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บทนำ  
 

 ปัจจุบัน องค์กรหรือหน่วยงานไม่ว่าจะภาครัฐหรือภาคเอกชน ไม่ว่าจะหน่วยงานเล็กหรือองค์กรใหญ่ 
ต่างก็กำลังเผชิญหน้ากับ “วิกฤตโควิด 19” และเร่งหาทางการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) เพ่ือ
ความอยู่รอดขององค์กร ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่าไวรัส หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า 
“โควิด 19” ไม่เพียงแต่ทำลายชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อเท่านั้น แต่ความรุนแรงของโรคนี้กำลังทำลายทุกอย่างที่เป็น
วงจรชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ อาชีพ สถานะทางการเงิน และการบริโภค ส่งผลให้มนุษย์
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิตแบบเดิม เป็นการดำรงชีวิตที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นหลัก ทำทุก
วิถีทางไม่ให้ตนเองติดเชื้อไวรัสที่นับวันเพ่ิมความรุนแรงโดยการกลายพันธ์ไปเรื่อย ๆ อย่างไม่สิ้นสุด ดังนั้น เรา
จึงต้องปรับตัวอยู่กับโรคร้ายนี้ให้ได้ และไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดกับมนุษย์ในการเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตของ
เท่านั้น ผลกระทบของโควิด 19 ยังสร้างวิกฤตให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบการดำเนินงานให้
รองรับการปฏิบัติในสถานการณ์โควิด 19 เช่น หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล ขนส่ง โรงงาน และอื่น ๆ ใน
ส่วนของภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เช่น การท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านค้าทั่วไป 
จำเป็นต้องหาทางเอาตัวรอดเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยหลากหลายวิธีการ แต่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ “การ
ขายออนไลน์” ซึ่งเป็นลักษณะของการปรับแผนธุรกิจให้เป็นภาวะฉุกเฉิน ภายใต้สถานการณ์ล็อคดาวน์ที่ ไม่
สามารถเปิดจำหน่ายได้ตามปกติ จึงทำให้ภาคธุรกิจดึงเอากลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เป็นแผนฉุกเฉินออกมาใช้ใน
วิกฤตการณ์ครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ร้านอาหาร” ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากสถานการณ์ล็ อกดาวน์ 
เนื ่องจากจำกัดเวลาในการเปิดและปิด ห้ามนั ่งรับประทานอาหารในร้าน นอกจากนี้ บางสภาวะการณ์
ร้านอาหารที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร ยังต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ โดย
ให้ลูกค้าสั่งซื ้ออาหารผ่านผู ้ให้บริการ หรือที ่เรียกว่า “ไรเดอร์” อีกทอดหนึ่ง ดังนั ้น ร้านอาหารต่าง ๆ  
จำเป็นต้องมีการจัดการภาวะวิกฤติและผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปให้ได้  

บทความนี้ ผู้เขียนนำข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร้านอาหาร 
มาวิเคราะห์ให้เห็นถึงแนวทางการปรับแผนธุรกิจของร้านอาหาร เพื ่อการจัดการภาวะวิกฤต ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งบทความนี้อาจเป็น
ประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป และนักศึกษาในรายวิชาการจัดการธุรกิจร้านอาหาร การสัมมนาทางอาหาร แผนงาน
พิเศษทางอาหาร ฝึกประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการอาหาร หรือนักศึกษาที่ต้องการหาข้อมูล เพ่ือไป
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 

