
 

 

 
บทท่ี 2 

 
ทฤษฎแีละการทบทวนวรรณกรรม 

 
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ าเภอแม่ริม 

อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนในปี พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 118 
แห่ง และมีจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด 1,737 รำย ดังแสดงในภำพที่ 2.1 และ 2.2 ประกอบด้วยกำร
ประกอบกิจกำร 2 ประเภท ประกอบด้วยกำรผลิตสินค้ำ จ ำนวน 169 และกำรให้บริกำร จ ำนวน  29 
รำย แสดงตำมภำพที่ 2.3 
 

 
ภาพที่ 2.1 จ ำนวนวิสำหกิจชุมชนที่จดทะเบียนในอ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มำ : กรมส่งเสริมกำรเกษตร, 2561 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 จ ำนวนสมำชิกวิสำหกิจชุมชนจ ำแนกตำมต ำบลในอ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มำ : กรมส่งเสริมกำรเกษตร, 2561 
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ภาพที่ 2.3 จ ำนวนวิสำหกิจชุมชนที่จดทะเบียนในอ ำเภอแม่ริมจ ำแนกตำมประเภทกิจกำร 
ที่มำ : กรมส่งเสริมกำรเกษตร, 2561 

 

 

วิสาหกิจชุมชน 
วิสำหกิจชุมชน (Small and Micro community Enterprise--SMCE) หมำยถึง “กำร

ประกอบกำรขนำดเล็กและขนำดจิ๋ว เพ่ือจัดกำรทุนของชุมชนอย่ำงสร้ำงสรรค์ เพ่ือกำรพ่ึงพำตนเอง
และควำมเพียงพอของครอบครัวและชุมชน ทุน ในที่นี้ไม่ได้หมำยถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยำกร 
ผลผลิต ควำมรู้ ภูมิปัญญำ ทุนทำงวัฒนธรรม และทุนทำงสังคม (กฎเกณฑ์ทำงสังคมที่ร้อยรัดผู้คนให้
อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เป็นพ่ีน้องไว้ใจกัน) ให้เกิดประสิทธิภำพและยั่งยืน ยังประโยชน์ให้ชุมชนผู้เป็น
เจ้ำของวิสำหกิจนั้นเป็นหลัก” 

วิสำหกิจชุมชน หมำยถึง กำรประกอบกำร ซึ่งรวมถึงกระบวนกำรคิด กำรจัดกำรผลผลิต 
และทรัพยำกรทุกขั้นตอนโดยมีภูมิปัญญำขององค์กรชุมชนหรือเครือข่ำยขององค์กรชุมชน เพื่อพัฒนำ
เศรษฐกิจสังคมและกำรเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งมิได้มีเป้ำหมำยเพียงเพ่ือกำรสร้ำงก ำไรทำงกำรเงินเพียง
อย่ำงเดียว แต่รวมถึงก ำไรทำงสังคม ได้แก่  ควำมเข้มแข็งของชุมชนและควำมสงบสุขของสังคมด้วย 

วิสำหกิจชุมชน คือ กำรประกอบกำรโดยชุมชนที่มีสมำชิกในชุมชนเป็นเจ้ำของปัจจัยกำรผลิต
ทั้งด้ำนกำรผลิต กำรค้ำ และกำรเงิน และต้องกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตนี้ให้เกิดดอกผลทั้งทำงเศรษฐกิจ
และสังคม ด้ำนเศรษฐกิจ คือ กำรสร้ำงรำยได้และอำชีพ ด้ำนสังคม คือ กำรยึดโยงร้อยรัดควำมเป็น
ครอบครัวและชุมชนให้ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมรับผิดชอบ แบ่งทุกข์แบ่งสุขซึ่งกันและกัน โดยผ่ำนกำร
ประกอบกระบวนกำรของชุมชน 

ส ำหรับควำมหมำยของวิสำหกิจชุมชนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
นั้น วิสำหกิจชุมชน หมำยควำมว่ำ “กิจกำรของชุมชนเกี่ยวกับกำรผลิตสินค้ำกำรให้บริกำร หรือกำร
อ่ืน ๆ ที่ด ำเนินกำรโดยคณะบุคคลที่มีควำมผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจกำร
ดังกล่ำว ไม่ว่ำจะเป็นรูปนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้ำงรำยได้และเพ่ือกำรพึ่งพำ
ตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่ำงชุมชน ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจ
ชุมชนประกำศก ำหนด”  จำกควำมหมำยของวิสำหกิจชุมชนข้ำงต้นนั้น วิสำหกิจชุมชนจึงมีลักษณะที่
ส ำคัญอยู่ 7 อย่ำงด้วยกัน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบของวิสำหกิจชุมชน คือ 
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1) ชุมชนเป็นเจ้ำของกิจกำรเอง แต่อย่ำงไรก็ดี คนนอกอำจมีส่วนร่วมโดยอำจมีกำรถือหุ้นได้
เพ่ือกำรมีส่วนร่วม ร่วมมือ และให้ควำมช่วยเหลือ แต่ไม่ใช่หุ้นใหญ่ท ำให้มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจ 

2) ผลผลิตมำจำกกระบวนกำรในชุมชน ซึ่งอำจจะน ำวัตถุดิบบำงส่วนมำจำกภำยนอกได้ แต่
เน้นกำรใช้ทรัพยำกรในท้องถิ่นให้มำกท่ีสุด 

3) ริเริ่มสร้ำงสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพของชุมชนซึ่งมีควำมรู้ภูมิ
ปัญญำ หำกมีกระบวนกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมเกิดมีควำมเชื่อมั่นในตัวเองก็จะริเริ่มสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
ได้โดยไม่เอำแต่เลียนแบบหรือแสวงหำสูตรส ำเร็จ 

4) มีฐำนภูมิปัญญำท้องถิ่นผสมผสำนกับภูมิปัญญำสำกล ฐำนภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นฐำนทุนที่
ส ำคัญ เป็นกำรสืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยปรับประยุกต์ให้ทันสมัย ผสมผสำนกับควำมรู้ภูมิปัญญำ
สำกลหรือจำกที่อ่ืน 

5) มีกำรด ำเนินกำรแบบบูรณำกำรเชื่อมโยงกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ ไม่ใช่ท ำแบบ
โครงกำรเดี่ยว คล้ำยกับปลูกพืชเดี่ยว แต่เป็นกำรท ำแบบวนเกษตร คือ มีหลำย ๆ กิจกรรมประสำน
ผนึกพลัง (synergy) และเก้ือกูลกัน (cluster) 

6) มีกระบวนกำรเรียนรู้เป็นหัวใจหลัก กำรเรียนรู้คือหัวใจของกระบวนกำรพัฒนำ วิสำหกิจ
ชุมชน หำกไม่มีกำรเรียนรู้ก็จะมีแต่กำรเลียนแบบ กำรหำสูตรส ำเร็จโดยไม่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ ๆ 
หำกไม่มีกำรเรียนรู้ก็จะไม่มีวิสำหกิจชุมชนบนฐำนควำมรู้ แต่บนฐำนควำมรู้สึก ควำมอยำก ควำม
ต้องกำรตำมที่สื่อในสังคมกระตุ้นให้เกิด ท ำให้ควำมอยำกกลำยเป็นควำมจ ำเป็นส ำหรับชีวิตไปหมด 

7) มีกำรพ่ึงตนเองเป็นเป้ำหมำย กำรพ่ึงตนเองคือเป้ำหมำยอันดับแรกและส ำคัญที่สุดของ
วิสำหกิจชุมชน ถ้ำหำกพลำดเป้ำหมำยนี้คือพลำดเป้ำ วิสำหกิจชุมชนจะกลำยเป็นธุรกิจที่มีเป้ำหมำยที่
ก ำไรก่อนที่จะคิดท ำให้รอด ไม่พัฒนำเป็นขั้นเป็นตอนให้เกิดควำมมั่นคงก่อนที่จะก้ำวไปพัฒนำธุรกิจ 

 

กำรแบ่งตำมลักษณะกำรประกอบกำรเป็นหลัก สำมำรถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
1) วิสำหกิจชุมชนพ้ืนฐำน เป็นกำรผลิตเพ่ือกำรใช้ในท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งมีอยู่ 5 อย่ำง คือ 

ข้ำว อำหำร สมุนไพร ของใช้ ปุ๋ย ซึ่งอยู่ในขีดควำมสำมำรถของชำวบ้ำนทั่วไปจะท ำได้ เป็นของต้อง
กินต้องใช้ประจ ำวัน มีมูลค่ำมำกกว่ำครึ่งของค่ำใช้จ่ำยทั้งปีของ แต่ละครัวเรือน แต่ชำวบ้ำนทั่วไป ไม่
ว่ำอยู่ใกล้เมืองหรือไกลเมืองต่ำงก็ซ้ือกินซื้อใช้ 

2) วิสำหกิจชุมชนก้ำวหน้ำ เป็นวิสำหกิจชุมชนที่สำมำรถน ำออกสู่ตลำดใหญ่ได้เพรำะมี
ลักษณะเฉพำะตัว มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น บำงอย่ำงอำจมีสูตรเด็ดเคล็ดลับหรือคุณภำพดีในระดับ
มำตรฐำน สำมำรถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้ำทั่วไปได้ หนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ก็คือหนึ่งใน
วิสำหกิจชุมชนก้ำวหน้ำ 
 
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ (นำงจิระนุช ชำญณรงค์กุล ผู้อำนวยกำรกองส่งเสริมวิสำหกิจ
ชุมชน กรมส่งเสริมกำรเกษตร) 

วิสำหกิจชุมชน (community enterprise) หมำยถึง กิจกำรของชุมชนเกี่ยวกับกำรผลิต
สินค้ำ กำรให้บริกำร หรือกำรอ่ืน ๆ ที่ด ำเนินกำรโดยคณะบุคคลที่มีควำมผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและ
รวมตัวกันประกอบกิจกำรดังกล่ำวไม่ว่ำจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้ำง
รำยได้และเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่ำงชุมชน ควำมหมำยของวิสำหกิจ
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ชุมชนโดยสรุป คือ กำรประกอบกำรเพ่ือกำรจัดกำร "ทุนของชุมชน" อย่ำงสร้ำงสรรค์ เพ่ือกำร
พ่ึงตนเอง  

"ทุนของชุมชน" ไม่ได้หมำยถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยำกร ผลผลิต ควำมรู้ ภูมิปัญญำ 
ทุนทำงวัฒนธรรม ทุนทำงสังคม  พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เป็นกฎหมำยที่มี
เจตนำรมณ์ที่จะให้กำรส่งเสริมกิจกำรของชุมชนทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตสินค้ำ กำรให้บริกำร 
หรือกำรอ่ืน ๆ ให้มีควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเองได้ มีระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งพร้อม
ส ำหรับกำรแข่งขันทำงกำรค้ำในทุกระดับ รวมไปถึงกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบ
กิจกำรขนำดย่อมและขนำดกลำงต่อไป  

กำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนต้นแบบเพ่ือท ำให้วิสำหกิจชุมชนได้เรียนรู้ตนเองในด้ำนต่ำง ๆ 
ได้แก่ กำรก ำหนดทิศทำงของวิสำหกิจชุมชน กำรวำงแผนด ำเนินงำน กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรตลำด 
กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรสมำชิก เป็นต้น เพ่ือเป็นต้นแบบและแนวทำงให้วิสำหกิจ
ชุมชน เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ได้เรียนรู้และพัฒนำกิจกำร วิสำหกิจชุมชนอย่ำงเหมำะสมต่อไป  

คุณสมบัติของวิสำหกิจชุมชนที่มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นต้นแบบ  
1. เป็นวิสำหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ.  2548 

และผ่ำนกำรประเมินศักยภำพครั้งล่ำสุดอยู่ในระดับดี  
2. ต้องมีข้อมูลกำรประกอบกำรย้อนหลังให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 

3 ปี นับตั้งแต่ประกำศรับสมัคร  
3. กำรประกอบกิจกำรต้องด ำเนินงำนโดยกลุ่มคนในชุมชน และสอดคล้องกับศักยภำพ 

บริบทของชุมชนหรือแผนชุมชน  
4. ต้องมีกิจกรรมที่หลำกหลำย มีควำมเชื่อมโยงและเก้ือกูลซึ่งกันและกัน  
 
แนวทำงในกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นต้นแบบ  
เป็นแนวทำงที่ใช้ในกำรพิจำรณำแนวคิดและกำรด ำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชน เพ่ือบ่งชี้

ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำตนเองของวิสำหกิจชุมชน เพ่ือควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืนเพ่ือให้ได้วิสำหกิจ
ชุมชนตำมคุณลักษณะของวิสำหกิจชุมชนดีเด่นที่พึงประสงค์  

หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกประกอบด้วย 5 หมวด ประกอบด้วย  
1.  ควำมคิดริเริ่ม หมำยถึง กำรมีวิธีคิด แนวคิดในกำรสร้ำงโอกำส สร้ำงกิจกรรมเพ่ือพัฒนำ 

