
 
 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
จากการลงพื้นท่ีของผูว้ิจยัโครงการวิจยั เร่ือง “ศกัยภาพหัตถกรรมท้องถ่ินไทย 10 สาขา 

ของภาคเหนือตอนบนสู่การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต”้ สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 
การจดบนัทึก การสังเกต มาน าเสนอผลการวิจยั โดยแบ่งผลการศึกษาและเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์
ไดด้งัน้ี 
 

เพ่ือศึกษาศักยภาพด้านการส่งออก ได้แก่ การบริหารจัดการ แหล่งวัตถุดิบ การผลิต 
แรงงาน การขนส่ง  และการออกแบบผลติภัณฑ์ ฯลฯ ของผู้ประกอบการงานหัตถกรรม
ช่าง 10 สาขา ในภาคเหนือตอนบนเพ่ือรองรับการส่งออกสู่การค้าชายแดนไทย – จีน       
ตอนใต้ 

  ผู ้ให้ข้อมูลคือ ผู ้ประกอบการงานช่างหัตถกรรม 10 สาขาของภาคเหนือตอนบน                     
แ ล ะ ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ก าร ส่ ง อ อ ก บ ริ เวณ ก ารค้ าช าย แ ด น ไท ย  – จี น ต อน ใต้  โ ด ย                                  
การท างานหตัถกรรมของผูป้ระกอบการทั้งรายเด่ียวและรายกลุ่ม มีสาเหตุในการก่อตั้งกลุ่มท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ ไดรั้บความรู้จากหน่วยงานราชการ หรือจากความตอ้งการของผูป้ระกอบการเอง และสาเหตุ
อ่ืน ๆ ความตอ้งการของชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
จดัตั้งและความตอ้งการของผูป้ระกอบการเอง  

ดา้นโครงสร้างองค์กรของผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นแบบโครงสร้าง
องคก์รในแนวด่ิง รองลงมาเป็นโครงสร้างองคก์รแบบแนวนอน รวมถึงท่ีไม่มีโครงสร้างองคก์รและ
ยงัไม่แน่ใจ เพราะเน่ืองจากผูป้ระกอบการท าหน้าท่ีในการด าเนินธุรกิจเพียงผูเ้ดียวทั้งหมด โดย          
ส่วนใหญ่จะเป็นช่างฝีมือ (สล่า) และลูกจา้งภายในชุมชน 

ส่วนเงินท่ีใชใ้นการลงทุนมาจากเงินทุนส่วนตวั การกูย้มืจากแหล่งต่าง ๆ เงินสนบัสนุนจาก
หน่วยงานราชการและเอกชน และเงินออมจากสมาชิกในกลุ่ม   
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     การจดัการดา้นการตลาดของหน่วยประกอบการ มีขั้นตอน คือ ผูก้  าหนดราคา โดยผูก้  าหนด
ราคาแบ่งเป็นผูผ้ลิตเป็นผูก้  าหนดเอง ผูซ้ื้อก าหนดเอง พ่อคา้คนกลางเป็นผูก้  าหนดราคา โดยวิธี
ก าหนดราคา แบ่งเป็นคิดตน้ทุนการผลิตบวกค่าแรงและบวกก าไร (แต่ไม่เกินราคาทอ้งตลาด)               

การจดัการดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ของหน่วยประกอบการ เป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์ จาก
ความตอ้งการของลูกค้า จากการคิดคน้ด้วยตนเอง ได้รับการส่งเสริมความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ  
วิธีการพฒันาผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ การปรับปรุงรูปลกัษณะทางกายภาพ การประยุกตใ์ช้วตัถุดิบใหม่ ๆ 
การสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ตั้งแต่ 1-5 ชนิด และผลิตภณัฑ์
มากกวา่ 21 ชนิดข้ึนไป  

การจัดการด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า ได้แก่  พ่อค้าคนกลางจากแหล่งต่าง ๆ            
งานแสดงสินคา้ ตลาดนดั ถนนคนเดินฯ ร้านคา้ทอ้งถ่ิน ซ่ึงลกัษณะการขาย ไดแ้ก่ ขายส่ง ขายปลีก 
ขายส่งและปลีก หรือรับจา้งผลิต และอ่ืนๆ การช าระเงิน ไดแ้ก่ เงินสด ขายฝาก เครดิต และช าระโดย
เงินสด ขายฝาก เครดิต  

