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บทคัดย่อ
การแพร่ของโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบทางลบต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของนานาประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยอย่างรุนแรงและกว้างขวาง บทความวิชาการนี้ จึงมี
วัตถุประสงค์ที่จะท�ำการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลกระทบของโรคระบาด
ไวรัสโคโรนาที่มีต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย ทั้งนี้ เนื่องจาก วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีความส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นแหล่งจ้างงานที่ส�ำคัญ แต่มีข้อจ�ำกัดในการด�ำเนิน
ธุรกิจหลายประการ และคาดว่าจะได้รับผลกระทบทางลบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างรุนแรง บทความนี้จึง
ได้การน�ำเสนอข้อมูลความส�ำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ผลกระทบของโรคระบาด
ไวรัสโคโรนาที่มีต่อระบบเศษฐกิจของประเทศต่าง ๆ รวมถึงของไทย การฟื้นตัวของภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระ
ทบในระดับที่แตกต่างกัน นโยบายและมาตรการที่ส�ำคัญที่ภาครัฐได้พยายามให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม ตลอดจนแนวทางที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรพิจารณาเลือกใช้เป็นกลยุทธ์ในการ
ฟื้นฟูเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงลุกลามอย่างรุนแรงและต่อเนื่องไปทั่วโลก
ค�ำส�ำคัญ: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19), กลยุทธ์ในการฟื้นฟูกิจการ

* บทความนี้ ได้น�ำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Webinar) “Impacts and
Strategies for Tourism, Service Management and Academic Sector” ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2563
ประเทศอินเดีย
1
นักวิจัยอาวุโส และอดีตนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
1
Senior Researcher, Former President of the Association of Researchers of Thailand

9

10

ปี ที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2563

Abstract

The spread of the coronary virus (COVID-19) in Thailand has had a profound and widespread negative impact on the economic and social systems of many countries around the globe,
including Thailand. It has been obviously recognized that small and medium-sized enterprises
(SMEs) are vital to the economy of the country because they are a major source of employment
whereas there are limitations in doing the business for several reasons. In this event, SMEs would
have been negatively affected by the pandemic rather than large enterprises. This academic article
therefore chiefly aim at reviewing the literatures and researches related to the impacts of the new
coronary virus epidemic on small and medium enterprises (SMEs) in Thailand and providing some
recommended strategies that SMEs should take into consideration for revival. The paper also
presented the importance of small and medium-sized enterprises in Thailand; the impacts of the
coronary virus epidemic on the economy of various countries, including Thailand; the recovery of
various affected business sectors at different levels; the significant policies and measures that the
government attempted to support and heal small and medium enterprises; as well as provided
some ways that small and medium-sized enterprises should consider using as a strategy for recovery and survival in the midst of a severe epidemic situation throughout the globe to date.
Keywords: Small and medium enterprises, Corona virus (COVID-19) pandemic, Strategies for
revival.

ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่เชื่อว่ามีต้นก�ำเนิดจากเมืองอู่ฮั่นของประเทศ
จีน เมื่อปลายปี ค.ศ.2019 แล้วลุกลามกลายเป็นโรคระบาดเกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมในภาคส่วนต่าง ๆ ของนานาประเทศรวมถึงประเทศไทยอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผลกระ
ทบในครั้งนี้ นับว่าเป็นผลกระทบที่รุนแรงกว่าการเกิดวิกฤตทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ท�ำให้มนุษย์ในสังคมเกิด
พฤติกรรมการด�ำรงชีวิตในวิถีใหม่ (New normal) หลายประการ ในภาคเศรษฐกิจนั้น เป็นที่ประจักษ์ว่า การระบาด
ของโรคท�ำให้หลายประเทศต้องใช้มาตรการปิดประเทศ (Lock down) และการประกาศสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน
(State emergency) ท�ำให้ธุรกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจจ�ำนวนมากต้องปิดตัวลง โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้น
กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
เป็นกลไกหลักในในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของนานาประเทศ เพราะเป็นแหล่งส�ำคัญ
ในการสร้างรายได้และการจ้างงานให้กับประเทศ และเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการกระจาย
รายได้ไปสู่ภาคส่วนที่มีการพัฒนาอยู่ในระดับต�่ำกว่าได้อีกด้วย นโยบายและมาตรการของภาครัฐในการด�ำเนินการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
การที่วิสาหกิจดังกล่าวจะด�ำรงอยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ จ�ำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างทั้งภายนอก
และภายในองค์การ บทความนี้ จึงเป็นการน�ำเสนอรายงานและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการระบาดของโรคไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของโลกและของไทย การฟื้นตัวของภาคธุรกิจในส่วนต่าง ๆ ที่
ได้รับผลกระทบไม่เท่ากันและมีระดับการฟื้นตัวที่แตกต่างกัน มาตรการที่ส�ำคัญในการฟื้นฟูเยียวยาภาคธุรกิจโดย
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เฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ตลอดจนแนวทางที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
สามารถน�ำมาพิจารณาประยุกต์ใช้เพื่อให้กิจการของตนสามารถด�ำรงอยู่รอดได้ต่อไปท่ามกลางการแข่งขันของภาค
ธุรกิจในกระแสโลกาภิวัตน์ผนวกกับการระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก�ำลัง
ลุกลามไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้

