บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี และผลกำรวิจยั ที่ได้มำจำกกำรค้นคว้ำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
โดยมีหวั ข้อในกำรนำเสนอ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
2.1 แนวคิดผูป้ ระกอบกำร
2.2 ทฤษฎีทำงกำรตลำด
2.3 ทฤษฎีกำรพึ่งพำ
2.4 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจยั มีดงั นี้
2.4.1 กลยุทธ์กำรตลำดเชิงพันธมิตร
2.4.2 ผูป้ ระกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.4.3 กำรพึ่งพำตนเองอย่ำงยัง่ ยืน
2.6 งำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.7 กรอบกำรวิจยั
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2.1 แนวคิดผู้ประกอบการ
กำรนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับผูป้ ระกอบกำรนี้ จะได้นำเสนอถึงประเด็นต่ำง ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับ
ผูป้ ระกอบกำร ได้แก่ ควำมหมำยของผูป้ ระกอบกำร และลักษณะของผูป้ ระกอบกำร ดังรำยละเอียด
ต่อไปนี้
ความหมายของผู้ประกอบการ
ผูป้ ระกอบกำร (Entrepreneur) มีควำมหมำยตำมทัศนะของนักวิชำกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ในด้ำนกำรบริ หำรธุรกิจ ดังนี้
นักวิชำกำรชำวต่ำงประเทศ อำทิ Longenecker, Moore, Petty and Palich (2006, p. 6) ได้ให้
ควำมหมำยของผูป้ ระกอบกำร คือ บุคคลผูซ้ ่ ึ งค้นพบควำมต้องกำรทำงกำรตลำดและเริ่ มเข้ำไป
ดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรในด้ำนต่ำง ๆ เช่น รำยได้ ควำมมัง่ คง ควำมท้ำทำยและ
กำรได้รั บ กำรยอมรั บ จำกสัง คม โดยมี ก ำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งบนพื้น ฐำนของกำรเปลี่ ย นแปลง
ทำงด้ำนนวัตกรรมและควำมก้ำวหน้ำของวิถีชีวิตทำงด้ำนเศรษฐกิ จ แนวคิดของ Meyer (2004,
p. 267) กล่ ำวว่ำ ผูป้ ระกอบกำรเสมื อนหนึ่ งเป็ นบุ คคลที่ บูรณำกำรสรรพก ำลังทั้งหลำยทั้ง ปวง
เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งปรำกฏกำรณ์ ท ำงเศรษฐกิ จ ให้มี ก ำรเติ บ โต โดยมี ก ำรพัฒ นำองค์ค วำมรู ้ ใ หม่ ๆ
ด้วยกำรผสมผสำนศักยภำพที่มีอยูข่ องตนเองมำเชื่อมต่อกับควำมรู ้เดิมจำกประสบกำรณ์ ตลอดจน
กำรเรี ยนรู ้ จำกพันธมิ ตรในท้องถิ่ นเพื่อให้ธุรกิ จประสบควำมสำเร็ จ จนท้ำยที่ สุดกลำยเป็ นผูน้ ำ
ทำงกำรตลำดขนำดใหญ่ในทุกวันนี้ (Frederick, Kuratko and Hodgetts, 2006, p. 4)
นอกจำกนี้ แนวคิ ด ของ Zimmerer and Scarborough (2000, p. 4) ยั ง เห็ น พ้ อ งว่ ำ
ผูป้ ระกอบกำร คือ ผูท้ ี่บริ หำรควำมเสี่ ยงในระบบธุรกิจเอกชนและเป็ นบุคคลที่เสำะแสวงหำโอกำส
ในด้ำนควำมสำมำรถในกำรทำกำไรและมี ควำมจำเป็ นในกำรปฏิ บตั ิ กำรภำยใต้ควำมเสี่ ยงของ
กำรดำเนินงำน รวมถึงกำรยอมรับจำกสังคมและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกำรใช้สติปัญญำ ควำมมำนะ
พยำยำมของบุคคลตลอดจนกำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ เพื่อควำมท้ำทำยในกำรประกอบธุ รกิจ โดยมี
ควำมมุ่ งหมำย คื อ กำรเติ บโตของธุ รกิ จ อี ก ทั้งแนวคิ ด ของ Moorman and Holloran (2006, p. 5)
ได้กล่ำวว่ำผูป้ ระกอบกำร คือ ผูซ้ ่ ึงมีวิสัยทัศน์และแรงบันดำลใจที่จะดำเนินธุรกิจให้ไปถึงเป้ ำหมำย
ที่หลำกหลำย ภำยใต้กำรคำดกำรณ์ที่อยู่ภำยในชี วิตจิตใจ ส่ วนแนวคิดของ Wickham (2006. p. 5)
ได้สรุ ปว่ำผูป้ ระกอบกำรเป็ นบุคคลผูซ้ ่ ึงมีกำรดำเนินชีวิตภำยใต้ภำระหน้ำที่ทำงสังคม
สำหรับพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2525 (รำชบัณฑิตยสถำน, 2530, หน้ำ
217) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ ผูป้ ระกอบกำรคือ ผูจ้ ดั ตั้งธุรกิจทำงเศรษฐกิจโดยมีลกั ษณะพิเศษว่ำบุคคล
ดังกล่ำวนี้ จะทำหน้ำที่เป็ นทั้งผูก้ ่อตั้ง เป็ นเจ้ำของธุรกิจ เป็ นผูบ้ ริ หำร รวมถึงกำรรับภำระในด้ำนกำรเสี่ ยง
ต่ำง ๆ ของธุ รกิจพร้อมกันด้วย ส่ วนนักวิชำกำรชำวไทย เช่น กตัญญู หิ รัญญสมบูรณ์ (2544, หน้ำ
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10) ได้กล่ำวว่ำ ผูป้ ระกอบกำร คือ ผูเ้ ริ่ มทำธุรกิจด้วยควำมกล้ำเสี่ ยงและมุ่งมัน่ อุตสำหะสู่ควำมสำเร็จ
โดยเริ่ มต้นก่อตั้งธุ รกิจขึ้นมำเพื่อเสำะแสวงหำโอกำสในกำรดำเนิ นธุ รกิจและมีควำมพยำยำมอย่ำง
เต็มที่เพื่อก้ำวไปสู่ ควำมสำเร็ จในธุ รกิ จของตนเองโดยที่ลกั ษณะส่ วนตัวของผูป้ ระกอบกำรจะมี
อิทธิ พลมำกที่สุดต่อกำรดำเนิ นกำรธุ รกิ จในทุกขั้นตอน (Frederick, Kuratko and Hodgetts, 2006,
p. 8) ส่ วนแนวคิดของบุญฑวรรณ วิงวอน (2556, หน้ำ 201) กล่ำวว่ำ ผูป้ ระกอบกำร คือ บุคคลที่มี
แรงบัลดำลใจในกำรเสำะแสวงหำโอกำสและประยุกต์ใช้ควำมคิดสร้ ำงสรรค์ เพื่อสร้ ำงควำมแตกต่ำง
ในกำรดำเนินงำน ทำงธุรกิจ โดยมีควำมตั้งใจมุ่งมัน่ ที่จะทำกำรก่อตั้งธุรกิจและสำมำรถดำเนินธุรกิจ
ได้อย่ำงต่อเนื่ อง และมีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในธุ รกิจที่ได้จดั ตั้งขึ้นมำ อีกทั้งมีกำรบูรณำกำรองค์
ควำมรู ้ที่เป็ นปัจจุบนั และมีกำรเรี ยนรู ้อย่ำงต่อเนื่อง
ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่ำ ผูป้ ระกอบกำร คือ ผูค้ ิดค้นและสร้ำงสรรค์ธุรกิจต่ำง ๆ ด้วยควำมเชื่อมัน่
ถึงควำมสำเร็ จในธุ รกิ จนั้น ๆ ว่ำจะสำมำรถยืนหยัดสร้ ำงควำมเจริ ญรุ่ งเรื องได้โดยกำรแสวงหำ
โอกำสผสำนกับกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนกระบวนกำร กำรวำงแผน กำรปฏิบตั ิ
ใหม่ ๆ มำปรับใช้กบั ธุ รกิจต่ำง ๆ ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบกำรจะต้องเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ มีควำมรับผิดชอบ
มีควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์ และสำมำรถนำพำธุรกิจให้เจริ ญก้ำวหน้ำได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
ลักษณะของผู้ประกอบการ
โดยพื้นฐำนทัว่ ไปผูป้ ระกอบกำรจะมีคุณสมบัติหรื อลักษณะที่เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งกำรจะประสบ
ควำมส ำเร็ จ สู ง ยอมรั บ ควำมเสี่ ย งในระดับ ปำนกลำง มี ค วำมสำมำรถในกำรสร้ ำ งสรรค์แ ละ
มีควำมเชื่อมัน่ ตนเอง เป็ นต้น แต่มิได้หมำยควำมว่ำผูป้ ระกอบกำรเป็ นจำนวนมำก ที่มีคุณลักษณะ
ไม่เหมำะสม ก็ยงั คงประสบควำมสำเร็ จในธุรกิจได้เช่นกันและยังมีให้พบเห็นอยูบ่ ่อย ๆ เหมือนกัน
ปั จจุบนั กำรก้ำวสู่ กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรเป็ นกลุ่มอำชี พที่ได้รับควำมเชื่ อถือในด้ำนศีลธรรมและ
จริ ยธรรมมำกที่สุด (Megginson, Byrd and Megginson, 2003, p. 12) นอกจำกนี้ McClelland, (1973,
pp. 1-14) ได้เ สนอแนวคิ ด เกี่ ย วกับ คุ ณ สมบัติ แ ละบุ ค ลิ ก ภำพของผูป้ ระกอบกำรธุ ร กิ จ ต้อ งมี
องค์ประกอบ 8 ประกำร ดังนี้ (1) เป็ นผูม้ ีควำมต้องกำรสำเร็ จ (2) เป็ นผูม้ ีควำมรับผิดชอบ (3) เป็ นผู ้
ที่ยอมรับควำมเสี่ ยง (4) เป็ นผูม้ ีควำมเชื่อมัน่ ในตนเอง 5) เป็ นผูต้ อ้ งกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ ว (6)
เป็ นผูม้ ีควำมยืดหยุน่ และอดทน (7) เป็ นผูม้ ีควำมสำมำรถด้ำนมนุษยสัมพันธ์ และ (8) เป็ นผูม้ ีควำมรู ้
ทำงเทคนิคและประสบกำรณ์ส่วนบุคคล
ลักษณะของผูป้ ระกอบกำรที่ประสบควำมสำเร็ จพึงกระทำ เพื่อเป็ นกำรขับเคลื่อนให้
ธุ รกิจมีสมรรถนะที่สูงขึ้น ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมที่ผนั ผวน ดังนั้น ผูป้ ระกอบกำร
ควรต้อ งมี ล ัก ษณะเฉพำะ 10 ประกำร (10D’s) ในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ เชิ ง กลยุ ท ธ์ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กบั ธุรกิจ ดังตำรำงที่ 1
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ตำรำงที่ 1 ลักษณะ 10 ประกำร (10D’s) ของผูป้ ระกอบกำรที่ประสบควำมสำเร็ จพึงกระทำ
ลักษณะ
1. ควำมฝัน (Dream)

รายละเอียดของลักษณะ

ผูป้ ระกอบกำรต้อ งมี วิ สั ย ทัศ น์ ที่ ก ว้ำ งไกลประกอบไปด้ว ย
ควำมคิดสร้ ำงสรรค์ใหม่ ที่จะนำพำไปสู่ กำรพัฒนำในธุ รกิ จ
ต่อไป
2. กำรตัดสิ นใจอย่ำงเด็ดขำด ผู ้ป ระกอบกำรต้ อ งมี ค วำมกล้ ำ ตั ด สิ นใจ รวมถึ ง กำรมี
(Decisiveness)
วิจำรณญำณที่แน่วแน่
3. นักปฏิบตั ิ (Doers)
มี ก ำรวิ เ ครำะห์ แ ละตัด สิ น ใจอย่ำ งเฉี ย บขำด แม่ น ย ำและมี
ควำมสำมำรถในกำรสั่งกำรและนำแผนงำนไปปฏิบตั ิได้อย่ำง
ฉับไว
4. ควำมมุ่งมัน่
มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรทำงำนให้สำเร็ จ ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคต่ำง ๆ
(Determination)
ที่เกิดขึ้นในกำรดำเนินงำน
5. กำรแบ่งปัน (Dedication) สำมำรถแบ่ ง ปั น เวลำให้ กับ ธุ ร กิ จ ของตนได้อ ย่ ำ งเต็ ม ที่
บ่ อ ยครั้ งผูป้ ระกอบกำรจะต้อ งสละ ควำมสุ ข ควำมสบำย
ส่ วนตัว เพื่อมำแบ่งปันเวลำและควำมพยำยำมให้กบั กำรพัฒนำ
6. กำรทุ่มเทกำยใจ
ธุ รกิจของตนเองผูป้ ระกอบกำรต้องมีควำมรักชอบธุ รกิจของ
(Devotion)
ตนเป็ นกำรเฉพำะ
7. รำยละเอียด (Details)
ผูป้ ระกอบกำรต้องเป็ นผูช้ ่ ำงสังเกตและใส่ ใจในรำยละเอียด
ต่ำง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อกำรประกอบธุ รกิ จของตน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ ในขั้นตอนของกำรจัดตั้งธุรกิจใหม่
8. โชคชะตำ (Destiny)
ผูป้ ระกอบกำรเป็ นผูท้ ี่ ไ ม่ ย่อ ท้อ หรื อ ยอมแพ้ต่ อ โชคชะตำ
มีควำมคิดว่ำตนเองเป็ นผูก้ ่มุ ชะตำชีวิต และธุรกิจของตนไว้ในมือ
9. เงิน (Dollars)
ผูป้ ระกอบกำรโดยทัว่ ไปมิได้คำดหวังในเรื่ องผลตอบแทนที่
เป็ นตัวเงินว่ำจะเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรกระตุน้ จูงใจในกำรจัดตั้ง
ธุรกิจของตน
10. กระจำยควำมรับผิดชอบ ผูป้ ระกอบกำรควรต้องมี กำรกระจำยควำมรั บผิดชอบ และ
(Distribute)
สร้ำงควำมรู ้สึกเป็ นเจ้ำของร่ วมให้กบั พนักงำนที่มีควำมสำมำรถ
และควำมสำคัญกับธุรกิจของตน
ที่มำ : Bygrave and Zacharakis (2008)
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จำกตำรำงที่ 1 สรุ ปได้ว่ำลักษณะ 10 ประกำรของผูป้ ระกอบกำรที่ ประสบควำมสำเร็ จ
ต้องมีลกั ษณะ 10 ประกำร (10D’s) คือ (1) ควำมฝัน (2) กำรตัดสิ นใจอย่ำงเด็ดขำด (3) นักปฏิบตั ิ
(4) ควำมมุ่งมัน่ (5) กำรแบ่งปั น (6) กำรทุ่มเทกำยและใจ (7) รำยละเอียด (8) โชคชะตำ (9) เงิน และ
(10) กระจำยควำมรับผิดชอบ ดังนั้น กำรดำเนิ นงำนของธุ รกิจเริ่ มมำจำกควำมชัดเจนเป็ นรู ปธรรม
ที่ผบู ้ ริ หำรให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงผูน้ ำให้มีลกั ษณะของกำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรให้มำกที่สุด

