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1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ปัจจุบนัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนบัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศในระดบัมหภาค โดยมีจ านวนถึงร้อยละ 99.6 ของธุรกิจทั้งหมด ซ่ึงเป็นกลไก
หลกัในการฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นกลไกในการแกไ้ขปัญหา
ความยากจน ขอ้มูลท่ียืนยนัถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยท่ีส าคญัดังกล่าวและเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) การน าเขา้และส่งออก การ
บริโภคภาคเอกชน การคา้ การลงทุน และการจา้งงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม บทบาท
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มเฉล่ีย ประมาณร้อยละ 38.2 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ และมีมูลค่าการ
ส่งออกโดยตรง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.1 ของมูลค่าการส่งออกรวม และการจา้งงานร้อยละ 76.0 
ของการจา้งงานรวมทั้งหมด โดยจ านวนวิสาหกิจท่ีกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 
2,375,368 ราย โดยจดัเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises : 
SMEs) จ  านวน 2,366,227 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 99.6 ของจ านวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งน้ียงัสามารถ
แบ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามประเภทธุรกิจไดด้งัน้ี ภาคการคา้และซ่อมบ ารุงจ านวน 
973,248 ราย หรือร้อยละ 41.1 จ านวนรองลงมาไดแ้ก่ ภาคการบริการ จ านวน 708,841 ราย หรือร้อย
ละ 30.0 ภาคการผลิตรวมจ านวน 668,185 ราย หรือร้อยละ 28.2 และภาคอ่ืนๆ จ านวน 15,953 ราย 
หรือร้อยละ 0.7 ของจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มรายสาขา, 2550 : ออนไลน์) 

ธุรกิจบริการดา้นการท่องเท่ียวจดัเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัสูง เน่ืองจากเป็นแหล่ง
รายไดห้ลกัของประเทศ สามารถสร้างรายไดปี้ละหลายแสนลา้นบาท  ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
ประเภท วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีการสร้างงานและสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัธุรกิจเก่ียวเน่ือง
ไดเ้ป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจดา้นการขนส่ง ดา้นโรงแรม ภตัตาคาร/ ร้านอาหาร ร้านขายของ
ท่ีระลึก บริการดา้นสุขภาพ และกิจกรรมสันทนาการ เป็นตน้ โดยธุรกิจบริการดา้นโรงแรมและ
ภตัตาคาร มีมูลค่า 416,550.0 ลา้นบาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 18.7 ของมูลค่าวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในภาคการบริการทั้งหมดซ่ึงมีมูลค่าสูงเป็นอนัดบั 2 รองจากธุรกิจดา้นการส่ือสารและ
การขนส่ง เม่ือพิจารณาตามขนาดของวิสาหกิจ พบว่าเป็นมูลค่าท่ีเกิดจากวิสาหกิจขนาดใหญ่เพียงร้อย
ละ 7.0 และเป็นมูลค่าท่ีเกิดจาก SMEs สูงถึงร้อยละ 93.0  ในส่วนของการจา้งงานในภาคบริการ มี
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สดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 37.7 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  รองจากภาคการผลิต ท่ีมีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 40.0  ซ่ึง กลุ่มท่ีมีจ านวนวิสาหกิจสูงสุด ไดแ้ก่โรงแรมและภตัตาคาร  และการจา้งงาน
สูงท่ีสุด อยูใ่นกลุ่มของกิจกรรมดา้นอสงัหาริมทรัพยห์รือการใหเ้ช่า (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม, SMEs ในสาขาการท่องเท่ียว, 2550 : ออนไลน์) 

จะเห็นไดว้่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และบริการนั้น เป็นกลไกส าคญัท่ีรองรับการท่องเท่ียวในแต่ละพื้นท่ีทัว่ประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรม
ดา้นอสังหาริมทรัพยห์รือการใหเ้ช่า  ซ่ึงหากไดมี้การพฒันาหรือยกระดบัความสามารถในการบริการ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มหมวดบริการใหสู้งยิง่ข้ึน จะท าใหส้ามารถสร้างรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวของประเทศสูงมากยิง่ข้ึน แต่ในปัจจุบนัในภาคการบริการมีแนวโนม้อตัราการขยายตวัลดลง
อยา่งต่อเน่ือง จากร้อยละ 5.3 ในปี พ.ศ. 2548 ลดลงเป็นร้อยละ 5.2 ในปี พ.ศ. 2549 และ ร้อยละ 4.8 
ในปี พ.ศ. 2550 โดยมีอตัราการขยายตวัเฉล่ียในช่วงดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 5.1 ซ่ึงส่งผลให้สัดส่วน
ผลิตภณัฑม์วลรวมของภาคการบริการอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 30.0 - 31.0 ประกอบกบัจงัหวดัเชียงใหม่
ปัจจุบนัเป็นจงัหวดัท่ีมีนักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวอยู่เป็นประจ า และมีผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัแรม
ส าหรับนกัท่องเท่ียวเกิดข้ึนหลายแห่งในจงัหวดัเชียงใหม่ (สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มไทย (สสวท.) สาขาเชียงใหม่-ล าพนู, 2550 : ออนไลน์) 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมหมวดบริการท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียว ในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อทราบถึงการ
ด าเนินงานเพื่อสามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันาศกัยภาพการบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มหมวดการบริการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว ในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหมวดธุรกิจท่ีพกั
แรมในจงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เพื่อศึกษาถึงส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
หมวดธุรกิจท่ีพกัแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบลกัษณะการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหมวด
บริการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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2. ท าใหท้ราบถึงส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
หมวดบริการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

3. สามารถน าขอ้มูลไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มหมวดบริการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวได ้

1.4 นิยำมศัพท์ 
กำรด ำเนินงำน หมายถึง หนา้ท่ีในการจดัการธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมหมวดการบริการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนักท่องเท่ียว ในจังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบด้วย       
การจดัการ การเงินและบญัชี การผลิต และ การตลาด  
  วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หมายถึงกิจการของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มใน 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. กิจการการผลิต 2. กิจการการคา้ 3. กิจการบริการ โดย
กิจการประเภทผลิตสินคา้ และ บริการ มีการจา้งงานในวิสาหกิจขนาดย่อม ไม่เกิน 50 คน และ
วิสาหกิจขนาดกลาง 51 – 200 คน กิจการประเภทคา้ส่งมีการจา้งงานในวิสาหกิจขนาดยอ่มไม่เกิน 25 
คน และวิสาหกิจขนาดกลาง 26 – 50 คน กิจการประเภทคา้ปลีกมีการจา้งงานในวิสาหกิจขนาดยอ่ม
ไม่เกิน 15 คนและวิสาหกิจขนาดกลาง 16 – 30 คน 

ธุรกิจที่พักแรมส ำหรับนักท่องเที่ยว หมายถึง สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวใชพ้กัระหว่าง
เดินทางท่องเท่ียว ในจงัหวดัเชียงใหม่  


