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ดัชนีความเชื่อม่ันของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการ MSME ของประเทศป 2563 (มกราคม – กันยายน 2563) ภาวะ

เศรษฐกิจธุรกิจ MSME มีความผันผวนอยางมากตลอดทั้งป เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจตั้งแตชวงตนป ซึ่งไดรับผลกระทบมาก

ที่สุด สงผลใหคาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการเฉลี่ยอยูในระดับต่ำกวาคาฐานที่  50 โดยเฉพาะดัชนี

องคประกอบดานคำสั่งซื้อ ปริมาณการผลิต การคา และบริการ ดานกำไร ดานการลงทุน และดานการจางงาน 

จากมาตรการควบคุมโรคที่เขมงวด และการจำกัดการทำกิจกรรมทางสังคมตางๆ ทำใหสถานประกอบการหลาย

แหงตองปดกิจการชั่วคราว สงผลใหธุรกิจขาดรายไดและมีสภาพคลองต่ำ โดยธุรกิจภาคการคามีคาความ

เชื่อมั่นเฉลี่ยต่ำที่สุดอยูที่ระดับ 42.1 รองลงมา คือ ธุรกิจภาคการผลิต คาดัชนีเฉลี่ยอยูที่ระดับ 42.4 โดยธุรกิจ

ภาคบริการมีคาความเชื่อมั่นเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ระดับ 43.0 แมภาคการทองเที่ยวธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง จะไดรับ

ผลกระทบจากปญหาการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 อยางมาก แตจากการแพรระบาดที่เริ่มคลี่คลายธุรกิจ

สามารถกลับมาเปดดำเนินงานได ทำใหผูบริโภคมาใชบริการมากขึ้น จากที่หยุดไปในชวงที่กิจการปดชั่วคราว 

สงผลทำใหมีนักทองเที่ยวภายในประเทศเดินทางทองเที่ยวมากข้ึน 

 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME จำแนกตามภูมิภาคเฉลี่ยในป 2563 อยูในระดับไมดีนัก 

เนื่องจากคาดัชนีต่ำกวาคาฐานที่ 50 ทุกภูมิภาค ไดแก กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคกลาง  
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3.1 ดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการ MSME ของประเทศ ประจำป 2563 

 สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน

ดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME ทั้งภาคการผลิต ภาคการคา และภาคการบริการ 

และดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME ของประเทศ2546 เพ่ือเปนเครื่องมือสะทอนภาวการณการดำเนิน

ธุรกิจของ MSME ในภาคการคา การบริการ การผลิต และภาพรวมของทั้งประเทศ โดยมีจำนวนกลุมตัวอยาง

ประมาณ 2,600 ราย จาก 21 สาขาธุรกิจ ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 ภูมิภาค จาก 27 จังหวัดทั่วประเทศ ไดแก 

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี  สมุทรสาคร นครปฐม ขอนแกน นครราชสีมา 

อุบลราชธานี อุดรธานี  ศรีสะเกษ นครพนม เชียงใหม แพร ลำปาง นครสวรรค  พิษณุ โลก สงขลา 

นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี ชลบุรี ระยอง สระแกว โดยใชวิธี

สำรวจและเก็บแบบสอบถามในเชิงความคิดเห็นเก่ียวกับความเชื่อมั่นตอปจจัยที่เก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจ 

MSME ไดแก ดานยอดจำหนาย/ยอดคำสั่งซื้อ ปริมาณการผลิต การลงทุน การจางงาน กำไรและตนทุนธุรกิจ

ของ MSME รวมถึงสถานการณปจจุบันและในอนาคตที่สงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ เพื่อสะทอนภาพรวม

ของความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME ของประเทศ และนำไปใชประโยชนในการวิเคราะหแนวโนมการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ คำสั่งซื้อ อัตรากำลังการผลิต การจางงาน และยอดขายในการประกอบการของ MSME 

ทั้งภาคการผลิต ภาคการคา และภาคการบริการ ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูจัดทำนโยบายสนับสนุนและ

ผูประกอบการ MSME ในการติดตามภาวการณในธุรกิจที่เก่ียวของ 

การแปลความหมายดัชนีที่ได  

TSSI < 50 แสดงวาภาวะทางดานธุรกิจแยลง 

TSSI = 50 แสดงวาภาวะทางดานธุรกิจทรงตัว 

TSSI > 50 แสดงวาภาวะทางดานธุรกิจดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 3.1 ดัชนคีวามเชื่อม่ันผูประกอบการ MSME ของประเทศ ป 2563 
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MSME เดือนปจจุบัน MSME คาดการณ 3 เดือน

กลับมาอยูต่ํากว า
คาฐานท่ี 50 

ต่ําที่สุดในรอบ 6 เดือน

ที่ผานมา (ต.ค. 62) 

ปรับเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองเปนเดือนที่ 3 และเกิน

คาฐาน เปนครั้งแรกตั้งแตเกิดวิกฤตโควิด-19

กลับมาอยูสูงกวาคาฐานท่ี 
50 ในรอบ 6 เดือน

(ไม่เปลยีนแปลง = 50)

จากเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว 
กาํลังซื้อลดลง และมีปจจัยลบ
กระทบหลายหาน อาทิ ปญหาภัย
แลง ฝุน PM 2.5 ไขหวัดโควทิ-19 
ความลาชาของงบประมาณป 
2563 ที่สงผลกระทบตอการผลิต
โดยเฉพาะผลิตการเกษตร กลุม
การคา การทองเที่ยวและธุรกิจที่
เก่ียวเน่ือง

เศร ษฐกิ จภา ยใน 
ประเทศกําลังฟ น
ตวั ภาคการลงทุน
ขย าย ตัวเ พ่ิม ข้ึน 
ไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐ

ภาพรวมภาวะธุรกจิ SME สวนใหญ

ปรับตัวดีข้ึนจากเดือนที่ผานมา

เล็กนอยเทาน้ัน เน่ืองจากภาวะ

เศรษฐกิจยังมีความเปราะบางจาก

ความเส่ียงในอนาคตโดยเฉพาะกําลงั

ซื้อเพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลง และเปน

ชวงใกล หมดมาตรการความ
ชวยเหลือดานตางๆ  จากภาครัฐ

จากภาวะเศรษฐกิจทีช่ะลอตัวและ
สถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ที่แพรกระจายไปใน
หลายภูมิภาคกระทบอยางหนักตอ
การจับจายใชสอยภายในประเทศ
และการทองเที่ยว รวมไปถึ ง
สถานการณ ภัยแลงบางพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะในภาคตะวันออก

จากการผอนปรนมาตรการ
ควบคุมโรคของภาครัฐ และการ
คลี่คลายในสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ทําให
กจิกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มชยาย
ตวั สงผลใหยอดขายสินคาและ
บริการปรบัตวัดีข้ึน เม่ือเทียบ
กบัเดือนกอนหนา

