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หลักสูตร “การสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ O2O CBEC” เป็นแนวทางการพัฒนาสู่การเป็น
ผู้ประกอบการที่พร้อมส าหรับการส่งออกสินค้าเข้าสู่ตลาดจีนด้วยวิธี “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนแบบ C2C” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจใน ขั้นตอนการน าสินค้าเข้าไปจ าหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จีน รวมถึงการ
ส่งออกสินค้าด้วยกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายจีน โดยสินค้ายังไม่จ าเป็นต้องผ่านการจดทะเบียนรับรองตาม
มาตรฐานในประเทศจีน (ไม่ต้องขอ อย.จีนก็น าเข้าไปขายในประเทศจีนได้) ซึ่งแตกต่างจากแนวทางการค้าผ่าน
ช่องทางอ่ืนๆ ที่มีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวด ทั้งเงื่อนไขด้านชื่อเสียงของสินค้า เงินทุนและการขอใบรับรองต่างๆ
ภายในประเทศจีน ท าให้ SMEs ไทยเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มอ่ืนๆของจีนได้ยาก วิธีการในหลักสูตรนี้จึงเหมาะ
ส าหรับ SMEs ที่สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักในตลาดจีน แต่ต้องการทดลองตลาดกับกลุ่มลูกค้าในประเทศจีน 

เอกสารการสอนชุดนี้จึงเป็น “คู่มือเพ่ือการเริ่มต้นการค้าสู่ตลาดจีน” ให้กับ SMEs ไทย ที่พยายามรวบรวม
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ร้านค้าบนแพลตฟอร์ม “เถาเป่า”  การส่งออกสินค้าผ่านช่องทาง Cross Border Logistics ไปจนถึงการส่งเสริม
การตลาดด้วยวิธีการถ่ายทอดสดผ่าน “Taobao Live” โดยกระบวนการทั้งหมดเป็นการท างานและเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทดลองการค้าผ่านแพลตฟอร์มโครงการฯ 

ขอขอบคุณส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม 
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สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อนุเคราะห์สถานที่ส าหรับการจัดกิจกรรมสัมมนาร่วมกับผู้ประกอบการ 
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คำานำา
หลักัสููต้ร  “การสูรา้งผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลััยุคบูรพื่าภิวัฒัน ์ O2O  CBEC”  
เป็นแนวัทัางการพื่ฒันาสูู่การเป็นผูู้ป้ระกอบการทีั�พื่รอ้มสูำาหรบัการสู่งออก
สิูนคา้เข้า้สูู่ต้ลัาดิจีินดิว้ัยวิัธีั  “พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูข์้า้มแดินแบบ  C2C”   
มีวัตั้ถุุประสูงคเ์พ่ื่�อสูรา้งควัามเข้า้ใจิใน  ข้ั�นต้อนการนำาสิูนคา้เข้า้ไปจิำาหน่ายผู่้าน
แพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลันจี์ิน  รวัมถุงึการสู่งออกสิูนคา้ดิว้ัยกระบวันการทีั�ถูุกต้อ้ง
ต้ามกฎหมายจีิน  โดิยสิูนคา้ยงัไม่จิำาเป็นต้อ้งผู่้านการจิดิทัะเบียนรบัรองต้าม
มาต้รฐานในประเทัศึจีิน  (ไม่ต้อ้งข้อ  อย.จีิน  ก็นำาเข้า้ไปข้ายในประเทัศึจีินไดิ)้   
ซึ�งแต้กต่้างจิากแนวัทัางการคา้ผู่้านช่องทัางอ่�นๆ  ทีั�มีหลักัเกณิฑ์ที์ั�เข้ม้งวัดิ   
ทัั�งเง่�อนไข้ดิา้นช่�อเสีูยงข้องสิูนคา้  เงินทุันแลัะการข้อใบรบัรองต่้าง  ๆ ภายใน
ประเทัศึจีิน  ทัำาให้  SMEs  ไทัยเข้า้ไปอยู่ในแพื่ลัต้ฟอรม์อ่�น  ๆ ข้องจีินไดิย้าก  วิัธีัการ
ในหลักัสููต้รนี�จิงึเหมาะสูำาหรบั  SMEs  ทีั�สิูนคา้ยงัไม่เป็นทีั�รูจ้ิกัในต้ลัาดิจีิน   
แต่้ต้อ้งการทัดิลัองต้ลัาดิกบักลุ่ัมลูักคา้ในประเทัศึจีิน

เอกสูารการสูอนชุดินี�จิงึเป็น  “คู่ม่อเพ่ื่�อการเริ�มต้น้การคา้สูู่ต้ลัาดิจีิน”  ให้กบั  
SMEs  ไทัย  ทีั�พื่ยายามรวับรวัมเน่�อหาให้ครบถุว้ันสูมบูรณิที์ั�สุูดิ  ผู่้านการ 
ศึกึษาสูมัภาษณิผู์ู้มี้ประสูบการณิใ์นการสู่งออกดิว้ัยวิัธีัการ  “O2O  C2C  CBEC”  
แลัะผู่้านการทัดิลัองจิดัิต้ั�งรา้นคา้ออนไลันจ์ิำาลัองทีั�ดิำาเนินการทัำาธุัรกิจิจิริง   
เพ่ื่�อให้ไดิข้้อ้มูลัสูำาหรบัการบอกเล่ัาทีั�สูมบูรณิ ์ ต้ั�งแต่้การแนะนำาวิัธีัการวิัจิยั
ต้ลัาดิจีินผู่้านช่องทัางออนไลัน ์ การพื่ฒันาสู่�อแนะนำาผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ การบริหาร
รา้นคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์  “เถุาเป่า”  การสู่งออกสิูนคา้ผู่้านช่องทัาง  Cross  Border  
Logistics  ไปจินถุงึการสู่งเสูริมการต้ลัาดิดิว้ัยวิัธีัการถุ่ายทัอดิสูดิผู่้าน  “Taobao  
Live”  โดิยกระบวันการทัั�งหมดิเป็นการทัำางานแลัะเรียนรูร่้วัมกบัผูู้ป้ระกอบการ
ทีั�ไดิเ้ข้า้ร่วัมกิจิกรรมการทัดิลัองการคา้ผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์โครงการฯ
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ข้อข้อบคุณิสูำานกังานการวิัจิยัแห่งชาติ้  (วัช.)  ภายใต้แ้ผู้นงานยุทัธัศึาสูต้ร ์
เป้าหมาย  (Spearhead)  ดิา้นสูงัคม  “คนไทัย  4.0”  ทีั�ให้ทุันสูนบัสูนุนการวิัจิยั 
สูรา้งเวัทีัทัดิลัองการคา้ข้า้มแดินเสูม่อนจิริง  แลัะข้อข้อบคุณิ  วิัทัยาลัยัศิึลัปะ  สู่�อ
แลัะเทัคโนโลัยี  มหาวิัทัยาลัยัเชียงใหม่  ทีั�อนุเคราะหส์ูถุานทีั�สูำาหรบัการจิดัิ
กิจิกรรมสูมัมนาร่วัมกบัผูู้ป้ระกอบการ  จิงึทัำาให้ข้อ้มูลัต่้าง  ๆ ทีั�ถูุกนำามาถุ่ายทัอดิ
เป็นบทัเรียนในหลักัสููต้รนี�เต็้มเปี� ยมไปดิว้ัย  “ชีวิัต้ชีวัา”  มิใช่ต้ำาราเรียนทีั�อดัิแน่น
แต่้ทัฤษฎี  หร่อต้วััอย่างทีั�ห่างไกลัจิากข้อ้เท็ัจิจิริงอีกต่้อไป  เพื่ราะทุัก  ๆ เร่�องราวั
ทีั�ถุ่ายทัอดิ  เรียบเรียงจิากการทัดิลัองปฏิิบติั้  แลัะสูามารถุใชเ้พ่ื่�อสูรา้งธุัรกิจิ 
ในวิัถีุ  “ผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลัั”  เพ่ื่�อรุกสูู่ต้ลัาดิจีินไดิอ้ย่างแทัจ้ิริง

อ.ดิร.ดินยัธัญั  พื่งษพ์ื่ชัราธัรเทัพื่  
China  Intelligence  Center,  CAMT  CMU
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1.1 แนะนำ�หลัักสููตร
เอกสูารประกอบการบรรยายในหลักัสููต้ร  “การสูรา้งผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลัั 
ยุคบูรพื่าภิวัฒัน”์  ปีทีั�  1  ไดิศ้ึกึษารูปแบบกลัยุทัธั ์ O2O  เพ่ื่�อการคา้พื่าณิิชย ์
อิเล็ักทัรอนิกสูข์้า้มแดิน  ผู้ลักัดินัสิูนคา้ไทัยสูู่ต้ลัาดิประเทัศึจีิน  เรียบเรียงข้ึ �นมา  
โดิยมีเป้าหมายเพ่ื่�อแนะนำาแนวัทัางการเข้า้สูู่ต้ลัาดิประเทัศึจีินอย่างเป็นข้ั�นเป็นต้อน 
สูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการวิัสูาหกิจิข้นาดิกลัางแลัะข้นาดิเล็ักทีั�ยงัไม่มีประสูบการณิ์
กบัต้ลัาดิประเทัศึจีิน  กล่ัาวัค่อ  หากจิำาแนกข้ั�นต้อนการเข้า้สูู่ต้ลัาดิจีินแลัว้ั
สูามารถุแบ่งไดิเ้ป็น  3  ลัำาดิบัข้ั�น  ค่อ

ขั้ั�น์ทีั�หน่์�ง:  ข้ั�นทัดิลัองต้ลัาดิโดิยใชแ้พื่ลัต้ฟอรม์แบบ  C2C  CBEC  จุิดิเด่ินข้อง 
วิัธีัการนี�ค่อสิูนคา้ข้องผูู้ป้ระกอบการจิะสูามารถุนำาเข้า้ไปข้ายโดิยไม่ต้อ้งรบั 
การรบัรองมาต้รฐานในประเทัศึจีิน  (ไม่ต้อ้งข้อ  อย.จีิน  ก็นำาเข้า้ไปข้ายใน 
ประเทัศึจีินไดิ)้  วิัธีัการข้ายจิะผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์  E-commerce  หร่อ  Social   
network  สู่วันบุคคลัทีั�ไม่ต้อ้งลังทุันสููง  เช่น  การเปิดิรา้นคา้บน  Taobao  (Online)  
ใชรู้ปแบบการวัางจิำาหน่ายสิูนคา้ในประเทัศึ  (Offline)  โดิยเล่ัอกทัำาเลัทีั�  
นกัท่ัองเทีั�ยวัจีินสูามารถุมองเห็นมาเป็นช่องทัางการแนะนำาสิูนคา้  จิดัิทัำาระบบ
ออนไลันส์ูำาหรบัการสูั�งซ่ �อสิูนคา้เม่�อนกัท่ัองเทีั�ยวัจีินเหล่ัานั�นต้อ้งการซ่�อซำ �า  
จิดัิหาระบบการข้นสู่งข้า้มแดิน  เพ่ื่�อนำาสู่งผู่้านช่องทัางด่ิานศุึลักากรทีั�อนุญาต้
ให้สิูนคา้นำาเข้า้ไดิใ้นรูปแบบ  Personal  Shipment  ข้ณิะเดีิยวักนั  ก็เล่ัอกการ
ทัำาการต้ลัาดิเสูริมจิากเฉพื่าะการมีหน้ารา้นออฟไลันแ์ลัะออนไลัน ์ เช่น  การ
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ออกงานแสูดิงสิูนคา้  หร่อการสู่งเสูริมการข้ายผู่้านช่องทัางออนไลันต่์้างๆ   
ในข้ั�นต้อนนี�แมว่้ัาไม่ต้อ้งข้อ  อย.จีินก็นำาเข้า้ไดิ ้ แต่้ควัรคำานึงถุงึการปกป้อง  
“เคร่�องหมายการคา้”  เพ่ื่�อป้องกนัการเข้า้สูู่ต้ลัาดิในอนาคต้

ขั้ั�น์ทีั�สอง:  การใชช่้องทัางแพื่ลัต้ฟอรม์  B2C  แลัะ  B2B2C  CBEC  เป็นวิัธีัการทีั�
เหมาะกบัผูู้ป้ระกอบการทีั�เริ�มมั�นใจิว่ัาสิูนคา้ข้องต้นเป็นทีั�ต้อ้งการข้องต้ลัาดิ
ประเทัศึจีิน  จิงึเริ�มต้น้ใชช่้องทัางการข้ายทีั�มีประสิูทัธิัภาพื่แลัะน่าเช่�อถุ่อกว่ัาเดิิม
ผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์  E-commerce  แบบ  B2C  CBEC  ซึ�งเป็นแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลัน์
ทีั�จิดิทัะเบียนไวัก้บัศุึลักากรจีินแลัะพื่าณิิชยจี์ิน  ทัำาหน้าทีั�เป็นช่องทัางการจิดัิ
จิำาหน่ายสิูนคา้นำาเข้า้จิากต่้างประเทัศึ  เช่น  Tmall  global  ข้องอาลีับาบา  หร่อ  JD  
international  วิัธีัการนี�แมว่้ัาผูู้ป้ระกอบการจิะสูามารถุนำาเข้า้ผู่้านรูปแบบ  CBEC  
ซึ�งสิูนคา้จิะสู่งผู่้านเข้า้สูู่ประเทัศึจีินต้ามด่ิานศุึลักากรทีั�รฐับาลัจีินยกระดิบั 
ให้เป็นด่ิาน  CBEC  ซึ�งสิูนคา้ยงัไม่จิำาเป็นต้อ้งไดิร้บัใบอนุญาต้วัางจิำาหน่ายใน
ประเทัศึจีิน  แต่้ผูู้ป้ระกอบการก็ต้อ้งเริ�มคำานึงถุงึการสูรา้งการรบัรูแ้ลัะช่�อเสีูยง
ข้องสิูนคา้ทัั�งในประเทัศึไทัยแลัะประเทัศึจีิน  ต้อ้งเริ�มคำานึงถุงึแนวัทัางการ 
จิดิทัะเบียนรบัรองมาต้รฐานต่้าง  ๆ ทีั�เกี�ยวัข้อ้งกบัการวัางจิำาหน่ายสิูนคา้ข้องต้น
ในประเทัศึจีิน  เช่นการจิดิทัะเบียนฉลัากผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ แลัะใบอนุญาต้นำาเข้า้แลัะ
การจิดัิจิำาหน่าย  (ข้อ  อย.จีิน)  เพื่ราะแมว่้ัาทัางการจีินจิะยงัคงเปิดิช่องให้กบั
สิูนคา้จิากต่้างประเทัศึสูามารถุใชช่้องทัาง  Cross  Border  E-commerce  
แพื่ลัต้ฟอรม์  สูำาหรบัแพื่ลัต้ฟอรม์  B2C  แต่้ก็ไม่สูะดิวักสูำาหรบัสิูนคา้บางรายการ
ทีั�ต้อ้งนำาเข้า้ไปเป็นจิำานวันทีัลัะมากๆ  

ขั้ั�น์ทีั�สาม:  การใชช่้องทัางแพื่ลัต้ฟอรม์  B2B2C  แลัะ  B2B  ปกติ้เป็นวิัธีัการทีั�ผู่้าน
เข้า้สูู่ประเทัศึจีินดิว้ัยวิัธีัการคา้แบบปกติ้  กล่ัาวัค่อสิูนคา้ทีั�จิะเข้า้สูู่ประเทัศึจีิน
ข้องผูู้ป้ระกอบการมีการจิดิทัะเบียนคุม้ครอง  “เคร่�องหมายการคา้”   
จิดิทัะเบียน  “ฉลัากผู้ลิัต้ภณัิฑ์”์  แลัะมีการข้ออนุญาต้นำาเข้า้แลัะจิดัิจิำาหน่าย
อย่างถูุกต้อ้ง  เป็นช่องทัาง  ทีั�เหมาะสูมสูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการทีั�มั�นใจิแลัว้ัว่ัา
สิูนคา้ข้องต้นมีควัามต้อ้งการอยู่ในต้ลัาดิประเทัศึจีิน  จิงึเริ�มมองหาพื่นัธัมิต้ร
ต้วััแทันจิดัิจิำาหน่าย  มีการจิดัิเต้รียมเอกสูารต่้างๆพื่รอ้มสูำาหรบัวัางจิำาหน่ายใน
ทุัก  ๆ ช่องทัางปกติ้ในประเทัศึจีินไดิ ้ ไม่ว่ัาจิะเป็นช่องทัางแพื่ลัต้ฟอรม์พื่าณิิชย ์
อิเล็ักทัรอนิกสูแ์บบ  B2C  เช่น  Tmall  JD.com  หร่อแพื่ลัต้ฟอรม์  B2B  อาลีับาบา
จีิน  การนำาเข้า้สิูนคา้สูามารถุนำาเข้า้ไปเป็นจิำานวันมาก  ๆ ในแต่้ลัะครั�งเพ่ื่�อนำาไปจิดัิ
เก็บในคลังัสิูนคา้ภายในประเทัศึจีินก่อนจิะกระจิายไปสูู่หน้ารา้นออฟไลัน ์ หร่อ
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จิำาหน่ายในระบบออนไลัน ์ โดิยสิูนคา้เปรียบเสูม่อนเป็นสิูนคา้ปกติ้ทีั�จิำาหน่ายไดิ้
อย่างอิสูระในประเทัศึจีิน  

ทัั�งนี�จิากลัำาดิบัข้ั�นทัั�งสูามข้ั�นต้น้  หลักัสููต้ร  “การสูรา้งผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลัั
ยุคบูรพื่าภิวัฒัน”์  ในวิัชา  “ต้วััแบบ  O2O  เพ่ื่�อการคา้พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสู ์
ข้า้มแดิน”  จิะมีเน่�อหากล่ัาวัถุงึแนวัทัางการเป็นผูู้ป้ระกอบการทีั�พื่รอ้มสูำาหรบั
เข้า้สูู่ต้ลัาดิจีินในข้ั�นทีั�หนึ�ง  ซึ�งเหมาะสูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการ  SMEs  ทีั�สิูนคา้ยงัไม่
เป็นทีั�รูจ้ิกัในต้ลัาดิจีิน  ไม่มีงบประมาณิมากสูำาหรบัการทัำาการต้ลัาดิ  แลัะ
ต้อ้งการหาพ่ื่�นทีั�สูำาหรบัการทัดิลัองต้ลัาดิ  ก่อนต้ดัิสิูนใจิดิำาเนินการพื่ฒันา
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ห์ร่อกา้วัเข้า้สูู่ต้ลัาดิในวิัธีัการอ่�น  ๆ ต่้อไป  โดิยมีโครงสูรา้งเน่�อหาใน
เอกสูารวิัชา  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  1.1  

รูปท่ั�  1.1  โครงสูร้างเน่�อหาวิัชา  “ตัวัแบบ  O2O  เพ่ื่�อการค้าพื่าณิ์ชย์ุอิเล็ักทัรอนิกส์ู
ข้ามแดิน”  ภิายุใต้หลัักสููตร  “การสูร้างผูู้้ประกอบการดิิจิิทััลัยุุคบูรพื่าภิิวััฒน์”

ที�มา:  ผู้เขียน  (2563)
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บทัทีั�  1  บทันำากล่ัาวัถุงึประเทัศึจีินในปัจิจุิบนัประชาชนเข้ต้เม่อง  ไดิเ้ข้า้สูู่ยุคสูมยั
แห่งดิิจิิทัลััสูะทัอ้น  ผู่้านพื่ฤติ้กรรมการพื่ึ�งพื่าเทัคโนโลัยีดิิจิิทัลััเพ่ื่�ออำานวัยควัาม
สูะดิวักแลัะทัำาธุัรกรรมในวิัถีุชีวิัต้ประจิำาวันั  ทัั�งนี�เพื่ราะจีินมีแนวัทัางการสูรา้ง
อุต้สูาหกรรมดิิจิิทัลััให้เป็นเคร่�องยนต้ใ์หม่เพ่ื่�อข้บัเคล่ั�อนเศึรษฐกิจิข้องประเทัศึ  
จิงึทัำาให้ธุัรกิจิต่้าง  ๆ ต้อ้งแข่้งข้นัปรบัต้วััสูรา้งนวัตั้กรรมใหม่  ๆ เข้า้มาแข่้งข้นั
สูรา้งบริการแก่ประชาชน  สูอดิคลัอ้ง  กบัรูปแบบพื่ฤติ้กรรมการใชชี้วิัต้ข้องคน
ยุคใหม่ทีั�มีควัามเป็นสู่วันบุคคลั  (Individualization)  สููงข้ึ �น  เทัคโนโลัยีดิิจิิทัลัั 
จิงึกลัายเป็นปัจิจิยัเข้า้มาเปลีั�ยนแปลังรูปแบบการแข่้งข้นัในธุัรกิจิต่้าง  ๆ ซึ�งรวัม
ไปถุงึ  “ธุัรกิจิการคา้ปลีัก”ข้องประเทัศึจีิน  ซึ�งผูู้ป้ระกอบการไทัยสูามารถุเข้า้ใจิ
ในการเปลีั�ยนแปลังเชิงพื่ฤติ้กรรมข้องคนจีินไดิผู่้้านการศึกึษาพื่ฤติ้กรรมข้อง
นกัท่ัองเทีั�ยวัจีินทีั�เข้า้มาในเม่องท่ัองเทีั�ยวัสูำาคญั  รวัมไปถุงึการศึกึษารูปแบบ
ธุัรกิจิคา้ปลีักบนช่องทัางใหม่ค่อช่องทัางออนไลันข์้า้มแดิน  ทัั�งนี�ผูู้ป้ระกอบการ
ดิิจิิทัลััยุคบูรพื่าภิวัฒันจ์ิงึต้อ้งเข้า้ใจิในบริบทัการเปลีั�ยนแปลังดิงักล่ัาวั 
ทีั�เกิดิข้ึ �น  เพ่ื่�อสูามารถุปรบัเปลีั�ยนแนวัทัางการคา้ให้สูอดิคลัอ้งกบัพื่ฤติ้กรรม
ดิงักล่ัาวัไดิต่้้อไป

บทัทีั�  2  กล่ัาวัถุงึควัามสูำาคญัทีั�ผูู้ป้ระกอบการต้อ้งเริ�มต้น้ข้ั�นต้อนการวิัจิยั 
การต้ลัาดิเพ่ื่�อศึกึษาพื่ฤติ้กรรมข้องลูักคา้แลัะสูถุานการณิข์้องต้ลัาดิเป้าหมาย
ก่อนการวัางแผู้นการจิำาหน่ายผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ เพื่ราะสู่วันใหญ่ผูู้ป้ระกอบการจิำานวัน
มากมกัใชมุ้มมองข้องต้น  (ฝ่่ายผู้ลิัต้)  หร่อมุมมองต้ลัาดิภายในประเทัศึเป็นต้วัั
ต้ดัิสิูนใจิเล่ัอกผู้ลิัต้สิูนคา้  โดิยมิไดิท้ัำาการศึกึษาถุงึพื่ฤติ้กรรม  ควัามต้อ้งการ
ข้องต้ลัาดิเป้าหมายอย่างถุ่องแทัเ้สีูยก่อน  เม่�อเข้า้สูู่ต้ลัาดิจิริงจิงึพื่บว่ัาสิูนคา้ข้อง
ต้นไม่เป็นทีั�ต้อ้งการข้องต้ลัาดิในวังกวัา้ง  การเริ�มต้น้การเข้า้สูู่ต้ลัาดิจีินจิงึควัร
เริ�มต้น้จิาก  “การวิัจิยัต้ลัาดิ”เพ่ื่�อนำาไปสูู่  “การพื่ฒันาผู้ลิัต้ภณัิฑ์”์  ทีั�ต้รงกบัควัาม
ต้อ้งการข้องผูู้ซ่้ �อ  ซึ�งในบทัทีั�  2  จิะกล่ัาวัถุงึแนวัทัางการวิัจิยัการต้ลัาดิโดิยหา
ข้อ้มูลัจิากแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลัน ์ แลัะการทัำา  Focus  Group  ทีั�มีกลุ่ัมต้วััอย่าง 
คนจีินเป็นผูู้ใ้ห้ข้อ้มูลั  

บทัทีั�  3  กล่ัาวัถุงึการเต้รียมควัามพื่รอ้มข้องผูู้ป้ระกอบการต่้อผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์  
ทัั�งควัามพื่รอ้มดิา้นการบริหารการผู้ลิัต้แลัะสิูนคา้คงคลังั  กบัควัามพื่รอ้มข้อง
การเต้รียมสู่�อเพ่ื่�อนำาเสูนอผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ ทัั�งนี�ผูู้ป้ระกอบการต้อ้งสูรา้งมุมมองการ
บริหารจิดัิการคลังัสิูนคา้สูำาหรบัการข้ายออนไลันด์ิว้ัยการบูรณิาการข้อ้มูลัดิา้น
กระบวันการผู้ลิัต้กบักระบวันการจิดัิจิำาหน่ายแลัะการข้นสู่งข้า้มแดิน  เพื่ราะเม่�อ



ผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์บุกตลาดจีนด้วยตัวแบบ O2O CBEC

10

เกิดิการสูั�งซ่ �อจิากลูักคา้ปลัายทัางข้ึ �นจิริง  กระบวันการจิดัิสู่งทีั�ต้รงเวัลัา  สิูนคา้มี
คุณิภาพื่ต้ามทีั�แจิง้ไวั ้ จิะเป็นปัจิจิยัทีั�มีควัามสูำาคญัอย่างยิ�งต่้อควัามยั�งย่นข้อง
ธุัรกิจิ  ผูู้ป้ระกอบการจิงึต้อ้งทัำาควัามเข้า้ใจิแลัะวัางแผู้นการผู้ลิัต้  การจิดัิเก็บ
สิูนคา้  ต้ลัอดิจินการสู่งมอบสิูนคา้แก่ผูู้แ้ทันจิำาหน่ายต้ั�งแต่้ต้น้  ข้ณิะเดีิยวักนั
สิูนคา้ทีั�จิะนำาเสูนอข้ายแก่ผูู้ซ่้ �อก็ต้อ้งถูุกนำาเสูนอผู่้านสู่�อในรูปแบบข้องภาพื่ถุ่าย  
คลิัปวีัดีิโอ  แลัะการจิดัิทัำาเน่�อหาประชาสูมัพื่นัธัที์ั�เหมาะสูม  น่าสูนใจิ  ให้ข้อ้มูลั 
ทีั�ต้รงกบัควัามต้อ้งการแลัะนำาไปสูู่การต้ดัิสิูนใจิซ่�อ  ดิงันั�นควัามเข้า้ใจิวิัธีัการ
สูรา้งภาพื่  สูรา้งเน่�อหาทีั�จิะนำาเสูนอผู่้านสู่�อหร่อช่องทัางทีั�แต้กต่้างกนั  จิงึมีสู่วัน
ช่วัยให้สิูนคา้ไดิร้บัควัามสูนใจิจิากกลุ่ัมเป้าหมาย  

บทัทีั�  4  การบริหารจิดัิการรา้นคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสู ์  
เป็นช่องทัางนำาเสูนอสิูนคา้ไทัยเข้า้สูู่ต้ลัาดิปลัายทัางประเทัศึจีิน  ทีั�มีอยู่หลัากหลัาย 
รูปแบบ  โดิยในบทัเรียนนี�ไดิเ้ล่ัอกการนำาเสูนอสิูนคา้ผู่้าน  แพื่ทัลัฟอรม์พื่าณิิชย ์
อิเล็ักทัรอนิกสู ์ “เถุาเป่า”  ซึ�งเป็นช่องทัางการจิำาหน่ายแบบ  C2C  เป็นกรณีิ
ศึกึษา  ซึ�งในกระบวันการข้ายผู่้านช่องทัางนี�  ผูู้ป้ระกอบการจิะต้อ้งเข้า้ใจิต้ั�งแต่้
กระบวันการเปิดิรา้น  ต้กแต่้งรา้นคา้  นำาสิูนคา้ข้ึ �นแสูดิงบนรา้นคา้ออนไลัน ์  
การรบัรายการสูั�งซ่ �อ  ชำาระเงิน  แลัะการจิดัิเต้รียมแลัะจิดัิสู่งสิูนคา้กบับริษทัั
ข้นสู่งข้า้มแดิน  รวัมถุงึวิัธีัการแกปั้ญหาข้อ้รอ้งเรียนเบ่ �องต้น้  

บทัทีั�  5  อธิับายแลัะแนะนำากฎระเบียบ  Cross  Border  E-commerce  (CBEC)  
ข้องจีินทีั�เป็นมาต้รการทีั�สู่งเสูริมให้สิูนคา้จิากต่้างประเทัศึสูามารถุนำาเข้า้ไปสูู่ 
ผูู้บ้ริโภคในประเทัศึจีินไดิง่้ายข้ึ �น  แลัะเป็นวิัธีัการทีั�สูามารถุนำามาใชก้บัผูู้ป้ระกอบการ 
ดิิจิิทัลััในรูปแบบ  C2C  B2C  แลัะ  B2B2C  ถุ่อเป็นปฐมบทัข้องการเปิดิโอกาสูให้
สิูนคา้จิากต่้างประเทัศึสูามารถุข้ายผู่้านช่องทัางพื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสู ์ไดิอ้ย่าง
ถูุกต้อ้งต้ามกฎหมาย  เพื่ราะทีั�ผู่้านมาการนำาเข้า้สิูนคา้เพ่ื่�อจิำาหน่ายในประเทัศึจีิน   
สิูนคา้ต้อ้งมีใบรบัรองต่้างๆ  ครบถุว้ันถูุกต้อ้งเสีูยก่อนจิงึสูามารถุนำาเข้า้ไดิ ้  
แต่้กฎระเบียบ  CBEC  ไดิช่้วัยเพิื่�มช่องทัางใหม่ ใๆห้กบัผูู้ป้ระกอบการต่้างประเทัศึ
สูามารถุนำาเข้า้สิูนคา้  สูู่ประเทัศึจีินไดิง่้ายข้ึ �น  ประกอบกบัการทีั�ประเทัศึไทัย 
มีเสูน้ทัางข้นสู่งทัางถุนนเช่�อมโยงกบัโดิยต้รงสูู่ประเทัศึจีินค่อเสูน้ทัาง  R3A   
จิงึทัำาให้ต้น้ทุันดิา้นการข้นสู่งดิว้ัยเสูน้ทัางนี�ถูุกกว่ัาการข้นสู่งทัางอากาศึ  แลัะ
รวัดิเร็วักว่ัาการข้นสู่งทัางเร่อเดิินสูมุทัร  เสูน้ทัาง  R3A  จิงึเป็นช่องทัางทีั�สูามารถุ
ยกระดิบัสูู่การเป็น  gateway  สูำาคญัสูำาหรบัเช่�อมโยงการคา้พื่าณิิชย ์
อิเล็ักทัรอนิกสูร์ะหว่ัางจีินกบัอาเซียนโดิยมีประเทัศึไทัยแลัะมณิฑ์ลัยูนนาน 
เป็นต้วัักลัางสูำาคญั
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บทัทีั�  6  กล่ัาวัถุงึแนวัทัางการทัำาการต้ลัาดิต้ามแนวัทัาง  O2O  ซึ�งเป็น
แพื่ลัต้ฟอรม์บูรณิาการช่องทัางออฟไลันก์บัออนไลันเ์ข้า้ดิว้ัยกนัหร่อเรียกว่ัา 
ต้วััแบบ  New  Retail  โดิยนำาเสูนอกลัยุทัธัก์ารใชเ้ม่องท่ัองเทีั�ยวัสูำาคญัข้อง
ประเทัศึไทัยเป็นเสูม่อนสูถุานทีั�สูำาหรบันำาเสูนอสิูนคา้แก่นกัท่ัองเทีั�ยวัจีิน   
สูรา้งควัามรบัรูต่้้อผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ เพื่ราะประเทัศึไทัยมีเม่องสูำาคญัหลัาย  ๆ เม่องทีั�
เป็นเม่องท่ัองเทีั�ยวัยอดินิยมข้องคนจีิน  จิงึเป็นโอกาสูในการใชเ้ม่องต่้างๆ   
เหล่ัานั�นเป็นช่องทัางแนะนำาสิูนคา้ไทัยให้เป็นทีั�รูจ้ิกั  ในข้ณิะเดีิยวักนัเม่�อช่องทัาง
ออนไลันถู์ุกพื่ฒันาข้ึ �นมาทัำาให้คนจีินสูามารถุสูั�งซ่ �อสิูนคา้ไดิ ้ วิัธีัการนี�ทัำาให้
ต้น้ทุันการแนะนำาผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้องผูู้ป้ระกอบการไทัยให้กบั  คนจีินต้ำ�ากว่ัาการใช้
วิัธีัการเข้า้ไปทัำาการต้ลัาดิในประเทัศึจีินโดิยต้รง  ในบทันี�ยงันำาเสูนอรูปแบบการ
สู่งเสูริมการต้ลัาดิบนช่องทัางออนไลันด์ิว้ัยวิัธีัการถุ่ายทัอดิสูดินำาเสูนอสิูนคา้
ผู่้านช่องทัาง  Taobao  live  โดิยเป็นแนวัทัางการใช ้ Influencer  เป็นผูู้แ้นะนำา
สิูนคา้ให้กบักลุ่ัมสูมาชิกบนรา้นคา้ออนไลัน ์ ซึ�งเป็นหนึ�งในกลัยุทัธัก์ารสู่งเสูริม
การข้ายทีั�นิยมมากในปัจิจุิบนั  

กระบวันการพื่ฒันา  “หลักัสููต้รผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลััในยุคบูรพื่าภิวัฒัน”์  
สูะทัอ้นให้เห็นถุงึพื่ลัวัตั้รการเปลีั�ยนแปลังทัางการคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์ธุัรกิจิใหม่
ทีั�เปลีั�ยนแปลังไปอย่างรวัดิเร็วั  มีรูปแบบหลัากหลัายการเล่ัอกใชแ้นวัทัางทีั�
สูอดิคลัอ้งเหมาะสูมกบัข้นาดิแลัะควัามพื่รอ้มข้องธุัรกิจิจิงึเป็นสิู�งสูำาคญัทีั�สุูดิ  
ซึ�งในบทัเรียนต่้อไปนี�  ไดิศ้ึกึษาทัดิลัองแลัะออกแบบแลัะสูรา้งเน่�อหาทีั�
สูอดิคลัอ้งสูถุานการณิแ์ลัะผูู้ป้ระกอบการ  SME’s  ข้องประเทัศึไทัย  เพ่ื่�อให้ผูู้อ่้าน
สูามารถุเข้า้ใจิในแนวัทัางการข้ายแลัะการทัำาการต้ลัาดิสิูนคา้ผู่้านช่องทัาง  C2C  
พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูเ์ข้า้สูู่ประเทัศึจีินไดิอ้ย่างเหมาะสูมต่้อไป  

1.2 ก�รปฏิิวััติดิิจิิทัลัในประเทศจ่ิน
ภายหลังัการเปิดิประเทัศึในปี  ค.ศึ.  1978  ประเทัศึจีินเป็นประเทัศึทีั�มีอตั้ราการ
เจิริญเติ้บโต้ทัางเศึรษฐกิจิอย่างต่้อเน่�องมั�นคง  มีอตั้ราการเติ้บโต้โดิยเฉลีั�ยสููง
ทีั�สุูดิในโลัก  GDP  จีินเพิื่�มข้ึ �นจิาก  67,900  ลัา้นหยวัน  ในปี  ค.ศึ.  1952  มาอยู่ทีั�   
90,030,000  ลัา้นหยวัน  ในปี  ค.ศึ.  2018  แลัะมีต้วััเลัข้  GDP  ต่้อหวััจิาก  119  
หยวัน  ในปี  ค.ศึ.  1952  มาอยู่ทีั�  64,644  หยวัน  ในปี  ค.ศึ.  2018  ซึ�งการเติ้บโต้
สู่วันใหญ่เกิดิข้ึ �นภายหลังัปี  ค.ศึ.  1978  กล่ัาวัค่อในช่วังปี  ค.ศึ.  1978-ค.ศึ.  2017  
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GDP  จีินเพิื่�มข้ึ �น  33.5  เท่ัา  อตั้ราการเติ้บโต้เฉลีั�ยรอ้ยลัะ  9.5  ต่้อปี  เป็นประเทัศึ
รายไดิป้านกลัางกลุ่ัมบนทีั�เต้รียมเข้า้สูู่กลุ่ัมประเทัศึรายไดิสูู้ง  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�   
1.2  ทีั�แสูดิงระดิบั  GDP  ต่้อหวััปี  ค.ศึ.  2018  ข้องประเทัศึจีินเปรียบเทีัยบกบั
ประเทัศึไทัย  ซึ�งพื่บว่ัาในปี  ค.ศึ.  2018  GDP  ต่้อหวััข้องจีินอยู่ทีั�  9,608  USD  
ต้ามข้อ้มูลัข้อง  IMF  แลัะ  9,771  USD  ต้ามข้อ้มูลัข้อง  World  Bank  อยู่ในลัำาดิบั
ทีั�  67  แลัะ  64  ข้องโลักต้ามการจิดัิลัำาดิบัข้อง  IMF  แลัะ  World  Bank  ต้ามลัำาดิบั  
ข้ณิะทีั�ประเทัศึไทัยมี  GDP  ต่้อหวััอยู่ทีั�  7,187  USD  ต้ามข้อ้มูลัข้อง  IMF  แลัะ  
7,274  USD  ต้ามข้อ้มูลัข้อง  World  Bank  อยู่ในลัำาดิบัทีั�  81  แลัะ  77  ข้องโลัก
ต้ามลัำาดิบั  ทัั�งนี�จีินเข้า้สูู่กลุ่ัมประเทัศึรายไดิป้านกลัางเม่�อประมาณิปี  ค.ศึ.    
2008  ซึ�งในช่วังเวัลัานั�น  GDP  ต่้อหวััข้องจีินยงัต้ำ�ากว่ัาประเทัศึไทัย  แต่้ดิว้ัยอตั้รา
การเติ้บโต้เฉลีั�ยรอ้ยลัะ  8  ต่้อปีหลังัจิากนั�น  ทัำาให้จีินใชร้ะยะเวัลัาเพีื่ยงไม่ถุงึ   
10  ปีในการแซงหน้าประเทัศึไทัย  แลัะมีแนวัโน้มจิะสูามารถุกา้วัพื่น้จิาก  กบัดิกั
กลุ่ัมประเทัศึรายไดิป้านกลัางในเวัลัาอีกไม่นานนบัจิากนี�  ซึ�งหนึ�งในเคร่�องยนต้์
ในการข้บัเคล่ั�อนเศึรษฐกิจิจีินให้หลุัดิจิากกลุ่ัมประเทัศึรายไดิป้านกลัางก็ค่อ  
“เทัคโนโลัยีดิิจิิทัลัั”  ซึ�งจีินใชเ้ป็นเคร่�องยนต้ห์ลักัในการสูรา้งกิจิกรรม 
ทัางเศึรษฐกิจิมูลัค่าเพิื่�มใหม่ๆ  แลัะทัำาให้ปัจิจุิบนัอุต้สูาหกรรมข้ั�นทีั�สูาม   
(ภาคบริการ)  กลัายเป็นโครงสูรา้งเศึรษฐกิจิหลักัข้องจีินโดิยคิดิเป็นสูดัิสู่วัน 
รอ้ยลัะ  52.2  แทันทีั�อุต้สูาหกรรมข้ั�นทีั�สูอง  (อุต้สูาหกรรมการผู้ลิัต้)  ทีั�เคยเป็น
เคร่�องยนต้ห์ลักัในการข้บัเคล่ั�อนเศึรษฐกิจิจีิน

ที�มา:  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita

รูปท่ั�  1.2  ผู้ลัผู้ลิัตมวัลัรวัมภิายุในประเทัศึต่อประชากรของจ่ินเท่ัยุบกับประเทัศึไทัยุ
ในปี  ค.ศึ.  2018
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ในมิติ้ข้องแผู้นพื่ฒันาเศึรษฐกิจิแลัะสูงัคมแห่งชาติ้ข้องจีิน  (ปัจิจุิบนั  ค.ศึ.  2020  
อยู่ในช่วังข้องแผู้น  5  ปี  ฉบบัทีั�  13  ระหว่ัางปี  ค.ศึ.  2016-2020)  พื่บว่ัาในหลัาย
ยุทัธัศึาสูต้รที์ั�เกี�ยวัข้อ้งกบัประเทัศึไทัย  ไม่ว่ัาจิะเป็น

•  ยุุทัธศาสตรห์ลกัอยุ่าง  “ควัามริเริ�มหน่์�งแถบหน่์�งเส �น์ทัาง”  (Belt  Road   
Initiative:  BRI)  ซึ�งเป็นทิัศึทัางหลักัในการเปิดิประตู้การคา้เสูรีในแบบพื่หุภาคี
ข้องจีินกบัทัั�วัโลัก  ซึ�งจีินกล่ัาวัว่ัา  BRI  ค่อ  แนวัทัางการสูรา้งโลักาภิวัฒันใ์หม่ซึ�ง
แต้กต่้างจิากโลักาภิวัฒันเ์ดิิมค่อ  BRI  เป็นยุทัธัศึาสูต้รส์ูรา้งควัามร่วัมม่อ
ทัางการคา้  การลังทุัน  โลัจิิสูติ้กสู ์ การสู่�อสูารแลัะคมนาคมทีั�เกี�ยวัข้อ้งกบั
ประเทัศึต่้าง  ๆ ถุงึ  2  ใน  3  ข้องโลัก  แต่้ประเทัศึเหล่ัานี�มี  GDP  รวัมกนัเพีื่ยง  1  ใน  
3  ข้องโลักเท่ัานั�น  BRI  จิงึเป็นการสูรา้งโลักาภิวัตั้นใ์หม่สูำาหรบัประเทัศึกำาลังั
พื่ฒันา

•  ยุุทัธศาสตร ์ “Made  in  China  2025”  ซึ�งกล่ัาวัถุงึการปรบัเปลีั�ยนโครงสูรา้ง
อุต้สูาหกรรมการผู้ลิัต้  เพ่ื่�อการสู่งออกภายในประเทัศึจิากสิูนคา้มูลัค่าเพิื่�มต้ำ�า  
สิู �นเปล่ัองทัรพัื่ยากรสููง  ไปสูู่สิูนคา้ทีั�มีมูลัค่าเพิื่�มสููง  สิู �นเปล่ัองทัรพัื่ยากรต้ำ�า   
เป็นยุทัธัศึาสูต้รเ์พ่ื่�อมุ่งปรบัเปลีั�ยนโครงสูรา้งการสู่งออกสิูนคา้จิากเดิิมทีั�เป็น
ประเทัศึสู่งออกทุัก  ๆ อย่างต้ั�งแต่้สิูนคา้เพ่ื่�อการอุปโภคบริโภคในชีวิัต้ประจิำาวันั  
ไปจินถุงึสิูนคา้กลุ่ัมอิเล็ักทัรอนิกสูดิ์ิจิิทัลัั  โดิยมุ่งสูู่การเป็นประเทัศึผูู้สู่้งออก
นวัตั้กรรมชั�นสููงเป็นหลักั  โดิยต้ั�งเป้าหมายไวัว่้ัาภายในปี  ค.ศึ.    2025  ประเทัศึจีิน
ต้อ้งมีสูดัิสู่วันมูลัค่าการสู่งออกสิูนคา้นวัตั้กรรมชั�นสููงในสูดัิสู่วัน  2  ใน  3  ข้อง
มูลัค่าการสู่งออกสิูนคา้ทัั�งหมดิ  เช่น  การสู่งออกนวัตั้กรรม  “รถุไฟควัามเร็วัสููง”  
ซึ�งบริษทััจีินไดิเ้ข้า้ไปร่วัมประมูลัแข่้งข้นัก่อสูรา้งโครงการรถุไฟควัามเร็วัสููง 
ในประเทัศึต่้าง  ๆ ทัั�วัโลัก  รวัมถุงึประเทัศึไทัย

•  ยุุทัธศาสตร ์ “Internet+”  ซึ�งเป็นการปรบัเปลีั�ยนสูงัคม  การผู้ลิัต้แลัะธุัรกิจิให้
เข้า้มาใชป้ระโยชนใ์นโลักอินเต้อรเ์น็ต้เพิื่�มข้ึ �น  โดิยเฉพื่าะอย่างยิ�งเม่�อประเทัศึจีิน
กำาลังัจิะเข้า้สูู่ยุคสูมยัแห่ง  5G  ในระยะเวัลัาอนัใกลัจ้ิะทัำาให้รูปแบบการติ้ดิต่้อ
สู่�อสูาร  การจิดัิเก็บแลัะสู่งผู่้านข้อ้มูลั  ณิ  ข้ณิะเวัลัานั�น  (real  time)  ต้ลัอดิจิน
ระบบการทัำาธุัรกรรมต่้างๆ  ผู่้านเคร่อข่้ายอินเต้อรเ์น็ต้ทัำาไดิอ้ย่างมี
ประสิูทัธิัภาพื่เพิื่�มข้ึ �น  อินเต้อรเ์น็ต้+  ซึ�งหมายถุงึการปรบัเปลีั�ยนวิัถีุข้องกิจิกรรม
ทัางเศึรษฐกิจิแลัะกิจิกรรมในชีวิัต้ประจิำาวันัดิั�งเดิิมให้ไปอยู่บนระบบเคร่อข่้าย
อินเต้อรเ์น็ต้  (เช่น  จิากการคา้ข้ายแบบออฟไลันก็์เปลีั�ยนเป็นออนไลัน ์ การทัำา
ธุัรกรรมโดิยใชเ้งินสูดิเปลีั�ยนเป็นรูปแบบข้องเงินดิิจิิทัลัั  (Wallet)  เป็นต้น้)   
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จิงึเป็นแนวัทัางสูรา้งควัามสูามารถุในการแข่้งข้นัแบบกา้วักระโดิดิข้องจีินทีั�ทัำาให้
จีินข้า้มผู่้านแนวัคิดิ  “คล่ั�นลูักทีั�สูามข้องเอเชีย”  ต่้อจิากญี�ปุ่นแลัะเกาหลีัใต้ ้  
ไปเป็นผูู้น้ำาอนัดิบัหนึ�งในโลักอุต้สูาหกรรมใหม่  ค่อ  อุต้สูาหกรรมดิิจิิทัลัั   
โดิยอาศึยัการ  “ปฏิิวัติั้ดิิจิิทัลัั”  ทีั�เกิดิข้ึ �นแลัว้ัในประเทัศึจีินเป็นต้วััแบบในการ
สูรา้งธุัรกิจิแลัะผูู้ป้ระกอบการใหม่  ๆ (Startups)  ทีั�สูอดิคลัอ้งกบับริบทัสูงัคมใหม่  
ค่อ  สูงัคมยุคดิิจิิทัลัั  ทีั�เป็นทิัศึทัางการเปลีั�ยนแปลังข้องทัั�งโลัก

รูปท่ั�   1.3  ผูู้้ก่อตั�งบริษัทันวััตกรรมใหม่ในประเทัศึจ่ินกลุ่ัม  BAT+J  ซึึ่�งเป็น  Big  4  
บริษัทัดิิจิิทััลัจ่ิน

ที�มา:  ผู้เขียน  (2563)

ปัจิจิยัทัั�งหมดิข้า้งต้น้ไดิเ้ปลีั�ยนโฉมหน้าต้วััแบบอุต้สูาหกรรมในประเทัศึจีิน
หลัายประการ  เม่�อรฐับาลัจีินไดิใ้ชแ้นวัทัางการสูนบัสูนุนเฉพื่าะธุัรกิจิทีั�ใช้
นวัตั้กรรมใหม่มาดิำาเนินธุัรกิจิ  ธุัรกิจิเดิิมทีั� ไม่สูามารถุปรบัเปลีั�ยนไปต้าม
แนวัทัางดิงักล่ัาวัจิะไม่ไดิร้บัการอุดิหนุนช่วัยเหล่ัออีกต่้อไป  การปรบัเปลีั�ยน 
พื่ลิักโฉมครั�งใหญ่เทัำาให้จีินกำาลังัมุ่งเข้า้สูู่อุต้สูาหกรรมการผู้ลิัต้แลัะบริการทีั�ใช้
นวัตั้กรรมดิิจิิทัลััเพ่ื่�อสูรา้งประสิูทัธิัภาพื่แลัะควัามสูามารถุในการแข่้งข้นั  
ประเทัศึจีินยุคใหม่กำาลังัเข้า้สูู่ประเทัศึทีั�ทันัสูมยัโดิยอาศึยันวัตั้กรรมดิิจิิทัลัั   
เป็นต้วัันำาประกาศึการเปลีั�ยนแปลังดิงักล่ัาวัให้กบัสูงัคมโลัก  ทัั�งนี�จิากการสูำารวัจิ
ควัามเห็นข้องคนต่้างชาติ้ในประเทัศึจีินในควัามคิดิเห็นทีั�มีต่้อนวัตั้กรรมจีิน 
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ทีั�คนต่้างชาติ้นึกถุงึพื่บว่ัา  สีู�นวัตั้กรรมแรกทีั�คนต่้างชาติ้ทีั�พื่ำานกัในประเทัศึจีิน  
นึกถุงึ  ค่อ  1)  รถุไฟ  ควัามเร็วัสููง  (高铁)  2)  อาลีัเพื่ย ์ (支付宝)  3)  Bike  Sharing   
(共享单车)  แลัะ  4)  การซ่�อข้องออนไลัน ์ (网购)  ซึ�งทัั�งสีู�นวัตั้กรรมจิดัิอยู่ในกลุ่ัม
ข้องระบบนิเวัศึทัางธุัรกิจิ  (Business  Eco-System)  แนวัใหม่ทีั�เรียกว่ัาเศึรษฐกิจิ
แบบแบ่งปัน  (Sharing  Economy)  ซึ�งกลัายเป็นแนวัคิดิใหม่ในการสูรา้งธุัรกิจิ
ข้อง  คนจีินรุ่นใหม่  โดิยมีกลุ่ัม  BAT+J  ซึ�งหมายถุงึบริษทัั  Baidu  Alibaba   
Tencent  แลัะ  JD.com  เป็นต้น้แบบการสูรา้งธุัรกิจิข้องคนจีินรุ่นใหม่  รูปทีั�  1.4  
แสูดิงภาพื่ผูู้ก่้อต้ั�งบริษทัันวัตั้กรรมใหม่ในประเทัศึจีิน  ไดิแ้ก่  1)  หม่ายวิั�น  ผูู้ก่้อต้ั�ง 
บริษทัั  Alibaba  2)  หม่าหวััเถิุง  ผูู้ก่้อต้ั�งบริษทัั  Tencent  3)  หลีั�ย่านหง  ผูู้ก่้อต้ั�ง
บริษทัั  Baidu  แลัะ  4)  หลิัวัเฉียงต้ง  (ผูู้ช้าย)  ผูู้ก่้อต้ั�งบริษทัั  JD.com  ต้ามลัำาดิบั  
ผูู้ก่้อต้ั�งบริษทััทัั�ง  4  แห่ง  ไดิก้ลัายเป็นสูญัลักัษณิข์้องนวัตั้กรจีินทีั�กา้วัข้ึ �นมาเป็น
มหาเศึรษฐีอนัดิบัต้น้ๆ  ข้องประเทัศึแลัะข้องโลักผู่้านการดิำาเนินธุัรกิจิทีั�
เกี�ยวัข้อ้งกบัเทัคโนโลัยีดิิจิิทัลัั  แลัะไดิก้ลัายเป็นสูญัลักัษณิแ์ห่งการเข้า้สูู่ยุคสูมยั
การปฏิิวัติั้ดิิจิิทัลััอย่างสูมบูรณิข์้องประเทัศึจีิน

รูปท่ั�   1.4  “ปรากฏการณ์์เช่ยุงใหม่”  รูปแบบการเข้ามาพื่ำานักอาศัึยุของคนจ่ิน

ที�มา:  ผู้เขียน  (2563)
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การเปลีั�ยนสูู่สูงัคมดิิจิิทัลััดิงักล่ัาวัไดิเ้ปลีั�ยนแปลังทัั�งรูปแบบการทัำาธุัรกิจิแลัะ
พื่ฤติ้กรรมข้องคนจีินรุ่นใหม่ซึ�งสูำาหรบัคนไทัยสูามารถุศึกึษาสูงัเกตุ้ไดิจ้ิาก 
รูปแบบข้องนกัท่ัองเทีั�ยวัจีินทีั�เข้า้มาท่ัองเทีั�ยวัใน  ประเทัศึไทัยทีั�ปัจิจุิบนันิยมการ
เข้า้มาท่ัองเทีั�ยวัแบบอิสูระมากข้ึ �น  เพื่ราะสูามารถุพื่ึ�งพื่าเทัคโนโลัยีดิิจิิทัลัั   
เพ่ื่�อช่วัยเหล่ัอสูำาหรบัการท่ัองเทีั�ยวัไดิอ้ย่างครบวังจิร  ทัำาให้ประสูบการณิก์าร
ท่ัองเทีั�ยวัเป็นไปอย่างอิสูระต้รงกบัควัามต้อ้งการกว่ัา  การท่ัองเทีั�ยวัแบบกลุ่ัมทัวััร ์  
หร่อการเกิดิข้ึ �นข้องรูปแบบการคา้พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูข์้า้มแดินทีั�มีพ่ื่ �นฐาน
จิากการเปลีั�ยนแปลังเชิงพื่ฤติ้กรรมแลัะการเกิดิข้ึ �นข้องแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลัน์
เพ่ื่�อการพื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสู ์ ซึ�งในบทันี�จิะกล่ัาวัถุงึ  1)  พื่ฤติ้กรรมข้อง 
นกัท่ัองเทีั�ยวัจีินทีั�เข้า้มาสูรา้ง  “ปรากฏิการณิเ์ชียงใหม่”  ทีั�ทัำาให้เชียงใหม่เม่อง
ท่ัองเทีั�ยวัสูำาคญัข้องไทัยกลัายเป็นห้องทัดิลัองข้นาดิใหญ่สูำาหรบัทัำาควัามเข้า้ใจิ
พื่ฤติ้กรรมควัามต้อ้งการสิูนคา้ข้องคนจีิน  2)  รูปแบบการคา้พื่าณิิชย ์
อิเล็ักทัรอนิกสูซ์ึ�งเป็นช่องทัางการจิำาหน่ายสิูนคา้สูู่ต้ลัาดิประเทัศึจีิน  แลัะ  3)  
ระบบนิเวัศึธุัรกิจิแบบ  O2O  แลัะการสูรา้งฐานสูมาชิกออนไลันซ์ึ�งเป็นกลัยุทัธั ์
การต้ลัาดิ  ในยุคสูมยัทีั�จีินใชแ้พื่ลัต้ฟอรม์ดิิจิิทัลััเพ่ื่�อการคา้ปลีัก  แลัะสูอดิคลัอ้ง
กบัพื่ฤติ้กรรมการดิำาเนินชีวิัต้ข้องคนจีินในยุคปัจิจุิบนั  

1.3 ก�รศึกษ�พฤติกรรมของคนจ่ินยุุคดิิจิิทัลัผ่่�น  
“ปร�กฏิก�รณ์์เช่ียุงใหม่”  

การปฏิิวัติั้ดิิจิิทัลััทีั�เกิดิข้ึ �นในประเทัศึจีินมิใช่การเปลีั�ยนแปลังทีั�อยู่ไกลัหร่อยาก
แก่การสูงัเกต้การณิแ์ต่้อย่างใดิ  เม่�อคนจีินจิำานวันมากไดิเ้ดิินทัางเข้า้มา 
ท่ัองเทีั�ยวัแลัะพื่ำานกัอาศึยัในประเทัศึไทัย  โดิยเฉพื่าะอย่างยิ�งกบัเม่องท่ัองเทีั�ยวั
สูำาคญัเช่นจิงัหวัดัิเชียงใหม่  โดิยการเดิินทัางเข้า้มาพื่ำานกัอาศึยัดิงักล่ัาวัมีจุิดิเริ�ม
ต้น้จิากการเดิินทัางเข้า้มาท่ัองเทีั�ยวั  ก่อนจิะมองเห็นควัามถุงึควัามเป็นเม่อง 
น่าอยู่ข้องจิงัหวัดัิเชียงใหม่ทีั�เป็นเม่องเล็ัก  ๆ (ในสูายคนคนจีิน)  แต่้มีโอกาสูทัั�งใน
ดิา้นการคา้  การลังทุัน  การศึกึษาแลัะการพื่ำานกัพื่กัผู่้อน  นำามาสูู่การเกิดิ  
“ปรากฏิการณิเ์ชียงใหม่”  ซึ�งหมายถุงึการทีั�คนจีินทีั�ไดิมี้โอกาสูเข้า้มาเชียงใหม่
ไดิเ้ปลีั�ยนแปลังจิากวัตั้ถุุประสูงคเ์พีื่ยงเพ่ื่�อเข้า้มาท่ัองเทีั�ยวัมาเป็นการเข้า้มา
พื่ำานกัอาศึยัดิงัแสูดิงในรูปทีั�  1.4  ซึ�งสูามารถุอธิับายภาพื่การเข้า้มาพื่ำานกัอาศึยั
ทีั�ต่้อยอดิไปสูู่การคา้แลัะการลังทุันในธุัรกิจิแลัะอุต้สูาหกรรมต่้าง  ๆ ดิงันี�
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• การเขั้ �ามาเพ่�อการพำาน์กัอาศยัุ

