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บทคัดย่อ

  การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการคือ 1) การตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างของการพัฒนาธุรกิจ
ให้มีความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) ศึกษาปัจจัย เชิงเหตุของการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการในจังหวัดล�าปาง ล�าพูน และเชียงใหม่ 
จ�านวน 376 ราย  รูปแบบโมเดลสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 6 ตัว และตัวแปรประจักษ์ 13 ตัว  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
  1. ความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างของการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยมีค่า Chi-Square เท่ากับ 1851.69, ค่า P-Value  0.0240 ที่องศาอิสระ 
เท่ากับ 950, ค่า RMSEA เท่ากับ 0.0346, ค่า  χ2 /df เท่ากับ 1.95, ค่า GFI  เท่ากับ 0.94, และค่า AGFI เท่ากับ 0.92 
  2. ปัจจยัเชิงเหตุของการพฒันาธุรกจิให้มีความย่ังยนืตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ปัจจยัทีม่ผีลมากทีส่ดุคอื คณุธรรม 
(ประกอบด้วย ความอดทนและความซื่อสัตย์) รองลงมาคือความรู้ (ประกอบด้วย ความรอบรู้ทางธุรกิจและเข้าใจความ
เป็นจริงทางธุรกิจ)  นอกจากนี้ทั้งคุณธรรม และความรู้ ล้วนมีอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืน  
โดยส่งผ่านความมีเหตุมีผล พอประมาณ และภูมิคุ้มกัน

ค�ำส�ำคัญ :  โมเดลสมการโครงสร้าง, ความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

Abstract

  The purposes of this research were 1) to verify the validity of the structural equation model  of 
developing business to be sustainable according to Philosophy of Sufficiency Economy, and  2) to study 
the causal factors of  developing business  to  be  sustainable  according  to Philosophy of Sufficiency 
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Economy by using quantitative research.  The sample group was 376 entrepreneurs  in Lampang,  Lam-
phun  and Chiang Mai. The  developed  structural  equation model consists of six latent variables and 
thirteen observed variables. The data were analyzed by statistical package.
  The  results  of  this  research were concluded  as follow:
  1. The validity of the structural equation model of developing business to be sustainable        
according to Philosophy of Sufficiency Economy is consistent with empirical data Chi-Square equal to 
1851.69, the P-Value  0.0240 on degrees freedom equal to 950, ค่า  RMSEA values  equal to 0.0346, the 
value χ2 /df  was 1.95, the GFI  was 0.94, and the  AGFI was 0.92
  2. The causal factors of developing business to be sustainable according to Philosophy of       
Sufficiency Economy revealed that factors affecting the most was moral (comprising patience and         
honesty), followed by knowledge (comprising business knowledge and understanding of business         
reality). Moreover, both moral and knowledge are influenced indirectly affecting business development 
to be sustainable by though rationality, modesty and immunity. 

Keywords: Structural equation model , Sustainable according to Philosophy of  Sufficiency Economy.

รู้รอบ  คุณธรรม  ความมีเหตุมีผล  ความพอประมาณ และ
การมีภูมิคุ้มกันในทางธุรกิจ ซึ่งก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงหรือปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเอง
  ในการศึกษาครั้งนี้จึงต้องการค้นหาค�าตอบว่าตัว
แบบ (model) ที่เหมาะสมของการพัฒนาธุรกิจให้มีความ
ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร  โดยเน้น
การตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้าง จากผู้
ประกอบการในเขตจังหวัดล�าปาง ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรม 
เซรามิก มากที่สุดในประเทศไทย จังหวัดล�าพูน เป็นเขต
นิคมอุตสาหกรรมในภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
เขตเศรษฐกิจที่ส�าคัญในภาคเหนือและมีจ�านวนผู้ประกอบ
การมากที่สุดในภาคเหนือ ซ่ึงเป็นกลุ่มพื้นที่ที่มีโอกาสทาง
ธุรกิจมาก แต่ก็มีกระแสการแข่งขันสูงในกลุ่มผู้ประกอบ
การในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมถึงกระแสของธุรกิจขนาดใหญ ่
(modern trade) จึงเป็นปัจจัยที่ท�าให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาขีดความสามารถ 
รวมถึงปรับรูปแบบการพัฒนาธุรกิจให้เข้ากับกระแสการ
แข่งขัน (ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม, 2552 : 7-6)  ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นการตรวจสอบ
กรอบทฤษฎีของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน  จึงเป็นการท้าทายที่ส�าคัญยิ่งในภาคธุรกิจที่เน้น
บริโภคนิยมและการแสวงหาก�าไรสูงสุด  แต่กลายเป็นการ

