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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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บทท ี1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ภาคการเกษตรมีบทบาทสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนืองจากเกียวขอ้งกบัคน
จาํนวนมาก เป็นแหล่งผลิตอาหารเลียงชาวโลก เป็นแหล่งวตัถุดิบให้กบัภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการ สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศอย่างมากมาย รวมทงัยงัเป็น วิถีชีวิต แหล่งภูมิปัญญา 
และวฒันธรรมทีสืบสานมาอย่างยาวนาน การพฒันาภาคเกษตรให้ยงัยืนจึงถือเป็นหัวใจของการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตร์ทีเหมาะสมกบัการเกษตรกรรม มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการใช้ภูมิปัญญาแบบผสมผสานและสอดคลอ้งกบัปัจจยัในแต่ละ
ทอ้งถิน โดยทงัประเทศ มีพืนทีทาํการเกษตร 131.59 ลา้นไร่ หรือประมาณร้อยละ 42.03 ของพืนที
ทงัหมด สามารถผลิตสินค้าเกษตรทังพืช ปศุสัตว์และประมง  ให้เพียงพอกับความต้องการ
ภายในประเทศ และสามารถส่งออกสร้างรายได้ให้กบัประเทศอีกด้วย มูลค่าการส่งออกสินคา้
เกษตรและผลิตภณัฑเ์พิมขึนจาก 0.48 ลา้นลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2540 มาเป็น 1.09 ลา้นลา้นบาทในปี 
พ.ศ. 2553 ซึงสินคา้เกษตรและอาหารส่งออกทีสําคญั เช่น ยางพารา ข้าว กุ้ง อ้อย ผลไม  ้มนั
สาํปะหลงั ไก่เนือ เป็นตน้ นอกจากนีผลผลิตสินคา้เกษตรยงัใชเ้ป็นวตัถุดิบทีสําคญั เพือการแปรรูป
ในอุตสาหกรรม ทาํให้ประเทศไทยเป็นประเทศผูผ้ลิตสินคา้เกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลก 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2554) 
 การผลิตสินคา้เกษตรทีสําคญั ไดแ้ก่ ขา้วนาปี ขา้วนาปรัง ออ้ย มนัสําปะหลงั ยางพารา 
และปาล์มนาํมนั มีแนวโน้มเพิมขึนอย่างต่อเนือง จากนโยบายการส่งเสริมการผลิตของภาครัฐ 
เพือให้มีผลผลิตทีเพียงพอกบัความตอ้งการของตลาดทงัในและต่างประเทศ และราคาทีเกษตรกร
ขายไดอ้ยู่ในเกณฑ์ทีดี จูงใจให้เกษตรกรขยายเนือทีเพาะปลูก อยา่งไรก็ตาม ผลผลิตต่อไร่ค่อนขา้ง
ผนัผวน เนืองจากสภาพภูมิอากาศเปลียนแปลง  อากาศร้อน แห้งแล้ง และศตัรูพืช ด้านปศุสัตว ์
ไดแ้ก่ ไก่เนือและสุกร ปริมาณการผลิตค่อนขา้งผนัผวน สาเหตุจากตน้ทุนการผลิตสูงขึน ส่งผลให้
เกษตรกรรายยอ่ยตอ้งเลิกกิจการ ทางดา้นประมง ไดแ้ก่ กุง้ มีอตัราการขยายตวัของปริมาณการผลิต
โดยมีแนวโนม้สูงขึน การผลิตสินคา้เกษตรของไทยโดยทวัไป เป็นการผลิตเพือใช้ภายในประเทศ 
ส่วนทีเหลือเป็นการส่งออก ในปี 2553 สินคา้ทีมีสัดส่วนการใช้ภายในประเทศสูง ประกอบดว้ย 
ขา้วโพดเลียงสัตว ์ปาล์มนาํมนั ไก่เนือและขา้ว สินคา้ทีมีสัดส่วนการส่งออกสูง ไดแ้ก่ กุง้ ยางพารา 
ออ้ย และมนัสาํปะหลงั (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2554) 
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 แม้ว่าการผลิตสินคา้เกษตรและอาหารของไทยจะมีปริมาณเพียงพอสําหรับบริโภค 
ภายในประเทศ  เป็นวตัถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการส่งออก  แต่มี
ประสิทธิภาพดา้นการผลิตตาํ ตน้ทุนการผลิตสูง เนืองจากสภาพปัญหาดินเสือมโทรม ปริมาณนาํไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการ การใชปั้จจยัการผลิตในปริมาณทีไม่เหมาะสม เกษตรกรขาดความรู้ความ
เข้าใจการใช้ปัจจยัการผลิตและเทคโนโลยีทีถูกต้อง  ประกอบกับการเปลียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ เป็นผลให้เกิดความแปรปรวนของปริมาณนาํฝน ระดบัอุณหภูมิทีมีแนวโนม้สูงขึน การ
เปลียนแปลงของฤดูกาลทีไม่แน่นอน รวมทงัภยัธรรมชาติทีไม่สามารถคาดการณ์ได ้ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตร ในขณะเดียวกนัประเทศไทยกาํลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ ซึงรวมถึง
ประชากรทีอยู่ในภาคเกษตรดว้ย ทาํให้ความเข้มแข็งของภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง การพึงพา
ต่างประเทศทงัปัจจยัด้านการผลิตและตลาดส่งออก เช่น เทคโนโลยี ปุ๋ยเคมี และสารเคมีกาํจดั
ศตัรูพืช ซึงเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อตน้ทุนการผลิต และตอ้งเผชิญความเสียงกบัความผนัผวนดา้นราคา 
ขณะทีความตอ้งการสินคา้เกษตรและอาหาร ทงัภายในประเทศและต่างประเทศ มีแนวโนม้เพิมขึน
อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการผลิตสินคา้เกษตรและอาหารเพือรองรับความตอ้งการ การใช้พลงังานมี
แนวโนม้สูงขึนตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประเทศไทย สูญเสียเงินตราต่างประเทศ
จากการนาํเขา้เชือเพลิงและพลงังาน ดว้ยเหตุนี หลายประเทศรวมทงัประเทศไทย มีนโยบายพฒันา
และส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนจากพืชมากขึน ทาํให้ความตอ้งการพืชพลงังานทดแทนมากขึน
ตามไปด้วย เช่น มันสําปะหลัง อ้อย และปาล์มนํามัน และมีการเปลียนแปลงรูปแบบการใช้
ประโยชน์จผลผลิตการเกษตร จากการปลูกพืชเพือเป็นอาหาร มาเป็นพืชพลงังานมากขึน ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตอาหาร รวมทังความมันคงอาหารของประเทศและการส่งออก 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2554) 
 แผนพฒันาการเกษตร ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัในมิติต่างๆ ทีครอบคลุมดา้นการเกษตรภาพรวมทงัหมด ไดแ้ก่ 
การพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกร การพฒันาขีดความสามารถในการผลิต การจดัการสินคา้เกษตร
และความมนัคงดา้นอาหาร และการพฒันาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและ
ยงัยืน รวมทงักาํหนดกระบวนการขบัเคลือนแผนพฒันาการเกษตรสู่การปฏิบติัให้ความสําคญัต่อ
การเชือมโยงให้พืนที ทอ้งถิน และชุมชนมีความเขา้ใจในยุทธศาสตร์ การพฒันาการเกษตรที
สอดคลอ้งกบับริบทของพืนที ทอ้งถิน และชุมชนให้ชดัเจนยิงขึน โดยใช้แนวคิดและทิศทางการ
พฒันาประเทศสู่ความยงัยนืตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนือง โดยเฉพาะการสร้างฐาน
ทางปัญญาเพือเป็นภูมิคุม้กนัให้กบัคนในภาคการเกษตรให้มีคุณภาพ มีระบบเศรษฐกิจสีเขียวทีใช้
ความรู้และจุดแข็งของอตัลักษณ์ไทยไปปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานนวตักรรมทีเข้มแข็ง 
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เชือมโยงกบัเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอยา่งเท่าทนั สร้างความยงัยืนของภาคเกษตรและ
ความมงัคงัดา้นอาหารและพลงังาน รวมทงัการจดัการทรัพยากรการเกษตรอยา่งยงัยืน เป็นฐานการ
พฒันาประเทศทีมนัคงและสมดุล มุ่งสู่ การให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตทีดี ประชาชนมีความมนัคง
ดา้นอาหาร เป็นฐานสร้างรายไดใ้หแ้ผน่ดิน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2554) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที  11 พ.ศ. 2555 – 2559 ได้กล่าวถึง
แผนพฒันาการเกษตร โดยให้ความสําคญัต่อการพฒันาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตทีดี ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันต่อการเปลียนแปลง การพฒันาการผลิตสินค้าเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย ให้ประชาชนมีความมนัคงดา้นอาหารและมีผลผลิตเพียงพอ
กบัความตอ้งการดา้นอาหารและพลงังาน  ร่วมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพและมนัคง เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์การเปลียนแปลงทงัในและนอกประเทศที
ปรับเปลียนอยา่งรวดเร็ว เพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั และการพฒันาทรัพยากรการเกษตรให้
มีการใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการอนุรักษฟื์นฟู สร้างโอกาสการเขา้ถึงทรัพยากรและมี
การใช้ประโยชน์อย่างทวัถึงและเป็นธรรม โดยครอบคลุมการดําเนินงานในเรืองการพฒันา
เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรงานการพฒันาการผลิต และงานการพฒันาโครงสร้างพืนฐานและ
ปัจจยัสนบัสนุน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2554)  
 อย่างไรก็ตาม ระยะ 15 ปีทีผ่านมา ภาคเกษตรประสบกบักระแสการเปลียนแปลงทงั
ดา้นเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อโอกาสการพฒันาโดยรวม ดงันนั จึงจาํเป็นทีทุกภาค
ส่วนจะมีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนในอนาคตอยา่งเป็นรูปธรรม แกไ้ขปัญหา อุปสรรคเดินหน้า
รุกอยา่งเป็นระบบควบคู่กบัภาคอืน เพือความกา้วหน้าอย่างพอเพียงและเพิมความสามารถในการ
แข่งขนัไปพร้อมกนั โดยคาํนึงถึงคนในภาคการเกษตรให้เกือหนุนกนั ทงัเกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
นกัวจิยั และสถาบนัการเงิน ซึงภาครัฐเป็นหน่วยงานอาํนวยความสะดวกอยา่งเป็นระบบ (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 2554) 
 รองเทา้บู๊ทผา้ จึงเป็นหนึงผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร เพือเพิมการพฒันาคุณภาพชีวิต
ใหแ้ก่เกษตรกร เพือเพิมมาตรฐานการผลิต เพิมศกัยภาพ เพิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั และ
เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่เกษตรกรไทย รองเท้าบู๊ทผา้ เกิดจากแนวความคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรคใ์นภาคเกษตร โดยสนบัสนุนการพฒันาภูมิปัญญาใหเ้กิดการสร้างนวตักรรมในเครืองมือ
ทางการเกษตร โดยเน้นการนําภูมิปัญญา วิถีชีวิต และวฒันธรรม เอกลักษณ์ ความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรในทอ้งถิน เพือเพิมมูลค่าสินคา้เกษตร ลดตน้ทุนการผลิต และสร้างความปลอดภยัให้แก่
เกษตรกร เพือรับมือกับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN 
Community) 
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 การปรับตวัเขา้สู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยก์ลางรวมทงัภูมิภาคเอเชีย มีการเชือมโยง 
ของประเทศในภูมิภาคต่างๆ มีมากขึน และมีการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพิมขึน ประเทศไทยตอ้ง
ปรับบทบาทรองรับการเปลียนแปลงทงัดา้นการขยายความร่วมมือ การคมนาคมขนส่ง การพฒันา
แลกเปลียน ความรู้ทงัด้านทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีและสารสนเทศกับกลุ่มประเทศต่างๆ 
โดยเฉพาะการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ซึงไทยได้รับการยอมรับในการเป็นศูนยก์ลางธุรกิจและ
การคา้ในภูมิภาค และอาจเพิมการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงทางการคา้เสรีให้มากขึน เพือ
เสริมสร้างความได้เปรียบจากศกัยภาพทีตงั เพือสร้างความมนัคงด้านอาหารและพลงังาน โดย
พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการให้สามารถเชือมโยงการคา้และการลงทุน  สามารถประกอบธุรกิจ
ระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทงัการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้เอือ
ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจการคา้ เพือรองรับการเปิดเสรีทางการคา้มากขึน 
 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงศึกษา การนาํเสนอรูปแบบและกลยุทธ์ของผูป้ระกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ 
ซีเอสชู โดยผ่านความหมายและความสําคญัของธุรกิจขนาดยอ่ม แนวคิดการประกอบการ แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวคิดเกียวกับการตลาดและส่วนประสมการตลาด และแนวคิดเกียวกับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ทีผูป้ระกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ไดป้ระยุกต์ใช้ในการดาํเนินธุรกิจ เพือ
เป็นแนวทางในการศึกษา และเพือเป็นแนวทางแก่ผูป้ระกอบการและผูที้สนใจ ผูที้ตอ้งการเป็น
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม เพือสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถินและสร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพือศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู อาํเภอดาํเนิน
สะดวก จงัหวดัราชบุรี 
 2. เพือศึกษาปัญหา อุปสรรคจากการประกอบการ และแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการ
ประกอบการรองเทา้บูท๊ผา้ อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การศึกษาเกียวกบั รูปแบบและกลยทุธ์การประกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ของซีเอสชู อาํเภอ
ดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ได้ทาํการศึกษา รูปแบบ กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ และการเป็น
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology 
Study) เพือเขา้ถึงรูปแบบและกลุยุทธ์ การประกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ของซีเอสชู  จากการศึกษา
ปรากฏการณ์ทีชีวิตบุคคลไดป้ระสบมา ประสบการณ์การปฏิบติังานประจาํวนัและประสบการณ์
ชีวติ เป็นแนวทางการวจิยั โดยแบ่งขอบเขตการวจิยัออกเป็น 3 ดา้น ดงัต่อไปนี 
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 1. ขอบเขตดา้นเนือหา  
  เพือศึกษา รูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการรองเท้าบู๊ทผา้ของซีเอสชู  อาํเภอ
ดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรีโดยศึกษารูปแบบการดาํเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ในการประกอบการ 
โดยศึกษาเฉพาะบุคคล คือ เจา้ของ พนกังาน ชุมชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพือให้ไดรู้ปแบบของการ
ดาํเนินธุรกิจ และรับทราบกลยุทธ์ของการประกอบการ และการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดยยึด
หลักแนวคิด ดังนี ความหมายและความสําคญัของธุรกิจขนาดย่อม แนวคิดการประกอบการ 
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวคิดพฒันาชุมชน แนวคิดเกียวกับการตลาดและส่วนประสม
การตลาด แนวคิดเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
 2. ขอบเขตดา้นประชากรและผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
  ประชากรทีจะทาํการศึกษาในครังนี คือ เจา้ของ พนกังาน ชุมชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ต่อการประกอบการของรองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู ซึงอาศยัอยูใ่นพืนทีอาํเภอดาํเนินสะดวกเป็นหลกั  
  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการศึกษาครังนี ไดแ้ก่ ผูใ้ห้ขอ้มูลจากสถานประกอบกอบการ คือ 
กรรมการผูจ้ดัการ พนกังาน ของรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจากชุมชน คือ ลูกจา้ง และ
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย คือ ลูกคา้รายยอ่ย เจา้ของธุรกิจคา้ส่ง และนกัวชิาการพานิชย ์ของ
รองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู ซึงเปิดสถานประกอบการอยูใ่น อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา  
  ผูว้ิจยัดาํเนินการศึกษา ตงัแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน กนัยายน พ.ศ. 2555 รวม
ระยะเวลา 4 เดือน  
 
ประโยชน์ทไีด้รับ 
 1. ได้ทราบถึงรูปแบบการประกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ของซีเอสชู ในการดาํเนินธุรกิจ 
โดยผลการศึกษาทีได้ สามารถนําไปเป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการรายอืนๆ ไดต่้อไป เพือช่วยสร้างรูปแบบ แนวทางวตัถุประสงค ์และเป้าหมายในการ
ประกอบธุรกิจได ้
 2. ได้ทราบถึงกลยุทธ์การประกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ของซีเอสชู ในการดาํเนินธุรกิจ 
โดยผลการศึกษาทีได ้สามารถนาํไปประยุกตใ์ชแ้ก่ผูป้ระกอบการรายอืนๆ หรือผูที้สนใจการสร้าง
ธุรกิจขนาดยอ่ม 
 3. ไดท้ราบถึงการสร้างธุรกิจภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของรองเทา้บู๊ทผา้ ซี
เอสชู ว่าเพราะเหตุใด การดาํเนินธุรกิจภายใตแ้นวคิดนี จึงจาํเป็นตอ้งเกิดจากการสร้างสรรค์ภูมิ
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ปัญญาทอ้งถิน เพือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ และนาํไปสู่ความยงัยืนในการประกอบ
ธุรกิจของผูป้ระกอบการทางได ้
 4. ผลการวิจัยทีได้ สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเป็น
ผูป้ระกอบการ และเป็นแนวทางการสร้างธุรกิจของผูป้ระกอบการรายอืนๆ ในอนาคต และยงั
สามารถเป็นแนวทางให้กบัการวางโครงสร้างทางธุรกิจของผูป้ระกอบการ เพือให้เกิดการพฒันา 
ปรับเปลียนรูปแบบการดาํเนินธุรกิจใหเ้ขา้กบัยคุสมยั 
 5. เป็นพืนฐานในการศึกษา สาํหรับผูส้นใจ เรืองผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม รูปแบบ
และกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ และการสร้างธุรกิจจากภูมิปัญญาทอ้งถิน 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

 การศึกษาเรือง รูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการรองเทา้บู๊ทผา้  ซีเอสชู ในอาํเภอ
ดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ผูศึ้กษาวจิยัมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาการเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ย 
รูปแบบและกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ และศึกษาการสร้างผลิตภณัฑ์จากภูมิปัญญาทอ้งถิน ได้
ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง โดยกาํหนดประเด็นการนาํเสนอ ดงัต่อไปนี 

 1. ประวติั รองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู ในอาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 

 2. ความหมาย และความสาํคญัของธุรกิจขนาดยอ่ม 

 3. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 4. การตลาดสาํหรับธุรกิจขนาดยอ่ม  

 5. แนวคิดเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 6. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1. ประวตัิ รองเท้าบู๊ทผ้า ซีเอสชู ในอาํเภอดําเนินสะดวก จังหวดัราชบุรี 

 รองเทา้บู๊ทผา้ หรือ รองเทา้นินจา เป็นรองเทา้เพือการเกษตร เกิดขึนจากภูมิปัญญาของ
คนในทอ้งถิน ทีนาํวสัดุเหลือใชจ้ากอุตสาหกรรมในครัวเรือน นาํมาผลิตเป็นอุปกรณ์เพือการเกษตร 
เพือช่วยเหลือในการทาํกิจกรรมทางเกษตร ซึงเป็นอาชีพหลกัของคนในพืนที อาํเภอดาํเนินสะดวก
ของจงัหวดัราชบุรี ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ทาํไร่ สวน นา และประมงนาํจืด มาเป็น
ระยะเวลานาน และมีการผลิตรองเทา้บู๊ทผา้ หรือ รองเทา้นินจา เพือใชใ้นครอบครัวและใชใ้นพืนที
วงจาํกดัมาเป็นระยะเวลานานแลว้ ซึงคุณชยัวฒัน์ สวสัดิวรนนัท ์ผูริ้เริมธุรกิจ รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู 
เล็งเห็นช่องทางการสร้างธุรกิจของภูมิปัญญาทอ้งถินนี จึงสร้างโอกาสของผลิตภณัฑ์รองเทา้บู๊ทผา้
ใหเ้ป็นทีรู้จกั และเป็นทีนิยมแพร่หลายใหแ้ก่ชาวเกษตรทวัไป 

 รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู เริมการดาํเนินกิจการเมือเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2552 เริมตน้การ
ผลิตโดยอาศยัพืนทีภายในบริเวณบา้นเป็นสถานทีประกอบการ ดว้ยพนกังานเพียง 2 คน และกาํลงั
การผลิตเบืองตน้อยูที่ 200 คู่ ต่อเดือน โดยอาศยัการพฒันาผลิตภณัฑ์รองเทา้บู๊ทผา้ จากการลองผิด
ลองถูก ปรับปรุงคุณภาพจากภูมิปัญญาดงัเดิม เพิมมูลค่าตวัสินคา้เพือเป็นทีจดจาํแก่ผูใ้ช ้และสร้าง
ความทนทานแก่ตวัสินคา้ เพือใหผู้ซื้อเกิดความคุม้ค่า จนทาํให้ผลิตภณัฑ์รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู เป็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทียอมรับในตลาด ด้วยรูปลกัษณะภายนอกของตวัรองเท้าทีแตกต่างและโดดเด่นจากผลิตภณัฑ์
ดงัเดิม ความทนทานทีคุม้ค่า และความหลากหลายของผลิตภณัฑ์บู๊ทผา้ในพืนรองเทา้แบบต่างๆ ทาํ
ให้ รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู มีความตอ้งการจากตลาดสูงมากกวา่กาํลงัผลิตในปัจจุบนัที 10,000 คู่ ต่อ
เดือน ทงันี รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ใชร้ะยะเวลา 3 ปี ในการดาํเนินธุรกิจและประสบความสําเร็จใน
ปัจจุบนั (ชยัวฒัน์ สวสัดิวรนนัท ์2555) 
 

 
 

ภาพที 1 รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์รองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู ทีมีความโดดเด่น 

 
 สถานประกอบการ รองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู ตงัอยูเ่ลขที 158 หมู่ 7 ตาํบลดอนกรวย อาํเภอ
ดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ดว้ยเนือที 250 ตารางวา มีพนกังานประจาํทงัหมด 20 คน กาํลงัการ
ผลิตต่อเดือนอยูที่ 10,000 คู่ ในขณะทีผูป้ระกอบการรายอืนๆ มีกาํลงัการผลิตต่อเดือนอยู่ที 400 – 
4,000 คู่ เท่านนั จึงทาํให้ รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู เป็นผูป้ระกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ รายใหญ่ทีสุดใน
อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี และมีการวางแผนขยายโรงงานในพืนทีใกลเ้คียงดว้ยพืนที 7 ไร่ 
ในปี พ.ศ. 2556 เพือการเพิมกาํลงัการผลิตสู่การขยายตลาดในต่างประเทศ และการนาํธุรกิจเขา้สู่
การเป็นรูปแบบบริษทัจาํกดัอยา่งเตม็ตวั (ชยัวฒัน์ สวสัดิวรนนัท ์2555) 

