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เจาะลึกการปรับตัวธุรกจิไทยท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 และการฟ้ืนตัวระยะปานกลางแบบ K-Shape 
 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไดส้่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจค่อนขา้งมาก ซึ่งแต่ละธุรกิจมีการปรบัตวัที่แตกต่างกันออกไป
ตามลกัษณะของธุรกิจที่สามารถด าเนินการได ้สะทอ้นตามลกัษณะการฟ้ืนตวัของรายได ้ดงันัน้ การศึกษาปัจจยัของการฟ้ืน
ตัวของแต่ละธุรกิจและแนวโนม้ในระยะปานกลางจึงเป็นสิ่งส  าคญัอย่างยิ่ง เนื่องจากจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการ แรงงาน และ
ภาครฐั ไดร้บัทราบสถานการณปั์จจบุนัและเตรียมรบัมือกบัสถานการณท์ี่จะเกิดขึน้ในอนาคตได  ้
 

การฟ้ืนตัวของแต่ธุรกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขึน้อยู่กับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาด 
ศูนยว์ิเคราะหเ์ศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ศกึษาการปรบัตวัของแต่ละธุรกิจ โดยเริ่มตัง้แต่การล็อกดาวนค์รัง้แรกใน
ไตรมาส 2 ของปี 2563 มาจนถึงไตรมาส 2 ของปี 2564 ดว้ยการค านวณเป็นดชันีรายไดข้องแต่ละธุรกิจ โดยใชข้อ้มลูรายได้
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวนกว่า 500 บริษัทเทียบกับรายไดปี้ 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิด
การระบาดโรคโควิด-19 เป็นปีฐานเริ่มตน้เท่ากบั 100 และท าการประเมินว่าในช่วงการระบาดที่ผ่านมา ธุรกิจมีความสามารถ
ในการปรบัตวัอย่างไร ผลการศกึษาแบ่งระดบัการฟ้ืนตวัของธุรกิจในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ดงันี ้
 

• ธุรกิจฟ้ืนแล้ว (ดัชนีรายได้ > 100) โดยธุรกิจได้ฟ้ืนตัว เนื่องจากไดร้ับอานิสงสจ์ากตลาดส่งออกและตลาดใน
ประเทศดีขึน้ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑย์างพารา พลงังาน เหล็กและโลหะ อิเล็กทรอนิกสแ์ละชิน้สว่น เคมีภณัฑ ์วสัดกุ่อสรา้ง 
ชิน้สว่นยานยนต ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือน อาหารและเครื่องด่ืม 

• ธุรกิจก าลังฟ้ืน (ดัชนีรายได้อยู่ระหว่าง 60 ถึง 100) โดยธุรกิจก าลงัฟ้ืนตามก าลงัซือ้ในประเทศที่เริ่มกลบัมา 
ไดแ้ก่ คา้ปลีก รบัเหมาก่อสรา้ง เกษตรแปรรูป ไอทีและเทเลคอม ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย ์การแพทย ์เครื่องจกัรและ
ชิน้สว่น สินคา้อปุโภคและบรโิภค เฟอรน์ิเจอร ์

• ธุรกิจยังไม่ฟ้ืน (ดัชนีรายได้ < 60) เป็นกลุ่มที่ยงัไม่ฟ้ืนและไดร้บัผลกระทบหนักจากการระบาดของโรคโควิด-19 
สว่นใหญ่เป็นภาคบรกิาร ไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ช่า ขนสง่และโลจิสติกส ์(ขนสง่ทางน า้ และทางอากาศ) ท่องเที่ยว 
(โรงแรมและรา้นอาหาร) และการบรกิารสว่นบคุคล 
 

