
 
 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

โครงการวิจยั เร่ือง การพฒันาศกัยภาพกลุ่มผูป้ระกอบการงานหัตถกรรม 10 สาขาของ
ภาคเหนือตอนบนสู่การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้โดยได้รวบรวมขอ้มูลทั้งทฤษฎี แนวคิด 
เอกสารงานวิจัย ฯลฯ เพื ่อน ามาเป็นขอ้มูลในการประกอบการด าเนินโคร งการวิจยั  และ                 
เป็นแนวทางในการศึกษาและวเิคราะห์ ซ่ึงมีเน้ือหาดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2555 กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1  
  สรุปแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 2555 กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 (จงัหวดั
เชียงใหม่  ล าพูน ล าปาง แม่ ฮ่องสอน) (โครงการก ลุ ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 : 1-7)                          
ท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการของภาคเหนือตอนบนสู่ตลาดการค้าชายแดน              
ไทย – จีนตอนใต ้แบ่งเป็นประเด็นยทุธศาสตร์ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นสินค้า/บริการที่สร้างสรรค์สู่
สากล 
 

ช่ือโครงการ สรุปกจิกรรมส าคญั วงเงนิ 
(บาท) 

ความเห็นของฝ่าย
เลขานุการ อ.ก.น.จ. 

1.  Lanna  Green 
& Clean Creative 
Economy 

1. จดัหน่วยขบัเคล่ือนแผนแม่บทเศรษฐกิจลา้นนาเชิงสร้างสรรค ์โดยจดั
ให้ มีผู ้บ ริหารและเจ้าหน้าท่ี เพื่ อบ ริหารจัดการและขับเค ล่ือน
โครงการฯ และแผนแม่บทท่ีจดัท าในปี 2554-2555ไปสู่ความส าเร็จ 

2.  จัดอบรมผู ้ประกอบการและสมาชิกใน เค รือข่ ายฯ   ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมดา้นซอฟตแ์วร์  หตัถกรรม  เคร่ืองตกแต่งบา้นเซรามิกส์  
และท่องเท่ียว ไม่น้อยกวา่ 200 ราย และคดัสรรเพ่ือบ่มเพาะไม่น้อย
กวา่ 40 ราย 

3.  อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการออกแบบผลิตภณัฑ์เชิงสร้างสรรค์ให้กับ
ผูป้ระกอบการในกลุ่มจงัหวดัในกลุ่มธุรกิจท่ีมีศักยภาพให้สามารถ
ผลิตสินคา้และบริการเชิงสร้างสรรคไ์ดไ้ม่นอ้ยกวา่ 40 ชนิด 

4.  โครงการ Lanna creative festival เพื่อสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการ          
น าสินค้า Lanna creative ไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้าในตลาด            
ท่ีมีศกัยภาพในประเทศ 1 คร้ัง และนอกประเทศ 1 คร้ัง 

 

10,000,000 - โครงการมีความชัดเจน
เป็นการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของกลุ่มอย่าง
เป็นรูปธรรม มีการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายชดัเจน 
- ป ระโยชน์ ท่ี ค าดว่าจะ
ได้รับ  ระบุว่าเกิดรายได ้
150 ล้านบาท ควรอธิบาย
เพ่ิ ม เติ ม ว่ าค าน วณ จ าก
ขอ้มูลอะไรบา้ง  
- เน่ืองจากมีการอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ
ให้ผูป้ระกอบการโดยตรง 
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ช่ือโครงการ สรุปกจิกรรมส าคญั วงเงนิ 
(บาท) 

ความเห็นของฝ่าย
เลขานุการ อ.ก.น.จ. 

5.  จัดประกวด lanna creative economy  award  ระดับประชาชน และ 
สถานศึกษา ปีท่ี 2 และประกวดด้านผลิตภณัฑ์ดีเด่นท่ีมีความเป็น 
Green& Clean  ระดบัสถานประกอบการ 

6.  สนับสนุน อุดหนุนโรงงาน/สถานประกอบการการผลิต ผลิตภณัฑ์
เชิงสร้างสรรค์ ให้ปรับปรุง / พัฒนาระบบการผลิต  การจัดการ 
เพ่ือใหผ้ลิตสินคา้ออกมาอยา่งมีความเป็น Green & Clean 

จึงควรตรวจสอบเง่ือนไข
การใชง้บประมาณ หากท า
ได้ขั้ นตอนการคัด เลือก
ผูป้ระกอบการตอ้งโปร่งใส
ชั ด เจ น  แ ล ะ ก ร ะ จ า ย
ประโยชน์ทั้งกลุ่มจงัหวดั 
- ทบทวนกิจกรรมท่ีอาจ
ซ ้ าซอ้นกบัโครงการท่ี 16 

2.  ลา้นนา  
Health  Hub
  

1.  การพฒันาศกัยภาพการบริการดา้นสุขภาพ   
2.  การจดัท าตน้แบบ และพฒันาศกัยภาพผลิตภณัฑ์ 
3.  การคดัสรรสถานประกอบการ 
4.  การบริหารจดัการโครงการ 
5.. การเช่ือมโยงการคา้  เช่น 
    - การแสดงและจ าหน่ายสินคา้และบริการ 
    - การ Business matching  
    - การศึกษาสถานการณ์การตลาดเพื่อพฒันาการคา้ 
6.  การประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 

10,000,000 - โครงการโดยรวมมีความ
ชัดเจน ยกเวน้ตัวช้ีวดัควร
ระบุค่าเป้าหมาย และควร
ระบุแนวทางด าเนินการใน
แต่ละกิจกรรม 
- เน่ืองจากเป็นประเด็นการ
พัฒ น าส าคัญ ข อ งก ลุ่ ม
จงัหวดัซ่ึงไดรั้บ 
งบประมาณต่อเน่ืองทุกปี 
ดังนั้ น การเสนอโครงการ
ใ น ขั้ น ต่ อ ไ ป  ค ว ร มี
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ผ ล ก า ร
ด าเนินงานท่ีผ่านมา เพ่ือ
ทราบถึง current status ของ
ธุรกิจสุขภาพ และควรมีการ
ว า ง  Roadmap แ ส ด ง
ภ าพ รวม ข อ งแ ผ น ก าร
พัฒนาธุรกิจสุขภาพของ
กลุ่มจงัหวดัท่ีมีความชดัเจน 
จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ก าหนดแผนงานโครงการ
ในระยะต่อไป     
- กิจกรรมอาจซ ้ าซ้อนกับ
โ ค ร ง ก าร ข อ ง จั ง ห วัด
เ ชี ย ง ใ ห ม่ ซ่ึ ง เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมายหลกัของการ
พัฒนาด้าน น้ี  และ เสนอ
โครงการต่อเน่ืองทุกปี 

3.  พฒันาระบบ 
Logistics เช่ือม

1.  ส ารวจความเป็นไปไดข้องกลุ่มสินคา้ท่ีจะส่งผา่นเสน้ทาง R3a 
2.  ประเมินศักยภาพและแนวโน้มของนักท่องเท่ียวจากประเทศเพ่ือน

บา้น 

10,000,000  
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ช่ือโครงการ สรุปกจิกรรมส าคญั วงเงนิ 
(บาท) 

ความเห็นของฝ่าย
เลขานุการ อ.ก.น.จ. 

เสน้ทาง R3a 3.  สร้างการยอมรับและเป็นประตูส าหรับนักท่องเท่ียวสู่ประเทศเพ่ือน
บา้น และภาคเหนือ 

4.  พฒันาระบบ
บริหารจดัการ 
โลจิสติกส์กลุ่ม
จงัหวดัเช่ือมโยง 
GMS. 

(1)   โครงการส่งเสริมและพฒันาระบบโลจิสติกส์ตามแผนแม่บทโลจิ
สติกส์ภาคเหนือ 

(2)   โครงการพฒันาบุคลากรและสร้างขีดความสามารถของผูใ้หบ้ริการ
และผูรั้บบริการโลจิสติกส์ภาคเหนือ 

(3)   โครงการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือของผูป้ระกอบการดา้น 
Logistics ภายในกลุ่มจงัหวดั networking และผูป้ระกอบการใน
ประเทศกลุ่ม GMS 

(4)   โครงการบริหารจดัการศูนยแ์สดงสินคา้กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 1 

(5)   โครงการบริหารจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพดา้นการ
ท่องเท่ียวเช่ือมโยงระหวา่งจงัหวดัในกลุ่มจงัหวดั 

10,000,000 - โครงการยงัไม่ชดัเจน การ
เขียนหลกัการและเหตุผลมี
เน้ือหาไม่เช่ือมโยงกัน ไม่
สะท้อนความส าคัญของ
การพัฒนาระบบโลจิสติก 
ระดบักลุ่มจงัหวดั 
-ควรระบุถึงสาระของแผน
แม่บทโลจิสติกส์ภาคเหนือ
ท่ีกล่าวถึงในกิจกรรมท่ี 1 
(ไม่ชัด เจนว่ามีการจัดท า
แผนอยู่แล้วห รือไม่ /โดย
หน่วยงานใด) 
 
- ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะ 
ไดรั้บขอ้ท่ี 3 จดัตั้งศูนย ์
กระจายสินคา้ระดบัอ าเภอ 
ไม่ปรากฏในวตัถุประสงค ์
- ควรทบทวนตวัช้ีวดัท่ี 1 มี
คณะกรรมการฯ เพื่อศึกษาดู
งาน  และค่าเป้ าหมายทุก
ตวัช้ีวดัน้อยเกินไปหรือไม่
เม่ือเทียบกบังบประมาณ 
- กิจกรรมขาดความชัดเจน 
ควรระบุแนวทางด าเนินงาน
ในแต่ละกิจกรรม พร้อม
จ าแนกงบประมาณ 

5.  ลา้นนา 
เทรดแฟร์ 

1.  การแสดงและจ าหน่ายสินคา้ 
2.  การจดัประชุมกบักลุ่มประเทศ GMS และ BIMSTEC และอ่ืนๆ 

(Business Matching/Road Show) 
3. การแสดงศิลปวฒันธรรม 
4.  การประชาสมัพนัธ์และการบนัเทิง 
5.  การเช้ือเชิญกบักลุ่มประเทศ GMS 
6. การเช่ือมโยงการคา้กบักลุ่มประเทศ GMS และ BIMSTEC 

-  การส่งเสริมการคา้ชายแดน 
-  การสร้างความสมัพนัธ์ 
-  การร่วมงาน/จดังานแสดงและจ าหน่ายสินคา้ 
-  การจดัแสดงเทคโนโลยดีา้นนวตักรรมทางการเกษตรจาก
สถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีช่วยยกระดบัการ

25,000,000  
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ช่ือโครงการ สรุปกจิกรรมส าคญั วงเงนิ 
(บาท) 

ความเห็นของฝ่าย
เลขานุการ อ.ก.น.จ. 

ผลิตสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
-  การจดันิทรรศการดา้นพลงังานทดแทน  พลงังานทางเลือก 
-  การรณรงครั์กษาส่ิงแวดลอ้ม  โดยการจดันิทรรศการและ
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มของ
ภาคอุตสาหกรรม และของชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน  

-  จดัแสดงท่ีอยูอ่าศยัท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  ผลิตภณัฑท่ี์เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

-  จดักิจกรรมเสวนาการกินอยู ่ดูแลสุขภาพ กบัวถีิเกษตรอินทรีย ์
6.  สินคา้ดี 4 
จงัหวดัลา้นนา สู่
ภูมิภาคทัว่ไทย 

กิจกรรม  “แสดงและจ าหน่าย สินคา้ดี ผลิตภณัฑล์า้นนา” จ านวน 3คร้ัง 
งบด าเนินงาน /ค่าตอบแทน /ค่าวสัดุ /ค่าใชส้อย   
- ค่าเช่าสถานท่ีจดักิจกรรมฯ   7 วนั/ 3 คร้ังเป็นเงิน  8,400,000  บาท 
- ค่าจดัสถานท่ีพร้อมตกแต่ง  เป็นเงินคร้ังละ 800,000 บาท/4 คร้ัง 
2,400,000 บาท 

- ค่าด าเนินการประชาสมัพนัธ์(จดัท าคตัเอาท ์มินิคตัเอาท ์ สปอต
วทิย ุ การประชาสมัพนัธ์ทางโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ คร้ังละ 
1,600,000 บาท 3 คร้ัง เป็นเงิน4,800,000  บาท 

- ค่าจดัพิธีเปิด(ค่าพิธีกร,การแสดง,ของช าร่วย บนัทึกภาพน่ิง บนัทึก
เทปวดิีโอ อาหารวา่ง/เคร่ืองด่ืมแขกผูมี้เกียรติและส่ือมวลชน ฯลฯ 
คร้ังละ  650,000  บาท 3 คร้ัง 1,950,000 บาท 

- ค่ากิจกรรมการแสดงในแต่ละวนัคร้ังละ 250,000 บาท เป็นเงิน  
750,000 บาท 

-  งบบริหารโครงการ 3 คร้ัง  1,050,000 บาท 

20,000,000  

7.  ส่งเสริม
การตลาดสินคา้
ปลอดภยัสู่สากล
แบบบูรณาการ 

1. การพฒันาบุคลากร (HR Development) 
2. การเช่ือมโยงการคา้ และขอ้มูลการคา้ 
3. การเขา้ร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินคา้  

-  ตลาดในประเทศ   
-  ตลาดส่งออก 

4. การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
5. การจดังานแสดงและจ าหน่ายสินคา้ “Northern  Food and Green    
Product Expo” โดยมีกิจกรรม 

- การจดัแสดงตวัอยา่งของธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ และค านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

- การจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพ ผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย ์ 
อาหารปลอดภยั 

- การแสดงและจ าหน่ายสินคา้ประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม   

- การจดัแสดงเทคโนโลยดีา้นนวตักรรมทางการเกษตรจาก
สถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีช่วยยกระดบัการ
ผลิตสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับ 

- การจดันิทรรศการดา้นพลงังานทดแทน  พลงังานทางเลือก 

15,000,000  
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ช่ือโครงการ สรุปกจิกรรมส าคญั วงเงนิ 
(บาท) 

ความเห็นของฝ่าย
เลขานุการ อ.ก.น.จ. 

- การรณรงครั์กษาส่ิงแวดลอ้ม  โดยการจดันิทรรศการและกิจกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มของภาคอุตสาหกรรม 
และของชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน  

- การจดัแสดงท่ีอยูอ่าศยัท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  ผลิตภณัฑท่ี์เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

- การจดักิจกรรมเสวนาการกินอยู ่ดูแลสุขภาพ กบัวถีิเกษตรอินทรีย ์
8.  ตลาดเชิงรุกสู่
ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
AEC  และ GMS 

1.  การแสดงและจ าหน่ายสินคา้ 
2.  การจัดประชุมกับกลุ่มประเทศ GMS และ BIMSTEC และอ่ืน ๆ 

(Business Matching/Road Show) 
3.  การแสดงศิลปวฒันธรรม 
4.  การประชาสมัพนัธ์และการบนัเทิง 
5.  การเช้ือเชิญกบักลุ่มประเทศ GMS 
6.  การเช่ือมโยงการคา้กบักลุ่มประเทศ GMS และ BIMSTEC 

-  การส่งเสริมการคา้ชายแดน 
-  การสร้างความสมัพนัธ์ 
-  การร่วมงาน/จดังานแสดงและจ าหน่ายสินคา้ 

1.  จัดท าแผนแม่บทการตลาดเชิงลึก GMS&AEC ส าหรับสินค้าและ
บริการกลุ่มจงัหวดัฯ ท่ีมีศกัยภาพ 

2.  โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบติัการการตลาดเชิงลึกรายสาขาเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถผูป้ระกอบการตน้แบบเช่ือมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียน 
(ASEAN SME Partnership Roadmap) ใน 4 จงัหวดั 

3.  โครงการจดัการอบรมบ่มเพาะผูป้ระกอบการรายสาขาเพ่ือรองรับ
ตลาดการคา้เสรีใน AEC 

4.  จดัทศันศึกษางานแสดงสินคา้ Business Matching ในตลาดหลกัของ 
AEC 

5.  โครงการอุดหนุนผูป้ระกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในกลุ่ม
ประเทศ GMS&AEC เช่น ASEAN SMEs EXPO 2012 

6.  โครงการเสริมสร้างเครือข่าย SMEs ภาคเหนือ(SMEs Consortium) สู่
ตลาดอาเซียน  และ GMS 

12,000,000  

9.  สร้าง
นวตักรรม
เขม้แขง็ของ
ผูป้ระกอบการใน
กลุ่มจงัหวดั
ภาคเหนือ
ตอนบน 1 

1. การจดัตั้งคณะกรรมการนวตักรรมเขม้แข็งของทั้งจงัหวดั และกลุ่ม
จังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 โดยประกอบไปด้วยตัวแทนจากทั้ ง
ภาครัฐ เอกชน และวิชาการ เพื่อให้เป็นคณะกรรมการท่ีจะเขา้มา
อ านวยการ ประสานงาน สนบัสนุนการผลกัดนั และด าเนินการตาม
โครงการ โดยคณะกรรมการชุดน้ีจะมีการประชุมทุกเดือน เพ่ือร่วม
หารือและติดตามความก้าวหน้าโครงการเทียบกับแผนท่ีก าหนด 
ผลลพัธ์ของกิจกรรม: คณะกรรมการนวตักรรมเขม้แข็งของแต่ละ
จงัหวดั (4 คณะ) และของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 (1 คณะ) 

 2. จดัการฝึกอบรมให้ความรู้แบบมีส่วนร่วมกบัผูป้ระกอบการในเร่ือง
ของกลยทุธ์ทะเลสีคราม (Blue ocean) และการสร้างสรรคน์วตักรรม 
นอกจากนั้ นยงัจะมีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองของ
กฎระเบียบ มาตรฐาน และฉลากท่ีส าคญัในการส่งสินคา้ไทยออกไป

16,280,000  
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ช่ือโครงการ สรุปกจิกรรมส าคญั วงเงนิ 
(บาท) 

ความเห็นของฝ่าย
เลขานุการ อ.ก.น.จ. 

ยงัต่างประเทศ รวมถึงแนวโนม้ของตลาดยโุรปอนัเป็นหน่ึงในตลาด
หลักของผู ้ประกอบการไทยโดยใช้ผู ้เช่ียวชาญทั้ งชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ ผลลัพธ์ของกิจกรรม: จัดการอบรมให้แบบมีส่วน
ร่วมกับผู ้ประกอบการใน เร่ืองของกลยุท ธ์ทะเลสีคราม และ
สร้างสรรค์นวตักรรม จ านวนทั้ งหมด 5 คร้ัง (คร้ังละ 1 วนั) โดย
ตั้งเป้าหมายใหมี้ผูเ้ขา้ร่วมคร้ังละอยา่งนอ้ย 80 คน 

3.  ท าการประเมินศกัยภาพดา้นนวตักรรมของผูป้ระกอบการในจงัหวดั
เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน โดยประยุกต์ใช้กรอบ
แนวคิดการประเมินท่ีมีการประยุกตใ์ชอ้ย่างแพร่หลายทัว่โลก อาทิ
เช่น  OSLO Manual (OECD) ร่ วมกับ  New Product Development 
Scorecard ของประเทศญ่ีปุ่น โดยในการเก็บขอ้มูลเพ่ือการประเมิน
ศกัยภาพนั้นจะใช้อาจารย ์ผูเ้ช่ียวชาญ นักวิจยั รวมถึงพนักงานเต็ม
เวลาเป็นผูด้  าเนินการ โดยอาศยัการประชุมสัมมนาเก็บขอ้มูลเป็นราย
กลุ่มอุตสาหกรรม การเขา้เก็บขอ้มูลเป็นรายผูป้ระกอบการ โดยทั้งน้ี 
ผูป้ระกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รับรายงานผลการประเมิน
ศกัยภาพเป็นรายผูป้ระกอบการ ในส่วนของโครงการจะไดรั้บผลการ
ป ร ะ เมิ น ศั ก ยภ าพ ใน ภ าพ ร วม  แ ล ะ เชิ ง เป รี ยบ เที ย บ วัด 
(Benchmarking) ภายใน อุตส าหกรรม เดี ยวกัน  และระหว่าง
อุตสาหกรรมในจงัหวดั และกลุ่มจงัหวดั เพ่ือเป็นขอ้มูลฐานในการ
พฒันานวตักรรมให้มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการประเมิน
ศกัยภาพนวตักรรมของผูป้ระกอบการให้มีความต่อเน่ืองในปีต่อๆ 
ไป ผลลัพธ์ของกิจกรรม: ผลการประเมินศักยภาพนวตักรรมของ
ผูป้ระกอบการในกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 อยา่งนอ้ย 400 ราย 

4.  การคดักรองแบ่งกลุ่มของผูป้ระกอบการตามผลการประเมินศกัยภาพ 
และการพิจารณาปัจจยัแห่งความเหมาะสมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเฟ้น
ห านวัตกรรม ท่ี เหม าะสมกับ แต่ ล ะก ลุ่ม  และการคัด เลื อก
ผูป้ระกอบการท่ีมีความพร้อมและศกัยภาพ (Good practice) ของแต่
ละกลุ่ม เพ่ือบ่มเพาะสร้างนวตักรรมตามแนวทางกลยทุธ์ทะเลสีคราม 
โดยการแบ่งกลุ่มน้ี อาจให้หลกัการพ้ืนฐานดา้นลกัษณะเป้าประสงค์
ทางธุรกิจขององค์กร ระดับนวตักรรม และความเหมาะสมของ
นวตักรรมท่ีตอ้งการ อาทิเช่น (1) กลุ่มท่ีตอ้งการการอยูร่อดในธุรกิจ 
(Have to survive) (2) กลุ่มท่ีก าลงัเติบโตและมีความสุขกับการเพ่ิม
ส่วนแบ่งตลาด (Enjoy growth and profit) และกลุ่มท่ีเติบโตเต็มท่ี
ตอ้งการหาโอกาสใหม่ๆ จากความเขม้แข็งของธุรกิจท่ีมีอยู ่(Looking 
for new opportunities) ทั้ง 3 กลุ่มน้ีต่างตอ้งการการพฒันานวตักรรม
ท่ีแตกต่างกนั โดยเม่ือมีการพฒันานวตักรรมของผูป้ระกอบ การจาก
กลุ่มท่ี 1 ก็จะสามารถยกระดบัไปยงักลุ่มท่ี 2 และ 3 ต่อไปได ้ 

      ผลลพัธ์ของกิจกรรม: ผูป้ระกอบการท่ีเป็น Good practice ในกลุ่ม
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ท่ีผา่นการคดักรองจากแต่ละกลุ่ม เพ่ือเขา้
สู่กระบวนการบ่มเพาะในการสร้างนวตักรรมต่อไป จ านวน 20 ราย 

 5. การส ารวจแนวโน้มความต้องการ (Trend) และวิจัยตลาดเชิงลึก
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ช่ือโครงการ สรุปกจิกรรมส าคญั วงเงนิ 
(บาท) 

ความเห็นของฝ่าย
เลขานุการ อ.ก.น.จ. 

ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีมีความพร้อมและศกัยภาพ เพื่อให้สามารถ
สร้างนวตักรรมท่ีตอบโจทยล์ูกคา้ไดม้ากท่ีสุด โดยอาศยักรณีศึกษา
ของผูป้ระกอบการท่ีถูกคัดเลือกจ านวน 20 รายเป็นท่ีตั้ ง เพ่ือเป็น
ตน้แบบใหแ้ก่การด าเนินงานเร่ืองน้ีแก่ผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ต่อไป  

ผลลพัธ์ของกิจกรรม: รายงานแนวโนม้ความตอ้งการ และผลการวจิยั
ตลาดเชิงลึกจ านวน 1 ฉบบั 

10. กาดลา้นนา     1.  แสดงสินคา้ OTOP หตัถกรรม เช่นประเภทแกะสลกั จกัสาน ทอผา้ 
แปรรูปกะลา  เคร่ืองป้ันดินเผา  ตีมีด   ตีดาบ ผลิตภณัฑอ์าหาร 
เคร่ืองด่ืม และสินคา้เด่นประจ าทอ้งถ่ิน 

2.  นิทรรศการ แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ วฒันธรรม และสุขภาพ 
3.  นิทรรศการ และการสาธิต สมุนไพร สปา และการนวดแบบลา้นนา 
4.  การน าเสนอ แสดง และจดันิทรรศการวถีิชีวติแบบลา้นนา 
5.  น าชมแหล่งผลิต แหล่งวตัถุดิบ และเยีย่มชมแหล่งวฒันธรรม วถีิชีวติ 

และแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยจดัรถรับ-ส่งนกัท่องเท่ียว 
ผูป้ระกอบการ ผูเ้ขา้ร่วมงาน นกัเรียนนกัศึกษา ผูส้นใจ ตาม
ก าหนดเวลาและรายการทศันศึกษา 

6.  จดัเวทีการแสดงศิลปวฒันธรรม ของแต่ละจงัหวดัในกลุ่มจงัหวดั 
7.  จดัแสดงการละเล่น กาดมัว่ วถีิชีวติ และภูมิปัญญา ปราชญช์าวบา้น 

12,000,000  

11.  ส่งเสริมและ
พฒันาตลาดส่ิง
บ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ (GI : 
Geographical 
Indication)  ตรา
สญัลกัษณ์
ผลิตภณัฑจ์งัหวดั 
(PB : Provincial 
Brand) และ
ผลิตภณัฑเ์ด่นของ
กลุ่มจงัหวดั 
(OPOP) 

-   ศึกษาส ารวจเพื่อจดัท าเป็นฐานขอ้มูล ตวัผลิตภณัฑเ์ป้าหมายในแต่ละ
จงัหวดัในกลุ่ม 

-   ประชาสมัพนัธ์เชิญชวนผูป้ระกอบการเพ่ือเขา้ร่วมโครงการ 
-   การจดัฝึกอบรม/สมัมนา/สมัมนาเชิงปฏิบติัการ/การศึกษาดูงาน เพื่อ

เพ่ิมทกัษะแก่ผูป้ระกอบการ เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑต์นเองใหเ้ขา้สู่
กระบวนการไดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้GI PB รวมทั้งการประกอบการเชิง
สร้างสรรค ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑ ์(Creative Economy) จงัหวดั
ละ 20 คน รวม 4 จงัหวดั รวม 80 คน เจา้หนา้ท่ีจงัหวดัละ1 คน รวม
ทั้งส้ิน 84 คน  

-   การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ   
-   การพิจารณาตรวจสอบ/อนุญาตใหใ้ช ้GI/PB 
-   การจดัท าท าเนียบผลิตภณัฑ ์GI/PB      
-   การประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑข์องกลุ่มจงัหวดั 
-   การส่งเสริม/ขยายช่องทางการตลาด  อาทิเช่น 
-   IN Store Promotion 
-   ร่วมงานแสดงสินคา้ 
-   จดังาน Fair/Festival 
-   จดั Business Matching สร้างพนัธมิตรคู่คา้-คูข่าย 
-   ติดตามประเมินผล 

10,000,000  

12. พฒันานกัการ
ตลาดกลุ่มลา้นนา
สู่สากล (Smart 
Trader) 

-    ประสานการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานในกลุ่มจงัหวดั 
-    ประชาสมัพนัธ์โครงการฯ 
-    จดัท าหลกัสูตรการพฒันานกัการตลาด (อบรมดา้นวชิาการ/อบรมเชิง

ปฏิบติัการ/อบรมบ่มเพาะ) โดยเนน้การเพ่ิมศกัยภาพผูป้ระกอบการ

4,000,000  
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ช่ือโครงการ สรุปกจิกรรมส าคญั วงเงนิ 
(บาท) 

ความเห็นของฝ่าย
เลขานุการ อ.ก.น.จ. 

ใหส้ามารถแข่งขนัได ้เช่น การลดตน้ทุน การคิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ 
หรือ Creative Economy ซ่ึงการจดัหลกัสูตรจะด าเนินการในรูปของ
คณะท างานจากภาครัฐ/สถาบนัการศึกษา/ภาคเอกชน เขา้ร่วมก าหนด
หลกัสูตรใหเ้ขา้ถึงตวัผูป้ระกอบการเป้าหมายใหม้ากท่ีสุด โดยไม่เนน้
เชิงปริมาณ แต่เนน้เชิงคุณภาพ 

-    จดัการฝึกอบรมตามหลกัสูตร 
-    ศึกษาดูงาน ใน/ต่างประเทศ (กรณีต่างประเทศผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บ

การคดัสรร/คดัเลือก จะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเองทั้งหมดหรือ
บางส่วน : ไม่เกิน1/3 หรือตามท่ีก าหนดจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) 
-    การจดัท าท าเนียบ นกัการตลาดพร้อมผลิตภณัฑ ์ของแต่ละคน 

-    การส่งเสริม/ขยายช่องทางการตลาด  อาทิเช่น 
-    IN Store Promotion 
-    ร่วมงานแสดงสินคา้ 
-    จดังาน Fair/Festival 
-    จดั Business Matching สร้างพนัธมิตรคู่คา้-คูข่าย 
-    ติดตามประเมินผล 

13. ลา้นนา
สร้างสรรค ์

1.  การสร้างนกัคิด  ฝึกอบรมบ่มเพาะธุรกิจ 
 -  สร้างผลิตภณัฑแ์ละบริการสร้างสรรค ์จ านวน 15 ต่อจงัหวดั รวม 

60 ผลิตภณัฑ/์บริการ 
 -  สร้างแอนนิเมชนัส่งเสริมการท่องเท่ียววฒันธรรมทอ้งถ่ิน จ านวน

15 นาทีต่อจงัหวดั  
  รวม 4 เร่ือง 

 -  สร้างเวบ็ไซด ์“All about Lanna” เป็นสงัคมสร้างสรรค ์ท่ีสามารถ
คน้หาไดทุ้กเร่ือง  

 -  ดา้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์เช่น การท่องเท่ียว ผลิตภณัฑ ์บริการ 
เวทีกิจกรรมต่างๆ  จ านวน 1 เวบ็ไซด ์

2.  การสร้างเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค ์(Lanna Land of Thinkers) 
ฝึกอบรมและประกวดแข่งขนั สอดคลอ้งกบัเทศกาลการท่องเท่ียว
ของแต่ละจงัหวดั เช่น   วนัสงกรานต ์ลอยกระทง หรือ ฤดูการ
ท่องเท่ียวเดือน ธนัวาคมและมกราคม ทุกปี  
-  ส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค ์(Creative Community) ส่งเสริม
กิจกรรมชุมชน ใหแ้สดงความคิดสร้างสรรคด์า้น ผลิตภณัฑ์
หตัถกรรม อาหาร และท่องเท่ียว จ านวน 1 ชุมชนต่อจงัหวดั เช่น 
ววัลาย จงัหวดัเชียงใหม่ เวยีงยอง จงัหวดัล าพนู  วดัพระธาตุ
ล าปางหลวง จงัหวดัล าปาง เมืองแม่ฮ่องสอน 

-  ส่งเสริมมหาวทิยาลยัสร้างสรรค ์(Creative University) ส่งเสริม
กิจกรรมเวที 

   ใหน้กัศึกษาและนกัเรียนมีโอกาสแสดงผลงาน เช่น 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   

   ศูนยก์ารศึกษาหริภุญชยัจงัหวดัล าพนู มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
จงัหวดัล าปาง  

20,000,000  
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   วทิยาลยัชุมชนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
-  ส่งเสริมเมืองสร้างสรรค ์(Creative City) สร้างกิจกรรมเวที
สร้างสรรค ์ในสวนสาธารณะประจ าจงัหวดั 4 จงัหวดั เช่น สวน
หลวงลา้นนาจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัอ่ืนตามความเหมาะสม 

14. พฒันาเกษตร
อินทรีย์
สร้างสรรคสู่์
อุตสาหกรรม
เคร่ืองส าอาง 

1. การจดัท าแผนแม่บท Cosmetic ของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 
โดยเนน้การศึกษาสมุนไพรท่ีมีศกัยภาพในการท าเคร่ืองส าอางและ
การศึกษารูปแบบความร่วมมือทั้งในส่วนของนกัวจิยัผูป้ระกอบการ 
และ เกษตรกรผูผ้ลิตท่ีมีความยัง่ยนืและมีประสิทธิภาพ 

2.  จดัตั้งหน่วยงานขบัเคล่ือนโครงงานตามแผนแม่บท และพฒันา
เครือข่ายความร่วมมือ Cosmetic ของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 
เพ่ือขบัเคล่ือนแผนแม่บท 

3.  จดัสมัมนาใหค้วามรู้เก่ียวกบั Cosmetic  ทั้งในเร่ืองการผลิต  
การตลาด  การประชาสมัพนัธ์  และกฎหมายต่างๆ 

4.  อุดหนุนการวจิยัและรับรอง certified พฒันาผลิตภณัฑค์อสเมติกส์
จากเกษตรอินทรียท่ี์มีศกัยภาพจากแผนแม่บทไม่นอ้ยกวา่ 3 ชนิด 

5.  สนบัสนุนเครือข่ายเกษตรกรในการผลิตพืชสมุนไพร และเกษตร
อินทรียเ์พื่อใชเ้ป็นวตัถดิุบในการผลิต 

6.  อุดหนุนผูป้ระกอบการดา้นผลิตสารมาตรฐาน ท่ีมีศกัยภาพในกลุ่ม
จงัหวดัฯ ไปร่วมงานแสดงสินคา้ดา้นเคร่ืองส าอาง ในตลาดส าคญั ทั้ง
ในและนอกประเทศ 

7.  ท ากิจกรรมจบัคู่ธุรกิจ Business Matching ใหก้บัผูป้ระกอบการฯ กบั
ผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางท่ีมีศกัยภาพ ไม่นอ้ยกวา่ 2 กิจกรรม 

15,000,000  

15. Lanna 
Innovation 
Market 

1.  มีกิจกรรมการจดัประชุมความร่วมมือ ใน 4 ประเทศ (จีน ไทย ลาว 
พม่า)  

2.  มีผูป้ระกอบการของแต่ละประเทศเขา้ร่วมประชุม และน านวตักรรม
ตวัอยา่งมาเขา้ร่วม 

3. มีกิจกรรม Innovation camp มีการจดัอบรมผูป้ระกอบการท่ีมีความ
สนใจในการน านวตักรรมมาใชร่้วมกบั สนช. 

10,000,000  

16. สร้างโอกาส
สร้างงาน ดว้ยการ
พฒันาคลสัเตอร์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) 
และการออกแบบ 
และยกระดบัของ
อุตสาหกรรมหลกั
ท่ีมีอยูแ่ลว้ 

1.  พฒันาขอ้เสนอการพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องเมืองเชียงใหม่
เพ่ือดึงดูดการสร้างธุรกิจ ความร่วมมือ และการลงทุนในช่วงปี 2555 
- 2558 จากนกัลงทุนต่างชาติ ในกิจกรรมน้ีจะท างานร่วมกบั
บริษทัเอกชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ อาทิ เช่น CNX Wood และ
บริษทัเอกชนในดา้นซอฟทแ์วร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
มลัติมีเดีย เพื่อใหเ้ขา (และมหาวทิยาลยั) เป็นแม่เหลก็และตวัผลกัดนั
ของการดึงดูด งบประมาณ 600,000 บาท 

2. น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัเชียงใหม่/ภาคเหนือดา้นการลงทุน และการ
ประกอบธุรกิจใหแ้ก่บริษทั และกลุ่มธุรกิจในกรุงเทพฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร (ICT) งบประมาณ 600,000 
บาท 

3.  จดัการสมัมนาส าหรับนกัลงทุน (ไอทีและการออกแบบ) ผูร่้วมลงทุน
ท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือส่งเสริมใหจ้งัหวดัเชียงใหม่เป็นสถานท่ีเป้าหมายใน

12,595,000  
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การลงทุน เพ่ือใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุน และผูร่้วมลงทุนท่ีมีความสนใจ 
ในเร่ืองของศกัยภาพในการท าธุรกิจและการลงทุนของจงัหวดั
เชียงใหม่ อะไรท่ีเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบนมีอยู ่และท าไมตอ้ง
เป็นท่ีเชียงใหม่/ภาคเหนือตอนบน โดยน าเสนอ ทางเลือกในการ
ลงทุน และการร่วมลงทุน สถานการณ์ในปัจจุบนั ส่ิงท่ีมีอยู ่และ
ความพร้อมในการพฒันา รวมถึงตวัอยา่งท่ีประสบความส าเร็จ 
งบประมาณ 1,250,000 บาท 

4.  จดัตั้งจุดบริการขอ้มูลครบวงจร ณ ศูนยพ์ฒันาเทคโนโลยเีพื่อ
อุตสาหกรรม (TDCI) เพ่ือใหข้อ้มูล และประสานงานกบับริษทั
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจากกรุงเทพฯ และต่างประเทศ 
หน่วยงานน้ีจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบั หลกัสูตรทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบนัการศึกษาในกลุ่มส่ีจงัหวดั รวมถึงกิจกรรม
ต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ในมหาวทิยาลยัต่างๆท่ีมีอยู ่กิจกรรมน้ีและจุด
บริการจะท างานอยา่งใกลชิ้ดร่วมกบัส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (Software Industry Promotion Agency – SIPA) 
งบประมาณ 800,000 บาท 

5.  ปรับปรุงและพฒันาต่อแผนท่ีน าทาง (Roadmap) และกลยทุธ์ส าหรับ
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรคห์ลงัจากด าเนินงานมาเป็นระยะเวลา 1 ปี 
โดยมีการพิจารณาทบทวนจากผูเ้ช่ียวชาญอาสาสมคัรต่างประเทศ
(และไทย) กลยทุธ์ส าหรับเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์ จะครอบคลุมถึง
การเช่ือมโยงกบัอีกส่ีจงัหวดัและกลุ่มอุตสาหกรรมหลกัท่ีมีอยูแ่ลว้ 
งบประมาณ 900,000 บาท 

6.  ขยายความร่วมมือระหวา่งส านกังานศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ 
(Thailand Creative & Design Center - TCDC) และคณะวจิิตรศิลป์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ รวมทั้งเช่ือมโยงกบัศูนยบ์ริการต่างๆดา้นการ
ออกแบบในจงัหวดัเชียงใหม่ (และล าพนู ล าปาง และ แม่ฮ่องสอน) 
เพื่อใหค้รอบคลุมถึงการออกแบบบรรจุภณัฑ ์การออกแบบเชิง
อุตสาหกรรม ออกแบบผงัเมือง มลัติมีเดีย และภาพเคล่ือนไหว 
(Animation) นอกจากนั้นยงัมีการสร้างเครือข่าย สงัคมเมือง
สร้างสรรค ์และจดัใหมี้กิจกรรมการพบปะ สมัมนา งบประมาณ 
600,000 บาท 

7.  ท าการจบัคู่โครงการและเงินลงทุน (Matching Project and Fund) เพื่อ
การพฒันาใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม โดยมีการร่วม
ทุนในแต่ละโครงการคร่ึงหน่ึงจากองคก์รเอกชน เพ่ือใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องจงัหวดัเชียงใหม่ใน
อุตสาหกรรมหลกัของส่ีจงัหวดั อาทิเช่น อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร 
หตัถกรรม สุขภาพ และ การท่องเทียว 1,800,000 

17. งานแสดง
สินคา้ กรอ.กลุ่ม
จงัหวดั แฟร์ 

งานแสดงสินคา้ กรอ. เชียงใหม่Trade Fair 
งานแสดงสินคา้ กรอ. ล าพนู  Trade Fair  
งานแสดงสินคา้ กรอ. ล าปาง Trade Fair  
งานแสดงสินคา้ กรอ. แม่ฮ่องสอน Trade Fair 

10,000,000  
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18. ศูนยบ์ริหาร
และกระจาย
ผลิตผลการเกษตร
ครบวงจร 

1.  ศึกษาส ารวจเพ่ือจดัท าเป็นฐานขอ้มูล ตวัผลิตภณัฑเ์ป้าหมายในแต่ละ
กลุ่มจงัหวดัในกลุ่มจงัหวดั 

2.  จดัประชุมระดมความคิดเห็นกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งห่วงโซ่
อุปทาน (Industry Supply Chain) 

3.   ฝึกอบรม/สมัมนา/สมัมนาเชิงปฏิบติัการ/การศึกษาดูงาน (ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยค่าใชจ่้ายในต่างประเทศผูป้ระกอบการจ่ายค่าใชจ่้าย
เองทั้งหมด) 

4.  วางแผนรูปแบบศูนยก์ารบริหารและกระจายผลิตผลการเกษตรครบ
วงจร 

5.  ตรวจสอบแนวคิดรูปแบบการพฒันากลุ่มจงัหวดัใหเ้ป็นศูนยบ์ริหาร
และกระจายผลิตผลการเกษตรครบวงจร 

6.  ติดตามประเมินผล 

3,000,000  

    

   ตารางท่ี 2.1 ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 : พฒันาการคา้การลงทุนท่ีมุ่งเนน้สินคา้/บริการ 
     ท่ีสร้างสรรคสู่์สากล 
   ท่ีมา : โครงการกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1, 2555 : 1-7 
 

  จากตารางยุทธศาสตร์ฯ กล่าวได้ว่า ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการกลุ่มจงัหวดั
ภาคเหนือตอนบนได้ให้ความส าคญักบัผูป้ระกอบการรายย่อย และอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อมอย่างมาก เพราะถือไดว้่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบนท่ีส าคญั และสร้างสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศเป็นจ านวนมาก ซ่ึงการคา้ชายแดนไทย – จีนตอน
ใต้ หรือประเทศในอนุภาคลุ่มน ้ าโขง (GMS) ถือว่าเป็นตลาดท่ียงัมีความต้องการบริโภคสินค้า
หัตถกรรมอุตสาหกรรมของไทยอยู่จ  านวนมาก อีกทั้ ง ความสะดวกรวดเร็วของโครงสร้าง
สาธารณูปโภคท่ีส าคญั เช่น เส้นทางการคา้ R3A ท่ีสะดวกรวดเร็ว และมีตน้ทุนท่ีถูกว่าแบบอ่ืน ๆ 
ยกเวน้ ทางเรือท่ีราคาถูกแต่ใช้ระยะเวลายาวนาน นบัวา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การด าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจระหวา่งไทยและประเทศเพื่อนบา้นมีสถิติท่ีเพิ่มมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีการ ผูว้ิจยัจึงไดริ้เร่ิม
โครงการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มผูป้ระกอบการงานหัตถกรรม 10 สาขา ของภาคเหนือตอนบนสู่
การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้เพื่อรองรับยทุธศาสตร์ของโครงการกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
เน่ืองจากการจัดตั้ งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และโครงการพัฒนาความร่วมมือ                   
ทางเศรษฐกิจใน อนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ท่ีส่งผลต่อโอกาส               
ทางการตลาดการคา้ระหวา่งประเทศท่ีเพิ่มมากข้ึนของกลุ่มผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมภาคเหนือ
ตอนบน 
 



