
 

บทที ่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 
ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) โดยแจกแบบสอบถาม 

ให้ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนในอ าเภอเมือง จ านวน 7 ต าบล ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ต าบลจองค า ต าบล
ห้วยโป่ง  ต าบลผาบ่อง ต าบลปางหมู ต าบลหมอกจ าแป่ ต าบลห้วยผา และต าบลห้วยปูลิง จ านวน
ทั้งส้ิน 500 ชุด ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 500  ชุด ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง
และครบถว้นของแบบสอบถาม พบว่า แบบสอบถามมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ครบถว้นทั้ งหมด  
500 ชุด คิดเป็นอัตราการตอบกลับ ร้อยละ 100 จากจ านวนแบบสอบถามทั้ งหมดท่ีแจกไป  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัน าเสนอแบ่งเป็น 5 ตอน ดงัน้ี   

ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ    
ตอนที ่2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไป วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพรรณนาเพื่อหา

ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
ตอนที ่3  ผลการวิเคราะห์ตวัแปรในการศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพรณณา 

ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียวเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  
ตอนที ่4  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ประกอบดว้ย การวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อคน้หาแบบจ าลอง โดยใช้โปรแกรม Amos Version 21 
(Arbuckle, 2012) 

ตอนที ่5  ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจยั 
โดยกระบวนการขั้นตอนท่ี 1 – 5 ในการวิจยัน้ี เนน้การออกภาคสนาม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล

จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
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ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

เป็นผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ การจดัเสวนากลุ่มย่อย การประชุม
เชิงปฏิบติัการ และเอกสารรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ ์
ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผูว้ิจยัจึงน าผลการวิเคราะห์มาตอบวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 
ดงัน้ี   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากงานวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สภาพการพึ่งพา
ตนเองและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการพึ่งพาตนเองของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

พบว่า สภาพการพึ่งพาตนเองของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่สามารถด าเนินการดว้ยตนเองอย่างอิสระมัน่คงสมบูรณ์ทางดา้นความคิด 
ดา้นการท ากิจกรรม ทั้งระดบัปัจเจกชนและระดบัชุมชน ผา่นระบบความสัมพนัธ์ของทุก ๆ คนใน
ชุมชนแบบพึ่งพาอาศยักนั โดยมีทกัษะการมองปัญหาต่าง ๆ และการตดัสินใจดว้ยตนเอง ส าหรับ
การตัดสินใจด าเนินการด้านต่าง ๆ เป็นการตัดสินใจโดยนึกถึงชุมชนของตนเป็นหลัก เพื่อ
ประโยชน์ของชุมชนทั้งในดา้นการแกปั้ญหาและในดา้นการพฒันาความเขม้แขง็ของผูป้ระกอบการ
ผลิตภณัฑ์ในชุมชน ซ่ึงเป็นการพึ่งพาอาศยักนัอย่างรู้เท่าทนัเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งภายใน
ชุมชนและภายนอกชุมชนของตน ทั้งน้ีในการพึ่งพาตนเองไม่ไดมุ่้งเพื่อแก่งแย่งแข่งขนักนัหรือ
ครอบง าอ านาจให้เหนือกว่ากนั แต่เป็นการกา้วสู่การด าเนินงานทางธุรกิจท่ีช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
สร้างพนัธมิตรท่ีดีต่อกนั โดยจะเห็นไดว้่าความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผูป้ระกอบการ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนน้ีไม่เป็นภาระของคนอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมากเกินไป ซ่ึงมีลกัษณะ
ดงัน้ี 

ด้านจิตใจ ลกัษณะของผูป้ระกอบการชุมชน เนน้จิตใจท่ีเป็นธรรม น าหลกัธรรมะเขา้
มาใชใ้นการด าเนินงาน มีความขยนัหมัน่เพียร มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความจริงใจ มีความเอ้ือเฟ้ือ
เก้ือกูลกัน ไม่กลวัล าบาก ไม่โลภมาก มีสันโดษธรรม ไม่ใช้จ่ายฟุ่ มเฟือย ไม่เห็นแก่ตวั เห็นแก่
ประโยชน์ทั้งสองประการ คือ ประโยชน์ตนและประโยชน์ชุมชน มีการก าหนดแบบแผนการผลิต
และท าใหเ้กิดความสมดุลทางเศรษฐกิจดว้ยความตระหนกัและมีส านึกต่อสงัคมส่วนรวม   

ด้านแบบแผนการผลติ ผูป้ระกอบการไดก้ าหนดแบบแผนการผลิตโดยมีการวางระบบ
ท่ีชัดเจน มีการแบ่งหน้าท่ี มีผูรั้บผิดชอบในแต่ละด้าน มีการใช้วตัถุดิบภายในชุมชน ผลผลิตมี
คุณภาพ สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน มีแพคเกจท่ีสวยงามเหมาะสม มีการควบคุมตน้ทุนการผลิต 
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โดยผลิตให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และส่งสินคา้ให้ลูกคา้ไดท้นัตรงตามก าหนดเวลาท่ี
ตกลงกนัไว ้

ด้านความสมดุลของธรรมชาติแวดล้อม ในการผลิตสินคา้ ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์
ชุมชนมีการผลิตท่ีค านึงถึงความสมดุลของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ไม่ใช้วตัถุดิบท่ี
ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นอาหารและเคร่ืองด่ืม จะตอ้งเน้นวตัถุดิบท่ีสะอาด 
ปลอดภยั  ไม่ใส่สารเคมี และกระบวนการผลิตไม่มีสารเคมีปนเป้ือน  เน้นผลผลิตท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ไม่ท าลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑเ์น้นรักษธ์รรมชาติส่ิงแวดลอ้ม อาหาร
ปลอดภยั เกษตรปลอดภยั ผลผลิตไดรั้บมาตรฐาน ผูบ้ริโภคมัน่ใจในผลผลิตของผูป้ระกอบการ
ผลิตภณัฑชุ์มชน 

ด้านเศรษฐกิจ ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนอาศยัทุนท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัดว้ยความ
ระมดัระวงั และเน้นการจดัการดว้ยการระดมทุนจากสมาชิกเพื่อผลิตผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม ไม่เน้นการเก็บผลิตภณัฑ์ไวจ้  านวนมาก โดยเน้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความโดดเด่นเป็นอตั
ลกัษณ์เฉพาะ ใชว้ตัถุดิบภายในชุมชน เนน้คุณภาพมากกว่าปริมาณ ผลิตภณัฑส์ามารถน าไปแสดง
ในเวทีต่าง ๆ ได ้และเน้นการผลิตแบบท าตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ และมีการส ารวจความตอ้งการ
ของตลาดก่อนจะมีการผลิตผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด  เน้นการตลาดน าการผลิต เน้นเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์เนน้การตลาดท่ีเก้ือกลูชุมชน ไม่ขาดทุน ไม่เป็นหน้ีสิน 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนมีระบบชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั มีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะกลุ่มประสานสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติแวดลอ้ม  ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน การแต่งกาย การมีส่วนร่วมช่วยเหลือกนัสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึน โดยน าวฒันธรรมประเพณี ความเช่ือ และวิถีชีวิตเขา้มาผสมผสาน
หลอมรวมกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ออกมาน าเสนอให้แก่กลุ่มผูบ้ริโภคให้เลือกซ้ือเลือกใช้ตาม
ความชอบและความตอ้งการ  

นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการพึ่ งพาตนเองของผูป้ระกอบการ
ผลิตภณัฑชุ์มชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ย  

1. ปัจจัยทรัพยากรธรรมชาติ ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนในอดีตมีขีดความสามารถ 
ในการพึ่งตนเองสูงเพราะมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ มีป่าไม ้มีแหล่งน ้ า มีปัจจยัในการผลิต
เล้ียงตนเองไดอ้ย่างมัน่คง ในปัจจุบนัอาจมีวตัถุดิบบางชนิดในทอ้งถ่ินท่ีเร่ิมหายาก จึงไดมี้การอนุรักษ์
และช่วยกนัเสริมสร้างข้ึนมาและสร้างกลุ่มจดัท าเป็นผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ืองเพื่อรักษาอตัลกัษณ์
ชุมชนใหด้ ารงอยูต่ลอดไป 
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2. ปัจจัยทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจ ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนมีระบบ
สงัคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมท่ีเก้ือกลูในการด ารงอยูร่่วมกนั ระบบความสมัพนัธ์แบบ
เครือญาติ มีความร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือเอ้ืออาทร และสมาชิกทุกคนมีจิตส านึก มีอุดมการณ์ร่วม
ของชุมชน มีความผกูพนัในการสรรสร้างความเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็และมัน่คง การจดัการทุนทาง
เศรษฐกิจเป็นไปในรูปแบบการระดมทุนภายในชุมชน อาจเร่ิมต้นโดยผูท่ี้มีความพร้อม มีทุน
เพียงพอ มีธุรกิจท่ีด าเนินการมาแลว้อยา่งต่อเน่ืองและต่อยอดโดยกลุ่มเพื่อใหฐ้านเศรษฐกิจชุมชนมี
ความเขม้แขง็ และสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพเพื่อน าทุนมาหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็
ต่อไป 

3. ปัจจัยภูมิปัญญาและองค์ความรู้  ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน ไดป้ระยุกตใ์ช้ 
ภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ท่ีได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาเป็นพื้นฐานในการด าเนินงานและ
การจดัการธุรกิจชุมชน รวมถึงการแกไ้ขปัญหาวิกฤตการณ์ของกลุ่ม ตลอดจนการมีภูมิปัญญาใน
การคิด วางแผน ก าหนดเป้าหมายของตนเอง วางกลยุทธ์การตลาด และสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ
ชุมชน ใชอ้งคค์วามรู้เพื่อการจดัการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ มีการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชส้ร้าง
นวตักรรมในการผลิตผลิตภณัฑ์ รวมถึงมีองค์ความรู้ในการปรับตวัให้สามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่าง
ปลอดภยัและมัน่คงในสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ีผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน
จ าเป็นตอ้งมีการเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอเพื่อให้เกิดภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ในการจดัการ
ความสัมพนัธ์ภายในชุมชนและจดัการความร่วมมือกบัภายนอกชุมชนของตนเพื่อสร้างพนัธมิตร 
ท่ีย ัง่ยนือีกดว้ย 

4. ปัจจัยระบบการจัดการ ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนไดน้ าปรัชญา คุณค่าและ
วฒันธรรมชุมชนเขา้มาใช ้มีโครงสร้างองคก์รและน าหลกัการจดัการมาใชใ้นการประสานความ
ร่วมมือกับเครือข่าย หากเปรียบชุมชนเสมือนเป็นองค์กรท่ีมีชีวิตประกอบด้วยระบบคุณค่าท่ีมี
สมาชิกยึดถือบรรทดัฐานและใชป้ฏิบติัร่วมกนั และถา้พิจารณาถึงแนวคิดเร่ืองผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
(Stakeholders) ชุมชนเปรียบเสมือนเป็นท่ีรวมของวิถีชีวิตและมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้ฏิบติั (Action) ท่ี
หลากหลายทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและสถาบนั  การมีระบบการจดัการจึงเป็นองคป์ระกอบส าคญั
ท่ีจะช่วยให้ชุมชนสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืน การจดัการจึงเป็นกระบวนการหลกัท่ีส าคญัในการสร้าง
ธุรกิจชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพและด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองมัน่คง  

5. ปัจจัยการสนับสนุนจากภายนอก ถึงแมว้่าการประกอบธุรกิจชุมชน ผูป้ระกอบการ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดเ้ป็นส่วนมาก แต่ก็มีหลายชุมชนท่ีขาดศกัยภาพหรือถูก
กระท าให้สูญเสียศกัยภาพ จ าเป็นตอ้งได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงอาจช่วยเหลือในรูปทุนทางเศรษฐกิจ หรือเทคนิควิชาการ  
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เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้ชุมชนมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองในระดบัสูงต่อไป ปัจจยัสนับสนุน
จากภายนอกจึงมีความส าคญัไม่แพปั้จจยัดา้นอ่ืน ๆ เพราะจะเป็นเคร่ืองมือใหผู้ป้ระกอบการชุมชนมี
วิสัยทศัน์กวา้งไกล มีนวตักรรม ส่ือ เทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มาช่วยหนุนเสริมธุรกิจชุมชนใหส้ามารถ
ผลิตผลิตภณัฑชุ์มชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบใหม่ ๆ มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิง่ข้ึน 

6. เงื่อนไขปัจจัยที่เอือ้ต่อการพึ่งพาตนเอง ปัจจุบนัสถานการณ์โลกขบัเคล่ือนไปใน
กระแสโลกาภิวตัน์ สังคมยุคทุนนิยม การเปิดเสรีทางการคา้ และการส่ือสารโทรคมนาคมเป็น
กระแสท่ีท าให้ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนตอ้งปรับตวัเพื่อความอยูร่อด ตอ้งแสวงหาแนวทาง
และกระบวนทศัน์ใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชนให้ยืนหยดัอยู่ไดท่้ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรง
มากข้ึน ทั้งน้ีชุมชนจะอยู่รอดและมีแบบแผนท่ีสามารถพึ่งตนเองไดน้ั้นตอ้งพิจารณาถึงเง่ือนไข
ปัจจยัส าคญัดงัน้ี  

6.1 การปรับวิธีคิดของสมาชิกในกลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ชุมชน และปรับวิถีชีวิต
ใหม่ให้เห็นความส าคญัของภูมิปัญญาดั้ งเดิม ปรับวิธีคิดให้ทนัสมยั แต่น าเสนอโดยใชฐ้านภูมิปัญญา 
และวฒันธรรมชุมชนดั้งเดิมเป็นตวัตั้ง โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินธุรกิจอยูใ่นทาง
สายกลาง ใชส้ติ คิดใหก้วา้ง รอบคอบรอบดา้น แต่ท าดว้ยความระมดัระวงั เร่ิมจากการใชท้รัพยากร
ท่ีมีอยูใ่นชุมชนเป็นวตัถุดิบ ออกแบบโดยประยกุตใ์ชฐ้านภูมิปัญญา วฒันธรรม และวิถีชีวิตเพื่อให้
เกิดความโดดเด่น ท าแบบเรียบง่าย มีความเพียร อยูอ่ยา่งเก้ือกลูธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รู้เท่าทนั
ตนเอง กา้วเดินอยา่งมัน่คง ด าเนินกิจการธุรกิจชุมชนดว้ยความตั้งใจ สามารถกา้วขา้มวตัถุนิยมและ
บริโภคนิยมจึงท าใหส้ามารถปรับตวัด ารงอยูท่่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ได ้

