
ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภยัทางเศรษฐกิจ                                                                                                1 | P a g e  
 

 
 
 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 มีแนวโน้มดีขึ้นกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งในช่วงเมษายน 2564 โดยการแพร่ระบาดในครั้งนี้
มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้มีอัตราผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสและการเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ดังนั้น สสว. ตระหนักถึงผลกระทบของ 
การแพร่ระบาดที่มีต่อธุรกิจ SMEs จึงได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของ SMEs ในช่วงระหว่างวันที่ 
7 – 15 มิถุนายน 2564 เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐจัดท านโยบายและก าหนดมาตรการช่วยเหลือ 
ที่ตรงความต้องการของธุรกิจ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมความเห็นจาก
ผู้ประกอบการที่ตอบแบบส ารวจจ านวน 523  ราย ดังนี้ 
 

 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ SMEs ที่ตอบแบบส ารวจ 
 จากผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ตอบแบบส ารวจ จ านวน 523 ราย แบ่งออกเป็น 
ผู้ประกอบการ SMEs คิดเป็น 67% และ วิสาหกิจชุมชน คิดเป็น 33% เมื่อจ าแนกตามขนาดของธุรกิจพบว่า 
วิสาหกิจขนาดย่อย 53% วิสาหกิจขนาดย่อม 37% และวิสาหกิจขนาดกลาง 10%  
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 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า 10 ปี คิดเป็น 31% ของกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ 
ด าเนินธุรกิจมาแล้ว 1-3 ปี คิดเป็น 25% และด าเนินธุรกิจมาแล้ว 4-6 ปี คิดเป็น 23% ตามล าดับ 

 
 ส าหรับลักษณะการจดทะเบียนธุรกิจของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ เป็นผู้จดทะเบียน
พาณิชย์และจดทะเบียนนิติบุคคลคิดเป็น 84% และไม่ได้จดทะเบียน 16%  

 
 

 ด้านลักษณะการประกอบการเมื่อพิจารณาตามประเภทของกิจการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างของ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ประกอบธุรกิจภาคการผลิตจ านวน 230 ราย คิดเป็น 43.98% โดยสาขาธุรกิจส่วนใหญ่
เป็นสาขาอาหาร สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอาหาร สาขาผลิตยาและสมุนไพร สาขาผลิตเครื่องส าอาง 
สาขาเฟอร์นิเจอร์ไม้และเครื่องเรือน สาขาเครื่องหนังและรองเท้า เป็นต้น รองลงมาคือธุรกิจภาคการบริการ
จ านวน 130 ราย คิดเป็น 24.86% โดยสาขาธุรกิจส่วนใหญ่เป็นสาขาธุรกิจท่องเที่ยว สาขาธุรกิจอาหาร สาขา
ธุรกิจก่อสร้าง สาขาธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ สาขาซ่อมบ ารุง สาขาธุรกิจที่พักแรม สาขาธุรกิจสารสนเทศ/
Digital Content เป็นต้น รองลงมาธุรกิจภาคการค้าจ านวน 119 ราย คิดเป็น 22.75% โดยสาขาธุรกิจส่วนใหญ่
คือสาขาค้าปลีก สาขาค้าส่ง และการขายตรง ล าดับสุดท้ายคือธุรกิจภาคการเกษตรจ านวน 44 ราย คิดเป็น 
8.41% โดยสาขาธุรกิจส่วนใหญ่คือสาขาเกษตรแปรรูป สาขาเกษตรอินทรีย์ สาขาปศุสัตว์(เช่น ฟาร์มโคเนื้อ ฟาร์ม
เลี้ยงผึ้ง) สาขาการเพาะปลูก (เช่นเห็ด เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดส าหรับเลี้ยงสัตว์) เป็นต้น 
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หนว่ย: % 

สาขาธุรกิจ 
              ประเภทกจิการ 

ภาคการค้า ภาคการเกษตร ภาคการบริการ ภาคการผลติ 

SMEs 18.74 4.78 20.27 22.75 
วสิาหกจิชุมชน 4.02 3.63 4.59 21.22 

รวม 22.75 8.41 24.86 43.98 
 
 เมื่อพิจารณาที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ พบว่า ผู้ประกอบการอยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคใต ้ตามล าดับ 

