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ความพร้้อม และการ้ปรั้บตััวของ SME

หลังวิกฤตัโควิด-19

จากการสำำารวจความพร้อม และการปรับตััวของ SME หลังวิกฤตั
โควิด-19 ในช่่วงวันท่ี่� 23-30 เมษายน 2563 จากผู้้้ประกอบการ SME 
จำานวน 2,746 ราย จาก 21 สำาขาธุุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น ภาคการผู้ลิตั 
592 ราย ภาคการค้า 958 ราย และภาคการบริการ 1,196 ราย ครอบคลุม
ทัี่�ง 6 ภ้มิภาค ได้แก่ กรุงเที่พ ฯ และปริมณฑล 766 ราย ภาคกลาง 248 
ราย ภาคตัะวันออก 251 ราย ภาคเหนือ 442 ราย ภาคตัะวันออกเฉ่ียง
เหนือ 671 ราย และภาคใต้ั 368 ราย

 พบวา่จากประเดน็คำาถามระยะเวลาเครดติัการคา้ของ SME ซ่ึ่�ง
ถ้กรวบรวมและจัดกลุ่มโดยการหาส่ำวนต่ัางของระยะเวลาท่ี่�ให้เครดิตักับ
ล้กหน่�และได้รับจากเจ้าหน่�จากผู้้้ตัอบแบบสำอบถามทัี่�งหมดในลักษณะ
ปลายเปิดให้ระบุเป็นตััวเลข กิจการส่ำวนใหญ่่ทัี่�งธุุรกิจรายย่อย(Micro) 
ขนาดย่อม(Small) และขนาดกลาง(Medium) จะไม่ให้เครดิตัล้กค้าและ
ไม่ได้รับจากเจ้าหน่� คิดเป็นร้อยละ 70.7  รองลงมาคือให้เครดิตักับล้กค้า
น้อยกว่าได้รับจากเจ้าหน่� คิดเป็นร้อยละ 16.1  ให้เครดิตัล้กค้ามากว่าได้
รับเจ้าหน่� คิดเป็นร้อยละ 9.7 และให้เครดิตักับล้กค้าเท่ี่ากับได้รับจากเจ้า
หน่� คิดเป็นร้อยละ 3.5  ดังแสำดงในภาพท่ี่� 1

ภาพท่ี่� 1 ร้ะยะเวลาเคร้ดิตัการ้ค้า (วัน)  SME

ให้กับลูกค้าและได้รั้บจากเจ้าหน่�

ในปัจจุบันธุุรกิจม่ช่่องที่างการขายผู่้านที่างออนไลน์มากข่�น ซ่ึ่�งใน
ธุุรกิจ SME ม่กิจการท่ี่�ม่ช่่องที่างการขายผู่้านที่างออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 
38.6 และยังไม่ม่ช่่องที่างการขายผู่้านที่างออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 61.4  
ดังแสำดงในภาพท่ี่� 2

ภาพท่ี่� 2 ธุุร้กิจ SME ท่ี่�ม่ช่่องที่างการ้ขายที่างออนไลน์

โดยช่่องที่างการขายที่างออนไลน์ท่ี่�ขายด่ท่ี่�สุำด จากการสำำารวจโดย
ใช้่คำาถามให้เลือกตัอบเพ่ยง 3 ตััวเลือก จากผู้้้ตัอบแบบสำอบถามทัี่�งหมด 
สำามารถแบ่งธุุรกิจท่ี่�ม่ช่่องที่างการขายที่างออนไลน์ได้ออกเป็น 2 กลุ่ม  
ได้แก่ กลุ่มธุุรกิจทัี่�วไปและร้านอาหาร

ช่่องที่างการขายที่างออนไลน์ท่ี่�ขายด่ท่ี่�สุำดของกลุ่มธุุรกิจทัี่�วไป  คือ
 Facebook คิดเป็นร้อยละ 69.9  รองลงมา คือ Line คิดเป็นร้อยละ 
15.7   ถัดมาคือ Website 6.1  และอันดับอื�น ๆ ดังแสำดงในภาพท่ี่� 3

ภาพท่ี่� 3 ช่่องที่างยอดขายที่างออนไลน์ท่ี่�ขายด่ท่ี่�สุุด

ของกลุ่มธุุร้กิจทัี่�วไป

ช่่องที่างการขายที่างออนไลน์ท่ี่�ขายด่ท่ี่�สุำดของร้านอาหาร คือ
 Facebook คิดเป็นร้อยละ 36.4  รองลงมา คือ Grab คิดเป็นร้อยละ
 33.5   ถัดมาคือ Foodpanda  คิดเป็นร้อยละ 15.1  และอันดับอื�น ๆ
 ดังแสำดงในภาพท่ี่� 4
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ภาพท่ี่� 4 ช่่องที่างการ้ขายที่างออนไลน์ท่ี่�ขายด่ท่ี่�สุุดของร้้านอาหาร้

