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บทคัดย่อ   
 การศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของข้าราชการ
สํานักงานศาลยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของข้าราชการสํานักงานศาลยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้าน
ความพอประมาณ ด้านความมีเหตุมีผล ด้านมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้านลดรายจ่าย ด้านเพิ่มรายได้ ด้านการออม 
โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน 
รายได้ เฉล่ียต่อเดือน ประชากรในงานวิจัยครั้ งนี้ คือ ข้าราชการสํานักงานศาลยุติธรรม ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (�̅�) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1.) ผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 
265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 และเพศชาย จํานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8  ส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี 
จํานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาคือ 21-30 ปี จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 , 41 ปี 
ขึ้นไป จํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 และไม่เกิน 20 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามลําดับ 
ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จํานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ สมรส จํานวน 167 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.8, อย่าร้าง จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และหม้าย จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 
ตามลําดับ ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตร ีจํานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาคือ สูงกว่า
ปริญญาตรี จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 และต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 
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ตามลําดับ ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการทํางาน 5-10 ปี จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมาคือ 
ไม่เกิน 4 ปี จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5, 21 ปี ขึ้นไป 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 และ 11-20 ปี 
จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ตามลําดับ ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
จํานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมาคือ 15,001-20,000 บาท จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.0, 40,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8, 30,001-40,000 บาท จํานวน 73 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.2 และไม่เกิน 15,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2  ตามลําดับ 
 2.) การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของข้าราชการสํานักงานศาล
ยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้อที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ ด้านความมีเหตุมีผล, ด้านมีภูมิคุ้มกันที่ดี, ด้านความพอประมาณ, ด้านการออม, 
ด้านลดรายจ่าย ตามลําดับ และที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านเพิ่มรายได้ 
 
คําสําคัญ: การพัฒนาคุณภาพชีวิต; เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ABSTRACT   
 The research of Quality of Life Development through Sufficiency Economy 
Philosophy of Civil Servants Office of The Court of Justice in Bangkok Area. The factors of 
research include Modesty,  The reasonableness,  Have good immunity,  In terms of cost 
reduction, The increase in income and Savings. That are classified by Personal factors were 
including Sex,  age, status, Education ,  Working time and Average monthly income. The 
research of  Quality of Life Development through Sufficiency Economy Philosophy of Civil 
Servants Office of The Court of Justice in Bangkok Area. The sample used in this research 
amount of 400 peoples. The questionnaire was instrument of this research. Data was 
analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were percentage, 
minimum, maximum, mean and standard deviation. 
 The results found that 1.)  The users all respondents 400 peoples. Most are female 
265 peoples representing 66.2%, are male 135 peoples representing 33.8%. Most aged 31-
40 years old 152 peoples representing 38 .0% followed by 21-30 years old 126 peoples 
representing 31.5%, over 41 years old 111 peoples representing 27.7%, and under 20 years 
old 1 1 peoples representing 2.8% respectively. Most of them are single 202 peoples 
representing 50.5% followed by the marriage 167 peoples representing 41.8%, divorced 19 
peoples representing 4.7% and Widow 12 peoples representing 3.0%. Most are Bachelor’s 
degree 243 peoples representing 60.7% followed by higher Bachelor’s degree 118 peoples 
representing 29.5% and below Bachelor’s degree 39 peoples representing 9.8% respectively. 
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Most of the work period is 5-10 years 122 peoples representing 30.5% followed by less than 
4 years 118 peoples representing 29.5%, over 21 years 89 peoples representing 22.2% and 
1 1 - 2 0  years 7 1  peoples representing 1 7 . 8 % respectively. Most are average income per 
month 20,001-30,000 baht 127 peoples representing 31.8% followed by 15,001-20,000 baht 
100 peoples representing 25.0%, 40,001 baht up 83 peoples representing 20.8%, 30,001-
40,000 baht 73 peoples representing 18.2%  and under 15,000 baht 17 peoples representing 
4.2% respectively.   
 2.) The research of Quality of Life Development through Sufficiency Economy 
Philosophy of Civil Servants Office of The Court of Justice in Bangkok Area. Overall is at a 
high level. Considering each side,  then that side is high level of The reasonableness,  Have 
good immunity, Modesty, Savings and In terms of cost reduction respectively. and The other 
side is moderate of The increase in income. 
 