2.2 ทฤษฎีทางการตลาด
1. ความหมายและขอบเขตของการตลาดตลาด (Market)
ในควำมหมำยของ ฟิ ลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) หมำยถึง ที่ใดก็ตำม ทั้งที่เป็ น
สถำนที่หรื อไม่มีสถำนที่ ที่มีอุปสงค์และอุปทำน ในสิ นค้ำ หรื อบริ กำรมำพบกัน จนทำให้เกิดรำคำ
ที่มำจำกกลไกตลำด โดยเศรษฐกิจในระบบตลำดนี้ ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ เช่ น กำรที่
รำคำลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีกำรเสนอขำยสิ นค่ำเป็ นต้น ทำงด้ำนทฤษฏีน้ นั เห็นว่ำ เศรษฐกิจใน
ระบบตลำดที่แท้จริ งนั้น จำเป็ นต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไขต่ำง ๆ ดังนี้ คือ ผูผ้ ลิตสิ นค่ำที่มีขนำด
เล็ก ผูบ้ ริ โภคจำนวนมำกรวมถึงมำตรกำรในกำรกีดกันกำรเข้ำตลำดที่นอ้ ย เงื่อนไขเหล่ำนี้ ถำ้ มีครบ
ทั้งหมดจะถือว่ำเป็ นตลำดที่สมบูรณ์ซ่ ึงพบได้มำกในโลกปั จจุบนั (Kotler, 2003a, p.11) คำว่ำ ตลำด
มีควำมหมำยครอบคลุมถึงลูกค้ำหลำยกลุ่ม รวมทั้งตลำดที่มีตวั ตนโดยลักษณะทำงกำยภำพ และ
ตลำดที่ไม่มีตวั ตนในกำยภำพ (ตลำด Digital) ตลอดจนตลำดขนำดใหญ่ที่มีหลำย ๆ ตลำดย่อยซึ่ งมี
ควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์อยูใ่ นธุ รกิจนั้นขอบเขตของกำรตลำด (The Scope of Marketing) กำรตลำด
เป็ นงำนที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กำรสร้ ำ งสรรค์ กำรส่ ง เสริ ม และกำรส่ ง มอบสิ น ค้ำ หรื อ บริ ก ำรให้กับ
ผูบ้ ริ โภคและองค์กรกำรธุรกิจต่ำง ๆ นักกำรตลำดมีหน้ำที่กระตุน้ ควำมต้องกำร ซื้อผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ
ของบริ ษทั ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
2. หัวใจทางด้ านการตลาดของ ฟิ ลลิป คอตเลอร์
กำรตลำดที่แท้จริ งนั้นไม่ใช่ศำสตร์ แห่ งกำรขำยสิ นค้ำหรื อบริ กำร แต่คือกำรได้รู้ว่ำ
ควรจะสร้ำงสิ นค้ำหรื อบริ กำรอะไรสำหรับตลำดที่มุ่งหวัง กำรตลำด คือศำสตร์ แห่ งกำรศึกษำและ
เข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำ แล้วจึงค่อยสร้ำงวิธีกำรที่จะทำให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจ ซึ่งในที่สุด
ก็ จ ะท ำให้ เ จ้ำ ของธุ ร กิ จ นั้น ๆ สร้ ำ งผลก ำไรที่ ย งั่ ยื น ให้ กับ องค์ก รและผูถ้ ื อ หุ ้ น (Kotler,1999)
คำอธิบำยเช่นนี้ของ ฟิ ลลิป คอตเลอร์ น่ำจะเป็ นคำตอบได้ในระดับหนึ่งให้กบั องค์กรต่ำง ๆ ที่กำลัง
ค้นหำคำตอบว่ำ จะพัฒนำและสร้ำงองค์กรให้เติบโตอย่ำงยัง่ ยืนได้อย่ำงไร และสะท้อนให้เห็นว่ำ
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วิถีทำงกำรตลำดไม่มี “สู ตรสำเร็ จตำยตัว” ว่ำจะต้องทำอย่ำงไรและทำงออกของบริ ษทั แห่ งหนึ่ งก็
อำจไม่ใช่ คำตอบของบริ ษทั อีกแห่ งหนึ่ งเช่ นกัน ดังนั้นนักกำรตลำดต้องพยำยำมเข้ำใจถึ งควำม
จ ำเป็ น และควำมต้อ งกำรของกลุ่ ม ลู ก ค้ำ เป้ ำหมำย ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ น ำเสนอสู่ ต ลำดจึ ง จะประสบ
ควำมสำเร็ จ หำกมีกำรสร้ำงคุณค้ำและสร้ำงควำมพอใจให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ ำหมำยกำรคิดนอกกรอบ
เป็ นอีกส่ วนหนึ่งที่มีควำมสำคัญ กล่ำวคือ ฟิ ลลิป คอตเลอร์ อธิบำยว่ำ ปั ญหำส่ วนใหญ่คือรู ้ว่ำลูกค้ำ
ต้องกำรอะไรแต่ไม่รู้วิธีในกำรสร้ำงสิ นค้ำให้ได้ตรงกับสิ่ งที่ลูกค้ำต้องกำร จึงไม่เข้ำใจว่ำทำไมลูกค้ำ
จึงไม่สนใจสิ นค้ำ ในกรณี เช่นนี้ ฟิ ลลิป คอตเลอร์ เสนอว่ำควรทำกำรตลำดแบบคิดนอกกรอบ เช่น
วิธีคิดของผูผ้ ลิตตุ๊กตำบำร์ บ้ ีซ่ ึ งเข้ำใจธรรมชำติของมนุษย์จึงสำมำรถคิดสร้ำงตุ๊กตำบำร์ บ้ ีที่ เปลี่ยน
เสื้ อผ้ำได้ตำมสมัย ตำมวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ตุ๊กตำบำร์บ้ ีในประเทศอินเดียก็ใส่ เสื้ อผ้ำแบบ
อินเดีย ไปประเทศอื่นตุ๊กตำบำร์ บ้ ีก็แต่งตัวแบบอื่น ดังนั้น ผูผ้ ลิตตุ๊กตำบำร์ บ้ ีจึงไม่เพียงผลิตตุ๊กตำ
เท่ำนั้น หำกแต่กลับกลำยเป็ นผูผ้ ลิตเสื้ อผ้ำรำยใหญ่ในโลกอีกด้วย (Kotler, 2005, p. 2)ในขณะที่
กำรตลำดดั้งเดิมนั้นต้องกำร ค้นหำควำมต้องกำรของลูกค้ำให้เจอ และตอบสนองให้ได้ แต่ในอีก
แง่มุมหนึ่ งเรำสำมำรถตอบสนองต่อ “สังคมที่ยงั ไม่มีควำมต้องกำร”ให้เกิ ดขึ้นได้เช่ นกัน นั้นคือ
กำรสร้ำงควำมต้องกำรใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นมำ เช่น อำกิโกะ มอริ ตะผูบ้ ริ หำรโซนี่ กล่ำวไว้ในหนังสื อ
Made in Japan ว่ำ เรำไม่ได้ตอบสนองต่อตลำดแต่เรำสร้ำงตลำดขึ้นมำ ดังนั้น โซนี่ จึงเป็ นบริ ษทั
รำยแรกที่ ผลิ ต กล้องวี ดี โอ เครื่ องบันทึ กเสี ยง เครื่ องปำล์มและเครื่ องโทรสำรเป็ นต้น (Kotler,
2003b, p.58) ฉะนั้น หลักทำงกำรตลำดควรมองไปข้ำงหน้ำเพื่อค้นหำควำมต้องกำรที่ คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นในอนำคตโดยที่ไม่ยดึ ติดอยูเ่ พียงที่ควำมต้องกำรในปัจจุบนั เท่ำนั้นแต่ยงั มีองค์ประกอบอื่น ๆ
อยูด่ ว้ ยเสมอ
3. องค์ ประกอบ
องค์ประกอบของแนวคิดทฤษฎีทำงกำรตลำดที่เรำรู ้จกั คุน้ ชินในโลก ของผูบ้ ริ โภค
สิ นค้ำและบริ กำรเป็ นที่นิยมนั้น กำรตลำดที่มุ่งขำยสิ นค้ำและบริ กำร แต่ที่จริ งแล้วกำรตลำดไม่
จำเป็ นต้องมุง้ ไปทำงทำกำไรเพียงอย่ำงเดียว อันที่จริ งแล้วองค์กรใด ๆ ที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับสำธำรณะ
ก็ลว้ นจำเป็ นต้องใช้กำรตลำดเข้ำช่วยทั้งนั้น แม้แต่องค์กรศำสนำซึ่ งต้องกำรเผยแพร่ ธรรมะให้ถึง
ชำวบ้ำน วิธีกำรเผยแพร่ ธรรมะหรื อศำสนำออกไปสู่ ประชำชนนั้น สำหรับ ฟิ ลลิป คอตเลอร์ นั้น
สิ่ งนี้ ก็เรี ยกได้ว่ำเป็ นกำรตลำดอย่ำงหนึ่ งเช่นกัน ดังนั้นสำมำรถกล่ำวได้อีกอย่ำงหนึ่ งว่ำ กำรตลำด
นั้น สำมำรถนำไปใช้ในกำรเผยแพร่ อะไรก็ได้ นับตั้งแต่สินค้ำไปจนถึ งควำมคิด ซึ่ งเรี ยกกันว่ำ
กำรตลำดเชิงสังคม (social marketing) เป็ นกำรตลำดที่ไม่ได้มุ่งหวังกำไร แต่อยำกปลูกฝังควำมคิด
หรื อพฤติ ก รรมบำงอย่ำงที่ เ ห็ น ว่ำดี ใ ห้แ ก่ ผูค้ น (นิ ธิ เอี่ ย วศรี ว งศ์, 2550) แนวควำมคิ ดหลัก ทำง
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กำรตลำด (Core Marketing Concept) คอตเลอร์ (Kotler, 2003a, pp.26-42) ได้เสนอแนวคิ ดหลัก
ทำงกำรตลำดที่ธุรกิจสำมำรถเลือกใช้ได้ประกอบด้วย 6 แนวคิด ดังนี้
3.1 แนวคิ ด การผลิ ต (The Production Concept) นับ เป็ นแนวคิ ด ที่ เ ก่ ำ แก่ ที่ สุ ด
ในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ งใช้ไ ด้ดี เ มื่ อ มี ค วำมต้อ งกำรซื้ อ มำกกว่ ำ ควำมต้อ งกำรขำย และเน้น
กำรปรับปรุ งคุณภำพกำรผลิตให้ ตน้ ทุนต่ำลง เพื่อขำยสิ นค้ำในรำคำต่ำกว่ำคู่แข่ง แนวคิดนี้ ถือว่ำ
ผู ้บ ริ โภคนิ ย มสิ น ค้ำ ที่ ห ำซื้ อ ได้แ พร่ ห ลำยทั่ว ไป และรำคำถู ก แนวคิ ด เช่ น นี้ มัก ถู ก น ำไปใช้
ในประเทศที่กำลังพัฒนำ ซึ่งผูบ้ ริ โภคมักจะสนใจตัวสิ นค้ำมำกกว่ำรู ปแบบ
3.2 แนวคิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (The Product Concept) ผูบ้ ริ โ ภคจะให้ ค วำมส ำคัญ ต่ อ
คุณภำพมำกกว่ำรำคำ และในขณะเดียวกัน ผูผ้ ลิตเองก็เน้นไปที่กำรปรับปรุ งพัฒนำผลิตภัณฑ์อยู่
เสมอแนวคิดนี้ถือว่ำผูบ้ ริ โภคชอบสิ นค้ำที่มีคุณภำพดีที่สุด อย่ำงไรก็ตำมผูผ้ ลิตสิ นค้ำ หรื อ บริ กำรที่
ใช้แนวควำมคิดนี้ มกั จะหลงใหลไปกับสิ นค้ำของตน จนอำจมองข้ำมควำมต้องกำรที่แท้จริ งของ
ผูบ้ ริ โภค
3.3 แนวคิดการขาย (The Selling Concept) ต้องมีกำรกระตุน้ กำรขำยด้วยวิธีกำร
ในลักษณะต่ำง ๆ เช่น ลดแลกแจกแถม เพื่อให้ซ้ือมำกขึ้น ปัจจุบนั แนวคิดเช่นนี้มกั จะถูกใช้ในสิ นค้ำ
ที่ขำยยำก หรื อไม่ได้อยู่ในควำมคิดที่จะซื้ อเลย (unsought goods) ดังนั้นแนวควำมคิดนี้ จึงมุ่งไปที่
กำรขำยเชิงรุ ก และควำมพยำยำมในกำรส่ งเสริ มกำรตลำด แนวควำมคิดนี้ต้ งั ข้อสันนิฐำนว่ำ ลูกค้ำมี
ควำมเฉื่ อยในกำรซื้ อ หรื อบำงครั้ งอำจรู ้ สึกต่ อต้ำนกำรซื้ อ ดังนั้น ฝ่ ำยกำรตลำดจึ งมี หน้ำที่ ตอ้ ง
เกลี้ยงกล่อมให้ซ้ื อ และเชื่อว่ำบริ ษทั มีเครื่ องมือกำรส่ งเสริ มกำรตลำดที่สำมำรถใช้กระตุน้ ให้เกิด
กำรซื้ อ บริ ษทั ที่ใช้แนวควำมคิดนี้ ยกตัวอย่ำงเช่น บริ ษทั coca-cola โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ได้ขำย
สิ นค้ำได้มำกขึ้น ขำยให้ผคู ้ นจำนวนมำกขึ้น ขำยให้บ่อยขึ้น และให้ได้เงินมำกขึ้น เพื่อให้ได้กำไร
มำกขึ้น
3.4 แนวคิดมุ่งตลาด (The Marketing concept) แนวคิดนี้ เกิดขึ้นเมื่อกลำงปี 1950
ซึ่ งแนวคิดต่ำง ๆ ที่ผ่ำนมำนั้นจะเป็ นกำรผลิตแล้วขำย แต่แนวคิดมุ่งตลำดนี้ ยึดหลัก มุ่งเน้นลูกค้ำ
และแสวงหำกำไรจำกควำมพึงพอใจของลูกค้ำ มิใช่เป็ นกำรตำมล่ำหำลูกคำ หรื อกำรหำลูกค้ำให้
เหมำะกับผลิตภัณฑ์ แนวคิดกำรผลิต แนวคิดผลิตภัณฑ์ และแนวคิดกำรขำย นั้น มีขอ้ จำกัดสำหรับ
กำรใช้ ในปั จ จุ บ ัน กล่ ำ วคื อ แนวคิ ด กำรตลำดใช้เ พื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ ำหมำยองค์ก ร เริ่ ม ต้น จำก
กำรตรวจสอบควำมจำเป็ น และควำมต้องกำรต่ำง ๆ ของกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย และนำเสนอสิ่ งที่
ต้องกำรนั้น โดยพยำยำมสร้ำงควำมพึงพอใจให้กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพกว่ำคู่แข่ง
ประสำนกิจกรรมต่ำง ๆ ที่จะกระทบต่อลูกค้ำกลุ่มนั้นเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุ ด
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3.5 แนวคิดทางด้ านลูกค้ า(The Customer concept) ส่ วนแนวคิดทำงด้ำนลูกค้ำจะ
มุ่งเน้นควำมต้องกำรส่ วนตัวเฉพำะลูกค้ำแต่ละรำย เพื่อเสริ มสร้ำงควำมภักดีของลูกค้ำที่มีต่อบริ ษทั
ตลอดจนสร้ำงคุณค้ำที่ลูกค้ำได้รับให้ตลอดชีพถ้ำเป็ นไปได้
3.6 แนวคดทางการตลาดเพื่อสั งคม (The Societal marketing concept) แนวคิด
กำรตลำดเพื่อสังคม มีจุดเริ่ มต้นเช่นเดียวกันกับแนวคิดกำรตลำดในรู ปแบบอื่น
4. กลยุทธ์กำรตลำดของฟิ ลลิป คอตเลอร์
ในกำรเตรี ยมกลยุทธ์กำรตลำดที่มีประสิ ทธิ ผลบริ ษทั ต้องศึกษำคู่แข่งลูกค้ำปั จจุบนั
และลูกค้ำที่มีศกั ยภำพในอนำคต บริ ษทั ต้องกำหนดกลยุทธ์กำรแข่งขัน วัตถุประสงค์จุดแข็ง จุดอ่อน
และรู ปแบบของกำรโต้ตอบของคู่แข่ง (Kotler, 2003a)โดยกำรวำงแผนกลยุทธ์น้ นั อำศัยหลักกำรที่
เรี ยกว่ำ SWOT Analysis ซึ่ งย่อมำจำก S = Strength (จุดเด่น จดแข็ง) W = Weakness (จุดอ่อน จด
ด้อย) O = opportunity (จุดเกิดโอกำส) และ T = Threat (จุดดับ อุปสรรค )
กำรวำงแผนกำรตลำดเชิ งกลยุทธ์ เ ป็ นกระบวนกำรพัฒ นำ และกำรรั กษำควำม
เหมำะสมสอดคล้องระหว่ำงวัตถุประสงค์ทกั ษะควำมสำมำรถ และทรัพยำกรขององค์กรกับโอกำส
ทำงธุ รกิ จที่เปลี่ยนแปลงไป กำรวำงแผนเชิ งกลยุทธ์มีเป้ ำหมำย เพื่อปรั บกำรดำเนิ นกิ จกำร และ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เพื่อบรรลุถึงเป้ ำหมำยในกำรทำกำไรและกำรเติบโตของธุ รกิจ กำรวำงแผน
เชิงกลยุทธ์จะมีอยู่4 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับบริ ษทั (Corporate) (2) ระดับส่ วน (Division) (3) ระดับ
หน่วยธุรกิจ (SBU) และ (4) ระดับผลิตภัณฑ์ (Product)
โดยสำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั จะรับผิดชอบในกำรกำหนดกระบวนกำร เพื่อพัฒนำ
แผนกลยุทธ์ซ่ ึ งกลยุทธ์ในระดับบริ ษทั จะวำงกรอบเพื่อให้ระดับส่ วน และหน่ วยธุ รกิจ (Business
unit) วำงแผนกลยุทธ์ของตนเองกำรวำงแผนกลยุทธ์ในระดับบริ ษทั มีกิจกรรมสำคัญ 4 ประกำร
กล่ำวคือ (1) ระบุพนั ธ์กิจ (Mission) (2) สร้ำงหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (3) จัดสรรทรัพยำกรสำหรับ
แต่ ละหน่ วยธุ รกิ จ ควำมแข็งแกร่ งของหน่ วยธุ รกิ จเชิ งกลยุทธ์ (Strategic business unit) และ (4)
วำงแผนธุรกิจใหม่และลดขนำดธุรกิจเดิม
นอกจำกนี้แล้ว นักกำรตลำดต้องเข้ำใจสภำพแวดล้อมทำงสังคมวัฒนธรรม ทัศนคติ
ของผูค้ นที่มีต่อตัวเขำเอง รวมถึงทัศนคติที่มีต่อผูอ้ ื่น องค์กร สังคม ธรรมชำติและต่อจักรวำล
นักกำรตลำดจะต้องวำงตลำดสิ นค้ำที่สอดคล้องกับค่ำนิ ยมหลัก และค่ำนิ ยมรอง
ของสังคม รวมทั้งใส่ ใจกับควำมต้องกำรของวัฒนธรรมย่อยที่แตกต่ำงกันภำยในสังคมนั้น คอตเลอร์ เสนอว่ำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Kotler, 2003a) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมักได้รับ
อิทธิพลจำกปั จจัย 4 ด้ำน ได้แก่ (1) ปั จจัยทำงด้ำนวัฒนธรรม (วัฒนธรรมย่อยและชนชั้นทำงสังคม)
(2) ปั จจัยทำงสังคม (กลุ่มอ้ำงอิ งครอบครั ว บทบำท และสถำนภำพ) (3) ปั จจัยสวนบุคคล (อำยุ
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ขั้นตอนในวัฏจักรชี วิตครอบครั ว อำชี พ กำรงำน สถำนะทำงเศรษฐกิ จรู ปแบบกำรดำเนิ นชี วิต
บุคลิกภำพและแนวคิดของตนเอง) และ (4) ปั จจัยทำงจิตวิทยำ (แรงจูงใจกำรรับรู ้กำรเรี ยนรู ้ควำม
เชอและทัศนคติ) ซึ่ งกำรวิจยั ในปั จจัยต่ำง ๆ เหล่ำนี้ สำมำรถให้แนวทำงในกำรหำวิธีเข้ำถึ งและ
ตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภคให้มีประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น