 19 

ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (โครงการกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1, 
2555 : 5-7) 
  กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบดว้ย 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดั
ล าพูน จงัหวดัล าปางและจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีพื้นท่ีประมาณ 49,828.163 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 31,142,602 ไร่ จ  าแนกเป็นพื้นท่ีภูเขาและท่ีราบเชิงเขา ร้อยละ 71 พื้นท่ีท าการเกษตร               
ร้อยละ 10  และพื้นท่ีอยู่อาศยัร้อยละ 19 ของพื้นท่ีทั้งหมด อาณาเขตติดต่อกบักลุ่มประเทศอนุภาค 
ลุ่มแม่น ้ าโขง ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว สหภาพพม่า และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีศักยภาพในการเป็นเส้นทางเช่ือมต่อสู่ประเทศต่าง ๆ  ในภูมิภาคอาเซียน                     
เป็นศูนยก์ลางการคา้และการลงทุน เช่ือมโยงสู่นานาชาติ สภาพภูมิประเทศ กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 1 มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นพื้นท่ีตน้น ้ าส าคญัของประ  
เทศ ประกอบด้วย ลุ่มน ้ าปิงและสาขาลุ่มน ้ ากวง ลุ่มน ้ าแม่ทา ลุ่มน ้ าล้ี  ลุ่มน ้ าปาย สาขาลุ่ม                    
น ้ าวาง สาขาลุ่มน ้ าวงั และสาขาลุ่มน ้ ายม ส่วนสภาพภูมิอากาศ จดัอยู่ในเขตแบบร้อนช้ืน อุณหภูมิ
เฉล่ียต ่าสุด ประมาณ 7 ถึง 9 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด ประมาณ 41 ถึง 42 องศา
เซลเซียส และอากาศมีความแปรปรวนในช่วงท่ีผ่านมา ฤดูหนาวอยู่ระหว่างช่วงกลางเดือน
พฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ ฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน และช่วง
ฤดูฝนระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกปี 
  1) จ านวนประชากร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีทั้งส้ิน 3,061,482 คน ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัตารางท่ี 2.1 
 

ล าดับ จังหวดั 
จ านวนราษฎร 

ชาย หญงิ รวม 

1 จงัหวดัเชียงใหม่ 806,720 848,922 1,655,642 

2 จงัหวดัล าปาง 372,756 384,055 756,811 

3 จงัหวดัล าพูน 196,622 208,051 404,673 
4 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 125,162 119,194 244,356 

รวม 3,061,482 
 

   ตารางท่ี 2.2 จ  านวนประชากรในเขตภาคเหนือตอนบน 
   ท่ีมา : ส านกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง, 2555 : 5 
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  2) ภาคเศรษฐกิจ ผลิตภณัฑ์มวลรวมกลุ่มจงัหวดั (GPP) 243,085 ลา้นบาท รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อหัวต่อปี (Per capita) 78,428 บาท ผลิตภณัฑ์มวลรวมของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 
(GPP) ปี  2550 ม ีม ูลค ่า  243,085 ล า้นบาท  ซึ่ งก ลุ ่ม จ งัหวดัภาค เหนือตอนบน  1 เป็นภาค                  
ที่เศรษฐกิจมีบทบาทมากที่สุดถึงร้อยละ 34.48 ของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือทั้งหมด โดยจงัหวดั
เชียงใหม่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดของภาค มีสัดส่วนร้อยละ 15.13 ของผลิตภณัฑ์ภาค แยกเป็น 
ภาคเกษตร 8,496 ลา้นบาท (7.40 %) นอกภาคการเกษตร 106,316 ลา้นบาท (92.60 %) 
  3) ภาคเกษตรกรรม กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบนมีศกัยภาพในการผลิตพืชผลทางการ
เกษตรสูงเพราะมีสภาพภูมิอากาศอานวยให้สามารถเพาะปลูกไดเ้ป็นอย่างดี มีสัดส่วนสาหรับการ
เพาะปลูกร้อยละ 34 สภาพเป็นพื้นที่เกษตรขนาดเล็กบนท่ีราบเชิงเขา มีพื้นที่เพาะปลูกไม่มากนกั
เพราะพื้นท่ีส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตตน้น ้าล าธาร และเขตป่าสงวนแห่งชาติซ่ึงราษฎรไม่สามารถเขา้
ไปท าการเพาะปลูกได ้นอกจากนั้นส่วนของผลิตภณัฑ์สาขาการเกษตรต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
กลุ่มจงัหวดัมีแนวโน้มลดลงเร่ือย ๆ ในขณะที่ผลผลิตรวมมีอตัราเพิ่มข้ึน ส่งผลท าให้เกษตรกร
ตอ้งเคลื่อนยา้ยแรงงานออกจากภาคการเกษตรมาสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการซ่ึงมีอตัรา
การเติบโตท่ีรวดเร็ว 
   พื้นที่เพาะปลูก 3.14 ลา้นไร่ คิดเป็น 10.08 % ของพื้นที่กลุ่มจงัหวดั พื้นที่ที่ไดรั้บน ้ า
จากชลประทาน 2,347,531 ไร่ คิดเป็น 73.04 % ของพื้นท่ีการเกษตร 
   พืชเศรษฐกิจส าคญัของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ไดแ้ก่ ขา้ว ล าไย ขา้วโพด             
ถัว่เหลือง กระเทียม หอมแดง 
  4) ภาคการท่องเที่ยว 
   กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 เป็นกลุ่มจงัหวดัที่มีศกัยภาพทางดา้นการท่องเที่ยว
สูง และสามารถพฒันาเป็นศูนยก์ลางการท่องเที ่ยว (Tourism Hub) ของภูมิภาคได ้เพราะ                  
มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งธรรมชาติและศิลปวฒันธรรมของลา้นนา ธุรกิจ            
การท่องเที่ยวมีสัดส่วนการขยายตวัของรายไดสู้งข้ึนอย่างต่อเนื่อง จงัหวดัท่องเที่ยวหลกัท่ี             
สร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยว ไดแ้ก่ เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 59 ประกอบกบัเชียงใหม่ไดร้ับ                  
การส่งเสริมให้เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวของภาคเหนือมาตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบบัที่ 5 เป็นตน้มา ท าให้บริเวณน้ีมีโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอานวยความสะดวกส าหรับ
นกัท่องเท่ียวค่อนขา้งสมบูรณ์ รวมทั้งไดรั้บการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และไดรั้บการสนบัสนุน
ในแง่งบประมาณอย่างต่อเน่ือง โครงสร้างรายไดห้ลกัมาจากการจ าหน่ายสินคา้และของที่ระลึก 
แต่มีการขยายตวั แต่สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากรูปแบบผลิตภณัฑ์ไม่หลากหลาย ขาดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและสร้างสรรค์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
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เป็นชาวไทยและมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเร่ิมชะลอตวั กลุ่มจงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน 1 มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย สามารถรองรับการท่องเที่ยวไดห้ลาย
รูปแบบ ทั้งยงัมีศกัยภาพและโอกาสในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวชุมชน 
การท่องเท่ียวพานกัระยะยาว ธุรกิจสปาและธุรกิจ MICE 

ขอ้มูลการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ปี พ.ศ.2547 – 2550 
 

     

   ตารางท่ี 2.3 ขอ้มูลการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1  
      ปี พ.ศ. 2547 – 2550 
   ท่ีมา : โครงการกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1, 2554 : 7 
 

รายไดจ้ากการท่องเท่ียวของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ปี พ.ศ. 2547 – 2550 
 

 
 

   ตารางท่ี 2.4 รายไดจ้ากการท่องเท่ียวของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1  
      ปี พ.ศ.2547 – 2550 
   ท่ีมา : โครงการกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1, 2554 : 7 

 

ศักยภาพของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของภาคเหนือตอนบน 
  จงัหวดัภาคเหนือตอนบน อนัไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัล าพูน จงัหวดัล าปาง และ
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน (โครงการกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1, 2553 : 1) โดยมีสถิติจ านวนผูผ้ลิต
สินคา้ OTOP ท่ีไดรั้บการคดัสรรสุดยอดสินคา้ OPC ปี 2553 ของภาคเหนือตอนบนดงัตารางท่ี 2.5 
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จ านวนผู้ผลติสินค้า OTOP ทีไ่ด้รับการคดัสรรสุดยอดสินค้า OPC ปี 2555 ของภาคเหนือตอนบน 
บัญชีสุดยอด หนึ่งต าบล หนึง่ผลติภัณฑ์ ปี 2555 ระดบั 1 - 5 ดาว แยกเป็นรายจงัหวดั 

ที ่ ประเภทผลติภณัฑ์ จ านวนผู้ประกอบการ 

เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน 
1 เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย 200 33 68 23 
2 ของใช ้ของท่ีระลึก และของตกแต่งบา้น 213 82 39 9 
3 อาหาร 74 34 28 21 
4 เคร่ืองด่ืม 19 3 3 11 
5 สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 20 9 5 6 

รวม 526 161 143 70 

รวมทั้งส้ิน 900 

 

หมายเหตุ : ผลิตภณัฑ์งานหตัถกรรมช่าง 10 สาขาส่วนใหญ่ผลิตภณัฑจ์ะถูกจดัอยูใ่นประเภทของใช ้
ของท่ีระลึก และของตกแต่งบา้น และงานผา้ทอจะอยูใ่นหมวดเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย 
 
 

  ตารางท่ี 2.5 สถิติจ านวนผูผ้ลิตสินคา้ OTOP ท่ีไดรั้บการคดัสรรสุดยอดสินคา้ OPC  
     ปี 2555 ของภาคเหนือตอนบน2555 ระดบั 1 - 5 ดาว แยกเป็นรายจงัหวดั 
  ท่ีมา : ไทยต าบลดอทคอม, 2555 : 1 
 
  จากตารางกล่าวได้ว่า จ  านวนผูผ้ลิตสินคา้ OTOP ท่ีได้รับการคดัสรรสุดยอดสินค้า OPC             
ปี 2555 ของภาคเหนือตอนบน บัญชีสุดยอด หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ปี 2555 ระดับ 1-5 ดาว    
แยกเป็นรายจงัหวดั ของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบนทั้ง 5 ประเภท จ านวนกว่า 900 ราย ท่ีได ้             
เข้ารับการคัดสรร ฯ ซ่ึงผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมช่าง 10 สาขาจะอยู่ในประเภทเส้ือผ้าและ               
เคร่ืองแต่งกาย และประเภทของใช้ ของท่ีระลึก และของตกแต่งบ้าน โดยกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบนมีผูป้ระกอบการ 2 กลุ่มน้ีกว่า 667 ราย ซ่ึงถือว่ามีจ  านวนมากว่าประเภทอ่ืน ๆ จากตวัเลข
แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพดา้นการผลิตงานหตัถกรรมช่าง 10 สาขาของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน
ท่ีจะสามารถพฒันาศกัยภาพ พฒันาผลิตภณัฑ์ให้เพียงพอเพื่อรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภค           
ในตลาดจีนตอนใตไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
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การบริการจัดการ 
  ความหมายการบริหารจดัการ สรุปได้ดังท่ี  ภาควิชาวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ (2550 : 1-7) กล่าวไว ้คือ 
  1) ความหมายของการบริหารจัดการ  
    ธุรกิจหรือองคก์ร แสดงใหเ้ห็นจากกลุ่มของบุคคลท่ีมาร่วมกนัท างานดว้ยโครงสร้างและ
การประสานงานเป็นหลกัการชดัเจนแน่ชดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนด
เป้าหมายไว้ (Ricky W. Griffin, 1999, p.6) ซ่ึงต้องใช้ทรัพยากรจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
ประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money) วตัถุดิบ (Material) เคร่ืองจกัร (Machine) วิธีการ (Method) 
และการบริหาร (Management) หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ 6M’s 
    ความหมายของการบริหารจดัการนั้น สามารถจ ากดัออกมาตามความเขา้ใจได ้โดย ค าวา่ 
“Management” อาจแปลว่า การจดัการหรือการบริหารหรือการบริหารจดัการก็ได้ซ่ึงในหนังสือ
องคก์ารและการจดัการฉบบัสมบูรณ์ โดย รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545 : 18-19) ไดร้วบรวม 
ความหมายของค าวา่ “การบริหารจดัการ” และ “การจดัการ” ไดด้งัน้ี 
    1.1) ค าว่า “การบริหาร” (Administration) จะใช้ในการบริหารระดับสูง โดยเน้นท่ี             
การก าหนดนโยบายท่ีส าคญัและการก าหนดแผนของผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นค านิยมใชใ้นการบริหาร
รัฐกิจ (Public Administration) หรือใช้ในหน่วยงานราชการ และค าว่า “ผูบ้ริหาร” (Administrator) 
จะหมาถึง ผูบ้ริหารท่ีท างานอยู่ในองค์กรของรัฐ หรือองค์กรท่ีไม่มุ่งหวงัก าไร (Schermerhorn,            
1999 : G-2) 
     การบริหาร คือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจดั
องคก์ร (Organizing) การสั่งการ (Leading/Directing) หรือการอ านวย และการควบคุม (Controlling) 
ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัทรัพยากรขององค์กร (6 M’s) เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ
ดว้ยจุดมุ่งหมายส าคญัในการบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลครบถว้น 
    1.2) ค าว่า “การจดัการ” (Management) จะเน้นการปฏิบติัการให้เป็นไปตามนโยบาย 
(แผนท่ีวางไว้) ซ่ึงนิยมใช้ในการจัดการธุรกิจ (Business management) ส่วนค าว่า “ผู ้จ ัดการ” 
(Manager) จะหมายถึงบุคคลในองคก์รซ่ึงท าหน้าท่ีรับผิดชอบต่อกิจกรรมในการบริหารทรัพยากร
และกิจการงานอ่ืนๆ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวข้ององคก์ร 
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     การบริหารจดัการ (Management) หมายถึงชุดของหนา้ท่ีต่างๆ (A set of functions) 
ท่ีก าหนดทิศทางในการใชท้รัพยากรทั้งหลายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุถึง
เป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง การใช้ทรัพยากร   
ไดอ้ยา่งเฉลียวฉลาดและคุม้ค่า (Cost-effective) การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิผล (Effective) นั้น
หมายถึงการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (Right decision) และมีการปฏิบติัการส าเร็จตามแผนท่ีก าหนด
ไว ้ดงันั้นผลส าเร็จของการบริหารจดัการจึงจ าเป็นตอ้งมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคู่กนั 
(Griffin, 1997 : 4) 
     ในอีกแนวหน่ึงอาจกล่าวไดว้า่การบริหารจดัการ หมายถึง กระบวนการของการมุ่ง
สู่เป้าหมายขององคก์รจากการท างานร่วมกนั โดยใชบุ้คคลและทรัพยากรอ่ืนๆ (Certo, 2000, p.555) 
หรือเป็นกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดล้อมท่ีบุคคลท างานร่วมกนัในกลุ่มให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     ค า ว่ า  “ก า รบ ริ ห า ร ” (Administration) แ ล ะ  “ก า ร จั ด ก า ร ” (Management)                      
มีความหมายแตกต่างกนัเล็กนอ้ย โดยการบริหารจะสนใจและสัมพนัธ์กบัการก าหนดนโยบายไปลง
มือปฏิบัติ นักวิชาการบางท่านไห้ความเห็นว่าการบริหารใช้ในภาครัฐ ส่วนการจัดการใช้ใน
ภาคเอกชน อยา่งไรก็ดี ในต าราหรือหนงัสือส่วนใหญ่ทั้ง 2 ค  าน้ีมีความหมายไม่แตกต่างกนั สามารถ
ใชแ้ทนกนัไดแ้ละเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป (สุรัสวดี ราชกุลชยั, 2543 : 3) 
     จากความหมายต่าง ๆ ขา้งตน้ การบริหารจดัการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรม           
ท่ีต่อเน่ืองและประสานงานกัน ซ่ึงผูบ้ริหารต้องเข้ามาช่วยเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร 
ประเด็นส าคญัของการบริการจดัการ (Management) มีดงัน้ี 
     1)  การบริหารจดัการสามารถประยกุตใ์ชก้บัองคก์รใดองคก์รหน่ึงได ้
     2)  เป้าหมายของผูบ้ริหารทุกคนคือ การสร้างก าไร 
     3) การบริหารจัดการเก่ียวข้องกับการเพิ่ มผลผลิต (Productivity) โดยมุ่ ง สู่
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (วธีิการใชท้รัพยากรโดยประหยดัท่ีสุด) และประสิทธิผล (Effectiveness) 
(บรรลุเป้าหมายคือประโยชน์สูงสุด) 
     4) การบริหารจดัการสามารถน ามาใชส้ าหรับผูบ้ริหารในทุกระดบัชั้นองคก์ร 
     กระบวนการการบริหารจัดการ (Management Process) หมายถึง กระบวนการ
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ซ่ึงกระบวนการการบริหารจดัการน้ีสามารถแสดงให้เห็นถึง
ความเก่ียวเน่ืองกนัไดอ้ยา่งมี ปฏิสัมพนัธ์สอดคลอ้งและต่อเน่ืองดงัแสดงใหเ้ห็นดงัภาพท่ี 2.1 
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     กระบวนการการบริหารจัดการ (Management Process) หมายถึง กระบวนการ
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ซ่ึงกระบวนการการบริหารจดัการน้ีสามารถแสดงให้เห็นถึง
ความเก่ียวเน่ืองกนัไดอ้ยา่งมี ปฏิสัมพนัธ์สอดคลอ้งและต่อเน่ืองดงัแสดงใหเ้ห็นดงัภาพท่ี 2.2 
     

 
 

   ภาพท่ี 2.1 กระบวนการการบริหารจดัการ (Management Process) 
   ท่ีมา :  ภาควชิาวศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
    พระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2550 : 3 
     
   ภาพ แสดงหน้ า ท่ี ข องก ารบ ริห ารจัด ก าร  (Function of management) ห รือ
กระบวนการของการบริหารจดัการ (Management Process) 
 