“ปรากฏิการณิเ์ชียงใหม่”  เริ�มต้น้ข้ึ �นเม่�อคนจีินทีั�มีโอกาสูเข้า้มาท่ัองเทีั�ยวัจิงัหวัดัิ
เชียงใหม่เกิดิควัามประทับัใจิแลัะต้ดัิสิูนใจิกลับัเข้า้มาท่ัองเทีั�ยวัใหม่ในทุักครั�งทีั�มี
วันัหยุดิสุูดิสูปัดิาหห์ร่อวันัหยุดิยาวัต้ามเทัศึกาลั  ปรบัเปลีั�ยนพื่ฤติ้กรรมการ 
ท่ัองเทีั�ยวัจิากการท่ัองเทีั�ยวัเชิงทัศัึนาจิรสูู่การท่ัองเทีั�ยวัเชิงพื่กัผู่้อน  หร่อการ
แสูวังหาช่องทัางเพ่ื่�อการพื่ำานกัอาศึยัต่้อในจิงัหวัดัิเชียงใหม่ผู่้านการสูมคัรเรียน
หร่อนำาบุต้รหลัานเข้า้มาเรียนในสูถุาบนัการศึกึษาประเภทัแลัะระดิบัต่้างๆ  
(สูถุาบนัสูอนภาษา  โรงเรียนประถุม  มธััยมทัั�วัไป  โรงเรียนนานาชาติ้  หร่อการ
เรียนในสูถุาบนัอุดิมศึกึษา)  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  1.5  ซึ�งแสูดิงข้อ้มูลัภาพื่ข้อง
โรงเรียนนานาชาติ้ในจิงัหวัดัิเชียงใหม่บน  Search  Engine  Baidu.com  หร่อ
ต้วััอย่างควัามร่วัมม่อในหลักัสููต้รสูองปริญญาต้รี  (Modern  Management   
and  Information  Technology  +  Logistics  Management)  +  ปริญญาโทั  
(Knowledge  and  Innovation  Management)  ระหว่ัาง  วิัทัยาลัยัศิึลัปะ  สู่�อแลัะ
เทัคโนโลัยี  มหาวิัทัยาลัยัเชียงใหม่  กบั  คณิะบริหารธุัรกิจิแลัะการท่ัองเทีั�ยวัข้อง
มหาวิัทัยาลัยัยูนนาน  

รูปท่ั�   1.5  ข้อมูลัภิาพื่โรงเร่ยุนนานาชาติในจัิงหวััดิเช่ยุงใหม่บน  Search  Engine  
Baidu.com

ที�มา:  www.baidu.com
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การเข้า้มาเพ่ื่�อวัตั้ถุุประสูงคท์ัางการศึกึษานี�  ไม่เพีื่ยงแต่้ทัำาให้จิำานวันนกัเรียน
นกัศึกึษาจีินเพิื่�มจิำานวันข้ึ �นแต่้ยงัมีผูู้ป้กครองข้องนกัเรียนเข้า้มาอยู่ในจิงัหวัดัิ
เชียงใหม่ดิว้ัย  ทัำาให้เกิดิควัามต้อ้งการดิา้นทีั�พื่กัในรูปแบบข้องหอพื่กั  คอนโดิมิเนียม 
แลัะบา้นพื่กัอาศึยัต้ามบริเวัณิใกลัก้บัสูถุานศึกึษาต่้าง  ๆ สู่งผู้ลัให้คอนโดิมิเนียม  
แลัะหมู่บา้นหลัายๆ  แห่งข้องเชียงใหม่จิะมีคนจีินเข้า้มาพื่กัอาศึยัอยู่ทัั�งใน 
รูปแบบการเช่าแลัะการซ่�อ

• การต่อยุอดิส่้การลงทุัน์และการค�าใน์ธุรกิจิหร่ออุตสาหกรรมต่างๆ

การเข้า้มาเพ่ื่�อพื่ำานกัระยะยาวัทัำาให้คนจีินกลุ่ัมนี�เริ�มมองหาลู่ัทัางการทัำาธุัรกิจิใน
จิงัหวัดัิเชียงใหม่ไม่ว่ัาจิะเป็นการลังทุันดิา้นอสูงัหาริมทัรพัื่ย ์ การลังทุันในธุัรกิจิทีั�
เกี�ยวัข้อ้งกบัอุต้สูาหกรรมเกษต้รแปรรูปดิา้นโลัจิิสูติ้กสูแ์ลัะธุัรกิจิทีั�เกี�ยวัข้อ้ง 
ในห่วังโซ่อุปทัานการท่ัองเทีั�ยวัดิงัแสูดิงในรูปทีั�  1.6  ซึ�งแสูดิงธุัรกิจิ  Startups  
ดิา้นการท่ัองเทีั�ยวัข้องคนจีินทีั� เข้า้มาดิำาเนินกิจิการในจิงัหวัดัิเชียงใหม่ 
ซึ�งครอบคลุัมทัั�งกิจิการ  โรงแรมทีั�พื่กั  OTA  รถุนำาเทีั�ยวั  นวัดิสูปา  การแสูดิง   
รา้นอาหาร  ไกดิน์ำาเทีั�ยวั  รา้นจิำาหน่ายข้องทีั�ระลักึ  โลัจิิสูติ้กสูข์้า้มแดิน  โดิยใช้
ช่องทัางการชำาระเงินออนไลันเ์ป็นช่องทัางการทัำาธุัรกรรม  แลัะในรูปทีั�  1.7  
แสูดิงกระบวันการทัำาธุัรกรรมผู่้านช่องทัางออนไลันข์้องธุัรกิจิ  Startups  จีิน 
ในจิงัหวัดัิเชียงใหม่ซึ�งอาศึยัแพื่ลัต้ฟอรม์จีินในการเข้า้ถุงึกลุ่ัมลูักคา้จีินเป็นต้วัั
สูรา้งควัามสูามารถุในการแข่้งข้นัทีั�เหน่อกว่ัาผูู้ป้ระกอบการไทัย  

รูปท่ั�   1.6  ธุัรกิจิ  startups  จ่ินในห่วังโซ่ึ่อุปทัานการท่ัองเท่ั�ยุวัไทัยุ
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ในดิา้นการประกอบธุัรกิจิการคา้  คนจีินในเชียงใหม่ไดิเ้ข้า้มาการประกอบธุัรกิจิ
ต้วัักลัางการคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์ใหม่ทัั�งในแบบ  B2B  B2C  C2C  ซึ�งทัั�งหมดิอยู่บน
แพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลัน ์ เช่น  อาลีับาบา  (B2B)  JD.com  (B2C)  แลัะเถุาเป่า  (C2C)  
หร่อในแบบ  O2O  เช่นการเปิดิรา้นจิำาหน่ายข้องทีั�ระลักึควับคู่กบัการเปิดิหน้า
รา้นในช่องทัางออนไลัน ์ การเปิดิกิจิการให้บริการการท่ัองเทีั�ยวัควับคู่กบัการใช้
ช่องทัางวีัแชทัเพ่ื่�อจิำาหน่ายแพ็ื่กเกจิ  รวัมไปถุงึการเป็นต้วัักลัางนายหน้าเพ่ื่�อ
อำานวัยควัามสูะดิวักให้กบัคนจีินทีั�ต้อ้งการเข้า้มาลังทุันทัางธุัรกิจิ  การศึกึษาแลัะ
การลังทุันดิา้นอสูงัหาริมทัรพัื่ยใ์นจิงัหวัดัิเชียงใหม่  

จิากรูปแบบข้องคนจีินทีั�เข้า้มาทัั�งในแบบนกัท่ัองเทีั�ยวั  (ระยะสูั�น)  แลัะในแบบ
พื่ำานกัอาศึยั  (ระยะยาวั)  ทัำาให้เชียงใหม่เป็นเหม่อน  “ห้องทัดิลัองข้นาดิใหญ่”  
ทีั�สูามารถุใชเ้ป็นสูถุานทีั�เพ่ื่�อการเรียนรูพ้ื่ฤติ้กรรมข้องคนจีินทัั�งในฐานะ
ผูู้บ้ริโภคแลัะผูู้ป้ระกอบการ  รูปแบบการรวัมกลุ่ัมแลัะการติ้ดิต่้อสู่�อสูารภายใน
กลุ่ัมผู่้านเคร่อข่้ายสูงัคมออนไลัน ์ ใชเ้ทัคโนโลัยีดิิจิิทัลััแลัะแพื่ลัต้ฟอรม์
ออนไลันต่์้างๆ  เพ่ื่�ออำานวัยควัามสูะดิวักแลัะลัดิต้น้ทุันในการประกอบการ  
ซึ�งผูู้ป้ระกอบการไทัยจิงึสูามารถุใชป้ระโยชนจ์ิากคนจีินทีั�อยู่ในจิงัหวัดัิเชียงใหม่  
เพ่ื่�อการศึกึษา  เรียนรูพ้ื่ฤติ้กรรม  ต้ลัอดิจินการสูรา้งฐานลูักคา้ให้กบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ 
โดิยการทัำาการต้ลัาดิกบัชุมชนคนจีินทีั�อยู่ในจิงัหวัดัิเชียงใหม่

รูปท่ั�   1.7  ระบบนิเวัศึธุัรกิจิผูู้้ประกอบการในอุตสูาหกรรมท่ัองเท่ั�ยุวัออนไลัน์จ่ิน
ในประเทัศึไทัยุ

ที�มา:  อัครพงศ์  อ้ันทอง และคณะ  2561
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1.4 พฤติกรรมก�รซ้ื้�อผ่่�นพ�ณิ์ชีย์ุอิเล็ักทรอนิกส์ูในจ่ิน
ในปี  ค.ศึ.  2018  ประชาชนจีิน  826  ลัา้นคน  หร่อกว่ัารอ้ยลัะ  60  ข้องทัั�งประเทัศึ
สูามารถุเข้า้ถุงึอินเต้อรเ์น็ต้ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  1.8  ในจิำานวันนี�กว่ัารอ้ยลัะ  98.6  
เข้า้ใชอิ้นเต้อรเ์น็ต้ผู่้านอุปกรณิส์ูมารท์ัโฟน  หร่อ  คิดิเป็นจิำานวันประชาชน  
816.98  ลัา้นคน  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  1.9  ต้วััเลัข้ทัั�งสูองข้า้งต้น้แสูดิงถุงึควัาม
จิำาเป็นข้องอินเต้อรเ์น็ต้แลัะอุปกรณิส์ูมารท์ัโฟนทีั�มีต่้อประชาชนจีินมากว่ัา 
ครึ�งหนึ�งข้องประเทัศึ  โดิยเฉพื่าะอย่างยิ�งในเม่องใหญ่ทีั�อินเต้อรเ์น็ต้แลัะ 
สูมารท์ัโฟนไดิเ้ข้า้ไปเป็นสู่วันหนึ�งในวิัถีุชีวิัต้ประจิำาวันัข้องคนจีินยุคใหม่

รูปท่ั�   1.8  สัูดิสู่วันจิำานวันประชากรจ่ินท่ั�เข้าถึึงอินเตอร์เน็ต  ปี  ค.ศึ.  2008-2018

ที�มา:  CNNIC  2019

รูปท่ั�  1.9  สัูดิสู่วันประชากรจ่ินท่ั�เข้าใช้อินเตอร์เน็ตผู่้านสูมาร์ทัโฟน  ปี  ค.ศึ.  2008-2018

ที�มา:  CNNIC  2019
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โดิยในปี  ค.ศึ.  2018  เม่�อพิื่จิารณิาต้วััเลัข้วัตั้ถุุประสูงคก์ารใชสู้มารท์ัโฟน 
ผู่้านอินเต้อรเ์น็ต้ข้องคนจีิน  จิากจิำานวัน  816.98  ลัา้นคน  ดิงัแสูดิงในต้ารางทีั�   
1.1  พื่บว่ัาวัตั้ถุุประสูงคข์้องการใช ้ ค่อ  1)  เพ่ื่�อรบัสู่งข้อ้ควัามติ้ดิต่้อสู่�อสูาร  
780.29  ลัา้นคน  2)  เพ่ื่�อคน้หาข้อ้มูลั  653.96  ลัา้นคน  3)  อ่านข่้าวัออนไลัน ์ 
652.86  ลัา้นคน  4)  สูั�งซ่ �อสิูนคา้ออนไลัน ์ 591.91  ลัา้นคน  5)  ดูิคลิัปวีัดีิโอ  แลัะ
การถุ่ายทัอดิสูดิ  589.58  ลัา้นคน  6)  ทัำาธุัรกรรมทัางการเงิน  583.39  ลัา้นคน  
7)  ฟังเพื่ลังออนไลัน ์ 552.96  ลัา้นคน  8)  เล่ันเกมออนไลัน ์ 458.79  9)  E-learning  
410.17  ลัา้นคน  11)  ทัำารายการธุัรกรรมการท่ัองเทีั�ยวั  เดิินทัาง  400.32  ลัา้นคน   
12)  สูั�งอาหาร  397.08  ลัา้นคน  แลัะ  13)  การเรียนพิื่เศึษออนไลัน ์ 194.16  ลัา้นคน 
ต้ามลัำาดิบั  (คาดิการณิว่์ัาต้วััเลัข้ดิงักล่ัาวัจิะเพิื่�มข้ึ �นอีกมาก  ในปี  ค.ศึ.  2020   
ภายหลังัจิากวิักฤติ้  COVID-19  ไดิท้ัำาให้การทัำาธุัรกรรมผู่้านอินเต้อรเ์น็ต้เข้า้มา
มีบทับาทัสูำาคญัต่้อมาต้รการ  Social  Distancing  ข้องจีิน)

ตารางท่ั�   1.1  วััตถุึประสูงค์การเข้าใช้อินเตอร์เน็ตผู่้านอุปกรณ์์สูมาร์ทัโฟนของ
คนจ่ิน  ปี  ค.ศึ.  2018

ที�มา:  CNNIC  2019
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ทัั�งนี�เม่�อศึกึษาถุงึพื่ฤติ้กรรมการใชอิ้นเต้อรเ์น็ต้ข้องคนจีิน  ในปี  ค.ศึ.  2018   
ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  1.10  พื่บว่ัา  คนจีินสู่วันใหญ่จิะใชอิ้นเต้อรเ์น็ต้จิากทีั�ผู่้านมากทีั�สุูดิ 
ค่อ  รอ้ยลัะ  81.1  รองลังมาค่อ  จิากทีั�ทัำางานรอ้ยลัะ  40.6  ทีั�สูาธัารณิะรอ้ยลัะ  
21.6  ทีั�โรงเรียนรอ้ยลัะ  22.1  แลัะจิากอินเต้อรเ์น็ต้คาเฟ่รอ้ยลัะ  19.0  ต้ามลัำาดิบั  
โดิยจิำานวันชั�วัโมงการเข้า้ใชอิ้นเต้อรเ์น็ต้โดิยเฉลีั�ยต่้อสูปัดิาหอ์ยู่ทีั�  27.6  ชั�วัโมง
ต่้อสูปัดิาห ์ (วันัลัะเก่อบ  4  ชั�วัโมง  คิดิเป็นเวัลัา  1  ใน  4  ข้องชีวิัต้ในแต่้ลัะวันั)   
โดิยช่วังเวัลัาข้องวันัทีั�มีการใชอิ้นเต้อรเ์น็ต้สููงทีั�สุูดิค่อช่วังกลัางวันัแลัะช่วังหวััคำ�า  
โดิยพื่บว่ัาแอพื่พื่ลิัเคชั�นหลักั  ๆ 6  กลุ่ัม  ทีั�คนจีินนิยมใช ้ ไดิแ้ก่  แอพื่พื่ลิัเคชั�น 
สูั�งอาหาร  ไลัฟ์สูดิ  ชอ้ปออนไลัน ์ สูงัคมออนไลัน ์ สู่งข้อ้ควัาม  แลัะชมหร่ออ่านข่้าวั 
จิะมีพื่ฤติ้กรรมดิา้นเวัลัาการเข้า้ใชด้ิงันี�  1)  แอพื่ฯสูั�งอาหาร  จิะใชม้ากในช่วังก่อน
เทีั�ยงวันั  (10-12  โมงเชา้)  แลัะเวัลัาต้อนเย็น  (4-6  โมงเย็น)  2)  แอพื่ฯชมการไลัฟ์
สูดิผู่้านแอพื่พื่ลิัเคชั�นต่้าง  ๆ จิะใชม้ากในช่วังเวัลัา  5  โมงเย็นถุงึ  5  ทุ่ัม  3)  แอพื่ฯ
ซ่�อสิูนคา้ออนไลัน ์ ถูุกใชม้ากในช่วังเทีั�ยงวันั  (11  โมงเชา้ถุงึบ่ายโมง)  แลัะอีกช่วัง
เวัลัาค่อ  5  โมงเย็นถุงึ  3  ทุ่ัม  4)  แอพื่ฯสูงัคมออนไลัน ์ สู่งข้อ้ควัามแลัะชมหร่อ
อ่านข่้าวัสูาร  จิะมีอตั้ราการเข้า้ใชโ้ดิยเฉลีั�ยพื่อ  ๆ กนัทัั�งวันั  (8  โมงเชา้ถุงึ  5  ทุ่ัม)  
ต้วััเลัข้ดิงักล่ัาวัสูะทัอ้นให้เห็นถุงึควัามสูำาคญัข้องช่องทัางการจิำาหน่ายสิูนคา้

รูปท่ั�   1.10  พื่ฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนจ่ิน  ปี  ค.ศึ. 2018

ที�มา:  CNNIC  2018
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ผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลัน ์ เพื่ราะเป็นช่องทัางทีั�คนจีินจิำานวันมากเล่ัอกใชเ้ป็น
ช่องทัางสูำาหรบัซ่�อสิูนคา้  

สูำาหรบัการสูั�งซ่ �อสิูนคา้ออนไลันผ่์ู้านสูมารท์ัโฟนทีั�มีจิำานวันผูู้ใ้ชก้ว่ัา  591.91  
ลัา้นคนถุ่อเป็นช่องทัางการต้ลัาดิข้นาดิใหญ่สูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการ  โดิยมี
แพื่ลัต้ฟอรม์พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสู ์ รวัมถุงึช่องทัางออนไลันอ่์�น  ๆ เป็นต้วัักลัาง
ในการเช่�อมโยงระหว่ัางผูู้ซ่้ �อกบัผูู้ข้้าย  มีการจิดัิกิจิกรรมแลัะกลัยุทัธัท์ัางการ
ต้ลัาดิทีั�สู่งเสูริม  การข้ายผู่้านช่องทัางออนไลันที์ั�ทัำาให้คนจีินเข้า้ใจิแลัะเช่�อมั�นต่้อ
การซ่�อสิูนคา้ผู่้านวิัธีัการดิงักล่ัาวั  สูะทัอ้นภาพื่การปรบัเปลีั�ยนเชิงพื่ฤติ้กรรม
ข้องผูู้บ้ริโภคชาวัจีินทีั�ใชต้้ลัาดิดิิจิิทัลััอย่างสูมบูรณิ ์ ซึ�งหนึ�งในกิจิกรรมสู่งเสูริม
การต้ลัาดิทีั�แสูดิงภาพื่ควัามสูำาคญัข้องต้ลัาดิบนแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลัน ์ ค่อ   
กิจิกรรมวันัชอ้ปปิ�งแห่งชาติ้ในวันัทีั�  11  เด่ิอน  11  ข้องทุักปี  ซึ�งจิากเดิิมถูุกเรียกว่ัา 
วันัคนโสูดิเพื่ราะมีเลัข้  1  ถุงึ  4  ต้วััในวันันี�  แต่้แพื่ลัต้ฟอรม์พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสู ์
อาลีับาบาไดิใ้ชก้ลัยุทัธัก์ารต้ลัาดิประกาศึอยู่เคียงข้า้งคนโสูดิทีั�ไม่มีคู่  อยู่กบับา้น
อย่างเดีิยวัดิาย  ดิว้ัยการประกาศึลัดิราคาสิูนคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลัน์ใน 
เคร่อข่้ายอาลีับาบา  กลัยุทัธันี์�ไดิร้บัการต้อบรบัอย่าง  ดีิเยี�ยมจินในทีั�สุูดิจิงึกลัายเป็น 
ประเพื่ณีิปฏิิบติั้ทีั�แพื่ทัลัฟอรม์พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูทุ์ักค่าย  จิะต้อ้งประกาศึ
ลัดิราคาสิูนคา้ทีั�อยู่บนแพื่ลัต้ฟอรม์ในทุัก  ๆ วันัทีั�  11  เด่ิอน  11

รูปท่ั�   1.11  มูลัค่าธุัรกรรมในวัันท่ั�  11.11  แพื่ลัตฟอร์มพื่าณิ์ชย์ุอิเล็ักทัรอนิกส์ูของ
อาล่ับาบา

ที�มา: 网易科技报道 https://tech.163.com/19/1112/00/ETO7ISCE00099A1P.html 2019天猫双11成
交 2684亿元, 比去年多了549亿 2019-11-12 00:01:55
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ในปี  ค.ศึ.  2019  จิำานวันธุัรกรรมทีั�เกิดิข้ึ �นใน  24  ชั�วัโมงข้อง  11.11  สูำาหรบั 
เคร่อข่้ายแพื่ลัต้ฟอรม์ข้องอาลีับาบาอยู่ทีั�  268,400  ลัา้นหยวัน  (มากกว่ัา  1  ลัา้น
ลัา้นบาทั)  เพิื่�มข้ึ �นจิากปี  ค.ศึ.  2018  ทีั�  213,500  ลัา้นหยวัน  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�   
1.11  ทัั�งนี�เม่�อทัำาการเปรียบเทีัยบมูลัค่าธุัรกรรมทีั�เกิดิข้ึ �นบนแพื่ลัต้ฟอรม์
พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูข์้องกลุ่ัมอาลีับาบาระหว่ัาง  ปี  ค.ศึ.  2016-2019   
ดิงัแสูดิงในต้ารางทีั�  1.2  พื่บว่ัาปี  ค.ศึ.  2018  การทัำาธุัรกรรมผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์
ข้องอาลีับาบาใชเ้วัลัาเพีื่ยง  2  นาทีั  1  วิันาทีัในการซ่�อ-ข้ายทัะลุัหลักั  10,000   
ลัา้นหยวัน  เร็วักว่ัาปี  ค.ศึ.  2017  ทีั�ใชเ้วัลัา  3  นาทีั  1  วิันาทีั  แลัะปี  ค.ศึ.  2016   
ทีั�ใชเ้วัลัา  6  นาทีั  58  วิันาทีั  ข้ณิะทีั�ปี  ค.ศึ.  2018  ใชเ้วัลัาเพีื่ยง  35  นาทีั  17  วิันาทีั
ก็มีมูลัค่าธุัรกรรมรวัม  57,100  ลัา้นหยวันซึ�งเป็นมูลัค่าเดีิยวักนักบัทีั�ทัำาไดิใ้นวันัทีั�   
11  เด่ิอน  11  ข้องปี  ค.ศึ.  2014  ใชเ้วัลัา  1  ชั�วัโมง  12  นาทีั  37  วิันาทีั  มีมูลัค่า
ธุัรกรรม  91,200  ลัา้นหยวันเท่ัากบัทีั�ทัำาไดิใ้นวันัทีั�  11  เด่ิอน  11  ปี  ค.ศึ.  2015  
ใชเ้วัลัา  8  ชั�วัโมง  8  นาทีั  52  วิันาทีัมีมูลัค่าธุัรกรรม  120,700  ลัา้นหยวัน  เท่ัากบั
ทีั�ทัำาไดิใ้นวันัทีั�  11  เด่ิอน  11  ปี  ค.ศึ.  2016  แลัะใชเ้วัลัา  15  ชั�วัโมง  49  นาทีั  39  
วิันาทีัมีมูลัค่าธุัรกรรม  168,200  ลัา้นหยวันเท่ัากบัทีั�ทัำาไดิใ้นวันัทีั�  11  เด่ิอน  11   
ปี  ค.ศึ.  2017  ต้ามลัำาดิบั  โดิยปี  ค.ศึ.  2018  มีอตั้ราการเติ้บโต้ทีั�รอ้ยลัะ  27   
เป็นอตั้ราการเติ้บโต้ทีั�ลัดิลังเม่�อเทีัยบกบัสูองปีก่อนหน้าซึ�งอยู่ทีั�รอ้ยลัะ  39  ข้อง
ปี  ค.ศึ.  2017  แลัะรอ้ยลัะ  32  ข้องปี  ค.ศึ.  2016  ต้ามลัำาดิบั

มูลัค่าการสูั�งซ่ �อมหาศึาลัในวันัเดีิยวั  ยงัเป็นควัามทัา้ทัายต่้อระบบ  “โลัจิิสูติ้กสู ์
ดิิจิิทัลัั”  ข้องผูู้ป้ระกอบการโลัจิิสูติ้กสูด่์ิวันในประเทัศึจีินเม่�อกฎระเบียบข้อง
รฐับาลัจีินไดิร้ะบุว่ัาพื่สัูดุิภณัิฑ์ที์ั�ถูุกสูั�งผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลันจ์ิะต้อ้งสู่งถุ่อม่อ
ผูู้ร้บัภายใน  3  วันั  (หากสิูนคา้ต้น้ทัางเป็นสิูนคา้ในประเทัศึจีิน)  นบัจิากคำาสูั�งซ่ �อ  
โดิยในวันัทีั�  11.11  ค.ศึ.  2019  มีจิำานวันพื่สัูดุิภณัิฑ์ ์ (Shipment)  ทีั�ต้อ้งดิำาเนิน
การจิดัิสู่งมากกว่ัา  1,000  ลัา้นชิ�น  ทีั�เกิดิจิากยอดิการสูั�งซ่ �อผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์
ข้องบริษทััอาลีับาบา  เพิื่�มข้ึ �นรอ้ยลัะ  23.9  เม่�อเทีัยบกบัปี  ค.ศึ.  2018  แลัะ
มากกว่ัา  1,800  ลัา้นชิ�น  เม่�อรวัมกบัทุักๆ  แพื่ลัต้ฟอรม์  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�    
1.12  เป็นจิำานวันพื่สัูดุิภณัิฑ์ที์ั�ต้อ้งจิดัิสู่งทีั�มากกว่ัาจิำานวันข้องประชากรจีิน 
ทัั�งประเทัศึทีั�มีอยู่  1,400  ลัา้นคน  
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ตารางท่ั�   1.2  มูลัค่าธุัรกรรมผู่้านแพื่ลัตฟอร์มกลุ่ัมอาล่ับาบาในแต่ลัะช่วังเวัลัา
ของ  11.11  ปี  ค.ศึ.  2016-2019
มูลัค่�ธุุรกรรม 

(ล้ั�นัห่ยวินั)
2019 2018 2017 2016

10,000 01 m 36 s 02 m 01 s 03 m 01 s 00 h 06 m 58 s
57,100 (2014) 35 m 17 s 01 h 00 m 49 s 06 h 54 m 53 s
91,200 (2015) 01 h 12 m 37 s 07 h 22 m 54 s 15 h 19 m 13 s
100,000 01 h 03 m 59 s 01 h 47 m 26 s 09 h 00 m 04 s 18 h 55 m 36 s
120,700 (2016) 08 h 08 m 52 s 10 h 54 m 26 s 24 h
168,200 (2017) 10 h 04 m 49 s 15 h 49 m 39 s 24 h
200,000 14 h 21 m 27 s 22 h 28 m 37 s
213,500 (2018) 16 h 31 m 12 s 24 h
268,400 (2019) 24 h
YOY Growth (%) 26% 27% 39% 32%
ที�มา:  รวบรวมโดยนักวิจัย

รูปท่ั�   1.12  จิำานวันพัื่สูดุิภัิณ์ฑ์์ท่ั�ต้องดิำาเนินการจัิดิสู่งจิากการสัู�งซ่ึ่�อในวัันท่ั�   11.11  
บนแพื่ลัตฟอร์มอาล่ับาบา

ที�มา:  网易科技报道  https://tech.163.com/19/1111/00/ETLL5G5P00097U7R.html: 天猫双11:16点
31分12秒交易额超去年双十一全天  2019-11-11  00:01:33
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การแข่้งข้นัในการให้บริการข้องแพื่ลัต้ฟอรม์พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูใ์นจีินจิงึ 
ไม่จิำากดัิเฉพื่าะควัามรวัดิเร็วัในการให้บริการข้องระบบบนหน้ารา้นคา้เท่ัานั�น   
แต่้ยงัรวัมถุงึระบบการจิดัิสู่งข้องแต่้ลัะแพื่ลัต้ฟอรม์ทีั�ต้อ้งอาศึยัทัั�งเทัคโนโลัยี  
AI  ผู่้าน  Bigdata  ข้องอาลีับาบาทีั�ทัำาหน้าศึกึษาพื่ฤติ้กรรมผูู้ซ่้ �อจินคาดิการณิ ์
ไดิล่้ัวังหน้าอย่างแม่นยำาว่ัาพื่ฤติ้กรรมการเข้า้ไปดูิสิูนคา้ในหน้ารา้นแบบไหนทีั�
แสูดิงว่ัาผูู้ซ่้ �อรายนั�นมีโอกาสูทีั�จิะสูั�งซ่ �อสิูนคา้อย่างแน่นอน  ต้ลัอดิจินการ
วัางแผู้นห่วังโซ่อุปทัาน  แลัะโลัจิิสูติ้กสูที์ั�ครบวังจิรมาใชบ้ริหารจิดัิการทัั�งระบบ  

โดิยในวันัทีั�  11  เด่ิอน  11  ปี  ค.ศึ.  2019  ดิงักล่ัาวั  เคร่อข่้ายสูารสูนเทัศึโลัจิิสูติ้กสู ์ 
“ไช่เหนี�ยวั”  ข้องอาลีับาบาไดิร้ายงานว่ัาพื่สัูดุิภณัิฑ์ชิ์�นแรกทีั�มีคำาสูั�งซ่ �อผู่้าน
แพื่ลัต้ฟอรม์ข้องอาลีับาบาถูุกสู่งถุ่อม่อผูู้ซ่้ �อในระยะเวัลัา  8  นาทีั  โดิยเป็นผูู้ซ่้ �อ
สิูนคา้จิากเม่องชิงเต่้า  มณิฑ์ลัซานต้งทีั�สูั�งซ่ �อนำ �าแร่หนึ�งกล่ัอง  ข้ณิะทีั�  “เออ้เลัอเมอ”   

(แพื่ลัต้ฟอรม์สู่งด่ิวันอาหารเคร่�องด่ิ�มเหม่อน  Grab  food)  ทีั�เข้า้ร่วัมเป็นเคร่อข่้าย
จิดัิสู่งด่ิวันข้องสูต้ารบ์คัในจีิน  (专星送)  แลัะเข้า้ร่วัมแคมเปญ  11.11  ใชเ้วัลัา   
9  นาทีั  2  วิันาทีั  สู่งกาแฟสูต้ารบ์คัให้ลูักคา้ทีั�เซี�ยงไฮ้ ้ ข้ณิะทีั�ควัามร่วัมม่อใกลัชิ้ดิ
ระหว่ัางศุึลักากรกบัเคร่อข่้ายโลัจิิสูติ้กสู ์ “ไช่เหนี�ยวั”  ข้องอาลีับาบาทัำาให้   
ในเวัลัา  09:01  น.  ข้องวันัทีั�  11.11  สิูนคา้ทีั�ข้ายผู่้านช่องทัาง  Cross  Border  
E-commerce  ถูุกต้รวัจิผู่้านศุึลักากรทัะลุั  10  ลัา้นรายการ  เป็นสูถิุติ้การต้รวัจิ
ผู่้านถุงึ  10  ลัา้นรายการ  รวัดิเร็วักว่ัาปีก่อน  10.5  ชั�วัโมง  ควัามรวัดิเร็วันี�เกิดิจิาก
การใชร้ะบบ  Smart  Logistics  ทีั�ทัำาให้การต้รวัจิผู่้านต่้อรายการอยู่ในหลักัวิันาทีั  

ช่องทัางการจิดัิจิำาหน่ายผู่้านพื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูแ์ลัะระบบการกระจิาย
สิูนคา้ดิว้ัยกระบวันการโลัจิิสูติ้กสูด่์ิวันไดิเ้ปลีั�ยนแปลังรูปแบบธุัรกิจิการคา้สู่ง
แลัะคา้ปลีักในประเทัศึจีิน  เป็นการลัม้ลัา้ง  (disrupt)  รูปแบบการคา้ปลีักแบบเดิิม
ทีั�เรียกว่ัา  “Modern  Trade”  ไปสูู่รูปแบบ  “New  retail”  ดิว้ัยเทัคโนโลัยีดิิจิิทัลัั  ทัั�งนี�
ในรูปทีั�  1.13  ไดิแ้สูดิงอตั้ราการเติ้บโต้มูลัค่าธุัรกรรมการสูั�งซ่ �อสิูนคา้ผู่้าน
แพื่ลัต้ฟอรม์พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูส์ูำาคญัทีั�คนจีินนิยมใชบ้ริการ  ไดิแ้ก่  Tmall,  
JD,  Suning,  VIPshop,  Amazon,  แลัะ  Pin  duoduo  โดิยมีสูองค่ายสูำาคญัค่อ   
อาลีับาบา  (Tmall)  แลัะ  JD.com  ครองสู่วันแบ่งทัางการต้ลัาดิสููงทีั�สุูดิ  ทัั�งนี�  
Tmall  ซึ�งถุ่อเป็นแพื่ลัต้ฟอรม์ทีั�ครองสู่วันแบ่งทัางการต้ลัาดิสููงสุูดิ  มีสู่วันแบ่ง
การต้ลัาดิเพิื่�มข้ึ �นจิาก  รอ้ยลัะ  66.2  ในปี  ค.ศึ.  2017  มาเป็นรอ้ยลัะ  67.9  ในปี  
ค.ศึ.  2018  ข้ณิะทีั�  JD.com  ลัดิลังจิากรอ้ยลัะ  21.4  ในปี  ค.ศึ.   2017  มาอยู่ทีั�
รอ้ยลัะ  17.3  ในปี  ค.ศึ.  2018  ข้ณิะทีั�อนัดิบัสูาม  ไดิแ้ก่  ซูหนิง  มีสู่วันแบ่งการ
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ต้ลัาดิเพิื่�มข้ึ �นจิากรอ้ยลัะ  4.3  ในปี  ค.ศึ.  2017  มาอยู่ทีั�รอ้ยลัะ  4.7  ในปี  ค.ศึ.  
2018  ในสู่วันข้องแพื่ลัต้ฟอรม์พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูอ่์�น  ๆ จิะมีสู่วันแบ่งทัาง 
การต้ลัาดิไม่ถุงึรอ้ยลัะ  3  โดิยมีแพื่ลัต้ฟอรม์เกิดิใหม่  ทีั�เข้า้มาอยู่ใน  5  อนัดิบัแรก  
ค่อ  “พิื่งต้วััต้วัั”  ซึ�งเป็นแพื่ลัต้ฟอรม์ทีั�เน้นกลัยุทัธัด์ิา้นราคาแลัะการใชสู้งัคม
ออนไลันเ์ป็นช่องทัางหลักัในการจิำาหน่ายสิูนคา้  โดิยเม่�อรวัมมูลัค่าการซ่�อข้าย
ข้องวันัทีั�  11  เด่ิอน  11  ปี  ค.ศึ.  2018  ผู่้านทุักแพื่ลัต้ฟอรม์จิะพื่บว่ัามีมูลัค่า 
รวัมกว่ัา  314,300  ลัา้นหยวัน  (ประมาณิ  1.5  ลัา้นลัา้นบาทั)  ดิว้ัยอตั้ราการ
เติ้บโต้ในระดิบัสูองหลักัต่้อเน่�องต้ั�งแต่้ปี  ค.ศึ.  2013-2018  แลัะเฉพื่าะปี  ค.ศึ.  
2018  มีอตั้ราการเติ้บโต้รอ้ยลัะ  23.8  เม่�อเทีัยบกบัปีทีั�ผู่้านมา

รูปท่ั�  1.13  อัตราการเติบโตมูลัค่าธุัรกรรมในวัันท่ั�  11.11  ของทุักแพื่ลัตฟอร์มหลััก   
ค.ศึ.  2017  แลัะ  ค.ศึ.  2018

ที�มา:  国泰君安证券研究  http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201811131243698099_1.pdf
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1.5 ก�รทำ�ก�รตลั�ดิแบบ O2O แลัะก�รสูร้�งกลุ่ัม
ชุีมชีนออนไลัน์

จิากการข้ยายต้วััข้องช่องทัางออนไลันใ์นประเทัศึจีิน  ไดิท้ัำาให้รูปแบบการคา้
ปลีักแบบเดิิมไดิร้บัผู้ลักระทับเม่�อผูู้ซ่้ �อจิำานวันมากปรบัเปลีั�ยนพื่ฤติ้กรรมจิาก
การออกไปหาซ่�อสิูนคา้ต้ามห้างคา้ปลีัก  หร่อศูึนยก์ารคา้ข้นาดิใหญ่มาเป็นการ
สูั�งซ่ �อออนไลัน ์ แลัว้ัรอรบัสิูนคา้ทีั�ถูุกจิดัิสู่งโดิยโลัจิิสูติ้กสูด่์ิวัน  ทิัศึทัางดิงักล่ัาวั  
ทัำาให้เกิดิแนวัคิดิว่ัาในอนาคต้อนัใกลัห้้างคา้ปลีักข้นาดิใหญ่จิะถูุกลัม้ลัา้งจิาก
แพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลันดิ์ิจิิทัลัั  (Digital  Disruption)  

อย่างไรก็ดีิเม่�อพิื่จิารณิากลัยุทัธัก์ารแข่้งข้นัทีั� ผูู้ป้ระกอบการพื่าณิิชย ์
อิเล็ักทัรอนิกสูที์ั�มีสู่วันแบ่งทัางการต้ลัาดิสููงสุูดิสูามอนัดิบัแรกในจีิน  ค่อ   
อาลีับาบา  (Alibaba)  เจิดีิ  (JD.com)  แลัะ  ซูหนิง  (SuNing)  เล่ัอกใช ้ พื่บว่ัาทัั�งสูาม
บริษทััมิไดิมี้แนวัทัางมุ่งออนไลันแ์บบสูมบูรณิแ์ต่้อย่างใดิ  แต่้กลับัเล่ัอกใช้
แนวัทัาง  “New  Retail”  มาเป็นระบบนิเวัศึทัางธุัรกิจิ  (“New  Retail”  หมายถุงึ  
กลัยุทัธัก์ารผู้สูมผู้สูานช่องทัางการจิดัิจิำาหน่ายแบบ  “ออนไลัน”์  กบั  “ออฟไลัน”์  
เข้า้ดิว้ัยกนัเพ่ื่�อใชใ้นการติ้ดิต่้อกบัลูักคา้)  โดิยรูปทีั�  1.14  แสูดิงระดิบัการใชช่้อง
ทัางติ้ดิต่้อกบัลูักคา้ดิว้ัยกลัยุทัธั ์ O2O  ข้องแพื่ลัต้ฟอรม์  4  แพื่ลัต้ฟอรม์ค่อ   
อาลีับาบา  ซูหนิง  เจิดีิ  แลัะพิื่งต้วััต้วัั  ซึ�งพื่บว่ัา  อาลีับาบา  เป็นแพื่ลัต้ฟอรม์
พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูที์ั�มีสู่วันแบ่งทัางการต้ลัาดิสููงสุูดิใชรู้ปแบบกลัยุทัธั ์ O2O  
เป็นแนวัทัางทีั�ทัำาให้ผูู้บ้ริโภคไดิมี้โอกาสูมองเห็นแลัะสูมัผู้สัูสิูนคา้ผู่้านช่องทัาง
รา้นคา้ออฟไลันไ์ดิก่้อนการต้ดัิสิูนใจิซ่�อผู่้านระบบออนไลัน ์ รองลังมาค่อ  ซูหนิง  
แลัะเจิดีิ  ซึ�งทัั�งสูองแพื่ลัต้ฟอรม์เติ้บโต้มาจิากการมีรา้นคา้ออฟไลัน ์ อยู่ในพ่ื่�นทีั�
ต่้างๆ  มาก่อนอาลีับาบา  แลัะใชร้า้นออฟไลันที์ั�มีอยู่ในพ่ื่�นทีั�ต่้างๆ  เหล่ัานั�น   
เป็นเสูม่อนศูึนยก์ระจิายสิูนคา้  ข้ณิะทีั�  “พิื่งต้วััต้วัั”  แพื่ลัต้ฟอรม์พื่าณิิชย ์
อิเล็ักทัรอนิกสูอ์นัดิบัสีู�จิะดิำาเนินกลัยุทัธัใ์นแบบทีั�แต้กต่้างกบั  สูามแพื่ลัต้ฟอรม์แรก   
ค่อ  ใชก้ลัยุทัธัด์ิา้นราคา  ควับคู่กบัการสูรา้งเคร่อข่้ายผู่้านสูงัคมออนไลันที์ั�อาศึยั
ควัามเช่�อมั�นทีั�มีต่้อบุคคลัในสูงัคมออนไลันเ์ป็นแนวัทัางดิำาเนินกลัยุทัธั ์ แลัะ
กลัายเป็นคู่แข่้งข้นัสูำาคญัในต้ลัาดิพื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูจี์ินในปัจิจุิบนั

ทัั�งนี�รูปแบบทีั�  “พิื่งต้วััต้วัั”ใชเ้ป็นกลัยุทัธัห์ลักัโดิยอาศึยัช่องทัางสูงัคมออนไลัน ์ 
แลัะรา้นคา้ข้นาดิเล็ักทีั�มีเง่�อนไข้ในการเปิดิรา้นคา้ทีัน้อยกว่ัารายอ่�น  ๆ ภายใต้้
กลัยุทัธัที์ั�เรียกว่ัาป่าลัอ้มเม่องเน้นการสูรา้งฐานลูักคา้ในเม่องรองเป็นหลักั  
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นอกเหน่อจิากแพื่ลัต้ฟอรม์  E-Commcerce  แลัว้ัปัจิจุิบนัการข้ายผู่้านสูงัคม
ออนไลันห์ร่อ  Social  Commerce  ก็นบัเป็นแนวัทัางทีั�ไดิร้บัควัามนิยมอย่างมาก
ในประเทัศึจีิน  เพื่ราะปัจิจุิบนัพื่ฤติ้กรรมข้องผูู้ซ่้ �อจิะเล่ัอกซ่�อสิูนคา้ทีั�บุคคลัทีั�
ต้นเองเช่�อถุ่อ  เป็นผูู้ที้ั�ผูู้ซ่้ �อติ้ดิต้ามผู้ลังานในฐานะแฟนคลับั  (Net  Idol)  หร่อ
เป็นบุคคลัทีั�มีช่�อเสีูยงเป็นผูู้น้ำา  (เช่น  ดิา้นแฟชั�น  ดิา้นการท่ัองเทีั�ยวั  หร่อ 
ไลัฟ์สูไต้ลั)์  หร่อเรียกว่ัา  Influencer  เป็นผูู้แ้นะนำา  เป็นต้น้  ดิว้ัยเหตุ้นี�  “พิื่งต้วััต้วัั”  
จิงึเป็นแพื่ลัต้ฟอรม์ทีั�มีจิำานวันผูู้เ้ข้า้ใชม้ากทีั�สุูดิ  เพื่ราะเป็นแพื่ลัต้ฟอรม์ทีั�เน้นการ
สูรา้งฐานลูักคา้ผู่้านสูงัคมออนไลัน ์ กลัยุทัธันี์�จิงึเป็นอีกทัางเล่ัอกหนึ�งสูำาหรบั
แพื่ลัต้ฟอรม์ทีั�ยงัไม่มีศึกัยภาพื่ในการพื่ฒันาต้ามแบบ  “New  Retail”  ทีั�ต้อ้ง
ลังทุันสููง  ซึ�งปัจิจุิบนัหลัาย  ๆ แอพื่พื่ลิัเคชั�นออนไลันจ์ิะเปิดิช่องทัางเพ่ื่�อให้กลุ่ัม  
Net  Idol  หร่อ  Influencer  เข้า้มาทัำาหน้าทีั�บอกเล่ัาเร่�องราวัต้ามรูปแบบแนวัทัาง
การเขี้ยนหร่อการถุ่ายคลิัปเล่ัาเร่�องข้อง  Net  Idol  หร่อ  Influencer  แต่้ลัะคน   
ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  1.15  ทีั�การเขี้ยนรีวิัวั  กาดิวัโรรสู  แลัะรา้นข้ายเคร่�องสูำาอาง 
ในเข้ต้เม่องท่ัองเทีั�ยวั  “เม่องเก่าเชียงใหม่”

รูปท่ั�  1.14  ระดัิบการใช้ช่องทัางการติดิต่อลูักค้าแบบ  O2O  ของแต่ลัะแพื่ลัตฟอร์ม

ที�มา:  国泰君安证券研究  http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201811131243698099_1.pdf
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กลัยุทัธัก์ารสูรา้งแรงจูิงใจิดิว้ัยการสูรา้งควัามเช่�อมั�นเพ่ื่�อบอกต่้อจิงึถูุกใชเ้ป็น
แนวัทัางการต้ลัาดิในแบบ  “บอกต่้อ”  หร่อ  “ปากต่้อปาก”  เน้นข้ยายฐานผู่้าน
กลุ่ัมเพ่ื่�อนหร่อคนรูจ้ิกั  แลัะแบ่งปันข้อ้มูลัการซ่�อไปยงักลุ่ัมสูงัคมออนไลัน ์ หร่อ
แสูดิงควัามคิดิเห็นต่้อผู้ลิัต้ภณัิฑ์ห์ร่อบริการในสูงัคมออนไลัน ์ กลัายเป็นข้อ้มูลั
ประกอบการต้ดัิสิูนใจิทีั�น่าเช่�อถุ่อกว่ัารูปแบบการโฆษณิาผู่้านสู่�อหลักัอ่�นๆ   
รูปแบบดิงักล่ัาวัค่อ  ทิัศึทัางการสู่งเสูริมการข้ายแบบใหม่เม่�อแพื่ลัต้ฟอรม์การ
คา้เปลีั�ยนไปอยู่บนระบบออนไลัน ์ ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  1.15  ทีั�แสูดิงวิัวัฒันาการ
ดิา้นการคา้ปลีัก  ทีั�พื่ฒันาจิาก  “รา้นคา้ปลีักแบบดิั�งเดิิม”  (ระยะทีั�หนึ�ง)  ไปเป็น  
“รา้นคา้ปลีักออนไลันบ์นแพื่ลัต้ฟอรม์พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสู”์  (ระยะทีั�สูอง)  
ก่อนมาเป็นแพื่ลัต้ฟอรม์พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูที์ั�มีพ่ื่ �นทีั�สูำาหรบัให้ผูู้ซ่้ �อใช ้
แบ่งปันข้อ้มูลั  (ระยะทีั�สูาม)  ก่อให้เกิดิอาชีพื่ผูู้แ้นะนำาสิูนคา้ผู่้านระบบออนไลัน ์ 
ซึ�งเป็นวิัธีัการทีั�ผูู้ป้ระกอบการสิูนคา้แลัะบริการเล่ัอกใชสู้ำาหรบัติ้ดิต่้อสู่�อสูาร
โดิยต้รงกบัผูู้ซ่้ �อ

รูปท่ั�   1.15  ข้อมูลัตามรอยุร้านค้า  Net  Idol  ในเช่ยุงใหม่ของ  App.  Mafengwo

ที�มา:  http://www.mafengwo.cn/wenda/detail-12431208.html
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1.6 บทสูรุป
การปฏิิวัติั้ดิิจิิทัลััในประเทัศึจีินซึ�งเกิดิจิากแรงผู้ลักัดินัเชิงนโยบายแลัะการ
เปลีั�ยนแปลังทัางดิา้นเทัคโนโลัยีนำาไปสูู่การเปลีั�ยนแปลังในหลัากหลัายมิติ้ 
ทัั�งในดิา้น  1)  นโยบายการพื่ฒันาเศึรษฐกิจิข้องประเทัศึ  เพ่ื่�อมุ่งสูู่การเป็น
ประเทัศึทีั�พื่ฒันาแลัว้ัข้องจีินต้ามแผู้นพื่ฒันาเศึรษฐกิจิแลัะสูงัคมแห่งชาติ้ 
ฉบบัทีั�  13  โดิยใชน้วัตั้กรรมดิิจิิทัลััเป็นต้วััข้บัเคล่ั�อน  ทัำาให้เศึรษฐกิจิดิิจิิทัลัั 
กลัายเป็นเคร่�องยนต้ห์ลักัต้วััใหม่ในการข้บัเคล่ั�อนเศึรษฐกิจิข้องประเทัศึ  2)  
การใชน้โยบายเปิดิเสูรีทัางการคา้กบัประเทัศึต่้าง  ๆ ทัั�วัโลักเพ่ื่�อนำาไปสูู่การสูรา้ง  
“โลักาภิวัตั้นใ์หม่”  ภายใต้ก้รอบยุทัธัศึาสูต้ร ์ “ควัามริเริ�มหนึ�งแถุบหนึ�งเสูน้ทัาง”  
แลัะ  3)  อินเต้อรเ์น็ต้แลัะนวัตั้กรรมดิิจิิทัลััไดิก้ลัายเป็นต้วััเปลีั�ยนพื่ฤติ้กรรมแลัะ
วิัถีุการดิำาเนินชีวิัต้ข้องประชาชนจีิน  ปัจิจิยัเหล่ัานี�ทัำาให้รูปแบบการคา้แลัะการ
ทัำาธุัรกิจิต้อ้งปรบัเปลีั�ยนไปสูู่รูปแบบดิิจิิทัลััเพ่ื่�อให้สูอดิคลัอ้งกบัพื่ฤติ้กรรมแลัะ
เพิื่�มศึกัยภาพื่ในการแข่้งข้นั  

รูปท่ั�   1.16  การเปล่ั�ยุนแปลังห่วังโซ่ึ่อุปทัานของร้านค้าท่ั�   “ค้าปล่ัก”  ในประเทัศึจ่ิน

ที�มา: ผู้เขียน (2563)
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ในธุัรกิจิการคา้ปลีักเป็นอีกหนึ�งอุต้สูาหกรรมทีั�มีการเปลีั�ยนแปลังอย่างมาก 
ในประเทัศึจีินเม่�อรูปแบบข้องการซ่�อ-ข้ายเปลีั�ยนจิากรา้นคา้เชิงกายภาพื่ไปสูู่
รา้นคา้บนระบบดิิจิิทัลัั  ซึ�งทัำาให้ระบบนิเวัศึทัางธุัรกิจิข้องอุต้สูาหกรรมดิงักล่ัาวั
เปลีั�ยนแปลังไปนำาไปสูู่รูปแบบการต้ลัาดิในแบบ  O2O  ซึ�งหมายถุงึ  การบูรณิา
การช่องทัางการติ้ดิต่้อคา้ข้ายทัั�งในแบบออฟไลันแ์ลัะออนไลันเ์ข้า้ดิว้ัยกนั   
การเปลีั�ยนแปลังในระบบนิเวัศึธุัรกิจิดิงักล่ัาวันี�จิงึจิำาเป็นทีั�ผูู้ป้ระกอบการไทัยทีั�มี
เป้าหมายในการข้ายสิูนคา้สูู่ต้ลัาดิประเทัศึจีินจิะต้อ้งศึกึษาแลัะปรบัเปลีั�ยนต้วัั
แบบทัางธุัรกิจิให้สูอดิคลัอ้งกบัการเปลีั�ยนแปลังในพื่ฤติ้กรรมแลัะระบบนิเวัศึ
ทัางธุัรกิจิในต้ลัาดิเป้าหมายปลัายทัาง  ซึ�ง  “หลักัสููต้รผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลัั 
ในยุคบูรพื่าภิวัฒัน”์  จิะเป็นคู่ม่อให้กบัผูู้ป้ระกอบการไดิเ้รียนรูวิ้ัธีัการนำาเสูนอ
สิูนคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์แบบ  O2O  ต่้อไป
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 แนะน าหลักสูตร 

เอกสารประกอบการบรรยายในหลักสูตร “การสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ ”ปีที่1         
ได้ศึกษารูปแบบกลยุทธ์ O2O เพ่ือการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน ผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดประเทศจีน 
เรียบเรียงขึ้นมา โดยมีเป้าหมายเพ่ือแนะน าแนวทางการเข้าสู่ตลาดประเทศจีนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนส าหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังไม่มีประสบการณ์กับตลาดประเทศจีน กล่าวคือหากจ าแนก
ขั้นตอนการเข้าสู่ตลาดจีนแล้วสามารถแบ่งได้เป็น 3 ล าดับขั้นคือ 

ขั้นที่หนึ่ง :  ขั้นทดลองตลาดโดยใช้แพลตฟอร์มแบบ C2C CBEC จุดเด่นของวิธีการนี้ คือ สินค้าของ
ผู้ประกอบการจะสามารถน าเข้าไปขายโดยไม่ต้องรับการรับรองมาตรฐานในประเทศจีน (ไม่ต้องขอ อย.จีน 
ก็น าเข้าไปขายในประเทศจีนได้) วิธีการขาย จะผ่านแพลตฟอร์ม E-commerce หรือ Social network ส่วน
บุคคลที่ไม่ต้องลงทุนสูง เช่นการเปิดร้านค้าบน Taobao (Online) ใช้รูปแบบการวางจ าหน่ายสินค้าในประเทศ 
(Offline) โดยเลือกท าเลที่นักท่องเที่ยวจีนสามารถมองเห็นมาเป็นช่องทางการแนะน าสิน ค้า จัดท าระบบ
ออนไลน์ส าหรับการสั่งซ้ือสินค้าเม่ือนักท่องเที่ยวจีนเหล่านั้นต้องการซ้ือซ้ า จัดหาระบบการขนส่งข้ามแดน      
เพ่ือน าส่งผ่านช่องทางด่านศุลกากรที่อนุญาตให้สินค้าน าเข้าได้ในรูปแบบ Personal Shipment ขณะเดียวกัน   
ก็เลือกการท าการตลาดเสริมจากเฉพาะการมีหน้าร้านออฟไลน์และออนไลน์ เช่นการออกงานแสดงสินค้า หรือ
การส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ในขั้นตอนนี้แม้ว่าไม่ต้องขอ อย.จีนก็น าเข้าได้ แต่ควรค านึงถึง
การปกป้อง “เครื่องหมายการค้า” เพ่ือป้องกันการเข้าสู่ตลาดในอนาคต 

 ขั้นที่สอง:  การใช้ช่องทางแพลตฟอร์ม B2C และ B2B2C CBEC เป็นวิธีการที่เหมาะกับผู้ประกอบการ
ที่เริ่มม่ันใจว่าสินค้าของตนเป็นที่ต้องการของตลาดประเทศจีน จึงเริ่มต้นใช้ช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพ
และน่าเชื่อถือกว่าเดิมผ่านแพลตฟอร์ม E-commerce แบบ B2C CBEC ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่          
จดทะเบียนไว้กับศุลกากรจีนและพาณิชย์จีน ท าหน้าที่เป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ
เช่น Tmall global ของอาลีบาบา หรือ JD international วิธีการนี้แม้ว่าผู้ประกอบการจะสามารถน าเข้าผ่าน
รูปแบบ CBEC ซ่ึงสินค้าจะส่งผ่านเข้าสู่ประเทศจีนตามด่านศุลกากรที่รัฐบาลจีนยกระดับให้เป็นด่าน CBEC ซ่ึง
สินค้ายังไม่จ าเป็นต้องได้รับใบอนุญาตวางจ าหน่ายในประเทศจีน แต่ผู้ประกอบการก็ต้องเริ่มค านึงถึงการสร้าง
การรับรู้และชื่อเสียงของสินค้าทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน ต้องเริ่มค านึงถึงแนวทางการจดทะเบียนรับรอง
มาตรฐานต่างๆที่เก่ียวข้องกับการวางจ าหน่ายสินค้าของตนในประเทศจีน เช่นการจดทะเบียนฉลากผลิตภัณฑ์ 
และใบอนุญาตน าเข้าและการจัดจ าหน่าย (ขอ อย.จีน) เพราะแม้ว่าทางการจีนจะยังคงเปิดช่องให้กับสินค้าจาก
ต่างประเทศสามารถใช้ช่องทาง Cross Border E-commerce แพลตฟอร์ม ส าหรับแพลตฟอร์ม B2C แต่ก็ไม่
สะดวกส าหรับสินค้าบางรายการที่ต้องน าเข้าไปเป็นจ านวนทีละมากๆ  

ขั้นที่สาม: การใช้ช่องทางแพลตฟอร์ม B2B2C และ B2B ปกติเป็นวิธีการที่ผ่านเข้าสู่ประเทศจีนด้วยวิธี
การค้าแบบปกติ กล่าวคือสินค้าที่จะเข้าสู่ประเทศจีนของผู้ประกอบการมีการจดทะเบียนคุ้มครอง “เครื่องหมาย
การค้า” จดทะเบียน “ฉลากผลิตภัณฑ์” และมีการขออนุญาตน าเข้าและจัดจ าหน่ายอย่างถูกต้อง เป็นช่องทาง  
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ที่เหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการที่ม่ันใจแล้วว่าสินค้าของตนมีความต้องการอยู่ในตลาดประเทศจีน จึงเริ่ม     
มองหาพันธมิตรตัวแทนจัดจ าหน่าย มีการจัดเตรียมเอกสารต่างๆพร้อมส าหรับวางจ าหน่ายในทุกๆช่องทางปกติ
ในประเทศจีนได้ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2C เช่น Tmall JD.com หรือ
แพลตฟอร์ม B2B อาลีบาบาจีน การน าเข้าสินค้าสามารถน าเข้าไปเป็นจ านวนมากๆในแต่ละครั้งเพ่ือน าไป
จัดเก็บในคลังสินค้าภายในประเทศจีนก่อนจะกระจายไปสู่หน้าร้านออฟไลน์ หรือจ าหน่ายในระบบออนไลน์ โดย
สินค้าเปรียบเสมือนเป็นสินค้าปกติที่จ าหน่ายได้อย่างอิสระในประเทศจีน  

