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การด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปัจจัยทางการ
ตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

จังหวัดก าแพงเพชร 
Business Operation Based on the Sufficiency Economy 
Philosophy and the Marketing Factors which Affect to 

Decision Making of Buying the Community Enterprise of  
Kamphaeng Phet Province 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สภาพการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 2) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดก าแพงเพชร  แหล่งข้อมูลประกอบด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 246 กลุ่ม  
ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของกลุ่มฯ 323 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
ความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
โดยการสกัดองค์ประกอบ ( Factor Extraction) ผลการวิจัยพบว่า 1) ด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงานทุกด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการตลาด การบริหารจัดการ การผลิต การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการน าเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านการลดรายจ่ายมาใช้ในการ
ด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถ
อธิบายองค์ประกอบได้ ร้อยละ 67.31 จัดกลุ่มองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบคือ 2.1) 
การส่งเสริมการตลาด  2.2) ผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางจัดจ าหน่าย 2.3) ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ 2.4) การจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการน าเสนอผลิตภัณฑ์  
 
ค าส าคัญ: การด าเนินธุรกิจ  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิสาหกิจชุมชน  ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด         
                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
dr.aung1962@outlook.co.th 



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University16

16 

 

Abstract 
This research aimed to investigate 1) The business operating 

conditions of the community enterprise 2) Marketing factors affecting the 
purchase of products.  This research used the Research and Development 
methodology to investigate in all aspects. Data sources consisted of SME 
entrepreneurs 246 group and customer 323  persons. The statistics used in 
this study consisted of the percentage and the mean by extracting elements 
(Factor Extraction). The findings indicated that 1) Implementation of the 
community enterprise has adopted Sufficiency Economy Philosophy in 
operation: marketing, management, production, financing, human 
resource, product development and Sufficiency Economy Philosophy  2) 
Market factors affecting the purchase of products, the element was 67.31 
percent and the elements were divided into 4 groups, namely 2.1) 
Marketing Promotion 2.2) Prices and products distribution facility 2.3) The 
local knowledge and 2.4) Exhibition of products and products presentations.  
 
Keywords: Business operation, Sufficiency Economy Philosophy, Community 
enterprise, Marketing Mix 
                 
