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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการดำเนินงาน 2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงาน และ 3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการพร้อมทั้งประเมิน ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า บ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้การวิจัยแบบ
ผสมผสาน ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการประชุมกลุ่มย่อยจากประธานและคณะกรรมการ
ดำเนินงาน จำนวน 21 คน วิเคราะห์เนื้อหาโดยเทคนิค SWOT analysis และ TOWS matrix จากนั้น
ใช้แบบสอบถามประเมิน กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นโดยเก็บรวบรวมจากสมาชิก จำนวน 132 คน สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
กลยุทธ์การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์เชิงรุกคือการ
สร้างอัตลักษณ์สู่การจัดจำหน่ายในตลาดออนไลน์ 2) กลยุทธ์เชิงรับคือการสร้างเครือข่ายกับชุมชนและ
หน่วยงานท้องถิ่น 3) กลยุทธ์เชิงแก้ไขคือการพัฒนาทักษะให้สมาชิกในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และ 4) กลยุทธ์
เชิงป้องกันคือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง เมื่อพิจารณา
ระดับความได้เปรียบทางการแข่งขันจากการใช้กลยุทธ์ การบริหารจัดการพบว่า ความได้เปรียบด้านการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านการสร้างความแตกต่าง และด้านกลยุทธ์ต้นทุน
ตามลำดับ การพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานและ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า
คำสำคัญ: กลยุทธ์การบริหารจัดการ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า
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Abstract
The objectives of this research were to 1) study the state of operation 2) analyze
environmental conditions and factors related to the administration and 3) to develop
management strategies and assess the competitive advantages of the community enterprise
of the weaving group, Ban Kut Wah, Kalasin Province. The mixed method research was
conducted by employing an in-depth interview and focus group from 2 1 key informants
including the chairman and weaving group members. Data were analyzed by content
analysis using SWOT analysis techniques and TOWS Matrix techniques. The developed
business strategy was then assessed using a questionnaire collected from 132 weaving group
members. Afterwards, the collected data were analyzed through the statistical analysis as in
frequency, percentage, mean and standard deviation. The results revealed that the business
strategies that were suitable for the weaving profession consisted of 1) Maxi-Maxi strategy
was to create identity for distribution in the online market 2) Mini-Mini strategy was to build
a network with communities and local authorities 3) Mini-Maxi strategy was to continually
develop the skills of the group members and 4 ) Maxi-Mini strategy was to encourage
engagement with stakeholders to build strong relationships. The level of competitive
advantage from the use of business strategies was found that the quick response advantage
was the highest average, followed by differentiation and cost strategy, respectively. Developing
an appropriate business strategy was therefore essential to increase operational potential
and create a competitive advantage for weaving community enterprises.
Keywords: Management Strategies, Competitive Advantages, Community Enterprise of
Weaving Group

1. บทนำ
การนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่ าง
ต่อเนื่องโดยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการเน้น “คน” เป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาและส่งเสริม
การรวมกลุ่มเพื่อร่วมคิด ร่วมทำ สนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์สามารถ
เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ส่งผลให้การพัฒนาประเทศมุ่งสู่ความสมดุลและยั่งยืน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งจึงเป็น
จุดเริ่มต้นของการนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากส่งผลต่อความมั่นคงและยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ
ในระดับประเทศ (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2564) วิสาหกิจชุมชนถือ เป็นหน่วยธุรกิจขนาดเล็กที่มี
ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเป็นหน่วยธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการรวมตัว
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กันของคนในชุมชน มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร ภูมิปัญญา องค์ความรู้ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีอยู่มา
