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The objective of this research was to study  Strategic management and 
Entrepreneurship of fabric doll "Baan Singha sub district" business, Photaram district, 
Ratchaburi province. The concept was to search the problems that occurred in operations and 
find the solutions. The method of this research was interviewing deeply the business owners, 
who produced and distributed the dolls in Baan Singha sub district,, the medium producers, 
employees in the factory and the retail shops including the buyers for sale and the buyers for 
using. The highlight of Baan Singha community was as a source of production and distributed 
the dolls. The location of the shops was near thoroughfare that could attract to the travelers. 
We not only use the interview method, but we also use the observation by involving in the 
actual work activities of the production and distribution the dolls. 

The result showed that the entrepreneurship of fabric Baan Singha doll was a 
Small and Medium Enterprise that started from family and extends to the community. Low-
cost of capital was the strategy in producing dolls. To prepare the raw materials of Baan 
Singha community, the people in the community would combine their purchase orders, after 
that they would distribute the raw material into the local small producers.  The quality of goods 
was suitable for price. There were more than 1000 varieties of goods, and there was the 
development of products to be innovative and fashionable continuously. The distribution was 
spread widely from person to person. There was a customer management to bring them back 
to repurchase products including having retail in the production area and using warehouse to 
be a sale area.  The problem of this entrepreneur was the expansion of business, the amount 
of investment, the expensive of the land to expand the production, and lack of skill labor. The 
outcome of this business was to create the career and income to the entrepreneur and 
community around the entrepreneur area. 
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บทที� 1 

 

บทนํา 

 

1. ที�มาและความสําคัญของปัญหา 

ประเทศไทยต้องเผชิญกบัสภาวะการถดถอยทางด้านเศรษฐกิจเมื"อรัฐบาลประกาศ         
ลดค่าเงินบาท ในปี พ.ศ.2540 เนื"องจากการที"รัฐบาลขาดระบบการควบคุมในเรื"องนโยบายการเปิด
เสรีทางการเงิน ปล่อยให้เอกชนกูเ้งินลงทุนจากต่างประเทศเขา้มาอยา่งมาก เพื"อมาลงทุนในกิจการ 
ที"มิก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น การลงทุนเพื"อการเก็งกาํไรในตลาดหลักทรัพย์ การลงทุน                          
ในอสังหาริมทรัพย ์ มีการสร้างที"พกัอาคารสูง การสร้างสนามกอล์ฟ การลงทุนในการซื8อขายเก็ง
กาํไรที"ดิน เป็นตน้ จนเปลี"ยนให้บริษทัเงินทุนหลกัทรัพยมี์การเอื8อประโยชน์ให้แก่ตวัผูบ้ริหาร          
และพวกพอ้งโดยการปั"นราคาหุ้น ที"ดินสูงเกินความเป็นจริง  รัฐบาลเองก็มีการลงทุนในการสร้าง
สิ"งที"เป็นสาธารณูประโภคที"มากเกินไป นกัการเมืองมีการทุจริต คอรัปชั"นในธุรกิจและโครงการ
ร่วมระหวา่งรัฐบาลกบัเอกชน ส่วนในภาคของประชาชนดา้นฐานะความเป็นอยู ่ มีการดาํเนินชีวิต
อย่างฟุ้งเฟื8 อ มีการท่องเที"ยวยงัต่างประเทศการจบัจ่ายใช้สอยแต่ของใช้ต่างประเทศ ค่านิยม
เปลี"ยนแปลงไปอยา่งมาก ประชาชนละทิ8งจากอาชีพทางการเกษตรมุ่งเขา้สู่เมืองหลวง หรือเมือง 
อุตสาหกรรมเพื"อทาํงานในโรงงานเป็นอนัมาก เนื"องจากปัญหารายไดใ้นภาคการเกษตรที"ตกตํ"า  
รัฐบาลมิไดใ้ห้ความสนใจอยา่งจริงจงั  มุ่งแต่การพฒันาภาคอุตสาหกรรม ประชาชนส่วนมาก            
เป็นผูบ้ริโภคมากกวา่ผูผ้ลิต จนในที"สุดสถานะการเงินเริ"มฝืดเคือง เกิดการปั"นหุ้นขึ8น ประชาชนได้
เขา้ทาํการถอนเงินออกจากบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ เจา้หนี8 ต่างชาติเริ"มพิจารณาถึงความสามารถ  
ในการใช้เงินคืนของลูกหนี8 และทวงเงินคืน จนทาํให้รัฐบาลต้องเขา้มาควบคุมบริษทัเงินทุน
หลกัทรัพย ์ และสั"งปิดการดาํเนินกิจการ  ทาํให้ระบบโครงสร้างของสถาบนัทางการเงินเสียหาย 
และเริ"มถูกโจมตีค่าเงินบาทจากนกัลงทุนจากต่างประเทศที"สบช่องโอกาส รัฐบาลไดใ้ชเ้งินในคลงั 
ที"มีอยูอ่อกไปปกป้องค่าเงินบาท จนทาํให้เงินสํารองในประเทศมีอยูใ่นระดบัที"เสียสมดุล รัฐบาล  
จึงตอ้งเลือกทางออกดว้ยการประกาศลดค่าเงินบาท(วิทยากร เชียงกูล 2541 : 11-12) และเขา้ระบบ
ฟื8 นฟูตามโครงการของ กองทุนการเงินระหวา่ง-ประเทศ (International Monetary Fund : IMF)         
ทาํใหธุ้รกิจต่างๆ ตอ้งมีการปิดตวัลง       หรือลดกาํลงัการผลิต แรงงานถูกเลิกจา้ง คนตกงานทาํให้
เกิดการวา่งงานอยา่งมาก 
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รัฐบาลไดก้าํหนดนโยบายต่างๆ ขึ8นมาเพื"อแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ การเร่งรีบปรับรื8อ
โครงสร้างของสถาบนัทางการเงิน การออกมาตรการทางการเงิน และการคลงัให้มีความรัดกุม    
และมีประสิทธิภาพ การเขา้บริหารและขาดสินทรัพยข์องบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์  ขณะเดียวกนั     
ก็ เ ร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนที" เป็นพื8นฐานของประเทศทั8 งในภาคการเกษตร               
และอุตสาหกรรมให้กลบัมามีความสามารถในการดาํรงชีพ เพื"อลดภาระและเป็นการแกไ้ขปัญหา
ของสังคม การสร้างและส่งเสริมใหป้ระชาชนมีงานทาํ การสนบัสนุนอาชีพชุมชน การพกัชาํระหนี8
การสงเคราะห์การรักษาพยาบาล การปล่อยเงินกูอ้ตัราดอกเบี8 ยตํ"า เพื"อให้เกิดการสร้างงาน             
สร้างอาชีพ และที"สําคญัคือนโยบายที"รัฐบาลไดเ้ร่งให้การสนบัสนุนส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรม
และบริการธุรกิจขนาดยอ่ม เนื"องจากรัฐบาลเชื"อวา่การเร่งสร้างความเขม้แข็งให้กบัภาคธุรกิจตอ้ง
เป็นการทาํธุรกิจขนาดยอ่ม ที"ใชเ้งินทุนไมม่าก ใชก้าํลงัแรงงานนอ้ย มีความคล่องตวัสูง โดยรัฐบาล
ไดใ้ห้การสนบัสนุนดา้น ทุน และวิชาการ โดยมีสถาบนัอิสระต่างๆ เขา้มามีบทบาทให้การ
สนบัสนุน ส่งเสริมพฒันาในการดาํเนินงาน การเพิ"มประสิทธิภาพในการพฒันาและฝึกอบรมต่างๆ 
ในทุกดา้นตามความตอ้งการของตลาดและสอดคลอ้งกบัการเปลี"ยนแปลงของสถานะการณ์โลก
อยา่งต่อเนื"อง(วฑูิรย ์สิมะโชคดี 2542 : 2) 

จากกระแสของระบบการคา้เสรีของยุคการแข่งขนัที"มีการเปลี"ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ของระบบสั งคมทั8 งภายในประเทศและภายนอกประ เทศในยุคของโลกไ ร้พรมแดน                           
หรือโลกยคุโลกาภิวฒัน์ ที"ใชเ้ทคโนโลยขีอ้มูลข่าวสารมาเป็นยทุธ์ศาสตร์ที"สําคญัในการแข่งขนัทาง
ธุรกิจ ผูป้ระกอบการธุรกิจที"เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดร้วดเร็ว ทั8งยงัสามารถพยากรณ์อนาคตทางการ
ตลาดทั8งลูกคา้และคู่แข่งขนัได ้ยอ่มมีความไดเ้ปรียบและประสบความสําเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็ว ความ
เขม้แข็ง ความอดทน การใฝ่เรียนรู้ การสร้างพื8นฐานต่างๆ ให้เกิดขึ8นกบัตนเองและธุรกิจเป็นสิ"งที"
ตอ้งมี ทั8งนี8 เพื"อให้มีความสามารถในการปรับตวัและการกาํหนดวิธีการดาํเนินงาน และลีลาในการ
บริหารเพื"อให้ทนัต่อการเปลี"ยนแปลงต่อระบบต่างๆ ที"มีการเปลี"ยนแปลงอยูต่ลอดเวลาทั8งภายใน
องคก์ารธุรกิจ สังคม ประเทศ และต่างประเทศ ธุรกิจขนาดยอ่ม จึงมีความสําคญัเป็นอยา่งยิ"งใน
ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั และถือไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมสนบัสนุน สําหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่
โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เนื"องจากธุรกิจขนาดยอ่ม ใชเ้งินลงทุนและคนงานนอ้ย จึง
ทาํให้เกิดการปรับเปลี"ยนจาก ประชาชนที"เป็นแต่ผูบ้ริโภคมาสู่การเป็นผูผ้ลิต เพราะถา้ประชาชน 
ในชาติหนัมาเป็นผูผ้ลิตมากกวา่การเป็นผูบ้ริโภค คือซื8อน้อยผลิตมาก และขายสินคา้กบับริการ
ต่างๆไปยงัต่างประเทศ เพื"อแสวงหาเงินตราเขา้ประเทศไดก้็เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจอยา่งมาก 
ดังนั8นภาครัฐเองก็มีความมุ่งหวงัให้มีการพฒันาธุรกิจขนาดย่อม ทั8งด้านของรูปแบบสินค้า           
และบริการ คุณภาพ คุณประโยชน์เพื"อให้สามารถส่งสินคา้ออกขายยงัต่างประเทศได ้ และรัฐบาล
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เองมีความเชื"อว่า กระบวนการพฒันาเศรษฐกิจที"ดีนั8นตอ้งทาํให้เกิดสภาพที"มีการสร้างงานให้
เกิดขึ8นเรื"อยๆ เนื"องจากธุรกิจขนาดยอ่มสามารถเกิดขึ8นไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีอตัราการจา้งงานสูง 
ขณะที"ธุรกิจขนาดใหญ่ตอ้งการใชร้ะยะเวลาในการเจริญเติบโต การก่อตั8งใชเ้วลานาน และมีจาํนวน
นอ้ย  การนาํธุรกิจขนาดใหญ่มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาแรงงานจึงมีโอกาสไดน้อ้ย และนอกจากนี8
รัฐบาลยงัตอ้งสนับสนุนการบริการด้านต่างๆ ทั8งการบริหารการจดัการเพื"อให้มีประสิทธิภาพ
สนองตอบต่อกระแสของประชาชนในประเทศให้เปลี"ยนค่านิยมมาใช้สินคา้ของผูผ้ลิตที"เป็นคน
ไทยเพื"อป้องกนัเงินตราที"รั"วไหลออกต่างประเทศ กบัทั8งยงัเป็นการลดปัญหาดา้นการวา่งงานของ
ประชาชนที"มิไดมี้อาชีพเพื"อใหเ้ป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและเป็นการลดปัญหาสังคมของ
ประเทศ (สมชาย หิรัญ-กิตติ และศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2542 : 7-8) 

เศรษฐกิจประเทศไทยเริ"มฟื8 นตวั แต่ยงัมีกิจการอีกส่วนหนึ" งที"ยงัตอ้งใช้เวลาอีกระยะ
หนึ"งในการทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจกลบัเป็นปกติได ้สภาพดงักล่าวทาํให้อตัราการจา้งงานในปัจจุบนั
ทั8งในภาครัฐและภาคเอกชนอยูใ่นระดบัที"ต ํ"า นกัเรียน นกัศึกษาที"สําเร็จการศึกษาส่วนมาหางานทาํ
ไดย้าก เนื"องจากงานยงัมีจาํกดัอยูม่าก เมื"อเทียบกบัจาํนวนคนที"จบออกมา ทาํให้คนจาํนวนไม่นอ้ย
ไม่มีงานทํา และคิดหันเข้าสู่การเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจขนาดย่อม  ซึ" งมีผูป้ระกอบการ                   
ที"ประสบความสําเร็จและลม้เหลวเนื"องจากตอ้งประสบปัญหาที"แตกต่างกนัออกไป  ไม่วา่ปัญหา
ทางดา้นการผลิต การตลาด การจดัการ การขนส่งและการเงิน ไม่เวน้แมแ้ต่การประกอบอาชีพของ
ชุมชนบา้นกาํแพง ตาํบลบา้นสิงห์ อาํเภอโพธาม จงัหวดัราชบุรี  เป็นชุมชนหนึ" งที"ประสบปัญหา
ในช่วงที"สภาวะเศรษฐกิจ ซึ" งอาชีพที"สร้างรายไดใ้ห้กบัตาํบลบา้นสิงห์นี8 คืออาชีพการประกอบการ
ตุ๊กตาผา้ขนสัตว ์ มีความเจริญเติบโตเป็นที"รู้จกัในวงการธุรกิจไปทั"วประเทศ โดยมีลกัษณะเป็น
ธุรกิจขนาดยอ่ม  ช่วยสร้างงานและสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

ความน่าสนใจของหัวขอ้วิจยัครั8 งนี8   การประกอบการตุ๊กตาผา้ ทาํให้ตาํบลบา้นสิงห์ 
อาํเภอโพธาราม เป็นที" รู้จักไปทั"วประเทศ  ได้รับการยอมรับเป็นธุรกิจขนาดย่อมที"ประสบ
ความสาํเร็จในช่วงที"สภาวะเศรษฐกิจถดถอย  มาจนกระทั"งปัจจุบนันั8นมีรูปแบบและกลยุทธ์ในการ
ประกอบการอยา่งไร  คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการที"ประสบความสาํเร็จมีลกัษณะอยา่งไร 
 

2. วตัถุประสงค์การศึกษา   

การศึกษาวิจยัเรื" องรูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการตุ๊กตาผา้  ตาํบลบ้านสิงห์   
อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี  มีวตัถุประสงคด์งันี8  

2.1 เพื"อศึกษารูปแบบกลยทุธ์การประกอบการการตุก๊ตาผา้  
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2.2 เพื"อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคจากการประกอบการและแนวทางการแกปั้ญหาใน
การประกอบการตุก๊ตาผา้ 
 

3. ขอบเขตการวจัิย 

3.1 ขอบเขตด้านพื8นที"  การศึกษาวิจยัครั8 งนี8 ผูว้ิจยัเลือกศึกษาในสถานประกอบการ
ตุก๊ตาผา้ ตาํบลบา้นสิงห์ อาํเภอโพธาราม จงัหวรัาชบุรี 

3.2 ขอบเขตด้านประชากร  การศึกษาวิจยัครั8 งนี8 ผูใ้ห้ข้อมูลหลักคือ เจ้าของสถาน
ประกอบการตุก๊ตาผา้  พนกังานขาย  กลุ่มลูกคา้ และกลุ่มผูผ้ลิตรายยอ่ย 

3.3 ขอบเขตดา้นเวลาที"ใชท้าํการวิจยั เริ"มจาก วนัที"  1  กุมภาพนัธ์ 2553 จนถึงวนัที"    
31 พฤษภาคม 2553 
 

4. ประโยชน์ที�ได้รับ 

4.1 ไดท้ราบถึงรูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการตุ๊กตาผา้ ดา้นการบริหารจดัการ  
ดา้นกลยทุธ์การตลาดที"ทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเป้าหมาย และทิศทางที"วางไว ้อยา่ง
เป็นระบบ 

4.2 ไดท้ราบถึงปัญหา อุปสรรคจากการประกอบการและแนวทางการแกปั้ญหาในการ
ประกอบการตุก๊ตาผา้ 

4.3 เผยแพร่ความรู้เกี"ยวกบักลยุทธ์ทางการตลาดให้กบักลุ่มผูป้ระกอบการทั8งรายเก่า
และรายใหมที่"สนใจในการทาํธุรกิจประเภทนี8  
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บทที�  2 

 

วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

 
การวิจยัครั� งนี� เป็นการศึกษาเกี�ยวกบั “รูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการร้านตุ๊กตา 

ในเขต ตาํบลบา้นสิงห์ อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี   ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและได้
รวบรวมทฤษฏีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํมาใช้เป็นพื�นฐานและแนวทางของการศึกษาโดยมี
สาระสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งดงันี�  

1. ความหมาย และความสาํคญัของธุรกิจขนาดยอ่ม 
2. แนวคิดเกี�ยวกบัการประกอบการ 
3. แนวคิดเกี�ยวกบัคุณลกัษณะผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม 
4. แนวคิดเกี�ยวกบัการตลาดและส่วนประสมการตลาด 
5. แนวคิดเกี�ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
6. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 

1. ความหมาย    และความสําคัญของธุรกจิขนาดย่อม 
ธุรกิจขนาดยอ่ม คือ ธุรกิจที�มีพนกังานไม่มาก มียอดขายน้อย และมีทรัพยสิ์นจาํกดั 

เจา้ของเป็นผูบ้ริหารงานดว้ยตนเอง ที�มีลกัษณะอยา่งนอ้ยที�สุดสองประการจากลกัษณะสี�ประการ 
คือ 1) การบริหารงานเป็นอิสระ เจา้ของเป็นผูบ้ริหารงานเอง 2) บุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุ่มคน
เพียงไม่กี�คนเป็นผูจ้ดัหาเงินทุนและเป็นเจา้ของธุรกิจ 3) ขอบเขตการดาํเนินงานอยูใ่นทอ้งถิ�นเป็น
ส่วนมาก พนกังาน และเจา้ของอาศยัอยูใ่นชุมชนเดียวกนั แต่ตลาดของสินคา้และบริการไม่
จาํเป็นตอ้งอยูใ่นทอ้งถิ�นนั�นก็ได ้ 4) ธุรกิจมีขนาดเล็กเมื�อเปรียบเทียบกบัธุรกิจขนาดใหญ่ที�สุดใน
กลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกนัหลกัเกณฑที์�ใชว้ดัอาจจะเป็นจาํนวนพนกังาน ยอดขาย หรือทรัพยสิ์น 

การดาํเนินการการประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม ประกอบไปดว้ยกิจการการผลิต กิจการ
การคา้และกิจการบริการ โดยกาํหนดคุณลกัษณะของธุรกิจจากเกณฑ์มูลค่าขั�นสูงของทรัพยสิ์น
ถาวรที�กิจการนั�นมี ซึ� งครอบคลุมธุรกิจหลกัใน 3 กลุ่ม โดยมีรายละเอียด คือ  

1. กลุ่มธุรกิจการผลิต  (Production Section) ดา้นการเกษตรกรรม การแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร  (Agricultural Processing) อุตสาหกรรมการผลิตสินคา้ (Manufacturing) โดยการ
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เปลี�ยนรูปวตัถุดิบให้เป็นผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปดว้ยกระบวนการผลิต เพื�อสินคา้อุตสาหกรรมสินคา้
อุปโภคบริโภค ทั�งที�ใชเ้ครื�องจกัรในการแปรรูป หรือการใชแ้รงงานและฝีมือในการแปรรูป   

2. กลุ่มธุรกิจการคา้ (Trading Section)  ประกอบด้วย การคา้ส่ง (Wholesaling) 
หมายถึง ธุรกิจที�คนกลางดาํเนินการโดยขายสินคา้ต่อให้คนกลาง และผูใ้ชใ้นอุตสาหกรรม และ
พาณิชยกรรมเป็นจาํนวนครั� งละมากๆ แต่ไม่ขายให้ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย หรือเป็นการจาํหน่ายสินคา้ 
ทั�งที�เป็นสินคา้อุปโภค บริโภค และสินคา้อุตสาหกรรมจาํนวนครั� งละมากๆ และ การคา้ปลีก 
(Retails) หมายถึงธุรกิจที�ขายสินคา้จาํนวนเล็กนอ้ยแก่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยโดยตรง และเป็นคนกลาง
ระหวา่งผูค้า้ส่งและผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย  

3. กลุ่มธุรกิจบริการ (Services Section) เป็นกิจกรรมที�จาํหน่ายสินคา้ในรูปแบบการ
สนบัสนุนผูด้าํเนินการ การผลิต การคา้ และการอาํนวยความสะดวก เช่นการโรงแรม การท่องเที�ยว 
การซ่อมบาํรุง การขนส่ง บริการดา้นการเสริมสวย ความบนัเทิง เป็นตน้ ซึ� งผลจากการร่วมประชุม
เพื�อกาํหนดคาํนิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มดงักล่าว รัฐบาลไดอ้อกประกาศเป็น 
พระราชบญัญติัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ปี พ.ศ.2543 เพื�อให้ถือเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
(กตญั]ู  หิรัญญสมบูรณ์ 2547)  

รัฐบาลไดเ้ห็นถึงความสําคญัของการเร่งส่งเสริมให้เกิดการผลิตในระดบัพื�นฐานของ
ประชาชน โดยไดเ้ล็งเห็นถึงความสามารถทางการดาํเนินงานการผลิตและการบริการที�เริ�มตน้จาก
กิจการที�มีขนาดที�เหมาะสม ที�ประชาชนสามารถเริ�มตน้ทาํธุรกิจได ้ดว้ยทุนเริ�มตน้ที�ไม่มากนกั และ
ผูด้าํเนินการสามารถทาํไดต้ั�งแต่ 1 คนขึ�นไป อนัจะทาํให้ประชาชนมีความสามารถในการดาํเนิน
ชีวิตในสังคม มีงานทาํ มีรายไดเ้พื�อส่งผลดีกบัการพฒันาเศรษฐกิจ และระบบสังคม ธุรกิจขนาด
ยอ่มเป็นเสมือนส่วนหนึ� งของธุรกิจชุมชน จะเป็นส่วนช่วยดา้นสวสัดิการทางดา้นเศรษฐกิจของ
ประชาชน เพราะมีการผลิตจาํนวนมากถึงครึ� งหนึ� งของสินคา้และบริการทั�งหมด โดยเมื�อรวม
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจทั�งหมดแลว้ธุรกิจขนาดยอ่มจะเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นการสร้าง
รายไดใ้ห้ชุมชน และประเทศ เกิดการจา้งแรงงาน การสร้างระบบของการแข่งขนัทางสินคา้ 
ตลอดจนการสร้างนวตักรรมใหม่ในดา้นการผลิต โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

1. การสร้างงานใหม่ (Providing New Job) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจะเป็น
ธุรกิจที�สร้างงานใหม่ๆ ถือไดว้า่เป็นโอกาสของตลาดแรงงาน เป็นการประกนัการวา่งงานของ
แรงงานไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะจะเกิดระบบการจา้งงานและการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มจะสร้างลกัษณะแรงงานใหม่ๆ 2 ลกัษณะคือ การลงทุนในธุรกิจใหม่และ
เกิดจากการขยายตวัของธุรกิจเดิม 
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2. การสร้างนวตักรรม (Introducing Innovation) ซึ� งงานประดิษฐ์ใหม่ๆ มกัเกิดจาก
หอ้งทดลองที�เรียกวา่เกิดจากหอ้งแถว 

3. การกระตุน้การแข่งขนัทางเศรษฐกิจ (Stimulating Economic Competition) เพราะ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีการสร้างตวัเลือกทางสินคา้และบริการที�มากและหลากหลายยอ่ม
มีการเกิดระบบของการแขง่ขนักนัในคุณภาพ ปริมาณ ราคาของสินคา้อนัเป็นผลดีของผูบ้ริโภคและ
สามารถพฒันาสู่ต่างประเทศได ้

4. การสนบัสนุนธุรกิจขนาดใหญ่ (Aiding Big Business) ในหลายๆ ลกัษณะของการ
ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสามารถทาํไดดี้กวา่ธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะมีระบบการ
ควบคุมการทาํงานที�ทั�วถึง รวดเร็ว คล่องตวั เป็นการผลิตสินค้าที�มีคุณภาพเพื�อการส่งต่อ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

5. การผลิตสินคา้และบริการที�มีประสิทธิภาพ (Producing Goods and Service  
Efficiently) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะเป็นการช่วยเสริมธุรกิจให้กบัธุรกิจขนาดใหญ่ 
(สมชาย หิรัญกิตติ และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์  2542)  

จากที�กล่าวมาข้างต้น ธุรกิจการประกอบการตุ๊กตาผา้ถือเป็นธุรกิจที�สําคัญในการ
ขบัเคลื�อนระบบเศรษฐกิจของชุมชนบา้นสิงห์ อาํเภอโพธราราม จงัหวดัราชบุรี ที�สร้างการ
หมุนเวียนในระบบการคา้ การผลิต การแข่งขนั สร้างการเปลี�ยนแปลงให้เกิดขึ�นในระบบตลาด
การคา้ภายในประเทศ ซึ� งการดาํเนินธุรกิจไม่ยุง่ยาก ใชทุ้น และแรงงาน เครื�องจกัร อุปกรณ์นอ้ย 
เป็นการสร้างชื�อเสียงของชุมชนและแสวงหาเงินตราเขา้ชุมชนไดอ้ยา่งย ั�งยนืต่อไป 

 

2. แนวคิดเกี�ยวกบัการประกอบการ 
การประกอบการ เป็นกระบวนการในการวนิิจฉยัเพื�อตดัสินใจ และสั�งการในการดาํเนิน

