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บทคัดยอ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สงผลกระทบในทุกภาคสวนทําใหรายไดของประเทศลดลง
อยางเฉียบพลัน โดยเฉพาะผูประกอบการรายยอยขาดกําลังทุนและประชาชนขาดกําลังซื้อ ทั้งนี้การฟนตัวของเศรษฐกิจ
ไทยตองเริ่มจากการสรางความเขมแข็งภายในประเทศดวยการสรางฐานใหมั่นคงกับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งวัตถุประสงคของ
บทความนี้จงึ นําเสนอแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมจากการไดรับผลกระทบจากสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเริ่มจากการกําหนดทิศทางการผลิตผลิตภัณฑในระยะยาวจากการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สภาพแวดลอมภายนอก โอกาส และอุปสรรคเพื่อการวางกลยุทธการจัดการวิสาหกิจชุมชน
เชิงรุกเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับแนวคิดเชิงทฤษฎี ไดแก การสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันดานตนทุน ดานการสรางเอกลักษณ การมุง เนนการตอบสนองตลาดเฉพาะ และรวมถึงการสรางคุณคาใหกับ
ลูกคาจากหวงโซคุณคาที่รอยเรียงกิจกรรมในทุกกระบวนการเขาดวยกันอยางตอเนื่อง และการสรางความสามารถในการ
ฟนฟูรายไดสอดรับกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เกิดการจางงานและพัฒนาเศรษฐกิจของ
วิสาหกิจชุมชนและประเทศชาติ เปนไปตามแผนการบริหารจัดการในการฟนฟูรายไดจากผลกระทบสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คําสําคัญ : การจัดการเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบในการแขงขัน วิสาหกิจชุมชน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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Abstract

The coronavirus epidemic spreading throughout the country has affected all sectors and produced a
dramatic decline in the country's income. These resulted in a lack of funds, especially among small business
owners, as well as a lack of purchasing power among the general populace. Thai economy's recovery, on the
other hand, must start from strengthening the country by establishing a secure foundation for community
entrepreneurs. The purpose of this academic article is to introduce the concept of strategic management of
community enterprises in the light of coronavirus epidemic situation in 2019. It begins with an analysis of the
internal environment, external circumstances, opportunities, and threats to plan a proactive managerial
strategy of community entrepreneurs and gain competitive advantage correlated theoretical frameworks, for
instance, generating various competitive advantages on unique community products, focusing on reacting to
particular market, providing customers value with the value chain which continuously organizes activities in
every process, and increasing the recovery potential of income in response to the corona virus's epidemic
condition 2019, which brings about employment and economic development of community businesses and the
nation. Thus, these procedures conforms with the management plan to recover revenue lost as a result of the
2019 coronavirus epidemic.
Keywords : Strategic Management, Competitive Advantage, Community Enterprise, Coronavirus Disease 2019