ก�ำเนิดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ประชาคมโลกเริ่มรับรู้การเกิดโรคติดต่อปริศนาที่เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลของประเทศจีนได้มีประกาศยืนยันเมื่อ
วันที่ 31 เดือนธันวาคม ค.ศ.2019 ว่าเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน และมีประชากรกว่า 11 ล้านคน โดยหลังจากเก็บตัวอย่างไวรัสจากคนไข้น�ำไปวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการค้นพบเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่อันเป็นสาเหตุของโรค ซึ่งต่อมาองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ระบุว่า ไวรัสชนิดนี้คือ "เชื้อไวรัสโคโรนา" ชนิดหนึ่งซึ่งมีวิวัฒนาการแตกต่างไปจากเดิม และให้
ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “Corona Virus Disease 2019” และให้มีชื่อย่อว่า “COVID-19”
ต่อมามีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างรวดเร็ว แพร่หลายและกระจายไปทุกภูมิภาคของโลก
องค์การอนามัยโลก จึงได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้เป็น "การระบาดใหญ่" หรือ “Pandemic” ซึ่งเป็น
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ โดยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลามาตรฐานกรีนิช 10.00 น. มีผู้
ติดเชื้อยืนยันแล้วมากกว่า 5,498,577 คนใน 210 ประเทศและดินแดน มีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดแล้วมากกว่า
346,688 คน มีผู้หายป่วยแล้วมากกว่า 2,301,410 คน และในขณะเวลาดังกล่าว ประเทศไทยมีการติดเชื้อเป็นล�ำดับ
ที่ 76 โดยมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้นจ�ำนวน 3,042 คน (Worldometers, 2020) โดยมีการคาดการณ์ว่า การระบาดของโรค
จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่า โดยเฉพาะหากประเทศต่าง ๆ ไม่มีมาตรการรองรับการป้องกันการระบาด
ของโรคที่เหมาะสมและเพียงพอ
การตอบสนองต่อการระบาดของโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จึงได้เกิดขึ้นในทุก
ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อยับยั้งหรือป้องกันการระบาดของโรค ตัวอย่างเช่น การ
จ�ำกัดด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว การคัดกรองอย่างเข้มงวดตามท่าอากาศยานและสถานีรถไฟตลอดจน
เขตแดนต่าง ๆ การปิดท่าอากาศยานและบริการขนส่งสาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศ การกักกัน การห้าม
ออกจากเคหสถานเวลาค�่ำคืน การยกเลิกการจัดงาน และการปิดสถานศึกษาทั่วประเทศหรือส่วนท้องถิ่นในอย่าง
น้อย 115 ประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบกับนักเรียนนักศึกษามากกว่า 1.2 พันล้านคน (UNESCO, 2020) นอกจากนี้ การ
ระบาดของโรคดังกล่าวได้ก่อให้เกิดอุบัติการณ์อีกหลายประการ อาทิ การเกิดความไม่มั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรง อาการกลัวคนแปลกหน้าและการเหยียดเชื้อชาติชาวจีนและชาวเอเชียตะวันออก การสแพร่กระจาย
ของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน (Fake news) การด�ำรงชีวิตของประชาชนและการด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบ
ของวิถีใหม่ ฯลฯ เป็นต้น
ส�ำหรับผลกระทบของโรคระบาดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ต่อระบบเศรษฐกิจนั้น ในเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่าน
มา กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund (IMF), 2020) ได้ประเมินว่า การระบาดของ
โรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่จะท�ำให้เศรษฐกิจโลกหดตัวร้อยละ 3.2 และเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนจะลดลงราว
ร้อยละ 2.1 ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) จะลดลงถึง 6.7 จากสถานการณ์ปกติ (ข้อมูลในตารางที่ 1) ทั้งนี้ เนื่องจากภาคการท่องเที่ยว
ที่มีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 17 ในระบบเศรษฐกิจไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) ได้รับผลกระทบจาก
การที่นักท่องเที่ยวลดลงถึงกว่าร้อยละ 60 และการขาดตอนของระบบห่วงโซ่อุปทานทั้งภายในและต่างประเทศ
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ท�ำให้การผลิตและการส่งออกสินค้าและบริการถูกจ�ำกัดไปโดยปริยาย และหากการระบาดของโรคยังคงเกิดขึ้น
ตาราง 1 การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเอเชีย (Asia Real GDP)
ประเทศ

ประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงจากที่ประมาณการใน
(Outlook Estimate and Projections)
เดือนมกรคม 2563
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ไทย
-6.7
6.1
-9.2
2.6
กัมพูชา
-1.6
6.1
-8.4
-0.6
ลาว
0.7
5.6
-5.8
-1.1
มาเลเซีย
-1.7
9
-6.2
4.1
เมียนมาร์
1.8
7.5
-4.5
1.5
ฟิลิปปินส์
0.6
7.6
-5.7
1.2
สิงคโปร์
-3.5
3
-4.7
1.3
เวียดนาม
2.7
7
-3.8
0.5
จีน
1.2
9.2
-4.8
3.4
อินเดีย
1.9
7.4
-3.9
0.9
ที่มา: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund (IMF), 2020) เดือนเมษายน 2563
อย่างต่อเนื่องรุนแรงไปทั่วโลก อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ จะได้รับผลกระทบในเชิงลบเพิ่มขึ้น
ไปอีกอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (2563) รายงานว่า ประเทศไทยแม้ว่าจะ
สามารถจัดการกับสถานการณ์การระบาดของโรคได้ดี แต่เศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบในระดับสูง เนื่องจาก
การที่เศรษฐกิจไทยมีการพึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศค่อนข้างมาก จึงส่งกระทบต่อเศรษฐกิจไทยใน 3 ประเด็น
หลักๆ ด้วยกัน ได้แก่
1) ภาคการท่องเที่ยว ซึ่งสถานการณ์โควิดและการปิดประเทศในเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา ท�ำให้ราย
ได้การท่องเที่ยวติดลบเกือบทั้งหมด
2) ภาคการส่งออก ที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และจาก
เศรษฐกิจโลกที่ถดถอย ท�ำให้คาดการณ์ว่าตัวเลขการส่งออกปี 2563 จะติดลบร้อยละ 12.9
3) มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายใน
ประเทศ โดยคาดการณ์ว่าการปิดประเทศหนึ่งเดือนจะลดการใช้จ่ายบริโภคลงร้อยละ 7.3 และส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศลดลงถึง 0.6%
การที่ รั ฐ บาลไทยได้ เริ่ ม ใช้ ม าตรการปิ ด ประเทศหรื อ เขตแดน (Lockdown) ภายใต้ ก ารประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 เป็นอย่างน้อย ส่งผลให้
เศรษฐกิจหยุดชะงักอย่างรุนแรง เนื่องจากการออกมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากจะส่ง
ผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตของประชาชนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และส่งผลต่อสภาพคล่องของธุรกิจ
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ท�ำให้ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษายอดขายและก�ำไรไว้ได้ บางกิจการอาจมีก�ำไรลดลงและเงินทุนหมุนเวียน
ลดลง ทั้งนี้ วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (2563) ประเมินว่า ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจสายการบิน และธุรกิจ
โรงแรมจะอยู่ในภาวะที่ล�ำบาก โดยคาดว่าจ�ำนวนผู้ประกอบการร้านอาหารที่ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้จะเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 39 ส่วนโรงแรมขนาดเล็กและสายการบินขนาดเล็ก จ�ำนวนผู้ประกอบการที่ต้องการสภาพคล่องจะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 35 และ 27 ตามล�ำดับ ขณะเดียวกัน ธนาคารพาณิชย์มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงเช่นกัน แต่
เนื่องจากธนาคารยังมีสภาพคล่องสูง จึงยังคงด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และหากประเมินผลกระทบแบ่งตามขนาด
กิจการแล้ว กิจการขนาดเล็กจะเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุด โดยจ�ำนวนกิจการที่มีสินทรัพย์หมุนเวียนไม่เพียงพอต่อ
การช�ำระหนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.3 ขณะที่กิจการขนาดกลางและกิจารขนาดใหญ่ที่อาจจะมีปัญหาสภาพคล่องมี
จ�ำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0 และ 7.2 ตามล�ำดับ ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพ 1 ภาคธุรกิจที่ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 จ�ำแนกตามขนาด
ที่มา: วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (2563)