การจัดการด้านการส่งเสริมการขาย  แบ่งเป็น การรักษาลูกค้าเก่า ได้แก่ การส่งมอบ
ผลิตภณัฑ์ตรงเวลา การมอบส่วนลดการขาย การมีสินคา้หลากหลาย การรักษาคุณภาพของสินคา้ 
การรับคืนสินค้าท่ีไม่ได้คุณภาพ และการใช้มากกว่า 1 กลยุทธ์ ส่วนการแสวงหาลูกค้าใหม่              
ดว้ยวิธีการต่าง ๆ ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น วิทยุ ใบปลิว เวบ็ไซต ์ฯลฯ การออก
งานแสดงสินค้า การน าสินค้าไปเสนอขายโดยตรงกับกลุ่มผูบ้ริโภค เข้ารับความช่วยเหลือจาก
ราชการ/เอกชน และการใชม้ากกวา่ 1 กลยทุธ์  

การจดัการด้านการผลิตของหน่วยประกอบการงานหัตถกรรม  ผูป้ระกอบการใช้พื้นท่ีอยู่
อาศยัของตนเองเป็นสถานท่ีผลิตสินคา้ ใชส้ถานท่ีของกลุ่ม วดั หรือสถานท่ีสาธารณะประโยชน์ของ
ภาครัฐและเอกชน ในการผลิตสินค้า และเช่าพื้ น ท่ี  หรือเช่าโรงงาน และใช้สถานท่ี อ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากขอ้อ่ืน ๆ  

ดา้นแรงงาน และวตัถุดิบ ผูป้ระกอบการจา้งแรงงาน และซ้ือวตัถุดิบส่วนใหญ่จากภายใน
ทอ้งถ่ิน และจา้งแรงงานและซ้ือวตัถุดิบจากภายนอกทอ้งถ่ิน  

การจดัการสินคา้คงคลงั ผูป้ระกอบการมีการผลิตเพื่อจ าหน่ายและมีรองรับการจ าหน่ายจาก
ยอดขายล่วงหน้าและผูป้ระกอบการบางรายจา้งแรงงานและซ้ือวตัถุดิบทั้งในทอ้งถ่ินและภายนอก
ทอ้งถ่ิน และในอนาคต โดยมีการผลิตสินคา้คงคลงั และไม่มีการผลิตสินคา้คงคลงั 
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เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และผลกระทบในด้านการส่งออกของผู้ประกอบการ                     
งานหัตถกรรมช่าง 10 สาขาในภาคเหนือตอนบนเพ่ือรองรับการส่งออกสู่การค้าชายแดน            
ไทย – จีนตอนใต้ 

 จากสถิติการคา้ปกติ แสดงใหเ้ห็นวา่ ยงัมีโอกาสในการขยายการคา้ระหวา่งกนัอีกมาก หาก
มีการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคทางการคา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

 ปัญหาด้านการค้าของไทย 
 1) ผูส่้งออกสินค้าของไทย ขาดความเป็นนักการตลาดเชิงรุกมืออาชีพ จึงเสียเปรียบ

ประเทศคู่แข่งเช่น เวยีดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และไตห้วนั เป็นตน้                                 
 2) ปัญหาค่าจา้งแรงงานท่ีมีระดบัสูงข้ึน ท าใหร้าคาสินคา้ของไทยมีราคาสูงข้ึนเป็นเหตุให้

ไทยเสียตลาดบางส่วนใหก้บัเวยีดนามและจีน                       
 3) สินคา้ไทยระดบัล่างมีราคาสูงกว่าสินค้าจากจีน และ เวียดนาม เน่ืองจากการจดัเก็บ

อตัราภาษีน าเขา้วตัถุดิบและเคร่ืองจกัรของกรมศุลกากรไทยมีอตัราสูงท าให้ตน้ทุนในการผลิตเพิ่ม
สูงข้ึนสินคา้ไทยในระดบัล่างจึงไม่สามารถแข่งขนัดา้นราคากบัคู่แข่งได ้                                

