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2.1  แนวคดิผู้ประกอบการ 
กำรน ำเสนอแนวคิดเก่ียวกบัผูป้ระกอบกำรน้ีจะไดน้ ำเสนอถึงประเด็นต่ำง ๆ  ท่ีส ำคญัเก่ียวกบั

ผูป้ระกอบกำร ไดแ้ก่ ควำมหมำยของผูป้ระกอบกำร และลกัษณะของผูป้ระกอบกำร ดงัรำยละเอียด
ต่อไปน้ี 

ความหมายของผู้ประกอบการ  
ผูป้ระกอบกำร (Entrepreneur) มีควำมหมำยตำมทศันะของนกัวิชำกำรท่ีมีควำมเช่ียวชำญ

ในดำ้นกำรบริหำรธุรกิจ ดงัน้ี  
นักวิชำกำรชำวต่ำงประเทศ อำทิ Longenecker, Moore, Petty and Palich (2006, p. 6) ไดใ้ห้

ควำมหมำยของผูป้ระกอบกำร คือ บุคคลผูซ่ึ้งคน้พบควำมตอ้งกำรทำงกำรตลำดและเร่ิมเขำ้ไป
ด ำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรในดำ้นต่ำง ๆ เช่น รำยได ้ควำมมัง่คง ควำมทำ้ทำยและ
กำรได้รับกำรยอมรับจำกสังคม โดยมีกำรบริหำรควำมเส่ียงบนพื้นฐำนของกำรเปล่ียนแปลง
ทำงด้ำนนวตักรรมและควำมก้ำวหน้ำของวิถีชีวิตทำงด้ำนเศรษฐกิจ แนวคิดของ Meyer (2004,  
p. 267) กล่ำวว่ำ ผูป้ระกอบกำรเสมือนหน่ึงเป็นบุคคลท่ีบูรณำกำรสรรพก ำลงัทั้ งหลำยทั้ งปวง  
เพื่อเสริมสร้ำงปรำกฏกำรณ์ทำงเศรษฐกิจให้มีกำรเติบโต โดยมีกำรพฒันำองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ  
ดว้ยกำรผสมผสำนศกัยภำพท่ีมีอยูข่องตนเองมำเช่ือมต่อกบัควำมรู้เดิมจำกประสบกำรณ์ ตลอดจน
กำรเรียนรู้จำกพนัธมิตรในทอ้งถ่ินเพื่อให้ธุรกิจประสบควำมส ำเร็จ จนทำ้ยท่ีสุดกลำยเป็นผูน้ ำ 
ทำงกำรตลำดขนำดใหญ่ในทุกวนัน้ี (Frederick, Kuratko and Hodgetts, 2006, p. 4)  

นอกจำก น้ีแนวคิดของ  Zimmerer and Scarborough (2000, p. 4)  ย ัง เ ห็นพ้องว่ ำ
ผูป้ระกอบกำร คือ ผูท่ี้บริหำรควำมเส่ียงในระบบธุรกิจเอกชนและเป็นบุคคลท่ีเสำะแสวงหำโอกำส
ในด้ำนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและมีควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบติักำรภำยใตค้วำมเส่ียงของ 
กำรด ำเนินงำน รวมถึงกำรยอมรับจำกสังคมและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดว้ยกำรใชส้ติปัญญำ ควำมมำนะ
พยำยำมของบุคคลตลอดจนกำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค ์เพื่อควำมทำ้ทำยในกำรประกอบธุรกิจ โดยมี
ควำมมุ่งหมำย คือ กำรเติบโตของธุรกิจ อีกทั้ งแนวคิดของ Moorman and Holloran (2006, p. 5)  
ไดก้ล่ำวว่ำผูป้ระกอบกำร คือ ผูซ่ึ้งมีวิสัยทศัน์และแรงบนัดำลใจท่ีจะด ำเนินธุรกิจใหไ้ปถึงเป้ำหมำย
ท่ีหลำกหลำย ภำยใตก้ำรคำดกำรณ์ท่ีอยู่ภำยในชีวิตจิตใจ ส่วนแนวคิดของ Wickham (2006. p. 5) 
ไดส้รุปวำ่ผูป้ระกอบกำรเป็นบุคคลผูซ่ึ้งมีกำรด ำเนินชีวิตภำยใตภ้ำระหนำ้ท่ีทำงสงัคม  

ส ำหรับพจนำนุกรมฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน พ.ศ. 2525 (รำชบณัฑิตยสถำน, 2530, หนำ้ 
217) ไดใ้หค้วำมหมำยว่ำ ผูป้ระกอบกำรคือ ผูจ้ดัตั้งธุรกิจทำงเศรษฐกิจโดยมีลกัษณะพิเศษว่ำบุคคล
ดงักล่ำวน้ีจะท ำหนำ้ท่ีเป็นทั้งผูก่้อตั้ง เป็นเจำ้ของธุรกิจ เป็นผูบ้ริหำร รวมถึงกำรรับภำระในดำ้นกำรเส่ียง
ต่ำง ๆ ของธุรกิจพร้อมกนัดว้ย ส่วนนักวิชำกำรชำวไทย เช่น กตญัญู หิรัญญสมบูรณ์ (2544, หนำ้ 
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10) ไดก้ล่ำววำ่ ผูป้ระกอบกำร คือ ผูเ้ร่ิมท ำธุรกิจดว้ยควำมกลำ้เส่ียงและมุ่งมัน่อุตสำหะสู่ควำมส ำเร็จ 
โดยเร่ิมตน้ก่อตั้งธุรกิจข้ึนมำเพื่อเสำะแสวงหำโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจและมีควำมพยำยำมอยำ่ง
เต็มท่ีเพื่อกำ้วไปสู่ควำมส ำเร็จในธุรกิจของตนเองโดยท่ีลกัษณะส่วนตวัของผูป้ระกอบกำรจะมี
อิทธิพลมำกท่ีสุดต่อกำรด ำเนินกำรธุรกิจในทุกขั้นตอน (Frederick, Kuratko and Hodgetts, 2006,  
p. 8) ส่วนแนวคิดของบุญฑวรรณ วิงวอน (2556, หนำ้ 201) กล่ำวว่ำ ผูป้ระกอบกำร คือ บุคคลท่ีมี
แรงบลัดำลใจในกำรเสำะแสวงหำโอกำสและประยุกต์ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำง 
ในกำรด ำเนินงำน ทำงธุรกิจ โดยมีควำมตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะท ำกำรก่อตั้งธุรกิจและสำมำรถด ำเนินธุรกิจ
ไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง และมีกำรบริหำรควำมเส่ียงในธุรกิจท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนมำ อีกทั้งมีกำรบูรณำกำรองค์
ควำมรู้ท่ีเป็นปัจจุบนัและมีกำรเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ือง 

ผูว้ิจยัสรุปไดว้่ำ ผูป้ระกอบกำร คือ ผูคิ้ดคน้และสร้ำงสรรคธุ์รกิจต่ำง ๆ ดว้ยควำมเช่ือมัน่  
ถึงควำมส ำเร็จในธุรกิจนั้น ๆ ว่ำจะสำมำรถยืนหยดัสร้ำงควำมเจริญรุ่งเรืองไดโ้ดยกำรแสวงหำ
โอกำสผสำนกบักำรใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนกระบวนกำร กำรวำงแผน กำรปฏิบติั
ใหม่ ๆ มำปรับใชก้บัธุรกิจต่ำง ๆ ทั้งน้ี ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ มีควำมรับผิดชอบ  
มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์และสำมำรถน ำพำธุรกิจใหเ้จริญกำ้วหนำ้ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ลกัษณะของผู้ประกอบการ   
โดยพื้นฐำนทัว่ไปผูป้ระกอบกำรจะมีคุณสมบติัหรือลกัษณะท่ีเป็นผูท่ี้ตอ้งกำรจะประสบ

ควำมส ำเร็จสูง ยอมรับควำมเส่ียงในระดับปำนกลำง มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์และ  
มีควำมเช่ือมัน่ตนเอง เป็นตน้ แต่มิไดห้มำยควำมว่ำผูป้ระกอบกำรเป็นจ ำนวนมำก ท่ีมีคุณลกัษณะ
ไม่เหมำะสม ก็ยงัคงประสบควำมส ำเร็จในธุรกิจไดเ้ช่นกนัและยงัมีใหพ้บเห็นอยูบ่่อย ๆ เหมือนกนั 
ปัจจุบนักำรกำ้วสู่กำรเป็นผูป้ระกอบกำรเป็นกลุ่มอำชีพท่ีไดรั้บควำมเช่ือถือในดำ้นศีลธรรมและ
จริยธรรมมำกท่ีสุด (Megginson, Byrd and Megginson, 2003, p. 12) นอกจำกน้ี McClelland, (1973, 
pp. 1-14) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับคุณสมบัติและบุคลิกภำพของผูป้ระกอบกำรธุรกิจ ต้องมี
องคป์ระกอบ 8 ประกำร ดงัน้ี (1) เป็นผูมี้ควำมตอ้งกำรส ำเร็จ (2) เป็นผูมี้ควำมรับผดิชอบ (3) เป็นผู ้
ท่ียอมรับควำมเส่ียง (4) เป็นผูมี้ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง 5) เป็นผูต้อ้งกำรตอบสนองอยำ่งรวดเร็ว (6) 
เป็นผูมี้ควำมยดืหยุน่และอดทน (7) เป็นผูมี้ควำมสำมำรถดำ้นมนุษยสัมพนัธ์ และ (8) เป็นผูมี้ควำมรู้
ทำงเทคนิคและประสบกำรณ์ส่วนบุคคล  

ลกัษณะของผูป้ระกอบกำรท่ีประสบควำมส ำเร็จพึงกระท ำ เพื่อเป็นกำรขบัเคล่ือนให้
ธุรกิจมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน ภำยใตก้ำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดลอ้มท่ีผนัผวน ดงันั้น ผูป้ระกอบกำร 
ควรต้องมีลักษณะเฉพำะ 10 ประกำร (10D’s) ในกำรด ำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัใหก้บัธุรกิจ ดงัตำรำงท่ี 1 
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ตำรำงท่ี 1 ลกัษณะ 10 ประกำร (10D’s) ของผูป้ระกอบกำรท่ีประสบควำมส ำเร็จพึงกระท ำ 
 

ลกัษณะ รายละเอยีดของลกัษณะ 

1. ควำมฝัน (Dream) ผูป้ระกอบกำรต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกวำ้งไกลประกอบไปด้วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ ท่ีจะน ำพำไปสู่กำรพฒันำในธุรกิจ
ต่อไป 

2. กำรตดัสินใจอยำ่งเดด็ขำด 
(Decisiveness) 

ผู ้ประกอบกำรต้องมีควำมกล้ำตัดสินใจ รวมถึงกำรมี
วิจำรณญำณท่ีแน่วแน่ 

3. นกัปฏิบติั (Doers) มีกำรวิเครำะห์และตัดสินใจอย่ำงเฉียบขำด แม่นย  ำและมี
ควำมสำมำรถในกำรสั่งกำรและน ำแผนงำนไปปฏิบติัไดอ้ยำ่ง
ฉบัไว 

4. ควำมมุ่งมัน่ 
(Determination) 

มีควำมมุ่งมัน่ในกำรท ำงำนใหส้ ำเร็จ ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่ำง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในกำรด ำเนินงำน 

5. กำรแบ่งปัน (Dedication) 
 
 

6. กำรทุ่มเทกำยใจ 
(Devotion) 

สำมำรถแบ่งปันเวลำให้กับธุรกิจของตนได้อย่ำงเต็มท่ี  
บ่อยคร้ังผูป้ระกอบกำรจะต้องสละ ควำมสุข ควำมสบำย
ส่วนตวั เพื่อมำแบ่งปันเวลำและควำมพยำยำมใหก้บักำรพฒันำ
ธุรกิจของตนเองผูป้ระกอบกำรตอ้งมีควำมรักชอบธุรกิจของ
ตนเป็นกำรเฉพำะ 

7. รำยละเอียด (Details) ผูป้ระกอบกำรตอ้งเป็นผูช่้ำงสังเกตและใส่ใจในรำยละเอียด
ต่ำง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อกำรประกอบธุรกิจของตน โดยเฉพำะ
อยำ่งยิง่ในขั้นตอนของกำรจดัตั้งธุรกิจใหม่ 

8. โชคชะตำ (Destiny) ผูป้ระกอบกำรเป็นผูท่ี้ไม่ย่อท้อหรือยอมแพ้ต่อโชคชะตำ  
มีควำมคิดวำ่ตนเองเป็นผูกุ้่มชะตำชีวิต และธุรกิจของตนไวใ้นมือ 

9.   เงิน (Dollars) ผูป้ระกอบกำรโดยทัว่ไปมิไดค้ำดหวงัในเร่ืองผลตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงินว่ำจะเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรกระตุน้จูงใจในกำรจดัตั้ง
ธุรกิจของตน 

10. กระจำยควำมรับผดิชอบ 
(Distribute) 

ผูป้ระกอบกำรควรตอ้งมีกำรกระจำยควำมรับผิดชอบ และ
สร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจำ้ของร่วมใหก้บัพนกังำนท่ีมีควำมสำมำรถ
และควำมส ำคญักบัธุรกิจของตน 

ท่ีมำ :  Bygrave and Zacharakis (2008) 
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จำกตำรำงท่ี 1 สรุปได้ว่ำลกัษณะ 10 ประกำรของผูป้ระกอบกำรท่ีประสบควำมส ำเร็จ 
ตอ้งมีลกัษณะ 10 ประกำร (10D’s) คือ (1) ควำมฝัน (2) กำรตดัสินใจอย่ำงเด็ดขำด (3) นักปฏิบติั  
(4) ควำมมุ่งมัน่ (5) กำรแบ่งปัน (6) กำรทุ่มเทกำยและใจ (7) รำยละเอียด (8) โชคชะตำ (9) เงิน และ 
(10) กระจำยควำมรับผิดชอบ ดงันั้น กำรด ำเนินงำนของธุรกิจเร่ิมมำจำกควำมชดัเจนเป็นรูปธรรม 
ท่ีผูบ้ริหำรใหค้วำมส ำคญักบักำรสร้ำงผูน้ ำใหมี้ลกัษณะของกำรเป็นผูป้ระกอบกำรใหม้ำกท่ีสุด 

 
 

2.2  ทฤษฎทีางการตลาด   
 

1. ความหมายและขอบเขตของการตลาดตลาด (Market) 
ในควำมหมำยของ ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) หมำยถึง ท่ีใดก็ตำม ทั้งท่ีเป็น