6.2 ปรับความคิด โดยปรับจิตส านึกการเป็นผูใ้ห้ ผูส้นับสนุนช่วยเหลือซ่ึงเป็น
เง่ือนไขท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยัปณิธาน ความมุ่งมัน่ และวิสัยทศัน์ของผูน้ า การท างานเป็นทีม จ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะตอ้งไวใ้จและเช่ือใจกัน ยอมรับการตดัสินใจของผูน้ า การประชุมปรึกษาหารือกัน  
มีการวางแผนร่วมกนั และการกา้วไปพร้อมกนัดว้ยความมุ่งมัน่เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจชุมชนส าเร็จ
ตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.3 จ าเป็นตอ้งมีการจดัระเบียบสังคมใหม่ เป็นการจดัระบบความสัมพนัธ์ของ
สมาชิกกลุ่มผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนดว้ยตนเอง เป็นการจดัระบบความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ
ระหว่างชุมชนกบัสังคมภายนอกให้ตั้งอยู่บนฐานส านึกใหม่ร่วมกนั ให้อยู่กนัอย่างเห็นอกเห็นใจ 
เอ้ืออาทร เสียสละแบ่งปัน และร่วมกนัสร้างกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีส านึกร่วมต่อสังคมส่วนรวม 
ด าเนินธุรกิจชุมชนท่ีเก้ือกูลต่อสังคม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และกระจายขยายเครือข่ายธุรกิจ
ชุมชนใหก้วา้งไกลออกไปอยา่งต่อเน่ือง 
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ตอนที่ 2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป  
  

จากการรวบรวมขอ้มูลทั่วไปของผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการประกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน  และผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา   
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสรุปไดด้งัน้ี  
 
 
ตารางท่ี 7 ขอ้มูลทัว่ไป  
 

ข้อมูลทัว่ไป รายละเอยีด จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ - ชาย 297 59.40 
 - หญิง 203 40.60 
2. อาย ุ - 20 – 30 ปี 0 0 
 - 31 – 40 ปี 124 24.80 
 - 41 – 50 ปี 343 68.60 
 - 51 – 60 ปี 33 6.60 
 - 61 ปี ข้ึนไป 0 0 
3. ระดบัการศึกษา - ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 468 93.60 
 - ปริญญาตรี 32 6.40 
 - สูงกวา่ปริญญาตรี 0 0 
4. ระยะเวลาในการประกอบการ - นอ้ยกวา่ 3 ปี 10 2.00 
ผลิตภณัฑชุ์มชน - 3 – 5 ปี 79 15.80 
 - 6 – 8 ปี  200 40.00 
 - 9 ปี ข้ึนไป 211 42.20 
5. ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา - ขาดทุน 0 0 
 - คงท่ี 300 60.00 
 - มีผลก าไร 200 40.00 
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จากตารางท่ี 7  ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน มีจ านวนทั้งส้ิน 500 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอายรุะหว่าง 41 – 50 ปี มากท่ีสุด รองลงมามีอายุ 
31 – 40 ปี และ 51 – 60 ปี ตามล าดับ มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมา 
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีตามล าดบั 

ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัระยะเวลาในการประกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ 
ประกอบการมาแลว้ 8 ปี ข้ึนไป รองลงมาประกอบการ 6 – 8 ปี และประกอบการ 3 – 5 ปี ตามล าดบั โดยผล
การด าเนินงานท่ีผา่นมาส่วนใหญ่คงท่ี รองลงมามีก าไร ตามล าดบั  
 
 

ตอนที่ 3  ผลการวเิคราะห์ตัวแปรในการศึกษา  
  

ผลการวิจัยเร่ือง  ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรณณา ได้แก่ (1) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) เพื่อหาค่ากลางของขอ้มูลและใชเ้ป็นตวัแทนของขอ้มูลทั้งหมด (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551, 
หน้า 149) และ (2) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อวดัการกระจายของ
ขอ้มูลว่าขอ้มูลแต่ละค่านั้นมีค่าท่ีห่างกนัมากนอ้ยเพียงใด (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551, หนา้ 157) ถา้มี
ค่ายิง่มากแสดงวา่ขอ้มูลชุดนั้นมีการกระจายมากหรือขอ้มูลชุดนั้นมีความแตกต่างกนัมาก (ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ, 2551, หนา้ 167)  

ผลการวิเคราะห์ตวัแปรในการวิจยัน้ี ไดแ้ก่ กลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตร ผูป้ระกอบการ
ผลิตภณัฑชุ์มชน และการพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื สรุปรายละเอียดได ้ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 8  ค่าสถิติพรรณนาของตวัแปรกลยทุธ์การตลาดเชิงพนัธมิตร 
 

ตัวแปรสังเกต (Manifest) 
กลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตร 

ค่าเฉลีย่ 

( x ) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ
คดิเห็น 

1. ท่านไดส้ร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 4.23 .527 ระดบัมาก 
2. ท่านสามารถร่วมมือร่วมใจกับผูจ้ ัดจ าหน่าย
วตัถุดิบ 

4.20 .548 ระดบัมาก 

3. ท่านไดร่้วมมือและเป็นคู่คา้กบัคู่แข่งขนั 4.33 .531 ระดบัมาก 
4. ท่านไดร่้วมกบัสถาบนัการเงินในรูปของบตัร
เครดิตท่ีมีระบบสะสมแตม้เพื่อแลกสินคา้ 

4.40 .722 ระดบัมาก 

5. ท่านไดส้ร้างความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภาครัฐ 3.91 .929 ระดบัมาก 
ค่าเฉลีย่รวม 4.21 .493 ระดับมาก 

 
จากตารางท่ี 8 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อกลยทุธ์การตลาดเชิงพนัธมิตร โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.21 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .493) ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้ 
ปรากฏว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นดา้นการร่วมกบัสถาบนัการเงินในรูปของบตัรเครดิตท่ีมีระบบ
สะสมแตม้เพื่อแลกสินคา้ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.40) ดา้นการร่วมมือและเป็นคู่คา้กบัคู่แข่ง
ขนั อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.33)   ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ อยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.23) ดา้นความร่วมมือร่วมใจกบัผูจ้ดัจ  าหน่ายวตัถุดิบ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.20) 
และดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานภาครัฐ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.91) ตามล าดบั 
ทั้งน้ีตวัแปรกลยทุธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรมีค่า Cronbach’s Alpha ท่ี .859   
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ตารางท่ี 9 ค่าสถิติพรรณนาของตวัแปรผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน 
 

ตัวแปรสังเกต (Manifest) 
ผู้ประกอบการผลติภัณฑ์ชุมชน 

ค่าเฉลีย่ 
( x ) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ
คดิเห็น 

1. ท่านได้น านวัตกรรมเข้ามาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

4.44 .829 ระดบัมาก 

2. ท่านมีการปรับตวัตามสถานการณ์เศรษฐกิจ สงัคม 
และการเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 

4.66 .587 ระดบัมาก
ท่ีสุด 

3. ท่านผลิตผลิตภณัฑ์โดยค านึงถึง คุณสมบติั ของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ประโยชน์การใช้งาน คุณภาพ 
มาตรฐาน เป็นตน้  

4.58 .620 ระดบัมาก
ท่ีสุด 

4. ท่านสร้างอตัลกัษณ์ในผลิตภณัฑเ์พื่อเกิดความโดด
เด่นไม่เหมือนใคร 

4.36 .701 ระดบัมาก 

5. ท่านสร้างกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เป็นเกณฑป์ฏิบติั
และควบคุมการด าเนินงาน 

