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บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ ง การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ : กรณีศกึ ษาอุตสาหกรรมผ้าไหม
ในอ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology)
และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ที่มุ่งศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาศักยภาพในการ
แข่งขันของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมผ้าไหม ในอ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เพือ่ ศึกษาผลการด�ำเนินงาน
กิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และเพื่อวางแผน
และก�ำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมผ้าไหม ในอ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ประชากรในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทอผ้าไหมและกลุ่มจัดจ�ำหน่ายในอ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน ๕๖ ราย ซึ่งประกอบด้วย
เกษตรกรผู้เป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมที่ขึ้นทะเบียนกับส�ำนักงานพัฒนาชุมชน อ�ำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น กลุม่ ทอผ้าไหมและกลุม่ จัดจ�ำหน่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูปทางสถิตปิ ระมวลผลข้อมูลวิเคราะห์คา่ ความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย มาใช้ในการวิเคราะห์ของงานวิจัยครั้งนี้
ผลการวิจัยพบว่า
๑. การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ้าไหม ในอ�ำเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น ด้านสภาวะการแข่งขันในธุรกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถต่อรองราคากับผู้ขายส่งสินค้าในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งได้ รองลงมา
ได้เข้าร่วมกลุ่มกับทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในการสั่งซื้อสินค้ากับผู้ขายส่ง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
* อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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คือ ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากรัฐบาลในการปรับปรุงกิจการ และให้ความรู้ใหม่ๆ ในการ
ด�ำเนินงานการขาย
๒. ผลการด�ำเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ�ำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือ ด้านการให้บริการ (Service) รองลงมาคือด้านการน�ำวัตถุดบิ เข้า (Inbound
Logistics) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือด้านการส่งผลิตภัณฑ์ออก (Outbound Logistics) ตามล�ำดับ
๓. ผลการด�ำเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ�ำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดซื้อจัดหา (Procurement) รองลงมาคือด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology
Development) ตามล�ำดับ
๔. กลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ้าไหม
ในอ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูป้ ระกอบ
การในอ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีกลยุทธ์ในการเพิม่ ขีดความสามารถในแข่งขัน ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด
คือ สินค้าและบริการมีคุณภาพ รองลงมาคือการให้บริการมีความทันสมัย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ
มีการน�ำระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพือ่ ให้บคุ ลากรเกิดการเรียนรู้ ทักษะและความช�ำนาญอย่างต่อเนือ่ ง
ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: ศักยภาพ, การแข่งขัน, ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมผ้าไหม

Abstract
The mixed methodology between quantitative and qualitative research entitled
The study of Potential Competitiveness of Entrepreneurs : Case study of Silk Industry in
Chonnabot district, Khon kaen Province which the research purposes were 1) to
investigate the potential competiveness of silk industry entrepreneurs, 2) to determine
the entrepreneur’s value chain activity performance, and 3) to plan and strategic
formulation for the competitiveness and increased competitiveness for the silk industry
entrepreneurs. The 56 research population consisted of a group of community
enterprises and distributors. A questionnaire and in-depth interview were applied for data
collection which earned data were analyzed by the computer program to obtain
frequency, percentage, mean, standard deviation.
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The research findings were showed as follows:
1. The potential competiveness of silk industry entrepreneurs in Chonnabot
district, Khon kaen Province on the competitive condition in the business was clearly
found in overall aspect at a high level. By aspect was found that the price bargaining with
the sellers each time for product ordering was the highest mean and followed by the
participation with either the small or large group for the product ordering whilst the
support and encouragement from the government for business enhancement and new
knowledge for sale operation was the lowest mean.
2. The primary activities of the entrepreneur’s value chain activity performance
was obviously found in overall aspect at a high level. It was followed by the inbound
logistics whist the lowest mean found was the outbound logistics.
3. The support activities of the entrepreneur’s value chain activity performance
was found at a high level. By aspect was found that the procurement was the highest
mean then the human resource management respectively whilst the technology
development was clearly found at the lowest mean.
Keywords: potential, competiveness, entrepreneurs and silk industry

๑. บทน�ำ

ผ้าไหมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ บื ทอด
กันมาตัง้ แต่ชนรุน่ หลังทีต่ อ้ งสืบสานมรดกแห่งคุณค่า
ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ ดังเช่นจังหวัดขอนแก่น
ที่มีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหมในอันดับต้นๆ ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสามารถท�ำรายได้ให้
กับประชาชนสูงสุดในแต่ละปี ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากจังหวัด
ขอนแก่นมีชุมชนไหมที่เข้มแข็ง สามารถรักษา
วัฒนธรรมการผลิตไหมแบบดัง้ เดิมไว้ได้ โดยแต่ละ
ชุ ม ชนสามารถที่ จ ะจั ด กระบวนการสร้ า งความ

เข็มแข็งด้านการผลิต ความเข้มแข็งด้านการแปรรูป
รวมทั้งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม๑ อีกทั้ง
ได้การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม ได้เข้า
รับการอบรมการทอผ้าไหมมัดหมี่ที่อ�ำเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งหลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว
ได้น�ำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้เพื่อนบ้านใกล้
เคียง เมือ่ มีการทอผ้าได้มากขึน้ จึงมีการน�ำผ้าทอได้
ไปจ�ำหน่าย ซึง่ การจ�ำหน่ายในช่วงแรกจะขายให้แก่
บุคคลใกล้ชิด หรือญาติ พี่น้องที่รู้จัก และขยาย
วงกว้างมากขึน้ เรือ่ ยๆ ท�ำให้ไม่สามารถทอผ้าได้ทนั

ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น, ข้อมูลกลุ่มอาชีพจังหวัดขอนแก่น. แหล่งที่มา : http://www.
thaitambon.com/OTOP/info/infolA.htm [๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗].
๑
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ต่อความต้องการของลูกค้า จึงเกิดแนวคิดทีจ่ ะรวม
กลุม่ กันเพือ่ ผลิตและหาตลาดจัดจ�ำหน่าย เพือ่ สร้าง
รายได้ สร้างอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน จึงได้ชักชวน
แม่บา้ นภายในหมูบ่ า้ นบ้านกุดรังทีว่ า่ งเว้นจากการ
ท�ำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในหมู่บ้าน
การทอผ้าไหมของชุมชนจังหวัดขอนแก่น
เป็นอาชีพที่รองจากการท�ำไร่ท�ำนา ซึ่งส่วนใหญ่
แต่ละหมู่บ้านเมื่อเสร็จสิ้นฤดูท�ำนา หรือฤดูกาล
เก็บเกีย่ ว กลุม่ แม่บา้ นก็จะทอผ้า แต่เดิมนัน้ การทอผ้า
ของชาวบ้านจะท�ำเพื่อใช้ประโยชน์ในครอบครัว
เมื่อมีการผลิตมากขึ้นและเป็นที่นิยมของคนทั่วไป
และมีการแข่งขันกันมากขึ้น ท�ำให้เกิดปัญหาด้าน
คุณภาพ และราคา รวมถึงปัญหาด้านอื่นๆ เช่น
ต้นทุนค่าใช้จ่าย เงินทุน เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทัน
สมัย ท�ำให้ผู้ผลิตหรือเกษตรกรซึ่งเป็นประชาชน
ระดับรากหญ้า ได้รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มผู้ผลิตผ้า
ไหมในต�ำบลอ�ำเภอต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่น โดย
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ รัฐบาลโดย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศสงครามกับความยากจน
โดยได้ แ ถลงนโยบายต่ อ รั ฐ สภาว่ า จะจั ด ให้ มี
โครงการ “หนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์” หรือผลิตภัณฑ์
ชุมชนในปัจจุบนั เพือ่ ให้แต่ละชุมชนได้นำ� ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ มาใช้ในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐบาลพร้อม
ที่จะช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชน
ให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างรายได้ โดยการน�ำทรัพยากร ภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการที่มี
คุณภาพ มีจุดเด่น และมีมูลค่าเป็นที่ต้องการของ
ตลาดทัง้ ในและนอกประเทศ ซึง่ จะช่วยสร้างความ
มั่นคง และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน อันจะ
เป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า๒
อ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นอ�ำเภอ
ที่มีชื่อเสียงด้านการท�ำผ้าไหมมาแต่ครั้งเก่าก่อน
สื บ ทอดการทอผ้ า กั น ตั้ ง แต่ รุ ่ น ปู ่ รุ ่ น ย่ า การ
ถ่ายทอดฝีมือการทอผ้า ก็จะมีหลายกลุ่ม ผ้าไหม
และลวดลายไหม มีตน้ ก�ำเนิดมาแต่บรรพบุรษุ โดย
เริ่มมาจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม แล้วน�ำไปสาว
เป็นเส้นไหมเล็กๆ ต่อจากนั้นก็น�ำไปฟอก มัดเป็น
ลายต่ า งๆ เช่ น ลายกงเจ็ ด ลายกระจั บ หว่ า น
ลายน�้ ำ ฟองเครื อ ลายกงห้ า ลายขาเปี ย ฯลฯ
ต่ อ มามี ก ารพั ฒ นาโดยการน� ำ ลวดลายโบราณ
หลากหลายลายมาดัดแปลง เติมสีสนั เกิดเป็นลวด
ลายใหม่ๆ ผ้าไหมมัดหมี่ของอ�ำเภอชนบท ได้รับ
รางวัลจากการส่งเข้าประกวดงานต่างๆ มากมาย
และลวดลายถือเป็นสุดยอดและเป็นเอกลักษณ์
ที่ไม่มีที่ไหนเลียนแบบได้ ลวดลายสีสัน ประยุกต์
กับยุคสมัยนิยม และสอดคล้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้ งถิน่ เอกลักษณ์เหล่านี้ จึงท�ำให้ผา้ ไหม
มัดหมี่ของอ�ำเภอชนบท มีมนต์เสน่ห์ น่าหลงใหล
และภูมิปัญญาที่งดงามเหล่านี้ ก็มีการสืบทอด
ภูมิปัญญา จากรุ่น สู่รุ่น ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ทอผ้าไหมบ้านชนบท ได้รับมาตรฐานการคัดสรร
สุดยอดหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ ๕ ดาว

ธุรกิจผ้าไหม, ผลิตภัณฑ์โอทอปและภูมิปัญญาไทย. แหล่งที่มา : http://www.Otoptoday.com/
wisdom/provinces/northeastern [๑ เมษายน ๒๕๕๗].
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ด้วยประสบการณ์อันเนิ่นนานและความส�ำเร็จ
อันยิ่งใหญ่ กลุ่มฯ ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า จะพัฒนา
คุณภาพ รูปแบบ ลวดลายและสีสันต่อไปอย่างไม่
หยุดยั้ง ในฐานะผู้สืบสานมรดกอันล�้ำค่า ให้คงอยู่
สืบทอดถึงลูกหลานทุกยุคสมัย ผ้าไหมมัดหมี่ลาย
สร้างสรรค์เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของกลุ่มฯ ซึ่งมี
ความสวยงาม แต่ละลายล้วนเกิดจากวิถีการด�ำรง
ชีวติ สิง่ แวดล้อมรอบข้าง ธรรมชาติ หรือแม้กระทัง่
ขนบธรรมเนียมประเพณี ผสมผสานกับจินตนาการ
ถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานที่งดงามละเอียดอ่อน
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านชนบท เกิดจากการรวม
กลุม่ ของคนในหมูบ่ า้ น ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ สืบสาน
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ จึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม
ทอผ้าไหม มีความสามัคคีกนั ในกลุม่ อีกทัง้ วัตถุดบิ
ต่างๆ ก็เป็นวัตถุดบิ ในท้องถิน่ ตัง้ แต่การปลูกหม่อน
เลีย้ งไหม อีกทัง้ ยังค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ในชุมชน และท�ำให้คนในชุมชน มีอาชีพ มีรายได้
มีกิจกรรมร่วมกันส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน
ท�ำให้หมู่บ้านชนบท เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เป็น
แหล่ ง ภู มิ ป ั ญ ญาด้ า นผ้ า ไหม และเป็ น ชุ ม ชนที่
เข้มแข็ง๓
ปัญหา อุปสรรค ด้านการผลิต เกิดจาก
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมและกลุม่ จัดจ�ำหน่าย
มีเงินทุนไม่เพียงพอ ปัญหาด้านการตลาด เกิดจาก
พ่อค้าคนกลางกดราคา และปัญหาด้านการเงิน
กลุม่ ทอผ้าไหมมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ดังนัน้
หากมีการศึกษากลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
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ด้านการผลิตและการตลาด ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้
แก่อุตสาหกรรมผ้าไหม สามารถแบ่งออกได้สอง
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพื้นฐานคือกิจกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต โดยตรงตั้ ง แต่ ก ารน� ำ เข้ า
วัตถุดิบ ขั้นตอนการแปรรูปเป็นสินค้าส�ำเร็จรูป
จนการน�ำสินค้าส�ำเร็จส่งถึงมือผู้บริโภคขั้นสุดท้าย
คือกิจกรรมทีส่ นับสนุนกิจกรรมหลัก และกิจกรรม
สนับสนุนด้วยกันเอง กล่าวคือเริ่มต้นตั้งแต่การน�ำ
เข้าวัตถุดบิ จากฝ่ายจัดหาหรือผูจ้ ดั หา ป้อนวัตถุดบิ
หรือปัจจัยการผลิตเข้าสู่กิจกรรมเพื่อสร้างมูลค่า
เพิม่ ทัง้ กระบวนการผลิตและการตลาด และสิน้ สุด
ที่การกระจายสินค้าส�ำเร็จรูปสู่ผู้บริโภค เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในกระบวนการ
ผลิตแต่ละกิจกรรมย่อมสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การน�ำเส้นใยไหม
มาทอผ้าเป็นลายขิดต่างๆ เป็นกิจกรรมการผลิต
ทางตรงที่สร้างคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ แม้จะไม่ใช่
กิจกรรมที่ท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์แต่เป็นกิจกรรมที่
สนับสนุนส่งเสริมให้การผลิตผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพ
ดีเพราะการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพด้วย มีการ
พัฒนาการส่งเสริมการขาย สร้างเครือข่ายการขาย
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างศูนย์กลาง
การซื้อ-ขายเส้นไหมและวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต
จัดหาแหล่งเงินทุน พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต สร้าง
ความแตกต่างทางการแข่งขัน สร้างความพึงพอใจ
โดยอาศัยคุณภาพและบริการ ส่งเสริมให้เยาวชนมี
ความผู ก พั น กั บ วั ฒ นธรรมพื้ น บ้ า น พั ฒ นาช่ อ ง
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ทางการจัดจ�ำหน่าย พัฒนาสถาบันการตลาดชุมชน
พัฒนากลยุทธ์ด้านการก�ำหนดราคา พัฒนาสถาน
ที่ตั้งและสถานที่ท�ำการผลิต๔
ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้น ท�ำให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะการศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผ้าไหม
ในอ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นข้อมูล
และแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการผลิตผ้าไหม
ในเชิ ง ธุ ร กิ จ และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ให้
สามารถขายได้ทั้งในประเทศและส่งออกในตลาด
ต่ า งประเทศ อั น จะส่ ง ผลต่ อ รายได้ ข องผู ้ ผ ลิ ต
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพือ่ ศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมผ้าไหม ในอ�ำเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น
๒. เพือ่ ศึกษาผลการด�ำเนินงานกิจกรรม
ภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการ ในอ�ำเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น
๓. เพื่อวางแผนและก�ำหนดกลยุทธ์ใน
การแข่งขันและการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กบั ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมผ้าไหม ใน
อ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องการศึกษาศักยภาพในการ

