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01 บทนำา

ปััจจุบัันปัระเทศไทยมีีจำ�นวนวิส�หกิิจกิว่� 3 ล้้�นร�ย โดยมีีวิส�หกิิจขน�ดกิล้�ง ขน�ดย่อมี  
แล้ะร�ยย่อย (MSME) มี�กิกิว่�ร้อยล้ะ 99 ของจำ�นวนวิส�หกิิจทั�วปัระเทศ ซึ่่�งวิส�หกิิจ 
เหล้่�นี�เป็ันห่วงโซึ่่อุปัท�นที�สำ�คััญในภ�คักิ�รผล้ิตทั�งภ�คักิ�รเกิษตร ภ�คัอุตส�หกิรรมี รวมีถึึง 
ภ�คักิ�รคั้�แล้ะภ�คับัริกิ�ร จ่งมีีบัทบั�ทสำ�คััญในกิ�รขับัเคัล้่�อนเศรษฐกิิจของไทย 

อย่�งไรกิ็ต�มี สถึ�นกิ�รณ์์กิ�รแพร่ระบั�ดของโคัวิด 19 เป็ันปััจจัยสำ�คััญที�ทำ�ให้ภ�คัรัฐ 
ต้องเร่งทบัทวน แล้ะพิจ�รณ์�บัทบั�ทคัว�มีสำ�คััญของวิส�หกิิจแต่ล้ะปัระเภท ที�จะส่งผล้ 
ต่อโคัรงสร้�งเศรษฐกิิจในอน�คัต แล้ะปัรับันโยบั�ยแล้ะมี�ตรกิ�รต่�ง ๆ ให้สอดคัล้้องกิับั 
กิ�รเปัลี้�ยนแปัล้งต่�ง ๆ (Mega Trends) ที�เกิิดข่�นอย่�งรวดเร็วเช่่นกัิน โดยเฉพ�ะนโยบั�ย 
ที�เหมี�ะสมีสำ�หรับักิ�รส่งเสริมีแล้ะพัฒน�วิส�หกิิจชุ่มีช่น ซึ่่�งเปั็นกิลุ่้มีวิส�หกิิจฐ�นร�กิ 
ที�กิระจ�ยตัวอย่่ทั�วปัระเทศกิว่� 94,964 ร�ย 

สำ�นักิง�นนโยบั�ยแล้ะยุทธศ�สตร์กิ�รคั้� (สนคั.) ตระหนักิถึึงคัว�มีสำ�คััญของวิส�หกิิจชุ่มีช่น  
ว่�มีีบัทบั�ทสำ�คััญในกิ�รขับัเคัล่้�อนเศรษฐกิิจไทยในยุคัหล้ังโคัวิด ช่่วยเสริมีสร้�งเศรษฐกิิจ 
ระดับัฐ�นร�กิให้แข็งแกิร่ง ช่่วยขับัเคัล่้�อนปัระเทศให้นำ�ไปัส่่กิ�รพึ�งพ�ตนเอง จ่งได้ดำ�เนิน  
“โคัรงกิ�รพัฒน�ศักิยภ�พของวิส�หกิิจชุ่มีช่น เพ่�อยกิระดับัเศรษฐกิิจฐ�นร�กิไทยในยุคั 
หล้ังโคัวิด 19” โดยมีีวัตถึุปัระสงค์ัเพ่�อออกิแบับักิระบัวนกิ�รพัฒน�วิส�หกิิจชุ่มีช่นต้นแบับั 
ในภ�คักิ�รผลิ้ต แล้ะภ�คับัริกิ�ร ถึอดบัทเรียนกิระบัวนกิ�รพัฒน� แล้ะจัดทำ�ข้อเสนอแนะ 
เช่ิงนโยบั�ย เพ่�อกิ�รต่อยอดพัฒน�ศักิยภ�พวิส�หกิิจชุ่มีช่นทั�วปัระเทศ

ในกิ�รนี� สนคั. รว่มีกิบัับัรษิทั โบัล้ล้เิกิอร ์แอนด ์คัอมีพ�น ี(ปัระเทศไทย) จำ�กิดั ที�ปัรก่ิษ�โคัรงกิ�รฯ 
จ่งได้จัดทำ�คั่่มี่อ “พิลิิกโฉมวิิสาหกิจัชุุมชุน ส้�วิิกฤตโควิิด 19” เพ่�อให้วิส�หกิิจชุ่มีช่น 
ทั�วปัระเทศ หน่วยง�นภ�คัรัฐ นำ�ไปัใช่้ต่อยอดพัฒน�ศักิยภ�พของวิส�หกิิจชุ่มีช่นในด้�นต่�ง ๆ  
ให้ส�มี�รถึตอบัสนองต่อพฤติกิรรมีตล้�ดแล้ะวิถึีช่ีวิตยุคัใหมี่ รวมีถึึงเปั็นกิำ�ล้ังสำ�คััญในกิ�ร 
สร้�งคัว�มีเข้มีแข็งให้แกิ่เศรษฐกิิจฐ�นร�กิของไทยต่อไปั
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ภาพรวมสถานการณ�ว�สาหกิจชุมชน
จำนวนว�สาหกิจชุมชน
ป� 2564

จำนวนว�สาหกิจชุมชน
จำแนกตามหมวดธุรกิจ

จำนวนว�สาหกิจชุมชน
จำแนกตามรหัสมาตรฐานอ�ตสาหกรรม 2 หลัก

ภาคธุรกิจเกษตร

55.34%
จำนวน 52,558 ราย 

ภูมิภาคที่มีจำนวนว�สาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนมากที่สุด ได�แก� ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต�
จังหวัดที่มีจำนวนว�สาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนมากที่สุด ได�แก� ร�อยเอ็ด ศร�สะเกษ มหาสารคาม และขอนแก�น

ภาคการผล�ต

38.81% 
จำนวน 36,853 ราย 

ภาคการบร�การ

3.51% 
จำนวน  3,333 ราย 

หมวดย�อยการเพาะปลูกและเล�้ยงสัตว�

51.13% 
จำนวน 48,591 ราย  

หมวดย�อยการผล�ตผล�ตภัณฑ�อาหาร

13.48%  
จำนวน 12,803 ราย 

หมวดย�อยการผล�ตส��งทอ

6.88% 
จำนวน  6,537 ราย 

ราย
สัดส�วนว�สาหกิจ

ของไทย 
(จำแนกตามขนาด)

ว�สาหกิจขนาดกลาง (M)

1.35%
ว�สาหกิจขนาดใหญ� (L)

0.43%
ว�สาหกิจรายย�อย (Micro)

85.01%

คิดเป�นสัดส�วน
ของจำนวน MSME ทั้งหมด

เมื่อเทียบกับป�ก�อน

2.99%

ขยายตัวเพ��มข�้น 3.47%

94,964
ว�สาหกิจขนาดย�อม (S)

13.21%

ภาคการค�า

2.34% 
จำนวน 2,220 ราย 

และหมวดอื่น ๆ

28.47% 
จำนวน 27,033 ราย

ที�มี� : สำ�นักิง�นส่งเสริมีวิส�หกิิจขน�ดกิล้�งแล้ะขน�ดย่อมี (สสว.)

02 สถานการณ์์ของวิิสาหกิจชุุมชุนแลิะแนวิโน�มสำาคัญ 

สถานการณ์์ของวิิสาหกิจชุุมชุน และแนวิโน้มสำาคััญที่่�ส่งผลกระที่บต่่อวิิสาหกิจชุุมชุน 5



รายย�อยขนาดย�อมขนาดกลาง ว�สาหกิจชุมชน

5759.361.1
53.6 รายได�ลดลง (58.9%)

ทุนจม (53%)

ต�องลดรายจ�าย (45.7%)

ลดความเส�่ยงในการดำเนินงาน (30.9%)

ผลิกระทบจากสถานการณ์์โควิิด 19
วสิ�หกิิจชุ่มีช่นถ่ึอเปัน็กิลุ่้มีวิส�หกิิจที�ได้รบััผล้กิระทบัจ�กิกิ�รระบั�ดของโคัวดิ 19 อย�่งหล้กีิเลี้�ยง
ไมี่ได้ โดยผล้กิ�รสำ�รวจของสำ�นักิง�นส่งเสริมีวิส�หกิิจขน�ดกิล้�งแล้ะขน�ดย่อมี (สสว.) พบัว่�  
วิส�หกิิจชุ่มีช่นจัดอย่่ในกิลุ่้มีที�ได้รับัผล้กิระทบัในระดับัปั�นกิล้�ง โดยส่วนใหญ่ได้รับัผล้กิระทบั
จ�กิร�ยที�ได้ล้ดล้งมี�กิที�สดุ รองล้งมี� ได้แกิ ่ผล้กิระทบัจ�กิต้นทนุจมี ไม่ีส�มี�รถึคัวบัคุัมีร�ยจ่�ย  
แล้ะผล้กิระทบัด้�นคัว�มีเสี�ยงต่อกิ�รดำ�เนินธุรกิิจที�เพิ�มีข่�น 

อย่างไรก็ตาม ธุุรกิจแต่ลิะปัระเภทก็ ได�รับผลิกระทบในระดับท่�แตกต่างกันออกไปั 
โดยธุุรกิจในภาคบริการเปั็นกลิุ่มท่� ได�รับผลิกระทบมากท่�สุด เน่�องจากต�องพ่�งพาการเดินทางแลิะการท่องเท่�ยวิ

ระดับควิามรุนแรง 
ของผลิกระทบต่อ MSMEs

(จำาแนกตามขนาดของธุุรกิจ)

ธุุรกิจในภาคบริการ 
ท่� ได�รับผลิกระทบมากท่�สุด

ธุุรกิจในภาคการผลิิต 
ท่� ได�รับผลิกระทบมากท่�สุด

ผลิกระทบท่� 
วิิสาหกิจชุุมชุนได�รับ 

(%)

ธุุรกิจท่�พักแรม/นำาเท่�ยวิ 

ธุุรกิจสปัาแลิะบริการด�านสุขภาพ 

ธุุรกิจร�านอาหาร 

ธุุรกิจผลิิตเคร่�องแต่งกาย 
เคร่�องปัระดับ 

ธุุรกิจผลิิตเคร่�องสำาอาง 

ธุุรกิจผลิิตยาแลิะสมุนไพร

ที�มี� : ผล้กิ�รส�รวจ SMEs ที�ได้รับัผล้กิระทบัจ�กิสถึ�นกิ�รณ์์กิ�รแพร่ระบั�ดของโรคัติดเช่้�อไวรัสโคัโรน� 2019, สสว. 
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การเข�าส้่สังคมส้งวิัย  
ปัระเทศไทยได้กิ้�วเข้�ส่่สังคัมีส่งวัยอย่�งสมีบ่ัรณ์์ ด้วยสัดส่วน 
จำ�นวนปัระช่�กิรผ่้ส่งอ�ยุร้อยล้ะ 20 ของจำ�นวนปัระช่�กิรทั�งหมีด  
ทำ�ให้วิส�หกิิจชุ่มีช่นต้องมีีกิ�รปัรับัตัว หร้อผล้ิตสินค้ั�แล้ะบัริกิ�ร
ที�ส�มี�รถึตอบัสนองต่อคัว�มีต้องกิ�รของล่้กิคั้�กิลุ่้มีผ้่ส่งวัย  
ซึ่่�งมีีร่ปัแบับัพฤติกิรรมีกิ�รใช่้จ่�ยที�แตกิต่�งไปั โดยเฉพ�ะ
พฤติกิรรมีกิ�รรักิษ�สุขภ�พ แล้ะกิ�รกิินดีอย่่ ดี ที�ส่งผล้ต่อ 
คัว�มีต้องกิ�รสินคั้�สุขภ�พ สินคั้�ออร์แกินิคั แล้ะกิ�รท่องเที�ยว
เช่ิงสุขภ�พที�เพิ�มีส่งข่�น

การเปัลิ่�ยนแปัลิงสภาพภ้มิอากาศ  
ปัร�กิฏกิ�รณ์์ธรรมีช่�ติที�มีีคัว�มีแปัรปัรวนมี�กิข่�นในปััจจุบััน  
ส่งผล้กิระทบัโดยตรงต่อวิส�หกิิจชุ่มีช่นในภ�คักิ�รเกิษตร ทำ�ให้ 
ต้องมีีกิ�รว�งแผนปัรับัตัวอย่�งเหมี�ะสมี อีกิทั�งยังส่งผล้ต่อ
คัว�มีต่�นตัวของสังคัมีในเร้�องกิ�รผล้ิตแล้ะกิ�รบัริโภคัอย่�งยั�งย่น  
วิส�หกิิจชุ่มีช่นจ่งต้องปัรับัปัรุงกิระบัวนกิ�รผล้ิตสินคั้�แล้ะบัริกิ�ร 
ให้สอดคัล้้องกิับัข้อกิำ�หนดแล้ะมี�ตรฐ�นด้�นสิ�งแวดล้้อมี รวมีถึึง
คัว�มีต้องกิ�รสนบััสนนุสนิคั�้แล้ะบัรกิิ�รที�เปัน็มีติรต่อสิ�งแวดล้้อมี
ของผ่้บัริโภคั

แนวิโน�มสำาคัญท่�ส่งผลิต่อวิิสาหกิจชุุมชุน
นอกิจ�กิผล้กิระทบัจ�กิสถึ�นกิ�รณ์์โคัวิด 19 แล้้ว ยังมีีแนวโน้มีกิ�รเปัล้ี�ยนแปัล้งที�สำ�คััญอ่�น ๆ  
ที�ส่งผล้ต่อร่ปัแบับักิ�รผล้ิตแล้ะบัริโภคั รวมีถึึงคัว�มีต้องกิ�รของตล้�ด ซ่ึ่�งวิส�หกิิจชุ่มีช่น 
คัวรเตรยีมีคัว�มีพรอ้มีเพ่�อรบััมีอ่กิบััคัว�มีท้�ท�ย แล้ะใช้่ปัระโยช่น์จ�กิแนวโน้มีกิ�รเปัลี้�ยนแปัล้ง
ที�สำ�คััญเหล้่�นี�

สถานการณ์์ของวิิสาหกิจชุุมชุน และแนวิโน้มสำาคััญที่่�ส่งผลกระที่บต่่อวิิสาหกิจชุุมชุน 7



เศรษฐกิจหมุนเวิียน 
คัว�มีกิังวล้เกีิ�ยวกิับักิ�รเปัลี้�ยนแปัล้งสภ�พภ่มีิอ�กิ�ศ ส่งผล้ให้ 
กิ�รเปัลี้�ยนผ่�นไปัส่่เศรษฐกิิจหมีุนเวียน ที�เน้นกิ�รใช่้ทรัพย�กิร
ให้เกิิดปัระโยช่น์ส่งสุด มีีแนวโน้มีที�จะดำ�เนินไปัอย่�งรวดเร็ว 
วสิ�หกิิจช่มุีช่นจง่ตอ้งเตรยีมีคัว�มีพรอ้มีในกิ�รนำ�แนวคัดิเศรษฐกิิจ
หมีนุเวยีนมี�ปัรบััใช่เ้ข�้กัิบัธุรกิิจของตนเอง เช่น่ กิ�รนำ�สิ�งเหล่้อใช้่ 
จ�กิกิ�รผลิ้ตมี�สร้�งสรรคั์เปั็นผล้ิตภัณ์ฑ์์ กิ�รผลิ้ตสินคั้�ด้วย
พล้ังง�นทดแทน หร้อกิ�รใช่้ทรัพย�กิรร่วมีกิัน เปั็นต้น