สร้างประโยชน์ ด้วยการพัฒนาเป็นสินค้า และบริการโดยมุ่งเน้น การสร้างรายได้ที่ ยั่งยืนให้แก่ สมาชิก
วิสาหกิจซึ่งเป็นคนในชุมชนนั้นเป็นหลัก (Suwunniponth, 2021) แต่เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ผัน
ผวนและมีการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง การอยู่รอดและพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนจึงทำได้ยาก ทำ
ให้วิสาหกิจชุมชนจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การบริหารจัดการที่ ดีและเหมาะสมกับบริบทของตนเอง ซึ่งการ
พัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการนั้น จำเป็นต้องทำการศึกษาและเข้าใจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของวิสาหกิจ รวมทั้งศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเอง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
ความถูกต้องเพียงพอต่อการสังเคราะห์กลยุทธ์การบริหารจัดการที่มีความเหมาะสมกับผลของข้อมูล
สภาพแวดล้อมและศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนอย่างสอดคล้องตรงกัน
บ้านกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชากรได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ทอผ้า
ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้านเกษตรรวงทองกุดหว้า และกลุ่มแม่บ้านสตรีพัฒนากุดหว้า สมาชิกกลุ่มได้นำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสินค้า ได้แก่ การทอผ้าฝ้าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุ่มไหล่ ซึ่งต่อมามีการขยาย
ผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อเย็บมือจนถึง ปัจจุบัน (ไทยตำบลดอทคอม, 2564) การรวมกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้าเป็น
การก่อตั้งจากคนในชุมชนซึ่งเดิมไม่ได้เน้นการจัดทำในลักษณะการค้า เชิงพาณิชย์แต่ เน้นการผลิตใช้
ในครัวเรือน เมื่อมีการพัฒนาจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนจึงขาดกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
เกิดปัญหาการบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น สมาชิกในกลุ่ม ความไม่พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม
ขาดความเชื่อถือในผู้นํา ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ขาดการวางแผนบริหารจัดการที่ดี
เกิดปัญหาการผลิตสินค้าไม่ทันต่อความต้องการหรือไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ขาดการคำนวณ
การวิเคราะห์ต้นทุนที่ถูกต้อง กลไกและช่องทางการตลาดไม่ทันสมัยไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อการกำหนดวิธีการทำงานที่ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายและกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดที่มีมากมาย อีกทั้งส่งผลต่อ
การเลิกวิสาหกิจชุมชนในที่สุด ดังนั้นการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยกำหนดวิธีการทำงาน การมองเห็นจุดเด่น จุดด้อย โอกาส
และอุปสรรค (Kotler, 2003) นำไปสู่การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนทีม่ ีประสิทธิภาพ (Aksorntap et al.,
2021; Kanokkarn, Kasidit & Utai, 2016)
จากประเด็นปัญหาดังกล่าวนำไปสู่ที่มาของคำถามในการวิจัยนี้ว่ากลยุทธ์การบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้าควรมีลักษณะอย่างไร งานวิจัยนี้จึงประยุกต์ใช้แนวคิด
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) มาช่วยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า เพื่อให้ทราบศักยภาพของตนเองจากจุดแข็งและจุดอ่อนที่มีอยู่
รวมถึงวิเคราะห์ โอกาสและอุปสรรคที่จะเกิดกับองค์กรเแนวคิดนี้สามารถช่วยให้องค์กรวางแผนงาน
ตลอดจนสร้างกลยุทธ์การดำเนินงานในด้านต่างๆของกิจการได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพตรงกับ
สภาพความเป็นจริงมากที่สุด (Namugenyi, Nimmagaddab, & Reiners, 2019) จากนั้น ประยุกต์ใช้
แนวคิดการสร้างกลยุทธ์ (TOWS matrix) มาทำการจับคู่สภาพแวดล้อมภายในและปัจจัยภายนอกของ
องค์กร แล้วพัฒนาเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า โดยนำเสนอกลยุทธ์
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การบริหารจัดการ 4 รูปแบบได้แก่ 1) กลยุทธ์เชิงรุก (Maxi-Maxi Strategy) 2) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (Mini-Maxi
Strategy) 3) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (Maxi-Mini Strategy) และ 4) กลยุทธ์เชิงรับ (Mini-Mini Strategy)
(Weihrich, 1982) และนำกลยุทธ์การบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้นมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับวิสาหกิจ (Kunasri et al.,
2020) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการในงานวิจัยนี้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ระดมความ
คิดเห็นจากผู้นำและคณะกรรมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านกุดหว้า หลังจากนั้นนำกล
ยุทธ์การบริหารจัดการที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาทดลองใช้และทำการวัดระดับความสามารถในการสร้าง
ความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น ของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ ่ ม ทอผ้ า บ้ า นกุ ด หว้ า จากสมาชิ ก ของกลุ่ ม
เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพของกลยุทธ์การบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้น ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้ทำให้ได้
กลยุทธ์การบริหารจัดการต้นแบบที่เหมาะสมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มทอผ้า บ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมถึงสามารถเป็นแนวทางให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรืออาชีพ
อื่นๆ ที่มีบริบทการดำเนินภายใต้สภาพแวดล้อมใกล้เคียงกันนำไปประยุกต์ใช้ได้

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า บ้านกุดหว้า
จังหวัดกาฬสินธุ์
3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ทอผ้าบ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์
กรอบแนวคิด
ศึกษาสภาพการดำเนินงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
In-Depth Interview, Focus group
c

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)
สังเคราะห์กลยุทธ์การบริการจัดการ (TOWS Matrix)
c

กลยุทธ์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า
c

ความได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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3. วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็นสองระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาสภาพการดำเนินงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
งานของวิสาหกิจชุมชน เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมถึงสังเคราะห์กลยุทธ์การ
บริการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า
ขอบเขตด้านพื้นที่และผู้ให้ข้อมูลหลัก
พื้นที่ดำเนินการวิจัยคือบ้านกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ให้ข้อมูลหลั ก
(Key Informants) ได้แก่ประธานและคณะกรรมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า
ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 ประธานและคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีทอผ้ากุดหว้า
จำนวน 12 คน และกลุ่มที่ 2 ประธานและคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวงทองกุดหว้า
จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน ใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ครอบคลุมประเด็น
คำถาม ได้แก่ ความเป็นมาและพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน โครงสร้างหน้าที่ การดำเนินกิจกรรม
การบริหารจัดการครอบคลุมการ การจัดโครงสร้างกลุม่ รูปแบบการสั่งการของผู้นำกลุ่ม การสนับสนุนของ
หน่วยงานภาครัฐการบริหารจัดการคน การบริหารจัดการด้านการเงิน การบริหารจัดการด้านวิธีการผลิต
สินค้าและวัตถุดิบ เพื่อให้ทราบข้อมูลสภาพการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงาน
2) การจัดประชุมกลุ่มย่อย โดยใช้ ข้อคำถามแบบกึ่งโครงสร้า งร่วมกับวิธีปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research: PAR) นักวิจัยเริ่มต้นจากการอธิบายถึงกระบวนการทำกิจกรรม
และแจ้งวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรม จากนั้นทำการป้อนคำถามให้แก่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ได้เชิญมา
เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และร่วมกันอภิปรายในประเด็นสำคัญที่นักวิจัยได้สอบถาม
โดยประเด็นคำถามได้กำหนดจากกรอบแนวคิดที่ได้กำหนดไว้ การสนทนากลุ่มใช้ระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง
จนได้ข้อมูลถึงจุดอิ่มตัว และใช้อุปกรณ์มาช่วยในเก็บรวบรวมข้อมูล คือเครื่องบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก
และกล้องถ่ายภาพ โดยขออนุญาตจากสมาชิกในการสัมภาษณ์
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ภาพที่ 2 การสัมภาษณ์ในระหว่างการจัดประชุมกลุ่มย่อย

ภาพที่ 3 ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อยในแต่ละด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บข้อมูล (Method triangulation) เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ (Reliability) ก่อนที่ผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ผล โดยการนำข้อมูล
ประเด็นเดียวกันที่เก็บจากการสัมภาษณ์ การประชุม กลุ่มย่อย และการสังเกตการณ์ มาเปรียบเทียบกัน
เพื่อดูลักษณะและความสอดคล้องของข้อมูล (Denzin, 1989) นำข้อมูลที่มีความเหมือนกันแสดงว่าข้อมูล
ที่ได้มานั้นถูกต้อง จากนั้นส่งให้ผู้ให้ข้อมูลหลักตรวจสอบซ้ำร่วมกันอีกครั้งเพื่อให้ได้ผลของข้อมูลที่เป็นจริง
แล้วจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา ด้วยเทคนิค SWOT analysis เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค และเทคนิค TOWS matrix เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบเมตริกซ์ สังเคราะห์
และนำเสนอต้นแบบกลยุทธ์การบริการจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้าด้วยวิธีพรรณนา
