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บทคัดยอ 

 การแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สงผลกระทบในทุกภาคสวนทําใหรายไดของประเทศลดลง

อยางเฉียบพลัน โดยเฉพาะผูประกอบการรายยอยขาดกําลังทุนและประชาชนขาดกาํลังซื้อ ท้ังน้ีการฟนตัวของเศรษฐกิจ

ไทยตองเร่ิมจากการสรางความเขมแข็งภายในประเทศดวยการสรางฐานใหมั่นคงกับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งวัตถุประสงคของ

บทความน้ีจงึนําเสนอแนวคิดการจัดการเชงิกลยุทธวิสาหกจิชมุชนท่ีเหมาะสมจากการไดรับผลกระทบจากสถานการณ 

การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเร่ิมจากการกําหนดทิศทางการผลิตผลิตภัณฑในระยะยาวจากการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สภาพแวดลอมภายนอก โอกาส และอุปสรรคเพ่ือการวางกลยุทธการจดัการวิสาหกจิชมุชน

เชิงรุกเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับแนวคิดเชิงทฤษฎี ไดแก การสรางความไดเปรียบใน

การแขงขันดานตนทุน ดานการสรางเอกลักษณ การมุงเนนการตอบสนองตลาดเฉพาะ และรวมถึงการสรางคุณคาใหกับ

ลูกคาจากหวงโซคุณคาท่ีรอยเรียงกิจกรรมในทุกกระบวนการเขาดวยกันอยางตอเน่ือง และการสรางความสามารถในการ

ฟนฟูรายไดสอดรับกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เกดิการจางงานและพัฒนาเศรษฐกิจของ

วิสาหกจิชุมชนและประเทศชาติ เปนไปตามแผนการบริหารจัดการในการฟนฟูรายไดจากผลกระทบสถานการณการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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 ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ไดนอมนําหลัก 

“ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเน่ืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

ฉบับท่ี 9-11 เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืดหยดัอยูไดอยางมั่นคงเกดิภูมิคุมกนั และมกีารบริหาร

จัดการความเส่ียงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน ประกอบกบัแนวทางการพัฒนา

ประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีผานมาสงผลใหประเทศไทยมรีะดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้น

ตามลําดับ ไดแก เศรษฐกิจไทยมขีนาดใหญขึ้น มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีความเขมแข็งและโดดเดนในหลายสาขา และ

ความรวมมือกับมิตรประเทศท้ังในรูปทวิภาคีและพหุภาคีรวมถงึความรวมมือกับประเทศในอนุภูมภิาคและอาเซียนมีความ

เขมขนและชดัเจนขึ้น โดยเฉพาะโอกาสการคาและการลงทุนของไทยจากนโยบายการผลักดันความรวมมอืระหวางประเทศ

ท่ีอยูในแนวเสนทางสายไหมใหมของจีนภายใตชื่อ “Belt and  Road Initiative: BRI” เกิดการขยายโอกาสดานการคาและ

การลงทุนของไทย ในขณะท่ีโครงสรางพ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้นและการบริการทางสังคมทุกดานท่ีมีความ

ครอบคลุมท่ัวถงึ อีกท้ังเศรษฐกจิไทยป 2564-2566 กําลังทยอยฟนตัวจากการพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยี

สมัยใหมและหวงโซคุณคาโฉมใหมหลังการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 3.4 ตอป 

(วิจยักรุงศรี, 2564) โดยเปนการฟนตัวอยางตอเน่ืองจากชวงคร่ึงหลังของป 2563 แตอยางไรกต็ามโครงสรางเศรษฐกจิไทยมี

ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จงึทําใหมีความออนไหวและผันผวนตามปจจยัภายนอก ในขณะท่ีความ
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ไดเปรียบในการแขงขันปรับตัวชาเน่ืองจากการยกระดับหวงโซมูลคาการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสูการใชองค

ความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมยังดาํเนินการไดนอย ทําใหฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมี

ผลิตภาพการผลิตต่ํา ประกอบกบัประเทศไทยยังประสบปญหาคณุภาพในเกือบทุกดาน ท่ีสําคัญไดแก คุณภาพคน 

คุณภาพ การศกึษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหล่ือมลํ้าสูง กอใหเกดิความ 

แตกแยก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) อยางไรก็ตามการท่ีจะสรางความ

เขมแขง็ทางเศรษฐกิจระดับประเทศไดน้ันตองเร่ิมจากรากฐานท่ีสําคัญในการเปนฐานรากเพ่ือใชในการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจอยางยัง่ยืนในการดาํรงเศรษฐกิจท่ีสวนกระแสภายใตสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรง อีกท้ังปจจุบันเกิดสถานการณ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทวีความรุนแรงขึ้นสงผลกระทบทางเศรษฐกิจในทุกประเทศนําไปสูเศรษฐกิจโลกถดถอย

รุนแรงคร้ังใหญสุดท่ีไมมีคร้ังไหนในอดีตจะเทียบได  

 ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนโรคติดตอท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดท่ีมกีารคนพบลาสุด โดยเร่ิมจากการ

ระบาดในเมืองอูฮั่น ประเทศจนีในเดือนธันวาคมป 2562 ทําใหมกีารแพรกระจายและมีผูติดเชื้อหลายลานคนท่ัวโลก 

(องคการอนามัยโลก, 2564) การแพรระบาดของโรคเกิดขึ้นอยางรุนแรงและรวดเร็วทําใหหลายประเทศออกมาตรการเพ่ือ

การควบคุมและประกาศสถานการณภาวะฉุกเฉินซึ่งสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกจิ จากรายงานภาวะเศรษฐกิจการ

ทองเท่ียวในป 2563 รายงานวา “การระบาดของโควิด-19 กระทบธุรกิจบริการในหวงโซของอุตสาหกรรมทองเท่ียวโลก”  

ซึ่งจาํนวนนักทองเท่ียวเดินทางท่ัวโลกหดตัวประมาณรอยละ 43.8 สวนนักทองเท่ียวตางชาติ 10 อันดับแรกของไทยมี

จํานวนลดลงทุกประเทศในอัตรารอยละ 60.01 หรือจากจํานวน 3.12 ลานคนเหลือเพียง 1.25 ลานคน (สํานักงาน

ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2564) นอกจากน้ีอุตสาหกรรมการผลิตท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตัง้แตเดือนกันยายน 2563 ท่ีลดลงรอยละ 11.4 เมื่อเทียบกับป 2562 ไดแกอุตสาหกรรมยานยนต 

อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมนํ้ามันปโตรเลียม และอุตสาหกรรมส่ิงทอ (ศิระประภา เอ้ือววิัฒนสกุล, 2563) ขณะท่ีรายได

ของกลุมแรงงานท่ีมีทักษะต่าํจะลดลงมากกวารายไดของกลุมแรงงานท่ีมีทักษะสูง การท่ีเศรษฐกจิจะฟนตวัในระยะขางหนา

จะมีความแตกตางกันในแตละกลุมธุรกิจและครัวเรือน ท่ีสําคัญหากการระบาดของโควิด-19 ขยายระยะเวลายาวนานขึ้น 

ความแตกตางของการฟนตัวน้ีจะยิ่งทวคีวามรุนแรงมากขึ้น ซึ่งในทายท่ีสุดจะไปซ้าํเติมความเปราะบางของโครงสราง

เศรษฐกิจไทยท่ีเปนตนทุนอยูเดิม (รชฏ เลียงจันทร, 2564) โดยธุรกิจท่ีสําคัญประเภทหน่ึงในประเทศไทยคือกลุมวิสาหกจิ

ชุมชน ซึง่วิสาหกิจชุมชนมาจากคาํวา “วิสาหกิจ” รวมกับคาํวา “ชมุชน” จงึรวมเปนความหมายวาเปนกิจการหรือการ

ประกอบการท่ีดาํเนินโดยกลุมชมุชน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2562) และตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกจิ

ชุมชน พ.ศ. 2548 กลาวไววาวิสาหกิจชุมชน หมายความวา กิจการของชมุชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการหรือการ

อ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการโดย คณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชวีิตรวมกนัและรวมตวักันประกอบกจิการดังกลาว ไมวาจะเปนนิติ

บุคคล ในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล เพ่ือสรางรายไดและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชมุชนและระหวางชุมชน 

ดังน้ันวิสาหกิจชุมชน จึงหมายถึง ธุรกิจท่ีมีการประกอบการหรือกจิการของชมุชนท่ีกลุมคนในชุมชนเปนเจาของดําเนินการ

รวมกันสรางมูลคาเพ่ิมมูลคาใหกบัสินคาหรือบริการจากความรู ภูมิปญญาของทองถิ่น รวมถงึความคิดสรางสรรคตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง อันกอใหเกดิรายไดและการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน  

หากยอนกลับไปเมื่อป พ.ศ.2540 เกิดภาวะวกิฤตเศรษฐกจิตกต่ําอยางรุนแรงสงผลกระทบตอฐานรากจนถงึฐาน

บนทําใหเกิดการบริโภค การผลิตและการลงทุนท้ังในและตางประเทศเกิดการชะลอตัวอยางรุนแรงและเกิดผลกระทบเปนวง
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ไดเปรียบในการแขงขันปรับตัวชาเน่ืองจากการยกระดับหวงโซมูลคาการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสูการใชองค

ความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมยังดาํเนินการไดนอย ทําใหฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมี

ผลิตภาพการผลิตต่ํา ประกอบกบัประเทศไทยยังประสบปญหาคณุภาพในเกือบทุกดาน ท่ีสําคัญไดแก คุณภาพคน 

คุณภาพ การศกึษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหล่ือมลํ้าสูง กอใหเกดิความ 

แตกแยก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) อยางไรก็ตามการท่ีจะสรางความ

เขมแขง็ทางเศรษฐกิจระดับประเทศไดน้ันตองเร่ิมจากรากฐานท่ีสําคัญในการเปนฐานรากเพ่ือใชในการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจอยางยัง่ยืนในการดาํรงเศรษฐกิจท่ีสวนกระแสภายใตสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรง อีกท้ังปจจุบันเกิดสถานการณ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทวีความรุนแรงข้ึนสงผลกระทบทางเศรษฐกิจในทุกประเทศนําไปสูเศรษฐกิจโลกถดถอย

รุนแรงคร้ังใหญสุดท่ีไมมีคร้ังไหนในอดีตจะเทียบได  

 ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนโรคติดตอท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดท่ีมกีารคนพบลาสุด โดยเร่ิมจากการ

ระบาดในเมืองอูฮั่น ประเทศจนีในเดือนธันวาคมป 2562 ทําใหมกีารแพรกระจายและมีผูติดเชื้อหลายลานคนท่ัวโลก 

(องคการอนามัยโลก, 2564) การแพรระบาดของโรคเกิดขึ้นอยางรุนแรงและรวดเร็วทําใหหลายประเทศออกมาตรการเพ่ือ

