshah-
dn-froi-duhnoun [ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖]. 

ภูษณิศา  นวลสกุ ล . ปรั ชญา เศรษฐกิ จพอ เพี ย งกั บการท า ง าน . [ออนไลน์ ] . แหล่ งที่ ม า : 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/doc [๒ เมษายน ๒๕๖๑]. 

คุณภาพชีวิต . [ออนไลน์ ] . แหล่งที่มา :  https://sites.google.com/site/gem๒kkr/word-of-the-
week/schadenfreudeshah-dn-froi-duhnoun. [๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/gemkkr/word-of-the-week/schadenfreudeshah-dn-froi-duhnoun
https://sites.google.com/site/gemkkr/word-of-the-week/schadenfreudeshah-dn-froi-duhnoun


๑๔๓ 

 

บรรณานุกรม (ตอ่) 

 
๖). สัมภาษณ์ 

นางสาวกัญญากร ไข่สง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด, ๖ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
นายสาธิต พันธุ์ชอุ่ม รองปลัดเทศบาลเมืองบางคูรัด, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
นางสาวกัลทิชา วิเศษโวหาร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
นายไพโรจน์ สิงสาหัส  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
นางสาวจารุวรรณ หล าเนียม นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
นางสาวชุติมา เกิดบัณฑิต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
นายธนกฤต แก้วมณี นิติกรช านาญการ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
นางสาวปภาพร อร่ามเรือง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
นางสาววนัทิยา กลมแป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
นายสมปราชญ์ จันทร์พุ่ม นักวิชาการเกษตรช านาญการ, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
นางสาวอารีรัตน์ จ าปาทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
นางสาววันทนา  กันต่าย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 

๒. ภาษาอังกฤษ 

(I) Books 
Yamane. t. Statistic: An Introductory Analysis. 3rd. ed.. Time Printers Sdn. Bnd. Singapore,1973.  

UNESCO. “Indicator or Environment Quality of Life”. Research and Paper in Social 
science. No.38 1978:  

Kim. M. and Cho. K.H.. “Quality among government employees”. Social Indicators 
Research. 2003: Herzberg. F. Bamard. M. And Synderman. B. The Motivation 
to Work. (New York: John Wiley, 1959. 

Dicaprio. Nicholas S. . Personality Theories:  guide to Living. London:  W. B.  Saunders 
Company, 1974.  

 Na Ayuthaya. His majesty the King and the Royal Initiatives towards Balancing 
Thailand’s Development. Translated by Sawanee Nivasabutr. Devawongse 
Varopakarn Institute of Foreign Affairs. Ministry of Foreign Affairs. n.d. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 
 

 



๑๔๗ 
 

 



๑๔๘ 
 

 



๑๔๙ 
 

 



๑๕๐ 
 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 

 

 

  



๑๕๒ 

 



๑๕๓ 

 



๑๕๔ 

 



๑๕๕ 

 



๑๕๖ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๘ 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๐ 
 

 

 
 



๑๖๑ 
 

 

 

 



๑๖๒ 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์อนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๔ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก (Key Informants) 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๖ 

 

 

 



๑๖๗ 

 

 



๑๖๘ 

 

 



๑๖๙ 

 

 



๑๗๐ 

 

 



๑๗๑ 

 

 



๑๗๒ 

 

 



๑๗๓ 

 

 



๑๗๔ 

 

 



๑๗๕ 

 

 



๑๗๖ 

 

 
 



๑๗๗ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๙ 

 
 

 

 

แบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด  

อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ค าชี้แจง : 
๑. ลักษณะแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นที่
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและเพ่ือ
ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
๒.แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ 

ส่วนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับ“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาล

เมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี”  
ส่วนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” โดยมีเกณฑ์วัดระดับ
ความคิดเห็น ดังนี้ 

ระดับ ๕ หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
ระดับ ๔ หมายถึง เห็นด้วยมาก 
ระดับ ๓ หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
ระดับ ๒ หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
ระดับ ๑ หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ส่วนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากทุกท่านในการ
ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณทุกคนที่ตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 

พระค าแสน ปภสฺสโร (บุดดารา) 
นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๘๐ 

 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

******************** 
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง : โปรดตอบแบบสอบถามโดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง   ที่ตรงกับสภาพความเป็น
จริงลงในช่องว่างที่ก าหนด 

๑. เพศ         
 ชาย      หญิง 

๒. อายุ  
 ต่ ากว่า ๒๑ ปี  ๒๑ - ๓๐ ปี                     
 ๓๑ - ๔๐ ปี  ๔๑ – ๕๐ ป ี    

