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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพการแข่งขันและเพื่อเสนอแนวทางในการ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จังหวัดศรีสะเกษ โดยกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีร่ วมกลุม่ กันเป็นเครือข่ายคลัสเตอร์อตุ สาหกรรมเกษตรแปรรูป
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมต้นน�้ำ  ได้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูก กลางน�้ำ  ได้แก่ ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
สินค้าเกษตร และปลายน�้ำ ได้แก่ ผู้ค้าและจัดจ�ำหน่าย ประเภทหอม กระเทียม พริก และเห็ดจ�ำนวน
28 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินได้พัฒนาจากทฤษฏีระบบเพชรของ Michael E. Porter และ โมเดล
เก้าปัจจัย (Nine-factor model) โมเดลรูปกรวย (Funnel model) และโมเดลการแข่งขันที่บรรลุเป้าหมาย
และด�ำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (Destination competitiveness and sustainability model) โดยก�ำหนดคะแนน
ประเมิน 4 ระดับ ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เกษตร
แปรรูป จังหวัดศรีสะเกษอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 2.88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.26 โดยมีศักยภาพด้าน
สถานะอุปสงค์อยู่ในระดับสูง 3.23 คิดเป็นร้อยละ 80.63 เมื่อเทียบกับศักยภาพด้านกลยุทธ์ โครงสร้าง
และสภาพการแข่งขันของธุรกิจด้านสถานะปัจจัยการผลิต ด้านโอกาส ด้านรัฐบาลและด้านอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยมีคะแนนที่ 2.98 คะแนนหรือร้อยละ 74.38, 2.92
หรือร้อยละ 73, 2.85 หรือร้อยละ 71.25, 2.66 หรือร้อยละ 66.46, 2.65 หรือร้อยละ 66.25 ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: ศักยภาพการแข่งขัน คลัสเตอร์ ทฤษฏีระบบเพชร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

Abstract
This study aims to assess the competitiveness and to propose the guidelines for increasing
the competitiveness of agro-industrial clusters in Srisaket Province. The sample was 28 small and
medium enterprises which were grouped into agro-processing clusters including upstream such
as farmers, intermediate such as agro-processing entrepreneurs and downstream industry such
as trader and distributers of onion, garlic, chili and mushrooms 28 firms. The questionnaire with
four-level evaluation scale was developed from diamond model of Michael E. Porter, nine-factor
model, funnel model, and destination competitiveness and sustainability model. The research results
showed that the overall competitiveness of agro-industrial clusters in Srisaket province was high
level at 2.88 or 73.2% which demand conditions were high level at 3.23 or 80.63%, compared
with the competitiveness in firm strategy, structure and rivalry, factor conditions, chance, government
and, related and supporting industries were slightly high level at 2.98 or 74.38%, 2.92 or 73%,
2.85 or 71.25%, 2.66 or 66.46%, 2.65 or 66.25% consecutively.
Keywords: Competitiveness, Cluster, Diamond Model Theory, Agro-processing Industry
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บทน�ำ

ผู ้ ป ระกอบการในยุ ค ปั จ จุ บั น ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว โดยเห็ น ความส� ำ คั ญ ของการรวมกลุ ่ ม ของ
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมทีใ่ กล้เคียงกันในลักษณะต้นน�ำ 
้ กลางน�ำ 
้ และปลายน�ำ 
้ นับได้วา่ การรวมกลุม่
อุตสาหกรรมในลักษณะนีเ้ ป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้ธรุ กิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยูร่ อดและเจริญเติบโต (Kuah,
2002, p.206) รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ประเทศในรูปแบบของการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการแบบคลัสเตอร์นโยบายคลัสเตอร์เป็นการยกระดับ
พืน้ ที่ ทีม่ ศี กั ยภาพและเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยจะมีการเชือ่ มโยงขององค์ประกอบ
ต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีค่ ลัสเตอร์ทง้ั ผูผ้ ลิต ต้นน�ำ 
้ กลางน�ำ 
้ และปลายน�ำ 
้ อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบันการศึกษา
สถาบันวิจยั องค์กรของรัฐและเอกชนรวมทัง้ จะมีการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างบูรณาการในด้านต่างๆ เช่น
การสนับสนุนด้านเงินทุน การพัฒนาคนและเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นต้น (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2558, น.2) นโยบายคลัสเตอร์ เป็นแนวทางการเพิม่ ผลิตภาพ (productivity)
ของกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นนโยบายส�ำคัญในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม
การเกษตรแปรรูปของประเทศไทย โดยเฉพาะ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2. ทีม่ ชี อื่ เสียงในการผลิตหอมแดง กระเทียม และเห็ด การพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปจึงเป็นนโยบายส�ำคัญอันดับแรกของการพัฒนาจังหวัด ดังวิสยั ทัศน์ของจังหวัด ทีว่ า่ “ประตู
การค้า การท่องเทีย่ ว สูอ่ ารยธรรมขอมโบราณ ดินแดนเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน” (จังหวัดศรีสะเกษ,
2017, ไม่มีเลขหน้า) โดยมีพันธกิจหลักข้อหนึ่งคือการส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย
รวมทัง้ สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร อย่างไรก็ดกี ารพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยการน�ำความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมทีท่ ำ� ให้เกิดสิง่ ใหม่ทมี่ มี ลู ค่า
เพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของสถาบันอุดมศึกษามาใช้
ประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศจ�ำเป็นที่จะต้องมีการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของเครือข่าย
วิสาหกิจ โดยพิจารณาว่าปัจจัยแวดล้อมของเครือข่ายวิสาหกิจนั้นๆ มีคุณภาพสูงและเอื้อต่อการผลิตของ
วิสาหกิจในเครือข่ายนั้น ๆ หรือไม่เพียงไร ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะได้น�ำไปเสนอแนะแนวทางในการ
เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของคัลสเตอร์อนั จะเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จังหวัดศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อประเมินศักยภาพการแข่งขันของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของคัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
จังหวัดศรีสะเกษ

