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บทคัดยอ
 การวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

ความสําเร็จในการประกอบธุรกจิสวนตัวขนาดเล็กเพือ่เปรียบเทียบการดําเนินชวีติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง รวมถึงเพ่ือเปรียบเทียบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก ตลอดจนศึกษา

ความสัมพันธระหวางการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสําเร็จในการประกอบ

ธุรกิจสวนตัวขนาดเล็กของประชากร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยูในเขต

จังหวัดนครปฐม จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามการวิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คะแนนเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สวนสถิตเิชงิอนุมานท่ีใชในการวิเคราะหขอมลูคอื การทดสอบคาท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว (One Way ANOVA) รวมทั้งหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการดําเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

 โดยผลการวิจัยพบวา ประชากรมีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม

ในระดับมาก และประชากรท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงแตกตางกัน สวนประชากรเพศชาย และเพศหญิงที่มีอายุ ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจ

แตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน ในการศึกษาความสําเร็จ

ในการประกอบธุรกิจ ประชากรมีระดับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจโดยรวมในระดับสูง และประชากร

ที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีโอกาสประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจขนาดเล็กแตกตางกัน สวน

ประชากรทีอ่าย ุระดบัการศกึษา การประกอบธรุกจิแตกตางกนั มโีอกาสประสบความสาํเรจ็ในการประกอบ
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Abstract
 The purposes of this research were: 1) to study the level of self-sufficient economy living 

style and the success of small private business. 2) to compare level of self-sufficient economy 

living style of people on the basis of gender, marital status, age, educational level and 

occupation. 3) to compare level of the success of small private business on the basis of 

gender, marital status, age, educational level and occupation. 4) to study the relationship 

between self-sufficient economy living style and the success of small private business. 

The sample of this research included 400 people in Nakhonpathom province. The 

instruments for collecting the data were questionnaires. The statistical methods and 

procedures for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, t-test, 

One Way ANOVA and Pearson’s product-moment correlation coefficient.

 The results were as follows :

 People in Nakhonpathom province were found to be at a high level of self-sufficient 

economy living style. Their marital status had a significant difference at the .05 level in 

self-sufficient economy living style of people,while no gender, age, educational level 

and occupation difference was found in their self-sufficient economy living style. This 

study also indicated that the people were found to be at a high level of the success of 

small private business. Only marital status was found to have a significant difference at the 

.05 level in the success of small private business, whereas no significant difference of any 

gender, age, educational level and occupation were found in the success of small private 

business. The findings also indicated a positive correlation coefficient (r=.419) at the .05 

level of significance between self-sufficient economy living style and the success of small 

private business.

Keywords : Self-sufficient economy living style, The success of small private business

คําสําคัญ : การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจไมแตกตางกัน และพบวาการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวก

กับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก (r=.419) ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทนํา
 การประกอบธุรกิจมีความสําคัญตอมนุษย

เปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนที่มาของรายไดเพื่อ

นํารายไดเหลานี้ไปใชจายในการดํารงชีวิตของ

มนุษย   ซึ่ งมนุษย มีความจํา เป นต องอาศัย

ปจจัยสี่เปนหลักในการดําเนินชีวิต ไดแก อาหาร 

ที่อ ยู อาศัย  เครื่ องนุ  งห ม  และยารักษาโรค 

ในอดีตส่ิงของตางๆ เหลานี้มีการผลิตขึ้นใชเอง

ในครอบครัว โดยไมจําเปนตองใชเงินซื้อ แต

ในปจจุบนัการดํารงชีวติในสังคมไดเปล่ียนแปลงไป 

ทําใหปจจัยสี่ที่ใช ในการดํารงชีวิตของมนุษย

ไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน ดังจะ

เห็นไดว า มีปจจัยที่ห าเกิดขึ้นมา ไดแก เงิน 

นอกจากน้ีในยุคปจจุบันไดมีการพัฒนาทางดาน

การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยาง

ตอเนื่อง ประชากรในประเทศมีความรูเพิ่มมากขึ้น 

 โดยความรูที่ไดรับจากการศึกษานั้นจะเปน

พื้นฐานในการประกอบธุรกิจ เพ่ือใหมนุษยมี

รายได   สามารถซ้ือป จจัย ส่ีและส่ิงของอื่นๆ 

ในการดํารงชีวิตและสรางมาตรฐานที่ดีใหแก

ตนเอง ครอบครัว และสังคมได การประกอบ

ธุรกิจเพื่อตนเอง เปนการประกอบธุรกิจเพ่ือใหได

เงินหรือรายไดมาใชสําหรับในการดําเนินชีวิต 

และตอบสนองความตองการของตนเอง ตาม

แนวคิดของ อับบราฮัม มาสโลว (ธนภัทร สุทธิ, 

2550. บทคัดยอ; อางอิงจาก Abraham H. 

