บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภู มิ (primary data) โดยแจกแบบสอบถาม
ให้ผปู ้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในอาเภอเมือง จานวน 7 ตาบล ได้แก่ ได้แก่ ตาบลจองคา ตาบล
ห้วยโป่ ง ตาบลผาบ่อง ตาบลปางหมู ตาบลหมอกจาแป่ ตาบลห้วยผา และตาบลห้วยปูลิง จานวน
ทั้งสิ้ น 500 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 500 ชุด ผูว้ ิจยั ทาการตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนของแบบสอบถาม พบว่า แบบสอบถามมี ความถูก ต้องสมบูรณ์ ครบถ้วนทั้งหมด
500 ชุ ด คิ ด เป็ นอัต ราการตอบกลับ ร้ อ ยละ 100 จากจ านวนแบบสอบถามทั้ง หมดที่ แ จกไป
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั นาเสนอแบ่งเป็ น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลทั่วไป วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติพ รรณนาเพื่ อหา
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ตวั แปรในการศึ กษา วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติพรณณา
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่ วนเบี่ยวเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ประกอบด้วย การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิ งสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อค้นหาแบบจาลอง โดยใช้โปรแกรม Amos Version 21
(Arbuckle, 2012)
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจยั
โดยกระบวนการขั้นตอนที่ 1 – 5 ในการวิจยั นี้ เน้นการออกภาคสนาม เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