 
1 อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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เนื้อหา 
 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ร้านอาหารไม่สามารถเปิด
ดำเนินการได้ปกติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล ทำให้มีการคุมเข้มพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 จำนวนมาก หรือเขตพ้ืนที่สีแดง มีการล็อกดาวน์ เพ่ือจำกัดเวลาในการเปิดร้าน และห้ามมิให้นั่ง
รับประทานในร้านได้ ทำให้ร้านอาหารต้องรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามมา และต้องพยายามหาทาง
จัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) ให้ผ่านไปได้ ซึ่งการจัดการภาวะวิกฤตจำเป็นต้องปรับแผนธุรกิจให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากเปิดดำเนินการตามปกติไม่ได้ ก็ต้องหาช่องทางในการดำเนินธุรกิจ
ภายใต้สถานการณ์นี้ให้ได้ ไม่เช่นนั้น ธุรกิจร้านอาหารก็อาจต้องปิดตัวลง ซึ่งหลาย ๆ ร้านก็เริ่มปิดตัวลง เพราะ
ไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน ผลกระทบจากโควิด 19 ไม่มี
ใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่ไล่มาจนธุรกิจขนาดเล็ก ต่างก็ต้องหาหนทางให้ธุรกิจของตนเอง
อยู่รอด ด้วยแนวทางการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจที่สามารถทำได้และมีกำลังมากพอ  
 การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) เป็นการจัดการในสภาวะที่ธุรกิจเกิดปัญหาฉุกเฉิน 
หรือปัญหาที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และต้องรีบหาทางจัดการปัญหานั้นให้ได้ เช่น ภาวะวิกฤตขาดเงินทุน
สำรอง สถานการณ์ฉุกเฉินทางการเมือง สถานการณ์ฉุกเฉินจากอุทกภัย ในการจัดการภาวะวิกฤตของธุรกิจนั้น 
มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤต เมื่อเกิดวิกฤตแล้วธุรกิจต้องรีบจัดการวิกฤตนั้นให้หมดไป  และต้อง
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในยามที่เกิดวิกฤตและหลังจากเกิดวิกฤต การจัดการภาวะวิกฤตต้องมีความ
รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ถึงแม้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลกระทบจากภายนอก ธุรกิจไม่สามารถ
ควบคุมได้ แต่ธุรกิจต้องหาทางแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อคนในองค์กรมากที่สุด (อภิสิทธิ์ 
ฉัตรทนานนท์, 2552, น.8) ดังเช่นภาวะวิกฤตที่เกิดจากสถานการณ์ในปัจจุบัน คือ สถานการณ์ฉุกเฉินจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของธุรกิจต้องหยุดชะงัก ไม่สามารถ
ดำเนินการต่อได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และช่วงระยะดังกล่าวไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะสิ้นสุดลง เมื่อไหร่ 
ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตของธุรกิจ เพราะหากธุรกิจไม่สามารถดำเนินการได้ แน่นอน
ว่าภาระค่าใช้จ่ายก็จะทวีคูณ เมื่อไม่มีรายรับแต่ค่าใช้จ่ายยังคงที่หรืออาจมากขึ้น ตามค่าใช้จ่ายที่ผันแปรไม่ 
สามารถควบคุมได้ บางธุรกิจจึงหาทางออกด้วยการลดภาระค่าใช้จ่าย เริ่มจากการลดการสั่งซื้อวัตถุดิบ ยกเลิก
คำสั่งซื้อล่วงหน้า และลดกำลังคน ปัญหาที่ตามมาก็คือคนว่างงานจำนวนมาก จากภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถกำหนด
ช่วงเวลาสิ้นสุดได้นี้ ธุรกิจต้องหาแนวทางปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจให้สามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์ต่อไปได้ 

ในบทความนี้ ผู้เขียนจึงวิเคราะแนวทางในการปรับแผนธุรกิจของร้านอาหารที่ได้จากข้อมูลข่าวสารที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน โดยใช้กลยุทธ์การตลาด 4P’s ปรับแผนธุรกิจร้านอาหาร ดังนี้  

1. ปรับแผนธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสถานการณ์ยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพ 
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ผู้คนต่างให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น 
ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง หรือการเลือกรับประทานอาหารที่สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเอง ร้านอาหาร
ควรปรับเปลี่ยนเมนูอาหารหรือวัตถุดิบในการทำอาหาร ให้เป็นสมุนไพร หรือวัตถุดิบทางธรรมชาติ หรือเป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น เช่น ส่วนผสมของอาหารเพิ่มสมุนไพรไทยเข้าไปมากขึ้น หรือคิดค้นเมนูสมุนไพร 
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เมนูรักษ์สุขภาพ ดังนั้น อาหารสุขภาพจึงเป็นอาหารทางเลือกในปัจจุบันที่ผู้คนให้ความสนใจและสามารถทำ
รายได้ให้กับร้านอาหารในยุคนี้ 