แก้ปัญหำของกลุ่มได้อย่ำงตรงประเด็น ปัญหำรุนแรงที่ทำให้คนต้องมำรวมตัวกันเป็นวิสำหกิจชุมชน 
เพ่ือรวมพลังในกำรขจัดปัญหำของตนเอง เช่น ควำมยำกจน หนี้สิน ควำมเหลื่อมล้ำ ควำมเป็นธรรม 
ภัยธรรมชำติ เป็นต้น มีควำมคิดริเริ่มในกำรสร้ำงกลยุทธ์เพ่ือพัฒนำไปสู่สิ่งที่มุ่งหวังตอบสนองควำม
ต้องกำรของสมำชิกและสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ เพ่ิมมูลค่ำ คุณค่ำ โดยมีควำมเหมำะสมกับศักยภำพและ
เงื่อนไขในพ้ืนที่ ได้แก่ ทุนทำงสังคม ตลำด สภำพเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมืองของชุมชนหรือท้องถิ่น
นั้น เป็นกำรวัดกระบวนกำรคิดของวิสำหกิจชุมชนซึ่งต้องแสดงให้เห็นว่ำสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำที่
แท้จริงได้ สำมำรถอธิบำยที่มำของกำรตัดสินใจทำกกิจกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำงสมเหตุสมผล โดย
พิจำรณำจำกควำมคิดริเริ่มในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้  

1.1  มีระบบกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกระบวนกำรเรียนรู้ในกำรรู้จักตนเอง เพ่ือ
ทรำบศักยภำพและขีดจำกัดของชุมชน และเรียนรู้เพิ่มเติมจำกภำยนอกอย่ำงเป็นระบบ  
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1.2  มีแนวคิดในกำรจัดกำรทุน เพื่อให้สำมำรถมีทุนในกำรประกอบกำรได้ภำยใต้เงื่อนไข
ของกำรพึ่งตนเองเป็นเบื้องต้น  

1.3  มีแนวคิดในกำรจัดระบบวิสำหกิจชุมชนที่มีกิจกรรมหลำกหลำย เกื้อกูลกันตำมฐำน
ทรัพยำกร ภูมิปัญญำหรือเงื่อนไขของท้องถิ่น  

1.4  มีแนวคิดในกำรจัดระบบสวัสดิกำรที่ดีสำหรับสมำชิกและชุมชน  
1.5  มีกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ หรือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกฐำนทรัพยำกรภูมิปัญญำท้องถิ่น มี

ควำมโดดเด่นและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน  
2. ควำมสำมำรถในกำรบริหำรและกำรจัดกำรสถำบัน หมำยถึง ควำมสำมำรถของกรรมกำร

และสมำชิกในกำรบริหำรจัดกำร โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงไม่ว่ำจะเป็น
วิสำหกิจชุมชนระดับพ้ืนฐำนหรือระดับก้ำวหน้ำ เพ่ือให้วิสำหกิจชุมชนมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
ยั่งยืน วิสำหกิจชุมชนต้องมีกำรบริหำรจัดกำรครบ 9 ด้ำน กำรคัดเลือกพิจำรณำจำกรำยละเอียดกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละด้ำน วิสำหกิจชุมชนดีเด่นต้องมีกำรด ำเนินกำรครบทุกด้ำน ดังนี้  

2.1 ด้ำนแผนกำรด ำเนินงำน  
1) มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยและทิศทำง (วิสัยทัศน์) ที่มุ่งไปสู่กำรพ่ึงตนเองอย่ำงยั่งยืน 

ให้มีควำมพอเหมำะพอดีกับเงื่อนไขของแต่ละวิสำหกิจชุมชน  
2) มีแผนกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมหรือมีกำรประสำนแผนกับหน่วยงำนภำคีที่จะ

ท ำให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์  
3) ลักษณะแผนกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมที่มีเหตุผลสอดคล้องเหมำะสมกับ

เงื่อนไขของชุมชน  
4) มีแผนควบคุมหรือแผนบริหำรควำมเสี่ยงหรือมีกำรเตรียมตัวให้พร้อมรับ

ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ  
5) มีกำรทบทวนและปรับปรุงแผนให้เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง  

2.2 ด้ำนทรัพยำกรและกำรเงิน  
1) มีกำรน ำทรัพยำกรที่มีมำใช้ให้แผนงำนบรรลุตำมท่ีก ำหนด  
2) ที่มำของเงินทุนและทรัพยำกรมีควำมชัดเจน เช่น ทรัพยำกรที่มีอยู่เดิม สะสมทุน

จำกสมำชิก ระดมทุนจำกสมำชิก กู้ หรือหำจำกภำยนอกเพ่ิมเติม  
3) กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.3 ด้ำนระบบบัญชี  
1) มีกำรบันทึกบัญชี  
2) ด ำเนินกำรปิดบัญชีได้ถูกต้องตำมเวลำ  
3) มีกำรสื่อสำร เปิดเผยข้อมูลกำรเงินบัญชีอย่ำงสม่ ำเสมอพิจำรณำจำกสินทรัพย์ 

เงินทุนหมุนเวียน หนี้สิน รำยได้ ก ำไร ขำดทุน เงินปันผล  
4) มีกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลบัญชี  

2.4 ด้ำนโครงสร้ำงและบทบำทหน้ำที่  
1) มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงที่เหมำะสมกับกำรประกอบกำรตำมควำมจ ำเป็นของ    

แต่ละวิสำหกิจชุมชน  
2) มีกำรบริหำรจัดกำรคนให้เหมำะสมกับบทบำทหน้ำที่  

- มีกำรจัดเตรียมคนให้ปฏิบัติตำมแผนที่ก ำหนด  
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- คนที่ถูกก ำหนดให้ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่มีควำมเหมำะสมกับงำนที่ได้รับ
มอบหมำย  

- มีกำรชี้แจงหรือแจ้งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยบทบำทหน้ำที่รับทรำบ  
- ปริมำณงำนที่มอบหมำยแต่ละคนมีควำมเหมำะสม  

2.5 ด้ำนกำรก ำหนดกฎระเบียบหรือข้อตกลง ข้อบังคับกำรอยู่ร่วมกัน  
1) มีกฎระเบียบหรือข้อตกลง ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นต่อกำรบริหำร ตำม

ควำมพอเหมำะพอดี ไม่น้อยหรือมำกเกินไป  
2) กฎ ระเบียบ หรือข้อตกลง ข้อบังคับ ถูกก ำหนดโดยสมำชิก  
3) กฎ ระเบียบ หรือข้อตกลง ข้อบังคับ มีควำมชัดเจนและมีบันทึกไว้เป็นหลักฐำน  
4) มีระบบกำรควบคุมให้ปฏิบัติตำมระเบียบ หรือข้อตกลง ข้อบังคับ ที่ก ำหนดไว้  
5) มีกฎระเบียบ หรือข้อตกลง ข้อบังคับ ในกำรจัดสวัสดิกำรแก่สมำชิกและชุมชน  

2.6 ด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ  
1) ผลิตสินค้ำ/บริกำรตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ (ลูกค้ำหมำยถึงผู้ที่ใช้สินค้ำ/

บริกำร อำจเป็นภำยในครัวเรือน ชุมชนหรือลูกค้ำภำยนอก)  
2) สินค้ำ/บริกำรมีคุณภำพ โดยมีกำรตรวจสอบควบคุมอย่ำงสม่ ำเสมอ  
3) มีฐำนคิดในกำรก ำหนดรำคำอย่ำงมีเหตุผล  
4) มีกำรก ำหนดปริมำณกำรผลิตสินค้ำ/บริกำรที่เหมำะสมมีควำมสมดุลทั้งทำง

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
5) มีเป้ำหมำยตลำดชัดเจน และสำมำรถบริหำรกำรกระจำยสินค้ำและบริกำรสู่

ตลำดที่ก ำหนดไว้ได้  
6) มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยด้ำนต่ำง ๆ  
7) มีกำรจัดสรรก ำไร สวัสดิกำรและผลตอบแทนแก่สมำชิกกรรมกำรชุมชนและ

สังคม  
2.7 ด้ำนกำรจัดกำรข้อมูล  

1) มีกำรรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ สะดวกในกำรใช้งำน  
2) ข้อมูลมีคุณภำพ ถูกต้อง น่ำเชื่อถือ เหมำะสม เพียงพอ ทันสมัย เป็นปัจจุบัน  
3) มีกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลที่จัดเก็บอย่ำงต่อเนื่อง  

2.8 ด้ำนกำรสื่อสำร  
1) มีกำรสื่อสำรภำยในกลุ่มสมำชิกและเครือข่ำย มีระบบ/วิธีกำรสื่อสำร เช่น 

ประชุม อบรม มีกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่อง  
2) มีกำรสื่อสำรกับบุคคลภำยนอก มีระบบ/วิธีกำรสื่อสำร เช่น กำรประชำสัมพันธ์  

มีกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่อง 
2.9 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกำรประเมินกำรเป็นที่ยอมรับ

ของวิสำหกิจชุมชนต่อชุมชนนั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนเน้นกำรช่วยขับเคลื่อนช่วยผลักดัน 
หรือท ำให้เป็นที่สนใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  

1) อปท. มีแผนงำน งบประมำณท่ีส่งเสริมและสนับสนุนวิสำหกิจชุมชน  
2) อปท. มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่วิสำหกิจชุมชน เช่น กำรให้ใช้ที่ดิน โรงเรือน 

เครื่องมือ อุปกรณ์ต่ำง ๆ  



14 
 

 

3) อปท. ให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้แก่วิสำหกิจชุมชน เช่น จัดฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน  

4) อปท. มีกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนให้วิสำหกิจชุมชน สร้ำงชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก 
ประกำศยกย่องเชิดชู ให้คุณค่ำแก่วิสำหกิจชุมชน เช่น เป็นสโลแกนประจ ำท้องถิ่น  

3. บทบำทและกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกต่อสถำบัน หมำยถึง กำรที่สมำชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินกำร เริ่มตั้งแต่กำรเรียนรู้ กำรตัดสินใจ มำรวมตัวกันเพ่ือแก้ปัญหำของ
ตนเอง กำรตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรทุกขั้นตอน จนถึงกำรก ำหนดในกำรจัดสรรรำยได้หรือผล
ก ำไร เพ่ือเป็นสวัสดิกำรแก่ สมำชิกและชุมชน กำรส่งเสริมกำรพัฒนำตนเองของสมำชิก กำรพิจำรณำ
วิสำหกิจชุมชนดีเด่นพิจำรณำจำก  

3.1 กำรมีส่วนร่วมในข้ันตอนต่ำง ๆ ของกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชน  
1) ร่วมกันคิดและก ำหนดวิสัยทัศน์  
2) กำรร่วมวิเครำะห์ วำงแผน กำรรวมกลุ่มกันท ำกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหำของตนเอง  
3) กำรร่วมตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกรรม ทั้งด้ำนธุรกิจกำรประกอบกำรและด้ำน

สังคม  
4) ร่วมติดตำม ตรวจสอบ ผลกำรด ำเนินงำน  
5) ร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรกระท ำ รับประโยชน์ร่วมกัน เช่น กำรแบ่งผลก ำไร กำร

จัดสวัสดิกำร  
3.2 กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสมำชิก  

1) ร่วมกันคิด เสนอควำมเห็นในกำรหำควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำตนเองของสมำชิก  
2) ร่วมกันวำงแผน ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำตนเองของสมำชิก  
3) ร่วมกันสนับสนุนให้สมำชิกได้รับกำรพัฒนำตนเองตำมแนวทำงที่ก ำหนด  

4. ควำมมั่นคงและฐำนะทำงเศรษฐกิจของสถำบัน หมำยถึง ควำมเจริญเติบโต ควำมมั่นคง
ทำงเศรษฐกิจของสมำชิก เนื่องจำกกิจกรรมที่ด ำเนินกำรร่วมกันมีควำมหลำกหลำย เชื่อมโยง เกื้อกูล
กัน ส่งผลให้เกิดกำรลดควำมเสี่ยงในกำรประกอบกำรตอบสนองควำมต้องกำรสร้ำงควำมพอใจและ
ควำมสุขให้สมำชิก ท ำให้สมำชิกมีควำมเชื่อมั่นในสถำบันและสร้ำงควำมมั่นใจของสมำชิกในกำร
ด ำเนินกำรร่วมกับกลุ่มต่อไป ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมมั่นคงเข้มแข็งของกลุ่ม โดยพิจำรณำจำก  

4.1 กิจกรรมมีควำมหลำกหลำย เชื่องโยงเก้ือกูลกัน ส่งผลให้เกิดกำรลดควำมเสี่ยงในกำร
ประกอบกำร  

4.2 สมำชิก มีสวัสดิกำรอย่ำงเป็นระบบ  
4.3 สมำชิกมีรำยได้เพ่ิมข้ึนและหรือมีรำยจ่ำยลดลง  
4.4 หนี้ของสมำชิกไม่เพ่ิมข้ึนหรือสำมำรถบริหำรจัดกำรหนี้สินได้  
4.5 สมำชิกและกลุ่มมีเงินออม  
4.6 กลุ่มมีเงินทุนส ำรองส ำหรับประกอบกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง  
4.7 กิจกำรมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องหรือมีสมำชิกเพ่ิมขึ้น  
4.8 มีกำรเตรียมกำรเพื่อสืบทอดกิจกำรในอนำคต 

5 . กำรท ำกิ จ กรรมด้ ำนสวั สดิ ก ำรชุ ม ชน  ส ำธำรณ ประโยชน์ และกำรอนุ รั กษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หมำยถึง กำรท ำกิจกรรมของกลุ่มที่เอ้ืออำนวยต่อประโยชน์ของ
สำธำรณะ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคม สวัสดิกำรชุมชน รวมทั้งกำรท ำกิจกรรมที่ใช้ทรัพยำกรอย่ำง
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ยั่งยืน และสำมำรถบริหำรให้ใช้ได้ตลอดไป (Sustainability) โดยพิจำรณำจำกกิจกรรมที่ท ำในนำม
ของกลุ่มเท่ำนั้น ดังนี้  