52

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
เป็ นผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การจัดเสวนากลุ่มย่อย การประชุ ม
เชิงปฏิบตั ิการ และเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผูว้ ิจยั จึงนาผลการวิเคราะห์มาตอบวัตถุประสงค์ในการวิจยั
ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภาพจากงานวิจัยตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 สภาพการพึ่งพา
ตนเองและปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพึ่งพาตนเองของผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พบว่า สภาพการพึ่งพาตนเองของผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอาเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน ส่ วนใหญ่สามารถดาเนิ นการด้วยตนเองอย่างอิสระมัน่ คงสมบูรณ์ ทางด้านความคิด
ด้านการทากิจกรรม ทั้งระดับปั จเจกชนและระดับชุมชน ผ่านระบบความสัมพันธ์ของทุก ๆ คนใน
ชุมชนแบบพึ่งพาอาศัยกัน โดยมีทกั ษะการมองปั ญหาต่าง ๆ และการตัดสิ นใจด้วยตนเอง สาหรับ
การตัด สิ น ใจด าเนิ น การด้านต่ าง ๆ เป็ นการตัด สิ น ใจโดยนึ ก ถึ ง ชุ ม ชนของตนเป็ นหลัก เพื่ อ
ประโยชน์ของชุมชนทั้งในด้านการแก้ปัญหาและในด้านการพัฒนาความเข้มแข็งของผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ในชุ มชน ซึ่ งเป็ นการพึ่งพาอาศัยกันอย่างรู ้เท่าทันเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นทั้งภายใน
ชุ มชนและภายนอกชุ มชนของตน ทั้งนี้ ในการพึ่งพาตนเองไม่ได้มุ่งเพื่อแก่ งแย่งแข่งขันกันหรื อ
ครอบงาอานาจให้เหนื อกว่ากัน แต่เป็ นการก้าวสู่ การดาเนิ นงานทางธุ รกิ จที่ช่วยเหลือเกื้ อกูลกัน
สร้างพันธมิตรที่ดีต่อกัน โดยจะเห็นได้ว่าความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ ไม่เป็ นภาระของคนอื่นหรื อหน่ วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้องมากเกิ นไป ซึ่ งมีลกั ษณะ
ดังนี้
ด้ านจิตใจ ลักษณะของผูป้ ระกอบการชุมชน เน้นจิตใจที่เป็ นธรรม นาหลักธรรมะเข้า
มาใช้ในการดาเนิ นงาน มีความขยันหมัน่ เพียร มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความจริ งใจ มีความเอื้อเฟื้ อ
เกื้ อกูลกัน ไม่ กลัวลาบาก ไม่ โลภมาก มี สัน โดษธรรม ไม่ ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย ไม่ เห็ น แก่ ตวั เห็ น แก่
ประโยชน์ท้ งั สองประการ คือ ประโยชน์ตนและประโยชน์ชุมชน มีการกาหนดแบบแผนการผลิต
และทาให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจด้วยความตระหนักและมีสานึกต่อสังคมส่ วนรวม
ด้ านแบบแผนการผลิต ผูป้ ระกอบการได้กาหนดแบบแผนการผลิตโดยมีการวางระบบ
ที่ ชัด เจน มี การแบ่ งหน้าที่ มี ผูร้ ั บผิดชอบในแต่ ละด้าน มี การใช้วตั ถุดิ บภายในชุ มชน ผลผลิ ตมี
คุณภาพ สะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน มีแพคเกจที่สวยงามเหมาะสม มีการควบคุมต้นทุนการผลิต
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โดยผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าได้ทนั ตรงตามกาหนดเวลาที่
ตกลงกันไว้
ด้ านความสมดุลของธรรมชาติแวดล้ อม ในการผลิตสิ นค้า ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์
ชุ มชนมีการผลิตที่ คานึ งถึงความสมดุ ลของธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในชุ มชน ไม่ใช้วตั ถุดิบที่
ส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็ นอาหารและเครื่ องดื่ม จะต้องเน้นวัตถุดิบที่สะอาด
ปลอดภัย ไม่ใส่ สารเคมี และกระบวนการผลิตไม่มีสารเคมีปนเปื้ อน เน้นผลผลิตที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม ไม่ทาลายธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์เน้นรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อาหาร
ปลอดภัย เกษตรปลอดภัย ผลผลิตได้รับมาตรฐาน ผูบ้ ริ โภคมัน่ ใจในผลผลิตของผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ด้ านเศรษฐกิจ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณ ฑ์ชุมชนอาศัยทุนที่ มีอยู่อย่างจากัดด้วยความ
ระมัดระวัง และเน้นการจัดการด้วยการระดมทุนจากสมาชิ กเพื่ อผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม ไม่เน้น การเก็บผลิ ตภัณ ฑ์ไว้จานวนมาก โดยเน้น ผลิ ตภัณ ฑ์ที่มีความโดดเด่ น เป็ นอัต
ลักษณ์เฉพาะ ใช้วตั ถุดิบภายในชุมชน เน้นคุณภาพมากกว่าปริ มาณ ผลิตภัณฑ์สามารถนาไปแสดง
ในเวทีต่าง ๆ ได้ และเน้นการผลิตแบบทาตามคาสั่งซื้ อของลูกค้า และมีการสารวจความต้องการ
ของตลาดก่ อนจะมี การผลิตผลิ ตภัณ ฑ์ออกสู่ ตลาด เน้นการตลาดน าการผลิต เน้น เศรษฐกิ จเชิ ง
สร้างสรรค์ เน้นการตลาดที่เกื้อกูลชุมชน ไม่ขาดทุน ไม่เป็ นหนี้สิน
ด้ านสั งคมและวัฒนธรรม ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีระบบชีวิตที่มีความสัมพันธ์
กับสิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั มีรูปแบบการดาเนิ นชีวิตที่เป็ นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มประสานสอดคล้องกับ
ธรรมชาติแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็ นอาหารการกิน การแต่งกาย การมีส่วนร่ วมช่วยเหลือกันสร้างสรรค์
ผลิตภัณ ฑ์ใหม่ ๆ ให้เกิ ดขึ้น โดยนาวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่ อ และวิถีชีวิตเข้ามาผสมผสาน
หลอมรวมกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ า ง ๆ ออกมาน าเสนอให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคให้ เลื อ กซื้ อ เลื อ กใช้ต าม
ความชอบและความต้องการ
นอกจากนี้ ยังพบว่าปั จจัยที่ มีความสัมพัน ธ์ต่อการพึ่ งพาตนเองของผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย
1. ปั จจัยทรั พยากรธรรมชาติ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในอดีตมีขีดความสามารถ
ในการพึ่งตนเองสู งเพราะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีป่าไม้ มีแหล่งน้ า มีปัจจัยในการผลิต
เลี้ยงตนเองได้อย่างมัน่ คง ในปั จจุบนั อาจมีวตั ถุดิบบางชนิ ดในท้องถิ่นที่เริ่ มหายาก จึงได้มีการอนุ รักษ์
และช่วยกันเสริ มสร้างขึ้นมาและสร้างกลุ่มจัดทาเป็ นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ องเพื่อรักษาอัตลักษณ์
ชุมชนให้ดารงอยูต่ ลอดไป
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2. ปัจจัยทุนทางสั งคมและทุนทางเศรษฐกิจ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีระบบ
สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่เกื้อกูลในการดารงอยูร่ ่ วมกัน ระบบความสัมพันธ์แบบ
เครื อญาติ มีความร่ วมแรงร่ วมใจ ช่วยเหลือเอื้ออาทร และสมาชิกทุกคนมีจิตสานึก มีอุดมการณ์ร่วม
ของชุมชน มีความผูกพันในการสรรสร้างความเป็ นชุมชนที่เข้มแข็งและมัน่ คง การจัดการทุนทาง
เศรษฐกิ จเป็ นไปในรู ป แบบการระดมทุ น ภายในชุ ม ชน อาจเริ่ ม ต้น โดยผูท้ ี่ มี ความพร้ อม มี ทุ น
เพียงพอ มีธุรกิจที่ดาเนิ นการมาแล้วอย่างต่อเนื่ องและต่อยอดโดยกลุ่มเพื่อให้ฐานเศรษฐกิจชุมชนมี
ความเข้มแข็ง และสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อนาทุนมาหนุนเสริ มระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
ต่อไป
3. ปั จจัยภูมิปัญญาและองค์ ความรู้ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้ประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาและองค์ความรู ้ที่ได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาเป็ นพื้นฐานในการดาเนิ นงานและ
การจัดการธุ รกิจชุมชน รวมถึงการแก้ไขปั ญหาวิกฤตการณ์ของกลุ่ม ตลอดจนการมีภูมิปัญญาใน
การคิด วางแผน กาหนดเป้ าหมายของตนเอง วางกลยุทธ์การตลาด และสร้างเครื อข่ายกลุ่มธุ รกิ จ
ชุมชน ใช้องค์ความรู ้เพื่อการจัดการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้สร้าง
นวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณ ฑ์ รวมถึงมีองค์ความรู ้ ในการปรับตัวให้สามารถดารงอยู่ได้อย่าง
ปลอดภัยและมัน่ คงในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ผปู ้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
จาเป็ นต้องมีการเพิ่มพูนความรู ้อยู่เสมอเพื่อให้เกิดภูมิปัญญาและองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ในการจัดการ
ความสัมพันธ์ภายในชุมชนและจัดการความร่ วมมือกับภายนอกชุมชนของตนเพื่อสร้างพันธมิตร
ที่ยงั่ ยืนอีกด้วย
4. ปั จจัยระบบการจัดการ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนได้นาปรัชญา คุณค่าและ
วัฒนธรรมชุมชนเข้ามาใช้ มีโครงสร้างองค์กรและนาหลักการจัดการมาใช้ในการประสานความ
ร่ วมมื อกับเครื อข่าย หากเปรี ยบชุ มชนเสมื อนเป็ นองค์กรที่ มีชีวิตประกอบด้วยระบบคุ ณ ค่าที่ มี
สมาชิ กยึดถือบรรทัดฐานและใช้ปฏิบตั ิร่วมกัน และถ้าพิจารณาถึงแนวคิดเรื่ องผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง
(Stakeholders) ชุมชนเปรี ยบเสมือนเป็ นที่รวมของวิ ถีชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูป้ ฏิบตั ิ (Action) ที่
หลากหลายทั้งในระดับปั จเจกบุคคลและสถาบัน การมีระบบการจัดการจึงเป็ นองค์ประกอบสาคัญ
ที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน การจัดการจึงเป็ นกระบวนการหลักที่สาคัญในการสร้าง
ธุรกิจชุมชนให้มีประสิ ทธิภาพและดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องมัน่ คง
5. ปัจจัยการสนับสนุนจากภายนอก ถึงแม้ว่าการประกอบธุรกิจชุมชน ผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็ นส่ วนมาก แต่ก็มีหลายชุ มชนที่ขาดศักยภาพหรื อถูก
กระทาให้สูญ เสี ยศักยภาพ จาเป็ นต้องได้รับการสนับสนุ น ช่ วยเหลื อจากหน่ วยงานหรื อองค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ งอาจช่ วยเหลือในรู ปทุนทางเศรษฐกิ จ หรื อเทคนิ ควิชาการ
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เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับสู งต่อไป ปั จจัยสนับสนุ น
จากภายนอกจึงมีความสาคัญไม่แพ้ปัจจัยด้านอื่น ๆ เพราะจะเป็ นเครื่ องมือให้ผปู ้ ระกอบการชุมชนมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีนวัตกรรม สื่ อ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยหนุนเสริ มธุรกิจชุมชนให้สามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีรูปแบบใหม่ ๆ มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิง่ ขึ้น
6. เงื่อนไขปั จจัยที่เอือ้ ต่ อการพึ่งพาตนเอง ปั จจุบนั สถานการณ์โลกขับเคลื่อนไปใน
กระแสโลกาภิ วตั น์ สังคมยุคทุ น นิ ยม การเปิ ดเสรี ทางการค้า และการสื่ อสารโทรคมนาคมเป็ น
กระแสที่ทาให้ผปู ้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนต้องปรับตัวเพื่อความอยูร่ อด ต้องแสวงหาแนวทาง
และกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ เพื่อส่ งเสริ มธุ รกิจชุมชนให้ยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง
มากขึ้น ทั้งนี้ ชุมชนจะอยู่รอดและมีแบบแผนที่ สามารถพึ่งตนเองได้น้ ันต้องพิจารณาถึงเงื่อนไข
ปัจจัยสาคัญดังนี้
6.1 การปรับวิธีคิดของสมาชิ กในกลุ่มผูผ้ ลิตผลิตภัณ ฑ์ชุมชน และปรับวิถีชีวิต
ใหม่ให้เห็ นความสาคัญของภูมิปัญญาดั้งเดิ ม ปรับวิธีคิดให้ทนั สมัย แต่นาเสนอโดยใช้ฐานภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิมเป็ นตัวตั้ง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินธุรกิจอยูใ่ นทาง
สายกลาง ใช้สติ คิดให้กว้าง รอบคอบรอบด้าน แต่ทาด้วยความระมัดระวัง เริ่ มจากการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยูใ่ นชุมชนเป็ นวัตถุดิบ ออกแบบโดยประยุกต์ใช้ฐานภูมิปัญญา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตเพื่อให้
เกิดความโดดเด่น ทาแบบเรี ยบง่าย มีความเพียร อยูอ่ ย่างเกื้อกูลธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รู ้เท่าทัน
ตนเอง ก้าวเดินอย่างมัน่ คง ดาเนินกิจการธุรกิจชุมชนด้วยความตั้งใจ สามารถก้าวข้ามวัตถุนิยมและ
บริ โภคนิยมจึงทาให้สามารถปรับตัวดารงอยูท่ ่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์ได้
6.2 ปรับความคิด โดยปรับจิตสานึ กการเป็ นผูใ้ ห้ ผูส้ นับสนุ นช่ วยเหลือซึ่ งเป็ น
เงื่อนไขที่จาเป็ นต้องอาศัยปณิ ธาน ความมุ่งมัน่ และวิสัยทัศน์ของผูน้ า การทางานเป็ นทีม จาเป็ น
อย่างยิ่งที่ จะต้องไว้ใจและเชื่ อใจกัน ยอมรั บการตัดสิ น ใจของผูน้ า การประชุ มปรึ กษาหารื อกัน
มีการวางแผนร่ วมกัน และการก้าวไปพร้อมกันด้วยความมุ่งมัน่ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจชุมชนสาเร็ จ
ตามเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
6.3 จาเป็ นต้องมีการจัดระเบียบสังคมใหม่ เป็ นการจัดระบบความสัมพันธ์ของ
สมาชิ กกลุ่มผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยตนเอง เป็ นการจัดระบบความสัมพันธ์เชิ งอานาจ
ระหว่างชุมชนกับสังคมภายนอกให้ต้ งั อยู่บนฐานสานึ กใหม่ร่วมกัน ให้อยู่กนั อย่างเห็ นอกเห็นใจ
เอื้ออาทร เสี ยสละแบ่งปั น และร่ วมกันสร้างกลุ่มผูป้ ระกอบการที่มีสานึ กร่ วมต่อสังคมส่ วนรวม
ดาเนิ นธุ รกิจชุมชนที่เกื้อกูลต่อสังคม ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และกระจายขยายเครื อข่ายธุ รกิจ
ชุมชนให้กว้างไกลออกไปอย่างต่อเนื่อง
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไป
จากการรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผูป้ ระกอบการผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชน ได้แ ก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการประกอบการผลิตภัณ ฑ์ชุมชน และผลการดาเนิ น งานที่ผ่านมา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปได้ดงั นี้

