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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

Analysis

หลังโควิด
ธุรกิจไหนได้ไปต่อ

ข้อมูลวิจัย มิถุนายน 2563
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 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่าแม้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เริ่มสามารถควบคุมได้มากขึ้น 

ทั้งในและต่างประเทศ แต่คาดว่าธุรกิจจ�านวนมากจะยังคงไม่สามารถกลับมาด�าเนินการได้เหมือนเดิม 

เน่ืองจากความกงัวลต่อความเสีย่งของการกลบัมาระบาดรอบใหม่ ท�าให้หลายธรุกจิยงัคงต้องด�าเนินธรุกจิ

ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง ประกอบกบัเศรษฐกจิและก�าลังซือ้ของประชาชนท่ัวโลกท่ีชะลอตัว มปัีญหา

การว่างงานสะสมจ�านวนมาก ท�าให้ภาคประชาชนระมัดระวังและลดการใช้จ่าย

 กระนัน้กต็าม มธุีรกิจบางกลุ่มทีย่งัคงพอสามารถกลบัมาด�าเนนิธรุกจิต่อได้ อาท ิธรุกจิทีต่อบโจทย์กับ 

New Normal ทัง้ในส่วนของผูบ้รโิภค รวมถงึภาคธรุกิจ ธรุกจิทีฟ้ื่นตวัหลงัการคลายลอ็ก (ท่องเทีย่วระยะใกล้ 

/โฮมสเตย์ รถเช่าเพื่อเดินทาง) รวมถึงธุรกิจที่จับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการภาครัฐ 

เช่น กลุ่มรากหญ้า/เกษตรกร (ปัจจัยการผลิต/สินค้าจ�าเป็น/สินค้าที่สอดคล้องกับก�าลังซื้อ)

 มองไปข้างหน้า ธรุกจิ SME ยงัคงต้องให้น�า้หนกักบัการวางแผนธรุกจิอย่างระมดัระวงั เพือ่รบัสถานการณ์ 

ที่อาจยืดเยื้อมากขึ้น อาทิ กลยุทธ์รับมือกับการระบาดที่อาจกลับมาอีกรอบ กลยุทธ์ที่รับมือกับก�าลังซื้อ 

ที่ชะลอตัวและกลยุทธ์ที่รับมือกับความกังวลต่อความปลอดภัยในการใช้บริการ เป็นต้น

ประเด็นสำ�คัญ
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ปัจจบัุนสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 สามารถควบคมุให้อยูใ่นวงจ�ากดั จนเริม่มมีาตรการคลายลอ็ก 
ในไทยและหลายประเทศ อย่างไรกต็าม เป็นท่ีน่าสังเกตว่า สถานการณ์ดงักล่าว อาจเป็นปัจจยัเชงิบวกในระยะสัน้ 
ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาคธุรกิจต่างๆ จากความต้องการของผู ้บริโภคที่เคยถูกจ�ากัดในช่วงก่อน 
การคลายล็อก ขณะที่ธุรกิจทั่วไปยังคงอยู่ในภาวะการใช้ก�าลังผลิตท่ีไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือรายได้ของธุรกิจ
ที่ปรับลดลงจากเดิม ซึ่งภาพดังกล่าวอาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการฟื้นฟูให้กลับมาดังเดิม ซ่ึงมาจากปัจจัย
ท้าทายที่ส�าคัญคือ

	ภ�วะกำ�ลังซื้อที่ชะลอตัว ตามภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว โดยธนาคารโลกมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลก 
ปี 2563 จะหดตัวร้อยละ 5.2 ส�าหรับประเทศไทย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าเศรษฐกิจจะหดตัวร้อยละ 6.0  
ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ส่งผลต่อปัญหาการว่างงานจ�านวนมาก ท�าให้ภาคประชาชนระมัดระวังและลดการใช้จ่าย  
ขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ คาดว่าต้องใช้เวลาอีกไม่ต�่ากว่า 1-2 ปี