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

แนวความคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับ ศักยภาพ หรือความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ได้ถูก
พัฒนาขึ้นมาแล้วอย่างยาวนาน จึงมีความหมายที่แต่งต่างกันขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและประเภทของธุรกิจ
เริ่มต้นจาก อดัมสมิธ นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน เป็นผู้ให้ความหมายของการแข่งขันว่า เป็นการสร้าง
กฎหลักของการแข่งขัน ซึ่งคือมือที่มองไม่เห็น (invisible hand) ที่สามารถสร้างคุณภาพและเอื้อโอกาสให้
ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายในการท�ำกิจกรรมต่างๆ จนประสบผลส�ำเร็จเหนือคูแ่ ข่ง (Biuksane, 2016, p.77)
นอกจากนี้สภาเศรษฐกิจโลก (The World Economic Forum) ได้ให้ความหมายของการแข่งขันว่า เป็น
ความสามารถของผู้ประกอบการทั้งปัจจุบันและในอนาคต ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสามารถ
ตั้งราคาที่สูง เหนือคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในนัยการแข่งขันนี้ธุรกิจที่มีความสามารถ
ในการแข่งข้นได้จงึ ต้องมีรปู แบบของสถาบัน นโยบายและปัจจัยต่างๆ ทีก่ ำ� หนดผลิตภาพการผลิตในระดับ
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ทีท่ ำ� ให้ได้เปรียบเหนือคูแ่ ข่ง จากแนวคิดนีธ้ รุ กิจทีม่ คี วามสามารถในการแข่งขันจะต้องมีปจั จัยการผลิตทีม่ ี
คุณภาพและเพียงพอ โดยปัจจัยการผลิตเหล่านี้ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ วัตถุดิบ ความรู้ เงินทุน และ
โครงสร้างพื้นฐาน (Biuksane, 2016, p.78)
การรวมกลุม่ อุตสาหกรรม (cluster) โดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจทีม่ กี จิ กรรมทางธุรกิจ
เดียวกัน โดยมีนวัตกรรมเป็นพลังในการขับเคลือ่ นท�ำให้ธรุ กิจในกลุม่ อุตสาหกรรมนัน้ ๆ มีความสามารถใน
การแข่งขันทีส่ งู ขึน้ (Krugman, 1991, p.142 in Viederyte and Didziokas, 2014, p.163) การรวมกลุม่ อุตสาหกรรม
ในรูปแบบของคลัสเตอร์ไม่ใช่เพื่อเป้าหมายในแต่ละวิสาหกิจ แต่เป็นวิธีการเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย การวิเคราะห์ศกั ยภาพในการแข่งขันของกลุม่ อุตสาหกรรมจะต้องวิเคราะห์
จากคุณภาพของปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อให้วิสาหกิจต่าง ๆ ในการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นสามารถเพิ่ม
ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถอาศัยระบบเพชรที่เสนอโดย Michael E. Porter
(1990) มีรายละเอียดดังนี้
1. สถานะปัจจัยการผลิต (Factor Conditions)
สถานะปัจจัยการผลิตของคลัสเตอร์ หมายถึง เงือ่ นไขปัจจัยการผลิตทีส่ ามารถแบ่งล�ำดับขัน้ ได้
เป็นปัจจัยการผลิตทัว่ ไปและปัจจัยการผลิตเฉพาะทาง โดยปัจจัยการผลิตทัว่ ไป หมายถึง ทรัพยากรมนุษย์
(จ�ำนวนแรงงาน ต้นทุนด้านแรงงาน) แหล่งเงินทุน ทักษะ ความรูแ้ ละความช�ำนาญของแรงงาน ตลอดจน
โครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ระบบสือ่ สาร สาธารณสุข สถาบันการศึกษาทีธ่ รุ กิจในกลุม่ คลัสเตอร์ใช้บริการด้าน
การศึกษาและการฝึกอบรม (Viederyte and Didziokas, 2014, p.164) ปัจจัยการผลิตทั่วไปมักเป็นบ่อเกิด
แห่งข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันขั้นต�่ำ  ในขณะที่ปัจจัยการผลิตเฉพาะทางซึ่งมักเป็นปัจจัยที่มุ่งสนอง
ความต้องการของกิจกรรมทางธุรกิจเฉพาะด้านเช่น การฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านให้กับพนักงานการใช้
ระบบซอฟแวร์ ระบบฐานข้อมูล ตลอดจน การวิจัยเฉพาะ หรือ นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ
ของธุรกิจ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันขั้นสูง (Viederyte and Didziokas,
2014, p.168)
2. สถานะอุปสงค์ (Demand Conditions)
อุปสงค์ในประเทศมีผลต่อรูปแบบที่บริษัทต่างๆ มองและตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ
ประเทศจะมีข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมหรือส่วนของอุตสาหกรรมที่อุปสงค์ในประเทศมี
รูปแบบแห่งความต้องการของผู้ซื้อที่ชัดเจนกว่าหรือก่อนประเทศอื่น อุปสงค์ในประเทศมีลักษณะ 3 ข้อ
ที่มีความส�ำคัญต่อการเสริมสร้างและรักษาข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ คือ
2.1 ส่วนผสมของอุปสงค์ในประเทศในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลาดบางส่วนมีอปุ สงค์ในประเทศ
ที่คล้ายคลึงกับตลาดโลก ในขณะที่ตลาดบางส่วนในประเทศก็มีที่แตกต่างจากตลาดโลกมาก วิสาหกิจ
หรือผู้ประกอบการผลิตจึงมักจะมีข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันระหว่างประเทศในตลาดส่วนที่คล้ายคลึง
กับอุปสงค์โลก ถ้าปริมาณความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศมีมากก็จะเป็นแรงผลักดันให้กลุ่ม
อุตสาหกรรมรับรู้ความต้องการของตลาดได้เร็วกว่า และสามารถผลิตและพัฒนาสินค้าเข้าสู่ตลาดโลกได้
มากกว่า
2.2 มาตรฐานความต้องการของผู้ซื้อในประเทศ ในกรณีนี้หากผู้ซื้อในประเทศเป็นผู้ซื้อที่
รู้จริงในสินค้าหรือบริการใดมักจะตั้งมาตรฐานไว้สูงเวลาเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ซึ่งเท่ากับเป็นแรง
กดดันให้วิสาหกิจต้องพัฒนานวัตกรรมในการผลิต เพื่อให้ได้เปรียบด้านการแข่งขัน ดังนั้นประเทศจะมี
ข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีผู้ซื้อในประเทศที่รู้จริงกว่าผู้ซื้อในต่างประเทศ ค�ำว่าผู้ซื้อ
ในที่นี้หมายถึงทั้งผู้อุปโภคบริโภค ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย หรือผู้ซื้อที่เป็นบริษัท สถาบัน องค์กร และ
โรงงานต่างๆ
2.3 อุปสงค์ในประเทศเกิดขึ้นก่อนประเทศอื่น อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองอุปสงค์
ในประเทศจะได้เปรียบด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ ถ้าอุปสงค์ต่อสินค้าหรือบริการนั้นเกิดขึ้น
ในประเทศนั้นก่อนประเทศอื่นในบางกรณีผู้ซื้อในประเทศที่รู้จริงกว่าผู้ซื้อในต่างประเทศก็อาจก่อให้เกิด
อุปสงค์ในประเทศล่วงหน้าและล�้ำหน้าอุปสงค์ในต่างประเทศ ในทางตรงกันข้ามถ้าอุปสงค์ในประเทศ
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เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศนั้น โดยไม่กลายเป็นอุปสงค์สากล อุตสาหกรรมในประเทศ
ส�ำหรับอุปสงค์นั้นก็จะเสียเปรียบด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ หรือถ้าอุปสงค์ในประเทศตอบสนอง
อย่างล่าช้าต่อความต้องการใหม่ที่เป็นสากล ประเทศนั้นก็จะเสียเปรียบด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ
ในอุตสาหกรรมนั้น
ทั้งนี้ ขนาดของอุปสงค์ในประเทศมีความส�ำคัญมาก คือ ตลาดใหญ่มีโอกาสสูงกว่าตลาดเล็กที่
จะลดต้นทุนต่อหน่วยที่เกิดจากการผลิตครั้งละมากๆ (Economies of Scale) หรือที่จะลดต้นทุนต่อหน่วย