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ภาพที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลซ้ำร่วมกันกับผู้ให้ข้อมูลหลัก
ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการนำต้นแบบกลยุทธ์การบริการจัดการไปใช้กับวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า และทำการสอบถามความสามารถในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า เพื่อประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้น
ขอบเขตด้านพื้นที่และประชากร
พื้นที่ดำเนินการวิจัยคือบ้านกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชากร คือสมาชิก
กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีทอผ้ากุดหว้า และสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวงทองกุดหว้า รวมทั้งสิ้น 132 คน
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากแนวคิด
ทฤษฎี แนวปฏิบัติและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาของการเป็นสมาชิกกลุ่ม เป็นแบบ
เลือกตอบ ส่วนที่ 2 ความสามารถในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอ
ผ้ า บ้ า นกุ ดหว้า เป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่า 5 ระดั บ ของลิ เคิ ร์ ท (Likert Scale) โดยให้ ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ต้นทุน ด้าน
การสร้างความแตกต่าง และด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยในการ
อภิปรายผล มีดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับค่อนข้างน้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อย
แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบคุณภาพก่อนดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมู ล โดยตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาว่าแบบสอบถามมี
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เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์วิจัยและใช้ภาษาที่ถูกต้อง พร้อมทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง
(Index of Consistency: IOC) ระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์งานวิจัย ผลพบว่าข้อคำถามทุกข้อมีค่า
ดั ชนี ค วามสอดคล้ อ งอยู ่ระหว่าง 0.64-1.00 มากกว่ า 0.50 แสดงว่า แบบสอบถามวัด ได้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ (Turner & Carlson, 2003)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อความสามารถในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการประชุมกลุ่ม
ย่อยจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ประธาน และคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 21 คน ได้ ข้อสรุปร่วมกัน
ในประเด็นการบริหารจัดการกลุ่มที่สำคัญดังนี้
ด้านการบริหารกลุ่ม
เนื่องจากสมาชิกกลุ่มทอผ้ามีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างของกลุ่ม แต่จากการ
ดำเนินงานจริงมักจะเกิดความซ้ำซ้อนในหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและกรรมการ การแยกแผนก
ตามโครงสร้างกลุ่มเช่น แผนกทอผ้า แผนกตัดเย็บ แผนกขาย แม้จะมีการแบ่งตามจำนวนสมาชิกในกลุ่ม
ประจำแผนกต่างๆ แล้วก็ตาม ก็ยังมีสมาชิกบางคนที่ทำงานทั้งสามแผนก เป็นผลทำให้เกิดความซ้ำซ้อนใน
การทำงาน การไม่กระจายงาน เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ เช่น สมาชิกหนึ่งคนเป็นทั้งคนทอผ้า และ
อยู่แผนกขาย เมื่อกลุ่มออกร้านแสดงสินค้าก็ต้องหยุดทอผ้าเพื่อนำสินค้าออกร้านแสดงสินค้าทำให้การทอ
ผ้าหยุดชะงัก ผ้าทอไม่ทันตามที่ลูกค้าสั่ง เป็นต้น สมาชิกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเมื่อ หน่วยงานภาครัฐ
จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการผลิตหรือการออกร้านแสดงสินค้า ผู้นำสามารถจัดสรรสมาชิก ไปร่วม
อบรมและร่วมนำสินค้าไปจำหน่ายได้ แต่ในการเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะด้านต่างๆ ที่ได้รบั มา
จากหน่วยงาน หรือประสบการณ์ที่ได้จากการออกร้านแสดงสินค้ายังคงเป็น ของสมาชิกคนเดิมที่เข้าร่วม
อบรมและออกงานแสดงสินค้า ยังไม่สามารถถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กันได้
ด้านการผลิตสินค้า
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น โดยเฉพาะพัฒนาชุมชนจังหวัด และพาณิชย์
จังหวัดในการอบรมเรื่องมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีการวางระบบการควบคุมคุณภาพในทุก
ขั้นตอน สมาชิกสามารถผลิตได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ มีความชำนาญในการตัดเย็บเสื้อทอมื อบน
พื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ไม่สามารถรับคำสั่งซื้อปริมาณมากได้เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มมีจำนวน
ไม่เพียงพอต่อการผลิตสินค้า สมาชิกบางคนที่มีฝีมือทักษะในการตัดเย็บที่สวยงามได้ขอแยกตัวออกไปรับ
งานทำเอง ไม่ได้อยู่ภายใต้กลุ่ม ซึ่งส่งผลทำให้กลุ่มขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและฝีมือในการตัดเย็บ
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ส่งผลกระทบถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มออกสู่ตลาด พบปัญหาในเรื่องฝีมือและขาดทักษะในการพัฒนา