บทน า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชด ารัสให้ผู้บริหารประเทศและ
ประชาชน เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาที่สมดุล มีการพัฒนาเป็นล าดับขั้น ไม่เน้น
เพียงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมาเป็นเวลานานแล้ว เช่น  พระบรม
ราโชวาทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2517 ที่ว่า " ในการพัฒนาประเทศนั้นจ าเป็นต้องท า
ตามล าดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพ้ืนฐาน คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการ
ที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพ้ืนฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว.....” 
การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้
ก่อนอ่ืนเป็นพ้ืนฐานนั้น เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอ ที่
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จะพ่ึงตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วน
การถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นค่อยไปตามล าดับด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพ่ือป้องกันการผิดพลาดล้มเหลง" และพระราชด ารัสเมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม 2517 "...ให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด 
แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ถ้าเรารักความพออยู่
พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวด......" ดังนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึง
แนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึงระดับ
รัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็น ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 
ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน า
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ (ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551: 179)   
           รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชน ผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็น
วิสาหกิจชุมชน วิธีการแบบนี้เป็นการให้โอกาสแก่ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม
ชุมชน น ามาปรับหรือพัฒนาให้เกิดมูลค่า ส่งเสริมให้ชุมชนในระดับรากหญ้าได้รู้จัก
ตนเอง เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ชุมชนได้เห็นความส าคัญของศักยภาพคน ศักยภาพชุมชน 
ค้นหาทุนทางสังคม จนพัฒนามาเป็นแผนแม่บทของชุมชนนั้น ๆ แนวคิดในการพัฒนา
วิสาหกิจให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็ง โดยการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนเป็นแนวทาง
หนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักพัฒนาชุมชน เนื่องจากชุมชนได้ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วม
ตัดสินใจ ตลอดจนรับผลประโยชน์ร่วมกัน ท าให้สร้างพลังในการสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) ที่เน้นกระบวนการ ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรัก ความ
เมตตา เพ่ือสร้างพลังสร้างสรรค์ในชุมชน รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการ
ท างานด้วยกัน ท าให้การพัฒนาชุมชนประสบผลส าเร็จได้ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553: 24) 
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ในปี 2556  จังหวัดก าแพงเพชรได้อนุมัติการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
จ านวน 635 แห่ง 12,276 ราย จ าแนกประเภทกิจกรรมการผลิตและบริการ รวม 20 
ประเภท  ประกอบด้วยผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง แปรรูป    ผ้าทอและเสื้อผ้า  เครื่องจัก
สาน  ดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องจักรกล ของช าร่วย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  เครื่องดื่ม 
เครื่องประดับ เครื่องไม้เฟอร์นิเจอร์ เครื่องหนัง  ปัจจัยการผลิต เครื่องปั้น ร้านค้าชุมชน 
ออมทรัพย์ชุมชน สุขภาพและอ่ืน ๆ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2556)  วิสาหกิจ
ชุมชนดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการประเมินศักยภาพและจัดล าดับชั้น เพ่ือการส่งเสริมและ
การพัฒนา  ปรากฏว่ามีจ านวนกลุ่มที่อยู่ในระดับชั้นดี จ านวน 100 กลุ่ม ระดับปาน
กลาง  จ านวน 250 กลุ่ม และระดับที่ต้องปรับปรุงพัฒนา จ านวน 285 กลุ่ม  หรือคิด
เป็นร้อยละ 15.80 , 39.40  และร้อยละ 44.80 ตามล าดับ  (เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร, 
2556: 1) และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วย กลุ่มยังไม่เข้มแข็ง
และพ่ึงตนเองได้เท่าที่ควร ก าลังการผลิตสินค้ายังไม่เพียงพอกับความสามารถในการ
ผลิต  ตลาดส าหรับการจ าหน่ายสินค้ามีช่องทางจ ากัด  ขาดความรู้ด้านการบริหาร
จัดการการตลาด การพัฒนาการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด 
สมาชิกภายในกลุ่มขาดความร่วมมืออย่างแท้จริง ขาดเครือข่ายความร่วมมือจาก
ภายนอกกลุ่มวิสาหกิจ  (เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร, 2556: 12) 
  ดังนั้นการจัดการการตลาดวิสาหกิจชุมชนบนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดังที่ ธีร
พันธ์  โล่ห์ทองค า  (มติชนรายวัน, 2550) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยยุทธศาสตร์การตลาดยุคใหม่ ว่า “ความพอประมาณ” หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อย
เกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภค
ที่อยู่ในระดับพอประมาณและพอดี  “ความมีเหตุผล” หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระดับของความพอเพียง จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวอย่างรอบคอบ “การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว” หมายถึง การเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งสั้นและยาว“เงื่อนไข
ความรู้” ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความ
รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้น มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน
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และมีความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ และ“เงื่อนไขคุณธรรม” ที่จะต้องเสริมสร้าง
ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความ
เพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ไม่โลภและไม่ตระหนี่จนเกินไป  สภาพการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นเพ่ือจ าน าไปใช้ในการพัฒนา การด าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีการส่งเสริมให้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้  
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และการพัฒนารูปแบบ
วิสาหกิจชุมชน ให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ ง สามารถตอบสนองความจ าเป็น ความต้ องการ และผลกระทบของ
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ด้วยการส่งมอบความพึงพอใจให้ลูกค้า เพ่ือรักษาหรือพัฒนา
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และสังคมให้ดียิ่งขึ้น ธุรกิจที่ด าเนินงาน
ตามแนวคิดนี้จึงต้องเข้าถึงความรู้สึกและจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย ประกอบกับต้องมี
ความตั้งใจจริงและมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ เพ่ือให้ลูกค้าเป้าหมาย และสังคมได้รับความพึง
พอใจ และความบริบูรณ์พูนสุขในระยะยาวต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนิน ธุรกิจของกลุ่ มวิสาหกิจชุมชน จั งหวัด
ก าแพงเพชรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ 
ชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวิธีการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการด าเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
ก าแพงเพชรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูลประกอบด้วย ประธาน รองประธาน หรือ ผู้บริหาร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชรที่ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ
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ยามาเน่ ทาโร ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนในการ
เลือกตัวอย่าง ร้อยละ 5 จ านวน 246 กลุ่ม  (เพชรา  บุดสีทา, 2553: 155)  และใช้
วิธีการสุ่ มตั วอย่ างแบบแบ่ งชั้ น  (Stratified Random Sampling) ตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ 
      ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ ด้านการ
ผลิต  ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการด าเนินงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  
      ขอบเขตด้านตัวแปร  ได้แก่ สภาพการด าเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร   
          ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์
ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชรของกลุ่มลูกค้า  
               ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล คือ ลูกค้าของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ก าแพงเพชร โดยผู้วิจัย ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ โคชเรน (Cochran, 
1953, อ้างจาก ยุทธ  ไกยวรรณ์ , 2548: 77) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเมื่อไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอนเนื่องจากกลุ่มลูกค้ามาจากภายในจังหวัดก าแพงเพชรและ
จังหวัดอ่ืนๆ ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ร้อยละ 30 ณ ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 ได้ขนาดตัวอย่าง 323 คน
และใช้การสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental Selection) 
      ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่  ปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจ ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา  3) ช่องทางการ
จ าหน่าย 4)  การส่งเสริมการจ าหน่าย 
      ขอบเขตด้านตัวแปร  ได้แก่ องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวิจยั  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการด าเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
ก าแพงเพชรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      แหล่งข้อมูลประกอบด้วย ประธาน รองประธาน หรือ ผู้บริหารกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชรที่ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร ยามาเน่ ทาโร ที่
ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่าง ร้อย
ละ 5 จ านวน 246 กลุ่ม  (เพชรา  บุดสีทา, 2553: 155)  และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามประเภทผลิตภัณฑ์  ใช้วิธีการส ารวจโดย
ใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ความถี่ และร้อยละ 
          ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์
ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชรของกลุ่มลูกค้า  
               แหล่งข้อมูล คือ ลูกค้าของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร 
โดยผู้วิจัย ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ โคชเรน (Cochran, 1953, อ้างจาก 
ยุทธ  ไกยวรรณ์, 2548: 77) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเมื่อไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอนเนื่องจากกลุ่มลูกค้ามาจากภายในจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดอ่ืนๆ ผู้วิจัยจึง

