
ดร.อักษรศรี  พานิชสาสน  และคณะ 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUE   

 

 

1-1

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

เลขท่ี 2 หอง 101 หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร 
กรุงเทพฯ 10200 
2 Thammasat University Phrachan RD  Bangkok 10200 

 

บทท่ี 1 
กรอบการวิจัย 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

 จากการที่การสงออกหรือการคาระหวางประเทศของไทย เปนตัวแปรสําคัญตอการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของไทย ดังน้ัน การเปดเสรีทางการคาท้ังในแบบพหุพาคีและทวิภาคีจึงมีความสําคัญและเปน

นโยบายท่ีภาครัฐใหความสําคัญเปนอยางย่ิง ซึ่งประเทศตางๆท่ีสําคัญท่ัวโลก โดยเฉพาะประเทศท่ีเปนคู

คา หรือคูแขงของไทยไดดําเนินนโยบายการเปดเสรีในชวงหลายปท่ีผานมา และสําหรับประเทศไทยเองก็

ไดทําความตกลงการคาเสรีกับหลายประเทศท่ีสําคัญ เชน ไทย-ออสเตรเลีย  ไทย-ญี่ปุน ซึ่งความตกลง

ตางๆ ครอบคลุมท้ังการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจอื่น  

 

 โดยท่ียุทธศาสตรการเปดเสรีทางการคา ยอมมุงหวังใหไทยและคูเจรจาไดขยายการคาระหวางกัน 

ซึ่งประเทศคูเจรจาของไทยนั้น มีท้ังประเทศที่เปนตลาดหลักของไทยอยูแลว เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน 

อาเซียน จีน หรือประเทศท่ีเปนตลาดรองหรือคูคาใหมท่ีสําคัญของไทย เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

อินเดีย เปนตน ซึ่งการสงเสริม SMEs ใหสามารถสงออกไดมากขึ้นในตลาดตางๆเหลาน้ีจากการเปดเสรี

ทางการคา ไมวาจะเปนสงออกสินคาหรือบริการ จําเปนตองมีการใหความรูหรือขอมูลท้ังในดานการใช

สิทธิประโยชนจากการเปดเสรีทางการคา กฎเกณฑเร่ืองแหลงกําเนิดสินคา รายละเอียดดานปฏิทินการ

ลดภาษี มาตรการทางการคาท่ีไมใชภาษี และขอมูลดานการตลาดเชิงลึกสําหรับ SMEs ดวย โดยเฉพาะ

ขอมูลในเร่ืองมาตรการท่ีไมใชภาษีและขอมูลดานการตลาดเชิงลึกหรือชองทางในการเขาสูตลาดท้ังใน

ดานสินคา บริการและการลงทุน ในประเทศคูตกลงน้ันเปนเร่ืองจําเปนตองศึกษาในรายละเอียด และ

เผยแพรตอ SMEs ไดอยางกวางขวางและตอเน่ือง เพื่อท่ีจะสามารถรองรับการเปดเสรีทางการคาไดอยาง

เปนรูปธรรม และเปนประโยชนสําหรับ SMEs ซึ่งมีศักยภาพแตกตางจากผูสงออกรายใหญ และยังไม

สามารถเขาถึงขอมูลตางๆเหลาน้ีไดอยางเต็มท่ี ใหสามารถเขาใจและสามารถใชโอกาสอันจะเกิดจากการ

เปดเสรีใหเปนประโยชนตอธุรกิจ และจะทําใหประเทศไทยสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการเปดเสรีไดอีก

ทางหน่ึงดวย 

 

 

 

 



ดร.อักษรศรี  พานิชสาสน  และคณะ 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUE   

 

 

1-2

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

เลขท่ี 2 หอง 101 หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร 
กรุงเทพฯ 10200 
2 Thammasat University Phrachan RD  Bangkok 10200 

 
ความสําคัญของประเทศจีน 
 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นับเปนประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง เน่ืองดวยขนาด

ของประเทศ จํานวนประชากร และบทบาททางเศรษฐกิจท่ีโดดเดนมากขึ้นหลังจากประสบความสําเร็จ

จากการปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศและการเปดประเทศต้ังแตป ค.ศ.1979 และการเขาเปนสมาชิก

องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ในป ค.ศ.2001 

 

ในขณะน้ี เศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญเปนอันดับ 4 ของโลก1 จากรายงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ

ของจีนและจากธนาคารโลก ในป ค.ศ.2005   ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic 

Product: GDP) ของจีนมีมูลคาสูงถึง 2.26 ลานลานเหรียญ สรอ.  และในเดือนมีนาคม ค.ศ.2006        

จีนมีทุนสํารองเงินตราตางประเทศมากเปนอันดับ 1 ของโลก   ในปริมาณ 875,100 ลานเหรียญ สรอ.  

 

ทางดานการคา จีนไดเปรียบดุลการคากับท่ัวโลกในป ค.ศ.2005 มูลคา 102,104.994 ลานเหรียญ 

สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 210.95   ในขณะเดียวกัน  จีนยังเปนประเทศผูนําเขาอันดับ 2 ของโลก โดยใน         

ป ค.ศ.2005 มูลคาการนําเขาของจีนมีสัดสวนรอยละ 15.56 ของการนําเขาในตลาดโลก มูลคาประมาณ 

660,221.766 ลานเหรียญ สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 17.73 จีนจึงเปนประเทศท่ีมีบทบาทและอิทธิพลทาง

เศรษฐกิจท้ังในภูมิภาคเอเชียและในโลก 

 
การจัดทาํขอตกลงเรงลดภาษีไทย-จีนและขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน 

 

เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน ค.ศ.2003    ประเทศไทยและจีนไดรวมลงนามในขอตกลงเรงลดภาษี

การคาในรายการสินคาเรงลดภาษี พิกัด HS 07-08 (ผักและผลไม)2 ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแต                        

 

                                                 
1 จากรายงานของธนาคารโลก ประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญอันดับ 1-3 ของโลก ไดแก สหรัฐอเมริกา 

(11.67 ลานลานเหรียญ สรอ.) ญี่ปุน (4.62 ลานลานเหรียญ สรอ.) และเยอรมนี (2.71 ลานลานเหรียญ 

สรอ.) 
2 ชื่อเต็มของขอตกลงฉบับน้ี ไดแก “Agreement between the Government of the Kingdom of 

Thailand and the Government of the People’s Republic of China on Accelerated Tariff 

Elimination under the Early Harvest Program of the Framework Agreement on Comprehensive 

Economic Cooperation between ASEAN and China” 



ดร.อักษรศรี  พานิชสาสน  และคณะ 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUE   

 

 

1-3

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

เลขท่ี 2 หอง 101 หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร 
กรุงเทพฯ 10200 
2 Thammasat University Phrachan RD  Bangkok 10200 

 

 

วันท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ.2003 โดยสินคาท้ังสองหมวดน้ีไดถูกนํามาเรงลดภาษีจนเหลือศูนยกอนประเทศ