จากการผอนปรนมาตรการระยะที่  3 
และ 4 ทําใหสถานประกอบการเกือบ
ทั้งหมดเริ่มเปดกิจการไดและเกดิความ
คลองตัวในการเดินทางภายในประเทศ 
และสถานการณวิกฤตโควิด-19 ใน
ประเทศคลี่คลายลงอยางมาก ทําให
ประชาชนดําเนินชีวิตและออกมา
จบัจายใชสอยมากข้ึน

มาตรการกระตุน
เศรษฐกจิและการ
ส ง เ ส ริ ม ก า ร
ทองเที่ยวเชิงรุ ก
ของรัฐบาล

จากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ที่ทําให
กําลังซื่อและปริมาณการขายลดลง
อยางมาก สงผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจในวงกวาง มาตรการควบคุมโรค
ที่เขมงวด ต้ั งแต การปดสถาน
ประกอบการ มาตรการระยะหางทาง
สังคมไปจนถึงมาตรการปดเมืองใน
บางจังหวัด ทําใหหลายธุรกิจชะลอ
ตัวเพ่ิมข้ึนหรือหยุดกิจการช่ัวคราว

กํ า ลั งซื้ อ ที่ เ ริ่ มล ดล ง แล ะ มี
สญัญาณการแผวตัวลงของกําลัง
ซื้อ ในอนาคต เน่ืองจา กหมด
ระยะเวลาของมาตรก าร เงิน
เยียวยาของภาครัฐ และความ
เปราะบางของภาวะการจางงาน
ในหลายธุรกิจ ทําใหประชาชน
ระมัดระวังการจับจายใชสอย
มากข้ึน โดยเฉพาะสินคาแล ะ
บริการที่ไมจําเปน

จากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

ของภาครัฐ โดยเฉพาะกลุมการ

ท องเที่ ยวรว มไปถึ งภาว ะ

เศรษฐกิจในประเทศกําลังฟน

ตัวอยางคอยเปนคอยไป โดยมี

กําลังซื้อเพ่ิมข้ึน ในทุกภูมิภาค 

เน่ืองจากประชาชนปรับตัวและ

ดําเนินชีวิตเปนปกติมากข้ึน

โดยเป นผลมาจากการ
บริโภคภายในประเทศ 
ในชวงเทศกาลปลายปและ
เศรษฐกจิภูมิภาคขยายตัว
จากการทองเที่ยวเปนหลกั

ผลจากวิกฤตไวรัสโควิด-
19 ทําใหรายไดของ SME
ทุกสาขา ทุ กภู มิภาค 
ลดลงอยางมาก

ต.ค.

2562 พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

2563 ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
MSME เดอืนปัจจบุนั 50.0 52.2 53.3 40.3 38.1 31.0 27.6 40.9 49.3 51.6 51.2 52.9

MSME คาดการณ ์3 เดอืน 52.6 52.8 51.4 42.5 41.2 35.5 53.0 60.6 62.5 59.3 56.9 57.9  
ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 



โดยดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการ MSME ของประเทศไทย ประจำป 2563 ภาวะเศรษฐกิจธุรกิจ 

MSME ในป 2563 มีความผันผวนอยางมากตลอดทั้งป เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

ที่สงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจตั้งแตชวงตนป โดยเฉพาะในชวงเดือนมีนาคมถึง เดือนเมษายน 2563       

ที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด สงผลทำใหคาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ SME ประจำป 2563 (เฉลี่ยมกราคม 

2563 – กันยายน 2563) อยูที่ระดับ 42.5 ซึ่งอยูต่ำกวาระดับคาฐาน 50 จากองคประกอบดานคำสั่งซื้อ 

ปริมาณการผลิต การคา และบริการ กำไร การลงทุน และการจางงาน มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 39.2 40.4 38.4 

45.9 และ 44.8 ตามลำดับ จากมาตรการควบคุมโรคที่เขมงวด และการจำกัดการทำกิจกรรมทางสังคมตางๆ 

ทำใหสถานประกอบการหลายแหงตองปดกิจการชั่วคราว สงผลใหธุรกิจขาดรายได และมีสภาพคลองต่ำ สวน

องคประกอบดานตนทุน อยูที่ระดับ 46.6 เปนผลมาจากการเพ่ิมสินคาใหมีความหลากหลายตรงกับความ

ตองการของผูบริโภคและราคาวัตถุดิบบางชนิดที่ปรับตัวสูงขึ้น จากปญหาดานการขนสงสินคา และภาคการ

ผลิตท่ีหยุดชะงัก ทำใหสินคาบางชนิดไมเพียงพอตอความตองการ  

อยางไรก็ตาม ภายหลังชวงที่สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย มาตรการ

กระตุนการใชจายของภาครัฐเปนปจจัยสำคัญที่ชวยเพิ่มรายได และกำลังซื้อ กระตุนใหประชาชนออกมา

จับจายใชสอยมากขึ้น รวมถึงการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น   

 สวนดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการ MSME คาดการณ 3 เดือนขางหนา (เฉลี่ยมกราคม 2563 – 

กันยายน 2563) อยูที่ระดับ 52.2 อยูในระดับสูงกวาคาฐาน (50) เปนผลมาจากสถานการณการระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม ที่มีการใชมาตรการของภาครัฐแบบแบงพื้นที่ควบคุมโรค และมีการแพรระบาดใน

พ้ืนที่จำกัดนอยกวาในระลอกแรก อีกท้ังมาตรการกระตุนการใชจายของภาครัฐ ท่ีสงผลตอกำลังซื้อของ

ผูบริโภคเปนอยางมาก อยางไรก็ดีผูประกอบการ MSME ยังคงกังวลและขาดความเชื่อมั่น หากหมดระยะเวลา

มาตรการกระตุนการใชจายของภาครัฐ อีกทั้งกำลังซื้อจากนักทองเที่ยวตางชาติที่ยังไมกลับมา ซึ่งเปน

สถานการณท่ีตองคอยติดตามอยางใกลชิด 

 ภาพท่ี 3.2 ดัชนคีวามเชื่อม่ันผูประกอบการ MSME ของประเทศ ป 2563 

50.0
52.2

53.3

40.3 38.1
31.0

27.6

40.9

49.3 51.6 51.2 52.9

52.6 52.8

51.4
42.5 41.2

35.5

53.0

60.6 62.5 59.3 56.9 57.9

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ม.ีค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63

ดัชนีความเช่ือม่ันผูประกอบการ MSME ประเทศ ป 2563

ปจจบัุน คาดการณ 3 เดือน

ไมเปลี่ยนแปลง = 50

 
 ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
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 ภาพท่ี 3.3 ดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการ MSME จำแนกตามองคประกอบดัชนี ป 2563 