 
   ภาพท่ี 2.2 แสดงหนา้ท่ีของการบริหารจดัการ 
   ท่ีมา :  ภาควชิาวศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
    พระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2550 : 3 
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   ทั้งน้ีหนา้ท่ีของการบริหารประกอบดว้ยกิจกรรมพื้นฐาน 4 ประการหรืออาจแบ่งใน
ลกัษณะท่ีเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
    1)  การวางแผน (Planning) เป็นส่ิงท่ีองค์กรต้องการเปล่ียนแปลงในอนาคต              
การวางแผนเป็นสะพานเช่ือมระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคตซ่ึงท าได้โดยการให้บรรลุ
เป้าหมายผลลัพธ์ท่ีต้องการ การวางแผนจึงต้องอาศัยการก าหนดกลยุทธ์ท่ีประสิทธิภาพ แม้ว่า
พื้นฐานของการจดัการโดยทัว่ไปเป็นงานของผูบ้ริหารการวางแผนเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการปฏิบติั
ตามกลยุทธ์ให้ประสบความส าเร็จและการประเมินกลยุทธ์ เพราะว่า การจดัการองค์กร การจูงใจ 
การจดับุคคลเข้าท างาน และกิจกรรมควบคุม ข้ึนกับการวางแผน กระบวนการวางแผนจะต้อง
ประกอบดว้ยผูบ้ริหารและพนกังานภายในองคก์ร 
     การวางแผนจะช่วยให้องค์กรก าหนดข้อดีจากโอกาสภายนอกและท าให้
เกิดผลกระทบจากอุปสรรคภายนอกต ่าสุด โดยตอ้งมองเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบนัเพื่อคาดคะเน
เหตุการณ์ ท่ีจะเกิดขั้ นในอนาคต การวางแผน ประกอบด้วย การพัฒนาภารกิจ (Mission)                      
การคาดคะเนเหตุการณ์ปัจจุบนั เหตุการณ์อนาคต และแนวโน้ม การก าหนดวตัถุประสงค์ และ              
การเลือกกลยทุธ์ท่ีใช ้
     การวางแผนจะช่วยให้ธุรกิจปรับตัวสู่การเปล่ียนแปลงของตลาดและ
สามารถก าหนดเป้าหมายได ้การบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นตอ้งการให้องค์กรติดตามในลกัษณะเชิงรุก 
(Proactive) มากกว่าท่ีจะเป็นเชิงรับ (Reactive) องค์กรท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งควบคุมอนาคต
ขององค์กรมากกว่าท่ีจะรอรับผลจากอิทธิพลสภาพแวดล้อมภายนอกและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน                
การตัดสินใจ (Decision Making) ถือเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผน การปรับตัวเป็นส่ิงจ าเป็น
เพราะวา่มีการเปล่ียนแปลงของตลาด เศรษฐกิจ และคู่แข่งขนัทัว่โลก จุดเร่ิมตน้ของความส าเร็จท่ีดี
ของธุรกิจคือการวางแผนท่ีเหมาะสม เห็นผลไดจ้ริง ยดืหยุน่ มีประสิทธิผล และทรงประสิทธิภาพ 
    2)  การจดัการองคก์ร (Organizing) จุดมุ่งหมายของการจดัการองคก์รคือ การใช้
ความพยายามทุกกรณีโดยการก าหนดงานและความส าคญัของอ านาจหน้าท่ี การจดัการองค์กร 
หมายถึง การพิจารณาถึงส่ิงท่ีตอ้งการท าและผูท่ี้จะท ารายงานมีตวัอยา่งในประวติัศาสตร์ของธุรกิจ 
ท่ีมีการจดัองค์กรท่ีดี สามารถประสบความส าเร็จในการแข่งขนัและสามารถเอาชนะคู่แข่งขนัได ้
ธุรกิจท่ีมีการจัดองค์กรท่ีดีสามารถจูงใจผู ้บริหารและพนักงานให้มองเห็นความส าคัญของ
ความส าเร็จขององคก์ร 
     การก าหนดลกัษณะเฉพาะของงาน (Work Specialization) โดยการแบ่งงาน
ประกอบดว้ยงานท่ีก าหนดออกมาเป็นแผนก การจดัแผนก และการมอบอ านาจหน้าท่ี (Delegating 
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Authority) การแยกงานออกเป็นงานย่อยตามการพฒันารายละเอียดของงาน (Job Description) และ
คุณสมบติัของงงาน (Job Specification) เคร่ืองมือเหล่าน้ีมีความชดัเจนส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน 
ซ่ึงตอ้งการทราบลกัษณะของงาน 
     การก าหนดแผนกในโครงสร้างขององค์กร (Organization Structure) ขนาด
ของการควบคุม (Span of Control) และสายการบงัคบับญัชา (Chain of Command) การเปล่ียนแปลง
กลยุทธ์ต้องการการเปล่ียนแปลงในโครงสร้าง เพราะต าแหน่งใหม่ๆ ท่ีสร้างข้ึนหรือลดลงหรือ
รวมกนั โครงสร้างองคก์รจะตอ้งระบุถึงวธีิการใชท้รัพยากรและวธีิการซ่ึงวตัถุประสงคมี์การก าหนด
ข้ึนในธุรกิจ การสนบัสนุนทรัพยากรและก าหนดวตัถุประสงคต์ามสภาพทางภูมิศาสตร์จะแตกต่าง
จากโครงสร้างดา้นผลิตภณัฑห์รือลูกคา้ 
     รูปแบบทั่วไปของการจัดแผนกคือ ตามหน้าท่ี  (Functional) ตามฝ่าย 
(Divisional) ตามหน่วยธุรกิจเชิงกลยทุธ์ (Strategic business unit) และดา้นแมททริกซ์ (Matrix) 
    3)  การน าหรือการสั่งการ (Leading/Directing) เป็นการใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจ
พนกังานให้ปฏิบติังานและน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีระบุไว ้หรือเป็นกระบวนการจดัการ
ให้สมาชิกในองคก์รท างานร่วมกนัไดด้ว้ยวิธีการต่างๆ เพราะทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีซบัซ้อนและ
เขา้ใจถ่องแทไ้ดย้าก การน าหรือการสั่งการจึงตอ้งใชค้วามสามารถหลายเร่ืองควบคู่กนัไป อาทิ ภาวะ
ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหาร การจูงใจ การติดต่อส่ือสารในองค์กร และการท างานเป็นทีม เป็นตน้ 
หน้าท่ีในการน าหรือสั่งการน้ี มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าหน้าท่ีอ่ืน เพราะผูบ้ริหารต้องแสดง
บทบาทของผูส้ั่งการอยา่งมีคุณภาพ ถา้ไม่เช่นนั้น แผนงานท่ีวางไวต้ลอดจนทรัพยากรท่ีจดัเตรียมไว้
อาจไม่เกิดประสิทธิผล ถา้ผูบ้ริหารด าเนินกิจกรรมดา้นการสั่งการไม่ดีพอ ดงันั้น การสั่งการจึงเป็น
เร่ืองของความรู้ความช านาญ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีจะชักจูงให้พนักงานร่วมกัน
ปฏิบติังานไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้หอ้งคก์รประสบความส าเร็จตามตอ้งการ 
    4)  การควบคุม (Controlling) การใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร ถือว่าเป็น
กระบวนการตรวจสอบ หรือติดตามผลและประเมินการปฏิบติังานในกิจกรรมต่างๆ ของพนกังาน 
เพื่อรักษาให้องค์กรด าเนินไปในทิศทางสู่เป้าหมายอย่างถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์หลกัขององค์กร  
ในเวลาท่ีก าหนดไว ้องค์กรหรือธุรกิจท่ีประสบความลม้เหลวอาจเกิดจากการขาดการควบคุม หรือ  
มีการควบคุมท่ีไร้ประสิทธิภาพ และหลายแห่งเกิดจากความไม่ใส่ใจในเร่ืองของการควบคุม ละเลย
เพิกเฉย หรือในทางกลบักนัคือมีการควบคุมมากจนเกิดความผิดพลาดขององคก์รเอง การควบคุมจึง
เป็นหนา้ท่ีหลกัทางการบริหารท่ีมีความส าคญั ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบกระบวนการทางการบริหาร 
     การควบคุมเป็นการตรวจตราและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโดย
เปรียบเทียบกับเป้าหมายและด าเนินการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า จะบรรลุผลลัพธ์ตามต้องการ 
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นอกจากน้ีการควบคุมยงัเป็นกระบวนการรวบรวมและแสดถึงข้อมูลยอ้นกลับเร่ืองของผลการ
ด าเนินงานในฐานะท่ีเป็นพื้นฐานส าหรับการปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงในอนาคตอีกดว้ย (John R. 
Schermerhorn, op. cit. : 327) อาจกล่าวถึงบทบาทส าคญัของการควบคุมไดว้่า อยู่ท่ีค  า 4 ค  า ได้แก่ 
มาตรฐาน (Standard) การวดัผล (Measurement) การเปรียบเทียบ (Comparison) และการปฏิบัติ 
(Take Action) โดยการควบคุมจะครอบคลุมดูแลพื้นท่ี 4 พื้นท่ีใหญ่ๆ ของการบริหาร (Stephen                 
P. Robbins, Managing Today, 1997 : 391) ก ล่ าว คื อ  พ ฤ ติ ก รรม บุ คคล ในอ งค์ ก ร  ก าร เงิน                      
การปฏิบติัการ และ ขอ้มูลข่าวสาร 
     ทรัพยากรประกอบด้วย มนุษย์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเงิน 
ตลอดจนทรัพยากรขอ้มูลขององค์กร ดงัแสดงในภาพท่ี 2.3 ซ่ึงผูบ้ริหารจะเป็นบุคคลท่ีท าหน้าท่ี              
ในกระบวนการบริหารจดัการทรัพยากรขององคก์รโดยอาศยัหนา้ท่ีทั้ง 4 ประการน้ี 
      

 
    

   ภาพท่ี 2.3  แสดงกระบวนการบริหารจดัการซ่ึงประกอบดว้ยหนา้ท่ีท่ีสัมพนัธ์กนั  
      4 ประการ 

   ท่ีมา :  ภาควชิาวศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
    พระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2550 : 4 
 
    Key of Operation Management หลกัการจดัการการปฏิบติัการ 
     1) การจดัการคุณภาพ 
     2) การออกแบบสินคา้และบริการ 
     3) การออกแบบกระบวนการและก าลงัการผลิต 
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     4) กลยทุธ์ท าเลท่ีตั้ง และการพยากรณ์ 
     5) กลยทุธ์การออกแบบผงัโรงงาน 
     6) การออกแบบงานและทรัพยากรมนุษย ์
     7) การจดัการเครือข่ายปัจจยัการผลิต 
     8) การจดัการสินคา้คงคลงั 
     9) การก าหนดตาราง 
     10) การบ ารุงรักษา 
  กล่าวได้ว่า การท่ีจะพฒันาผูป้ระกอบการสู่ตลาดการค้าชายแดนไทย – จีนตอนใตน้ั้ น
จ าเป็นจะตอ้งพฒันาดา้นบริหารจดัการของกลุ่มผูป้ระกอบการอยา่งเร่งด่วน เพื่อพฒันาศกัยภาพ ดา้น
การผลิต การออกแบบ การผลิต การจดัการสินคา้คงคลงั การจดัการคุณภาพสินคา้ กลยทุธ์ดา้นท าเล 
ท่ีตั้ ง การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ เพื่อรองรับตลาดผู ้บริโภคท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมถึง                      
คู่ แข่ งขัน ในตลาด ท่ี เพิ่ มมาก ข้ึน อีกด้วย ดังนั้ น  ก ารน าเอาการบ ริหารจัดการมาพัฒนา                            
กลุ่มผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขา ของภาคเหนือตอนบนจึงถือว่าเป็นเร่ืองเร่งด่วน                
ท่ีจะตอ้งน ามาพิจารณา    เป็นเร่ืองเร่งด่วน พร้อมทั้งกบัพฒันาดา้นอ่ืน ๆ ไปพร้อม ๆ กนั 
 

พฤติกรรมผู้บริโภคในจีน 
 

 
 

   ภาพท่ี 2.4 แผนท่ีประเทศจีน 
   ท่ีมา : อกัษรศรี พานิชสาส์น และคณะ, 2553 : 1 
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  ขอ้มูลด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภคในจีน ดังท่ี อกัษรศรี พานิชสาส์น และคณะ (2553 : 1-9) 
กล่าวไว ้คือ จีนเป็นประเทศกวา้งใหญ่แบ่งออกเป็นมณฑลต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละมณฑลลว้นมีขนาดใหญ่
และประชากรจ านวนมาก มีความแตกต่างทางรายได้ รสนิยม และรูปแบบของการบริโภค 
นอกจากน้ีรัฐบาลทอ้งถ่ินในแต่ละมณฑลยงัมีอ านาจทางการบริหารระดบัทอ้งถ่ินค่อนขา้งเป็นอิสระ
ตามนโยบายกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ท้องถ่ิน (decentralization) และในบางมณฑลก็ยงัมี
ปัญหาการกีดกันสินคา้ท่ีมาจากต่างเขตหรือนอกพื้นท่ี ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นจะตอ้งศึกษาและ             
ท  าความเขา้ใจพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไปของมณฑลจีน รวมทั้งกลุ่มเศรษฐกิจส าคญัต่าง ๆ            
ในจีนตลอดจนลกัษณะตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีหลากหลายของจีน เป็นตน้  
  1) กลุ่มเศรษฐกิจที่ส าคัญในจีน แต่ละภูมิภาคของจีนมีความส าคญัท่ีแตกต่างหลากหลาย 
กนัไป ตวัอยา่ง เช่น มณฑลทางภาคตะวนัตกไดรั้บความส าคญัในการพฒันาจากรัฐบาลกลางของจีน
มาตั้ งแต่ต้นปี ค.ศ. 2000 ตามนโยบายพฒันาภาคตะวนัตก ท่ีเรียกว่า Xibu Da Kaifa หรือ Great 
Western Development Strategy 1นอกจากการพัฒนาภาคตะวนัตกแล้ว ในระยะ 1-2 ปีท่ีผ่านมา 
รัฐบาลกลางของจีนได้หันมาให้ความส าคัญกับการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตง-เป่ย)              
มากข้ึนเช่นกัน โดยมีมณฑลเหลียวหนิงเป็นศูนย์กลางของพื้นท่ีในส่วนน้ี และมีท่าเรือส าคัญ                  
ท่ีเมืองตา้เหลียนซ่ึงมีบทบาทส าคญัมากข้ึน 
   อีกกลุ่มเศรษฐกิจท่ีส าคญั ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจลุ่มแม่น ้ าแยงซีเกียง หรือ ฉางเจียง โดย            
มีมหานครเซ่ียงไฮ ้มณฑลเจียงซูและมณฑลเจอ้เจียง โดยเฉพาะเจอ้เจียงนบัเป็นมณฑลทางชายฝ่ัง
ตะวนัออก ท่ีมีบทบาทส าคญัในดา้นการคา้ขายระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะเมืองอ้ีอู (Yiwu) ซ่ึงเป็น
ศูนย์กลางการค้าและตลาดขายส่งท่ีส าคญัในระดบัโลก โดยมีนักธุรกิจจากหลากหลายประเทศ              
ทัว่โลกเดินทางมา souring สินคา้จากเมืองอ้ีอู และจะขนส่งโดยผา่นท่าเรือน ้ าลึกท่ีส าคญั ในเจอ้เจียง
คือ ท่าเรือหนิงโป 
   ดงันั้น เจอ้เจียงเป็นตวัอยา่งของมณฑลจีนท่ีมีพฒันาการทางเศรษฐกิจสูงมากโดยเฉพาะ
บทบาทของภาคเอกชนของมณฑลเจ้อเจียงน้ี เป็นท่ียอมรับกันว่า เป็น “นักการค้า” ท่ีเก่งและ             
มีการขยายการลงทุนไปยงัมณฑลอ่ืน ๆ รวมทั้งการออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบา้นส่วนมณฑล
ทางใต ้เช่น มณฑลฝเูจ้ียน กวางตุง้ และไหหล า เป็นมณฑลท่ีอยูภ่ายใตก้ลุ่มเศรษฐกิจลุ่มแม่น ้ าไข่มุก 
หรือ จูเจียง และต่อมาไดข้ยายกรอบความร่วมมือไปรวมมณฑลอ่ืน ๆ ตลอดจนฮ่องกงและมาเก๊า 
โดยเรียกช่ือกลุ่มว่า Pan-Pearl River Delta Regional Cooperation and Development Forum (PPRD) 
หรือ กลุ่มฟ่านจูซานเจ่ียว 2 ซ่ึงตอ้งการร่วมมือระหว่าง 9 มณฑลจีน กบั 2 เขตบริหารพิเศษของจีน 
เพื่อร่วมกนัพฒันาเป็นเขตสามเหล่ียมเศรษฐกิจท่ีส าคญัท่ีสุดในภูมิภาค เป้าหมายของกลุ่มน้ี นอกจาก
มิติของความร่วมมือกนัเองระหวา่งมณฑลของจีนแลว้ ยงัมีมิติครอบคลุมไปถึงประเทศเพื่อนบา้นใน
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ภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะเป็นการร่วมมือเพื่อรองรับการคา้เสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA) ซ่ึง
มีผลสมบูรณ์ตั้ งแต่ปี ค.ศ. 2010 และเป็นการตอกย  ้าความต้องการ “รุกลงใต้” ของนักธุรกิจจีน 
ในขณะน้ี เพื่อเข้าไปขยายการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศไทย              
ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกส าคญัและศูนยก์ลางของอาเซียน 
  2) หน่ึงมณฑล หน่ึงประเทศ 
   การมองตลาดจีนแบบเหมารวมหรือการมองตลาดจีนวา่เป็นตลาดใหญ่มีประชากร 1,300 
ล้านคน ถือเป็นเร่ืองท่ี เข้าใจผิดและเป็นภาพลวงตา เพราะแม้จีนจะเป็นประเทศขนาดใหญ่                   
แต่ประกอบด้วย 22 มณฑล 5 เขตปกตนครองตนเอง และ 4 มหานคร (ยงัไม่รวมไตห้วนั ฮ่องกง 
และมาเก๊า) แต่ละมณฑลของจีนล้วนมีขนาดใหญ่ และตลาดระดบัมณฑลก็มีลกัษณะเฉพาะและ
หลากหลาย (fragmented markets) จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเน้นศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูล
ประเทศจีนในระดบัมณฑล เสมือนเป็น “หน่ึงมณฑล หน่ึงประเทศ” 
   จากการศึกษาและเปรียบเทียบขนาดเศรษฐกิจของไทยกบัเศรษฐกิจจีนในระดบัมณฑล 
พบว่า มีบางมณฑลของจีนท่ีมีขนาดเศรษฐกิจ “ใหญ่กว่า” เศรษฐกิจไทยทั้ งประเทศ และ                      
มีบางมณฑลท่ีมีประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหวั “สูงกวา่” รายไดเ้ฉล่ียของคนไทยทั้งประเทศเช่นกนั 
   ส าหรับมณฑลของจีนท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กวา่ขนาดเศรษฐกิจ GDP ของไทย ไดแ้ก่ 
มณฑลกวางตุง้ มี GDP ของมณฑลสูงท่ีสุดในจีน รองลงมา คือ มณฑลเจียงซู และมณฑลซานตง            
ทั้งสามมณฑลของจีนมีลกัษณะร่วมหลายอย่าง คือ เป็นมณฑลแถบชายฝ่ัง มีโครงสร้างพื้นฐาน                
ท่ีทนัสมยัและครบครัน มีท่าเรือน ้ าลึกขนาดใหญ่ มีการเปิดกวา้งและติดต่อกบัต่างประเทศมานาน
(โดยเฉพาะกว่างตง) จึงมีการไหลบ่าเข้ามาของทุนต่างชาติ (FDI) จ านวนมาก และท่ีส าคัญคือ                   
มีรัฐบาลประจ ามณฑลท่ีเขม้แขง็ และมีวสิัยทศัน์ 
   ส าหรับมณฑล/มหานครของจีนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อหัวของคนสูงกว่ารายได้เฉล่ีย             
ของคนไทยทั้งประเทศ ไดแ้ก่ อนัดบัแรก มหานครเซ่ียงไฮ ้ซ่ึงเป็น 1 ใน 4 มหานครท่ีมีความทนัสมยั
และเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจท่ีส าคัญของจีน อันดับ 2 คือ มหานครปักก่ิง เป็นเมืองหลวงและ
ศูนยก์ลางทางการเมือง วฒันธรรม การเงินและธนาคาร และการต่างประเทศของจีน อนัดบั 3 คือ 
มหานครเทียนจิน อยูไ่ม่ห่างจากปักก่ิง มีท่าเรือทนัสมยั และมีต่างชาติเขา้ไปลงทุนเป็นจ านวนมาก 
มหานครทั้ง 3 อนัดบัแรกน้ีมีฐานะเทียบเท่ามณฑล คือมีรัฐบาลเฉพาะท่ีข้ึนตรงต่อรัฐบาลกลาง จึงมี
อิสระและความคล่องตวัในการด าเนินนโยบายของตน 
   อีกมณฑลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหวัสูงกวา่ของคนไทย คือ มณฑลเจอ้เจียง ซ่ึงเป็นอีกมณฑล
ท่ีน่าจบัตามอง เพราะนกัธุรกิจจากเมืองน้ีเป็น “นกัคา้ขาย” ท่ีเก่งมาก โดยเฉพาะคนจากเมืองเวินโจว
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ของเจ้อเจียง ปัจจุบัน มีก ลุ่มทุนจากเวินโจวได้ออกตระเวนเดินทางไปเก็งก าไรในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยท์ัว่ประเทศจีน ซ่ึงเป็นปัญหาส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดเศรษฐกิจฟองสบู่ในจีน 
   นอกจากขนาดเศรษฐกิจและรายได้แล้ว มณฑลแถบชายฝ่ังของจีนท่ีกล่าวมาแลว้และ             
อีกบางมณฑล อย่างเช่นมณฑลฝูเจ้ียนและเหลียวหนิง ยงัมีระดบัการคา้ขายกบัต่างประเทศและ                
มีการไหลเขา้มาของทุนจากต่างประเทศท่ีสูงกว่าหรือพอๆ กบัของไทย มณฑลเหล่าน้ีจึงเป็นทั้ง
คู่แข่งของไทยในแง่การผลิตสินคา้ส่งออกไปขายในตลาดโลก และเป็นคู่แข่งในการดึงทุนต่างชาติ
เขา้ประเทศ 
   ในทางกลบักนั รายได้ท่ีเพิ่มมากข้ึนของผูบ้ริโภคในมณฑลเหล่าน้ี โดยเฉพาะบรรดา 
ชาวจีนรุ่นใหม่ท่ีร ่ ารวย ก็อาจจะเป็นโอกาสและกลุ่มเป้าหมายส าหรับสินคา้ในตลาดบน (high-end) 
ของไทยไดเ้ช่นกนั ข้ึนอยูก่บัสินคา้ของไทยและลกัษณะการเขา้ไปเจาะตลาด 
   โดยสรุป เน่ืองจากตลาดจีนมีความแตกต่างหลากหลายในแต่ละทอ้งท่ีและมีกฎระเบียบ 
ปลีกยอ่ยท่ีตอ้งเรียนรู้ ในการคา้ขายหรือเขา้ไปลงทุนในจีน จึงควรมีกลยุทธ์ทางธุรกิจเนน้เจาะตลาด
ไปในระดับมณฑล/ท้องถ่ินท่ีธุรกิจของไทยมีโอกาสหรือศกัยภาพในการแข่งขนั รวมทั้งศึกษา              
ขอ้กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ของแต่ละพื้นท่ี ทั้งในเร่ืองของรูปแบบการลงทุน การใช้ท่ีดิน และ
การจา้งงาน ตลอดจนการศึกษาสภาพตลาดและศึกษากลยทุธ์ของคู่แข่งดว้ยเช่นกนั 
   ดงันั้น ในขณะน้ี ตลาดจีนทวีความส าคญัมากข้ึน เน่ืองดว้ยอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
จ านวนของผูบ้ริโภค และก าลงัซ้ือท่ีเพิ่มมากข้ึน และแมว้า่ผลของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในคร้ัง
น้ี จะท าให้ประเทศทัว่โลกลว้นตอ้งประสบกบัปัญหาอตัราเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง และติดลบ           
ในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีเป็นตลาดหลกัและตลาดดั้งเดิมของไทย เช่น สหรัฐฯ ญ่ีปุ่น 
และหลายประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป หากแต่เศรษฐกิจของจีนกลบัขยายตวัต่อไป 
   ในปี 2009 เศรษฐกิจจีนขยายตวัถึงร้อยละ 8.7 ด้วยฐานของเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และ
ล่าสุด ในปี 2010 ขนาด GDP ของจีนได้ขยบัข้ึนมาเป็นอนัดบั 2 ของโลก แซงหน้าญ่ีปุ่น ท่ีส าคญั 
กลุ่มผูบ้ริโภคชนชั้นกลางของจีน และชาวจีนรุ่นใหม่ ท่ีมีรายไดแ้ละก าลงัซ้ือมากข้ึน จึงเป็นตลาด
ศกัยภาพส าหรับสินคา้จากต่างประเทศ รวมทั้งสินคา้ส่งออกของไทย ส าหรับศกัยภาพของตลาดจีน  
ในขณะน้ีแม้ว่าจะเกิดปัญหาเศรษฐกิจการเงินโลกในปี 2009 เศรษฐกิจจีนยงัสามารถเติบโตได ้              
ในอตัราร้อยละ 8.7 และมีทุนส ารองเงินตราต่างประเทศมากเป็นอนัดบั 1 ของโลก 
   ตารางท่ี 2.6 แสดง ดชันีเศรษฐกิจประเทศจีน เปรียบเทียบปี 2008 และ 2009 (จาก The 
National Bureau of Statistics of China, Ministry of Commerce of China, แ ล ะ  General 
Administration of Customs of China) 
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   ท่ีมา : อกัษรศรี พานิชสาส์น และคณะ, 2553 : 1 
 