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙

แข่งขันของผูป้ ระกอบการ : กรณีศกึ ษาอุตสาหกรรม
ผ้าไหม ในอ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นการ
วิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Method) ประกอบด้วย
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research
Methodology) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research Methodology) ทีม่ งุ่ ศึกษาศักยภาพใน
การแข่งขันของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมผ้าไหม
ในอ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้าไหม และกลุ่มจัดจ�ำหน่ายในอ�ำเภอ
ชนบท จั ง หวั ด ขอนแก่ น จ� ำ นวน ๕๖ ราย
ซึง่ ประกอบด้วย เกษตรกรผูเ้ ป็นสมาชิกกลุม่ ทอผ้า
ไหมที่ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน
อ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น กลุม่ ทอผ้าไหมและ
กลุ่มจัดจ�ำหน่าย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถามเพื่ อ เก็ บ รวมรวบข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม
ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหม และ
กลุ่มจัดจ�ำหน่ายในอ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๕ ตอน คือ ตอนที่
๑ แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check
scale) เกีย่ วกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ
(Check scale) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบการ
ด�ำเนินงานของผูป้ ระกอบการ ตอนที่ ๓ แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) เกี่ยวกับ
ศักยภาพในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม

ศิวพร บุญชูวิทย์, “การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มทอผ้า อ�ำเภอโนนสูง จังหวัด
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ผ้าไหมในอ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ตอนที่ ๔
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) เกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานกิจกรรมภายใน
ห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ�ำเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น มีข้อค�ำถามจ�ำนวน ๕๖ ข้อ และ
เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open- end Questionnaire) เกีย่ วกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อพิจารณาเรื่องจุดแข็งและจุดอ่อน และตอนที่
๕ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) เกีย่ วกับกลยุทธ์ในการเพิม่ ขีดความสามารถ
ในแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ้าไหม
ในอ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

