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การส ารวจภาคการบริการ ในสาขาธรุกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกจิก่อสร้าง และธรุกิจโลจิสตกิส์ (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 พบว่าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ (ร้อยละ 50.4) ลูกค้าชาวไทย

อย่างเดียว (ร้อยละ 47.5) ลูกค้าชาวต่างชาติอย่างเดียว (ร้อยละ 2.1) โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยลูกค้าประจ าของธุรกิจ

เทียบกับลูกค้าชั่วคราวร้อยละ 45.5 ต่อ 54.5 

ภาพที่ 1 ลักษณะค้าของธุรกิจ (หน่วย: ร้อยละ) 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการบริการ ในสาขาธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจโลจิสติกส์  ของกิจกรรม 

การพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด้านเครื่องหมายมาตรฐานการบริการ พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานการบริการ (ร้อยละ 63.8) 

และมีเครื่องหมายมาตรฐานการบริการ (ร้อยละ 36.2)  ซึ่งมีการระบุเครื่องหมายมาตรฐานการบริการ  

เช่น เครื่องหมายมาตรฐานไอเอสโอ มาตรฐานการขนส่ง Q Mark มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐาน 

การบริการนวดและสปา และรบัรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

ส่วนสาเหตุที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานการบริการ เพราะไม่มีความจ าเป็นในการขอเครื่องหมาย

มาตรฐานการบริการ (ร้อยละ 56.7) รองลงมา คือ ยื่นขอแล้ว และก าลังอยูในขั้นตอนการขอเครื่องหมาย

มาตรฐานการบริการ (ร้อยละ 20.0) ก าลังศึกษาเพ่ือขอเครื่องหมายมาตรฐานการบริการ (ร้อยละ 15.6)  

และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 7.8) 

 

 

 

 

ลูกค้าชาวไทย, 47.5
ลูกค้าชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ, 50.4

ลูกค้าชาวต่างชาติ

2.1 
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ภาพที่ 2 เครื่องหมายมาตรฐานการบริการ (หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการบริการ ในสาขาธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจโลจิสติกส์  ของกิจกรรม 

การพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ด้านความสามารถจ าหน่ายสินค้า/ท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ พบว่าปัจจุบันธุรกิจมีระดับความสามารถ

จ าหน่ายสินค้า/ท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ คะแนนเฉลี่ย 2.32 (จากคะแนนเต็ม 5) ในกรณีระดับความสามารถ

จ าหน่ายสินค้า/ท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ได้ในระดับค่อนข้างน้อย/ไม่ได้เลย ถึงน้อย เกิดจากสาเหตุอันดับแรก 

คือ เจ้าของ/ผู้บริหารไม่มีพ้ืนฐานที่จะเรียนรู้ทางออนไลน์ (ร้อยละ 34.3) รองลงมา คือ ธุรกิจไม่เหมาะที่จะ

จ าหน่ายทางออนไลน์ (ร้อยละ 31.4) ไม่มีความจ าเป็นต้องจ าหน่ายทางออนไลน์ (ร้อยละ 27.1) บุคลากรที่มีอยู่

ไม่มีความรู้ทางออนไลน์ (ร้อยละ 24.3) และไม่ทราบว่าจะเรียนรู้ได้ที่ไหน/เริ่มต้นอย่างไร (ร้อยละ 12.9) 

ภาพที่ 3 สาเหตุความสามารถจ าหน่ายสินค้า/ท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ในระดับค่อนข้างน้อย/ไม่ได้เลย  

ถึงน้อย (หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการบริการ ในสาขาธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจโลจิสติกส์  ของกิจกรรม 

การพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 ด้านองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ พบว่าในปัจจุบันแหล่งองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ คือ  

ส่วนใหญ่เรียนรู้ด้วยตนเอง (ร้อยละ 79.4) รองลงมา คือ บุคลากรในองค์กร (ร้อยละ 24.1) รับช่วงธุรกิจต่อจาก

คนในครอบครัว (ร้อยละ 23.4) การแนะน าจากคู่ค้าทางธุรกิจ (ร้อยละ 14.2) การแนะน าของเพ่ือน/คนรู้จัก 

(ร้อยละ 13.5) และการเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ /จากเจ้าหน้าที่รัฐ (ร้อยละ 6.4) 

ภาพที่ 4 แหล่งองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ (หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการบริการ ในสาขาธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจโลจิสติกส์  ของกิจกรรม 

การพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ด้านผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 และการช่วยเหลือจากภาครัฐ และการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ 

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานประกอบการได้รับผลกระทบด้านลบ (ร้อยละ 92.2)  

มากที่สุด มีส่วนน้อยไม่ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ 6.4) และได้รับผลกระทบด้านบวก (ร้อยละ 1.4) 

 การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐภายใต้ "มาตรการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการฟ้ืนฟูฯ)" พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ขอรับ

ความช่วยเหลือ (ร้อยละ 80.9) และส่วนที่เหลือขอรับความช่วยเหลือ (ร้อยละ 19.1) 
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ภาพที่ 5 ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 และการช่วยเหลือจากภาครัฐ (หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการบริการ ในสาขาธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจโลจิสติกส์  ของกิจกรรม 

การพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ด้านการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ 

พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 73.0) และเคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 27.0) 

ส าหรับประเภทของโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม 3 อันดับแรก คือ สร้างและพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านการจัดการ

ธุรกิจการบริการ (ร้อยละ 28.9) สร้างและพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านกฎหมายธุรกิจ (ร้อยละ 13.2) สร้างและ

พัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านสารสนเทศและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (ร้อยละ 13.2) สร้างและพัฒนา

ศักยภาพเชิงลึกด้านการอนามัยและความปลอดภัยในบริการ (ร้อยละ 13.2) และสร้างและพัฒนาศักยภาพเชิงลึก

ด้านการตลาด (การเข้าใจตลาด และความสัมพันธ์กับลูกค้า) (ร้อยละ 13.2) 

 ส่วนสาเหตุที่ ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ด า เนินการ  

โดยหน่วยงานภาครัฐใน 3 อันดับแรก คือ ไม่ทราบเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 70.9) ไม่ตรงกับ 

ความต้องการ/ไม่มีความจ าเป็น (ร้อยละ 17.5) และไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วม (ร้อยละ 7.8) 

ไม่ได้รับ
ผลกระทบ, 6.4

ได้รับผลกระทบ
ด้านบวก, 1.4

ได้รับผลกระทบด้านลบ, 92.2

สถานประกอบการของท่านได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคโควิด 19 หรือไม่
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19.1

ไม่ได้ขอรับความช่วยเหลอื ขอรับความช่วยเหลือ

การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐภายใต้ 
"มาตรการฟ้ืนฟูฯ"
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ภาพที่ 6 การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ 

(หน่วย: ร้อยละ)  

 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการบริการ ในสาขาธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจโลจิสติกส์  ของกิจกรรม 

การพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ด้านสถานภาพในการด าเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่สถานภาพค่อนข้างแย่ แต่พอมีเงิน

หมุนไปได้ มีก าไรบ้าง (มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 1 – 5) (ร้อยละ 38.3) รองลงมา คือ พออยู่ได้แบบพอดี ๆ หรือ 

พอมีก าไรบ้าง ไม่ขาดทุน (มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 6 – 10 ) (ร้อยละ 31.2) อยู่รอดได้แบบปกติ หรือพออยู่ตัว 

(มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 11 – 15) (ร้อยละ 13.5) แย่มาก ขาดทุน ไม่มีเงินหมุน (ร้อยละ 12.8)   

และอยู่รอดได้แบบมั่นคงดี หรือแข็งแรงดี (มีก าไรสุทธิมากกว่าร้อยละ 15) (ร้อยละ 4.3) 
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อื่นๆ (ไม่เคยทราบเลยว่ามีการช่วยเหลือ)

ไม่มีความต่อเนื่องในการพัฒนา/
พัฒนาไม่ครบทุกด้าน

ขาดความเชื่อมั่น เนื่องจากเคยเข้าโครงการ/
กิจกรรมอื่นมาแล้ว แต่ไม่ได้รับประโยชน์

ไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วม

ไม่ตรงกับความต้องการ/ 
ไม่มีความจ าเป็น

ไม่ทราบเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม

สาเหตุที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ

เคย, 27.0

ไม่เคย, 73.0

ประเภทของโครงการ/กิจกรรมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่เข้าร่วม 

อื่นๆ (ไม่เคยทราบเลยวา่มีการชว่ยเหลอื) 

ไม่ตรงกับความต้องการ/ 
ไม่มีความจ าเป็น 

ขาดความเชื่อมั่น เนื่องจากเคยเข้าโครงการ/ 
กิจกรรมอื่นมาแล้ว แต่ไม่ได้รับประโยชน์ 