1. บทนํา

ภาพรวมการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ไดนอมนําหลัก
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสรางภูมิคมุ กันและชวยใหสงั คมไทยสามารถยืดหยัดอยูไดอยางมั่นคงเกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน ประกอบกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ผานมาสงผลใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น
ตามลําดับ ไดแก เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญขึ้น มีฐานการผลิตและบริการที่มีความเขมแข็งและโดดเดนในหลายสาขา และ
ความรวมมือกับมิตรประเทศทัง้ ในรูปทวิภาคีและพหุภาคีรวมถึงความรวมมือกับประเทศในอนุภูมภิ าคและอาเซียนมีความ
เขมขนและชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะโอกาสการคาและการลงทุนของไทยจากนโยบายการผลักดันความรวมมือระหวางประเทศ
ที่อยูในแนวเสนทางสายไหมใหมของจีนภายใตชื่อ “Belt and Road Initiative: BRI” เกิดการขยายโอกาสดานการคาและ
การลงทุนของไทย ในขณะที่โครงสรางพื้นฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้นและการบริการทางสังคมทุกดานที่มีความ
ครอบคลุมทั่วถึง อีกทั้งเศรษฐกิจไทยป 2564-2566 กําลังทยอยฟน ตัวจากการพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยี
สมัยใหมและหวงโซคุณคาโฉมใหมหลังการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.4 ตอป
(วิจยั กรุงศรี, 2564) โดยเปนการฟนตัวอยางตอเนื่องจากชวงครึ่งหลังของป 2563 แตอยางไรก็ตามโครงสรางเศรษฐกิจไทยมี
ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงทําใหมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอก ในขณะทีค่ วาม
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ไดเปรียบในการแขงขันปรับตัวชาเนื่องจากการยกระดับหวงโซมูลคาการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสูการใชองค
ความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมยังดําเนินการไดนอ ย ทําใหฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่ํา ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปญหาคุณภาพในเกือบทุกดาน ที่สําคัญไดแก คุณภาพคน
คุณภาพ การศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้าํ สูง กอใหเกิดความ
แตกแยก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) อยางไรก็ตามการที่จะสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจระดับประเทศไดนั้นตองเริ่มจากรากฐานที่สําคัญในการเปนฐานรากเพื่อใชในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจอยางยัง่ ยืนในการดํารงเศรษฐกิจที่สวนกระแสภายใตสภาวะการแขงขันที่รุนแรง อีกทัง้ ปจจุบันเกิดสถานการณ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทวีความรุนแรงขึ้นสงผลกระทบทางเศรษฐกิจในทุกประเทศนําไปสูเศรษฐกิจโลกถดถอย
รุนแรงครั้งใหญสุดที่ไมมีครัง้ ไหนในอดีตจะเทียบได
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนโรคติดตอทีเ่ กิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มกี ารคนพบลาสุด โดยเริ่มจากการ
ระบาดในเมืองอูฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมป 2562 ทําใหมกี ารแพรกระจายและมีผูติดเชื้อหลายลานคนทัว่ โลก
(องคการอนามัยโลก, 2564) การแพรระบาดของโรคเกิดขึ้นอยางรุนแรงและรวดเร็วทําใหหลายประเทศออกมาตรการเพื่อ
การควบคุมและประกาศสถานการณภาวะฉุกเฉินซึ่งสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ จากรายงานภาวะเศรษฐกิจการ
ทองเที่ยวในป 2563 รายงานวา “การระบาดของโควิด-19 กระทบธุรกิจบริการในหวงโซของอุตสาหกรรมทองเทีย่ วโลก”
ซึ่งจํานวนนักทองเทีย่ วเดินทางทัว่ โลกหดตัวประมาณรอยละ 43.8 สวนนักทองเที่ยวตางชาติ 10 อันดับแรกของไทยมี
จํานวนลดลงทุกประเทศในอัตรารอยละ 60.01 หรือจากจํานวน 3.12 ลานคนเหลือเพียง 1.25 ลานคน (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2564) นอกจากนี้อุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตัง้ แตเดือนกันยายน 2563 ที่ลดลงรอยละ 11.4 เมื่อเทียบกับป 2562 ไดแกอุตสาหกรรมยานยนต
อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมน้าํ มันปโตรเลียม และอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ศิระประภา เอื้อวิวัฒนสกุล, 2563) ขณะที่รายได
ของกลุมแรงงานที่มีทักษะต่าํ จะลดลงมากกวารายไดของกลุมแรงงานทีม่ ีทักษะสูง การที่เศรษฐกิจจะฟนตัวในระยะขางหนา
จะมีความแตกตางกันในแตละกลุมธุรกิจและครัวเรือน ที่สําคัญหากการระบาดของโควิด-19 ขยายระยะเวลายาวนานขึ้น
ความแตกตางของการฟนตัวนี้จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งในทายที่สุดจะไปซ้าํ เติมความเปราะบางของโครงสราง
เศรษฐกิจไทยทีเ่ ปนตนทุนอยูเ ดิม (รชฏ เลียงจันทร, 2564) โดยธุรกิจที่สําคัญประเภทหนึ่งในประเทศไทยคือกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน ซึง่ วิสาหกิจชุมชนมาจากคําวา “วิสาหกิจ” รวมกับคําวา “ชุมชน” จึงรวมเปนความหมายวาเปนกิจการหรือการ
ประกอบการที่ดาํ เนินโดยกลุมชุมชน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2562) และตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 กลาวไววาวิสาหกิจชุมชน หมายความวา กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการหรือการ
อื่น ๆ ที่ดําเนินการโดย คณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชวี ิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะเปนนิติ
บุคคล ในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล เพื่อสรางรายไดและเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน
ดังนั้นวิสาหกิจชุมชน จึงหมายถึง ธุรกิจที่มีการประกอบการหรือกิจการของชุมชนที่กลุมคนในชุมชนเปนเจาของดําเนินการ
รวมกันสรางมูลคาเพิ่มมูลคาใหกบั สินคาหรือบริการจากความรู ภูมิปญญาของทองถิ่น รวมถึงความคิดสรางสรรคตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันกอใหเกิดรายไดและการพึง่ พาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน
หากยอนกลับไปเมื่อป พ.ศ.2540 เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ําอยางรุนแรงสงผลกระทบตอฐานรากจนถึงฐาน
บนทําใหเกิดการบริโภค การผลิตและการลงทุนทั้งในและตางประเทศเกิดการชะลอตัวอยางรุนแรงและเกิดผลกระทบเปนวง
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กลางกอใหเกิดการเลิกจางงานภายในประเทศเปนจํานวนมากกลายเปนปญหาทางเศรษฐกิจในชวงหลายสิบปที่เกิดขึ้น
ทําใหการกลับมาทบทวนถึงพื้นฐานที่แทจริงของการแกปญหาอยางยัง่ ยืน (เสาวณี จันทะพงษ และนิธิสาร พงศปยะไพบูลย
, 2560) จะเห็นไดวา ไมวา จะยุคสมัยใดก็ตาม การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะมองทุกภาคสวนและ
ทั้งฐานรากและฐานบน ทั้งนี้หากเศรษฐกิจระดับฐานรากมีความเขมแข็งแลวก็จะสงผลที่ตอเศรษฐกิจในระดับถัดขึ้นไปดวย
เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนเปนการเชื่อมโยงระหวางฐานรากเศรษฐกิจแหงทุนวัฒนธรรมที่มกี ารพัฒนาเปนลําดับขั้นกอตัวเปน
กลุมเศรษฐกิจชุมชนภายใตบริบทสภาพแวดลอมในแตละแหงของภูมิปญญาสรางมาเพื่อพัฒนาแบบมีสวนรวมตอการ
จัดการทรัพยากรทองถิ่น การตลาดและประสิทธิภาพตาง ๆที่สามารถผลิตสินคาและบริการเชิงสรางสรรคกอใหเกิด
อัตลักษณเฉพาะชุมชนนั้น ซึง่ จะทําใหเกิดความพรอมในการแขงขันทางการคาในระดับหนึ่งที่สามารถพึ่งตนเองไดและสราง
ความ เขมแข็งใหกับชุมชนอยางยั่งยืน เมื่อการรวมกันเปนวิสาหกิจชุมชนที่มีพลัง พรอมเครือขายอันเหนียวแนนก็สามารถ
ยกระดับการแขงขันเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่จะกาวเปนผูประกอบการธุรกิจในการแขงขันทั้งระดับ
ภายในประเทศและระดับตางประเทศ (ทศพร แกวขวัญไกร, 2560) ดังนั้นวัตถุประสงคของบทความนี้คือการวางกลยุทธใน
การจัดการวิสาหกิจชุมชนจากการไดรบั ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสงเสริม
ใหเกิดการพัฒนาอยางเสถียรภาพในการฟนฟูรายได สรางความแขงขันบนฐานเศรษฐกิจชุมชนที่มกี ระบวนการจัดสรรของ
ชุมชนทัง้ ทรัพยากร ทุน แรงงาน วัตถุดิบในพื้นที่เปนหลักนํามาแปรเปลี่ยนเปนผลิตภัณฑดวยการสรางแนวคิดสรางสรรค
ของชุมชนทั้งแบบดั้งเดิมหรือสรางพัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรมใหม ที่สอดคลองกับบริบทความตองการของผูบริโภคที่อาจ
ผสมผสานยกระดับเปนภูมิปญญาสากลที่สามารถนํามาบูรณาการอยางเปนระบบ ทําใหวิสาหกิจชุมชนตองสรางแนว
ปฏิบัติเชิงกลยุทธใหมเพื่อใหธุรกิจสามารถเติบโตได อยางไรก็ตามสิ่งที่สําคัญทีจ่ ะทําใหวิสาหกิจชุมชนพัฒนานั้นตองเนน
การผูนําเปนตัวขับเคลื่อน พรอมทั้งสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนที่มีเปาหมายลักษณะกิจกรรมเหมือนกันเพื่อเกิดการ
แลกเปลี่ยนองคความรูทเี่ พิ่มขึ้น โดยเนนที่การพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ สรางความไดเปรียบในการแขงขันใหวิสาหกิจชุมชน
ดําเนินงานดวยความยัง่ ยืนและสามารถเขียนแผนงานบริหารในการฟนฟูรายไดจากผลกระทบสถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพือ่ เตรียมความพรอมหากเกิดโรคระบาดรายแรงในอนาคต

2. การทบทวนวรรณกรรม

บทความวิชาการนี้ดาํ เนินการศึกษาผานการทบทวนวรรณกรรมจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ ประกอบดวยแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการวิสาหกิจชุมชน การจัดการเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบในการแขงขัน การจัดการวิสาหกิจชุมชนเชิง
กลยุทธในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการวิสาหกิจชุมชน

Stoner (1986) ไดใหความหมายของการจัดการวาเปนองคความรูท ี่เปนประโยชนเพื่อการวางแผน การจัด
องคกร การจัดหาคนเขาทํางาน ภาวะผูนําและการควบคุม ประกอบกับแนวคิดการบริหารจัดการของ Taylor (1914) ที่ใช
หลักวิทยาศาสตรเขามาชวยในการบริหารจัดการดวยการกําหนดวิธีการทํางานดวยหลักเกณฑ การคัดเลือกบุคลากรและ
บริหารบุคคล การประสานรวมมือระหวางผูบริหารกับคนงาน และการที่ผูบริหารพิจารณาอยางรอบคอบในดานการวางแผน
และมอบหมายงานตามความถนัด (อินทชลิตา วัชรีจิระโชติ, 2556) จนมาถึงปจจุบนั การบริหารจัดการจะตองมีการใชหลัก
ทางเชิงปริมาณโดยผานแบบจําลองทางคณิตศาสตรและวิธีทางสถิติสําหรับสถานการณตา ง ๆ เขามาชวยใหสอดคลองกับ
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ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจมากขึ้น เชน ทฤษฎีจดั ลําดับแถวรอคอย โมเดลสถานการณจาํ ลอง เปนตน แตอยางไรก็ตามถึงแม
จะมีหลักทางวิทยาศาสตรเขามาชวยบริหารจัดการแตยังคงตองดําเนินการดวยหลักมนุษยสัมพันธมาผสมผสาน โดยหาก
มองถึงวิสาหกิจชุมชนทีม่ ีลักษณะการดําเนินงานในรูปแบบสังคมภายในกลุมเพื่อสรางรายได ชวยเหลือซึ่งกันและกันจะตอง
มีการจัดการในรูปแบบผสมผสานที่เขาใจถึงพฤติกรรมของคนที่ทาํ งานในหนาทีง่ านทีจ่ ัดไวใหและไมไดหวังเพียงตัวเงิน
อยางเดียว แตคนภายในชุมชนจะมีสังคมเกิดขึ้นอยางไมเปนทางการตลอดจนความสัมพันธทางสังคมระหวางคนงาน
ดวยกัน ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มีเจตนารมณเพื่อใหมกี ารสงเสริมความรูและ ภูมิ
ปญญาทองถิ่นการสรางรายไดการชวยเหลือซึง่ กันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการและการพัฒนา รูปแบบ
ของวิสาหกิจชุมชนมีผลใหชุมชนพึ่งพาตนเองได และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนใหมคี วามเขมแข็งพรอม สําหรับการ
แขงขันทางการคาในอนาคตไมวา ในระดับใด รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสูการเปนผูประกอบกิจการในระดับที่
สูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ในการ
สรางฐานรากใหกับเศรษฐกิจของประเทศ โดยสรางความมั่นคงใหกับเศรษฐกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) อันจะนําไปสูการเปนระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มคี วามเขมแข็ง
และยั่งยืน ทั้งนีจ้ ุดเดนของวิสาหกิจชุมชนจะตองมีลักษณะสําคัญคือชุมชนเปนเจาของและผูดาํ เนินการ ผลผลิตมาจาก
กระบวนการในชุมชน มีการสรางสรรค ใชภูมิปญ
 ญาทองถิ่น มีการเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆเปนระบบ และมีการเรียนรูพงึ่ พา
ตนเองและชุมชนเปาหมาย (อภิสิทธิ์ พรมชัย และศุภลักษณ สุวรรณะชฏ, 2554) ดังนั้นการจัดการวิสาหกิจชุมชนจึงเปนการ
จัดการองคความรูภ ูมิปญญาทองถิ่น มีการเชือ่ มโยงกิจกรรมตาง ๆเ อยางเปนระบบ และมีการเรียนรูที่เปนประโยชนเพื่อ
การวางแผน การจัดองคกร การจัดหาคนเขาทํางาน ภาวะผูนําและการควบคุมใหการดําเนินธุรกิจชุมชนเปนไปตาม
เปาหมายและพึง่ พาตนเองไดอยางเขมแข็ง

2.2 แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ

ในโลกธุรกิจที่ตองเผชิญกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทัง้ ภายในประเทศและ
ระหวางประเทศอยางตอเนื่อง หลายธุรกิจตองเรงปรับตัวใหอยูรอดและเตรียมเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันเมื่อ
สถานการณคลี่คลาย รวมถึงกําหนดเปาหมายและทิศทางการเติบโตจากการวางแผนกลยุทธ การจัดการดวยประสิทธิภาพ
ที่เหนือกวาคูแขงขัน “กลยุทธ” (Strategy) หรือกลวิธีที่องคกรสามารถนํามาใชอาจมีหลายดานและบางครัง้ ตองนําไป
ปฏิบัติคูกัน การนํากลยุทธมาประยุกตใชเหมาะสมกับในแตละสถานการณจะชวยสรางความไดเปรียบสงผลตอการ
บริหารงานและองคกรบรรลุถึงเปาหมายไดในที่สุด การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) เปนการดําเนินงาน
สําหรับกิจกรรมในองคกรอยางเปนระบบในดานตาง ๆ ที่กําหนดแผนเกี่ยวกับการตัดสินใจและปฏิบัติการในระยะยาวของ
องคกร โดยกระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอม การจัดวางทิศทางขององคกร
การกําหนดกลยุทธ การดําเนินปฏิบัติตามกลยุทธ การประเมินและควบคุมกลยุทธเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่
กําหนด (McKinsey, 1952; Ravanfar, 2015; Wheelen & Hunger, 2012) กลยุทธเปนแนวทางปฏิบัติที่องคกรในการ
ดําเนินงานจัดการใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันภายใตสภาพแวดลอมทีเ่ กิดขึ้นขณะนั้น โดยตองมีการวิเคราะหและ
ประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกรเพื่อนําขอมูลจากการประเมินมาวิเคราะหจดุ แข็ง (Strange) จุดออน
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ซึ่งเรียกวาการวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) การ
วิเคราะห SWOT เปนเครื่องมือทีช่ วยใหเห็นถึงผลกระทบที่มีตอศักยภาพจากปจจัยสภาพแวดลอมที่ทําการประเมิน เมื่อ
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วิเคราะห SWOT และจะนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบเมตติกซเพื่อกําหนดยุทธศาสตรโดยจับคู
ระหวางจุดแข็งและโอกาส (Strange and Opportunity: SO) เรียกวากลยุทธเชิงรุก ถัดมาคือจุดแข็งและอุปสรรค (Strange
and Threat: ST) เรียกวากลยุทธเชิงรับ สวนการจับคูของจุดออนและโอกาส (Weakness and Opportunity: WO) เรียกวา
กลยุทธเชิงพัฒนา สุดทายคือการจับคูของจุดออนและอุปสรรค (Weakness and Threat: WT) เรียกวากลยุทธเชิงปองกัน
การจับคูทกี่ ลาวมานีเ้ รียกวา TOWS Matrix (Pickton & Wright, 1997)
ดังนั้น การจัดการกลยุทธภายใตวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเปนความทาทายที่เกิดขึ้นกับ
ผูประกอบการในการเพิม่ ประสิทธิภาพสําหรับการแขงขันและการสรางความสามารถในการไดรับผลตอบแทนสูงกวา
คาเฉลี่ยขององคกรธุรกิจได ทั้งนี้ ปกรณ อุดมธนะสารสกุล (2564) ไดกลาวถึงกลยุทธการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมภาคบริการในชวงวิกฤติของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วาตองมีการวางแผนการดําเนินงาน การ
จัดการทรัพยากรมนุษยในภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตองมีความยืดหยุนในการบริหารงาน รวมถึงการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งรัฐบาลตองสนับสนุนและมีนโยบายที่ชัดเจนและเรงดวนในการรับมือกับภาวะวิกฤตไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ลดปญหาการเลิกกิจการ โดยการจัดการเชิงกลยุทธวัดไดจากแนวทางการกํากําหนดเปาหมาย การจัด
โครงสรางองคกร ระบบการปฏิบัติงาน การจัดคนเขาทํางาน ทักษะของบุคลากร รูปแบบการทํางานของผูบริหารและคานิยม
รวมกันในองคกร (ธัญญนิธิ จิรพัฒนาพรสิน, 2563) ดังนั้น การจัดการเชิงกลยุทธ เปนกระบวนการสําหรับการดําเนินการ
บริหารงานของธุรกิจเพื่อการกําหนดทิศทางการปฏิบัตงิ านในระยะยาวจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
สภาพแวดลอมภายใน รวมถึงการกําหนดกลยุทธ การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธในการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันและการสรางความสามารถในการรับผลตอบแทนที่สูงกวาคาเฉลี่ยได

