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การส ารวจด้านการส่งออกเกี่ยวกับการค้าชายแดน (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 

 ด้านความสามารถจ าหน่ายสินค้า/ท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ พบว่าระดับความสามารถจ าหน่ายสินค้า/

ท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ มีคะแนนเฉลี่ย 2.31 (จากคะแนนเต็ม 5) ในกรณีระดับความสามารถจ าหน่ายสินค้า/

ท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ได้ในระดับค่อนข้างน้อย/ไม่ได้เลย ถึงน้อย เกิดจากสาเหตุอันดับแรก คือ ลักษณะธุรกิจ

ไม่เหมาะที่จะจ าหน่ายทางออนไลน์ (ร้อยละ 25.8) รองลงมา คือ เจ้าของ/ผู้บริหารไม่มีพ้ืนฐานที่จะเรียนรู้ 

ทางออนไลน์ (ร้อยละ 24.7) และบุคลากรที่มีอยู่ไม่มีความรู้ทางออนไลน์ (ร้อยละ 22.5) 

ภาพที่ 1 สาเหตุความสามารถจ าหน่ายสินค้า/ท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ในระดับค่อนข้างน้อย/ ไม่ได้เลย  

ถึงน้อย (หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจด้านการส่งออกเกี่ยวกับการค้าชายแดน ของกิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/ 

Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ด้านองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ พบว่าในปัจจุบันแหล่งองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ คือ ส่วนใหญ่

เรียนรู้ด้วยตนเอง (ร้อยละ 89.7) รองลงมา คือ การแนะน าของเพ่ือน/คนรู้จัก (ร้อยละ 8.6) การแนะน าจากคู่ค้า

ทางธุรกิจ (ร้อยละ 5.1) รับช่วงธุรกิจต่อจากคนในครอบครัว (ร้อยละ 3.4) การเข้าร่วมโครงการของ  

หน่วยงานต่าง ๆ /จากเจ้าหน้าที่รัฐ (ร้อยละ 1.7) บุคลากรในองค์กร (ร้อยละ 1.1) และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 0.6) 
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ไม่มีเวลาที่จะศึกษาเรียนรู้

ไม่มีความจ าเป็นต้องจ าหน่ายทางออนไลน์

บุคลากรที่มีอยู่ไม่มีความรูท้างออนไลน์

เจ้าของ/ผู้บริหารไม่มพีื้นฐานท่ีจะเรยีนรู้ทางออนไลน์

ลักษณะธุรกิจไม่เหมาะที่จะจ าหน่ายทางออนไลน์

เจ้าของ/ผู้บริหารไมม่ีพื้นฐานท่ีจะเรียนรู้ทางออนไลน ์

ไม่มีความจ าเป็นต้องจ าหน่ายทางออนไลน ์

ไม่ทราบว่าจะเรียนรูไ้ด้ทีไ่หน/เริ่มต้นอย่างไร 
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ภาพที่ 2 แหล่งองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ (หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจด้านการส่งออกเกี่ยวกับการค้าชายแดน ของกิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/ 

Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ด้านผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 และการช่วยเหลือจากภาครัฐ และการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ 

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานประกอบการได้รับผลกระทบด้านลบ มากที่สุด  

(ร้อยละ 93.1) มีบางส่วนไม่ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ 6.3) และได้รับผลกระทบด้านบวก (ร้อยละ 0.6) 

 การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐภายใต้ "มาตรการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจ  

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการฟ้ืนฟูฯ)" พบว่าส่วนใหญ่  

ไม่ได้ขอรับความช่วยเหลือ (ร้อยละ 92.0) และส่วนที่เหลือขอรับความช่วยเหลือ (ร้อยละ 8.0) 

ภาพที่ 3 ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 และการช่วยเหลือจากภาครัฐ (หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจด้านการส่งออกเกี่ยวกับการค้าชายแดน ของกิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/ 

Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ด้านการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ 

พบว่าส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 58.9) และไม่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 41.1) 

ส าหรับประเภทของโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม 3 อันดับแรก คือ อ่ืน ๆ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ Packaging ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดออนไลน์ เป็นต้น (ร้อยละ 61.2) สร้างและพัฒนาศักยภาพเชิง

ลึกด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม (ร้อยละ 16.5) และสร้างและพัฒนาศักยภาพ 

เชิงลึกด้านการตลาด (การเข้าใจตลาดและความสัมพันธ์กับลูกค้า) (ร้อยละ 7.8) 

 ส่วนสาเหตุที่ ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ด าเนินการ  

โดยหน่วยงานภาครัฐใน 3 อันดับแรก คือ ไม่ทราบเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 56.5) ไม่ตรงกับ 

ความต้องการ/ไม่มีความจ าเป็น (ร้อยละ 18.8) และไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วม (ร้อยละ 15.9) 

ภาพที่ 4 การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ 

(หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจด้านการส่งออกเกี่ยวกับการค้าชายแดน ของกิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/ 

Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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เชิงลึกด้านการจับคู่ธุรกิจ (BusinessMatching)
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เชิงลึกด้านสารสนเทศและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน
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เชิงลึกด้านการตลาด (การเข้าใจตลาดและความสัมพันธ์กบัลูกค้า)
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เชิงลึกด้านการจับคู่ธุรกจิ (Business Matching) 
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 ด้านสถานภาพในการด าเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน ส่วนใหญ่สถานภาพพออยู่ได้แบบพอดี ๆ หรือ 

พอมีก าไรบ้างไม่ขาดทุน (มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 6 – 10) (ร้อยละ 39.4) รองลงมา คือ ค่อนข้างแย่แต่พอมี

