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การส ารวจภาคการค้า ในสาขาค้าปลีก (เบื้องต้น) 
 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย (Micro) 

แบบเร่งด่วน (Quick Survey/Poll) 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย แบบเร่งด่วน 

(Quick Survey/Poll) โดยด าเนินการส ารวจข้อมูลใช้วิธีการแบบ Face-to-Face และ/หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(Online Survey) และ/หรือการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ จากกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดส าคัญมี ดังนี้ 

 ด้านลักษณะลูกค้า พบว่าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวไทย (ร้อยละ 78.9) และลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ 

(ร้อยละ 21.1) โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยลูกค้าประจ าของธุรกิจเทียบกับลูกค้าชั่วคราวร้อยละ 61.9 ต่อ 38.1 

ภาพที่ 1 ลักษณะค้าของธุรกิจ (หน่วย: ร้อยละ) 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการค้า ในสาขาการค้าปลีก ของกิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/ 

Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ด้านความสามารถจ าหน่ายสินค้า/ท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์  พบว่าในปัจจุบันธุรกิจมีระดับ

ความสามารถจ าหน่ายสินค้า/ท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ คะแนนเฉลี่ย 1.97 (จากคะแนนเต็ม 5) ในกรณีระดับ

ความสามารถจ าหน่ายสินค้า/ท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ได้ในระดับค่อนข้างน้อย/ไม่ได้เลย ถึงน้อย  

เกิดจากสาเหตุอันดับแรก คือ ธุรกิจไม่เหมาะที่จะจ าหน่ายทางออนไลน์ (ร้อยละ 48.0) รองลงมา  คือ  

ไม่มีความจ าเป็นต้องจ าหน่ายทางออนไลน์ (ร้อยละ 28.8) เจ้าของ/ผู้บริหารไม่มีพ้ืนฐานที่จะเรียนรู้ทางออนไลน์ 

(ร้อยละ 24.0) และบุคลากรที่มีอยู่ไม่มีความรู้ทางออนไลน์ (ร้อยละ 15.2) 

ภาพที่ 2 สาเหตุความสามารถจ าหน่ายสินค้า/ท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ในระดับค่อนข้างน้อย/ไม่ได้เลย  

ถึงน้อย (หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการค้า ในสาขาการค้าปลีก ของกิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/ 

Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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อื่น  ๆ

ไม่ทราบว่าจะเรียนรูไ้ด้ทีไ่หน/เริ่มตน้อย่างไร 
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 ด้านองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ พบว่าในปัจจุบันแหล่งองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ คือ  

ส่วนใหญ่เรียนรู้ด้วยตนเอง (ร้อยละ 82.2) รองลงมา คือ รับช่วงธุรกิจต่อจากคนในครอบครัว (ร้อยละ 24.3) 

การแนะน าจากคู่ค้าทางธุรกิจ (ร้อยละ 24.3) และการแนะน าของเพ่ือน/คนรู้จัก (ร้อยละ 21.1) 

ภาพที่ 3 แหล่งองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ (หน่วย: ร้อยละ)  

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการค้า ในสาขาการค้าปลีก ของกิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/ 

Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ด้านผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 และการช่วยเหลือจากภาครัฐ และการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ 

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานประกอบการได้รับผลกระทบด้านลบ (ร้อยละ 71.9)  

มากที่สุด มีบางส่วนไม่ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ 24.3) และได้รับผลกระทบด้านบวก (ร้อยละ 3.8) 

 การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐภายใต้ "มาตรการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจ  

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการฟ้ืนฟูฯ)" พบว่าส่วนใหญ่  

ไม่ได้ขอรับความช่วยเหลือ (ร้อยละ 85.4) และส่วนที่เหลือขอรับความช่วยเหลือ (ร้อยละ 14.6) 

ภาพที่ 4 ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 และการช่วยเหลือจากภาครัฐ (หน่วย: ร้อยละ) 
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 ด้านการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ 

พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 81.1) และเคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 18.9) 

ส าหรับประเภทของโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม 3 อันดับแรก คือ สร้างและพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านการตลาด 

(การเข้าใจตลาด และความสัมพันธ์กับลูกค้า) (ร้อยละ 48.6) สร้างและพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านแหล่งเงินทุน 

(ร้อยละ 45.7) และสร้างและพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า (ร้อยละ 42.9) 

 ส่วนสาเหตุที่ ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ด า เนินการ  

โดยหน่วยงานภาครัฐใน 3 อันดับแรก คือ ไม่ตรงกับความต้องการ/ไม่มีความจ า เป็น (ร้อยละ 41.3)  

ไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วม (ร้อยละ 28.7) ขาดความเชื่อมั่น เนื่องจากเคยเข้าโครงการ/กิจกรรมอ่ืนมาแล้ว  

แต่ไม่ไดร้ับประโยชน์ (ร้อยละ 16.7)  

ภาพที่ 5 การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ 

(หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการค้า ในสาขาการค้าปลีก ของกิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/ 

Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 ด้านสถานภาพในการด าเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่สถานภาพพออยู่ได้แบบพอดี ๆ หรือ 

พอมีก าไรบ้าง ไม่ขาดทุน (มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 6 – 10) (ร้อยละ 41.6) รองลงมา คือ อยู่รอดได้แบบปกติ  

หรือพออยู่ตัว (มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 11 – 15) (ร้อยละ 28.1) ค่อนข้างแย่ แต่พอมีเงินหมุนไปได้  

มีก าไรบ้าง (มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 1 – 5) (ร้อยละ 18.4) อยู่รอดได้แบบมั่นคงดี หรือ แข็งแรงดี  

(มีก าไรสุทธิมากกว่าร้อยละ 15) (ร้อยละ 5.9) และแย่มาก ขาดทุน ไม่มีเงินหมุน (ร้อยละ 5.9) 

ภาพที่ 6 สถานภาพในการด าเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน (หน่วย: ร้อยละ) 
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 ด้านวิธีการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจในปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่พัฒนาด้วยตนเอง  

โดยหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย หนังสือ เป็นต้น (ร้อยละ 78.9) ปรึกษาบุคคลต่าง ๆ 

เช่น เพ่ือน คนในครอบครัว ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ผู้ซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่ธนาคาร เป็นต้น (ร้อยละ 54.6)  

ปรึกษาหน่วยงานราชการ/เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ (ร้อยละ 13.5) ไม่มีเวลาในการพัฒนา

ศักยภาพ/ไม่รู้จะเริ่มต้นพัฒนาอย่างไร (ร้อยละ 12.4) และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 1.1) 
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มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 6-10 ในช่วง 3 เดือนที่ ผ่านมา ปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินการของธุรกิจใน  

3 อันดับแรก คือ 

1. การตลาด จากก าลังซ้ือลดลง 

2. การตลาด จากคู่แข่งรายอื่น ๆ 

3. การตลาด จากการขาดองค์ความรู้ 

   ในการวางแผนการตลาดที่สามารถ 

   สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 

มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 11-15 

มีก าไรสุทธิมากกว่าร้อยละ 15 
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ภาพที่ 7 วิธีการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจ (หน่วย: ร้อยละ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
ที่มา: การส ารวจภาคการค้า ในสาขาการค้าปลีก ของกิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/ 

Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลสรุปที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) 

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดย่อย ตัวแทนหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ 

รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการ ค้า  

ทั้งในส่วนการค้าปลีกและค้าส่ง ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภาคกลาง และในเขตภูมิภาค  

เช่น พ้ืนที่ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1.1

12.4

13.5

54.6

78.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

อ่ืน ๆ

ไม่มีเวลาในการพัฒนาศักยภาพ/ 
ไม่รู้จะเริ่มต้นพัฒนาอย่างไร

ปรึกษาหน่วยงานราชการ/ 
เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ

ปรึกษาบุคคลต่าง ๆ เช่น เพื่อน คนในครอบครัว 
ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ผู้ซื้อสินค้า เจ้าหน้าท่ีธนาคาร เป็นต้น

พัฒนาด้วยตนเอง โดยหาความรู้จากสื่อตา่ง ๆ 
เช่น อินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย หนังสือ เป็นต้น

ความต้องการของผู้ประกอบการที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจใน 

3 อันดับแรก คือ (1) ด้านการพัฒนาหน้าร้าน (2) ด้านการพัฒนาการขายออนไลน์ และ (3) ด้านการจัดระบบฐานข้อมูลลกูคา้ 

ความต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจในประเด็นเชิงลึก 3 เร่ืองส าคัญมากที่สุด 

คือ (1) การหาช่องทางการตลาดในประเทศเพิ่ม (2) การพัฒนามาตรฐานการจัดซื้อ การตรวจสอบคุณภาพสินค้า  

และ (3) การจัดท าต้นทุนสินค้าและบริการ 

รูปแบบการอบรมและโครงการพัฒนาที่ต้องการ 3 เร่ืองส าคัญมากที่สุด คือ (1) การอบรม Onsite ตามหัวข้อ 

ที่ก าหนดในสถานท่ีใกล้ธุรกิจของท่าน (2) การอบรม Online แบบ Live ตามหัวข้อท่ีก าหนด ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ 