Maslow,1970) ไดใหแนวคิดไวว า “มนุษยมี

ความตองการเปนขั้นตอน ความตองการน้ัน

สามารถแบงออกไดเปน 5 ขั้นตอน ไดแก ความ

ตองการทางดานรางกาย ความตองการดานความ

มั่นคงปลอดภัย ความตองการดานความรักและ

การยอมรับนับถือ ความตองการชื่อเสียงและ

การไดรับการยกยองในสังคม และความตองการ

ที่จะบรรลุความสําเ ร็จสมหวังในชีวิต  โดยที่

ความตองการในขั้นพื้นฐานในระดับต่ํากวาจะ

ตองไดรับการตอบสนอง จนเปนที่พอใจแลว 

ความตองการข้ันท่ีสูงกว าก็จะเกิดขึ้น  จนถึง

ความตองการในขั้นสูงสุดคือ การประสบความ

สําเร็จในดานตางๆ” การประกอบธุรกิจเพ่ือ

ครอบครัว ครอบครัวเปนสถาบันหลักทางสังคม

ที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตของบุคคลทุกคน 

เ น่ืองจาก เป นสถาบันพื้นฐานท่ีเกี่ยวข องกับ

มนุษย  ในทุ กลั กษณะ  เป  นแหล  งที่ เ ล้ี ย งดู 

หล อหลอม  อบรมสั่ งสอน  ขัดเกลา  ปกปอง 

คุ มครองและพัฒนาบุคคลตั้งแตเกิดจนกระท่ัง

สิ้นชีวิต 

 ดวยเหตุนี้การพัฒนาตางๆ จึงใหความ

สํา คัญกับการพัฒนาสถาบันครอบครัว เป น

อยางมาก โดยมีแนวคิดวาหากครอบครัวดีแลว 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติยอมจะดีไปดวย 

(ธนภัทร สุทธิ, 2550. บทคัดยอ) การประกอบ

ธุรกิจเพ่ือชุมชน สถาบันครอบครัว เปนสวนหน่ึง

ของชุมชนหรือสังคม ถาสมาชิกในประกอบธุรกิจ

ที่ สุ จริตถูกต องตามกฎหมาย  และมีอา ชีพ

ที่มั่นคง สิ่งเหลานี้จะสงผลทําใหคนในชุมชน

อาศัยอยูร วมกันไดอยางสงบสุข และสามารถ

พึง่พาตนเองได การประกอบธรุกจิเพือ่ประเทศชาติ 

ถาหากประชาชนในประเทศชาติมีการประกอบ

ธุรกิจ  จะทําให อัตราการว างงานลดนอยลง 

ยอมเปนการแกไขปญหาสังคมใหกับรัฐบาล 

ทั้งนี้สภาพสังคมมีความเปนอยู ที่ดีขึ้น มีการใช

ทรัพยากรภายในชุมชน รายไดเกิดการหมุนเวียน 

ทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกาวหนา

 ผลจากการท่ีประชาชนประกอบธุรกิจ

จะทําใหประชาชนมีความสามารถในการชําระ

ภาษีใหแกรัฐบาล เพื่อรัฐบาลจะไดนําภาษีจาก
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ประชาชนไปพฒันาประเทศในดานตางๆ จะเหน็ได

วาการประกอบธุรกิจของประชาชน เปนการชวย

พัฒนาประเทศชาติไดอีกทางหน่ึง (จิตราภรณ 

มีศีลธรรม, 2555:บทคัดยอ) จากความจําเปน

ดังกลาว ทําใหทุกคนในประเทศชาติตองประกอบ

ธุรกิจ เพื่อใหมีรายไดสําหรับใชในการดํารงชีวิต 

ซึ่งจะนําพาความสุขมาสูชุมชนหรือสังคมโดยรวม 

และก อให  เ กิดผลดีต อประเทศชาติในด าน

การสรางความเจรญิและความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

ชวยในการแกไขปญหาทางสังคมและพัฒนา

ประเทศใหมีความเจริญกาวหนา สามารถแขงขัน

กับนานาประเทศในระดับ มาตรฐานสากลได 

จากพระราชดํารัสขององค พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวองคปจจุบัน ที่ทรงมีพระราชดํารัส

เรื่อยมา เนื่องจากความเปนหวงเปนใยพสกนิกร

ชาวไทย  ทั้ งในความเป นอยู   ความยากจน 

รวมถึงวิกฤติเศรษฐกิจที่ผานมา ที่ไดสงผลกระทบ

ตอสภาวะความเปนอยู ต อประชาชนชาวไทย

อยางมาก รวมถึงการประกอบธุรกิจของประชาชน 

ซึ่งพระราชดํารัสตางๆ ที่ทรงเนนยํ้าอยูเสมอนั้น 

มักจะทรงกลาวถึงแนวทางของการดําเนินชีวิต

หรือเศรษฐกิจของคนไทยวา ควรท่ีจะปฏิบัติดวย

ความพอเพียง  พอประมาณ  ซึ่ งความหมาย

ของความพอเพียงน้ี มีความหมายท่ีลึกซึ้งมาก

ที่ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต 

กรมการปกครองไดนําแนวพระราชดาริเศรษฐกิจ

แบบพอเพียง มาอธิบายเพิ่มเติมไววา เศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดาริทรงมุ  ง เน น

ใหคนไทยพึ่งพาตนเองไดโดยชวยเหลือตัวเอง

ก  อน เป  นอั นดั บแรก  เ ริ่ มต  นที่ ก า รพัฒนา

เกษตรกรรมใชทรัพยในดินท่ีพอมีอยู  เป นทุน

ในการเริ่มตนรู จักผลิตเพื่อใชบริโภคแลวคอย

นําจําหนายยึดหลักเกษตรกรรมตามทฤษฎีใหม 

มีการวางแผนการผลิตที่ดีและรูจักใชพื้นที่พัฒนา

ที่ดินทํากิน ยึดถือหลักธรรมชาติเก้ือกูลซ่ึงกัน

และกัน และพึงมีความพอเพียง ในสิ่งเบื้องตน 

3 ประการ ดังนี้ พอเพียงในความเปนอยู, พอเพียง

ในความคิด  และพอเพียงในจิตใจ  (กรมการ

ปกครอง, 2542: 4)