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน เนื่องจากมีจ�ำนวนมากกว่ากิจการขนาดใหญ่ ทั้งในด้านจ�ำนวนสถานประกอบการและส่วนแบ่งของ
ก�ำลังแรงงานที่ใช้ กล่าวคือมีจ�ำนวนคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 96 ของจ�ำนวนวิสาหกิจทั้งหมด และมีการจ้างงานกว่า
ร้อยละ 50 ถึง 85 ของการจ้างงานทั้งหมดภายในแต่ละประเทศสมาชิก นอกจากนี้ พบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีสัดส่วนส�ำคัญ (Contribution) ในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ระหว่างร้อยละ 30 ถึง 53
และประเทศอาเซียนมีการส่งออกที่มีจากภาค SMEs ระหว่างร้อยละ 19 ถึง 31 (ASEAN, 2020) ดังนั้น วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอาเซียนนอกจากจะมีความส�ำคัญต่อการสร้างงานและสร้างรายได้แล้ว ยังนับเป็นเสา
หลักเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของอาเซียน การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงเป็นที่จ�ำเป็นเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรลุวัตถุประสงค์ของเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่ยั่งยืน
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ปี ที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2563

ส�ำหรับประเทศไทย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนับเป็นวิสาหกิจที่มีความเหมาะสมและมีความ
คล่องตัวในการปรับสภาพให้เข้ากับสถานการณ์ทั่วไปของประเทศ อีกทั้งยังเป็นวิสาหกิจที่ใช้เงินทุนในจ�ำนวนที่ต�่ำ
กว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ และยังช่วยรองรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเมื่อหมดฤดูกาลเพาะปลูก รวมถึงเป็นแหล่ง
ที่ ส ามารถรองรั บ แรงงานที่ เข้ า มาใหม่ อั น เป็ น การป้ อ งกั น การอพยพของแรงงานเข้ า มาหางานท� ำ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งช่วยกระจายการกระจุกตัวของโรงงานไปสู่ภูมิภาค ก่อให้เกิดการพัฒนาความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในส่วนภูมิภาคและของประเทศอย่างยั่งยืน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, 2558) ประการที่ส�ำคัญ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังนับเป็นแหล่งจ้างแรงงานสร้างรายได้ให้
แก่ประชาชน รวมทั้งเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอื่น ๆ และถือได้ว่าเป็นกลไกส�ำคัญในการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวและเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งถือเป็นหัวใจส�ำคัญในการปฏิรูป
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2563) ทั้งนี้
จาการรายงานของส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในปี พ.ศ.2561 พบว่าวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,077,822 ราย มีอัตราการขยายตัวร้อยละ1.02 เมื่อเทียบ
กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปีที่ผ่านมา และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.79 ของจ�ำนวนวิสาหกิจทั้ง
ประเทศ โดยเป็นจ�ำนวนวิสาหกิจขนาดเล็กในสัดส่วนร้อยละ 99.33 ของจ�ำนวนวิสาหกิจทั้งหมด (ส�ำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2562)
ความส�ำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีต่อระบบเศรษฐกิจนั้น ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่า
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยมีความส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในหลากหลายมิติ โดยส�ำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2562) รายงานว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีมูลค่า 7,013,971 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.0 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศรวมทั้งประเทศ โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.0 ทั้งนี้เนื่องมาจากการขยายตัวของอุปสงค์ภายใน
ประเทศ ได้แก่ การการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ รายได้ภาคเกษตร รวมทั้งรายรับจาก

ภาพ 2 ความส�ำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
ที่มา: CEBIT ASEAN Thailand (2020)
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นักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้ภาคการค้าและภาคการบริการเติบโตได้ในอัตราที่สูง นอกจากนี้ วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในประเทศไทยยังมีการจ้างงานในกิจการทุกขนาดรวมทั้งสิ้น 16,322,746 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 85.47 ของการจ้างงานรวมทั้งหมด ทั้งนี้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยมีระดับความพร้อมใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ในล�ำดับที่ 3 ของภูมิภาคตะวันออกเฉลียงใต้อีกด้วย (CEBIT ASEAN Thailand, 2020) ดัง
นั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงเป็นผู้ประกอบการที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งในการ
สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำ  โดยเฉพาะในยุคที่มีพัฒนาการทางนวัตกรรมเพื่อตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภคประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ท�ำให้วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีโอกาสพัฒนาสินค้าและบริการได้อย่างก้าวกระโดด (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,
2563) ตลอดจนสมารถเข้าถึงตลาดหรือผู้บริโภคได้โดยตรงด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากอีกต่อไป
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ส่งกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยการที่
ธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งจากมาตรการจ�ำกัดการเดินทางทั้งในและนอกประเทศซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ
บริการท่องเที่ยวและโรงแรม มาตรการจ�ำกัดการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจซึ่ง ส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อธุรกิจการค้าและการผลิต บางธุรกิจต้องปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงานทั้งเป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวร หรือลดค่าจ้างลง ตลอดจนการปิดเส้นทางขนส่งในบางประเทศท�ำให้ห่วงโซ่อุปทานต้องหยุดชะงักลง ทั้งนี้
วิสาหกิจขนาดและขนาดย่อมเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากด้วยเช่นกัน เนื่องจากวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของไทยมีข้อจ�ำกัดด้านฐานะการเงิน ความสามารถในการช�ำระหนี้ มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต�่ำ 
และเมื่อพิจารณาถึงกรณีที่ธุรกิจต้องเผชิญกับการถดถอยของเศรษฐกิจอย่างกะทันหัน (Shock) วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ประมาณ 2-3 เท่า (ธนาคารแห่งประเทศไทย,
2563)
ทั้งนี้ ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2563) ประเมินว่า วิกฤตไวรัสโควิด-19 จะส่ง
ผลกระทบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว่า 1.33 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 44 ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทั้งหมด ท�ำให้แรงงานมีความเสี่ยงที่จะไม่มีงานท�ำกว่า 4 ล้านคน และหากสถานการณ์ยืดเยื้อระบาดต่อไป
อีกจนถึงสิ้นปี 2563 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะสูญเสียรายได้กว่า 3.5 แสนล้านบาท โดยภาคบริการจะ
ได้รับผลกระทบสูงสุด ซึ่งผลกระทบทางตรงเกิดขึ้นกับกลไกส�ำคัญของธุรกิจ ได้แก่ ภาคการท่องเที่ยว ซึ่งมีห่วงโซ่อุ
ปานต่อเนื่องไปถึงธุรกิจอื่นอีก เช่น ธรุกิจร้านอาหาร สปา ที่พักขนาดเล็ก และบริการขนส่ง รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่
บริโภคสินค้าในประเทศไทยที่ลดจ�ำนวนลงอย่างมีนัยส�ำคัญจากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ออก
มาอย่างต่อเนื่อง ส่วนผลกระทบทางอ้อมเกิดจาก ผู้บริโภคระมัดระวัง ลดการจับจ่ายใช้สอย และหันไปซื้อสินค้าผ่าน
ออนไลน์แทน

มาตราการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นท�ำให้ธุรกิจจ�ำนวนมากต้อง
ปิดกิจการหรือลดขนาดลง จากความต้องการสินค้าและบริการที่ลดลง ซึ่งย่อมกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศโดย
รวม และเป็นการยากที่เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันสั้น ท�ำให้ภาครัฐของหลายประเทศต้องเข้ามา
ช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนของตนจากสถานการณ์โควิด-19 ส�ำหรับประเทศไทยนั้น ในเดือนมีนาคม
2563 รัฐบาลได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 2 ด้าน คือ มาตรการด้านการเงิน และมาตรการด้าน
ภาษี โดยมาตรการด้านการเงิน จะมี 4 ส่วนที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย (1) สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ  หรือซอฟท์โลน เพื่อช่วย
เหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของไวรัสโคโรนาและที่เกี่ยวเนื่อง โดย
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ธนาคารออมสินจะปล่อยกู้ให้กับสถาบันการเงินอื่น ๆ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 เพื่อให้น�ำไปปล่อยกู้ให้กับผู้
ประกอบการในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน ร้อยละ 2 (2) มาตรการพักเงินต้น และพิจารณาการผ่อนภาระดอกเบี้ย ขยาย
ระยะเวลาการช�ำระหนี้ให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สถาบันการเงินของรัฐ (3) การ
ปรับโครงสร้างหนี้ส�ำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย และลูกหนี้ที่เริ่มจะเป็นหนี้เสีย หรือได้รับผลกระทบ โดยจะให้มี
การยืดเวลาช�ำระหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ย ขยายเวลาการกู้เงินให้เป็นระยะเวลายาวมากขึ้น รวมถึงลดค่าธรรมเนียมต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมาตรการนี้จะครอบคลุมทั้งลูกหนี้ธุรกิจรายใหญ่ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และสิน
เชื่อบุคคล และ (4) มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยอัตราพิเศษของส�ำนักงานประกันสังคม โดยจะให้นายจ้างและลูกจ้างกู้
ได้ เพื่อบรรเทาภาระและเป็นเงินทุนเวียน ส่วนมาตรการด้านภาษี ประกอบด้วย 4 ส่วนที่ส�ำคัญได้แก่ (1) มาตรการ
ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการเป็นการชั่วคราว เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ (2) มาตรการ

ภาพ 3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรองรับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19
ที่มา: https://thestandard.co/economic-stimulus-measures-for-covid-19/
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ภาษีเพือ่ ลดดอกเบีย้ จ่ายให้ผปู้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทีเ่ ขาร่วมโครงการสินเชือ่ พิเศษอัตราดอกเบีย้ ต�ำ 
่
(Soft loan) และผู้ประกอบการที่ท�ำบัญชีเดียว ให้สามารถน�ำภาระดอกเบี้ยเงินกู้มาค�ำนวณเป็นรายจ่ายหักลด
หย่อนภาษีได้ (3) มาตรการส่งเสริมการจ้างงาน ให้ผู้ประกอบการน�ำรายจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง มาหักลดหย่อนภาษีได้ 3
เท่า ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อดูแลพนักงานลูกจ้าง และ (4) กระทรวงการคลังจะ
เร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศให้เร็วขึ้น ซึ่งมาตรการช่วยเหลือที่กล่าวมานี้ ได้แสดงใน
ภาพที่ 3
ส�ำหรับมาตรการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) เล็งเห็นความจ�ำเป็นที่ต้องเข้าช่วยเหลือเร่งด่วน เพื่อประคับประคองการด�ำเนินธุรกิจและรักษาระดับการจ้าง
งาน เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นฟันเฟืองส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจ ทั้งในแง่ของมูลค่าผลผลิต
และการจ้างงานนั่นเอง ส�ำหรับประเทศไทย ซึ่งมีการด�ำเนินการผ่านการขอความร่วมมือสถาบันการเงิน และเมื่อวัน
ที่ 7 เมษายน 2563 รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการตามพระราชก�ำหนดการช่วยเหลือทางการ
เงิ น แก่ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ ์ ใ หม่ (ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย, 2563 ก) ได้แก่
1) การเลื่อนช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีวงเงินสินเชื่อไม่
เกิน 100 ล้านบาท โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดช�ำระหนี้และไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต และ