การควบคุมและประกาศสถานการณภาวะฉุกเฉินซึ่งสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกจิ จากรายงานภาวะเศรษฐกิจการ

ทองเท่ียวในป 2563 รายงานวา “การระบาดของโควิด-19 กระทบธุรกิจบริการในหวงโซของอุตสาหกรรมทองเท่ียวโลก”  

ซึ่งจาํนวนนักทองเท่ียวเดินทางท่ัวโลกหดตัวประมาณรอยละ 43.8 สวนนักทองเท่ียวตางชาติ 10 อันดับแรกของไทยมี

จํานวนลดลงทุกประเทศในอัตรารอยละ 60.01 หรือจากจํานวน 3.12 ลานคนเหลือเพียง 1.25 ลานคน (สํานักงาน

ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2564) นอกจากน้ีอุตสาหกรรมการผลิตท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตัง้แตเดือนกันยายน 2563 ท่ีลดลงรอยละ 11.4 เมื่อเทียบกับป 2562 ไดแกอุตสาหกรรมยานยนต 

อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมนํ้ามันปโตรเลียม และอุตสาหกรรมส่ิงทอ (ศิระประภา เอ้ือววิัฒนสกุล, 2563) ขณะท่ีรายได

ของกลุมแรงงานท่ีมีทักษะต่าํจะลดลงมากกวารายไดของกลุมแรงงานท่ีมีทักษะสูง การท่ีเศรษฐกจิจะฟนตวัในระยะขางหนา

จะมีความแตกตางกันในแตละกลุมธุรกิจและครัวเรือน ท่ีสําคัญหากการระบาดของโควิด-19 ขยายระยะเวลายาวนานขึ้น 

ความแตกตางของการฟนตัวน้ีจะยิ่งทวคีวามรุนแรงมากขึ้น ซึ่งในทายท่ีสุดจะไปซ้าํเติมความเปราะบางของโครงสราง

เศรษฐกิจไทยท่ีเปนตนทุนอยูเดิม (รชฏ เลียงจันทร, 2564) โดยธุรกิจท่ีสําคัญประเภทหน่ึงในประเทศไทยคือกลุมวิสาหกจิ

ชุมชน ซึง่วิสาหกิจชุมชนมาจากคาํวา “วิสาหกิจ” รวมกับคาํวา “ชมุชน” จงึรวมเปนความหมายวาเปนกิจการหรือการ

ประกอบการท่ีดาํเนินโดยกลุมชมุชน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2562) และตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกจิ

ชุมชน พ.ศ. 2548 กลาวไววาวิสาหกิจชุมชน หมายความวา กิจการของชมุชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการหรือการ

อ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการโดย คณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชวีิตรวมกนัและรวมตวักันประกอบกจิการดังกลาว ไมวาจะเปนนิติ

บุคคล ในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล เพ่ือสรางรายไดและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชมุชนและระหวางชุมชน 

ดังน้ันวิสาหกิจชุมชน จึงหมายถึง ธุรกิจท่ีมีการประกอบการหรือกจิการของชมุชนท่ีกลุมคนในชุมชนเปนเจาของดําเนินการ

รวมกันสรางมูลคาเพ่ิมมูลคาใหกบัสินคาหรือบริการจากความรู ภูมิปญญาของทองถิ่น รวมถงึความคิดสรางสรรคตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง อันกอใหเกดิรายไดและการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน  

หากยอนกลับไปเมื่อป พ.ศ.2540 เกิดภาวะวกิฤตเศรษฐกจิตกต่ําอยางรุนแรงสงผลกระทบตอฐานรากจนถงึฐาน

บนทําใหเกิดการบริโภค การผลิตและการลงทุนท้ังในและตางประเทศเกิดการชะลอตัวอยางรุนแรงและเกิดผลกระทบเปนวง
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กลางกอใหเกิดการเลิกจางงานภายในประเทศเปนจํานวนมากกลายเปนปญหาทางเศรษฐกิจในชวงหลายสิบปท่ีเกดิขึ้น  

ทําใหการกลับมาทบทวนถงึพ้ืนฐานท่ีแทจริงของการแกปญหาอยางยัง่ยืน (เสาวณี จันทะพงษ และนิธิสาร พงศปยะไพบูลย

, 2560) จะเห็นไดวาไมวาจะยุคสมัยใดก็ตาม การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะมองทุกภาคสวนและ

ท้ังฐานรากและฐานบน ท้ังน้ีหากเศรษฐกิจระดับฐานรากมีความเขมแข็งแลวก็จะสงผลท่ีตอเศรษฐกิจในระดับถัดขึ้นไปดวย 

เน่ืองจากวิสาหกจิชุมชนเปนการเชื่อมโยงระหวางฐานรากเศรษฐกจิแหงทุนวฒันธรรมท่ีมกีารพัฒนาเปนลําดับขั้นกอตวัเปน

กลุมเศรษฐกจิชมุชนภายใตบริบทสภาพแวดลอมในแตละแหงของภูมิปญญาสรางมาเพ่ือพัฒนาแบบมีสวนรวมตอการ

จัดการทรัพยากรทองถิ่น การตลาดและประสิทธิภาพตาง ๆท่ีสามารถผลิตสินคาและบริการเชิงสรางสรรคกอใหเกิด            

อัตลักษณเฉพาะชมุชนน้ัน ซึง่จะทําใหเกิดความพรอมในการแขงขันทางการคาในระดับหน่ึงท่ีสามารถพ่ึงตนเองไดและสราง

ความ เขมแข็งใหกับชมุชนอยางยั่งยืน เมื่อการรวมกันเปนวิสาหกจิชุมชนท่ีมีพลัง พรอมเครือขายอันเหนียวแนนก็สามารถ

ยกระดับการแขงขันเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีจะกาวเปนผูประกอบการธุรกิจในการแขงขันท้ังระดับ

ภายในประเทศและระดับตางประเทศ (ทศพร แกวขวัญไกร, 2560) ดงัน้ันวัตถุประสงคของบทความน้ีคือการวางกลยุทธใน

การจดัการวิสาหกจิชมุชนจากการไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือสงเสริม

ใหเกดิการพัฒนาอยางเสถียรภาพในการฟนฟูรายได สรางความแขงขันบนฐานเศรษฐกจิชมุชนท่ีมกีระบวนการจัดสรรของ

ชุมชนท้ังทรัพยากร ทุน แรงงาน วัตถดุิบในพ้ืนท่ีเปนหลักนํามาแปรเปล่ียนเปนผลิตภัณฑดวยการสรางแนวคิดสรางสรรค

ของชุมชนท้ังแบบดั้งเดิมหรือสรางพัฒนาตอยอดเปนนวตักรรมใหม ท่ีสอดคลองกับบริบทความตองการของผูบริโภคท่ีอาจ

ผสมผสานยกระดับเปนภูมิปญญาสากลท่ีสามารถนํามาบูรณาการอยางเปนระบบ ทําใหวิสาหกจิชมุชนตองสรางแนว

ปฏิบัติเชิงกลยุทธใหมเพ่ือใหธุรกจิสามารถเติบโตได อยางไรก็ตามส่ิงท่ีสําคัญท่ีจะทําใหวิสาหกิจชมุชนพัฒนาน้ันตองเนน

การผูนําเปนตัวขับเคล่ือน พรอมท้ังสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนท่ีมีเปาหมายลักษณะกิจกรรมเหมือนกันเพ่ือเกิดการ

แลกเปล่ียนองคความรูท่ีเพ่ิมขึ้น โดยเนนท่ีการพัฒนาเศรษฐกจิเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหวิสาหกิจชุมชน

ดําเนินงานดวยความยัง่ยืนและสามารถเขยีนแผนงานบริหารในการฟนฟูรายไดจากผลกระทบสถานการณการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือเตรียมความพรอมหากเกิดโรคระบาดรายแรงในอนาคต  

 

2. การทบทวนวรรณกรรม 

 บทความวชิาการน้ีดาํเนินการศึกษาผานการทบทวนวรรณกรรมจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ ประกอบดวยแนวคดิ

เกี่ยวกับการจัดการวิสาหกจิชุมชน การจัดการเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบในการแขงขัน การจัดการวิสาหกิจชุมชนเชงิ        

กลยุทธในสถานการณการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการวิสาหกิจชุมชน 

  Stoner (1986) ไดใหความหมายของการจัดการวาเปนองคความรูท่ีเปนประโยชนเพ่ือการวางแผน การจดั

องคกร การจัดหาคนเขาทํางาน ภาวะผูนําและการควบคุม ประกอบกับแนวคดิการบริหารจัดการของ Taylor (1914) ท่ีใช

หลักวิทยาศาสตรเขามาชวยในการบริหารจัดการดวยการกาํหนดวิธีการทํางานดวยหลักเกณฑ การคัดเลือกบุคลากรและ

บริหารบุคคล การประสานรวมมอืระหวางผูบริหารกับคนงาน และการท่ีผูบริหารพิจารณาอยางรอบคอบในดานการวางแผน

และมอบหมายงานตามความถนัด (อินทชลิตา วัชรีจิระโชต,ิ 2556) จนมาถึงปจจุบันการบริหารจดัการจะตองมกีารใชหลัก

ทางเชิงปริมาณโดยผานแบบจาํลองทางคณิตศาสตรและวิธีทางสถิติสําหรับสถานการณตาง ๆ เขามาชวยใหสอดคลองกับ
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ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจมากขึ้น เชน ทฤษฎีจดัลําดับแถวรอคอย โมเดลสถานการณจาํลอง เปนตน แตอยางไรก็ตามถึงแม

จะมีหลักทางวิทยาศาสตรเขามาชวยบริหารจัดการแตยังคงตองดาํเนินการดวยหลักมนุษยสัมพันธมาผสมผสาน โดยหาก

มองถงึวิสาหกิจชุมชนท่ีมีลักษณะการดาํเนินงานในรูปแบบสังคมภายในกลุมเพ่ือสรางรายได ชวยเหลือซึ่งกันและกันจะตอง

มีการจัดการในรูปแบบผสมผสานท่ีเขาใจถงึพฤตกิรรมของคนท่ีทํางานในหนาท่ีงานท่ีจัดไวใหและไมไดหวังเพียงตัวเงนิ

อยางเดยีว แตคนภายในชุมชนจะมีสังคมเกดิขึ้นอยางไมเปนทางการตลอดจนความสัมพันธทางสังคมระหวางคนงาน

ดวยกัน ท้ังน้ีตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มีเจตนารมณเพ่ือใหมกีารสงเสริมความรูและ ภูมิ

ปญญาทองถิ่นการสรางรายไดการชวยเหลือซึง่กันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการและการพัฒนา รูปแบบ