รูปแบบการตัดเย็บ รูปแบบลายปักษ์ หรือการใช้สีของลายปักษ์ที่ทันสมัยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ในปัจจุบัน ยังไม่มีรูปแบบที่สามารถสร้างความแตกต่างหรือมีความโดดเด่นเฉพาะตัว สมาชิกในกลุ่มที่เป็น
ช่างเย็บเสื้อมีจำนวนจำกัดทำให้เมื่อเวลามีการสั่งซื้อเสื้อผ้าทอมือลายปักษ์พื้นเมืองในปริมาณที่มากจาก
หน่วยงานราชการต่างๆ จะพบว่าทางกลุ่มต้องใช้เวลานานในการตัดเย็บ และเมื่อการตัดเย็บล่าช้าทำให้
รายได้ที่เกิดจากการขายซึ่งเป็นรายได้ของกลุ่มมีการหมุนเวียนช้าตามไปด้วย
ด้านวัตถุดิบ
ในการทอผ้าพื้นเมือง ด้ายทอเป็นวัตถุดิบที่สำคัญแต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมาทางเลือกในการ
เลือกคุณภาพด้ายทอและสีด้ายมีให้เลือกอย่างจำกัด เพราะมีพ่อค้าที่นำมาขายให้กับทางกลุ่มเพียงไม่กี่ราย
และหากทางกลุ่มจะเดินทางมาซื้อก็จะเกิดต้นทุนในการเดินทางและไม่สะดวก ทำให้ต้องเลือกซื้อจาก
พ่อค้าคนกลางที่นำมาขายให้กับทางกลุ่ม ทำให้เกิดปัญหาในการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า สีที่มีไม่ตรง
ตามที่ลูกค้าต้องการเกิดเป็นข้อจำกัดในการเลือกสีของลูกค้า และยังขาดการวางแผนในการซื้อวัตถุดิบมา
ใช้ในการทอผ้าพื้นเมือง ทำให้บางช่วงเวลาเมื่อมีคำสั่งซื้อของลูกค้ามาสั่งทอผ้าพื้นเมืองก็ไม่สามารถทอขาย
ให้กับลูกค้าตามความต้องการได้ โดยทางกลุ่มได้ให้ข้อมูลว่า ในการพิจารณาการซื้อวัตถุดิบจะเป็นช่วง
ฤดูกาลที่ว่างเว้นจากการทำนาที่เป็นอาชีพหลัก และเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวหลักจากฤดูเก็บเกี่ยวจึงมีการ
รวมกลุ่มอีกครั้งในการผลิตและส่งขายตามเจ้าประจำที่มารับที่กลุ่ม โดยทางกลุ่มไม่ได้คำนึงถึงวัตถุดิบที่มี
ว่าเพียงพอหรือไม่ แต่จะเป็นลักษณะการทอผ้าไปตามวัตถุดิบที่มีอยู่เท่านั้น
ด้านการตลาด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า มีช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายช่องทาง ทั้งการ
ออกงานแสดงสินค้า การฝากขายในร้านสะดวกซื้อ และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Shopee
Lazada แต่อย่างไรก็ตามการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ สิ นค้า ของกลุ ่มยังพึ ่งพาการสนับสนุ น จาก
หน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก เนื่องจากสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อขายขายสินค้าออนไลน์ทำได้ไม่สะดวก จึงเน้นการออกจำหน่ายสินค้าในงานจัดแสดงสินค้าประจำปีที่
หน่ ว ยงานภาครั ฐ จั ด ขึ ้ น ซึ ่ ง มี เ พี ย งงานแสดงสิ น ค้ า ภายในประเทศเท่ า นั ้ น กลุ ่ ม ยั งขาดวิ ธ ี ก าร หา
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการตลาดใหม่ๆ และจากสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัส ในปัจจุบัน
ส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มไม่สามารถออกงานสินแสดงสินค้าได้ เหลือเพียงการขายแบบออนไลน์ที่มียอดขาย
ไม่มากนัก ส่งผลกระทบต่อรายได้ของสมาชิกในกลุ่มที่ลดลงสมาชิกกลุ่มบางส่วนจึงแยกตัวไปทำการเกษตร
เพื่อทดแทนรายได้ที่ขาดหายไป การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีทั้งขายปลีกและขายส่ง และจำหน่ายใน
หลายพื้นที่ทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด และต่างประเทศ คู่แข่งขันที่มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกันมีจำนวนมาก
การกำหนดราคาขายใช้วิธีตั้งราคาจากผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในตลาดโดยคณะกรรมการกลุ่มช่วยกัน
พิจารณาและกำหนดราคาสินค้าแต่ละชนิด แต่ไม่ได้พิจารณาจากต้นทุนการผลิต
ด้านการเงินและการบัญชี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า ได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงานจากรัฐบาล ตามนโยบาย
แบบทุนให้เปล่าโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในการดำเนินงานครั้งแรก และได้รับเงินทุนสนับสนุน
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จากหน่วยงานพัฒนาชุมชนทุกปีแต่ละปีมีจำนวนเงินที่ไม่แน่นอน มีการจัดสรรผลกำไรให้กับสมาชิกแต่ขาด
การวางแผนเงินทุนหมุนเวียน กลุ่มไม่มีการวางแผนต้นทุนการผลิตและวางแผนกำไรในการดำเนินงานแต่
ละรอบการผลิต สาเหตุเพราะข้อมูลบัญชีไม่ครบถ้วน ขาดการควบคุมเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีจึง
เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเงินสด ไม่สามารถคำนวณต้นทุนสินค้าได้อย่างชัดเจนทำให้ไม่สามารถกำหนด
ราคาขายจากต้นทุนการผลิตได้ ตลอดจนไม่สามารถนำข้อมูล บัญชีมาใช้ในการตัดสินใจว่าควรตัดสินใจ
รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าในปริมาณเท่าใดจึงจะมีกำไรหรือขาดทุน
ตารางที่ 1 ผลสรุป SWOT Analysis วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
S1 สมาชิกผูผ้ ลิตมีฝีมือและความชำนาญในการ W1 ขาดความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการตลาด
ตัดเย็บเสื้อทอมือ
เชิงกลยุทธ์และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
S2 สมาชิกมีองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าบน