2.3 ทฤษฎีการพึง่ พา
กำรพึ่งพำตนเองมีรำกฐำนมำจำกแนวคิดแบบมนุ ษย์นิยม (Humanism) ที่มองเรื่ องคุณค่ำ
และศักดิ์ศรี ของควำมเป็ นมนุษย์ โดยเชื่อว่ำมนุษย์มีคุณค่ำ ศักดิ์ศรี และศักยภำพในตนเองที่จะคิด ทำ
พูดด้วยควำมเป็ นตัวตนของตนเอง หรื ออำจกล่ำวได้ว่ำกำรพึ่งพำตนเอง คือกำรเป็ นตัวของตนเอง
รู ้จกั รักและเคำรพในตนเอง และทำอะไรได้ดว้ ยตนเอง (วิริยำภรณ์ สวัสดิ์รักษำ, 2544, หน้ำ 14) หำก
มองในอี ก แง่ ห นึ่ ง ควำมคิ ด กำรพึ่ง พำตนเองก็คื อ กำรต้อ งยืน หยัด และใช้ชี วิตให้ไ ด้ด้ว ยควำมรู ้
ควำมสำมำรถของตัวเองนั้นเอง นอกจำกนั้นแนวคิดทฤษฎีว่ำด้วยกำรพึ่งพำตนเองยังเป็ นแนวคิด
ทำงจิตวิทยำกำรศึกษำให้คุณค่ำ กำรแสดงตัวตน ควำมเป็ นตัวตนของบุคคล
1. ความหมายของการพึง่ พาตนเอง
กำรพึ่งพำตนเองหมำยถึง กำรยอมรับและเชื่อมัน่ ในควำมสำมำรถของตนเองที่จะ
กระทำกำรใด ๆ ได้อย่ำงถูกต้องและกระทำได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่เป็ นภำระแก่ผอู ้ ื่นซึ่งกำรพึ่งตนเอง
โดยตนเอง ได้แก่ กำรพึ่งตนเองด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนเศรษฐกิ จ กับกำรพึ่งพำตนเองโดยกำรทำงำน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น (โฉมสมร เหลือโกศล, 2532, หน้ำ 10) กำรที่บุคคลได้แสดงออกถึงควำมพยำยำมที่จะ
ช่ ว ยเหลื อ ตนเอง โดยใช้ค วำมรู ้ ค วำมสำมำรถที่ ต นเองมี อ ยู่แ ก้ไ ขปั ญ หำ แก้ไ ขอุ ป สรรคหรื อ
กำรกระทำใด ๆ ให้สำเร็ จได้ดว้ ยตนเองอย่ำงมัน่ ใจ ทั้งในด้ำนกำรศึกษำเล่ำเรี ยน ด้ำนกำรปฏิบตั ิ
ภำรกิจประจำวันและด้ำนเศรษฐกิจ (บุญเลิศ พูนสุ โข, 2540, หน้ำ 19)
นอกจำกนี้ กำรพึ่งพำตนเองยังหมำยถึง กำรที่บุคคลได้แสดงออกตำมสำมำรถของ
ตนเอง ไม่ ว่ำจะเป็ นควำมสำมำรถริ เ ริ่ มและตัด สิ น ใจ ตลอดจนกำรก ำหนดควำมต้อ งที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์กบั ชีวิตได้ดว้ ยตนเอง (พัชริ นทร์ เทพสำร, 2546, หน้ำ 6) กำรมีอิสระในกำรกระทำที่ไม่
ขึ้นต่อใคร มีอำรมณ์มนั่ คง และมีควำมรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเอง จำกทัศนะดังกล่ำวของ
ทอร์ ป, คลำค, และทีกส์ ได้สื่อให้เห็นถึงภำวกำรณ์พ่ ึงพำตนเองของปั จเจกบุคคลที่มีควำมพึงพอใจ
ควำมสำมำรถของตนเอง เชื่อมัน่ ในตนเองว่ำตนเองมีควำมสำมำรถที่จะพึ่งพำตนเองได้ดว้ ยตัวของ
ตัวเองได้ไม่วำ่ จะอยูใ่ นบริ บทและสถำนกำรณ์ใด ๆ ก็ตำม (Thorpe, Clark, and Tieges, 1953, อ้ำงถึง
ในอุษรำภรณ์ ทะวะระ, 2551, หน้ำ 10)
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2. ระดับการพึง่ พาตนเอง
กำรพึ่งพำตนเองแบ่งออกเป็ นระดับต่ำง ๆ ตั้งแต่ระดับปั จเจกพึงระดับสังคม และ
ประเทศชำติ โดยให้ควำมหมำยของกำรพึ่งตนเองให้หมำยควำมรวมถึ งกำรพึ่งตนเองในระดับ
ชุ มชน และกำรพึ่งตนเองในระดับประเทศ ดังนี้ (ประวีณ รอดเขียว, 2522, อ้ำงถึงในสร้อยหวำย
พัดเงิน, 2550, หน้ำ 9)
1. ระดับปั จเจกบุคคล กำรพึ่งตนเอง หมำยถึง คนที่สำมำรดำรงชีวิตอยูไ่ ด้จำกสิ่ งที่
เขำหำมำได้เอง เป็ นอิสระได้อย่ำงแท้จริ งโดยไม่ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ด ทั้งยังหมำยถึงผูท้ ี่สำมำรถร่ วมมือ
กันทำงำนกับผูอ้ ื่น เต็มใจที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่นและให้คนอื่น ๆ ช่วยแต่เป็ นผูท้ ี่ไม่พ่ งึ พำใคร
2. ระดับชุมชน กำรพึ่งพำตนเอง หมำยถึง ชุมชนสำมำรถใช้ทรัพยำกรและทักษะ
ซึ่ งเป็ นเจ้ำของร่ วมกันเพื่อสวัสดิ กำรของตนเองและเพื่อกำรพัฒนำของเขำเองต้องมีควำมคิดว่ำ
รัฐบำลหรื อหน่วยงำนในท้องถิ่นจะมำช่วยวำงโครงกำรและแก้ไขปัญหำของท้องถิ่นได้ดว้ ยตนเอง
3. ระดับประเทศ กำรพึ่งพำตนเอง หมำยถึ ง เมื่ อทุ กคนและชุ มชนในประเทศ
พึ่งตนเองได้ประเทศก็สำมำรถพึ่งตนเองได้ดว้ ย พลเมืองในประเทศย่อมต้องยอมรั บร่ วมกันว่ำ
วิถีทำงที่จะมุ่งไปข้ำงหน้ำนั้นต้องเกิ ดจำกกำรตัดสิ นใจร่ วมกัน ใช้ทรัพยำกรร่ วมกันและควำมพยำยำม
ร่ วมกันจึงจะบรรลุอุดมกำรณ์พ่ งึ ตนเองได้ในที่สุด
นอกจำกมุมมองของประวีณ รอดเขียวดังกล่ำวข้ำงต้นยังมีนักวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำ
สังคมคนอื่น ๆ ต่ำงให้ควำมหมำยของกำรพึ่งพำตนเองในแนวทำงที่กว้ำง เช่น เสน่ห์ จำมริ ก (2523,
อ้ำงถึงใน สมพงษ์ พำณิ ชสกุล, 2533, หน้ำ 18) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับค่ำนิ ยมในกำรพึ่งพำตนเอง
ไว้ว่ำ กำรพึ่งพำตนเองเป็ นแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงหนึ่ ง ซึ่ งตั้งต้นจำกควำมเข้ำใจในธรรมชำติของ
ควำมเป็ นหนึ่ งที่ ช ำวไร่ ช ำวนำ ในฐำนะที่ เ ป็ นมนุ ษ ย์อ ย่ำ งน้อ ยที่ สุ ด ย่อ มจะมี พ ลัง สติ ปั ญ ญำ
ควำมสำมำรถอยูบ่ นพื้นฐำนทำงธรรมชำติ และสำเหตุที่ตอ้ งอยูใ่ นฐำนะยำกจน ช่วยตนเองไม่ได้เช่น
ทุกวันนี้ ก็เพรำะถูกปิ ดกั้นในกำรที่จะพัฒนำตนเองจำกปั จจัยแวดล้อมธรรมชำติ เศรษฐกิจ สังคม
กำรเมือง กำรบริ หำร และวัฒนธรรม กำรพัฒนำชนบท จึงไม่ใช่เรื่ องที่จะหยิบยืน่ หรื อยัดเหยียดจำก
เบื้องสู งไปสู่ เบื้องล่ำง หำกแต่ตอ้ งมุ่งส่ งเสริ มให้ชำวไร่ ชำวนำ ได้ทำควำมเข้ำใจกับปั ญหำของ
ตนเอง และคิ ด ค้น หำวิ ธีก ำรแก้ไ ข ปรั บปรุ งเปลี่ ย นแปลงในลัก ษณะที่ สัมพัน ธ์ต่อปั ญหำควำม
ต้องกำรและควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงแท้จริ ง ไม่เพียงแค่น้ ีสำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรม
แห่ งชำติ (2526, อ้ำงถึ งในสร้ อยหวำน พัดเงิ น, 2551, หน้ำ 10) ได้ให้ควำมหมำยของกำรพึ่งพำ
ตนเองไว้ว่ำ หมำยถึง กำรเคำรพตนเอง เชื่อมัน่ ในควำมสำมำรถที่จะกระทำกำรใด ๆ ให้สำเร็ จได้
ด้วยตนเอง ได้โดยกำหนดขอบข่ำยของกำรพึ่งพำตนเองไว้ 3 ด้ำน คือ
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1. กำรพึ่ ง พำตนเองด้ำ นกำรปฏิ บ ัติ ภ ำรกิ จ ต่ ำ ง ๆ ในชี วิ ต ประจ ำวัน หมำยถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิภำรกิจต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวันของตนเองให้สำเร็ จได้ดว้ ยตนเอง ไม่ทำ
ตัวให้เป็ นปั ญหำหรื อเป็ นภำระแก่ผอู ้ ื่น เช่น อยู่ตำมลำดังได้ และช่วยเหลือตนเองได้ หรื อบำงครั้ง
เมื่อปัญหำเกิดขึ้นก็พยำยำมที่จะช่วยเหลือตนเองก่อน
2. กำรพึ่งตนเองในด้ำนกำรศึกษำเล่ำเรี ยน หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรปรึ กษำ
เล่ำเรี ยนให้สำเร็ จลงได้ดว้ ยตนเอง ยอมรับ และเคำรพในตนเอง มีควำมคิดอุดมกำรณ์และควำมเชื่อมัน่
รู ้ จกั ใช้ควำมสำมำรถของตนเองที่ มีอยู่เพื่อกำรศึ กษำค้นคว้ำ และทำงำนให้สำเร็ จตำมประสงค์
รวมทั้งพยำยำมเพิ่มพูนควำมรู ้ควำมสำมำรถของตนเองยิง่ ขึ้น
3. กำรพึ่งพำตนเองด้ำนเศรษฐกิจ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือตนเอง
ในด้ำนเงินทองรู ้จกั หำรำยได้ในทำงสุ จริ ตสำหรับใช้จ่ำย ตลอดจนรู ้จกั เลือกและใช้เครื่ องอุปโภค
บริ โภคอย่ำงคุม้ ค่ำอย่ำงแท้จริ ง
กำรให้ควำมหมำยดังกล่ำวข้ำงต้นของสำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่ งชำติ
เป็ นกำรให้ค วำมหมำยที่ มุ่ ง เน้น ลงไปในกลุ่ ม ของเยำวชนเป็ นหลัก ทั้ง นี้ อำจเป็ นไปได้ว่ำด้ว ย
ภำระหน้ำที่ของหน่วยงำนดังกล่ำวมุ่งเน้นในกำรปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมให้แก่เยำวชนของชำติ
นั้นเอง
สรุ ปได้ว่ำแนวคิดทฤษฎีกำรพึ่งพำตนเองดังกล่ำวข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ภำวะกำรพึ่งพำ
ตนเองนั้นมีควำมสัมพันธ์กบั องค์ประกอบภำยในบุคคลนั้น ๆ หรื อเกี่ยวเนื่ องกับควำมรู ้สึกนึ กคิด
ภำยในที่มีควำมสัมพันธ์กบั ควำมเชื่อมัน่ ควำมมัน่ ใจในตนเอง รวมถึงควำมมีอิสระในตนเอง
3. การเสริมสร้ างการพึง่ พาตนเอง
กำรเสริ มสร้ำงกำรพึ่งพำตนเอง ถือได้ว่ำเป็ นแนวทำงสนับสนุ นให้บุคคลพึ่งพำ
ตนเองมำกขึ้นซึ่ งกำรเสริ มสร้ำงกำรพึ่งพำตนเองนี้ ลำสเตอร์ (Lauster, 1978, อ้ำงถึงในปฏิมำ ด่ำนไพบูลย์,
2550, หน้ำ 18) ได้กล่ำวถึงกลวิธีเพื่อกำรพัฒนำกำรพึ่งตนเองไว้ถึง 10 ประกำรด้วยกันประกอบด้วย
1. กำรจัดทำรำยกำรชื่ อของบุคคลหรื อสิ่ งที่ตนเองต้องพึ่งพำ หลังจำกนั้นจัดทำ
รำยกำรชื่อของบุคคลหรื อสิ่ งที่ตนนั้นไม่ตอ้ งพึ่งพำจะทำให้ทรำบถึงสิ่ งที่ตนต้องพึ่งพำอย่ำงเด่นชัด
หลังจำกนั้นลองพิจำรณำว่ำจะลองเปลี่ยนแปลงสิ่ งใดก่อน
2. กำรมีควำมกล้ำและควำมเชื่ อมัน่ ในตนเองเป็ นสิ่ งสำคัญที่ส่งผลทำให้เกิดกำร
พึ่งพำตนเอง
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3. กำรพึ่งพำตนเองในบ้ำงครั้ งแม้ว่ำจะต้องพบกับควำมไม่สอดคล้องกับควำม
คิดเห็นของผูอ้ ื่น แต่ควรที่จะยืนหยัดในควำมคิดของตนเองไว้ก่อนแล้วค่อยพิจำรณำกำรช่วยเหลือ
ต่อไป
4. กำรพึ่งพำตนเอง ทำให้ดำเนินชีวิตได้ตำมควำมต้องกำรของตนเอง ไม่ถูกบังคับ
จำกอิทธิพลสิ่ งแวดล้อมรอบข้ำง ช่วยเพิ่มควำมเชื่อมัน่ ในตนเอง จึงควรมีควำมสุ ขกับกำรเป็ นตัวตน
ของตนเอง
5. ควรมี ควำมยืดหยุ่น ไม่ ยึด ติ ดกับกฎระเบี ยบ ธรรมเนี ย ม สิ่ งที่ มีอิทธิ พ ลทำง
ควำมคิดต่ำง ๆ โดยควำมเป็ นจริ งแล้วจะพบว่ำคนเรำมักให้ควำมสำคัญมำกเกินไปกับกำรได้รับกำรยอมรับ
และต้องกำรให้ผอู ้ ื่นเห็นควำมสำคัญ
6. กำรลดควำมคิดที่ยดึ ติดและแนวคิดในเรื่ องคุณค่ำของคนในสังคมให้นอ้ ยลง จะ
ช่วยลดควำมคับข้องหงุดหงิดทำงอำรมณ์เมื่อพบกับสิ่ งที่ไม่พึงปรำรถนำ ยิ่งมีกำรพึ่งพำตนเองมำก
ขึ้นจะช่วยให้อำรมณ์มีควำมมัน่ คงมำกขึ้น
7. กำรลดควำมกังวล ควำมเคร่ งเครี ยดกับปั ญหำที่ เกิ ดขึ้นกับตนเองจะช่ วยให้
อำรมณ์ดี สุ ขภำพดี
8. กำรมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น จงพยำยำมทำให้เกิดกำรเป็ นตัวตนของตนเองซึ่ งจะ
ช่วยให้บุคคลนั้นเกิดพลังในกำรช่วยเหลือพึ่งพำตนเองมำกขึ้น
9. ประเด็นสำคัญบำงประกำรที่ไม่สำมำรถมองข้ำมไปได้ ได้แก่ กำรที่ตอ้ งทำงำน
เพื่อดูแลรับผิดชอบตนเอง ควำมคำดหวังของคนในครอบครัว แต่จงพยำยำมทำให้เกิดควำมเป็ นตัว
ของตัวเองให้มำกขึ้น เช่น ในกำรทำงำนอำจจะมีชวั่ โมงกำรทำงำนที่ยดื หยุน่ และที่บำ้ นมีกำรเคำรพ
สิ ทธิ์ของสมำชิกในเรื่ องส่ วนตัวของแต่ละบุคคล
10. ควำมเจ็บป่ วยด้ำนร่ ำงกำยย่อมมีผลต่อกำรพึ่งพำตนเองของบุคคล เพรำะต้อง
อยู่กบั ร่ ำงกำยที่เป็ นอยูแ่ ต่ควำมคิดนั้นมีอิสรเสรี และเป็ นตัวของตนเอง สำมำรถพัฒนำฝึ กฝนจิตใจ
ได้เพรำะไม่ข้ ึนอยูก่ บั สภำพร่ ำงกำย
สรุ ปได้ว่ำ ภำวะกำรพึ่งพำตนเองเป็ นภำวะที่สำมำรถเสริ มสร้ำงให้เกิดขึ้นได้จำก
สภำพแวดล้อมหลำย ๆ อย่ำง เช่น มีกำรฝึ กช่วยตนเองไม่ให้หลงลืมได้ง่ำยด้วยกำรจดบันทึกกันลืม
ฝึ กให้มีควำมเชื่อมัน่ ในตนเองว่ำตนเองสำมำรถทำสิ่ งต่ำง ๆ ได้เอง พยำยำมฝึ กลดควำมกังวลและ
ควำมเครี ยดลงให้มำกที่สุด เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำมภำวะกำรเสริ มสร้ำงกำรพึ่งพำตนเองดังกล่ำวโดย
ที่ สุด แล้ว สิ่ งที่ ช่ว ยเสริ มสร้ ำงกำรพึ่งพำตนเองให้ไ ด้มำกที่ สุดคื อกำรเสริ มสร้ ำงจิ ตใจตัวเองให้
เข้มแข็งนั้นเอง
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4. ประโยชน์ ของการพึง่ พาตนเอง
ตำมแนวคิดของลำสเตอร์ จะเห็นได้ว่ำวิธีกำรเสริ มสร้ำงกำรพึ่งพำตนเองดังกล่ำว
ข้ำงต้นนั้น สื่ อให้เห็นว่ำกำรพึ่งพำตนเองเป็ นกระบวนกำรที่สำมำรถเสริ มสร้ำงให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งเมื่อ
มีกระบวนกำรเสริ มสร้ำงให้เกิดขึ้นได้แล้วกำรพึ่งพำตนเองยังมีประโยชน์อีกหลำยระดับด้วยกัน
ไม่ว่ำจะเป็ นระดับจุลภำคหรื อในระดับมหภำคดังในงำนของเพ็ญศรี พุ่มเที่ยง (2545, อ้ำงถึงใน
ปฏิมำ ด่ำนไพบูลย์, 2550, หน้ำ 19) ได้กล่ำวถึงประโยชน์ในกำรพึ่งตนเองไว้ ดังนี้
1. กำรพึ่งตนเอง ช่ วยให้คนตระหนักในคุณค่ำ ควำมสำมำรถและพลังศักยภำพ
ของตนเอง
2. กำรพึ่งพำตนเอง ช่วยให้คนคิดและตัดสิ นใจในเรื่ องต่ำง ๆ ได้ดว้ ยตนเองโดยไม่
ต้องพึ่งพำจำกภำยนอกหรื อบุคคลอื่น แต่มิได้หมำยถึง แยกตนเองออกจำกผูอ้ ื่น กำรพึ่งพำผูอ้ ื่ น
เป็ นไปอย่ำงรู ้เท่ำทัน และไม่แข่งขันหรื อมุ่งครอบงำเหนือกว่ำ ทั้งไม่ยนิ ยอมให้ผอู ้ ื่นมำทำกับตนด้วย
3. กำรพึ่งพำตนเองทำให้เกิดเป็ นตัวของตนเองในทำงควำมคิด เป็ นตัวของตนเอง
ในทำงทัศนะกำรมองปัญหำต่ำง ๆ
4. กำรพึ่งพำตนเองทำให้สำมำรถเข้ำใจปั ญหำวิเครำะห์ปัญหำได้ดว้ ยตนเอง รู ้ขอ้ ดี
ข้อเสี ย ข้อจำกัด และข้อบกพร่ องของตนเอง สำมำรถใช้ทรัพยำกรหรื อสิ่ งที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์ได้
5. กำรพึ่งพำตนเองทำให้ประชำชนตื่นตัวในสิ ทธิและเสรี ภำพของเขำเองทั้งสนใจ
ที่เข้ำร่ วมในกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม
สรุ ปกำรพึ่งพำตนเองได้ของปั จเจกบุคคลนั้นย่อมส่ งผลต่อสังคมโดยรวม เมื่ อ
ตนเองได้รับประโยชน์แล้วประโยชน์น้ นั ย่อมแผ่ไปสู่ ส่วนรวมแก่ชุมชน แก่ประเทศชำติในที่สุด
เพรำะเมื่ อ บุ ค คลแต่ ล ะคนมี ศ ัก ยภำพ มี ค วำมสำมำรถในกำรพึ่ ง พำตนเองแล้ว ย่อ มก่ อ ให้เ กิ ด
กำรเปลี่ยนแปลงในสังคมได้