1   แนวคิดวิสาหกิจชุมชน         
2.  แนวคิดดา้นการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน     
3.  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   
4.  แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด      
5.  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

1.  สภาพการด าเนนิธุรกิจของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
ก าแพงเพชรตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัด
ก าแพงเพชรของกลุ่มลูกค้า  
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ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ร้อยละ 30 ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 ได้ขนาดตัวอย่าง 323 คนและใช้การสุ่มตัวอย่าง
โดยบังเอิญ (Accidental Selection) ใช้วิธีการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะ
เป็นแบบจัดอันดับ (Rating Scale)  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์องค์ประกอบโดยการสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) 
ด้ วยวิ ธี อ งค์ ป ระกอบห ลั ก  (Principal Components Method) และห มุ น แกน
องค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal) เพ่ือให้ได้องค์ประกอบที่เป็นอิสระด้วย
วิธีแวริแมกซ์  (Varimax Orthogonal Rotation) พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ โดยใช้
เกณฑ์ตามค่าไอเกนมากกว่าหรือเท่ากับ 1.0 และมีตัวแปรที่บรรยายองค์ประกอบนั้น ๆ 
ตั้งแต่ 3 ตัวแปร ขึ้นไปโดยในแต่ละ ตัวแปรนั้นต้องมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.3 ขึ้น
ไป (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551: 88) 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาสภาพการด าเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดก าแพงเพชร  
                ด้านการตลาด พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไม่มีการวางแผนด้านการตลาด 
ร้อยละ 66.66 ความต่อเนื่องของตลาดส่วนใหญ่ มีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่สั่งซื้อสินค้า
อย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 75.60 ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นประจ าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภายใน
จังหวัด ร้อยละ 68.29 หาลูกค้าเองโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการขาย ร้อยละ 52.03 
ประเภทของช่องทางจ าหน่ายสินค้า / ให้บริการเป็นร้านค้าของตนเอง ร้อยละ 45.52 ไม่มี
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้า/บริการ ร้อยละ 58.53   
                ด้านการบริหารจัดการ พบว่า  มีการวางแผนด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 
56.09 การแบ่ งงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบงาน   ใช้การแบ่ งงานตามความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ 63.82 เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและติดตามการ
ท างาน ส่วนใหญ่เป็นคุณภาพงาน ร้อยละ 55.28 เป้าหมายในการด าเนินงาน คือ 
สามารถพ่ึงตนเองได้ ร้อยละ 77.23 มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว ร้อยละ 75.60 ไม่มีการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 54.87  
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                ด้านการผลิต พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่มีการวางแผนด้านการ
ผลิต ร้อยละ 55.28 การจัดการวัตถุดิบโดยซื้อคราวละมากๆ มูลค่าสูง ไม่ถี่ ร้อยละ 
48.78 ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบในจังหวัดทั้งหมด ร้อยละ 58.94 ใช้เกณฑ์คุณภาพในการ
คัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ ร้อยละ 68.70 มีวัตถุดิบคงคลัง ร้อยละ 58.13  จัดการวัตถุดิบคง
คลังโดยมีการเช็คสต็อกเมื่อวัตถุดิบใกล้หมดจึงสั่งซื้อร้อยละ 47.96 ตรวจสอบควบคุม
คุณภาพสินค้าโดยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ร้อยละ 55.69  มีวิธีการจัดการกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยน ากลับไปแก้ไขจนได้มาตรฐาน ร้อยละ 42.68  มีจ านวน
สมาชิกหรือลูกจ้าง ต่ ากว่า 20 คน ร้อยละ 69.10 สมาชิกหรือลูกจ้างมีความเพียงพอ ร้อย
ละ 76.01  
   ด้านการการเงิน พบว่า มีการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน มากที่สุด ร้อยละ 
73.98 การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าวัตถุดิบ ร้อยละ 64.63 แหล่งที่มาของเงินทุนที่
ใช้ในการด าเนินงานมาจากเจ้าของกิจการ ร้อยละ 45.12 สิ่งที่ใช้ในการพิจารณาจัดหา
หรือได้มาซึ่งเงินทุนคือ การมีส่วนร่วมของสมาชิก ร้อยละ 45.93 ลักษณะของสัดส่วน
ของเงินทุนกับรายได้ ส่วนใหญ่มีเงินทุนและรายได้พอๆ กัน ร้อยละ 41.05 มีการจัดสรร
เงินก าไร ร้อยละ 53.25  มีการจัดท าบัญชี ร้อยละ 74.40 ผู้ที่ท าหน้าที่ในการจัดท าบัญชี
และการเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ   ร้อยละ 47.54 ไม่มีการกู้ยืมเงิน ร้อยละ 75.20  
ถ้าจะกู้ยืมเงินส่วนใหญ่ใช้บุคคลค้ า ประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงิน  ร้อยละ 63.93 
มีหนี้สินค้างช าระ ร้อยละ 50.81 หนี้สินระยะยาวค้างช าระ ร้อยละ 67.20 ส่วนใหญ่ไม่มี
หนี้สูญ ร้อยละ 87.80  
                  ด้านทรัพยากรมนุษย์ พบว่า มีจ านวนสมาชิก/ลูกจ้างมีความเพียงพอ ร้อย
ละ 79.27 ก าหนดคุณสมบัติของสมาชิก/ลูกจ้างใช้เกณฑ์ความสามารถ  ร้อยละ 33.44 
เกณฑ์ประสบการณ์ ร้อยละ 20.90 ก าหนดอัตราค่าตอบแทนของสมาชิก/ลูกจ้าง ตาม
ความสามารถ ร้อยละ 30.48 ตามจ านวนงานที่ท า ร้อยละ 20.73 จัดให้มีการอบรม
สมาชิก/ลูกจ้าง ร้อยละ 58.53 มีการให้สวัสดิการสมาชิก/ลูกจ้าง ร้อยละ 52.03 ไม่มี
ภาวะความขัดแย้งในการท างาน ร้อยละ 71.14 มีการจูงให้สมาชิกหรือลูกจ้างท างาน 
ร้อยละ 62.20  
 ด้านการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านการลดรายจ่ายมาใช้ในการ
ด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านการลดรายจ่าย  การเพ่ิมรายได้  การประหยัด การ
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เรียนรู้  การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และด้านจิตใจ 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ลูกค้ามีประสบการณ์ การซื้อผลิตภัณฑ์ การ
แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร มากที่สุด ร้อยละ 48.91 รองลงมา พืช ร้อยละ 31.26 
และของช าร่วย /ของที่ระลึก ร้อยละ 24.45 ซื้อเพ่ือเป็นของฝาก ร้อยละ 50.77 ปัญหา
ที่พบเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของจังหวัดก าแพงเพชรส่วนใหญ่คือ สถานที่ตั้งไม่สะดวก 
ร้อยละ 39.33  ราคาผลิตภัณฑ์แพง ร้อยละ 33.12 ลูกค้ามีความพึงพอใจที่มีต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดก าแพงเพชรอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 48.00 
    ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในภาพรวม ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1  
 