ภาพท่ี่� 5 ธุุร้กิจ SME ท่ี่�ม่บริ้การ้  Delivery

ในส่ำวนของธุุรกิจ SME ท่ี่�ม่บริการ Delivery  พบว่าธุุรกิจ SME 
ส่ำวนใหญ่่ยังไม่ม่การให้บริการ Delivery คิดเป็นร้อยละ 64.1  และธุุรกิจ
 SME ท่ี่�ม่บริการ Delivery  สำามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือขนส่ำงเอง คิดเป็น
ร้อยละ 24.0  ได้แก่สำาขาไม้และเฟอร์นิเจอร์ วัสำดุก่อสำร้าง และสำินค้า
เกษตัร  ส่ำวนธุุรกิจ SME ท่ี่�ใช้่ Delivery ภายนอก คิดเป็นร้อยละ 11.9  
ได้แก่สำาขาร้านอาหาร สิำนค้าอุปโภคบริโภค และสิำนค้าเกษตัร ดังแสำดงใน
ภาพท่ี่� 5 

และธุุรกิจ SME สำามารถช่ำาระเงินผู่้านที่างออนไลน์ได้ (โอนเงิน/
PromptPay หรืออื�นๆ) คิดเป็นร้อยละ 79.3  และยังไม่สำามารถช่ำาระเงิน
ผู่้านที่างออนไลน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 20.7  ซ่ึ่�งส่ำวนใหญ่่คือร้านอาหารและ
ร้านโช่ห่วย  ดังแสำดงในภาพท่ี่� 6

ภาพท่ี่� 6 ธุุร้กิจ SME ท่ี่�สุามาร้ถช่ำาร้ะเงินผ่่านที่างออนไลน์

ในสำ่วนของความคิดเห็นของSMEตั่อพฤติักรรมของล้กค้าหลังโค
วิด-19ถ้กรวบรวมและจัดกลุ่มจากความคิดเห็นของผู้้้ตัอบแบบสำอบถาม
ทัี่�งหมดในลักษณะปลายเปิด  ซ่ึ่�งพิจารณาการจัดกลุ่มจากเหตัุผู้ลของ
ความคิดเห็นทัี่�งหมดสำามารถนำามาจัดทิี่ศที่างการเปล่�ยนแปลงได้ 3 ระดับ
คือ เพิ�มข่�น  คงเดิม และลดลง พบว่าผู้้้ประกอบการ SME ประเมินกลุ่ม
ล้กค้าจะม่การสัำ�งอาหารผู่้านเดลิเวอร่�เพิ�มข่�น เนื�องจากผู้้้บริโภคเคยชิ่นกับ
ความสำะดวกสำบาย และม่โปรโมชั่�นหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 69.0  การ
ซืึ่�อสิำนค้าผู่้านช่่องที่างออนไลน์เพิ�มข่�น  เนื�องจากผู้้้บริโภคสำามารถเลือก
ร้านและสิำนค้าได้หลากหลาย และยังได้รับส่ำวนลดราคา คิดเป็นเป็นร้อย
ละ 71.7  การหล่กเล่�ยงไปในพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่คนจำานวนมากเพิ�มข่�น เนื�องจาก
ประช่าช่นยังคงม่ความกังวลต่ัอการติัดเชื่�อ คิดเป็นร้อยละ 70.6 การที่ำา
ธุุรกรรมการเงินที่างออนไลน์เพิ�มข่�น เนื�องจากความสำะดวกสำบายและ
ลดการติัดเชื่�อโรคจากการสัำมผัู้สำเงินสำด คิดเป็นร้อยละ 81.9  การที่ำางาน
ท่ี่�บ้าน (work from home)คงเดิม เนื�องจากร้ปแบบงานบางประเภที่ไม่
สำามารถนำากลับมาที่ำาท่ี่�บ้านได้และการที่ำางานท่ี่�ที่ำางานได้ประสิำที่ธิุภาพ
มากกว่า คิดเป็นร้อยละ 60.8 การเว้นระยะห่างที่างสัำงคม (social dis-
tancing) คงเดมิ เนื�องจากตัอ้งการพบปะกบักลุ่มเพื�อนและคนใกลชิ้่ดคิด
เป็นร้อยละ36.6และการเลือกสิำนค้า/บริการท่ี่�ด่และปลอดภัยต่ัอสุำขภาพ
ลดลง เนื�องจากสิำนค้าและบริการเพื�อสุำขภาพม่ราคาส้ำง คิดเป็นร้อยละ
 4.1 ดังแสำดงในภาพท่ี่� 7