ตารางที่ 7 ข้อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. ระยะเวลาในการประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

5. ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา

รายละเอียด
- ชาย
- หญิง
- 20 – 30 ปี
- 31 – 40 ปี
- 41 – 50 ปี
- 51 – 60 ปี
- 61 ปี ขึ้นไป
- ต่ากว่าปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาตรี
- สู งกว่าปริ ญญาตรี
- น้อยกว่า 3 ปี
- 3 – 5 ปี
- 6 – 8 ปี
- 9 ปี ขึ้นไป
- ขาดทุน
- คงที่
- มีผลกาไร

จานวน
297
203
0
124
343
33
0
468
32
0
10
79
200
211
0
300
200

ร้ อยละ
59.40
40.60
0
24.80
68.60
6.60
0
93.60
6.40
0
2.00
15.80
40.00
42.20
0
60.00
40.00
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จากตารางที่ 7 ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน มีจานวนทั้งสิ้ น 500
คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มากที่สุด รองลงมามีอายุ
31 – 40 ปี และ 51 – 60 ปี ตามล าดับ มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า กว่ าปริ ญ ญาตรี ม ากที่ สุ ด รองลงมา
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตามลาดับ
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับระยะเวลาในการประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า ส่ วนใหญ่
ประกอบการมาแล้ว 8 ปี ขึ้นไป รองลงมาประกอบการ 6 – 8 ปี และประกอบการ 3 – 5 ปี ตามลาดับ โดยผล
การดาเนินงานที่ผา่ นมาส่ วนใหญ่คงที่ รองลงมามีกาไร ตามลาดับ

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ตัวแปรในการศึกษา
ผลการวิ จ ัย เรื่ อ ง ผูว้ ิ จ ัย ได้วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ พ รณณา ได้แ ก่ (1) ค่ าเฉลี่ ย
(Mean) เพื่อหาค่ากลางของข้อมูลและใช้เป็ นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมด (ธานิ นทร์ ศิลป์ จารุ , 2551,
หน้า 149) และ (2) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อวัดการกระจายของ
ข้อมูลว่าข้อมูลแต่ละค่านั้นมีค่าที่ห่างกันมากน้อยเพียงใด (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2551, หน้า 157) ถ้ามี
ค่ายิง่ มากแสดงว่าข้อมูลชุดนั้นมีการกระจายมากหรื อข้อมูลชุดนั้นมีความแตกต่างกันมาก (ธานินทร์
ศิลป์ จารุ , 2551, หน้า 167)
ผลการวิเคราะห์ตวั แปรในการวิจยั นี้ ได้แก่ กลยุทธ์การตลาดเชิ งพันธมิตร ผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน สรุ ปรายละเอียดได้ ดังนี้
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ตารางที่ 8 ค่าสถิติพรรณนาของตัวแปรกลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตร

ตัวแปรสังเกต (Manifest)
กลยุทธ์ การตลาดเชิงพันธมิตร

ค่ าเฉลีย่

1. ท่านได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า
2. ท่ านสามารถร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกับ ผูจ้ ัด จ าหน่ าย
วัตถุดิบ
3. ท่านได้ร่วมมือและเป็ นคู่คา้ กับคู่แข่งขัน
4. ท่านได้ร่วมกับสถาบันการเงินในรู ปของบัตร
เครดิตที่มีระบบสะสมแต้มเพื่อแลกสิ นค้า
5. ท่านได้สร้างความสัมพันธ์กบั หน่วยงานภาครัฐ
ค่ าเฉลีย่ รวม

4.23
4.20

ค่ าส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
.527
.548

4.33
4.40

.531
.722

ระดับมาก
ระดับมาก

3.91
4.21

.929
.493

ระดับมาก
ระดับมาก

(x )

ระดับความ
คิดเห็น
ระดับมาก
ระดับมาก

จากตารางที่ 8 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.21 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .493) สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ
ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านการร่ วมกับสถาบันการเงินในรู ปของบัตรเครดิตที่มีระบบ
สะสมแต้มเพื่อแลกสิ นค้า อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.40) ด้านการร่ วมมือและเป็ นคู่คา้ กับคู่แข่ง
ขัน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.33) ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.23) ด้านความร่ วมมือร่ วมใจกับผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดิบ อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20)
และด้านการสร้างความสัมพันธ์กบั หน่ วยงานภาครัฐ อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.91) ตามลาดับ
ทั้งนี้ตวั แปรกลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรมีค่า Cronbach’s Alpha ที่ .859
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ตารางที่ 9 ค่าสถิติพรรณนาของตัวแปรผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน

ตัวแปรสังเกต (Manifest)
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ชุมชน

ค่ าเฉลีย่
(x )

1. ท่ า นได้ น านวัต กรรมเข้า มาใช้ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ชุมชน
2. ท่านมีการปรับตัวตามสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั

4.44

ค่ าส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
.829

4.66

.587

3. ท่ านผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์โดยคานึ งถึ ง คุ ณ สมบัติ ของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เช่ น ประโยชน์ ก ารใช้ง าน คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน เป็ นต้น
4. ท่านสร้างอัตลักษณ์ในผลิตภัณฑ์เพื่อเกิดความโดด
เด่นไม่เหมือนใคร
5. ท่านสร้างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็ นเกณฑ์ปฏิบตั ิ
และควบคุมการดาเนินงาน

4.58

.620

4.36

.701

ระดับมาก

3.91

.635

ระดับมาก

4.39

.534

ระดับมาก

ค่ าเฉลีย่ รวม

ระดับความ
คิดเห็น
ระดับมาก
ระดับมาก
ที่สุด
ระดับมาก
ที่สุด

จากตารางที่ 9 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.39 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .534) สาหรับผลการพิจารณาเป็ นราย
ข้อปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็ น ด้านการปรั บตัวตามสถานการณ์ เศรษฐกิ จ สังคม และ
การเมื อ งที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในปั จ จุ บ ัน อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด (ค่ าเฉลี่ ย = 4.66) ด้านการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์โดยคานึงถึง คุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์ เช่น ประโยชน์การใช้งาน คุณภาพ มาตรฐาน เป็ น
ต้น อยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.58) ด้านการนานวัตกรรมเข้ามาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน อยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.44) ด้านการสร้างอัตลักษณ์ในผลิตภัณฑ์เพื่อเกิดความโดดเด่นไม่เหมือน
ใคร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.36) และด้านการสร้างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็ นเกณฑ์ปฏิบตั ิ
และควบคุมการดาเนินงาน อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.91) ตามลาดับ ทั้งนี้ตวั แปรผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีค่า Cronbach’s Alpha ที่ .897
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ตารางที่ 10 ค่าสถิติพรรณนาของตัวแปรการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน

ตัวแปรสังเกต (Manifest)
การพึง่ พาตนเองอย่ างยัง่ ยืน
1. ท่านมีการพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยี
2. ท่านมีการพึ่งพาตนเองทางด้านทรัพยากร
ธรรมชาติ
3. ท่านมีการพึ่งพาตนเองทางด้านจิตใจ
4. ท่านมีการพึ่งพาตนเองทางด้านเศรษฐกิจ
5. ท่านมีการพึ่งพาตนเองทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม
ค่ าเฉลีย่ รวม

4.12
4.18

ค่ าส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
.553
.670

3.92
3.75
3.73

.703
.805
.760

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

3.94

.522

ระดับมาก

ค่ าเฉลีย่
(x )

ระดับความ
คิดเห็น
ระดับมาก
ระดับมาก

จากตารางที่ 10 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืนโดยรวมอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.94 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .522) สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อ
ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นด้านมีการพึ่งพาตนเองทางด้านทรัพยากร ธรรมชาติ อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.18) ด้านการพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
4.12) ด้านการพึ่งพาตนเองทางด้านจิตใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = -3.92) ด้านการพึ่งพาตนเอง
ทางด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.75) และด้านการพึ่งพาตนเองทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.73) ตามลาดับ ทั้งนี้ ตวั แปรการพึ่งพาตนเองมีค่า Cronbach’s
Alpha ที่ .864

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ (Factor Analysis)
ประกอบด้วย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
และการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่ อ ค้ น หา
แบบจาลอง โดยใช้โปรแกรม Amos Version 21 (Arbuckle, 2012) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตอน
ที่ 4 นี้ เป็ นการตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพื่อค้นหาแบบจาลองกลยุทธ์การตลาดเชิ งพันธมิตรเพื่อ
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การพึ่ ง พาตนเองอย่า งยัง่ ยื น ของผู ้ป ระกอบการผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชนในเขตอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน
การวิเคราะห์องค์ประกอบ ในขั้นตอนนี้ เป็ นเทคนิ คการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ในการจัดกลุ่ม
จานวนตัวแปรที่มีอยูจ่ านวนมาก และอาจมีคุณสมบัติในการอธิบายลักษณะของข้อมูลเหมือนกันได้
ให้อยู่ในกลุ่ ม เดี ยวกัน เรี ยกว่า “องค์ป ระกอบ” (Factor) เหตุ ผลในการวิเคราะห์ องค์ป ระกอบนี้
เพื่อให้ได้จานวนองค์ประกอบที่สามารถอธิ บายความผันแปรของข้อมูลและเป็ นการศึกษาลักษณะ
การรวมตัวของกลุ่มตัวแปรในลักษณะเส้นตรง (Linear combination) (ยุทธ ไกยวรรณ์ , 2555, หน้า
74) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบในการวิจยั นี้ประกอบด้วย
1. ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงสารวจ (Exploratiory Factor Analysis: EFA)
เป็ นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบปัจจัยหรื อองค์ประกอบที่สามารถอธิบายตัวแปรที่ศึกษา
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ นาเสนอตามลาดับ ดังนี้
1.1 ค่ าสถิ ติ ต รวจสอบความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปร (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy : KMO) ด้วยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์บางส่ วน (Partial correlation) โดยมีค่า
ระหว่าง 0 ถึง 1 และพิจารณาค่าความเหมาะสม ดังนี้ (Hair et al., 1998, p. 99)
.80 ขี้นไป
เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก
.70 – .79
เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบดี
.60 – .69
เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบปานกลาง
.50 – .59
เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบน้อย
น้อยกว่า .50 ไม่เหมาะสมที่จะนาข้อมูลชุดนั้นมาวิเคราะห์องค์ประกอบ
1.2 ค่ า ทดสอบความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรสั ง เกต (Bartlett’s test of Sphericity) ว่ า
มีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ โดยมีสมมติฐาน ดังนี้
H0: ตัวแปรต่าง ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1: ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั
การวิเคราะห์ Bartlett’s test of Sphericity ถ้าพบว่ามี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ จะยอมรั บ
สมมติฐาน H1 นั่นคือ ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั สามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้
(ยุทธ ไกยวรรณ์ , 2555, หน้า 79) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตวั แปรตามข้อตกลงเบื้องต้นของ
การวิเคราะห์องค์ประกอบในการวิจยั ครั้งนี้ นาเสนอดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ค่า KMO and Bartlett’s Test
ค่ าสถิต.ิ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.
ที่มา: Hair et al. (1998, p. 99)