ตารางที ่1  แสดงแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางการตลาดที ่
มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนจังหวดัก าแพงเพชร 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร   S.D. ความหมาย 

ด้านผลิตภณัฑ ์ 3.37 .70 ปานกลาง 
ด้านราคา 3.26 .76 ปานกลาง 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.16 .83 ปานกลาง 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.22 .78 ปานกลาง 

รวม 3.25 .72 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 1  พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดก าแพงเพชรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.25)  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกๆปัจจัยมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง 
คือ ผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.37) ด้านราคา  (ค่าเฉลี่ย = 3.26) ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
(ค่าเฉลี่ย = 3.16) และด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย = 3.22)   
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 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงค่าความร่วมกัน (Communality)  ของตัวแปรในปัจจัยทางการตลาด
รายข้อ 

ตัวแปรที ่ Communality ตัวแปรที ่ Communality 
c1 0.717 c16 0.719 
c2 0.683 c17 0.689 
c3 0.699 c18 0.588 
c4 0.420 c19 0.617 
c5 0.583 c20 0.698 
c6 0.600 c21 0.548 
c7 0.614 c22 0.685 
c8 0.660 c23 0.510 
c9 0.583 c24 0.461 
c10 0.721 c25 0.555 
c11 0.545 c26 0.824 
c12 0.439 c27 0.773 
c13 0.575 c28 0.794 
c14 0.399 c29 0.763 
c15 0.712   