สถำนท่ีหรือไม่มีสถำนท่ี ท่ีมีอุปสงคแ์ละอุปทำน ในสินคำ้ หรือบริกำรมำพบกนั จนท ำใหเ้กิดรำคำ
ท่ีมำจำกกลไกตลำด โดยเศรษฐกิจในระบบตลำดน้ียอมรับกำรเปล่ียนแปลงของรำคำ เช่น กำรท่ี
รำคำลดลงโดยอตัโนมติัเม่ือมีกำรเสนอขำยสินค่ำเป็นตน้ ทำงดำ้นทฤษฏีนั้น เห็นว่ำ เศรษฐกิจใน
ระบบตลำดท่ีแทจ้ริงนั้น จ ำเป็นตอ้งประกอบไปดว้ยเง่ือนไขต่ำง ๆ ดงัน้ีคือ ผูผ้ลิตสินค่ำท่ีมีขนำด
เลก็ ผูบ้ริโภคจ ำนวนมำกรวมถึงมำตรกำรในกำรกีดกนักำรเขำ้ตลำดท่ีนอ้ย เง่ือนไขเหล่ำน้ีถำ้มีครบ
ทั้งหมดจะถือว่ำเป็นตลำดท่ีสมบูรณ์ซ่ึงพบไดม้ำกในโลกปัจจุบนั (Kotler, 2003a, p.11) ค ำว่ำ ตลำด 
มีควำมหมำยครอบคลุมถึงลูกคำ้หลำยกลุ่ม รวมทั้งตลำดท่ีมีตวัตนโดยลกัษณะทำงกำยภำพ และ
ตลำดท่ีไม่มีตวัตนในกำยภำพ (ตลำด Digital) ตลอดจนตลำดขนำดใหญ่ท่ีมีหลำย ๆ ตลำดยอ่ยซ่ึงมี
ควำมเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์อยูใ่นธุรกิจนั้นขอบเขตของกำรตลำด (The Scope of Marketing) กำรตลำด
เป็นงำนท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรสร้ำงสรรค์ กำรส่งเสริม และกำรส่งมอบสินคำ้ หรือบริกำรให้กับ
ผูบ้ริโภคและองคก์รกำรธุรกิจต่ำง ๆ นกักำรตลำดมีหนำ้ท่ีกระตุน้ควำมตอ้งกำร ซ้ือผลิตภณัฑต่์ำง ๆ 
ของบริษทัตลอดจนรับผดิชอบต่อ 

2. หัวใจทางด้านการตลาดของ ฟิลลปิ คอตเลอร์   
กำรตลำดท่ีแทจ้ริงนั้นไม่ใช่ศำสตร์แห่งกำรขำยสินคำ้หรือบริกำร แต่คือกำรไดรู้้ว่ำ

ควรจะสร้ำงสินคำ้หรือบริกำรอะไรส ำหรับตลำดท่ีมุ่งหวงั กำรตลำด คือศำสตร์แห่งกำรศึกษำและ
เขำ้ใจควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ แลว้จึงค่อยสร้ำงวิธีกำรท่ีจะท ำใหลู้กคำ้เกิดควำมพึงพอใจ ซ่ึงในท่ีสุด
ก็จะท ำให้เจ้ำของธุรกิจนั้ นๆ สร้ำงผลก ำไรท่ีย ัง่ยืนให้กับองค์กรและผูถื้อหุ้น (Kotler,1999) 
ค ำอธิบำยเช่นน้ีของ ฟิลลิป คอตเลอร์ น่ำจะเป็นค ำตอบไดใ้นระดบัหน่ึงใหก้บัองคก์รต่ำง ๆ ท่ีก ำลงั
คน้หำค ำตอบว่ำ จะพฒันำและสร้ำงองคก์รให้เติบโตอย่ำงย ัง่ยืนไดอ้ย่ำงไร และสะทอ้นให้เห็นว่ำ
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วิถีทำงกำรตลำดไม่มี “สูตรส ำเร็จตำยตวั” ว่ำจะตอ้งท ำอย่ำงไรและทำงออกของบริษทัแห่งหน่ึงก็
อำจไม่ใช่ค ำตอบของบริษทัอีกแห่งหน่ึงเช่นกนั ดงันั้นนักกำรตลำดตอ้งพยำยำมเขำ้ใจถึงควำม
จ ำเป็น และควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ผลิตภัณฑ์ท่ีน ำเสนอสู่ตลำดจึงจะประสบ
ควำมส ำเร็จ หำกมีกำรสร้ำงคุณคำ้และสร้ำงควำมพอใจใหผู้บ้ริโภคกลุ่มเป้ำหมำยกำรคิดนอกกรอบ 
เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีมีควำมส ำคญั กล่ำวคือ ฟิลลิป คอตเลอร์ อธิบำยว่ำ ปัญหำส่วนใหญ่คือรู้ว่ำลูกคำ้
ตอ้งกำรอะไรแต่ไม่รู้วิธีในกำรสร้ำงสินคำ้ใหไ้ดต้รงกบัส่ิงท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร จึงไม่เขำ้ใจวำ่ท ำไมลูกคำ้
จึงไม่สนใจสินคำ้ ในกรณีเช่นน้ี ฟิลลิป คอตเลอร์ เสนอว่ำควรท ำกำรตลำดแบบคิดนอกกรอบ เช่น 
วิธีคิดของผูผ้ลิตตุ๊กตำบำร์บ้ีซ่ึงเขำ้ใจธรรมชำติของมนุษยจึ์งสำมำรถคิดสร้ำงตุ๊กตำบำร์บ้ีท่ี เปล่ียน
เส้ือผำ้ไดต้ำมสมยั ตำมวฒันธรรมของแต่ละประเทศ ตุ๊กตำบำร์บ้ีในประเทศอินเดียก็ใส่เส้ือผำ้แบบ
อินเดีย ไปประเทศอ่ืนตุ๊กตำบำร์บ้ีก็แต่งตวัแบบอ่ืน ดงันั้น ผูผ้ลิตตุ๊กตำบำร์บ้ีจึงไม่เพียงผลิตตุ๊กตำ
เท่ำนั้น หำกแต่กลบักลำยเป็นผูผ้ลิตเส้ือผำ้รำยใหญ่ในโลกอีกดว้ย (Kotler, 2005, p. 2)ในขณะท่ี
กำรตลำดดั้งเดิมนั้นตอ้งกำร คน้หำควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ให้เจอ และตอบสนองให้ได ้แต่ในอีก
แง่มุมหน่ึงเรำสำมำรถตอบสนองต่อ “สังคมท่ียงัไม่มีควำมตอ้งกำร”ให้เกิดข้ึนไดเ้ช่นกนั นั้นคือ  
กำรสร้ำงควำมตอ้งกำรใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึนมำ เช่น อำกิโกะ มอริตะผูบ้ริหำรโซน่ีกล่ำวไวใ้นหนงัสือ 
Made in Japan ว่ำ เรำไม่ไดต้อบสนองต่อตลำดแต่เรำสร้ำงตลำดข้ึนมำ ดงันั้น โซน่ีจึงเป็นบริษทั 
รำยแรกท่ีผลิต กลอ้งวีดีโอ เคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองปำล์มและเคร่ืองโทรสำรเป็นตน้ (Kotler, 
2003b, p.58) ฉะนั้น หลกัทำงกำรตลำดควรมองไปขำ้งหน้ำเพื่อคน้หำควำมตอ้งกำรท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึนในอนำคตโดยท่ีไม่ยดึติดอยูเ่พียงท่ีควำมตอ้งกำรในปัจจุบนัเท่ำนั้นแต่ยงัมีองคป์ระกอบอ่ืน ๆ 
อยูด่ว้ยเสมอ 

3. องค์ประกอบ 
องคป์ระกอบของแนวคิดทฤษฎีทำงกำรตลำดท่ีเรำรู้จกัคุน้ชินในโลก ของผูบ้ริโภค

สินคำ้และบริกำรเป็นท่ีนิยมนั้น กำรตลำดท่ีมุ่งขำยสินคำ้และบริกำร แต่ท่ีจริงแลว้กำรตลำดไม่
จ ำเป็นตอ้งมุง้ไปทำงท ำก ำไรเพียงอยำ่งเดียว อนัท่ีจริงแลว้องคก์รใด ๆ ท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสำธำรณะ
ก็ลว้นจ ำเป็นตอ้งใชก้ำรตลำดเขำ้ช่วยทั้งนั้น แมแ้ต่องคก์รศำสนำซ่ึงตอ้งกำรเผยแพร่ธรรมะให้ถึง
ชำวบำ้น วิธีกำรเผยแพร่ธรรมะหรือศำสนำออกไปสู่ประชำชนนั้น ส ำหรับ ฟิลลิป คอตเลอร์ นั้น  
ส่ิงน้ีก็เรียกไดว้่ำเป็นกำรตลำดอย่ำงหน่ึงเช่นกนั ดงันั้นสำมำรถกล่ำวไดอี้กอย่ำงหน่ึงว่ำ กำรตลำด
นั้น สำมำรถน ำไปใช้ในกำรเผยแพร่อะไรก็ได ้นับตั้งแต่สินคำ้ไปจนถึงควำมคิด ซ่ึงเรียกกนัว่ำ
กำรตลำดเชิงสังคม (social marketing) เป็นกำรตลำดท่ีไม่ไดมุ่้งหวงัก ำไร แต่อยำกปลูกฝังควำมคิด
หรือพฤติกรรมบำงอย่ำงท่ีเห็นว่ำดีให้แก่ผูค้น (นิธิ  เอ่ียวศรีวงศ์, 2550) แนวควำมคิดหลกัทำง
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กำรตลำด (Core Marketing Concept)  คอตเลอร์ (Kotler, 2003a, pp.26-42) ได้เสนอแนวคิดหลกั
ทำงกำรตลำดท่ีธุรกิจสำมำรถเลือกใชไ้ดป้ระกอบดว้ย 6 แนวคิด ดงัน้ี 

3.1 แนวคิดการผลิต (The Production Concept) นับเป็นแนวคิดท่ีเก่ำแก่ท่ีสุด 
ในกำรด ำเนินธุรกิจ ซ่ึงใช้ได้ดีเม่ือมีควำมต้องกำรซ้ือ มำกกว่ำควำมต้องกำรขำย และเน้น 
กำรปรับปรุงคุณภำพกำรผลิตให้ตน้ทุนต ่ำลง เพื่อขำยสินคำ้ในรำคำต ่ำกว่ำคู่แข่ง แนวคิดน้ีถือว่ำ 
ผู ้บริโภคนิยมสินค้ำท่ีหำซ้ือได้แพร่หลำยทั่วไป และรำคำถูก แนวคิดเช่นน้ีมักถูกน ำไปใช ้
ในประเทศท่ีก ำลงัพฒันำ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะสนใจตวัสินคำ้มำกกวำ่รูปแบบ 

3.2 แนวคิดผลิตภัณฑ์ (The Product Concept) ผูบ้ริโภคจะให้ควำมส ำคัญต่อ
คุณภำพมำกกว่ำรำคำ และในขณะเดียวกนั ผูผ้ลิตเองก็เน้นไปท่ีกำรปรับปรุงพฒันำผลิตภณัฑ์อยู่
เสมอแนวคิดน้ีถือวำ่ผูบ้ริโภคชอบสินคำ้ท่ีมีคุณภำพดีท่ีสุด อยำ่งไรก็ตำมผูผ้ลิตสินคำ้ หรือ บริกำรท่ี
ใชแ้นวควำมคิดน้ีมกัจะหลงใหลไปกบัสินคำ้ของตน จนอำจมองขำ้มควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริงของ
ผูบ้ริโภค 

3.3 แนวคิดการขาย (The Selling Concept) ตอ้งมีกำรกระตุน้กำรขำยดว้ยวิธีกำร
ในลกัษณะต่ำง ๆ เช่น ลดแลกแจกแถม เพื่อใหซ้ื้อมำกข้ึน ปัจจุบนัแนวคิดเช่นน้ีมกัจะถูกใชใ้นสินคำ้
ท่ีขำยยำก หรือไม่ไดอ้ยู่ในควำมคิดท่ีจะซ้ือเลย (unsought goods) ดงันั้นแนวควำมคิดน้ีจึงมุ่งไปท่ี
กำรขำยเชิงรุก และควำมพยำยำมในกำรส่งเสริมกำรตลำด แนวควำมคิดน้ีตั้งขอ้สันนิฐำนว่ำ ลูกคำ้มี
ควำมเฉ่ือยในกำรซ้ือ หรือบำงคร้ังอำจรู้สึกต่อตำ้นกำรซ้ือ ดังนั้ นฝ่ำยกำรตลำดจึงมีหน้ำท่ีตอ้ง 
เกล้ียงกล่อมให้ซ้ือ และเช่ือว่ำบริษทั มีเคร่ืองมือกำรส่งเสริมกำรตลำดท่ีสำมำรถใชก้ระตุน้ให้เกิด
กำรซ้ือ บริษทัท่ีใชแ้นวควำมคิดน้ียกตวัอยำ่งเช่น บริษทั coca-cola โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ไดข้ำย
สินคำ้ไดม้ำกข้ึน ขำยให้ผูค้นจ ำนวนมำกข้ึน ขำยให้บ่อยข้ึน และให้ไดเ้งินมำกข้ึน เพื่อให้ไดก้ ำไร
มำกข้ึน 

3.4 แนวคิดมุ่งตลาด (The Marketing concept) แนวคิดน้ีเกิดข้ึนเม่ือกลำงปี 1950 
ซ่ึงแนวคิดต่ำง ๆ ท่ีผ่ำนมำนั้นจะเป็นกำรผลิตแลว้ขำย แต่แนวคิดมุ่งตลำดน้ียึดหลกั มุ่งเน้นลูกคำ้
และแสวงหำก ำไรจำกควำมพึงพอใจของลูกคำ้ มิใช่เป็นกำรตำมล่ำหำลูกคำ หรือกำรหำลูกคำ้ให้
เหมำะกบัผลิตภณัฑ ์แนวคิดกำรผลิต แนวคิดผลิตภณัฑ์ และแนวคิดกำรขำย นั้น มีขอ้จ ำกดัส ำหรับ
กำรใช้ ในปัจจุบัน กล่ำวคือ แนวคิดกำรตลำดใช้เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยองค์กร เร่ิมต้นจำก 
กำรตรวจสอบควำมจ ำเป็น และควำมต้องกำรต่ำง ๆ ของกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย และน ำเสนอส่ิงท่ี
ตอ้งกำรนั้น โดยพยำยำมสร้ำงควำมพึงพอใจให้กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยอยำ่งมีประสิทธิภำพกว่ำคู่แข่ง 
ประสำนกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีจะกระทบต่อลูกคำ้กลุ่มนั้นเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุด 
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3.5 แนวคิดทางด้านลูกค้า(The Customer concept) ส่วนแนวคิดทำงดำ้นลูกคำ้จะ
มุ่งเนน้ควำมตอ้งกำรส่วนตวัเฉพำะลูกคำ้แต่ละรำย เพื่อเสริมสร้ำงควำมภกัดีของลูกคำ้ท่ีมีต่อบริษทั
ตลอดจนสร้ำงคุณคำ้ท่ีลูกคำ้ไดรั้บใหต้ลอดชีพถำ้เป็นไปได ้

