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การศึกษาสถานภาพวิสาหกิจขนาดย่อยประเทศไทย (เบื้องต้น) 
 

วิสาหกิจขนาดย่อย (Micro) เป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มีจ านวนมากที่สุดในประเทศไทย โดยวิสาหกิจ

ขนาดย่อยมีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงาน รวมทั้งเป็นฐานรากของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นกลไก

ในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

ในปี 2564 วิสาหกิจขนาดย่อย มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.47 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 

ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 

ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดมาก่อน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นวงกว้าง 

โดยเฉพาะแรงงานซึ่งเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก

และคนส่วนใหญ่ต้องอยู่ที่บ้านมากขึ้น อีกท้ังการปิดประเทศและจ ากัดการเดินทาง ท าให้หลายธุรกิจจ าเป็นต้อง

ปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน ท าให้แรงงานที่ถูกเลิกจ้างเหล่านี้ผันตัวมาเป็นผู้ประกอบการ 

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อย 

(ภาคการค้า ภาคบริการ ภาคการผลิต และภาคธุรกิจการเกษตร) และฟรีแลนซ์หรือรับจ้างอิสระ (Gig Economy) 

ในเขตภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันตก และภาคใต้ สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

สถานการณ์ภาพรวมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อย และฟรีแลนซ์หรือรับจ้างอิสระ 

พบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผู้ประกอบการใช้วิธีท าการตลาดออนไลน์ในการเอาตัวรอด 

ผู้ประกอบการเกือบทุกรายใช้เงินเก็บของตนเองเป็นทุนในการด าเนินธุรกิจ มีเพียงบางรายที่มีการกู้เงินร่วมด้วย 

ซึ่งได้แก่ หนี้ธนาคาร หนี้กองทุนหมู่บ้าน หนี้นอกระบบ เป็นต้น ผู้ประกอบการสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 

ทุกรายต้องการท างานหรือท าธุรกิจต่อไปจนกว่าจะท าไม่ไหว ยังไม่มีแผนที่จะหยุดพัก ส่วนฟรีแลนซ์หรือ

รับจ้างอิสระ พบว่า ทุกรายมีวิธีการหาลูกค้าโดยการบอกปากต่อปาก และรับงานต่อจากวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม นอกจากนี้ ในด้านความคุ้มครองทางสังคม ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อยส่วนใหญ่

ใช้สิทธิบัตรทองและประกันสังคมมาตรา 40 คุ้มครองตนเอง มีผู้ประกอบการบางรายซื้อประกันสุขภาพ

และประกันชีวิต ส าหรับฟรีแลนซ์หรือรับจ้างอิสระ ก็มีความคุ้มครองทางสังคมที่คล้ายคลึงกับผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดย่อยเช่นกัน 

 

 



[2] 
 

สถานการณ์การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อย (ผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 

1.8 ล้านบาทต่อปี และมีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 5 คน) จ าแนกตามภาคธุรกิจ 

1. ภาคการค้า ในปี 2564 วิสาหกิจขนาดย่อยภาคการค้า มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.97 เมื่อเทียบกับ 

ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย ที่ท าให้แรงงานที่ถูกเลิกจ้างหันมาประกอบอาชีพค้าขาย การขยายตัวนี้มีทิศทาง

ตรงกันข้ามกับการจ้างงาน จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดย่อยภาคการค้า ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก/ส่งสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องครัว 

แว่นตา อาหารเสริม ของช า ของเล่น และอะไหล่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น พบว่า ความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีออนไลน์ช่วยเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายสินค้า และผู้ประกอบการไม่จ าเป็นต้องมีหน้าร้าน

อีกต่อไป อีกทั้งตลาดนัดในหลายท าเลเป็นโอกาสในการขยายตลาด แต่ในทางกลับกันผู้ประกอบการ

บางรายมเีงินทุนไม่เพียงพอในการซื้อสินค้ามาจ าหน่ายท าให้เสียโอกาส ประกอบกับต้นทุนของธุรกิจ

ที่เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากค่าน้ ามันสูงขึ้น ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีคู่แข่งที่จ าหน่าย

สินค้าแบบเดียวกันอีกด้วย ส่วนวิธีการด าเนินงานหรือขยายธุรกิจของผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการ

พยายามขายส่งเพ่ือเพ่ิมยอดขายและขยายตลาด มีการหาสินค้าที่แปลกใหม่มาดึงดูดลูกค้ารุ่นใหม่ 