๔. สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพในการ
แข่งขันของผูป้ ระกอบการ : กรณีศกึ ษาอุตสาหกรรม
ผ้าไหม ในอ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น สรุปผล
การวิจัยเป็นดังนี้
๑. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ�ำนวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ มีอายุ
๔๑-๕๐ ปี จ�ำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๒
มี ก ารศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา หรื อ เที ย บเท่ า
จ�ำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๒ มีรายได้
๓๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป จ�ำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๒๕.๐๐ มีสถานภาพสมรส จ�ำนวน ๓๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๖๐.๗๑ ระยะเวลาในการด�ำเนิน ๑๐
ปีขึ้นไป จ�ำนวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔
มีทุนจดทะเบียนในการประกอบการ ๑๐๐,๐๐๑๕๐๐,๐๐๐ บาท จ�ำนวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ
๔๘.๒๑ มีรายได้ต่อเดือนของกิจการ ๕๐,๐๐๑-
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๑๐๐,๐๐๐ บาท จ�ำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ
๔๔.๖๔ มี จ� ำ นวนบุ ค ลากรทั้ ง หมด ๑-๑๐ คน
จ�ำนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ มีลักษณะ
ในการจ�ำหน่ายสินค้าทั้งค้าปลีกและค้าส่ง จ�ำนวน
๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๓ มีอัตราก�ำไรเฉลี่ย
ต่อปี ๑-๓ % จ�ำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ
๓๐.๓๖ มี ส ถานที่ ตั้ ง /ท� ำ เลอยู ่ ใ นแหล่ ง ชุ ม ชน
จ�ำนวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๓ และมีแหล่ง
เงินทุนในการด�ำเนินกิจการเงินทุนส่วนตัว จ�ำนวน
๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๗
๒. ปัจจัยที่มีผลกระทบการด�ำเนินงาน
ของผูป้ ระกอบการของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
พบว่า มีเงินหมุนเวียนภายใน ๑ เดือน ๑๐,๐๐๐๕๐,๐๐๐ บาท จ�ำนวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ
๔๖.๔๓ มีธุรกิจประเภทอื่นๆ ที่เปิดใหม่ท�ำให้ขาย
ได้น้อยลงเท่าใดภายใน ๑ เดือน ๐.๑-๑๐ %
จ�ำนวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ มีพื้นที่ใน
การด�ำเนินกิจการ ๑ คูหา จ�ำนวน ๒๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๒.๘๖ มีการติดตามข่าวสารเกีย่ วกับธุรกิจ
เป็นประจ�ำ จ�ำนวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑
มีการขยายตัวของใหม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนิน
กิจการไม่สง่ ผลกระทบ จ�ำนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๕๐.๐๐ มีการได้เปรียบกว่าที่อื่นที่เข้ามาเปิด
ใหม่ เช่น ค่าโฆษณา อาคารสถานที่ ลูกค้าเชื่อมั่น
ในชือ่ เสียงและระยะเวลาในการด�ำเนินการ จ�ำนวน
๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๓ มีกระบวนการ
ติ ด ตามและควบคุ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพ จั ด หาสิ น ค้ า และบริ ก าร ทุ ก วั น
จ�ำนวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๑ มีการเชือ่ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างกับซัพพลายเออร์ โดยผ่าน
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ทางเทคโนโลยีทเี่ ป็นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีการ
แจ้ ง การเปลี่ ย นแปลงของตั ว สิ น ค้ า และราคา
จ�ำนวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๑ มีนโยบาย
ของรัฐบาลการกระตุ้นเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อ
การจัดการประกอบกิจการ นโยบายเปิดการค้าเสรี
ทีเ่ น้นสินค้าราคาถูกและการขยายตัวของธุรกิจต่าง
ชาติ จ�ำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ มี
แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงของเศรษฐกิ จ ระดั บ
ภูมภิ าคมีผลกระทบต่อการจัดการประกอบกิจการ
ท�ำให้ต้นทุนการด�ำเนินงานสูงขึ้น จ�ำนวน ๓๖ คน
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙ และมีธุรกิจประเภทอื่นๆ
ท�ำให้ของขายได้น้อยลง ลดลง ๑-๕% จ�ำนวน ๓๐
คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๗
๓. การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมผ้าไหม ในอ�ำเภอชนบท
พบว่า ด้านสภาวะการแข่งขันในธุรกิจ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถต่อรองราคากับผู้ขายส่ง
สินค้าในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งได้ รองลงมาได้
เข้าร่วมกลุ่มกับทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในการ
สัง่ ซือ้ สินค้ากับผูข้ ายส่ง ส่วนด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด
คือ ได้รบั การสนับสนุนและช่วยเหลือจากรัฐบาลใน
การปรับปรุงกิจการ และให้ความรู้ใหม่ๆ ในการ
ด�ำเนินงานการขาย
๔. ผลการศึ ก ษาผลการด� ำ เนิ น งาน
กิจกรรมภายในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของผูป้ ระกอบการใน
อ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ในภาพรวม มีผลศึกษาข้อมูลเป็น
รายด้าน ๕ ด้านดังนี้
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		 ๔.๑ ผลการด� ำ เนิ น งานกิ จ กรรม
ภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ�ำเภอ
ชนบท กิจกรรมหลัก (Primary Activities) โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ผู้ประกอบการในอ�ำเภอชนบท มีผลการ
ด�ำเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรม
หลัก (Primary Activities) ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือ
ด้านการให้บริการ (Service) รองลงมาคือ ด้าน
การน�ำวัตถุดบิ เข้า (Inbound Logistics) ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ ด้านการส่งผลิตภัณฑ์ออก
(Outbound Logistics) ตามล�ำดับ
		 ๔.๒ ผลการด� ำ เนิ น งานกิ จ กรรม
ภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ�ำเภอ
ชนบท กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ผู้ประกอบการในอ�ำเภอชนบท มีผล
การด� ำ เนิ น งานกิ จ กรรมภายในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า
กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดซื้อจัดหา (Procurement) รองลงมาคือ ด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ (HRM) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ ด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) ตามล�ำดับ
		 ๔.๓ ผลการด� ำ เนิ น งานกิ จ กรรม
ภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ�ำเภอ
ชนบท กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ด้าน
การน�ำวัตถุดิบเข้า (Inbound Logistics) โดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผูป้ ระกอบการในอ�ำเภอชนบท มีผลการด�ำเนินงาน
กิ จ กรรมภายในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า กิ จ กรรมหลั ก
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(Primary Activities) ด้านการน�ำวัตถุดิบเข้า
(Inbound Logistics) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
มีวตั ถุดบิ อย่างเพียงพอซึง่ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของฝ่ายผลิตได้อย่างทันเวลา รองลงมาคือ
มีระบบการตรวจรับวัตถุดิบที่ดี เพื่อลดความเสีย
หายหรือลดปริมาณวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่วน
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุดคือ ได้จดั ซือ้ วัตถุดบิ ในการผลิต
สินค้าจากผู้ขายหลายราย ตามล�ำดับ
		 ๔.๔ ผลการด� ำ เนิ น งานกิ จ กรรม
ภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ�ำเภอ
ชนบท กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ด้าน
การผลิต (Operations) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูป้ ระกอบการ
ในอ� ำ เภอชนบท มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานกิ จ กรรม
ภายในห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ด้านการผลิต (Operations) ข้อที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุดคือ มีผู้ช�ำนาญในการควบคุมการผลิต
ผ้าไหม รองลงมาคือ วางแผนการผลิตได้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
คือ มีผู้ช�ำนาญในการควบคุมการผลิตผ้าไหม ตาม
ล�ำดับ
		 ๔.๕ ผลการด� ำ เนิ น งานกิ จ กรรม
ภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ�ำเภอ
ชนบท กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ด้าน
การส่งผลิตภัณฑ์ออก (Outbound Logistics) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ประกอบการในอ�ำเภอชนบท มีผลการ
ด�ำเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรม
หลัก (Primary Activities) ด้านการส่งผลิตภัณฑ์
ออก (Outbound Logistics) ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด

ธรรมทรรศน์

85

คือ กิจการได้ตรวจสอบและทดสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมเสมอก่อนทีจ่ ะน�ำออกสูต่ ลาดรอง
ลงมาคือ มีกระบวนการในการรับค�ำสั่งซื้อที่เป็น
ระบบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ มีการจัดท�ำ
ระบบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมออนไลน์ ตาม
ล�ำดับ
		 ๔.๖ ผลการด� ำ เนิ น งานกิ จ กรรม
ภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ�ำเภอ
ชนบท กิ จ กรรมหลั ก (Primary Activities)
ด้านการตลาดและการขาย (Marketing & Sales)
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ผูป้ ระกอบการในอ�ำเภอชนบท มีผลการ
ด�ำเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรม
หลัก (Primary Activities) ด้านการตลาดและการ
ขาย (Marketing & Sales) ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือ
การออกแบบผ้าไหมให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละราย รองลงมาคือ ออกงานแสดงสินค้า
อย่างต่อเนือ่ ง ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุดคือ การขาย
ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ผ่านตลาดบนเว็บไซต์
หรือเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลด้านสินค้าและบริการ
ตามล�ำดับ
		 ๔.๗ ผลการด� ำ เนิ น งานกิ จ กรรม
ภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ�ำเภอ
ชนบท กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ด้าน
การให้บริการ (Service) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูป้ ระกอบการ
ในอ� ำ เภอชนบท มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานกิ จ กรรม
ภายในห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ด้านการให้บริการ (Service) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการให้บริการที่อ�ำนวยความ
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สะดวกให้แก่ลูกค้ารองลงมาคือ มีการรับประกัน
สินค้า เมื่อเกิดความเสียหายส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต�่ำสุดคือ มีบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
อยู่อย่างสม�่ำเสมอ ตามล�ำดับ
		 ๔.๘ ผลการด� ำ เนิ น งานกิ จ กรรม
ภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ�ำเภอ
ชนบท กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท (Firm Infrastructures) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ประกอบการใน
อ�ำเภอชนบท มีผลการด�ำเนินงานกิจกรรมภายใน
ห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ด้านโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท (Firm
Infrastructures) ข้ อ ที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ มี
อุปกรณ์และเครือ่ งมือทีค่ รบถ้วนในการผลิตผ้าไหม
รองลงมาคือ มีระบบการท�ำบัญชีที่ได้มาตรฐาน
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ มีล�ำดับขั้นการบังคับ
บัญชาสัน้ ท�ำให้เกิดความรวดเร็วในการสัง่ งาน ตาม
ล�ำดับ
		 ๔.๙ ผลการด� ำ เนิ น งานกิ จ กรรม
ภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ�ำเภอ
ชนบท กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) โดยภาพ
รวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ
พบว่า ผู้ประกอบการในอ�ำเภอชนบท มีผลการ
ด�ำเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรม
สนับสนุน (Support Activities) ด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือ มี
บุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ในการท�ำงาน รองลงมาคือมีวัฒนธรรมองค์กรใน
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การท�ำงานร่วมกันส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ จัด
กิ จ กรรมฝึ ก อบรมและสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ข อง
พนักงาน เพือ่ ให้การเชือ่ มโยงในการปฏิบตั งิ านและ
ผลงานที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามล�ำดับ
		 ๔.๑๐ ผลการด�ำเนินงานกิจกรรม
ภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ�ำเภอ
ชนบท กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ประกอบการใน
อ�ำเภอชนบท มีผลการด�ำเนินงานกิจกรรมภายใน
ห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology
Development) ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือ มีการน�ำ
เทคโนโลยีการตลาด คือ ระบบ E-commerce ใช้
บริษัทมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดส่งสินค้า
รองลงมาคือ การออกแบบผ้าไหมโดยใช้คอมพิวเตอร์
เช่น CAD เป็นต้น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ
มีการใช้เทคโนโลยีในการท�ำ pattern ตามล�ำดับ
		 ๔.๑๑ ผลการด�ำเนินงานกิจกรรม
ภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ�ำเภอ
ชนบท กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)
ด้านการจัดซื้อจัดหา (Procurement) โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผูป้ ระกอบการในอ�ำเภอชนบท มีผลการด�ำเนินงาน
กิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรมสนับสนุน
(Support Activities) ด้านการจัดซื้อจัดหา (Procurement) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการน�ำ
เทคโนโลยีการตลาด คือ มีการจัดหาผู้จ�ำหน่าย
วัตถุดบิ ทีม่ คี วามช�ำนาญเฉพาะด้านในวัตถุดบิ นัน้ ๆ
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รองลงมาคือ มีความร่วมมือกับผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบ
ในการพั ฒ นารู ป แบบและคุ ณ ภาพของวั ต ถุ ดิ บ
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ มีความสัมพันธ์อันดี
กับผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบ ตามล�ำดับ
		 ๔.๑๒ กลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความ
สามารถในแข่งขันของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ผ้าไหม ในอ�ำเภอชนบท โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูป้ ระกอบการ
ในอ� ำ เภอชนบท มี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการเพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถในแข่งขัน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สินค้า
และบริการมีคุณภาพ รองลงมาคือการให้บริการมี
ความทันสมัย ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุดคือ มีการน�ำ
ระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้บุคลากรเกิด
การเรียนรู้ ทักษะและความช�ำนาญอย่างต่อเนื่อง
		 ๔.๑๓ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพในการแข่งขัน
ของผูป้ ระกอบการ และผลการด�ำเนินงานกิจกรรม
ภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ�ำเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น
			
การสัมภาษณ์เชิงลึกเกีย่ วกับ
ศักยภาพในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ และผล
การด�ำเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าของ
ผู้ประกอบการในอ�ำเภอชนบท ได้แก่หัวหน้ากลุ่ม
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนทอผ้ า ไหมและกลุ ่ ม จั ด จ� ำ หน่ า ย
หัวหน้าเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมที่ขึ้น
ทะเบียนกับส�ำนักงานพัฒนาชุมชน อ�ำเภอชนบท
หั ว หน้ า กลุ ่ ม ทอผ้ า ไหมและกลุ ่ ม จั ด จ� ำ หน่ า ย
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นักวิชาการจากสถาบันการ
ศึกษา ผูค้ า้ ส่ง รายใหญ่ รวมทัง้ ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายรายใหญ่
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ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จ� ำ นวน ๑๐ คน
เกีย่ วกับศักยภาพในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ
และผลการด�ำเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
ของผู้ประกอบการในอ�ำเภอชนบท
			
