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1 บทนํา 
 หลักการและเหตุผล 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) มีความสําคัญตอประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุม
ภาคเกษตร ภาคผลิต ภาคการคา และภาคบริการ ดวยจํานวนที่มีมากถึง 2,736,744 ราย คิดเปนรอยละ 99.73 ของ
จํานวนวิสาหกิจทั้งประเทศ กอใหเกิดมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 5,212,004 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 41.1 ของผลิตภัณฑมวลรวมทั้งประเทศ รวมถึงมีการจางงานจํานวน 10,749,735 คน คิดเปนรอยละ 80.44 
ของการจางงานรวมทั้งหมด ในป พ.ศ. 2558  

อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในมิติเชิงพื้นที่ พบวา พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียงมีการกระจุกตัว
ของจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึงมีคาความหนาแนนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SME Density) หรือจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอประชากร 1,000 คน สูงกวาจังหวัดอื่นที่อยูไกล
ออกไป และสูงกวาคา SME Density ของประเทศอีกดวย นอกจากนั้น วิสาหกิจในแตละพื้นที่ มีการดําเนินธุรกิจ 
ปญหาและขอจํากัดที่แตกตางกัน ดังนั้น การกําหนดแนวทางการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
จําเปนตองทราบขอมูลสถานการณ ประเด็นที่กอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ สภาพปญหาในแตละสาขา
ธุรกิจและพื้นที่ซึ่งมีการกระจุกตัวของกลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยเฉพาะพื้นที่เมืองเล็ก 
(Hinterland) ไมวาจะเปนจังหวัดที่ไมใชเมืองใหญ หรือชนบทนอกเขตเมือง/นอกเขตเทศบาล   

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) จึงไดทําการศึกษาปจจัยและมาตรการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่เมืองเล็ก เพื่อทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่ดังกลาว และจัดทําเปนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในมิติเชิงพื้นที่การดําเนินธุรกิจ: การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่เมือง
เล็ก อันจะเปนประโยชนตอการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตอไป 

 วัตถุประสงคของโครงการ  

1)  เพื่อศึกษาขอมูลสถานการณ ปญหา อุปสรรค และปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในพื้นที่เมือง
เล็ก  

2) เพื่อใหไดยุทธศาสตรในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในมิติเชิงพื้นที่การดําเนินธุรกิจ: 
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่เมืองเล็ก ที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและ 
ทิศทางการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย และแผนปฏิบัติการอันประกอบดวยตัวอยาง
โครงการตาง ๆ ที่มีความเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
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3) เพื่อใหไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทยใน
มิติเชิงพื้นที่การดําเนินธุรกิจ: การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่เมืองเล็ก 

 แนวคิดการพัฒนาผูประกอบการในพื้นที่เมืองเล็ก 
ในการศึกษาการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่เมือง

เล็ก ไดรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจากหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศเพื่อนํามาใชเปนกรอบแนวคิดและองคประกอบในการศึกษาของโครงการ จากการศึกษาพบวา
แนวคิดในการพัฒนา SME ประกอบดวยปจจัยหลักในการพัฒนา 6 ดาน ดังตอไปนี้ 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาผูประกอบการในพ้ืนที่เมืองเล็ก 

 
 

1) ดานการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการ (Product and Service Development)  
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งตนเอง

ได ใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางงาน สรางรายได ดวยการนําทรัพยากร ภูมิปญญาในทองถิ่นมา
พัฒนาเปนผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดน มีความหลากหลายและมีมูลคาเพิ่ม เปนที่ตองการ
ของตลาดทั้งในและตางประเทศ สอดคลองกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในทองถิ่น รวมไปถึงการสนับสนุน
ดานการทองเที่ยวที่ดึงดูดเงินตราจากทั้งในประเทศและตางประเทศมาในพื้นที่ และสงผลใหคนในทองถิน่
มีงานทําและมีรายไดมากขึ้น โดยแนวทางการพัฒนาในเบื้องตนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในพื้นที่เมืองเล็ก ผานการสงเสริมการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่ที่เห็น
ไดอยางชัดเจน เชน กิจกรรมการเกษตร เปนตน 
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2) ดานการพัฒนาชองทางการกระจายสินคาและระบบโลจิสติกส (Distribution Channel and 
Logistics Development)  

การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสที่ดี สงผลตอการพัฒนาระบบอื่นๆ ดวย เชน 
การขนสงที่ดีทําใหเกิดการเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากพื้นที่เมืองเล็กสูเมืองใหญ ทําใหคนใน
พื้นที่เมืองเล็กมีรายไดมากขึ้น โดยแนวทางในการพัฒนาสามารถทําไดโดย 1) การพัฒนาและเพิ่ม 
ความหลากหลายของชองทางการจําหนายสินคา ชวยให SME มีรายไดจากการจําหนายสินคามากขึ้น 
และ 2) การพัฒนาระบบโลจิสติกสและการคมนาคมขนสง สามารถชวยพัฒนา SME ในพื้นที่เมืองเล็กให
ดียิ่งขึ้น เนื่องจากการขนสงและระบบโลจิสติกสนั้น เปนสวนหนึ่งของตนทุนการดําเนินงานของ SME ซึ่ง
ระบบโลจิสติกสและการคมนาคมขนสงที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ สะดวกและปลอดภัย ทําใหเศรษฐกิจ
ในพื้นที่นั้นเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

3) ดานการพัฒนาแรงงาน (Skilled Labour Development)  
แรงงานเปนหนึ่งในปจจัยการผลิต (Factor of Production) ที่สําคัญเปนอยางมาก ซึ่งวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมตองการไดรับการสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงาน รวมถึงการจางแรงงานใน
พื้นที่ เพื่อลดปญหาการเคลื่อนยายแรงงานจากพื้นที่เมืองเล็กไปสูเมืองหลักเปนสําคัญ โดยการสนับสนุน
ดานแรงงานนี้  สามารถทําไดโดยสงเสริมการศึกษา การใหความรูดานการประกอบธุรกิจแก
ผูประกอบการ รวมไปถึงการสนับสนุนการทํางานของผูดอยโอกาส 

4) ดานการสนับสนุนทางการเงิน (Fund Raising)  
ปจจัยทางดานการเงินถือเปนปจจัยพื้นฐานที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจในทุกระยะของ 

การดําเนินการ ไมวาจะเปนระยะแรกเริ่ม ระยะขยายกิจการ และระยะฟนฟูกิจการจากปญหาหรือภัย
พิบัติตางๆ โดยหนวยงานภาครัฐจะตองมีแนวทางการสนับสนุนดานการเงินแกผูประกอบการที่
หลากหลาย มีความเหมาะสมกับผูประกอบการในแตละระยะ ซึ่งมีความตองการ และเงื่อนไขการใชเงินที่
แตกตางกนัไป 

5) ดานการสงเสริมการรวมกลุมของผูประกอบการ (Entrepreneurship Communities)  
การรวมกลุมของผูประกอบการชวยสรางเครือขายระหวางผูผลิตสินคาและบริการ เพื่อใหผูผลิต

มีอํานาจในการตอรองกับตลาดมากขึ้น อีกทั้งยังชวยกระจายความเสี่ยงในการดําเนินงานที่อาจจะเกิดกับ
แคผูประกอบการเดียวไปยังหลายๆ ผูประกอบการ ผานการสนับสนุนการรวมกลุมของผูประกอบการใน
พื้นที่หางไกล  ประโยชนที่ผูประกอบการจะไดรับมีทั้งชวยสรางเครือขายระหวางผูประกอบการและชวย
ใหมีการเขาถึงอุปทานหรือแหลงวัตถุดิบใหมๆ มากขึ้น ผูประกอบการสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ความรู และเทคนิคใหมๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ อีกทั้งผูประกอบการยังสามารถ
ลดตนทุนในการผลิตได เนื่องจากสามารถแบงการผลิตออกเปนรายยอยหลายๆ รายไดตามความถนัด
ของแตละผูประกอบการ 
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6) ดานนโยบายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME Development Policy) 
แผนพัฒนาจังหวัดเปนแนวทางในการพัฒนาจังหวัดแบบองครวมที่ครอบคลุมทุกมิติในดาน

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางโอกาส
และอาชีพใหสนองตอความตองการของประชาชนในจังหวัด การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในพื้นที่เมืองเล็กควรมีการบูรณาการควบคูกันไปกับแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อชวยใหการพัฒนาสัมฤทธิ์
ผลมากขึ้นผานการสรางความรวมมือจากทุกภาคสวนโดยการจัดทําแผนการพัฒนา SME ที่มีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ 

 

 นิยามของพื้นที่เมืองเล็ก (Hinterland) และการกําหนดพื้นที่ดําเนินการ 
ในเบื้องตน การกําหนดนิยามของพื้นที่เมืองเล็ก (Hinterland) โดยทั่วไป หมายความถึง พื้นที่ซึ่งมีความ

หางไกลจากตัวเมืองหลัก และมีความเจริญไมสูงมาก หากแตในการศึกษาขอมูลในการดําเนินงานครั้งนี้ จําเปนตองมี
เกณฑที่ใชในการกําหนดพื้นที่อยางชัดเจน เพื่อใชในการสรุปขอบเขตของพื้นที่เมืองเล็ก ที่จะใชในการคัดเลือกเปน
พื้นที่เปาหมายการดําเนินการตอไป 

แผนภาพที่ 2 การกําหนดนิยามของพ้ืนที่เมืองเล็ก (Hinterland) 

 
 

ดังนั้น จากความหมายโดยทั่วไปของพื้นที่เมืองเล็กขางตน ไดเลือกใชขอมูล 2 ชุดในการกําหนดขอบเขตพื้นที่
เมืองเล็ก คือ 

1) การพิจารณาความหางไกลจากตัวเมือง คัดเลือกจากขอมูลผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 จัดทําโดย  
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาพื้นที่ซึ่งไมใชตัวเมืองหลัก โดยมีขอบเขตพื้นที่
ในการพิจารณาเมืองในการคัดเลือกจากเมืองสําคัญลําดับที่ 1 ตามขอมูลผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก) 

2) การพิจารณาความเจริญของพื้นที่ในระดับจังหวัด พิจารณาจากขอมูลมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว
ประชากร (Gross Provincial Product: GPP/ Capita) ป 2557 ซึ่งกําหนดขอบเขตจังหวัดที่มีมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัวประชากร ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งมีมูลคาอยูที่ 195,995 บาท  
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จากขอบเขตนิยามพื้นที่เมืองเล็กขางตน สามารถกําหนดขอบเขตเบื้องตน 10 จังหวัดจะเปนจังหวัดหลักที่
นํามาพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของกับ SME ในพื้นที่ และปจจัยหลักที่สนับสนุนการพัฒนา SME ในพื้นที่ตอไป 

แผนภาพที่ 3 กรอบแนวทางการกําหนดพื้นที่ดําเนินการ 

 
 

เมื่อสามารถคัดกรองพื้นที่หลักที่จะนํามาใชในการเปรียบเทียบขอมูลไดแลว จึงไดกําหนดเกณฑใน 
การพิจารณาขอมูลรายละเอียดเบื้องตนของพื้นที่หลัก เพื่อนํามาใชในการศึกษาเปรียบเทียบ ทั้งนี้เกณฑใน 
การพิจารณาดังกลาวประกอบดวยขอมูลใน 2 สวนหลัก คือ ขอมูลศักยภาพของ SME ในพื้นที่ และขอมูลศักยภาพ
พื้นฐานของพื้นที่ ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้

- เกณฑขอมูลศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่ พิจารณาจากขอมูลของพื้นที่ซึ่ง
เกี่ยวของกับ SME เพื่อศึกษาถึงศักยภาพของ SME ในพื้นที่ และความเปนไปไดในการเติบโตในอนาคต ซึ่ง
ขอมูลจะนํามาพิจารณานี้ประกอบดวย 
 ความหนาแนนของ SME ในพื้นที่ หมายถึงจํานวน SME ตอประชากร 1,000 คน ในขอบเขตพื้นที่

ที่ศึกษา โดยเปนขอมูลที่สะทอนการกระจายตัวของระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ ผานการสรางงาน และ
การสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและผลิตภัณฑในพื้นที่เปนสําคัญ 
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 อัตราการขยายตัวของจํานวน SME ในพื้นที่ เปรียบเทียบความแตกตางของจํานวน SME ของพื้นที่
ในแตละป เพื่อประเมินถึงศักยภาพ แนวโนมการขยายตัวของจํานวน SME ในแตละพื้นที่ ซึ่งจะ
นําไปสูการศึกษาปจจัยความสําเร็จการพัฒนาในแตละพื้นที่ไดตอไป 

 อัตราการจางงานของ SME ในพื้นที่เมืองตอจํานวนประชากรของจังหวัด เพื่อศึกษาถึงโอกาสใน 
การสรางรายได สรางอาชีพใหกับประชาชนในพื้นที่ ผานการจางงานของ SME ซึ่งจะสงผลใหเกิด
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ตอไป เนื่องจากการจางงานของ SME จะเนนไปที ่
การจางแรงงานที่อาศัยอยูในพื้นที่เปนสําคัญ โดยไมจําเปนตองโยกยายถิ่นฐานเพื่อไปทํางานในเขต
พื้นที่เมือง ทําใหเกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจในชุมชนมากขึ้นดวยเชนกัน 

- เกณฑขอมูลศักยภาพพื้นฐานของพื้นที่ ขอมูลสภาพแวดลอมซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ ซึ่งเปนปจจัยที่มี
ผลตอการพัฒนา SME ในพื้นที่ พิจารณาจากขอมูลใน 2 สวน คือ 
 รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร เปนขอมูลเบื้องตนของสถานะทางเศรษฐกิจของพื้นที่ รวมไปถึง 

ความเทาเทียมในการกระจายรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่อีกดวย 
 โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงในพื้นที่ เปนขอมูลปจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนโครงสรางระบบ

เศรษฐกิจของพื้นที่ ซึ่งจะสงผลใหเกิดความสะดวก รวดเร็วในการขนสงสินคา และการบริการตางๆ ผาน
ระบบการคมนาคมหลักของประเทศ 4 ระบบ คือ ระบบขนสงทางบก ระบบขนสงทางราง ระบบขนสง
ทางอากาศ และระบบการขนสงทางเรือ 

จากขอมูลเบื้องตนทั้ง 5 ประเด็นดังกลาวขางตน สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบศักยภาพพื้นฐานใน 
การพัฒนา SME ของแตละจังหวัดโดยการจัดลําดับและใหคะแนนตามตามขอมูลในแตละประเด็น แลวจึงนํามาสรุป
เปนคะแนนรวมความนาสนใจของพื้นที่ พบวา จังหวัดที่มีคะแนนสูงที่สุดใน 4 อันดับแรก คือ จังหวัดพิษณุโลก ราชบรุี 
เชียงราย และสุราษฎรธาน ี
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แผนภาพที่ 4 พื้นที่ 4 จังหวัดเปาหมายในการดําเนินงาน 

 
 

กลาวโดยสรุปคือ พื้นที่เมืองเล็กที่เปาหมายดําเนินการทั้ง 4 พื้นที่ ประกอบดวย จังหวัดพิษณุโลก ราชบุรี 
เชียงราย และสุราษฎรธานี โดยมีลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ  

1) เปนจังหวัดที่มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมตอประชากร นอยกวาคาเฉลี่ยของประเทศ 
2) เปนเมืองสําคัญลําดับที่ 1 ตามผังประเทศไทย พ.ศ. 2600  
3) มีศักยภาพพื้นฐานในพื้นที่ซึ่ งสามารถสนับสนุนการพัฒนา SME ในพื้นที่ ได  ไมวาจะเปน 

ความหนาแนนของ SME ในพื้นที่ อัตราการขยายตัวของ SME ในพื้นที่ อัตราการจางงานของ SME 
ในพื้นที่ รายไดตอหัวของประชากรในพื้นที่ รวมไปถึงระบบโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมขนสงใน
พื้นที่ 
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2 การศึกษา วิเคราะหขอมูลและแผนยุทธศาสตรการสงเสริม SME ในจังหวัดเชียงราย 
 ขอมูลจังหวัดเชียงราย 

จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดที่อยูในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยศักยภาพพื้นฐานเปนเมือง
ชายแดนที่มีการคาการลงทุนในพื้นที่ ตลอดจนมีเสนทางคมนาคมที่สะดวกในหลายทาง ไมวาจะเปนทางบก  
ทางอากาศ และทางน้ํา สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบานไดทั้งประเทศลาว และเมียนมา อีกทั้งยังเปนพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศอีกหนึ่งพื้นที่ที่สําคัญ ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานสนับสนุนใหผูประกอบการมีการลงทุนใน
พื้นที่และสรางรายไดทางเศรษฐกิจใหกับจังหวัดได 

ทั้งนี้ รายละเอียดขอมูลทั่วไปของจังหวัดทั้งดานเศรษฐกิจ โครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาจังหวัดและ 
กลุมจังหวัด รวมถึงขอมูล SME ในจังหวัด มีดังตอไปนี ้

2.1.1 ขอมูลทั่วไปของจังหวัด 
2.1.1.1 ขอมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย 

จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดที่อยูเหนือที่สุดของประเทศโดย มีพื้นที่ทั้งหมด 7.29 ลานไร หรือ 11,678 ตาราง
กิโลเมตร โดยแบงการปกครองออกเปน 18 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอเชียงของ อําเภอเวียงปาเปา 
อําเภอเทิง อําเภอปาแดด อําเภอพาน อําเภอเวียงชัย อําเภอแมจัน อําเภอชียงแสน อําเภอแมสาย อําเภอแมสรวย 
อําเภอพญาเม็งราย อําเภอเวียงแกน อําเภอขุนตาล อําเภอแมฟาหลวง อําเภอแมลาว อําเภอเวียงเชียงรุง และอําเภอ
ดอยหลวง โดยทางทิศเหนือมีอาณาเขตติดตอกับ ประเทศเมียนมาและประเทศลาว ทิศตะวันตก ติดตอกับประเทศ
ลาว ทิศใตติดตอกับจังหวัดเชียงใหม ทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดเชียงใหมและประเทศเมียนมา 

แผนภาพที่ 5 พื้นที่จังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: ศูนยบริการขอมูลอําเภอ กรมการปกครอง 

แม�ฟ�าหลวง

แม�สาย

เชยงแสน

ดอยหลวง
เชยงของ

เวยงแก�น

แม�จัน

เมืองเชยงราย
เวยงเชยงรุ�ง

เวยงชัย
พญาเม็งราย

ขุนตาล

เทิง

ป�าแดดพาน

แม�ลาว

แม�สรวย

เวยงป�าเป�า
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จํานวนประชากรของจังหวัดเชียงรายในป พ.ศ. 2559 ทางจังหวัดมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,282,853 คน 
โดยจําแนกเปนประชากรเพศชาย 626,868 คนและประชากรเพศหญิง 655,985 คน ซึ่งมีจํานวนประชากรมากเปน
ลําดับที่ 15 ของประเทศ และเปนลําดับที่ 2 ของภาคเหนือ นอกจากนี้ ประชากรในพื้นที่ซึ่งไมไดสัญชาติไทย มีมากถึง
รอยละ 9.2 หรือ 108,407 คน สามารถจัดไดวาเปนจังหวัดที่มีประชากรซึ่งไมไดสัญชาติไทยมากเปนอันดับที่ 3 ของ
ประเทศ รองจากจังหวัดตาก และแมฮองสอน 

 สภาพเศรษฐกิจ  
เบื้องตน สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย พิจารณาจากมูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมตอคน (GPP per 

capita) ในป พ.ศ. 2557 มีมูลคา 95,995 บาท/คน/ป ซึ่งอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปคิดเปนรอยละ 7.85 คํานวณตั้งแต 
ป พ.ศ. 2548 ถึงป พ.ศ. 2557 คิดเปนอัตราการเติบโตที่สูงกวาภาพรวมของประเทศซึ่งมีอัตราการเติบโตรอยละ 5.13  

แผนภาพที่ 6 ผลิตภัณฑมวลรวมตอคนจังหวัดเชียงรายป 2547-2557 

 
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลิตภัณฑมวลรวมตอคนของจังหวัดเชียงราย จําแนกตามประเภทกิจกรรม 
ซึ่งแบงออกเปนภาคการเกษตร ภาคการคา ภาคการผลิต และภาคการบริการ จะเห็นไดวาโดยภาพรวมรายได 
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายอยูในภาคการบริการและการเกษตรเปนหลัก คิดเปนรอยละ 39.9 และ 38.8 ของ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมตอคนของจังหวัด หรือคิดเปน 38,322 บาท/คน/ป และ 37,202 บาท/คน/ป ตามลําดับ สวน
กิจกรรมในภาคการคาและการผลิต คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 13.8 และรอยละ 7.5 หรือ 13,270 บาท/คน/ป และ 
7,201 บาท/คน/ป ตามลําดับ 

จากการพิจารณาขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมตอคนของจังหวัดเชียงรายในเบื้องตนนี้ จะเห็นไดวา เชียงรายเปน
จังหวัดที่มีศักยภาพพื้นฐานดานเศรษฐกิจที่นาสนใจ เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวของจังหวัดสูงกวาคาเฉลี่ย 
ในภาพรวมของประเทศ โดยกิจกรรมหลักในพื้นที่จะเนนไปที่ภาคการบริการ และภาคเกษตร ซึ่งอาศัยศักยภาพ
พื้นฐานหลักของจังหวัดที่มีศักยภาพในดานการเกษตร และดานการทองเที่ยวเปนสําคัญ 
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แผนภาพที่ 7 การกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่จงัหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: ศูนยบริการขอมูลอําเภอ กรมการปกครอง และการวิเคราะหของที่ปรึกษา 

ถึงแมวามูลคาทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเชียงรายจะอยูในภาคการบริการ แตเมื่อพิจารณาในเชิงพื้นที่
แลว จะพบวากิจกรรมในภาคการบริการนั้น จะอยูในพื้นที่เพียง 3 อําเภอเทานั้น คือ อําเภอเมือง อําเภอแมสาย และ
อําเภอแมฟาหลวง สําหรับกิจกรรมในภาคการเกษตรนั้น มีความครอบคลุมในเชิงพื้นที่ทุกอําเภอของจังหวัด หากแตมี
มูลคาทางเศรษฐกิจไมสูงนัก สวนกิจกรรมในภาคการผลิตและภาคการคานั้น จะมีการกระจุกตัวอยูในพื้นที่อําเภอเมือง 
และอําเภอในพื้นที่ชายแดน ใน 3 อําเภอ คืออําเภอแมสาย อําเภอเชียงแสน และอําเภอเชียงของ 

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดเกิดขึ้นจากศักยภาพทางของจังหวัด ไมวาจะเปนดานศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ ทั้งดานการเกษตร อุตสาหกรรม การทองเที่ยวและผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียง รวมไปถึงระบบโครงสรางพื้นฐาน
ตางๆ ที่เปนปจจัยเอื้อใหเกิดการคาการลงทุนขึ้นในจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดในเบื้องตนจากการศึกษา ดังนี้ 

1.1) ภาคการเกษตร 
เศรษฐกิจหลักของจังหวัดเชียงรายคือ ภาคการเกษตร โดยมีผลผลิตรอยละ 38.8 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด รองจากภาคการบริการ โดยมีการใชพื้นที่สําหรับการเพาะปลูกทั้งสิ้น 
2,769,625 ไร โดยขาวมีการใชพื้นที่การเพาะปลูกมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 55 ของจํานวนพื้นที่
เพาะปลูกทั้งหมด อันดับที่สอง คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 17.03 อันดับที่สามคือ ยางพารา 
โดยคิดเปนรอยละ 11.33 สวนพื้นที่ที่เหลือใชในการเพาะปลูก ลําไย มันสําปะหลัง ชา กาแฟ และอื่นๆ 
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แผนภาพที่ 8 พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจทีส่ําคัญของจังหวัดเชียงราย ป พ.ศ. 2558 

 
ที่มา: สํานักงานจังหวัดเชียงราย 

จะเห็นไดวาพืชเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงราย มีความหลากหลายเปนอยางมาก อีกทั้งเปน
สินคาที่สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดและประเทศไดเปนอยางมาก ไมวาจะเปนสับปะรด ทั้งพันธุภูแล และ
นางแล ชา และกาแฟ ซึ่งเปนปจจัยหลักที่สนับสนุนใหจังหวัดเชียงรายเปนอีกหนึ่งจังหวัดที่สามารถนํา
สินคาเกษตรเหลานี้มาแปรรูปและจําหนายทั้งในไทยและตางประเทศไดเปนอยางมาก  

1.2) ภาคการผลิต 
สําหรับภาคอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงรายมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 2,104 โรงงาน โดยจําแนก

เปน โรงงานจําพวกที่ 1 (ขนาดเล็ก) จํานวน 1,071 โรงงาน โดยมีจํานวนเงินทุน 146.7 ลานบาทและ
การจางงาน 1,720 อัตรา โรงงานจําพวกที่ 2  (ขนาดกลาง) จํานวน 251 โรงงาน มีเงินลงทุน 650.6 
ลานบาทและมีคนงาน 1,797 อัตรา สวนโรงงานจําพวกที่ 3 (ขนาดใหญ) มีจํานวน 685 โรงงาน มี
จํานวนเงินลงทุน 18,899.4 ลานบาท และมีการจางงาน 13,899 อัตรา 

แผนภาพที่ 9 จํานวนโรงงาน เงินลงทุนและจํานวนคนงานภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงราย ป พ.ศ. 2559 

 
ที่มา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 
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แผนภาพที่ 10 จํานวนเงินลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงรายป พ.ศ. 2559 

 
ที่มา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 

ในเรื่องของจํานวนเงินลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงราย อุตสาหกรรมการเกษตรมี
จํานวนการลงทุนที่สูงที่สุด คือ อุตสาหกรรมการเกษตร ดวยจํานวนเงิน 6,366.58 ลานบาท รองลงมา
คือ อุตสาหกรรมอื่นๆ ดวยจํานวนเงิน 4,235.44 ลานบาท ประกอบดวยกิจการเกี่ยวกับหองเย็น 
กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ดิน หรือทรายที่ใชในการกอสราง กิจการเกี่ยวกับยาสูบ เปนหลัก สวน
อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากเปนอันดับที่สามคือ อุตสาหกรรมอโลหะ ดวยจํานวนเงิน 1,386.20 ลาน
บาท 

1.3) การทองเที่ยว 
จังหวัดเชียงรายเปนเมืองเกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนาน แถมยังอุดมสมบูรณไปดวยปาไม

บนดอยสูงที่สลับซับซอน เปนแหลงกําเนิดตนน้ําและน้ําตกอันงดงามหลายแหง สถานที่ทองเที่ยวใน
จังหวัดเชียงรายมีหลายแหงที่นาสนใจ ยกตัวอยางเชน ไรบุญรอด พระธาตุดอยตุง วัดรองขุน สวนแม
ฟาหลวง และวนอุทยานภูชี้ฟา  

6,366.58 

4,235.44 

1,386.20 

การเกษตร อุตสาหกรรมอื่นๆ อโลหะ

หน�วย: ล�านบาท
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แผนภาพที่ 11 แนวโนมจํานวนนักทองเท่ียวในจังหวัดเชียงราย ป พ.ศ. 2554-2558 

                                                                                                                             
ที่มา: กรมการทองเที่ยว 

โดยในป พ.ศ.2558 จังหวัดเชียงรายมีจํานวนนักทองเที่ยวทั้งสิ้น 3.07 ลานคน โดยมีอัตรา 
การเติบโตเฉลี่ยเติบโตตอปคํานวณระหวางปพ.ศ. 2554 ถึงป พ.ศ. 2558 มีคาเทากับรอยละ 7.43 

1.4) ผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียง 
ในสวนของผลิตภัณฑที่นาสนใจของจังหวัดเชียงรายสวนใหญจะเปนผลผลิตทางการเกษตร 

ยกตัวอยางเชน กาแฟ ชาและสับปะรด โดยมีสินคาเกษตรที่ไดรับการรับรอง สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
หรือ Geographical Indication (GI) ในประเทศ 5 รายการ คือ 

1) กาแฟดอยตุง 
2) กาแฟดอยชาง 
3) สับปะรดนางแล 
4) สับปะรดภูแล 
5) ชาเชียงราย (ชาเขียวและชาอูหลง) 

ทั้งนี้ กาแฟดอยตุงและกาแฟดอยชาง ยังไดรับการขึ้นทะเบียน GI ในสหภาพยุโรป (EU) ดวย 

นอกจากผลิตภัณฑที่ไดรับการขึ้นทะเบียน GI ทั้งในและตางประเทศ รวม 5 รายการดังกลาว
ขางตนแลว ยังมีผลิตภัณฑอีกหนึ่งรายการที่มีเอกลักษณสูง คือ ขาวเหนียวเขี้ยวงู ซึ่งเปนพันธุขาว
พื้นเมืองเดิม ที่ปลูกในแถบอําเภอแมจัน 
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 โครงสรางพ้ืนฐาน 
2.1) ดานคมนาคม 

จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดที่อยูเหนือที่สุดของประเทศไทย โดยตั้งอยูหางจากกรุงเทพมหานคร 
785 กิโลเมตร มีสนามบินนานาชาติหนึ่งแหง มีทาเรือพาณิชยสองแหงใชในติดตอคาขายกับประเทศ
เพื่อนบาน คือทาเรือเชียงของและทาเรือเชียงแสน แตการคมนาคมทางรางในปจจุบันมีถึงเพียงจังหวัด
เชียงใหมเทานั้น  

อยางไรก็ดี สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได
กําหนด โครงการที่สําคัญภายใตยุทธศาสตรและแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของ
ไทย พ.ศ. 2558-2565 โดยมีจังหวัดเชียงรายเปนหนึ่งในพื้นที่ซึ่งไดรับประโยชนในการดําเนินงาน 
จํานวน 4 แผนงานหลัก คือ 

โครงการพัฒนาระบบการขนสงทางราง 

1) แผนพัฒนาเครือขายเชื่อมตอภูมิภาคโดยการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง การพัฒนา
รถไฟสายใหม ที่อยูตามแนวโครงขายเสนทางภายใตกรอบ GSM เปนลําดับแรก ไดแก 
สายเดนชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 326 กิโลเมตร 

โครงการพัฒนาระบบการขนสงทางบก 

1) โครงการกอสรางศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการขนสง ในพื้นที่ อ.เชียงของ 
2) โครงการกอสรางถนนสาย เชื่อม จ3 – วงแหวนตะวันตก เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ การสงเสริมการทองเที่ยว โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางติดตอกับ
ประเทศเพื่อนบาน 

โครงการพัฒนาระบบการขนสงทางอากาศ 

1) แผนการขยายลานจอดของสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงรายจาก 5 ลานเปน 9 ลาน 
เพื่อรองรับจํานวนนักทองเที่ยวและนักเดินทางที่จะเขามายังพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นในอนาคต 
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แผนภาพที่ 12 แนวเสนทางการพัฒนารถไฟความเร็วสูง สายเดนชัย-เชียงราย-เชียงของ 

 
ที่มา: แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2565 กระทรวงคมนาคม และสํานักงานจังหวัดเชียงราย 

2.2) สถาบันการเงิน 
จังหวัดเชียงรายมีจํานวนสถาบนัการเงินทั้งสิน้ 128 แหง โดยแบงเปนสถาบันการเงินภาครัฐ 67 แหง

และสถาบันการเงินภาคเอกชน 61 แหง  

แผนภาพที่ 13 จํานวนสถาบันการเงินในจังหวัดเชียงราย ป พ.ศ. 2557 

 
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

ซึ่งสถาบันการเงินภาครัฐที่มีจํานวนมากที่สุดคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 19 
แหง รองลงมาคือ ธนาคารออมสิน 18 แหง และธนาคารกรุงไทย 17 แหง ในสวนของสถาบันการเงิน
ภาคเอกชนที่มีจํานวนมากที่สุดไดแก ธนาคารกรุงเทพและธนาคารกสิกรไทย 18 แหง และรองลงมาคือ 
ธนาคารไทยพาณิชย 8 แหง 
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แผนภาพที่ 14 อัตราสวน SME ตอจํานวนสถาบันการเงินของจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย และสสว. 

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห พบวา อัตราสวนจํานวน SME ตอจํานวนสถาบันการเงินของจังหวัด
เชียงรายคือ 312 : 1 ซึ่งความหนาแนนของการใชบริการสถาบันการเงินอยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก
อัตราสวนจํานวน SME ตอจํานวนสถาบันการเงินของทั้งประเทศ คือ 466 : 1 ดังนั้น ผูประกอบการ SME 
ในจังหวัดเชียงรายมีโอกาสไดรับการบริการจากสถาบันการเงินที่คอนขางทั่วถึง 

2.3) ดานแรงงาน 
จังหวัดเชียงรายมีจํานวนประชากรวัยทํางานซึ่งมีอายุมากกวา 15 ปทั้งหมด 956,370 คน โดยมี

แรงงานหรือผูมีงานทําทั้งหมด 646,369 คน ในป 2559 คิดเปน รอยละ 67.59 สวนผูไมอยูในกําลัง
แรงงานคิดเปน รอยละ 32.28 โดยมีอัตราการวางงานคอนขางต่ํา คิดเปนเพียง รอยละ 0.15 ของจํานวน
ประชากรที่มีอายุมากกวา 15 ปในจังหวัด 

แผนภาพที่ 15 จํานวนแรงงานจําแนกตามประเภทธุรกิจในจังหวัดเชียงราย ป พ.ศ. 2559 

 
ที่มา: สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย 

175,510

47,887

105,004

317,968

ผู�ไม�อยู�ในกาํลังแรงงาน

ภาคการเกษตร

ภาคการค�า

ภาคการผลติ

ภาคการบรการ

ผู�มีงานทํา
67.59%

ผู�ว�างงาน
และรอ
ฤดูกาล
0.14%

ผู�ไม�อยู�ในกําลัง
แรงงาน
32.28%

จํานวนแรงงานแต�ละประเภทธรุกจิ (คน)สัดส�วนประชากรทีม่อีายมุากกว�า 15 ป�
จํานวนทังหมด 956,370 คน จํานวนแรงงานทังหมด 646,369 คน 
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สําหรับรายละเอียดผูมีงาน สามารถจําแนกตามประเภทธุรกิจเปน 4 กลุม คือ ภาคการเกษตร
มีจํานวนการจางงานมากที่สดุ มีจํานวน 317,968 คน คิดเปนรอยละ 49.2 รองลงมาคือภาคการบริการ 
จํานวน 175,510 คน คิดเปนรอยละ 27.2 สวนภาคการคา ภาคการผลิตมีจํานวนแรงงาน 105,004 
คน (รอยละ 16.2) และ 47,887 คน (รอยละ 7.4) ตามลําดับ 

2.4) สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด 
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงราย มีมหาวิทยาลัยหลักจํานวน 4 แหง คือ 

1) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ประกอบดวย 13 สํานักวิชาโดยแตละสํานักมีรายละเอียดดังนี้ 
1. สํานักวิชาศิลปศาสตร เปดสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
2. สํานักวิชาวิทยาศาสตร มีการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ไดแก วิทยาศาสตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ และเคมีประยุกต และวิศวกรรมศาสตร สาขา
วิศวกรรมวัสดุ 

3. สํานักวิชาการจัดการ เปดสอน 3 หลักสูตร ไดแก บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และ
บัญช ี

4. สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเรียนการสอน 2 หลักสูตรที่คลายกับสํานัก
วิชาวิทยาศาสตรแตเปดสอนตางสาขากัน ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมซอฟแวร และเทคโนโลยี
มัลติมีเดียและการสรางภาพเคลื่อนไหว และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร เปดสอน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร และวิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ 

5. สํานักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร เปดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และ
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจ ุ

6. สํานักวิชานิติศาสตร 
7. สํานักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง และ

เทคโนโลยีความงาม 
8. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวย 5 หลักสูตร ไดแก แพทยแผนไทย

ประยุกต สาธารณสุขศาสตร กายภาพบําบัด แพทยแผนจีน และวิทยาศาสตร 
9. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
10. สํานักวิชาแพทยศาสตร 
11. สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร 
12. สํานักวิชาจีนวิทยา ประกอบดวย 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชา

จีนศึกษา ภาษาจีนธุรกิจ และภาษาและวัฒนธรรมจีน และหลักสูตรศึกษาศาสตร 
สาขาสอนภาษาจีน 

13. สํานักวิชานวัตกรรมสังคม 
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2) วิทยาลัยเชียงราย มีคณะที่เปดสอนทั้งหมด 5 คณะ ไดแก คณะแพทยตะวันออก 
(หลักสูตรการแพทยแผนจีน) พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร วิศวกรรมศาสตร และ
บริหารธุรกิจ 

3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการเรียนการสอนทั้งหมด 9 คณะ ไดแก ครุศาสตร 
นิติศาสตร นิเทศศาสตร บริหารธุรกิจ การแพทยแผนไทย รัฐประศาสนศาสตร 
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และศิลปศาสตร 

4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย มีการเรียนการสอนใน 2 คณะ 
ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

โดยสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 4 แหงนี้ จะมีสวนสนับสนุนดานการคนควาวิจัยดาน
ตางๆ เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุมผูประกอบการ SME ในจังหวัดได 

 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดเชียงรายถือเปนพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย โดยมีศักยภาพทั้งดานการทองเที่ยว การคา

ชายแดน การลงทุน และบริการโลจิสติกส โดยในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ประกาศใหจังหวัดเชียงรายเปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจระยะที ่2 และสามารถเริ่มดําเนินการ
ในปงบประมาณ 2559 และในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 
ประกาศขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายใน 3 อําเภอ คือ อําเภอแมสาย เชียงแสน และเชียงของ โดย
ในแตละพื้นที่จะผลิตสนิคาตามความถนัดและศักยภาพของพื้นที่ ใชความไดเปรียบทางภูมิศาสตรของไทย ในการเปน
ทางผานขนสงสินคาเขามายังอาเซียน  

โดยการเปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ จังหวัดเชียงรายจะประโยชนตอการสงเสริม สนับสนุน และอํานวย
ความสะดวก รวมทั้งใหสิทธิพิเศษบางประการในการดําเนินกิจการตาง ๆ เชน การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม 
การบริการ หรือกิจการอื่นใดที่เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษมี 
หลายประเภท เชน เขตการคาเสรี เขตอุตสาหกรรมเสรี เขตปลอดภาษี เขตการคาชายแดนเสรี และเขตพัฒนา 
การสงออก ในประเทศไทย   
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แผนภาพที่ 16 เสนทางการเชื่อมโยงระหวางเชียงรายกับ จีนตอนใตผานเสนทาง R3A และ R3B 

 
ที่มา: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายมีศักยภาพและโอกาสจากขอไดเปรียบในดานภูมิศาสตร คือ จังหวัด
เชียงรายตั้งอยูบนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor) ซึ่งสามารถไปทางเหนือ
เชื่อมโยงกับ จีนตอนใต (มณฑลยูนนาน) ไดทั้งทางบกและทางน้ํา โดยทางบกอาศัย 2 เสนทาง ไดแก ถนน R3A (ผาน
ดาน เชียงของ และ สปป.ลาว) และ R3B (ผานดานแมสาย และเมียนมา) สําหรับทางน้ําสามารถขนสงโดยอาศัยแมน้าํ
โขงโดยผานทาเรือเชียงแสน สามารถเชื่อมโยงลงมาทางใตสูทาเรือแหลมฉบังเพื่อสงออกทางทะเลไปยังภูมิภาคอื่นของ
โลกไดเชนกัน  

จากขอมูลขางตน แสดงใหเห็นวาเชียงรายมีศักยภาพในการใหบริการดานโลจิสติกสแกจีนตอนใตและพื้นที่
ตอนบนของเมียนมาและ สปป.ลาว เพื่อขนสง สินคาออกทางทะเลที่แหลมฉบัง มีศักยภาพดานการทองเที่ยวเชื่อมโยง
แหลงทองเที่ยวในเชียงรายกับแหลง ทองเที่ยวในพื้นที่ตอนบนของเมียนมาและ สปป.ลาว และจีนตอนใต นอกจากนัน้ 
อุตสาหกรรมในพื้นที่ เชน อุตสาหกรรม แปรรูปเกษตรและอาหาร เคร่ืองเรือน แปรรูปไม มีโอกาสพัฒนาขยายหวงโซ
มูลคาการผลิต 

โดยพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดเชียงราย อยูในพื้นที่ 3 อําเภอ คือ แมสาย เชียงของ และเชียงแสน  
ซึ่งมีกิจกรรมหลักในแตละพื้นที่ ดังนี ้

แม�สาย
เชยงของ

ไทย

เมียนมา

ลาว

เวยดนาม

จน

เชยงตุง

จงหง

คุนหมงิ

เชยงราย
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แผนภาพที่ 17 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 