ทั้งนี้จากล าดับขั้นทั้งสามขั้นต้น หลักสูตร “การสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ ” ในวิชา   
“ตัวแบบ O2O เพ่ือการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน” จะมีเนื้อหากล่าวถึงแนวทางการเป็นผู้ประกอบการ
ที่พร้อมส าหรับเข้าสู่ตลาดจีนในขั้นที่หนึ่ง ซ่ึงเหมาะส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักในตลาด
จีน ไม่มีงบประมาณมากส าหรับการท าการตลาด และต้องการหาพ้ืนที่ส าห รับการทดลองตลาด ก่อนตัดสินใจ
ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือก้าวเข้าสู่ตลาดในวิธีการอ่ืนๆต่อไป โดยมีโครงสร้างเนื้อหาในเอกสารวิชา         
ดังแสดงในรูปที่1.1  

บทท่ี1 บทน ากล่าวถึงประเทศจีนในปัจจุบันประชาชนเขตเมือง ได้เข้าสู่ยุคสมัยแห่งดิจิทัลสะท้อน     
ผ่านพฤติกรรมการพ่ึงพาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ืออ านวยความสะดวกและท าธุรกรรมในวิถีชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้
เพราะจีนมีแนวทางการสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัลให้เป็นเครื่องยนต์ใหม่เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ      
จึงท าให้ธุรกิจต่างๆต้องแข่งขันปรับตัวสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาแข่งขันสร้างบริการแก่ประชาชน สอดคล้อง  
กับรูปแบบพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ที่ มีความเป็นส่วนบุคคล (Individualization)สูงขึ้น เทคโนโลยี
ดิจิทัลจึงกลายเป็นปัจจัยเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันในธุรกิจต่างๆซ่ึงรวมไปถึง “ธุรกิจการค้าปลีก”
ของประเทศจีน ซ่ึงผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนจีนได้ผ่าน
การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในเมืองท่องเที่ยวส าคัญ รวมไปถึงการศึกษารูปแบบธุรกิจค้า
ปลีกบนช่องทางใหม่คือช่องทางออนไลน์ข้ามแดน ทั้งนี้ผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์จึงต้ องเข้าใจ        
ในบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท่ีเกิดขึ้น เพ่ือสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ดังกล่าวได้ต่อไป  

 
รูปท่ี1.1 โครงสร้างเนื้อหาวิชา “ตัวแบบ O2O เพ่ือการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน” 

ภายใต้หลักสูตร “การสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์” 
         ที่มา:  ผู้เขียน (2563) 
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บทท่ี2 กล่าวถึงความส าคัญที่ผู้ประกอบการต้องเริ่มต้นขั้นตอนการวิจัยการตลาดเพ่ือศึกษาพฤติกรรม
ของลูกค้าและสถานการณ์ของตลาดเป้าหมายก่อนการวางแผนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เพราะส่วนใหญ่
ผู้ประกอบการจ านวนมากมักใช้มุมมองของตน (ฝ่ายผลิต) หรือมุมมองตลาดภายในประเทศเป็นตัวตัดสินใจ เลือก
ผลิตสินค้า โดยมิได้ท าการศึกษาถึงพฤติกรรม ความต้องการของตลาดเป้าหมายอย่างถ่องแท้เสียก่อน เม่ือเข้าสู่  
ตลาดจริงจึงพบว่าสินค้าของตนไม่เป็นที่ต้องการของตลาดในวงกว้าง การเริ่มต้นการเข้าสู่ตลาดจีนจึงควรเริ่มต้น
จาก “การวิจัยตลาด”เพ่ือน าไปสู่  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์”ที่ตรงกับความต้องการของผู้ ซ้ือ ซ่ึงในบทที่2           
จะกล่าวถึงแนวทางการวิจัยการตลาดโดยหาข้อมูลจากแพลตฟอร์มออนไลน์ และการท า Focus Group ที่มี
กลุ่มตัวอย่างคนจีนเป็นผู้ให้ข้อมูล  

บทท่ี3 กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการต่อผลิตภัณฑ์ ทั้งความพร้อมด้ านการบริหาร
การผลิตและสินค้าคงคลัง กับความพร้อมของการเตรียมสื่อเพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องสร้าง
มุมมองการบริหารจัดการคลังสินค้าส าหรับการขายออนไลน์ด้วยการบูรณาการข้อมูลด้านกระบวนการผลิต       
กับกระบวนการจัดจ าหน่ายและการขนส่งข้ามแดน เพราะเม่ื อเกิดการสั่งซ้ือจากลูกค้าปลายทางขึ้นจริง 
กระบวนการจัดส่งที่ตรงเวลา สินค้ามีคุณภาพตามที่แจ้งไว้ จะเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืน
ของธุรกิจ ผู้ประกอบการจึงต้องท าความเข้าใจและวางแผนการผลิต การจัดเก็บสินค้า ตลอดจนการส่งมอบ
สินค้าแก่ผู้แทนจ าหน่ายต้ังแต่ต้น ขณะเดียวกันสินค้าที่จะน าเสนอขายแก่ผู้ซ้ือก็ต้องถูกน าเสนอผ่านสื่อในรูปแบบ
ของภาพถ่าย คลิ ปวีดีโอ และการ จัดท าเนื้อหาประชาสัมพันธ์ที่ เหมาะสม น่าสนใจ ให้ข้อมูลที่ตรงกับ           
ความต้องการและน าไปสู่การตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นความเข้าใจวิธีการสร้างภาพ สร้างเนื้อหาที่จะน าเสนอผ่านสื่อ
หรือช่องทางที่แตกต่างกัน จึงมีส่วนช่วยให้สินค้าได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย  

บทท่ี4 การบริหารจัดการร้านค้าบนแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางน าเสนอสินค้าไทย
เข้าสู่ตลาดปลายทางประเทศจีน ที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ โดยในบทเรียนนี้ได้เลือกการน าเสนอสินค้าผ่าน      
แพทลฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “เถาเป่า” ซ่ึงเป็นช่องทางการจ าหน่ายแบบ C2C เป็นกรณีศึกษา ซ่ึง        
ในกระบวนการขายผ่านช่องทางนี้ ผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจต้ังแต่กระบวนการเปิดร้าน ตกแต่งร้านค้า น า
สินค้าขึ้นแสดงบนร้านค้าออนไลน์ การรับรายการสั่งซ้ือ ช าระเงิน และการจัดเตรียมและจัดส่งสินค้ากับบริษัท
ขนส่งข้ามแดน รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเบื้องต้น  

บทท่ี 5 อธิบายและแนะน ากฎระเบียบ Cross Border E-commerce (CBEC) ของจีนที่เป็นมาตรการ
ที่ส่งเสริมให้สินค้าจากต่างประเทศสามารถน าเข้าไปสู่ผู้บริโภคในประเทศจีนได้ง่ายขึ้น และเป็นวิธีการที่สามารถ
น ามาใช้กับผู้ประกอบการดิจิทัลในรูปแบบ C2C B2C และ B2B2C ถือเป็นปฐมบทของการเปิดโอกาสให้สินค้า
จากต่างประเทศสามารถขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะที่ผ่านมา
การน าเข้าสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในประเทศจีน สินค้าต้องมีใบรับรองต่างๆครบถ้วนถูกต้องเสียก่อนจึงสามารถ
น าเข้าได้ แต่กฎระเบียบ CBEC ได้ช่วยเพ่ิมช่องทางใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการต่างประเทศสามารถน าเข้าสิ นค้า  
สู่ประเทศจีนได้ง่ายขึ้น  ประกอบกับการที่ประเทศไทยมีเส้นทางขนส่งทางถนนเชื่อมโยงกับโดยตรงสู่ประเทศจีน
คือเส้นทาง R3A จึงท าให้ต้นทุนด้านการขนส่งด้วยเส้นทางนี้ถูกกว่าการขนส่งทางอากาศ และรวดเร็วกว่า       
การขนส่งทางเรือเดินสมุทร เส้นทาง R3A จึงเป็นช่องทางที่สามารถยกระดับสู่การเป็น  gateway ส าคัญส าหรับ
เชื่อมโยงการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างจีนกับอาเซียนโดยมีประเทศไทยและมณฑลยูนนานเป็นตัวกลาง
ส าคัญ 

บทท่ี6 กล่าวถึงแนวทางการท าการตลาดตามแนวทาง O2O ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มบูรณาการช่องทาง
ออฟไลน์กับออนไลน์เข้าด้วยกันหรือเรียกว่าตัวแบบ New Retail โดยน าเสนอกลยุทธ์การใช้เมืองท่องเที่ยว
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ส าคัญของประเทศไทยเป็นเสมือนสถานที่ส าหรับน าเสนอสินค้าแก่นักท่องเที่ยวจีน สร้างความรับรู้ ต่อผลิตภัณฑ์ 
เพราะประเทศไทยมีเมืองส าคัญหลายๆเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของคนจีน จึงเป็นโอกาสในการใช้
เมืองต่างๆเหล่านั้นเป็นช่องทางแนะน าสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จัก ในขณะเดียวกันเม่ือช่องทางออนไลน์ถูกพัฒนาขึ้น
มาท าให้คนจีนสามารถสั่งซ้ือสินค้าได้ วิธีการนี้ท าให้ต้นทุนการแนะน าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทยให้กับ   
คนจีนต่ ากว่าการใช้วิธีการเข้าไปท าการตลาดในประเทศจีนโดยตรง ในบทนี้ยังน าเสนอรูปแบบการส่งเสริม
การตลาดบนช่องทางออนไลน์ด้วยวิธีการถ่ายทอดสดน าเสนอสินค้าผ่านช่องทาง Taobao live โดยเป็น       
แนวทางการใช้ Influencer เป็นผู้แนะน าสินค้าให้กับกลุ่มสมาชิกบนร้านค้าออนไลน์ ซ่ึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์     
การส่งเสริมการขายที่นิยมมากในปัจจุบัน  

 กระบวนการพัฒนา “หลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลในยุคบูรพาภิวัฒน์ ” สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตร     
การเปลี่ยนแปลงทางการค้าบนแพลตฟอร์มธุรกิจใหม่ที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบหลากหลาย     
การเลือกใช้แนวทางที่สอดคล้องเหมาะสมกับขนาดและความพร้อมของธุรกิจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุด ซ่ึงในบทเรียน
ต่อไปนี้ ได้ศึกษาทดลองและออกแบบและสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องสถานการณ์และผู้ประกอบการ SME’s ของ
ประเทศไทย เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจในแนวทางการขายและการท าการตลาดสินค้าผ่านช่องทาง C2C 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ประเทศจีนได้อย่างเหมาะสมต่อไป  

1.2 การปฏิวัติดิจิทัลในประเทศจีน 

 
รูปท่ี 1.2 ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศต่อประชากรของจีนเทียบกับประเทศไทยใน ปี ค.ศ.2018  

 ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita 

ภายหลังการเปิดประเทศในปี ค.ศ. 1978  ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโ ตทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องม่ันคง มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยสูงที่สุดในโลก GDP จีนเพ่ิมขึ้นจาก 67,900  ล้านหยวน 
ในปี ค.ศ. 1952 มาอยู่ที่ 90,030,000 ล้านหยวน ในปี ค.ศ. 2018  และมีตัวเลข GDP ต่อหัวจาก 119 หยวน ใน
ปี ค.ศ.1952 มาอยู่ที่ 64,644 หยวนในปี ค.ศ. 2018 ซ่ึงการเติบโตส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายหลังปี ค.ศ. 1978 
กล่าวคือในช่วงปี ค.ศ. 1978- ค.ศ.2017 GDP จีนเพ่ิมขึ้น 33.5 เท่า อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9.5 ต่อปี เป็น
ประเทศรายได้ปานกลางกลุ่มบนที่เตรียมเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ดังแสดงในรูปที่ 1 .2 ที่แสดงระดับ GDP 
ต่อหัวปี ค.ศ. 2018 ของประเทศจีนเปรียบเทียบกับประเทศไทย ซ่ึงพบว่าในปี ค.ศ. 2018 GDP ต่อหัวของจีนอยู่
ที่ 9,608 USD ตามข้อมูลของ IMF และ 9,771 USD ตามข้อมูลของ World Bank อยู่ในล าดับที่ 67 และ 64 
ของโลกตามการจัดล าดับของ IMF และ World Bank ตามล าดับ ขณะที่ประเทศไทยมี GDP ต่อหัวอยู่ที่  7 ,187 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita
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USD ตามข้อมูลของ IMF และ 7,274 USD ตามข้อมูลของ World Bank อยู่ในล าดับที่  81 และ 77 ของโลก
ตามล าดับ ทั้งนี้จีนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางเม่ือประมาณปี ค.ศ. 2008 ซ่ึงในช่วงเวลานั้น GDP ต่อหัว
ของจีนยังต่ ากว่าประเทศไทย แต่ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปีหลังจากนั้น  ท าให้จีนใช้ระยะเวลา
เพียงไม่ถึง 10 ปีในการแซงหน้าประเทศไทย และมีแนวโน้มจะสามารถก้าวพ้นจาก กับดักกลุ่มประเทศรายได้
ปานกลางในเวลาอีกไม่นานนับจากนี้ ซ่ึงหนึ่งในเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนให้หลุดจากกลุ่มประเทศ
รายได้ปานกลางก็คือ “เทคโนโลยีดิจิทัล” ซ่ึงจีนใช้เป็นเครื่องยนต์หลักในการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
มูลค่าเพ่ิมใหม่ๆ และท าให้ปัจจุบันอุตสาหกรรมขั้นที่สาม (ภาคบริการ) กลายเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของ
จีนโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.2 แทนที่อุตสาหกรรมขั้นที่สอง (อุตสาหกรรมการผลิต) ที่ เคยเป็นเครื่องยนต์
หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน 

 ในมิติของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน (ปัจจุบัน ค.ศ.2020 อยู่ในช่วงของแผน 5 ปี
ฉบับที่13 ระหว่างปี ค.ศ.2016-2020) พบว่าในหลายยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น 

- ยุทธศาสตร์หลักอย่าง “ความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (Belt Road Initiative: BRI) ซ่ึงเป็นทิศทาง
หลักในการเปิดประตูการค้าเสรีในแบบพหุภาคีของจีนกับทั่วโลก ซ่ึงจีนกล่าวว่า BRI คือแนวทาง      
การสร้างโลกาภิวัฒน์ใหม่ซ่ึงแตกต่างจากโลกาภิวัฒน์เดิมคือ BRI เป็นยุทธศาสตร์สร้างความร่วมมือ        
ทางการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ การสื่อสารและคมนาคมที่เก่ียวข้องกับประเทศต่ างๆถึง 2 ใน 3     
ของโลก แต่ประเทศเหล่านี้มี GDP รวมกันเพียง 1 ใน 3 ของโลกเท่านั้น BRI จึงเป็นการสร้างโลกา -      
ภิวัตน์ใหม่ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา 

- ยุทธศาสตร์ “Made in China 2025” ซ่ึงกล่าวถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิต    
เพ่ือการส่งออกภายในประเทศจากสินค้ามูลค่าเพ่ิมต่ า สิ้นเปลืองทรัพยากรสูง ไปสู่สินค้าที่ มีมูลค่า      
เพ่ิมสูง สิ้นเปลืองทรัพยากรต่ า เป็นยุทธศาสตร์เพ่ือมุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างการส่งออกสินค้าจากเดิม           
ที่เป็นประเทศส่งออกทุกๆอย่างต้ังแต่สินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน ไปจนถึงสินค้ากลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล โดยมุ่งสู่การเป็นประเทศผู้ส่งออกนวัตกรรมชั้นสูงเป็นหลัก โดยต้ังเป้าหมายไว้ว่า
ภายในปี ค.ศ. 2025 ประเทศจีนต้องมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้านวัตกรรมชั้นสูงในสัดส่วน 2 ใน 3 
ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมด เช่นการส่งออกนวัตกรรม “รถไฟความเร็วสูง”ซ่ึงบริษัทจีน          
ได้เข้าไปร่วมประมูลแข่งขันก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึ ง      
ประเทศไทย 

- ยุทธศาสตร์ “Internet+” ซ่ึงเป็นการปรับเปลี่ยนสังคม การผลิตและธุรกิจให้เข้ามาใช้ประโย ชน์       
ในโลกอินเตอร์เน็ตเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือประเทศจีนก าลังจะเข้าสู่ยุคสมัยแห่ง 5 G ใน
ระยะเวลาอันใกล้จะท าให้รูปแบบการติดต่อสื่อสาร การจัดเก็บและส่งผ่านข้อมูล ณ ขณะเวลานั้น (real 
time) ตลอดจนระบบการท าธุรกรรมต่างๆผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท าได้อย่ างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
อินเตอร์เน็ต+ ซ่ึงหมายถึงการปรับเปลี่ยนวิถีของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน
ด้ังเดิมให้ไปอยู่บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (เช่นจากการค้าขายแบบออฟไลน์ก็เปลี่ยนเป็นออนไลน์ 
การท าธุรกรรมโดยใช้เงินสดเปลี่ยนเป็นรูปแบบของเงินดิจิทัล (Wallet) เป็นต้น) จึงเป็นแนวทางสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันแบบก้าวกระโดดของจีนที่ท าให้จีนข้ามผ่านแนวคิด “คลื่นลูกที่สามของ
เอเชีย”ต่อจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ไปเป็นผู้น าอันดับหนึ่งในโลกอุตสาหกรรมใหม่คืออุตสาหกรรมดิจิทัล 
โดยอา ศัยกา ร “ปฏิวัติดิ จิทัล”ที่เกิดขึ้ นแล้ว ในประเทศจีนเป็ นตัวแบบในการสร้ างธุร กิจและ
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ผู้ประกอบการใหม่ๆ (Startups) ที่สอดคล้องกับบริบทสังคมใหม่คือสังคมยุคดิจิทัล  ที่ เป็นทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของทั้งโลก  

 
รูปท่ี1.3 ผู้ก่อต้ังบริษัทนวัตกรรมใหม่ในประเทศจีนกลุ่ม BAT+J ซ่ึงเป็น Big4 บริษัทดิจิทัลจีน 

                 ที่มา:  ผู้เขียน (2563) 

ปัจจัยทั้งหมดข้างต้นได้เปลี่ยนโฉมหน้าตัวแบบอุตสาหกรรมในประเทศจีนหลายประการ เม่ือรัฐบาลจีน
ได้ใช้แนวทางการสนับสนุนเฉพาะธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมใหม่มาด าเนินธุรกิจ ธุรกิจเดิมที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนไป
ตามแนวทางดังกล่าวจะไม่ได้รับการอุดหนุนช่วยเหลืออีกต่อไป การปรับเปลี่ยนพลิกโฉมครั้งใหญ่เท าให้จีนก าลัง
มุ่งเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่ใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือสร้างประสิทธิภาพและความสามารถในการ
แข่งขัน ประเทศจีนยุคให ม่ก าลังเข้าสู่ประเทศที่ทั นสมัยโดยอาศัยนวัตกร รมดิจิทัล เป็นตัวน าประกา ศ           
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับสังคมโลก ทั้งนี้จากการส ารวจความเห็นของคนต่างชาติในประเทศจี น               
ในความคิดเห็นที่มีต่อนวัตกรรมจีนที่คนต่างชาตินึกถึงพบว่า  สี่นวัตกรรมแรกที่คนต่างชาติที่พ านักในประเทศจีน 
นึกถึงคือ 1) รถไฟ ความเร็วสูง (高铁)  2) อาลีเพย์ (支付宝) 3) Bike Sharing (共享单车) และ 4) การซ้ือ
ของออนไลน์ (网购) ซ่ึงทั้งสี่นวัตกรรมจัดอยู่ในกลุ่มของระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Eco-System)      
แนวใหม่ที่เรียกว่าเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) ซ่ึงกลายเป็นแนวคิดใหม่ในการสร้างธุรกิจของ    
คนจีนรุ่นใหม่ โดยมีกลุ่ม BAT+J ซ่ึงหมายถึงบริษัท Baidu Alibaba Tencent และ JD.com เป็นต้นแบบ    
การสร้างธุรกิจของคนจีนรุ่นใหม่ รูปที่1 .4 แสดงภาพผู้ ก่อต้ังบริษัทนวัตกรรมใหม่ในประเทศจีนได้แก่  1) 
หม่ายวิ๋น ผู้ก่อต้ังบริษัท Alibaba 2) หม่าหัวเถิง ผู้ก่อต้ังบริษัท Tencent 3) หลี่ย่านหง ผู้ ก่อต้ังบริษัท Baidu 
และ 4) หลิวเฉียงตง (ผู้ชาย) ผู้ก่อต้ังบริษัท JD.com ตามล าดับ ผู้ก่อต้ังบริษัทท้ัง 4 แห่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์
ของนวัตกรจีนที่ก้าวขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศและของโลกผ่านการด าเนินธุรกิจที่ เก่ียวข้อง
กับเทคโนโลยีดิจิทัล และได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการเข้าสู่ยุคสมัยการปฏิวัติดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ของประเทศ
จีน 
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รูปท่ี 1.4 “ปรากฏการณ์เชียงใหม่” รูปแบบการเข้ามาพ านักอาศัยของคนจีน 

  ที่มา: ผู้เขียน (2563) 

การเปลี่ยนสู่สังคมดิจิทัลดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบการท าธุรกิจและพฤติกรรมของคนจีนรุ่นใหม่
ซ่ึงส าหรับคนไทยสามารถศึกษาสังเกตุได้จากรูปแบบของนักท่องเที่ยวจีนที่ เข้ามาท่องเที่ยวใน ประเทศไทยที่
ปัจจุบันนิยมการเข้ามาท่องเที่ยวแบบอิสระมากขึ้น เพราะสามารถพ่ึงพาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือช่วยเหลือส าหรับ
การท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร ท าให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างอิสระตรงกับความต้องการกว่า    
การท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์ หรือการเกิดขึ้นของรูปแบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนที่มีพ้ืนฐาน       
จากการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมและการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงใน
บทนี้จะกล่าวถึง 1) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาสร้าง “ปรากฏการณ์เชียงใหม่” ที่ท าให้เชียงใหม่เมือง
ท่องเที่ยวส าคัญของไทยกลายเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ส าหรับท าความเข้าใจพฤติกรร มความต้องการสินค้า
ของคนจีน 2) รูปแบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเป็นช่องทางการจ าหน่ายสินค้าสู่ตลาดประเทศจีน และ   
3) ระบบนิเวศธุรกิจแบบ O2O และการสร้างฐานสมาชิกออนไลน์ซ่ึงเป็นกลยุทธ์การตลาด ในยุคสมัยที่จีนใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการค้าปลีก และสอดคล้องกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของคนจีนในยุคปัจจุบัน    

1.3  การศึกษาพฤติกรรมของคนจีนยุคดิจิทัลผ่าน“ปรากฏการณ์เชียงใหม่”  

 การปฏิวัติดิจิทัลท่ีเกิดขึ้นในประเทศจีนมิใช่การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไกลหรือยากแก่การสังเกตการณ์      
แต่อย่างใด เม่ือคนจีนจ านวนมากได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพ านักอาศัยในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับเมืองท่องเที่ยวส าคัญเช่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยการเดินทางเข้ามาพ านักอาศัยดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการ     
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ก่อนจะมองเห็นความถึงความเป็นเมืองน่าอยู่ขอ งจังหวัดเชียงใหม่ที่ เป็นเมืองเล็กๆ     
(ในสายคนคนจีน) แต่มีโอกาสทั้งในด้านการค้า การลงทุน การศึกษาและการพ านักพักผ่อน น ามาสู่การเกิด 
“ปรากฏการณ์เชียงใหม่”ซ่ึงหมายถึงการที่คนจีนที่ได้มีโอกาสเข้ามาเชียงใหม่ได้เปลี่ยนแปลงจากวัตถุประสงค์
เพียงเพ่ือเข้ามาท่องเที่ยวมาเป็นการเข้ามาพ านักอาศัยดังแสดงในรูปที่1 .4 ซ่ึงสามารถอธิบายภาพการเข้ามา
พ านักอาศัยที่ต่อยอดไปสู่การค้าและการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆดังนี้ 
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รูปท่ี 1.5 ข้อมูลภาพโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่บน Search Engine Baidu.com 

 ที่มา: www.baidu.com 

 การเข้ามาเพ่ือการพ านักอาศัย 

“ปรากฏการณ์เชียงใหม่ ” เริ่มต้นขึ้นเม่ือคนจีนที่ มีโอกาสเข้ามาท่องเที่ ยวจังหวัดเชียงใหม่เกิด        
ความประทับใจและตัดสินใจกลับ เข้ามาท่องเที่ยวใหม่ในทุกครั้งที่ มีวันหยุดสุดสัปดาห์หรื อวันหยุดยา ว          
ตามเทศกาล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวเชิงทัศนาจรสู่การท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน หรือ
การแสวงหาช่องทางเพ่ือการพ านักอาศัยต่อในจังหวัดเชียงใหม่ผ่านการสมัครเรียนหรือน าบุตรหลานเข้ามาเรียน
ในสถาบันการศึกษาประเภทและระดับต่างๆ (สถาบันสอนภาษา โรงเรียนประถม มัธยมทั่วไป โรงเรียน
นานาชาติ หรือการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา) ดังแสดงในรูปที่1.5 ซ่ึงแสดงข้อมูลภาพของโรงเรียนนานาชาติ    
ในจังหวัดเชียงใหม่บน Search Engine Baidu.com หรือตัวอย่างความร่วมมือในหลักสูตรสองปริญญาตรี 
(Modern Management and Information Technology + Logistics Management) +ปริญญาโท 
(Knowledge and Innovation Management) ร ะหว่ า ง  วิ ทย า ลั ย ศิ ลปะ  สื่ อ และเ ทคโ น โล ยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ คณะบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยยูนนาน  

การเข้ามาเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการศึกษานี้ ไม่เพียงแต่ท าให้จ านวนนักเรียนนักศึกษาจีนเพ่ิมจ านวนขึ้น
แต่ยังมีผู้ปกครองของนักเรียนเข้ามาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย ท าให้เกิดความต้องการด้านที่พักในรูปแบบของ
หอพัก คอนโดมิเนียมและบ้านพักอาศัยตามบริเวณใกล้กับสถานศึกษาต่างๆ ส่งผลให้คอนโดมิเนียม และหมู่บ้าน
หลายๆแห่งของเชียงใหม่จะมีคนจีนเข้ามาพักอาศัยอยู่ทั้งในรูปแบบการเช่าและการซ้ือ 

 การต่อยอดสู่การลงทุนและการค้าในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่างๆ 

การเข้ามาเพ่ือพ านักระยะยาวท าให้คนจีนกลุ่มนี้ เริ่มมองหาลู่ทางการท าธุรกิจในจังหวัดเชีย งใหม่        
ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป      
ด้านโลจิสติกส์และธุรกิจที่เก่ียวข้องในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวดังแสดงในรูปที่ 1 .6 ซ่ึงแสดงธุรกิจ Startups 
ด้านการท่องเที่ยวของคนจีนที่เข้ามาด าเนินกิจการในจังหวัดเชียงใหม่ซ่ึงครอบคลุมทั้งกิจการ โรงแรมที่พัก OTA 
รถน าเที่ยว นวดสปา การแสดง ร้านอาหาร ไกด์น าเที่ยว ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก โลจิสติกส์ข้ามแดน โดยใช้
ช่องทางการช าระเงินออนไลน์เป็นช่องทางการท าธุรกรรม และในรูปที่1 .7 แสดงกระบวนการท าธุรกรรมผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของธุรกิจ Startups จีนในจังหวัดเชียงใหม่ซ่ึงอาศัยแพลตฟอร์มจีนในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าจีน
เป็นตัวสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าผู้ประกอบการไทย  

http://www.baidu.com/
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รูปท่ี 1.6 ธุรกิจ startups จีนในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวไทย 

 

 
รูปท่ี 1.7 ระบบนิเวศธุรกิจผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวออนไลน์จีนในประเทศไทย 

 ที่มา:  อัครพงศ์ อ้ันทองและคณะ 2561 

ในด้านการประกอบธุรกิจการค้า คนจีนในเชียงใหม่ได้เข้ามาการประกอบธุรกิจตัวกลางการค้า           
บนแพลตฟอร์มใหม่ทั้งในแบบ B2B B2C C2C ซ่ึงทั้งหมดอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นอาลีบาบา (B2B) 
JD.com (B2C) และเถาเป่า (C2C) หรือในแบบ O2O เช่นการเปิดร้านจ าหน่ายของที่ระลึกควบคู่กับการเปิด
หน้าร้านในช่องทางออนไลน์ การเปิดกิจการให้บริการการท่องเที่ยวควบคู่กับการใช้ช่องทางวีแชทเพ่ือจ าหน่าย
แพ็กเกจ รวมไปถึงการเป็นตัวกลางนายหน้าเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับคนจีนที่ต้องการเข้ามาลงทุนทางธุรกิจ 
การศึกษาและการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่  

จากรูปแบบของคนจีนที่เข้ามาทั้งในแบบนักท่องเที่ยว (ระยะสั้น) และในแบบพ านักอาศัย (ระยะยาว) 
ท าให้เชียงใหม่เป็นเหมือน “ห้องทดลองขนาดใหญ่” ที่สามารถใช้เป็นสถานที่เพ่ือการเรียนรู้พฤติกรรมของคน
จีนทั้งในฐานะผู้บริโภคและผู้ประกอบการ รูปแบบการรวมกลุ่มและการติดต่อสื่อสารภายในกลุ่มผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุน        
ในการประกอบการ ซ่ึงผู้ประกอบการไทยจึงสามารถใช้ประโยชน์จากคนจีนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือ
การศึกษา เรียนรู้พฤติกรรม ตลอดจนการสร้างฐานลูกค้าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการท าการตลาดกับชุมชนคนจีนที่
อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
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1.4  พฤติกรรมการซ้ือผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในจีน 

 ในปี ค.ศ.2018 ประชาชนจีน 826 ล้านคนหรือกว่าร้อยละ 60 ของทั้งประเทศสามารถเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตดังแสดงในรูปที่1.8 ในจ านวนนี้กว่าร้อยละ 98.6 เข้าใช้อินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน หรือ  
คิดเป็นจ านวนประชาชน 816.98 ล้านคนดังแสดงใน รูปที่1 .9 ตัวเลขทั้งสองข้างต้นแสดงถึงความจ าเป็น       
ของอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่มีต่อประชาชนจีนมากว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งใน
เมืองใหญ่ที่อินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจ าวันของคนจีนยุคใหม่ 

 

 
รูปท่ี 1.8 สัดส่วนจ านวนประชากรจีนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต ปี ค.ศ. 2008-2018 

ที่มา: CNNIC 2019 

 
รูปท่ี 1.9 สัดส่วนประชากรจีนที่เข้าใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน ปี ค.ศ. 2008-2018 

ที่มา: CNNIC 2019 

 โดยในปี ค.ศ. 2018 เม่ือพิจารณาตัวเลขวัตถุประสงค์การใช้สมาร์ทโฟนผ่านอินเ ตอร์เน็ตของคนจีน   
จากจ านวน 816.98 ล้านคนดังแสดงในตารางที่1.1 พบว่าวัตถุประสงค์ของการใช้คือ 1) เพ่ือรับส่งข้อความ
ติดต่อสื่อสาร 780.29 ล้านคน 2) เพ่ือค้นหาข้อมูล 653.96 ล้านคน 3) อ่านข่าวออนไลน์ 652.86 ล้านคน       
4) สั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ 591.91 ล้านคน 5) ดูคลิปวีดีโอ และการถ่ายทอดสด 589.58 ล้านคน 6) ท าธุรกรรม
ทางการเงิน 583.39 ล้านคน 7) ฟังเพลงออนไลน์ 552.96 ล้านคน 8) เล่นเกมออนไลน์ 458.79 9) E-learning 
410.17 ล้านคน 11) ท ารายการธุรกรรมการท่องเที่ยว เดินทาง 400.32 ล้านคน 12) สั่งอาหาร 397.08 ล้านคน 
และ 13) การเรียนพิเศษออนไลน์ 194.16 ล้านคนตามล าดับ (คาดการณ์ว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพ่ิมขึ้นอีกมาก    
ในปี ค.ศ. 2020 ภายหลังจากวิกฤติ COVID-19 ได้ท าให้การท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญ
ต่อมาตรการ Social Distancing ของจีน) 
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ตารางท่ี 1.1 วัตถุประสงค์การเข้าใช้อินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคนจีน ปี ค.ศ.2018  

 
   ที่มา:  CNNIC 2019 

 
รูปท่ี 1.10 พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนจีน ปี ค.ศ. 2018 

ที่มา:  CNNIC 2018 

ทั้งนี้เม่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนจีน ในปี ค.ศ.2018 ดังแสดงในรูปที่1.10 พบว่า
คนจีนส่วนใหญ่จะใช้อินเตอร์เน็ตจากที่ผ่านมากที่สุดคือร้อยละ 81.1 รองลงมาคือจากที่ท างานร้อยละ 40.6      
ที่สาธารณะร้อยละ 21.6 ที่โรงเรียนร้อยละ 22.1 และจากอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ร้อยละ 19.0 ตามล าดับ โดยจ านวน
ชั่วโมงการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์อยู่ที่ 27.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (วันละเกือบ 4 ชั่วโมง คิดเป็นเวลา 
1 ใน 4 ของชีวิตในแต่ละวัน) โดยช่วงเวลาของวันที่มีการใช้อินเตอร์เน็ตสูงที่สุดคือช่วงกลางวันและช่วงหัวค่ า 
โดยพบว่าแอพพลิเคชั่นหลักๆ 6 กลุ่มที่คนจีนนิยมใช้ได้แก่แอพพลิเคชั่นสั่งอา หาร ไลฟ์สด ช้อปออนไลน์     
สังคมออนไลน์ ส่งข้อความ และชมหรืออ่านข่าวจะมีพฤติกรรมด้านเวลาการเข้าใช้ดังนี้  1) แอพฯสั่งอาหาร     
จะใช้มากในช่วงก่อนเที่ยงวัน  (10-12 โมงเช้า) และเวลาตอนเย็น (4-6 โมงเย็น) 2) แอพฯชมการไลฟ์สดผ่าน
แอพพลิเคชั่นต่างๆ จะใช้มากในช่วงเวลา 5 โมงเย็นถึง 5 ทุ่ม 3) แอพฯซ้ือสินค้าออนไลน์ ถูกใช้มากในช่วง    
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เที่ยงวัน (11 โมงเช้าถึงบ่ายโมง) และอีกช่วงเวลาคือ 5 โมงเย็นถึง 3 ทุ่ม 4) แอพฯสังคมออนไลน์ ส่งข้อความ
และชมหรืออ่านข่าวสาร จะมีอัตราการเข้าใช้โดยเฉลี่ยพอๆกันทั้งวัน (8 โมงเช้าถึง 5  ทุ่ม) ตัวเลขดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นถึงความส าคัญของช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพราะเป็นช่องทางที่คนจีน
จ านวนมากเลือกใช้เป็นช่องทางส าหรับซ้ือสินค้า  

ส าหรับการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนที่มีจ านวนผู้ใช้กว่า 591.91 ล้านคนถือเป็นช่องทาง
การตลาดขนาดใหญ่ส าหรับผู้ประกอบการ โดยมีแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงช่องทางออนไลน์
อ่ืนๆเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขาย มีการจัดกิจกรรมและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งเสริม   
การขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่ท าให้คนจีนเข้าใจและเชื่อม่ันต่อการซ้ือสินค้าผ่านวิ ธีการดังกล่าว สะท้อนภาพ
การปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนที่ใช้ตลาดดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ซ่ึงหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดที่แสดงภาพความส าคัญของตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์คือ กิจกรรมวันช้อปปิ้งแห่งชาติในวันที่ 11 
เดือน 11 ของทุกปี ซ่ึงจากเดิมถูกเรียกว่าวันคนโสดเพราะมีเลข 1 ถึง 4 ตัวในวันนี้  แต่แพลตฟอร์มพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์อาลีบาบาได้ใช้กลยุทธ์การตลาดประกาศอยู่เคียงข้างคนโสดที่ไม่มีคู่ อยู่ กับบ้านอย่างเดียวดาย  
ด้วยการประกาศลดราคาสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในเครือข่ายอาลีบาบา กลยุทธ์นี้ได้รับการตอบรับอย่าง 
ดีเยี่ยมจนในที่สุดจึงกลายเป็นประเพณีปฏิบัติที่แพทลฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทุกค่าย  จะต้องประกาศลด
ราคาสินค้าที่อยู่บนแพลตฟอร์มในทุกๆวันที่ 11 เดือน 11  

 
รูปท่ี1.11 มูลค่าธุรกรรมในวันที่ 11.11 แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาลีบาบา 

ที่มา: 网易科技报道 https://tech.163.com/19/1112/00/ETO7ISCE00099A1P.html    

         2019 天猫双 11 成交  2684 亿元，比去年多了 549 亿   2019-11-12 00:01:55  

ในปี ค.ศ. 2019 จ านวนธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน 24 ชั่วโมงของ 11.11 ส าหรับเครือข่ายแพลตฟอร์มของ
อาลีบาบาอยู่ที่ 268,400 ล้านหยวน (มากกว่า 1 ล้านล้านบาท) เพ่ิมขึ้นจากปี ค.ศ. 2018 ที่ 213,500 ล้าน
หยวน ดังแสดงในรูปที่1.11 ทั้งนี้ เม่ือท าการเปรียบเทียบมูลค่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นบน แพลตฟอร์มพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มอาลีบาบาระหว่าง ปี ค.ศ. 2016 -2019 ดังแสดงในตารางที่1 .2 พบว่าปี ค.ศ. 2018    
การท าธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มของอาลีบาบาใช้เวลาเพียง 2 นาที 1 วินาทีในการซ้ือ -ขายทะลุหลัก 10,000 
ล้านหยวน เร็วกว่าปี ค.ศ. 2017 ที่ใช้เวลา 3 นาที 1 วินาที และปี ค.ศ. 2016 ที่ใช้เวลา 6 นาที 58 วินาที 
ขณะที่ปี ค.ศ.2018 ใช้เวลาเพียง 35 นาที 17 วินาทีก็มีมูลค่าธุรกรรมรวม 57,100 ล้านหยวนซ่ึงเป็นมูลค่า
เดียวกันกับที่ท าได้ในวันที่ 11 เดือน 11 ของปี ค.ศ. 2014 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 12 นาที 37 วินาทีมีมูลค่าธุรกรรม 

https://tech.163.com/19/1112/00/ETO7ISCE00099A1P.html
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91,200 ล้านหยวนเท่ากับที่ท าได้ในวันที่ 11 เดือน 11 ปี ค.ศ.2015 ใช้เวลา 8 ชั่วโมง 8 นาที 52 วินาทีมีมูลค่า
ธุรกรรม 120,700 ล้านหยวนเท่ากับที่ท าได้ในวันที่ 11 เดือน 11 ปี ค.ศ.2016 และใช้เวลา 15 ชั่วโมง 49 นาที 
39 วินาทีมีมูลค่าธุรกรรม 168,200 ล้านหยวนเท่ากับที่ท าได้ในวันที่ 11 เดือน 11 ปี ค.ศ. 2017 ตามล าดับ   
โดยปี ค.ศ. 2018 มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 27 เป็นอัตราการเติบโตที่ลดลงเม่ือเทียบกับสองปีก่อนหน้า ซ่ึงอยู่ที่
ร้อยละ 39 ของปี ค.ศ.2017 และร้อยละ 32 ของปี ค.ศ.2016 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 1.2  มูลค่าธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มกลุ่มอาลีบาบาในแต่ละช่วงเวลาของ 11.11 ปี ค.ศ.2016-2019 

มูลค่าธุรกรรม 

 (ล้านหยวน) 

2019 2018 2017 2016 

 10,000   

 57,100   (2014) 

 91,200   (2015) 

100,000    

120,700   (2016) 

168,200   (2017) 

200,000 

213,500   (2018) 

268,400   (2019) 

     YOY Growth (%) 

01 m 36 s 

 

 

01 h 03 m 59 s 

 

10 h 04 m 49 s 

14 h 21 m 27 s 

16 h 31 m 12 s 

24 h 

26% 

02 m 01 s 

35 m 17 s 

01h 12 m 37 s 

01 h 47 m 26 s 

08 h 08 m 52 s 

15 h 49 m 39 s 

22 h 28 m 37 s 

24 h 

 

27% 

03 m 01 s 

01 h 00 m 49 s 

07 h 22 m 54 s 

09 h 00 m 04 s 

10 h 54 m 26 s 

24 h 

 

 

 

39% 

00 h 06 m 58 s 

06 h 54 m 53 s 

15 h 19 m 13 s 

18 h 55 m 36 s 

24 h 

 

 

 

 

32% 

ที่มา:  รวบรวมโดยนักวิจัย 

มูลค่า การสั่งซ้ื อมหาศา ลในวันเดียว ยังเป็นความท้าทายต่อระบบ “ โลจิ สติกส์ดิจิ ทัล”  ของ
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ด่วนในประเทศจีนเม่ือกฎระเบียบของรัฐบาลจีนได้ระบุว่าพัสดุภัณฑ์ที่ถูกสั่งผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์จะต้องส่งถือมือผู้รับภายใน 3 วัน (หากสินค้าต้นทางเป็นสินค้าในประเทศจีน) นับจากค า
สั่งซ้ือ โดยในวันที่ 11.11 ค.ศ.2019 มีจ านวนพัสดุภัณฑ์ (Shipment) ที่ต้องด าเนินการจัดส่งมากกว่า 1,000 
ล้านชิ้น ที่เกิดจากยอดการสั่งซ้ือผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทอาลีบาบา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.9 เม่ือเทียบกับปี ค.ศ.
2018 และมากกว่า 1,800 ล้านชิ้นเม่ือรวมกับทุกๆแพลตฟอร์ม ดังแสดงในรูปที่1 .12 เป็นจ านวนพัสดุภัณฑ์ที่
ต้องจัดส่งที่มากกว่าจ านวนของประชากรจีนทั้งประเทศที่มีอยู่ 1,400 ล้านคน  
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รูปท่ี1.12 จ านวนพัสดุภัณฑ์ที่ต้องด าเนินการจัดส่งจากการสั่งซ้ือในวันที่ 11.11 บนแพลตฟอร์มอาลีบาบา 

ที่มา: : 网易科技报道 https://tech.163.com/19/1111/00/ETLL5G5P00097U7R.html 
        天猫双 11：16 点 31 分 12 秒交易额超去年双十一全天  2019-11-11 00:01:33 

การแข่งขันในการให้บริการของแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในจีนจึงไม่จ ากัดเฉพาะความรวดเร็ว
ในการให้บริการของระบบบนหน้าร้านค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบการจัดส่งของแต่ละแพลตฟอร์มที่ ต้องอาศัย
ทั้งเทคโนโลยี AI ผ่าน Bigdata ของอาลีบาบาที่ท าหน้าศึกษาพฤติกรรมผู้ ซ้ือจนคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอย่าง
แม่นย าว่าพฤติกรรมการเข้าไปดูสินค้าในหน้าร้านแบบไหนที่แสดงว่าผู้ซ้ือรายนั้นมีโอกาสที่จะสั่งซ้ือสินค้าอย่าง
แน่นอน ตลอดจนการวางแผนห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ที่ครบวงจรมาใช้บริหารจัดการทั้งระบบ  

โดยในวันที่ 11 เดือน 11 ปี ค.ศ.2019 ดังกล่าว เครือข่ายสารสนเทศโลจิสติกส์ “ไช่เหนี่ยว” ของ     
อาลีบาบาได้รายงานว่าพัสดุภัณฑ์ชิ้นแรกที่มีค าสั่งซ้ือผ่าน แพลตฟอร์มของอาลีบาบาถูกส่งถือมือผู้ ซ้ือใน
ระยะเวลา 8 นาที โดยเป็นผู้ซ้ือสินค้าจากเมืองชิงเต่า มณฑลซานตงที่สั่งซ้ือน้ าแร่หนึ่งกล่อง ขณะที่ “เอ้อเลอ
เมอ” (แพลตฟอร์มส่งด่วนอาหารเครื่องด่ืมเหมือน Grab food) ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายจัดส่งด่วนของสตาร์บัค
ในจีน (专星送) และเข้าร่วมแคมเปญ 11.11 ใช้เวลา 9 นาที 2 วินาทีส่งกาแฟสตาร์บัคให้ลูกค้าที่ เซ่ียงไฮ้ 
ขณะที่ความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างศุลกากรกับเครือข่ายโลจิสติกส์ “ไช่เหนี่ยว”ของอาลีบาบาท าให้ ในเวลา 
09:01 น. ของวันที่ 11.11 สินค้าที่ขายผ่านช่องทาง Cross Border E-commerce ถูกตรวจผ่านศุลกากรทะลุ 
10 ล้านรายการ เป็นสถิติการตรวจผ่านถึง 10 ล้านรายการรวดเร็วกว่าปีก่อน 10.5 ชั่วโมง ความรวดเร็วนี้ เกิด
จากการใช้ระบบ Smart Logistics ที่ท าให้การตรวจผ่านต่อรายการอยู่ในหลักวินาที   

 ช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และระบบการกระจายสินค้าด้วยกระบวนการ       
โลจิสติกส์ด่วนได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีกในประเทศจีน เป็นการล้มล้าง (disrupt) 
รูปแบบการค้าปลีกแบบเดิมที่เรียกว่า “Modern Trade” ไปสู่รูปแบบ “New retail”  ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทั้งนี้ในรูปที่ 1.13 ได้แสดงอัตราการเติบโตมูลค่าธุรกรรมการสั่งซ้ือสินค้าผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส าคัญที่คนจีนนิยมใช้บริการได้แก่ Tmall, JD, Suning, VIPshop, Amazon, และ Pin duoduo โดยมีสองค่าย
ส าคัญคือ อาลีบาบา (Tmall) และ JD.com ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุด ทั้งนี้  Tmall ซ่ึงถือเป็น
แพลตฟอร์มที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด มีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้นจาก ร้อยละ 66.2 ในปีค.ศ. 2017 
มาเป็นร้อยละ 67.9 ในปี ค.ศ. 2018 ขณะที่ JD.com ลดลงจากร้อยละ 21.4 ในปี ค.ศ. 2017 มาอยู่ที่ร้อยละ 
17.3 ในปี ค.ศ. 2018 ขณะที่อันดับสามได้แก่ ซูหนิง มีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 4.3 ในปี ค.ศ. 

https://tech.163.com/19/1111/00/ETLL5G5P00097U7R.html
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2017 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.7 ในปี ค.ศ. 2018 ในส่วนของแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆจะมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดไม่ถึงร้อยละ 3 โดยมีแพลตฟอร์มเกิดใหม่   ที่ เข้ามาอยู่ใน 5 อันดับแรกคือ “พิงตัวตัว” ซ่ึงเป็น
แพลตฟอร์มที่เน้นกลยุทธ์ด้านราคาและการใช้สังคมออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการจ าหน่ายสินค้า โดยเม่ือรวม
มูลค่าการซ้ือขายของวันที่ 11 เดือน 11 ปี ค.ศ.2018 ผ่านทุกแพลตฟอร์มจะพบว่ามีมูลค่ารวมกว่า 314,300 
ล้านหยวน (ประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท) ด้วยอัตรา การเติบโตในระดับสองหลักต่อเนื่องต้ังแต่ปี ค.ศ.2013 -
2018 และเฉพาะปี ค.ศ. 2018 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 23.8 เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา  

 
รูปท่ี 1.13 อัตราการเติบโตมูลค่าธุรกรรมในวันที่ 11.11 ของทุกแพลตฟอร์มหลัก ค.ศ.2017 และ ค.ศ.2018 

ที่มา: 国泰君安证券研究  http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201811131243698099_1.pdf 

1.5 การท าการตลาดแบบ O2O และการสร้างกลุ่มชุมชนออนไลน์ 

จากการขยายตัวของช่องทางออนไลน์ในประเทศจีน ได้ท าให้รูปแบบการค้าปลีกแบบเดิมได้รับ
ผลกระทบเม่ือผู้ ซ้ือจ านวนมากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการออกไปหาซ้ือสินค้าตามห้างค้าปลีก หรือ
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่มาเป็นการสั่งซ้ือออนไลน์ แล้วรอรับสินค้าที่ถูกจัดส่งโดยโลจิสติกส์ด่วน ทิศทางดังกล่าว 
ท าให้เกิดแนวคิดว่าในอนาคตอันใกล้ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จะถูกล้มล้างจากแพลตฟอร์มออนไลน์ดิจิทัล (Digital 
Disruption)  

อย่างไรก็ดีเม่ือพิจารณากลยุทธ์การแข่งขันที่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดสูงสุดสามอันดับแรกในจีนคือ อาลีบาบา(Alibaba) เจดี(JD.com) และซูหนิง(SuNing)เลือกใช้ พบว่า
ทั้งสามบริษัทมิได้มีแนวทางมุ่งออนไลน์แบบสมบูรณ์แต่อย่างใด แต่กลับเลือกใช้แนวทาง “New Retail” มาเป็น
ระบบนิเวศทางธุรกิจ (“New Retail” หมายถึงกลยุทธ์การผสมผสานช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบ “ออนไลน์” 
กับ “ออฟไลน์”  เข้าด้วยกันเพ่ือใช้ในการติดต่อกับลูกค้า) โดยรูปที่ 1.14 แสดงระดับการใช้ช่องทางติดต่อกับ
ลูกค้าด้วยกลยุทธ์ O2O ของแพลตฟอร์ม 4 แพลตฟอร์มคือ อาลีบาบา ซูหนิง เจดี และพิงตัวตัว ซ่ึงพบว่าอาลี
บาบา เป็นแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดใช้รูปแบบกลยุทธ์ O2O เป็น
แนวทางที่ท าให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสมองเห็นและสัมผัสสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าออฟไลน์ได้ก่อนการตัดสินใจซ้ือ
ผ่านระบบออนไลน์ รองลงมาคือซูหนิงและเจดี ซ่ึงทั้งสองแพลตฟอร์มเติบโตมาจากการมีร้านค้าออฟไลน์        
อยู่ในพ้ืนที่ต่างๆมาก่อนอาลีบาบา และใช้ร้านออฟไลน์ที่ มีอยู่ในพ้ืนที่ ต่างๆเหล่านั้นเป็นเสมือนศูนย์กระจาย
สินค้า ขณะที่ “พิงตัวตัว” แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อันดับสี่จะด าเนินกลยุทธ์ในแบบที่แตกต่างกับ 

http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201811131243698099_1.pdf
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สามแพลตฟอร์มแรกคือใช้กลยุทธ์ด้านราคา ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายผ่านสังคมออนไลน์ที่อาศัยความเชื่อม่ัน
ที่มีต่อบุคคลในสังคมออนไลน์เป็นแนวทางด าเนินกลยุทธ์ และกลายเป็นคู่แข่งขันส าคัญในตลาดพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จีนในปัจจุบัน  

 

รูปท่ี 1.14 ระดับการใช้ช่องทางการติดต่อลูกค้าแบบ O2O ของแต่ละแพลตฟอร์ม 

 ที่มา: ：国泰君安证券研究  http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201811131243698099_1.pdf 

ทั้งนี้รูปแบบที่ “พิงตัวตัว”ใช้เป็นกลยุทธ์หลักโดยอาศัยช่องทางสังคมออนไลน์ และร้านค้าขนาดเล็กที่ มี
เง่ือนไขในการเปิดร้านค้าทีน้อยกว่ารายอ่ืนๆ ภายใต้กลยุทธ์ที่เรียกว่าป่าล้อมเมืองเน้นการสร้างฐานลูกค้าในเมือง
รองเป็นหลัก  

นอกเหนือจากแพลตฟอร์ม E-Commcerce แล้วปัจจุบันการขายผ่านสังคมออนไลน์หรือ Social 
Commerce ก็นับเป็นแนวทางที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีน เพราะปัจจุบันพฤติกรรมของผู้ ซ้ือจะ
เลือกซ้ือสินค้าที่บุคคลที่ตนเองเชื่อถือ เป็นผู้ที่ผู้ซ้ือติดตามผลงานในฐานะแฟนคลับ (Net Idol) หรือเป็นบุคคลที่
มีชื่อเสียงเป็นผู้น า (เช่น ด้านแฟชั่น ด้านการท่องเที่ยว หรือไลฟ์สไตล์) หรือเรียกว่า Influencer เป็นผู้แนะน า 
เป็นต้น ด้วยเหตุนี้“พิงตัวตัว”จึงเป็นแพลตฟอร์มที่มีจ านวนผู้เข้าใช้มากที่สุด เพราะเป็นแพลตฟอร์มที่ เน้นการ
สร้างฐานลูกค้าผ่านสังคมออนไลน์ กลยุทธ์นี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับแพลตฟอร์มที่ยังไม่มีศักยภาพในการ
พัฒนาตามแบบ “New Retail” ที่ต้องลงทุนสูง ซ่ึงปัจจุบันหลายๆแอพพลิเคชั่นออนไลน์จะเปิดช่องทางเพ่ือให้
กลุ่ม Net Idol หรือ Influencer เข้ามาท าหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวตามรูปแบบแนวทางการเขียนหรือการถ่าย
คลิปเล่าเรื่องของ Net Idol หรือ Influencer แต่ละคน ดังแสดงในรูปที่ 1.15 ที่การเขียนรีวิว กาดวโรรส และ
ร้านขายเครื่องส าอางในเขตเมืองท่องเที่ยว “เมืองเก่าเชียงใหม่” 
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รูปท่ี1.15  ข้อมูลตามรอยร้านค้า Net Idol ในเชียงใหม่ของ App. Mafengwo 
ท่ีมา: http://www.mafengwo.cn/wenda/detail-12431208.html 

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างความเชื่อม่ันเพ่ือบอกต่อจึงถูกใช้เป็นแนวทางการตลาดในแบบ 
”บอกต่อ”หรือ “ปากต่อปาก” เน้นขยายฐานผ่านกลุ่มเพ่ือนหรือคนรู้จัก และแบ่งปันข้อมูลการซ้ือไปยังกลุ่ม
สังคมออนไลน์ หรือแสดงความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการในสังคมออนไลน์ กลายเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจที่น่าเชื่อถือกว่ารูปแบบการโฆษณาผ่านสื่อหลักอ่ืนๆ รูปแบบดังกล่าวคือทิศทางการส่งเสริมการขายแบบ
ใหม่เม่ือ แพลตฟอร์มการค้าเปลี่ยนไปอยู่บนระบบออนไลน์ ดังแสดงในรูปที่ 1.15 ที่แสดงวิวัฒนาการด้านการค้า
ปลีก ที่พัฒนาจาก “ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม” (ระยะที่หนึ่ง) ไปเป็น “ร้านค้าปลีกออนไลน์บนแพลตฟอร์ม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” (ระยะที่สอง) ก่อนมาเป็นแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ มีพ้ืนที่ส าหรับให้ผู้ ซ้ือใช้
แบ่งปันข้อมูล (ระยะที่สาม) ก่อให้เกิดอาชีพผู้แนะน าสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงเป็นวิธีการที่ผู้ประกอบการ
สินค้าและบริการเลือกใช้ส าหรับติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้ซ้ือ  

 

 
รูปท่ี1.16 การเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานของร้านค้าที่ “ค้าปลีก” ในประเทศจีน 

  ที่มา: ผู้เขียน (2563) 
 
 
 
 
 

http://www.mafengwo.cn/wenda/detail-12431208.html
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1.6 บทสรุป 

 การปฏิวัติดิจิทัลในประเทศจีนซ่ึงเกิดจากแรงผลักดันเชิงนโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติทั้งในด้าน 1) นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วของจีนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 โดยใช้
นวัตกรรมดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน ท าให้เศรษฐกิจดิจิทัลกลายเป็นเครื่องยนต์หลักตัวใหม่ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ 2) การใช้นโยบายเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศต่างๆทั่วโลกเพ่ือน าไปสู่การสร้าง    
“โลกาภิวัตน์ใหม่” ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ “ความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และ 3) อินเตอร์เน็ตและ
นวัตกรรมดิจิทัลได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนจีน ปัจจัยเห ล่านี้ท าให้
รูปแบบการค้าและการท าธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบดิจิทัลเพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน  