ธุรกิจในเรื�องต่างๆ โดยอาศยับุคคลซึ� งเรียกวา่ ผูป้ระกอบการเป็นผูก้ระทาํเพื�อให้มีการนาํเอาปัจจยั
การผลิตมาทาํการผลิตเป็นสินคา้และบริการ (ประภสัสร  บุญมี 2543 : 8)  

การประกอบการ หมายถึง การจัดตั�งองค์การผลิตขึ�นมาเพื�อทาํการผลิตสินค้าและ
บริการโดยการนําเอา ที�ดิน  แรงงานและทุนมาดาํเนินการผลิตสินค้าและบริการ สนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูด้าํเนินการผลิตเรียกวา่ผูป้ระกอบการ ซึ� งเป็นผูท้าํหน้าที�ตดัสินใจเกี�ยวกบั
ปัญหาพื�นฐานทางเศรษฐกิจวา่ จะผลิตอะไร อยา่งไร และเพื�อใคร (ปรีดา  นาคเนาวทิม 2541 : 83)  

การประกอบการ เป็นกระบวนการที�เริ�มประกอบธุรกิจใหม่ การจดัสรรทรัพยากรซึ� งจะ
เกิดความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจใหม่ ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการวางแผนเพื�อรองรับความเสี�ยง
ที�จะเกิดขึ�น (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ 2542 : 317)  
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ความสามารถในการประกอบการ หมายถึง การนาํเอาที�ดิน  แรงงานและทุนต่างๆ ที�ได้
พิจารณาแล้วมาทาํการผลิตร่วมกนั เพื�อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ สามารถผลิตสินคา้และ
บริการเพื�อสนองความตอ้งการของมนุษย์ให้ได้มากที�สุด ดังนั�น ในการผลิตสินค้าและบริการ 
ผูป้ระกอบการจึงมีหน้าที�สําคญัประการหนึ� งที�ต้องทาํคือ การตดัสินใจ  นั�นคือ ผูป้ระกอบการ
จะต้องตดัสินใจว่าจะทาํการผลิตอะไร เป็นประมาณเท่าใด เมื�อผลิตแล้วจะขายให้แก่ใคร การ
กาํหนดราคาสินคา้นั�นควรจะเป็นเท่าใด เพื�อให้ไดก้าํไรสูงสุด หรือตอ้งการขายให้ไดป้ริมาณมาก
ที�สุด (แสงจนัทร์ ศรีประเสริฐ 2542 : 17)  

จากคาํจาํกดัความที�กล่าวมาขา้งตน้  สรุปได้วา่  การประกอบการ หมายถึง การนาํเอา
ปัจจยัการผลิตมาดาํเนินการผลิตสินคา้และบริหารเพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยใช้
หลกัการบริหารในดา้น 

1. การบริหารการตลาด 
การบริหารการตลาด คือ การวางแผน การจดัองค์การ การประสานงานและการ

ควบคุม เพื�อให้มีการจดัทาํผลิตภณัฑ์หรือบริการนาํเสนอออกมาขายแก่ลูกคา้  มีการกาํหนดราคา
ขาย มีการกาํหนดรูปแบบการส่งเสริมการจาํหน่าย และมีการกาํหนดสถานที�ขาย (ธงชยั  สันติวงษ ์
2539 : 3)  

การบริหารการตลาด หมายถึง การวางแผน การปฏิบติังาน และการควบคุมกิจกรรม
ทางการตลาดที�ทาํให้เกิดกระบวนการแลกเปลี�ยนระหวา่งผูซื้�อและผูผ้ลิต และนาํความพอใจสูงสุด
มาสู่ทั�งสองฝ่าย (พิษณุ  จงสถิตยว์ฒันา 2542 : 3)  

การบริหารการตลาด หมายถึง การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบติั ควบคุมโปแก
รมที�ถูกออกแบบมาสําหรับสร้างสรรค ์ ก่อตั�ง และรักษาไวซึ้� งผลประโยชน์จากการแลกเปลี�ยนกบั
กลุ่มผูซื้�อเป้าหมายเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร (สุปัญญา  ไชยชาญ 2543 : 20)  

การบริหารการตลาดหมายถึง การวิเคราะห์ การวางแผน การดาํเนินงานและการ
ควบคุมแผนงานทางดา้นการตลาดของธุรกิจเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องธุรกิจ (Kotler 1994 : 13)  

จากคาํจาํกดัความดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหารการตลาด หมายถึง การ
วเิคราะห์ วางแผน ดาํเนินการ และควบคุมงานที�ไดก้าํหนดไว ้เพื�อให้เกิดการแลกเปลี�ยนซื�อขายกบั
ตลาดเป้าหมาย อนัก่อใหเ้กิดความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องธุรกิจ 

ในการบริหารการตลาดนั�น  ผูบ้ริหารการตลาดตอ้งมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค  และมุ่งตอบสอนงความต้องการของผูบ้ริโภคด้วยเครื� องมือส่วนผสมการตลาด  
ประกอบดว้ย 1) ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิ�งที�เสนอขายโดยธุรกิจ เพื�อสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ให้พึงพอใจผลิตภณัฑ์ที�เสนอขาย อาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ 2) ราคา (Price) 
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หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ผลิตภณัฑ์นั�น หากคุณค่าสูงกวา่ราคา ลูกคา้ก็
ตดัสินใจซื�อสินคา้ 3) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื�อสารเกี�ยวกบัขอ้มูล
ระหวา่งผูข้ายกบัผูซื้�อ เพื�อสร้างทศันะคติและพฤติกรรมการซื�อ การติดต่อสื�อสารอาจใชพ้นกังาน
ขายทาํการขายและติดต่อสื�อสารโดยไม่ใชค้น เครื�องมือในการติดต่อสื�อสารมีหลายประการซึ� งอาจ
เลือกใช้หนึ� งหรือหลายเครื�องมือ ตอ้งใช้หลกัการเลือกใช้เครื�องมือแบบประสมประสานกนั โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์คูแ่ขง่ขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้4) การจดั
จาํหน่าย (Place)หมายถึงโครงสร้างของช่องทางประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใชเ้พื�อเคลื�อนยา้ย
ผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด (ศิริรวรรณ เสรรีรัตน์และคณะ 2546 : 35-36)  

2. การบริหารการจดัการ 
การบริหารการจดัการ คือ ศิลปะของการทาํงานให้สําเร็จลุล่วงไป โดยอาศยับุคคล

อื�นๆ ซึ� งตอ้งอาศยัทั�งวทิยาศาสตร์และศิลปะในการกระทาํ (ทบัทิม วงศป์ระยรูและคณะ 2542 : 14)  
การจดัการ คือ ศิลปะในการใช้คน เงิน วสัดุ อุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ 

เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ (สมคิด บางโม 2545 : 59)  
การจดัการ หมายถึง การจดัทรัพยากรการบริหารมาใชใ้นการดาํเนินการ ให้บรรลุ

วตัถุประสงคที์�วางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนัประกอบดว้ยกระบวนการวางแผน 
การควบคุม การอาํนวยการและประสานการทาํงานของฝ่ายต่างๆ ให้สําเร็จลุล่วงไปไดอ้ยา่งราบรื�น 
เพื�อใหธุ้รกิจบรรลุผลสาํเร็จตามแผนงานและโครงการที�วางไว ้ 

การจดัการธุรกิจขนาดย่อม หมายถึง กระบวนการวางแผนการจดัองค์การ การ
บริหารงานดา้นต่างๆ ของธุรกิจขนาดยอ่มที�ดาํเนินการ อนัประกอบไปดว้ยขั�นตอนแรกในการนาํ
วตัถุดิบเขา้มา ผา่นขบวนการผลิตหรือขั�นตอนการบริการต่างๆ ออกมาเป็นสินคา้ที�มีคุณภาพได้
มาตรฐาน เป็นที�ถูกใจและประทบัใจลูกคา้  

การจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม จะเป็นผูว้างแผนในการนาํทรัพยากรประกอบไปดว้ย คน 
เงิน เครื�องจกัร และวตัถุดิบมาผ่านกระบวนการบริหาร 5 ขั�นตอน ได้แก่ การวางแผน การจดั
องคก์าร การบริหารงานบุคคล การอาํนวยการและการควบคุมงาน เพื�อให้การดาํเนินงานของธุรกิจ
ขนาดยอ่มบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ที�กาํหนดไว ้ 

การจดัการธุรกิจขนาดย่อมโดยทั�วไป เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายที�
กาํหนดไวย้อ่มประกอบไปดว้ยทรัพยากรในการจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม ซึ� งประกอบดว้ยทรัพยากร 
4 M ดงัรายละเอียดต่อไปนี�   1) คน เป็นทรัพยากรบุคคลที�มีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจขนาดยอ่ม
เป็นอยา่งมาก เพราะการดาํเนินงานการบริหารหรือจดัการธุรกิจ หรือควบคุมเครื�องจกัรกลในการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



10 

ผลิตต่างๆ ตอ้งอาศยัคนเป็นหลกั งานและการสร้างสรรคคุ์ณภาพงาน  2) เครื�องจกัร เป็นทรัพยสิ์น
ถาวรที�ใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการต่างๆ แก่ลูกคา้  3) เงินทุน เป็นปัจจยัที�สาํคญัที�ช่วยสนบัสนุน
ให้ไดซึ้� งทรัพยากรการจดัการอื�นๆ ช่วยให้ธุรกิจ ดาํเนินไปอยา่งราบรื�น เพราะเป็นปัจจยัสําคญัใน
การดาํเนินการจดัธุรกิจขนาดยอ่มให้ประสบผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย เงินทุนที�
นาํมาใชใ้นรูปของการซื�อเครื�องจกัร สร้างอาคาร และซื�อวตัถุดิบ  4) วตัถุดิบ คือ วตัถุดิบและวสัดุ
สิ�งของต่างๆ ที�จะนาํมาใชใ้นกระบวนการผลิต วตัถุดิบควรจะอยูใ่กลก้บัสถานประกอบการ เพื�อ
ความประหยดัในการขนส่ง และความมั�นใจในการมีวตัถุดิบป้อนใหโ้รงงานตลอดปี  

จะเห็นว่าการประกอบธุรกิจขนาดย่อมนั�น ผูจ้ ัดการมกัจะเป็นเจ้าของธุรกิจเอง 
เงินทุนที�ใชห้มุนเวยีนกมี็นอ้ย ประกอบกบัเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ฉะนั�นเครื�องจกัรกลจึงใชไ้ม่มากนกั 
และสิ�งสําคญัที�ขาดไม่ไดคื้อ วตัถุดิบที�ป้อนให้แก่โรงงานนั�นจะตอ้งเป็นวตัถุดิบที�มีคุณภาพ และ
จดัหาไดง่้ายในบริเวณที�ประกอบธุรกิจนั�นๆ ของธุรกิจขนาดยอ่ม  

3. การบริหารการเงิน 
การบริหารการเงิน คือ การตดัสอนใจเรื�องการไดม้าและการใชจ้่ายเงินไดเ้หมาะสม

และถูกตอ้งเพื�อความสาํเร็จตามเป้าหมายของธุรกิจ (ทบัทิม วงศป์ระยรูและคณะ 2542 : 137)  
การบริหารการเงิน คือ การรักษาสภาพการดาํเนินธุรกิจใหส้ามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่ง

ราบรื�นในทุกดา้น ซึ� งปัจจยัทางการเงินเป็นปัจจบัที�สําคญัของการบริหารการเงิน ธุรกิจทุกประเภท
ตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัหนา้ที�ทางการเงินทั�งสิ�น (วมิล  ประคลัพงศแ์ละคณะ 2543 : 1)  

การจดัการการเงิน  หมายถึง การรักษาไวแ้ละการสร้างมูลค่าทางเศรฐกิจหรือความ
มั�งคั�ง โดยเนน้ที�การตดัสินใจทางธุรกิจในการสร้างความมั�งคงั (โสภณ  ฟองเพชร 2545 : 3)  

จากความหมายของการบริหารการเงินขา้งตน้สรุปไดว้า่ การบริหารการเงิน หมายถึง 
การแสวงหาเงินทุนมาใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมายของธุรกิจ 

4. การบริหารการผลิต 
การจดัการการผลิตและการดาํเนินงาน เป็นการศึกษา วิเคราะห์ กาํหนดแนวทาง

ปฏิบติัและควบคุมกระบวนการแปรรูปปัจจยันาํเขา้ หรือทรัพยากรการดาํเนินงานให้เป็นผลลพัธ์ใน
รูปสินคา้หรือบริการอยา่งเป็นระบบมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดย
ตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัดา้นปริมาณ คุณภาพ และตน้ทุนที�เหมาะสม (ณฎัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์  2542 : 6)  

ตุก๊ตาผา้ในเขตตาํบลบา้นสิงห์ ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี เนื�องจากการ
ประกอบการตุ๊กตาผา้นั�น มีการบริหารจดัการในดา้นต่างๆ เป็นอยา่งดีในเรื�องของระบบการผลิต 
คุณภาพ ราคาสินคา้และช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ เป็นตน้ 
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3. แนวคิดเกี�ยวกบัคุณลกัษณะผู้ประกอบการธุรกจิขนาดย่อม 
ผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลที�จดัตั�งองค์การธุรกิจโดยยอมรับความเสี�ยงภยัเพื�อหวงั

กาํไร  ผูป้ระกอบการเป็นบุคคลที�มีความสําคญัในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  เป็นบุคคลที�คน้พบ
ความคิดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เป็นผูร้วบรวมเงินทุนเพื�อจดัตั�งธุรกิจ  จดัระเบียบภายในธุรกิจ  
และบริหารการดาํเนินงานของธุรกิจเพื�อจดัหาสินคา้และบริการให้แก่สาธารณชน (ผุสดี รุมาคม
2538 : 29)  

ผูป้ระกอบการ คือผูเ้สี�ยงต่อการขาดทุนที�เขา้มาทาํการผลิตโดยใชค้วามรู้ความสามารถ 
มีความรู้ในดา้นการบริหาร  การวางแผน  การจดัองคก์าร  การบริหารบุคคล  การอาํนวยการ  และ
การควบคุมติดตามงานมาทาํการผลิตสินคา้และการบริการเสนอขายเพื�อขายให้ไดก้าํไร  อาจจะเป็น
เจา้ของทุนเองหรือไมใ่ช่เจา้ของทุนกไ็ด ้(สมคิด  บางโม 2538 : 90)  

คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการหมายถึง  ผูที้�มีความคิดที�จะทาํธุรกิจและเป็นผูก่้อตั� ง
ธุรกิจนั�นขึ�นมา  และคอยดูแลประคบัประคองให้ธุรกิจที�ตั�งขึ�นมานั�นดาํเนินไปไดด้ว้ยดี (ดาํรงศกัดิv   
ชยัสนิทและสุนี  เลิศแสวงกิจ 2541 : 15)   

การที�ผูป้ระกอบการเป็นผูที้�ตอ้งรับผิดชอบโดยตรงต่อความเสี�ยงและความไม่แน่นอน
จากการดาํเนินกิจการ และเป็นผูน้าํในการนาํพากิจการใหบ้รรลุจุดหมายในดา้นกาํไรและการเติบโต
โดยแสวงหาโอกาสจากสภาพแวดลอ้มที�กิจการเผชิญอยูภ่ายใตท้รัพยากรที�จาํกดั (อาํนาจ ธีระวนิช 
2546 : 6)  

สรุปไดว้า่  คุณลกัษณะผูป้ระกอบการ หมายถึง  ผูที้�จะทาํธุรกิจและเป็นผูก่้อตั�งธุรกิจนั�น
ขึ�นมา  และคอยดูแลรับผิดชอบโดยตรงต่อความเสี�ยงและความไม่แน่นอน  จากการดาํเนินกิจการ
เป็นผูน้าํในการนาํพากิจการให้บรรลุจุดหมายในดา้นกาํไร  และการเติบโต  ผูป้ระกอบการพยายาม
ใหธุ้รกิจนั�นๆ ดาํเนินต่อไปในรูปของการรับสิทธิในการดาํเนินธุรกิจใหแ้ก่ผูผ้ลิตสินคา้หรือบริการ 

คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม  ผูป้ระกอบการเป็นผูที้�ตอ้งรับผิดชอบ  
โดยตรงต่อความเสี�ยงและความไมแ่น่นอนจากการดาํเนินกิจการและเป็นผูน้าํในการนาํพากิจการให้
บรรลุจุดหมายในด้านกาํไรและการเติบโตโดยแสวงโอกาสจากสภาพแวดลอ้มที�กิจการเผชิญอยู่
ภายใต้ทรัพยากรที�จาํกดั  ดังนั�นปกติผูป้ระกอบการมกัจะเป็นลักษณะผูที้�ต้องการที�จะประสบ
ความสาํเร็จสูง  ยอมรับความเสี�ยงในระดบัปานกลางและมีความเชื�อ เป็นตน้ (อาํนาจ  ธีรวนิช 2546 
: 6-8)  

คุณลักษณะของผูป้ระกอบการที�ประสบผลสําเร็จ ความสําเร็จของผูป้ระกอบการ              
ผูป้ระกอบธุรกิจขนาดยอ่มจะมีความแตกต่างในเรื�องอารมณ์และแรงจูงใจเช่นเดียวกบัในหมู่ของ
ลูกจา้ง  โดยทั�วไปนกัธุรกิจขนาดยอ่มที�ประสบความสาํเร็จจะมีบุคลิกภาพเฉพาะบุคคลที�แน่นอนได้
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มีกลุ่มนักจิตวิทยากลุ่มหนึ� งได้ทาํการศึกษาผูบ้ริหารระดบัหัวหน้าของธุรกิจขนาดยอ่มที�ประสบ
ความสาํเร็จโดยใชก้ารตั�งคาํถามและการทดลองอยา่งลึกซึ� ง  และไดส้ามารถถอดองคป์ระกอบของ
มิติการวดันี�ได ้8 ดา้น ดงันี�  

1. ความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ การช่วยคิดริเริ�มของคนงานทุกคนภายในขอบเขตที�คนคน
นั�นพึงมี  จะเป็นพลงัอนัสาํคญัที�จะทาํให้องคก์ารเขม้แข็งขึ�น  ตลอดจนแผนงานและเป้าหมายต่างๆ 
กจ็ะถูกทาํใหส้าํเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดดว้ย (ธงชยั  สันติวงษ ์2539 : 23)  

การสร้างสรรค ์หมายถึง  มีความคิดและการกระทาํที�สร้างสรรคไ์ม่ใช่ความคิดที�คอย
ทาํลายกลั�นแกลง้ ถ่วงหรือหน่วงเหนี�ยวความกา้วหน้าของผูอื้�นไม่ใช่ตวัเราไม่ทาํพอเห็นคนอื�นทาํ
แลว้จะไดดี้คอยแกลง้คอยถ่วงหรือคอยทาํลาย (จรูญ  ทองถาวร 2536 : 106)  

การสร้างความคิดริเริ�ม  คือ  ความคิดริเริ�มเป็นจุดสําคญัที�ทาํให้เกิดการปรับปรุงงาน  
ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์จะเป็นแรงผลกัดนัที�ทาํให้เกิดความเปลี�ยนแปลงในการทาํงานและนํา
ความคิดที�ไดม้านั�นมาใชใ้นการปฏิบติังานจริง  ความคิดริเริ�มอาจจะเกิดจากการจดจาํในสิ�งที�ดีและ
นาํมาปรับปรุง  การหาเหตุผลการวิเคราะห์เพื�อแกไ้ข  การเป็นคนชอบสงสัย  การมีความคิดใหม่ๆ 
แปลกๆ เพื�อหาวธีิการที�ดีกวา่ (เรวตัร์  ชาตรีวศุิษฏ ์2537 : 30)  

หลักความคิดริเริ� ม คือ เปิดโอกาสให้ผูน้้อยได้ใช้ความคิดริเริ� มของตนบ้าง  ให้
คนงานไดมี้ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาขององคก์รเพราะฉะนั�นการช่วยคิดริเริ�มของคนงานทุกคน  
จะเป็นพลงัอนัสาํคญัที�จะทาํใหอ้งคก์รเขม้แขง็ขึ�น  แผนงานและขอ้เสนอต่างๆ จะเป็นเครื�องช่วยให้
คนแสดงออกซึ�งความคิดริเริ�มดงักล่าวได ้  

ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์  สามารถคิดนอกกรอบไดโ้ดยไม่ซํ� าแนวทางกบัผูอื้�นเคย
ปฏิบติัมา  แลว้สานฝันใหป้ระสบความสาํเร็จ (กตญั]ู หิรัญญสมบูรณ์ 2547 : 10)  

การคิดริเริ�ม คือ การคิดริเริ�มทุกอยา่งตอ้งมีการประเมินความเสี�ยง  ประเมินขนาด 
และลกัษณะธรรมชาติของงาน  ความสามารถที�จะทาํให้สําเร็จตามความคิด  ความเสี�ยงเฉพาะตวั
และประเมินวา่กิจกรรมน่าจะก่อให้เกิดผลอะไร  นอกจากนี� บุคคลก็ตอ้งยืนหยดัที�จะทาํให้ความคิด
ของตนเกิดเป็นโครงการดว้ย (ยดุา รักไทยและสุภาวดี  วทิยาประพนัธ์ 2547 : 193)  

สรุปไดว้า่  ความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ หมายถึง  มีความคิดริเริ�มให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารและคิดคน้หาเทคนิคใหม่ๆ ให้เกิดเป้าหมายวตัถุประสงค์ที�ตั�งไว ้การคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล  การมีความคิดใหม่ๆ เพื�อหาวิธีการที�ดีกว่า  ความคิดริเริ� มและความสามารถ
สร้างสรรค์นวตักรรม  การคิดริเริ�มสิ�งใหม่ๆ ที�สามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีเหตุผลความคิดริเริ�ม
ทนัต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั 
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2. กลา้สี�ยง   คือ ความกลา้พอประมาณน่าจะเป็นสิ�งเดียวที�พรรณนาลกัษณะของคนที�
ประสบความสําเร็จในระดบัสูง  โดยผิวเผินนั�นดูเหมือนวา่ผูป้ระสบความสําเร็จระดบัสูงจะตอ้ง
เสี�ยงในระดบัสูงเพื�อที�จะตอ้งกลา้ลงทุนกบัสิ�งที�ทาํลงไป  เช่น การทาํธุรกิจการคา้ เป็นตน้ (วีรนาถ  
มานะกิจ 2533 : 45)  

กล้าเสี�ยง หมายถึง ธุรกิจใหญ่ๆ จะได้ความคิดใหม่ๆ ก็ต่อเมื�อได้รับการพิจารณา
อยา่งรอบคอบและเปรียบเทียบทางเลือกหลายๆ ทาง  นกัธุรกิจขนาดยอ่มกค็วรทาํเช่นนี�ดว้ย  แต่ก็ยงั
มีหลายอย่างที�ยงัดื�อดึงต่อเหตุผลและคาํแนะนาํในการแสดงความคิด  ซึ� งเป็นเพราะว่าชอบใช้
ความคิดส่วนตวัเป็นใหญ่  คุณค่าส่วนตวัจะตอ้งไดรั้บการบงัคบัมากกวา่การคาํนวณเรื�องความกลา้
เสี�ยง และก็มีตวัอย่างบ่อยครั� งที�การตดัสินใจได้รับการแกไ้ขโดยความคิดของผูป้ระกอบการซึ� ง
ประสบความสาํเร็จในบั�นปลาย (ศิวาพร  มณัฑุกานนท ์2533 : 16)  

เสี�ยง คือ เงื�อนไขหนึ� งๆ ซึ� งมีความเป็นไปไดที้�จะเกิดสิ�งที�หักเหในทางตรงกนัขา้ม
จนมีผลทาํใหผ้ลลพัธ์ที�เกิดขึ�นไมเ่ป็นไปตามคาดหวงัไว ้ สถานการณ์ของธุรกิจขนาดยอ่มจะเห็นได้
วา่การดาํเนินงานตอ้งตกอยูภ่ายใตภ้าวะความเสี�ยงหลายอยา่งดว้ยกนั  จนอาจมีผลทาํให้กิจการตอ้ง
สูญเสียสินทรัพย์และศักยภาพของผลกาํไร  ซึ� งสินทรัพย์ในที�นี� มิใช่เฉพาะแต่สินค้าคงคลัง  
สิ�งก่อสร้างและเครื�องจกัร เครื�องมือเท่านั�น  แต่ยงัรวมถึงบุคลากรและชื�อเสียงของกิจการอีกดว้ย 
(อาํนาจ  ธีระวชิ 2544 : 373)  

กล้าเ สี� ยงคือ ความไม่แน่นอนที�อาจจะนํามาซึ� งความสูญเสียในฐานะของ
ผูป้ระกอบการ (ภทัรกิตติv   เนตินิยม 2546 : 228)  

กลา้เสี�ยง คือ อนัตรายหรือความสูญเสียที�อาจจะเกิดขึ�นได ้ โดยมีปัจจยัสําคญั คือ 
ความไมแ่น่นอนเป็นพื�นฐานการวิเคราะห์ความกลา้เสี�ยง  จึงเป็นการประเมินวดัความไม่สามารถที�
จะดาํเนินงานให้สําเร็จตามวตัถุประสงคภ์ายใตว้งเงินงบประมาณ  กาํหนดเวลา  และเทคโนโลยีที�
จะใชร้วมถึงภายใตข้อ้จาํกดัทางดา้นสภาวการณ์แวดลอ้มขององคก์รตลอดจนวฒันธรรมขององกร
นั�นๆ (วรีวธุ  มาฆะศิรานนท ์2546 : 129)  

กลา้เสี�ยง กลา้ตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ต่างๆ ธุรกิจกบัความเสี�ยงเป็นของคู่กนั  แต่
นกัธุรกิจที�ดีตอ้งวางแผนใหก้ารดาํเนินงานตั�งอยูบ่นพื�นฐานความเสี�ยงที�นอ้ยลงและตอ้งตั�งตนอยูใ่น
ความไมป่ระมาท (กตญั]ู  หิรัญญสมบูรณ์ 2547 : 10)  

