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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราวของกรมสรรพสามิตจ านวน 254 คน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ประการ 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตการท างานกับแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 3) เพ่ือศึกษาปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
การท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย สถิติ t-test และ F-test และสถิติไค-สแควร์  
(Chi-Square Test) ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านผลตอบแทน 
ที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสิ ่งแวดล้อมที ่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านโอกาสและการพัฒนา
ความสามารถ ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคมของหน่วยงาน  
ด้านประชาธิปไตยในองคการ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านการค านึงถึงผลประโยชน 
และความรับผิดชอบต่อสังคมหน่วยงาน ซึ่งค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานใน 
ระดับมาก และพบว่า สถานภาพส่วนบุคคลที่มี เพศ รายได้ และสถานภาพการท างานแตกต่างกันจะมี
ความคิดเห็นต่อการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างานแตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานที่ไม่แตกต่างกัน  
  
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตการท างาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรมสรรพสามิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            *บทความนี้เรียบเรียงมาจากการค้นคว้าอิสระเรื่องคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
ที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
            **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ เพ่ือตอบสนองให้ทันกับ
ความต้องการของลูกค้าที่เพ่ิมขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการด าเนินธุรกิจปัจจุบันและอนาคต 
จึงมีความท้าทายและต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทใหม่ของโลก มนุษย์จึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า
และมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แล้วถ้าอยากให้มนุษย์สร้างสรรค์ผลงาน
ออกมาได้ดีนั้นก็ต้องให้ความส าคัญกับความสุขในการท างานด้วยเช่นกัน เพราะมนุษย์ที่ท างานอย่างมี
ความสุขจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานได้ เป็นอย่างดี  การสร้างความสุขในการท างาน 
จึงจ าเป็นส าหรับคนท างานในยุคปัจจุบันอย่างมากตามแนวคิดของ เดช อุณหะจิรังรักษ์ (2563, หน้า 58) 
ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ท างานได้อย่างมีความสุขนั่นก็คือ การน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการท างานในยุคโลกาภิวัตน์  
 คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท างานใน
ปัจจุบัน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้อง 
เข้าสู่ระบบการท างาน ต้องท างานเพ่ือให้ชีวิตด ารงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานเมื่อคนต้อง
ท างานในที่ท างานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม ท าให้เกิดความสุขทั้ง ร่างกายและจิตใจ 
มีความรู้สึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางสังคม 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2563, หน้า 70-73) กล่าวว่า ในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน  
ก็คือการได้ใช้ก าลังกายและก าลังสมองปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร และย่อมได้รับความสุขจากการท างาน 
ในการปฏิบัติงานนั้นๆ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี (2562, หน้า 310) สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ได้สรุปองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ไว้ 4 ด้าน คือ 1. สุขภาวะทางกายภาพ 2. สุขภาวะ
ทางอารมณ์ 3. สุขภาวะทางสังคม 4. สุขภาวะทางจิตวิญญาณ คุณภาพชีวิตการท างานท าให้เกิด 
ความรู้สึกทีด่ีต่อตนเอง ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน และท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร นอกจากนี้ยังช่วย
ส่งเสริมในเรื่องสุขภาพจิต ช่วยให้เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร 
และยังช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ และส่งผลให้ได้การปฏิบัติงานที่ดีทั้งคุณภาพ 
และปริมาณ 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพัฒนาแบบก้าวหน้าทีละน้อยและก้าวหน้าอย่างมั่นคง
เป็นความก้าวหน้าที่สร้างคุณประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นภายในหมู่บ้านจนสามารถ
พัฒนาเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่อาจมองข้ามคุณภาพชีวิต
การท างานของสมาชิกในหมู่บ้านได้คุณภาพชีวิตการท างานถือเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ได้รับความสนใจ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง Greenberg and Baron (1995, อ้างถึงใน วาริณี โพธิราช, 