      ๕๑ - ๖๐  มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป     
๓. สถานภาพ  

  โสด                สมรส  
  หม้าย/หย่า            

๔. วุฒิการศึกษา   
 มัธยมศึกษา/ ปวช.          อนุปริญญา / ปวส.          
 ปริญญาตรี                    ปริญญาโทข้ึนไป   

   
๕. ประสบการณ์การท างาน   

 ต่ ากว่า ๑ ปี       ๑ - ๕ ป ี  
๖ - ๑๐ ปี     มากกว่า๑๐ ปี   

๖. ต าแหน่ง 

                                    ราชการ    พนักงานราชการ 
        ลูกจ้างประจ า    ลูกจ้างชั่วคราว 

 ช านาญการ    อ่ืนๆ โปรดระบุ..................  
๗. รายได้ 

 ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐บาท   ๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท 
     ๑๕,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐บาท  มากกว่า ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป 
 
 

 

 



๑๘๑ 

 
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ค าชี้แจง : โปรดกรอกแบบสอบถามและใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริง
ของท่านมากท่ีสุด (Rating Scale) โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

๕ หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
๔  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับมาก 
๓  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
๒  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับน้อย  
๑  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

ล า
ดับ

ที่ 

 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาล

เมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

  
มาก 

ปาน
กลาง 

  
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
         ๑. ด้านความพอประมาณ  

๑.  บุคลากรมีการสร้างวินัยทางการเงินให้รายได้เหมาะกับ
รายจ่าย 

     

๒.  บุคลากรปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่าง
คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

     

๓.  บุคลากรมีวินัยในการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายลดภาระ
การก่อหนี้สิน 

     

๔.  บุคลากรมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด      
๕.  บุคลากรมีการบังคับตัวเองด้านวินัยในการปฏิบัติงาน

ตามระเบียบวินัย 

     

         ๒. ด้านความมีเหตุผล  
๖.  บุคลากรมีการด าเนินชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจ

พอเพียง คือ พออยู่ พอกิน พอใช้ สมควรแก่อัตภาพ
ของตน 

     

๗.  บุคลากรมีการใช้หลักความรู้ ความสามารถในการ
ท างาน 

     

๘.  บุคลากรมีการพิจารณาอย่างถ้วนถี่ก่อนท าการใดๆ โดย
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองครองครัวและผู้อื่น 

     

๙.  บุคลากรมีการพิจารณาทางเลือกที่มี เหตุผลและ 
ประหยัดให้กับหน่วยงาน 

     

๑๐.  บุคลากรยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ      



๑๘๒ 

 

ล า
ดับ

ที่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาล
เมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
         ๓. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  

๑๑.  บุคลากรมีการวางแผนกลยุทธ์ในการท างาน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

     

๑๒.  บุคลากรมีการวางแผนล่วงหน้าเพ่ือเตรียมเงินไว้ใช้จ่าย
ในยามจ าเป็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นเจ็บป่วยเป็นต้น 

     

๑๓.  บุคลากรมีการยึดถือการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง สุจริต 
แม้อยู่ในภาวะขาดแคลนและขัดสน 

     

๑๔.  บุคลากรออกก าลังกายเป็นประจ าเพ่ือให้มีสุขภาพ
แข็งแรง 

     

๑๕.  บุ คล าก รมี ใ ช้ เ ว ล า ว่ า ง ส ร้ า ง / ห า ร า ย ได้ เ ส ริ ม 
นอกเหนือจากการท างานประจ า 

     

         ๔. ด้านเงื่อนไขความรู้  
๑๖.  บุคลากรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
     

๑๗.  บุคลากรมีการน าความรู้ที่ได้มาใช้วางแผนการใช้จ่าย
ภายในครัวเรือน 

     

๑๘.  บุคลากรมีการน าความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 

     

๑๙.  บุคลากรมีการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและน ามา
ปรับใช้กับชีวิตการท างาน 

     

๒๐.  บุคลากรมีการค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ 
และการด าเนินชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

     

        ๕. ด้านเงื่อนไขคุณธรรม  
๒๑.  บุคลากรมีจิตใจเอ้ืออาทรและช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน

องค์กร 
     

๒๒.  บุคลากรปฏิบัติตนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นหลัก 

     

๒๓.  บุคลากรมีการเสริมสร้างการรู้รักสามัคคีร่วมพลังกัน
เพ่ือท ากิจกรรมในองค์กร 

     



๑๘๓ 

 

 
ตอนที่ ๓  แบบสอบถามเกี่ยวกับ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” 

๒๔.  บุคลากรได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยความสอดคล้องกับ
ค าสอนของพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิตตามหลัก
คุณธรรม 

     