กลา้เสี�ยง คือ คนที�ไมช่อบคิดแบบสมองดี (ซึ� งเป็นพวกที�ชอบเสี�ยง)  จาํเป็นตอ้งกลา้
รับความเสี�ยงมากขึ�น  โดยการยอมรับความเสี�ยงเล็กๆ ก่อน แลว้ค่อยเพิ�มระดบัความเสี�ยงขึ�นไป     
(ยดุา  รักไทย และสุภาวดี  วทิยาประพนัธ์ 2547 : 220)  
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สรุปไดว้า่ กลา้เสี�ยง หมายถึง กลา้ตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ต่างๆ มีการวางแผนใน
การดาํเนินงานเสมอ  กลา้ลองในสิ�งที�แปลกใหม่  นาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชใ้นการบริหาร  กลา้
เสี�ยงในการขยายกิจการ  การวเิคราะห์ความเสี�ยงดา้นการลงทุนและการขยายกิจการ 

3. ความชํานาญ   ทั� งในทักษะด้านวิชาชีพและทักษะด้านบริหาร  การเริ� มต้น
ประกอบการตอ้งอาศยัการลงมือลงแรงของเจา้ของเองเป็นส่วนใหญ่  ดงันั�น  ความสามารถเชิง
วิชาชีพจึงเป็นสิ�งที�จาํเป็นที�จะช่วยให้ประหยดัค่าจา้งพนกังานลงได ้ และในการบริหารจะทาํให้
ธุรกิจฟันฝ่าอุปสรรคอยูร่อดและเจริญเติบโตได ้(กตญั]ู  หิรัญญสมบูรณ์ 2547 : 10)  

ความชํานาญ คือ โดยพิจารณาความสามารถที�ปรากฏชัดและสมรรถนะในการ
วนิิจฉยัเป็นหลกั (ยดุา  รักไทย และสุภาวดี  วทิยาประพนัธ์ 2547 : 196)  

สรุปได้วา่ ความชาํนาญ หมายถึง ความรู้ความชาํนาญในการประกอบกิจการดา้น
ทกัษะ  มีทกัษะในการบริหาร  บริหารดว้ยความมั�นคงและปลอดภยั  ในทรัพยสิ์น การบริหารดว้ย
ความเอาในใส่ผูใ้ชบ้ริการทุกครั� ง  พิจารณาความสามารถและความชาํนาญในการทาํงานของลูกจา้ง  
ความสามารถเชิงวชิาชีพที�จะช่วยใหป้ระหยดัคา่จา้งพนกังานลงได ้ การบริหารงานให้มีจุดประสงค์
และบรรลุการตั�งเป้าหมาย 

4. ความมุ่งมั�นทะเยอทะยาน  การประสบความสําเร็จคือ ต้องการกาํไรจากการ
ประกอบการจากการลงทุนลงแรงทํางาน  ผู ้ประกอบการต้องมีความรู้สึกต้องการประสบ
ความสําเร็จในชีวิตอนัเป็นพลงัผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการลุกขึ�นมาดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  
โดยความตอ้งการสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าจะไม่เหมือนกบัความตอ้งการของคนธรรมดาทั�วไป  
นอกจากนั� น ย ัง ต้อ งอดทนกับ อุปสรรคนานาประก าร ที� ถ า โถม เข้า ม าอย่ า ง ต่อ เ นื� อ ง                   
(กตญั]ู หิรัญญสมบูรณ์ 2547 : 10)  

สรุปไดว้่า  ความมุ่งมั�นทะเยอทะยาน  หมายถึง  อดทนกบัอุปสรรคมีความมานะ
พยายามและพลกัดนัให้บรรลุความสําเร็จ  มีความมุ่งมั�น  ทะเยอทะยานในด้านความตั�งใจเพื�อ
ความสําเร็จ  ตอ้งการเป็นที�ยอมรับและมีเกียรติของสังคม  ตอ้งการให้ห้างร้านมีความมั�นคงและ
สร้างกาํไร  มีพลงัผลกัดนัดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมาย มีความรู้สึกตอ้งการประสบความสําเร็จใน
ชีวติ  มีความตื�นตวัต่อสภาพแวดลอ้มทางสังคมและเศรษฐกิจ 

5. ความขยนัขนัแข็ง คือ  ขยนัต่อการทาํงานตามภาระหน้าที�  มีความรับผิดชอบ  ไม่
เป็นคนเกียจคร้าน  ซึ� งจะทาํให้ภาพพจน์และการไดรั้บความนิยมเลื�อมใสลดนอ้ยลงไป (จรูญ  ทอง
ถาวร 2536 : 106)   

การขย ันขันแข็งสามารถทํางานหนัก และทํางานเกินเวลาได้อย่างไม่ย่อท้อ  
ความสําเร็จไม่ไดม้าถึงในเวลาอนัสั�น ผูป้ระกอบการบางคนใช้เวลาครึ� งชีวิตในการสร้างธุรกิจให้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



15 

เป็นปึกแผน่  ผูป้ระกอบการที�ประสบความสาํเร็จ  คือ บุคคลที�ไดล้ม้เลิกอะไรง่ายๆ แมอ้าจลม้เหลว
หลายครั� งกต็าม (กตญั]ู  หิรัญญสมบูรณ์ 2547 : 10)  

สรุปได้ว่า  ความขยนัขนัแข็ง  หมายถึง  ทาํงานด้วยความทุ่มเทไม่ย่อท้ มีความ
กระตือรือร้นและความขยนัหมั�นเพียร  ไม่ทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆ นานา  มีความเพียรพยายามและมี
ความรับผดิชอบในการทาํงาน  มีความมานะ  อดทน  และกลา้หาญ  ซื�อสัตยสุ์จริตและตั�งใจจริงใน
การทาํงาน  มีความมุง่มานะในการทาํงานอยา่งเตม็ที� 

6. ความเชื�อมั�นในตนเอง คือบุคคลที�มีความเชื�อมั�นในตนเองจะมีความรู้สึกวา่สามารถ
เผชิญกบัสิ�งที�ทา้ทายได ้ ผูป้ระกอบการที�ประสบความสําเร็จมีแนวโนม้เป็นบุคคลที�มีความเชื�อมั�น
ตนเอง  โดยเป็นผูซึ้� งเมื�อเห็นปัญหาที�ตอ้งเผชิญความเสี�ยงแล้ว  เชื�อว่ามีความสามารถที�จะชนะ
ปัญหาที� เกิดขึ� นได้  โดยทั�วไป ผูป้ระกอบการที�มีความเชื�อมั�นในความสามารถที�จะประสบ
ความสาํเร็จเป็นผูโ้นม้เอียงไปในทางมองโลกในแง่ดีเกี�ยวกบัโอกาสในความสําเร็จบนพื�นฐานความ
เป็นจริง (อาํนาจ  ธีรวนิช 2544 : 7)  

ความเชื�อมั�นเป็นแรงขบั คือผูน้าํที�มีประสิทธิผลจะยืดหยดัเพื�อบางสิ�งบางอยา่งทาํใน
สิ�งที�ถูกตอ้งดว้ยเหตุผลที�เหมาะสม  แบ่งปันความเชื�อ ความมั�นใจ  และเหตุผลในการทาํสิ�งนั�นกบั
ผู ้อื�นเพื�อให้ รู้ ถึงทิศทางและขอบเขตของงาน  ซึ� ง เป็นสิ� งจ ํา เป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ยดุา  รักไทย  และสุภาวดี  วทิยาประพนัธ์ 2547 : 32)  

สรุปไดว้า่  ความเชื�อมั�นในตนเอง  หมายถึงมีความเชื�อมั�นในตนเองสูง การบริหาร
อยา่งมีความน่าเชื�อถือและถูกตอ้ง  ทาํงานดว้ยความตั�งใจเพื�อที�จะนาํไปสู่ความสําเร็จ  การบริหาร
ดว้ยความยติุธรรม  มีความสามารถที�จะชนะปัญหาที�เกิดขึ�นได ้ ผูน้าํมองโลกในแง่ดีเพื�อความสําเร็จ
ในชีวิต  มีความสามารถในการตดัสินใจรวดเร็วและถูกตอ้ง  มีความเด็ดขาดกบัตนเองและผูอื้�น  
สามารถทาํงานใหเ้กิดประสิทธิภาพได ้  

7. ความเอาจริงเอาจงัและมีวินยัในการทาํงาน ความสําเร็จเกิดจากความพากเพียรอยา่ง
สมํ�าเสมอ  ซึ� งตอ้งบงัเกิดจากผูป้ระกอบการที�มีนิสัยขยนัหมั�นเพียรและการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง
ที�ดีแก่พนกังานคนอื�น (กตญั]ู  หิรัญญสมบูรณ์ 2547 : 10)  

สรุปได้ว่า   ความเอาจริงเอาจังและมีวินัยในการทํางาน  หมายถึง มีความ
ขยนัหมั�นเพียรในการทาํงาน  ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดีแก่พนกังาน  มีความกระตือรือร้นในการ
ทาํงาน  เป็นคนตรงต่อเวลาเสมอ  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที�  ศึกษาคน้ควา้งานที�จะตอ้งทาํให้
เกิดผลสาํเร็จอยา่งสมํ�าเสมอ  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ที�ดีในการทาํงาน 
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8. ความสามารถหาโอกาสในวกิฤต    การประกอบการที�ดีตอ้งมองวา่การเปลี�ยนแปลง  
คือโอกาสที�จะเป็นจุดเริ�มตน้ของสิ�งใหม่ๆ และตอ้งสามารถใช้การเปลี�ยนแปลงให้เกิดประโยชน์ 
(กตญั]ู  หิรัญญสมบูรณ์ 2547 : 10)  

การใชโ้อกาสใหเ้ป็นประโยชน์คือ ในโลกธุรกิจที�เปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  การ
รู้จกัฉวยโอกาสเป็นสิ�งจาํเป็น  คนเราตอ้งรู้จกัปรับปรุงการตอบสนองของตนเอง  และให้มีการ
สร้างสรรค ์ การใชโ้อกาสใหเ้ป็นประโยชน์จะทใหค้วามคิดของผูน้ั�นเกิดการตดัขดั  คือ คิดอะไรไม่
คอ่ยออกภายหลงั (ยดุา  รักไทย และสุภาวดี  วทิยาประพนัธ์ 2547 : 220)   

สรุปไดว้า่  ความสามารถหาโอกาสในวกิฤต หมายถึง สามารถปรับเปลี�ยนวิกฤตเป็น
โอกาสเสมอ  มีการเปลี�ยนแปลงไปสู่สิ�งแปลกใหม่และนาํความสําเร็จมาให้เสมอไดผ้ลประโยชน์ที�
น่าพึงพอใจ  การรู้จกัฉวยโอกาสปรับปรุงในสิ�งที�ดีเสมอ  หาความรู้เกี�ยวกบัการทาํธุรกิจที�ลม้เหลว
และประสบผลสําเร็จในภายหลงั  สร้างจุดแข็งและปรับปรุงแกไ้ขจุดอ่อนในการประกอบธุรกิจ  
การใช้วิสัยทัศน์ในการพฒันาคุณภาพของการปฏิบัติงาน  นําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ
ดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  หาจุดอ่อนของผูป้ระกอบการอื�นมาสร้างจุดแข็ง
ใหก้บัธุรกิจของตนเอง 

การประกอบการตุ๊กตาผา้ ตําบลบ้านสิงห์ อาํเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรีนั� นเรา
พิจารณาในเรื� องคุณสมบัติผู ้ประกอบการตามหลักเกณฑ์ข้างต้นเพื�อศึกษาความสําเร็จของ
ผูป้ระกอบการตุก๊ตาผา้ 
 

4. แนวคิดเกี�ยวกบัการตลาดและส่วนประสมการตลาด 
ตลาดคือ สถานที�ที�ผูซื้�อและผูข้ายมาพบกนัเพื�อทาํธุรกิจ หรือตลาดคือปริมาณการเสนอ

ซื�อของผูซื้�อทุกคนในตลาด ตลาด คือสถานที�ที�พบกนัระหวา่งผูซื้�อ และผูข้ายเพื�อตกลงราคา และ
ปริมาณการซื�อขาย ตลาด มีความหมายมากมายหลายอย่างแตกต่างกนัไป ตามธุรกิจของแต่ละ
ประเภท เช่นแม่บา้นเขา้ใจวา่ตลาดคือสถานที�สําหรับซื�อขายอาหาร เกษตรกรหมายถึงแหล่งที�เขา
ขายผลผลิต นกัการเงินตลาดคือตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นตน้ ในแง่ของเศรษฐศาสตร์ ตลาดอาจหมายถึง 
กระบวนการแลกเปลี�ยนซื�อขายสินคา้และบริการที�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบเหล่านี� คือ ผูซื้�อ ผูข้าย 
สินคา้ หรือบริการ สถานที� เวลา และราคา (ประภสัสร บุญมี 2543 : 138-139)  

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ของ Philip Kotler  ประกอบดว้ย 
1. ผลิตภณัฑ์ (Product) คือ สิ�งใดสิ�งหนึ� งที�นาํเสนอแก่ตลาด เพื�อตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้และตอ้งสร้างคุณค่า (Value) ให้เกิดขึ�น การสร้างบริการเพื�อให้บริการที�
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ทรงคุณค่าบริษทัตอ้งปรับแต่งบริการให้เขา้กบัความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะรายและตอ้งสร้าง
คุณคา่ใหเ้กิดขึ�นดว้ย 

2. ราคา (Price) คือ ตน้ทุนทั�งหมดที�ลูกคา้ตอ้งจ่ายในการแลกเปลี�ยนกบัสินคา้หรือ
บริการ รวมถึงเวลา ความพยายามในการใชค้วามคิด และการก่อพฤติกรรม ซึ� งจะตอ้งจ่ายพร้อม
ราคาของสินคา้ที�เป็นตวัเงิน การตั�งราคาค่าบริการ มีการเรียกราคาของบริการไดห้ลายแบบและ
ราคาที�ตั�งขึ�นสําหรับคิดค่าบริการ มนัได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมตน้ทุนและสร้างกาํไร 
เนื�องจากบริการมองไม่เห็น การตั�งราคาบางส่วนตอ้งให้ผูข้ายและผูซื้�อเขา้ใจวา่มีอะไรบา้งรวมอยู่
ในสิ�งที�เขากาํลงัซื�อขายแลกเปลี�ยนกนั การตั�งราคามีอิทธิพลต่อการที�ผูซื้�อจะรับรู้บริการด้วย      
ลูกคา้มีเกณฑ์ในการตดัสินคุณภาพนอ้ยเกณฑ์เขาจะประเมินบริการดว้ยราคาเนื�องจากบริการยากที�
จะประเมินราคา จึงมกัมีบทบาทสาํคญัในการชี� คุณภาพ 

3. ช่องทางการให้บริการ (Place) เป็นกระบวนการการทาํงานที�จะทาํให้สินคา้หรือ
บริการไปสู่ตลาดเพื�อให้บริโภคไดบ้ริโภคสินคา้หรือบริการตามที�ตอ้งการการให้บริการ กลยุทธ์
การใหบ้ริการ เป็นเรื�องที�ตอ้งพิจารณาจดัใหมี้ประสิทธิภาพทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัสภาพของบริการและสิ�งที�
ลูกคา้ใหคุ้ณคา่ นกัการตลาดจะจดัการใหมี้การรับบริการไดโ้ดยสะดวกใหม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการสื�อสารการตลาดที�ตอ้งแน่ใจวา่ตลาด
เป้าหมายเขา้ใจและให้คุณค่าแก่สิ�งที�เสนอขาย การส่งเสริมการตลาดบริการ สิ�งหนึ� งที�ทา้ทายการ
สื�อสารการตลาดของบริการก็คือ การที�ตอ้งแน่ใจวา่ตลาดเป้าหมายเขา้ใจและให้คุณแก่สิ�งที�เสนอ
ขาย ความไม่มีตวัตนของบริการทาํให้เป็นไปไม่ไดที้�จะมีประสบการณ์ก่อนที�จะทาํการซื�อ ดงันั�น 
การส่งเสริมการตลาดบริการจาํเป็นตอ้งอธิบายวา่บริการคืออะไร และให้คุณประโยชน์แก่ผูซื้�อ
อยา่งไร 

5. บุคคล (People) หรือพนกังานผูใ้ห้บริการ ลกัษณะที�แตกต่างของบริการอบัดบัหนึ�ง
คือ การผลิตและการบริโภคจะเกิดขึ�นในขณะเดียวกนั ไม่สามารถแยกผูใ้ห้และผูรั้บบริการออกจาก
กนัได ้คนจึงหมายถึงผูที้�เกี�ยวขอ้งทั�งหมดในการนาํเสนอบริการ ซึ� งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกคา้ 
ไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการลูกคา้ และลูกคา้อื�นในระบบการตลาดบริการ นอกจากนี� บุคลิกภาพ การ
แต่งกาย ทศันคติและพฤติกรรมของพนกังาน ยอ่มมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในการบริการของลูกคา้ 
รวมถึงการปฏิบติัต่อลูกคา้คนอื�นๆ หรือการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งลูกคา้กบัลูกคา้ดว้ยกนัเอง 

6.  สิ�งที�นาํเสนอทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการ (Physical Evidence) เนื�องจาก
บริการเป็นขอ้เสนอที�เป็นนามธรรม ไม่สามารถจบัตอ้งไดจึ้งตอ้งทาํให้ขอ้เสนอของการบริการเป็น
รูปธรรมที�ลูกคา้เห็นไดช้ดัเจน สิ�งนาํเสนอทางกายภาพนี� เป็นสภาพแวดลอ้มทั�งหมดในการนาํเสนอ
บริการ และสถานที�ซึ� งกิจการกบัลูกคา้มีปฏิสัมพนัธ์กนัรวมถึงส่วนประกอบใดก็ตามที�เห็นได้
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ชดัเจน ซึ� งช่วยอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานหรือในการสื�อสารงานบริการสิ�งซึ� งแสดงให้
ลูกคา้เห็นบริการไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เช่น เครื�องมือ อุปกรณ์ ป้ายแผน่โฆษณา ซองกระดาษ 
จดหมาย รถใหบ้ริการ และความสะอาดของอาคารสถานที� เป็นตน้   

7. กระบวนการ (Process) คือ ระเบียบวิธี (Procedures) กลไก (Mechanisms) และการ
เคลื�อนยา้ย (Flow) ของกิจกรรมซึ� งเกิดขึ�นทั�งในระบบการนาํเสนอ และปฏิบติังานบริการเนื�องจาก
กระบวนการของบริการมีความสลบัซับซ้อน จึงมีความจาํเป็นตอ้งผนวกกระบวนการเหล่านี� เขา้
ดว้ยกนั เพื�อใหก้ารทาํงานของกระบวนการเป็นไปโดยราบรื�น สามารถตอบสนองความตอ้งการตาม
คุณภาพที�ลูกคา้คาดหวงัได ้(อดุลย ์จาตุรงคก์ุล 2543: 312-314)  

ส่วนประสมการตลาดทั�ง 7 P’s ดงักล่าวขา้งตน้ ทุกตวัลว้นมีความสําคญัอยา่งยิ�งจะขาด
ตวัใดตวัหนึ�งไปไม่ได ้สําหรับการประกอบการตุ๊กตาผา้ของตาํบลบา้นสิงห์ ผูป้ระกอบการมีหนา้ที�
ให้บริการส่งมอบบริการให้ลูกคา้ ดว้ยการเชื�อมโยงส่วนประสมการตลาดให้กลมกลืนกนัให้ลูกคา้
เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 

5. แนวคิดเกี�ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ  พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หา 

การเลือกซื�อ การใช้ การประเมินผล หรือการจดัการกบัสินคา้และบริการ  ซึ� งผูบ้ริโภคคาดวา่จะ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้สาระสาํคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงักล่าว จะอยูที่�
กิจกรรมหลกั 3 ประการคือ 

การจดัหา (Obtaining) หมายถึงกิจกรรมต่างๆที�คนนาํไปสู่การซื�อหรือไดม้าซึ� งรับสินคา้
และบริการมาใช ้กิจกรรมนบัตั�งแต่การแสวงหาขอ้มูลเกี�ยวกบัสินคา้และบริการ ซึ� งรวมไปถึงการ
เปรียบเทียบสินคา้และบริการแต่จนถึงการตกลงใจซื�อ ทั�งนี�นกัวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะตอ้ง
สนใจและพิจารณาดว้ยพฤติกรรมอยา่งไร 

การบริโภค (Consuming) หมายถึงการติดตามดูว่าผูบ้ริโภคนั�นทาํการใช้สินคา้หรือ
บริการนั�นๆ ที�ไหน อยา่งไร ภายใตส้ถานการณ์อยา่งไร รวมตลอดไปถึงการดูดว้ยวา่ การใช้สินคา้
นั�นทาํไปเพื�อความสุขอยา่งครบเครื�องสมบูรณ์แบบ หรือเพียงเพื�อความตอ้งการขั�นพื�นฐานเทา่นั�น  

การกาํจดัหรือทิ�ง (Disposing) หมายถึงการติดตามดูวา่ ผูบ้ริโภคใช้สิ�นคา้หรือบริการ 
และหีบห่อของสินคา้หมดไปอยา่งไร โดยติดตามดูพฤติกรรมผูบ้ริโภคที�ดาํเนินไป และที�กระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มรอบตวัดว้ย รวมไปถึงการดาํเนินการโดยวธีิอื�นกบัสินคา้หรือบริการที�ใชแ้ลว้ 

ปัจจยัที�มีต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัในดา้น
ต่างๆ ซึ� งมีผลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล 
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ทาํให้การตดัสินใจซื�อและใชบ้ริการของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ดงันั�นจึงจาํเป็นตอ้งศึกษา
ถึงปัจจยัต่างๆ โดยที�เราสามารถแบ่งปัจจยัที�จะมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ออกเป็น  2    
ประการ ไดแ้ก่ 

ปัจจยัภายใน (InternaI Factors)  ที�เกิดขึ�นจากตวับุคคล ในดา้นความคิดและการ
แสดงออก ซึ� งมีพื�นฐานมาจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ โดยที�ปัจจยัภายในประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ต่างๆ ไดแ้ก่ ความจาํเป็น ความตอ้งการ หรือความปรารถนา  แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทศันคติ การรับรู้  

ความจาํเป็น (Needs) ความตอ้งการ (wants) และความปรารถนา (Desires) ความจาํเป็น 
ความตอ้งการ และความปรารถนา เป็นคาํที�มีความหมายใกลเ้คียงกนัและสามารถใชเ้เทนกนัได ้ซึ� ง
เราจะใช้คาํวา่ความตอ้งการในการสื�อความเป็นส่วนใหญ่ โดยที�ความตอ้งการสิ�งหนึ� งสิ�งใดของ
บุคคลจะเป็นจุดเริ�มตน้ของความตอ้งการในการใชสิ้นคา้หรือบริการ คือ เมื�อเกิดความจาํเป็นหรือ
ความตอ้งการ ไมว่า่ในดา้นร่างกายหรือจิตใจขึ�น บุคคลกจ็ะหาทางที�จะสนองความจาํเป็นหรือความ
ตอ้งการนั�นๆ เราอาจจะกล่าวไดว้า่ ความตอ้งการของมนุษย ์ หรือความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็น
เกณฑ์สําหรับการตลาดยุคใหม่ และเป็นปัจจยัสําคญัของแนวความคิดทางการตลาด (Market 
concepts)  

แรง จูงใจ (Motive)  เมื�อบุคคลเกิดปัญหาทางกายหรือในจิตใจขึ�น และหากปัญหานั�นไม่
รุนแรงเขาอาจจะปล่อยวาง ไมคิ่ด ไมใ่ส่ใจ หรือไมท่าํการตดัสินใจใดๆ แต่หากปัญหานั�นๆ ขยายตวั
หรือเกิดความรุนเเรงยิ�งขึ�น เขากจ็ะเกิดแรงจูงใจในการพยายามที�จะแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นนั�น ซึ� งเป็น
เรื�องที�สาํคญัที�เรา ตอ้งศึกษาถึงความตอ้งการ และความคิดของผูบ้ริโภค  เพื�อที�จะสร้างแรงจูงใจใน
การซื�อสินคา้หรือบริการแก่ผูบ้ริโภคใหไ้ด ้ 

บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลกัษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที�พฒันาขึ�นมาจากความ 
คิด ความเชื�อ อุปนิสัย และสิ�งจูงใจต่างๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในดา้นต่างๆ ซึ� งมีผลต่อการ
กาํหนดรูปแบบในการสนอง (Reaction)  ของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั ซึ� งจะเป็นลกัษณะการ
ตอบสนองในรูปแบบที�คงที�ต่อตวักระตุน้ทางสภาพแวดล้อม เช่น ผูที้�มีลกัษณะเป็นผูน้าํจะ
แสดงออก  หรือตอบสนองตอ่ปัญหาดว้ยความมั�นใจ และกลา้แสดงความคิดเหนือมีความเป็นตวัเอง
สูง ในขณะที�ผูที้�ขาดความมั�นใจในตนเองไม่กลา้เสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิพลจากผูอื้�นได้
ง่าย จะมีลกัษณะเป็นคนที�ชอบตามผูอื้�น  

ทศันคติ (Attitude)  เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อสิ�งใดสิ�งหนึ� งของ
บุคคล โดยทศันคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล  ดงันั�น  เมื�อเราตอ้งการให้บุคคลใดๆ 
เปลี�ยนแปลงพฤติกรรม เราจะตอ้งพยายามที�จะเปลี�ยนทศันคติของเขาก่อน แต่ในความเป็นจริง 
ทศันคติเป็นสิ�งที�เปลี�ยนแปลงไดย้าก เนื�องจากเป็นสิ�งที�ถูกสร้างขึ�นในจิตใจ ดงันั�น การปรับตวัให้
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เขา้กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ยอ่มกระทาํไดง่้ายกวา่การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซึ� ง
ตอ้งใชค้วามเขา้ใจ แรงพยายาม และระยะเวลาดาํเนินการที�ยาวนาน 