2.4 ตัวแปรที่เกีย่ วข้ องกับงานวิจยั มีดงั นี้
2.4.1 กลยุทธ์ การตลาดเชิงพันธมิตร
กลยุทธ์ การตลาด (Marketing Strategy)
กลยุทธ์กำรตลำด คือ วิธีทำงกำรตลำดเพื่อให้บรรลุถึงเป้ ำหมำย ควำมพอใจระยะยำว
วัตถุประสงค์ทำงกำไรท่ำมกลำงกำรแข่งขัน หำกองค์กรเน้นกำรเจริ ญเติบโต (Growth Strategy)
กลยุทธ์กำรตลำดอำจมีได้ 2 ลักษณะ คือ
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1. มุ่งเน้นกำรพัฒนำตลำด (Market Development) โดยเพิ่มส่ วนแบ่งตลำดในตลำด
ปั จ จุ บ ัน หรื อ พัฒ นำตลำดขึ้ น มำใหม่ (Segment ใหม่ หรื อ Geographic Area ใหม่ ) ตัว อย่ำ งเช่ น
เครื่ องดื่มกระทิงแดง ที่ทำตลำดได้ดีท้ งั ในประเทศอินโดนี เซี ย จีน และอีกหลำยประเทศในยุโรป
และอเมริ กำ เป็ นต้น (บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, 2559, หน้ำ 204)
2. มุ่ ง เน้น กำรพัฒ นำผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Development) โดยให้มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่
ในตลำดปั จจุ บนั ตัวอย่ำงเช่ น ผลิ ตภัณฑ์เดิ ม คือ เป๊ ปซี่ โคล่ำ ป้ อนให้กับผูบ้ ริ โภคในตลำด คือ
ประเทศไทย ต่อมำบริ ษทั เป๊ ปซี่ ได้ทำกำรผลิต ผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่ออกมำเป็ น เป๊ ปซี่ ไดเอ็ท และ
เป๊ ปซี่ บลู และอื่น ๆ ที่จะมีตำมมำอีก แต่ยงั คงป้ อนให้กบั ผูบ้ ริ โภคในตลำดที่เป็ นปั จจุบนั นั่นคือ
ประเทศไทย เช่นเดิม (บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, 2559, หน้ำ 205) ดังภำพที่ 1
ผลิตภัณ์ฑ์