หนว่ย: ราย 

 
   
 จากผลส ารวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการตามประเภทของธุรกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการที่
เป็น SMEs จะอยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือภาคกลางและภาคใต้ ตามล าดับ 
ส าหรับผู้ประกอบการที่ เป็นวิสาหกิจชุมชน พบว่าอยู่ ในภาคกลางเป็นส่วนใหญ่  รองลงมาคือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามล าดับ 

หนว่ย: % 

พื้นที ่
 
           ประเภทกจิการ 

กรุงเทพและ
ปรมิณฑล 

ภาค
กลาง 

ภาค
ตะวันออก 

ภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ภาคใต ้ ภาคเหนือ 

SMEs 9.75 14.53 6.12 17.97 10.71 7.46 
วสิาหกจิชมุชน 2.29 13.19 1.53 7.65 5.93 2.87 

รวม 12.05 21.61 7.65 25.62 16.63 10.33 
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พื้นที่ของกลุม่ตวัอยา่งของผูป้ระกอบการทีร่ว่มตอบแบบส ารวจ
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 ผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 
 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 ที่เกดิขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 
2564 มีสาเหตุมาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ในขณะเดียวกันเป็นช่วงเริ่มเข้าสู่วันหยุด
ยาวส าหรับเทศกาลสงกรานต์ซึ่งประชาชนก าลังเตรียมตัวเดินทางกลับภูมิล าเนา อีกทั้งทางภาครัฐไม่มีประกาศ 
ล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวหรือการจ ากัดการเดินทางข้ามพ้ืนที่ จึงท าให้การแพร่กระจายของเชื้อขยายเป็นวงกว้าง
เกือบทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีคลัสเตอร์อ่ืน ๆ เกิดขึ้นอีกเป็นจ านวนมาก ท าให้ผลกระทบของ
การแพร่ระบาดในครั้งนี้มีความรุนแรงมากกว่าที่ผ่านมา เมื่อสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นทางภาครัฐจึง
ปรับมาตรการโดยแบ่งโซนพื้นที่ส าหรับควบคุมการแพร่ระบาด และมีมาตรการต่าง ๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นจ านวนมาก 
 เมื่อวิเคราะห์สถานะการประกอบธุรกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 พบว่า
ผู้ประกอบการทั้ง SMEs และ วิสาหกิจชุมชน สามารถด าเนินกิจกรรมได้เพียงบางส่วน คิดเป็น 60.23% สามารถ
ด าเนินกิจการปกติ คิดเป็น 22.75% ปิดกิจการชั่วคราวเนื่องจากค าสั่งของทางภาครัฐ 15.11% และปิดกิจการ
ถาวร 1.91%  

           หนว่ย: % 

ประเภทธุรกิจ 

สถานะการประกอบธรุกจิในชว่งแพรร่ะบาดของโควิด-19 ระลอกที ่3 

ด าเนนิกจิการ
ตามปกต ิ

ด าเนนิกจิการเพียง
บางสว่น 

ปิดกิจการชัว่คราว เพราะค าสัง่
จากทางภาครฐั 

ปิดกิจการ
ถาวร 

SMEs 18.36 36.33 10.13 1.72 

วสิาหกจิชุมชน 4.40 23.90 4.97 0.19 

รวม 22.75 60.23 15.11 1.91 
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 ระดับผลกระทบของผู้ประกอบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในภาพรวม
พบว่า ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบปานกลาง ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 53.39% ไม่รุนแรงเหมือนกับการแพร่ระบาดทั้ง 2 
ครั้งที่ผ่านมา โดยผลกระทบในด้านรายได้ ด้านการจ้างงาน ด้านการปรับตัวของธุรกิจ ด้านสภาพคล่องทาง
การเงิน/เงินทุนหมุนเวียน และด้านมาตรการล็อกดาวน์จากทางภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับปานกลาง 
ประมาณ 41%-60% 

 

หมายเหต:ุ ชว่งการเผยแพรแ่บบส ารวจ ในเดือนกมุภาพนัธ ์2564 ไม่มมีาตรการลอ็กดาวนจ์ากทางภาครัฐ 