3.6 แนวคดทางการตลาดเพื่อสังคม (The Societal marketing concept) แนวคิด
กำรตลำดเพื่อสงัคม มีจุดเร่ิมตน้เช่นเดียวกนักบัแนวคิดกำรตลำดในรูปแบบอ่ืน 

4. กลยทุธก์ำรตลำดของฟิลลิป คอตเลอร์   
ในกำรเตรียมกลยทุธ์กำรตลำดท่ีมีประสิทธิผลบริษทัตอ้งศึกษำคู่แข่งลูกคำ้ปัจจุบนั

และลูกคำ้ท่ีมีศกัยภำพในอนำคต บริษทัตอ้งก ำหนดกลยทุธ์กำรแข่งขนั วตัถุประสงคจุ์ดแขง็ จุดอ่อน
และรูปแบบของกำรโตต้อบของคู่แข่ง (Kotler, 2003a)โดยกำรวำงแผนกลยุทธ์นั้นอำศยัหลกักำรท่ี
เรียกว่ำ SWOT Analysis ซ่ึงย่อมำจำก S = Strength (จุดเด่น จดแขง็) W = Weakness (จุดอ่อน จด
ดอ้ย) O = opportunity (จุดเกิดโอกำส)  และ T = Threat (จุดดบั อุปสรรค ) 

กำรวำงแผนกำรตลำดเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนกำรพฒันำ และกำรรักษำควำม
เหมำะสมสอดคลอ้งระหว่ำงวตัถุประสงคท์กัษะควำมสำมำรถ และทรัพยำกรขององคก์รกบัโอกำส
ทำงธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์มีเป้ำหมำย เพื่อปรับกำรด ำเนินกิจกำร และ
ผลิตภณัฑ์ของบริษทัเพื่อบรรลุถึงเป้ำหมำยในกำรท ำก ำไรและกำรเติบโตของธุรกิจ กำรวำงแผน
เชิงกลยุทธ์จะมีอยู่4 ระดบั ไดแ้ก่ (1) ระดบับริษทั (Corporate) (2) ระดบัส่วน (Division) (3) ระดบั
หน่วยธุรกิจ (SBU) และ (4) ระดบัผลิตภณัฑ ์(Product) 

โดยส ำนกังำนใหญ่ของบริษทัจะรับผดิชอบในกำรก ำหนดกระบวนกำร เพื่อพฒันำ
แผนกลยุทธ์ซ่ึงกลยุทธ์ในระดบับริษทัจะวำงกรอบเพื่อให้ระดบัส่วน และหน่วยธุรกิจ (Business 
unit) วำงแผนกลยุทธ์ของตนเองกำรวำงแผนกลยุทธ์ในระดบับริษทัมีกิจกรรมส ำคญั 4 ประกำร
กล่ำวคือ (1)  ระบุพนัธ์กิจ (Mission) (2)  สร้ำงหน่วยธุรกิจเชิงกลยทุธ์ (3)  จดัสรรทรัพยำกรส ำหรับ
แต่ละหน่วยธุรกิจ ควำมแข็งแกร่งของหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic business unit) และ (4) 
วำงแผนธุรกิจใหม่และลดขนำดธุรกิจเดิม 

นอกจำกน้ีแลว้ นกักำรตลำดตอ้งเขำ้ใจสภำพแวดลอ้มทำงสงัคมวฒันธรรม ทศันคติ
ของผูค้นท่ีมีต่อตวัเขำเอง รวมถึงทศันคติท่ีมีต่อผูอ่ื้น องคก์ร สงัคม ธรรมชำติและต่อจกัรวำล 

นักกำรตลำดจะตอ้งวำงตลำดสินค้ำท่ีสอดคลอ้งกบัค่ำนิยมหลกั และค่ำนิยมรอง
ของสังคม รวมทั้งใส่ใจกบัควำมตอ้งกำรของวฒันธรรมย่อยท่ีแตกต่ำงกนัภำยในสังคมนั้น คอต-
เลอร์ เสนอวำ่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Kotler, 2003a) พฤติกรรมผูบ้ริโภคมกัไดรั้บ
อิทธิพลจำกปัจจยั 4 ดำ้น ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัทำงดำ้นวฒันธรรม (วฒันธรรมยอ่ยและชนชั้นทำงสังคม) 
(2) ปัจจยัทำงสังคม (กลุ่มอำ้งอิงครอบครัว บทบำท และสถำนภำพ) (3) ปัจจยัสวนบุคคล (อำยุ
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ขั้นตอนในวฏัจกัรชีวิตครอบครัว อำชีพ กำรงำน สถำนะทำงเศรษฐกิจรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต 
บุคลิกภำพและแนวคิดของตนเอง) และ (4) ปัจจยัทำงจิตวิทยำ  (แรงจูงใจกำรรับรู้กำรเรียนรู้ควำม
เชอและทศันคติ) ซ่ึงกำรวิจยัในปัจจยัต่ำง ๆ เหล่ำน้ีสำมำรถให้แนวทำงในกำรหำวิธีเขำ้ถึงและ
ตอบสนองต่อผูบ้ริโภคใหมี้ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

 
 

2.3  ทฤษฎกีารพึง่พา 
กำรพึ่งพำตนเองมีรำกฐำนมำจำกแนวคิดแบบมนุษยนิ์ยม (Humanism) ท่ีมองเร่ืองคุณค่ำ

และศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย ์โดยเช่ือวำ่มนุษยมี์คุณค่ำ ศกัด์ิศรีและศกัยภำพในตนเองท่ีจะคิด ท ำ 
พูดดว้ยควำมเป็นตวัตนของตนเอง หรืออำจกล่ำวไดว้่ำกำรพึ่งพำตนเอง คือกำรเป็นตวัของตนเอง 
รู้จกัรักและเคำรพในตนเอง และท ำอะไรไดด้ว้ยตนเอง (วิริยำภรณ์ สวสัด์ิรักษำ, 2544, หนำ้ 14) หำก
มองในอีกแง่หน่ึงควำมคิดกำรพึ่ งพำตนเองก็คือกำรตอ้งยืนหยดัและใช้ชีวิตให้ได้ด้วยควำมรู้
ควำมสำมำรถของตวัเองนั้นเอง นอกจำกนั้นแนวคิดทฤษฎีว่ำดว้ยกำรพึ่งพำตนเองยงัเป็นแนวคิด
ทำงจิตวิทยำกำรศึกษำใหคุ้ณค่ำ กำรแสดงตวัตน ควำมเป็นตวัตนของบุคคล  

1. ความหมายของการพึง่พาตนเอง 
กำรพึ่งพำตนเองหมำยถึง กำรยอมรับและเช่ือมัน่ในควำมสำมำรถของตนเองท่ีจะ

กระท ำกำรใด ๆ ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและกระท ำไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่เป็นภำระแก่ผูอ่ื้นซ่ึงกำรพึ่งตนเอง
โดยตนเอง ไดแ้ก่ กำรพึ่งตนเองดำ้นกำรศึกษำ และดำ้นเศรษฐกิจ กบักำรพึ่งพำตนเองโดยกำรท ำงำน
ร่วมกบัผูอ่ื้น (โฉมสมร เหลือโกศล, 2532, หนำ้ 10) กำรท่ีบุคคลไดแ้สดงออกถึงควำมพยำยำมท่ีจะ
ช่วยเหลือตนเอง โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีตนเองมีอยู่แก้ไขปัญหำ แก้ไขอุปสรรคหรือ 
กำรกระท ำใด ๆ ให้ส ำเร็จไดด้ว้ยตนเองอย่ำงมัน่ใจ ทั้งในดำ้นกำรศึกษำเล่ำเรียน ดำ้นกำรปฏิบติั
ภำรกิจประจ ำวนัและดำ้นเศรษฐกิจ (บุญเลิศ พนูสุโข, 2540, หนำ้ 19)  

นอกจำกน้ีกำรพึ่งพำตนเองยงัหมำยถึง กำรท่ีบุคคลไดแ้สดงออกตำมสำมำรถของ
ตนเอง ไม่ว่ำจะเป็นควำมสำมำรถริเร่ิมและตดัสินใจ ตลอดจนกำรก ำหนดควำมตอ้งท่ีจะเป็น
ประโยชน์กบัชีวิตไดด้ว้ยตนเอง (พชัรินทร์ เทพสำร, 2546, หนำ้ 6) กำรมีอิสระในกำรกระท ำท่ีไม่
ข้ึนต่อใคร มีอำรมณ์มัน่คง และมีควำมรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเอง จำกทศันะดงักล่ำวของ 
ทอร์ป, คลำค, และทีกส์ ไดส่ื้อให้เห็นถึงภำวกำรณ์พึ่งพำตนเองของปัจเจกบุคคลท่ีมีควำมพึงพอใจ
ควำมสำมำรถของตนเอง เช่ือมัน่ในตนเองว่ำตนเองมีควำมสำมำรถท่ีจะพึ่งพำตนเองไดด้ว้ยตวัของ
ตวัเองไดไ้ม่วำ่จะอยูใ่นบริบทและสถำนกำรณ์ใด ๆ กต็ำม (Thorpe, Clark, and Tieges, 1953, อำ้งถึง
ในอุษรำภรณ์ ทะวะระ, 2551, หนำ้ 10) 
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2. ระดับการพึง่พาตนเอง 
  กำรพึ่งพำตนเองแบ่งออกเป็นระดบัต่ำง ๆ ตั้งแต่ระดบัปัจเจกพึงระดบัสังคม และ

ประเทศชำติ โดยให้ควำมหมำยของกำรพึ่งตนเองให้หมำยควำมรวมถึงกำรพึ่งตนเองในระดบั
ชุมชน และกำรพึ่งตนเองในระดบัประเทศ  ดงัน้ี (ประวีณ รอดเขียว, 2522, อำ้งถึงในสร้อยหวำย  
พดัเงิน, 2550, หนำ้ 9)    

1. ระดบัปัจเจกบุคคล กำรพึ่งตนเอง หมำยถึง คนท่ีสำมำรด ำรงชีวิตอยูไ่ดจ้ำกส่ิงท่ี
เขำหำมำไดเ้อง เป็นอิสระไดอ้ยำ่งแทจ้ริงโดยไม่ตอ้งข้ึนอยูก่บัผูใ้ด ทั้งยงัหมำยถึงผูท่ี้สำมำรถร่วมมือ
กนัท ำงำนกบัผูอ่ื้น เตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นและใหค้นอ่ืน ๆ ช่วยแต่เป็นผูท่ี้ไม่พึ่งพำใคร  

2. ระดบัชุมชน กำรพึ่งพำตนเอง หมำยถึง ชุมชนสำมำรถใชท้รัพยำกรและทกัษะ
ซ่ึงเป็นเจำ้ของร่วมกนัเพื่อสวสัดิกำรของตนเองและเพื่อกำรพฒันำของเขำเองตอ้งมีควำมคิดว่ำ
รัฐบำลหรือหน่วยงำนในทอ้งถ่ินจะมำช่วยวำงโครงกำรและแกไ้ขปัญหำของทอ้งถ่ินไดด้ว้ยตนเอง 

3. ระดับประเทศ กำรพึ่ งพำตนเอง หมำยถึง  เม่ือทุกคนและชุมชนในประเทศ
พึ่งตนเองไดป้ระเทศก็สำมำรถพึ่งตนเองไดด้ว้ย พลเมืองในประเทศย่อมตอ้งยอมรับร่วมกันว่ำ
วิถีทำงท่ีจะมุ่งไปขำ้งหน้ำนั้นตอ้งเกิดจำกกำรตดัสินใจร่วมกนั ใชท้รัพยำกรร่วมกนัและควำมพยำยำม
ร่วมกนัจึงจะบรรลุอุดมกำรณ์พึ่งตนเองไดใ้นท่ีสุด  

นอกจำกมุมมองของประวีณ รอดเขียวดงักล่ำวขำ้งตน้ยงัมีนักวิชำกำรดำ้นกำรพฒันำ
สังคมคนอ่ืน ๆ ต่ำงใหค้วำมหมำยของกำรพึ่งพำตนเองในแนวทำงท่ีกวำ้ง เช่น เสน่ห์ จำมริก (2523, 
อำ้งถึงใน สมพงษ ์พำณิชสกุล, 2533, หนำ้ 18) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัค่ำนิยมในกำรพึ่งพำตนเอง
ไวว้่ำ กำรพึ่งพำตนเองเป็นแนวทำงกำรพฒันำอยำ่งหน่ึง ซ่ึงตั้งตน้จำกควำมเขำ้ใจในธรรมชำติของ
ควำมเป็นหน่ึงท่ีชำวไร่ชำวนำ ในฐำนะท่ีเป็นมนุษย์อย่ำงน้อยท่ีสุด ย่อมจะมีพลังสติปัญญำ 
ควำมสำมำรถอยูบ่นพื้นฐำนทำงธรรมชำติ และสำเหตุท่ีตอ้งอยูใ่นฐำนะยำกจน ช่วยตนเองไม่ไดเ้ช่น
ทุกวนัน้ีก็เพรำะถูกปิดกั้นในกำรท่ีจะพฒันำตนเองจำกปัจจยัแวดลอ้มธรรมชำติ เศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมือง กำรบริหำร และวฒันธรรม กำรพฒันำชนบท จึงไม่ใช่เร่ืองท่ีจะหยบิยืน่หรือยดัเหยยีดจำก
เบ้ืองสูงไปสู่เบ้ืองล่ำง หำกแต่ตอ้งมุ่งส่งเสริมให้ชำวไร่ ชำวนำ ไดท้  ำควำมเขำ้ใจกบัปัญหำของ
ตนเอง และคิดคน้หำวิธีกำรแก้ไข ปรับปรุงเปล่ียนแปลงในลกัษณะท่ีสัมพนัธ์ต่อปัญหำควำม
ตอ้งกำรและควำมสำมำรถของตนเองอยำ่งแทจ้ริง ไม่เพียงแค่น้ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรวฒันธรรม
แห่งชำติ (2526, อำ้งถึงในสร้อยหวำน พดัเงิน, 2551, หน้ำ 10) ได้ให้ควำมหมำยของกำรพึ่งพำ
ตนเองไวว้่ำ หมำยถึง กำรเคำรพตนเอง เช่ือมัน่ในควำมสำมำรถท่ีจะกระท ำกำรใด ๆ ให้ส ำเร็จได้
ดว้ยตนเอง ไดโ้ดยก ำหนดขอบข่ำยของกำรพึ่งพำตนเองไว ้3 ดำ้น คือ  
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1. กำรพึ่ งพำตนเองด้ำนกำรปฏิบัติภำรกิจต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวนั หมำยถึง 
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัภำรกิจต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวนัของตนเองใหส้ ำเร็จไดด้ว้ยตนเอง ไม่ท ำ
ตวัให้เป็นปัญหำหรือเป็นภำระแก่ผูอ่ื้น เช่น อยู่ตำมล ำดงัได ้และช่วยเหลือตนเองได ้หรือบำงคร้ัง
เม่ือปัญหำเกิดข้ึนกพ็ยำยำมท่ีจะช่วยเหลือตนเองก่อน  