ผลทีไ่ ด้
.759
5704.369
105
.000

จากตารางที่ 11 พบว่ า ค่ า สถิ ติ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
(KMO) เท่ากับ .759 แสดงว่าค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบดี
(Hair et al, 1988, p. 99) และค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
ว่ายอมรั บ สมมติ ฐ าน H1 นั้น คื อ ตัวแปรต่ าง ๆ มี ความสัมพัน ธ์กัน และสามารถน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบได้
1.3 ค่ าความร่ วมกัน (Communalities) หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรหนึ่ งกับตัวแปรอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดคานวณจากผลบวกกาลังสองของน้ าหนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรตัวหนึ่ง ๆ ในทุกองค์ประกอบ มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าค่าความร่ วมกันเป็ น 0 แสดงว่า
องค์ ป ระกอบร่ วม (Common factor) ไม่ ส ามารถอธิ บ ายความผัน แปรของตัว แปรได้ (ยุ ท ธ
ไกยวรรณ์ , 2555, หน้า 76) การวิเคราะห์ ค่าความร่ วมกัน ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปใช้วิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal component analysis: PCA) จะกาหนดค่า Initial communalities ทุกตัว
เป็ น 1 และคานวณค่าความร่ วมกันหลังสกัดปั จจัย (Extraction communalities) ซึ่ งในการวิจยั ทาง
สั งคมศาสตร์ ยอมรั บ ค่ าความร่ ว มกัน ตั้งแต่ 0.4 ขึ้ น ไป (Preuss, 2014, p. 79) ผลการวิเคราะห์ ค่ า
ความร่ วมกันในการวิจยั ครั้งนี้ นาเสนอดังตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 ค่าความร่ วมกัน (Communalities)
Item
AMS1
AMS2
AMS3
AMS4
AMS5
CPE1
CPE2
CPE3
CPE4
CPE5
SSR1
SSR2
SSR3
SSR4
SSR5

Initial
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Extraction

.181
.564
.417
.614
.667
.824
.737
.852
.762
.609
.537
.721
.516
.667
.577

Extraction Method: Principal Component Analysis
จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ค่าความร่ วมกัน พบว่าค่า Extraction communalities มีค่า
มากกว่า 0.4 จานวน 14 ข้อ โดยมีค่าระหว่าง .417 ถึง .852 แสดงว่าองค์ประกอบสามารถอธิ บาย
ความผันแปรของตัวแปรในการศึกษาได้ มีเพียง 1 ข้อเท่านั้นที่ไม่สามารถอธิ บายความผันแปรของ
ตัว แปรในการศึ ก ษาได้ เนื่ อ งจากมี ค่ า .181 ซึ่ งน้ อ ยกว่ าค่ าความร่ ว มกัน หลัง สกัด ปั จ จัย ที่ ท าง
สังคมศาสตร์ยอมรับที่ค่า 0.4 ขึ้นไป (Preuss, 2014, p. 79)
1.4 Total Variance Explained แสดงค่าสถิติของแต่ละองค์ประกอบทั้งก่ อนและหลัง
การสกัด ปั จจัย ด้วยวิ ธการวิ เคราะห์ องค์ป ระกอบหลัก ประกอบด้วย (1) จ านวนองค์ป ระกอบ
(Component) (2) ค่าไอเก้น (Eigenvalue) หมายถึง ค่าความผันแปรในองค์ประกอบหนึ่ งที่อธิ บายได้
ด้ว ยค่ า ตัว แปรทุ ก ตัว ในองค์ป ระกอบเดี ย วกัน ค านวณจากผลบวกก าลัง สองของค่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบ (3) ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of variance) และ (4) ค่าร้อยละสะสม
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ของความแปรปรวน (Accumulative percentage of variance) ผลการวิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง
สารวจของการวิจยั ครั้งนี้ นาเสนอ Total Variance Explained (ยุทธ ไกยวรรณ์ , 2555, หน้า 77) ดัง
ตารางที่ 13

ตารางที่ 13 Total Variance Explained
Component

Initial Eigenvalues

Total % of Variance Cumulative %
1
6.077
40.514
40.514
2
2.875
19.165
59.679
3
1.320
8.800
68.479
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.

Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %
5.715
38.101
38.101
2.578
17.186
55.287
.952
6.344
61.631

Rotation Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %
3.973
26.487
26.487
3.449
22.992
49.480
1.823
12.152
61.631
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จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ สกัดตัวแปรออกเป็ น 3 องค์ประกอบ
มี ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Initial eigenvalues) มากกว่า 1 ทุกองค์ประกอบ ค่าร้ อยละของ
ความแปรปรวนองค์ประกอบที่ 1 เท่ ากับร้ อยละ 40.514 องค์ประกอบที่ 2 เท่ ากับร้ อยละ 19.165 และ
องค์ ป ระกอบที่ 3 เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 8.800 ตามล าดั บ โดยมี ค่ าร้ อยละสะสมของความแปรปรวน
(Cumulative of Variance) เท่ากับร้อยละ 68.479 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ นาเสนอ
ในรู ปแบบกราฟ Scree plot แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบและ
จานวนองค์ประกอบที่สกัดได้โดยแกนแนวตั้งแสดงค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบและแกน
แนวนอนแสดงจานวนองค์ประกอบ ดังภาพประกอบที่ 8

องค์ ประกอบที่ 1

องค์ ประกอบที่ 2
องค์ ประกอบที่ 3

ภาพประกอบที่ 8 กราฟแสดงค่า Eigenvalues ขององค์ประกอบ (Scree plot)
ภาพประกอบที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบและ
จานวนองค์ประกอบที่สกัดได้ เรี ยงจากมากไปหาน้อย พิจารณาจานวนองค์ประกอบจากกราฟที่เริ่ ม
ขนานกับแกนนอน พบว่า เริ่ มจากองค์ประกอบที่ 1 ดังนั้น จานวนองค์ประกอบสู งสุ ด คือ 3 องค์ประกอบ
ที่มีค่าไอเก้นมากกว่า 1 โดยค่าสูงสุ ดคือ 6.077 และค่าต่าสุ ดคือ 1.320
1.5 ค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบ (Factor Loading) หมายถึ ง ค่ าความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ตัวแปรสังเกตได้กบั องค์ประกอบ โดยผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบในการวิจยั ครั้งนี้
นาเสนอดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading)
Item
AMS4
AMS2
AMS5
AMS3
AMS1
CPE3
CPE2
CPE1
CPE4

1
.733
.677
.673
.476
.342

SSR2
SSR1
SSR3
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a
a. Rotation converged in 9 iterations.

องค์ประกอบ
2

3

.895
.847
.830
.785
.748
.570
.526

จากตารางที่ 14 ผูว้ ิจ ัยพิ จ ารณาเลื อกตัว แปรสังเกตในแต่ ละองค์ป ระกอบโดยใช้เกณฑ์
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่มากที่สุด พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต จานวน
5 ตัวแปร ค่าน้ าหนัก องค์ป ระกอบของตัวแปรสังเกตมี ค่าตั้งแต่ .342 ถึ ง .733 องค์ป ระกอบที่ 2
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต จานวน 4 ตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตมีค่าตั้งแต่
.785 ถึ ง .895 และองค์ป ระกอบที่ 3 ประกอบด้ว ยตัว แปรสั งเกต จ านวน 3 ตัว แปร ค่ าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตมีค่าตั้งแต่ .526 ถึง .748
ส่ วนการพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบนั้น แฮร์ และคณะ (Hair et al., 1995, p. 385) ได้
เสนอความสัมพันธ์ระหว่างจานวนกลุ่มตัวอย่างกับค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ไว้ดงั ตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนกลุ่มตัวอย่างกับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ

จานวนกลุ่มตัวอย่ าง

0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75

350
250
200
150
120
100
85
70
60
50

ที่มา: Hair et al. (1995, p. 385)
จากตารางที่ 15 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตในการวิจยั ครั้งนี้ มีค่า
มากกว่า 0.30 ทุกตัวแปร และจานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้มีจานวน 500 คน ซึ่งมากกว่า 350 คน
แสดงว่า ตัวแปรสังเกตทุกตัวในการวิจยั ครั้งนี้สามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบในขั้นตอนต่อไปได้
ผูว้ ิ จ ัยได้พิ จารณาตั้งชื่ อองค์ประกอบให้ ครอบคลุ มตัวแปรต่ าง ๆ ที่ อยู่ในองค์ประกอบเดี ยวกัน
และสรุ ปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ จากจานวนองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ
2. ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
เป็ นการวิเคราะห์ที่นกั วิจยั ได้สร้างโมเดลการวัดจากการทบทวนวรรณกรรมแล้วผูว้ ิจยั
ทราบว่ามีจานวนองค์ประกอบเท่าใด แต่ละองค์ประกอบชื่ออะไรและประกอบด้วยตัวแปรใดบ้าง
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันจึงเป็ นการพิสูจน์ความถูกต้องของโมเดล (ไชยันต์ สกุลศรี ประเสริ ฐ, 2556, หน้า 1-13) ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรม AMOS Version 21 (Arbuckle, 2012)
ในการวิเคราะห์ เพื่ อพิ จารณาความสัมพัน ธ์ในรู ปแบบของโมเดลสมการโครงสร้ าง (Structural
Equation Modeling: SEM) ค่าสถิติที่ใช้เพื่อพิจารณาประเมินความสอดคล้องของตัวแบบกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ดังตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 ค่าสถิติในการประเมินความสอดคล้องของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่ าสถิติ
วัตถุประสงค์
ค่ าทีย่ อมรับได้
Chi-square
เพื่อยืนยันสมมติฐานศูนย์ (null hypothesis) คือ ตัว
ns. (p > .05)
แบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(χ2)
Relative Chi-square
ตรวจสอบว่าตัวแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
<3
ประจักษ์
(χ2/ df)
Goodness of Fit Index เพื่อวัดระดับความกลมกลืน
> .95
(GFI)
มีค่าระหว่าง 0 – 1.00
Comparative Fit Index เพื่อวัดระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบมีคา่ ระหว่าง
> .95
(CFI)
0 – 1.00
Normal Fit Index
ดัชนีวดั ความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์
> .95
(NFI)
Standardized root
บอกค่าความคลาดเคลื่อนตัวแบบในรู ปของรากของ
< .05
Mean square Residual ค่าเฉลี่ยกาลังสองของเศษเหลือในรู ปคะแนน
(RMR)
มาตรฐานโดยมีค่าระหว่าง 0 – 100
Root Mean Square
บอกค่าความความคลาดเคลื่อนตัวแบบในรู ปของราก
< .07
Error of Approximation ของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อน
(RMSEA)
โดยประมาณโดยมีค่าระหว่าง 0 – 100
ที่ มา :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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ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบยืนยันขั้นทีห่ นึ่ง
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืน ยัน ขั้น ที่ ห นึ่ งของข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
AMOS เพื่อวิเคราะห์ มาตรวัดของตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร ได้แก่ (1) กลยุทธ์การตลาดเชิ งพันธมิตร
(AMS) (2) ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (CPE) และ (3) การพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน (RRS) ได้ทา
การวิเคราะห์ โดยการคานวณหาค่าน้ าหนัก องค์ประกอบ (Standard Regression Weights : λ) ค่า
ความผันแปรที่สกัดได้เฉลี่ย (Average Variance Extracted : AVE หรื อ ρν) และค่าความเชื่อถือได้
ของโครงสร้ าง (Construct Reliability : CR หรื อ ρc) ของค่าน้ าหนักองค์ประกอบแต่ละรายการ
เพื่อพิจารณาความเชื่อถือได้ของมาตรวัด ดังนี้

ภาพที่ 9 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของกลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตร
ตารางที่ 17 ค่าน้ าหนัก องค์ป ระกอบ ค่าความผัน แปรที่ ส กัดได้และค่าความเชื่ อถื อของกลยุท ธ์
การตลาดเชิงพันธมิตร
องค์ ประกอบ
ค่ านา้ หนัก
ตัวแปรสังเกต
ภายใน
องค์ ประกอบ(λ)
AMS

AMS1
AMS2
AMS3
AMS4
AMS5
หมายเหตุ : นัยสาคัญทางสถิติที่ .05

.333
.638
.523
.901
.740

ค่ าความผันแปรทีส่ กัด
ได้ เฉลีย่ (AVE หรือ
ρν )
.50

ค่ าความเชื่อถือ
(CR หรือ ρc)
.82
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จากภาพที่ 9 และตารางที่ 17 พบว่ า ค่ าน้ าหนั กองค์ประกอบของตัวแปรกลยุทธ์ การตลาด
เชิงพันธมิตร อยู่ระหว่าง .333 - .901 ซึ่ งเป็ นค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่มีค่ามากกว่า .30 ทุกตัวจึงอยู่
ในเกณฑ์ที่ เหมาะสม และพบว่าค่า AVE ขององค์ประกอบมี ค่า .50 ซึ่ งเป็ นค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ที่ มีค่า ≥ .50 จึ งเป็ นค่าที่ เหมาะสม ตลอดจนค่า CR ขององค์ประกอบพบว่ามี ค่า .82 ซึ่ งมี ค่า > .60
เมื่ อพิ จารณาค่ าสถิ ติ ท้ ัง 3 รายการ ดังนั้ นจึ งสรุ ปได้ว่ า ตัวแปรกลยุทธ์ การตลาดเชิ งพันธมิ ตร มี ค่ า
ความน่ าเชื่ อถื อได้เหมาะสม และมี ความเที่ ยงตรงเชิ งจาแนก (discriminate validity) (Hair et al. ,
2006, p. 80)

ภาพที่ 10 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน

ตารางที่ 18 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ค่าความผันแปรที่สกัดได้และค่าความเชื่ อถือของผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
องค์ ประกอบ
ค่ านา้ หนัก
ตัวแปรสังเกต
ภายใน
องค์ ประกอบ(λ)
CPE

CPE3
CPE2
CPE1
CPE4
หมายเหตุ : นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

.941
.813
.899
.738

ค่ าความผันแปรทีส่ กัด
ได้ เฉลีย่ (AVE หรือ
ρν )
.50

ค่ าความเชื่อถือ
(CR หรือ ρc)
.81
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จากภาพที่ 10 และตารางที่ 18 พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน อยู่ระหว่าง .738 - .941 ซึ่ งเป็ นค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่มีค่ามากกว่า .30 ทุกตัว
จึ ง อยู่ใ นเกณฑ์ ที่ เหมาะสม และพบว่ า ค่ า AVE ขององค์ป ระกอบมี ค่ า .50 ซึ่ งเป็ นค่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบที่มีค่า ≥ .50 จึงเป็ นค่าที่เหมาะสม ตลอดจนค่า CR ขององค์ประกอบ พบว่ามีค่า .81
ซึ่งมีค่า > .60 เมื่อพิจารณาค่าสถิติท้ งั 3 รายการ ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ ตัวแปรผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์
ชุ มชน มี ค่าความน่ าเชื่ อถื อได้เหมาะสม และมี ความเที่ ยงตรงเชิ งจาแนก (discriminate validity)
(Hair et al. , 2006, p. 80)