ที่เกิดจากการสะสมความช�ำนาญที่ได้จากการผลิตหลายๆ ครั้ง (Learning Curve) และเป็นปัจจัยผลักดัน
ให้ธุรกิจมีการพัฒนานวัตกรรมซึ่งจะน�ำไปสู่การเป็นผู้น�ำไม่ใช่เฉพาะตลาดในประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมไป
ถึงตลาดต่างประเทศด้วย (Viederyte and Didziokas 2014, p.168)
3. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries)
การที่ประเทศมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนที่มีข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันระหว่าง
ประเทศมีประโยชน์ในการก่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันระหว่างประเทศของอุตสาหกรรม
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งและสนับสนุนนัน้ มีความเกีย่ วเนือ่ งด้านการผลิตอยู่ ทัง้ นีม้ าจากสาเหตุปจั จัย 3 ประการ ได้แก่
3.1 ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การมีช่องทางที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และบางครั้งมีสิทธิพิเศษมากกว่าผู้อื่นในต่างประเทศ ในการเข้าถึงวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ดีที่สุด
3.2 ความร่วมมือกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างวิสาหกิจผู้ใช้กับวิสาหกิจผู้ผลิตวัตถุดิบ ชิ้นส่วน
หรือเครื่องจักร
3.3 ความร่วมมือกันอยูต่ ลอดเวลาในการพัฒนานวัตกรรม และกระบวนการยกระดับคุณภาพ
ของผลผลิตของผู้ผลิตซึ่งเป็นอุตสาหกรรมกลางน�้ำ  และผู้ประกอบการที่ผลิตวัตถุดิบป้อนสู่กระบวนการ
ผลิต โดยที่ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันแก้ปัญหาหรือแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาระหว่างกัน จะน�ำไปสู่
ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วขึ้น
4. กลยุทธ์ โครงสร้าง และสภาพการแข่งขันของธุรกิจ (Firm Strategy, Structure and Rivalry)
เป้าหมายของธุรกิจและสภาพการแข่งขันของธุรกิจมีอทิ ธิพลต่อการพัฒนากลยุทธ์ของธุรกิจเพือ่ ผลิตสินค้า
และบริการที่มีลักษณะเฉพาะที่มีคุณภาพและสนองความต้องการของลูกค้าที่มีมาตรฐานสูง (Boja, 2011,
p.38) ส่วนสภาพการแข่งขันระหว่างประเทศจะเป็นตัวก�ำหนดตัวหนึง่ ในระบบเพชร โดยการแข่งขันทีร่ นุ แรง
ของอุตสาหกรรมในประเทศจะท�ำให้อตุ สาหกรรมนัน้ ประสบความส�ำเร็จระหว่างประเทศในระดับทีส่ งู มาก
เนื่องจากจะเกิดแรงกดดันระหว่างกันให้มีการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งการแข่งขันในประเทศที่เข้มข้นมักจะ
กดดันให้เกิดการส่งออก เพื่อแสวงหาตลาดเพิ่มเติมหรือเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบด้านต้นทุนที่ลดลง
เมื่อมีการผลิตครั้งละมากๆ กระบวนการแข่งขันข้างต้นจะทวีคุณประโยชน์ขึ้นอีกมาก ถ้าผู้แข่งขันใน
อุตสาหกรรมเดียวกันไม่อยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศ แต่กระจุกตัวอยู่ในบริเวณหรือเมืองเดียวกัน และ
การเปิดตลาดในประเทศโดยไม่กดี กันการน�ำเข้าอย่างสมบูรณ์ อาจทดแทนการขาดแคลนสภาพการแข่งขัน
ในประเทศทีเ่ ข้มข้นได้บา้ ง ส�ำหรับประเทศเล็กๆ และจ�ำนวนผูแ้ ข่งขันเพียงอย่างเดียวไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์
จุดส�ำคัญคือ คุณภาพของการแข่งขันต้องเข้มข้นด้วย เพราะสภาพการแข่งขันในประเทศที่เข้มข้นถือได้ว่า
เป็นทรัพยากรที่ล�้ำค่าของประเทศ
นอกจากตัวก�ำหนดทั้งสี่ในระบบเพชรแล้ว ยังมีปัจจัยภายนอกที่มีบทบาทต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีก 2 ประการ คือ
5. โอกาส (Chance)
โอกาส หมายถึง ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุม เป็นการเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของวิสาหกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรม (Benito, 2003, p.1) เช่นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีครั้งส�ำคัญ (เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
ฯลฯ) การเปลี่ยนแปลงทางราคาปัจจัยการผลิตที่ส�ำคัญ (วิกฤตการณ์น�้ำมัน ฯลฯ) การเปลี่ยนแปลง
ทางตลาดการเงินโลกหรืออัตราแลกเปลี่ยนครั้งส�ำคัญ การเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างกะทันหันของอุปสงค์
โลกหรืออุปสงค์ในแถบหนึ่งของโลก การตัดสินใจทางการเมืองโดยรัฐบาลประเทศอื่นสงคราม และ
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ปัญหาภัยธรรมชาติ เป็นต้น โอกาสมีความส�าคัญต่อการก�าหนดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ
เพราะโอกาสก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอุตสาหกรรมในระบบเพชรหรือในปัจจัยที่มีผลต่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม ปัจจัยด้านโอกาสเหล่านี้อาจลบล้างข้อได้ เปรียบด้าน
การแข่งขันของผู้แข่งขันรายเดิม จึงเกิดช่องว่างที่ผู้แข่งขันรายใหม่สามารถเอาชนะผู้แข่งขันรายเดิมได้
ในขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอุตสาหกรรมในระบบเพชรหรือในปัจจัยที่
ก�าหนดความได้เปรียบด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมของประเทศที่จะประสบความส�าเร็จในการใช้
ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนั้น ก็คือประเทศที่มีระบบเพชรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
6. รัฐบาล (Government)
รัฐบาล เป็นสถาบันที่มีผลต่อและพร้อมๆ กับได้รับผลจากตัวก�าหนดทั้งสี่ทั้งที่เป็นผลทางบวก
และผลทางลบ เช่น นโยบายภาษีอากร และการส่งเสริมการลงทุน กฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งออกและ
การน�าเข้า นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาในการผลิตแรงงานป้อนตลาด การควบคุมด้านมาตรฐานสินค้า
ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบกับการด�าเนินกิจการของธุรกิจในคลัสเตอร์ (Biuksane, 2016, p.78) รวมทั้ง
รัฐบาลยังเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของสินค้าและบริการหลายๆ ชนิด อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องใน
ประเทศ ได้รบั ผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลด้านการโ¦ษณาและด้านอืน่ ๆ ยุทธการ โครงสร้าง และสภาพ
การแข่งขันในประเทศของวิสาหกิจ ได้รบั ผลกระทบจากนโยบายรัฐด้านภาษี และด้านป้องกันการผูกขาด
เป็นต้น รัฐบาลสามารถส่งเสริมหรือขัดขวางการเสริมสร้างรักษาข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันของประเทศ
แต่รัฐบาลไม่มีความสามารถที่จะสร้างข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันของประเทศได้เองโดยตรง การสร้าง
ข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันของประเทศเป็นบทบาทของภาคธุรกิจเอกชน
การประเมินศักยภาพการแข่งขันของคลัสเตอร์ โดยพิจารณาทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอก ตาม
ระบบเพชรที่สมบูรณ์ แสดงดังภาพที่ 1

