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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาศกัยภาพกลุ่มผูป้ระกอบการงานหัตถกรรม 10 สาขาของ
ภาคเหนือตอนบนสู่การค้าชายแดนไทย – จีนตอนใต้ มีวตัถุประสงค์ในการวิจัยคือ เพื่อศึกษา
ศกัยภาพด้านการส่งออก ได้แก่ การบริหารจดัการ แหล่งวตัถุดิบ การผลิต แรงงาน การขนส่ง          
และการออกแบบผลิตภณัฑ์  ฯลฯ ของผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขาในภาคเหนือ
ตอนบนเพื่อรองรับการส่งออกสู่การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ผลกระทบในดา้นการส่งออกของผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขาในภาคเหนือตอนบน
เพื่อรองรับการส่งออกสู่การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้และเพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นการส่งออก
ของผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขาของภาคเหนือตอนบนไปสู่ตลาดการค้าชายแดน               
ไทย – จีนตอนใต ้
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ข้อมูลท่ีใช้ประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิ            
โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผูป้ระกอบการท่ีท าการค้ากับประเทศจีน การลงพื้นท่ีจริง            
ของคณะผูว้ิจยั และขอ้มูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารในด้านการคา้ การบริการ กฎ 
ระเบียบและขอ้มูลทางสถิติ ตลอดจนนโยบายของรัฐในดา้นการคา้ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศ
จีน ผลการศึกษาพบวา่ 

  ผูป้ระกอบการงานช่างหตัถกรรม 10 สาขาของภาคเหนือตอนบน มีทั้งรายเด่ียวและรายกลุ่ม 
มีโครงสร้างองค์กรในแนวด่ิง ส่วนเงินท่ีใช้ในการลงทุนมาจากเงินทุนส่วนตัว การจัดการ                
ด้านการตลาดของหน่วยประกอบการ คือ  ผู ้ก  าหนดราคาและเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์                        
จากความตอ้งการของลูกคา้ การจดัการด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ ได้แก่  พ่อคา้คนกลาง  
งานแสดงสินคา้ ตลาดนดั ถนนคนเดินฯ ร้านคา้ทอ้งถ่ิน ซ่ึงลกัษณะการขาย ไดแ้ก่ ขายส่ง ขายปลีก 
ขายส่งและปลีก หรือรับจา้งผลิต การช าระเงิน ไดแ้ก่ เงินสด ขายฝาก เครดิต การจดัการด้านการ
ส่งเสริมการขาย แบ่งเป็น การรักษาลูกคา้เก่า การแสวงหาลูกคา้ใหม่ดว้ยวิธีการต่าง ๆ การน าสินคา้
ไปเสนอขายโดยตรงกบักลุ่มผูบ้ริโภค การจดัการดา้นการผลิตของหน่วยประกอบการงานหตัถกรรม  



ง 
 

 

ผู ้ประกอบการใช้พื้นท่ีอยู่อาศัยของตนเองเป็นสถานท่ีผลิตสินค้า ด้านแรงงาน และวตัถุดิบ 
ผูป้ระกอบการจา้งแรงงาน และซ้ือวตัถุดิบส่วนใหญ่จากภายในท้องถ่ิน และจา้งแรงงานและซ้ือ
วตัถุดิบจากภายนอกทอ้งถ่ิน การจดัการสินคา้คงคลงั ผูป้ระกอบการมีการผลิตเพื่อจ าหน่ายและเพื่อ
รองรับการจ าหน่ายจากยอดขายล่วงหนา้ 

 ส าห รับ ปัญหา อุปสรรค  และผลกระทบในด้านการส่งออกของผู ้ประกอบการ                     
งานหัตถกรรมช่าง 10 สาขาในภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับการส่งออกสู่การค้าชายแดนไทย-               
จีนตอนใตไ้ดแ้ก่ ปัญหาดา้นการคา้ของไทย ปัญหาดา้นนโยบายการคา้ และปัญหาดา้นการคมนาคม
ขนส่ง  
  ผูป้ระกอบไทยควรปรับตนเองเพื่อเพิ่มศกัยภาพดา้นการส่งออก โดยตอ้งเรียนรู้ว่าอาเซียน
และการร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียน ในปีพ.ศ. 2558  คืออะไร จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีได้
อยา่งไร ความตอ้งการของตลาดอาเซียน และพฒันาสินคา้ใหมี้ความเหมาะสมกบัความตอ้งการและ
วฒันธรรมในแต่ละประเทศและเรียนรู้คู่แข่งขนัรายใหม่ในเชิงลึกมาก ควรใช้ประโยชน์จากภาษี
น าเขา้ร้อยละศูนยแ์ละผลิตสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัรสนิยมและความตอ้งการของตลาด  
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Abstract 
This Study aims to 1) study the export potential; included management, material source, 

production, labor force, transportation and product design, and etc., of the 10 fields handicraft 
Entrepreneurs to support the exportation to cross-border, 2) study problems, obstacles, and effects 
related to the Thailand-southern China cross-border exportations, and 3) develop the target 
entrepreneur's export potential.  This research is a descriptive research, which all data were 
collected by having field trip, reviewing literature, studying government policy on Thailand-China 
Trade Issue, and interviewing related people; government officers, and experienced entrepreneurs.  
 This research found that, there were both individual and group entrepreneurs in these 10 
field handicraft markets. The businesses were organized vertically, they used their own capital, 
were price maker. There were a multi-channel marketing for both whole and retail sale such as 
medium men, exhibition, and so on. They used cash payment. The customer retention was used as 
a sales support for the business. Producers used their own house as a producing place. They hired 
local labors and used local raw materials. They used inventory management as a production 
management for both day sale and pre-order. 
 The problems, obstacles and effects, which related to the Thailand-southern China cross-
border exportations were found in the trading operations, policies and transportations. For 
suggestion, Thai entrepreneurs still need to change and develop their potential in exportation and 
so forth. 
  