2558, หน้า 26) ในการสร้างคุณภาพชีวิตการท างานมิใช่เรื่องที่ยากเกินความสามารถ หากจะต้องเป็น
เรื่องความพร้อมของทุกฝ่ายทั้งสมาชิกในหมู่บ้านและหน่วยงานภายนอกที่พร้อมจะหันหน้าเข้าหากัน 
เพ่ือคิดหาแนวทางน าไปสู่เป้าหมายของหมู่บ้าน โดยทั้งสองฝ่ายต่างมีข้อตกลงร่วมกัน เมื่อสร้างคุณภาพชีวิต
การท างานที่ดีเกิดขึ้นแล้วจะท าให้สมาชิกในหมู่บ้านเกิดความสุขในการท างาน  
 กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจในการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตเพ่ือเป็นรายได้ให้แก่ภาครัฐ จากสินค้าและบริการที่มีเหตุผลตามความจ าเป็นเฉพาะอย่าง  
เช่น บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี มีลักษณะฟุ่มเฟือย และสินค้าและ
บริการที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ เป็นต้น รวมถึงด าเนินการตรวจสอบ ป้องกัน
และปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต  
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามเป้าหมายกระทรวงการคลังก าหนดไว้  
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นับได้ว่าเป็นปีที่มีความท้าทายต่อภารกิจการจัดเก็บภาษีเป็นอย่าง
มาก อันเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
กรมสรรพสามิตในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารการจัดเก็บรายได้ให้แก่รัฐบาล 
เพ่ือใช้ในการบริหารประเทศ เพ่ือให้มีมาตรฐาน ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้น 
กรมสรรพสามิตได้ตอบสนองนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยการด าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบวิสาหกิจ 
ในแหล่งชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นการกระจายรายได้ ทั้งยังช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวช่วงปลายปี 2562 ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง 
 อนึ่งนอกจากภารกิจด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีแล้ว การปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การรักษาสุขภาพของประชาชนยังเป็นภารกิจหลักของกรมสรรพสามิตในการรักษาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในสังคม โดยใช้มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ประชาชนลดการบริโภคสินค้าที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ และปรับปรุงระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยปรับโครงสร้างการจัดเก็บ
ภาษีรถจักรยานยนต์ตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) ปรับลดอัตราภาษีรถยนต์กระบะ
ที่มีอัตราการปล่อยฝุ่นละออง (PM) ไม่เกิน 0.005 กรัมต่อกิโลเมตร และก าหนดอัตราภาษีน้ ามันไบโอดีเซล
เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยจากการบริหารงานข้างต้นส่งผล
ให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมสรรพสมิตจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดเก็บภาษี
ได้จ านวนทั้งสิ้น 585,407.29 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน (580,448.33 ล้านบาท) กรมสรรพสามิตได้รับมอบหมาย
เป้าหมายการจัดเก็บรายได้ จ านวน 642,600 ล้านบาท จะเป็นความท้าทายต่อการบริหารงานเพ่ือให้
สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดต่อไป (รายงานประจ าปีกรมสรรพสามิต, 2562, หน้า 4)  
 ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของกรมสรรพสามิต ให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ควรมีการ
ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีที่สอดคล้องแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกต าแหน่งมีจิตส านึกและจริยธรรมน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล “เป็นคนดีศรีสรรพสามิต 
ทุกต าแหน่ง” ท าให้ผู้รับบริการ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปมีความเชื่อถือ
ไว้วางใจ และมีความมั่นใจศรัทธาต่อการด าเนินงานของกรมสรรพสามิตสภาพแวดล้อมละบรรยากาศในสถานที่
ท างานต้องมีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานจึงเกิดความรู้สึกที่ดีกับงานที่ท า มีความ
มั่นคง ก่อให้เกิดความสุข โดยจะส่งผลดีทั้งตัวบุคคลและองค์การและนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในเรื่อง
สุขภาพจิต ช่วยให้เจริญก้าวหน้ามีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของหน่วยงาน และยังช่วยในเรื่อง
การลดปัญหาลาออก ลดการขาดงาน และการบริการที่ดี ส่งเสริมให้การเก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึน  
 จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้น ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานของบุลากรกรมสรรพสามิตที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตการท างานกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3) เพ่ือศึกษาปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรกรมสรรพสามิต 
  