ตลาด
ดั้งเดิม
- เป๊ ปซี่ โคล่ำ

ผู้บริโภคในประเทศ
ไทย

ใหม่
- เป๊ ปซี่ ไดเอ็ท
- เป๊ ปซี่ บลู
ภาพที่ 1 มุ่งเน้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลำดปัจจุบนั
ที่มา : บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, 2559, หน้ำ 205
กรณี ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ โคคำโคล่ ำ ผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ ในตลำดแห่ ง ใหม่ ตัว อย่ ำ งเช่ น
ผลิตภัณฑ์เดิม คือ โค้ก กระป๋ อง ป้ อนให้กบั ผูบ้ ริ โภคในตลำด ประเทศไทย ต่อมำกลุ่มธุ รกิจโคคำ
โคล่ำได้ทำกำรผลิต ผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่ออกมำเป็ น โค้ก ขวดลำยซำกุระ และอื่น ๆ ที่จะมีตำมมำอีก
แต่ป้อนให้กบั ผูบ้ ริ โภคในตลำดแห่งใหม่ นัน่ คือ ประเทศญี่ปุ่น ดังภำพที่ 2
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ผลิตภัณฑ์

เดิม
- โค้ก กระป๋ อง

ใหม่
-โค้ก ขวดลำยซำกุระ

ตลาด
เดิม
- ประเทศไทย

ใหม่
- ประเทศญี่ปนุ่

ภาพที่ 2 มุ่งเน้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลำดแห่งใหม่
ที่มา : บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, 2559, หน้ำ 205
อย่ำงไรก็ตำมหำกธุ รกิ จเน้น Cost Leadership อำจใช้กลยุทธ์ดำ้ นกำรตลำดที่เรี ยกว่ำ
Push Strategy ด้วยกำรทุ่มงบประมำณทำ Promotion กับช่องทำงกำรจัดจำหน่ ำยทั้งหลำยเพื่อผลัก
สิ นค้ำของตนให้เข้ำไปเต็มช่องทำงเหล่ำนั้น เมื่อสิ นค้ำเข้ำไปในช่องทำงได้เป็ นจำนวนมำกจะทำให้
เกิด Economy of Scale ยังผลให้ตน้ ทุนต่อหน่วยต่ำ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ธุรกิจที่วำงไว้
ในทำงกลับกันธุรกิจที่เน้น Differentiation ต้องใช้กลยุทธ์กำรตลำดแบบ Pull Strategy
ด้ว ยกำรท ำโฆษณำเพื่ อ ให้เ กิ ด กำรดึ ง สิ น ค้ำ ออกจำกช่ อ งทำงกำรจัด จ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ำ Consumer
Product ทั้งหลำยมักจะวำงกลยุทธ์ธุรกิจแบบนี้ และวิธีสร้ำงควำมแตกต่ำงอันหนึ่งโดยกำรใส่ Brand
Name เข้ำไปซึ่งจะตำมมำด้วยกำรโฆษณำขนำนใหญ่ เพื่อสร้ำงแบรนด์ให้มีชื่อเสี ยงโด่งดังและเป็ น
ที่นิยมของลูกค้ำ ดังตัวอย่ำงกำรเกิดของ เบียร์ชำ้ ง และ คำรำบำวแดง ในปี พ.ศ. 2545 จนถึงปั จจุบนั
(บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, 2559, หน้ำ 205)
กลยุทธ์ทำงกำรตลำดในแง่ของรำคำ เมื่อวำงสิ นค้ำใหม่จึงเป็ นอีกประเด็นหนึ่ งที่ตอ้ ง
พิจำรณำให้รอบคอบ กำรกำหนดรำคำไว้สูง (Skim Pricing) เหมำะกับสถำนกำรณ์ที่คู่แข่งยังมีไม่
มำก และตลำดมีอำนำจกำรซื้อ ส่ งผลให้ธุรกิจมีกำไรในระยะสั้น ในทำงกลับกันสิ นค้ำใหม่อำจเลือก
ก ำหนดรำคำไว้ต่ ำ (Penetration Pricing) เพื่ อ รุ ก คื บ เอำส่ ว นแบ่ ง ตลำดจ ำนวนมำก ท ำให้บ ริ ษ ทั
ได้เปรี ยบด้ำนต้นทุนจำก Economy of Scale และ Learning Experience ในระยะยำวมักพบว่ำผูท้ ี่ใช้
Penetration Pricing Strategy จะมีผลกำไรจำกกำรดำเนินงำนดีกว่ำผูใ้ ช้ Skim Pricing Strategy
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กลยุทธ์กำรตลำดในแง่ของผลิตภัณฑ์ ธุ รกิจที่ใช้กลยุทธ์ควำมแตกต่ำงจะมีผลิตภัณฑ์
ที่ ห ลำกหลำยกว่ำ (More Product Variety) และมี มูลค่ำเพิ่ม (Value Added Function) ที่ เ หนื อกว่ำ
ในขณะที่ผใู ้ ช้กลยุทธ์ตน้ ทุนต่ำ จะมีผลิตภัณฑ์น้อยรำยกำร และเน้นที่ Basic Function เป็ นสำคัญ
ดังกรณี ของกำรบินไทยกับแอร์เอเชีย เป็ นต้น
ธุ รกิจควรเลือกยุทธศำสตร์ กำรแข่งขันแบบใดจำกยุทธศำสตร์ กำรแข่งขันแบบต่ำง ๆ
และควำมเสี่ ยงเมื่อเลือกเดินยุทธศำสตร์ หน่วยธุรกิจอำจตัดสิ นใจเลือกยุทธศำสตร์ ให้เหมำะสมกับ
ทักษะ (Skills) ทรัพยำกร (Resources) ตลอดจนขีดควำมสำมำรถ (Capabilities) ที่องค์กรของตนมี
ดังนั้นในงำนวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั จึงใช้ยุทธศำสตร์ ควำมร่ วมมือ (Cooperative Strategy) แบ่งออกได้เป็ น 2
ประเภทใหญ่ ๆ คือ กำรฮั้ว (Collusions และกำรเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Alliances)
1. การฮั้ว เป็ นกำรร่ วมมือกันของผูป้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรมในกำรควบคุมกลไก
ธุ รกิจ เช่น กำรลดผลผลิต ซึ่ งจะทำให้สินค้ำมีรำคำสู งขึ้น (ไม่เป็ นไปตำมธรรมชำติของควำมต้องกำรซื้ อ
(Demand) – ควำมต้องกำรขำย (Supply) และหลักกำรแข่งขันเสรี กำรฮั้วยังแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ
(บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, 2559, หน้ำ 198)
1.1 แบบทางตรง (Explicit) ยกตัวอย่ำงเช่น บริ ษทั อำร์เชอร์ แดเนียล มิดแลนด์ หรื อ เอ
ดีเอ็ม ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ขำยวัตถุดิบอำหำรรำยใหญ่ของโลก ได้ร่วมมือกับบริ ษทั จำกญี่ปุ่นและเกำหลี
จำกัดปริ มำณกำรขำยของไลซี น ทัว่ โลกเป็ นเหตุให้รำคำของ Food Additive ตัวนี้ พุ่งสู งขึ้น รัฐบำล
สหรัฐได้ลงโทษปรับบริ ษทั ทั้งสำมแห่งเป็ นเงินสูงถึงกว่ำ 20 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐในปี พ.ศ. 2539
1.2 แบบทางอ้ อม (Tacit) ยกตัวอย่ำงเช่น ผูป้ ระกอบกำรไม่ได้วำงแผนเจรจำร่ วมกัน
เช่นเดียวกับแบบทำงตรง หำกส่ งซิ กถึงกัน ดังกรณี ของบริ ษทั เจนเนอรัลอีเลคตริ กที่ประกำศไปทัว่
ว่ำจะคงรำคำของ Steam Turbine อย่ำงน้อย 10 ปี โดยจะไม่มีกำรลดรำคำลงต่ำกว่ำรำคำที่ประกำศ
นั้น (ถ้ำลดจะคืนเงินให้กบั ผูท้ ี่ซ้ื อไปก่อน) สัญญำนเช่นนี้ ทำให้บริ ษทั เวสติ้งเฮำส์ ซึ่ งเป็ นคู่แข่งขัน
ขำย Steam Turbine ในรำคำเดียวกับที่จีอีประกำศ ยังผลให้ท้ งั คู่ได้กำไรจำกรำคำที่เสมือนรู ้กนั นี้เป็ น
เวลำยำวนำนถึ ง 10 ปี กระทรวงยุติธรรมของสหรั ฐได้ตดั สิ นกรณี ดงั กล่ำวนี้ ให้บริ ษทั ทั้งสองมี
ควำมผิด และต้องจ่ำยค่ำปรับจำนวนมำกให้กบั รัฐบำล
2. การเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิจ เป็ นกำรร่ วมมือกันของหน่ วยธุ รกิ จเพื่อให้ได้มำซึ่ ง
ผลประโยชน์ร่วมกัน มูลเหตุจูงใจให้ธุรกิจร่ วมเป็ นพันธมิตรกันมีอยูห่ ลำยประกำร ดังนี้ (บุญเกียรติ
ชีวะตระกูลกิจ, 2559, หน้ำ 199-200)
2.1 เพือ่ ให้ ได้ เทคโนโลยี หรือขีดความสามารถในการผลิตร่ วมกัน ยกตัวอย่ำงเช่น
ซี .พี. ร่ วมกับ Meiji Dairy จำกญี่ปุ่น เพื่อให้ได้เทคโนโลยีกำรผลิตนมพำสเจอไรซ์ และเซ็นทรัล
ร่ วมกับ Ahold จำกเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีกำรบริ หำรร้ำน Supermarket “TOPS”
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2.2 เพื่อ ให้ เ ข้ า ถึ ง ตลาดมากขึ้น ยกตัว อย่ำ งเช่ น เจ้ำ ของเบี ย ร์ Budweiser ขำย
license ในกำรผลิตและกำรทำตลำดให้ Labatt ในแคนำดำ และ Kirin ในญี่ปุ่น และบริ ษทั อลิอนั ซ์
ประกันชีวิตจำกเยอรมัน จับมือกับอยุธยำประกันชีวิตในประเทศไทย
3. เพื่อลดความเสี่ ยงทางการเงิน (Financial Risk) กำรร่ วมทุนของบริ ษทั ประกันภัย
ในประเทศไทยกับ บริ ษทั ต่ำงชำติทำให้ลดภำวะควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินลง เพรำะกำรเพิ่มทุนแต่ละ
ครั้งต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมำก
4. เพื่ อ เพิ่ ม Competitive Advantage ยกตั ว อย่ ำ งเช่ น General Motors จั บ มื อ กั บ
TOYOTA ตั้งโรงงำนผลิ ตรถยนต์ในอเมริ กำ โดย TOYOTA ได้มีฐำนกำรผลิ ตในสหรั ฐอเมริ กำ
General Motors ได้ควำมเชี่ยวชำญในกำรบริ หำรต้นทุนจำก TOYOTA
กำรเป็ นพันธมิตรทำงธุ รกิจ อำจมีได้ท้ งั ชนิ ดจับมือกันแบบหลวม ๆ ไปจนถึงกำรจับ
มือกันอย่ำงแนบแน่น ดังภำพที่ 3
ควำมต่อเนื่องของกลยุทธ์เชิงพันธมิตร
กำรตกลงกัน
ตั้งสมำคม

กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ์
กิจกำรร่ วมค้ำ

อ่อนแอ & ห่ำงไกล

กำรร่ วมทุนกัน
ในแนวตั้ง
แข็งแรง & ปิ ด

ภาพที่ 3 กำรเป็ นพันธมิตรทำงธรุ กิจ
ที่มา : บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, 2559, หน้ำ 200
กำรจับมื อแบบหลวมที่ สุด คื อ กำรตกลงกัน ตั้ง สมำคม “คอนซอร์ เ ตี้ ย ม” (Mutual
Service Consortia) โดยกิจกำรอำจร่ วมมือกันทำกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ให้กบั ทุกฝ่ ำย เช่น ร่ วมกัน
ทำวิจยั ที่ตอ้ งลงทุนสู ง เมื่อได้ผลแล้วก็อำจนำเอำไปใช้ในธุ รกิจของแต่ละฝ่ ำย ตัวอย่ำงเช่ น IBM,
Toshiba และ Siemens ฟอร์ มรวมกันจัดตั้งสมำคมอันหนึ่ งขึ้นเพื่อพัฒนำ Computer Chips เจนเนอ
เรชั่น ใหม่ หรื อ บริ ษ ทั ผูร้ ั บเหมำ (Contractor) บริ ษ ทั Trading และผูผ้ ลิ ต Hardware Equipments
ร่ วมกันจัดตั้ง สมำคม (Consortium) เข้ำประมูลโครงกำรใหญ่ ๆ ในระดับนำนำชำติ
กำรจับมือแบบแนบแน่นที่สุด คือ กำรร่ วมทุนกันในแนวตั้ง (Value – Chain Partnership)
อำทิ บริ ษทั เครื่ องดื่มแห่งหนึ่งได้รับกำรติดต่อจำก Comblibloc (ผูผ้ ลิตกล่อง UHT 1 ใน 2 เจ้ำที่ใหญ่
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ที่สุดในโลก) ให้เข้ำร่ วมถือหุ น้ โรงงำนผลิตกล่อง UHT ในประเทศไทย (บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ,
2559, หน้ำ 201)
กำรจับมือแบบที่นิยมกันมำกในสหัสวรรษใหม่มีอยู่ 2 แบบ คือกำรตั้ง กิจกำรร่ วมค้ำ
(Joint Venture) และกำร “ซื้อ License” (Licensing Arrangement ซึ่งมีประเด็นที่น่ำสนใจดังนี้
1. กิ จกำรร่ วมค้ำ เป็ นกำรนำเงิ นมำลงขันในส่ วนของทุน และรั บผลตอบแทนจำก
กำรร่ วมทุนนั้นตำมสัดส่ วนที่ตกลงกัน ซึ่งโดยมำกมักจะเป็ น 50:50 ข้อจำกัดของกิจกำรร่ วมค้ำ
1.1 กำร Control ทำได้ไม่เต็ม 100% (ตำมสัดส่ วนกำรถือหุน้ )
1.2 Lower Profit ไม่เหมือนเป็ นเจ้ำของกิจกำรแต่ผเู ้ ดียว (Wholly Owned)
1.3 อำจมีควำมขัดแย้ง (Conflict) ระหว่ำงผูร้ ่ วมทุน (Partner) ได้
2. กำรซื้อ หมำยถึง บริ ษทั หนึ่งให้ License แก่อีกบริ ษทั หนึ่งในกำรผลิตและจำหน่ำย
สิ นค้ำนั้นในตลำดเฉพำะอันหนึ่ง เหมำะกับธุรกิจที่มี “Brand Name” แข็งมำก ๆ ผูซ้ ้ือ License ก็เพื่อ
นำเอำ Brand นั้นไปทำตลำด
งำนวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั จึงใช้ตวั แปรกลยุทธ์กำรตลำดเชิงพันธมิตรเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั
ลูกค้ำ ผูจ้ ดั จำหน่ำยวัตถุดิบ ผูแ้ ข่งขันธุรกิจประเภทเดียวกัน สถำบันกำรเงิน และ หน่วยงำนภำครัฐที่
เกี่ยวข้อง ดังภำพที่ 4
ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ
ควำมสัมพันธ์กบั ผูจ้ ำหน่ำยวัตถุดิบ
กลยุทธ์กำรตลำด
เชิงพันธมิตร