Keywords: Quality of Life Development; Sufficiency economy 
 
บทนํา   

ในปัจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ํา ภาวะเศรษฐกิจถดถอย แม้รัฐบาลจะมี
ความพยายามใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกจ่ายเงินประชาชน ทุ่มเงินลงไปในท้องถิ่นชนบทในโครงการ
ต่าง ๆ ไปหลายครั้ง เพื่อหวังจะทําให้มีเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภค ให้
ประชาชน ชาวบ้าน มีเงินจับจ่ายใช้สอย แต่เศรษฐกิจก็ไม่กระเตื้องขึ้นเท่าไรนัก ยิ่งมาเกิดเทรดวอร์ สงคราม
การค้าระหว่างอเมริกากับจีน ยิ่งทําให้ภาวะเศรษฐกิจของไทยยิ่งน่าวิตก น่ากลัวจะถดถอยไปอีกนาน 

วิกฤติการณ์ที่เคยเกิดขึ้นผ่านมาคือวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 อยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง ในยุคที่
เศรษฐกิจ วิกฤต ผันผวน เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร มีพระราชดํารัสแก่พสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ พ.ศ.2517 และได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันอย่าง
แพร่หลาย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ในช่วงวิกฤตต้มยํากุ้ง ผู้ที่ได้ศึกษา รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
มาก่อน จึงสามารถต้ังสติ และทําใจหนักแน่นได้ เมื่อตนน้ันมาประสบเคราะห์กรรมในเหตุการณ์ดังกล่าว    
จึงสามารถประคองตนประกอบอาชีพ ช่วยตัวเองและครอบครัวให้อยู่รอดจากมรสุมทางเศรษฐกิจด้วยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และความเปล่ียนแปลงต่าง 
ๆ ทางเศรษฐกิจ และสังคม 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของข้าราชการสํานักงานศาลยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ามีแนวโน้มตามปัจจัย
และภาพรวมเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของข้าราชการสํานักงานศาลยุติธรรม ในเขต
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กรุงเทพมหานคร และประชาชนที่สนใจ เพื่อที่จะสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของข้าราชการ
สํานักงานศาลยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของข้าราชการ
สํานักงานศาลยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ตัวแปรอิสระ คือ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการสํานักงานศาลยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน  
 ตัวแปรตาม คือ 
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของข้าราชการสํานักงานศาล
ยุติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุมีผล ด้านมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้าน
ลดรายจ่าย ด้านเพิ่มรายได้ ด้านการออม 
 

ขอบเขตด้านประชากร 
 ข้าราชการสํานักงานศาลยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  
ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การวิจัยครั้งนี้จะทําการวิจัย ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ทําให้ทราบถึงระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของข้าราชการ
สํานักงานศาลยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมทํากิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของข้าราชการสํานักงานศาลยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
      ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ปรางทิพย์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ (2559. หน้า 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความสําคัญเป็นอย่างมาก 

เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่เป้าหมายที่พึงปรารถนา ทั้งในส่วนบุคคล ครอบครัว จึงต้องมีการ
พัฒนา ในด้านการศึกษาเพื่อให้มีแนวคิดเจตคติทีด่ี รู้จักการบริหารตนเอง การเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น มีอาชีพ
และรายได้ที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิต มีคุณธรรม ศีลธรรม ถ้าหากปฏิบัติได้เช่นนี้เท่ากับเป็นการยกระดับทั้ง
ตนเองและสังคม ทำให้มีคุณค่า มีความเจริญงอกงาม ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมลดน้อยลง เช่น ปัญหาครอบครวั 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหามลภาวะเป็นพิษ เป็นต้น ประเทศต่าง ๆ จึงพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น เพื่อช่วยให้สมาชิกทุกคนในสังคมกินดีอยู่ดี มี
ความสุขสมบูรณ์ ประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต (สำราญ จูช่วย, 2554,น.17) มีดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยทำให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมโดยมีแนวทางในการ
ดํารงชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้สังคมมีความสงบสุขไปด้วย  

