http://ird.rmutto.ac.th

วารสารสังคมศาสตร ปที่ 2 ฉบับที่2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทํางาน และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา
The Philosophy of Sufficiency Economy with Quality of Work Life and the Effectiveness of
Employee Performance in an Industrial at Chachoengsao Province
ภัทราวิณี กิจสนธิ์ พรรัตน แสดงหาญ และอธิพล เครือปอง
Pattarawinee Kitson, Pornrat Sadangharn and Athipol Kruapong
คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
E-mail: pattarawinee@gmail.com โทร. 082-3699289

บทคัดยอ
กกกกกกกกการวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทํางานและ
ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห ง หนึ่ ง จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการ
ทํางานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เครื่องมือการวิจัยไดแก
แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Pearson’s product moment ดวย
วิธี Ordinary least squares (OLS) ผลการวิจัยระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทํางานพบวา 1)ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2)ผลการวิจัยระหวางคุณภาพ
ชี วิต การทํางานกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บัติง านพบวา คุ ณภาพชี วิต การทํ างานมีค วามสัม พันธ ทางบวกกับ ประสิท ธิผ ลการ
ปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ3) ผลการวิจัยระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
พบวา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, คุณภาพชีวิตการทํางาน, ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

Abstract
This study was aimed to examine 1) the relationship between the philosophy of sufficiency economy and the
quality of work life, 2) the relationship between the quality of work life and the effectiveness of employee performance, and
3) the relationship between the philosophy of sufficiency economy and the effectiveness of employee performance in an
industrial estate in Chachoengsao province. The data collecting tool was questionnaire, and the statistics used for data analysis
ware percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment by ordinary least squares (OLS). The data showed
that 1) the relationship between the philosophy of sufficiency economy and the quality of work life was positive with
statistical significance, 2) the relationship between the quality of work life and the effectiveness of employee performance
was positive with statistical significance, and 3) the relationship between the philosophy of sufficiency economy and the
effectiveness of employee performance was positive with statistical significance.
Keywords: The philosophy of sufficiency economy, Quality of work life, Effectiveness of employee performance

- 71 -

วารสารสังคมศาสตร ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

http://ird.rmutto.ac.th

1. บทนํา
ตลอดระยะเวลาหกทศวรรษที่ ผ า นมา นั บ ตั้ ง แต พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชเสด็ จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ยอมเปนเปนที่ประจักษแกปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลาในพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจนานัปการ
ที่ไดทรงบําเพ็ญสรางความผาสุกแกพสกนิกรชาวไทย และพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
เพื่อเปนแนวปฏิบัติตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐในการพัฒนาและบริหารประเทศ ซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตที่ไดทรงเนนย้ําแนวทางการพัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอนบนหลักแนวคิด
พึ่งตนเอง เพื่อใหเกิดความพอมี พอกิน พอใช และมีความสุขโดยใชหลักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสราง
ภูมิคุมกันที่ดีในตัวและทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุล กาวหนาไปอยางสมดุล ใน
แตละขั้นตอนอยางถูกตองตามหลักวิชา และการมีคุณธรรม จริยธรรม เปนกรอบในการคิด และการกระทํา สามารถประยุกตใช
ในทุกมิติชีวิต ทุกภาคสวน และทุกดานของการพัฒนา เพื่อสังคมสวนรวมจักไดอยูรวมกันอยางสันติสุขและเจริญกาวหนาไป
พรอมกันอยางมั่นคง และยั่งยืน (จรวยพร ธรณินทร, 2552 และเสรี พงศพิศ, 2550)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมาเปนปรัชญาชี้นําการพัฒนาประเทศในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (2545-2549)
ฉบับที่ 10 (2550-2554) โดยเนน “การสรางภูมิคุมกันใหแกครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ” เปนการพัฒนาแบบองค
รวมที่ ยึ ด “คนเป น ศู น ย ก ลางการพั ฒ นา ยึ ด หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และเน น ให สั ง คมมี ค วามสุ ข อย า งยั่ ง ยื น (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) ถึงแมวาการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจะเนนทางดานเศรษฐกิจหรือ
สังคมมากนอยเพียงใดแตชวงที่ผานมาประเทศไทยมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ผกผวนอยางมาก เห็นไดอยางชัดเจนวาการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจดีขึ้นแตรายไดของประชาชนในภาพรวมสวนใหญยังคงต่ําอยูมาก สงผลใหเกิดปญหาชองวางทางรายได และมีการ
กระจายรายไดที่ไมเปนธรรม (สุภางค จันวานิช และวรรณี ไทยยานันท, 2541) ทําใหเกิดปญหาคุณภาพชีวิตความเปนอยู กระทบ
ถึงคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีความเชื่อมโยงกันโดยรวม (วิจิตร ระวิวงศ และคณะ, 2550) การสรางเสริมคุณภาพชีวิตการทํางาน
เปนเรื่องที่สําคัญมากนเพราะนอกจากจะทําใหเกิดการลดปญหาการขาดงาน การลาออกแลว คุณภาพชีวิตการทํางานยังชวยเอื้อ
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน พรอมทั้งความรูสึกที่เกิดความพึงพอใจตอการทํางานและขวัญกําลังของผูปฏิบัติงาน อันเปนปจจัยที่
ทําใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน (ปราณี กมลทิพยกุล, 2552) หากแตปจจุบันสภาวะแวดลอมเศรษฐกิจและ
สังคมกระทบตอคุณภาพชีวิต และประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยางมากสงผลใหเกิดประสิทธิผลการปฏิบัติงานลดลง องคกรจึง
จําเปนตองเพิ่มศักยภาพและประสิทธิผลในการทํางาน เพื่อใหการบริหารทรัพยากรเกิดประโยชนสูงสุด และสรางแรงจูงใจให
ทํางานอยางเต็มศักยภาพ มุงมั่นตั้งใจทํางานอยางมีความสุข (พนิดา เนื่องจํานงค, 2555) ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทํางานและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อนําผลการวิจัย
มาประยุกตใชใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี และปฏิบัติงานไดตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคกร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ในนิคม
อุตสาหกรรม
2. ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ใน
นิคมอุตสาหกรรม
3. ศึกษาความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ในนิคม
อุตสาหกรรม
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สมมติฐาน
1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
2. คุณภาพชีวิตการทํางาน มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความรู
2. คุณธรรม
3. ความพอประมาณ
4. มีเหตุผล
5. มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