การฟ้ืนตวัของธุรกิจดงักล่าว ชีใ้หเ้ห็นถึงความสามารถในการปรบัตวัของแต่ละธุรกิจ ในช่วงที่ไดร้บัผลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 ซึ่งผลของการล็อกดาวนบ์างสว่นตามมาตรการของภาครฐัในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 ที่ก าลงัด าเนินอยู่นี ้
ท  าใหร้ายไดข้องผูป้ระกอบการในแต่ละธุรกิจลดลง อย่างไรก็ดี ดว้ยการเรง่ฉีดวคัซีนของภาครฐัที่ช่วยใหส้ถานการณม์ีแนวโนม้
ดีขึน้ และภาครฐัจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน ์ซึ่งจะท าใหแ้ต่ละธุรกิจทยอยฟ้ืนตัวนับตัง้แต่ไตรมาสสุดทา้ยของปี 
2564 เป็นตน้ไป โดยประเมินว่า รูปแบบการฟ้ืนตวัจะเป็นไปในลกัษณะการทยอยฟ้ืนตวั และไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนกั 
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ธุรกิจที่มีความเปราะบางมากที่สดุ คือ “กลุ่มธุรกิจที่ยังไม่ฟ้ืน” ซึ่งรายไดเ้ม่ือเทียบกบัปี 2562 (ก่อนเกิดการระบาดโรคโควิด-
19) พบว่ามีการหดตัวมากกว่า 30% ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาติดต่อกัน โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยว ไดแ้ก่ โรงแรม และรา้นอาหาร 
รายไดล้ดลง 66% และ 49%  กลุม่ขนสง่และโลจิสติกส ์ไดแ้ก่ ขนสง่ทางอากาศและทางน า้ รายไดล้ดลง  84% และ 51%  และ
กลุ่มบริการส่วนบุคคล ไดแ้ก่ บันเทิงและการกีฬา รายไดล้ดลงมากถึง 84% ส าหรับ “กลุ่มธุรกิจก าลังฟ้ืน” ก็น่าเป็นห่วง
เช่นกัน เนื่องจากรายไดใ้น 2 ปีที่ผ่านมาลดลง 10-30% ซึ่งในช่วงที่เหลือของปีนี ้ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งปรบัตวัอีกครัง้ เพื่อ
รอคอยช่วงไตรมาสสดุทา้ยของปี 2564 นีท้ี่กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะค่อย ๆ กลบัพลิกฟ้ืนอีกครัง้ 
 

ดงันัน้ สิ่งที่สามารถประคบัประคองธุรกิจใหผู้ป้ระกอบการที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจยงัไม่ฟ้ืนและก าลงัฟ้ืน ใหอ้ยู่รอดในช่วงครึง่ปีหลงั
นี ้ไดแ้ก่ การท าตลาดในช่องทางออนไลนม์ากขึน้ การบริหารจัดการธุรกิจโดยค านึงถึงความสะดวกของการซือ้สินคา้ของ
ผูบ้ริโภค และสินคา้ตอ้งมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับลูกคา้ และหากเป็นโรงงานและธุรกิจ
บรกิารควรพิจารณาท า Bubble & Seal  นอกจากนี ้ควรพิจารณาเขา้รบัความช่วยเหลือตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครฐั อาทิ 
การพกัช าระหนี ้สินเชื่อดอกเบีย้ต ่า การขอปรบัโครงสรา้งหนีก้บัธนาคาร ฯลฯ เพื่อใหธุ้รกิจสามารถเดินต่อไปได ้ 
 
การฟ้ืนตัวในระยะปานกลาง จะเป็นรูปแบบ K-Shape ขึน้อยู่กับความแข็งแกร่งเชิงโครงสร้างของธุรกิจ 
หากมองออกไปใน 1-2  ปีขา้งหนา้ (2565-2566) แมว่้าการระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโนม้บรรเทาลง จากการเรง่ฉีดวคัซีน
ที่ครอบคลมุประชากรของโลกและในประเทศไทยมากขึน้ แต่ทว่าโรคโควิด-19 ก็ยงัไม่หมดไปและอาจมีการกลายพนัธุเ์พิ่มเติม 
ท าใหก้ารแพร่ระบาดดังกล่าวจะยังคงอยู่กับโลกต่อไปหลงัจากนีอ้ย่างนอ้ย 1 ปี จนกว่าจะมีวัคซีนที่สามารถจดัการไวรสัได้
อย่างเบ็ดเสร็จ ท าใหต้อ้งพึ่งการฉีดวคัซีนสรา้งภมูิคุม้กันใหก้ับประชากรในทกุปี ดงันัน้ สิ่งที่ภาคธุรกิจตอ้งเผชิญความทา้ทาย
จะมี 3 ดา้น ต่อไปนี ้ 

 