2.3 แนวคิดความไดเปรียบในการแขงขัน

ทฤษฎีการสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่คิดคนโดย Michael E. Porter นักเศรษฐศาสตรชื่อดังจาก
Harvard Business School ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน Porter (2000)
ไดใหกรอบความคิดเพื่อสรางความเขาใจในที่มาและวิธีการสรางความไดเปรียบในการแขงขันตั้งแตระดับหนวยธุรกิจ
อุตสาหกรรม ประเทศชาติ จนถึงระดับนานาชาติ อีกทั้งยังไดใหแนวคิดทีเ่ ปนแกนสําคัญของทฤษฎีนี้ไววา เมื่อใดที่องคการ
สามารถมีกาํ ไรเหนือกวากําไรของธุรกิจในกลุมเดียวกันยอมแสดงใหเห็นวาองคการมีความไดเปรียบในการแขงขัน และ
เปาหมายสําคัญของทุกธุรกิจ คือ ความสามารถในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันไดอยางยัง่ ยืน นอกจากนี้ ความ
ไดเปรียบในการแขงขัน จะเกิดขึน้ ก็ตอเมื่อองคการสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเทาเทียมในตนทุนที่
ต่ํากวาหรือ สามารถตอบสนองไดอยางแตกตางและเหนือกวาคูแขงขัน ซึ่งความไดเปรียบในการแขงขันนี่เองที่จะสามารถ
สรางภาพลักษณที่เหนือกวาไดในสายตาของลูกคา โดย Ditkaew et al. (2021) ไดศึกษาวิจัยความไดเปรียบในการแขงขัน
อยางยั่งยืนในมุมมอง 4 ดานประกอบดวย (1) การเติบโตของรายได (2) การสรางมูลคาและคุณภาพสินคาใหกับลูกคา (3)
ความไดเปรียบในการแขงขันดานราคา (ตนทุน) และ (4) การขนสงสินคาที่เชื่อถือได สอดคลองกับพรรณราย ละตาและ
คณะ (2560) ที่กลาววาความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจเกิดขึ้นเมื่อมีความสามารถทีเ่ หนือกวาคูแขงขันอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยวัดจากผลการดําเนินงานทางการตลาด สวนแบงทางการตลาด การเติบโตของยอดขาย
ภาพลักษณขององคกร คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของลูกคา การมีลูกคารายใหมเพิ่มขึน้ ในขณะที่ลูกคารายเดิม
ยังคงอยู และกําไรที่เพิ่มสูงกวาคูแ ขงขัน จะเห็นไดวา ความไดเปรียบในการแขงขันเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จใน
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การบริหารจัดการและการดําเนินงานของกิจการเปรียบเทียบกับคูแ ขงขันอื่นที่อยูใ นกลุมธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยการวัด
และประเมินผลจากความสามารถในการสรางยอดขาย การทํากําไร และการสรางสวนครองตลาด ดังนั้นการแขงขันทาง
ธุรกิจจึงขึ้นอยูกับความสามารถในการแสวงหาโอกาสจากสภาวะแวดลอมทัง้ ภายในและภายนอกกิจการเพื่อสนองตอบ
ความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนมีจุดแข็งที่มกี ารรวมกันดําเนินงาน
ภายใตชุมชนเดียวกัน สินคาหรือบริการมีความเปนเอกลักษณของชุมชนนั้นๆ อยางไรก็ตามในการดําเนินธุรกิจ ตองทุมเท
ความพยายามในการรักษาฐานลูกคาที่จงรักภักดีไวใหไดและพยายามสรางลูกคาใหม รวมทั้งการควบคุมตนทุนใหต่ําที่สุด
ดวยการวิธีการตาง ๆ โดยยังสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดดีกวาทีค่ ูแขงขัน จะทําใหมขี อเหนือกวาใน
สายตาของลูกคา ดังนั้นธุรกิจทีต่ อ งการอยูรอดในระยะยาวจะตองหันมาสนใจในการสรางและรักษาความไดเปรียบในการ
แขงขันของตนใหมีความยั่งยืน ยากตอการเลียนแบบ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภค รูจักนําเทคโนโลยีมาใช
ในการเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑ อีกทั้งยังตองสราง พัฒนา และธํารงรักษาบุคลากรใหสามารถรองรับการพัฒนาไดอยาง
ตอเนื่อง การสรางความไดเปรียบในการแขงขันนับเปนสิง่ จําเปนทีผ่ ูประกอบการจะตองใหความสําคัญ ยิ่งในสถานการณ
ปจจุบันที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019การผลิตและการดําเนินงานหยุดชะงัก ธุรกิจเกิดการหดตัว
ประกอบกับมีปจจัยที่นอกเหนือการควบคุม มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น ผูประกอบการจําเปนจะตองมีการวาง
กลยุทธการบริหารจัดการที่ดีทจี่ ะสอดรับกับสถานการณที่เผชิญอยู ซึ่งปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการสรางความสามารถ
ในแขงขัน ก็คือ ความรู (Knowledge) ที่ตองมีการเรียนรูกันอยางตอเนื่องและสรางสรรค อันไปนําไปสูการสรางนวัตกรรม
(Innovation) ในธุรกิจ ผูประกอบการจําเปนตองมีการจัดการกลยุทธที่ดีในการสรางนวัตกรรมใหเกิดในองคกรและเปนที่
ยอมรับของบุคลากร อันจะนําไปสูการสรางความไดเปรียบในการแขงขันระดับชุมชนและยิ่งกวานัน้ ก็จะสงผลทําให
ประเทศชาติมีขดี ความสามารถทางการแขงขันกับองคการอื่น ๆ ไดตอไป (Ditkaew et al., 2021; Njue & Ongoto, 2018)
ทั้งนี้ การสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหเกิดขึ้นในองคการนั้นนับเปนสิ่งที่ทาทายอยางยิง่ ธุรกิจตาง ๆ ทั้งเล็กและใหญ
ยอมปรารถนาที่จะทําใหผลประกอบการมีกาํ ไรมากที่สุด เพราะผลกําไรยอมหมายถึงการดํารงอยูไดตอไปของบริษัท ยิง่ ผล
กําไรมากเทาใดการขยายตัวหรือการเติบโตของบริษัทก็ยงิ่ มีพัฒนาการไดเร็วมากขึ้นเทานั้น ดังนั้นผูประกอบการจึง
จําเปนตองคนหาวิธีการทีจ่ ะทําใหบริษัทสามารถแขงขันทางธุรกิจกับคูแขง และทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ตองพิจารณา
ถึงจุดแข็งและโอกาสทางการตลาดของตน เพื่อนํามากําหนดกลยุทธใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม หากองคการสามารถ
นําวิธีการสรางความไดเปรียบในการแขงขันมาประยุกตใชใหเหมาะสม องคการนั้นยอมมีความสามารถทางการแขงขันที่
เหนือกวาคนอื่น
Porter (2000) ไดจําแนกลักษณะความไดเปรียบในการแขงขัน ออกเปน 3 แนวทางพื้นฐาน คือ การสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันดานตนทุนหรือการเปนผูนําดานตนทุน (Cost Leadership) อธิบายเชิงทฤษฎีวาการเปนผูนาํ ดาน
ตนทุน การมุง เนนการเสนอสินคาและบริการดวยตนทุนที่ต่ํากวาคูแขงขันสงผลใหธุรกิจไดรับผลตอบแทนและมีผลกําไรที่
สูงขึ้นและสามารถอยูรอดไดในสถานการณ ที่การแขงขันรุนแรงได ทั้งนี้ Porter (2009) อธิบายวาการเปนผูนําดานตนทุนจะ
อยูในตลาดใหญทาํ ใหไดเปรียบเรื่องการประหยัดจากขนาดธุรกิจขนาดใหญ (Economy of Scale) ในทํานองเดียวกัน
Ditkaew et al. (2020) ไดกลาวถึงการนําแนวทางนี้ไปปรับใชสําหรับชุมชนเกษตรที่มีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันโดยเรียกแนวทางนี้วา การเปนผูนําในตนทุน ซึ่งเปนความพยายามขององคการที่จะเปนผูผลิตที่
มีคาใชจายต่ําที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น ๆในระดับเดียวกัน โดยการควบคุมการใชทรัพยากรดวยการกํากับดูแล