สมาชิกอาเซียนอื่นๆ ท่ีจะเริ่มการลดภาษีกับจีนเชนกันตามขอตกลงเก็บเก่ียวกอน (Early Harvest) พิกัด 

HS 01-08 ซึ่งเร่ิมในเดือนมกราคม ค.ศ.2004 ภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางจีนกับ

อาเซียน 10 ประเทศ 

 

ลําดับเหตุการณในการจัดทําขอตกลงเอฟทีเออาเซียน-จีน 

พ.ย. 2000  (อดีต) นายกรัฐมนตรีของจีน นายจู หรงจี เสนอตอท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน-จีนใหมี

การศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังเขตการคาเสรีระหวางจีน-อาเซียน และตอมามี

การต้ังคณะทํางาน ASEAN-China Expert Group on Economic Cooperation 

ทําการศึกษาตามมติผูนําอาเซียน-จีน 

พ.ย. 2002  ผูนําอาเซียน-จีนลงนามรวมมือจัดทํา Framework Agreement on Comprehensive 

Economic Cooperation between ASEAN and China เพื่อเปดเสรีภายในป ค.ศ.

2010  และ 2015 

1 ม.ค. 2004  การลดภาษีตามแนวคิดเก็บเก่ียวกอน “Early Harvest” ของความรวมมืออาเซียน-จีน

เร่ิมมีผลในสินคาพิกัด HS 01-08 

29 พ.ย. 2004  อาเซียน-จีนลงนามในความตกลงการคาสินคาภายใตกรอบความรวมมือเศรษฐกิจ

อาเซียน-จีน ซึ่งจะเร่ิมมีผล 1 มกราคม ค.ศ.2005 และเร่ิมลดภาษีระหวางกัน 20 

กรกฎาคม ค.ศ.2005 

  

ผูนําอาเซียนและจีนไดมีการลงนามในกรอบความตกลงความรวมมอืทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน 

(Framework Agreement of ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation) เมือ่               

วันท่ี 4 พฤศจิกายน ค.ศ.2002 เพื่อเปนแนวทางสําหรับการเจรจาจัดต้ังขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จนี 

(ASEAN-China Free Trade Agreement) เพื่อครอบคลุมท้ังการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน และ

ความรวมมือทางเศรษฐกิจตางๆ ซึ่งความตกลงน้ีไดสงผลใหมีเร่ิมการลดภาษีในรายการสินคาเรงลดภาษี 

(Early Harvest) ครอบคลุมสินคาเกษตร พิกัด HS 01-08 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ.2004 (โดยขอตกลง

เรงลดภาษีไทย-จีนในกลุมผัก-ผลไมอยูภายใตกรอบดังกลาวน้ีดวย) 

   

ตอมา ท้ังสองฝายสามารถสรุปผลและลงนามในความตกลงการคาสินคาภายใตกรอบความตกลง

วาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียนและจีน (Agreement on Trade in Goods of the 

Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the ASEAN and  
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China) หรือท่ีเรียกวา “เอฟทีเออาเซียน-จีน” ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน ค.ศ.2004 ณ กรุงเวียงจันทน 

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว และเร่ิมลดภาษีสินคาในกลุมสินคาปกติ (Normal Track) 

เร่ิมตนต้ังแตป ค.ศ.2005 เปนตนมา โดยคาดวาจะลดอัตราภาษีใหเหลือรอยละ 0 ภายในป ค.ศ.2010 

 

โดยเปรียบเทียบแลว ขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีนฉบับน้ีไดคอยๆ เปดเสรีโดยการลดภาษี

นําเขาลงอยางเปนขั้นเปนตอน มิไดลดลงเหลืออัตราศูนยทันทีอยางเชนขอตกลงเรงลดภาษีการคาไทย-

จีนในกลุมผักผลไม และสินคาบางรายการท่ียังไมพรอมท่ีจะเปดเสรีก็จะถูกจัดใหอยูในกลุม “สินคา

ออนไหว” (Sensitive List) และกลุมออนไหวสูง (Highly Sensitive List) สําหรับแนวทางการลดภาษี 

สรุปในตารางดังน้ี 
 

แนวทางการลดภาษีสินคาภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน 

1. สินคาปกติ (Normal List) เร่ิมลดภาษีนําเขาสินคาท่ัวไปในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2005 จนเหลือ 

 รอยละ 0 ภายใน 5 ป (ค.ศ.2010)  

*สินคาปกติอีกจํานวนหน่ึง ไมเกิน 150 รายการ สามารถท่ีจะยืดเวลาการยกเลิกภาษีตอไปไดอีก 2 ป 

 (ค.ศ.2012)  

2. สินคาออนไหว (Sensitive List) มีไดไมเกิน 400 รายการ และไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาการนําเขา 

โดยจะเร่ิมลดอัตราภาษีเหลือรอยละ 20 ในปท่ี 7 (ค.ศ.2012) และเหลือ รอยละ 0-5 ในปท่ี 13   

(ค.ศ.2018)  

3. สินคาออนไหวสูง (Highly Sensitive List) มีไดไมเกิน 100 รายการ โดยจะตองลดอัตราภาษีเหลือ

 รอยละ 50 ของอัตราเดิมในปท่ี 10 (ค.ศ.2015)  

 
หลังจากท่ีไดมีการลงนามในขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน รัฐบาลจีนไดลดอัตราภาษีศุลกากร

โดยเฉล่ียจากสินคาท่ีนําเขาจากกลุมอาเซียนจากอัตรารอยละ 9.9 ในป ค.ศ.2005 เปนรอยละ 8.1 ในป 

ค.ศ.2006 นอกจากน้ี  อัตราภาษีศุลกากรโดยเฉล่ียของสินคาท่ีนําเขาจากประเทศกลุมอาเซียนจะลดลง

เหลือในอัตรารอยละ 6.6 ในป ค.ศ.2007 และรอยละ 2.4 ในป ค.ศ.2009  และภายในป ค.ศ.2010 จีนจะ

สามารถลดภาษีศุลกากรสินคาท่ีนําเขาจากประเทศในกลุมอาเซียนไดถึงรอยละ 93 ของจํานวนสินคาท่ีมี

การคาขายระหวางกัน 3 

 

                                                 
3 ขอมูลจาก China Daily (25 July 2005). 
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1.2 วัตถุประสงค 
 

(1.) เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการเขาสูตลาดประเทศจีน ซึ่งเปนประเทศท่ีอยูภายใตความตกลง

การคาเสรีอาเซียน-จีนท่ีมีผลบงัคับใชแลว และเปนประเทศท่ีมีตลาดขนาดใหญและมีศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจท่ีโดดเดน 

(2.) เพื่อประเมินศักยภาพ และโอกาสในการเขาสูตลาดในประเทศจีนของ SMEs ไทย และอุปสรรค 

 หรือขอจํากัดของ SMEs ในสาขาท่ีสําคัญของประเทศไทย ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากมาตรการ 