ภาพ 4 มาตรการช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2563 ข)
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2) สินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน (Soft loan) แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี นาน 2 ปี วงเงินรวม 5 แสนล้านบาท โดยรัฐบาลจะรับภาระดอกเบี้ย 6 เดือน
แรกให้
นอกจากนี้ มีการให้สินเชื่อใหม่หรือสินเชื่อเพิ่มเติมผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐส�ำหรับลูกหนี้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวงเงินรวม 3.96 แสนล้านบาท ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะช่วยลดภาระการช�ำระ
ดอกเบี้ยจ่ายให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมดังกล่าว ได้แสดงในภาพที่ 4

การฟื้นตัวของภาคธุรกิจภายหลังการระบาดของโควิด-19
แม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคไวรัสายพันธุ์ใหม่จะส่งผลกระทบท�ำให้ทุกกลุ่มธุรกิจได้รับผลกระทบกันถ้วน
หน้า แต่ธุรกิจจะมีระดับการได้รับผลกระทบที่แตกต่างกัน กลุ่มธุรกิจที่ได้รับกระทบเป็นอันดับแรกและมากที่สุด
ได้แก่ ธุรกิจภาคการท่องเที่ยว ตามด้วยธุรกิจในภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ ดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว การประกาศหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ให้กลไกระบบเศรษฐกิจหยุดชะงัก ส่งผลต่อรายได้
ภาคธุรกิจและท�ำให้การจ้างงานกว่า 16 ล้านคนในภาคธุรกิจลดลง กระทบต่อก�ำลังซื้อของแรงงานเป็นอย่างมาก ผู้
บริโภคขาดก�ำลังซื้อ ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศหายไป อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการควบคุมโรคระบาดได้ใน
ระดับหนึ่งแล้ว นโยบายและมาตรการที่ภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือ จะมีความแตกต่างกัน กล่าวคือในช่วงก่อนการปิด
เมือง มาตรการที่จ�ำเป็นคือการให้เงินกู้เพื่อเยียวยาให้ธุรกิจรักษาสภาพคล่อง แต่เมื่อกลับมาเปิดเมืองหรือด�ำเนิน
ธุรกิจต่อได้อีกครั้ง ภาครัฐจ�ำเป็นต้องมีนโยบายสนับสนุนเงินตั้งต้นส�ำหรับให้สามารถด�ำเนินธุรกิจต่อได้
ส�ำหรับการฟื้นตัวของภาคธุรกิจที่จะฟื้นตัวได้เร็วหรือช้านั้น มีหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ได้ท�ำการศึกษา
วิเคราะห์และน�ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (2563 ข)
เสนอว่า ภาคธุรกิจที่จะฟื้นตัวได้ก่อนคือ ภาคการผลิต ส่วนภาคบริการจะฟื้นตัวตามมาทีหลัง เพราะธุรกิจภาค
บริการจ�ำเป็นต้องอาศัยการสัมผัส (Human contact) ซึ่งก่อนที่จะเกิดโรคระบาดโควิด-19 การเชื่อมต่อของมนุษย์
เป็นไปอย่างกว้างขวาง สามารถเชื่อมต่อข้ามประเทศได้โดยง่าย และธุรกิจหรือกิจการที่มีฐานะทางการเงินที่ดี จะมี
ความเสี่ยงในระดับต�่ำกว่า ซึ่งจะส่งผลให้การท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจท�ำได้คล่องตัวกว่า ตัวอย่างเช่น ในการขอ
สินเชื่อนั้น ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อให้กับกิจการที่มีความเสี่ยงต�่ำเป็นล�ำดับแรก
ในขณะที่ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย (2563) จ�ำแนกการฟื้นตัวของธุรกิจหลังการเปิด
ระบบเศรษฐกิจของไท ยออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มธุรกิจฟื้นแบบ V-Shape (ภายใน 3 เดือน) เป็นกลุ่มสินค้าจ�ำเป็นและพึ่งพิงตลาดในประเทศ ได้แก่
สินค้าอุปโภคบริโภค บรรจุภัณฑ์ โรงพยาบาล/ คลินิก และยารักษาโรค ฟาร์มไก่ ฟาร์มหมู อาหารสัตว์ ไอทีและ
สื่อสาร ซึ่งท�ำให้ธุรกิจเหล่านี้ยังคงการจ้างงานที่มีอยู่จ�ำนวน 4.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 29.6 ของการจ้างงาน
รวมของภาคธุรกิจซึ่งกระจายตัวไปในธุรกิจผลิต-ขายปลีก ขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภคมากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่ม
ธุรกิจสุขภาพ
2) กลุ่มธุรกิจฟื้นแบบ U-Shape (ในช่วง 3-6 เดือน) เป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลดีจากการทยอยผ่อนคลาย
มาตรการในตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ พลังงานเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางบกและทางเรือ บริการธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง แต่
อาจต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าการผ่อนคลายคลายจะครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และช่วยให้ธุรกิจ
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เหล่านี้ทยอยจ้างงานเพิ่มขึ้นในช่วง 6 เดือนข้าง จากการจ้างงานปกติอยู่ที่ 6.4 ล้านคนหรือมีสัดส่วนร้อยละ 39.5
กระจายตัวไปในธุรกิจบริการทางธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
3. กลุ่มธุรกิจฟื้นแบบ L-Shape (มากกว่า 6 เดือน) เป็นกลุ่มที่แม้จะการผ่อนคลายแล้วแต่ผลกระทบจาก
โควิด-19 ยังคงมีอยู่ และยังมีปัจจัยเสี่ยงจากโครงสร้างภายในธุรกิจ ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจการบิน ธุรกิจ
บันเทิงและการกีฬา ยานยนต์และชิ้นส่วน อสังหาริมทรัพย์ เฟอร์นิเจอร์ สินค้าแฟชั่น เหล็ก ยางพารา แม้ว่าจะมีการ
ยกเลิกมาตรการปิดประเทศแล้ว แต่ยังคงได้ผลกระทบจากมาตการรัฐและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการป้องกันการ
แพร่ระบาดและติดเชื้อ ประการที่ส�ำคัญกลุ่มนี้ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านก�ำลังซื้อที่ชะลอตัวลง รวมถึงปัจจัย
เสี่ยงภายนอกจากภัยธรรมชาติ การแข่งขันภายในธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี กฎระเบียบของภาครัฐ ฯลฯ
โดยคาดว่าในปี 2564 ธุรกิจเหล่านี้จะกลับจ้างงานได้ในระดับใกล้เคียงกับปี 2562 ที่จ�ำนวน 5 ล้านคน หรือมีสัดส่วน
ร้อยละ 30.9 กระจายไปอยู่ในธุรกิจโรงแรมร้านอาหาร อสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มยานยนต์
ส� ำ หรั บ ศู นย์วิจัยธนาคารออมสิน (2563) มี มุมมองต่ อ ผลกระทบและการฟื ้ น ตั ว ของธุ ร กิ จ ว่ า เมื่ อ
สถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติ คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะมีการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป และธุรกิจที่ได้รับผลกระ
ทบจะเริ่มทยอยฟื้นตัว แต่จะใช้เวลาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ ลักษณะจ�ำเพาะหรือโครงสร้างของธุรกิจที่มี
ความแตกต่างกัน รวมถึงความรุนแรงที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนความสามารถในการบริหารจัดการและความ
แข็งแกร่งทางด้านการเงิน ทั้งนี้ ได้แบ่งประเภทธุรกิจที่คาดว่าฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติเป็น 3 ระยะ ได้แก่
1) กลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัว “เร็ว”ได้แก่ ธุรกิจขนส่งสินค้าและโดยสารทั่วไป ทั้งทางบกและทางน�้ำ 
ธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจสื่อสาร ธุรกิจไปรษณีย์หรือรับส่งของ ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ธุรกิจสุขภาพเชิงการแพทย์
และอนามัย รวมถึงธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจผลิต
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ธุรกิจผลิตอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ธุรกิจประกันสุขภาพ และธุรกิจ
การศึกษาออนไลน์
2) กลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัว “ปานกลาง” ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวทั้งทางบก
และทางน�้ำ  ธุรกิจโรงแรม ตัวแทนธุรกิจเดินทางหรือน�ำเที่ยว ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจ
ขายส่งและขายปลีกโดยเฉพาะที่เป็นรายย่อย รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ เช่น ธุรกิจผลิตเครื่องดื่ม กระเบื้อง
เครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์แก้ว เครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กระดาษ เคมีภัณฑ์ เหล็ก
ซีเมนต์ คอนกรีต อีกทั้งยังรวมถึงกลุ่มธุรกิจประมง ก่อสร้าง สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันภัยหรือประกันอุบัติเหตุ
และธุรกิจการศึกษา
3) กลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัว “ช้า” เป็นกลุ่มที่คาดว่ามีแนวโน้มเติบโตช้า ได้แก่ ธุรกิจขนส่งทางอากาศ
หรือสายการบิน ธุรกิจผลิตเชื้อเพลิง ธุรกิจรถยนต์ รวมถึงกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กลยุทธ์ในการฟื้นฟูกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การเผชิญกับภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มที่ดี
ขึ้น อันเกิดจากความร่วมมือของประชาชนชาวไทยในการตอบสนองต่อนโยบายและมาตรการของภาครัฐในการ
ควบคุมการระบาดของโรค ทว่าความบอบช�้ำทางเศรษฐกิจและความเสียหายของธุรกิจก็ยังคงมีอยู่ สถานการณ์หลัง
จากนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายส�ำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นจะต้องปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ�ำเป็นต้องแสวงหาและเลือกประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของตนเพื่อการอยู่รอดให้เหมาะสม ซึ่งกลยุทธ์ในการฟื้นฟูกิจการของธุรกิจเหล่านี้
สามารถด�ำเนินการได้หลากหลาย ดังนี้
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1. การยอมรับและการปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อชีวิตวิถีใหม่ (Rapidly adopt and adapt to new normal) การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของนโยบายรัฐบาลได้ส่งผลให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ�ำเป็นต้อง
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยเร็ว และพยายามปรับรูปแบบในการด�ำเนินธุรกิจให้สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากนโยบายที่ประกาศออกมาโดยเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาการปิดประเทศ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายวัน ท�ำให้การบริหารจัดการของผู้ประกอบการต้อง
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการตอบสนองต่อการถดถอยของเศรษฐกิจ
อย่างกะทันหันอยู่ในระดับต�่ำ  และถึงแม้ว่าการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของนโยบายล่วงหน้าจะท�ำได้ยาก แต่ผู้
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรมีแนวทางการตอบสนองต่อมาตรการต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า
ตัวอย่างเช่น การประกาศเคอร์ฟิวบางช่วงเวลา การประกาศปิดเมือง การห้ามการเดินทาง การกักตัว ฯลฯ โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าวได้ทันท่วงที
เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการแล้ว ภาครัฐจะออกนโยบายและมาตราการก�ำหนดให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้อง
ปฏิบัติในระหว่างการให้บริการอีกเป็นการเฉพาะส�ำหรับธุรกิจแต่ละประเภทซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน อาทิ การจัด
ระยะห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าก่อนเข้าใช้บริการ การใช้หน้ากากอนามัย การลงทะเบียนก่อนใช้บริการ
ฯลฯ เป็นต้น ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมีความจ�ำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบในการด�ำเนินธุรกิจให้
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวให้ได้ โดยการจัดให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น การ
ฝึกกอบรมพนักงานให้มีทักษะที่จ�ำเป็นและมีความต้องการเพิ่มขึ้น เช่น ทักษะการใช้เทคโนโลยีที่อ�ำนวยความ
สะดวกให้การประกอบธุรกิจ
นอกจากนี้ การที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจทั้ง
ในด้านปริมาณการจ้างงาน และมูลค่าทางเศรษฐกิจ จะสามารถอยู่รอดจากวิกฤติหรือที่สามารถปรับตัวให้พ้นจาก
วิกฤตโรคระบาดได้ จ�ำเป็นที่กิจการนั้น จะต้องมีการปรับปรุงระบบการด�ำเนินงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น การปรับกระบวนและวิธีการท�ำงาน การลดความซ�้ำซ้อนของขั้นตอนการด�ำเนินงาน และการลดความไม่มี
ประสิทธิภาพที่เคยมีอยู่ออกไปให้ได้มากที่สุด
2. การเลือกใช้ช่องทางการตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ (New marketing channels: online marketing) ปรากฎการณ์หนึ่งซึ่งปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากวิกฤติในครั้งนี้คือ ความยาวของห่วงโซ่
อุปทานจะสั้นลง นั่นหมายถึงว่าการพึ่งพิงการผลิตสินค้าหรือการน�ำเข้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งจะลดลง แล้วหัน
มากระจายการผลิตหรือน�ำเข้าจากหลายประเทศแทน รวมถึงมีการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ อาทิ การใช้หุ่น
ยนต์ในการผลิต (Robotic) ภาพพิมพ์สามมิติ (3D printing) อินเตอร์เน็ตออฟติง (Internet of things, IoT) เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจทุกภาคส่วนจ�ำเป็นต้องเตรียมปรับตัวรับกับวิถีการท�ำธุรกิจรูป
แบบใหม่ ตัวอย่างเช่น การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต การค้า การตลาด รวมถึงการช�ำระเงิน เพื่อลดต้นทุน ตลอด
จนการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการบริการ
เมื่อรัฐบาลมีนโยบายการให้เว้นระยะห่างทางสังคม ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควร
มีการปรับรูปแบบในการด�ำเนินธุรกิจให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล เช่น การปรับให้
ใช้รูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ในการท�ำธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ที่ทันสมัยมาช่วยในการด�ำเนิน
ธุรกิจ เพื่อท�ำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ในทุกวิกฤติการณ์ ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสสายพันธุ์ได้กระตุ้นให้ธุรกิจ
ภาคส่วนต่าง ๆ ให้ความส�ำคัญกับการเลือกใช้ช่องทางการตลาดใหม่ ๆ โดยเฉพาะการท�ำธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นท�ำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคและผู้
ประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน โดยมีการเข้ามาสู่ตลาดออนไลน์กันมากขึ้น รวมไปถึงการขายรูป
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แบบใหม่ ๆ เช่น การไลฟ์สดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย การเติบโตของฟู้ดเดลิเวอรี การต่อยอดแพลตฟอร์มออนไลน์
เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าผ่านภาพเสมือนจริง ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น
สอดคล้องกับที่ บริษัท ไพรซ์ซ่า จ�ำกัด ผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น “Priceza” เครื่องมือค้นหา
สินค้าและเปรียบเทียบราคา (Shopping Search Engine) ประมาณว่า ในปี 2563 ภาพรวมตลาดพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยในกลุ่มบีทูซี (Business to Consumer) และซีทูซี (Consumer to Consumer) ซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่มีการซื้อขายออนไลน์สัดส่วนที่สูงที่สุด มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 35 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 220,000
ล้านบาท ในขณะที่เมื่อเทียบกับภาพรวมค้าปลีกที่ปัจจุบันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 3