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อยางใกลชดิ หรือควบคุมการใหบริการอยางระมัดระวัง แนวทางถัดมาคือการสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานการ
สรางเอกลักษณหรือการสรางความแตกตาง (Differentiation) อธิบายเชิงทฤษฎีวา การสรางเอกลักษณ คือ ความสามารถ
ของธุรกิจในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑและมูลคาที่เหนือกวาใหแกลูกคา ทั้งในรูปของความแตกตางในคุณภาพ
รูปรางลักษณะของผลผลิต และบริการที่ลูกคาจะไดรับ โดยแนวคิดเกี่ยวกับการสรางเอกลักษณขององคการนั้นเปนความ
พยายามขององคการในการที่จะใหบริการที่แตกตางจากองคการอื่น และเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่ผูรับบริการกลาวขานถึง
ดวยความนิยมชมชอบ ซึ่งสวนมากจะเกีย่ วของกับคุณภาพของบริการ ความสะดวกสบายพิเศษทีท่ ําใหผูรับบริการพึงพอใจ
ซึ่ง Caves และ Ghemawat (1992) ไดศึกษาวา กลยุทธการสรางความแตกตางสามารถกอใหเกิดกําไรที่สูงกวากลยุทธ
ความเปนผูนําดานตนทุน เพราะวาการสรางความแตกตางกอใหเกิดคูแขงที่จะสามารถเขามาแขงขันไดนอยกวาแตใน
ขณะเดียวกันกลยุทธความเปนผูน ําดานตนทุนก็สามารถมีสวนแบงตลาดไดมากกวา สวนแนวทางสุดทายคือ กลยุทธที่เนน
การเจาะตลาดกับลูกคาเฉพาะกลุม (Focus Strategy) หรือผูรับบริการในบางกลุม ที่มีความตองการพิเศษ (Niche market)
วิสาหกิจชุมชนตองสามารถออกแบบสินคาและบริการใหเหมาะสมกับตลาดเปาหมายที่เลือกเพื่อสรางความพึงพอใจใน
ตลาดนั้นมากกวาคูแขงขัน ธุรกิจที่เลือกใชกลยุทธนี้จะมุงเนนเฉพาะตลาดที่องคการมีความชํานาญ โดยทั่วไปกลยุทธการ
มุงตอบสนองเฉพาะกลุมจะพิจารณาจาก 1) กลุมของลูกคาที่นา สนใจ 2) ลักษณะตลาดที่ธุรกิจสามารถดึงสวนแบงมาจาก
คูแขงขัน 3) มีการแบงสวนของตลาดสินคาอยางชัดเจน
นอกจากนี้ Porter (2000) ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ “หวงโซแหงคุณคา” (The Value Chain) ซึ่งหมายถึง
กิจกรรมทัง้ หมดของกิจการ โดยชี้ใหเห็นวาในสภาพความเปนจริงนั้น กิจการประกอบดวยกิจกรรมนอยใหญตาง ๆ ที่รอย
เรียงสัมพันธกันในลักษณะฟนเฟองที่มีหนาทีใ่ นการสรางคุณคา (Value) ใหแกลูกคา ซึง่ กิจกรรมเหลานั้นสามารถแบงเปน
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ซึ่งเปนกิจกรรมที่เกีย่ วของโดยตรงในการผลิตสินคา และกิจกรรมสนับสนุน (Support
Activities) ที่เปนกิจกรรมที่ไมเกีย่ วของโดยตรงในการผลิตสินคา แตทําหนาที่สนับสนุนใหกจิ กรรมหลักทั้งหลาย ดําเนินไป
โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ กิจกรรมหลักทุกกิจกรรมตางทํางานประสานสัมพันธ มีการสงตอไปกับยังกิจกรรมถัดไป
อยางเปนลําดับขั้นตอนในลักษณะหวงโซที่ขาดจากกันไมไดพรอมกับการเพิ่มคุณคาทีเ่ กิดจากผลผลิตของแตละกิจกรรม
แตหากกิจกรรมใดมีความออนแอ หวงโซแหงคุณคาอาจจะขาดและสงผลตอการทํากําไรของกิจการ ดังเชนการศึกษาของ
จันทนา ฤทธิ์สมบูรณและ ทักษญา สงาโยธิน (2562) ที่ศึกษาหวงโซมูลคาเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยางยัง่ ยืนดวย
แนวคิดผูป ระกอบการรุนใหมวา ในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนภายใตกจิ กรรมหลัก 5 กิจกรรมและกิจกรรมสนับสนุน 5
กิจกรรม รวมถึงตองมีการประยุกตการดําเนินงานเพื่อความประสบความสําเร็จอยางยัง่ ยืนไดนั้นวิสาหกิจชุมชนควรมี
แนวคิดแปลกใหม มีเอกลักษณ มีการรวมกลุมเพื่อสรางเครือขาย ผูนําของวิสาหกิจชุมชนควรเปนผูมีวิสัยทัศนและเสียสละ
เปนแบบอยางที่ดีกับสมาชิก วิสาหกิจชุมชนควรเนนการมีสวนรวมของสมาชิกรูจกั การประยุกตใชภมู ิปญญาทองถิ่นรวมกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม และใชวัตถุดบิ ทรัพยากรการผลิตทีเ่ ปนของทองถิ่นมากกวาทรัพยากรจากภายนอก นอกจากนี้
หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ควรมีการเชื่อมโยงการทํางานรวมกันอยางบูรณาการและตอเนื่อง
ควรสงเสริมใหกลุมฯ มีความรูใ นดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภาครัฐควรทําหนาทีเ่ ปนตัวเชื่อมระหวางหนวยงานตาง ๆ
ซึ่งจะเห็นไดวา ผูนํามีความสําคัญมาก วิสาหกิจชุมชนควรเริ่มจากความตองการของสมาชิก มีโครงสรางบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบ กฎเกณฑและระเบียบชัดเจน มีการประชุมอยางสม่ําเสมอ มีการทํางานอยางเปนระบบและมีแผนการสืบทอด
วิสาหกิจชุมชนมีการเชื่อมโยงกันเองทั้งภายในพื้นทีเ่ ดียวกันและตางพื้นที่ ควรเนนการสรางความแตกตางเพื่อดึงดูด
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ผูบริโภคขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบแยกประเภท เพื่อให
เห็นผลการวิจัยในแตละรูปแบบอยางชัดเจน ทั้งนี้มมุ มองฐานทรัพยากรของกิจการ (Resource-based View) ของ Barney
(1991) ไดกลาววา การใชทรัพยากรในองคกรใหเกิดประโยชนตอการสรางผลการดําเนินงานที่ดใี หกบั องคกรไดจากการมี
ทรัพยากรและความสามารถที่เปนหนึ่งเดียว มีความพิเศษเหนือกวาคูแ ขงขันจะสามารถนําพาองคกรสูความสําเร็จได
เชนเดียวกับ Ditkaew et al. (2021) ในประเด็นการสรางผลการดําเนินงานของธุรกิจจากความไดเปรียบในการแขงขันใน
การใหความสําคัญกับมุมมองฐานทรัพยากรของกิจการวาเปนแนวคิดดานทรัพยากรและขีดความสามารถทีม่ ีเพื่อลดตนทุน
และเพิ่มกําไรใหกับองคกรและสรางใหเปนเครื่องมือสําคัญในการแขงขันธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการใหบริการลูกคา
สรางสัมพันธลูกคาภายในและภายนอกองคการ ใชขอมูลเพื่อการวางแผนการทํางานเพื่อเปนพื้นฐานของการเจริญเติบโต
ของธุรกิจทําใหเกิดความรวดเร็วในการดําเนินงานและการตัดสินใจจนทําใหเกิดผลการดําเนินงานอยางยั่งยืนวาความมุงมั่น
ในการพัฒนากิจกรรมใหดี มีคุณภาพดวยการระดมทรัพยากรและความสามารถทัง้ ปวงของกิจการสําหรับการพัฒนา
สมรรถนะที่แตกตางจากคูแขงขัน จะนําไปสูความไดเปรียบในการแขงขันดานตนทุนหรือดานการสรางเอกลักษณ จะ
กอใหเกิดคุณคาทีเ่ หนือกวาคูแขงขันในสายตาของลูกคา ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่ง ทีท่ ําใหกจิ การประสบ
ความสําเร็จในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันบนพื้นฐานของทรัพยากรและความสามารถของตนเอง ดังนั้นความ
ไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจชุมชนสรางไดจากการมีมีทรัพยากรและองคความรูที่เปนภูมิปญ
 ญาทองถิ่น ในการผลิต
สินคาที่เปนเอกลักษณเฉพาะและตอบสนองตลาดไดตรงกับกับความตองการของลูกคา อีกทั้งการรอยเรียงกิจกรรมการ
ผลิตสินคาใหเกิดมูลคาที่สูงขึ้น