	คว�มเสี่ยงจ�กก�รระบ�ดรอบใหม่ หลังประเทศต่างๆ คลายล็อก ซึ่งหลายๆ ประเทศเริ่มมีจ�านวน 
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในบางพื้นที่ ทั้งเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน ส�าหรับไทย แม้ว่าจะสามารถควบคุมการระบาดได ้
อย่างมปีระสทิธภิาพ แต่เมือ่พจิารณาจากบทเรียนในต่างประเทศ ส่งผลให้ภาครฐัค่อนข้างระมดัระวงัในการผ่อนคลาย 
มาตรการ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ขณะที่ภาคประชาชนเองก็ค่อนข้างระมัดระวังในการท�ากิจกรรม 
ในชีวิตประจ�าวัน ท�าให้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม จะยังเป็นส่ิงจ�าเป็น ซึ่งภาพดังกล่าวจะด�าเนินต่อไป
จนกว่าจะมียาหรือวัคซีนที่ควบคุมการระบาดได้ ซึ่งคาดว่าอย่างน้อยต้องใช้เวลาถึงปีหน้า

 กระนัน้ก็ตาม ศนูย์วจิยักสิกรไทย มองว่า ยงัคงมบีางธรุกจิท่ีคาดว่าจะฟ้ืนตวัได้ระดับหนึง่ โดยเฉพาะธุรกจิ
ที่สอดคล้องกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีอ�านวยความสะดวก 
หรือเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ ซึ่งแยกเป็นกลุ่มธุรกิจหลักๆ ดังนี้
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ธุรกิจที่ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตใหม่	(New	Normal)

ธุรกจิร้�นอ�ห�ร คาดว่าบรกิารจดัส่งแบบเดลเิวอรีจ่ะยงัคงได้รบัความนยิมและมแีนวโน้มเตบิโตต่อเนือ่ง 
จากลูกค้าที่เริ่มคุ้นชินกับระบบดังกล่าว โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในปี 2563 ธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร
ถึงที่พักอาจเติบโตร้อยละ 19-21 ขณะที่ธุรกิจร้านอาหารในภาพรวมอาจหดตัวร้อยละ 9.7-10.6 อย่างไรก็ตาม  
หลงัการคลายลอ็กคาดว่ายอดขายช่องทางเดลเิวอรี ่รวมถงึการซือ้กลับไปทานทีบ้่าน อาจจะปรบัลดลงหากเทยีบกบั 
ช่วงทีม่กีารระบาด เนือ่งจากลกูค้าบางกลุม่ยงัคงต้องการบรรยากาศของการใช้บรกิารท่ีร้าน โดยคาดว่าร้านอาหาร 
ที่ให้บริการแบบเปิดโล่งน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าที่เน้นความปลอดภัย ทั้งนี้ธุรกิจต้องบริหารจัดการทรัพยากร 
ให้เกดิความสมดุล ทัง้ในส่วนออนไลน์/เดลเิวอรีแ่ละช่องทางหน้าร้าน อกีทัง้ออกแบบเมนอูาหารทีเ่น้นความสะอาด 
มรีสชาตดิ ีและราคาย่อมเยา ขณะเดยีวกัน ธรุกจิต้องวางแผนบรหิารการสร้างเครอืข่ายการจัดส่งสนิค้ากบัพนัธมิตร
ในพื้นที่ ในกรณีที่บางพื้นที่อาจไม่มีผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นสั่งและจัดส่งสินค้า 

ธุรกจิค้�ปลกี เช่นเดยีวกบัธรุกจิอาหาร คอืผูบ้รโิภคจะยงัคงนยิมการซ้ือสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมขึน้ 
อย่างต่อเน่ือง แม้บางส่วนจะเริ่มกลับมาใช้บริการช่องทางหน้าร้านมากข้ึน แต่พฤติกรรมก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 
คือ จะวางแผนใช้เวลาไม่นาน มีเป้าหมายในการใช้จ่ายที่แน่นอน ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายในการดึงให้ลูกค้ากลุ่มนี ้
ใช้จ่ายเพิม่เตมิในส่วนอืน่ ทัง้นี ้ศนูย์วจิยักสกิรไทย คาดว่า ในปี 2563 ยอดขายค้าปลกีออนไลน์หรอื E-Commerce 
อาจเติบโตร้อยละ 8-10 ขณะที่ธุรกิจค้าปลีกในภาพรวมอาจหดตัวร้อยละ 5-8 