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
  ภาวะเศรษฐกิจโลกได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตท่ีทวีความ
รนุแรงมากทีสุ่ดในรอบศตวรรษ เริม่จากวกิฤตการณ์สถาบนั 
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนกันยายน 2554 
ส่งผลเชื่อมโยงถึงระบบการเงินของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
ความเสียหายต่อระบบการเงินอย่างรุนแรงได้ส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
และอีกหลายประเทศแถบยุโรปเข้าสู ่ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย หลายอุตสาหกรรมในประเทศที่พัฒนาแล้วก�าลัง
ประสบปัญหาทางการเงินถึงขั้นปิดโรงงานหลายแห่ง และ
ได้ปลดคนงานออกเป็นจ�านวนหลายล้านคน  ส่วนเศรษฐกิจ 
ไทยก็ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
เรว็กว่าทีค่าดไว้  จากประเด็นดงักล่าวท�าให้ประเทศไทยต้อง 
พจิารณาทบทวนทัง้ในประเดน็การลงทนุ การใช้จ่ายเกินตวั 
ของภาคประชาชนที่ก่อให้เกิดหนี้สินที่ไม่สามารถช�าระคืน
ได้  หรือความละโมบของภาคธุรกิจท่ีแสวงหาก�าไรสูงสุด  
ต้องการรายได้อย่างไม่พอประมาณและไม่สมเหตุสมผล  
ก่อให้เกดิการล่มสลายของกจิการ ขาดการวางแผนอนาคต 
ที่ดีของธุรกิจซึ่ ง เป ็นต ้นเหตุ ให ้ภู มิคุ ้ม กันของระบบ
เศรษฐกจิอ่อนแอ ความรูร้อบทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
เพื่อความยั่งยืนว่าเป็นไปได้เฉพาะเกษตรกรตามชนบท 
เป็นต้น  ประเด็นดังกล่าวข้างต้นมีความเกี่ยวเนื่องกับความ
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แปรเปลี่ยนก�าไรสูงสุดมาเป็นการมองกว้าง คิดไกล คิดให้
รอบด้าน เนื่องจากทุกการตัดสินใจล้วนเกี่ยวโยงสัมพันธ์กัน 
การค้นหาค�าตอบในครั้งน้ีอาจกล่าวได้ว่าเป็นการริเริ่ม
ตรวจสอบเชิงทฤษฎีเพื่ออธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ด้วย
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเพื่อน�าไปสู่แนวทาง
การเสนอแนะการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
  1.การตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการ
โครงสร้างของการพัฒนาธุรกิจให้มีความย่ังยืนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
  2.ปัจจัยเชิงเหตุของการพัฒนาธุรกิจให้มีความ
ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขอบเขตของการวิจัย
  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้คือ
  1. การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยความ
สมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (World    
Summit, 2005) โดยเน้นเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)
  2. ความรบัผิดชอบต่อสังคม  ประกอบด้วยมิติภายใน 
และภายนอก (European Commission on CSR, 2002)
  3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือปรัชญาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย 2 เงื่อนไข คือ 
ด้านความรู้ คุณธรรม และ 3 ห่วง คือ ความมีเหตุมีผล  พอ
ประมาณ และการมภีมูคิุม้กนั (คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่น 
เศรษฐกิจพอเพียง, 2550)
  ขอบเขตด้ำนประชำกร
  ประชากรในการศกึษาคร้ังนีค้อื ผูป้ระกอบการธรุกจิ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบของ
บริษัทจ�ากัดและห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ในเขตจังหวัดล�าปาง 
ล�าพูน และเชียงใหม่ จ�านวน 18,372 ราย (ข้อมูลจากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 
2557) โดยมีระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ.
2556 ถึง พ.ศ. 2557

การประมวลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
  ในส่วนนี้เป ็นการประมวลเอกสารเพื่อก�าหนด
ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  กำรพฒันำธรุกจิอย่ำงยัง่ยนื : ตวัแปร ควำมหมำย 
และกำรวัด
  ผู้ประกอบธุรกิจ เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  บนฐานของการมอง
กว้าง คิดไกล มองงานให้ครบวงจรและทุกมิติ ดังนั้น จึง
จ�าเป็นต้องมีศึกษาการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย ์
วิกฤตเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อม ในงานวิจัยนี้จึงท�าการศึกษาสาเหตุของการพัฒนา 
ธุรกิจอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficien-
cy Economy Philosophy) การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
อาจมีหลายชื่อที่มีเป้าหมายใกล้เคียงกัน เช่น ความรับผิด
ชอบต่อสังคมของธุรกิจหรือ ซีเอสอาร์ (corporate social 
responsibility : CSR) จริยธรรมทางธุรกิจของบรรษัท 
บรรษัทภิบาล การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (good governa- 
nce) เศรษฐกิจสีเขียว (green economy) ธุรกิจที่มีจิตส�านึก 
อย่างใหม่ หรือมี ค�าศัพท์อื่น ๆ เช่น business for social 
responsibility ; corporate responsibility; corporate 
citizenship; responsible business sustainable ; 
responsible business or corporate social perfor-
mance เป็นต้น
  การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน หมายถึง การประสาน
ประโยชน์เข้าด้วยกันระหว่างการพัฒนาธุรกิจกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
และเกิดศักยภาพเพื่อความเจริญงอกงามทางธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งอาศัยการปรับประยุกต์ของคณะกรรมการโลก
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือ World Commis-
sion on Environment and Development ในรายงาน 
Our Common Future 1987 หรือ Brundtland Report 
โดยมี 3 องค์ประกอบคือ ด้านเศรษฐกิจ : ความสามารถใน
การท�าก�าไร ด้านสังคม : องค์กรแห่งความสุข และด้านสิ่ง
แวดล้อม : ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีนิยามปฏิบัติการ
และวิธีการวัดทั้ง 3 ประเด็น ดังนี้
  1. ด้านเศรษฐกิจ : ความสามารถในการท�าก�าไร 
หมายถึง การมีก�าไรที่มั่นคง มีเสถียรภาพ กระตุ้นการ
ประหยดัเพือ่ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร มคีวามสามารถในการ 
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สร้างตราสินค้าเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด มีความเข้าใจ
และ เข้าถึงลูกค้า
  2. ด้านสังคม : องค์กรแห่งความเอื้ออาทร หมายถึง 
ระดับความเป็นจริงในการใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัย
ของพนกังาน การตระหนกัถึงความรบัผิดชอบต่อผูเ้กีย่วข้อง 
ทางธุรกิจ เน้นความจริงใจ โปร่งใสในการท�างาน เป็น
องค์กรแห่งความสุข
  3. ด้านสิง่แวดล้อม : ความรบัผิดชอบต่อสังคม หมาย
ถงึ ระดับความเป็นจริงของการเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงด้าน
รักษาสิ่งแวดล้อม การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม
  โดยแบบวัดทั้ง 3 องค์ประกอบนี้รวม 11 ข้อ ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเอง มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 หน่วย โดยมี
ตัวเลือกตอบได้แก่ จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่
จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย ผู้ที่ได้คะแนนมากจะเป็นผู้มี
องค์กรที่พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนมาก ตัวอย่างข้อค�าถาม 
เช่น การใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน มี
ความเข้าใจและเข้าถงึลูกค้า เป็นองค์กรแห่งความสขุ  เป็นต้น