5.1 มีกำรจัดกระบวนกำรเพ่ือปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรเสียสละ ช่วยเหลือเกื้อกูล อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมแก่สมำชิก  

5.2 มีกระบวนกำรผลิตและบริกำรของกลุ่มที่ไม่ท ำลำยทรัพยำกร สิ่งแวดล้อม  
5.3 มีกำรส่งเสริมกำรรักษำ หรือมีควำมใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (เช่น กำรคัดแยกขยะ เพ่ือ

น ำกลับมำใช้ใหม่ ท ำแก๊สชีวภำพ กำรบ ำบัดน้ำเสีย ฯลฯ)  
5.4 มีกำรท ำกิจกรรมด้ำนสำธำรณประโยชน์แก่ชุมชน  
5.5 มีกำรยอมรับของชุมชน โดยมีบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่สมำชิกวิสำหกิจชุมชนให้กำรรับรอง 

เช่น พระสงฆ์ คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ครู ผู้น ำท้องถิ่นหรือชำวบ้ำนทั่วไป และวิสำหกิจชุมชนได้ช่วย
ชุมชนอย่ำงไร มีกำรขยำยผลอย่ำงไร  

5.6 มีกำรจัดสวัสดิกำรชุมชน เช่น จัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร เด็ก 
ผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต ผู้ติดยำเสพติด 

 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ภูมิปัญญำชำวบ้ำน หมำยถึง ควำมรู้ของชำวบ้ำน ซึ่งเรียนรู้มำจำกปู่ ย่ำ ตำ ยำย ญำติพ่ีน้อง 
และควำมเฉลียวฉลำดของแต่ละคน หรือผู้มีควำมรู้ในหมู่บ้ำนในท้องถิ่นต่ำง ๆ ภูมิปัญญำชำวบ้ำนเป็น
เรื่องกำรท ำมำหำกิน เช่น กำรจับปลำ กำรจับสัตว์ กำรปลูกพืช กำรเลี้ยงสัตว์ กำรทอผ้ำ กำรท ำ
เครื่องมือกำรเกษตร  

ภูมิปัญญำเหล่ำนี้เป็นควำมรู้ควำมสำมำรถที่บรรพบุรุษได้สร้ำงสรรค์และถ่ำยทอดมำให้เรำ มี
วิธีกำรหลำยอย่ำงที่ท ำให้ควำมรู้เหล่ำนี้เกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบัน คือ 

1) กำรอนุรักษ์ คือ กำรบ ำรุงรักษำสิ่งที่ดีงำมไว้เช่น ประเพณีต่ำง ๆ หัตถกรรม และคุณค่ำ
หรือกำรปฏิบัติตนเพ่ือควำมสัมพันธ์อันดีกับคนและสิ่งแวดล้อม เช่นกำรทอผ้ำโดยใช้วัสดุที่หำได้จำก
ธรรมชำติตั้งแต่กำรย้อม จนถึงกำรทอผ้ำล้วนแล้วแต่ได้จำกธรรมชำติทั้งสิ้น 

2) กำรฟ้ืนฟู คือ กำรรื้อฟ้ืนสิ่งที่ดีงำมที่หำยไป เลิกไป หรือก ำลังจะเลิก ให้กลับมำเป็น
ประโยชน์ เช่นกำรรื้อฟ้ืนดนตรีไทย  

3) กำรประยุกต์  คือ  กำรปรับหรือกำรผสมผสำนควำมรู้เก่ำกับควำมรู้ใหม่เข้ำด้วยกัน ให้
เหมำะสมกับสมัยใหม่ เช่น กำรใช้ยำสมุนไพรในโรงพยำบำล ประสำนกับกำรรักษำสมัยใหม่ กำรท ำ
พิธีบวชต้นไม้ เพ่ือให้เกิดส ำนึกกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ รักษำป่ำมำกยิ่งขึ้นกำรประยุกต์ประเพณีกำร
ท ำบุญข้ำวเปลือกท่ีวัด มำเป็นกำรสร้ำงธนำคำรข้ำว   เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ขำดแคลน  

4) กำรสร้ำงใหม่  คือ กำรค้นคิดใหม่ที่สัมพันธ์กับควำมรู้ดั้งเดิม เช่น กำรประดิษฐ์โปงลำง 
กำรคิดโครงกำรพัฒนำเพ่ือแก้ไขปัญหำของชุมชน โดยอำศัยคุณค่ำควำมเอ้ืออำทรที่ชำวบ้ำนเคยมีต่อ
กันมำหำรูปแบบใหม่ เช่น กำรสร้ำงธนำคำรข้ำว ธนำคำรโคกระบือ กำรรวมกลุ่มแม่บ้ำน   เยำวชน 
เพ่ือท ำกิจกรรมกันอย่ำงมีระบบมำกยิ่งขึ้น 

ภูมิปัญญำเป็นควำมรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมนั้น ชีวิตของ
ชำวบ้ำนไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วน ๆ หำกแต่ทุกอย่ำงมีควำมสัมพันธ์กันท ำมำหำกิน กำรร่วมกันในชุมชน 
กำรปฏิบัติศำสนำ พิธีกรรมและประเพณี 
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ควำมรู้เป็นคุณธรรม เมื่อผู้คนใช้ควำมรู้นั้นเพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง  คนกับคน คน
กับธรรมชำติ  และคนกับสิ่งเหนือธรรมชำติ ควำมรู้เหล่ำนี้เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินชีวิต เป็นแนวทำง 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกของครอบครัว ควำมสัมพันธ์กับคนอ่ืน 
ควำมสัมพันธ์กับผู้ล่วงลับไปแล้ว กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกับธรรมชำติ 

ควำมรู้เรื่องท ำมำหำกินมีอยู่มำก เช่นกำรท ำไร่ท ำนำ กำรปลูกพืช กำรเลี้ยงสัตว์ กำรจับปลำ 
จับสัตว์ กำรทอผ้ำ ทั้งผ้ำฝ้ำยและผ้ำไหม ซึ่งมีลวดลำยที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมเชื่อและควำมคิดของ
ชำวบ้ำน กำรท ำเครื่องปั้นดินเผำ กำรแกะสลักไม้และหิน ซึ่งจะพบได้จำกโบรำณสถำนในพิพิธภัณฑ์
ต่ำง ๆ 
   
องค์ประกอบของแผนธุรกิจ 

กำรจัดท ำแผนธุรกิจไม่มีรูปแบบที่ตำยตัว แต่ควรประกอบด้วยข้อมูลที่ครอบคลุมทุกประเด็น
ส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยจะมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้ (Barringer and Ireland, 20120; Ryan 
and Hiduke, 2009) 

1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร เป็นส่วนที่จะสรุปใจควำมส ำคัญ ๆ ของแผนธุรกิจ ซึ่งต้อง
ชี้ให้เห็นประเด็นชัดเจนว่ำมีโอกำสเกิดขึ้นในตลำดส ำหรับธุรกิจที่ก ำลังคิดจะท ำและสินค้ำหรือบริกำร
ที่จะพัฒนำขึ้นจะสำมำรถใช้โอกำสนั้นให้เป็นประโยชน์ได้อย่ำงไร 

2. ประวัติย่อของกิจกำร ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวประวัติควำมเป็นมำของกิจกำร ทั้งด้ำน
รูปแบบกำรจัดตั้งหรือจดทะเบียนธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดและที่มำของกำรเล็งเห็นโอกำสทำงกำรตลำด 
กำรคิดค้นและพัฒนำสินค้ำหรือบริกำรเพ่ือน ำเสนอให้แก่ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย นอกจำกนี้ควรให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเป้ำหมำยระยะยำวที่ต้องกำรให้เป็นในอนำคตด้วย 

3. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ เป็นกำรท ำควำมเข้ำใจถึงสภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจ
ในปัจจุบัน และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสถำนกำรณ์กำร
แข่งขันทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก ควำมน่ำสนใจโดยรวมของอุตสำหกรรม ตลอดจน
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ ของกิจกำร  

4. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ หมำยถึง ผลลัพธ์ทำงธุรกิจที่กิจกำรต้องกำรได้รับ
ในช่วงระยะเวลำของแผนอำจเป็นเป้ำหมำยโดยรวมของกิจกำร  เป้ำหมำยเฉพำะด้ำนในแต่ละแผนก
หรือลักษณะงำน โดยอำจแบ่งเป็นหมำยระยะสั้นคือภำยใน 1 ปี เป้ำหมำยระยะกลำงประมำณ 3-5 ปี 
และเป้ำหมำยระยะยำวที่นำนกว่ำ 5 ปี  

5. แผนกำรตลำด เป็นกำรก ำหนดกลยุทธ์และวิธีในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด 
เพ่ือให้กิจกำรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่มุ่งหวัง  โดยค ำนึงถึงกำรใช้ทรัพยำกรทำง
กำรตลำดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในกำรตอบรับกับควำมเป็นไปและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำพแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจทั้งภำยนอกและภำยในกิจกำร  

6. แผนกำรจัดกำรและแผนบุคลำกร เป็นกำรระบุโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนให้ชัดเจน กำร
แบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบโดยเขียนให้เห็นว่ำทีมงำนผู้บริหำรเป็นทีมที่ดี มีควำมสำมำรถและควำม
ช ำนำญในกิจกำรที่ท ำ 

7. แผนกำรด ำเนินงำนหรือแผนกำรผลิต กำรปฏิบัติกำรที่ดีจะต้องสะท้อนควำมสำมำรถ
ของกิจกำร ในกำรจัดกำรกระบวนกำรผลิต และปฏิบัติกำรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิม
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ศักยภำพในกำรแข่งขันให้แก่ธุรกิจ ก ำลังกำรผลิต กำรจัดซื้อวัตถุดิบ ระบบสินค้ำคงคลัง กำรจัดหำ   
ท ำเลที่ตั้ง ฯลฯ  

8. แผนกำรเงิน  เป็นกำรวำงแผนว่ำจะต้องใช้เงินลงทุนจ ำนวนเท่ำใด จะได้มำจำกแหล่ง
ใดบ้ำง จำกแหล่งเงินทุนภำยในรูปของกำรกู้ยืมจำกเจ้ำหนี้เรียกว่ำ กิจกำรจัดหำเงิน (Financing 
activities) จำกนั้นจะเป็นเรื่องของกำรตัดสินใจน ำเงินไปแปลงทุน หรือกิจกรรมลงทุน ( Investing 
activities) ซึ่งจะแตกต่ำงไปตำมประเภทของธุรกิจ และต่อด้วยกิจกรรมส ำคัญคือ กิจกรรมด ำเนินงำน 
(Operating activities) ซึ่งประกอบด้วยกำรผลิต กำรจัดซื้อ กำรขำย และกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  

9. แผนกำรด ำเนินงำน หลังจำกผู้ประกอบกำรก ำหนดกลยุทธ์ในด้ำนต่ำง ๆ ของกิจกำร
อย่ำงรอบคอบและครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนต่อมำก็คือกำรจัดท ำรำยละเอียดของกลยุทธ์ดังกล่ำว                             
โดยก ำหนดกิจกรรมของกลยุทธ์แต่ละด้ำนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  

10. แผนฉุกเฉิน แผนฉุกเฉินนี้มีไว้เป็นกำรเตรียมแนวทำงกำรด ำเนินงำนล่วงหน้ำ ในกรณีที่
สถำนกำรณ์หรือผลลัพธ์จำกกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมที่คำดไว้ หรือมีเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดฝันเกิดขึ้น
จนเป็นผลกระทบในทำงลบกับกิจกำร ซึ่งโดยทั่วไปผู้ประกอบกำรควรอธิบำยลักษณะควำมเสี่ยงทำง
ธุรกิจที่อำจส่งผลให้กำรด ำเนินธุรกิจไม่เป็นไปอย่ำงรำบรื่น ตำมแผนธุรกิจที่ได้ก ำหนดไว้ 

 

จะเห็นได้ว่ำกำรจัดท ำแผนธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ำย เพรำะผู้ประกอบกำรจะต้องคิดและวิเครำะห์
ควำมเป็นไปได้ของธุรกิจในทุก ๆ ด้ำนอย่ำงละเอียดรอบคอบ อย่ำงไรก็ตำมกำรเขียนแผนธุรกิจก็ไม่ใช่
เรื่องยำกจนเกินควำมสำมำรถ เพรำะเป็นสิ่งส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับผู้ประกอบกำรมือใหม่
ทั้งหลำย  เพรำะนอกจำกจะเป็นกำรลดควำมเสี่ยงให้แก่ธุรกิจแล้ว แผนธุรกิจที่ดียังเป็นเสมือนเข็มทิศ
น ำทำงให้ธุรกิจประสบควำมส ำเร็จและเติบโตอย่ำงยั่งยืนดังที่ตั้งใจไว้ 
 
โมเดลธุรกิจ (Business model) 