ซััพพลิายเชุนร้ปัแบบใหม่ 
สถึ�นกิ�รณ์์โรคัระบั�ดทำ�ให้เกิิดข้อจำ�กิัดในกิ�รขนส่งสินคั้�  
ธุรกิิจจ่งหันมี�พึ�งพ�วัตถุึดิบัแล้ะจัดตั�งโรงง�นในภ่มิีภ�คัของตนเอง 
มี�กิข่�น เพ่�อให้ส�มี�รถึดำ�เนินกิ�รผลิ้ตได้อย่�งต่อเน่�อง  
จ่งเปั็นโอกิ�สของผ้่ปัระกิอบักิ�รท้องถิึ�น รวมีถึึงวิส�หกิิจชุ่มีช่น 
ที�จะเข้�ไปัมีีส่วนร่วมีในห่วงโซึ่่กิ�รผลิ้ตมี�กิข่�น จ่งคัวรเตรียมี 
คัว�มีพร้อมีปัรับัปัรุงกิ�รผล้ิตให้ได้รับัมี�ตรฐ�น

อนาคตของการผลิิตแบบใหม่ 
กิ�รพัฒน�ท�งเทคัโนโล้ยีแล้ะนวัตกิรรมีทำ�ให้ต้นทุนกิ�รผล้ิต  
ต้นทุนแรงง�น แล้ะระยะเวล้�กิ�รผล้ิตล้ดล้ง อีกิทั�งส่งผล้ต่อ 
กิ�รตัดสินใจซึ่้�อสินค้ั�ของผ้่บัริโภคัที�ให้คัว�มีสำ�คััญกิับัเทคัโนโล้ยี  
คัว�มีปัล้อดภัย แล้ะปัระสิทธิภ�พมี�กิข่�น ทำ�ให้วิส�หกิิจชุ่มีช่น 
ต้องปัรับัตัวนำ�เทคัโนโล้ยีแล้ะนวัตกิรรมี มี�ปัรับัปัรุงกิ�รผล้ิต
สินคั้�แล้ะกิ�รบัริกิ�ร คัวบัคั่่ไปักิับักิ�รพัฒน�ทักิษะฝีีมี่อให้เท่�ทัน 
วิธีกิ�รผล้ิตในร่ปัแบับัใหมี่

พลิิกโฉมวิิสาหกิจชุุมชุน ส้�วิิกฤตโควิิด 198



03 การดำาเนินโครงการ 
กิิจกิรรมีของโคัรงกิ�รเริ�มีต้นด้วยกิ�รล้งพ่�นที�สำ�รวจวสิ�หกิิจชุ่มีช่นในภ�คักิ�รผลิ้ตแล้ะภ�คับัริกิ�ร  
จ�กินั�นจ่งทำ�กิ�รคััดเล้่อกิวิส�หกิิจชุ่มีช่นต้นแบับัภ�คักิ�รผล้ิต 1 กิลุ้่มี แล้ะภ�คับัริกิ�ร 1 กิลุ้่มี  
แล้ะได้ดำ�เนินกิ�รบั่มีเพ�ะแล้ะพัฒน�ศักิยภ�พของวิส�หกิิจชุ่มีช่นต้นแบับั แล้ะมีีกิ�รติดต�มี 
คัว�มีค่ับัหน�้ของกิ�รพฒัน�ภ�ยหลั้งกิ�รบัม่ีเพ�ะ รวมีทั�งมีกีิ�รจดัง�นสมัีมีน�เผยแพรผ่ล้สำ�เรจ็
ของกิ�รดำ�เนินโคัรงกิ�รฯ พร้อมีเปิัดเวทีรับัฟัังคัว�มีคัิดเห็นแล้ะข้อเสนอแนะจ�กิหน่วยง�น 
ที�เกีิ�ยวข้องเกีิ�ยวกิับักิ�รพัฒน�วิส�หกิิจชุ่มีช่น เพ่�อนำ�มี�จัดทำ�ข้อเสนอแนะเช่ิงนโยบั�ยสำ�หรับั
กิ�รพัฒน�วิส�หกิิจชุ่มีช่นทั�วปัระเทศ

1

2

3

4

การลิงพ้�นท่�สำารวิจวิิสาหกิจชุุมชุน 
ในภาคการผลิิตแลิะภาคบริการ

การคัดเลิือก 
วิิสาหกิจชุุมชุนต�นแบบ

การบ่มเพาะแลิะการติดตาม 
ควิามค่บหน�าการพัฒนาศักยภาพ 
วิิสาหกิจชุุมชุนต�นแบบ

การจัดสััมมนาเผยแพร่ผลิสำาเร็จ 
ของการดำาเนินโครงการ

บทนำำ� 9



การลิงพ้�นท่�สำารวิจวิิสาหกิจชุุมชุน
วิิสาหกิจชุุมชุนภาคการผลิิต 
จังหวิัดเชุ่ยงรายแลิะจังหวิัดพะเยา
จงัหวดัเช่ยีงร�ย แล้ะจงัหวดัพะเย� เปัน็แหล้ง่ผล้ติภณั์ฑ์์ชุ่มีช่นที�เกิิดจ�กิกิ�รนำ�ทรพัย�กิร
ในพ่�นที� มี�ตอ่ยอดเปัน็ผล้ติภัณ์ฑ์์ที�โดดเดน่ แล้ะตอบัโจทยแ์นวโนม้ีของตล้�ด โดยเฉพ�ะ
สินคั้�เกิษตรอินทรีย์ สินคั้�เกิษตรแปัรร่ปั แล้ะสินคั้�สร้�งสรรคั์ (Creative Goods)  
โดยในกิ�รล้งพ่�นที�สำ�นักิง�นนโยบั�ยแล้ะยุทธศ�สตร์กิ�รคั้� ได้มีีโอกิ�สพบัปัะ 
วิส�หกิิจชุ่มีช่นจำ�นวน 6 แห่ง ได้แกิ่

เชุ่ยงราย

พะเยา

อ. เม่องเชุ่ยงราย

อ. แม่สาย

อ. เวิียงชุัย

อ. เชุ่ยงคำา

อ. เม่องพะเยา

พลิิกโฉมวิิสาหกิจชุุมชุน ส้�วิิกฤตโควิิด 1910



1 วิิสาหกิจชุุมชุนพันตานางแลิ จังหวิัดเชุ่ยงราย

วสิ�หกิิจช่มุีช่นพนัต�น�งแล้ เป็ันกิ�รรวมีกิลุ่้มีของคันในช่มุีช่นตำ�บัล้น�งแล้ อำ�เภอเมีอ่ง 
จังหวัดเช่ียงร�ย โดยมีีผล้ิตภัณ์ฑ์์ที�สำ�คััญของกิลุ่้มี ค่ัอ เคั้กิพันต� ขนมีที�เกิิดจ�กิ 
แรงบัันด�ล้ใจในกิ�รนำ�สับัปัะรดพันธ์ุน�งแล้ ซึ่่�งได้รับักิ�รข่�นทะเบัียนเปั็นสิ�งบั่งช่ี� 
ท�งภ่มีิศ�สตร์ (GI) นำ�แนวคัิดของผล้ิตภัณ์ฑ์์พ�ยสับัปัะรดของไต้หวัน มี�ดัดแปัล้ง 
ให้เหมี�ะสมีกิับัวัตถึุดิบัท้องถิึ�น แล้ะต่อยอดพัฒน�ผล้ิตภัณ์ฑ์์ให้มีีหล้�ยรสช่�ติ  
เหมี�ะสำ�หรับันำ�ไปัเปั็นของฝี�กิหร้อของขวัญในเทศกิ�ล้ต่�ง ๆ

“เค้้กพัันตา”
สัับปะรดสัายพัันธ์ุ์�พ้ั�นบ้าน

    ส่ั�สิันค้้าโอทอป 5 ดาว 
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2 วิิสาหกิจชุุมชุนผลิิตภัณ์ฑ์์จากผ้�งปั่าก๋อย จังหวิัดเชุ่ยงราย

วิส�หกิิจชุ่มีช่นผล้ิตภัณ์ฑ์์จ�กิผึ�งปั่�กิ๋อย เปั็นกิ�รรวมีกิลุ่้มีของเกิษตรกิรผ้่เลี้�ยงผึ�ง  
ตำ�บัล้บั�้นด�้ย อำ�เภอแมีส่�ย จงัหวดัเช่ยีงร�ย โดยรวบัรวมีผล้ผล้ติของสมี�ช่กิิเกิษตรกิร 
เพ่�อสร้�งอำ�น�จต่อรองด้�นร�คั� จำ�หน่�ยผล้ิตภัณ์ฑ์์นำ��ผึ�งธรรมีช่�ติแล้ะผลิ้ตภัณ์ฑ์์
แปัรร่ปัจ�กินำ��ผึ�ง เช่่น นมีผึ�ง สบั่่นำ��ผึ�ง ล้ิปับั�ล้์มี ภ�ยใต้แบัรนด์ “บุัษร�คััมี ฮัันนี�”  
ส่งออกิไปัจำ�หน่�ยต่�งปัระเทศ แล้ะรับัจ้�งผล้ิตสินคั้�ภ�ยใต้แบัรนด์อ่�น ๆ

“บุุษราคั้ม ฮัันน่�”
ค์้ณค้�าจากนำ�าผ้ึ้้�งแท้

         ค์้ณภาพัระดับสัากล

พลิิกโฉมวิิสาหกิจชุุมชุน ส้�วิิกฤตโควิิด 1912



3 วิิสาหกิจชุุมชุนผลิิตภัณ์ฑ์์ทำาม่อบ�านจงเจริญ จังหวิัดเชุ่ยงราย

วิส�หกิิจชุ่มีช่นผลิ้ตภัณ์ฑ์์ทำ�มี่อบั้�นจงเจริญ เปั็นกิ�รรวมีกิลุ่้มีของสมี�ชิ่กิชุ่มีช่น 
ตำ�บัล้ดอนศิล้� แล้ะตำ�บัล้ข้�งเคีัยง ในอำ�เภอเวียงช่ัย จังหวัดเช่ียงร�ย เพ่�อสร้�งร�ยได้
ให้กิับัสมี�ชิ่กิแล้ะผ้่ส่งอ�ยุในช่่วงว่�งเว้นจ�กิกิ�รทำ�เกิษตร ผลิ้ตแล้ะจำ�หน่�ยผลิ้ตภัณ์ฑ์์
ผ้�ปัักิม่ีอย้อมีสีธรรมีช่�ติที�ออกิแบับัล้วดล้�ยด้วยตนเอง ทำ�ให้ล้วดล้�ยมีีคัว�มีโดด
เด่นแล้ะเป็ันเอกิลั้กิษณ์์ ส�มี�รถึนำ�ไปัต่อยอดเป็ันผลิ้ตภัณ์ฑ์์ที�หล้�กิหล้�ย เช่่น เส่�อผ้�  
พวงกุิญแจ หน้�กิ�กิผ้� กิระเป๋ั� เป็ันต้น

ผลิิตภััณฑ์์ทำำมือ
บุ้านจงเจริญ

งานฝีีม้ือค์้ณภาพัเย่�ยมื 

ท่�ม่ืเอกลักษณ�ไมื�ซ้ำำ�าใค้ร
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ข้้าวหนึกงากรอบุ
  “ฮัองต๊อง” พัาขนมืพ้ั�นบ้าน

กวาดรางวัลนวัตกรรมืข้าวไทย

4 วิิสาหกิจชุุมชุนข�าวิสองส่ม่รส ค้ฟู่่่ จังหวิัดพะเยา

วิส�หกิิจชุ่มีช่นข้�วสองสีมีีรส คัึฟั่่ เปั็นกิ�รรวมีกิลุ่้มีของสมี�ชิ่กิชุ่มีช่น ตำ�บัล้แมี่ใส  
อำ�เภอเมี่อง จังหวัดพะเย� ผลิ้ตแล้ะจำ�หน่�ย “ข้�วหนึกิง�กิรอบั” ภ�ยใต้แบัรนด์  
ฮัองต๊อง ซึ่่�งเปั็นกิ�รนำ�วัตถึุดิบัเกิษตรอินทรีย์ในชุ่มีช่นแล้ะพ่�นที�ใกิล้้เคัียงมี�ผลิ้ตเปั็น 
ขนมีท�นเล่้นพ่�นบั้�น ที�ปัรับัร่ปัล้ักิษณ์์ให้ทันสมีัย รับัปัระท�นง่�ย แล้ะมีีปัระโยช่น์ 
ต่อสุขภ�พ ตอบัโจทย์ผ้่บัริโภคัยุคัใหมี่ที�ใส่ใจด่แล้สุขภ�พ จนได้รับัร�งวัล้รองช่นะเลิ้ศ
นวัตกิรรมีข้�วไทย ปัระเภทวิส�หกิิจชุ่มีช่น ปัระจำ�ปัี พ.ศ. 2564 จ�กิมี่ล้นิธิข้�วไทยแล้ะ  
สำ�นักิง�นนวัตกิรรมีแห่งช่�ติ

พลิิกโฉมวิิสาหกิจชุุมชุน ส้�วิิกฤตโควิิด 1914



5 วิิสาหกิจชุุมชุนเกษตรผสมผสานส้่การแปัรร้ปัเชุิงนวิัตกรรม (ข�าวินำ�าจำา) 
 จังหวิัดพะเยา 

วสิ�หกิิจช่มุีช่นเกิษตรผสมีผส�นส่ก่ิ�รแปัรรป่ัเชิ่งนวตักิรรมี (ข�้วนำ��จำ�) เป็ันกิ�รรวมีตัวกินั 
ของเกิษตรกิรในชุ่มีช่น ตำ�บัล้จำ�ปั่�หว�ย อำ�เภอเม่ีอง จังหวัดพะเย� ผลิ้ตแล้ะจำ�หน่�ย
สินคั้�ข้�วอินทรีย์ ทั�งข้�วหอมีมีะล้ิพะเย� ข้�วไรซึ่์เบัอร์รี� ข้�วเหนียว กิข6 แล้ะสินคั้� 
แปัรร่ปัอ่�น ๆ เช่่น ข้�วพอง โจ๊กิจ�กิปัล้�ยข้�วหอมีมีะล้ิ แล้ะธัญพ่ช่อัดแท่ง สินคั้�สุขภ�พ 
ที�ตอบัสนองคัว�มีต้องกิ�รของผ่้บัริโภคัในปััจจุบััน ภ�ยใต้แบัรนด์ “ข้�วนำ��จำ�”