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต กระตุ้นให้บุคคลและสังคมเกิดความกระตือรือร้นคิดที่จะปรับปรุงตนเอง 
สังคม และส่ิงแวดล้อมให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทำให้บุคคลรู้จักใช้ปัญญา มีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม หลักการ
บริหารเพื่อมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
ของข้าราชการสํานักงานศาลยุติธรรม  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.ด้านความพอประมาณ 
2.ด้านความมเีหตุมีผล 
3.ด้านมีภูมิคุ้มกนัที่ด ี
4.ด้านลดรายจา่ย 
5.ด้านเพ่ิมรายได้ 
6.ด้านการออม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ระยะเวลาในการทํางาน 
6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
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4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้บุคคลและสังคมอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ช่วยลดปัญหา
ความขัดแย้ง และปัญหาสังคม  

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทำให้บุคคลและสังคม ที่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เกิด
ความร่วมมือร่วมใจ ในการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม ดังจะ
เห็นได้ว่าหากคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีคุณภาพที่ดี ย่อมนำไปสู่การพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญรุดหน้าก้าวไกลขึ้น 

 
 แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2549, หน้า 27-28) ได้อธิบายถึง เนื้อหาสรุปปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง จากการสรุปเนื้อหาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักวิชาการจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย ฯลฯ ได้ร่วมกันแปลงนิยามออกมาเป็นสัญลักษณ์ 3 
ห่วง 2 เงื่อนไข เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ จดจําและนําไปปฏิบัติ โดยมีความหมายว่า ปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นเป็นเรื่องของทางสายกลาง ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อ คือ 1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความ
รอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้านความรอบคอบ ที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้
เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้น ปฏิบัติ 2. เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วย 
ความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการดําเนิน
ชีวิต และมี 3 คุณลักษณะที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนัไป คือ 2.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่
ไม่น้อยเกินไปและ ไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 2.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ
เกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ 2.3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงถึง
ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล การนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จะนําชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม ไปสู่การพัฒนาที่ 
สมดุล มั่นคง และยั่งยืน 
  
 สํานักงานศาลยุติธรรม 
 รัฐธรรมนูญแห่่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 193 กําหนดให้ศาลยุติธรรมมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบงานธุรการที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น 
โดยให้มีหัวหน้้าหน่่วยงานคนหนึ่งเป็็นผู้้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่่อประธานของแต่่ละศาล ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมได้้ออกประกาศ เรื่อง การแบ่่งส่วนราชการภายในและกําหนดอํานาจหน้้าที่ของส่วน
ราชการในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2559 กําหนดภารกิจและอํานาจหน้้าที่ของส่วนราชการใน
สังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้้เหมาะสมกับการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแก่่ศาลยุติธรรมตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าที่ให้้เป็นไปอย่่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง   
 ชุลีพรรณ ศรีสุนทร (2555) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของนักศึกษา สาขาเทววิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.50 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 18-20 ปี จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 45.83 การศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กําลังศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 จํานวนชั้นละ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 เกรดเฉล่ีย 
กลุ่มตัวอย่างมีเกรดเฉล่ียอยู่ในช่วง 3.01-3.50 จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 35.42 ค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดย
เฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างต่ํากว่า 3,000 บาท จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 อาชีพของบิดาส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 39.58 อาชีพของมารดาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรและรับจ้างทั่วไป จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 สถานภาพของผู้ปกครอง สถานภาพของบิดา
มารดาส่วนใหญ่อยู่ด้วยกัน จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 79.92 สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับสมาชิกใน
ครอบครัวส่วนใหญ่อยู่กับพ่อแม่ จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 79.16 ภูมิลําเนาเดิมกลุ่มตัวอย่างมีภูมิลําเนา
เดิมอยู่ภาคเหนือ จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 ข้อมูลในส่วนความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มนี้มี
ความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เสนอ 
วิธีการ กิจกรรม และรูปแบบการพัฒนาพร้อมการประเมินขั้นต้นในการเข้าร่วมตลอดขบวนการ 
 จันทิมา จันทร์เที่ยง (2558) ศึกษาเรื่อง การจัดการทางธุรกิจและการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพึ่งตนเอง : กรณีศึกษา ชาวประมงพื้นบ้าน อําเภอปะเหลียน จังหวันดตรัง ผลการศึกษา
พบว่า ข้อมูลทั่วไปในการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 51-61 ปี รองลงมา
คือ 41-50 ปี สวนใหญ่เป็นเพศชาย นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมานับถือศาสนาพุทธ การศึกษา
ระดับประถมศึกษาตอนต้นซึ่งเท่ากับระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประสบการณ์ทําประมงอยู่ระหว่าง 21-
30 ปี รองลงมา คือ มีประสบการณ์อยู่ระหว่าง 11-15 ปี ,31-40 ปี, ไม่เกิน 10 ปี และมากกว่า 40 ปี เหตุผล
จูงใจในการทําอาชีพประมงพื้นบ้าน ส่วนใหญ่เริ่มต้นทําประมงพ้ืนบ้าน เนื่องจากเป็นอาชีของครอบครัว 
รองลงมาคือ เนื่องจากเป็นอาชีพทีสามารถเล้ียงตัวเองได้อย่างมั่นคง เป็นอาชีพที่ชอบและมีใจรักเป็นส่วนตัว 
และเป็นอาชีพที่ได้รับผลตอบแทนสูง 
 วารี คลังศิริ (2558) ศึกษาเรื่อง การรับรู้เพื่อพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.20 นักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.02 ชั้นปีที่ศึกษาส่วนใหญ่อยู่ชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 31.90 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีระดับ ผลการศึกษาอยู่ที่เกรดเฉล่ีย 2.50-2.99 คิดเป็นร้อยละ 38.07 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ มีภูมิลาเนาในจังหวัดกาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 83.11 สําหรับอาชีพผู้ปกครองส่วนใหญ่ทาธุรกิจ
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 38.07 และรายได้ของผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท/เดือน คิด
เป็นร้อยละ 29.22  ผลการศึกษาการรับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (mean=3.77) โดยเรียงตามการรับรู้ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
(mean=3.85) ด้านส่ิงแวดล้อม (mean=3.77) และด้านสังคม ตามลําดับ ผลการศึกษาการใช้หลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยภาพรวม พบว่า อยู่
ในระดับมาก (mean=3.88) โดยในสามลาดับแรก ได้แก่ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม (mean=3.99) ด้านการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว (mean=3.90) และด้านเงื่อนไขความรู้ (mean=3.88) ตามลําดับ  
 ภัชชาวดี ครุฑธา (2559) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการประกอบอาชีพเสริม
ของพนักงานโรงพยาบาลราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า พนักงานโรงพบาลราชบุรีเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 26-30 ปี เป็นส่วนใหญ่ เมื่อจําแนกตามสถานภาพสมรสพบว่า มีสถานภาพสมรสเป็น
หลัก มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท เป็นส่วน
ใหญ่ มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท และเม่ือพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
การมีรายได้ประจําของคู่สมรสพบว่า พนักงานโรงพยาบาลราชบุรีมีคู่สมรสไม่มีรายได้ประจํา รายได้ประจํา
ของคู่สมรสต่อเดือนมากกว่า 25,001 บาท สําหรับที่มาของรายได้ภายในครอบครัว ส่วนใหญ่มีรายได้ภายใน
ครอบครัวจากรายได้ประจํา ถัดมาคือรายได้จากการประกอบอาชีพเสริม สาเหตุของการใช้จ่ายอันดับแรกคือ 
การใช้จ่ายภายในครอบครัวเป็นหลัก และการใช้จ่ายเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และสุดท้ายผลการสํารวจข้อมูลที่
พักอาศัยพบว่า อาศัยบ้านพักตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
 คณิน เล้าตระกูล (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ กรณีศึกษา : 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 
50 ปีขึ้นไป มีอาชีพข้าราชการ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นสมาชิกสามัญ มีรายได้ระหว่าง 10,000 – 
20,000 บาท มียอดชําระต่อสหกรณ์ของสมาชิก ต่ํากว่า 10,000 บาท มีภาระหน้ีอื่น ๆ ต่ํากว่า 10,000 บาท 
ติดภาระหน้ีสินบัตรเครดิต มีเงินฝากหุ้นตามระเบียบสหกรณ์ เงินฝากประจํา และผู้ให้ข้อมูลส่วนน้อยมี เงิน
ฝากออมทรัพย์สินทวี ตามลําดับ ระยะเวลาที่ออมเงิน มียะยเวลาออมเงิน 21 ปีขึ้นไป มากที่สุด รองลงมาคือ 
มีระยะเวลา 11-20 ปี ระยะเวลา 1-5 ปี ระยะเวลาออม 6-10 ปี และผู้ให้ข้อมูลส่วนน้อยมีระยะเวลาตํ่ากว่า 
1 ปี ตามลําดับ จุดมุ่งหมายในการออม พบว่า เพื่อผลประโยชน์จากเงินปันผล รองลงมาใช้ในยามขัดสนใน
อนาคต เพื่อสํารองใช้ในยามชราหรือเมื่อต้องการออกจากงาน เพื่อสํารองใช้ในยามเจ็บป่วย เพื่อซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้สําหรับคํ้าประกันเงินกู้ เพื่อศึกษาของตนเอง และบุตรหลาน เพื่อซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภค เพื่อการท่องเที่ยว และผู้ให้ข้อมูลส่วนน้อยเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในหลักทรัพย์ เช่น หุ้น ตราสาร
ประเภทต่าง ๆ ตามลําดับ 
 เอกณรงค์ เรืองรัตน์ (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจ ัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและแนวทางการส่งเสริม การ
จ ัดทำบัญชีรายรับ -รายจ่ายในคร ัวเรือนของคนทำงาน ในเขตบางกะปิจ ังหว ัดกร ุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.2 อยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 38.7 ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี ร้อยละ 62.7 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 52.0 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน ร้อยละ 50.0 
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 55.5 ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการจัดทําบัญชีรายรับ - 
รายจ่ายในครัวเรือนเพื่อ ควบคุมรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน ร้อยละ 19.8 รองลงมาคือ เพื่อเรียนรู้การวาง
แผนการใช้ จ่ายเงิน ร้อยละ 17.12 เพื่อแก้ไขปัญหาหน้ีสินในครัวเรือน ร้อยละ 11.0 เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน 
ครัวเรือน ร้อยละ 10.6 เพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต ร้อยละ 10.2 เพื่อตระหนักถึงความสําคัญของการ
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ออม ร้อยละ 10.1 เพื่อให้ครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ร้อยละ 8.6 เพื่อให้มีเงินลงทุนในอนาคต ร้อยละ 
7.4 เพื่อให้เข้าใจ การทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน ร้อยละ 4.5 และ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 0.6 ตามลําดับ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรในการวิจัยคือข้าราชการสํานักงานศาลยุติธรรม ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยทําการเก็บแบบสอบถามจํานวนรวมทั้งส้ิน 400 ชุด โดยใช้สูตรซ่ึงไม่
ทราบจํานวนแน่นอนประชากรของ W.G. Cochran (1953) โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ที่
ความคลาดเคล่ือน ± 5% ดังนั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability 
Sampling) ซึ่งผู้วิจัยจะเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แจกแบบสอบถามให้แก่ข้าราชการ ของสํานักงานศาลยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
วิธีการแจกแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์โดยใช้ Google Form 
 2. ตอบข้อให้กับผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม 
 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามเม่ือครบถ้วนแล้ว เพื่อจัดเตรียมสําหรับนําข้อมูลไปวิเคราะห์ 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยทําการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) 
 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) สําหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 

 2. ค่าเฉล่ีย (�̅�) สําหรับวิเคราะห์ระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของข้าราชการสํานักงานศาลยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับวิเคราะห์ระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของข้าราชการสํานักงานศาลยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 พบว่า เพศชาย จํานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 และเพศหญิง 
จํานวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 ส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 
รองลงมาคือ 21-30 ปี จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 , 41 ปี ขึ้นไป จํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.7 และไม่เกิน 20 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามลําดับ ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จํานวน 
202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ สมรส จํานวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8, อย่าร้าง จํานวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และหม้าย จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลําดับ ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.5 และต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ตามลําดับ ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาใน
การทํางาน 5-10 ปี จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมาคือ ไม่เกิน 4 ปี จํานวน 118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.5, 21 ปี ขึ้นไป 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 และ 11-20 ปี จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 
ตามลําดับ ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 
รองลงมาคือ 15,001-20,000 บาท จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0, 40,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 83 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.8, 30,001-40,000 บาท จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 และไม่เกิน 15,000 
บาท จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2  ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
ข้าราชการสํานักงานศาลยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
พอประมาณ ด้านความมีเหตุมีผล ด้านมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้านลดรายจ่าย ด้านเพิ่มรายได้ และด้านการออม 