เครื่องมือส ำหรับเขียนแผนธุรกิจฉบับย่อ ที่เหมำะส ำหรับกลุ่มธุรกิจ Startup เพรำะท ำให้
เห็นภำพรวมของธุรกิจได้ในเวลำอันรวดเร็ว โดยกำรลดขั้นตอนที่ไม่จ ำเป็นของกำรออกแบบธุรกิจออก
บ้ำง เพ่ือให้กลุ่มธุรกิจ Startup สำมำรถท ำผลิตภัณฑ์ต้นแบบออกมำทดลองตลำดได้อย่ำงตรงกับ
ควำมต้องกำร และเหมำะสมกับช่วงเวลำและสภำพตลำดที่มีกำรเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำงเร็ว 

ซึ่งกำรเขียน โมเดลธุรกิจ จะคล้ำยกับกำรเขียน แผนผังโมเดลธุรกิจ “Business model 
canvas” ต่ำงกันตรงที่ Lean Canvas จะให้ควำมส ำคัญกับ “กำรค้นหำปัญหำหรือควำมต้องกำรที่
แท้จริงของลูกค้ำเป้ำหมำย” โดยกำรทดสอบสมมุติฐำนที่เรำสร้ำงขึ้นมำกับกลุ่มคนที่เรียกว่ำ “ลูกค้ำ
สมมุติ (Persona)” แล้วท ำสินค้ำตัวอย่ำง ซึ่งอำจเป็นสินค้ำทดลอง หรือเป็นเพียงภำพสเก็ตก็ได้ เพ่ือ
ออกมำทดสอบตลำดหรือประกอบกำรท ำแบบสอบถำมเพ่ือดูว่ำตรงกับควำมต้องกำรจริงหรือไม่ แล้ว
น ำควำมคิดเห็นเหล่ำนั้นมำปรับปรุง (Pivot) สินค้ำหรือโมเดลธุรกิจต่อไป โดยมีแนวคิดในกำรก ำหนด
โมเดลในกำรสร้ำงโครงสร้ำงที่มำของรำยได้ดังนี้ (Osterwalder and Pigneur, 2010) 

1. ท ำอะไร (สินค้ำ) คุณค่ำสินค้ำหรือบริกำร (VP) ต้องระบุให้ได้ว่ำสินค้ำหรือบริกำรของเรำ
นั้นดีอย่ำงไรหรือสำมำรถท ำอะไรให้ลูกค้ำได้บ้ำง เพรำะเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะท ำให้ลูกค้ำตัดสินใจซื้อ
สินค้ำหรือบริกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรน ำเสนอควำมแปลกใหม่ ควำมสะดวกในกำรใช้งำน ต้นทุนต่ ำ 
ควำมเสี่ยงต่ ำ 
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2. ท ำอย่ำงไร  
2.1 ทรัพยำกรหลัก (KR) ทรัพยำกรของธุรกิจมีควำมส ำคัญต่อกำรท ำให้แผนธุรกิจส ำเร็จ 

ซึ่งเป็นทรัพยำกรที่มีอยู่แล้วและจ ำเป็นต้องมี เช่น ทุน เครื่องจักร ทรัพยำกรบุคคล เทคโนโลยีต่ำง ๆ 
2.2 กิจกรรมหลัก (KA) กิจกรรมหรืองำนหลักของธุรกิจคืออะไร เช่น กระบวนกำรผลิต 

กำรให้บริกำร หรือกำรสร้ำงเครือข่ำย 
2.3 พันธมิตร (KP) เนื่องจำกกิจกรรมหลักบำงกิจกรรมไม่สำมำรถท ำได้เอง หรือมีธุรกิจ

อ่ืนท ำได้ดีกว่ำ จึงจ ำเป็นต้องหำหุ้นส่วนทำงธุรกิจเพ่ือกระจำยควำมเสี่ยงและท ำให้ธุรกิจเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ธุรกิจ จึงต้องท ำกำรจ้ำงsupplier หรือหำหุ้นส่วนเพื่อพัฒนำธุรกิจ 

3. ท ำ(ขำย)ให้ใคร 
3.1 กลุ่มลูกค้ำ (CS) ธุรกิจต้องระบุให้ชัดเจนว่ำกลุ่มเป้ำหมำยธุรกิจเป็นใคร เนื่องจำก

หัวใจส ำคัญกำรท ำธุรกิจคือลูกค้ำ หำกสินค้ำที่ท ำไม่ตรงกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยจะไม่เกิด
กำรซื้อขำย จึงต้องวิเคำะห์ลูกค้ำเป้ำหมำยและต้องแยกให้ออกระหว่ำง ผู้ซื้อกับผู้ใช้ 

3.2 ช่องทำงกำรเข้ำถึง (CH) เป็นกำรก ำหนดช่องทำงที่จะท ำให้ธุรกิจเข้ำถึงลูกค้ำหรือ
ลูกค้ำเข้ำถึงธุรกิจได้โดยสะดวกและเร็ว โดยตระหนักถึงช่องทำงกำรสื่อสำรและช่องทำงกำรส่งมอบ
สินค้ำไปถึงมือลูกค้ำ 

3.3 ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (CR) ธุรกิจต้องสร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำใน
ลักษณะอย่ำงไรบ้ำงเนื่องจำกลูกค้ำมีรูปแบบด ำเนินชีวิตที่ต่ำงกัน 

4. คุ้มค่ำหรือไม่ทำงกำรเงิน 
4.1 รำยได้หลัก (RS) เป็นรูปแบบของรำยได้ที่ธุรกิจจะได้รับกลับมำ โดยต้องมองให้ออก

ว่ำจะได้รำยได้เหล่ำนั้นมำด้วยวิธีกำรหรือรูปแบบใด เช่น ค่ำสมำชิก ค่ำเช่ำ ค่ำสินค้ำ ค่ำบริกำรหรือค่ำ
โฆษณำ 

4.2 โครำงสร้ำงต้นทุน (CS) ในแต่ละธุรกิจมีค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบธุรกิจประกอบด้วย 
ค่ำใช้จ่ำยคงท่ีและค่ำใช้จ่ำยไม่คงที่ เช่น ค่ำน้ ำค่ำไฟ วัตถุดิบ ค่ำเช่ำ ค่ำจ้ำง ค่ำใช้จ่ำยบริหำรที่จะได้ลบ
ออกจำก RS จะได้ผลประโยชน์ของธุรกิจ 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 แนวคิดหลักในกำรสร้ำงแผนโมเดลธุรกิจ 
 

ส ำหรับกำรเขียน Lean Canvas เรำจะต้องเข้ำใจภำพรวมขององค์ประกอบทั้งหมด 9 
ข้อเสียก่อนว่ำแต่ละข้อหมำยถึงอะไร แล้วหำข้อมูลที่ตรงกับโจทย์เหล่ำนั้นไปใส่ให้ถูกต้อง โดยเริ่มจำก 
(Morris, M. et al., 2005) 
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1. กลุ่มลูกค้ำของเรำเป็นกลุ่มไหน? (Customer Segment) เป็นกลุ่มมวลชน (mass), เป็น
แบบเฉพำะกลุ่ม (niche), กลุ่มลูกค้ำองค์กร หรือบำงธุรกิจท ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงท ำให้มีกลุ่มลูกค้ำที่
เกี่ยวข้องมำกกว่ำหนึ่งกลุ่ม (Multi-Sided Platform) 

2. คุณ ค่ ำของสิ่ งที่ เรำขำยอยู่ คื ออะไร ? เข้ ำไปช่ วยแก้ปัญ หำในจุด ไหน ? (Value 
Propositions) ไม่ว่ำจะเป็นกำรเพ่ิมควำมสะดวกสบำย อำทิเช่น Apple น ำเสนอ iTunes Store 
และ อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่สำมำรถเชื่อมโยงให้ลูกค้ำสำมำรถดำวน์โหลดคอนเทนต์ ที่ในอดีตมีควำมยุ่งยำก 
ไม่มีมำตรฐำน แต่กลับสำมำรถท ำได้สะดวกมำกในปัจจุบัน เป็นกำรมอบประสบกำรณ์ดีๆ ให้กับลูกค้ำ 

ช่วยประหยัดต้นทุน เช่น พวกบริกำร Cloud ต่ำงๆ , ลดควำมเสี่ยง, เพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึง
กลุ่มลูกค้ำใหม่อย่ำง สำยกำรบินรำคำประหยัด หรือ กองทุนรวม เป็นต้น 

3. ขำยอย่ำงไร? ผ่ำนทำงไหน? (Channels)  ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำยเองโดยตรงผ่ำนหน้ำร้ำน 
ผ่ำนเว็บฯ หรือผ่ำนทำงคู่ค้ำ แจกแจงออกมำให้หมด 

4. เรำมีช่องทำงสร้ำงสำยสัมพันธ์กับลูกค้ำอย่ำงไรบ้ำง? Customer Relationships มี
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ที่คอยให้ควำมช่วยเหลือ Facebook, Twitter? ศูนย์บริกำรลูกค้ำ (Call 
Center)? หรือมีช่องทำงให้ลูกค้ำช่วยเหลือตัวเองได้เช่น Web-Self Service เป็นต้น 

5. วิธีกำรหำรำยได้ของเรำเป็นอย่ำงไร? (Revenue Streams) เช่น เป็นระบบสมำชิก คิด
ค่ำธรรมเนียม รำยเดือน/รำยปี? คิดตำมกำรใช้งำนจริง? กำรปล่อยให้เช่ำ?, กำรคิดค่ำลิขสิทธิ์? หรือ 
น ำรูปแบบ Multi-Sided Platform มำใช้ เช่นเปิดให้ลูกค้ำใช้ฟรี และคิดค่ำใช้จ่ำยกับผู้ลงโฆษณำ 
อย่ำงธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์, Google เป็นต้น 

6. ทรัพยำกรของบริษัทเรำคืออะไร? (Key Resource)ซึ่งเป็นได้ท้ังเงินทุน, ทรัพยำกรบุคคล
, สิ่งของ, ทรัพย์สินทำงปัญญำ อำทิเช่น บริษัท Qualcomm ผู้ผลิตชิปเซ็ตให้กับอุปกรณ์โทรศัพท์
ต่ำงๆ นั้น กำรออกแบบชิปเซ็ตเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของทำง Qualcomm โดยตรง , หรืออย่ำง 
Apple ก็มีแบรนด์และแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง เป็นต้น 

7. สิ่งที่ต้องท ำเพ่ือขับเคลื่อนให้โมเดลธุรกิจนี้ท ำงำนได้คืออะไร? (Key Activities) อันได้แก่ 
กำรผลิต, กำรเข้ำไปช่วยแก้ปัญหำให้กับลูกค้ำ หรือ กำรจัดกำรดูแลแพลตฟอร์ม ยกตัวอย่ำงเช่น 
บริกำร Cloud ต่ำงๆ ต้องคอยจัดกำรดูแลแพลตฟอร์ม , ธุรกิจสิ่งพิมพ์ หัวใจหลักก็คือคอนเทนต์ 
ดังนั้นก็ต้องมีกำรสร้ำงและเขียนขึ้นมำ เป็นต้น 

8. ใครคือคู่ค้ำของเรำ?  (Key Partners) หลำยธุรกิจไม่สำมำรถด ำเนินไปได้ถ้ำขำดซึ่งคู่ค้ำ 
และถึงแม้เรำจะท ำได้เองก็ไม่คุ้มเพรำะเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลสูง บำงครั้งควรเลือกท่ีจะ Outsource 
ออกไป เพ่ือที่บริษัทจะได้หันมำมุ่งในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์หรือดูแลลูกค้ำอย่ำงจริงจัง และหลำยธุรกิจ
ก็ต้องพ่ึงพำอำศัยซึ่งกันและกัน ตัวอย่ำงคู่ค้ำของ Apple เห็นได้ชัดมำก ไม่ว่ำจะเป็นบริษัทเพลง 
ผู้ผลิตอุปกรณ์แบบ OEM, หนังสือพิมพ์และนิตยสำรแจกฟรีทั้งหลำยก็ต้องจับมือกับสถำนที่ส ำคัญๆ 
ต่ำงๆ ในกำรน ำหนังสือเหล่ำนั้นไปวำง , เว็บฯ ซื้อขำยของก็ต้องอำศัยระบบกำรช ำระเงินของผู้
ให้บริกำร, Nintendo ก็ต้องพ่ึงผู้พัฒนำเกมใหม่ๆ มำไว้บนเครื่อง Wii เป็นต้น 

9. ใครคือคู่ค้ำของเรำ?  (Key Partners) อำทิเช่น ระบบโครงข่ำยที่ต้องดูแลรักษำ, ระบบ
ฐำนข้อมูลที่นับวันจะขยำยใหญ่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ , ค่ำใช้จ่ำยอันเกิดจำกกำรที่ต้องพัฒนำซอฟแวร์ไป
เรื่อยๆ หรือบำงรำยเป็นงำนที่เกี่ยวกับกำรตลำดเป็นหลัก ซึ่งก็จะมีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรตลำด , กำรดึง
ลูกค้ำเข้ำมำ เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.5 แผนผังโมเดลธุรกิจ 
 
การสร้างกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (competitive advantage) 