 
 จากตารางที่ 2  แสดงค่าความร่วมกัน (Communality) พบว่า ค่าความ
ร่วมกัน ซึ่งเป็นผลรวมของสัมประสิทธิ์ขององค์ประกอบร่วมในแต่ละตัวแปรมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.399 ถึง 0.824 หรือเป็นสัดส่วนของตัวแปรที่มีค่าร่วมกันกับองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ซึ่งแปลว่าตัวแปรแต่ละตัววัดกลุ่มขององค์ประกอบร่วมกันจากร้อยละ 39 ถึง   
ร้อยละ 82   
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ตารางที่ 3   แสดงค่าไอเกน (Eigen value) ค่าร้อยละของความแปรปรวน 
(Percentage of Variance) และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Accumulative 
Percentage of Variance) 

Factor Eigen value Pct of Var Cum  Pct 
1 14.710 50.724 50.724 
2 1.961 6.763 57.487 
3 1.735 5.984 63.471 
4 1.114 3.842 67.313 

 
 จากตารางที่  3 แสดงค่าไอเกน (Eigen value) ค่าร้อยละของความ
แปรปรวน (Percentage of Variance) และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน 
(Accumulative Percentage of Variance)  ขององค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดที่มี
ผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร  พบว่า  เมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์ที่ว่าองค์ประกอบส าคัญนั้นต้องมีค่าไอเกนมากกว่าหรือเท่ากับ 1  และมีตัว
แปรที่บรรยายองค์ประกอบนั้น ๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป โดยแต่ละตัวแปรนั้นต้องมี
น้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่  0.3 ขึ้นไป (อุทุมพร  จามรมาน, 2532: 118) พบว่า  
องค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1  มีอยู่  4  ค่า คือมีค่าตั้งแต่ 1.114  ถึง 14.710  
แสดงว่า  ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร จัดเป็นองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบ เมื่อ
พิจารณาค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน จะพบว่า
องค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ สามารถอธิบายองค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ  67.31 
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ตารางที่ 4   แสดงองค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตัวแปร ข้อความ น้ าหนักองค์ประกอบ 

c20  มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ 0.771 
c19  มีเอกสารเผยแพร่ตัวสินค้าและสรรพคุณของสินค้า 0.712 
c22  มีการลดราคาสินค้า 0.669 
c25  จัดให้มีของแถม 0.639 
c21  การให้บริการของผู้ขาย 0.631 
c23  มีการแจกสินค้าให้ทดลอง 0.615 
c24  มีผู้แนะน าให้ซื้อ 0.497 

ค่าไอเกน 14.710 
ค่าสัดส่วนของความแปรปรวนร้อยละ 50.724 
  
 จากตารางที่ 4  องค์ประกอบที่ 1 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร
ส าคัญ 7 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.497 ถึง 0.771 มาจากปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาด  จึงเรียกองค์ประกอบนี้ว่า “องค์ประกอบด้านการส่งเสริม
การตลาด” องค์ประกอบนี้มีค่าไอเกนเท่ากับ  14.710  คิดเป็นร้อยละ 50.724  ของ
ความแปรปรวนทั้ งหมด แสดงถึงอ านาจของตัวแปรต่าง ๆ  ได้ร่วมกันก าหนด
องค์ประกอบที่ส าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ชุมชน จั งหวัดก าแพงเพชร เมื่ อเปรียบเทียบค่าไอเกนกับองค์ประกอบทั้ ง 4 
องค์ประกอบ องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับที่  1 
 
ตารางที่ 5  แสดงองค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และสถานที่
จ าหน่าย 

ตัวแปร ข้อความ น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

c8 สินค้าของจังหวัดก าแพงเพชรมีบรรจุภณัฑ์ที่โดดเด่น สวยงาม 0.721 
c3 สินค้าของจังหวัดก าแพงเพชรมีคณุภาพ 0.684 
c11 มีหลายระดับราคาให้เลือกซื้อ 0.643 
c18 สถานท่ีจอดรถมคีวามสะดวก 0.572 
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ตัวแปร ข้อความ น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

c7 สินค้าของจังหวัดก าแพงเพชรมีความแปลกใหม ่ 0.567 
c15 สถานท่ีจ าหน่ายมีความสะดวกในการเดินทางมาซื้อ 0.553 
c2 สินค้าของจังหวัดก าแพงเพชรมีรูปแบบท่ีหลากหลาย 0.523 
c4 สินค้าของจังหวัดก าแพงเพชรมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 0.504 
c12 มีป้ายบอกราคาสินค้าท่ีชัดเจน 0.474 
c13 ราคาต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับซือ้ท่ีอื่น 0.456 