หรือเพ่ิมมูลค่าให้สินค้า เช่น ข้าวเหนียวหุงใบเตย เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังมีการจัด

โปรโมทสินค้าและร้านค้าทางออนไลน์ จัดโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขาย บริการจัดส่งฟรี เป็นต้น 

แต่ในผู้ประกอบการบางรายก็ต้องลดขนาดสินค้าหรือไม่มีหน้าร้าน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายประจ า ทั้งนี้ 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีเคล็ดที่ส าคัญคล้ายคลึงกันในการด าเนินธุรกิจ คือ ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า 

2. ภาคบริการ ในปี 2564 วิสาหกิจขนาดย่อยภาคบริการ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.69 เมื่อเทียบกับ 

ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย ที่ท าให้แรงงานที่ถูกเลิกจ้างหันมาประกอบอาชีพใหม่ประเภทการให้บริการ

ด้านต่าง ๆ ซึ่งการขยายตัวนี้มีทิศทางตรงกันข้ามกับการจ้างงาน  จากการประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นกลุ่มย่อยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อยภาคบริการ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการ 

อาหารและเครื่องดื่มในร้าน รับเหมาก่อสร้าง รับจ้างขุดสระ รถตู้รับจ้าง เอเจนซี่  การตลาด

และประชาสัมพันธ์ ขนส่งสินค้า รับติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และตัดแต่งทรงผม เป็นต้น พบว่า 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีออนไลน์ช่วยเพิ่มช่องทางท าการตลาดและประชาสัมพันธ์  

แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ท าให้การท่องเที่ยวซบเซา รวมถึงการห้าม

นั่งรับประทานอาหารในร้านในช่วงที่ผ่านมา ท าให้ยอดขายลดลง ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง 

และเงินทุนในการปรับปรุงร้านหรือเพ่ิมเครื่องจักร อีกท้ังลูกค้าช าระเงินช้าหรือไม่ช าระ ท าให้ธุรกิจ

ยิ่งขาดสภาพคล่องหนักขึ้น ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของราคาน้ ามัน ท าให้ต้นทุนในการใช้



[3] 
 

ยานพาหนะสูงขึ้น ซึ่งวิธีการด าเนินงานหรือขยายธุรกิจของผู้ประกอบการ พบว่า ในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต้องไม่เกี่ยงงาน งานเล็กน้อยก็ต้องรับ มีการปรับบริการตาม

ฤดูกาล เช่น การขนส่ง หน้าฝนจะขนส่งหินแทนดิน เพราะรถบรรทุกวิ่งบนดินเปียกไม่ได้ เป็นต้น 

รวมทั้งมีการอาศัยเครือข่าย (connection) หาลูกค้า นอกจากนี้ มีการตั้งราคาสินค้าหรือบริการ

ให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย สินค้าหรือบริการต้องมีมาตรฐานเหมือนกันทุกครั้ง ท างานให้ดีที่สุด 

เพ่ือให้ลูกค้าแนะน าปากต่อปาก รวมทั้งต้องมีความซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า 

3. ภาคการผลิต ในปี 2564 วิสาหกิจขนาดย่อยภาคการผลิต มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.79 

เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่ท าให้แรงงานที่ถูกเลิกจ้างหันมาประกอบอาชีพใหม่ประเภทการผลิต

สินค้าต่าง ๆ ซึ่งการขยายตัวนี้มีทิศทางตรงกันข้ามกับการจ้างงาน  จากการประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นกลุ่มย่อยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อยภาคการผลิต ได้แก่ ธุรกิจผลิตอาหาร

และเครื่องดื่ม ล าไยอบแห้ง ผ้าฝ้ายเพ้นท์บาติก ตัดผ้าม่าน ท าบายศรีและมาลัย ปุ๋ยเคมี  

และสื่อสิ่ งพิมพ์ เป็นต้น พบว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีออนไลน์ช่วยเพ่ิมช่องทาง

จ าหน่ายสินค้า และไม่จ าเป็นต้องมีหน้าร้าน แต่ไม่มีตลาดรองรับสินค้าในบางกลุ่ม เช่น  

สินค้าจากชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ การเข้าถึงเงินทุนส าหรับผู้ประกอบการยังคงยากมาก  

รวมถึงเผชิญปัญหาต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น ทั้งวัตถุดิบในประเทศและนอกประเทศ ส่วนวิธีการด าเนินงาน