3.91 .635 ระดบัมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.39 .534 ระดับมาก 

 
จากตารางท่ี 9 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.39 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .534) ส าหรับผลการพิจารณาเป็นราย
ขอ้ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นด้านการปรับตวัตามสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน  อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.66) ด้านการผลิต
ผลิตภณัฑโ์ดยค านึงถึง คุณสมบติั ของผลิตภณัฑ ์เช่น ประโยชน์การใชง้าน คุณภาพ มาตรฐาน เป็น
ตน้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.58) ดา้นการน านวตักรรมเขา้มาใชผ้ลิตผลิตภณัฑชุ์มชน อยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.44) ดา้นการสร้างอตัลกัษณ์ในผลิตภณัฑเ์พื่อเกิดความโดดเด่นไม่เหมือน
ใคร อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.36) และดา้นการสร้างกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เป็นเกณฑ์ปฏิบติั
และควบคุมการด าเนินงาน อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.91) ตามล าดบั ทั้งน้ีตวัแปรผูป้ระกอบการ
ผลิตภณัฑชุ์มชนมีค่า Cronbach’s Alpha ท่ี .897   
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ตารางท่ี 10  ค่าสถิติพรรณนาของตวัแปรการพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื  
 

ตัวแปรสังเกต (Manifest) 
การพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนื  

ค่าเฉลีย่ 
( x ) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ
คดิเห็น 

1. ท่านมีการพึ่งพาตนเองทางดา้นเทคโนโลย ี 4.12 .553 ระดบัมาก 

2. ท่านมีการพึ่งพาตนเองทางดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

4.18 .670 ระดบัมาก 

3. ท่านมีการพึ่งพาตนเองทางดา้นจิตใจ 3.92 .703 ระดบัมาก 

4. ท่านมีการพึ่งพาตนเองทางดา้นเศรษฐกิจ 3.75 .805 ระดบัมาก 

5. ท่านมีการพึ่งพาตนเองทางดา้นสงัคมและ
วฒันธรรม 

3.73 .760 ระดบัมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.94 .522 ระดับมาก 

 
จากตารางท่ี 10 กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อการพึ่งพาตนเองอย่างย ัง่ยืนโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.94 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .522) ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้ 
ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นดา้นมีการพึ่งพาตนเองทางดา้นทรัพยากร ธรรมชาติ อยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.18) ดา้นการพึ่งพาตนเองทางดา้นเทคโนโลยี อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 
4.12) ดา้นการพึ่งพาตนเองทางดา้นจิตใจ อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = -3.92) ดา้นการพึ่งพาตนเอง
ทางดา้นเศรษฐกิจ อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.75) และดา้นการพึ่งพาตนเองทางดา้นสังคมและ
วฒันธรรม อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.73) ตามล าดบั ทั้ งน้ีตวัแปรการพึ่งพาตนเองมีค่า Cronbach’s 
Alpha ท่ี .864   

 
 

ตอนที่ 4  ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)  
 ประกอบดว้ย การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
และการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน  (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่ อค้นหา
แบบจ าลอง โดยใชโ้ปรแกรม Amos Version 21 (Arbuckle, 2012) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตอน 
ท่ี 4 น้ีเป็นการตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 เพื่อคน้หาแบบจ าลองกลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรเพื่อ 
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การพึ่ งพาตนเองอย่างย ัง่ยืนของผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 การวิเคราะห์องคป์ระกอบ ในขั้นตอนน้ีเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีใชใ้นการจดักลุ่ม
จ านวนตวัแปรท่ีมีอยูจ่  านวนมาก และอาจมีคุณสมบติัในการอธิบายลกัษณะของขอ้มูลเหมือนกนัได ้
ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เรียกว่า “องค์ประกอบ” (Factor) เหตุผลในการวิเคราะห์องค์ประกอบน้ี 
เพื่อให้ไดจ้  านวนองคป์ระกอบท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรของขอ้มูลและเป็นการศึกษาลกัษณะ
การรวมตวัของกลุ่มตวัแปรในลกัษณะเส้นตรง (Linear combination) (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2555, หนา้ 
74) ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบในการวิจยัน้ีประกอบดว้ย  

1. ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratiory Factor Analysis: EFA)  
 เป็นการวิเคราะห์เพื่อใหท้ราบปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีสามารถอธิบายตวัแปรท่ีศึกษา

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ น าเสนอตามล าดบั ดงัน้ี 
1.1 ค่าสถิติตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร  (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy : KMO) ดว้ยวิธีการหาค่าสหสัมพนัธ์บางส่วน (Partial correlation) โดยมีค่า
ระหวา่ง 0 ถึง 1 และพิจารณาค่าความเหมาะสม ดงัน้ี (Hair et al., 1998, p. 99) 

 .80 ข้ีนไป เหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบดีมาก 
 .70 – .79 เหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบดี 
 .60 – .69 เหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบปานกลาง 
 .50 – .59 เหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบนอ้ย 
 นอ้ยกวา่ .50 ไม่เหมาะสมท่ีจะน าขอ้มูลชุดนั้นมาวิเคราะห์องคป์ระกอบ 

1.2 ค่าทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต (Bartlett’s test of Sphericity) ว่า 
มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ โดยมีสมมติฐาน ดงัน้ี  

 H0: ตวัแปรต่าง ๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
 H1: ตวัแปรต่าง ๆ มีความสมัพนัธ์กนั 
 การวิเคราะห์ Bartlett’s test of Sphericity ถา้พบว่ามีนัยส าคญัทางสถิติจะยอมรับ

สมมติฐาน H1 นั่นคือ ตวัแปรต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กนัสามารถน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบได ้
(ยุทธ ไกยวรรณ์, 2555, หน้า 79) ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ตวัแปรตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของ
การวิเคราะห์องคป์ระกอบในการวิจยัคร้ังน้ี น าเสนอดงัตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11  ผลการวิเคราะห์ค่า KMO and Bartlett’s Test 
 

ค่าสถิต.ิ ผลทีไ่ด้ 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .759 
Bartlett’s Test of Sphericity  Approx. Chi-Square 5704.369 
                                               df 105 
                                               Sig. .000 
ท่ีมา: Hair et al. (1998, p. 99) 
 

จากตารางท่ี  11 พบว่า ค่าสถิติ  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
(KMO) เท่ากบั .759 แสดงว่าค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องคป์ระกอบดี 
(Hair et al, 1988, p. 99) และค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดง
ว่ายอมรับสมมติฐาน H1 นั้ นคือ ตวัแปรต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กันและสามารถน าไปวิเคราะห์
องคป์ระกอบได ้ 

1.3 ค่าความร่วมกัน (Communalities) หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรหน่ึงกบัตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีเหลือทั้งหมดค านวณจากผลบวกก าลงัสองของน ้ าหนักองคป์ระกอบ
ของตวัแปรตวัหน่ึง ๆ ในทุกองคป์ระกอบ มีค่าอยูร่ะหว่าง 0 ถึง 1 ถา้ค่าความร่วมกนัเป็น 0 แสดงว่า
องค์ประกอบร่วม (Common factor) ไม่สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรได้ (ยุทธ 
ไกยวรรณ์, 2555, หน้า 76) การวิเคราะห์ค่าความร่วมกนัด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปใช้วิธีวิเคราะห์
องคป์ระกอบหลกั (Principal component analysis: PCA) จะก าหนดค่า Initial communalities ทุกตวั
เป็น 1 และค านวณค่าความร่วมกนัหลงัสกดัปัจจยั (Extraction communalities) ซ่ึงในการวิจยัทาง
สังคมศาสตร์ยอมรับค่าความร่วมกันตั้ งแต่ 0.4 ข้ึนไป (Preuss, 2014, p. 79) ผลการวิเคราะห์ค่า 
ความร่วมกนัในการวิจยัคร้ังน้ี น าเสนอดงัตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 12  ค่าความร่วมกนั (Communalities) 
 