 4) มีการลักลอบการค้าตามแนวชายแดน ท าให้ สินค้าไทยท่ีลักลอบเข้าไปมีราคา                      
ถู ก ก ว่ า สิ น ค้ า ท่ี น า เข้ า โด ย ถู ก วิ ธี  ท า ให้ สิ น ค้ าไ ท ย เข้ า ไป แ ข่ ง ขัน กั น เอ ง ใน ต ล าด
ต่างประเทศ                                 

 5) สินคา้ไทยจะถูกปลอมแปลงและเลียนแบบจากประเทศคู่แข่ง เช่น จีน ส่งจกัรยานยนต์
และช้ินส่วนลอกเลียนแบบท่ีมีราคาต ่ากว่าของไทยมาก และเวียดนามส่งสินค้าคุณภาพท่ีต ่ากว่า               
ท  าใหผู้บ้ริโภค เขา้ใจผดิคิดวา่เป็นสินคา้ไทย 

 ปัญหาด้านนโยบายการค้า                                 
 1) ผูน้ าเขา้รายย่อยท่ีไม่มีใบอนุญาต จะอาศยัการน าเขา้-ส่งออกผ่านบริษทัท่ีมีใบอนุญาต

ซ่ึงตอ้งเสียค่านายหนา้ ข้ึนอยูก่บัประเภทของสินคา้                                 
 2) ขั้นตอนการน าเขา้ และการออกเอกสาร มีความยุง่ยาก ซบัซอ้น ล่าชา้ รวมทั้งตอ้งยื่นขอ

ใบอนุญาตน าเขา้หลงัจากท่ีสินค้ามาถึงท่าแลว้เท่านั้น และตอ้งยื่นขออนุญาตจากหลายหน่วยงาน 
ได้แก่ กรมไปรษณีย ์กระทรวงคมนาคม กระทรวงการเงิน กรมภาษี กรมอากร เป็นตน้ และต้อง
วางเงินค ้าประกนัการน าเขา้-ส่งออก                                                

 ปัญหาด้านการคมนาคมขนส่ง                                  
 1) ค่าขนส่ง และค่าบริการในการน าเขา้-ส่งออก ค่อนขา้งสูง                                 



 65 

 2) การขนส่งสินคา้ทางบก ท าให้สินคา้ได้รับความเสียหายได้ง่าย เป็นอุปสรรคต่อการ
ขนส่งสินคา้ นอกจากนั้นการก าหนดน ้าหนกับรรทุกของรถบรรทุกสินคา้ในแต่ละแขวงไม่เท่ากนัท า
ให ้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน                                 

 3) การขนถ่ายสินคา้ เน้นการใช้แรงงานคนมากกว่าเคร่ืองจกัร ท าให้เกิดการเสียเวลาและ
สินคา้เสียหาย เป็นเหตุให้การขนถ่ายสินคา้ไม่เสร็จทนัตามก าหนด ส่งผลให้บริษทัรับขนส่งสินคา้
ขาดทุนและไม่ยอมรับการจา้งงาน (อนุธิดา,2550)  