ปัจจุบันวิธีกำรสร้ำงควำมมั่นคั่งและมั่นคงให้องค์กำรที่ดีที่สุด คือกำรสร้ำงควำมได้เปรียบ
ทำงกำรแข่งขัน  ซึ่ งเป็นหัวใจของกำรวำงแผนกลยุทธ์  ควำมได้ เปรียบในกำรแข่งขันหรือ 
Competitive advantage คือ สิ่งที่เป็นควำมสำมำรถพิเศษขององค์กรที่คู่แข่งไม่สำมำรถเลียนแบบ
ได้ หรือคู่แข่งต้องใช้เวลำในกำรปรับตัวเองมำกก่อนที่เลียบแบบควำมสำมำรถของเรำ ได้ เช่น 
นวัตกรรม ระบบกำรจัดกำรภำยในองค์กร ระบบกำรบริหำรองค์กร ภำพลักษณ์ขององค์กรเป็นต้น 
ปัจจัยที่เป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญมำกที่สุดในกำรท ำให้เกิดควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันก็คือ ควำมรู้ 
(Knowledge) ที่องค์กรต้องพยำยำมสร้ำงขึ้นมำ ด้วยกำรเรียนรู้ (Learning) และพัฒนำมำเป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้  (Learning organization) ให้ได้ จำกนั้นผู้บริหำรต้องดึงเอำควำมรู้ต่ำง ๆ ที่บุคลำกร
มี เพ่ือมำสร้ำงนวัตกรรม (Innovation) ให้กับองค์กรต่อไป  ควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันจะขึ้นอยู่
กับควำมสำมำรถที่เป็นเลิศขององค์กรทั้ง 3 ด้ำนคือ ขำยสินค้ำและให้บริกำรที่ดีกว่ำ ขำยสินค้ำที่ถูก
กว่ำ และตอบสนองต่อลูกค้ำได้เร็วกว่ำคู่แข่งขัน ค ำว่ำสินค้ำและให้บริกำรที่ดีกว่ำเรียกว่ำ “ ขำยสินค้ำ
หรือให้บริกำรที่แตกต่ำง (Differentiation) ” กำรขำยสินค้ำที่ถูกกว่ำจะต้องผลิตด้วยต้นทุนต่ ำกว่ำ
เรียกว่ำ “cost leadership” และตอบสนองต่อลูกค้ำได้เร็วกว่ำก็คือ “Quick response” ค ำว่ำ
สินค้ำและบริกำรที่แตกต่ำงไปจำกองค์กำรอ่ืนหรือ differentiation นั้น หมำยถึง สินค้ำและบริกำร
ขององค์กำรที่พิเศษไปจำกสินค้ำและบริกำรขององค์กำรอ่ืนไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่ง หรือหลำยๆ ทำง และ
ควำมแตกต่ำงนี้ท ำให้ผู้ซื้ออยำกใช้สินค้ำนั้นและยินดีจะจ่ำยซื้อสินค้ำนั้นในรำคำท่ีสูงกว่ำสินค้ำอ่ืน 

กำรมุ่งเน้นกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมได้เปรียบเพียงกลยุทธ์อย่ำงเดียวอำจจะส่งผลให้องค์กรไม่
สำมำรถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันท่วงที ดังนั้นองค์กรที่ประสบ
ควำมส ำเร็จหลำยแห่งได้ใช้กลยุทธ์ที่หลำกหลำยในกำรสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันให้เกิดขึ้น 
มิใช่มุ่งเน้นกลยุทธ์เฉพำะเพียงด้ำนใดด้ำนหนึ่งเท่ำนั้น  แต่องค์กรเหล่ำนี้อำจเริ่มต้นด้วยกำรใช้กลยุทธ์
เพียงกลยุทธ์เดียวในกำรแข่งขัน หลำยธุรกิจเริ่มต้นด้วยกำรลดต้นทุนกำรผลิตแต่ก็ต้องใช้กลยุทธ์อ่ืน
เข้ำมำร่วมเช่นกำรบริหำรสินค้ำคงคลังเพ่ือไม่ให้มีกำรเก็บสินค้ำไว้ที่คลังสินค้ำเลย  กำรบริหำรสินค้ำ
เช่นนี้จัดได้ว่ำเป็นกำรมุ่งเน้นทำงกำรลดต้นทุน  โดยเฉพำะต้นทุนของสินค้ำคงคลัง  ต่อมำเมื่อกำร
แข่งขันในธุรกิจมีควำมรุนแรงมำกขึ้นก็ต้องปรับใช้กลยุทธ์ด้ำนอ่ืน เช่น กำรบริกำรส่งสินค้ำอย่ำง
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รวดเร็ว กำรเน้นคุณภำพของสินค้ำและกำรรับประกันสินค้ำ เป็นต้น ซึ่งกำรสร้ำงควำมได้เปรียบใน
กำรแข่งขันให้เกิดขึ้นนั้นมำจำกกำรใช้กลยุทธ์ 6 ประกำรด้วยกัน ซึ่งองค์กรสำมำรถเริ่มต้นจำกกลยุทธ์
ใดกลยุทธ์หนึ่งก่อนก็ได้  แต่องค์กรจะต้องมีกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพของกลยุทธ์ทุกกลยุทธ์ให้
มีควำมเข้มแข็งด้วยกัน  ดังต่อไปนี้ 

1) ควำมได้เปรียบจำกกำรเป็นผู้เข้ำสู่ตลำดรำยแรก (Customer market advantage) ใน
กำรสร้ำงควำมได้เปรียบขององค์กรโดยเป็นผู้เข้ำสู่ตลำดรำยแรกจะต้องให้ควำมส ำคัญคือจะต้องมีกำร
สร้ำงตลำดใหม่หรือเป็นผู้คิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ให้กับลูกค้ำ ซึ่งในกำรริเริ่มสิ่งที่คู่แข่งยังไม่สำมำรถท ำได้
นั้นจะท ำให้องค์กรปรำศจำกกำรแข่งขันซึ่งนับได้ว่ำเป็นควำมได้เปรียบอย่ำงดีเยี่ยมและเป็นจุดเริ่มต้น
แห่งควำมส ำเร็จในอนำคต   

2) ควำมได้เปรียบในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่โดดเด่นกว่ำคู่แข่ง (Product and 
service advantage) องค์กรใดก็ตำมที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคท่ีมีควำมโดดเด่นได้นั้น  องค์กรนั้นถือได้ว่ำเป็นองค์กรที่ใช้กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง  ซ่ึง
กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงนี้หำกจะมองย้อนกลับไปในอดีตแล้ว  เรำจะพบว่ำองค์กรหลำยแห่งได้ใช้กล
ยุทธ์นี้มำนำนแล้ว  และมีกำรพัฒนำไปสู่ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันในระยะยำว ธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์
ดังกล่ำวจะต้องมีกำรปรับปรุงและพัฒนำผลิตภัณฑ์ของตนเองอยู่เสมอเพ่ือให้ก้ำวล้ ำกว่ำของคู่แข่ง 

3) ควำมได้เปรียบในกำรสร้ำงห่วงโซ่คุณค่ำหรือระบบธุรกิจ (Business system/value 
chain advantage)  กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมทำงธุรกิจเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยองค์กร เรียกว่ำกำร
บริหำรห่วงโซ่คุณค่ำหรือระบบธุรกิจ กิจกรรมทำงธุรกิจจะเริ่มต้นจำกกำรวิจัยและกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ กำรผลิตกำรขำย กำรตลำด กำรจัดจ ำหน่ำยและกำรบริกำรหลังกำรขำย หำกองค์กรธุรกิจ
มีควำมโดดเด่นในกิจกรรมทำงธุรกิจ  กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็จะส่งผลให้องค์กรนั้นมีควำมได้เปรียบ
ทำงกำรแข่งขันในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งในปัจจุบันมีหลำยองค์กรพยำยำมสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน
โดยมุ่งเฉพำะกิจกรรมทำงธุรกิจที่องค์กรถนัดและมุ่งเน้นกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  ส่งผลให้องค์กร
นั้นมีกลยุทธ์ที่เหนือกว่ำคู่แข่งขัน  และกลำยเป็นจุดแข็งหรือเอกลักษณ์ขององค์กรในที่สุด แนวทำงที่
จะเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรห่วงโซ่คุณค่ำก็คือกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนใน
องค์กรเพ่ือให้กิจกรรมต่ำง ๆ ด ำเนินไปได้ด้วยดีในบำงครั้งองค์กรจ ำเป็นจะต้องมีกำรออกแบบ
โครงสร้ำงองค์กรใหม่  เพ่ือปรับรูปแบบและระบบกำรด ำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น  ตัวอย่ำง
ขององค์กรธุรกิจที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรปรับเปลี่ยนระบบกำรด ำเนินธุรกิจ   ห่วงโซ่คุณค่ำนั้นมี
ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อองค์กรธุรกิจที่จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และธุรกิจขำยบริกำร ซึ่งจ ำไว้ว่ำกำรที่จะท ำ
ให้ห่วงโซ่คุณค่ำขององค์กรมีควำมโดดเด่นและเหนือกว่ำคู่แข่งขันนั้น   ธุรกิจจ ำเป็นจะต้องก ำหนด
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทุก ๆ กิจกรรมไว้อย่ำงชัดเจนและด ำเนินกิจกรรมนั้นให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน 

4) ควำมได้ เปรียบของแหล่ งทรัพยำกร (System assets / resources advantages)
ทรัพยำกรขององค์กรประกอบไปด้วยสินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น ผลิตภัณฑ์และอำคำร และสินทรัพย์ที่ไม่
มีตัวตน เช่น ลิขสิทธิ์ ตรำสินค้ำ และชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรที่มีอยู่ในกำรสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันให้เกิดขึ้น ซึ่งกำรใช้ทรัพยำกรเพ่ือสร้ำงควำม
ได้เปรียบในกำรแข่งขันให้เกิดข้ึนนี้ เรียกว่ำAsset Based Competitive Advantages    

5) ควำมได้เปรียบในเรื่องพันธมิตร (Partner advantage) ในกำรด ำเนินธุรกิจนั้น ถ้ำมี
พันธมิตรที่ดีจะช่วยสนับสนุนให้องค์กรสำมำรถพัฒนำธุรกิจอย่ำงรวดเร็ว หลำยองค์กรพยำยำมค้นหำ
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คู่ค้ำเพ่ือสร้ำงพันธมิตรในกำรท ำธุรกิจระยะยำว กำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ำยที่องค์กรใด
ก็สำมำรถท ำได้ องค์กรจะต้องมีกำรคัดเลือกพันธมิตรให้เหมำะสมกับองค์กรของตน เปรียบเสมือนกำร
รวมจุดแข็งขององค์กรสองฝ่ำยเข้ำด้วยกันเพ่ือสร้ำงผลประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้นและน ำไปสู่ควำม
ได้เปรียบทำงกำรแข่งขันต่อไป 

6) ควำมได้เปรียบในกำรประหยัดต้นทุนในกำรผลิต (Scale and scope advantage) 
องค์กรสำมำรถสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันให้เกิดขึ้นได้ด้วยกำรมุ่งเน้นกำรสร้ำง Economies 
of Scope นั่นคือ ควำมสำมำรถในกำรลดต้นทุนโดยใช้ทรัพยำกรร่วมกันของหน่วยธุรกิจต่ำง ๆ ซึ่งเรำ
จะสังเกตเห็นได้ว่ำโรงงำนขนำดใหญ่มักจะมีต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยต่ ำเนื่องจำกผลิตสินค้ำหลำย
ประเภทเป็นจ ำนวนมำก   จึงสำมำรถใช้ทรัพยำกรในกำรผลิตร่วมกันโดยก่อให้เกิดกำรประหยัดต้นทุน
ในกำรผลิต ส่วนหลักกำรของ Economies of Scale จะเน้นไปในเรื่องของกำรผลิตในปริมำณที่มำก
เพ่ือให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ ำลง 

ดังนั้นกลยุทธ์ที่จะสำมำรถสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันจะประสบควำมส ำเร็จได้นั้น 
องค์กรจะต้องมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและใช้กลยุทธ์ทั้ง 6 มิตินี้ ซึ่งหำกวิสำหกิจชุมชนใช้หลัก
แนวคิดนี้ในกำรตำมหลักกำรของ Asset-Based Competitive Advantage กำรมีพันธมิตรที่ดีเป็น
หนทำงสู่ควำมส ำเร็จได้ในอนำคต (Partner advantage) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.6 ตัวแบบกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน 
 
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ(Business Strategy) 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจจะเป็นแผนที่มุ่งกำรปรับฐำนะกำรแข่งขันของกิจกำร  เป็นกลยุทธ์กำร
แข่งขันซึ่งจะเป็นกรอบส ำหรับแผนในระดับหน้ำที่ต่อไป  โดยผู้บริหำรจะมีบทบำทส ำคัญในกำร
ก ำหนดกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันให้กับธุรกิจ  ผลของกำรตัดสินใจของผู้บริหำรจะสะท้อน
ให้เห็นกิจกรรมที่แตกต่ำงที่จะต้องเกิดขึ้นระหว่ำง  กำรมุ่งที่ต้นทุนกับกำรมุ่งควำมแตกต่ำง  และกำร
มุ่งในตลำดมวลชนกับกำรมุ่งในตลำดเฉพำะซึ่งสำมำรถแสดงได้ดังรูป (อัจฉรำ  จันทร์ฉำย, 2550; 
Wheelen, and Hunger, 2004) 

 
 
 

Resource 

Distinctive 
competencies 

Capabilities 

Cost advantage or 
Differentiation advantage 

Value 
creation 



23 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 2.7 กลยุทธ์ระดับธุรกิจที่ใช้ในกำรแข่งขัน 

 
1.  กลยุทธ์กำรเป็นผู้น ำด้ำนต้นทุน  (Cost leadership) กิจกำรที่มีตลำดค่อนข้ำงกว้ำง และ

