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หลักการและเหตุผล
• บทบาทของภาคบริการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยที่เพิ่ม

ความส าคัญขึ้น

• การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลให้เกิดการ
รวมกลุ่มประเทศในภูมิภาค 

• แผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ได้ก าหนดให้การด าเนินการของ
ประเทศภาคีสมาชิกภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (AESEAN 
Framework Agreement on Service: AFAS)

• การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภายในภูมิภาคและกระตุ้นให้ประเทศในภูมิภาคที่มี
ชายแดนติดต่อค้าขายกันมีบทบาทส าคัญมากขึ้น

• โดยเฉพาะภาคบริการที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ในการผลักดัน
การพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
และขยายฐานการส่งออกของประเทศ
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วัตถุประสงค์

1. เพ่ือวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของภาคบริการและนัยที่มีต่อเศรษฐกิจ
ไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2. เพ่ือศึกษาและเสนอแนะแนวทางการยกระดับศักยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคบริการในสาขาเป้าหมายท่ีมีโอกาสขยายตัวในตลาด
อาเซียน

3. ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การลงทุนธุรกิจบริการรายสาขาใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน

4. เสนอแนะนโยบายการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการเพ่ือให้ประเทศไทยได้
ประโยชน์จากการค้าการลงทุนภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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แนวทางการคัดเลือกสาขาบรกิารเป้าหมาย 

•ด้าน Production: การวิเคราะห์
แบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลติ (I-O 
Model) จ านวน SMEs เป็นต้น
•ด้าน Trade และ Investment: การ
วิเคราะห์ค่าสถิติ มูลค่าการส่งออก ค่า RCA, 
LQ และ Shift Share เป็นต้น

• Focus Group
• In-depth Interview
• Field Survey in High 

Potential ASEAN 
Country as a Case Study

ข้อมูลจากภาคสนามน าไป
สังเคราะห์ร่วม
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลอืกสาขาบริการไทยที่มีศักยภาพ
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
สาขาบริการไทยที่มีศักยภาพ ตัวชี้วัด (Indicator) แหล่งท่ีมาของข้อมูล

1. SMEs มีบทบาทส าคัญ
 สัดส่วนมูลค่า GDP ของ SMEs (%)
 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของ SMEs 

(%)

ค านวณผ่านตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-
Output Table) ส าหรับ SMEs ซึ่งจัดท าโดยส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

2. มีมูลค่า GDP และการส่งออกสูง

 สัดส่วนมูลค่า GDP ของธุรกิจสาขา
บริการ (%)

 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของธุรกิจสาขา
บริการ (%) 

ค านวณผ่านตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-
Output Table)ของประเทศไทยและข้อมูลบัญชีรายได้
ประชาชาตซิึ่งจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3. สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) 
สูง/สร้างมูลค่าเพิ่มด้านแรงงาน
สูง

 สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อมูลค่าผลผลิตรวม 
(Value-added Intensity) (%)

 สัดส่วนมูลค่าเพิ่มด้านแรงงานต่อ
มูลค่าเพิ่มรวม (Labour Intensity) 
(%)

ค านวณผ่านตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-
Output Table) ของประเทศไทย

4.  มีความเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมอื่นภายในประเทศสูง 

 ค่าตัวคูณทวีผลผลิตภายในประเทศ 
(Domestic Output Multiplier) 

5.  มีความสอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐ

 นโยบายและแผนของภาครัฐต่อธุรกิจใน
สาขาบริการในปัจจุบัน จากการรวบรวมของคณะที่ปรึกษา
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6

แนวทางการจัดท ากลยุทธ์และนโยบายเพื่อส่งเสริมสาขาบริการเป้าหมายเข้า
สู่ตลาดอาเซียนเป้าหมาย

ข้อมูลภาคสนาม
• Focus Group
• In-depth Interview
• Field Survey in High 

Potential ASEAN Country 
as a Case Study

• การสังเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างๆ เช่น 
ความสามารถในการแข่ งขัน การ
กระจุกและการเติบดตของการลงทุน
ในต่างประเทศเชิงเปรียบเทียบ
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การพัฒนาต้นแบบธุรกิจบริการเป้าหมายเข้าสู่ตลาดอาเซียนเป้าหมาย

• Focus Group
• In-depth Interview
• Field Survey in High 

Potential ASEAN 
Country as a Case 
Study

ข้อมูลภาคสนาม



แนวทางในด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล:

• การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐาน โดย I-O Analysis เพื่อคัดเลือกสาขาบริการ
เป้าหมายที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจไทย (เป็นการใช้โครงสร้าง I-O ไทย)

การวิเคราะห์เน้นกลุ่มอาเซียน 
โดยเฉพาะประเทศ CLMV 

• การวิเคราะห์ตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด (Indicator) ที่ใช้
คัดเลือกสาขาบริการเป้าหมาย (จ านวน SMEs/มูลค่า
การส่องออก / RCA)

• การวิเคราะห์ตามเกณฑ์/ตัวชี้วัด (Indicator) ที่ใช้
คัดเลือกธุรกิจบริการเป้าหมาย ในการส่งเสริม (จ านวน 
SMEs/ มูลค่าการส่องออก / RCA)

• การจัดเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์ LQ เพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพในการดึงดูดการขยายตัวของสาขาบริการ 

• การจัดเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์ Shift Share ซึ่งบ่งชี้
การขยายตัวและการหดตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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การจับคู่นิยามสาขาบริการตามนิยามขององค์การสหประชาติและสศช./
สสว.
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เกณฑ์การพิจารณาที่ 1: ความส าคัญต่อภาคSMEs
สดัสว่นมูลค่า GDP ของ SMEs

ในสาขาดังกลา่วต่อมูลค่า GDP รวม

ของประเทศ (%)

1 บริการธรุกจิ (อาท ิบริการวชิาชีพ บริการเกี่ยวกับอสังหาฯ) 4.08

2 การกอ่สร้าง 2.65

3 การค้าและจัดจ าหน่าย 2.65

4 การขนส่งและโลจิสติกส์ 1.28

5 การเดินทางและท่องเทีย่ว 1.07

6 บริการอืน่ ๆ (อาทิ บริการด้านความงาม/สปา) 0.86

7 การเงิน 0.31

8 สุขภาพและสังคม 0.27

9 นันทนาการ วฒันธรรม และการกฬีา 0.16

10 การศึกษา 0.09

11 บริการเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 0.01

12 การส่ือสาร 0.004

1.12

สาขาธรุกิจบริการ

ค่าเฉล่ียในทุกสาขาธรุกจิบริการ

ที่มา: ค านวณผ่านตารางปัจจัยการผลิต (Input-Output Table)