 อาจกล่าวไดว้า่ ปัญหาและอุปสรรคดา้นการส่งออกท่ีผูป้ระกอบการไทยก าลงัประสบอยู่
ในปัจจุบนัคือ การขยายการส่งออก ทั้งในรูปของมูลค่าและปริมาณสินคา้ ประเภทสินคา้และตลาด
ลูกค้า ปัญหาเหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีเกิดจากสาเหตุทั้งภายนอกและภายในประเทศ ปัญหาท่ีเกิดจาก
ภายในประเทศบางประการเป็นส่ิงท่ีสามารถแกไ้ขได้ เช่น ปัญหาดา้นการผลิตสินคา้ ปัญหาด้าน
การตลาด หรือการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่วนปัญหาท่ีเกิดจากปัญหาภายนอก
ประเทศนั้น ไดแ้ก่ การท่ีประเทศพฒันาแลว้ทั้งหลายประสบปัญหาทางดา้นการคา้ระหวา่งประเทศก็
พยายามหามาตรการป้องกนัตนเองจากภยัทางเศรษฐกิจ และมีการน าลทัธิกีดกนัทางการคา้มาใช ้                  
อยา่งแพร่หลาย ซ่ึงการกีดกั้นทางการคา้มีอยูด่ว้ยกนัสองลกัษณะ คือ การสร้างอุปสรรคทางดา้นภาษี
อากร และอุปสรรคท่ีไม่ใช่ภาษีอากร  
  ทวีศกัด์ิ เทพพิทกัษ์ (2557 : 1-3) กล่าวว่า ผูส่้งออกของไทยไดร้ะบุถึงปัญหาและอุปสรรค             
ท่ีพบและตอ้งการให้รัฐบาลไทยช่วยด าเนินการแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีเพื่อให้การคา้ระหวา่งไทยกบัจีน
มีการเติบโตและการขยายตวัเพิ่มมากข้ึนดงัน้ี 
  1.  การมีอตัราภาษีศุลกากรของจีนทีค่่อนข้างสูงส าหรับสินค้าบางประเภท 
   ผูส่้งออกสินค้าของไทยระบุว่าภาษีน าเข้าของจีนค่อนข้างสูงซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญ              
ส าหรับผู ้ประกอบการไทย เพราะนอกจากจะเสียภาษีศุลกากรแล้ว ผู ้ส่งออกของไทยยงัต้อง                       
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มซ่ึงจะมีการเก็บทนัที โดยจีนจะมีการเก็บภาษีในอตัราร้อยละ 13 และ 17 ข้ึนอยูก่บั
ประเภทของสินคา้น าเขา้ท่ีด่านน าเขา้ของจีน นอกจากน้ียงัมีกฎระเบียบและระเบียบปลีกยอ่ยอ่ืน ๆ  
ท่ีเอ้ือประโยชน์กับผูป้ระกอบการของจีนเอง เช่น ผูป้ระกอบการจีนขนาดเล็กท่ีมีเงินทุนต ่ากว่า                   
หน่ึงล้านหยวน จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแบบเหมาจ่ายเพียงร้อยละ 6 หรือถ้าเป็นร้านคา้เล็ก ๆ จะเสีย
แบบเหมาจ่ายเพียงร้อยละ 4 เป็นตน้ 
  2. อุปสรรคการค้าทีไ่ม่ใช่ภาษีศุลกากร 
   ผูส่้งออกสินคา้ของไทยส่วนใหญ่ระบุวา่ กฎระเบียบและขอ้บงัคบัหลายประการจะเป็น
อุปสรรคทางการคา้ ท าให้เกิดต้นทุนการด าเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะท าให้ผูส่้งออกของไทยไม่มี               
ขีดความสามารถในการแข่งขนัเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัภายในประเทศและคู่แข่งจากชาติอ่ืน ๆ เช่น 
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มาเลเซียและเวยีดนาม เป็นตน้ ตวัอยา่งของมาตรฐานท่ีใชบ้งัคบักบัสินคา้ของไทย เช่น การบงัคบัให้
ติดเคร่ืองหมายรับรอง CCC Mark ส าหรับสินคา้ท่ีน าเขา้และจ าหน่ายในประเทศจีน โดยผูน้ าเข้า
มายงัจีนจะต้องปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด เร่ิมจากการยื่นเอกสารทางเทคนิค
เก่ียวกบัตวัสินคา้และใช้ภาษาจีน หลงัจากนั้นตอ้งส่งสินคา้ไปตรวจสอบยงัห้องปฏิบติัการท่ีอยูใ่น
จีนเท่านั้น ท าใหผู้ป้ระกอบการเสียค่าใชจ่้ายสูงและใชเ้วลากวา่จะผา่นมาตรฐานดงักล่าวกวา่ 6 เดือน 
ทั้งน้ี จีนมีสิทธิในการยกเลิกและเพิกถอนเคร่ืองหมายมาตรฐาน CCC Mark ได ้
   นอกจากน้ี พบว่าจีนมีขั้นตอนและวิธีการและกระบวนการน าเขา้ท่ียุ่งยาก โดยเฉพาะ 
การติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีของจีนในระดบัต่าง ๆ และเร่ืองของภาษาจีน ท าให้ผูป้ระกอบการหลายราย
