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บทคัดย่อ 

 การวิจั ยครั้ งนี้ ได้ศึ กษาเรื่ อง การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมศุลกากร มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษากระบวนการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมศุลกากร ผลที่ได้รับ 
ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางพัฒนากระบวนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมศุลกากร โดยมีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน 
และใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานต้องเน้นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ใช้ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ใช้ประสบการณ์ที่มีเพ่ิมพูนความช านาญในการปฏิบัติงาน 
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รวมถึงการจัดสรรงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดสรร
เวลาในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังต้องมีหลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม ท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน และ
มีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีตระหนักถึงความส าคัญในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
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บทน า 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหนึ่งในแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด ารงชีวิตและ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ  
ทั้งในการพัฒนาและบริหารให้สามารถด าเนินการให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งพระองค์ 
ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดการพ่ึงตนเอง ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความพอมีพอกิน  
พอมีพอใช้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ โดยใช้หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
และความไม่ประมาท ตลอดจนตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชา และ
การมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติ เพ่ือให้พสกนิกรไทยสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  
ในปัจจุบันจากสภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (Covid-19) จึงส่งผลท าให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องใช้
มาตรการในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด ารงชีวิตของ
ประชาชน รวมถึงประเทศไทยที่ทางภาครัฐได้มีการประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริการราชการ  
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีการห้ามออกนอกเคหสถานตามเวลาที่ก าหนด และมาตรการในด้านอ่ืน 
อาทิ ด้านสาธารณสุข ด้านการเยียวยา และด้านการต่างประเทศ เป็นต้น อีกทั้งส่วนของภาคสังคมได้
มีการรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันการติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในวงกว้าง ในส่วน
มาตรการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ได้มีการก าหนดแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ 
ให้กับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้น าไปปฏิบัติ  อันกรมศุลกากรเป็นส่วนราชการระดับกรม  
สังกัดกระทรวงการคลัง ก่อตั้งเมื่อวันที่  4 กรกฎาคม 2417 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีชื่อว่า  
หอรัษฎากรพิพัฒน์ มีหน้าที่ เก็บภาษีอากรขาเข้าและขาออกเป็นรายได้ของรัฐ ในปัจจุบัน  
ทางกรมศุลกากร มีบทบาทหน้าที่ในการมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาและการส่งเสริมทางด้านการค้า  
ระหว่างประเทศ รวมถึงยังพัฒนาและส่งเสริมภาคการส่งออกของไทยที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 
บนเวทีการค้าโลกได้  ควบคู่ ไปกับการด าเนินการพัฒนาระบบงาน การจัดองค์กร การน า 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารงาน ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร เพ่ือให้มี  
ความทันสมัย ก้าวทันต่อโลกยุคใหม่  และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย พบว่า มาตรการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ให้มีการปฏิบัติงาน  
ณ ที่พักได้นั้น ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมศุลกากร ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้  
จึงมุ่งประเด็นศึกษากระบวนการ ปัญหาและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาแนวทางกระบวนการ รูปแบบ และวิธีการประยุกต์ใช้
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรกรมศุลกากรในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนถึงการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนา
กระบวนการ รูปแบบ และวิธีการในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็น  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมศุลกากรต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยครั้ งนี้ ได้ศึกษา เรื่ อง  การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาขอ งเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมศุลกากร เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 วิธีการวิจัย 
 ในการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร กรมศุลกากร ผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ที่ เกี่ยวข้องกับ  
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่ด้วยตนเอง เพ่ือสัมภาษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured 
Interview or Formal Interview) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร กรมศุลกากร ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราวที่ปฏิบัติงานภายในกรมศุลกากร ส่วนกลาง 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะประชากรที่ต้องการศึกษา 
จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยพิจารณาคุณสมบัติจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานภายในกรมศุลกากร จ านวน 10 คน ดังนี้ ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าฝ่าย จ านวน 1 คน , 
ข้าราชการระดับช านาญการ จ านวน 1 คน, ข้าราชการระดับปฏิบัติการ จ านวน 1 คน, ข้าราชการ
ระดับช านาญงาน จ านวน 3 คน, ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน, พนักงานราชการ จ านวน 1 คน และ
ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 2 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร กรมศุลกากร ผู้วิจัยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
(Structured Interview or Formal Interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มี
ค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย
ได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์  
ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร กรมศุลกากร ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
  1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ 
ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถาม  
ในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร กรมศุลกากร เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกเป็นประเด็นแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่แยกเป็นประเด็นแต่ละประเด็น เปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างของ 
แต่ละผู้ให้สัมภาษณ์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย  
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงความเก่ียวข้องของข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูล 
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 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย 
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมศุลกากร  
โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้ งนี้ ได้ศึกษาเรื่ อง การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมศุลกากร ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. กระบวนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กรมศุลกากร 
 จากการวิจัยพบว่า  กระบวนการประยุ กต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมศุลกากร มีดังนี้ 
 1) บุคลากรต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างเต็มก าลัง ใช้ประสบการณ์ที่มีเพ่ิมพูนความช านาญในการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด รู้คุณค่า ไม่ใช้ไปอย่างสิ้นเปลือง 
 2) บุคลากรต้องมีการจัดสรรงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมตามระดับความยาก  
ความง่ายของงานที่ได้รับมอบหมายแต่ละชิ้น รวมถึงการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
โดยไม่น าเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมาปะปนกัน 
 3) บุคลากรต้องมีหลักธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเป็นธรรม โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ 
ไม่รับสินบน ไม่คดโกง และไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น 

