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การส ารวจภาคบริการ ในสาขาธุรกิจท่องเที่ยวและท่ีเกี่ยวเนื่อง ธุรกิจก่อสร้าง 

และธุรกิจโลจิสติกส์ (การจัดส่ง Delivery) 
 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย (Micro) 
แบบเร่งด่วน (Quick Survey/Poll) 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย (Micro) 
แบบเร่งด่วน (Quick Survey/Poll) โดยด าเนินการส ารวจข้อมูลใช้วิธีการแบบ Face-to-Face และ/หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online Survey) และ/หรือการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์จากกลุ่มเป้ าหมาย โดยมี
รายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.7) อยู่ในช่วง Gen X อายุระหว่าง 41-56 ปี (ร้อยละ 
52.0) อายุโดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 44.9 ปี การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 
53.1) ประเภทธุรกิจบริการอันดับแรก คือภาคบริการสาขาธุรกิจท่องเที่ยว และที่เกี่ยวเนื่อง (ร้อยละ 78.0) 
รองลงมาคือ ภาคบริการสาขาธุรกิจก่อสร้าง (ร้อยละ 17.6) ภาคบริการสาขาธุรกิจโลจิสติกส์ และอ่ืน ๆ 
(คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน ร้อยละ 2.2) โดยรูปแบบการด าเนินธุรกิจเป็นบุคคลธรรมดา (ร้อยละ 59.4) แหล่งเงินทุน
ที่ใช้ในการเริ่มต้นลงทุนธุรกิจด้วยเงินลงทุนตนเอง/ครอบครัว (ร้อยละ 76.5) 

ผลสรุปที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) 

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดย่อย ตัวแทนหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ 
รวมถึงสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการบริการในสาขา
ธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจโลจิสติกส์ ในเขตพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
และภาคกลาง และในเขตภูมิภาค เช่น พ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถ
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

ที่มา คุณลักษณะ และข้อมูลเบื้องต้นของกิจการ 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อยที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่มมีการประกอบธุรกิจสาขาบริการที่มีความ
หลากหลาย โดยสามารถแยกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย โรงแรมที่พัก 
บริษัทน าเที่ยว (2) กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง และ (3) กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์  

ในการจัดสนทนาผู้ประกอบการกลุ่มย่อยในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และภาคกลาง พบว่ากลุ่ม
ผู้ประกอบการสาขาธุรกิจท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีรูปแบบธุรกิจเป็นประเภทบุคคลธรรมดา ในขณะกลุ่ม
ผู้ประกอบการสาขาธุรกิจก่อสร้าง และบริการโลจิสติกส์ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบนิติบุคคล โดยผู้ประกอบการที่
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เข้าร่วมส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท าธุรกิจไม่ต่ ากว่า 5 ปี โดยมีเพียงบางส่วนที่เพ่ิงเริ่มกิจการไม่ถึงหนึ่งปี 
จากประสบการณ์การในการท าธุรกิจที่ต่างกันส่งผลให้ปัญหากิจการประสบมีความแตกต่างกัน 

ในส่วนกลุ่มผู้ประกอบการในเขตภูมิภาค ประกอบด้วยพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าผู้ประกอบการในสาขาธุรกิจท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจโรงแรมที่พักซึ่งมี
ทั้งรูปแบบโรงแรมและโฮมสเตย์ โดยเกือบทุกรายด าเนินธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา ในขณะที่ผู้ประกอบการ
บริษัทน าเที่ยวจะอยู่ในรูปแบบนิติบุคคล ส าหรับผู้ประกอบการในสาขาธุรกิจก่อสร้างและบริการโลจิสติกส์ 
พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบนิติบุคคล นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประกอบการธุรกิจมีเป็น
ระยะเวลา 5 – 10 ปี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจก่อสร้างทุกรายให้ข้อมูลว่าได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ COVID-19 ในขณะที่ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ส่วนใหญ่
มองว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยจากสถานการณ์ COVID-19 โดยผลกระทบที่ส าคัญมีเพียงค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
จากการจัดหาหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และชุดตรวจ ATK ให้แก่พนักงาน และความยุ่งยากเมื่อพนักงาน
ติดเชื้อ COVID-19 ในทางตรงกันข้าม ผู้ประกอบการจ านวนหนึ่งรายงานว่ามีกิจการมีอุปสงค์มากยิ่งขึ้นจาก
สถานการณ์ COVID-19  

ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยสาเหตุ
ที่ไม่ทราบข่าวสาร ไม่มีช่วงเวลาที่สะดวกที่จะเข้าร่วม รวมถึงยังไม่พบหัวข้อที่น่าสนใจและตอบโจทย์ของธุรกิจ 
ในขณะที่มีผู้ประกอบการบางรายที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานภาครัฐให้ข้อมูลว่า กิจกรรม/
โครงการของหน่วยงานภาครัฐยังไม่ตรงกับบริบทปัญหาของกิจการ อีกท้ังยังขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลหลังสิ้นสุดกิจกรรม อย่างไรก็ตาม หากมีกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน
ภาครัฐที่จะช่วยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังยืนยันว่าสนใจที่จะเข้าร่วม โดยมีความต้องการ
อยากให้เป็นโครงการที่จัดร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง หรือเป็นรูปแบบออนไลน์ 
ที่ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเวลาของตนเองได้ โดยหัวข้อที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสนใจคือ
การท าธุรกิจออนไลน์และการสร้างออนไลน์คอนเทนต์เพ่ือส่งเสริมการตลาด นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องการ
ในลักษณะที่เป็นวินิจฉัยเฉพาะเรื่องด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาโลจิสติกส์  

ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อยหรือวิสาหกิจที่อยู่ในรูปแบบบุคคลธรรมดาจะมีความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ค่อนข้างน้อย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สมาคมวิชาชีพ และเครือข่ายผู้ประกอบการอ่ืน ๆ รวมทั้ง
ขาดการรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ใน
รูปแบบนิติบุคคลบางส่วนมีการเข้าร่วมกับกลุ่มสมาคมและสมาพันธ์วิชาชีพ แต่มีเพียงส่วนน้อยที่มีความสัมพันธ์
กับหน่วยงานภาครัฐหรือเคยเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานภาครัฐ 
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ปัญหาและอุปสรรคในการท าธุรกิจในปัจจุบัน 

1) กลุ่มสาขาการท่องเที่ยว (โรงแรมท่ีพัก บริษัทน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และร้านนวดและสปา) 

ผู้ประกอบการสาขาการท่องเที่ยวที่เพ่ิงเริ่มกิจการ โดยส่วนใหญ่แล้วจะพบปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนฐาน
การด าเนินงาน อันสืบเนื่องมาจากการขาดองค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็น หรือการด าเนินกิจการตามองค์
ความรู้เดิมที่ด าเนินงานมาตั้งแต่ในอดีต ตั้งแต่ด้านการท าบัญชี การท ากลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนภาษี 
การวางแผนด้านบุคลากร นอกเหนือจากองค์ความรู้ เกี่ยวกับการด าเนินการธุรกิจบริการแล้ว กลุ่ม
ผู้ประกอบการรายย่อยที่เพ่ิงเริ่มกิจการที่พักส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเป็นด้านการขอใบอนุญาตที่พัก และ
มาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งเป็นทั้งปัญหาจากความซับซ้อนของกฎระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
โรงแรม (พรบ. โรงแรม 2547, ภาษีโรงแรม, ใบอนุญาต/จดทะเบียนโรงแรม) และปัญหาจากการขาดความรู้
ความเข้าใจของผู้ประกอบการเก่ียวกับใบอนุญาต และมาตรฐานต่าง ๆ  

2) กลุ่มสาขาโลจิสติกส์  

ผู้ประกอบการที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์การท าธุรกิจ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ  
โลจิสติกส์ ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านโลจิสติกส์นี้เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีส่วนสนับสนุนการเติบโตด้านการค้า และ
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบ ผลกระทบทางบวก คือ 
ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าในประเทศได้ปรับช่องทางการค้าจาก Offline สู่  Online ผ่านแพลตฟอร์ม  
E-Commerce และเชื่อว่ารูปแบบการค้า Online จะเป็น New Normal มากยิ่งขึ้น และส่งผลทางบวกต่อ
ความต้องการใช้บริการโลจิสติกส์ ท าให้อุปสงค์ของธุรกิจบริการโลจิสติกส์เติบโตมากขึ้น และส่งผลทางบวกต่อ
ความต้องการด าเนินการธุรกิจรายใหญ่ อย่างไรก็ดีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ผู้ประกอบการธุรกิจ 
โลจิสติกส์ต่างประสบปัญหาจากการน าเข้า-ส่งออกที่ชะลอตัว และอุปสรรคด้านการขนส่งจากการเปิด-ปิดเมือง
ของด่าน และการตั้งด่านตรวจ COVID-19 ตามจุดผ่านเข้า-ออกเมือง นอกจากนี้ ท าให้กิจการมีต้นทุนสูงขึ้น
จากการจัดการหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และชุดตรวจ ATK ให้แก่บุคลากร  

3) กลุ่มสาขาก่อสร้าง  

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์การท าธุรกิจ และเป็นในรูปแบบนิติบุคคล จึง
ไม่ได้มีปัญหาด้านองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ แต่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง และการเข้าไม่ถึง
แหล่งเงินทุน และปัญหาการชะลอตัวของอุปสงค์อันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้งาน
ก่อสร้างใหม่ ๆ ถูกชะลอ เลื่อน และเนื่องจากธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนสูงจากค่าวัสดุก่อสร้า งและ
ค่าแรงจึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีปัญหาทางด้านสภาพคล่องสูง ต้องเตรียมการด้านการควบคุมงบประมาณ การ
ส ารองเงินสด นอกจากนั้นเป็นปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน รูปแบบการด าเนินงานที่ค่อนข้างคงที่ไม่
เปลี่ยนแปลง ท าให้ส่วนใหญ่ไม่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะใหม่  ๆ ในการด าเนินงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการน าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
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ยิ่งขึ้น และด้านการท าการตลาดดิจิทัล โดยส่วนใหญ่มองว่าธุรกิจก่อสร้างเป็นการให้บริการไม่สามารถท าธุรกิจ
ออนไลน์ได้ ท าให้มองข้ามความส าคัญของการท าการตลาดออนไลน์ผ่านการสร้างออนไลน์คอนเทนต์เพ่ือสร้าง
การรับรู้ในวงกว้างของกลุ่มผู้บริโภค 

โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงลึกท่ีผู้ประกอบการที่ต้องการ  

1) กลุ่มสาขาการท่องเที่ยว (ที่พัก บริษัทน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และร้านนวดและสปา) 
 โครงการอบรมความรู้พ้ืนฐานองค์ความรู้ทางด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มรวบรวมองค์ความรู้ด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการท าธุรกิจการ

ท่องเที่ยว พร้อมช่องทางการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 
 โครงการส่งเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสามารถในยุค New Normal 
 โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

2) กลุ่มสาขาโลจิสติกส์  
 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการของธุรกิจโลจิสติกส์ 
 โครงการพัฒนา Business Matching ระหว่างธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจอื่น ๆ  
 โครงการฐานข้อมูลออนไลน์ของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์  
 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท าการตลาดดิจิทัลส าหรับธุรกิจประเภท Business to 

Business 
 โครงการส่งเสริมปัจจัยสนับสนุนพื้นฐานที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการ 

3) กลุ่มสาขาก่อสร้าง 
 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส าหรับธุรกิจก่อสร้าง 
 โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารและการบริการส าหรับธุรกิจก่อสร้าง 

รูปแบบการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเชิงลึกท่ีผู้ประกอบการต้องการ 

รูปแบบการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเชิงลึกที่ผู้ประกอบการต้องการนั้น มีคุณลักษณที่ส าคัญที่เป็น
ลักษณะร่วมกันคือ โครงการควรมีความต่อเนื่องในการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยอาจจะแบ่งตามระดับ
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการ เช่น มีการพัฒนาจากระดับพ้ืนฐาน ต่อยอดไปอย่าง
ต่อเนื่อง โดยรูปแบบการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเชิงลึกที่ต้องการจะมีความหลากหลาย หากเป็นการให้
ความรู้ทางด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ ผู้ประกอบการต้องการให้มีการท าแพลตฟอร์มกลางที่มีการรวบรวมองค์
ความรู้ ขั้นตอน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และช่องทางการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นศูนย์กลางเดียว ทั้งนี้
หากเป็นโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะหรือองค์ความรู้นั้นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วน
ใหญ่ต้องการให้มีการอบรมในรูปแบบ Onsite ในพ้ืนที่ที่ใกล้กับสถานประกอบการ เนื่องจากผู้ประกอบการเห็น
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ว่าการอบรมแบบ Onsite นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่า อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อยส่วนใหญ่มี
ข้อจ ากัดด้านจ านวนบุคลากร หากมีการอบรมความรู้พ้ืนฐานที่เป็นรูปแบบออนไลน์ในรูปแบบ Video Clip ให้
โดยผู้ประกอบการสามารถศึกษาเพ่ิมเติมในช่วงเวลาที่สะดวกจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดย่อย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการทุกรายมีความสนใจรูปแบบโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในเชิง
วินิจฉัย และมีความสนใจโครงการพัฒนาศักยภาพในลักษณะที่มีการสอนให้ลงมือปฏิบัติจริง  

 

 

 

 

 

โดย ส่วนพัฒนาเครื่องมือและประมาณการเศรษฐกิจ 

 ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ (ฝวต.)  

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 