“ข้้าวนำ�าจำ”
ข้าวค์้ณภาพัเย่�ยมื

แปรร่ปส่ั�สิันค้้าส์ัขภาพัชัั้�นยอด
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6 วิิสาหกิจชุุมชุนกลิุ่มทอผ�าบ�านทุ่งมอก จังหวิัดพะเยา

วิส�หกิิจชุ่มีช่นกิลุ่้มีทอผ้�บ้ั�นทุ่งมีอกิ ตำ�บัล้เช่ียงบั�น อำ�เภอเช่ียงคัำ� จังหวัดพะเย�  
ผล้ิตแล้ะจำ�หน่�ยผ้�ทอไทล้่�อ แล้ะผล้ิตภัณ์ฑ์์แปัรร่ปัจ�กิผ้�ทอไทล้่�ออ่�น ๆ เช่่น เส่�อคัลุ้มี  
ผ้�คัลุ้มีเตียง ผ้�ปั่โต๊ะ ผ้�พันคัอ ตุง ถึุงย่�มี แล้ะผ้�ถึุง เปั็นต้น ช่่วยส่บัส�นวัฒนธรรมี 
กิ�รทอผ้�ไทล่้�อพ่�นเมี่อง ที�ผสมีผส�นศิล้ปัวัฒนธรรมีเช่ียงม่ีวนแล้ะเช่ียงคัำ�ได้อย่�ง
กิล้มีกิล้่นจนได้รับัมี�ตรฐ�นคั้�โอทอปั 5 ด�ว

กลุิ�มทำอผ้าบุ้านทุำ�งมอก 
ผึ้้้าทอม้ือส้ับสัานวัฒนธุ์รรมืท้องถิิ่�น

พลิิกโฉมวิิสาหกิจชุุมชุน ส้�วิิกฤตโควิิด 1916



วิิสาหกิจชุุมชุนภาคบริการ 
ในจังหวิัดนครศรีธุรรมราชุแลิะจังหวิัดกระบ่�
จังหวัดนคัรศรีธรรมีร�ช่ แล้ะจังหวัดกิระบีั� เป็ันที�ตั�งของแหล่้งท่องเที�ยวชุ่มีช่นที�มีี
คัว�มีหล้�กิหล้�ย ทั�งกิ�รท่องเที�ยวเช่งิอนรุกัิษ ์เช่งิอ�ห�ร แล้ะเช่งิสขุภ�พ ตอบัโจทย์ 
แนวโน้มีกิ�รท่องเที�ยวในปััจจุบััน แล้ะสอดคัล้้องกิับัแนวท�งกิ�รยกิระดับั 
ภ�คักิ�รท่องเที�ยวไทยส่่กิ�รท่องเที�ยวมี่ล้คั่�ส่งอย่�งยั�งย่น

กระบ่�

นครศรีธุรรามราชุ

อ. อ่าวิลิึก

อ. เม่องกระบ่�

อ. นบพิตำา
อ. ท่าศาลิา
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1 วิิสาหกิจชุุมชุนท่องเท่�ยวิเชุิงอนุรักษ์ต�นนำ�ากลิาย จังหวิัดนครศรีธุรรมราชุ

วิส�หกิิจชุ่มีช่นท่องเที�ยวเช่ิงอนุรักิษ์ต้นนำ��กิล้�ย ตำ�บัล้นบัพิตำ� อำ�เภอนบัพิตำ� จังหวัด
นคัรศรีธรรมีร�ช่ อย่่บันพ่�นที�ต้นนำ��ที�มีีภ่มีิทัศน์สวยง�มี สมี�ช่ิกิจ่งร่วมีกิันปัระกิอบักิิจกิ�ร
ท่องเที�ยว ที�คัรอบัคัลุ้มีทั�งกิ�รให้บัริกิ�รที�พักิโฮัมีสเตย์ กิ�รให้บัริกิ�รอ�ห�รแล้ะขนมีพ่�นถิึ�น  
รวมีถึึงกิิจกิรรมีท่องเที�ยว เช่่น กิ�รทำ�สปั�ทร�ยร้อน แล้ะเปัิดโอกิ�สให้นักิท่องเที�ยวส�มี�รถึ
เข้�ไปัร่วมีทำ�กิิจกิรรมีของกิลุ่้มีอ�ช่ีพต่�ง ๆ อีกิทั�งกิลุ่้มียังได้พัฒน�ผล้ิตภัณ์ฑ์์เพ่�อจัดจำ�หน่�ย
ภ�ยใต้แบัรนด์ “ต้นนำ��กิล้�ย” เช่่น ผ้�มีัดย้อมี ผล้ิตภัณ์ฑ์์สมีุนไพรจ�กิใบัเหล้ียง เปั็นต้น

ต้นนำ�ากลิาย
เรีียนร้ี�อาชีีพท้�องถ่ิ่�น 

สุุดฟิินกัับสุปาท้รีายรี�อน

พลิิกโฉมวิิสาหกิจชุุมชุน ส้�วิิกฤตโควิิด 1918



2 วิิสาหกิจชุุมชุนกลิุ่มอนุรักษ์ปั่าชุายเลินบ�านแหลิมโฮมสเตย์ (บ�านหน�าทับ) 
 จังหวิัดนครศรีธุรรมราชุ

วสิ�หกิิจชุ่มีช่นกิลุ่้มีอนรุกัิษป์ั�่ช่�ยเล้นบั�้นแหล้มีโฮัมีสเตย ์เปัน็กิ�รรวมีตัวกัินของช่�วชุ่มีช่น
บั้�นแหล้มี ตำ�บัล้หน้�ทับั อำ�เภอท่�ศ�ล้� จังหวัดนคัรศรีธรรมีร�ช่ เพ่�อสร้�งร�ยได้เพิ�มีเติมี 
จ�กิอ�ชี่พปัระมีง แล้ะพัฒน�ไปัส่่กิ�รเป็ันร�ยได้หลั้กิในอน�คัต โดยให้บัริกิ�รโฮัมีสเตย์  
เร้อนำ�เที�ยวแล้ะสปั�โคัล้นในทะเล้ อ�ห�รทะเล้แล้ะอ�ห�รท้องถิึ�น นอกิจ�กินี� ยังมีีผลิ้ตภัณ์ฑ์์
คัว�มีง�มีจ�กิโคัล้น ภ�ยใต้แบัรนด์ Golden Bay (อ่�วทองคัำ�) ผ้�มัีดย้อมี แล้ะอ�ห�รทะเล้
แปัรร่ปั

บุ้านแหลิมโฮัมสเตย์
ช่ีมข้�าวมันโคลนท้ะเลเล่�องช่ี�อ

ล่องเร่ีอจ่ิบกัาแฟิยามเชี�า
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บุ้านหนองทำะเลิ
ท้่องเที้�ยวชุีมชีนอนุรัีกัษ์์

เช็ีคอ่นโรีงโรีงชีาบ�านโบรีาณ อายุ 100 ปี

3 วิิสาหกิจชุุมชุนท่องเท่�ยวิเชุิงอนุรักษ์บ�านหนองทะเลิ จังหวิัดกระบ่�

วิส�หกิิจชุ่มีช่นท่องเที�ยวเช่ิงอนุรักิษ์บั้�นหนองทะเล้ ตำ�บัล้หนองทะเล้ อำ�เภอ 
เมี่องกิระบีั� จังหวัดกิระบีั� เป็ันชุ่มีช่นที�มีีทรัพย�กิรธรรมีช่�ติอุดมีสมีบ่ัรณ์์ มีีหนองนำ��
ธรรมีช่�ติขน�ดใหญ่เปั็นศ่นย์กิล้�ง มีีทิวทัศน์ที�สวยง�มีของหนองนำ��สลั้บักัิบัทิวเข�  
โดยสมี�ช่ิกิได้ร่วมีกัินพัฒน�กิ�รท่องเที�ยวเช่ิงอนุรักิษ์ที�สอดรับักัิบัวิถีึของชุ่มีช่น โดยใช้่ 
บั้�นพักิของสมี�ช่ิกิเปั็นโฮัมีสเตย์ให้บัริกิ�รแกิ่นักิท่องเที�ยว แล้ะกิิจกิรรมีท่องเที�ยว 
เช่ิงอนุรักิษ์ต่�ง ๆ เช่่น กิ�รปัั�นดินให้เปั็นบััว โดยใส่เมีล็้ดบััวในดินเหนียวสำ�หรับั 
โยนล้งหนองทะเล้ เพ่�อรกัิษ�ระบับันเิวศให้สวยง�มี กิิจกิรรมีล้อ่งแพ เล้น่นำ��ในหนองทะเล้  
รวมีถึึงกิ�รร่วมีปัระกิอบัอ�ห�รท้องถึิ�นภ�คัใต้ เปั็นต้น

พลิิกโฉมวิิสาหกิจชุุมชุน ส้�วิิกฤตโควิิด 1920



4 วิิสาหกิจชุุมชุนท่องเท่�ยวิบ�านถำ�าเสือ

วสิ�หกิิจชุ่มีช่นท่องเที�ยวบั�้นถึำ��เสอ่ ตำ�บัล้อ่�วล้กึิใต้ อำ�เภออ�่วล้กึิ จงัหวดักิระบีั� มีสีมี�ชิ่กิ
ในชุ่มีช่นที�มีีคัว�มีเช่ี�ยวช่�ญหล้�กิหล้�ย มี�ร่วมีกิันพัฒน�กิ�รท่องเที�ยวชุ่มีช่น บันพ่�นฐ�น
ธรรมีช่�ติ วัฒนธรรมี แล้ะปัระวัติศ�สตร์โบัร�ณ์คัดี โดยแบั่งกิิจกิ�รท่องเที�ยวของกิลุ่้มี
ออกิเปั็น 5 โซึ่นหล้ักิ ได้แกิ่ 1) โซึ่นท่องเที�ยววิถีึพอเพียง ถึำ��เส่อนอกิ 2) โซึ่นท่องเที�ยว 
เพ่�อกิ�รจัดปัระชุ่มี สัมีมีน� แล้ะนันทน�กิ�ร ไร่ปัรีด�โฮัมีสเตย์ 3) โซึ่นท่องเที�ยว 
เช่ิงวัฒนธรรมี บั้�นถึำ��เส่อใน 4) โซึ่นพัฒน�กิ�รท่องเที�ยววิถึีภ่มีิปััญญ�บ้ั�นในไร่ แล้ะ  
5) โซึ่นพัฒน�กิ�รท่องเที�ยวเช่ิงนิเวศแล้ะสุขภ�พ สปั�โคัล้นร้อน เปั็นกิ�รให้แต่ล้ะพ่�นที� 
ของชุ่มีช่นได้รับัปัระโยช่น์จ�กิกิ�รท่องเที�ยวร่วมีกิัน

บุ้านถ้ำำ�าเสือ
ท้่องเที้�ยวหลากัหลาย 

แสุนสุบายกัับสุปาโคลนรี�อน
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5 วิิสาหกิจชุุมชุนการท่องเท่�ยวิชุุมชุน (ชุุมชุนท่องเท่�ยวิบ�านไหนหนัง)  
 จังหวัิดกระบ่�

วิส�หกิิจชุ่มีช่นกิ�รท่องเที�ยวชุ่มีช่น (ชุ่มีช่นท่องเที�ยวบั้�นไหนหนัง) ตั�งอย่่ในตำ�บัล้เข�คัร�มี  
อำ�เภอเมี่องกิระบีั� จังหวัดกิระบีั� โดยเปั็นกิ�รดำ�เนินกิิจกิ�รท่องเที�ยวร่วมีกิันกิับั 
กิลุ่้มีต่�ง ๆ ในพ่�นที� เช่่น กิลุ่้มีวิส�หกิิจชุ่มีช่นกิ�รเล้ี�ยงผึ�งโพรงบั้�นไหนหนัง กิลุ่้มีวิส�หกิิจ
ชุ่มีช่นแปัรร่ปัผลิ้ตภัณ์ฑ์์ กิลุ่้มีธน�คั�รป่ัมี้� กิลุ่้มีขนมีพ่�นถิึ�น แล้ะกิลุ่้มีโคักิหนองน�โมีเดล้  
เปั็นต้น ทำ�ให้ส�มี�รถึให้บัริกิ�รที�หล้�กิหล้�ยแล้ะคัรบัวงจร ทั�งที�พักิ อ�ห�ร แล้ะบัริกิ�ร 
นำ�เที�ยว โดยกิิจกิรรมีท่องเที�ยวที�โดดเด่นของกิลุ่้มี ได้แก่ิ กิ�รล้่องเร้อแล้ะพ�ยเร้อคั�ยัคั  
เพ่�อช่มีทัศนียภ�พของเข�กิ�โรส

บุ้านไหนหนัง
สัุมผััสุว่ถีิ่ชีีว่ต ใกัล�ช่ีดธรีรีมชีาต่

เรีียนร้ี�อาชีีพท้�องถ่ิ่�นหลากัหลาย

พลิิกโฉมวิิสาหกิจชุุมชุน ส้�วิิกฤตโควิิด 1922



ในกิ�รคััดเล่้อกิวสิ�หกิิจช่มุีช่นตน้แบับัเพ่�อบัม่ีเพ�ะแล้ะพฒัน�ศกัิยภ�พนั�น พจิ�รณ์�จ�กิศักิยภ�พ 
ของวิส�หกิิจชุ่มีช่นใน 6 ด้�น ซึ่่�งเปั็นปััจจัยพ่�นฐ�นสำ�คััญที�จะส�มี�รถึต่อยอดส่่คัว�มีสำ�เร็จ 
ของวิส�หกิิจชุ่มีช่นได้ 

ด�านผ้�นำาแลิะทิศทางการพัฒนากลิุ่ม 
คุณ์สมบัติแลิะลิักษณ์ะเฉพาะของผ้�นำา อาทิ วิิสัยทัศน์ ทักษะควิามร้� ควิามสามารถ รวิมถ้งการได�รับ 
การยอมรับจากสมาชุิกกลิุ่มม่ส่วินสำาคัญเปั็นอย่างยิ�งต่อควิามสำาเร็จของวิิสาหกิจชุุมชุน

ด�านการบริหารจัดการ 
การดำาเนินธุุรกิจให�ปัระสบผลิสำาเร็จต�องอาศัยการบริหารจัดการอย่างเปั็นระบบ โดยเฉพาะในด�าน
การบริหารจัดการคน แลิะด�านการเงินการบัญชุ ่

ด�านการผลิิตแลิะการให�บริการ
วิิสาหกิจชุุมชุนต�องม่กำาลิังการผลิิตท่�เพียงพอกับควิามต�องการ ม่ควิามพร�อมในการขยายกำาลิัง 
การผลิิต แลิะม่การควิบคุมคุณ์ภาพแลิะมาตรฐานการผลิิตหร่อการให�บริการอย่างสมำ�าเสมอ