 
 ในด้านวิธีการปรับตัวเพ่ือฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกที่ 3 เมื่อพิจารณาผลส ารวจ ตามประเภทของธุรกิจ
พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ต้องปรับตัวในด้านลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจมากที่สุด คิดเป็น 74.11% 
เช่น การลดค่าใช้จ่ายในด้านอุปโภคหรือสั่งให้พนักงาน Work From Home รองลงมาคือการปรับวิธีการด าเนิน 
ธุรกิจ คิดเป็น 45.86% และการหารายได้เพ่ิมเติม คิดเป็น 44.96% 

 

ผลกระทบรายด้าน 

ระดับความรนุแรงของผลกระทบ 

ผลส ารวจ ณ ก.พ. 64 ผลส ารวจ ณ ม.ิย. 64 

ไมไ่ดร้ับ
ผลกระทบ 

0% 

ไดร้บั
ผล 

กระทบ
ต่ า 

(1%-
20%) 

ไดร้บั
ผลกระทบ 
คอ่นขา้ง
ต่ า (21%-

40%) 

ไดร้บั
ผลกระทบ
ปานกลาง 
 (41%-
60%) 

ไดร้บั
ผลกระทบ 
คอ่นขา้ง

สงู 
(61%-
80%) 

ไดร้บั
ผล 

กระทบ
สงู 

(81%-
100%) 

ไมไ่ดร้ับ
ผลกระทบ 

0% 

ไดร้บั
ผล 

กระทบ
ต่ า 

(1%-
20%) 

ไดร้บั
ผลกระทบ 
คอ่นขา้ง
ต่ า (21%-

40%) 

ไดร้บั
ผลกระทบ
ปานกลาง 
 (41%-
60%) 

ไดร้บั
ผลกระทบ 
คอ่นขา้ง

สงู 
(61%-
80%) 

ไดร้บั
ผล 

กระทบ
สงู 

(81%-
100%) 

รายได้     61.9     57.19   
การจ้างงาน     46.4     47.06   

การปรับตัวของธุรกิจ     41.7     51.72   
สภาพคล่องทางการเงิน/

เงินทุนหมุนเวียน 
    61.9     57.15   

มาตรการล็อกดาวน์จากทาง
ภาครัฐ 

N.A    53.84   

ระดับผลกระทบโดยรวม    58.1%      53.39   

ประเภทของธรุกจิ 

วธิีการปรบัตวัฝา่วิกฤตโควดิ-19 ระลอกที่ 3 

หารายได้เพิ่มเติม ลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ ปรับวิธีการด าเนินธุรกิจ วางแผนเพื่อรับมือ อื่นๆ 

SMEs 20.79 36.45 24.74 15.79 2.24 
วสิาหกจิชมุชน 24.17 37.66 21.12 12.98 4.07 

รวม 44.96 74.11 45.86 28.77 6.31 

หน่วย: % 

หน่วย: % 
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 เมื่อพิจารณาผลส ารวจตามสาขาธุรกิจ พบว่า ธุรกิจสาขาการเกษตร มีการปรับตัวมากที่สุดในการ
ค่าใช้จ่ายของธุรกิจ การหารายได้เพ่ิมเติมและการปรับวิธีการด าเนินธุรกิจ 