ในธุรกิจการค้าปลีกเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในประเทศจีนเม่ือรูปแบบ
ของการซ้ือ-ขายเปลี่ยนจากร้านค้าเชิงกายภาพไปสู่ร้านค้าบนระบบดิจิทัล ซ่ึงท าให้ระบบนิเวศทางธุรกิจของ
อุตสาหกรรมดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่รูปแบบการตลาดในแบบ O2O ซ่ึงหมายถึงการบูรณาการช่อง
ทางการติดต่อค้าขายทั้งในแบบออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศธุรกิจดังกล่าวนี้
จึงจ าเป็นที่ผู้ประกอบการไทยที่มีเป้าหมายในการขายสินค้าสู่ตลาดประเทศจีนจะต้องศึกษาและปรับเปลี่ยนตัว
แบบทางธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและระบบนิเวศทางธุรกิจในตลาดเป้าหมาย
ปลายทาง ซ่ึง “หลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลในยุคบูรพาภิวัฒน์”จะเป็นคู่มือให้กับผู้ประกอบการได้เรียนรู้
วิธีการน าเสนอสินค้าบนแพลตฟอร์มแบบ O2O ต่อไป 
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คำานำา
หลักัสููต้ร  “การสูรา้งผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลััยุคบูรพื่าภิวัฒัน ์ O2O  CBEC”  
เป็นแนวัทัางการพื่ฒันาสูู่การเป็นผูู้ป้ระกอบการทีั�พื่รอ้มสูำาหรบัการสู่งออก
สิูนคา้เข้า้สูู่ต้ลัาดิจีินดิว้ัยวิัธีั  “พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูข์้า้มแดินแบบ  C2C”   
มีวัตั้ถุุประสูงคเ์พ่ื่�อสูรา้งควัามเข้า้ใจิใน  ข้ั�นต้อนการนำาสิูนคา้เข้า้ไปจิำาหน่ายผู่้าน
แพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลันจี์ิน  รวัมถุงึการสู่งออกสิูนคา้ดิว้ัยกระบวันการทีั�ถูุกต้อ้ง
ต้ามกฎหมายจีิน  โดิยสิูนคา้ยงัไม่จิำาเป็นต้อ้งผู่้านการจิดิทัะเบียนรบัรองต้าม
มาต้รฐานในประเทัศึจีิน  (ไม่ต้อ้งข้อ  อย.จีิน  ก็นำาเข้า้ไปข้ายในประเทัศึจีินไดิ)้   
ซึ�งแต้กต่้างจิากแนวัทัางการคา้ผู่้านช่องทัางอ่�นๆ  ทีั�มีหลักัเกณิฑ์ที์ั�เข้ม้งวัดิ   
ทัั�งเง่�อนไข้ดิา้นช่�อเสีูยงข้องสิูนคา้  เงินทุันแลัะการข้อใบรบัรองต่้าง  ๆ ภายใน
ประเทัศึจีิน  ทัำาให้  SMEs  ไทัยเข้า้ไปอยู่ในแพื่ลัต้ฟอรม์อ่�น  ๆ ข้องจีินไดิย้าก  วิัธีัการ
ในหลักัสููต้รนี�จิงึเหมาะสูำาหรบั  SMEs  ทีั�สิูนคา้ยงัไม่เป็นทีั�รูจ้ิกัในต้ลัาดิจีิน   
แต่้ต้อ้งการทัดิลัองต้ลัาดิกบักลุ่ัมลูักคา้ในประเทัศึจีิน

เอกสูารการสูอนชุดินี�จิงึเป็น  “คู่ม่อเพ่ื่�อการเริ�มต้น้การคา้สูู่ต้ลัาดิจีิน”  ให้กบั  
SMEs  ไทัย  ทีั�พื่ยายามรวับรวัมเน่�อหาให้ครบถุว้ันสูมบูรณิที์ั�สุูดิ  ผู่้านการ 
ศึกึษาสูมัภาษณิผู์ู้มี้ประสูบการณิใ์นการสู่งออกดิว้ัยวิัธีัการ  “O2O  C2C  CBEC”  
แลัะผู่้านการทัดิลัองจิดัิต้ั�งรา้นคา้ออนไลันจ์ิำาลัองทีั�ดิำาเนินการทัำาธุัรกิจิจิริง   
เพ่ื่�อให้ไดิข้้อ้มูลัสูำาหรบัการบอกเล่ัาทีั�สูมบูรณิ ์ ต้ั�งแต่้การแนะนำาวิัธีัการวิัจิยั
ต้ลัาดิจีินผู่้านช่องทัางออนไลัน ์ การพื่ฒันาสู่�อแนะนำาผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ การบริหาร
รา้นคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์  “เถุาเป่า”  การสู่งออกสิูนคา้ผู่้านช่องทัาง  Cross  Border  
Logistics  ไปจินถุงึการสู่งเสูริมการต้ลัาดิดิว้ัยวิัธีัการถุ่ายทัอดิสูดิผู่้าน  “Taobao  
Live”  โดิยกระบวันการทัั�งหมดิเป็นการทัำางานแลัะเรียนรูร่้วัมกบัผูู้ป้ระกอบการ
ทีั�ไดิเ้ข้า้ร่วัมกิจิกรรมการทัดิลัองการคา้ผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์โครงการฯ
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ข้อข้อบคุณิสูำานกังานการวิัจิยัแห่งชาติ้  (วัช.)  ภายใต้แ้ผู้นงานยุทัธัศึาสูต้ร ์
เป้าหมาย  (Spearhead)  ดิา้นสูงัคม  “คนไทัย  4.0”  ทีั�ให้ทุันสูนบัสูนุนการวิัจิยั 
สูรา้งเวัทีัทัดิลัองการคา้ข้า้มแดินเสูม่อนจิริง  แลัะข้อข้อบคุณิ  วิัทัยาลัยัศิึลัปะ  สู่�อ
แลัะเทัคโนโลัยี  มหาวิัทัยาลัยัเชียงใหม่  ทีั�อนุเคราะหส์ูถุานทีั�สูำาหรบัการจิดัิ
กิจิกรรมสูมัมนาร่วัมกบัผูู้ป้ระกอบการ  จิงึทัำาให้ข้อ้มูลัต่้าง  ๆ ทีั�ถูุกนำามาถุ่ายทัอดิ
เป็นบทัเรียนในหลักัสููต้รนี�เต็้มเปี� ยมไปดิว้ัย  “ชีวิัต้ชีวัา”  มิใช่ต้ำาราเรียนทีั�อดัิแน่น
แต่้ทัฤษฎี  หร่อต้วััอย่างทีั�ห่างไกลัจิากข้อ้เท็ัจิจิริงอีกต่้อไป  เพื่ราะทุัก  ๆ เร่�องราวั
ทีั�ถุ่ายทัอดิ  เรียบเรียงจิากการทัดิลัองปฏิิบติั้  แลัะสูามารถุใชเ้พ่ื่�อสูรา้งธุัรกิจิ 
ในวิัถีุ  “ผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลัั”  เพ่ื่�อรุกสูู่ต้ลัาดิจีินไดิอ้ย่างแทัจ้ิริง

อ.ดิร.ดินยัธัญั  พื่งษพ์ื่ชัราธัรเทัพื่  
China  Intelligence  Center,  CAMT  CMU
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การวิัจิยัต้ลัาดิถุ่อเป็นกิจิกรรมสูำาคญัทีั�ผูู้ป้ระกอบการต้อ้งดิำาเนินการเป็น 
กิจิกรรมแรก  ๆ ก่อนการนำาเอาสิูนคา้เข้า้สูู่ต้ลัาดิอย่างเต็้มต้วัั  โดิยเฉพื่าะอย่างยิ�ง
กบัต้ลัาดิประเทัศึจีินซึ�งเป็นต้ลัาดิทีั�มีข้นาดิใหญ่  แต่้ข้ณิะเดีิยวักนัก็เป็นต้ลัาดิทีั�
ผูู้ป้ระกอบการไทัยมีข้อ้มูลัรบัรูค่้อนข้า้งจิำากดัิ  ดิว้ัยเง่�อนไข้ข้อ้จิำากดัิดิา้นภาษา  
รวัมไปถุงึควัามคุน้เคยต่้อต้ลัาดินี�ทีั�ถุ่อเป็นต้ลัาดิเกิดิใหม่ข้องผูู้ป้ระกอบการไทัย  
ซึ�งทัำาให้การเข้า้ไปศึกึษาหร่อทัำาการต้ลัาดิเพ่ื่�อประชาสูมัพื่นัธัแ์ลัะจิำาหน่ายสิูนคา้
ไทัยในประเทัศึจีินมีค่าใชจ่้ิายค่อนข้า้งสููง  อย่างไรก็ดีิดิว้ัยโอกาสูทีั�เกิดิข้ึ �นจิากการ
เข้า้มาข้องนกัท่ัองเทีั�ยวัจีิน  แลัะคนจีินทีั�เข้า้มาพื่ำานกัระยะยาวัในประเทัศึไทัย  
ต้ลัอดิจินข้อ้มูลัควัามต้อ้งการบนสูงัคมออนไลันก็์ทัำาให้การทัำาควัามเข้า้ใจิกบั
พื่ฤติ้กรรม  แลัะควัามต้อ้งการข้องผูู้ซ่้ �อจีินสูามารถุทัำาไดิง่้ายข้ึ �นดิว้ัยต้น้ทุันทีั�  
ถูุกลัง
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ในบทันี�จิะกล่ัาวัถุงึแนวัทัางการวิัจิยัต้ลัาดิทีั�อาศึยัข้อ้มูลัออนไลันค์วับคู่กบัการใช้
กลุ่ัมต้วััอย่างคนจีินในประเทัศึไทัยมาเป็นผูู้ท้ัดิลัองแลัะวิัพื่ากษผ์ู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์  
ภายใต้ก้รอบคำาถุามทีั�ถูุกออกแบบเพ่ื่�อนำาไปสูู่การไดิข้้อ้มูลัเพ่ื่�อใชสู้ำาหรบัการ
ปรบัปรุงแลัะพื่ฒันาผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�สูอดิคลัอ้งกบัควัามต้อ้งการข้องต้ลัาดิ 
ปลัายทัางต่้อไป  ทัั�งนี�การวิัจิยัต้ลัาดิผูู้ป้ระกอบการจิะต้อ้งทัำาการศึกึษาทัั�งภาพื่รวัม 
ในต้ลัาดิเป้าหมาย  แลัะพื่ฤติ้กรรมทีั�เฉพื่าะเจิาะจิงข้องผูู้บ้ริโภคปลัายทัาง  (เจิาะลักึ 
เฉพื่าะกลุ่ัมเป้าหมายในสิูนคา้ข้องต้น)  การวิัเคราะหส่์ูวันประสูมทัางการต้ลัาดิทีั�
นำาไปสูู่การปรบัปรุงพื่ฒันาผู้ลิัต้ภณัิฑ์ใ์ห้สูอดิคลัอ้งเหมาะสูมกบัพื่ฤติ้กรรมข้อง
ผูู้บ้ริโภคกลุ่ัมเป้าหมายต่้อไป  เน่�อหาในการศึกึษาแนวัทัางการวิัจิยัการต้ลัาดิทีั�
นำาเอา  1)  ปัจิจิยัการเปลีั�ยนแปลังทีั�มีผู้ลัต่้อการกำาหนดิพื่ฤติ้กรรมข้องผูู้บ้ริโภค
ในต้ลัาดิจีิน  แลัะ  2)  แนวัคิดิสู่วันประสูมทัางการต้ลัาดิ  มาใชเ้พ่ื่�อออกแบบ  3)  วิัธีั
การวิัเคราะหเ์พ่ื่�อทัำาควัามเข้า้ใจิต่้อพื่ฤติ้กรรมควัามต้อ้งการข้องผูู้บ้ริโภคจีินทีั�มี
ต่้อสิูนคา้ข้องผูู้ป้ระกอบการ  โดิยมีรายลัะเอียดิดิงันี�

2.1 ปััจจัยการเปัล่ี่�ยนแปัลี่งท่� ม่ีต่่อพฤติ่กรรมีของ 
ผู้้�บริโภคชาวจ่น

ประเทัศึจีินเป็นประเทัศึทีั�มีพ่ื่ �นทีั�เป็นข้นาดิใหญ่เป็นอนัดิบัสูามข้องโลัก  ประกอบ
ไปดิว้ัย  23  มณิฑ์ลั  5  เข้ต้การปกครอง  แลัะ  4  มหานคร  แลัะเป็นประเทัศึทีั�มี
ประชากรมากทีั�สุูดิในโลักทีั�  1,397.55  พื่นัลัา้นคน  (กรมสู่งเสูริมการคา้ระหว่ัาง
ประเทัศึ)  เป็นประเทัศึทีั�มีอตั้ราการเจิริญเติ้บโต้ทัางเศึรษฐกิจิโดิยเฉลีั�ยทีั�รอ้ยลัะ  
7  ในช่วัง  4-5  ปีทีั�ผู่้านมา  GDP  ต่้อประชากรอยู่ทีั�ระดิบั  9,000  เหรียญสูหรฐั
ในปี  พื่.ศึ.  2562  แลัะคาดิว่ัาภายใน  5  ปีดิว้ัยอตั้ราการเติ้บโต้ทัางเศึรษฐกิจิ 
ในระดิบัปัจิจุิบนั  จีินจิะสูามารถุหลุัดิจิากกลุ่ัมประเทัศึรายไดิป้านกลัางเข้า้สูู่ 
กลุ่ัมประเทัศึรายไดิสูู้ง  กำาลังัซ่ �อทีั�เพิื่�มข้ึ �นต้ามการเจิริญเติ้บโต้ทัางเศึรษฐกิจิ   
ซึ�งข้บัเคล่ั�อนโดิยคนชั�นกลัางในประเทัศึทีั�มีมากกว่ัา  300  ลัา้นคน  ประเทัศึจีิน 
ไดิก้ลัายเป็นผูู้น้ำาเข้า้สิูนคา้จิากประเทัศึต่้าง  ๆ ทัั�วัโลักอนัดิบัต้น้  ๆ รวัมถุงึการนำา
เข้า้สิูนคา้จิากประเทัศึไทัย  

ข้อ้มูลัการสู่งออกสิูนคา้ไทัยไปยงัประเทัศึจีินระหว่ัางเด่ิอน  มกราคม-มิถุุนายน  
พื่.ศึ.  2562  พื่บว่ัา  สิูนคา้ทีั�ประเทัศึไทัยสู่งออกไปยงัประเทัศึจีินมีมูลัค่าการ 
สู่งออกเป็นอนัดิบัสูองรองจิากสูหรฐัอเมริกาโดิย  อยู่ทีั�  13,753  ลัา้นเหรียญ
สูหรฐั  โดิยสิูนคา้สู่งออกสูำาคญั  ไดิแ้ก่  ยาง,  พื่ลัาสูติ้ก,  ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ส่์ูวันประกอบ
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ทัางอิเล็ักทัรอนิกสู,์สู่วันผู้สูมจิากสูารออแกนิคแลัะผู้ลัไมแ้ลัะแช่แข็้ง  เป็นต้น้  
ข้ณิะเดีิยวักนัดิว้ัยจิำานวันข้องนกัท่ัองเทีั�ยวัจีินทีั�เข้า้มาท่ัองเทีั�ยวัยงัประเทัศึไทัย
กว่ัา  10  ลัา้นคนครั�งในปี  พื่.ศึ.  2562  ก็ทัำาให้สิูนคา้กลุ่ัมสิูนคา้เกษต้รแปรรูป  
ข้องทัานเล่ัน  เคร่�องสูำาอาง  เวัชสูำาอาง  สิูนคา้กลุ่ัมงานฝีีม่อแลัะหตั้ถุกรรม  
ต้ลัอดิจินสิูนคา้เพ่ื่�อการอุปโภคบริโภคในชีวิัต้ประจิำาวันัอ่�น  ๆ กลัายเป็นสิูนคา้ทีั�
นกัท่ัองเทีั�ยวัจีินนิยมซ่�อ  จิงึนบัเป็นโอกาสูทีั�ผูู้ป้ระกอบการไทัยในการนำาเสูนอ
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์คุ์ณิภาพื่ทัั�งกลุ่ัมอาหาร  เคร่�องสูำาอาง  แลัะหตั้ถุกรรมให้กบั 
นกัท่ัองเทีั�ยวัจีิน  แลัะต้ลัาดิจีินต่้อไป  ซึ�งการศึกึษาเพ่ื่�อทัำาควัามเข้า้ใจิต่้อ
พื่ฤติ้กรรมข้องคนจีินจิงึเป็นสิู�งจิำาเป็นต่้อการเข้า้ใจิ  แลัะเข้า้ถุงึต้ลัาดิประเทัศึจีิน  
ทัั�งเพ่ื่�อการผู้ลิัต้ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�สูอดิคลัอ้งกบัต้ลัาดิ  รวัมถุงึการเล่ัอกช่องทัางทีั�
สูอดิคลัอ้งเหมาะสูมต่้อไป

2.1.1 สถานการณ์์การซ้ื้�อสินค�าจากอาเซ่ื้ยนผู่้านช่องทางออนไลี่น์ของ 
ผู้้�บริโภคชาวจ่น

ข้อ้มูลัจิากศูึนยส์ูารสูนเทัศึสูนบัสูนุนการสู่งออกประเทัศึจีิน  (中国贸促会信息中心)  
(2018)  ไดิจ้ิดัิทัำารายงานสูถุานการณิก์ารคา้ปลีักพื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสู ์
ข้า้มแดิน  ระหว่ัางจีินกบัอาเซียน  พื่บว่ัาการคา้ปลีักผู่้านพื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสู ์
ข้า้มแดินระหว่ัางจีินกบัอาเซียนมีแนวัโน้มการเติ้บโต้อย่างต่้อเน่�อง  โดิยในปี  ค.ศึ.  
2013  มูลัค่ารวัมคา้ปลีักออนไลันก์บั  6  ประเทัศึอาเซียน  (สิูงคโปร ์ มาเลัเซียน  
อินโดินีเซีย  ฟิลิัปปินสู ์ เวีัยดินาม  แลัะไทัย)  อยู่ทีั�  7,000  ลัา้นเหรียญสูหรฐัฯ   
ดิว้ัยอตั้ราการเติ้บโต้เฉลีั�ยทีั�รอ้ยลัะ  25  ต่้อปี  แลัะคาดิว่ัาจิะมีมูลัค่าการคา้
พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูข์้า้มแดินในปี  ค.ศึ.  2018  แลัะ  ปี  ค.ศึ.  2022  ดิงัแสูดิงใน
ต้ารางทีั�  2.1  ซึ�งพื่บว่ัาประเทัศึอินโดินีเซียเป็นประเทัศึทีั�มีมูลัค่าการคา้ผู่้าน
พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูข์้า้มแดินกบัจีินสููงทีั�สุูดิโดิยคาดิว่ัาจิะมีมูลัค่าการคา้อยู่ทีั�   
8,591  ลัา้นเหรียญสูหรฐัในปี  ค.ศึ.  2018  แลัะ  16,475  ลัา้นเหรียญสูหรฐัในปี  
ค.ศึ.  2022  ต้ามลัำาดิบั  เป็นคู่คา้อนัดิบัหนึ�งในอาเซียนข้องจีิน  รองลังมาค่อ
ประเทัศึไทัยทีั�  3,544  ลัา้นเหรียญสูหรฐัในปี  ค.ศึ.  2018  แลัะ  5,830  ลัา้น
เหรียญสูหรฐัในปี  ค.ศึ.  2022  ต้ามลัำาดิบั  ใกลัเ้คียงกบัอนัดิบัทีั�สูาม  ค่อ  สิูงคโปร์
ทีั�มีมูลัค่าการคา้พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูข์้า้มแดินกบัจีินทีั�  3,740  ลัา้นเหรียญ
สูหรฐัในปี  ค.ศึ.  2018  แลัะ  5,489  ลัา้นเหรียญสูหรฐัในปี  ค.ศึ.  2022  ต้ามลัำาดิบั

โดิยศูึนยส์ูารสูนเทัศึสูนบัสูนุนการสู่งออกประเทัศึจีิน  (2018)  รายงานว่ัาสูดัิสู่วัน
กลุ่ัมสิูนคา้ไทัยนำาเข้า้สูู่จีินแบบ  CBEC  พื่บว่ัา  รอ้ยลัะ  59  ค่อ  ข้องใชใ้นครวััเร่อน  
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รอ้ยลัะ  27  เคร่�องสูำาอาง  รอ้ยลัะ  18  สิูนคา้กลุ่ัมอาหาร  รอ้ยลัะ  3  เป็นอาหาร
เสูริม  แลัะอีกรอ้ยลัะ  1  ค่อ  สิูนคา้อ่�น  ๆ โดิยในปี  ค.ศึ.  2016  มีสิูนคา้ไทัย  124  
แบรนดิข์้ายอยู่บน  Tmall  ถุ่อเป็นประเทัศึในกลุ่ัมอาเซียนทีั�มีจิำานวันสิูนคา้ข้ายอยู่
บนแพื่ลัต้ฟอรม์  Tmall  ข้องกลุ่ัมอาลีับาบามากทีั�สุูดิ  แลัะในวันัทีั�  11  พื่ฤศึจิิกายน  
2016  สิูนคา้นำาเข้า้จิากประเทัศึไทัยข้ายไดิใ้นวันัดิงักล่ัาวัเป็นอนัดิบัทีั�   9  
ประเทัศึไทัยจิงึถุ่อเป็นแหล่ังนำาเข้า้สิูนคา้สูู่จีินทีั�สูำาคญัอนัดิบัต้น้  ๆ ข้องโลัก  แลัะ
อนัดิบัหนึ�งข้องอาเซียน  ดิงึดูิดิให้บริษทัั  SF  บริษทัั  Logistics  Express  อนัดิบัทีั�
หนึ�งข้องจีินเข้า้มาเปิดิต้ลัาดิในประเทัศึไทัยต้ั�งแต่้เด่ิอนตุ้ลัาคม  ปี  ค.ศึ.  2013  
เช่นเดีิยวักนักบับริษทััอาลีับาบาทีั�เข้า้มาต้ั�งศูึนยร์วับรวัมแลัะกระจิายสิูนคา้ใน
เข้ต้  EEC  เพ่ื่�อเป็นจุิดิรวัมสิูนคา้จิากไทัยสูู่ประเทัศึจีิน  สูถุานการณิที์ั�เกิดิข้ึ �นแสูดิง
ให้เห็นโอกาสูข้องสิูนคา้ไทัยในการเข้า้สูู่ต้ลัาดิประเทัศึจีิน  ทีั�เกิดิจิากผูู้บ้ริโภค 
ชาวัจีินทีั�สูนใจิบริโภคสิูนคา้จิากต่้างประเทัศึ  รวัมถุงึสิูนคา้ไทัย  พื่ฤติ้กรรม 
ดิงักล่ัาวัเป็นควัามจิำาเป็นทีั�ผูู้ป้ระกอบการไทัยต้อ้งเรียนรูพ้ื่ฤติ้กรรมข้องผูู้ซ่้ �อใน
ต้ลัาดิจีินให้ถุ่องแทัเ้พ่ื่�อโอกาสูในการข้ยายต้ลัาดิสิูนคา้เข้า้สูู่ประเทัศึจีินต่้อไป

ตารางท่ั�   2.1  มููลัค่า  CBEC  ระหว่ัางประเทัศึจ่ินกับ  6  ประเทัศึอาเซ่ียุน
(หน่วย:  ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ประเทศิ
ปี  ค.ศิ.

2018 2022
อินัโดนีัเซีีย 8,591 16,475

ไทย 3,544 5,830
สิงคโปร์ 3,740 5,489

เวีิยดนั�ม 2,589 4,339
ฟิิลิัปปินัส์ 1,491 2,619
ม�เลัเซีีย 1,309 2,531

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศสนับสนุนการส่งออกประเทศจีน  (2018)

ทัั�งนี�ปัจิจิยัทีั�ทัำาให้คนจีินมีพื่ฤติ้กรรมซ่�อสิูนคา้ทีั�ผู้ลิัต้ในต่้างประเทัศึเพิื่�มสููงข้ึ �น  
มาจิากสูาเหตุ้หลักั  ๆ สูามประการ  ค่อ

•  ประการทีั�หน่์�ง  ดิว้ัยอตั้ราการเติ้บโต้ทัางเศึรษฐกิจิแลัะรายไดิเ้ฉลีั�ยเพิื่�มข้ึ �น
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อย่างกา้วักระโดิดิ  ทัำาให้เกิดิกลุ่ัมชนชั�นกลัางใหม่  คนกลุ่ัมนี�เป็นกลุ่ัมทีั�มีโอกาสู
เรียนรู้ไลัฟ์สูไต้ลัข์้องชาวัต่้างชาติ้ทัั�งจิากช่องทัางสู่�อต่้าง  ๆ จิากประสูบการณิ์
ต้รงทีั�เรียนรูจ้ิากชาวัต่้างชาติ้ทีั�เข้า้มาในประเทัศึจีิน  หร่อประสูบการณิจ์ิากการ
เดิินทัางไปยงัต่้างประเทัศึ  โดิยเฉพื่าะอย่างยิ�งวิัถีุชีวิัต้ข้องกลุ่ัมคนในประเทัศึทัาง
ต้ะวันัต้ก  กลัายเป็นต้น้แบบทีั�กลุ่ัมชนชั�นกลัางมองว่ัาวิัถีุทัางต้ะวันัต้กจิะเป็น
เคร่�องบ่งบอกถุงึสูถุานะทัางสูงัคมทีั�สููงสู่ง  (กรมสู่งเสูริมการคา้ระหว่ัางประเทัศึ,  
2562)  คนกลุ่ัมนี�จิงึมีพื่ฤติ้กรรมการเล่ัอกซ่�อสิูนคา้แลัะบริการทีั�มาจิากต่้าง
ประเทัศึซึ�งช่วัยสู่งเสูริมสูถุานะ  ภาพื่ลักัษณิข์้องต้นในสูงัคมไดิเ้ป็นอย่างดีิ

•  ประการทีั�สอง  คนจีินบางสู่วันทีั�ไม่เช่�อมั�นในการบริโภคสิูนคา้ทีั�ผู้ลิัต้ข้ึ �น 
ในประเทัศึข้องต้น  ซึ�งสู่วันหนึ�งเกิดิจิากทีั�จีินเคยประสูบเกี�ยวักบัเหตุ้การณิ ์
การปนเป้�อนในรูปแบบต่้างๆ  ทัั�งจิากการปนเป้�อนสูารเมลัามีนในนมผู้ง,   
การปลัอมปนอาหาร  GMO  ภายในประเทัศึ  (สูำานกังานกรมสู่งเสูริมการคา้ใน 
ต่้างประเทัศึ,  2555)  ทัำาให้ผูู้ที้ั�มีรายไดิสูู้งถุงึปานกลัางแลัะบุคคลัทีั�ให้ควัาม
สูำาคญักบัสุูข้ภาพื่  นิยมรบัประทัานผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�มาจิากต่้างประเทัศึ  เน่�องจิากมี
แนวัคิดิทีั�ว่ัา  สิูนคา้ทีั�ผู้ลิัต้จิากต่้างประเทัศึจิะมีคุณิภาพื่ดีิกว่ัา

•  ประการทีั�สาม  คนจีินจิำานวันมากทีั�เดิินทัางท่ัองเทีั�ยวัในต่้างประเทัศึ  ไดิเ้ห็น
สิูนคา้ทีั�เป็นผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์ด่ิน  ๆ จิากประเทัศึต่้าง  ๆ ซึ�งจิำานวันมากเป็นสิูนคา้ทีั�ใช้
เพ่ื่�อการอุปโภคแลัะบริโภคในชีวิัต้ประจิำาวันั  แลัะหลัายอย่างไม่ไดิผู้้ลิัต้ใน
ประเทัศึจีิน  หร่อการผู้ลิัต้ในประเทัศึมีราคาสููงกว่ัาหร่อคุณิภาพื่ดิอ้ยกว่ัา  เม่�อมี
โอกาสูหร่อช่องทัางคนจีินจิงึนิยมซ่�อสิูนคา้เหล่ัานี�  ทัั�งเพ่ื่�อการอุปโภคบริโภค 
ในครอบครวัั  หร่อแจิกจ่ิายแก่กลุ่ัมเพ่ื่�อน  เช่น  สิูนคา้ข้นมทัานเล่ัน  กลุ่ัมอาหารเสูริม   
เคร่�องสูำาอาง    

2.1.2 พฤติ่กรรมีของผู้้�บริโภคชาวจ่นในสินค�ากล่่ี่มีอาหารแลี่ะเคร้�องสำาอาง

สูำาหรบัสิูนคา้ไทัยทีั�ผูู้บ้ริโภคชาวัจีินนิยมซ่�อผู่้านช่องทัางออนไลันข์้อ้มูลัจิาก
บริษทัั  AGV  ประเทัศึไทัยรายงานผู่้าน  TAP  Magazine  (2562)  รวับรวัมสูถิุติ้การ
คา้สิูนคา้ไทัยบนแพื่ลัต้ฟอรม์  Tmall.com  ในแบบ  B2C  พื่บว่ัา  สิูนคา้ไทัยทีั�ไดิร้บั
ควัามนิยมสููงสุูดิ  5  อนัดิบัแรกในประเทัศึจีิน  ค่อ  1)  ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ห์มอนแลัะทีั�นอน
ยางพื่ารา  มูลัค่าร่วัม  2,880  ลัา้นบาทั  2)  ข้นมชบเคี �ยวั  รวัมถุงึผู้ลัไมอ้บแห้ง
ต่้าง  ๆ มูลัค่า  906  ลัา้นบาทั  3)  ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ดู์ิแลัผิู้วั  (Skin  Care)  มูลัค่า  595   
ลัา้นบาทั  4)  ผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์คร่�องสูำาอางมูลัค่า  468  ลัา้นบาทั  แลัะ  5)  ผู้ลิัต้ภณัิฑ์์
เกี�ยวักบัสุูข้ภาพื่  (รวัมถุงึยาเขี้ยวั  ยาหม่องต้ลัอดิจินแผู่้นปะแกป้วัดิ)  มูลัค่า  34  
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ลัา้นบาทั  ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ท์ัั�ง  5  กลุ่ัมนี�หากไม่นบัรวัมผู้ลิัต้ภณัิฑ์ห์มอนแลัะทีั�นอน
ยางพื่ารา  พื่บว่ัาสิูนคา้สูำาคญัทีั�ผูู้ซ่้ �อชาวัจีินนิยมซ่�อค่อกลุ่ัมผู้ลิัต้ภณัิฑ์อ์าหาร  
แลัะกลุ่ัมเคร่�องสูำาอาง  เวัชสูำาอาง  ในการวิัเคราะหพ์ื่ฤติ้กรรมผูู้บ้ริโภคชาวัจีินทีั�มี
ต่้อสิูนคา้ไทัยในบทันี�จิงึจิะนำาเสูนอการวิัเคราะหพ์ื่ฤติ้กรรมทีั�มีต่้อผู้ลิัต้ภณัิฑ์์
กลุ่ัมอาหารแลัะเคร่�องสูำาอางโดิยใชวิ้ัธีัการสูมัภาษณิ ์ Influencer  จีินทีั�ข้ายสิูนคา้
ไทัยผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลันใ์นกลุ่ัมสิูนคา้อาหารแลัะผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์คร่�องสูำาอาง  
ซึ�งสูามารถุสูรุปข้อ้มูลัพื่ฤติ้กรรมผูู้บ้ริโภคทัั�งสูองกลุ่ัมไดิด้ิงัต่้อไปนี�

1)  พฤติ่กรรมีผู้้�บริโภคของชาวจ่นต่่อผู้ลิี่ต่ภัณ์ฑ์์อาหาร

ผู้ลิัต้ภณัิฑ์อ์าหารถุ่อเป็นหนึ�งในสิูนคา้ทีั�ผูู้ป้ระกอบการไทัยสู่งออกสูู่ต้ลัาดิ
ประเทัศึจีิน  ซึ�งปัจิจุิบนัผูู้บ้ริโภคชาวัจีินทีั�มีกำาลังัซ่ �อสููงนิยมบริโภคผู้ลิัต้ภณัิฑ์์
อาหารทีั�มาจิากต่้างประเทัศึ  เช่น  ข้า้วัหอมมะลิัไทัยทีั�กลัายเป็นสิูนคา้ทีั�คนชั�นกลัาง 
เม่องใหญ่ข้องประเทัศึจีินมีกำาลังัในการซ่�อหามาบริโภค  จินกลัายเป็นสิูนคา้ปกติ้
ทัั�วัไป  ข้า้วัหอมทัั�งข้องไทัย  กมัพูื่ชา  แลัะเวีัยดินาม  จิงึเป็นผู้ลิัต้ภณัิฑ์ย์อดินิยม 
ในต้ลัาดิข้นาดิใหญ่ประเทัศึจีิน  อย่างไรก็ดีิสิูนคา้ทีั�จิะเข้า้ไปจิำาหน่ายใน 
ประเทัศึจีินไดิ ้ ต้อ้งมีใบอนุญาต้นำาเข้า้  จิงึจิะสูามารถุวัางจิำาหน่ายในรา้นคา้ทัั�วัไป
ไดิ ้ หร่อหากเป็นผู้ลิัต้ภณัิฑ์ก์ลุ่ัมคุณิภาพื่สููงเช่น  กลุ่ัม  Organic  สิูนคา้ปลัอดิสูาร
เคมีในกระบวันการเพื่าะปลูัก  ก็ต้อ้งข้อใบอนุญาต้ใชต้้ราสูญัลักัษณิต่์้างๆ   
กบัหน่วัยงานจีินเสีูยก่อนจิงึจิะสูามารถุระบุลังไปบนบรรจุิภณัิฑ์ข์้องสิูนคา้แลัะ
วัางจิำาหน่ายไดิ ้ เง่�อนไข้ดิงักล่ัาวัจิงึเป็นสิู�งทีั�ผูู้ป้ระกอบการไทัยต้อ้งศึกึษา
กระบวันการข้อรบัใบอนุญาต้ต่้าง  ๆ ให้ครบถุว้ันก่อนการนำาเข้า้สิูนคา้เพ่ื่�อไป
จิำาหน่ายในต้ลัาดิประเทัศึจีิน

ในดิา้นมาต้รฐานข้องสิูนคา้  หากเป็นช่องทัางพื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูท์ัั�วัไป
มาต้รฐานทีั�ควับคุมก็ไม่ไดิแ้ต้กต่้างกบัช่องทัางการข้ายอ่�น  ๆ กล่ัาวัค่อสิูนคา้
ต้อ้งมีใบอนุญาต้นำาเข้า้แลัะผู่้านเกณิฑ์ม์าต้รฐานข้ององคก์ารอาหารแลัะยา 
ข้องจีินแลัว้ัจิงึสูามารถุจิดัิจิำาหน่ายไดิ ้ อย่างไรก็ดีิหากเป็นการนำาเข้า้สิูนคา้จิาก
ต่้างประเทัศึเพ่ื่�อไปบริโภคสู่วันบุคคลั  โดิยสูั�งซ่ �อผู่้านช่องทัางพื่าณิิชย์
อิเล็ักทัรอนิกสูที์ั�รฐับาลัรบัรูอ้ย่างถูุกต้อ้ง  กรณีิดิงักล่ัาวัก็ยงัไดิร้บัการยกเวัน้ให้
สูามารถุนำาเข้า้ไดิแ้มว่้ัาผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์หล่ัานั�นยงัไม่มีใบอนุญาต้จิดัิจิำาหน่ายใน
ประเทัศึจีินก็ต้าม  แต่้ทัั�งนี�เจิา้ข้องแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลันก็์ต้อ้งข้ออนุญาต้
จิำาหน่ายสิูนคา้กลุ่ัมอาหารบนแพื่ลัต้ฟอรม์ข้องต้น  โดิยย่�นเร่�องข้ออนุญาต้ 
จิดิทัะเบียนจิำาหน่ายผู้ลิัต้ภณัิฑ์อ์าหารให้ถูุกต้อ้งเสีูยก่อน  จิงึจิะสูามารถุวัาง
จิำาหน่ายแลัะนำาเข้า้ไดิ ้ 
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โดิยในปัจิจุิบนับนแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลันจ์ิำานวันมากมีการจิำาหน่ายผู้ลิัต้ภณัิฑ์์
อาหารแลัะเกษต้รแปรรูปนำาเข้า้จิากประเทัศึไทัยสูู่ต้ลัาดิจีิน  ซึ�งไดิร้บัการต้อบรบั 
ทีั�ดีิ  แลัะเป็นช่องทัางทีั�สิูนคา้กลุ่ัมอาหารข้องไทัยยงัมีโอกาสูอีกมากกบัต้ลัาดิ
ประเทัศึจีิน  เพื่ราะเป็นต้ลัาดิทีั�ผูู้บ้ริโภคให้ควัามสูำาคญักบัการบริโภคสิูนคา้กลุ่ัม
อาหารเป็นอย่างมาก  การทัำาควัามเข้า้ใจิในพื่ฤติ้กรรมข้องผูู้บ้ริโภคชาวัจีิน 
ต่้อการซ่�อผู้ลิัต้ภณัิฑ์ก์ลุ่ัมอาหารจิงึเป็นสิู�งจิำาเป็น  ซึ�งจิากการศึกึษาปัจิจิยัการ
เล่ัอกซ่�อผู้ลิัต้ภณัิฑ์ก์ลุ่ัมอาหารข้องคนจีินผู่้านช่องทัางออนไลันส์ูามารถุสูรุป
ปัจิจิยัในการต้ดัิสิูนใจิเล่ัอกซ่�อไดิด้ิงันี�

• ควัามชอบทัดิสอบทัดิลองบริโภิคสิน์ค�าอาหารน์ำาเข้ �าจิากต่างประเทัศ  

ผูู้บ้ริโภคชาวัจีินจิำานวันมากมีพื่ฤติ้กรรมนิยมทัดิลัองใชแ้ลัะบริโภคสิูนคา้ใหม่ๆ          
ในกลุ่ัมผู้ลิัต้ภณัิฑ์อ์าหาร  ข้องทัานเล่ัน  แมว่้ัาจิะมิใช่หมวัดิอาหารหร่อข้องทัานเล่ัน 
ทีั�บริโภคในชีวิัต้ประจิำาวันัปกติ้ก็ต้าม  ปัจิจิยัควัามช่�นชอบ  ทัดิสูอบ  ทัดิลัอง
บริโภค  จิงึเป็นหนึ�งในปัจิจิยัสูำาคญัทีั�ทัำาให้สิูนคา้กลุ่ัมอาหารทีั�มีศึกัยภาพื่จิาก
ต่้างประเทัศึมีโอกาสูในประเทัศึจีินอยู่เสูมอ  ทัั�งนี�ผูู้บ้ริโภคชาวัจีินมกัจิะเล่ัอกซ่�อ
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�มาจิากประเทัศึต้น้ทัางทีั�มีควัามน่าเช่�อถุ่อแลัะมีช่�อเสีูยงในดิา้นการ
เป็นประเทัศึผูู้ผู้้ลิัต้หร่อมีแหล่ังวัตั้ถุุดิิบสูำาหรบัการผู้ลิัต้อาหารประเภทันั�นๆ   
ทีั�มีช่�อเสีูยง  ซึ�งประเทัศึไทัยก็จิดัิอยู่ในประเทัศึทีั�มีช่�อเสีูยงทีั�ดีิในผู้ลิัต้ภณัิฑ์ก์ลุ่ัม
อาหาร  สิูนคา้ไทัยกลุ่ัมผู้ลิัต้ภณัิฑ์อ์าหารข้องไทัยจิงึเป็นหนึ�งในทัางเล่ัอกทีั�คนจีิน
นิยมทัดิลัองซ่�อเพ่ื่�อนำาเข้า้ไปบริโภคผู่้านช่องทัางออนไลันต่์้างๆ

• รสชาติอร่อยุใน์แบบทีั�คน์จีิน์นิ์ยุม  

“รสูชาติ้”  ถุ่อเป็นปัจิจิยัสูำาคญัสููงสุูดิสูำาหรบัการต้ดัิสิูนใจิซ่�อผู้ลิัต้ภณัิฑ์อ์าหาร  
ข้ณิะเดีิยวักนั  “รสูชาติ้ทีั�ถูุกจิริต้”  ข้องแต่้ลัะกลุ่ัมเป้าหมายก็แต้กต่้างกนัไป
สูำาหรบัผูู้ค้นในแต่้ลัะประเทัศึ  แต่้ลัะภูมิภาค  ต้วััอย่างเช่น  ผูู้บ้ริโภคชาวัจีินนิยม
บริโภคลิั�นจีิ�เวีัยดินามมากกว่ัาลิั �นจีิ�ไทัย  เพื่ราะลิั �นจีิ�ไทัยมีรสูชาติ้อมเปรี�ยวั  ข้ณิะทีั�
ลิั �นจีิ�เวีัยดินามไม่มี  แสูดิงว่ัาคนจีินมีรสูนิยมบริโภคลิั�นจีิ�สูดิทีั�รสูชาติ้ไม่จิดัิจิา้น  
เป็นต้น้  ดิงันั�นการเข้า้ใจิเข้า้ถุงึ  “รสูชาติ้ทีั�เหมาะสูม”ข้องผูู้บ้ริโภคกลุ่ัมเป้าหมาย  
ถุ่อเป็นควัามทัา้ทัายข้องผูู้ผู้้ลิัต้ทีั�ต้อ้งคน้หาวิัธีัการนำามาซึ�งข้อ้มูลัดิงักล่ัาวั
ประกอบการ  ทัั�งนี�การศึกึษาถุงึรสูชาติ้ทีั�คนจีินนิยมจิำาเป็นอย่างยิ�งทีั�ต้อ้งคำานึง
ว่ัาปลัายทัางข้องผูู้ซ่้ �ออยู่ทีั�ใดิ  เพื่ราะคนจีินในแต่้ลัะภูมิภาคก็มีควัามช่�นชอบต่้อ
รสูชาติ้ทีั�แต้กต่้างกนัไป  กรณีิดิงักล่ัาวัจิงึเป็นหนึ�งในข้อ้จิำากดัิสูำาคญัข้อง
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์อ์าหารจิากประเทัศึไทัยในการทัำาการต้ลัาดิในประเทัศึจีิน
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• ผู้ลิตภิณัฑ์ที์ั�มีคุณภิาพ    

ปัจิจุิบนัประเทัศึจีินกำาลังัเข้า้สูู่การเป็นกลุ่ัมประเทัศึทีั�มีรายไดิสูู้ง  ดิงันั�น 
กลุ่ัมเป้าหมายข้องสิูนคา้กลุ่ัมอาหารจิงึหมายถุงึกลุ่ัมประชากรชนชั�นกลัาง 
กลุ่ัมใหญ่ในเข้ต้เม่องทีั�มีจิำานวัน  200-300  ลัา้น  ทีั�มีควัามต้อ้งการสิูนคา้คุณิภาพื่สููง   
แลัะมีมาต้รฐาน  ซึ�งสิูนคา้ไทัยอีกเป็นจิำานวันมากยงัไม่มีศึกัยภาพื่ในการผู้ลิัต้ใน
มาต้รฐานทีั�สูอดิคลัอ้งกบัควัามต้อ้งการดิงักล่ัาวัไดิ ้ เพื่ราะควัามหมายข้อง
คุณิภาพื่ดิงักล่ัาวัครอบคลุัมทัั�ง  “ต้วััเน่�อในข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์”์  “บรรจุิภณัิฑ์”์  แลัะ
ยงัรวัมถุงึ  “ช่�อเสีูยงการยอมรบัต่้อผู้ลิัต้ภณัิฑ์น์ั�น  ๆ ในประเทัศึต้น้ทัาง”  กล่ัาวัไดิว่้ัา 
สิูนคา้ไทัยทีั�มีโอกาสูไดิร้บัควัามนิยมในต้ลัาดิจีินจิำานวันมากจิำาเป็นต้อ้งสูรา้งภาพื่
ลักัษณิก์ารไดิร้บัควัามนิยมต้ั�งแต่้ในประเทัศึไทัยเสีูยก่อน  แต่้ทัั�งนี�ไม่จิำาเป็นว่ัา
ต้อ้งไดิร้บัควัามนิยมจิากคนไทัยดิว้ัยกนัเท่ัานั�น  แต่้อาจิเป็นการสูรา้งภาพื่ลักัษณิ์
ผู่้านการไดิร้บัควัามนิยมจิากนกัท่ัองเทีั�ยวัจีินทีั�มาท่ัองเทีั�ยวัในประเทัศึไทัย  หร่อ
การสูรา้งภาพื่ลักัษณิผ่์ู้านการเป็นสิูนคา้ทีั�สูามารถุวัางจิำาหน่ายในรา้นคา้ทีั�มี
มาต้รฐานหร่อไดิร้บัการยอมรบัโดิยทัั�วัไป  เช่น  “รา้นสูะดิวักซ่�อช่�อดิงั”  หร่อแม้
กระทัั�งการนำาสิูนคา้กลุ่ัมอาหารไปจิำาหน่ายใน“รา้นจิำาหน่ายเวัชภณัิฑ์ห์ร่อ 
เวัชสูำาอางช่�อดิงั”  ก็กลัายเป็นการยกระดิบัสิูนคา้เหล่ัานั�นให้กลัายเป็นสิูนคา้
คุณิภาพื่ไดิเ้ช่นกนั  เป็นต้น้  คำาว่ัาคุณิภาพื่ในทีั�นี�จิงึหมายถุงึ  “การสูรา้งภาพื่
ลักัษณิใ์ห้เกิดิควัามเช่�อมั�นแก่ผูู้บ้ริโภคปลัายทัางในประเทัศึจีิน”  นั�นเอง

• ผู้ลิตภิณัฑ์เ์พ่�อสุข้ภิาพ  สอดิคล�องกบัสภิาพสงัคมสมยัุใหม่  

แนวัโน้มให้ควัามสูำาคญัอีกประการหนึ�งทีั�เกี�ยวัข้อ้งกบัคำาว่ัาคุณิภาพื่  ค่อ  แนวัโน้ม 
การบริโภคสิูนคา้ทีั�มีประโยชนต่์้อสุูข้ภาพื่  นอกเหน่อจิากควัามอร่อย  ดิงันั�น 
แนวัโน้มการพื่ฒันาสิูนคา้ทีั�มีทัั�งการคำานึงถุงึสุูข้ภาพื่  (Care)  แลัะควัามอร่อย  
(Delicious)  มีมาต้รฐาน  (Standard)  มีคุณิภาพื่จิงึเป็นทิัศึทัางการสูรา้งสิูนคา้ทีั�
สูอดิคลัอ้งกบัควัามต้อ้งการข้องผูู้บ้ริโภคจีินในปัจิจุิบนั  ทัั�งนี�สิู�งทีั�สูามารถุ 
ระบุควัามมีมาต้รฐาน  แลัะคุณิภาพื่สิูนคา้  ไดิดี้ิทีั� สุูดิประการหนึ�งค่อ   
“ฉลัากผู้ลิัต้ภณัิฑ์”์  แลัะ  “เอกสูารแนะนำาผู้ลิัต้ภณัิฑ์”์  ซึ�งผูู้ป้ระกอบการต้อ้งให้
ควัามสูำาคญักบัการบอกเล่ัาเร่�องราวัข้องสิูนคา้ข้องต้น  ให้ครบถุว้ัน  ดิงึดูิดิ   
ข้ณิะเดีิยวักนัต้อ้งสูอดิคลัอ้งกบักฎระเบียบข้องประเทัศึจีิน  



ผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์บุกตลาดจีนด้วยตัวแบบ “O2O CBEC”

14

2) พฤติ่กรรมีผู้้�บริโภคของชาวจ่นสำาหรับผู้ลิี่ต่ภัณ์ฑ์์เคร้�องสำาอางแลี่ะ
ผู้ลิี่ต่ภัณ์ฑ์์สม่ีนไพร

ในช่วังหลัายปีทีั�ผู่้านมาต้ลัาดิเคร่�องสูำาอางข้องประเทัศึจีินมีการเติ้บโต้ข้ึ �นอย่าง
ต่้อเน่�องแลัะมีแนวัโน้มทีั�จิะมีอตั้ราเพิื่�มสููงข้ึ �นอย่างต่้อเน่�อง  จิากข้อ้มูลัสูำานกังาน
สูถิุติ้แห่งชาติ้ประเทัศึจีิน  พื่บว่ัาในปี  พื่.ศึ.  2561  มูลัค่าข้องต้ลัาดิเคร่�องสูำาอาง
ภายในประเทัศึจีินอยู่ทีั�  261,900  ลัา้นหยวัน  เป็นต้ลัาดิเคร่�องสูำาอางอนัดิบัสูอง
ข้องโลักรองจิากสูหรฐัอเมริกา  (กรมสู่งเสูริมการสู่งออก,  2562)  มูลัค่าดิงักล่ัาวั
ดิงึดูิดิให้บริษทััผูู้ผู้้ลิัต้แลัะจิำาหน่ายผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์คร่�องสูำาอางทัั�วัโลัก  ให้ควัามสูนใจิ
กบัต้ลัาดิประเทัศึจีิน  มีการลังทุันเพ่ื่�อการทัำาการต้ลัาดิแลัะศึกึษาพื่ฤติ้กรรม
ควัามต้อ้งการข้องคนจีินต่้อผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์คร่�องสูำาอางจิากรอบดิา้นแลัะหลัากหลัาย   
เช่น  กรมสู่งเสูริมการสู่งออกไทัย  (2562)  ไดิศ้ึกึษาพื่ฤติ้กรรมแลัะจิำาแนกกลุ่ัม
ต้ลัาดิผูู้ซ่้�อเคร่�องสูำาอางในจีิน  โดิยพื่บว่ัาผูู้บ้ริโภคผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์คร่�องสูำาอาง
สูามารถุแบ่งไดิเ้ป็นสูองกลุ่ัมหลักั  ไดิแ้ก่  กลุ่ัมผูู้บ้ริโภคทีั�นิยมผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์
เคร่�องสูำาอางราคาสููง  แลัะกลุ่ัมผูู้บ้ริโภคทีั�นิยมผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�มีควัามปลัอดิภยัแลัะ
ชอบทัดิลัองสิูนคา้ใหม่  ๆ การเล่ัอกเข้า้สูู่ต้ลัาดิประเทัศึจีินข้องผูู้ป้ระกอบการไทัย
จิงึควัรเข้า้ใจิต่้อพื่ฤติ้กรรมข้องกลุ่ัมเป้าหมายอย่างถุ่องแทัก่้อนการเล่ัอก
กลัยุทัธัห์ร่อช่องทัางการต้ลัาดิทีั�เหมาะสูมต่้อไป

ในมิติ้ดิา้นคุณิสูมบติั้ข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์คร่�องสูำาอางทีั�มีผู้ลัต่้อการต้ดัิสิูนใจิซ่�อข้อง
คนจีิน  ซึ�งพื่บว่ัาปัจิจิยัหลักั  ไดิแ้ก่  ระดิบัการปกปิดิ  ระดิบัการชุ่มช่�น  แลัะระดิบั
ควัามติ้ดิทันนาน  ข้อ้มูลัดิงักล่ัาวันำาไปสูู่การพื่ฒันาผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้องสิูนคา้ช่�อดิงั
ต่้างๆ  ทีั�พื่ยายามต้อบสูนองต่้อควัามต้อ้งการ  เช่น  การผู้ลิัต้ลิัปสูติ้กทีั�มี
คุณิสูมบติั้ติ้ดิทันไดิน้านกว่ัา  16  ชั�วัโมง  หร่อมาสูคาร่าทีั�ปัดิครั�งเดีิยวัอยู่ไดิ้
ต้ลัอดิทัั�งวันัเป็นต้น้  

ในมิติ้ดิา้นช่องทัางการรบัรูข้้อ้มูลัแลัะการซ่�อผู้ลิัต้ภณัิฑ์พ์ื่บว่ัาผูู้บ้ริโภคชาวัจีิน 
วัยัรุ่น  อายุช่วัง  20-30  ปี  จิะนิยมรบัข้อ้มูลัข่้าวัสูารผู่้านระบบโซเชียลัมีเดีิยแลัะ 
มีการติ้ดิต้ามบล็ัอกเกอรห์ร่อบุคคลัทีั�มีช่�อเสีูยงในโลักออนไลัน ์ โดิยจิะนิยมฟัง
คำาแนะนำาแลัะรีวิัวัสิูนคา้หร่อผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ สู่วันผูู้บ้ริโภคเพื่ศึหญิงอายุต้ั�งแต่้  31-
45  ปี  นิยมการรบัข้อ้มูลัข่้าวัสูารจิากทัางทีัวีัแลัะการแนะนำาผู้ลิัต้ภณัิฑ์จ์ิากทัาง
พื่นกังานข้ายเคร่�องสูำาอางหร่อการแนะนำาจิากเพ่ื่�อน  สู่วันการรบัรูข้้องผูู้บ้ริโภค
โดิยทัั�วัไปจิะยงัเป็นการประชาสูมัพื่นัธัแ์บบเดิิม  เช่น  การประชาสูมัพื่นัธัท์ัางทีัวีั  
ป้ายโฆษณิา  เป็นต้น้  ดิา้นช่องทัางการซ่�อสิูนคา้พื่บว่ัา  ผูู้บ้ริโภคชาวัจีินนิยมซ่�อ



บทท่ี 2: การวิจัยตลาดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

15

สิูนคา้ออนไลันม์ากข้ึ �นทัั�ง  หญิงแลัะชาย  เพื่ราะสูอดิคลัอ้งกบักิจิวัตั้รประจิำาวันัทีั�
มีควัามเร่งรีบต่้อการทัำางาน  ไม่มีเวัลัาในการเดิินเล่ัอกซ่�อสิูนคา้ต้ามรา้นคา้
ต้วััแทันจิำาหน่ายทัั�วัไป  อีกทัั�งการสูั�งซ่ �อออนไลันปั์จิจุิบนัก็มีระบบสู่งสิูนคา้ทีั�
รวัดิเร็วัฉบัไวัแลัะมีควัามสูะดิวักสูบาย  ไดิร้บัสิูนคา้ทีั�มีคุณิภาพื่  ต้รงต้ามเวัลัาทีั�
ต้อ้งการ

สูำาหรบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์คร่�องสูำาอางทีั�มาจิากประเทัศึไทัย  จิะพื่บว่ัา  ผูู้บ้ริโภคชาวัจีิน
นิยมผู้ลิัต้ภณัิฑ์บ์ำารุงผิู้วัหน้าแลัะผิู้วักาย  แลัะผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์คร่�องสูำาอางทีั�มาจิาก
ประเทัศึไทัย  เน่�องมาจิากผูู้บ้ริโภคให้ควัามไวัว้ัางใจิแลัะมีควัามเช่�อมั�นเกี�ยวักบั
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์คร่�องสูำาอางแลัะบำารุงผิู้วักายข้องประเทัศึไทัยเน่�องจิากการทัดิลัอง
ใชแ้ลัะบอกต่้อ  เกี�ยวักบัคุณิรูปทีั�มีมาต้รฐานแลัะสิูนคา้ราคาไม่แพื่งเม่�อเทีัยบกบั
คุณิภาพื่ข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ อีกทัั�งประเทัศึไทัยมีสูมุนไพื่รทีั�มีควัามหลัากหลัายแลัะมี
คุณิสูมบติั้ทีั�ช่วัยปกป้อง  สูรา้งควัามชุ่มช่�นแลัะลัดิริ�วัรอย  อีกทัั�งการทัำามาจิาก
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์จ์ิากธัรรมชาติ้กำาลังัไดิร้บัควัามนิยมเป็นอย่างมากในประเทัศึจีิน

2.2 การวิเคราะห์ต่ลี่าดแลี่ะพฤติ่กรรมีกล่่ี่มีเป้ัาหมีาย
ท่�ม่ีต่่อสินค�าไทย

การวิัเคราะหส์ูถุานการณิต์้ลัาดิแลัะวิัเคราะหค์วัามต้อ้งการข้องผูู้บ้ริโภค   
เป็นกระบวันการหนึ�งทีั�มีควัามสูำาคญัเพื่ราะเป็นกา้วัแรกสูำาหรบัทัำาควัามเข้า้ใจิ
ต่้อสูถุานการณิก์ารแข่้งข้นัข้องสิูนคา้ทีั�ผูู้ป้ระกอบการจิะเข้า้ไป  โดิยการทัำาควัาม
เข้า้ใจิในสูถุานการณิต์้ลัาดิทีั�ดีิ  ผู้ลัลัพัื่ธัที์ั�ไดิจ้ิะสูามารถุนำามาใชป้รบัปรุงทัั�งต้วัั
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์์ให้ต้รงกบัควัามต้อ้งการข้องต้ลัาดิปลัายทัาง  แลัะสูรา้งกลัยุทัธั ์
ทัางการต้ลัาดิทีั�ดีิไดิ ้ ให้ต้รงต้ามควัามต้อ้งการจิะเป็นการหาข้อ้ดิอ้ยข้อง 
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์น์ั�นๆ  ทัั�งนี�การวิัเคราะหต์้ลัาดิแลัะควัามต้อ้งการข้องผูู้บ้ริโภค 
แบ่งเป็นสูองข้ั�นต้อนค่อ  การวิัเคราะหข์้อ้มูลัต้ลัาดิแลัะการวิัเคราะหเ์จิาะลักึ
ควัามต้อ้งการข้องผูู้บ้ริโภค  ซึ�งในหลักัสููต้รการสูรา้งผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลัั 
ยุคบูรพื่าภิวัฒันจ์ิะนำาเสูนอแนวัทัางการทัำาควัามเข้า้ใจิต้ลัาดิจีินผู่้านช่องทัาง
แพื่ลัต้ฟอรม์พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูจี์ิน  แลัะใชวิ้ัธีัการทัำา  Focus  Group  เพ่ื่�อ
ศึกึษาควัามต้อ้งการข้องผูู้บ้ริโภคชาวัจีิน  โดิยมีรายลัะเอียดิดิงันี�
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2.2.1 การวิเคราะห์ผู้ลิี่ต่ภัณ์ฑ์์ ในข� อม้ีลี่บนแพลี่ต่ฟอร์มีพาณิ์ชย์
อิเล็ี่กทรอนิกส์จ่น