2. กำรพึ่งตนเองในดำ้นกำรศึกษำเล่ำเรียน หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรปรึกษำ
เล่ำเรียนให้ส ำเร็จลงไดด้ว้ยตนเอง ยอมรับ และเคำรพในตนเอง มีควำมคิดอุดมกำรณ์และควำมเช่ือมัน่
รู้จกัใช้ควำมสำมำรถของตนเองท่ีมีอยู่เพื่อกำรศึกษำคน้ควำ้ และท ำงำนให้ส ำเร็จตำมประสงค์ 
รวมทั้งพยำยำมเพิ่มพนูควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเองยิง่ข้ึน 

3. กำรพึ่งพำตนเองดำ้นเศรษฐกิจ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือตนเอง
ในดำ้นเงินทองรู้จกัหำรำยไดใ้นทำงสุจริตส ำหรับใชจ่้ำย ตลอดจนรู้จกัเลือกและใชเ้คร่ืองอุปโภค
บริโภคอยำ่งคุม้ค่ำอยำ่งแทจ้ริง 

กำรใหค้วำมหมำยดงักล่ำวขำ้งตน้ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรวฒันธรรมแห่งชำติ
เป็นกำรให้ควำมหมำยท่ีมุ่งเน้นลงไปในกลุ่มของเยำวชนเป็นหลัก ทั้ งน้ีอำจเป็นไปได้ว่ำด้วย
ภำระหนำ้ท่ีของหน่วยงำนดงักล่ำวมุ่งเนน้ในกำรปลูกฝังศีลธรรม วฒันธรรมใหแ้ก่เยำวชนของชำติ
นั้นเอง 

สรุปไดว้่ำแนวคิดทฤษฎีกำรพึ่งพำตนเองดงักล่ำวขำ้งตน้จะเห็นไดว้่ำ ภำวะกำรพึ่งพำ
ตนเองนั้นมีควำมสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบภำยในบุคคลนั้น ๆ หรือเก่ียวเน่ืองกบัควำมรู้สึกนึกคิด
ภำยในท่ีมีควำมสมัพนัธ์กบัควำมเช่ือมัน่ ควำมมัน่ใจในตนเอง รวมถึงควำมมีอิสระในตนเอง   
 

3. การเสริมสร้างการพึง่พาตนเอง 
กำรเสริมสร้ำงกำรพึ่งพำตนเอง ถือไดว้่ำเป็นแนวทำงสนับสนุนให้บุคคลพึ่งพำ

ตนเองมำกข้ึนซ่ึงกำรเสริมสร้ำงกำรพึ่งพำตนเองน้ีลำสเตอร์ (Lauster, 1978, อำ้งถึงในปฏิมำ ด่ำนไพบูลย,์ 
2550, หนำ้ 18) ไดก้ล่ำวถึงกลวิธีเพื่อกำรพฒันำกำรพึ่งตนเองไวถึ้ง 10 ประกำรดว้ยกนัประกอบดว้ย 

1. กำรจดัท ำรำยกำรช่ือของบุคคลหรือส่ิงท่ีตนเองตอ้งพึ่งพำ หลงัจำกนั้นจดัท ำ
รำยกำรช่ือของบุคคลหรือส่ิงท่ีตนนั้นไม่ตอ้งพึ่งพำจะท ำให้ทรำบถึงส่ิงท่ีตนตอ้งพึ่งพำอยำ่งเด่นชดั
หลงัจำกนั้นลองพิจำรณำวำ่จะลองเปล่ียนแปลงส่ิงใดก่อน 

2. กำรมีควำมกลำ้และควำมเช่ือมัน่ในตนเองเป็นส่ิงส ำคญัท่ีส่งผลท ำให้เกิดกำร
พึ่งพำตนเอง 
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3. กำรพึ่งพำตนเองในบำ้งคร้ังแมว้่ำจะตอ้งพบกับควำมไม่สอดคลอ้งกับควำม
คิดเห็นของผูอ่ื้น แต่ควรท่ีจะยืนหยดัในควำมคิดของตนเองไวก่้อนแลว้ค่อยพิจำรณำกำรช่วยเหลือ
ต่อไป  

4. กำรพึ่งพำตนเอง ท ำใหด้ ำเนินชีวิตไดต้ำมควำมตอ้งกำรของตนเอง ไม่ถูกบงัคบั
จำกอิทธิพลส่ิงแวดลอ้มรอบขำ้ง ช่วยเพิ่มควำมเช่ือมัน่ในตนเอง จึงควรมีควำมสุขกบักำรเป็นตวัตน
ของตนเอง  

5. ควรมีควำมยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับกฎระเบียบ ธรรมเนียม ส่ิงท่ีมีอิทธิพลทำง
ควำมคิดต่ำง ๆ  โดยควำมเป็นจริงแลว้จะพบวำ่คนเรำมกัใหค้วำมส ำคญัมำกเกินไปกบักำรไดรั้บกำรยอมรับ
และตอ้งกำรใหผู้อ่ื้นเห็นควำมส ำคญั 

6. กำรลดควำมคิดท่ียดึติดและแนวคิดในเร่ืองคุณค่ำของคนในสงัคมใหน้อ้ยลง จะ
ช่วยลดควำมคบัขอ้งหงุดหงิดทำงอำรมณ์เม่ือพบกบัส่ิงท่ีไม่พึงปรำรถนำ ยิ่งมีกำรพึ่งพำตนเองมำก
ข้ึนจะช่วยใหอ้ำรมณ์มีควำมมัน่คงมำกข้ึน  

7. กำรลดควำมกังวล ควำมเคร่งเครียดกับปัญหำท่ีเกิดข้ึนกับตนเองจะช่วยให้
อำรมณ์ดี สุขภำพดี 

8. กำรมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น จงพยำยำมท ำให้เกิดกำรเป็นตวัตนของตนเองซ่ึงจะ
ช่วยใหบุ้คคลนั้นเกิดพลงัในกำรช่วยเหลือพึ่งพำตนเองมำกข้ึน  

9. ประเด็นส ำคญับำงประกำรท่ีไม่สำมำรถมองขำ้มไปได ้ไดแ้ก่ กำรท่ีตอ้งท ำงำน
เพื่อดูแลรับผดิชอบตนเอง ควำมคำดหวงัของคนในครอบครัว แต่จงพยำยำมท ำใหเ้กิดควำมเป็นตวั
ของตวัเองใหม้ำกข้ึน เช่น ในกำรท ำงำนอำจจะมีชัว่โมงกำรท ำงำนท่ียดืหยุน่ และท่ีบำ้นมีกำรเคำรพ
สิทธ์ิของสมำชิกในเร่ืองส่วนตวัของแต่ละบุคคล 

10. ควำมเจ็บป่วยดำ้นร่ำงกำยยอ่มมีผลต่อกำรพึ่งพำตนเองของบุคคล เพรำะตอ้ง
อยู่กบัร่ำงกำยท่ีเป็นอยูแ่ต่ควำมคิดนั้นมีอิสรเสรีและเป็นตวัของตนเอง สำมำรถพฒันำฝึกฝนจิตใจ
ไดเ้พรำะไม่ข้ึนอยูก่บัสภำพร่ำงกำย 

สรุปไดว้่ำ ภำวะกำรพึ่งพำตนเองเป็นภำวะท่ีสำมำรถเสริมสร้ำงให้เกิดข้ึนไดจ้ำก
สภำพแวดลอ้มหลำย ๆ อยำ่ง เช่น มีกำรฝึกช่วยตนเองไม่ใหห้ลงลืมไดง่้ำยดว้ยกำรจดบนัทึกกนัลืม 
ฝึกให้มีควำมเช่ือมัน่ในตนเองว่ำตนเองสำมำรถท ำส่ิงต่ำง ๆ ไดเ้อง พยำยำมฝึกลดควำมกงัวลและ
ควำมเครียดลงให้มำกท่ีสุด เป็นตน้ อยำ่งไรก็ตำมภำวะกำรเสริมสร้ำงกำรพึ่งพำตนเองดงักล่ำวโดย
ท่ีสุดแลว้ส่ิงท่ีช่วยเสริมสร้ำงกำรพึ่ งพำตนเองให้ได้มำกท่ีสุดคือกำรเสริมสร้ำงจิตใจตวัเองให้
เขม้แขง็นั้นเอง 
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4. ประโยชน์ของการพึง่พาตนเอง 
ตำมแนวคิดของลำสเตอร์จะเห็นไดว้่ำวิธีกำรเสริมสร้ำงกำรพึ่งพำตนเองดงักล่ำว

ขำ้งตน้นั้น ส่ือใหเ้ห็นว่ำกำรพึ่งพำตนเองเป็นกระบวนกำรท่ีสำมำรถเสริมสร้ำงใหเ้กิดข้ึนได ้ซ่ึงเม่ือ
มีกระบวนกำรเสริมสร้ำงให้เกิดข้ึนไดแ้ลว้กำรพึ่งพำตนเองยงัมีประโยชน์อีกหลำยระดบัดว้ยกนั 
ไม่ว่ำจะเป็นระดบัจุลภำคหรือในระดบัมหภำคดงัในงำนของเพ็ญศรี พุ่มเท่ียง (2545, อำ้งถึงใน
ปฏิมำ ด่ำนไพบูลย,์ 2550, หนำ้ 19) ไดก้ล่ำวถึงประโยชน์ในกำรพึ่งตนเองไว ้ดงัน้ี  

1. กำรพึ่งตนเอง ช่วยให้คนตระหนักในคุณค่ำ ควำมสำมำรถและพลงัศกัยภำพ
ของตนเอง 

2. กำรพึ่งพำตนเอง ช่วยใหค้นคิดและตดัสินใจในเร่ืองต่ำง ๆ ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่
ตอ้งพึ่งพำจำกภำยนอกหรือบุคคลอ่ืน แต่มิไดห้มำยถึง แยกตนเองออกจำกผูอ่ื้น กำรพึ่งพำผูอ่ื้น
เป็นไปอยำ่งรู้เท่ำทนั และไม่แข่งขนัหรือมุ่งครอบง ำเหนือกวำ่ ทั้งไม่ยนิยอมใหผู้อ่ื้นมำท ำกบัตนดว้ย 

3. กำรพึ่งพำตนเองท ำใหเ้กิดเป็นตวัของตนเองในทำงควำมคิด เป็นตวัของตนเอง
ในทำงทศันะกำรมองปัญหำต่ำง ๆ  

4. กำรพึ่งพำตนเองท ำใหส้ำมำรถเขำ้ใจปัญหำวิเครำะห์ปัญหำไดด้ว้ยตนเอง รู้ขอ้ดี 
ขอ้เสีย ขอ้จ ำกดั และขอ้บกพร่องของตนเอง สำมำรถใชท้รัพยำกรหรือส่ิงท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์ได ้

5. กำรพึ่งพำตนเองท ำใหป้ระชำชนต่ืนตวัในสิทธิและเสรีภำพของเขำเองทั้งสนใจ
ท่ีเขำ้ร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม 

สรุปกำรพึ่งพำตนเองได้ของปัจเจกบุคคลนั้นย่อมส่งผลต่อสังคมโดยรวม เม่ือ
ตนเองไดรั้บประโยชน์แลว้ประโยชน์นั้นย่อมแผ่ไปสู่ส่วนรวมแก่ชุมชน แก่ประเทศชำติในท่ีสุด 
เพรำะเม่ือบุคคลแต่ละคนมีศักยภำพ มีควำมสำมำรถในกำรพึ่ งพำตนเองแล้ว ย่อมก่อให้เกิด 
กำรเปล่ียนแปลงในสังคมได ้ 
 
   

2.4  ตัวแปรที่เกีย่วข้องกบังานวจิยั มีดงันี ้
 

2.4.1 กลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตร  
  กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)  
  กลยทุธ์กำรตลำด คือ วิธีทำงกำรตลำดเพื่อใหบ้รรลุถึงเป้ำหมำย ควำมพอใจระยะยำว 

วตัถุประสงค์ทำงก ำไรท่ำมกลำงกำรแข่งขนั หำกองคก์รเน้นกำรเจริญเติบโต (Growth Strategy)  
กลยทุธ์กำรตลำดอำจมีได ้2 ลกัษณะ คือ  
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1. มุ่งเนน้กำรพฒันำตลำด (Market Development) โดยเพิ่มส่วนแบ่งตลำดในตลำด
ปัจจุบัน หรือพฒันำตลำดข้ึนมำใหม่ (Segment ใหม่ หรือ Geographic Area ใหม่) ตัวอย่ำงเช่น 
เคร่ืองด่ืมกระทิงแดง ท่ีท ำตลำดไดดี้ทั้งในประเทศอินโดนีเซีย จีน และอีกหลำยประเทศในยุโรป 
และอเมริกำ เป็นตน้ (บุญเกียรติ ชีวะตระกลูกิจ, 2559, หนำ้ 204)  