หนว่ย: % 

สาขาธุรกิจ 

วธิีการปรบัตวัฝา่วิกฤตโควดิ-19 ระลอกที่ 3 

หารายได้
เพิ่มเติม 

ลดค่าใชจ้า่ยของ
ธรุกจิ 

ปรบัวธิีการด าเนิน
ธรุกจิ 

วางแผนเพื่อ
รับมือ 

อื่นๆ 

ภาคการผลติ 10.1 36.7 23.1 13.2 2.3 

ภาคการค้า 9.2 36.3 23.3 16.7 2.9 

ภาคบริการ 9.4 37.3 23.0 17.1 3.1 

ภาคการเกษตร 15.3 37.8 27.0 12.6 4.5 

รวม 11.0 37.0 24.1 14.9 3.2 

 จากผลส ารวจ ณ เดือนมิถุนายน 2564 ยังพบว่าวิธีการปรับตัวในการด าเนินธุรกิจพบว่าผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ มีปรับวิธีการด าเนินธุรกิจมาใช้บริการออนไลน์หรือหารายได้เสริมให้ธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะการ
เพ่ิมช่องทางการขายทางออนไลน์ เมื่อมีค าสั่งจากทางภาครัฐที่สั่งห้ามไม่ให้นั่งรับประทานอาหารภายใน
ร้านอาหาร การสั่งให้พนักงาน Work From Home ของทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรือการแพร่ระบาด
มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนไม่อยากเดินทางออกไปจับจ่ายใช้สอย ช่องทางการค้าขายออนไลน์
จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เมื่อวิเคราะห์ผลส ารวจตามลักษณะการประกอบธุรกิจพบว่า ภาคการผลิตมีการ
น าบริการออนไลน์มาใช้มากที่สุด โดยเฉพาะสาขาอาหารเช่น อาหารประเภทน้ าพริกหรือเครื่องปรุงรส  
รองลงมาคือภาคการเกษตร โดยพบในกลุ่มสาขาการเกษตรแปรรูปมากที่สุด ภาคการค้า โดยเฉพาะในสาขาค้า
ปลีกและค้าส่งและภาคบริการ โดยเฉพาะสาขาธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น ร้านค้าขายฝากหรือของที่ระลึก เป็นต้น 

 เมื่อปัญหาสถานการณ์ COVID-19 ที่ดูเหมือนยืดเยื้อยาวนาน ส่งผลให้รายได้ลดน้อยลง แต่รายจ่ายก็ยัง
เพ่ิมมากขึ้น และสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุดคือการได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จากผลส ารวจพบว่ามาตรการในทุกด้านที่ผู้ประกอบการต้องการอยู่ในระดับที่เร่งด่วนมาก โดยเฉพาะ
การเร่งกระจายวัคซีน/กระตุ้นการฉีดวัคซีน คิดเป็น 84% รองลงมาคือ มาตรการที่กระตุ้นการใช้จ่ายทางภาครัฐ 
เช่น โครงการคนละครึ่ง/บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/ยิ่งใช้ยิ่งได้ คิดเป็น 81% และมาตรการช่วยเหลือทางด้านการเงิน 
เช่น การพักช าระหนี้/การผ่อนผันการช าระหนี้ คิดเป็น 80% 

 

 

 



ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภยัทางเศรษฐกิจ                                                                                                7 | P a g e  
 

มาตรการทีต่้องการจากทางภาครฐั ค่าเฉลี่ย % 

มาตรการเร่งกระจายวคัซนี/กระตุน้การฉดีวัคซีน 4.20 84 

มาตรการกระตุ้นการใชจ้่าย 4.06 81 
มาตรการชว่ยเหลือทางการเงนิ 4.02 80 

มาตรการสนบัสนนุให ้SME เขา้ถึงการจดัซื้อจัดจา้งภาครฐั 3.96 79 
มาตรการลดคา่ใชจ้่ายทางธรุกจิ 3.89 78 

ระดบัความเร่งดว่นโดยรวม 4.03 81 
 
 ถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้ยังไม่มีแนวโน้มลดลงหรือสามารถ
กลับเข้าสู่สถานการณ์ได้ปกติภายใน เดือนกรกฎาคม 2564 อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนไม่สามารถพยุง
ธุรกิจให้ด าเนินกิจการต่อไปได้ โดยจากผลส ารวจพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจทั้ง 3 ขนาดยังสามารถประคองธุรกิจ
ต่อไปมากกว่า 3 เดือน คิดเป็น 52.96% ของกลุ่มตัวอย่าง 

หนว่ย: % 

ขนาดของธรุกจิ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน มากกว่า 3  เดือน อื่นๆ 
ขนาดกลาง 0.38 0.57 2.49 6.12 0.57 
ขนาดย่อม 2.49 3.63 8.03 18.74 3.63 