ภำพที่ 1 การประเมินศักยภาพการแข่งขันของคลัสเตอร์ตามระบบเพชรที่สมบูรณ์
ที่มำ: Michael E. Porter (1990, p.127)
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จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและรายงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า มีนักวิชาการหลายๆ ท่านได้
น�ำเสนอการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของคลัสเตอร์ ด้วยโมเดลหลากหลาย อย่างเช่น โมเดล
เก้าปัจจัย (Nine-factor model) ทีส่ ร้างขึน้ โดย Cho D. Sung นักวิทยาศาสตร์ชาวเกาหลีในปี 1994 แบ่งปัจจัยที่
ส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันของคลัสเตอร์ไว้ 2 ส่วนคือ 1) ทรัพยากรการผลิต (material factors) ซึง่ ได้แก่
วัตถุดบิ สภาพแวดล้อมทางการค้า อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องและสนับสนุน และอุปสงค์ของตลาด 2) พลังของ
ทรัพยากรมนุษย์ (human force factors) ประกอบด้วยก�ำลังแรงงาน ระบบการเมืองและนักการเมือง
ผู้ประกอบการ และผู้จัดการที่มีหน้าที่ในการควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตในอันที่จะเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันให้สงู ขึน้ (Viederyte and Didziokas, 2014, p.165-166) หรือ โมเดลรูปกรวย (Funnel
model) ทีอ่ ธิบายโดย Solvell ในปี 2008 ว่าปัจจัยทีท่ ำ� ให้คลัสเตอร์ประสบผลส�ำเร็จในทางเศรษฐกิจได้ประกอบ
ด้วย 1) ปัจจัยในระดับจุลภาคและนโยบายการพัฒนาท้องถิน่ รวมทัง้ ภูมภิ าค (locally by microeconomic and
regional development policies) 2) ปัจจัยในระดับมหภาค โดยนโยบายของประเทศและสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจโลก (macroeconomic by the country and global economic environment) และ 3) ปัจจัยในองค์กร
ธุรกิจเองตลอดจนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของสมาชิกในโครงสร้างของคลัสเตอร์ (company level by the
economic relations inside the cluster structure) (Viederyte and Didziokas, 2014, p.166) และสุดท้ายโมเดล
การแข่งขันที่บรรลุเป้าหมายและด�ำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (Destination competitiveness and sustainability)
ของ Ritchie and Crouch ในปี 2010 ประกอบด้วย 1) ปัจจัยที่ก�ำหนดคุณสมบัติของคลัสเตอร์ ได้แก่
ท�ำเล (location) ความมัน่ คง (security) ต้นทุน (cost value) การพึง่ พาอาศัยกับธุรกิจอืน่ (interdependencies)
ความตระหนักในภาพพจน์ (awareness image) และศักยภาพในการด�ำเนินกิจการ (carrying capacity)
2) เป้าหมาย นโยบาย การวางแผนและการพัฒนา เช่น การก�ำหนดจุดหมายปลายทางของระบบ (system
destination) ค่านิยม (philosophy values) วิสัยทัศน์ (vision) การวางต�ำแหน่งของธุรกิจ (position) การ
พัฒนา (development) การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันและการร่วมมือ (competitive collaborative analysis)
การประเมินผลและการติดตาม (monitoring and evaluation) และการตรวจสอบภายใน (audit)
3) การก�ำหนดเป้าหมายของการจัดการในด้านองค์กร (Destination Management) การตลาด (marketing)
คุณภาพของการบริการ (quality of service/experience) ข้อมูลข่าวสารและการวิจัย (information and
research) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (human resource development) การเงินและกลุ่มทุน (finance and
venture capital) การจัดการการเข้าออกอาคาร (visiting management) การจัดการทรัพยากร (resource
stewardship) และการจัดการเมื่อเกิดวิกฤติ (crisis management) 4) ทรัพยากรหลักภายนอกธุรกิจที่
จูงใจให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น (core resources and attractors) เช่น วัฒนธรรมและ
ประวัตศิ าสตร์ (culture and history) การสันทนาการ (entertainment) การเชือ่ มโยงกันของตลาด (market
ties) และ 5) ปัจจัยสนับสนุน (supporting factors and resources) เช่น โครงสร้างพืน้ ฐาน การเข้าถึงบริการ
ของรัฐ การเมือง และทรัพยากรสาธารณะ เป็นต้น (Viederyte and Didziokas, 2014, p.167) อย่างไรก็
ดีเมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฏีระบบเพชร ของMichael E. Porter แล้ว พบว่า ทฤษฏีระบบเพชรครอบคลุม
ปัจจัย และเป็นที่ยอมรับกันในหมู่นักวิขาการว่าสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ศักยภาพในการ
แข่งขันของคลัสเตอร์อย่างกว้างขวาง ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้ทฤษฏีระบบเพชรในการประเมินศักยภาพ หรือ
ความสามารถในการแข่งขันของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ประเมิน ตลอดจนข้อค�ำถามในแต่ละตัวแปรดังสรุปในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางสังเคราะห์ตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถ
ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถใน
ในการแข่งขันตามแนวคิด
การแข่งขันในแนวคิดอื่นๆ
ระบบเพชร
(Porter, 2000)
1.สถานะปัจจัยการผลิต โมเดลเก้าปัจจัย
(Factor Conditions)
(Nine-factor model) (Sung, 1994)
หมายถึง
- พลังของทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์  (จำ� นวน
(Human resource factors)
แรงงาน ต้นทุนด้าน
โมเดลรูปกรวย (Funnel model)
แรงงาน) แหล่งเงินทุน (Solvell, 2008)
ทักษะ ความรู้และ
- ปัจจัยในระดับจุลภาคและ
ความช�ำนาญของแรงงาน นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น
ตลอดจนโครงสร้าง
รวมทั้งภูมิภาค (Locally by
พื้นฐาน เช่นระบบสื่อสาร microeconomic and regional
สาธารณสุข สถาบัน
development policies)
การศึกษาที่ธุรกิจในกลุ่ม โมเดลการแข่งขันที่บรรลุเป้า
คลัสเตอร์ใช้บริการด้าน หมายและด�ำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
การศึกษาและการฝึก
(Destination competitiveness
อบรม
and sustainability) (Ritchie and
Crouch,2010)
- การก�ำหนดเป้าหมายของ
การจัดการ ในด้านองค์กร
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- การตลาด
- ปัจจัยสนับสนุน
2. สถานะอุปสงค์
โมเดลเก้าปัจจัย
(demand condition)
(Nine-factor model) (Sung, 1994)
ที่มีความส�ำคัญต่อการ
- ทรัพยากรการผลิต (material
เสริมสร้างและรักษาข้อได้ factors) ด้านอุปสงค์ของตลาด
เปรียบทางการแข่งขันของ โมเดลรูปกรวย (Funnel model)
ประเทศ คือ
(Solvell, 2008)
2.1 ส่วนผสมของ
- ปัจจัยในระดับมหภาค เช่น
อุปสงค์ในประเทศใน
อุปสงค์ของผู้ซื้อในต่างประเทศ
อุตสาหกรรมเดียวกัน
โมเดลการแข่งขันที่บรรลุเป้าหมาย
2.2 มาตรฐานความ
และด�ำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (Ritchie
ต้องการของผู้ซื้อใน
and Crouch,2010)
ประเทศ
- ปัจจัยที่ก�ำหนดคุณสมบัติของ
2.3 อุปสงค์ในประเทศ
คลัสเตอร์
เกิดขึ้นก่อนประเทศอื่น - เป้าหมาย นโยบาย การวางแผน
และการพัฒนา
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ในการแข่งขัน
ประเด็นที่ใช้ประเมิน