 2. ผลที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรมศุลกากร 
 จากการวิจัยพบว่า ผลที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมศุลกากร มีดังนี้ 
 1) บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร มีคุณภาพ มีความละเอียด รอบรู้ 
รอบคอบ อดทน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  
รู้คุณค่า ไม่ใช้ไปอย่างสิ้นเปลือง 
 2) บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมาย มีคุณภาพ รวดเร็ว เสร็จทันก าหนดเวลา  
ตามท่ีผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 
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 3) บุคลากรมีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต  
มีความโปร่ ง ใส  มี จิ ตส านึ กที่ ดี ต่ อตนเองและองค์กร  มี จิ ต ใจ เ อ้ืออาทร ประนีประนอม  
โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

 3 .  ปัญหา และอุปสรรคในการประยุกต์ ใช้หลั กปรั ชญาของ เศรษฐกิจพอเ พียง 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมศุลกากร 
 จากการวิจัยพบว่า ปัญหา และอุปสรรคในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมศุลกากร มีดังนี้ 
 1) ปัญหาด้านบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ปัญหาด้านการประสานงานระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง ที่มีความคลาดเคลื่อน และ 
มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ต่างคน ต่างความคิด ต่างมุมมอง 

 4. แนวทางพัฒนากระบวนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
กรมศุลกากร 
 จากการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนากระบวนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรกรมศุลกากร มีดังนี้ 
 1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักถึงความส าคัญในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในทุกระดับ  มี ความรู้ ความเข้ า ใจ  และสามารถน ามาประยุ กต์ ใช้ ในการปฏิบัติ ง านได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนความรู้ โดยมีการจัดกิจกรรม และการจัดอบรม  
ซึ่งมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับ  
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง 