ด�านการตลิาด 
ต�องม่ตลิาดรองรับสินค�าแลิะบริการ ม่ชุ่องทางการจำาหน่าย แลิะร้�จักวิิธุ่การทำาการตลิาดเบ่�องต�น 
เชุ่น การจัดทำาชุ่องทางปัระชุาสัมพันธุ์/จำาหน่ายสินค�า/บริการของกลิุ่ม การสร�างแบรนด์ การพัฒนา
บรรจุภัณ์ฑ์์ เปั็นต�น 

ด�านควิามสามารถในการแข่งขัน 
ม่การปัรับปัรุงคุณ์ภาพแลิะมาตรฐาน สร�างควิามแตกต่าง แลิะสร�างม้ลิค่าเพิ�มให�กับสินค�าแลิะบริการ
 เพ้�อเพิ�มควิามควิามสามารถในการแข่งขัน

ด�านควิามยั�งย่นของกลิุ่ม 
ต�องม่การบริหารจัดการควิามเส่�ยง ทั�งในด�านการรวิมกลิุ่มของสมาชุิก ด�านการบริหารจัดการ 
เงินทุนหมุนเวิียน แลิะการบริหารจัดการทรัพยากรสำาหรับการผลิิตแลิะให�บริการ 

นอกิจ�กินี� กิ�รคััดเล่้อกิวสิ�หกิิจช่มุีช่นตน้แบับัยงัพจิ�รณ์�ถึึงปััจจยัด�้นคัว�มีพรอ้มีในกิ�รเข้�รว่มี 
โคัรงกิ�รฯ แล้ะคัว�มีต้องกิ�รของกิลุ่้มี เพ่�อให้กิ�รพัฒน�อย่บ่ันพ่�นฐ�นคัว�มีต้องกิ�รของวสิ�หกิิจ
ชุ่มีช่นเปั็นไปัอย่�งตรงจุด แล้ะเกิิดปัระโยช่น์ส่งสุดต่อวิส�หกิิจชุ่มีช่นที�เข้�ร่วมีโคัรงกิ�รฯ 

ดังนั�น จ่งนำ�มี�ส่่กิ�รคััดเล้่อกิวิส�หกิิจชุ่มีช่นต้นแบับั 2 กิลุ้่มี ภ�คักิ�รผล้ิต ได้แกิ่ วิส�หกิิจชุ่มีช่น
เกิษตรผสมีผส�นส่่กิ�รแปัรร่ปัเช่ิงนวัตกิรรมี (ข้�วนำ��จำ�) จังหวัดพะเย� แล้ะ ภ�คับัริกิ�ร ได้แกิ่ 
กิลุ่้มีวิส�หกิิจช่มุีช่นอนรุกัิษป์ั�่ช่�ยเล้นบั�้นแหล้มีโฮัมีสเตย ์(บ้ั�นหน�้ทบัั) จงัหวดันคัรศรีธรรมีร�ช่ 

การคัดเลิือกวิิสาหกิจชุุมชุนต�นแบบ
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วิิสาหกิจชุุมชุนเกษตรผสมผสาน  
ส้่การแปัรร้ปัเชุิงนวิัตกรรม (ข�าวินำ�าจำา)  
จังหวิัดพะเยา

04 วิิสาหกิจชุุมชุนต�นแบบ

วิิสาหกิจชุุมชุนต�นแบบภาคการผลิิต วิิสาหกิจชุุมชุนต�นแบบภาคบริการ
วิิสาหกิจชุุมชุนกลิุ่มอนุรักษ์ปั่าชุายเลิน 
บ�านแหลิมโฮมสเตย์ (บ�านหน�าทับ)  
จังหวิัดนครศรีธุรรมราชุ

พลิิกโฉมวิิสาหกิจชุุมชุน ส้�วิิกฤตโควิิด 1924



การบ่มเพาะแลิะพัฒนาศักยภาพ
กิระบัวนกิ�รบั่มีเพ�ะวิส�หกิิจชุ่มีช่นต้นแบับั  
เริ�มีด้วยกิ�รพัฒน�กิระบัวนกิ�รผลิ้ต แล้ะ 
กิ�รให้บัริกิ�ร สำ�หรับัภ�คักิ�รผลิ้ต เน้นกิ�รสำ�รวจ 
ต้ น ทุ น ตั� ง แ ต่ เ ริ� มี กิ ร ะ บั ว น กิ � ร ปั ล่้ กิ ข้ � ว  
จนกิระ ทั� งแปัรร่ ปั เ ป็ันผล้ิตภัณ์ ฑ์์ส่ ง ถึึ งมี่ อ 
ของผ้่บัริโภคั อ�ทิ คั่�เมีล้็ดพันธ์ุ คั่�เคัร้�องจักิร  
คั่�จ้�งแรงง�น คั่�นำ��มัีนเช่้�อเพล้ิงหร้อไฟัฟ้ั�  
ต้นทุนกิ�รแปัรร่ปั คั่�บัรรจุภัณ์ฑ์์ แล้ะคั่�ขนส่ง  
เพ่�อให้ทร�บัถึึงต้นทุนที�แท้จริงแล้ะต้นทุนแฝีง
ทั�งหมีด นอกิจ�กิกิ�รคัวบัคุัมีต้นทุนกิ�รผล้ิต 
ใ ห้ ล้ ดล้งแ ล้้ ว  จำ� เ ป็ั นต้ อ งมีี อ งคั์ คั ว �มี ร่้ 
ในกิ�รจัดทำ�ระบับัคัลั้งสินค้ั� เพ่�อล้ดกิ�รส่ญเสีย 
สินคั้�ระหว่�งจัดเก็ิบั ล้ดค่ั�ใช่้จ่ �ยในกิ�ร 
จัดเกิ็บัสินคั้�

สำ�หรับัภ�คับัริกิ�ร เน้นกิ�รสำ�รวจแล้ะพัฒน�
เส้นท�งกิ�รเดินท�งของล่้กิค้ั� (Customer 
journey) ตั�งแต่กิ�รรับัร่้ ถึึงตัวตนของกิลุ่้มี  
จนตัดสินใจมี�ใช่้บัริกิ�ร โดยเริ�มีจ�กิกิ�รสำ�รวจ
ว่� ล่้กิค้ั�ร่้ จักิแล้ะคั้นห�เร�ผ่�นท�งช่่องใด  
ซึ่่�งในปััจจุบััน นักิท่องเที�ยวนิยมีค้ันห�ข้อมี่ล้
ที�พักิแล้ะแหล้่งท่องเที�ยวต�มีช่่องท�งออนไล้น์  
วิ ส �ห กิิ จชุ่ มีช่นจ่ งต้ อ ง ใ ห้คัว�มีสำ� คััญกิั บั 
กิ�รสร้ �งตัวตนของธุ ร กิิจบันโล้กิออนไล้น์  
โดยนำ� เสนอข้ อมี่ ล้ปัระกิอบักิ�รตั ดสิ น ใจ 
อย่�งคัรบัถึ้วน เช่่น สถึ�นที�ตั�ง บัริกิ�ร ร�คั�  
แล้ะสิ�งอำ�นวยคัว�มีสะดวกิต่�ง ๆ แล้ะจัดให้มีี
สมี�ช่ิกิทำ�หน้�ที�ตอบัคัำ�ถึ�มีล่้กิค้ั�ให้ได้รวดเร็ว  
ทันใจ เพ่�อไมี่ให้เสียโอกิ�สในกิ�รดำ�เนินธุรกิิจ 
ของกิลุ่้มี แล้ะเม่ี�อล่้กิค้ั�ตัดสินใจเล่้อกิใช่้บัริกิ�ร 
ของกิ ลุ่้มีแ ล้้ว  จะต้ องสร้ �งปัระสบักิ�รณ์์ 
ที�น่�ปัระทับัใจจนจบัทริปัเพ่�อให้นักิท่องเที�ยว 
เดินท�งมี�ใช่้บัริกิ�รซึ่ำ�� หร้อบัอกิต่อ อันจะช่่วย
ขย�ยฐ�นล้่กิคั้�ให้กิลุ้่มีได้อีกิท�ง

วางแผันท้่องเที้�ยว

ตัดสุ่นใจิซ่ื้�อ

เด่นท้าง

ท้่องเที้�ยว

เด่นท้างกัลับ

วางแผันท้ร่ีปถัิ่ดไป

ต�นทุนการผลิิต

วิัสดุทางตรง 
(Direct Material Cost)

วิัสดุทางอ�อม 
(Indirect Material Cost)

ค่าใชุ�จ่ายด�านแรงงาน
ทางตรง 

(Direct Labor Cost)

ค่าใชุ�จ่ายด�านแรงงาน 
ทางอ�อม 

(Indirect LaborCost) 

ค่าใชุ�จ่ายโรงงาน  
หร่อค่าโสหุ�ย 
ในการผลิิต 

(Overhead Cost)

+ + ต�นทุนวิัสดุ ต�นทุนแรงงาน ค่าโสหุ�ย
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สำ�หรับักิ�รพัฒน�ธุรกิิจท่องเที�ยวในยุคัหล้ังโคัวิด 19  
คัวรให้คัว�มีสำ�คััญกัิบักิ�รศึกิษ�พฤติกิรรมีที�เปัลี้�ยนแปัล้งไปั 
ของนักิท่องเที �ยว เช่่น กิ�รใส่ใจเร้ �องคัว�มีสะอ�ดแล้ะ 
มี�ตรกิ�รปั้องกิันกิ�รแพร่ระบั�ดในที�พักิ/สถึ�นที�ท่องเที�ยว  
กิ�รรักิษ�ระยะห่�งท�งสังคัมี ทำ�ให้นักิท่องเที �ยว 
หล้ีกิเล้ี�ยงสถึ�นที�แออัดแล้ะกิิจกิรรมีท่องเที�ยวที�มีีผ่้คัน 
จำ�นวนมี�กิ เป็ันต้น เพ่�อว�งแผนปัรับัปัรุงกิ�รดำ�เนิน 
กิิจกิ�รให้สอดคัล้้องกิับัพฤติกิรรมีที�เปัล้ี�ยนแปัล้งไปั

นอกิจ�กินี� วิส�หกิิจชุ่มีช่นจำ�เปั็นต้องพิัฒนาสินค�าแลิะบริิการิท่ี่�ตอบสนองต่อ 

ควิามต�องการิของผู้้�บริิโภค ที�มีีแนวโน้มีรักิษ�สุขภ�พแล้ะคัว�มีปัล้อดภัย ส่งผล้ให้
คัว�มีต้องกิ�รอ�ห�รเพ่�อสุขภ�พแล้ะอ�ห�รปัล้อดส�รพิษเพิ�มีข่�น โดยเฉพ�ะสินคั้�
เกิษตรอินทรีย์ อย่�งไรกิ็ต�มี ผ่้ปัระกิอบักิ�รสินคั้�เกิษตรอินทรีย์จะต้องได้รับักิ�รรับัรอง
มี�ตรฐ�น เพ่�อสร้�งคัว�มีมีั�นใจให้กิับัผ้่บัริโภคัในกิ�รเล่้อกิซึ่้�อสินค้ั� แล้ะเปั็นกิ�รสร้�ง
มี่ล้คั่�เพิ�มีให้แกิ่ผล้ิตภัณ์ฑ์์

พลิิกโฉมวิิสาหกิจชุุมชุน ส้�วิิกฤตโควิิด 1926



หากัเรีาไม่สุามารีถิ่แข้่งขั้นด�วยกัารีลดต�นทุ้นได�  

ก็ัต�องสุรี�างม้ลค่าเพ่�มให�กัับสุ่นค�า โดยกัารีจิำหน่ายสุ่นค�า 

ไปให�กัับผ้ั�บร่ีโภคที้�ต�องกัารีสุ่นค�าจิากัชุีมชีน

คุณ์จิรเทพ เสน่วิงศ์ ณ์ อยุธุยา (วิิทยากร)  
กิรรมีกิ�รผ่้จัดกิ�รบัริษัท โบัล้ล้ิเกิอร์  

แอนด์ คัอมีพ�นี (ปัระเทศไทย) จำ�กิัด

“

“

นอกิจ�กิมีีสินคั้�แล้ะบัริกิ�รที�มีีคัุณ์ภ�พ แล้ะตอบัโจทย์คัว�มีต้องกิ�รของตล้�ดแล้้ว  
วิส�หกิิจชุ่มีช่นจะต้องร่้จักิกิ�รสร้�งจุดเด่นหร้อคัว�มีแตกิต่�ง หร้อ “กิ�รสร้�งแบัรนด์”  
เพ่�อให้ส�มี�รถึแข่งขันกัิบัเจ้�อ่�น ๆ ในตล้�ดได้ โดยห�ตัวตนของธุรกิิจ แล้ะนำ�มี�ส่�อส�ร 
ให้ล่้กิคั้�รับัร่้แล้ะจดจำ� มีีเอกิลั้กิษณ์์ช่ัดเจน เช่่น โล้โกิ้ สี ตัวอักิษร แล้ะแท็กิไล้น์ หร้อชุ่ดคัำ� 
ที�บั่งบัอกิสิ�งที�แบัรนด์ทำ�อย่่ เช่่น วิส�หกิิจชุ่มีช่นเกิษตรผสมีผส�นส่่กิ�รแปัรร่ปัเช่ิงนวัตกิรรมี  
(ข้�วนำ��จำ�) ที�มีีกิ�รออกิแบับัโล้โกิ้โดยใช่้สัญล้ักิษณ์์รวงข้�ว แล้ะ
เพิ�มีองค์ัปัระกิอบัภ�พแหล้่งนำ�� เพ่�อบัอกิเล้่�ที�มี�ของช่้�อแบัรนด์ 
แล้ะสะท้อนคัว�มีเปัน็ “ข้�วปัล้อดส�รพษิ จ�กิแหล้ง่นำ��ธรรมีช่�ต”ิ  
ในขณ์ะที�วิส�หกิิจชุ่มีช่นอนุรักิษ์ปั่�ช่�ยเล้นบั้�นแหล้มีโฮัมีสเตย์  
(บั้�นหน้�ทับั) มีีกิ�รกิำ�หนดโล้โกิ้สำ�หรับัผลิ้ตภัณ์ฑ์์โคัล้น โดยใช่้
สญัลั้กิษณ์์อ�่วทองคัำ� แล้ะสทีอง เพ่�อสะทอ้นแหล้ง่ที�มี�ของโคัล้น
ที�มี�ใช่้ผล้ิตสินคั้�

ฉลากัและโลโกั�สุ่นค�าข้องกัลุ่มข้�าวนำ�าจิำ

โลโกั�ผัล่ตภัณฑ์์โคลน

ข้องกัลุ่มบ�านแหลมโฮมสุเตย์
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สุ่�งที้�สุำคัญข้องกัารีสุรี�างแบรีนด์  

ค่อ กัารีนำเอกัลักัษ์ณ์ต่าง ๆ ไปสุ่�อสุารีอย่างสุมำ�าเสุมอ  

และสุ่�อสุารีให�เป็นไปในท่้ศท้างเดียวกัันในทุ้กัชี่องท้าง

“

“

คุณ์เจษฎา ด่านปัาน (วิิทยากร)
ผ่้กิ่อตั�งบัริษัท เจริญสุข คัอร์เปัอเรท กิรุ๊ปั จำ�กิัด 

