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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความยั่งยืนของ

ธุรกิจค้าปลีก กับความรับผิดชอบต่อสังคม การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และการมุ่งเน้นการประกอบการ 2) เพ่ือวิเคราะห์การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการมุ่งเน้นการประกอบการที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 3) เพ่ือ
วิเคราะห์ความรับผิดชอบต่อสังคม การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
มุ่งเน้นการประกอบการที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมี
ขั้นตอน  

ผลวิจัยพบว่า  
1) ความยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีกมีความสัมพันธ์เชิงแปรผัน กับความรับผิดชอบต่อสังคม 

การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมุ่งเน้นการประกอบการ  
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2) การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมุ่ งเน้นการ
ประกอบการมีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  

3) ความรับผิดชอบต่อสังคม การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
การมุ่งเน้นการประกอบการมีอิทธิพลต่อความยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร  

 
ค าส าคัญ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง; ความรับผิดชอบต่อสังคม; ความยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีก  
 
Abstract 

The objectives of this research were to analyze 1) the correlation among  
sustainability of the retail business, corporate social responsibility, business 
management based on the sufficiency economy philosophy and  
entrepreneurial orientation 2) the influence of business management based on 
the sufficiency economy philosophy and entrepreneurial orientation on 
corporate social responsibility, and  3) the influence of corporate social 
responsibility, business management based on the sufficiency economy 
philosophy and entrepreneurial orientation on the sustainability of the retail 
business in Bangkok. The research was quantitative. The questionnaire was used 
as a tool for data collection from retail business in Bangkok in Thailand. The 
data were analyzed in term of frequency, percentage, mean, standard deviation 
Pearson correlation analysis and stepwise multiple regression analysis.  

The results indicated as follows:  
1)  Sustainability of the retail business was related to corporate social 

responsibility, business management based on the sufficiency economy 
philosophy and entrepreneurial orientation. 

2) Business management based on the sufficiency economy philosophy 
and entrepreneurial orientation affected to corporate social responsibility. 

3) Corporate social responsibility, business management based on the 
sufficiency economy philosophy and entrepreneurial orientation affected the 
sustainability of the retail business in Bangkok. 
Keyword: The Sufficiency Economy Philosophy; Corporate Social Responsibility; 

Sustainability of the Retail Business 
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บทน า 
ธุรกิจค้าปลีกมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในปี 2560 มูลค่าธุรกิจ

ค้าปลีกของประเทศไทยอยู่ที่ 3.5 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 ของ GDP ในช่วงระหว่างปี 
2558 – 2560 นั้น ธุรกิจค้าปลีกมีการลงทุนรวมกันกว่า 130,200 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 43,400 
ล้านบาท มีการจ้างงานโดยตรงมากกว่า 600 ,000 คน และการจ้างงานทางอ้อมอีกกว่า 
150,000 คน ธุรกิจค้าปลีกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิม ในปี 2560 ธุรกิจค้า
ปลีกดั้งเดิมมีส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 32 ของมูลค่าธุรกิจค้าปลีกทั้งหมด และธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่มีส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 68 ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า ดิสเคาน์สโตร์ ซุปเปอร์
มาร์เก็ต ร้านสะดวกซ้ือ ร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่าง (ลงทุนแมน, 2561) ปัญหาของธุรกิจ
ค้าปลีกในปัจจุบันคืออัตราการเติบโตของ E-Commerce ขยายตัวอย่างต่อเนื่องร้อยละ 20-25 
เป็นเหตุจูงใจให้บรรดาธุรกิจต่างๆ ที่นอกเหนือจากธุรกิจค้าปลีก (Non-Retail) มีการแตกไลน์
ธุรกิจและสนใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจค้าปลีก ท าให้ธุรกิจค้าปลีกทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) ประกอบกับปัจจัยด้านเทคโนโลยี แพลตฟอร์มธุรกิจค้าปลีก
จากต่างประเทศ เช่น Lazada Shopee และอ่ืน ๆ ส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดย
ผลกระทบที่เห็นชัดคือการเริ่มทะยอยปิดตัวลงของธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กและห้างสรรพสินค้า
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้คนว่างงานจ านวนมหาศาล ขณะที่ธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กและ
ขนาดกลางของประเทศไทยเริ่มได้รับผลกระทบยอดขายลดลง ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้า
ปลีกท่ีไมป่รับตัวต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงต้องล่มสลายไป  

การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจเป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่มุ่งเน้นให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในระยะยาว โดยด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความพอประมาณ 
การมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้และจริยธรรม สามารถน าหลักการมาประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์องค์กร  การวางแผนการตลาด การบริหารเงิน การบริหารบุคลากร และด้านจริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม ท าให้พอดีไม่เกินตัว น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้การ
ท างานเกิดประสิทธิภาพ ร่วมกับการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม ดูแลรับผิดชอบกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม (ทรงศักดิ์  ใจกล้า, 2561; สุภาวดี ขุนทองจันทร์, 2553) จะเห็นได้ว่าการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้
ธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยธุรกิจจะต้องปรับค่านิยมและพฤติกรรมให้ตรงกับความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้มากที่สุด  การท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจะช่วยเสริม
ภาพลักษณ์ของธุรกิจ ท าให้เกิดความไว้วางใจ ความพึงพอใจ ความภักดีในสินค้า (อนุวัต สงสม, 
2555)  
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ดังนั้นผู้วิจัยเลือกท่ีจะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีก โดยเลือก
ศึกษาเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีความหนาแน่นของธุรกิจค้าปลีก ในอดีตที่ผ่าน
มา มีการศึกษาค่อนข้างน้อยและเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของบางตัวแปร ยังไม่มีการศึกษา
ครอบคลุมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทุกตัวแปร ซ่ึงผลวิจัยเป็นการแสดงข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือ
ช่วยให้ผู้ประกอบการค้าปลีกตระหนักและให้ความส าคัญในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การมุ่งเน้นการประกอบการ และความรับผิดชอบต่อสังคม น าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม
เพ่ือรักษาให้ธุรกิจค้าปลีกให้อยู่กับสังคมไทยตลอดไป   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1)  เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีก กับความรับผิดชอบต่อ

สังคม การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมุ่งเน้นการประกอบการ  
2)  เพ่ือวิเคราะห์การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมุ่งเน้นการ

ประกอบการที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  
3)  เพ่ือวิเคราะห์ความรับผิดชอบต่อสังคม การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และการมุ่ งเน้นการประกอบการที่มี อิทธิพลต่อความยั่ งยืนของธุรกิจค้าปลีกใน
กรุงเทพมหานคร  

ทบทวนวรรณกรรม 
ความย่ังยืนขององค์กร (Sustainable organization)  
ความยั่งยืนของค์กร เป็นแนวคิดหนึ่งที่ธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้น าแนวคิดนี้

มาใช้เป็นในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือความอยู่รอดอย่างยั่งยืน โดยแนวคิดนี้มุ่งเน้นการสร้างความ
สมดุลระหว่างการเติบโตและผลก าไรขององค์การเป็นส าคัญร่วมกับเป้าหมายเชิงสังคม และ
สิ่งแวดล้อม เช่น สร้างความเสมอภาคเป็นธรรมทางสังคม การใส่ใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมทางธุรกิจต้องสามารถตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบัน
และไม่ท าลายคุณภาพชีวิตของคนในอนาคต แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 1) การปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดหรือกฎหมาย การมุ่งเน้นจิตอาสา การบริจาค ซึ่งไม่สอดคล้องกับธุรกิจหลักที่
ด าเนินงานอยู่ จึงท าให้ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและพนักงาน  2) เป็นระดับที่องค์กร
เห็นว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายไปพร้อม ๆ กับการสร้างคุณค่าให้
สังคม และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) เป็นระดับที่องค์การมีความเข้าใจว่าธุรกิจสามารถ
สร้างผลตอบแทนทางการเงินควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
ใช้กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ (พิริยาภรณ์ อันทอง 
และ ศุภกร เอกชัยไพบูลย์, 2559) 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social responsibility) 
ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การด าเนินธุรกิจที่ประสานผลประโยชน์ร่วมกัน