2. ปรับแผนธุรกิจด้านราคาอาหารให้เป็นทางเลือกที ่ดีทั ้งลูกค้าและผู ้จัดจำหน่าย เป็นราคาที่
เหมาะสมและจับต้องได้กับการขายผ่านระบบออนไลน์ ไม่ควรทำให้ลูกค้ารู ้สึกว่าการสั่งผ่านออนไลน์มี
ค่าใช้จ่ายที่มากกว่าและไม่คุ้มกับค่าบริการขนส่ง ซึ่งทางเลือกของการแก้ปัญหาวิธีหนึ่ง คือ  การจัดอาหารเป็น
เซ็ตให้เป็นเมนูทางเลือกที่หลากหลาย และอิ่มคุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้ เช่น จัดเป็นเซ็ตอาหาร สั่งหนึ่งเซ็ต
สามารถทานได้อิ่มได้ใน 1 มื้อ ราคาถูกกว่า ลูกค้าจะรู้สึกถึงความคุ้มค่าและอิ่มท้องมากกว่าสั่งแยกเมนู หรือ
หากเป็นเมนูแยก สามารถสั่งได้โดยมีโปรโมชั่น หรือส่วนลด ตามความเหมาะสม ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าการสั่ง
ออนไลน์คุ้มค่ากว่าการนั่งรับประทานในร้าน ลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ และความสะดวกสบาย อีกวิธีหนึ่ง
ลูกค้ายอมจ่ายในราคาเดิมแต่มีความคุ้มค่ากว่าเดิม คือ การให้ลูกค้าได้รู้สึกเหมือนได้ไปทานอาหารในร้าน 
แม้ว่าจะทานอาหารอยู่ที่บ้านก็ตาม เช่น ร้านอาหารญี่ปุ่นโอมากาเสะ ซึ่งเดิมเป็นการนั่งรับประทานในร้าน 
และมีเชฟทำให้อาหารให้ตรงหน้าและเสิร์ฟเป็นเมนูคำต่อคำ เปลี่ยนเป็นให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าในคอร์ส  
อาหารหนึ่งคอร์สสามารถเลือกเมนูได้กี่เมนู และเลือกวัตถุดิบที่ต้องการได้เองตามความเหมาะสมของราคา 
จัดส่งใส่บ๊อกเซ็ตเป็นคอร์ส แนะนำเชฟผู้รังสรรค์เมนูอาหาร และใส่ประวัติความเป็นมาของแต่ละเมนู ให้ลูกค้า
ได้รู้สึกเหมือนไปนั่งทานที่ร้านเอง ลูกค้าก็จะยังคงได้กลิ่นไอของความเป็นโอมากาเสะเช่นเดิม  

3. ปรับแผนธุรกิจที่บริการหน้าร้านหรือนั่งรับประทานในร้าน เป็นด้านช่องทางจัดจำหน่ายแบบ
ออนไลน์ผ่านสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เว็บเพจเฟซบุก๊ อินสตาแกรม ไลน์ แอปพลิเคชัน และอ่ืน ๆ ที่สามารถเข้าถึง
ลูกค้าได้ง่ายและไม่ซับซ้อน เพราะลูกค้ามีความสะดวกในการใช้สื ่อออนไลน์แตกต่างกัน ร้านอาหารต้อง
สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม 

4. ปรับแผนธุรกิจด้านการให้บริการเหมาะกับสถานการณ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยแบ่งกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายของร้าน และหาวิธีการให้บริการที่เหมาะสมที่สุด เช่น กลุ่มลูกค้าที่สั่งออนไลน์ ร้านอาหารควร
แบ่งกลุ่มการให้บริการเป็นพื้นที่ระยะใกล้สามารถบริการส่งแบบเดลิเวอรี่ได้เองเพื่อความสะดวกรวดเร็วที่ทาง
ร้านสามารถบริหารจัดการได้และสามารถใช้กำลังคนที่มีอยู่ลดปัญหาการว่างงาน หากเป็นระยะไกลควรใช้
บริการขนส่งเอกชนที่หลากหลาย เช่น ไลน์แมน แกรปฟู้ด แพนด้า ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้เองว่าอยากใช้
บริการแบบไหน 

5. ร้านอาหารอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า ควรปรับแผนธุรกิจการรับคำสั่งซื้อ หรือรับออร์เดอร์จาก
ลูกค้าจากหน้าร้าน เป็นการรับบัตรคิวอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งระบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเห็นได้จาก
ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าอยู่แล้ว แต่เปลี่ยนจากการกดบัตรคิวเพ่ือมานั่งทานในร้านเป็นกดบัตรคิวเพ่ือเข้า
มารับอาหารที่สั ่งแทน ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมารอหน้าร้าน อาจจะรอในรถหรือที่อื ่น ๆ ที่ไม่แออัด หรือถ้า
ร้านอาหารไหนสะดวกก็ให้บริกรของร้านหรือพนักงานเสิร์ฟ ซึ่งเดิมต้องเสิร์ฟในร้านก็เปลี่ยนเป็นมาส่งอาหารที่
รถแทน ลดปัญหาการตัดกำลังคนและมีการจ้างงานต่อ เพื่อให้พนักงานไม่ต้องตกงานในสถานการณ์ที่ไม่มี
ทางเลือกเช่นนี้ 
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6. ปรับแผนธุรกิจด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ให้ลูกค้าได้เห็นถึงความสะอาดปลอดภัย และม่ันใจว่าการสั่งอาหารผ่านออนไลน์ลูกค้า
จะได้รับความปลอดภัยจากเชื้อโควิดแน่นอน เช่น การโพสต์วิดีโอวิธีการทำอาหาร กระบวนการผลิต ขั้นตอน
การผลิตที่สะอาดปลอดภัยทุกขั้นตอน พนักงานสวมถุงมือ ใส่หมวก ใส่หน้ากากอนามัย ใส่เฟซชิลด์ มีการล้าง
ทำความสะอาด และถูกสุขอนามัย เพ่ือให้ลูกค้าได้เห็นภาพและเกิดความมั่นใจในร้านอาหารมากขึ้น อย่าลืมว่า
ในสถานการณ์เช่นนี้ ความกลัวเป็นสิ่งสำคัญ หากลูกค้าไม่มั่นใจและเกิดความกังวล ลูกค้าก็จะไม่กล้าทำคำสั่ง
ซื้อกับร้านอาหาร  