Item Initial Extraction 
AMS1 1.000 .181 
AMS2 1.000 .564 
AMS3 1.000 .417 
AMS4 1.000 .614 
AMS5 1.000 .667 
CPE1 1.000 .824 
CPE2 1.000 .737 
CPE3 1.000 .852 
CPE4 1.000 .762 
CPE5 1.000 .609 
SSR1 1.000 .537 
SSR2 1.000 .721 
SSR3 1.000 .516 
SSR4 1.000 .667 
SSR5 1.000 .577 

Extraction Method: Principal Component Analysis 
 

จากตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ค่าความร่วมกนั พบว่าค่า Extraction communalities มีค่า
มากกว่า 0.4 จ านวน 14 ขอ้ โดยมีค่าระหว่าง .417 ถึง .852 แสดงว่าองค์ประกอบสามารถอธิบาย
ความผนัแปรของตวัแปรในการศึกษาได้ มีเพียง 1 ขอ้เท่านั้นท่ีไม่สามารถอธิบายความผนัแปรของ
ตัวแปรในการศึกษาได้เน่ืองจากมีค่า .181 ซ่ึงน้อยกว่าค่าความร่วมกันหลังสกัดปัจจัย ท่ีทาง
สงัคมศาสตร์ยอมรับท่ีค่า 0.4 ข้ึนไป (Preuss, 2014, p. 79)    

1.4 Total Variance Explained แสดงค่าสถิติของแต่ละองค์ประกอบทั้งก่อนและหลงั 
การสกัดปัจจัย ด้วยวิธการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย (1) จ านวนองค์ประกอบ 
(Component) (2) ค่าไอเกน้ (Eigenvalue) หมายถึง ค่าความผนัแปรในองคป์ระกอบหน่ึงท่ีอธิบายได้
ด้วยค่าตัวแปรทุกตัวในองค์ประกอบเดียวกัน ค านวณจากผลบวกก าลังสองของค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบ  (3) ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of variance) และ (4) ค่าร้อยละสะสม
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ของความแปรปรวน (Accumulative percentage of variance) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจของการวิจยัคร้ังน้ี น าเสนอ Total Variance Explained (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2555, หน้า 77) ดงั
ตารางท่ี 13 



ตารางท่ี 13 Total Variance Explained 
 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 6.077 40.514 40.514 5.715 38.101 38.101 3.973 26.487 26.487 
2 2.875 19.165 59.679 2.578 17.186 55.287 3.449 22.992 49.480 
3 1.320 8.800 68.479 .952 6.344 61.631 1.823 12.152 61.631 
4 1.007 6.712 75.192       
5 .874 5.825 81.016       
6 .586 3.904 84.920       
7 .436 2.905 87.825       
8 .415 2.769 90.594       
9 .382 2.548 93.142       
10 .298 1.986 95.128       
11 .234 1.558 96.687       
12 .189 1.260 97.947       
13 .131 .875 98.822       
14 .122 .814 99.636       
15 .055 .364 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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จากตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ สกดัตวัแปรออกเป็น 3 องคป์ระกอบ  
มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Initial eigenvalues) มากกว่า 1 ทุกองค์ประกอบ ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนองค์ประกอบท่ี 1 เท่ากับร้อยละ 40.514 องค์ประกอบท่ี 2 เท่ากับร้อยละ 19.165 และ
องค์ประกอบท่ี 3 เท่ากับร้อยละ 8.800 ตามล าดับ โดยมีค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน 
(Cumulative of Variance) เท่ากบัร้อยละ 68.479 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ น าเสนอ
ในรูปแบบกราฟ Scree plot แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนขององคป์ระกอบและ
จ านวนองคป์ระกอบท่ีสกดัไดโ้ดยแกนแนวตั้งแสดงค่าความแปรปรวนขององคป์ระกอบและแกน
แนวนอนแสดงจ านวนองคป์ระกอบ ดงัภาพประกอบท่ี 8 

 
ภาพประกอบท่ี 8 กราฟแสดงค่า Eigenvalues ขององคป์ระกอบ (Scree plot)   
  

ภาพประกอบท่ี 8 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนขององคป์ระกอบและ
จ านวนองคป์ระกอบท่ีสกดัได ้เรียงจากมากไปหานอ้ย พิจารณาจ านวนองคป์ระกอบจากกราฟท่ีเร่ิม
ขนานกบัแกนนอน พบว่า เร่ิมจากองคป์ระกอบท่ี 1 ดงันั้น จ านวนองคป์ระกอบสูงสุด คือ 3 องคป์ระกอบ 
ท่ีมีค่าไอเกน้มากกวา่ 1 โดยค่าสูงสุดคือ 6.077 และค่าต ่าสุดคือ 1.320 

1.5 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) หมายถึง ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตวัแปรสังเกตไดก้บัองคป์ระกอบ โดยผลการวิเคราะห์ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบในการวิจยัคร้ังน้ี 
น าเสนอดงัตารางท่ี 14 

ค่าไอเกนิ 1 

66 

องค์ประกอบที่ 1 

องค์ประกอบที่ 2 

องค์ประกอบที่ 3 
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ตารางท่ี 14 ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) 
 

Item 
องคป์ระกอบ 

1 2 3 
AMS4 .733   
AMS2 .677   
AMS5 .673   
AMS3 .476   
AMS1 .342   
CPE3  .895  
CPE2  .847  
CPE1  .830  
CPE4  .785  
SSR2   .748 
SSR1   .570 
SSR3   .526 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 9 iterations. 
 
จากตารางท่ี 14 ผูว้ิจัยพิจารณาเลือกตวัแปรสังเกตในแต่ละองค์ประกอบโดยใช้เกณฑ ์

ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบท่ีมากท่ีสุด พบว่า องคป์ระกอบท่ี 1 ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกต จ านวน  
5 ตวัแปร ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของตวัแปรสังเกตมีค่าตั้ งแต่ .342 ถึง .733 องค์ประกอบท่ี 2 
ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกต จ านวน 4 ตวัแปร ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตมีค่าตั้งแต่ 
.785 ถึง .895 และองค์ประกอบท่ี 3 ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต จ านวน 3 ตัวแปร ค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบของตวัแปรสงัเกตมีค่าตั้งแต่ .526 ถึง .748 

ส่วนการพิจารณาค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบนั้น แฮร์และคณะ (Hair et al., 1995, p. 385) ได้
เสนอความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนกลุ่มตวัอยา่งกบัค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ไวด้งัตารางท่ี 15 
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ตารางท่ี 15 ความสมัพนัธ์ระหวา่งจ านวนกลุ่มตวัอยา่งกบัค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ 
 

ค่าน า้หนักองค์ประกอบ จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

0.30 350 
0.35 250 
0.40 200 
0.45 150 
0.50 120 
0.55 100 
0.60 85 
0.65 70 
0.70 60 
0.75 50 