   เศรษฐกิจจีนไดเ้ร่ิมขยายตวัอยา่งรวดเร็วในช่วงระยะเวลาเพียงแค่ 30 ปีเศษ โดยนบัตั้งแต่
การปฏิรูปเศรษฐกิจโดยเร่ิมทดลองน ากลไกตลาดมาใช้ในปี 1979 ในช่วงสามทศวรรษดังกล่าว 
อตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีของ GDP จีนสูงถึงร้อยละ 9.5 และในปี 2001 หลงัจากท่ีจีนได้เขา้เป็น
สมาชิกองค์การการคา้โลก (World Trade Organization: WTO) รัฐบาลจีนได้ค่อย ๆ ทยอยเปิดเสรี
ทางการคา้โดยการลดภาษีศุลกากรขาเข้าสินคา้อุตสาหกรรมและสินค้าเกษตร รวมทั้ งได้เข้าไป               
มีบทบาทในเวทีเศรษฐกิจการคา้โลกมากข้ึน 
  3) ตลาดผู้บริโภคจีน 
   เศรษฐกิจภายในประเทศของจีนมีการเปล่ียนแปลงมากข้ึน เน่ืองจากการเติบโต               
ทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหมี้การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีน และการท่ี
จีนเข้าเป็นสมาชิก WTO ซ่ึงรัฐบาลจีนต้องเปิดเสรีและเปิดรับการค้าและการลงทุนกับต่างชาติ          
มากข้ึนส่งผลใหมี้การปรับเปล่ียนสภาพการใชจ่้ายและบริโภคของชาวจีนเช่นกนั 
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  ตารางท่ี 2.7  การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีน และการท่ีจีนเขา้เป็น 
      สมาชิก WTO 
  ท่ีมา : อกัษรศรี พานิชสาส์น และคณะ, 2553 : 6 
 
  4) พฤติกรรมและรสนิยมผู้บริโภคจีนรุ่นใหม่ 
   ชาวจีนรุ่นใหม่ท่ีมีรายได้มากข้ึน และมีความตอ้งการครอบครองท่ีพกัอาศยัเป็นของ
ตนเองมากข้ึน ตลอดจนมีความตอ้งการครอบครองสินคา้ประเภทคงทนเป็นสินคา้ส่วนตวัมากข้ึน 
เช่นรถยนต์ โทรศพัท์มือถือ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจากน้ี คนจีนรุ่นใหม่เร่ิมมีการ
ตดัสินใจซ้ือโดยพิจารณาจากตรายี่ห้อของสินคา้เป็นส าคญั คนจีนรุ่นใหม่จึงนิยมบริโภคสินคา้ท่ีมี
แบรนด์ เช่น ยี่ห้อดงัของโลกมากข้ึน และลกัษณะเด่นอีกด้านของคนจีนรุ่นใหม่โดยเฉพาะผูท่ี้มี
การศึกษา ได้แก่ การนิยมใช้ส่ือทางเทคโนโลยี และรักความสะดวกสบาย ได้มีการเร่ิมใช ้                   
ส่ืออินเตอร์เน็ตในการสั่งซ้ือสินค้ามากข้ึน โดยเฉพาะสินคา้ในหมวดหนังสือ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตลอดจนหมวดสินค้าโสตวีดีทัศน์และอุปกรณ์ ทั้งน้ีสามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคของจีน
ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 
   4.1)  ผูบ้ริโภควยัหนุ่มสาวในเขตเมือง ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะมีการศึกษา และมีอายุ
ระหวา่ง 18-34 ปี มีความทนัสมยัและเปิดรับต่อการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลก และสามารถเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลกัของสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีสามารถรับส่ือในรูปแบบ
ต่างๆ และรู้จกัผลิตภณัฑ์ต่างชาติค่อนขา้งดี มีการรับแนวคิดใหม่ๆ รวมทั้งมีความรู้ในการเลือกใช้
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ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ อยา่งไรก็ดี ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีบางรายยงัพกัอาศยัอยูก่บัพอ่แม่ หรือผูป้กครอง จึงมี
รายไดส่้วนตวัท่ีเพียงพอในการซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑ์ต่างๆ ได ้เน่ืองจากยงัไม่ตอ้งแบกรับภาระ
การผอ่นช าระการซ้ือท่ีอยูอ่าศยั 
   4.2)  ผูบ้ริโภคในวยัเด็ก/ลูกคนเดียว ผลจากนโยบายของรัฐบาลจีนท่ีเน้นให้แต่ละ
ครอบครัวมีบุตรไดเ้พียง 1 คน ท าให้ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ี ซ่ึงอยู่ในวยัแรกเกิด-วยัเด็ก ตลอดจนวยัรุ่น
ตอนตน้ เป็นอีกกลุ่มท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อครอบครัว ทั้งในดา้นการศึกษา หนงัสือและอุปกรณ์การ
เรียนของเด็กเล่น เคร่ืองแต่งกาย คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการนิยมซ้ือสินคา้ท่ีมีของแถมท่ีเด็กสามารถ
น าไปใชเ้ป็นของประดิษฐห์รือของเล่นได ้เป็นตน้ 
   4.3) ผู ้บ ริโภคในวัยกลางคน  ชาวจีนในก ลุ่ม น้ี มีอายุระหว่าง  45-55 ปี  ซ่ึ งจะมี
ประสบการณ์ทั้งในช่วงก่อนและหลงัปฏิรูปประเทศ มีการรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของจีนท่ีปรับเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ท างานในชนบทหรือเคย
ท างานในรัฐวิสาหกิจจึงเป็นกลุ่มท่ีต้องสูญเสียรายได้หรือต้องถูกเลิกจ้างงานจากการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจนอกจากน้ี บางส่วนจะมีทศันคติแบบอนุรักษนิ์ยม เป็นคนหัวเก่าและไม่ชอบลองสินคา้
ใหม่ ๆ การตดัสินใจซ้ือจะพิจารณาจากราคาเป็นส าคญั ค่อนขา้งประหยดัและตอ้งด้ินรนต่อสู้เพื่อให้
สามารถใชชี้วติอยูร่อดไดใ้นสังคมจีนสมยัใหม่ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
   4.4)  ผูบ้ริโภควยัสูงอาย ุผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะมีอาย ุ65 ปีข้ึนไป หากพิจารณาจาก
สัดส่วนโครงสร้างประชากรของจีน ผูบ้ริโภควยัสูงอายกุลุ่มน้ีคิดเป็นสัดส่วนมากกวา่ร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด ความตอ้งการส่วนใหญ่เนน้ไปท่ีดา้นสุขภาพ มีการบริโภคแบบประหยดัและเรียบ
ง่าย หากแต่มีรายจ่ายเน้นด้านการดูแลสุขภาพท่ีเพิ่มข้ึน คนกลุ่มน้ีบางส่วนสามารถยงัชีพได้จาก
รายไดเ้งินบ านาญท่ีไดจ้ากรัฐบาลจีน 
  5) วฒันธรรมทางธุรกจิและธรรมเนียมปฏิบัติของคนจีน 
   นอกจากเร่ืองของความแตกต่างหลากหลายในแต่ละมณฑลของจีนแล้ว ประเด็นด้าน
วฒันธรรมทางธุรกิจของจีนเป็นอีกเร่ืองส าคญั ซ่ึงผูท่ี้จะติดต่อค้าขายหรือท าธุรกิจกบัจีนจะตอ้ง
เรียนรู้เพราะแมว้า่คนไทยเช้ือสายจีนจะรู้สึกเหมือนวา่ มีความคุน้เคยกบัธรรมเนียมต่าง ๆ เหล่าน้ีอยู่
แลว้เน่ืองจากเป็นวิถีปฏิบติัหรือธรรมเนียมของคนเอเชียส่วนใหญ่ หากแต่ในหลายดา้น วฒันธรรม
ทางธุรกิจและวถีิความคิดของชาวจีนในประเทศจีน ก็แตกต่างกบัวิถีปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย
หรือภูมิภาคเอเชียอ่ืน ๆ ตวัอยา่งเช่น 
   5.1)  สร้างความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล และพวกพอ้งวฒันธรรมทางธุรกิจของชาวจีน มีการ
ให้ความส าคัญกับการสร้างสายสัมพันธ์ (Guanxi) หรือสร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และ                  
ยึดเครือข่ายพวกพอ้งเป็นส าคญั (แตกต่างกบัระบบตะวนัตกท่ีเน้นความเป็นตวัเองเป็นหลกั) และ         
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ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัท่ีเก่าแก่ของวฒันธรรมจีน ซ่ึงตอ้งการแสดงตวัว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 
นบัเป็นเร่ืองส าคญั เช่น การตั้งสมาคมของคนท่ีมีแซ่เดียวกนั เป็นตน้ 
   5.2)  ฐานะและหน้าตาทางสังคมเป็นเร่ืองส าคญั  นอกจากจะให้ความส าคญักบัฐานะ
ทางด้านตวัเงินแล้ว คนจีนจะให้ความส าคญักับสถานะทางสังคมและหน้าตาเป็นส าคญั เพราะ
นอกจากจะไม่ยอมให้มีการ “เสียหนา้” แลว้ คนจีนยงันิยมการ “ไดห้นา้” หรือ “การให้หนา้” แก่คน
อ่ืนดว้ย ดงันั้น ในการด าเนินธุรกิจกบัคนจีนจึงตอ้งพึงระวงัไม่ให้คู่ธุรกิจตอ้งเสียหน้า หรือบางคร้ัง
ตอ้งให้ความส าคญักบัการให้หน้าแก่คนท่ีควรให้ เช่น การปฏิเสธทางธุรกิจท าให้เกิดการเสียหน้า
อย่างคาดไม่ถึงก็ได ้ถา้หากมีคนอ่ืนไดรั้บรู้ถึงการปฏิเสธนั้น โดยเฉพาะคนรอบขา้งหรือคู่แข่งของ
คนท่ีถูกปฏิเสธ จึงควรจะใช ้“วธีิการทางออ้ม” เพื่อเล่ียงการเผชิญหนา้ เป็นตน้ 
    นอกจากน้ี ในการส่ือสารติดต่อกบัคนจีนจะตอ้งดูความเหมาะสมของ “ระดบัชั้น” 
ในการติดต่อดว้ย เช่น ผูท่ี้ดอ้ยกวา่ไม่สมควรจะเจรจาติดต่อกบัผูท่ี้อยูใ่นระดบัสูงกวา่มาก ๆ โดยตรง 
ซ่ึงการพูดคุยเจรจาทางธุรกิจของคนจีนจะนิยมมากนัเป็นกลุ่มใหญ่ หรือคณะบุคคลท่ีมีคนกลาง (พอ่/
แม่ส่ือ) ร่วมอยูด่ว้ย 
   5.3)  วิธีการปฏิบัติของระบบราชการและระบบการท างานของเจ้าหน้าท่ีจีนแม้ว่า               
ในภาพรวมปัญหาของระบบราชการจีนอาจจะไม่แตกต่างกบัระบบราชการในประเทศก าลงัพฒันา          
อ่ืน ๆ (รวมทั้ งประเทศไทย) หากแต่ระบบราชการของจีนมีความใหญ่โตกว่า มีความซับซ้อน 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีอ านาจหน้าท่ีในการเข้าไปสั่งการหรือควบคุมระบบเศรษฐกิจค่อนข้างมาก 
นอกจากน้ี จีนมีหลายกระทรวง หลายกรม และหลายหน่วยงานท่ีอาจจะท างานซ ้ าซ้อนหรืออาจจะมี
การขดัแยง้กนัเองทางนโยบาย ผลประโยชน์ และการปฏิบติั นอกจากน้ี ยงัมีขั้นตอนต่าง ๆ ในการ
ติดต่อประสานงานระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในระดบัเมือง ระดบัทอ้งถ่ินท่ีตั้งอยู่ไป
จนถึงระดบัส่วนกลาง ซ่ึงการท่ีมีหลายหน่วยงานมาเก่ียวขอ้ง ท าให้มีโอกาสท่ีงานจะล่าช้า สะดุด 
หรือถูกขวางเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ในส่วนของวิธีการปฏิบัติงานของคนจีนและเจ้าหน้าท่ีจีน                     
มีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี ยงัคงมีการใชดุ้ลพินิจ   ในการตดัสิน ซ่ึงจะยึดตามกฎเกณฑ์หรือไม่ก็ข้ึนอยูก่บั
การตดัสินใจส่วนบุคคลของผูอ้  านาจท่ีเก่ียวข้อง ไม่ค่อยมีเส้นแบ่งระหว่างเร่ืองขององค์กรกับ               
เร่ืองส่วนตวั การตดัสินใจบนพื้นฐานของความเช่ือใจหรือความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล และมกัจะให้
ความส าคญักบัฐานะหรือสถานะทางสังคม ต าแหน่งของผูท่ี้มาติดต่อดว้ย นอกจากน้ี การตดัสินใจ
ในระบบราชการจีนเป็นแบบ Top-down คือ สั่งการมาจากเบ้ืองบนเป็นส าคญั และยงัคงมีปัญหา              
ในดา้นการประสานงานกนัระหวา่งหน่วยงาน เน่ืองจากไม่ค่อยจะมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั เวน้แต่
จะมีระดบัสูงหรือนายสั่งการลงมา แต่ละหน่วยงานหรือแผนกจะท างานเพื่อประโยชน์ของตนเอง ซ่ึง
อาจจะต่างกนัหรือไม่สอดคลอ้งกนั และแข่งขนักนัเอง เป็นตน้ 
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    นอกจากน้ี ในการค้าขายกับจีน ควรท่ีมุ่งกลยุทธ์การเจาะตลาดในระดับมณฑล 
มากกว่าท่ีจะพิจารณาแค่ระดับประเทศ เน่ืองจากจีนมิใช่ตลาดเด่ียว หากแต่เป็นตลาดท่ีมีความ
แตกต่างหลากหลายในแต่ละภูมิภาค และนอกเหนือจากตลาดผูบ้ริโภคจีนซ่ึงอยูต่ามมณฑลชายฝ่ัง
ทางตะวนัออกของประเทศจีนแล้วมณฑลจีนตอนในทางตะวนัตกและทางใตข้องประเทศ ได้แก่ 
มณฑลเสฉวน (Sichuan Province) และมหานครฉงช่ิง (Chongqing Municipality) นบัเป็นตลาดท่ีมี
ศกัยภาพและมีก าลงัซ้ือสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศมากข้ึนกล่าวกนัว่าเป็นตลาดรอง (second-tier 
market) ท่ีส าคญัของจีน 
   จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้ เห็นว่าโอกาสทางการตลาดของผู ้ประกอบการงาน
หตัถกรรมภาคเหนือตอนบนของไทยท่ีมีอยูสู่งเน่ืองจากรายไดแ้ละความตอ้งการท่ีเพิ่มมากข้ึนของ
ผูบ้ริโภคในตลาดจีนตอนใต ้ส่งผลให้คณะผูว้ิจยัไดริ้เร่ิมด าเนินโครงการ การพฒันาศกัยภาพกลุ่ม
ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรม 10 สาขา ของภาคเหนือตอนบนสู่การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคและใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน และกลุ่มอนุภาคลุ่มน ้าโขงในการใหค้วามร่วมมือแก่กนัดา้นเศรษฐกิจ และดา้นอ่ืน ๆ 
  6) ข้อมูลเกีย่วกบัเศรษฐกจิของมณฑลยูนนาน 
 

 
 

  ภาพท่ี 2.5 Real GDP growth (% yoy) 
  ท่ีมา :  ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานภาคเหนือ, ม.ป.ป. : 3 
 
   ดงัท่ี ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานภาคเหนือ (ม.ป.ป.) ไดร้ายงานเศรษฐกิจมณฑล
ยูนนานปี 2552 ไวว้่า ปี 2552 เศรษฐกิจมณฑลยูนนานยงัคงขยายตวัต่อเน่ือง แมว้่าการคา้ระหว่าง
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ประเทศจะลดลงและส่งผลกระทบต่อบางธุรกิจ และภาวะการจา้งงาน แต่มีการแก้ไขปัญหา เช่น         
การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทาให้เศรษฐกิจยูนนานยงัสามารถขยายตวัในเกณฑ์ดีเศรษฐกิจ
มณฑลยูนนานในปี 2552 ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของมณฑลยูนนานเพิ่มข้ึนจาก                      
ปีก่อนร้อยละ 12.1 เป็นมูลค่า 616.8 พ ันล้านหยวน สูงกว่าปี 2551 ท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.0 (GDP             
จีนทั้งประเทศปี 2552 เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 8.7) ผลผลิตภาคเกษตรขยายตวัดี โดยเฉพาะยาสูบ 
พืชน ้ ามนัและยางพารา ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตส าคญัต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจมณฑล
ยูนนาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยาสูบ อุตสาหกรรมเบาขยายตัวสูงกว่าอุตสาหกรรมหนัก                   
ภาคบริการ การท่องเท่ียวโรงแรม ภตัตาคาร ร้านอาหารขยายตวัตามภาวการณ์ท่องเท่ียว 
  ส าหรับการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคขยายตวัจากมาตรการส่งเสริมการการใช้จ่ายของ
รัฐบาล ทั้งในเขตเมืองและชนบท ท าให้การลงทุนในสินทรัพยถ์าวรมณฑลยูนนานขยายตวัสูงมาก 
งบประมาณรายได้และรายจ่ายภาครัฐยงัคงเพิ่มข้ึนเพื่อสนับสนุนทางการเงินและสินเช่ือ อย่างไร                
ก็ตามภาคการคา้ต่างประเทศของมณฑลยูนนานไดรั้บผลกระทบบา้ง อุปสงคจ์ากต่างประเทศลดลง 
ส่งผลให้การค้าต่างประเทศของมณฑลยูนนานหดตวั ส่วนภาคการเงินขยายตวัทั้งเงินฝากและ
สินเช่ือโดยเฉพาะการใหสิ้นเช่ือของสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 
  ภาวการณ์ผลติในภาคเศรษฐกจิต่าง ๆ 
  1) ภาคเกษตร ปี 2552 ภาคเกษตรมณฑลยูนนาน แมไ้ดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของสภาวะอากาศ เช่น ความหนาวเย็น และฝนตกหนักในบางพื้นท่ี แต่จากการท่ีรัฐบาลได้น า
มาตรการส่งเสริมและพฒันาภาคเกษตรและเศรษฐกิจในชนบทมาใช้ ท าให้ผลผลิตทางการเกษตร
มณฑลยูนนาน ปี 2552 มีมูลค่าเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 5.5 เป็น 170 พนัลา้นหยวน โดยเป็นพืชผล
ทางการเกษตรจากพืชหลักเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.5 เป็น 84.9 พนัล้านหยวน ผลผลิตจากป่าไม้เพิ่มข้ึน            
ร้อยละ 6.6 เป็น 19.6 พนัล้านหยวน ผลผลิตปศุสัตว์เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.7 เป็น 55.4 พนัล้านหยวน 
ผลผลิตประมงเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.1 เป็น 4.2 พนัลา้นหยวน และผลผลิตเกษตรอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 
1.2 เป็น 6.0 พนัลา้นหยวน 
   ส าหรับปริมาณผลผลิตทางการเกษตรหลกัของมณฑลยูนนานในปี 2552 แบ่งออกเป็น 
ผลผลิตผกัเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.2 เป็น 12.2 ลา้นตนั ผลผลิตยาสูบเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.6 เป็น 878,000 ตนั 
การผลิตพืชน้ามนัเพิ่มข้ึนร้อยละ 23.4 เป็น 499,200 ตนั การผลิตน้าตาล 17.8 ลา้นตนั ผลผลิตใบชา
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.1 เป็น 180,000 ตนั ผลผลิตยางพาราเพิ่มข้ึนร้อยละ 17.4 เป็น 302,000 ตนั ผลผลิต
ไมต้ดัดอกเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.9 เป็น 5.6 พนัลา้นช่อ 
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  ภาพท่ี 2.6 ผลผลิตทางการเกษตรหลกัของมณฑลยนูนาน 
  ท่ีมา :  ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานภาคเหนือ, ม.ป.ป. : 4 
 