  สำเหตุของกำรพัฒนำธุรกิจให้มีควำมยั่งยืน
  การศึกษาสาเหตุต่าง ๆ ของการพัฒนาธุรกิจให้มี
ความยั่งยืนมีพื้นฐานมาจากกรอบทฤษฎี  ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  ปัจจัยเชิงเหตุด้านการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืน 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนนี้ได้ประมวลเอกสาร
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คณะอนุกรรมการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550) ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับ
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้

  ควำมรู้กับกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน
  ความรู้ (knowledge) หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจาก
การศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์รวมท้ัง
ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2546 : 232) ซึ่งอมรวิชช์ นาครทรรพ (2551 : 27) ถือเป็น
ตัวบ่งชี้เศรษฐกิจพอเพียงในมิติสังคม ส่วนคณะอนุกรรม 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2550) ถือเป็นเงื่อนไข
ความรู้ หมายถึง เครื่องอาศัยของการด�าเนินงานเพื่อให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย 1) ความรอบรู้ คือความ
รู้ลึกในงานที่ท�าและความรู้กว้างในสภาวะแวดล้อม และ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน 2) ความระลึกรู้หรือสติ คือ

การยั้งคิดพิจารณาและรู้ทันสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่
จะกระท�าการใด ๆ และความรู้ชัด หรือปัญญา คือการเห็น
และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างกระจ่างชัด ถูกต้องตามเหตุ
ตามผล และความจริง
  นอกจากน้ียังพบว่า “....ความรู้นั้นส�าคัญยิ่งใหญ่ 
เพราะเป็นปัจจยัให้เกดิความฉลาด สามารถและความเจรญิ 
ก้าวหน้า มนุษย์จึงได้ศึกษากันอย่างไม่รู้จบส้ิน แต่เม่ือ
วิเคราะห์จากการเรียน ความรู้แม้มากมายเพียงใด บางทีก็
ไม่ช่วยให้ฉลาดหรือเจริญได้เท่าใดนัก แต่ถ้าหากเรียนไม่ถูก
ถ้วน ไม่รู้จริงแท้ การศึกษาหาความรู้จึงส�าคัญตรงที่ว่าต้อง
ศึกษาเพื่อให้เกิด “ความฉลาดรู้” คือรู้แล้ว สามารถน�ามา
ใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ โดยไม่เป็นพิษ เป็นโทษ การศึกษา
เพ่ือความฉลาดรู้มีข้อปฏิบัติที่น่าจะยึดเป็นหลักอย่างน้อย
สองประการ  ประการแรก เมื่อศึกษาสิ่งใด เรื่องใดให้รู้จริง 
ควรจะศึกษาให้ตลอด ครบถ้วนทุกแง่มุม ไม่ใช่เรียนรู้แต่
เพียงบางส่วนบางตอน หรือเพ่งเล็งเฉพาะแต่เพียงบางแง่
บางมุม อีกประการหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกัน
ไปด้วยเสมอ คือต้องพิจารณาศึกษาเรื่องนั้น ๆ ด้วยความ
คิด จิตใจที่ตั้งมั่นเป็นปกติและเที่ยงตรง เป็นกลาง ไม่ยอม
ให้รู้เห็นและเข้าใจตามอ�านาจความเหนี่ยวน�าของอคติ  ไม่
ว่าจะเป็นอคติฝ่ายชอบหรือฝ่ายชัง มิฉะนั้นความรู้ที่เกิดขึ้น
จะไม่เป็นความรู้แท้ หากแต่เป็นความรู้ที่ถูกอ�าพรางไว้  หรือ 
ที่คลาดเคลื่อนวิปริตไปต่าง ๆ จะน�าไปใช้ให้เป็นประโยชน์
จริง ๆ  โดยปราศจากโทษไม่ได้...” (พระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ณ สวนอัมพร วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2524) ผลการวิจัย
ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ (ทรงสิริ  
วชิริานนท์, 2554 หน้า 46) หรอืด้านการวดัและประเมนิผล 
ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ด้านการสื่อสารภายใน
องค์กร  ด้านเทคโนโลยีและระบบงาน และด้านภาวะผู้น�า
ในองค์กร (วีรพร  วงษ์พาณิช, 2555 : 273) ด้านการ
บริหารการเงินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พรชนก  
ทองลาด, 2553) เป็นต้น ดังนั้น จึงคาดได้ว่าผู้ประกอบการ
ที่มีความรู้รอบ ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงย่อมท�าให้เกิด
ความพอประมาณ เข้าใจหลักการต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผล 
และวางแผนการท�างานในอนาคตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี 
และน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ โดยแบบสอบถามผู้วิจัย
สร้างขึ้นเอง ตัวอย่างข้อค�าถาม  เช่น ความรอบรู้ทางธุรกิจ  
เข้าใจความเป็นจริงทางธุรกิจ เป็นต้น 
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  คุณธรรมกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
  คุณธรรม (virtue) ตามพจนานุกรมฉบับราช-
บัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง สภาพคุณงามความดี 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 253) หรือพจนานุกรม 
พุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ของพระธรรมปิฎก (ป.อ.       
ปยุตโต 2551 : 14) หมายถึง ธรรมที่เป็นคุณความดี 
งาม  สภาพที่เกื้อหนุน  คุณธรรมเป็นกุศลธรรม  เป็นธรรม
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุข เป็นธรรมอันพึงเจริญ
คือ ท�าให้เกิดมีขึ้น หรือตามความหมายของวิกิพีเดีย (วิกิพี
เดีย สารานุกรมเสรี, 2557) หมายถึงลักษณะในทางที่ดี 
การปฏิบัติดี (Virtue is moral excellence; A virtue is 
a positive trait) ส่วนสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะ
ชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2557) ได้
รวบรวมหลักคิดด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากผู้รู ้ใน
ระดับนานาชาติ ได้แนวคิดที่สอดคล้องกันคือ เศรษฐกิจพอ
เพียงเป ็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ด�ารงอยู ่บนเงื่อนไข
คุณธรรม  ดังนั้น สรุปจากความหมายที่นักการศึกษาหลาย
ท่านได้ให้ไว้ คุณธรรมจึงหมายถึง คุณงามความดีที่สั่งสมใน
จิตใจมนุษย์โดยผ่านการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ต่าง ๆ 
หรือความดีงามที่อยู่ในจิตใจ หรือหลักธรรมที่รู้สึกถึงความ
รับผิดชอบชั่วดีที่ฝังในจิตใจ และพร้อมที่จะสร้างสรรค์แต่
สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์
  ส่วนคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
(2550) ถือเป็นเงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
คุณธรรม หมายถึง เครื่องอาศัยของการด�าเนินงานเพื่อให้
เป็นไปอย่างดีงาม ประกอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต คือ 
ความประพฤตชิอบ มกีารพดูและการกระท�าซือ่ตรงต่อหน้าที ่
การงานต่อตนเอง และต่อผู้เกี่ยวข้อง มีเจตนาบริสุทธิ์ ไม่
คดโกง ไม่หลอกลวงและไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความความ
อดทนหรือความเพียร คือความบากบั่น ความกล้าแข็ง มี
ความหนักแน่น ไม่ท้อถอย ท�าให้การด�าเนินงานรุดหน้า
เรื่อยไปจนประสบผลส�าเร็จ และความรอบคอบระมัดระวัง
คอืการพจิารณาอย่างถีถ้่วนในทกุแง่ทกุมมุ ก่อนทีจ่ะด�าเนนิ 
งานเพื่อมิให้เกิดความเผลอเรอและพลั้งพลาด มีพระบรม
ราโชวาท เรื่องคุณธรรม ความเพียร ดังนี้
  “คุณธรรมของคน ประการแรกคือความซื่อสัตย์ 
ประการที่สองคือ การรู้จักข่มใจฝึกใจตนเองให้ประพฤติ
ปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ ความดีนั้น  ประการที่สามคือการ
อดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์
สุจริต ประการที่สี่คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต

และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วน
รวม คุณธรรมสี่ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและ
บ�ารุงให้เจริญงอกงามจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความ
สุข ความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคง
ก้าวหน้าต่อไป” (พระบรมราโชวาท ในพิธีบวงสรวงสมเด็จ
พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า 5 เมษายน 2535) หรือ
  “ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์น้ัน
คือความเพียรที่จะก�าจัดความเสื่อมให้หมดไป และระวัง
ป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่งกับความเพียรที่จะ
สร้างสรรค์ความดีงามให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิให้
เสื่อมสิ้นไปอย่างหนึ่ง ความเพียรทั้งสองประการนี้เป็น
อุปการะอย่างส�าคัญต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถ้าทุกคน 
ในชาตจิะได้ตัง้ตน ตัง้ใจอยูใ่นความเพยีรดงักล่าว ประโยชน์ 
และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วน
รวม (พระราชด�ารัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก ทรง
ครองราชย์ครบ 50 ปี พ.ศ. 2539)
  จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมท่ีกล่าวมา
เป็นฐานรากของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นตัวแปร
สาเหตุหรือตัวแปรท่ีจะต้องพัฒนาเพื่อให้เกิดตัวแปรผลที่
ตามมา มีการเน้นย�้าความส�าคัญของการสร้างฐานราก เช่น 
“การจะพัฒนาทุกส่ิงทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและ
เสริมข้ึนจากพื้นฐานเดิมท่ีมีอยู่ก่อนท้ังส้ิน ถ้าพื้นฐานไม่ดี
หรอืคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ทีจ่ะเพิม่เติมเสรมิต่อให้เจริญ 
ขึ้นไปอีกนั้นยากนักที่จะท�าได้  จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า 
นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้วยังต้องพยายามรักษา
พื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่องพร้อม ๆ กันได้” (พระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ในพธิพีระราชทาน 
ปรญิญาบตัรจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 10 กรกฎาคม 2523)
  ในด้านการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 ในหมวด 1 มาตรา 6 ได้ก�าหนดให้การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม 
มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด�ารงชวีติ  สามารถอยู่ร่วม 
กบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ ทัง้นีต้้องยดึแนวการจดัการศกึษา 
ในหมวด 4 มาตรา 23 การจัดการศึกษาต้องเน้นให้ความ
ส�าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณา
การตามความเหมาะสม และในมาตรา 24 (4) ได้ก�าหนด
กระบวนการเรียนรู ้โดยจัดกระบวนการสอนผสมผสาน
ความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
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คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้
ในทุกรายวิชา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
  จากการประมวลเอกสารท่ีเกี่ยวข้องจะพบว่า
คณุธรรมเป็นความใฝ่ด ีใฝ่ธรรมของมนษุย์ ซึง่ธรรมชาตขิอง 
มนุษย์ย่อมแสวงหาความถูกต้อง เป็นธรรมหรือความสงบ
ตัง้แต่วยัทารก คณุสมบตันิีท้�าให้บคุคลนยิมคนด ีชอบสงัคม 
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ต้องการท่ีจะพัฒนาให้เป็นคนดี 
นอกจากนีค้ณุธรรมยงัเชือ่มโยงใกล้ชดิกบัศาสนาเป็นอย่างยิง่ 
เพราะการสั่งสอนทางธรรมย่อมน�าไปสู่ชีวิตที่สุขสงบอย่าง
ยั่งยืน ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ท�าให้คาดได้ว่าคุณธรรมของผู้
ประกอบการ ย่อมน�าไปสู่การท�างานอย่างมีเหตุมีผล การ
ประมาณตน ประมาณการและการวางแผนเพือ่คณุภาพงาน 
และน�าไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนืในทีส่ดุ  โดยแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ตัวอย่างข้อค�าถาม เช่น ยึดมั่นซื่อกินไม่
หมด คดกินไม่นาน มีความตั้งใจในปณิธานอันแน่วแน่ใน
การท�า ความดี เป็นต้น
  นอกจากนี้ ณดา จันทร์สม (2555 หน้า 24) ได้
ประมวลธุรกิจกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าการน�า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
ธุรกิจ น�าไปสู่ความยั่งยืนในองค์กรธุรกิจได้ เนื่องจากการ

ยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตามเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมเป็น
หลักคิดในการตัดสินใจตามกิจกรรมทางธุรกิจ จะท�าให้มี
การค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างรอบ
ด้าน ท�าให้การตัดสินใจไม่สุดโต่งจนเกินไป อยู่บนพื้นฐาน
ของความระมัดระวัง ท�าให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืนได้ในที่สุด 
เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างรอบด้าน

กรอบแนวคิด
  กรอบแนวคิดการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ประกอบการในจังหวัดล�าปาง 
ล�าพูน และเชียงใหม่ อาศัยรูปแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550) 
ทั้ง 3 ห่วงคือ ความมีเหตุมีผล  ความพอประมาณ และมี
ภูมิคุ้มกัน และอยู่ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ และ
คุณธรรม และอาศัยหลักคิดของคณะกรรมการโลกว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือ World Commission on 
Environment and Development (1987) ซึ่งสามารถ
แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรดังนี้

ภาพ 1  โมเดลการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน SMEs
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นอกจากนี้ ณดา จันทรสม (2555 หนา 24) ไดประมวลธุรกิจกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงวาการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในองคกรธุรกิจ นําไปสูความ
ยั่งยืนในองคกรธุรกิจได เนื่องจากการยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการสราง
ภูมิคุมกันในตัวที่ดี ตามเง่ือนไขความรูและคุณธรรมเปนหลักคิดในการตัดสินใจตามกิจกรรมทาง
ธุรกิจ จะทําใหมีการคํานึงถึงส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมอยางรอบดาน ทําใหการตัดสินใจไม
สุดโตงจนเกินไป อยูบนพ้ืนฐานของความระมัดระวัง ทําใหธุรกิจเกิดความยั่งยืนไดในท่ีสุด เพราะ
สามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียอยางรอบดาน 

 
กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิดการพัฒนาธุรกิจใหมีความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ผูประกอบการในจังหวัดลําปาง ลําพูน และเชียงใหม อาศัยรูปแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550) ท้ัง 3 หวงคือ ความมีเหตุมีผล  ความ
พอประมาณ และมีภูมิคุมกัน และอยูภายใต 2 เงื่อนไข คือ ความรู และคุณธรรม และอาศัยหลักคิด
ของคณะกรรมการโลกวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา หรือ World Commission on Environment 
and Development (1987) ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพันธของตัวแปรดังนี้ 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพอประมาณ 
- การพิจารณาจุดสมดุลทางธุรกิจ 
- การคํานึงถึงผลดี ผลเสียทางธุรกิจ

ความรู 
- ความรอบรูทางธุรกิจ 
- เขาใจความเปนจริงทางธุรกิจ มีเหตุมีผล 

- มีหลักการในการตัดสินใจ 
- การคิดแบบโยงใยสัมพันธ

คุณธรรม 
- ความซื่อสัตยสุจริต 
- ความอดทน/ความเพียร

การพัฒนาธุรกิจใหมี
ความยั่งยืน 

มีภูมิคุมกัน 
- การคิดถึงประโยชนสุขสวนรวม 
- รูทันความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
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สมมติฐานการวิจัย
  จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สามารถก�าหนดเป็นสมมติฐานว่า “โมเดลสมมติฐานการ
พัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์”

เครื่องมือในการวิจัย
  เครื่องมือและคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนที่เป็น
ระบบตามหลักวิชาการ  โดย มีมาตรประเมินค่า 6 หน่วย 
ตรวจสอบความตรงโดยผู้เช่ียวชาญและตรวจสอบค่าความ
เชื่อมั่นแอลฟา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตาราง 1 ค่าความเชื่อมั่นแอลฟ่า