ภาพที่ 11 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน

ตารางที่ 19 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ค่าความผันแปรที่สกัดได้และค่าความเชื่อถือของการพึ่งพา
ตนเองอย่างยัง่ ยืน
องค์ ประกอบ
ค่ านา้ หนัก
ตัวแปรสังเกต
ภายใน
องค์ ประกอบ(λ)
SSR

SSR3
SSR2
SSR1
หมายเหตุ : นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

.488
1.022
.631

ค่ าความผันแปรทีส่ กัด
ได้ เฉลีย่ (AVE หรือ
ρν )
.50

ค่ าความเชื่อถือ
(CR หรือ ρc)
.73
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จากที่ 11 และตารางที่ 19 พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรการพึ่งพาตนเองอย่าง
ยัง่ ยืน อยู่ร ะหว่าง .631 - 1.022 ซึ่ งเป็ นค่ าน้ าหนัก องค์ป ระกอบที่ มี ค่ ามากกว่า .30 ทุ ก ตัว จึ งอยู่
ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และพบว่าค่า AVE ขององค์ประกอบมีค่า .50 ซึ่ งเป็ นค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ที่มีค่า ≥ .50 จึงเป็ นค่าที่เหมาะสม ตลอดจนค่า CR ขององค์ประกอบพบว่ามีค่า .73 ซึ่ งมีค่า > .60
เมื่อพิจารณาค่าสถิติท้ งั 3 รายการ ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า ตัวแปรการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืนมีค่าความ
น่าเชื่อถือได้เหมาะสม และมีความเที่ยงตรงเชิงจาแนก (discriminate validity) (Hair et al. , 2006, p.
80)
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันในขั้นที่ 2 (Confirm Factor Analysis : CFA)
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรในขั้นที่หนึ่ งพบว่า ตัวแปรสังเกต
ส่ วนใหญ่มีความน่ าเชื่อถือในระดับสู ง โดยดูจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (λ) ค่าความผันแปรที่สกัดได้
เฉลี่ย (AVE หรื อ ρν) และค่าความเชื่อถือ (CR หรื อ ρc) ดังกล่าวนั้น ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลของตัวแปร
สักเกตในแต่ละกลุ่มตัวแปรไปหาค่าเฉลี่ย และทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งที่สอง
ด้ว ยการใช้โปรแกรม AMOS เพื่ อวิ เคราะห์ หาความเหมาะสมของตัวแบบมาตรวัดตัวแปรทั้งหมด
และนาเสนอค่าสถิติ เพื่อประเมินตัวแบบดังกล่าวว่าเหมาะสมหรื อสอดคล้องหรื อไม่ ได้แก่ ค่าสถิติ
Chi-square, Degree freedom, CMIN, GFI, RMR, RMSEA เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ผูว้ ิจยั เสนอค่าสถิติ
ที่เกี่ยวข้องในการประเมินความสอดคล้องของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังตารางที่ 16 ในหน้าที่ 69
และได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
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ภาพที่ 12 ตัวแบบมาตรวัดภาพรวมของการสร้างความยัง่ ยืน
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ตารางที่ 20 ค่าสถิติแสดงความสอดคล้องของตัวแบบมาตรวัดภาพรวมของการสร้างความยัง่ ยืน
โมเดล
ทางเลือก
AMS
CPE
SSR
RIV model

χ2

χ2/df

df

4.087
6.585
1.155
21.126

2.043
3.292
1.155
1.320

2
2
1
16

P-Value GFI
.130
.037
.282
.174

CFI

.997 .998
.993 .997
.999 1.000
.993 .999

RMR RMSEA หมายเหตุ
.005
.004
.002
.016

.046
.068
.018
.025

Accept
Accept
Accept
Accept

จากภาพที่ 12 และตารางที่ 20 พบว่ า ภาพรวมของค่ าสถิ ติ ของอัตราส่ วนของไคสแควร์
กับ Degree of Freedom (χ2/df) เท่ากับ 1.320 ค่าสถิติทดสอบ p-Value เท่ากับ .174 ค่าสถิติวดั ระดับ
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .993 ค่าสถิติวดั ระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ .999
ค่าสถิติวดั ความคลาดเคลื่อนของตัวแบบในรู ปของรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของเศษเหลือในรู ป
คะแนนมาตรฐานวัดระดับความกลมกลืน (RMR) เท่ากับ .016 ค่าความความคลาดเคลื่อนของ
ตัวแบบในรู ป ของรากของค่า เฉลี่ย กาลัง สองของความคลาดเคลื่อ นโดยประมาณ (RMSEA)
เท่ากับ .025 และเมื่อนาค่าสถิติที่ได้ไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาที่กาหนดว่า ค่าอัตราส่ วน
ของไคสแควร์ กับ Degree of Freedom (χ2/df) ควรน้ อ ยกว่ า 3 ค่ าสถิ ติ ท ดสอบ p-Value ต้อ งมี
นัยสาคัญทางสถิติ >.05 ค่า GFI และค่า CFI ควรมีค่ามากกว่า .95 ขึ้นไป ส่ วนค่าสถิติของ RMR ควรมี
ค่ า < .05 และค่ าสถิ ติ RMSEA ควรมี ค่ าน้ อยกว่ า .07 จึ งท าให้ ต ัวแบบมาตรวัดมี ความสอดคล้อง
กลมกลื น กัน (Model fit) กับตัวแบบทางทฤษฎี (Tabachnick and Fidell, 2007, pp. 124-128) ดังนั้น
จึงสามารถสรุ ปได้ว่าตัวแบบมาตรวัดมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิ จชุ มชน มีความสอดคล้องกลมกลื นกับตัว
แบบทางทฤษฎีที่กาหนดไว้ในระดับที่ยอมรับได้
สมการมาตรวัด
ผลของสมการมาตรวัดของตัวแปร โดยใช้ค่าสถิติของ Standard Regression Weight, ค่าสถิติ
ของ Standard Error, ค่ าสถิ ติ ข อง p-Value และค่ าสถิ ติ SMC (R2) ของตัวแปรต่ อไปนี้ (1) กลยุทธ์
การตลาดเชิ งพันธมิ ตร (Affiliate Marketing Strategies: AMS) (2) ผูป้ ระกอบการผลิ ต ภัณ ฑ์ชุ ม ชน
(Community Product Entreperneur: CPE) และ (3) การพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน (Sustainable SelfReliance: SSR)
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FULL MODEL (Sustainable Model)

ภาพที่ 13 ตัวแบบมาตรวัดของ Sustainable Model ก่อนปรับตัวแบบ

ตารางที่ 21 ค่าสถิติแสดงความสอดคล้องของตัวแบบมาตรวัดของ Sustainable Model ก่อน
ปรับตัวแบบ
ตัวแปร
χ2
χ2/df df p-Value GFI
Sustainable
1048.427 20.162 52 .000 .760
model