ขนาดย่อย (Micro) 3.82 8.03 9.78 28.11 3.35 
รวม 6.69 12.24 20.27 52.96 7.84 
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 การเปรียบเทียบผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อ SMEs กับผลส ารวจครั้งก่อน (กุมภาพันธ์ 
2564) 
 ฝวต. ได้วิเคราะห์ผลการส ารวจผลกระทบฯ ในครั้งนี้ ณ เดือนมิถุนายน 2564 เปรียบเทียบกับความ
รุนแรงของผลกระทบจากการส ารวจครั้งล่าสุด ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สรุปได้ดังนี้ 

หนว่ย:% 

ขนาดธรุกิจ 
ความรุนแรงของ

ผลกระทบ  
ณ ก.พ. 64 

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ 
ณ ม.ิย. 64 

ผลกระทบที ่
เพิ่มขึน้/ลดลง 

ธรุกจิขนาดย่อย (Micro) 57.0 55.30 -1.7 
ธรุกจิขนาดย่อม 59.3 49.18 -10.1 
ธรุกจิขนาดกลาง 61.1 47.13 -13.9 

รวมทุกขนาด 58.1 52.27 -5.8 

 เมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระลอกท่ี 3 โดยพิจารณาตามขนาดของธุรกิจ พบว่า ธุรกิจทั้งสามขนาดมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผล
ส ารวจในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางมีแนวโน้มในการลดลงมากถึง 13.9% เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลส ารวจครั้งก่อนหน้า 

หนว่ย:% 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ความรุนแรงของ

ผลกระทบ ณ ก.พ. 64 
ความรุนแรงของ

ผลกระทบ ณ ม.ิย. 64 
ผลกระทบที ่

เพิ่มขึน้/ลดลง 
ภาคการผลติ 55.0 50.2 - 4.8 
ภาคการคา้ 54.5 51.3 - 3.2 
ภาคบรกิาร 68.9 57.4 - 11.6 

ภาคการเกษตร 55.9 50.3 - 5.6 
รวมทกุกจิกรรม 58.1 52.2 - 5.9 

 เมื่อพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบจ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวม พบว่า 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภท มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะภาคบริการที่มีแนวโน้มลดลง 11.6% เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลส ารวจ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการตอบ
แบบส ารวจที่ท าธุรกิจภาคบริการ โดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการเก่ียวกับธุรกิจสาขาสปาและนวดสุขภาพ 
สาขาท่องเที่ยว ธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าได้รับผลกระทบต่อเนื่องต่อจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา 
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หนว่ย:% 

พื้นที ่
ความรนุแรงของ

ผลกระทบ ณ ก.พ. 64 
ความรนุแรงของ

ผลกระทบ ณ ม.ิย. 64 
ผลกระทบที ่

เพิม่ขึน้/ลดลง 
กรงุเทพและปรมิณฑล 60.6 51.8 - 8.8 

ภาคกลาง 58.7 51.6 - 7.1 
ภาคตะวนัออก 64.0 54.5 - 9.5 

ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

58.1 55.6 - 2.5 

ภาคใต ้ 50.3 47.2 - 3.1 
ภาคเหนือ 59.5 52.4 - 7.1 

รวมทกุพืน้ที ่ 58.1 52.2 - 5.9 

 เมื่อพิจารณาตามรายพ้ืนที่โดยภาพรวมพบว่า ระดับความรุนแรงของผลกระทบมีแนวโน้มลดลง เกือบทุก
พ้ืนที่ของประเทศไทย แต่ผลจาการส ารวจ ณ เดือนมิถุนายน 2564 พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด คิดเป็น 55.6% 
 

 การวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับผลส ารวจครั้งก่อน 
 1. ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 3 ที่มีต่อธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจ
ขนาดย่อม และธุรกิจขนาดย่อย(Micro) มีแนวโน้มลดลง อาจมีผลมาจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่สามารถหา
วิธีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้และอาจจะเคยชินกับสิ่งที่เกิดขึ้น ท าให้ต้องวางแผนและปรับตัวเพ่ือความ
อยู่รอดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
 2. ส าหรับธุรกิจภาคบริการ มีแนวโน้มลดลงมากที่สุด อาจมีสาเหตุมาจากผลกระทบที่ส่งผลต่อเนื่องจาก
การเริ่มแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศช่วงปี 2563 มีการห้ามเดินทางเข้า-ออกประเทศของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงการท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่มีแนวโน้มเหมือนว่าจะดีขึ้น แต่กลับต้องหยุดชะงักอีก
ครั้งเมื่อการแพร่ระบาดกลับมาอีกครั้งในช่วงเดือนเมษายน 2564 อีกท้ังในครั้งนี้การแพร่ระบาดกระจายเป็นวง
กว้างเกือบทุกจังหวัดของประเทศ นอกจากนี้อาจเป็นไปได้ว่าจ านวนผู้ประกอบการของธุรกิจภาคบริการมีจ านวน
ลดลง โดยเฉพาะธุรกิจสาขาโรงแรมและท่ีพัก สาขาร้านอาหาร หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เพราะประเทศไทยมักพ่ึงพารายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นหลัก เมื่อไม่มีรายได้เข้ามาก็
จ าเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราวหรือปิดตัวลงอย่างถาวร 
 3. ส าหรับการเปรียบเทียบผลกระทบในระดับพื้นที่พบว่า ในภาพรวมระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ทุกพ้ืนที่มีแนวโน้มลดลง อาจเป็นผลมาจากค าสั่งจากทางภาครัฐที่ไม่มีค าสั่งล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิว มีเพียง
มาตรการแบ่งพ้ืนที่ตามโซนสีเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่ควบคุมมีมาตรการที่
แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงในการแพร่ระบาด ถ้าหากพิจารณาตามรายพ้ืนที่พบว่า พ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับผลกระทบมากที่สุด ในขณะเดียวกันผลส ารวจที่ผ่านมาของ สสว. เรื่องการน ารูปแบบ
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ออนไลน์มาใช้ในการประกอบธุรกิจก็ยังพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการปรับตัวธุรกิจมาใช้รูปแบบออนไลน์
น้อยที่สุดเช่นกัน อาจเป็นไปได้ว่าคนที่ประกอบธุรกิจในท้องถิ่นนั้นอาจไม่รู้วิธีการปรับตัวหรือรับมือกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นทางภาครัฐจ าเป็นต้องวางแผนการส่งเสริมความรู้กี่ยวกับการใช้ออนไลน์หรือความรู้
อ่ืนๆ ในการท าธุรกิจ เพ่ือลดผลระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตและให้ผู้ประกอบการสามารถเอาตัวรอดต่อไป
ได ้

 ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ 
 1. เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ดูยืดเยื้อยาวนานและยังไม่มีแนวโน้มในการกลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
ผู้ประกอบการต้องการให้ทางภาครัฐมีมาตรการที่ช่วยยับยั้ง/หยุดการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด เพ่ือให้กิจกรรมต่าง ๆ 
ในประเทศกลับเข้าสู่สภาวะปกติ รวมไปถึงการกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่หรือกระตุ้นการฉีดวัคซีนให้กับ
ประชาชนเพ่ือให้ถึงเป้าหมายตามที่ภาครัฐวางไว้ได้โดยเร็วที่สุด ก่อนที่เริ่มเปิดประเทศเพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติให้กลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้ง 
 2. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ติดปัญหาในเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ใน
การเข้าร่วมโครงการเงินกู้หรือปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือหน่วยงานภาครัฐที่ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง
หรือเข้มงวดจนเกินไปท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถยื่นเรื่องกู้ยืมเงินได้ เช่น การก าหนดรายได้ขั้นต่ า ว่าต้องมี
รายได้เฉลี่ยเท่าไหร่ ถึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการกู้ยืมเงินได้ ทั้งที่สถานการณ์ในช่วงนี้ผู้ประกอบการรายได้น้อยลง
มาก นอกจากนี้โครงการเงินกู้ยืมบางโครงการไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่าง
แท้จริง เช่น มีเฉพาะธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน แต่ส าหรับธุรกิจขนาด
ย่อยไม่สามารถท าเรื่องกู้เงินได้เนื่องจากมีรายได้ไม่ถึงตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
จ าเป็นต้องพ่ึงพาการกู้เงินนอกระบบ    
 3. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้ที่ยืดเยื้อยาวนานและไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น 
ผู้ประกอบการบางส่วนที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนแต่ยังต้องด าเนินกิจการต่อไป จ าเป็นต้องขายทรัพย์สินส่วนตัวเพ่ือ
น ามาใช้เป็นเงินทุนในการท าธุรกิจ ดังนั้นจึงต้องการให้ทางภาครัฐช่วยเหลือในด้านเงินทุน เพ่ือมาใช้หมุนเวียนใน
การท าธุรกิจ หรือต้องการให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนเงินทุนส าหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์การผลิตที่ช่วยต่อยอดทางธุรกิจได้ 
 4. การพักช าระหนี้/การผ่อนผันการช าระหนี้/การลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ประสบปัญหาในเรื่องรายได้ที่ลดลงกว่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปกติ ท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตรง
ตามก าหนดเวลา รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่แปรผันไปตามเงินต้นที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จึงต้องการให้ทางภาครัฐช่วยปรับลด
อัตราดอกเบี้ยหรือเกี่ยวกับเงื่อนไขในการช าระหนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
 5.การส่งเสริมด้านการตลาด เช่น จัดพ้ืนที่ส าหรับขายสินค้าหรือการจัดงานออกบูธขายสินค้าเพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่มีช่องทางการขายอ่ืนๆ  
 6. การส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ เช่น การเปิดหลักสูตรอบรมการน า
รูปแบบค้าขายออนไลน์มาใช้ในการท าธุรกิจ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการบริหารจัดการเงิน เป็นต้น 
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 ข้อเสนอแนะจาก ฝวต. 
 จากผลการส ารวจธุรกิจ SMEs จ านวน 523 ราย ในช่วงระยะเวลา 9 วัน (วันที่ 7 – 15 มิถุนายน 2564) 
ฝวต. พิจารณาแล้วเห็นว่า 
 1. มาตรการยับยั้ง/หยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็นสิ่งจ าเป็นเร่งด่วนมากที่สุดและ
อาจจะเป็นสิ่งเดียวที่สามารถท าให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติได้เร็วที่สุด เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งที่ 2 
กับครั้งที่ 3 มีระยะห่างกันเพียงแค่ 2 เดือน ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่ก าลังอยู่ในช่วงฟ้ืนตัวกลับต้องปรับการด าเนิน
ธุรกิจใหม่อีกครั้ง ถ้าหากสถานการณ์เป็นแบบนี้สลับไปมา อาจท าให้ผู้ประกอบการบางส่วนไม่สามารถประคอง
ธุรกิจของตนเองได้อีกต่อไปหรือจ าต้องยอมหยุดกิจการเพ่ือรอวันที่สามารถกลับมาเปิดธุรกิจได้อีกครั้ง รวมถึง
มาตรการเร่งกระจายวัคซีน ควรเร่งกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และเร่งแก้ไขปัญหาวัคซีนขาดแคลน เมื่อ
ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับการฉีดวัคซีน อัตราการแพร่ระบาดของเชื้อลดลง กิจกรรมต่าง ๆ ก็กลับมาอีกครั้ง 
อาจท าให้ผู้ประกอบการมีระยะเวลาในการฟ้ืนตัวและให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได้ยาวนานมากขึ้น 
 2. ผลการส ารวจสะท้อนให้เห็นว่า เงินทุน ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจ แต่ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่กลับต้องพบเรื่องปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์
ที่ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และควรตั้งเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมถึงการออกมาตรการความช่วยเหลือควรให้ครอบคลุมผู้ประกอบการทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่  
 3. องค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจถือเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 
หรือการคิดวางแผนในการบริหารธุรกิจให้ดีขึ้น ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมีโครงการฝึกอบรมหรือ
พัฒนาความรู้ใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการ เช่น ด้านการตลาด ด้านการบริหารเงิน การขายสินค้าบนช่องทางออนไลน์ 
เป็นต้น นอกจากนี้ท าโครงการส าหรับฝึกอบรมเพ่ือสร้างทักษะในการประกอบอาชีพให้ส าหรับผู้ประกอบการที่
สนใจต้องการต่อยอดธุรกิจหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการของธุรกิจตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลผลและจัดท าบทวิเคราะห์โดย 
นางสาวตวงพร สิงห์โต 
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