1) อําเภอแมสาย: “ศูนยการคาและการเงิน” ซึ่งกิจกรรมหลักในพื้นที่ คือ การพัฒนาดานชายแดน
รองรับการคา การทองเที่ยว เตรียมพื้นที่จัดตั้งโรงแรม ศูนยการประชุม รานคาปลอดภาษี ศูนย
ขนสงมวลชน และศูนยขอมูลการทองเที่ยว มีดานชายแดน 2 แหงคือ สะพานขามแมน้ําสายแหงที่ 
1 และแหงที่ 2 

2) อําเภอเชียงแสน: “ศูนยทองเที่ยวเชิงคุณภาพและทาเทียบเรือนานาชาติ” โดยกิจกรรมที่มี
ศักยภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษอําเภอเขียงแสน คือ การเปนเขตการคาเสรี เขตปลอดภาษีอากร 
เปนศูนยกลางการขนสงสินคาระหวางประเทศ มีการเตรียมพื้นที่จัดตั้งทาเรือ ศูนยเปลี่ยนถายและ
คลังสินคา พาณิชยกรรม สํานักงานและศุลกากร โดยมีดานชายแดน 2 แหง คือดานสามเหลี่ยม
ทองคํา และดานบานเชียงแสน 

3) อําเภอเชียงของ: “ศูนยโลจิสติกส อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการแปรรูปสินคาเกษตร” โดย
กิจกรรมหลักในพื้นที่อําเภอเชียงของ ประกอบดวย การคา การทองเที่ยว ศูนยขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบ และมีการเตรียมพื้นที่ศูนยโลจิสติกสพาณิชยกรรม สํานักงานการคาและศุลกากร โดยใน
อําเภอเชียงของมีดานชายแดน 2 แหงเชนเดียวกัน คือดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 4  
บานดอนมหาวันและดานเชียงของ 

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนี้ เปนโอกาสของผูประกอบการในพื้นที่ในการไดรับ
การสนับสนุนจากมาตรการตางๆ โดยมีมาตรการหลักที่เก่ียวของกับการสนับสนุน SME ในพื้นที่ 3 มาตรการหลัก คือ 

1) มาตรการสงเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โดย SME ใน
พื้นที่จะไดรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมใน 2 สวนหลัก คือ 
 เงินลงทุน โดยกําหนดเงินทุนขั้นต่ําอยูที่ไมต่ํากวา 500,000 บาท ขณะที่ผูประกอบการ

ทั่วไป ตองมีเงินลงทุนขั้นต่ํา ไมต่ํากวา 1 ลานบาท  
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 การลงทุนในเครื่องจักร SME ยังสามารถนําเคร่ืองจักรใชแลวในประเทศมาใช หากแตตอง
ลงทุนในเครื่องจักรใหมในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคาเครื่องจักรทั้งหมด สวน
ผูประกอบการทั่วไปจะไมไดรับอนุญาตใหมีการลงทุนในเครื่องจักรเกาในประเทศมากอน 

2) มาตรการของกรมสรรพากร ซึ่งสนับสนุนผูประกอบการที่ไมไดรับสิทธิจาก BOI โดยจะไดรับสิทธิ
ลดหยอนอัตราภาษี จากรอยละ 20 เหลือรอยละ 10 เปนเวลา 10 รอบบัญชี สวนผูประกอบการ 
SME จะตองไมใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและไดรับสิทธิลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจึงจะ
ไดรับสิทธิลดหยอนภาษีดังกลาว 

3) มาตรการดานสิทธิประโยชนของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ประกอบไปดวย
สิทธิประโยชนหลักใน 3 ดาน ดังนี ้
 สิทธิที่ไมเก่ียวกับภาษีอากร จะไดรับอนุญาตในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม 

การนําคนตางดาวเขามาทํางาน และการใหสงเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเปนเงินตรา
ตางประเทศตามเงื่อนไขที่กําหนด 

 สิทธิประโยชนดานภาษีอากรในเขตประกอบการเสรี ไดรับการยกเวนอากรขาเขาและขา
ออก รวมถึงการยกเวนและคืนคาภาษีอากรในกรณีตางๆ เชน การนําเขาวัตถุดิบมาผลิต
ในพื้นที่และสงออกไปตางประเทศ เปนตน 

 บริการจากศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานการลงทุน (One Stop Service: OSS) ภายในพื้นที่ 
โดยเนนการอํานวยความสะดวกในการใหบริการดานการคาและการลงทุน รวมถึงดาน
แรงงาน และสาธารณสุข ผานศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะทําหนาที่ในการใหขอมูลและ
ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการยื่นขอใบอนุญาตตางๆ  

จะเห็นไดวาการที่จังหวัดเชียงรายไดรับเลือกใหเปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเปนอีกหนึ่งโอกาสใน 
การสนับสนุนผูประกอบการภาคธุรกิจในจังหวัดเชียงราย ในการลงทุนดําเนินการกิจกรรมตางๆ ทั้งดานการคา  
การผลิต และการบริการ ซึ่งจะสงผลใหสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายมีการเติบโตอยางตอเนื่องตอไป 

2.1.1.2 แผนการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
สําหรับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประกอบไปดวยแผนการพัฒนาหลักจํานวน 2 แผน คือ แผนพัฒนา

จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 - 2564) และ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2557 - 2560) โดยมี
รายละเอียดการแผนการพัฒนา ดังตอไปนี ้

 แผนการพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561-2564) 
วิสัยทัศน “เมืองแหงการคา การลงทุน การเกษตร และการทองเที่ยว รุงเรืองดวยวัฒนธรรมลานนา  

ประชาอยูเย็นเปนสุข” 

พันธกิจ ประกอบดวยพันธกิจหลักการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4 ดาน ดังนี ้
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1. เพื่อสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา 
การลงทุน การบริการ โลจิสติกส การเกษตร การทองเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน +6 และ GMS  

2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางหลักในการสรางภูมิคุมกันในการสรางคน สังคมที่มีคุณภาพ 

3. เพื่อสรางสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองใหนาอยู เพื่อใหประชาชนอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี
และมีคุณภาพ 

4. เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน 
 

ยุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัดเชียงรายประกอบไปดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตรหลัก คือ 
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน และบริการโลจิสติกส เชื่อมโยง

กลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS 
2. การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากลและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3. การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนาเพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 
6. การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายฉบับลาสุด มีแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SME 
ในพื้นที่ ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตรหลัก คือยุทธศาสตรที่ 1-3 โดยสนับสนุนทั้งในดานการสงเสริมการคาการลงทุน  
การสงเสริมสินคาการเกษตร และการสงเสริมดานการทองเที่ยว ทั้งนี้ มีประเด็นเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดการสงเสริม
ผูประกอบการ SME ใน 4 ประเด็น คือ 

1. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการ จังหวัดเชียงรายมีศักยภาพทั้งในดานการเปนแหลงผลิต
สินคาเกษตรที่มีคุณภาพ เปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ รวมทั้งเปนแหลงการคาที่เชื่อมโยงกับพื้นที่
ชายแดน ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ และการบริการของเชียงราย จะครอบคลุมการพัฒนาใน 
ทุกมิติ โดยมุงเนนใหผลิตภัณฑตางๆ ที่ผลิตในจังหวัด รวมถึงการบริการในพื้นที่ มีคุณภาพ 
มาตรฐานและสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดได โดยมีรายละเอียดระบุเปนกลยุทธไวในยุทธศาสตรที่  
2-3 เปนหลัก เชน การสงเสริมสินคาเกษตรแปรรูปใหไดรับมาตรฐาน อย., GMP, HACCP  
การสนับสนุนใหสินคาเกษตรในพื้นที่ไดรับการรับรอง GI หรือการสงเสริมใหผูประกอบการที่พักใน
จังหวัดไดรับการรับรองมาตรฐาน เปนตน 

2. ดานการพัฒนาชองทางการกระจายสินคาและระบบโลจิสติกส สนับสนุนชองทางการตลาดในทุก
ดานทั้งการคา การบริการ และการแปรรูปสินคาเกษตร เชนเดียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑและ 
การบริการ โดยมีรายละเอียดระบุเปนกลยุทธไวในยุทธศาสตรที่ 1-3 ไมวาจะเปนการสงเสริม
ชองทางการตลาดออนไลน การสงเสริมตราสินคา และการประชาสัมพันธโดยอาศัยสื่อสมัยใหม
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ตางๆ นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนการใหบริการดานโลจิสติกสในพื้นที่ ผานการตั้งศูนยกระจาย
สินคาในพื้นที่ หรือการบริหารจัดการดานศุลกากร เปนตน  

3. ดานการพัฒนาแรงงาน การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของแรงงานในจังหวัดเชียงรายนี้ เนนไปที่
การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวเปนหลัก ซึ่งเปนกลยุทธหนึ่งภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

4. ดานการสงเสริมการรวมกลุมของผูประกอบการ ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 3 ไดมุง
พัฒนาผูประกอบการและมีการสงเสริมภาคธุรกิจโดยรวม และยังมีการสงเสริมและการ พัฒนา 
การรวมกลุมเพื่อสรางเครือขายทางธุรกิจทั้งในและตางประเทศ ซึ่งอาศัยความไดเปรียบใน 
ดานตําแหนงที่ตั้ง ในการขยายโอกาสทางธุรกิจรวมกับประเทศเพื่อนบานไดอีกดวย 

 แผนการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2557-2560) 
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบไปดวย 4 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา แพร และนาน โดยมีแนว

ทางการพัฒนาดังตอไปนี ้

วิสัยทัศน “ประตูการคาสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สินคาเกษตรปลอดภัย ประชาชนรวมใจอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ” 

พันธกิจ การพัฒนากลุมจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบไปดวย 4 พันธกิจ ดงันี ้

1. สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การคาการลงทุน การทองเที่ยว และโลจิสติกสเชื่อมโยงสูสากล ใหม ี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น  

2. สงเสริมพัฒนาการและสรางความเขมแข็งใหภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา 

3. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม อารยธรรมแหงลานนาตะวนัออก ดํารงไว 
ซึ่งศิลปวฒันธรรมและวิถชีีวิตที่เปนเอกลักษณและเปนอัตลักษณและสุขภาพ  

4. อนุรักษ พัฒนา และสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความ 
สมบูรณดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิง่แวดลอมที่ดี 

ยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ประเด็น คือ 
1. พัฒนาสภาพแวดลอมในการพฒันาการคา การลงทุน และโลจสิติกสเชื่อมอนุภูมิภาคลุมน้าํโขงและ

เตรียมพรอมรับความรวมมือประชาคมอาเซียน 

2. การสรางความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรเพื่อ
เพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ  

3. พัฒนาและสนบัสนนุการยกระดบัการพัฒนาสงัคม การทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมและ สุขภาพ 
เพื่อเปนฐานการพฒันาชุมชนอยางยั่งยนื  

4. ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติทีอุ่ดมสมบูรณ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงานโดย การมี
สวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว  
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ประเด็นสําคัญของแผนการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นั้น มีการระบุแนวทางการพัฒนา
ผูประกอบการ SME ในพื้นที่ไวอยางชัดเจน ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 2 คือการสงเสริมการคา การลงทุน 
โดยพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SME หากแตยังเปนการระบุการพัฒนาในภาพรวม ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดของแผนการพัฒนากลุมจังหวัดแลว พบวา มีประเด็นสําคัญในการสนับสนุนผูประกอบการ 
SME ในพื้นที่ ดังนี ้

1. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการ เนนการผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยเนนความเปนเอกลักษณเฉพาะ รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานบริการที่
เก่ียวเนื่องกับการทองเที่ยว 

2. ดานการพัฒนาชองทางการกระจายสินคาและระบบโลจิสติกส พัฒนาระบบโลจิสติกส รองรับ 
การเชื่อมโยง พื้นที่เศรษฐกิจแนวเหนือใต (North-South Economic Corridor-NSEC) ตามกรอบ
ความรวมมือ ในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS)1 โดยจัดตั้งศูนยบริหารจัดการ 
โลจิสติกส และ หวงโซอุปทาน (Supply Chain) รวมถึงการพัฒนาชองทางการตลาดโดยสรางชอง
ทางการจัดจําหนายเฉพาะกลุม (Niche Product) 

3. ดานการพัฒนาแรงงาน การสนับสนุนการพัฒนาดานแรงงานนี้ กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในหลายดานอยางครอบคลุม บนพื้นฐานแนวทางการพัฒนาหลักของ
กลุมจังหวัด ไมวาจะเปนดานโลจิสติกส เกษตรกร และการทองเที่ยว 

4. ดานการสงเสริมการรวมกลุมของผูประกอบการ ดวยโอกาสกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นี้  
มีพื้นที่ติดตอกับประเทศเพื่อนบานถึง 2 จังหวัดคือ ลาวและเมียนมา จึงมีการสนับสนุนโอกาสใน
การรวมกลุมของผูประกอบการโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการทองเที่ยว โดยใหมีความรวมมือกัน 
ในการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงกันในกลุมประเทศ GMS รวมถึง
ผูประกอบการดานโลจิสติกส นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกรองคกรเกษตรและ
ผูประกอบการอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เครือขาย 
การเรียนรูดานเทคโนโลยีเกษตรในพื้นที่ และสรางความเขมแข็งของกลุมธุรกิจและผูประกอบการ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สําหรับการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นอกจากแผนการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแลว ยังมี
การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาจากหนวยงานหลักอีก 4 หนวยงาน คือกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เพื่อสนับสนุนและยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่
โดยอาศัยความรวมมือจากทุกจังหวัดภายในกลุม ซึ่งมีแนวทางดังนี ้

                                              
1 กลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Great Mekong Subregion- GMS) เปนการรวมกลุมเพื่อสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจของ 6 ประเทศ คือ ไทย ลาว เมียนมา กัมพูชา 
เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) 
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แผนภาพที่ 18 เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 

กระทรวงมหาดไทย ไดศึกษาและวิเคราะหศักยภาพพื้นฐานของกลุมจังหวัด และไดกําหนดเปนอัตลักษณ
ของกลุมจังหวัดขึ้น โดยมีความเห็นวากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เปนกลุมที่มีอัตลักษณในดาน “สมุนไพรและ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ” ซึ่งเปนการใหความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร และการบริการดานการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเปนการตอยอดดานพืชสมุนไพร 

สําหรับกระทรวงพาณิชย ไดกําหนดตําแหนงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัดคือ “ประตูสูอนุภาคลุม
แมน้ําโขงและอาเซียน+3 และศูนยกลางการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอนเหนือ” ซึ่งเปนการให
ความสําคัญในดานการบริการและภาคการคา 

สวนกระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุมจังหวัดและมุงเนนใหมีการพัฒนาในดาน ผลิตไฟฟา
จากชีวมวลและขยะชุมชน และแปรรูปการเกษตร (ขาว ขาวโพด ชา กาแฟ สับปะรด สมุนไพร ยางพารา) ซึ่งเปน
การสนับสนุนการแปรรูปสินคาการเกษตร และภาคการผลิต 

นอกจากนี้ยังมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งไดกําหนดการรวมกลุมในรูปแบบ Super 
cluster โดยอาศัยศักยภาพในเชิงพื้นที่เปนแนวทางในการขับเคลื่อน คือ กลุมเกษตรแปรรูป โดยจังหวัดเชียงรายก็ 
ถูกจัดใหอยูในกลุม Super cluster ดวยเชนกัน 
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จากขอมูลศักยภาพของจังหวัดและการศึกษาแนวนโยบายขางตน จะเห็นไดวาจังหวัดเชียงรายมีศักยภาพ
พื้นฐานที่ดี อีกทั้งมีนโยบาย และตําแหนงที่ตั้งที่สามารถสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการขยายโอกาส
ทางการคาใหกับผูประกอบการในพื้นที่เปนอยางมาก ทั้งนี้ จุดแข็งและโอกาสตางๆ ในพื้นที่ดังกลาว จึงไดนําไป
ประเมิน วิเคราะห และพัฒนาเปนแนวทางการสงเสริมผูประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอยางเหมาะสม
ตอไป

 

2.1.2 ขอมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของจังหวัด 
ในการศึกษาขอมูลเบื้องตนของ SME ในจังหวัด โดยใชขอมูลจํานวน SME ในจังหวัด จําแนกตามประเภท

ธุรกิจ ประกอบกับขอมูลการจางงานของ SME ตามประเภทธุรกิจนํามาวิเคราะหหาความสามารถทางการแขงขันของ 
SME ในจังหวัดเชียงรายเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ โดยมีรายละเอียดการศึกษา ดังตอไปนี้ 

2.1.2.1 จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดเชียงราย 
ตามรายงานในป พ.ศ. 2558 จํานวน SME ในจังหวัดเชียงรายมีทั้งสิ้น 50,544 ราย โดยแบงเปนวิสาหกิจ

ขนาดยอม (SEs) จํานวน 50,419 รายและวิสาหกิจขนาดกลาง (MEs) จํานวน 125 ราย ซึ่งจํานวน SME ในจังหวัด
เชียงรายมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปที่อัตรารอยละ 3.59 โดยคํานวณระหวางป พ.ศ. 2556 จนถึงป พ.ศ. 2558 โดยมี
จํานวน SME เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2556 ที่มีจํานวน 30,377 ราย เปน 50,544 รายในป พ.ศ 2558 ซึ่งมีอัตราการ
เติบโตสูงกวาภาพรวมของประเทศ ซึ่งอยูที่รอยละ 0.92 เทานั้น 

แผนภาพที่ 19 จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: สสว. 
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หากจําแนกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดเชียงรายตามภาคธุรกิจ จะเห็นไดวา SME ใน 
ภาคการคามีจํานวนมากที่สุดโดยมีจํานวนทั้งสิ้น 22,011 แหง ซึ่งคิดเปนรอยละ 43.5 ของจํานวนทั้งหมด รองลงมา
คือ ภาคการบริการ 19,069 แหงหรือคิดเปนรอยละ 37.7 ภาคการผลิต 8,413 แหง คิดเปนรอยละ 16.6 สวน 
ภาคการเกษตรมีผูประกอบการเพียง 1,051 แหงซึ่งคิดเปนรอยละ 2.1 เทานั้น 

หากพิจารณาจํานวน SME ประกอบกับมูลคา GPP ตอคนของจังหวัด จะเห็นไดวามูลคา GPP ตอคนของ
จังหวัดเชียงรายมีสัดสวนมากที่สุดอยูในภาคการบริการ แตจํานวนผูประกอบการ SME ในภาคการคา มีจํานวนมาก
ที่สุด และในทางกลับกนั มูลคา GPP ตอคนของจังหวัดมีสัดสวนเพียงรอยละ 13.8 ของมูลคา GPP ตอคนของจังหวัด
ในภาพรวมเทานั้น  

2.1.2.2 จํานวนการจางงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดเชียงราย 
สําหรับจํานวนการจางงานของ SME ในจังหวัดเชียงราย มีจํานวนทั้งสิ้น 128,949 อัตรา ในป พ.ศ. 2558 

โดยแบงจํานวนการจางงานของ SEs มีจํานวน 120,337 อัตรา และการจางงานของ MEs จํานวน 8,612 อัตรา และ
อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปของการจางงานของ SME ในจังหวัดเชียงราย คํานวณระหวางป พ.ศ. 2556 ถึงป  
พ.ศ.2558 มีคาเทากับรอยละ 0.86 ซึ่งการจางงานมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 126,768 อัตราเปน 128,949 อัตรา โดยมีคา
อัตราการเติบโตคอนขางต่ํากวาภาพรวมของประเทศซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 3.4 

แผนภาพที่ 20 จํานวนการจางงานของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: สสว. 