11



สดัสว่นมูลค่าการสง่ออกของ SMEs 

ในสาขาดังกลา่วต่อมูลค่าการสง่ออกรวม

ของประเทศ (%)

1 การเดินทางและท่องเทีย่ว 1.56

2 บริการอืน่ ๆ (อาทิ บริการด้านความงาม/สปา) 1.11

3 การขนส่งและโลจิสติกส์ 1.06

4 บริการธรุกจิ (อาท ิบริการวชิาชีพ บริการเกี่ยวกับอสังหาฯ) 0.84

5 สุขภาพและสังคม 0.16

6 นันทนาการ วฒันธรรม และการกฬีา 0.02

7 การส่ือสาร 0.01

8 การเงิน 0.002

9 การกอ่สร้าง 0.0004

10 การศึกษา 0.0000005

11 การค้าและจัดจ าหน่าย 0.0000003

12 บริการเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 0.00

0.40

สาขาธรุกิจบริการ

ค่าเฉล่ียในทุกสาขาธรุกจิบริการ

ที่มา: ค านวณผ่านตารางปัจจัยการผลิต (Input-Output Table)
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เกณฑ์การพิจารณาที่ 2: 
ความส าคัญต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและมูลค่าการส่งออก

สดัสว่นมูลค่า GDP ในสาขา

ดังกลา่วต่อมูลค่า GDP ของประเทศ (%)

1 บริการธรุกจิ (อาทิ บริการวชิาชีพ บริการเกีย่วกบัอสังหาฯ) 6.13                                          

2 การขนส่งและโลจิสติกส์ 4.34                                          

3 การกอ่สร้าง 4.32                                          

4 การค้าและจัดจ าหน่าย 4.32                                          

5 การเงิน 2.77                                          

6 การเดินทางและท่องเทีย่ว 2.99                                          

7 การศึกษา 1.75                                          

8 การส่ือสาร 1.18                                          

9 สุขภาพและสังคม 0.98                                          

10 บริการอืน่ ๆ  (อาทิ บริการด้านความงาม/สปา) 0.93                                          

11 นันทนาการ วฒันธรรม และการกฬีา 0.69                                          

12 บริการเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 0.02                                          

2.54                                          

สาขาธรุกิจบริการ

ค่าเฉล่ียในทุกสาขาธรุกจิบริการ

ที่มา: ค านวณผ่านตารางปัจจัยการผลิต (Input-Output Table)
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สดัสว่นมูลค่าการสง่ออก

ในสาขาดังกลา่วต่อมูลค่า

การสง่ออกรวมของประเทศ (%)

1 การขนส่งและโลจิสติกส์ 4.83

2 การเดินทางและท่องเทีย่ว 2.98

3 บริการธรุกจิ  (อาทิ บริการวชิาชีพ บริการเกีย่วกบัอสังหาฯ) 1.67

4 บริการอืน่ ๆ  (อาทิ บริการด้านความงาม/สปา) 1.54

5 การส่ือสาร 0.77

6 สุขภาพและสังคม 0.53

7 นันทนาการ วฒันธรรม และการกฬีา 0.20

8 การเงิน 0.02

9 การกอ่สร้าง 0.0004

10 การศึกษา 0.00002

11 การค้าและจัดจ าหน่าย 0.0000004

12 บริการเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 0.00000003

1.05

สาขาธรุกิจบริการ

ค่าเฉล่ียในทุกสาขาธรุกจิบริการ

ที่มา: ค านวณผ่านตารางปัจจัยการผลิต (Input-Output Table)
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เกณฑ์การพิจารณาที่ 3: ความส าคัญต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มและมูลค่าเพิ่มด้านแรงงาน
สดัสว่นมูลค่าเพ่ิมต่อมูลค่าผลผลติรวม

(Value-added Intensity) (%)

1 การศึกษา 83.28

2 การเงิน 67.21

3 บริการธรุกจิ (อาทิ บริการวชิาชีพ บริการเกีย่วกบัอสังหาฯ) 59.78

4 สุขภาพและสังคม 59.65

5 การค้าและจัดจ าหน่าย 56.90

6 บริการเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 54.71

7 บริการอืน่ ๆ (อาทิ บริการด้านความงาม/สปา) 44.93

8 นันทนาการ วฒันธรรม และการกฬีา 42.01

9 การขนส่งและโลจิสติกส์ 35.39

10 การส่ือสาร 34.52

11 การกอ่สร้าง 33.56

12 การเดินทางและท่องเทีย่ว 29.23

50.10ค่าเฉล่ียในทุกสาขาธรุกจิบริการ

สาขาธรุกิจบริการ

ที่มา: ค านวณผ่านตารางปัจจัยการผลิต (Input-Output Table)
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สดัสว่นมูลค่าเพ่ิมด้านแรงงานต่อมูลค่าเพ่ิมรวม

(Labor Intensity) (%)

1 การศึกษา 71.05

2 บริการเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 48.89

3 สุขภาพและสังคม 39.90

4 บริการอืน่ ๆ (อาทิ บริการด้านความงาม/สปา) 23.65

5 การเงิน 23.62

6 การขนส่งและโลจิสติกส์ 18.56

7 การกอ่สร้าง 14.22

8 บริการธรุกจิ (อาทิ บริการวชิาชีพ บริการเกีย่วกบัอสังหาฯ) 12.41

9 การส่ือสาร 11.65

10 นันทนาการ วฒันธรรม และการกฬีา 11.54

11 การเดินทางและท่องเทีย่ว 10.48

12 การค้าและจัดจ าหน่าย 9.44

24.62ค่าเฉล่ียในทุกสาขาธรุกจิบริการ

ธรุกิจในสาขาบริการ

ที่มา: ค านวณผ่านตารางปัจจัยการผลิต (Input-Output Table)

16



เกณฑ์การพิจารณาที่ 4: ความเชื่อมโยงกับสาขาอุตสาหกรรมอื่นในประเทศ
ค่าตัวคูณทวีผลผลติภายในประเทศ

(Domestic Output Multiplier)

1 บริการอืน่ ๆ (อาทิ บริการด้านความงาม/สปา) 2.96                                                   

2 การกอ่สร้าง 2.72                                                   

3 การเดินทางและท่องเทีย่ว 2.37                                                   

4 นันทนาการ วฒันธรรม และการกฬีา 2.34                                                   

5 การขนส่งและโลจิสติกส์ 2.27                                                   

6 บริการธรุกจิ (อาทิ บริการวชิาชีพ บริการเกีย่วกบัอสังหาฯ) 1.96                                                   

7 สุขภาพและสังคม 1.86                                                   

8 การส่ือสาร 1.86                                                   

9 บริการเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 1.77                                                   

10 การเงิน 1.53                                                   

11 การศึกษา 1.52                                                   

12 การค้าและจัดจ าหน่าย 1.43                                                   

2.05ค่าเฉล่ียในทุกสาขาธรุกจิบริการ

สาขาธรุกิจบริการ

ที่มา: ค านวณผ่านตารางปัจจัยการผลิต (Input-Output Table)
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เกณฑ์การพิจารณาที่ 5: ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ

สาขาธุรกิจบริการ 6 คลัสเตอร์บริการเป้าหมาย โดยกระทรวง
พาณิชย์ (2558)

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
โดย สศช. และกระทรวง
อุตสาหกรรม (2555)

10 อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งเป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต โดย

คณะท างานส่งเสริมการลงทุน
ภาคเอกชน (2558)

1. บริการธุรกิจ / (Creative Services)
(Focus: Advertising, Designer)
/ (Trade Support Services) 

(Focus: IT)
/ (Digital Business)

(Focus: Online platform)

/ (อุตสาหกรรมดจิิตอล)

2. การสื่อสาร / / (อุตสาหกรรมดจิิตอล)
3. การก่อสร้าง /
4. การค้าและการจัดจ าหนา่ย / (โดยเฉพาะการคา้ปลีก)
5. การศึกษา / (Digital Content Industry)

(Focus: Software)
/  (Creative Services) 
(Focus: Edutainment)

6. บริการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
7. การเงิน / (Trade Support Services)

(Focus: Financing)

8. สุขภาพและสังคม / (Wellness & Medical Services: WMS)
(Focus: Beauty, Aging, Holistic Medicine)

/ (โดยเฉพาะบริการทาง
การแพทย์)

/ (อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
และอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวเชิง

สุขภาพ)
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สาขาธุรกิจบริการ
6 คลัสเตอร์บริการเป้าหมาย โดย

กระทรวงพาณิชย์ (2558)
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ โดย สศช.
และกระทรวงอุตสาหกรรม (2555)

10 อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งเป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต โดย

คณะท างานส่งเสริมการลงทุน
ภาคเอกชน (2558)

9. การเดินทางและการท่องเท่ียว / (Hospitality Services)
(Focus: Hotel, Catering)

/ / (อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ่มรายได้
ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)

10. นันทนาการ วัฒนธรรมและ
การกีฬา

/ (Digital Content Industry) (Focus: 
Movies, Animation, Game, 

Software)
/ (Creative Services)

(Focus: Edutainment, Event)

11. การขนส่งและโลจสิติกส์ / (Trade Support Services) 
(Focus: Trade Logistics)

/ / (อุตสาหกรรมการขนส่งและการบิน)

12. บริการอ่ืน ๆ (เช่น บริการ
ด้านความงาม/สปา)

/(Wellness & Medical Services: 
WMS)

(Focus: Beauty, Aging, Holistic 
Medicine)
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วิเคราะห์การส่งออกและความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบภาคบริการไทย
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การวิเคราะห์การส่งออกและความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบภาคบริการไทย

สาขาการส่งออกการบริการ**
อัตราการเติบโต
ของการส่งออก

เฉลี่ย 10 ปี
RCA*

มูลค่าการส่งออก
ปี 2557

(ล้านเหรียญ
สหรัฐ)

สัดส่วนการส่งออก
แต่ละสาขาบริการ

ต่อการส่งออก
ภาคบริการ

สัดส่วนการส่งออก
แต่ละสาขาบริการ

ต่อการส่งออกสินค้า
ท้ังหมด

Transport 2.4% 0.49 5,723.3 10.3% 2.54%
Travel 16.7% 1.96 38,422.9 69.4% 17.08%
Construction 10.2% 0.83 612.8 1.1% 0.27%
Insurance and pension services 8.3% 0.09 81.6 0.1% 0.04%
Financial services 10.6% 0.05 178.3 0.3% 0.08%
Charges for the use of intellectual 
property n.i.e 32.5% 0.33 212.2 0.4% 0.09%

Telecommunications, computer, 
and information services 7.1% 0.21 527.9 1.0% 0.23%

Other business services 7.3% 0.71 9,163.5 16.6% 4.07%
Personal, cultural, and recreational 
services 0.5% 0.29 61.1 0.1% 0.03%

Government goods and services, 
n.i.e. 9.8% 1.16 353.3 0.6% 0.16%
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การส่งออกและความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบแต่ละสาขาบริการไทยในปี 2557
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สาขาบริการอื่นๆ

สัดส่วนตลาดของแต่ละประเทศสมาชกิอาเซียนในปี 2557

สาขาบริการก่อสร้าง

กัมพูชา/ลาว/บรูไน ไม่ปรากฏว่ามีสัดส่วนตลาดในอาเซียนทั้ง 2 สาขา
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สถานการณ์ทั่วไป

• สถานการณ์ทั่วไปของภาคบริการในอาเซียน : ภาคบริการไทยมีนัยทางเศรษฐกิจสูง (กว่าร้อยละ 50 ของ 
GDP) / FDI สูง สะท้อนความต้องการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการในตลาดและพัฒนาเศรษฐกิจ

• สถานการณ์ทั่วไปของภาคบริการในประเทศไทย : มีนัยยะส าคัญทางเศรษฐกิจ/การส่งออกบริการของไทย
เป็นล าดับที่ 28 ของโลก/ส่งออก-น าเข้าบริการสาขาก่อสร้างเป็นอันดับ 3

• สถานการณ์ของสาขาบริการเป้าหมาย
• สาขาบริการความงาม : มีการส่งออกบริการและเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติจากมาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ 

และราคาในระดับกลาง
: CLMV มีโอกาสในการลงทุนของผู้ประกอบการสูงจากความต้องการสูง และยังสามารถดึงดูดลูกค้า

จากจีนตอนใต้ (โดยเฉพาะประเทศลาว และเวียดนาม)
• สาขาบริการก่อสร้าง : ประเทศไทยมศีักยภาพบริการครบวงจร และวัตถุที่ได้มาตรฐาน

: กิจกรรมการก่อสร้างที่เพิ่มจากตลาดซ่อมแซมและตกแต่งที่อยู่อาศัย การค้าชายแดน เศรษฐกิจพิเศษ 
และการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และ
ประเทศพม่า 

: การก่อสร้างของไทยยังมีโอกาสเพิ่มส่วนแบง่ทางการตลาดมากขึ้น แต่ FDI ไทยในสาขานี้ยังค่อนข้าง
ผันผวน

• โอกาสธุรกิจสุขภาพในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) ส าหรับผู้ประกอบการไทย
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ประเทศที่มีศักยภาพที่ศึกษา: ประเทศกัมพูชา

สาขาบริการที่มีศักยภาพที่ศึกษา:

1. บริการด้านความงาม

2. บริการด้านการก่อสร้าง 

สรุปผลสาขาบริการ 2 สาขาท่ีมีศักยภาพ และประเทศเป้าหมาย
การเข้าสู่ตลาด
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สาขาบริการด้านความงาม

• สาขาบริการด้านสุขภาพและสังคมเป็นสาขาที่สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) 

• มูลค่าเพิ่มด้านแรงงานในระดับสูง โดยมีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อมูลค่าผลผลิตรวม (Value-added 
Intensity) 

• สัดส่วนมูลค่าเพิ่มด้านแรงงานต่อมูลค่าเพิ่มรวม (Labor Intensity) มีความเชื่อมโยงกับสาขา
อุตสาหกรรมอ่ืนในประเทศในระดับสูง

• ประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ

• มีสัดส่วนตลาดในอาเซียนเป็นอันดับ 3

• มูลค่าการส่งออกมีอัตราการเติบโตสูงในระยะ 10 ปี

• นโยบายของภาครัฐในปัจจุบันมุ่งสนับสนุนและผลักดันให้สาขาบริการด้านความงามเป็นหนึ่ง
อุตสาหกรรมย่อยภายใต้ 6 คลัสเตอร์บริการเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ (2558)

• ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ CLMV – กัมพูชา
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สาขาบริการก่อสร้าง

• เป็นสาขาที่ SMEs มีบทบาท
• มีความส าคัญต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศโดย
• มีความเชื่อมโยงกับสาขาอุตสาหกรรมอื่นในประเทศในระดับสูง ประเมินให้สาขา

การก่อสร้างเป็นหนึ่งใน 5 กลุ่มสาขาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
• ศักยภาพสูงจากเทคนิคและความช านาญทางวิศวกรรม 
• มีอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่แข็งแกร่ง 
• แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม CLMV จะเป็นปัจจัยหนุน --

กัมพูชา
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การวิเคราะห์การดึงดูดเงินทุนทางตรงจากต่างประเทศ
Location Quotient (LQ)

ค่า LQ สาขาก่อสร้างของประเทศ
ต่างๆ ในอาเซียน

นักลงทุนเริ่มเข้ามาลงทุนใน สปป.
ลาว และกัมพูชามากขึ้น ส่งผลให้มี
การกระจุกตัวของการลงทุนทางตรง
จากต่างประเทศในสาขาก่อสร้างของ
ประเทศดังกล่าวอยู่ในระดับที่มากกว่า
การกระจุกตัวของการลงทุนทางตรง
จากต่างประเทศในของสาขาก่อสร้าง
ของทั้งภูมิภาคอาเซียน

ค่า LQ สาขาด้านความงามของ
ประเทศต่างๆ ในอาเซียน

ประเทศทีไ่ม่มกีารลงทุนทางตรง
จากต่างประเทศในสาขาความงาม 
ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศลาว 
และประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ตาม 
ผู้ประกอบการบริการความงามไทยได้
เข้าไปลงทุนในประเทสกัมพูชาแล้ว 
เช่น วุฒิศักด์ิ ที่ปัจจุบันเน้นขาย
เครื่องส าอางไทย
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สรุปผล การวิเคราะห์ Shift Share - การเติบโตการลงทุนจากต่างประเทศ 

• ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของการลงทนุทางตรงจากต่างประเทศในสาขาความงามในปี 2556 และ 2557 
มีค่าเป็นบวก 

• ประเทศไทย มีอัตราการเติบโตของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในสาขาก่อสรา้งเพิ่มขึ้นในปี 2557 จาก
ติดลบในปี 2556

ประเทศไทยมีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในสาขาความงาม/ก่อสร้างเพิม่ขึ้น และมีอัตราการเติบโตที่
สูงกว่าในอาเซียน - - - ความสามารถหรือโอกาสในการลงทนุของสาขาบริการทัง้ 2 ในประเทศไทยสูง

• อัตราการเติบโตของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในสาขาความงามต่ ากว่าภาพรวมในปี 2556 แต่มีค่า
สูงกว่าภาพรวมในปี 2557

• การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในสาขาก่อสรา้งของอาเซียนมีอัตราการเติบโตสูงกว่าการลงทุนทางตรง
จากต่างประเทศในภาพรวมของอาเซียน

การเติบโตการลงทุนจากต่างประเทศของสาขาบรกิาร 2 สาขาของภูมิภาคอาเซียนสูงกว่าการเติบโตของ
การลงทุนจากต่างประเทศโดยรวมของภูมิภาค - - - ส่งผลต่อไปยังการลงทุนจากต่างประเทศในสาขาบริการ 2 
สาขาในประเทศสมาชิกให้ขยายตัวตาม --- การลงทุนในสาขาบริการ 2 สาขา มาจากประเทศนอกสมาชิกเป็น
ส่วนใหญ่
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การจัดตั้งธุรกิจในประเทศกัมพูชา: กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
ธุรกิจบริการก่อสร้างและความงาม 

น าเสนอโดย ผศ. พัชรี พิชณุษากร 
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• ใช้กฎหมายเดียวกันทั้งต่อชาวต่างชาติและชาวกัมพูชา

• อนุญาตให้ต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ถึง 100% ยกเว้นบางประเภทที่กฎหมายก าหนดไว้

• เงินลงทุนขั้นต่ าเพื่อจดทะเบียน USD 1000 ยกเว้น

1.ในธุรกิจเฉพาะบางประเภท เช่น ธนาคาร ก่อสร้าง พลังงาน เป็นต้น

2.ในธุรกิจประเภทที่ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ าเพื่อขอรับส่งเสริมการลงทุน เช่น โครงการก่อสร้าง
ศูนย์การค้าต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ า ๒๐๐ ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

• เป็นเจ้าของที่ดินไม่ได้ แต่ เป็นเจ้าของห้องชุดในอาคารได้

• ไม่มีข้อจ ากัดด้านการโอนเงินตราต่างประเทศ

• ข้อจ ากัดด้านแรงงาน : จ้างแรงงานต่างชาติ quota 10% 

Legal Framework
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รูปแบบองค์กรธุรกิจ

• จดทะเบียนในรูปบริษทัจ ำกดั บริษทัมหำชน หำ้งหุน้ส่วน 
• ผูป้ระกอบกำรต่ำงชำติท ำได ้3 รูปแบบ สำขำ ส ำนกังำนตวัแทน และบริษทัในเครือ
• หำกจดทะเบียนพำณิชยโ์ดยไม่ไดข้อรับส่งเสริมกำรลงทุน = กระทรวงพำณิชย ์
• หำกประสงคข์อรับส่งเสริมกำรลงทุนจะอยูภ่ำยใตส้ภำเพื่อกำรพฒันำแห่งชำติกมัพชูำ (Council 

for the Development of Cambodia :CDC) 
• นอกจำกจดทะเบียนธุรกิจแลว้ หำกเป็นธุรกิจเฉพำะบำงประเภทจะตอ้งขอใบอนุญำตประกอบ
กิจกำร (Business/Operating Licenses) ต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง
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หน่วยงานอื่นๆ ส าหรับการจัดตั้งธุรกิจทั่วไป