การวิัเคราะหผ์ู้ลิัต้ภณัิฑ์โ์ดิยศึกึษาข้อ้มูลัต้ลัาดิทีั�ผูู้ป้ระกอบการกำาลังัจิะเข้า้ไป
แข่้งข้นั  มีจุิดิประสูงคเ์พ่ื่�อให้ทัราบถุงึข้อ้มูลัพ่ื่�นฐานควัามต้อ้งการหร่อ
พื่ฤติ้กรรมทีั�มีต่้อผู้ลิัต้ภณัิฑ์ก์ลุ่ัมเดีิยวักนั  ข้อ้มูลัสู่วันนี�มีควัามสูำาคญัแลัะจิำาเป็น
อย่างยิ�งเพื่ราะจิะทัำาให้การออกแบบผู้ลิัต้ภณัิฑ์ส์ูอดิคลัอ้งกบัควัามต้อ้งการ 
ทีั�แทัจ้ิริง  ต้วััอย่างเช่นผูู้ป้ระกอบการทีั�จิำาหน่าย  “แยมผู้ลัไม”้  ต้อ้งการข้ยาย
ต้ลัาดิสูู่ประเทัศึจีิน  พื่บว่ัาคนจีินสู่วันใหญ่ไม่มีพื่ฤติ้กรรมรบัประทัานข้นมปังทัา
แยมในม่�ออาหารเชา้  ต้ลัาดิแยมผู้ลัไมจ้ิงึค่อนข้า้งเล็ักในประเทัศึจีิน  ดิงันั�น
แนวัทัางทีั�ดีิทีั�สุูดิค่อต้อ้งปรบัเปลีั�ยนผู้ลิัต้ภณัิฑ์จ์ิาก  “แยมผู้ลัไม”้  ไปเป็น   
“นำ �าสูกดัิรสูผู้ลัไมเ้ข้ม้ข้น้”  เพื่ราะคนจีินบางกลุ่ัมนำาเอานำ �าผู้ลัไมเ้ข้ม้ข้น้เพ่ื่�อไปชง
ด่ิ�มเป็นเคร่�องด่ิ�มรอ้น  เป็นต้น้  ข้อ้มูลัดิงักล่ัาวัสูำาคญัแลัะจิำาเป็นต่้อการวัางแผู้น
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์อ์ย่างยิ�ง  แลัะถุ่อเป็นงานทีั�ต้อ้งดิำาเนินการเป็นอนัดิบัต้น้  ๆ ในการเข้า้สูู่
ต้ลัาดิใหม่

อย่างไรก็ดีิปัญหาอุปสูรรคสูำาคญัค่อช่องทัางทีั�จิะทัำาให้ผูู้ผู้้ลิัต้สูามารถุคน้หา
ควัามต้อ้งการเชิงพื่ฤติ้กรรมข้องผูู้ซ่้ �อในประเทัศึจีิน  ซึ�งในอดีิต้การหาข้อ้มูลั
ลักัษณิะนี�อาจิต้อ้งใชเ้งินทุันแลัะทีัมวิัจิยัเพ่ื่�อเข้า้ไปศึกึษาพื่ฤติ้กรรมในประเทัศึ
ปลัายทัางประเทัศึจีิน  แต่้ปัจิจุิบนัดิว้ัยพื่ฤติ้กรรมข้องคนจีินทีั�นิยมซ่�อสิูนคา้แลัะ
แสูดิงควัามคิดิเห็นต่้อสิูนคา้ข้องต้นอยู่บนแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลันก็์ทัำาให้การหา
ข้อ้มูลัลักัษณิะนี�สูามารถุทัำาไดิอ้ย่างสูะดิวัก  แลัะใชต้้น้ทุันต้ำ�า  ประกอบกบัใน
ปัจิจุิบนัหลัายจิงัหวัดัิข้องประเทัศึไทัย  เช่น  เชียงใหม่  แลัะกรุงเทัพื่  มีคนจีิน
จิำานวันมากเข้า้มาพื่ำานกัอาศึยั  ทัั�งเพ่ื่�อการศึกึษาระดิบัประถุม  มธััยม  อุดิมศึกึษา  
รวัมถุงึเข้า้มาประกอบธุัรกิจิ  จิงึทัำาให้มีกลุ่ัมคนจีินหลัากหลัายอาชีพื่  แลัะอายุ  
หากสูามารถุรวัมกลุ่ัมคนจีินเหล่ัานี�มาใชเ้พ่ื่�อการทัำากิจิกรรม  Focus  Group  ไดิ ้
ก็จิะช่วัยให้การคน้หาชอ้มูลัควัามต้อ้งการข้องคนจีินสูามารถุทัำาไดิด้ิว้ัยต้น้ทุัน 
ทีั�ต้ำ�าลัง

สูำาหรบัวิัธีัการวิัเคราะหต์้ลัาดิอย่างง่ายแลัะไม่ต้อ้งใชเ้งินทุันสููงค่อการคน้หา
ข้อ้มูลัทัางการต้ลัาดิผู่้าน  Search  Engine  ต่้าง  ๆ เช่น  “Baidu”  “Sougou”  เพ่ื่�อ
ทัำาการวิัเคราะหก์ระแสูควัามช่�นชอบข้องคนจีินต่้อผู้ลิัต้ภณัิฑ์ก์ลุ่ัมนั�น  ๆ เช่น
หากเราต้อ้งการทัราบควัามช่�นชอบในสิูนคา้ไทัยก็ให้ใชค้ำาคน้หาเป็นภาษาจีิน  
เช่นคำาว่ัา  “泰国产品”  ซึ�งหมายถุงึสิูนคา้ไทัย  ถุ่อเป็นคำาสูำาคญัระดิบัพ่ื่�นฐานทีั�  
ผูู้ป้ระกอบการไทัยสูามารถุเข้า้ไปดูิสิูนคา้ไทัยทีั�ไดิร้บัควัามนิยมบนโลักออนไลันจี์ิน
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อีกช่องทัางหนึ�งทีั�ผูู้ป้ระกอบการสูามารถุเล่ัอกใชแ้ลัะค่อนข้า้งสูอดิคลัอ้งกบัการ
ใชเ้พ่ื่�อเป้าหมายการทัำาควัามเข้า้ใจิต่้อต้ลัาดิการข้ายสิูนคา้ไทัยออนไลัน ์ ค่อ  การ
เล่ัอกใชช่้องทัางการคา้ข้อ้มูลัผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสู ์ เช่น
แพื่ลัต้ฟอรม์  “เถุาเป่า”  ซึ�งเป็นช่องทัางพื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูแ์บบ  C2C  ทีั�ไดิ้
รบัควัามนิยมมากทีั�สุูดิในประเทัศึจีิน  วิัธีัการค่อให้ผูู้ป้ระกอบการพิื่มพื่ค์ำาสูำาคญั
ในช่�อสิูนคา้ทีั�ต้อ้งการทัำาการศึกึษาเป็นภาษาจีินใน  “เถุาเป่า”  ในแพื่ลัต้ฟอรม์ 
ก็จิะปรากฎภาพื่ข้องสิูนคา้แลัะรายลัะเอียดิทัั�งราคาแลัะรา้นคา้ทีั�จิำาหน่ายข้ึ �นมา  
โดิยจิะแสูดิงให้เห็นต้วััอย่างการใชป้ระโยชนจ์ิากแพื่ลัต้ฟอรม์  “เถุาเป่า”  เพ่ื่�อทัำา 
ควัามเข้า้ใจิต่้อสิูนคา้ดิงันี�

• ตวััอยุ่างทีั�  1    กรณีศก่ษาสิน์ค�าข้องผู้้ �ประกอบการเป็น์  “มะม่วังอบแห�ง”

รูปท่ั�   2.1  แสูดิงรายุลัะเอ่ยุดิผู้ลิัตภัิณฑ์์มูะมู่วังอบแห้งของไทัยุท่ั�เว็ับไซีต์เถาเป่า

ท่ีมา:  www.taobao.com
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มะม่วังอบแห้งเป็นหนึ�งในผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�นกัท่ัองเทีั�ยวัชาวัจีินนิยมซ่�อกลับัเป็นข้อง
ทีั�ระลักึจิากประเทัศึไทัยเป็นจิำานวันมาก  วิัธีัในการต้รวัจิสูอบทีั�ข้อ้มูลัเชิงกวัา้ง
เกี�ยวักบัควัามต้อ้งการข้องผูู้บ้ริโภคชาวัจีิน  ก็สูามารถุใชวิ้ัธีัการพิื่มพื่ค์ำาว่ัา  
มะม่วังไทัย  เป็นภาษาจีินค่อ  “泰国芒果干”  ใน  “เถุาเป่า”  เพ่ื่�อคน้หาข้อ้มูลัเบ่ �องต้น้
เกี�ยวักบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์นี์�ในต้ลัาดิออนไลันจี์ิน  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  2.1  ซึ�งแสูดิง 
รายลัะเอียดิผู้ลิัต้ภณัิฑ์ม์ะม่วังอบแห้งข้องไทัยในเว็ับไซต้เ์ถุาเป่า  ซึ�งการศึกึษา
พื่บว่ัามีบริษทััทัั�งจิากประเทัศึไทัยแลัะประเทัศึจีินนำามะม่วังอบแห้งไปข้ายยงั
เว็ับไซต้เ์ถุาเป่าเป็นจิำานวันมาก  

โดิยจิากการต้รวัจิสูอบพื่บว่ัามะม่วังอบแห้งทีั�ข้ายราคาถูุกทีั�สุูดิจิะไดิร้บัคำาสูั�งซ่ �อ
มากทีั�สุูดิ  จิงึทัำาให้เห็นว่ัาการข้ายมะม่วังอบแห้งมีการแข่้งข้นัทัางดิา้นราคาสููง
เน่�องจิากผูู้ป้ระกอบการชาวัจีินไดิมี้การบริหารจิดัิการผู้ลิัต้สิูนคา้  ต้ั�งแต่้การ
จิดัิหาแหล่ังผู้ลิัต้สิูนคา้ภายในประเทัศึไทัย  การทัำาการสู่งออกแลัะนำาไปจิดัิเก็บไวั้
ในคลังัสิูนคา้ประเทัศึจีิน  ซึ�งวิัธีัการนี�ทัำาให้ต้น้ทุันต่้อหน่วัยถูุกกว่ัาการข้นสู่งแบบ
ย่อยทีัลัะน้อย  ๆ ต้ามคำาสูั�งซ่ �อ  ซึ�งสู่วันใหญ่ผูู้ป้ระกอบการไทัยทีั�ไม่มีคลังัสิูนคา้ใน
จีินเล่ัอกใชวิ้ัธีัการนี�  ทัำาให้ทัา้ยทีั�สุูดิผูู้ป้ระกอบการไทัยไม่สูามารถุแข่้งข้นัทัางดิา้น
ราคาไดิ ้ แนวัทัางสูำาหรบัสิูนคา้กลุ่ัม  ผู้ลัไมอ้บแห้งจิงึต้อ้งให้ควัามสูำาคญัในการ
สูรา้งควัามแต้กต่้างข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ การเพิื่�มควัามหลัากหลัายข้องรสูชาติ้   
รูปลักัษณิแ์บบใหม่  บรรจุิภณัิฑ์เ์พ่ื่�อสูรา้งมูลัค่าเพิื่�มใหม่  ๆ ให้กบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ 

• ตวััอยุ่างทีั�  2  ทัดิสอบหาข้�อม้ลข้องผู้ลิตภิณัฑ์น์์ำ �ามนั์มะพร�าวั  

นำ �ามนัมะพื่รา้วัเป็นอีกหนึ�งสิูนคา้ทีั�ผูู้ป้ระกอบการไทัยสูนใจิทัำาการสู่งออก  ทัั�งนี�
นำ �ามนัมะพื่รา้วัสูามารถุใชท้ัั�งเพ่ื่�อการประกอบอาหาร  การเป็นเคร่�องด่ิ�มหร่อแม้
กระทัั�งคุณิสูมบติั้ในดิา้นการบำารุงผิู้วั

เม่�อเข้า้ไปทีั�เว็ับไซต้เ์ถุาเป่าแลัะพิื่มพื่ค์ำาว่ัา  泰国椰子油  ทีั�แปลัว่ัานำ �ามนัมะพื่รา้วัไทัย  
ดิงัแสูดิงในรูปทีั�   2.2  พื่บว่ัา  ผู้ลิัต้ภณัิฑ์น์ำ �ามนัมะพื่รา้วัทีั�ปรากฏิจิะมีทัั�ง 
นำ �ามนัมะพื่รา้วัทีั�ระบุว่ัามาจิากประเทัศึไทัยหลัายรายการ  มีราคาอยู่ระหว่ัาง  60-
150  หยวัน  ข้ึ �นอยู่กบัข้นาดิ  

พิื่จิารณิาราคาต่้อปริมาณิจิะพื่บว่ัามีควัามแต้กต่้างกนัระหว่ัางต้ราสิูนคา้ต่้างๆ      
ไม่มากนกั  ข้ึ �นอยู่กบับริการเสูริมทีั�เพิื่�มให้ในแต่้ลัะรา้นคา้  เช่นราคาดิงักล่ัาวัรวัม
ค่าจิดัิสู่งแลัว้ั  ซึ�งปัจิจิยัทีั�ทัำาให้ราคาต่้อหน่วัยไม่แต้กต่้างกนัมากก็เน่�องจิาก  
“นำ �ามนัมะพื่รา้วั”  เป็นสิูนคา้ทีั�ผูู้ซ่้ �อมีรูปแบบการนำาไปใชที้ั� ไม่แต้กต่้างกนั   
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จิงึทัำาให้ผูู้ซ่้ �อมองว่ัาซ่�อยี�ห้อไหนก็เหม่อนกนั  เกณิฑ์ก์ารต้ดัิสิูนใจิเล่ัอกซ่�อจิงึข้ึ �น
อยู่กบัราคาเป็นหลักั  ราคาข้ายต่้อหน่วัยทีั�ปรากฏิจิงึไม่แต้กต่้างกนัมาก  มีเพีื่ยง
บางรายทีั�พื่ยายามสูรา้งควัามแต้กต่้าง  เช่นการระบุว่ัาเป็นสิูนคา้นำาเข้า้จิาก
ประเทัศึไทัยจิริง  ๆ แลัะไม่มีสิูนคา้สูต็้อกเอาไวัใ้นประเทัศึจีิน  ถุา้หากทัำาการสูั�งซ่ �อ
จิะต้อ้งเสีูยค่าใชจ่้ิายในการจิดัิสู่งสููงกว่ัารายอ่�น  ๆ รวัมถุงึเป็นสิูนคา้ข้องแทัจ้ิาก
ไทัยราคาต่้อหน่วัยจิะสููงกว่ัาเจิา้อ่�น  ๆ ซึ�งวิัธีัการนี�มุ่งข้ายให้กบัผูู้ซ่้ �อทีั�มีกำาลังัซ่ �อ
แลัะต้อ้งการ  “นำ �ามนัมะพื่รา้วั”  ข้องแทัจ้ิากประเทัศึไทัย  ซึ�งการเล่ัอกใชก้ลัยุทัธันี์�
ผูู้ข้้ายจิะต้อ้งแน่ใจิว่ัา  “ควัามแต้กต่้าง”  ทีั�นำามาใชน้ำาเสูนอเป็น  “จุิดิเด่ิน”  ทีั�มากพื่อ 
ต่้อการโน้มน้าวัให้ผูู้ซ่้ �อยอมจ่ิายเงินเพ่ื่�อทัำาการซ่�อ  

ทัั�งนี�สูำาหรบักรณีิศึกึษาสิูนคา้  “มะม่วังอบแห้ง”  แลัะ  “นำ �ามนัมะพื่รา้วั”  พื่บว่ัา
ราคาข้ายต่้อหน่วัยข้องทุัก  ๆ ต้ราสิูนคา้  ไม่แต้กต่้างกนัมากนกัแลัะสู่วันใหญ่
สูามารถุจิดัิสู่งให้กบัผูู้ซ่้ �อไดิใ้นระยะเวัลัา  3-5  วันัเท่ัานั�น  แสูดิงว่ัาผูู้ข้้ายสู่วันใหญ่
เล่ัอกทีั�จิะนำาสิูนคา้เข้า้ไปจิดัิเก็บไวัใ้นคลังัสิูนคา้ประเทัศึจีิน  เม่�อมีคำาสูั�งซ่ �อก็

รูปท่ั�   2.2  สิูนค้าประเภิทันำ�ามัูนมูะพื่ร้าวัท่ั�ขายุในเว็ับไซีต์เถาเป่า

ท่ีมา:  www.taobao.com
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สูามารถุจิดัิสู่งให้แก่ผูู้ซ่้ �อไดิด้ิว้ัยระยะเวัลัาอนัสูั�น  รวัมถุงึราคาข้ายก็ต้ำ�ามาก 
เม่�อเทีัยบกบัราคาข้ายปลีักสิูนคา้กลุ่ัมเดีิยวักนัข้องผูู้ป้ระกอบการไทัยทีั�วัางข้าย
ในต้ลัาดิประเทัศึไทัย  ดิว้ัยเหตุ้นี�ผูู้ป้ระกอบการไทัยทีั�จิะข้ายสิูนคา้กลุ่ัม  ผู้ลัไมอ้บแห้ง   
หร่อสิูนคา้เกษต้รแปรรูป  จิงึต้อ้งคน้หา  “จุิดิเด่ิน”  ทีั�สูามารถุ  “สูรา้งควัามแต้กต่้าง”   
ในผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้องต้นกบัคู่แข่้งข้นัอ่�น  ๆ ใน  “เถุาเป่า”  ให้ไดิ ้ เพื่ราะหากสิูนคา้ข้อง
ผูู้ป้ระกอบการมีคุณิสูมบติั้ทีั�ไม่แต้กต่้างกบัคู่แข่้งข้นัทีั�มีอยู่  กลัยุทัธัที์ั�ต้อ้งเล่ัอก
ใชก็้ต้อ้งให้นำ �าหนกัไปทีั�การแข่้งข้นัดิา้น  “ราคา”  แลัะ  “ระยะเวัลัาการสู่งมอบ”  
เป็นหลักั

จิะเห็นไดิว่้ัาการหาข้อ้มูลัทัั�วัไปดิา้นควัามต้อ้งการผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์ทีั�ถูุกต้อ้ง   
จิะทัำาให้ไดิข้้อ้มูลัทีั�ไดิสู้อดิคลัอ้งแลัะต้รงกบัควัามต้อ้งการข้องลูักคา้  ซึ�งจิะทัำาให้
ทัราบทัั�งผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�ลูักคา้ให้ควัามสูนใจิ  มาต้รฐานคุณิภาพื่ข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ 
แลัะราคาทีั�แข่้งข้นักนัในต้ลัาดิออนไลันปั์จิจุิบนั  ระยะเวัลัาการจิดัิสู่ง  คลังัสิูนคา้  
การต้อบคำาถุามผูู้บ้ริโภคอย่างรวัดิเร็วั  รวัมไปถุงึการบริการหลังัการข้าย  ปัจิจิยั
เชิงกวัา้งเหล่ัานี�เม่�อหาข้อ้มูลัทีั�ถูุกต้อ้งมาจิะทัำาให้ผูู้ป้ระกอบการสูามารถุทัำาการ
ประเมินแลัะวิัเคราะหค์วัามต้อ้งการข้องลูักคา้อย่างคร่าวัๆ  ไดิ ้ อีกทัั�งยงัมี
แนวัทัางในการปรบัปรุงผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้องผูู้ป้ระกอบการให้สูามารถุแข่้งข้นัใน
ต้ลัาดิ  E-Commerce  ไดิ ้ 

2.2.2 การทำาเหม้ีองข�อความีข�อม้ีลี่สินค�าไทยยอดนิยมี

ในการคน้หาควัามต้อ้งการสิูนคา้ไทัยบนแพื่ลัต้ฟอรม์พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสู ์
โดิยต้รง  ดิงัแสูดิงในหวััข้อ้ทีั�  2.2.1  แลัว้ั  ผูู้ป้ระกอบการยงัสูามารถุเข้า้ไปคน้หา
ควัามต้อ้งการข้องผูู้บ้ริโภคจีินผู่้านช่องทัางสูงัคมออนไลันด์ิา้นการชอ้ปปิ�งไดิใ้น
อีกทัางหนึ�ง  ทัั�งนี�การศึกึษาข้องดินยัธัญั  (2562)  “เร่�องการศึกึษาพื่ฤติ้กรรม
แลัะควัามพื่งึพื่อใจิข้องนกัท่ัองเทีั�ยวัจีินเพ่ื่�อรองรบัการท่ัองเทีั�ยวั  4.0”  พื่บว่ัา 
นอกเหน่อจิากข้อ้มูลัดิา้นการท่ัองเทีั�ยวัทีั�ปัจิจุิบนั  OTA  จิำานวันมากเปิดิพ่ื่�นทีั�ให้
กบันกัท่ัองเทีั�ยวัเข้า้ไปแสูดิงควัามคิดิเห็น  แบ่งปันประสูบการณิแ์ลัะรีวิัวั 
ให้คะแนนแลัว้ั  ปัจิจุิบนัรูปแบบการนำาเสูนอข้อ้มูลัสิูนคา้ยอดินิยมระหว่ัาง 
การท่ัองเทีั�ยวัเม่องต่้างๆ   ในต่้างประเทัศึก็ไดิร้บัควัามนิยมเช่นกนั  เช่น  “เสีู�ยวัหงซู”   
(Red  Book)  แอพื่ลิัเคชั�นยอดินิยมซึ�งเป็นพ่ื่�นทีั�สูำาหรบัแลักเปลีั�ยนแบ่งปัน
ประสูบการณิซ่์�อสิูนคา้ในเม่องท่ัองเทีั�ยวัต่้างๆ  ทีั� ไดิร้บัควัามนิยมสููงสุูดิใน
ปัจิจุิบนั  
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เม่�อเข้า้ไปในแอพื่ พื่ลิัเคชั�น  “เสีู�ยวัหงซู”  (รูปทีั�2.3)  แลัะเล่ัอกเข้า้ไปในหน้าข้อง
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์สิ์ูนคา้ไทัยจิะพื่บข้อ้มูลัแบ่งปันประสูบการณิข์้องการซ่�อสิูนคา้ไทัย 
เป็นจิำานวันมากดิงัแสูดิงในรูปทีั�  2.4  แลัะ  2.5  โดิยพื่บว่ัามีจิำานวันข้อ้มูลัแบ่งปัน
ถุงึ  213,179  ข้อ้ควัาม  จิำานวันสิูนคา้กว่ัา  2,899  รายการ  ทีั�มีการแบ่งปันข้อ้มูลั
ระหว่ัางกนั  ทัั�งนี�ข้อ้กำาหนดิสูำาคญัข้องการใชแ้อพื่พื่ลิัเคชั�นเสีู�ยวัหงซูก็ค่อ  ผูู้แ้บ่ง
ปันไม่สูามารถุนำาเสูนอข้ายสิูนคา้ผู่้านพ่ื่�นทีั�ดิงักล่ัาวัไดิ ้ ทัำาไดิเ้พีื่ยงการแสูดิงควัาม
คิดิเห็นต่้อสิูนคา้  สูถุานทีั�ซ่ �อแลัะราคา  หากต้อ้งการเป็นผูู้ข้้ายสิูนคา้ดิงักล่ัาวั
ต้อ้งรอให้ผูู้ที้ั�เข้า้มาอ่านติ้ดิต่้อโดิยต้รงกบัผูู้แ้บ่งปันเพ่ื่�อทัำาการซ่�อข้ายในช่องทัาง 
ติ้ดิต่้อสู่วันต้วััทีั�อยู่นอกแพื่ลัต้ฟอรม์  “เสีู�ยวัหงซู”  เท่ัานั�น  

ดิว้ัยศึ ักยภาพื่ข้อง  “เสีู�ยวัหงซู”  ทีั�เป็นศูึนยร์วัมการแบ่งปันข้อ้มูลัดิา้นสิูนคา้ 
ยอดินิยมทีั�คนจีินนิยมซ่�อเม่�อเดิินทัางไปท่ัองเทีั�ยวัในประเทัศึปลัายทัางเหล่ัานั�น  
การวิัจิยัจิงึทัดิลัองจิดัิเก็บข้อ้มูลัควัามคิดิเห็นข้องคนจีินทีั�กล่ัาวัถุงึการซ่�อสิูนคา้
ไทัย  นำามาใชวิ้ัเคราะห ์ “คำาสูำาคญั”  เพ่ื่�อวิัเคราะหปั์จิจิยัทีั�มีสู่วันต่้อการเล่ัอกซ่�อ
สิูนคา้ไทัย  ทัั�งนี�เน่�องจิากจิำานวันรายการสิูนคา้สู่วันใหญ่ทีั�คนจีินนิยมซ่�อ 
แบ่งเป็นสูามกลุ่ัมใหญ่ค่อ  กลุ่ัมข้องกิน  (เช่น  ผู้ลัไมอ้บแห้ง)  กลุ่ัมข้องใช ้ (เช่น  

รูปท่ั�   2.3  หน้าแรกบน  Mobile  Application  ของเสู่�ยุวัหงซูี

ท่ีมา:  ดนัยธัญ  (2562)  การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวจีนเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว4.0  
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รูปท่ั�   2.4  ร้านค้าขายุสิูนค้าไทัยุบนเสู่�ยุวัหงซูี  Social  network  อันดัิบหนึ�งสูำาหรับ
แบ่งปันข้อมููลัสิูนค้า

ท่ีมา:  ดนัยธัญ  (2562)  การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวจีนเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว  4.0

รูปท่ั�   2.5  สิูนค้าไทัยุท่ั�หน้าร้านของเสู่�ยุวัหงซูีนำาไปเสูนอขายุ

ท่ีมา:  ดนัยธัญ  (2562)  การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวจีนเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว  4.0
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หมอนยางพื่ารา)  แลัะกลุ่ัมเคร่�องสูำาอาง  (เช่น  Facial,  แผู่้นมารก์หน้า)  ในการ
ศึกึษาจิงึเล่ัอกเฉพื่าะกลุ่ัมเคร่�องสูำาอางมาเป็นต้วััอย่างการศึกึษาซึ�งผู้ลัลัพัื่ธั ์
คำาสูำาคญัทีั�ไดิจ้ิากการทัำาเหม่องข้อ้ควัามดิงันี�

ตารางท่ั�  2.2  ข้อมููลัคำาสูำาคัญจิากควัามูคิดิเห็นของคนจ่ินท่ั�ซ่ี�อสิูนค้าไทัยุใน  “เสู่�ยุวัหงซูี”
คำ�สำ�คัญ ควิ�มถีี่� คำ�สำ �คัญ ควิ�มถีี่�
Thailand 1099 Feel 204

Effect 653 Like 189
Use 476 Use  with  confidence 184

Brand 489 Suitable  for 150
Recommend 425 Color 143

Skin 404 Acne  print 129
Price 401 Natural 99

Cheap 386 Oil-control 81
Mask 363 Facial  foam 61
Can 345 Brighten  skin 58

Package 302 Extractive 39
Product 234 Essential  oil 37

Need 217 Skin  type 27
ท่ีมา:  ดนัยธัญ  (2562)  การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวจีนเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว  4.0

จิากต้ารางทีั�  2.2    ซึ�งแสูดิงข้อ้มูลัจิากการทัำาเหม่องข้อ้ควัามบนัทักึประสูบการณิ์
การซ่�อเคร่�องสูำาอางไทัยข้องคนจีินทีั�แสูดิงผู่้านสูงัคมออนไลันช่์วังระหว่ัางเด่ิอน
มกราคมถุงึตุ้ลัาคม  ปี  พื่.ศึ.  2560  จิากข้อ้มูลัข้องผูู้ใ้ชแ้อพื่พื่ลิัเคชั�น  “เสีู�ยวัหงซู”  
ข้าวัจีินทีั�เล่ัาถุงึการซ่�อสิูนคา้ไทัย  พื่บว่ัาคำาสูำาคญัทีั�พื่บมากทีั�สุูดิค่อ  “Thailand”  
(1,099  ครั�ง)  รองลังมาค่อ  “Effect”  (653  ครั�ง)  “Brand”  (489  ครั�ง)  “Use”  
(476  ครั�ง)  “Recommend”  (425  ครั�ง)  “Skin”  (404  ครั�ง)  “Price”  (401  ครั�ง)  
“Cheap”  (486  ครั�ง)  แลัะ  “Mask”  (363  ครั�ง)  ต้ามลัำาดิบั  ข้อ้มูลัเบ่ �องต้น้ 
สูรา้งควัามเข้า้ใจิต่้อ การต้ดัิสิูนใจิเล่ัอกซ่�อเคร่�องสูำาอางไทัยไดิใ้นระดิบัหนึ�ง 
กล่ัาวัค่อ  ปัจิจิยัการต้ดัิสิูนใจิซ่�อเคร่�องสูำาอางไทัย  (“Thailand”)  ข้องคนจีิน 
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จิะคำานึงถุงึต้อ้งเป็นยี�ห้อ  (“Brand”)  ทีั�มีช่�อเสีูยงในไทัยหร่อถูุกอา้งอิงถุงึจิาก   
Influencer  (“Recommend”)  หร่อในจีิน  (ไม่จิำาเป็นต้อ้งเป็นแบรนดิส์ูากลั)   
สู่วันใหญ่กล่ัาวัถุงึผู้ลัลัพัื่ธัที์ั�มีต่้อผิู้วั  (“Effect”,  “Skin”)  กรณีิทีั�เป็นเคร่�องสูำาอางไทัย 
ราคาต้อ้งไม่แพื่งเม่�อเปรียบเทีัยบกบัแบรนดิเ์กาหลีั  (“Price”,  “Cheap”)  แลัะ
สิูนคา้ยอดินิยมทีั�สุูดิในกลุ่ัมเคร่�องสูำาอางค่อแผู่้นมารก์หน้า  (“Mask”)

ในข้ณิะทีั�คำาสูำาคญัทีั�มีระดิบัควัามถีุ�รองลังไปไม่ว่ัาจิะเป็น  “Package”,  “Product”,  
“Feel”,  “Color”,  “Natural”  ก็บ่งบอกถุงึจุิดิสูำาคญัทีั�ผูู้ซ่้ �อพิื่จิารณิาเล่ัอกซ่�อสิูนคา้
ทีั�ดูิทัั�งในสู่วันคุณิภาพื่ภายในข้องต้วััสิูนคา้  แลัะรูปแบบภายนอกข้องบรรจุิภณัิฑ์์
ควับคู่กนั  โดิยเคร่�องสูำาอางไทัยจุิดิเด่ินสูำาคญัประการหนึ�งค่อใชว้ัตั้ถุุดิิบจิาก
ธัรรมชาติ้เป็นวัตั้ถุุดิิบสูำาคญั  ซึ�งสู่งผู้ลัดีิต่้อผูู้ใ้ชใ้นระยะยาวั 

นอกเหน่อจิากข้อ้มูลัจิากการทัำาเหม่องข้อ้ควัามจิะช่วัยบ่งบอกปัจิจิยัการต้ดัิสิูนใจิ 
เล่ัอกซ่�อข้องทีั�ระลักึแลัว้ั  “เสีู�ยวัหงซู”  ยงัช่วัยวิัเคราะหแ์บรนดิสิ์ูนคา้ยอดินิยม  ณิ  
ข้ณิะนั�นไดิ ้ ผู่้านการทัำาเหม่องข้อ้ควัามดิงัต้วััอย่างในต้ารางทีั�  2.3  ซึ�งแสูดิง
แบรนดิสิ์ูนคา้ยอดินิยมข้องนกัท่ัองเทีั�ยวัจีินกลุ่ัมอาหาร  กลุ่ัมเวัชสูำาอางแลัะ
เคร่�องสูำาอาง  ซึ�งแบรนดิย์อดินิยม  6  อนัดิบัแรก  เป็นสิูนคา้กลุ่ัมเคร่�องสูำาอาง 
ทัั�งสิู �นไม่ว่ัาจิะเป็น  Mistine,  Beauty  Buffet,  VooDoo,  PiBaMy,  Ray,  Snail  White  
ข้อ้มูลัดิงักล่ัาวัในมุมหนึ�งแสูดิงว่ัาการทัำาให้ต้ราสิูนคา้ข้องต้นเป็นทีั�ยอมรบั
สูำาหรบันกัท่ัองเทีั�ยวัจีินไดิต้้อ้งมาจิากการทัำาการต้ลัาดิเพ่ื่�อสูรา้งควัามเช่�อมั�น  
เช่�อถุ่อในต้ราสิูนคา้  ซึ�งวิัธีัการทีั�ดีิทีั�สุูดิค่อต้อ้งเข้า้ไปอยู่ในช่องทัางการสู่�อสูาร
ออนไลันที์ั�นกัท่ัองเทีั�ยวัจีินใช ้ ในอีกดิา้นหนึ�งช่องทัางการจิดัิจิำาหน่ายออฟไลัน ์
ก็เป็นสิู�งจิำาเป็นเช่นกนั  เพื่ราะสิูนคา้หลัายรายการถูุกวัางจิำาหน่ายในรา้นคา้ทีั�ไดิ้
รบัควัามเช่�อถุ่อ  เช่น  Booth  Watson  รา้นข้ายยาในห้าง  Modern  Trade  ต่้างๆ  
รา้นคา้ปลัอดิภาษีแลัะ  Seven-Eleven  ซึ�งผูู้ซ่้ �อจิะมั�นใจิมากกว่ัาการซ่�อต้ามรา้น
ข้ายข้องฝีากทัั�วัไป  ต้วััแบบธุัรกิจิทีั�เหมาะสูมจิงึจิำาเป็นสูำาหรบัการวัางแผู้นการ
ข้ายข้องทีั�ระลักึให้กบันกัท่ัองเทีั�ยวัจีิน  เช่นเดีิยวักนักบัต้วััแบบธุัรกิจิในห่วังโซ่
อุปทัานท่ัองเทีั�ยวัอ่�น  ๆ เช่นกนั
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ตารางท่ั�   2.3  แสูดิงแบรนด์ิเคร่�องสูำาอางยุอดินิยุมูจิากการทัำาเหมู่องข้อควัามูใน  
“เสู่�ยุวัหงซูี”

Product  (Brand) Frequency Ranking Product  (Brand) Frequency Ranking
Mistine 401 1 Napattiga  37 17

Beauty  buffet 316 2 Nongnaka 37 17
VOODOO 130 3 Colly 30 18

PIBAMY(VC  Lotion) 116 4 Annablla 28 19
Ray 113 5 Tao  kae  noi 25 20

Snail  white 104 6 LYN 23 21
Lanna  foot  paste 96 7 Kiss  me  doll 22 22

Softfell  (ไล่ัยุง) 88 8 Ong  dhong 21 23
Wofo  (grass  paste) 80 9 Zam-buk 20 24

Ele 79 10 Cute  press 19 25
Baxian  (inhaler) 63 11 Tree  chada 18 26

PATAR(VC) 53 12 MAMA 18 26
Hirudoid 49 13 Jelly  bunne 18 26
Srichand 49 13 Ambuja  (mask) 15 27

Royal  latex 47 14 BSC 14 28
Banana  paste 47 14 LALIL 13 29

Dentiste  (toothpaste) 41 15 PANPURI 13 29
Yanhee 40 16 Neou 12 30
THANN 40 16 Centipede  pill 12 30

Tiger  balm 40 16 Madame  
Dried  mango

12 30

Beauty  cottage 37 17 Rasyam 
toothpaste

12 30

ท่ีมา:  ดนัยธัญ  (2562)  การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวจีนเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว 4.0
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2.2.3 การวิเคราะห์ความีต่�องการของผู้้�บริโภคชาวจ่นด�วยวิธ่ีการ  Focus  
Group

การหาข้อ้มูลัทัั�วัไปต่้อควัามต้อ้งการในผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ ทัำาให้ผูู้ป้ระกอบการสูามารถุ
รบัรูถุ้งึข้อ้มูลัทัั�วัไปทีั�ผูู้บ้ริโภคต้อ้งการเท่ัานั�น  ซึ�งอาจิไม่เพีื่ยงพื่อต่้อการทัำาควัาม
เข้า้ใจิต่้อควัามต้อ้งการอย่างแทัจ้ิริง  การทัำาการศึกึษาต่้อควัามต้อ้งการข้อง 
ผูู้ซ่้ �อกลุ่ัมเป้าหมายแบบจิำาเพื่าะเจิาะจิงจิงึมีควัามสูำาคญัเพ่ื่�อสูรา้งควัามเข้า้ใจิต่้อ
ควัามต้อ้งการข้องผูู้บ้ริโภคในเชิงลักึ  โดิยในหวััข้อ้ดิงักล่ัาวัจิะนำาเสูนอรูปแบบ
การใชวิ้ัธีัการทัำา  Focus  Group  หร่อใชก้ลุ่ัมทัำาการประเมิน  มาเป็นแนวัทัางเพ่ื่�อ
ศึกึษาควัามต้อ้งการเชิงลักึทีั�มีต่้อผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ 

ซึ�งการวิัเคราะหค์วัามต้อ้งการข้องลูักคา้เชิงลักึ  โดิยใชก้ลุ่ัมทัำาการประเมินหร่อ  
Focus  Group  เป็นวิัธีัการนำาเอากลุ่ัมต้วััอย่างทีั�เป็นต้วััแทันข้องกลุ่ัมเป้าหมาย
ทัางการต้ลัาดิมาทัำาการทัดิสูอบ  ทัดิลัองใชแ้ลัะวิัพื่ากษผ์ู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ ให้ข้อ้คิดิเห็น
ต่้าง  ๆ เสูม่อนต้วััแทันข้องผูู้บ้ริโภค  ซึ�งในกรณีิข้องการทัำาการต้ลัาดิประเทัศึจีิน
กลุ่ัมต้วััอย่างทีั�ใชก็้ค่อคนจีินทีั�อยู่ในเง่�อนไข้  (อายุ  เพื่ศึ  ฯลัฯ)  ทีั�สูอดิคลัอ้งกบั 
เป้าหมายข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ ทัั�งนี�ปัจิจุิบนัจิงัหวัดัิเชียงใหม่มีคนจีินเข้า้มาพื่ำานกั
อาศึยัเป็นจิำานวันมาก  จิงึสูามารถุใชวิ้ัธีัการศึกึษาจิากกลุ่ัมต้วััอย่างไดิโ้ดิยไม่
จิำาเป็นต้อ้งไปทัำาการทัดิลัองในประเทัศึจีิน  

ในการจิดัิกิจิกรรมไดิเ้ชิญกลุ่ัมเป้าหมายทีั�เป็นคนจีินเข้า้มาวิัพื่ากษผ์ู้ลิัต้ภณัิฑ์ใ์น
มิติ้ต่้าง  ๆ พื่รอ้มทัั�งจิดัิทัำาแบบสูอบถุามทีั�กำาหนดิระดิบัเกณิฑ์ก์ารประเมินควัาม
ต้อ้งการในแต่้ลัะดิา้น  เพ่ื่�อนำาข้อ้มูลัทีั�ไดิ้ไปใชใ้นการวิัเคราะหค์วัามสูำาคญัใน
แต่้ลัะมิติ้ข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�ผูู้บ้ริโภคให้ควัามสูำาคญั  เพ่ื่�อให้ผูู้ผู้้ลิัต้สูามารถุใชเ้ป็น
แนวัทัางเพ่ื่�อการปรบัปรุงพื่ฒันาสิูนคา้หร่อการบริการให้สูอดิคลัอ้งกบัควัาม
ต้อ้งการข้องผูู้บ้ริโภค  ข้อ้ดีิข้องการทัำา  Focus  Group  จิะทัำาให้ผูู้ผู้้ลิัต้ไดิร้บั 
ข้อ้มูลัทัั�งในเชิงต้วััเลัข้จิากการประเมินเชิงปริมาณิในแต่้ลัะมิติ้  รวัมถุงึข้อ้มูลัเชิง
ควัามคิดิเห็นแลัะทัศัึนคติ้เชิงคุณิรูปทีั�มีต่้อสิูนคา้ไดิอ้ย่างรอบดิา้น  แลัะมาจิาก
กลุ่ัมต้วััอย่างทีั�เป็นต้วััแทันผูู้บ้ริโภคจิากต้ลัาดิเป้าหมาย  ซึ�งในสู่วันข้องหลักัเกณิฑ์ ์
ทีั�ใชใ้นการประเมินสูามารถุสูรา้งข้ึ �นโดิยประยุกต้์ใชห้ลักัเกณิฑ์์ในทัฤษฎี 
สู่วันประสูมทัางการต้ลัาดิ  หร่อ  4Ps  มาสูรา้งแบบสูอบถุามสูำาหรบัการทัดิสูอบ  
ข้ณิะเดีิยวักนัสูามารถุอาศึยัรูปแบบการจิดัิกิจิกรรม  Focus  Group  โดิยเชิญ
กลุ่ัมต้วััอย่างคนจีินทีั�อยู่ในประเทัศึไทัยเพ่ื่�อมาทัำาหน้าทีั�เป็น  Tester  สูำาหรบั
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ โดิยในหวััข้อ้  2.3  จิะแสูดิงต้วััอย่างกรณีิศึกึษาวิัเคราะหก์บั
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ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ส์ูองต้วััอย่างค่อ  ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ป์ระเภทัอาหารแลัะผู้ลิัต้ภณัิฑ์ป์ระเภทั
เคร่�องสูำาอาง  ทีั�อาศึยัวิัธีัการวิัเคราะหต์้ลัาดิผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่า  แลัะการทัำา  
Focus  Group  โดิยใชก้ลุ่ัมต้วััอย่างทีั�เป็นคนจีินทีั�อาศึยัอยู่ในประเทัศึไทัยต่้อไป

2.3 กรณ่์ศึึกษาการวิเคราะห์ผู้ลิี่ต่ภัณ์ฑ์์เพ้�อกลี่ย่ทธ์ี
การต่ลี่าด

จิากทีั�ไดิก้ล่ัาวัมาในหวััข้อ้ทีั�แลัว้ัเกี�ยวักบัการวิัเคราะหผ์ู้ลิัต้ภณัิฑ์จ์ิะแบ่งออกไดิ้
เป็น  2  สู่วัน  ไดิแ้ก่  การวิัเคราะหเ์ชิงกวัา้งแลัะการวิัเคราะหค์วัามต้อ้งการข้อง
ลูักคา้  ซึ�งในหนงัสู่อประกอบการสูอน  ไดิใ้ชต้้วััอย่างจิากผู้ลิัต้ภณัิฑ์วิ์ัสูาหกิจิ
ข้นาดิกลัางแลัะข้นาดิย่อมจิากภาคเหน่อ  2  ต้วััอย่างในการวิัเคราะห ์ โดิยใน
กระบวันการวิัจิยัไดิน้ำานกัศึกึษาจีินในประเทัศึไทัยมาเป็นต้วััแทันผูู้บ้ริโภคจีิน  ให้
ข้อ้มูลัควัามต้อ้งการข้องผูู้บ้ริโภคจิากประเทัศึจีินเพ่ื่�อทัำาการประเมินผู้ลิัต้ภณัิฑ์์
วิัสูาหกิจิข้นาดิกลัางแลัะข้นาดิย่อมจิากภาคเหน่อ  โดิยผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�นำามา
วิัเคราะห ์ ไดิแ้ก่  ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้า้วัแต้น๋แลัะเซรั�มบำารุงผิู้วัหน้า  ซึ�งมีรายลัะเอียดิดิงันี�  

•  ตั่วอย่างท่�   1  การวิเคราะห์ผู้ลิี่ต่ภัณ์ฑ์์ข�าวแต๋่น

ต้วััอย่างทีั�หนึ�งเป็นการประเมินผู้ลิัต้ภณัิฑ์สิ์ูนคา้อาหารเกี�ยวักบัข้า้วัแต้น๋บริษทัั
หนึ�งในภาคเหน่อ  ซึ�งข้า้วัแต้น๋ถุ่อเป็นผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�มีเอกลักัษณิโ์ดิดิเด่ินเฉพื่าะต้วัั
โดิยทัางบริษทััมีหลัากหลัายรสูชาติ้แลัะมีควัามโดิดิเด่ินในเอกลักัษณิข์้องไทัย  
โดิยการวิัเคราะห ์ จิะมีสูองข้ั�นต้อนค่อการวิัเคราะหข์้อ้มูลัเชิงกวัา้งแลัะการ
วิัเคราะหค์วัามต้อ้งการข้องลูักคา้

1)  การวิัเคราะหข์้ �อม้ลส่วัน์ประสมทัางการตลาดิข้องข้�าวัแตน๋์

จิากการศึกึษาข้อ้มูลัเชิงกวัา้งในเว็ับไซต้เ์ถุาเป่าว่ัามีข้า้วัแต้น๋ข้ายทีั�ประเทัศึจีิน 
พื่บว่ัามีผูู้ป้ระกอบการไทัยนำาข้า้วัแต้น๋ไปข้าย  โดิยต้รวัจิสูอบข้อ้มูลัเบ่ �องต้น้จิาก
ทัฤษฎีสู่วันประสูมทัางการต้ลัาดิมีรายลัะเอียดิดิงัรูปทีั�  2.6

•  ราคาข้องสิูนคา้ทีั�มีอยู่อยู่ในระดิบัราคาต้ั�งแต่้  10-60  หยวัน  ข้ึ �นอยู่กบัข้นาดิ    
สูำาหรบัราคาข้องข้า้วัแต้น๋ทีั�ผูู้ป้ระกอบการจิำาหน่ายพื่บว่ัามีราคาแข่้งข้นัไดิเ้ม่�อ
เทีัยบเคียงกบัราคาต่้อปริมาณิข้องสิูนคา้ทีั�ข้ายอยู่บนเว็ับไซต้เ์ถุาเป่า  โดิยราคา
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�ข้ายดีิอยู่ทีั�  12.8  หยวันสู่วันผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้า้วัแต้น๋ไทัยข้องวิัสูาหกิจิทีั�
นำามาใชท้ัดิสูอบอยู่ทีั�  13.75  หยวันต่้างกนั  1  หยวัน  อย่างไรก็ดีิราคาข้อง
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ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�นำามาทัดิสูอบวิัจิยัต้ลัาดิเป็นราคาข้ายปลีักทีั�จิำาหน่ายในประเทัศึไทัย  
ยงัไม่ไดิร้วัมกบัต้น้ทุันค่าข้นสู่งแลัะค่าการต้ลัาดิทีั�จิะให้กบัผูู้แ้ทันจิำาหน่าย

•  ดิา้นช่องทัางการจิดัิจิำาหน่าย  ซึ�งจิะหมายถุงึ  ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้า้วัแต้น๋ไทัยจิะทัำาการ
จิดัิสู่งจิากประเทัศึไทัยซึ�งทัำาให้ต้อ้งคำานึงถุงึระยะเวัลัาการจิดัิสู่ง  ใชเ้วัลัา  7-14  
วันั  สู่วันผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�ข้ายอยู่ในจีินจิะใชเ้วัลัาไม่เกิน  1-2  วันั  เน่�องจิากมีคลังัสิูนคา้
อยู่ทีั�ประเทัศึจีิน  โดิยในรายการสิูนคา้ทีั�แสูดิงในเถุาเป่าจิะบอกถุงึสูถุานทีั�ต้ั�งข้อง
รา้นคา้ว่ัาอยู่ทีั�เม่องใดิเอาไวัท้ัำาให้ทัราบว่ัาจิากทีั�ต้ั�งข้องเม่องสูามารถุจิดัิสู่งไปถุงึ
เม่องปลัายทัางไดิใ้นระยะเวัลัาเท่ัาใดิ  ข้อ้ไดิเ้ปรียบข้องการมีคลังัสิูนคา้ในประเทัศึ
จีินจิงึสูามารถุดิำาเนินการจิดัิสู่งไดิร้วัดิเร็วั  แลัะต้น้ทุันการจิดัิสู่งถูุกกว่ัา  

•  ดิา้นการโฆษณิาประชาสูมัพื่นัธั ์ พื่บว่ัา  ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้า้วัแต้น๋ไม่เป็นทีั�รูจ้ิกัมาก
นกัทัำาให้ผูู้บ้ริโภคชาวัจีินไม่ทัราบวิัธีัการรบัประทัาน  เน่�องจิากดูิยอดิข้ายทีั�
เว็ับไซต้เ์ถุาเป่าสูำาหรบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้า้วัแต้น๋ทีั�ข้ายดีิอยู่ทีั�  1,654  ชิ �น  ดิงันั�นควัรมี
การประชาสูมัพื่นัธัแ์ลัะการทัำาโปรโมชั�นเพ่ื่�อให้สูรา้งควัามรบัรูใ้ห้กบัผูู้บ้ริโภค
ชาวัจีิน

รูปท่ั�   2.6  ผู้ลิัตภัิณฑ์์ขนมูท่ั�ผู้ลิัตจิากข้าวัแลัะข้าวัแต๋นท่ั�ขายุด่ิท่ั�ประเทัศึจ่ิน

ท่ีมา:  www.taobao.com
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2)  การวิัเคราะหค์วัามต�องการข้องล้กค�าดิ �วัยุวิัธีีการ  Focus  Group  

ในข้ั�นต้อนการวิัเคราะหค์วัามต้อ้งการข้องลูักคา้จิะมีสูองข้ั�นต้อน  ไดิแ้ก่  การ
วิัเคราะหค์วัามต้อ้งการข้องผูู้บ้ริโภคชาวัจีินต่้อผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้า้วัแต้น๋  แลัะข้ั�นต้อน
การเปรียบเทีัยบบริษทััคู่แข่้งกบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้า้วัแต้น๋  โดิยการวิัเคราะหมี์การ
กำาหนดิกลุ่ัมทัำาการประเมิน  เป็นชาวัจีินจิำานวัน  7  คน  โดิยช่วังอายุต้ั�งแต่้  22-30  
ปี  ดิงัแสูดิงรูปแบบการจิดัิกิจิกรรมในรูปทีั�  2.7  โดิยมีข้อ้มูลัจิากการประเมิน
ดิงันี�

รูปท่ั�   2.7  แสูดิงกิจิกรรมูวิัเคราะห์ผู้ลิัตภัิณฑ์์เปร่ยุบกับบริษัทัคู่แข่งในประเทัศึจ่ิน

จิา กการวิัเคราะหค์วัามต้อ้งการข้องผูู้บ้ริโภคชาวัจีินต่้อผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้า้วัแต้น๋  
เป็นการวิัเคราะหต์้วััผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�ผูู้บ้ริโภคมีควัามคิดิเห็นต่้อต้วััผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์
ซึ�งการหาปัจิจิยัทีั�ผูู้บ้ริโภคชาวัจีินให้ควัามสูำาคญักบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ท์ัั�งหมดิโดิย 
มุมมองนำามาจิากพ่ื่�นฐาน  4  ดิา้นข้องทัฤษฎีสู่วันประสูมทัางการต้ลัาดิ  ไดิแ้ก่   
ต้วััผู้ลิัต้ภณัิฑ์,์  ราคา,  ช่องทัางจิดัิจิำาหน่ายแลัะการโฆษณิาแลัะประชาสูมัพื่นัธั ์ 
โดิยการวิัเคราะหจ์ิะมีการให้คะแนนควัามพื่งึพื่อใจิจิากระดิบัคะแนน  1-9  ทัั�งนี�
ข้อ้มูลัต่้าง  ๆ ไดิแ้สูดิงดิงัต้ารางทีั�  2.4

จิากข้อ้มูลัทีั� ไดิ้โดิยทัำาแบบสูอบถุามควัามพื่งึพื่อใจิต่้อผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้า้วัแต้น๋ 
ในต้ารางทีั�  2.4  พื่บว่ัาผูู้บ้ริโภคให้ควัามพื่งึพื่อใจิมากทีั�สุูดิสูามเร่�องแรก  ไดิแ้ก่  
ฉลัากมีข้อ้มูลัทีั�ครบครนั,  คุณิภาพื่ข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ แลัะมาต้รฐานข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ 
โดิยมีคะแนนอยู่ทีั�  8.14,  8.12,  8.00  สู่วันปัจิจิยัทีั�ควัรมีการปรบัปรุง  ไดิแ้ก่   
การเพิื่�มช่องทัางจิดัิจิำาหน่ายแลัะการโฆษณิาประชาสูมัพื่นัธัใ์ห้ทัราบเกี�ยวักบั
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ผู้ลิัต้ภณัิฑ์แ์ลัะราคา  ให้เป็นทีั�แพื่ร่หลัายแลัะการสูรา้งแรงดิงึดูิดิให้มากข้ึ �น  แลัะ
การทัำาโปรโมชั�นการลัดิราคาสิูนคา้  เพ่ื่�อดิงึดูิดิลูักคา้  โดิยหากมองรายลัะเอียดิ
ย่อยทัั�งสีู�ดิา้นจิะสูามารถุวิัเคราะหเ์พิื่�มเติ้มดิงันี�

•  ดิา้นผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ มุมมองข้องผูู้บ้ริโภคให้ควัามสูำาคญัดิา้นผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้า้วัแต้น๋
ในดิา้นคุณิภาพื่ข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ เกี�ยวักบัประสิูทัธิัภาพื่ลักัษณิะข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์์
แลัะเอกลักัษณิพ์ื่าะต้วัั  แลัะ  คุณิภาพื่ข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ เกี�ยวักบัมาต้รฐาน
ควัามปลัอดิภยั  การรบัรองคุณิภาพื่แลัะการการนัตี้  อีกทัั�งฉลัากทีั�การระบุ
รายลัะเอียดิอย่างดีิ  สูาเหตุ้ทีั�สูามปัจิจิยัย่อยนี�ไดิค้ะแนนสููงเน่�องมาจิาก  ผู้ลิัต้ภณัิฑ์์
ข้า้วัแต้น๋บริษทัันี�มีต้รารบัรองมาต้รฐานอาหารแลัะยา  (อ.ย.)  ข้องประเทัศึไทัย
ซึ�งเป็นการรบัรองจิากภาครฐั  แลัะมีต้รารบัรองอ่�น  ๆ ไม่ว่ัาจิะเป็นสูญัลักัษณิ ์ 
OTOP,  Halal  ทัำาให้ผู้ลิัต้ภณัิฑ์มี์ควัามน่าเช่�อถุ่อ  อีกทัั�งมีรายลัะเอียดิการ

ตารางท่ั�  2.4  ตารางแสูดิงข้อมููลัควัามูต้องการของผูู้้บริโภิคชาวัจ่ินต่อผู้ลิัตภัิณฑ์์
ข้าวัแต๋น

ท่ีมา:  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยนักวิจัย
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รบัประทัาน  ข้อ้มูลัโภชนาการทีั�อ่านเข้า้ใจิง่าย  อีกทัั�งยงัมีภาษาจีินทัำาให้ผูู้บ้ริโภค
ชาวัจีินเข้า้ใจิอย่างรวัดิเร็วั  แลัะมีการชูต้ราสูญัลักัษณิว่์ัาเป็นผู้ลิัต้ภณัิฑ์จ์ิาก
ประเทัศึไทัยทัำาให้ผูู้บ้ริโภคชาวัจีินมีควัามเช่�อมั�นว่ัาเป็นสิูนคา้จิากประเทัศึไทัย  
อีกทัั�งบรรจุิภณัิฑ์มี์ลักัษณิะหนาเหมาะกบัการข้นสู่งไปต่้างประเทัศึ

•  ดิา้นราคา  พื่บว่ัาคะแนนรวัม  อยู่ทีั�  7.77  ซึ�งคะแนนอยู่ในเกณิฑ์ดี์ิ  เน่�องจิากเม่�อ
ต้รวัจิสูอบราคาก็พื่บว่ัาราคาไม่แพื่งเม่�อเทีัยบกบัมูลัค่าข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์อี์กทัั�งยงัมี
หลัายรสูชาติ้  แลัะรสูชาติ้ทีั�ผูู้บ้ริโภคชาวัจีินนิยม  ไดิแ้ก่  ข้า้วัแต้น๋หน้าหมูหยอง
เพื่ราะเม่�อเทีัยบกบัราคาพื่บว่ัาคุม้ค่ามาก

•  ช่องทัางการจิดัิจิำาหน่าย  พื่บว่ัาคะแนนรวัมอยู่ทีั�  7.96  ซึ�งคะแนนอยู่ในเกณิฑ์ดี์ิ  
เน่�องจิากช่องทัางการจิดัิจิำาหน่ายมีหลัากหลัายช่องทัาง  สิูนคา้มีทัั�งใน  super-
store  ในประเทัศึไทัยแลัะทัั�วัจิงัหวัดัิเชียงใหม่  อีกทัั�งยงัมีช่องทัางการติ้ดิต่้อ
สู่�อสูารทัางออนไลัน ์ เช่น  เฟสูบุค๊  ทัำาให้ผูู้บ้ริโภครูสู้กึถุงึการเข้า้ถุงึการจิดัิ
จิำาหน่ายไดิง่้าย

•  การสู่งเสูริมการต้ลัาดิ  พื่บว่ัาปัจิจิยั  การโฆษณิาประชาสูมัพื่นัธัแ์ลัะการ
กิจิกรรมสู่งเสูริมการข้าย  การลัดิราคา  คะแนนรวัม  อยู่ทีั�  6.27,  6.07  เน่�องจิาก
ผูู้บ้ริโภคชาวัจีินยงัไม่รูจ้ิกับริษทััผูู้ผู้้ลิัต้ข้า้วัแต้น๋มากนกั  อีกทัั�งราคาสิูนคา้ไม่ไดิมี้
การลัดิราคาทัำาให้เกิดิแรงจูิงใจิในการซ่�อสิูนคา้

3)  การเปรียุบเทีัยุบผู้ลิตภิณัฑ์ก์บับริษทััค่้แข่้ง

การวิัเคราะหก์ารเปรียบเทีัยบผู้ลิัต้ภณัิฑ์ก์บัคู่แข่้งเป็นการวิัเคราะหถ์ุงึต้วัั
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์ทีัยบกบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ใ์นทัอ้งต้ลัาดิในประเทัศึจีิน  โดิยในการวิัจิยัครั�งนี�  
ไดิท้ัำาการศึกึษาการข้ายสิูนคา้ออนไลัน ์ จิงึไดิท้ัำาการวิัเคราะหผ์ู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�ข้ายใน
เว็ับไซต้เ์ถุาเป่า  โดิยแบ่งรูปแบบการวิัเคราะหอ์อกเป็นสูองสู่วัน  ค่อ 

ส่วัน์ทีั�หน่์�งการวิัเคราะหค่้์แข่้งข้นั์ทีั�อยุ่้ใน์กลุ่มผู้ลิตภิณัฑ์แ์บบเดีิยุวักนั์ภิายุใน์
เว็ับไซตเ์ถาเป่า