	ธุรกจิทีเ่ก่ียวข้องกบัสขุภ�พ ภาคประชาชนยงัคงตระหนักถงึความส�าคญัของการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะ
การดแูลสุขภาพด้วยตนเอง เป็นโอกาสส�าหรบัสนิค้าบางประเภท อาทิ ยา/สมนุไพร อาหาร/เครือ่งด่ืมเสรมิสขุภาพ 
รวมถึงเครื่องออกก�าลังกายในบ้าน ขณะที่ธุรกิจที่ให้บริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) คาดว่าจะยังคงได้รับ
ความนิยม แม้ว่าข้อจ�ากดัของการเดนิทางไปพบแพทย์จะลดลง แต่ลูกค้าบางส่วนจะยงัคงกงัวลถงึความปลอดภยั 
รวมถึงอาจมีข้อจ�ากัดด้านค่าใช้จ่าย จากก�าลังซื้อที่ชะลอตัวด้วย

	ธุรกิจที่สนับสนุนก�รปรับตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะเครื่องมือที่จะอ�านวยความสะดวกต่อการท�างานหรือ
การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ อาทิ แอพพลิเคชั่นช่วยท�างาน/สันทนาการจากที่บ้าน การอบรมเรียนรู้ผ่านออนไลน์ 
การประชุมออนไลน์ ระบบจัดเก็บข้อมูล บริการคลาวด์เซอร์วิส โซลูชั่นต่างๆ รวมถึงเครื่องจักร/ระบบอัตโนมัติ
ที่ช่วยลดการพึ่งพาแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพให้การท�างานเป็นไปอย่างราบรื่น น่าจะยังได้รับความสนใจ

ธุรกิจที่ได้รับอ�นิสงส์หลังม�ตรก�รคล�ยล็อก

ธุรกจิท่องเทีย่วระยะใกล้ ความต้องการท่องเท่ียวหลงัจากทีถ่กูจ�ากดัการเดนิทางเป็นเวลานาน ประกอบกบั 
มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวจากภาครัฐ วงเงิน 2.24 หมื่นล้านบาท (ช่วยเหลือด้านค่าที่พัก ค่าเดินทาง และ 
ค่าอาหาร) ทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากครม.เมือ่วนัที ่16 มถินุายน 2563 จะช่วยสนบัสนุนการท่องเทีย่วและประคองธรุกจิ 
ที่อยู่ในห่วงโซ่ได้ระดับหนึ่ง โดยคาดว่าธุรกิจท่องเที่ยวระยะใกล้ สถานที่พักตามธรรมชาติ โฮมสเตย์ น่าจะได้รับ
ความสนใจจากคนที่ยังห่วงด้านความปลอดภัย 
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ธุรกิจรถเช่� ค่าใช้จ่ายเดินทางโดยสารสาธารณะ ทั้งทางบกและทางอากาศที่ปรับสูงขึ้น จากมาตรการ
เว้นระยะห่าง ประกอบกบัความกงัวลต่อความปลอดภยั กระตุน้ให้บางส่วนเลอืกท่ีจะใช้รถยนต์ส่วนตวัเดินทางแทน 
ซึง่รวมถงึการเช่ารถ อย่างไรกต็าม ธรุกจิอาจต้องมีความหลากหลายของประเภทรถท่ีให้เช่าและยดืหยุน่ในการให้บรกิาร 
ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับจ�านวนคน ระยะทางการเดินทาง อาทิ รถเก๋ง รถตู้ รถเอสยูวี
ที่ขนสัมภาระได้มาก รวมถึงการให้บริการด้านพนักงานขับรถเพื่อเป็นทางเลือก

ธุรกิจที่จับกลุ่มลูกค้�ที่ได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กม�ตรก�รภ�ครัฐ

 กลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในชนบท ชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มเกษตรกร แม้ว่าจะมีก�าลังซื้อไม่สูง  
แต่ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ ที่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการภาครัฐ อาทิ โครงการภายใต้แผนฟื้นฟู
เศรษฐกจิและสงัคมวงเงนิ 4 แสนล้านบาท การประกนัรายได้พชืผลเกษตร ส่งผลให้ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องและตอบโจทย์ 
ลูกค้ากลุ่มนี้ ยังพอมีโอกาสทางธุรกิจ อาทิ