 ซึ่งตอมาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

การเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ  ในฐานะ

หน วยงานหลักในการวางแผนของประเทศ

ตระหนักถึงความสําคัญของแนวคิดดังกลาว 

จึงไดอัญเชิญแนวทางดังกลาวมาเปนปรัชญา

นําทางในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อ

สงเสริมใหประชาชนทุกระดับ มีความเขาใจใน

หลักปรัชญา และนําไปเปนพื้นฐานและแนวทาง

ในการดําเนินชีวิต โดยนํามากลาวไววา “ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเปน

ปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตน

ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว

ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐท้ังในการพัฒนา และ

บริหาร ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง 

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทัน

ตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ

จํา เป นที่ จะต องมีระบบภูมิคุ  มกันในตัวที่ ดี

พอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตอง

อาศัยความรอบรู  ความรอบคอบ และความ

ระมัดระวังอยางย่ิงในการนําวิชาการตางๆ มาใช

ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน 

และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจ

ของคนในชาติโดยเฉพาะเจ าหน าที่ ของ รัฐ 

นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึก

ในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความ
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รอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน 

ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อ

ใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็วและกวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม 

สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได

เปนอยางดี” (ประเวศ วะสี, 2542. อางอิงจาก 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 

2547 : 3 - 4) 

 จากส่ิงท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงอยากท่ีจะ

ศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีนําไปสูความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็กของประชากร

ในเขตจังหวัดนครปฐม วาประชากรที่ประกอบ

ธุ ร กิ จ ส  ว น ตั ว ข น าด เ ล็ ก มี พ ฤติ ก ร ร ม ก า ร

ดําเนินชีวิตเปนไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงหรือไม และพฤติกรรมการดําเนินชีวิต

ดังกลาวจะสงผลตอความสําเร็จในการประกอบ

ธุรกิจสวนตัวขนาดเล็กไดอยางไรบาง โดยเปนการ

ศึกษาหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กับการประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 

เพื่อนําข อมูลที่ได จากการวิจัยมาเปนใช เป น

แนวทางในการดําเนินชีวิตและทําใหทราบถึง

ปจจัยที่สงผล ทําใหประสบความสําเร็จในการ

ประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อนําขอมูล จากการ

วิจัยในคร้ังนี้ เปนประโยชนในการชวยกระตุ น 

และสนับสนุนใหเห็นความสําคัญของการใช 

เ ศ รษฐ กิ จพอ เพี ย ง ต ามพ ร ะ ร า ชดํ า ริ ข อ ง

องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว นํามาเปน

แนวทางในการดําเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจ

เพิ่มมากข้ึน

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับการดําเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสําเร็จ

ในการประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก

 2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 3. เพื่อเปรียบเทียบความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก ตลอดจนศึกษา

ความสัมพันธระหวางการดําเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก

สมมติฐานการวิจัย
 1. ประชากรท่ีมขีอมูลสวนตวัทีแ่ตกตางกนั 

มีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงแตกตางกัน

 2. ประชากรที่ประกอบธุรกิจแตกตางกัน 

มีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงแตกตางกัน

 3. ประชากรเพศชายมีโอกาสประสบ

ความสําเรจ็ในการประกอบธุรกจิมากกวาประชากร

เพศหญิง

 4. ประชากรที่มีขอมูลสวนตัวแตกตางกัน 

มีโอกาสประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

สวนตัวขนาดเล็กแตกตางกัน

 5. ประชากรที่ประกอบธุรกิจแตกตางกัน 

มีโอกาสประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

สวนตัวขนาดเล็กแตกตางกัน

 6. การ ดํา เ นินชี วิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวกกับ

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก
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วิธีการดําเนินการวิจัย
 ขั้นตอนที่ 1 คือ การกําหนดประชากรและ

การเลือกกลุมตัวอยางโดยประชากรที่ใชในการ

วิจัยครั้งน้ีคือประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง

ที่อาศัยอยูในเขตนครปฐมท่ีมีการดําเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประกอบธุรกิจ

สวนตัวขนาดเล็ก ซึ่งสามารถระบุจํานวนประชากร

ไดรวมทั้งหมด 400 คน โดยใชวิธีสุ มตัวอยาง

แบบพบโดยบังเอิญหรือแบบตามสะดวกและ

ทําการแจกแบบสอบถามกับประชากรที่อาศัยอยู

ในเขตจังหวัดนครปฐม

 ขั้นตอนที่ 2 คือ การสรางเครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลผูวิจัยใช

แบบสอบถามซ่ึงสรางข้ึนมาจากการรวบรวมขอมลู

ทัง้ทฤษฎเีอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วของแลวนาํมา

สรางเปนขอคําถามในแบบสอบถามโดยแบงออก

เปน 3 สวนคือ

 สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป

ของผูตอบแบบสอบถาม

 สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 สวนที่ 3 เปนคําถามสวนความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก

ผลการทดสอบเครื่องมือ 
 เม่ือคณะผู วิจัยไดพัฒนาแบบสอบถาม

เรยีบรอยแลว จงึไดนาํแบบสอบถามไปทดสอบกับ

กลุมตัวอยางจํานวน 30 ตัวอยางเพื่อหาคาความ

เชื่อม่ันใหกับแบบสอบถาม ไดคาความเชื่อมั่นเกิน

กวา 0.7 ถือวาแบบสอบถามน้ีสามารถนําไปใชใน

การวิจัยได

 ขั้นตอนท่ี 3 คือ การเก็บรวบรวมขอมูล 

งานวิจัยนี้ ได ทําการเก็บข อมูลเพื่อใช ในการ

วิเคราะหผลจากแหลงขอมูล 2 ประเภท

 1) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

เปนการเก็บขอมูลที่ไดจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในอดีต เอกสารวิชาการ วารสาร หนังสือพิมพ 