 ซีเอสชู ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์หลกั คือ รองเทา้บู๊ทผา้พืนผา้ ขนาดสันและยาว ซึงเป็น
ภูมิปัญญาดงัเดิม รองเทา้บู๊ทผา้พืนยาง เกิดจากการพฒันาผลิตภณัฑ์ ดว้ยความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็น
หลกั และสามารถนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมอืนๆ ไดอี้กดว้ย อีกทงั ซีเอสชู ยงัเป็นผูผ้ลิตรองเทา้บู๊ท
ผา้พืนยาง ในประเทศรายเดียว และไดรั้บการตอบรับทีดีจากหลายๆ อุตสาหกรรม ถึงความสามารถ
ในการใช้งานผลิตภณัฑ์รองเทา้บู๊ทผา้พืนยาง นอกเหนือจากภาคเกษตรกรรมอีกดว้ย รองเทา้บู๊ท
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ผา้พืนยางแก้ว เป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์ของ ซีเอสชู เพือเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ โดยยกระดับ
ความสามารถในการใช้งานและคุณภาพให้เทียบเท่าในระดบัสากล โดยมีจุดแข็งอยู่ที ราคาถูก 
คุณภาพดี และสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นหลายๆ กิจกรรม เช่น ประมงนาํลึก เดินป่า เป็นตน้ เป็นการ
เพิมรายได้ให้แก่ผูป้ระกอบการได้มากขึน และสามารถเป็นทางเลือกให้แก่ผูใ้ช้ ทีตอ้งการสินคา้
คุณภาพดีแต่ราคาถูก (ชยัวฒัน์ สวสัดิวรนนัท ์2555) 

 

 

รองเทา้บูท๊ผา้พืนยาง รองเทา้บูท๊ผา้พืนยางแกว้

รองเทา้บูท๊ผา้พืนผา้ขนาดสนั รองเทา้บูท๊ผา้พืนผา้ขนาดยาว

 
 

ภาพที 2 ผลิตภณัฑร์องเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ชนิดต่างๆ  
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 ผลิตภณัฑ์ ซีเอสชู ผลิตจากวตัถุดิบเหลือใช้ทียงัคงคุณภาพจากอุตสาหกรรมการ์เมน้ต์
บางส่วน และใชว้ตัถุดิบคุณภาพทีผูป้ระกอบการเลือกดว้ยตวัเอง เพือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ และ
สร้างความจดจาํใหก้บัรูปลกัษณ์ทีโดดเด่นของผลิตภณัฑ ์ซีเอสชู โดยมีราคาจาํหน่ายดงัต่อไปนี 

 รองเทา้บูท๊ผา้พืนผา้  ราคาขาย  75 – 120 บาท  

 รองเทา้บูท๊ผา้พืนยาง  ราคาขาย 130 – 230 บาท  

 รองเทา้บูท๊ผา้พืนยางแกว้ ราคาขาย 700 บาท ขึนไป  
 ราคาขายขึนอยูก่บัปริมาณและขอ้กาํหนดการขายของ ซีเอสชู ในแต่ละพืนที ต่อตวัแทน
จาํหน่าย และร้านคา้ทีรับไปจาํหน่ายต่อ เพือสร้างราคาให้เป็นมาตรฐานให้แก่ตราสินคา้ และเพือ
ประโยชน์ในการทาํการตลาดใหง่้ายต่อการซือสินคา้ของผูบ้ริโภค (ชยัวฒัน์ สวสัดิวรนนัท ์2555) 

 ปัจจุบนั รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผลิตภณัฑ์โอท็อป 4 ดาว ของ
จงัหวดัราชบุรี และมีแผนพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ เพือให้ไดรั้บการคดัเลือกเป็นผลิตภณัฑ์โอท็อป 
5 ดาว ในปีต่อไป ทงันี เพือใหไ้ดรั้บการช่วยเหลือสนุบสนุนจากภาครัฐในดา้นต่างๆ ไดม้ากขึน เพือ
เตรียมพร้อมการเพิมกาํลงัการผลิต เพือผลกัดนัให้ รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู เป็นทีรู้จกัมากขึน โดย
สามารถเขา้สู่ตลาดภาคเกษตรกรรมไดท้วัทงัประเทศ และรองรับการส่งออกรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู 
ไปยงัประเทศเพือนบา้น และอีกนานาประเทศทีให้การตอบรับธุรกิจทีเกิดจากภูมิปัญญาชาวบา้น 
เพือส่งเสริมและสนบัสนุนให ้รองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู เป็นทีรู้จกัและเป็นทียอมรับในระดบัชาติต่อไป 
 

2. ความหมาย และความสําคัญของธุรกจิขนาดย่อม 

 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกิจการเกิดจากการผลิตสินค้า และบริการอัน
เนืองมาจากทกัษะทีหลากหลาย มีกระบวนการผลิตอนัยืดหยุน่ สอดคลอ้งกบัวิถีของคนในชุมชน
และความต้องการในตลาดโลก  โดยใช้วตัถุดิบส่วนใหญ่ในประเทศและไม่พึงพาโรงงานหรือ
กิจการขนาดใหญ่  ซึงผลผลิตของสินคา้ และบริการนนัไดม้าตรฐานสากล และสามารถสร้างรายได้
เป็นเงินตราต่างประเทศ  โดยใช้ทุนประกอบการไม่มาก  หรือใช้เ งินในขอบเขตทีไม่ เกิน
ความสามารถของสถาบนัการเงินในปัจจุบนัจะรับได ้(สุนีย ์วทิยสัมพนัธ์ 2553) 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีว่านีมีทงัในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
การบริการ ซึงฝังตวัอยู่ในชุมชนต่างๆ ทวัประเทศ ทงัในชนบทและในเมือง อาศยัแรงงานจาก
ชุมชนในเขตศกัยภาพของแต่ละชุมชน ทีสําคญั SMEs จะเป็นเครืองมือของชุมชนในการเลือกเขา้สู่
โลกาภิวฒัน์ (Global-ization) ไดต้ามความถนดัโดยไม่ถูกโลกาภิวฒัน์กาํหนดบทบาทอยา่งในอดีต 
รวมทงัเป็นกลไกรองรับ (Shock Absorber) ความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจทีจะเกิดขึนไดใ้น
อนาคต (สุนีย ์วทิยสัมพนัธ์ 2553) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2.1 ความหมายของธุรกจิขนาดย่อม 

  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือ SMEs (Small and Medium Enterprises)   

สาํหรับความหมายของวสิาหกิจ (Enterprises) ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่ม ดงันี 

  1. กิจการการผลิต (Production Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
(Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร่ (Mining)  

   ธุรกิจการผลิต   เป็นธุรกิจทีเปลียนรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
กระบวนการผลิตจึงเป็นธุรกิจทีเกียวขอ้งและจาํเป็นตอ้งใชว้ตัถุดิบในการแปรรูปให้เป็นสินคา้เพือ
อุตสาหกรรมและการบริโภค  ซึงมีสินคา้จาํนวนมากทีผลิตขึนและจาํหน่ายเองโดยใชเ้ครืองจกัรใน
การแปรรูป ใช้แรงงานและฝีมือในการแปรรูป   ส่วนธุรกิจการผลิตภาคเกษตรกรรมก็มีลกัษณะ
เช่นเดียวกนั 

  2. กิจการการคา้ (Trading Sector) ครอบคลุมการคา้ส่ง (Wholesale) และการคา้ปลีก 
(Retail) 

   ธุรกิจคา้ส่ง (Wholesaling)  หมายถึง ธุรกิจทีคนกลางดาํเนินการโดยขายสินคา้ต่อ
ใหแ้ก่คนกลางอืน ๆ และผูใ้ชใ้นอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมเป็นจาํนวนครังละมากๆ แต่ไม่ขาย
ให้กบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย กิจกรรมทงัหมดทีเกียวขอ้งกบัการขายสินคา้หรือบริการให้กบัองคก์รที
ซือไปเพือการขายต่อหรือเพือใชใ้นทางธุรกิจ (Kotler 1997)  หรือหมายถึงกิจกรรมทงัหมดของ
บุคคลหรือองค์กรทีขายสินคา้ให้กบัพ่อคา้ปลีกและพ่อคา้คนอืนๆ  และ/หรือขายให้กบัผูใ้ช้ทาง
อุตสาหกรรม ผูใ้ช้ทีเป็นสถาบนัและผูใ้ช้ทางธุรกิจ  แต่ไม่ได้ขายสินคา้ในปริมาณทีมากให้กับ
ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (Stern El-Ansary and Coughlan 1996) 

   ธุรกิจคา้ปลีก (Retailing) เป็นธุรกิจทีขายสินคา้เป็นจาํนวนเล็กน้อยแก่ผูบ้ริโภค
คนสุดท้ายโดยตรงและจะเป็นคนกลางระหว่างผูค้ ้าส่งและผูผ้ลิต กับผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย และ
กิจกรรมทงัสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการขายสินคา้และหรือบริการให้ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เป็น
กิจกรรมต่างๆ ทีเกียวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการให้กับผูบ้ริโภคคนสุดท้ายเพือนําไปใช้
ส่วนตวั (Stern El-Ansary and Coughlan 1996) หรือหมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการขาย
สินคา้หรือบริการโดยตรงแก่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เพือการใชส่้วนตวัและไม่ใช่เป็นการใชเ้พือธุรกิจ 
(Kotler 1997) 

  3. กิจการบริการ (Service Sector) เป็นธุรกิจทีจาํหน่ายสินคา้ในรูปบริการให้แก่
ผูบ้ริโภคหรือผูผ้ลิต ธุรกิจบริการส่วนใหญ่จะมีตวัตน และมกัจะถูกบริโภคในขณะเดียวกบัทีผลิต
ขึนมา เช่น โรงพยาบาล โรงแรม ธนาคาร สถานีบริการนาํมนั เป็นตน้ 

 

   ส
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 2.1 ลกัษณะทวัไปของธุรกจิขนาดย่อม  
  1. ปริมาณยอดขายมีน้อย โดยรายไดใ้นทอ้งถินอาจจะตอบสนองธุรกิจขนาดใหญ่
ไม่ได ้แต่ก็มากพอทีจะทาํใหผู้ป้ระกอบธุรกิจขนาดยอ่มสามารถอยูร่อดไดต้ามสมควร  ดงันนัธุรกิจ
ขนาดใหญ่จึงไม่ตอ้งการแข่งขนักบัธุรกิจขนาดเล็ก (สุนีย ์วทิยสัมพนัธ์ 2553) 
  2. มีฝีมือและประสบการณ์ของตนเองในการบริการลูกคา้  เนืองจากเจา้ของเป็นผู ้
บริหารงานเอง จึงใชค้วามสามารถส่วนตวัในการบริหารงาน เช่น ช่างตดัเสือ นกัออกแบบภายใน 

  3. มีการบริการในลกัษณะเป็นการส่วนตวั โดยจะตอ้งขึนอยูก่บัความสามารถ และ
บุคลิกภาพของผูป้ระกอบการเป็นสาํคญั ส่วนใหญ่แลว้จะมีอยูใ่นธุรกิจขนาดยอ่ม 

  4. มีความสะดวก ธุรกิจขนาดย่อมสามารถแข่งขนักบัธุรกิจขนาดใหญ่ได้โดยการ
เสนอความสะดวกสบายทีธุรกิจขนาดใหญ่ซึงเป็นคู่แข่งขนัไม่สามารถหาได ้

  5. สามารถปรับตวัเขา้กบัความตอ้งการของทอ้งถิน ธุรกิจขนาดย่อมในทอ้งถินที
ตดัสินใจดว้ยตวัเองโดยใชค้วามรู้ความตอ้งการและความพอใจของทอ้งถินจะไดเ้ปรียบธุรกิจขนาด
ใหญ่และธุรกิจมีความสัมพนัธ์เป็นการส่วนตวักบัเจา้ของและพนกังาน 

  6. มีแรงจูงใจสูง เมือประกอบธุรกิจของตนเอง เจ้าของจะต้องทาํงานหนักและ
เสียสละมากกว่าการทาํงานให้กบัผูอื้น เนืองจากเป็นเจา้ของธุรกิจเอง จึงทาํให้มีการดาํเนินธุรกิจ
ของตนเอง 

  7. มีความคล่องตวัทางการบริหาร ธุรกิจขนาดเล็กสามารถปรับตวัเองให้เขา้กับ
ความเปลียนแปลงไดเ้ร็วยงิขึน 

  8. ต้นทุนในการดําเนินงานตาํ  เนืองจากใช้แรงงานของสมาชิกในครอบครัวที
สามารถใหผ้ลผลิตมากกวา่ แต่จ่ายค่าจา้งตาํกวา่ค่าจา้งทีจ่ายใหก้บัแรงงานทีจา้งจากทีอืน (สุนีย ์วิทย
สัมพนัธ์ 2553) 
 2.3 ความสําคัญของธุรกจิขนาดย่อมต่อระบบเศรษฐกจิ 

  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เป็นวิสาหกิจทีมีความเหมาะสม  มีความ
คล่องตวัในการปรับสภาพใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ทวัไปของประเทศ และยงัเป็นวิสาหกิจทีใชเ้งินทุน
ในจาํนวนทีตาํกวา่วสิาหกิจขนาดใหญ่ และช่วยรองรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเมือหมดฤดูกาล
เพาะปลูก รวมถึงเป็นแหล่งทีสามารถรองรับแรงงานทีเขา้มาใหม่เป็นการป้องกนัการอพยพของ
แรงงานเขา้มาหางานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล   ซึงช่วยกระจายการกระจุกตวัของโรงงาน
กิจการวิสาหกิจในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปสู่ภูมิภาค ก่อให้เกิดการพฒันาความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจทงัในส่วนภูมิภาคและของประเทศอย่างยงัยืนต่อไป (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 2544) 
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  วิกฤติเศรษฐกิจทีผ่านมาได้สร้างความเสียหายให้กบันักธุรกิจจาํนวนมาก ซึงก็มี
หลายหน่วยงานทีระดมความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น ส่งเสริมการส่งออก เพิม
ประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมธุรกิจท่องเทียวต่าง ๆ มาตรการทีไดก้ล่าวมานนัยงัไดร้วมถึงขอ้สรุป
การสนบัสนุนและส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึงมีมากกวา่ 90%  ของจาํนวนทงัหมด
ในประเทศประกอบดว้ย กิจการการผลิต การคา้ และธุรกิจบริการมากกวา่นนั ธุรกิจขนาดยอ่มยงัมี
ความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจ (สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 2544) เช่น 

  1. ช่วยสร้างงาน 

  2. สร้างมูลค่าเพิม 

  3. สร้างเงินตราต่างประเทศ 

  4. ลดการนาํเขา้สินคา้ต่างประเทศ ช่วยประหยดัเงินตราต่างประเทศ 

  5. เป็นจุดเริมตน้ในการประกอบการธุรกิจ และสร้างเสริมประสบการณ์ 

  6. เชือมโยงกบักิจกรรมขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอืน ๆ 

  7. เป็นแหล่งพฒันาทกัษะฝีมือ 

  8. สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัระบบเศรษฐกิจ 

 2.4 ประโยชน์ของธุรกจิขนาดย่อม 

  ธุรกิจขนาดย่อมเปรียบเสมือนส่วนหนึงของธุรกิจชุมชนซึงเป็นการช่วยด้าน
สวสัดิการทางเศรษฐกิจของประชาชน เพราะมีการผลิตจาํนวนมากถึงครึงหนึงของสินค้าและ
บริการทงัหมด ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของธุรกิจขนาดยอ่มจะเหมือนกบัธุรกิจขนาดใหญ่ คือ สร้าง
รายได้ให้กับชุมชนและประเทศ ช่วยจัดหางานใหม่ นําเสนอนวตักรรม  กระตุ้นการแข่งขัน 
ช่วยเหลือธุรกิจขนาดใหญ่ตลอดจนผลิตสินคา้และบริการทีมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ของธุรกิจ
ขนาดยอ่มมีดงันี (สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 2544) 
  1. การสร้างงานใหม่  เป็นการสนบัสนุนผูที้ตอ้งการเริมตน้ธุรกิจของตนเอง โดยการ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หรือการขยายธุรกิจเดิม ถือว่าเป็นโอกาสสําหรับตลาดแรงงาน ธุรกิจขนาด
ยอ่มนนัสามารถเติบโตเป็นธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ไดต่้อไป 

  2. การสร้างนวัตกรรม  หรือผลิตภัณฑ์ใหม่  จะมีจุดเริมต้นจากงานวิจัยใน
หอ้งทดลองเพือใหไ้ดรั้บการยอมรับ ซึงจะมีส่วนช่วยเหลืออยา่งมีคุณค่าให้เกิดขึนกบัมาตรฐานการ
ครองชีพของประชาชน 

  3. การกระตุน้ให้เกิดการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  การเพิมการแข่งขนัเป็นสถานการณ์
ซึงธุรกิจมีการแข่งขนัดา้นการขาย การมีธุรกิจขนาดยอ่มเขา้มาแข่งขนัดว้ยจะทาํให้การแข่งขนัดา้น
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ราคาลดลงตลอดจนมีการเพิมผลผลิตและเพิมมาตรฐานของสินคา้และการบริการ ซึงเป็นการเพิม
มาตรฐานการครองชีพใหแ้ก่ประชาชนได ้

  4. ช่วยเหลือธุรกิจขนาดใหญ่ให้ผลิตสินคา้และบริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึน  หนา้ทีบางอยา่งธุรกิจขนาดยอ่มมกัจะทาํไดดี้กวา่ธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะธุรกิจขนาดใหญ่นนัไม่
อาจทาํหนา้ทีครบทุกประการ ในขณะทีธุรกิจขนาดยอ่มสามารถทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่
ซึงแบ่งได ้เช่น การจดัจาํหน่าย  การขายปัจจยัการผลิต  การบริการ  เป็นตน้ 

  5. การผลิตสินคา้และบริการทีมีประสิทธิภาพ  ธุรกิจขนาดยอ่มจะตอ้งเกียวขอ้งกบั
ประสิทธิภาพของงาน  โดยเฉพาะธุรกิจทีตอ้งอาศยัความประณีตและใชฝี้มือ ธุรกิจขนาดยอ่มจะทาํ
ไดดี้กวา่ ถือวา่เป็นจุดเริมตน้ในการพฒันาความสามารถในการประกอบการดว้ย 

  6. การกระจายการพฒันาประเทศ  ธุรกิจขนาดย่อมมีการตงักระจดักระจายกนัไป
ตามชุมชนต่าง ๆ จึงมีบทบาทในการส่งเสริมการกระจายความเจริญเติบโตของทอ้งถิน 

  7. การเพิมการระดมทุน  ธุรกิจขนาดย่อมเป็นการรวบรวมเงินทุนทีเป็นของ
ผูป้ระกอบการและ ญาติพีนอ้งมาก่อใหเ้กิดประโยชน์ในทางธุรกิจ จึงเป็นจุดเริมตน้ในการระดมทุน 
ซึงเป็นการเพิมความสามารถในการผลิตของประเทศดว้ย เช่น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจ
คา้ส่ง ธุรกิจคา้ปลีก และธุรกิจบริการ (สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 2544) 
 2.5 ปัญหาและข้อจํากดัของธุรกจิขนาดย่อม 

  1. ปัญหาดา้นการตลาด ธุรกิจขนาดย่อมจะตอบสนองความตอ้งการของตลาดใน
ทอ้งถิน หรือตลาดภายในประเทศ ซึงยงัขาดความรู้ความสามารถในด้านการตลาดในวงกวา้ง
โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกนัความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่งตลอดจนการ
เปิดเสรีทางการคา้ ทาํให้วิสาหกิจขนาดใหญ่ รวมทงัสินคา้จากต่างประเทศเขา้มาแข่งขนักบัสินคา้
ในทอ้งถินหรือในประเทศทีผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึน (สํานักงาน
ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 2544) 
  2. ขาดแคลนเงินทุน ธุรกิจขนาดย่อมมกัประสบปัญหาการขอกู้เงินจากสถาบนั
การเงิน เพือมาลงทุนหรือขยายการลงทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน  เนืองจากไม่มีการบญัชีอย่าง
เป็นระบบ และขาดหลกัทรัพยค์าํประกนัเงินกูท้าํให้ตอ้งพึงพาเงินกูน้อกระบบ  และจ่ายดอกเบียใน
อตัราสูง 

  3. ปัญหาดา้นแรงงาน แรงงานทีทาํงานในธุรกิจขนาดยอ่ม จะมีปัญหาการเขา้ออก
สูงเมือคนงานทาํงานจนมีฝีมือและมีความชาํนาญมากขึนก็จะยา้ยออกไปทาํงานในโรงงานขนาด
ใหญ่ทีมีระบบและ ผลตอบแทนทีดีกว่า  จึงทาํให้คุณภาพของแรงงานไม่สมาํเสมอการพฒันาไม่
ต่อเนือง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินคา้ 
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  4. ปัญหาขอ้จาํกดัดา้นเทคโนโลยีการผลิต  ธุรกิจขนาดยอ่มทวัไปมกัใชเ้ทคนิคการ
ผลิตไม่ซบัซอ้นเนืองจากการลงทุนตาํ และผูป้ระกอบการหรือพนกังานขาดความรู้พืนฐานทีรองรับ
เทคนิควชิาทีทนัสมยั จึงทาํใหข้าดการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑแ์ละพฒันาคุณภาพมาตรฐานทีดี 

  5. ขอ้จาํกดัด้านการจดัการ  ธุรกิจขนาดย่อมมกัขาดความรู้ในการจดัการหรือการ
บริหารทีมีระบบใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้  โดยเรียนถูกเรียนผิดเป็นหลักอาศยับุคคลใน
ครอบครัวหรือญาติพีน้องมาช่วยงานการบริหารภายในลกัษณะนีแมจ้ะมีขอ้ดีในเรืองการดูแลที
ทวัถึง แต่เมือกิจการเริมขยายตวัหากไม่ปรับปรุงการบริหารจดัการใหมี้ระบบก็จะเกิดปัญหาขึนได ้

