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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ ศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดยโสธร 2) เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ ตามวิถปี รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยโสธร และ 3) เพื่อสร้างกลยุทธ์และยืนยันกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวติ ตามวิถปี รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดยโสธร
ผลการวิจยั พบว่า ระดับคุณภาพชีวติ ตามวิถปี รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.46 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการพํฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พบว่า ชุดของตัวพยากรณ์ทั้ง 9 ปัจจัย คือ 1) ความสนใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) เจตคติ
ต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) การน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พฤติกรรม) 4) การส่งเสริม
จากภาคประชาสังคม 5) การส่งเสริมจากภาคราชการ 6) การสนับสนุนจากผู้น�ำองค์การตามวิธีเศรษฐกิจ
พอเพียง 7) ภูมิหลังด้านการเลี้ยงดูของครอบครัว 8) ภูมิหลังด้านได้รับการศึกษาอบรม และ 9) ภูมิหลังด้าน
วัฒนธรรมชุมชน มีตัวพยากรณ์หรือปัจจัยพยากรณ์ 6 ปัจจัย สามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตตามวิถีปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเรียงล�ำดับความส�ำคัญได้ดังนี้ 1) ภูมิหลังด้านวัฒนธรรมชุมชน 2) การส่งเสริมจาก
ภาคประชาสังคม 3) ภูมิหลังด้านการเลี้ยงดูของครอบครัว 4) ภูมิหลังด้านได้รับการศึกษา 5) การสนับสนุน
จากผู้น�ำองค์การตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียง และ 6) ความสนใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการสร้าง
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การบูรณาการในการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับครู
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และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยโสธร มีองค์ประกอบอยู่ในลักษณะเป็นมิติเชิงกระบวนการ ดังนี้
มิตทิ ี่ 1 มิตดิ า้ นการพัฒนาตนเองของบุคคล (ปัจเจกบุคคล) มิตทิ ี่ 2 มิตดิ า้ นการจัดและการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นกับผู้ที่จะได้รับการพัฒนาในสภาพแวดล้อม
มิติที่ 3 มิติด้านการขับเคลื่อนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งเสริมให้เอื้อต่อการน้อมน�ำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึน้ กับผูท้ จี่ ะได้รับการพัฒนาในสภาพแวดล้อม มิติที่ 4 การบูรณาการ กลยุทธ์
คือ การบูรณาการกลยุทธ์โดยการประยุกต์ใช้ภายใต้หลักการ PDCA ซึ่งจะก่อให้เกิดการรับรู้ การตระหนัก
เกิดการยอมรับ และเกิดการปฏิบัติอยู่ในทุกกระบวนการ เพื่อท�ำการส่งเสริมและขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและและยั่งยืน ส่วนผลการประเมินเพื่อยืนยันกลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดยโสธร สรุปได้ว่า กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยโสธร สามารถน�ำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมระดับมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: กลยุทธ์; การพัฒนาคุณภาพชีวิต; ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract
The research aimed construct for study about 1) Development quality of life by
using Sufficiency Economy Philosophy 2) factor Affect for Development quality of life by
using Sufficiency Economy Philosophy and 3) to make model and confirm quality of life
by using Sufficiency Economy Philosophy.
The research revealed that: The Most Teachers and Educational personnel
in Yasothon have good quality of life by using Sufficiency Economy Philosophy in the
average level was 3.46 The Multiple correlation coefficient between 9 factor that: 1)
Interests in Sufficiency Economy Philosophy 2) Attitude toward Sufficiency Economy
Philosophy 3) The philosophy of Sufficiency Economy (Behavior) 4) Promote civil society
5) Promotion from Government 6) Support from corporate leaders 7) Parenting background
8) Education Background and 9) Cultural background meant the 6 factor can forecast the
quality of life Teachers and Educational personnel in Yasothon that: 1) Cultural background
2) Promote civil society 3) Parenting background 4) Education Background 5) Support from
corporate leaders 6) Interests in Sufficiency Economy Philosophy. Strategy Results found
4 Process strategies dimension 1) Personal Development 2) Organize and develop the
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environment 3) Associated Network and 4) PDCA Integration. Summarized The Strategy
for Teachers and Educational personnel Development quality of life by using Sufficiency
Economy Philosophy in Yasothon is the best level.
Keywords: The Strategy; Development of Quality of Life; Sufficiency Economy Philosophy

1. บทน�ำ

จากสถานการณ์ ค วามก้ า วหน้ า ของ
เทคโนโลยี ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่เกิดขึ้น
ในห้วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมานัน้ ส่งผลกระทบทีท่ ำ� ให้
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง ทางด้ า น
การเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ท�ำให้การ
ด�ำรงชีวติ อยูข่ องมนุษย์เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมเป็น
อย่างมาก ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
เหล่านั้นเข้ามามีอิทธิพลในบทบาทหน้าที่การงาน
และคุณภาพในการท�ำงานมากขึน้ นอกจากนัน้ การ
ท�ำงานยังเป็นการก�ำหนดต�ำแหน่งและบทบาท
ของบุ ค คลในสั ง คมรวมทั้ ง ให้ ป ระสบการณ์ ท่ี มี
คุณค่าแก่ชีวิตอีกด้วย ในปัจจุบันนักวิชาการผู้น�ำ
สหภาพแรงงานผู้บริหารและบุคคลากรของรัฐได้
หันมาเอาใจใส่ต่อชีวิตในการท�ำงานต่อชีวิตในการ
ท�ำงานหรือสภาพแวดล้อมในการท�ำงานมากขึ้น
ซึ่งประเด็นของความสนใจเหล่านี้ปัจจุบันเรียกว่า
คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน (Quality of Work
Life) (Saisanguan, 1990) ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นับว่าเป็นบุคคลทีม่ บี ทบาท
ส�ำคัญในการที่จะสร้างคนให้มีคุณภาพเพื่อเป็น
อนาคตของประเทศชาติ การที่ครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษาจะท�ำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพนัน้ คุณภาพชีวติ เบือ้ งต้นของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก็เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการสอนของครู แต่จากการ
เปิ ด เผยของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เกี่ ย วกั บ
สถานการณ์หนี้สินของครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาในปี 2555นั้ น พบว่ า ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาทัว่ ประเทศประมาณ 4 แสนกว่าราย
มีหนี้สินเฉลี่ยรายละ 1 ล้านบาท รวมหนี้สินกว่า
4 แสนล้ า นบาท (Manager Online, 2013)
และจากการเปิ ด เผยของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ในปี 2558 พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งมีจ�ำนวน 4.5 แสนคน มีหนี้สินรวมกันอยู่ที่
1.2 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
กว่า 7 แสนล้านบาท หนี้ธนาคารออมสิน (ช.พ.ค.)
กว่า 4.7 แสนล้านบาท ยังไม่รวมหนี้นอกระบบ
ซึ่งจะเห็นได้ว่า โดยเฉลี่ยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีหนี้สินเพิ่มขึ้น การสถานการณ์เรื่องหนี้ดัง
กล่าว จะท�ำให้เห็นได้ว่าครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีหนี้เพิ่มขึ้นและปัญหาเรื่องหนี้เพียงปัญหา
เดียว ก็อาจท�ำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประสบปัญหาได้ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจึงควรต้องหันมาให้ความสนใจในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและเร่งด่วน
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รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 ให้ความส�ำคัญกับเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยได้บัญญัติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไว้ใน หมวด 5 แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน มาตรา 78(1) บัญญัติว่า บริหารราชการ
แผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้อง
ส่งเสริมการด�ำเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ในภาพรวมเป็นส�ำคัญ (Thanachaivivat, 2007)
ดังนั้น ความเป็นอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ก็ จ ะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย กั น อย่ า งเร่ ง ด่ ว นทาง
ด้ า นความเข้ า ใจ การยอมรั บ และการปฏิ บั ติ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ�ำวันของ
คนไทยอายุต่างๆ และในฐานะต่างๆ ที่ส�ำคัญคือ
การวิจัยเพื่อน�ำไปสู่การปลูกฝังอบรมทางโรงเรียน
สื่ อ มวลชน หน่ ว ยงาน และชุ ม ชนต่ า งๆ ไปสู ่
ประชาชนไทย ให้เข้าใจยอมรับและปฏิบตั ติ ามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงนอกจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องครู
และบุคลากรทางการศึกษาในภาวะความขัดแย้ง
และการประท้ ว งของกลุ ่ ม ต่ า งๆ แล้ ว ภาวะ
เศรษฐกิจทีต่ กต�ำ่ ยังก่อให้เกิดปัญหาเกีย่ วกับความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน
โดยทั่ ว ไปด้ ว ย (Chaipattana Foundation,
2005)
ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ควรที่จะท�ำการ
ศึกษาวิจยั ถึงกลยุทธ์การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งส� ำ หรั บ ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ซึ่งจะสามารถน�ำผลการวิจัยมา
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ประยุกต์ใช้ได้ในการด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น ท�ำให้ข้าราชการ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามมั่ น คงใน
ความคิดอย่างสูง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ น�ำผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งส� ำ หรั บ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและเพื่อส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดยโสธร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ยโสธร
3. เพื่อสร้างกลยุทธ์และยืนยันกลยุทธ์
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามวิ ถี ป รั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในพื้นที่จังหวัดยโสธร

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวติ ตามวิถปี รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส� ำ หรั บ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่
จังหวัดยโสธร มีขอบเขตการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
ตัวแปรอิสระ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
ตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับครู
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และบุคลากรทางการศึกษา จ�ำนวน 3 ปัจจัยหลัก
แบ่งออกเป็น 9 ปัจจัยย่อย ดังต่อไปนี้ คือ 1) ปัจจัย
ด้านจิตวิทยา (Psychology) 2) ปัจจัยแวดล้อม
(Environment) หรือปัจจัยกระตุ้น และ 3) ปัจจัย
ด้านภูมิหลังของบุคคล (Background) แยกเป็น
ปัจจัยย่อยได้จำ� นวน 9 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความสนใจ
ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) เจตคติต่อ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) การน้อมน�ำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พฤติกรรม) 4)
การส่งเสริมจากภาคประชาสังคม 5) การส่งเสริม
จากภาคราชการ 6) การสนับสนุนจากผูน้ ำ� องค์การ
ตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียง 7) ภูมิหลังด้านการเลี้ยง
ดูของครอบครัว 8) ภูมิหลังด้านได้รับการศึกษา
อบรม และ 9) ภู มิ ห ลั ง ด้ า นวั ฒ นธรรมชุ ม ชน
และตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตตามวิถีปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งส� ำ หรั บ ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นสภาพ
การด�ำรงชีวิตที่บุคคลเกิดความสุขทั้งทางจิตใจ
และสังคมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ มและการเรี ย นรู ้ ก ารใช้ เ ทคโนลี ที่
เหมาะสม ได้แก่ คุณภาพชีวิตในระดับการพออยู่
พอกิน การอยู่ดีกินดี และความมั่งมีศรีสุข
2. ขอบเขตประชาการที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ประชากรได้แก่ ข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ยโสธร
จ�ำนวน 4,902 คน และ 2) กลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู ร
การค�ำนวณของทาโร่ ยามาเน่ (Pronpan and
Jittdee, 2017 : 145-154) ระดั บ ความ
คลาดเคลื่อนไม่เกิน .05 ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
370 คน
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3. ขอบเขตด้านขั้นตอนการวิจัยครั้งนี้
มีขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
		 ระยะที่ 1 การสร้างกรอบแนวคิดใน
การวิจัยเป็นการศึกษาเอกสาร (Documentary
Study) ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การ และ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่เป็นนักวิชาการ
ตัวแทนครู ตัวแทนบุคลากรทางการศึกษา และ
ปราชญ์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญในปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง คั ด เลื อ กโดยใช้ แ บบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) จ�ำนวน 8 คน
		 ระยะที่ 2 การคัดสรรปัจจัยที่ส่งผล
ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต และค้ น หากลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ที่ 1 การวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Study) ซึ่งผู้วิจัย
มีขั้นตอนรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 1) ประชากร
ได้ แ ก่ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ สั ง กั ด
ในจังหวัดยโสธร ประกอบด้วย ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1 เขต 2 และ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
(ยโสธร) จ�ำนวน 4,902 คน และ 2) กลุ่มตัวอย่าง
ค�ำนวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 370 คน และขัน้ ตอนที่ 2 การร่าง
กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามวิ ถี ป รั ช ญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งส� ำ หรั บ ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ยโสธรโดยการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
ระยะที่ 3 การสร้างและการยืนยันกลยุทธ์
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามวิ ถี ป รั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีราย
ละเอียดการวิจัย ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
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ที่ 1 การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
วิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้เทคนิคการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : FGD)
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 16 คน คัดเลือกด้วยวิธี
การแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
และขั้นตอนที่ 2 การยืนยันกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวติ ตามวิถปี รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ เ ทคนิ ค กระบวนการเชิ ง พิ นิ จ (Rational
Technique) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 21 คน
เพื่ อ ยื น ยั น ความถู ก ต้ อ งเหมาะสมของกลยุ ท ธ์
โดยใช้หลักการของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam,
1971) เป็นกรอบในการตรวจสอบคุณภาพการ
ประเมินเพื่อยืนยัน โดยมีองค์ประกอบทั้งหมด 4
ด้าน คือ 1) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility)
2) ด้านความเหมาะสม (Propriety) 3) ด้าน
อรรถประโยชน์ (Utility) และ 4) ด้านความถูกต้อง
(Accuracy)
4. ขอบเขตด้านพื้นที่การวิจัย คือ ครู
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ สั ง กั ด ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ยโสธร
5. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามเรื่องคุณภาพชีวิตตามวิถี
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ วั ด ระดั บ
คุณภาพชีวติ ตามวิถปี รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส� ำ หรั บ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่
จังหวัดยโสธร ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับใช้และพัฒนาเครื่อง
มือมาจากแบบสอบถามที่มีนักวิชาการได้ท�ำการ
ศึกษาไว้แล้ว และน�ำเครื่องมือวัดตัวนั้นมาปรับข้อ
ค�ำถามบางส่วน เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบททีศ่ กึ ษา
ในครั้งนี้ ภายใต้การควบคุมดูแลและให้ค�ำแนะน�ำ
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จากอาจารย์ที่ปรึกษา
6. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการวิ จั ย
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง
และผู้ช่วยวิจัยท�ำการออกสุ่มสัมภาษณ์/สอบถาม
กลุม่ ตัวอย่างตามบัญชีรายชือ่ ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในพืน้ ที่
เป้าหมาย จากนั้นท�ำการตรวจสอบแบบสอบถาม
ทีไ่ ด้รบั กลับคืนว่า มีความสมบูรณ์ จ�ำนวน 370 ฉบับ
แล้วท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�ำเร็จรูปเป็นเครื่องมือช่วย
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ทีเ่ ป็นแบบสอบถาม
ประเภทปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา เป็นแบบสอบประเภท
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ซึง่ มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดระดับความ
คิ ด เห็ น /พฤติ ก รรมตามมาตรวั ด แบบลิ เ คอร์ ท
(Likert Scale) (Wongratana, 2007) แบ่งค่า
ของค� ำ ตอบเป็ น 5 ระดั บ จากนั้ น ท� ำ การแบ่ ง
ช่วงระดับคะแนน ด้วยวิธีการหาความกว้างของ
อันตรภาคชั้น (Singhalert, 2008))
8. สถิ ติ ที่ ใช้ แ ละการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
แบ่งได้ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบ
แบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย
การแจกแจงความถี่ (Frequency) โดยแสดงเป็น
จ�ำนวน และค่าร้อยละ (Percentage) 2) วิเคราะห์
ปั จ จั ย และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ใช้คา่ เฉลีย่ (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และแปลผลตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 3) วิเคราะห์ปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อคุณภาพชีวติ ของครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษา ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียรสัน (Pearson Correlation) เพื่ออธิบาย
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
คุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) (Meechaeng, 2004)
ส�ำหรับขัน้ ตอนการร่างกลยุทธ์ฯ โดยการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) และการสร้าง
กลยุทธ์ฯ ด้วยวิธีการใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion : FGD) โดยผู้ทรง
คุณวุฒิ จ�ำนวน 16 คน และ 5) การประเมินยืนยัน
กลยุทธ์ฯ ด้วยการใช้เทคนิคกระบวนการเชิงพินิจ
(Rational Technique) โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความรู้และเชี่ยวชาญ (Expertise) จ�ำนวน 21 คน

4. สรุปผลการวิจัย

1. ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ตามวิ ถี ป รั ช ญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งส� ำ หรั บ ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ยโสธร พบว่ า
ระดับคุณภาพชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งส� ำ หรั บ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.46 (S.D. = 0.41)
2. วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ Enter
เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่าง
คุณภาพชีวติ ตามวิถปี รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับตัวพยากรณ์ พร้อมทั้งทดสอบความมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
(R) ระหว่างชุดของปัจจัยหรือตัวพยากรณ์ทั้ง 9
ปัจจัยกับคุณภาพชีวติ ตามวิถปี รัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง มีค่าเท่ากับ 0.873 และค่าสัมประสิทธิ์
ของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.762 แสดงว่าชุด
ของตัวพยากรณ์ทั้ง 9 ปัจจัย สามารถพยากรณ์
คุณภาพชีวติ ตามวิถปี รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้รอ้ ยละ 76.20 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 จากการทดสอบนัยส�ำคัญของสัมประสิทธิ์
การถดถอย พบว่ า มี ตั ว พยากรณ์ ห รื อ ปั จ จั ย
พยากรณ์ 6 ปัจจัย สามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิต
ตามวิถปี รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียงล�ำดับความ
ส�ำคัญได้ดังนี้ ภูมิหลังด้านวัฒนธรรมชุมชน (I)
การส่งเสริมจากภาคประชาสังคม (D) ภูมหิ ลังด้าน
การเลีย้ งดูของครอบครัว (G) ภูมหิ ลังด้านได้รบั การ
ศึกษา (H) การสนับสนุนจากผู้น�ำองค์การตามวิธี
เศรษฐกิจพอเพียง (F) และความสนใจในปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (A) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ .260, .222, .203, .176,
.106 และ. 090 ตามล�ำดับ
4. ร่างกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามวิถปี รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย
กลยุทธ์ด้านต่างๆ ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้ อ มภายใน และสภาพแวดล้ อ มภายนอก
(SWOT Analysis) ได้ร่างกลยุทธ์จ�ำนวน 4 ด้าน
คือ 1) กลยุทธ์เชิงรุก (A) 2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (B)
3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (C) และ 4) กลยุทธ์เชิงรับ (D)
5. ผลการสร้ า งกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นา
คุณภาพชีวติ ตามวิถปี รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส� ำ หรั บ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่
จังหวัดยโสธร มีองค์ประกอบอยูใ่ นลักษณะเป็นมิติ
เชิงกระบวนการ ดังนี้ มิติที่ 1 มิติด้านการพัฒนา
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ตนเองของบุคคล (ปัจเจกบุคคล) มิติที่ 2 มิติด้าน
การจัดการ และการพัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ
การน้ อ มน� ำ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้
เกิดขึน้ กับผูท้ จี่ ะได้รบั การพัฒนาในสภาพแวดล้อม
มิติที่ 3 มิติด้านการขับเคลื่อนจากหน่วยงานภาคี
เครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องทีส่ ง่ เสริมให้เอือ้ ต่อการน้อมน�ำ
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ผู้ที่จะได้รับการพัฒนาในสภาพแวดล้อม มิติที่ 4
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การบูรณาการ กลยุทธ์ คือ การบูรณาการกลยุทธ์
โดยการประยุ ก ต์ ใช้ ภ ายใต้ ห ลั ก การ PDCA
ซึ่งจะก่อให้เกิดการรับรู้ การตระหนัก เกิดการ
ยอมรับ และเกิดการปฏิบัติอยู่ในทุกกระบวนการ
เพื่ อ ท� ำ การส่ ง เสริ ม และขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งน� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งและและยั่ ง ยื น ดั ง แสดงในแผนภาพ
ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 ผังมโนทัศน์แนวกลยุทธ์เชิงบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยโสธร
6. ผลการประเมินเพือ่ ยืนยันกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส�ำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดยโสธรได้ผ่านการประเมินยืนยัน
จากผูท้ รงคุณวุฒทิ ไี่ ด้สง่ แบบตอบกลับการประเมิน
ยืนยันกลยุทธ์ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากผูท้ รง
คุณวุฒทิ ปี่ ระเมินยืนยัน กล่าวโดยสรุป กลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งส� ำ หรั บ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในพื้นที่จังหวัดยโสธร สามารถน�ำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมระดับมากที่สุด

5. อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิจยั พบประเด็นส�ำคัญทีค่ วรน�ำมา
อภิปรายผล ดังนี้
1. ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ตามวิ ถี ป รั ช ญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งส� ำ หรั บ ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ยโสธร มี ร ะดั บ
คุณภาพชีวติ ตามวิถปี รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส� ำ หรั บ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่
จังหวัดยโสธร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่
ระดับ 3.46 (S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อทัง้ 32 ข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ จ�ำนวน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561)

21 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง จ�ำนวน 12 ข้อ
เมือ่ เรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อยจ�ำนวน 3
ล�ำดับ ได้แก่ ท่านและครอบครัวได้ยดึ หลักคุณธรรม
จริยธรรม ในการด�ำเนินชีวติ เช่น การไม่นอกใจสามี
ภรรยา เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.69 (S.D. =
0.79) รองลงมาคือ ท่านและครอบครัวยึดมั่นใน
หลักการปกครองแบบประชาธิปไตย มีค่าเฉลี่ยที่
ระดับ 3.68 (S.D. = 0.71) ต่อมาคือ ท่านและ
ครอบครัว มีวิธีการออมหลายรูปแบบในครัวเรือน
เช่ น กะปุ ก ออมสิ น ออมผ่ า นสถาบั น การเงิ น
ออมผ่านกองทุนหมูบ่ า้ น เป็นต้น มีคา่ เฉลีย่ ทีร่ ะดับ
3.68 (S.D. = 0.69) ส่วนที่ข้อที่มคี า่ เฉลี่ยน้อยทีส่ ุด
คือ ท่านและครอบครัวของท่านมีการใช้พลังงาน
ทดแทนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เช่น โซล่า
เซล พลังงานลม พลังงานน�้ำ พลังงานก๊าซชีวภาพ
เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 2.71 (S.D. = 0.96)
ทีเ่ ป็นเช่นนีแ้ สดงให้เห็นว่า ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในพื้นที่จังหวัดยโสธรนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ระดั บ ดี พ อสมควร การด� ำเนิ น ชี วิ ต ของครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาและครอบครัวนัน้ ได้ยดึ หลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในการด�ำเนินชีวิต มีเหตุมีผล
ในการด�ำเนินชีวติ มีการประหยัดอดออมในรูปแบบ
ต่างๆ ใช้จ่ายอย่างประหยัดและหากมีโอกาสหรือ
เวลาว่างก็สามารถทีจ่ ะวิธกี ารใช้พลังงานทดแทนที่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่
สามารถน้อมน�ำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงของในหลวงรัชการที่ 9 น้อมน�ำมาใช้ในการ
ด�ำเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์
ภูเยีย่ มจิตร (Phuyiemjit, 2017 : 206) ได้วจิ ยั เรือ่ ง
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รู ป แบบพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามวิ ถี ป รั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของข้ า ราชการต� ำ รวจชั้ น
ประทวน สังกัดกองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 3
พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งของข้ า ราชการต� ำ รวจชั้ น ประทวน
สังกัดกองบัญชาการต�ำรวจภูธร ภาค 3 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยูใ่ นระดับมาก จ�ำนวน 3 ด้าน และเมือ่ เรียงล�ำดับ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความ
มั่งมี-ศรีสุข รองลงมาคือด้านการอยู่ดี-กินดี และ
ด้านการพออยู่-พอกินตามล�ำดับ
2. ผลการศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพ
ชี วิ ต ตามวิ ถี ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
ข้าราชการต�ำรวจชัน้ ประทวน สังกัดกองบัญชาการ
ต� ำ รวจภู ธ ร ภาค 3 อย่ า งมี นั ย ส�ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 มีอยู่จ�ำนวน 5 ปัจจัย จากทั้งหมด 11
ปัจจัย โดยเรียงล�ำดับจากค่าสูงสุดไปต�่ำสุด ได้แก่
องค์กรตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การ
ขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปฏิ บั ติ
ในองค์การ การน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(พฤติกรรม) กระแสความนิยมภายในประเทศและ
เจตคติ ต ่ อ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แต่ ไ ม่
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของบุ ญ โชติ เกตุ แ ก้ ว
(Katkaew, 2013 : 95) ได้ศกึ ษา เรือ่ งคุณภาพชีวติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพ
ชีวิตในการท�ำงานของบุคลากรฝ่ายช่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีและ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า คุณภาพชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวติ ในการ
ท�ำงานของบุคลากรฝ่ายช่าง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
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ในระดั บ ปานกลางทุ ก ด้ า น และความสั ม พั น ธ์
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งและคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งานของ
บุคลากรฝ่ายช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
โดยรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ในทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง

6. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
		
1.1 จากผลของการวิจยั พบว่า ปัจจัย
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ตามวิ ถี ป รั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในพื้นที่จังหวัดยโสธร ทั้ง 3 ปัจจัยหลัก คือ
ปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยแวดล้อมและปัจจัยด้าน
ภูมิหลังของบุคคล ล้วนร่วมกันส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ยโสธร ทั้งสิ้นควรเสนอให้หน่วยงานองค์การที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรอิสระที่เกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าว เช่น คณะรัฐบาล หน่วยงานระดับกลาง
ระดับภูมิภาคของรัฐ สถาบันการศึกษา ปราชญ์
ชาวบ้าน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น�ำผลการวิจัย
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในหน่วยอืน่ ๆ หรือประชาชนในประเทศ
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถี
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งส� ำ หรั บ ครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อื่นๆ ข้าราชการ
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หน่วยอื่นๆ รวมทั้งของประชาชนในประเทศได้
		 1.2 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามวิถปี รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ยโสธร
ไปขยายผลในการที่จะน้อมน�ำไปประพฤติปฏิบัติ
ของทั้งระดับปัจเจกบุคคล บุคคลรอบข้างหรือ
หน่วยงานภาคต่างๆ ในประเทศ พร้อมทั้งจะเป็น
กลยุทธ์ที่น�ำไปใช้ได้ในทางปฏิบัติจริง คุ้มค่าและ
เหมาะสม ผู้ด�ำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของการสร้างการรับรู้ ตระหนัก เกิดการยอมรับ
และน�ำไปปฏิบัติ ภายใต้หลักการวงจรของเดมิง
(Deming Cycle) ไปศึกษาแต่ละขั้นตอน คือ P-DC-A ให้เข้าใจเพื่อน�ำไปด�ำเนินการได้อย่างคุ้มค่า
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ตามวิถปี รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส�ำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติมอีก
		 2.2 ควรศึ ก ษาวิ จั ย รู ป แบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส�ำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติมอีก
		 2.3 ควรศึกษาวิจยั กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของข้าราชการหน่วยอื่นๆ เพิ่มเติมอีก
		 2.4 ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งส� ำ หรั บ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในพื้นที่จังหวัดยโสธรต่อไป
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