2.4 การจัดการวิสาหกิจชุมชนเชิงกลยุทธในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

เนื่องดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยทีม่ ีการแพรกระจายของ
เชื้อไปอยางรวดเร็วทําใหกรมควบคุมโรคไดเปดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC)
เพื่อตอบโตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้นสงผลทําใหเกิดกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย จากนั้นผลกระทบทาง
เศรษฐกิจไดขยายไปยังกลุมอุตสาหกรรมอาหารทะเล จนไปถึงธุรกิจทุกภาคสวนในประเทศไทย (กรมควบคุมโรค, 2564)
ดังนั้นการที่จะฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศไดตองเริม่ ที่การใหความสําคัญของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสรางคุณประโยชนทาง
เศรษฐกิจทัง้ ในระดับชุมชนและระดับประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งนี้การพัฒนารูปแบบจัดการเชิงกลยุทธสําหรับ
วิสาหกิจชุมชนของ สุนิสา ละวรรณวงษ และนรินทร สังขรักษา (2558) กลาววา การจัดการเชิงกลยุทธของวิสาหกิจชุมชน
เพื่อการแขงขันสูประชาคมอาเซียนนั้นผูประกอบการจะตองผนึกกําลังกับองคกรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของอยางเขมแข็ง
และจริงจัง โดยมีหนวยงานเจาภาพหลักคือสํานักงานประจําจังหวัดเพื่อกําหนดเปนนโยบาย/ยุทธศาสตรเพื่อนําไปปฏิบัติ

วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เม.ย.- มิ.ย. 65

237

การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ของวิิสาหกิิจชุุมชนภายใต้้สถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 / ปาจรีีย์์ ผลประเสริิฐ และคณะ

10

รูปภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด
การจัดการเชิงกลยุทธของวิสาหกิจชุมชนภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
หลักการ: วางกลยุทธของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน การสรางความเชื่อมั่นและฟนฟูรายได
ใหกับวิสาหกิจชุมชนทีเ่ ผชิญกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วัตถุประสงค: จัดการเชิงกลยุทธที่เหมาะสมและสอดรับกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