  6. ปัญหาการเขา้ถึงบริการการส่งเสริมของรัฐ ธุรกิจขนาดย่อมจาํนวนมากเป็นการ
จดัตงักิจการทีมีรูปแบบไม่เป็นทางการ เช่น ผลิตตามบา้น ผลิตตามบา้น ผลิตในลกัษณะโรงงาน
เหล่านีจึงค่อนขา้งปิดตวัเองในการเขา้มาใช้บริการของรัฐ เนืองจากปฏิบติัไม่ค่อยถูกตอ้งเกียวกบั
การเสียภาษี การรักษาสภาพสิงแวดลอ้ม หรือรักษาความปลอดภยัทีกาํหนดตามกฎหมาย นอกจากนี
ในเรืองการส่งเสริมการลงทุนก็เช่นเดียวกนั แมว้า่รัฐจะไดล้ดเงือนไขขนาดเงินทุนและการจา้งงาน 
เพือจูงใจใหธุ้รกิจขนาดยอ่มเพียง 8.1% เท่านนัทีมีโอกาสไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐ 

  7. ปัญหาขอ้จาํกดัด้านบริการส่งเสริมพฒันาขององค์การภาครัฐและเอกชน  การ
ส่งเสริมพฒันาธุรกิจขนาดยอ่มทีผ่านมาไดด้าํเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนทีเกียวขอ้ง 
เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กรมส่งเสริมการส่งออก สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หอการคา้ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นตน้ แต่
เนืองจากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มมีจาํนวนมากและกระจายอยูท่วัประเทศ ประกอบ
กบัขอ้จาํกดัของหน่วยงาน เช่น  บุคลากร งบประมาณ จาํนวนสํานกังานสาขาภูมิภาค การให้บริการ
ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ จึงไม่อาจสนองตอบไดท้วัถึงและเพียงพอ 

  8. ปัญหาขอ้จาํกดัในการรับรู้ข่าวสารขอ้มูล  เนืองจากปัญหาและขอ้จาํกดัต่าง ๆ 
ขา้งตน้ ธุรกิจขนาดยอ่มโดยทวัไปจึงค่อนขา้งมีจุดอ่อนในการรับรู้ข่าวสารดา้นต่าง ๆ เช่น นโยบาย
และมาตรฐานการของรัฐ ขอ้มูลข่าวสารดา้นการตลาด เป็นตน้ (สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 2544) 
 ธุรกิจขนาดยอ่ม เป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีการลงทุนในการดาํเนินงานไม่สูง ทางการดาํเนิน
ธุรกิจส่วนมากแลว้อยู่ในรูปของการดาํเนินการภายในครอบครัว โดยมีหวัหนา้ครอบครัวทาํหนา้ที
เป็นผูจ้ดัการเอง และมีหน้าทีในการตดัสินใจในการบริหารคน  เงิน เครืองจกัร และวสัดุ โดยใช้
หลกัการบริหาร จากการศึกษาแนวคิดนี ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถเขา้ใจหลกับริหารและจดัการเบืองตน้ 
เพือสามารถสร้างแนวคาํถามเพือดําเนินการวิจัย จนนําไปสู่การวิเคราะห์ เพือให้ทราบได้ว่า 
ผูป้ระกอบการรองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู ทาํการบริหารธุรกิจใหป้ระสบผลสาํเร็จไดอ้ยา่งไร 
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3. แนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 กรอบทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 ซึงจะนาํมาใชใ้นปี 
พ.ศ. 2555 - 2559 ก็ไดมี้การระบุยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาประเทศ 7 ยุทธศาสตร์ และ
ยุทธศาสตร์แรก "ยุทธศาสตร์การสร้างฐานการผลิตทีส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่าง
เข้มแข็งและสมดุล" ทีได้มีการกล่าวถึงร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที 11 ก็เกียวข้องกับเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์โดยตรง โดยสามารถสรุปใจความได้ดังนี ประเทศไทยจะเน้นเป้าหมายการพฒันา
อุตสาหกรรมของประเทศไทยให้อยู่บนแนวคิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีการกล่าวถึงการ
พฒันาภาคการผลิตสินค้าและบริการบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมการใช้ความ
สร้างสรรค์เพือเพิมมูลค่าสินค้าและบริการ การส่งเสริมและพฒันาสาขาธุรกิจสร้างสรรค์ทีมี
ศกัยภาพ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานและสิงแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์พฒันาบุคลากรให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของการภาคการผลิตและบริการทงัในระดบัวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์
และผูป้ระกอบการให้มีความคิดสร้างสรรค์  ส่งเสริมการศึกษาวิจยัและพฒันาเชิงลึกในสาขา
เศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละทุนวฒันธรรม (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 2553) 

 3.1 ความหมายของเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามความหมายของสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหมายถึง แนวคิดการขบัเคลือนเศรษฐกิจบนพืนฐานของการใช้องค์
ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรคง์าน (Creativity) และการใชท้รัพยสิ์น
ทางปัญญา (Intellectual Property) ทีเชือมโยงกบัพืนฐานทางวฒันธรรม (Culture) การสังสมความรู้
ของสังคม (Wisdom) และเทคโนโลย/ีนวตักรรมสมยัใหม่ (Technology and Innovation) (อาคม เติม
พิทยาไพสิฐ 2553) 

 3.2 ทมีาและคําจํากดัความของเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

  คาํว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถูกกล่าวถึงและเป็นทียอมรับอย่างเป็นทางการในระดบั
รัฐบาลครังแรกในประเทศสหราชอาณาจกัร ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของคาํวา่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
(Creative Industries) ไวว้่า “เศรษฐกิจทีประกอบดว้ยอุตสาหกรรมทีมีรากฐานมาจากความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคล ทกัษะความชาํนาญ และความสามารถพิเศษ ซึงสามารถนาํใชป้ระโยชน์ใน
การสร้างความมงัคงัและสร้างงานใหเ้กิดขึนได ้โดยทีสามารถสังสมและส่งผา่นจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่
ดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา” (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ 2553) 
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  เมือแนวคิดการพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เริมเป็นทีนิยม และเนืองจากมีส้วน
เกียวขอ้งกบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา ดงันนัในปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) องคก์ารทรัพยสิ์น
ทางปัญญาโลก (WIPO) จึงไดมี้การให้คาํนิยามของคาํวา่เศรษฐกิจสร้างสรรคไ์วว้า่ “อุตสาหกรรม
ทางวฒันธรรม ประกอบดว้ยผลิตภณัฑท์างวฒันธรรมและศิลปะทงัหมด ทงัในรูปสินคา้และบริการ
ทีตอ้งใช้ความพยายามในการสร้างสรรค์งาน ไม่ว่าจะเป็นการทาํขึนมาโดยทนัทีในขณะนนั หรือ
ผา่นกระบวนการผลิต และเนน้การปกป้องผลงานผา่น Copyright” (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ 2553)  
  องค์กรระหว่างประเทศทีทาํหน้าทีดูแลควบคุมและส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 2 องคก์รหลกัไดแ้ก่ UNESCO และ UNCTAD ต่างก็ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ไวด้งันี คาํจาํกดัความของ UNESCO เศรษฐกิจสร้างสรรค์คือ “อุตสาหกรรมทีเกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ ความชาํนาญ และความสามารถทีมีศกัยภาพในการสร้างงานและความมงัคงั
โดยการผลิตและใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญา” (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ 2553)  
  ในขณะทีองค์กรทีให้คาํจาํกดัความคาํว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างละเอียด และมี
การนาํเสนอในรูปแบบของรายงาน อยา่งเป็นทางการมากทีสุด คือ UNCTAD ในรายงาน Creative 

Economy Report 2008 โดย UNCTAD ได้ให้คาํนิยามของคาํว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไวด้งันี 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแนวความคิดในการสร้างความเจริญเติบโตและการพฒันาการทาง
เศรษฐกิจโดยใช้สินทรัพยที์เกิดจากการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรคท์าํให้เกิด
การสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างรายได้จากการส่งออก ในขณะเดียวกนัก็เป็นการส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคม สนบัสนุนความหลากหลายทางวฒันธรรม และเป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐกิจสร้างสรรคเ์ชือมโยงระบบเศรษฐกิจ วฒันธรรม และสังคมให้มีปฏิสัมพนัธ์กบัเทคโนโลย ี
ทรัพยฺสิ์นทางปัญญา และการท่องเทียว เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเนน้องค์
ความรู้ เกียวขอ้งกบัมิติทางดา้นการพฒันาการ เป็นการเชือมโยงทุกภาคส่วนทางเศรษฐกิจทงัใน
ระดับจุลภาค และมหภาค เพือการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประเทศต้องการนโยบายทีเป็น
นวตักรรมใหม่ทีมีความหลากหลายทางแนวคิด และต้องการการปฏิบัติงานร่วมกันในทุกๆ 
หน่วยงาน และหัวใจสําคญัของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ทีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (UNCTAD 
2008) 
 3.3 ขอบเขตของเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

  องคป์ระกอบของเศรษฐกิจสร้างสรรคค์รอบคลุมถึงอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ ทีไดรั้บ
การจดักลุ่มและแยกประเภทบนพืนฐานของแนวคิดหลกั 2 แนวคิดกวา้งๆ คือ กลุ่มทีแยกประเภท
ตามชนิดสินคา้/บริการ และกลุ่มทีแยกประเภทตามกิจกรรมการผลิต และห่วงโซ่การผลิต โดยมี
ตวัอยา่งรูปแบบการแบ่งประเภททีเป็นทีรู้จกัในปัจจุบนั ทงัหมด 6 รูปแบบ ดงันี  
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  1. การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศสหราชอาณาจกัร ( Department 

for Cultural, Media and Sport, United Kingdom : UK DCMS Model ) แบ่งออกเป็น 13 กลุ่ม แยก
ตามสินคา้และบริการ คือ โฆษณา สถาปัตยกรรม งานศิลปะและวตัถุโบราณ งานฝีมือ แฟชนังาน
ออกแบบ ภาพยนตร์และวิดีโอ ดนตรี ศิลปะการแสดงสือสิงพิมพ ์ซอฟต์แวร์ โทรทศัน์ วิทยุและ
วิดีโอ และคอมพิวเตอร์เกมส์ (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2552) 
  2. การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะเป็นหลกั (Symbolic Texts 

Model) แบ่งออกเป็น 11 กลุ่ม ไดแ้ก่ โฆษณา ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต ดนตรี สือสิงพิมพ ์โทรทศัน์
และวิดีโอ ศิลปะสร้างสรรค์ เครืองใช้ไฟฟ้า แฟชนั ซอฟต์แวร์ และกีฬา (สํานกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2552) 
  3. การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะเป็นหลกั (Concentric Circle 

Model) แบ่งออกเป็น 14 กลุ่ม ได้แก่ วรรณกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง งานศิลปะ ภาพยนตร์ 
พิพิธภณัฑ์และห้องสมุด การดูแลศิลปวตัถุ /โบราณสถาน สือสิงพิมพ์ การบนัทึกเสียงวิดีโอและ
คอมพิวเตอร์ เกมส์ โฆษณา สถาปัตยกรรมงานออกแบบและแฟชัน (สํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2552) 
  4. การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคข์ององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO 

Copyright Model) ใช้ประเด็นดา้นลิชสิทธิเป็นตวักาํหนด แบ่งเป็น 20 กลุ่ม ไดแ้ก่ โฆษณา งาน
สะสมภาพยนตร์และวิดีโอ ดนตรี ศิลปะการแสดง สือสิงพิมพ ์ซอฟตแ์วร์ โทรทศัน์และวิทยุ งาน
ศิลปะและกราฟิก สือบนัทึก เครืองใช้ไฟฟ้า เครืองดนตรี กระดาษเครืองถ่ายเอกสารและอุปกรณ์
ถ่ายภาพ สถาปัตยกรรม เครืองนุ่งห่มและรองเทา้ งานออกแบบแฟชนั สินคา้ตกแต่งบา้น และของ
เล่น (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2552) 
  5. การจัดประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดย  UNCTAD ได้แบ่งประเภท
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ออกเป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ มรดกทางวฒันธรรม (Heritage or Cultural 

Heritage) ศิลปะ (Arts) สือ (Media) และงานสร้างสรรค์ ตามลกัษณะงาน (Function Creation) 
(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2552) 
  6. การจัดประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดย  UNESCO ได้แบ่งประเภท
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทีเน้นเฉพาะด้านวฒันธรรม  ออกเป็น  5 กลุ่มหลัก ได้แก่ มรดกทาง
วฒันธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ (Cultural and Natural Heritage) การแสดง (Performance and 

Celebration) ทศันศิลป์ งานฝีมือและการออกแบบ (Visual Arts, Crafts and Design) หนงัสือและ
สิงพิมพ ์(Book and Press) และโสตทศัน์ และสือดิจิทลั (Audio Visual and Digital Media) 
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นอกจากนนั ยงัไดเ้พิมกลุ่มอืนทีเกียวขอ้ง (Related Domains) เพือเป็นทางเลือกในการจดัประเภท
ให้เหมาะสมกับลักษณะวฒันธรรมของแต่ละประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2552) 
  สาํหรับประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
แบ่งประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคต์ามแนวทางของ UNCTAD ออกเป็น 4 กลุ่มคือ 

  1. กลุ่มมรดกทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ (Cultural heritage)  

  2. กลุ่มศิลปะ (Art)  

  3. กลุ่มสือ (Media) 

  4. กลุ่มงานสร้างสรรคต่์างๆ (Function creation)  

  ซึงการศึกษาของสภาพฒัน์ฯ ไดแ้ยกกลุ่มขา้งตน้ออกเป็นอุตสาหกรรม 15 กลุ่ม ที
ครอบคลุมศกัยภาพอนัโดดเด่นของคนไทยเกือบทงัสิน ตงัแต่ธุรกิจอาหารไทย การแพทยแ์ผนไทย 
การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม-ประวติัศาสตร์ จนถึงกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โทรทศัน์ สิงพิมพ ์
การออกแบบสถาปัตยกรรม การโฆษณา ซอฟตแ์วร์ ฯลฯ ซึงช่วงเวลาทีผา่นมา กลุ่มอุตสาหกรรม
เหล่านีสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศปีละหลายแสนลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 12 ของผลิตภณัฑ์มวล
รวมประชาชาติ ทงันีไม่นบัรายไดที้เชือมโยงต่อเนืองจากคุณค่าเศรษฐกิจสร้างสรรคที์สร้างกระแส
นิยมไทย (Thai Pop) ทีค่อยๆปรากฏขึนในกระแสตลาดโลกอีกเป็นมูลค่าจาํนวนไม่นอ้ย (สํานกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2552) 
 3.4 ความสําคัญของเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

  เศรษฐกิจของไทย กาํลงัเผชิญกบัปัจจยัเสียงต่างๆ โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
การหดตวัของกาํลงัซือในตลาด และการแพร่กระจายของโรคระบาด เช่น โรคไขห้วดัสายพนัธ์ุใหม่ 
ทาํให้การบริหารจดัการตอ้งมีการเตรียมพร้อม ทงัการดูแลเศรษฐกิจระย สัน และการวางรากฐาน
สําหรับการพฒันาเศรษฐกิจให้มีความยงัยืนในระยะยาว ในขณะทีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใน
อดีตยงัอยู่ในขนัพึงพิงการส่งออก การใช้แรงงานราคาถูก และการใช้เงินทุนจาํนวนมากในการ
ผลกัดนัการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดั และก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
เนืองจาก ปัจจยัในการพฒันาดงักล่าว ส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัปัจจยัจากภายนอก ทงัปริมาณการส่งออก 
การลงทุนจากต่างชาติ และการใชจ่้ายของนกัท่องเทียวต่างชาติ ประกอบกบัการแข่งขนัทางการคา้ที
ความได้เปรียบด้านราคาของไทยมีแนวโน้มลดลงเมือมีการเปิดตลาดการค้าเสรี  (สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2552) 
  จากบริบทการเปลียนแปลง และแนวโน้มการแข่งขนัในอนาคตจะเห็นได้ว่าไทย
จาํเป็นตอ้งมุ่งแสวงหาแนวทางการพฒันาใหม่ๆ เนืองจากขอ้จาํกดัดา้นความสามารถในการแข่งขนั
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ทงันีในช่วงหลายปีทีผ่านมา ประเทศพฒันาแลว้ทีมกัเป็นผูริ้เริมในการแสวงหาแนวคิดการพฒันา
ใหม่ๆ ไดมี้การนาํแนวคิดเกียวกบัการสร้างความแตกต่างของสินคา้และบริการ เพือหลีกหนีการ
แข่งขนัแบบเดิมๆ และยกระดบัสู่เศรษฐกิจยคุใหม่ ดว้ยการนาํความคิดเรือง “เศรษฐกิจ สร้างสรรค์” 
(Creative Economy) มาเป็นแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึงหากพิจารณา
นิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรคอ์ยา่งกวา้งๆ โดยทวัไปแลว้ ประเทศไทยน่าจะมีโอกาสและศกัยภาพ 
ในการประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจสร้างสรรคม์าเป็นปัจจยัขบัเคลือนใหม่ โดยใชค้วามโดดเด่นทีเป็นคุณ
ลกัษณะเฉพาะของไทยไดไ้ม่ยาก (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2552) 
 แนวทางการสร้างความมนัคงทางธุรกิจ รูปแบบหนึงก็คือการสร้างความได้เปรียบ
ทางการคา้ หรือ ทีเรียกวา่ “การสร้างความสามารถในการแข่งขนัในตลาด” ทงันี การพฒันาธุรกิจ
ตอ้งครอบคลุมภาคการตลาด และเชือมโยงกนัทงักาํลงัการผลิตและความตอ้งการของผูบ้ริโภค อยู่
บนพืนฐานของวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถิน ผนวกเขา้กบัการใช้องค์ความรู้และนวตักรรม จาก
การศึกษาแนวคิดดงักล่าว ผูว้ิจยัไดน้าํมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษารูปแบบการดาํเนินธุรกิจของ
รองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือการวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งการหลกัการเพือ
นาํขอ้มูลทีไดไ้ปวิเคราะห์ เพือเป็นแนวทางของการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ ทีอาศยัแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์เพือสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และสร้างมูลเพิมให้กบัผลิตภณัฑ์ให้
มีความโดดเด่นและเป็นทีจดจาํ  
 

4. การตลาดสําหรับธุรกจิขนาดย่อม 

 การตลาด เป็นกระบวนการวางแผนและการปฏิบติัตามแนวคิด  การกาํหนดราคา การ
ส่งเสริมการตลาด และการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ เพือสร้างให้เกิดการแลกเปลียนทีทาํให้
ผูบ้ริโภคไดรั้บความสุข ความพอใจ และบรรลุวตัถุประสงคข์องกิจการ การสร้างนโยบายการตลาด
ทีจะประสบความสําเร็จไดน้นัขึนอยูก่บัการคน้หาโอกาสในการขายสินคา้และบริการ รวมทงัการ
ติดต่อกบัลูกคา้ทีมีอยูเ่ดิมกบัวา่ทีลูกคา้ ลว้นแลว้แต่เป็นงานทียากลาํบากอยา่งยงิ ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้ง
จดัทาํแผนการตลาด เพือเป็นคู่มือในการวางแผนและการปฏิบติังานดา้นการตลาดใหช้ดัเจนขึน 

 4.1 ความหมายของการตลาด 

  การตลาด (Market) หมายถึง การกระทาํกิจกรรมทางธุรกิจ ทีก่อให้เกิดการไหลของ
สินคา้ หรือบริการจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ โดยผูบ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจและองค์กร
หรือผูผ้ลิตสามารถบรรลุวตัถุประสงคที์วางไว ้จากความหมายดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ 
  1. การตลาดเป็นกิจกรรมทางธุรกิจทีมีการซือขายกนั 
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  2. การตลาดก่อใหเ้กิดการเปลียนมือในตวัสินคา้หรือบริการจากผูบ้ริโภค 

  3. การเปลียนมือสินคา้หรือบริการตอ้งเกิดจากความพอใจของผูบ้ริโภคและบรรลุ
เป้าหมายขององคก์รผูผ้ลิต 

 4.2 ส่วนประสมทางการตลาด 

  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ของสินคา้มีพืนฐานประกอบดว้ย 4Ps 

แต่ Kotler (1997) มีความเห็นวา่ ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการ จะประกอบดว้ย 7Ps 

ดงันี  
  1. สินคา้หรือผลิตภณัฑ ์(Product) 

  2. ราคา (Price) 

  3. การจดัจาํหน่าย (Place)  
  4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

  5. พนกังาน (People)  
  6. กระบวนการใหบ้ริการ (Process)  
  7. สิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) 
  ส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกคา้ ประกอบดว้ย 

  1. คุณค่าทีลูกคา้จะไดรั้บ (Customer Value)  
  2. ตน้ทุน (Cost to Customer) 
  3. ความสะดวก (Convenience)  
  4. การติดต่อสือสาร (Communication)  
  5. การดูแลเอาใจใส่ (Caring)  
  6. ความสาํเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ (Completion)  
  7. ความสบาย (Comfort) 
 4.3 การแข่งขันในตลาดธุรกจิขนาดย่อม 

  การแข่งขนัธุรกิจขนาดยอ่มมีดงันี 

  1. แนวโนม้อุตสาหกรรมเปลียนจากการลงทุนแบบแรงงานเป็นการใชท้กัษะความ
ชาํนาญดา้นเทคโนโลย ี

  2. การกีดกนัทางการคา้เปลียนจากมาตรการทางภาษีศุลกากร และการจาํกดัคุณภาพ
เป็นดา้นเทคนิค ดา้นสังคม และสิงแวดลอ้ม 

  3. การแข่งขนัเปลียนจากดา้นราคาเป็นดา้นคุณภาพ มาตรฐาน การบริการและการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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  4. การแข่งขนัทีรุนแรงมากขึน จากนโยบายการคา้เสรี (Fee Trade) 

  5. การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี และการติดต่อสือสารเทคโนโลยทีีรวดเร็ว 

  แนวทางการปรับปรุงเพือเพิมขีดความสามารถการแข่งขนั ไดแ้ก่ 

  1. ศึกษาเทคนิคของการผลิตและเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ ๆ 

  2. ทบทวน พฒันาสินคา้เดิมและแนะนาํสินคา้ใหม่ ๆ เพือสร้างความไดเ้ปรียบดา้น
การแข่งขนั 

  3. กา้วทนัต่อการเปลียนแปลงของตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

  4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานดว้ยวธีิจดัระบบอยา่งมีคุณภาพกบัคู่แข่งขนั 