ปัจจัยในการด�ำเนินการหรือปัจจัย
การผลิตด้านทรัพยากรมนุษย์
- ความพอเพียงของจ�ำนวนแรงงาน
- ต้นทุนแรงงาน
- ต้นทุนด้านการจัดการ
- ระบบการจ่ายเงินเดือน ระดับขั้น
การเลื่อนต�ำแหน่งและ
การประเมินผลการท�ำงาน
- ความรู้ด้านการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ การตลาด ฯลฯ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ระบบซอฟต์แวร์ในการบริหาร
จัดการ
- ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจและ
บัญชี
- การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
- แหล่งเงินทุน
- ระบบสื่อสาร สาธารณสุข
ปัจจัยด้านความต้องการของตลาด
- สัดส่วนด้านความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ของคลัสเตอร์ใน
ประเทศ
- มาตรฐานคุณภาพของสินค้าที่
ผู้ซื้อในประเทศต้องการ
- การคาดการณ์ล่วงหน้าใน
ความต้องการของผู้บริโภค
- ความต้องการสินค้าที่มีนวัตกรรม
- อัตราการเติบโตของสินค้า
- ความรวดเร็วในการรับรู้
ความต้องการของผู้บริโภค
เปรียบเทียบกับคู่แข่ง
- วงจรชีวิตของสินค้า
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ตารางที่ 1 ตารางสังเคราะห์ตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถ
ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถใน
ในการแข่งขันตามแนวคิด
การแข่งขันในแนวคิดอื่นๆ
ระบบเพชร
(Porter, 2000)
3. อุตสาหกรรมที่
โมเดลเก้าปัจจัย (Nine-factor
เกี่ยวข้องและสนับสนุน model) (Sung,1994)
3.1 ความได้เปรียบใน
- ทรัพยากรการผลิต ด้านอุปสงค์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ของตลาด
3.2 ความร่วมมือกัน
โมเดลรูปกรวย (Funnel model)
อยู่ตลอดเวลาระหว่าง
(Solvell, 2008)
วิสาหกิจผู้ใช้กับวิสาหกิจ - ปัจจัยในองค์กรธุรกิจเอง
ผู้ผลิตวัตถุดิบ ชิ้นส่วน
ตลอดจนความสัมพันธ์ทาง
หรือเครื่องจักร
เศรษฐกิจของสมาชิกในโครงสร้าง
3.3 ความร่วมมือกัน
ของคลัสเตอร์
อยู่ตลอดเวลาในการ
โมเดลการแข่งขันที่บรรลุเป้าหมาย
พัฒนานวัตกรรม และ
และด�ำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (Ritchie
กระบวนการยกระดับ
and Crouch, 2010)
คุณภาพของผลผลิตของ - เป้าหมาย นโยบาย การวางแผน
ผู้ผลิตซึ่งเป็นอุตสาหกรรม และการพัฒนา เช่น การพัฒนา
กลางน�้ำ และ
วิเคราะห์ สภาวะการแข่งขันและ
ผูป้ ระกอบการทีผ่ ลิตวัตถุดบิ การร่วมมือ
ป้อนสู่กระบวนการผลิต
4. กลยุทธ์ โครงสร้าง
โมเดลเก้าปัจจัย
และสภาพการแข่งขัน
(Nine-factor model) (Sung, 1994)
ของธุรกิจธุรกิจ (Firm
- พลังของทรัพยากรมนุษย์ (human
Strategy, Structure and
force factors)
Rivalry) หมายถึง
โมเดลรูปกรวย (Funnel model)
เป้าหมายของธุรกิจ และ (Solvell, 2008)
สภาพการแข่งขันของ
- ปัจจัยในองค์กรธุรกิจเองตลอดจน
ธุรกิจ มีอิทธิพลต่อการ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ
พัฒนากลยุทธ์ของธุรกิจ
สมาชิกในโครงสร้างของคลัสเตอร์
เพื่อผลิตสินค้าและบริการ โมเดลการแข่งขันที่บรรลุเป้าหมาย
ที่มีลักษณะเฉพาะที่มี
และด�ำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (Ritchie
คุณภาพและสนองความ and Crouch,2010)
ต้องการของลูกค้าที่มี
- เป้าหมาย นโยบาย การวางแผน
มาตรฐานสูง
และการพัฒนา