การจัดการวิสาหกิจชุมชน

วิเคราะห SWOT ของวิสาหกิจชุมชน
ภายใตสถานการณการจากระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การวางกลยุทธเพื่อจัดการภายใตวิกฤตระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ความไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน
- สรางความแตกตางดานตนทุน
- ความโดดเดนของสินคาชุมชนที่มีความเปน
เอกลักษณ
- การตอบสนองกับตลาดเฉพาะ
- สรางคุณคาและความพึงพอใจใหกับลูกคาไดสูงสุด
นอกจากนี้ นงคราญ ไชยเมือง และจิรัฏฐ กาญจนบุญเรือง (2561) ไดกลาววา การจัดการเชิงกลยุทธของวิสาหกิจ
เพื่อสังคมสูประเทศไทย 4.0 นั้นจะตองยึดหลักการที่สําคัญคือ หลักคน โลก กําไร และความยั่งยืน และตองประกอบดวย
การจัดการใน 2 มิติคือ (1) ปรัชญาการจัดการเพื่อการสรางใหองคกรวิสาหกิจเพื่อสังคมสูก ารพัฒนาตนเองอยางยัง่ ยืน
และ (2) มีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค กลยุทธ นโยบาย รวมถึงการติดตาม
และประเมินผลองคกรวิสาหกิจเพื่อสังคมอยางเปนระบบ รวมถึงการจัดการเชิงกลยุทธของวิสาหกิจชุมชนควรนําที่ปจจัย
แหงความสําเร็จมารวมพิจารณาดวย โดย ทักษญา สงาโยธิน (2560) กลาววา สิ่งทีเ่ ปนปจจัยที่ชว ยใหการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนเกิดความสําเร็จไดนั้นเกิดจากปจจัยดานภาวะผูนาํ ความสามัคคีในกลุม การมีสวนรวมและความผูกพัน
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี เงินทุน การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและหนวยงานภายนอกที่เปนเครือขาย ทักษะการผลิต
การมีตลาดรองรับ การทําบัญชีและการผลิตผลิตภัณฑตรงตามความตองการของผูบริโภค อยางไรก็ตามการจัดการภายใต
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ภาวะวิกฤติจะตองมีระบบการบริหารที่ตอเนื่องและมีแผนรองรับเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณวิกฤติที่เกิดขึ้น
โดย อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท (2552) กลาววาหลักการบริหารภาวะวิกฤติมี 3 ประการคือ (1) การปองกันการเกิดวิกฤติ
โดยทําแผนลวงหนาเพื่อลดความเสียหาย (2) การกําจัดวิกฤติทเี่ กิดขึ้นใหหมดไปเร็วที่สุดเพื่อลดความเสียหาย และ
(3) สรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นอีกครั้ง สอดคลองกับ ฉัตรปวีณ จรัสวราวัฒน (2556) ที่กลาววาการบริหารงานในองคกร
ภายใตเหตุการณวิกฤตตองอาศัยทฤษฎีตา ง ๆ มาเปนกรอบแนวทางการทํางาน โดยอาศัยผูนาํ ผูเชี่ยวชาญ หัวหนางาน
และผูใตบังคับบัญชาทีม่ ีทักษะตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับการจัดการเพือ่ สรางแผนงานที่ทาํ ใหทกุ คนเกิดความรูสึกมั่นคงและ
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น ดังนั้นการจัดการวิสาหกิจชุมชนเชิงกลยุทธภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ซึ่งถือวาอยูภายใตสถานการณวิกฤติและไมสามารถคาดการณสถานการณไดอยางแนนอนตองอยูพยายามแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจดวยวิธีการที่มีขั้นตอนและเปนระบบ รวมถึงการรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน โดยเริ่ม
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการจัดการวิสาหกิจชุมชนในสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดังตารางที่ 1) เพื่อวางกลยุทธในเชิงรุกใหกับวิสาหกิจชุมชนและการทําการปฏิบัติตอไป
ตาราง 1 การวิเคราะห SWOT ของวิสาหกิจชุมชนในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การวิเคราะห SWOT ของวิสาหกิจชุมชนในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จุดแข็ง
1. องคความรูทางภูมิปญญาในการผลิตสินคาชุมชนและมีบุคลากรที่มีความชํานาญในการผลิต
(Strength: S)
ผลิตภัณฑ
2. วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑสามารถหาไดในพื้นทีช่ ุมชน
3. วิสาหกิจชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
4. ลักษณะสินคามีความเปนเอกลักษณ
จุดออน
1. วิสาหกิจชุมชนขาดองคความรูทางการสงเสริมการตลาดโดยปรับวิธีการขายทีเ่ นนแบบออนไลน
(Weakness: W)
2. วิสาหกิจชุมชนขาดองคความรูดา นนวัตกรรมการผลิตเพื่อตอบสนองกลุมลูกคายุควิถชี ีวิต
ปกติใหม (New Normal)
3. วิสาหกิจชุมชนขาดอํานาจตอรองจากผูขายปจจัยการผลิตและผูผลิต
4. วิสาหกิจชุมชนไมมีผูเชี่ยวชาญและขาดประสบการณทําใหเกิดขอจํากัดของในการบริหารเงินทุน
ใหเหมาะสมกับการดําเนินงาน
โอกาส
1. หนวยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยดําเนินโครงการเพื่อใหความรูในการดําเนินงาน
(Opportunity: O)
2. ภาคเอกชนเตรียมพรอมสนับสนุนสินคาวิสาหกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้น
อุปสรรค (Threat: T) 1. ผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้งในและประเทศ
2. ขาดความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดหลัก
3. สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ตอเนื่องกันมาหลายป
4. วิถีชวี ิตปกติใหม (New Normal) และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง
5. ขาดเงินทุนสนับสนุนจากรัฐ เนื่องจากรัฐบาลตองดําเนินการเยียวยาประชาชนหลายโครงการ
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จากผลลัพธการวิเคราะห SWOT ดังตาราง 1 นําไปสูการวางกลยุทธการจัดการวิสาหกิจชุมชนสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ดังนี้
1. กลยุทธ SO (Strength - Opportunity) ดําเนินการสรางแหลงการเรียนรูโดยการสนับสนุนและสงเสริมให
หนวยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยเขาไปรวมมือกับชุมชนพัฒนาภูมิปญญาการผลิตสินคาชุมชน และภาคเอกชนสนับสนุน
สินคาชุมชนที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะ
2. กลยุทธ ST (Strength - Threat) ดําเนินการดวยการผลิตสินคาที่มีความเปนเอกลักษณจากการนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาผสมผสานภูมิปญญาของคนในชุมชน และนําวัตถุดิบที่หาไดจากพื้นที่นั้นมาใชเปนวัตถุดิบหลักเพื่อคงไวซึ่ง
ตนทุนการผลิตที่ไมสูงจนเกินไป นอกจากนี้ใหลดรายจายที่ไมจําเปนหรือบางกิจกรรมที่ไมสามารถสรางรายไดเพื่อการสราง
ความสามารถในการจายคาจางงานจากผลกระทบที่เกิดจากอุตสาหกรรมรายใหญ การจางงานและพัฒนาเศรษฐกิจของ
วิสาหกิจชุมชนและประเทศชาติ
3. กลยุทธ WO (Weakness - Opportunity) สงเสริมและสนับสนุนโครงการของภาครัฐและมหาวิทยาลัยในการ
เขาไปใหความรูความเขาใจในการสงเสริมการขายและรูปแบบการขายแบบออนไลน รวมถึงสรางความเขาใจกับพฤติกรรม
ผูบริโภคในยุควิถชี ีวติ ปกติใหม (New Normal) เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดตรงที่สุด อีกทั้งภาคเอกชนควร
รวมมือกับภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่องเพื่อใหการผลิตสินคาชุมชนชวยฟนฟูรายไดกลับคืนมา และให
องคความรูเกีย่ วกับการบริหารการเงินเพื่อพัฒนาแหลงเงินทุน การสรางความสามารถในการบริหารวงจรการเงินและ
ความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนของวิสาหกิจชุมชน
4. กลยุทธ WT (Weakness - Threat) ดําเนินการโดยสนับสนุนและสงเสริมการฝกอบรม พัฒนาความรูทางการ
สงเสริมการตลาดโดยปรับวิธีการขายที่เนนแบบออนไลน และความรูดานนวัตกรรมการผลิตเพื่อตอบสนองกลุมลูกคายุควิถี
ชีวิตปกติใหม (New Normal)และสรางความเขาใจกับเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อการปรับตัวและสรางความพรอมในการรับกับ
สถานการณของสภาพแวดลอมที่ไมสามารถคาดการณได
กลยุทธการจัดการวิสาหกิจชุมชนสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรั สโคโรนา 2019 ชวยสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับแนวคิดเชิงทฤษฎี ดังนี้
1. การสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานตนทุน (Cost Leadership) เนื่องจากองคความรูทางภูมิปญญาใน
การผลิตสินคาชุมชนและมีบุคลากรที่มีความชํานาญในการผลิตผลิตภัณฑ การผลิตสินคาดวยการใชวตั ถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑสามารถหาไดในพื้นทีช่ ุมชน รวมถึงสมาชิกมีสวนรวมในการดําเนินงานทําใหชมุ ชนสามารถผลิตสินคาดวยตนทุน
ที่ต่ํากวาภาคอุตสาหกรรม
2. การสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานการสรางเอกลักษณ (Differentiation) จากการวางกลยุทธดวย
ผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของชุมชนนั้น ๆ ยากที่ลอกเลียนแบบและยากตอการมีสินคามาทดแทนเนื่องจากเปนไปตามภูมิ
ปญญาของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งเปนไปตามหลักของทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากร (Resource Based View: RBV) ของ Barney
(1991)
3. การมุงเนนการตอบสนองตลาดเฉพาะสวน (Focus Strategy) ซึ่งสรางความไดเปรียบในการแขงขันในการ
เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายจากการเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคยุควิถชี ีวิตปกติใหม (New Normal) นอกจากนี้การสรางตลาด
ออนไลนจะชวยเขาถึงกลุม ลูกคาเปาหมายไดมากขึ้น
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4. ดานหวงโซคุณคาที่มกี ารเชื่อมโยงการทํางานรวมกันอยางบูรณาการและตอเนื่องทําใหเกิดความไดเปรียบ
ทางการแขงขันจากการสรางคุณคาในทุกกิจกรรม โดยเริม่ จากกิจกรรมตนน้ําในการนําเทคโนโลยีผสมผสานกับภูมปิ ญญา
ทองถิ่นในการสรางมูลคาและการใชทรัพยากรในการผลิตสินคาทีม่ ีอยูในชุมชนใหเกิดคุณคาในทุกขั้นตอนของการผลิตและ
การตลาด ถัดมาคือกิจกรรมกลางน้ําในการเขาใจผูบริโภคยุควิถชี วี ิตปกติใหม (New Normal) เพื่อการพัฒนาปรับปรุงสราง
แบรนดและบรรจุภัณฑที่ทันสมัยอันจะสงผลตอมูลคาเพิ่มของสินคาชุมชนตรงกับความตองการของตลาดและตอบสนอง
ความพึงพอใจใหกับลูกคาไดสูงสุด และกิจกรรมปลายน้ํา เชน การสงเสริมการตลาดแบบออนไลน การปรับตัวของชุมชนใน
การนําเทคโนโลยีมาสงเสริมการขายและติดตอกับลูกคา เปนตน ซึ่งจะชวยสรางคุณคาในสายตาของลูกคาไดอยางดี