  5. พฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร แสวงหากาสใหม่ ๆ เพือเพิมยอดขาย 

  แนวทางการตลาดทีสามารถนาํมาปรับใช ้คือ 

  1. ตามคาํจาํกดัความการตลาด 

  2. สิงทีผูป้ระกอบการตอ้งใหค้วามสนใจ 

  3. การบริหารสมยัใหม่ดว้ยกลยทุธ์การตลาดเชิงรุก 

  4. เครืองมืออืน ๆ ดา้นการตลาดทีเกียวขอ้ง 

 4.4 แผนการตลาดสําหรับธุรกจิขนาดย่อม 

  แผนการตลาด  คือ  การกาํหนดแนวทางและทิศทางในการดาํเนินงานทางการตลาด
ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และสัมพนัธ์กบักลยุทธ์ทางการตลาดทีกาํหนดไว ้โดยสามารถตรงจ
สอบและประเมินผลกิจกรรมทางการตลาดไวล่้วงหนา้ได ้(รัชกฤช คล่องพยาบาล 2550) 

  แผนการตลาด เป็นคู่มือในการวางแผนปฏิบติังานดา้นการตลาด เมือรู้วา่จะทาํธุรกิจ
ใดแลว้ก็ควรเริมวิเคราะห์เกียวกบัการตลาด จะช่วยให้รู้ว่าจะขายสินคา้ให้ใคร และจะขายไดม้าก
น้อยเท่าใดเจา้ของธุรกิจตอ้งมีความรู้เกียวกบัผลิตภณัฑ์ การตลาด ลูกคา้และคู่แข่ง ก่อนทีจะวาง
แผนการผลิตธุรกิจตอ้งบอกตลาดของตนเองได้ เช่น ใครเป็นลูกค้า ทาํไมจึงซือสินคา้ ตลาดจะ
เติบโตหรือไม่ ตลาดขึนกบัฤดูกาลหรือไม่ ตอ้งการส่วนแบ่งทางการตลาดเท่าใด แหล่งทีให้ขอ้มูล
ทางการตลาด   ได้แก่   กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์  กรมส่งเสริมการส่งออก   กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม  สํานกังานสถิติแห่งชาติ  รวมถึงเอกสารจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และกรมเศรษฐกิจ
พาณิชย ์เป็นตน้ (รัชกฤช คล่องพยาบาล 2550) 

  องคป์ระกอบของแผนการตลาด มีหลายขนัตอนขึนอยูก่บักิจการจะนาํไปรับใช ้แต่
ในทีนีจะขอกล่าวโดยสรุปเพียง 6 ขนัตอน (รัชกฤช คล่องพยาบาล 2550) ไดแ้ก่ 

  1. บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหารและเนือหาของแผน 

  2. การวเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบนั 
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  3. วตัถุประสงคท์างการตลาด 

  4. การกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 

  5. แผนงบประมาณดา้นการตลาดและปฏิทินการปฏิบติังาน 

  6. การประเมินผล 

  การเขียนแผนการตลาด เป็นการนาํเสนอขอ้มูลภูมิหลงัของสิงต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

  1. สถานการณ์ดา้นตลาด 

  2. สถานการณ์ดา้นผลิตภณัฑ์ 
  3. สถานการณ์ดา้นการแข่งขนั 

  4. สถานการณ์ดา้นการจดัจาํหน่าย 

  5. สถานการณ์ดา้นสิงแวดลอ้มมหภาค 

  ปัญหาและอุปสรรคในการทาํแผนการตลาด 

  1. วฒันธรรมองคก์ร 

  2. การไม่เขา้ใจระบบการบริหารจดัการในองคก์ร 

  3. ไม่เขา้ใจวธีิการคิดเชิงวเิคราะห์ 

  4. ไม่ใหค้วามสาํคญักบัการวางแผนกิจกรรมการตลาดและรูปธรรมของแผนการ 

 4.5 การวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

  เป็นการระบุถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทีกระทบต่อผลิตภณัฑ์ (รัช
กฤช คล่องพยาบาล 2550) 

  1. จุดแขง็ 

  2. จุดอ่อน 

  3. โอกาส 

  4. อุปสรรค 

  วตัถุประสงคท์างการตลาดทีดีจะมีลกัษณะดงันี 

  1. มีความเฉพาะเจาะจง จะตอ้งมีเป้าหมายทีเนน้เฉพาะ มิใช่กาํหนดลกัษณะกวา้ง ๆ 

  2. วดัได ้โดยวดัเป็นตวัเลขเชิงปริมาณได ้

  3. กาํหนดเวลาใหช้ดัเจน เช่น ภายใน 1 ปี หรือ 6 เดือนขา้งหนา้ เป็นตน้ 

  วธีิการเปรียบเทียบเอกลกัษณ์สินคา้ของตลาดเป้าหมาย มีดงันี 

  1. การวเิคราะห์ผลิตภณัฑ์ 
  2. การจาํแนกความแตกต่างของสินคา้ 
  3. ใส่รายละเอียดของตลาดเป้าหมาย 
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  4. เขียนรายละเอียดของตลาดเป้าหมายทีสาํคญั 

  5.  เปรียบเทียบสินคา้และความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

 การตลาดจาํเป็นอยา่งยงิในระบบธุรกิจ เพราะการตลาดเป็นสิงทีทาํให้สินคา้และบริการ
ทางธุรกิจเกษตรเกิดประโยชน์งอกเงย สร้างประโยชน์และความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคในตลาด 
การตลาดเป็นเพียงหน้าทีหน้าทีหนึงในการดาํเนินธุรกิจ โดยทีแท้จริงแล้ว การดาํเนินธุรกิจจะ
ประกอบไปดว้ยการผลิต การเงิน การบริหารจดัการ จากการศึกษาแนวคิดดา้นการตลาด ผูว้ิจยัจะ
นาํไปประยุกต์เพือใช้ในการศึกษา เพือให้ทราบถึงรูปแบบการตลาด ตลอดจนกลยุทธ์ทีทาํให้รอง
เทบู้๊ทผา้ ซีเอสชู สามารถเขา้สู่ตลาดจนสามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ใดห้ลายรูปแบบ อีกทงัสามารถ
ขยายตลาดจนเขา้สู่ตลาดในต่างประเทศไดอี้กดว้ย 

 

5. แนวคิดเกยีวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคล
ทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทงักระบวนการในการตดัสินใจที
มีผลต่อการแสดงออก  
 5.1 ปัจจัยทมีีผลต่อพฤติกรรมการซือของผู้บริโภค 

  ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ใหแ้นวคิดไวว้า่ การศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพือให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคดา้นต่างๆ และเพือทีจะ
จดั สิงกระตุน้ทางการตลาดให้เหมาะสม เมือผูซื้อไดรั้บสิงกระตุน้อืนๆ ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึก 
คิดของผูซื้อ ซึงเปรียบเสมือนกล่องดาทีผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้ งานของผูข้ายคือ คน้หา
ลกัษณะของผูซื้อและความรู้สึกนึกคิดไดรั้บอิทธิพลจากสิงไดบา้ง การศึกษาถึงลกัษณะของผูซื้อที
เป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์สาหรับผูข้าย  คือ ทาให้ทราบความต้องการและลักษณะของลูกค้า
เพือทีจะจดัส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ กระตุน้และสนองความตอ้งการของผูซื้อทีเป็นเป้าหมาย
ไดถู้กตอ้ง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2546) สามารถแบ่งออกได ้ดงันี 

  1. ปัจจยัทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัขนัพืนฐานทีสุดในการกาํหนดความตอ้งการและ
พฤติกรรมของมนุษยเ์ช่น การศึกษา ความเชือ ยงัรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ทีได้รับการยอมรับ
ภายในสังคมใดสังคมหนึงโดยเฉพาะ 

  ลกัษณะชนัทางสังคม ประกอบดว้ย 6 ระดบั 

  ขนัที 1 Upper - Upper Class ประกอบดว้ยผูที้มีชือเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงินกอง
ทอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 25 

  ชนัที 2 Lower – Upper Class เป็นชนัของคนรวยหน้าใหม่ บุคคลเหล่านีเป็นผู ้
ยงิใหญ่ในวงการบริหาร เป็นผูที้มีรายไดสู้งสุดในจาํนวนชนัทงัหมด จดัอยูใ่นระดบัมหาเศรษฐี 

  ชนัที 3 Upper - Middle Class ประกอบดว้ยชายหญิงทีประสบความสําเร็จในวิชา
อืนๆ สมาชิกชนีัส่วนมากจบปริญญาจากมหาวทิยาลยั กลุ่มนีเรียกกนัวา่เป็นตาเป็นสมองของสังคม 

  ชนัที 4 Lower - Middle Class เป็นพวกทีเรียกวา่คนโดยเฉลีย ประกอบดว้ยพวกที
ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร เจา้ของธุรกิจขนาดเล็ก พวกทาํงานนงัโตะ๊ระดบัตาํ 
  ชนัที 5 Upper - Lower Class เป็นพวกจนแต่ซือสัตย ์ไดแ้ก่ชนชนัทาํงานเป็นชนัที
ใหญ่ทีสุดในชนัทางสังคม  
  ชนัที 6 Lower-Lower Class ประกอบดว้ยคนงานทีไม่มีความชาํนาญ กลุ่มชาวนาที
ไม่มีทีดินเป็นของตนเอง ชนกลุ่มนอ้ย 

  2. ปัจจัยทางสังคม  เป็นปัจจัยทีเกียวข้องในชีวิตประจําว ันและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซอ้ ซึงประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซื้อ 

   กลุ่มอา้งอิง หมายถึงกลุ่มใด ๆ ทีมีการเกียวขอ้งกนั ระหวา่งคนในกลุ่ม แบ่งเป็น  
2 ระดบั ไดแ้ก่ กลุ่มปฐมภูมิ เช่น ครอบครัว เพือนสนิท มกัมีขอ้จาํกดัในเรืองอาชีพ ระดบัชนัทาง
สังคมและช่วงอายุ กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทางสังคมทีมีความสัมพนัธ์แบบตวัต่อตวั แต่ไม่บ่อย มี
ความเหนียวแน่นนอ้ยกวา่กลุ่มปฐมภูมิ  
   ครอบครัว เป็นสถาบนัทีทาํการซือเพือการบริโภคทีสําคญัทีสุด นกัการตลาดจะ
พิจารณาครอบครัวมากกวา่พิจารณาเป็นรายบุคคล 

   บทบาททางสถานะ บุคคลทีจะเกียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง 
ทาํใหบุ้คคลมีบทบาทและสถานภาพทีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

  3. ปัจจยัส่วนบุคคล การตดัสินใจของผูซื้อมกัได้รับอิทธิพลจากคุณสมบติัส่วน
บุคคลต่าง ๆ เช่น อาย ุอาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการดาํเนินชีวิต วฏัจกัรชีวิต
ครอบครัว 

  4. ปัจจยัทางจิตวทิยา การเลือกซือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวิทยา ซึง
จัดปัจจัยในตัวผู ้บริโภคทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือและใช้สินค้า  ปัจจัยทางจิตวิทยา
ประกอบดว้ยการจูงใจ การรับรู้ความเชือและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 

 5.2 กระบวนการตัดสินใจของผู้ซือ 

  ขนัที 1 การรับรู้ถึงปัญหา กระบวนการซือจะเกิดขึนเมือผูซื้อตระหนกัถึงปัญหาหรือ
ความตอ้งการของตนเอง 
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  ขนัที 2 การคน้หาขอ้มูล ในขนันีผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลเพือตดัสินใจ ในขนัแรก
จะคน้หาขอ้มูลจากแหล่งภายในก่อน เพือนาํมาใช้ในการประเมินทางเลือก  หากยงัได้ข้อมูลไม่
เพียงพอก็ตอ้งหาขอ้มูลเพิมจากแหล่งภายนอก 

  ขนัที 3 การประเมินผลทางเลือก  ผูบ้ริโภคจะนาํขอ้มูลทีได้รวบรวมไวม้าจดัเป็น
หมวดหมู่และวิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสีย ทงัในลกัษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ค่ามาก
ทีสุด 

  ขนัที 4 การตดัสินใจเลือกทางเลือกทีดีทีสุด หลงัการประเมิน ผูป้ระเมินจะทราบ
ขอ้ดี ข้อเสีย หลังจากนันบุคคลจะต้องตดัสินใจเลือกทางเลือกทีดีทีสุดในการแก็ปัญหา มกัใช้
ประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑท์งัประสบการณ์ของตนเองและผูอื้น 

  ขนัที 5 การประเมินภายหลงัการซือ เป็นขนัสุดทา้ยหลงัจากการซือ ผูบ้ริโภคจะนาํ
ผลิตภณัฑที์ซือนนัมาใช ้และในขณะเดียวกนัก็จะทาํการประเมินผลิตภณัฑ์นนัไปดว้ย ซึงจะเห็นได้
วา่ กระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการต่อเนือง ไม่ไดห้ยดุตรงทีการซือ 

 5.3 การตัดสินใจซือ 

  ผูบ้ริโภคจะซือสินค้าใดสินค้าหนึงนันจะต้องมีกระบวนการตงัแต่จุดเริมต้นไป
จนถึงทศันคติ  หลงัจากทีไดใ้ช้สินคา้แลว้ ซึงสามารถพิจารณาเป็นขนัตอนไดด้งันี  การมองเห็น
ปัญหาการแสวงหาภายใน  การแสวงหาภายนอก  การประเมินทางเลือก  การตดัสินใจซือ  ทศันคติ
หลงัการซือ (เสรี วงษม์ณฑา 2542)  

  หลังจากทีได้ทําการประเมินทางเลือกแล้ว  ผู ้บริโภคก็จะเข้าสู่ในขันของการ
ตดัสินใจซือ ซึงตอ้งมีการตดัสินใจในดา้นต่าง ๆ ดงันี 

  1. ตรายหีอ้ทีซือ (Brand decision) 

  2. ร้านคา้ทีซือ (Vendor decision) 

  3. ปริมาณทีซือ (Quantity decision) 

  4. เวลาทีซือ (Timing decision) 

  5. วธีิการในการชาํระเงิน (Payment - method decision) 

 5.4 ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 

  การศึกษาพฤติกรรมผู ้บริโภค  สามารถช่วยให้ผู ้ประกอบการ  สามารถสร้าง
ผลิตภณัฑที์ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
  1. ช่วยให้ผูป้ระกอบการเขา้ใจถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค 
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  2. ช่วยให้ผูเ้กียวขอ้งสามารถหาหนทางแกไ้ขพฤติกรรมในการตดัสินใจซือสินคา้
ของผูบ้ริโภคในสังคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมาก
ยงิขึน 

  3. ช่วยใหก้ารพฒันาตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑส์ามารถทาํไดดี้ขึน 

  4. เพือประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพือการตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภค ใหต้รงกบัชนิดของสินคา้ทีตอ้งการ 

  5. ช่วยในการปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจต่างๆ เพือความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 

 การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาหรือวจิยัทีเกียวกบัพฤติกรรมการซือและ
การบริโภค เพือให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซือและการใช้ของผูบ้ริโภค 
คาํตอบทีได้จะช่วยให้สามารถจัดกลยุทธ์ การตลาด ทีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม (Kotler 1997) การศึกษาแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค สามารถช่วยให้
ผูว้จิยัเขา้ใจและสามารถสร้างกรอบแนวคิดเพือใชเ้ป็นคาํถามในการสัมภาษณ์ เกียวกบัเรืองรูปแบบ
และกลยุทธ์การประกอบการ ทีผูป้ระกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ใช้ในการดาํเนินธุรกิจ จน
สามารถพฒันารูปแบบของสินคา้เพือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในหลายๆ ดา้นได ้

 

6. งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

 จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งเกียวกบัรูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการ พบวา่มี
การศึกษาเรืองทีเกียวขอ้ง ดงัต่อไปนี 

 ณฐัพล ทิวงศษ์า (2554) ไดท้าํการศึกษาเกียวกบั ระดบัการใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดของ
ร้านเบเกอรี ในจงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบการเลือกใชก้ลยุทธ์การตลาดดา้น
การลด ดังนี ผูป้ระกอบการเลือกใช้การจ่ายค่าตอบแทนทีเป็นธรรม สามารถสร้างความเชือมนั
ให้แก่บุคลากรและทาํให้บุคลากรสามารถเพิมคุณค่าให้กบัธุรกิจได ้อยูใ่นระดบั อบรมบุคลากรให้
เกิดความชาํนาญในการผลิต เพือลดการสูญเปล่าจากการผลิต สนบัสนุนให้มีการใชท้รัพยากรอยา่ง
คุม้ค่าเพือเพิมประสิทธิภาพในการทาํงาน ความสามารถจดัซือวตัถุภายในทอ้งถิน ซึงทาํให้สามารถ
ลดตน้ทุนได ้มีประสบการณ์ในการดาํ เนินธุรกิจทียาวนานจะส่งผลต่อการลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายใน
การดาํเนินงานลงได้ รักษาระดบัตน้ทุนในการดาํเนินงานให้เท่าเดิมหรือลดลงได ้ผูป้ระกอบการ
เลือกใชก้ารเสนอผลิตภณัฑที์หลากหลาย เพือเพิมทางเลือกใหก้บัลูกคา้ และการปรับปรุงและพฒันา 
ผลิตภณัฑ ์

 พงษส์รรค ์ลีลาหงส์จุฑา (2554) ไดท้าํการศึกษาเรือง กลยทุธ์การเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ
ของผูป้ระกอบการ SMEs พบวา่ รูปแบบกลยุทธ์การเขา้สู่ตลาด AEC ของผูป้ระกอบการ SMEs ที
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สาํคญั 4 กลยุทธ์ซึงประกอบดว้ย กลยุทธ์ที 1 วิธีการเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ คือ การส่งออก การให้
ลิขสิทธิการให้สัมปทานสัญญาในการผลิต การร่วมลงทุนระหวา่งประเทศ การลงทุน อินเทอร์เน็ต 
การควบรวมกิจการ และการเขา้ซือกิจการ กลยทุธ์ที 2 การเขา้สู่ตลาดนานาชาติ ซึงประกอบดว้ยการ
กลยทุธ์ผลิตภณัฑห์รือบริการ ตลาด เทคโนโลย ีหนา้ที  และวธีิการเขา้สู่และวธีิการพฒันา กลยุทธ์ที 
3 กลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ที 4 
นวตักรรม คือ นวตักรรมทางดา้นผลิตภณัฑ์ (Product Innovation) นวตักรรมทางดา้นการตลาด 
(Market Innovation) และนวตักรรมขบวนการทางเทคโนโลย ี(Technological Process Innovation) 

 เมธา สุธีรโรจน์ (2540) ไดท้าํการศึกษาเรือง แนวทางการวางแผนกลยุทธ์การตลาด 
สําห รับผ ลิตภัณท์ผ้า ไหม  ของมู ล นิ ธิ ส่ ง เส ริม ศิลปา ชีพในสม เ ด็จพระนาง เจ้า สิ ริ กิ ติ 
พระบรมราชินีนาถ พบว่า ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการประชาสัมพนัธ์เป็นอุปสรรคต่อการ
เติบโตของผลิตภณัฑ ์เนืองจากผูจ้ดัจาํหน่ายไม่มีความมนัใจในตวัผลิตภณัฑ์ทีไม่มีลกัษณะแตกต่าง
จากผลิตภณัฑ์ในทอ้งตลาดทวัไป อีกทงั ขอ้จาํกดัดา้นแหล่งวตัถุ ยงัส่งผลให้การผลิตไม่มีความ
แน่นอน และไม่สามารถกาํหนดราคาตน้ทุนของวตัถุได ้จึงทาํให้ราคาตน้ทุนของสินคา้มีราคาสูง 
ลวดลายของผลิตภณัฑ์ลา้สมยั ไม่มีมูลค่าเพิมในตวัผลิตภณัฑ์ จึงทาํให้ไม่ค่อยเป็นทีตอ้งการของ
ตลาด และขาดการรับรู้จากผูบ้ริโภค 

 จากการคน้ควา้ศึกษา แนวคิด ขอ้มูลทีน่าเชือถือของรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ตลอดจน
งานวจิยัวจิยัทีเกียวขอ้ง ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปประยกุตใ์ชก้บัรูปแบบและกลยุทธ์การ
ประกอบการทีตอ้งการศึกษา กาํหนดงานวิจยัไดว้า่ ควรจะมีขอบเขตอยา่งไร ความรู้ ความเขา้ใจที
ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม จะช่วยให้ผูว้ิจยัมองเห็นภาพรวมของการวิจยั เพือกาํหนดกรอบใน
การศึกษาและใชเ้ป็นแนวทางในการตงัคาํถาม การเก็บขอ้มูลจาการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ 
จะช่วยใหผู้ว้จิยัมนัใจไดม้ากขึน วา่ขอ้มูล ความรู้ทีไดท้บทวนไปนนั มีความแม่นยาํมากนอ้ยเพียงไร 
ทงันี เพือขอ้มูลทีเทียงตรงซึงนาํไปสู่การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งแม่นยาํ และน่าเชือถือไดม้าก
ทีสุด 
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บทท ี3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การวจิยัเรือง “รูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู อาํเภอดาํเนิน
สะดวก จงัหวดัราชบุรี” เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยวิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology 

Study) เป็นการศึกษาปรากฏการณ์และประสบการณ์ชีวิตบุคคลทีไดป้ระสบมา มุ่งทาํความเขา้ใจ
ความหมายประสบการณ์ชีวิตของบุคคลไดป้ระสบมาเป็นหลกั (ชาย โพธิสิตา 2549) ดงันนัผูว้ิจยั 
จึงตอ้งเก็บขอ้มูล เพือศึกษาวา่บุคคลนนัๆ บอกหรือบรรยายเกียวกบัปรากฏการณ์ต่างๆ ทีไดป้ระสบ
และรับรู้ จนสามารถอธิบายและตีความ ผา่นการวิเคราะห์เพือหาลกัษณะร่วมกนัของประสบการณ์ 
ในการเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ย รูปแบบและกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ ของรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู 
โดยดาํเนินการศึกษาตามลาํดบัขนัตอน ดงันี 

 1. ประชากร 

 2. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4. การตรวจสอบความน่าเชือถือของขอ้มูล 

 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 6. การนาํเสนอขอ้มูล 

 
1. ประชากร 
 ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ ประชากรและผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 1. ประชากร (Population) คือ เจ้าของ พนักงาน ชุมชนและผูมี้ส่วนได้เสียต่อการ
ประกอบการของรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ซึงมีสถานประกอบการอยูใ่นอาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดั
ราชบุรี 