ในการแข่งขัน (ต่อ)
ประเด็นที่ใช้ประเมิน

- มีอุตสาหกรรมที่ผลิตวัตถุดิบที่
สนับสนุน
- ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง

- เป้าหมายองค์กร ดัชนีชี้วัด
ในด้านการบริหาร
- การวางแผนธุรกิจในการแข่งขัน
- ความสัมพันธ์ของพนักงานกับ
ผู้บริหาร
- การรับรองมาตรฐานสินค้า
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ตารางที่ 1 ตารางสังเคราะห์ตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถ
ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถใน
ในการแข่งขันตามแนวคิด
การแข่งขันในแนวคิดอื่นๆ
ระบบเพชร
(Porter, 2000)
5. รัฐบาล (Government) โมเดลเก้าปัจจัย (Nine-factor
หมายถึง ผลกระทบที่
model) (Sung, 1994)
เกิดขึ้นจากนโยบายของ - พลังของทรัพยากรมนุษย์ (human
รัฐบาล เช่นผลกระทบ force factors) เช่นระบบการเมือง
ด้านเงินช่วยเหลือ
และนักการเมือง
การปรับเปลี่ยนอัตรา
โมเดลรูปกรวย (Funnel model)
ดอกเบี้ยของรัฐบาล
(Solvell, 2008)
ผลกระทบด้านมาตรฐาน - ปัจจัยในระดับมหภาค โดย
สินค้า ด้านภาษี ตลอดจน นโยบายของประเทศ มาตรการ
นโยบายของรัฐในด้าน
ของรัฐบาล
การป้องกันการผูกขาด โมเดลการแข่งขันที่บรรลุเป้า
หมายและด�ำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
(Destination competitiveness
and sustainability) (Ritchie and
Crouch, 2010)
- ปัจจัยสนับสนุน เช่น โครงสร้าง
พื้นฐาน การเข้าถึงบริการของรัฐ
การเมือง และทรัพยากรสาธารณะ
6.โอกาส (Chance)
โมเดลเก้าปัจจัย (Nine-factor
หมายถึง ปัจจัยอื่นๆ ที่ model)
อยู่นอกเหนือการควบคุม (Sung, 1994)
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ พลังของทรัพยากรมนุษย์ (human
อยู่นอกเหนือการควบคุม force factors)
ของวิสาหกิจต่างๆ ใน
โมเดลรูปกรวย (Funnel model)
อุตสาหกรรมเช่น
(Solvell, 2008)
นวัตกรรมการ
ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทาง
เปลี่ยนแปลงทางราคา
เศรษฐกิจโลก
ปัจจัยการผลิตที่ส�ำคัญ โมเดลการแข่งขันที่บรรลุเป้า
การเปลี่ยนแปลงทาง
หมายและด�ำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ตลาดการเงินโลกหรือ
(Destination competitiveness
อัตราแลกเปลี่ยนการ
and sustainability) (Ritchie and
ตัดสินใจทางการเมือง
Crouch, 2010)
โดยรัฐบาลประเทศอื่น ทรัพยากรหลักภายนอกธุรกิจที่
สงคราม และปัญหาภัย จูงใจให้ธุรกิจมีความสามารถในการ
ธรรมชาติ
แข่งขันมากขึ้น
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ในการแข่งขัน (ต่อ)
ประเด็นที่ใช้ประเมิน

- ผลกระทบด้านเงินช่วยเหลือ
- ผลกระทบของนโยบาย อัตรา
ดอกเบี้ย
- ผลกระทบด้านมาตรฐาน
- ผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล
ด้านภาษี
- โครงสร้างและการแข่งขันได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล
ด้านการป้องกันและผูกขาด

- การมีนวัตกรรมใหม่ๆ
- การเปลีย่ นแปลงของตลาด
การเงินโลกหรืออัตราแลกเปลีย่ น
- การเกิดสงคราม หรือภัยพิบัติ
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จากกระบวนการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจยั ในต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องได้นำ� เสนอกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 2
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

										
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน
1) เงื่อนไขของปัจจัยการผลิต (Factor Conditions)
2) เงื่อนไขด้านอุปสงค์ (Demand Conditions)
ศักยภาพการแข่งขันของคลัสเตอร์
3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน
ในกลุ่มอุตสาหกรรม
(Related and Supporting Industries)
เกษตรแปรรูป จังหวัดศรีสะเกษ
4) บริบทของการแข่งขันและกลยุทธ์ของวิสาหกิจ
(Context for Firm Strategy, Structure and Rivalry)
5) บทบาทภาครัฐ (Role of Government)
6) โอกาส (Chance)
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การประเมินศักยภาพในการแข่งขันของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จังหวัดศรีสะเกษ
โดยผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดกลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั ได้แก่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีร่ วมกลุม่ กันเป็น
เครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ประเภทหอม กระเทียม พริก และเห็ดจ�ำนวน 28 ราย
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมต้นน�ำ 
้ คือ อุตสาหกรรมขัน้ ต้นของการแปรรูป ได้แก่ วิสาหกิจทีเ่ พาะปลูกสินค้า
เกษตร อุตสาหกรรมกลางน�้ำ คือ อุตสาหกรรมแปรจากอุตสาหกรรมต้นน�้ำ อุตสาหกรรมปลายน�้ำ คือ
อุตสาหกรรมการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินศักยภาพทฤษฏีระบบเพชรของกลุ่มคลัสเตอร์
ประกอบด้วย ปัจจัยทางการผลิต จ�ำนวน 10 ข้อ ปัจจัยด้านความต้องการของตลาดจ�ำนวน 8 ข้อ
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องและสนับสนุน จ�ำนวน 3 ข้อ กลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้างและการแข่งขันจ�ำนวน
4 ข้อ ปัจจัยด้านรัฐบาลจ�ำนวน 6 ข้อ และ ปัจจัยด้านโอกาสจ�ำนวน 3 ข้อ รวมทั้งหมด 34 ข้อ และให้ค่า
คะแนนประเมินศักยภาพ ตั้งแต่ ระดับ 1 – 4 โดยรวมคะแนนที่ประเมินได้แล้วแปลงเป็นคะแนนร้อยละ
เฉลี่ยเทียบเกณฑ์ดังนี้ ค่าคะแนนเฉลี่ย 80.00 - 100.00 หมายถึงระดับศักยภาพของเครือข่ายสูง คะแนน
ร้อยละเฉลี่ย 60.00 - 80.00 ระดับศักยภาพของเครือข่ายค่อนข้างสูง คะแนนร้อยละเฉลี่ย 40.00 - 60.00
ระดับศักยภาพของเครือข่ายปานกลาง คะแนนร้อยละเฉลี่ย 20.00 - 40.00 ระดับศักยภาพของเครือข่าย
ค่อนข้างต�่ำ คะแนนร้อยละเฉลี่ย 00.00 - 20.00 ระดับศักยภาพของเครือข่ายต�่ำ
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¼ลการวิจัยและอÀิปราย¼ล