ท่ีมา: Hair et al. (1995, p. 385) 
 

จากตารางท่ี 15 เม่ือพิจารณาค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตในการวิจยัคร้ังน้ีมีค่า
มากกวา่ 0.30 ทุกตวัแปร และจ านวนกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีมีจ านวน 500 คน ซ่ึงมากกวา่ 350 คน 
แสดงว่า ตวัแปรสังเกตทุกตวัในการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบในขั้นตอนต่อไปได ้
ผูว้ิจัยได้พิจารณาตั้ งช่ือองค์ประกอบให้ครอบคลุมตัวแปรต่าง ๆ ท่ีอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน  
และสรุปผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ จากจ านวนองคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบ  

 
2. ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
 เป็นการวิเคราะห์ท่ีนกัวิจยัไดส้ร้างโมเดลการวดัจากการทบทวนวรรณกรรมแลว้ผูว้ิจยั

ทราบว่ามีจ านวนองคป์ระกอบเท่าใด แต่ละองคป์ระกอบช่ืออะไรและประกอบดว้ยตวัแปรใดบา้ง 
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัจึงเป็นการพิสูจน์ความถูกตอ้งของโมเดล (ไชยนัต์ สกุลศรี -
ประเสริฐ, 2556, หนา้ 1-13) ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรม AMOS Version 21 (Arbuckle, 2012) 
ในการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความสัมพนัธ์ในรูปแบบของโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling: SEM) ค่าสถิติท่ีใชเ้พื่อพิจารณาประเมินความสอดคลอ้งของตวัแบบกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์ใชเ้กณฑใ์นการพิจารณา ดงัตารางท่ี 16 



69 
 

ตารางท่ี 16 ค่าสถิติในการประเมินความสอดคลอ้งของตวัแบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

ค่าสถิต ิ วตัถุประสงค์ ค่าทีย่อมรับได้ 
Chi-square 
(χ2) 

เพื่อยนืยนัสมมติฐานศูนย ์(null hypothesis) คือ ตวั
แบบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ns. (p > .05) 
 

Relative Chi-square 
(χ2/ df) 

ตรวจสอบวา่ตวัแบบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์

<3 
 

Goodness of Fit Index 
(GFI) 

เพื่อวดัระดบัความกลมกลืน 
มีค่าระหวา่ง 0 – 1.00 

> .95 
 

Comparative Fit Index 
(CFI) 

เพื่อวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบมีค่าระหวา่ง 
0 – 1.00 

> .95 

Normal Fit Index   
(NFI) 

ดชันีวดัความสอดคลอ้งเชิงสัมพทัธ์ > .95 

Standardized root 
Mean square Residual  
(RMR) 

บอกค่าความคลาดเคล่ือนตวัแบบในรูปของรากของ
ค่าเฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐานโดยมีค่าระหวา่ง 0 – 100 

< .05 
 

Root Mean Square 
Error of Approximation  
(RMSEA) 

บอกค่าความความคลาดเคล่ือนตวัแบบในรูปของราก
ของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน
โดยประมาณโดยมีค่าระหวา่ง 0 – 100 

< .07 
 

ท่ี ม า  :Tanaka and Huba (1985, pp 233-239); Bentler (1990, pp. 238-246); Arbuck and Wothke 
(1999, pp.45-48); Tabachnick and Fidell (2007, pp. 124-128) ; Hooper, Coughlan and Mulle (2008, 
pp.53-60); Hair et al. (2010, p. 283) 
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ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบยืนยนัขั้นทีห่น่ึง 
ผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัขั้นท่ีหน่ึงของขอ้มูล โดยใช้โปรแกรม 

AMOS เพื่อวิเคราะห์มาตรวดัของตวัแปรทั้ง 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ (1) กลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตร 
(AMS) (2) ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน (CPE) และ (3) การพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื (RRS) ไดท้ า 
การวิเคราะห์โดยการค านวณหาค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (Standard Regression Weights : λ) ค่า
ความผนัแปรท่ีสกดัไดเ้ฉล่ีย (Average Variance Extracted : AVE หรือ ρν) และค่าความเช่ือถือได้
ของโครงสร้าง (Construct Reliability : CR หรือ ρc) ของค่าน ้ าหนักองค์ประกอบแต่ละรายการ 
เพื่อพิจารณาความเช่ือถือไดข้องมาตรวดั ดงัน้ี  

ภาพที ่9  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของกลยทุธ์การตลาดเชิงพนัธมิตร 
 
ตารางท่ี 17  ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ ค่าความผนัแปรท่ีสกัดได้และค่าความเช่ือถือของกลยุทธ์ 
                     การตลาดเชิงพนัธมิตร 
 

ตัวแปรสังเกต 
องค์ประกอบ

ภายใน 
ค่าน า้หนัก 

องค์ประกอบ(λ) 

ค่าความผันแปรทีส่กดั
ได้เฉลีย่ (AVE หรือ 

ρν ) 

ค่าความเช่ือถอื 

(CR หรือ ρc) 

AMS AMS1 .333 .50 .82 
 AMS2 .638   
 AMS3 .523   
 AMS4 .901   
 AMS5 .740   

หมายเหตุ : นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  
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จากภาพท่ี  9 และตารางท่ี 17 พบว่า ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรกลยุทธ์การตลาด 
เชิงพนัธมิตร อยู่ระหว่าง .333 - .901  ซ่ึงเป็นค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบท่ีมีค่ามากกว่า .30 ทุกตวัจึงอยู ่
ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม และพบว่าค่า AVE ขององค์ประกอบมีค่า .50 ซ่ึงเป็นค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ 
ท่ีมีค่า ≥ .50 จึงเป็นค่าท่ีเหมาะสม ตลอดจนค่า CR ขององค์ประกอบพบว่ามีค่า .82 ซ่ึงมีค่า > .60  
เม่ือพิจารณาค่าสถิติทั้ ง 3 รายการ ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรกลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตร มีค่า 
ความน่าเช่ือถือได้เหมาะสม และมีความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก (discriminate validity) (Hair et al. , 
2006, p. 80) 

ภาพที ่10 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน 
 
 
ตารางท่ี 18 ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบ ค่าความผนัแปรท่ีสกดัไดแ้ละค่าความเช่ือถือของผูป้ระกอบการ 
                       ผลิตภณัฑชุ์มชน 
 

ตัวแปรสังเกต 
องค์ประกอบ

ภายใน 
ค่าน า้หนัก 

องค์ประกอบ(λ) 

ค่าความผันแปรทีส่กดั
ได้เฉลีย่ (AVE หรือ 

ρν ) 

ค่าความเช่ือถอื 

(CR หรือ ρc) 

CPE CPE3 .941 .50 .81 
 CPE2 .813   
 CPE1 .899   
 CPE4 .738   

หมายเหตุ : นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
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จากภาพท่ี 10 และตารางท่ี 18 พบว่า ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบของตวัแปรผูป้ระกอบการ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน อยู่ระหว่าง .738 - .941 ซ่ึงเป็นค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบท่ีมีค่ามากกว่า .30 ทุกตวั 
จึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม และพบว่าค่า AVE ขององค์ประกอบมีค่า .50 ซ่ึงเป็นค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบท่ีมีค่า ≥ .50 จึงเป็นค่าท่ีเหมาะสม ตลอดจนค่า CR ขององคป์ระกอบ พบว่ามีค่า .81 
ซ่ึงมีค่า > .60 เม่ือพิจารณาค่าสถิติทั้ง 3 รายการ ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ ตวัแปรผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์
ชุมชน มีค่าความน่าเช่ือถือได้เหมาะสม และมีความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก (discriminate validity) 
(Hair et al. , 2006, p. 80) 