ในการแยกวิเคราะหตามประเภทภาคธุรกิจ การจางงานของ SME จังหวัดเชียงรายในภาคการบริการม ี
การจางงานมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 41.6 ของทั้งหมดหรือเทากับ 53,630 อัตรา อันดับรองลงมาคือ ภาคการคา
มีรอยละ 37.3 หรือ 48,116 อัตรา และการจางงานในภาคการผลิตคิดเปนรอยละ 20.3 หรือ 26,179 อัตรา และ
อันดับสุดทายคือ การจางงานในภาคการเกษตรซึ่งมีเพียงรอยละ 0.8 ของทั้งหมด หรือเทากับ 1,024 อัตรา 
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เมื่อพิจารณาขอมูลจํานวน SME ประกอบกับขอมูลการจางงาน จะเห็นไดวา สถานการณของ SME ใน
ภาพรวมของจังหวัดเชียงราย มีแนวโนมคอนขางคงตัว โดยอัตราการขยายตัวของจํานวน SME มีอัตราสวนที่สูงขึ้น แต
อัตราการจางงานสูงขึ้นไมมากนัก  

2.1.2.3 การวิเคราะหตําแหนงของ SME ในจังหวัดเชียงราย 
จังหวัดเชียงรายเปนหนึ่งในสมาชิกของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งจากการวิเคราะหโดยใชกราฟ

ความสัมพันธระหวางจํานวน SME และอัตราการขยายตัวของ SME ระหวางป พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 ของ  
18 กลุมจังหวัดทั่วประเทศ พบวากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยระหวางป พ.ศ. 2556 ถึง 
พ.ศ. 2558 มากกวาคาเฉลี่ยการขยายตัวของทั้งประเทศ (รอยละ 7.3) อกีทั้งจํานวน SME ของกลุมภาคเหนือตอนบน 
2 มีจํานวนมากกวาคาเฉลี่ยของทั้งประเทศ (126,087 แหง) ดวยเชนกัน 

แผนภาพที่ 21 การวิเคราะหศักยภาพของ SME ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 
ที่มา: สสว. และการวิเคราะหของที่ปรึกษา 

จากภาพรวมการวิเคราะหศักยภาพของ SME ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 แสดงใหเห็นวา กลุม
ภาคเหนือตอนบน 2 จัดเปนกลุมจังหวัดที่ SME มีศักยภาพอยูในระดับปานกลางคอนขางสูง เนื่องจากมีอัตรา 
การเติบโตของจํานวน SME สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ อีกทั้งยังมีจํานวน SME ที่สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศดวย  

ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นถึงศักยภาพการพัฒนาผูประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจึง
วิเคราะหเปรียบเทียบกับจังหวัดภายในกลุมภาคเหนือตอนบน 2 ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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แผนภาพที่ 22 ศักยภาพโดยรวมของ SME ในจังหวัดเชียงรายเปรียบเทียบกับ 
จังหวัดในกลุมภาคเหนือตอนบน 2 

 
ที่มา: สสว. และการวิเคราะหของที่ปรึกษา 

หากทําการวิเคราะหเฉพาะจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยภาพรวมจังหวัดเชียงรายมีจํานวน
SME และอัตราการขยายตัวของ SME มากกวาคาเฉลี่ยของกลุมจังหวัดในทั้งสองมิติ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ 
การสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงรายไดเปนอยางดี 

นอกจากนี้ หากวิเคราะหรายละเอียดศักยภาพของการพัฒนา SME ในจังหวัดเชียงราย จําแนกตามประเภท
ของธุรกิจหลักของผูประกอบการ SME คือ ภาคการคา ภาคการผลิต และภาคการบริการ จะมีผลการวิเคราะห
ดังตอไปนี ้
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แผนภาพที่ 23 ศักยภาพดานการคา การผลิต และการบริการของ SME ในจังหวัดเชียงรายเปรียบเทียบกับ 
จังหวัดในกลุมภาคเหนือตอนบน 2 

   

 
ที่มา: สสว. และการวิเคราะหของที่ปรึกษา 

ในการวิเคราะหศักยภาพทั้ง 3 ดาน เห็นไดวาจังหวัดเชียงรายมีศักยภาพสูงที่สุดในกลุมทั้งในภาคการคา และ
การบริการ โดยมีความโดดเดนทั้งในดานจํานวน SME และอัตราการขยายตัวของ SME ในจังหวัดที่สูงกวาคาเฉลี่ย
ของกลุมจังหวัด  

สวนในภาคการผลิตจังหวัดเชียงรายมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดในกลุมจังหวัด แตจํานวน SME ในจังหวัดแพร
มีจํานวนสูงที่สุดในกลุมจังหวัด  

จากขอมูล SME ทั้งหมดขางตน ซึ่งประเมินไดในเบื้องตนวา จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดที่มีศักยภาพใน 
การพัฒนา SME สูงที่สุด ไมวาจะพิจารณาเพียงขอมูลจังหวัดเชียงรายเพียงจังหวัดเดียว และเมื่อเปรียบเทียบกับ
จังหวัดอื่นๆ ในกลุม จังหวัดเชียงรายก็ยังมีศักยภาพสูงที่สุดเชนกัน 

โดยผลการวิเคราะหตําแหนงของ SME ในจังหวัดเชียงรายเปรียบเทียบกับจังหวัดตางๆ นี้ จะเปนขอมูลที่นําไป
พัฒนาหาความเชื่อมโยง กับศักยภาพของกลุมจังหวัด และสรางความรวมมือกับจังหวัดตางๆ ซึ่งจังหวัดเชียงรายมี
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โอกาสในการเปนพื้นที่หลักในการพัฒนาผูประกอบการ SME และสรางความเชื่อมโยงเพื่อยกระดับผูประกอบการใน
จังหวัดอื่นๆ ภายในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ใหมีความเติบโตของระบบเศรษฐกิจทั้งกลุมจังหวัดรวมกัน 

อยางไรก็ดี ขอสังเกตตางๆ ที่พบจากการศึกษาขอมูลเบื้องตนของจังหวัดเชียงราย จะนําไปใชในการวิเคราะห
รวมกับผลการศึกษาขอมูลเชิงลึกจากการลงพื้นที่จังหวัดซึ่งเปนขอมูลเพิ่มเติม แลวจึงพัฒนาขึ้นเปนขอเสนอแนะการ
พัฒนา SME ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตอไป

 

 ผลการสัมภาษณเชิงลึกและการสํารวจสถานการณ SME ในจังหวัดเชียงราย 
ในการสํารวจสถานการณ SME ในจังหวัดเชียงรายไดเก็บขอมูลในภาพรวมของผูประกอบการในพื้นที่ โดยได

กําหนดขอบเขตของการสํารวจจาก SME ประเภทนิติบุคคลเปนหลัก และจําแนกการสํารวจตามประเภทของธุรกิจซึ่ง
แบงออกเปนภาคการคา ภาคการผลิต และภาคการบริการ พรอมทั้งกําหนดจํานวนของผูประกอบการเปาหมายใน
การสํารวจทั้งสิ้น 155 ราย โดยไดแบงขอมูลจากการสํารวจออกเปน 3 ประเด็น ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของการ
สัมภาษณ สถานการณของผูประกอบการ SME รวมถึงปจจัยและปญหาสําคัญในการดําเนินธุรกิจในจังหวัด โดยมี
รายละเอียดจากการรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี ้

2.2.1 ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการในจังหวัดเชียงรายจากการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME 
จากการรวบรวมขอมูลดวยการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงราย จํานวน 155 ราย 

โดยสามารถแบงประเภทของผูประกอบการออกเปน 3 ประเภทตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบดวย ภาค
การผลิต ภาคการคา และภาคการบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

แผนภาพที่ 24 ประเภทและจํานวนปที่ประกอบธุรกิจของผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงราย 

  ประเภทของผูประกอบการ SME              จํานวนปที่ประกอบธุรกิจของผูประกอบการ SME 

           
ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดเชียงราย 
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 ทั้งนี้จากการศึกษาพบวา อัตราสวนจํานวนผูประกอบการ SME ในภาพรวมสวนมากจะอยูในภาค 
การบริการ ภาคการคา และภาคการผลิตตามลําดับ ดังนั้นจึงไดกําหนดสัดสวนของการสํารวจผูประกอบการตาม
ประเภทของธุรกิจ โดยเปนผูประกอบการในภาคบริการจํานวน 75 ราย ประกอบไปดวยธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ 
โรงแรม รานอาหาร การทองเที่ยว รองลงมาคือผูประกอบการที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการคา โดยมีจํานวน 53 
ราย ประกอบไปดวยกิจการทั้งคาปลีกและคาสง อาทิ วัสดุกอสราง อาหาร และอาหารสัตว และผูประกอบการที่อยูใน
ภาคการผลิตจํานวน 27 ราย ทั้งนี้ผลิตภัณฑที่ไดจากการผลิตจะนับรวมถึงผลิตภัณฑทางการเกษตร อาทิ ชา กาแฟ 
ขาวเหนียวเขี้ยวงู และผลิตภัณฑที่ไมเก่ียวของกับการเกษตร อาทิ ผาทอมือ ภาพวาด เปนตน  

 นอกจากนี้ จากจํานวนผูประกอบการที่สํารวจทั้งหมด พบวาผูประกอบการสวนใหญจัดอยูในกลุม
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม โดยมีจํานวนถึงรอยละ 75 ซึ่งสวนใหญจะอยูในภาคที่ไมเกี่ยวของกับการเกษตร 
และในสวนของจํานวนปที่ประกอบการของผูประกอบการ SME พบวา ผูประกอบการสวนใหญจํานวน 58 ราย 
ประกอบกิจการมากกวา 11 ปขึ้นไป รองลงมาคือผูประกอบการที่เริ่มประกอบธุรกิจระหวาง 1-5 ป จํานวน 51 ราย 
และมีผูประกอบการที่ประกอบธุรกิจระหวาง 6-10 ป จํานวน 46 รายตามลําดับ  

แผนภาพที่ 25 กลุมลูกคาของผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงราย 

 

ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดเชียงราย 

ในภาพรวมกลุมลูกคาของผูประกอบการในจังหวัดเชียงราย สามารถแบงไดเปน 4 กลุม ประกอบดวย กลุม
ลูกคาในพื้นที่ กลุมลูกคาในจงัหวัด กลุมลูกคาจากจังหวัดอื่น และกลุมลูกคาตางประเทศ จากการสํารวจพบวา กลุม
ลูกคาโดยสวนใหญของผูประกอบการในภาคการคาและภาคบริการจะเปนลูกคาในพื้นที่ คิดเปนรอยละ 48.9 และ 
47.0 ตามลําดับ โดยลูกคาของภาคการผลิตจะเปนกลุมลูกคาจากจังหวัดอื่นและกลุมลูกคาภายในพื้นที่ คิดเปนรอยละ 
46.8 และ 26.1 ตามลําดับ 
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แผนภาพที่ 26 ชองทางจัดจําหนายของผูประกอบการ SME ในจงัหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดเชียงราย 

สําหรับชองทางการจัดจําหนายสินคาของผูประกอบการ SME ในแตละประเภท พบวา รอยละ 63.0, 78.5 
และ 50.9 ของผูประกอบการภาคการคา ภาคการผลิต และภาคการบริการตามลําดับ จําหนายสินคาและบริการผาน
ทางหนารานเปนหลัก โดยสัดสวนของการจัดจําหนายสินคาและบริการผานชองทางการคาออนไลนนั้น นับเปน
ชองทางรองของทั้งกลุมผูประกอบการภาคการคา ภาคการผลิตและผูประกอบการภาคการบริการ โดยคิดเปนรอยละ 
20.2, 21.5 และ 28.3 ตามลําดับ ในขณะที่ชองทางการจัดจําหนายสินคาผานตัวแทนจําหนายนั้น คิดเปนสัดสวนที่
นอยที่สุดในทุกกลุมผูประกอบการ  

แผนภาพที่ 27 แหลงวัตถุดิบของผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงรายจําแนกตามประเภทธุรกจิ 

 
ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดเชียงราย 

 จากการสัมภาษณและสาํรวจขอมูลของแหลงวัตถุดิบหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของผูประกอบการ SME 
ในจังหวัด พบวา ผูประกอบการภาคการคารอยละ 76.9 นําวัตถุดิบที่ใชในการประกอบธุรกิจมาจากจังหวัดอื่น และมี
ผูประกอบการทีน่ําวัตถุดบิที่มีภายในจังหวดัมาใช คิดเปนรอยละ 23.1 ในขณะที่ผูประกอบการภาคการผลิตและภาค
การบริการนั้น นําวัตถุดบิที่มีภายในจังหวัดมีใชในการประกอบธุรกิจเปนสวนใหญ โดยคิดเปนรอยละ 61.5 และ 72.8 
ตามลําดับ  
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แผนภาพที่ 28 ประเภทแรงงานและการฝกอบรมในจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดเชียงราย 

ในสวนของสถานการณดานแรงงานของผูประกอบการในจังหวัดเชียงราย สามารถแบงแรงงานไดเปน 2 
ประเภท ประกอบดวย แรงงานฝมือและแรงงานทั่วไป โดยจากการสํารวจนั้นพบวา จากจํานวนแรงงานทั้งหมดภายใน
ที่นั้น ประกอบไปดวยแรงงานทั่วไปรอยละ 77 และแรงงานฝมือเพียงรอยละ 23 โดยเมื่อพิจารณาในดานการไดรับ
การฝกอบรมนั้น พบวามีแรงงานถึงรอยละ 86 จากแรงงานทั้งหมดในพื้นที่ไดไมไดรับการฝกอบรม และมีเพียงรอยละ 
14 เทานั้นที่ไดรับการฝกอบรม 

แผนภาพที่ 29 การเปนสมาชิกของกลุมผูประกอบการ SME ในจงัหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดเชียงราย 

ในดานของการรวมกลุมของผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงราย พบวา จังหวัดเชียงรายยังมีการเขารวม
เปนสมาชิกหรือมีการรวมกลุมของผูประกอบการไมมากนัก เนื่องจากยังไมเห็นความสําคัญ และยังไมไดรับประโยชน
จากการเขารวมเปนสมาชิกกลุมผูประกอบการในพื้นที่ โดยจากการสํารวจพบวามีผูประกอบการที่เขารวมเปนสมาชิก
หรือมีการรวมกลุมกันของผูประกอบการเพียงรอยละ 15 ของผูประกอบการทั้งหมด ในขณะที่ผูประกอบการรอยละ 
85 ยังไมมีการเขารวมเปนสมาชิกของการรวมกลุมผูประกอบการใดๆ ในพื้นที่ นอกจากนี้ผูประกอบการที่ม ี
การรวมกลุมนั้นเห็นวา กลุมผูประกอบการที่มีอยูในพื้นที่นั้นยังไมมีเปาหมายในการพัฒนารวมกันที่ชัดเจน 
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แผนภาพที่ 30 แหลงเงินทุนของผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดเชียงราย 

จากการสัมภาษณเชิงลึกและการสํารวจผูประกอบการในพื้นที่  สถานการณดานแหลงเงินทุนของ
ผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงราย พบวา ผูประกอบการสวนใหญจํานวนรอยละ 59 ใชเงินทุนสวนตัวใน 
การลงทุนเพื่อเริ่มกิจการ รองลงมาจํานวนรอยละ 38 ใชเงินที่กูยืมจากสถาบันการเงินหรือแหลงอื่น ๆ และจํานวน 
รอยละ 3 จะนําเงินจากครอบครัวมาใชในการเร่ิมตนกิจการ สําหรับการขยายกิจการนั้น ผูประกอบการภายในจังหวัด
เชียงรายนิยมใชกําไรสะสมมาใชในการตอยอดขยายกิจการ โดยมีจํานวนรอยละ 42 รองลงมาคือเงินสวนตัวจํานวน 
รอยละ 36 และใชเงินกูจากสถาบันการเงินหรือแหลงอื่นๆ จํานวนรอยละ 22 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูประกอบการ SME  
แตละรายนั้น อาจมีแหลงเงินทุนมากกวา 1 แหลง 

2.2.2 สถานการณของผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงราย 
จากการสัมภาษณเชิงลึกและการสํารวจสถานการณการพัฒนาผูประกอบการ SME ในจังหวัดโดยอาศัย

กรอบแนวคิดและทฤษฎีหลักในการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
พื้นที่เมืองเล็ก สามารถสรุปสถานการณที่เปนปจจัยหลักในการพัฒนาธุรกิจ SME ของผูประกอบการออกเปน 6 ดาน 
โดยแตละดานมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
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แผนภาพที่ 31 ภาพรวมสถานการณการพัฒนา SME ในจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณของผูประกอบการในจังหวัดเชียงราย และการวิเคราะหของที่ปรึกษา 

 สถานการณดานสินคา/บริการ และตลาด 
จากการสัมภาษณเชิงลึกและการสํารวจสถานการณดานสินคา บริการและตลาดของผูประกอบการ 

SME ในพื้นที่จังหวัดชียงราย สามารถแบงเปน 2 สวน ประกอบดวย สถานการณดานสินคาและบริการในพื้นที่ และ
สถานการณดานตลาด โดยแตละดานมีรายละเอียด ดังนี้  

แผนภาพที่ 32 สถานการณดานสินคา/บริการ และตลาดในจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดเชียงราย 
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ในการสํารวจสถานการณดานสินคาและบริการในจังหวัดเชียงรายนั้น ผลิตภัณฑสวนใหญเปนผลผลิต
ทางการเกษตร เชน ขาว ขาวเหนียวอินทรีย ชา กาแฟ และสมุนไพร สวนผลิตภัณฑแปรรูปมักจะเปนเพียงการแปรรูป
ขั้นตน เชน ใบชา กาแฟคั่วและบด อาหารสัตว และผลิตภัณฑจากสมุนไพร เปนตน รวมถึงผูประกอบการในพื้นที่สวน
ใหญในพื้นที่ยังไมมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาผนวกกับภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑเทาที่ควร เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญนั้นเปนกลุมเกษตรกร  

นอกจากนี้ การสํารวจสถานการณดานตลาด พบวาภาพรวมของตลาดในจังหวัดเชียงรายมีการแขงขัน
คอนขางสูง แตตลาดในจังหวัดเชียงรายนั้น มีแนวโนมที่จะเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากกระแสนิยมในการหันมาดูแล
สุขภาพผานการเลือกรับประทานอาหารนั้น เปนที่นิยมมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัด 
ที่เนนการสงเสริมอาหารปลอดภัยจากพืชอินทรีย อยางไรก็ดี ชาวบานและคนทั่วไปในพื้นที่นั้นยังไมคอยตระหนักถึง
ความสําคัญของทิศทางการพัฒนาดังกลาวมากนัก เนื่องการการเพาะปลูกพืชอินทรียนั้นตองใชเวลาในการปลูกนาน 
รวมถึงยังมีตนทุนในการเริมคอนขางสูง 

 สถานการณดานแรงงาน 
ในการสํารวจสถานการณดานแรงงาน สามารถแบงขอมูลเปน 2 สวน ประกอบดวย สถานการณดาน

ผูประกอบการ และสถานการณดานแรงงาน โดยในแตละดานมีรายละเอียดดังนี้  

แผนภาพที่ 33 สถานการณดานแรงงานในจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดเชียงราย 

จากการสํารวจสถานการณดานผูประกอบการภายในจังหวัดเชยีงราย พบวา ผูประกอบการสวนใหญนั้น
ใหความสําคัญกับการพฒันา ตอยอดผลิตภัณฑธุรกิจ แตยังขาดแนวคิดรวมถึงองคความรูในการพัฒนารูปแบบและ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ อยางไรก็ดี หนวยงานภาครัฐภายในพื้นที่นัน้มีบทบาทในการจดัอบรมเพื่อพัฒนา
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ผูประกอบการอยางสม่ําเสมอในการเสริมสรางองคความรูในการแปรรูป พัฒนาสินคาและเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ
ภายในจังหวัด 

ในดานของ ภาพรวมของแรงงานภายในจังหวัดนั้น พบวา แรงงานภายในจังหวัดนั้นนับวามีจํานวน
เพียงพอตอความตองการของผูประกอบการภายในพื้นที่ และมีอัตราการหมุนเวียนเขา-ออก ของแรงงานในระดับปาน
กลาง โดยแรงงานทั้งหมดนั้น ในมุมมองของผูประกอบการพบวามีความหลากหลาย โดยประกอบไปดวย แรงงานที่
เปนคนพื้นที่ภายในจังหวัด แรงงานจากจังหวัดใกลเคียง และแรงงานตางดาว ซึ่งแรงงานในจังหวัดนั้น มีทักษะและ
ความสามารถที่ตรงตอความตองการของผูประกอบการในระดับปานกลาง ซึ่งมักเปนแรงงานทั่วไปประกอบอาชีพอยู
ในภาคเกษตรและภาคการบริการ อยางไรก็ดี ผูประกอบการสวนใหญนั้น มีความเห็นวาคาจางในพื้นที่มีราคาสูงใน
กลุมแรงงานไทย และกลุมแรงงานในชวงฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งมีการขึ้นคาจางแรงงานในชวงเวลาดังกลาว โดยภาครัฐควรมี
บทบาทในการบรรเทาปญหาดังกลาว รวมถึงการจัดอบรมมาตรฐานฝมือแรงงาน 

 สถานการณดานการรวมกลุมผูประกอบการ 
ในการสํารวจสถานการณดานการรวมกลุมผูประกอบการในจังหวัด ไดรวบรวมขอมูลหลักที่เกี่ยวของกับ

ประเด็นดังกลาว อาทิ การเขารวมเปนสมาชิกกลุมผูประกอบการและมุมมองเรื่องประโยชนที่ไดรับจากการเขารวม
เปนสมาชิกของกลุมผูประกอบการ เปนตน เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหศักยภาพของผูประกอบการ SME ภายใน
จังหวัดตอไป โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