 ทางการคาท่ีไมใชภาษีของประเทศจีน 

(3.) เพื่อศึกษาขอมลูดานการทําตลาดสงออกท่ีสําคัญ และจาํเปนสําหรับผูประกอบการ SMEs ไทย 

ในการเขาสูตลาดประเทศจีนจากการเปดเสรีทางการคาตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน ท้ัง

ในเรื่องการคาสินคา การคาบริการ และการลงทุน 

(4.) เพื่อเสนอแนะนโยบาย และแนวทางการปรับตัวสําหรับ SMEs เพื่อรองรับโอกาสดานการคาท่ี

เพิ่มขึ้นภายหลังการเปดเสรีทางการคาตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน และรองรับผล 

กระทบจากมาตรการทางการคาท่ีไมใชภาษขีองประเทศจีนท่ีอาจเปนอปุสรรคทางการคา 

 

1.3 กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 
 

(1.) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท่ีสามารถใชขอมูล ขอเสนอ หรือแนวทางตางๆเพื่อการ

ปรับตัวใหมขีีดความสามารถในการแขงขันมากยิ่งขึ้น สามารถขยายการคาโดยใชสิทธิประโยชน

จากการเปดเสรีทางการคาไดอยางจริงจัง 

(2.) หนวยงานภาครัฐ ท่ีสามารถใชขอมูลหรือแนวทางจากผลการศึกษาเพื่อการกําหนดนโยบาย 

มาตรการหรือโครงการเพื่อการผลักดันหรือสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ให

ไดรับประโยชนเต็มท่ีจากการเปดเสรีทางการคา 
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1.4 จุดเดนของโครงการ 
 

 โครงการน้ีเปนการศึกษาเพื่อเปนขอมูลในเชิงรุกสําหรับ SMEs ในการดําเนินงานตางๆ เพื่อให

สามารถใชประโยชนหรือสามารถใชโอกาสจากการเปดเสรีทางการคาไดอยางเปนรูปธรรม โดยการ

นําเสนอในประเด็นตางๆ ท่ีควรรูในการขยายการคาในประเทศท่ีไทยทําความตกลงเขตการคาเสรีดวย 

เชน เร่ืองมาตรการทางการคาตางๆ ท้ังท่ีเปนภาษี และไมใชภาษี กฎแหลงกําเนิดสินคา และชองทางใน

การเขาสูตลาด สําหรับกลุมสินคาท่ีมีศักยภาพและโอกาสในประเทศเปาหมายที่เลือก และสามารถใช

เปนขอมูลสนับสนุนสําหรับ สสว.และหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของในการกําหนดยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ 

หรือดําเนินงานเพื่อสนับสนุนหรือสงเสริม SMEs ใหสามารถเขาสูตลาดภายหลังเปด FTA ไดตอไป  

 

1.5 ผลท่ีมุงหวัง 
 

 คาดวา ผลการศึกษาของโครงการน้ีจะชวยให สสว. หนวยงานรัฐอื่นๆท่ีเก่ียวของ และกลุม 

SMEs ไดรับองคความรูและขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

 

(1.) องคความรูเก่ียวกับโอกาสหรือชองทางการเขาสูตลาดประเทศจีนและขอจาํกัดท่ีเกิดขึ้นจาก 

มาตรการกีดกันการคาท่ีไมใชภาษีประเภทตางๆ ของจีนโดยเฉพาะท่ีมีผลกระทบตอ SMEs 

 จากการเปดเสรีทางการคา 

(2.) ยุทธศาสตรและแนวทางการปรับตัวสําหรับ SMEs เพื่อรองรับการเปดเสรีทางการคาตาม

ขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จนีอยางเปนรูปธรรม ท้ังในเชิงรุก คือ การขยายตลาดสงออกของ 

SMEs และเชิงรับในดานมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษีของจีน 
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Sichuan

Chongqing

3. ซานตง

2. เจียงซู

Fujian
GuangxiAksornsri Phanishsarn

4 มณฑลพ้ืนที่ศึกษา

 

 

 

 

1.6 พื้นท่ีเปาหมายในการศึกษาวิจัย 
 

 ในการศึกษาวจิัยคร้ังน้ีทางคณะวิจัยไดเลือกพื้นท่ีเปาหมาย ไดแก ประเทศไทย และประเทศจีน 

โดยเจาะลึกไปยัง 4 มณฑลและเมืองสําคัญในแตละมณฑล ดังน้ี  

 

1.6.1 มณฑลจนีชายฝงทะเลทางตะวันออก ไดแก  

 

(1.) มณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) ไดแก นครฝูโจว เมอืงเซี่ยเหมิน 

 

1.6.2 มณฑลจนีตะวันตก ไดแก  

 

(1.) มหานครฉงชิ่ง 

(2.) มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ไดแก นครเฉิงตู 

(3.) เขตปกครองตนเองกวางซี (กวางสี) ไดแก นครหนานหนิง เมืองเปยไห 
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1.6.3 ความสําคญัของมณฑลพื้นท่ีศกึษาในประเทศจีน 
 

 มณฑลสําคัญทางเศรษฐกิจของจีนสวนใหญต้ังอยูบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ซึ่งเปนภูมิภาค

สําคัญของจีนท่ีมีปริมาณการคาระหวางประเทศเปนสัดสวนสูง และมีการหล่ังไหลเขามาของการลงทุน

จากตางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) จํานวนมาก เชน มณฑลกวางตุง เจียงซู และ       

เจอเจียง เปนตน สงผลใหมณฑลเหลาน้ีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และมีกลุมผูบริโภคท่ีมี

อํานาจซื้อสูงขึน้  

 

 สําหรับมณฑลทางตะวันออกของจีนท่ีนาจะมีการศึกษาวจิยัในเชิงลึกและมีศักยภาพในการเปน

ตลาดเปาหมายทางธุรกิจของ SMEs ไทย ไดแก มณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) ซึ่งอยูทางชายฝงตะวันออก

ของจีน ดานตรงขามไตหวัน มีทาเรือขนสงสินคาท่ีสําคัญในนครฝูโจว เมืองเอกของมณฑล และเมืองเซี่ย

เหมิน ซึ่งเปน 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจพิเศษเร่ิมแรกของจีน   

 

 ท้ังน้ี ฝูเจี้ยนเปนมณฑลท่ีมีพืน้ท่ีไมใหญมาก (อันดับ 23 ของจีน) แตมชีายฝงยาวเปนอันดับ 2 ของ

ประเทศ ขนาดเศรษฐกิจของมณฑลมีมูลคาพอๆ กับเศรษฐกิจของประเทศอนิโดนีเซีย (หากวัดในแงของ  

GDP) ท้ังๆ ท่ีมีขนาดของพืน้ท่ีและจํานวนประชากรนอยกวามาก (ราว 35 ลานคน) ฝูเจี้ยนยังเปน