เท่านั้น (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2563) ดังนั้น จากผลพวงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผลักดันให้ผู้บริโภคหัน
มาจับจ่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ขณะเดียวกันผู้ค้าต่างหันมาให้ความส�ำคัญกับการท�ำธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กันเพิ่มมากขึ้น และภายหลังจากมาตรการผ่อนคลายชัดเจนขึ้น การเติบโตของตลาดออนไลน์จะยังคง
เติบโตได้อย่างมีนัยส�ำคัญ เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มมีความคุ้นเคย และรู้สึกว่าการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์
ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และนับแต่นี้ไป พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่เป็นทางรอดของธุรกิจ ดังนั้น
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จ�ำเป็นต้องเพิ่มความตระหนักรู้ในเรื่องนี้และเตรียมความพร้อมเอาไว้ โดย
มีการตลาดออนไลน์เข้าไปอยู่ในการวางกลยุทธ์ธุรกิจ ซึ่งแม้ไม่ได้เน้นขายของออนไลน์ ทว่าจ�ำเป็นอย่างมากที่จะต้อง
มีการสร้างตัวตนเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าหรือบริการที่ต้องการได้แบบเรียลไทม์ได้
3. การแสวงหาประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ (Taking advantages from government
policies) ในขณะที่เกิดการระบาดของโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในระยะแรก ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมจ�ำนวนมากไม่สามารถปรับตัวได้ทัน จนกระทั่งมีหลายกิจการที่ต้องปิดตัวลงและเลิกจ้างพนักงานกันไป โดย
เฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่อยู่ในภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เกิดสภาพคล่องที่ไม่เพียงพอในการหล่อเลี้ยง
พนักงานและธุรกิจได้ การที่ภาครัฐได้มีนโยบายและได้ออกมาตรการจ�ำนวนมากดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ก็เพื่อ
ต้องการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการให้สามารถพยุงธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้ และคาดว่าภาครัฐจะยังคงมี
มาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ อีกเป็นจ�ำนวนมากตามมาภายหลัง ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจึงควร
แสวงหาประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาต่าง ๆ เหล่านี้ของภาครัฐ โดยเฉพาะการบริหารกระแสเงินสด
(Cash flow) ให้มีอย่างเพียงพอ โดยการเสริมสภาพคล่องจากสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ทั้งจากสถาบันการเงินทั้งของรัฐ
และสถาบันการเงินที่รัฐสนับสนุนให้ด�ำเนินการ ตลอดจนการเลือกใช้ประโยชน์จากนโยบายด้านภาษีที่รัฐบาลให้
ความช่วยเหลือที่มี ทั้งระยะยาวและระยะสั้น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรศึกษาถึง
นโยบายที่รัฐให้การสนับสนุนดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยให้การบริหารกระแสเงินสดของกิจการเป็นไปอย่างคล่องตัว
4. การเตรียมเปิดด�ำเนินการธุรกิจรอบใหม่และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ (Preparing for
re-starting operations and Scanning for New Business Opportunities) เนื่องจากระยะเวลาการฟื้นตัวของ
แต่ละธุรกิจจะไม่เท่ากันดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องเตรี
ยมพร้อมรับกับลักษณะการฟื้นตัวและก�ำหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตน ตัวอย่างเช่น หากธุรกิจมีการฟื้น
ตัวได้เร็ว ก็อาจจะพิจารณาให้ฝ่ายการตลาดเริ่มเจรจากับลูกค้าถึงสินค้าและบริการที่จะน�ำมาจ�ำหน่าย และเริ่ม
แสวงหาตลาดใหม่เพิ่มเติม และหากธุรกิจฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ก็อาจจะพิจารณาจัดการแผนการผลิตและการ
ตลาดในระยะปานกลางข้างหน้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงใช้เทคโนโลยีตลอดจนช่องทางการน�ำเสนอสินค้า
และบริการออนไลน์มากขึ้น และหากธุรกิจฟื้นตัวช้า ผู้ประกอบการอาจจ�ำเป็นที่ต้องใช้ความพยายามมากขึ้น เพราะ
เป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในภาวะตกต�่ำ  เพราะสิ่งที่เผชิญไม่ใช่แค่โรคระบาดโควิด-19 เท่านั้น แต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
ธุรกิจอุตสาหกรรม และปัญหาก�ำลังซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคที่ลดลง ผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้องปรับ
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โครงสร้างการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการท�ำงาน พร้อมทั้งลดต้นทุนให้มากที่สุดเพื่อจะฟื้นกลับมาได้
เร็ว (ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย, 2563) และเมื่อธุรกิจสามารถกลับมาเริ่มต้นด�ำเนินธุรกิจรอบใหม่ได้
ผู้ประกอบการยังจ�ำเป็นต้องจัดเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ก�ำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบริหารสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ตลอดจนความปลอดภัยของพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการท�ำธุรกิจ
(คมน์ พันธรักษ, 2563) ซึ่งผู้ประกอบการสามารถด�ำเนินการได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การจัดให้มีการฝึก
อบรมให้พนักงานเข้าใจถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมในระหว่างการท�ำงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน ส�ำหรับพนักงานที่มี
ความจ�ำเป็นต้องปฏิบัติงานระยะใกล้กับผู้บริโภคก็จัดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างเคร่งครัด หรือการปรับจ�ำนวน
พนักงานที่ท�ำหน้าที่ในการท�ำงานให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อ หรือการลดเวลาในการปฏิบัติ
งาน และให้พนักงานท�ำงานในพื้นที่ที่ไม่ติดต่อกับพนักงานคนอื่น ตลอดจนการจัดการเหลื่อมระยะเวลาในการ
ท�ำงาน เพื่อลดจ�ำนวนคนงานต่อช่วงเวลาเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายผ่อนคลายการปิดประเทศลง แต่ผู้บริโภคบางส่วนยังต้องใช้เวลา
ในการปรับตัวกว่าที่จะมีการกลับไปใช้ชีวิตเช่นเดิมก่อนการเกิดวิกฤติ และหลังจากที่ธุรกิจได้รับอนุญาตให้กลับมา
ด�ำเนินธุรกิจได้อีกครั้ง สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องตระหนักอย่างมากคือ การที่ธุรกิจของ
ตนอาจมีความสามารถในการรับรองลูกค้า (Capacity) ที่ไม่เท่าเดิมอีกต่อไป เนื่องจากต้องจัดให้มีมาตรการและวัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรที่เพียงพอต่อกฎเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขในการประกอบกิจการ ซึ่งอาจส่งผลให้การท�ำธุรกิจ
ในรูปแบบเดิมแต่กลับมีรายได้ลดลง ดังนั้น ผู้ประกอบการควรต้องแสวงหารูปแบบการท�ำธุรกิจใหม่ที่จะสร้างรายได้
เพิ่ม (Revenue model) โดยต้องพิจารณาว่าลูกค้าต้องการอะไร และธุรกิจจะตอบสนองความต้องการใหม่ๆ เหล่า
นั้นได้อย่างไร หรือการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ (New business model) ที่เกิดขึ้นจากรูปแบบการท�ำธุรกิจ
บนแพลตฟอร์มใหม่ หรือการแสวงหาพันธมิตรในการท�ำธุรกิจที่ท�ำให้มีแนวทางหรือมีแนวคิดที่แตกต่างจากรูปแบบ
ท�ำธุรกิจแบบเดิม ประการที่ส�ำคัญ การแสวงหารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ นั้น จ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจเดิมของตนได้อีกแล้ว เนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤติใน
ครั้งนี้ จนธุรกิจเดิมของตนไม่สามารถกลับมาด�ำเนินการได้อีกต่อไป

