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สภาพคล่่องธุุรกิิจ SME แล่ะสถานกิารณ์์

กิารจ้างงาน ภายหลั่งวิิกิฤตโควิิด-19

จากการสำำารวจสำภาพคล่่องธุุรกิจ SME แล่ะสำถานการณ์์การจ้าง
งาน ภายหลั่งวิกฤตโควิด-19 ในช่่วงวันท่ี่� 20-27 มิิถุนายน 2563 จากผู้้้
ประกอบการ SME จำานวน 2,582 ราย จาก 21 สำาขาธุุรกิจ โดยแบ่งออก
เป็น ภาคการผู้ลิ่ต 618 ราย ภาคการค้า 912 ราย แล่ะภาคการบริการ 
1,052 ราย ครอบคลุ่มิทัี่�ง 6 ภ้มิิภาค ได้แก่ กรุงเที่พ ฯ แล่ะปริมิณ์ฑล่ 684 
ราย ภาคกล่าง 248 ราย ภาคตะวันออก 246 ราย ภาคเหนือ 442 ราย 
ภาคตะวันออกเฉ่ียงเหนือ 601 ราย แล่ะภาคใต้ 361 ราย

โดยข้อม้ิล่สำำารวจในประเด็นเรื�องสำภาพคล่่องของธุุรกิจ SME  ถ้ก
รวบรวมิแล่ะจัดกลุ่่มิจากผู้้้ตอบแบบสำอบถามิทัี่�งในลั่กษณ์ะปล่ายปิด 
พิจารณ์าจากผู้้้ประกอบการ SME ท่ี่�ตอบแบบสำอบถามิทัี่�งหมิด พบว่า
ธุุรกิจ SME ส่ำวนใหญ่่ยังไม่ิม่ิการก้้ยืมิ จำานวน 1,434 ราย คิดเป็นร้อยล่ะ
 55.5  แล่ะธุุรกิจ SME ท่ี่�ม่ิการก้้ยืมิเงิน จำานวน 1,148 ราย คิดเป็นร้อย
ล่ะ 44.5 ดังแสำดงในภาพท่ี่� 1

ภาพท่ี่� 1 กิารก้้ิยืมเงินของกิิจกิาร SME

สำำาหรับแหล่่งก้ยื้มิเงนิท่ี่�ใช้่จ่ายในกิจการของธุุรกจิ SME ไดท้ี่ำาการ
สำำารวจทัี่�งแหล่่งเงินก้้ในระบบสำถาบันการเงิน แล่ะนอกระบบสำถาบันการ
เงิน ซ่ึ่�งถ้กรวบรวมิแล่ะจัดกลุ่่มิจากผู้้้ตอบแบบสำอบถามิในลั่กษณ์ะปล่าย
ปิด พิจารณ์าจากผู้้้ประกอบการ SME ท่ี่�ตอบแบบสำอบถามิทัี่�งหมิด แล่ะ
สำามิารถตอบได้มิากกว่า 1 ตัวเลื่อก แล้่วนำามิาเปร่ยบเท่ี่ยบเฉีพาะความิถ่� 
พบว่าธุุรกิจ SME ส่ำวนใหญ่่ม่ิการก้้ยืมิเงินจากแหล่่งเงินก้้ในระบบสำถาบัน
การเงิน คิดเป็นร้อยล่ะ 87.8 แล่ะธุุรกิจ SME ท่ี่�ม่ิการก้้ยืมิเงินจากแหล่่ง
เงินก้้นอกระบบสำถาบันการเงิน คิดเป็นร้อยล่ะ 12.2  แล่ะเมืิ�อแบ่งตามิ
ประเภที่เงินแหล่่งเงินก้้ท่ี่�ธุุรกิจ SME เลื่อกก้้ยืมิเงิน พบว่าธุุรกิจม่ิการก้้
ยืมิจากธุนาคารมิากท่ี่�สุำด คิดเป็นร้อยล่ะ 63.2  แล่ะรองล่งมิาคือการก้้
ยืมิจากไฟแนนซ์ึ่/ลิ่สำซิึ่�ง คิดเป็นร้อยล่ะ 12.3 ซ่ึ่�งเป็นแหล่่งเงินก้้ในระบบ
สำถาบันการเงิน ในส่ำวนแหล่่งเงินก้้นอกระบบสำถาบันการเงิน พบว่าธุุรกิจ
ม่ิการก้้ยืมิจากเพื�อน/ญ่าติพ่�น้องมิากท่ี่�สุำด คิดเป็นร้อยล่ะ 7.3 รองล่งมิา