คุณภาพชีวิตการทํางาน
1. คาตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม
2. สภาพที่ทํางานปลอดภัยไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพ
3. การพัฒนาความสามารถของบุคลากร
4. ความกาวหนาและความมั่นคง
5. การบูรณาการทางสังคม
6. ประชาธิปไตยในองคกร
7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว
8. ความรับผิดชอบตอสังคม

ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน
1. คุณภาพของงาน
2. ปริมาณงาน
3. ความทันเวลา

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

2. วิธีการศึกษา
ประชากรในการวิจัยคือ พนักงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ของนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา
จํานวน 6,776 คน (สนธยา เผาดี, 2555) กลุมตัวอยาง 400 คน ไดมาจากการกําหนดขนาดของพนักงานทั้งหมดจากหลักการ
คํานวณสูตร (Yamane, 1973) ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ดังนั้นผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน

เครื่องมือในการวิจัย
ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดในการวิจัยที่พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อเปนเครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม ประกอบดวย 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน และรายได
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองคกร
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
สวนที่ 4 ปะสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
คําถามที่ใชเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ใชมาตราสวน 4 ระดับ และกําหนดน้ําหนักคะแนนโดย
คะแนน 1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด คะแนน 4 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด การแปลความหมายของคะแนน (ภรภัทร อิ่มโอฐ, 2550)
(คะแนน 1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด คะแนน 4 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด) ผูวิจัยกําหนดเกณฑสําหรับการแปลคะแนนความหมาย
ของแบบสอบถาม ดังนี้
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คาเฉลี่ย 3.26 – 4.00 กําหนดใหอยูในเกณฑระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.25 กําหนดใหอยูในเกณฑระดับมาก
คาเฉลี่ย 1.76 – 2.50 กําหนดใหอยูในเกณฑระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.75 กําหนดใหอยูในเกณฑระดับนอยที่สุด
การวิเคราะหขอมูล มีลําดับขั้นตอนดังนี้
1. หาคุณภาพเครื่องมือโดยการนําเสนอตอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาคา
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา IOC (Index of item objective congruence) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547) โดยคาที่ประเมินไดไมเกิน 0.5
2. หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ดวยการหาความสอดคลองภายในของคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990) โดยความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ไดเทากับ .97
3. การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนาหาคาความถี่และรอยละ
(Frequency & percentage)
3.2 วิเคราะหหาคาเฉลี่ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตการทํางาน และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดย
ใชสถิติเชิงพรรณนาหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD)
3.3 วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยใชสถิติเชิงอนุมานดวยการหาคาแบบ Pearson’s product
moment ดวยวิธี Ordinary least squares (OLS)