สมมติฐานการวิจัย 
 1. สถานภาพส่วนบุคคลของบุคลากรกรมสรรพสามิตที่แตกต่างกันจะมีการน าแนวคิดปรัชญา
พอเพียงมาใช้ในการท างานแตกต่างกัน 
 2. คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิตมีความสัมพันธ์กับแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปในทางบวก 
 

แนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย 
 1. แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
 คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) หมายถึง ลักษณะสภาพชีวิตที่ดีมีความสุขทั้ง
ร่างกายและจิตใจของบุคคล ในขณะท างานและมีสัมพันธภาพที่สอดคล้องผสมผสานกันระหว่างงานกับ
ชีวิต ส่งผลให้บุคคลมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการจะวัดว่า
บุคคลจะมีคุณภาพชีวิตการท างานหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการท างานที่
ครอบคลุมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้วิจัยจึงเลือกแนวคิดของ Walton (อ้างถึงใน  
วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2562, หน้า 307) อธิบายว่า คุณลักษณะส าคัญคุณภาพชีวิตการท างานในหนังสือ Criteria 
for Quality of Working life มี 8 ประการ ได้แก ่
    1. การได้รับคา่ตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair 
Compensation) คือ ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการท างาน จะต้องมีความเพียงพอและมีความยุติธรรม
ส าหรับใช้ในการด ารงชีวิตที่สมเหตุสมผลในสังคมนั้นๆ 
    2. สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy 
Working Condition) ผู้ปฏิบัติงานควรที่จะปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งต่อร่างกายและจิตไจ 
เหมาะส าหรับการท างานที่ดี 
    3. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน (Security and Growth) ให้ความสนใจในการให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการศึกษา และพัฒนาเพิ่มความสามารถในการท างานของเขา 
    4. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล (Development of Human Capacities) คือ 
โอกาสในการพฒันาและการใช้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
    5. การบูรณาการหรือการท างานร่วมกัน (Social Integration) คือ การที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิาน 
มีความรู้สึกว่าตนองมีคุณคา่ ได้รับความรว่มมือและเพ่ือนให้การยอมรับ มีความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ
ต่องานที่ตนเองได้ท าอยู่ 
    6. ความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร (Constitutionalism) คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิเสรีภาพ 
สามารถแสดงออกในทางความคิด และปกป้องสิทธิของตนเองได้ตามระเบียบวัฒนธรรมของหน่วยงาน
นั้นๆ 
    7. ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการท างาน (Total Life Space) คือ จะต้องจัดสรร
เวลาชีวิตความเป็นส่วนตัวกับการท างานให้เกิดความสมดุล 
    8. ประเภทของงานเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social Relevance) คือ การที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 



5 
 

มีความรู้สึกว่ากิจกรรมหรืองานที่ท านั้น เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เดช อุณหะจิรังรักษ์ (2563, หน้า 42-47) อธิบายไว้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญา 
ที่ยึดแนวทางสายกลางภายใต้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ  
 1. ความพอประมาณ คือ การด าเนินงานที่เหมาะสมทั้งในเรื่องของขนาดที่ไม่เคยหรือใหญ่เกินไป  
แต่ต้องสอดคล้องกับอัตภาพ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของพ้ืนถิ่น ภายใต้จังหวะเวลาที่เหมาะสม ไม่ช้าเกินไป 
ไม่เร็วเกินไป มีการด าเนินงานเป็นขั้นตอน โดยไม่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อ่ืน 
 2. หลักมีเหตุผล คือ หลักที่ใช้ในการพิจารณาด าเนินการใดๆ โดยค านึงถึงเหตุและปัจจัย
แวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีเหตุมีผล ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรมและจริยธรรม 
ที่ดีงาม ตัดสินใจด้วยความรอบคอบ ไร้อคติ ซึ่งจะท าให้การด าเนินการใดๆ ถูกต้องดีงามเกิดประโยชน์และ
ความสุขทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน 
 3. การมีภูมิคุ้มกัน คือ การตรียมความพร้อมให้เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร 
เพ่ือมิให้เกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  
การสร้างภูมิคุ้มกันนั้นมีลักษณะเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการจัดการกับเหตุภายใน เช่น การไม่ใช้จ่าย
หรือก่อหนี้ที่ไม่เป็นประโยชน์กับตนเอง เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักพอประมาณ และหลักมีเหตุผล 
 4. เงือ่นไขความรู้ คือ ต้องรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน รวมถึงความรอบคอบที่
จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติ ได้อย่างกระจ่าง
ชัดถูกต้องตามเหตุ ตามผลและตามจริง 
 5. เงื่อนไขคุณธรรม คือ เครื่องอาศัยของการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปอย่างดีงามประกอบด้วยความ
ชื่อสัตย์สุจริต ต่อผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีเจตนาบริสุทธิ์ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความอดทน  
มีความเพียร ท าให้การด าเนินงานรุดหน้าเรื่อยไปจนประสบความส าเร็จ 
 สรุปได้ว่า แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่มีความส าคัญในการผลักดันให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะพยายามกระท าในสิ่งที่ดีให้กับหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน 
และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงอยู่เป็นผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อไป เพ่ือท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่ความมีประสิทธิผลของหน่วยงาน คุณลักษณะดังกล่าว อันประกอบด้วยหลัก 
3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ หลักพอประมาณ หลักมีเหตุผล หลักมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม มาเป็นแนวทางในการศึกษา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ (Surveyresearch) 
โดยผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล 
 2. การวิจยัเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
สถิติตัวเลข วารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ ์ข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่รวมทั้งได้สืบค้นจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(internet) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (Population) คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวของกรมสรรพสามิต 
จ านวน 700 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ) คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวของกรมสรรพสามิต 
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random  sampling) จ านวน 254 คน ด้วยการค านวณโดยใช้สูตร Taro 
Yamane (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ,์ 2563, หน้า 23) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อน 
(e) 0.05 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจากการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสาร แนวคิดทฤษฎ ีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ สถานภาพในการท างาน และประสบการณ์ในการท างาน  
 ส่วนที ่2 ค าถามเกี่ยวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยไดท้ าการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
(Reliability) ดังนี้ 
 ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรที่มี
โครงสร้างและลักษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่มที่ต้องการศึกษา จ านวน 30 ชุด โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ในการหาค่าความเชื่อมั่น ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใช้เกณฑ์
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha oefficient) ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป แสดงว่าเชื่อถือได้ค่อนข้างสูง (Cronbach, 1970)  
จากการทดลองใช้และได้การวิเคราะห์ค่า Alpha ทั้งชุดเท่ากับ 0.916 แสดงว่า แบบสอบถามที่ท าการทดสอบ
มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับได้ สามารถน าไปใช้ได้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) แจกให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวกรมสรรพสามิต จ านวน 
254 คน ตอบแบบสอบถาม ภายหลังจากได้รับแบบสอบถามคืนครบทุกชุดแล้วผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลทั้ง 4 ตอนในแบบสอบถาม และน าไปวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับจากการประเมินทั้งหมดและด าเนินการดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
จากนั้นน าแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) ในแต่ละข้อของแบบสอบถาม 
 2. การประมวลผลจากข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
SPSS (Satatistical pakge for the social sciences) เพ่ือที่จะน าผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมมาวิเคราะห์ 
อธิบายนัยส าคัญของตัวแปรเพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน 
 3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน  
 