ระหว่างองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกองค์กรขับเคลื่อน
การด าเนินกิจกรรม  ความรับผิดชอบต่อสังคมแบ่งตามกระบวนการ ประกอบด้วย ความ
รับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-process) ความรับผิดชอบต่อสังคมใน
กระบวนการ (CSR-in-process) ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งกระบวนการ (CSR-as-process) 
และวิสาหกิจที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-as-enterprise) ประโยชน์ของความรับ
ผิดต่อสังคมที่มีต่อองค์กร พบว่า เกิดประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแก่องค์กร โดยสร้าง
ความไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ลูกค้าเกิดความภักดีต่อ  แบรนด์ ภาพพจน์ของ
องค์กรมีความน่าเชื่อถือ ราคาหุ้นเกิดเสถียรภาพ มูลค่าหุ้นเฉลี่ยมีเกณฑ์สูงเป็นที่ต้องการแก่นัก
ลงทุน (เมธาพร หิรัญญธนกิจ, 2556) 

การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Business management 
based on the sufficiency economy philosophy)  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ประชาชนเป็นหลักในการด าเนินชีวิตรวมถึงภาคธุรกิจ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วย 1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มาก
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 2) ความมีเหตุมีผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่
เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ  3) การมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่
จะเกิดขึ้น 4) เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน (สมพร กรุดน้อย, 2550)   

การมุ่งเน้นการประกอบการ (Entrepreneurial orientation)  
การมุงเนนการประกอบการ หมายถึง ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

การยอมรับความเสี่ยง การท างานเชิงรุกเพ่ือน าไปสู่โอกาสใหม่ องค์ประกอบของการมุ่งเน้นการ
ประกอบการมี 5 ด้าน ได้แก่ความมีอิสระ การมีนวัตกรรม การยอมรับความเสี่ยง การมองเชิง
รุก และการรู้ที่จะเอาชนะการแข่งขัน (Dess and Lumpkin, 2005) โดยผู้ประกอบการต้องมี
บทบาทและความรับผิดชอบหลายด้าน เช่น บทบาทและรับผิดชอบต่อพนักงาน กล่าวคือ 
ผู้ประกอบการใส่ใจดูแลพนักงานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการพัฒนาทักษะของพนักงาน จ่าย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ เป็นธรรม บทบาทและความรับผิดชอบที่มีต่อหน่วยงานรัฐ 
กล่าวคือ ผู้ประกอบการควรปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ และ
บทบาทและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ ด้วย
การออกแบบกระบวนการผลิตทีไ่ม่ท าลายสภาพแวดล้อม   
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จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและ
สมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ความยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีกมีความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามความรับผิดชอบต่อ

สังคม การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมุ่งเน้นการประกอบการ 
2. การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมุ่ งเน้นการ

ประกอบการมีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

การมุ่งเน้นการประกอบการมีอิทธิพลต่อความยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
อิทธิพลต่อความยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร  โดยตัวแปรอิสระที่ศึกษามีทั้งหมด 
3 ตัวแปรประกอบด้วย 1) การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 5 ด้าน คือ
ความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม 2) การมุ่งเน้น
การประกอบการ มี 5 ด้าน คือการตระหนักความเป็นนวัตกรรม การมุ่งเน้นอิสระในการ
ด าเนินงาน ความเข้าใจในการยอมรับความเสี่ยงทางธุรกิจ การมองเชิงรุกของธุรกิจการเรียนรู้ที่
จะเอาชนะการแข่งขัน 3)  ความรับผิดชอบต่อสังคม และตัวแปรตามคือความยั่งยืนของธุรกิจ
ค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แกผู่้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร จ านวน 

216,537 ราย (ส านักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2560) ก าหนดขนาดของกลุ่ม