 การรับรู้  (Perception)  เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการ
กระทาํของบุคคลอื�น กา้วแรกของการเขา้สู่ความคิดในการสร้างความตอ้งการแก่ผูบ้ริโภค คือ 
ตอ้งการใหเ้กิดการรับรู้ก่อน โดยการสร้างภาพพจน์ของสินคา้หรือองคก์ารให้มีคุณค่าในสายตาของ
ผูบ้ริโภค ซึ� งจะเป็นการสร้างการยอมรับไดเ้ทา่กบัเป็นการสร้างยอดขายนั�นเอง 

 การเรียนรู้ (Learning)  เป็นการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั�งที�เกิดจากการรับรู้
และประสบการณ์ของบุคคล ซึ� งจะเป็นการเปลี�ยนแปลงและคงอยูใ่นระยะยาว ดงันั�น หากมีการ
รับรู้ แต่ยงัไม่มีการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม  หรือไม่เกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งค่อนขา้งจะคงที� ก็ยงั
ไมถื่อวา่เป็นการเรียนรู้  

ปัจจยัภายนอก (ExternaI Factors) หมายถึง ปัจจยัที�เกิดจากสิ�งแวดลอ้มรอบตวัของ
บุคคลซึ�งจะมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยปัจจยัแบ่งออกเป็นองคป์ระกอบ
ที�สาํคญั 6 ประการ ไดแ้ก่ 

  1. สภาพเศรษฐกิจ (Economy)  เป็นสิ�งที�กาํหนดอาํนาจซื�อ (purchasing power) ของ
ผูบ้ริโภค ทั�งในรูปของตวัเงินและปัจจยัอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

 2. ครอบครัว (Family)  การเลี�ยงดูในสภาพครอบครัวที�แตกต่างกนัส่งผลให้บุคคลมี
ความแตกต่างกนั เช่น การตอบสนองต่อความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของบุคคลจะไดรั้บอิทธิพลจาก
ครอบครัว ซึ� งครอบครัวจะมีผลต่อพฤติกรรมบุคคลไดสู้งกวา่สถาบนัอื�นๆ เนื�องจากบุคคลจะใช้
ชีวิตในวยัเด็ก ซึ� งเป็นวยัซึมซบัและเรียนรู้ลกัษณะอนัจะก่อให้เป็นนิสัยประจาํ (Habits) ของบุคคล
ไปตลอดชีวติ เป็นตน้ 

3. สังคม (Social)  กลุ่มสังคมรอบๆ ตวัของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของบุคคล
ใหเ้ป็นในทิศทางเดียวกนั เพื�อการยอมรับเขา้เป็นส่วนหนึ�งของสังคม หรือที�เรียกวา่ กระบวนการขดั
เกลาทางสังคม (Socialization) ประกอบดว้ยรูปแบบการดาํรงชีวิต (Lifestyles) ค่านิยมของสังคม 
(Social Values)  และความเชื�อ  (Believes)  ทาํให้ตอ้งศึกษาถึงลกัษณะของสังคม เพื�อจะทราบถึง
ปัจจยัที�มีอิทธิพลของสังคมที�มีต่อการอยูร่่วมกนัของมนุษย ์โดยเฉพาะบรรทดัฐาน (Norms) ที�สังคม
กาํหนด 

 4. วฒันธรรม (Culture)  เป็นวิถีการดาํเนินชีวิตที�สังคมเชื�อถือวา่เป็นสิ�งดีงามและ
ยอมรับปฏิบติัมา เพื�อให้สังคมดาํเนินและมีพฒันาการไปไดด้ว้ยดี บุคคลในสังคมเดียวกนัจึงตอ้ง
ยึดถือและปฏิบติัตามวฒันธรรม เพื�อการอยูเ่ป็นส่วนหนึ� งของสังคม โดยวฒันธรรมเป็นกลุ่มของ
ค่านิยมพื�นฐาน (Basic values)  การรับรู้ (Perception)  ความตอ้งการ (Wants) และพฤติกรรม 
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(Behaviors) จึงเป็นรูปแบบหรือวิถีทางในการดาํเนินชีวิต (Lifestyles) ที�คนส่วนใหญ่ในสังคม
ยอมรับ ประกอบดว้ย คา่นิยมการแสดงออก คา่นิยมในการใชว้ตัถุหรือสิ�งของ  หรือแมก้ระทั�งวิธีคิด
กเ็ป็นวฒันธรรมดว้ย 

 5. การติดต่อธุรกิจ (Business Contact)  หมายถึง โอกาสที�ผูบ้ริโภคจะไดพ้บเห็นสินคา้
หรือบริการนั�นๆ สินคา้ตวัใดที�ผูบ้ริโภคไดรู้้จกัและพบเห็นบ่อยๆ ก็จะมีความคุน้เคย ซึ� งจะทาํให้
ผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจและมีความยินดีที�จะใชสิ้นคา้นั�น ดงันั�นธุรกิจจึงควรเนน้ในเรื�องของการ
ทาํให้เกิดการพบเห็นในตราสินคา้ (Brand Contact)  นาํสินคา้เขา้ไปให้ผูบ้ริโภคไดพ้บเห็น ไดรู้้จกั 
สัมผสั ไดย้ิน ไดฟั้งดว้ยความถี�สูง การสร้างให้บุคคลเกิดการเปิดรับ (Exposure) มากเท่าใด ก็ยิ�งทาํ
ใหไ้ดป้ระโยชน์มากขึ�นเทา่นั�น ตามหลกัจิตวทิยาที�มีอยูว่า่ความคุน้เคยนั�นก่อใหเ้กิดความรัก 

 6. สภาพแวดลอ้ม (Environment)  การเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั�วไป เช่น 
ความปรวนแปรของสภาพอากาศ การขาดแคลนนํ� าหรือเชื�อเพลิง ผลกระทบของปรากฏการณ์ EI 
Ninyo และ La Nina เป็นตน้ ส่งผลใหก้ารตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภคเปลี�ยนแปลงดว้ยเช่นกนั  

จะเห็นว่าปัจจัยแวดล้อมภายนอกจะมีความสําคัญและอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัสําคญั เพียงแต่องคป์ระกอบแต่ละตวัจะมีความรุนแรง และผลกระทบในมิติที�
แตกต่างกนั ดงันั�นจึงควรที�จะตอ้งตื�นตวัและตระหนกัถึงความสําคญัโดยติดตามตรวจสอบและ
วเิคราะห์ผลกระทบที�มีต่อสินคา้และบริการของอยา่งต่อเนื�อง (เสรี วงษม์ณฑา 2548 :32-46)   

กลยุทธ์การตลาดเพื�อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค ในยุคหน้ายงัมีอีกมาก
ดงันั�น นกัการตลาดจะตอ้งทาํหนา้ที�แสวงหาเครื�องมือทางการตลาดใหม่ ๆ เพื�อนาํมาใชท้ดแทนกล
ยุทธ์เดิมๆ ที�ใช้กนัอยูใ่นวนันี�  เมื�อโลกเปลี�ยนไป กลยุทธ์ที�คิดไวอ้าจใช้ไม่ไดส้ําหรับพรุ่งนี�   ดงันั�น
การที�ธุรกิจจะประสบความสาํเร็จ ผูบ้ริโภคถือวา่เป็นองคป์ระกอบสาํคญัอนัดบัตน้ ที�ผูป้ระกอบการ
ตอ้งนาํมาพิจารณาตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคที�กล่าวมาขา้งตน้  ในการกาํหนดตวัสินคา้ในรูปแบบที�
ตรงกบัความต้องการของกลุ่มใหญ่ของลูกค้าที� เป็นทางเลือก ในแผนกลยุทธ์ที�เกี�ยวกับลูกค้า
เป้าหมายที�วางไว้  กลุ่มผู ้บริโภคในส่วนของการประกอบการตุ๊กตาผ้ามีความหลากหลาย 
ปัจจยัพื�นฐานเบื�องตน้ที�น่าจะเป็นตวักาํหนดความตอ้งการของผูบ้ริโภค การติดต่อธุรกิจ ผูบ้ริโภคมี
โอกาสพบเห็นสินคา้ สินคา้ตวัใดที�ผูบ้ริโภคไดรู้้จกัและพบเห็นบ่อยๆ ก็จะมีความคุน้เคย ซึ� งทาํให้
ผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจและมีความยนิดีที�จะใชสิ้นคา้นั�น 
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6. งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

จิตรา เหลอืงอ่อน (2543) ทาํการศึกษาวจิยัเรื�อง การสนบัสนุนดา้นการเงินแก่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มพบวา่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยเฉพาะ
ประเภทธุรกิจการค้า ที�เริ� มต้นการทาํธุรกิจในลักษณะการเป็นแบบเถ้าแก่มาก่อนทาํให้การ
ดาํเนินงานและการจดัการดา้นต่างๆ ขาดมาตรฐาน การดาํเนินงานทาํอยา่งไม่มีแบบแผนที�ชดัเจน 
ไมมี่การควบคุมอยา่งมีระบบส่งผลให้ไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน และระบบการบญัชี
จึงขาดขอ้มูลงบการเงินที�น่าเชื�อถือจึงทาํให้เกิดปัญหาในการขอรับการสนบัสนุนดา้นการเงินจาก
ทางภาครัฐ นอกจากนี� ยงัพบอีกวา่การขาดสภาพคล่องทางการเงินถือเป็นอุปสรรคอยา่งมากต่อการ
พฒันาการเจริญเติบโตของธุรกิจ เนื�องจากทุนนบัเป็นปัจจยัในการดาํเนินงานและพฒันาทั�งทางดา้น
การบริหารการจดัการ การตลาด หรือเทคโนโลยกีารผลิตเป็นตน้ 

สุนทร  อุจจ์ศรี (2544) การศึกษาเรื�อง ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจขนาดยอ่มใน
การจดัจาํหน่ายเมล็ดพนัธ์ขา้วโพด : กลยุทธ์ในการดาํเนินงาน และภูมิความรู้ความชาํนาญของ
ผูป้ระกอบการ มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาเปรียบเทียบ ลกัษณะของภูมิความรู้ ความชาํนาญและกล
ยทุธ์การดาํเนินการของผูป้ระกอบการ ที�มีผลต่อระดบัความสําเร็จของการประกอบการธุรกิจขนาด
ยอ่มในการจดัจาํหน่ายเมล็ดพนัธ์ขา้วโพด กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป้ระกอบการร้านคา้ตวัแทนจาํหน่าย
เมล็ดพนัธ์ขา้วโพด ที�ประสบความสาํเร็จมาก จาํนวน 9 ราย ประสบความสําเร็จนอ้ยจาํนวน 19 ราย 
และไม่ประสบความสําเร็จ จาํนวน 9 ราย รวมทั�งสิ�น 37 ราย เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาคือ แบบ
สัมภาษณ์เชิงโครงสร้างเป็นรายบุคคลและแบบประเมินค่าดว้ยตวัผูป้ระกอบการ ในเรื�องกลยุทธ์ใน
การดาํเนินธุรกิจ ภูมิความรู้ความชาํนาญและความสําเร็จ ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการที�มีภูมิ
ความรู้ ความชาํนาญจากงานเดิมและใชก้ลยุทธ์การดาํเนินงานแบบการวางแผนเฉพาะส่วนสําคญั 
จะมีระดบัความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจสูงกวา่กลุ่มอื�นๆ 

เจริญชัย  ฉิมเนียม (2547) ศึกษาเรื�อง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มกบัการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศไทย  ความวา่ วิกฤตการณ์เศรษฐกิจที�เกิดขึ�นกบัประเทศไทยในช่วงที�ผา่นมา
ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดต่างๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดใหญ่ที�
ประสบปัญหาอยา่งรุนแรง และส่งผลกระทบต่อวงกวา้งทั�งทางเศรษฐกิจและสังคม จากจุดนี�ทาํให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไดรั้บความสนใจมากขึ�น เพราะถึงแมว้า่จะไดรั้บผลกระทบไม่
นอ้ย แต่ดว้ยจาํนวนที�มีมากมายและหลากหลายประเภท อกัทั�งมีความคล่องตวัทาํใหธุ้รกิจคงอยูร่อด
มาไดไ้มน่อ้ย  หากธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไดรั้บการแกไ้ข โดยที�รัฐบาลมุ่งเนน้ส่งเสริมหรือ
แกไ้ขปัญหาใหผ้อ่นคลาย จนสามารถเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัแลว้ วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มจะเป็นกลไกหลกัสําคญัในการฟื� นฟูและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มั�นคง
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และย ั�งยืนได้ในอนาคต การศึกษาพบว่า ภาครัฐบาลได้ให้การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มโดยบรรจุนโยบายไวใ้นส่วนหนึ� งของแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น
ครั� งแรกในแผนฯ ฉบบัที� 4 (2520-2524) ซึ� งเป็นมาตรการหนึ�งในการพฒันาอุตสาหกรรมโดยที�ใน
แผนฯ ฉบบัที� 8 (2540-2544) ซึ� งภายหลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 นโยบายการส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไดมี้ความชดัเจนและเป็นรูปธรรมเป็นอยา่งมากและสืบเนื�องจาก
ผลการส่งเสริมและสนบัสนุนจากนโยบายของภาครัฐทาํให้วิสหกิจของประเทศไทยมีความเติบโต
อยา่งต่อเนื�องเมื�อเทียบกบัมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยที�วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มมีขนาดเกือบครึ� งหนึ� งของวิสาหกิจโดยรวม นอกจากนี�ประเทศไทยยงัเป็นประเทศที�มี
ศกัยภาพสูงในการพฒันาเศรษฐกิจโดยมีจุดแข็งในหลายดา้น  อยา่งไรก็ตาม วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยงัประสบปัญหาในการดาํเนินกิจการอยูม่ากเช่นกนั  โดยอาจเกิดจากนโยบายของรัฐ
ที�ยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของภาคเอกชนไดท้ั�งหมด และภาคเอกชนที�ยงัขาดความรู้ 
ความสามารถที�ทาํให้ธุรกิจเติบโตอยา่งย ั�งยืนในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนขาดเทคโนโลยีในการ
ผลิตหรือบริการ  ดงันั�น การพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจึงเป็นส่วนสําคญัอยา่งยิ�งที�
จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างบูรณาการทั� งต่อนโยบายของภาครัฐและการดําเนินธุรกิจของ
ภาคเอกชน เพื�อใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มนาํเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญอยา่ง
ย ั�งยนื 

ทรงชัย  บุญส่งรุ่งเรือง (2548)  ไดศึ้กษาเรื�อง “กลยุทธ์การสื�อสารการตลาดผลิตภณัฑ์
ดอกไมป้ระดิษฐ์  กรณีศึกษา โครงการหนึ�งตาํบลหนึ�งผลิตภณัฑ์ กลุ่มอาชีพสตรีดอกไมป้ระดิษฐ์”  
มีวตัถุประสงคก์ารศึกษาคือ 1) เพื�อศึกษากลยุทธ์การสื�อสารการตลาดผลิตภณัฑ์ดอกไมป้ระดิษฐ์
ของอาชีพสตรีดอกไมป้ระดิษฐ์  2) เพื�อศึกษาเครือข่ายการสื�อสารผลิตภณัฑ์ดอกไมป้ระดิษฐ์ของ
กลุ่มอาชีพสตรีดอกไมป้ระดิษฐ์ 3) เพื�อศึกษาปัจจยัที�ทาํให้การสื�อสารการตลาดผลิตภณัฑ์ดอกไม้
ประดิษฐ์ของกลุ่มอาชีพสตรีดอกไมป้ระดิษฐ์ประสบความสําเร็จ  จากการวิจยัพบวา่  กลยุทธ์การ
สื�อสารการตลาดผลิตภณัฑด์อกไมป้ระดิษฐข์องกลุ่มอาชีพสตรีดอกไมป้ระดิษฐ์ประกอบไปดว้ยกล
ยทุธ์ส่วนประสมการตลาดคือ กลยทุธ์การสื�อสารดา้นผลิตภณัฑ ์ กลยทุธ์การสื�อสารดา้นบริการ  กล
ยุทธ์การสื�อสารด้านราคา  กลยุทธ์การสื�อสารด้านช่องทางการจาํหน่าย  และกลยุทธ์การสื�อสาร
การตลาดคือ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยพนกังานขาย  การขายตรงโดยบุคคล และ
การตลาดโดยตรง 

กลยุทธ์การพัฒนาสินค้า SMEs และ OTOP ให้ยั�งยืน (2549)  ไดศึ้กษาถึง “สินคา้  
SMEs และ สินคา้ OTOP เป็นที�นิยมจากลูกคา้ทั�งในและต่างประเทศ  รัฐบาลถึงมีมาตรการส่งเสริม
และสนบัสนุนการผลิตและการส่งออกสินคา้ OTOP ปัจจุบนัสินคา้ SMEs และ สินคา้ OTOP  ยงั
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ตอ้งการการพฒันาเพื�อให้สินคา้มีคุณภาพ  อีกทั�งตอ้งปรับปรุงสินคา้ให้มีความแปลกใหม่  ซึ� งจะมี
การเพิ�มทางเลือกสินคา้ใหก้บัลูกคา้มากขึ�น  และเป็นที�ถูกใจของผูบ้ริโภคทั�งในและต่างประเทศ  ซึ� ง
เป็นการเพิ�มมูลค่าของสินคา้ที�ย ั�งยืน  โดยจะกล่าวถึงกลยุทธ์ในการพฒันาสินคา้ SMEs และ สินคา้ 
OTOPให้ย ั�งยืน 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) การพฒันาคน  2)  การมุ่งกาํจดัจุดอ่อน หรือมุ่งพฒันาจุดแข็ง   
3) การจดัการห่วงโซ่อุปทานและลอจิสติกส์  4)  การเพิ�มมูลค่าสินคา้ดว้ยบรรจุภณัฑ์  และ 5) การ
สร้างพนัธมิตร” 

ธีรชัย  สิงคเสลิต (2551) ศึกษาเรื�อง “การศึกษาและพฒันากลยุทธ์และแผนปฎิบติัการ
เพื�อสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั” มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาปัญหาและสาเหตุและผลกระทบของ
ปัญหาที�มีต่อตน้ทุนของกิจการ  ตลอดจนการนาํเสนอแนวทางการแกไ้ขให้แก่บริษทัรวมถึงการ
กาํหนดกลยุทธ์เพื�อการเพิ�มความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  จากการศึกษาโดยการใชแ้นวคิดห่วงโซ่
แห่งคุณค่ามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์หาสาเหตุต่างๆ ทีละปัจจยัในกระบวนการของการทาํงาน
ทั�งหมดของบริษทั  ผูศึ้กษาพบว่า ปัจจยัที�ทาํให้ตน้ทุนเพิ�มขึ�นได้แก่การขาดการวางแผนงานและ
ประสิทธิภาพของการบริหารงานและเป็นจุดอ่อนของบริษทัต่อการแข่งขนั  การตลาดและการขาย 
การจดัเก็บสินคา้  การผลิต การส่งมอบสินคา้  การบริหารจดัการดา้นการเงิน  ผูศึ้กษาไดเ้สนอแนว
ทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานดว้ยการนาํแนวคิดการบริหารจดัการและการจดัการ
ดา้นคุณภาพมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการทาํงานในระยะสั�น  การให้พนกังานมีส่วนร่วมใน
การรับรู้ถึงปัญหาที�เกิดขึ�น และนาํเสนอการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง ในระยะยาวไดน้าํเสนอแนวกล
ยทุธ์ในการดาํเนินงานของบริษทัเพื�อใหมี้ความสามารถในการแข่งขนั 

นราเขต  ยิEมสุข (2552)  ศึกษาเรื�อง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการกบัความสําเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม : กรณีศึกษาธุรกิจไมด้อกไม้
ประดับ ในอํา เภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีว ัตถุประสงค์เพื�อศึกษาคุณลักษณะของ
ผูป้ระกอบการที�ส่งผลต่อความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ รวมทั�งการสร้างสมการทาํนายคุณลกัษณะ
ของผูป้ระกอบการที�ส่งผลต่อความสําเร็จของผูป้ระกอบการ  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็น
ผูป้ระกอบการธุรกิจไมด้อกไมป้ระดบัในอาํเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก จาํนวนทั�งสิ�น 147 คน 
ใช้วิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยการเลือกตวัอย่างเป็นผูป้ระกอบการที�ก่อตั�งและ
ดาํเนินกิจการมาไม่ตํ�ากวา่ 5 ปี และมีลูกจา้งไม่ตํ�ากวา่ 2 คน ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ ผูป้ระกอบการมี
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการในดา้นความตอ้งการความสําเร็จ ความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ 
และความกลา้เสี�ยงอยูใ่นระดบัสูง สําหรับความเชื�อ อาํนาจในตน ความสามารถในการรับรู้โอกาส
ทางธุรกิจและความคิดในเชิงนวัตกรรมอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี� ความสําเร็จของ
ผูป้ระกอบการอยูใ่นระดบัสูง 
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ผูว้ิจยัไดท้าํการประยุกต์แนวความคิด
ทรรศนะต่างๆ ของนกัวชิาการที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจขนาดยอ่ม อนัจะเป็นการส่งผลต่อการศึกษาวิจยั
เรื� องรูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการตุ๊กตาผา้ในตาํบลบ้านสิงห์  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดั
ราชบุรี ซึ� งประกอบไปด้วยรูปแบบของธุรกิจการประกอบการตุ๊กตาผ้า กลยุทธ์ที�ใช้ในการ
ประกอบการในดา้นการตลาด การจดัการ การเงิน และการผลิต  รวมทั�งศึกษาถึงคุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการที�ประสบความสาํเร็จในเขตตาํบลบา้นสิงห์ อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 
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บทที� 3 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

การศึกษาวจิยัเรื�อง รูปแบบและกลยทุธ์การประกอบการตุก๊ตาผา้ ตาํบลบา้นสิงห์  อาํเภอ
โพธาราม  จงัหวดัราชบุรี มีความมุ่งหมายที�จะศึกษาการประกอบอาชีพหัตถกรรมพื0นบา้นคือ การ
ทาํตุ๊กตาผา้ โดยศึกษาถึงรูปแบบและกลยุทธ์ในการประกอบการ ในด้านของการบริหารจดัการ  
การตลาด การเงิน การผลิต รวมทั0งศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคและแนวการแกไ้ขปัญหา แนว
ทางการสร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน ดงันั0น การศึกษาครั0 งนี0 จึงเลือกรูปแบบและวธีิการวิจยัโดยใช ้
การวจิยัเชิงคุณภาพ(qualitative research) โดยวธีิการการดาํเนินการวจิยั ดงันี0  
 

1. พื�นที�ศึกษา 
พื0นที�ในการศึกษาวจิยัครั0 งนี0  คือ สถานประกอบการตุก๊ตาผา้ ในเขตตาํบลบา้นสิงห์ 

อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 
 

2. ขั�นตอนการวจัิย 
2.1 คน้ควา้ทางเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัหัวข้อของการคน้ควา้อิสระเพื�อประกอบเป็น

ขอ้มูลนาํเสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
2.2 นาํเสนอหวัขอ้การคน้ควา้อิสระ  
2.3 ศึกษาประวติัความเป็นมาของหัวขอ้วิจยั กาํหนดวตัถุประสงค์ ขอบเขตการวิจยั 

และประโยชน์ที�ไดรั้บจากการวจิยั 
2.4 จดัทาํแนวคาํถามวจิยั ในการสัมภาษณ์บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยั 
2.5 จดัเตรียมเครื�องมือและการตรวจสอบจากผูเ้ชี�ยวชาญที�ใชท้าํการวจิยั 
2.6 สัมภาษณ์ผูเ้กี�ยวขอ้ง 
2.7 รวบรวมขอ้มูล ถอดเทปคาํสัมภาษณ์ 
2.8 วเิคราะห์ขอ้มูล  
2.9 สรุปผลวจิยั 
2.10 จดัทาํรูปเล่มของการคน้ควา้อิสระ 
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3. วธีิการวจัิย  

การวิจยันี0 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ  เป็นการเก็บขอ้มูลภาคสนาม  และเก็บขอ้มูลจาก
เอกสารเป็นส่วนประกอบ เพื�อให้ขอ้มูลมีความน่าเชื�อถือและครอบคลุมประเด็นที�ตอ้งการศึกษา      
รูปแบบการเก็บขอ้มูลภาคสนาม  ผูศึ้กษาใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูที้�เกี�ยวขอ้ง ในระหวา่งการ
เก็บขอ้มูลผูศึ้กษาขอไดอ้นุญาตในการใช้เครื�องบนัทึกเทป  เพื�อให้ไดข้อ้มูลที�ครบถว้น ผูศึ้กษาจบั
ประเด็นในการตอบสนทนาเพื�อนาํมาจดบนัทึกคาํสัมภาษณ์ เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ครบถว้นหลงัจากการ
เก็บขอ้มูลแลว้ผูศึ้กษานาํขอ้มูลที�ไดม้าทาํการเรียบเรียงและจดัหมวดหมู่ของคาํสัมภาษณ์ที�ลกัษณะ
เดียว   กรอบแนวคาํถามในการสัมภาษณ์ครั0 งนี0  เป็นคาํถามที�เกี�ยวกบัขอ้มูลพื0นฐานทั�วไปของผูใ้ห้
สัมภาษณ์อันประกอบด้วย ชื�อ นามสกุล(ถ้าผู ้ถูกสัมภาษณ์ไม่ขัดข้อง) พร้อมทั0 งป้อนคาํถาม
ปลายเปิดเกี�ยวกบัรูปแบบและกลยุทธ์การบริหาร การจดัการ ความสําเร็จและปัญหาอุปสรรค  การ
ปฎิบติังาน ประเภทสินคา้ กระบวนการวางแผนในการประกอบการ การสังเกตุผลที�เกิดขึ0น และการ
ประเมินผล  เพื�อนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์และนาํเสนอผลการดาํเนินการศึกษาต่อไป ความน่าเชื�อถือ
ของแนวคาํถามในการการสัมภาษณ์ ไดรั้บการตรวจสอบโดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ ์
คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากรและผูป้ระกอบการตุ๊กตาผา้ คุณพิเชียร  เชฏฐะซึ� งถือได้
วา่เป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการวจิยัครั0 งนี0  
 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
4.1 ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง             