 2. ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant) คือ ผูว้ิจยัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัตามวิธีการ การเลือก
โดยยดึจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลกั (Purposeful Sampling) โดยผูใ้หข้อ้มูลหลกัตอ้งมีลกัษณะ
เป็น ผูที้ใหค้วามรู้ หรือใหข้อ้มูลไดม้ากทีสุด (Information-rich cases) กบัการวิจยัในครังนี และแบ่ง
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ดงันี 

  2.1 ชุมชน ประกอบด้วย ลูกจา้ง จาํนวน 3 คน ซึงทาํหน้าทีต่างๆ ดงันี คนวางพืน
รองเทา้ คนเยบ็พืนรองเทา้ คนเยบ็ตวัรองเทา้ และคนประกอบรองเทา้ 
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  2.2 ผูใ้ห้ขอ้มูลจากผูมี้ส่วนได้เสีย ประกอบดว้ย ลูกคา้รายย่อย เจา้ของธุรกิจคา้ส่ง 
และนกัวชิาการพานิชย ์ทีส่งเสริมและสนบัสนุนการประกอบการ รองเทา้บูท๊ผา้ซีเอสชู 
  2.3 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจากสถานประกอบกอบการ ประกอบดว้ย เจา้ของและพนกังาน 
ทีมีความเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานธุรกิจ 

   ผูว้จิยัเลือก รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู เพราะมีความโดดเด่นดา้นการประกอบการ อีก
ทงัยงัเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีสุดในอาํเภอดาํเนินสะดวก ซึงเป็นธุรกิจทีส่งเสริมและสนบัสนุน
การสร้างอาชีพใหแ้ก่คนในชุมชน เพือเป็นรายไดเ้สริมให้กบัครอบครัว และยงัเป็นผูป้ระกอบการที
สามารถขยายฐานการตลาดสู่ต่างประเทศไดภ้ายในระยะเวลาสันๆ อีกทงัผูป้ระกอบการ รองเทา้บู๊ท
ผ้าซีเอสชู  ยินดีให้ความร่วมมือในการเป็นผู ้ให้ข้อมูลหลัก  โดยผู ้ให้ข้อมูลหลักจากสถาน
ประกอบการ ประกอบดว้ย 

   1. เจา้ของสถานประกอบการ รองเทา้บูท๊ผา้ซีเอสชู 

   2. เจา้หนา้ทีขายอาวโุส รองเทา้บูท๊ผา้ซีเอสชู 

   3. พนกังาน รองเทา้บูท๊ผา้ซีเอสชู 

 

2.  เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือนาํมาใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัเลือกใช้เครืองมือ 
ทีสําคัญเพือช่วยให ้การ เก ็บขอ้ม ูลได ้ครบถ ้วน  ตรงตามวตัถุประสงค ์ของการว ิจ ยั  ซึ ง
ประกอบด้วย สมุดบนัทึกขอ้มูล เครืองบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล แนวคาํถามการสัมภาษณ์ 
และตวัผูว้จิยั 

 สมุดบนัทึกขอ้มูลในภาคสนาม (Field Notebook) ใชบ้นัทึกชือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เพศ อายุ 
และทีอยู่ นาํไปใช้ในการอ้างอิง  และใช้ประโยชน์การจดบันทึก  ด้านรายละเอียดในการ
สังเกตบรรยากาศและพฤติกรรมของผู ใ้ห้ข ้อมูลหลัก  เ พือใช้เ ป็นข้อมูลประกอบในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์  
 เครืองบนัทึกเสียง (Audio Recorder) ใช้บนัทึกขอ้มูลเสียงสัมภาษณ์อย่างละเอียดของ
ผูใ้หข้อ้มูล โดยการนาํขอ้มูลเสียงทีได้มาถอดเทปให้อยูใ่นรูปของขอ้ความตวัอกัษร เป็นเครืองมือ
ทีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลไดดี้ สามารถเก็บรายละเอียดไดทุ้กคาํพูด เป็นประโยชน์ในการเก็บขอ้มูล
หากกรณีเกิดความผิดพลาดจากการจดบนัทึกขอ้มูลอยา่งเดียว ขอ้มูลทีถูกแปลงเป็นภาษาเขียนแลว้ 
ช่วยให้ผูว้ิจยัสามารถนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ นาํมาใชร้วมกบัขอ้มูลทีไดจ้ากสมุดบนัทึกเพือใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
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 กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล (Digital Camera) เป็นเครืองมือทีมีประโยชน์ในการเก็บขอ้มูล
ดา้นบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม เพือนาํไปใชใ้นการอา้งอิงได ้และนาํรูปภาพทีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูล 
บรรยายประกอบร่วมกบัการสัมภาษณ์ 

 แนวคาํถามสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัใชแ้นวคาํถามสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัโดยเป็นแนวคาํถาม
สัมภาษณ์แบบโดยเปิดกวา้งไม่จาํกดัคาํตอบ (ดงัภาคผนวก ก) ซึงผูว้ิจยักาํหนดแนวทางในการตงั
คาํถามจากกรอบแนวคิดทีไดศึ้กษามาประกอบ แนวคาํถามทีผูว้ิจยักาํหนดขึนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ตามผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 1. แนวคาํถามเรือง  การเป็นผูป้ระกอบการรายย่อย  โดยแนวคาํถามถูกพฒันาจาก
กรอบแนวคิดทีเกียวขอ้งและใช้คาํถามส่วนนีกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจากสถานประกอบกอบการ โดย
กาํหนดกรอบแนวคาํถามอย่างกวา้งๆ เพือถามถึงการเป็นผูป้ระกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ มีนโยบาย 
พนัธกิจและวตัถุประสังค ์การดําเนินธุรกิจอย ่างไร  และมีการดําเนินธุรกิจในฐานะเป็น
ผูป้ระกอบการรายย่อยอย่างไร เป็นตน้ 

 2. แนวคาํถามเรืองรูปแบบและกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ การวางแผนการตลาดของ รอง
เทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู โดยใชค้าํถามนีกับชุมชน และผูม้ีส่วนได้เสียกับการดาํเนินการดังกล่าว โดย
ใช้คาํถามทีเข้าใจง่าย  หากผูใ้ห้ข ้อมูลไม่เข ้าใจคาํถาม  หรือตอบไม่ตรงคาํถาม  ผูว้ ิจยัจะตัง
คาํถามใหม่ทีทาํให้เข้าใจง่ายขึน เพือให้รับทราบข้อมูล ตลอดจนทศันคติทีมีต่อรองเทา้บู๊ทผา้ 
ซีเอสชู ซึงแนวคาํถามจะมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ทีเกียวขอ้ง 

 การตรวจสอบแนวคาํถามสาํหรับการสัมภาษณ์โดยอาจารย์ทีปรึกษาและกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูต้รวจสอบ และพิจารณา เพือให้มนัใจวา่แนวคาํถามนนัตรงกบัวตัถุประสงคข์อง
การวจิยั 

 ผูว้ิจยั ซึงถือเป็นเครืองมือทีมีความสําคญัมากทีสุด ตอ้งเตรียมตวัในการรวบรวมขอ้มูล 
โดยการศึกษาเอกสาร งานวจิยัทีเกียวขอ้ง การคดัเลือกคาํถามในการสัมภาษณ์ การทดลองสัมภาษณ์ 
การใชเ้ครืองบนัทึกเสียง การศึกษาความรู้เรืองระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยวิธีปรากฏการณ์วิทยา 
วธีิการสังเกตและบนัทึกภาคสนาม หลงัจากนนั ผูว้จิยัเขา้ทาํการรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ผูว้ิจยัแจง้
ถึงจุดประสงค์ของงานวิจยัและประโยชน์ของงานวิจยัในครังนีแก่ผูใ้ห้ข้อมูลหลักก่อนทาํการ
สัมภาษณ์ 
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัศึกษาเรือง “รูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ในอาํเภอ
ดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี” โดยมีขนัตอนดาํเนินการในการเก็บรวบรวมขอ้มูล รายละเอียดดงันี 

 1. การเลือกพืนทีในการเก็บข ้อมูล  ผูว้ ิจยัได ้กาํหนดพืนทีศึกษาแบบเจาะจง 
(Purposive Selective) โดยเลือก รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ในอาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 
ผู ว้ ิจ ยั ได ้พ ิจ ารณาจากความสามารถของก ารดํา เนินธุรกิจ  และความสามารถในการ
ผู ป้ ระกอบการรายย ่อย  ทีม ีก ารดํา เนินง านทางธุรกิจอย ่า งโดด เด ่น  จนสามารถ เ ป็น
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ที สุดของอาํ เภอดํา เนินสะดวก  และยงัสามารถขยายตลาดเข ้า สู่
ต่างประเทศได้อีกด้วย อีกทงัผูใ้ห้ข้อมูลหลักสามารถให้ขอ้มูลกบัผูว้ิจยัได้อย่างชัดเจนถูกตอ้ง 
มีความเป็นกนัเอง พร้อมให้ความช่วยเหลือในการวิจยั และผลการดาํเนินงานไดรั้บการคดัเลือก 
และการสนบัสนุนจากภาครัฐอย่างเห็นไดช้ดั จนทาํให้ผลิตภณัฑ์รองเทา้บู๊ทผา้ชอง ซีเอสชู เป็นที
ยอมรับของผูใ้ช ้และมีความตอ้งการจากตลาดเพิมมากขึนเรือยๆ 

 2. การวางแผนระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล การวางแผนระยะเวลาเก็บขอ้มูล โดย ผูว้ิจยั
กาํหนดระยะเวลาในการลงพืนทีเก็บขอ้มูลเป็นระยะเวลา 4 เดือน คือ เดือนมิถุนายน ถึง เดือน
กนัยายน พ.ศ. 2555 

 3. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์
ประชากร หรือผูใ้ห้ข ้อมูลหลัก  ทังนีข้อมูลทีได้ มาจากแนวคาํถามทีได้ศึกษาและรวบรวม
จากความหมายและความสําคญัของธุรกิจขนาดย่อม แนวคิดการประกอบการ แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ แนวคิดพฒันาชุมชน แนวคิดเกียวกบัการตลาดและส่วนประสมการตลาด แนวคิด
เกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ซึงดาํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก การตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) ซึงจะช่วยให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างราบรืน เพือให้ได้
ขอ้มูลอยา่งละเอียด ไดใ้ชว้ธีิการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ในการเก็บขอ้มูลดว้ย 

  วธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Interview) เพือให้เห็นภาพและเขา้ใจปรากฏการณ์ ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจาก
สถานประกอบกอบการ ดว้ยแนวคาํถามเกียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ย รูปแบบและกลยุทธ์
การดาํเนินธุรกิจ ทงันีผูว้ิจยัไดเ้ตรียมแนวคาํถามการสัมภาษณ์ ในดา้นขอ้มูลทวัไปซึงเป็นคาํถาม
แนวกวา้ง เพือใหท้ราบถึงขอ้มูลในภาพรวมและผูใ้หข้อ้มูลหลกัจะไดท้ราบคาํถามงานวิจยัก่อน เพือ
ลดความวิตกกงัวลในการให้ขอ้มูลการสัมภาษณ์ และเป็นการเปิดโอกาสแก่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการ
เล่าประสบการณ์การทาํงานโดยอิสระ โดยผูว้ิจยัจะถามเพิมเติมเมือตอ้งการให้ขยายความหรือ
ตรวจสอบความเขา้ใจเท่านนั นอกจากนีผูว้ิจยัสัมภาษณ์คนในชุมชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดว้ยวิธีการ
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ถามคาํถามตรง (Direct Question) ซึงทาํให้ผูว้ิจยัสามารถสือสารกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดง่้าย ผูว้ิจยั
สร้างความสัมพนัธ์เท่าทีจาํเป็นในการเก็บขอ้มูล และวางตวัเป็นกลาง และสัมภาษณ์ตามแนว
คาํถามเท่านนั ในขณะทีสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะจดบนัทึกขอ้มูลไปพร้อมๆ  กนัดว้ยตวัเอง โดยทาํการ
สรุปเกียวกบัเนือหาและขอ้สังเกตทีได ้เพือให้ไดข้อ้มูลทีถูกตอ้ง และตรงตามจุดประสงค์ของ
การศึกษา 

  วธีิการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นการเขา้ร่วมกิจกรรมของ
รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ในอาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี และมีการเปิดเผยบทบาทของผูว้ิจยั 
โดยจะสังเกตจากเนือหาคาํพูด ภาษาทีใช้ ท่าทาง นําเสียง การพูดคุย  และอากัปกริยาต่างๆ 
นอกจากนียงัสังเกตประสบการณ์อืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัตวัผูใ้ห้ขอ้มูล การสังเกตดงักล่าว จะทาํให้
ผูว้จิยัทราบถึง อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ตามประสบการณ์การรับรู้ของผูใ้หข้อ้มูลไดม้ากขึน 

  วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant Observation) โดยเฝ้าดูอยู่วงนอก 
โดยไม่ไปรบกวนการดาํเนินกิจกรรมของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ทาํการสังเกตและบนัทึกภาคสนาม ใน
การสังเกตผูว้จิยัไดท้าํการสังเกตการปฏิบติังานของผูใ้หข้อ้มูลหลกั หรือการสุ่มสังเกตบางเวลา ทงันี
ขึนอยูก่บัความสะดวกของผูใ้หข้อ้มูลหลกั และสังเกตบริบทสิงแวดลอ้ม การมีปฏิสัมพนัธ์ของผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกักบัชุมชน 

 4. การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ขอ้มูลเกียวกบัผลการศึกษาในอดีต ซึง
ไดจ้ากการคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลเอกสาร บทความ หนังสือ รายงานวิชาการ และผลงานวิจยัจาก
หอสมุดมหาวิทยาลยัศิลปากร หอสมุดแห่งชาติ รวมทงัคน้หาขอ้มูลเพิมเติมจากเวบไซต ์(Website) 

ต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัแนวคิดการประกอบการ การเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ย และแนวคิดเกียวกบั
การตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมทงัขอ้มูลทวัไปของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และความเป็นมา
ของภูมิปัญญาทอ้งถินในการผลิต รองเทา้บู๊ทผา้ หรือ รองเทา้นินจาเพือการเกษตร เพือช่วยให้ผูว้ิจยั
สามารถศึกษา มีความรู้ความเขา้ใจเพือสามารถนาํขอ้มูลทีได้ไปใช้กาํหนดกรอบแนวทางในการ
วจิยั กาํหนดกรอบแนวคาํถามในการสัมภาษณ์ การสรุปผล และวเิคราะห์ผลการวจิยั 

 

4. การตรวจสอบความน่าเชือถือของข้อมูล 
 การตรวจสอบความน่าเชือถือของขอ้มูล เพือให้ไดข้อ้มูลทีถูกตอ้งและเพียงพอ ขอ้มูล
นันสามารถตอบปัญหาของการวิจยัได้หรือไม่ และมีความน่าเชือถือ ผูว้ิจยัให้ความสําคัญกับ
รายละเอียดระเบียบวิธีการวิจยั การเลือกเครืองมือ การกาํหนดลกัษณะประชากร การเลือกพืนที 
วิธีการสัมภาษณ์ วิธีการตรวจสอบ และตงัคาํถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลทีได้จาก  โดยผูว้ิจยัอาศยั 
วธีิการตรวจสอบขอ้มูลแบบ 3 เส้า (Triangulation) ในการตรวจสอบความน่าเชือถือของขอ้มูล 
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 วธีิการตรวจสอบขอ้มูลแบบ 3 เส้า ประกอบดว้ย   
 1. การตรวจสอบขอ้มูลดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์วา่ขอ้มูลทีผูว้ิจยั
ไดม้านนั ถูกตอ้งหรือหรือไม่ วธีิตรวจสอบ คือ สอบแหล่งทีมาของขอ้มูลหลายทาง  
  1.1 แหล่งเวลา หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างเวลากนัจะเหมือนกนัหรือไม่ ตรวจสอบขอ้มูล
โดยการสังเกตและสัมภาษณ์เรืองเดียวกนัแต่ต่างเวลากนั 

  1.2 แหล่งสถานที หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างสถานทีกนั จะเหมือนกนัหรือไม่ ตรวจสอบ
ขอ้มูลโดยการสังเกตและสัมภาษณ์เรืองเดียวกนัแต่ต่างสถานทีกนั 

  1.3 แหล่งบุคคล หมายถึง ถา้บุคคลใหข้อ้มูลเปลียนไป ขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 
 ซึงผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลโดยตรง จากวิธีการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัทงัหมด คือผูบ้ริหารและพนกังาน จากรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ในอาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดั
ราชบุรี ชุมชน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตามแนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ยของผูป้ระกอบการเอง 
รวมถึงผูเ้กียวขอ้งในส่วนงานต่างๆ ทีมีความเกียวขอ้งต่อการดาํเนินธุรกิจ 

 2. การตรวจสอบดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) การใชว้ิธีเก็บ
รวบรวมขอ้มูลตอ้งศึกษาต่างๆ กนั เพือรวบรวมขอ้มูลเรืองเดียวกัน ผูว้ิจยัใช้การสัมภาษณ์ การ
สังเกต และการศึกษาเอกสารประกอบดว้ย ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลทีไดจ้ากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั และนาํ
ขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ การสังเกต และการสอบถามจากผูรู้้จกัทีมีความคุน้เคยกบัผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัมาพิจารณาร่วมกนั เพือประเมินผลและพิจารณาถึงนาํหนกัของความน่าเชือถือจากขอ้มูลทีจะ
นาํไปใชว้า่มีมากนอ้ยอยา่งไร 

 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยันาํมโนทศัน์ทีผา่นการเชือมโยงและมีคาํอธิบายทีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัมาพฒันา เพือตีความหมายตามปรากฏการณ์ (Hermeneutic Phenomenology) เพือหาความหมาย
ร่วมจากประสบการณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัวา่ การเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ยของ รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอส
ชู ในอาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี เป็นอย่าไง รูปแบบและกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจเป็น
อยา่งไร โดยผูว้จิยันาํขอ้มูลทีไดม้ารวบรวม และวเิคราะห์ขอ้มูลตามขนัตอน ดงันี 

 ขนัตอนที 1 การลงรหสัขอ้มูล 

 ผูว้จิยัลงรหสัขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ทุกคนตามลาํดบัการสัมภาษณ์ เพือป้องกนัมิให้
ขอ้มูลทีไดม้าจากการสัมภาษณ์นนัปะปนกนั โดยผูว้ิจยักาํหนดชือโครงการวิจยัเป็นภาษาองักฤษ 
ตามดว้ยตวัอกัษรทีแสดงถึงวา่เป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกัจากสถานประกอบการของ รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู 
ในอาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี หรือเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจากชุมชน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตาม
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ด้วยตัวเลขซึงหมายถึงลําดับของผู ้ให้ข้อมูลหลักและสุดท้ายตามด้วยชือของผู ้ให้สัมภาษณ์ 
ยกตัวอย่างดังนี CS interview-CS-01-นายชัยวฒัน์ ซึงหมายถึงผู ้ให้ข้อมูลหลักจากจากสถาน
ประกอบการ หรือ CS interview-OT-01-นางสาวเจริญศรี ซึงหมายถึงผูใ้หข้อ้มูลหลกัจากชุมชน 

 ขนัตอนที 2 การพิมพบ์ทสัมภาษณ์ 

 ผูว้ิจยัถอดเทปสัมภาษณ์แบบคาํต่อคาํ (Verbatim) และนาํมาพิมพ์เป็นบทสัมภาษณ์ 
(Transcript) ดว้ยโปรแกรมประมวลคาํด้วยการพิมพ์รูปแบบตามทีนักวิจยัเชิงคุณภาพส่วนใหญ่
ปฏิบติั ในบทสัมภาษณ์ประกอบดว้ยรายละเอียดของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ประกอบดว้ย ชือ ทีอยู ่อาชีพ
วนัเดือนปีทีสัมภาษณ์ และบทสัมภาษณ์จากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จากนันผูว้ิจยันาํบทสัมภาษณ์มา
ตรวจสอบกบัขอ้มูลดิบทีไดจ้ากเครืองบนัทึกเสียงดว้ยการอ่านควบคู่กนัไป ก่อนนาํบทสัมภาษณ์ที
ไดม้านนัไปวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัใชว้ธีิการนีทุกครังทีผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัทุกราย 

 ขอ้ตอนที 3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษานี ได้วิเคราะห์ขอ้มูลตามหลกัปรากฏการณ์วิทยา 
ของ สปีเจลเบอร์ก (Spiegelberg 1970, อา้งถึงใน แน่งน้อย ยา่นวารี 2542) ซึงมีขนัตอนทีสําคญั 
ดงัต่อไปนี  
 1.  การพรรณนาหรือบรรยายปรากฏการณ์ (Descriptive Phenomenology) 

  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการถอดเทปบทสัมภาษณ์ และอ่านบทสัมภาษณ์ทวนซํา 
หลายๆ รอบอย่างละเอียด วเิคราะห์เนือหา ตีความ สร้างรหสัคาํ จดัหมวดหมู่ของปรากฏการณ์ เช่น 
ขอ้มูลจากบทสัมภาษณ์กล่าวว่า “เรามีการจา้งงานให้คนในชุมชน” ได้การสร้างรหัสคาํเป็น 
“การจา้งงานในชุมชน” และอาศยัการพรรณนาปรากฏการณ์นัน ภายใตก้ารศึกษาอย่างเป็น
อิสระ  โดยไม่มีการคาดผลและตังขอ้สมมติไวล้่วงหน้า  สังเกตความแตกต่างและความ
เหมือนกนัของปรากฏการณ์นัน  
 2.  สืบคน้แก่นแทข้องปรากฏการณ์ (Phenomenology of Essences) 

  ผูว้ิจยัทาํความเขา้ใจถึงเนือหาให้ลึกซึงในปรากฏการณ์โดยการอ่านซาํหลายๆ รอบ 
เพือหาสาระสําคญัของปรากฏการณ์และความสัมพนัธ์ของขอ้มูล  และสรุปประเด็นสําคญัทีผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัทงัหมดตอ้งการเสนอ ซึงผูว้ิจยัจะรวบรวมประเด็นสําคญัทีมีความเชือมโยงกบัรหัสคาํ 
และเปรียบเทียบข้อมูลของผูใ้ห้ข้อมูลหลักแต่ละท่านถึงความเหมือนและความต่างในการให้
ความหมายตามประสบการณ์ 
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 3. การศึกษาถึงสิงทีปรากฏใหเ้ห็น  (Phenomenology of Appearances)  