เชิงลึกด้านกฎหมายธุรกิจ 

เชิงลึกด้านการอนามยัและความปลอดภัยในบริการ 

เชิงลึกด้านความสัมพันธก์ับลูกค้า 

เชิงลึกด้านการบัญชี การเงิน 
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ภาพที่ 7 สถานภาพในการด าเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน (หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการบริการ ในสาขาธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจโลจิสติกส์ ของกิจกรรม 

การพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ด้านวิธีการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจในปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่พัฒนาด้วยตนเอง  

โดยหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย หนังสือ เป็นต้น (ร้อยละ 58.9) รองลงมา คือ

ปรึกษาบุคคลต่าง ๆ เช่น เพ่ือน คนในครอบครัว ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ผู้ซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่ธนาคาร เป็นต้น  

(ร้อยละ 40.4) ไม่มีเวลาในการพัฒนาศักยภาพ/ไม่รู้จะเริ่มต้นพัฒนาอย่างไร (ร้อยละ 19.9) ปรึกษาหน่วยงาน

ราชการ/เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ (ร้อยละ 2.8) และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 5.0) 

ภาพที่ 8 วิธีการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจ (หน่วย: ร้อยละ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

ในช่วง 3 เดือนที่ ผ่านมา ปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินการของธุรกิจใน  

2 อันดับแรก คือ 

1. การตลาด จากก าลังซ้ือลดลง 

2. การตลาด จากคู่แข่งรายอื่น ๆ 

5.0

2.8

19.9

40.4

58.9

0 10 20 30 40 50 60 70

อ่ืน ๆ

ปรึกษาหน่วยงานราชการ/ 
เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ

ไม่มีเวลาในการพัฒนาศักยภาพ/ 
ไม่รู้จะเริ่มต้นพัฒนาอย่างไร

ปรึกษาบุคคลต่าง ๆ เช่น เพื่อน คนในครอบครัว 
ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ผู้ซื้อสินค้า เจ้าหน้าท่ีธนาคาร เป็นต้น

พัฒนาด้วยตนเอง โดยหาความรู้จากสื่อตา่ง ๆ 
เช่น อินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย หนังสือ เป็นต้น

4.3

12.8

13.5

31.2

38.3

0 10 20 30 40 50

มีก าไรสุทธิมากกว่าร้อยละ 15

แย่มาก ขาดทุน ไม่มีเงินหมุน

มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 11-15

มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 6-10

มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 1-5

มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 6-10 

แย่มาก ขาดทุน ไมม่ีเงินหมุน 

ปรึกษาหน่วยงานราชการ/ 
เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ 

ปรึกษาบุคคลต่าง ๆ เช่น เพื่อน คนในครอบครัว 
ผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ ผูซ้ื้อสินค้า เจ้าหน้าท่ีธนาคาร เป็นต้น 
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ที่มา: การส ารวจภาคการบริการ ในสาขาธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจโลจิสติกส์  ของกิจกรรม 

การพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลสรุปที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) 

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดย่อย ตัวแทนหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ 

รวมถึงสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการบริการในสาขา

ธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจโลจิสติกส์  ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 

และภาคกลาง และในเขตภูมิภาค เช่น พ้ืนที่ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรคในการท าธุรกิจ 

1. กลุ่มสาขาการท่องเที่ยว (โรงแรมท่ีพัก บริษัทน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และร้านนวดสปา) 

1.1 การขาดองค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็น (การท าบัญชี การท ากลยุทธ์ทางการตลาด  

การวางแผนภาษี การวางแผนด้านบุคลากร) 

1.2 การขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์ รวมถึงการขอใบอนุญาต  

และมาตรฐานต่าง ๆ เช่น การประกอบธุรกิจโรงแรม (พรบ. โรงแรม 2547 ภาษีโรงแรม 

ใบอนุญาต/จดทะเบียนโรงแรม) มาตรฐาน SHA Plus 

1.3 การแข่งขันด้านราคา 

1.4 การลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยว และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

ความต้องการของผู้ประกอบการที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจใน 

3 อันดับแรก คือ (1) ด้านการพัฒนาการบรกิาร (2) ด้านการพัฒนาสือ่ออนไลน์ และ (3) ด้านการพัฒนามาตรฐานการบริการ 

ความต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจในประเด็นเชิงลึก 3 เร่ืองส าคัญมากที่สุด 

