บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำของกำรวิจยั
ปั จจุบนั กระแสโลกาภิ วฒั น์ได้แผ่ขยายครอบคลุมไปทัว่ โลก ไม่เว้นแม้แต่ชุมชนต่าง ๆ
ซึ่ งแต่ก่อนเคยมีรูปแบบการดาเนิ นชีวิตที่เรี ยบง่าย การผลิตหรื อการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาก็เพียง
เพื่อใช้ในการบริ โภคภายในครัวเรื อน หรื อภายในชุ มชนเท่านั้น แต่ดว้ ยกระแสดังกล่าวได้ทาให้
วิถีในการดาเนินชีวิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ประกอบกับค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเพื่อ
การอุ ป โภคและบริ โภคสู ง มากขึ้ นทุ ก ขณะ ท าให้ รู ป แบบในการผลิ ต สิ นค้า ของครั ว เรื อน
เปลี่ยนแปลงไป จากการผลิตเพียงเพื่อ การบริ โภคเฉพาะภายในครัวเรื อนกลายเป็ นการรวมกลุ่มกัน
ผลิ ตเพื่อให้ได้ปริ มาณผลผลิ ตที่ สูงมากขึ้น จากการจาหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ให้กับกลุ่มผูซ้ ้ื อในชุ มชน
กลายเป็ นพยายามแสวงหาผูซ้ ้ื อจากแหล่งอื่น ๆ มากขึ้น จนก่อให้เกิดปั ญหาด้านผลผลิตที่มากเกิน
ความต้องการตามมา อีกทั้งการเกิดขึ้นของจานวนคู่แข่งในตลาดที่นบั วันจะทวีจานวนมากขึ้น ทาให้
ธุรกิจหรื อผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนใดที่มีศกั ยภาพในด้านการตลาด การแข่งขัน และด้านการ
บริ หารจัดการที่ดีกว่าเท่านั้น จึงจะสามารถนาพากลุ่มหรื อองค์กรให้มีความเจริ ญเติบโตและอยูร่ อด
ได้อย่างยังยืนต่อไป (มิ่งขวัญ แดงสุ วรรณ, 2544) ดังนั้นธุรกิจหรื อผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจึง
ควรให้ความสาคัญกับเครื่ องมือในการดึงดูดลูกค้าให้สนใจผลิตภัณฑ์และบริ การของตนเองให้มาก
ขึ้นไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพและการบริ การของธุ รกิจเพื่อเอาชนะคู่แข่งขันได้ (มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมมาธิราช, 2553)
จะเห็ นได้ว่าปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการภายในประเทศมี อยู่หลายระดับ ทั้งที่ เป็ นผูป้ ระกอบการ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม ร่ วมถึงผูผ้ ลิตในชุมชน ผูป้ ระกอบการบางรายสามารถผลิต
สิ นค้าเพื่อส่ งออกได้ แต่ยงั มีผปู ้ ระกอบการจานวนมากที่เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดย่อมและผูผ้ ลิตใน
ชุมชนที่ตอ้ งการการพัฒนาและการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม สามารถดาเนิ นธุรกิจให้
พึ่งพาตนเองได้อย่างมัน่ คงในระยะยาว
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การใช้กลยุทธ์พ นั ธมิ ตรทางการตลาด หมายถึ งการร่ วมมื อกันระหว่างกิ จการกับกิ จการอื่ น
เช่ น คู่แข่ง ผูข้ ายวัตถุดิบ ลูกค้า ผูจ้ ดั จาหน่ าย หรื อธุ รกิ จอื่น ๆ (Phatak, 1996, p. 286) ดังนั้น พันธมิตร
ทางการตลาดจึงเป็ นกลยุทธ์หลักและสาคัญที่ผปู ้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนควรนามาใช้ในการบริ หาร
ดาเนิ นการธุ รกิจในยุคปั จจุบนั เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน และเพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
ส่ งผลให้ธุรกิจเจริ ญเติบโตอยูร่ อดได้อย่างมัน่ คงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืนสื บไป
ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็ นหนึ่ งในธุ รกิจชุมชนที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
และส่ งเสริ มให้เกิดเศรษฐกิจในชุมชน นับว่าเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญยิ่งที่จะทาให้การดาเนิ นงานเกิด
การพึ่ งพาตนเองได้ในระยะยาวส่ งผลให้เกิ ด ความยัง่ ยืน ได้ในที่ สุ ด จากปั ญ หาและความส าคัญ
ดังกล่าวข้างต้นนี้ ผวู ้ ิจยั จึงมีความในใจทาวิจยั ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดเชิงพันธมิตรเพื่อการพึ่งพา
ตนเองอย่างยังยืน ของผูป้ ระกอบการผลิ ตภัณ ฑ์ชุ ม ชนในเขตตาบลปางหมู อ าเภอเมื อ ง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจยั
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ครั้งนี้มี 3 ข้อ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพการพึ่งพาตนเองและปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพึ่งพาตนเองของ
ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอาเภอเมือง
2. เพื่ อวิ เคราะห์ หาองค์ประกอบผูป้ ระกอบการผลิ ตภัณ ฑ์ชุ ม ชน และกลยุท ธ์ตลาดเชิ ง
พันธมิตร องค์ประกอบใดส่ งผลต่อการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืนมากน้อยกว่ากัน
3. เพื่อค้นหาแบบจาลองกลยุทธ์การตลาดเชิ งพันธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน
ของผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1.3 สมมติฐำนกำรวิจยั
การวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ข้อสมมติฐาน ดังนี้
H1 : กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรมีอิทธิพลต่อผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
H2 : กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรมีอิทธิพลต่อการพึงพาตนเองอย่างยัง่ ยืน