ที�ส่งผลต่อกลยทุธ์การบริหารจดัการ การประกอบตุก๊ตา 
4.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นการศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบักระบวนการในการบริหาร

จัดการ การประกอบการตุ๊กตาผ้า เป็นกิจกรรมในการมีส่วนร่วมของผู ้ให้ข้อมูล เพื�อค้นหา
ขอ้เทจ็จริงที�เกิดขึ0นอยา่งเป็นระบบ 

4.3 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นการเขา้ไปอยู ่และปฏิบติั
ตนเป็นส่วนหนึ�งของสถานที�ศึกษาทาํวิจยั ซึ� งเป็นการสังเกตดว้ยตวัผูว้ิจยัเอง โดยผูว้ิจยัเลือกการมี
ส่วนร่วมในฐานะเป็นผูส้ังเกต เขา้ร่วมในกิจกรรม การเลือกชมสินคา้ภายในร้านตุ๊กตา เลือกซื0อ
ตุก๊ตาดว้ยตวัผูว้จิยัเองเพื�อใหมี้ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 
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5. แหล่งข้อมูลวจัิย  
ประชากรที�ศึกษา หรือกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย 
5.1 กลุ่มผูป้ระกอบการตุก๊ตาผา้ 

5.1.1 เจ้าของสถานประกอบการตุ๊กตาผา้ คือผูที้�เป็นเจ้าของร้าน ในส่วนของ
โรงงานผลิต และหนา้ร้านขายตุก๊ตา 

5.1.2 กลุ่มผูผ้ลิตรายยอ่ย หรือผูรั้บจา้งทาํของ และพนกังานภายในร้าน 
5.2 กลุ่มผูซื้0อสินคา้  กลุ่มผูค้า้ปลีกและกลุ่มผูค้า้ส่ง 

 

6. ระยะเวลาทใีช้ในการทาํวจัิย 
ระยะเวลาในการศึกษาครั0 งนี0   ตั0งแต่เดือนกุมภาพนัธ์  2553  ถึงเดือนพฤษภาคม  2553  

รวมระยะเวลาที�ทาํการวจิยัประมาณ 4 เดือน 
 

7. แผนภูมิรายละเอยีด ระยะเวลาทาํการวจัิย  
 

ตารางที� 1 แสดงระยะเวลาทาํการวจิยั 
 

ช่วงเวลาที�ใช้ กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

ลกัษณะงาน 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. การร่างเคา้โครงการวิจยั                 
2. พบอาจารยเ์พื�อขอคาํแนะนาํ                 
3. ขออนุมติัโครงการวจิยั                 
4. คน้หาขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล                 
5. จดัทาํรูปเล่ม (3 บท)                 
6. สร้างแนวคาํถาม                 
7. ลงพื0นที�เกบ็รวบรวมขอ้มูล                 
8. ประมวลวเิคราะห์ผลขอ้มูล                 
9. เขียนรายงานการวจิยั                 
10. รายงานผลการวจิยั                 
11. ผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์                 
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บทที� 4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ เพื�อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยั   เรื�อง  “รูปแบบและกลยทุธ์การประกอบการตุ๊กตาผา้ ตาํบลบา้นสิงห์  อาํเภอโพธาราม 
จังหวดัราชบุรี”  ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู ้ท ําวิจัย                   
ถึงกระบวนการการทํางานของการประกอบการตุ๊กตาผ้า ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอโพธาราม                 
จงัหวดัราชบุรี 

จากนั6นนาํมาวิเคราะห์รูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการตุ๊กตาผา้ รวมถึงคุณลกัษณะ
ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มที�ประสบความสําเร็จ  ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบการ
ธุรกิจรวมถึงวธีิการแกปั้ญหาสาํหรับการประกอบการ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัในบทนี6  จึงแบง่ออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 
ตอนที�  1  ประวติัความเป็นมาของเจา้ของกิจการตุก๊ตาผา้บา้นสิงห์ 
ตอนที�  2  วเิคราะห์รูปแบบการประกอบการตุก๊ตาผา้ 
ตอนที�  3  วเิคราะห์กลยทุธ์การประกอบการตุก๊ตาผา้ 
ตอนที�  4  วเิคราะห์ปัญหา  อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข จากการประกอบการตุก๊ตาผา้ 
รายละเอียดการวจิยัแต่ละส่วนสามารถอธิบายไดด้งันี6  

 

ตอนที�  1  ประวตัิความเป็นมาของเจ้าของกจิการตุ๊กตาผ้าบ้านสิงห์ 

ประวติัผูบ้ริหารศูนยห์ตัถกรรมพิเชียรแกว้ คือ คุณพิเชียร  เชฏฐะ ซึ� งเป็นเจา้ของสถาน
ประกอบการ   คุณพิเชียร  เกิดวนัที�   26  กุมภาพนัธ์ 2492  สมรสกบัคุณแกว้  เชฎฐะ เมื�อพ.ศ.  2514    
มีบุตร 2 คน คือ คุณเพช็รัตน์  เชฏฐะ และ คุณสาริษฐา  เชฏฐะ 

วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบตัรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) จากโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี
จงัหวดัเพชรบุรี เมื�อพ.ศ. 2509   ประโยคครูพิเศษมธัยม (พ.ม.) เมื�อพ.ศ. 2516ศึกษาศาสตร์บณัฑิต
(ศษ.บ.)จากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเมื�อ พ.ศ. 2528 

อดีตขา้ราชการครู โรงเรียนบา้นหนองกวาง (ก.ร.ป.กลาง-อุปถมัภ์) หมวดการศึกษา
อาํเภอโพธาราม ส่วนการศึกษาจังหวดัราชบุรี พ.ศ. 2512 อดีตข้าราชการครูโรงเรียนชุมชน                 
วดักาํแพงใต ้สังกดัเดิมเปลี�ยนมาเป็น สํานกังานการประถมศึกษาอาํเภอโพธาราม สํานักงานการ
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ประถมศึกษาราชบุรี สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อดีตผูช่้วยผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนชุมชนวดักาํแพงใต ้ จนกระทั�งเกษียณอายุราชการก่อนกาํหนด พ.ศ. 2543  ปัจจุบนัดาํรง
ตาํแหน่งขา้ราชการบาํนาญและเจา้ของศูนยห์ตัถกรรมทอ้งถิ�นพิเชียรแกว้ 

ตาํแหน่งทางสังคม เป็นที�ปรึกษากิตติมศกัดิK   ประจาํคณะกรรมาธิการการศึกษาศาสนา 
และวฒันธรรม วฒิุสภา  ประธานกรรมการวดักาํแพงใต ้ พ.ศ. 2543  ประธานกรรมการ สถานศึกษา
ขั6นพื6นฐานโรงเรียนชุมชนวดักาํแพงใต ้พ.ศ. 25454  รองประธานกรรมการที�ปรึกษาวิทยาลยัเทคนิค
โพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2545  กรรมการที�ปรึกษา  โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี 
อาํเภอโพธาราม ปี พ.ศ. 2542  ประธานนกัเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี รุ่นที� 12 ประจาํจงัหวดัราชบุรี 
พ.ศ. 2544 ประธารครูบาํเหน็ด บาํนาญ อาํเภอโพธาราม พ.ศ. 2546 นายกสมาคมผูป้กครอง
วทิยาลยัเทคนิคโพธาราม พ.ศ. 2546 ประธานที�ปรึกษากลุ่มหตัถกรรมตุก๊ตาจงัหวดัราชบุรี 

สิ�งที�ยึดมั�นสูงสุดของคุณพิเชียร คือ ชาติ  ศาสนา และพระมหากษตัริยโ์ดยเฉพาะฝักใฝ่
และปฏิบตั ตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา อย่างเคร่งครัด ปฏิบติัมานานกว่า 30 ปี มีกรอบ
แนวคิด ว่าคนเรา ดีและรวยเพียงคนเดียวไม่ได้ เพราะมนุษยเ์ป็นสัตว์สังคมตอ้งใช้ชีวิตร่วมกนั       
ในสังคม ดังนั6นต้องทาํให้สิ� งแวดล้อมของตวัเราเจริญขึ6น รํ� ารวยขึ6นหรืออย่างน้อยก็ช่วยให้คน            
ในชุมชนช่วยเหลือตวัเองได ้สังคมและประเทศชาติจึงอยูร่อดตลอดไปไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

แนวทางปฎิบติัของคุณพิเชียรคือเผยแพร่งานอาชีพที�ตนเองถนัด   ให้กบัผูที้�สนใจ
สนบัสนุนทั6งด้านสติปัญญา และทุนทรัพยใ์นการสร้างบุคลากร  ที�มีคุณภาพออกสู่สังคมร่วมกบั
หน่วยงาน องค์กร  ทั6งทางภาครัฐและเอกชนในการร่วมมือสร้างสรรค์สังคมทุกด้าน ทุกวิถีทาง       
ที�สามารถกระทาํได ้ทั6งนี6  เพื�อบรรลุเป้าหมาย อนัพึงปรารถนาของสังคมโดยรวมต่อไป 

ที�ตั6ง  ศูนยห์ัตถกรรมทอ้งถิ�น “พิเชียร-แกว้”  เลขที� 65/2 หมู่ที� 9 ตาํบลบา้นสิงห์         
อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 70120 โทรศพัท ์(032)356058,(089)7418798 โทรสาร (032)232533 

เส้นทางการเดินทางสู่แหล่งผลิตตุก๊ตาชุมชนดั6งเดิมบา้นสิงห์ อาํเภอโพธาราม      จงัหวดั
ราชบุรี   ใชเ้ส้นทางไปตามถนนเพชรเกษมช่วงผา่นอาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี   มีร้านตุ๊กตาผา้
นานาชนิดหลากหลายรูปแบบ ตั6งเรียงรายอยูริ่มถนนเพชรเกษม เริ�มมีร้านขายตุ๊กตาก่อนถึงทางแยก
เขา้ อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี ร้านแรกที�อยู่ริมถนนดา้นขาออกจากกรุงเทพมหานคร   ชื�อร้าน
“รุ่งโรจน์ตุ๊กตา” มีคุณไพโรจน์  แกว้กิตติวฒัน์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  เป็นทั6งเจา้ของกิจการ 
และผูบ้ริหารควบคู่กนั ลกัษณะของธุรกิจในรูปแบบของธุรกิจขนาดยอ่ม  และมีร้านคา้ต่อเนื�องไป
เป็นระยะๆ จนเกือบสิ6นสุดอาํเภอโพธาราม เล็กใหญ่ มากกวา่ 10 ร้าน   ความน่าสนใจของการทาํ
วิจยันี6  ผูว้ิจยัไดพ้บกบัผูที้�ถือไดว้า่เป็นตน้แบบรายแรกของการผลิตตุ๊กตาในเขตบา้นสิงห์ คือศูนย์
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หตัถกรรมทอ้งถิ�นพิเชียรแกว้ มีอาจารยพ์ิเชียร เชษฐะ เป็นทั6งเจา้ของกิจการ และผูบ้ริหารควบคู่ไป
ดว้ยเช่นเดียวกนั 

เส้นทางการเดินทาง ศูนยห์ตัถกรรมทอ้งถิ�นตั6งอยูริ่มถนนเพชรเกษมหลกักิโลเมตรที� 85
แลว้เลี6 ยวซ้ายเขา้ถนนวดักาํแพงใต ้สถานประกอบการอยูติ่ดกบัโรงเรียนวดักาํแพงใตเ้ส้นทางการ
คมนาคมใชก้ารสัญจรทางรถยนตเ์ขา้ถึงได ้

 
ภาพที�  1  แผนที�เส้นทางเดินทางถนนเพชรเกษม 
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จุดเริ�มต้นการทาํตุ๊กตา 

การเริ�มทาํตุก๊ตาผา้อาศยัแนวความคิดจากสิ�งที�อยูร่อบตวั และจากความรู้เดิมในเรื�องของ
การตดัเยบ็ผา้ จากรูปแบบที�มีอยูดู่จากสุนขัพนัธ์เทอเลีย เป็นแนวคิดเริ�มแรก ตุ๊กตาบา้นสิงห์ตวัแรก
จึงกาํเนิดขึ6นเป็นรูปตุก๊ตาสุนขั 

 
มองเห็นผา้ปูหนา้รถกเ็ปิดความคิดวา่ถา้เราเอาผา้ปูหนา้รถที�มีลกัษณะเหมือนขนสัตวนี์6  

ไปทําสุนัขขาย คงขายดี จึงเที�ยวหาซื6 อผา้ตามร้านประดับยนต์  ตอนนั6นมีราคาแพงมาก  
อุปกรณ์และวสัดุต่างๆ ก็หายาก เพราะยงัไม่มีใครทาํตอ้งตระเวนหาในกรุงเทพฯ ดว้ยความ
ยากลาํบาก คุณแกว้เป็นผูอ้อกแบบเอง(พิเชียร  เชฏฐะ  2553) 

 
การทาํเริ�มจากการทาํเพียงสองคนกบัคุณแกว้  ผมเป็นคนวาดและตดั  คุณแกว้เป็นคน

เยบ็และผมเป็นคนยดั  คุณแกว้เป็นคนแต่ง(พิเชียร  เชฏฐะ  2553) 
 
ตัวแรกที�ทําออกมาดูไม่จืดเลย  ขนของมันชี6 ไปคนละทิศละทางหางหูดูไม่เป็น

ธรรมชาติ จึงช่วยกนัแกไ้ขแบบใหม่  ใหข้นชี6 เป็นธรรมชาติ  ปรากฏว่าขายดีมาก  ทาํออกไม่
ทนัขาย  พอ่คา้แม่คา้มารับถึงบา้น  เขา้คิวรอกนัยาวเหยียด(แกว้  เชฏฐะ  2553) 

 

ตอนที�  2  รูปแบบการประกอบการตุ๊กตาผ้า 

ศูนยห์ตัถกรรมทอ้งถิ�นพิเชียร-แกว้ จดัเป็นธุรกิจขนาดยอ่ม ที�อยูใ่นภาคการคา้และภาค
การผลิต โครงสร้างขององค์กรแบบง่ายๆ สายการบงัคบับญัชานอ้ย  ช่องทางการติดต่อสื�อสารใน
แนวระดบั อาํนาจการตดัสินใจอยูที่�ผูป้ระกอบ ระบบการควบคุมแบบไม่เป็นทางการ ลกัษณะการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ใช้ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ของของตวัผูป้ระกอบการและบุคคลในครอบครัว
เป็นหลกั 

 
 รูปแบบการบริหารจดัการของทางร้าน ผมเป็นคนควบคุมในทุกเรื�องดว้ยตวัผมเอง  ไม่

ว่าเป็นเรื�องกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพของสินคา้ ผมและภรรยาดูแลเองทุกเรื�อง
(พิเชียร  เชฏฐะ  2553) 

 
เพื�อแสดงใหเ้ห็นถึงระบบกระบวนการผลิต จนถึงการส่งมอบสินคา้ให้แก่ลูกคา้จากการ

ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในกิจการโดยขอ้มูลที�เกบ็รวบรวมไดจ้ากเจา้ของกิจการตุก๊ตาผา้มีดงันี6  
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วสัดุและอุปกรณ์ที�ใชใ้นการผลิตตุ๊กตาผา้ ผา้ขนสัตว ์ เดิมนาํมาจากประเทศใตห้วนั ซึ� ง

ไมเ่พียงพอต่อความตอ้งการของตลาด  ต่อมาศูนยห์ตัถกรรมทอ้งถิ�นพิเชียรแกว้ จึงตั6งโรงงานผลิตผา้

ขนขึ6น โดยมีจาํนวนเครื�องจกัรทอไมม่ากนกั  เมื�อประมาณปี 2528  ตุก๊ตาผา้ในเขตบา้นสิงห์ มีผูผ้ลิต

แพร่หลายมากขึ6นและขยายวงกวา้งออกไปทั�วอาํเภอโพธาราม  จาํนวนผา้ขนสัตวจึ์งไม่เพียงพอแก่

ความต้องการ จาํนวนโรงงานผลิตผา้ขนสัตว์จึงขยายมากขึ6นตามไปด้วย ปัจจุบันโรงงานนี6 มี

เครื�องจกัรทอผา้ถึง 200 เครื�อง  ซึ� งไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ  ผูล้งทุนภาคเอกชนอื�นๆ มองเห็น

ความตอ้งการของตลาด  จึงจดัตั6งโรงงานผลิตผา้ขนสัตวขึ์6นอีก   ปัจจุบนัโรงงานใหญ่ตั6งขึ6นอีกหลาย

โรงงาน  และยงัมีการสั�งผา้ขนสัตวเ์ขา้มาจากประเทศญี�ปุ่น  ประเทศเกาหลี และไตห้วนั  อีกจาํนวน

หนึ�งเพื�อป้อนโรงงานผลิตตุก๊ตาตามที�ลูกคา้ต่างประเทศไดส้ั�งและกาํหนด   

ผา้ที�ใชผ้ลิตกนัส่วนใหญ่แยกเป็น ผา้ชนิดขนแค  คือ ผา้ขนที�มีขนปุยสวยงามเหมือนของ

จริง  มีความนุ่ม มีราคาแพง เมื�อทาํเป็นตุ๊กตารูปสัตวแ์ลว้ดูเหมือนของจริงมาก  ผา้ชนิดขนธรรมดา  

คือ ผา้ขนสัตวที์�มีความปุยลดนอ้ยลงกวา่ชนิดขนแค และมีราคาถูกกวา่    แต่เป็นมนัเงา และมีสีสรร

สวยงาม  สีส่วนใหญ่เป็นสีสดๆ ผา้ชนิดขนไฮไพน์ คือ ผา้ขนที�มีความมนั    และสปริงตวัดีมาก  ซึ� ง

สามารถสังเกตเห็นไดจ้าก เมื�อเขยา่หรือสะบดัผา้ ขนของผา้ฟูขึ6นมาทนัที    ทาํให้ตุ๊กตาที�ผลิตดา้ยผา้

ชนิดนี6 มีความสวยงามมาก การเลือกชนิดผา้ควรดูความเหมาะสมของขนาดความยาวของขนและ

ชนิดของผา้ใหใ้กลเ้คียงกบัธรรมชาติมากที�สุด  ทาํใหตุ้ก๊ตาที�ผลิตออกมาสวยเหมือนของจริง  

วสัดุที�ใช้ใส่เข้าไปภายในตวัตุ๊กตา มีหลายประเภท  เช่น ใยสังเคราะห์ Polyester            

มีลกัษณะนิ�ม  สปริงตวัคลา้ยฟองนํ6า  มีสีขาว  นํ6 าหนกัเบา  ราคาสูง  คุณภาพความนุ่ม  การสปริงตวั  

กล็ดหลั�นกนัลงไป  ใยขดูขน  เป็นขนซึ�งไดม้าจากการทอผา้ขน  มีนํ6 าหนกัเบา ราคาปานกลาง   ใยสี  

เป็นใยที�ไดม้าจากการนาํเศษผา้ขนที�เหลือใช้ที�ไดจ้ากการตดัตุ๊กตา  มาเขา้เครื�องปั�นใยทาํให้ไดเ้ป็น

ใยสีออกมา  ใยชนิดนี6 มีนํ6าหนกัมาก และราคาถูก  ใยฝ้าย ไดม้าจากการปั�นเศษวสัดุที�เกิดจากการทอ

ผา้  นํ6 าหนกัมาก ราคาถูก  โฟมเม็ดบดละเอียดใชส้ําหรับยดัตุ๊กตาที�ตอ้งการ  รูปทรงถาวร  เช่น ลูก

ฟุตบอล  ฟองนํ6า ไดม้าจากการนาํเอาเศษฟองนํ6าที�เหลือใชม้าเขา้เครื�องปั�นใหเ้ป็นชิ6นเล็กๆ ก็สามารถ

นาํไปใชย้ดัตุก๊ตาได ้
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วสัดุตกแต่ง ที�ใชป้ระกอบตวัตุก๊ตามีหลายชนิด เช่น  

1. ตา  มีหลายชนิด เช่น  ตาแกว้  มีลกัษณะใสคลา้ยแกว้มีกา้นสําหรับเสียบกบัตุ๊กตา 

ปัจจุบนันิยมใช้พลาสติกแทน เพราะราคาถูก  หาง่ายและมีความปลอดภยัสูงกว่าตาแกว้ซึ� งมีลวด

เสียบ  ตากลิ6งมีลกัษณะสามารถกรอกกลิ6งไปมา  มีตาดาํอยูข่า้งใน มีให้เลือกหลายขนาด   ตากระดุม

มีลกัษณะเหมือนกระดุมสีดาํ  

2. จมูก  มีหลายชนิด เช่น  จมูกลิง  จมูกหมา จมูกหมี  จมูกสามเหลี�ยม  มีทั6งชนิดมีกา้น

และไมมี่กา้น  มีขนาดเล็กใหญ่ใหเ้ลือกตามตอ้งการ  

3. ไหมพรมสีต่างๆ ใชใ้นการถกัปาก  ถกัขา หรือใชท้าํเป็นผม 

4.  ริบบิ6นผา้ สีต่างๆ  มีหลายขนาดตั6งแต่   1/8 นิ6ว  
1/4 นิ6ว  

1/2  นิ6ว  1 นิ6ว   ไปจนถึง 3 นิ6ว 

5. สร้อย  กระดิ�ง  กระพรวน  เชือกร่มสีต่างๆ เอด็ใส  เอน็ดาํ  ใชส้าํหรับทาํหนวด  

6.  กล่องเสียงเขยา่ เพื�อทาํใหเ้กิดเสียงดงั  กล่องเสียงระบบวงจรอิเล็กทรอนิคส์  

7. ตวับีบทาํให้เกิดเสียงร้อง ใส่ที�หางหรือหูเวลาบีบ มีเสียงร้องปี\ ดๆ ลกัษณะเป็นถุงลม

พลาสติกแบนๆ มีรูใหล้มผา่นลิ6นเสียง  

8. ดอกไม ้ ดอกไมเ้ป็นช่อเล็กๆ ที�เรานาํมาเพื�อประกอบการตกแต่งประดบัตวัตุ๊กตา ทาํ

ใหตุ้ก๊ตามีความสวยงามมากยิ�งขึ6น  

การจดัซื6อ  แหล่งผลิตแหล่งใหญ่ของตุ๊กตาผา้อยูที่�ชุมชนบา้นสิงห์และชุมชนใกลเ้คียง

ทาํให้มีผูข้ายวตัถุดิบ นําสินค้ามาเสนอถึงแหล่งผลิตโดยตรง ผู ้ประกอบการเลือกใช้กลยุทธ์          

การจดัซื6อจากหลายแหล่งหรือการจดัซื6อแบบคู่ขนานเพื�อการจดัส่งที�ทนัเวลาและอาํนาจต่อรองของ

ผูซื้6อมีสูงขึ6น 

 

เรื� องการสั�งซื6อวตัถุดิบผมสั�งจากหลายที� วตัถุดิบบางชิ6นมีเจ้าประจาํมาส่ง ใช้

วิธีการ    โทรสั�ง บางครั6 งมีคนมาเสนอขายวตัถุดิบจากหลายที�มาก  ผมเลือกที�ที�ราคาถูก และ

คุณภาพดีอยู่ในเกณฑ์ที�รับได ้และสามารถส่งของให้เราไดต้ามเวลาที�เราตอ้งการ(ไพโรจน ์ 

แกว้กิตติวฒัน ์ 2553) 
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การออกแบบ การวางแผน ตลอดจนการปรับปรุงผลงานให้ดีขึ6 น นับเป็นหลักการ

บริหารจดัการขั6นพื6นฐานที�ทุกการประกอบการตอ้งมีอยูใ่นขั6นตอนการดาํเนินการ การผลิตตุ๊กตาผา้

กเ็ช่นเดียวกนั มีขั6นตอนต่างๆ ดงัต่อไปนี6  

การออกแบบ  เลือกแบบ และทาํแบบ โดยใชก้ระดาษแขง็ที�ใชแ้ลว้ก็สามารถนาํมา เขียน

ส่วนต่างๆ  ของตุก๊ตาใหค้รบชิ6นส่วนได ้

นาํแบบไปวาดลงบนพื6น หากเป็นผา้ขนยาว  ตอ้งเขียนลูกศรลงในแบบเพื�อกาํหนดขน

ใหไ้ปในทิศทางที�ตอ้งการใหเ้ป็นธรรมชาติ 

ตดัผา้ตามที�วาดไวด้ว้ยมีดโกนหรือกรรไกรหรือใชค้วามร้อนจากไฟฟ้าโดยเครื�องบล็อค

ร้อนหรือตดัดว้ยบล็อคมีด ซึ� งใชแ้รงอดัของเครื�องไฮโดรลิค 

นาํชิ6นส่วนต่างๆ ที�ตดัแลว้ไปเยบ็ประกอบเขา้ดว้ยกนั เป็นตวั ซึ� งเรียกวา่เปลือก 

ปลิ6นเปลือกตุ๊กตาที�เยบ็ได ้ แลว้ยดัดว้ยใยชนิดต่างๆ ตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบัชิ6นงาน  

ใหไ้ดรู้ปทรงที�สวยงาม  บางแบบอาจตอ้งใส่เสียง เช่น กล่องเสียง หรือตวับีบเพื�อใหเ้กิดเสียงดงั 

นาํตุ๊กตาที�ยดัแลว้ไปสอยปิดช่อง  ตุ๊กตาบางแบบตอ้งใช้เข็มร้อยดา้ยดึงหน้า ดึงขา ตบ

แต่งรูปทรงใหดู้น่ารัก 

ขั6นตอนสุดท้าย คือการตกแต่งหน้าตา เลือกตา เลือกจมูก และส่วนประกอบอื�นๆ       

เช่น ปลอกคอ ดอกไม ้โบว ์มาติด  ประกอบให้ดูสวยงามน่ารัก  ซึ� งในปัจจุบนั นอกจากมีกล่องเสียง 