คือ (1) การหาช่องทางการตลาดในประเทศเพิ่ม (2) การตลาดเชิงกลยุทธ์ส าหรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ  

และ (3) การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความพึงพอใจ ความภักดีการรัษาลูกค้าไว้ 

รูปแบบการอบรมและโครงการพัฒนาที่ต้องการ 3 เร่ืองส าคัญมากที่สุด คือ (1) การอบรม Onsite ตามหัวข้อ 

ที่ก าหนดในสถานท่ีใกล้ธุรกิจของท่าน (2) การรับค าปรึกษาวินิจฉัย แบบ Onsite และ (3) การรับค าปรึกษาแนะน า 

โดยมีที่ปรึกษาวินิจฉัย แบบ Online 
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2. กลุ่มสาขาโลจิสติกส์ 

2.1 การน าเข้า – ส่งออกท่ีชะลอตัว และอุปสรรค์จากการเปิด – ปิดเมืองของด่าน 

2.2 ต้นทุนสูงขึ้นจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (บุคลากรติดเชื้อ ต้นทุนค่าจัดการ 

หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และชุดตรวจ ATK ให้แก่บุคลากร) 

2.3 ความเสียเปรียบในการบริหารต้นทุนเนื่องจากเป็นธุรกิจเล็ก 

2.4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ผันผวน 

2.5 การขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับการขนส่งโดยเฉพาะในส่วนข้ามแดน 

2.6 ขาดมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานเงินเดือนที่ไม่ดึงดูดแรงงานในสาขานี้ 

3. กลุ่มสาขาการก่อสร้าง 

3.1 การชะลอตัวของอุปสงค์อันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 

3.2 ต้นทุนสูงขึ้นจากค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง 

3.3 การขาดสภาพคล่อง 

โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงลึกท่ีผู้ประกอบการต้องการ 

1. กลุ่มสาขาการท่องเที่ยว (โรงแรมท่ีพัก บริษัทน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และร้านนวดสปา) 

1.1 โครงการอบรมความรู้พ้ืนฐานองค์ความรู้ทางด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

o พ้ืนฐานองค์ความรู้ในการท าธุรกิจ และความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

การท าธุรกิจสาขาการท่องเที่ยว 

o พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2522 

o พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ที่มีกฎหมายในล าดับรองลงมาภายใต้พระราชบัญญัติ

ดังกล่าวในรูปของกฎกระทรวง ประกาศ และค าสั่ง เช่น การจัดตั้งธุรกิจ การขออนุญาต

ประกอบธุรกิจโรงแรม การก่อสร้างอาคารและสถานที่ส าหรับกิจการโรงแรม การบริหาร

จัดการ รวมถึงการช าระภาษี 

1.2 โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 

o ความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงิน ทั้งการวางแผนด้านการเงิน การจัดท าบัญชี 

การจัดท างบการเงิน ซึ่งจะเป็นการเตรียมพ้ืนฐานให้กับผู้ประกอบการในการเข้าสู่แหล่งเงินทุน 

o ความรู้เรื่องภาษีที่เก่ียวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว 

o ความสามารถในการพฒันาแผนและกลยุทธ์ทางด้านการตลาดส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 

o ความสามารถการจัดการบุคลากรส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว เพ่ือให้ธุรกิจสามารถวางแผน

และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นตามกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพท่องเที่ยว 

รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
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o ความสามารถทางด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว เพ่ือให้

ธุรกิจสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 โครงการอื่น ๆ อาทิ 

o โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มรวบรวมองค์ความรู้ด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการท าธุรกิจ  

การท่องเที่ยว พร้อมช่องทางการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

o โครงการส่งเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในยุค New Normal 

2. กลุ่มสาขาโลจิสติกส์ 

2.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการของธุรกิจโลจิสติกส์ 

2.2 โครงการพัฒนา Business Matching ระหว่างธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจอ่ืน ๆ 

2.3 โครงการฐานข้อมูลออนไลน์ของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 

2.4 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท าการตลาดดิจิทัลส าหรับธุรกิจประเภท Business to Business 

2.5 โครงการส่งเสริมปัจจัยสนับสนุนพื้นฐานที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการ 

3. กลุ่มสาขาก่อสร้าง 

3.1 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส าหรับธุรกิจก่อสร้าง 

3.2 โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารและการบริการส าหรับธุรกิจก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย ส่วนพัฒนาเครื่องมือและประมาณการเศรษฐกิจ 

 ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ (ฝวต.)  

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 