ของวิสาหกิจชุมชนมีผลใหชุมชนพ่ึงพาตนเองได และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนใหมคีวามเขมแขง็พรอม สําหรับการ

แขงขันทางการคาในอนาคตไมวาในระดับใด รวมถงึการพัฒนาวสิาหกิจชมุชนไปสูการเปนผูประกอบกิจการในระดับท่ี

สูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564  ในการ

สรางฐานรากใหกับเศรษฐกิจของประเทศ โดยสรางความมั่นคงใหกับเศรษฐกจิชมุชนวสิาหกิจชุมชน (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) อันจะนําไปสูการเปนระบบเศรษฐกิจชมุชนท่ีมคีวามเขมแขง็

และยั่งยืน ท้ังน้ีจุดเดนของวิสาหกิจชมุชนจะตองมีลักษณะสําคัญคือชุมชนเปนเจาของและผูดาํเนินการ ผลผลิตมาจาก

กระบวนการในชมุชน มกีารสรางสรรค ใชภูมิปญญาทองถิ่น มีการเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆเปนระบบ และมีการเรียนรูพ่ึงพา

ตนเองและชุมชนเปาหมาย (อภิสิทธิ์ พรมชัย และศุภลักษณ สุวรรณะชฏ, 2554) ดังน้ันการจัดการวิสาหกจิชุมชนจงึเปนการ

จัดการองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น มีการเชือ่มโยงกิจกรรมตาง ๆเ อยางเปนระบบ และมีการเรียนรูท่ีเปนประโยชนเพ่ือ

การวางแผน การจัดองคกร การจดัหาคนเขาทํางาน ภาวะผูนําและการควบคุมใหการดาํเนินธุรกจิชุมชนเปนไปตาม

เปาหมายและพ่ึงพาตนเองไดอยางเขมแขง็ 

 2.2 แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ 

 ในโลกธุรกิจท่ีตองเผชิญกบัสถานการณการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ท้ังภายในประเทศและ

ระหวางประเทศอยางตอเน่ือง หลายธุรกิจตองเรงปรับตวัใหอยูรอดและเตรียมเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันเมื่อ

สถานการณคล่ีคลาย รวมถงึกาํหนดเปาหมายและทิศทางการเตบิโตจากการวางแผนกลยุทธ การจัดการดวยประสิทธิภาพ

ท่ีเหนือกวาคูแขงขัน  “กลยุทธ” (Strategy) หรือกลวิธีท่ีองคกรสามารถนํามาใชอาจมีหลายดานและบางคร้ังตองนําไป

ปฏิบัติคูกัน การนํากลยุทธมาประยุกตใชเหมาะสมกับในแตละสถานการณจะชวยสรางความไดเปรียบสงผลตอการ

บริหารงานและองคกรบรรลุถึงเปาหมายไดในท่ีสุด การจดัการเชงิกลยุทธ (Strategic Management) เปนการดําเนินงาน

สําหรับกิจกรรมในองคกรอยางเปนระบบในดานตาง ๆ ท่ีกําหนดแผนเกี่ยวกับการตัดสินใจและปฏิบัติการในระยะยาวของ

องคกร โดยกระบวนการในการจดัการเชิงกลยุทธประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอม การจัดวางทิศทางขององคกร 

การกาํหนดกลยุทธ การดาํเนินปฏิบัติตามกลยุทธ การประเมินและควบคมุกลยุทธเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ี

กําหนด (McKinsey, 1952; Ravanfar, 2015; Wheelen & Hunger, 2012) กลยุทธเปนแนวทางปฏิบัติท่ีองคกรในการ

ดําเนินงานจัดการใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันภายใตสภาพแวดลอมท่ีเกิดขึ้นขณะน้ัน โดยตองมกีารวเิคราะหและ

ประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกรเพ่ือนําขอมูลจากการประเมินมาวิเคราะหจดุแขง็ (Strange) จุดออน 

(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ซึ่งเรียกวาการวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) การ

วิเคราะห SWOT เปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหเห็นถงึผลกระทบท่ีมีตอศกัยภาพจากปจจัยสภาพแวดลอมท่ีทําการประเมิน เมื่อ
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ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจมากขึ้น เชน ทฤษฎีจดัลําดับแถวรอคอย โมเดลสถานการณจาํลอง เปนตน แตอยางไรก็ตามถึงแม

จะมีหลักทางวิทยาศาสตรเขามาชวยบริหารจัดการแตยังคงตองดาํเนินการดวยหลักมนุษยสัมพันธมาผสมผสาน โดยหาก

มองถงึวิสาหกิจชุมชนท่ีมีลักษณะการดาํเนินงานในรูปแบบสังคมภายในกลุมเพ่ือสรางรายได ชวยเหลือซึ่งกันและกันจะตอง

มีการจัดการในรูปแบบผสมผสานท่ีเขาใจถงึพฤตกิรรมของคนท่ีทํางานในหนาท่ีงานท่ีจัดไวใหและไมไดหวังเพียงตัวเงนิ

อยางเดยีว แตคนภายในชุมชนจะมีสังคมเกดิขึ้นอยางไมเปนทางการตลอดจนความสัมพันธทางสังคมระหวางคนงาน

ดวยกัน ท้ังน้ีตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มีเจตนารมณเพ่ือใหมกีารสงเสริมความรูและ ภูมิ

ปญญาทองถิ่นการสรางรายไดการชวยเหลือซึง่กันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการและการพัฒนา รูปแบบ

ของวิสาหกิจชุมชนมีผลใหชุมชนพ่ึงพาตนเองได และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนใหมคีวามเขมแขง็พรอม สําหรับการ

แขงขันทางการคาในอนาคตไมวาในระดับใด รวมถงึการพัฒนาวสิาหกิจชมุชนไปสูการเปนผูประกอบกิจการในระดับท่ี

สูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564  ในการ

สรางฐานรากใหกับเศรษฐกิจของประเทศ โดยสรางความมั่นคงใหกับเศรษฐกจิชุมชนวสิาหกิจชุมชน (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) อันจะนําไปสูการเปนระบบเศรษฐกิจชมุชนท่ีมคีวามเขมแขง็

และยั่งยืน ท้ังน้ีจุดเดนของวิสาหกิจชมุชนจะตองมีลักษณะสําคัญคือชุมชนเปนเจาของและผูดาํเนินการ ผลผลิตมาจาก

กระบวนการในชมุชน มกีารสรางสรรค ใชภูมิปญญาทองถิ่น มีการเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆเปนระบบ และมีการเรียนรูพ่ึงพา

ตนเองและชุมชนเปาหมาย (อภิสิทธิ์ พรมชัย และศุภลักษณ สุวรรณะชฏ, 2554) ดังน้ันการจัดการวิสาหกจิชุมชนจงึเปนการ

จัดการองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น มีการเชือ่มโยงกิจกรรมตาง ๆเ อยางเปนระบบ และมีการเรียนรูท่ีเปนประโยชนเพ่ือ

การวางแผน การจัดองคกร การจดัหาคนเขาทํางาน ภาวะผูนําและการควบคุมใหการดาํเนินธุรกจิชมุชนเปนไปตาม

เปาหมายและพ่ึงพาตนเองไดอยางเขมแขง็ 

 2.2 แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ 

 ในโลกธุรกิจท่ีตองเผชิญกบัสถานการณการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ท้ังภายในประเทศและ

ระหวางประเทศอยางตอเน่ือง หลายธุรกิจตองเรงปรับตวัใหอยูรอดและเตรียมเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันเมื่อ

สถานการณคล่ีคลาย รวมถงึกาํหนดเปาหมายและทิศทางการเตบิโตจากการวางแผนกลยุทธ การจัดการดวยประสิทธิภาพ

ท่ีเหนือกวาคูแขงขัน  “กลยุทธ” (Strategy) หรือกลวิธีท่ีองคกรสามารถนํามาใชอาจมีหลายดานและบางคร้ังตองนําไป

ปฏิบัติคูกัน การนํากลยุทธมาประยุกตใชเหมาะสมกับในแตละสถานการณจะชวยสรางความไดเปรียบสงผลตอการ

บริหารงานและองคกรบรรลุถึงเปาหมายไดในท่ีสุด การจดัการเชงิกลยุทธ (Strategic Management) เปนการดําเนินงาน

สําหรับกิจกรรมในองคกรอยางเปนระบบในดานตาง ๆ ท่ีกําหนดแผนเกี่ยวกับการตัดสินใจและปฏิบัติการในระยะยาวของ

องคกร โดยกระบวนการในการจดัการเชิงกลยุทธประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอม การจัดวางทิศทางขององคกร 

การกาํหนดกลยุทธ การดาํเนินปฏิบัติตามกลยุทธ การประเมินและควบคมุกลยุทธเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ี

กําหนด (McKinsey, 1952; Ravanfar, 2015; Wheelen & Hunger, 2012) กลยุทธเปนแนวทางปฏิบัติท่ีองคกรในการ

ดําเนินงานจัดการใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันภายใตสภาพแวดลอมท่ีเกิดขึ้นขณะน้ัน โดยตองมกีารวเิคราะหและ

ประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกรเพ่ือนําขอมูลจากการประเมินมาวิเคราะหจดุแขง็ (Strange) จุดออน 

(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ซึ่งเรียกวาการวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) การ

วิเคราะห SWOT เปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหเห็นถงึผลกระทบท่ีมีตอศกัยภาพจากปจจัยสภาพแวดลอมท่ีทําการประเมิน เมื่อ
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วิเคราะห SWOT และจะนําขอมลูท้ังหมดมาวเิคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบเมตติกซเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรโดยจับคู

ระหวางจุดแข็งและโอกาส (Strange and Opportunity: SO) เรียกวากลยุทธเชิงรุก ถัดมาคือจุดแข็งและอุปสรรค (Strange 

and Threat: ST) เรียกวากลยุทธเชิงรับ สวนการจับคูของจุดออนและโอกาส (Weakness and Opportunity: WO) เรียกวา

กลยุทธเชงิพัฒนา สุดทายคือการจับคูของจุดออนและอุปสรรค (Weakness and Threat: WT) เรียกวากลยุทธเชงิปองกัน 

การจับคูท่ีกลาวมาน้ีเรียกวา TOWS Matrix (Pickton & Wright, 1997) 

ดังน้ัน การจัดการกลยุทธภายใตวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จงึเปนความทาทายท่ีเกิดขึ้นกับ

ผูประกอบการในการเพ่ิมประสิทธิภาพสําหรับการแขงขันและการสรางความสามารถในการไดรับผลตอบแทนสูงกวา

คาเฉล่ียขององคกรธุรกจิได ท้ังน้ี ปกรณ อุดมธนะสารสกุล (2564) ไดกลาวถงึกลยุทธการดาํเนินงานของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมภาคบริการในชวงวิกฤติของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วาตองมีการวางแผนการดาํเนินงาน การ

จัดการทรัพยากรมนุษยในภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตองมีความยืดหยุนในการบริหารงาน รวมถงึการ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ อีกท้ังรัฐบาลตองสนับสนุนและมีนโยบายท่ีชัดเจนและเรงดวนในการรับมือกับภาวะวิกฤตไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ลดปญหาการเลิกกิจการ  โดยการจัดการเชิงกลยุทธวัดไดจากแนวทางการกํากาํหนดเปาหมาย การจดั
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ในแขงขัน กค็ือ ความรู (Knowledge) ท่ีตองมีการเรียนรูกันอยางตอเน่ืองและสรางสรรค อันไปนําไปสูการสรางนวตักรรม 
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ยอมรับของบุคลากร อันจะนําไปสูการสรางความไดเปรียบในการแขงขันระดับชุมชนและยิ่งกวาน้ันก็จะสงผลทําให

ประเทศชาติมีขดีความสามารถทางการแขงขันกับองคการอ่ืน ๆ ไดตอไป (Ditkaew et al., 2021; Njue & Ongoto, 2018) 

ท้ังน้ี การสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหเกิดขึ้นในองคการน้ันนับเปนส่ิงท่ีทาทายอยางยิง่ ธุรกิจตาง ๆ ท้ังเล็กและใหญ

ยอมปรารถนาท่ีจะทําใหผลประกอบการมีกาํไรมากท่ีสุด เพราะผลกําไรยอมหมายถึงการดาํรงอยูไดตอไปของบริษัท ยิง่ผล

กําไรมากเทาใดการขยายตัวหรือการเติบโตของบริษัทก็ยิง่มีพัฒนาการไดเร็วมากขึ้นเทาน้ัน ดงัน้ันผูประกอบการจงึ

จําเปนตองคนหาวธิีการท่ีจะทําใหบริษัทสามารถแขงขันทางธุรกิจกับคูแขง และทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ตองพิจารณา

ถึงจดุแข็งและโอกาสทางการตลาดของตน เพ่ือนํามากําหนดกลยทุธใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม หากองคการสามารถ

นําวิธีการสรางความไดเปรียบในการแขงขันมาประยุกตใชใหเหมาะสม องคการน้ันยอมมีความสามารถทางการแขงขันท่ี

เหนือกวาคนอ่ืน 

 Porter (2000) ไดจําแนกลักษณะความไดเปรียบในการแขงขัน ออกเปน 3 แนวทางพ้ืนฐาน คือ การสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันดานตนทุนหรือการเปนผูนําดานตนทุน (Cost Leadership) อธิบายเชงิทฤษฎีวาการเปนผูนําดาน

ตนทุน การมุงเนนการเสนอสินคาและบริการดวยตนทุนท่ีต่ํากวาคูแขงขันสงผลใหธุรกิจไดรับผลตอบแทนและมีผลกําไรท่ี

สูงขึ้นและสามารถอยูรอดไดในสถานการณ ท่ีการแขงขันรุนแรงได ท้ังน้ี Porter (2009) อธิบายวาการเปนผูนําดานตนทุนจะ

อยูในตลาดใหญทําใหไดเปรียบเร่ืองการประหยดัจากขนาดธุรกจิขนาดใหญ (Economy of Scale) ในทํานองเดียวกัน 

Ditkaew et al. (2020) ไดกลาวถงึการนําแนวทางน้ีไปปรับใชสําหรับชุมชนเกษตรท่ีมีการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในการสราง

ความไดเปรียบในการแขงขันโดยเรียกแนวทางน้ีวาการเปนผูนําในตนทุน ซึ่งเปนความพยายามขององคการท่ีจะเปนผูผลิตท่ี

มีคาใชจายต่ําท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอ่ืน ๆในระดับเดียวกนั โดยการควบคุมการใชทรัพยากรดวยการกํากับดูแล
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ยอมรับของบุคลากร อันจะนําไปสูการสรางความไดเปรียบในการแขงขันระดับชุมชนและยิ่งกวาน้ันก็จะสงผลทําให

ประเทศชาติมีขดีความสามารถทางการแขงขันกับองคการอ่ืน ๆ ไดตอไป (Ditkaew et al., 2021; Njue & Ongoto, 2018) 

ท้ังน้ี การสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหเกิดขึ้นในองคการน้ันนับเปนส่ิงท่ีทาทายอยางยิง่ ธุรกิจตาง ๆ ท้ังเล็กและใหญ

ยอมปรารถนาท่ีจะทําใหผลประกอบการมีกาํไรมากท่ีสุด เพราะผลกําไรยอมหมายถึงการดาํรงอยูไดตอไปของบริษัท ยิง่ผล

กําไรมากเทาใดการขยายตัวหรือการเติบโตของบริษัทก็ยิง่มีพัฒนาการไดเร็วมากขึ้นเทาน้ัน ดงัน้ันผูประกอบการจงึ

จําเปนตองคนหาวธิีการท่ีจะทําใหบริษัทสามารถแขงขันทางธุรกิจกับคูแขง และทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ตองพิจารณา

ถึงจดุแข็งและโอกาสทางการตลาดของตน เพ่ือนํามากําหนดกลยทุธใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม หากองคการสามารถ

นําวิธีการสรางความไดเปรียบในการแขงขันมาประยุกตใชใหเหมาะสม องคการน้ันยอมมีความสามารถทางการแขงขันท่ี

เหนือกวาคนอ่ืน 

 Porter (2000) ไดจําแนกลักษณะความไดเปรียบในการแขงขัน ออกเปน 3 แนวทางพ้ืนฐาน คือ การสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันดานตนทุนหรือการเปนผูนําดานตนทุน (Cost Leadership) อธิบายเชงิทฤษฎีวาการเปนผูนําดาน

ตนทุน การมุงเนนการเสนอสินคาและบริการดวยตนทุนท่ีต่ํากวาคูแขงขันสงผลใหธุรกิจไดรับผลตอบแทนและมีผลกําไรท่ี

สูงขึ้นและสามารถอยูรอดไดในสถานการณ ท่ีการแขงขันรุนแรงได ท้ังน้ี Porter (2009) อธิบายวาการเปนผูนําดานตนทุนจะ

อยูในตลาดใหญทําใหไดเปรียบเร่ืองการประหยดัจากขนาดธุรกจิขนาดใหญ (Economy of Scale) ในทํานองเดียวกัน 

Ditkaew et al. (2020) ไดกลาวถงึการนําแนวทางน้ีไปปรับใชสําหรับชุมชนเกษตรท่ีมีการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในการสราง

ความไดเปรียบในการแขงขันโดยเรียกแนวทางน้ีวาการเปนผูนําในตนทุน ซึ่งเปนความพยายามขององคการท่ีจะเปนผูผลิตท่ี

มีคาใชจายต่ําท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอ่ืน ๆในระดับเดียวกนั โดยการควบคุมการใชทรัพยากรดวยการกํากับดูแล
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อยางใกลชดิหรือควบคุมการใหบริการอยางระมดัระวงั แนวทางถดัมาคือการสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานการ

สรางเอกลักษณหรือการสรางความแตกตาง (Differentiation) อธิบายเชิงทฤษฎีวาการสรางเอกลักษณ คือ ความสามารถ

ของธุรกิจในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑและมูลคาท่ีเหนือกวาใหแกลูกคา ท้ังในรูปของความแตกตางในคุณภาพ 

รูปรางลักษณะของผลผลิต และบริการท่ีลูกคาจะไดรับ โดยแนวคดิเกี่ยวกับการสรางเอกลักษณขององคการน้ันเปนความ

พยายามขององคการในการท่ีจะใหบริการท่ีแตกตางจากองคการอ่ืน และเปนเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีผูรับบริการกลาวขานถงึ

ดวยความนิยมชมชอบ ซึ่งสวนมากจะเกีย่วของกับคุณภาพของบริการ ความสะดวกสบายพิเศษท่ีทําใหผูรับบริการพึงพอใจ 

ซึ่ง Caves และ Ghemawat (1992) ไดศึกษาวา กลยุทธการสรางความแตกตางสามารถกอใหเกิดกําไรท่ีสูงกวากลยุทธ

ความเปนผูนําดานตนทุน เพราะวาการสรางความแตกตางกอใหเกิดคูแขงท่ีจะสามารถเขามาแขงขันไดนอยกวาแตใน

ขณะเดียวกันกลยุทธความเปนผูนําดานตนทุนก็สามารถมีสวนแบงตลาดไดมากกวา สวนแนวทางสุดทายคือ กลยุทธท่ีเนน

การเจาะตลาดกับลูกคาเฉพาะกลุม (Focus Strategy) หรือผูรับบริการในบางกลุมท่ีมีความตองการพิเศษ (Niche market) 

วิสาหกจิชุมชนตองสามารถออกแบบสินคาและบริการใหเหมาะสมกับตลาดเปาหมายท่ีเลือกเพ่ือสรางความพึงพอใจใน

ตลาดน้ันมากกวาคูแขงขัน ธุรกิจท่ีเลือกใชกลยุทธน้ีจะมุงเนนเฉพาะตลาดท่ีองคการมีความชํานาญ โดยท่ัวไปกลยุทธการ

มุงตอบสนองเฉพาะกลุมจะพิจารณาจาก 1) กลุมของลูกคาท่ีนาสนใจ 2) ลักษณะตลาดท่ีธุรกจิสามารถดึงสวนแบงมาจาก

คูแขงขัน 3) มีการแบงสวนของตลาดสินคาอยางชัดเจน  

 นอกจากน้ี Porter (2000) ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ “หวงโซแหงคุณคา” (The Value Chain) ซึ่งหมายถึง

กิจกรรมท้ังหมดของกจิการ โดยชี้ใหเห็นวาในสภาพความเปนจริงน้ัน กิจการประกอบดวยกจิกรรมนอยใหญตาง ๆ ท่ีรอย

เรียงสัมพันธกันในลักษณะฟนเฟองท่ีมีหนาท่ีในการสรางคุณคา (Value) ใหแกลูกคา ซึง่กิจกรรมเหลาน้ันสามารถแบงเปน

กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีเกีย่วของโดยตรงในการผลิตสินคา และกจิกรรมสนับสนุน (Support 

Activities) ท่ีเปนกิจกรรมท่ีไมเกีย่วของโดยตรงในการผลิตสินคา แตทําหนาท่ีสนับสนุนใหกจิกรรมหลักท้ังหลาย ดาํเนินไป

โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ กจิกรรมหลักทุกกิจกรรมตางทํางานประสานสัมพันธ มีการสงตอไปกับยังกจิกรรมถัดไป

อยางเปนลําดับขั้นตอนในลักษณะหวงโซท่ีขาดจากกันไมไดพรอมกับการเพ่ิมคุณคาท่ีเกดิจากผลผลิตของแตละกจิกรรม  