เจาะล ก...การปรบัตวั อ  รุกจิ ทยท ามกลา   วดิ-19
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ด้านที่ 1 ธุรกิจยังต้องเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป ดงันัน้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งปรบัตวัเพื่ออยู่
ดว้ยกนัดว้ยความระมดัระวงั โดยการด าเนินธุรกิจใหป้ลอดภยัจากการติดเชือ้ในพนกังานและลกูคา้ที่มาซือ้สินคา้หรือใชบ้รกิาร 

ด้านที่ 2 ธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ไดแ้ก่ การลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ที่ EEC 
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เทรนดร์กัษ์สิ่งแวดลอ้ม การเป็นสงัคมผูส้งูอายุของไทย สิ่งเหล่านีจ้ะส่งผลท าใหค้วามเจริญ
กระจายไปหวัเมืองในเศรษฐกิจภูมิภาค การผลิตสินคา้ที่ค  านึงถึงเรื่องสิ่งแวดลอ้มมากขึน้ ตลาดสินคา้ส าหรบัผูส้งูอายุจะมี
ขนาดใหญ่ขึน้และสินคา้เพื่อการสง่ออกจะมีมลูค่ามากขึน้ เพราะไดร้บัแรงหนนุจากนโยบายสง่เสรมิลงทนุภาครฐั 
 ด้านที่ 3 ธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค อาทิ การเข้าถึงผู้บริโภคจากหลาย
ช่องทางทั้งออนไลนแ์ละออฟไลน ์ซึ่งธุรกิจตอ้งผสมผสานอย่างสมดุล หรือที่เรียกว่า Omni-Channel และจะตอ้งปรับใช้
เทคโนโลยี Digital Ecosystem ที่อยู่รอบตวั อาทิ E-Commerce, E-Payment , E- Transportation, Inventory Management 
ฯลฯ  มาใช้ในธุรกิจเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภค  นอกจากนี ้ ความนิยมในสินค้าของผู้บริโภคมี
หลากหลายกลุม่มากขึน้เพราะสามารถสืบคน้ขอ้มลูและเปรียบเทียบสินคา้จากสื่อออนไลนไ์ด ้

 
 

ดว้ย 3 ปัจจัยทา้ทายที่ภาคธุรกิจจะตอ้งเผชิญ ttb analytics ประเมินว่า จะส่งผลท าให้การฟ้ืนตัวของแต่ธุรกิจในระยะปาน
กลางแตกต่างกัน กล่าวคือ มีธุรกิจที่ฟ้ืนและเติบโตดี และธุรกิจที่ไม่ฟ้ืนและตกต ่าต่อเนื่องจนกว่าโรคโควิด-19 จะหมดไป หรือ
อยู่ในรูปแบบการฟ้ืนตวัแบบ K-Shape ดงันี ้

• K-Shape (ขาขึ้น) ไดแ้ก่ ธุรกิจประเภทไอทีและเทเลคอม บริการซอฟแวร ์อิเล็กทรอนิกสแ์ละชิน้ส่วน ยานยนตแ์ละ
ชิน้ส่วน รา้นคา้ปลีกที่มีทัง้ช่องทางตลาดออนไลนแ์ละออฟไลน ์การบริการขนส่งสินคา้และการจัดการคลังสินคา้ 
ธุรกิจการแพทย ์และอาหารส าเรจ็รูป 

• K-Shape (ขาลง) ไดแ้ก่ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รา้นอาหาร สปา ธุรกิจบนัเทิงและสนัทนาการ การขนส่งผูโ้ดยสาร 
ออฟฟิศใหเ้ช่า ที่อยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียม 
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ดว้ยรูปแบบการฟ้ืนตวัแบบ K-Shape  พบว่าธุรกิจ K-Shape ขาขึน้จะมีปัจจยัการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรา้งของประเทศและ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคสนบัสนุนใหธุ้รกิจเหล่านีฟ้ื้นและเติบโตไดด้ีต่อเนื่อง ในขณะที่ธุรกิจใน K-Shape ขาลง ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ธุรกิจบริการซึ่งยังคงไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 จ าเป็นตอ้งช่วยกันประคับประคอง ทั้งในส่วนของ
ผูป้ระกอบการและลกูจา้งใหอ้ยู่รอดใน 1-2 ปีขา้งหนา้ และจ าเป็นตอ้งไดแ้รงสนบัสนนุช่วยเหลือจากภาครฐัช่วยธุรกิจใหล้กุขึน้ 
เพื่อจะฟ้ืนตวัหลงัการระบาดบรรเทาต่อไป  