กิ�รนำ�สินคั้�แล้ะบัริกิ�รไปัส่่มี่อผ้่บัริโภคั วิส�หกิิจชุ่มีช่นจะต้องร่้จักิวิธีกิ�รทำ�กิ�รตล้�ด
อย่�งมีีปัระสิทธิภ�พ ซึ่่�งจะต้องเริ�มีจ�กิกิ�รเกิ็บัข้อมี่ล้แล้ะระบัุตัวตนของล่้กิคั้� ว่�ล่้กิคั้� 
ของเร�เปัน็ใคัร เพศอะไร อ�ศยัอย่ที่�ไหน แล้ะทำ�อ�ช่พีอะไร เพ่�อใหเ้ร�ส�มี�รถึคั�ดกิ�รณ์์ได้ 
ถึึงคัว�มีต้องกิ�รแล้ะปััญห�ที�ล่้กิค้ั�พบัเจอแล้ะต้องกิ�รจะแก้ิไข (Pain points) แล้ะนำ�มี�
กิำ�หนดกิล้ยุทธ์ท�งกิ�รตล้�ดที�ตรงกัิบักิลุ่้มีเปั้�หมี�ย ไมี่ว่�จะเปั็นกิ�รพัฒน�บัรรจุภัณ์ฑ์์ 
ให้สวยง�มี ทันสมีัย แล้ะตอบัสนองคัว�มีต้องกิ�รของล่้กิคั้�แต่ล้ะกิลุ่้มี เช่่น วิส�หกิิจ
ชุ่มีช่นเกิษตรผสมีผส�นส่่กิ�รแปัรร่ปัเชิ่งนวัตกิรรมี (ข้�วนำ��จำ�) ซึ่่�งมีีทั�งกิลุ่้มีล่้กิค้ั�ในพ่�นที�
จังหวัดพะเย� ที�มีีคัว�มีต้องกิ�รซึ่้�อสินคั้�ไปับัริโภคัเอง แล้ะกิลุ่้มีล่้กิค้ั�นักิท่องเที�ยว 
จ�กิต่�งจังหวัด ที�ต้องกิ�รนำ�สินค้ั�ไปัเปั็นของฝี�กิ เช่่นเดียวกิับักิ�รพัฒน�โปัรแกิรมี 
ท่องเที�ยว ของวิส�หกิิจชุ่มีช่นอนุรักิษ์ปั่�ช่�ยเล้นบ้ั�นแหล้มีโฮัมีสเตย์ (บ้ั�นหน้�ทับั)  
ที�จะต้องออกิแบับัให้หล้�กิหล้�ยแล้ะตอบัโจทย์คัว�มีต้องกิ�รแต่ล้ะกิลุ่้มี เช่่น โปัรแกิรมี 
ท่องเที�ยว 1 วัน (Day Stay) สำ�หรับันักิท่องเที�ยวที�ไมี่ได้เข้�พักิที�โฮัมีสเตย์ร่วมีไปักิับั 
กิ�รใช่้กิล้ยุทธ์ด้�นร�คั�ให้เหมี�ะสมีกิับัล้่กิคั้�แต่ล้ะกิลุ้่มี

กัารีศึกัษ์ากัลุ่มล้กัค�าข้องว่สุาหก่ัจิชุีมชีนจิะท้ำให�สุามารีถิ่ 

ร้ี�ถึิ่งความต�องกัารีข้องผ้ั�บร่ีโภค 

และนำข้�อม้ลเหล่านั�นมาพัฒนาผัล่ตภัณฑ์์ได�อย่างต่อเน่�อง

“

“
คุณ์บรรณ์ ภุชุงค์เจริญ (โค�ชุบรรณ์) (วิิทยากร)

ปัระธ�นกิรรมีกิ�รบัริห�รบัริษัท Level Up Holding

พลิิกโฉมวิิสาหกิจชุุมชุน ส้�วิิกฤตโควิิด 1928



วิส�หกิิจชุ่มีช่นคัวรเสริมีกิ�รทำ�ตล้�ดออนไล้น์ คัวบัคั่่ไปักิับัช่่องท�งออฟัไล้น์อ่�น ๆ เน่�องจ�กิ 
เปั็นช่่องท�งที�ช่่วยให้ส�มี�รถึเข้�ถึึงผ้่บัริโภคัได้เปั็นจำ�นวนมี�กิ แล้ะช่่วยให้ส�มี�รถึข�ยสินคั้� 
แล้ะบัริกิ�รได้อย่�งต่อเน่�อง โดยหนึ�งในกิล้ยุทธ์ตล้�ดออนไล้น์ที�เปั็นที�นิยมี ได้แกิ่ กิ�รสร้�ง 
เร้�องร�ว (Storytelling) ในร่ปัแบับัข้อคัว�มี ภ�พ เสียง แล้ะวิดีโอ เพ่�อส่�อส�รเร้�องร�ว 
ของผลิ้ตภัณ์ฑ์์แล้ะแบัรนด์ไปัยังผ้่บัริโภคั ซึ่่�งเหมี�ะสมีกิับัวิส�หกิิจชุ่มีช่นที�มีีเร้�องร�วของ 
กิ�รรวมีกิลุ้่มี แล้ะวิถึีช่ีวิตชุ่มีช่นเปั็นคัุณ์คั่�ที�สำ�คััญอย่่แล้้ว เช่่น วิส�หกิิจชุ่มีช่นเกิษตรผสมีผส�น 
ส่่กิ�รแปัรร่ปัเช่ิงนวัตกิรรมี (ข้�วนำ��จำ�) ที�มีีเร้�องร�วของวิถึีชี่วิตเกิษตรกิรที�อย่่คั่่กิับัแหล้่งนำ��
ธรรมีช่�ติ (นำ��จำ�) ที�ใช่้ในกิ�รเพ�ะปัล่้กิข้�ว แล้ะวัฒนธรรมีปัระเพณี์กิ�รปัล่้กิข้�ว ที�ส่งไปัยัง 
ผ่้บัริโภคั แล้ะวิส�หกิิจชุ่มีช่นอนุรักิษ์ปั่�ช่�ยเล้นบั้�นแหล้มีโฮัมีสเตย์ (บั้�นหน้�ทับั) ที�มีีเร้�องร�ว
วิถึีช่ีวิตช่�วปัระมีง แล้ะทรัพย�กิรในชุ่มีช่นที�เปั็นเอกิล้ักิษณ์์ช่ัดเจน

ภาพและว่ดีโอที้�ถิ่่ายท้อดด�วยเร่ี�องรีาวข้องชุีมชีนอย่างแท้�จิร่ีง 

จิะสุรี�างความปรีะทั้บใจิและความร้ี�สึุกัรี่วมรีะหว่างผ้ั�บร่ีโภค 

และว่สุาหก่ัจิชุีมชีนได�

“

“
คุณ์ธุนกฤษณ์์ เสริมสุขสัน  (วิิทยากร)

ปัระธ�นกิรรมีกิ�รบัริห�ร บัริษัท ฟัอร์เต้ เวนเจอร์  
แล้ะเจ้�ของเพจ Signature of Phuket
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นอกิจ�กินี� วสิ�หกิิจช่มุีช่นได้รบััฟัังปัระสบักิ�รณ์์ตรงจ�กิเจ�้ของธรุกิิจช่มุีช่นที�ปัระสบัคัว�มีสำ�เรจ็  
ได้แกิ่ คัุณ์อ�ยุ จ้อปั� ผ้่กิ่อตั�งแบัรนด์กิ�แฟัเพ่�อสังคัมี “อ�ข่� อ�ม่ี�” แล้ะคัุณ์วิโรจน์ ฉิมีมีี  
เจ้�ของธุรกิิจฟั�ร์มีสเตย์ “บั้�นไร่ไออรุณ์”

คุัณ์วิโรจน์ ฉิมีมีี เจ้�ของธุรกิิจฟั�ร์มีสเตย์ “บ้ั�นไร่ ไออรุณ์” จังหวัดระนอง ได้บัอกิเล่้�ถึึงกิ�รเปัลี้�ยนพ่�นที�
ที�ถ่ึกิเมิีนให้เป็ันที�พักิที�ได้รับัคัว�มีนิยมี ผ่�นกิ�รนำ�ทรัพย�กิรในท้องถิึ�นมี�สร้�งคัว�มีแตกิต่�งแล้ะเป็ันจุด
ข�ย ร่วมีกัิบักิ�รปัระช่�สัมีพันธ์ออนไล้น์ เพ่�อสร้�งกิ�รรับัร้่ในวงกิว้�ง โดยคุัณ์วิโรจน์ได้แบ่ังปัันเคัล็้ดลั้บั
สำ�หรับัวิส�หกิิจชุ่มีช่นภ�คับัริกิ�ร ดังนี� 

• กิ�รสร้�งคัว�มีร่้คัว�มีเข้�ใจ แล้ะสร้�งร�ยได้ร่วมีกิันของคันในชุ่มีช่น

• กิ�รเริ�มีพัฒน�จ�กิสิ�งที�ธุรกิิจมีีอย่่ไปัส่่กิ�รพัฒน�สิ�งใหญ่เมี่�อมีีคัว�มีพร้อมี เมี่�อมีีนักินักิท่องเที�ยว
เพิ�มีขึ�น จึงล้งทุนเพิ�มีขึ�น

• กิ�รสร้�งคัว�มีแตกิต่�งที�ตรงกิับัคัว�มีต้องกิ�รของนักิท่องเที�ยว เช่่น กิ�รสัมีผัสแล้ะใกิล้้ช่ิด
ธรรมีช่�ติของคันเมี่อง

• กิ�รปัรบััปัรงุสถึ�นที�อย่�งต่อเน่�อง แม้ีในช่่วงที�ไม่ีมีนัีกิท่องเที�ยว เน่�องจ�กิสภ�พแวดล้้อมี 
ที�ดีเปั็นปััจจัยสำ�คััญต่อกิ�รดึงด่ดนักิท่องเที�ยว

• กิ�รบัอกิเล่้�เร่�องร�วของช่มุีช่นอย่�งจรงิใจ เป็ันเทคันิคักิ�รเล่้�เร่�อง (Storytelling) 
ทำ�ให้คันฟัังร่้สึกิใกิล้้ช่ิดกิับัแบัรนด์มี�กิยิ�งข่�น 

คัุณ์อ�ยุ จ้อปั� ผ้่ก่ิอตั�งแบัรนด์กิ�แฟัเพ่�อสังคัมี “อ�ข่� อ�มี่�” จ�กิแหล้่งปัล่้กิกิ�แฟัจังหวัด
เช่ียงร�ย ได้บัอกิเล่้�ถึึงปัระสบักิ�รณ์์กิ�รพัฒน�ธุรกิิจ ตั�งแต่เริ�มีแรกิที�มีีเพียงกิระด�ษแผ่นเดียว
แล้ะคัว�มีตั�งใจในกิ�รพัฒน�บั้�นเกิิด จนเปั็นที�ร่้จักิโด่งดังไปัไกิล้ถึึงต่�งปัระเทศในปััจจุบััน  
คัุณ์อ�ยุได้แบั่งแบั่งปัันแนวท�งส่่คัว�มีสำ�เร็จที�สำ�คััญสองปัระกิ�ร ได้แกิ่ 
• กิ�รร่้จักิจุดแข็งแล้ะจุดอ่อนของธุรกิิจ เพ่�อห�แนวท�งปัรับัปัรุง แกิ้ไข เพิ�มีเติมี 

ในส่วนที�ข�ด พร้อมีกิับัใช่้ปัระโยช่น์ แล้ะสร้�งคัว�มีได้เปัรียบัในสิ�งที�ธุรกิิจมีีอย่่
• กิ�รดึงคันรุ่นใหมี่เข้�มี�มีีส่วนร่วมีในกิ�รดำ�เนินธุรกิิจ เพ่�อเปั็นกิำ�ลั้งสำ�คััญ 

ของธรกิิจในอน�คัต

ข้อบคุณภาพจิากัเพจิ บ�านไรี่ ไออรุีณ  Baan rai i arun

ข้อบคุณภาพจิากัเพจิ Akha Ama Coffee
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ผลิการติดตามควิามค่บหน�ากิจกรรมบ่มเพาะ 
แลิะพัฒนาศักยภาพ
กิ�รล้งพ่�นที�ติดต�มีคัว�มีคั่บัหน้�กิิจกิรรมีบั่มีเพ�ะแล้ะพัฒน�ศักิยภ�พ หล้ังกิ�รจัดกิิจกิรรมีเปั็น
เวล้�ปัระมี�ณ์ 1 เด่อน ทำ�ให้เห็นถึึงกิ�รพัฒน�ศักิยภ�พในด้�นต่�ง ๆ ที�สำ�คััญของวิส�หกิิจ
ชุ่มีช่นต้นแบับั ดังนี�

วิิสาหกิจชุุมชุนต�นแบบภาคการผลิิต: 
วิิสาหกิจชุุมชุนเกษตรผสมผสานส้่การแปัรร้ปัเชุิงนวิัตกรรม (ข�าวินำ�าจำา) 

ข�าวินำ�าจำา พะเยา

1) ด�านการิพิัฒนากริะบวินการิผู้ลิิต ดำ�เนินกิ�รจัดทำ�ปัุ๋ยหมีักิ 
ทดแทนกิ�รใช่้ปัุ๋ยเคัมีีซึ่่�งมีีร�คั�ส่งข่�น แล้ะเช่้�อมีโยงรถึปัล้่กิข้�ว
จ�กิเคัร้อข่�ยมี�ทดล้องใช่้ เพ่�อเพิ�มีปัระสิทธิภ�พแล้ะล้ดต้นทุน
ในกิ�รผล้ิต 

2) ด�านการิพัิฒนาบริริจุัภัณฑ์์ มีกีิ�รปัรบััปัรงุบัรรจภุณั์ฑ์์ต�มีข้อเสนอแนะ 
ที�ได้จ�กิกิ�รอบัรมี โดยเพิ�มี QR code ที�ด้�นหน้�ของฉล้�กิสินคั้�  
เพ่�อเช่้�อมีโยงไปัยังเพจเฟัซึ่บุ๊ักิของกิลุ่้มี แล้ะเพิ�มีร�ยล้ะเอยีดคัณุ์สมีบััติ
ของข้�วแต่ล้ะช่นิด แล้ะวิธีกิ�รหุงข้�วให้อร่อย 

3) ด�านการิจััดจัำาหน่าย เพิ�มีช่่องท�งกิ�รจำ�หน่�ยทั�งช่่องท�ง
ออฟัไล้น์แล้ะออนไล้น์ โดยนำ�สินคั้�ไปัว�งจำ�หน่�ยเพิ�มีเติมีที�
ร�้นคั�้ทั�งในจงัหวดัพะเย� แล้ะกิรงุเทพมีห�นคัร แล้ะข�ยสนิคั�้
ผ�่นเพจเฟัซึ่บุ๊ักิของกิลุ่้มีโดยใช่เ้คัร้�องมีอ่ Facebook Audience 
Insights ในกิ�รศึกิษ�กิลุ่้มีล่้กิคั้�แล้ะแนวโน้มีกิ�รเข้�ช่มีเพจ 
ปัระกิอบักิ�รว�งแผนโพสต์ข�ยสินคั้�

4) ด�านการิสริ�างเริ่�องริาว มีีกิ�รนำ�วิถึีช่ีวิตกิ�รทำ�น�ของเกิษตรกิร 
มี�ต่อยอดสร้�งคัุณ์ค่ั�ให้กิับัแบัรนด์ข้�วนำ��จำ� โดยจัดทำ�ภ�พถึ่�ย
แล้ะวิดีโอบัอกิเล่้�ขั�นตอนกิ�รปัล่้กิข้�วบันเพจเฟัซึ่บุ๊ักิของกิลุ่้มี ทำ�ให้ 
ผ้่บัริโภคัร่้สึกิถึึงกิ�รมีีส่วนร่วมี ตั�งแต่เริ�มีกิระบัวนกิ�รปัล่้กิข้�วจนผลิ้ต
เปั็นข้�วส�ร 

5) ด�านแหล่ิงเงินทุี่น วิส�หกิิจชุ่มีช่นอย่่ระหว่�งกิ�รติดต่อธน�คั�ร 
เพ่�อกิ�รเกิษตรแล้ะสหกิรณ์์กิ�รเกิษตร (ธ.กิ.ส.) เพ่�อขอเงินทุน 
ในกิ�รสร้�งศ่นย์กิ�รเรียนร่้ท�งเกิษตรอินทรีย์ ซึ่่�งจะทำ�ให้กิลุ่้มี 
เปั็นที�ร่้จักิมี�กิยิ�งข่�น แล้ะเป็ันโอกิ�สในกิ�รสร้�งคัว�มีร่วมีมี่อ 
ท�งกิ�รผล้ิต แล้ะกิ�รจัดจำ�หน่�ยสินคั้�กิับัวิส�หกิิจชุ่มีช่น 
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วิิสาหกิจชุุมชุนต�นแบบภาคบริการ:วิิสาหกิจชุุมชุนกลิุ่มอนุรักษ์ปั่าชุายเลิน
บ�านแหลิมโฮมสเตย์ (บ�านหน�าทับ)

1) ด�านการิพิฒันาการิให�บริิการิ มีกีิ�รเก็ิบัขอ้มีล่้คัว�มีพงึพอใจ 
แล้ะขอ้เสนอแนะตอ่กิ�รพัฒน�บัรกิิ�รจ�กินักิท่องเที�ยว รวมีถึึง
มีีกิ�รแจ้งร�ยล้ะเอียดที�สำ�คััญในกิ�รเข้�พักิ กิ�รร่วมีกิิจกิรรมี  
แล้ะสอบัถึ�มีถึึงคัว�มีต้องกิ�รของนกัิท่องเที�ยวก่ิอนกิ�รเดนิท�ง

นอกจัากน่� วสิ�หกิิจช่มุีช่นยังมีกีิ�รสร�้งเคัรอ้ข่�ยทอ่งเที�ยวในรป่ัแบับัสมี�พนัธร์ว่มีกิบััวสิ�หกิิจช่มุีช่น
ท่องเที�ยวอ่�น ๆ ในจังหวัดนคัรศรีธรรมีร�ช่ เพ่�อร่วมีกิันส่งเสริมีกิ�รท่องเที�ยวของจังหวัด 

2) ด�านการิพิัฒนาผู้ลิิตภัณฑ์์บริิการิ  
มีีกิ�รออกิแบับัโปัรแกิรมีท่องเที�ยว 
เพิ�มีเติมี เพ่�อตอบัโจทย์คัว�มีต้องกิ�ร
ของกิลุ่้มีนักิท่องเที�ยวที� ไมี่ได้เข้�พักิ 
ที�โฮัมีสเตย์ แต่ต้องกิ�รทำ�กิิจกิรรมีท่อง
เที�ยวของกิลุ่้มี ทั�งโปัรแกิรมีท่องเที�ยว
แบับั 1 วัน (Day Stay) แล้ะแบับัคัร่�งวัน

3) ด�านการิสริ�างแบรินด์ มีีกิ�รนำ�จุดเด่น
ด้�นกิ�รท่องเที�ยวชุ่มีช่น มี�กิำ�หนดบัุคัล้ิกิ
ของแบัรนด์ที�มีีคัว�มีเรียบัง่�ย เปั็นกัินเอง  
แล้ะส่�อส�รไปัยังผ้่บัริโภคัผ่�นช่่องท�งต่�ง ๆ  
รวมีถึึงปัรับัปัรุงกิ�รบัริกิ�รให้เปั็นมีิตรกิับัสิ�ง
แวดล้้อมีมี�กิข่�น เพ่�อเสริมีจุดแข็งของแบัรนด์
ในด้�นกิ�รรักิษ�สิ�งแวดล้้อมี

4) ด�านการิจััดจัำาหน่าย มีีกิ�รจำ�หน่�ยโปัรแกิรมีท่องเที�ยวผ่�นท�งเว็บัไซึ่ต์ แล้ะเพจเฟัซึ่บุ๊ักิของกิลุ่้มี  
แล้ะมีีตัวแทนจำ�หน่�ยผ่�นช่่องท�งออนไล้น์อ่�น ๆ รวมีถึึงมีีแผนคัว�มีร่วมีมี่อกิับัแพล้ตฟัอร์มี Local Alike 
เพ่�ออำ�นวยคัว�มีสะดวกิในกิ�รจองที�พกัิ แล้ะโปัรแกิรมีทอ่งเที�ยวใหแ้กิน่กัิทอ่งเที�ยวทั�งช่�วไทยแล้ะต�่งช่�ติ
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กิ�รศกึิษ�ล้งพ่�นที�สำ�รวจกิิจกิ�รแล้ะสมัีภ�ษณ์์เช่งิล้กึิวสิ�หกิิจช่มุีช่นในภ�คักิ�รผล้ติแล้ะภ�คับัรกิิ�ร
กิ�รดำ�เนินกิ�รบ่ัมีเพ�ะแล้ะติดต�มีกิ�รพัฒน�ศักิยภ�พของวิส�หกิิจชุ่มีช่นต้นแบับัทั�งสองแห่ง
อย่�งใกิล้้ช่ิด ทำ�ให้ทร�บัถึึงข้อมี่ล้ทั�วไปั สภ�พแวดล้้อมี แล้ะกิ�รดำ�เนินง�นของวิส�หกิิจชุ่มีช่น 
ในปััจจุบััน แล้ะส�มี�รถึนำ�มี�วิเคัร�ะห์ถึึงปััจจัยแห่งคัว�มีสำ�เร็จของวิส�หกิิจชุ่มีช่น ตล้อดจน
ปััญห�แล้ะอุปัสรรคัที�สำ�คััญได้ ดังนี� 

ปััจจัยแห่งควิามสำาเร็จของวิิสาหกิจชุุมชุน

05 ปััจจัยแห่งควิามสำาเร็จ  
 ปััญหาแลิะอุปัสรรคของวิิสาหกิจชุุมชุน

ปััจจัยด�านผ้�นำา วิส�หกิิจชุ่มีช่นต้องมีีผ้่นำ�ที�เข้มีแข็ง ทำ�หน้�ที�ในกิ�รว�งแผน  
ช่ี�นำ� แล้ะขับัเคัล้่�อนกิ�รดำ�เนินง�นของกิลุ้่มีไปัส่่เปั้�หมี�ยที�ว�งไว้ได้ โดยทักิษะแล้ะ
คัุณ์สมีบััติของผ้่นำ�ที�มีีนัยสำ�คััญต่อคัว�มีสำ�เร็จของวิส�หกิิจชุ่มีช่น ปัระกิอบัด้วย  
กิ�รมีีวิสัยทัศน์ที�กิว้�งไกิล้ คัว�มีคิัดริเริ�มีสร้�งสรรค์ั กิ�รยอมีรับัจ�กิสมี�ชิ่กิกิลุ่้มี  
แล้ะกิ�รมีีทักิษะในกิ�รสร้�งทีมี (Teambuilding) หร้อกิ�รดึงศักิยภ�พแล้ะทักิษะ 
ของสมี�ช่ิกิมี�ใช่้ได้อย่�งมีีปัระสิทธิภ�พ

ปััจจัยด�านเงินทุน วิส�หกิิจชุ่มีช่นทุกิแห่งล้้วนต้องใช่้เงินทุนในกิ�รปัระกิอบักิิจกิ�ร  
โดยที�มี�ของเงินทุนเริ�มีแรกินั�น มีีทั�งจ�กิเงินทุนส่วนตัวของผ้่นำ� กิ�รระดมีทุน 
ของสมี�ชิ่กิ แล้ะเงินทุนจ�กิภ�ยนอกิ อย่�งไรกิ็ต�มี วิส�หกิิจชุ่มีช่นที�มีีแนวโน้มี 
ปัระสบัคัว�มีสำ�เรจ็ จะมีวิีธีกิ�รสร้�งคัว�มียั�งยน่ท�งกิ�รเงิน (Financial Sustainability)  
ให้กิับักิลุ่้มีร่ปัแบับัต่�ง ๆ เช่่น กิ�รจัดสรรร�ยได้ส่วนหนึ�งของวิส�หกิิจชุ่มีช่น  
เพ่�อนำ�มี�เปั็นกิองทุนส่วนกิล้�ง แล้ะกิ�รร่วมีกิันว�งแผนกิ�รล้งทุนในระยะย�ว  
เปั็นต้น
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ปััจจัยด�านการบริหารจัดการ วิส�หกิิจชุ่มีช่นเกิิดจ�กิกิ�รรวมีตัวของผ้่คันที�มีี 
คัว�มีสัมีพันธ์ใกิล้้ช่ิด มีีร่ปัแบับักิ�รบัริห�รจัดกิ�รองค์ักิรอย่�งไมี่เปั็นท�งกิ�ร  
อย่�งไรกิ็ต�มี วิส�หกิิจชุ่มีช่นที�มีีแนวโน้มีปัระสบัคัว�มีสำ�เร็จ จะมีีแนวท�ง
กิ�รบัริห�รจัดกิ�รในร่ปัแบับัขององค์ักิรธุรกิิจ โดยเฉพ�ะกิ�รบัริห�รจัดกิ�รคัน  
ที�จะต้องมีีกิ�รกิำ�หนดโคัรงสร้�งแล้ะแบ่ังหน้�ที�ระหว่�งสมี�ช่ิกิที�ชั่ดเจน กิำ�หนด
กิฎระเบัียบัข้อบัังคัับัที�ทุกิคันต้องปัฏิบััติต�มี มีีกิ�รจัดทำ�บััญช่ีร�ยร�ยรับัร�ยจ่�ย 
ส�มี�รถึช่ี�แจงแล้ะสรุปัผล้กิ�รดำ�เนินง�นได้ รวมีถึึงมีีกิ�รบัริห�รจัดกิ�รวัตถึุดิบัแล้ะ
บัำ�รุงรักิษ�อุปักิรณ์์อย่�งเปั็นระบับั

ปััจจัยด�านการผลิิต/การให�บริการ จุดร่วมีสำ�คััญของวิส�หกิิจชุ่มีช่นที�มีี 
แนวโนม้ีปัระสบัคัว�มีสำ�เรจ็ ค่ัอ กิ�รนำ�สนิคั�้หรอ้บัรกิิ�รเข�้ส่ร่ะบับัรบััรองมี�ตรฐ�น  
ซึ่่�งนอกิจ�กิจะเป็ันกิ�รสร้�งคัว�มีมีั�นใจให้กิับัผ้่บัริโภคัแล้้ว ยังช่่วยสร้�งมี่ล้คั่�เพิ�มี 
รวมีถึึงมีีแนวท�งในกิ�รล้ดต้นทุนแล้ะเพิ�มีปัระสิทธิภ�พในกิ�รผล้ิต/กิ�รให้บัริกิ�ร  
นอกิจ�กินั�น วิส�หกิิจชุ่มีช่นยังทำ�กิ�รศึกิษ�แนวโน้มีแล้ะคัว�มีต้องกิ�รของตล้�ด  
เกิ็บัข้อมี่ล้คัว�มีคิัดเห็นของล่้กิค้ั� แล้ะนำ�มี�ปัรับัปัรุง/พัฒน�สินคั้�แล้ะบัริกิ�ร 
อย่�งสมีำ��เสมีอ

ปััจจัยด�านการตลิาด วิส�หกิิจชุ่มีช่นทุกิแห่งต้องมีีตล้�ดรองรับักิ่อนเริ�มีกิ�รผลิ้ต  
ต�มีหล้ักิ “กิ�รตล้�ดนำ�กิ�รผล้ิต” ร่้ว่�ใคัรคั่อล้่กิคั้� จะข�ยสินคั้�แล้ะบัริกิ�รให้กิับั 
ล่้กิคั้�ได้อย่�งไร แล้ะผ่�นช่่องท�งใด นอกิจ�กินี� วิส�หกิิจชุ่มีช่นที�มีีแนวโน้มี
ปัระสบัคัว�มีสำ�เร็จต้องร่้จักิสร้�งโอกิ�สท�งกิ�รตล้�ดแล้ะกิ�รข�ย คั้นห�ข้อมี่ล้
แล้ะทดล้องช่่องท�งจำ�หน่�ยใหมี่ ๆ ที�สอดคัล้้องกัิบัพฤติกิรรมีของผ้่บัริโภคั 
ที�เปัล้ี�ยนแปัล้งอย่่เสมีอ 

3

4

5
พลิิกโฉมวิิสาหกิจชุุมชุน ส้�วิิกฤตโควิิด 1934



ปััจจัยด�านการม่ส่วินร่วิมของสมาชุิก วิส�หกิิจชุ่มีช่นต้องสร้�งกิ�รมีีส่วนร่วมี 
ของสมี�ช่ิกิ โดยให้คัว�มีสำ�คััญกิับักิ�รสร้�งคัว�มีร่้สึกิเปั็นเจ้�ของร่วมีกิัน (Sense 
of Ownership) ผ่�นกิ�รมีอบัหมี�ยหน้�ที�คัว�มีรับัผิดช่อบัให้แกิ่สมี�ช่ิกิ รวมีถึึง 
เปัิดโอกิ�สให้สมี�ช่ิกิมีีส่วนร่วมีในกิ�รบัริห�รจัดกิ�รแล้ะกิ�รตัดสินใจ คัวบัคั่่ไปักิับั 
กิ�รสง่เสรมิีกิ�รพฒัน�ทกัิษะของสมี�ช่กิิ แล้ะกิ�รดงึคันรุน่ใหมีเ่ข�้มี�ช่ว่ยเสรมิีคัว�มีร่้  
คัว�มีคัิดสร้�งสรรคั์ กิ�รทำ�ตล้�ด แล้ะกิ�รบัริกิ�รจัดกิ�รธุรกิิจที�ทันสมีัย