เน่�องจิากผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้า้วัแต้น๋ทีั�ผู้ลิัต้จิากประเทัศึจีินยงัไม่มีการข้ายในประเทัศึจีิน
ทัางผูู้วิ้ัเคราะหจ์ิงึนำาผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้า้วัแต้น๋ทีั�มาจิากประเทัศึไทัยทีั�ข้ายในเว็ับไซต้์
เถุาเป่ามาทัำาการวิัเคราะหเ์ปรียบเทีัยบกบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้องผูู้ป้ระกอบการ
ทีั�ทัำาการทัดิสูอบ  โดิยผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้องคู่แข่้งหมายถุงึข้า้วัแต้น๋ทีั�จิำาหน่ายอยู่ใน



ผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์บุกตลาดจีนด้วยตัวแบบ “O2O CBEC”

32

เว็ับไซต้เ์ถุาเป่าเพ่ื่�อใชค้ำาว่ัา  “ข้นมข้า้วักรอบไทัย” (泰国米饼)  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  2.9  
จิากนั�นจิงึทัำาการเปรียบเทีัยบผู้ลิัต้ภณัิฑ์คู่์แข่้งโดิยมีการใชปั้จิจิยัเดีิยวักบัการ
วิัเคราะหค์วัามต้อ้งการข้องลูักคา้  ซึ�งจิะมีข้อ้มูลัดิงัต้ารางทีั�  2.5

จิากต้ารางทีั�  2.5  เป็นการทัดิสูอบประเมินเปรียบเทีัยบระหว่ัางสิูนคา้ข้อง
ผูู้ป้ระกอบการกบัสิูนคา้ข้องคู่แข่้งข้นัในต้ลัาดิออนไลันโ์ดิยให้  Tester  ทีั�เป็นกลุ่ัม
ลูักคา้เป้าหมายชาวัจีินร่วัมการต้อบประเมิน  เพ่ื่�อเปรียบเทีัยบระหว่ัางสิูนคา้ข้อง
ผูู้ป้ระกอบการกบัสิูนคา้อ่�นๆ  บนแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลัน ์ ซึ�งพื่บว่ัาสิูนคา้จิาก
ผูู้ป้ระกอบการทีั�เข้า้ร่วัมการทัดิสูอบมีคะแนนทีั�ไดิร้บัจิากการประเมินโดิยกลุ่ัม  
Tester  จีินเหน่อกว่ัาคู่แข่้งข้นัรายอ่�น  ๆ ในต้ลัาดิอยู่หลัายดิา้นไม่ว่ัาจิะเป็นในดิา้น
ต้วััผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ บรรจุิภณัิฑ์ ์ ราคา  แลัะช่องทัางการจิดัิจิำาหน่ายในประเทัศึ  ข้ณิะทีั�
จุิดิดิอ้ยทีั�ผูู้ป้ระกอบการข้า้วัแต้น๋ทีั�นำามาทัดิสูอบมีคะแนนประเมินต้ำ�าสู่วันใหญ่
แลัว้ัจิะเป็นปัจิจิยัดิา้นช่�อเสีูยงข้องสิูนคา้  ทีั�ยงัไม่เป็นทีั�รูจ้ิกัในกลุ่ัมผูู้บ้ริโภค
ชาวัจีิน  

รูปท่ั�   2.8  ผู้ลิัตภัิณฑ์์ขนมูข้าวักรอบนำาเข้าจิากต่างประเทัศึบนเว็ับไซีต์เถาเป่า

ท่ีมา:  www.taobao.com
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ตารางท่ั�   2.5  ตารางแสูดิงข้อมููลัการเปร่ยุบเท่ัยุบผู้ลิัตภัิณฑ์์ข้าวัแต๋นกับบริษัทัคู่แข่ง

Factor  for  Customer  requirements
Level

1 2 3 4 5 Sum
Product  
Quality-
Performance/
Characteristic

Company  products  0 0 0 3 4 4.57
Competitive  products 0 0 2 5 0 3.71

Product  
Quality-Safety/
Standard  
certification/
Guarantee

Company  products  0 0 0 4 3 4.43
Competitive  products 0 0 0 5 2 4.29

Brand  Name Company  products  0 0 3 2 2 3.86
Competitive  products 0 1 1 2 3 4.00

Packaging-
Function/
Attraction

Company  products  0 0 0 7 0 4.00
Competitive  products 0 0 2 3 2 4.00

Packaging-
Convenience

Company  products  0 0 0 7 0 4.00
Competitive  products 0 1 1 2 3 4.00

Labeling-legal  
and  policy

Company  products  0 0 2 4 1 3.86
Competitive  products 0 0 2 4 1 3.86

Labeling-
information

Company  products  0 0 1 4 2 4.14
Competitive  products 0 0 3 2 2 3.86

Differentiation Company  products  0 0 3 2 2 3.86
Competitive  products 0 1 1 4 1 3.71

Price  Satisfac-
tion/Customer’s  
Own  Perceived  
Value

Company  products  0 0 0 4 3 4.43
Competitive  products 0 0 4 1 2 3.71

Distribution  
Channels

Company  products  0 0 0 4 3 4.43
Competitive  products 0 0 1 5 1 4.00

Advertising/
Publicity

Company  products  0 0 5 2 0 3.29
Competitive  products 0 0 3 4 0 3.57

Sales  Promo-
tion/  Discounts

Company  products  0 2 3 2 0 3.00
Competitive  products 0 1 5 1 0 3.00

ท่ีมา:  การทดสอบประเมินโดยกลุ่มทดสอบ
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ส่วัน์ทีั�สองการวิัเคราะหค่้์แข่้งข้นั์ใน์ผู้ลิตภิณัฑ์ก์ลุ่มข้น์มข้�าวักรอบจิากต่าง
ประเทัศ

นอกเหน่อจิากการใชป้ระโยชนจ์ิากเว็ับไซต้เ์ถุาเป่าเพ่ื่�อทัำาควัามเข้า้ใจิต่้อ 
สู่วันประสูมทัางการต้ลัาดิข้องสิูนคา้ข้นมข้า้วักรอบไทัย  หร่อข้า้วัแต้น๋แลัว้ั  เพ่ื่�อ
ทัำาควัามเข้า้ใจิต่้อคู่แข่้งข้นัในผู้ลิัต้ภณัิฑ์ด์ิงักล่ัาวัจิากต่้างประเทัศึทีั�เข้า้มาแข่้งข้นั
อยู่บนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่า  ซึ�งถุ่อเป็นคู่แข่้งข้นัทัางต้รงสูำาหรบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้นม
ข้า้วักรอบนำาเข้า้จิากต่้างประเทัศึ    (进口米饼)    โดิยการเล่ัอกใชค้ำาสูำาคญั  “进口米

饼”  ซึ�งปรากฏิจิำานวันต้ราสิูนคา้ข้นมข้า้วักรอบนำาเข้า้จิากต่้างประเทัศึดิงัแสูดิง
ในรูปทีั�  2.8  แลัะมีรายลัะเอียดิสูำาคญัดิงัต่้อไปนี�

•  ในการวิัเคราะหคู่์แข่้งข้นัในต้ลัาดิข้นมข้า้วักรอบนำาเข้า้บนเถุาเป่าพื่บว่ัามี
จิำานวันผูู้จ้ิำาหน่ายทัั�งสิู �นประมาณิ  840  ราย  (นบัจิากหนึ�งหน้าเว็ับเพื่จิเถุาเป่า 
เม่�อใชค้ำาสูำาคญั  进口米饼  จิะมีจิำานวันผูู้ข้้ายทัั�งสิู �น  48  ราย  แลัะทัั�งหมดิมี  20  
หน้าเว็ับเพื่จิ)  โดิยสู่วันใหญ่นำาเข้า้มาจิาก  ไต้ห้วันั  ญี�ปุ่น  เกาหลีัใต้ ้ สูหรฐัอเมริกา  
แลัะไทัย  มีจิำานวันน้อยทีั�มาจิากประเทัศึอ่�น  ๆ  เช่น  รสัูเซีย  อิต้าลีั  เป็นต้น้

•  ข้นมข้า้วักรอบทีั�วัางจิำาหน่ายบนเถุาเป่าแบ่งเป็น  1)  กลุ่ัมข้นมข้า้วักรอบสูำาหรบั
เด็ิกทัารก  (อายุต้ั�งแต่้  6-18  เด่ิอน)  มกันิยมผู้สูมกบัพ่ื่ชผู้กั  ธัญัพ่ื่ชจิำาเป็นเพ่ื่�อ
เพิื่�มคุณิค่าทัางอาหาร  เสูริมโภชนาการสูำาหรบัเด็ิก  2)  กลุ่ัมข้นมทัานเล่ันคู่กบั
เคร่�องด่ิ�ม  เน้นการปรุงแต่้งเพิื่�มควัามอร่อยข้องรสูชาติ้  เหมาะสูำาหรบัทัานเป็น
อาหารว่ัางเพ่ื่�อเพิื่�มพื่ลังังานในช่วังเวัลัาพื่กั  หร่อระหว่ัางการทัำางาน  การประชุม  
สู่วันใหญ่ข้า้วัแต้น๋ไทัยจิะจิดัิอยู่ในกลุ่ัมนี�  (Snack)  3)  กลุ่ัมข้นมข้า้วักรอบเพ่ื่�อ
สุูข้ภาพื่  ซึ�งมกัจิะใชข้้า้วัมีสีูเป็นวัตั้ถุุดิิบหลักั  แลัะมีการผู้สูมธัญัพ่ื่ช  หร่อการเติ้ม
สูารวิัต้ามินสูงัเคราะหจ์ิากพ่ื่ชผู้กัต้ามธัรรมชาติ้เพ่ื่�อเพิื่�มคุณิค่าทัางโภชนาการ

•  รูปแบบนวัตั้กรรมทัางผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้นมข้า้วักรอบทีั�แต่้ลัะประเทัศึเล่ัอกใช ้
สู่วันใหญ่จิะพื่ยายามสูรา้งจุิดิข้ายการเป็นข้องทัางเล่ันเพ่ื่�อสุูข้ภาพื่สูำาหรบัแต่้ลัะ
กลุ่ัมลูักคา้เป้าหมาย  (แมก้ระทัั�งกลุ่ัมนกักีฬา  สุูภาพื่สูต้รีสูายสุูข้รูปทีั�ต้อ้งการ
ควับคุมนำ �าหนกัรกัษาหุ่น  เป็นต้น้)  ควับคู่กบัการปรบัปรุงรสูชาติ้ให้อร่อยแบบ
ธัรรมชาติ้ไม่จิดัิจิา้น  ข้ณิะทีั�ข้า้วัแต้น๋ไทัยมนิัยมสูรา้งควัามโดิดิเด่ินดิา้นหีบห่อ
บรรจุิภณัิฑ์ ์ แลัะเน้นควัามอร่อยมากกว่ัาการเป็นผู้ลิัต้ภณัิฑ์อ์าหารเพ่ื่�อสุูข้ภาพื่
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ตารางท่ั�  2.6  แสูดิงการค้นหาจิำานวันร้านค้าจิำาหน่ายุขนมูข้าวักรอบด้ิวัยุคำาสูำาคัญ
  “ขนัมข้�วิกรอบ+ที�ม�ผลิัติภัณฑ์์” 

ที�ม�ของผลิัติภัณฑ์์ จัำ�นัวินั ร้อยลัะ
ไทย 2256 15.6%

แบรนัด์เนัม 4800 33.2%
เวีิยดนั�ม 1200 8.3%

ญี�ปุ� นั 1008 7.0%
ไต้ิห่วัินั 3120 21.6%

เก�ห่ลีัใต้ิ 336 2.3%
ม�เลัเซีีย 144 1.0%

ออสเติรเลีัย 1248 8.6%
นิัวิซีีแลันัด์ 240 1.7%
เมียนัม�ร์ 96 0.7%

รวิม  14,448 
ท่ีมา:  สรุปและวิเคราะห์ โดยผู้เขียนจาก  www.taobao.com

รูปท่ั�   2.9  แสูดิงจิำานวันร้านค้าบนเถาเป่าท่ั�จิำาหน่ายุขนมูข้าวักรอบใช้คำาสูำาคัญระบุ
ประเทัศึแลัะแหล่ังท่ั�มูา

ท่ีมา:  สรุปและวิเคราะห์ โดยนักวิจัยจาก  www.taobao.com
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ในการวิัเคราะหคู่์แข่้งข้นัข้องข้นมข้า้วักรอบไทัยผู่้านเว็ับไซต้ ์ Taobao  ยงั
สูามารถุจิำาแนกคู่แข่้งข้นัจิากต่้างประเทัศึต้ามรายประเทัศึไดิโ้ดิยใชค้ำาสูำาคญั  
“ข้นมข้า้วักรอบ+ทีั�มาผู้ลิัต้ภณัิฑ์”์  ดิงัแสูดิงในต้ารางทีั�  2.6  แลัะรูปทีั�  2.9  ซึ�งพื่บว่ัา 
เม่�อใชค้ำาสูำาคญัคำาว่ัา  “แบรนดิเ์นม”  แลัะ  “ช่�อประเทัศึ”สูำาคญัทีั�มีการจิำาหน่าย
ข้นมข้า้วักรอบพื่บว่ัา  มีรา้นคา้ทีั�จิำาหน่ายข้นมข้า้วักรอบโดิยใชค้ำาสูำาคญั   
“แบรนดิเ์นม”  จิำานวัน  4,800  รา้นคา้  คิดิเป็นรอ้ยลัะ  33.2  ข้องคำาสูำาคญัทีั�นำามา
ใชใ้นการเปรียบเทีัยบ  รองลังมาค่อ  “ไต้ห้วันั”  จิำานวัน  3,120  (คิดิเป็นรอ้ยลัะ  
21.6)  ประเทัศึไทัย  2,256  รา้นคา้  (รอ้ยลัะ  15.6)  ออสูเต้รเลีัย  1,248  (รอ้ยลัะ  
8.6)  แลัะเวีัยดินาม  1,200  (รอ้ยลัะ  8.3)  ต้ามลัำาดิบั  ทัั�งนี�ประเทัศึในอาเซียนทีั�ถุ่อ
เป็นคู่แข่้งข้นัสูำาคญัข้องประเทัศึไทัยค่อเวีัยดินามในผู้ลิัต้ภณัิฑ์ด์ิงักล่ัาวั  ข้ณิะทีั�  
คู่แข่้งสูำาคญัรายอ่�น  ๆ ไม่ว่ัาจิะเป็น  ญี�ปุ่น  ไต้ห้วันั  แลัะออสูเต้รเลีัย  ก็เป็นผูู้ผู้้ลิัต้
ทีั�มีจุิดิเด่ินดิา้นผู้ลิัต้ภณัิฑ์อ์าหารเช่นเดีิยวักบัประเทัศึไทัย 

4)  ผู้ลการวิัเคราะห์

จิากข้อ้มูลัการเปรียบเทีัยบผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้า้วัแต้น๋กรณีิศึกึษากบับริษทััคู่แข่้งทีั�ข้าย
บนเว็ับไซต้เ์ถุาเป่า  พื่บว่ัา  ค่าคะแนนผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้า้วัแต้น๋กรณีิศึกึษาจิะมีค่าเหน่อ
กว่ัาบริษทััคู่แข่้งเก่อบทัั�งหมดิยกเวัน้สูองปัจิจิยั  ไดิแ้ก่  ปัจิจิยัต้ราผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ 
(Brand)  โดิยผู้ลิัต้ภณัิฑ์บ์ริษทััคู่แข่้งมีคะแนนอยู่ทีั�  4.00  แลัะผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้า้วัแต้น๋ 
กรณีิศึกึษา  มีคะแนนอยู่ทีั�  3.86  แลัะปัจิจิยัการโฆษณิาประชาสูมัพื่นัธัแ์ลัะการ
กิจิกรรมสู่งเสูริมการข้ายจิะมีค่าต้ำ�ากว่ัาบริษทััคู่แข่้ง  โดิยผู้ลิัต้ภณัิฑ์บ์ริษทััคู่แข่้ง
มีคะแนนอยู่ทีั�  3.57  แลัะผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้า้วัแต้น๋กรณีิศึกึษามีคะแนนอยู่ทีั�  3.29  แลัะ  
ปัจิจิยัทีั�มีคะแนนเท่ัากนั  ไดิแ้ก่  ปัจิจิยัดิา้นบรรจุิภณัิฑ์ ์ ลักัษณิะรูปร่างแลัะการ
ดิงึดูิดิผูู้บ้ริโภค,  ปัจิจิยัดิา้นบรรจุิภณัิฑ์ก์ารใชง้านทีั�สูะดิวักสูบาย  ใชง้านง่าย  
ปัจิจิยัดิา้นฉลัากเกี�ยวักบักฎหมายแลัะข้อ้บงัคบัทีั�รฐับาลักำาหนดิ  แลัะปัจิจิยั
กิจิกรรมสู่งเสูริมการข้าย  การกระตุ้น้ยอดิข้าย  แลัะการลัดิราคาสิูนคา้  จิากข้อ้มูลั 
ต่้าง  ๆ ทัำาให้สูามารถุวิัเคราะห์ไดิว่้ัา  คุณิภาพื่ข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้องข้า้วัแต้น๋กรณีิ
ศึกึษามีคุณิรูปทีั�ผูู้บ้ริโภคชาวัจีินยอมรบัไดิ ้ อีกทัั�งยงัมีมาต้รฐานต่้าง  ๆ เป็นการ
รบัรองคุณิภาพื่ข้องข้า้วัแต้น๋  ทัำาให้ผูู้บ้ริโภคชาวัจีินมีควัามเช่�อมั�น  อีกทัั�งปัจิจิยั
ทัางดิา้นฉลัากเกี�ยวักบัการให้ข้อ้มูลัทัั�วัไป  มีคะแนนสููงแสูดิงถุงึการให้ 
รายลัะเอียดิวิัธีัการรบัประทัานซึ�งมีข้อ้มูลัภาษาจีินทัำาให้ผูู้บ้ริโภคชาวัจีินเข้า้ใจิไดิ้
อย่างทันัทีั  ดิา้นต่้าง  ๆ ทีั�กล่ัาวัมาจิงึเป็นจุิดิเด่ิน  ทัั�งนี�จุิดิปรบัปรุงข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์์
ข้า้วัแต้น๋มีรายลัะเอียดิดิงันี�  
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•  ดิา้นการเพิื่�มการรบัรูผู้้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้า้วัแต้น๋ดิา้นต้ราผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ เน่�องจิากปัจิจิยัทีั�
ไดิค้ะแนนต้ำ�ากว่ัาคู่แข่้ง  ไดิแ้ก่  ปัจิจิยัต้ราผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ (Brand)  แลัะปัจิจิยั 
การโฆษณิาประชาสูมัพื่นัธัแ์ลัะการกิจิกรรมสู่งเสูริมการข้าย  ดิงันั�นการ
ประชาสูมัพื่นัธัแ์ลัะการสูรา้งการรบัรูถุ้งึผู้ลิัต้ภณัิฑ์แ์ลัะต้ราผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์  
ทัั�งออนไลันแ์ลัะออฟไลันจ์ิงึเป็นสิู�งสูำาคญัเพ่ื่�อสูรา้งการรบัรูข้้องผูู้บ้ริโภคชาวัจีิน
ให้มากข้ึ �น  อีกทัั�งยงัเป็นการสูรา้งควัามเช่�อมั�นต่้อผู้ลิัต้ภณัิฑ์ใ์ห้กบัผูู้บ้ริโภค 
ชาวัจีิน

•  ดิา้นการเพิื่�มการลัดิราคาเพ่ื่�อการกระตุ้น้ยอดิข้าย  เน่�องจิากปัจิจิยัการลัดิ
ราคาหร่อการสู่งเสูริมการข้ายจิะทัำาให้ผูู้บ้ริโภคสูามารถุเกิดิการรบัรูเ้กี�ยวักบั
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ม์ากข้ึ �นดิงันั�นการกระตุ้น้ยอดิข้ายเพ่ื่�อการสูรา้งการรบัรูใ้ห้ผูู้บ้ริโภค
ชาวัจีินจิงึถุ่อเป็นสิู�งสูำาคญั

•  ตั่วอย่างท่�   2  เซื้รั�มีบำาร่งผิู้วหน�า

ต้วััอย่างทีั�สูองเป็นการประเมินผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์คร่�องสูำาอางเซรั�มบำารุงผิู้วัหน้า 
จิากบริษทััหนึ�งในภาคเหน่อ  ซึ�งเซรั�มบำารุงผิู้วัหน้ามีสู่วันผู้สูมจิากสูารสูกดัิ 
ข้า้วัไรซเ์บอรี�จิงึถุ่อเป็นผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�มีเอกลักัษณิ์โดิดิเด่ินเฉพื่าะต้วัั  โดิยการ
วิัเคราะหจ์ิะมี2  ข้ั�นต้อนไดิแ้ก่  การวิัเคราะหข์้อ้มูลัเชิงกวัา้งแลัะการวิัเคราะห์
ควัามต้อ้งการข้องลูักคา้  ซึ�งมีรายลัะเอียดิดิงันี�

1)  การวิัเคราะหข์้ �อม้ลทัั�วัไปผู่้าน์เว็ับไซตเ์ถาเป่า

จิากการศึกึษาข้อ้มูลัในเว็ับไซต้เ์ถุาเป่า  โดิยใชค้ำาสูำาคญัค่อ  “美白精华”  แลัะต้รวัจิ
สูอบข้อ้มูลัเบ่ �องต้น้โดิยใชข้้อ้กำาหนดิต้ามสู่วันประสูมทัางการต้ลัาดิ  ซึ�งมี
รายลัะเอียดิดิงัรูปทีั�  2.10

การศึกึษาเริ�มต้น้ดิว้ัยการใชค้ำาสูำาคญั  ค่อ  เซรั�มบำารุงผิู้วั  (美白精华)  พื่บว่ัามี
จิำานวันรา้นคา้จิำาหน่ายมากถุงึ  4,800  รา้นคา้  (48  รา้นคา้ต่้อหนึ�งหน้าเว็ับ   
รวัมทัั�งหมดิ  100  หน้าเว็ับ)  มีทัั�งทีั�เป็นแบรนดิด์ิงัในระดิบัสูากลัทีั�วัางข้ายทัั�วัโลัก  
แบรนดิสิ์ูนคา้ภายในประเทัศึจีิน  Local  Brand  จิากต่้างประเทัศึเช่นเกาหลีัใต้ ้ 
ญี�ปุ่น  ไทัย  แลัะจิากหลัายประเทัศึในยุโรป  
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รูปท่ั�   2.10  ผู้ลิัตภัิณฑ์์เซีรั�มูท่ั� ได้ิรับควัามูนิยุมูในเว็ับไซีต์เถาเป่า

ท่ีมา:  www.taobao.com

ตารางท่ั�  2.7  แสูดิงการค้นหาจิำานวันร้านค้าจิำาหน่ายุเซีรั�มูบำารุงผิู้วัด้ิวัยุคำาสูำาคัญ  
“เซีรั�มูฯ+ท่ั�มูาผู้ลิัตภัิณฑ์์” 

ที�ม�ของผลิัติภัณฑ์์ จัำ�นัวินั ร้อยลัะ
ไทย 288 2.2%

แบรนัด์เนัม 4800 36.5%
นัำ�เข้� 336 2.6%

เก�ห่ลีัใต้ิ 1968 15.0%
ญี�ปุ� นั 2160 16.4%

ไต้ิห่วัินั 432 3.3%
ฝรั�งเศิส 672 5.1%

สห่รัฐอเมริก� 1392 10.6%
ออสเติรเลีัย 432 3.3%
นิัวิซีีแลันัด์ 240 1.8%

อังกฤษ 144 1.1%
เวีิยดนั�ม 48 0.4%
เมียนัม�ร์ 192 1.5%
ม�เลัเซีีย 7 0.1%

อินัโดนีัเซีีย 1 0.0%
สิงคโปร์ 22 0.2%

รวิม  13,134 
ท่ีมา:  สรุปและวิเคราะห์ โดยผู้เขียนจาก  www.taobao.com



บทท่ี 2: การวิจัยตลาดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

39

จิากต้ารางทีั�  2.7  แลัะรูปทีั�  2.11  แสูดิงจิำานวันรา้นคา้ทีั�จิำาหน่าย  “เซรั�มบำารุงผิู้วั”  
เม่�อคน้หาโดิยใชค้ำาสูำาคญั  ค่อ  “เซรั�มบำารุงผิู้วั+ทีั�มาข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ ซึ�งพื่บว่ัา 
คำาสูำาคญัทีั�ผูู้ข้้ายนิยมใชสู้ำาหรบัการจิำาหน่ายเซรั�มบำารุงผิู้วัจิากต่้างประเทัศึ  ค่อ  
เซรั�มบำารุงผิู้วัแบรนดิเ์นม  (จิำานวัน4,800  รา้นคา้)  รองลังมาค่อ  เซรั�มบำารุงผิู้วั
จิากญี�ปุ่น  (2,160  รา้นคา้)  เกาหลีัใต้ ้ (1,968  รา้นคา้)  สูหรฐัอเมริกา  (1,392  
รา้นคา้)  ฝีรั�งเศึสู  (672  รา้นคา้)  ออสูเต้รเลีัยแลัะไต้ห้วันั  (ประเทัศึลัะ  432   
รา้นคา้)  แลัะสิูนคา้นำาเข้า้  (336  รา้นคา้)  ต้ามลัำาดิบั  ข้ณิะทีั�เซรั�มบำารุงผิู้วัทีั�ระบุว่ัา
มาจิากประเทัศึไทัยมีจิำานวัน  288  รา้นคา้คิดิเป็นสูดัิสู่วันรอ้ยลัะ  2.2  ข้อง 
คำาสูำาคญักลุ่ัมเซรั�มบำารุงผิู้วัทีั�นำามาใชใ้นการเปรียบเทีัยบครั�งนี�  ข้อ้สูงัเกต้ค่อ   
คู่แข่้งข้นัสู่วันใหญ่ข้องเซรั�มบำารุงผิู้วัจิากไทัย  ไม่เพีื่ยงแต่้มาจิากคู่แข่้งข้นั 
กลุ่ัมเดีิยวักนักบัสิูนคา้กลุ่ัมผู้ลัไมอ้บแห้ง  ค่อ  ญี�ปุ่น  เกาหลีัใต้ ้ แลัะไต้ห้วันั  แต่้ยงั
มีคู่แข่้งทัั�งจิากทัวีัปยุโรป  อเมริกา  แลัะออสูเต้รเลีัยอีกดิว้ัย  ข้ณิะทีั�กลุ่ัมประเทัศึ
อาเซียนประเทัศึอ่�น  ๆ ยงัมีสู่วันแบ่งทัางการต้ลัาดิต้ำ�ากว่ัาประเทัศึไทัยในสิูนคา้
กลุ่ัมดิงักล่ัาวั  แสูดิงว่ัาประเทัศึไทัยถุ่อเป็นหนึ�งในประเทัศึทีั�มีโอกาสูเข้า้สูู่ต้ลัาดิ
ประเทัศึจีินสููงกว่ัาประเทัศึอ่�น  ๆ ในอาเซียนทัั�งในกลุ่ัมสิูนคา้เคร่�องสูำาอางแลัะกลุ่ัม
อาหารคา้ปลีัก

รูปท่ั�   2.11  แสูดิงจิำานวันร้านค้าบนเถาเป่าท่ั�จิำาหน่ายุเซีรั�มูบำารุงผิู้วัใช้คำาสูำาคัญระบุ
ประเทัศึแลัะแหล่ังท่ั�มูา

ท่ีมา:  สรุปและวิเคราะห์ โดยผู้เขียนจาก  www.taobao.com
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ข้อ้มูลัดิงักล่ัาวัแสูดิงให้เห็นควัามเข้ม้ข้น้ในการแข่้งข้นัข้องธุัรกิจินี�ทีั�มีผู้ลิัต้ภณัิฑ์์
ทัั�งทีั�เป็นแบรนดิเ์นมแลัะนำาเข้า้เป็นจิำานวันมาก  นบัเป็นสูมรภูมิธุัรกิจิทีั�มีการ
แข่้งข้นัในต้ลัาดิสููงมาก  จิงึทัำาให้การข้ายผู่้านช่องทัางนี�ต้อ้งใชก้ลัยุทัธัท์ัางการ
ต้ลัาดิทีั�หนกัหน่วังรุนแรง  ไม่ว่ัาจิะเป็นการเล่ัอกกลัยุทัธัท์ัางดิา้นราคา  กลัยุทัธั ์
การใชช่้องทัางการจิดัิจิำาหน่าย  แลัะกลัยุทัธัก์ารสู่งเสูริมการต้ลัาดิ  โดิยเบ่ �องต้น้
เม่�อทัดิสูอบวิัเคราะหก์ารแข่้งข้นัสิูนคา้ข้องผูู้ป้ระกอบการทีั�เข้า้ร่วัมการทัดิสูอบ
สูามารถุจิำาแนกการวิัเคราะหส่์ูวันประสูมทัางการต้ลัาดิข้องสิูนคา้ผูู้ป้ระกอบการ
ทีั�เข้า้ร่วัมทัดิสูอบไดิด้ิงันี�

•  ดิา้นผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ พื่บว่ัา  ผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์ซรั�มทีั�ใชสู้ารสูกดัิจิากข้า้วัเป็นสู่วันประกอบ
หลักัมีอยู่ประมาณิ  90  รายการ  โดิยพื่บว่ัาสู่วันใหญ่เป็นผูู้ผู้้ลิัต้ทีั�เป็นแบรนดิ์
สิูนคา้จิากเกาหลีัใต้ ้ ญี�ปุ่นเป็นสู่วันใหญ่  โดิยมีแบรนดิสิ์ูนคา้ไทัยอยู่เพีื่ยง   
3  แบรนดิเ์ท่ัานั�น  แต้ไม่พื่บว่ัามีสิูนคา้ทีั�มีสู่วันผู้สูมจิากสูารสูกดัิข้า้วัไรซเ์บอรี�  
วัางจิำาหน่ายอยู่  

ทัั�งนี�สิูนคา้ไทัยในกลุ่ัมนี�  แมว่้ัาจิะยงัไม่เป็นทีั�รูจ้ิกัจิากผูู้บ้ริโภคชาวัจีินมากนกั   
แต่้เน่�องจิากสู่วันประกอบหลักัค่อสูารสูกดัิจิากข้า้วั  ซึ�งเป็นสิูนคา้ไทัยทีั�คนจีิน
รูจ้ิกัดีิ  จิงึมีโอกาสูทีั�ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�ใชข้้า้วัเป็นสู่วันประกอบหลักัจิากประเทัศึไทัย 
จิะสูามารถุถูุกใชเ้ป็นจุิดิข้ายทีั�ดีิไดิ้

ในสู่วันข้องบรรจุิภณัิฑ์ ์ พื่บว่ัา  บรรจุิภณัิฑ์ที์ั�วัางจิำาหน่ายบนเถุาเป่ามีควัามสูวัยงาม 
แลัะมีมาต้รฐาน  สูรา้งควัามน่าเช่�อถุ่อไดิเ้ป็นอย่างดีิ  ซึ�งในสู่วันนี�บรรจุิภณัิฑ์ข์้อง
ผูู้ป้ระกอบการทีั�นำามาทัดิสูอบยงัต้อ้งปรบัปรุงสูรา้งภาพื่ลักัษณิค์วัามเป็นสิูนคา้
คุณิภาพื่ให้กบัสิูนคา้  ทัั�งรูปแบบบรรจุิภณัิฑ์แ์ลัะสีูทีั�เล่ัอกใช้

•  ดิา้นราคา  พื่บว่ัา  ราคาข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ไ์ทัยมีราคาไม่สููงเม่�อเทีัยบทัั�งปริมาณิ
ทัำาให้ผู้ลิัต้ภณัิฑ์มี์ควัามคุม้ค่าในการซ่�อ

•  ดิา้นช่องทัางการจิดัิจิำาหน่าย  ซึ�งจิะหมายถุงึ  ผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์ซรั�มบำารุงผิู้วัหน้าไทัย
จิะทัำาการจิดัิสู่งจิากประเทัศึไทัยซึ�งทัำาให้ต้อ้งคำานึงถุงึระยะเวัลัาการจิดัิสู่ง   
ใชเ้วัลัา  7-14  วันั  สู่วันผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�ข้ายอยู่ในจีินจิะใชเ้วัลัาไม่เกิน  3-7  วันั  
เน่�องจิากมีคลังัสิูนคา้อยู่ทีั�ประเทัศึจีินทัำาให้การจิดัิสู่งรวัดิเร็วัอีกทัั�ง  อีกทัั�งยงัมี
ค่าจิดัิสู่งจิากประเทัศึไทัยซึ�งเม่�อเทีัยบกบัการสู่งในประเทัศึจีินไม่มีค่าจิดัิสู่ง  
ทัำาให้เกิดิข้อ้แต้กต่้างข้ึ �น
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•  ดิา้นการโฆษณิาประชาสูมัพื่นัธั ์ พื่บว่ัา  ผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์ซรั�มบำารุงผิู้วัหน้าไทัยไม่เป็น
ทีั�รูจ้ิกัสูำาหรบัผูู้บ้ริโภคชาวัจีินในวังกวัา้ง  เพื่ราะไม่มีผู้ลิัต้ภณัิฑ์์ใดิๆ  จิาก
ประเทัศึไทัยทีั�อยู่ในอนัดิบัต้น้ๆ  สูามารถุคน้เจิอไดิง่้าย  ยกเวัน้กรณีิเปลีั�ยน 
คำาสูำาคญัเพิื่�มคำาว่ัา  “ประเทัศึไทัย”  เพิื่�มเข้า้ไปเท่ัานั�น  แต่้สู่วันใหญ่ก็มกัเป็น
ต้ราสิูนคา้ผูู้ป้ระกอบการข้นาดิใหญ่  ดิงันั�นแนวัทัางการสูรา้งควัามต้ระหนกัรู้
สูำาหรบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ท์ัอ้งถิุ�นทีั�ยงัไม่มีช่�อเสีูยง  จิงึควัรเริ�มต้น้จิากการหาช่องทัาง 
การประชาสูมัพื่นัธัแ์ลัะการทัำาโปรโมชั�นเพ่ื่�อให้สูรา้งควัามรบัรูใ้ห้กบัผูู้บ้ริโภค 
ชาวัจีินแลัะต้อ้งมีการสูรา้งควัามเช่�อมั�นในผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ โดิยเฉพื่าะอย่างยิ�ง
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�เกี�ยวัข้อ้งกบัการบำารุงผิู้วัหน้าซึ�งเป็นผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�ผูู้ซ่้ �อจิะอ่อนไหวั  
แลัะเล่ัอกใชอ้ย่างระมดัิระวังั

2)  การวิัเคราะหค์วัามต�องการข้องล้กค�าดิ �วัยุการทัำา  Focus  group  

ในข้ั�นต้อนการวิัเคราะหค์วัามต้อ้งการข้องลูักคา้จิะมีสูองข้ั�นต้อน  ไดิแ้ก่   
การวิัเคราะหค์วัามต้อ้งการข้องผูู้บ้ริโภคชาวัจีินแลัะทัำาการเปรียบเทีัยบกบั 
คู่แข่้งข้นัใน  โดิยให้ผูู้เ้ข้า้ร่วัมทัดิสูอบทีั�เป็นกลุ่ัมคนจีินให้ควัามคิดิเห็นต่้อ
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้องผูู้ป้ระกอบการเพ่ื่�อเปรียบเทีัยบกบัยี�ห้ออ่�นๆ  ทัั�งนี�ผูู้เ้ข้า้ร่วัม
วิัพื่ากษผ์ู้ลิัต้ภณัิฑ์จ์ิะเป็นคนจีินทีั�มีอายุระหว่ัาง  20-35  ปี  ทีั�ปัจิจุิบนัพื่ำานกัอยู่ใน
ประเทัศึไทัยแลัะทัั�งหมดิมีประสูบการณิใ์นการทัดิลัองใชผู้้ลิัต้ภณัิฑ์บ์ำารุงผิู้วั 
เพ่ื่�อใชเ้องหร่อเพ่ื่�อการคา้  (ซ่ �อจิากประเทัศึไทัยเพ่ื่�อสู่งกลับัไปให้กบัผูู้สู้ ั�งซ่ �อ 

ในประเทัศึจีิน)  โดิยมีผู้ลัลัพัื่ธัด์ิงันี�

การวิัเคราะหค์วัามต้อ้งการข้องลูักคา้ข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์ซรั�มบำารุงผิู้วัหน้า  เป็นการ
วิัเคราะหต์้วััผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�ผูู้บ้ริโภคมีควัามคิดิเห็นต่้อต้วััผู้ลิัต้ภณัิฑ์ซ์ึ�งการหา
ปัจิจิยัทีั�ผูู้บ้ริโภคชาวัจีินให้ควัามสูำาคญักบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ท์ัั�งหมดิโดิยมุมมองนำามา
จิากพ่ื่�นฐาน  4  ดิา้นข้องทัฤษฎีสู่วันประสูมทัางการต้ลัาดิ  ไดิแ้ก่  ต้วััผู้ลิัต้ภณัิฑ์,์  
ราคา,  ช่องทัางจิดัิจิำาหน่ายแลัะการโฆษณิาแลัะประชาสูมัพื่นัธั ์ โดิยการวิัเคราะห์
จิะมีการให้คะแนนควัามพื่งึพื่อใจิจิากระดิบัคะแนน  1-9  ทัั�งนี�ข้อ้มูลัต่้าง  ๆ ไดิ้
แสูดิงดิงัต้ารางทีั�  2.8

จิากการให้คะแนนควัามพื่งึพื่อใจิดิา้นต่้าง  ๆ พื่บว่ัา  คะแนนทีั�ไดิม้ากทีั�สุูดิ  ไดิแ้ก่  
คุณิภาพื่ข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ด์ิา้นเอกลักัษณิแ์ลัะมาต้รฐานต่้าง  ๆ พื่บว่ัา  เป็นสิูนคา้
ทีั�มาจิากธัรรมชาติ้เม่�อเทีัยบกบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ใ์นทัอ้งต้ลัาดิ  แลัะฉลัากเกี�ยวักบั 
รายลัะเอียดิข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ โดิยมีคะแนนอยู่ทีั�  7.83,  7.68,  6.96  สู่วันปัจิจิยัทีั�
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ตารางท่ั�  2.8  ตารางแสูดิงข้อมููลัควัามูต้องการของผูู้้บริโภิคชาวัจ่ินต่อผู้ลิัตภัิณฑ์์
เซีรั�มูบำารุงผิู้วัหน้า

ท่ีมา:  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยนักวิจัย

ควัรมีการปรบัปรุง  ไดิแ้ก่  การมีโปรโมชั�นแลัะการลัดิราคาสิูนคา้  แลัะเกี�ยวักบั
บรรจุิภณัิฑ์ค์วัรมีควัามน่าดิงึดูิดิมากกว่ัานี�  โดิยหากมองรายลัะเอียดิย่อย
ทัั�งสีู�ดิา้นจิะสูามารถุวิัเคราะหเ์พิื่�มเติ้มดิงันี�

•  ดิา้นผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ จิากการวิัเคราะหผ์ู้ลัคะแนนการให้นำ �าหนกัข้องผูู้บ้ริโภคจิะพื่บว่ัา  
ผูู้บ้ริโภคชาวัจีินให้ควัามสูำาคญัข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์คร่�องสูำาอางเซรั�มบำารุงผิู้วัหน้า
เกี�ยวักบั  ดิา้นคุณิภาพื่แลัะมาต้รฐานข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ การการนัตี้ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ 
สูองปัจิจิยันี�แสูดิงให้เห็นถุงึมุมมองแลัะทัศัึนคติ้ข้องผูู้บ้ริโภคชาวัจีินต้ระหนกัถุงึ
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�ต้อ้งไดิม้าต้รฐาน  แลัะมีการรบัรองจิากสูถุาบนัชั�นนำาต่้าง  ๆ เพ่ื่�อ
เป็นการสูรา้งควัามมั�นใจิให้กบัผูู้บ้ริโภค  แลัะปัจิจิยัดิา้นฉลัากเกี�ยวักบัการให้
ข้อ้มูลัข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ การใชง้าน  ข้อ้มูลัต่้าง  ๆ แลัะฉลัากเกี�ยวักบักฎหมายแลัะ
ข้อ้บงัคบัทีั�รฐับาลักำาหนดิ  เป็นปัจิจิยัทีั�ผูู้บ้ริโภคให้ควัามสูำาคญัถุดัิมา



บทท่ี 2: การวิจัยตลาดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

43

•  ดิา้นราคา  พื่บว่ัาคะแนนรวัม  อยู่ทีั�  6.53  ซึ�งคะแนนอยู่ในเกณิฑ์ดี์ิพื่อใช ้ 
เน่�องจิากเม่�อต้รวัจิสูอบราคาก็พื่บว่ัาราคาไม่แพื่งเม่�อเทีัยบกบัมูลัค่าข้อง
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์์

•  ช่องทัางการจิดัิจิำาหน่าย  พื่บว่ัาคะแนนรวัม  อยู่ทีั�  6.63  ซึ�งคะแนนอยู่ในเกณิฑ์์
ดีิพื่อใช ้ เน่�องจิากช่องทัางการจิดัิจิำาหน่ายมีหลัากหลัายช่องทัาง  แลัะมีการนำาไป
จิดัิจิำาหน่ายทีั�ประเทัศึจีินทัำาให้ผูู้บ้ริโภคชาวัจีินรบัรูถุ้งึผู้ลิัต้ภณัิฑ์ม์ากข้ึ �น

•  การสู่งเสูริมการต้ลัาดิ  พื่บว่ัาปัจิจิยั  การโฆษณิาประชาสูมัพื่นัธัแ์ลัะการ
กิจิกรรมสู่งเสูริมการข้าย  การลัดิราคา  คะแนนรวัม  อยู่ทีั�  6.01,  5.67  เน่�องจิาก
ผูู้บ้ริโภคชาวัจีินยงัไม่รูจ้ิกัผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์คร่�องสูำาอางเซรั�มบำารุงผิู้วัหน้ายี�ห้อนี� 
มากนกั  อีกทัั�งราคาสิูนคา้ไม่ไดิมี้การลัดิราคาทัำาให้เกิดิแรงจูิงใจิในการซ่�อสิูนคา้

รูปท่ั�   2.12    คำาสูำ าคัญ  “เซีรั�มูบำารุงผิู้วันำาเข้า”ในเว็ับไซีต์เถาเป่า

ท่ีมา:  www.taobao.com



ผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์บุกตลาดจีนด้วยตัวแบบ “O2O CBEC”

44

3)  การเปรียุบเทีัยุบกบับริษทััค่้แข่้ง

การวิัเคราะหก์ารเปรียบเทีัยบกบัคู่แข่้งเป็นการวิัเคราะหก์บัคู่แข่้งข้นัทีั�เป็นเซรั�ม
บำารุงผู้ลันำาเข้้าจิากถุึงต้วััผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์ทีัยบกบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์์ในทัอ้งต้ลัาดิ 
ในประเทัศึจีิน  โดิยทัำาการศึกึษาข้อ้มูลัจิากสิูนคา้กลุ่ัมสิูนคา้ผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์ซรั�ม 
บำารุงผิู้วันำาเข้า้  (进口美白精华)  ทีั�จิำาหน่ายอยู่บนเถุาเป่า  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  2.12   
ใชก้ารคน้หาผู่้านคำาสูำาคญั  进口美白精华  เป็นจุิดิเริ�มต้น้  ซึ�งพื่บว่ัามีทัั�งสิู �น  336  
รา้นคา้ทีั�ข้ายผู้ลิัต้ภณัิฑ์ก์ลุ่ัมนี�บนเว็ับไซต้เ์ถุาเป่า  ซึ�งสู่วันใหญ่เป็นเซรั�มนำาเข้า้
จิาก  แลัะให้กลุ่ัมผูู้เ้ข้า้ร่วัมการทัดิสูอบชาวัจีินจิำานวัน  7  ท่ัาน  ร่วัมการวิัพื่ากษ ์
เพ่ื่�อเปรียบเทีัยบระหว่ัางผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้องผูู้ป้ระกอบการทีั�เข้า้ร่วัมกบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์
ทีั�จิำาหน่ายอยู่บนแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลันซ์ึ�งเป็นคู่แข่้ง  จิากนั�นทัำาการประเมิน 
ผู้ลัเปรียบเทีัยบ  โดิยใชปั้จิจิยัเดีิยวักนักบัการวิัเคราะหค์วัามต้อ้งการข้องลูักคา้  
ซึ�งไดิผู้้ลัลัพัื่ธัจ์ิากการประเมินเปรียบเทีัยบดิงัแสูดิงในต้ารางทีั�  2.9  ดิงันี�

ต้ารางทีั�  2.9  พื่บว่ัา  เม่�อให้ผูู้เ้ข้า้ร่วัมวิัพื่ากษผ์ู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์ข้า้ไปในเว็ับไซต้เ์ถุาเป่า
เพ่ื่�อเปรียบเทีัยบผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�นำามาทัดิสูอบข้องผูู้ป้ระกอบการไทัยกบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์์
กลุ่ัมเซรั�มบำารุงผิู้วัทีั�วัางจิำาหน่ายอยู่บนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่า  พื่บว่ัาจิากเกณิฑ์ก์าร
ประเมินเปรียบเทีัยบทัั�ง  12  ดิา้น  ผูู้ท้ัดิสูอบให้คะแนนข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ท์ัดิสูอบ 
ต้ำ�ากว่ัาทีั�วัางจิำาหน่ายอยู่บนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่าในทุัก  ๆ เกณิฑ์ป์ระเมิน  แสูดิงว่ัา
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั� ผูู้ป้ระกอบการวัางแผู้นจิะเข้า้สูู่ต้ลัาดิจีินยงัต้อ้งปรบัปรุง 
ในทุัก  ๆ ดิา้น  ไม่ว่ัาจิะเป็นดิา้นต้วััผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ ราคา  ช่องทัางการจิดัิจิำาหน่าย   
การประชาสูมัพื่นัธั ์ แลัะโปรโมชั�นต่้างๆ

2.4 บทสร่ปั
เป้าหมายหลักัในการวิัจิยัต้ลัาดิค่อเพ่ื่�อพื่ฒันาผู้ลิัต้ภณัิฑ์ใ์ห้สูอดิคลัอ้งกบัควัาม
ต้อ้งการข้องต้ลัาดิปลัายทัาง  โดิยทัำาการศึกึษาข้อ้มูลัเกี�ยวักบัสูถุานการณิ์
พื่ฤติ้กรรมผูู้บ้ริโภคชาวัจีิน  ควัามนิยมเกี�ยวักบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์จ์ิะพื่บว่ัาแนวัโน้มการ
บริโภคข้องชาวัจีินเกิดิควัามเปลีั�ยนแปลังทีั�มีนยัสูำาคญัเน่�องจิากรายไดิที้ั�เพิื่�ม
มากข้ึ �นทัำาให้ชาวัจีินนิยมบริโภคสิู�งทีั�สู่งเสูริมภาพื่ลักัษณิห์ร่ออาหารเพ่ื่�อสุูข้ภาพื่
มากยิ�งข้ึ �น  ทัำาให้สูามารถุวิัเคราะหพ์ื่ฤติ้กรรมผูู้บ้ริโภคไดิ ้ 2  แนวัทัาง  ค่อ
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ตารางท่ั�   2.9  ตารางแสูดิงข้อมููลัการเปร่ยุบเท่ัยุบผู้ลิัตภัิณฑ์์เซีรั�มูบำารุงผิู้วัหน้า
กรณ่ศึึกษาแลัะบริษัทัคู่แข่ง  

Factor  for  Customer  requirements
Level

1 2 3 4 5 sum
Product  Quality  
-Performance/
Characteristic

Company  products  0 0 3 3 1 3.71
Competitive  products 0 0 1 6 0 3.86

Product  Quality-
Safety/Standard  
certification/
Guarantee

Company  products  0 0 2 5 0 3.71
Competitive  products 0 0 1 6 0 3.86

Brand  Name Company  products  0 2 1 4 0 3.29
Competitive  products 0 0 1 6 0 3.86

Packaging-Function/
Attraction

Company  products  0 2 4 1 0 2.86
Competitive  products 0 0 1 4 2 4.14

Packaging-
Convenience

Company  products  0 1 3 2 1 3.43
Competitive  products 0 1 1 4 1 3.71

Labeling-legal  and  
policy

Company  products  0 0 4 2 1 3.57
Competitive  products 0 0 1 5 1 4.00

Labeling-
information

Company  products  0 0 3 4 0 3.57
Competitive  products 0 0 2 5 0 3.71

Differentiation Company  products  0 2 4 1 0 2.86
Competitive  products 0 0 3 4 0 3.57

Price  Satisfaction/
Customer’s  Own  
Perceived  Value

Company  products  0 3 2 2 0 2.86
Competitive  products 0 0 2 4 1 3.86

Distribution  
Channels

Company  products  0 2 3 0 2 3.29
Competitive  products 0 0 1 4 2 4.14

Advertising/
Publicity

Company  products  0 3 3 0 1 2.86
Competitive  products 0 0 1 5 1 4.00

Sales Promotion/ 
Discounts

Company  products  0 4 3 0 0 2.43
Competitive  products 0 1 4 2 0 3.14

ท่ีมา:  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยนักวิจัย
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1)  การศึกึษาข้อ้มูลัจิากเว็ับไซต้แ์ลัะข้อ้มูลัข่้าวัสูารต่้าง  ๆ เพ่ื่�อทัราบถุงึผู้ลิัต้ภณัิฑ์์
ทีั�มีข้ายอยู่ในต้ลัาดิปัจิจุิบนั  เพ่ื่�อต้รวัจิสูอบมาต้รฐาน  คุณิภาพื่ข้องสิูนคา้   
บรรจุิภณัิฑ์ ์ เพ่ื่�อทัำาการปรบัปรุงผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้องผูู้ป้ระกอบการเอง

2)  การศึกึษาพื่ฤติ้กรรมโดิยการวิัเคราะหเ์ชิงลักึแบบเฉพื่าะกลุ่ัม  ซึ�งจิากการ
วิัเคราะหผ์ู้ลิัต้ภณัิฑ์อ์าหารแลัะเคร่�องสูำาอางข้องผูู้ป้ระกอบการประเทัศึไทัย
สูำาหรบัการสู่งออกไปยงัผูู้บ้ริโภคชาวัจีิน  สูามารถุแยกปัจิจิยัออกไดิต้้ามทัฤษฎี
สู่วันประสูมทัางการต้ลัาดิ  ทัำาให้สูามารถุแนะนำา  4  ดิา้นหลักัดิงันี�

•  ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ พื่ฤติ้กรรมแลัะควัามต้อ้งการข้องผูู้บ้ริโภคชาวัจีินจิะให้ควัาม
สูำาคญัต่้อผู้ลิัต้ภณัิฑ์ท์ัั�งทัางดิา้นคุณิภาพื่ข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์,์  มาต้รฐานการรบัรอง
ต่้าง ,ๆ  ฉลัากการแสูดิงมาต้รฐานแลัะการแจิง้ข้อ้มูลัข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ อีกทัั�งยงัมี
การต้อ้งการบรรจุิภณัิฑ์ที์ั�มีควัามสูวัยงามแลัะน่าใช ้ รวัมไปถุงึการใชง้านทีั�ง่าย  
ไม่ยุ่งยาก  ข้อ้มูลัต่้างๆ  เหล่ัานี�ทัำาให้เห็นว่ัาผูู้บ้ริโภคนิยมผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�สูรา้ง
เสูริมสุูข้ภาพื่แลัะภาพื่ลักัษณิที์ั�ทัำาให้ผูู้ใ้ชง้านมีควัามเช่�อมั�นต่้อผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ ดิงันั�น
หากผูู้ป้ระกอบการชาวัไทัยต้อ้งการนำาสิูนคา้ไปข้ายยงัประเทัศึจีินจิะต้อ้งคำานึง
ถุงึข้อ้มูลัเหล่ัานี�ดิว้ัย

•  ราคา  พื่ฤติ้กรรมข้องผูู้บ้ริโภคชาวัจีิน  จิะประเมินถุงึควัามเหมาะสูมทัางดิา้น
ราคาเทีัยบกบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�ไดิร้บัดิงันั�น  การประเมินราคาจิงึมีควัามจิำาเป็น
สูำาหรบัการต้ั�งราคาสิูนคา้เพ่ื่�อทีั�จิะสูามารถุทัำาการแข่้งข้นัในการข้ายต้ลัาดิ
ออนไลันไ์ดิ ้ 

•  ช่องทัางการกระจิายสิูนคา้  สูำาหรบัช่องทัางการกระจิายสิูนคา้ผูู้บ้ริโภคชาวัจีิน
จิะให้ควัามสูำาคญัพื่อสูมควัรแต่้มองจิากปัจิจิยัทีั�เป็นสิูนคา้ทีั�มาจิากไทัยซึ�งจิะใช้
เวัลัาประมาณิ  7-14  วันั  สูำาหรบัการจิดัิสู่ง  ดิงันั�นช่องทัางจิดัิจิำาหน่ายจิะประเทัศึ
จีินหร่อประเทัศึไทัยจิะไม่มีผู้ลัมากนกั  แต่้ช่องทัางการจิดัิจิำาหน่ายควัรจิะมี
หลัากหลัายช่องทัางทัั�งออนไลันแ์ลัะออฟไลันเ์พ่ื่�อเปิดิการรบัรูข้้องผูู้บ้ริโภคให้
มากยิ�งข้ึ �น  

•  การสู่งเสูริมการต้ลัาดิ  จิะมีปัจิจิยัย่อย  2  ปัจิจิยั  ไดิแ้ก่  การโฆษณิา
ประชาสูมัพื่นัธั ์ การสูรา้งควัามรบัรูแ้ลัะปัจิจิยักิจิกรรมสู่งเสูริมการข้าย  การกระ
ตุ้น้ยอดิข้ายแลัะการลัดิราคาสิูนคา้  สูองปัจิจิยันี�ผูู้บ้ริโภคชาวัจีินให้ควัามสูำาคญั
ต่้อจิาก  ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ ราคา  เน่�องมาจิากผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้องประเทัศึไทัยยงัไม่เป็น 
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ทีั�รบัรูม้ากนกัหร่อเป็นผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�เกิดิใหม่  ดิงันั�นการสูรา้งการรบัรูเ้กี�ยวักบั
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์จ์ิงึเป็นสิู�งจิำาเป็น  แลัะการสู่งเสูริมการต้ลัาดิทัำาให้เกิดิควัามเช่�อมั�น
เกี�ยวักบัคุณิภาพื่ข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ด์ิงันั�นผูู้ป้ระกอบการไทัยควัรจิะให้ควัามสูำาคญั
เกี�ยวักบัการสู่งเสูริมการต้ลัาดิแลัะประชาสูมัพื่นัธัใ์ห้มากพื่อ  ๆ กบัการให้ควัาม
สูำาคญัข้องคุณิภาพื่ข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ อีกทัั�งการลัดิราคาสิูนคา้เพ่ื่�อสูรา้งการรบัรู้
ให้กบัผูู้บ้ริโภคชาวัจีินให้มากยิ�งข้ึ �น  ทัั�งนี�ผูู้บ้ริโภคชาวัจีินทีั�ซ่ �อผู้ลิัต้ภณัิฑ์อ์อนไลัน์
จิะนิยมราคาสิูนคา้ทีั�ลัดิราคาแลัะสิูนคา้นั�นจิะต้อ้งมีมาต้รฐาน

จิากข้อ้มูลัต่้างๆ  เหล่ัานี�จิะช่วัยให้ผูู้ป้ระกอบการชาวัไทัยเกิดิควัามต้ระหนกั 
เกี�ยวักบัปัจิจิยัทัั�ง  4  ดิา้นทีั�มีควัามสูำาคญั  ก่อนทีั�จิะมีการผู้ลิัต้สิูนคา้ออกมาสูู่
ต้ลัาดิออนไลันป์ระเทัศึจีิน  เน่�องจิากการแข่้งข้นัทัางต้ลัาดิออนไลันป์ระเทัศึจีิน
จิะเป็นการแข่้งข้นัทัั�งผูู้ป้ระกอบการจีินแลัะประเทัศึอ่�น  ๆ ดิงันั�นการรบัรูข้้อ้มูลั
ควัามต้อ้งการข้องผูู้บ้ริโภคชาวัจีินจิงึถุ่อเป็นสิู�งสูำาคญัสูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการไทัย 
เพ่ื่�อการต้อบรบัถุงึควัามต้อ้งการข้องผูู้บ้ริโภคชาวัจีินไดิอ้ย่างถูุกต้อ้ง   
การออกแบบแลัะปรบัปรุงผู้ลิัต้ภณัิฑ์ใ์ห้ต้รงกบัควัามต้อ้งการข้องผูู้บ้ริโภค
ต้ลัาดิออนไลันจ์ิงึถุ่อเป็นข้อ้มูลัเริ�มต้น้ก่อนทีั�จิะทัำาการข้ายผู้ลิัต้ภณัิฑ์อ์อนไลัน์
ไปยงัประเทัศึจีิน
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บทที่ 2 
การวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด 

การวิจัยตลาดถือเป็นกิจกรรมส าคัญที่ผู้ประกอบการต้องด าเนินการเป็นกิจกรรมแรกๆก่อนการน าเอา
สินค้าเข้าสู่ตลาดอย่างเต็มตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตลาดประเทศจีนซ่ึงเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ แต่ขณะเดียวกัน
ก็เป็นตลาดที่ผู้ประกอบการไทยมีข้อมูลรั บรู้ ค่อนข้างจ ากัด ด้วยเง่ือนไ ขข้อจ ากัด ด้านภาษา รวมไปถึ ง
ความคุ้นเคยต่อตลาดนี้ที่ถือเป็นตลาดเกิดใหม่ของผู้ประกอบการไทย ซ่ึงท าให้การเข้าไปศึกษาหรือท าการตลาด
เพ่ือประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายสินค้าไทยในประเทศจีนมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดีด้วยโอกาสที่เกิดขึ้น
จากการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีน และคนจีนที่เข้ามาพ านักระยะยาวในประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลความ
ต้องการบนสังคมออนไลน์ก็ท าให้การท าความเข้าใจกับพฤติกรรม และความต้องการของผู้ ซ้ือจีนสามารถท าได้
ง่ายขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลง 

ในบทนี้จะกล่าวถึงแนวทางการวิจัยตลาดที่อาศัยข้อมูลออนไลน์ควบคู่กับการใช้กลุ่มตัวอย่างคนจีนใน
ประเทศไทยมาเป็นผู้ทดลองและวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ ภายใต้กรอบค าถามที่ถูกออกแบบเพ่ือน าไปสู่การได้ข้อมูล
เพ่ือใช้ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดปลายทางต่อไป ทั้งนี้การ
วิจัยตลาดผู้ประกอบการจะต้องท าการศึกษาทั้งภาพรวมในตลาดเป้าหมาย และพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงของ
ผู้บริโภคปลายทาง (เจาะลึกเฉพาะกลุ่มเป้าหมายในสินค้าของตน) การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่
น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
เนื้อหาในการศึกษาแนวทางการวิจัยการตลาดที่น าเอา 1) ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการก าหนดพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในตลาดจีน และ 2) แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด มาใช้เพ่ือออกแบบ 3) วิธีการวิเคราะห์เพ่ือ
ท าความเข้าใจต่อพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคจีนที่มีต่อสินค้าของผู้ประกอบการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ปัจจัยการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีน 

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีพ้ืนที่เป็นขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ประกอบไปด้วย 23 มณฑล 5 
เขตการปกครอง และ 4 มหานคร และเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกที่ 1,397.55 พันล้านคน (กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) เป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 7 ในช่วง 
4-5 ปีที่ผ่านมา GDP ต่อประชากรอยู่ที่ระดับ 9,000 เหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2562 และคาดว่าภายใน 5 ปีด้วย
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับปัจจุบัน จีนจะสามารถหลุดจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ก าลังซ้ือที่เพ่ิมขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงขับเคลื่อนโดยคนชั้นกลางในประเทศที่
มีมากกว่า 300 ล้านคน ประเทศจีนได้กลายเป็นผู้น าเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆทั่วโลกอันดับต้นๆ รวมถึงการ
น าเข้าสินค้าจากประเทศไทย  

ข้อมูลการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศจีนระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2562  พบว่า สินค้า
ที่ประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศจีนมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาโดย  อยู่ที่  13,753 
ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าส่งออกส าคัญได้แก่ ยาง, พลาสติก, ผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์,
ส่วนผสมจากสารออแกนิคและผลไม้และแช่แข็ง เป็นต้น  ขณะเดียวกันด้วยจ านวนของนักท่องเที่ยวจีนที่ เข้ามา
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ท่องเที่ยวยังประเทศไทยกว่า 10 ล้านคนครั้งในปี พ.ศ. 2562 ก็ท าให้สินค้ากลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป ของทาน
เล่น เครื่องส าอาง เวชส าอาง สินค้ากลุ่มงานฝีมือและหัตถกรรม ตลอดจนสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจ าวันอ่ืนๆ กลายเป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมซ้ือ จึงนับเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยในการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพทั้งกลุ่มอาหาร เครื่องส าอาง และหัตถกรรมให้กับนักท่องเที่ยวจีน และตลาดจีนต่อไป 
ซ่ึงการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจต่อพฤติกรรมของคนจีนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการเข้าใจ และเข้าถึงตลาดประเทศ
จีน ทั้งเพ่ือการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับตลาด รวมถึงการเลือกช่องทางที่สอดคล้องเหมาะสมต่อไป 

2.1.1 สถานการณ์การซ้ือสินค้าจากอาเซียนผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคชาวจีน 

ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศสนับสนุนการส่งออกประเทศจีน (中国贸促会信息中心) (2018) ได้
จัดท ารายงานสถานการณ์การค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน ระหว่างจีนกับอาเซียน พบว่าการค้าปลีก
ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนระหว่างจีนกับอาเซียนมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยใน ปี ค.ศ. 
2013 มูลค่ารวมค้าปลีกออนไลน์กับ 6 ประเทศอาเซียน (สิงคโปร์ มาเลเซียน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 
และไทย) อยู่ที่ 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 25 ต่อปี และคาดว่าจะมีมูลค่า
การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนในปี ค.ศ. 2018 และ ปี ค.ศ. 2022 ดังแสดงในตารางที่ 2.1 ซ่ึงพบว่า
ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีมูลค่าการค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนกับจีนสูงที่สุดโดยคาดว่าจะ
มีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 8,591 ล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2018 และ 16,475 ล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2022 
ตามล าดับ เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งในอาเซียนของจีน รองลงมาคือประเทศไทยที่ 3,544 ล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 
2018 และ 5,830 ล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2022 ตามล าดับ ใกล้เคียงกับอันดับที่สามคือสิงคโปร์ที่ มีมูลค่า
การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนกับจีนที่ 3,740 ล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2018 และ 5,489 ล้าน
เหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2022 ตามล าดับ 

 โดยศูนย์สารสนเทศสนับสนุนการส่งออกประเทศจีน (2018) รายงานว่าสัดส่วนกลุ่มสินค้าไทยน าเข้าสู่
จีนแบบ CBEC พบว่า ร้อยละ 59 คือของใช้ในครัวเรือน ร้อยละ 27 เครื่องส าอาง ร้อยละ 18 สินค้ากลุ่มอาหาร 
ร้อยละ 3 เป็นอาหารเสริม และอีกร้อยละ 1 คือสินค้าอ่ืนๆ โดยในปี ค.ศ. 2016 มีสินค้าไทย 124 แบรนด์ขาย
อยู่บน Tmall ถือเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีจ านวนสินค้าขายอยู่บนแพลตฟอร์ม Tmall ของกลุ่มอาลีบาบา
มากที่สุด และในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2016 สินค้าน าเข้าจากประเทศไทยขายได้ในวันดังกล่าวเป็นอันดับที่ 9 
ประเทศไทยจึงถือเป็นแหล่งน าเข้าสินค้าสู่จีนที่ส าคัญอันดับต้นๆของโลก และอันดับหนึ่งของอาเซียน ดึงดูดให้
บริษัท SF บริษัท Logistics Express อันดับที่หนึ่งของจีนเข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทยต้ังแต่เดือนตุลาคม ปี 
ค.ศ. 2013 เช่นเดียวกันกับบริษัทอาลีบาบาที่เข้ามาต้ังศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าในเขต EEC เพ่ือเป็นจุด
รวมสินค้าจากไทยสู่ประเทศจีน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นโอกาสของสินค้าไทยในการเข้าสู่ตลาดประเทศ
จีน ที่เกิดจากผู้บริโภคชาวจีนที่สนใจบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ รวมถึง สินค้าไทย พฤติกรรมดังกล่าวเป็น
ความจ าเป็นที่ผู้ประกอบการไทยต้องเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ ซ้ือในตลาดจีนให้ถ่องแท้เพ่ือโอกาสในการขยาย
ตลาดสินค้าเข้าสู่ประเทศจีนต่อไป  
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ตารางท่ี 2.1 มูลค่า CBEC ระหว่างประเทศจีนกับ 6 ประเทศอาเซ๊ยน    

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ประเทศ ปี ค.ศ. 