ความยั่งยนืของธุรกิจค้าปลีก  

การมุ่งเน้นการประกอบการ 

การด าเนินธุรกิจตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ตัวอย่างตามการค านวณของ Yamane ณ ค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ได้ตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้จ านวน 400 ราย ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิจัยท าการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเขตของกรุงเทพฯ 
ออกเป็น 6 กลุ่ม ยึดหลักตามการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย กลุ่ม
กรุงเทพมหานครกลาง กลุ่ มกรุงเทพมหานครใต้  กลุ่ มกรุงเทพมหานครเหนือ กลุ่ ม
กรุงเทพมหานครตะวันออก กลุ่มกรุงธนบุรีเหนือ กลุ่มกรุงธนบุรีใต้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสอง
ขั้นตอน (Two-stage sampling) ประกอบด้วยขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random sampling)  โดยการจับสลากเพ่ือเลือกเขตพ้ืนที่ ก าหนดการสุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 2 
เขต โดยก าหนดตามโควต้า (Quota sampling) ร้อยละ 20 ของจ านวนเขตที่มีอยู่ในแต่ละกลุ่ม 
จากนั้นใช้วิธีจับสลากจาก 6 กลุ่ม จะได้ 12 เขต เก็บข้อมูลเขตละ 33 คน ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience sampling) จากนั้นท าการแจกแบบสอบถาม
ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทั้ง 12 เขตที่ได้รับการสุ่ม ด าเนินการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง 
ด้วยการถามค าถามเบื้องต้นกับผู้ประกอบการ ค าถามเพ่ือคัดกรองมี 3 ข้อ ประกอบด้วย มีการ
ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหลักความพอเพียงหรือไม่ มีการปรับกลยุทธ์ใหม่เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
หรือไม่ และมีกิจกรรมเพ่ือสังคมหรือไม่ ในการเก็บข้อมูลจะเก็บจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่า มี ทั้ง 
3 ข้อ จากนั้นจะสอบถามค าถามอ่ืนในแบบสอบถามต่อไป 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวน

วรรณกรรม ทั้งนี้เครื่องมือวิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ประกอบการ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตรส่วนประมาณค่า พัฒนามาจาก วิสูตร สุจิระกล (2551)  และ สมพร กรุดน้อย 
(2550) ข้อมูลความคิดเห็นของการมุ่งเน้นการประกอบการมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า พัฒนามาจาก  Wikilund (1999) และ Kreiser and Davis (2010) 
ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตร
ส่วนประมาณค่า พัฒนามาจาก จุฑารัตน์ ชื่นช่วย (2558) และ อวิกา สุภาพจน์ (2553) และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีก มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตร
ส่วนประมาณค่า พัฒนามาจากทิพยาภรณ์ ปัตถา (2555) และสุภาพันธุ สมบูรณ์มนต์ (2559) 

การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ท าการตรวจสอบความความเที่ยงตรงและความ

เชื่อมั่น โดยน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content 
validity) โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item of Objective Congruence 
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Index) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พบว่าทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไป และตรวจสอบ
ความเชื่อมั่น (Reliability) จากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ทุกตัวแปรมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟามากกว่า 0.70  ถือเป็นค่าที่ยอมรับได้ (Hair and 
et al., 2006)   

สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติพรรณนาในการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ เพ่ืออธิบายข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม และค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น
การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมุ่งเน้นการประกอบการ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และความยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation) 
และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมีขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้แบ่งการน าเสนอเป็น 3 ตอน โดยตอนที่หนึ่งน าเสนอข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่สองน าเสนอข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา ตอนที่สาม
น าเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 51.75  อายุระหว่าง  30-40  ปี คิดเป็นร้อยละ 35.50 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 59 ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.50     

ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา 
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อยู่ในระดับมาก ( =3.80, SD=0.63) การมุ่งเน้นการประกอบการอยู่ในระดับมาก 
( =3.67, SD=0.69) ความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับมาก ( =3.83, SD=0.65) ความ
ยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีก อยู่ในระดับมาก ( =3.87, SD=0.73) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต่าง ๆ พบว่าความยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์เชิงแปรผัน
ตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับการด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การมุ่งเน้นการประกอบการและความรับผิดชอบต่อสังคมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r) เท่ากับ  .766  .817 และ .732  นอกจากนี้ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงแปร
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ผันตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับการด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการมุ่งเน้นการประกอบการมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .827 .782  