ปััจจยัด�านปัฏิิสมัพันธุก์บัภายนอก นอกิจ�กิกิ�รสร�้งคัว�มีเขม้ีแข็งภ�ยในกิลุ่้มีแล้้ว  
วิส�หกิิจชุ่มีช่นที�มีีแนวโน้มีปัระสบัคัว�มีสำ�เร็จจะมีีกิ�รสร้�งเคัร้อข่�ยกิับัภ�ยนอกิ  
ไมี่ว่�จะเปั็นหน่วยง�นภ�คัรัฐ ภ�คัเอกิช่น แล้ะสถึ�บัันกิ�รศึกิษ� เพ่�อเพิ�มีโอกิ�ส 
ในกิ�รได้รับักิ�รสนับัสนุนแล้ะคัว�มีช่่วยเหล่้อในด้�นต่�ง ๆ รวมีถึึงกิ�รสร้�ง
เคัร้อข่�ยร่วมีกัิบัธุรกิิจใกิล้้เคัียง หร้อธุรกิิจที�เกีิ�ยวข้องในพ่�นที� เพ่�อสร้�งโอกิ�ส 
ท�งธุรกิิจร่วมีกิัน
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กัารีอบรีมในครัี�งนี� ชี่วยให�ตนเองและสุมาช่ีกัมองเห็น 

เสุ�นท้างที้�จิะพากัลุ่มไปสุ้่เป้าหมายที้�ชัีดเจินมากัย่�งขึ้�น  

โดยกัลุ่มจิะนำความร้ี�และทั้กัษ์ะที้�ได�รัีบจิากักัารีอบรีมในครัี�งนี� 

ไปใชี�ปรีะโยชีน์ต่อยอดในกัารีปรัีบปรุีง 

กัารีบร่ีหารีจัิดกัารีภายในข้องกัลุ่ม เพ่�อสุรี�างรีากัฐานที้�แข็้งแรีง

 ควบค้่ไปกัับกัารีพัฒนาแบรีนด์ และกัารีข้ยายตลาดออนไลน์ 

เพ่�อสุรี�างโอกัาสุและเพ่�มรีายได�ให�กัับกัลุ่มต่อไป

กัารีเข้�ารี่วมก่ัจิกัรีรีมบ่มเพาะและพัฒนาศักัยภาพในครัี�งนี�  

ชี่วยให�มองเห็นถึิ่งจุิดแข็้งและจุิดอ่อนข้องกัลุ่มตนเองที้�อาจิเคยมองข้�ามไป 

สุรี�างแรีงบันดาลใจิ รีวมทั้�งเปิดมุมมองและแนวค่ดกัารีท้ำธุรีก่ัจิใหม่ ๆ  

โดยกัลุ่มพรี�อมที้�จิะนำคำแนะนำและความร้ี�ที้�ได�รัีบ 

จิากัว่ท้ยากัรีทุ้กัท้่านไปปรัีบใชี� เพ่�อสุานต่อเป้าหมาย

กัารีกัรีะจิายรีายได�ให�กัับคนในชุีมชีนต่อไป

“

“

“

“

นางสาวิธุัญลิักษณ์์ ปัิงเม่อง
ปัระธ�นกิลุ้่มีวิส�หกิิจชุ่มีช่นเกิษตรผสมีผส�น 

ส่่กิ�รแปัรร่ปัเช่ิงนวัตกิรรมี (ข้�วนำ��จำ�)

นายทักษิณ์ หมินหมัน หร่อ บังทักษิณ์
ปัระธ�นกิลุ้่มีวิส�หกิิจชุ่มีช่นอนุรักิษ์ปั่�ช่�ยเล้น 
บั้�นแหล้มีโฮัมีสเตย์ 
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ปััญหาแลิะอุปัสรรคของวิิสาหกิจชุุมชุน

ด�านการเข�าถ้งแหลิ่งเงินทุน 
ปััจจัยด�านเงินทุนเป็ันข�อจำากัดท่�สำาคัญของวิิสาหกิจชุุมชุน วิิสาหกิจชุุมชุนหลิายแห่ง
ม่แนวิคิดแลิะแผนการพัฒนาธุุรกิจท่�ด่ แต่ยังคงขาดโอกาสในการเข�าถ้งแหลิ่งเงินทุน

ด�านองค์ควิามร้� นวิัตกรรม แลิะเทคโนโลิย่ 
ผลิิตภัณ์ฑ์์ชุุมชุนม่จุดเด่นอย่้ท่�การนำาควิามคิดสร�างสรรค์แลิะภ้มิปััญญาท�องถิ�น 
มาต่อยอด แต่ยังขาดการนำาองค์ควิามร้� เทคโนโลิย่สมัยใหม่มาพัฒนากระบวิน 
การผลิิตให�ม่คุณ์ภาพมาตรฐาน 

ด�านการบริหารจัดการต�นทุนการผลิิต 
วิิสาหกิจชุุมชุนส่วินใหญ่ปัระสบปััญหาต�นทุนการผลิิตต่อหน่วิยท่�ส้ง  หร่อ 
ไม่สามารถควิบคุมต�นทุนการผลิิตให�คงท่� ทำาให�ส้ญเส่ยควิามสามารถในการแข่งขัน 
ด�านราคา

ด�านการขยายชุ่องทางการจำาหน่าย 
วิสิาหกจิชุมุชุนสว่ินใหญม่่ชุอ่งทางจำาหนา่ยหลิกัเพยีงไมก่่�ชุอ่งทาง แม�วิา่จะเริ�มทดลิอง
ชุ่องทางออนไลิน์ผ่านแพลิตฟู่อร์มอ่คอมเมิร์ซัต่าง ๆ แต่ก็ยังคงปัระสบข�อจำากัด 
จากค่าบริการ แลิะต�นทุนค่าขนส่ง

ด�านการสร�างแบรนด์
สินค�าแลิะบริการของวิิสาหกิจชุุมชุนส่วินใหญ่ม่จุดขายแลิะเอกลิักษณ์์เฉพาะตัวิ
หากแต่ยังขาดการหยิบนำาเอาจุดเด่นเหลิ่านั�น มาสื�อสารให�ผ้�บริโภคให�รับร้�แลิะ 
จดจำาแบรนด์ ได� 

ด�านควิามยั�งย่นของกลิุ่ม 
วิิสาหกิจชุุมชุนหลิายแห่งม่สมาชุิกหลิักเปั็นกลิุ่มผ้�ส้งอายุในชุุมชุน ยังขาดการ 
ม่ส่วินร่วิมของสมาชุิกท่�เปั็นคนรุ่นใหม่ ท่�จะส่งผลิต่อควิามยั�งย่นของกลิุ่มในระยะยาวิ
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จ�กิกิ�รดำ�เนินโคัรงกิ�รพัฒน�ศักิยภ�พวิส�หกิิจชุ่มีช่น เพ่�อยกิระดับัเศรษฐกิิจฐ�นร�กิไทย 
ในยุคัหล้ังโคัวิด 19 สำ�นักิง�นนโยบั�ยแล้ะยุทธศ�สตร์กิ�รคั้� เห็นว่� วิส�หกิิจชุ่มีช่นจะส�มี�รถึ 
เปั็นกิำ�ลั้งสำ�คััญในกิ�รขับัเคัล่้�อนเศรษฐกิิจไทยให้มีีคัว�มีเข้มีแข็ง แล้ะส�มี�รถึพึ�งพ�ตนเองได้  
ห�กิได้รบัักิ�รเตรียมีคัว�มีพร้อมีแล้ะพฒัน�ศกัิยภ�พอย่�งเหมี�ะสมีแล้ะตรงจดุ โดยมีข้ีอเสนอแนะ 
ต่อกิ�รพัฒน�ศักิยภ�พวิส�หกิิจชุ่มีช่นทั�วปัระเทศ ดังนี�

ข�อเสนอแนะเชุิงนโยบาย 
ต่อการพัฒนาศักยภาพวิิสาหกิจชุุมชุน
กิ�รเช่้�อมีโยงแนวท�งกิ�รพัฒน�ชุ่มีช่นจ�กิภ�คัรัฐ ส�มี�รถึส่งเสริมีได้ด้วยกิ�รกิำ�หนดนโยบั�ย 
ส่งเสริมีแล้ะงบัปัระมี�ณ์ผ่�นหน่วยง�นในพ่�นที�อย่�งต่อเน่�อง ทำ�ให้เกิิดคัว�มีเข้มีแข็งของชุ่มีช่น  
แล้ะตล้�ดเกิิดคัว�มีต้องกิ�รสินคั้�แล้ะบัริกิ�รของชุ่มีช่นอย่�งยั�งย่น เมี่�อทั�งส�มีด้�นได้รับั 
กิ�รสนับัสนุน อย่�งเพียงพอ จะเกิิดเปั็นวัฏจักิรท�ีส�มี�รถึขับัเคัล้�่อนได้ด้วยตนเองอย่�งต่อเน่�อง

06 ข�อเสนอแนะ

ม่ควิามต�องการสินค�า / 
บริการอย่างยั�งย่น

ควิามเข�มแข็ง 
ของชุุมชุน

ได�รับการสนับสนุน 
จากภาครัฐ

นโยบั�ย/ งบัปัระมี�ณ์/ หน่วยง�นท้องถึ�นิ
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1
หน่วยง�นภ�คัรัฐทั�งส่วนกิล้�งแล้ะส่วนภ่มิีภ�คั ร่วมีกัินกิำ�หนดทิศท�งกิ�รส่งเสริมี 
แล้ะพัฒน�วสิ�หกิิจช่มุีช่นใหช้่ดัเจน เพ่�อล้ดคัว�มีซึ่ำ��ซึ่อ้นในกิ�รปัฏบัิัตงิ�น แล้ะรกัิษ�
คัว�มีต่อเน่�องของกิ�รใช่้งบัปัระมี�ณ์ ใน 4 มีิติ ได้แกิ่

1.1 กิ�รว�งแผนโคัรงกิ�ร/แผนง�นร่วมีกิัน หน่วยง�นในระดับักิระทรวง 
 คัวรร่วมีกัินจัดทำ�แผนง�นระดับั “แผนปัฏิบััติกิ�ร” เพ่�อกิำ�หนดทิศท�ง 
 แล้ะกิล้ไกิเช่ิงยุทธศ�สตร์ในกิ�รพัฒน�แล้ะส่งเสริมีวิส�หกิิจชุ่มีช่น

1.2 กิำ�หนดบัทบั�ทแล้ะภ�รกิิจของแต่ล้ะหน่วยง�นที�ชั่ดเจน กิำ�หนดบัทบั�ท 
 ในกิ�รดำ�เนินง�นที�ช่ัดเจน สอดคัล้้องกิับัภ�รกิิจของหน่วยง�นต่�ง ๆ 

1.3 กิำ�หนดตัวชี่�วดัหร้อกิ�รตดิต�มีผล้สมัีฤทธิ�ได้อย่�งช่ดัเจน โดยกิำ�หนดแนวท�ง 
 ปัระเมีินคัว�มีสำ�เร็จในภ�พรวมีที�เกิิดข่�นต่อเศรษฐกิิจแล้ะสังคัมีร่วมีกิัน  
 ในแต่ล้ะมีิติที�เกิี�ยวเน่�องต่อกิ�รเพิ�มีศักิยภ�พวิส�หกิิจชุ่มีช่น

1.4 กิ�รถึ่�ยทอดนโยบั�ยส่่กิ�รปัฏิบััติที�ช่ัดเจน หน่วยง�นส่วนกิล้�งต้องส่�อส�ร 
 นโยบั�ยกิ�รพัฒน�แล้ะส่งเสริมีวิส�หกิิจชุ่มีช่นไปัยังส่วนภ่มีิภ�คัแล้ะระดับั 
 จังหวัด แล้ะจัดให้มีีกิล้ไกิกิ�รส่�อส�รย้อนกิล้ับัจ�กิหน่วยง�นผ้่ปัฏิบััติ  
 เพ่�อนำ�มี�ใช่้ปัรับัปัรุงนโยบั�ย

หน่วิยงานท่�เก่�ยวิข�อง : กิระทรวงเกิษตรแล้ะสหกิรณ์์ กิระทรวงมีห�ดไทย กิระทรวง
อุตส�หกิรรมี กิระทรวงพ�ณ์ิช่ย์ กิระทรวงกิ�รคัล้ัง กิระทรวงแรงง�น กิระทรวง
อดุมีศึกิษ� วทิย�ศ�สตร์วจิยัแล้ะนวัตกิรรมี แล้ะสำ�นกัิง�นสง่เสรมิีวสิ�หกิิจขน�ดกิล้�ง 
แล้ะขน�ดย่อมี

กำาหนดทิศทางการส่งเสริมแลิะพัฒนาวิิสาหกิจชุุมชุนร่วิมกัน 

หน่วยง�นภ�คัรัฐทั�งส่วนกิล้�งแล้ะส่วนภ่มีิภ�คั จะต้องมีีกิ�รกิำ�หนดทิศท�ง 
กิ�รส่งเสริมีแล้ะพัฒน�วิส�หกิิจชุ่มีช่นร่วมีกิัน เพ่�อล้ดคัว�มีซึ่ำ��ซึ่้อนในกิ�รปัฏิบััติง�น
ผ�่นกิ�รดำ�เนนิกิ�รใน 4 มีติิ ได้แกิ ่กิ�รว�งแผนโคัรงกิ�ร/แผนง�นรว่มีกัิน กิ�รกิำ�หนด
บัทบั�ทแล้ะภ�รกิิจของแตล่้ะหน่วยง�น กิ�รกิำ�หนดตัวช่ี�วดัหรอ้กิ�รติดต�มีผล้สัมีฤทธิ�
ที�ช่ัดเจน แล้ะกิ�รออกิแบับักิระบัวนกิ�รนำ�นโยบั�ยไปัส่่กิ�รปัฏิบััติจริง

ข้้อเสนอแนะ 39



ปัรับปัรุงฐานข�อม้ลิวิิสาหกิจชุุมชุนให�ทันสมัย

ฐ�นข้อมี่ล้วิส�หกิิจชุ่มีช่นของไทยถ่ึกิจัดเกิ็บัโดยหน่วยง�นหล้�ยแห่ง ทำ�ให้ข้อมี่ล้
มีีคัว�มีคัล้�ดเคัล่้�อนแล้ะไมี่ทันสมีัย อีกิทั�งไมี่ส�มี�รถึนำ�ข้อมี่ล้ออกิมี�ใช่้ได้ 
อย่�งรวดเร็ว2
ภ�คัรัฐต้องปัรับัปัรุงแล้ะพัฒน�ฐ�นข้อมี่ล้วิส�หกิิจชุ่มีช่นให้ส�มี�รถึเรียกิใช่้ข้อมี่ล้
ได้อย่�งรวดเร็ว ถึ่กิต้อง แล้ะทันสมีัยอย่่เสมีอ เพ่�อให้หน่วยง�นอ่�น ๆ ที�เกิี�ยวข้อง
ส�มี�รถึนำ�ข้อมี่ล้วิส�หกิิจชุ่มีช่นไปัใช่้ปัระโยช่น์ ในกิ�รกิำ�หนดกิลุ่้มีวิส�หกิิจชุ่มีช่น 
เปั้�หมี�ยสำ�หรับัโคัรงกิ�ร/แผนง�น แล้ะนำ�ข้อมี่ล้ไปัต่อยอดในกิ�รวิเคัร�ะห์ แล้ะ
กิำ�หนดนโยบั�ยส่งเสริมีแล้ะพัฒน�วิส�หกิิจชุ่มีช่นได้อย่�งคัรอบัคัลุ้มี