คือการก้้ยืมิจากกองแช่ร์ คิดเป็นร้อยล่ะ 3.0 แล่ะล่ำาดับอื�น ๆ ดังแสำดงใน
ภาพท่ี่� 2 แล่ะภาพท่ี่� 3

ภาพท่ี่� 2 แหล่่งเงินก้้ิยืมเงินท่ี่�ใช้้จ่ายในกิิจกิารของธุุรกิิจ SME

ภาพท่ี่� 3 ประเภที่แหล่่งเงินก้้ิยืมเงินท่ี่�ใช้้ในกิิจกิารของ SME

ในส่ำวนประเด็นคำาถามิ ภายหลั่งวิกฤตโควิด-19 ผู้้้ประกอบการ 
SME มิองว่า มิาตรการพักช่ำาระเงินต้นแล่ะดอกเบ่�ย ควรขยายระยะเวล่า
ในการช่่วยเหล่อืหรือไม่ิ ซ่ึ่�งถ้กรวบรวมิแล่ะจดักลุ่่มิจากผู้้้ตอบแบบสำอบถามิ
ในลั่กษณ์ะปล่ายปิด พิจารณ์าจากผู้้้ประกอบการ SME ท่ี่�ตอบ
แบบสำอบถามิทัี่�งหมิด พบว่าผู้้้ประกอบการ SME ส่ำวนใหมิ่มิองว่าควร
ขยายระยะเวล่ามิาตรการต่อไป คิดเป็นร้อยล่ะ 78.9 แล่ะผู้้้ประกอบการ
 SME ท่ี่�มิองว่ายังไม่ิควรขยายระยะเวล่ามิาตรการ คิดเป็นร้อยล่ะ 21.1 
ดังแสำดงในภาพท่ี่� 4



ภาพท่ี่� 4 มาตรกิาร “พักิช้ำาระเงินต้นแล่ะดอกิเบ่ี้�ย”

ของรัฐบี้าล่ควิรขยายระยะเวิล่าในกิารช่้วิยเหลื่อ
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ภาพท่ี่� 5 ควิรขยายต่อจากิมาตรกิารเดิม เป็นระยะเวิล่าเท่ี่าไหร่