หรือตวับีบ ใส่เขา้ไปในทอ้งหรือที�หู หาง เพื�อให้เกิดเสียงดงัอิ\ดๆ เวลาเขยา่  หรือเกิดเสียงเวลาบีบ  

แลว้ยงัมีระบบวงจรเสียงใชพ้ลงังานจากถ่ายไฟฉายกอ้นเล็ก 2 กอ้น  มีเสียงสุนขั ชา้ง เสือ แมว ไก่ 

แมม่ด เด็กหวัเราะและเสียงเพลง  โดยใส่ไวใ้นทอ้งของตุก๊ตา  ซึ� งเรียกวา่ กล่องเสียง เช่น กล่องเสียง

ช้าง หันด้านลาํโพงออกให้ติดกบัผนังของตวัสัตว์  แต่ที�ตวัตุ๊กตาที�ต้องการใส่กล่องเสียงชนิดนี6    

ต้องเปิดช่องท้องติดซิบไว ้เพื�อให้ลูกค้าเลือกว่าต้องการใส่กล่องเสียงเป็นเสียงสัตว์ชนิดใด        

ระบบวงจรที�ทาํให้เกิดเสียงนี6อาศยัความสั�นสะเทีอน วงจรจึงทาํงานเกิดเสียงดงั  และหยุดอตัโนมติั  

เมื�อดงัไดส้ัก 2-3 ครั6 ง เมื�อประกอบส่วนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแลว้ บรรจุลงถุงแลว้นาํส่งลูกคา้เพื�อ

จาํหน่ายต่อไป 

ขึ6นตอนการผลิตตุ๊กตาของผูรั้บจา้งผลิตรายยอ่ย เริ�มจากออกแบบตุ๊กตาหรือหาตน้แบบ

ตุ๊กตาที�ตอ้งการผลิต หลงัจากที�ไดแ้บบที�ตอ้งการก็ทาํรูปแบบ ซึ� งตุ๊กตา 1 ตวั อาจมีแบบ 25-40 ชิ6น          
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นาํแบบไปวางทาบบนผา้ วาดตามรอยจากนั6นก็ตดัตามรอยเส้น ซึ� งวิธีนี6 เป็นวิธีที�ง่าย แต่ทาํไดช้้า    

อีกวิธีทาํไดโ้ดยการนาํแบบที�ไดไ้ปวาดลงบนแผน่กระเบื6องกนัความร้อน จากนั6นตดัตามแบบ ใช้

เส้นลวดกนัความร้อนชนิดแบนติดตามขอบกระเบื6องกนัความร้อนที�ตดัตามแบบ ล็อกติดเขา้ดว้ยกนั

โดยใชล้วดกนัความร้อนเส้นเล็กเป็นตวัรัด เชื�อมต่อสายไฟที�ตอ้งไปเสียบเขา้กบัหมอ้แปลงไฟฟ้า

ปรับแรงดัน สุดท้ายต่อด้ามจับด้วยไม้ วิธีการใช้ก็แค่เสียบปลั\กไฟเข้ากบัหม้อแปลงปรับ

แรงดนัไฟฟ้า รอใหล้วดเกิดความร้อน จากนั6นปั\มลงบนผา้วิธีนี6 เป็นวิธีที�รวดเร็วในการตดัผา้ แต่ตอ้ง

ใชทุ้นสูง โดยหมอ้แปลงปรับแรงดนัไฟฟ้ามีราคาอยูที่�ประมาณ 12,000-13,000 บาท  เมื�อไดชิ้6นส่วน

ตุก๊ตาทุกชิ6นครบ เยบ็แต่ละชิ6นใหเ้รียบร้อย ขั6นตอนต่อไปกคื็อการยดัใย ก่อนยดัใย  ควรใชชิ้6นส่วนที�

แยกเยบ็มาเยบ็ประกอบกนัให้เรียบร้อย แลว้ทาํการยดัใย พร้อมตกแต่งภายนอก      ให้เรียบร้อยการ

ยดัใยใส่ในตวัตุ๊กตานั6นสามารถยดัดว้ยมือไดส้ําหรับผูที้�ยงัไม่มีเงินทุนในการซื6อเครื�องฉีดใย ส่วน

เครื�องฉีดใยนั6นมีราคาอยูที่�ประมาณ 300,000 บาท คุณภาพตุ๊กตาที�ยดัใยดว้ยเครื�องดีกวา่การใชมื้อ

จากนั6นกท็าํการเยบ็ปิดรูของตวัตุก๊ตาที�เป็นจุดยดัใย ก็เป็นอนัเสร็จขั6นตอน พร้อมจาํหน่าย 

 

การทาํตุ๊กตาในช่วงแรกๆ ยากมาก แต่เรารักชอบตุ๊กตา ก็เลยทาํให้สนใจหาซื6อ

มาแลว้ก็แกะออกดูเป็นตวัอย่างตดัเป็นรูปแบบ และไปฝึกกบัคนที�เขาทาํเป็นมาก่อนพอเกิด

ความชาํนาญแลว้ทุกอยา่งกท็าํง่ายขึ6น เห็นตวัอยา่งกท็าํไดห้มด (วิมล อิ�มเฮง 2553) 

 

รูปแบบการจดัส่งสินค้า ตุ๊กตาบ้านสิงห์เป็นแหล่งผลิตที�มีชื�อเสียงไปทั�วประเทศ ผู ้

คา้ขายส่งหรือผูค้า้ปลีก  รายยอ่ยต่างรู้จกัผูผ้ลิตที�บา้นสิงห์และมีการซื6อขายกนัเป็นประจาํ ส่วนมากผู ้

ซื6อมาที�ร้านจาํหน่ายเพื�อเลือกซื6อผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ๆ หากแต่รายใดที�เชื�อใจกนัแลว้ทางผูข้ายเลือก

แบบจดัส่งใหต้ามตอ้งการ โดยการจดัส่งคาํนึงถึงความเหมาะสมของปริมาณสินคา้กบัรถที�ส่งสินคา้

ไป ถา้เป็นผูซื้6อรายยอ่ยผูข้ายตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบในการรวมกนัหลายๆ ราย ให้เต็มรถถึงส่งสินคา้ 

ทางผูซื้6อตอ้งประมาณการระยะเวลาของสินคา้คงคลงัของตนเอง กรณีนี6 ทั6งผูซื้6อและผูข้ายมีการ

คา้ขายกนัมาในระยะเวลาหนึ�งแลว้ 
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ลูกค้าบางคนมาซื6 อสินค้าที� ร้านแล้วต้องการให้เราจัดส่งสินค้าให้ บางครั6 ง

คนขบัรถส่งสินคา้ไม่วา่ง หรือบางครั6 งจาํนวนที�ถูกคา้ซื6อไม่มาก เรากส่็งใหแ้ต่ตอ้งคุยกบัลูกคา้

ในเรื�องของเวลาในการจดัส่งเพราะเราตอ้งรอใหข้องเต็มรถเที�ยวนั6น(ไพโรจน์  แกว้กิตติวฒัน ์ 

2553) 

 

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ กลุ่มแรงงานที�ช่วยกิจการดา้นต่างๆ หายากและได้

มาแลว้ฝึกจนชาํนาญงาน รู้งานดีแล้ว อยูไ่ดไ้ม่นานก็ออก  จึงเป็นปัญหามากสําหรับเรื�องแรงงาน 

ผูป้ระกอบการ ควรดูแลสวสัดิการ บาํบดัทุกข ์ บาํรุงสุข  เมื�อคนงานเกิดเจ็บป่วยหรือเดือดร้อน ตอ้ง

ให้ความช่วยเหลือ หรือเป็นที�พึ�งได ้ เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว  ควรใชเ้มตตาธรรมเป็นหลกั

ในการปกครอง มีการประชุมอบรมจิตใจ ความประพฤติ  มารยาทและทบทวนกฏระเบียบของ

โรงงานเป็นครั6 งคราว   

นอกจากนี6  ยงัมีกลุ่มจดัการยอ่ยซึ� งรับงานไปจดัการกนัเอง  ในลกัษณะที�เราเรียกวา่สาขา  

โดยรับแบบและวสัดุไปผลิต  แลว้ส่งผลผลิตกลบัมาสู่ระบบเพื�อตรวจสอบคุณภาพ  แลว้ส่งจาํหน่าย

ในตลาดต่อไป  ทาํให้เกิดอาชีพการผลิตอยา่งกวา้งขวางในทอ้งถิ�น จากนั6นพ่อคา้แม่คา้  ทั6งหาบเร่

แผงลอย  ร้านคา้ทั�วไป  หน่วยงานต่างๆและคนกลางเขา้มารับไปส่งต่อห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ยอ่ย 

และร้านคา้ปลีก   
 

สําหรับเรื�องแรงงานผมมีการฝึกอบรมอยู่เป็นประจาํ เราทาํงานร่วมกนัเหมือน

ครอบครัว มีปัญหาบ้างเรื� องการเปลี�ยนงานของแรงงาน แต่ผมคิดว่าถา้คนงานมีขวญัและ

กาํลงัใจที�ดี  กท็าํใหง้านดีไปดว้ย(พิเชียร  เชฏฐะ  2553) 
 

ลกัษณะการเขา้มาซื6อของลูกคา้ปลีกหน้าร้าน พบวา่มีการแวะเวียนเขา้มาโดยรถยนต์

ส่วนบุคคล และรถทวัร์นาํเที�ยว 

 

มาดูสินคา้ที�นี� เพราะทราบขอ้มูลอยู่แลว้ว่าเป็นแหล่งผลิตที�ราคาไม่แพง ตอ้งการ

ทดลองซื6อสินคา้ไปขายในเขตกรุงเทพฯ เห็นว่าเดินทางไม่ไกลมากนกักเ็ลยเดินทางมาดูดว้ย

ตนเอง วนันี6กเ็ลือกซื6อไปอยา่งละตวัสองตวัแต่ซื6อไปหลายอยา่ง เลือกเอาเฉพาะตวัที�รู้จกั หรือ

ตวัที�อยากใชเ้ผื�อไปทดลองขายแลว้ขายไมไ่ด(้วนัวิสา  ปิ� นแช่ม 2553)  
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เขา้มาเลือกตุ๊กตาไปฝากหลานๆ ที�บา้น เด็กๆ จดชื�อตุ๊กตาที�ตอ้งการมาให ้กมี็ชื�อ

ตามตวัการ์ตูนที�มีชื�อเสียงตามภาพยนตเ์ดก็ทั�วๆ ไป(ปภาวดี  ดาํสงัขแ์ละอุษา  แซ่เตีย 2553) 

 
ตอนที�  3  กลยุทธ์การประกอบการตุ๊กตาผ้า 

กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์(Product) จากการดาํเนินการดา้นผลิตภณัฑ์ของกิจการตุ๊กตาผา้

จากยุคเริ�มตน้จนถึงปัจจุบนั   การออกแบบตุ๊กตามาไม่ตํ�ากว่าหนึ� งพนัรายการ การเก็บบนัทึกใน

ปัจจุบนัไดน้าํคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยบริหารจดัการทั6งในส่วนผลิตภณัฑ์และจาํนวนสินคา้คงคลงั 

สินคา้ส่วนมากเป็นรูปสัตว ์ซึ� งแนวคิดมาจากการดดัแปลงมาจากสินคา้ตวัแรกคือ สุนขั ต่อจากนั6นจึง

พฒันาไปในรูปแบบต่างๆ  และรับผลิตตามคาํสั�งซื6อของลูกคา้ ในร้านมีสินคา้ประกอบดว้ย ตุ๊กตา

นานาชนิด ตุ๊กตาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดจมัโบ ้หรือเป็นตุ๊กตาประเภทของใช ้ 

รวมถึงสินคา้ที�เป็นลิขสิทธ์จากโรงงานคู่คา้ สินคา้ที�ไม่เป็นลิขสิทธ์ของทางร้านเอง สินคา้ที�ไม่เป็น

ลิขสิทธ์ของโรงงานคู่คา้ สินคา้ที�ผลิตจากสาขาของทางร้านจากชุมชน ที�ตั6งให้เป็นสาขาของร้าน  ที�

อยูใ่นการควบคุมคุณภาพของทางร้าน  

ตุก๊ตาในเขตบา้นสิงห์มีความคลา้ยกนัในส่วนของผลิตภณัฑ์ในหลายๆ ร้านคา้ ส่วนมาก

มีความสัมพนัธ์กนัทั6งในด้านส่วนตวัของเจา้ของกิจการหรือความเกี�ยวขอ้งกนัในเรื�องของแหล่ง

วตัถุดิบที�มาจากที�เดียวกนั แหล่งแรงงานหรือผูผ้ลิตรายย่อยกลุ่มเดียวกนั ต่างกนับา้งเล็กน้อยใน

ส่วนประกอบของรายละเอียด ทา่ทางและขนาดของผลิตภณัฑ ์ 

 

ตุ๊กตาขายดีตอ้งมีหลากหลายแบบ เริ�มแรกภรรยาผมเคยทาํงานผลิตตุ๊กตาให้กบั

อาจารยพิ์เชียร โดยมีพื6นฐานอาชีพเดิมจากการเป็นช่างตดัเสื6อผา้ ทาํผม หลงัจากนั6นการเขา้สู่

การประกอบการในปี 2528 ผมไดล้าออกจากการเป็นพนกังานของธนาคารออมสินไดเ้งินมา

ไม่มากนกั จึงหนัมาเริ�มทาํตุ๊กตาอยา่งจริงจงั รูปแบบที�ผลิตกเ็นน้ไปในแนวทางตุ๊กตารูปสัตว ์

โดยผมเป็นคนวาด ภรรยาเป็นคนตดัและเย็บ ใชแ้รงงานในครอบครัว แนวทางการพฒันา

ผลิตภณัฑ ์     ดูจากโทรทศัน์ หรือสินคา้ใหม่ๆ ตามห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ๆ ที�ทนัสมยั            

(ไพโรจน ์ แกว้กิตติวฒัน ์ 2553) 
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กลยุทธ์ดา้นราคาผลิตภณัฑ์ (Prices)  การกาํหนดราคาผลิตภณัฑ์ ใชก้ลยุทธ์ตน้ทุน

ตํ�าโดยการคิดราคาขายจากการนาํตน้ทุน   ที�เกิดขึ6นจริง นาํมาบวกเพิ�มค่าดาํเนินการและกาํไรที�

ตอ้งการเพื�อกาํหนดเป็นราคาขาย แนวคิดเช่นเดียวกนันี6 ไดถู้กถ่ายทอดออกมาสู่การทาํธุรกิจที�

เป็นพนัธมิตรกนั ระหวา่งศูนยห์ัตถกรรมทอ้งถิ�นพิเชียรแกว้ และร้านไพโรจน์ตุ๊กตา ที�มีการ

พบปะสนทนากนัอยูเ่ป็นประจาํ แนวคิดในเรื�องของการตั6งราคาจึงออกมาในแนวทางเดียวกนั

คือคิดจากตน้ทุนการผลิตเป็นเกณฑ ์

 

ทางร้านเป็นผูต้ ั6 งราคาของผลิตภัณฑ์ขึ6 นเอง โดยพิจารณาจากตน้ทุนการผลิต

ทั6งหมด  และลกูคา้ที�ซื6อสินคา้ปริมาณมาก สามารถซื6อสินคา้ไดถ้กูกวา่ลกูคา้ที�ซื6อสินคา้จาํนวน

นอ้ยชิ6น ทางร้านไม่เคยเปรียบเทียบราคากบัผูค้า้ท่านอื�น เนื�องจากเราถือคติว่า ทุกวนันี6  เรา

ไม่ไดคิ้ดแข่งกบัใคร  เราแข่งกบัตวัเราเอง และลูกคา้ของเรา โดยเราเนน้คุณภาพ เราเนน้ใน

เรื�องวสัดุ(พิเชียร  เชฏฐะ 2553)   

 

บวกกาํไรเขา้ไป 5-10 % ก็พอแลว้ เอากาํไรนอ้ย ใหค้วามซื�อสัตยก์บัลูกคา้ให้

ลกูคา้แวะเวียนหรือแนะนาํต่อกพ็อ(ไพโรจน ์ แกว้กิตติวฒัน ์2553) 

 

 จาํนวนตุก๊ตาในร้านจาํหน่ายจากการสังเกตผูว้ิจยัเห็นวา่มีจาํนวนมากมาย ยากต่อการจาํ

ชื�อเรียก  และราคา  มีผูข้ายประจาํร้านไดใ้หข้อ้มูลถึงราคาที�ขายหนา้ร้านวา่ 

 

วิธีการจาํราคาขายใชก้ารดูขนาดของตวัตุ๊กตาแบ่งเป็นชนิดขายเป็นแพค็ แพค็เลก็ 

แพค็ใหญ่ราคาต่างกนั แพค็หนึ�งมี 12 ตวั หรือถา้เป็นตวัๆ แบ่งราคาตามขนาดของตุ๊กตา หรือ

ถา้ตวัไหนจาํราคาไม่ได ้หรือไม่แน่ใจ ก็สอบถามจากเพื�อนที�ขายดว้ยกนั หรือถามราคาจาก

เจา้ของร้านอีกที ( กอ้นทอง  สิงห์คาํและบรรทม  ศรีสาํอางค ์ 2553) 

 

กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย หรือประเภทของผูซื้6อ  (Place)  ตลาดตุ๊กตาใน

ปัจจุบนันี6 ไดก้วา้งขวางและแพร่หลายไปทั�วประเทศ  และต่างประเทศโดยเฉพาะแถบประเทศทาง

ตะวนัออกกลาง กลุ่มลูกคา้ของทางร้านมีทั6งขาประจาํและขาจร         แบง่ลูกคา้ออกเป็นกลุ่ม คือ 
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1. กลุ่มลูกค้าขายตรง ได้แก่ลูกค้าที�รับสินค้าไปขายปลีกให้แก่ผูบ้ริโภคโดยตรงมี

ปริมาณการซื6อที�น้อยถึงปานกลาง มีจุดขายอยูท่ ั�วไป  ไม่เป็นหลกัแหล่ง  และรวมไปถึงร้านคา้ขาย

ปลีกที�อยูใ่นชุมชนต่างๆ  

2. กลุ่มลูกคา้ขายส่ง  ไดแ้ก่ลูกคา้ที�สั�งสินคา้ไปเพื�อจดัขายส่งให้ร้านคา้ทั�วไป  หรือส่ง

ตามหา้งสรรพสินคา้ หรือส่งต่างประเทศ  มีปริมาณการซื6อมา 

3. กลุ่มลูกค้าที�สั�งสินคา้ไปเป็นของแถม  หรือของแจก  ซึ� งมีไม่บ่อยครั6 งนัก  แต่ก็มี

ปริมาณไมน่อ้ยสาํหรับบริษทัหรือองคก์รใหญ่ๆ หรืออาจอยูใ่นรูปของชาํร่วยงานแต่งงาน 

4. กลุ่มลูกคา้ซื6อปลีก  คือลูกคา้ที�ซื6อไปใช้เองบา้ง เป็นของขวญัของฝาก ในเทศกาล

ต่างๆ เทศกาลพิเศษที�มีความแตกต่างของตุ๊กตาที�เป็นเอกลกัษณ์ เช่น วนัวาเลนไทน์ วนัรับปริญญา 

เป็นตน้ 

ทางร้านใชช่้องทางคา้ส่งโดยประมาณ 60% ช่วงแรกส่งใหก้บัร้านเอี�ยมอรุณที�สาํ

เพง็ ปัจจุบนัส่งตามผูค้า้ขายในต่างจงัหวดัเป็นส่วนใหญ่(ไพโรจน ์ แกว้กิตติวฒัน ์ 2553) 

 

กลุ่มลูกคา้ซื6อปลีกส่วนมากเป็นนกัท่องเที�ยว บางทีก็มาเป็นรถทวัร์ บางก็ขบัรถ

ผา่นแลว้แวะซื6อเป็นของฝากกมี็(ไพโรจน ์ แกว้กิตติวฒัน ์ 2553) 

 

ลูกค้าที�สั�งผลิตเป็นของแจกในเทศกาลปีใหม่ ก็มีร้านบุญถาวร ธนาคารไทย

พาณิชย ์กลุ่มโรงเรียนคาทอริค(ไพโรจน ์ แกว้กิตติวฒัน ์ 2553) 

 

การส่งเสริมการขายโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการ จากการมีระบบการ

ผลิตที�ไดท้าํการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง ทาํให้หมู่บา้นมีชื�อเสียงไปทั�วประเทศ เช่น เมื�อ สิงหาคม  2534  

ทีวสีีช่อง 9 ไดม้าถ่ายทาํ บนัทึกเมืองไทย 5 นาที  นาํแพร่ภาพออกอากาศทั�วประเทศ  เมื�อตน้ปี 2535 

ช่อง 7 ออกรายการคนไทยวนันี6  นอกจากนี6 ยงัมีหน่วยงานและบุคคลสําคญั  มาเยี�ยมชมกิจการ

มากมาย  เช่น ผูว้่าราชการจงัหวดั เจา้กรมการทหารช่างจงัหวดัราชบุรี  ม.ล.ปิ� น  มาลากุล  อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคณะนักศึกษา  วิทยาลยัการปกครอง  กรุงเทพฯ  นักศึกษา

ผูใ้หญ่โชติเวช  สถาบนัราชมงคล  นกัเรียน ร.ร. ดุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  จอมบึง  ขา้ราชการครู  สปอ.

ธารโต  จงัหวดัยะลา  คณะแม่บา้นทหารบกโดยการนาํของคุณนายท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบุรี 
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เจา้หนา้ที�จากสาํนกังานการประถมศึกษาแห่งชาติฝ่ายสวสัดิการครู  นอกจากนี6 ยงัไดร่้วมกบัคณะครู 

จดัทาํหลกัสูตรทอ้งถิ�น และให้ความร่วมมือกบัทางศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน  ในการเผยแพร่

อาชีพสู่ชุมชน  ส่งเสริมการท่องเที�ยวของจงัหวดัราชบุรี และเป็นการส่งเสริมการขายให้กบัตุ๊กตา

บา้นสิงห์อีกทางหนึ�งดว้ย 

 

ทางร้านมีการโฆษณาผ่านเว็บ www.thaitambon.com ซึ� งทางสํานักงานพฒันา

ชุมชนเป็นคนประชาสัมพนัธ์ให ้ ทางร้านไม่มีเวบ็ไซต ์ของตนเองเนื�องจาก ทางร้านตอ้งการ

ให้ลูกค้ามาที� ร้าน และไม่ต้องการให้ข้อมูลแพร่หลายไปยงัหมู่คนใช้ แต่เราต้องการให้

แพร่หลายไปยงัหมู่คนขายโดยตรงซึ� งคนขายชอบมากถา้เราไม่เปิดเผยกบัหมู่คนใช(้พิเชียร 

เชฏฐะ 2553)   

 

ผูใ้หข้อ้มูลอีกทา่นที�ใหข้อ้มูลเพิ�มในส่วนของการขายที�ใชช่้องทางคา้ปลีกเป็นส่วนใหญ่

โดยมีหนา้ร้านขายอยูริ่มถนนเพชรเกษม 

 

ตัวผมเองให้การต้อนรับลูกค้าที� แวะมาเยี� ยมเยียนถึงร้านด้วยตัวเอง ให้

ความคุน้เคยความเป็นกนัเองกบัลูกคา้เท่าเทียมกนัทั6งมาเดี�ยวหรือเป็นหมู่คณะ โดยใชแ้นวคิด

พื6นฐานใหเ้สมือนกบัลกูคา้ทุกคนเป็นส่วนหนึ�งของครอบครัว มีความรักความผกูพนั อยากให้

สิ� งดีๆกบัลูกค้าเหมือนให้ของกบัลูกๆเช่นเดียวกนั ทางร้านไดจ้ัดมุมกาแฟไวใ้ห้บริการแก่

ลูกคา้โดยจดัร้านไวด้า้นหนา้ใหลู้กคา้ไดเ้ขา้มาพกัผอ่น นั�งคุยแลกเปลี�ยนมุมมองในดา้นต่างๆ 

ซึ�งกนัและกนั(ไพโรจน ์ แกว้กิตติวฒัน ์ 2553). 