หรือขยายธุรกิจ พบว่า มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าตามสมัยนิยมเพ่ือไม่ให้ลูกค้าเบื่อ  

หานวัตกรรมให้สินค้า เช่น สีย้อมผ้าจากธรรมชาติ เพ่ือลดการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีสูตรพิเศษ

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต เป็นต้น บางธุรกิจมีการท างานแบบการจ้างช่วง เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องลงทุนเองทั้งหมด 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพ่ือความอยู่รอดบางรายลดปริมาณสินค้า  

แต่ใส่มูลค่าเพ่ิมแทน เพ่ือให้สินค้าขายได้ นอกจากนี้ ยังมีบริการจัดส่งฟรีในระยะทางที่ก าหนด 

รวมถึงดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการส่งมอบงานหรือสินค้า 

4. ภาคธุรกิจการเกษตร ในปี 2564 วิสาหกิจขนาดย่อยภาคธุรกิจการเกษตร มีอัตราการขยายตัว

ร้อยละ 5.05 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูง ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่ท าให้แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง

ต้องเดินทางกลับภูมิล าเนา และหันมาประกอบอาชีพใหม่ด้านการท าเกษตรและแปรรูป

สินค้าเกษตร ซึ่งการขยายตัวนี้มีทิศทางเดียวกันกับการขยายตัวของการจ้างงานภาคธุรกิจ

การเกษตร จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อย

ภาคธุรกิจการเกษตร ได้แก่ ธุรกิจการเพาะปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์และแปรรูปเป็นสินค้า เช่น  

ล าไยอบแห้งสีทอง ใบชารางแดง ใบชาหน่อกะลา อ้อยคั้นน้ า ข้าวกล้องอินทรีย์ ทุเรียนแกะพร้อมทาน 
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ผักไฮโดรโปนิกส์ และชาดอกดาวเรือง  เป็นต้น พบว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  

ออนไลน์ช่วยเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายสินค้า และองค์ความรู้ในการท าการเกษตรและแปรรูปผลผลิต 

ที่แพร่หลาย แต่ในทางกลับกัน ยังคงไม่ค่อยมีตลาดรองรับสินค้าจากชุมชน รวมถึงต้นทุนในการใช้

เครื่องจักรของธุรกิจที่สูงขึ้น จากราคาน้ ามันที่แพงขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้ง บางธุรกิจสร้างมลพิษ

ต่อชุมชน เช่น น้ าล้างล าไยที่ไหลลงแม่น้ าล าคลอง ท าให้น้ าเน่าเสีย เป็นต้น ส่วนวิธีการด าเนินงานหรือ

ขยายธุรกิจ พบว่า การท าการเกษตรต้องรู้จักลองผิดลองถูกหลายครั้ง สินค้าอย่างสินค้าเกษตร

อินทรีย์ก าลังเป็นที่ต้องการของตลาด ส่วนผลผลิตทางการเกษตรที่มีคู่แข่งเยอะต้องแปรรูป

เพ่ือเพ่ิมมูลค่า มีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ (packaging) ให้สวยงามดูดีมีระดับ (premium) มากยิ่งขึ้น 

รวมถึงมีการขอมาตรฐานการผลิต เช่น เครื่องหมายรับรองสินค้า GMP (Good Manufacturing 

Practice Codex Alimentarius) เลขจดแจ้ง อย. เป็นต้น นอกจากนี้ บางรายท าไร่นาสวนผสม

เพ่ือใช้ประโยชน์จากเนื้อที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

สถานการณ์การท างานของฟรีแลนซ์หรือรับจ้างอิสระ เพ่ือให้การจ าแนกลักษณะการเป็นฟรีแลนซ์

หรือรับจ้างอิสระ เป็นไปตามบริบทของปัจจัยแวดล้อมในประเทศไทย จึงได้จ าแนกฟรีแลนซ์หรือรับจ้างอิสระ 

ไว้ 2 ประเภทใหญ่ คือ เน้นการใช้ทักษะในการท างาน และเน้นการใช้แรงงานในการท างาน 

1. จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยฟรีแลนซ์หรือรับจ้างอิสระที่เน้นการใช้ทักษะ

ในการท างาน ได้แก่ โปรแกรมเมอร์อิสระหรือคอมพิวเตอร์กราฟฟิก อาจารย์พิเศษ ทนายความอิสระ 