ภาพท่ี่� 6 ประเภที่เงินก้้ิท่ี่�ควิรขยายระยะเวิล่ามากิท่ี่�สุด

ภาพท่ี่� 7 มาตรกิารก้้ิยืมเงินเพื�อใช้้ในกิิจกิารแบี้บี้ใด

ท่ี่�ตรงกัิบี้ควิามต้องกิารของธุุรกิิจมากิท่ี่�สุด

แล่ะผู้้้ประกอบการ SME ม่ิความิเห็นว่าควรขยายระยะเวล่าต่อ
จากมิาตรการเดิมิเป็นระยะเวล่าเท่ี่าไหร่ ซ่ึ่�งถ้กรวบรวมิแล่ะจัดกลุ่่มิจากผู้้้
ตอบแบบสำอบถามิในล่กัษณ์ะปล่ายเปดิ พิจารณ์าจากกลุ่่มิผู้้ป้ระกอบการ
 SME ท่ี่�ตอบว่าควรขยายระยะเวล่ามิาตรการต่อจากเดิมิทัี่�งหมิด แล่ะนำา
มิาจัดกลุ่่มิเป็นช่่วงเดือนดังน่� ไม่ิเกิน 3 เดือน(นับรวมิท่ี่�ตอบ 1, 2 แล่ะ 3 
เดือน) ไมิเ่กิน 6 เดือน(นบัรวมิท่ี่�ตอบ 4, 5 แล่ะ 6 เดอืน)  ไมิเ่กิน 12 เดอืน
(นับรวมิท่ี่�ตอบ 7 ถ่ง 12 เดือน)  ไม่ิเกิน 24 เดือน(นับรวมิท่ี่�ตอบตั�งแต่ 13 
ถ่ง 24 เดือน) แล้่วนำามิาเปร่ยบเท่ี่ยบเฉีพาะความิถ่� พบว่าผู้้้ประกอบการ
 SME ส่ำวนใหญ่่ม่ิความิคิดเห็นว่าควรขยายเวล่าต่อจากเดิมิไม่ิเกิน 6 เดือน
 คิดเป็นร้อยล่ะ 48.1 รองล่งมิาคือควรขยายเวล่าจากเดิมิไม่ิเกิน 3 เดือน
 คิดเป็นร้อยล่ะ 26.7 แล่ะล่ำาดับอื�น ๆ ซ่ึ่�งจากความิคิดเห็นทัี่�งหมิดของผู้้้
ประกอบการ SME พบว่าระยะเวล่าเฉีล่่�ยท่ี่�ควรขยายระยะเวล่าของ
มิาตรการต่อจากเดิมิคือ 4.7 เดือน ดังแสำดงในภาพท่ี่� 5 

ธุุรกิจ คิดเป็นร้อยล่ะ 39.8 รองล่งมิาคือสิำนเชื่�อส่ำวนบุคคล่ คิดเป็นร้อยล่ะ
 23.6 แล่ะล่ำาดับอื�น ๆ ดังแสำดงในภาพท่ี่� 6

ในส่ำวนประเด็นมิาตรการช่่วยเหลื่อการก้้ยืมิเงินเพื�อใช้่ในกิจการ
แบบใด ท่ี่�ตรงตามิความิต้องการของธุุรกิจมิากท่ี่�สุำด ซ่ึ่�งถ้กรวบรวมิแล่ะ
จัดกลุ่่มิจากผู้้้ตอบแบบสำอบถามิในล่ักษณ์ะปล่ายเปิด พิจารณ์าจากผู้้้
ประกอบการ SME ท่ี่�ตอบแบบสำอบถามิทัี่�งหมิด แล่ะนำามิาจดักลุ่่มิคำาตอบ
 พบว่ามิาตรการช่่วยเหลื่อการก้้ยืมิเงินท่ี่�ผู้้้ประกอบการต้องการมิากท่ี่�สุำด
คือ เงินก้้ดอกเบ่�ยตำ�า คิดเป็นร้อยล่ะ 59.6 รองล่งมิาคือ การก้้โดยไม่ิต้อง
ม่ิหลั่กคำ�าประกนั คิดเป็นร้อยล่ะ 31.2 แล่ะล่ำาดับอื�น ๆ  ดังแสำดงในภาพท่ี่� 7

แล่ะจากประเด็นคำาถามิวงเงินก้้สิำนเชื่�อท่ี่�ธุุรกิจต้องการจาก
มิาตรการของภาครฐั แล่ะระยะเวล่าสำนิเชื่�อท่ี่�ต้องการเพื�อใช้่จ่ายในกจิการ
ซ่ึ่�งถ้กรวบรวมิแล่ะจัดกลุ่่มิจากผู้้้ตอบแบบสำอบถามิในลั่กษณ์ะปล่ายเปิด
พิจารณ์าจากผู้้้ประกอบการ SME ท่ี่�ตอบแบบสำอบถามิทัี่�งหมิด แล่ะนำา
มิาจัดกลุ่่มิเป็นช่่วงคำาตอบทัี่�งวงเงิน แล่ะระยะเวล่าสิำนเชื่�อ พบว่า ธุุรกิจ 
SME ส่ำวนใหญ่่ต้องการวงเงินก้้อย้่ในช่่วง 1,000 – 50,000 บาที่ คิดเป็น
ร้อยล่ะ 40.3 รองล่งมิาคือวงเงินก้้ในช่่วง 100,001 – 500,000 คิดเป็น
ร้อยล่ะ 19.2 แล่ะระยะเวล่าสิำนเชื่�อท่ี่�ต้องการมิากท่ี่�สุำดคืออย้ใ่นช่่วงท่ี่�ไม่ิ
เกิน 6 เดือน คิดเป็นร้อยล่ะ 26.0 รองล่งมิาคืออย้ใ่นช่่วงท่ี่�ไม่ิเกิน 12 เดือน
คิดเป็นร้อยล่ะ 25.6 แล่ะล่ำาดับอื�น ๆ ดังแสำดงในภาพท่ี่� 8 แล่ะภาพท่ี่� 9