สินค้ำไม่มีควำมแตกต่ำงมำกนัก เช่น เสื้อผ้ำ ของใช้ประจ ำวันต่ำง ๆ กิจกำรเหล่ำนี้นิยมที่จะเลือกใช้
กลยุทธ์กำรเป็นผู้น ำด้ำนต้นทุนต่ ำ คือ  กำรลดต้นทุน  หรือค่ำใช้จ่ำย  ซึ่งผู้ประกอบกำรจะต้อง
พยำยำมลดค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่ลดได้เพ่ือให้เกิดกำรเป็นผู้น ำด้ำนต้นทุน (Cost  leadership) ได้แก่ 

1) กำรลดขนำดขององค์กรให้กะทัดรัดจ ำนวนของบุคลำกรเหมำะสมกับกิจกำรไม่มำก
จนท ำให้ไม่เกิดควำมคล่องตัวของกิจกำรอำจจะใช้วิธีเพ่ิมลดพนักงำนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 

2) ลดของเสียในกำรผลิตให้น้อยลงหรือจนเป็นศูนย์ โดยกำรพัฒนำบุคลำกรให้เกิดควำม
ช ำนำญในกำรผลิต 

3) กำรพัฒนำเทคโนโลยีในกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยเพ่ือเป็นกำรลดต้นทุนในกำร
จ ำหน่ำยให้น้อยลง 

4) มีสัมพันธ์ที่ดีอันยำวนำนกับผู้จ ำหน่ำยปัจจัยกำรผลิต  เพ่ือสร้ำงอ ำนำจต่อรองในกำร
จัดหำวัตถุดิบ 

5) ช่องกำรจัดจ ำหน่ำยที่ต้นทุนต่ ำ เช่น กำรอำศัยตู้แช่ของลูกค้ำในกำรน ำสินค้ำออกวำง
จ ำหน่ำย 

ผู้ประกอบกำรจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำ กิจกำรควรจะใช้กลยุทธ์กำรเป็นผู้น ำด้ำนต้นทุน
เมื่อใด  ค ำตอบคือก็ต่อเมื่อ กำรแข่งขันด้ำนรำคำดุเดือด  สินค้ำไม่แตกต่ำงจำกคู่แข่ง หรือสร้ำงให้เกิด
ควำมแตกต่ำงในสินค้ำและบริกำรได้ยำก   ค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนสินค้ำต่ ำก็จะท ำให้ลูกค้ำไม่
จงรักภักดีต่อกิจกำรของเรำ  ผู้ซื้อมีอ ำนำจในกำรต่อรองรำคำสูงและเมื่อคู่แข่งรำยใหม่ที่เข้ำมำใช้กล
ยุทธ์รำคำต่ ำเพ่ือดึงลูกค้ำ  ผู้ประกอบกำรต้องวิเครำะห์ในประเด็นต่ำง ๆ เหล่ำนี้แล้วเลือกใช้กลยุทธ์
กำรเป็นผู้น ำด้ำนต้นทุนที่เหมำะสม  ซึ่งอำจจะท ำให้คู่แข่งไม่เข้ำมำสู่สงครำมรำคำและสำมำรถลด
รำคำ “Survival price”  ได้ต่ ำกว่ำคู่แข่งแต่ต้องเป็นรำคำที่มีก ำไรพอที่จะให้กิจกำรอยู่ได้ 

ผู้น ำด้ำนต้นทุน 
(Cost leadership) 

กำรสร้ำงผลติภณัฑ์ที่แตกต่ำง 
(Differentiation) 

 
ต้นทุนต่ ำในลูกค้ำเฉพำะกลุม่ 

(Cost focus) 

กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง
ในลูกค้ำเฉพำะกลุ่ม 

(Differentiation focus) 

Best-Cost 
Provider 

กว้าง 

แคบ 

ต้นทุนต่ า สร้างความแตกต่าง 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 

ขอบข่าย 
ของตลาด 
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2.  กลยุทธ์ควำมแตกต่ำง (Differentiation) เป็นกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงในสำยตำของลูกค้ำ 
เพ่ือเปรียบเทียบสินค้ำของคู่แข่งในแง่ของกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับลูกค้ำ  มีผลต่อกำรเลือกซื้อสินค้ำ
และบริกำรของผู้บริโภค  และควำมพึงพอใจของผู้บริโภค  ควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำง
จะต้องสร้ำงคุณค่ำให้ลูกค้ำและผู้บริโภคเห็นคุณค่ำ  อีกทั้งต้องเป็นสิ่งที่ยำกที่คู่แข่งจะลอกเลียนแบบ 
เช่น กำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพ  ชื่อเสียงด้ำนคุณภำพจะสำมำรถสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันที่ยั่งยืน (Sustainable  competitive advantage : SCA)  นอกจำกนั้นยังสำมำรถสร้ำงควำม
แตกต่ำงได้โดยกำรสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อตรำยี่ห้อ (Brand loyalty) ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรตระหนักถึง
กำรมีเอกลักษณ์  และควำมจงรักภักดี  ตัวอย่ำงกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่   

1) ด้ำนสินค้ำ มีกำรใช้งำนที่ เฉพำะ คงทนน่ำเชื่อถือได้และมีกำรออกแบบที่ เป็น
เอกลักษณ์  

2) ด้ำนบริกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรหำซื้อ จัดส่งถึงที่ กำรจัดอบรมกำรใช้งำน
ให้แก่ลูกค้ำ กำรให้ค ำปรึกษำต่ำง ๆ 

3) ด้ำนพนักงำน ควรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีจิตส ำนึกในกำรให้บริกำรที่ดี 
4) ด้ำนองค์กรและภำพลักษณ์ เช่น กำรเป็นผู้น ำด้ำนเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่ำง ๆ 

กำรสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีภำยในร้ำน 
ในกำรสร้ำงให้กิ จกำรเกิดควำมแต่ต่ ำงผู้ ป ระกอบกำร สำมำรถสร้ำงได้ โดยหำ

กระบวนกำรพัฒนำระบบใหม่อย่ำงต่อเนื่องจำกควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ (R&D) เพ่ือ
มุ่งเน้นคุณภำพให้เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จำกเทคโนโลยีใหม่ ๆ สร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำน
และสร้ำงแรงจูงใจแก่บุคลำกร  ซึ่งทั้งหมดต้องให้ลูกค้ำรับรู้ถึงควำมแตกต่ำงได้  ซึ่งหำกผู้ประกอบกำร
ปฏิบัติได้จะท ำให้เกิดกำรแข่งขันน้อยลงและคู่แข่งรำยใหม่ก็จะเข้ำตลำดได้ยำกเนื่องจำกลูกค้ำเกิด
ควำมจงรักภักดีต่อกิจกำรแล้ว 

ในกำรเลือกใช้กลยุทธ์สร้ำงควำมแตกต่ำง  ผู้ประกอบกำรต้องพิจำรณำถึงลูกค้ำว่ำเขำ
ต้องกำรควำมหลำกหลำยหรือไม่ กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรวดเร็วและสำมำรถน ำเสนอแก่
ลูกค้ำได้หรือไม่  และที่ส ำคัญคือลูกค้ำจะสำมำรถรับรู้คุณค่ำของควำมแตกต่ำงที่กิจกำรสร้ำงได้หรือไม่ 

3.  กลยุทธ์กำรมุ่งเน้น (Focus strategy) กลยุทธ์กำรมุ่งเน้นเหมำะสมกับกิจกำรที่ต้องกำร
มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญในเฉพำะกลุ่มตลำด หรือสินค้ำในบำงสำยผลิตภัณฑ์ หรือพ้ืนที่บำงพ้ืนที่  เป็น
กำรแข่งขันภำยใต้ทรัพยำกรที่จ ำกัดและลดควำมกดดันในกำรแข่งขันเนื่องจำกเป็นกำรเข้ำตลำดที่ใหม่
ยังไม่มีคู่แข่งมำกนัก ซึ่งส ำหรับกลยุทธ์มุ่งเน้นจะเฉพำะเจำะจงในตลำดที่ใหญ่พอที่จะสร้ำงก ำไรและมี
ศักยภำพกำรเติบโตของกิจกำรได้  แต่หำกกิจกำรของผู้ประกอบกำรไม่ได้เป็นผู้น ำในธุรกิจนั้น ๆ ผู้น ำ
ในอุตสำหกรรมต้องไม่เข้ำมำหรือไม่เห็นว่ำเป็นตลำดที่ส ำคัญมำกเท่ำไร และต้องระมัดระวังในกำร
ประกอบธุรกิจเนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำยสูงหรือยำกที่จะตอบสนองหลำยส่วนของตลำดที่มีควำมต้องกำร
เจำะจงในตลำดเจำะจงพร้อม ๆ กับตอบสนองหลำยส่วนของตลำดหลัก 

ส ำหรับกำรใช้กลยุทธ์มุ่งเน้น ผู้ประกอบกำรจ ำเป็นต้องมีนวัตกรรมที่มีคุณภำพ  กำร
พัฒนำสินค้ำและบริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ  และต้องสำมำรถบริหำรให้มีควำมยืดหยุ่นรวดเร็วในกำร
ด ำเนินกิจกำร 

4.  กลยุทธ์เสนอคุณค่ำในต้นทุนที่เหมำะสม (Best cost provider) ปัจจุบันผู้ประกอบกำร
หลำยคนมีควำมต้องกำรที่จะตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำเฉพำะกลุ่มซึ่งจะท ำให้ผู้ประกอบกำร
เป็นผู้เชี่ยวชำญในตลำดและงำนในกำรด ำเนินกิจกำร แต่อย่ำงไรก็ตำมลูกค้ำก็มีควำมต้องกำรที่จะ
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ได้รับคุณค่ำจำกสินค้ำและบริกำรสมกับรำคำที่จ่ำย  โดยกำรให้คุณค่ำแก่ลูกค้ำจะต้องระมัดระวังคู่แข่ง
จะตั้งรำคำต่ ำกว่ำในคุณค่ำที่พอ ๆ กับที่เรำให้ลูกค้ำ ผู้ประกอบกำรอำจเลือกใช้ทั้งกลยุทธ์ต้นทุน และ
ยังสำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงได้ เช่น สำยกำรบินต้นทุนต่ ำต่ำง ๆ ที่สำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจแก่
ลูกค้ำพนักงำนทุกคนต่ำงก็ทุ่มเทท ำงำน แต่เลือกท่ีจะบินในระยะทำงสั้น ๆ แต่บินบ่อยจึงไม่ต้องเสริพ
อำหำรแก่ลูกค้ำ  หรือกิจกำรไอศกรีมโฮมเมดร์ ที่สำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกไอศกรีมยี่ห้อดัง ๆ 
และรำคำก็ยังถูกกว่ำอีกด้วย 
 
การสร้างคุณค่า (Value creation) 

จำกภำวกำรณ์แข่งขันในกำรเตรียมตัวเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ท ำให้ภำครัฐบำล
ตระหนักถึงกำรเพ่ือศักยภำพของวิสำหกิจชุมชนเพ่ือให้ปรับผลิตภัณฑ์และสร้ำงคุณค่ำของกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ โดยกำรสร้ำงคุณค่ำจำกกำรน ำจุดแข็งที่มีอยู่ในประเทศมำสร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำรที่จะ
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำทั้งในและต่ำงประเทศได้อย่ำงเหมำะสมและยำกต่อกำร
ลอกเลียนแบบ ซึ่งข้ันตอนกำรสร้ำงคุณค่ำ มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1. กำรก ำหนดคุณค่ำ (Definition) คือกำรก ำหนดว่ำอะไรจะเป็นคุณค่ำทำงธุรกิจที่ หรือ
เป็นสิ่งที่ต้องกำรของ ตลำด ลูกค้ำ ธุรกิจและใครคือ เป้ำหมำยหลัก โดยพิจำรณำว่ำขณะนี้มีธุรกิจ
อะไรในเครือข่ำยของเรำ ที่มีผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถตอบสนองตลำดใดบ้ำงและธุรกิจมีลูกค้ำเป็นใครบ้ำง 
เครือข่ำยธุรกิจ ตลำดและลูกค้ำ จะมีควำมสัมพันธ์กัน เช่น ตลำดต่ำงประเทศ ในประเทศ  ตลำด
ทำงตรง ทำงอินเทอร์เน็ต จดุจ ำหน่ำยหน้ำร้ำน แต่ละตลำดมีลูกค้ำแตกต่ำงกัน อำยุ รำยได้ กำรศึกษำ
และเน้นควำมต้องกำรที่ต่ำงกัน ทำงด้ำนกำรเงินจะต้องท ำ Portfolio เพ่ือวำงแผนกำรกระจำยเงิน
ลงทุนในหลำยๆ ตลำด หลำยธุรกิจและกลุ่มลูกค้ำ จึงต้องท ำกำรพิจำรณำดูว่ำธุรกิจอะไรดี เจำะตลำด
ใดดี เวลำใดที่เหมำะกับกลยุทธ์รุก ทรงตัวหรือจะหดตัวล่ำถอย ทักษะที่ส ำคัญอีกด้ำนคือกำรหำโอกำส
ใหม่ทำงธุรกิจและกำรตลำด ซึ่งอำจจะดูจำกแนวโน้มควำมต้องกำรของตลำด เช่น คอมพิวเตอร์ มือ
ถือ  และ เครื่องไฟฟ้ำส่วนตัวจะเล็กลงและเชื่อมโยงเครือข่ำยหำกันในโลกดิจิตอล  วิสำหกิจชุมชน
อำจท ำกำรผลิตสินค้ำที่ใช้ร่วมกับสินค้ำทำงอุตสำหกรรมเหล่ำนั้น หรือกำรแสวงหำทำงในกำรเป็น
เครือข่ำยพันธมิตรกับธุรกิจที่มีโอกำสทำงกำรตลำดที่ดี  และพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่คู่แข่งยังไม่เคยท ำ
ออกมำน ำเสนอต่อตลำด 