ตอนที่ 3 ทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวิเคราะห์ ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา ก่อนการวิเคราะห์ถดถอยพหุ

แบบขั้นตอน ผู้วิจัยตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกันของค่าความคลาดเคลื่อน โดยใช้สถิติ
ทดสอบ Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.60 มีค่าระหว่าง 1.5-2.5 ถือว่ายอมรับได้ กล่าวคือ 
ค่าความคลาดเคลื่อนมีอิสระต่อกัน (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2547) ในล าดับต่อมาผู้วิจัยจึงท า
การทดสอบ Multicollinearity โดยพิจารณาค่า VIF ปรากฏผลสอดคล้องกับ Lee, Lee 
และ Lee (2000) ซึ่งได้เสนอว่าค่า VIF น้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์
กันมากเกินไป ดังนั ้นตัวแปรที ่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้จึงไม่มีปัญหา Multicollinearity เมื ่อ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ผลการวิเคราะห์ พบว่าการด าเนิน
ธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมุ่งเน้นการประกอบการมีอิทธิพลต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคม สามารถอธิบายความผันแปรหรือมีอ านาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 71.5 หรือ
มีค่า R2=  .715 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถแสดงสมการการพยากรณ์ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ได้ดังนี้ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม = 0.024 + 0.625 (การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง)+0.333 (การมุ่งเน้นการประกอบการ) 

 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ถดถอยหพุแบบข้ันตอนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อ
สังคม  

ตัวแปร  S.E.b Beta t Sig. 
ค่าคงที่ .024 .117  .204 .839 
การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (SE) 

.625 .052 .568 12.014** .000 

การมุ่งเน้นการประกอบการ(EO) .333 .050 .315 6.657** .000 
R= .846               R2=  .715          Adjust R2 = .714          F= 44.320**      
** P< 0.01    

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีกจากปัจจัยการด าเนินธุรกิจ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมุ ่งเน้นการประกอบการและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ก่อนการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผู้วิจัยตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกันของ
ค่าความคลาดเคลื่อน โดยใช้สถิติทดสอบ Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.985 มีค่าระหว่าง 
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1.5-2.5 ถือว่ายอมรับได้ กล่าวคือ ค่าความคลาดเคลื่อนมีอิสระต่อกัน (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 
2547) ในล าดับต่อมาผู ้ว ิจ ัยจึงท าการทดสอบ Multicollinearity โดยพิจารณาค่า VIF 
ปรากฏผลสอดคล้องกับ Lee, Lee และ Lee (2000) ซึ่งได้เสนอว่าค่า VIF น้อยกว่า 10 
แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันมากเกินไป ดังนั้นตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จึง
ไม่มีปัญหา Multicollinearity เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนของธุรกิจค้า
ปลีก ผลการวิเคราะห์ พบว่า การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมุ่งเน้น
การประกอบการ และความรับผิดชอบต่อสังคม มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีก 
สามารถอธิบายความผันแปรหรือมีอ านาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 70 หรือมีค่า R2=  .700 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถแสดงสมการการพยากรณ์ความยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีก 
ได้ดังนี ้

ความยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีก = 0.070 + 0.248 (การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) + 0.603 (การมุ่งเน้นการประกอบการ ) + 0.148 (ความรับผิดชอบต่อ
สังคม) 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ถดถอยหพุแบบขั้นตอนของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความยั่งยืนของ
ธุรกิจค้าปลีก 

ตัวแปร  S.E.b Beta t Sig. 
ค่าคงที่ .070 .128  .549 .584 
การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (SE) 

.248 .067 .212 3.736** .000 

การมุ่งเน้นการประกอบการ (EO) .603 .058 .534 10.432** .000 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  .148 .055 .139 2.692** .007 
R= .837               R2= .700             Adjust R2 = .698               F=7.273**        
** P< 0.01  
   

อภิปรายผลการวิจัย   
1) ผลจากวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่าความยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีก มีความสัมพันธ์กับ