สิ่งพิมพ และขอมลูที่เผยแพรทางอินเตอรเน็ต

 2) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปน

การเก็บขอมูลโดยผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูล

โดยใช แบบสอบถามในการเก็บข อมูล  จาก

กลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด

 ขั้นตอนท่ี  4  คือ  การวิเคราะหข อมูล 

การศึกษาค นคว  าครั้ งนี้  ผู  วิ จั ยกระทําการ

ประมวลผลขอมูลโดยใชกระบวนการทางสถิติ 

และการทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ยอมรับความมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยดําเนินตาม

ลําดับข้ันตอนดังนี้

 1. ผู วิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรวบรวม 

400 ชุด มาตรวจความถูกตองสมบูรณเพื่อเตรียม

นํามาวิเคราะห

 2. ทําการลงรหัสในแบบลงรหัส สําหรับ

ประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร

 3. ประมวลผลขอมูล ขอมูลที่ลงรหัสแลว 

นํามาทําการบันทึก เพื่อประมวลผลขอมูลซึ่ง

ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพื่อทําการวิจัยทาง

สังคมศาสตรเพื่อวิเคราะหข อมูล โดยมีวิธีจัด

กระทํากับขอมูลดังกลาว ดังนี้

 3.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุม

ตัวอยางโดยใชการแสดงความถี่และรอยละ (%)

 3.2 วเิคราะหระดบัการดําเนนิชวีติตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และระดับความสําเร็จ

ในการประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก ของกลุม

ตัวอยาง โดยใชโดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
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 3.3 วิเคราะหการเปรียบเทียบพฤติกรรม

การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัว

ขนาด เล็ กของกลุ  มตั วอย  า ง  ตามตั วแปร

ชีวสังคม  โดยใช สถิติที  (t-test) และใช สถิติ

การวิ เคราะห ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One-Way ANOVA) 

 3.4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางการ

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัว

ขนาดเล็กของกลุ มตัวอยางโดยใชสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’sproduct 

moment correlation) 

สรุปผลการศึกษา
 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม

การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่นําไปสูความสําเร็จในการประกอบอาชีพที่มีการ

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก สรปุผลไดดงัน้ี

 ตอนที่ 1  การวิเคราะหข อมูลลักษณะ

ทางดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางจํานวน 

400 คนจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพระดับ

การศึกษา และการประกอบธุรกิจ ความถี่และ

รอยละ พบวา ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เ ป  น เ พศห ญิ ง จํ า น วน  2 2 6  คน  คิ ด เ ป  น

รอยละ 56.5 ประชากรสวนมากอยูในชวงอายุ

ระหวางป 20-30 ป มีจํานวน 81 คน คิดเปน

รอยละ 20.2 สถานภาพ สวนใหญคือ สถานภาพ

สมรส/อยู ด วยกัน มีจํานวน 274 คน คิดเปน

รอยละ 68.5 ระดับการศึกษาสวนใหญอยู ใน

ระดับอนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทา มีจํานวน 

136 คน คิดเปนรอยละ 34.0 และการประกอบ

ธุรกิจของประชากรสวนใหญจะประกอบธุรกิจ

ส วนตัว /ค าขาย  มีจํานวน  169 คน  คิดเป น

รอยละ 42.2

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับการดําเนิน

ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

ระดับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัว

ขนาดเล็กของกลุ มตัวอย างโดยใช   คาเฉลี่ย 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวาระดับการ

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของประชากรท่ีประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก

ในจังหวัดนครปฐม มีการดําเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาในกลุ มย อยที่จําแนกตาม

ตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

การประกอบธุรกิจแลว พบวามีเพียงประชากร

ที่ประกอบธุรกิจอื่นๆ เทานั้นที่มีการดําเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

ปานกลางและ ในด  าน ระ ดับความ สํ า เ ร็ จ

ในการประกอบธุรกิจส วนตัวขนาดเล็กของ

ประชากรที่ อ า ศัยอยู  ใ นจั งหวั ด  นครปฐม 

ประชากรมีระดับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

โดยรวมในระดับ สู ง  และ เมื่ อพิ จารณาใน

กลุ  มย  อยที่ จํ าแนกตามตั วแปร  เพศ  อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจ

แลว พบวามีเพียง ประชากรสถานภาพโสด อายุ

ตํ่ากวา 20 ป และประกอบธุรกิจอื่นๆ มีระดับ

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจโดยรวมในระดับ

ปานกลาง

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหการเปรียบเทียบ

การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัว

ขนาด เล็ ก ผลจากกา ร ศึ กษา เป รี ยบ เที ยบ
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การดํา เนินชี วิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

สวนตัวขนาดเล็ก พบวาประชากรท่ีมีเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจที่แตกตางกัน 

มีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไม แตกตางกัน  ซึ่งไม สอดคลองกับ

สมมติฐาน ท่ีตั้ ง ไ ว   ในขณะ ท่ีประชากร ท่ีมี

สถานภาพแตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกัน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลอง

กับสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยพบวา 

ประชากรท่ีมีสถานภาพโสด มีการดําเนินชีวิต

แบบเศรษฐกิจพอเพียงมากกวาประชากรท่ีมี

สถานภาพสมรส/อยูดวยกันและสถานภาพหยา/

แยกกันอยู สวนประชากรที่มีสถานภาพสมรส/

อยู ด วยกัน มีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมากกวาประชากรท่ีมสีถานภาพ