ค่าไอเกน 1.961 
ค่าสัดส่วนของความแปรปรวนร้อยละ 6.763 

 จากตารางที ่5  องค์ประกอบที่ 2 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร
ส าคัญ 10 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่  0.456  ถึง 0.721 มาจากปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา และสถานที่จ าหน่าย  จึงเรียกองค์ประกอบนี้ว่า  “องค์ประกอบด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา และสถานที่จ าหน่าย” องค์ประกอบ  มีค่าไอเกนเท่ากับ  1.961 คิดเป็น
ร้อยละ  6.763 ของความแปรปรวนทั้งหมด  แสดงถึงอ านาจของตัวแปรต่าง ๆ ได้
ร่วมกันก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์
ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร เมื่อเปรียบเทียบค่าไอเกนกับองค์ประกอบทั้ง 4 
องค์ประกอบ  องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับที่  2 
 
ตารางที่  6  แสดงองค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวแปร ข้อความ น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

c28  ช่วยส่งเสริมธรุกิจของจังหวัดก าแพงเพชร 0.805 
c26  สนับสนุนภมูิปัญญาท้องถิ่น 0.791 
c27  สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ของจังหวัดก าแพงเพชร 0.777 
c29  สินค้าของจังหวัดก าแพงเพชรเปน็ของที่ระลึก 0.756 
c5  สินค้าของจังหวัดก าแพงเพชรมีความปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 0.410 

ค่าไอเกน 1.735 
ค่าสัดส่วนของความแปรปรวนร้อยละ 5.984 
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 จากตารางที่ 6  องค์ประกอบที่ 3 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร
ส าคัญ 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.410 ถึง 0.805 มาจากปัจจัยด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  จึงเรียกองค์ประกอบนี้ว่า “องค์ประกอบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
องค์ประกอบมีค่าไอเกนเท่ากับ  1.735 คิดเป็นร้อยละ  5.984 ของความแปรปรวน
ทั้งหมด แสดงถึงอ านาจของ ตัวแปรต่าง ๆ ได้ร่วมกันก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญของ
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร 
เมื่อเปรียบเทียบค่าไอเกนกับองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ  องค์ประกอบนี้มี
ความส าคัญเป็นอันดับที่  3 
 
ตารางที่ 7  แสดงองค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบด้านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์               

ตัวแปร ข้อความ น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

c16 การจัดวางสินค้าของสถานท่ีจ าหนา่ย 0.608 
c17 การตกแต่งรา้นจัดจ าหน่ายสินค้า 0.503 
c10 ราคาสินค้ามีความเหมาะสมกับคณุภาพ 0.487 
c6 สินค้าของจังหวัดก าแพงเพชรมีความทนทาน เก็บรักษาได้นาน 0.469 
c9 ช่ือเสียงของผู้ผลติ / แหล่งผลติ สนิค้าของจังหวัดก าแพงเพชร 0.451 
c14 สามารถต่อรองราคาได ้ 0.364 