ตอ้งจา้งตวัแทนในประเทศจีนด าเนินการให้ ท าให้มีค่าใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน หรือแมแ้ต่การก าหนดให้
สินคา้ท่ีน าเขา้จีนตอ้งติดฉลากบนผลิตภณัฑห์รือบรรจุภณัฑ์ตอ้งใชภ้าษาจีน และตอ้งมีค าอธิบายเป็น
ภาษาจีนกลาง 
  3. ความซับซ้อนของช่องทางการกระจายสินค้า 
   หน่ึงในปัญหาส าคัญคือ การเข้าสู่ตลาดของจีนในแต่ละมณฑลและระดับท้องถ่ิน 
เน่ืองจากจีนมีขอ้จ ากดัในการกระจายสินคา้เขา้สู่ตลาดภายในประเทศของตน โดยเฉพาะปัญหาเร่ือง
เครือข่ายของระบบคมนาคมขนส่ง  รวมทั้งระบบโลจิสติกส์ของจีนในหลายพื้นท่ี โดยเฉพาะมณฑล
ตอนกลางและตอนใน นอกจากน้ีเน่ืองจากจีนเป็นประเทศท่ีมีพื้นท่ีใหญ่มาก (อนัดบั 3 ของโลก) 
การกระจายสินคา้ให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายจึงตอ้งใชเ้วลานาน แมว้า่จีนจะไดด้ าเนินการพฒันา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งจ านวนมากแล้วก็ตาม แต่ยงัขาดการบูรณาการ
ระบบโลจิสติกส์อยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้เครือข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ยงัไม่เช่ือมโยง
กนัทัว่ทั้งประเทศและยงัมีขอ้จ ากดัในการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   นอกจากน้ีธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ของจีนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของรัฐวิสาหกิจเป็น  
ส่วนใหญ่และการขนส่งข้ามแต่ละมณฑลด าเนินการโดยรัฐวิสาหกิจด้านการขนส่งรายใหญ่               
เพียงไม่ก่ีราย เช่น บริษทั SINOTRANS เป็นตน้ ท าให้ตน้ทุนในการกระจายสินคา้เขา้สู่ตลาดภายใน
จีนค่อนขา้งสูงและท าให้การกระจายสินคา้เขา้ภายในจีนท าได้ยากและเสียเปรียบในเร่ืองอ านาจ
ต่อรอง ขณะท่ีผู ้ส่งออกสินค้าของไทยส่วนใหญ่มักติดต่อตัวแทนชาวจีนในการกระจายและ                 
ขายสินคา้ซ่ึงจะสะดวกกวา่การท่ีผูป้ระกอบการไทยตอ้งติดต่อกบัผูซ้ื้อของจีนโดยตรง แต่ก็อาจจะมี
ปัญหาเร่ืองความไวเ้น้ือเช่ือใจกบัตวัแทนของจีน 
  4. ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดจีน 
   ขณะท่ีสินคา้ส่งออกของไทยไปยงัจีนส่วนใหญ่มีตน้ทุนการผลิตท่ีค่อนขา้งสูง รวมทั้ง
ต้นทุนด้านค่าแรง ด้านเทคโนโลยีและการสนับสนุนจากภาครัฐของไทย อีกทั้ งการมีระบบ                     
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การขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีซับซ้อน ท าให้สินคา้ส่งออกของไทยขาดความสามารถในการแข่งขนั 
เม่ือเทียบกบัคู่แข่งอ่ืน ๆ โดยเฉพาะท าให้สินคา้ของไทยเสียเปรียบในการแข่งขนัดา้นราคากบัสินคา้
จีน ซ่ึงรัฐบาลจีนมีการเขา้ไปช่วยเหลือผูป้ระกอบการของตนทั้งทางตรงและทางออ้ม 
  5. อุปสรรคในการส่ือสารและการใช้ภาษาจีน 
   อุปสรรคท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ ความยากในการติดต่อส่ือสารกบัคนจีน โดยคนจีน
มกัจะใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาหลักในการติดต่อทางธุรกิจและราชการในจีน โดยเฉพาะเม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนามและมาเลเซีย เป็นต้น ท าให้การติดต่อส่ือสารกับ
ผูป้ระกอบการจีนไม่ชัดเจน เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินคา้ ปัจจุบนั
ผูป้ระกอบการไทยจะจา้งล่ามมาเป็นตวักลางในการส่ือสารกบัผูป้ระกอบการจีน ซ่ึงท าให้มีค่าใชจ่้าย
เพิ่มสูงข้ึน รวมทั้งมีปัญหาเร่ืองของความไวเ้น้ือเช่ือใจล่ามจีน 
  6. อุปสรรคในระดับมณฑลหรือระดับเมือง 
   ผูส่้งออกสินค้าของไทยมักจะประสบปัญหาเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงานและ
กฎระเบียบข้อบังคับของจีนในระดับมณฑลหรือระดับเมือง เน่ืองจากแม้ว่าโดยหลักการแล้ว 
เจา้หนา้ท่ีของจีนจะปฏิบติัตามหรือยึดขอ้ก าหนดของรัฐบาลจีน แต่ในทางปฏิบติั การปฏิบติังานของ
เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานในระดบัทอ้งถ่ินมกัจะมีความไม่แน่นอน โดยพบว่าเจา้หน้าท่ีของทอ้งถ่ิน              
มีอ านาจและสามารถใช้ดุลพินิจในการตดัสินใจตลาดจนปัญหาความโปร่งใสในการปฏิบติังาน                 
โดยเจ้าหน้าท่ีของด่านน าเข้าในแต่ละมณฑลอาจจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและบางด่านอาจจะ
หละหลวม ขณะท่ีขั้นตอนการตรวจสอบหรือเง่ือนไขในการตรวจสอบในระดบัมณฑลและทอ้งถ่ิน
ค่อนขา้งยุง่ยาก ซบัซอ้น ท าใหผู้ป้ระกอบการของไทยตอ้งเสียเวลาและมีค่าใชจ่้ายเพิ่มสูงข้ึน 
   นอกจากน้ีในแต่ละมณฑลหรือทอ้งถ่ินอาจจะมีขอ้ก าหนดปลีกย่อยของตนเองเพิ่มเติม 
อาทิ การเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในการเทียบท่าของเรือสินค้า รวมทั้ งการท่ีหน่วยงานท้องถ่ิน                      
มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบบ่อย ๆ โดยหน่วยงานทอ้งถ่ินสามารถออกกฎขอ้บงัคบัไดโ้ดยไม่ขดั
กบัขอ้ก าหนดหรือกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง 
  7. ความเข้าใจเร่ืองวฒันธรรมและอุปนิสัยในการท าการค้าของจีน 
   ปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและอุปนิสัยของคนจีน นับว่าเป็น
จุดอ่อนท่ีส าคัญของผูป้ระกอบการไทย โดยวฒันธรรมการท าธุรกิจในจีนมักจะเน้นการยึดท่ี              
ตวับุคคลมากกวา่องคก์รส าหรับการท าธุรกิจ ท าให้การท าธุรกิจกบัคนจีนจ าเป็นตอ้งใชส้ายสัมพนัธ์
และใช้เครือข่ายในการท าการตลาด โดยเฉพาะในระดบัท้องถ่ินของจีน โดยชาวจีนค่อนขา้งเน้น 
เร่ืองการท าก าไรและผลประโยชน์ระยะสั้น ตดัสินใจเร็วท าใหเ้ช่ือถือยากและมีความไม่น่าเช่ือถือ 
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  8. ความสามารถในการค้าระหว่างประเทศของผู้น าเข้า-ส่งออกของไทย 
   ผูส่้งออกไทยไปตลาดจีนส่วนใหญ่ยงัขาดการศึกษาขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับตลาดจีน   
โดยมกัจะเข้าใจว่าจีนเป็นตลาดเดียว (Single Market) แต่ขอ้เท็จจริงคือจีนเป็นตลาดท่ีใหญ่ก็จริง                    
แต่ก็ มีความละเอียด ซับซ้อนและมีความหลากหลายในแต่ละภู มิภาคและแต่ละมณฑล 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จึงยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักลไกและระบบการคา้ขายภายในของ
ตลาดจีนมากนัก อีกทั้งไม่เขา้ใจวฒันธรรมทางธุรกิจของจีนและการไม่ศึกษาขอ้มูลดา้นการตลาด              
ทั้งในระดบัมณฑลและระดบัทอ้งถ่ินให้ถ่องแท ้นกัธุรกิจไทยส่วนใหญ่มกัจะคา้ขายผ่านคนกลาง              
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวฮ่องกง ท าให้ไม่ทราบขอ้มูลเชิงลึกของตลาดและการกระจายสินคา้ในตลาดจีน 
รวมทั้ งไม่เข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานและกระบวนการน าเข้าของจีน 
เน่ืองจากตลาดจีนมีความซบัซอ้นและมีระบบการจดัการแตกต่างกนั 
   อาจกล่าวไดว้า่ แมว้า่จีนจะเป็นตลาดท่ีมีโอกาสและศกัยภาพส าหรับผูป้ระกอบการไทย                
แต่จากปัญหาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีผู ้ประกอบการไทยพบ                  
เม่ือมีการท าธุรกิจกบัผูป้ระกอบการของจีน โดยเฉพาะกบัหน่วยงานภาครัฐของจีน ซ่ึงปัญหาและ
อุปสรรคดงักล่าวไดส่้งผลกระทบในเชิงลบต่อการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการไทยดว้ย  