 

กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการบุคลากรผูป้ฏิบติังาน การให้ความรู้การฝึกฝนพิเศษ 

(People) หลกัการบริหารจดัการของศูนยห์ตัถกรรม “พิเชียร-แกว้” ยึดหลกัการจดัการแบบคุณธรรม 

มีความเกื6อกูล เป็นแบบอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน หรือเรียกได้วา่เป็นศูนยห์ัตถกรรมทอ้งถิ�น

(Local handicraft center) มีการฝึกอบรมพนกังานในการกระบวนการผลิตทั6งในส่วนของพนกังาน

ประจาํ และผูรั้บจา้งรายยอ่ยที�รับงานไปทาํอีกทอดหนึ�ง ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกนัในการผลิตทุกๆ ที�   
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ผูใ้ห้ข้อมูลของร้านรุ่งโรจน์ตุ๊กตาในอีกตําแหน่งหนึ� งทางการเมืองท้องถิ�นคือดํารงตําแหน่ง

เลขานุการนายกเทศมนตรี ใหข้อ้มูลวา่ 

ได้มีการพฒันาชุมชนท้องถิ�นต่อยอดจากพื6นฐานการผลิตตุ๊กตาซึ� งเป็นอาชีพที�

สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนที�มีอยู่แลว้ใหย้ ั�งยืน โดยการใชง้บพฒันาทอ้งถิ�นจดัซื6อจดัหา

จกัรเยบ็ผา้อุตสาหกรรมแบ่งจ่ายให้ชาวบา้นในชุมชนนาํไปผลิตตุ๊กตาเพื�อรวมกนัขายส่งใหก้บั

ร้านขายส่งในชุมชน สร้างรายไดใ้หก้บัตนเอง และพฒันาอาชีพใหสื้บต่อไป(ไพโรจน์  แกว้กิตติ

วฒัน ์2553) 

 

 ลกัษณะพิเศษเฉพาะ สําหรับพนกังานในการปฏิบติังานในการขาย ตุ๊กตาผา้(Physical 

evidence)  การขายสินคา้ของทางศูนยห์ตัถกรรมทอ้งถิ�น และร้านคา้ปลีกที�มีลกัษณะของผลิตภณัฑ์

ไมส่ลบัซบัซอ้น เทคนิคต่างๆ ในตวัสินคา้ไม่มากนกั ตวัแทนขายไดรั้บการฝึกฝนใชเ้วลาไม่นานนกั 

กส็ามารถปฏิบติังานได ้

 

ส่วนมากเราเนน้การขายส่งเป็นหลกั พนกังานที�ขายในร้านจึงไม่มีลกัษณะพิเศษใน

การให้บริการ เพียงแต่ใชค้วามรู้สั�งสมโดยประสบการณ์จากรุ่นพี�ที�มีอยู่ ทั6งในเรื�องของ แบบ

ตุ๊กตา ราคา วิธีการทาํงานเป็นในลกัษณะของพี�สอนนอ้ง (พิเชียร  เชฏฐะ  2553) 

 

กระบวนการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้า และผูบ้ริโภค ให้กลับมาใช้บริการซํ6 า 

(Process)  หลักการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และกลับมาซื6 อสินกับทางร้านตลอดไป                   

การสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ตอ้งอาศยัหลกัการ   

1. สร้างศรัทธา  ต้องทาํให้ลูกค้าเชื�อถือ  มีบุคลิกภาพภูมิฐาน  และมีภูมิรู้เชิงธุรกิจ      

การจดัการระบบการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มีอธัยาศยัที�ดี  จิตใจกวา้งขวาง หนกัแน่น  มั�นคง  

มีคุณธรรม ซื�อสัตย ์ และรับผดิชอบ สามารถส่งงานไดต้ามนดัหมาย   จดัสถานที�ผลิตให้ดูดี สะอาด

เรียบร้อย และเหมาะสม  มีการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยความปรารถนาดีอยา่งจริงใจ  

2. สินคา้มีคุณภาพ  มีความประณีต  รูปลกัษณ์สวยงามน่ารัก  มีการบรรจุหีบห่อกระทาํ

อย่างเหมาะสม รัดกุม  ส่งมอบสินคา้ตอ้งนับจาํนวนไม่ผิดพลาด  มีการบริการหลงัการขาย เช่น 
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ความผิดพลาดในการผลิต  ผิดพลาดในเรื�องรูปแบบหรือจาํนวน ตอ้งพิจารณาแกไ้ขโดยด่วน  ตาม

เหตุผลอนัควรโดยยดึหลกัคุณธรรม  

3. สินคา้ราคาไม่แพงเกินไป  เราควรคาํนวณวสัดุ  ค่าแรง  และตน้ทุนอื�นๆ ให้ดี  เพื�อ

กาํหนดราคาที�แน่นอน ไมขึ่6นๆ ลงๆ และลูกคา้ตอ้งยอมรับและพอใจกบัราคาสินคา้ที�กาํหนด 4) การ

มีนํ6 าใจ  คืนกาํไรสู่ลูกคา้  ในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ ควรไดจ้ดัของขวญัหรือมีกิจกรรม 

สร้างความสัมพนัธ์ ส่งบตัรอวยพรใหก้บัลูกคา้  

4. ติดตามถามขา่วคราว ทุกข ์สุข ความเจริญกา้วหนา้ของธุรกิจของลูกคา้อยูเ่สมอ  เพื�อ

ไมใ่หลู้กคา้ลืมและบางทีอาจไดรั้บการสั�งสินคา้เพิ�มเติมกไ็ด ้

 

ตอนที�  4  วเิคราะห์ปัญหา  อปุสรรค และแนวทางแก้ไข จากการประกอบการตุ๊กตาผ้า 

ในขบวนการทาํงานกล่าวไดว้า่ทุกสถานประกอบการ ตอ้งพบกบัขอ้บกพร่องในธุรกิจที�

ตนเองไดด้าํเนินการมาทั6งสิ6น ขึ6นอยูก่บัวา่ผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารในองคก์รนั6นๆ สามารถมอง

ให้เห็นถึงปัญหาที� เ กิดขึ6 นและแก้ปัญหาเหล่านั6 นได้ลุ ล่วงมากน้อยแค่ไหน ปัญหาในการ

ประกอบการและแนวทางการแกปั้ญหาในธุรกิจตุก๊ตาผา้พอแยกออกไดด้งันี6  

แหล่งเงินทุนเริ�มแรก ตน้ทุนเงินทุนนบัเป็นปัญหาขั6นตน้ๆ ของธุรกิจการประกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดกลางทั�วไป การแกปั้ญหาโดยการเข้าหาแหล่งเงินทุนทั6งการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ เช่นกองทุนหมูบ่า้น หรือการไดรั้บการสนบัสนุนเครื�องมือ เครื�องจกัรทางทางเทศบาล  

การบริหารเงินทุนหมุนเวียน มีความสําคญัมากสําหรับการประกอบธุรกิจ การมีกระแส
เงินสดหมุนเวยีนเพื�อจ่ายใหก้บัคา่แรงงาน และคา่วสัดุอุปกรณ์การผลิตมกัไม่ทนักบัความตอ้งการใช้
เงิน การแกปั้ญหาโดยการ เรียกเก็บเงินจากลูกคา้เป็นเงินสด หรือโอนเงินค่าสินคาก่อนส่งสินคา้ให้
ลูกคา้ 

การเปลี�ยนงานของพนกังาน จากคาํกล่าวที�มีมาแต่โบราณวา่ “คนในอยากออก คนนอก
อยากเขา้” นบัวา่ยงัสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยูใ่นปัจจุบนั แรงงานในทอ้งถิ�นในวยัหนุ่มสาว มกัไม่ค่อย
ให้ความสนใจกบักบัแหล่งงานของชุมชนเท่าที�ควร มาฝึกฝนพอทาํงานได้ก็เลิกให้ความสนใจ
เปลี�ยนไปทาํอาชีพด้านอื�นกนัเสียส่วนมาก เป็นผูที้�อายุมาก หรือเด็กในวยัอยากเรียนรู้ก็ให้ความ
สนใจแต่เมื�อไดรั้บความรู้แลว้ก็เปลี�ยนงานไปเช่นเดียวกนั การแกปั้ญหาโดยการจา้งเหมาให้กลุ่ม
ชุมชนรับงานไปทาํ 
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การเบิกเงินล่วงหนา้ของผูรั้บจา้งผลิต ในชนบทความสัมพนัธ์ของความเป็นพี� เป็นนอ้ง 
เป็นญาติ เพื�อนพอ้ง นบัวา่ยงัมีความผกูพนักนัอยู ่การเจ็บไขไ้ดป่้วย ลูกเรียนหนงัสือ ของบุคคลใน
รับผิดชอบของผูที้�รับจา้งเหมางานตุ๊กตาไปทาํนบัเป็นเหตุผลในการขอเบิกเงินล่วงหนา้จากผูว้า่จา้ง
ได้ทุกทีไป ทาํให้มีภาระที�ตอ้งผลิตสินคา้เพื�อใช้หนี6 เงินเบิกล่วงหน้า เป็นเหตุให้ตอ้งมีการเร่งรัด
ผลงานเพื�อให้ได้เงินให้เพียงพอต่อการใช้จ่าย ปัญหานี6นับเป็นการแกที้�ยากพอสมควรในสังคม
ชนบท สังคมของความเป็นคนไทยที�มีความอลุม้อล่วย ช่วยเหลือเกื6อกลูกนัมาแต่ครั6 งโบราณกาลมา 

แรงงานมีฝีมือหายาก ผูที้�มีฝีมือในการออกแบบ ตดั เยบ็ ตุ๊กตา มีอยูจ่าํนวนไม่มากนัก 
หากมีฝีมือพอทาํงานไดก้็มกัหันไปเริ�มทาํกิจการของตนเองขึ6นมาซึ� งก็เป็นธรรมชาติของมนุษยป์
ถุชนทั�วไปหากแต่ว่าถ้ามีความสําเร็จในการประกอบการ เป็นคุณประโยชน์กับชุมชนและ
ประเทศชาติสืบไป หากช่างมีฝีมือเหล่านั6นไม่ประสบความสําเร็จก็มกัถอดใจเลิกอาชีพนี6 ไปเลย ทาํ
ให้สูญเสียบุคลากรฝีมือดีไป การแกปั้ญหาแบบนี6 ใชว้ิธีการของการคิดแบบ ชนะ-ชนะ ทั6งสองฝ่าย
คือการให้ช่างฝีมือเหล่านั6นค่อยลงทุนร่วมกนักบัผูป้ระกอบการรายเดิมและค่อยๆ เริ�มลงมือทาํไป
พร้อมๆกนั แบ่งปันผลประโยชน์อยา่งเหมาะสม โดยให้การบริหารจดัการอยูก่บัช่างฝีมือท่านนั6น 
ผูบ้ริหารรายเดิมกช่็วยประคองการดาํเนินธุรกิจใหอ้ยูร่อดร่วมกนั 

การขยายตวัของส่วนการผลิต การทาํธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมครัวเรือน สถานที�ที�ใช้
ผลิตสินคา้นบัเป็นปัจจยัที�สร้างปัญหาให้กบัผูป้ระกอบการเป็นอยา่งมาก จากแรกเริ�มเดิมทีส่วนมาก
กใ็ชบ้า้นตวัผูป้ระกอบการเองเป็นแหล่งผลิตสินคา้ สํานกังาน โชวรู์มสินคา้ สารพดัประโยชน์ หาก
มีการขยายกิจการ ปัญหานี6นับวา่หนักหนาพอสมควร สามารถแกปั้ญหานี6 ได้คงตอ้งใช้เวลามาก
พอควร หรืออีกทางกแ็กปั้ญหาเหมือนดงัที�กล่าวมาแลว้คือการใชว้ธีิจา้งเหมาแก่บุคคลภายนอก  

พื6นที�จดัเกบ็สินคา้ คลงัสินคา้ ที�จดัแสดงสินคา้ ที�มีจาํนวนมากมายหลายรูปแบบปัญหาก็
คือการจดัเรียงทาํใหสิ้6นเปลืองพื6นที�เป็นอยา่งมาก ตน้ทุนดา้นพื6นที�เพิ�มขึ6น แนวทางการแกปั้ญหาคือ 
ทาํพื6นที�จดัเกบ็สินคา้ในแนวสูงในพื6นที�คลงัสินคา้ และการแสดงสินคา้ใหลู้กคา้มาเลือกชมใชว้ิธีการ
ผกูเชือกใสเส้นเล็กๆ ยดึโยงจากดา้นบนหลงัคาอาคาร 

วตัถุดิบ ที�ใชใ้นการผลิตนบัเป็นตน้ทุนผนัแปร (Variable cost) ที�สูงโดยประมาณร้อยละ 
70 ของตน้ทุนการผลิต วธีิทาํใหต้น้ทุนการผลิตในส่วนนี6ต ํ�าลงคือ 1) การสั�งซื6อแบบคู่ขนาน ดว้ยการ
สั�งสินคา้จากหลายรายเพื�อประโยชน์ดา้นราคาและเวลาในการส่งสินคา้ 2) การรวมกนัซื6อของธุรกิจ 
เพื�อเพิ�มอาํนาจต่อรองของผูซื้6อวสัดุอุปกรณ์ในการทาํตุ๊กตาในเรื�องของราคาที�เป็นปัจจยัหลกัของ
การผลิต 

เครื�องมือเครื�องจกัร ในการผลิตมีราคาสูงพอสมควรสําหรับชุมชน แกปั้ญหาดว้ยการขอ
งบพฒันาจากหน่วยงานราชการ เพื�อเป็นสิ�งที�ทาํใหเ้กิดมูลคา่เพิ�มสาํหรับชุมชน 
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การออกแบบของผลิตภณัฑ์ มีการเปลี�ยนแปลงของรูปแบบอยา่งรวดเร็วตามสมยันิยมที�
เกิดจากสื�อสารมวลชนต่างๆ ทั6งโทรทศัน์ ภาพยนตร์ต่างประเทศต่างๆ การแกปั้ญหาคือผลิตตาม
ความสมควรเพื�อดูทิศทางความตอ้งการของตลาด 

การตรวจสอบคุณภาพ ตุก๊ตาที�ผลิตมีตั6งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ มีจาํนวนมากการ
ตรวจสอบคุณภาพของอุตสาหกรรมขนาดยอ่มทาํไดด้ว้ยตวัเจา้ของกิจการเอง ทาํให้การตรวจสอบ
ไม่ทั�วถึงมีสินค้าไม่ได้คุณภาพหลุดไปถึงมือลูกค้าได้ ผู ้ประกอบการแก้ปัญหาด้วยการให้
ผูรั้บผดิชอบที�รับงานไปทาํร่วมตรวจสอบมาในขั6นแรก และความรับผิดชอบใชชื้�อเสียงที�สะสมกนั
มาเป็นสิ�งรับประกนัคุณภาพไปในตวัเอง 

ความล่าช้าของการขนส่ง  สินคา้ที�จดัส่งให้ลูกคา้ที�มีปัญหาล่าช้า ที�เกิดกบัการสั�งซื6อ
สินคา้จากผูค้า้รายยอ่ย  จาํนวนที�สั�งมามากพอส่งด้วยรถขนส่งเที�ยวเดียวต่อรายจึงจาํเป็นตอ้งรอ
รวมกนัหลายรายเพื�อให้เต็มปริมาณรองรับของรถขนส่ง  การสั�งสินคา้จึงมีความล่าชา้ออกไป  การ
แกปั้ญหาโดยผูข้ายติดต่อประสานงานไปยงัลูกคา้ที�อยูใ่นเส้นทางเดียวกนัโดยการระบุวนัที�รถส่ง
สินคา้ผา่นและรับใบสั�งซื6อสินคา้ล่วงหนา้ ในการลดตน้ทุนคา้ขนส่งร่วมกนั 
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บทที� 5 

 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัย เรื� องการประกอบการตุ๊กตาผ้า  ตําบลบ้านสิงห์ อํา เภอโพธาราม        
จังหวัดราชบุ รี  ในค รั, ง นี, เพื� อ ศึกษา รูปแบบและกลยุท ธ์การประกอบการการตุ๊กตาผ้า                         
ปัญหา อุปสรรคที� เ กิดจากการประกอบการตุ๊กตาผ้า  รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหา                               
ในการประกอบการตุก๊ตาผา้ 
 

1. สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาวิจัยเรื� องรูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการตุ๊กตาผ้า พบว่าการ
ประกอบการตุ๊กตาผา้เป็นธุรกิจที�เริ�มตน้จากแรงงานครอบครัว ทาํการคา้ขายแบบธุรกิจคา้ปลีก  
ลูกคา้เป็นผูเ้ขา้มาหาแหล่งผลิต  จากนั,นมีการพฒันาเทคโนโลยีการผลิต  การวางแผน การออกแบบ
ให้มีความทนัสมยั  ทนัความตอ้งการที�เปลี�ยนแปลงตามวฒันธรรม  อาทิการออกแบบตุ๊กตาตาม
แบบการ์ตูนดังตามสื� อทั�วไป  ชุมชนบ้านสิงห์และชุมชนใกล้เคียง ผูป้ระกอบการตุ๊กตาผา้จึง         
นาํรูปแบบที�ไดพ้บเห็นมาศึกษา และพฒันาเป็นรูปแบบในเอกลกัษณ์ของตนเอง  เมื�อผูป้ระกอบการ 
ยคุแรก เริ�มผลิตไมท่นัต่อความตอ้งการของตลาด  จึงขยายกิจการออกสู่ความร่วมมือของชุมชนดว้ย
การเชิญชวนผูที้�มีความสนใจเขา้ร่วมฝึกฝน  การตดั การเย็บ เพื�อให้เป็นไปตามรูปแบบที�ลูกค้า
ตอ้งการ   

การดําเนินการวิจัยในครั, งนี,  เริ� มด้วยการสังเกตสภาพพื,นที�ในเขตชุมชนบ้านสิงห์ 
ลกัษณะของพื,นที�เป็นที�ราบ เส้นทางคมนาคมหลกัใชก้ารสัญจรทางรถยนต ์กลุ่มชาวบา้นรวมตวักนั
ผลิตตุ๊กตาผา้ ใช้ส่วนหนึ� งของบ้านพกัอาศยัเป็นที�ผลิตสินค้า การค้าปลีกของตุ๊กตาผา้บา้นสิงห์      
อยูบ่ริเวณริมทางถนนเพชรเกษม ส่วนใหญ่ลกัษณะร้านคา้ที�ก่อสร้างชั�วคราวเป็นโรงเรือนชั,นเดียว
ขนาดใหญ่ไดรั้บความนิยมจากลูกคา้ที�แวะเวียนมาเลือกซื,อมากกวา่ในลกัษณะร้านคา้ที�เป็นอาคาร
พาณิชย ์   

วิธีคน้หาขอ้มูลการประกอบการใช้วิธีการสัมภาษณ์ และขอขอ้มูลจากผูป้ระกอบการ
และผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการผลิต การจดัจาํหน่ายตุ๊กตาผา้บา้นสิงห์ จากประวติัความเป็นมาของเจา้ของ
กิจการก่อนประสบความสําเร็จ ตอ้งใชแ้รงกายแรงใจทุ่มเท ในการสร้างผลิตภณัฑ์ตุ๊กตาผา้ให้เป็น   
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ที�นิยม ตอ้งใชแ้รงบนัดาลใจ ความตั,งใจที�มีอยูเ่ดิม ความมุ่งมั�นความอดทนอยา่งสูง และตอ้งพฒันา
รูปแบบของสินคา้ใหท้นัสมยันิยมอยา่งต่อเนื�อง เพื�อรักษาฐานลูกคา้ที�ร่วมซื,อสินคา้ใหย้ ั�งยนื 

ผลลัพธ์ที�ได้จากการวิจยัพบว่าการประกอบการตุ๊กตาผา้ไม่เพียงสร้างรายได้ให้กบั
ผูป้ระกอบการและครอบครัวเท่านั,น  แต่การมีสถานที�จดัจาํหน่ายสินคา้เป็นการพฒันาชุมชนและ
ประเทศชาติด้วยการสร้างอาชีพที�เกี�ยวขอ้งกบัตุ๊กตาให้กบัผูที้�อยู่ในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง  
สร้างอาชีพให้กบัพนกังานที�มาร่วมงาน สร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศชาติในรูปของการเสียภาษีบาํรุง
ทอ้งที�อีกดว้ย 

ประโยชน์ที�ไดรั้บจากการวิจยั เพื�อให้ไดท้ราบถึงรูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการ
ตุ๊กตาผา้ ดา้นการบริหารจดัการ  ดา้นกลยุทธ์การตลาดที�ทาํให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตาม
เป้าหมาย และทิศทางที�กาํหนดไว ้อยา่งเป็นระบบ  ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการประกอบการ
ตุก๊ตาผา้ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้เกี�ยวกบักลยทุธ์ทางการตลาดใหก้บักลุ่มผูป้ระกอบการทั,งรายเก่า
และรายใหมที่�สนใจในการดาํเนินธุรกิจประเภทนี,  สรุปไดด้งันี,  

รูปแบบของการประกอบการตุก๊ตาผา้ถือไดว้า่เป็นธุรกิจขนาดยอ่ม ที�ใชแ้หล่งเงินทุนทั,ง
ของตนเองหรือแหล่งเงินทุนจากภายนอก ผูป้ระกอบการเองเป็นผูก้าํหนดทิศทาง  ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์ราคาตน้ทุน วางแผนการปฏิบติังาน  จดัระบบการทาํงานของพนกังาน  ประสานงานกบั
แหล่งวตัถุดิบและผูซื้,อสินคา้  ลงมือผลิตหรือควบคุมการผลิต  ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์
ทดสอบการใชง้านจริงจนกระทั�งดูแลระบบจดัส่งดว้ยตวัของผูป้ระกอบการเอง  

รูปแบบของการประกอบการตุก๊ตาผา้ มีขั,นตอนการดาํเนินการดงันี,   
1. การออกแบบผลิตภณัฑ์  ออกแบบโดยการนาํสิ�งที�มีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มรอบๆ ตวั 

เช่น สัตวต่์างๆ รูปตวัการ์ตูนที�ไดรั้บความนิยมหรือสินคา้ที�จาํหน่ายจากแหล่งอื�น ผูป้ระกอบการ
สามารถนาํมาดดัแปลงสร้างเป็นสินคา้ในรูปแบบของตนขึ,นมาใหม่ได ้รวมถึงการรับจา้งผลิตสินคา้
ลิขสิทธิA จากผูว้า่จา้งทั�วไป  

2. การปฏิบติังาน แรงงานที�ดาํเนินการเริ�มแรกจากแรงงานภายในครอบครัว เมื�อธุรกิจ
ขยายตวัขึ,นจึงขยายการผลิตดว้ยการใชแ้รงงานจากชุมชนรอบขา้งสถานประกอบการ  เงินทุนที�นิยม
ใช้ในธุรกิจขนาดยอ่มที�เริ�มจากแรงงานในครอบครัวเป็นการนาํเงินที�มีสะสมอยูม่าลงทุนหรือการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐในรูปแบบของกองทุนหมู่บ้าน วตัถุดิบ วสัดุอุปกรณ์ที�ใช้ประกอบเป็นตวั
สินคา้ ชุมชนบา้นสิงห์ใชว้ิธีรวมกนัซื,อจากผูค้า้ส่งรายใหญ่หลายราย และนาํมากระจายลงสู่ผูผ้ลิต
รายยอ่ยในทอ้งถิ�น สถานที�ผลิตใชบ้ริเวณเดียวกนักบับา้นพกัอาศยั สถานที�จาํหน่ายในลกัษณะของ
การขายส่งผู ้ซื, อมารับสินค้าถึงสถานที�ผลิตได้โดยตรง หรือผู ้ขายจัดส่งสินค้าให้ถึงผู ้ซื, อ               
หากมีปริมาณสินคา้มากพอเหมาะสมกบัรถที�ใชส่้งสินคา้ในรอบนั,นๆ 
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กลยทุธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์  จากการผลิตสินคา้ตามแนวคิดที�เริ�มจากสุนขั  ขยายสู่การ

พฒันาผลิตภัณฑ์ที�แปลกแตกต่างชนิดกันนับพนัชนิดทั, งออกแบบโดยผูป้ระกอบการเองตาม
จินตนาการ ผลิตตุ๊กตาลิขสิทธ์และไดเ้รียนรู้จากการไดเ้ห็นจากสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น ทาง
โทรทศัน์  สื�อสิ�งพิมพต่์างๆ ของจริงจากแหล่งจาํหน่ายสินคา้ชั,นนาํของประเทศ  ผูป้ระกอบการได้
นาํสิ� งเหล่านี, มาพฒันาสินค้าของตนเองให้มากขึ,น หรือการสร้างความแตกต่างจากตุ๊กตาผา้รูป
แบบเดิมๆ มาใส่ความแปลกใหมด่ว้ยการเพิ�มเสียงแบบต่างๆ เขา้ไปในผลิตภณัฑด์ว้ย 

กลยทุธ์การตั,งราคา  กลุ่มผูผ้ลิตตุ๊กตาบา้นสิงห์เป็นผูก้าํหนดเรื�องราคาสินคา้ตามตน้ทุน
ที�เกิดขึ,นจริงโดยไม่ไดค้าํนึงถึงคู่แข่งทางการคา้  กลยุทธ์การกาํหนดราคาเช่นนี, คาํนวณไดโ้ดยการ
นาํเอาผลรวมของราคาที�ผลิตสินคา้แต่ละขั,นบวกดว้ยค่าแรงงาน  และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ  
เมื�อรวมไดแ้ลว้จึงบวกกาํไรเขา้ไปตามตอ้งการ 

กลยทุธ์การจดัจาํหน่าย ผูผ้ลิตตุก๊ตาบา้นสิงห์ แยกตลาดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มคา้ส่ง  ทาํการผลิตจากชุมชน ลูกคา้เป็นผูเ้ขา้มาเลือกหาซื,อในแหล่งที�เป็นจุด

ศูนยร์วมของการผลิต ผูป้ระกอบการประเภทนี, ไม่จาํเป็นตอ้งอยูใ่นแหล่งคมนาคมที�ติดถนนหลกั 
หรือริมถนนเพชรเกษม  

2. กลุ่มคา้ปลีก  มีแหล่งทาํเลทองของร้านคา้อยูริ่มถนนเพชรเกษมทั,งขาเขา้และขาออก
ของถนนเพชรเกษม  มีรวมประมาณ 10 ร้าน  กลยุทธ์ที�ทั,งสองกลุ่มนาํมาใชมี้ความคลา้ยกนัโดยใช้
กลยุทธ์ตน้ทุนตํ�าเพื�อทาํให้เกิดกลยุทธ์ผลกัหรือทาํให้สินคา้กระจายไปสู่ระบบจดัจาํหน่ายโดยเร็ว 
การใหค้วามเป็นกนัเองกบัลูกคา้  เพื�อทาํใหเ้กิดการซื,อซํ, าในครั, งต่อไป 

การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขายโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการ 

ที�นาํคณะมาศึกษาดูงาน การมาถ่ายทาํของรายการโทรทศัน์ การได้รับการส่งเสริมการท่องเที�ยว

ประเภทสินคา้หนึ�งตาํหนึ�งผลิตภณัฑ ์การเขา้เยี�ยมชมจากภาคเอกชน รวมถึงการแวะเวยีนมาเที�ยวชม

สินคา้ของผูที้�มีความสนใจในผลิตภณัฑตุ์ก๊ตาบา้นสิงห์ ที�กล่าวมานบัเป็นการช่วยส่งเสริมการขายที�

สําคญัทางหนึ� ง ส่วนการสร้างเว็บไซต์สํานักงานพฒันาชุมชนเป็นผูด้าํเนินการให้ รวมถึงการ

ส่งเสริมการขายด้วยการคืนกาํไรสู่ลูกคา้ เช่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จดัของขวญัหรือมีกิจกรรม 