  ผู ้วิจ ัยนําแก่นแท้ของปรากฏการณ์ทีได้ประกอบกับการสังเกต  การจดบันทึก
ภาคสนาม และจากรูปภาพทีไดเ้ก็บเป็นขอ้มูล โดยให้ความสําคญั หรือสังเกตจากปรากฏการณ์ที
แสดงออกมาใหเ้ห็นในมุมมองต่างๆ 

 4.  การศึกษาถึงองคป์ระกอบสาํคญั (Constitutive Phenomenology) 

  ผูว้ิจยัสํารวจองค์ประกอบหรือวิธีการทีปรากฏการณ์นันเกิดขึน โดยใช้จิตสํานึก 
ความรู้ตามแนวทางการศึกษาวจิยั เพือพิจารณาความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบสําคญัๆ เช่นรูปแบบ
ในการดาํเนินธุรกิจของ รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู และกลยุทธ์ทีทาํให้ประสบความสําเร็จ จนสามารถ
ขยายสู่ตลาดต่างประเทศได ้

 5.  การใหค้วามหมายปรากฏการณ์ (Hermeneutic Phenomenology)  

  ขนัตอนนีเป็นขนัตอนสุดท้ายทีผูว้ิจยัทาํการตีความหมายของข้อมูลทีค้นพบใน
บริบททีศึกษา เพือสร้างความเขา้ใจปรากฏการณ์การเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ย จากประสบการณ์
ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลักทงัหมด โดยอาศยัแนวคิดทีเหมาะสมในการอธิบายปรากฏการณ์ ซึงกรอบ
แนวคิดนี ไดน้าํมาจากการทบทวนวรรณกรรมและหาแนวคิดเพิมเติมทีสอดคลอ้งกบัปรากฏการณ์
ครังนี 

 

6. การนําเสนอข้อมูล 
 การนาํเสนอผลการวจิยัเรือง “รูปแบบ และกลยุทธ์การประกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอส
ชู อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี” ผูว้ิจยัได้นาํเสนอในเชิงพรรณนา (Descriptive) ซึงเป็น
ขอ้มูลทีไดจ้ากคาํบอกเล่าจากการสัมภาษณ์ พฤติกรรมทีไดส้ังเกตพบ และรายละเอียดต่างๆ ทีไดจ้ด
บนัทึกไว ้โดยนาํเสนอตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั เพืออธิบายมโนทศัน์ตามปรากฏการณ์ของ
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัใหมี้ความชดัเจนมากขึน ตามแนวทางของการเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ย 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 ผูว้ิจยัใชก้รอบแนวคิดทีไดจ้าการศึกษาเรือง รูปแบบ ความหมาย และความสําคญัของ
ธุรกิจขนาดยอ่ม แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์การตลาดสาํหรับธุรกิจขนาดยอ่ม และแนวคิดเกียวกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นแนวคิดในการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยผูว้ิจยัแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 
ส่วน คือ 

 1. รูปแบบการประกอบการรองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 

 2. กลยทุธ์การประกอบการรองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 

 3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ขปัญหา การประกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอส
ชู อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 
 
1. รูปแบบการประกอบการรองเท้าบู๊ทผ้า ซีเอสชู อาํเภอดําเนินสะดวก จังหวดัราชบุรี 
 รูปแบบการประกอบการรองเท้าบู๊ทผา้  ซีเอสชู จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธี
ปรากฏการณ์วทิยา พบว่าขอ้มูลของรูปแบบของธุรกิจเกิดจากประสบการณ์ในการประกอบการ 
และการเรียนรู้การดาํเนินธุรกิจ จากการดาํเนินในงานในแต่ละวนั ผูป้ระกอบนาํเอาความรู้ทีได้
จากฝึกอบรม และคาํแนะนาํจากเจา้หน้าทีรัฐทีได้ให้การสนับสนุนธุรกิจ มาประยุกต์ใช้เพือให้
เกิดความเหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจรองเทา้บู๊ทผา้ ทงันีรูปแบบทีเกิดขึนมีความคลา้ยคลึงกบั
ความหมาย และความสาํคญัของธุรกิจขนาดยอ่ม 

 รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู มีรูปแบบการประกอบการดงันี 1) ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม และ 2) ธุรกิจการผลิตสินคา้จากทกัษะหลากหลาย มีกระบวนการผลิตอนัยืดหยุน่ สอดคลอ้ง
กบัวถีิของคนในชุมชน โดยมีรายละเอียดดงันี  
 1.1 ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
  การประกอบการรองเทา้บู๊ทผา้  ซีเอสชู ในอาํเภอดาํเนินสะดวก  จงัหวดัราชบุรี 
เป็นสถานประกอบกานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อยู่ในภาคธุรกิจของการผลิต 

  ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนสถานประกอบการทีมีลกัษณะสอดคล้อง
กบัประเด็นนี ไดแ้ก่ 
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  เราเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่ก็ไม่ถึงขนาดเล็กมาก เรามีพนกังานประมาณ 20 คน ที
เป็นของเราเอง อีกส่วนหนึงเราจะปล่อยพวกงานเย็บไปตามแต่ละบา้น ทีเกษตรกรบางคนเขามี
ความสามารถในการเยน็งานแต่ละชินส่วน กาํลงัการผลิตของเราก็ไม่เยอะมาก เพราะมนัเป็นงาน
ฝีมือจะเร่งผลิตก็ไม่ได ้ยอดขายเราเองก็ยงัไม่เยอะมาก ถา้จะให้เทียบกบัพวกอุตสาหกรรมใหญ่ก็
ไม่ได ้เราทาํตามกาํลงัทีเรามี (ชยัวฒัน์ สวสัดิวรนนัท ์2555) 
 

 
 

ภาพที 3 สถานประกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 

 

  ดงันนั รูปแบบธุรกิจของรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ในอาํเภอดาํเนินสะดวก  จงัหวดั
ราชบุรี เป็นไปตามลกัษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีรายไดจ้าํนวนไม่มาก และ
กาํลงัการผลิตไม่สามารถเทียบเท่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได ้โดยอาศยัแรงงานและผีมือคนใน
ทอ้งถินร่วมในกระบวนการผลิต 

 1.2 ธุรกิจการผลิตสินค้าจากทักษะหลากหลาย มีกระบวนการผลิตอันยืดหยุ่น และ
สอดคล้องกบัวถิีของคนในชุมชน 
  รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ในอาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี อาศยังานฝีมือใน
กระบวนการผลิต และประกอบไปดว้ยขนัตอนทีตอ้งอาศยัความปราณีตและพืนฐานการเยบ็จกัร
เป็นหลกั ประกอบกบัผลิตภณัฑ์รองเทา้บู๊ทผา้ มีตน้กาํเนิดจากภูมิปัญญาในทอ้งถิน จึงทาํให้
ชาวบา้นส่วนใหญ่สามารถเขา้ร่วมเป็นผูรั้บจา้งของผูป้ระกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ในส่วน
งานเยบ็บางขนัตอน 

  ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนสถานประกอบการทีมีลกัษณะสอดคล้อง
กบัประเด็นนี ไดแ้ก่ 
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  กระบวนการผลิตส่วนใหญ่เราอาศยัแรงงานของชาวบา้น เพราะปกติตวัรองเทา้บู๊ท
ผา้ เขาก็ทาํใช้เองกนัมานาน พอเราเริมทาํเป็นธุรกิจ เขาก็สามารถรับงานของเราไปทาํทีบา้นได ้
บา้นไหนถนดัชินส่วนไหน เขาก็มารับงานจากเราไป สร้างรายไดใ้ห้เขา ทาํหยุดจากทาํไร่ทาํ
สวน เขาก็มีรายไดเ้พิม แต่ละบา้นเขาก็ทาํหลายๆ ชินส่วนได ้เราก็สามารถจา้งเขาทาํหลายๆ ส่วน 
เราก็จดัเตรียมวตัถุดิบให้เขาพร้อม เราจะจดัเตรียมชินงานของเราให้เป็นขันเป็นตอนอยู่แลว้ 
ค่อนขา้งสะดวกในการปล่อยงาน เรามีระบบการจดัการของเรา ใครรับงานไปเท่าไหร่ ใครส่ง
งานมาแลว้เท่าไหร่ ใครบา้นไหนรับไป เรามีการบนัทึกหมด (ชยัวฒัน์ สวสัดิวรนนัท ์2555) 
  ถา้แรงงานเราขาด เราก็อาศยัแรงงานชาวบา้นไดส่้วนหนึง เพราะปกติงานเยบ็เราจะ
จา้งชาวบา้นเป็นส่วนใหญ่ บา้นไหนสนใจจะรับงาน เราก็เคยให้คนเขา้ไปสอนงาน ถ้าบา้นไหน
อยากเยบ็ให้เราจริงๆ ถึงขนาดซือจกัรให้เขาเราก็เคยทาํ ถือว่าเป็นการสร้างงานให้เขา เราก็ไดเ้พิม
กาํลงัการผลิตของเรามากขึน (ชยัวฒัน์ สวสัดิวรนนัท ์2555) 
  ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนชุมชนทีมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็นนี 
ไดแ้ก่ 

  ดีกวา่นงัอยูบ่า้นวา่งๆ เขามาจา้งใหเ้ราเยบ็ จกัรเราก็มี ก็เยบ็ให้เขาไป ไดเ้งินอีก นีเขา
ก็มาให้เราเยบ็หลายส่วน ทีป้าทาํก็มีแบบบู๊ทสัน ก็เยบ็ส่วนพืนให้เขา นอ้งป้าก็รับจา้งทีนีดว้ยนะ ก็
แบ่งๆ กนัไป ดีกวา่นงัเฉยๆ มีรายไดเ้พิมก็ช่วยครอบครัวเขาไดอี้ก (วชิราภรณ์ แกว้คาํพนัธ์ 2555) 
  รายไดก้็ถือวา่ดีนะ ถา้เทียบวา่นงัเยบ็อยูบ่า้นเนีย ก็ดีกวา่ไม่มีอะไรทาํ ก็รับเขามาทาํ
ได ้3 ปีกวา่แลว้ เยบ็เราก็เยบ็เป็น ผา้อะไรเขาก็ตดัมาให้ เราก็มานงัเยบ็เอง ก็ไม่ไดย้ากอะไร (อาภา
ภรณ์ พกัตร์ผอ่ง 2555) 
 

 
 

ภาพที 4 การวา่จา้งแรงงานในชุมชน 
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  ส่วนใหญ่ป้าจะใชเ้วลาช่วงบ่ายเยบ็งานใหเ้ขา หลงัจากป้าทาํสวนเสร็จก็ค่อยทาํ ดีนะ
มนัช่วยป้าไดเ้ยอะเลย ดีกวา่นงัหายใจทิง ยิงป้าทาํไดม้าก เขาก็ให้งานป้าเพิมได ้บา้นอืนเขามาเห็น
เขาก็อยากทาํบา้ง ป้าก็บอกเขา เขาก็ไดท้าํกนัไป เรียงผา้ทาํพืนรองเทา้นี ขา้งบา้นเขาก็ทาํ เพราะเขา
ไม่ถนัดเย็บ งานไม่ยาก ใช้เวลาว่างทาํกนัไป มนัก็สะดวกดี เงินก็ได้ ดีไหมละ (วิเชียร รวมศิลป์
2555) 
  กระบวนการผลิตของรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ไม่ไดต้่างจากการทาํรองเทา้บู๊ทผา้ที
ถูกทาํใช้ในครัวเรือนในทอ้งถิน จึงทาํให้แรงงานชาวบา้น สามารถรับจา้งจากสถานประกอบการ
รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู เพือเป็นการเพิมรายไดใ้นครัวเรือน อีกทังกระบวนการผลิตไม่มีความ
ซับซ้อนหรือใช้ฝีมือขนัสูง จึงทาํให้ชาวบา้นสามารถร่วมในกระบวนการผลิต และไม่กระทบต่อ
การดาํเนินชีวิตในประจาํวนั และยงัเป็นการเพิมรายไดใ้นครัวเรือนให้แก่ครอบครัวไดอี้กดว้ย 

  รองเทา้บู ๊ทผา้  ซีเอสชู ในอาํเภอดําเนินสะดวก  จงัหวดัราชบุรี  ถือเป็นสถาน
ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม หรือ SMEs (Small and Medium Enterprise) มีกระบวนการ
ผลิตทียืดหยุ่น สามารถสอดคลอ้งเขา้กบัวิถีของคนในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี การวา่จา้งเกิดการสร้าง
งานและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และยงัเป็นแหล่งพฒันาฝีมือดา้นการเยบ็ เพือพฒันาไปสู่
การเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนไดสื้บไป อีกทงั รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ในอาํเภอดาํเนินสะดวก 
จงัหวดัราชบุรี มีแผนพฒันาธุรกิจในการขยายขนาดกิจการ เพือให้พร้อมรับกบัการขยายตลาดทงั
ในประเทศและต่างประเทศ จึงถือไดว้่า รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู เป็นจุดเริมตน้ในการประกอบการ
ธุรกิจ และสร้างเสริมประสบการณ์ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ สร้างรายได ้สร้างมูลค่าเพิมผลิตภณัฑ์ เนน้
การใชว้ตัถุดิบในประเทศ เพือใหเ้กิดการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัระบบเศรษฐกิจในประเทศต่อไป 

 

2. กลยุทธ์การประกอบการรองเท้าบู๊ทผ้า ซีเอสชู อาํเภอดําเนินสะดวก จังหวดัราชบุรี 
 กลยุทธ์การประกอบการรองเท้าบู๊ทผา้  ซีเอสชู จากการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า 
ผูป้ระกอบการเรียนรู้การสร้างกลย ุทธ์ทางธุรกิจจากการสังสมประสบการณ์ การพฒันา
ผลิตภณัฑ์ การวางแผนการดาํเนินงานในระยะยาว คาํแนะนาํและขอ้ติชม จนนาํมาสู่การสร้างกล
ยุทธ์เพือเพิมความสามารถในการประกอบการ เพือนาํรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ให้เป็นทียอมรับใน
ระดบัประเทศ 

 รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู มีกลยุทธ์ในการประกอบการดงันี 1) การสร้างความแตกต่างทาง
ผลิตภณัฑ ์2) การเพิมช่องทางการกระจายสินคา้ 3) การเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ และ 4) การยกระดบั
ผลิตภณัฑ ์โดยมีรายละเอียดดงันี  
 

   ส
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 1.1 การสร้างความแตกต่างทางผลติภัณฑ์ 
  รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู เริมตน้ดว้ยการผลิตรองเทา้บู๊ทผา้ พืนผา้ ออกสู่ตลาด และ
ไดรั้บความนิยมเป็นจาํนวนหนึง แต่เนืองดว้ยคู่แข่งทีมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก และขอ้จาํกดัของรองเทา้
บู๊ทผา้ พืนผา้ ทีไม่ค่อยสะดวกในการใชง้านในพืนทีทวัไป จึงทาํให้รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ตอ้งการ
สร้างความแตกต่างทางผลิตภณัฑด์ว้ยการคิดคน้ รองเทา้บู๊ทผา้ พืนยาง ดว้ยรูปลกัษณ์ทีโดดเด่นดว้ย
สีสัน และลายผา้ โดยทีซีเอสชู เป็นผูริ้เริมผลิต และจดัจาํหน่ายเป็นรายแรกในประเทศไทย และได้
การตอบรับทีดีจากผูบ้ริโภค จนเป็นสินคา้ทีทาํรายไดดี้ทีสุดใหแ้ก่รองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู  
  ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนสถานประกอบการทีมีลกัษณะสอดคล้อง
กบัประเด็นนี ไดแ้ก่ 

  ตอนแรกๆ เราก็ขายแต่พืนผา้ เราก็เลยทาํตลาดดู ปรากฏลูกคา้ก็ชอบนะ แต่เขาก็บ่น
มา อยากไดพ้ืนทีมนัหนากวา่นี เขาอยากไดอ้ะไรทีคลา้ยๆ กบับูท๊ยาง แต่เคลือนไหวง่ายกวา่ และเบา
กวา่เหมือนบูท๊ผา้ เราก็เลยลองทาํเป็นพืนยางดู สรุปก็คือ ขายดีมาก ลูกคา้สังกนัมาเยอะมาก ผลิตกนั
แทบไม่ทนั แต่ก็มีบางส่วนทียงัชอบใชพ้ืนผา้เหมือนเดิม เพราะเขาสะดวกกนัอยา่งนนั เราก็เลยมา
คิดไดว้า่ ถา้เราขายแต่พืนผา้เหมือนเดิม เราก็จะมีคู่แข่งเยอะ แต่ถา้เราทาํพืนยางเพิมขึนมาดว้ย เราก็
จะต่างจากคู่แข่ง แถมลูกคา้ก็จะจาํ ซีเอสซู ไดม้ากขึนดว้ย อีกอยา่งรองเทา้เราสีเราเด่นมาเลย ไม่ได้
ใชผ้า้สีพืนแบบเจา้อืน (ชยัวฒัน์ สวสัดิวรนนัท ์2555) 
 

 
 

ภาพที 5 ป้ายโฆษณารองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู 
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  ข้อมูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์มีส่วนได้ส่วนเสียทีมีลกัษณะสอดคล้องกับ
ประเด็นนี ไดแ้ก่ 

  คนใชแ้ถบนีก็จะเป็นคนสวน เขาก็จะใชบู้๊ทยางกนัส่วนใหญ่ แต่ก็เห็นกนัอยูน่ะ มนั
หนกั แถมเดินก็ไม่ค่อยสะดวก เดินตามทอ้งร่องมนัก็จมแลว้ขึนยาก แต่พอเขาซือแบบพืนผา้ไปใช้
กนัมนัก็คล่องดี แต่เขาก็มีมาบ่นกนั เดินเหยียบหิน เหยียบเศษอะไรแลว้มนัขาดง่ายบา้งอะไรบา้ง ก็
มนัเป็นพีนผา้นีเนอะ แต่พอ ซีเอสชู เขาเอาแบบพืนยางมาขาย เขาก็ซือไปใชก้นั คราวนีชอบกนัเลย 
มนัเหมือนเขาใส่คู่เดียว ทาํสวน ทาํโน่น ทาํนี ไปตลาด จนตะวนัตกดิน คู่เดียว พอเลย (จินตนา อุดร
บุญจนัทร์ 2555) 
 

 
 

ภาพที 6 เกษตรกรผูใ้ชง้านในดา้นต่างๆ 
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  การสร้างความแตกต่างของตวัผลิตภณัฑร์องเทา้บูท๊ผา้ พืนยาง ของรองเทา้บู๊ทผา้ ซี
เอสชู ในอาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ไดส้ร้างความประสบผลสาํเร็จให้แก่ผูป้ระกอบการ 
มีจาํนวนการสังเขา้มาเป็นจาํนวนมาก และทาํให้ผูป้ระกอบการมีความสนใจทีจะสร้างความ
แตกต่างในดา้นอืนๆ ต่อไป เช่น รองเทา้รองเทา้บู๊ทผา้ กนันาํ เป็นตน้ 

 2.2 การเพมิช่องทางการกระจายสินค้า 
  รองเทา้บูท๊ผา้ เป็นภูมิปัญญาทอ้งถิน และถูกแพร่หลายในการใชง้านในพืนทีรอบๆ 
จงัหวดัราชบุรีเท่านนั ดว้ยการเล็งเห็นถึงช่องทางในการทาํให้เป็นทีแพร่หลายในพืนทีเกษตรกรรม
ในพืนทีภูมิภาคอืนๆ ผูป้ระกอบการจึงดาํเนินการจดัตงัทีมขายในแต่ละภูมิภาค เพือเป็นการเผยแพร่
รองเทา้บู๊ทผา้  ซีเอสชู ให้เป็นทีรู้จกั  และเพิมช่องทางการจดัจาํหน่ายเพือให้เกิดการใช้งานที
เขา้ถึงเกษตรกรในแต่ละพืนทีไดม้ากขึน 

  ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนสถานประกอบการทีมีลกัษณะสอดคล้อง
กบัประเด็นนี ไดแ้ก่ 

  เรืองการจัดจาํหน่าย เรามองตังแต่แรกแล้วว่า รองเท้าบู๊ทผ้า  มันเป็นสินค้าที
เกษตรกรควรมีไวใ้ชง้าน แต่ถา้ให้เราทาํตลาดแถวนีๆ มนัก็มีคู่แข่งแลว้เยอะแยะ เราก็เลยมองวา่ ถา้
ภาคเหนือ ใต ้ออก ตก เขารู้วา่มีสินคา้แบบนีนะ มนัเหมาะแก่การใชง้านของเขา ของเราก็ทาํให้เป็น
ทีรู้จกัไดไ้ม่ยาก เราเลยให้เซลล์เราไปหาตลาด วางขายทีร้านของเครืองมือเกษตร เราคิดไม่ผิด การ
ตอบรับ รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ดีมาก เพราะเราเจาะจุดถูกดว้ย อีกอยา่งคือเรืองราคา เราขายส่งราคา
เดียวกนัหมด คนสวน คนทาํนา หาซือได ้ในราคาไม่แพง (ชยัวฒัน์ สวสัดิวรนนัท ์2555) 
  เรามีทีมขายกระจายอยูทุ่กภาค ไปหาดูไดเ้ลย ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น ทีไหนก็มี
ของเราวางขายอยู่ แต่เขาจะเรียกรองเทา้นินจากนันะ การตอบรับก็ดีมาก เพราะของเรามีให้เลือก
หลายแบบ ทงัพืนผา้ พืนยาง สีเราก็เด่น อยู่ในท้องนา ในสวนก็เห็นรองเท้าเราสวยเด่นมาเลย 
วางขายยงัรู้ วา่นีเป็นของ ซีเอสชู (พิเชษฐ ์ใจดี 2555) 
  ช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ เป็นองคป์ระกอบสําคญัที รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ใน
อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ให้ความสําคญั ผูป้ระกอบการเชือว่า หากการกระจายจุด
วางขายสินคา้ให้เขา้ถึงเกษตรกรไดม้ากขึน รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ก็จะเป็นทีจดจาํในลูกคา้ไดม้าก
ขึนเช่นกนั 