2. กำรออกแบบธุรกิจ (Design) หลังจำกก ำหนดคุณค่ำที่จะเป็นจุดเด่นของธุรกิจได้แล้ว ขั้น
ต่อไปคือกำรออกแบบธุรกิจเรำอย่ำงไรให้เป็นที่ต้องกำรของตลำดและสำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจ
ให้แก่ตลำดเป้ำหมำยเหล่ำนั้น เริ่มตั้งแต่กำรสร้ำงตรำสินค้ำ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์และบริกำรที่จะ
เสนอให้กับตลำด  ซึ่งต้องอำศัยทักษะ เรื่องนวัตกรรมธุรกิจ คิดใหม่ท ำใหม่และคิดสร้ำงสรรค์แตกต่ำง 
ดูดี นั้นคือกำรออกแบบเลือกสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ำมำกสุด ไม่ว่ำเป็น  Function Value กำร
ใช้ที่ง่ำยสะดวกรวดเร็ว กำรรวมศูนย์ หลำกหลำย  Fashion Value  ควำมทันสมัยและน ำสมัย 
สมำร์ทชำญฉลำดกว่ำ เป็นต่อ และที่ส ำคัญคือสังคมต้องยอมรับ หรือ Financial Value ประหยัด ถูก
กว่ำ ได้ผลตอบแทนคุ้มค่ำกว่ำกำรเลือกใช้บริกำรของคู่แข่ง     

3. กำรพัฒนำคุณค่ำทำงธุรกิจ  (Development) คือขั้นตอนกำรพัฒนำและแปลงให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ออกมำ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับขบวนกำร Conversion ซึ่งมี มำตรฐำนขบวนกำรธุรกิจ มีตัวชี้วัด
กำรควบคุม มีกำรเพ่ิม ผลิตภำพ คุณภำพและมีระบบ นั้นหมำยถึงกำรท ำซ้ ำได้โดยมีมำตรฐำนไม่
เปลี่ยนไป เช่น ท ำอำหำร รสชำติต้องไม่เพ้ียนในแต่ละสำขำ หรือในแต่ละครั้งที่ลูกค้ำสั่ง  ถ้ำท ำไม่ได้ 
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ถือว่ำไม่ได้มำตรฐำน ต้องมีคุณภำพสม่ ำเสมอ และพัฒนำให้ดีขึ้นได้อีก  และเมื่อมีควำมช ำนำญก็
สำมำรถท ำซ้ ำได้รวดเร็วและต้นทุนต่ ำลดของเสียน้อยลงหรือไม่เกิดของเสียในกระบวนกำรผลิต
เลย เป็นเรื่องหำทำงใช้ทรัพยำกรให้ประหยัดคุ้มค่ำอย่ำงฉลำด 

4. กำรส่ งมอบคุณ ค่ ำ  (Delivery) คือกำรส่ งมอบคุณ ค่ ำที่ ท ำขึ้ น ไปยั งตลำดหรือ
ลูกค้ำ  เพ่ือให้มีเพียงพอ ถึงมือลูกค้ำทุกครั้งที่ลูกค้ำต้องกำร ทันเวลำใช้หรือบริโภค  ซึ่งเป็นเรื่องต้อง
ให้ควำมส ำคัญกับกิจกรรม โลจิสติกส์ กำรสื่อสำรกับตลำดและลูกค้ำ  กำรให้บริกำรที่ประทับใจ กำร
หำช่องทำงจัดจ ำหน่ำยให้ตรงกับควำมสะดวกลูกค้ำทั้ง เวลำและสถำนที่  และเรื่องกำรสร้ำงควำม
ผูกพันกับลูกค้ำ ภำยใต้กำรส่งมอบคุณค่ำนี้ จะต้องตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำที่เรียกว่ำ Quick 
Response ตอบสนองต่อกำรร้องขอลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วทันใจ บริกำรกำรรอคอยลูกค้ำได้ และสร้ำง
ควำมประทับใจ และควำมผูกพันกับลูกค้ำและชุมชนท้องถิ่น 

จะเห็นได้ว่ำขั้นตอนกำรสร้ำงคุณค่ำนั้นสำมำรถน ำมำใช้ในกำรเพ่ือศักยภำพของวิสำหกิจ
ชุมชนได้เป็นอย่ำงดีและไม่ยำก ซึ่งหำกสำมำรถให้ควำมรู้ในกำรบริหำรธุรกิจให้แก่ผู้น ำวิสำหกิจชุมชน
แต่ละรำย ก็จะท ำให้ภำพรวมของกำรสร้ำงเครือข่ำยคุณค่ำเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
การวิเคราะห์โซ่แห่งคุณค่า (The value chain) 

กำรบริหำรโซ่แห่งคุณค่ำ (The value chain) ในกระบวนกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำ 
(Value creation) ในกำรพิจำรณำจุดแข็งและจุดอ่อนของวิสำหกิจชุมชน สำมำรถท ำกำรวิเครำะห์
ปัจจัยภำยในองค์กำรตำมแนวคิดโซ่แห่งคุณค่ำของ ศำสตรำจำรย์ ไมเคิล อี พอร์ทเตอร์ เป็นแนวทำง
ในกำรวิเครำะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีระบบ โดยกำรพิจำรณำปัจจัยภำยในต่ำง ๆ 
จะเป็นไปอย่ำงสอดคล้องกัน ซึ่งจะน ำไปสู่กำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินตลอดจนกิจกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำง
เกี่ยวเนื่องกันก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยของธุรกิจ กำร
วิเครำะห์โซ่แห่งคุณค่ำ จะแยกพิจำรณำกิจกรรมเป็น 2 กลุ่มคือ (Porter, 1986) 

1.  กิจกรรมพ้ืนฐำน (Primary activities) กิจกรรมพ้ืนฐำนของธุรกิจที่จะต้องพิจำรณำ
ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ประเภทดังนี้ 

1) กำรขนส่งขำเข้ำ (Inbound logistics) เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับกำรจัดหำและขนส่ง
วัตถุดิบเข้ำมำยังสถำนที่ประกอบกำรเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีปัจจัยที่
จะต้องพิจำรณำในกำรจัดหำและกำรขนส่งวัตถุดิบรวมทั้งสิ่งจ ำเป็นต่ำง ๆ ในกำรผลิต เช่น วัตถุดิบ 
กิจกรรมกำรย้ำย และกำรคลังสินค้ำเป็นต้น 

2) กำรด ำเนินงำน (Operations) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกำรขนส่งขำเข้ำและ  ขำ
ออก  โดยมุ่งให้เกิดกำรแปรสภำพสิ่งน ำเข้ำ (Input) ต่ำง ๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ำย (Output) ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกื้อหนุนให้กำรกระจำยสินค้ำตอบสนองต่อตลำดได้อย่ำงดี ซึ่งจะพิจำรณำใน
ประเด็นต่ำง ๆ เช่น ท ำเลที่ตั้งสถำนประกอบกำร กำรบริหำรกำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิภำพของเครื่องมือในกำรผลิตเป็นต้น 

3) กำรขนส่งขำออก (Outbound logistics) เป็นกำรพิจำรณำถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กำรขนส่ง และกำรกระจำยสินค้ำและบริกำรไปสู่ตลำดหรือลูกค้ำ เช่น กำรคลังสินค้ำ และกำร
กระจำยสินค้ำไปยังผู้บริโภค เป็นต้น 

4) กำรตลำดและกำรขำย (Marketing and sales) เป็นกำรพิจำรณำถึงกิจกรรมพ้ืนฐำน
ส ำคัญ 4 กลุ่มคือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของตลำด รำคำที่เหมำะสม ช่องทำงกำรจัด
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จ ำหน่ำยที่สำมำรถกระจำยไปยังผู้บริโภคได้อย่ำงทั่วถึง กำรส่งเสริมกำรตลำดที่สำมำรถกระตุ้นให้เกิด
กำรซื้อและกำรรับรู้ในตัวสินค้ำได้อย่ำงถูกต้อง 

5) กำรบริกำร (Service) เป็นกิจกรรมที่มีควำมส ำคัญสนับสนุนให้กำรขำยสินค้ำประสบ
ควำมส ำเร็จ ผู้ประกอบกำรควรจะมีกำรพิจำรณำว่ำกำรบริกำรที่จะให้แก่ลูกค้ำนั้นจะต้องมีอะไรบ้ำง 
ทั้งบริกำรก่อนกำรขำยและหลังกำรขำย เพ่ือให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจ ประทับใจ และเกิดควำม
จงรักภักดีในตรำยี่ห้อ 

2.  กิจกรรมสนับสนุน (Supporting activities) กำรพิจำรณำกิจกรรมสนับสนุนถือได้ว่ำเป็น
กิจกรรมที่มีควำมส ำคัญต่อกำรจัดกำรโดยรวมของบริษัทให้สำมำรถด ำเนินไปอย่ำงสอดคล้องสัมพันธ์
กัน  โดยมีกิจกรรมที่จะต้องพิจำรณำดังนี้ 

1) ระบบสำธำรณูปโภคของบริษัท (Firm infrastructure) เป็นระบบกำรจัดกำรโดยรวม
ของกิจกำรซึ่งเน้นระบบที่มุ่งให้กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในบริษัทเกิดควำมสอดคล้องด ำเนินไป
ในทิศทำงเดียวกัน ระบบสำธำรณูปโภคของบริษัทอำจแยกเป็นประเด็นดังนี้ ระบบจัดกำรทั่วไป ระบบ
กำรเงินและกำรบัญชี ระบบกำรจัดกำรข้อมูล ระบบกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ กฎหมำยและระเบียบ
ข้อบังคับ 

2) กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human resources management) เป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับคนในบริษัท ตั้งแต่กระบวนกำรเริ่มต้นที่มุ่งจัดหำมำให้ได้ซึ่งคนดีมีควำมสำมำรถ และเมื่อ
ได้มำแล้วจะมีกระบวนกำรจัดกำรอย่ำงไรที่จะให้คนดีเหล่ำนั้นอยู่คู่บริษัทและทุ่มเทท ำงำนอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถด้วยควำมรู้สึกท่ีจงรักภักดี  ด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำทรัพยำกรมนุษย์ตั้งแต่ 
กำรสรรหำ กำรคัดเลือก กำรฝึกอบรมพัฒนำ กำรจ่ำยเงินเดือนค่ำจ้ำง กำรประเมินผล กำรเลื่อนขั้น
เลื่อนต ำแหน่ง และนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล 

3) กำรพัฒนำเทคโนโลยี (Technological development) เป็นกำรพัฒนำเทคโนโลยี
ด้ำนต่ำง ๆ เพื่ออ ำนวยในกำรด ำเนินกำรในกิจกรรมภำยในบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำร
วิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กำรปรับปรุงกระบวนกำรเป็นต้น 

4) กำรจัดหำ (Procurement) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรจัดซื้อจัดหำ
วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ และสินทรัพย์ของบริษัท รวมถึงกำรจัดกำรด้ำนข้อมูลเพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดหำ
ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

 
 

 ภาพที่ 2.8 กำรบริหำรโซ่แห่งคุณค่ำ (Value chain) 
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การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง  
สุนทรารักษ์ สุทธิจันทร์ และ เมธา สุธีรโรจน์. (2557) ได้กำรวิจัยเชิงส ำรวจเรื่อง ปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับใน
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำปัจจัยที่มีผลกระทบต่อควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันของ
อุตสำหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่ำง คือ ผู้บริหำรธุรกิจ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย คัดเลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบเป็นไปตำมโอกำส สถิติ จ ำนวน 
149 รำย คิดเป็นร้อยละ 53.79 เครื่องมือที่ ใช้ เป็นสอบถำมเป็นแบบประมำณค่ำ 5 ระดับ 
ประกอบด้วย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน ค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.86 และ
ควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน ค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.88 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และสถิติถดถอยพหุคูณ ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) ผู้บริหำร 
เห็นว่ำปัจจัยที่มีผลกระทบของอุตสำหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ โดยรวมอยู่ในระดับ 
ปำนกลำง 2) ผู้บริหำรเห็นว่ำควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันอุตสำหกรรมส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง 3) ปัจจัยที่มีอ ำนำจพยำกรณ์ควำมได้เปรียบทำงกำร
แข่งขันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 คือ ด้ำนควำมสำมำรถของบุคลำกร ด้ำนควำมสำมำรถ
ทำงกำรตลำด และด้ำนควำมเข้มข้นของกำรวิจัยและพัฒนำ ส่วนปัจจัยที่มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
0.05 คือ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรจัดกำร โดยมีอ ำนำจในกำรพยำกรณ์ร้อยละ 62.0 

 