3. บทสรุป

ประเทศไทยตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสีย่ งมากขึ้นภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ประกอบกับปจจัยในการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การเคลื่อนยายคน เงินทุน องคความรู
เทคโนโลยี ขาวสาร สินคาและบริการอยางเสรี ทําใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น นอกจากนั้นการพัฒนาการสื่อสาร
ดวยเทคโนโลยีสมัยใหมทําใหสังคมโลกมีความ เชื่อมโยงกันอยางใกลชิดมากขึ้น ทําใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยง อาทิ
การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ ปญหาแรงงานตางดาว โรคระบาด ดังจะเห็นไดวา ภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา
2019 หรือ COVID-19 ที่สงผลกระทบรายแรงไปทั่วโลก กลาวไดวา เปน “วิกฤตที่ไมเหมือนวิกฤตใดในอดีต (This time is
really different)” โดยมีรูปแบบของการเกิดทีต่ างจากวิกฤตอื่นในอดีต เริ่มตนจากการระบาดอยางรวดเร็วของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019กลายเปนมหาวิกฤตทางสาธารณสุขโลก ภาครัฐในหลายประเทศตองใชมาตรการล็อกดาวนครัง้ ใหญ
(Great Lockdown) เพื่อจํากัดการระบาด สงผลกระทบตอการใชชีวิตของผูคนและทําใหกจิ กรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตาง ๆ ทั่วโลกหยุดชะงักพรอมกัน กิจกรรมการผลิตที่หยุดชะงักพรอมกับรายไดและกําลังซื้อที่ลดลงรุนแรงทําใหลุกลามเปน
วิกฤตทางเศรษฐกิจทั่วโลก ซึง่ ในครั้งนี้มีลักษณะพิเศษคือเปนวิกฤตคูทั้งดานอุปทานและอุปสงคพรอมกัน ซึ่งการดําเนินการ
ดานกลยุทธที่สาํ คัญเพื่อการบริหารจัดการภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เพื่อที่จะพัฒนา
เศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนไดนนั้ ตองเริ่มจากการที่ทราบผลกระทบของชุมชนที่ไดรับจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019จากนั้นหัวหนาชุมชน ผูประกอบการรวมกันวิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (การวิเคราะห SWOT)
เพื่อนําไปสูการกําหนดทิศทางและวางแผนกลยุทธในการดําเนินงานที่เหมาะสม โดยเนนทีก่ ารใหความสําคัญกับการวางกล
ยุทธดานบุคลากร ผูนําชุมชน ผูป ระกอบการ ดานทรัพยากร ดานการผลิตที่ตองมีนวัตกรรมหรือความคิดสรางสรรค
(Innovation) จากภูมิปญญาทองถิ่น ทางดานการวางแผนการตลาดเพื่อตอบสนองไดตรงกับความตองการของลูกคา
รวมถึงการตอบรับทางดานการตลาด ดานการดําเนินการผลิตผลิตภัณฑของชุมชน ดานงบประมาณทั้งที่เปนทุนเดิมของ
ชุมชนและสวนที่รฐั บาลสนับสนุน รวมถึงการไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่เปนเครือขายเพือ่ ฟนฟูเศรษฐกิจตาม
แผนการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม และดานเทคโนโลยีที่จะมาชวยใหเกิดการพัฒนาการผลิตและการจัดจําหนาย ดังนั้นการ
วางกลยุทธเพื่อการจัดการใหมีประสิทธิภาพจะสงผลตอตนทุนในการใชทรัพยากรที่ต่ํา เกิดการผลิตผลิตภัณฑที่เปน
เอกลักษณเฉพาะ และสามารถเจาะตลาดกับลูกคาเฉพาะกลุม ตรงกับความตองการของลูกคา รวมถึงการใหความสําคัญ
กับหวงโซแหงคุณคาสําหรับการดําเนินงานทัง้ กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน รวมถึงมีการเชือ่ มโยงการทํางานรวมกัน
อยางบูรณาการและตอเนื่องเพื่อการเติบโตอยางยัง่ ยืน
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4. ขอเสนอแนะในเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติ
4.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

4.1.1. หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ ปนเครือขายควรมีการเชื่อมโยงและสนับสนุนการทํางานอยางเปน
รูปธรรมและตอเนื่อง โดยใชหลักการจัดการแบบมีสวนรวมกับชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวของในการบูรณาการเพื่อการบริหาร
จัดการจะสงผลดีตอการรับมือกับการสรางรายไดอยางมั่นคงหากเกิดสถานการณวกิ ฤติรา ยแรงในประเทศไทย
4.1.2. หนวยงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนเชื่อมโยงระหวางหนวยงานตาง ๆ และวิสาหกิจชุมชนในการจัดการ
ฟนฟูรายไดจากผลกระทบสถานการณ COVID-19 เพื่อสามารถปรับตัวเขากับสถานการณวิกฤติหากเกิดโรคระบาดรายแรง
ในอนาคตโดยเปดโอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยนสภาพแวดลอมตามบริบทของวิสาหกิจชุมชนอันจะนําไปสูการวิเคราะห
SWOT และวางกลยุทธทเี่ หมาะสมกับบริบทวิสาหกิจชุมชนนั้น ๆ
4.1.3. สงเสริมและสนับสนุนใหกลุมวิสาหกิจชุมชนมีความรูดา นนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นและ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อสอดรับกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงและรวดเร็ว
4.1.4. หนวยงานทีเ่ กี่ยวของนําไปสรางความสําเร็จตามแผนการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมตอบโจทย
เปาหมายสําคัญ 3 ประการ ไดแก 1) การสรางความเขมแข็งแกเศรษฐกิจฐานราก โดยเนนการจางงานในวิสาหกิจชุมชน
เกษตรทฤษฎี ใหม ทองเทีย่ วชุมชน กองทุนหมูบาน และโลจิสติกส 2) เนนการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค ดวยการ
ลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจใหม ที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต เนนเกษตรสมัยใหม เศรษฐกิจ
ชีวภาพ ทองเที่ยวคุณภาพ และ 3) เนนกระตุนอุปสงคและการทองเที่ยวในประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการ และ
เศรษฐกิจ ภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนถือเปนเศรษฐกิจฐานรากที่สาํ คัญและอยูใ นเปาหมายแรกของการฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคม เมื่อวิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็งแลวก็สงผลที่ดีใหกับเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศดวย

4.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

4.2.1 จากการสังเคราะหจะเห็นไดวาผูนาํ กลุมวิสาหกิจชุมชนมีความสําคัญอยางมาก ดังนั้นวิสาหกิจชุมชน
จะตองยึดหลักการบริหารเชิงวิทยาศาสตรผสมกับมนุษยสัมพันธเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมและความสามัคคีในกลุม
โดยเฉพาะการที่เผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผูนําจะตองเสริมสรางกําลังใจ ทุม เทเพื่อใหการฟนฟู
รายไดกลับมาเร็วที่สุด
4.2.2 ควรมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อเตรียมแผนการวางกลยุทธที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลยุทธ
ทางดานการผลิตผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณเฉพาะกลุมซึง่ จะชวยสรางความแตกตางในสินคาได
4.2.3. สรางการมีสวนรวมและการบูรณาการระหวางกลุมและภายนอกกลุมเพื่อสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางกันและสรางโอกาสในการขยายตลาด
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