และ (3) แพลตฟอร์ม Business Matching ผ่านระบบ Online 

ปรึกษาบุคคลต่าง ๆ เช่น เพื่อน คนในครอบครัว 
ผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ ผูซ้ื้อสินค้า เจ้าหน้าท่ีธนาคาร เป็นต้น 

ไม่มเีวลาในการพัฒนาศักยภาพ/ 
ไม่รู้จะเริ่มต้นพัฒนาอย่างไร 
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ปัญหาและอุปสรรคในการท าธุรกิจ 

1. กลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อยในรูปแบบบุคคลธรรมดา ร้านค้าชุมชนขนาดเล็ก 

1.1 การตลาดจากคู่แข่งร้านสะดวกซื้อ และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง 

1.2 การขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการด าเนินธุรกิจการค้า (การจัดท าบัญชี  

การตั้งราคา การบริหารจัดการสต็อกสินค้า การส่งเสริมการตลาดฯ) 

1.3 บุคลากรไม่เพียงพอ หรือผู้ประกอบการเป็นกลุ่มคนวัยเกษียณซึ่งมีข้อจ ากัดในการเรียนรู้  

ด้านดิจิทัล 

1.4 การขาดความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการร้านค้า 

1.5 การขาดระบบการบริหารจัดการธุรกิจการค้าปลีกที่มีมาตรฐาน 

2. กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในรูปแบบนิติบุคคล 

2.1 การขาดองค์ความรู้เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น 

2.2 การขาดภาพลักษณ์ที่ดึงดูดลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มเป้าหมายรายใหม่ ๆ 

2.3 การตลาดจากคู่แข่งร้านค้าสะดวกซ้ือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต โมเดิร์นเทรด 

2.4 การขาดความเชื่อมโยงเครือข่ายและพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงลึกท่ีผู้ประกอบการต้องการ 

1. กลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อยในรูปแบบบุคคลธรรมดา ร้านค้าชุมชนขนาดเล็ก 

1.1 โครงการพัฒนาคู่มือผู้ประกอบการ หรือ Check List ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจการค้าปลีก 

อันประกอบด้วยองค์ความรู้และทักษะที่ส าคัญส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจการค้าปลีก เช่น 

o ทัศนคติ หรือ Mindset ของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก 

o การบริหารจัดการทางการเงินส าหรับธุรกิจค้าปลีก 

o ความรู้เรื่องภาษีที่เก่ียวข้องกับธุรกิจค้าปลีก 

o ระบบการบริหารจัดการของธุรกิจค้าปลีก 

o การเลือกท าเลร้าน และการตกแต่งร้าน 

o การศึกษาพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าและการพัฒนากลยุทธ์ค้าปลีก 

1.2 โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก เน้นการอบรมเชิงปฏิบัติ  

ในหัวข้อต่อไปนี้ 

o การบริหารจัดการทางการเงิน 

o ความรู้เรื่องภาษีที่เก่ียวข้องกับธุรกิจค้าปลีก 

o การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการร้านค้า 
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o การจัดแผนผังร้าน การจัดวางสินค้า การแบ่งหมวดหมู่สินค้าที่สอดคล้องกับพฤติกรรม

ของผู้บริโภค 

o การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และการวางแผนกลยุทธ์ 

o ทักษะดิจิทัลส าหรับการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

2. กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในรูปแบบนิติบุคคล 

2.1 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

o องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

o การก าหนดกลยุทธ์ในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งรวมถึง วิธีการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการรวบรวมข้อมูล การพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสม การติดตามและประเมินผลของกลยุทธ์ 

2.2 โครงการอบรมทักษะด้านการบริการลูกค้า และลูกค้าสัมพันธ์ ที่ครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้ 

o การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีในงานให้บริการลูกค้า 

o เทคนิคและกระบวนการต่าง ๆ ในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า 

o เทคนิคการจัดการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

o การสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้งระบบ 

2.3 โครงการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับธุรกิจการค้า 

o ในมิตินี้ครอบคลุมถึงการให้ความรู้ และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับ 

ธุรกิจการค้า 

2.4 โครงการพัฒนาพันธมิตรและเครือข่ายทางธุรกิจ 

o เน้นความเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภค 

2.5 โครงการพัฒนา Platform รวบรวมข้อมูล ข่าวสารและมาตรการส่งเสริม 

 

 

 

 

 

 

 

โดย ส่วนพัฒนาเครื่องมือและประมาณการเศรษฐกิจ 

 ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ (ฝวต.)  

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 