หน่วิยงานท่�เก่�ยวิข�อง : กิรมีส่งเสริมีกิ�รเกิษตร สำ�นักิง�นสภ�พัฒน�กิ�รเศรษฐกิิจ 
แล้ะสังคัมีแห่งช่�ติ สำ�นักิง�นส่งเสริมีวิส�หกิิจขน�ดกิล้�งแล้ะขน�ดย่อมี แล้ะ
สำ�นักิง�นสถึิติแห่งช่�ติ

เพิ�มม้ลิค่าของผลิิตภัณ์ฑ์์ชุุมชุนด�วิยนวิัตกรรมแลิะเทคโนโลิย่

วิส�หกิิจชุ่มีช่นหล้�ยแห่งมีีข้อจำ�กิัดในด้�นกิ�รคัวบัคัุมีต้นทุนกิ�รผลิ้ตต่อหน่วย  
เน่�องจ�กิไมี่ส�มี�รถึขย�ยกิำ�ล้ังกิ�รผล้ิตให้เทียบัเคัียงกิับัผ้่ผลิ้ตร�ยใหญ่ได้ แล้ะ 
ในขณ์ะเดียวกิันก็ิข�ดองคั์คัว�มีร่้แล้ะนวัตกิรรมี สำ�หรับัต่อยอดแล้ะสร้�งสรรคั์
ผล้ิตภัณ์ฑ์์ให้มีีเอกิล้ักิษณ์์ ทำ�ให้ผล้ิตภัณ์ฑ์์ชุ่มีช่นไมี่ส�มี�รถึแข่งขันในตล้�ดได้

3
ภ�คัรัฐคัวรให้คัว�มีช่่วยเหล่้อทั�งท�งด้�นนวัตกิรรมี เทคัโนโล้ยี งบัปัระมี�ณ์  
แกิว่สิ�หกิิจช่มุีช่น เพ่�อนำ�ไปัต่อยอดพฒัน�ผล้ติภณั์ฑ์์ รวมีถึึงกิ�รจดทะเบัยีนทรพัยส์นิ
ท�งปััญญ�

หน่วิยงานท่�เก่�ยวิข�อง : สำ�นักิง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์แล้ะเทคัโนโล้ยีแห่งช่�ติ  
สำ�นกัิง�นนวตักิรรมีแหง่ช่�ติ (องค์ักิ�รมีห�ช่น) สำ�นกัิง�นกิ�รวิจยัแหง่ช่�ติ สำ�นกัิง�น
คัณ์ะกิรรมีกิ�รสง่เสรมิีวทิย�ศ�สตร ์วจิยัแล้ะนวัตกิรรมี (สกิสว.) กิระทรวงอุตส�หกิรรมี 
กิรมีทรัพย์สินท�งปััญญ� สถึ�บัันกิ�รศึกิษ� แล้ะสถึ�บัันกิ�รเงิน เปั็นต้น

พลิิกโฉมวิิสาหกิจชุุมชุน ส้�วิิกฤตโควิิด 1940



เพิ�มชุ่องทางการจัดจำาหน่ายท่�เหมาะสม

สถึ�นกิ�รณ์์กิ�รแพร่ระบั�ดของโคัวิด 19 ทำ�ให้วิส�หกิิจชุ่มีช่นไมี่ส�มี�รถึจำ�หน่�ย
ผล้ิตภัณ์ฑ์์ผ่�นกิ�รข�ยหน้�ร้�น เข้�ร่วมีง�นแสดงสินคั้� แล้ะส่งออกิสินคั้�ไปัข�ย 
ต�่งปัระเทศได ้อกีิทั�งหล้�ยแหง่ยงัข�ดคัว�มีพรอ้มีในกิ�รปัรบััตัวไปัส่ต่ล้�ดออนไล้น์  
ทั�งในด้�นเคัร้�องมี่อแล้ะทักิษะ 

4
ภ�คัรัฐคัวรให้คัว�มีร่้ด้�นกิ�รตล้�ดออนไล้น์ในแพล้ตฟัอร์มีต่�ง ๆ ให้กิับัวิส�หกิิจ
ชุ่มีช่นคัวบัค่่ักัิบักิ�รจัดง�นแสดงสินคั้� แล้ะกิ�รส่งเสริมีกิ�รส่งออกิผล้ิตภัณ์ฑ์์ 
ของวิส�หกิิจชุ่มีช่นไปัข�ยยังต่�งปัระเทศ เพ่�อเพิ�มีช่่องท�งกิ�รจัดจำ�หน่�ย

หน่วิยงานท่�เก่�ยวิข�อง : กิรมีพัฒน�ธุรกิิจกิ�รค้ั� กิรมีกิ�รคั้�ภ�ยใน กิรมีส่งเสริมี 
กิ�รคั้�ระหว่�งปัระเทศ กิรมีกิ�รพัฒน�ชุ่มีช่น กิรมีส่งเสริมีกิ�รปักิคัรองท้องถิึ�น  
กิรมีส่งเสริมีกิ�รเกิษตร สำ�นักิง�นพ�ณ์ิช่ย์จังหวัด 

การบริหารจัดการเชุิงธุุรกิจ

วิส�หกิิจชุ่มีช่นจำ�นวนมี�กิยังข�ดคัว�มีร่้คัว�มีเข้�ใจในด้�นกิ�รจัดทำ�แผนกิ�รเงิน  
แผนกิ�รล้งทุน แผนต่อยอดธุรกิิจ แผนกิ�รจัดกิ�รวัตถึุดิบัให้เพียงพอ แผนกิ�ร 
จัดจำ�หน่�ยแล้ะกิ�รตล้�ด แล้ะแผนกิ�รบัริห�รคัว�มีเสี�ยง ซึ่่�งส่งผล้ต่อกิ�รเติบัโต
ของธุรกิิจอย่�งยั�งย่น 

5
หน่วยง�นที�เกีิ�ยวข้องคัวรร่วมีกิันส่งเสริมีองค์ัคัว�มีร่้เร้�องแผนบัริห�รจัดกิ�รธุรกิิจ
ให้แกิ่วิส�หกิิจชุ่มีช่นอย่�งคัรอบัคัลุ้มี

หน่วิยงานท่�เก่�ยวิข�อง : ธน�คั�รเพ่�อกิ�รเกิษตรแล้ะสหกิรณ์์กิ�รเกิษตร (ธ.กิ.ส.) แล้ะ
ธน�คั�รออมีสนิ สำ�นกัิง�นเกิษตรแล้ะสหกิรณ์์จงัหวดั แล้ะสำ�นกัิง�นพ�ณ์ชิ่ยจ์งัหวดั 
สำ�นักิง�นอุตส�หกิรรมีจังหวัด แล้ะสถึ�บัันกิ�รศึกิษ� เปั็นต้น

ข้้อเสนอแนะ 41



ผ่อนปัรนข�อจำากัดของกฎระเบ่ยบสำาหรับการรับการส่งเสริมจากภาครัฐ

กิ�รส่งเสริมีวิส�หกิิจชุ่มีช่นของหน่วยง�นภ�คัรัฐมีีข้อกิำ�หนดท�งกิฎหมี�ย 
ใหว้สิ�หกิิจช่มุีช่นตอ้งข่�นทะเบีัยนกิบััหน่วยง�นต่�ง ๆ  แล้ะวิส�หกิิจช่มุีช่นสว่นใหญ่
ยังข�ดคัว�มีร่้คัว�มีเข้�ใจในกิ�รเตรียมีเอกิส�รหร้อข้อมี่ล้ในกิ�รจดทะเบัียน6
ภ�คัรัฐคัวรพิจ�รณ์�ปัรับัปัรุงกิฎระเบีัยบัให้เอ่�ออำ�นวยต่อกิ�รส่งเสริมีแล้ะพัฒน�
วสิ�หกิิจช่มุีช่น เพ่�อทำ�ใหห้น่วยง�นผ้่ปัฏบัิัตสิ�มี�รถึสง่เสรมิีวสิ�หกิิจช่มุีช่นไดอ้ย�่ง
เต็มีปัระสิทธิภ�พ

หน่วิยงานท่�เก่�ยวิข�อง : กิรมีพัฒน�ธุรกิิจกิ�รค้ั� กิรมีทรัพย์สินท�งปััญญ�  
กิรมีส่งเสริมีกิ�รเกิษตร กิรมีส่งเสริมีอุตส�หกิรรมี

พลิิกโฉมวิิสาหกิจชุุมชุน ส้�วิิกฤตโควิิด 1942



ข�อเสนอแนะสำาหรับวิิสาหกิจชุุมชุน
ด�านการตลิาด 

• วสิ�หกิจิช่มุีช่นส่วนใหญ่มีีกิ�รจำ�หน่�ยสนิค้ั�แล้ะบัรกิิ�รในพ่�นที�จงัหวดัของ
ตนเองเปั็นหลั้กิ คัวรห�พ�ร์ทเนอร์ท�งธุรกิิจเพ่�อกิ�รขย�ยช่่องท�งธุรกิิจ
เพิ�มีขึ�น

• พัฒน�สินคั้�แล้ะบัริกิ�รของตนเอง ต�มีแนวคัิด “กิ�รตล้�ดนำ�กิ�รผล้ิต” 
จับัแนวโน้มีของผ่้บัริโภคักิ่อนคั่่แข่งเสมีอ

• จะต้องพัฒน�สนิค้ั�แล้ะบัรกิิ�รให้ได้รบัักิ�รรบััรองมี�ตรฐ�นสนิค้ั�แล้ะบัรกิิ�ร  
เช่่น SHA, GAP, Organic เพ่�อช่่วยสร้�งคัว�มีเช่้�อมีั�นให้แกิ่ผ่้บัริโภคั

ด�านทักษะแรงงาน

• เพิ�มีคัว�มีร่ ้ทักิษะแล้ะฝีีมี่อแรงง�นในกิ�รผล้ิตแล้ะกิ�รให้บัริกิ�รได้  
ผ�่นกิ�รเข�้ร่วมีหล้กัิสต่รกิ�รอบัรมีที�จดัข่�นโดยหนว่ยง�นภ�คัรฐั ภ�คัเอกิช่น  
แล้ะสถึ�บัันกิ�รศึกิษ�

• ห�นวัตกิรรมี แล้ะเทคัโนโล้ยี เข้�มี�ช่่วยแรงง�น เพ่�อล้ดต้นทุน แล้ะ 
ให้ง�นมีีคัุณ์ภ�พ ได้มี�ตรฐ�น

ด�านการเงินแลิะการบัญชุ่ 

• พัฒน�คัว�มีร่้คัว�มีเข้�ใจต่อกิ�รบัริห�รจัดกิ�รต้นทุน คั่�ใช่้จ่�ย แล้ะกิำ�ไร 
รวมีถึึงกิ�รว�งแผนนำ�ร�ยได้ไปัใช่้ปัระโยช่น์ต่อยอดท�งธุรกิิจ 

• จัดทำ�บััญชี่ร�ยรับัร�ยจ่�ยอย่�งเปั็นระบับั เพ่�อให้ส�มี�รถึนำ�ข้อมี่ล้ 
แนวโนม้ีร�ยรบััแล้ะจ�่ยนี�ไปัย่�นขอเงนิทุนจ�กิหนว่ยง�นภ�คัรฐัแล้ะสถึ�บััน
กิ�รเงิน

ข้้อเสนอแนะ 43



ด�านปััจจัยการผลิิต 

• กิำ�หนดแนวท�งรวมีกิลุ้่มีกิันเปั็นเคัร่อข่�ย (Cluster) ทั�งในด้�นกิ�รจัดซึ่่�อ 
วัตถึุดิบัร่วมีกิันผล้ิต หร้อจัดแบั่งขั�นตอนกิ�รผล้ิตต�มีคัว�มีเช่ี�ยวช่�ญ 
ของวิส�หกิิจแต่ล้ะแห่ง 

ด�านควิามยั�งย่นของกลิุ่ม 

• คัว�มียั�งย่นของกิลุ้ ่มีต้องอ�ศัยผ่ ้นำ�ที�มีีคัว�มีเข้มีแข็ง มีีวิสัยทัศน์  
แล้ะมีีคัว�มีมีุ่งมีั�น

• สร้�งกิ�รมีีส่วนร่วมีระหว่�งผ่้นำ�ในชุ่มีช่นแล้ะผ่้คันในชุ่มีช่น ในกิ�รกิำ�หนด
กิฎระเบัียบัข้อบัังคัับั เพ่�อให้สมี�ช่ิกิทุกิคันปัฏิบััติต�มีได้อย่�งถ่ึกิต้อง 
เหมี�ะสมี

ด�านการสืบทอดภ้มิปััญญาส้่คนรุ่นใหม่ 

• ส่งเสริมีกิระบัวนกิ�รแล้กิเปัลี้�ยนเรียนร่้ภ�ยในชุ่มีช่น ระหว่�งผ่้ส่งอ�ยุ 
แล้ะคันรุน่ใหมีใ่นช่มุีช่นอย�่งตอ่เน่�อง เพ่�อให้ได้แนวคัดิแล้ะมีมุีมีองใหมี ่ๆ   
ในกิ�รพฒัน�สนิค้ั�แล้ะบัริกิ�รให้ตอบัโจทย์คัว�มีต้องกิ�รที�เปัลี้�ยนแปัล้งไปั

ด�านศักยภาพในการพัฒนาวิิสาหกิจชุุมชุน

• วิส�หกิิจชุ่มีช่นคัวรสำ�รวจ วิเคัร�ะห์ แล้ะปัระเมีินคัว�มีต้องกิ�รของกิลุ้่มี
แล้ะสมี�ช่ิกิว่�ยังจำ�เปั็นต้องได้รับักิ�รพัฒน�ในเร่�องใด 

• พิจ�รณ์�เข้�ร่วมีโคัรงกิ�รแล้ะหลั้กิส่ตรกิ�รส่งเสริมีแล้ะพัฒน�จ�กิ 
หน่วยง�นภ�คัรัฐ ภ�คัเอกิช่น แล้ะสถึ�บัันกิ�รศึกิษ� ที�ตรงต่อ 
คัว�มีต้องกิ�รแล้ะศักิยภ�พของกิลุ้่มี

พลิิกโฉมวิิสาหกิจชุุมชุน ส้�วิิกฤตโควิิด 1944





สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร�การค�า
กระทรวงพาณิชย�


