
 
บทที ่ 1 

 

บทน ำ 
 
 

1.1 ควำมส ำคญัและทีม่ำของปัญหำของกำรวจิยั 
ปัจจุบนักระแสโลกาภิวฒัน์ไดแ้ผ่ขยายครอบคลุมไปทัว่โลก ไม่เวน้แมแ้ต่ชุมชนต่าง ๆ  

ซ่ึงแต่ก่อนเคยมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเรียบง่าย การผลิตหรือการประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ ข้ึนมาก็เพียง

เพื่อใชใ้นการบริโภคภายในครัวเรือน หรือภายในชุมชนเท่านั้น แต่ดว้ยกระแสดงักล่าวไดท้  าให ้

วิถีในการด าเนินชีวิตของชุมชนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก ประกอบกบัค่าครองชีพและค่าใชจ่้ายเพื่อ

การอุปโภคและบริโภคสูงมากข้ึนทุกขณะ ท าให้ รูปแบบในการผลิตสินค้าของครัวเรือน

เปล่ียนแปลงไป จากการผลิตเพียงเพื่อการบริโภคเฉพาะภายในครัวเรือนกลายเป็นการรวมกลุ่มกนั

ผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตท่ีสูงมากข้ึน จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กับกลุ่มผูซ้ื้อในชุมชน

กลายเป็นพยายามแสวงหาผูซ้ื้อจากแหล่งอ่ืน ๆ มากข้ึน จนก่อให้เกิดปัญหาดา้นผลผลิตท่ีมากเกิน

ความตอ้งการตามมา อีกทั้งการเกิดข้ึนของจ านวนคู่แข่งในตลาดท่ีนบัวนัจะทวีจ  านวนมากข้ึน ท าให้

ธุรกิจหรือผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนใดท่ีมีศกัยภาพในดา้นการตลาด การแข่งขนั และดา้นการ

บริหารจดัการท่ีดีกว่าเท่านั้น จึงจะสามารถน าพากลุ่มหรือองคก์รให้มีความเจริญเติบโตและอยูร่อด

ไดอ้ยา่งยงัยนืต่อไป (ม่ิงขวญั แดงสุวรรณ, 2544) ดงันั้นธุรกิจหรือผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนจึง

ควรให้ความส าคญักบัเคร่ืองมือในการดึงดูดลูกคา้ให้สนใจผลิตภณัฑแ์ละบริการของตนเองให้มาก

ข้ึนไปพร้อมกบัการพฒันาคุณภาพและการบริการของธุรกิจเพื่อเอาชนะคู่แข่งขนัได ้(มหาวิทยาลยั

สุโขทยัธรรมมาธิราช, 2553)  

จะเห็นได้ว่าปัจจุบนัผูป้ระกอบการภายในประเทศมีอยู่หลายระดับ ทั้ งท่ีเป็นผูป้ระกอบการ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม ร่วมถึงผูผ้ลิตในชุมชน ผูป้ระกอบการบางรายสามารถผลิต
สินคา้เพื่อส่งออกได ้แต่ยงัมีผูป้ระกอบการจ านวนมากท่ีเป็นผูป้ระกอบการขนาดยอ่มและผูผ้ลิตใน
ชุมชนท่ีตอ้งการการพฒันาและการสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสม สามารถด าเนินธุรกิจให้
พึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งมัน่คงในระยะยาว  
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การใช้กลยุทธ์พนัธมิตรทางการตลาด หมายถึงการร่วมมือกันระหว่างกิจการกับกิจการอ่ืน 
เช่น คู่แข่ง ผูข้ายวตัถุดิบ ลูกคา้ ผูจ้ดัจ  าหน่าย หรือธุรกิจอ่ืน ๆ (Phatak, 1996, p. 286) ดงันั้น พนัธมิตร
ทางการตลาดจึงเป็นกลยุทธ์หลกัและส าคญัท่ีผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนควรน ามาใชใ้นการบริหาร
ด าเนินการธุรกิจในยุคปัจจุบนัเพื่อสร้างศกัยภาพการแข่งขนั และเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
ส่งผลใหธุ้รกิจเจริญเติบโตอยูร่อดไดอ้ยา่งมัน่คงและพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืสืบไป 

ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน เป็นหน่ึงในธุรกิจชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันา
และส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจในชุมชน นบัว่าเป็นผูมี้บทบาทส าคญัยิ่งท่ีจะท าให้การด าเนินงานเกิด
การพึ่ งพาตนเองได้ในระยะยาวส่งผลให้เกิดความยัง่ยืนได้ในท่ีสุด จากปัญหาและความส าคญั
ดงักล่าวขา้งตน้น้ีผูว้ิจยัจึงมีความในใจท าวิจยัศึกษากลยทุธ์ทางการตลาดเชิงพนัธมิตรเพื่อการพึ่งพา
ตนเองอย่างยงัยืนของผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จังหวดั
แม่ฮ่องสอน 
 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 
   
 วตัถุประสงคข์องงานวิจยัคร้ังน้ีมี 3 ขอ้ ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาสภาพการพึ่งพาตนเองและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการพึ่งพาตนเองของ
ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนในเขตอ าเภอเมือง  

2. เพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลยุทธ์ตลาดเชิง
พนัธมิตร องคป์ระกอบใดส่งผลต่อการพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนืมากนอ้ยกวา่กนั 

3. เพื่อคน้หาแบบจ าลองกลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างย ัง่ยืน
ของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
 