10.0

30.0

50.0

70.0

90.0

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการ MSME จําแนกตามองคประกอบดัชนี ปจจุบัน

ยอดคาํสั่งซ้ือ ปริมาณการผลิต/คา/บริการ การลงทุนโดยรวม ตนทุนประกอบการ กําไรสุทธิ การจางงาน

ไมเปล่ียนแปลง = 50

 

10.0

30.0

50.0

70.0

90.0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดัชนีความเช่ือม่ันผูประกอบการ MSME จําแนกตามองคประกอบดัชนี คาดการณ 3 เดือน

ยอดคาํสั่งซ้ือ ปริมาณการผลิต/คา/บริการ การลงทุนโดยรวม ตนทุนประกอบการ กําไรสุทธิ การจางงาน

ไมเปล่ียนแปลง = 50

 

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
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ภาพที ่3.4 ดัชนคีวามเชื่อม่ันผูประกอบการ MSME ประเทศ จำแนกตามประเภทธุรกิจ  

  เฉลี่ยป 2563 (มกราคม 2563 – กันยายน 2563) 

42.1

43.0

42.4

0.0 50.0 100.0

ภาคการคา้

ภาคบรกิาร

ภาคผลติ

ในปัจจุบนัปี 2563

ภาคการคา้ ภาคบริการ ภาคผลติ

42.5

 

51.0

52.9

52.4

0.0 50.0 100.0

ภาคการคา้

ภาคบรกิาร

ภาคผลติ

คาดการณ์ 3 เดอืนขา้งหนา้

ภาคการคา้ ภาคบริการ ภาคผลติ

52.5

 
 ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

โดยทุกภาคธุรกิจมีคาดัชนีเฉลี่ยในป 2563 (มกราคม 2563 – กันยายน 2563) อยูในระดับที่ต่ำกวา  

คาฐาน 50 ซึ่งภาคบริการมีคาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME เฉลี่ยมกราคม 2563 – กันยายน 2563 

อยูในระดับที่สูงท่ีสุด ที่ระดับ 43.0 เมื่อเทียบกับภาคการผลิต และภาคการคา แมภาคการทองเที่ยวและธุรกิจ

ที่เก่ียวเนื่อง จะไดรับผลกระทบจากปญหาการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 อยางมาก แตจากการแพรระบาด

ที่เริ่มคลี่คลายธุรกิจสามารถกลับมาเปดดำเนินงานได ทำใหผูบริโภคมาใชบริการมากขึ้น จากที่หยุดไปในชวงที่

กิจการปดชั่วคราว รวมถึงมาตรการกระตุนการทองเที่ยวของภาครัฐ ในโครงการ เราเที่ยวดวยกัน และชวง

วันหยุดยาว สงผลทำใหมีนักทองเที่ยวภายในประเทศเดินทางทองเที่ยวมากขึ้น อีกทั้งพฤติกรรมของผูบริโภคที่

หันมาใชบริการสั่งซื้อสินคาทางออนไลนมากขึ้น สงผลดีตอธุรกิจการขนสงสินคาขยายตัว สวนภาคการผลิต     

มีคาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME เฉลี่ยป 2563 (มกราคม 2563 – กันยายน 2563) อยูที่ระดับ 

42.4 เปนผลมาจากความตองการสินคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะกลุมอาหารแปรรูปที่มีอายุเก็บ

ไดนานที่ใชในชวงกักตัว และภายหลังท่ีผูบริโภคสามารถออกมาทำกิจกรรมขางนอกได ทำใหมีความตองการ

อาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น สวนในหมวดสินคาคงทน เชน เฟอรนิเจอร ผลิตภัณฑจากโลหะ ยังปรับตัวอยาง

คอยเปนคอยไป เนื่องจากความกังวลตอรายไดในอนาคต 

 และในสวนภาคการคา มีคาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME เฉลี่ยป 2563 (มกราคม 2563 – 

กันยายน 2563) อยูที่ระดับ 42.1 ซึ่งไดรับผลดีอยางตอเนื่องตั้งแตชวงตนป โดยเฉพาะกลุมรานคาปลีกดั้งเดิม 
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และรานคาปลีกสมัยใหม (Modern trade) จากความตองการสินคาอุปโภคบริโภคในการกักตัว รวมถึงชวงการ

ฟนตัวจากปญหาการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 มีมาตรการกระตุนการใชจายของภาครัฐ ในโครงการ     

เงินเยียวยา และโครงการคนละครึ่งที่กระตุนใหมีการใชจายในรานคาที่เขารวมโครงการมากขึ้น  

 ภาพท่ี 3.5 ดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการ MSME ประเทศเม่ือเทียบกับกลุมธุรกิจ 

52.6
52.6

53.9
52.9

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ม.ีค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 ม.ิย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63

ภาคการคา ภาคบรกิาร ภาคผลิต ดัชนี MSME ประเทศ

ไมเปลี่ยนแปลง = 50

 
 ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

3.2 ดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการ MSME รายภูมิภาค ประจำป 2563 

 3.2.1 ดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการ MSME ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 สาขาธุรกิจท่ีสำคัญ : กลุมสินคาอุปโภคบริโภค การทองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และการ

ขนสงสินคา 

 คาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME เฉลี่ยป 2563 (มกราคม 2563 – กันยายน 2563) 

อยูที่ระดับ 40.0 ซึ่งอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐาน (50) เปนผลมาจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-

19 ที่สงผลกระทบตอการดำเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งดานการใชชีวิตประจำวันของผูบริโภค และการดำเนินธุรกิจ

ที่ตองหยุดชะงัก ซึ่งในพื้นที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดในตั้งแตระลอกแรก จนถึงระลอกใหมที่พบผูติด

เชื้อจำนวนมาก สงผลกระทบตอภาคการทองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอยางมาก และประชาชนบางกลุมมี

การเดินทางออกจากพ้ืนที่ เพื่อกลับภูมิลำเนา อยางไรก็ดีภายหลังสถานการณการแพรระบาดของไวรัส         

โควิด-19 ที่ผอนคลาย ประชาชนมีการเดินทางกลับมายังพื้นที่มากขึ้น ทำใหมีการเดินทาง และความตองการ

สินคาอุปโภคบริโภคอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะจากมาตรการกระตุนการใชจายของภาครัฐ ทำใหมีการออกมา

จับจายใชสอยมากข้ึน และจากความกังวลของผูบริโภค ทำใหผูบริโภคหันไปใชบริการขนสงออนไลนมากขึ้น 

เพ่ือลดการเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง ทำใหธุรกิจที่มีชองทางการขายออนไลนขยายตัวดีข้ึน เชนเดียวกับธุรกิจที่ยัง