7. ปรับแผนธุรกิจให้เข้าร่วมกับภาครัฐ ยกตัวอย่างเช่น การสั่งอาหารผ่านออนไลน์ ลูกค้าที่มีแอป
พลิเคชันเป๋าตังสามารถใช้บริการสิทธิต่าง ๆ ของทางภาครัฐได้ เช่น สิทธิคนละครึ่ง สิทธิเราชนะ สิทธิ ม.33 
เรารักกัน ในการชำระค่าอาหาร ทำให้เกิดทางเลือกให้กับลูกค้ามากข้ึน ซึ่งลูกค้าที่ใช้สิทธิของทางภาครัฐจะกด
เลือกสั่งอาหารที่มีบริการสิทธิต่าง ๆ ก่อนที่จะเลือกร้านที่ไม่มีบริการสิทธิภาครัฐ เพราะประหยัดค่าใช้จ่ายและ
ได้ความคุ้มค่ามากกว่าจ่ายราคาเต็ม 
 
 จากการแนวทางการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ โดยใช้กลยุทธ์การตลาด 4P’s ให้กับร้านอาหารข้างต้น 
เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ผู้เขียนวิเคราะห์จากข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และจากประสบการณ์ของ
ผู้เขียนเอง แต่ยังมีอีกหลายแนวทางที่ธุรกิจร้านอาหารสามารถค้นหาความคิดหรือแนวทางการบริหารจัดการ
ใหม่ ๆ ในการจำหน่ายอาหารของตนเองในภาวะวิกฤตเช่นนี้ เป็นการแก้ปัญหาไม่ให้ธุรกิจร้านอาหารของ
ตนเองต้องหยุดชะงัก เพราะหากหยุดดำเนินกิจการเป็นเวลานาน ก็จะส่งผลให้ร้านอาหารต้องปิดกิจการ และ
อาจไม่ได้จบปัญหาเพียงแค่การเลิกกิจการแต่กลับมีภาระหนี้สินตามมา ดังนั้น การจัดการภาวะวิกฤตที่ดีที่สุด
คือการหาทางออกให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ธุรกิจได้ไปต่อ แม้เป็น
เพียงช่องทางเล็ก ๆ ก็อาจสามารถให้ธุรกิจของร้านอาหารอยู่รอดต่อไปได้  ซึ่งแนวทางข้างต้นอาจจะไม่ใช่
วิธีการแก้ปัญหาให้กับทุกธุรกิจร้านอาหาร แต่อาจะเป็นมุมมองทางความคิดที่ต่อยอดให้ กับธุรกิจที่มีแนวทาง
แก้ปัญหาด้วยวิธีการอ่ืน ๆ อยู่แล้ว นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 
บทสรุป 

การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) คือ ระบบการจัดการของธุรกิจให้สามารถเผชิญกับ
ปัญหาเฉพาะหน้าแบบฉุกเฉิน กะทันหัน ชะงัก ไม่สามารถดำเนินกิจการอย่างราบรื่นได้  มีทางออกของการ
แก้ไขปัญหา โดยการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น มองหาทางเลือกแก้ไขปัญหา และตัดสินใจแก้ปัญหานั้น ๆ ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งให้ธุรกิจผ่านไปได้ และกลับมาเป็นปกติเช่นเดิม ซึ่งสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด 19 ไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหน ธุรกิจทุกธุรกิจจึงจำเป็นต้องปรับแนวทางแผน
ธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด ปรับนโยบาย และกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อธุรกิจ             
อยู่รอด เช่นเดียวกับธุรกิจร้านอาหาร ที่ต้องหาช่องทางในการจำหน่ายภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ และต้อง
ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด เข้าใจสถานการณ์ เข้าผู้บริโภค เข้าใจความเป็นไปของกฎระเบียบทางสังคม 
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เพราะถึงอย่างไรธุรกิจร้านอาหารยังคงมีความสำคัญไม่ว่าจะสถานการณ์ใด เป็นเสมือนทางเลือกในการมี            
ชีวิตรอด มนุษย์ทุกคนยังต้องการอาหาร และหากธุรกิจร้านอาหารมองหาทางออกที่ดี ก็สามารถแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ เหล่านั้นได้เช่นกัน   
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