ด้ายค่าเฉล่ีย (𝑥) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ของข้าราชการสํานักงานศาลยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 3.62) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ ด้านความมีเหตุมีผล, ด้านมีภูมิคุ้มกัน

ที่ดี, ด้านความพอประมาณ, ด้านการออม, ด้านลดรายจ่าย (𝑥 = 3.81, 𝑥 = 3.76, 𝑥 = 3.70, 𝑥 = 3.66, 

𝑥 = 3.60,) ตามลําดับ และที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านเพิ่มรายได้ (𝑥 = 3.20) 
 

สรุปผลการวิจัย   
  
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 การศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของข้าราชการ
สํานักงานศาลยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จํานวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 และเพศชาย จํานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8  ส่วน
ใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาคือ 21-30 ปี จํานวน 126 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.5 , 41 ปี ขึ้นไป จํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 และไม่เกิน 20 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.8 ตามลําดับ ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จํานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ สมรส 
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จํานวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8, อย่าร้าง จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และหม้าย จํานวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลําดับ ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.7 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 และต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ตามลําดับ ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการทํางาน 5-10 ปี จํานวน 122 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.5 รองลงมาคือ ไม่เกิน 4 ปี จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5, 21 ปี ขึ้นไป 89 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.2 และ 11-20 ปี จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ตามลําดับ ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉล่ียต่อเดอืน 
20,001-30,000 บาท จํานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมาคือ 15,001-20,000 บาท จํานวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0, 40,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8, 30,001-40,000 
บาท จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 และไม่เกิน 15,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2  
ตามลําดับ 
 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของข้าราชการสํานักงานศาล
ยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ 
ด้านความมีเหตุมีผล, ด้านมีภูมิคุ้มกันที่ดี, ด้านความพอประมาณ, ด้านการออม, ด้านลดรายจ่าย ตามลําดับ 
และที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านเพิ่มรายได้ 
 
อภิปรายผล   
 
 1. ด้านความพอประมาณ 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ ท่าน
เลือกใช้สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างคุ้มค่า, ท่านใช้จ่ายตามความจําเป็น และเหมาะสมกับรายได้, ท่าน
ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง พออยู่พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย, ท่านมีความพึงพอใจในฐานะของตนเอง และท่านมี
รายได้เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุลีพรรณ ศรีสุนทร 
(2555) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษา สาขาเทววิทยา 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
 2. ด้านความมีเหตุมีผล 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ ท่าน
มีความอดทนต่ออบายมุขต่าง ๆ ได้, ท่านตระหนักในการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผล, ท่านสามารถใช้สติในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลได้, ท่านมีความสนใจใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ และท่านมีการวางแผนค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิมา จันทร์เที่ยง (2558) ศึกษาเรื่อง 
การจัดการทางธุรกจิและการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึง่ตนเอง : กรณีศึกษา ชาวประมง
พื้นบ้าน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 