ไมมีชองทางออนไลน หันมาเขารวมมากขึ้น เพื่อรองรับความตองการของลูกคา  

  สวนคาดการณ 3 เดือนขางหนาเฉลี่ยป 2563 (มกราคม 2563 – กันยายน 2563) อยูที่ระดับ 

50.0 ซึ่งเทากับคาฐาน (50) เปนผลมาจากผูประกอบการ SME คาดการณกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมา   

ฟนตัวไดปกติ และประชาชนจะเดินทางกลับเขามาในพ้ืนที่ไดอยางปกติ ทำใหมีการเดินทาง และการบริโภค

สินคาในหมวดตางๆ มากขึ้น 
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ภาพที่ 3.6 ดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการ MSME กรุงเทพฯ และปริมณฑล ป 2563 

44.7
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46.8 48.0 48.8 51.0

54.9 56.1 56.8
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ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 

ดัชนี MSME กรุงเทพฯ และปรมิณฑล

เดอืนปัจจุบนั คาดการณ ์3 เดอืน  
ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

 3.2.2 ดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการ MSME ภาคกลาง 

 สาขาธุรกิจที่สำคัญ : อาหารและเครื่องดื่ม  รานอาหาร  โรงแรม การขนสงมวลชนไมประจำ

ทาง และสินคาเกษตร 

 คาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME ภาคกลาง เฉลี่ยป 2563 (มกราคม 2563 – 

กันยายน 2563) อยูที่ระดับ 45.4 ซึ่งอยูในระดับท่ีต่ำกวาคาฐาน (50) เปนผลมาจากมาตรการควบคุมโรคที่

เขมงวด สงผลใหมีการงดจัดกิจกรรมทางสังคม ทำใหการใหบริการจัดงานประชุม สัมมนา งานเลี้ยง และงาน   

อีเวนทตางๆ ถูกยกเลิก และเลื่อนออกไป สงผลกระทบตอการใหบริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เชน การจัดเบรก 

รานอาหาร ที่พัก และบริการรถรับเหมา อีกทั้งยังไดรับผลกระทบซ้ำอีกรอบในการแพรระบาดระลอกใหม     

ทำใหธุรกิจฟนตัวไดคอนขางชา สวนดานกำลังซื้อและการใชจายของผูบริโภคไดรับผลดีจากมาตรการกระตุน

การใชจายของภาครัฐ ในโครงการเงินเยียวยา และโครงการคนละครึ่ง รวมไปถึงรายไดภาคเกษตรกรที่ปรับตัว

ดีขึ้น ในชวงการเก็บเก่ียวขาว ทำใหยอดขายหมวดสินคาอุปโภคบริโภคขยายตัว 

  สวนคาดการณ 3 เดือนขางหนาเฉลี่ยป 2563 (มกราคม 2563 – กันยายน 2563)  อยูที่ระดับ 

53.1 อยูในระดับที่มากกวาคาฐาน (50) ซึ่งผูประกอบการ MSME คาดการณหากสถานการณการแพรระบาด

ของไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย สงผลใหการจัดกิจกรรมทางสังคมจะสามารถกลับมาดำเนินการไดอยางปกติ 
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ภาพที่ 3.7 ดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการ MSME ภาคกลาง ป 2563 
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36.2 38.5
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44.6
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ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 

ดัชนี MSME ภาคกลาง

เดอืนปัจจุบนั คาดการณ ์3 เดอืน  
ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

 3.2.3 ดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการ MSME ภาคตะวันออก 

 สาขาธุรกิจที่สำคัญ : อาหารและเครื่องดื่ม  การขนสงสินคา  การทองเที่ยวและธุรกิจที่

เก่ียวเนื่อง  

 คาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME ภาคตะวันออก เฉลี่ยป 2563 (มกราคม 2563 – 

กันยายน 2563) อยูที่ระดับ 42.5 ซึ่งอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐาน (50) เปนผลมาจากการแพรระบาดของไวรัส  

โควิด-19 ทำใหสถานประกอบการหรือโรงงาน ตองปดกิจการชั่วคราว สงผลกระทบตอปริมาณการผลิตสินคาที่

ลดลง และผลประกอบการของกิจการ รวมถึงรายได และกำลังซื้อของภาคแรงงานที่ชะลอตัวลง อีกทั้งจาก

ขอจำกัดในการเดินทาง ทำใหไมสามารถขนสงสินคาหรือวัตถุดิบได และมีความลาชาในบางพ้ืนที่ อยางไรก็ดี

จากการผอนปรนมาตรการควบคุมโรค ทำใหธุรกิจในหลายสาขากลับมาเปดดำเนินการได อีกทั้งจากมาตรการ

กระตุนการทองเที่ยวของภาครัฐ และชวงวันหยุดยาว สงผลทำใหภาคการทองเที่ยวปรับตัวดีข้ึนอยางคอยเปน

คอยไป แตธุรกิจที่เก่ียวเนื่องยังชะลอตัว โดยเฉพาะที่พักโรงแรม และรถรับเหมา เนื่องจากนักทองเที่ยวยังคง

กังวลตอการแพรระบาดจึงมีการทองเที่ยวแบบเดินทางไปเชาเย็นกลับมากกวาการท่ีจะพักแรม อีกทั้งยัง

เลือกใชจายเทาที่จำเปนเทานั้น  

  สวนคาดการณ 3 เดือนขางหนา เฉลี่ยป 2563 (มกราคม 2563 – กันยายน 2563) อยูที่ระดับ 

54.3 อยูในระดับที่มากกวาคาฐาน (50) ซึ่งผูประกอบการ MSME คาดการณการจางงานจะกลับมา ทำให

รายได และกำลังซื้อของแรงงานปรับตัวดีขึ้น สงผลดีตอการจับจายใชสอยในกลุมรานอาหาร และสินคาอุปโภค

บริโภค  
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ภาพที่ 3.8 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME ภาคตะวันออก ป 2563 
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ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 

ดัชนี MSME ภาคตะวนัออก

เดอืนปัจจุบนั คาดการณ ์3 เดอืน  
ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

 3.2.4 ดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการ MSME ภาคใต 

 สาขาธุรกิจที่สำคัญ : ภาคการทองเที่ยว และธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง ยางและพลาสติก และสินคา

เกษตร 

 คาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME ภาคตะวันออก เฉลี่ยป 2563 (มกราคม 2563 – 

กันยายน 2563) อยูที่ระดับ 44.8 ซึ่งอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐาน (50) เปนผลมาจากความกังวลของผูบริโภคตอ

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 และขอจำกัดตามมาตรการควบคุมโรคที่สงผลทำใหไมมีการ

เดินทาง และความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวลดลง ทำใหมีการยกเลิก และหรือเลื่อนการจองทัวร หองพัก หรือ