W2 ขาดความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคในการ
พื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มี ความแตกต่าง
S3 ผู้นำกลุม่ มีทักษะความเป็นผู้นำและมี
หรือโดดเด่นเฉพาะตัว
ความสามารถพัฒนาองค์กรได้ดี
W3 สมาชิ ก กลุ ่ ม ส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู ้ ส ูงอายุ ท ี ่ขาด
S4 สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และดำเนินกิจกรรมของกลุ่มทุกกระบวนการ W4 สมาชิ ก กลุ ่ ม ไม่ ส ามารถถ่ า ยทอดความรู้
S5 สามารถจำหน่ายสินค้าได้หลากหลายช่องทาง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กันได้
W5 ไม่มีการนำข้อมูลบัญชีมาใช้ในการคำนวณ
ต้นทุน วางแผนการผลิต และวางแผนกำไร
W6 ขาดการวางแผนการซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการ
ผลิตสินค้า
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
O1 หน่ ว ยงานราชการให้ ก ารสนั บ สนุ น ในการ T1 คู่แข่งขันมีจำนวนมาก
ดำเนิ น กิ จ กรรมด้ า นต่ า งๆ เช่ น ด้ า นวั ส ดุ T2 การระบาดของโคโรนาไวรัสส่งผลต่อยอดขาย
อุปกรณ์ในการผลิต ด้านการตลาด (การออก
จากการออกงานแสดงสินค้าที่ลดลง ทำให้
ร้าน) การอบรมความรู้ในเรื่องของการพัฒนา
สมาชิกกลุ่มกลับไปทำการเกษตรกระทบต่อ
ผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการกลุ่ม และการ
แรงงานที่มีฝีมือสำคัญในการทอผ้า
จัดทำบัญชี
T3 ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งมีแนวโน้ม
O2 การเพิ่มขึ้นของจำนวนช่องทางการ
ที่สูงขึ้น
จัดจำหน่าย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้หลายกลุ่ม
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ตารางที่ 2 การสังเคราะห์กลยุทธ์การบริหารจัดการด้วย TOWS Matrix จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์สามารถนำมาสังเคราะห์กลยุทธ์
การบริหารจัดการด้วย TOWS Matrix ได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
TOWS Matrix
S1 S2 S3 S4 S5
W1 W2 W3 W4 W5
โอกาส (Opportunities)
SO Strategy กลยุทธ์เชิงรุก
WO Strategy กลยุทธ์เชิงแก้ไข
O1 O2
(S1+S2+S5+O1+O2)
(W1+W2+W3+W4+O1+O2)
กลยุทธ์การพัฒนาสินค้าให้มี
กลยุทธ์การพัฒนาคนให้เป็นผู้มี
คุณภาพ มีอตั ลักษณ์ให้มีความโดด องค์ความรู้ด้านความคิดสร้าง
เด่นเฉพาะตัว น่าสนใจ มีตราสินค้า สรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ให้ลูกค้ารู้จักและจดจำได้ เพื่อเข้าสู่ ความแปลกใหม่ แตกต่างและ
การจัดจำหน่ายในตลาดออนไลน์ที่มี สร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนความ
ช่องทางการจัดจำหน่ายมาก
สามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพื่อให้สามารถถ่ายทอด
ให้สมาชิกคนอื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
โดยขอความร่วมมือจากภาครัฐ
ในการสนับสนุนการฝึกอบรม
อุปสรรค (Threats)
ST Strategy กลยุทธ์เชิงป้องกัน WT Strategy กลยุทธ์เชิงรับ
T1 T2 T3
(S1+S2+S3+S4+S5+O2)
(W6+T1+T2+T3)
กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วน
กลยุทธ์ขยายเครือข่ายการทำงาน
ร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อสร้าง
ร่วมกันกับชุมชน หน่วยงาน
ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง เน้นการ ท้องถิ่น เพื่อร่วมหาแนวทางการใช้
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะ ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีในชุมชน
ยาว จากการผลิตสินค้าแบบใหม่ ที่ ลดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
มีความแตกต่างจากคู่แข่งและ
หรือขาดแคลนแรงงานในการผลิต
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สินค้าเมื่อรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก
ได้อย่างต่อเนื่อง นำเสนออย่าง
และการสร้างความร่วมมือกับ
รวดเร็วผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อ วิสาหกิจชุมชนอื่นในการรวมกลุ่ม
เป็นการรักษาลูกค้าเดิมขยายฐาน กันทำธุรกิจเพื่อลดการแข่งขันด้าน
ลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขายและความ ราคาและสร้างอำนาจการต่อรอง
ได้เปรียบทางการแข่งขันระยะยาว ทางด้านการตลาด
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ผลการวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ ระดับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลจากการทำแบบสอบถามความสามารถในการสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่ งขั นของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า เพื่อประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้น
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 85) มีอายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 47) ระดับ
การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 51.4) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกลุ่ม 3 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 45.8 ระดับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความสามารถในการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์
ความสามารถในการสร้าง
S.D.