ภาพที ่11 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของการพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื  
 
 
ตารางท่ี 19 ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ ค่าความผนัแปรท่ีสกดัไดแ้ละค่าความเช่ือถือของการพึ่งพา 
                   ตนเองอยา่งย ัง่ยนื 
 

ตัวแปรสังเกต 
องค์ประกอบ

ภายใน 
ค่าน า้หนัก 

องค์ประกอบ(λ) 

ค่าความผันแปรทีส่กดั
ได้เฉลีย่ (AVE หรือ 

ρν ) 

ค่าความเช่ือถอื 

(CR หรือ ρc) 

SSR SSR3 .488 .50 .73 
 SSR2 1.022   
 SSR1 .631   

หมายเหตุ : นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05   
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จากท่ี 11 และตารางท่ี 19 พบว่า ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรการพึ่งพาตนเองอยา่ง
ย ัง่ยืน อยู่ระหว่าง .631 - 1.022 ซ่ึงเป็นค่าน ้ าหนักองค์ประกอบท่ีมีค่ามากกว่า .30 ทุกตัวจึงอยู ่
ในเกณฑท่ี์เหมาะสม และพบว่าค่า AVE ขององคป์ระกอบมีค่า .50 ซ่ึงเป็นค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
ท่ีมีค่า ≥ .50 จึงเป็นค่าท่ีเหมาะสม ตลอดจนค่า CR ขององคป์ระกอบพบว่ามีค่า .73 ซ่ึงมีค่า > .60 
เม่ือพิจารณาค่าสถิติทั้ง 3 รายการ ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ตวัแปรการพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยืนมีค่าความ
น่าเช่ือถือไดเ้หมาะสม และมีความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก (discriminate validity) (Hair et al. , 2006, p. 
80) 

 
ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัในขั้นที ่2 (Confirm Factor Analysis : CFA)  
จากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวัแปรในขั้นท่ีหน่ึงพบว่า ตวัแปรสังเกต

ส่วนใหญ่มีความน่าเช่ือถือในระดบัสูง โดยดูจากค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบ (λ) ค่าความผนัแปรท่ีสกดัได้
เฉล่ีย (AVE หรือ ρν) และค่าความเช่ือถือ (CR หรือ ρc) ดงักล่าวนั้น ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลของตวัแปร
สักเกตในแต่ละกลุ่มตวัแปรไปหาค่าเฉล่ีย และท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัในคร้ังท่ีสอง 
ด้วยการใช้โปรแกรม AMOS เพื่อวิเคราะห์หาความเหมาะสมของตัวแบบมาตรวดัตัวแปรทั้ งหมด 
และน าเสนอค่าสถิติ เพื่อประเมินตวัแบบดงักล่าวว่าเหมาะสมหรือสอดคลอ้งหรือไม่ ไดแ้ก่ ค่าสถิติ 
Chi-square, Degree freedom, CMIN, GFI, RMR, RMSEA เพื่อให้เขา้ใจตรงกนั ผูว้ิจยัเสนอค่าสถิติ
ท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินความสอดคลอ้งของตวัแบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงัตารางท่ี 16 ในหนา้ท่ี 69 
และไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
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ภาพที ่12 ตวัแบบมาตรวดัภาพรวมของการสร้างความยัง่ยนื  
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ตารางท่ี 20  ค่าสถิติแสดงความสอดคลอ้งของตวัแบบมาตรวดัภาพรวมของการสร้างความยัง่ยนื 
 

โมเดล
ทางเลอืก 

χ2 χ2/df df P-Value GFI CFI RMR RMSEA หมายเหตุ 

AMS 4.087 2.043 2 .130 .997 .998 .005 .046 Accept 
CPE 6.585 3.292 2 .037 .993 .997 .004 .068 Accept 
SSR 1.155 1.155 1 .282 .999 1.000 .002 .018 Accept 

RIV model 21.126 1.320 16 .174 .993 .999 .016 .025 Accept 
  
 จากภาพท่ี 12 และตารางท่ี  20 พบว่า ภาพรวมของค่าสถิติของอัตราส่วนของไคสแควร์  
กบั Degree of Freedom (χ2/df) เท่ากบั 1.320 ค่าสถิติทดสอบ p-Value เท่ากบั .174 ค่าสถิติวดัระดบั
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั .993 ค่าสถิติวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั .999 
ค่าสถิติวดัความคลาดเคล่ือนของตวัแบบในรูปของรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐานวดัระดบัความกลมกลืน (RMR) เท่ากบั .016 ค่าความความคลาดเคลื่อนของ 
ตวัแบบในรูปของรากของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) 
เท่ากบั .025 และเม่ือน าค่าสถิติท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัเกณฑใ์นการพิจารณาท่ีก าหนดว่า ค่าอตัราส่วน
ของไคสแควร์ กับ Degree of Freedom (χ2/df) ควรน้อยกว่า 3 ค่าสถิติทดสอบ  p-Value ต้องมี
นยัส าคญัทางสถิติ >.05 ค่า GFI และค่า CFI ควรมีค่ามากกว่า .95 ข้ึนไป ส่วนค่าสถิติของ RMR ควรมี
ค่า < .05 และค่าสถิติ RMSEA ควรมีค่าน้อยกว่า .07 จึงท าให้ตัวแบบมาตรวดัมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกัน (Model fit) กับตัวแบบทางทฤษฎี (Tabachnick and Fidell, 2007, pp. 124-128) ดังนั้ น  
จึงสามารถสรุปไดว้่าตวัแบบมาตรวดัมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจชุมชน มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัตวั
แบบทางทฤษฎีท่ีก าหนดไวใ้นระดบัท่ียอมรับได ้

 
สมการมาตรวัด 
ผลของสมการมาตรวดัของตวัแปร โดยใชค่้าสถิติของ Standard Regression Weight, ค่าสถิติ

ของ Standard Error, ค่าสถิติของ p-Value และค่าสถิติ SMC (R2) ของตัวแปรต่อไปน้ี (1) กลยุทธ์
การตลาดเชิงพนัธมิตร (Affiliate Marketing Strategies: AMS) (2) ผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(Community Product Entreperneur: CPE) และ (3) การพึ่งพาตนเองอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Self-
Reliance: SSR) 
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FULL MODEL (Sustainable Model) 

ภาพที ่13 ตวัแบบมาตรวดัของ Sustainable Model ก่อนปรับตวัแบบ 
 
 
ตารางท่ี 21 ค่าสถิติแสดงความสอดคลอ้งของตวัแบบมาตรวดัของ Sustainable Model ก่อน 
                   ปรับตวัแบบ 
 