เงินหมุนไปได้มีก าไรบ้าง (มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 1 – 5) (ร้อยละ 26.9) อยู่รอดได้แบบปกติหรือพออยู่ตัว 

(มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 11 – 15) (ร้อยละ 21.7) แย่มาก ขาดทุนไม่มีเงินหมุน (ร้อยละ 7.4) และอยู่รอดได้

แบบมั่นคงดีหรือแข็งแรงดี (มีก าไรสุทธิมากกว่าร้อยละ 15) (ร้อยละ 4.6) 

ภาพที่ 5 สถานภาพในการด าเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน (หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจด้านการส่งออกเกี่ยวกับการค้าชายแดน ของกิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/ 

Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ด้านวิธีการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจในปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่พัฒนาด้วยตนเอง 

โดยหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย หนังสือ เป็นต้น (ร้อยละ 76.0) รองลงมา คือ 

ปรึกษาบุคคลต่าง ๆ เช่น เพ่ือน คนในครอบครัว ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ผู้ซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่ธนาคาร เป็นต้น  

(ร้อยละ 20.0) ปรึกษาหน่วยงานราชการ/เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ (ร้อยละ 10.9) ไม่มีเวลา  

ในการพัฒนาศักยภาพ/ไม่รู้จะเริ่มต้นพัฒนาอย่างไร (ร้อยละ 7.4) 

ภาพที่ 6 วิธีการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจ (หน่วย: ร้อยละ) 

  

 

 

 

 

ในช่วง 3 เดือนที่ ผ่านมา ปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินการของธุรกิจใน  

3 อันดับแรก คือ 

1. เงินลงทุน 

2. การตลาด จากก าลังซ้ือลดลง 

3. การตลาด จากพฤติกรรมผู้บริโภค 

   เปลี่ยนแปลงไป 
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ผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ ผูซ้ื้อสินค้า เจ้าหน้าท่ีธนาคาร เป็นต้น 

ไม่มเีวลาในการพัฒนาศักยภาพ/ 
ไม่รู้จะเริ่มต้นพัฒนาอย่างไร 
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ที่มา: การส ารวจด้านการส่งออกเกี่ยวกับการค้าชายแดน ของกิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/ 

Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลสรุปที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) 

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดย่อย ตัวแทนหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ 

รวมถึงสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการค้าชายแดน 

โดยมีกลุ่ มผู้ ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ  และสถาบันการศึกษาที่ เ ข้ าร่ วมทั้ งจากภาคเหนื อ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมถึงผู้ประกอบการจากกรุงเทพมหานคร และภาคกลางที่มีธุรกิจ 

ที่ส่งออกในลักษณะ Cross Border E-commerce 

ปัญหาและอุปสรรคในการท าธุรกิจ 

1. การขาดองค์ความรู้และกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศคู่ค้า 

2. การขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการช าระเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

3. การขาดเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นคู่ค้าในประเทศจุดหมายปลายทาง 

4. ด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้าที่เหมาะสมกับประเทศคู่ค้า 

5. การขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศเพ่ือนบ้าน 

6. การขาดความรู้ความเข้าใจการประกอบธุรกิจที่เป็นระบบและมาตรฐาน 

 

 

ความต้องการของผู้ประกอบการที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจใน  

3 อันดับแรก คือ (1) ด้านการพัฒนาทางด้านกลยุทธ์การตลาด (2) ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ (3) ด้านเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยต่ า 

ความต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจในประเด็นเชิงลึก 3 เร่ืองส าคัญมากที่สุด 

คือ (1) การตลาดเชิงกลยุทธ์ (2) การจับคู่ทางธุรกิจค้าข้ามชายแดน และ (3) การพัฒนาด้านความรู้ภาพรวม  

ตลาดชายแดนและโอกาสทางธุรกิจ 

รูปแบบการอบรมและโครงการพัฒนาที่ ต้องการ 2 เร่ืองส าคัญมากที่สุด คือ (1) การอบรม Onsite ตามหัวข้อ 

ที่ก าหนดในสถานท่ีใกล้ธุรกิจของท่าน และ (2) การรับค าปรึกษาวินิจฉัย แบบ Onsite 
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โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงลึกท่ีผู้ประกอบการต้องการ 

1. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศคู่ค้า  

เช่น พ้ืนฐานของตลาด วัฒนธรรม ค่านิยม 

2. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า – ส่งออก และภาษี 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการน าเข้า ภาษีท่ีเกี่ยวข้อง 

3. โครงการพัฒนาสินค้าและมาตรฐานสินค้า เช่น พัฒนาพ้ืนฐานความพร้อมด้านสินค้า  

และมาตรฐานการผลิต และบรรจุภัณฑ์ 

4. โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในตลาดการค้าชายแดน  

เช่น ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้า และการพัฒนาทักษะของ

ผู้ประกอบการและบุคลากรที่มีความจ าเป็นต่อการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 

5. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลคู่ค้าในตลาดการค้าชายแดน เช่น ฐานข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจของตลาด

การค้าชายแดนที่ได้รับการรับรอง 

6. โครงการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างเครือข่าย 

และพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการ และหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและเอกชน 

7. โครงการพัฒนาองค์ความรู้  และทักษะของผู้ประกอบการธุ รกิจการค้าชายแดน  

เช่น ความสามารถในการบริหารจัดการ การส่งเสริมความสามารถในการจัดท าบัญชีอย่างเป็นระบบ 

การบริหารด้านการเงิน การส่งเสริมด้านการตลาด การส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์  

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย ส่วนพัฒนาเครื่องมือและประมาณการเศรษฐกิจ 

 ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ (ฝวต.)  

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 