รถรับเหมา และธุรกิจบางรายตองปดตัวชั่วคราว แมในชวงไตรมาสที่ 3 ปญหาการแพรระบาดจะปรับตัวดีข้ึน 

ทำใหธุรกิจกลับมาเปดดำเนินการได และมีมาตรการชวยเหลือจากภาครัฐ ที่ชวยกระตุนการออกมาจับจายใช

สอย สงผลใหการใชจายของผูบริโภคปรับตัวดีข้ึน (สวนใหญเปนการใชจายในกลุมสินคาอุปโภคบริโภค และรานอาหาร

ที่เขารวมโครงการของภาครัฐ) รวมถึงรายไดของภาคเกษตรยังไดรับผลดีจากความตองการสินคาทางการเกษตร

ของภาคอุตสาหกรรม และการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามฤดูกาล เชนยางพารา ปาลมน้ำ เปนตน แตการใชจายของ

ผูบริโภคยังอยูในระดับที่ต่ำ และยังขาดกำลังซื้อจากนักทองเที่ยวตางชาติโดยเฉพาะนักทองเที่ยวขาจรจาก

มาเลเซียท่ีมักจะเขามาจับจายใชสอย  

  สวนคาดการณ 3 เดือนขางหนา เฉลี่ยป 2563 (มกราคม 2563 – กันยายน 2563) อยูที่ระดับ 

54.5 อยูในระดับที่มากกวาคาฐาน (50) ซึ่งผูประกอบการ MSME คาดการณรายได และกำลังซื้อของผูบริโภค

จะฟนตัวมากขึ้น รวมถึงมาตรการของภาครัฐที่จะชวยใหผูบริโภคออกมาใชจาย โดยเฉพาะในกลุมรานอาหารที่

เขารวมโครงการ อยางไรก็ตามการกลับมาของกำลังซื้อจากนักทองเที่ยวตางชาติ เปนสถานการณที่ตองคอย

ติดตามอยางใกลชิดตอไป 
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ภาพที่ 3.9 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME ภาคใต ป 2563 
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ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 

ดัชนี MSME ภาคใต ้

เดอืนปัจจุบนั คาดการณ ์3 เดอืน  
ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

 3.2.5 ดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการ MSME ภาคเหนือ 

 สาขาธุรกิจที่สำคัญ : ภาคการทองเที่ยว และธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง  และสินคาเกษตร 

 คาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME ภาคเหนือเฉลี่ยป  2563 (มกราคม 2563 – 

กันยายน 2563) อยูที่ระดับ 42.4 ซึ่งอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐาน (50) เปนผลมาจากการแพรระบาดของไวรัสโค

วิด-19 ที่มีการแพรระบาดมาตั้งแตชวงตนป  สงผลกระทบตอทุกสาขาธุรกิจ โดยเฉพาะภาคการทองเที่ยว      

ที่ไดผลกระทบโดยตรงจากขอจำกัดของมาตรการการเดินทาง  และความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวชาวไทยลดลง 

ทำใหมีการยกเลิก และ/หรือเลื่อนการจองหองพักออกไป โดยเฉพาะในจังหวัดทองเท่ียวสำคัญ เชนเชียงใหม 

และเชียงราย ที่พบผูติดเชื้อจำนวนมาก และจากกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติท่ียังไมกลับมา โดยเฉพาะ

นักทองเที่ยวชาวจีน  อยางไรก็ดีสถานการณการแพรระบาดท่ีเริ่มปรับตัวดีข้ึน  ภาวะเศรษฐกิจไดรับแรง

สนับสนุนจากมาตรการกระตุนการใชจายของภาครัฐ โดยเฉพาะการบริโภคกลุมสินคาอุปโภคบริโภค

จำเปน  และความตองการสินคาเกษตรเพ่ือตกแตงบาน จากกลุมผูบริโภคที่ทำกิจกรรมทำยามวาง รวมถึงกลุม

ผลไมตามฤดูกาลที่ขยายตัวดีข้ึน และสามารถสงสินคาไปยังภูมิภาคตางๆ ได 

  สวนคาดการณ 3 เดือนขางหนา เฉลี่ยป 2563 (มกราคม 2563 – กันยายน 2563) อยูที่ระดับ 

53.4 อยูในระดับที่มากกวาคาฐาน (50) ซึ่งผูประกอบการ SME คาดการณสถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้น สงผลทำใหการทองเที่ยวในภูมิภาคปรับตัวดีขึ้น สงผลดีตอธุรกิจที่เก่ียวเนื่องตามไปดวย 

อยางไรก็ตามการกลับมาของกำลังซื้อจากนักทองเที่ยวตางชาติ เปนสถานการณท่ีตองคอยติดตามอยางใกลชิด

ตอไป 
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 ภาพที่ 3.10 ดัชนคีวามเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME ภาคเหนือ ป 2563 

50.5

52.8 53.5

36.7
33.5

30.2 29.6

44.3
49.7

54.1
50.8 52.4

53.1

52.1 50.9 38.8
42.7

34.6

60.7 63.3 64.6
60.6 57.7 58.0

20.0

40.0

60.0

80.0

ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 

ดัชนี MSME ภาคเหนือ

เดอืนปัจจุบนั คาดการณ ์3 เดอืน  

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

 3.2.6 ดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการ MSME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 สาขาธุรกิจที่สำคัญ : กลุมสินคาอุปโภคบริโภค สินคาเกษตร รานอาหาร และโรงแรม 

 คาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME เฉลี่ยป 2563 (มกราคม 2563 – กันยายน 2563) 

อยูที่ระดับ 43.0 ซึ่งอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐาน (50) เปนผลมาจากความกังวลตอความเปราะบาง และ         

ความไมแนนอนของรายไดในอนาคต จากปญหาการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สงผลกระทบตอการ    

จางงานลดลง และผูมีงานทำมีรายไดลดลง อีกทั้งจากมาตราการควบคุมโรค การงดจัดกิจกรรรม เชนงาน

ประชุม อบรม และสัมมนาตางๆ ทำใหมีความตองการใชบริการที่พักโรงแรมชะลอตัวลง อยางไรก็ดีในชวงการ

แพรระบาดมีกลุมแรงงานที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในพ้ืนที่ ทำใหมีการใชจายกลุมสินคาอุปโภคบริโภคอยาง

ตอเนื่อง รวมถึงมาตรการกระตุนการใชจายของภาครัฐ ในโครงการเงินเยียวยา และโครงการคนละครึ่ง อีกทั้ง

รายไดของเกษตรกรที่เพิ่มข้ึน ในฤดูเก็บเกี่ยว  ที่ชวยเพ่ิมรายได และกำลังซื้อในการใชจาย สงผลดีตอรานคา

ปลีกดั้งเดิม รานคาปลีกสมัยใหม (Modern trade) และรานอาหาร  

   สวนคาดการณ 3 เดือนขางหนา เฉลี่ยป 2563 (มกราคม 2563 – กันยายน 2563) อยูที่ระดับ 

52.5 อยูในระดับที่มากกวาคาฐาน (50) ซึ่งผูประกอบการ SME คาดการณการเดินทางของประชาชนในพ้ืนที่

จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลดีตอธุรกิจที่พักโรงแรม รานอาหาร แตหากหมดระยะเวลามาตรการกระตุนการ     

ใชจายของภาครัฐไป ผูประกอบการกังวลตอการใชจายของผูบริโภคจะไมเพ่ิมขึ้นมากนัก 
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ภาพที่ 3.11 ดัชนคีวามเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2563 
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ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 

ดัชนี MSME ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

เดอืนปัจจุบนั คาดการณ ์3 เดอืน  
ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

3.3 ผลการสำรวจผูประกอบการ MSME เรื่อง สภาพคลองธุรกิจ MSME และสถานการณการจางงาน 

ภายหลังวิกฤตโควิด-19  

 จากการสำรวจสภาพคลองธุรกิจ MSME และสถานการณการจางงาน ภายหลังวิกฤตโควิด-19 ในชวง

วันที่ 20-27 มิถุนายน 2563 จากผูประกอบการ MSME จำนวน 2,582 ราย จาก 21 สาขาธุรกิจ โดยแบงออกเปน

ภาคการผลิต 618 ราย ภาคการคา 912 ราย และภาคการบริการ 1,052 ราย ครอบคลุมทั้ง 6 ภูมิภาค ไดแก 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 684 ราย ภาคกลาง 248 ราย ภาคเหนือ 442 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 601 

ราย และภาคใต 361 ราย พบวา ธุรกิจ MSME สวนใหญยังไมมีการกูยืม จำนวน 1,434 ราย คิดเปนรอยละ 55.5 

และธุรกิจ MSME ที่มีการกูยืมเงิน จำนวน 1,148 ราย คิดเปนรอยละ 44.5 ดังแสดงในภาพที่ 3.12 

 ภาพที่ 3.12 การกูยืมเงินของกิจการ MSME 

ไมกูยืมเงิน

55.5%

กูยืมเงิน

44.5%

การกู ยืมเงินของกิจการ MSME

ไมกูยืมเงิน กูยืมเงิน
 

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

สำหรับแหลงกูยืมเงินที่ใชจายในกิจการของธุรกิจ MSME ไดทำการสำรวจทั้งแหลงเงินกูในระบบสถาน

บันการเงิน และนอกระบบสถาบันการเงิน พบวาธุรกิจ MSME สวนใหญมีการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูในระบบ

สถาบันการเงิน คิดเปนรอยละ 87.8 และธุรกิจ MSME ที่มีการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูนอกระบบสถาบัน
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การเงิน คิดเปนรอยละ 12.2 และเมื่อแบงตามประเภทเงินกูที่ธุรกิจ MSME เลือกกูยืมเงิน พบวา ธุรกิจมีการ

กูยืมเงนิจากธนาคารมากที่สุด คิดเปนรอยละ 63.2 และรองลงมา คือ การกูยืมจากไฟแนนซ/ลิสซิ่ง คิดเปนรอย

ละ 12.3 ซึ่งเปนแหลงเงินกูในระบบสถาบันการเงิน ในสวนแหลงเงินกูนอกระบบสถาบันการเงิน พบวา ธุรกิจมี

การกูยืมจากเพ่ือน/ญาติพ่ีนองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 7.3 รองลงมา คือ การกูยืมจากกองแชร คิดเปนรอยละ 

3.0 และลำดับอื่นๆ ดังแสดงในภาพที่ 3.13 และภาพที่ 3.14 

ภาพที ่3.13 แหลงเงินกูยืมเงินที่ใชจายในกิจการของธุรกิจ MSME 

เงินกูนอกระบบ

สถาบันการเงิน

12.2%

เงินกูในระบบ

สถาบันการเงิน

87.8%

แหลงกู ยืมเงินท่ีใชจายในกิจการของ MSME 

เงินกูนอกระบบสถาบันการเงิน เงินกูในระบบสถาบันการเงิน  
ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

ภาพที่ 3.14 ประเภทแหลงเงินกูยืมเงินท่ีใชในกิจการของ MSME 

63.2

12.3

7.3

5.5

3.1

3.0

2.7

1.6

1.3

0 10 20 30 40 50 60 70

ธนาคาร

ไฟแนนซ/ลิสซ่ิง

เพ่ือนญาติพ่ีนอง

บัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด

กองทนุหมูบาน

กองแชร

สหกรณ

นายเงินทุนกู

โรงรับจาํนํา/รานทอง

ประเภทแหลงเงินกูยืมเงินท่ีใชไดในกิจการของ MSME

รอยละ

 
ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

ภายหลังวิกฤตโควิด-19 ผูประกอบการ MSME มองวา มาตรการพักชำระเงินตนและดอกเบี้ย ควร

ขยายระยะเวลามาตรการในการชวยเหลือตอไป คิดเปนรอยละ 78.9 และผูประกอบการ MSME ที่มองวายัง  

ไมควรขยายระยะเวลามาตรการ คิดเปนรอยละ 21.1 เมื่อพิจารณาจากกลุมผูประกอบการ MSME ท่ีตอบวา

ควรขยายระยะเวลามาตรการตอจากเดิมทั้งหมด พบวา ผูประกอบการ MSME สวนใหญมีความคิดเห็นวา   
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ควรขยายเวลาตอจากเดิมไมเกิน 6 เดือน คิดเปนรอยละ 48.1 รองลงมา คือ ควรขยายเวลาจากเดิมไมเกิน      

3 เดือน หรือคิดเปนรอยละ 26.7 และลำดับอื่นๆ ซึ่งจากความคิดเห็นทั้งหมดของผูประกอบการ MSME พบวา

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ควรขยายเวลาของมาตรการตอจากเดิมคือ 4.7 เดือน  

ภาพที ่3.15 ควรขยายตอจากมาตรการเดิม เปนระยะเวลาเทาไร 

48.1

26.7

24.0

1.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

ไมเกิน 6 เดือน

ไมเกิน 3 เดือน

ไมเกิน 12 เดอืน

ไมเกิน 24 เดอืน

ควรขยายตอมาตรการเดิม เปนระยะเวลาเทาไร

ระยะเวลาเฉลี่ย 4.7 เดือน

รอยละ

 
ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

ประเภทเงินกูท่ีผูประกอบการมองวาควรขยายระยะเวลามากที่สุด คือ สินเชื่อธุรกิจ คิดเปนรอยละ 