แล่ะประเภที่เงนิก้้ท่ี่�ผู้้้ประกอบการมิองวา่ควรขยายระยะเวล่ามิาก
ท่ี่�สุำด ซ่ึ่�งถ้กรวบรวมิแล่ะจดักลุ่่มิจากผู้้ต้อบแบบสำอบถามิในล่กัษณ์ะปล่าย
เปิด พิจารณ์าจากกลุ่่มิผู้้้ประกอบการ SME ท่ี่�ตอบว่าควรขยายระยะเวล่า
มิาตรการต่อจากเดิมิทัี่�งหมิด แล่ะนำามิาจัดกลุ่่มิคำาตอบ พบว่าประเภที่เงิน
ก้้ท่ี่�ผู้้้ประกอบการ SME มิองว่าควรขยายระยะเวล่ามิากท่ี่�สุำดคือสิำนเชื่�อ
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ภาพท่ี่� 8 วิงเงินสินเชื้�อท่ี่�ธุุรกิิจต้องกิารจากิมาตรกิารของภาครัฐ

เพื�อใช้้จ่ายกิิจกิาร(บี้าที่)

ภาพท่ี่� 9 ระยะเวิล่าสินเชื้�อท่ี่�ธุุรกิิจต้องกิารจากิมาตรกิาร

ของภาครัฐเพื�อใช้้จ่ายกิิจกิาร(เดือน)

ประเดน็การเปล่่�ยนแปล่งดา้นแรงงาน หล่งัโควิด-19 สำำารวจขอ้ม้ิล่
จากคำาถามิปล่ายเปิด แล่ะนำามิาวิเคราะห์เฉีพาะกิจการท่ี่�ม่ิล้่กจ้างประจำา
แล่ะล้่กจ้างรายวันเท่ี่านั�น พบว่าจำานวนแรงงาน แล่ะค่าจ้างแรงงาน กิจการ
ส่ำวนใหญ่่ยังไม่ิม่ิการเปล่่�ยนแปล่ง คิดเป็นร้อยล่ะ 84.6 แล่ะร้อยล่ะ 86.1 
ตามิล่ำาดับ รองล่งมิาคือม่ิการปรับล่ดจำานวนแล่ะค่าจ้างแรงงานล่ง คิดเป็น
ร้อยล่ะ 12.0 แล่ะร้อยล่ะ 11.2 ตามิล่ำาดับ   ในส่ำวนโบนัสำ แล่ะ                     
ค่าอาหาร/ท่ี่�พัก/เดินที่าง กิจการส่ำวนใหญ่่ไม่ิม่ิให้อย้่แล้่ว ดังแสำดงใน
ตาราง

ภาพท่ี่� 10  จำานวินแรงงานแล่ะสัดส่วินค่าแรงคิดเฉล่่�ยต่อกิิจกิาร

ในส่ำวนของสำถานการณ์์การจ้างงานหลั่งโควิด-19 จากการสำำารวจ
ผู้้้ประกอบการทัี่�งหมิด 2,582 ราย พบว่ากิจการม่ิจำานวนแรงงานเฉีล่่�ย
ทัี่�งหมิด 8 คน (รวมิสำมิาชิ่กในครอบครัวแล่ะเจ้าของธุุรกิจ) โดยแบ่งเป็น
แรงงานเฉีล่่�ยท่ี่�เป็นสำมิาชิ่กในครอบครัว  2 คน  ล้่กจ้างประจำา 4 คน แล่ะ
ล้่กจ้างรายวัน 2 คน  โดยค่าจ้างแรงงานต่อต้นทุี่นของกิจการเฉีล่่�ย คิด
เป็นร้อยล่ะ 27.5  ดังแสำดงในภาพ 10

ตารางกิารเปล่่�ยนแปล่งแรงงาน