นักบัญชีอิสระ ช่างภาพอิสระ นักข่าวอิสระ ช่างแต่งหน้าอิสระ และครูสอนดนตรี/ครูสอนร้องเพลง/

นักร้อง/พิธีกร เป็นต้น พบว่า 

1.1 โปรแกรมเมอร์อิสระหรือคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  ในช่วงแรกหางานเองโดยเป็นงาน

สร้างเว็บไซต์ (website) ซึ่งเป็นงานในลักษณะที่ท าครั้งเดียวจบ แต่ต้องการงานต่อเนื่อง

จึงไปรับต่อจากบริษัทคู่ค้า (partner) เนื่องจากลูกค้าจะไว้ใจในการจ้างงานในรูปแบบบริษัท

มากกว่าฟรีแลนซ์ 

1.2 อาจารย์พิเศษ รับบรรยายตามหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยมีเครือข่าย (connection) แจกจ่ายงานให้ 

ทั้งนี้ การเป็นอาจารย์พิเศษต้องหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา เพ่ือท าสื่อการสอน แต่ในบางครั้ง

ผู้จ้างน าสื่อการสอนไปเป็นของตนเอง 

1.3 วิทยากรบรรยายพิเศษ เป็นผู้ เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง และให้ความรู้ดังกล่าว

ในงานสัมนา ทั้งออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และออฟไลน์ 

ทั้งนี้ จากการที่มีคลิปบรรยายในงานที่ผ่าน ๆ มา เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ท าให้ลูกค้าน้อยลง 

เพราะสามารถดูคลิปเก่า ๆ ได้ 
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1.4 ทนายความอิสระ ถ้าเป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีอิสระ เติบโตในสายงานยากและไม่สามารถ

เลือกท าคดีได้ แต่การรับงานเองต้องให้คนรู ้ว ่า เก่งด้านไหน  ทนายความแต่ละคน 

มีความเก่งกันคนละด้าน หาลูกค้าโดยการเข้าร่วมงานสังคม เช่น งานแข่งกีฬา งานของ

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นต้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ได้รับผลกระทบพอสมควร เนื่องจากลูกค้าไม่มีเงินจ้าง ทั้งนี้ อาชีพทนายความอิสระ

รายได้มาจากลูกค้า ไม่ได้มีเงินเดือนประจ า 

1.5 นักบัญชีอิสระ ต้องท าความเข้าใจเอกสารลูกค้าในแต่ละธุรกิจที่แตกต่างกัน ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ลูกค้าไม่จ้างงาน ก็ต้องไปรับงานจากเพ่ือนที่อยู่

บริษัทใหญ่ ๆ มาท าเสริม 

1.6 ช่างภาพอิสระ  การหาลูกค้า หาโดยลูกค้าบอกกันปากต่อไป ในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 งานเลี้ยงสังสรรค์น้อยลง ต้องหันมาขายภาพถ่ายออนไลน์เสริม 

1.7 นักข่าวอิสระ หาข่าวจากสื่อออนไลน์แล้วจึงลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลข่าว ซึ่งหากข่าวได้เผยแพร่

ทางโทรทัศน์หรือส านักข่าวออนไลน์จึงจะได้รับค่าตอบแทนข่าวละ 4 – 500 บาท 

1.8 ช่างแต่งหน้าอิสระ ต้องท าตามโจทย์ของลูกค้าให้ได้ หาลูกค้าโดยการสร้างเพจในเฟสบุ๊ค 

(Facebook) และการบอกกันปากต่อปาก 

1.9 ครูสอนดนตรี/ครูสอนร้องเพลง/นักร้อง/พิธีกร  หากไม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19 จะมีลูกค้าเรื่อย ๆ คนสนใจเรียนดนตรีเยอะ มีตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่

และเนื่องจากโรงเรียนในจังหวัดต้องการเด็กที่มีพ้ืนฐานทางด้านดนตรี บางโรงเรียนบังคับให้

เด็กมีพื้นฐานทางดนตรี หากไม่สามารถเล่นดนตรีได้โรงเรียนก็จะไม่รับเ ข้าเรียน ช่องทาง 

การหางาน ผ่านการท าพอร์ต (Portfolio) และเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ทั้งนี้  ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีลูกค้าให้ไปสอนที่บ้านหรือสอนผ่านระบบ

ออนไลน์ เช่น สอนผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) ช่วยให้มีรายได้เข้ามา แต่การสอนผ่านระบบ