  ผลผลิตปศุสัตว์ในปี 2552 ได้แก่ ผลผลิตเน้ือสัตว์ เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 11.5 เป็น               
4.6 ล้านตัน (เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 470,000 ตัน) ในจานวนน้ีผลผลิตสุกรเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.9 เป็น               
3.7 ลา้นตนั ผลผลิตเน้ือโคเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 6.6 เป็น 359,000ตนั ผลผลิตเน้ือแกะเพิ่มข้ึนจาก
ปีก่อนร้อยละ 9.3 เป็น 135,000 ตนั ผลผลิตสัตวปี์กเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 5.7 เป็น 342,000 ตนั 
ผลผลิตไข่เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 13.4 เป็น 310,000 ตนั และผลผลิตนมเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 
6.2 เป็น 533,000 ตนั 
  นอกจากน้ีรัฐบาลไดด้าเนินการการปฏิรูปป่าไม ้โดยเปล่ียนจากท่ีทากินเป็นป่าไมธ้รรมชาติ
ตามโครงการปกป้องทรัพยากรป่าไม้ เพื่ อให้ยูนนานมีพื้นท่ีป่าไม้ 8,426,600 MU1 โดยพื้นท่ี 
2,888,500 MU เป็นป่าเศรษฐกิจ และ ป่าธรรมชาติ 646,900 MU และจากดาเนินการคืนป่าธรรมชาติ
จากพื้นท่ีเกษตร 1,141,400 MU และพื้นท่ีป่าไมส้ าคญั (1 MU (亩) คือหน่วยวดัพื้นท่ีของจีน = 1/15 
เฮกตาร์ หรือ 1 MU= 0.416667 ไร่ หรือ 1 ไร่ = 2.4 MU) 
 

 
 

  ภาพท่ี 2.7 ผลผลิตทางการเกษตรหลกัของมณฑลยนูนาน 
  ท่ีมา :  ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานภาคเหนือ, ม.ป.ป. : 4 
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   239,100 MU ปี 2552 มณฑลยูนนานผลิตไมซุ้งรวม 3.8 ลา้นลูกบาศก์เมตร ในจ านวนน้ี
เป็นไม้ซุงปริมาตร 820,000 ลูกบาศก์เมตร เศษไม้และไม้อัดปริมาตร 860,000 ลูกบาศก์เมตร 
มูลค่าเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 12.5 เป็น 45.0 พนัลา้นหยวน 
  2) ภาคอุตสาหกรรม ช่วงตน้ปี 2552 ภาคอุตสาหกรรมของมณฑลยูนนานไดรั้บผลกระทบ
จากวิกฤตการณ์ทางการเงิน ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมในมกราคม-กุมภาพนัธ์ 2552 หดตัวลง 
รัฐบาลมณฑลยูนนานได้ดาเนินการแก้ไขในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับโครงสร้างสนับสนุน                 
การด าเนินงานของ SMEs ส่งเสริมการร่วมทุน ลดการ ใช้พลังงาน และรักษาระดับการจ้างงาน               
เน้นการสร้างกาลังซ้ือ การรักษาสินค้า และให้การสนับสนุนสินค้าราคาพิ เศษ เพื่อส่งเสริม                 
การพฒันา SMEs ทาใหภ้าคอุตสาหกรรมของยนูนานฟ้ืนตวัข้ึน โดยผลผลิตอุตสาหกรรมของมณฑล  
ยูนนานปี 2552 เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 11.2 เป็น 190.4 พ ันล้านหยวน มีอัตราเพิ่มข้ึนสูงกว่า
ค่าเฉล่ียของประเทศจีนท่ีเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 0.2 
  3) อุตสาหกรรมเบา ผลผลิตของอุตสาหกรรมเบาในมณฑลยูนนาน มีมูลค่าเพิ่มข้ึนจาก                
ปีก่อนร้อยละ 13.0 เป็น 88.5 พนัล้านหยวน โดยเฉพาะผลผลิตบุหร่ี 4 ยี่ห้อหลกั 2 เพิ่มข้ึนร้อยละ 
12.5 การผลิตอุตสาหกรรมเบาเร่งตวัมากในช่วงปลายปี โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม ซ่ึงมีมูลค่า
ผลผลิตจานวน 7.2 พนัลา้นหยวน เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกนัปีก่อนร้อยละ 19.2 
   ปี 2552 อุตสาหกรรมยาสูบมณฑลยูนนานขยายตัวต่อเน่ือง สามารถเก็บภาษียาสูบ
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 8.1 เป็น 64.3 พนัล้านหยวน ยอดจาหน่ายบุหร่ีเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 
19.3 ยอดจาหน่ายยาสูบคุณภาพดี (มีสัดส่วนร้อยละ 55.5) เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 1.9 ส่วนยาสูบ
คุณภาพรองลงมา (มีสัดส่วนร้อยละ 44.5) ยอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 3.2 
 

    
 

  ภาพท่ี 2.8 โรงงานอุตสาหกรรมยาสูบของมณฑลยนูนาน 
  ท่ีมา :  ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานภาคเหนือ, ม.ป.ป. : 5 
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  4) อุตสาหกรรมหนัก ผลผลิตอุตสาหกรรมหนักในมณฑลยูนนานปี 2552 มีแนวโน้ม
ขยายตวั ผลผลิตอุตสาหกรรมหนกัมีมูลค่าเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 9.8 เป็น 102.0 พนัล้านหยวน 
ผลผลิตเร่งตวัมากในช่วงปลายปี โดยมูลค่าผลผลิตในเดือนธันวาคมมีจานวน 12.2 พนัลา้นหยวน 
เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 24.3 ผลผลิตของอุตสาหกรรมหนักของมณฑลยูนนาน              
คิดเป็นร้อยละ 54 ของผลผลิตอุตสาหกรรมในมณฑล 
  5) การประกอบธุรกิจ ปี 2552 ผลการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ของมณฑลยูนนาน           
มีแนวโน้มปรับตวัดีข้ึน มูลค่าผลผลิตภาครัฐวิสาหกิจเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.6 เป็น 59.3 พนัลา้นหยวน 
บริษทัร่วมทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.9 เป็น 1,859 ล้านหยวน สหกรณ์ผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.4 เป็น           
562 ลา้นหยวน วิสาหกิจร่วมทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.3 เป็น 112.0 ลา้นหยวน บริษทัต่างชาติ (ฮ่องกง 
มาเก๊า และไตห้วนั) เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.8 เป็น 9,958 ลา้นหยวน ธุรกิจอ่ืนเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.3 เป็น 6,718 
ลา้นหยวน องค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลางในมณฑลยูนนานเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.6 และร้อยละ 8.6 
เป็น 145.2 พนัลา้นหยวน และ 51.9 พนัลา้นหยวน ตามล าดบั 
  6) อุตสาหกรรมส าคัญ ในปี 2552 อุตสาหกรรมส าคัญของมณฑลยูนนานมีจ านวน                    
38 ประเภท มีอุตสาหกรรมท่ีขยายตวัถึง 31 ประเภท ผลผลิตโดยรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 81.6 มูลค่า
ผลผลิตอุตสาหกรรมยาสูบ เพิ่ม ข้ึนร้อยละ 11.4 เป็น 69.0 พ ันล้านหยวน การผลิตและจ่าย
กระแสไฟฟ้า เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.6 เป็น 24.2 พนัลา้นหยวน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ผลผลิตเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 6.3 เป็น 67.1 พนัล้านหยวนส าหรับการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม ปี 2552 เพิ่มข้ึนจาก             
ปีก่อนร้อยละ 9.2 เป็น 71.1 พนัลา้นหยวน 
  7) ภาคบริการ 
   ปี 2552 มีการส่งเสริมการท่องเท่ียวตามนโยบาย “การท่องเท่ียวคร้ังท่ีสอง” จากภาครัฐ 
เพื่อช่วยกระตุน้เศรษฐกิจใหเ้ติบโตอยา่งมัน่คง การท่องเท่ียวของมณฑลยนูนานขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 
โดยปี 2552 มณฑลยูนนานมีนักท่องเท่ียวต่างประเทศรวม 5.8 ล้านคน มีรายไดจ้าก นักท่องเท่ียว
ต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.1 เป็น 1.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (8.0 พันล้านหยวน) ขณะท่ี
นักท่ อง เท่ี ยวในประ เทศ เพิ่ ม ข้ึน ถึ งร้อยละ  16.9 เป็น  120 ล้านคน  ส่ งผลให้ รายได้จาก                     
การท่องเท่ียวในประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 22.9 เป็น 73.1 พันล้านหยวน สาหรับรายได้รวมจาก                 
การท่องเท่ียวของมณฑลยนูนานเพิ่มข้ึนร้อยละ 22.2 เป็น 81.1 พนัลา้นหยวน 
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  ภาพท่ี 2.9 ธุรกิจภาคการท่องเท่ียวของมณฑลยนูนาน 
  ท่ีมา :  ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานภาคเหนือ, ม.ป.ป. : 6 
 
  8) ภาคการใช้จ่าย ปี 2552 ภาครัฐกระตุน้เศรษฐกิจในประเทศดว้ยมาตรการและนโยบาย
เพื่อส่งเสริมการบริโภคเร่งด่วน เช่น นโยบาย “เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนในเขตชนบท” “รถเพื่อ
เขตชนบท” ซ่ึงด าเนินการทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ส่งผลให้ยอดจาหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 19.3 เป็น 205.1 พนัลา้นหยวน 
  9) การบริโภคในเขตเมืองและชนบท 
   ปี 2552 ยอดจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในเขตเมืองเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 20.1 
เป็น 162.3 พนัลา้นหยวน (คิดเป็นร้อยละ 79.1 ของยอดจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคในยูนนาน) 
เป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยให้การบริโภครวมของยูนนานขยายตวัมาก ส่วนยอดจ าหน่ายสินคา้อุปโภค
บริโภคในเขตชนบทเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 16.4 เป็น 42.8 พนัล้านหยวน (คิดเป็นร้อยละ 20.9 
ของยอดจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคในยนูนาน) 

 

 
 

  ภาพท่ี 2.10 หา้งสรรพสินคา้ของมณฑลยนูนาน 
  ท่ีมา :  ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานภาคเหนือ, ม.ป.ป. : 7 
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  10) การค้าปลีก ปี 2552 ยอดจ าหน่ายของธุรกิจค้าปลีกภาครัฐเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 
12.5 เป็น 33.5 พนัลา้นหยวน ส่วนยอดจาหน่ายของธุรกิจคา้ปลีกภาคเอกชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 20.8 เป็น 
171.6 พนัล้านหยวน ส่วนใหญ่เป็นการค้าปลีกส่วนบุคคลจานวน 144.1 พนัล้านหยวน เพิ่มข้ึน            
ร้อยละ 22.5 โดยมีสัดส่วนร้อยละ 70.2.ของการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในมณฑลยูนนาน               
การใชจ่้ายดา้นท่ีพกัและร้านอาหารธุรกิจภตัตาคารและท่ีพกัเป็นธุรกิจท่ีส าคญั 1 ใน 4 ธุรกิจส าคญั
ของยูนนาน มูลค่าการเข้าพกัแรมและยอดจาหน่ายของร้านอาหารในมณฑลยูนนานในปี 2552 
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 20.0 เป็น 134.7 พนัล้านหยวน โดยมูลค่าการเขา้พกัแรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 
26.5 เป็น 9.8 พนัลา้นหยวน ยอดจาหน่ายอาหารเพิ่มข้ึนร้อยละ 28.4 เป็น 28.3 พนัลา้นหยวน 
  11) การใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ปี 2552 การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคของมณฑลยูนนาน
ขยายตวัมาก โดยยอดจาหน่ายรถยนตข์ยายตวัเพิ่มข้ึนสูงถึงร้อยละ 73.5 รองลงมาไดแ้ก่ยอดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม รองเทา้ และส่ิงทอ เพิ่มข้ึนร้อยละ 56.3 เคร่ืองใชป้ระจาวนัเพิ่มข้ึน ร้อย
ละ 51 เคร่ืองกีฬาและสินคา้บนัเทิงเพิ่มข้ึนร้อยละ 45.8 อุปกรณ์ส่ือสารเพิ่มข้ึนร้อยละ 37.7 เคร่ืองใช้
ในสานกังานเพิ่มข้ึนร้อยละ 32.2 และผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางยอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 27 
  จากรายงานขา้งตน้ สามารถสรุปได้ว่า สภาพเศรษฐกิจของมณฑลยูนนานขยายตวัข้ึนอยู่
เร่ือย ๆ อีกทั้ง ผูบ้ริโภคในมณฑลยูนนานมีรายไดต่้อหัวเพิ่มมากข้ึน และมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์
ใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนทุกปี จึงเป็นโอกาสทางการตลาดของผูป้ระกอบการในภาคเหนือตอนบนในการน า
สินค้าไปน าเสนอและจ าหน่ายให้แก่ผูบ้ริโภคดังกล่าว ซ่ึงตรงกับท่ี ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านกังานภาคเหนือ (ม.ป.ป. : ค าน า) กล่าวไวคื้อ แมว้า่ในปัจจุบนัประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
หลายประเทศ จะประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจการเงิน แต่เศรษฐกิจจีนกลบัขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 
จากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเพื่อกระตุน้การใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการต่าง ๆ ทางดา้น
การคา้ระหว่างไทยกบัจีน (รวมฮ่องกง) ก็เพิ่มความส าคญัข้ึนเป็นลาดบั โดยในปี 2552 ประเทศจีน
เป็นคู่คา้ท่ีมีมูลค่าการค้าสูงท่ีสุดกบัประเทศไทยเป็นปีแรก มณฑลยูนนาน เป็นมณฑลท่ีอยู่ใกล้
ประเทศไทยมากท่ีสุด และมีมูลค่าการค้ากับภาคเหนือของไทยในปี 2550-2552 ประมาณปีละ          
5,000 – 6,500 ลา้นบาท เศรษฐกิจของมณฑลยูนนานขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง และอตัราการขยายตวัอยู่
ในอันดับต้น ๆ ของมณฑลทางใต้ของจีน มณฑลยูนนานจึงเป็นท่ีสนใจของผู ้ประกอบการ
ต่างประเทศ รวมทั้งผูป้ระกอบการไทย โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ 
 