 อภิปรายผล 

 กระบวนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน จะต้องเน้นเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  
ใช้ประสบการณ์ที่มีเพ่ิมพูนความช านาญในการปฏิบัติงาน ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รู้คุณค่า  
ไม่ใช้ไปอย่างสิ้นเปลือง รวมถึงการจัดสรรงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมตามระดับความยาก 
ความง่ายของงานที่ได้รับมอบหมายแต่ละชิ้น รวมถึงการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
โดยไม่น าเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมาปะปนกัน อีกทั้งยังต้องมีหลักธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
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ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ไม่รับสินบน ไม่คดโกง และไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2562) ได้สรุปว่า งาน หมายถึง การที่บุคคลในองค์การมีหน้าที่  
ความรับผิดชอบและต าแหน่งที่แตกต่างกัน รวมถึงบุคคลที่ท างานจะรับรู้และให้ความหมายของงาน
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การท างานของแต่ละคนย่อมต้องมีเป้าหมายด้วย แต่อย่างไรก็ตาม 
แม้การท างานเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ แต่มิใช่เป็นทั้งหมดในชีวิตมนุษย์ มนุษย์จึงต้อง
ท าความเข้าใจในชีวิตการท างานว่า นอกจากการท างานต้องค านึงถึงการพักผ่อน การเข้าสังคม และ
การนอนหลับอย่างเพียงพอ การมุ่งท าแต่งานโดยไม่ค านึงถึงกิจกรรมอ่ืน ในที่สุดก็จะเป็นภัยต่อตนเอง 
ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือด้านจิตใจ แต่หากมนุษย์ไม่ท างานเลยหรือไม่สนใจท างานเท่าที่ควร  
ก็จะเป็นเพียงคนที่สังคมมองว่าไร้ค่า ดังนั้น มนุษย์ที่ต้องการความส าเร็จในชีวิต จึงต้องรู้จักการแบ่ง
เวลาในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม ทั้งการท างาน การเข้าสังคม การพักผ่อน รวมถึงการพัฒนา
ทักษะความสามารถและประสบการณ์ไปพร้อมกันด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อดุลย์  
อารีวัฒนะ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปว่า พนักงาน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้  1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) การมีภูมิคุ้มกัน  
4) การพ่ึงตนเอง 5) การเสริมสร้างคุณภาพคนให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กัน 6) การรวมกลุ่ม 
7) การสร้างเครือข่าย 8) ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพนักงานในองค์กรรู้จักประมาณตน 
พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่  ยึดมั่นทางสายกลาง พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
ให้กับเพ่ือนร่วมงาน มีความขยันหมั่นเพียร รวมถึงใช้ วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดเท่าที่จ าเป็น  
การปฏิบัติงาน การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล ยึดหลักกฎ ระเบียบ กฎหมาย สังคม 
ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถ มีความรอบคอบและ
ระมัดระวัง ยึดหลักคุณภาพและคุณธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติงาน มีการประพฤติและปฏิบัติตนเป็น
คนดีขององค์กร เสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม อีกทั้งมีทัศนคติ ค่านิยมที่ดี ร่วมกันพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ และพัฒนา 
ขีดความสามารถอยู่ตลอดเวลาด้วย อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา มลิชัย (2556)  
ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุขและ
ความส าเร็จในการท างานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสายงานรองผู้ว่าการบริหาร 
ผลการวิจัยสรุปว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 1) ด้านความพอประมาณ คือ ใช้ชีวิตโดยการไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  
การด ารงชีวิตให้เหมาะสมตามฐานะและใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและคุ้มค่า 2) ด้าน  
ความมีเหตุผล คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตต้องอยู่บนหลักการพ่ึงตนเอง และการรักษาวัฒนธรรมที่ดี
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งาม 3) ด้านภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของ
ชีวิต 4) ด้านความรู้ คือ การรับรู้ข่าวสารมีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต รวมถึงมีความรอบคอบ  
ในการน าวิชาการด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง 5) ด้านคุณธรรม คือ  
มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทนและมีความเพียรเป็นหลักในการด าเนินชีวิต รวมถึงคนเก่งควรเป็น  
ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความตระหนักในคุณธรรมด้วย ในส่วนความคิดเห็นต่อความสุขและ
ความส าเร็จในการท างาน จ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 1) ด้านการเงิน คือ การมีความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า และส่งผลให้การปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 
2) ด้านลูกค้า คือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ และสามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่าง
ครบถ้วน 3) ด้านกระบวนการภายใน คือ งานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและ
มาตรฐานที่ก าหนด รวมถึงการจัดแบ่งเวลาที่ใช้ในการท างานอย่างเหมาะสม 4) ด้านการเรียนรู้และ
การพัฒนา คือ การจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากร มีการจัดเทคโนโลยีที่ช่วยเสริม
ความสะดวกในการท างาน รวมถึงการพัฒนาเทคนิคการท างานให้สามารถท างานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
อีกทั้งในส่วนของปัญหาและอุปสรรค คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่มากนัก 
และอาจมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน จึงส่งผลต่อการท างานของบุคลากร 