2. มุ่งเน้นกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ (Product Development) โดยให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ในตลำดปัจจุบนั ตัวอย่ำงเช่น ผลิตภณัฑ์เดิม คือ เป๊ปซ่ี โคล่ำ ป้อนให้กับผูบ้ริโภคในตลำด คือ 
ประเทศไทย ต่อมำบริษทัเป๊ปซ่ีไดท้  ำกำรผลิต ผลิตภณัฑ์ตวัใหม่ออกมำเป็น เป๊ปซ่ี ไดเอ็ท และ  
เป๊ปซ่ี บลู และอ่ืน ๆ ท่ีจะมีตำมมำอีก แต่ยงัคงป้อนให้กบัผูบ้ริโภคในตลำดท่ีเป็นปัจจุบนั นั่นคือ 
ประเทศไทย เช่นเดิม (บุญเกียรติ ชีวะตระกลูกิจ, 2559, หนำ้ 205) ดงัภำพท่ี 1  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1  มุ่งเนน้กำรพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ในตลำดปัจจุบนั 
ที่มา : บุญเกียรติ ชีวะตระกลูกิจ, 2559, หนำ้ 205 
 

กรณีกลุ่มธุรกิจโคคำโคล่ำ ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ในตลำดแห่งใหม่ ตัวอย่ำงเช่น 
ผลิตภณัฑเ์ดิม คือ โคก้ กระป๋อง ป้อนให้กบัผูบ้ริโภคในตลำด ประเทศไทย ต่อมำกลุ่มธุรกิจโคคำ 
โคล่ำไดท้  ำกำรผลิต ผลิตภณัฑต์วัใหม่ออกมำเป็น โคก้ ขวดลำยซำกุระ และอ่ืน ๆ ท่ีจะมีตำมมำอีก 
แต่ป้อนใหก้บัผูบ้ริโภคในตลำดแห่งใหม่ นัน่คือ ประเทศญ่ีปุ่น ดงัภำพท่ี 2 

 
 
 

ดั้งเดิม  

     - เป๊ปซ่ี โคล่ำ 

ใหม่ 

     - เป๊ปซ่ี ไดเอท็ 

     - เป๊ปซ่ี บลู 

ผลติภัณ์ฑ์ 

ผู้บริโภคในประเทศ
ไทย 

ตลาด 
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ภาพที ่2  มุ่งเนน้กำรพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ในตลำดแห่งใหม่ 
ที่มา : บุญเกียรติ ชีวะตระกลูกิจ, 2559, หนำ้ 205 
 

อย่ำงไรก็ตำมหำกธุรกิจเน้น Cost Leadership อำจใชก้ลยุทธ์ดำ้นกำรตลำดท่ีเรียกว่ำ 
Push Strategy ดว้ยกำรทุ่มงบประมำณท ำ Promotion กบัช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยทั้งหลำยเพื่อผลกั 
สินคำ้ของตนใหเ้ขำ้ไปเตม็ช่องทำงเหล่ำนั้น เม่ือสินคำ้เขำ้ไปในช่องทำงไดเ้ป็นจ ำนวนมำกจะท ำให้
เกิด Economy of Scale ยงัผลใหต้น้ทุนต่อหน่วยต ่ำ สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตร์ธุรกิจท่ีวำงไว ้ 

ในทำงกลบักนัธุรกิจท่ีเนน้ Differentiation ตอ้งใชก้ลยทุธ์กำรตลำดแบบ Pull Strategy 
ด้วยกำรท ำโฆษณำเพื่อให้เกิดกำรดึงสินค้ำออกจำกช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยสินคำ้ Consumer 
Product ทั้งหลำยมกัจะวำงกลยทุธ์ธุรกิจแบบน้ี และวิธีสร้ำงควำมแตกต่ำงอนัหน่ึงโดยกำรใส่ Brand 
Name เขำ้ไปซ่ึงจะตำมมำดว้ยกำรโฆษณำขนำนใหญ่ เพื่อสร้ำงแบรนดใ์หมี้ช่ือเสียงโด่งดงัและเป็น
ท่ีนิยมของลูกคำ้ ดงัตวัอยำ่งกำรเกิดของ เบียร์ชำ้ง และ คำรำบำวแดง ในปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบนั 
(บุญเกียรติ ชีวะตระกลูกิจ, 2559, หนำ้ 205)  

กลยุทธ์ทำงกำรตลำดในแง่ของรำคำ เม่ือวำงสินคำ้ใหม่จึงเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีตอ้ง
พิจำรณำให้รอบคอบ กำรก ำหนดรำคำไวสู้ง (Skim Pricing) เหมำะกบัสถำนกำรณ์ท่ีคู่แข่งยงัมีไม่
มำก และตลำดมีอ ำนำจกำรซ้ือ ส่งผลใหธุ้รกิจมีก ำไรในระยะสั้น ในทำงกลบักนัสินคำ้ใหม่อำจเลือก
ก ำหนดรำคำไวต้  ่ำ (Penetration Pricing) เพื่อรุกคืบเอำส่วนแบ่งตลำดจ ำนวนมำก ท ำให้บริษทั
ไดเ้ปรียบดำ้นตน้ทุนจำก Economy of Scale และ Learning Experience ในระยะยำวมกัพบว่ำผูท่ี้ใช ้
Penetration Pricing Strategy จะมีผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนดีกวำ่ผูใ้ช ้Skim Pricing Strategy  

เดิม 

- โคก้ กระป๋อง 

  

ใหม่ 

-โคก้ ขวดลำยซำกรุะ 

 

ผลติภัณฑ์ 

เดิม 

- ประเทศไทย 

ใหม่ 

- ประเทศญ่ีปุ่น 

ตลาด 
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กลยุทธ์กำรตลำดในแง่ของผลิตภณัฑ ์ธุรกิจท่ีใชก้ลยทุธ์ควำมแตกต่ำงจะมีผลิตภณัฑ ์
ท่ีหลำกหลำยกว่ำ (More Product Variety) และมีมูลค่ำเพิ่ม (Value Added Function) ท่ีเหนือกว่ำ 
ในขณะท่ีผูใ้ชก้ลยุทธ์ตน้ทุนต ่ำ จะมีผลิตภณัฑ์น้อยรำยกำร และเน้นท่ี Basic Function เป็นส ำคญั  
ดงักรณีของกำรบินไทยกบัแอร์เอเชีย เป็นตน้  

ธุรกิจควรเลือกยทุธศำสตร์กำรแข่งขนัแบบใดจำกยุทธศำสตร์กำรแข่งขนัแบบต่ำง ๆ 
และควำมเส่ียงเม่ือเลือกเดินยทุธศำสตร์ หน่วยธุรกิจอำจตดัสินใจเลือกยทุธศำสตร์ให้เหมำะสมกบั
ทกัษะ (Skills) ทรัพยำกร (Resources) ตลอดจนขีดควำมสำมำรถ (Capabilities) ท่ีองคก์รของตนมี 
ดงันั้นในงำนวิจยัน้ีผูว้ิจยัจึงใชยุ้ทธศำสตร์ควำมร่วมมือ (Cooperative Strategy) แบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ประเภทใหญ่ ๆ คือ กำรฮั้ว (Collusions และกำรเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจ (Strategic Alliances)  

1. การฮ้ัว เป็นกำรร่วมมือกนัของผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมในกำรควบคุมกลไก
ธุรกิจ เช่น กำรลดผลผลิต ซ่ึงจะท ำให้สินคำ้มีรำคำสูงข้ึน (ไม่เป็นไปตำมธรรมชำติของควำมตอ้งกำรซ้ือ 
(Demand) – ควำมตอ้งกำรขำย (Supply) และหลกักำรแข่งขนัเสรี กำรฮั้วยงัแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
(บุญเกียรติ ชีวะตระกลูกิจ, 2559, หนำ้ 198) 

1.1 แบบทางตรง (Explicit) ยกตวัอยำ่งเช่น บริษทั อำร์เชอร์ แดเนียล มิดแลนด ์หรือ เอ
ดีเอ็ม ซ่ึงเป็นบริษทัขำยวตัถุดิบอำหำรรำยใหญ่ของโลก ไดร่้วมมือกบับริษทัจำกญ่ีปุ่นและเกำหลี 
จ ำกดัปริมำณกำรขำยของไลซีน ทัว่โลกเป็นเหตุให้รำคำของ Food Additive ตวัน้ีพุ่งสูงข้ึน รัฐบำล
สหรัฐไดล้งโทษปรับบริษทัทั้งสำมแห่งเป็นเงินสูงถึงกวำ่ 20 ลำ้นเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2539  

1.2 แบบทางอ้อม (Tacit) ยกตวัอย่ำงเช่น ผูป้ระกอบกำรไม่ไดว้ำงแผนเจรจำร่วมกนั
เช่นเดียวกบัแบบทำงตรง หำกส่งซิกถึงกนั ดงักรณีของบริษทัเจนเนอรัลอีเลคตริกท่ีประกำศไปทัว่
ว่ำจะคงรำคำของ Steam Turbine อย่ำงนอ้ย 10 ปี โดยจะไม่มีกำรลดรำคำลงต ่ำกว่ำรำคำท่ีประกำศ
นั้น (ถำ้ลดจะคืนเงินให้กบัผูท่ี้ซ้ือไปก่อน) สัญญำนเช่นน้ีท ำให้บริษทัเวสต้ิงเฮำส์ ซ่ึงเป็นคู่แข่งขนั
ขำย Steam Turbine ในรำคำเดียวกบัท่ีจีอีประกำศ ยงัผลใหท้ั้งคู่ไดก้ ำไรจำกรำคำท่ีเสมือนรู้กนัน้ีเป็น
เวลำยำวนำนถึง 10 ปี กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ตดัสินกรณีดงักล่ำวน้ีให้บริษทัทั้งสองมี
ควำมผดิ และตอ้งจ่ำยค่ำปรับจ ำนวนมำกใหก้บัรัฐบำล 

2. การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นกำรร่วมมือกนัของหน่วยธุรกิจเพื่อให้ไดม้ำซ่ึง
ผลประโยชน์ร่วมกนั มูลเหตุจูงใจใหธุ้รกิจร่วมเป็นพนัธมิตรกนัมีอยูห่ลำยประกำร ดงัน้ี (บุญเกียรติ 
ชีวะตระกลูกิจ, 2559, หนำ้ 199-200) 

2.1 เพือ่ให้ได้เทคโนโลยี หรือขีดความสามารถในการผลติร่วมกนั ยกตวัอยำ่งเช่น 
ซี.พี. ร่วมกบั Meiji Dairy จำกญ่ีปุ่น เพื่อให้ไดเ้ทคโนโลยีกำรผลิตนมพำสเจอไรซ์ และเซ็นทรัล 
ร่วมกบั Ahold จำกเนเธอร์แลนด ์เพื่อใหไ้ดเ้ทคโนโลยกีำรบริหำรร้ำน Supermarket “TOPS”   
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2.2 เพื่อให้เข้าถึงตลาดมากขึ้น  ยกตัวอย่ำงเช่น เจ้ำของเบียร์ Budweiser ขำย 
license ในกำรผลิตและกำรท ำตลำดให้ Labatt ในแคนำดำ และ Kirin ในญ่ีปุ่น และบริษทัอลิอนัซ์
ประกนัชีวิตจำกเยอรมนั จบัมือกบัอยธุยำประกนัชีวิตในประเทศไทย  

3. เพื่อลดความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) กำรร่วมทุนของบริษทัประกนัภยั
ในประเทศไทยกบั บริษทัต่ำงชำติท ำให้ลดภำวะควำมเส่ียงทำงกำรเงินลง เพรำะกำรเพิ่มทุนแต่ละ
คร้ังตอ้งใชเ้มด็เงินจ ำนวนมำก 

4. เพื่ อ เพิ่ม  Competitive Advantage ยกตัวอย่ำง เ ช่น  General Motors จับมือกับ 
TOYOTA ตั้งโรงงำนผลิตรถยนต์ในอเมริกำ โดย TOYOTA ได้มีฐำนกำรผลิตในสหรัฐอเมริกำ 
General Motors ไดค้วำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรตน้ทุนจำก TOYOTA  

กำรเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจ อำจมีไดท้ั้งชนิดจบัมือกนัแบบหลวม ๆ ไปจนถึงกำรจบั
มือกนัอยำ่งแนบแน่น ดงัภำพท่ี 3  

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่ 3  กำรเป็นพนัธมิตรทำงธรุกิจ 
ที่มา : บุญเกียรติ ชีวะตระกลูกิจ, 2559, หนำ้ 200 

 
กำรจับมือแบบหลวมท่ีสุด คือ กำรตกลงกันตั้ งสมำคม “คอนซอร์เต้ียม” (Mutual 

Service Consortia) โดยกิจกำรอำจร่วมมือกนัท ำกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชน์ใหก้บัทุกฝ่ำย เช่น ร่วมกนั
ท ำวิจยัท่ีตอ้งลงทุนสูง เม่ือไดผ้ลแลว้ก็อำจน ำเอำไปใชใ้นธุรกิจของแต่ละฝ่ำย ตวัอย่ำงเช่น IBM, 
Toshiba และ Siemens ฟอร์มรวมกนัจดัตั้งสมำคมอนัหน่ึงข้ึนเพื่อพฒันำ Computer Chips เจนเนอ
เรชั่นใหม่ หรือ บริษทัผูรั้บเหมำ (Contractor) บริษทั Trading และผูผ้ลิต Hardware Equipments 
ร่วมกนัจดัตั้ง สมำคม (Consortium) เขำ้ประมูลโครงกำรใหญ่ ๆ ในระดบันำนำชำติ  

กำรจบัมือแบบแนบแน่นท่ีสุด คือ กำรร่วมทุนกนัในแนวตั้ง (Value – Chain Partnership) 
อำทิ บริษทัเคร่ืองด่ืมแห่งหน่ึงไดรั้บกำรติดต่อจำก Comblibloc (ผูผ้ลิตกล่อง UHT 1 ใน 2 เจำ้ท่ีใหญ่

 
 
 
 
 
 
 

ควำมต่อเน่ืองของกลยทุธ์เชิงพนัธมิตร 

กำรตกลงกนั
ตั้งสมำคม 

กำรอนุญำตใหใ้ชสิ้ทธ์ิ
กิจกำรร่วมคำ้ 

กำรร่วมทุนกนั 
ในแนวตั้ง 

อ่อนแอ & ห่ำงไกล แขง็แรง & ปิด 



23 
 

ท่ีสุดในโลก) ใหเ้ขำ้ร่วมถือหุน้โรงงำนผลิตกล่อง UHT ในประเทศไทย (บุญเกียรติ ชีวะตระกลูกิจ, 
2559, หนำ้ 201) 