แปลผล อันดับ
x̅
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ด้านกลยุทธ์ต้นทุน (Cost Leadership)
3.60
0.91 ระดับมาก
3
ด้านการสร้างความแตกต่าง (Differentiation)
4.12
0.54 ระดับมาก
1
ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response)
3.98
0.72 ระดับมาก
2
รวม
3.90
0.67 ระดับมาก
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อความสามารถในการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันหลังจากประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้น โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับความสามารถในการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านการสร้างความแตกต่าง รองลงมาคือ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และด้านกลยุทธ์ต้นทุน ตามลำดับ

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ศักยภาพการดำเนินงาน (SWOT analysis) ของวิสาหกิจชมชนกลุ่มทอ
ผ้าบ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์ มีจุดแข็งในการผลิตสินค้าเสื้อทอเมือที่มีคุณภาพเนื่องจากสมาชิกผู้ผลิตมี
ฝีมือและความชำนาญในการตัดเย็บ และมีองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้นำกลุ่มมีทักษะความเป็นผู้นำและมีความสามารถพัฒนาองค์กรได้ดี สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและดำเนินกิจกรรมของกลุ่มทุกกระบวนการ และปัจจุบันสามารถจำหน่ายสินค้าได้หลากหลาย
ช่องทาง ในขณะที่จุดอ่อนในการดำเนินงานคือ กลุ่มการขาดความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการตลาดเชิงกล
ยุทธ์และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ขาดความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ที่มีความแตกต่างหรือโดดเด่นเฉพาะตัว สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ขาดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สมาชิก ที่มีความชำนาญไม่สามารถถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ กับ
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สมาชิกคนอื่นในกลุ่มได้ ขาดการนำข้อมูลบัญชีมาใช้ในการคำนวณต้นทุน วางแผนการผลิต และวางแผน
กำไร รวมถึงขาดการวางแผนการซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตสินค้า ในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอก
ในการดำเนินงานนั้น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ
ในการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต ด้านการตลาด (การออกร้าน)
การอบรมความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการกลุ่ม และการจัดทำบัญชี และมีโอกาส
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้หลายกลุ่มจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ อุปสรรคในการดำเนินงานคือสินค้ายังไม่มีความโดดเด่นจึงทำให้มีคู่แข่งขันจำนวนมาก การระบาด
ของโคโรนาไวรัสส่งผลต่อยอดขายไม่สามารถออกงานแสดงสินค้าได้ตามปกติ ทำให้สมาชิกกลุ่มกลับไปทำ
การเกษตรกระทบต่อแรงงานที่มีฝีมือสำคัญในการทอผ้า และต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งมี
แนวโน้มที่สูงขึ้นส่งผลต่อกำไรที่ลดน้อยลง
จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์
และนำมาสังเคราะห์ด้วย TOWS Matrix ทำให้ได้กลยุทธ์การบริหารจัดการที่สำคัญต่อการพัฒนาวิธีการ
ดำเนินงานของกลุ่ม 4 ประการ ได้แก่ 1) กลยุทธ์เชิงรุกคือการสร้างอัตลักษณ์สู่การจัดจำหน่ายในตลาด
ออนไลน์ 2) กลยุทธ์เชิงรับคือการสร้างเครือข่ายกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น 3) กลยุทธ์เชิงแก้ไขคือ
การพัฒนาทักษะให้สมาชิกในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และ 4) กลยุทธ์เชิงป้องกันคือ การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง โดยทั้ง 4 กลยุทธ์จะเป็นแนวทางสำคัญต่อการสร้า ง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย
1) กลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์สู่การจัดจำหน่ายในตลาดออนไลน์ (กลยุทธ์เชิงรุก) มุ่งเน้นการ
พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ให้มีความโดดเด่นเฉพาะตัว น่าสนใจ มีตราสินค้าให้ลูกค้ารู้จักและ
จดจำได้ โดยอาศัยแนวทางการสร้างอัตลักษณ์จากทรัพยากรหรือทุนของชุมชนท้องถิ่น สร้างทัศนคติที่ดี
ของผู้บริโภคต่อสินค้าเพื่อเข้าสู่การจัดจำหน่ายในตลาดออนไลน์ที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายมากได้อย่าง