การวิเคราะห์ศกั ยภาพในการ
แข่งขัน สภาวะการแข่งขันในธุรกิจ ๑) ควรได้รับ
การสนับสนุนและช่วยเหลือจากรัฐบาลในการจัด
สร้างศูนย์กลางเรียนรู้แหล่งภูมิปัญญาด้านผ้าไหม
ประจ�ำอ�ำเภอ และให้ความรู้ใหม่ๆ ในการด�ำเนิน
งานการขายและการผลิตผ้าไหม เพื่อจะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว สามารถแสดงสินค้าในจัดจ�ำหน่ายของ
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมและกลุม่ จัดจ�ำหน่าย
อีกทั้งยังเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้มา
เยี่ยมชม ๒) ภาครัฐบายควรมีนโยบายเปิดการค้า
ให้กบั ชาวต่างประเทศ ได้มโี อกาสเข้ามาร่วมด�ำเนิน
ธุรกิจ เพื่อการขยายตัวของธุรกิจไปสู่อาเซียน ๓)
ขาดการพัฒนาทักษะใหม่ๆของพนักงานทักษะเพือ่
สามารถทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงวิ ช าการและ
เทคโนโลยี อีกทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ๔)
ควรให้มีการจัดข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์
ให้จังหวัดอื่นได้รู้จักผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ของอ� ำ เภอชนบท จั ง หวั ด
ขอนแก่น ๕) ขาดการประสานงานของหน่วยงาน
หรือฝ่ายต่างๆ ขององค์กรในการส่งเสริมการตลาด
		 ๔.๑๔ ผลการด�ำเนินงานกิจกรรม
ภายในห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ�ำเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น
จุดแข็ง
๑. ผ้ า ไหมมั ด หมี่ ข องอ� ำ เภอชนบทมี
จังหวัดขอนแก่น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมาช้านาน
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ลักษณะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของตนเองโดย
เฉพาะอย่างยิง่ การน�ำลวดลายโบราณ หลากหลาย
ลายมาดัดแปลง เติมสีสัน เกิดเป็นลวดลายใหม่ๆ
ลวดลายสีสัน ประยุกต์กับยุคสมัยนิยม ท�ำให้เป็น
ที่นิยมของลูกค้า
๒. การทอมือที่ละเอียดประณีต ย้อมสี
ธรรมชาติ เป็นเสน่ห์ส�ำหรับชาวตะวันตก ท�ำให้
สินค้าขายได้ในราคาสูง
๓. ผูป้ ระกอบการท้องถิน่ มีทกั ษะความรู้
ความช�ำนาญในการผลิตจากการสืบทอดภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น จากรุ่น สู่รุ่นในครัวเรือนจากบรรพบุรุษสู่
ลูกหลานจนถึงปัจจุบัน
๔. ผ้าไหมมัดหมี่ของอ�ำเภอชนบทได้รับ
มาตรฐานการคั ด สรรสุ ด ยอดหนึ่ ง ต� ำ บล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ระดับ ๕ ดาว
๕. มีแรงงานท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ
จ�ำนวนเพียงพอ ค่าจ้างไม่แพงมากเมื่อเทียบกับ
ทักษะฝีมือ
๖. มีการรวมกลุม่ ของผูป้ ระกอบการกลุม่
ทอผ้าไหม มีกิจกรรมร่วมกันส่งเสริมความสามัคคี
ในชุมชน ซึ่งท�ำให้มีอาชีพ มีรายได้ และท�ำให้
หมู่บ้านในอ�ำเภอชนบท เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เป็น
แหล่งภูมิปัญญาด้านผ้าไหม
จุดด้อย
๑. เส้นไหมที่มีอยู่ในพื้นที่ไม่เพียงพอกับ
ปริมาณที่ต้องการใช้ ต้องน�ำเส้นไหมมาจากแหล่ง
ผลิตอื่นๆ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ท�ำให้การ
ควบคุมคุณภาพการผลิตท�ำได้ล�ำบากเนื่องจาก
คุณภาพของเส้นไหมทีซ่ อื้ มาจากแต่ละแหล่งแต่ละครัง้
ไม่เหมือนกัน อีกทั้งท�ำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น
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๒. ผู้ประกอบการจ�ำนวนมากมีเงินทุน
ไม่ เ พี ย งพอ กลุ ่ ม ทอผ้ า ไหมมี เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
ไม่ เ พี ย งพอเพราะต้ อ งซื้ อ ผ้ า ไหมและวั ต ถุ ดิ บ
จ�ำนวนมากเป็นเงินสด
๓. ด้านการตลาด เกิดจากพ่อค้าคนกลาง
กดราคา และยังขาดการส่งเสริมการขายในด้าน
การประชาสัมพันธ์ทางสือ่ ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง เช่น
การขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่นผ่านตลาดบน
เว็บไซต์ หรือท�ำเว็บไซต์ เพื่อให้ข้อมูลด้านสินค้า
และบริการแก่ลูกค้าใหม่
๔. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความรู้
การก�ำหนดการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการ
การผลิตและการจัดการการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ
ที่ เ ป็ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนหรื อ กลุ ่ ม OTOP และ
ผู้ประกอบการรายย่อย ท�ำให้ขาดวิสัยทัศน์ในการ
ท�ำธุรกิจโดยเฉพาะการท�ำตลาดเชิงรุก
๕. ขาดการพัฒนาการออกแบบผ้าไหม
โดยใช้คอมพิวเตอร์ต่าง ๆและการใช้เทคโนโลยีใน
การท�ำ pattern เพื่อให้เกิดเติมสีสัน เกิดเป็น
ลวดลายใหม่ๆ ประยุกต์กบั ยุคสมัยนิยม ให้สามารถ
ขายได้ทั้งในประเทศและส่งออกในตลาดต่างประเทศ

๕. อภิปรายผลการวิจัย

๑. ผลการด� ำ เนิ น งานกิ จ กรรมภายใน
ห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ�ำเภอชนบท
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ผูป้ ระกอบการในอ�ำเภอชนบท มีผลการด�ำเนินงาน
กิ จ กรรมภายในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า กิ จ กรรมหลั ก
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(Primary Activities) ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือ ด้าน
การให้บริการ (Service) พบว่า มีการให้บริการที่
อ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่ ลู ก ค้ า และมี ก าร
รับประกันสินค้า เมื่อเกิดความเสียหาย ทั้งนี้อาจ
เป็ น เพราะว่ า ผู ้ ป ระกอบการได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญการให้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในสินค้าและการบริการ
๒. ผลการด�ำเนินงานกิจกรรมภายในห่วง
โซ่ คุ ณ ค่ า ของผู ้ ป ระกอบการในอ� ำ เภอชนบท
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ด้านการน�ำ
วัตถุดบิ เข้า (Inbound Logistics) โดยภาพรวม อยู่
ในระดั บ มาก พบว่ า มี วั ต ถุ ดิ บ อย่ า งเพี ย งพอ
สามารถตอบสนองความต้องการของฝ่ายผลิตได้
อย่างทันเวลา และมีระบบการตรวจรับวัตถุดิบที่ดี
เพือ่ ลดความเสียหายหรือลดปริมาณวัตถุดบิ ทีไ่ ม่ได้
มาตรฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ประกอบการได้
มีการวางแผนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดบิ ส�ำหรับทอผ้าไหมให้มปี ระสิทธิภาพ และให้
ทันเวลาการผลิต สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาวี
กฤษณะภูต๕ิ ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้จาก
กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม และทอผ้าฝ้ายในจังหวัด
ขอนแก่น พบว่า การจัดหาวัตถุดิบที่ส�ำคัญในการ
ผลิต เช่น เส้นไหมและด้าย (หรือฝ้าย) ทีก่ ลุม่ อาชีพ
ทอผ้ า ส่ ว นใหญ่ เ หล่ า นี้ เ ลื อ กซื้ อ จากตลาดด้ ว ย
เหตุผลที่ แตกต่างกันออกไป แต่เหตุผลหนึ่งที่อาจ
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กล่าวได้ว่าแทบจะเหมือนกันกับทุกกลุ่ม ก็คือ การ
ซือ้ หาวัตถุดบิ ทีม่ จี ำ� หน่ายอยูม่ ากมายในท้องตลาด
นั้นเป็น “การลด ขั้นตอนการผลิตเพื่อประหยัด
เวลา” ซึง่ สามารถตอบสนองวิถชี วี ติ ของคนรุน่ ใหม่
ในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขันภายใต้
การขับเคลื่อนด้วยระบบทุนนิยม ดังที่นักวิชาการ
ได้เปรียบเปรยไว้ว่า “ในยุคนี้คงไม่มี ใครมานั่งต้ม
น�ำ้ ซุปเพือ่ ท�ำก๋วยเตีย๋ วอีกต่อไป เพราะทุกคนเลือก
ที่บริโภค บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปที่ใส่น้�ำร้อนก็สามารถ
รับประทานได้เลย”
๓. ผลการด� ำ เนิ น งานกิ จ กรรมภายใน
ห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ�ำเภอชนบท
กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ด้านการ
จัดซื้อจัดหา (Procurement) โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการ
จัดหาผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบที่มีความช�ำนาญเฉพาะ
ด้ า นในวั ต ถุ ดิ บ นั้ น ๆ และมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ
ผู ้ จ� ำ หน่ า ยวั ต ถุ ดิ บ ในการพั ฒ นารู ป แบบและ
คุ ณ ภาพของวั ต ถุ ดิ บ ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า
ผู้ประกอบการมีประสบการณ์ในการจัดซื้อหาวัตถุ
เพื่ อ น� ำ มาใช้ ใ นการผลิ ต ยั ง มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ
ผู ้ จ� ำ หน่ า ยวั ต ถุ ดิ บ ในการพั ฒ นารู ป แบบและ
คุณภาพของวัตถุดิบ เพื่อท�ำให้การผลิตผลิตภัณฑ์
ได้คุณภาพดีมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิภาวี กฤษณะภูต๖ิ ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับเรือ่ งการเรียน