39.8 รองลงมา คือ สินเชื่อสวนบุคคล คิดเปนรอยละ 23.6 และลำดับอื่นๆ  

ภาพที ่3.16 ประเภทเงินกูที่ควรขยายระยะเวลามากท่ีสุด 

39.8

23.6

11.1

8.7

7.4

6.1

2.7

0.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อสวนบุคคล

สินเชื่อรถยนต

สินเชื่อบาน

วงเงินกูประจํา

สินเชื่อบัตรเครดติ

การเบกิเงินเกินบญัชี (OD)

อ่ืนๆ

ประเภทเงินกูท่ีควรขยายระยะเวลามากท่ีสุด
รอยละ

 
ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

มาตรการชวยเหลือการกูยืมเงินเพ่ือใชในกิจการแบบใด ที่ตรงตามความตองการของธุรกิจมากที่สุด คือ 

เงินกูดอกเบี้ยต่ำ คิดเปนรอยละ 59.6 รองลงมา คือ การกูโดยไมตองมีหลักค้ำประกัน คิดเปนรอยละ 31.2 

และลำดับอื่นๆ  
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ภาพที ่3.17 มาตรการกูยืมเงินเพื่อใชในกิจการแบบใด ที่ตรงกับความตองการของธุรกิจมากที่สุด 

0.4

0.6

3.9

4.3

31.2

59.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

อ่ืนๆ

ตั๋วสญัญาใชเงิน

การเบิกเงินเกินบัญชี (OD)

วงเงนิกูประจํา

กูโดยไมตองมีหลักค้ําประกัน

เงนิกูดอกเบ้ียต่ํา

มาตรการกูยืมเงินเพ่ือใชในกิจการแบบใด

ท่ีตรงกับวามตองการของธุรกิจมากท่ีสุด

รอยละ

 
ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

วงเงินกูสินเชื่อที่ธุรกิจตองการจากมาตรการของภาครัฐ และระยะเวลาสินเชื่อที่ตองการเพ่ือใชจายใน

กิจการ พบวา ธุรกิจ MSME สวนใหญตองการวงเงินกูอยูในชวง 1,000 บาท – 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 

40.3 รองลงมา คือ วงเงินกูในชวง 100,001 – 500,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.2 และระยะเวลาสินคาที่

ตองการมากที่สุด คือ อยูในชวงที่ไมเกิน 6 เดือน คดิเปนรอยละ 26.0 รองลงมา คือ อยูในชวงไมเกิน 12 เดือน 

คิดเปนรอยละ 25.6 และลำดับอื่นๆ 

ภาพที ่3.18 วงเงินสินเชื่อท่ีธุรกิจตองการจากมาตรการของภาครัฐเพื่อใชจายกิจการ (บาท) 

0.8

1.4

9.6

10.1

19.2

18.6

40.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

มากกวา 10,000,000

5,000,001 - 10,000,000

1,000,001 - 5,000,000

500,001 - 1,000,000

100,001 - 500,000

50,001 - 100,000

1,000 - 50,000

วงเงินสินเช่ือท่ีธุรกิจตองการจากมาตรการของภาครัฐ  

เพ่ือใชจายในกิจการ (บาท)

รอยละ

 
ที่มา : สำนักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ในสวนของสถานการณการจางงานหลังโควิด-19 จากการสำรวจผูประกอบการท้ังหมด 2,582 ราย  

พบวา กิจการมีจำนวนแรงงานเฉลี่ยทั้งหมด 8 คน (รวมสมาชิกในครอบครัวและเจาของธุรกิจ) โดยแบงเปน 
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แรงงานเฉลี่ยท่ีเปนสมาชกิในครอบครัว 2 คน ลูกจางประจำ 4 คน และลูกจางรายวัน 2 คน โดยคาจางแรงงาน

ตอตนทุนของกิจการเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 27.5  

ตารางที ่3.1 จำนวนแรงงานและสัดสวนคาแรงคิดเฉลี่ยตอกิจการ 

จํานวนแรงงานและสัดสวน

คาแรงคิดเฉล่ียตอกิจการ
MSME Micro Small Medium

จํานวนแรงงานท้ังหมด (คน) 8 4 12 119

สมาชิกในครอบครัว (คน) 2 2 2 3

ลูกจางประจํา (คน) 4 1 6 91

ลูกจางรายวัน (คน) 2 1 4 25

คาเฉล่ียแรงานตอตนทุน (รอยละ) 27.5 27.1 28.3 24.3
 

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

การเปลี่ยนแปลงดานแรงงานหลังโควิด-19 ซึ่งวิเคราะหเฉพาะกิจการที่มีลูกจางประจำและลูกจาง

รายวันเทานั้น พบวา จำนวนแรงงานและคาจาง/เงินเดือนแรงงาน กิจการสวนใหญยังไมมีการเปลี่ยนแปลง  

คิดเปนรอยละ 84.6 และรอยละ 86.1 ตามลำดับ รองลงมาคือ มีการปรับลดจำนวนและคาจาง/เงินเดือน

แรงงานลง คิดเปนรอยละ 12.0 และรอยละ 11.2 ตามลำดับ ในสวนโบนัสและคาอาหาร/ที่พัก/เดินทาง 

กิจการสวนใหญไมมีใหอยูแลว  

ตารางที่ 3.2 การเปล่ียนแปลงแรงงานหลังโควิด-19 

การเปลี่ยนแปลงแรงงาน 

หลังโควิด-19 

MSME 

จำนวนแรงงาน 84.6

12.0
3.4

คงเดิม ลดลง เพ่ิมขึ้น

รอยละ
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คาจาง/เงินเดือน 86.1

11.2
1.6 1.1

คงเดิม ลดลง รอดูสถานการณ เพ่ิมขึ้น

รอยละ

 

โบนัส 76.6

15.3

4.3 3.8

ไมมีอยูแลว คงเดิม ลดลง รอดูสถานการณ

รอยละ

 

คาอาหาร/ที่พัก/เดินทาง 79.6

19.0

0.7 0.5 0.3

ไมมีอยูแลว คงเดิม รอดูสถานการณ ลดลง เพิ่มขึ้น

รอยละ

 
ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

3.4 ผลการสำรวจผูประกอบการ MSME การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีดิสรัปชั่นกับ MSME 

 การสำรวจผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิสรัปชั่นกับผูประกอบการ MSME ในสวนของ

การตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคในดานการใชเทคโนโลยี จำนวน 2,786 ราย พบวา รอยละ 65.1 การ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิสรัปชั่นมีผลตอธุรกิจ โดยรอยละ 30.2 มีผลกระทบในระดับปานกลางมากที่สุด 

รองลงมา รอยละ 18.9 มีผลกระทบในระดับมาก และรอยละ 16 มีผลกระทบในระดับนอย และการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิสรัปชั่นยังไมมีตอธุรกิจ รอยละ 34.9  
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 ภาพท่ี 3.19 ระดับผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีตอธุรกิจ 