กรมกำรภำษี  = 

กระทรวงแรงงำน  = 

จดทะเบียนภาษีเพื่อมีเลขประจ าตัวเพื่อเสียภาษี จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มและช าระภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่ Large and 
Medium Tax Payer Bureau (LMTB) หรือ ส านักงานภาษี
ท้องถิ่น กรมการภาษีภายใน ๑๕ วันหลังจากจดทะเบียนธุรกิจ
กับกระทรวงพาณิชย์

จดทะเบียนกับกรมตรวจแรงงาน กระทรวงแรงงาน
และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อจดแจ้งจ านวน

แรงงานในสถานประกอบการ
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การจัดตั้งธุรกิจบริการก่อสร้าง

• จัดตั้งในรูปแบบบริษัท

• กัมพูชาเปิดตลาดภาคบริการก่อสร้างภายใต้ AFAS

• ต่างชาติถือหุ้นได้ทั้งหมด 100 %

• มีข้อจ ากัดด้านจ้างแรงงานต่างชาติ 10 % และต้องจ้างช่างเทคนิคชาวกัมพูชา

• นอกจากจะต้องขอจดทะเบียนธุรกิจกับกระทรวงพาณิชย์แล้วจะต้องขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการเฉพาะทางกับกรมการก่อสร้าง กระทรวงจัดการที่ดิน การผังเมืองและการก่อสร้าง 

• ใบอนุญาตกิจการก่อสร้างมี 4 ประเภท แต่ละใบอนุญาตขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของ
บริษัท (เล็ก,กลาง,ใหญ่) จ านวนวิศวกร ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและเงินลงทุน
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ข้อก าหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้าง

• อัตราค่าธรรมเนียมในการขอ Business licenses ขึ้นอยู่กับประเภทบริษัท เช่น บริษัท
ขนาดเล็ก ค่าธรรมเนียม 3 ล้านรีล

• ระยะเวลาด าเนินการ 20 วันท างาน

• อายุใบอนุญาต 3 ปี ต่ออายุใบอนุญาตได้

• ทั้งนี้ สามารถขอเลื่อนสถานะของประเภทบริษัทได้ โดยมีค่าธรรมเนียม

• ต้องช าระภาษีให้เรียบร้อยก่อนการต่อใบอนุญาต

• ต้องจัดท ารายงานประจ าปีระบุกิจกรรมของบริษัทต่อกระทรวงฯ

* ดูอัตราค่าธรรมเนียมได้ที่ ตารางแนบท้ายประกาศกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ฉบับที่ 995 SHV.BRK ลง
วันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 2012
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ใบอนุญาตอ่ืนๆ

กรมทะเบียนที่ดิน, General Directorate of 
Land Registry and Geography, MLMUPC

(ก่อสร้างอาคารขนาดตั้งแต่ 3000 ตร.ม ขึ้นไป)

กรมการก่อสร้างจังหวัด/ท้องถิ่น 
Provincial/Municipal Department of
Construction

(ก่อสร้างอาคารขนาดเล็กกว่า 3000 ตร.ม.)

* Sub-decree No. 86 (dated December 19, 1997) Construction Permit

ใบอนุญาต   
ก่อสร้าง
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ใบรับรองการประกอบธุรกจิ

1. ใบรับรองการประกอบธุรกิจแบบพิมพ์เขียวและการก่อสร้าง (a Certificate for 
conducting business of blueprint design and construction)  – ส าหรับ
บริษัทที่ใช้แบบพิมพ์เขียวและการก่อสร้าง และเพื่อให้ได้รับการตรวจสอบจาก
หน่วยงานท้องถิ่นว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

กระทรวงจัดการที่ดิน การผังเมืองและการก่อสร้าง

2. ใบรับรองการประกอบธุรกิจส าหรับการก่อสร้างอาคาร (a Certificate for 
operating a business) เพื่อให้การก่อสร้างอาคารทุกประเภทในท้องถิ่นนั้นได้รับการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานท้องถิ่นว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

กรมการจัดการที่ดิน การวางผังเมืองและการก่อสร้างท้องถิ่น 
Provincial/Municipal Department of Land Management, 
Urban Planning and Construction

*ท่ีมา : Notification 004 MLMUPC 27 FEB 2016
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การจัดตั้งธุรกิจสถานบริการความงาม

• อาจให้บริการได้ทั้งในรูปแบบ

1. คลินิกผิวหนัง Dermatology clinic

2. ศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านผิวหนัง (Dermatology Cabinet)

3. ศูนย์บริการความงาม (Cosmetic Center)

4. ศูนย์ดูแลความงาม (Beauty Care Center)

• ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบของการจัดตั้งธุรกิจแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันไป เช่น 
ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ขนาดอาคารสถานที่ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถาน
บริการ และ ลักษณะการให้บริการ
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การจัดตั้งธุรกิจสถานบริการความงาม

• ประเทศกัมพูชาเปิดตลาดบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง (Specialized Medical Services)
CPC 93122 แต่ไม่ได้เปิดตลาดด้านความงามที่เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาใบหน้าและผิวพรรณ 
(Face and beauty treatment) UNCPC 97220 ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสาขาบริการอื่นๆ 

• ดังนั้น หากเป็นบริการยกกระชับใบหน้า ศัลยกรรมที่ต้องใช้บริการทางการแพทย์ จะถูกจัดอยู่ใน
สาขาบริการสุขภาพ แต่หากเป็นนวดหน้าเสริมความงาม ประเทศกัมพูชายังไม่มีความผูกพันเปิด
ตลาดภายใต้ AFAS

• อย่างไรก็ตาม กฎหมายภายในของประเทศกัมพูชาไม่มีข้อห้ามการลงทุนในสถานบริการความงาม
อย่างใดๆ 
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การจัดตั้งธุรกิจบริการสถานบริการความงาม

• ต่างชาติลงทุนได้ทั้งหมด 100 %

• มีข้อจ ากัดด้านจ้างแรงงานต่างชาติ 10 % และจะต้องฝึกอบรมผู้ที่ท างานในสถานบริการ
ความงามชาวกัมพูชาให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด

• Beauty Treatment center จะต้องมีแพทย์ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลและเภสัชกรเป็น
ชาวกัมพูชา แต่หากเปิดเป็นคลินิก แพทย์ต่างชาติสามารถขออนุญาตเปิดได้ (Sub-
Decree on Procedure and Conditions Authorizing Medical Paramedical and 
Medical Aid Foreigners to Perform Private Professional Practices in the 
Kingdom of Cambodia 2002)

