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การวิจยัในคร้ังน้ี  เป็นวิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) ทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและ
การวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาสภาพการแข่งขนัทางการตลาดของผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ินของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัราชบุรี 2) เปรียบเทียบกลยทุธ์การปรับตวัทางการตลาดของผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัราชบุรีตามลกัษณะส่วนบุคคล 3) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์การปรับตวัทางการตลาดของผลิตภณัฑชุ์มชน
และทอ้งถ่ินในจงัหวดัราชบุรี    กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 280 คน สุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ ตามสัดส่วนรายอาํเภอ เคร่ืองมือ
ท่ีใชคื้อแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ระดบัลึก ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป สถิติท่ีใชคื้อ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่า เอฟ และการถดถอยพหุคูณและการวเิคราะห์เน้ือหา   
 ผลการวจิยั พบวา่  
                1. การวิเคราะห์สภาพการแข่งขนัในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.07) ส่วนรายด้าน ได้แก่ คู่
แข่งขนัรายใหม่ท่ีจะเขา้มาลงทุน ดา้นอาํนาจการต่อรองของลูกคา้ ดา้นอาํนาจต่อรองของผูข้ายสินคา้ /ผูผ้ลิต ดา้น
สินคา้ทดแทน และด้านความเขม้ขน้ทางการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางทั้ งหมด 
(

ง 
 

X =3.49, X =2.94, X =3.11, X =2.86, X =2.97)  ตามลาํดบั ปัจจยัสนบัสนุน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก( X =3.87 ) 
ส่วนรายด้านการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการรวมกลุ่มและเครือข่ายและดา้นการพฒันาระบบ
มาตรฐาน อยู่ในระดบัมาก( X =3.92,   X =3.54, X =4.14) ตามลาํดบั   กลยุทธ์การปรับตวัทางการตลาด ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.83)  ส่วนรายดา้นสินคา้และบริการ ดา้นกลยทุธ์ดา้นราคา ดา้นกลยทุธ์การจาํหน่าย 
และดา้นกลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.07, X =3.41, X =3.74, X =4.11) ตามลาํดบั 
                 2. การิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อกลยทุธ์การปรับตวัทางการตลาด 
จาํแนกตามอาย ุสถานภาพสมรส การศึกษา รายได ้อาชีพ และระยะเวลาดาํเนินการท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อกล
ยทุธ์การปรับตวัทางการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 ส่วนเพศไม่แตกต่างกนั  
                 3. การวิเคราะห์ ปัจจยัดา้นสภาพการแข่งขนั และปัจจยัดา้นการสนบัสนุน มีประสิทธิภาพในการทาํนาย
ร่วมกนัต่อกลยทุธ์การปรับตวัทางการตลาดของผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน ร้อยละ 39.80 และมีค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการทาํนายเท่ากบั .038 และสามารถเขียนเป็นสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ        