สร้างความสัมพนัธ์ ส่งบตัรอวยพรใหก้บัลูกคา้ เป็นตน้ 

การบริหารจดัการบุคลากรผูป้ฏิบติังาน การให้ความรู้การฝึกฝนพิเศษ ศูนยห์ตัถกรรม

ทอ้งถิ�นมีการฝึกอบรมพนกังานในการกระบวนการผลิตทั,งในส่วนของพนกังานประจาํ และผูรั้บ

จา้งรายยอ่ยที�รับงานไปทาํอีกทอดหนึ� ง ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกนัในการผลิตทุกๆ ที� ตลอดจนการ
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ตรวจสอบคุณภาพของงานโดยละเอียดในทุกๆ ครั, งของการส่งสินคา้ที�ผลิตจากผูรั้บจา้งรายย่อย     

มีการฝึกอบรมให้ผูรั้บจา้งรายย่อยทราบถึงรูปแบบของสินค้าที�ผ่านคุณภาพ เพื�อการตรวจสอบ

ขั,นตน้ก่อนส่งสินคา้ใหแ้หล่งผลิต 

ลกัษณะพิเศษเฉพาะ สําหรับพนกังานในการปฏิบติังานในการขาย ตุ๊กตาผา้ การขาย

สินคา้ของทางศูนยห์ัตถกรรมทอ้งถิ�น และร้านคา้ปลีกที�มีลกัษณะของผลิตภณัฑ์ไม่สลบัซับซ้อน 

เทคนิคต่างๆ ในตวัสินค้าไม่มากนัก ตวัแทนขายได้รับการฝึกฝนใช้เวลาไม่นานนัก ก็สามารถ

ปฏิบติังานได ้

กระบวนการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้า และผูบ้ริโภค ให้กลับมาซื,อสินค้าซํ, า

หลกัการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ และกลบัมาซื,อสินกบัทางร้านตลอดไป การสร้างความพึง

พอใจให้กบัลูกคา้ตอ้งทาํให้ลูกคา้เชื�อถือ  ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพ มีอธัยาศยัที�ดี  จิตใจ

กวา้งขวาง ส่งงานไดต้ามนดัหมาย จดัสถานที�ผลิตให้สะอาดเรียบร้อย และเหมาะสม สินคา้มี

คุณภาพ  ราคาไมแ่พง กาํหนดราคาที�แน่นอน ไมขึ่,นๆ ลงๆ และลูกคา้ตอ้งยอมรับและพอใจกบัราคา

สินคา้ที�กาํหนด การติดตามถามข่าวความเคลื�อนไหว ทุกข์ สุข ความเจริญกา้วหนา้ของธุรกิจของ

ลูกคา้อยูเ่สมอ 

 

2. อภิปรายผล 

จากผลการวิจยัครั, งนี, พบว่า  การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจที�เรียกว่า ธุรกิจขนาดย่อม
นับเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว รวมถึงชุมชนใกล้เคียง  สถานประกอบการตุ๊กตาผา้ 
ผูป้ระกอบการเป็นผูเ้ผชิญความเสี�ยงทั,งทางดา้นเงินทุน  ความไม่แน่นอนของธุรกิจ  หากเกิดผล
ประกอบการสําเร็จ  สามารถสร้างความเจริญเติบโตให้กบัครอบครัวและชุมชนรวมถึงการพฒันา
ประเทศชาติก็ไดอี้กทางหนึ�งดว้ยซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของA.Blbrahim and J.R. Goodwin 
(อาํนาจ ธีรวนิช 2544 :  10)  คือ   

1. โอกาสกาํหนดชีวิตตนเอง  ดาํเนินชีวิตอยา่งเป็นอิสระ ไม่ตอ้งขึ,นตรงตามนโยบาย
ของผูอื้�น 

2. โอกาสสร้างความแตกต่าง ผูป้ระกอบการสามารถสร้างผลิตภณัฑ์     รูปแบบการ
จดัการบริการไดด้ว้ยตนเอง 

3. โอกาสได้รับกาํไรไม่จาํกดั โดยสามารถกาํหนดค่าดชันีกาํไรได้เองทั,งกาํไรมาก 
กาํไรนอ้ย 
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4. โอกาสได้รับกําไรความพึงพอใจส่วนบุคคล  หากธุรกิจประสบความสําเร็จ 
ผูป้ระกอบการนาํความสุขที�ไดรั้บนี,  นาํสู่รุ่นลูกหลานและสังคมในโอกาสต่อๆ ไป  ทาํให้เกิดอิสระ
ทางความคิดในการคิดสร้างสรรผลงานใหม่ๆ 

การประกอบธุรกิจส่วนตวั หรือการเป็นผูป้ระกอบการไดรั้บผลสําเร็จหรือไม่ สามารถ
วดัได้จากผลิตภาพ (Productivity)  หาได้จาก ผลผลิตต่อตน้ทุนหรืออีกกรณีหนึ� งหาได้จาก ดชันี
กาํไร หาได้จาก ยอดขายต่อต้นทุน ซึ� งการใช้กาํไรเป็นเกณฑ์ในการวดัมกัใช้ระยะเวลา 1 ปี                   
ตามระบบบญัชีของแต่ละธุรกิจ ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการวดัความสําเร็จขององคก์ร  สามารถ
นาํวธีิการคาํนวณดงัขา้งตน้มาวดัความสาํเร็จเป็นตวัเลขของผูป้ระกอบการตุก๊ตาผา้ได ้
 

3. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย   

3.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและขอ้คน้พบจากการวิจยั  
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัรูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการตุ๊กตาผา้  สําหรับผูส้นใจการ
ประกอบการตุก๊ตาผา้แต่ที�มีทุนนอ้ย ตอ้งลองหดัทาํดว้ยตนเอง  ดว้ยการศึกษารูปแบบ  การตดั  การ
เยบ็  การแต่ง หากไม่มีทุนควรรับจา้งเป็นลูกมือคนที�ทาํไดไ้ปก่อน เป็นการฝึกทกัษะความชาํนาญ
และไดเ้กบ็ออมเงินทุน  ทดลองทาํตุ๊กตาสัก 10-20 ตวั  ส่งขายตามร้าน  หรือทดลองขายปลีกดู เพื�อ
ทดลองตลาด  หาทางสร้างตลาด และเพิ�มปริมาณการผลิตขึ,นเรื�อย ๆ  

ตุ๊กตาบ้านสิงห์มีความสามารถในการครองตลาดในประเทศได้ในระดับหนึ� ง 
ผูป้ระกอบการตุ๊กตาบา้นสิงห์ควรยกระดบัความสามารถในการผลิตและจาํหน่ายมุ่งออกสู่ตลาด
ต่างประเทศด้วยการใช้สิ� งที�มีอยู่เดิมพฒันาให้เขา้สู่มาตรฐาน  อาจใช้รูปแบบของระบบบริหาร
จดัการจากหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่เป็นตน้แบบ 

การจดัการพื,นที�ขายของสถานประกอบการตุ๊กตาผา้ควรปรับเปลี�ยนให้มีลกัษณะโปร่ง
โล่งสบาย  ภายในร้านมีสินคา้ปริมาณมากและการจดัเรียงไม่เป็นระเบียบ ควรแยกเก็บสินคา้คงคลงั
ไวค้นละส่วนกบัสินคา้ขาย หากสินคา้ขายออกไปเหลือปริมาณนอ้ยลงแลว้จึงนาํออกมา ทาํให้พื,นที�
การเลือกสินคา้ไดส้ะดวกขึ,น 

3.2 ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครั, งต่อไป  จากการทาํการศึกษาวิจัยครั, งนี,  พบว่า
การศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการตุ๊กตาผา้ ในเขตตาํบลบา้นสิงห์ อาํเภอโพธาราม 
จงัหวดัราชบุรีคงเป็นประโยชน์ต่อผูศึ้กษาวจิยัในครั, งต่อไป ซึ� งในอนาคตการศึกษาขอ้มูลต่างๆ คงมี
การเปลี�ยนแปลงตามยุคสมยั จึงมีการศึกษาขอ้มูลใหม่ๆ เพิ�มขึ,นจากปัจจุบนั  แนวทางสําหรับการ
ศึกษาวิจยัครั, งต่อไป ควรเลือกศึกษาปัจจยัดา้นในดา้นหนึ� ง ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด เพื�อใหไ้ดผ้ลการศึกษาที�เป็นประโยชน์เฉพาะดา้น  
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แข่งขัน การณีศึกษา บริษัท สยาม เค.พี.ที. จาํกัด.” การค้นควา้อิสระมหาบัณฑิต                     
สาขาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2551. 
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นราเขต  ยิ�มสุข. “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการกบัความสําเร็จของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม : กรณีศึกษาธุรกิจไมด้อกไมป้ระดบั ในอาํเภอองครักษ ์
จังหวัดนครนายก.” งานวิจัยส่วนบุคคลศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคก์าร ภาควชิาจิตวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2552. 

ประภสัสร  บุญมี.ความรู้เบื�องต้นเกี#ยวกบัการประกอบธุรกิจ.พิมพ์ครั� งที# 2.กรุงเทพมหานคร : 
ประสานการพิมพ,์2543. 

ปรีดา  นาคเนาวทิม.เศรษฐศาสตร์จุลภาค1.พิมพ์ครั� งที#  11.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,2541. 

ปภาวดี  ดาํสังข.์ลูกคา้ประเภทซื�อปลีก.สัมภาษณ์,20 มกราคม 2553. 
บรรทม  ศรีสาํอางค.์พนกังานขาย.สัมภาษณ์,25 มกราคม 2553. 
ผสุดี  รุมาคม.การบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม. พิมพค์รั� งที# 4.กรุงเทพมหานคร : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์,2538 
พิเชียร  เชฎฐะ.เจา้ของและผูบ้ริหารศูนยห์ตัถกรรมพิเชียรแกว้.สัมภาษณ์,18 มกราคม 2553. 
พิษณุ จงสถิตยว์ฒันา.การบริหารการตลาด : การวิเคราะห์กลยุทธ์และการตดัสินใจ.พิมพค์รั� งที# 5.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2542.  
ไพโรจน์  แกว้กิตติวฒัน์.เจา้ของและผูบ้ริหารร้านรุ่งโรจน์ตุก๊ตา.สัมภาษณ์,20 มกราคม 2553. 
ภทัรกิตต ์ เนตินิยม. การบริหารการเงินสาํหรับ SME .พิมพค์รั� งที# 2.กรุงเทพมหานคร,2546 
ยุดา  รักไทย และสุภาวดี วิทยะประพนัธ์. การพฒันาภาวะผูน้าํ . พิมพ์ครั� งที# 2.กรุงเทพมหานคร

,2547 
เรวติั  ชาตรีวศิษฏร์. พฒันาระบบงานสู่ความสาํเร็จ . พิมพค์รั� งที# 2 .กรุงเทพมหานคร : ดีไลท,์2537 
วิฑูรย ์สิมะโชคดี.SMEs  เสาหลกัของอุตสาหกรรมกูช้าติ. กรุงเทพ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี    

(ไทย-ญี#ปุ่น), 2542. 
วิทยากร เชียงกูล.รายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2540.กรุงเทพมหานคร : อมัรินทร์พริ�นติ�งแอนด์พบัลิช

ชิ#ง, 2546. 
วมิล  ประคลัพงศแ์ละคณะ.การเงินธุรกิจ.กรุงเทพมหานคร : บริษทั สาํนกัพิมพสุ์ภา จาํกดั,2543 
วรีนาถ  มานะกิจ .พฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร .พิมพค์รั� งที# 9. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง,2533 
วรีวธุ   มาฆะศิรานนท.์ ธุรกิจส่วนตวั SME . กรุงเทพมหานคร : ธีระป้อมวรณกรรม,2546 
วมิล  อิ#มเฮง.ผูรั้บจา้งผลิตรายยอ่ย.สัมภาษณ์,18 มกราคม 2553.  
วนัวสิา  ปิ# นแช่ม.ลูกคา้ประเภทซื�อส่ง.สัมภาษณ์,30 มกราคม 2553. 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. องค์การและการจัดการ ฉบับปรับปรุง(ปรับปรุงใหม่). 
กรุงเทพมหานคร :ธีรฟิลม์และไซเทก็ซ์ จาํกดั,2542. 

________. การบริหารการตลาดยคุใหม ่. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพธ์รรมสาร, 2546. 
ศิวาพร  มฆัฑุกานนท.์ การบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม . พิมพค์รั� งที# 9.กรุงเทพมหานคร : กรมศาสนา, 

2533. 
สมคิด  บางโม.ธุรกิจทั#วไป. กรุงเทพมหานคร : วทิยพฒัน์,2538 
________. องคก์ารและการจดัการ.กรุงเทพมหานคร : บริษทัวทิยพฒัน์จาํกดั,2545. 
สมชาย หิรัญกิตติ และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์.การบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม. กรุงเทพมหานคร:ธีระฟิล์ม

และไซเทก็ซ์, 2542. 
สุนทร  อุจจศ์รี. “ความสาํเร็จในการประกอบธุรกิจขนาดยอ่มในการจดัจาํหน่ายเมล็ดพนัธ์ขา้วโพด :  

กลยทุธ์ในการดาํเนินงาน และภูมิความรู้ความชาํนาญของผูป้ระกอบการ.” งานวิจยัส่วน
บุคคลศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2544. 

สุปัญญา ไชยชาญ.หลกัการตลาด.กรุงเทพมหานคร : บริษทั พี.เอ.ลิฟวิ#ง จาํกดั,2543. 
เสรี วงษม์ณฑา.พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพมหานคร : บริษทั เอ.เอน็. การพิมพ ์จาํกดั,2548 
แสงจนัทร์ ศรีประเสริฐ.เศรษฐศาสตร์ทั#วไป.มหาสารคาม : ห้างหุ้นส่วนจาํกดัอภิชาติการพิมพ์

,2542. 
โสภณ  ฟองเพชร.การเงินธุรกิจ.กรุงเทพมหานคร : บริษทัเพียร์สัน เอ็ดดูเคชั#น อินโดไชน่า จาํกดั

,2545. 
อดุลย ์ จาตุรงคกุล.การบริหารการตลาด กลยุทธ์ และยุทธวิธี.กรุงเทพมหานคร : ศูนยห์นงัสือ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2543 
อาํนาจ ธีระวนิช. ผูป้ระกอบการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา. 

นนทบุรี : บริษทั มาเอร์ บอส แพคเกจ็จิ�ง จาํกดั,2544. 
อุษา  แซ่เตีย.ลูกคา้ประเภทซื�อปลีก.สัมภาษณ์,20 มกราคม 2553. 
 

ภาษาองักฤษ 

Kotler,Philip.Marketing Management. 8
th 
.Engleeood Cliffs : Hall International, Inc. 1994. 
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ภาคผนวก ก 
แนวคาํถามที�ใชส้ัมภาษณ์ 
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แนวคําถามที�ใช้สัมภาษณ์เจ้าของ ผู้ประกอบการตุ๊กผ้า 
 
ตอนที� 1 ความเป็นมาของการประกอบการตุ๊กตาผ้า 

1. ประวติัส่วนตวั เจา้ของและผูบ้ริหาร “ศูนยห์ตัถกรรมพิเชียรแกว้” 
2. สถานที�ตั-งและเส้นทางการเดินทาง 
3. การเริ�มตน้ของการประกอบการตุก๊ตาผา้ 

 
ตอนที� 2 รูปแบบการประกอบการตุ๊กตาผ้า 

1. แหล่งวตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์การผลิต 
2. รูปแบบการจดัซื-อจดัหาวตัถุดิบ 
3. รูปแบบ การปฏิบติัการในส่วนของการผลิต 
4. รูปแบบการจดัส่งสินคา้และการรับประกนัสินคา้ 
5. รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
6. ลกัษณะกลุ่มลูกคา้ 

 
ตอนที� 3 กลยุทธ์การบริหารการประกอบการตุ๊กตาผ้า 

1. กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. กลยทุธ์ดา้นราคาผลิตภณัฑ ์ 
3. กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย หรือประเภทของผูซื้-อ 
4. กลยทุธ์ดา้นการบริหารจดัการบุคลากรผูป้ฏิบติังาน การใหค้วามรู้การฝึกฝนพิเศษ  
5. ลกัษณะพิเศษเฉพาะ สาํหรับพนกังานในการปฏิบติังานในการขาย ตุก๊ตาผา้  
6. กระบวนการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ และผูบ้ริโภค ใหก้ลบัมาใชบ้ริการซํ- า  
 

ตอนที� 4 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาจากการประกอบการตุ๊กตาผ้า 
1. ปัญหาและอุปสรรค ในการประกอบการ และแนวทางการแกปั้ญหาในการ

ประกอบการ ในดา้นการผลิต  การเงิน  แรงงาน  สถานที�และการขนส่ง 
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ภาคผนวก ข 
ประมวลภาพสถานประกอบการตุก๊ตาผา้ 
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ภาพที� 2  ป้ายศูนยห์ตัถกรรมพิเชียรแกว้
 

ภาพที� 3 ทางเขา้สู่ศูนยห์ตัถกรรมพิเชียรแกว้ 
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ภาพที� 4 ภาพบรรยากาศศูนยห์ตัถกรรมพิเชียรแกว้
 

ภาพที� 5  ตุก๊ตาตวัแรกของศูนยห์ตัถกรรมพิเชียรแกว้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



60

ภาพที� 6  สินคา้ภายในศูนยห์ตัถกรรมพิเชียรแกว้
 

ภาพที� 7  สินคา้ภายในศูนยห์ตัถกรรมพิเชียรแกว้ 
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ภาพที� 8  สินคา้ภายในศูนยห์ตัถกรรมพิเชียรแกว้
 

ภาพที� 9  สินคา้ภายในศูนยห์ตัถกรรมพิเชียรแกว้ 
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ภาพที� 10  สินคา้ภายในศูนยห์ตัถกรรมพิเชียรแกว้
 

ภาพที� 11  เจา้ของและผูบ้ริหารศูนยห์ตัถกรรมพิเชียรแกว้ 
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ภาพที� 12 บรรยากาศร้านรุ่งโรจน์ตุก๊ตา
 

ภาพที� 13  เจา้ของและผูบ้ริหารร้าน รุ่งโรจน์ตุก๊ตา 
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ภาพที� 14  ตวัอยา่งใบขอจดลิขสิทธ์ของร้านตุก๊ตารุ่งโรจน์ 
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ภาคผนวก ค 
การทาํตุก๊ตาสุนขัตวัจิFว 
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ภาพที�  15  แบบตุก๊ตาสุนขัตวัจิFว 
 
วสัดุอุปกรณ์ 

1. ผา้ขนเค 10 มิล  สีนํ-าตาลไหม ้สีครีมไข่  สีขาว(ใชผ้า้ 3 สี) 

2. ผา้ขดูขนสีครีม 

3. จมูกเบอร์ 3 ตามแกวสีนํ-าตาลเบอร์ 50 

4. กรรไกร , เขม็ , ดา้ย , กาว 

5. ใยโพลีเอสเตอร์ 
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วธีิทาํ  
วาดแบบตุก๊ตา โดยวางแบบลงบนผา้ดา้นผดิ (ดา้นไม่มีขน)  ใหลู้กศรชี-ไปตามขนผา้ดงันี-  

1. ผา้  10 มิล  สีนํ-าตาลไหม ้

1.1 วาดลาํตวั 2 ชิ-น( ดา้นซ้ายและขวาใช้แบบเดียวกนัคว ํ�าแบบและหงายแบบให้

ประกบกนัได)้ 

1.2 วาดหวัดา้นขา้ง 2 ชิ-น (ซา้ย – ขวา) 

1.3 ขาหนา้ 2 ชิ-น(ซา้ย – ขวา) 

1.4 ขาหลงั 2 ชิ-น(ซา้ย – ขวา) 

1.5 กลางหวั  1 ชิ-น 

 
ภาพที�  16 ภาพการวาดแบบตุ๊กตา 

 

2. ผา้ขนาด 10  มิล สีครีมไข่ 

2.1 วาดหาง  1 ชิ-น 

2.2 วาดหู  2 ชิ-น 
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ภาพที�  17 ภาพการวาดหางและหู 

 
3. ผา้ขนาด 10 มิล สีขาว 

3.1 วาดทอ้ง  1  ชิ-น 

3.2 วาดปากบน  1  ชิ-น 

3.3 วาดปากล่าง  1  ชิ-น 

 

 
ภาพที� 18  ภาพการวาดปากและทอ้ง 

 

4. ผา้ขดูขนสีครีม 

4.1 วาดหู  2 ชิ-น(ซา้ย-ขวา)เมื�อวาดครบทุกชิ-นส่วนแลว้ใชก้รรไกรตดัตามเส้นที�วาด 
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การเยบ็ 
ส่วนหัวตุ๊กตาสุนัขตัวจิ.ว 
1. นาํหูชิ-นที�เป็นผา้ขนเคสีครีมไข่และผา้ขดูมาวางประกบกนัดา้นถูก(มีขน) อยูด่า้นในตา้นผิดอยู่
ดา้นนอกแลว้เยบ็จากจุด ก. วนไปถึงจุด ข. จาก ข. – ก. ไม่ตอ้งเยบ็ เปิดช่องไวส้ําหรับกลบัดา้นถูก
ออกมา แลว้จึงเยบ็ปิด เยบ็เช่นเดียวกนัทั-งหูดา้นซ้ายและหูดา้นขวา ดา้นผา้ขนเคสีครีมจะเป็นดูดา้น
ถูก(ดา้นนอก) ผา้ขดูขนจะอยูด่า้นใน 

 
ภาพที�  19  ภาพการเยบ็ส่วนหู 
 
2. นาํหวัดา้นขา้งซา้ยและขวามาเยบ็ตีเกล็ด แลว้นาํหูมาสอดเขา้ในช่องแลว้เยบ็ติดกบัชิ-นหวัทั-งสอง
ขา้ง  หูดา้นผา้ขดูขนจะอยูข่า้งใน หูดา้นผา้ขนจะอยูข่า้งนอก 

 
ภาพที�  20  ภาพการเยบ็ส่วนหวั 
 
3. นาํชิ-นกลางหวั  หวัดา้นซา้ย หวัดา้นขวา  ปากดา้นล่าง มาเยบ็ติดกนั ดงันี-  

3.1 เริ�มจากจุด ก. ของชิ-นกลางหวั  ชนกบั จุด ก. ของชิ-นหวัดา้นขวา  เยบ็ไล่ไปตามความโคง้
ของชิ-นหวัดา้นขวา  ไปจนจุด ข. ของชิ-นกลางหวัชนกบัจุด ข. ของชิ-นกลางหวัดา้นขวา  ดา้นซ้ายก็
เยบ็เช่นเดียวกนั 

3.2 นาํชิ-นปากบนมาเยบ็ติดกบัหวั เริ�มจากจุด ง. ดา้นซ้าย ผา่นจุด ก. ดา้นซ้าย มาถึงจุด ค.(จุด
กึ�งกลาง) แลว้เยบ็ต่อมาถึงจุด ก.ดา้นขวา  ต่อไปถึงจุด ง. ดา้นขวา 
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3.1. นาํชิ-นปากล่างมาเยบ็ติดกบัปากบน โดยเริ�มจากจุด จ.ดา้นซ้ายชนกนั  แลว้เยบ็มาถึงจุด ง.
ดา้นซา้ย  เยบ็โคง้ตามรูปปากมาถึงจุด ช.(จุดกึ�งกลาง) เยบ็ต่อมาถึงจุด ง. ดา้นขวา ต่อมาถึง
จุด จ. ดา้นขวา เสร็จแลว้เยบ็จาก จ.ถึง ช.  
 

 
ภาพที�  21  ภาพการเยบ็ส่วนหวัและปาก 
 
การเยบ็ส่วนตัวตุ๊กตา 
1. นาํชิ-นทอ้ง ชิ-นขาหนา้ซา้ย – ขวา ชิ-นขาหลงัซา้ย – ขวามาเยบ็ติดกนั 

 
ภาพที�  22  ภาพการเยบ็ส่วนทอ้งและขา 

 
2. ชิ-นหางจบัทบกนัให้ด้านมีขนผา้(ดา้นถูก) อยู่ขา้งใน ด้านเรียบ(ดา้นผิด) อยู่นอกแลว้เยบ็ วน

จากจุด ก. มาถึงจุด ข. ดา้นบนเปิดช่องไวส้าํหรับกลบัดา้นถูกออกมา แลว้เยบ็ปิด 
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ภาพที�  23  ภาพการเยบ็หาง 

 
3. นาํหางไปเยบ็ติดกบัลาํตวัดา้นซา้ยตรงจุด ข. แลว้นาํชิ-นตวัดา้นขวาวางประกบทบัให้ผา้ดา้นถูก

อยูข่า้งใน  ดา้นผดิอยูข่า้งนอก แลว้เยบ็จากจุด ก. ถึงจุด ข. 

 
ภาพที�  24  ภาพการเยบ็หางติดกบัลาํตวั 
 
4. นาํชิ-นทอ้งและลาํตวัมาเยบ็ติดกนัดงันี-   

 
ภาพที�  25  ภาพการเยบ็ทอ้งติดกบัลาํตวั 
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เริ�มเยบ็จากจุด ก. ของลาํตวัดา้นซ้ายติดกบัจุก ก.ของทอ้งดา้นซ้ายลงมาถึงจุด ข. วนไปถึง
จุด ค. จากจุด ค. ไปหาจุด ง. จากจุด ง.  เยบ็วนไปหาจุด จ. และจากจุด จ.ไปถึงจุด ช. ดา้นขวาเริ�ม
จาก  ก. – ช. เช่นเดียวกนั  ก็จะไดส่้วนที�เป็นบาํตวัสุนขัจิFว 
5. นาํส่วนหวักบัลาํตวัมาเยบ็ต่อกนั เปิดช่องสาํหรับยดัใย  แลว้เยบ็ปิดให้เรียบร้อย  แลว้ใชก้าวติด

ตาและจมูก จะไดตุ้ก๊ตาสุนขัตวัจิFวที�น่ารัก 

 
ภาพที� 26  ตุก๊ตาสุนขัตวัจิFว 
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