• ยื่นขอใบอนุญาตต่อกรมบริการสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
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ข้อก าหนดเก่ียวกับใบอนุญาตและเง่ือนไขที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือจัดตั้งสถานบริการความงาม

• ข้อก าหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตเพื่อจัดตั้ง แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภท
ของใบอนุญาต เช่น คุณสมบัติแพทย์, เอกสารที่ต้องใช้, เงื่อนไขเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 

• จัดให้มีรายงานการให้บริการต่อกรมบริการสถานพยาบาล โดยยื่นผ่านกรมสาธารณสุข
ประจ าจังหวัดหรือท้องถิ่นที่คลินิกหรือศูนย์บริการความงามนั้นตั้งอยู่เป็นประจ าทุก 3 
เดือน

• ใบอนุญาตส าหรับคลินิกผิวหนังจะต้องมีการออกทุก 4 ปี, ใบอนุญาตส าหรับศูนย์ให้
ค าปรึกษาด้านผิวหนังจะต้องมีการออกทุก 3 ปี, ใบอนุญาตส าหรับศูนย์บริการความงาม
และศูนย์ดูแลความงามจะต้องมีการออกทุก 2 ปี 

• ห้ามการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข และจะต้องได้รับใบอนุญาต
เพื่อการโฆษณา

• มีการตรวจสอบสถานบริการความงามปีละ 3 ครั้ง โดยเจ้าพนักงานควบคุมของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อตรวจสอบยา เครื่องส าอางและการให้บริการ
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สรุป: โอกาสในการจัดตั้งธุรกิจสาขาก่อสร้างและความงาม
นโยบายของประเทศ

• ประเทศเปดิรับการลงทุนจากต่างชาติ โดยเฉพาะการลงทุนที่เน้นการให้บริการแบบ
ครบวงจร ตลอดจนมอบสิทธิพิเศษต่างๆให้แก่นักลงทุน 

• เน้นการอ านวยความสะดวกในการจดทะเบียนพาณิชย์ มีรูปแบบที่ชัดเจน และเปิด
ให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์

• รายงานกลุ่มธนาคารโลก 2016 ระบุว่า ประเทศกัมพูชาอยู่ในกลุ่มประเทศที่ลดความ
ยุ่งยากซับซ้อนทางกฎระเบียบ ค่าใช้จ่าย หรือเสริมสร้างความเข็มแข็งของสถาบัน
ทางกฎหมายส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศ 

สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย

• กฎหมายการลงทุนของประเทศไม่ได้ปิดก้ันการลงทุนจากต่างชาติ

• สอดคล้องกับข้อผูกพันการเปิดเสรี AFAS สาขาก่อสร้าง

• กฎหมายเฉพาะไม่ปิดก้ันการลงทุนจากต่างชาติ ต่างชาติลงทุนเป็นเจ้าของได้ทั้งหมด
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สรุป: อุปสรรคในการจัดตั้งธุรกิจสาขาก่อสร้างและความงาม

• กฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทางเป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการลงทุนในส่วนของการเข้าถึง
กฎหมาย เพราะส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบกฎหมายล าดับรอง เช่น ประกาศ หรือ ค าสั่ง

• หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้เผยแพร่กฎหมายหรือกฎระเบียบสู่สาธารณชน หรือ หากมีก็
เผยแพร่ในภาษาท้องถิ่น

• กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งสาขาบริการก่อสร้างและความงามมีหลายฉบับ มีขั้นตอนที่ซับซ้อน 
ไม่ชัดเจน

• ประเทศก าลังอยู่ระหว่างปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ดังนั้น กฎระเบียบมีความเปลี่ยนแปลง
อยู่บ่อยครั้ง

• ประเทศกัมพูชายังขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รายงาน ปี 2015 ของโครงการ
ยุติธรรมโลก (the World Justice Project) พบว่าประเทศกัมพูชา   ถูกจัดอันดับการใช้
หลักนิติธรรมของประเทศโดยรวมอยู่ที่ล าดับ 99 จาก 102 ประเทศ  ทั่วโลกโดยในส่วนของ
การบังคับใช้กฎหมายถูกจัดอยู่ที่ล าดับ 101 จาก 102 ประเทศทั่วโลก
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แนวทางและมาตรการเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนั
ในตลาดกัมพูชาของสาขาบริการไทยที่มีศักยภาพ
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กลยุทธ์สาขาบริการด้านการก่อสร้าง

กลยุทธ์ 4 ด้าน ข้อเสนอกลยุทธ์

การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก 
หรือ SO

1. การสร้างและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตรกับนักธุรกิจท้องถิ่นและกับ
สมาคมก่อสร้างของประเทศกัมพูชา 

2. การเพิ่มความร่วมมือเชิงพาณิชย์ระหว่างรัฐกับรัฐ (การใช้เคือข่ายสถาบันการศึกษา
และการสนับสนุนด้านการเงินแบบรัฐต่อรัฐ)

การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรับ 
หรือ WT

1. บทบาทของภาครัฐ
– สร้างศูนย์ที่ปรึกษาทางกฎหมายเมื่อเกิดข้อพิพาท
– สร้างโอกาสให้เข้าถึงบุคคลที่มีเครือข่าย
– ผลักดันการท าธุรกิจร่วมลงทุน

การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิง
ป้องกัน หรือ ST

1. บทบาทของภาครัฐ 
– ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดท า TOR ก่อสร้าง
– เพิ่มด่านการค้าชายแดน
– สนับสนุนทุนการศึกษาและอบรม

การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิง
พัฒนา หรือ WO

1. การพัฒนาทักษะบุคลากรไทย (ภาษาต่างประเทศ และโครงสร้างสายวิชาชีพ)
2. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา
3. บทบาทของภาครัฐ (การจัดท า One-stop Data Base Provider)
4. การจัดการของผู้ประกอบการไทย (ต้นทุนและภาษีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและ

อุปกรณ)์
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กลยุทธ์สาขาบริการด้านความงาม

กลยุทธ์ 4 ด้าน ข้อเสนอกลยุทธ์

การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก 
หรือ SO

1. การสร้างและใช้ประโยชน์จากความเชื่อถือในคุณภาพของบริการและเครื่องส าอาง 
(สร้างเอกลักษณ์ผ่านคุณภาพ ฝีมือ และทักษะ และการแยกตลาด)

2. การจัดการด้านการตลาดของผู้ประกอบการ (ประชาสัมพันธ์ การจัดท าฉลาก การ
จัดการโลจิสติกส์ และการรองรับการเข้ามาใช้บริการในประเทศไทย)

การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรับ 
หรือ WT

1. บทบาทของภาครัฐ
– เพิ่มด่านการค้าชายแดน
– บทบาทของรัฐในการอ านวยความสะดวก
– ผลักดันการท าธุรกิจร่วมลงทุน

การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิง
ป้องกัน หรือ ST

1. บทบาทของภาครัฐ (ด้านโฆษณาแฝงแบบ Soft Sale and Marketing)
2. เพิ่มความร่วมมือเชิงพาณิชย์ระหว่างรัฐกับรัฐ (การให้ทุน และการจัดโครงการ

กระจายความรู้และอบรม)
3. บทบาทของผุ้ประกอบการ (การท าการตลาดเชิงรุกโดยใช้ประโยชน์จากบุคคล

สาธารณะ)

การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิง
พัฒนา หรือ WO

1. การพัฒนาทักษะบุคลากรไทย (ภาษาต่างประเทศ)
2. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา
3. บทบาทของภาครัฐ (การจัดท า One-stop Data Base Provider)
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย:

- รัฐบาล
- เอกชน
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1) กระทรวงพาณิชย์ควรด าเนินการเจรจาเพื่อเปิดเสรีในภาคบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลของการเปิดเสรีให้
ครอบคลุมทั่วถึงในทุกสาขาบริการ

2) การจัดท าฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน

3) การเร่งรัดกระบวนการเจรจามาตรฐานการให้บริการและมาตรฐานแรงงานให้เป้นมาตรฐานเดียวกันของ
อาเซียน

4) การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้กับสาขาบริการในตลาดอาเซียน จากการเชื่อมโยงระบบ กระบวนการ 
และบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการยกระดับสาขาบริการสู่ตลาดอาเซียนและ
ต่อยอดไปยังตลาดอื่นได้อย่างยั่งยืน

5) การเร่งรัดส ารวจสภาพปัจจุบันของความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสาขาบริการไทย และจัดหา
นโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของสาขาบริการไทย
ที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการไทย

6) การจัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาและแนะแนวพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศในการสร้างโอกาสความส าเร็จที่รวดเร็ว 
แต่ปลอดภัย ในการจับคู่ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการหาพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศ

7) การเร่งรัดความสัมพนธ์ทางการทูตระหว่างประเทศเชิงรุกกับประเทศเป้าหมาย เพื่อการน าร่องและเพิ่มโอกาส
การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของธุรกิจบริการไทย
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ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในภาพรวมสาขาบริการไทยสู่อาเซียน



1) การเตรียมความพร้อมในส ารวจและทดอบตลาดในประเทศเป้าหมาย

2) การศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งด้านการเมือง วัฒนธรรมการด าเนินธุรกิจ และทิศทางตลาดล่วง
เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของตลาด

3) การหาพันธมิตรทางธุรกิจในท้องถิ่น โดยการประสานกับหน่วยงานราชการไทยที่ประจ าใน
ประเทศนั้นๆ เพื่อการกลั่นกรองและสร้างความน่าเชื่อถื่อและความไว้วางใจระหว่างกัน

4) การศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนดต่างๆ เพื่อจัดการด้านเอกสารและสัญญาที่
เกี่ยวข้องให้รัดกุมและรอบคอบในการลดความเสี่ยงของการเกิดกรณีพิพาทขึ้น

5) การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้าน ICT และส่ือดิจิตอลในการท าการตลาด
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ข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชนในภาพรวมสาขาบริการไทยสู่อาเซียน



ด้านกฎหมาย
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ภาครัฐ ภาคเอกชน
1. การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการค้าและการลงทุน การปรับปรุงข้อมูล
ให้ทันสมัยและทันต่อการปรับปรุงกฎหมาย

2. สร้างศูนย์ที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดข้อพิพาททางธุรกิจใน
ประเทศกัมพูชา และช่วยเหลือใน
กระบวนการด้านกฎหมายอ่ืนๆ ตลอดจน
การให้บริการนายหน้าอ านวยความสะดวก
ด้านการติดต่อ

1. ร่วมมือกันในการติดตาม แลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในประเทศ
กัมพูชา 

2. ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการไทย



สาขาบริการก่อสร้าง
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ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการสาขาบริการก่อสร้าง
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ภาครัฐ ภาคเอกชน
1. ไร้ฝีมือ - บริหารจัดการการอนุญาตให้แรงงาน

ต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทยให้เป็น
ระบบ (ค่าจ้าง - สวัสดิการอื่นๆ ที่เป็นเหตุเป็น
ผล)

2. ฝีมือ - เร่งให้ความรู้ ปรับปรุงและพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาสาย
วิชาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ

3. กระตุ้นให้ผู้ประกอบการหันมาใช้เครื่องจักร
แทนแรงงาน (ด้วยดอกเบี้ย-สิทธิประโยชย์ภาษี
และมิใช่ภาษีด้านอื่นเพิ่ม)

1. ลดการพึ่งพิงแรงงานในการประกอบกิจการ 
ขั้นตอนการด าเนินใดที่สามารถใช้เครื่องจักรแทน
แรงงานได้ ควรปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรแทน

2. แรงงานแต่ไม่ใช่งานหลัก (Core Competency) 
ผู้ประกอบการควรจะพิจารณาใช้แนวทางการจ้าง
ผู้อ่ืนท างาน (Sub-contracting) 

3. ควรพยายามใช้มาตรการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
นอกเหนือจากค่าจ้างแรงงานในการจูงใจให้
แรงงานกลุ่มนี้ไม่ย้ายงาน



ด้านการเข้าสู่ตลาดบริการก่อสร้าง
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ภาครัฐ ภาคเอกชน
1. ภาครัฐควรส่งเสริมให้เกิดการสร้างและการใช้ประโยชน์

จากเครือข่ายพันธมิตรในรูปแบบต่างๆ
2. การใช้ความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ เป็นประตูน าไปสู่

การเข้าสู่ตลาดก่อสร้างในกัมพูชา
3. การสนับสนุนด้านการเงินทั้งแบบให้เปล่าและให้สินเชื่อ

ในการสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการ
พัฒนาด่านการค้าชายแดน ((โดยเฉพาะไทย-กัมพูชา)

4. เพิ่มบทบาทในการร่วมจัดท าข้อเสนอด้านเทคนิค (Term of 
Reference)

5. เร่งรัดประชาสัมพันธ์สถานการณ์ทางการตลาดธุรกิจก่อสร้าง
และโอกาสในธุรกิจ

6. สนับสนุนทุนการศึกษาในสายวิชาชีพและทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น 
แต่ขาดแคลนในประเทศเหล่านั้น