ค่าไอเกน 1.114 
ค่าสัดส่วนของความแปรปรวนร้อยละ 3.842 
 
 จากตารางที่ 7 องค์ประกอบที่ 4 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร
ส าคัญ 6  ตัวแปร  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่  0.364  ถึง 0.608  มาจากปัจจัยด้าน
ด้านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการน าเสนอผลิตภัณฑ์  จึงเรียกองค์ประกอบ นี้ว่า   
“องค์ประกอบด้านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการน าเสนอผลิตภัณฑ์”  องค์ประกอบมี
ค่าไอเกนเท่ากับ 1.114 คิดเป็นร้อยละ  3.842ของความแปรปรวนทั้งหมด แสดงถึง
อ านาจของตัวแปรต่าง ๆ ได้ร่วมกันก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญของปัจจัยทาง
การตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร เมื่อ
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เปรียบเทียบค่าไอเกนกับองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ  องค์ประกอบนี้มีความส าคัญ
เป็นอันดับที่  4 
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร ได้องค์ประกอบที่ ส าคัญ 4 
องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชรได้ ร้อยละ  67.31  องค์ประกอบที่มี
ตัวแปรร่วมมากที่สุด คือ  องค์ประกอบด้านการส่งเสริมการตลาด  รองลงมา คือ 
องค์ประกอบด้านด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านสถานที่จ าหน่ายองค์ประกอบด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และด้านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการน าเสนอผลิตภัณฑ์ 
สรุปการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ด าเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การด าเนินงานทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านการตลาด การบริหาร
จัดการ การผลิต การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการน าเอาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการลดรายจ่ายมาใช้ในการด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2) ปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถอธิบายองค์ประกอบได้ ร้อยละ 67.31 
จัดกลุ่มองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบตามล าดับของค่าน้ าหนักขององค์ประกอบคือ 
2.1) การส่งเสริมการตลาด  2.2) ผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางจัดจ าหน่าย 2.3) ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 2.4) การจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการน าเสนอผลิตภัณฑ์ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. สภาพการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร 
ไม่มีการวางแผนด้านการตลาด ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นประจ าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภายใน
จังหวัด ช่องทางจ าหน่ายสินค้า/ให้บริการเป็นร้านค้าของตนเอง ส่วนใหญ่ไม่มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการ   มีการวางแผนด้านการบริหารจัดการในระดับปานกลาง 
โดยการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ใช้การแบ่งงานตามความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์  มีเป้าหมายในการด าเนินงาน คือ สามารถพ่ึงตนเองได้ มีรายได้
ช่วยเหลือครอบครัว ไม่มีการวางแผนด้านการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบใน
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จังหวัดทั้งหมด ใช้เกณฑ์คุณภาพในการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ มีการตรวจสอบควบคุม
คุณภาพสินค้าโดยตรวจสอบผลิตภัณฑ์  ทุกชิ้น มีวิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้
มาตรฐาน โดยน ากลับไปแก้ไขจนได้มาตรฐาน มีจ านวนสมาชิก หรือลูกจ้างต่ ากว่า 20 คน 
เป็นส่วนใหญ่ แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการด าเนินงานมาจากเจ้าของกิจการ  ลักษณะ
ของสัดส่วนของเงินทุนกับรายได้ ส่วนใหญ่มีเงินทุนและรายได้พอ ๆ กัน มีการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ มีจ านวนสมาชิก/ลูกจ้างมีความเพียงพอ ก าหนดอัตราค่าตอบแทนของ
สมาชิก/ลูกจ้างตามความสามารถ จัดให้มีการอบรมสมาชิก/ลูกจ้าง มีการให้สวัสดิการ
สมาชิก/ลูกจ้าง ไม่มีภาวะความขัดแย้งในการท างาน มีการจูงใจให้สมาชิกหรือลูกจ้าง
ท างาน น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านการลดรายจ่ายมาใช้ในการด าเนินงานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ด้านการลดรายจ่าย  การเพ่ิมรายได้  การประหยัด การเรียนรู้  การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้าน
จิตใจ ซึ่งการสภาพการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว ได้ประยุกต์ใช้
หลักการจัดการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่เสนอแนะโดย เสรี พงศ์พิศ (2547: 14) 
กล่าวว่า ตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่า Community  Enterprise คือ การประกอบการเพ่ือ
การจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการพ่ึงตนเอง  “ทุน” ไม่ได้หมายถึงแต่
เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทาง
สังคม (กฎเกณฑ์ทางสังคมที่ร้อยรัดผู้คนให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเดียวกัน เป็นพ่ีเป็นน้อง
ไว้ใจกัน)  รวมทั้ง กัญญามน  อินหว่าง (2554: 2) กล่าวไว้ว่า วิสาหกิจชุมชนจะต้องมีการ
ประกอบการ ที่มีภูมิปัญญาขององค์กรชุมชนหรือเครือข่ายขององค์กรชุมชน โดยที่มี
สมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งด้านการผลิต การค้า และการเงิน และ
ต้องการใช้ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรทุกขั้นตอนเพ่ือการเรียนรู้ของชุมชนให้เกิดดอก
ผลทั้งทางเศรษฐกิจและการจัดการวิสาหกิจชุมชนสังคมการจัดการผลผลิต ซึ่งมิได้มี
เป้าหมายเพียงเพ่ือการสร้างก าไรทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงก าไรทางสังคม 
ได้แก่ ความเข้มแข็งของชุมชนและความสงบสุขของสังคมด้วย รวมทั้งมีแนวปฏิบัติตาม
แนวทาง 7 ประการ คือ ใช้เทคโนโลยีเหมาะสม ราคาถูก ประหยัดอดออม ใช้ทรัพยากร
คุ้มค่า จ้างคนท างานเป็นหลักมากกว่าใช้เครื่องจักร ขนาดกิจการต้องไม่เกินก าลังของ
ผู้ประกอบการ ไม่โลภเกินไปจนควบคุมไม่ได้ ไม่เน้นก าไรในระยะสั้นเป็นหลัก ซื่อสัตย์ 
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สุจริต เที่ยงตรงในการประกอบการ ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการ
กระจายความเสี่ยง การมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนผลผลิตได้ ไม่ก่อหนี้
ก่อสินจนเกินความสามารถในการบริหารจัดการและใช้วัตถุดิบ รวมทั้งแรงงานในท้องถิ่น 
ตอบสนองตลาดในท้องถิ่น ภูมิภาคทั้งในและนอกประเทศ เพียงแต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดก าแพงเพชร ยังมีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่จ ากัด ยังไม่สามารถน าผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มฯ ไปยังตลาดที่หลากหลายในภูมิภาคต่างๆ ได้ 