 
 

12 
 

3. ด้านมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ ท่าน
มีกัลยาณมิตรที่ดีกับคนรอบข้าง, ท่านมีการวางแผนครอบครัวในอนาคต, ท่านเลือกรับประทานอาหารที่เป็น
ประโยชน์ครบ 5 หมู่, ท่านมีการปลูกฝังความพอเพียงให้แก่สมาชิกครอบครัว และท่านและครอบครัวมีการ
ออกกําลังกายเป็นประจํา ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วารี คลังศิริ (2558) ศึกษาเรื่อง การรับรู้
เพื่อพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จํากัด 
 4. ด้านลดรายจ่าย 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ ท่าน
มีความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอบายมุข เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ สถานที่อับโคจร ฯ, ท่าน
มีความพยายามที่จะลดสาธารณูปโภคด้านพื้นฐาน เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ค่าน้ํามัน ค่าโทรศัพท์ ฯ, ท่าน
พิจารณาอย่างรอบคอบกอ่นที่จะซื้อสินค้าต่าง ๆ และท่านเลือกที่จะใช้วิธีการเดนิมากกว่าใช้บรกิารสาธารณะ
ระยะทาง ไม่เกิน 500 เมตร ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางคือ ท่านมีการจัดทํา
บัญชีรายจ่ายประจําวัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกณรงค์ เรืองรัตน์ (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจ ัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมและแนวทางการส่งเสริม การจ ัดทำบัญชีรายรับ -รายจ่ายในคร ัวเรือนของคนทำงาน ในเขตบาง
กะปิจ ังหว ัดกร ุงเทพมหานคร 
 5. ด้านเพิ่มรายได้ 
 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลางคือ ท่านมีรายได้มาจากการลงทุนอื่น เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย
สหกรณ์ ฯ, ท่านศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการเงิน การลงทุน, ท่านมีการเรียนรู้เพิ่มเติมของการ
ประกอบอาชีพเสริม, ท่านใช้เวลาว่างในการประกอบอาชีพเสริม และท่านมีธุรกิจเสริมหรือมีการวางแผนที่
จะกอบธุรกิจเสริมนอกเหนือจากงานประจํา เช่น ร้านกาแฟ ฯ ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ    ภัช
ชาวดี ครุฑธา (2559) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการประกอบอาชีพเสริมของพนักงาน
โรงพยาบาลราชบุรี 
 6. ด้านการออม 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ ท่าน
จะออมเงินเพิ่มขึ้นเมื่อมีรายได้ที่มากขึ้น, ท่านมีเป้าหมายในการออมเงินอย่างชัดเจน, ท่านมีการวางแผนการ
ออมเงินอย่างรอบคอบ, ท่านมีการออมเงินจากรายได้เป็นประจําทุกเดือน และท่านมีการออมเงินในหลาย
ช่องทาง ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คณิน เล้าตระกูล (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ กรณีศึกษา : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จํากัด 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย   
 
 ด้านความพอประมาณ 
 ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ สํานักงานศาลยุติธรรมควรมีการส่งเสริมให้ข้าราชการมีการเลือกใช้สินค้าที่ใช้
ในชีวิตประจําวันอย่างคุ้มค่า ตามความจําเป็น และเหมาะสมกับรายได้ และให้ข้าราชการศาลยุติธรรมดําเนนิ
ชีวิตแบบพอเพียง พออยู่พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย เพื่อให้ข้าราชการได้ดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นด้านความพอประมาณ ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการสํานักงานศาลยุติธรรม ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ด้านความมีเหตุมีผล 
 ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ สํานักงานศาลยุติธรรมควรมีการส่งเสริมให้ข้าราชการศาลยุติธรรม มีร่างกาย
และจิตใจที่มีความอดทนต่ออบายมุขต่าง ๆ ควรจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทําในเวลาว่าง เช่น เล่นกีฬา 
ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ตระหนักในการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผล ไม่ใช้จ่ายเงินต่อส่ิงที่เป็นจําเป็น ควรจัด
ให้มีการพัฒนาทําสมาธิก่อนเริ่มทํางานของทุกเช้า เพื่อจะได้รวบรวมสติในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุ
ผลได้ในตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของทุก ๆ วันได้ เพื่อให้ข้าราชการได้ดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นด้านความมีเหตุมี
ผล ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการสํานักงานศาลยุติธรรม ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ สํานักงานศาลยุติธรรมควรมีการปลูกฝังให้ข้าราชการศาลยุติธรรมมี