ศูนยกลางการคาเพื่อการสงออกท่ีสําคัญแหงหน่ึงของจีน มีมูลคาการคามากติดอันดับ 1 ใน 10 ของ

ประเทศ 

 

 ฝูเจี้ยนเปนมณฑลชายฝงของจีนท่ีประสบความสําเร็จในแงเศรษฐกิจ และมีการขยายตัวใน

ระดับสูง จึงเปนอีกมณฑลท่ี SMEs ไทยควรเขาไปแสวงหาโอกาสท้ังทางการคาและการลงทุนตอไป 

โดยเฉพาะ ชาวจีนในเมืองเซีย่เหมิน ซึ่งเปนเขตเศรษฐกิจพเิศษชั้นนําของจีน มีศักยภาพในการเปนตลาด

ผูบริโภคท่ีสําคัญสําหรับสินคาของ SMEsไทย ดวยรายไดเฉล่ียตอหัวสูงเปนอันดับตนของประเทศ  

 

 ท่ีสําคัญ  ในอดีตท่ีผานมา ยังไมไดมีเอกสารผลการศึกษาท่ีเปนภาษาไทยเกี่ยวกับขอมลูเศรษฐกิจ

ของฝูเจี้ยนในเชิงลึกมากนัก ท้ังๆ ท่ีเปนมณฑลท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและต้ังอยูไมหางจาก

ประเทศไทยมากนัก รวมท้ังเปนมณฑลท่ีมีการติดตอคาขายกับไทยมานาน และมีความสัมพันธทาง

การเมืองและการทูตท่ีใกลชิด โดยไดมีการเขาไปต้ังสถานกงสุลไทยในเมืองเซี่ยเหมินมาต้ังแตป 2005 
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 นอกเหนือจากมณฑลทางชายฝงแลว มณฑลทางตะวันตกของจีนก็ไดรับความสําคัญและมี

บทบาททางเศรษฐกิจมากข้ึน โดยเฉพาะหลังจากท่ีรัฐบาลกลางของจีนไดประกาศนโยบายพัฒนาภาค

ตะวันตก (ภาษาจีนเรียกวา Xibu Da Kaifa หรือ Great Western Development Strategy) มาต้ังแตป 

2000 โดยการทุมเทงบประมาณและใหการสงเสริมการคาและการลงทุนกับตางชาติ โดยคาดหวังวา การ

ติดตอกับตางชาติโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานในอาเซียน รวมท้ังไทย จะทําใหมณฑลตอนในเหลาน้ีมี

ความต่ืนตัวและสรางความคึกคักทางธุรกิจมากข้ึน 

 

 สําหรับมณฑลทางตะวันตกท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงและต้ังอยูไมหางจากไทย ซึ่งควร

จะมีการศึกษาวิเคราะหในเชิงลึกตอไป ไดแก มหานครฉงชิ่ง มหานครนองใหมแหงท่ี 4 ของจีน มี

ศักยภาพท่ีจะเปนศูนยกลางของจีนตะวันตก โดยเฉพาะหลังจากท่ีมีการกอสรางเขื่อนซานเสีย (Three 

Gorges Dam) ซึ่งเปนเข่ือนขนาดใหญท่ีสุดในโลก จะทําใหเรือเดินทะเลขนาดใหญสามารถลองจากปาก

ทางแมนํ้าฉางเจียงท่ีมหานครซางไหเขาไปจนีตอนในโดยผานนครอูฮั่นในมณฑลหูเปยและตรงไปยังฉงชิ่ง

ได  

 

 อีกมณฑลทางตะวันตกท่ีสําคัญ คือ มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ซึ่งเปนมณฑลท่ีมีภาคอุตสาหกรรม

กาวหนาท่ีสุดและมีตลาดผูบริโภคท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของจีนตะวันตก จึงสามารถเปนตลาดศักยภาพ

สําหรับสินคาของ SMEs ไทย 

 

 สวนมณฑลชายแดนของจีนตอนในทางตะวนัตกและต้ังอยูไมหางจากไทยอีกแหงท่ีสามารถเปน

จุดเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตรสําคัญของไทยได คือ เขตปกครองตนเองชนชาติจวงกวางซี (กวางสี)  ซึง่

มีความสําคัญมากขึ้นหลังจากรัฐบาลจีนไดประกาศกวางซใีหเปน “ประตูสูอาเซียน” มาต้ังแตป 2003 

และเปนมณฑลเดียวของพื้นท่ีจีนตอนในที่มทีางออกทะเล โดยมีเรือนํ้าลึกสําคัญหลายแหง เชน ทาเรือ

ฝางเฉิงและทาเรือเปยไห  

 

 โดยท่ีผานมา การศึกษาในประเทศไทยจะมุงเนนไปท่ีมณฑลหยุนหนาน (ยูนนาน) ทําใหละเลย

ไมไดใหความสําคัญกับกวางซ ี ท้ังๆ ท่ีเปนมณฑลชายแดนท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น และเปนอีก

มณฑลท่ีไทยสามารถใหเปนตัวเชื่อมโยงการขนสงและกระจายสินคาไทยเขาสูตลาดจีน จึงควรมี

การศึกษาวเิคราะหขอมูลเศรษฐกิจของกวางซีในเชิงลึกใหมากขึ้น 
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 นอกจากน้ี ในพื้นท่ีศึกษาขางตน มีอยู 3 มณฑล คือ ฝูเจี้ยน ซื่อชวนและกวางซี ท่ีไดเขารวมกลุม

ความรวมมือระหวางกันท่ีเรียกวา ความรวมมือในเขตเศรษฐกิจลุมแมน้ําจูเจียง หรอื กลุมฟานจู

ซานเจี่ยว (Pan-Pearl River Delta Regional Cooperation and Development Forum: PPRD) โดย

มีการลงนามความรวมมอืรวมกับอกี 2 เขตบริหารพิเศษของจีน คือ ฮองกงและมาเกา รวมเรียกวา “กลุม

ยุทธศาสตร 9+2 4” เมื่อเดือนมถิุนายน 2004  

 

 จากความสําคัญและปญหาตางๆ ท่ีกลาวมาขางตน จึงควรท่ีจะมีการศึกษาขอมูลศักยภาพ

เศรษฐกิจของจนีในระดับมณฑล โดยเฉพาะมณฑลท่ีสําคัญและมีนัยสําหรับ SME ไทย ไดแก มณฑล    

ฝูเจี้ยน มณฑลซื่อชวน มหานครฉงชิ่ง และเขตปกครองตนเองชนชาติจวงกวางซี ดังท่ีไดกลาวมาแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 สําหรับ 9 มณฑลจีนในกลุม PPRD ประกอบดวย 3 มณฑลชายฝงทะเล  คือ  มณฑลกวางตง ฝูเจี้ยน  

และไหหนาน 2  มณฑลตอนกลาง  คือ  มณฑลหูหนาน และเจียงซี และ 4 ทางตะวันตก คือ มณฑลซื่อ