กำรจบัมือแบบท่ีนิยมกนัมำกในสหัสวรรษใหม่มีอยู ่2 แบบ คือกำรตั้ง กิจกำรร่วมคำ้ 
(Joint Venture) และกำร “ซ้ือ License” (Licensing Arrangement ซ่ึงมีประเดน็ท่ีน่ำสนใจดงัน้ี  

1. กิจกำรร่วมคำ้ เป็นกำรน ำเงินมำลงขนัในส่วนของทุน และรับผลตอบแทนจำก 
กำรร่วมทุนนั้นตำมสดัส่วนท่ีตกลงกนั ซ่ึงโดยมำกมกัจะเป็น 50:50 ขอ้จ ำกดัของกิจกำรร่วมคำ้ 

1.1 กำร Control ท ำไดไ้ม่เตม็ 100% (ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้) 
1.2 Lower Profit ไม่เหมือนเป็นเจำ้ของกิจกำรแต่ผูเ้ดียว (Wholly Owned)  
1.3 อำจมีควำมขดัแยง้ (Conflict) ระหวำ่งผูร่้วมทุน (Partner) ได ้ 

2. กำรซ้ือ หมำยถึง บริษทัหน่ึงให ้License แก่อีกบริษทัหน่ึงในกำรผลิตและจ ำหน่ำย
สินคำ้นั้นในตลำดเฉพำะอนัหน่ึง เหมำะกบัธุรกิจท่ีมี “Brand Name” แขง็มำก ๆ ผูซ้ื้อ License ก็เพื่อ
น ำเอำ Brand นั้นไปท ำตลำด  

งำนวิจยัน้ีผูว้ิจยัจึงใชต้วัแปรกลยทุธ์กำรตลำดเชิงพนัธมิตรเพื่อสร้ำงควำมสัมพนัธ์กบั
ลูกคำ้ ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยวตัถุดิบ ผูแ้ข่งขนัธุรกิจประเภทเดียวกนั สถำบนักำรเงิน และ หน่วยงำนภำครัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัภำพท่ี 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 ตวัแปรกลยทุธ์กำรตลำดเชิงพนัธมิตร 
 
2.4.2 ผู้ประกอบการผลติภัณฑ์ชุมชน 
   ผูป้ระกอบกำรเป็นบุคคลท่ีมีควำมสำมำรถท่ีแตกต่ำงจำกผูอ่ื้น ทั้งในดำ้นของกำรแบกรับ

ควำมเส่ียงทั้งหมดของธุรกิจ และตอ้งมีควำมสำมำรถดำ้นกำรจดักำร (Cunningham and Lischeron, 
1991, pp. 45-52) แต่แนวคิดของ Schumpeter (1934, p. 120) นักเศรษฐศำสตร์ชำวออสเตรียมี

กลยทุธ์กำรตลำด
เชิงพนัธมิตร 

ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ 

ควำมสมัพนัธ์กบัผูจ้  ำหน่ำยวตัถุดิบ 

ควำมสมัพนัธ์กบัคู่แข่งขนั 

ควำมสมัพนัธ์กบัสถำบนักำรเงิน 

ควำมสมัพนัธ์กบัหน่วยงำนภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
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มุมมองท่ีแตกต่ำงไป คือ กำรด ำเนินธุรกิจท่ีผำ่นมำไม่ไดส้นใจเร่ืองควำมเส่ียง แต่ใหค้วำมส ำคญัต่อ
กำรสร้ำงนวตักรรม โดยเห็นวำ่ผูป้ระกอบกำร คือ ผูท่ี้น ำเสนอส่ิงใหม่ (innovator) และมีควำมแตกต่ำง 
ไม่ใช่นกัประดิษฐ์ (inventor) เพื่อท ำกำรเปล่ียนแปลงตลำด ดว้ยกำรน ำเอำทรัพยำกรท่ีมีอยูม่ำผสม
รวมกนั (resource combination) ใหก้ลำยเป็นส่ิงใหม่ โดยกำรน ำเสนอวิธีกำร 5 วิธี ไดแ้ก่ (1) กำรน ำเสนอ
สินคำ้ท่ีมีคุณภำพใหม่ (2) กำรใชว้ิธีกำรผลิตแบบใหม่ (3) กำรเปิดตลำดใหม่ (4) กำรคน้หำแหล่งซ้ือ
วตัถุดิบใหม่หรือกำรคน้หำวตัถุดิบชนิดใหม่ และ (5) กำรก่อตั้งกิจกำรใหม่ อีกทั้งผูป้ระกอบกำรยงั
เป็นผูรั้งสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ บริกำรใหม่ในวงกำรคำ้ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อเป็นผูน้ ำของตลำด
สำกล (Frederick, Kuratko and Hodgetts, 2007, p. 321) ดงันั้น ผูป้ระกอบกำรจึงตอ้งมีกลยทุธ์ ดงัน้ี 
(1) กำรวิเครำะห์สภำพแวดลอ้ม (2) เทคนิคกำรวิเครำะห์ธุรกิจ (3) กลยุทธ์ 6 น่ำนน ้ ำ (4) กำรด ำเนินกำร 
ตำมกลยทุธ์ (5) กำรควบคุมกำรปฏิบติังำน และ (6) กำรทบทวนขอ้มูลเพื่อใหผู้ป้ระกอบกำรน ำไปเป็น
แนวทำงสร้ำงควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนั โดยค ำนึงถึงควำมรับผดิชอบต่อสังคม นวตักรรมและควำม
คล่องตวัขององคก์ร (ชยัยทุธ เลิศพำชิน, 2555, หนำ้ 147)  

  ส่วนผลิตภัณฑ์ชุมชน หมำยถึง ส่ิงใด ๆ ท่ีเสนอออกสู่ตลำดเพื่อกำรรู้จักกำรเป็น
เจำ้ของ กำรใชห้รือกำรบริโภค และสำมำรถตอบสนองควำมจ ำเป็นและควำมตอ้งกำรของตลำดได ้
ประกอบดว้ย สินคำ้ บริกำร ควำมคิด สถำนท่ี องคก์ร หรือบุคคลโดยผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) มีคุณค่ำ (Value) ในสำยตำของลูกคำ้จึงจะมีผลท ำใหผ้ลิตภณัฑส์ำมำรถขำยได ้(Armstrong 
and Kotler, 2007) ผลิตภณัฑท่ี์ดี คือ กุญแจสู่ควำมส ำเร็จของตลำด ผลิตภณัฑเ์ป็นตวัแทนของควำม
คำดหวงัของผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑ์ตอบสนองควำมพึงพอใจของสังคม ผลิตภณัฑ์ท่ีประสบควำมส ำเร็จ
ประกนัถึงควำมส่งเสริมตวัเอง ถำ้สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค นั้นคือ ผลิตภณัฑมี์
ควำมเหมำะสมกบัตลำด ผลิตภณัฑท่ี์ดีควรก่อใหเ้กิดควำมกระตือรือร้นเพิ่มเติม ซ่ึงมีควำมส ำคญัต่อ
องค์กำรตลำด มนัให้ควำมอิสระแก่ตลำดในกำรตดัสินใจ ส ำหรับนักกำรตลำด ควำมหมำยของ
ผลิตภณัฑถ์ูกตดัสินโดยควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค (ชำญชยั อำจินสมำจำร, 2551) ฉะนั้นผลิตภณัฑ์
จึงเป็นกำรผสมผำนของสินคำ้และบริกำรท่ีกิจกำรเสนอต่อตลำดเป้ำหมำย ประกอบด้วยควำม
หลำกหลำยคุณภำพ กำรออกแบบ รูปแบบ กำรบริกำร ฉลำก บรรจุภณัฑ ์และตรำผลิตภณัฑ ์(วำรุณี 
ตนัติวงศว์ำนิช และคณะ, 2546, หนำ้ 24) โดยคอทเลอร์ (Kotler, 2003) อธิบำยว่ำ ตรำผลิตภณัฑ ์คือ 
รูปแบบของสญัลกัษณ์ รูปภำพ หรือค ำพดู ท่ีสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขนัซ่ึงจะเป็นประโยชนใ์น
กำรจดจ ำของผูบ้ริโภค ส ำหรับบรรจุภณัฑ์ คือ ส่ิงบรรจุห่อหุ้มตวัผลิตภณัฑท่ี์สำมำรถปกป้องควำม
เสียหำย รักษำสภำพ สร้ำงภำพลกัษณ์ ตลอดจนควำมสะดวกและควำมดึงดูดใจแก่ผูบ้ริโภค ในส่วน
ป้ำยฉลำก คือ ส่วนหน่ึงของบรรจุภณัฑ์ท่ีท ำหน้ำท่ีแสดงหรืออธิบำยขอ้มูลโดยกำรใช้ขอ้ควำม
ตวัอกัษร ตวัเลข ซ่ึงฉลำกสินคำ้ท่ีดีจะใหร้ำยละเอียดท่ีครบถว้น ชดัเจนและเขำ้ใจง่ำย 
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  ดงันั้นผูป้ระกอบกำรผลิตภณัฑ์ชุมชน จึงเป็นผูผ้ลิตสินคำ้และบริกำรเสนอขำยต่อ
ตลำดเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดควำมสนใจอยำกไดเ้ป็นเจำ้ของ และซ้ือมำเพื่ออุปโภคบริโภคอนัเป็น 
กำรตอบสนองควำมตอ้งกำร ค ำว่ำ ผลิตภณัฑ ์ไม่ไดมี้ควำมหมำยจ ำกดัเพียงวตัถุท่ีมีรูปร่ำงจบัตอ้ง
ไดเ้ท่ำนั้น แต่ยงัหมำยถึงผลิตภณัฑบ์ริกำร สถำนท่ีองคก์รหรือบุคคลและควำมคิด ผลิตภณัฑต์อ้งมี
อรรถประโยชน์และมีมูลค่ำในสำยตำของลูกคำ้ จึงจะมีผลท ำให้ผลิตภณัฑ์สำมำรถขำยได ้กำรก ำหนด
ลูกคำ้กลยทุธ์ดำ้นผลิตภณัฑท่ี์ผูป้ระกอบกำรตอ้งค ำนึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ
, 2541, หนำ้ 203)   

1. ควำมแตกต่ำงของผลิตภณัฑ ์(Product Differentiation)  
2. พิจำรณำจำกองคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ ์(Product Component) เช่น 

ประโยชน์พื้นฐำน รูปร่ำงลกัษณะคุณภำพ กำรบรรจุภณัฑ ์ตรำผลิตภณัฑ ์เป็นตน้  
3. กำรก ำหนดต ำแหน่ง (Product Positioning) เป็นกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ของ

บริษทัเพื่อแสดงต ำแหน่งท่ีแตกต่ำงและมีคุณค่ำในจิตใจของลูกคำ้เป้ำหมำย  
4. กำรพฒันำผลิตภณัฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่

และปรับปรุงใหดี้ข้ึน ซ่ึงตอ้งค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดดี้ยิง่ข้ึน    
5. กลยุทธ์เ ก่ียวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสำยผลิตภัณฑ์ 

(Product Line)   
สรุปได้ว่ำ ผูป้ระกอบกำรผลิตภณัฑ์ชุมชนตอ้งค ำนึงถึงปัจจัยควำมแตกต่ำงของ

ผลิตภณัฑ์ คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ กำรออกแบบผลิตภณัฑ์ กำรพฒันำผลิตภณัฑ์ และกลยุทธ์
เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑร์วมทั้งสำยผลิตภณัฑ ์

งำนวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจึงใชต้วัแปรผูป้ระกอบกำรผลิตภณัฑ์ชุมชนดว้ยกำรน ำนวตักรรม
เขำ้มำใชใ้นกำรผลิตผลิตภณัฑ ์เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำง กำรค ำนึงถึงคุณสมบติัในกำรผลิตผลิตภณัฑ ์
อำทิ รูปแบบ คุณภำพ บรรจุภณัฑ์ ตรำผลิตภณัฑ์ และกำรใชป้ระโยชน์จำกตวัผลิตภณัฑ์  กำรปรับตวั 
ตำมสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ สงัคม และกำรเมือง กำรสร้ำงอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นไม่เหมือนใคร และ
กำรสร้ำงกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำน  ดงัภำพท่ี 5  
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ภาพที ่5     ตวัแปรผูป้ระกอบกำรผลิตภณัฑชุ์มชน 
 

2.4.3 การพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนื  
  การพึ่งพา  หมำยถึง เง่ือนไขสถำนภำพของประเทศก ำลงัพฒันำด ำเนินกำรพฒันำ

อุตสำหกรรมทดแทนกำรน ำเขำ้สินคำ้อุตสำหกรรม (Import-Substituting Industrialization : ISI) 
โดยพึ่ งพำประเทศทุนนิยมตะวันตกอย่ำงมำกด้ำนสินค้ำประเภททุน เทคโนโลยีกำรผลิต 
ผูเ้ช่ียวชำญ/ช ำนำญกำร เงินลงทุนจำกต่ำงประเทศ กำรศึกษำ วฒันธรรมและสงัคม เป็นตน้  

  Mahatma Gandhi, (1994). กล่ำวว่ำ กำรพึ่ งตนเองนั้ นต้องเร่ิมจำกตัวปัจเจกบุคคล  
และตอ้งเป็นอิสระจำกส่ิงอ่ืน ๆ ดงันั้น กำรพึ่งตนเองจึงเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำซ่ึง K.V. Sudaram  
ได้กล่ำวถึง หลกักำรท่ีเป็นแนวทำงของกำรพึ่งตนเองเพื่อน ำไปสู่กำรพฒันำว่ำมี อยู่ 7 ประกำร
ดว้ยกนั คือ (1) กำรท ำใหเ้ศรษฐกิจและสังคมยนืยำว รวมทั้งกำรท ำให ้เกิดควำมชดัเจนทำงกำรเมือง
แก่ชุมชนชนบท (2) กำรสร้ำงโอกำสให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีชนบทโดยเฉพำะ อย่ำงยิ่งกบัเด็กและสตรี 
(3) กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัทรัพยำกรธรรมชำติโดย ปฏิบติัดังน้ี (1.1) กำรจดักำรทรัพยำกร เช่น 
กำรจดักำรป่ำไมแ้ละแหล่งน ้ ำ (1.2) ปรับปรุงเทคโนโลยทีำงดำ้นกำรเกษตร เช่น ระบบชลประทำน 
(1.3) ส่งเสริมกำรใชพ้ลงังำน เช่น กำรใชก๊้ำชชีวภำพ พลงังำนแสงอำทิตย ์และ (1.4) กำรด ำเนินกำร
ทำงดำ้นสวสัดิกำรและ สำธำรณูปโภค เช่น ท่ีอยู่อำศยั ระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย สถำนพยำบำล ถนน 
โทรศพัท ์เป็นตน้ (4) กำรค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรพื้นฐำน (Basic need) ของชุมชน (5) ควำมสมดุล
ของกำรพฒันำระหว่ำงชนบทและเมือง (6) กำรสร้ำงเครือข่ำยกบัองคก์รต่ำง ๆ และ (7) กำรกระตุน้
ให้มีกำรรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ และช่วยเหลือกัน เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีกลุ่ม
เยำวชน เป็น ตน้  