หยา/แยกกันอยู

 สํ าห รับประชากร ท่ีมี เพศ  อา ยุ ระ ดับ

การศึกษา และการประกอบธุรกิจท่ีแตกตางกัน 

มีโอกาสประสบความสําเ ร็จในการประกอบ

ธุ ร กิจ ไม แตกต  า ง กัน  ซึ่ ง ไม  สอดคล องกับ

สมมติฐาน ท่ีตั้ ง ไ ว   ในขณะ ท่ีประชากร ท่ีมี

สถานภาพแตกตางกันมีโอกาสประสบความ

สําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว   โดย

พบว า  ประชากรท่ีมีสถานภาพโสดมีโอกาส

ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัว

ขนาดเล็กมากกวาประชากรที่มีสถานภาพสมรส/

อยูดวยกันและสถานภาพหยา/แยกกันอยู สวน

ประชากรที่มีสถานภาพสมรส /อยู ด วยกัน  มี

โอกาสประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

สวนตัวขนาดเล็กมากกวาประชากรที่มีสถานภาพ

หยา/แยกกันอยู

 ตอนท่ี 4 วิเคราะหความสัมพันธระหวาง

การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจส วนตัว

ขนาดเล็กของกลุ มตัวอยางผลการศึกษาพบวา

การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไว

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นําไปสู 

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก 

ในเขตจังหวัดนครปฐม มีประเด็นสําคัญที่นํามา

อภิปรายผลดังนี้ คือ

 ผลการศึกษาพบวา ประชากรเพศชาย

และประชากรเพศหญิงมีการดําเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน 

ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเกิดจาก

เพศเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหบุคคลมีความแตกตาง

กันในบทบาท หนาที่ และในสังคมไทย เพศชาย

เปนผูที่สังคมกําหนดใหเปนผูนําครอบครัว สวน

เพศหญิงมีบทบาทเป นแม บ าน  และเม่ือถึง

วัยสูงอายุ ประชากรท้ังเพศหญิงและเพศชาย

ไมสามารถทํางานไดเชนเดิม เน่ืองจากการเส่ือม

สภาพของรางกายหรือจากการเกษียณอายุ ทําให

มีการเปล่ียนแปลงบทบาทหนาท่ีและลักษณะของ

กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจสงผลใหประชากรเพศ

ชายและหญิง  มีรูปแบบการดําเนินชีวิตและ
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วิถีทางในการใชชีวิตไมแตกตางกันมากนัก ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของจารุนันท สมบูรณสิทธิ์ 

(2535:95 อ างอิงจาก  ธนภัทร สุทธิ ,  2550) 

ที่พบว า  เพศไม มีความสัมพันธ กับกิจกรรม

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และสอดคลองกับ

การศึกษาของพิชญาภรณ มูลศิลปและคนอื่นๆ 

(2536:158. อางอิงจาก ธนภัทรสุทธิ, 2550) 

ที่พบวาเพศชายและเพศหญิงมีการดูแลตนเอง

ไมแตกตางกัน ในขณะที่อายุกับการดําเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลการศึกษา

พบว า  ประชากร ท่ีมีอายุแตกต าง กันมีการ

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ข อที่  2 ทั้งนี้อาจเกิดจากสภาพเศรษฐกิจใน

ปจจุบันมีความ ผันผวนอยางรุนแรง จึงทําให

ประชากรทุกวัยตองปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิต

เพื่อความอยู รอดและสามารถดํารงชีวิตอยู ได 

โดยยึดหลักการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา

ของจิตติพร ไวโรจนวิทยากร (2550. อางอิงจาก 

กีรติวัฒน อัดเส,2543) ที่ศึกษาปจจัยเชิงเหตุ

และผลของพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนท่ี

ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 

482 คน  ผลการวิจัยพบว านัก เรียนที่ เ รี ยน

ในโรงเรียนท่ีเนนประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีการรับรูคุณความดีของบุคคลมากและ

มีลักษณะมุ งอนาคตควบคุมตนมาก เปนผู ที่มี

พฤติกรรมการออม และสอดคลองกับการศึกษา

ของพระขวัญชัย ศรีพรรณ (2546) ซึ่งศึกษา

ปจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของการ

ออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมตนที่มีธนาคาร

โรงเ รียน  พบว านักเรียนที่อยู  ในโรงเ รียนที่มี

โครงการธนาคารโรงเรียน เปนผู ที่มีพฤติกรรม

การออมเงินและลักษณะมุ งอนาคตควบคุม

ตนมาก แสดงใหเห็นวาในปจจุบันสถาบันทาง

สังคมไดปลูกฝงหลักการดําเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเยาวชนของชาติ

เพราะเลง็เหน็วาสภาพเศรษฐกจิมคีวามไมแนนอน 

ดังนั้น การดํารงชีวิตในปจจุบันไมวาจะอยูในชวง

วัยไหนจึงจําเป นตองยึดหลักการดําเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท-

สมเด็จพระเจาอยูหัวมาปรับใช ในการดํารงชีวิต

ทั้งนั้น

 สําห รับสถานภาพกับการดํา เ นินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลการศึกษา

พบว า  ประชากรท่ีมีสถานภาพแตกต างกัน 

มีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ขอที่ 3 ทั้งนี้อาจเกิดจากสถานภาพที่ต างกัน