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบังานหัตถกรรมช่าง 10 สาขาของภาคเหนือตอนบน 
  หัตถกรรม (crafts) หมายถึง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีสร้างข้ึนดว้ยมือเป็นหลกั ใช้เป็นส่ิงของ
สนองความเช่ือถือทางดา้นประเพณี ศาสนา เช่น เป็นเคร่ืองบูชา ใชเ้พื่อความสวยงามสนองความสุข
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ทางจิตใจและเป็นเคร่ืองมือในการประกอบ อาชีพ  เช่น การป้ัน การแกะสลกั การจกัสาน ซ่ึงเกิดจาก
ฝีมือช่างเพียงคนเดียวหรือมากกว่าหน่ึงคนโดยน าวตัถุดิบท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็น
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพื่อ ประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวนั งานหัตถกรรมจะมีการพฒันารูปแบบ         
ไปตามการพฒันาฝีมือของช่าง ท่ีสั่งสมประสบการณ์ และสืบทอดความรู้ ความช านาญ จากรุ่นหน่ึง
ไปสู่อีกรุ่นหน่ึง ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาและทกัษะ ส่งผลให้งานหัตถกรรมมีความงามและมีคุณค่า           
ทางศิลปะ งานหตัถกรรมจึงกลายเป็นงานศิลปหตัถกรรม ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัจนไม่อาจ
แยกออกจากกนัได ้ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทของงานหตัถกรรม (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
นเรศวร, ม.ป.ป. : 1-3) ดงัน้ี 
  1. ผลิตภณัฑ์จกัสาน คือภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้ท าข้ึนจากวิธีการ จกั สาน ถกั ทอจาก
วสัดุท่ีมีอยู่ตามท้องถ่ินทั่วไป เช่น หวาย ไม้ไผ่ ใบลาน กก ฟาง ก้าน และใบมะพร้าว เป็นต้น               
เคร่ืองจกัสานเป็นหัตถกรรมท่ีสันนิษฐานว่าเก่าแก่ท่ีสุดของมนุษย ์เพราะท าข้ึนจากวสัดุท่ีหาง่าย 
หลกัฐานท่ีขุดพบจากเคร่ืองมือ เคร่ืองใชข้องมนุษยก่์อนประวติัศาสตร์พอจะยืนยนัไดว้า่ มนุษยรู้์จกั
ท าเคร่ืองจกัสานมานานและเก่าแก่กวา่หตัถกรรมอ่ืน ๆ 
  2. ผลิตภณัฑ์จากไม้ งานไม้ฝีมือคนไทยมีความโดดเด่นในด้านการแกะสลัก ด้วยฝีมือ                
ท่ีละเอียดอ่อน และความงดงามของลวดลายเน้ือไมป้ระเภทต่างๆ ทั้งไมเ้น้ืออ่อน ไมเ้น้ือแขง็ รวมไป
ถึงไมไ้ผ ่และวสัดุประเภทท่ีมีความแขง็เหมือนไม ้เช่น กะลามะพร้าว 
  3. ผลิตภณัฑ์ส่ิงทอ นับเป็นผลงานของความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะและวฒันธรรม
ความเป็นอยูข่อง ผูค้นในโลกน้ี จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั พบวา่ดินแดนซ่ึง
เป็นราชอาณาจกัรไทยอยูน้ี่  มีการทอผา้ข้ึนใชม้าแลว้ไม่ต ่ากวา่ 2500 ปี 
  4. ผลิตภณัฑโ์ลหะ เป็นงานหตัถกรรมประเภทท่ีใชโ้ลหะเป็นวตัถุดิบ ไม่วา่จะเป็นทอง เงิน 
ส าริด ซ่ึงมีทั้งเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เคร่ืองประดบัตกแต่ง 
  5. ผลิตภณัฑ์กระดาษสา ใช้วตัถุดิบในการผลิตภายในประเทศ และต่างประเทศ วตัถุดิบ
หลกัท่ีใชใ้นการผลิต คือ ปอสา ใชท้  ากระดาษสา จะพบมากในภาคเหนือ โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงราย 
เชียงใหม่ แพร่ น่าน ล าปาง สุโขทยั 
  6. เคร่ืองป้ันดินเผา ประเทศไทยเป็นแหล่งของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาท่ี มี 
ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน โดยงานท าเคร่ืองป้ันดินเผาน้ีมีอยูท่ ัว่ทุกภาคของประเทศ แหล่งใหญ่อยู่
ในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ผลงานเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีไดจ้ะมีสีสันลวดลาย
ต่างไปตามลกัษณะของดิน และฝีมือของช่างในแต่ละทอ้งถ่ิน 
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  7. ผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์ เป็นงานท่ีอาศยัความช านาญในเชิงช่างหตัถกรรมและ ความคิด
สร้างสรรคท์างศิลปะ มีทั้งงานประดิษฐเ์พื่อการตกแต่ง และเพื่อการใชส้อยในครัวเรือน เช่น ดอกไม้
ประดิษฐ ์ตน้ไมป้ระดิษฐ ์กรอบรูป 
  8. ผลิตภณัฑ์เคร่ืองเงิน เป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความรู้อย่างดีในดา้นศิลปะ และความช านาญ 
ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบ การผลิตตน้แบบและแม่พิมพ์ การข้ึนรูปโลหะ การหล่อ 
เพื่อไดง้านท่ีมีความประณีต สวยงามเป็นท่ีสนใจของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 
  9. ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนัง เป็นการน าวตัถุธรรมชาติมาใช้ประดิษฐ์งานหัตถกรรมพื้นบ้าน             
หนังในท่ีน้ีได้แก่ หนังสัตว์ เช่น หนังววั หนังควาย หรือหนังอ่ืน ๆ หนังสัตว์ดิบประกอบด้วย         
เส้นเอน็และเส้นใยต่าง ๆ หนงัท่ีตากแห้งดีแลว้น ามาใชป้ระดิษฐ์เป็นงานดา้นหตัถกรรม เช่น การท า
หนงัตะลุงของภาคใต ้การน ามาเป็นเคร่ืองใชอ่ื้น ๆ ท่ีใชห้นงัเป็นส่วนประกอบ เช่น กลองประเภท
ต่าง ๆ ตลอดจนผลิตภณัฑ์จากหนงัท่ีมาจากชาติตะวนัตก ไดแ้ก่ รองเทา้ กระเป๋า เข็มขดั และของใช้
เบด็เตล็ด เป็นตน้  
  10. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองรักและเคร่ืองเขิน เป็นงานศิลปกรรมอีกอย่างหน่ึงของล้านนาและ             
เป็นส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้เก่ียวขอ้งอยูใ่นชีวิตประจ าวนัของชาวลา้นนาในอดีตเป็นอยา่งมากจนอาจจะ
กล่าวไดว้า่ เคร่ืองเขินนั้นเป็นผลิตผลทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตและแสดงถึง คุณลกัษณะ
ของชาวล้านนาได้เป็นอย่างดี เม่ือกล่าวถึงเคร่ืองเขินแล้ว โดยทัว่ไปจะหมายถึงภาชนะเคร่ืองใช ้             
ท่ีสานดว้ยไมไ้ผ่แลว้เคลือบดว้ยรักเขียนลวดลายประดบั ตกแต่งดว้ยชาดทองค าเปลวหรือเงินเปลว             
ท่ีผลิตข้ึน 
  ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน จังหวดัเชียงใหม่ (2554 : 1) กล่าวว่า กลุ่มจังหวดั
ภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปดว้ย 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัล าพูน จงัหวดัล าปาง
และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีพื้นท่ีประมาณ 49,828.163 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 31,142,602 ไร่ มีจ  านวนประชากร รวมทั้งส้ิน รวมทั้งส้ิน 3,099,476 คน 
  กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบนถือเป็นแหล่งผลิตสินคา้หัตถกรรมท่ีส าคญัและแหล่งใหญ่
ของประเทศ รวมถึงยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ในช้ินงานและดา้นฝีมือท่ีมีความช านาญเช่ียวชาญ และ
ความประณีตท่ีถูกถ่ายทอดออกมาในช้ินงานหัตถกรรมแต่ละช้ิน เช่น หัตถกรรมเคร่ืองเงิน                 
ไม้แกะสลัก ผา้ทอตีนจก ผา้ไหมสันก าแพง เซรามิก ศิลาดล ร่ม และกระดาษสา เป็นตน้ จุดเด่น
ดงักล่าวจึงท าให้หัตถกรรมกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบนมีโอกาสเติบโตสู่ตลาดโลกได้ (ส านัก
บริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1, ม.ป.ป. : 1) 
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  อาจกล่าวไดว้่า งานหัตถกรรมในปัจจุบนันั้นค่าของงานหัตถกรรมกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบนไดถู้กยกระดบัให้สูงข้ึนจนกลายเป็นสินคา้ส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ และสามารถท า
รายไดก้ลบัคืนสู่จงัหวดัไดอ้ยา่งมหาศาล 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  โครงการวิจยั เร่ือง การพฒันาศกัยภาพกลุ่มผูป้ระกอบการงานหัตถกรรม 10 สาขาของ
ภาคเหนือตอนบนสู่การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้ไดม้ีการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการประกอบการด าเนินโครงการวิจยั ดงัน้ี 
  คนึง โยธาใหญ่ (2541) ได้ท าการวิจัย เร่ือง การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกล าไยอบแห้ง
ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงศกัยภาพการผลิต
ล าไยอบแห้งของประเทศไทยท่ีส่งออกไปสาธารณะรัฐประชาชนจีน แนวโน้มในอนาคต ปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ในการขยายการส่งออกล าไยอบแห้งของไทย ปริมาณล าไยอบแห้งของ
ประเทศไทยท่ีส่งออกไปสาธารณะรัฐประชาชนจีน แนวโน้มในอนาคต ปัญหาและอุปสรรคต่าง 
ๆ ในการขยายการส่งออกล าไยอบแห้งไปยงัตลาดดงักล่าว ขอ้มูลที่ใช้ในการศึกษาไดจ้ากขอ้มูล
ทุติยภูมิท่ีรวบรวมจากเอกสารรายงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533-
2540 ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยยงัมีศกัยภาพการส่งออกล าไยอบแห้งไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เน่ืองจากปัจจยัต่าง ๆ คือ การเพิ่มข้ึนของพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิต 
ปริมาณผลผลิตล าไยสดและปริมาณผลผลิตล าไยอบแห้ง มีอตัราการขยายตวัร้อยละ 13.13, 8.47 
และ 305.04 ต่อปี ตามล าดบั และมีการขยายตวัต่อเน่ืองทุกปี นอกจากนั้นพบว่า ประเทศไทย
ส่งออกล าไยอบแห้งไปสาธารณรัฐประชาชนจีนประมาณร้อยละ 90 ของผลผลิตรวม ช่วงที่การ
ส่งออกขยายตวัมากคือ ปี พ.ศ. 2539-2540 โดยในปี พ.ศ. 2538 มีปริมาณการส่งออกล าไยอบแห้ง
ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 2,129 ตนั เพิ่มข้ึนเป็น 25,704 ตนั และ 36,432 ตนั ในปี พ.ศ. 2539 
และ พ.ศ. 2540 ตามล าดบั  
  ส าหรับปัญหาและอุปสรรคที่ควรแกไ้ขในการส่งออกล าไยอบแห้ง ไดแ้ก่ ผลผลิตล าไย
สดท่ีใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตมีไม่เพียงพอ กาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูการผลิต การขาดแคลน
เงินทุนหมุนเวียนของผูป้ระกอบการแปรรูปรายกลุ่ม และปัญหาคุณภาพล าไยอบแห้งที่ไม่ได้
มาตรฐาน ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ทั้งภาครัฐและเอกชนควรพฒันา
ประสิทธิภาพการผลิตโดยการเน้นการใช้ทรัพยากรการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด จดัให้มีการ
เคลื่อนยา้ยแรงงานส่วนเกินจากภาคอื่นมาท างานในภาคที่มีการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพ              
การผลิต จดัหาแหล่งเงินทุน อตัราดอกเบ้ียต ่าให้แก่ผูป้ระกอบการรายกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการ
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รวมกลุ่มของผูป้ระกอบการรายย่อยในแต่ละพื้นที่ และควรเร่งให้มีการจดัตั้งหน่วยงานรับรอง
มาตรฐานสินคา้ล าไยเพื่อการส่งออกทุกประเภท 
  นิสิต พันธมิตร (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ือง โครงการ ผลกระทบของการค้าชายแดน
ภาคเหนือจากข้อตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรี (Free Trade Area) โดยวตัถุประสงค์ของการศึกษา
ในคร้ังน้ีเพื ่อที่จะท าการหา (1) รูปแบบการคา้ชายแดน บทบาทของเงินบาท และปัญหาและ
อุปสรรคของการคา้ชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้ตกลงการคา้เสรี (Free Trade Agreement) 
ระหว่างไทย–จีน ว ่าส่งผลกระทบต่อการคา้ชายแดนในภาคเหนืออย ่างไร (2) ผลกระทบ                  
ดา้นสวสัดิการของประชาชนในภาคเหนือในสาขาการผลิต การบริโภค โดยใช้วิธีการศึกษา                
ทั้งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการวิจยั เอกสารจากขอ้มูลทุติยภูม ิ ผลการศึกษาพบว ่า                      
(1) รูปแบบของการคา้ระหว่างไทยและจีนตอนใตใ้นภาคเหนือประกอบดว้ย 2 ฝ่าย คือ 
ผูป้ระกอบการไทยและจีน ซ่ึงพฒันาความสัมพนัธ์กนัมาเป็นระยะเวลานาน (2) รูปแบบการท า
ธุรกรรมทางการเงินของการคา้ชายแดนจะช ารพค่าสินคา้ผ่านผูแ้ทนจากคู่คา้รายใหญ่ซ่ึงต่อมา
กลายเป็นผูท่ี้เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเงินตราทั้ง 2 สกุล เป็นผูช้  าระสินค่าสินคา้ระหว่างกนั 
(3) ระบบการช าระเงินโดยสกุล เงินบาทจ ากดัอยู ่เพ ียงการคา้ตามบริเวณชายแดนไทยท่ี
ผูป้ระกอบการติดต่อการคา้ระหว่างกนั (4) รูปแบบการช าระเงินค่าส่งสินคา้ไม่นิยมผ่านระบบ
ธนาคารพาณิชยแ์ต่เป็นการก าหนดการแลกเปลี่ยนระหว่างคู่คา้เอง (5) อุปสรรคของการคา้
ชายแดนที่ส าคญั ไดแ้ก่ ปัญหาในเร่ืองของการจดัการการคา้ชายแดน ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ ส่วนผลการศึกษาผลกระทบของขอ้ตกลงการคา้เสรีพบว่า 
ก่อนที่จะมีขอ้ตกลงดงักล่าวผูป้ระกอบการคา้ไทยมีการส่งออกอย่างเป็นทางการผ่านศุลกากร 
เนื่องจากการไดร้ับประโยชน์ทางภาษี แต่การน าเขา้นั้นมกัจะกระท าผ่านการคา้นอกระบบ                
แต่ภายหลงัจากการมีความตกลงเร่งลดภาษีสินคา้ผกัและผลไมร้ะหว่างไทย – จีน (พิกดัศุลกากร 
07-08) ลงให้เหลือร้อยละ 0 ทนัที ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2546 เป็นตน้มานั้น การน าเขา้ทั้งผกัและ
ผลไมเ้พิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่วนการส่งออกสินคา้จากไทยไปยงัจีนนั้นมีเพียงผลไมที้่ส าคญั คือ 
ล าไยที่มีการเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมาก เราสามารถกล่าวไดว้่าขอ้ตกลงการคา้เสรีในหมวดของผกัและ
ผลไมน้ั้นไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงรูปแบบของการคา้ชายแดน เพียงแต่ท าให้มูลค่าการคา้ชายแดน
ระหว่างไทย – จีนตอนใตเ้พิ่มข้ึน ส่วนผลการศึกษาโดยการออกแบบสอบถามจากผูป้ระกอบการ
จ านวน 128 ตวัอย่าง และเกษตรกรจ านวน 400 ตวัอย่าง พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีการรับรู้ขอ้มูล
เก่ียวกบัขอ้ตกลงการคา้เสรีน้อยมาก รวมไปถึงการปราศจากความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั
ขอ้ตกลงดงักล่าว 
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  ตติยา กองกิจ (2550) ศึกษาการวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เชิงวิศวกรรมการค้ายางพารา
ผ่านชายแดนไทยสู่ประเทศจีน  เห็นไดว้ ่า ยางพาราเป็นสินคา้ที่มีมูลค่าการส่งออกผ่านทาง
ชายแดนไปยงัประเทศจีนในระดบัท่ีสูงหลงัจากท่ีไทยท าขอ้ตกลงการค้า FTA กบัจีน ซ่ึงส่งผลต่อ
สถิติการส่งออกอย่างต่อเน่ือง และมีแนวโน้มการส่งออกทางชายแดนภาคเหนือเพิ่มสูงข้ึน ทั้งน้ี
การวิจยัเร่ืองระบบโลจิสติกส์ของยางพาราเป็นการพยากรณ์แนวโน้มการคา้การส่งออกยางพารา
ของไทยและวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของยางพาราจากวตัถุดิบ การแปรรู ปสู่ชายแดน            
จากผลการศึกษาพบว่า การส่งออกยางพาราจากไทยไปยงัจีนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในอนาคตภายใน
ระยะเวลา 5-10 ปีขา้งหน้า เนื่องจากความตอ้งการการใช้ยางพาราจากประเทศจีนเป็นตวัขบั
เคลื่อนที่ส าคญั โดยในปี 2553 ขอ้มูลทางการพยากรณ์โดยวิธี Linear trend line ไทยจะส่งออก
ยางไปยงัจีนสูงถึง 820,016 เมตริกตนั ในขณะที่ปริมาณการน าเขา้ยางของจีนคือ 1,797,944 
เมตริกตนั โดยมีปัจจยัหลกัที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกยางพาราที่ส าคญัคือ อุปสงค์ของ
ประเทศจีนเป็นหลกั และในส่วนของการวิเคราะห์การไหลของวตัถุดิบยางพาราพบว่า หน่วยงาน
หลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไหลของยางพาราและผลิตภณัฑ์ทางชายแดน คือ เกษตรกร พ่อคา้คนกลาง 
โรงงานแปรรูป ผูน้ าเขา้-ส่งออก ศุลกากร ผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ ตามล าดบั โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการตั้งแต่ออกจากโรงงานแปรรูปจนถึงลูกคา้เสียค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ีย 7.6 บาทต่อกิฝ
ดลกรัม มีระยะทางทั้งส้ิน 3,005 กิโลเมตร และระยะเวลาการขนส่งประมาณ 10 วนั โดยพบว่า
กระบวนการขนส่งโดยรถบรรทุกภายในประเทศไทยและรถบรรทุกในการกระจายสินคา้              
ในประเทศจีน อย่างไรก็ตามการประเมินการไหลของวตัถุดิบในโรงงานพบว่า โรงงานแปรรูป
เบ้ืองตน้มีการจดัการดา้นการจดัซ้ือ การจดัเก็บวตัถุดิบและดา้นระบบขอ้มูลอยู่ในระดบัต ่า และ
การด าเนินการไหลของยางพาราและผลิตภณัฑ์จากผูน้ าเขา้ -ส่งออก มีการด าเนินการดา้น               
โลจิสติกส์ขาออกต ่าท่ีสุด จากประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน พบว่า ปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กร
ที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมด 4 มิติ คือ ดา้นเวลา ดา้นตน้ทุน ดา้นคุณภาพ และดา้นความสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็น
ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวมทั้งหมด ทั้งน้ีมีการน าเสนอแนวทางแกไ้ขเพื่อรองรับ
ความตอ้งการปริมาณสูงของประเทศจีนในอนาคต 
  ธานัญญารัชต์ ลั้วสมบูรณ์ (2551) ศึกษาการใช้นโยบายและมาตรการของรัฐบาลไทย                   
ในการจัดการการค้าชายแดน : กรณีศึกษาด่านศุลกากรเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย มีวตัถุประสงคเ์พื ่อศึกษาถึงนโยบายและมาตรการของรัฐบาลไทย ตลอดจนปัญหา 
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ จากการด าเนินนโยบายและมาตรการของรัฐบาลไทย ในการจดัการ
การคา้ชายแดน จากการศึกษา ด่านศุลกากรเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย การศึกษา
ในคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่น านโยบายและ
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มาตรการมาปรับใช้ อาทิเช่น เจา้หน้าที่ศุลกากร ด่านศุลกากรเชียงแสน เจา้หน้าที่พาณิชยจ์งัหวดั
เชียงราย ตวัแทนออกของ (Shipping) ผูป้ระกอบการน าเขา้ส่งออก นกัวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญการคา้
ชายแดน และเจา้หน้าที่จากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น หอการคา้ จงัหวดัเชียงราย ท่าเรือ
เชียงแสน และน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์และเขียนรายงานการศึกษา  
  ผลการศึกษาพบว่าภายหลงัจากประเทศไทยไดด าเนินนโยบายการคา้ต่างประเทศจน
น าไปสู่กรอบความร่วมมือมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง และความตกลงเขตการคา้เสรี อาเซียน-จีน 
รัฐบาลในส่วนของหน่วยงานงานราชการหลกัได้มีการปรับนโยบายดา้นต่าง ๆ ภายในประเทศ 
มายงัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการคา้ต่างประเทศของ
ไทย โดยในส่วนของด่านศุลกากรเชียงแสนนั้นในมีการน านโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากกรมศุลกากรมาปรับใช้ภายในหน่วยงานเพื่อพฒันาศกัยภาพทางการคา้ชายแดนให้
เป็นไปในทิศทางที ่ด ีขึ้น  ซึ่ งไดพ้บว ่า  ด่านศุลกากรเชียงแสนนั้นสามารถพฒันาองค ์กร                    
ให้มีประสิทธิภาพและรับมือกบัการคา้ชายแดนที่มีได้เป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัพบว่า               
มีปัญหา และอุปสรรคจากการด าเนินนโยบายและมาตรการของรัฐบาลไทย ในการจดัการการคา้
ชายแดน ในส่วนของด่านศุลกากรเชียงแสนอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้อาทิ ปัญหาและอุปสรรค          
ในการจดัเก็บรายไดข้องด่านศุลกากรเชียงแสน ปัญหาและอุปสรรคจากการประสานงาน           
ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัปัญหาและอุปสรรคที่ได ้จากการรวบรวมความคิดเห็นของ                
ผูน้  าเขา้-ส่งออก ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในดา้นอื่น ๆ จนน าไปสู่ขอ้เสนอแนะในดา้น         
ต่าง ๆ ที่ไดจ้ากการศึกษา อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมานอกจากด่านศุลกากรเชียงแสนได้มีการน า
นโยบายที่ได ้รับจากกรมศุลกากรมาปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล ้องในส่วนของการคา้
ชายแดนแล้ว ด่านศุลกากรเชียงแสนยงัมีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานงานอื่น ๆ                
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้การคา้ชายแดนบริเวณดงักล่าวเป็นไปในทิศทางที่ดี
ข้ึนต่อไป  
  ปานรพี รังสี (2551) ศึกษาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและมูลค่า
การค้าชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบความ
ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราแลกเปลี่ยนและมูลค่าการคา้ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย             
โดยตวัแปรทางเศรษฐกิจที่น ามาพิจารณาศึกษาได้แก่ อตัราแลกเปลี่ยนที่เป็นตวัเงิน (Nominal 
Exchange Rate) อตัราแลกเปลี่ยนที่แทจ้ริง (Real Exchange Rate) และมูลค่าการคา้ชายแดน
ภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาสตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2539  –   
ไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2550 รวมทั้งหมด 48 ไตรมาส  
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  จากการศึกษาพบว่า ทั้งในกรณีที่แบบจ าลองมีมูลค่าการคา้ชายแดนเป็นตวัแปรตน้และ
อตัราแลกเปลี่ยนที่เป็นตวัเงินเป็นตวัแปร และมูลค่าการคา้ชายแดนเป็นตวัแปรตน้และอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริงเป็นตวัแปรตาม พบว่า ทั้งสองแบบจ าลองมีความสัมพนัธ์ทั้งในระยะสั้นและ
ปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพระยะยาว โดยจากการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลพบว่าอตัราแลกเปล่ียน
และมูลค่าการคา้ชายแดนภาคเหนือมีความเป็นอิสระต่อกนั 
  สุธีรา อะทะวงษา (2551) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการค้าชายแดนไทยกับประเทศจีน
ตอนใต้ : กรณีศึกษาอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  ซ่ึงการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์          
เพื่อศึกษารูปแบบการคา้ชายแดนของผูป้ระกอบการไทยที่ติดต่อคา้ขายกบัประเทศจีนตอนใต ้
และปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการคา้ชายแดนไทยกบัประเทศจีนตอนใต ้กลุ่มตวัอย่าง
ในการศึกษาไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการดา้นการน าเขา้และส่งออกสินคา้ที่ผ่านกระบวนการศุลกากร 
จากด่านการคา้ชายแดนดา้นอ าเภอเชียงแสนจงัหวดัเชียงราย และผูม้ ีประสบการณ์และ                
มีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการคา้ชายแดนใช้เทคนิคการสุ่มตวัอย่างแบบลูกโซ่ (snowball sampling) โดย
มีกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้ระกอบการดา้นส่งออก 50 ราย ผูป้ระกอบการดา้นน าเขา้ 50 ราย และ           
ผูม้ีประสบการณ์และมีส่วนเกี่ยวขอ้งต่อการคา้ชายแดน 10 ราย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี
เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติการหาความถ่ีร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบ
การคา้ชายแดนของผูป้ระกอบการทั้งดา้นการส่งออกและการน าเขา้มีรูปแบบการคา้ที่คลา้ยคลึง
กนัโดยการด าเนินงานโครงการเกี่ยวกบัการคา้ชายแดนระหว่างไทยกบัประเทศจีนตอนใตใ้น
ภาพรวมยงัคงพบปัญหาและอุปสรรคในดา้นการส่งออกโดยเฉพาะเร่ืองขั้นตอนในการ
ตรวจสอบสารพิษตกคา้งที่มีระยะเวลานานและมีความซับซ้อน , การลอกเลียนแบบสินคา้ไทย, 
การแข่งขนัดา้นราคาสินคา้ในประเทศจีน, ระดบัล าน ้าในแม่น ้าโขงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ 
ในฤดูแลง้, การส่งเสริมการขายกบัพ่อคา้คนกลางในจีน, การติดต่อส่ือสาร และการเก็บภาษีใน
ประเทศจีน โดยสินคา้ที่มกัพบปัญหามากที่สุดคือ ผลไมส้ดพบปัญหาดา้นพิธีการศุลกากร ราคา 
และการส่งเสริมการตลาดในประเทศจีน ล าไยอบแห้งพบปัญหาคุณภาพสินคา้ และสินคา้อุปโภค
และบริโภคพบปัญหาดา้นการขนส่งและการกระจายสินคา้ ในขณะที่การน าเขา้สินคา้พบปัญหา
ดา้นความเขม้งวดของเจา้หน้าที่ในการตรวจเช็คสินคา้ , ระดบัการแข่งขนัสินคา้ภายในประเทศ
โดยเฉพาะการแข่งขนัดา้นราคาสินคา้, ตน้ทุนการขนส่งสินคา้, การส่งเสริมการขาย, การส่ือสาร
ที่เป็นภาษาองักฤษ และดา้นอ่ืน ๆ พบปัญหาดา้นมาตรฐานและระบบการช าระเงินของจีน โดย
สินคา้ประมงและปศุสัตวม์กัพบปัญหาดา้นพิธีการศุลกากร การขนส่ง และการกระจายสินคา้ 
และการส่งเสริมการตลาด ไมแ้ละไมแ้ปรรูปพบปัญหาในดา้นสินคา้ และการส่งเสริมการตลาด 
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ส่วนแร่ธาตุพบปัญหาดา้นราคา และการส่งเสริมการตลาดเช่นกนั ดงันั้นประเด็นแนวทางการ
พฒันาการคา้ชายแดนไทยกบัประเทศจีนตอนใตจ้ะตอ้งไดรั้บความร่วมมือทั้งในส่วนของภาครัฐ 
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการคา้ชายแดน ตลอดจนผูป้ระกอบการการคา้ชายแดน             
ในการแกไ้ขปัญหาเพื่อการพฒันาจงัหวดัเชียงรายให้เป็นศูนยก์ลางทางการคา้ และการขนส่ง             
ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัประเทศจีนตอนใตไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
  รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ และคณะ (2552) ศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน               
เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กล่าวว่า ในการเปิดการคา้เสรีระหว่างอาเซียน-จีน 
เพื่อรองรับขอ้ตกลงการคา้เสรีอาเซียน-จีน กฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ระหว่าง
ไทยและจีน ตลอดจนของประเทศเพื่อนบา้นการคา้ชายแดน มีผลกระทบต่อการคา้ชายแดนและ
การผ่านแดนระหว่างไทย-จีน ซ่ึงหากผูป้ระกอบการไทยไดรู้้ถึงกฎและวิธีปฏิบติัต่าง ๆ จะเป็น
ขอ้มูลส าคญัในการเพิ่มศกัยภาพในการเตรียมการ วิเคราะห์ ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและ
กระจายสินคา้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งภาครัฐจะไดร้ับขอ้มูลทั้งในส่วนของประเทศ
ไทยและเพื่อนบา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานดา้นโลจิสติกส์ การทบทวน
กฎระเบียบและขอ้บงัคบั ตลอดจนขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสนบัสนุนการคา้ระหว่างประเทศของ
ไทยในภูมิภาคน้ีดงันั้น ทางส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาน้ี  
จึงไดม้ีการด าเนินการศึกษาเพื ่อทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการจดัการ              
ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนตอนใต ้กฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัการคา้ระหว่างไทยจีนและประเทศเพื ่อนบา้น ที ่ตอ้งมีการทบทวนและพฒันา              
ผลก ารว ิเค ราะห ์ข อ งผลกระทบและแนวท างก ารพ ฒั น าในกลย ุท ธ ์ด า้น โลจ ิส ต ิก ส์                    
การด าเนินการที่จะเป็นส าหรับผูใ้ห ้บริการดา้นโลจิสติกส์ และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ                  
ที่เกี่ยวขอ้งในอนาคตการศึกษาดา้นระบบโลจิสติกส์ ของการคา้ไทย-จีนเพื ่อรองรับขอ้ตกลง
การคา้เสรีอาเซียน-จีน จะเป็นปัจจยัสู่ความส าเร็จส าหรับการคา้ระหว่างประเทศในภูมิภาคน้ี           
เพื ่อเจา้ของธุรกิจไทยสามารถจะจดัส่งสินคา้ไปให้ลูกคา้ ณ สถานที่และในเวลาที่ตอ้งการ              
โดยจะตอ้งทราบขั้นตอนการจดัส่งส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานทั้งหมดที่มีอยู ่ในการคา้
ชายแดนและการคา้ผ่านแดนในภูมิภาคน้ี ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆและนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบั
การคา้ระหว่างไทยกบัจีน และประเทศในกลุ่มอาเซียนในการเปิดการคา้เสรีระหว่างอาเซียน-จีน 
เพื่อรองรับขอ้ตกลงการคา้เสรีอาเซียน-จีน กฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ระหว่าง
ไทยและจีน ตลอดจนของประเทศเพื่อนบา้นการคา้ชายแดน มีผลกระทบต่อการคา้ชายแดนและ
การผ่านแดนระหว่างไทย-จีน ซ่ึงหากผูป้ระกอบการไทยไดรู้้ถึงกฎและวิธีปฏิบติัต่าง ๆ จะเป็น
ขอ้มูลส าคญัในการเพิ่มศกัยภาพในการเตรียมการ วิเคราะห์ ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและ
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กระจายสินคา้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งภาครัฐจะไดร้ับขอ้มูลทั้งในส่วนของประเทศ
ไทยและเพื่อนบา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานดา้นโลจิสติกส์ การทบทวน
กฎระเบียบและขอ้บงัคบั ตลอดจนขอ้ตกลงที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อสนบัสนุนการคา้ระหว่างประเทศ       
ของไทย ในภูมิภาคน้ีดงันั้น ทางส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ไดเ้ล็งเห็นถึง      
ปัญหาน้ี จึงไดม้ีการด าเนินการศึกษาเพื่อทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการ
จดัการในการเคลื่อนยา้ยสินคา้ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนตอนใต ้กฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบัการคา้ระหว่างไทยจีนและประเทศเพื่อนบา้น ที่ตอ้งมีการทบทวนและ
พฒันาผลการวิเคราะห์ของผลกระทบและแนวทางการพฒันาในกลยุทธ์ด า้นโลจิสติกส์                 
การด าเนินการที่จะเป็นส าหรับผูใ้ห ้บริการดา้นโลจิสติกส์ และการปฏิบตัิตาม กฎระเบียบ                 
ท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต 
   การศึกษาดา้นระบบโลจิสติกส์ ของการคา้ไทย -จีนเพื ่อรองรับขอ้ตกลงการคา้เสรี
อาเซียน-จีน จะเป็นปัจจยัสู่ความส าเร็จส าหรับการคา้ระหว่างประเทศในภูมิภาคน้ี เพื่อเจา้ของ
ธุรกิจไทยสามารถจะจดัส่งสินคา้ไปให้ลูกคา้ ณ สถานที่และในเวลาที่ตอ้งการ โดยจะตอ้งทราบ
ขั้นตอนการจดัส่งส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานทั้งหมดที่มีอยู ่ในการคา้ชายแดนและการคา้         
ผ่านแดนในภูมิภาคน้ี ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ และนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัการคา้ระหว่างไทย
กบัจีน และประเทศในกลุ่มอาเซียน 
  หม่า จี ้ (2552) ได้ท าการวิจัย เร่ือง การเติบโตอย่างยั่งยืน การจ้างงาน ความยากจน 
พลังงาน มลพิษ และการขนส่งในมณฑลยูนนานของจีน วิธีบัญชีเมตริกซ์สังคม ไดก้ล่าวว่า 
เศรษฐกิจของมณฑลยูนนานไดม้ีการเจริญเตอบโตอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกบัเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศจีน ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและสังคมที่พบว่ามีการพฒันาจากเดิมมาก ซ่ึงอตัราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที ่เติบโตข้ึนอย ่างรวดเร็วไดแ้ก่ให้เกิดปัญหาทางดา้นสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มตามมา รัฐบาลจีนทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถ่ินไดต้ระหนกัว่าการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืนแทนที่จะเป็นการพฒันาที่มุ่งเฉพาะการเพิ่มข้ึนของผลผลิตมวลรวมประชาชาตินั้น จะน า
ประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตและจะช่วยแกปั้ญหาความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม การศึกษาน้ีไดส้ร้างบญัชีเมตริกซ์ทางสังคม 
ส าหรับมณฑลยูนนานข้ึน ซ่ึงเป็นวิธีการที่รวมเอาแนวคิดทางดา้นเศรษฐศาสตร์จุลภาค และ
เศรษฐศาสตร์มหภาคเขา้ดว้ยกนั วตัถุประสงค์หลกัของการศึกษาน้ี คือ (1) การสร้างบญัชี
เมตริกซ์ทางสังคมโดยรวบรวมขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจและโครงสร้างสังคมของมณฑลยูนนาน
ส าหรับปี 2002 (2) สร้างแบบจ าลองเพื่อวิเคราะห์ตวัคูณทวีทางบญัชี จากบญัชีเมตริกซ์ทางสังคม
ที่สร้างข้ึน (3) การค านวณการประมาณค่าความเหมาะสมเชิงเส้นภายใตข้อ้จ ากดัต่าง ๆ ส าหรับ
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ระบบเศรษฐกิจของมณฑลยูนนานเพื่อท่ีจะแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของรายไดข้องแต่ละ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ีมีเพื่อท่ีจะเสนอขอ้เสนอแนะทางนโยบายแก่
รัฐบาลของมณฑลยูนนาน ภายใตส้มมุติฐานที่ว ่ารัฐบาลของมณฑลยูนนานมีแนวนโยบาย            
ท่ีมุ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ดงันั้น เป้าหมายเมาตริกซ์ตวัคูณทวี
จึงถูกสร้างข้ึนเพื่อที่จะหาว่าภาคเศรษฐกิจใดที่จะก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดตามเป้าหมายของ                  
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
 จากหลกัการต่าง ๆ ที่กล่าวมาแลว้นั้น ขั้นตอนในการสร้างบญัชีเมตริกซ์ทางสังคม
ระดบัมหภาคจะใช้วิธีการที่เรียกว่า การประมาณค่าจากบนลงล่าง ทุก ๆ ขั้นในการสร้างบญัชี
เมตริกซ์ทางสังคมมหภาค ตลอดจนดุลบญัชีเมตริกซ์ทางสังคมระดบัมหภาคที่ถูกสร้างข้ึน               
ไดอ้ธิบายในการศึกษาคร้ังน้ี  จากนั้นบญัชีเมตริกซ์ทางสังคมระดบัจุลภาคจะถูกสร้างข้ึน               
โดยมีพื ้นฐานจากทางบญัชีเมตริกซ์ทางส ังคมระดบัมหภาคซ่ึงจะท าการแบ ่งระดบัของ
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซ่ึงไดร้วมเงินโอนกบับญัชีอ่ืน ๆ เขา้ไว ้นอกจากน้ี ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ 
ในบญัชีเมตริกซ์ทางสังคมระดบัจุลภาคจะถูกแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยลงไปอีกบนพื้นฐานของ
บญัชีเมตริกซ์ทางสังคมระดบัมหภาค การศึกษาคร้ังน้ีจึงไดน้ าเสนอกระบวนการทั้งหมด            
ในการสร้างบญัชีเมตริกซ์ทางสังคมระดบัจุลภาค การศึกษาน้ีไดท้  าการประเมินสถานการณ์              
ที่เหมาะสมส าหรับการปรับปรุงการจดัสรรทรัพยากรขอ้จ ากดัทางดา้นที่ดิน แรงงาน และทุน             
ผลการศึกษาจากการประมาณการเชิงเส้นพบว่า อุตสาหกรรมการปลูกถัว่ การท าป่าไม ้การเงิน
และการประกนัภยัควรจะไดร้ับการสนบัสนุนจากทางภาครัฐมากที่สุด เมื่อพิจารณากลยุทธ์              
ท่ีสมดุล แต่เม่ือพิจารณาตามกลยุทธ์เชิงเด่ียวพบว่า กลยุทธ์การพฒันาแรงงานเม่ือเทียบกบักลยุทธ์
อ่ืน ๆ จะท าให้เกิดการพฒันารายไดข้องครัวเรือนในชนบท ครัวเรือนในชุมชนเมือง และรายได้
โดยรวมที่ไปสู่ครัวเรือนที่ยากจนมากที่สุด รายไดโ้ดยรวมที่ไปสู่ครัวเรือนที่ร ่ ารวยมากที่สุด              
เม่ือเปรียบเทียบกบัฐานในปี 2002 โดยสรุปจากผลการศึกษาในส่วนของการวิเคราะห์ตวัทวีและ
การวิเคราะห์โปรแกรมเชิงเส้นจากบญัชีเมตริกซ์ทางสังคมที่สร้างข้ึนพบว่า 1) ภาคเกษตร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตถัว่ การท าป่าไม ้การเล้ียงสัตว ์2) ภาคการคมนาคมส่ือสารและ               
การขนส่ง 3) ภาคการเงินและการประกนัภยั เป็นภาคเศรษฐกิจที่มีส่วนส าคญัในการพฒันา
เศรษฐกิจของมณฑลยูนนานไม ่ว ่าจะ เป็นตาม เงื ่อนไขของวตัถุประสงค ์โดยรวม ห รือ
วตัถุประสงค์เฉพาะของการพฒันามณฑลยูนนานในอนาคต 
  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2556) กล่าวถึง บทสรุปและขอ้เสนอแนะแนวโน้มการคา้ชายแดน
เติบโตสูง ไวว้่า การคา้ชายแดนมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทมากข้ึน โดยเฉพาะเมื่อ AEC ก าลงัจะ
เร่ิมตน้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 จึงเป็นโอกาสการคา้และการลงทุนของผูป้ระกอบการไทย           
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ที่จะสามารถขยายฐานทางธุรกิจ โดยธุรกิจไทยที่มีโอกาสขยายการส่งออกผ่านช่องทางการคา้
ชายแดน ไดแ้ก่  
  สินค้าในกลุ่มอุปโภคและบริโภค โดยปัจจุบนัประเทศเพื่อนบา้น ไดแ้ก่ ลาว กมัพูชา และ
พม่า มีการน าเขา้สินคา้กลุ่มน้ีจากไทยค่อนขา้งมาก อาทิ กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น เคร่ืองด่ืม
ประเภทที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ บะหมี่ก่ึงส าเร็จรูป น ้ าตาลทราย อาหารสดและ
อาหารสดแช่แข็งเป็นตน้ กลุ่มผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดร่างกาย และถนอมผิวพรรณ และ
เคร่ืองส าอาง เป็นตน้ ทั้งน้ี ผลิตภณัฑ์ จากไทยเหล่าน้ีเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคในประเทศเพื่อน
บา้น  
  กลุ่มสินค้าเคร่ืองจักรกลประเภทต่าง ๆ เน่ืองจากประเทศส่วนเพื่อนบา้นของไทยเป็น
ประเทศก าลงัพฒันาท าให้มีความตอ้งการใช้เคร่ืองจกัรกลเป็นจ านวนมาก และในเคร่ืองจกัรกล
เกือบทุกประเภท ทั้งเคร่ืองจกัรกลในภาคการเกษตร ซ่ึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยงัมาจาก
ภาคเกษตร ขณะที่ความตอ้งการเคร่ืองจกัรกลในภาคอุตสาหกรรมที่มีเพิ ่มข้ึนจากการขยาย           
การลงทุนของประเทศในสมาชิกอาเซียนและประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียน ที่ตอ้งการเขา้มา
ขยายฐานการลงทุนในอาเซียน  
  กลุ่มสินคา้เคร่ืองใช ้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สินคา้กลุ่มน้ียงัมีโอกาสในการขยาย             
การส่งออก เนื่องจากตลาดในหลาย ๆ ประเทศยงัอยู ่ในช่วงเร่ิมตน้ และอตัราการครอบครอง
สินคา้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศกลุ่ม CLMV อนัประกอบดว้ยกมัพูชา ลาว 
พม่าและเวียดนาม ยงัอยู่ในระดบัต ่า  
  ส าหรับธุรกิจที่น่าจะยังมีโอกาสเติบโตตามแนวการค้าชายแดน อาทิ  
  อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมโยงถึง
กนัอย ่างสะดวกรวดเร็ว ขึ้น  โดย เฉพาะในจงัหวดั ที ่ม ี ส ะพานข า้มแม ่น ้ า  อาท ิ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ หนองคาย มุกดาหาร นครพนม และอีกแห่งที่ก  าลงัจะก่อสร้างเสร็จ
คือที่เชียงราย ซ่ึงจงัหวดัเหล่าน้ีเป็นประตูตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาค ที่เช่ือม    
การคมนาคมระหว่างไทย ลาว พม่า เวียดนาม และจีน ซ่ึงเส้นทางเหล่าน้ีจะมีความส าคญัมากข้ึน
ในการขนส่งระหว ่างประเทศในภูม ิภาคอาเซียน  อ ีกทั้งการผ ่อนคลายกฎระเบ ียบดา้น                 
การคมนาคมขนส่งขา้มพรมแดนภายใตก้รอบ AEC ก็ยิ่งเอ้ือให้เกิดกิจกรรมการคมนาคมขนส่ง
เพิ ่มมากข้ึนจึงเป็นโอกาสของธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยที่จะไดร้ับผลดีจากความตอ้งการใช้
บริการโลจิสติกส์ ขนส่งระหว่างประเทศผ่านเส้นทางทางบกที่เพิ่ม มากข้ึนตามการเติบโตของ
การคา้และการลงทุนภายใต ้AEC อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางแรงกดดนัดา้นการแข่งขนัที่จะยิ่งทวี
ความรุนแรง จากผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งต่างชาติที่มีเครือข่ายทัว่โลกที่เขา้มารุกตลาดทั้งใน
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ไทยและอาเซียนนั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งสินคา้ตามแนวชายแดนคงตอ้งเร่งปรับการด าเนิน
ธุรกิจให้มีความเป็นสากลมากข้ึนเพื่อให้แข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ได ้เช่น การพฒันา
ระบบการติดตามและตรวจสอบสินคา้ การพฒันาและปรับปรุงการให้บริการขนส่งสินคา้ และ
การหาพนัธมิตรทางธุรกิจในประเทศเพื่อนบา้น เป็นตน้  
  ส าหรับธุรกิจคลังสินค้า เป็นธุรกิจที่ก  าลงัมีความตอ้งการสูงในบางด่านการคา้ชายแดน 
และมกัจะมาพร้อมกบัการเติบโตของธุรกิจขนส่ง เน่ืองจาก ปริมาณการขนส่งที่มีปริมาณเพิ่ม
สูงข้ึน ซ่ึงประเด็นที่ผูป้ระกอบการควรค านึงถึงในการท าธุรกิจคลงัสินคา้ คือ การพฒันา
คลงัสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัประเภทสินคา้ เช่น สินคา้เกษตรจะตอ้งการคลงัสินคา้ประเภทไซโล
และห้องเยน็ ท่ีสามารถจดัเก็บสินคา้ให้เก็บรักษาไดเ้ป็นเวลานาน  
  ธุรกิจท่องเที่ยว ส าหรับภาพของธุรกิจการท่องเที่ยวตามชายแดนมีการเติบโตเพิ่มข้ึน 
เห็นไดจ้ากจ านวนนกัท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านด่านศุลกากรใน ปัจจุบนัมีจ  านวนสูงข้ึนต่อเน่ือง 
อาทิ ด่านมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร ในปีงบประมาณ 2554 มีจ  านวนนกัท่องเที่ยวเดินทางเขา้-
ออก 2,230,058 คน เพิ่มข้ึนร้อยละ 28.8 เม่ือเทียบกบัปีงบ ประมาณ 2553 ท่ีผ่านมา และเม่ือเทียบ
กบัปีงบประมาณ 2551 เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 158.0 ซ่ึงในปี 2551 เป็นช่วงปีที่สะพานขา้ม
แม่น ้าโขงแห่งที่ 2 ยงัสร้างไม่เสร็จ ซ่ึงจากจ านวนนกัท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึนนั้น ท าให้เกิดบริษทัทวัร์ 
ท่ีน าเสนอแพ็คเกจการท่องเท่ียวระหว่างไทยกบัลาวมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีการขยายตวัของธุรกิจ
รถทวัร์และรถตู ้เช่นเดียวกบัธุรกิจโรงแรม  
   อย่างไรก็ดี ผูป้ระกอบการที่ตอ้งการท าธุรกิจ หรือขยายธุรกิจในดา้นการท่องเที่ยวตาม
แนวชายแดนนั้น ก็มีขอ้ควรค านึง และตอ้งศึกษาให้รอบคอบ เช่น ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวของ
ด่านการคา้ชายแดนนั้นๆ รูปแบบหรือวตัถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว    
ในท าเลดงักล่าว ศกัยภาพความพร้อมของที่พกัและจ านวนห้องพกั ที่รองรับในท าเลดงักล่าว 
รวมถึงการประเมินความตอ้งการท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต เป็นตน้  
  ธุรกิจค้าปลีก ส าหรับการท าธุรกิจคา้ปลีกและคา้ส่ง ตามแนวชายแดน เพื ่อขายสินคา้
ให้กบัลูกคา้ที่มาจากประเทศเพื่อนบา้นนั้น ผูป้ระกอบการ อาจตอ้งศึกษาความตอ้งการซ้ือสินคา้
ของกลุ ่มลูกคา้ในประเทศเพื ่อนบา้นให ้มากขึ้น  เพื ่อที ่จะหาสินคา้ที ่สามารถตอบสนอง                
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มนั้น ๆ ได ้อย่างไรก็ดี ธุรกิจคา้ปลีกทอ้งถ่ินก็อาจไดรั้บผลกระทบ
จากการที่ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกรายใหญ่ของไทย ทั้งคอนวีเน่ียนสโตร์ ดิสเคาน์สโตร์ และ
ห้างสรรพสินคา้ มีแผนที่จะขยายสาขาให้ครอบคลุม โดยเฉพาะในกลุ่มของคอนวีเน่ียนสโตร์
และดิส เคาน ์สโตร์ ที ่ม ีแผนจะขยายสาขารวมกนัไม ่ต ่ ากว ่า  500 สาขาทัว่ประเทศ และ
ผูป้ระกอบการแต่ละรายก็มีแผนการที่จะเขา้มาลงทุนเปิดสาขาในจงัหวดัที่มีกิจกรรม การคา้
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ชายแดน และจงัหวดัใกลเ้คียงซ่ึงนอกจากจะเจาะกลุ่ม เป้าหมายลูกคา้ในพื้นที ่แลว้ยงัเพื ่อ               
ตอบสนองกลุ่มลูกคา้จากประเทศเพื ่อนบา้นที่เดินทางเขา้มาท่องเที ่ยวหรือจบัจ่ายใช ้สอย                
ในประเทศไทยดว้ยเช่นกนั  
  ธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์ห้เช่า การพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อปล่อยเช่า เช่น ศูนยก์ารคา้
พลาซ่าขนาดเล ็ก  ก ็เป็นธุรกิจที ่น ่าสนใจ อย ่างไรก ็ดี ผู  ้ประกอบการควรที ่จะตอ้งศึกษา
องค ์ประกอบต่าง ๆ เพื ่อน ามาพ ิจารณาประกอบการตดัสินใจ เช่น  ที ่ตั้งของศูนยก์ารคา้ 
องค ์ประกอบร้านคา้ที่จะเขา้มาตั้งในศูนยก์ารคา้ จ  านวนของผูค้นที่เดินทางผ่านเขา้มา และ
ระยะเวลาการเปิด-ปิดด่าน เป็นตน้  
  ทั้งน้ี ยงัมีธุรกิจอีกหลายประเภทที่จะไดร้ับอานิสงส์จากการเติบโตของคา้ชายแดน                 
แต่ความส าเร็จของธุรกิจนั้น ข้ึนอยู ่กบัองค์ประกอบดา้นอื่นๆ ที่จะเขา้มาสนบัสนุนเช่นกนั              
โดยนโยบายของภาครัฐก็นบัเป็นปัจจยัที่ส าคญั เช่น นโยบายการ พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง ที่เกี่ยวเนื่องกบัระบบการคมนา คมขนส่ง นโยบายการก าหนด
ยุทธศาสตร์ของประเทศในแต่ละภาค อีกทั้งการศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ที่กฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่าง ๆ จะผ่อนคลายลง รวมทั้งความรู้เกี่ยวกบั
ประเทศเพื่อนบา้นอาเซียน ซ่ึงจะเสริมสร้างโอกาสให้ผูป้ระกอบการไทยสามารถขยายการลงทุน
ไปยงัประเทศเพื่อนบา้นไดอ้ย่างรู้จริงและรู้เท่าทนั 
 