วิภาวี กฤษณะภูติ, “การจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : การเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมและทอผ้าฝ้าย
ในจังหวัดขอนแก่น”, วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖) : หน้า ๑๘๔.
๖
อ้างแล้ว, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๕.
๕
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รูจ้ ากกลุม่ อาชีพทอผ้าไหม และทอผ้าฝ้ายในจังหวัด
ขอนแก่น พบว่า การจัดการด้านการผลิต หลังจาก
ที่ได้มีการจัดท�ำแผนธุรกิจเสร็จสิ้นแล้ว กลุ่มจะ
จัดหาวัตถุดิบ จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มอาชีพ
ทอผ้าเหล่านีจ้ ะไม่มกี ารผลิตวัตถุดบิ เองแต่จะซือ้ หา
จากแหล่งจ�ำหน่ายต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการ
จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน: การเรียนรู้จากกลุ่ม
อาชีพ ทอผ้าไหมและทอผ้าฝ้ายในจังหวัดขอนแก่น
ท�ำให้สามารถจ�ำแนกการจัดหาวัตถุดบิ ของกลุม่ ได้
๒ ลักษณะคือ กลุ่มรับหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ ให้แก่
สมาชิก กลุ่ม มัก จะน�ำ เงินของกลุ่ม ซึ่ง เป็น “เงิน
กองกลาง” ที่เก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนน�ำมาใช้
ในการจัดซื้อวัตถุดิบมาขายต่อให้กับสมาชิกกลุ่มที่
มักจะมีราคาสูงกว่าที่ซื้อมาเล็กน้อย
๔. ผลการด� ำ เนิ น งานกิ จ กรรมภายใน
ห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการในอ�ำเภอชนบท
กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก พบว่า มีบุคลากรที่มีความรู้ ความ
สามารถและประสบการณ์ในการท�ำงาน และมี
วัฒนธรรมองค์กรในการท�ำงานร่วมกัน ทั้งนี้อาจ
เป็นกลุม่ ทอผ้าไหมมัดหมีอ่ ำ� เภอชนบทเกิดจากการ
รวมกลุม่ ของคนในหมูบ่ า้ น ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ และ
มีจิตส�ำนึกที่จะสืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
การท�ำผ้าไหม มาแต่ครั้งเก่าก่อน สืบทอดการทอ
ผ้ากันตัง้ แต่รนุ่ ปู่ รุน่ ย่า การถ่ายทอดฝีมอื การทอผ้า
ก็จะมีหลายกลุม่ ผ้าไหมและลวดลายไหม มีตน้ ก�ำเนิด

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙

มาแต่บรรพบุรุษ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศิวพร บุญชูวทิ ย์๗ ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับเรือ่ งการจัดการ
เชิ ง กลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ ผ้ า ไหมมั ด หมี่ ข องกลุ ่ ม ทอผ้ า
อ�ำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษา
พบว่า ได้มกี ารการจัดตัง้ กลุม่ เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน
การประกอบอาชีพ การมีงานท�ำและเพิม่ รายได้ให้
กับสมาชิกและครอบครัว และเพือ่ เสริมสร้างความ
สามัคคีของสตรีในหมูบ่ า้ น ให้มสี ว่ นร่วมรับผิดชอบ
ในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น

๖. ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจยั การศึกษาศักยภาพในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาในอ�ำเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น ได้น�ำเสนอข้อเสนอแนะ
ในการน�ำการผลวิจัยไปใช้ ดังนี้
๑. กิจกรรมหลัก (Primary Activities)
ด้านการน�ำวัตถุดิบเข้า (Inbound Logistics) ควร
มีได้จดั ซือ้ วัตถุดบิ ในการผลิตสินค้าจากผูข้ ายหลาย
ราย โดยหาจากแหล่งต่างๆ หรือรวมกลุม่ ในการซือ้
เพือ่ สร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองในการ
สั่งซื้อวัตถุดิบในราคาที่ถูก และมีคุณภาพที่ดี
๒. กิจกรรมหลัก (Primary Activities)
ด้านการผลิต (Operations) ควรมีผชู้ ำ� นาญในการ
ควบคุ ม การผลิ ต ผ้ า ไหม หรื อ จั ด อบรมโดยการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการผลิตไหม
๓. กิจกรรมหลัก (Primary Activities)
ด้านการส่งผลิตภัณฑ์ออก (Outbound Logistics)