ควำมสัมพันธ์กบั คู่แข่งขัน
ควำมสัมพันธ์กบั สถำบันกำรเงิน
ควำมสัมพันธ์กบั หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 4 ตัวแปรกลยุทธ์กำรตลำดเชิงพันธมิตร
2.4.2 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ชุมชน
ผูป้ ระกอบกำรเป็ นบุคคลที่มีควำมสำมำรถที่แตกต่ำงจำกผูอ้ ื่น ทั้งในด้ำนของกำรแบกรับ
ควำมเสี่ ยงทั้งหมดของธุรกิจ และต้องมีควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำร (Cunningham and Lischeron,
1991, pp. 45-52) แต่ แ นวคิ ด ของ Schumpeter (1934, p. 120) นัก เศรษฐศำสตร์ ช ำวออสเตรี ย มี
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มุมมองที่แตกต่ำงไป คือ กำรดำเนินธุรกิจที่ผำ่ นมำไม่ได้สนใจเรื่ องควำมเสี่ ยง แต่ให้ควำมสำคัญต่อ
กำรสร้ำงนวัตกรรม โดยเห็นว่ำผูป้ ระกอบกำร คือ ผูท้ ี่นำเสนอสิ่ งใหม่ (innovator) และมีควำมแตกต่ำง
ไม่ใช่นกั ประดิษฐ์ (inventor) เพื่อทำกำรเปลี่ยนแปลงตลำด ด้วยกำรนำเอำทรัพยำกรที่มีอยูม่ ำผสม
รวมกัน (resource combination) ให้กลำยเป็ นสิ่ งใหม่ โดยกำรนำเสนอวิธีกำร 5 วิธี ได้แก่ (1) กำรนำเสนอ
สิ นค้ำที่มีคุณภำพใหม่ (2) กำรใช้วิธีกำรผลิตแบบใหม่ (3) กำรเปิ ดตลำดใหม่ (4) กำรค้นหำแหล่งซื้อ
วัตถุดิบใหม่หรื อกำรค้นหำวัตถุดิบชนิดใหม่ และ (5) กำรก่อตั้งกิจกำรใหม่ อีกทั้งผูป้ ระกอบกำรยัง
เป็ นผูร้ ังสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริ กำรใหม่ในวงกำรค้ำทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อเป็ นผูน้ ำของตลำด
สำกล (Frederick, Kuratko and Hodgetts, 2007, p. 321) ดังนั้น ผูป้ ระกอบกำรจึงต้องมีกลยุทธ์ ดังนี้
(1) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (2) เทคนิ คกำรวิเครำะห์ธุรกิ จ (3) กลยุทธ์ 6 น่ ำนน้ ำ (4) กำรดำเนิ นกำร
ตำมกลยุทธ์ (5) กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำน และ (6) กำรทบทวนข้อมูลเพื่อให้ผปู ้ ระกอบกำรนำไปเป็ น
แนวทำงสร้ำงควำมได้เปรี ยบในกำรแข่งขัน โดยคำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม นวัตกรรมและควำม
คล่องตัวขององค์กร (ชัยยุทธ เลิศพำชิน, 2555, หน้ำ 147)
ส่ ว นผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชน หมำยถึ ง สิ่ งใด ๆ ที่ เ สนอออกสู่ ตลำดเพื่อกำรรู ้ จ ักกำรเป็ น
เจ้ำของ กำรใช้หรื อกำรบริ โภค และสำมำรถตอบสนองควำมจำเป็ นและควำมต้องกำรของตลำดได้
ประกอบด้วย สิ นค้ำ บริ กำร ควำมคิด สถำนที่ องค์กร หรื อบุคคลโดยผลิตภัณฑ์ตอ้ งมี อรรถประโยชน์
(Utility) มีคุณค่ำ (Value) ในสำยตำของลูกค้ำจึงจะมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์สำมำรถขำยได้ (Armstrong
and Kotler, 2007) ผลิตภัณฑ์ที่ดี คือ กุญแจสู่ ควำมสำเร็ จของตลำด ผลิตภัณฑ์เป็ นตัวแทนของควำม
คำดหวังของผูบ้ ริ โภค ผลิตภัณฑ์ตอบสนองควำมพึงพอใจของสังคม ผลิตภัณฑ์ที่ประสบควำมสำเร็ จ
ประกันถึงควำมส่ งเสริ มตัวเอง ถ้ำสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค นั้นคือ ผลิตภัณฑ์มี
ควำมเหมำะสมกับตลำด ผลิตภัณฑ์ที่ดีควรก่อให้เกิดควำมกระตือรื อร้นเพิ่มเติม ซึ่งมีควำมสำคัญต่อ
องค์กำรตลำด มันให้ควำมอิสระแก่ตลำดในกำรตัดสิ นใจ สำหรั บนักกำรตลำด ควำมหมำยของ
ผลิตภัณฑ์ถูกตัดสิ นโดยควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค (ชำญชัย อำจินสมำจำร, 2551) ฉะนั้นผลิตภัณฑ์
จึ งเป็ นกำรผสมผำนของสิ นค้ำและบริ กำรที่ กิจกำรเสนอต่อตลำดเป้ ำหมำย ประกอบด้วยควำม
หลำกหลำยคุณภำพ กำรออกแบบ รู ปแบบ กำรบริ กำร ฉลำก บรรจุภณ
ั ฑ์ และตรำผลิตภัณฑ์ (วำรุ ณี
ตันติวงศ์วำนิช และคณะ, 2546, หน้ำ 24) โดยคอทเลอร์ (Kotler, 2003) อธิบำยว่ำ ตรำผลิตภัณฑ์ คือ
รู ปแบบของสัญลักษณ์ รู ปภำพ หรื อคำพูด ที่สร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขันซึ่งจะเป็ นประโยชน์ใน
กำรจดจำของผูบ้ ริ โภค สำหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ คือ สิ่ งบรรจุห่อหุ ้มตัวผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถปกป้ องควำม
เสี ยหำย รักษำสภำพ สร้ำงภำพลักษณ์ ตลอดจนควำมสะดวกและควำมดึงดูดใจแก่ผบู ้ ริ โภค ในส่ วน
ป้ ำยฉลำก คือ ส่ วนหนึ่ งของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ทำหน้ำที่ แสดงหรื ออธิ บำยข้อมูลโดยกำรใช้ขอ้ ควำม
ตัวอักษร ตัวเลข ซึ่งฉลำกสิ นค้ำที่ดีจะให้รำยละเอียดที่ครบถ้วน ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย
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ดังนั้นผูป้ ระกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน จึ งเป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้ำและบริ กำรเสนอขำยต่อ
ตลำดเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดควำมสนใจอยำกได้เป็ นเจ้ำของ และซื้ อมำเพื่ออุปโภคบริ โภคอันเป็ น
กำรตอบสนองควำมต้องกำร คำว่ำ ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้มีควำมหมำยจำกัดเพียงวัตถุที่มีรูปร่ ำงจับต้อง
ได้เท่ำนั้น แต่ยงั หมำยถึงผลิตภัณฑ์บริ กำร สถำนที่องค์กรหรื อบุคคลและควำมคิด ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมี
อรรถประโยชน์และมีมูลค่ำในสำยตำของลูกค้ำ จึงจะมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์สำมำรถขำยได้ กำรกำหนด
ลูกค้ำกลยุทธ์ดำ้ นผลิตภัณฑ์ที่ผปู ้ ระกอบกำรต้องคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ
, 2541, หน้ำ 203)
1. ควำมแตกต่ำงของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation)
2. พิจำรณำจำกองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น
ประโยชน์พ้นื ฐำน รู ปร่ ำงลักษณะคุณภำพ กำรบรรจุภณ
ั ฑ์ ตรำผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
3. กำรก ำหนดต ำแหน่ ง (Product Positioning) เป็ นกำรออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ข อง
บริ ษทั เพื่อแสดงตำแหน่งที่แตกต่ำงและมีคุณค่ำในจิตใจของลูกค้ำเป้ ำหมำย
4. กำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิ ตภัณฑ์มีลกั ษณะใหม่
และปรับปรุ งให้ดีข้ ึน ซึ่งต้องคำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ดียงิ่ ขึ้น
5. กลยุ ท ธ์ เ กี่ ย วกับ ส่ ว นประสมผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Mix) และสำยผลิ ต ภัณ ฑ์
(Product Line)
สรุ ปได้ว่ำ ผูป้ ระกอบกำรผลิ ตภัณฑ์ชุมชนต้องคำนึ งถึ งปั จจัยควำมแตกต่ำงของ
ผลิ ตภัณฑ์ คุ ณสมบัติของผลิ ตภัณฑ์ กำรออกแบบผลิ ตภัณฑ์ กำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์ และกลยุทธ์
เกี่ยวกับส่ วนประสมผลิตภัณฑ์รวมทั้งสำยผลิตภัณฑ์
งำนวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั จึงใช้ตวั แปรผูป้ ระกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยกำรนำนวัตกรรม
เข้ำมำใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำง กำรคำนึงถึงคุณสมบัติในกำรผลิตผลิตภัณฑ์
อำทิ รู ปแบบ คุณภำพ บรรจุภณ
ั ฑ์ ตรำผลิตภัณฑ์ และกำรใช้ประโยชน์จำกตัวผลิตภัณฑ์ กำรปรับตัว
ตำมสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง กำรสร้ำงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร และ
กำรสร้ำงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในกำรควบคุมกำรดำเนินงำน ดังภำพที่ 5
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กำรนำนวัตกรรมเข้ำมำใช้ในกำรผลิต
กำรปรับตัวตำมสถำนกำรณ์ฯ
ผูป้ ระกอบกำร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
กำรสร้ำงอัตลักษณ์ ควำมโดดเด่น
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ภาพที่ 5 ตัวแปรผูป้ ระกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.4.3 การพึง่ พาตนเองอย่ างยัง่ ยืน
การพึ่งพา หมำยถึง เงื่ อนไขสถำนภำพของประเทศกำลังพัฒนำดำเนิ นกำรพัฒนำ
อุ ตสำหกรรมทดแทนกำรนำเข้ำสิ นค้ำอุ ตสำหกรรม (Import-Substituting Industrialization : ISI)
โดยพึ่ ง พำประเทศทุ น นิ ย มตะวัน ตกอย่ ำ งมำกด้ำ นสิ น ค้ำ ประเภททุ น เทคโนโลยี ก ำรผลิ ต
ผูเ้ ชี่ยวชำญ/ชำนำญกำร เงินลงทุนจำกต่ำงประเทศ กำรศึกษำ วัฒนธรรมและสังคม เป็ นต้น
Mahatma Gandhi, (1994). กล่ ำ วว่ำ กำรพึ่ ง ตนเองนั้น ต้อ งเริ่ ม จำกตัว ปั จ เจกบุ ค คล
และต้องเป็ นอิสระจำกสิ่ งอื่น ๆ ดังนั้น กำรพึ่งตนเองจึงเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำซึ่ ง K.V. Sudaram
ได้กล่ำวถึ ง หลักกำรที่ เป็ นแนวทำงของกำรพึ่งตนเองเพื่อนำไปสู่ กำรพัฒนำว่ำมี อยู่ 7 ประกำร
ด้วยกัน คือ (1) กำรทำให้เศรษฐกิจและสังคมยืนยำว รวมทั้งกำรทำให้ เกิดควำมชัดเจนทำงกำรเมือง
แก่ชุมชนชนบท (2) กำรสร้ำงโอกำสให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทโดยเฉพำะ อย่ำงยิ่งกับเด็กและสตรี
(3) กำรดำเนิ นกำรเกี่ ยวกับทรั พยำกรธรรมชำติโดย ปฏิ บตั ิ ดังนี้ (1.1) กำรจัดกำรทรั พ ยำกร เช่ น
กำรจัดกำรป่ ำไม้และแหล่งน้ ำ (1.2) ปรับปรุ งเทคโนโลยีทำงด้ำนกำรเกษตร เช่น ระบบชลประทำน
(1.3) ส่ งเสริ มกำรใช้พลังงำน เช่น กำรใช้ก๊ำชชีวภำพ พลังงำนแสงอำทิตย์ และ (1.4) กำรดำเนินกำร
ทำงด้ำนสวัสดิ กำรและ สำธำรณู ปโภค เช่ น ที่อยู่อำศัย ระบบบำบัดน้ ำเสี ย สถำนพยำบำล ถนน
โทรศัพท์ เป็ นต้น (4) กำรคำนึ งถึงควำมต้องกำรพื้นฐำน (Basic need) ของชุมชน (5) ควำมสมดุล
ของกำรพัฒนำระหว่ำงชนบทและเมือง (6) กำรสร้ำงเครื อข่ำยกับองค์กรต่ำง ๆ และ (7) กำรกระตุน้
ให้มีกำรรวมกลุ่มเพื่อให้เกิ ดควำมร่ วมมื อ และช่ วยเหลื อกัน เช่ น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี ก ลุ่ ม
เยำวชน เป็ น ต้น
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Ratnayake, (1992). กล่ำวว่ำโดยทัว่ ไปนักวิชำกำรมักให้ ควำมหมำยของกำรพึ่งตนเองว่ำ
หมำยถึง ควำมมีอิสระ (Independence) แต่โดยควำมรู ้สึกทัว่ ไป กำรพึ่งตนเอง หมำยถึง ควำมสำมำรถ
ในกำรกำหนดชีวิตของตนเอง อย่ำงไรก็ตำมกำรประสบควำมสำเร็ จในกำรพึ่งตนเองนั้น มีขอ้ โต้แย้ง
ว่ำเกิดจำกธรรมชำติซ่ ึ งเป็ นกำรบังคับทำงกำยภำพหรื อสิ่ งแวดล้อมหรื อเกิดจำกกำรใช้อำนำจของ
บุคคลอื่น Ratnayake เห็นว่ำธรรมชำติหรื อสิ่ งแวดล้อมค่อนข้ำงจะคงที่จึงไม่ส่งผลต่อกำรพึ่งตนเอง
ดังนั้นกำรพึ่งตนเองจึงเกิดจำกคนอื่นกำหนดชี วิตของตนเองในกำรทำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและ
เป็ นไปได้ที่จะส่ งเสริ มกำรพึ่งตนเองในระดับหมู่บำ้ นเพื่อเข้ำสู่ ควำมเป็ นอิ สระทำงเศรษฐกิ จ ที่
เหมำะสม นัน่ คือ กำรมีอิสระทำงเศรษฐกิจในระดับหนึ่ งที่ไม่ตอ้ งเป็ นกำรพึ่งพำผูอ้ ื่น และนำไปสู่
กำรมีอิสระในกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับปัญหำสังคม เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
Apichai Puntasen, (1996). กล่ำวถึงกำรพึ่งตนเองในชนบท ของประเทศไทยว่ำเป็ นเงื่อนไข
ที่คนในชนบทผลิตทุกสิ่ งทุกอย่ำงเพื่อกำรบริ โภค นั่นคือคนในชนบทสำมำรถเป็ นนำยทุนหรื อ
เกษตรกรได้ แต่ยงั คงพึ่งตนเองได้ตรำบนำนเท่ำนำนที่สำมำรถควบคุมเทคโนโลยีได้ แนวคิดสำคัญ
ของกำรพึ่งตนเองคือควำมสำมำรถของคนในชนบทที่จะตัดสิ นและควบคุมอนำคตของตัวเขำเอง
ซึ่ งพวกเขำต้องสำมำรถควบคุมปั จจัยต่ำง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรพื้นฐำนของชีวิต เช่น
อำหำร เสื้ อผ้ำ ยำรักษำโรค และที่อยูอ่ ำศัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรควบคุมปั จจัยกำรผลิตที่สำคัญคือ
ที่ดิน และแรงงำน แต่ที่สำคัญที่สุดคือบุคคลเหล่ำนั้นจะต้องใช้ภูมิปัญญำหรื ออย่ำงน้อยต้องเข้ำใจ
ผลของกำรแผ่ขยำยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เข้ำไปในหมู่บำ้ น
ภมรรั ตน์ สุ ธรรม, (2546). กล่ำวถึงกำรพึ่งตนเองของชุ มชนว่ำ จะเกิ ดขึ้นได้เมื่ออยู่
ในรู ปของกลุ่มองค์กร หรื อเครื อข่ำย มีกำรอยู่ร่วมกันเป็ นชุมชน สมำชิ กมีจิตสำนึ กและควำมเอื้อ
อำทรช่ วยเหลือกัน ชุ มชนมีควำมสำมำรถในกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำโดยผ่ำนกระบวนกำร
มีส่วนร่ วมในกำรวิเครำะห์ปัญหำและตัดสิ นใจในกำรแก้ปัญหำจำกกำรใช้ภูมิปัญญำของชุ มชน
ทำให้ชุมชนรู ้สึกสำนึ กถึงสำเหตุของปั ญหำอย่ำงถ่องแท้ ซึ่ งกำรมีส่วนร่ วมในกำรวิเครำะห์ และ
ตัดสิ นใจของชุ มชนสำมำรถนำไปสู่ กำรพึ่งตนเองของชุ มชนในด้ำนเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม
กำรเมื อง และสิ่ งแวดล้อม ดังนี้ (1) ด้ำนเศรษฐกิ จ ชุ มชนสำมำรถพึ่ง ตนเองได้ในด้ำนกำรผลิ ต
กำรจำหน่ำยและกำรตลำดในลักษณะเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง (Self – reliance) (2) ด้ำนเทคโนโลยี
มี ก ำรใช้เ ทคโนโลยี ที่ เ หมำะสมในกำรผลิ ต สำมำรถควบคุ ม ได้เ ป็ นเทคโนโลยี ที่ ไ ม่ ท ำลำย
สิ่ งแวดล้อมและสุ ขภำพ (Clean Technology) (3) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม ชุมชนมี
อำนำจและสิ ทธิ ชุมชนในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมโดยใช้วฒั นธรรมชุ มชน
ในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยัง่ ยืน (4) ด้ำนสังคมวัฒนธรรม คนในชุมชนมีจิตสำนึ กใน
กำรพึ่งตนเอง ใฝ่ รู ้ ใฝ่ พัฒนำ มีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ มีคุณภำพ มีควำมขยันหมัน่ เพียร
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ลดละอบำยมุข มีส่วนร่ วม และควำมเป็ นปึ กแผ่นสู ง มีควำมรู ้และรับรู ้ข่ำวสำรเท่ำทันโลกภำยนอก
และ (5) ด้ำนกำรเมือง ชุมชนมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ บทบำทและกำรสร้ำงอำนำจต่อรองในกำรใช้
ทรั พยำกร กำรต่อรองธุ รกิ จ กำรรวมตัวเป็ นองค์กรชุ มชนกำรตรวจสอบกำรทำงำนของรั ฐ และ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น กำรแสวงหำควำมร่ วมมื อจำกองค์กรต่ำง ๆ ตลอดจนกำรเข้ำไปมี
บทบำทในกำรบริ หำรงำนในองค์กรท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและเป็ นที่ยอมรับของชุมชน
สัญญำ สัญญำวิวตั น์ , (2544). กล่ำวถึงกำรพึ่งตนเองของชุ มชนชนบทว่ำ หมำยถึ ง
กำรที่ชุมชนชนบทมีควำมสมดุลในสิ่ งจำเป็ นต่ำง ๆ โดยเฉพำะมีควำมสมดุลในเทคโนโลยีเศรษฐกิจ
ทรัพยำกรธรรมชำติ จิตใจ สังคมและวัฒนธรรม เพรำะกำรพึ่งตนเองทำให้เกิดกำรพัฒนำ และยิ่ง
พึ่ ง ตนเองได้ม ำกยิ่ง พัฒ นำและกำรพัฒ นำตนเองยัง รั ก ษำกำรพัฒ นำให้ย งั่ ยืน ด้ว ย นอกจำกนี้
กำรพึ่งตนเองของชุมชนยังเกิดจำก TERMS Mode ประกอบด้วย
เทคโนโลยี (T = Technology) กำรพึ่งตนเองทำงเทคโนโลยี หมำยถึ ง ควำมสมดุ ล
ระหว่ำงควำมต้องกำรทำงเทคโนโลยีพ้ืนบ้ำน กับกำรสนองควำมต้องกำรเทคโนโลยีพ้ืนบ้ำน หรื อ
ควำมสมดุ ล ระหว่ ำ งเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ กับ เทคโนโลยี ส มัย เก่ ำ ค ำว่ ำ เทคโนโลยี เ ป็ นได้ท้ ัง
เทคโนโลยีที่เป็ นวัตถุ (Material) เช่ น เครื่ องมือ เครื่ องจักร ไถ เกวียน พันธุ์พืช ปุ๋ ย สำรเคมี และ
เทคโนโลยีที่ไม่ใช่วตั ถุ (Non-Material) เช่น ควำมรู ้ ควำมชำนำญ ภำวะผูน้ ำกำรจัดกำร กำรวำงแผน
ควำมช่วยเหลือเกื้อกูล และควำมรู ้จกั พอเป็ นต้น
เศรษฐกิจ (E = Economic) กำรพึ่งตนเองทำงเศรษฐกิจ หมำยถึง ควำมสมดุลระหว่ำง
รำยได้กบั รำยจ่ำยของชุมชน หรื อกล่ำวอีกนัยหนึ่ ง คือ ควำมพออยู่พอกินของชำวชุมชน มีรำยได้
พอกับรำยจ่ำย ไม่มีหนี้ สินที่ไม่อำจชดใช้คืนได้ (สำมำรถมีหนี้ สินจำกกำรลงทุนเพื่อเกษตรกรรม
หรื อธุรกิจได้)
ทรัพยำกรธรรมชำติ (R = Natural Resource) กำรพึ่งตนเองทำงทรัพยำกรธรรมชำติ
หมำยถึง ควำมสมดุลของทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น พื้นดิน หิ น แร่ ธำตุ น้ ำ สัตว์และป่ ำไม้ที่ถูกใช้ไป
และกำรทดแทน นัน่ คือ กำรมีทรัพยำกรธรรมชำติที่จำเป็ นในชีวิตไว้ใช้ แต่ไม่ใช่มำกจนเกินดุลหรื อ
ทำให้เสี ยดุล และควรรักษำธรรมชำติให้คงควำมหลำกหลำย (Biodiversity) ไว้ให้มำกที่สุด
จิตใจ (M = Mental) กำรพึ่งตนเองทำงจิตใจ หมำยถึง ควำมสมดุลหรื อควำมมัน่ คง
ของจิตใจซึ่งมีลกั ษณะ แกร่ งกล้ำ เข้มแข็ง มีพลัง สำมำรถสู ้กบั ควำมยำกลำบำก หรื อปั ญหำใด ๆ ได้
ควำมมัน่ คงทำงจิตใจเป็ นคุณสมบัติของแต่ละบุคคล
สังคมวัฒนธรรม (S = Socio–Cultural) กำรพึ่งตนเองทำงสังคม หมำยถึง ควำมสมดุล
หรื อควำมมั่น คงแข็ ง แรงของกลุ่ ม คน ครอบครั ว ชุ ม ชน หรื อองค์ก รสั ง คมใด ๆ ในสั ง คม
ซึ่ งควำมเข้มแข็ง ของหน่ วยสังคมเหล่ำนี้ จะทำให้หน่ วยสังคมแต่ละหน่ วยมีพลังกล้ำแข็งสำมำรถ
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ผจญกับงำนใหญ่งำนยำกหรื ออุปสรรคต่ำง ๆ ได้ คำว่ำ สังคมย่อมต้องหมำยรวมถึ งวัฒนธรรม
ซึ่งหมำยถึง กฎระเบียบทำงสังคมที่คนในสังคมต้องยึดปฏิบตั ิตำม
ดังนั้น กำรพึ่งตนเองทั้ง 5 ด้ำน จึ งเป็ นประเด็นสำคัญที่ ก ลุ่มวิสำหกิ จ ชุ มชนต่ำ ง ๆ
ที่ตอ้ งกำรประสบควำมสำเร็ จ ในกำรดำเนิ นงำน จำเป็ นต้องพิจำรณำและให้ควำมสำคัญ โดยปั จจัย
ทั้ง 5 ประกำรนี้ตอ้ งทำหน้ำที่สอดประสำนกัน คือ ทุกคนในชุมชนต้องมีพลังควำมสำมัคคีและต้อง
ทำงำนเพื่อผูอ้ ื่นด้วย เป็ นลักษณะของ Functional matrix ในขณะเดียวกันกำรพึ่งตนเองของชุมชน
ชนบทย่อมเกิดจำก BAN คือ ควำมสมดุล (B = Balance) ควำมสำมำรถ (A = Ability) และ เครื อข่ำย
(N = Networking) รวมทั้งกำรเปิ ดโอกำสให้ชุมชนมี ส่วนร่ วมในกำรพัฒนำโดยใช้เทคนิ ค PAR
(Participatory Action Research) คือกำรวิจยั แบบมีส่วนร่ วม
แนวคิดการดารงชีพที่ยงั่ ยืน
DIFD (Department for International Development), (1999). กล่ำวถึง แนวคิดกำรดำรง
ชี พ ที่ ย งั่ ยื น ว่ ำ แนวคิ ด กำรด ำรงชี พ ที่ ย งั่ ยื น มี ร ำกฐำนมำจำกแนวคิ ด ที่ ส ำคัญ ดัง นี้ (1) คนเป็ น
ศูนย์กลำง (People Centered ) แนวคิดกำรดำรงชี พที่ยงั่ ยืนมุ่งไปที่คนและถือว่ำคนเป็ นศูนย์กลำง
ของกำรพัฒนำ (2) องค์รวม ( Holistic) แนวคิดกำรดำรงชี พที่ ยงั่ ยืน มองทุกส่ วนที่เกี่ ยวข้องจำก
ระดับท้องถิ่นจนกระทัง่ ถึงระดับนำนำชำติในพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ และกลุ่มทำงสังคม (3) พลวัต
(Dynamic) แนวคิดกำรดำรงชีวิตที่ยงั่ ยืน ต้องเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลง (4) กำรสร้ำงบนควำมเข้มแข็ง
(Building on strength) แนวคิดกำรดำรงชีพที่ยงั่ ยืนวิเครำะห์ควำมเข้มแข็งมำกกว่ำควำมต้องกำร (5)
เชื่ อมโยงมหภำคและจุลภำค (Macro–micro links) แนวคิดกำรดำรงชี พที่ยงั่ ยืนพยำยำมที่จะเชื่ อม
ช่องว่ำงระหว่ำงระดับมหภำคและจุลภำค และ (6) ควำมยัง่ ยืน (Sustainability) แนวคิดกำรดำรงชีพ
ที่ยงั่ ยืนเน้นควำมยัง่ ยืน ซึ่งควำมยัง่ ยืนจะไม่ถูกละเลยผลักไปอยูช่ ำยขอบ กรอบแนวคิดกำรดำรงชีพ
ที่ยงั่ ยืนถูกพัฒนำมำจำกแนวคิดกำรดำรงชี พที่ยงั่ ยืนโดย DFID เพี่อเป็ นเครื่ องมือในกำรทำควำม
เข้ำใจกำรดำรงชีพที่ยงั่ ยืน ทรัพย์สิน (asset) ในกำรดำรงชีพ ประกอบไปด้วยทุนทั้งห้ำคือ ทุนมนุษย์
ทุ น ทำงสั ง คม ทุ น ธรรมชำติ ทุ น กำยภำพ และทุ น ที่ เ ป็ นเงิ น บริ บ ทที่ เ ปรำะบำง (vulnerability
context) เป็ นประเด็น ส ำคัญ อย่ำงหนึ่ งที่ ก ำหนดกำรด ำรงชี พ ที่ ย งั่ ยืน ซึ่ ง เกี่ ย วข้อ งกับกำรเข้ำใจ
ควำมสำมำรถของครอบครั วชนบทที่จะจัดกำรกับภำวะวิกฤต เช่ น ภัยแล้ง น้ ำท่วม โรคที่มำกับ
อำหำร พืช หรื อสัตว์ นอกจำกนี้ บริ บทที่ เ ปรำะบำงยังเกี่ ย วข้องกับกำรคุ ก คำมจำกภำยนอกต่ อ
ควำมมั่น คงในกำรด ำรงชี พ ที่ เ ป็ นปั จ จัย เสี่ ย ง เช่ น ภู มิ อ ำกำศ ภำวะตลำด หรื อ อุ บ ัติ ภ ัย รวมทั้ง
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกับปั จจัยภำยในโดยตัดสิ นจำกทรัพย์สิน กำรเก็บตุน อำหำร ควำมช่วยเหลือ
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จำกเครื อญำติหรื อชุมชน หรื อนโยบำยรัฐบำลที่ทำให้กำรดำรงชีพมัน่ คง (Allison, Edward H. and
Ellis, Frank, 2001).
Brocklesby and Fisher, (2003). สรุ ปกรอบแนวคิ ด กำรด ำรงชี พ ที่ ย ั่ง ยื น ของ DFID ว่ ำ
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ด้ำน คือ (1) กำรมีควำมเชื่ อในกำรที่จะมีชีวิตอยู่ภำยใต้บริ บทที่
เปรำะบำงที่พวกเขำต้องเผชิญกับควำมเสี่ ยง กำรประสบกับเหตุกำรณ์ไม่คำดคิด กำรเปลี่ยนแปลง
ของฤดูกำล (2) ทุนและทรัพย์สินที่ใช้ในกำรดำรงชีวิต ซึ่งรวมถึงทุนทำงสังคม (เครื อข่ำยทำงสังคม
ควำมไว้ว ำงใจกัน ) ทุ น ธรรมชำติ (ทรั พ ยำกรที่ มี อ ยู่) ทุ น ที่ เ ป็ นเงิ น (เงิ น ออม รำยได้สิ น เชื่ อ )
ทุนกำยภำพ (กำรขนส่ งที่อยู่อำศัยประปำ ไฟฟ้ ำ และกำรสื่ อสำร) และทุนมนุ ษย์ (ควำมรู ้ ทกั ษะ
แรงงำน) (3) ทุนทั้ง 5 ประเภทในข้อ 2 มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในกำรดำรงชีพ เช่น กำรดำเนิ น
กิจกรรมเพื่อให้มีชีวิตรอด หรื อกำรทำให้มีผลต่อกำรดำรงชีวิตในทำงบวก (4) นโยบำยสถำบันและ
กระบวนกำรที่ทำให้เข้ำถึงทรัพย์สิน กิจกรรมกำรดำรงชี พ รวมทั้งบริ บทที่เปรำะบำงทำให้ได้รับ
โอกำสและขจัดควำมยำกจน จำกแนวคิดกำรพึ่งตนเองและแนวคิดกำรดำรงชีพที่ยงั่ ยืนนั้น จะเห็น
ได้ว่ ำ กำรที่ บุ ค คลสำมำรถพึ่ ง ตนเองได้บุ ค คลย่อ มมี ก ำรด ำรงชี วิ ต ที่ ย งั่ ยืน ดัง นั้น ในงำนวิ จ ัย นี้
กำรพึ่งตนเองเพื่อกำรดำรงชีวิตที่ยงั่ ยืนคือ กำรที่ผปู ้ ระกอบกำรมีควำมสำมำรถในกำรกำหนดชีวิต
ตนเองและช่ วยเหลื อตนเองให้มำกที่ สุด เท่ ำที่ จะมำกได้ในด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนเศรษฐกิ จ ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม ด้ำนจิตใจ รวมทั้งด้ำนสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งกำรพึ่งตนเอง
ทั้ง 5 ด้ำ นดัง กล่ ำ วเป็ นกิ จ กรรมกำรด ำรงชี พ เพื่ อ ให้ มี ชี วิ ต รอดที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ทุ น ทำงสั ง คม
ทุนธรรมชำติ ทุนที่เป็ นเงิน ทุนกำยภำพ และทุนมนุ ษย์รวมทั้งกำรมีควำมเชื่อในกำรที่จะมีชีวิตอยู่
ในบริ บทที่เปรำะบำงด้วย
งำนวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั จึงใช้ตวั แปรกำรพึ่งพำตนเองอย่ำงยังยืน ประกอบด้วย กำรพึ่งพำตนเอง
ทำงด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนทรัพยำกร ด้ำนจิตใจ ด้ำนเศรษฐกิจ และด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
กำรพึ่งพำตนเองด้ำนเทคโนโลยี
กำรพึ่งพำตนเองด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
กำรพึ่งพำตนเอง
อย่ำงยัง่ ยืน