ตัวแปร χ2 χ2/df df p-Value GFI CFI RMR RMSEA แปลผล 
Sustainable 

model 
1048.427 20.162 52 .000 .760 .747 .051 .196 

No 
Accept 

 
จากภาพท่ี 13 และตารางท่ี  21 พบว่า ภาพรวมของค่าสถิติของอัตราส่วนของไคสแควร์  

กบั Degree of Freedom (χ2/df) เท่ากบั 20.162 ค่าสถิติทดสอบ p-Value เท่ากบั .000 ค่าสถิติวดั
ระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั .760 ค่าสถิติวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 
.747 ค่าสถิติวดัความคลาดเคล่ือนของตวัแบบในรูปของรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือ 
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ในรูปคะแนนมาตรฐานวดัระดบัความกลมกลืน (RMR) เท่ากบั .051 ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแบบ
ในรูปของรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากบั .196 และ
เม่ือน าค่าสถิติท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัเกณฑใ์นการพิจารณาท่ีก าหนดว่า ค่าอตัราส่วนของไคสแควร์
กบั Degree of Freedom (χ2/df) ควรนอ้ยกว่า 3 ค่าสถิติทดสอบ p-Value ตอ้งมีค่า >.05 ข้ึนไป ค่า GFI 
และค่า CFI ควรมีค่ามากกว่า >.95 ข้ึนไป ส่วนค่าสถิติของ RMR ควรมีค่า <.05 และค่าสถิติ
RMSEA ควรมี <.07 จึงท าให้ตวัแบบมาตรวดัไม่มีความสอดคลอ้งกลมกลืนซ่ึงกนัและกนั (Model 
Nunfit) กบัตวัแบบทางทฤษฎี (Tabachnick and Fidell, 2007) ดงันั้น สรุปไดว้่าตวัแบบของมาตรวดั 
RIV Model ไม่มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัตวัแบบทางทฤษฎีท่ีก าหนดไวใ้นระดบัท่ียอมรับได ้
ผูว้ิจยัจึงท าการปรับโมเดล (Model modification) ในส่วนท่ีเป็นความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า 
(พลูพงศ ์สุขสวา่ง, 2557, หนา้ 143) ดงัภาพท่ี 14  

 
ภาพที ่14 ค่าสถิติแสดงความสอดคลอ้งของตวัแบบมาตรวดั Sustainable Model หลงัปรับตวัแบบ 
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ตารางท่ี 22 ตวัแบบมาตรวดัของ Sustainable Model หลงัปรับตวัแบบ 
 

ตัวแปร χ2 χ2/df df p-Value GFI CFI RMR RMSEA แปลผล 
Sustainable 

model 
23.579 1.474 16 .099 .992 .998 .010 .031 Accept 

 
จากภาพท่ี 14 และตารางท่ี 22 พบว่า ภาพรวมของค่าสถิติของอตัราส่วนของไคสแควร์ กบั 

Degree of Freedom (χ2/df) เท่ากบั 1.474 ค่าสถิติทดสอบ p-Value เท่ากบั .099 ค่าสถิติวดัระดบั
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั .992 ค่าสถิติวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั .998 
ค่าสถิติวดัความคลาดเคล่ือนของตวัแบบในรูปของรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐานวดัระดบัความกลมกลืน (RMR) เท่ากบั .010 ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแบบใน
รูปของรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากบั .031 และเม่ือ
น าค่าสถิติท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาท่ีก าหนดว่า ค่าอตัราส่วนของไคสแควร์กับ 
Degree of Freedom (χ2/df) ควรน้อยกว่า 3 ค่าสถิติทดสอบ p-Value ต้องมีค่า >.05 ข้ึนไป ค่า GFI 
และค่า CFI ควรมีค่ามากกว่า >.95 ข้ึนไป ส่วนค่าสถิติของ RMR ควรมีค่า <.05 และค่าสถิติ 
RMSEA ควรมี <.07 จึงท าใหต้วัแบบมาตรวดัมีความสอดคลอ้งกลมกลืนซ่ึงกนัและกนั (Model fit) 
กบัตวัแบบทางทฤษฎี (Tabachnick and Fidell, 2007) ดงันั้น สรุปไดว้่าตวัแบบของมาตรวดั ความ
ยัง่ยนื Model มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัตวัแบบทางทฤษฎีท่ีก าหนดไวใ้นระดบัท่ียอมรับได ้

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัและ 
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง สรุปเป็นแบบจ าลอง  ดงัภาพท่ี 15  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่15  สรุปผลการวิเคราะห์ Sustainable Model 
หมายเหตุ:  หมายถึง  ตวัแปรมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

กลยทุธ์การตลาด
เชิงพนัธมิตร 

ผูป้ระกอบการ
ผลิตภณัฑชุ์มชน 

การพึ่งพาตนเอง 
อยา่งย ัง่ยนื  .42 

.65 .24 
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จากภาพท่ี 15 ตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 เพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบผูป้ระกอบการ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และกลยุทธ์ตลาดเชิงพนัธมิตร องคป์ระกอบใดส่งผลต่อการพึ่งพาตนเองอย่าง
ย ัง่ยืนมากน้อยกว่ากนั พบว่า กลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรมีอิทธิพลทางตรงต่อผูป้ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนมากท่ีสุดท่ีระดับ .65 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 รองลงมากลยุทธ์
การตลาดเชิงพนัธมิตรมีอิทธิพลทางตรงต่อการพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนืท่ีระดบั .42 อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนมีอิทธิพลทางตรงต่อการพึ่งพาตนเองอยา่ง
ย ัง่ยนืท่ีระดบั .24 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ตามล าดบั 

สรุปได้ว่าองค์ประกอบกลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรส่งผลต่อการพึ่ งพาตนเองอย่าง
ย ัง่ยืนท่ีระดบั .42 มากกว่าองคป์ระกอบผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนส่งผลต่อการพึ่งพาตนเอง
อยา่งย ัง่ยนืท่ีระดบั .24   
 
 

ตอนที่ 5  ผลการวเิคราะห์สมมติฐานการวจิยั 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย วิเคราะห์จากค่าสถิติแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ตวัแปรอิสระ (x) กบัตวัแปรตาม (y) น าเสนอดงัตารางท่ี 23 
 
 
ตารางท่ี 23  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
 

 สมมติฐานการวิจัย Coef. t-stat สรุปผล 

H1:  กลยทุธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรมีอิทธิพลต่อ
ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน 

.483 12.299 ยอมรับ 

H2: กลยทุธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรมีอิทธิพลต่อ
การพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 

.710 22.480 ยอมรับ 

H3: ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนมีอิทธิพลต่อ 
การพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 

.492 12.598 ยอมรับ 

หมายเหตุ ** p-value .05 
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 จากตารางท่ี 23 ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 
 สมมติฐานที่ 1 กลยทุธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรมีอิทธิพลต่อผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรมีผลกระทบทางบวกต่อผูป้ระกอบการ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั .483 และค่า t-stat เท่ากบั 12.299 สนบัสนุน
ตามสมมติฐาน ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 สรุปว่า ยอมรับสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรมีอิทธิพลต่อการการพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยืน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรมีผลกระทบทางบวกต่อการพึ่งพา
ตนเองอยา่งย ัง่ยนื โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั .710 และ ค่า t-stat เท่ากบั 22.480 สนบัสนุน
ตามสมมติฐาน ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 สรุปว่า ยอมรับสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 3 ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนมีอิทธิพลต่อการพึ่งพาตนเองอย่างย ัง่ยืน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนมีผลกระทบทางบวกต่อการพึ่งพา
ตนเองอยา่งย ัง่ยืน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั .492 และค่า t-stat เท่ากบั 12.598 สนบัสนุน
ตามสมมติฐาน ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 สรุปว่า ยอมรับสมมติฐาน  
 
 
 
 
 