ชวน หยุนหนาน กุยโจว และกวางซี 
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1.7 กรอบการศึกษาวิจยั 
 

1.7.1 แนวคิด ท่ี ใช ในการวิ เ คราะหมณฑลพื้ น ท่ีศึ กษา  ( Analytical 
Framework)  

 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจะนําแนวคิด Diamond Model ของ Michael E. Porter 5  มาใชเปนแนว

วิเคราะหหลักในการศึกษาขอมูลของมณฑลพื้นท่ีศึกษาในประเทศจีน เน่ืองจากเปนกรอบการวิเคราะหท่ี

มีการพิจารณาประเด็นศึกษาอยางรอบดานและมองอยางองครวม (holistic view) และมีความเปนพลวัต

และมีความยืดหยุน6 จึงมีความเหมาะสมในการนํามาปรับประยุกตใชศึกษา และวิเคราะหสภาพและ

เง่ือนไขทางเศรษฐกิจของประเทศจีนและมณฑลของจีนท่ีมีความซับซอน และเพิ่งมีการนําระบบตลาดมา

ใชไมนานจึงมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

 

แบบจําลอง Diamond Model ไดใหความสําคัญและคํานึงถึงความเชื่อมโยงกันระหวางเง่ือนไข

และสภาพปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของโดยพิจารณาจากตัวแปรสําคัญ 4 ดาน ไดแก 

 

1) เง่ือนไขของปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

2)  เง่ือนไขอุปสงคของสินคาและบริการ (Demand Conditions) 

3)  อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวโยงและสนับสนุนกัน (Related and Supporting Industries) 

4)  บริบทของการแขงขันและกลยุทธของธุรกิจ (Context for Firm Strategy and Rivalry) 

 

                                                 
5 Michael E. Porter, The competitive advantage of nations (New York: Free Press, 1990). 
6 รัฐบาลไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเคยนํากรอบ  

  วิเคราะห Diamond Model มาใชศึกษาวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเปนการศึกษา        

  รวมกับคณะวิจัยของ Prof.Dr. Michael E. Porter ภายใตโครงการชื่อ"โครงการศึกษาการพัฒนาขีด 

  ความสามารถในการแขงขันของไทย"http://www.nesdb.go.th/national/competitiveness/cdo.php>,  

  20 ตุลาคม 2546.  
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แตละตัวแปรจะประกอบไปดวยปจจัยยอยท่ีมีความสัมพันธเก่ียวโยงกัน และสามารถมี

ปฏิสัมพันธและมีผลกระทบซึ่งกันและกัน  

 

 

 

นอกจากน้ี ยังมีการนําอีก 2 ตัวแปรภายนอก คือ บทบาทของรัฐบาล (Government) และตัว

แปรท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยไมคาดคิดท่ีเรียกวา Chance factor มารวมวิเคราะหในแบบจําลอง Diamond 

Model ดวย 

 

ดังน้ัน แบบจําลอง  Diamond Model จึงนับวามีจุดเดนและมีความเหมาะสมในการนํามาเปน

กรอบวิเคราะหในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  

 

ท้ังน้ี  ในการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของพื้นท่ีศึกษาในประเทศจีนใน

งานวิจัยชิ้นน้ี จะมีการปรับประยุกตจากแบบจําลอง Diamond Model เพื่อความเหมาะสมและ

เพื่อใหสอดคลองกับโจทยในการศึกษาวิจัย   โดยจะเนนตัวบงชี้หลักในการวิเคราะหพื้นท่ีศึกษาแต

ละแหง เพื่อวิเคราะหศักยภาพทางเศรษฐกิจ ดังน้ี 

 
1) เง่ือนไขดานปจจัยของแตละพื้นที่ศึกษา (Factor Conditions)7  

 
 ในการพิจารณาเง่ือนไขดานปจจัยของของแตละพื้นท่ีศึกษา ครอบคลุมประเด็นตางๆ  เชน 

- ทําเลท่ีต้ัง  ขนาดพื้นท่ี ภูมิประเทศ 

- ทรัพยากรธรรมชาติ  เชน  วัตถุดิบจากธรรมชาติ  

- โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ  ในดานปริมาณและคุณภาพ  เชน  

 เสนทางคมนาคม  

  -> ทางบก (ถนน/ รถไฟ)  

  -> ทางนํ้า (เสนทางเดินเรือ  ทาเรือนํ้าลึก)  

  -> ทางอากาศ (สนามบิน เสนทางการบิน จํานวนคร้ังในการลงจอด) 

 

                                                 
7 Porter ไดแบงเง่ือนไขดานปจจัยออกเปนประเภทตางๆ เชน  ปจจัยพื้นฐาน (basic factors) / ปจจัย       

  ท่ัวไป (generalized  factors) และ ปจจัยท่ีถูกสรางข้ึน (advanced factors) /ปจจัยเฉพาะ    

  (specialized factors). 
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2) เง่ือนไขทางดานอุปสงคของแตละพื้นที่ศกึษา (Demand Conditions) 
 
 ในการพิจารณาเง่ือนไขดานอุปสงคของแตละพื้นท่ีศึกษา ครอบคลุมประเด็นตางๆ  เชน 

- จํานวนประชากร และกลุมผูบริโภคท่ีมีอํานาจซื้อ  เชน กลุมผูบริโภคทั่วไป และกลุมผูบริโภคท่ี

เปนชาวตางชาติ และบริษัทตางประเทศ  

- ระดับรายไดตอหัวตอป  (เขตเมือง เขตชนบท)  

- รสนิยม รูปแบบการบริโภค   

 
3) อุตสาหกรรมหลักของพ้ืนที่ศึกษา (Core Industries) และอุตสาหกรรมที่เก่ียวโยง   
 

 ประเด็นพิจารณา เชน 

 

- ขอไดเปรียบเรื่องตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมดังกลาว เชน แหลงวัตถุดิบ แรงงาน  

 ตลอดจนเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 

- การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ใน 

 อุตสาหกรรมดังกลาว 

- ความสามารถในการสงออกผลผลิตจากอุตสาหกรรมดังกลาว 

- นโยบายของรัฐท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมดังกลาว เชน  นโยบายและการสงเสริมการลงทุนใน

อุตสาหกรรม การใหสิทธิพิเศษตางๆ การจัดทําเปนพื้นท่ีพิเศษในมณฑล เชน เขตนิคม

อุตสาหกรรม เขตปลอดภาษี  เขตพัฒนาทางการเกษตร  เปนตน 

 
4) บริบทและสภาพแวดลอมทางธุรกิจของพื้นที่ศึกษา (Business Context) 
   
 ประเด็นท่ีเก่ียวของกับบริบทและสภาพแวดลอมทางธุรกจิของมณฑลพื้นท่ีศึกษา เชน 
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- ปจจัยดานนโยบายและการเปดกวางและพัฒนา /ปฏิ รูประบบเศรษฐกิจซึ่ งมีผลตอ

สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

- กฎหมาย กฎระเบียบและปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอภาคธุรกิจ 

- บทบาทและการเขามาของบรรษัทขามชาติ และการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ  

 (FDI)  เปนตน  

 

 

ท้ังน้ี เน่ืองจากจีนเปนประเทศท่ีภาครัฐมีบทบาทในทางเศรษฐกิจท่ีคอนขางสูง จึงจะเนนศึกษา

บทบาทและเครื่องมือทางนโยบายและมาตรการของรัฐ (Role of Government) ซึ่งสามารถสงผล

กระทบตอการคาและการลงทุนของธุรกิจตางชาติเปนอีกตัวบงชี้ท่ีสําคัญดวย เชน 

 

- การเปดเสรีและนโยบายการคาระหวางประเทศ ท้ังในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค 

- นโยบายสงเสริมการลงทุน 

- การอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมหรือการติดตอระหวางประเทศ  

 

 หลังจากน้ันจะนําบทวิเคราะหภาคเศรษฐกิจใน 4 มณฑลของประเทศจีน มาวิเคราะหรวมกับ

ทฤษฎีทางดานการตลาดตางๆ 
 

1.7.2 แนวคิดท่ีใชในการวิเคราะหศักยภาพและโอกาสของผูประกอบการ
ไทยในการเขาสูตลาดจีน (Analytical Framework)  

 

- ทฤษฎีทางด านการตลาดต างๆ  อา ทิ เช น  แนวทฤษฎีของความชํ านาญพิ เศษ 

(Specialization), พันธมิตรดานกลยุทธ (Strategic Alliances), กลยุทธการแบงสวนตลาด 

(Segmentation), การเลือกกลุมเปาหมาย (Targeting) และการกําหนดตําแหนงทางการตลาด  

(Positioning), กลยุทธสวนประสมการตลาด (Marketing mixes) และการสรางตราสินคา 

(Branding) เปนตน 
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ทฤษฎีดานการตลาดที่นํามาใช สาเหตทุี่นํามาใช ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ความชาํนาญพิเศษ 

(Specialization) 

เน่ืองจากผูประกอบการ SMEs มี

ท รั พย าก ร ท่ี ใ ช ใ น ก า ร ผ ลิ ตห รื อ

ให บ ริ กา รที่ จํ า กั ด  การ รวมก ลุ ม

วิสาหกิจของผูประกอบการท่ีความ

ชํานาญเปนพิเศษดานใดดานหน่ึง 

เชน  ชํานาญในการแปรรูปอาหาร  

เปนตน เขาดวยกัน ทําใหเกิดผลิต

ภาพ (Productivity) เพิ่มสูงข้ึน มี

อํานาจตอรองเพิ่มขึ้น และเกิดเปน

ความไดเปรียบในการแขงขันสืบเน่ือง 

ตามหลักการของ Competitive  

Advantage    

เปนหน่ึงในเกณฑการพิจารณา

คั ด เ ลื อ ก ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ก ลุ ม

อุตสาหกรรมการผลิตหรือกลุม

อุตสาหกรรมการบริการ SMEs ท่ี

เหมาะสมในการเขาสูแตละพื้นท่ี

ของ 4 มณฑลในประเทศจีน 

พันธมิตรดานกลยุทธ 

(Strategic Alliances) 

เน่ืองจากผูประกอบการ SMEs ไม

สามารถท่ีจะดําเนินธุรกิจไดอยางครบ

วงจรเองตั้งแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า 

ก า ร ร ว ม มื อ เ ป น พั น ธ มิ ต ร กั บ

ผูประกอบการกลุมอื่นไมวาจะเปน

ผู ป ร ะ ก อบก า ร ใ นป ร ะ เ ทศห รื อ

ตางประเทศ ท่ีมีความชํานาญในแต

ละดานเปนอีกกลยุทธท่ีจะสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันได 

- หลัก เกณฑ ในการพิ จารณา

พันธมิตรในแตละอุตสาหกรรม 

และในแตละพื้นท่ี 

- รู ป แบบ ท่ี เ หมาะสม ในกา ร

รวมมือกับพันธมิตรในแตละ

อุตสาหกรรม และในแตละพื้นท่ี 

กลยุทธการแบงสวนตลาด 

(Segmentation) 

จากความแตกตางในลักษณะของ

ภูมิศาสตร, ลักษณะของประชากร, 

รสนิยมของผูบริโภคในแตละมณฑล

สวนของตลาด (Segmentation) ท่ี

ผูประกอบการ SMEs ไทยในแตละ

อุตสาหกรรม มีศักยภาพท่ีจะเขาไป
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ของจีน ทําใหการเลือกสวนของตลาด

ในแตละอุตสาหกรรม ในแตละพื้นท่ี 

เปนอีกกลยุทธท่ีจะทําใหผูประกอบ 

การ SMEs ไทยสามารถแขงขันได

อยางมีศักยภาพ 

แขงขันในแตละพื้นท่ี หรือการสราง

ส วนของตลาด  (Segmentation) 

ใหมท่ีสามารถตอบสนองลูกคาใน

แตละพื้นท่ีไดตรงกับความตองการ

มากกวาในปจจุบัน 

 

 

ทฤษฎีดานการตลาดที่นํามาใช สาเหตทุี่นํามาใช ผลที่คาดวาจะไดรับ 

การเลือกกลุมเปาหมาย 

(Targeting) 

ในแตละสวนของตลาด 

(Segmentation) ประกอบดวยลูกคา

เปาหมายอยูหลายกลุม การแขงขัน

ดวยทรัพยากรอันจํากัดของผูประ 

กอบการ  SMEs ไทย  จึงควรเลือก

ก ลุ ม เป าหมาย ท่ี ผู ป ร ะกอบการ

สามารถเขาไปดําเนินการแขงขันได 

กลุมเปาหมายท่ีเหมาะสมสําหรับ

ผูประกอบการ SMEs ไทยในแตละ

อุตสาหกรรม มีศักยภาพท่ีจะเขาไป

แขงขันในแตละพื้นท่ี 

การกําหนดตําแหนงทางการตลาด 

(Positioning) 

ในการส่ือสารการตลาดถึงจุดขายใน

ตัวผลิตภัณฑหรือบริการน้ัน ตําแหนง

ทางการตลาด (Positioning) จะเปน

ตัวกําหนดทิศทางในการส่ือสารไปยัง

กลุม เป าหมาย ท่ีถูกตองไดอย าง

แมนยําและมีประสิทธิภาพ 

- การกําหนดภาพลักษณของ

สินคาหรือบริการ 

- ลักษณะของการส่ือสารถึงจุด

ขายในตัวผลิตภัณฑหรือบริการ 

กลยุทธสวนประสมการตลาด 

(Marketing mixes) 

กลยุทธสวนประสมการตลาดหรือท่ี

รูจักกันท่ัวไป คือ 4’Ps อันไดแก ตัว

ผลิตภัณฑ (Product), ชองทางการ

จําหนาย (Place), ระดับราคา (Price) 