ทาํใหประชากรมวีถิชีวีติหรอืภาระงานท่ีตองปฏบิตัิ

ในชีวิตประจําวันที่แตกตางกัน เชน ประชากร

ที่มีสถานภาพสมรสเม่ือแตงงาน จะตองดูแล

คู  สมรสและลู ก  หรื อแม  ก ระทั่ งป ระชากร

ที่สถานภาพหยาและแยกกันอยู  ก็ตองมีภาระ

ในการดูแลลูกเช นเ ดียวกันรวมทั้ งยั งอาจมี

ป ญหาบางสิ่ งให ต องคอยกังวลใจในขณะที่

ประชากรที่มีสถานภาพโสด จึงไมตองดูแลผูอื่น

สามารถดําเนินชีวิตในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง

ไดอยางอยางมีเอกภาพมากกวา จึงอาจทําให

ประชากรท่ีมีสถานภาพโสด  การดําเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว า

ประชากรที่มีสถานภาพอื่นๆ  สอดคล องกับ

การศึกษาของดวงพร รัตนอมรชัย (2535:115. 

อางอิงจาก ธนภัทร สุทธิ, 2550.) ทําการศึกษา
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เกี่ยวกับปจจัยลักษณะสวนบุคคลกับวิถีชีวิต 

พบวาประชากรที่มีสถานภาพแตกตางกันมีผล

ทําให มีวิถีชี วิตโดยรวมแตกต างกันอย างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลอง

กับการศึกษาของวรรณวิมล เบญจกุล, 2535:

บทคัดยอ. (อางอิงจาก ธนภัทร สุทธิ,2550.) 

ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล

กับแบบแผนชีวิตซึ่ งได ทําการศึกษากับกลุ ม

ตัวอยางที่เปนขาราชการบํานาญ อายุระหวาง 

60 -64  ป   พบว าป จจัยส  วนบุคคลในเรื่ อ ง

สถานภาพมีความสัมพันธ กับแบบแผนชีวิต 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทั้ง

ระดับการศึกษากับการดําเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลการศึกษาพบวา 

ประชากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีการดําเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตาง

กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4 ทั้งนี้

อาจเกิดจากสภาพของเศรษฐกิจไมเอื้อตอการ

ดําเนินชีวิตของประชากรในป จจุบัน  ดังนั้น

ประชากรท่ีมีการศึกษาสูงก็อาจจะตองปรับตัว

ใหเขากับสภาพทางเศรษฐกิจที่ผันผวนตลอดเวลา 

สงผลทําใหประชากรในทุกระดับการศึกษาจําเปน

จะตองนําหลักการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา-

อยู หัวฯ  มาประยุกต และปรับให  เข ากับการ

ดําเนินชีวิตในปจจุบัน เพื่อความอยู รอดและ

ความสุขในการดํา เ นิน ชีวิตบทพ้ืนฐานของ

ความพอเพียง  คําอธิบายของคณะอนุกรรม 

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง (2547:79-80. 

อ างอิงจากประเวศ  วะสี ,  2542.)  กล าวว า

การจะนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใหได

ผลในการดําเนินชีวิตจําเปนตองเริ่มตนจากการ

มีความรูความเขาใจที่ถูกตองวาเศรษฐกิจพอเพียง

หมายถึงอะไร และมีหลักการสําคัญอะไรบาง

ที่จะนําไปใชเปนแนวทางในภาคปฏิบัติ ตลอดจน

เห็นถึงประโยชนจากการที่จะนําเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยุกตใช จึงจะเกิดความสนใจท่ีจะทดลอง

นําปรัชญาไปใชในการดําเนิน ชีวิตและหลังจาก

ที่มีความเขาใจอยางถูกตองแลวก็จําเปนตอง

ทดลองนํามาประยุกตใช กับตนเองทั้งในชีวิต

ประจําวันและการดําเนินชีวิตตางๆ รวมกับผูอื่น 

โดยคํานึงถึงการพึ่งตนเองเปนเบ้ืองตน และ

บุคคลที่ มี การ ศึกษาสู งซึ่ ง จะ มีความสนใจ

ในรับรู  เรื่องราวต างๆ  ที่ต องมีหลักฐานหรือ

เหตุผลสนับสนุนเพียงพอ รวมถึงความเขาใจใน

สิ่งท่ีจะปฏิบัตินั้นๆ ก็อาจสงผลใหผูที่มีการศึกษา

สูงกวามัธยม มีการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ

มากกวาผูที่มีระดับการศึกษาไมเกินประถมศึกษา

 หากพิจารณาถึงการประกอบธุรกิจกับการ

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการศึกษาพบวา ประชากรที่มีประกอบธุรกิจ

แตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลอง

กับสมมติฐานข อที่  5 ทั้ งนี้อาจเกิดจากการ

ประกอบธุรกิจของแตละบุคคลเปนสิ่งท่ีกอใหเกิด

รายได   รายได ก็ เป นสิ่ งที่ ช  วยให ประชากร

ส า ม า ร ถ พึ่ ง พ า ต น เ อ ง ไ ด  แ ล ะ ส า ม า ร ถ

ดํารงชีวิตตามวิถีทางของแตละบุคคลแตกตาง

กันไป ถึงแมวาประชากรจะมีการประกอบธุรกิจ

ที่แตกตางกัน แตประชากรทุกคนตองการรายได

ที่ เป นปจจัยหลักของการดํารงชีวิตในปจจุบัน

เหมือนกัน  ดังนั้นประชากรท่ีมีรายได สูงกว า

จึงจําเปนตองดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของความ

พอเพียงเหมือนกับประชากรที่มีรายไดตํ่ากวา

 ในด านของเพศกับความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็กผลการศึกษา
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พบวา ประชากรเพศชายและประชากรเพศหญิง

มีโอกาสประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ขอที่ 6 ทั้งนี้อาจเกิดจากสังคมไทยในปจจุบัน

ใหความเทาเทียมในเรื่องของเพศกับการทํางาน

ดังจะเห็นไดว าเพศชายและเพศหญิงสามารถ

ทํางานรวมกันไดและมีโอกาสประสบความสําเร็จ

เทากันขึ้น อยูกับบทบาทดานการทํางาน, ดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล, ดานการเงินและ

ความกาวหนาในการเลื่อนตําแหนง จึงสงผล

ใหมีความขัดแยงกับโมเดลความสําเร็จในอาชีพ

ทางการบริหาร (Model of executive career 

success) ของจัดจ และคณะ (นวลฉวี ประเสริฐสขุ. 