รวดเร็ว (Kusalanon, Sukkay, & Kaewtatip, 2021)
2) กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น (กลยุทธ์เชิงรับ) มุ่งเน้นการขยาย
เครือข่ายการทำงานร่วมกันกับชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น เพื่อร่วมหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่
มีในชุมชนลดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ หรือขาดแคลนแรงงานในการผลิตสินค้าเมื่อรับคำสั่งซื้อจำนวน
มาก และการสร้างความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนอื่นในการรวมกลุ่ มกันทำธุรกิจเพื่อลดการแข่งขันด้าน
ราคาและสร้างอำนาจการต่อรองทางด้านการตลาด เปิดโอกาสให้วิสาหกิจและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
การสร้างแนวทางปฏิบัติที่เป็นธรรมในชุมชน (Euajarusphan & Kornkingmala, 2018) ส่งผลให้การวาง
แผนการผลิ ต ของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง และยั ่ ง ยื น ได้ ใ นอนาคต (Mongkolkajornkitti &
Apinontteerasakda, 2019)
3) กลยุทธ์การพัฒนาทักษะให้สมาชิกในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาคนให้เป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านความคิดสร้าง สรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่
แตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนความ สามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถ
ถ่ายทอด ให้สมาชิกคนอื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือจากภาครัฐ ในการสนับสนุนการ
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ฝึกอบรม สอดคล้องกับ วรินทร์ธร ธรสารสมบัติ (2560) ที่พบว่าการพัฒนาทักษะให้กับสมาชิกในวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ นำมาซึ่งการพัฒนาวิสาหกิจให้มี
ความพร้อมในการรับมือกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
4) กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง (กลยุทธ์
เชิงป้องกัน) มุ่งเป้าทีก่ ารส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง เน้นการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว จากการผลิตสินค้าแบบใหม่ ที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง นำเสนออย่างรวดเร็วผ่านช่ องทางออนไลน์ เพื่อเป็น
การรักษาลูกค้าเดิมขยายฐานลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขายและความได้เปรียบทางการแข่งขันระยะยาว
(Aksorntap et al., 2021; Suwunniponth, 2021)
และจากการสอบถามระดับความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า
จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากที่ได้ นำกลยุทธ์การบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ สมาชิกในกลุ่มมีความคิดเห็นว่า
กลยุทธ์ดังกล่าวสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่าง (Differentiation)
ได้ ม าก ซึ ่ งเกิ ด จากการรั ก ษาคุ ณ ภาพและการสร้ า งเอกลั ก ษณ์ ใ ห้ ก ั บ ของสิ น ค้ า กิ จ การ มี ก ารสร้าง
ความสัมพัน ธ์กับลูกค้าโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ Armstrong et al. (2014) ที่ระบุว่าการส่งมอบคุณค่าที่ดีมีการบริการ
ที่หลากหลายทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจและไว้วางใจ

6. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ
เพื่อให้การนำกลยุทธ์ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้าควรมี
การติดตามประเมินผลกลยุทธ์ทุกๆ รอบการดำเนินงาน เพื่อเป็นการปรับปรุงการทำงานของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้าอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีวงจรบริหารงานคุณภาพ 4 ขั้นตอน ได้แก่ PlanDo-Check-Act (PDCA) เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มสามารถช่วยกัน แก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานของ
กลุ่มไปได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนควรกำหนดตัวชีว้ ัดที่ชัดเจน เช่น ยอดขายที่เพิ่มขึ้น ฐานลูกค้าที่เพิ่มมาก
ขึ้นเป็นต้น เพื่อตรวจสอบและการปรับปรุงความเหมาะสมของกลยุ ทธ์ อันจะนำไปสู่การยกระดับ การ
ดำเนินงานของวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต
ควรศึกษาการพัฒนาตัวแบบเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืนจาก
วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินงานให้แก่วิสาหกิจชุมชนได้ต่อไป
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