CFI
.747

RMR RMSEA แปลผล
No
.051
.196
Accept

จากภาพที่ 13 และตารางที่ 21 พบว่ า ภาพรวมของค่ าสถิ ติ ของอัตราส่ วนของไคสแควร์
กับ Degree of Freedom (χ2/df) เท่ากับ 20.162 ค่าสถิติทดสอบ p-Value เท่ากับ .000 ค่าสถิติวดั
ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .760 ค่าสถิติวดั ระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ
.747 ค่าสถิติวดั ความคลาดเคลื่อนของตัวแบบในรู ปของรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของเศษเหลือ
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ในรู ปคะแนนมาตรฐานวัดระดับความกลมกลืน (RMR) เท่ากับ .051 ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแบบ
ในรู ปของรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ .196 และ
เมื่อนาค่าสถิติที่ได้ไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาที่กาหนดว่า ค่าอัตราส่ วนของไคสแควร์
กับ Degree of Freedom (χ2/df) ควรน้อยกว่า 3 ค่าสถิติทดสอบ p-Value ต้องมีค่า >.05 ขึ้นไป ค่า GFI
และค่า CFI ควรมีค่า มากกว่า >.95 ขึ้ น ไป ส่ ว นค่า สถิติข อง RMR ควรมีค่า <.05 และค่า สถิติ
RMSEA ควรมี <.07 จึงทาให้ตวั แบบมาตรวัดไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนซึ่ งกันและกัน (Model
Nunfit) กับตัวแบบทางทฤษฎี (Tabachnick and Fidell, 2007) ดังนั้น สรุ ปได้ว่าตัวแบบของมาตรวัด
RIV Model ไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับตัวแบบทางทฤษฎีที่กาหนดไว้ในระดับที่ยอมรับได้
ผูว้ ิจยั จึงทาการปรับโมเดล (Model modification) ในส่ วนที่เป็ นความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
(พูลพงศ์ สุ ขสว่าง, 2557, หน้า 143) ดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 ค่าสถิติแสดงความสอดคล้องของตัวแบบมาตรวัด Sustainable Model หลังปรับตัวแบบ
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ตารางที่ 22 ตัวแบบมาตรวัดของ Sustainable Model หลังปรับตัวแบบ
ตัวแปร
χ2 χ2/df df p-Value GFI
Sustainable
23.579 1.474 16 .099 .992
model

CFI

RMR RMSEA แปลผล

.998

.010

.031

Accept

จากภาพที่ 14 และตารางที่ 22 พบว่า ภาพรวมของค่าสถิติของอัตราส่ วนของไคสแควร์ กับ
Degree of Freedom (χ2/df) เท่ากับ 1.474 ค่าสถิติทดสอบ p-Value เท่ากับ .099 ค่าสถิติวดั ระดับ
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .992 ค่าสถิติวดั ระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ .998
ค่าสถิติวดั ความคลาดเคลื่อนของตัวแบบในรู ปของรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของเศษเหลือในรู ป
คะแนนมาตรฐานวัดระดับความกลมกลืน (RMR) เท่ากับ .010 ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแบบใน
รู ปของรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ .031 และเมื่อ
นาค่าสถิติที่ได้ไปเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์ในการพิจารณาที่ กาหนดว่า ค่าอัตราส่ วนของไคสแควร์ กับ
Degree of Freedom (χ2/df) ควรน้อยกว่า 3 ค่ าสถิ ติ ทดสอบ p-Value ต้องมี ค่ า >.05 ขึ้ น ไป ค่ า GFI
และค่า CFI ควรมีค่า มากกว่า >.95 ขึ้ น ไป ส่ ว นค่า สถิติข อง RMR ควรมีค่า <.05 และค่า สถิติ
RMSEA ควรมี <.07 จึงทาให้ตวั แบบมาตรวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนซึ่งกันและกัน (Model fit)
กับตัวแบบทางทฤษฎี (Tabachnick and Fidell, 2007) ดังนั้น สรุ ปได้ว่าตัวแบบของมาตรวัด ความ
ยัง่ ยืน Model มีความสอดคล้องกลมกลืนกับตัวแบบทางทฤษฎีที่กาหนดไว้ในระดับที่ยอมรับได้
จากผลการวิ เคราะห์ องค์ประกอบเชิ งส ารวจ การวิ เคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยื นยันและ
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง สรุ ปเป็ นแบบจาลอง ดังภาพที่ 15

.65

กลยุทธ์การตลาด
เชิงพันธมิตร

ผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

.42

.24

การพึ่งพาตนเอง
อย่างยัง่ ยืน

ภาพที่ 15 สรุ ปผลการวิเคราะห์ Sustainable Model
หมายเหตุ:
หมายถึง ตัวแปรมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากภาพที่ 15 ตอบวัต ถุ ป ระสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่ อวิเคราะห์ ห าองค์ป ระกอบผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลยุทธ์ตลาดเชิ งพันธมิตร องค์ประกอบใดส่ งผลต่อการพึ่งพาตนเองอย่าง
ยัง่ ยืนมากน้อยกว่ากัน พบว่า กลยุทธ์การตลาดเชิ งพันธมิตรมี อิทธิ พลทางตรงต่อผูป้ ระกอบการ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ชุ ม ชนมากที่ สุ ด ที่ ระดับ .65 อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 รองลงมากลยุท ธ์
การตลาดเชิงพันธมิตรมีอิทธิพลทางตรงต่อการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืนที่ระดับ .42 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีอิทธิพลทางตรงต่อการพึ่งพาตนเองอย่าง
ยัง่ ยืนที่ระดับ .24 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลาดับ
สรุ ป ได้ว่าองค์ประกอบกลยุทธ์การตลาดเชิ งพัน ธมิ ตรส่ งผลต่อการพึ่งพาตนเองอย่าง
ยัง่ ยืนที่ระดับ .42 มากกว่าองค์ประกอบผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนส่ งผลต่อการพึ่งพาตนเอง
อย่างยัง่ ยืนที่ระดับ .24

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ สมมติฐานการวิจยั
ผลการทดสอบสมมติ ฐานการวิ จัย วิ เคราะห์ จากค่าสถิ ติ แ สดงความสัม พัน ธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระ (x) กับตัวแปรตาม (y) นาเสนอดังตารางที่ 23

ตารางที่ 23 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
H1: กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรมีอิทธิพลต่อ
ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
H2: กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรมีอิทธิพลต่อ
การพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน
H3: ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีอิทธิพลต่อ
การพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน
หมายเหตุ ** p-value .05

Coef.
.483

t-stat
12.299

สรุปผล
ยอมรับ

.710

22.480

ยอมรับ

.492

12.598

ยอมรับ
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จากตารางที่ 23 ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุ ปผลได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรมีอิทธิ พลต่อผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลยุทธ์การตลาดเชิ งพันธมิตรมีผลกระทบทางบวกต่อผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางเท่ากับ .483 และค่า t-stat เท่ากับ 12.299 สนับสนุ น
ตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 สรุปว่ า ยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรมีอิทธิ พลต่อการการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรมีผลกระทบทางบวกต่อการพึ่งพา
ตนเองอย่างยัง่ ยืน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ .710 และ ค่า t-stat เท่ากับ 22.480 สนับสนุน
ตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 สรุปว่ า ยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีอิทธิ พลต่อการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีผลกระทบทางบวกต่อการพึ่งพา
ตนเองอย่างยัง่ ยืน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ .492 และค่า t-stat เท่ากับ 12.598 สนับสนุ น
ตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 สรุปว่ า ยอมรับสมมติฐาน