แผนภาพที่ 34 สถานการณดานการรวมกลุมผูประกอบการในจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดเชียงราย 

จากการสํารวจสถานการณดานการรวมกลุมผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการ SME ในจังหวัด
เชียงรายมีการเขารวมเปนสมาชิกหรือมีการรวมกลุมของผูประกอบการคอนขางนอย โดยมีรอยละ 15 จากจํานวน
ผูประกอบการจํานวน 155 ราย เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญนั้น ยังไมเห็นความสําคัญและไมไดรับประโยชนใน
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การเขารวมเปนสมาชิกกลุมผูประกอบการในพื้นที่เทาที่ควร โดยผูประกอบการที่มีการเขารวมเปนสมาชิกหรือม ี
การรวมกลุมของผูประกอบการนั้นเห็นวากลุมผูประกอบการที่มีอยูในพื้นที่มีประโยชนในการสนับสนุนและพัฒนา
ธุรกิจพอสมควร แตยังไมมีบทบาทในการแกไข พัฒนาธุรกิจภายในจังหวัดมากนัก รวมถึงยังไมมีเปาหมายใน 
การพัฒนารวมกันที่ชัดเจน  

 สถานการณดานแหลงเงินทุน 
จากการสํารวจสถานการณดานแหลงเงินทุนในจังหวัด ไดรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการเขาถึงแหลง

เงินทุน รวมถึงมุมมองของผูประกอบการเก่ียวกับแหลงเงินทุนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนภาพที่ 35 สถานการณดานแหลงเงินทุนในจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดเชียงราย 

จากการสํารวจสถานการณดานแหลงเงินทุนของผูประกอบการในจังหวดัเชียงราย พบวา ผูประกอบการ
ในพื้นที่เห็นวา แหลงเงินทุนและผลิตภัณฑดานสินเชื่อของไทยยังขาดความหลากหลาย และมีรูปแบบหรือเงื่อนไขไม
ตรงกับความตองการของผูประกอบการในกลุมธุรกิจตางๆ เทาที่ควร รวมถึงการเขาถึงแหลงเงินทุนและสินเชื่อของ
ผูประกอบการยังไมไดรับความสะดวก และมีวงเงินกูที่จํากัด ไมเพียงพอตอความตองการของผูประกอบการ ซึ่ง
นับเปนปญหาสําคัญของผูประกอบการ SME รายยอย นอกจากนี้ ผูประกอบการภายในพื้นที่สวนใหญยังมีปญหาใน
การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย เนื่องจากไมมีการบริหารจัดการที่ดี สงผลใหความนาเชื่อถือในการกูยืมเงินจาก
ธนาคารลดลง  

 สถานการณดานชองทางการกระจายสินคาและระบบโลจิสติกส 
ในการสํารวจสถานการณดานชองทางการกระจายสินคาและระบบโลจิสติกส สามารถแบงขอมูลเปน 2 

ประเด็น ประกอบดวย สถานการณดานระบบคมนาคมภายในพื้นที่ที่เอื้ออํานวยตอการเดินทางในจังหวัด และ
สถานการณดานการใชบริการศูนยกระจายสินคาของผูประกอบการในพื้นที่ โดยในแตละดานมีรายละเอียด ดังนี้  
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แผนภาพที่ 36 สถานการณดานชองทางกระจายสนิคาและระบบโลจิสติกสในจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดเชียงราย 

ในภาพรวมของระบบคมนาคมภายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนับวามีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการ
เขามาของนักทองเที่ยวในภาพรวมไดอยางเปนอยางดี เนื่องจากมีการคมนาคมที่ครอบคลุม โดยประกอบไปดวยการ
คมนาคมทางบก ทางอากาศ รวมถึงภายในพื้นที่ยังมีทาเรือพาณิชยใชในการติดตอคาขายกับประเทศเพื่อนบาน จึง
สามารถสงเสริมการทําธุรกิจและการเขามาของนักทองเที่ยวจากทั้งในและตางประเทศไดอยางครอบคลุม 

ในการสํารวจดานศูนยกระจายสินคาภายในจังหวัด พบวา ผูประกอบการ SME ยังไมนิยมบริการศูนย
กระจายสินคา เนื่องจากผูประกอบการเห็นวาประสิทธิภาพของศูนยกระจายสินคายังไมมีประสิทธิภาพมากเทาที่ควร 
และไมมีสวนในการลดรายจายในการขนสงสินคา ทั้งนี้ จากการที่ผูประกอบการสวนใหญในภาคการผลิตและการ
บริการจะใชวัตถุดิบที่มีอยูในพื้นที่ ทําใหระบบโลจิสติกสนั้นไมสงผลตอการดําเนินธุรกิจในแงของการขนสงวัตถุดิบมาก
นัก อยางไรก็ดี จังหวัดเชียงรายนั้นไดถูกกําหนดใหเปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและมีโอกาสจากขอไดเปรียบใน
ดานภูมิศาสตร คือ จังหวัดเชียงรายนั้นตั้งอยูบนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต ซึ่งมีเสนทางที่เชื่อมโยงกับประเทศ
ตางๆ หากแตผูประกอบการสวนใหญยังไมกลาลงทุนหรือทําการคากับชาวตางชาติ เนื่องจากขอจํากัดทางดานภาษา 
รวมถึงความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการเมืองในปจจุบัน  

สําหรับชองทางการตลาดและกระจายสินคาของธุรกิจสวนใหญในจังหวัดยังนิยมการขายผานหนาราน
เปนหลัก แตมีผูประกอบการที่นําเทคโนโลยีออนไลนเขามาชวยในกระบวนการกระจายสินคาเพียงบางสวนเทานั้น 

 สถานการณดานนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนผูประกอบการ 
ในสวนของสถานการณดานนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนผูประกอบการ สามารถแบงไดเปน 3 

ประเด็นหลัก ประกอบดวย การสนับสนุนผูประกอบการในพื้นที่ ความตอเนื่องในการสงเสริมและสนับสนุน
ผูประกอบการ และความสะดวกในการเขารับบริการจากหนวยงานรัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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แผนภาพที่ 37 สถานการณดานนโยบายภาครัฐในการสนับสนนุผูประกอบการในจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดเชียงราย 

ในดานการบริการและนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนผูประกอบการ SME ภายในพื้นที่  
ผูประกอบการในจังหวัดเชียงรายเห็นวา หนวยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาในพื้นที่มีสวนในการสนับสนุนการ
พัฒนาและแกปญหาผลิตภัณฑไมมากนัก และนโยบายภาครัฐสวนใหญยังไมตรงตอความตองการ เชนกฎหมายและ
ระเบียบตางๆ ไดแกกฎหมายแรงงงานตางดาว การยกเวนภาษีนําเขาเปนตน นอกจากนี้ผูประกอบการสวนใหญยัง
ประสบกับปญหาในการเขาถึงบริการตางๆ จากหนวยงานภาครัฐ เชนการจัดอบรมฝมือที่มักกระจุกตัวอยูในบางพื้นที่ 
และยังขาดความตอเนื่องทําใหผูประกอบการไมสามารถนําไปใชตอได โดยผูประกอบการใหความเห็นเพิ่มเติมถึง
บทบาทภาครัฐวาภาครัฐควรมีบทบาทในการสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เพื่อดึงดูดให
เกิดการจับจายใชสอยในพื้นที่

 

2.2.3 ปจจัยและปญหาสําคัญในการดําเนินธรุกิจของผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงราย 
ในการรวบรวมขอมูลปจจัยและปญหาสําคัญในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการในจังหวัดเชียงราย

สามารถแบงไดเปน 2 ประเด็นหลัก ประกอบดวย ปจจัยสําคัญในการแขงขันทางธุรกิจในจังหวัด และปญหาสําคัญใน
การดําเนินธุรกิจในจังหวัด โดยผลจากการสํารวจมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
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แผนภาพที่ 38 ปจจัยสําคัญในการแขงขันทางธุรกิจในจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดเชียงราย 

จากการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงราย ผูประกอบการสวนใหญเห็นวาปจจัย
หลักในการแขงขันทางธุรกิจที่ผูประกอบการทั้งภาคการคา การผลิตและการบริการใหความสําคัญอันดับแรกคือราคา
ของสินคาและบริการ เนื่องจากผูประกอบการเห็นวา ราคาถือเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค 
และจําเปนตองมีกลยุทธในการตั้งราคาที่เหมาสม รองลงมาคือคุณภาพของสินคาและบริการ เนื่องจากเปนภาพลักษณ
ที่สําคัญที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการ และอันดับสามคือ ความหลากหลายของสินคาและบริการ 
ซึ่งถือวาเปนหนทางหนึ่งของผูประกอบการในการสรางทางเลือกใหตรงกับความตองการของผูบริโภคในแตละ
กลุมเปาหมาย 

แผนภาพที่ 39 ปญหาสําคัญในการดําเนินธุรกิจในจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดเชียงราย 

สําหรับปญหาสําคัญในการดําเนินธุรกิจในจังหวัดที่ผูประกอบการ SME ภายในจังหวัดเห็นตรงกันคือ 
สถานการณของตลาดที่มีการชะลอตัวลงอยางมาก ซึ่งเปนผลกระทบของภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีการหด
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ตัวลง ประกอบกับภายในจังหวัดมีผูประกอบการรุนใหม ริเริ่มดําเนินธุรกิจในชวงที่ผานมาเปนจํานวนมาก จากการ 
ที่คนรุนใหมไมตองการเปนพนักงานหรือแรงงานประจํา สงผลใหเกิดการแขงขันภายในพื้นที่มากขึ้นระหวาง
ผูประกอบการภายในธุรกิจตางๆ ทั้งในแงของการดําเนินธุรกิจและกลยุทธดานราคา รองลงมาคือ มีการขาดแคลน
แรงงานในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแรงงานฝมือที่มีทักษะเฉพาะทาง รวมถึงประสบปญหาคาจางแรงงานในชวงฤดู
เก็บเก่ียวสูง และปญหาสําคัญลําดับถัดมาคือ แหลงเงินทุน เนื่องจากในปจจุบัน สถาบันการเงินมีเงื่อนไขในการอนุมัติ
เงินกูยืมหลายขึ้นตอน รวมถึงเงินกูดังกลาวนั้นยังมีอัตราดอกเบี้ยสูง ซึ่งสงผลใหผูประกอบการ SME จํานวนมาก 
ไมสามารถเขาถึงเงินทุนดังกลาวได นอกจากนี้ ผูประกอบการธุรกิจรุนใหมนั้นยังไมไดรับการสนับสนุนดานเงินทุนจาก
สถาบันการเงินเทาที่ควร เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขออนุมัติเงินกูจากสถาบันการเงิน

 

 การวิเคราะหศักยภาพของผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงราย 
จากขอมูลที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและการสํารวจสถานการณผูประกอบการในจังหวัดเชียงราย

ไดวิเคราะหศักยภาพของผูประกอบการในประเด็นตางๆ ประกอบดวย ภาพรวมการพัฒนาจังหวัด การวิเคราะห 
หวงโซคุณคาของกิจกรรมหลักในจังหวัด การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของผูประกอบการ SME 
และการวิเคราะหปจจัยภายนอก โดยรายละเอียดจากการวิเคราะห ดังตอไปนี้ 

2.3.1 ภาพรวมการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
จากการสัมภาษณเชิงลึกและการสํารวจสถานการณผูประกอบในจังหวัด พบวา ภาพรวมการพัฒนาของ

จังหวัดเชียงรายจะแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ แนวทางการพัฒนาในปจจุบัน และทิศทางการพัฒนาในอนาคต  
โดยรายละเอียดแตละดาน ดังนี้   

แผนภาพที่ 40 ภาพรวมการพัฒนาของจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา 
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สําหรับภาพรวมการพัฒนาของจังหวัดเชียงรายในปจจุบันนั้น ใหความสําคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตร 
อาหารแปรรูป สมุนไพร และการใหบริการเปนหลัก โดยมีผลิตภัณฑทางการเกษตรขั้นตนที่สําคัญ ขาวเหนียวเขี้ยวงู 
สับปะรด ชา และกาแฟ จากนั้นนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน กาแฟคั่วและบด ใบชาอบแหง ผลไมอบแหง 
เปนตน ทั้งนี้ผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตรที่ทํารายไดหลักใหกับผูประกอบการในจังหวัดเชียงราย ไดแก ผลิตภัณฑ
เกษตรแปรรูปประเภทชา กาแฟ นอกจากนี้จังหวัดเชียงรายยังมีผลิตภัณฑประเภทงานหัตถกรรมและงานฝมือที่เปน
สินคาขึ้นชื่อของจังหวัด เชน ผาทอมือ ภาพวาดตาง ๆ เปนตน นอกจากนี้การพัฒนาชองทางการจําหนายสินคาภายใน
จังหวัดเชียงรายยังสามารถเชื่อมโยงเขากับสถานที่ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ รวมถึงอาหารเกษตรปลอดภัย เปนตน  

อยางไรก็ตาม ในสวนของทิศทางในการพัฒนาในอนาคต ทางจังหวัดเชียงรายมีเปาหมายในพัฒนาจังหวัด
ใหเปนเมืองสุขภาพ (Health City) ที่มีการสนับสนุนและสงเสริมใหเปนเมืองอาหารปลอดภัยโดยใชวัตถุดิบเกษตร
อินทรียซึ่งเพาะปลูกภายในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาศูนยฟนฟูสุขภาพซึ่งสอดรับกับแนวโนมสังคมผูสูงอายุของประเทศ
ไทยรวมถึงกระแสนิยมที่ในปจจุบัน คนทุกเพศทุกวัยหันมาใสใจดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีทิศทางในการ
พัฒนาจังหวัดเปนเมืองสมุนไพร (Herb City)  โดยเนนใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติที่สามารถหาไดจากภายในจังหวัด 
โดยการสงเสริมการพัฒนาและแปรรูปสมุนไพร รวมถึงเครื่องสําอางซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสถาบนัการศึกษาภายใน
พื้นที่ในการวิจัยและพัฒนาเปนอยางดี ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาเปนเมืองสุขภาพและเมืองสมุนไพรแลว  
ทิศทางการพัฒนาจังหวัดของเชียงรายนั้นยังรวมถึงการพัฒนาใหเปนเมืองวัฒนธรรม (Heritage City) เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวชุมชน โดยอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีภายในทองถิ่นควบคูกันไปอีกดวย 

2.3.2 การวิเคราะหหวงโซคุณคาของกิจกรรมหลักในจังหวัดเชียงราย 
จากการวิเคราะหความเชื่อมโยงของกิจกรรมหลักในจังหวัดเชียงรายตามหวงโซคุณคา ไดแบงการวิเคราะห

เปน 2 แผนภาพตามกิจกรรมหลัก ประกอบดวย กิจกรรมหลักดานการคาและการผลิต และดานการบริการทองเที่ยว
ของจังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดจากการวิเคราะห ดังตอไปนี ้

2.3.2.1 ความเชื่อมโยงกิจกรรมหลักดานการคาและการผลิตของจังหวัดเชียงรายตามหวงโซคุณคา 
จากการวิเคราะหความเชื่อมโยงกิจกรรมหลักดานการคาและการผลิตของจังหวัดเชียงรายตามหวงโซ

คุณคา โดยธุรกิจที่ทํารายไดหลักใหกับจังหวัดไดแกการผลิตดานเกษตรแปรรูป โดยมีรายละเอียดจากการวิเคราะห 
ดังตอไปนี ้
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แผนภาพที่ 41 สรุปความเชื่อมโยงกิจกรรมหลักดานการคาและการผลิตของจังหวัดเชียงรายตามหวงโซคุณคา 

 
ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา 

 การผลิตดานเกษตรแปรรูป 
จากการวิเคราะหสถานการณของผูประกอบการ SME ในจังหวัดในสวนของการเกษตรแปรรูป พบวา 

ผูประกอบการมีการใชชา กาแฟ ขาวโพด และสมุนไพรเปนวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑตางๆ โดยวัตถุดิบเหลานี้
จะถูกนํามาแปรรูปขั้นตนเทานัน้ กลาวคือเปนเพียงการใชแรงงานเคร่ืองจักรขนาดเล็กในการแปรรูป เชน ใบชาอบแหง 
กาแฟคั่วและบด อาหารสัตว และผลิตภัณฑจากสมุนไพร เปนตน โดยโรงงานสวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็ก และ
ภายในพื้นที่มีโรงงานที่มีศักยภาพในการผลิตเพียงพอตอการสงออกเพียงไมกี่โรงงานเทานั้น อยางไรก็ดี ผูประกอบการ
ในพื้นที่ยังไมมีการนําวัตถุดิบดังกลาวมาแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรมที่อาศัยเคร่ืองจักรขนาดกลางขึ้นไป 

2.3.2.2 ความเชื่อมโยงกิจกรรมหลักดานการบริการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงรายตามหวงโซคุณคา 
ความเชื่อมโยงกิจกรรมหลักดานการบริการทองเที่ยว พิจารณาจากองคประกอบหลักของการบริการ

ทองเที่ยวในจังหวัดคือ การเดินทาง ที่พัก กิจกรรมและแหลงทองเที่ยว และกลุมนักทองเที่ยวเปาหมาย โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี ้

แผนภาพที่ 42 สรุปความเชื่อมโยงกิจกรรมหลักดานการบริการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงรายตามหวงโซคุณคา 

 
ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา 
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ในสวนของการสรุปความเชื่อมโยงกิจกรรมหลักดานการบริการทองเที่ยวภายในจังหวัดเชียงรายนั้น พบวา
นักทองเที่ยวที่จะเดินทางเขามาภายในพื้นที่และเดินทางภายในจังหวัดสามารถเลือกรูปแบบของการเดินทางได  
6 วิธีการ ประกอบดวย เคร่ืองบิน รถโดยสารประจําทาง รถตูโดยสารประจําทาง รถไฟ รถยนตสวนตัว และรถรับจาง
ภายในพื้นที่ ซึ่งการเดินทางภายในจังหวัดเชียงรายสําหรับนักทองเที่ยวที่ไมมีรถยนตสวนตัวนั้น จะตองอาศัย 
รถโดยสารประจําทาง และรถรับจางภายในพื้นที่เปนหลัก ทําใหนักทองเที่ยวบางกลุมไมไดรับการอํานวยความสะดวก
ในการเดินทางทองเที่ยวภายในพื้นที่ ในขณะที่ประเภทของที่พักในจังหวัดเชียงรายนั้นคอนขางมีความหลากหลายและ
สามารถตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยวที่ตองการเดินทางทองเที่ยวและพักผอนภายในจังหวัดมากกวา
หนึ่งวัน เชน โรงแรม รีสอรท อุทยาน อพารทเมนท หอพัก Homestay และแคมปปงรวมถึงพื้นที่กางเต็นทนั่นเอง 

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงรายยังเปนจังหวัดที่มีกิจกรรมและแหลงทองเที่ยวหลากหลายประเภท ประกอบดวย 

 แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชน ดอยแมสลอง ดอยวาวี วนอุทยานภูชีฟ้า 
 แหลงทองเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร เชน พิพิธภัณฑอูบคาํ เมืองโบราณเวียงกาหลง 
 แหลงทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เชน พระธาตุดอยตงุ วัดรองขุน วัดพระแกว 
 แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร เชน ไรบุญรอด ไรรื่นรมย ไรองุนภูวไิล ไรชาฉุยฟง 
 รานอาหาร เชน รานออแกนิค โฮม 
 สถานที่พักผอนหรือพักฟน เชน น้ําพุรอนธรรมชาติทวีสนิ  

จากแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัดในขางตน จะเห็นไดวาจังหวัดเชียงรายนั้นสามารถรองรับกลุมทองเที่ยวได
หลากหลายตลอดทั้งป รวมถึงมีการกระจายตัวของตําแหนงที่ตั้งของแตละแหลงทองเที่ยว ซึ่งสามารถรองรับปริมาณ
นักทองเที่ยวที่มีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้นได รวมถึงระบบคมนาคมในพื้นที่นั้นมีสวนชวยเปนอยางมากในการกระจายตัว
ของกลุมนักทองเที่ยว ทั้งยังไมกอใหเกิดปญหาของการกระจุกตัวของนักทองเที่ยว 

ในสวนของกลุมนักทองเที่ยวเปาหมายในจังหวัดเชียงราย จะมีกลุมลูกคาที่คอนขางหลากหลาย  
โดยครอบคลุมทั้งกลุมนักทองเที่ยวในประเทศ และกลุมนักทองเที่ยวตางประเทศ เนื่องจากมีสถานที่ทองเที่ยวที่
หลากหลายและสามารถตอบโจทยของนักทองเที่ยวไดทุกกลุม ซึ่งครอบคลุมทั้ง วัยรุน วันทํางาน ครอบครัว และ 
กลุมนักกีฬาซึ่งมีเปาหมายในการดูแลสุขภาพเปนตน นอกจากนี้กลุมนักทองเที่ยวตางประเทศที่เปนกลุมเปาหมายหลกั 
ไดแก นักทองเที่ยวชาวจีน ซึ่งมีแนวโนมจะเขามาทองเที่ยวภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