1.3 สมมติฐำนกำรวจิยั    
 
 การวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สมมติฐาน ดงัน้ี  

H1 :  กลยทุธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรมีอิทธิพลต่อผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน 
H2 :  กลยทุธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรมีอิทธิพลต่อการพึงพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 
H3 :  ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนมีอิทธิพลต่อการพึงพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 
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1.4 ขอบเขตของกำรวจิยั 
 

 การวิจยัน้ี มีขอบเขต 4 ดา้น ดงัน้ี 
1. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

ศึกษาสภาพการพึ่ งพาตนเองและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการพึงพาตนเองของ
ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง ทฤษฎีการพึ่งพา แนวคิดการพึ่งตนเอง แนวคิด
ทางการตลาด กลยทุธ์การตลาด แนวคิดพนัธมิตรทางการตลาด  แนวคิดผู ้ประกอบการ และแนวคิด
ผลิตภณัฑ์ชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางออ้มของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
พนัธมิตรทางการตลาด ผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีส่งผลต่อการพึ่ งพาตนเองอย่างย ัง่ยืน 
ตลอดจนคน้หาแบบจ าลองกลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรเพื่อการพึ่ งพาตนเองอย่างย ัง่ยืนของ
ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

2. ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
อ าเภอเมือง  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 7 ต  าบล ไดแ้ก่ ต าบลจองค า ต าบลห้วยโป่ง  

ต าบลผาบ่อง ต าบลปางหมู ต าบลหมอกจ าแป่ ต าบลหว้ยผา และต าบลหว้ยปูลิง 
3. ขอบเขตด้ำนเวลำ 

การวิจยัน้ีใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศทั้งส้ิน 1 ปี 5 เดือน 13 วนั เร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง วนัท่ี 30 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2561   

4. ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีลงทะเบียนวิสาหกิจ

ชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 140 แห่ง และ
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นบริหารธุรกิจ  ดา้นการตลาด และผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน 
จ านวน 21 คน     

 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 กลยุทธ์กำรตลำด หมายถึง แบบแผนพื้นฐานหรือแนวทางท่ีถูกก าหนดข้ึนส าหรับสร้าง
ผลิตภณัฑ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและตลาดเป้าหมาย โดยผูป้ระกอบการ
จดัสรรทรัพยากรในชุมชนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อผลผลิตของตน 
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 พันธมิตร หมายถึง  การร่วมมือกันของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน อาทิ ลูกคา้ ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ ผูแ้ข่งขนัธุรกิจประเภท
เดียวกนั สถาบนัการเงิน และหน่วยงานภาครัฐในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
 ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีลงทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่ีอนุมติัการจดทะเบียน และอยูใ่นฐานระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร  
 กำรพึ่งพำตนเอง หมายถึง ความสามารถในการด ารงตนอยูไ่ดอ้ยา่งอิสระ มัน่คง สมบูรณ์ 
ซ่ึงการพึ่งพาตนเองนั้นจะมีทั้งในระดบับุคคลและชุมชน ซ่ึงการพึ่งพาตนเองสามารถผนัเปล่ียนไป
ตามเวลาได ้เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมสอดคลอ้งและสมดุล  
 ควำมยั่งยืน หมายถึง ความคงทนของระบบและกระบวนการ หลกัการการจดัความยัง่ยืน 
คือ การพฒันาอย่างย ัง่ยืน ท่ีเช่ือมสัมพันธ์กันระหว่าง นิเวศวิทยา เศรษฐศาสตร์ การเมือง และ
วฒันธรรมในชุมชน 
    
 

1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

การวิจยัในคร้ังน้ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ดงัต่อไปน้ี   
1. ด้ำนวชิำกำร 

1.1.  มีการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบรายงานการวิจยั วารสารวิชาการ 
1.2.  มีการบนัทึกเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. ประโยชน์ด้ำนนโยบำย  
2.1. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีมีการส่งเสริมเร่ืองวิสาหกิจชุมชน 
2.2. ตอบสนองกลยุทธ์จงัหวดัดา้นการส่งเสริมและยกระดบัวิสาหกิจชุมชน ให้ได้

มาตรฐานไปสู่สากล 
3. ด้ำนเศรษฐกจิ/พำณชิย์ 

3.1. ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้  าเนินธุรกิจ 
3.2. คนในชุมชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน เกิดการพึ่งตนเองไดม้ากข้ึน 
3.3. ระบบเศรษฐกิจในชุมชนมีความเขม้แขง็ 
3.4. ขยายตลาดผลิตภณัฑไ์ดม้ากข้ึน 
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4. ด้ำนสังคมและชุมชน 
4.1. ชุมชนมีหลกัแนวคิด การตลาดน าการผลิต และเลือกใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดเชิง

พนัธมิตรกบัลูกคา้ คู่แข่งขนั ผูจ้ดัจ  าหน่ายวตัถุดิบ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
4.2. ผูป้ระกอบการผลิตผลิตภณัฑมี์เอกลกัษณะเฉพาะทอ้งถ่ิน สร้างความโดดเด่นไม่

ซ ้าแบบใคร 
4.3. เป็นขอ้มูลต่อการตดัสินใจเชิงนโยบาลของจงัหวดั ถึงความเหมาะสมสอดคลอ้ง

ในการพฒันาพื้นท่ีใหเ้ป็นเขตเศรษฐกิจ 
4.4. ชุมชนเป็นตน้แบบแห่งการเรียนรู้ 

  
 