34.9
30.2

18.9
16.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

ไมมีผล ปานกลาง มาก นอย

ระดับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตอธุรกิจ

รอยละ

 
ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

รูปแบบผลกระทบตอธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนั้น ผูประกอบการ MSME รอยละ 28.4 

ระบุวา มีจำนวนลูกคาท่ีลดลง รองลงมา รอยละ 27.5 ระบุวา ลูกคามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 

และรอยละ 15.7 ระบุวา ราคาสินคาและบริการในตลาดถูกกวาปกติ จากพฤติกรรมของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป 

ทำใหบางธุรกิจมีจำนวนลูกคาลดลง 

ภาพที่ 3.20 รูปแบบผลกระทบตอธุรกิจท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 

จํานวนลูกคาลดลง

28.4%

พฤติกรรมของลูกคา

เปล่ียนแปลงไปจากอดีต

27.5%

ราคาสินคาบริการในตลาดถูกกวาปกติ

15.7%

กลุมลูกคา (ประเภท) 

ของธุรกิจทานเร่ิม

เปล่ียนแปลงไป

14.4%

ความพึงพอใจของลูกคา

ตอธุรกิจทานลดลง

13.2%

อ่ืนๆ 

0.8%

ผลกระทบตอธุรกิจท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

 
ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

แผนปรับตัวทางธุรกิจกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี พบวา ผูประกอบการ MSME รอยละ 22.4 

ยังไมมีแผนปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เนื่องจากธุรกิจระดับเล็กที่มีรูปแบบการคาและบริการแบบ

ดั้งเดิม ยังไมพรอมและยังไมเขาใจกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เขา ในสวนของผูประกอบการท่ีมี

แผนการปรับตัวทางธุรกิจนั้น พบวา สวนใหญรอยละ 17.4 มีการปรับใชเทคโนโลยี/ดิจิทัลใหมๆ ในกิจการ 
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รองลงมา รอยละ 15.9 คือ มีการปรับปรุงสินคาและบริการใหมีความแตกตางจากเดิม และรอยละ 15.3 คือ 

เพ่ิมชองทางการขายทางออนไลนมากข้ึน 

ภาพที ่3.21 แผนปรับตัวทางธุรกิจกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ี

ยังไมมีแผนปรับตัว

22.4%

ปรับใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหมๆ  

ในกิจการ

17.4%

ปรับปรุงสนิคา/บริการใหมีความ

แตกตางจากเดิม

15.9%

เพ่ิมชองทางการขายทางออนไลนมากขึ้น

15.3%

ปรับกลยุทธทางการตลาดใหม

13.9%

ลดราคาสินคา/บรกิาร

7.0%

เพ่ิมทกัษะแรงงาน

5.9%

เปลี่ยนแปลงธุรกิจไปทาํอยางอื่น

1.9% อื่นๆ

0.3%

แผนปรับตัวทางธุรกิจกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

 
ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

สำหรับมาตรการที่ผูประกอบการ MSME ตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ กรณี ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี พบวา ผูประกอบการรอยละ 88.5 ตองการความชวยเหลือจากภารครัฐ โดยรอยละ 

19.7 ตองการใหมีการจัดอบรมพัฒนาความรู รองลงมารอยละ 18.8 ตองการใหจัดหา/แนะนำเทคโนโลยี/

ดิจิทัล/นวัตกรรม และรอยละ 13.9 จัดหาแหลงกูยืมใหกับกิจการ MSME เพ่ือยกระดับกิจการ 

ภาพที ่3.22 มาตรการความชวยเหลือจากภาครัฐกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 

1.7

7.8

11.3

13.4

13.4

13.9

18.8

19.7

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

อื่นๆ

จัดอีเวนทเพ่ือสรางเครือขายทางดานเทคโนโลย/ีดิจิทัล/นวัตกรรม

ไมตองการใหชวยเหลือ

สรางฐานขอมูลแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค/เทรนดเทคโนโลยีในอนาคต

จัดหาที่ปรกึษาทางดานเทคโนโลย/ีดิจิทัล/นวัตกรรม

จดัหาแหลงกูยืมใหกับกิจการ SME เพ่ือยกระดับกิจการ

จัดหา/แนะนําเทคโนโลย/ีดิจิทัล/นวัตกรรม

อบรมพัฒนาความรูใหผูประกอบการ

มาตรการความชวยเหลือจากภาครัฐกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
รอยละ

 
ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
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ซึ่งสามารถสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิสรัปชั่นไดเริ่มสงผลกระทบตอธุรกิจ MSME (รอยละ 

65.1) ผลกระทบที่เกิดข้ึนสวนใหญ คือ ธุรกิจ MSME มีจำนวนลูกคาลดลงและมีพฤติกรรมของลูกคาที่

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ตองการความสะดวกสบายและรวดเร็ว ซึ่งปฏิเสธไมไดเลยา ในปจจุบันมีสินคาบริการ

และโมเดลธุรกิจที่ชวยทำใหชีวิตงายและสะดวกสบายมากขึ้น เชน Grab-Food, Agoda, Traveloka, Line 

Man, Food Panda หรือแมแตการสั่งซื้อสินคาและบริการออนไลน ก็มีบริการสงสินคาถึงบานอีกดวย เชน 

Amazon, Lazada, Shopee, eBay เปนตน ทำใหธุรกิจ MSME ตองปรับตัวใหทัน และจากผลสำรวจ พบวา 

ผูประกอบการ MSME สวนใหญเริ่มตื่นตัว มีการปรับใชเทคโนโลยี/ดิจิทัลใหมๆ ในกิจการ และมีการปรับปรุง

สินคาและบริการใหมีความแตกตางจากเดิม และเพิ่มชองการขายทางออนไลนมากขึ้น เพ่ือขยายชองทางให

กลุมลูกคากลุมใหมๆ หันมาสนใจสินคา แตยังมีอีกรอยละ 22.4 ของกลุมตัวอยางทั้งหมดที่ยังไมมีแผนหรือเริ่ม

ปรับตัวแตอยางใด ในดานของมาตรการความชวยเหลือจากภาครัฐที่ผุประกอบการธุรกิจ MSME ตองการ มาก

ที่สุดคือ ตองการใหมีการจัดอบรมพัฒนาความรู หรือจัดหา/แนะนำเทคโนโลยี/ดิจิทัล/นวัตกรรม ในการ

นำมาใชใหตรงกับธุรกิจ และความตองการของลูกคา อีกทั้งยังตองการใหภาครัฐ จัดหาแหลงกูยืมใหกับกิจการ 

MSME เพ่ือยกระดับกิจการใหดีขึ้นอกีดวย  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