2542 ; อางอิงจาก Judge, et al. 1995 : 488) 

ที่บงช้ีวาความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัยจะไดรับ

อิทธิพลโดยตรงจากลักษณะสวนบุคคล ไดแก 

ภมูหิลงั เชน เพศ อาย,ุ ทนุมนษุย เชนประสบการณ 

การทํางาน  ระดับการศึกษา ,  การจูงใจ  เช น 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความทะเยอทะยานและ

ลกัษณะองคการ ไดแกขนาดองคการ การสนับสนุน

จากองคการ เชน การไดรบัการสนบัสนนุจากหัวหนา

งาน เพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา และ

มีความขัดแยงกับโมเดลของไอลส เมบี และ

โรเบิรตสัน (นวลฉวี ประเสริฐสุข. 2542:21;อางอิง

จาก l les, Mabey & Robertson. 1990) ที่

บ งชี้ว าความสําเร็จในอาชีพไดรับอิทธิพลมา

จากตัวแปร ดานบุคคล ลักษณะหัวหนา และ

อายุงาน ซึ่งตัวแปร เหลานี้สงผลตอความผูกพัน

ในอา ชีพ  และความ ผูกพัน ในอา ชีพจึ งส  ง

ผลตอความสําเร็จในอาชีพของบุคคล รวมถึง

ดานอายุกับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

สวนตัวขนาดเล็กผลการศึกษาพบวา ประชากร

ที่มีอายุแตกตางกันมีโอกาสประสบความสําเร็จ

ใ น ก า ร ป ร ะ ก อบ ธุ ร กิ จ ส  ว น ตั ว ข น า ด เ ล็ ก

ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ขอที่ 7 ในปจจุบันเราจะพบเห็นวามีบุคคลที่

ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจต้ังแต

อายุยังน อย ทั้งนี้อาจเกิดจากบุคคลเหลานั้น 

มีความมุงมั่นและความรูทางดานการบริหารธุรกิจ

ด านนั้น เป นอยางดีรวมท้ัง มีทุนสําหรับการ

ประกอบธุรกิจ แสดงใหเห็นวาบุคคลที่มีอายุมาก

อาจจะไมประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 

ซึง่สอดคลองกับการศกึษา ของนวลฉว ีประเสรฐิสขุ 

(2542 : 88) ซึง่พบวาอายกุารทาํงานในอาชพี พบวา

ไมสงผลทางตรงตอความสําเร็จในอาชีพ แตสงผล

ทางออมเปนทางบวกผานความผูกพันในอาชีพไป

ยังความสําเร็จในอาชีพ

 ด านสถานภาพกับความสําเ ร็จในการ

ประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็กผลการศึกษา

พบวา ประชากรที่มีสถานภาพแตกตางกัน มี

โอกาสประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

สวนตัวขนาดเล็กแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ขอที่ 8 ทั้งนี้เกิดจากสถานภาพท่ีตางกันทําให

ประชากรมีวิถีชีวิตหรือภาระงานท่ีตองปฏิบัติ

ในชีวิตประจําวันที่แตกตางกัน เชน ประชากรท่ีมี

สถานภาพสมรสเม่ือแตงงาน จะตองดูแลคูสมรส

และลูก หรือแมกระท่ังประชากรที่สถานภาพ

หยาและแยกกันอยู ก็ตองมีภาระในการดูแลลูก

เชนเดียวกัน ทําใหประชากรไมสามารถทุมเท

เวลาให กับการประกอบธุรกิจได อย างเต็มที่ 

สงผลทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จนอยกวา 

ในขณะท่ีประชากรท่ีมีสถานภาพโสด ไมต อง

ดูแลผูอื่น จึงสามารถทุมเวลาใหกับประกอบธุรกิจ

มากกวา จึงอาจทําใหประชากรท่ีมีสภาพภาพ

โสดมีโอกาสประสบความสําเร็จได มากกว า 
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ซึ่ ง ส อดคล  อ ง กั บ ก า รศึ กษ าขอ งปา ริ ช า ติ 

รัตนราช (2544:บทคัดยอ. อางอิงจาก รักชนก 

แสวงกาญจน, 2552.) และวโรชา นําโคศิริ (2547:

บทคัดยอ. อางอิงจาก รักชนก แสวงกาญจน, 

2552.) ที่พบวา สถานภาพสมรส ประสบการณ

การทํางาน ระดับการศึกษา ทัศนคติตออาชีพ

การสนับสนุนทางสังคมแรงจูงใจใฝ สัมฤทธ์ิ

และความเชื่ออํานาจภายในตนสามารถรวมกัน

พยากรณความสําเร็จในอาชีพได และสอดคลอง

กับการศึกษาของนวลฉวี ประเสริฐสุข (2542:88) 