และการสงเสริมการขาย (Promotion)  

เ ป น กลยุ ท ธ ห ลั ก ท่ี จ ะ ใ ช ใ น ก า ร

ขับเคล่ือนกิจกรรมทางการตลาด

สําหรับผูประกอบการ SMEs ให

เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- รู ป แบบของผ ลิตภัณฑ ห รื อ

บ ริการ ท่ี เหมาะสมในแตละ

อุตสาหกรรมในแตละพื้นท่ี เชน 

ขนาด, รสชาติ, บรรจุภัณฑท่ีใช 

เปนตน 

- ชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ

หรือบริการท่ีเหมาะสมในแตละ

อุตสาหกรรมในแตละพื้นท่ี เชน 

การขายในหางสรรพสินคา,  

การสรางตราสินคา 

(Branding) 

ในการสรางความจงรักภักดี (Loyalty) 

ในตัวสินคาหรือบริการในระยะยาว 

- แนวทางการต้ังชื่อตราสินคา (ชื่อ

ไทย,ชื่อจีนหรือชื่อภาษาอังกฤษ) 
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การสรางตราสินคาเปนส่ิงท่ีจําเปน

อยางย่ิงสําหรับผูประกอบการ SMEs 

ในการดําเนินธุรกิจท่ียั่งยืน 

- รูปแบบของผลิตภัณฑท่ีส่ือถึง

บุคลิกของตราสินคา 

- แนวทางในการส่ือสารดานตรา

สินคาผานส่ือตางๆท่ีเหมาะสม

ในแตละมณฑลเปาหมาย 

 

 

- บทวิเคราะหศักยภาพของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย 

 ท่ีไดจากการสัมภาษณผูประกอบการ อาทิเชน จุดแข็ง/จุดออนของผูประกอบการไทยในการรุกสู

 ตลาดจีน, มาตรฐานของสินคาและบริการ, ปญหาท่ีพบในการสงออกสินคา, มุมมองดานการ

 เขาไปดําเนินธุรกิจในประเทศจีน เปนตน 

 

- โอกาสที่จะใชประโยชนจากขอตกลงเขตเสรีการคาอาเซียน-จีน (FTA อาเซียน-จีน) อาทิ

 เชน ประเภทสินคาและบริการของ SMEs ท่ีไดรับประโยชนจากขอตกลงดังกลาว, จํานวนและ

 ระยะเวลาในการลดภาษี เปนตน 

 

 หลังจากท่ีวิเคราะหผลจากท้ัง 4 สวนดังท่ีไดกลาวมาในขางตน จะไดบทวิเคราะหซึ่งเปนผลลัพธ

ท่ีสามารถตอบวัตถุประสงคในการวิจัยคร้ังน้ี คือ กลยุทธท่ีเหมาะสมสําหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม ในการเขาสูตลาดในพื้นท่ี 4 มณฑลของประเทศจีน หลังจากเปดใชขอตกลงเขตเสรี

การคาอาเซียน-จีน (FTA อาเซียน-จีน) 

 

 ซึ่งกรอบแนวคิดท้ังหมดสามารถแสดงโดยแบบจําลองแนวคิด ดังตอไปน้ี 
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วิเคราะหผล 

การวิจัยโดยการ 
สัมภาษณ 

Factor Conditions 

Business Context 

Core Industries Demand Conditions 

Role of 
Government 

Chance 

บทวิเคราะหภาคเศรษฐกิจ 4 มณฑลในจนี 

ทฤษฎีดานการตลาดที่นํา 
มาใชประกอบการวิเคราะห 

- พันธมิตรดานกลยุทธ (Strategic Alliances) 
- กลยุทธการแบงสวนตลาด (Segmentation) 
- การเลือกกลุมเปาหมาย (Targeting) 
- การกําหนดตําแหนงทางการตลาด (Positioning) 
- กลยุทธสวนประสมการตลาด (Marketing 

mixes) 
- การสรางตราสินคา (Branding) 

- ผูประกอบการและหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของในประเทศไทย 

- ผูประกอบการและหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของในประเทศจีน 

 

บทวิเคราะหจากการ 
สัมภาษณ 

- จุดแข็ง/จุดออนของผูประกอบการ

ไทยในการรุกสูตลาดจีน 

- มาตรฐานของสินคาและบริการ 
- ปญหาที่พบในการสงออกสินคา 

- มุมมองดานการเขาไปดําเนินธุรกิจ
ในประเทศจีน 

ก ล ยุ ท ธ ที่ เ ห ม า ะ ส ม สํ า ห รั บ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ในการเขาสูตลาดใน
พื้ นที่  4  มณฑลของประ เทศจี น 
หลั งจากเปดใชขอตกลงเขตเสรี
การคาอาเซียน-จีน (FTA อาเซียน-
จีน) 

โอกาสที่จะใชประโยชนจากขอตกลงเขต
เสรีการคาอาเซียน-จีน (FTA อาเซียน-จีน)

แนวทฤษฎีของความชํานาญพิเศษ (Specialization) 
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1.7.3 นิยามของ SMEs 
 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีจะนิยามขอบเขตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามการนิยามของ

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังน้ี 

 

ประเภทกิจการ 
วิสาหกิจขนาดยอม วิสาหกิจขนาดกลาง 

การจางงาน มูลคาสินทรัพยถาวร การจางงาน มูลคาสินทรัพยถาวร 

กิจการผลิต ไมเกิน 50 คน ไมเกิน 50 ลานบาท 50-200 คน เกิน 50 -200 ลานบาท 

กิจการคาสง ไมเกิน 25 คน ไมเกิน 50 ลานบาท 26-50 คน เกิน 50 -100 ลานบาท 

กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 คน ไมเกิน 30 ลานบาท 16-30 คน เกิน 30 - 60 ลานบาท 

กิจการบริการ ไมเกิน 50 คน ไมเกิน 50 ลานบาท 51-200 คน เกิน 50 -200 ลานบาท 

 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีจํานวนการจางงานของกิจการใดเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม แต

มูลคาสินทรัพยถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือมีจํานวนการจางงานเขาลักษณะวิสาหกิจ

ขนาดกลาง แตมูลคาสินทรัพยถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม ใหถือจํานวนการจางงานหรือ

มูลคาสินทรัพยถาวรท่ีนอยกวาเปนเกณฑในการพิจารณา 

 

 โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการศึกษาคร้ังน้ี จะเปนกิจการท่ีคนไทยเปนเจาของ 

หรือ มีหุนเกินกวาก่ึงหน่ึง และมีอํานาจในการบริหารธุรกิจเปนของตัวเอง (ไมใชการซื้อแฟรนไชสของ

ตางประเทศหรือบริษัทขนาดใหญ ท่ีมีการวางระบบการจัดการ และการตลาดจากสวนกลาง) 

 

1.7.4 วิธีการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ    ซึ่งเนนการเก็บขอมูลจาก

กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อใหไดขอมูลท่ีเกิดจากประสบการณตรงของผูให

สัมภาษณดวยการสัมภาษณแบบบุคคลตอบุคคล (Face-to-Face Interview) และสัมภาษณทาง

โทรศัพท (Telephone Survey) ตลอดจนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) อื่นๆจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เชน   กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, บริษัทนําเขาและสงออกสินคาจากไทยไปจีน เปนตน 

โดยเปนการศึกษาขอมูลเบื้องตนต้ังแต สถิติการนําเขา และสงออก นโยบายของรัฐบาลไทยและรัฐบาล

จีนท่ีเก่ียวกับขอตกลงการคาเสรี   รวมท้ังการสังเกตการณจากสถานท่ีจริง (Observation) เพื่อศึกษาใน

รายละเอียดถึงสถานการณ วิธีการดําเนินงาน และปญหา/อุปสรรคตางๆ ของการเขาสูตลาดประเทศจีน 
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1.8 ขั้นตอนการทํางาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) งานวิจัย บทความ  

และตัวเลขทางสถิติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการคาระหวางประเทศไทยและประเทศจีน 

สํารวจและเก็บขอมูลปฐมภูมแิละการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการ SMEs ในประเทศไทย 

รวมถึงผูท่ีมีความรูความเขาใจและมีประสบการณในดานการคากับประเทศจีน 

ท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

เดินทางไปสํารวจและเก็บขอมูลภาคสนามท่ีประเทศจีนในพื้นท่ี 4 มณฑล เพื่อทําการสํารวจ  

สัมภาษณผูชํานาญการท่ีเก่ียวของหรือประกอบธุรกจิในประเทศจีน และเก็บขอมูลอื่นๆท่ีเก่ียวของ 

วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาท่ีไดรับจากเอกสาร, การสัมภาษณผูประกอบการในประเทศไทยและ

ผูชํานาญการท่ีเก่ียวของหรือประกอบธุรกจิจากประเทศจีน และจากการลงพื้นท่ีสํารวจจริง 

สรุปและจัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ 

จัดสัมมนาเพื่อนําเสนอรางรายงานฉบับสมบรูณ 

และระดมสมองรวมกับผูประกอบการและผูท่ีเก่ียวของอยางนอย 200 ราย 

นําผลท่ีไดรับจากการสัมมนา มาเพิ่มเติม 

และแกไขเปนรายงานฉบับสมบูรณ 
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1.9 ขอบเขตการศึกษา 
 

(1.) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจของมณฑลพ้ืนท่ีศึกษาในประเทศจีน พรอมกับ

นโยบาย และมาตรการตางๆ ของรัฐบาลจีนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจตางชาติ ท้ังดานการคาและการ

ลงทุน โดยเนนขอมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ และวิเคราะหภาพรวมของมาตรการกีดกันทาง

การคาท่ีไมใชภาษีประเภทตางๆ  

(2.) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิ ท่ีจําเปนในดานศักยภาพทางการตลาดของ

 มณฑลเปาหมายในประเทศจีนสําหรับ SMEs ไทย และชองทางหรือวิธีการในการเขาสูตลาดจีน 

 สําหรับ SMEs โดยเนนกรณีศึกษาท้ังดานการคาสินคา การคาบริการ และการลงทุน

 โดยเฉพาะโอกาสหรือขอจํากัดท่ีเปนผลจากการเปดเสรีการคาตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน- 

 จนี 

(3.) นําเสนอขอเสนอแนะนโยบายและแนวทางการปรับตัวสําหรับ SMEs ตอโอกาสและ

 อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการเปดเสรีทางการคาตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน และมาตรการ 

 ทางการคาตางๆของประเทศจีน 

(4.) จัดใหมีกิจกรรมในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกผูประกอบการ SMEs ในกลุมสาขา ท่ี 

 เก่ียวของ 

 

1.10  ระยะเวลาดําเนินการและแผนดําเนินการ 
 

ภายใตระยะเวลาดําเนินโครงการประมาณ 6 เดือน คณะวิจัยจะเร่ิมการศึกษาโดยการจัดเก็บ

ขอมูลจากหนวยราชการไทย เชน กรมศุลกากร, กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ เปนตน โดยเปน

การศึกษาขอมูลเบื้องตนต้ังแต สถิติการนําเขา และสงออก นโยบายของรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนท่ี

เก่ียวกับขอตกลงการคาเสรี รวมท้ังทําการศึกษาขอมูลเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับการคากับประเทศจีน 

นโยบาย และกฎระเบียบตาง ๆ ของจีนท่ีเก่ียวของกับการลงทุนและคาขายระหวางประเทศ โดยข้ันตอน

การดําเนินงานวิจัยมีดังน้ี  
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การดําเนินงาน 
เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 

1 ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) งานวิจัย บทความ  

และตัวเลขทางสถิติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และการคาระหวางประเทศ

ไทยและประเทศจีน ในมุมมองของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม 

      

2. สงรายงานการศึกษาเบื้องตน (Inception Report)  

(วันท่ี 16 ม.ิย. 50) 

      

3. สํ า รวจและ เ ก็บข อมู ลปฐมภูมิ และการ สัมภาษณ เชิ ง ลึก  

ผูประกอบการ SMEs ในประเทศไทย รวมถึงผูท่ีมีความรูความ

เขาใจและมีประสบการณในดานการคากับประเทศจีนท้ังในระดับ

นโยบายและระดับปฏิบัติ  ซึ่งเนนการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง

แบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อใหไดขอมูลท่ีเกิดจาก

ประสบการณตรงของผูใหสัมภาษณ ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ท่ี

เ ก่ียวของ  เพื่อศึกษาในรายละเอียดถึงสถานการณ  วิธีการ

ดําเนินงาน และปญหา/อุปสรรคตางๆ ของการเขาสูตลาดประเทศ

จีน  

      

4. สง Progressive Report (วันท่ี 16 ก.ค. 50)       

5. เดินทางไปสํารวจและเก็บขอมูลภาคสนามท่ีประเทศจีน รวมกับ

เจาหนาท่ีของทางสสว. รวมถึงสัมภาษณผูชํานาญการท่ีเก่ียวของ

หรือประกอบธุรกิจในประเทศจีน รวม 2 คร้ัง  

(วันท่ี 30 ก.ค.-4 ส.ค.  และวันท่ี 8-14 ส.ค. 50) 

      

6. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษา สัมภาษณ และการสํารวจ

ภาคสนามรายมณฑล 

      

7 สรุปผล จัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ (วันท่ี 24 ต.ค.50)       

8 จัดสัมมนาใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูประกอบการ SMEs 

(วันท่ี 31 ต.ค.50) 

      

9 นําขอมูลท่ีไดจากการสัมมนามาเพิ่มเติมและแกไขรายงาน เพื่อ 

จัดสงรายงานฉบับสมบูรณ (วันท่ี 13 พ.ย.50) 
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