แตหากกิจกรรมใดมีความออนแอ หวงโซแหงคุณคาอาจจะขาดและสงผลตอการทํากําไรของกิจการ ดังเชนการศึกษาของ 

จันทนา ฤทธิ์สมบูรณและ ทักษญา สงาโยธิน (2562) ท่ีศึกษาหวงโซมูลคาเพ่ือการพัฒนาวิสาหกจิชุมชนอยางยัง่ยืนดวย

แนวคดิผูประกอบการรุนใหมวาในการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนภายใตกจิกรรมหลัก 5 กิจกรรมและกิจกรรมสนับสนุน 5 

กิจกรรม รวมถงึตองมีการประยุกตการดาํเนินงานเพ่ือความประสบความสําเร็จอยางยัง่ยืนไดน้ันวสิาหกิจชมุชนควรมี

แนวคิดแปลกใหม มเีอกลักษณ มีการรวมกลุมเพ่ือสรางเครือขาย ผูนําของวิสาหกิจชุมชนควรเปนผูมีวิสัยทัศนและเสียสละ

เปนแบบอยางท่ีดีกับสมาชกิ วิสาหกิจชุมชนควรเนนการมีสวนรวมของสมาชิกรูจกัการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นรวมกับ

เทคโนโลยีสมัยใหม และใชวัตถดุบิ ทรัพยากรการผลิตท่ีเปนของทองถิ่นมากกวาทรัพยากรจากภายนอก นอกจากน้ี

หนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของในการสงเสริมวิสาหกิจชมุชน ควรมีการเชื่อมโยงการทํางานรวมกันอยางบูรณาการและตอเน่ือง 

ควรสงเสริมใหกลุมฯ มคีวามรูในดานนวตักรรมและเทคโนโลยี ภาครัฐควรทําหนาท่ีเปนตัวเชื่อมระหวางหนวยงานตาง ๆ  

ซึ่งจะเห็นไดวาผูนํามคีวามสําคญัมาก วิสาหกจิชุมชนควรเร่ิมจากความตองการของสมาชกิ มีโครงสรางบทบาทหนาท่ีความ

รับผิดชอบ กฎเกณฑและระเบียบชัดเจน มีการประชุมอยางสม่ําเสมอ มีการทํางานอยางเปนระบบและมีแผนการสืบทอด

วิสาหกจิชุมชนมีการเชื่อมโยงกันเองท้ังภายในพ้ืนท่ีเดียวกันและตางพ้ืนท่ี ควรเนนการสรางความแตกตางเพ่ือดึงดูด
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ผูบริโภคขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการดําเนินการวจิัยเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบแยกประเภท เพ่ือให

เห็นผลการวจิัยในแตละรูปแบบอยางชัดเจน ท้ังน้ีมมุมองฐานทรัพยากรของกิจการ (Resource-based View) ของ Barney 

(1991) ไดกลาววา การใชทรัพยากรในองคกรใหเกิดประโยชนตอการสรางผลการดําเนินงานท่ีดใีหกบัองคกรไดจากการมี

ทรัพยากรและความสามารถท่ีเปนหน่ึงเดียว มีความพิเศษเหนือกวาคูแขงขันจะสามารถนําพาองคกรสูความสําเร็จได 

เชนเดียวกับ Ditkaew et al. (2021) ในประเด็นการสรางผลการดาํเนินงานของธุรกิจจากความไดเปรียบในการแขงขันใน

การใหความสําคัญกับมมุมองฐานทรัพยากรของกิจการวาเปนแนวคิดดานทรัพยากรและขีดความสามารถท่ีมีเพ่ือลดตนทุน

และเพ่ิมกาํไรใหกับองคกรและสรางใหเปนเคร่ืองมือสําคัญในการแขงขันธุรกจิ เพ่ิมความสามารถในการใหบริการลูกคา 

สรางสัมพันธลูกคาภายในและภายนอกองคการ ใชขอมูลเพ่ือการวางแผนการทํางานเพ่ือเปนพ้ืนฐานของการเจริญเติบโต

ของธุรกิจทําใหเกดิความรวดเร็วในการดาํเนินงานและการตัดสินใจจนทําใหเกิดผลการดาํเนินงานอยางยั่งยืนวาความมุงมั่น

ในการพัฒนากจิกรรมใหดี มคีุณภาพดวยการระดมทรัพยากรและความสามารถท้ังปวงของกจิการสําหรับการพัฒนา

สมรรถนะท่ีแตกตางจากคูแขงขัน จะนําไปสูความไดเปรียบในการแขงขันดานตนทุนหรือดานการสรางเอกลักษณ จะ

กอใหเกิดคุณคาท่ีเหนือกวาคูแขงขันในสายตาของลูกคา ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญประการหน่ึง ท่ีทําใหกจิการประสบ

ความสําเร็จในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันบนพ้ืนฐานของทรัพยากรและความสามารถของตนเอง ดังน้ันความ

ไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจชมุชนสรางไดจากการมีมีทรัพยากรและองคความรูท่ีเปนภูมิปญญาทองถิ่น ในการผลิต

สินคาท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะและตอบสนองตลาดไดตรงกบักับความตองการของลูกคา อีกท้ังการรอยเรียงกิจกรรมการ

ผลิตสินคาใหเกิดมูลคาท่ีสูงขึ้น 

 

 2.4 การจัดการวิสาหกิจชุมชนเชิงกลยุทธในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 

 เน่ืองดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยท่ีมีการแพรกระจายของ

เชื้อไปอยางรวดเร็วทําใหกรมควบคุมโรคไดเปดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC)  

เพ่ือตอบโตการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้ันสงผลทําใหเกิดกระทบทางเศรษฐกจิจากการระบาดของโรคตดิ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 โดยเร่ิมจากอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย จากน้ันผลกระทบทาง

เศรษฐกิจไดขยายไปยังกลุมอุตสาหกรรมอาหารทะเล จนไปถงึธุรกิจทุกภาคสวนในประเทศไทย (กรมควบคมุโรค, 2564) 

ดังน้ันการท่ีจะฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศไดตองเร่ิมท่ีการใหความสําคัญของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสรางคุณประโยชนทาง

เศรษฐกิจท้ังในระดับชุมชนและระดับประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิ ท้ังน้ีการพัฒนารูปแบบจัดการเชิงกลยุทธสําหรับ

วิสาหกจิชุมชนของ สุนิสา ละวรรณวงษ และนรินทร สังขรักษา (2558) กลาววา การจัดการเชิงกลยุทธของวิสาหกจิชุมชน

เพ่ือการแขงขันสูประชาคมอาเซยีนน้ันผูประกอบการจะตองผนึกกําลังกับองคกรภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของอยางเขมแข็ง

และจริงจงั โดยมีหนวยงานเจาภาพหลักคือสํานักงานประจําจังหวัดเพ่ือกําหนดเปนนโยบาย/ยุทธศาสตรเพ่ือนําไปปฏิบัติ  
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ผูบริโภคขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการดําเนินการวจิัยเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบแยกประเภท เพ่ือให

เห็นผลการวจิัยในแตละรูปแบบอยางชัดเจน ท้ังน้ีมมุมองฐานทรัพยากรของกิจการ (Resource-based View) ของ Barney 

(1991) ไดกลาววา การใชทรัพยากรในองคกรใหเกิดประโยชนตอการสรางผลการดําเนินงานท่ีดใีหกบัองคกรไดจากการมี

ทรัพยากรและความสามารถท่ีเปนหน่ึงเดียว มีความพิเศษเหนือกวาคูแขงขันจะสามารถนําพาองคกรสูความสําเร็จได 

เชนเดียวกับ Ditkaew et al. (2021) ในประเด็นการสรางผลการดาํเนินงานของธุรกิจจากความไดเปรียบในการแขงขันใน

การใหความสําคัญกับมมุมองฐานทรัพยากรของกิจการวาเปนแนวคิดดานทรัพยากรและขีดความสามารถท่ีมีเพ่ือลดตนทุน

และเพ่ิมกาํไรใหกับองคกรและสรางใหเปนเคร่ืองมือสําคัญในการแขงขันธุรกจิ เพ่ิมความสามารถในการใหบริการลูกคา 

สรางสัมพันธลูกคาภายในและภายนอกองคการ ใชขอมูลเพ่ือการวางแผนการทํางานเพ่ือเปนพ้ืนฐานของการเจริญเติบโต

ของธุรกิจทําใหเกดิความรวดเร็วในการดาํเนินงานและการตัดสินใจจนทําใหเกิดผลการดาํเนินงานอยางยั่งยืนวาความมุงมั่น

ในการพัฒนากจิกรรมใหดี มคีุณภาพดวยการระดมทรัพยากรและความสามารถท้ังปวงของกจิการสําหรับการพัฒนา

สมรรถนะท่ีแตกตางจากคูแขงขัน จะนําไปสูความไดเปรียบในการแขงขันดานตนทุนหรือดานการสรางเอกลักษณ จะ

กอใหเกิดคุณคาท่ีเหนือกวาคูแขงขันในสายตาของลูกคา ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญประการหน่ึง ท่ีทําใหกจิการประสบ

ความสําเร็จในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันบนพ้ืนฐานของทรัพยากรและความสามารถของตนเอง ดังน้ันความ

ไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจชมุชนสรางไดจากการมีมีทรัพยากรและองคความรูท่ีเปนภูมิปญญาทองถิ่น ในการผลิต

สินคาท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะและตอบสนองตลาดไดตรงกบักับความตองการของลูกคา อีกท้ังการรอยเรียงกิจกรรมการ

ผลิตสินคาใหเกิดมูลคาท่ีสูงขึ้น 

 

 2.4 การจัดการวิสาหกิจชุมชนเชิงกลยุทธในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 

 เน่ืองดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยท่ีมีการแพรกระจายของ

เชื้อไปอยางรวดเร็วทําใหกรมควบคุมโรคไดเปดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC)  

เพ่ือตอบโตการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้ันสงผลทําใหเกิดกระทบทางเศรษฐกจิจากการระบาดของโรคตดิ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 โดยเร่ิมจากอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย จากน้ันผลกระทบทาง

เศรษฐกิจไดขยายไปยังกลุมอุตสาหกรรมอาหารทะเล จนไปถงึธุรกิจทุกภาคสวนในประเทศไทย (กรมควบคมุโรค, 2564) 

ดังน้ันการท่ีจะฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศไดตองเร่ิมท่ีการใหความสําคัญของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสรางคุณประโยชนทาง

เศรษฐกิจท้ังในระดับชุมชนและระดับประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิ ท้ังน้ีการพัฒนารูปแบบจัดการเชิงกลยุทธสําหรับ