	ธุรกิจค้�ปัจจยัก�รผลติ (เมล็ดพนัธุ ์ปุย๋ ยาปราบศตัรพูชื) ทีเ่กษตรกรยงัคงมีความจ�าเป็นต้องใช้ ส�าหรบั
การเพาะปลูกในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ธุรกิจอาจต้องน�าเสนอปัจจัยการผลิตที่สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนชนิดพืช
ที่ปลูก อาทิ อ้อย มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน ยางพารา ที่ราคาตกต�่า ไปสู่พืชที่ยังมีความต้องการและมีราคาดี 
อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือผลไม้ เช่น ทุเรียน เป็นต้น

	เคร่ืองจักรก�รเกษตร ที่รับจ้างตามไร่นา ท่ีคาดว่าจะได้รับความนิยม เพ่ือทดแทนแรงงานท้องถิ่น/
แรงงานต่างด้าว เพือ่ลดโอกาสการแพร่ระบาด รวมถงึเพือ่รบัมอืกับความเส่ียงจากการเคลือ่นย้ายข้ามแดน ท่ีอาจมี 
อุปสรรคหากมีการระบาดรอบสอง 

	ปั๊มนำ้�มันหยอดเหรียญ เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับก�าลังซื้อของผู้บริโภคท่ีชะลอตัว เน่ืองจากสามารถ 
ใช้บริการได้ในราคาเริ่มต้นเพียง 5-10 บาท ขณะที่ปั๊มน�้ามันทั่วไปจะมีการก�าหนดการใช้ขั้นต�่า อย่างไรก็ตาม 
ธุรกิจนี้อาจต้องอาศัยการเลือกท�าเลที่ใกล้แหล่งชุมชน หรือถนนในเส้นทางรอง เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้
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มุมมองและข้อเสนอแนะต่อ	SME…ในก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้สภ�พแวดล้อมที่ไม่เหมือนเดิม

 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า จากปัจจัยพิเศษเฉพาะด้าน ส่งผลให้บางธุรกิจสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้  
แต่ศูนย์วจัิยกสกิรไทย เหน็ว่า ผูป้ระกอบการธรุกจิเอง กต้็องปรับตัวให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ เพ่ือให้ธรุกจิเกดิ
ความราบรื่น ซึ่งอาจมีแนวทางดังนี้

กลยุทธ์รับมือกับกำ�ลังซื้อที่ชะลอตัว ธุรกิจอาจต้องน�าเสนอการจัดโปรโมช่ันส่งเสริมการขายดึงดูด
ลูกค้าหลังจากที่ชะลอไป รวมถึงการปรับลดขนาดสินค้าหรือค่าบริการลง ให้เหมาะส�าหรับกลุ่มที่ให้ความส�าคัญ 
กับปัจจัยด้านราคา ขณะที่บางธุรกิจ อาจต้องปรับรูปแบบการจ�าหน่ายมาเป็นการให้เช่าแทน อาทิ เครื่องจักรใน 
การผลิต เครื่องออกก�าลังกายในที่พักอาศัย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายประเภทภายใต้ 
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง 

กลยุทธ์รับมือกับคว�มกังวลด้�นคว�มปลอดภัยของลูกค้� ธุรกิจต่างๆ ต้องแสดงหรือน�าเสนอสินค้า 
หรือบริการ ที่สามารถสื่อให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญกับความสะอาด ความปลอดภัย อาทิ ร้านอาหารต้อง
แสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งวัตถุดิบ ขั้นตอนการปรุง การจัดส่งถึงมือลูกค้า ขณะที่ธุรกิจ
โรงแรมที่พัก อาจต้องจ�ากัดจ�านวนผู้ใช้บริการ ในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ห้องพัก ห้องอาหาร สระว่ายน�้า สปา ฟิตเนส 
รวมถึงอาจต้องลดการบริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ เปล่ียนมาเป็นการเสิร์ฟอาหารในห้องพัก หรือจัดชุดอาหาร 
เฉพาะคน หรือขยายเวลาเพือ่ลดความหนาแน่น ส�าหรบัธรุกจิท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิค้าปลีกสินค้า อาจน�าเทคโนโลยี
เสมือนจริง (AR/VR Technology) มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้ทดลอง หรือเห็นสินค้า
หรือบริการก่อนตัดสินใจซื้อ โดยไม่ต้องมาลองที่ร้านก่อน