สรุปผล
วิกฤติที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ก�ำลังเกิดขึ้นลุกลามไปทั่วภูมิภาคของโลกอยู่ใน
ขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบเสียหายเป็นวงกว้างของระบบเศรษฐกิจและสังคมของนานาประเทศทั่วโลก ส�ำหรับ
เศรษฐกิจไทยคาดว่าได้รับผลกระทบสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากปัจจัยหลักมาจากการที่ไทยพึ่งพาเศรษฐกิจ
ภายนอกประเทศโดยเฉพาะด้านการส่งออกและการท่องเที่ยวในระดับที่ค่อนข้างสูงมาก และยังรวมถึงนโยบายและ
มาตรการของรัฐบาลในการควบคุมสถานการณ์โควิดอย่างเข้มงวด ท�ำให้ธุรกิจจ�ำนวนมากต้องปิดกิจการไป
เนื่องจากเป็นธุรกิจจนาดกลางและขนาดย่อมที่มีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการหล่อเลี้ยงพนักงานและธุรกิจได้ และ
บางกลุ่มอาจต้องเผชิญปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ยาก ก็ต้องเลิกกิจการและ
หายจากไปจากวงจรธุรกิจ ระยะเวลาจากนี้เป็นต้นไป จึงเป็นเวลาที่ท้าทายอย่างมากส�ำหรับภาคธุรกิจต่าง ๆ ซึ่ง
นอกจากจะต้องปรับตัวเข้าสู่วิถีการท�ำธุรกิจใหม่แล้ว ยังต้องมองหาช่องทางหรือรูปแบบของธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเตรียม
พร้อมรับความเสี่ยงหากต้องเผชิญโรคนี้ไปอีกหลายปีนับจากนี้ตามที่มีมีคาดการณ์ไว้ และไม่ใช่แต่เพียงผู้ประกอบ
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเท่านั้นที่ต้องปรับตัว แม้แต่ผู้บริโภคเองก็ต้องมีการปรับตัวด้วยเช่นกันในการ
เรียนรู้การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่จ�ำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น และเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศไทย
กลับมาได้เร็วที่สุด จ�ำเป็นต้องอาศัยการช่วยเหลือจากภาครัฐ ผู้ประกอบการที่สามารถการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
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และมีประสิทธิภาพ และผู้บริโภคที่ยังคงมีก�ำลังซื้อ ทั้งนี้ภาครัฐจ�ำเป็นต้องออกแบบกลไกการใช้เงินเพื่อฟื้นฟูภาค
ส่วนต่าง ๆ ของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ธุรกิจกลับมาอยู่รอดได้ต่อไป และให้ระบบเศรษฐกิจ
ของไทยด�ำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในที่สุด
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