2.3.3 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนา SME ในจังหวัดเชียงราย 
จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนา SME ในจังหวัดเชียงราย ไดรวบรวม

ขอมูลจากการสํารวจสถานการณของผูประกอบการ และนํามาวิเคราะห โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 4 ประเด็น
ตามสภาพแวดลอม ประกอบดวย จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคที่ผูประกอบการเผชิญในการประกอบธุรกิจ 
โดยมีรายละเอียดจากการวิเคราะห ดังนี ้
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แผนภาพที่ 43 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอปุสรรคของผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา 

2.3.3.1 จุดแข็งของผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงราย 
1. ผูประกอบการภาคการผลิตและภาคการบริการภายในพื้นที่สวนใหญใชวัตถุดิบที่มีอยูในพื้นที่ ทําให

ผูประกอบการไดเปรียบในดานการบริหารตนทุนการผลิต  
2. ผูประกอบธุรกิจภายในพื้นที่มีการนําชองทางการจําหนายสินคาผานทางออนไลนมาใชในการดําเนิน

ธุรกิจ ทําใหเพิ่มชองทางในการเขาถึงสินคาและบริการของผูบริโภค  
3. มีผลิตภัณฑทางการเกษตรของจังหวัดที่มีชื่อเสียงและไดรับความเชื่อมั่นจากตลาด เชน ใบชา กาแฟ  

2.3.3.2 จุดออนของผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงราย 
1. ผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูปภายในจังหวัดสวนมากเปนผลิตภัณฑแปรรูปขั้นตนเทานั้น และความ

หลากหลายของผลิตภัณฑยังไมมากเทาที่ควร  
2. ผูประกอบการในพื้นที่สวนใหญนั้น มีการกระจุกตัวอยูที่ภาคบริการเปนหลัก  
3. ผูประกอบการภายในพื้นที่บางสวนยังไมเล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชนจากการเขารวม        

การรวมกลุมผูประกอบการในพื้นที่  
4. ผูประกอบการภายในพื้นที่มีความเขาใจในการทําบัญชี และการวางแผนธุรกิจที่ไมตรงกับเงื่อนไขที่

สถาบันการเงินกําหนด  
5. ผูประกอบการไมเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของศูนยบริการขนสงสินคาในพื้นที่ เนื่องจากเห็นวาไมมีสวน

ชวยในการลดตนทุนการขนสงสินคา  

2.3.3.3 โอกาสของการผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงราย 
1. ตําแหนงที่ตั้งของจังหวัดมีเขตชายแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ ทําใหสามารถสราง

ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศได  
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2. การคมนาคมขนสงในพื้นที่ครอบคลุมทุกชองทาง รวมถึงมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ทั้งทางน้ํา บก 
และทางอากาศ ทําใหนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกและมีตัวเลือกในการเดินทางเขามาภายใน
จังหวัด 

3. ผูประกอบการภายในพื้นที่มีโอกาสในการตอยอดทางการคาสูง เนื่องจากจังหวัดเชียงรายไดรับการ
กําหนดเปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงในพื้นที่มีวัตถุดิบที่หลากหลาย และมีการเขาออกพื้นที่
ของนักทองเที่ยวอยางตอเนื่อง  

4. อัตราสวนจํานวน SME ตอสถาบันการเงินภายในพื้นที่ไมสูงมากนัก จึงสามารถรองรับธุรกิจที่มี
แนวโนมจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตได 

2.3.3.4 อุปสรรคของผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงราย 
1. แหลงเงินทุนภายในพื้นที่ขาดความหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑทางการเงินที่มีในปจจุบันไมตรงตาม

ความตองการของผูประกอบการ ทําใหประสบปญหาการเขาถึงเงินทุนในการริเริ่มและขยายกิจการ 
2. ผูประกอบการตองเผชิญกับภาระดานตนทุนที่สูงขึ้น ในการดําเนินธุรกิจตามทิศทางการพัฒนา

เศรษฐกิจของจังหวัดในการสงเสริมการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย 

2.3.4 การวิเคราะหปจจัยภายนอก (PEST Analysis) ของการพัฒนา SME ในจังหวัดเชียงราย 
นอกเหนือจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนา SME ในจังหวัด ไดวิเคราะห

ปจจัยภายนอกที่สงผลตอการพัฒนาผูประกอบการ SME ในจังหวัด โดยรวบรวมขอมูลเบื้องตนจากการสัมภาษณและ
สํารวจสถานการณผูประกอบการ รวมทั้งขอมูลและขาวสารของสถานการณในปจจุบัน ทั้งนี้ จากการวิเคราะหปจจัย
ภายนอก สามารถแบงการวิเคราะหออกเปน 4 ประเด็น ประกอบดวย ปจจัยทางนโยบายและการเมือง ปจจัยทาง
เศรษฐกิจ ปจจัยทางสังคม และปจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม โดยมีรายละเอียดจาก  การวิเคราะห ดังนี ้

แผนภาพที่ 44 การวิเคราะหปจจัยภายนอกของผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: จากการวิเคราะหของที่ปรึกษา 
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2.3.4.1 ปจจัยทางนโยบายและการเมืองที่สงผลตอผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงราย 
1. มาตรฐานกฎระเบียบทางการคาและการขนสงภายในกลุม GMS ยังไมเปนมาตรฐานเดียวกัน และยัง

มีอุปสรรคบางประการ เชน เอกสารในการขนสงสินคายังไมใชภาษากลาง หรือเจาหนาที่ระดับ
ปฏิบัติการขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง 

2. กฎหมายและกฎระเบียบบางอยางสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการในพื้นที่ เชน 
ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่เกี่ยวของการกับขึ้นทะเบียนและการโยกยายแรงงาน 
ตางดาว  

3. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายมีเปาหมายและมีทิศทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนผูประกอบการดาน 
การเพาะปลูกเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาเกษตรอินทรีย  

2.3.4.2 ปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลตอผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงราย  
1. แนวโนมการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย รวมถึงการชะลอตัวของตลาด สงผลให

ผูบริโภคมีกําลังซื้อในการบริโภคลดลง 
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของไทยมีความผันผวนอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอ

ผูประกอบการธุรกิจสงออก เนื่องจากกอใหเกิดภาระผูกพันจากการจําหนายสินคาในสกุลเงินอื่นๆ  
3. นโยบายการปรับเพิ่มอัตราคาแรงขั้นต่ํา สงผลใหผูประกอบการตองแบกรับภาระตนทุนในจางแรงงาน

เพื่อดําเนินธุรกิจที่สูงขึ้น สงผลใหเกิดการลดจํานวนพนักงาน และจํานวนผูวางงานในตลาดแรงงาน
เพิ่มสูงขึ้น 

4. แนวโนมการเจริญเติบโตของคูแขงในตลาดสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น ไดแก ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ
พมา ทําใหเกิดแนวโนมการลดลงของสวนแบงทางการตลาดของผูประกอบการในอนาคต 

2.3.4.3 ปจจัยทางสังคมที่สงผลตอผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงราย  
1. แนวโนมการเคลื่อนยายเขาทํางานในเมืองใหญของแรงงานรุนใหม เนื่องจากโอกาสในการทํางานหรือ

การประกอบกิจการภายในพื้นที่มีนอย  
2. อัตราสวนประชากรไทยในอนาคตมีแนวโนมจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งจะสงผลใหเกิดความขาดแคลน

ประชากรวัยแรงงานเพิ่มมากขึ้น  
3. พฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบันหันมาใชบริการสั่งซื้อสินคาผานชองทางออนไลนเพิ่มมากขึ้น รวมถึง

ผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลบนอินเทอรเน็ตเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการได
สะดวกมากขึ้น ซึ่งนับเปนปจจัยสําคัญในการเลือกบริโภคสินคาและบริการ 

2.3.4.4 ปจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมที่สงผลตอผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงราย  
1. หนวยงานภาครัฐ สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาภายในพื้นที่มีสวนการสนับสนุนผูประกอบการ

ในพื้นที่ในการสงเสริมและการผลิตโดยใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมๆ ไมมากเทาที่ควร  
2. การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ มักมีการกระจุกตัวอยูในพื้นที่เมืองใหญเปนหลัก 
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2.3.5 แนวทางการพัฒนาผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงราย 
จากขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลกึ และการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME สามารถสรปุ

แนวทางในการพัฒนาไดเปน 2 แนวทางหลัก ประกอบดวย การเกษตรแปรรูปครบวงจรและการยกระดับ 
การทองเที่ยวโดยวางเปาหมายเชื่อมโยงสินคาทางเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนสูภาคอุตสาหกรรมการบริการและ 
การทองเที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

แผนภาพที่ 45 แนวทางหลักในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: สํานักงานจังหวัดเชียงราย และการวิเคราะหของที่ปรึกษา 

2.3.5.1 แนวทางการพัฒนาดานการเกษตรของจังหวัดเชียงราย 
จากการสํารวจและสัมภาษณผูประกอบการในพื้นที่ แนวทางการพัฒนาดานการเกษตรสามารถแบงไดเปน  

3 ประเด็น ประกอบดวย การพัฒนาดานผลิตภัณฑสินคาเกษตร การพัฒนาชาและกาแฟ และการพัฒนาสมุนไพร  
โดยแตละดานมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

 แนวทางในการพัฒนาดานสินคาเกษตร 
จากการสํารวจสถานการณผูประกอบการและการวิเคราะหขอมูล พบวา นโยบายของจังหวัดเชียงราย

ในภาพรวมนั้น เนนการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาเกษตรอินทรียผานการเพิ่มปริมาณผลผลิตภายในพื้นที่ รวมถึงการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรปลอดภัยและสินคาเกษตรอินทรียภายในพื้นที่ โดยการใหความรูแกผูประกอบการในการ
ทําเกษตรอินทรียอยางถูกวิธี เพื่อสอดรับกับแนวโนมของตลาดซึ่งมีความนิยมในการหันมาดูแลใสใจสุขภาพมากขึ้น 
นอกจากนี้ นโยบายของจังหวัดยังมุงเนนการพัฒนาการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เชน  
ขาว ลําไย ลิ้นจี่ เพื่อเปนการสรางมูลคคาเพิ่มใหกับสินคาดังกลาว รวมถึงสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑ อีกทั้ง
ยังใหความสําคัญกับการยกระดับการผลิต และศักยภาพของผูประกอบการในพื้นที่ เชน การสงเสริมศักยภาพ 
แกผูประกอบการใหสามารถตอยอดหวงโซมูลคาการคาผลิตสินคา เปนตน 
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 แนวทางในการพัฒนาสินคาชา/กาแฟ 
ภาพรวมของนโยบายสนับสนุนผูประกอบการของจังหวัดเชียงรายในการสนับสนุนการผลิตชา กาแฟ

ภายในพื้นที่นั้น มุงเนนการเพิ่มผลผลิตและมูลคาสินคา พรอมทั้งสงเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑใหม ี
ความหลากหลาย รวมถึงมีคุณภาพ เพื่อการขอรับรองมาตรฐานสินคาในระดับสากล และแสดงถึงคุณภาพของสินคา
ตลอดกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังสงเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความทันสมัย และหลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคสินคาภายในปจจุบัน โดยจากทั้งสองแนวทางขั้นตนนั้น ยังนับเปนรากฐานที่ดีของนโยบาย
การสงเสริมการวางแผนการคา เพื่อสรางโอกาสในการสงออกสินคาไปขายยังตลาดใหมๆ ภายในประเทศ รวมถึงตลาด
ตางประเทศอีกดวย  

 แนวทางในการพัฒนาสมุนไพร 
นอกเหนือจากแนวทางในการพัฒนาสินคาเกษตร และแนวทางในการพัฒนาสินคาชา กาแฟ นโยบาย

ของจังหวัดเชียงรายในภาพรวมนั้นยังมุงเนนการสนับสนุนผูประกอบการที่เกี่ยวของกับสินคาสมุนไพร โดยสนับสนุน
การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและมีคุณภาพ รวมถึงพัฒนาวิธีการปลูกสมุนไพรในทองถิ่นที่สําคัญและมี
สรรพคุณที่โดดเดน และนอกจากขายผลิตสินคาสมุนไพรขั้นตนแลวนั้น ยังมุงสงเสริมการรูปสมุนไพรของ
ผูประกอบการ ใหมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถสรางเอกลักษณเฉพาะตัวได โดยพัฒนาเพื่อใชเปนเครื่องอุปโภค
บริโภค โดยในการสงเสริมดังกลาวนั้น ยังครอบคลุมถึงการสนับสนุนการยกระดับรูปแบบบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ 
และพัฒนาสินคาใหมีมาตรฐานมากขึ้น เพื่อใหสินคาสมุนไพรนั้น สามารถเขาถึงตลาดไดอยางกวางขวาง 

2.3.5.2 แนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย  
จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลเบื้องตนจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ พบวา จังหวัด

เชียงรายเปนจังหวัดที่เนนการสงเสริมการทองเที่ยวที่มีความใกลชิดธรรมชาติ และการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
และศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดที่มีวัฒนธรรมลานนาที่มีชื่อเสียง โดยภายในจังหวัดมีแหลง
ทองเที่ยวที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวที่มีความสนใจที่แตกตางกันไดมากมาย รวมถึงมีการกระจายตัวอยูในหลาย
พื้นที่ภายในจังหวัด โดยแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมที่โดดเดน ไดแก วัดพระแกว วัดรองขุน 
พิพิธภัณฑบานดํา พระตําหนักดอยตุง เปนตน ศูนยสุขภาพและการพักผอนที่มีชื่อเสียง ไดแก ไรเชิญตะวัน น้ําพุรอน 
นอกจากนี้ ภายในจังหวัดยังมีแหลงทองเที่ยวชิงนิเวศและแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีชื่อเสียง ไดแก ไรบุญรอด 
ไรชาฉุยฟง ภูชี้ฟา และดอยผาตั้ง

 

 ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริม SME ในจังหวัดเชียงราย 
จากการวิเคราะหศักยภาพของผูประกอบการและแนวทางการพัฒนา SME ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบวา  

ในการพัฒนาพื้นที่ควรมีการพัฒนาอยางมีเปาหมายและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ภายใตวิสัยทัศน “ผูประกอบการ 
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SME มีสินคา บริการทองเที่ยวและสุขภาพ ที่มีเอกลักษณ มีมาตรฐาน พรอมรองรับการขยายตัวภาคการคา  
การลงทุน” ทั้งนี้ จากวิสัยทัศนดังกลาว สามารถแบงแนวทางการพัฒนาเปน 2 สวน ประกอบดวย ยุทธศาสตรการ
พัฒนาผูประกอบการ SME และแผนปฏบิัติการสงเสริม SME ในแตละสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

แผนภาพที่ 46 ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการของจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา 

2.4.1 ยุทธศาสตรการสงเสริม SME ในจังหวัดเชียงราย 
จากวิสัยทัศนและเปาหมายขางตน ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการสงเสริมผูประกอบการ SME 

ภายในจังหวัดเชียงรายไว 6 ประเด็น ดังนี้  

2.4.1.1 ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสินคาเกษตรอินทรีย การแปรรูปและผลิตภัณฑจากชา กาแฟ   
มุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรียภายในจังหวัดในดานตางๆ รวมถึงพัฒนาดานอื่นๆ ที่มี

สวนในการสนับสนุนการจําหนายสินคาดังกลาว เชน ดานการตลาด และมาตรฐานสินคา โดยประกอบไป
ดวยกลยุทธทั้งหมด 4 ดาน ไดแก 

1) สงเสริมการปลูกสินคาเกษตรอินทรีย โดยครอบคลุมตั้งแตการอบรมใหความรูแก
ผูประกอบการในการเพาะปลูก ตลอดจนการจัดทําฐานชอมูล และการใหความรูแก
ผูประกอบการในการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคา
เกษตรอินทรีย  

2) สรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรแปรรูป โดยสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาที่มี
อยู รวมถึงการพัฒนาความหลากหลายและการแปรรูปสินคาเพิ่มเติม  

3) พัฒนาศักยภาพดานการตลาด สนับสนุนการเขาถึงสินคาผานทางออนไลน โดยการ
รวบรวมและจัดทําฐานขอมูล อบรมการจัดทําชองทางการจําหนายผานทางโซเชียลมีเดีย 
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รวมถึงการอํานวยความสะดวกแกผูบริโภคผานศูนยกลางกระจายสินคาเกษตร และการ 
จัดงานแสดงสินคาที่รวบรวมสินคาที่ไดรับรองมาตรฐานโดยเฉพาะ 

4) ยกระดับมาตรฐานสินคา มุงเนนการควบคุมคุณภาพของการผลิตสินคาตั้งแตการแปรรูป 
การตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ การพัฒนาบรรจุภัณฑ รวมถึงสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
เพื่อใหไดรับรองมาตรฐานเชียงรายแบรนด  

2.4.1.2 ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับบริการทองเที่ยวและสุขภาพ 
สงเสริมการพัฒนาการบริการดานการทองเที่ยวและสุขภาพ โดยเนนพัฒนารูปแบบและ 

ความหลากหลายของการใหบริการเพื่อใหตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดหลากหลาย รวมถึง 
การควบคุมมาตรฐานการใหบริการ และการประชาสัมพันธ โดยประกอบไปดวย 3 กลยุทธหลัก ดังนี ้

1) เพิ่มความหลากหลายของการบริการทองเที่ยวและสุขภาพ สงเสริมการพัฒนาตอยอดจาก
ศักยภาพของผูประกอบการ และวัตถุดิบภายในจังหวัดภายในจังหวัด โดยสงเสริมการตอ
ยอดหวงโซคุณคา เพื่อเปนการเพิ่มมูลคา และสรางรายไดแกผูประกอบการภายในพื้นที่ 

2) ยกระดับมาตรฐานการบริการ มุงเนนการพัฒนาสงเสริมมาตรฐานของการใหบริการใน 
ทุกรูปแบบ ทั้งการบริการดานสุขภาพ รานอาหาร รวมถึงมาตรฐานดานโรงแรมและที่พัก 
โดยการสรางความรูความเขาใจแกผูประกอบการในการดําเนินการ 

3) สงเสริมการประชาสัมพันธการบริการทองเที่ยวและการบริการเพื่อสุขภาพ สงเสริม 
การเขาถึงขอมูลการใหบริการแกนักทองเที่ยวผานการจัดทําระบบฐานขอมูลสถานบริการ 
ที่ไดรับมาตรฐานและเผยแพร รวมถึงการประชาสัมพันธเสนทางทองเที่ยวที่หลากหลาย
ภายในจังหวัดและการเดินทางคมนาคมภายในพื้นที่  

2.4.1.3 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมดานการคาการลงทุน  
เพื่อสอดรับกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการไดรับการจัดตั้งเปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต  

ซึ่งจะนํามาซึ่งโอกาสทางการคา และการลงทุนที่เพิ่มขึ้นภายในจังหวัด โดยประกอบไปดวย 2 กลยุทธ ดังนี ้

1) สรางแรงจูงใจในการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเปนการดึงดูดนักลงทุนใหเขา
มาลงทุนภายในพื้นที่ รวมถึงเพื่อการวางแผนการเติบโตภายในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ
ผานการพิจารณาผังเมืองและแนวทางการจัดตั้งพื้นที่การผลิตอยางเหมาะสม 

2) สรางความเขมแข็งของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาทักษะ และเพิ่มเติมองคความรูใน 
การประกอบธุรกิจแกผูประกอบการในพื้นที่ ผานการเสริมสรางความรูดานกฎระเบียบ และ
ขอบังคับตางๆ  
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2.4.1.4 ยุทธศาสตรที่ 4  สนับสนุนบทบาทและกิจกรรมของกลุมผูประกอบการ  
เนื่องจากการรวมกลุมของผูประกอบการ นับวามีสวนชวยในการดําเนินธุรกิจเปนอยางมาก  

โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึงนับเปนพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
สงเสริมการทําธุรกิจรวมกัน ซึ่งยุทธศาสตรดังกลาวจะครอบคลุมความรวมมือทั้งในระดับธุรกิจ และ 
ในระดับหนวยงาน โดยประกอบไปดวย 3 กลยุทธ ดังนี้ 