กำรพึ่งพำตนเองด้ำนจิตใจ
กำรพึ่งพำตนเองด้ำนเศรษฐกิจ
กำรพึ่งพำตนเองด้ำนสังคมและวัฒนธรรม

ภาพที่ 6 ตัวแปรกำรพึ่งพำตนเองอย่ำงยัง่ ยืน
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2.6 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
จำกกำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง คณะผูว้ ิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
เบญจวรรณ บวรกุลภำ และคณะ, (2557). กลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาดและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ ชุมชน 5 ดาวพืน้ ที่จังหวัดนครปฐม ผลวิจยั พบว่ำ ผูป้ ระกอบกำรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อำยุเฉลี่ยในช่วง 51-60 ปี มีระยะเวลำดำเนินกำร 6-10 ปี และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มประเภท
ผลิตภัณฑ์อำหำร ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรสิ นค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ดำว พบว่ำ ผูป้ ระกอบกำรให้
ควำมสำคัญตำมลำดับ คือ ด้ำนกำรผลิตมำกที่สุด รองลงมำด้ำนบุคลำกร ด้ำนสิ นค้ำ บริ กำร มีควำมคิดเห็น
ในระดับมำก และด้ำนเทคโนโลยีในระดับปำนกลำง
ด้ำนควำมคิดเห็ นต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อยอดขำยของผูป้ ระกอบกำร
ผลิ ต ภัณ ฑ์ชุ ม ชน 5 ดำว พื้ น ที่ จ ัง หวัด นครปฐม โดยภำพรวมแต่ ล ะด้ำ นของส่ ว นประสมทำง
กำรตลำดให้ควำมสำคัญมำกที่สุดคือ ด้ำนผลิตภัณฑ์ รองลงมำคือรำคำ ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย และ
ด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรตลำดตำมลำดับ
ฉัตรชัย อินทสังข์ และปวีณำ อำจนำวัง, (2556). ต้ นแบบกลยุทธ์ การตลาดสาหรับพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุ มชน เพือ่ การค้ าระดับประเทศ สู่ ความยั่งยืน กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ ชุมชนทีม่ ี
ระดับต่ากว่ า 3 ดาว ในเขตอาเภอวังน้าเขียว จังหวัด นครราชสี มา. ผลกำรวิจยั พบว่ำ ต้นแบบกำรบริ หำร
กลยุทธ์กำรตลำด สำหรับพัฒนำผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชน เพื่อกำรค้ำ ระดับประเทศสู่ ควำมยัง่ ยืน
ประกอบด้วย 3 ส่ วนหลัก ดังนี้ (1) ผูน้ ำหน่วยงำนภำครัฐ ที่ตอ้ งถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ ศำสตร์วิชำกำร
แขนงต่ำง ๆ ลงสู่ ชุมชน (2) ผูน้ ำชุมชนที่มีภำวะผูน้ ำ (Leadership) มุ่งมัน่ ตังใจ ตระหนักในกำรเป็ น
ผูป้ ระกอบกำร มี กำรบริ หำรกิจกำรอย่ำงเป็ นระบบ และ (3) ควำมร่ วมมือร่ วมใจและกำรดำเนินงำน
อย่ำงเข้มแข็งเต็มที่ โดยมีเป้ ำหมำย วัตถุประสงค์ ตรงกันที่มำจำกกำรยอมรับร่ วมกัน
พีระ กันหำชิน และคณะ, (2556). ยุทธศาสตร์ การเสริ มสร้ างการพึ่งพาตนเองแบบมี
ส่ ว นร่ ว มในระดับ หมู่ บ้ า นโดยยึด หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งของหมู่ บ้ า นในจัง หวัด
หนองบัวลาภู ผลกำรวิจ ยั พบว่ำ จังหวัดหนองบัวลำภูมีปัญหำกำรพึ่งตนเองด้ำนเศรษฐกิจ มำก
ที่สุ ด ยุท ธศำสตร์ ก ำรเสริ ม สร้ำ งกำรพึ่ ง ตนเองแบบมีส่ ว นร่ ว มในระดับ หมู่บ ำ้ นโดยยึด หลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บำ้ นในจังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ คือ
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำควำมรู ้ในกำรเสริ มสร้ำงเศรษฐกิจชุชน ยุทธ์ศำสตร์ ส่งเสริ มควำมมัน่ คงใน
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อำชีพ และรำยได้ ยุท ธศำสตร์ พ ฒั นำระบบกำรเงิน เพื่อ สนับ สนุ น กำรลงทุน และยุท ธศำสตร์
ส่ งเสริ มและพัฒนำระบบกำรตลำด
พนิ ด ำ สั ต โยภำสและคณะ, (2555) ได้ท ำกำรวิ จัย เรื่ อ ง ศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการและ
นวัตกรรมองค์ การที่มีอิทธิพลต่ อความสามารถในการแข่ งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อมในเขตภาคเหนือตอนบน ผลกำรวิจยั พบว่ำ ควำมคิดเห็นด้ำนศักยภำพผูป้ ระกอบกำรระดับมำก
ที่สุด ด้ำนนวัตกรรมองค์กำรระดับปำนกลำงและด้ำนควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของวิสำหกิ จ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมระดับมำก
อรนุ ช พิริยสิ งห์ และคณะ. (2554). ผลกระทบของประสิ ทธิผลพันธมิตรทางการตลาด
ที่มีต่ อ ความสาเร็ จ ขององค์ ก รของธุร กิจ โรงแรมในประเทศไทย ผลวิจ ยั พบว่ำ ประสิ ท ธิ ผ ล
พัน ธมิต รทำงกำรตลำดด้ำ นกำรมีส่ ว นร่ ว มที่เ ท่ำ เทีย มกัน หรื อ ทดแทนกัน ด้ำ นควำมไว้ว ำงใจ
ด้ำ นกำรไม่ม ีว ตั ถุป ระสงค์แ อบแฝง ด้ำ นทิศ ทำงเชิง กลยุท ธ์ และด้ำ นควำมใกล้เ คีย งทำง
วัฒนธรรม มีควำมสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับควำมสำเร็ จขององค์กร ผลลัพธ์ที่ได้จำก
กำรวิจ ยั สำมำรถน ำไปเป็ นแนวทำงในกำรพัฒ นำประสิ ท ธิ ผ ลพัน ธมิต รทำงกำรตลำดและ
ปรับปรุ งองค์กรเพื่อกำหนดทิศทำงเชิงกลยุทธ์ นโยบำย วัตถุประสงค์ในระยะยำวของกิจกำรที่
จะเข้ำ ร่ ว มพัน ธมิต รทำงกำรตลำดให้บ รรลุไ ปในแนวทำงเดีย วกัน เพื ่อ ให้อ งค์ก รประสบ
ผลสำเร็ จ เพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรดำเนิ นงำน สร้ำงควำมได้เปรี ยบในกำรแข่งขันให้เจริ ญเติบโต
และอยู่รอดในระยะยำวต่อไป
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้อ ง สรุ ป ได้ว่ำ กลยุท ธ์ ก ำรตลำดเชิ ง พัน ธมิ ต รมี
ควำมสำคัญต่อผูป้ ระกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเกิดกำรพึ่งพำตนเองอย่ำงยัง่ ยืน

2.7 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จำกกำรทบทวนวรรณกรรม และลงพื้นที่ร่วมกับเสวนำกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อค้นหำกล
ยุทธ์กำรตลำดเชิงพันธมิตรเพื่อกำรพึ่งพำตนเองอย่ำงยัง่ ยืนของผูป้ ระกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขต
อ ำเภอเมื อง จังหวัดแม่ ฮ่ องสอน ภำยใต้แนวคิ ด กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรของ Hisrich, Peters and
Shepherd (2010) ทฤษฎีกำรตลำดของ Philip Kotler, 2003 และทฤษฎีกำรพึ่งพำตนเองของ Thorpe,

33
Clark, and Tieges, 1953 เพื่อให้ผูป้ ระกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชนใช้กลยุทธ์กำรตลำดเชิ งพันธมิตร
สร้ำงกำรพึ่งพำตนเองอย่ำงยัง่ ยืน ผูว้ ิจยั จึงนำมำสร้ำงกรอบแนวควำมคิดในกำรวิจยั ได้ ดังภำพที่ 7

ผูป้ ระกอบกำร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
H1

กลยุทธ์กำรตลำด
เชิงพันธมิตร

H2

H3

กำรพึ่งพำตนเอง
อย่ำงยัง่ ยืน

ภาพที่ 7 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั
ผูว้ ิจยั สรุ ปสมมติฐำนในกำรวิจยั ได้ ดังนี้
H1 : ผูป้ ระกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชนมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์กำรตลำดเชิงพันธมิตร
H2 : กลยุทธ์กำรตลำดเชิงพันธมิตรมีอิทธิพลต่อกำรพึ่งพำตนเองอย่ำงยัง่ ยืน
H3 : ผูป้ ระกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชนมีอิทธิพลต่อกำรพึ่งพำตนเองอย่ำงยัง่ ยืน