 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการส่งออกของผู้ประกอบการงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขาของ
ภาคเหนือตอนบนไปสู่ตลาดการค้าชายแดนไทย – จีนตอนใต้ 
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในอาเซียนส่งผลกระทบทั้ งด้านบวกและด้านลบต่อ
ผูป้ระกอบการผลกระทบในด้านบวกหมายถึงขนาดตลาดท่ีใหญ่ข้ึนจากการรวมเป็นตลาดเดียว
เน่ืองจากมีประชากรกว่า 580 ลา้นคนท าให้สร้างความน่าสนใจและดึงดูดการคา้และการลงทุนเป็น
การลดอุปสรรคกีดกนัทางการคา้โดยเฉพาะมาตรการท่ีไม่ใช่ทางดา้นภาษีอีกทั้งยงัเป็นแหล่งส่งเสริม
วตัถุดิบซ่ึงกันและกันในอาเซียน ตลอดจนเป็นการเพิ่มอ านาจการต่อรองจากการสร้างพนัมิตร
ร่วมกนัในภูมิภาค ส่วนผลกระทบด้านลบท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูป้ระกอบการไทย ได้แก่ การแข่งขนัท่ี               
ทวีความรุนแรงข้ึนเน่ืองจากคู่แข่งขนัในกลุ่มท่ีเคยมีศกัยภาพต ่ากว่าจะได้รับประโยชน์จากการ                
เปิดเสรีทางการคา้และการลงทุน 
  การปรับตวัเองของผูป้ระกอบการไทยเพื่อเพิ่มศกัยภาพจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยหลีกเล่ียง
หรือบรรเทาผลกระทบในเชิงลบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต หากความร่วมมือกนัในอาเซียนขยาย
ขอบเขตความร่วมมือมากข้ึน เช่น การเบ่ียงเบนทางการค้า การผลิต การลงทุนในภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ การเคล่ือนทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีฝีมืออย่างเสรีการเผชิญกับ
มาตรการการกีดกันท่ีมิใช่ภาษี เป็นต้น ดังนั้ น การปรับตัวของผูป้ระกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีด
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ความสามารถในการแข่งขันจึงมีความส าคัญและส่ิงท่ีผูป้ระกอบไทยควรปรับตนเองเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพดา้นการส่งออก มีประเด็นดงัต่อไปน้ี 
  1. ตอ้งเรียนรู้ว่า อาเซียนและการร่วมกนัเป็นประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 คืออะไร           
จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีได้อย่างไร ความต้องการของตลาดอาเซียน และพัฒนาสินค้าให้มี             
ความเหมาะสมกบัความตอ้งการและวฒันธรรมในแต่ละประเทศและเรียนรู้คู่แข่งขนัรายใหม่ในเชิง
ลึกมากข้ึน โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดกลางและเล็กตอ้งให้ความส าคญั ผลกระทบและความ           
จ  าเป็นในการเตรียมความพร้อมอยา่งยิง่ 
  2. ควรใชป้ระโยชน์จากภาษีน าเขา้ร้อยละศูนยแ์ละผลิตสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัรสนิยมและ
ความตอ้งการของตลาด ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกกบัตลาดระดบัอาเซียนและระดบันานาชาติ