1) สรางความรวมมือในการดําเนินธุรกิจ โดยการสงเสริมการรวมกลุมของธุรกิจโดยให 
ผูประกอบการไดตระหนักถึงประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการสงเสริมการรวมกลุมภาคี
ธุรกิจในทุกกลุมธุรกิจภายในพื้นที่ 

2) พัฒนาสิทธิประโยชนใหกับสมาชิกของกลุมผูประกอบการ มุงเนนการสงเสริมการรวมกลุม
ของกลุมผูประกอบการ เพื่อสรางพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสรางความ
รวมมือทางเทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนา เปนตน 

3) สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป 
ในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสรางความรวมมือระหวาง
หนวยงานและผูประกอบการ เพื่อสงเสริมการสรางตลาดเพื่อจําหนายสินคา 

2.4.1.5 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมองคความรูแกผูประกอบการและพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน  
สงเสริมและยกระดับศักยภาพของผูประกอบการภายในพื้นที่ ใหเปนผูประกอบการที่มองการณไกล 

สามารถสรางและบริหารธุรกิจไดอยางเปนระบบ ควบคูกับการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานตาม 
ความตองการและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดในอนาคต ซึ่งจะสามารถดําเนินการตามยุทธศาสตร
ดังกลาวไดทั้งหมด 2 กลยุทธ ไดแก 

1) พัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจแกผูประกอบการ โดยการใหคําแนะนําอยางเหมาะสมใน
การพัฒนาธุรกิจแกผูประกอบการ เชน การเพิ่มมูลคาสินคา รวมถึงการสรางความรู 
ความเขาใจในการบริหารเงินทุน รวมถึงการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบการ 
SME และการขึ้นทะเบียนนิติบุคคล 

2) พัฒนาทักษะฝมือแรงงานตามความตองการในจังหวัด โดยมุงเนนการเพิ่มพูนทักษะใหแก
แรงงานในกลุมเกษตรอินทรีย และแรงงานในภาคบริการ เชน การทองเที่ยวและการโรงแรม 
รวมถึงธุรกจิบริการดานสุขภาพตางๆ อยางเหมาะสม 
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2.4.1.6 ยุทธศาสตรที่ 6 เสริมสรางความเขมแข็งดานการเงินแกผูประกอบการ  
เนื่องจากปจจัยดานเงินทุน นับเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ 

แตการบริหารจัดการดานเงินทุนในปจจุบัน ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร จึงนํามาพัฒนาเปนกลยุทธ 
เพื่อสงเสริมดานเงินทุนแกผูประกอบการ 2 กลยุทธ ดังนี้ 

1) จัดหาแหลงเงินทุนที่หลากหลาย โดยการสรางความรวมมือกับสถาบันการเงินภายในพื้นที่
เพื่อจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมแกผูประกอบการ เชน แหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา และ 
การสงเสริมความรูดานแหลงเงินทุนทางเลือกแกผูประกอบการ 

2) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการเงิน ผานการสรางความเขาใจในการจัดทําบัญชีและ
การจัดทําแผนธุรกิจ รวมถึงการจัดใหมีพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาดานการเงินในการวางแผนและ
การบริการเงินทุนแกผูประกอบการภายในพื้นที่ 

2.4.2 แผนปฏิบัติการสงเสริม SME ในจังหวัดเชียงราย 
จากกรอบประเด็นยุทธศาสตรขางตนในแตละประเด็น ประกอบดวยแผนปฏิบัติการสงเสริม SME ในแตละ

ประเด็น ซึ่งมีกลยุทธแตกตางกันไปขึ้นอยูกับความตองการพัฒนาภายในพื้นที่ โดยระบุถึงหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้  

2.4.2.1 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสินคาเกษตรอินทรีย การแปรรูปและผลิตภัณฑจากชา กาแฟ 
ประกอบดวย 4 กลยุทธ ไดแก 

 สงเสริมการปลูกสินคาเกษตรอินทรีย โดยมีแนวทางการพัฒนา 3 โครงการ ดังนี ้
1.1 โครงการสงเสริมและอบรมสรางความรูความเขาใจแกผูประกอบการในการจัดการเพาะปลูก

เกษตรอินทรีย  
รายละเอียดเบื้องตน:  จัดอบรมใหความรู สรางความเขาใจแกผูประกอบการธุรกิจเพาะปลูก

เกษตรอินทรีย ถึงความสําคัญและประโยชนของการปลูกพืชแบบ
อินทรีย รวมถึงเผยแพรขอมลูแนวทางการเพาะปลูกที่ไดรับมาตรฐาน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เกษตรจังหวัด  

1.2 โครงการจัดทําฐานขอมูลผูประกอบการสินคาเกษตรอินทรียที่ไดรับมาตรฐาน 
รายละเอียดเบื้องตน:  รวบรวมขอมูลผูประกอบการเกษตรอินทรียภายในจังหวัด ผลิตภัณฑ

แนะนําในแตละธุรกิจ และจัดทําเปนฐานขอมูลที่สามารถเขาถึงไดอยาง
สะดวก เพื่อเปนขอมูลแกผูบริโภค  

หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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1.3 โครงการใหความรูผูประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกแบบบูรณาการ 
(Planning & Zoning)  

รายละเอียดเบื้องตน:  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เชน การจัด zoning แยกสัดสวนระหวาง
ผลผลิตสําหรับการคาขายขั้นตน และผลผลิตเพื่อการนําไปแปรรูป เพื่อ
เปนการรักษาสมดุลของธุรกิจระหวางการผลิตและการตลาด รวมถึง
การหมุน เวี ยนของสินค าและการบริหารทางการเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เกษตรจังหวัด 

 สรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรแปรรูป โดยมีแนวทางการพัฒนา 4 โครงการ ดังนี้ 
2.1 โครงการพัฒนาสินคาประจําจังหวัด (Product Champion) โดยใชเทคโนโลยี/นวัตกรรมใน

การตอยอดจากสินคาที่มีอยูในพื้นที่ 
รายละเอียดเบื้องตน:  -คัดเลือกสินคาเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัด เชน ขาวเหนียวเขี้ยวงู 

ชา กาแฟ, สับปะรด, สมุนไพรที่เปนสินคาเดนของจังหวัด จากนั้น
รวมมือกับสถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสินคา
เกษตรที่มีศักยภาพภายในจังหวัด เชน แยมชาเขียว หรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑเมี่ยง (ชาหมัก) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พัฒนาการจังหวัด, พาณิชยจังหวัด, สถาบันวิจัย/สถาบันอุดมศึกษาใน
พื้นที่ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประจํา
จังหวัด  

2.2 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางความหลากหลายใหกับผลิตภัณฑทางการเกษตร 
รายละเอียดเบื้องตน:  สรางความรวมมือกับสถาบันวิจัย/การศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑแปรรูปชนิดใหมจากสินคาเกษตรที่มีศักยภาพภายในจังหวัด 
ทั้งขาวเหนียวเขี้ยวงู สับปะรด ชา/กาแฟ และสมุนไพร  เชน การใช
สมุนไพรหญาหวานทดแทนน้ําตาลในการบริโภคชา กาแฟ การพัฒนา
สินคาสปา สินคาเพื่อสุขภาพ เคร่ืองสําอาง จากสมุนไพรในพื้นที่ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พัฒนาการจังหวัด, พาณิชยจังหวัด, สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษาใน
พื้นที่, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประจํา
จังหวัด 

2.3 โครงการประชาสัมพันธและถายทอดการใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการแปรรูปสินคาเกษตร 
โดยตอยอดจากภูมิปญญาดั้งเดิมในพื้นที่ 

รายละเอียดเบื้องตน:  รวบรวมองคความรูการเกษตรในพื้นที่ ไมวาจะเปนการเกษตรขั้นตน 
การแปรรูป รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ที่สนับสนุนการเกษตร พรอมทั้ง
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เผยแพรใหกับเกษตรกรและผูประกอบการ เพื่อนําไปเปนแนวคิดใน
การตอยอดสินคาตางๆ ตอไป 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พัฒนาชุมชนจังหวัด, เกษตรจังหวัด 

2.4 โครงการ Matching Core Product กับภาคสวนตางๆ เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑใหม จาก
วัตถุดิบที่มีศักยภาพในพื้นที่ 

รายละเอียดเบื้องตน:  สรางความรวมมือระหวางผูประกอบการแตละประเภททั้งในและนอก
พื้นที่ เพื่อสรางสินคาใหม ผานการรวมมือกันระหวางกลุมผลิตภัณฑ
ตางๆ เชน การหาผูผลิตแบรนดเพื่อนําผาคูบัวมาตัดเย็บเปนเสื้อผาตาม
แฟชั่นที่ตรงกับความตองการของตลาด 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พัฒนาการจังหวัด, อุตสาหกรรมจังหวัด, พาณิชยจังหวัด, สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประจําจังหวัด 

 พัฒนาศักยภาพดานการตลาด โดยมีแนวทางการพัฒนา 2 โครงการ ดังนี ้
3.1 โครงการรวบรวมขอมูล (Digital Content) เกี่ยวกับสินคาและบริการของจังหวัดผานสื่อ

ออนไลน 
รายละเอียดเบื้องตน:  การจัดทําชองทางออนไลนเพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑเดน หรือของดีประจําเดือนภายในพื้นที่  ซึ่งควรมีการ
หมุนเวียนการโปรโมทสินคาใหมๆ อยางสม่ําเสมอ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พาณิชยจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

3.2 โครงการอบรมการจัดทําชองทางการจัดจําหนายผานชองทางออนไลน  
รายละเอียดเบื้องตน:  การพัฒนาผูประกอบการใหใชชองทางออนไลนในการประชาสัมพันธ

ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑเดน หรือของดีประจําเดือนภายในพื้นที่  
ซึ่งควรมีการหมุนเวียนการโปรโมทสินคาใหมๆ อยางสม่ําเสมอ  
เพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อผลิตภัณฑ รวมถึงสรางฐานลูกคากลุมใหม
เพิ่มเติม พรอมทั้งวิเคราะหและศึกษาพฤติกรรมกลุมลูกคาของ
ผลิตภัณฑ เพื่อเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคและสามารถพัฒนาแนว
ทางการทําการตลาดที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พัฒนาการจังหวัด, พาณิชยจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม   
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3.3  โครงการนํารองศูนยกลางการกระจายสินคาเกษตรอินทรียและผลิตภัณฑแปรรูปทั้ง Food 
และ Non-Food ที่เปนผลิตภัณฑของจังหวัด  

รายละเอียดเบื้องตน:  ริเริ่มจัดตั้งศูนยกระจายสินคา เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกการขนสง
สินคาไปยังผูบริโภคหรือลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เกษตรจังหวัด, พาณิชยจังหวัด 

3.4 โครงการจัดแสดงสินคาที่ไดรับตรา “เชียงรายแบรนด” 
รายละเอียดเบื้องตน:  ดําเนินการจัดเทศกาลงานแสดงสินคา เชน งานเทศกาลอาหาร

ปลอดภัย งานเทศกาลอาหารเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัด และจังหวัด
อื่นๆ โดยคัดเลือกเฉพาะสินคา/บริการที่ไดรับตราเชียงรายแบรนด 
เพื่อสนับสนุนใหสินคา/บริการที่มีคุณภาพมีโอกาสไดขยายตลาดตอไป 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เกษตรจังหวัด, พาณิชยจังหวัด, การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด, 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 ยกระดับมาตรฐานสินคา โดยมีแนวทางการพัฒนา 5 โครงการ ดังนี ้
4.1 โครงการอบรมเกี่ยวกับพื้นฐานมาตรฐานสินคาเกษตรแปรรูป รวมถึงขั้นตอนที่จําเปนในการ
ขอรับรองมาตรฐานสินคาในการผลิตและจัดจําหนาย  
รายละเอียดเบื้องตน:  สงเสริมใหเกษตรกรเห็นความสําคัญของมาตรฐานการเพาะปลูก และ

ผลิตสินคาเกษตรแปรรูปรวมถึงขั้นตอนที่จําเปนในการขอรับรอง
มาตรฐานสินคาในการผลิตและจัดจําหนาย เชน มาตรฐาน Q, 
มาตรฐาน GAP 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เกษตรจังหวัด 

4.2 โครงการประชาสัมพันธและใหความรูเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับมาตรฐานสินคาและการผลิต
สินคา 
รายละเอียดเบื้องตน:  สงเสริมและเผยแพรความรูการบริหารจัดการดานการผลิต อยางมี

คุณภาพ และมาตรฐาน เชน มาตรฐาน GMP การตรวจสอบคุณภาพ
สินคา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เกษตรจังหวัด 
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4.3 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อใหมีคุณภาพมาตรฐาน และมีความทันสมัยตอบสนองตอความ
ตองการของผูบริโภคในปจจุบัน  
รายละเอียดเบื้องตน:  ปรับรูปแบบของบรรจุภัณฑใหมีความทันสมัย สามารถรักษาคุณภาพ

ของสินคา รวมทั้งมีภาพลักษณที่ดี และตรงกับความตองการของกลุม
ลูกคาในตลาดตางๆ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: อุตสาหกรรมจังหวัด, สถาบันการศึกษาภายในพื้นที่, สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

4.4 โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของผูประกอบการการเพื่อใหไดการรับรองตรา
สินคา “เชียงรายแบรนด (Chiangrai Brand)” 

รายละเอียดเบื้องตน:  สงเสริมใหผูประกอบการภายในจังหวัดเชียงรายไดมีการพัฒนา
มาตรฐานสินคาใหดี มีคุณภาพ เพื่อใหไดรับตรา“เชียงรายแบรนด” ซึ่ง
จะสรางการยอมรับ และความนาเชื่อถือในดานของคุณภาพของสินคา
และบริการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พาณิชยจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

4.5 โครงการสนับสนุนผูประกอบการใหตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ 
รายละเอียดเบื้องตน:  ประชาสัมพันธ และคัดเลือกผูประกอบการเขารวมโครงการคูปอง 

OSMEP Voucher สําหรับการตรวจวิเคราะหมาตรฐานผลิตภัณฑ 
ใหแกผูประกอบการที่สนใจ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑของ
จังหวัด 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: อุตสาหกรรมจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม  

2.4.2.2 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับบริการทองเที่ยวและสุขภาพ ประกอบดวย 3 กลยุทธ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี ้

 เพิ่มความหลากหลายของบริการทองเที่ยวและสุขภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนา 2 โครงการ 
ดังนี้ 
1.1 โครงการพัฒนาการบริการทองเที่ยวและสุขภาพ 
รายละเอียดเบื้องตน:  พัฒนารูปแบบการทองเที่ยวที่ เปนจุดเดนของจังหวัดทั้ งในเชิง 

ศิลปวัตนธรรม เชิงธรรมชาติและเกษตร และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
เช น  แหล งท อง เที่ ยว เชิ ง เกษตรตามฤดูกาล (Agro Tourism) 
พัฒนาศูนยบริการทองเที่ยวเชิงสงเสริมและบําบัดรักษาสุขภาพครบ
วงจร 
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หนวยงานที่รับผิดชอบ: ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด  

1.2 โครงการพัฒนารูปแบบและตอยอดการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการใชผลติภัณฑที่ผลิตในจังหวดั 
รายละเอียดเบื้องตน:  สงเสริมการใหบริการที่สอดคลองกับวัตถุดิบภายในพื้นที่ เชน การอบ

สมุนไพร การสครับผิว สมุนไพรบําบัด รวมถึงการตอยอดหวงโซคุณคา
ภายในพื้นที่ เชน การใชผลิตภัณฑทําความสะอาดจากสมุนไพรใน
โรงแรมภายในพื้นที่ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สาธารณสุขจังหวัด. พาณิชยจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม  

 ยกระดับมาตรฐานการบริการ โดยมีแนวทางการพัฒนา 3 โครงการ ดังนี ้
2.1 โครงการประเมินศักยภาพและอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการดานสุขภาพใหแก

ผูประกอบการที่สนใจ  
รายละเอียดเบื้องตน:  ใหความเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการดานสุขภาพและความงาม และ

จัดใหพนักงานไดรับการฝกอบรมอยางเหมาะสมจากหนวยงานที่ไดรับ
การรับรอง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สาธารณสุขจังหวัด 

2.2 โครงการจัดอบรมความรูเกี่ยวกับมาตรฐานดานรานอาหาร และรานอาหารเกษตรอินทรีย  
รายละเอียดเบื้องตน:  ใหความรูแกผูประกอบการดานรานอาหาร ใหมีการดําเนินงานที่ถูก

สุขลักษณะ มีมาตรฐานทั้ ง ในดานการจัดการพื้นที่ภายในราน 
การประกอบอาหาร เปนตน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงมหาดไทย, สาธารณสุขจังหวัด, พาณิชยจังหวัด 

2.3 โครงการจัดอบรมความรูเกี่ยวกับมาตรฐานดานโรงแรมและที่พักสําหรับนองทองเที่ยวหรือ
บุคคลทั่วไป 

รายละเอียดเบื้องตน:  ใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐานดานการบริการและมาตรฐานโรงแรมและ
ที่พัก เชน การอบรมพนักงานโรแรม ทักษะดานการติดตอสื่อสารกับ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ การใหขอมูลทั่วไปและแหลงทองเที่ยว 
มาตรฐานหองพัก เปนตน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด, กระทรวงมหาดไทย 
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 สงเสริมและประชาสัมพันธการบริการ โดยมีแนวทางการพัฒนา 2 โครงการ ดังนี้ 
3.1 โครงการประชาสัมพันธเสนทางทองเที่ยวในจังหวัด 
รายละเอียดเบื้องตน:  - รวบรวมขอมูลแหลงทองเที่ยวภายในพื้นที่ รวมถึงการพํฒนาการ

ทองเที่ยวแบบเสนทางสายสุขภาพ (Health Route) 
- จัดทําแผนการเดินทางโดยระบบคมนาคมภายในพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยง

ระหวางแหลงทองเที่ยว และเผยแพรผานสื่อออนไลน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด  

3.2 โครงการจัดทําระบบ (Database) สถานบริการดานสุขภาพที่ไดรับมาตรฐานในจังหวัด 
รายละเอียดเบื้องตน:  จัดทําฐานขอมูลสถานบริการดานสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง มี

มาตรฐาน พรอมทั้งเผยแพรใหขอมูลเบื้องตนดานราคา รูปแบบ 
การใหบริการ ทําเลที่ตั้ง แกนักทองเที่ยวใหสามารถเขาถึงขอมูลได
อยางสะดวก โดยการตอยอดจากรากฐานขอมูลเดิมของ สบส. เพื่อเปน
การสรางความเชื่อมั่นในกับนักทองเที่ยวใหไดรับบริการที่มีมาตรฐาน 
ในขณะเดียวกัน ผูประกอบการที่มีมาตรฐานจะมีชองทางใน 
การประชาสัมพันธธุรกิจเพิ่มข้ึน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สาธารณสุขจังหวัด, ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด, กองสนับสนุนบริการ
สุขภาพ (สบส.) 