กัลยาณมิตรที่ดีกับคนรอบข้าง มีการช่วยเหลือเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกัน มีความจริงใจต่อกัน มีการแนะนําในการ
วางแผนในอนาคตของครอบครัวส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้ครอบครัวที่มีความสุข และส่งเสริมการเลือก
รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ครบ 5 หมู่ เพื่อที่ข้าราชการศาลยุติจะได้มีคนรอบข้างที่ด ีมีแผนครอบครัว
ในอนาคตและมีสุขภาพที่ดีทั่งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ข้าราชการได้ดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นด้านมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการสํานักงานศาล
ยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านลดรายจ่าย 
ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ สํานักงานศาลยุติธรรมควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมลดค่าใช้จ่ายของของ

ข้าราชการศาลยุติธรรม โดยปลูกฝังให้มีความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอบายมุข เช่น เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือเข้าสถานที่อับโคจร จะอาจจัดกิจกรรมให้ข้าราชการเล่นกีฬาหรือแนะนําในการทํา
อาชีพเสริมในเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และปลูกฝังลดรายจ่ายสาธารณูปโภคด้านพื้นฐาน เช่น ค่าน้ํา ค่า
ไฟฟ้า ค่าน้ํามัน ค่าโทรศัพท์ ที่ไม่จําเป็นออก และการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะซ้ือสินค้าต่าง ๆ เช่น 
ให้มีการเปรียบเทียบกับสินค้าชนิดเดียวกันว่ามีราคาที่แตกต่างกันหรือไม่แล้วทํามาวิเคราะห์ตัดสินใจในการ
ซื้อสินค้าน้ัน เพื่อให้ข้าราชการได้ดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นด้านลดรายจ่าย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการสํานักงานศาลยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ด้านเพิ่มรายได้ 
ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ สํานักงานศาลยุติธรรมควรมีการส่งเสริมให้ข้าราชการศาลยุติธรรมมีการเพิ่ม

รายได้ประจํา โดยการให้ความรู้ในเรื่องของรายได้จากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ ดอกเบี้ยสหกรณ์ ว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างเพื่อข้าราชการศาลยุติธรรมเกิดความสนใจอยากจะ
เพิ่มรายได้มากขึ้น และแนะนําให้ข้าราชการศาลยุติธรรมหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการเงิน การลงทุน 
เพื่อที่จะมีความรู้ในการพิจารณาวางแผนเรื่องการเงินต่อไป สํานักงานศาลยุติธรรมความมีการจัดอบรม 
แนะนําชี้ช่องทางให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ข้าราชการสํานักงานศาลยุติธรรมในเรื่องประกอบอาชีพเสริมที่ใช้เวลา
ว่างทําหลังเวลาราชการให้เป็นประโยชน์โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ข้าราชการได้ดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นด้านเพิ่ม
รายได้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการสํานักงานศาลยุติธรรม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านการออม 
ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ สํานักงานศาลยุติธรรมควรมีการส่งเสริมการออมให้ข้าราชการศาลยุติธรรมมี

การออมเพิ่มขึ้นเม่ือมีรายได้มากขึ้น โดยมีการกําหนดเป้าหมายในการออมเงินอย่างชัดเจน เพื่อที่มีกรอบใน
การออมเงินให้เป็นแรงบันดาลใจเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ โดยมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนใน
การบริหารเงินอย่างรอบคอบ ในการแบ่งค่าใช้จ่ายจะได้ไม่มีมากเกินไปหรือขัดสนเกินไปอีกด้วย เพื่อให้
ข้าราชการได้ดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นด้านเพิ่มรายได้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของข้าราชการสํานักงานศาลยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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