ออนไลน์รายได้ก็ไม่ดีเท่าการสอนต่อหน้า 

2. จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยฟรีแลนซ์หรือรับจ้างอิสระที่เน้นการใช้แรงงาน

ในการท างาน ได้แก่ ไรเดอร์ส่งอาหาร แม่บ้านรายวัน แอดมินตอบแชตลูกต้า หมอนวดแผนไทย

นอกสถานที ่รับจ้างคีย์ข้อมูล และพ่อครัวรับจ้างทั่วไป เป็นต้น พบว่า 

2.1 ไรเดอร์ส่งอาหาร ประสบปัญหาจากอาชีพเดิม ได้แก่ งานด้านการเดินทางท่องเที่ยว ศิลปิน 

นักแต่งเพลง รับจ้างท าสวน และเจ้าของร้านขายอาหารสัตว์ โดยมีรายได้เฉลี่ย 1 ,000 บาท

ต่อวัน (เต็มวัน) ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันในการรับงาน ไม่มีเพดานเงินเดือน 
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ช่วงโครงการคนละครึ่งจะมีงานเยอะมาก เพราะในแพลตฟอร์ม (Platform) สามารถใช้

คนละครึ่งได้ แต่หลังจากหมดโครงการคนละครึ่งก็จะกลายเป็นช่วงงานน้อย ส่วนในช่วงนี้

ประสบปัญหาราคาน้ ามันและการลดค่ารอบของแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ หากรับงานเดือนละ 

300 งานขึ้นไป จึงจะได้รับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุจากแพลตฟอร์ม 

2.2 แม่บ้านรายวัน ช่องทางการหาลูกค้า คือ การบอกกันปากต่อปาก จึงต้องตั้งใจท างานให้ดี 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีลูกค้าน้อยลง จึงต้องหารายได้เสริม

โดยท ากับข้าวขายที่ตลาด 

2.3 รับจ้างดูแลเด็ก ส าหรับงานลักษณะนี้ การมีใจรักเด็ก คือ สิ่งที่ส าคัญที่สุด รูปแบบการท างาน

เป็นการดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก และรับดูแลตามบ้านทั่วไป โดยจะมีงานเกือบทุกวัน  

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีผู้ปกครอง (ลูกค้า) ที่ไว้ใจจ้างให้ดูแลลูก ๆ 

จึงมีรายได้ต่อเนื่อง 

2.4 แอดมินตอบแชตลูกค้า ลงสินค้าและตอบแชตลูกค้าของร้านค้าออนไลน์ โดยหากสินค้ามีปัญหา 

ต้องจัดการกับอารมณ์ของลูกค้า ต้องใจเย็นกับลูกค้า ทั้งนี้ ต้องเตรียมพร้อมตอบแชตลูกค้า

ทุกวัน 24 ชั่วโมง 

2.5 หมอนวดแผนไทยนอกสถานที่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ลูกค้าทั่วไปไม่กล้าใช้บริการ จึงให้บริการแค่คนสนิทหรือลูกค้าประจ า ทั้งนี้ ลูกค้าทุกคนติดใจ

ในบริการและแนะน ากันปากต่อปาก โดยเคล็ดลับ คือ เน้นนวดบริเวณที่ลูกค้ามีอาการปวด

จนบรรเทา 

2.6 รับจ้างคีย์ข้อมูล มักจะเป็นข้อมูลงานวิจัย และฐานข้อมูลลูกค้าองค์กรต่าง ๆ ถ้าเป็นช่วงฤดู

ท ารายงานของหน่วยงานจะมีงานเข้ามาเยอะ แต่หากเป็นช่วงทีง่านคีย์ข้อมูลมีน้อย จะรับงาน

พิมพ์ทดแทน สิ่งส าคัญของงาน คือ ต้องท างานไม่ให้ผิด เพราะจะท าให้ฐานข้อมูลลูกค้า

ไม่เกิดการเชื่อมต่อข้อมูล 

2.7 พ่อครัวรับจ้างทั่วไป เดิมเคยเป็นเชฟที่โรงแรมในกรุงเทพมหานครมาก่อน แต่ออกจากงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเมื่อกลับมาเปิดร้านอาหารที่บ้าน 

แต่ไม่ประสบความส าเร็จ จึงต้องเป็นพ่อครัวรับจ้างทั่วไปตามงานเลี้ยงและร้านอาหารใหญ่ ๆ  

 

โดย ส่วนพัฒนาเครื่องมือและประมาณการเศรษฐกิจ 

 ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ (ฝวต.)  

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 