๒๕.  บุคลากรเข้าใจกิจกรรมและให้ความร่วมมือเมื่อมี
โอกาส 

     

ล า
ดับ

ที่ 

 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอ

บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

  
มาก 

ปาน
กลาง 

  
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

         ๑. ด้านวัตถุวิสัย  

๑.  เทศบาลจัดให้มีอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่
บุคลากรโดยยึดหลักการใช้จ่ายแบบพอดีไม่ฟุ่มเฟือย 

     

๒.  เทศบาลได้สนับสนุนบุคลกรเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย โดย
ค านงึถึงความพอดีของทุนทรัพย์ของแต่ละบุคคล 

     

๓.  เทศบาลได้จัดสรรรายได้ให้แก่บุคลากรตามหน้าที่และ
ต าแหน่งอย่างเป็นธรรม 

     

๔.  เทศบาลได้มีแผนให้บุคลากรมีการเตรียมพร้อมต่อสิ่งที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ  

     

๕.  เทศบาลได้มีการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในเรื่องการ
แก้ไขปัญหาและผลกระทบต่อหน้าที่การงาน และการ
ด ารงชีวิต 

     

๖.  เทศบาลได้จัดให้มีการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
แก่บุคลากรพร้อมทั้งน าผลจากการศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน 

     

๗.  เทศบาลได้มีการบริหารจัดการให้บุคลากรในองค์กรมี
การด ารงชีวิตด้วยปัจจัยสี่ให้พอดีและเหมาะสม  

     

๘.  เทศบาลมีการส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักรักษาสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพที่ดีของตนเอง 

     

๙.  เทศบาลได้ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
แลประหยัด มีคุณภาพ 

     

๑๐.  เทศบาลได้มีการจัดการเมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้ง โดย
เลือกใช้การแก้ไขแบบสันติวิธี 

     



๑๘๔ 

 

 
 
 

ล า
ดับ

ที่ 
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอ

บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

  
มาก 

ปาน
กลาง 

  
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

         ๒. ด้านจิตวิสัย  

๑.  เทศบาลได้มีการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ร่วมพลัง
กันเพ่ือท ากิจกรรมในองค์กร 

     

๒.  เทศบาลได้มีการพัฒนาและส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีงามและควรแก่การรักษาของบุคคลากรในองค์กร 

     

๓.  เทศบาลได้มีการน าความรู้ เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจมาใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 

     

๔.  เทศบาลได้ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เมื่อ
มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กร 

     

๕.  เทศบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรในองค์กร 

     

๖.  เทศบาลมีการรณรงค์ให้บุคลากรประพฤติตนตามข้อ
ปฏิบัติของศาสนาของตนเป็นประจ า 

     

๗.  เทศบาลจัดให้มีการเสริมสร้างคุณธรรมโดยการปลูกฝัง
การลด ละ เลิก อบายมุข แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

     

๘.  เทศบาลได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรรู้จักการ
พ่ึงพาตนเอง โดยปลูกฝังความคิดเห็นเรื่องความขยัน
อดทน อดออม เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดี 

     

๙.  เทศบาลได้ส่งเสริมให้บุคลากรประกอบอาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ยุ่งเก่ียวกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย 

     

๑๐.  เทศบาลมีการสร้างจิตส านึกให้แก่บุคลากรในการสร้าง
สิ่งแวดล้อมด้วยความร่วมมือ และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน 

     



๑๘๕ 

 
ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 
ค าชี้แจง: ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 

๑. ด้านความพอประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค        
           
           
        

ข้อเสนอแนะ         
           
            

๒. ด้านความมีเหตุผล 

ปัญหาและอุปสรรค        
           
           

ข้อเสนอแนะ         
           
            

๓. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
ปัญหาและอุปสรรค        

           
           

ข้อเสนอแนะ         
           
            

๔. ด้านความรู้ 
ปัญหาและอุปสรรค        

           
           

ข้อเสนอแนะ         
           
            

 
 
 



๑๘๖ 

 
๕. ด้านความคุณธรรม 

ปัญหาและอุปสรรค        
           
           

ข้อเสนอแนะ         
           
            

๖.ด้านวัตถุวิสัย  
ปัญหาและอุปสรรค        

           
            

ข้อเสนอแนะ         
           
            

๗.ด้านจิตวิสัย 

ปัญหาและอุปสรรค        
           
            

ข้อเสนอแนะ         
           
           

 
 

********************************************************** 
ขอเจริญพร/ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความกรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสอบถามนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๘ 

 
 

 