ธุรกิจที่ฟื้นตัวและไปต่อได้หลังโควิด-19 คลี่คลาย

 ร้านอาหารที่มีจุดขายเฉพาะและมีบริการเดลิเวอรี่
 ค้าปลีกออนไลน์ ที่เสนอสินค้าและบริการที่แตกต่าง
 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
 ธรุกจิท่ีสนบัสนนุการปรับตวัของธุรกจิ (แอพพลเิคชัน่ช่วยท�างาน/สนัทนาการจากท่ีบ้าน    

  การอบรมเรยีนรูผ่้านออนไลน์ บรกิารคลาวด์โซลชูัน่ เครือ่งจกัร/ระบบอตัโนมตั)ิ

 ธุรกิจท่องเที่ยวระยะใกล้
 ธุรกิจเช่ารถ

 ธุรกิจค้าปัจจัยการผลิตการเกษตร
 เครื่องจักรการเกษตร
 ธุรกิจชุมชน/ท้องถิ่นที่ได้รับผลดีจากแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ธุรกิจที่ตอบโจทย์	

(New	Normal)

ธุรกิจที่ฟื้นตัว

หลังคล�ยล็อก

ธุรกิจที่ได้ประโยชน์

จ�กม�ตรก�รช่วย

เหลือของรัฐ
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กลยุทธ์รับมือกับก�รระบ�ดที่อ�จกลับม�อีกรอบ โดยธุรกิจอาจต้องมีการวางแผนบริหารสต็อกวัตถุดิบ 
โดยเฉพาะธุรกิจท่ีพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ควรมองหาปัจจัยการผลิต เช่น เครื่องจักร 
แพลตฟอร์มหรอืเทคโนโลยกีารผลิตหรอืการใหบ้รกิาร เพือ่ลดต้นทนุหรอืลดการพึ่งพาแรงงาน โดยเฉพาะแรงงาน
ต่างด้าว หรือแรงงานต่างถิน่ ซึง่ในระยะข้างหน้า อาจมอีปุสรรคด้านการเคลือ่นย้าย หากโควิด-19 เกดิการระบาด
รอบใหม่ หรือมีโรคระบาดรูปแบบใหม่เกิดขึ้น

 กล่าวโดยสรุป ภายใต้มาตรการคลายล็อกท่ีเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ  ถือเป็นปัจจัยหนุนต่อการฟื้นฟู
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในช่วงก่อนหน้า แต่ปัจจัยท้าทายที่ส�าคัญนับจากนี้คือ การระบาดรอบสองหรือรอบสาม 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ ตราบใดที่ยาหรือวัคซีนที่มีประสิทธิภาพยังไม่ถูกพัฒนาข้ึนจนน�ามาสู่การเข้าถึงของประชาชน 
ในวงกว้าง ซ่ึงคงต้องใช้เวลามากกว่า 1 ปี ดงันัน้ การด�าเนนิธรุกจิต่อจากนีจ้�าเป็นต้องมคีวามรอบคอบ โดยเฉพาะ 
การรักษาสภาพคล่องและกระแสเงินสด เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจยืดเยื้อ รวมถึง การให้ความส�าคัญ 
ต่อการหาพันธมิตรใหม่เพิ่มเติม ทั้งคู่ค้า ซัพพลายเออร์ เพ่ือส�ารองหรือทดแทนพันธมิตรเดิมท่ีอาจเลิกกิจการ 
ไปในช่วงการระบาด หรอืพันธมติรทีจ่ะช่วยให้เจอช่องทางการตลาดใหม่ๆ ประการส�าคญัคอื การหาโมเดลธรุกจิใหม่ๆ 
ทางด้านการผลิตสินค้าหรือช่องทางตลาด เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ หรือกระจายความเสี่ยงในระยะข้างหน้า 