2.  ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดก าแพงเพชรของลูกค้า พบว่า  ลูกค้ามีประสบการณ์ การซื้อผลิตภัณฑ์ การ
แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร พืช และของช าร่วย/ของที่ระลึก ซื้อเพ่ือเป็นของฝาก 
ปัญหาที่พบเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของจังหวัดก าแพงเพชรส่วนใหญ่คือ สถานที่ตั้งไม่
สะดวก ลูกค้ามีความพึงพอใจที่มีต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของจังหวัดก าแพงเพชรอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร (เกษตรจังหวัด
ก าแพงเพชร, 2556: 12) ที่ กล่ าวถึ ง สภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นกับวิสาหกิจชุมชน
ประกอบด้วย กลุ่มยังไม่เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้เท่าที่ควร ก าลังการผลิตสินค้ายังไม่
เพียงพอกับความสามารถในการผลิต ตลาดส าหรับการจ าหน่ายสินค้ามีช่องทางจ ากัด 
ขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการการตลาด การพัฒนาการผลิตให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาด สมาชิกภายในกลุ่มขาดความร่วมมืออย่างแท้จริง ขาดเครือข่าย
ความร่วมมือจากภายนอกกลุ่มวิสาหกิจ ทั้งนี้จากผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ทุกๆ ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดก าแพงเพชร ได้องค์ประกอบที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของปัจจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์  ร้อยละ 67.31 
องค์ประกอบที่มีความส าคัญมากที่สุด คือ  องค์ประกอบด้าน การส่งเสริมการตลาด 
รองลงมา คือ องค์ประกอบด้านด้านผลิตภัณฑ์  ราคา และช่องทางจัดจ าหน่าย
องค์ประกอบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ประกอบด้านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนต้องด าเนินการตามประเด็นที่
เสนอแนะของ สมจิตร ล้วนจ าเริญ (2556: 8-9) ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดตาม
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แนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของแนวคิดการ
จัดการการตลาดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดสรรทรัพยากรของธุรกิจความส าคัญของ
การทางการตลาดแบบเศรษฐกิจพอเพียงและการวางแผนการตลาดของธุรกิจแต่ละ
ธุรกิจ ดังนั้น ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ดังกล่าว จะท าให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชุนสามารถน าปัจจัยที่มีค่าน้ าหนักคะแนนที่
มากมาบริหารจัดการด้านการตลาดที่ต้องให้ความส าคัญตามล าดับ เช่น อันดับที่ 1 การ
ส่งเสริมการตลาด อันดับที่ 2 ผลิตภัณฑ์ อันดับที่ 3 ราคา และช่องทางจัดจ าหน่าย  
อันดับที่ 4 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการน าเสนอผลิตภัณฑ์ 

 
ข้อเสนอแนะ 
        1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้งาน 

     ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือผู้บริหารวิสาหกิจ
ชุมชน ควรพัฒนาการด าเนิน ธุรกิจของกลุ่มตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือท า
ให้สามารถปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมาใช้ใช้ประโยชน์ เนื่องจาก
ปัจจัยเหล่านี้สามารถอธิบายอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ ร้อยละ 67.31 โดย
องค์ประกอบที่อธิบายอิทธิพลของการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
อันดับที่ 1 คือ การส่งเสริมการตลาด ประกอบ ด้วย การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ  เอกสาร
เผยแพร่ตัวสินค้าและสรรพคุณของสินค้า การลดราคา จัดให้มีของแถม การให้บริการ
ของผู้ขาย การแจกสินค้าให้ทดลอง และมีผู้แนะน าให้ซื้อ  อันดับที่ 2 ด้านผลิตภัณฑ์ 
ราคา และสถานที่จ าหน่าย ประกอบด้วย สินค้าของจังหวัดก าแพงเพชรมีบรรจุภัณฑ์ที่
โดดเด่น สวยงาม  สินค้ามีคุณภาพ มีรูปแบบที่หลากหลาย มีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น มีหลายระดับราคาให้เลือกซื้อ  สถานที่จอดรถมีความสะดวก สถานที่
จ าหน่ายมีความสะดวกในการเดินทางมาซื้อ มีป้ายบอกราคาสินค้าที่ชัดเจน  ราคาต่ า
กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับซื้อที่อ่ืน อันดับที่ 3 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย ช่วย
ส่งเสริมธุรกิจของจังหวัดก าแพงเพชร สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบทอดวัฒนธรรม 
ประเพณี เป็นของที่ระลึก ของจังหวัดก าแพงเพชร และอันดับที่ 4 ด้านการจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์และการน าเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย การจัดวางสินค้า การตกแต่งร้านจัด
จ าหน่ายสินค้า ชื่อเสียงของผู้ผลิต/แหล่งผลิตสินค้าของจังหวัดก าแพงเพชร 
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           2.  ข้อเสนอส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรน าผลการวิจัยนี้ไปสู่การศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการ

วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ให้ทุนสนับสนุน การท างานวิจัย
ฉบับนี้ รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการที่ให้
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ 
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