อัครพงศ์ อ้ันทอง (2556) ได้ท ำกำรศึกษำควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยว
ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเครำะห์ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันด้ำน
กำรท่องเที่ยวของประเทศในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ตัวชี้วัด coverage ratio และควำม
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ (RCA) ทั้งในเชิงสถิตและเชิงพลวัต กำรวิเครำะห์ใช้ข้อมูลกำร
ส่งออกบริกำรกำรท่องเที่ยวของแต่ละ ประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2545-2553 ผลกำรศึกษำ พบว่ำ 
ประเทศกัมพูชำ สปป. ลำว มำเลเซีย ไทย และเวียดนำม มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยมีส่วนเกิน
ของกำรส่งออกบริกำรท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับทั้งของภูมิภำค ประเทศไทยมีควำมช ำนำญพิเศษสูงสุดใน
ภูมิภำคนี้ แต่มีแนวโน้มลดลง ประเทศมำเลเซียมีควำมช ำนำญพิเศษเพ่ิมขึ้นในอัตรำสูงสุด รองลงมำ
คือ ประเทศกัมพูชำ และ สิงคโปร์ โดยพบว่ำมีสัดส่วนกำรส่งออกบริกำรท่องเที่ยวหดตัวช้ำกว่ำ
ภำพรวมของภูมิภำค ประเทศไทยควรใช้โอกำสกำรเป็นผู้น ำด้ำนกำรท่องเที่ยวสร้ำงพันธมิตรท่องเที่ยว
และส่งเสริมตลำดท่องเที่ยว ในภูมิภำคให้มำกขึ้น 

 

ทิชากร เกสรบัว (2558) ได้ศึกษำกลยุทธ์กำรเพ่ิมศักยภำพแข่งขันทำงกำรตลำดส ำหรับ 
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ (ประเภทเครื่องจักสำน) ในตลำดอำเซียน กรณีศึกษำ วิสำหกิจชุมชน กลุ่ม
เกษตรกรท ำนำข้ำวบ้ำนบำงพลวง อ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี   งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
จัดท ำกลยุทธ์กำรเพิ่มศักยภำพแข่งขันทำงกำรตลำดส ำหรับผู้ประกอบกำรรำยใหม่ (ประเภทเครื่องจัก
สำน) โดยใช้วิธีกำรเก็บรวมรวบข้อมูล 2 ทำง คือ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ  ได้จำกกำรสัมภำษณ์
ผู้ประกอบกำร 2) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จำกกำรศึกษำบทควำมวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง หลังจำกได้ข้อมูลทั้ง 2 
ส่วนแล้วท ำกำรวิเครำะห์ด้วยแบบจ ำลอง PRIMO-F และ PEST Analysis จัดท ำ SWOT Analysis 
และ Tows Matrix เพ่ือวำงกลยุทธ์ทำงกำรตลำด ในตลำดเป้ำหมำยหลัก คือ อินโดนีเซีย มำเลเซีย 
และสิงคโปร์ 
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ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลยุทธ์เชิงรุก คือ 1) ออกงำนแสดงสินค้ำระดับประเทศ 2) ออกแบบ
และพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้เหมำะสมกับตลำดเป้ำหมำย 3) ขยำยตลำดโดยผ่ำนหน่วยงำนภำครัฐ กล
ยุทธ์เชิงแก้ไข คือ 1) ทดลองส่งสินค้ำไปจ ำหน่ำยยังประเทศเป้ำหมำย 2) จัดส่งสมำชิกเข้ำฝึกอบรม
ทักษะกำรออกแบบและกำรทอเสื่อ กลยุทธ์เชิงป้องกัน คือ 1) ปรับปรุงตรำสินค้ำให้คงควำมเป็น
เอกลักษณ์ของประเทศไทย 2) เรียนรู้วัฒนธรรมชำวมุสลิมออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงควำมต้องกำร 
3) ศึกษำควำมต้องกำรสินค้ำของประเทศคู่ค้ำ 4) ศึกษำและวิเครำะห์รสนิยมของผู้บริโภค กลยุทธ์
เชิงรับ คือ 1) ติดต่อและจัดหำตัวแทนกำรน ำเข้ำเบื้องต้น 2) วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำทำงกำรเงินก่อน
ขยำยตลำด 

Sigalas, C., Economou, V. P. and Georgopoulos, B. N. (2013) ได้ท ำกำรศึกษำ 
กำรพัฒนำตัวชี้วัดกำรสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบกำร
แข่งขันโดยระบุควำมหมำยเงื่อนไขและกำรสร้ำงตัวแปรชี้วัด  พบว่ำ ตัวชี้วัดที่พัฒนำขึ้นใหม่มีตัวชี้วัด
เชิงประจักษ์ของกำรแข่งขันซึ่งจำกลักษณะแฝงของมันไม่สำมำรถวัดได้โดยตรง แต่ตัวชี้วัดนั้นยังคงมี
ปรำกฏกำรณ์ที่น่ำสนใจ เช่น กำรใช้ประโยชน์จำกโอกำสทำงกำรตลำดและกำรวำงตัวเป็นกลำงของ
ภัยคุกคำมที่สภำวะกำรแข่งขัน ตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ของกำรวัดที่พบไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 
ดังนั้นกำรวัดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันไม่ได้มีค ำตัดสินใด ๆ ที่เกี่ยวกับคุณค่ำของตัวเองหรือ
ประสิทธิภำพของ บริษัท ดังนั้นกำรวัดของเรำเปรียบในกำรแข่งขันไม่เพียงแต่สำมำรถแก้ปัญหำ
ซ้ ำซำกของข้อเสนอกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ซึ่งแนวคิดของกำรจ้ำงเปรียบในกำรแข่งขัน แต่มีปัญหำอ่ืน 
ๆ และควำมล้มเหลวที่เกิดขึ้นจำกแนวควำมคิดในปัจจุบัน กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้ำงกำรแข่งขัน
ของผู้ประกอบกำรอีกทำงหนึ่งคือกำรใช้ระบบผู้จัดกำรฝึกหัด เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจจำกควำมคิดที่เกิด
ระหว่ำงกำรเรียนรู้งำนซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เป็นตัวแปรแฝงของกำรได้เปรียบเชิงกำรแข่งขันแต่ไม่จัดว่ำเป็น
ตัวแปรที่สร้ำงควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขัน ซึ่งจำกกำรศึกษำทรำบว่ำผู้จัดกำรฝึกหัดไม่ได้มีควำม
เข้ำใจถึงกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขันและไม่สำมำรถแยกแยะออกจำรแนวคิดอ่ืนได้  
เช่น เป็นแหล่งที่มำของเปรียบในกำรแข่งขันของ บริษัท คือทรัพยำกรของควำมสำมำรถของ บริษัทที่
มีต ำแหน่งทำงกำรตลำดหรืออุปสรรคในตลำด ดังนั้นผลกำรวิจัยสรุปได้ว่ำผู้จัดกำรฝึกซ้อมกับกำร
วำงแผนเชิงกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันยังคงเป็นตัวแปรที่แฝงอยู่ไม่แสดงออกมำ
อย่ำงชัดเจน 

Bennett, R. J. and Smith, C. (2002) ได้ท ำกำรศึกษำ เงื่อนไขกำรแข่งขัน กำรสร้ำง
ควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขันและต ำแหน่งของธุรกิจขนำดกลำงและเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส ำรวจขนำดใหญ่ของผู้ประกอบกำร SMEs จ ำนวน 1,531 รำย ในสหรำชอำณำจักรในกำรประเมิน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภำพกำรแข่งขันของพวกเขำ ผลลัพธ์จะปรำกฏเพ่ือยืนยันว่ำธุรกิจ SME เติบโต
ขึ้นจำกกำรที่ผู้ประกอบกำรท ำกำรพัฒนำกลยุทธ์ของพวกเขำที่จะแสวงหำควำมเชี่ยวชำญและควำม
แตกต่ำงของผลิตภัณฑ์และบริกำรของพวกเขำ รวมทั้งกำรที่มคีวำมหลำกหลำยของฐำนลูกค้ำของพวก
เขำ แต่อย่ำงไรก็ตำมผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำควรระมัดระวังเกี่ยวกับนโยบำยของรัฐบำลใด ๆ ที่อยู่
บนพ้ืนฐำนของกำรแทรกแซงในท้องถิ่น มันแสดงให้เห็นว่ำพ้ืนที่ช่วยนโยบำยมีควำมสัมพันธ์ใด ๆ กับ
สภำพกำรแข่งขันที่แตกต่ำงกันในท้องถิ่นหรือประโยชน์  ส ำหรับข้อเสียผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ 
บริษัท ที่ได้ใช้กลยุทธ์ควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขันจำกกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์กำรค้ำกับภูมิภำคหรือ
ประเทศอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจำกพ้ืนที่ของตัวเอง นโยบำยควำมช่วยเหลือดังนั้นควรได้รับกำรปรับแต่ง
อย่ำงใกล้ชิดกับควำมต้องกำรของ SME มำกกว่ำท้องที ่
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Christian Felzensztein and Eli Gimmon (2014) ได้ท ำกำรศึกษำ กำรสร้ำงควำม
ได้เปรียบเชิงกำรแข่งขันในตลำดระดับโลก: กรณีศึกษำอุตสำหกรรมแซลมอน ในประเทศชิลี 
กำรศึกษำครั้งนี้ก่อให้เกิดกำรทบทวนวรรณกรรม โดยกำรส ำรวจกลยุทธ์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
กำรตลำดทั่วโลกของอุตสำหกรรมที่ ใช้ทรัพยำกรและน ำไปใช้กับอุตสำหกรรมกำรท ำฟำร์ม
ปลำแซลมอนที่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีกำรมุ่งเน้นตลำดใหม่ในละตินอเมริกำ ซึ่งจำกกำรส ำรวจ
ผู้ประกอบกำรและสมำคมกำรค้ำอำจจะเรียนรู้กับกำรพิจำรณำจำกผลเชิงประจักษ์ของกลยุทธ์
กำรตลำดแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ระหว่ำงประเทศของผู้น ำระดับโลกที่สองด ำเนินงำนใน
อุตสำหกรรมปลำแซลมอน 

ค ำถำมกำรวิจัยคือกำรศึกษำสิ่งที่อำจเป็นลักษณะและขอบเขตของควำมแตกต่ำงหรือไม่ ผลที่
ได้จำกกำรศึกษำครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนกำรลดค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำ และพบว่ำควำมแตกต่ำงเป็น
กลยุทธ์ทั่วไปเพ่ือควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมภำยใต้กำรศึกษำส่วนใหญ่ผู้บริหำรจะ
ชอบลดค่ำใช้จ่ำยเพ่ือเป็นกำรสร้ำงกลยุทธ์ควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขันของบริษัท ดังนั้นผล
กำรศึกษำนี้ไม่ได้สนับสนุนเรื่องกำรสร้ำงควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขันที่ไม่ได้เน้นกลยุทธ์กำรสร้ำง
ควำมแตกต่ำงแต่เป็นกำรมุ่งเน้นกลยุทธ์กำรลดค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้สำมำรถแข่งขันในตลำด ซึ่งมีผล
สอดคล้องกับ กำรศึกษำของ Lefaix-Durand et al., (2009) ศึกษำอุตสำหกรรมไม้ในประเทศแคน
นำดำ พบว่ำ ซัพพลำยเออร์ให้ควำมแตกต่ำงที่เหนือกว่ำผ่ำนทำงผลประโยชน์ที่คิดว่ำพวกเขำมีกำร
แข่งขันน้อยกว่ำส่วนที่เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยที่ลดลงกลยุทธ์และค่ำใช้จ่ำย 
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กำรสร้ำงเสริมศักยภำพกำรด ำเนินงำนวิสำหกิจชุมชนในกำรสร้ำงคุณค่ำ (Value creation) และเตรียมพร้อมธุรกิจสู่ประชำคมอำเซียน อันจะน ำไปสู่แนวคิดกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน (Sustainable development) ภำยใต้แนวคิดกำรสร้ำงควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขัน (Competitive advantage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.9 แนวคิดกำรเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันด้วยแนวคิดกำรสร้ำงควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขัน 

31 

บริบทกลุ่ม
วิสาหกิจชมุชน 
อ าเภอแม่ริม 
ทุนชุมชน 
- คน, สังคม 
- ชุมชน 
- เศรษฐกิจ 
- ทรัพยำกร 
- ธรรมำภิบำล 

สมรรถนะเดิม 
ของกลุ่มธุรกิจ

ชุมชน 

กระบวนกำร 
พัฒนำเชิง
ปฏิบัติกำร 

กระบวนกำรให้
องค์ควำมรู้ด้ำน
บริหำรธรุกิจ 

การเมืองและการบริหาร  
สภาพแวดล้อมภายนอก 

หน่วยงานส่งเสริมก าหนดนโยบาย 

Input Process Output Outcome 

ศักยภาพ 
- รู้จักตลำด 
- สื่อสำรตลำด 
- ช่องทำงเข้ำ 
- ปรับกลยุทธ์ 
- ปรับผลติภณัฑ ์
- ต่อรองตลำด 
- รู้กำรเมือง 

 

AEC 

ประสิทธิภำพในกำรวำงแผนของวิสำหกิจชุมชน ในเขตอ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

Capability 

Superior 
- Efficiency 
- Quality 
- Innovative 
- Customer   
  responsiveness 

Capability 

Differentiation 

Low Cost 

Goal 

Product/Service 

Goal 

Value Creation/ 
Maximize profit 

Innovative 
thinking 

- Resource 
- Core competency 
- Capability 
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