3. ผลการศึกษา
จากผลการวิจัยความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทํางาน คุณภาพชีวิตการ
ทํางานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ในนิคม
อุตสาหกรรมแหงหนึ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปไดดังนี้
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกรายดานพบวา
1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวกกับคาตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 3 ปจจัย คือ ดานคุณธรรม ดานความมีเหตุผล และดานภูมิคุมกันในตัวที่ดี โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 1.62 มีคา
R2 เทากับ 0.49
2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวกกับสภาพที่ทํางานปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 3 ปจจัย คือ ดานคุณธรรม ดานความพอประมาณ และดานภูมิคุมกันในตัวที่ดี โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย
เทากับ 1.61 มีคา R2 เทากับ 0.32
3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวกกับการพัฒนาความสามารถของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
5 ปจจัย คือ ดานความรู ดานคุณธรรม ดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล และดานภูมิคุมกันในตัวที่ดี โดยมีคาสัมประสิทธิ์
ถดถอยเทากับ 0.62 มีคา R2 เทากับ 0.45
4. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวกกับความกาวหนาและความมั่นคงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
4 ปจจัย คือ ดานความรู ดานคุณธรรม ดานความมีเหตุผล และดานภูมิคุมกันในตัวที่ดี โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 0.55
มีคา R2 เทากับ 0.47
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5. ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวกกับการบูรณาการทางสังคมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3 ปจจัย คือ
ดานความรู ดานคุณธรรม และดานความมีเหตุผล โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 1.11 มีคา R2 เทากับ 0.36
6. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวกกับประชาธิปไตยในองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2 ปจจัย คือ
ดานคุณธรรม และดานความมีเหตุผล โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 1.23 มีคา R2 เทากับ 0.48
7. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธกันทางบวกกับความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัวอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 3 ปจจัย คือ ดานคุณธรรม ดานความมีเหตุผล และดานมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 1.14 มีคา R2 เทากับ
0.35
8. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธกันทางบวกกับความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3 ปจจัย
คือ ดานความรู ดานความมีเหตุผล และดานมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 0.70 มีคา R2 เทากับ 0.48
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานพบวา
คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3 ปจจัย คือ
สภาพที่ทํางานปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว และความรับผิดชอบตอสังคม โดยมี
คาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 1.10 มีคา R2 เทากับ 0.36 .
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานพบวา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3 ปจจัย คือ ดานความรู ดานคุณธรรม และมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 1.54 มีคา R2 เทากับ 0.27

4. สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทํางานและปะสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรมแหงหนึ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุปไดดังนี้
1. ความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
1.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคาตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม พบวา ดานคุณธรรม ดานความมีเหตุผล
และมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
1.2 ความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสภาพที่ทํางานปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ พบวา
ดานคุณธรรม ดานความพอประมาณ และมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
1.3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาความสามารถของบุคลากร พบวา ดานความรู ดานคุณธรรม ดาน
ความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
1.4 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความกาวหนาและความมั่นคง พบวา ดานความรู ดานคุณธรรม ดานความมีเหตุผล
และมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
1.5 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบูรณาการทางสังคม พบวา ดานความรู ดานคุณธรรม และดานความพอประมาณ
มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
1.6 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับประชาธิปไตยในองคกร พบวา ดานคุณธรรม และดานความมีเหตุผล มีความสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
1.7 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว พบวา ดานคุณธรรม ดานความมีเหตุผล และมี
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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1.8 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความรับผิดชอบทางสังคม พบวา ดานความรู ดานความมีเหตุผล และ
มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยภาพรวมพบวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานสอดคลองกับ
สมบัติ กุสุมาวลี (2550) ที่ทําการศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากร
มนุษย เครือซิเมนตไทย ในดานความรู คุณธรรม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุมกันในตัวที่ดี พบวาในเครือซิเมนต
ไทยมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกดานมาประยุกตใชกับองคกรอยางเหมาะ ทั้งนี้เพื่อทําใหเกิดความยั่งยืนในธุรกิจ
และเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
คุณภาพชีวิตการทํางานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พบวา สภาพที่ทํางานปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
ความสมดุล ระหวางงานกับชีวิตสวนตัว และความรับผิดชอบตอ สังคม มีค วามสัม พันธทางบวกอยางมีนัย สําคัญ ทางสถิติ
สอดคลองกับ งานวิจัยของ ภูวดล วงศรัตน (2551) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธทางบวกโดยรวมกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะองคกรมีความพยายามดูแลเอาใจใสดวยการจัดหาสวัสดิการและพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมสําหรับการทํางาน
เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่จะทําใหพนักงานสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางดี
3. ความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พบวา ดานความรู ดานคุณธรรม และมีภูมิคุมกันในตัวที่
ดี มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ ทองทิพภา วิริยะพันธ (อางใน นิศารันต ทัตตินาพานิช, 2551)
กลาววาปจจัยสําคัญที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจคือ การมีพนักงานหรือทีมงานที่ดี มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากการทํางานในยุคนี้ตองอาศัยการทํางานเปนทีม ฉะนั้นผูประกอบการจึงควรสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด
บรรยากาศของการทํางานเปนทีมขึ้นในหนวยงาน ดวยการใหทุกคนรับผิดชอบทํางานรวมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้ในการประยุกตใชปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานสามารถทําไดโดยการใชความรู
คูคุณธรรมและจริยธรรมเปนพื้นฐานของการทํางานรวมกัน ทําใหพนักงานเกิดคํานึงถึงการมีความรอบรู การใชเหตุผล การมี
ความซื่อสัตยสุจริต และมีความเมตตาตอกันเปนที่ตั้ง ซึ่งจะเปนแบบอยางที่ดีของการทํางาน ทั้งนี้เพราะสามารถชวยใหทุกคน
ปรับตัวเขาหากันไดงายขึ้นมีการยอมรับซึ่งกันและกัน ทํางานดวยสติปญญาและความรอบคอบระมัดระวัง และยังมีการพัฒนา
อยางตอเนื่องสงผลใหงานประสบผลสําเร็จอยางแทจริง
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