สรุปผลการวิจัย 
 คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิตที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถสรุปผลการวิจัยไดด้ังนี้ 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
 ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิต เมื่อพิจารณา 
รายข้อพบว่า 
 1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 254 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 74.80 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 
21-40 ปี จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 66.54 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 60.24 รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 10,001- 20,000 บาท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 58.27 สถานภาพในการท างานของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 44.88 และผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในการท างาน 1-10 ปี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 57.87 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ใน 8 ด้าน
โดยรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
กรมสรรพสามิต พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิตอยู่ในระดับมาก ดังนี้ 

2.1 ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดยภาพรวม ( =3.34, S.D. = 0.99) อยู่ใน 
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับจาก การได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ร่วมงานวิชาชีพอ่ืนที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน อยู่ในระดับมาก ( = 3.51, S.D.=0.92) ล าดับ
รองลงมาคือการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสถานภาพในการท างาน และปริมานงานที่รับผิดชอบ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.40, S.D. = 0.96) และล าดับสุดท้ายคือรู้สึกว่าตนเองได้รับเงินเดือนน้อยกว่าที่
ควรจะได้รับ อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.39, S.D. = 0.99)   

2.2 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย โดยภาพรวม ( =3.83, S.D. = 0.86) อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับจาก สถานที่ท างานมีความสะอาดปลอดโปร่ง และมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
เอ้ือเฟ้ือต่อการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.07, S.D.=0.78) ล าดับรองลงมาคืออุปกรณ์ส านักงานมี
ความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ( = 3.96, S.D. = 0.77) และล าดับสุดท้ายคือการจัดทางออก
ฉุกเฉินภายในอาคารมีเพียงพอส าหรับการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อยู่ในระดับมาก ( = 3.85, S.D. = 0.83)  

2.3 ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ โดยภาพรวม ( =3.55, S.D. = 0.87) อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับจาก มีโอกาสไดน้ าความรู้ ความสามารถของตัวเองมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มที่ อยู่ในระดับมาก (  = 3.82, S.D.=0.83) ล าดับรองลงมาคือ มีโอกาสในการพัฒนาความรู้
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ความสามารถในการท างานอยู่เสมอ เช่น ได้รับการสอน ชี้แนะวิธีการท างาน อยู่ในระดับมาก ( = 3.81, 
S.D. = 0.79) และล าดับสุดท้ายคือ ไดร้บัค าชมหรือรางวัลจากการท างานที่ประสบความส าเร็จ อยู่ในระดับ
มาก ( = 3.61, S.D. = 0.80)  

2.4 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน โดยภาพรวม ( = 3.53, S.D. = 0.90) อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับจาก หน่วยงานมีการสนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน อยู่ในระดับมาก ( = 3.74, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ การปฏิบัติงานของท าให้ท่านมีโอกาสประสบ
ความส าเรจ็ในชีวิตตามจุดมุ่งหมายทีต่ั้งไว้ อยู่ในระดับมาก ( = 3.54, S.D. = 0.92) และล าดับสุดท้าย
คือ หน่วยงานมีการสับเปลี่ยน โยกย้ายต าแหน่งหน้าที่ที่ เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล อยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.47, S.D. = 0.89)  

