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 การวจิยัเรืองนี มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษารูปแบบและกลยทุธ์การประกอบการรองเทา้บู๊ท
ผา้ ซีเอสชู อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ศึกษาปัญหา อุปสรรค ทีเกิดขึนในประกอบการ และ
แนวทางการแก้ไขปัญหา การศึกษาครังนี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีปรากฏการณ์วิทยา 
(Phenomenology Study) เพือศึกษาปรากฏการณ์และประสบการณ์ในชีวิตผูป้ระกอบการทีได้
ประสบมา มุ่งทาํความเขา้ใจรูปแบบของการเป็นการเป็นผูป้ระกอบการของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจาก
สถานประกอบกอบการ ประกอบดว้ย เจา้ของ 1 คน และพนกังาน 1 คน ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจากชุมชน 
จาํนวนรวม 3 คน ผูใ้ห้ขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ย ลูกคา้รายยอ่ย 2 คน เจา้ของธุรกิจคา้
ส่ง 1 คน และนกัวชิาการพานิชย ์1 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก วิธีการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร 
 ผลการวิจัยพบว่า รองเท้าบู๊ทผา้ ซีเอสชู อาํเภอดําเนินสะดวก จังหวดัราชบุรี  เป็น
รูปแบบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อยู่ในภาคธุรกิจของการผลิต มีตน้กาํเนิดจากภูมิปัญญา
ท้องถิน อาศัยแรงงานท้องถิน และใช้วตัถุดิบเหลือใช้จากอุตสาหกรรมสิงทอเป็นหลัก ใน
กระบวนการผลิต โดยใชก้ลยุทธ์สร้างความแตกต่างทางผลิตภณัฑ์ เพือให้ผูบ้ริโภคเกิดความจดจาํ 
เพิมช่องทางการกระจายสินคา้ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค เริมตน้การเขา้สู่ตลาดต่างประเทศเพือขยาย
ฐานลูกคา้ และพฒันาผลิตภณัฑ์ เป็นการยกระดบัสินคา้ เพือให้ครอบคลุมการใช้งานในด้านอืน  
และเป็นการขยายตลาดสู่ภาคธุรกิจอืนๆ นอกเหนือจากตลาดอุปกรณ์การเกษตรเท่านนั 
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 This research aimed to study the pattern and entrepreneurship strategy of fabric 
boot “CS Shoes” at Damneansadouk district, Ratchaburi province. The concept was study 
about problems and difficulty in the business operation. This qualitative research implemented 
by phenomenology method to study phenomenal and experience of entrepreneur, staff, 3 
community representatives, 2 retailers, wholesaler and trade officer. Accumulating data via In-
depth interview, Non-participant observation, Participant observation and discerning through 
documents were applied to this research.  
 The research results indicated that “CS Shoes fabric boot” at Damneansadouk 
district, Ratchaburi province was the small and medium enterprise in production sector. The 
enterprise concept was originated by local wisdom. Local employment and garment industrial 
leftover were mainly outsource and material in production process. CS shoes applied product 
differentiated strategy for consumer recognized, expanding distributor channel to cover all 
region’s reseller, entering the international market by indirect exporting, and product 
developing to get into others market not only the agriculture. 
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 การคน้ควา้อิสระฉบบันี   สําเร็จลุล่วงไดดี้ ดว้ยความอนุเคราะห์จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ดร.พิทกัษ์ ศิริวงศ์ ทีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระสพชัย พสุนันท์ และ ผูช่้วย
ศาสตราจารยน์ภนนท ์หอมสุด กรุณาให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํและแนวทางการจดัทาํวิจยั ตลอดจนการ
ปรับปรุงแกไ้ขให้งานวิจยัครังนีสําเร็จสมบูรณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านดว้ยความ
เคารพอยา่งสูงไว ้ณ ทีนี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณชัยวฒัน์ สวสัดิวรนันท์ รวมถึงชุมชนและผูเ้กียวขอ้งทีให้
ความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลเป็นอยา่งดี  
 ขอกราบขอบพระคุณครอบครัว ผูส้นบัสนุนหลกัในการศึกษาครังนี ตลอดจนเพือนๆ 
พีๆ นอ้งๆ ทุกท่าน ทีสนบัสุนนและใหก้าํลงัใจตลอดมา ทาํใหก้ารศึกษาครังนีประสบผลสาํเร็จดว้ยดี 
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