พบว า  สถานภาพสมรสส  งผลทางอ อมต อ

ความสําเร็จในอาชีพ โดยสงผานความผูกพัน

ในอาชีพไปยังความสําเร็จในอาชีพ โดยผู ที่มี

สถานภาพหยา แตงงานและมีบุตร จะมีผลตอ

ความสําเ ร็จในอาชีพสูงกว าผู ที่มีสถานภาพ

สมรสเปนโสด หรือแตงงานแตไมมีบุตร ประกอบ

กับในดานของระดับการศึกษากับความสําเร็จ

ในการประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็กผลการ

ศึกษาพบว า  ประชากรที่มี ระดับการศึกษา

แตกตางกันมีโอกาสประสบความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็กไมแตกตางกัน 

ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 9 ซึ่งสอดคลอง

การศึกษาของนวลฉวี ประเสริฐสุข (2544:5) ที่

พบวา การศึกษาและอายุการทํางานในอาชีพ

ไมสงผลทางตรงความสําเร็จในอาชีพ เชนเดียวกัน 

แคนน่ิงส (นวลฉวี ประเสริฐสุข. 2542; อางอิงจาก 

Canning’s, 1991, p.679) และจัดจ และคณะ 

(นวลฉวี ประเสริฐสุข. 2542;อางอิงจาก Judge, 

et al., 1995, p.502) ที่ทําการศึกษากับผูบริหาร

ระดับรองหัวหนา และระดับกลางในบริษัทตางๆ 

พบวา ระดับการศึกษาไมสงผลตอความสําเร็จ

ในอาชีพ จึงเปนไปไดวา ระดับการศึกษาอาจมี

ผลในระยะเร่ิมตนของการเขาสูอาชีพแตในระยะ

ยาวเม่ือเขามาสูอาชีพแลวก็จะมีผลลดลง และ

พบวาการศึกษาสง ผลทางลบตอความผูกพัน

ในการทํางาน (นวลฉวี ประเสริฐสุข. 2542;อางอิง

จาก Loscocco & Roschelle. 1991) ทําใหการ

ศึกษาส งผลทางลบตอความสําเร็จในอาชีพ

ไปด วย  เมื่ อการศึกษาส งผลทางอ อมผ าน

ความผูกพันในอาชีพไปยังความสําเร็จในอาชีพ

และผลการประกอบธุ รกิ จกับความสํ า เ ร็ จ

ในการประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็กพบวา 

ประชากรที่ประกอบธุรกิจแตกตางกัน มีโอกาส

ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัว

ขนาดเล็กไม แตกตางกันซ่ึงไม สอดคลองกับ

สมมติฐานขอที่ 10 ซึ่งสงผลทําใหมีความขัดแยง

กั บการศึ กษาของจั นทนา  โอสกกระพันธ  

(2538 : บทคัดยอ. อางอิงจากสินิทรา สุขสวัสดิ์, 

2550) เกี่ยวกับป จจัยบางประการที่มีผลต อ

ความสําเร็จในการดําเนินงานของกลุ มแมบาน

เกษตรกร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษา

ของสุรพล กาญจนจิตรา และประภาส ศิลปรัศมี 

(2539:93-95. อางอิงจากสินิทรา สุขสวัสด์ิ, 

2550) ทีศ่กึษาเร่ืองปจจยัทีม่ผีลตอความสําเรจ็ของ

กลุมอาชีพ จากเร่ืองดังกลาว พบวา ปจจัยที่ทําให

กลุมประสบความสําเร็จ สวนหนึ่งคือกลุมอาชีพ

ที่สามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกได

 ในดานความสมัพนัธระหวางการดาํเนนิชวีติ

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสําเร็จ

ในการประกอบธุรกจิสวนตัวขนาดเล็กผลการศึกษา

จากกลุมตัวอยาง คือ ประชากรที่อาศัยอยูในเขต

จังหวัดนครปฐม พบวา การดําเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทาง

บวกกับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัว

ขนาดเล็กอย างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 

.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 11 ทั้งนี้
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เป น เพราะการดํา เ นินชี วิต  แบบเศรษฐกิจ

พอเพียงตามพระราชดาริขององคพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ที่หมายถึงการที่การปฏิบัติตนดวย

ความพอเพียง อยางมีเหตุและผลทั้งทางดาน

เศรษฐกิจและทางการดําเนินชีวิต พึ่งพาตนเอง

ได ไมฟุมเฟอย มีความประหยัด ไมเบียดเบียน

ผูอื่นไมโลภ ไมสุดโตง มีความพอประมาณในชีวิต 

และพอเพียงในความเปนอยู เปนรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสมกับคนในทุกเพศทุกวัย

แมกระท่ังผูสูงอายุ ถาไดนําแนวทางหรือปรัชญา

ในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเปน

แนวทางในใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน จะ

สงผลใหประชากรมีความสุขทั้งทางกายและจิตใจ

มากหรือสงผลในความสําเร็จในการประกอบ

ธุรกิจ ดวยเหตุนี้ผลจากการศึกษาประชากรที่

อาศัยอยู ในเขตจังหวัดนครปฐม จึงพบวา การ

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของนวลฉวี ประเสริฐสุข (2542:88) 

ทีพ่บวา ปจจยัทางดานครอบครวัในการดาํเนนิชวีติ

สงผลทางออมผานความผูกพันในอาชีพและความ

ขดัแยงระหวางครอบครวัไปยงัความสาํเรจ็ในอาชพี 

โดยปจจัยทางดานครอบครัวสงผลทางบวกและมี

นัยสําคัญทางสถิติตอความสําเร็จในอาชีพ
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