 ผลที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน คือ 
บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความละเอียด รอบรู้ รอบคอบ อดทน ซึ่งส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รู้คุณค่า ไม่ใช้ไปอย่าง
สิ้นเปลือง รวมถึงมีการปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมาย มีคุณภาพ รวดเร็ว เสร็จทันก าหนดเวลา 
ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายงานให้ปฏิบัติ และที่ส าคัญมีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส มีจิตส านึกที่ดีต่อตนเองและองค์กร มีจิตใจเอ้ืออาทร 
ประนีประนอม โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ส่งผลท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน และ
มีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงเพ็ญ คุณภัทรสกุล 
(2558) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตที่มี
ต่อความสุขในการท างาน คุณภาพชีวิตการท างานและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทบาธรูม ดีไซน์ จ ากัด ผลการวิจัยสรุปว่า การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในการด าเนินชีวิตด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี รวมถึงด้านเงื่อนไข
ความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม มีอิทธิพลทางบวกต่อความสุขในการท างาน และคุณภาพชีวิตการท างาน 
โดยความสุขในการท างานมี อิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพชีวิตการท างาน และประสิทธิผล  
ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งคุณภาพชีวิตการท างานก็มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรี ชัยลิมปมนตรี (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันและการท างานของบริษัทแห่งหนึ่ง ผลการวิจัยสรุปว่า การน า
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และการท างานของพนักงาน
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ งมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ ง 5 ด้าน 
ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไข
คุณธรรม โดยสามารถน ามาแจกแจงเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ พนักงานมีการตัดสินใจเรื่องงานและ  
การด าเนินชีวิตอย่างรอบคอบ มีการหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือก่อนตัดสินใจเรื่องส าคัญ 
สามารถแนะน าหรือให้ค าปรึกษาแก่บุคคลอ่ืน การติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาเพ่ือให้รู้เท่าทัน  
การเปลี่ยนแปลงของโลก การน าความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาใช้ในการวางแผนการ
ด าเนินชีวิตและการท างาน มีการศึกษาเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นประโยชน์ในการท างาน รวมถึง 
มีความเชื่อว่าคนเก่งต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วย โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการด าเนินชีวิตและ
การท างาน พร้อมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นและรับผิดชอบในทุกการกระท าต่าง ๆ ของตนเอง 

 ปัญหา และอุปสรรคในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน 
คือ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประสานงานระหว่างบุคลากร  
ด้วยกันเอง ที่มีความคลาดเคลื่อน และมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ต่างคน ต่างความคิด ต่างมุมมอง 
ส่งผลท าให้การปฏิบัติงานที่ไม่ราบรื่น งานมีปัญหา มีจุดผิดพลาดต่าง ๆ มากมาย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วราภรณ์ ปันสุรัตน์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน  
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงาน เทศบาลต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ผลการวิจัย
สรุปว่า ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
พนักงาน คือ ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน การสื่อสารจึงเกิดความคลาดเคลื่อน การปฏิบัติงานจึงปัญหา
ต่าง ๆ ตามมา รวมถึงการขาดความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานที่เป็นอีกปัจจัยของการปฏิบัติงาน 
ที่ไม่ราบรื่น ในส่วนของการปฏิบัติงานของพนักงานเองก็ยังไม่มีการวางแผนที่ดีนัก เนื่องจาก  
ในบางครั้งเม่ือมีงานอ่ืนเข้ามาแทรก ส่งผลให้ไม่มีเวลาจัดล าดับความส าคัญในการท างานจนก่อให้เกิด
ปัญหา อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ ชัยชะนะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร กรณีศึกษา โครงการพัฒนา
พ้ืนที่ต าบลเหล่ากอหก อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ผลการวิจัยสรุปว่า การขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของราษฎรที่ไม่สามารถประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตได้ จนท าให้ไม่เกิดการน าไปใช้อย่างต่อเนื่องหรือไม่น าไปใช้เลย รวมถึง
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนั้นมีจ านวนน้อย จนอาจจะดูแลราษฎรให้ค าปรึกษา แนะน า
แนวทางในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่ทั่วถึง อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
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ในพ้ืนที่ รวมถึงการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และราษฎร ที่มีความคลาดเคลื่อน มีความเข้ าใจ 
ที่ไม่ตรงกัน จนไม่สามารถด าเนินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก 

 แนวทางพัฒนากระบวนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน 
คือ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักถึงความส าคัญในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนความรู้ โดยมีการจัดกิจกรรม 
และการจัดอบรม ซึ่งมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร
เกี่ยวกับการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติ งานอย่างทั่ วถึง  
จึงจะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน บุคลากรสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ได้สรุปว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง
เริ่มต้นสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นในการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลก่อน โดยตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของตนในการเป็นผู้ให้บริการแก่สังคม และร่วมเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอยู่
ร่วมกันของคนในสังคม และอยู่ร่วมกับระบบนิเวศได้อย่างสมดุล มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต มีสติยั้งคิด ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่บนพ้ืนฐานของ
ความมีเหตุมีผล พอประมาณกับศักยภาพและสถานภาพของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์ และ
หมั่นเสริมสร้างความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพ่ือจะได้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี นอกจากนี้  
การเตรียมนโยบาย แผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเน้นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้เกิดขึ้น
พร้อม ๆ กับการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยมุ่งให้ประชาชนหรือชุมชน สามารถพ่ึงพาตนเอง
และเป็นที่พ่ึงของสังคมหรือประเทศชาติได้ในที่สุด ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ควรสั่งการหรือชี้น า
ประชาชนหรือชุมชนมากเกินไป แต่ควรสนับสนุนให้ประชาชนหรือชุมชนสามารถช่วยตนเอง ก าหนด
ทิศทางการพัฒนาหรือแผนงาน กิจกรรมที่ยืนอยู่บนขาตนเอง พ่ึงพาตนเองได้ แล้วให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาช่วยสนับสนุนให้แผนงาน กิจกรรมนี้เป็นจริงขึ้นมา ตามหลักการพัฒนา “ช่วยเหลือประชาชนหรือ
ชุมชน เพ่ือให้สามารถช่วยตัวเองได้” อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ ชัยชะนะ (2560) 
ได้ศึกษาเรื่อง การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร 
กรณีศึกษา โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต าบลเหล่ากอหก อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ผลการวิจัยสรุปว่า  
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อท าให้ราษฎรสามารถประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในการด าเนินชีวิตได้ 
และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และศึกษากรณีตัวอย่างจากชุมชนและเครือข่ายต่าง ๆ  
ที่ประสบผลส าเร็จ เพ่ือน ามาต่อยอดในใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร และยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานที่ดีของเจ้าหน้าที่อีกด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักถึงความส าคัญในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในทุกระดับ โดยมุ่งเน้นเรื่องจิตส านึกที่ดีที่มีต่อตนเอง องค์กร และสังคม เป็นอันดับแรก บุคลากรควร
ยึดหลักในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง แม่นย า ตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก า หนดไว้ 
อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และบูรณาการ โดยใช้วิธีการปฏิบัติงานในรูปแบบของการมีส่วนร่วม 
รวมถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน องค์กร และสังคมโดยรวมยังส่งผลให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีผู้ใดคอยเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนอีกด้วย 
 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ โดยใช้สติปัญญาในการตัดสินใจต่าง ๆ อย่างรอบรู้ รอบคอบ และ 
มีเหตุผลในการน าความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นมาใช้ปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอนและระมัดระวัง รวมถึง  
หลักส าคัญที่บุคลากรพึงมี คือ คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียรพยายาม ความมานะอดทน 
และใช้สติปัญญาอย่างชาญฉลาดในการปฏิบัติงานด้วยทางสายกลาง 
 3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนความรู้ โดยการจัดกิจกรรม และ 
การจัดอบรม ซึ่งมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง 
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