1. การใช้เครือข่ายสถาบันการศึกษาสร้าง
ความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาของ
กัมพูชา หรือสมาคม/องค์กรเอกชนของ
กัมพูชา ในการขยายโอกาสการเข้าสู่
ตลาด 



สาขาบริการความงาม
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ด้านการเข้าสู่ตลาดบริการความงาม 
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ภาครัฐ ภาคเอกชน
1. ภาครัฐควรจะส่งเสริมภาพลักษณ์และ

เอกลักษณ์บริการและสินค้าเกี่ยวเนื่องความ
งาม

2. ปรับปรุงระบบและขั้นตอนการจดทะเบียน
เครื่องส าอาง

1. สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้แก่บริการความงาม โดย
การควรน านวัตกรรมการเสริมความงามด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแห่งความเป็นไทยน าตลาด

2. สร้างความคุ้นเคย และพัฒนาต่อยอดเครือข่าย/
พันธมิตรการการค้ากับนักธุรกิจท้องถิ่น



ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการสาขาบริการความงาม

56

ภาครัฐ ภาคเอกชน
1. ผลักดันและส่งเสริมการโฆษณาเกี่ยวกับบริการ

ความงามแฝง
2. สนับสนุนทุนการศึกษาหรือการฝึกอบรม

1. การจัดการด้านการตลาดสอดคล้องกับพฤติกรรม
และวิถีการด าเนินชีวิตของผู้ใช้บริการความงาม

2. การแยกตลาดและรุกตลาดกลาง
3. การจัดท าฉลากและโฆษณาเป็นภาษาไทย หรือ

เน้นความเป็นไทย (Thainess)
4. การจัดการโลจิสติกส์การให้บริการระหว่างแพทย์

ไทยและผู้รับบริการความงาม
5. การตลาดเชิงรุกด้วยวีธีการตลาดแบบราบเรียบ

และนุ่มนวล (Soft Sale Marketing)



ต้นแบบธุรกิจ (Business Model)
ธุรกิจบริการก่อสร้างและธุรกิจความงามไทยใน
ประเทศกัมพูชา

โดย ดร. ดวงสมร มะโนวรรณ 
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ต้นแบบธุรกิจ (Business Model) -- CANVAS
บริการก่อสร้างและความงามไทยในประเทศกัมพูชา

• Five 
Forces 

• SWOT
• TOWS
• Canvas

แนวคิด 
ทฤษฎี 

• แนวโน้ม
พฤติกรรม

• หลักการตั้ง
ค าถาม

แนว
ทาง

• สถานการณ์
ปัจจุบันและ
พฤติกรรม
ผู้บริโภค

• สถานการณ์
ธุรกิจความงาม

• ต้นแบบโมเดล
ธุรกิจ

ผลการ
วิเคราะห์
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การพฒันาต้นแบบธุรกจิ

การสร้างต้นแบบใหม้ีประสิทธิภาพนั้น กิจการจะต้องมีความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี 
ต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างต้นแบบธุรกิจให้แข็งแกร่งเพื่อการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิด และทฤษฎีหลักๆ เช่น 

• Five Forces Model of Competition
• SWOT Analysis
• SWOT Matrix
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ต้นแบบธุรกิจ (Business Model)

• คิดค้นโดย Alexander Osterwalder

• โดยการลงรายละเอียดในค าถามแต่ละส่วนซึ่งเกี่ยวข้องกับ 4 ค าถามที่ส าคัญ (ท าอะไร? 
ท าอย่างไร? ขายให้ใคร? คุ้มหรือไม่?)

• โดยการแยกย่อยลงในโครงสร้างของธุรกิจใน 9 องค์ประกอบ ดังภาพต่อไปนี้
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ตัวอย่างค าถามที่ใช้ในการเขียนโมเดลธุรกิจ
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สถานการณ์ธุรกจิความงามในประเทศกมัพูชา
• ณ ปัจจุบันนี้ชาวกัมพูชาที่มีฐานะดีและมีก าลังซื้อมีจ านวนเพ่ิมขึ้น จึงท าให้แนวโน้มความต้องการรบับริการ

ความงามของผู้บริโภคเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น

• ดังนั้นการพบแพทย์ผิวหนังหรือเข้าคลินิกความงามเป็นที่นิยมในประเทศกัมพูชาเพ่ิมขึ้น

• โดยชาวกัมพูชาเชื่อมั่นในสินค้าไทย แพทย์ไทย ชาวกัมพูชานิยมใช้บริการที่เก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพ
ผิวพรรณให้ขาวใสขึ้น  และ รักษาสิว เป็นหลัก 

• ธุรกิจความงามสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (1) คลินิกความงามที่ไม่ได้ท าศัลยกรรม (2) คลินิกความงามที่
ท าศัลยกรรม (3) ธุรกิจเครื่องมือแพทย์และธุรกิจเครื่องส าอาง เป็นต้น 

• ธุรกิจความงามของไทยได้ขยายธุรกิจในปะเทศกัมพูชาในรูปแบบการขายแฟรนไซส์ เช่น วุฒิศักดิ์ คลินิก 
และแพน คลินิก หรือเป็นการเข้าลงทุนเองจากผู้ประกอบการโดยตรง 

• ชาวกัมพูชายังนิยมใช้เครื่องส าอางไทยและติดตามกระแสความนิยมทางความสวยความงามตามสื่อตา่งๆ 
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายประชาสัมพันธ์
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ต้นแบบธุรกิจบริการด้านความงามไทยเพื่อการค้าในประเทศกัมพูชา
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สถานการณ์ธุรกิจรับงานก่อสร้างในประเทศกัมพูชา

• มาตรการของรฐัที่มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจโดยสนับสนุนให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามา
ลงทุนในประเทศกัมพูชาได้อย่างค่อนข้างเสรี ส่งผลต่อความเป็นเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วท าให้มี
โครงการก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรพัย์เพิ่มขึ้นตามมา เช่น โรงแรม โรงพยาบาล อาคาร
พาณิชย์ บ้านพักอาศัย 

• นักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในงานเหล่านี้ เช่น ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี จีน และไทย เป็นต้น 

• ภาครัฐบาลเองก็เร่งลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น โครงการสรา้งถนน ท่าเรือ และ
สนามบิน ท าให้มีความต้องการการรับเหมาก่อสรา้ง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

• โครงการงานก่อสร้างนั้นถ้าเป็นของนักลงทุนชาติไหนก็จะจ้างผู้รับเหมาจากชาตินั้นเป็นหลัก
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ต้นแบบธุรกิจบริการก่อสร้างไทยเพื่อการค้าในประเทศกัมพูชา
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ต้นแบบธุรกิจบริการก่อสร้างไทยเพื่อการค้าในประเทศกัมพูชา (ต่อ)
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Q&A
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