วิสาหกจิชุมชนของ สุนิสา ละวรรณวงษ และนรินทร สังขรักษา (2558) กลาววา การจัดการเชิงกลยุทธของวิสาหกจิชุมชน

เพ่ือการแขงขันสูประชาคมอาเซยีนน้ันผูประกอบการจะตองผนึกกําลังกับองคกรภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของอยางเขมแข็ง

และจริงจงั โดยมีหนวยงานเจาภาพหลักคือสํานักงานประจําจังหวัดเพ่ือกําหนดเปนนโยบาย/ยุทธศาสตรเพ่ือนําไปปฏิบัติ  
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รูปภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ี นงคราญ ไชยเมือง และจิรัฏฐ กาญจนบุญเรือง (2561) ไดกลาววา การจดัการเชงิกลยทุธของวิสาหกิจ

เพ่ือสังคมสูประเทศไทย 4.0 น้ันจะตองยึดหลักการท่ีสําคญัคือ หลักคน โลก กําไร และความยั่งยนื และตองประกอบดวย

การจดัการใน 2 มิติคือ  (1) ปรัชญาการจัดการเพ่ือการสรางใหองคกรวิสาหกิจเพ่ือสังคมสูการพัฒนาตนเองอยางยัง่ยืน 

และ (2) มีกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ วตัถุประสงค กลยุทธ นโยบาย รวมถงึการตดิตาม

และประเมินผลองคกรวิสาหกจิเพ่ือสังคมอยางเปนระบบ รวมถงึการจดัการเชงิกลยุทธของวิสาหกิจชมุชนควรนําท่ีปจจัย

แหงความสําเร็จมารวมพิจารณาดวย โดย ทักษญา สงาโยธนิ (2560) กลาววา ส่ิงท่ีเปนปจจยัท่ีชวยใหการดําเนินงานของ

วิสาหกจิชุมชนเกดิความสําเร็จไดน้ันเกิดจากปจจยัดานภาวะผูนํา ความสามัคคใีนกลุม การมีสวนรวมและความผูกพัน  

มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี เงินทุน การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและหนวยงานภายนอกท่ีเปนเครือขาย ทักษะการผลิต 

การมีตลาดรองรับ การทําบัญชีและการผลิตผลิตภัณฑตรงตามความตองการของผูบริโภค  อยางไรก็ตามการจัดการภายใต 

การจัดการเชิงกลยุทธของวิสาหกิจชุมชนภายใตสถานการณการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

หลักการ: วางกลยุทธของวิสาหกิจชมุชนเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน การสรางความเชื่อมั่นและฟนฟูรายได

ใหกับวิสาหกิจชุมชนท่ีเผชิญกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

วัตถุประสงค: จัดการเชงิกลยุทธท่ีเหมาะสมและสอดรับกับสถานการณการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

การจดัการวิสาหกจิชมุชน 

การวางกลยุทธเพ่ือจัดการภายใตวิกฤตระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ความไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกจิชุมชน 

- สรางความแตกตางดานตนทุน 

- ความโดดเดนของสินคาชุมชนท่ีมีความเปน

เอกลักษณ 

- การตอบสนองกับตลาดเฉพาะ 

- สรางคุณคาและความพึงพอใจใหกับลูกคาไดสูงสุด 

 

วิเคราะห SWOT ของวิสาหกจิชมุชน

ภายใตสถานการณการจากระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

11

ภาวะวกิฤตจิะตองมีระบบการบริหารท่ีตอเน่ืองและมีแผนรองรับเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณวิกฤติท่ีเกดิขึ้น  

 โดย อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท (2552) กลาววาหลักการบริหารภาวะวิกฤติมี 3 ประการคือ (1) การปองกันการเกดิวกิฤติ  

โดยทําแผนลวงหนาเพ่ือลดความเสียหาย (2) การกาํจดัวกิฤติท่ีเกดิขึ้นใหหมดไปเร็วท่ีสุดเพ่ือลดความเสียหาย และ  

(3) สรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นอีกคร้ัง สอดคลองกับ ฉัตรปวีณ จรัสวราวัฒน (2556) ท่ีกลาววาการบริหารงานในองคกร

ภายใตเหตกุารณวิกฤตตองอาศยัทฤษฎีตาง ๆ มาเปนกรอบแนวทางการทํางาน โดยอาศัยผูนํา ผูเชี่ยวชาญ หัวหนางาน  

และผูใตบังคับบัญชาท่ีมีทักษะตาง ๆ ท่ีเกีย่วของกับการจดัการเพ่ือสรางแผนงานท่ีทําใหทุกคนเกิดความรูสึกมั่นคงและ 

มีคุณภาพชวีิตท่ีดีขึ้น ดังน้ันการจดัการวิสาหกจิชุมชนเชิงกลยุทธภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ซึ่งถือวาอยูภายใตสถานการณวิกฤติและไมสามารถคาดการณสถานการณไดอยางแนนอนตองอยูพยายามแกไข

ปญหาท่ีเกดิขึ้นกับวิสาหกิจดวยวธิีการท่ีมีขั้นตอนและเปนระบบ รวมถงึการรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน โดยเร่ิม

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมจุดแขง็ จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการจัดการวิสาหกิจชุมชนในสถานการณการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดังตารางท่ี 1) เพ่ือวางกลยุทธในเชิงรุกใหกับวิสาหกิจชุมชนและการทําการปฏิบัติตอไป  

  

ตาราง 1  การวิเคราะห SWOT ของวิสาหกิจชุมชนในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

การวเิคราะห SWOT ของวิสาหกจิชุมชนในสถานการณการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

จุดแขง็  

(Strength: S) 

1. องคความรูทางภูมิปญญาในการผลิตสินคาชุมชนและมีบุคลากรท่ีมีความชํานาญในการผลิต 

     ผลิตภัณฑ 

2. วัตถดุิบในการผลิตผลิตภัณฑสามารถหาไดในพ้ืนท่ีชุมชน 

3. วิสาหกิจชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

4. ลักษณะสินคามีความเปนเอกลักษณ 

จุดออน  

(Weakness: W) 

1. วิสาหกิจชุมชนขาดองคความรูทางการสงเสริมการตลาดโดยปรับวิธีการขายท่ีเนนแบบออนไลน 

2. วิสาหกิจชุมชนขาดองคความรูดานนวตักรรมการผลิตเพ่ือตอบสนองกลุมลูกคายุควิถชีีวิต 

    ปกติใหม (New Normal) 

3. วิสาหกิจชุมชนขาดอํานาจตอรองจากผูขายปจจยัการผลิตและผูผลิต 

4. วิสาหกิจชุมชนไมมีผูเชี่ยวชาญและขาดประสบการณทําใหเกดิขอจํากัดของในการบริหารเงินทุน 

    ใหเหมาะสมกับการดาํเนินงาน 

โอกาส 

(Opportunity: O) 

1. หนวยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยดาํเนินโครงการเพ่ือใหความรูในการดําเนินงาน 

2. ภาคเอกชนเตรียมพรอมสนับสนุนสินคาวิสาหกิจชมุชนเพ่ิมมากขึ้น 

อุปสรรค (Threat: T) 1. ผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตท้ังในและประเทศ  

2. ขาดความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดหลัก 

3. สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีตอเน่ืองกันมาหลายป 

4. วิถีชวีิตปกติใหม (New Normal) และเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง 

5. ขาดเงินทุนสนับสนุนจากรัฐ เน่ืองจากรัฐบาลตองดาํเนินการเยยีวยาประชาชนหลายโครงการ 

 



การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ของวิิสาหกิจัชิุมชินภายุใต้้สถานการณ์์การระบาดของโรคต้ิดเชิ้�อไวิรัสโคโรนา 2019 / ปาจัรียุ์ ผลประเสริฐ และคณ์ะ
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ภาวะวกิฤตจิะตองมีระบบการบริหารท่ีตอเน่ืองและมีแผนรองรับเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณวิกฤติท่ีเกดิขึ้น  

 โดย อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท (2552) กลาววาหลักการบริหารภาวะวิกฤติมี 3 ประการคือ (1) การปองกันการเกดิวกิฤติ  

โดยทําแผนลวงหนาเพ่ือลดความเสียหาย (2) การกาํจดัวกิฤติท่ีเกดิขึ้นใหหมดไปเร็วท่ีสุดเพ่ือลดความเสียหาย และ  

(3) สรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นอีกคร้ัง สอดคลองกับ ฉัตรปวีณ จรัสวราวัฒน (2556) ท่ีกลาววาการบริหารงานในองคกร

ภายใตเหตกุารณวิกฤตตองอาศยัทฤษฎีตาง ๆ มาเปนกรอบแนวทางการทํางาน โดยอาศัยผูนํา ผูเชี่ยวชาญ หัวหนางาน  

และผูใตบังคับบัญชาท่ีมีทักษะตาง ๆ ท่ีเกีย่วของกับการจดัการเพ่ือสรางแผนงานท่ีทําใหทุกคนเกิดความรูสึกมั่นคงและ 

มีคุณภาพชวีิตท่ีดีขึ้น ดังน้ันการจดัการวิสาหกจิชุมชนเชิงกลยุทธภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ซึ่งถือวาอยูภายใตสถานการณวิกฤติและไมสามารถคาดการณสถานการณไดอยางแนนอนตองอยูพยายามแกไข

ปญหาท่ีเกดิขึ้นกับวิสาหกิจดวยวธิีการท่ีมีขั้นตอนและเปนระบบ รวมถงึการรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน โดยเร่ิม

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมจุดแขง็ จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการจัดการวิสาหกิจชุมชนในสถานการณการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดังตารางท่ี 1) เพ่ือวางกลยุทธในเชิงรุกใหกับวิสาหกิจชุมชนและการทําการปฏิบัติตอไป  

  

ตาราง 1  การวิเคราะห SWOT ของวิสาหกิจชุมชนในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

การวเิคราะห SWOT ของวิสาหกจิชุมชนในสถานการณการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

จุดแขง็  

(Strength: S) 

1. องคความรูทางภูมิปญญาในการผลิตสินคาชุมชนและมีบุคลากรท่ีมีความชํานาญในการผลิต 

     ผลิตภัณฑ 

2. วัตถดุิบในการผลิตผลิตภัณฑสามารถหาไดในพ้ืนท่ีชุมชน 

3. วิสาหกิจชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

4. ลักษณะสินคามีความเปนเอกลักษณ 

จุดออน  

(Weakness: W) 

1. วิสาหกิจชุมชนขาดองคความรูทางการสงเสริมการตลาดโดยปรับวิธีการขายท่ีเนนแบบออนไลน 

2. วิสาหกิจชุมชนขาดองคความรูดานนวตักรรมการผลิตเพ่ือตอบสนองกลุมลูกคายุควิถชีีวิต 

    ปกติใหม (New Normal) 