    ตัวแปร จ�ำนวนข้อ ค่ำควำมเชื่อมั่น

 ด้านเศรษฐกิจ : ความสามารถในการท�าก�าไร 4 .63
 ด้านสังคม : องค์กรแห่งความเอื้ออาทร 4 .83
 สิ่งแวดล้อม : ความรับผิดชอบต่อสังคม 4 .75
 ความรอบรู้  3 .82
 ความเข้าใจความเป็นจริงทางธุรกิจ 3 .73
 ความซื่อสัตย์  3 .77
 ความเพียร/ความอดทน  3 .60
 การพิจารณาจุดสมดุลทางธุรกิจ 3 .56
 การค�านึงผลดีผลเสียทางธุรกิจ  3 .58
 อาศัยหลักเกณฑ์การตัดสินใจทางธุรกิจ 2 .53
 การคิดแบบโยงใยสายสัมพันธ์  2 .55
 การค�านึงถึงประโยชน์สุขส่วนรวม 3 .62
 การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 3 .55

  จากการวิเคราะห์เครื่องมือพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยมีค่าความเชื่อมั่นอยู่
ระหว่าง 0.53 – 0.83 และในภาพรวมทั้งฉบับได้ 0.77 ซึ่ง
สามารถน�าไปพัฒนาตรวจสอบความตรงของโมเดล ต่อไป
ได้

ประชากรในการศึกษา
  ในการศึกษาครั้งนี้ประชากรคือ ผู้ประกอบการซึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาธุรกิจย่างยั่งยืนในเขตจังหวัด
ล�าปาง ล�าพูน และเชียงใหม่ จ�านวน 18,372 ราย ซึ่งได้
ข้อมูลจากส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดล�าปาง เมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดจ�านวน
ประชากร ดังนี้

ตาราง 2   จ�านวนประชากรในเขตจังหวัดล�าปาง ล�าพูน และเชียงใหม่ 

    จังหวัด จ�ำนวนคน
    ล�าปาง 2,612
    ล�าพูน 1,869
    เชียงใหม่ 13,891
    รวม 18,372
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กลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง
  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการ
ที่เป็นนิติบุคคลคงอยู่ (ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557) ในจังหวัด
ล�าปาง ล�าพูน และเชียงใหม่ โดยขนาดตัวอย่างมีความ   
ผิดพลาดในการประมาณไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ตามสูตร      
Zikmund (2003, 427) ได้ขนาดตัวอย่างดังนี้

   n  =  

   เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง
  N แทน จ�านวนประชาการ
  Z แทน คะแนนมาตรฐานที่ระดับความ
    เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (Z = 1.96)
  P(1-P) แทน ค่าความแปรปรวน (มีค่าสูงสุดเมื่อ 
    ก�าหนดให้ P = 0.5)
  E แทน ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจาก 
    ตัวอย่างที่ยอมรับได้ 5 เปอร์เซ็นต์  
    (E = 0.05)

ขนาดตัวอย่างผู้ประกอบการ =   

     = 376 ราย
   จากขนาดตัวอย่าง 376 ราย น�ามาหากลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละจังหวัด ดังตาราง 

การรวบรวมข้อมูล
  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งเป็น
แบบสอบถามปลายปิด ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมทั้ง
สิ้นประมาณ 3 เดือน โดยขอความร่วมมือจากเครือข่าย
บัณฑิตวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความช่วยเหลือ
ทั้งแจกและเก็บแบบสอบถาม รวมทั้งผู้วิจัยได้ด�าเนินการ
จัดเก็บเป็นรายบุคคล  โดยยึดตามสถิติการจดทะเบียนของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดล�าปาง 
ล�าพูน และเชียงใหม่   

การวิเคราะห์ข้อมูล
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น
  1. ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ใช้จ�านวน 
ร้อยละ
  2. การก�าหนดโมเดลการพัฒนาธุรกิจให้มีความ
ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิเคราะห์จากการ
ประมวลเอกสารและมีแนวคิดรองรับจากปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืน ของคณะ
กรรมการโลกว่าด้วยสิง่แวดล้อมและการพฒันา หรอื World 
Commission on Environment and Development 
(1987)
  3. ก�าหนดข้อมลูจ�าเพาะของโมเดล (specification 
or the model) ว่ามีการประมาณค่าพารามิเตอร์ใดบ้าง 
โดยวาดเป็นไดอะแกรม ซึ่งค่าพารามิเตอร์ในโมเดลสมการ

NZ2 P(1 - P)
Z2 P(1 - P) + NE2

18,372(1.96)2 (0.25)
(1.96)2 (0.25) + 18,372(0.5)2

ตาราง 3  จ�านวนตัวอย่างในจังหวัดล�าปาง ล�าพูน และเชียงใหม่

    จังหวัด จ�ำนวนผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรตัวอย่ำง

    ล�าปาง 2,612 54
    ล�าพูน 1,869 38
    เชียงใหม่ 13,891 284

    รวม 18,372 376
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โครงสร้างคอื เส้นลกูศรท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 
ในไดอะแกรม
  4. ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ เพื่อให้
เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นก่อนวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง โดยสถิติที่ใช้ตรวจสอบคือ
   4.1 ค่าความโด่ง ค่าความเบ้ ซึ่งเกณฑ์คือไม่
เกิน +1.00
   4.2 การตรวจสอบตามเกณฑ์การวิเคราะห์   
ถดถอยหพุ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร อิสระที่สูงหรือเกิด multicolinearity โดยหาค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่ ซึ่งเกณฑ์ทั่วไปคือ 
ไม่ควรเกิน .80
  5. ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการ
โครงสร้างว่าโมเดลสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ซึ่งสถิติที่ใช้วัดความสอดคล้องคือ (Diamanto-
poulos & Siguaw 2001; Hair, Anderson Tatham & 
Black, 1995)
   5.1 ค่าไค-สแควร์ (χ2) ไม่ควรมีนัยส�าคัญ
   5.2 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) ไม่ควรเกิน 2
   5.3 ค่ารากทีส่องของค่าเฉลีย่ความคลาดเคลือ่น 
ก�าลังสองของการประมาณค่า (root mean square error 
of approximate ; RMSEA) และค่าดัชนีวิเคราะห์เศษ
เหลือ (root means square residual; RMR) ควรมีค่า
น้อยกว่า 0.05