ผูป้ระกอบกำร
ผลิตภณัฑชุ์มชน 

กำรน ำนวตักรรมเขำ้มำใชใ้นกำรผลิต 

กำรปรับตวัตำมสถำนกำรณ์ฯ 

คุณสมบติัผลิตภณัฑ ์

กำรสร้ำงอตัลกัษณ์ ควำมโดดเด่น 

กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
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 Ratnayake, (1992). กล่ำวว่ำโดยทัว่ไปนกัวิชำกำรมกัให้ ควำมหมำยของกำรพึ่งตนเองว่ำ 
หมำยถึง ควำมมีอิสระ (Independence) แต่โดยควำมรู้สึกทัว่ไป กำรพึ่งตนเอง หมำยถึง ควำมสำมำรถ 
ในกำรก ำหนดชีวิตของตนเอง อยำ่งไรกต็ำมกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรพึ่งตนเองนั้น มีขอ้โตแ้ยง้
ว่ำเกิดจำกธรรมชำติซ่ึงเป็นกำรบงัคบัทำงกำยภำพหรือส่ิงแวดลอ้มหรือเกิดจำกกำรใชอ้  ำนำจของ
บุคคลอ่ืน Ratnayake เห็นว่ำธรรมชำติหรือส่ิงแวดลอ้มค่อนขำ้งจะคงท่ีจึงไม่ส่งผลต่อกำรพึ่งตนเอง 
ดงันั้นกำรพึ่งตนเองจึงเกิดจำกคนอ่ืนก ำหนดชีวิตของตนเองในกำรท ำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและ
เป็นไปได้ท่ีจะส่งเสริมกำรพึ่งตนเองในระดับหมู่บำ้นเพื่อเขำ้สู่ควำมเป็นอิสระทำงเศรษฐกิจท่ี
เหมำะสม นัน่คือ กำรมีอิสระทำงเศรษฐกิจในระดบัหน่ึงท่ีไม่ตอ้งเป็นกำรพึ่งพำผูอ่ื้น และน ำไปสู่
กำรมีอิสระในกำรตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหำสงัคม เศรษฐกิจในชีวิตประจ ำวนั  

 Apichai Puntasen, (1996). กล่ำวถึงกำรพึ่งตนเองในชนบท ของประเทศไทยวำ่เป็นเง่ือนไข
ท่ีคนในชนบทผลิตทุกส่ิงทุกอย่ำงเพื่อกำรบริโภค นั่นคือคนในชนบทสำมำรถเป็นนำยทุนหรือ
เกษตรกรได ้แต่ยงัคงพึ่งตนเองไดต้รำบนำนเท่ำนำนท่ีสำมำรถควบคุมเทคโนโลยไีด ้แนวคิดส ำคญั
ของกำรพึ่งตนเองคือควำมสำมำรถของคนในชนบทท่ีจะตดัสินและควบคุมอนำคตของตวัเขำเอง 
ซ่ึงพวกเขำตอ้งสำมำรถควบคุมปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อควำมตอ้งกำรพื้นฐำนของชีวิต เช่น 
อำหำร เส้ือผำ้ ยำรักษำโรค และท่ีอยูอ่ำศยั โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรควบคุมปัจจยักำรผลิตท่ีส ำคญัคือ
ท่ีดิน และแรงงำน แต่ท่ีส ำคญัท่ีสุดคือบุคคลเหล่ำนั้นจะตอ้งใชภู้มิปัญญำหรืออย่ำงนอ้ยตอ้งเขำ้ใจ
ผลของกำรแผข่ยำยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีเขำ้ไปในหมู่บำ้น  

 ภมรรัตน์ สุธรรม, (2546). กล่ำวถึงกำรพึ่งตนเองของชุมชนว่ำ จะเกิดข้ึนไดเ้ม่ืออยู ่
ในรูปของกลุ่มองคก์ร หรือเครือข่ำย มีกำรอยู่ร่วมกนัเป็นชุมชน สมำชิกมีจิตส ำนึกและควำมเอ้ือ
อำทรช่วยเหลือกนั ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพฒันำโดยผ่ำนกระบวนกำร 
มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ปัญหำและตดัสินใจในกำรแกปั้ญหำจำกกำรใชภู้มิปัญญำของชุมชน  
ท ำให้ชุมชนรู้สึกส ำนึกถึงสำเหตุของปัญหำอย่ำงถ่องแท ้ซ่ึงกำรมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ และ
ตดัสินใจของชุมชนสำมำรถน ำไปสู่กำรพึ่งตนเองของชุมชนในดำ้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
กำรเมือง และส่ิงแวดลอ้ม ดังน้ี (1) ด้ำนเศรษฐกิจ ชุมชนสำมำรถพึ่งตนเองได้ในด้ำนกำรผลิต  
กำรจ ำหน่ำยและกำรตลำดในลกัษณะเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง (Self – reliance) (2) ดำ้นเทคโนโลยี
มีกำรใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสมในกำรผลิต สำมำรถควบคุมได้เป็นเทคโนโลยีท่ีไม่ท ำลำย
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภำพ (Clean Technology) (3) ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนมี 
อ ำนำจและสิทธิชุมชนในกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มโดยใชว้ฒันธรรมชุมชน 
ในกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงย ัง่ยืน (4) ดำ้นสังคมวฒันธรรม คนในชุมชนมีจิตส ำนึกใน
กำรพึ่งตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่พฒันำ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประยกุต ์มีคุณภำพ มีควำมขยนัหมัน่เพยีร 
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ลดละอบำยมุข มีส่วนร่วม และควำมเป็นปึกแผน่สูง มีควำมรู้และรับรู้ข่ำวสำรเท่ำทนัโลกภำยนอก 
และ (5) ดำ้นกำรเมือง ชุมชนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ บทบำทและกำรสร้ำงอ ำนำจต่อรองในกำรใช้
ทรัพยำกร กำรต่อรองธุรกิจ กำรรวมตวัเป็นองค์กรชุมชนกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กำรแสวงหำควำมร่วมมือจำกองค์กรต่ำง ๆ ตลอดจนกำรเขำ้ไปมี
บทบำทในกำรบริหำรงำนในองคก์รทอ้งถ่ินไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและเป็นท่ียอมรับของชุมชน  

  สัญญำ สัญญำวิวตัน์, (2544). กล่ำวถึงกำรพึ่งตนเองของชุมชนชนบทว่ำ หมำยถึง  
กำรท่ีชุมชนชนบทมีควำมสมดุลในส่ิงจ ำเป็นต่ำง ๆ โดยเฉพำะมีควำมสมดุลในเทคโนโลยเีศรษฐกิจ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ จิตใจ สังคมและวฒันธรรม เพรำะกำรพึ่งตนเองท ำให้เกิดกำรพฒันำ และยิ่ง
พึ่ งตนเองได้มำกยิ่งพัฒนำและกำรพัฒนำตนเองยงัรักษำกำรพฒันำให้ย ัง่ยืนด้วย นอกจำกน้ี 
กำรพึ่งตนเองของชุมชนยงัเกิดจำก TERMS Mode ประกอบดว้ย  

  เทคโนโลยี (T = Technology) กำรพึ่งตนเองทำงเทคโนโลยี หมำยถึง  ควำมสมดุล
ระหว่ำงควำมตอ้งกำรทำงเทคโนโลยีพื้นบำ้น กบักำรสนองควำมตอ้งกำรเทคโนโลยีพื้นบำ้น หรือ
ควำมสมดุลระหว่ำงเทคโนโลยีสมัยใหม่กับเทคโนโลยีสมัยเก่ำ ค ำว่ำเทคโนโลยีเป็นได้ทั้ ง
เทคโนโลยีท่ีเป็นวตัถุ (Material) เช่น เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ไถ เกวียน พนัธ์ุพืช ปุ๋ย สำรเคมี และ
เทคโนโลยท่ีีไม่ใช่วตัถุ (Non-Material) เช่น ควำมรู้ ควำมช ำนำญ ภำวะผูน้ ำกำรจดักำร กำรวำงแผน 
ควำมช่วยเหลือเก้ือกลู และควำมรู้จกัพอเป็นตน้  

  เศรษฐกิจ (E = Economic) กำรพึ่งตนเองทำงเศรษฐกิจ หมำยถึง ควำมสมดุลระหว่ำง
รำยไดก้บัรำยจ่ำยของชุมชน หรือกล่ำวอีกนัยหน่ึง คือ ควำมพออยู่พอกินของชำวชุมชน มีรำยได ้ 
พอกบัรำยจ่ำย ไม่มีหน้ีสินท่ีไม่อำจชดใชคื้นได ้(สำมำรถมีหน้ีสินจำกกำรลงทุนเพื่อเกษตรกรรม
หรือธุรกิจได)้  

  ทรัพยำกรธรรมชำติ (R = Natural Resource) กำรพึ่งตนเองทำงทรัพยำกรธรรมชำติ 
หมำยถึง ควำมสมดุลของทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น พื้นดิน หิน แร่ธำตุ น ้ ำ สัตวแ์ละป่ำไมท่ี้ถูกใชไ้ป
และกำรทดแทน นัน่คือ กำรมีทรัพยำกรธรรมชำติท่ีจ ำเป็นในชีวิตไวใ้ช ้แต่ไม่ใช่มำกจนเกินดุลหรือ
ท ำใหเ้สียดุล และควรรักษำธรรมชำติใหค้งควำมหลำกหลำย (Biodiversity) ไวใ้หม้ำกท่ีสุด 

  จิตใจ (M = Mental) กำรพึ่งตนเองทำงจิตใจ หมำยถึง ควำมสมดุลหรือควำมมัน่คง
ของจิตใจซ่ึงมีลกัษณะ แกร่งกลำ้ เขม้แขง็ มีพลงั สำมำรถสู้กบัควำมยำกล ำบำก หรือปัญหำใด ๆ ได ้ 
ควำมมัน่คงทำงจิตใจเป็นคุณสมบติัของแต่ละบุคคล  

  สังคมวฒันธรรม (S = Socio–Cultural) กำรพึ่งตนเองทำงสังคม หมำยถึง ควำมสมดุล
หรือควำมมั่นคงแข็งแรงของกลุ่มคน ครอบครัว  ชุมชน หรือองค์กรสังคมใด ๆ ในสังคม  
ซ่ึงควำมเขม้แข็ง ของหน่วยสังคมเหล่ำน้ีจะท ำให้หน่วยสังคมแต่ละหน่วยมีพลงักลำ้แข็งสำมำรถ
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ผจญกับงำนใหญ่งำนยำกหรืออุปสรรคต่ำง ๆ ได้ ค  ำว่ำ สังคมย่อมตอ้งหมำยรวมถึงวฒันธรรม  
ซ่ึงหมำยถึง กฎระเบียบทำงสังคมท่ีคนในสงัคมตอ้งยดึปฏิบติัตำม  

 ดังนั้น กำรพึ่งตนเองทั้ง 5 ด้ำน จึงเป็นประเด็นส ำคญัท่ีกลุ่มวิสำหกิจชุมชนต่ำง ๆ  
ท่ีตอ้งกำรประสบควำมส ำเร็จ ในกำรด ำเนินงำน จ ำเป็นตอ้งพิจำรณำและใหค้วำมส ำคญั โดยปัจจยั
ทั้ง 5 ประกำรน้ีตอ้งท ำหนำ้ท่ีสอดประสำนกนั คือ ทุกคนในชุมชนตอ้งมีพลงัควำมสำมคัคีและตอ้ง 
ท ำงำนเพื่อผูอ่ื้นดว้ย เป็นลกัษณะของ Functional matrix ในขณะเดียวกนักำรพึ่งตนเองของชุมชน
ชนบทยอ่มเกิดจำก BAN คือ ควำมสมดุล (B = Balance) ควำมสำมำรถ (A = Ability) และ เครือข่ำย 
(N = Networking) รวมทั้งกำรเปิดโอกำสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพฒันำโดยใช้เทคนิค PAR 
(Participatory Action Research) คือกำรวิจยัแบบมีส่วนร่วม   

  
 แนวคดิการด ารงชีพที่ยัง่ยนื 
 DIFD (Department for International Development), (1999). กล่ำวถึง แนวคิดกำรด ำรง

ชีพท่ีย ัง่ยืนว่ำ แนวคิดกำรด ำรงชีพ ท่ีย ัง่ยืนมีรำกฐำนมำจำกแนวคิดท่ีส ำคัญดังน้ี (1) คนเป็น
ศูนยก์ลำง (People Centered ) แนวคิดกำรด ำรงชีพท่ีย ัง่ยืนมุ่งไปท่ีคนและถือว่ำคนเป็นศูนยก์ลำง
ของกำรพฒันำ (2) องค์รวม ( Holistic) แนวคิดกำรด ำรงชีพท่ีย ัง่ยืน มองทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งจำก
ระดบัทอ้งถ่ินจนกระทัง่ถึงระดบันำนำชำติในพื้นท่ีทำงภูมิศำสตร์และกลุ่มทำงสังคม (3) พลวตั 
(Dynamic) แนวคิดกำรด ำรงชีวิตท่ีย ัง่ยนื ตอ้งเขำ้ใจกำรเปล่ียนแปลง (4) กำรสร้ำงบนควำมเขม้แขง็ 
(Building on strength) แนวคิดกำรด ำรงชีพท่ีย ัง่ยนืวิเครำะห์ควำมเขม้แขง็มำกกว่ำควำมตอ้งกำร (5) 
เช่ือมโยงมหภำคและจุลภำค (Macro–micro links) แนวคิดกำรด ำรงชีพท่ีย ัง่ยืนพยำยำมท่ีจะเช่ือม
ช่องว่ำงระหว่ำงระดบัมหภำคและจุลภำค และ (6) ควำมยัง่ยนื (Sustainability) แนวคิดกำรด ำรงชีพ
ท่ีย ัง่ยนืเนน้ควำมยัง่ยนื ซ่ึงควำมยัง่ยนืจะไม่ถูกละเลยผลกัไปอยูช่ำยขอบ กรอบแนวคิดกำรด ำรงชีพ
ท่ีย ัง่ยืนถูกพฒันำมำจำกแนวคิดกำรด ำรงชีพท่ีย ัง่ยืนโดย DFID เพี่อเป็นเคร่ืองมือในกำรท ำควำม 
เขำ้ใจกำรด ำรงชีพท่ีย ัง่ยนื ทรัพยสิ์น (asset) ในกำรด ำรงชีพ ประกอบไปดว้ยทุนทั้งหำ้คือ ทุนมนุษย ์
ทุนทำงสังคม ทุนธรรมชำติ  ทุนกำยภำพ และทุนท่ีเป็นเงิน บริบทท่ีเปรำะบำง (vulnerability 
context) เป็นประเด็นส ำคญัอย่ำงหน่ึงท่ีก ำหนดกำรด ำรงชีพท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับกำรเขำ้ใจ
ควำมสำมำรถของครอบครัวชนบทท่ีจะจดักำรกบัภำวะวิกฤต เช่น ภยัแลง้ น ้ ำท่วม โรคท่ีมำกบั
อำหำร พืช หรือสัตว์ นอกจำกน้ีบริบทท่ีเปรำะบำงยงัเก่ียวขอ้งกับกำรคุกคำมจำกภำยนอกต่อ 
ควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีพท่ีเป็นปัจจัยเส่ียง เช่น ภูมิอำกำศ ภำวะตลำด หรืออุบัติภัย รวมทั้ ง
ควำมสำมำรถในกำรจดักำรกบัปัจจยัภำยในโดยตดัสินจำกทรัพยสิ์น กำรเก็บตุน อำหำร ควำมช่วยเหลือ 
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จำกเครือญำติหรือชุมชน หรือนโยบำยรัฐบำลท่ีท ำให้กำรด ำรงชีพมัน่คง (Allison, Edward H. and 
Ellis, Frank, 2001).   