2.5 ด้านการบูรณาการทางสังคมของหน่วยงาน โดยภาพรวม ( = 3.69, S.D. = 0.82) อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับจาก เมื่อเกิดปัญหาสามารถขอค าปรึกษาจากหัวหน้า หรือเพ่ือน
รว่มงานไดเ้สมอ อยู่ในระดับมาก ( = 4.06, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ ในหน่วยงานมีการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้พนักงานได้มโีอกาสท าร่วมกัน อยู่ในระดับมาก ( = 4.02, S.D. = 0.70) และล าดับสุดท้าย
คือ หน่วยงานของท่านทุกระดับงานมีความสัมพันธ์กันดี อยู่ในระดับมาก ( = 3.85, S.D. = 0.73)  

2.6 ด้านประชาธิปไตยในองคการ โดยภาพรวม ( = 3.47, S.D. = 0.93) อยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับจาก มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นด้านการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร 
/หัวหน้างาน อยู่ในระดับมาก ( = 3.71, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ ทุกคนในที่ท างานของท่านจะได้รับ
ความเสมอภาคในเรื่องกฎระเบียบและการประเมินผลงาน อยู่ในระดับมาก ( = 3.62, S.D. = 0.85) 
และล าดับสุดท้ายคือ สามารถปฏิเสธงานที่ไม่ตรงกับความสามารถและอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
ตนเอง อยู่ในระดับมาก ( = 3.61, S.D. = 0.98)  

2.7 ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว โดยภาพรวม ( = 3.73, S.D. = 0.84) อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับจาก มีเวลาว่างเพียงพอหลังเลิกงานวันหยุด เพ่ือให้กับ
ครอบครัว ตนเองและเพ่ือนๆ อยู่ในระดับมาก ( = 3.96, S.D. = 0.83) รองลงมาคือ สามารถวางแผน
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตไว้ล่วงหน้าได้ ( = 3.83, S.D. = 0.77) และล าดับสุดท้ายคือ มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ
และมีเวลาในการดูแล สุขภาพตนเองได้ ( = 3.83 S.D. = 0.80)  

2.8 ด้านการค านึงถึงผลประโยชนและความรับผิดชอบต่อสังคมหน่วยงาน โดยภาพรวม 
( = 4.07, S.D. = 0.68) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับจาก มีความภูมิใจในอาชีพและ
หน่วยงานของตนเอง อยู่ในระดับมาก ( = 4.20, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ องค์กรของท่านให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่นในการท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์เสมอ อยู่ในระดับมาก ( = 4.11, S.D. = 0.63) 
และล าดับสุดท้ายคือ มีการรณรงค์ให้บุคคลากรในหน่วยงานตระหนักในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
สังคม เช่น การประหยัดพลังงาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.07, S.D. = 0.65) 

แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของกรมสรรพสามิตมีคุณภาพชีวิตการท างานเกี่ยวกับผลตอบแทนที่
เพียงพอและเป็นธรรมที่เพ่ิมข้ึน จะมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีข้ึนด้วย  
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตการท างานกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก (  =4.03, S.D.= 0.70) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าดังนี้ 
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 1. ด้านหลักพอประมาณ โดยภาพรวม ( = 3.91, S.D. = 0.83) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อเรียงล าดับจาก ความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ อยู่ในระดับมาก ( = 3.98, S.D. = 0.78) รองลงมา
คือ การไม่ใช้จ่ายเกินความจ าเป็น อยู่ในระดับมาก ( = 3.88, S.D. = 0.83) และล าดับสุดท้ายคือ การ
ไม่หลงใหลไปตามกระแสวัตถุนิยม อยู่ในระดับมาก ( = 3.86, S.D. = 0.87)  
 2. ด้านหลักมีเหตุผล โดยภาพรวม ( = 4.04, S.D. = 0.69) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
รายข้อเรียงล าดับจาก การพิจารณาถึงผลของการกระท าของตนเองที่อาจก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อ
ตนเองและผู้อื่นในสังคมอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก ( = 4.06, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ การใช้สติปัญญาก ากับ
ควบคุมตนเองให้มีความตื่นตัวและรู้ตัวตลอดเวลาว่าก าลังคิดและท าอะไร อยู่ในระดับมาก ( = 4.05, 
S.D. = 0.65) และล าดับสุดท้ายคือ หลักการตัดสินใจในการด ารงชีวิตอย่างเป็นขั้นตอนตามล าดับ อยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.01, S.D. = 0.70)  
 3. ด้านหลักมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยภาพรวม ( = 4.03, S.D. = 0.69) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
รายข้อเรียงล าดับจาก การกระท าการงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจ และเพียรพยายามอย่างเข้มแข็ง อยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.10, S.D. = 0.66) รองลงมาคือ การใช้ข้อมูลจากปัญหาในอดีตมาเป็นข้อมูลในการ
แก้ปัญหาและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับมาก ( = 4.01, S.D. = 0.73) และล าดับ
สุดท้ายคือ การวางแผนล่วงหน้าเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อยู่ในระดับมาก 
( = 3.98, S.D. = 0.70)  
 4. ด้านความรู้ โดยภาพรวม ( = 4.07, S.D. = 0.65) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
เรียงล าดับจาก การใช้ความรู้อย่างรอบด้านเพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้องในการด ารงชีวิต อยู่ในระดับมาก 
( = 4.08, S.D. = 0.65) รองลงมาคือ การตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบเสมอ อยู่ในระดับ
มาก ( = 4.07, S.D. = 0.64) และล าดับสุดท้ายคือ การแสวงหาข้อมูลรายละเอียดก่อนท าการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.06, S.D. = 0.67)  
 5. ด้านคุณธรรม โดยภาพรวม ( = 4.09, S.D. = 0.64) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
เรียงล าดับจาก การปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 
0.65) รองลงมาคือ การรู้จักเสียสละหรือลดความเห็นแก่ตัวด้วยการแบ่งปันตามก าลังทรัพย์และก าลัง
ปัญญา อยู่ในระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 0.65) และล าดับสุดท้ายคือ การสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมที่ส่งเสริมความดีให้กับหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 0.65)  
 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างานกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรกรม
สรรพสามิตมีความสัมพันธ์กันทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักพอประมาณ ด้านหลักมีเหตุผล ด้านหลักมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ด้านความรู้ และด้านคุณธรรม 
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
 จากการรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางที่สามารถน ามาแก้ไข
ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ดังนี้ 
 

 ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอส าหรับการใช้จ่ายตาม
ภาวะเศรษฐกิจการครองชีพในปัจจุบัน ควรมีการพัฒนาระบบการให้ค่าตอบแทนและแรงจูงใจที่ตรงกับ
ความสามารถและภาระงาน โดยสามารถแข่งขันกับภาคเอกชนที่มีพนักงานลาออกเพราะค่าตอบแทนในการ
ท างาน 
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 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย หน่วยงานให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน และเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home) หรือ
ก าหนดให้ปฏิบัติงานในสถานที่อ่ืนที่มีมาตรการสุขภาพและความปลอดภัย 
 ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวควร
น าความรู้ประสบการณ์ความสามารถของแต่ละคนคนมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และเข้ารับการ
อบรม ให้มีความรู้ความสามารถในการท างานอยู่เสมอ โดยจะเห็นว่า กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานที่มี
ภารกิจในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพ่ือน ารายได้ให้แก่ภาครัฐ ซึ่งต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้
ความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก 
 ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน หน่วยงานควรมีการสับเปลี่ยน โยกย้ายต าแหน่งหน้าที่ที่
เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน จัดสรรคนให้ตรงกับงาน และให้ตรงกับคน และเกิดความมั่นคง
และก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป และมีการสนับสนุนการได้รับการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น มี
โอกาสประสบความส าเร็จในชีวิตตามท่ีคาดหวังไว้ 
 ด้านการบูรณาการทางสังคมของหน่วยงาน เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการก าหนดให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
ตามความเหมาะสม หรือ การเหลื่อมเวลาท างาน หรือ การจัดระยะห่างของโต๊ะปฏิบัติงาน เพ่ือลดจ านวน
ผู้ปฏิบัติงาน และหลีกเลี่ยงปริมาณการเดินทางซึ่งเป็นมาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  
 ด้านประชาธิปไตยในองคการ การขาดความเสมอภาคในการท างานต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน รู้จักกัน สร้างความสัมพันธ์ต่อกันเพ่ือความเข้าใจและนับถือกันให้มากขึ้นด้วยการแบ่งปันโอกาส
ที่จะได้รับปัจจัยให้กันทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ไดค้ านึงถึงข้อแตกต่างใดๆ 
 ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ให้รางวัลกับตัวเองบ้างเมื่อท างานส าเร็จ ปฏิเสธ
งานที่นอกเหนือจากหน้าที่บ้าง เพราะมันอาจท าให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเกินความจ าเป็น หรือลามไปท าให้งาน
เสียหาย ไม่เก็บค าพูดจานินทาของคนอ่ืนมาใส่ใจมาก เพราะจะท าให้การท างานหมดสนุก และความรู้สึกไม่ดีกับ
สถานทีท่ างาน 
 ด้านการค านึงถึงผลประโยชนและความรับผิดชอบต่อสังคมหน่วยงาน ควรมีการรณรงค์ให้
บุคลากรในหน่วยงานตระหนักในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การประหยัดพลังงาน  
มีการท างานเป็นทีมเพ่ือช่วยเหลือ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนแนวคิด ในการท างานร่วมกัน มีความเข้าใจตัวเองและ
ผู้อ่ืน อย่างจริงใจ ทุ่มเทกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเชื่อมั่นในตนเอง เพ่ือน องค์กร และทุกสิ่งด้วย
ความไม่ประมาท 
 