   5.4 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (goodness of 
fit : GFI) และดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(adjusted goodness of fit; AGFI) ควรมีค่าตั้งแต่ 0.90 
เป็นต้นไป

ผลการวิจัยข้อมูลที่ส�าคัญ

  จากข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาคือระดับปริญญาตรี เงินลงทุนเริ่มแรก 
ไม่เกิน 1 ล้านบาท ประสบการณ์ในการท�าธุรกิจมากกว่า 
10 ปีขึ้นไป อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่ และเมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ย ของตัวแปรสังเกตได้ ทั้ง 13 ตัว พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกตัว โดยมีความเข้าใจความเป็น
จริงทางธุรกิจ อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ความรอบรู้ 
ส่วนระดับค่าเฉลี่ยล�าดับท้ายสุดคือ การค�านึงถึงประโยชน์
สุขของส่วนรวม
  ในการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาธุรกิจให้มีความ
ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ประกอบการได้
ผลการวิจัยดังภาพ  2  
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  จากโมเดลสมการโครงสร้าง  มีผลการวิจัยที่ส�าคัญ 
3 ประการ ดังนี้
  ประการแรก การทดสอบความสอดคล้องของโมเดล 
สมการโครงสร้างที่ปรับใหม่ของการพัฒนาธุรกิจให้มีความ
ยัง่ยืนตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงพบว่า  โมเดลสมมตฐิาน 
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยมีค่า Chi-square  = 1851.69; df 
= 950, P-value = 0.0240, RMSEA = 0.0346, χ2/df = 
1.95, GFI = 0.94; AGFI = 0.92 ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็น
ว่าความรู้และคุณธรรม ซึ่งเป็นตัวแปรแฝงภายนอกส่งผล 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืน 
โดยตรง  และยังส่งผลผ่านความพอประมาณ  ความมีเหตุ
มีผล  การมีภูมิคุ้มกัน  ซึ่งเป็นตัวแปรแฝงภายใน และทุกค่า
อยู่ในเกณฑ์การตรวจสอบความสอดคล้อง
  ประการที่สอง เป็นการทดสอบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุว่าตัวแปรแฝงภายนอกมีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝง
ภายในหรอืไม่  พบว่าการพฒันาธรุกจิให้มคีวามยัง่ยนืซึง่เป็น 
ตัวแปรแฝงภายในขึ้นอยู่กับ คุณธรรม (ประกอบด้วย ความ
อดทนและความซื่อสัตย์) มากที่สุด รองลงมาคือความพอ
ประมาณ (ประกอบด้วย การพิจารณาจุดสมดุลทางธุรกิจ
และการค�านึงถึงผลดี ผลเสียทางธุรกิจ) และความรู้ 
(ประกอบด้วย ความรอบรู้ และความเข้าใจความเป็นจริง
ทางธุรกิจ) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (path coefficient) 
เท่ากับ 3.21, 2.92 และ 2.13 ตามล�าดับ ขณะเดียวกัน
ตัวแปรสาเหตุทุกตัวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงล้วนมี
อิทธิพลต่อความยั่งยืนทางธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็นความมีเหตุมี
ผล (ประกอบด้วย อาศัยหลักการในการตัดสินใจทางธุรกิจ
และอาศัยการคิดแบบโยงใยสายสัมพันธ์) การมีภูมิคุ้มกัน 
(ประกอบด้วย การค�านึงถึงประโยชน์สุขส่วนรวม และการ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ) ซึ่งตัวแปรสาเหตุใน
โมเดลคือความรู้ คุณธรรม ความมีเหตุมีผล ความพอ
ประมาณและการมีภมูคิุม้กัน สามารถอธิบายความแปรปรวน 
ของการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนได้ร้อยละ 80 รองลง
มาคือความรู้ คุณธรรม อธิบายความแปรปรวนของการ
พัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนได้ร้อยละ 51 ล�าดับถัดมาคือ 
ร้อยละ 44 และ ร้อยละ 40  คือความพอประมาณและ
ความมีเหตุมีผล 
  จากโมเดลสมการโครงสร้างนอกจากวิเคราะห์เส้น
ทางความสัมพันธ์แล้วยังแสดงถึงความแปรปรวนร่วม   

(covariance) หรอืความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝงภายนอก 
(exogenous latent variables) พบว่าความรู้และ
คุณธรรมมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เท่ากับ .51 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
  ในการอภิปรายผลจะเน ้นการอภิปรายตาม
วัตถุประสงค์และเน้นการน�าเสนอองค์ประกอบ (factor 
analysis) และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์เส้นทาง (path 
analysis) ไปพร้อม ๆ กัน ดังนี้
  การตรวจสอบความตรงของโม เดลสมการ
โครงสร้างของการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงพบว่า โมเดลสมมติฐานที่พัฒนาขึ้น
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์วัดความ
สอดคล้อง   ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 2550) 
และการพัฒนาธุรกิจให้มีความย่ังยืนตามกรอบแนวคิดของ 
World Commission on Environment and Develop-
ment (1987)