ภาพท่ี่� 7 ความคิดเห็นของ SME ต่ัอพฤติักร้ร้มของลูกค้า

หลังโควิด-19



3

ภาพท่ี่� 8 แผ่นการ้ปรั้บตััวที่างธุุร้กิจ หลังวิกฤตัโควิด-19

ในส่ำวนของประเด็นปัญ่หาและอุปสำรรคในการขอรับความช่่วย
เหลอืมาตัรการจากภาครฐั   ถ้กรวบรวมและจดักลุ่มจากความคดิเห็นของ
ผู้้้ตัอบแบบสำอบถามทัี่�งหมดในลกัษณะปลายเปดิ พบวา่การขาดคณุสำมบัติั
ในการขอรับความช่่วยเหลือ เป็นปัญ่หาและอุปสำรรคในการขอรับความ
ช่่วยเหลือมาตัรการจากภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 39.9 รองลงมา คือ ความ
ล่าช้่า ข้อผิู้ดพลาดในการตัรวจสำอบและขั�นตัอนท่ี่�ยุ่งยากของระบบ คิด
เป็นร้อยละ 38.6  จำานวนมาตัรการและปริมาณการเยย่วยาม่น้อยเกินไป
คิดเป็นร้อยละ 8.2  ข้อม้ลข่าวสำารไม่ทัี่�วถ่งขาดความชั่ดเจนและ

โดยประเด็นคำาถามเก่�ยวกับแผู้นการปรับตััวที่างธุุรกิจ SME 
หลังโควิด-19 ซ่ึ่�งถ้กรวบรวมและจัดกลุ่มจากความคิดเห็นของผู้้้ตัอบ
แบบสำอบถามทัี่�งหมดในลักษณะปลายเปิด และผู้้้ประกอบการ SME 
สำามารถตัอบแผู้นการปรบัตััวได้มากกว่า 1 ด้าน พบว่าส่ำวนใหญ่่ผู้้้ประกอบ
การ SME ม่แผู้นการปรับตััวที่างธุุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 84.8 และยังไม่ม่
แผู้นและรอด้สำถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 15.2  โดยกลุ่มผู้้้ประกอบการ 
SME ท่ี่�ม่แผู้นการปรับตััวที่างธุุรกิจ พบว่าส่ำวนใหญ่่จะปรับตััวในด้านการ
ลดต้ันทุี่นและค่าใช้่จ่ายท่ี่�ไม่จำาเป็น คิดเป็นร้อยละ 17.6  รองลงมาคือการ
พัฒนาคุณภาพสิำนค้าและร้ปแบบบรรจุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 13.4    และ
การเพิ�มประเภที่สิำนค้าและร้ปแบบการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 12.0  ดัง
แสำดงในภาพท่ี่� 8 และภาพท่ี่� 9

เข้าใจยาก คิดเป็นร้อยละ 7.7  ร้ปแบบเงินให้ก้้และพักช่ำาระหน่�ไม่ตัรง
ความต้ัองการท่ี่�แท้ี่จริง คิดเป็นร้อยละ 3.9   และอื�น ๆ คิดเป็นร้อยละ 
1.6  ดังแสำดงในภาพท่ี่� 10

ภาพท่ี่� 10 ปัญหาและอุปสุร้ร้คในการ้ขอรั้บความช่่วยเหลือ

มาตัร้การ้จากภาครั้ฐ

และมาตัรการท่ี่�ต้ัองการให้แก้ไขเร่งด่วน ถ้กรวบรวมและจัดกลุ่ม
จากความคิดเห็นของผู้้้ตัอบแบบสำอบถามทัี่�งหมดในลักษณะปลายเปิด
 พบว่าสิำ�งท่ี่�ผู้้้ประกอบอยากให้แก้ไขเร่งด่วน 3 อันดับแรกได้แก่ การเพิ�ม
มาตัรการช่่วยเหลือและเงินเย่ยวยา ให้ตัรงกลุ่มเป้าหมายและทัี่�วถ่ง คิด
เป็นร้อยละ 32.9 รองลงมาคือ ปรับปรุงขั�นตัอนของมาตัรการความช่่วย
เหลือให้รวดเร็ว และถ้กต้ัอง คิดเป็นร้อยละ 24.4  ถัดมาคือ ยกเลิกพรก.
ฉุีกเฉิีน คิดเป็นร้อยละ 11.0 และอันดับอื�น ๆแสำดงได้ดังภาพท่ี่� 11

ภาพท่ี่� 9 แผ่นการ้ปรั้บตััวที่างธุุร้กิจ หลังวิกฤตัโควิด-19

ภาพท่ี่� 11 มาตัร้การ้ท่ี่�ต้ัองการ้ให้แก้ไขเร่้งด่วน