3. วิสาหกิจชุมชนขาดอํานาจตอรองจากผูขายปจจยัการผลิตและผูผลิต 

4. วิสาหกิจชุมชนไมมีผูเชี่ยวชาญและขาดประสบการณทําใหเกดิขอจํากัดของในการบริหารเงินทุน 

    ใหเหมาะสมกับการดาํเนินงาน 

โอกาส 

(Opportunity: O) 

1. หนวยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยดาํเนินโครงการเพ่ือใหความรูในการดําเนินงาน 

2. ภาคเอกชนเตรียมพรอมสนับสนุนสินคาวิสาหกิจชมุชนเพ่ิมมากขึ้น 

อุปสรรค (Threat: T) 1. ผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตท้ังในและประเทศ  

2. ขาดความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดหลัก 

3. สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีตอเน่ืองกันมาหลายป 

4. วิถีชวีิตปกติใหม (New Normal) และเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง 

5. ขาดเงินทุนสนับสนุนจากรัฐ เน่ืองจากรัฐบาลตองดาํเนินการเยยีวยาประชาชนหลายโครงการ 

 



การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ของวิิสาหกิจัชิุมชินภายุใต้้สถานการณ์์การระบาดของโรคต้ิดเชิ้�อไวิรัสโคโรนา 2019 / ปาจัรียุ์ ผลประเสริฐ และคณ์ะ
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จากผลลัพธการวิเคราะห SWOT ดังตาราง 1 นําไปสูการวางกลยทุธการจดัการวิสาหกจิชมุชนสถานการณการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ดังน้ี  

1. กลยุทธ SO (Strength - Opportunity) ดําเนินการสรางแหลงการเรียนรูโดยการสนับสนุนและสงเสริมให

หนวยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยเขาไปรวมมือกับชุมชนพัฒนาภูมิปญญาการผลิตสินคาชมุชน และภาคเอกชนสนับสนุน

สินคาชุมชนท่ีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะ 

2. กลยุทธ ST (Strength - Threat) ดําเนินการดวยการผลิตสินคาท่ีมีความเปนเอกลักษณจากการนําเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยมาผสมผสานภูมิปญญาของคนในชุมชน และนําวตัถุดิบท่ีหาไดจากพ้ืนท่ีน้ันมาใชเปนวตัถุดิบหลักเพ่ือคงไวซึ่ง

ตนทุนการผลิตท่ีไมสูงจนเกินไป นอกจากน้ีใหลดรายจายท่ีไมจําเปนหรือบางกิจกรรมท่ีไมสามารถสรางรายไดเพ่ือการสราง

ความสามารถในการจายคาจางงานจากผลกระทบท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมรายใหญ การจางงานและพัฒนาเศรษฐกิจของ

วิสาหกจิชุมชนและประเทศชาต ิ

3. กลยุทธ WO (Weakness - Opportunity) สงเสริมและสนับสนุนโครงการของภาครัฐและมหาวทิยาลัยในการ

เขาไปใหความรูความเขาใจในการสงเสริมการขายและรูปแบบการขายแบบออนไลน รวมถงึสรางความเขาใจกับพฤตกิรรม

ผูบริโภคในยุควิถชีีวติปกตใิหม (New Normal) เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดตรงท่ีสุด อีกท้ังภาคเอกชนควร

รวมมือกับภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเน่ืองเพ่ือใหการผลิตสินคาชุมชนชวยฟนฟูรายไดกลับคืนมา และให

องคความรูเกีย่วกับการบริหารการเงินเพ่ือพัฒนาแหลงเงินทุน การสรางความสามารถในการบริหารวงจรการเงินและ

ความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนของวิสาหกจิชมุชน 

4. กลยุทธ WT (Weakness - Threat) ดําเนินการโดยสนับสนุนและสงเสริมการฝกอบรม พัฒนาความรูทางการ

สงเสริมการตลาดโดยปรับวิธีการขายท่ีเนนแบบออนไลน และความรูดานนวัตกรรมการผลิตเพ่ือตอบสนองกลุมลูกคายุควิถี

ชีวิตปกติใหม (New Normal)และสรางความเขาใจกับเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือการปรับตวัและสรางความพรอมในการรับกบั

สถานการณของสภาพแวดลอมท่ีไมสามารถคาดการณได 

กลยุทธการจัดการวิสาหกิจชุมชนสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชวยสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันดานตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับแนวคิดเชิงทฤษฎี ดังน้ี 

1. การสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานตนทุน (Cost Leadership) เน่ืองจากองคความรูทางภูมิปญญาใน

การผลิตสินคาชุมชนและมีบุคลากรท่ีมีความชํานาญในการผลิตผลิตภัณฑ การผลิตสินคาดวยการใชวตัถดุิบในการผลิต

ผลิตภัณฑสามารถหาไดในพ้ืนท่ีชุมชน รวมถึงสมาชิกมีสวนรวมในการดาํเนินงานทําใหชมุชนสามารถผลิตสินคาดวยตนทุน

ท่ีต่ํากวาภาคอุตสาหกรรม 

2. การสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานการสรางเอกลักษณ (Differentiation) จากการวางกลยุทธดวย

ผลิตภัณฑท่ีเปนเอกลักษณของชุมชนน้ัน ๆ ยากท่ีลอกเลียนแบบและยากตอการมีสินคามาทดแทนเน่ืองจากเปนไปตามภูมิ

ปญญาของชุมชนน้ัน ๆ  ซึ่งเปนไปตามหลักของทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากร (Resource Based View: RBV) ของ Barney 

(1991) 

3.  การมุงเนนการตอบสนองตลาดเฉพาะสวน (Focus Strategy) ซึ่งสรางความไดเปรียบในการแขงขันในการ

เขาถงึกลุมลูกคาเปาหมายจากการเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคยุควิถชีีวิตปกติใหม (New Normal) นอกจากน้ีการสรางตลาด

ออนไลนจะชวยเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดมากขึ้น 
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4. ดานหวงโซคุณคาท่ีมกีารเชื่อมโยงการทํางานรวมกนัอยางบูรณาการและตอเน่ืองทําใหเกดิความไดเปรียบ

ทางการแขงขันจากการสรางคุณคาในทุกกิจกรรม โดยเร่ิมจากกจิกรรมตนนํ้าในการนําเทคโนโลยีผสมผสานกับภูมปิญญา

ทองถิ่นในการสรางมูลคาและการใชทรัพยากรในการผลิตสินคาท่ีมีอยูในชุมชนใหเกิดคุณคาในทุกขั้นตอนของการผลิตและ

การตลาด ถัดมาคือกิจกรรมกลางนํ้าในการเขาใจผูบริโภคยุควิถชีวีิตปกติใหม (New Normal) เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงสราง

แบรนดและบรรจุภัณฑท่ีทันสมัยอันจะสงผลตอมูลคาเพ่ิมของสินคาชมุชนตรงกับความตองการของตลาดและตอบสนอง

ความพึงพอใจใหกับลูกคาไดสูงสุด และกิจกรรมปลายนํ้า เชน การสงเสริมการตลาดแบบออนไลน การปรับตัวของชมุชนใน

การนําเทคโนโลยีมาสงเสริมการขายและตดิตอกับลูกคา เปนตน ซึ่งจะชวยสรางคุณคาในสายตาของลูกคาไดอยางด ี

 

3. บทสรุป 

 ประเทศไทยตองเผชิญกับแรงกดดันและความเส่ียงมากขึ้นภายใตสถานการณการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 ประกอบกับปจจยัในการดําเนินธุรกิจเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว การเคล่ือนยายคน เงนิทุน องคความรู 

เทคโนโลยี ขาวสาร สินคาและบริการอยางเสรี ทําใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น นอกจากน้ันการพัฒนาการส่ือสาร

ดวยเทคโนโลยีสมัยใหมทําใหสังคมโลกมีความ เชื่อมโยงกันอยางใกลชิดมากขึ้น ทําใหเกดิภัยคุกคามและความเส่ียง อาทิ 

การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ ปญหาแรงงานตางดาว โรคระบาด ดงัจะเห็นไดวาภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา 

2019 หรือ COVID-19 ท่ีสงผลกระทบรายแรงไปท่ัวโลก กลาวไดวาเปน “วิกฤตท่ีไมเหมือนวิกฤตใดในอดีต (This time is 

really different)” โดยมีรูปแบบของการเกิดท่ีตางจากวกิฤตอ่ืนในอดีต เร่ิมตนจากการระบาดอยางรวดเร็วของโรคตดิเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019กลายเปนมหาวิกฤตทางสาธารณสุขโลก ภาครัฐในหลายประเทศตองใชมาตรการล็อกดาวนคร้ังใหญ 

(Great Lockdown) เพ่ือจํากดัการระบาด สงผลกระทบตอการใชชีวิตของผูคนและทําใหกจิกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ

ตาง ๆ ท่ัวโลกหยดุชะงักพรอมกัน กิจกรรมการผลิตท่ีหยุดชะงักพรอมกับรายไดและกําลังซื้อท่ีลดลงรุนแรงทําใหลุกลามเปน

วิกฤตทางเศรษฐกิจท่ัวโลก ซึง่ในคร้ังน้ีมีลักษณะพิเศษคือเปนวกิฤตคูท้ังดานอุปทานและอุปสงคพรอมกัน ซึ่งการดาํเนินการ

ดานกลยุทธท่ีสําคัญเพ่ือการบริหารจัดการภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เพ่ือท่ีจะพัฒนา

เศรษฐกิจของวิสาหกจิชุมชนไดน้ันตองเร่ิมจากการท่ีทราบผลกระทบของชุมชนท่ีไดรับจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019จากน้ันหัวหนาชมุชน ผูประกอบการรวมกันวเิคราะหจดุแข็ง จดุออน โอกาส และอุปสรรค (การวิเคราะห SWOT) 

เพ่ือนําไปสูการกาํหนดทิศทางและวางแผนกลยุทธในการดําเนินงานท่ีเหมาะสม โดยเนนท่ีการใหความสําคัญกับการวางกล

ยุทธดานบุคลากร ผูนําชมุชน ผูประกอบการ ดานทรัพยากร ดานการผลิตท่ีตองมีนวัตกรรมหรือความคิดสรางสรรค 

(Innovation) จากภูมิปญญาทองถิ่น ทางดานการวางแผนการตลาดเพ่ือตอบสนองไดตรงกับความตองการของลูกคา 

รวมถงึการตอบรับทางดานการตลาด ดานการดาํเนินการผลิตผลิตภัณฑของชมุชน ดานงบประมาณท้ังท่ีเปนทุนเดมิของ

ชุมชนและสวนท่ีรัฐบาลสนับสนุน รวมถึงการไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนท่ีเปนเครือขายเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจตาม

แผนการฟนฟูเศรษฐกจิและสังคม และดานเทคโนโลยีท่ีจะมาชวยใหเกิดการพัฒนาการผลิตและการจดัจําหนาย ดงัน้ันการ

วางกลยุทธเพ่ือการจัดการใหมีประสิทธิภาพจะสงผลตอตนทุนในการใชทรัพยากรท่ีต่ํา เกิดการผลิตผลิตภัณฑท่ีเปน

เอกลักษณเฉพาะ และสามารถเจาะตลาดกับลูกคาเฉพาะกลุมตรงกับความตองการของลูกคา รวมถึงการใหความสําคัญ

กับหวงโซแหงคุณคาสําหรับการดําเนินงานท้ังกิจกรรมหลักและกจิกรรมสนับสนุน รวมถึงมีการเชือ่มโยงการทํางานรวมกัน

อยางบูรณาการและตอเน่ืองเพ่ือการเติบโตอยางยัง่ยืน  
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4. ดานหวงโซคุณคาท่ีมกีารเชื่อมโยงการทํางานรวมกนัอยางบูรณาการและตอเน่ืองทําใหเกดิความไดเปรียบ

ทางการแขงขันจากการสรางคุณคาในทุกกิจกรรม โดยเร่ิมจากกจิกรรมตนนํ้าในการนําเทคโนโลยีผสมผสานกับภูมปิญญา

ทองถิ่นในการสรางมูลคาและการใชทรัพยากรในการผลิตสินคาท่ีมีอยูในชุมชนใหเกิดคุณคาในทุกขั้นตอนของการผลิตและ

การตลาด ถัดมาคือกิจกรรมกลางนํ้าในการเขาใจผูบริโภคยุควิถชีวีิตปกติใหม (New Normal) เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงสราง

แบรนดและบรรจุภัณฑท่ีทันสมัยอันจะสงผลตอมูลคาเพ่ิมของสินคาชมุชนตรงกับความตองการของตลาดและตอบสนอง

ความพึงพอใจใหกับลูกคาไดสูงสุด และกิจกรรมปลายนํ้า เชน การสงเสริมการตลาดแบบออนไลน การปรับตัวของชมุชนใน

การนําเทคโนโลยีมาสงเสริมการขายและตดิตอกับลูกคา เปนตน ซึ่งจะชวยสรางคุณคาในสายตาของลูกคาไดอยางด ี

 

3. บทสรุป 

 ประเทศไทยตองเผชิญกับแรงกดดันและความเส่ียงมากขึ้นภายใตสถานการณการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 ประกอบกับปจจยัในการดําเนินธุรกิจเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว การเคล่ือนยายคน เงนิทุน องคความรู 

เทคโนโลยี ขาวสาร สินคาและบริการอยางเสรี ทําใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น นอกจากน้ันการพัฒนาการส่ือสาร

ดวยเทคโนโลยีสมัยใหมทําใหสังคมโลกมีความ เชื่อมโยงกันอยางใกลชิดมากขึ้น ทําใหเกดิภัยคุกคามและความเส่ียง อาทิ 

การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ ปญหาแรงงานตางดาว โรคระบาด ดงัจะเห็นไดวาภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา 

2019 หรือ COVID-19 ท่ีสงผลกระทบรายแรงไปท่ัวโลก กลาวไดวาเปน “วิกฤตท่ีไมเหมือนวิกฤตใดในอดีต (This time is 

really different)” โดยมีรูปแบบของการเกิดท่ีตางจากวกิฤตอ่ืนในอดีต เร่ิมตนจากการระบาดอยางรวดเร็วของโรคตดิเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019กลายเปนมหาวิกฤตทางสาธารณสุขโลก ภาครัฐในหลายประเทศตองใชมาตรการล็อกดาวนคร้ังใหญ 

(Great Lockdown) เพ่ือจํากดัการระบาด สงผลกระทบตอการใชชีวิตของผูคนและทําใหกจิกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ

ตาง ๆ ท่ัวโลกหยดุชะงักพรอมกัน กิจกรรมการผลิตท่ีหยุดชะงักพรอมกับรายไดและกําลังซื้อท่ีลดลงรุนแรงทําใหลุกลามเปน

วิกฤตทางเศรษฐกิจท่ัวโลก ซึง่ในคร้ังน้ีมีลักษณะพิเศษคือเปนวกิฤตคูท้ังดานอุปทานและอุปสงคพรอมกัน ซึ่งการดาํเนินการ

ดานกลยุทธท่ีสําคัญเพ่ือการบริหารจัดการภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เพ่ือท่ีจะพัฒนา

เศรษฐกิจของวิสาหกจิชุมชนไดน้ันตองเร่ิมจากการท่ีทราบผลกระทบของชุมชนท่ีไดรับจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019จากน้ันหัวหนาชมุชน ผูประกอบการรวมกันวเิคราะหจดุแข็ง จดุออน โอกาส และอุปสรรค (การวิเคราะห SWOT) 

เพ่ือนําไปสูการกาํหนดทิศทางและวางแผนกลยุทธในการดําเนินงานท่ีเหมาะสม โดยเนนท่ีการใหความสําคัญกับการวางกล

ยุทธดานบุคลากร ผูนําชมุชน ผูประกอบการ ดานทรัพยากร ดานการผลิตท่ีตองมีนวัตกรรมหรือความคิดสรางสรรค 

(Innovation) จากภูมิปญญาทองถิ่น ทางดานการวางแผนการตลาดเพ่ือตอบสนองไดตรงกับความตองการของลูกคา 

รวมถงึการตอบรับทางดานการตลาด ดานการดาํเนินการผลิตผลิตภัณฑของชมุชน ดานงบประมาณท้ังท่ีเปนทุนเดมิของ

ชุมชนและสวนท่ีรัฐบาลสนับสนุน รวมถึงการไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนท่ีเปนเครือขายเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจตาม

แผนการฟนฟูเศรษฐกจิและสังคม และดานเทคโนโลยีท่ีจะมาชวยใหเกิดการพัฒนาการผลิตและการจดัจําหนาย ดงัน้ันการ

วางกลยุทธเพ่ือการจัดการใหมีประสิทธิภาพจะสงผลตอตนทุนในการใชทรัพยากรท่ีต่ํา เกิดการผลิตผลิตภัณฑท่ีเปน

เอกลักษณเฉพาะ และสามารถเจาะตลาดกับลูกคาเฉพาะกลุมตรงกับความตองการของลูกคา รวมถึงการใหความสําคัญ

กับหวงโซแหงคุณคาสําหรับการดําเนินงานท้ังกิจกรรมหลักและกจิกรรมสนับสนุน รวมถึงมีการเชือ่มโยงการทํางานรวมกัน

อยางบูรณาการและตอเน่ืองเพ่ือการเติบโตอยางยัง่ยืน  



การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ของวิิสาหกิจัชิุมชินภายุใต้้สถานการณ์์การระบาดของโรคต้ิดเชิ้�อไวิรัสโคโรนา 2019 / ปาจัรียุ์ ผลประเสริฐ และคณ์ะ
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4. ขอเสนอแนะในเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติ 

 4.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 4.1.1. หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเปนเครือขายควรมกีารเชื่อมโยงและสนับสนุนการทํางานอยางเปน

รูปธรรมและตอเน่ือง โดยใชหลักการจดัการแบบมีสวนรวมกับชมุชนในพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวของในการบูรณาการเพ่ือการบริหาร

จัดการจะสงผลดีตอการรับมือกบัการสรางรายไดอยางมั่นคงหากเกดิสถานการณวกิฤติรายแรงในประเทศไทย 

 4.1.2. หนวยงานสงเสริมวิสาหกจิชุมชนเชื่อมโยงระหวางหนวยงานตาง ๆ และวิสาหกิจชุมชนในการจัดการ

ฟนฟูรายไดจากผลกระทบสถานการณ COVID-19 เพ่ือสามารถปรับตัวเขากับสถานการณวิกฤตหิากเกิดโรคระบาดรายแรง

ในอนาคตโดยเปดโอกาสใหเกดิการแลกเปล่ียนสภาพแวดลอมตามบริบทของวิสาหกิจชุมชนอันจะนําไปสูการวเิคราะห 

SWOT และวางกลยุทธท่ีเหมาะสมกับบริบทวิสาหกจิชุมชนน้ัน ๆ 

 4.1.3. สงเสริมและสนับสนุนใหกลุมวิสาหกจิชุมชนมีความรูดานนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นและ

สงเสริมการใชเทคโนโลยเีพ่ือสอดรับกับสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรุนแรงและรวดเร็ว 

 4.1.4. หนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไปสรางความสําเร็จตามแผนการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมตอบโจทย

เปาหมายสําคัญ 3 ประการ ไดแก 1) การสรางความเขมแข็งแกเศรษฐกิจฐานราก โดยเนนการจางงานในวิสาหกิจชุมชน 

เกษตรทฤษฎี ใหม ทองเท่ียวชุมชน กองทุนหมูบาน และโลจิสติกส  2) เนนการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค ดวยการ

ลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจใหม ท่ีมีศักยภาพเพ่ือรองรับการเติบโตท่ียั่งยืนในอนาคต เนนเกษตรสมัยใหม เศรษฐกจิ

ชีวภาพ ทองเท่ียวคุณภาพ และ 3) เนนกระตุนอุปสงคและการทองเท่ียวในประเทศเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจภาคบริการ และ

เศรษฐกิจ ภาพรวมของประเทศ ท้ังน้ีวิสาหกจิชมุชนถือเปนเศรษฐกิจฐานรากท่ีสําคัญและอยูในเปาหมายแรกของการฟนฟู

เศรษฐกิจและสังคม เมื่อวิสาหกจิชุมชนมีความเขมแข็งแลวก็สงผลท่ีดีใหกับเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศดวย 

 4.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 4.2.1 จากการสังเคราะหจะเห็นไดวาผูนํากลุมวิสาหกจิชุมชนมีความสําคญัอยางมาก ดงัน้ันวิสาหกิจชมุชน

จะตองยึดหลักการบริหารเชิงวิทยาศาสตรผสมกับมนุษยสัมพันธเพ่ือใหเกดิการมีสวนรวมและความสามัคคีในกลุม 

โดยเฉพาะการท่ีเผชญิกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผูนําจะตองเสริมสรางกําลังใจ ทุมเทเพ่ือใหการฟนฟู

รายไดกลับมาเร็วท่ีสุด 

 4.2.2 ควรมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมเพ่ือเตรียมแผนการวางกลยุทธท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะกลยุทธ

ทางดานการผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะกลุมซึง่จะชวยสรางความแตกตางในสินคาได 

 4.2.3. สรางการมีสวนรวมและการบูรณาการระหวางกลุมและภายนอกกลุมเพ่ือสรางเครือขายความรวมมือ

ระหวางกันและสรางโอกาสในการขยายตลาด 
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