ความรับผิดชอบต่อสังคม การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมุ่งเน้น
การประกอบการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจค้าปลีก ต้องยึ ดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือท าธุรกิจด้วยความพอดี ไม่ประมาท น าความรู้ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาก าหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ท าให้
ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งมีจิตส านึกในการดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สอดคล้องกับ
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งานวิจัยที่พบว่า การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมุ่ งเน้นการ
ประกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และความยั่งยืนของธุรกิจมีความสัมพันธ์กัน อย่างไรก็
ตามในการด าเนินธุรกิจค้าปลีกให้ประสบความส าเร็จ ยังต้องอาศัยทักษะการเรียนรู้ ปรับตัว
อย่างต่อเนื่อง สร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการและการตัดสินใจที่รวดเร็วเพ่ือสร้างโอกาส
ทางธุรกิจเหนือคู่แข่ง (โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ และวิเชียร เกตุสิงห์, 2557;  
จิราภร บุยไชยศรี, 2551;  บุญลือ ฉิมบ้านไร่, 2558) 

2) ผลจากวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการมุ่งเน้นการประกอบการมีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะในการด าเนินธุรกิจค้าปลีกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายคือความอยู่
รอดของธุรกิจซึ่งต้องควบคู่ไปกับการดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้นธุรกิจค้าปลีกจึงต้อง
ปรับกลยุทธ์การแข่งขัน น านวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ไปพร้อม ๆ กับการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม 
เพ่ือสะท้อนภาพลักษณ์องค์กรที่ดีสร้างความน่าเชื่อถือให้กิจการ สอดคล้องกับผลการศึกษา 
กล่าวว่าการตั้งมั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบตอ 
สังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือในประเทศไทย (รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร 
และภาคภูมิ ภัควิวาส, 2557) ความสามารถของการประกอบการส่งผลต่อการมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และน าไปสู่การการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (İyigün, 2015) 

 3) ผลจากวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม การด าเนินธุรกิจตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมุ่งเน้นการประกอบการมีอิทธิพลต่อความยั่งยืนของ
ธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ธุรกิจค้าปลีกบริหารงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการใช้ทรัพยากรในระดับที่พอดี คิดค้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อ
ลูกค้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก าไรบางส่วนน าไปสร้างประโยชน์ให้สังคม สอดคล้องกับงานผล
การศึกษาที่กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมท าให้องค์กรและชุมชนมีความยั่งยืน การน าพา
องค์กรสู่ความยั่งยืนได้รับอิทธิพลจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลต่ออนาคต
ผู้ประกอบการในยุค 4.0 จะสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีความยั่งยืนและเติบโต เกิดขึ้นจากการ
มุ่งเน้นการประกอบการ และการมีรับผิดชอบต่อสังคม (เฉลิมพร ทองบุญชู, 2557; วรวุฒิ ไชยศร 
และบุญสม เกษะประดิษฐ์, 2560; อาคีรา ราชเวียง, 2560) 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมตัวอย่างของธุรกิจที่

ประสบความส าเร็จในการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความรับผิดชอบต่อสังคม
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มาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดแรงบันดาลใจในการปรับใช้ในธุรกิจของตน ท าให้
ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันผู้บริหารธุรกิจค้าปลีกควรให้ความส าคัญกับการท า
กิจกรรมเพ่ือสังคมและการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจเป็นพันธกิจหลัก และสื่อสารไปยังบุคลากร
ทุกระดับเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม มีการติดตามประเมินผล และปรับแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ผลลัพธ์ทั้งด้านก าไร สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเรียนรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอยู่เสมอ และน าความรู้นั้นไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว    

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
ผู้วิจัยอาจใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ด้วยการท า Focus Group 

หรือวิธีอ่ืนตามความเหมาะสมเพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ที่ธุรกิจประเภทอ่ืน
สามารถน าไปใช้กับธุรกิจตนเองได้ และศึกษาตัวแปรอ่ืนที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความยั่งยืนใน
การท าธุรกิจ เช่น ปัจจัยระดับบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ ประเภทของธุรกิจ ทัศนคติ 
ความคิดสร้างสรรค์  ตลอดจนปัจจัยในระดับองค์การ เช่นความพร้อมของทรัพยากร 
(Resource Readiness) การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Marketing)   
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