ศิวพร บุญชูวิทย์, “การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มทอผ้า อ�ำเภอโนนสูง จังหวัด
มุกดาหาร”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ๒๕๔๘.
๗
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ควรมีการจัดท�ำระบบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ออนไลน์ แหล่งข้อมูลข่าวสารและศูนย์กลางให้
ค�ำแนะน�ำ เช่น การใช้ facebook และ line
๔. กิจกรรมหลัก (Primary Activities)
ด้านการตลาดและการขาย (Marketing & Sales)
ควรการขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ผ่านตลาด
บนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์เพือ่ ให้ขอ้ มูลด้านสินค้าและ
บริการ เพื่อจะเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ให้กับธุรกิจ ซึ่งจะท�ำให้ลูกค้าได้รู้จักมากยิ่งขึ้น
๕. กิจกรรมหลัก (Primary Activities)
ด้านการให้บริการ (Service) ควรมีบริการลูกค้าทัง้
ก่อนและหลังการขายอยู่อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งจะ
ท�ำให้ลูกเกิดความพึงพอใจและมั่นใจในสินค้าและ
การบริการ
๖. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ในด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของบริษทั (Firm
Infrastructures) ควรมีล�ำดับขั้นการบังคับบัญชา
สั้น ท�ำให้เกิดความรวดเร็วในการสั่งงาน เพื่อสร้าง
ความชัดเจนในการแบ่งสายงาน และกระบวนการ
ติดตามและควบคุมผลการด�ำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๗. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
ควรจัดกิจกรรมฝึกอบรมและสร้างความสัมพันธ์
ของพนักงาน เพือ่ ให้การเชือ่ มโยงในการปฏิบตั งิ าน
และผลงานที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะ
ท�ำให้ความเชี่ยวชาญ และมีจิตส�ำนึกที่จะสืบสาน
ภูมิปัญญา
๘. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology
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Development) ควรมีการใช้เทคโนโลยีในการท�ำ
pattern เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ของ
พนักงาน และสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลง
วิชาการและเทคโนโลยี
๙. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ด้านการจัดซื้อจัดหา (Procurement)
ควรมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูจ้ ำ� หน่ายวัตถุดบิ และ
มีเข้าร่วมกลุม่ กับทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในการ
สัง่ ซือ้ สินค้ากับผูข้ ายส่ง ซึง่ จะท�ำให้สามารถต่อรอง
ราคากับผูข้ ายส่งสินค้าในการสัง่ ซือ้ สินค้าแต่ละครัง้ ได้
๑๐. กลยุทธ์ในการเพิม่ ขีดความสามารถ
ในแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ้าไหม
ในอ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ควรมีการน�ำ
ระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้บุคลากรเกิด
การเรียนรู้ ทักษะและความช�ำนาญอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้เกิดเพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจให้
มีความรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ โดยการก�ำหนดเป็นกรอบ
กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Strategy)
ทางผลการด�ำเนินงานกิจกรรมภายในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
ของผูป้ ระกอบการในอ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ความคิ ด เห็ น ของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารและปั จ จั ย ที่ มี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน โดยใช้จดุ แข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรคของการศึกษาศักยภาพในการ
แข่งขันของผูป้ ระกอบการ : กรณีศกึ ษาอุตสาหกรรม
ผ้าไหม ในอ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มาใช้เป็น
กลยุ ท ธ์ SO = Strategies เป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้
ประโยชน์จากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็งของอุตสาหกรรม
ผ้าไหม และกลยุทธ์ WO= Strategies กลยุทธ์ไว้
๓ ด้าน ดังนี้
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		 ๑๐.๑ กลยุทธ์ด้านต้นทุน (Cost
strategy) อุตสาหกรรมผ้าไหม มีระบบความยืดหยุน่
การตรวจรับวัตถุดบิ ทีด่ ี การจัดหาผูจ้ ำ� หน่ายวัตถุดบิ
ทีม่ คี วามช�ำนาญเฉพาะด้านในวัตถุดบิ นัน้ ๆ เพือ่ ลด
ความเสี ย หายหรื อ ลดปริ ม าณวั ต ถุ ดิ บ ที่ ไ ม่ ไ ด้
มาตรฐาน ให้มีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดส่ง
สินค้าด้วยระบบโลจิสติก โดยมีการเชื่อมโยงกับ
ธุรกิจทีเ่ ป็นพันธมิตรทางการค้ากับอุตสาหกรรมผ้า
ไหมของเรา และควรมีการน�ำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ
ทีท่ นั สมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกับ
การด�ำเนินงาน เช่นการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการ
ด� ำ เนิ น งาน เพื่ อ ความรวดเร็ ว ในการประกอบ
กิจการ และความพอใจของผู้บริโภครวมไปถึงการ
จัดส่งสินค้าแบบรวดเร็วและทันสมัยโดยการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาการจัดส่งในเรื่องของ
สินค้าและบริการ สร้างความเป็นผูน้ ำ� ด้านกระบวนการ
จัดส่งทีร่ วดเร็วและตรงเวลา ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย เพือ่ ประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานและลดต้นทุนของอุตสาหกรรม
ผ้าไหม
		 ๑๐.๒ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง
(Differentiation strategy) ให้มีการพัฒนาสินค้า
และบริการอย่างต่อเนื่อง ส�ำรวจความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค (Demand Side) ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ไปตามยุคตามสมัย รวมทั้งควรเพิ่มมูลค่าในการ
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จ� ำ หน่ า ยผ้ า ไหม เช่ น ผู ้ ป ระกอบผ้ า ไหม ควร
ออกแบบเสือ้ ผ้าเพือ่ แนะน�ำให้ผบู้ ริโภคน�ำผ้าไหมที่
ซื้อไปนั้น ไปตัดเสื้อ กระโปรง ในวาระต่างๆ ตาม
ยุดสมัยที่นิยม เพื่อให้เกิดค่านิยมและความพอใจ
อย่างสูงสุดแก่ผบู้ ริโภค เพือ่ สร้างคุณภาพของสินค้า
และการบริการที่ทันสมัย และการน�ำเทคโนโลยี
การตลาด คื อ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบ
E-commerce มาใช้โดยทั่วไป มาใช้ในการจัด
จ�ำหน่ายโดยผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงการคิดค้นสิ่ง
ใหม่ๆ ความรวดเร็วหรือประสิทธิภาพในการผลิต
และการให้ บ ริ ก าร และเพื่ อ เป็ น การวางกรอบ
นโยบายจากภาครัฐในการให้การสนับสนุนกิจกรรม
ต่ า งๆ ของผู ้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมผ้ า ไหม
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
		 ๑๐.๓ กลยุทธ์มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะ
กลุ่ม (Focus strategy) ให้มีความรวดเร็วในการ
บริการลูกค้า เนื่องจากธุรกิจให้มีการปรับปรุง
พัฒนาให้พนักงานภายในกิจการด�ำเนินงานเพื่อ
การจ�ำหน่ายสินค้าและบริการให้เกิดความพอใจแก่
ผูม้ ารับบริการหรือลูกค้า โดยเน้นกลุม่ ทีเ่ ป็นราชการ
กลุ่มรัฐวิสาหกิจ และนักท่องเที่ยว ออกแบบให้
ทั น สมั ย สามารถสวมใส่ ไ ด้ ทุ ก โอกาส เพื่ อ ให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้แตกต่าง
เหนื อ คู ่ แ ข่ ง ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารเกิ ด ความ
พึงพอใจในการบริการมากขึ้นแตกต่างเหนือคู่แข่ง
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