 2.3 การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ 
  รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ในอาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรีไดรั้บการตอบรับทีดี
จากการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ต่างๆ ทาํให้ผูป้ระกอบการเล็งเห็นถึงความสําคญัในตลาดภูมิภาค
เอเซีย เนืองดว้ยภูมิประเทศ และการทาํเกษตรกรรมทีค่อนขา้งคลา้ยคลึงกนั จึงนบัเป็นโอกาสของ 
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รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ในการจดัจาํหน่ายในต่างประเทศ ซึงเบืองตน้ รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ไดรั้บ
การตอบรับ และมีการจดัจาํหน่ายในประเทศลาวแลว้ 

  ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนสถานประกอบการทีมีลกัษณะสอดคล้อง
กบัประเด็นนี ไดแ้ก่ 

  เมือปี 2554 เราไดรั้บเลือกจากกรมการคา้พฒันาธุรกิจ ของกระทรวงพานิชย ์เราก็ได้
ไปแสดงสินคา้เราทีประเทศภูฏาน การตอบรับก็ดีมากๆ อีกเช่นกนั ดว้ยรองเทา้นินจาของบา้นเรา มี
ความใกลเ้คียงกบัรองเทา้พืนเมืองของเขา เลยทาํให้เราไดรั้บการตอบรับทีดีจากคนทางโนน้ แต่เรา
อาจต้องมีการปรับรูปแบบให้เข้ากับวฒันธรรมของเขาให้มากขึน ซึงปัจจุบันเรายงัอยู่ในขนั
ดาํเนินการ เพือใหร้องเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ทาํตลาดทีภูฏานใหไ้ด ้(ชยัวฒัน์ สวสัดิวรนนัท ์2555) 
  ลาว เป็นประเทศแรกทีเรานาํสินคา้เขา้ไปวางขาย การทีเราจะขายได้ เราก็ตอ้งมี 
พาร์ทเนอร์ (Partner) ก่อน ซึงโชคดี เราไดรั้บการติดต่อมาเมือตอนเราไปแสดงสินคา้ทีเมืองทอง
ธานี ทุกวนันีเราส่งไปขายทีลาวก็เดือนหนึงหลายร้อยคู่ ก็ถือว่าเป็นการเปิดตลาดทีดี ซึงเราก็
พยายามหาช่องทางมากขึนอีก (ชยัวฒัน์ สวสัดิวรนนัท ์2555) 
  การเขา้สู่ตลาดต่างประเทศของ รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ไดเ้ริมตน้ดาํเนินการมาเป็น
ระยะเวลาหนึง ซึงปัจจุบนั ผูป้ระกอบการไดเ้ริมทาํการเขา้สู่ตลาดต่างประเทศในแถบอเมริกา
ดว้ย ผลิตภณัฑ์รองเทา้เดินป่า ซีเอสชู และสามารถสร้างกาํไรจากผลิตภณัฑ์ชนิดนีไดเ้ป็นอย่าง
มากอีกดว้ย 
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ภาพที 7 การนาํเสนอสินคา้ ณ ประเทศภูฏาน 
 

 2.4 การยกระดับผลติภัณฑ์ 
  รองเทา้ บู ๊ทผา้  ซีเอสชู มีการวางแผนในระยะยาว  เ พือ เ ป็นการยกระดบั
ผลิตภณัฑ์ภายใตต้ราสินคา้ “อชิ” เป็นผลิตภณัฑ์ในกลุ่มสินคา้รองเทา้เดินป่า เพือจบักลุ่มลูกคา้
แนวอนุรักษ์ และรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู  ยงัมีการพฒันารองเทา้บู๊ทผา้ ให้มีลกัษณะกนันาํ เพือ
เพิมกลุ่มลูกคา้ด้านอืนๆ ให้มากขึน รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ให้ความสาํคญัในการพฒันาสินคา้ใน
ด้านอืนๆ เพิมเติมอีกด้วย เพือเป็นการขยายกลุ่มผลิตภณัฑ์การเกษตรให้ครอบคลุม และอาํนวย
ความสะดวกให้แก่กลุ่มลูกคา้เกษตรกรให้มากยิงขึน 

  ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนสถานประกอบการทีมีลกัษณะสอดคล้อง
กบัประเด็นนี ไดแ้ก่ 

  ในอนาคตเราอยากให้แบรนด์ (Brand) อชิ เป็นทีรู้จกัแก่ลูกคา้เดินป่า เพราะปัจจุบนั
เราก็มีทาํตลาดส่วนนีบา้งแลว้ และเห็นมาวา่ตลาดนี คู่แข่งเรานอ้ยมาก และยงัตอบโจทยต์ลาดไดไ้ม่
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ดีเท่าเรา เราอยากให้ อชิ เป็นตวัแทนเขา้สู่ตลาดต่างประเทศอย่างเต็มตวั เราอยากฉีกให้ อชิ เป็น
ตลาดระดบัสูง เพราะเราสามารถทาํกาํไรไดเ้ยอะจากอชิ เพราะปัจจุบนั ซีเอสชู เราเนน้การขายเป็น
จาํนวนมาก ถึงจะทาํกาํไรไดสู้ง (ชยัวฒัน์ สวสัดิวรนนัท ์2555) 
 

 
 

ภาพที 8 สินคา้แบรนด ์อชิ 

 
  การวางแผนการยกระดับผลิตภณัฑ์นี ปัจจุบนัรองเทา้บู ๊ทผา้  ซีเอสชู ในอาํเภอ
ดาํเนินสะดวก  จงัหวดัราชบุรี ไดด้าํเนินการพร้อมไปกบัการทดลองตลาดในต่างประเทศใน
รูปแบบสินคา้ของ ซีเอสชู ควบคู่ไปดว้ย เนืองจาก อชิ ตอ้งใช้ระยะเวลาในการผลิตทีประณีตกว่า 
จึงทาํให้ ผูป้ระกอบการวางแผนเรืองการยกระดบัผลิตภณัฑ์อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพือสํารวจ
ตลาดให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง เพือวางแผนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เป็นทีตอ้งการของ
ตลาดในทุกๆ ระดบัไดดี้มากขึน 
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 กลยุทธ์การประกอบการรองเทา้บู๊ทผา้  ซีเอสชู อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 
เป็นการผสมผสานระหว่างการจดัจาํหน่ายเพือขยายตลาด และพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เป็นทีตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคมากขึน โดยมีความมุ่งหวงัให้ไดร้ับการตอบรับจากในประเทศและต่างประเทศ
มากขึน โดยอาศยัการบริหารจดัการพฒันาผลิตภณัฑ์ในระดบัชุมชน ให้มีคุณภาพเทียบเท่า
ผลิตภณัฑ์ระดบัอุตสาหกรรม และสามารถพฒันาธุรกิจให้เป็นทีรู้จกัโดยแพร่หลาย และขยาย
ตลาดเขา้สู่ต่างประเทศเพือสร้างชือเสียงให้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน ร้องเทา้บู ๊ทผา้ ซีเอสชู จาก
อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 

 
3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา การประกอบการรองเท้าบู๊ทผ้า ซีเอสชู อาํเภอ
ดําเนินสะดวก จังหวดัราชบุรี 
 การดาํเนินธุรกิจรองเทา้เทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ในอาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรีใน
ปัจจุบนั ไดพ้บเจอกบัปัญหาและอุปสรรค ทีทาํให้การประกอบการตอ้งหยุดชะงกับา้ง แต่โดย
ภาพรวม ผูป้ระกอบสามารถรับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคเหล่านัน และดาํเนินการแกจ้นถึง
ปัจจุบนั โดยมีรายละเอียดดงันี  
 3.1 ปัญหาและอุปสรรค การประกอบการรองเท้าบู๊ทผ้า ซีเอสชู อําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวดัราชบุรี 

  ปัญหาและอุปสรรค จากการประกอบการ รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู เป็นปัญหาทวัไป
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ทีไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดย
สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคออกเป็น 1) สินคา้ง่ายต่อการลอกเลียนแบบ และ 2) กาํลงัการผลิต
ไม่เพียงพอ โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี 
  1. สินคา้ง่ายต่อการลอกเลียนแบบ 

   เนืองดว้ยผลิตภณัฑร์องเทา้บูท๊ผา้ เป็นภูมิปัญญาทอ้ง ซึงง่ายต่อการผลิต และไม่มี
ขนัตอนซบัซอ้น หรือใชค้วามรู้ ความสามารถขนัสูงในการผลิต จึงทาํใหง่้ายต่อการลอกเลียนแบบ 

   ข้อมูลทีได ้ร ับจากการสัมภาษณ์ผู แ้ทนสถานประกอบการ ทีมีล กัษณะ
สอดคล้องกบัประเด็นนี ไดแ้ก่ 

   รองเทา้นินจาเนีย ใครๆ ก็ทาํได ้อยา่งทีบอกว่ามนัมาจากภูมิปัญญาของชาวบา้น 
เขาทาํกนัมาอยู่แลว้ ใครเขาอยากทาํขายก็ทาํกนัไดง่้ายๆ เราก็เลยตอ้งหาจุดเด่นของเรา ตอ้งมองใน
ดา้นธุรกิจให้มากขึน ไม่งนัเราก็แข่งกบัของทีมีอยู่ในตลาดไม่ได ้เราก็ตอ้งออกรองเทา้แบบใหม่ๆ 
ออกมา ใหเ้ขาลอกเลียนเราไม่ได ้(ชยัวฒัน์ สวสัดิวรนนัท ์2555) 
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  2.  กาํลงัการผลิตไม่เพียงพอ 

   กระบวนการผลิตรองเท้าบู๊ทผ้า  ซีเอสชู  เน้นฝีมือและแรงงานคนเป็นหลัก 
ประกอบกบัจาํนวนสังซือทีมีเขา้มามาก จึงทาํให้ ผูป้ระกอบการขาดโอกาสทางธุรกิจเป็นจาํนวน
หนึง และดว้ยการปรับค่าแรงขนัตาํทีมากขึน จึงส่งผลต่อกาํลงัการผลิตทีไม่สอดคลอ้งกบัจาํนวน
การสังซือ 

   ข้อมูลทีได ้ร ับจากการสัมภาษณ์ผู แ้ทนสถานประกอบการ ทีมีล กัษณะ
สอดคล้องกบัประเด็นนี ไดแ้ก่ 

   เรามีการสังซือเขา้มามาก เราก็ปฏิเสธลูกคา้ไม่ได้ ออเดอร์ (Order) เรากองเลย 
แรงงานก็ขาด คนเย็บก็เย็บแทยจะไม่ทนั ทีโรงงานเราก็เริมเล็กลงทุกวนั แต่เราก็วางแผนขยาย
โรงงานอยูน่ะ จะเริมปี 2556 นีแหละ คิดว่ากาํลงัการผลิตคงมากขึนจากเดิม น่าจะพอกบักาํลงัซือ
จากลูกคา้ของเรานะ (ชยัวฒัน์ สวสัดิวรนนัท ์2555) 
  ปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงาน ผลักดันให้ผู ้ประกอบการแก้ไข และ
วางแผนในระยะสันและระยะยาว เพือแกไ้ขและลดปัญหาทีเกิดขึน และยงัวางแผนดา้นอืนๆ ให้
พร้อมกบัการเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ เพือใหเ้กิดการสูญเสียโอกาสในการคา้ใหน้อ้ยมากทีสุด 
 3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา การประกอบการรองเท้าบู๊ทผ้า ซีเอสชู อําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวดัราชบุรี 
  แนวทางการแกไ้ขปัญหาการประกอบการรองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู เป็นแนวทางในการ
แก้ไขในระยะยาว เพือให้สอดคล้องกบัแผนการขยายตลาดของรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู  และเพือ
รองรับการยกระดบัผลิตภณัฑ์ให้สามารถเป็นทียอมรับในระดบันานาชาติได้ โดยสามารถสรุป
ขอ้มูลจากการศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาออกเป็น 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) การขยายพืนทีกิจการ 2) การ
พฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเนือง และ 3) การเขา้รับการสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการ มีรายละเอียด
ดงันี 
  1. การขยายพืนทีกิจการ 

   ผูป้ระกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ในอาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ได้
ดาํเนินการขยายพืนทีกิจการจากเนือที 250 ตารางวา ให้เป็น 7 ไร่ โดยใช้พืนทีใกลเ้คียง ให้เขา้ถึง
แหล่งชุมชม โดยมีการกาํหนดแผนผงัโรงงานใหม่ทังหมด เพือให้เกิดความคล่องตวัในการ
ดาํเนินงานดา้นกระบวนการผลิต ขยายหน่วยงานเพือเพิมกาํลงัการผลิต และเพือสร้างความน่า
เชือทางธุรกิจให้แก่คู่คา้ 
   ข้อมูลทีได ้ร ับจากการสัมภาษณ์ผู แ้ทนสถานประกอบการ ทีมีล กัษณะ
สอดคล้องกบัประเด็นนี ไดแ้ก่ 
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   เราเตรียมทีไว ้7 ไร่ ก่อนหนา้นี เราไม่คิดจะขยาย เพราะคิดวา่มนักาํลงัดี แต่พอ
ธุรกิจเราไดรั้บการตอบรับดีเกินคาด งานก็เพิมขึนจนลน้เลย ทีไม่มีจะเดิน อีกอย่างเวลาแขกจะมา
เยียมเราก็ไม่กลา้ให้เขาดู อย่างทีบอกไป เราอยากให้ใครไปใครมา เห็นเราแลว้น่าเชือถือ ไม่ใช่มา
เห็นอะไรทีแน่นขนาดนี อีกอยา่งเราขยายตลาด งานเราก็เพิม เราอยากผลิตให้ไดเ้ดือนหนึงมากกวา่ 
20,000 คู่ คิดดูสิ 3 - 4 เท่า เราก็ตอ้งขยาย ทาํทงัทีเราก็วางเลยเ์อา้ท์ (Layout) ใหม่หมด มนัจะไดดู้
แยกเป็นสัดเป็นส่วน จะได้อวดเขาได้หน่อย ถึงเราจะทาํแบบชาวบา้น แต่เราก็ทาํกนัเป็นระบบ 
แตกต่างจากคู่แข่งเรา เพราะเรากาํลงัทาํภูมิปัญญาชาวบา้นให้เป็นธุรกิจทีสร้างงานสร้างรายไดใ้ห้
คนในชุมชนอยา่งเป็นระบบ ก็ตอ้งขอดูดีกนันิดหนึง (ชยัวฒัน์ สวสัดิวรนนัท ์2555) 
  2. การพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเนือง 

   จากอุปสรรคของการลอกเลียนแบบสินคา้รองเทา้บู๊ทผา้ไดอ้ยา่งง่าย จึงส่งผลให้
รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ในอาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี สร้างความแตกต่างของผลิตภุณฑ์
ดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความโดดเด่นจากคู่แข่ง ทังดา้นภาพลกัษณ์และขอ้ไดเ้ปรียบ
ทางการใช้งาน เพือเป็นการแกไ้ขปัญหาในการลอกเลียนแบบจากในปัจจุบนั 

   ข้อมูลทีได ้ร ับจากการสัมภาษณ์ผู แ้ทนสถานประกอบการ ทีมีล กัษณะ
สอดคล้องกบัประเด็นนี ไดแ้ก่ 

   เราพยายามทีจะทาํให้ ซีเอสชู โดดเด่นออกมา อยา่งแรกมีแต่รองเทา้พืนผา้ เราก็
พฒันาพืนยางออกมา จีนก็เลียนแบบเราไดอี้ก แต่ดีทีวา่พืนยางเขาแขง็ เขาใชข้องถูก ทาํให้เรายงัเป็น
ทีตอ้งการของตลาด เราก็ตอ้งมานงัคิดต่อไปอีก ลูกคา้อยากไดอ้ะไรจากรองเทา้เรา โอเค เขาอยาก
ได้บู๊ทผา้เพราะมนัเบา แต่อยากได้แบบกนันาํด้วย เราก็ไปเสาะหามา มีผา้แบบไหนอะไรบา้ง ก็
พยายามทาํกนั จนเกือบจะสาํเร็จแลว้ ก็ทาํใหเ้ราวงินาํคู่แข่งเราไปอีกแลว้ เราตอ้งทาํแบบนี ไม่งนันะ 
เราตายกนัพอดี ถา้แค่ใหร้ายใหญ่มาลงทุนแบบเรานะ เราตายแน่ แต่นีแหละ การพฒันานีแหละทีจะ
ทาํให้เขาตามเราไม่ได ้เราตอ้งวิงนาํก่อน เราจะไม่หยุดแค่นีดว้ยนะ รองเทา้เดินป่าเราก็กาํลงัคิดกนั
อยู ่คอยดูนะ ลูกคา้จะตอ้งชอบรองเทา้ของเรา (ชยัวฒัน์ สวสัดิวรนนัท ์2555) 
  3. การเขา้รับการสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการ 

   หน่วยงานราชการเป็นแรงสนับสนุนทีสําคญัของผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญาทอ้งถิน 
เนืองด้วยรองเทา้บู ๊ทผา้  ซีเอสชู ขาดความสามารถในการเป็นทียอมรับในหลายๆ  ดา้น จึง
จาํเป็นตอ้งไดร้ับความรู้ การฝึกอบรม และการสนบัสนุนจากหน่วยงานทอ้งถิน  ไปจนถึง
ระดบัประเทศ เพือผลกัดนั รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ในอาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรีให้เป็น
ทียอมรับในระดบัชาติ 
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   ข้อมูลทีได ้ร ับจากการสัมภาษณ์ผู แ้ทนสถานประกอบการ ทีมีล กัษณะ
สอดคล้องกบัประเด็นนี ไดแ้ก่ 

   เราไดแ้ค่ OTOP 4 ดาว เราก็พยายามทีจะเป็น 5 ดาวให้ได ้เราก็ถามจงัหวดัไป ทาํ
อย่างไร เราจะได ้5 ดาว เขาก็แนะนาํเรามา สรุป Packaging เราไม่ดี มนัขาดความเป็นภูมิปัญญา
ทอ้งถิน เจา้หนา้ทีเขาก็มาช่วยเรา แนะนาํเราไดเ้ยอะ (ชยัวฒัน์ สวสัดิวรนนัท ์2555) 
   ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทีมีลกัษณะสอดคล้องกบั
ประเด็นนี ไดแ้ก่ 