2.4.2.3 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมดานการคาการลงทุน ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก 

 สรางแรงจูงใจในการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
1.1 โครงการสงเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
รายละเอียดเบื้องตน:  พัฒนามาตรการสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการมาลงทุนในพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) โดยสรางความรวมมือกับสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดเพื่อหาแนวทางการจัดตั้ งโรงงานการผลิต/ 
การบริการในพื้นที่ โดยพิจารณาเงื่อนไขผังเมืองอยางเหมาะสม 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน,อุตสาหกรรมจังหวัด, 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  

 สรางความเขมแข็งของผูประกอบการการคาชายแดน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการดานการคาชายแดน 
รายละเอียดเบื้องตน:  อบรมพัฒนาความรู/ทักษะการประกอบธุรกิจตัวแทนนําเขา/สงออก

สินคา (Shipping) โดยเสริมความรูดานกฎหมาย ภาษี ของประเทศ
พมา ลาว และจีน ขอควรรู/ขอควรระวังในการดําเนินธุรกิจ พรอมทั้ง



งานจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น:  
การสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่เมืองเล็ก (Hinterland) 

 

-62- 

พัฒนาทักษะดานภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สําหรับ 
การติดตอสื่อสารกับคูคาในประเทศตางๆ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:  พาณิชยจังหวัด, สถาบันการศึกษาภายในพื้นที่, สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2.4.2.4 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนบทบาทและกิจกรรมของกลุมผูประกอบการ ประกอบดวย 3 
กลยุทธ ไดแก 

 สรางความรวมมือในการดําเนินธุรกิจระหวางเครือขาย โดยมีแนวทางในการพัฒนา 2 โครงการ 
ดังนี้ 
1.1 ประชาสัมพันธถึงประโยชนในการรวมกลุมทางธุรกิจ 
รายละเอียดเบื้องตน: ประชาสัมพันธขอมูลเพื่อสงเสริมใหผูประกอบการในจังหวัดตระหนัก

ถึงประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมเปนสมาชิกกลุมผูประกอบการใน
พื้นที่ และเขารวมเปนสมาชิกกลุม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันกับกลุมผูประกอบการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หอการคาจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

1.2 สนับสนุนการรวมกลุมผูประกอบการและสรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ 
รายละเอียดเบื้องตน: สนับสนุนการรวมกลุมผูประกอบการที่อยูกลุมธุรกิจ/อุตสาหกรรม

เดียวกัน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณที่เปน
ประโยชนตอกันและกัน รวมถึงการสรางความรวมมือระหวาง
ผูประกอบการที่อยูในในหวงโซธุรกิจเดียวกัน เพื่อลดจํานวนพอคาคน
กลาง และลดขั้นตอนในการจัดจําหนาย รวมถึงเพื่อกระจายรายได
ใหกับผูประกอบการขั้นตน รวมถึงการรวมกลุมที่มีความหลากหลาย
ของประเภทธุรกิจ เพื่อเปดโอกาสในการสรางความรวมมือ และ
เชื่อมโยงธุรกิจในพื้นที่ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หอการคาจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอม  

 พัฒนาสิทธิประโยชนใหกับสมาชิก โดยมีแนวทางหลักในการพัฒนา ดังนี ้
2.1 รับฟงความตองการและพัฒนาสิทธิประโยชนใหกับสมาชิกแตละกลุม 
รายละเอียดเบื้องตน: จัดการประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาในการดําเนินธุรกิจแตละ

ประเภทในจังหวัด และรวมกันหาแนวทางการพัฒนาความรวมมือ และ
สิทธิประโยชนตางๆ ใหกับสมาชิกในกลุม ไมวาจะเปนสิทธิประโยชน
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ดานการคา ระหวางสมาชิกในจังหวัด/จังหวัดอื่นๆ หรือสิทธิประโยชน
ดานการเงิน จากความรวมมือกับธนาคารตางๆ เปนตน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หอการคา, สภาอุตสาหกรรม, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม  

 สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน โดยมีแนวทางในการพัฒนา 1 โครงการ ดังนี้ 
3.1 พัฒนากลไกการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน 
รายละเอียดเบื้องตน: พัฒนาชองทางการติดตอ และการสรางความรวมมือระหวางกลุม

ผูประกอบการภาคเอกชนและหนวยงานภาครัฐ เพื่อสรางความเขาใจ
ในการพัฒนาจังหวัดในทิศทางเดียวกัน และรวมมือกันแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นภายในจังหวัดไดอยางรวดเร็วขั้น 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หอการคาจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

2.4.2.5 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางองคความรูแกผูประกอบการการและพัฒนาทักษะฝมือ
แรงงาน ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก 

 พัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจแกผูประกอบการ โดยมีแนวทางการพัฒนา 4 โครงการ ดังนี ้
1.1  โครงการพี่เลีย้งธุรกิจสําหรับผูประกอบการใหม  
รายละเอียดเบื้องตน:  คัดเลือกผูประกอบการใหม เพื่อเขารวมโครงการพี่เลี้ยงธุรกิจ โดย

มุงเนนการพัฒนาธุรกิจตลอด value chain  ทั้งดานการวิจัยพัฒนา
สินคา การบริหารจัดการกระบวนการผลิต การขนสง การศึกษาและ
กระจายสินคาเขาสูตลาด รวมถึงการบริหารจัดการดานการเงิน เพื่อให
ผูประกอบการดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สภาอุตสาหกรรมจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

1.2  โครงการจัดอบรมการบริหารกิจการและขยายกิจการอยางไมมีหนี้สินใหแกผูประกอบการที่ 
สนใจ 

รายละเอียดเบื้องตน:  เนนกลุมผูประกอบการที่ตองการขยายกิจการแตติดปญหาเรื่องขาด
ความเขาใจในการบริหารจัดการงบประมาณ และไมกลาขยายกิจการ 
โดยเปนพี่เลี้ยง (Mentor) ตั้งแตเร่ิมกูเงินและใหคําปรึกษาการวางแผน
ผอนเงินเปนงวดๆ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พาณิชยจังหวัด, สถาบันการเงินภายในพื้นที่ , สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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1.3  โครงการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผูประกอบการ SME สําหรับเกษตรกรยุคใหม 
รายละเอียดเบื้องตน:  ใหความรู ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเขาใจถึงการเปนผูประกอบการ 

SME รวมถึงสิทธิประโยชนที่จะไดรับ เพื่อใหมีผูประกอบการ SME ใน
ภาคการเกษตรมากขึ้น โดยเริ่มตนจากการรวมกลุมวิสาหกิจชุมชน 
พรอมทั้ง ใหความรูดานการวางแผนดานการจัดการตนทุนการผลิต 
และพัฒนาชองทางการจัดจําหนายสินคา โดยไมผานพอคาคนกลาง 
รวมถึงการตอยอดผลิตภัณฑ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: แรงงานจังหวัด, เกษตรจังหวัด, พาณิชยจังหวัด, สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

1.4  โครงการยกระดับผูประกอบการรายยอยสูการเปนนิติบุคคล 
รายละเอียดเบื้องตน:  สรางเสริมความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการ SME รายยอยใหจด

ทะเบียนนิติบุคคลมากขึ้น ทั้งดานสิทธิประโยชนทางภาษี และการ
สนับสนุนทางการเงิน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พาณิชยจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 เพิ่มทักษะแรงงานตามความตองการภายในจังหวัด โดยมีแนวทางการพัฒนา 2 โครงการ ดังนี ้
 2.1 โครงการจัดหลักสูตรฝกอบรมพนักงานทั่วไปในแตละประเภทของกลุมธุรกิจ 
รายละเอียดเบื้องตน:  เนนการฝกทักษะฝมือในกลุมแรงงานดานเกษตรอินทรีย/เกษตรแปร

รูป และกลุมงานบริการทั้งดานการทองเที่ยว รวมถึงการบริการสุขภาพ 
โดยเฉพาะทักษะการดูแลผูสูงอายุ เพื่อรองรับตอการเปลี่ยนผานไปสู
สังคมผูสูงอายุในอนาคต 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เกษตรจังหวัด, แรงงานจังหวัด, พัฒนาการจังหวัด, สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

  2.2 โครงการจัดอบรมพัฒนาทักษะดานการทองเที่ยวสปาและสุขภาพ 
รายละเอียดเบื้องตน:  พัฒนาทักษะฝมือในกลุมแรงงานที่ใหบริการในธุรกิจการทองเที่ยว 

สปา และการบริการเพื่อสุขภาพใหไดมาตรฐาน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: แรงงานจังหวัด, สาธารณสุขจังหวัด, พัฒนาการจังหวัด, สํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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2.4.2.6 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 6 เสริมสรางความเขมแข็งดานการเงินแกผูประกอบการ ประกอบดวย 2 
กลยุทธ ดังนี ้

 จัดหาแหลงเงินทุนที่หลากหลาย โดยมีแนวทางการพัฒนา 2 โครงการ ดังนี ้
1.1 โครงการจัดหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ําใหแกผูประกอบการที่ประสบปญหาทางดานการเงินใน

การหมุนเวียนทางธุรกิจ หรือตองการเงินกูเพื่อขยายกิจการ  
รายละเอียดเบื้องตน:  สสว. สรางความรวมมือกับสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนเงินทุน

ดอกเบี้ยต่ําใหแกผูประกอบการ โดยผูประกอบการจะตองขึ้นทะเบียน 
SME กับทาง สสว. และให สสว. ทําหนาที่เปนผูใหการรับรอง โดยคัด
กรองจากขอกําหนดหรือเกณฑตางๆ ตามที่ สสว. กําหนด 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สถาบันการเงินภายในพื้นที่, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

1.2  โครงการสงเสริมความรูเรื่องแหลงเงินทุนทางเลือกใหแกกลุมผูประกอบการรุนใหมหรือ  
     ผูประกอบการที่ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินตาง ๆ  

รายละเอียดเบื้องตน:  ประชาสัมพันธแหลงเงินทุนทางเลือกที่มีในปจจุบัน ใหกับกลุม
ผูประกอบการรุนใหม โดยเฉพาะผูประกอบดาน Tech Start-up 
พรอมทั้งใหคําแนะนําในการเขาถึงแหลงเงินทุนทางเลือกดังกลาวใหแก
ผูประกอบการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สถาบันการเงินภายในพื้นที่, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการเงิน โดยมีแนวทางการพัฒนา 2 โครงการ ดังนี้ 
2.1 โครงการอบรมดานการวางแผนทางการเงินจากสถาบันการเงิน การจัดทําบัญชี และการ  
     วางแผนธุรกิจในพื้นที่ 
รายละเอียดเบื้องตน:  สรางความเขาใจในเรื่องของการจัดทําบัญชี การกูยืมเงิน/เงื่อนไขและ

รูปแบบของเงินกู/สินเชื่อตางๆ พรอมทั้งอบรมขั้นตอน แนวคิด วิธีการ
วางแผนการเงินใหแกผูประกอบการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สถาบันการเงินภายในพื้นที่, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

2.2 โครงการจัดการประเมินศักยภาพทางการเงินของผูประกอบการ และบริการพี่เลี้ยงหรือที่ 
     ปรึกษาทางการเงิน 
รายละเอียดเบื้องตน:  คัดเลือกกลุมผูประกอบการที่ประสบปญหาทางการเงิน แตยังมี

ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเขารวมโครงการ โดยใหสถาบัน
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การเงินในจังหวัดเปนพี่เลี้ยงในการวางแผน และการบริหาร          ดาน
การเงินใหกับผูประกอบการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สถาบันการเงินภายในพื้นที่, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

2.4.3 โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการของจังหวัดเชียงราย 
จากยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการที่ไดกลาวถึงขางตน สามารถสรุปเปนโครงการสําคัญที่ตองดําเนินการ

อยางเรงดวนในการสงเสริมผูประกอบการ SME ในจังหวัดเชียงรายเปน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. สงเสริมการปลูกสินคาเกษตรอินทรีย จากการศึกษาพบวา เชียงรายถือวาเปนจังหวัดที่มีศักยภาพ
ทางดานเกษตรและสามารถทําการเพาะปลูกไดหลากหลาย แตตลาดที่มีแนวโนมจะเติบโตใน
อนาคต คือ ตลาดสินคาเกษตรอินทรีย ซึ่งเริ่มเปนที่ตองการของประชาชนที่หันมาใสใจในสุขภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงถือเปนโอกาสที่ดีของเชียงราย เนื่องจากมีเกษตรบางสวนเร่ิมจะหันมาทําเกษตร
อินทรียกอนพื้นที่อื่น โดยภาครัฐควรจะใหการสงเสริมและสนับสนุนตามแนวทาง ดังนี้   

1.1 สงเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกที่หลากหลาย เพื่อใหสินคาทางการเกษตรใน
พื้นที่มีความหลากหลาย ลดการแขงขันทางดานราคาสินคาระหวางเกษตรในพื้นที่ รวมถึง
การจัดสรรพื้นที่ทางการเกษตร เนื่องจากพืชอินทรียจําเปนตองอยูในพื้นที่ที่ปลอดสารพิษ
และเคมี ตลอดจนการพัฒนาตลาดและราคาสินคาอินทรียใหมีมูลคาที่สูงมากขึ้น   

2. ยกระดับมาตรฐานสินคา ผลิตภัณฑสวนใหญในจังหวัดเชียงรายถือวามีความหลากหลายพอสมควร 
แตยังขาดในเรื่องของการพัฒนามาตรฐานของสินคาและบรรจุภัณฑใหเปนที่ยอมรับตอทั้ง
นักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติ ซึ่งการยกระดับมาตรฐานดังกลาวจะชวยดึงดูดผูบริโภคใหซื้อ
สินคาในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งในการพัฒนาผูประกอบการ SME ในพื้นที่ควรใหความสําคัญกับการ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑตามแนวทางใน 2 แนวทางดังนี้  

2.1 พัฒนามาตรฐานสินคา สงเสริมการอบรมองคความรูดานมาตรฐานที่จําเปนเบื้องตนใน
การผลิตภัณฑสินคา และมาตรฐานเพื่อการสงออก เพื่อยกระดับผูประกอบการใหมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นและตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการอยูเสมอ 

2.2 พัฒนาบรรจุภัณฑ ใหความทันสมัย มีเอกลักษณ และดึงดูดผูบริโภค เพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน รวมถึงการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑใหมี
ความแตกตางจากสินคาอื่นๆ ที่มีลักษณเหมือนกัน พรอมทั้งโชวเอกลักษณหรือจุดเดน
ของสินคาออกมาได 
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3. เพิ่มความหลากหลายของการบริการทองเที่ยวและสุขภาพ จังหวัดพิษณุโลกถือวาเปนจังหวัดที่มี
ความหลากหลายในดานของแหลงทองเที่ยว ซึ่งถือเปนโอกาสอันดีของผูประกอบการในพืนที่ ซึ่ง
สามารถพัฒนาและตอยอดกิจกรรมทางดานการบริการใหแกนักทองเที่ยวที่เขามาภายในพื้นที่ โดย
อาศัยวัตถุดิบที่มีศักยภาพและเปนเอกลักษณประจําจังหวัด โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังกลาว 
ดังนี ้

3.1 พัฒนารูปแบบและตอยอดการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการใชผลิตภัณฑที่ผลิตในจังหวัด
เนื่องจากจังหวัดเชียงรายถือวามีวัตถุดิบหรือสินคาภายในพื้นที่ที่คอนขางหลากหลาย และ
สามารถนํามาประยุกตเขากับการบริการภายในพื้นที่ได เชน การนํากากกาแฟ มาใชใน
การทําสปาผิว หรือการทองเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ ที่ใหนักทองเที่ยวสามารถลองทําการ
เพาะปลูกตางๆ เปนตน 
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ก-1 

ภาคผนวก การจัดลําดับของเมืองในรายภาค ป พ.ศ. 2600 
จากการศึกษาขอมูลการจัดลําดับของเมืองในรายภาค ป พ.ศ. 2600 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งไดมีการจัดลําดับเมืองสําคัญของประเทศไวใน 5 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังตาราง 

ตารางภาคผนวก 1 การจัดลําดับเมืองจําแนกรายภูมภิาค 

ลําดับเมือง 
กทม. และ
ปริมณฑล 

กลาง ตะวันออก เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

ลําดับเมืองที่ 1 
(*หมายเหตุ: 
เมืองศูนยกลาง
ภูมิภาค) 

-นครปฐม -สระบุรี 
-หัวหิน 
-ราชบุรี 

-พัทยา 
-ชลบุรี 
-ฉะเชิงเทรา 
-ระยอง 

-เชียงใหม* 
-พิษณุโลก 
-เชียงราย 
-นครสวรรค 

-นครราชสีมา* 
-ขอนแกน* 
-อุดรธาน ี
-อุบลราชธานี 
-มุกดาหาร 

-หาดใหญ* 
-ภูเก็ต* 
-สุราษฎรธานี 
-นครศรีธรรมราช 
-สงขลา 
-ปตตานี 

ลําดับเมืองที่ 2 -นนทบุรี 
-คลองหลวง 
-ปากเกร็ด 
-สมุทรปราการ 
-สมุทรสาคร 
-รังสิต 
-ทาโขลง 
-สามพราน 
-บางป ู
-ปทุมธาน ี
-บางเสาธง 

-นครศรีอยุธยา 
-ลพบุรี 
-ชะอํา 
-สุพรรณบุรี 
-กาญจนบุรี 
-เพชรบุรี 
-สมุทรสงคราม 

-แหลมฉบัง 
-มาบตาพุด 
-ตราด 
-นครนายก 
-ปราจีนบุร ี
-จันทบุรี 
-บานฉาง 
-เจาพระยาสุร-
ศักดิ์ (อาวอุดม) 
-อรัญประเทศ 

-ลําปาง 
-สุโขทัยธาน ี
-อุตรดิตถ 
-แมฮองสอน 
-อุทัยธาน ี
-เพชรบูรณ 
-แมสอด 
-พะเยา 
-ตาก 
-ลําพูน 
-แมสาย 

-หนองคาย 
-สกลนคร 
-มหาสารคาม 
-นครพนม 
-บุรีรัมย 
-สุรินทร 
-รอยเอ็ด 
-เลย 
-ปากชอง 

-เกาะสมุย 
-ตรัง 
-ยะลา 
-นราธิวาส 
-ระนอง 
-ปาตอง 
-กระบี่ 
-พังงา 
-ชุมพร 
-สุไหงโกลก 
-ปาดังเบซาร 

ลําดับเมืองที่ 3 -สําโรงเหนือ 
-บางพลี 
-ออมนอย 
-ธัญบุร ี
-บางเมือง 
-สําโรงใต 
-บางบัวทอง 
-ออมใหญ 
-ลัดหลวง 
-ดานสําโรง 
-พระประแดง 
-คูคต 
-ศาลายา 
-กําแพงแสน 

-ประจวบคีรีขันธ 
-อางทอง 
-ชัยนาท 
-อโยธยา 
-สิงหบุรี 
-พระพุทธบาท 
-หนองแค 
-สองพี่นอง 
-อินทรบุรี 
-แกงคอย 
-มวกเหล็ก 
-ลูกแล 
-ลํานารายณ 
-บานหม่ี 

-แสนสุข 
-บานสวน 
-บานปลวกแดง 
-บานบึง 
-ศรีราชา 
-สระแกว 
-หวยใหญ 
-บางวัว 
-องครักษ 
-บานเพ 
-บางพระ 
-แหลมงอบ 
-อางศิลา 
-เมืองเกา 

-แพร 
-หลมสัก 
-นาน 
-กําแพงเพชร 
-เวียงเชียงของ 
-เวียงเชียงแสน 
-เขลางคนคร 
(ชมพู) 
-บานกาด 
-สวรรคโลก 
-แมโจ 
-หางฉัตร 
-ตะพานหิน 
-ชางเผือก 

-กาฬสินธุ 
-หนองบัวลําภู 
-ยโสธร 
-ชัยภูมิ 
-ศรีสะเกษ 
-ชุมแพ 
-อุบล 
-นางรอง 
-อํานาจเจริญ 
-วารินชําราบ 
-เมืองพล 
-พิบูลมังสาหาร 
-บานไผ 
-หนองบัว 

-พัทลุง 
-สตูล 
-เบตง 
-คลองแห 
-เหนือคลอง 
-ทุงสง 
-กันตัง 
-เทพกระษัตร ี
-คอหงส 
-ควนลัง 
-ปากพนัง 
-ตะกั่วปา 
-ปากน้ําชุมพร 
-บอทอง 



งานจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น:  
การสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่เมืองเล็ก (Hinterland) 

 

ก-2 

ลําดับเมือง 
กทม. และ
ปริมณฑล 

กลาง ตะวันออก เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

-แพรกษา 
-นครชัยศร ี
-ธรรมศาลายา 
-บางบอ 
-สน่ันรักษ 
-บางกรวย 
-กระทุมแบน 

-บานโปง 
-ทาผา 
-ทายาง 
-ปราณบุรี 
-วิหารแดง 
-จอมบึง 
-สามชุก 
-โคกสําโรง 
-ปากทอ 
-โพธาราม 
-ทาเรือพระแทน 
-เสนา 

-นาจอมเทียน 
-เมืองแกลง 
-คลองตําหรุ 
-วัฒนานคร 
-พนัสนิคม 
-สุนทรภู 
-ขลุง 

-พิจิตร 
-สันกําแพง 
-แมจัน 
-ตาคลี 
-เวียงฝาง 
-ศรีสําโรง 
-แมริม 
-หนองบัว 
-ยางเนิ้ง 
-เมืองพาน 
-เกาะคา 
-เดนชัย 
-วังทอง 
-วิเชียรบุรี 
-ชุมแสง 
-บางมูลนาก 

-บัวใหญ 
-ทาบอ 
-ธาตุพนม 
-โชคชัย 
-กันทรลักษณ 
-สูงเนิน 
-กลางดง 
-ประโคมชัย 
-สีค้ิว 
-ลําปลายมาศ 
-สวางแดนดิน 
-น้ําพอง 
-พังโคน 
 

-ทายเหมือง 
-สะเดา 
-บานพรุ 
-บานสอง 
-กําแพง 
-อาวลึกใต 
-หนองจิก 
-คลองทอมใต 
-คุระบุรี 
-กะเปอร 
-ปะทิว 
-แวง 
-ปะนาระ 
-หลังสวน 
-ทาขาม 
-นาสาร 

ลําดับเมืองที่ 4 เมืองที่เหลือทั้งสิ้น 921 แหง 
 

 




