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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค์ (1)  เพื่อศึกษาสภาพการพึ่ งพาตนเองและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ 
การพึ่งพาตนเองของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง (2) เพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบ
ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน และกลยุทธ์ตลาดเชิงพนัธมิตร องคป์ระกอบใดส่งผลต่อการพึ่งพาตนเอง
อย่างย ัง่ยืนมากน้อยกว่ากัน และ (3) เพื่อคน้หาแบบจ าลองกลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรเพื่อการพึ่ งพา
ตนเองอย่างย ัง่ยืนของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลุ่มตวัอยา่ง 
คือ ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในเขตอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จ านวน 500 
คน เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา วิเคราะห์องค์ประกอบและ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีศึกษาดว้ยโปรแกรม AMOS และแบบสัมภาษณ์ วเิคราะห์ดว้ยเน้ือหา 
 ผลการวิจยั พบว่า (1) สภาพการพึ่ งพาตนเองและปัจจยัท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการพึ่ งพาตนเอง 
ของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนในเขตอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่สามารถด าเนินการดว้ยตนเอง
อย่างอิสระมัน่คงสมบูรณ์ทางด้านจิตใจ ดา้นแบบแผนการผลิต ด้านความสมดุลของธรรมชาติแวดลอ้ม 
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและวฒันธรรม  โดยพบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการพึ่งพาตนเองประกอบดว้ย 
ปัจจยัทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจยัทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจ ปัจจยัภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ ปัจจยั
ระบบการจดัการ ปัจจยัการสนบัสนุนจากภายนอกองคก์ร และเง่ือนไขปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการพึ่งพาตนเอง   (2) 
ผลการวิเคราะห์หาองค์ประกอบผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน และกลยุทธ์ตลาดเชิงพนัธมิตร พบว่า 
องค์ประกอบกลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรส่งผลต่อการพึ่ งพาตนเองอย่างย ัง่ยืนท่ีระดับ .42 มากกว่า
องคป์ระกอบผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีส่งผลต่อการพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนืท่ีระดบั .24  และ (3) ผล
การคน้หาแบบจ าลองกลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรเพื่อการพึ่ งพาตนเองอย่างย ัง่ยืนของผูป้ระกอบการ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน พบวา่ โมเดลการวดัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์ Chi-square = 23.579, Chi-
square/df = 1.474, df = 16, p = .099, GFI = .992, CFI = .998, RMR = .010, RMSEA = .031, NFI = .994 
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Abstract 

 
This study aims to 1) study self-reliance conditions and its related factors of 

entrepreneurial community products in Muang district 2) analyze impacts to self-reliance 
sustainability between elements of entrepreneurial community products and strategic marketing 
alliance and 3) look for model of strategic marketing alliance for self-reliance, sustainable for 
entrepreneurial community products in Muang district Mae Hong Son province. The population of 
this study includes 500 registered community product enterprises in Muang district Mae Hong Son 
province. Research instruments are descriptive statistics, Chi-square analysis through AMOS, and 
content analysis from the interview. 

The results reveal that 1) community product enterprises in Muang district Mae Hong Son 
province can manually operate their businesses successfully in the aspects of mentality, production 
pattern, environmental balance, economy, society, and culture. The factors related to self-reliance 
are natural resources, social and economic capital, local wisdoms, management system, external 
support, and personal conditions 2) the characteristics of strategic marketing alliance affect the 
sustainable self-reliance at .42 which is higher than the characteristics of community product 
enterprises at .24 and 3) the results for model of strategic marketing alliance for self-reliance, 
sustainable for entrepreneurial community products indicate the followings figures; Chi-square = 
23.579, Chi-square/df = 1.474, df = 16, p = .099, GFI = .992, CFI = .998, RMR = .010, RMSEA = .031, NFI 
= .994 

 