 =   7.120  + .330 (x7) + .157  (x4) และในรูปคะแนนมาตรฐาน ̂ ̂   =  .506 Z (x7) + .241 (x4) 
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                This research was aimed to study the situations of market competition among 
entrepreneurs in their local and community products selling in Ratchaburi Province and compare 
the market adaptation strategies based on their personal characteristics. Moreover it was also 
included to study the factors which had their influence to the market adaptation strategies too. 
The methodology employed here was the integrated quantitative and qualitative research 
methods. The 280 respondents were included into this study with the stratified sampling 
technique and the proportion selection according to their amounts in each of the districts. The 
instruments were questionnaire interviewing and in-depth interview guideline. The collected data 
was quantitatively analyzed with Statistical Computer Program and demonstrated in term of its 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-value, F-value and multiple linear regression 
analysis. For the qualitative data it was analyzed with content analysis technique.    
 From the results it was found that the overall market competition was evaluated at 
moderate level ( X =3.07). Also each of its dimensions so as to the new competitors who want to 
invest in this market, the power of bargaining in both of the customers and the sellers/ the 
entrepreneurs who produce the substitute goods, the intensive competition in market were 
evaluated at moderate level respectively( X =3.49, X =2.94, X =3.11, X =2.86, X =2.97). For  
the overall supporting factor it was demonstrated at high level ( X =3.87). For each of the details   
the application of self-sufficient economy concept, the collective actions and networking among 
entrepreneurs, the development of standard system were also measured at high level too 
( X =3.92, X =3.54, X =4.14). The market adaptation strategies were totally evaluated at high 
level ( X =3.83) and in the more details, the strategy of goods and services, the strategy of price, 
the strategy of sale and distribution and the strategy of market promotion were respectively 
measured at high level ( X =4.07, X =3.41, X =3.74, X =4.11). For one way-ANOVA analysis 
the entrepreneurs would give their significant different opinions to the market strategies 
according to their age, marriage status, education, income, occupation and duration of business 
time (P≤0.05) but for their sex status it did not yield the significant difference.  
             When considering into the situations of market competition and its supporting factors, 
both of them had their co-efficiency to predict the market strategies at 39.80% and had the 
standard deviation in prediction  = .038. From the multiple regression analysis it was shown both 
in the raw score equation    = 7.120 + .330 (x7) + .157(x4) and the standardized equation          

 =.506 Z (x7) + .241 (x4) 
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 คุณประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบให้กบัผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
(OTOP) ท่ีนับเป็นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเพื่อให้สามารถดาํรงอยู่ได ้ดว้ยการใช้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน สร้างคุณค่าสู่มูลค่าในระดับชุมชน จังหวดั ภูมิภาค ประเทศ และระดับชาติ ด้วยการ
ประยุกต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นเสาหลกัในการประกอบการ รวมถึงการรวมกลุ่ม
สร้างความเขม้แขง็ของชุมชนบนเศรษฐกิจชุมชน แบบพึ่งตนเอง  
 สําคญัอย่างยิ่ง วิทยานิพนธ์น้ีไดรั้บความเมตตา ความกรุณาเอาใจใส่จากท่านคณาจารย ์ 
ไดรั้บความร่วมมือและการสนบัสนุนจากบุคคลหลายฝ่ายซ่ึงผูว้ิจยัขอขอบพระคุณอยา่งสูง  
 ขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ ศิริวงศ ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีไดใ้ห้
ขอ้คิด คาํแนะนาํ กาํลงัใจ และประสิทธิประสาทวิชาการท่ีมีความเป็น “ครู” อย่างสูง รวมถึง 
อาจารย ์ดร.ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพน์และอาจารย ์ดร.สันติภาพ 
คาํสะอาด กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีให้คาํแนะนาํ ขอ้คิด และความรู้ในการทาํวิทยานิพนธ์ ซ่ึง
เปรียบเสมือนบุพการีของผูว้ิจยั ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง  
 ขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมยเ์ลิศ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพพร 
จนัทรนาํชู และผูช่้วยศาสตราจารย ์ พรรณ์ธิดา  เหล่าพวงศกัด์ิ  ท่ีกรุณาตรวจเคร่ืองมือในการวิจยั 
พร้อมทั้งใหค้าํแนะนาํและขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่องานวิจยั 
 ขอขอบพระคุณผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ินในจงัหวดัราชุรี ประธานกลุ่ม
และเครือข่ายในจงัหวดัราชบุรี พฒันาการจงัหวดัราชบุรี ท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือและเสียสละเวลาอนัมี
ค่าของท่านในการตอบแบบสอบถาม และใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์แก่งานวิจยั 
    สุดทา้ย ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณพ่อและคุณแม่ ตลอดจนเพื่อนๆ พี่ๆ ร่วมรุ่นทุกคน ท่ีได้
ใหก้ารสนบัสนุนผูว้ิจยั คอยเป็นกาํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือ ตลอดมา  
 
 
                                                                                 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