   รองเทา้บู ๊ทผา้  ซีเอสชู ยงัตอ้งไดร้ับการพฒันาบรรจุภณัฑ์ ดว้ยความเป็น
ผลิตภณัฑ์ OTOP ทุกส่วนประกอบตอ้งบอกถึงความเป็นมาของผลิตภณัฑ์ เราเลยตอ้งการให้เขา
พฒันาให้ดีขึน ให้เขาเป็นทีรู้จกัมากขึน เราอยากสนบัสนุนให้ผลิตภุณฑ์ภายในพืนทีของเรา
ไดรั้บความสนใจมากขึน (พชัรี ภกัดีนุฤทธิ 2555) 
  การวางแผนแนวทางการแกไ้ขปัญหาของผูป้ระกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ใน
อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี เน้นการพฒันาทกัษะ และความสามารถในการแข่งขนัของ
ธุรกิจ และมุ่งเน้นการดาํเนินงานทีให้เกิดความยงัยืน เพือแข่งขนักบัคู่แข่ง หรือแมแ้ต่ผูล้งทุนราย
ใหญ่ทีอาจเกิดขึนไดใ้นอนาคต 
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 บทท ี5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัเรือง “รูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู อาํเภอ
ดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี” ครังนีมีวตัถุประสงค์การวิจยัเพือการเป็นผูป้ระกอบการรายย่อย 
รูปแบบและกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ และศึกษาการสร้างผลิตภณัฑจ์ากภูมิปัญญาทอ้งถิน 
 การศึกษาวิจัยดังกล่าว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวธีิปรากฏการณ์วทิยา เพือศึกษา
ปรากฏการณ์และประสบการณ์ในชีวิตบุคคลทีไดป้ระสบมา มุ่งทาํความเขา้ใจรูปแบบของการเป็น
การเป็นผูป้ระกอบการของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ทงันีผูว้ิจยัใช้แนวคิดความหมายและความสําคญัของ
ธุรกิจขนาดยอ่ม แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์การตลาดสาํหรับธุรกิจขนาดยอ่ม และแนวคิดเกียวกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภค และงานวจิยั เป็นแนวทางเพือการกาํหนดกรอบในการศึกษาวจิยั 
 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน
ร่วม และวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้ง แบ่งผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัจากชุมชน จาํนวนรวม 3 คน ผูใ้หข้อ้มูลจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ย ลูกคา้รายยอ่ย 2 
คน เจา้ของธุรกิจคา้ส่ง 1 คน และนกัวิชาการพานิชย ์1 คน และ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจากสถานประกอบ
กอบการ ประกอบด้วย เจา้ของ และพนักงาน  โดยเครืองมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย สมุด
บนัทึกขอ้มูลในภาคสนาม เครืองบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล แนวคาํถามสัมภาษณ์ และตวั
ผูว้จิยัซึงถือวา่เป็นเครืองมือสาํคญัทีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
 แนวคาํถามทีผูว้ิจยัใช้ในการสัมภาษณ์เป็นแนวคาํถามสัมภาษณ์แบบโดยเปิดกวา้งไม่
จาํกดัคาํตอบ ทีพฒันาจากแนวคิดและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ไดรั้บการตรวจสอบจากอาจารยที์ปรึกษา
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพือให้ผูว้ิจยัได้รับคาํตอบทีตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยใช้
แนวคาํถามเรืองความหมาย และความสําคัญของธุรกิจขนาดย่อมผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจากสถาน
ประกอบการ แนวคาํถามเรืองแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กับผูใ้ห้ข้อมูลหลักจากชุมชน และ 
แนวความคิด การตลาดสําหรับธุรกิจขนาดย่อม พฤติกรรมผูบ้ริโภค กบัผูใ้ห้ขอ้มูลจากผูมี้ส่วนได้
เสีย ทงันีการดาํเนินการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ใช้คาํถามทีเข้าใจง่าย หากผูใ้ห้ข ้อมูลไม่
เข ้าใจคาํถาม หรือตอบไม่ตรงคาํถาม ผูว้ิจยัจะตังคาํถามใหม่ทีทาํให้เข ้าใจง่ายขึนใน เพือลด
ความวิตกกงัวลในการให้ขอ้มูลการสัมภาษณ์ และเป็นการเปิดโอกาสแก่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการเล่า
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ประสบการณ์การทาํงานโดยอิสระ  โดยผูว้ิจยัจะถามเพิมเติมเมือต้องการให้ขยายความหรือ
ตรวจสอบความเขา้ใจเท่านนั 
 ผูว้ิจยันาํขอ้มูลทีได้จากการสัมภาษณ์ลงรหัสขอ้มูล เพือป้องกนัมิให้ขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ปะปนกนั จากนนัผูว้จิยัถอดเทปสัมภาษณ์แบบคาํต่อคาํแลว้พิมพเ์ป็นบทสัมภาษณ์ และนาํ
ขอ้มูลทีไดม้าทาํการวิเคราะห์เนือหา ตีความ สร้างรหสัคาํ จดัหมวดหมู่ของปรากฏการณ์ทีปรากฏ
ในขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ โดยไม่มีการคาดผลและตังขอ้สมมติไวล้่วงหน้า สังเกตความ
แตกต่างและความเหมือนกนัของปรากฏการณ์นัน สืบคน้แก่นแทข้องปรากฏการณ์ทาํความเขา้ใจ
ถึงเนือหาให้ลึกซึงในปรากฏการณ์ เพือหาสาระสําคญัของปรากฏการณ์และความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล และสรุปประเด็นสําคญัทีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ซึงผูว้ิจยัรวบรวมประเด็นสําคญัทีมีความเชือมโยง
กบัรหสัคาํ และเปรียบเทียบขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแต่ละท่านถึงความเหมือนและความต่างใน
การใหค้วามหมายตามประสบการณ์ ผูว้ิจยันาํแก่นแทข้องปรากฏการณ์ทีไดป้ระกอบกบัการสังเกต 
การจดบนัทึกภาคสนาม และจากรูปภาพทีไดเ้ก็บเป็นขอ้มูล ผูว้จิยั สาํรวจองคป์ระกอบหรือวิธีการที
ปรากฏการณ์นันเกิดขึน  โดยใช้จิตสํานึก  ความรู้ตามแนวทางการศึกษาวิจัย แล้วพิจารณา
ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบสําคญัๆ  ผูว้ิจยันําแก่นแท ้องค์ประกอบ ร่วมกบัการสังเกตของ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ทีคน้พบ นาํมารวบรวมใหต่้อเนือง เรียงลาํดบัความสําคญัถึงสิงทีคน้พบ จากนนั
ทาํการจดักรอบความคิด เพือกาํหนดขอบเขตขอ้มูลในประเด็นทีสอดคลอ้งกบังานวิจยั จากนนันาํ
ขอ้มูลทีวเิคราะห์แลว้ส่งกลบัใหผู้ใ้หข้อ้มูลหลกั เพือใหค้วามเห็นและปรับปรุงใหเ้หมาะสม ขนัตอน
สุดท้าย ผูว้ิจยัทาํการตีความหมายของข้อมูลทีค้นพบในบริบททีศึกษา  เพือสร้างความเข้าใจ
ปรากฏการณ์การเป็นผูป้ระกอบการทางสังคม จากประสบการณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทงัหมด โดย
อาศยัแนวคิดทีเหมาะสมในการอธิบายปรากฏการณ์ (Spiegelberg 1970, อา้งถึงใน แน่งน้อย ยา่น
วารี 2542) 
 ผลการศึกษาถึง รูปแบบการประกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู จากการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามวิธีวิธีปรากฏการณ์วิทยา พบว่าขอ้มูลของรูปแบบของธุรกิจเกิดจากประสบการณ์ในการ
ประกอบการ และการเรียนรู้ในการดาํเนินธุรกิจจากการดาํเนินในงานในแต่ละวนั ผูป้ระกอบ
นาํเอาความรู้ทีได้จากฝึกอบรม และคาํแนะนาํจากเจา้หน้าทีรัฐทีได้ให้การสนับสนุนธุรกิจ มา
ประยุกต์ใช้เพือให้เกิดความเหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจรองเทา้บู๊ทผา้ ทงันีรูปแบบทีเกิดขึนมี
ความคลา้ยคลึงกบัความหมาย และความสาํคญัของธุรกิจขนาดยอ่ม โดยมีรูปแบบไดจ้ากวิเคราะห์มี 
2 รูปแบบ ดงันี 
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 1. ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
  การประกอบการรองเทา้บู๊ทผา้  ซีเอสชู อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี เป็น
สถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อยู่ในภาคธุรกิจของการผลิต เป็นไปตาม
ลกัษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีรายไดจ้าํนวนไม่มาก และกาํลงัการผลิตไม่
สามารถเทียบเท่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได  ้โดยอาศยัแรงงานและผีมือคนในทอ้งถินร่วมใน
กระบวนการผลิต  
 2. ธุรกิจการผลิตสินคา้จากทกัษะหลากหลาย มีกระบวนการผลิตอนัยืดหยุ่น และ
สอดคลอ้งกบัวถีิของคนในชุมชน 
  รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ในอาํเภอดาํเนินสะดวก  จงัหวดัราชบุรี อาศยังานฝีมือใน
กระบวนการผลิต และประกอบไปดว้ยขนัตอนทีตอ้งอาศยัความปราณีตและพืนฐานการเยบ็จกัร
เป็นหลกั ประกอบกบัผลิตภณัฑ์รองเทา้บู๊ทผา้ มีตน้กาํเนิดจากภูมิปัญญาในทอ้งถิน จึงทาํให้
ชาวบา้นส่วนใหญ่สามารถเขา้ร่วมเป็นผูรั้บจา้งของผูป้ระกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ในส่วน
งานเยบ็บางขนัตอน กระบวนการผลิตของรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ไม่ไดต่้างจากการทาํรองเทา้บู๊ท
ผา้ทีถูกทาํใช ้ในครัวเรือนในทอ้งถิน  จึงทาํให้แรงงานชาวบา้น  สามารถรับจา้งจากสถาน
ประกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู เพือเป็นการเพิมรายไดใ้นครัวเรือน อีกทงักระบวนการผลิต
ไม่มีความซับซ้อนหรือใช้ฝีมือขนัสูง จึงทาํให้ชาวบา้นสามารถร่วมในกระบวนการผลิต และไม่
กระทบต่อการดาํเนินชีวิตในประจาํวนั และยงัเป็นการเพิมรายไดใ้นครัวเรือนให้แก่ครอบครัวได้
อีกดว้ย 
 ผลการศึกษาถึง กลยุทธ์การประกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู อาํเภอดาํเนินสะดวก 
จงัหวดัราชบุรี จากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผูป้ระกอบการเรียนรู้การสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจจาก
การสังสมประสบการณ์ การพฒันาผลิตภณัฑ์ การวางแผนการดาํเนินงานในระยะยาว คาํแนะนาํ
และขอ้ติชม จนนาํมาสู่การสร้างกลยุทธ์เพือเพิมความสามารถในการประกอบการ เพือนาํรองเทา้
บูท๊ผา้ ซีเอสชู ใหเ้ป็นทียอมรับในระดบัประเทศ มีกลยทุธ์ในการประกอบการดงันี 4 อยา่ง ดงันี 
 1. การสร้างความแตกต่างทางผลิตภณัฑ ์
  เนืองดว้ยคู่แข่งทีมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก และขอ้จาํกดัของรองเทา้บู๊ทผา้ พืนผา้ ทีไม่ค่อย
สะดวกในการใชง้านในพืนทีทวัไป จึงทาํให้รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ตอ้งการสร้างความแตกต่างทาง
ผลิตภณัฑด์ว้ยการคิดคน้ รองเทา้บูท๊ผา้ พืนยาง ดว้ยรูปลกัษณ์ทีโดดเด่นดว้ยสีสัน และลายผา้ โดยที
ซีเอสชู เป็นผูริ้เริมผลิต และจดัจาํหน่ายเป็นรายแรกในประเทศไทย และได้การตอบรับทีดีจาก
ผูบ้ริโภค จนเป็นสินคา้ทีทาํรายไดดี้ทีสุดใหแ้ก่รองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู  
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 2. การเพมิช่องทางการกระจายสินคา้ 
  ผูป้ระกอบการจึงดําเนินการจัดตังทีมขายในแต่ละภูมิภาค เพือเป็นการเผยแพร่
รองเทา้บู๊ทผา้  ซีเอสชู ให้เป็นทีรู้จกั และเพิมช่องทางการจดัจาํหน่ายเพือให้เกิดการใช้งานที
เขา้ถึงเกษตรกรในแต่ละพืนทีไดม้ากขึน 
 3. การเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ 
  ผูป้ระกอบการเล็งเห็นถึงความสาํคญัในตลาดภูมิภาคเอเซีย เนืองดว้ยภูมิประเทศ และ
การทาํเกษตรกรรมทีค่อนขา้งคลา้ยคลึงกนั จึงนบัเป็นโอกาสของ รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ในการจดั
จาํหน่ายในต่างประเทศ ซึงเบืองตน้ รองเทา้บู ๊ทผา้  ซีเอสชู ไดร้ับการตอบรับ และมีการจดั
จาํหน่ายในประเทศลาวแลว้ 
 4. การยกระดบัผลิตภณัฑ์ 
  ผูป้ระกอบการวางแผนเรืองการยกระดบัผลิตภณัฑ์อย่างค่อยเป็นค่อยไป สํารวจ
ตลาดให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง เพือวางแผนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เป็นทีตอ้งการของ
ตลาดในทุกๆ ระดบัไดดี้มากขึน 
 ผลการศึกษาถึง แนวทางการแกไ้ขปัญหา การประกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ใน
อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรีโดยผูว้ิจยัพบวา่ ผูป้ระกอบการแกไ้ข และวางแผนในระยะสัน
และระยะยาว เพือแกไ้ขและลดปัญหาทีเกิดขึน และยงัวางแผนดา้นอืนๆ ใหพ้ร้อมกบัการเขา้สู่ตลาด
ต่างประเทศ เพือใหเ้กิดการสูญเสียโอกาสในการคา้ใหน้อ้ยมากทีสุด ดงันี 
 1. การขยายพืนทีกิจการ 
  ผูป้ระกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ในอาํเภอดาํเนินสะดวก  จงัหวดัราชบุรี ได้
ดาํเนินการขยายพืนทีกิจการจากเนือที 250 ตารางวา ให้เป็น 7 ไร่ โดยใช้พืนทีใกลเ้คียง ให้เขา้ถึง
แหล่งชุมชม โดยมีการกาํหนดแผนผงัโรงงานใหม่ทังหมด เพือให้เกิดความคล่องตวัในการ
ดาํเนินงานดา้นกระบวนการผลิต ขยายหน่วยงานเพือเพิมกาํลงัการผลิต และเพือสร้างความน่า
เชือทางธุรกิจให้แก่คู่คา้ 
 2. การพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเนือง 
  จากอุปสรรคของการลอกเลียนแบบสินค้ารองเทา้บู๊ทผา้ได้อย่างง่าย จึงส่งผลให้
รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ในอาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี สร้างความแตกต่างของผลิตภุณฑ์
ดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความโดดเด่นจากคู่แข่ง ทังดา้นภาพลกัษณ์และขอ้ไดเ้ปรียบ
ทางการใช้งาน เพือเป็นการแกไ้ขปัญหาในการลอกเลียนแบบจากในปัจจุบนั 
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อภิปรายผลการวจัิย 
 รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู เริมการดาํเนินกิจการเมือเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2552 เริมตน้การ
ผลิตโดยอาศยัพืนทีภายในบริเวณบา้นเป็นสถานทีประกอบการ ดว้ยพนกังานเพียง 2 คน และกาํลงั
การผลิตเบืองตน้อยู่ที 200 คู่ ต่อเดือน โดยอาศยัการพฒันาผลิตภณัฑ์รองเทา้บู๊ทผา้ จากการลองผิด
ลองถูก ปรับปรุงคุณภาพจากภูมิปัญญาดงัเดิม เพิมมูลค่าตวัสินคา้เพือเป็นทีจดจาํแก่ผูใ้ช ้และสร้าง
ความทนทานแก่ตวัสินคา้ เพือใหผู้ซื้อเกิดความคุม้ค่า จนทาํให้ผลิตภณัฑ์รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู เป็น
ทียอมรับในตลาด สถานประกอบการ รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ตงัอยูเ่ลขที 158 หมู่ 7 ตาํบลดอนกรวย 
อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ดว้ยเนือที 250 ตารางวา มีพนกังานประจาํทงัหมด 20 คน กาํลงั
การผลิตต่อเดือนอยูที่ 10,000 คู่ ในขณะทีผูป้ระกอบการรายอืนๆ มีกาํลงัการผลิตต่อเดือนอยูที่ 400 
– 4,000 คู่ เท่านนั จึงทาํให ้รองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู เป็นผูป้ระกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ รายใหญ่ทีสุดใน
อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี และมีการวางแผนขยายโรงงานในพืนทีใกลเ้คียงดว้ยพืนที 7 ไร่ 
ในปี พ.ศ. 2556 เพือเพิมกาํลงัการผลิตสู่การขยายตลาดในต่างประเทศ และการนาํธุรกิจเขา้สู่การ
เป็นรูปแบบบริษทัจาํกดัอยา่งเตม็ตวั 
 ซีเอสชู ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์หลกั คือ รองเทา้บู๊ทผา้พืนผา้ ขนาดสันและยาว ซึงเป็น
ภูมิปัญญาดงัเดิม รองเทา้บู๊ทผา้พืนยาง เกิดจากการพฒันาผลิตภณัฑ์ ดว้ยความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็น
หลกั และสามารถนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมอืนๆ  ไดอี้กดว้ย อีกทงั ซีเอสชู ยงัเป็นผูผ้ลิตรองเทา้บู๊ท
ผา้พืนยาง ในประเทศรายเดียว และไดรั้บการตอบรับทีดีจากหลายๆ อุตสาหกรรม ถึงความสามารถ
ในการใช้งานผลิตภณัฑ์รองเทา้บู๊ทผา้พืนยาง นอกเหนือจากภาคเกษตรกรรมอีกดว้ย  รองเทา้บู๊ท
ผา้พืนยางแก้ว เป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์ของ ซีเอสชู เพือเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ โดยยกระดับ
ความสามารถในการใช้งานและคุณภาพให้เทียบเท่าในระดบัสากล โดยมีจุดแข็งอยู่ที ราคาถูก 
คุณภาพดี และสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นหลายๆ กิจกรรม เช่น ประมงนาํลึก เดินป่า เป็นตน้ เป็นการ
เพิมรายได้ให้แก่ผูป้ระกอบการได้มากขึน และสามารถเป็นทางเลือกให้แก่ผูใ้ช้ ทีตอ้งการสินคา้
คุณภาพดีแต่ราคาถูก 
 จากผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการประกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู มีรูปแบบทีมี
ความคลา้ยคลึงกบัความหมาย และความสําคญัของธุรกิจขนาดยอ่ม เป็นกิจการเกิดจากการผลิต
สินคา้ และบริการอนัเนืองมาจากทกัษะทีหลากหลาย มีกระบวนการผลิตอนัยืดหยุน่ สอดคลอ้งกบั
วิถีของคนในชุมชนและความตอ้งการในตลาดโลก  โดยใช้วตัถุดิบส่วนใหญ่ในประเทศและไม่
พึงพาโรงงานหรือกิจการขนาดใหญ่  (สุนีย์ วิทยสัมพนัธ์ 2553) ช่วยรองรับแรงงานจากภาค
เกษตรกรรมเมือหมดฤดูกาลเพาะปลูก รวมถึงเป็นแหล่งทีสามารถรองรับแรงงานทีเขา้มาใหม่เป็น
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การป้องกนัการอพยพของแรงงานเขา้มาหางานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (สํานกังานส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 2544) 
 จากผลการศึกษา พบวา่ กลยุทธ์การประกอบการรองเทา้บู๊ทผา้ ซีเอสชู ในอาํเภอดาํเนิน
สะดวก จงัหวดัราชบุรี ใช้ฝีมือและประสบการณ์ของตนเองในการบริการลูกคา้ เนืองจากเจา้ของ
เป็นผูบ้ริหารงานเอง จึงใชค้วามสามารถส่วนตวัในการบริหารงาน (สุนีย ์วิทยสัมพนัธ์ 2553) เป็น
การกาํหนดแนวทางและทิศทางในการดาํเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และสัมพนัธ์กบักล
ยทุธ์ทางการตลาดทีกาํหนดไว ้(รัชกฤช คล่องพยาบาล 2550) ศึกษาถึงลกัษณะของผูซื้อ ทาํให้ทราบ
ความตอ้งการและลกัษณะของลูกคา้เพือทีจะจดัส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ กระตุน้และสนอง
ความต้องการของผูซื้อทีเป็นเป้าหมายได้ถูกต้อง (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ 2546) การเข้าสู่ตลาด
ต่างประเทศธุรกิจ ทาํโดยการส่งออกทางออ้ม (Indirect  Exporting)  คือการขยายตลาดผา่นคนกลาง  
หรือตวัแทนจาํหน่ายภายในประเทศ  ทีซือสินคา้เพือการส่งออก  วิธีการดงันี  จะช่วยลดเงินลงทุน
ทงัทางดา้นบุคลากรและทรัพยากรอืน ๆ  รวมทงัลดความเสียงในการเขา้สู่ตลาดทีผูป้ระกอบการ
ขาดความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะตลาด  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  สภาพทางเศรษฐกิจ  กฎหมาย  และ
การเมือง  ตลอดจนสภาวการณ์แข่งขนัและอตัราแลกเปลียน (พงษส์รรค ์ลีลาหงส์จุฑา 2554) 
 ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ขปัญหา การประกอบการรองเทา้บู๊ท
ผา้ ซีเอสชู ในอาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี พบว่า ปัญหาและอุปสรรคจากการดาํเนินงาน 
ผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการแกไ้ข และวางแผนในระยะสันและระยะยาว เพือแกไ้ขและลดปัญหาที
เกิดขึน และยงัวางแผนด้านอืนๆ ให้พร้อมกบัการเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ เพือให้เกิดการสูญเสีย
โอกาสในการคา้ให้น้อยมากทีสุด ผูป้ระกอบการเลือกใช้การจ่ายค่าตอบแทนทีเป็นธรรม สามารถ
สร้างความเชือมนัให้แก่บุคลากรและทาํให้บุคลากรสามารถเพิมคุณค่าให้กบัธุรกิจได ้อยูใ่นระดบั 
อบรมบุคลากรใหเ้กิดความชาํนาญในการผลิต เพือลดการสูญเปล่าจากการผลิต สนบัสนุนให้มีการ
ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าเพือเพิมประสิทธิภาพในการทาํงาน ความสามารถจดัซือวตัถุภายในทอ้งถิน 
ซึงทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนได ้(ณฐัพล ทิวงศษ์า 2554) 
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ข้อเสนอแนะในงานวจัิย 
 1. การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาเฉพาะการประกอบการรองเท้าบู๊ทผา้  ซีเอสชู ใน
อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรีเท่านนั ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะวา่ควรจะมีการศึกษาในลกัษณะ
เดียวกนักบัพืนทีอืนๆ 
 2. การวิจยัในครังนีเป็นการศึกษาเฉพาะรูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการรองเทา้
บูท๊ผา้ ซีเอสชู ในอาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี เท่านนั ผูว้ิจยัขอเสนอให้ศึกษาความสามารถ
ในทางธุรกิจดา้นอืนๆ เช่น การวิเคราะห์การตลาดของผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญาท้องถินอืนๆ และการ
พฒันาธุรกิจของรองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู ในอาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี เป็นตน้ 
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คําถามผู้ให้ข้อมูลหลกัของผู้ประกอบการ 
 1. จุดเริมตน้ของรองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู เกิดขึนไดอ้ยา่งไร 
 2. แผนการตลาดของรองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู มีอะไรบา้ง 
 3. จุดมุ่งหมายของการเป็นผูป้ระกอบการ คืออะไร 

 4. รูปแบบผูป้ระกอบทางของ รองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู เป็นอยา่งไร 
 5. อะไร คือ จุดเด่นสาํคญั ทีทาํใหร้องเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู เป็นทีรู้จกัของลูกคา้ 
 6. องคป์ระกอบสาํคญัอะไรทีทาํให ้รองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู มีการพฒันาอยา่งต่อเนือง 
 7. ลูกคา้ตอบรับต่อผลิตภณฑข์องรองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู อยา่งไร 
 8. มีการวางแผนพฒันาธุรกิจอยา่งไร  
 9. “เศรษฐกิจสร้าง” มีส่วนช่วยในการดาํเนินธุรกิจของท่าน หรือไม่ 
 10. รองเท้าบู๊ทผา้ ซีเอสชู ประสบความสําเร็จในด้านการดาํเนินธุรกิจ ท่านคิดว่า 

องคป์ระกอบสาํคญั มีอะไรบา้ง 
 
คําถามผู้ให้ข้อมูลหลกัในชุมชน  
 1. คาํถามดา้นขอ้มูลส่วนตวั ประกอบดว้ย ชือ อายุ อาศยัอยูใ่นพืนทีนีเป็นระยะเวลานาน
เท่าไร 
 2. ท่านรู้จกัรองเท้าบู๊ทผา้ ซีเอสชู หรือไม่ ถ้ารู้จกั รู้หรือไม่ว่ารองเท้าบู๊ทผา้ ซีเอสชู 
ประกอบธุรกิจอะไร 
 4. รองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู มีส่วนช่วยเหลือครอบครัวของท่านในดา้นใดบา้ง 
 5. หลังจาก รองเท้าบู๊ทผ้า  ซีเอสชู  เริมการดําเนินธุรกิจ ครอบครัวของท่าน มีการ
เปลียนแปลงหรือไม่ อยา่งไร 
 6. ท่านคิดว่า ผลิตภณัฑ์ชุมชน มีส่วนช่วยเหลือ ให้เกิดการพฒันาในชุมชนของท่าน
หรือไม่ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ประมวลภาพการประกอบการรองเท้าบู๊ทผ้า ซีเอสชู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64 

 
 

ภาพที 9 ป้ายโครงการสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมชนบท  
 

 
 

ภาพที 10 ดา้นหนา้สถานประกอบการ 
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ภาพที 11 พืนทีจดัเก็บสินคา้คงคลงั 

 

 
 

ภาพที 12 พนกังานตรวจสอบสภาพสินคา้ 
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ภาพที 13 คุณชยัวฒัน์ สวสัดิวรนนัท ์เจา้ของรองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู 

 

 
 

ภาพที 14 รองเทา้บูท๊ผา้ ซีเอสชู 
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ภาพที 15 งานแสดงสินคา้ OTOP Midyear 2012 เมืองทองธานี 

 

 
 

ภาพที 16 รองเทา้บูท๊ผา้ กบัการใชง้านในประเทศลาว 
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