Brocklesby and Fisher, (2003). สรุปกรอบแนวคิดกำรด ำรงชีพท่ีย ั่งยืนของ DFID ว่ำ
ประกอบไปดว้ยองค์ประกอบ 4 ดำ้น คือ (1) กำรมีควำมเช่ือในกำรท่ีจะมีชีวิตอยู่ภำยใตบ้ริบทท่ี 
เปรำะบำงท่ีพวกเขำตอ้งเผชิญกบัควำมเส่ียง กำรประสบกบัเหตุกำรณ์ไม่คำดคิด กำรเปล่ียนแปลง
ของฤดูกำล (2) ทุนและทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกำรด ำรงชีวิต ซ่ึงรวมถึงทุนทำงสังคม (เครือข่ำยทำงสังคม 
ควำมไวว้ำงใจกัน) ทุนธรรมชำติ (ทรัพยำกรท่ีมีอยู่) ทุนท่ีเป็นเงิน (เงินออม รำยได้สินเช่ือ)  
ทุนกำยภำพ (กำรขนส่งท่ีอยู่อำศยัประปำ ไฟฟ้ำ และกำรส่ือสำร) และทุนมนุษย ์(ควำมรู้ทกัษะ 
แรงงำน) (3) ทุนทั้ง 5 ประเภทในขอ้ 2 มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์ในกำรด ำรงชีพ เช่น กำรด ำเนิน
กิจกรรมเพื่อใหมี้ชีวิตรอด หรือกำรท ำใหมี้ผลต่อกำรด ำรงชีวิตในทำงบวก (4) นโยบำยสถำบนัและ
กระบวนกำรท่ีท ำให้เขำ้ถึงทรัพยสิ์น กิจกรรมกำรด ำรงชีพ รวมทั้งบริบทท่ีเปรำะบำงท ำให้ไดรั้บ
โอกำสและขจดัควำมยำกจน จำกแนวคิดกำรพึ่งตนเองและแนวคิดกำรด ำรงชีพท่ีย ัง่ยืนนั้น จะเห็น
ได้ว่ำกำรท่ีบุคคลสำมำรถพึ่ งตนเองได้บุคคลย่อมมีกำรด ำรงชีวิตท่ีย ัง่ยืน ดังนั้ นในงำนวิจัยน้ี 
กำรพึ่งตนเองเพื่อกำรด ำรงชีวิตท่ีย ัง่ยืนคือ กำรท่ีผูป้ระกอบกำรมีควำมสำมำรถในกำรก ำหนดชีวิต
ตนเองและช่วยเหลือตนเองให้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะมำกได้ในด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ดำ้นจิตใจ รวมทั้งดำ้นสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงกำรพึ่งตนเอง
ทั้ ง 5 ด้ำนดังกล่ำวเป็นกิจกรรมกำรด ำรงชีพเพื่อให้มีชีวิตรอดท่ีเก่ียวข้องกับทุนทำงสังคม  
ทุนธรรมชำติ ทุนท่ีเป็นเงิน ทุนกำยภำพ และทุนมนุษยร์วมทั้งกำรมีควำมเช่ือในกำรท่ีจะมีชีวิตอยู่ 
ในบริบทท่ีเปรำะบำงดว้ย 

งำนวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจึงใชต้วัแปรกำรพึ่งพำตนเองอย่ำงยงัยืน ประกอบดว้ย กำรพึ่งพำตนเอง
ทำงดำ้นเทคโนโลย ีดำ้นทรัพยำกร ดำ้นจิตใจ ดำ้นเศรษฐกิจ และดำ้นสงัคมและวฒันธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6     ตวัแปรกำรพึ่งพำตนเองอยำ่งย ัง่ยนื  

กำรพึ่งพำตนเอง
อยำ่งย ัง่ยนื 

กำรพึ่งพำตนเองดำ้นเทคโนโลย ี

กำรพึ่งพำตนเองดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติ 

กำรพึ่งพำตนเองดำ้นจิตใจ 

กำรพึ่งพำตนเองดำ้นเศรษฐกิจ 

กำรพึ่งพำตนเองดำ้นสังคมและวฒันธรรม 
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2.6  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
  

จำกกำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง คณะผูว้ิจยัสรุปไดด้งัน้ี  
เบญจวรรณ  บวรกุลภำ และคณะ, (2557). กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดและการจัดการ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ดาวพืน้ที่จังหวัดนครปฐม ผลวิจยัพบว่ำ ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อำยเุฉล่ียในช่วง 51-60 ปี มีระยะเวลำด ำเนินกำร 6-10 ปี และผลิตภณัฑส่์วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มประเภท
ผลิตภณัฑอ์ำหำร ควำมคิดเห็นต่อกำรจดักำรสินคำ้ผลิตภณัฑชุ์มชน 5 ดำว พบว่ำ ผูป้ระกอบกำรให้
ควำมส ำคญัตำมล ำดบั คือ ดำ้นกำรผลิตมำกท่ีสุด รองลงมำดำ้นบุคลำกร ดำ้นสินคำ้ บริกำร มีควำมคิดเห็น
ในระดบัมำก และดำ้นเทคโนโลยใีนระดบัปำนกลำง 

ดำ้นควำมคิดเห็นต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อยอดขำยของผูป้ระกอบกำร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ดำว พื้นท่ีจังหวดันครปฐม โดยภำพรวมแต่ละด้ำนของส่วนประสมทำง
กำรตลำดใหค้วำมส ำคญัมำกท่ีสุดคือ ดำ้นผลิตภณัฑ ์รองลงมำคือรำคำ ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย และ
ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำดตำมล ำดบั 

 
ฉตัรชยั อินทสังข ์และปวีณำ อำจนำวงั, (2556). ต้นแบบกลยุทธ์การตลาดส าหรับพัฒนา

ผลติภัณฑ์วิสาหกจิชุมชน เพือ่การค้าระดับประเทศ สู่ความยั่งยนื กรณีศึกษา : ผลติภัณฑ์ชุมชนทีมี่
ระดับต ่ากว่า 3 ดาว ในเขตอ าเภอวังน ้าเขียว จังหวัด นครราชสีมา. ผลกำรวิจยัพบว่ำ ตน้แบบกำรบริหำร 
กลยุทธ์กำรตลำด ส ำหรับพฒันำผลิตภณัฑว์ิสำหกิจชุมชน เพื่อกำรคำ้ ระดบัประเทศสู่ควำมยัง่ยืน 
ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั ดงัน้ี (1) ผูน้ ำหน่วยงำนภำครัฐ ท่ีตอ้งถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ ศำสตร์วิชำกำร
แขนงต่ำง ๆ ลงสู่ชุมชน (2) ผูน้ ำชุมชนท่ีมีภำวะผูน้ ำ (Leadership) มุ่งมัน่ ตงัใจ ตระหนกัในกำรเป็น
ผูป้ระกอบกำร มี กำรบริหำรกิจกำรอยำ่งเป็นระบบ และ (3) ควำมร่วมมือร่วมใจและกำรด ำเนินงำน
อยำ่งเขม้แขง็เตม็ท่ี โดยมีเป้ำหมำย วตัถุประสงค ์ตรงกนัท่ีมำจำกกำรยอมรับร่วมกนั 

 
พีระ กนัหำชิน และคณะ, (2556). ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองแบบมี

ส่วนร่วมในระดับหมู่บ้านโดยยึดหล ักปรัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียงของหมู่บ้านในจังหว ัด
หนองบัวล าภู ผลกำรวิจยัพบว่ำ จงัหวดัหนองบวัล ำภูมีปัญหำกำรพึ่งตนเองดำ้นเศรษฐกิจมำก
ที่สุด ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงกำรพึ่งตนเองแบบมีส่วนร่วมในระดบัหมู่บำ้นโดยยึดหลกั
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บำ้นในจงัหวดัหนองบวัล ำภู ประกอบดว้ย 4 ยุทธศำสตร์ คือ 
ยุทธศำสตร์กำรพฒันำควำมรู้ในกำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจชุชน ยุทธ์ศำสตร์ส่งเสริมควำมมัน่คงใน
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อำชีพและรำยได ้ยุทธศำสตร์พฒันำระบบกำรเงินเพื ่อสนบัสนุนกำรลงทุนและยุทธศำสตร์
ส่งเสริมและพฒันำระบบกำรตลำด 

 
พนิดำ สัตโยภำสและคณะ, (2555) ได้ท ำกำรวิจัยเร่ือง  ศักยภาพผู้ประกอบการและ

นวัตกรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในเขตภาคเหนือตอนบน ผลกำรวิจยัพบว่ำ ควำมคิดเห็นดำ้นศกัยภำพผูป้ระกอบกำรระดบัมำก
ท่ีสุด ดำ้นนวตักรรมองคก์ำรระดบัปำนกลำงและดำ้นควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัของวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดยอ่มระดบัมำก  

 
อรนุช พิริยสิงห์ และคณะ. (2554). ผลกระทบของประสิทธิผลพันธมิตรทางการตลาด

ที่มีต่อความส าเร็จขององค์กรของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผลวิจยัพบว่ำ ประสิทธิผล
พนัธมิตรทำงกำรตลำดดำ้นกำรมีส่วนร่วมที่เท่ำเทียมกนัหรือทดแทนกนั ดำ้นควำมไวว้ำงใจ 
ดำ้นกำรไม่มีวตัถุประสงคแ์อบแฝง ดำ้นทิศทำงเชิงกลย ุทธ์ และดำ้นควำมใกลเ้คียงทำง
วฒันธรรม มีควำมสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัควำมส ำเร็จขององคก์ร ผลลพัธ์ที่ไดจ้ำก
กำรวิจยัสำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงในกำรพฒันำประสิทธิผลพนัธมิตรทำงกำรตลำดและ
ปรับปรุงองคก์รเพื่อก ำหนดทิศทำงเชิงกลยุทธ์ นโยบำย วตัถุประสงคใ์นระยะยำวของกิจกำรท่ี
จะเขำ้ร่วมพนัธมิตรทำงกำรตลำดให้บรรลุไปในแนวทำงเดียวกนั เพื ่อให้องคก์รประสบ
ผลส ำเร็จ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน สร้ำงควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนัให้เจริญเติบโต
และอยู่รอดในระยะยำวต่อไป 

จำกกำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปได้ว่ำ กลยุทธ์กำรตลำดเชิงพนัธมิตรมี
ควำมส ำคญัต่อผูป้ระกอบกำรผลิตภณัฑชุ์มชนเพื่อเกิดกำรพึ่งพำตนเองอยำ่งย ัง่ยนื  
 
 

2.7 กรอบแนวคดิในการวจิยั  
 
จำกกำรทบทวนวรรณกรรม และลงพื้นท่ีร่วมกบัเสวนำกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อคน้หำกล

ยทุธ์กำรตลำดเชิงพนัธมิตรเพื่อกำรพึ่งพำตนเองอยำ่งย ัง่ยนืของผูป้ระกอบกำรผลิตภณัฑชุ์มชนในเขต
อ ำเภอเมือง จังหวดัแม่ฮ่องสอน ภำยใต้แนวคิดกำรเป็นผูป้ระกอบกำรของ Hisrich, Peters and 
Shepherd (2010) ทฤษฎีกำรตลำดของ Philip Kotler, 2003 และทฤษฎีกำรพึ่งพำตนเองของ Thorpe, 
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Clark, and Tieges, 1953 เพื่อให้ผูป้ระกอบกำรผลิตภณัฑ์ชุมชนใช้กลยุทธ์กำรตลำดเชิงพนัธมิตร
สร้ำงกำรพึ่งพำตนเองอยำ่งย ัง่ยนื ผูว้ิจยัจึงน ำมำสร้ำงกรอบแนวควำมคิดในกำรวิจยัได ้ดงัภำพท่ี 7       

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที ่7  กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
 
ผูว้ิจยัสรุปสมมติฐำนในกำรวิจยัได ้ดงัน้ี   

H1 :  ผูป้ระกอบกำรผลิตภณัฑชุ์มชนมีอิทธิพลต่อกลยทุธ์กำรตลำดเชิงพนัธมิตร 
H2 :  กลยทุธ์กำรตลำดเชิงพนัธมิตรมีอิทธิพลต่อกำรพึ่งพำตนเองอยำ่งย ัง่ยนื 
H3 :  ผูป้ระกอบกำรผลิตภณัฑชุ์มชนมีอิทธิพลต่อกำรพึ่งพำตนเองอยำ่งย ัง่ยนื 

กลยทุธ์กำรตลำด
เชิงพนัธมิตร 

ผูป้ระกอบกำร 
ผลิตภณัฑชุ์มชน  

กำรพึ่งพำตนเอง 
อยำ่งย ัง่ยนื H2 

H1 H3 