 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ค าชี้แจง 

 ๑.แบบสัมภาษณ์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

    ๒.แบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด ๒ ตอน 

 ตอนที่ ๑ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ทั้ง ๗ ด้าน 

๑. ด้านความพอประมาณ   ๒. ด้านความมีเหตุผล  
๓. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี   ๔. ด้านความรู้  
๕. ด้านคุณธรรม    ๖. ด้านวัตถุวิสัย  
๗. ด้านจิตวิสัย 

๓. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้จะใช้ส าหรับเก็บข้อมูลตามทัศนะของท่าน ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่
ได้ไปวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

 ๔. กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ตามความเป็นจริง ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็น
ความลับและน าเสนอเป็นภาพรวมเท่านั้นไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสถานภาพของท่านแต่อย่างใด ผู้วิจัย
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ชุดนี้ให้ครบถ้วน 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณทุกคน
ที่ตอบแบบสัมภาษณ์มา ณ โอกาสนี้  

พระค าแสน ปภสฺสโร 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๑๘๙ 

 

 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

เร่ือง การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

ประเด็นการสัมภาษณ์มีดั่งต่อไปนี้  

ตอนที่ ๑ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์...................................................ต าแหน่ง................................................. ................. 

สถานที่ ................................................................วัน/เดือน/ปี............................................................ . 

ผู้สัมภาษณ์/(ผู้วิจัย)  พระค าแสน ปภสฺสโร (บุดดารา) 

วิธีสัมภาษณ์ (จดบันทึก,บันทึกเสียง) 
 

ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลด้านความ
พอประมาณ เป็นอย่างไรบ้าง? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
 



๑๙๐ 

 
๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลด้านความมีเหตุผล 
เป็นอย่างไรบ้าง? 
................................................................................................................................................................
........................... ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
๓.การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลด้านการมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เป็นอย่างไรบ้าง? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น  
................................................................................................................................ ................................ 
................................................................................................................................................................ 
๔.การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลด้านความรู้  
เป็นอย่างไรบ้าง? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. ... 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๕.การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลด้านคุณธรรม 
เป็นอย่างไรบ้าง? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ...............................  
................................................................................................................................................................ 

 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 



๑๙๑ 

 
๖.การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลด้านวัตถุวิสัย
เป็นอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น  

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
๗.การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลด้านจิตวิสัย
เป็นอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. ... 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

 
 

******************************************* 

เจริญพร/ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสัมภาษณ์ 



๑๙๒ 

 

ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ ฉายา/นามสกุล : พระค ำแสน ปภสฺสโร (บุดดำรำ) 

วัน เดือน ปีเกิด :  วันที่ ๓๑  ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ภูมิล าเนาที่เกิด : เกิดที่บ้ำนซำยฟองเหนือ  เมืองหำดซำยฟอง  แขวงก ำแพงนครหลวง
เวียงจันทน์    สปป.ลำว 

การศึกษา : พ.ศ. ๒๕๕๔ ปธ.๑-๒, นักธรรมชั้นเอก วัดหนองขุนชำติ ต ำบลหนอง
สรวง อ ำเภอหนองฉำง จังหวัดอุทัยธำนี พ.ศ. ๒๕๖๑ จบกำรศึกษำ 
พธ.บ. สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์  รุ่นที่ ๖๓ คณะสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (วังน้อย) 

ผลงานทางวิชาการ : พระค ำแสน ปภสฺสโร “สัปปุริสธรรมทฤษฎีกำรบริหำรตนเอง วำรสำร 
สมำคม ศิษเก่ำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ที่ ๗ ฉบับที่ 
๒ (กรกฎำคม – ธันวำคม ๒๕๖๑). 

อุปสมบท : เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดพระเจ้ำช้ำง บ้ำน
ซำยฟองเหนือ  เมืองหำดซำยฟอง  แขวงก ำแพงนครหลวงเวียงจันทน์    
สปป.ลำว 

สังกัด : วัดพระเจ้ำช้ำง บ้ำนซำยฟองเหนือ เมืองหำดซำยฟอง แขวงก ำแพงนคร
หลวงเวียงจันทน์  สปป.ลำว 

ปีท่ีเข้าศึกษา : พ.ศ ๒๕๖๑ หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต (รป.ม) รุ่น ๒ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา : พ.ศ ๒๕๖๓ 

ศึกษาดูงาน  ศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ ณ ศูนย์รำชกำรหน่วยงำนคือ                         
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง วันที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๖๑ 

ศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ ณ ประเทศใต้หวัน ระหว่ำงวันที่ ๘ – ๑๑ 
กรกฎำคม ๒๕๖๒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน  วัดเต็มรักสำมัคคี ต ำบลบำงคูรัด อ ำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
๑๑๑๑๐ 

  E-mail :khamsan2539@hotmail.com 

 