H3 : ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีอิทธิพลต่อการพึงพาตนเองอย่างยัง่ ยืน
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1.4 ขอบเขตของกำรวิจยั
การวิจยั นี้ มีขอบเขต 4 ด้าน ดังนี้
1. ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
ศึ ก ษาสภาพการพึ่ งพาตนเองและปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การพึ งพาตนเองของ
ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอาเภอเมือง ทฤษฎีการพึ่งพา แนวคิดการพึ่งตนเอง แนวคิด
ทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด แนวคิดพันธมิตรทางการตลาด แนวคิดผู ้ประกอบการ และแนวคิด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์อิทธิ พลทางตรงและทางอ้อมของปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด
พัน ธมิ ต รทางการตลาด ผูป้ ระกอบการผลิ ตภัณ ฑ์ชุ ม ชนที่ ส่ งผลต่ อ การพึ่ งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน
ตลอดจนค้น หาแบบจ าลองกลยุท ธ์ ก ารตลาดเชิ งพัน ธมิ ต รเพื่ อ การพึ่ งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน ของ
ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน 7 ตาบล ได้แก่ ตาบลจองคา ตาบลห้วยโป่ ง
ตาบลผาบ่อง ตาบลปางหมู ตาบลหมอกจาแป่ ตาบลห้วยผา และตาบลห้วยปูลิง
3. ขอบเขตด้ ำนเวลำ
การวิจยั นี้ ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทั้งสิ้ น 1 ปี 5 เดือน 13 วัน เริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
4. ขอบเขตด้ ำนประชำกร
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ลงทะเบียนวิสาหกิจ
ชุ มชนและเครื อข่ายวิสาหกิ จชุ มชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน 140 แห่ ง และ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านบริ หารธุรกิจ ด้านการตลาด และผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
จานวน 21 คน

1.5 นิยำมศัพท์ เฉพำะ
กลยุทธ์ กำรตลำด หมายถึ ง แบบแผนพื้ นฐานหรื อแนวทางที่ ถูกกาหนดขึ้นสาหรั บสร้ าง
ผลิ ตภัณฑ์ เพื่ อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายและตลาดเป้ าหมาย โดยผูป้ ระกอบการ
จัดสรรทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผลผลิตของตน
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พัน ธมิต ร หมายถึ ง การร่ วมมื อกัน ของผูม้ ี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับ ผูป้ ระกอบการผลิ ตภัณ ฑ์
ชุมชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ ลูกค้า ผูจ้ าหน่ ายวัตถุดิบ ผูแ้ ข่งขันธุ รกิจประเภท
เดียวกัน สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ ชุมชน หมายถึง ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ ลงทะเบี ยน
วิสาหกิจชุมชนและเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนที่อนุมตั ิการจดทะเบียน และอยูใ่ นฐานระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชน กองส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน กรมส่ งเสริ มการเกษตร
กำรพึ่งพำตนเอง หมายถึง ความสามารถในการดารงตนอยูไ่ ด้อย่างอิสระ มัน่ คง สมบูรณ์
ซึ่ งการพึ่งพาตนเองนั้นจะมีท้ งั ในระดับบุคคลและชุมชน ซึ่ งการพึ่งพาตนเองสามารถผันเปลี่ยนไป
ตามเวลาได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องและสมดุล
ควำมยั่งยืน หมายถึง ความคงทนของระบบและกระบวนการ หลักการการจัดความยัง่ ยืน
คื อ การพัฒ นาอย่างยัง่ ยืน ที่ เชื่ อมสัม พัน ธ์กัน ระหว่าง นิ เวศวิท ยา เศรษฐศาสตร์ การเมื อ ง และ
วัฒนธรรมในชุมชน

1.6 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
การวิจยั ในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
1. ด้ ำนวิชำกำร
1.1. มีการเผยแพร่ ความรู ้ในรู ปแบบรายงานการวิจยั วารสารวิชาการ
1.2. มีการบันทึกเก็บไว้ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2. ประโยชน์ ด้ำนนโยบำย
2.1. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มีการส่ งเสริ มเรื่ องวิสาหกิจชุมชน
2.2. ตอบสนองกลยุทธ์จงั หวัดด้านการส่ งเสริ มและยกระดับวิสาหกิ จชุ มชน ให้ได้
มาตรฐานไปสู่สากล
3. ด้ ำนเศรษฐกิจ/พำณิชย์
3.1. ชุมชนเป็ นเจ้าของและผูด้ าเนินธุรกิจ
3.2. คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการพึ่งตนเองได้มากขึ้น
3.3. ระบบเศรษฐกิจในชุมชนมีความเข้มแข็ง
3.4. ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น
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4. ด้ ำนสั งคมและชุ มชน
4.1. ชุมชนมีหลักแนวคิด การตลาดนาการผลิต และเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิง
พันธมิตรกับลูกค้า คู่แข่งขัน ผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดิบ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
4.2. ผูป้ ระกอบการผลิตผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณะเฉพาะท้องถิ่น สร้างความโดดเด่นไม่
ซ้ าแบบใคร
4.3. เป็ นข้อมูลต่อการตัดสิ นใจเชิงนโยบาลของจังหวัด ถึงความเหมาะสมสอดคล้อง
ในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็ นเขตเศรษฐกิจ
4.4. ชุมชนเป็ นต้นแบบแห่งการเรี ยนรู ้