การอภปิรายผล 
 

 การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิตที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานและจาการทดสอบสมมติฐาน สามารถอภิปรายสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 

สมมติฐานข้อที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของบุคลากรกรมสรรพสามิตท่ีแตกต่างกันจะมีการ  
น าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างานแตกต่างกัน 
 1. เพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่าไม่ส่งผลต่อการน าแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างานสอดคล้องกับงานวิจัยของปริศนา โลมากุล (2560, บทคัดย่อ) 
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ศึกษาเรื่อง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  
 2. อายุ พบว่า อายุที่ไม่แตกต่างกันมีการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่าส่งผลต่อการน าแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างาน 
 3. ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่ไม่แตกต่างกันมีการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการท างานไมแ่ตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่าส่งผลต่อ
การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างาน 
 4. รายได้ พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่าไม่ส่งผลต่อการน าแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างาน 
 5. สถานภาพในการท างาน พบว่า สถานภาพในการท างานที่แตกต่างกันมีการน าแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่าไม่
ส่งผลต่อการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างาน 
 6. ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ประสบการณ์ในการท างานที่ไม่แตกต่างกันมีการน าแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างานไมแ่ตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปราย
ได้ว่าส่งผลต่อการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างาน 
 สรุปสมมติฐานข้อที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
สถานภาพในการท างาน และประสบการณ์ในการท างาน จะมีความคิดเห็นต่อการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยที่ก าหนดไว้ ส่วนอายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิตที่
แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างานไม่แตกต่างกัน 
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิตมีความสัมพันธ์กับแนวคิด 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปในทางบวก  
 คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิตมีความสัมพันธ์กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ เป็นการบ่งชี้ว่า
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิตมีความสัมพันธ์กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พิจารณารายละเอียด ดังนี้ 
 1. ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
มีความสัมพันธ์กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า 
ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไข ต่าง  ๆตามที่ส านักงาน กพ. ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563, หน้า 3-4) 
การใช้กลไกการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม การให้ผลประโยชน์ตอบแทน จะมีส่วนช่วยส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการท างานและมาตรฐานการครองชีพของผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
 2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
กรมสรรพสามิตมีความสัมพันธ์กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงว่า ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วในวงกว้างกรมสรรพสามิตค านึงถึงคุณภาพชีวิต
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และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ได้ก าหนดการเข้าปฏิบัติโดยต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้นด้วยการวัดอุณหภูมิ
ร่างกายของเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนเข้าอาคารสถานที่ท างานทุกครั้ง เตรียมเจลหรือแอลกอฮอล์ส าหรับการล้างมือ 
การเหลื่อมเวลาท างาน เพ่ือลดจ านวนผู้ปฏิบัติงาน มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  
 3. ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
มีความสัมพันธ์กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า 
ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถในการท างาน เช่น ได้รับการสอน อบรม ชี้แนะวิธีการท างาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุลวิทย์ จุลหริก (2560, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานกวาดถนน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มของพนักงานกวาดถนนที่หัวหน้า
งานมักจะได้รับโอกาสให้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ องค์กรมีการผลักดันให้
ได้รับโอกาสในการที่จะพัฒนาความสามารถของตนในการท างาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วารี 
คลังศิริ (2558, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การรับรู้เพ่ือพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 
 4. ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรม
สรรพสามิตมีความสัมพันธ์กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงว่า ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงานที่ท าให้เกิดขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจในการท างานสอดคล้องกับ
งานแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563, หน้า 3-4) การมีความมั่นคง การได้รับการยอมรับและการประสบ
ความส าเร็จ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานและมาตรฐานการครองชีพของผู้ปฏิบัติงานให้ดี  
 5. ด้านการบูรณาการทางสังคมของหน่วยงาน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรม
สรรพสามิตมีความสัมพันธ์กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงว่า ด้านการบูรณาการทางสังคมของหน่วยงาน กรมมีการออกก าลังกาย, กิจกรรมวันปีใหม่ เป็นต้น 
 6. ด้านประชาธิปไตยในองคการ พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิตมี
ความสัมพันธ์กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ด้านความ
เป็นประชาธิปไตยในองค์กร ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิเสรีภาพ สามารถแสดงออกในทางความคิด และปกป้องสิทธิ
ของตนเองได้ตามระเบียบวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
 7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรม
สรรพสามิตมีความสัมพันธ์กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า  
มีการจัดสรรเวลาชีวิตความเป็นส่วนตัวกับการท างานให้เกิดความสมดุลสอดคล้องกับงานวิจัยของยุภาพร  
พานิกร (2562, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามิ่งเมือง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีในระดับมาก ได้แก่ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม และด้านหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 8. ด้านการค านึงถึงผลประโยชนและความรับผิดชอบต่อสังคมหน่วยงาน พบว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิตมีความสัมพันธ์กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า มองเห็นความส าคัญของตนเอง เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 สรุปสมมติฐานที่ 2 ได้ว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิตมีความสัมพันธ์กับ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่
ก าหนดไว้ เกี่ยวกับการน าคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 8 ด้านตามแนวคิดทฤษฎีของ Walton กับแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์ไปในทางบวก 
 