จากการวิ เ คราะห์ ค ่ า คะแนนของแบบประเมิ น ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ส มาชิ ก คลั ส เตอร์
จ�านวน 28 ราย ดังนี้
ตำรำงที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพ
รำยกำร

ระดับคะแนนเ©ลี่ย

ปัจจัยในการด�าเนินงานหรือปัจจัยทางการผลิต
ปัจจัยด้านความต้องการของตลาด
ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน
ปัจจัยด้านกลยุทธ์โครงสร้างและการแข่งขัน
ปัจจัยด้านรัฐบาล
ปัจจัยด้านโอกาส
รวมคะแนนเ©ลี่ย

2.92
3.23
2.65
2.98
2.66
2.85
2.88

ร้อยละ ระดับศักยภำพ
73.00
80.63
66.25
74.38
66.46
71.25
73.26

ค่อนข้างสูง
สูง
ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง
ค่อนข้ำงสูง

จากตารางที่ 2 แสดงคะแนนสรุปคะแนนผลการประเมินศักยภาพทฤษฎีระบบเพชร ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจังหวัดศรีสะเกษ ผลจาการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าเมื่อน�าคะแนนทั้งหมด
มาค�านวณค่าคะแนนร้อยละเฉลี่ยได้เท่ากับ 2.88 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 73.26 เมื่อ
น�ามาเทียบกับตารางแสดงคะแนนระดับศักยภาพ แสดงว่ากลุม่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจังหวัดศรีสะเกษ
จัดอยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมทีม่ รี ะดับศักยภาพค่อนข้างสูง เมือ่ พิจารณาจากตัวชีว้ ดั 6 น�ามาสรุปเป็นแผนภูมิ
ระบบเพชรได้ดังภาพที่ 3

ภำพที่ 3 สรุปคะแนนประเมินศักยภาพทฤษฎีระบบเพชร
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การวิเคราะห์การประเมินศักยภาพของกลุม่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจังหวัดศรีสะเกษ มีเกณฑ์
การประเมินการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมตามระดับศักยภาพ คะแนนร้อยละเฉลี่ย 80.00 - 100.00 ระดับ
ศักยภาพของเครือข่ายสูงคะแนนร้อยละเฉลี่ย 60.00 - 80.00 ระดับศักยภาพของเครือข่ายค่อนข้างสูง
คะแนนร้อยละเฉลี่ย 40.00 - 60.00 ระดับศักยภาพของเครือข่ายปานกลาง คะแนนร้อยละเฉลี่ย 20.00
- 40.00 ระดับศักยภาพของเครือข่ายค่อนข้างต�่ำ คะแนนร้อยละเฉลี่ย 00.00 - 20.00 ระดับศักยภาพของ
เครือข่ายต�่ำจากการผลสรุปคะแนนการประเมินศักยภาพทฤษฎีระบบเพชร (Diamond model) ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจังหวัดศรีสะเกษ ผลจาการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า เมือ่ น�ำคะแนนทัง้ หมด จาก
คะแนนประเมินสูงสุด 4 คะแนน ผลการประเมินอยู่ที่ระดับ 2.88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.26 เมื่อน�ำ
มาเทียบกับตารางแสดงคะแนนระดับศักยภาพ แสดงว่ากลุม่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจังหวัดศรีสะเกษ
จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีระดับศักยภาพค่อนข้างสูง โดยมีรายละเอียดของแต่ละปัจจัยดังนี้
1) ปัจจัยในด้านการด�ำเนินงานหรือปัจจัยทางการผลิต ประกอบไปด้วย ทรัพยากรมนุษย์ จ�ำนวน
แรงงานขาดแคลน / หาง่ายทรัพยากรมนุษย์ ต้นทุนในด้านแรงงาน ทรัพยากรมนุษย์ตน้ ทุนด้านการจัดการ
(เงินเดือนยกเว้นค่าแรงของพนักงานฝ่ายผลิต) ระบบการจ่ายเงินเดือนระดับขัน้ การเลือ่ นต�ำแหน่งงานและ
การประเมินผลการท�ำงานทรัพยากรด้านความรูก้ ารวิจยั ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ทางสถิตกิ ารวิจยั ด้าน
การตลาด เทคนิควิทยากรต่างๆ การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการใช้ซอฟต์แวร์ชว่ ยในการบริหาร
จัดการกระบวนการท�ำงาน ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจและบัญชีแหล่งเงินทุนต่างๆต้นทุนทางเงินทุนโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสื่อสารสาธารณสุข พบว่า โดยภาพรวมของตัวชี้วัดด้านปัจจัยในการด�ำเนินงานหรือปัจจัย
ทางการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจากคะแนนประเมินสูงสุด 4 คะแนน ผลการประเมิน
อยู่ที่ระดับ 2.92 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.00 ซึ่งมีศักยภาพการแข่งขันในระดับค่อนข้างสูง
2) ปัจจัยด้านความต้องการของตลาด ประกอบไปด้วย โครงสร้างของสัดส่วนด้านความต้องการ
ในประเทศในผลิตภัณฑ์/สินค้าทีผ่ ลิต มาตรฐานความต้องการผูซ้ อื้ หรือคนในประเทศ การคาดการณ์ลว่ งหน้า
ในความต้องการของผูบ้ ริโภค ปริมาณความต้องการภายในประเทศ จ�ำนวนของผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามต้องการ
สินค้าทีม่ นี วัตกรรม อัตราการเติบโตของสินค้า อัตราการเติบโตของสินค้า วงจรชีวติ ของสินค้า (Life Cycle)
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า โดยภาพรวมของตัวชี้วัดปัจจัยในด้านความต้องการของตลาดกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจังหวัดศรีสะเกษจากคะแนนประเมินสูงสุด 4 คะแนน ผลการประเมินอยู่ที่
ระดับ 3.23 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.63 ซึ่งมีศักยภาพการแข่งขันในระดับสูง
3) ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องและสนับสุนน ประกอบไปด้วย มีอตุ สาหกรรมทีผ่ ลิตวัตถุดบิ
ที่สนับสนุนความได้เปรียบในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า โดยภาพรวมของ
ตัวชี้วัดปัจจัยในด้านด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน จากคะแนนประเมินสูงสุด 4 คะแนน
ผลการประเมินอยูท่ รี่ ะดับ 2.65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.25 ซึง่ มีศกั ยภาพการแข่งขันในระดับค่อนข้างสูง
4) ปัจจัยด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง และการแข่งขัน ประกอบไปด้วย เป้าหมายขององค์กร
แรงจูงใจของเจ้าของและเจ้าหนีโ้ ดยการตัง้ ดัชนีชวี้ ดั ในด้านการบริหารความตัง้ ใจทีจ่ ะสร้างและรักษาไว้ซงึ่
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันโดยการมีแผนธุรกิจความตั้งใจที่จะสร้างและรักษาไว้ซ่ึงข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขันโดยการมีแผนธุรกิจการรับรองมาตรฐานสินค้าตั้งแต่ ส�ำนักงานมาตรฐานอาหารและยา (อย.)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) Goods Manufacturing Practice (GMP)
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) มาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (HALAL) International
Organization for Standardization (ISO) และThe British Retail Consortium (BRC) ซึง่ ผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า โดยภาพรวมของตัวชี้วัดปัจจัยด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง และการแข่งขันจากคะแนน
ประเมินสูงสุด 4 คะแนน ผลการประเมินอยู่ที่ระดับ 2.98 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.38 ซึ่งมีศักยภาพ
การแข่งขันในระดับค่อนข้างสูง
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5) ปัจจัยด้านรัฐบาล ประกอบไปด้วย ปัจจัยการผลิตได้รบั ผลกระทบด้านการศึกษาจากนโยบาย
รัฐบาลปัจจัยการผลิตได้รบั ผลกระทบด้านเงินช่วยเหลืออัตราดอกเบีย้ จากนโยบายรัฐบาล ผลกระทบด้าน
มาตรฐานสินค้าจากนโยบายรัฐบาล รัฐบาลมีนโยบายเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของสินค้าหรือบริการ โครงสร้าง
และการแข่งขันได้รบั ผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลด้านภาษีโครงสร้างและการแข่งขันได้รบั ผลกระทบจาก
นโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและผูกขาด ซึง่ ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า โดยภาพรวมของตัวชีว้ ดั
ด้านรัฐบาล จากคะแนนประเมินสูงสุด 4 คะแนน ผลการประเมินอยูท่ รี่ ะดับ 2.66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
66.46 ซึ่งมีศักยภาพการแข่งขันในระดับค่อนข้างสูง
6) ปัจจัยด้านโอกาส (Chance) ประกอบไปด้วย การมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึน้ หรือความไม่ตอ่ เนือ่ ง
ของเทคโนโลยีหลักที่เปิดช่องให้มีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาได้ การเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดการเงิน
โลกหรืออัตราแลกเปลี่ยน การเกิดสงครามน�้ำท่วมแผ่นดินไหวจนมีผลกระทบการแข่งขันมากผลจากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า โดยภาพรวมของตัวชีว้ ดั ด้านโอกาส (Chance) จากคะแนนประเมินสูงสุด 4 คะแนน
ผลการประเมินอยูท่ รี่ ะดับ 2.85 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.25 ซึง่ มีศกั ยภาพการแข่งขันในระดับค่อนข้างสูง