ตลอดจนเจาะตลาดคู่คา้ของอาเซียนภายใตค้วามตกลงการค้าเสรีเพื่อขยายตลาดทั้ งในและนอก
อาเซียน 
  3. แสวงหาวตัถุดิบจากประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนโดยใช้ประโยชน์ดา้นภาษีในการ
น าเข้าแหล่งวตัถุดิบสินค้าก่ึงส าเร็จรูปและทรัพยากรราคาถูกจากประเทศสมาชิกอาเซียนหรือ           
ยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศเพื่อนบา้น ซ่ึงมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีจ าเป็นต่อการผลิตอยูเ่ป็นจ านวน
มาก เพื่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในดา้นราคาและคุณภาพหรือแกไ้ขปัญหาขาดแคลนแรงงาน เม่ือผลิต
เป็นสินคา้แลว้จึงส่งออกไปยงัประเทศในกลุ่มและนอกกลุ่มอาเซียนท่ีใช้ความตกลงการคา้เสรีกบั
อาเซียน  
  4. มีการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบโดยเน้นการเช่ือมโยงกนัของทุก ๆ 
ส่วนในระบบการผลิต รวมถึงการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ทกัษะฝีมือและมีมาตรฐานวชิาชีพ เพื่อ
การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ตน้ทุนต ่าละสามารถแข่งขนัได ้   
  5. ปรับปรุงการผลิตให้สอดคล้องกับกฎถ่ินก าเนิดสินค้าและสอดคล้องกับมาตรฐาน
อาเซียน ได้แก่มาตรฐานดา้นเทคนิคสุขอนามยั ส่ิงแวดล้อม และแรงงานของประเทศท่ีเป็นตลาด
ส่งออก 
  6. วางแผนรองรับส าหรับสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานหรือคุณภาพท่ีต ่าว่ามาตรฐานเขา้มาแข่ง 
ขนัเพิ่มมากข้ึน โดยพฒันาและแปรรูปสินคา้และบริการให้มีความหลากหลายมากข้ึน มีคุณภาพ
มาตรฐานตลอดจนสร้างตราสินคา้ให้เป็นท่ียอมรับระดบัสากลท าให้สินคา้ไทยแตกต่างจากสินคา้
ตน้ทุนต ่าจากท่ีอ่ืนและสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขนัได ้
  7. เขา้ใจกฎหมายกติกาการคา้และการลงทุนของประเทศคู่คา้ศึกษาขอ้มูลในการติดต่อและ
เจรจาการค้าการลงทุนกับคู่ค้าด้วยตนเอง หรือขยายช่องทางการท าการค้าการลงทุนผ่านทาง
หน่วยงานส่งเสริมการคา้ของภาครัฐและเอกชนท่ีไดจ้ดัหาพนัธมิตรทางธุรกิจให ้
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   จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ถา้ผูป้ระกอบการไทยมีการปรับตวัอยา่งรู้เท่าทนัตลอดเวลาจะท าให้
ผูป้ระกอบการสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคงในอนาคต เน่ืองจากผูป้ระกอบการถือได้ว่าเป็น
ฟันเฟืองท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้ นส าหรับผูป้ระกอบการ               
ท่ีตอ้งการส่งออกสินคา้ไปสู่ตลาดการคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้อาจตอ้งศึกษาความตอ้งการซ้ือ
สินค้าของกลุ่มลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้านให้มากข้ึน เพื่อท่ีจะหาสินค้าท่ีสามารถตอบสนอง              
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มนั้น ๆ ได ้