 

 



13 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 จากการวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมสรรพสามิตที่สอดคล้องกับแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้ 
 1. ควรพิจารณาค่าตอบแทนของบุคลากรกรมสรรพสามิตโดยน าอายุการปฏิบัติงานมาพิจารณา
ปรับค่าตอบแทนหรือเบี้ยเลี้ยง เพ่ือลดความแตกต่างกับค่าครองชีพปัจจุบัน 
 2. ควรส่งเสริมหรือพิจารณาผู้ปฏิบัติงานที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการท างานให้มีโอกาส 
ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงกว่าเดิมเพ่ือเป็นการสร้างความม่ันคงในชีวิตของผู้ปฏิบัติงานต่อไป  
 3. ควรค านึงถึงผลประโยชนและความรับผิดชอบต่อสังคมหน่วยงาน เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19 เกี่ยวกับอาคารสถานที่ เป็นสถานที่ซึ่งในแต่ละวันจะมีคนเข้าออกจ านวนมาก จึงต้องปฏิบัติ
ตัวและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลสถานที่นั้นๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 
เหมือนทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย เพราะเป็นการเสี่ยงต่อการปล่อยให้เชื้อโควิด-19 แพร่เข้ามาได้  
 4. ควรวางแผนทางการเงินให้ดีในสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ จ าเป็นต้องจ ากัดการใช้จ่ายลง ลด ละ 
เลิก อะไรที่ไม่จ าเป็น หรือประเมินแล้วเป็นสิ่งของฟุ่มเฟือยที่เกินฐานะเกินรายได้ เช่น การซื้อสินค้าที่ยังไม่
จ าเป็นเร่งด่วน เราอาจจะพักก่อน เพ่ือน าเงินในส่วนนั้นมาใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไม่เดือดร้อน ไม่ต้อง
ไปกู้หนี้ยืมสิน รวมไปถึงอาจจะท าบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองในทุกเดือน เพ่ือตัดทอนสิ่งที่ไม่จ าเป็น 
และใช้อย่างพอเพียงเพ่ือให้เพียงพอต่อการด าเนินชีวิต 
 5. ควรมีการวางแผนล่วงหน้าเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ใช้ข้อมูลจาก
ปัญหาในอดีตมาเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการกระท าการงาน
ทุกอย่างด้วยความตั้งใจและเพียรพยายามอย่างเข้มแข็ง  
  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
หน่วยงานอ่ืน เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้มาเปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 
 2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการในหน่วยงาน 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมสรรพสามิต. (2562). รายงานประจ าปี. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โรงงานไพ่. 
จุลวิทย์ จุลหริก. (2560). การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานกวาดถนน เขตทวีวฒันา  
 กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระรัฐศาตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและ  
 กิจการสาธารณะ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.    
เฉลิมพล ศรีหงษ์. (2563). เอกสารประกอบการบรรยายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรฐัประศาสนศาสตร์.  
 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
ชลิดา ศรมณี. (2563). เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย.  
 กรุงเทพมหานคร:  มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
เดช อุณหะจิรังรักษ์. (2563). เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.  
 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัรามค าแหง, โครงการรฐัประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต. 
ปริศนา โลมากุล. (2560). การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันของประชาชน
 ในอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร.ี งานนิพนธบ์ริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา. 



14 
 

ยุภาพร พานิกร (2562). การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
 ปีที่ 4-6 ในโรงเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาม่ิงเมืองอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
 มหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี. (2562). เอกสารประกอบการบรรยายวิชาองค์การและนวัตกรรมในองค์การ. 
 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
วาริณี โพธิราช. (2558). คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 
 วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
วารี คลังศิร.ิ (2558). การรับรู้เพ่ือพัฒนาตนเองตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 
วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล. (2563). เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย.  
 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัรามค าแหง, โครงการรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.  