ข้อเสนอแนะการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจังหวัดศรีสะเกษ

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการรวมกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจังหวัดศรีสะเกษ ให้มีความสามารถในการ
แข่งขัน พร้อมรับและรุกสูก่ ารเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ดังนี้
1) จากผลการประเมินพบว่า ปัจจัยในด้านความต้องการของตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปจังหวัดศรี-สะเกษมีศักยภาพการแข่งขันในระดับสูง โดยเฉพาะตลาดหอม กระเทียม พริกและ
เห็ด อินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาด จึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการในกลุ่มคลัสเตอร์ให้ความสนใจกับ
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตทัง้ ด้านคุณภาพ และมาตรฐานเพือ่ น�ำสินค้าทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ มีความเหมาะสมสู่
ผู้บริโภคที่มีความต้องการสูงขึ้น และมีโอกาสในการเลือกบริโภคสินค้าที่มากขึ้น
2) จากผลการประเมินพบว่า ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนสนับสนุนอยู่
ในระดับค่อนข้างสูง ดั้งนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐในการจัดให้มี
การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อทุ านทีม่ กี ารเชือ่ มต่อของอุตสาหกรรมต้นน�ำ 
้ กลางน�ำ้ และปลายน�ำ้
เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือและการแข่งขันในคลัสเตอร์ ท�ำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีตน้ ทุนทีล่ ดลง ท�ำให้
ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น
3) ผลการประเมินพบว่า ปัจจัยในด้านการด�ำเนินงานหรือปัจจัยทางการผลิต ของกลุม่ คลัสเตอร์
อยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง เนือ่ งจากแรงงานหาได้งา่ ย ต้นทุนแรงงานจึงไม่สงู มากนักเมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่
อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ มี ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งานของแรงงานในกลุ ่ ม คลั ส เตอร์
การอบรมเทคนิควิทยาการต่างๆ เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการกระบวนการท�ำงาน
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจและบัญชี รวมทั้งการวิจัยด้านการตลาดยังเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่ควรเข้าไปสนับสนุนและให้ความรู้ตลอดจนการอบรมตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม
4) เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการมีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยส�ำหรับ
ผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชาวโลก ซึ่งที่ผ่านมายังขาดการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมการผลิตอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ ควรมีบทบาทในการส่งเสริม และ
สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคลัสเตอร์ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับมาตรฐานสินค้า เพื่อ
สอดคล้องกับแนวโน้มของผู้บริโภคที่ใส่ใจกับสุขภาพ

สุทธิปริทัศน์

ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป
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1) หัวใจของการพัฒนาคลัสเตอร์ คือ การสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของการแข่งขัน โดย
ผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายคลัสเตอร์นั้น จะต้องมีการวางแผน ก�ำหนดทิศทาง เป้าหมายและกลยุทธ์ในการ
พัฒนาร่วมกัน ดังนัน้ เมือ่ มีการส่งเสริมให้มกี ารรวมกลุม่ ของคลัสเตอร์แล้ว สิง่ ทีจ่ ำ� เป็นต่อไป คือ การส�ำรวจ
ความต้องการของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์ ตลอดจนการก�ำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา
ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพโดยรวมของคลัสเตอร์
2) การวิจยั ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ทสี่ อดคล้องกับความต้องการของตลาด ของ
สมาชิกในกลุ่มคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพที่พร้อมในการพัฒนา และสามารถพึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง
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