  ปัจจัยเชิงเหตุของกำรพัฒนำธุรกิจให้มีควำม
ยั่งยืนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
  สาเหตุของการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนคือ 
คุณธรรมและความรู้ ซึ่งมีอิทธิพลทางตรง และยังมีอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านความพอประมาณ ความมีเหตุ มีผล และการ
มีภูมิคุ้มกัน  ซึ่งคุณธรรมมีอิทธิพลทางตรงสูงสุด  สอดคล้อง
กับ Franz-Theo Gottwald ผู้อ�านวยการมูลนิธิชไวเฟิร์ท 
เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเทศเยอรมนี ซึ่งรวบรวมจากสถาบันไทยพัฒน์มูลนิธิ
บูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(2557) ทีร่ะบุว่าเศรษฐกจิพอเพียงมรีากฐานมาจากคณุธรรม 
หรือ Peter H. Calkins อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร
และวิทยาการผู้บริโภค มหาวิทยาลัยลาวาล ประเทศ
แคนาดา  ระบุว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ด�ารงอยู่บนเงื่อนไขคุณธรรม (There is a moral          
dimension to economics which western economists 
have forgotten about) หรือ Vimala Veeragaghavan 
ผูอ้�านวยการสถาบนัอมติี ้ แห่งพฤตกิรรมสขุภาพและศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องประเทศอินเดีย ระบุว่าการเข้าถึงเศรษฐกิจพอ
เพียงต้องเกิดจากภายใน (If people feel that they 
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have enough, people would think about giving 
something to others) ดังนั้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จะขับเคลื่อนได้จ�าเป็นต้องอาศัยลักษณะภายในหรือ
คุณลักษณะภายในคือด้านคุณธรรม คือความอดทนหรือ
ความเพียรเป็นตัวขับเคลื่อนและต้องระเบิดมาจากแหล่ง
ภายใน
  ในด้านสาเหตุของความรู้ เป็นองค์ประกอบส�าคัญ  
ของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง สอดคล้องกบัพรชนก ทองลาด 
(2553) ที่พบว่าการมีความรู้ เป็นองค์ประกอบของการ
บริหารการเงินด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด  
สะท้อนว่าการจะประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะ
ต้องอาศัยพลังความรู้ช่วยขับเคลื่อน เพราะความรู้เป็นฐาน
ของความเข้าใจในความมีคณุธรรม มีเหตมุผีล พอประมาณ 
และมีภูมิคุ้มกันของตนเอง ดังนั้นการส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นประเด็นส�าคัญในการ
ขับเคลื่อน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  นอกจากนี้ทั้งสองเงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรม ก็
เป็นตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อสามห่วงคือ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกัน และส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนได้  สอดคล้องกับการศึกษา
ธุรกิจกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ ณดา จันทร์สม 
(2555 , 24) ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ท�าธุรกิจ มีความยั่งยืน เช่นกัน

ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้
  จากการอภิปรายผลปัจจัยเชิงเหตุของการพัฒนา
ธุรกิจให้มีความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ผลการศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้
  จากคุณธรรม ความรู้ ล้วนเป็นสาเหตุทางตรงต่อ
การพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืน ซึ่งท�านายได้ร้อยละ 80 
และยังส่งผลทางอ้อมผ่านสามห่วงคือ ความพอประมาณ 

ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกัน  ซึ่งคุณธรรมจัดเป็น
สาเหตุภายใน  และความรู้เป็นสาเหตุภายนอกจึงเป็นสิ่งที่
ควรให้ความส�าคัญในการขับเคล่ือนความยั่งยืนทางธุรกิจ 
ในด้านคุณธรรมจะต้องให้ความส�าคัญกับความเพียร ความ
อดทน และความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ควรปลูกฝัง
เป็นปราการด่านแรกสุด  ขณะเดียวกันด้านความรู้ทางการ
พัฒนาให ้ มีความยั่ งยืนก็ เป ็นตัวแปรที่ส�าคัญเช ่นกัน
เนื่องจากมีอิทธิพลซึ่งกันและกันกับคุณธรรม ดังนั้น การให้
ความส�าคัญกับความรู้จะต้องเป็นความรอบรู้ในเชิงข้อเท็จ
จริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  มีสติหรือความ 
ระลกึรูซ้ึง่เป็นเครือ่งก�ากบัพฤตกิรรมทางธรุกจิ หรอืวางแผน 
ในทุกเรื่องทั้งระยะสั้น ระยะยาว และเน้นความรู้ชัดที่เกิด
จากความฉลาดสามารถพจิารณาอย่างถกูต้อง แยบคายด้วย 
เหตุผล ท�าให้เห็นและเข้าใจทุกอย่างได้อย่างกระจ่างชัด
  โดยสรุปการจะพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนจะต้องวาง
นโยบายทั้งด้านความรู้อย่างลึกซึ้ง และพัฒนาคุณธรรม
เป็นเครื่องกลั่นกรอง  เมื่อพัฒนาทั้งสองเงื่อนไขนี้ย่อมเป็น
รากฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุ มีผล และการมี
ภูมิคุ้มกันและน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนได้ในที่สุด

ข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต
  จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต
คือ ควรใช้รูปแบบหรือโมเดลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ศึกษาในพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ หรือความส�าเร็จใน
การท�างานอย่างยั่งยืน และควรน�าโมเดลปรัชญาดังกล่าว
ใช้กับนักการตลาด นักบัญชี นักสื่อสารมวลชน หรือ
บุคลากรในวิชาชีพอื่น เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในองค์กรต่าง ๆ ได้ รวมถึงการ
ปลุกเร้าความเป็นบรรษัทภิบาลในภาคธุรกิจให้มีความ
ยั่งยืน
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