2018 2022 

อินโดนีเซีย 

ไทย 

สิงคโปร์ 

เวียดนาม 

ฟิลิปปินส์ 

มาเลเซีย 

8,591 

3,544 

3,740 

2,589 

1,491 

1,309 

16,475 

5,830 

5,489 

4,339 

2,619 

2,531 

ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศสนับสนุนการส่งออกประเทศจีน (2018) 

ทั้งนี้ปัจจัยที่ท าให้คนจีนมีพฤติกรรมซ้ือสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศเพ่ิมสูงขึ้น มาจากสาเหตุหลักๆสาม
ประการคือ 

ประการที่หนึ่งด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด ท าให้เกิด
กลุ่มชนชั้นกลางใหม่ คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเรียนรู้ไลฟ์สไตล์ของชาวต่างชาติทั้งจากช่องทางสื่อต่างๆ จาก
ประสบการณ์ตรงที่เรียนรู้จากชาวต่างชาติที่ เข้ามาในประเทศจีน หรือประสบการณ์จากการเดินทางไปยัง
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตของกลุ่มคนในประเทศทางตะวันตก กลายเป็นต้นแบบที่กลุ่มชนชั้นกลาง
มองว่าวิถีทางตะวันตกจะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมที่สูงส่ง (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 
2562) คนกลุ่มนี้จึงมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและบริการที่มาจากต่างประเทศซ่ึงช่วยส่งเสริมสถานะ 
ภาพลักษณ์ของตนในสังคมได้เป็นอย่างดี 

ประการที่สอง คนจีนบางส่วนที่ไม่เชื่อม่ันในการบริโภคสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศของตน ซ่ึงส่วนหนึ่ง
เกิดจากที่จีนเคยประสบเก่ียวกับเหตุการณ์การปนเปื้อนในรูปแบบต่างๆทั้ง จากการปนเปื้อนสารเมลามีนในนม
ผง, การปลอมปนอาหาร GMO ภายในประเทศ (ส านักงานกรมส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ, 2555) ท าให้ผู้ที่ มี
รายได้สูงถึงปานกลางและบุคคลที่ให้ความส าคัญกับสุขภาพ นิยมรับประทานผลิตภัณฑ์ที่มาจากต่างประเทศ 
เนื่องจากมีแนวคิดที่ว่า สินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศจะมีคุณภาพดีกว่า 

ประการที่สาม คนจีนจ านวนมากที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ ได้เห็นสินค้าที่ เป็นผลิตภัณฑ์เด่นๆ
จากประเทศต่างๆ ซ่ึงจ านวนมากเป็นสินค้าที่ใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจ าวัน และหลายอย่าง
ไม่ได้ผลิตในประเทศจีน หรือการผลิตในประเทศมีราคาสูงกว่าหรือคุณภาพด้อยกว่า เม่ือมีโอกาสหรือช่องทางคน
จีนจึงนิยมซ้ือสินค้าเหล่านี้ ทั้งเพ่ือการอุปโภคบริโภคในครอบครัว หรือแจกจ่ายแก่กลุ่มเพ่ือน เช่นสินค้าขนมทาน
เล่น กลุ่มอาหารเสริม เครื่องส าอาง   

2.1.2 พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนในสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องส าอาง 

ส าหรับสินค้าไทยที่ผู้บริโภคชาวจีนนิยมซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์ข้อมูลจากบริษัท AGV ประเทศไทย
รายงานผ่าน TAP Magazine (2562) รวบรวมสถิติการค้าสินค้าไทยบนแพลตฟอร์ม Tmall.com ในแบบ B2C 
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พบว่าสินค้าไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับแรกในประเทศจีนคือ 1) ผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพารา 
มูลค่าร่วม 2,880 ล้านบาท 2) ขนมชบเค้ียว รวมถึงผลไม้อบแห้งต่างๆ มูลค่า 906 ล้านบาท 3) ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิว (Skin Care) มูลค่า 595 ล้านบาท 4) ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางมูลค่า 468 ล้านบาท และ 5) ผลิตภัณฑ์
เก่ียวกับสุขภาพ (รวมถึงยาเขียว ยาหม่องตลอดจนแผ่นปะแก้ปวด) มูลค่า 34 ล้านบาท  ผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 กลุ่มนี้
หากไม่นับรวมผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพาราพบว่า สินค้าส าคัญที่ผู้ ซ้ื อชาวจีนนิยมซ้ือคือกลุ่มผลิตภัณฑ์
อาหาร และกลุ่มเครื่องส าอาง เวชส าอาง ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนที่ มีต่อสินค้าไทยในบทนี้จึง
จะน าเสนอการวิเคราะห์พฤติกรรมที่มีต่อผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารและเครื่องส าอางโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์  
Influencer จีนที่ขายสินค้าไทยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในกลุ่มสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ซ่ึง
สามารถสรุปข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มได้ดังต่อไปนี้ 

1) พฤติกรรมผู้บริโภคของชาวจีนต่อผลิตภัณฑ์อาหาร 

ผลิตภัณฑ์อาหารถือเป็นหนึ่งในสินค้าที่ผู้ประกอบการไทยส่งออกสู่ตลาดประเทศจีน ซ่ึงปัจจุบันผู้บริโภค
ชาวจีนที่มีก าลังซ้ือสูงนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากต่างประเทศ เช่นข้าวหอมมะลิไทยที่กลายเป็นสินค้า
ที่คนชั้นกลางเมืองใหญ่ของประเทศจีนมีก าลังในการซ้ือหามาบริโภค จนกลายเป็นสินค้าปกติทั่วไป ข้าวหอมทั้ง
ของไทย กัมพูชาและเวียดนามจึงเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในตลาดขนาดใหญ่ประเทศจีน อย่างไรก็ดีสินค้าที่จะ
เข้าไปจ าหน่ายในประเทศจีนได้ ต้องมีใบอนุญาตน าเข้า จึงจะสามารถวางจ าหน่ายในร้านค้าทั่วไปได้ หรือหาก
เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มคุณภาพสูงเช่น กลุ่ม Organic สินค้าปลอดสารเคมีในกระบวนการเพาะปลูก ก็ต้องขอ
ใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ต่างๆกับหน่วยงานจีนเสียก่อนจึงจะสามารถระบุลงไปบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและ
วางจ าหน่ายได้ เง่ือนไขดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องศึกษากระบวนการขอรับใบอนุญาตต่างๆให้
ครบถ้วนก่อนการน าเข้าสินค้าเพ่ือไปจ าหน่ายในตลาดประเทศจีน 

ในด้านมาตรฐานของสินค้า หากเป็นช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปมาตรฐานที่ควบคุมก็ไม่ได้
แตกต่างกับช่องทางการขายอ่ืนๆ กล่าวคือสินค้าต้องมีใบอนุญาตน าเข้าและผ่านเกณฑ์มาตรฐานขององค์การ
อาหารและยาของจีนแล้วจึงสามารถจัดจ าหน่ายได้ อย่างไรก็ดีหากเป็นการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพ่ือไป
บริโภคส่วนบุคคล โดยสั่งซ้ือผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลรับรู้อย่างถูกต้อง กรณีดังกล่าวก็ยัง
ได้รับการยกเว้นให้สามารถน าเข้าได้แม้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นยังไม่มีใบอนุญาตจัดจ าหน่ายในประเทศจีนก็ตาม 
แต่ทั้งนี้เจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ต้องขออนุญาตจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอาหารบนแพลตฟอร์มของตน โดยยื่น
เรื่องขออนุญาตจดทะเบียนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารให้ถูกต้องเสียก่อน จึงจะสามารถวางจ าหน่ายและน าเข้าได้  

โดยในปัจจุบันบนแพลตฟอร์มออนไลน์จ านวนมากมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูป
น าเข้าจากประเทศไทยสู่ตลาดจีน ซ่ึงได้รับการตอบรับที่ ดี และเป็นช่องทางที่สินค้ากลุ่มอาหารของไทยยังมี
โอกาสอีกมากกับตลาดประเทศจีน เพราะเป็นตลาดที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการบริโภคสินค้ากลุ่มอาหาร
เป็นอย่างมาก การท าความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคขาวจีนต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์ก ลุ่มอาหารจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น ซ่ึงจากการศึกษาปัจจัยการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารของคนจีนผ่านช่องทางออนไลน์สามารถสรุป
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือได้ดังนี้ 

 ความชอบทดสอบทดลองบริโภคสินค้าอาหารน าเข้าจากต่างประเทศ  

ผู้บริโภคชาวจีนจ านวนมากมีพฤติกรรมนิยมทดลองใช้และบริโภคสินค้าใหม่ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร 
ของทานเล่น แม้ว่าจะมิใช่หมวดอาหารหรือของทานเล่นที่บริโภคในชีวิตประจ าวันปกติก็ตาม ปัจจัยความชื่น
ชอบ ทดสอบ ทดลองบริโภค จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ท าให้สินค้ากลุ่มอาหารที่ มีศักยภาพจากต่างประเทศมี
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โอกาสในประเทศจีนอยู่เสมอ ทั้งนี้ผู้บริโภคชาวจีนมักจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศต้นทางที่มีความ
น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงในด้านการเป็นประเทศผู้ผลิตหรือมีแหล่งวัตถุดิบส าหรับการผลิตอาหารประเภทนั้นๆที่มี
ชื่อเสียง ซ่ึงประเทศไทยก็จัดอยู่ในประเทศที่มีชื่อเสียงที่ ดีในผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร สินค้าไทยกลุ่มผลิตภัณฑ์
อาหารของไทยจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่คนจีนนิยมทดลองซ้ือเพ่ือน าเข้าไปบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 

 รสชาติอร่อยในแบบที่คนจีนนิยม  

“รสชาติ” ถือเป็นปัจจัยส าคัญสูงสุดส าหรับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร ขณะเดียวกัน "รสชาติที่ถูก
จริต" ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายก็แตกต่างกันไปส าหรับผู้คนในแต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภค
ชาวจีนนิยมบริโภคลิ้นจี่เวียดนามมากกว่าลิ้นจี่ไทย เพราะลิ้นจี่ไทยมีรสชาติอมเปรี้ยว ขณะที่ลิ้นจี่ เวียดนามไม่มี 
แสดงว่าคนจีนมีรสนิยมบริโภคลิ้นจี่สดที่รสชาติไม่จัดจ้าน เป็นต้น ดังนั้นการเข้าใจเข้าถึง “รสชาติที่ เหมาะสม”
ของผู้บริโ ภคกลุ่มเป้ าหมาย ถื อเป็นควา มท้าทายของผู้ผลิตที่ ต้องค้นหา วิธีการน า มาซ่ึงข้อมูลดังกล่า ว
ประกอบการ ทั้งนี้การศึกษาถึงรสชาติที่คนจีนนิยมจ าเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องค านึงว่าปลายทางของผู้ ซ้ืออยู่ที่ใด 
เพราะคนจีนในแต่ละภูมิภาคก็มีความชื่นชอบต่อรสชาติที่แตกต่างกันไป กรณีดังกล่าวจึงเป็นหนึ่งในข้อจ ากัด
ส าคัญของผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศไทยในการท าการตลาดในประเทศจีน  

 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ   

ปัจจุบันประเทศจีนก าลังเข้าสู่การเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายของสินค้ากลุ่ม
อาหารจึงหมายถึงกลุ่มประชากรชนชั้นกลางกลุ่มใหญ่ในเขตเมืองที่มีจ านวน 200 -300 ล้าน ที่ มีความต้องการ
สินค้าคุณภาพสูง และมีมาตรฐาน ซ่ึงสินค้าไทยอีกเป็นจ านวนมากยังไม่มีศักยภาพในการผลิตในมาตรฐานที่
สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าวได้ เพราะความหมายของคุณภาพดังกล่าวครอบคลุมทั้ง “ตัวเนื้อในของ
ผลิตภัณฑ์” “บรรจุภัณฑ์” และยังรวมถึง “ชื่อเสียงการยอมรับต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆในประเทศต้นทาง” กล่าวได้ว่า
สินค้าไทยที่มีโอกาสได้รับความนิยมในตลาดจีนจ านวนมากจ าเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์การได้รับความนิยมต้ังแต่
ในประเทศไทยเสียก่อน แต่ทั้งนี้ไม่จ าเป็นว่าต้องได้รับความนิยมจากคนไทยด้วยกันเท่านั้น แต่อาจเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ผ่านการได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจีนที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย หรือการสร้างภาพลักษณ์
ผ่านการเป็นสินค้าที่สามารถวางจ าหน่ายในร้านค้าที่มีมาตรฐานหรือได้รับการยอมรับโดยทั่วไป เช่น “ร้าน
สะดวกซ้ือชื่อดัง” หรือแม้กระทั่งการน าสินค้ากลุ่มอาหารไปจ าหน่ายใน“ร้านจ าหน่ายเวชภัณฑ์หรือเวชส าอางชื่อ
ดัง” ก็กลายเป็นการยกระดับสินค้าเหล่านั้นให้กลายเป็นสินค้าคุณภาพได้เช่นกัน เป็นต้น ค าว่าคุณภาพในที่นี้จึง
หมายถึง “การสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดความเชื่อม่ันแก่ผู้บริโภคปลายทางในประเทศจีน”นั่นเอง 

 ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคมสมัยใหม่  

แนวโน้มให้ความส าคัญอีกประการหนึ่งที่เก่ียวข้องกับค าว่าคุณภาพคือ คือแนวโน้มการบริโภคสินค้าที่ มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกเหนือจากความอร่อย ดังนั้นแนวโน้มการพัฒนาสินค้าที่ มีทั้งการค านึงถึงสุขภาพ 
(Care) และความอร่อย (Delicious) มีมาตรฐาน (Standard) มีคุณภาพจึงเป็นทิศทางการสร้างสินค้าที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคจีนในปัจจุบัน ทั้งนี้สิ่งที่สามารถระบุความมีมาต รฐาน และคุณภาพ
สินค้า ได้ดีที่สุดประการหนึ่งคือ “ฉลากผลิตภัณฑ์” และ “เอกสารแนะน าผลิตภัณฑ์” ซ่ึงผู้ประกอบการต้องให้
ความส าคัญกับการบอกเล่าเรื่องราวของสินค้าของตน ให้ครบถ้วน ดึงดูด ขณะเดียวกันต้องสอดคล้องกับ
กฎระเบียบของประเทศจีน  

2) พฤติกรรมผู้บริโภคของชาวจีนส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
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 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตลาดเครื่องส าอางของประเทศจีนมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่
จะมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติประเทศจีน พบว่าในปี พ.ศ. 2561 มูลค่า
ของตลาดเครื่องส าอางภายในประเทศจีนอยู่ที่ 261,900 ล้านหยวน เป็นตลาดเครื่องส าอางอันดับสองของโลก
รองจากสหรัฐอเมริกา (กรมส่งเสริมการส่งออก, 2562) มูลค่าดังกล่าวดึงดูดให้บริษัทผู้ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางทั่วโลก ให้ความสนใจกับตลาดประเทศจีน มีการลงทุนเพ่ือการท าการตลาดและศึกษา
พฤติกรรมความต้องการของคนจีนต่อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากรอบด้านและหลากหลาย เช่นกรมส่งเสริมการ
ส่งออกไทย (2562) ได้ศึกษาพฤติกรรมและจ าแนกกลุ่มตลาดผู้ ซ้ือเครื่องส าอางในจีน โดยพบว่าผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มหลักได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคที่นิยมผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางราคา
สูง และกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมผลิตภัณฑ์ที่ มีความปลอดภัยและชอบทดลองสินค้าใหม่ๆ การเลือกเข้ าสู่ตลาด
ประเทศจีนของผู้ประกอบการไทยจึงควรเข้าใจต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอย่างถ่องแท้ก่อนการเลือกกล
ยุทธ์หรือช่องทางการตลาดที่เหมาะสมต่อไป 

ในมิติด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของคนจีน ซ่ึงพบว่าปัจจัยหลัก
ได้แก่ ระดับการปกปิด ระดับการชุ่มชื่นและ ระดับความติดทนนาน ข้อมูลดังกล่าวน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของสินค้าชื่อดังต่างๆที่พยายามตอบสนองต่อความต้องการเช่น การผลิตลิปสติกที่มีคุณสมบัติติดทนได้นานกว่า 
16 ชั่วโมง หรือมาสคาร่าที่ปัดครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดทั้งวันเป็นต้น  

ในมิติด้านช่องทางการรับรู้ข้อมูลและการซ้ือผลิตภัณฑ์พบว่าผู้บริโภคชาวจีนวัยรุ่น  อายุช่วง 20-30 ปี 
จะนิยมรับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบโซเชียลมีเดียและมีการติดตามบล็อกเกอร์หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในโลก
ออนไลน์ โดยจะนิยมฟังค าแนะน าและรีวิวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ส่วนผู้บริโภคเพศหญิงอายุ ต้ังแต่ 31-45 ปี นิยม
การรับข้อมูลข่าวสารจากทางทีวีและการแนะน าผลิตภัณฑ์จากทางพนักงานขายเครื่องส าอางหรือการแนะน า
จากเพ่ือน ส่วนการรับรู้ของผู้บริโภคโดยทั่วไปจะยังเป็นการประชาสัมพันธ์แบบเดิม เช่น การประชาสัมพันธ์ทาง
ทีวี ป้ายโฆษณา เป็นต้น ด้านช่องทางการซ้ือสินค้าพบว่า ผู้บริโภคชาวจีนนิยมซ้ือสินค้าออนไลน์มากขึ้นทั้ง หญิง
และชาย เพราะสอดคล้องกับกิจวัตรประจ าวันที่มีความเร่งรีบต่อการท างาน ไม่มีเวลาในการเดินเลือกซ้ือสินค้า
ตามร้านค้าตัวแทนจ าหน่ายทั่วไป อีกทั้งการสั่งซ้ือออนไลน์ปัจจุบันก็มีระบบส่งสินค้าที่รวดเร็วฉับไวแ ละมีความ
สะดวกสบาย ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามเวลาที่ต้องการ 

ส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มาจากประเทศไทย จะพบว่า ผู้บริโภคชาวจีนนิยมผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวหน้าและผิวกาย และผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มาจากประเทศไทย  เนื่องมาจากผู้บริโภคให้ความไว้วางใจและ
มีความเชื่อม่ันเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและบ ารุงผิวกายของประเทศไทยเนื่องจากการทดลองใช้และบอก
ต่อ เก่ียวกับคุณรูปที่มีมาตรฐานและสินค้าราคาไม่แพงเม่ือเทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งประเทศไทยมี
สมุนไพรที่มีความหลากหลายและมีคุณสมบัติที่ช่วยปกป้อง สร้างความชุ่มชื่นและลดริ้วรอย อีกทั้งการท ามาจาก
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศจีน  

2.2 การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อสินค้าไทย 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดและวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค เป็นกระบวนการหนึ่งที่ มี
ความส าคัญเพราะเป็นก้าวแรกส าหรับท าความเข้าใจต่อสถานการณ์การแข่งขันของสินค้าที่ผู้ประกอบการจะเข้า
ไป โดยการท าความเข้าใจในสถานการณ์ตลาดที่ดี ผลลัพธ์ท่ีได้จะสามารถน ามาใช้ปรับปรุงทั้งตัวผลิตภัณฑ์ให้
ตรงกับความต้องการของตลาดปลายทาง และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีได้ ให้ตรงตามควา มต้องการจะเป็น
การหาข้อด้อยของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ทั้งนี้การวิเคราะห์ตลาดและความต้องการของผู้บริโภคแบ่งเป็นสองขั้นตอน
คือ การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและการวิเคราะห์เจาะลึกความต้องการของผู้บริโภค ซ่ึงในหลักสูตรการสร้าง
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ผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์จะน าเสนอแนวทางการท าความเข้าใจตลาดจีนผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีน และใช้วิธีการท า Focus Group เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

2.2.1 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในข้อมูลบนแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีน 

 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์โดยศึกษาข้อมูลตลาดที่ผู้ประกอบการก าลังจะเข้าไปแข่งขัน มีจุดประสงค์
เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลพ้ืนฐานควา มต้องการหรือพฤติกรรมที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์กลุ่มเดียวกัน ข้อมูลส่วนนี้ มี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะจะท าให้การออกแบบผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความ ต้องการที่แท้จริง 
ตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการที่จ าหน่าย “แยมผลไม้” ต้องการขยายตลาดสู่ประเทศจีน พบว่าคนจีนส่วนใหญ่ไม่มี
พฤติกรรมรับประทานขนมปังทาแยมในม้ืออาหารเช้า ตลาดแยมผลไม้จึงค่อนข้างเล็กในประเทศจีน ดังนั้น
แนวทางที่ดีที่สุดคือต้องปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จาก “แยมผลไม้” ไปเป็น “น้ าสกัดรสผลไม้เข้มข้น” เพราะคนจีน
บางกลุ่มน าเอาน้ าผลไม้เข้มข้นเพ่ือไปชงด่ืมเป็นเครื่องด่ืมร้อน เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวส าคัญและจ าเป็นต่อการ
วางแผนผลิตภัณฑ์อย่างยิ่ง และถือเป็นงานที่ต้องด าเนินการเป็นอันดับต้นๆในการเข้าสู่ตลาดใหม่ 

อย่างไรก็ดีปัญหาอุปสรรคส าคัญคือช่องทางที่จะท าให้ผู้ผลิตสามารถค้นหาความต้องการเชิงพฤติกรรม
ของผู้ซ้ือในประเทศจีน ซ่ึงในอดีตการหาข้อมูลลักษณะนี้อาจต้องใช้เงินทุนและทีมวิจัยเพ่ือเข้าไปศึกษา
พฤติกรรมในประเทศปลายทางประเทศจีน แต่ปัจจุบันด้วยพฤติกรรมของคนจีนที่นิยมซ้ือสินค้าและแส ดงความ
คิดเห็นต่อสินค้าของตนอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ท าให้การหาข้อมูลลักษณะนี้สามารถท าได้อย่างสะดวก 
และใช้ต้นทุนต่ า ประกอบกับในปัจจุบันหลายจังหวัดของประเทศไทยเช่น เชียงใหม่ และกรุงเทพ มีคนจีน
จ านวนมากเข้ามาพ านักอาศัย ทั้งเพ่ือการศึกษาระดับประถม มัธยม อุดมศึกษา รวมถึงเข้ามาประกอบธุรกิจ จึง
ท าให้มีกลุ่มคนจีนหลากหลายอาชีพ และอายุ หากสามารถรวมกลุ่มคนจีนเหล่านี้มาใช้เพ่ือการท ากิจกรรม 
Focus Group ได้ก็จะช่วยให้การค้นหาช้อมูลความต้องการของคนจีนสามารถท าได้ด้วยต้นทุนที่ต่ าลง 

ส าหรับวิธีการวิเคราะห์ตลาดอย่างง่ายและไม่ต้องใช้เงินทุนสูงคือการค้นหาข้อมูลทางการตลาดผ่าน 
Search Engine ต่างๆเช่น “Baidu” “Sougou”  เพ่ือท าการวิเคราะห์กระแสความชื่นชอบของคนจีนต่อ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนั้นๆ เช่นหากเราต้องการทราบความชื่นชอบในสินค้าไทยก็ให้ใช้ค าค้นหาเป็นภาษาจีน เช่นค าว่า 
“泰国产品” ซ่ึงหมายถึงสินค้าไทย ถือเป็นค าส าคัญระดับพ้ืนฐานที่ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไปดูสินค้า
ไทยที่ได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์จีน  

อีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้และค่อนข้างสอดคล้องกับการใช้เพ่ือเป้าหมายการท า
ความเข้าใจต่อตลาดการขายสินค้าไทยออนไลน์คือการเลือกใช้ช่องทางการค้าข้อมูลผ่าน แพลตฟอร์มพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่นแพลตฟอร์ม “เถาเป่า” ซ่ึงเป็นช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ C2C ที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดในประเทศจีน วิธีการคือให้ผู้ประกอบการพิมพ์ค าส าคัญในชื่อสินค้าที่ ต้องการท าการศึกษาเป็น
ภาษาจีนใน “เถาเป่า” ในแพลตฟอร์มก็จะปรากฎภาพของสินค้าและรายละเอียดทั้งราคาและร้านค้าที่จ าหน่าย
ขึ้นมา โดยจะแสดงให้เห็นตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม “เถาเป่า” เพ่ือท าความเข้าใจต่อสินค้าดังนี้ 
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ตัวอย่างที ่1  กรณีศึกษาสินค้าของผู้ประกอบการเป็น “มะม่วงอบแห้ง” 

 
รูปท่ี 2.1 แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์มะม่วงอบแห้งของไทยที่ เว็บไซต์เถาเป่า 

 ที่มา: www.taobao.com 

มะม่วงอบแห้งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมซ้ือกลับเป็นของที่ระลึกจากประเทศไทย
เป็นจ านวนมาก วิธีในการตรวจสอบที่ข้อมูลเชิงกว้างในเก่ียวกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน ก็สามารถใช้
วิธีการพิมพ์ค าว่า มะม่วงไทย เป็นภาษาจีนคือ “泰国芒果干” ใน “เถาเป่า” เพ่ือค้นหาข้อมูลเบื้องต้น
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์นี้ในตลาดออนไลน์จีน ดังแสดงในรูปที่2.1 ซ่ึงแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์มะม่วงอบแห้งของ
ไทยในเว็บไซต์เถาเป่า ซ่ึงการศึกษาพบว่ามีบริษัทท้ังจากประเทศไทยและประเทศจีนน ามะม่วงอบแห้งไปขายยัง
เว็บไซต์เถาเป่าเป็นจ านวนมาก  

 โดยจากการตรวจสอบพบว่ามะม่วงอบแห้งที่ขายราคาถูกที่สุดจะได้รับค าสั่งซ้ือมากที่สุด จึงท าให้เห็นว่า
การขายมะม่วงอบแห้งมีการแข่งขันทางด้านราคาสูงเนื่องจากผู้ประกอบการชาวจีนได้มีการบริหารจัดการผลิต
สินค้า ต้ังแต่การจัดหาแหล่งผลิตสินค้าภายในประเทศไทย การท าการส่งออกและน าไปจัดเก็บไว้ในคลังสินค้า
ประเทศจีน ซ่ึงวิธีการนี้ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยถูกกว่าการขนส่งแบบย่อยทีละน้อยๆตามค าสั่งซ้ือ ซ่ึงส่วนใหญ่
ผู้ประกอบการไทยที่ไม่มีคลังสินค้าในจีนเลือกใช้วิธีการนี้  ท าให้ท้ายที่สุดผู้ประกอบการไทยไม่สามารถแข่งขัน
ทางด้านราคาได้ แนวทางส าหรับสินค้ากลุ่ม ผลไม้อบแห้งจึงต้องให้ความส าคัญในการสร้างความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ การเพ่ิมความหลากหลายของรสชาติ รูปลักษณ์แบบใหม่ บรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหม่ๆให้กับ
ผลิตภัณฑ์  

ตัวอย่างที่ 2 ทดสอบหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์น ้ามันมะพร้าว  

น้ ามันมะพร้าวเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ผู้ประกอบการไทยสนใจท าการส่งออก ทั้งนี้น้ ามันมะพร้าวสามารถใช้
ทั้งเพ่ือการประกอบอาหาร การเป็นเครื่องด่ืมหรือแม้กระทั่งคุณสมบัติในด้านการบ ารุงผิว 
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รูปท่ี 2.2 สินค้าประเภทน้ ามันมะพร้าวท่ีขายในเว็บไซต์เถาเป่า 

 ที่มา: www.taobao.com 

  เม่ือเข้าไปที่เว็บไซต์เถาเป่าและพิมพ์ค าว่า 泰国椰子油 ที่แปลว่าน้ ามันมะพร้าวไทย ดังแสดงในรูปที่ 
2.2 พบว่าผลิตภัณฑ์น้ ามันมะพร้าวท่ีปรากฏจะมีทั้งน้ ามันมะพร้าวท่ีระบุว่ามาจากประเทศไทยหลายรายการ มี
ราคาอยู่ระหว่าง 60-150 หยวน ขึ้นอยู่กับขนาด  

พิจารณาราคาต่อปริมาณจะพบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างตราสินค้าต่างๆไม่มากนัก ขึ้นอยู่ กับบริการ
เสริมที่เพ่ิมให้ในแต่ละร้านค้า เช่นราคาดังกล่าวรวมค่าจัดส่งแล้ว ซ่ึงปัจจัยที่ท าให้ราคาต่อหน่วยไม่แตกต่างกัน
มากก็เนื่องจาก “น้ ามันมะพร้าว” เป็นสินค้าที่ผู้ซ้ือมีรูปแบบการน าไปใช้ที่ไม่แตกต่างกัน จึงท าให้ผู้ ซ้ือมองว่า ซ้ือ
ยี่ห้อไหนก็เหมือนกัน เกณฑ์การตัดสินใจเลือกซ้ือจึงขึ้นอยู่กับราคาเป็นหลัก ราคาขายต่อหน่วยที่ปรากฏจึงไม่
แตกต่างกันมาก มีเพียงบางรายที่พยายามสร้างความแตกต่าง เช่นการระบุว่าเป็นสินค้าน าเข้าจากประเทศไทย
จริงๆ และไม่มีสินค้าสต็อกเอาไว้ในประเทศจีน ถ้าหากท าการสั่งซ้ือจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสูงกว่าราย
อ่ืนๆ รวมถึงเป็นสินค้าของแท้จากไทยราคาต่อหน่วยจะสูงกว่าเจ้าอ่ืนๆ ซ่ึงวิธีการนี้มุ่งขายให้กับผู้ ซ้ือที่ มีก าลังซ้ือ
และต้องการ “น้ ามันมะพร้าว”ของแท้จากประเทศไทย ซ่ึงการเลือกใช้กลยุทธ์นี้ผู้ขายจะต้องแน่ใจว่า “ความ
แตกต่าง”ที่น ามาใช้น าเสนอเป็น “จุดเด่น”ที่มากพอต่อการโน้มน้าวให้ผู้ซ้ือยอมจ่ายเงินเพ่ือท าการซ้ือ  

ทั้งนี้ส าหรับกรณีศึกษาสินค้า “มะม่วงอบแห้ง” และ “น้ ามันมะพร้าว” พบว่าราคาขายต่อหน่วยของ
ทุ กๆตร า สิ น ค้า  ไ ม่แตก ต่ า ง กันมา กนั กและส่ วน ใหญ่ ส า มา รถจั ดส่ ง ให้ กับผู้ ซ้ื อ ไ ด้ ใน ร ะยะเวล า  
3-5 วันเท่านั้น แสดงว่าผู้ขายส่วนใหญ่เลือกที่จะน าสินค้าเข้าไปจัดเก็บไว้ในคลังสินค้าประเทศจีน เม่ือมีค าสั่งซ้ือ
ก็สามารถจัดส่งให้แก่ผู้ซ้ือได้ด้วยระยะเวลาอันสั้น รวมถึงราคาขายก็ต่ ามากเม่ือเทียบกับราคาขายปลีกสินค้ากลุ่ม
เดียวกันของผู้ประกอบการไทยที่วางขายในตลาดประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการไทยที่จะขายสินค้ากลุ่ม 
ผลไม้อบแห้ง หรือสินค้าเกษตรแปรรูป จึงต้องค้นหา “จุดเด่น” ที่สามารถ “สร้างความแตกต่าง” ในผลิตภัณฑ์
ของตนกับคู่แข่งขันอ่ืนๆใน “เถาเป่า” ให้ได้ เพราะหากสินค้าของผู้ประกอบการมีคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างกับ

http://www.taobao.com/
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คู่แข่งขันที่มีอยู่ กลยุทธ์ที่ต้องเลือกใช้ก็ต้องให้น้ าหนักไปที่การแข่งขันด้าน “ราคา” และ “ระยะเวลาการส่ง
มอบ” เป็นหลัก 

 จะเห็นได้ว่าการหาข้อมูลทั่วไปด้านความต้องการผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้อง จะท าให้ได้ข้อมูลที่ได้
สอดคล้องและตรงกับความต้องการของลูกค้า ซ่ึงจะท าให้ทราบทั้งผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสนใจ มาตรฐาน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และราคาที่แข่งขันกันในตลาดออนไลน์ปัจจุบัน ระยะเวลาการจัดส่ง คลังสินค้า การตอบ
ค าถามผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการบริการหลังการขาย ปัจจัยเชิงกว้างเหล่านี้เม่ือหาข้อมูลที่ถูกต้องมาจะ
ท าให้ผู้ประกอบการสามารถท าการประเมินและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าอย่างคร่าวๆ ได้ อีกทั้งยังมี
แนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาด E-Commerce ได้  

2.2.2 การท าเหมืองข้อความข้อมูลสินค้าไทยยอดนิยม 

ในการค้นหาความต้องการสินค้าไทยบนแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ดังแสดงในหัวข้อที่ 
2.2.1 แล้ว ผู้ประกอบการยังสามารถเข้าไปค้นหาความต้องการของผู้บริโภคจีนผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ด้าน
การช้อปปิ้งได้ในอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้การศึกษาของดนัยธัญ (2562) “เรื่องการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวจีนเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 4.0” พบว่านอกเหนือจากข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่ปัจจุบัน OTA 
จ านวนมากเปิดพ้ืนที่ให้กับนักท่องเที่ยวเข้าไปแสดงความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์และรีวิว ให้คะแนนแล้ว 
ปัจจุบันรูปแบบการน าเสนอข้อมูลสินค้ายอดนิยมระหว่างการท่องเที่ยวเมืองต่างๆในต่างประเทศก็ได้รับความ
นิยมเช่นกัน เช่น “เสี่ยวหงซู”(Red Book)  แอพลิเคชั่นยอดนิยมซ่ึงเป็นพ้ืนที่ส าหรับแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ประสบการณ์ซ้ือสินค้าในเมืองท่องเที่ยวต่างๆที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน  

 
รูปท่ี 2.3  หน้าแรกบน Mobile Application ของเสี่ยวหงซู 

  ท่ีมา:  ดนัยธัญ (2562) การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวจีนเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว4.0  

เม่ือเข้าไปในแอพพลิเคชั่น “เสี่ยวหงซู” (รูปที่2.3) และเลือกเข้าไปในหน้าของผลิตภัณฑ์สินค้าไทยจะ
พบข้อมูลแบ่งปันประสบการณ์ของการซ้ือสินค้าไทยเป็นจ านวนมากดังแสดงในรูปที่ 2 .4 และ 2.5 โดยพบว่ามี
จ านวนข้อมูลแบ่งปันถึง 213,179 ข้อความ จ านวนสินค้ากว่า 2,899 รายการ ที่มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน 
ทั้งนี้ข้อก าหนดส าคัญของการใช้แอพพลิเคชั่นเสี่ยวหงซูก็คือ ผู้แบ่งปันไม่สามารถน าเสนอขายสินค้าผ่านพ้ืนที่
ดังกล่าวได้ ท าได้เพียงการแสดงความคิดเห็นต่อสินค้า สถานที่ซ้ือและราคา หากต้องการเป็นผู้ขายสินค้าดังกล่าว
ต้องรอให้ผู้ที่ เข้ามาอ่านติดต่อโดยตรงกับผู้แบ่งปันเพ่ือท าการซ้ือขายในช่ องทางติดต่อส่วนตัวที่อยู่นอก
แพลตฟอร์ม “เสี่ยวหงซู” เท่านั้น  
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รูปท่ี 2.4 ร้านค้าขายสินค้าไทยบนเสี่ยวหงซู Social network อันดับหนึ่งส าหรับแบ่งปันข้อมูสินค้า 

ท่ีมา:  ดนัยธัญ (2562) การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวจีนเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว4.0 

 
รูปท่ี 2.5 สินค้าไทยที่หน้าร้านของเสี่ยวหงซูน าไปเสนอขาย 

ท่ีมา:  ดนัยธัญ (2562) การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวจีนเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว4.0 

ด้วยศักยภาพของ “เสี่ยวหงซู” ที่เป็นศูนย์รวมการแบ่งปันข้อมูลด้านสินค้ายอดนิยมที่คนจีนนิยมซ้ือเม่ือ
เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศปลายทางเหล่านั้น การวิจัยจึงทดลองจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของคนจีนที่
กล่าวถึงการซ้ือสินค้าไทย น ามาใช้วิเคราะห์ “ค าส าคัญ” เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีส่วนต่อการเลือกซ้ือสินค้าไทย 
ทั้งนี้เนื่องจากจ านวนรายการสินค้าส่วนใหญ่ที่คนจีนนิยมซ้ือแบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่คือ กลุ่มของกิน (เช่นผลไม้
อบแห้ง) กลุ่มของใช้ (เช่นหมอนยางพารา) และกลุ่มเครื่องส าอาง (เช่น Facial, แผ่นมาร์กหน้า) ในการศึกษาจึง
เลือกเฉพาะกลุ่มเครื่องส าอางมาเป็นตัวอย่างการศึกษาซ่ึงผลลัพธ์ค าส าคัญที่ได้จากการท าเหมืองข้อความดังนี้ 
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 ตารางท่ี 2.2  ข้อมูลค าส าคัญจากความคิดเห็นของคนจีนที่ซ้ือสินค้าไทยใน “เสี่ยวหงซู” 

ค าส าคัญ ความถี่ ค าส าคัญ  ความถี่ 

Thailand 1099 Feel 204 

Effect 653 Like 189 

Use 476 Use with confidence 184 

Brand 489 Suitable for 150 

Recommend 425 Color 143 

Skin 404 Acne print 129 

Price 401 Natural 99 

Cheap 386 Oil-control 81 

Mask 363 Facial foam 61 

Can 345 Brighten skin 58 

Package 302 Extractive 39 

Product 234 Essential oil 37 

Need 217 Skin type 27 

  ท่ีมา: ดนัยธัญ (2562) การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวจีนเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว4.0 

 จากตารางที่ 2.2  ซ่ึงแสดงข้อมูลจากการท าเหมืองข้อความบันทึกประสบการณ์การซ้ือเครื่องส าอางไทย
ของคนจีนที่แสดงผ่านสังคมออนไลน์ช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคม ปี พ.ศ. 2560 จากข้อมูลของผู้ใช้
แอพพลิเคชั่น “เสี่ยวหงซู” ขาวจีนที่เล่าถึงการซ้ือสินค้าไทย พบว่าค าส าคัญที่พบมากที่สุดคือ “Thailand” 
(1,099 ครั้ง) รองลงมาคือ “Effect” (653 ครั้ง) “Brand” (489 ครั้ง) “Use”(476 ครั้ง) “Recommend” 
(425 ครั้ง) “Skin” (404 ครั้ง) “Price” (401 ครั้ง) “Cheap” (486 ครั้ง) และ “Mask” (363 ครั้ง) ตามล าดับ 
ข้อมูลเบื้องต้นสร้างความเข้าใจต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องส าอางไทยได้ในระดับหนึ่งกล่าวคือปัจจัยการ
ตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางไทย (“Thailand”)ของคนจีนจะค านึงถึงต้องเป็นยี่ห้อ  (“Brand”)ที่มีชื่อเสียงในไทย
หรือถูกอ้างอิงถึงจาก Influencer (“Recommend”) หรือในจีน (ไม่จ าเป็นต้องเป็นแบรนด์สากล) ส่ วนใหญ่
กล่าวถึงผลลัพธ์ท่ีมีต่อผิว (“Effect”, “Skin”)  กรณีที่เป็นเครื่องส าอางไทยราคาต้องไม่แพงเม่ือเปรียบเทียบกับ
แบรนด์เกาหลี (“Price”, “Cheap”) และสินค้ายอดนิยมที่สุดในกลุ่มเครื่องส าอางคือแผ่นมาร์กหน้า (“Mask”)  
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 ในขณะที่ค าส าคัญที่มีระดับความถี่รองลงไปไม่ว่าจะเป็น “Package”, “Product”, “Feel”, “Color”, 
“Natural” ก็บ่งบอกถึงจุดส าคัญที่ผู้ซ้ือพิจารณาเลือกซ้ือสินค้าที่ดูทั้งในส่วนคุณภาพภายในของตัวสินค้า และ
รูปแบบภายนอกของบรรจุภัณฑ์ควบคู่กัน โดยเครื่องส าอางไทยจุดเด่นส าคัญประการหนึ่งคือใช้วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติเป็นวัตถุดิบส าคัญ ซ่ึงส่งผลดีต่อผู้ใช้ในระยะยาว 

ตารางท่ี 2.3 แสดงแบรนด์เครื่องส าอางยอดนิยมจากการท าเหมืองข้อความใน “เสี่ยวหงซู” 

Product (Brand) Frequency Ranking Product (Brand) Frequency Ranking 

Mistine 401 1 Napattiga  37 17 

Beauty buffet 316 2 Nongnaka 37 17 

VOODOO 130 3 Colly 30 18 

PIBAMY(VC Lotion) 116 4 Annablla 28 19 

Ray 113 5 Tao kae noi 25 20 

Snail white 104 6 LYN 23 21 

Lanna foot paste 96 7 Kiss me doll 22 22 

Softfell (ไล่ยุง) 88 8 Ong dhong 21 23 

Wofo (grass paste) 80 9 Zam-buk 20 24 

Ele 79 10 Cute press 19 25 

Baxian (inhaler) 63 11 Tree chada 18 26 

PATAR(VC) 53 12 MAMA 18 26 

Hirudoid 49 13 Jelly bunne 18 26 

Srichand 49 13 Ambuja (mask) 15 27 

Royal latex 47 14 BSC 14 28 

Banana paste 47 14 LALIL 13 29 

Dentiste (toothpaste) 41 15 PANPURI 13 29 

Yanhee 40 16 Neou 12 30 
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Product (Brand) Frequency Ranking Product (Brand) Frequency Ranking 

THANN 40 16 Centipede pill 12 30 

Tiger balm 40 16  Madame Dried 
mango 

12 30 

Beauty cottage 37 17 Rasyam toothpaste 12 30 

ท่ีมา:  ดนัยธัญ (2562) การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวจีนเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว4.0 

 นอกเหนือจากข้อมูลจากการท าเหมืองข้อความจะช่วยบ่งบอกปัจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ือของที่ระลึก
แล้ว “เสี่ยวหงซู” ยังช่วยวิเคราะห์แบรนด์สินค้ายอดนิยม ณ ขณะนั้นได้ ผ่านการท าเหมืองข้อความดังตัวอย่าง
ในตารางที่2.3 ซ่ึงแสดงแบรนด์สินค้ายอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มอาหาร กลุ่มเวชส าอางและเครื่องส าอาง 
ซ่ึงแบรนด์ยอดนิยม 6 อันดับแรกเป็นสินค้ากลุ่มเครื่องส าอางทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น Mistine, Beauty Buffet, 
VooDoo, PiBaMy, Ray, Snail White ข้อมูลดังกล่าวในมุมหนึ่งแสดงว่าการท า ให้ตราสินค้าของตนเป็นที่
ยอมรับส าหรับนักท่องเที่ยวจีนได้ต้องมาจากการท าการตลาดเพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน เชื่อถือในตราสินค้า ซ่ึง
วิธีการที่ดีที่สุดคือต้องเข้าไปอยู่ในช่องทางการสื่อสารออนไลน์ที่นักท่องเที่ยวจีนใช้ ในอีกด้านหนึ่งช่องทางการจัด
จ าหน่ายออฟไลน์ก็เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นกัน เพราะสินค้าหลายรายการถูกวางจ าหน่ายในร้านค้าที่ได้รับความเชื่อถือ
เช่น Booth Watson ร้านขายยา ในห้าง Modern Trade ต่างๆ ร้านค้าปลอดภาษีและ Seven-Eleven ซ่ึงผู้
ซ้ือจะม่ันใจมากกว่าการซ้ือตามร้านขายของฝากทั่วไป ตัวแบบธุรกิจที่เหมาะสมจึงจ าเป็นส าหรับการวางแผนการ
ขายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวจีน เช่นเดียวกันกับตัวแบบธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยวอ่ืนๆเช่นกัน  

2.2.3 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนด้วยวิธีการ Focus Group 

การหาข้อมูลทั่วไปต่อความต้องการในผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู้ประกอบการสามารถรั บรู้ถึงข้อมูลทั่วไปที่
ผู้บริโภคต้องการเท่านั้น ซ่ึงอาจไม่เพียงพอต่อการท าความเข้าใจต่อความต้องการอย่างแท้จริง การท าการศึกษา
ต่อความต้องการของผู้ซ้ือกลุ่มเป้าหมายแบบจ าเพาะเจาะจงจึงมีความส าคัญเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคในเชิงลึก โดยในหัวข้อดังกล่าวจะน าเสนอรูปแบบการใช้วิธีการท า Focus Group หรือใช้
กลุ่มท าการประเมิน มาเป็นแนวทางเพ่ือศึกษาความต้องการเชิงลึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์  

ซ่ึงการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเชิงลึก โดยใช้กลุ่มท าการประเมินหรือ Focus Group เป็น
วิธีการน าเอากลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดมาท าการทดสอบ ทดลองใช้และวิพากษ์
ผลิตภัณฑ์ ให้ข้อคิดเห็นต่างๆเสมือนตัวแทนของผู้บริโภค ซ่ึงในกรณีของการท าการตลาดประเทศจีนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ก็คือคนจีนที่อยู่ในเง่ือนไข (อายุ เพศ ฯลฯ) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ปัจจุ บัน
จังหวัดเชียงใหม่มีคนจีนเข้ามาพ านักอาศัยเป็นจ านวนมาก จึงสามารถใช้วิธีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างได้โดยไม่
จ าเป็นต้องไปท าการทดลองในประเทศจีน  

ในการจัดกิจกรรมได้เชิญกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนจีนเข้ามาวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ในมิติต่างๆ พร้อมทั้งจัดท า
แบบสอบถามที่ก าหนดระดับเกณฑ์การประเมินความต้องการในแต่ละด้าน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ
วิเคราะห์ความส าคัญในแต่ละมิติของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญ เพ่ือให้ผู้ผลิตสามารถใช้เป็นแนวทาง
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสินค้าหรือการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ข้อดีของกา รท า Focus 
Group จะท าให้ผู้ผลิตได้รับช้อมูลทั้งในเชิงตัวเลขจากการประเมินเชิงปริมาณในแต่ละมิติ รวมถึงข้อมูลเชิงความ
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คิดเห็นและทัศนคติเชิงคุณรูปทีมี่ต่อสินค้าได้อย่างรอบด้าน และมาจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นตัวแทนผู้บริโภคจาก
ตลาดเป้าหมาย ซ่ึงในส่วนของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสามารถสร้างขึ้นโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ใน ทฤษฎี
ส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4Ps มาสร้างแบบสอบถามส าหรับการทดสอบ ขณะเดียวกันสามารถอาศัย
รูปแบบการจัดกิจกรรม Focus Group โดยเชิญกลุ่มตัวอย่างคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยเพ่ือมาท าหน้าที่ เป็น 
Tester ส าหรับผลิตภัณฑ์ โดยในหัวข้อ 2.3 จะแสดงตัวอย่างกรณีศึกษาวิเคราะห์กับผลิตภัณฑ์สองตัวอย่างคือ 
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องส าอาง ที่อาศัยวิธีการวิเคราะห์ตลาดผ่าน แพลตฟอร์มเถา
เป่า และการท า Focus Group โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

2.3 กรณีศึกษาการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพ่ือกลยุทธ์การตลาด 

จากที่ได้กล่าวมาในหัวข้อที่แล้วเก่ียวกับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จะแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนได้แก่ การ
วิเคราะห์เชิงกว้างและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ซ่ึงในหนังสือประกอบการสอน ได้ใช้ ตัวอย่างจาก
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากภาคเหนือ 2 ตัวอย่างในการวิเคราะห์ โดยในกระบวนการวิจัย
ได้น านักศึกษาจีนในประเทศไทยมาเป็นตัวแทนผู้บริโภคจีน ให้ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคจากประเทศจีน
เพ่ือท าการประเมินผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากภาคเหนือ โดยผลิตภัณฑ์ที่น ามาวิเคราะห์ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและเซรั่มบ ารุงผิวหน้า ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

ตัวอย่างท่ี 1 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น 

ตัวอย่างที่หนึ่งเป็นการประเมินผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารเก่ียวกับข้าวแต๋นบริษัทหนึ่งในภาคเหนือ ซ่ึงข้าว
แต๋นถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวโดยทางบริษัทมีหลากหลายรสชาติและมีความโดดเด่นใน
เอกลักษณ์ของไทย โดยการวิเคราะห์ จะมีสองขั้นตอนคือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกว้างและการวิเคราะห์ความ
ต้องการของลูกค้า 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของข้าวแต๋น 

จากการศึกษาข้อมูลเชิงกว้างในเว็บไซต์เถาเป่าว่ามีข้าวแต๋นขายที่ประเทศจีนพบว่ามีผู้ประกอบการไทย
น าข้าวแต๋นไปขาย โดยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดมีรายละเอียดดังรูปที่ 2.6 

 
รูปท่ี 2.6 ผลิตภัณฑ์ขนมที่ผลิตจากข้าวและข้าวแต๋นที่ขายดีที่ประเทศจีน 

ที่มา: www.taobao.com 

- ราคาของสินค้าที่มีอยู่อยู่ในระดับราคาต้ังแต่ 10-60 หยวนขึ้นอยู่กับขนาด  ส าหรับราคาของข้าวแต๋น
ที่ผู้ประกอบการจ าหน่ายพบว่ามีราคาแข่งขันได้เม่ือเทียบเคียงกับราคาต่อปริมาณของสินค้าที่ขายอยู่บนเว็บไซต์
เถาเป่า โดยราคาผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอยู่ที่ 12.8 หยวนส่วนผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นไทยของวิสาหกิจที่น ามาใช้ทดสอบ
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อยู่ที่ 13.75 หยวนต่างกัน 1 หยวน อย่างไรก็ดีราคาของผลิตภัณฑ์ที่น ามาทดสอบวิจัยตลาดเป็นราคาขายปลีกที่
จ าหน่ายในประเทศไทย ยังไม่ได้รวมกับต้นทุนค่าขนส่งและค่าการตลาดที่จะให้กับผู้แทนจ าหน่าย  

- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ซ่ึงจะหมายถึง ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นไทยจะท าการจัดส่งจากประเทศไทยซ่ึง
ท าให้ต้องค านึงถึงระยะเวลาการจัดส่ง ใช้เวลา 7-14 วัน ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ในจีนจะใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน
เนื่องจากมีคลังสินค้าอยู่ที่ประเทศจีน โดยในรายการสินค้าที่แสดงในเถาเป่าจะบอกถึงสถานที่ ต้ังของร้านค้าว่า
อยู่ที่เมืองใดเอาไว้ท าให้ทราบว่าจากที่ต้ังของเมืองสามารถจัดส่งไปถึงเมืองปลายทางได้ใน ระยะเวลาเท่าใด ข้อ
ได้เปรียบของการมีคลังสินค้าในประเทศจีนจึงสามารถด าเนินการจัดส่งได้รวดเร็ว และต้นทุนการจัดส่งถูกกว่า  

-ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นไม่เป็นที่รู้จักมากนักท าให้ผู้บริโภคชาวจีนไม่
ทราบวิธีการรับประทาน เนื่องจากดูยอดขายที่เวบ็ไซต์เถาเป่าส าหรับผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่ขายดีอยู่ที่  1,654 ชิ้น 
ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์และการท าโปรโมชั่นเพ่ือให้สร้างความรับรู้ให้กับผู้บริโภคชาวจีน 

2) การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าด้วยวิธีการ Focus Group  

ในขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าจะมีสองขั้นตอนได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้บริโภคชาวจีนต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น และขั้นตอนการเปรียบเทียบบริษัทคู่แข่งกับผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น  โดยการ
วิเคราะห์มีการก าหนดกลุ่มท าการประเมิน เป็นชาวจีนจ านวน 7 คน โดยช่วงอายุ ต้ังแต่ 22-30 ปี ดังแสดง
รูปแบบการจัดกิจกรรมในรูปที่2.7 โดยมีข้อมูลจากการประเมินดังนี้ 

 
รูปท่ี 2.7 แสดงกิจกรรมวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เปรียบกับบริษัทคู่แข่งในประเทศจีน 

 จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น  เป็นการวิเคราะห์ตัว
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อตัวผลิตภัณฑ์ซ่ึงการหาปัจจัยที่ผู้บริโภคชาวจีนให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดโดยมุมมองน ามาจากพ้ืนฐาน 4 ด้านของทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ตัวผลิตภัณฑ์, ราคา, 
ช่องทางจัดจ าหน่ายและการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยการวิเคราะห์จะมีการให้คะแนนความพึงพอใจจาก
ระดับคะแนน 1-9 ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ได้แสดงดังตารางที่ 2.4 
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ตารางท่ี 2.4 ตารางแสดงข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น 

 
ที่มา:  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยนักวิจัย 

จากข้อมูลที่ได้โดยท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นในตารางที่  2.4 พบว่าผู้บริโภคให้
ความพึงพอใจมากที่สุดสามเรื่องแรกได้แก่ ฉลากมีข้อมูลที่ครบครัน, คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีคะแนนอยู่ที่  8.14, 8.12, 8.00 ส่วนปัจจัยที่ควรมีการปรับปรุงได้แก่ การเพ่ิมช่องทางจัด
จ าหน่ายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และราคา ให้เป็นที่แพร่หลายและการสร้าง
แรงดึงดูดให้มากขึ้น และการท าโปรโมชั่นการลดราคาสินค้า เพ่ือดึงดูดลูกค้า โดยหากมองรายละเอียดย่อยทั้งสี่
ด้านจะสามารถวิเคราะห์เพ่ิมเติมดังนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ มุมมองของผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
เก่ียวกับประสิทธิภาพลักษณะของผลิตภัณฑ์และเอกลักษณ์พาะตัว และ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เก่ียวกับ
มาตรฐานความปลอดภัย การรับรองคุณภาพและการการันตี อีกทั้งฉลากที่การระบุรายละเอียดอย่างดี สาเหตุที่
สามปัจจัยย่อยนี้ได้คะแนนสูงเนื่องมาจาก ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นบริษัทนี้มีตรารับรองมาตรฐานอาหารและยา (อ.ย.) 
ของประเทศไทยซ่ึงเป็นการรับรองจากภาครัฐ และมีตรารับรองอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น สัญลักษณ์ OTOP, Halal ท า
ให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งมีรายละเอียดการรับประทาน ข้อมูลโภชนาการที่อ่านเข้าใจง่าย อีกทั้งยังมี
ภาษาจีนท าให้ผู้บริโภคชาวจีนเข้าใจอย่างรวดเร็ว และมีการชูตราสัญลักษณ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยท า
ให้ผู้บริโภคชาวจีนมีความเชื่อม่ันว่าเป็นสินค้าจากประเทศไทย อีกทั้งบรรจุภัณฑ์มีลักษณะหนาเหมาะกับการขน
ส่งไปต่างประเทศ 

2. ด้านราคา พบว่าคะแนนรวม อยู่ที่ 7.77 ซ่ึงคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากเม่ือตรวจสอบราคาก็พบว่า
ราคาไม่แพงเม่ือเทียบกับมูลค่าของผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังมีหลายรสชาติ และรสชาติที่ผู้บริโภคชาวจีนนิยมได้แก่ 
ข้าวแต๋นหน้าหมูหยองเพราะเม่ือเทียบกับราคาพบว่าคุ้มค่ามาก 

 

Factor for Custom er requirem ents Level 

Primary Tertiary 9 8 7 6 5 4 3 2 1 SUM 

Product 1. Product Q uality -

Perform ance/Characteristic 2 4 1 0 0 0 0 0 0 8.12 
2. Product Q uality - 

Safety/Standard 

certification/G uarantee 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8.00 
3. Brand Name 

0 2 5 0 0 0 0 0 0 7.27 
4. Packaging - Function/Attraction 

0 5 2 0 0 0 0 0 0 7.70 
5. Packaging – Convenience 

0 4 3 0 0 0 0 0 0 7.56 
6. Labeling - legal and policy 

0 3 4 0 0 0 0 0 0 7.41 
7. Labeling – information 

1 3 3 0 0 0 0 0 0 8.14 
8. Differentiation 

0 3 1 3 0 0 0 0 0 6.94 
Price 9. Price Satisfaction/Customer’s 

Own Perceived Value 3 1 2 1 0 0 0 0 0 7.77 
Place 10. Distribution Channels 

2 3 2 0 0 0 0 0 0 7.96 
Promotion 11. Advertising/Publicity 

0 0 2 5 0 0 0 0 0 6.27 
12. Sales Promotion/ Discounts 

0 1 1 3 2 0 0 0 0 6.07 
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3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าคะแนนรวม อยู่ที่ 7.96 ซ่ึงคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากช่องทางการจัด
จ าหน่ายมีหลากหลายช่องทาง สินค้ามีทั้งใน superstore ในประเทศไทยและทั่วจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังมี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ท าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงการเข้าถึงการจัดจ าหน่ายได้ง่าย  

4. การส่งเสริมการตลาด พบว่าปัจจัย การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการกิจกรรมส่งเสริมการขาย การลด
ราคา คะแนนรวม อยู่ที่ 6.27, 6.07 เนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนยังไม่รู้จักบริษัทผู้ผลิตข้าวแต๋นมากนัก อีกทั้งราคา
สินค้าไม่ได้มีการลดราคาท าให้เกิดแรงจูงใจในการซ้ือสินค้า 

3) การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับบริษัทคู่แข่ง 

 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับคู่แข่งเป็นการวิเคราะห์ถึงตัวผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ใน
ท้องตลาดในประเทศจีน โดยในการวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาการขายสินค้าออนไลน์ จึงได้ท าการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ที่ขายในเว็บไซต์เถาเป่า โดยแบ่งรูปแบบการวิเคราะห์ออกเป็นสองส่วนคือ  

ส่วนที่หนึ่งการวิเคราะห์คู่แข่งขันที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันภายในเว็บไซต์เถาเป่า 

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่ผลิตจากประเทศจีนยังไม่มีการขายในประเทศจีนทางผู้วิเคราะห์จึงน า
ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่มาจากประเทศไทยที่ขายในเว็บไซต์เถาเป่ามาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์
ของผู้ประกอบการที่ท าการทดสอบ โดยผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งหมายถึงข้าวแต๋นที่จ าหน่ายอยู่ในเว็บไซต์เถาเป่าเพ่ือ
ใช้ค าว่า “ขนมข้าวกรอบไทย” （泰国米饼 ）ดังแสดงในรูปที่2.9 จากนั้นจึงท าการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
คู่แข่งโดยมีการใช้ปัจจัยเดียวกับการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ซ่ึงจะมีข้อมูลดังตารางที่ 2.5  

ตารางท่ี 2.5 ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นกับบริษัทคู่แข่ง  

Factor for Customer requirements 
Level 

1 2 3 4 5 Sum 

1. Product Quality -
Performance/Characteristic 

Company products  0 0 0 3 4 4.57 

Competitive products 0 0 2 5 0 3.71 

2. Product Quality - 
Safety/Standard 
certification/Guarantee 

Company products  0 0 0 4 3 4.43 

Competitive products 
0 0 0 5 2 4.29 

3. Brand Name Company products  0 0 3 2 2 3.86 

Competitive products 0 1 1 2 3 4.00 

4. Packaging - Function/Attraction Company products  0 0 0 7 0 4.00 

Competitive products 0 0 2 3 2 4.00 

5. Packaging – Convenience Company products  0 0 0 7 0 4.00 

Competitive products 0 1 1 2 3 4.00 

6. Labeling - legal and policy Company products  0 0 2 4 1 3.86 

Competitive products 0 0 2 4 1 3.86 

7. Labeling – information Company products  0 0 1 4 2 4.14 

Competitive products 0 0 3 2 2 3.86 
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Factor for Customer requirements 
Level 

1 2 3 4 5 Sum 

8. Differentiation Company products  0 0 3 2 2 3.86 

Competitive products 0 1 1 4 1 3.71 

9. Price Satisfaction/Customer’s 
Own Perceived Value 

Company products  0 0 0 4 3 4.43 

Competitive products 0 0 4 1 2 3.71 

10. Distribution Channels Company products  0 0 0 4 3 4.43 

Competitive products 0 0 1 5 1 4.00 

11. Advertising/Publicity Company products  0 0 5 2 0 3.29 

Competitive products 0 0 3 4 0 3.57 

12. Sales Promotion/ Discounts Company products  0 2 3 2 0 3.00 

Competitive products 0 1 5 1 0 3.00 

ที่มา:  การทดสอบประเมินโดยกลุ่มทดสอบ 

 จากตารางที่ 2.5 เป็นการทดสอบประเมินเปรียบเทียบระหว่างสินค้าของผู้ประกอบการกับสินค้าของคู่
แข่งขันในตลาดออนไลน์โดยให้ Tester ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชาวจีนร่วมการตอบประเมิน เพ่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างสินค้าของผู้ประกอบการกับสินค้าอ่ืนๆบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซ่ึงพบว่าสินค้าจากผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมการทดสอบมีคะแนนที่ได้รับจากการประเมินโดยกลุ่ม Tester จีนเหนือกว่า คู่แข่งขันรายอ่ืนๆในตลาดอยู่
หลายด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ราคา และช่องทางการจัดจ าหน่ายในประเทศ ขณะที่จุด
ด้อยที่ผู้ประกอบการข้าวแต๋นที่น ามาทดสอบมีคะแนนประเมินต่ าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัจจัยด้านชื่อเสียงของ
สินค้า ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน  

ส่วนที่สอง การวิเคราะห์คู่แข่งขันในผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมข้าวกรอบจากต่างประเทศ 

 
รูปท่ี 2.8 ผลิตภัณฑ์ขนมข้าวกรอบน าเข้าจากต่างประเทศบนเว็บไซต์เถาเป่า 

ที่มา: www.taobao.com 
 

http://www.taobao.com/
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นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์เถาเป่าเพ่ือท าความเข้าใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของ
สินค้าขนมข้าวกรอบไทย หรือข้าวแต๋นแล้ว เพ่ือท าความเข้าใจต่อคู่แข่งขันในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากต่างประเทศ
ที่เข้ามาแข่งขันอยู่บนแพลตฟอร์มเถาเป่า ซ่ึงถือเป็นคู่แข่งขันทางตรงส าหรับผลิตภัณฑ์ขนมข้าวกรอบน าเข้าจาก
ต่างประเทศ (进口米饼) โดยการเลือกใช้ค าส าคัญ “进口米饼” ซ่ึงปรากฏจ านวนตราสินค้าขนมข้าวกรอบ
น าเข้าจากต่างประเทศดังแสดงในรูปที่ 2.8 และมีรายละเอียดส าคัญดังต่อไปนี้ 

-  ในการวิเคราะห์คู่แข่งขันในตลาดขนมข้าวกรอบน าเข้าบนเถาเป่าพบว่ามีจ านวนผู้ จ าหน่ายทั้งสิ้น
ประมาณ 840 ราย (นับจากหนึ่งหน้าเว็บเพจเถาเป่าเม่ือใช้ค าส าคัญ 进口米饼   จะมีจ านวนผู้ขายทั้งสิ้น 48 
ราย และทั้งหมดมี 20 หน้าเว็บเพจ) โดยส่วนใหญ่น าเข้ามาจาก ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และไทย 
มีจ านวนน้อยที่มาจากประเทศอ่ืนๆเช่น รัสเซีย อิตาลี เป็นต้น 

-  ขนมข้าวกรอบที่วางจ าหน่ายบนเถาเป่าแบ่งเป็น 1) กลุ่มขนมข้าวกรอบส าหรับเด็กทารก (อายุ ต้ังแต่ 
6-18 เดือน) มักนิยมผสมกับพืชผัก ธัญพืชจ าเป็นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางอาหาร เสริมโภชนาการส าหรับเด็ก 2) กลุ่ม
ขนมทานเล่นคู่กับเครื่องด่ืม เน้นการปรุงแต่งเพ่ิมความอร่อยของรสชาติ เหมาะส าหรับทานเป็นอาหารว่างเพ่ือ
เพ่ิมพลังงานในช่วงเวลาพัก หรือระหว่างการท างาน การประชุม ส่วนใหญ่ข้าวแต๋นไทยจะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 
(Snack) 3) กลุ่มขนมข้าวกรอบเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงมักจะใช้ข้าวมีสีเป็นวัตถุดิบหลัก และมีการผสมธัญพืช หรือการ
เติมสารวิตามินสังเคราะห์จากพืชผักตามธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ 

-  รูปแบบนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ขนมข้าวกรอบที่แต่ละประเทศเลือกใช้ส่วนใหญ่จะพยายามสร้างจุด
ขายการเป็นของทางเล่นเพ่ือสุขภาพส าหรับแต่ละกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (แม้กระทั่งกลุ่มนักกีฬา สุภาพสตรีสายสุข
รูปที่ต้องการควบคุมน้ าหนักรักษาหุ่น เป็นต้น) ควบคู่กับการปรับปรุงรสชาติให้อร่อยแบบธรรมชาติไม่จัดจ้าน 
ขณะที่ข้าวแต๋นไทยมันิยมสร้างความโดดเด่นด้านหีบห่อบรรจุภัณฑ์ และเน้นความอร่อยมากกว่าการเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ  

ตารางท่ี 2.6  แสดงการค้นหาจ านวนร้านค้าจ าหน่ายขนมข้าวกรอบด้วยค าส าคัญ  
                   “ขนมข้าวกรอบ+ที่มาผลิตภัณฑ์”  

ท่ีมาของผลิตภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 

ไทย 2256 15.6% 
แบรนด์เนม 4800 33.2% 
เวียดนาม 1200 8.3% 
ญี่ปุ่น 1008 7.0% 
ไต้หวัน 3120 21.6% 
เกาหลีใต้ 336 2.3% 
มาเลเซีย 144 1.0% 
ออสเตรเลีย 1248 8.6% 
นิวซีแลนด์ 240 1.7% 
เมียนมาร์ 96 0.7% 
 รวม          14,448    

ที่มา: สรุปและวิเคราะห์โดยผู้เขียนจาก www.taobao.com 

http://www.taobao.com/
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รูปท่ี 2.9  แสดงจ านวนร้านค้าบนเถาเป่าที่จ าหน่ายขนมข้าวกรอบใช้ค าส าคัญระบุประเทศและแหล่งที่มา  

ที่มา:  สรุปและวิเคราะห์โดยนักวิจัยจาก www.taobao.com 

 ในการวิเคราะห์คู่แข่งขันของขนมข้าวกรอบไทยผ่านเว็บไซต์ Taobao ยังสามารถจ าแนกคู่แข่ งขันจาก
ต่างประเทศตามรายประเทศได้โดยใช้ค าส าคัญ “ขนมข้าวกรอบ+ที่มาผลิตภัณฑ์” ดังแสดงในตารางที่2 .6  และ
รูปที่ 2.9  ซ่ึงพบว่าเม่ือใช้ค าส าคัญค าว่า “แบรนด์เนม” และ “ชื่อประเทศ”ส าคัญที่มีการจ าหน่ายขนมข้าว
กรอบพบว่า มีร้านค้าที่จ าหน่ายขนมข้าวกรอบโดยใช้ค าส าคัญ “แบรนด์เนม” จ านวน 4,800 ร้านค้าคิดเป็นร้อย
ละ 33.2 ของค าส าคัญที่น ามาใช้ในการเปรียบเทียบ รองลงมาคือ “ไต้หวัน” จ านวน 3,120 (คิดเป็นร้อยละ 
21.6) ประเทศไทย 2,256 ร้านค้า (ร้อยละ15.6)  ออสเตรเลีย 1,248 (ร้อยละ8.6) และเวียดนาม 1,200 (ร้อย
ละ8.3) ตามล าดับ ทั้งนี้ประเทศในอาเซียนที่ถือเป็นคู่แข่งขันส าคัญของประเทศไทยคือเวียดนามในผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว ขณะที่คู่แข่งส าคัญรายอ่ืนๆไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น ไต้หวัน และออสเตรเลีย ก็เป็นผู้ผลิตที่ มีจุดเด่นด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหารเช่นเดียวกับประเทศไทย  

4) ผลการวิเคราะห์ 

 จากข้อมูลการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นกรณีศึกษากับบริษัทคู่แข่งที่ขายบนเว็บไซต์เถาเป่า พบว่า 
ค่าคะแนนผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นกรณีศึกษาจะมีค่าเหนือกว่าบริษัทคู่แข่งเกือบทั้งหมดยกเว้นสองปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยตราผลิตภัณฑ์ (Brand) โดยผลิตภัณฑ์บริษัทคู่แข่งมีคะแนนอยู่ที่ 4.00 และผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นกรณีศึกษา 
มีคะแนนอยู่ที่ 3.86 และปัจจัยการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการกิจกรรมส่งเสริมการขายจะมีค่าต่ ากว่าบริษัท
คู่แข่ง โดยผลิตภัณฑ์บริษัทคู่แข่งมีคะแนนอยู่ที่ 3.57 และผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นกรณีศึกษามีคะแนนอยู่ที่  3.29 และ 
ปัจจัยที่มีคะแนนเท่ากันได้แก่ ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ ลักษณะรูปร่างและการดึงดูดผู้บริโภค, ปัจจัยด้านบรรจุ
ภัณฑ์การใช้งานที่สะดวกสบาย ใช้งานง่าย ปัจจัยด้านฉลากเก่ียวกับกฎหมายและข้อบังคับที่รัฐบาลก าหนด และ
ปัจจัยกิจกรรมส่งเสริมการขาย การกระตุ้นยอดขายและ การลดราคาสินค้า จากข้อมู ลต่างๆ ท าให้สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของข้าวแต๋นกรณีศึกษามีคุณรูปที่ผู้ยริโภคชาวจีนยอมรับได้ อีกทั้งยังมี
มาตรฐานต่างๆเป็นการรับรองคุณภาพของข้าวแต๋น ท าให้ผู้บริโภคชาวจีนมีความเชื่อม่ัน อีกทั้งปัจจัยทางด้าน
ฉลากเก่ียวกับการให้ข้อมูลทั่วไป มีคะแนนสูงแสดงถึงการให้รายละเอียดวิธีการรับประทานซ่ึงมีข้อมูลภาษาจีน
ท าให้ผู้บริโภคชาวจีนเข้าใจได้อย่างทันที ด้านต่างๆที่กล่าวมาจึงเป็นจุดเด่น ทั้งนี้จุดปรับปรุงของผลิตภัณฑ์ข้าว
แต๋นมีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้านการเพ่ิมการรับรู้ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นด้านตราผลิตภัณฑ์ เนื่องจากปัจจัยที่ได้คะแนนต่ ากว่า คู่แข่ง
ได้แก่ ปัจจัยตราผลิตภัณฑ์ (Brand) และปัจจัยการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
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ดังนั้นการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์จึงเป็น
สิ่งส าคัญเพ่ือสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคชาวจีนให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อม่ันต่อผลิตภัณฑ์ให้กับ
ผู้บริโภคชาวจีน 

2. ด้านการเพ่ิมการลดราคาเพ่ือการกระตุ้นยอดขาย เนื่องจากปัจจัยการลดราคาหรือการส่งเสริมการ
ขายจะท าให้ผู้บริโภคสามารถเกิดการรับรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นดังนั้นการกระตุ้นยอดขายเพ่ือการสร้างการ
รับรู้ให้ผู้บริโภคชาวจีนจึงถือเป็นสิ่งส าคัญ 

ตัวอย่างท่ี 2 เซรั่มบ ารุงผิวหน้า 

ตัวอย่างที่สองเป็นการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเซรั่มบ ารุงผิวหน้าจากบริษัทหนึ่งในภาคเหนือ ซ่ึง
เซรั่มบ ารุงผิวหน้ามีส่วนผสมจากสารสกัดข้าวไรซ์เบอรี่จึงถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดย
การวิเคราะห์จะมี2 ขั้นตอนได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกว้างและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผ่านเว็บไซต์เถาเป่า 

จากการศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์เถาเป่า โดยใช้ค าส าคัญคือ “美白精华” และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
โดยใช้ข้อก าหนดตามส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงมีรายละเอียดดังรูปที่ 2.10 

 
รูปท่ี 2.10 ผลิตภัณฑ์เซรั่มที่ได้รับความนิยมในเว็บไซต์เถาเป่า 

ที่มา: www.taobao.com 

 การศึกษาเริ่มต้นด้วยการใช้ค าส าคัญคือ เซรั่มบ ารุงผิว (美白精华) พบว่ามีจ านวนร้านค้าจ าหน่าย
มากถึง 4,800 ร้านค้า (48 ร้านค้าต่อหนึ่งหน้าเว็บ รวมทั้งหมด 100 หน้าเว็บ) มีทั้งที่ เป็นแบรนด์ดังในระดับ
สากลที่วางขายทั่วโลก แบรนด์สินค้าภายในประเทศจีน  Local Brand จากต่างประเทศเช่นเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
ไทย และจากหลายประเทศในยุโรป  

ตารางท่ี 2.7  แสดงการค้นหาจ านวนร้านค้าจ าหน่ายเซรั่มบ ารุงผิวด้วยค าส าคัญ “เซรั่มฯ+ที่มาผลิตภัณฑ์”  

ท่ีมาของผลิตภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 

ไทย 288 2.2% 
แบรนด์เนม 4800 36.5% 
น าเข้า 336 2.6% 
เกาหลีใต้ 1968 15.0% 
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ท่ีมาของผลิตภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 
ญี่ปุ่น 2160 16.4% 
ไต้หวัน 432 3.3% 
ฝรั่งเศส 672 5.1% 
สหรัฐอเมริกา 1392 10.6% 
ออสเตรเลีย 432 3.3% 
นิวซีแลนด์ 240 1.8% 
อังกฤษ 144 1.1% 
เวียดนาม 48 0.4% 
เมียนมาร์ 192 1.5% 
มาเลเซีย 7 0.1% 
อินโดนีเซีย 1 0.0% 
สิงคโปร์ 22 0.2% 

 รวม          13,134    
  ที่มา: สรุปและวิเคราะห์โดยผู้เขียนจาก www.taobao.com 

 
รูปท่ี 2.11  แสดงจ านวนร้านค้าบนเถาเป่าที่จ าหน่ายเซรั่มบ ารุงผิวใช้ค าส าคัญระบุประเทศและแหล่งที่มา  

ที่มา:  สรุปและวิเคราะห์โดยผู้เขียนจาก www.taobao.com 

จากตารางที่2.7 และรูปที่ 2.11 แสดงจ านวนร้านค้าที่จ าหน่าย “เซรั่มบ ารุงผิว” เม่ือค้นหาโดยใช้ค า
ส าคัญคือ “เซรั่มบ ารุงผิว+ที่มาของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงพบว่าค าส าคัญที่ผู้ขายนิยมใช้ส าหรับการจ าหน่ายเซรั่มบ ารุงผิว
จากต่างประเทศคือ เซรั่มบ ารุงผิวแบรนด์เนม (จ านวน4,800 ร้านค้า)  รองลงมาคือเซรั่มบ ารุงผิวจากญี่ปุ่น 
(2,160 ร้านค้า) เกาหลีใต้ (1,968 ร้านค้า) สหรัฐอเมริกา (1,392 ร้านค้า) ฝรั่งเศส (672 ร้านค้า) ออสเตรเลีย
และไต้หวัน (ประเทศละ 432 ร้านค้า) และสินค้าน าเข้า (336 ร้านค้า) ตามล าดับ ขณะที่เซรั่มบ ารุงผิวที่ระบุว่า
มาจากประเทศไทยมีจ านวน 288 ร้านค้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.2 ของค าส าคัญกลุ่มเซรั่มบ ารุงผิวท่ีน ามาใช้ใน
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การเปรียบเทียบครั้งนี้ ข้อสังเกตคือคู่แข่งขันส่วนใหญ่ของเซรั่มบ ารุงผิวจากไทย ไม่เพียงแต่มาจากคู่แข่งขันกลุ่ม
เดียวกันกับสินค้ากลุ่มผลไม้อบแห้งคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน แต่ยังมีคู่แข่งทั้งจากทวีปยุโรป อเมริกา และ
ออสเตรเลียอีกด้วย ขณะที่กลุ่มประเทศอาเซียนประเทศอ่ืนๆยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดต่ ากว่าประเทศไทยใน
สินค้ากลุ่มดังกล่าว แสดงว่าประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีโอกาสเข้าสู่ตลาดประเทศจีนสูงกว่าประเทศ
อ่ืนๆในอาเซียนทั้งในกลุ่มสินค้าเครื่องส าอางและกลุ่มอาหารค้าปลีก 

  ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นความเข้มข้นในการแข่งขันของธุรกิจนี้ที่มีผลิตภัณฑ์ทั้งที่ เป็น แบรนด์เนมและ
น าเข้าเป็นจ านวนมาก นับเป็นสมรภูมิธุรกิจที่มีการแข่งขันในตลาดสูงมาก จึงท าให้การขายผ่านช่องทางนี้ ต้องใช้
กลยุทธ์ทางการตลาดที่หนักหน่วงรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกกลยุทธ์ทางด้านราคา กลยุทธ์การใช้ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด โดยเบื้องต้นเม่ือทดสอบวิเคราะห์การแข่งขันสินค้าของ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่ วมการทดสอบสามารถจ าแนกการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของสินค้า
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมทดสอบได้ดังนี้ 

 - ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์เซรั่มที่ใช้สารสกัดจากข้าวเป็นส่วนประกอบหลักมีอยู่ประมาณ 90 
รายการ โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตที่เป็นแบรนด์สินค้าจากเกาหลีใต้ ญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ โดยมีแบรนด์สินค้า
ไทยอยู่เพียง 3 แบรนด์เท่านั้น แตไม่พบว่ามีสินค้าที่มีส่วนผสมจากสารสกัดข้าวไรซ์เบอรี่วางจ าหน่ายอยู่  

ทั้งนี้สินค้าไทยในกลุ่มนี้ แม้ว่าจะยังไม่เป็นที่รู้จักจากผู้บริโภคชาวจีนมากนัก แต่เนื่องจากส่วนประกอบ
หลักคือสารสกัดจากข้าว ซ่ึงเป็นสินค้าไทยที่คนจีนรู้จักดี จึงมีโอกาสที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ข้าวเป็นส่วนประกอบหลัก
จากประเทศไทยจะสามารถถูกใช้เป็นจุดขายที่ดีได้ 

ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ พบว่า บรรจุภัณฑ์ที่วางจ าหน่ายบนเถาเป่ามีความสวยงามและมีมาตรฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี ซ่ึงในส่วนนี้บรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่น ามาทดสอบยังต้องปรับปรุงสร้าง
ภาพลักษณ์ความเป็นสินค้าคุณภาพให้กับสินค้า ทั้งรูปแบบบรรจุภัณฑ์และสีที่เลือกใช้ 

 - ด้านราคา พบว่า ราคาของผลิตภัณฑ์ไทยมีราคาไม่สูงเม่ือเทียบทั้งปริมาณท าใ ห้ผลิตภัณฑ์มีความ
คุ้มค่าในการซ้ือ 

- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ซ่ึงจะหมายถึง ผลิตภัณฑ์เซรั่มบ ารุงผิวหน้าไทยจะท าการจัดส่งจาก
ประเทศไทยซ่ึงท าให้ต้องค านึงถึงระยะเวลาการจัดส่ง ใช้เวลา 7-14 วัน ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ในจีนจะใช้เวลา
ไม่เกิน 3-7 วันเนื่องจากมีคลังสินค้าอยู่ที่ประเทศจีนท าให้การจัดส่งรวดเร็วอีกทั้ง อีกทั้งยังมีค่าจัดส่งจากประเทศ
ไทยซ่ึงเม่ือเทียบกับการส่งในประเทศจีนไม่มีค่าจัดส่ง ท าให้เกิดข้อแตกต่างขึ้น 

- ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์เซรั่มบ ารุงผิวหน้าไทยไม่เป็นที่รู้จักส าหรับผู้บริโภค
ชาวจีนในวงกว้าง เพราะไม่มีผลิตภัณฑ์ใดๆจากประเทศไทยที่อยู่ในอันดับต้นๆสามารถค้นเจอได้ง่าย ยกเว้นกรณี
เปลี่ยนค าส าคัญเพ่ิมค าว่า “ประเทศไทย” เพ่ิมเข้าไปเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่ก็มักเป็นตราสินค้าผู้ประกอบการขนาด
ใหญ่ ดังนั้นแนวทางการสร้างความตระหนักรู้ส าหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ยังไม่มีชื่อเสียง จึงควรเริ่มต้นจากการหา
ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการท าโปรโมชั่นเพ่ือให้สร้างความรับรู้ให้กับผู้บริโภคชาวจีนและต้องมีการสร้าง
ความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการบ ารุงผิวหน้าซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ ซ้ือจะ
อ่อนไหว และเลือกใช้อย่างระมัดระวัง 

2) การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าด้วยการท า Focus group  
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 ในขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าจะมีสองขั้นตอนได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้บริโภคชาวจีนและท าการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันใน โดยให้ผู้เข้าร่วมทดสอบที่เป็นกลุ่มคนจีนให้ความคิดเห็น
ต่อผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการเพ่ือเปรียบเทียบกับยี่ห้ออ่ืนๆ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมวิพากษ์ผลิตภัณฑ์จะเป็นคนจีนที่ มี
อายุระหว่าง 20-35 ปีที่ปัจจุบันพ านักอยู่ในประเทศไทยและทั้งหมดมีประสบการณ์ในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิวเพ่ือใช้เองหรือเพ่ือการค้า (ซ้ือจากประเทศไทยเพ่ือส่งกลับไปให้กับผู้สั่งซ้ือในประเทศจีน ) โดยมีผลลัพธ์
ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.8 ตารางแสดงข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนต่อผลิตภัณฑ์เซรั่มบ ารุงผิวหน้า  

 
ที่มา:  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยนักวิจัย 

การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าของผลิตภัณฑ์เซรั่มบ ารุงผิวหน้า เป็นการวิเคราะห์ตัวผลิตภัณฑ์ที่
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อตัวผลิตภัณฑ์ซ่ึงการหาปัจจัยที่ผู้บริโภคชาวจีนให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดย
มุมมองน ามาจากพ้ืนฐาน 4 ด้านของทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ตัวผลิตภัณฑ์ , ราคา , ช่องทางจัด
จ าหน่ายและการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยการวิเคราะห์จะมีการให้คะแนนความพึงพอใจจากระดับ
คะแนน 1-9 ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ได้แสดงดังตารางที่ 2.8 

จากการให้คะแนนความพึงพอใจด้านต่างๆ พบว่า คะแนนที่ได้มากที่สุดได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ด้านเอกลักษณ์และมาตรฐานต่างๆ พบว่าเป็นสินค้าที่มาจากธรรมชาติเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด และ 
ฉลากเก่ียวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 7.83, 7.68, 6.96 ส่วนปัจจัยที่ควรมีการปรับปรุง
ได้แก่ การมีโปรโมชั่นและการลดราคาสินค้า และเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์ควรมีความน่าดึงดูดมากกว่านี้ โดยหากมอง
รายละเอียดย่อยทั้งสี่ด้านจะสามารถวิเคราะห์เพ่ิมเติมดังนี้ 

 

Factor for Custom er requirem ents Level 

Primary Tertiary 9 8 7 6 5 4 3 2 1 SUM 

Product 1. Product Q uality -

Perform ance/Characteristic 1 4 2 0 0 0 0 0 0 7.83 
2. Product Q uality - 

Safety/Standard 

certification/G uarantee 1 3 3 0 0 0 0 0 0 7.68 
3. Brand Name 

0 1 3 3 0 0 0 0 0 6.68 
4. Packaging - Function/Attraction 

0 0 1 1 3 2 0 0 0 5.05 
5. Packaging - Convenience 

0 1 2 1 2 1 0 0 0 5.85 
6. Labeling - legal and policy 

0 3 2 1 1 0 0 0 0 6.91 
7. Labeling - information 

0 2 3 2 0 0 0 0 0 6.96 
8. Differentiation 

0 0 2 4 1 0 0 0 0 6.11 
Price 9. Price Satisfaction/Customer’s 

Own Perceived Value 0 0 5 1 1 0 0 0 0 6.53 
Place 10. Distribution Channels 

0 2 2 2 1 0 0 0 0 6.63 
Promotion 11. Advertising/Publicity 

0 1 2 2 1 1 0 0 0 6.01 
12. Sales Promotion/ Discounts 

0 0 1 3 3 0 0 0 0 5.67 
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1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากการวิเคราะห์ผลคะแนนการให้น้ าหนักของผู้บริโภคจะพบว่า ผู้บริโภคชาวจีนให้
ความส าคัญของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเซรั่มบ ารุงผิวหน้าเก่ียวกับ ด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การ
การันตีผลิตภัณฑ์ สองปัจจัยนี้แสดงให้เห็นถึงมุมมองและทัศนคติของผู้บริโภคชาวจีนตระหนักถึงผลิตภัณฑ์ที่ ต้อง
ได้มาตรฐาน และมีการรับรองจากสถาบันชั้นน าต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค และปัจจัย
ด้านฉลากเก่ียวกับการให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ การใช้งาน ข้อมูลต่างๆ และ ฉลากเก่ียวกับกฎหมายและข้อบังคับ
ที่รัฐบาลก าหนด เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญถัดมา 

2. ด้านราคา พบว่าคะแนนรวม อยู่ที่ 6.53 ซ่ึงคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้  เนื่องจากเม่ือตรวจสอบราคาก็
พบว่าราคาไม่แพงเม่ือเทียบกับมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าคะแนนรวม อยู่ที่ 6.63 ซ่ึงคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ เนื่องจากช่องทาง
การจัดจ าหน่ายมีหลากหลายช่องทาง และมีการน าไปจัดจ าหน่ายที่ประเทศจีนท าให้ผู้บริโภคชาวจีนรับรู้ถึง
ผลิตภัณฑ์มากขึ้น 

4. การส่งเสริมการตลาด พบว่าปัจจัย การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการกิจกรรมส่งเสริมการขาย การลด
ราคา คะแนนรวม อยู่ที่ 6.01, 5.67 เนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนยังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเซรั่มบ ารุงผิวหน้า
ยี่ห้อนี้มากนัก อีกทั้งราคาสินค้าไม่ได้มีการลดราคาท าให้เกิดแรงจูงใจในการซ้ือสินค้า  

3) การเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง 

 
รูปท่ี2.12  ค าส าคัญ “เซรั่มบ ารุงผิวน าเข้า”ในเว็บไซต์เถาเป่า 

 ที่มา:  www.taobao.com 

การวิเคราะห์การเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นการวิเคราะห์กับคู่แข่งขันที่เป็นเซรั่มบ ารุงผลน าเข้าจากถึงตัว
ผลิตภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดในประเทศจีน โดยท าการศึกษาข้อมูลจากสินค้ากลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์
เซรั่มบ ารุงผิวน าเข้า (进口美白精华) ที่จ าหน่ายอยู่บนเถาเป่า ดังแสดงในรูปที่2 .12 ใช้การค้นหาผ่านค า
ส าคัญ 进口美白精华 เป็นจุดเริ่มต้น ซ่ึงพบว่ามีทั้งสิ้น 336 ร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้บนเว็บไซต์เถาเป่า 

ค  ำส ำคญั เซรัม่บ  ำรุงผวิน ำเขำ้ 

http://www.taobao.com/
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ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเซรั่มน าเข้าจาก และให้กลุ่มผู้เข้าร่วมการทดสอบชาวจีนจ านวน 7 ท่านร่วมการวิพากษ์เพ่ือ
เปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายอยู่บน แพลตฟอร์มออนไลน์
ซ่ึงเป็นคู่แข่ง จากนั้นท าการประเมินผลเปรียบเทียบ โดยใช้ปัจจัยเดียวกันกับการวิเคราะห์ความต้องการของ
ลูกค้า ซ่ึงได้ผลลัพธ์จากการประเมินเปรียบเทียบดังแสดงในตารางที่ 2.9 ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.9 ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เซรั่มบ ารุงผิวหน้ากรณีศึกษาและบริษัทคู่แข่ง  

Factor for Customer requirements 
Level 

1 2 3 4 5 sum 

1. Product Quality -
Performance/Characteristic 

Company products  0 0 3 3 1 3.71 

Competitive products 0 0 1 6 0 3.86 

2. Product Quality - 
Safety/Standard 
certification/Guarantee 

Company products  0 0 2 5 0 3.71 

Competitive products 
0 0 1 6 0 3.86 

3. Brand Name Company products  0 2 1 4 0 3.29 

Competitive products 0 0 1 6 0 3.86 

4. Packaging - 
Function/Attraction 

Company products  0 2 4 1 0 2.86 

Competitive products 0 0 1 4 2 4.14 

5. Packaging – Convenience Company products  0 1 3 2 1 3.43 

Competitive products 0 1 1 4 1 3.71 

6. Labeling - legal and policy Company products  0 0 4 2 1 3.57 

Competitive products 0 0 1 5 1 4.00 

7. Labeling - information Company products  0 0 3 4 0 3.57 

Competitive products 0 0 2 5 0 3.71 

8. Differentiation Company products  0 2 4 1 0 2.86 

Competitive products 0 0 3 4 0 3.57 

9. Price 
Satisfaction/Customer’s 
Own Perceived Value 

Company products  0 3 2 2 0 2.86 

Competitive products 
0 0 2 4 1 3.86 

10. Distribution Channels Company products  0 2 3 0 2 3.29 

Competitive products 0 0 1 4 2 4.14 

11. Advertising/Publicity Company products  0 3 3 0 1 2.86 

Competitive products 0 0 1 5 1 4.00 

12. Sales Promotion/ Discounts Company products  0 4 3 0 0 2.43 
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Factor for Customer requirements 
Level 

1 2 3 4 5 sum 

Competitive products 0 1 4 2 0 3.14 

ที่มา:  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยนักวิจัย 

 ตารางที่ 2.9 พบว่าเม่ือให้ผู้เข้าร่วมวิพากษ์ผลิตภัณฑ์เข้าไปในเว็บไซต์เถาเป่าเพ่ือเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
ที่น ามาทดสอบของผู้ประกอบการไทยกับผลิตภัณฑ์กลุ่มเซรั่มบ ารุงผิวท่ีวางจ าหน่ายอยู่บน แพลตฟอร์มเถาเป่า 
พบว่าจากเกณฑ์การประเมินเปรียบเทียบทั้ง 12 ด้านผู้ทดสอบให้คะแนนของผลิตภั ณฑ์ทดสอบต่ ากว่าที่วาง
จ าหน่ายอยู่บนแพลตฟอร์มเถาเป่าในทุกๆเกณฑ์ประเมิน แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการวางแผนจะเข้าสู่
ตลาดจีนยังต้องปรับปรุงในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านตัวผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การ
ประชาสัมพันธ์ และโปรโมชั่นต่างๆ  

2.4 บทสรุป 

เป้าหมายหลักในการวิจัยตลาดคือเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ปลายทาง โดยท าการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีน ความนิยมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
จะพบว่าแนวโน้มการบริโภคของชาวจีนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญเนื่องจากรายได้ที่ เพ่ิมมากขึ้นท าให้
ชาวจีนนิยมบริโภคสิ่งที่ส่งเสริมภาพลักษณ์หรืออาหารเพ่ือสุขภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคได้ 2 แนวทางคือ 

1) การศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์และข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่ มีขายอยู่ในตลาด
ปัจจุบัน เ พ่ือตรวจสอบมาต รฐาน คุณภาพของสินค้า บรรจุภัณฑ์ เพ่ือท าการปรั บปรุงผลิ ตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการเอง 

2) การศึกษาพฤติกรรมโดยการวิเคราะห์เชิงลึกแบบเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงจากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร
และเครื่องส าอางของผู้ประกอบการประเทศไทยส าหรับการส่งออกไปยังผู้บริโภคชาวจีน สามารถแยกปัจจัย ออก
ได้ตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ท าให้สามารถแนะน า 4 ด้านหลักดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนจะให้ความส าคัญต่อผลิตภัณฑ์ทั้ง
ทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์, มาตรฐานการรับรองต่าง ๆ, ฉลากการแสดงมาตรฐานและการแจ้งข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังมีการต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามและน่าใช้ รวมไปถึงการใช้งานที่ ง่าย ไม่ยุ่งยาก 
ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ท าให้เห็นว่าผู้บริโภคนิยมผลิตภัณฑ์ที่สร้างเสริมสุขภาพและภาพลักษณ์ที่ท าให้ผู้ใช้งานมี
ความเชื่อม่ันต่อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นหากผู้ประกอบการชาวไทยต้องการน าสิน ค้าไปขายยังประเทศจีนจะต้อง
ค านึงถึงข้อมูลเหล่านี้ด้วย 

2. ราคา พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีน จะประเมินถึงความเหมาะสมทางด้านราคาเทียบกับผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับดังนั้น การประเมินราคาจึงมีความจ าเป็นส าหรับการต้ังราคาสินค้าเพ่ือที่จะสามารถท าการแข่งขันในการ
ขายตลาดออนไลน์ได้  

3. ช่องทางการกระจายสินค้า ส าหรับช่องทางการกระจายสินค้าผู้บริโภคชาวจีนจะให้ความส าคัญ
พอสมควรแต่มองจากปัจจัยที่เป็นสินค้าที่มาจากไทยซ่ึงจะใช้เวลา ประมาณ 7- 14 วัน ส าหรับการจัดส่ง ดังนั้น
ช่องทางจัดจ าหน่ายจะประเทศจีนหรือประเทศไทยจะไม่มีผลมากนัก แต่ช่องทางกา รจัดจ าหน่ายควรจะมี
หลากหลายช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพ่ือเปิดการรับรู้ของผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น  



ผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ O2O CBEC 

29 

4. การส่งเสริมการตลาด จะมีปัจจัยย่อย 2 ปัจจัยได้แก่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การสร้างความรับรู้
และปัจจัยกิจกรรมส่งเสริมการขาย การกระตุ้นยอดขายและการลดราคาสินค้า สองปัจจัยนี้ผู้บริโภคชาวจีนให้
ความส าคัญต่อจาก ผลิตภัณฑ์ ราคา เนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยยังไม่เป็นที่รับรู้มากนักหรือเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดใหม่ ดังนั้นการสร้างการรับรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งจ าเป็น และการส่งเสริมการตลาดท าให้
เกิดความเชื่อม่ันเก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรจะให้ความส าคัญเก่ียวกับการ
ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้มากพอๆกับ การให้ความส าคัญของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งการลด
ราคาสินค้าเพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคชาวจีนให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้บริโภคชาวจีนที่ ซ้ือผลิตภัณฑ์ออนไลน์จะ
นิยมราคาสินค้าที่ลดราคาและสินค้านั้นจะต้องมีมาตรฐาน 

จากข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการชาวไทยเกิดความตระหนักเก่ียวกับปัจจัยทั้ง 4 ด้านที่มี
ความส าคัญ ก่อนที่จะมีการผลิตสินค้าออกมาสู่ตลาดออนไลน์ประเทศจีน เนื่องจากการแข่งขันทางตลาด
ออนไลน์ประเทศจีนจะเป็นการแข่งขันทั้งผู้ประกอบการจีนและประเทศอ่ืน ๆ ดังนั้นการรับรู้ข้อมูลความต้องการ
ของผู้บริโภคชาวจีนจึงถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้ประกอบการไทยเพ่ือการตอบรับถึงความต้องการของผู้บริโภค
ชาวจีนได้อย่างถูกต้อง การออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคตลาดออนไลน์
จึงถือเป็นข้อมูลเริ่มต้นก่อนที่จะท าการขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ไปยังประเทศจีน   
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คำานำา
หลักัสููต้ร  “การสูรา้งผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลััยุคบูรพื่าภิวัฒัน ์ O2O  CBEC”  
เป็นแนวัทัางการพื่ฒันาสูู่การเป็นผูู้ป้ระกอบการทีั�พื่รอ้มสูำาหรบัการสู่งออก
สิูนคา้เข้า้สูู่ต้ลัาดิจีินดิว้ัยวิัธีั  “พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูข์้า้มแดินแบบ  C2C”   
มีวัตั้ถุุประสูงคเ์พ่ื่�อสูรา้งควัามเข้า้ใจิใน  ข้ั�นต้อนการนำาสิูนคา้เข้า้ไปจิำาหน่ายผู่้าน
แพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลันจี์ิน  รวัมถุงึการสู่งออกสิูนคา้ดิว้ัยกระบวันการทีั�ถูุกต้อ้ง
ต้ามกฎหมายจีิน  โดิยสิูนคา้ยงัไม่จิำาเป็นต้อ้งผู่้านการจิดิทัะเบียนรบัรองต้าม
มาต้รฐานในประเทัศึจีิน  (ไม่ต้อ้งข้อ  อย.จีิน  ก็นำาเข้า้ไปข้ายในประเทัศึจีินไดิ)้   
ซึ�งแต้กต่้างจิากแนวัทัางการคา้ผู่้านช่องทัางอ่�นๆ  ทีั�มีหลักัเกณิฑ์ที์ั�เข้ม้งวัดิ   
ทัั�งเง่�อนไข้ดิา้นช่�อเสีูยงข้องสิูนคา้  เงินทุันแลัะการข้อใบรบัรองต่้าง  ๆ ภายใน
ประเทัศึจีิน  ทัำาให้  SMEs  ไทัยเข้า้ไปอยู่ในแพื่ลัต้ฟอรม์อ่�น  ๆ ข้องจีินไดิย้าก  วิัธีัการ
ในหลักัสููต้รนี�จิงึเหมาะสูำาหรบั  SMEs  ทีั�สิูนคา้ยงัไม่เป็นทีั�รูจ้ิกัในต้ลัาดิจีิน   
แต่้ต้อ้งการทัดิลัองต้ลัาดิกบักลุ่ัมลูักคา้ในประเทัศึจีิน

เอกสูารการสูอนชุดินี�จิงึเป็น  “คู่ม่อเพ่ื่�อการเริ�มต้น้การคา้สูู่ต้ลัาดิจีิน”  ให้กบั  
SMEs  ไทัย  ทีั�พื่ยายามรวับรวัมเน่�อหาให้ครบถุว้ันสูมบูรณิที์ั�สุูดิ  ผู่้านการ 
ศึกึษาสูมัภาษณิผู์ู้มี้ประสูบการณิใ์นการสู่งออกดิว้ัยวิัธีัการ  “O2O  C2C  CBEC”  
แลัะผู่้านการทัดิลัองจิดัิต้ั�งรา้นคา้ออนไลันจ์ิำาลัองทีั�ดิำาเนินการทัำาธุัรกิจิจิริง   
เพ่ื่�อให้ไดิข้้อ้มูลัสูำาหรบัการบอกเล่ัาทีั�สูมบูรณิ ์ ต้ั�งแต่้การแนะนำาวิัธีัการวิัจิยั
ต้ลัาดิจีินผู่้านช่องทัางออนไลัน ์ การพื่ฒันาสู่�อแนะนำาผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ การบริหาร
รา้นคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์  “เถุาเป่า”  การสู่งออกสิูนคา้ผู่้านช่องทัาง  Cross  Border  
Logistics  ไปจินถุงึการสู่งเสูริมการต้ลัาดิดิว้ัยวิัธีัการถุ่ายทัอดิสูดิผู่้าน  “Taobao  
Live”  โดิยกระบวันการทัั�งหมดิเป็นการทัำางานแลัะเรียนรูร่้วัมกบัผูู้ป้ระกอบการ
ทีั�ไดิเ้ข้า้ร่วัมกิจิกรรมการทัดิลัองการคา้ผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์โครงการฯ
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ข้อข้อบคุณิสูำานกังานการวิัจิยัแห่งชาติ้  (วัช.)  ภายใต้แ้ผู้นงานยุทัธัศึาสูต้ร ์
เป้าหมาย  (Spearhead)  ดิา้นสูงัคม  “คนไทัย  4.0”  ทีั�ให้ทุันสูนบัสูนุนการวิัจิยั 
สูรา้งเวัทีัทัดิลัองการคา้ข้า้มแดินเสูม่อนจิริง  แลัะข้อข้อบคุณิ  วิัทัยาลัยัศิึลัปะ  สู่�อ
แลัะเทัคโนโลัยี  มหาวิัทัยาลัยัเชียงใหม่  ทีั�อนุเคราะหส์ูถุานทีั�สูำาหรบัการจิดัิ
กิจิกรรมสูมัมนาร่วัมกบัผูู้ป้ระกอบการ  จิงึทัำาให้ข้อ้มูลัต่้าง  ๆ ทีั�ถูุกนำามาถุ่ายทัอดิ
เป็นบทัเรียนในหลักัสููต้รนี�เต็้มเปี� ยมไปดิว้ัย  “ชีวิัต้ชีวัา”  มิใช่ต้ำาราเรียนทีั�อดัิแน่น
แต่้ทัฤษฎี  หร่อต้วััอย่างทีั�ห่างไกลัจิากข้อ้เท็ัจิจิริงอีกต่้อไป  เพื่ราะทุัก  ๆ เร่�องราวั
ทีั�ถุ่ายทัอดิ  เรียบเรียงจิากการทัดิลัองปฏิิบติั้  แลัะสูามารถุใชเ้พ่ื่�อสูรา้งธุัรกิจิ 
ในวิัถีุ  “ผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลัั”  เพ่ื่�อรุกสูู่ต้ลัาดิจีินไดิอ้ย่างแทัจ้ิริง

อ.ดิร.ดินยัธัญั  พื่งษพ์ื่ชัราธัรเทัพื่  
China  Intelligence  Center,  CAMT  CMU
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หลังัจิากทัำาควัามเข้า้ใจิต่้อควัามต้อ้งการข้องผูู้บ้ริโภค  แลัะสูถุานการณิข์้อง
ต้ลัาดิแลัว้ั  สิู�งทีั�ผูู้ป้ระกอบการ  SMEs  ต้อ้งเต้รียมการเพ่ื่�อเข้า้สูู่ต้ลัาดิการคา้ 
ผู่้านระบบพื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูข์้า้มแดินค่อ  การบริหารจิดัิการคลังัสิูนคา้แลัะ
เวัลัาสู่งมอบสิูนคา้ให้ต้รงกบักระบวันการโลัจิิสูติ้กสูข์้า้มแดิน  ทัั�งในข้ั�นต้อนการ
วัางแผู้นการผู้ลิัต้  การวัางแผู้นจิดัิการคลังัแลัะการจิดัิสู่ง  ซึ�งกระบวันการ
ทัั�งหมดิต้อ้งประสูานงานกบัผูู้บ้ริหารระบบรา้นคา้ออนไลันซ์ึ�งจิะถูุกใชเ้ป็น 
ช่องทัางหลักัในการรบัข้อ้มูลัคำาสูั�งซ่ �อจิากลูักคา้ปลัายทัางในประเทัศึจีิน

นอกเหน่อจิากการจิดัิเต้รียมควัามพื่รอ้มข้องระบบการผู้ลิัต้แลัะการสู่งมอบ
สิูนคา้แลัว้ั  ผูู้ป้ระกอบการ  SMEs  ยงัต้อ้งจิดัิเต้รียมสู่�อสูำาหรบันำาเสูนอสิูนคา้ 
ข้องต้น  ทัั�งนี�การจิดัิเต้รียมสู่�อเพ่ื่�อการนำาเสูนอผู้ลิัต้ภณัิฑ์มี์ควัามสูำาคญัอย่างยิ�ง
ในการข้ายผู่้านช่องทัาง  O2O  เพื่ราะเป็นเคร่�องม่อสูำาคญัทัั�งต่้อการสูรา้ง 
ภาพื่ลักัษณิแ์ลัะช่วัยในการนำาเสูนอคุณิสูมบติั้ข้องต้วััผู้ลิัต้ภณัิฑ์แ์ก่ผูู้บ้ริโภค
กลุ่ัมเป้าหมาย  
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ในบทัทีั�  3  จิะนำาเสูนอหลักัการแลัะแนวัทัางสูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการ  SMEs   
ในการเต้รียมควัามพื่รอ้มดิา้นการบริหารจิดัิการสิูนคา้แลัะการผู้ลิัต้สู่�อ 
เพ่ื่�อการนำาเสูนอผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ ซึ�งนบัเป็นข้ั�นต้อนสูำาคญัอีกข้ึ �นหนึ�งก่อนการเข้า้สูู่
ช่องทัางการต้ลัาดิออนไลันเ์พ่ื่�อการจิดัิจิำาหน่ายต่้อไป  

3.1 การจััดการการผลิิตแลิะคลัิงสิินค้าสิำาหรับ 
ผ้้ประกอบการ  SMEs  ส้ิ�ตลิาดจ่ัน

การบริหารจิดัิการคลังัสิูนคา้สูำาหรบัการต้ลัาดิออนไลัน ์ หร่อ  E-commerce   
ถุ่อเป็นการบริหารจิดัิการสิูนคา้เพ่ื่�อต้อบสูนองต่้อควัามต้อ้งการข้องผูู้บ้ริโภค
ทัางต้ลัาดิออนไลัน ์ เน่�องมาจิากต้ลัาดิออนไลันเ์ป็นการข้ายสิูนคา้ทีั�ไม่มีหน้ารา้น
แลัะมีผูู้บ้ริโภคทีั�กวัา้งกว่ัาการต้ลัาดิแบบเดิิม  ดิงันั�นการบริหารจิดัิการคลังั
สิูนคา้สูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการเป็นสิู�งทีั�มีควัามสูำาคญัเน่�องจิากระยะเวัลัาการจิดัิสู่ง
สิูนคา้จิากประเทัศึไทัยไปประเทัศึจีินจิะใชเ้วัลัาในการจิดัิสู่งทีั�ยาวันานกว่ัาปกติ้  
อีกทัั�งการคาดิการณิถ์ุงึควัามต้อ้งการข้องลูักคา้ปลัายทัางเพ่ื่�อทัำาการประเมิน
การผู้ลิัต้สูำาหรบัการรองรบัควัามต้อ้งการข้องลูักคา้ก็ถุ่อเป็นสิู�งสูำาคญัดิงันั�น
การเต้รียมสิูนคา้  การบริหารคลังัสิูนคา้เพ่ื่�อต้อบสูนองต่้อควัามต้อ้งการข้อง
ลูักคา้ปลัายทัางในประเทัศึจีินจิงึมีควัามสูำาคญัเป็นอย่างมาก  ในบทัเรียนจิะมี
การกล่ัาวัเกี�ยวักบัรูปแบบการบริหารจิดัิการคลังัสิูนคา้ทัั�งแบบการผู้ลิัต้เพ่ื่�อเก็บ
เป็นสูต้อ๊ก  (make  to  stock)  แลัะแบบการผู้ลิัต้แบบต้ามคำาสูั�ง  (make  to  order)  
แลัะต้วััอย่างการผู้ลิัต้ข้องผูู้ป้ระกอบการวิัสูาหกิจิข้นาดิกลัางแลัะข้นาดิย่อม 
ในภาคเหน่อ      

3.1.1 การผลิิตแลิะการบริหารสิินค้าคงคลัิง

การบริหารสิูนคา้คงคลังัสูำาหรบัต้ลัาดิ  E-Commerce  ถุ่อเป็นสิู�งทีั�มีควัามสูำาคญั
สูำาหรบัการบริหารระบบ  E-Commerce  เน่�องจิากการไม่มีหน้ารา้นคา้ทัำาให้การ
ประเมินการผู้ลิัต้สิูนคา้จิงึเป็นเร่�องทีั�มีควัามสูำาคญัเพ่ื่�อให้เกิดิการบริหารสิูนคา้
คงคลังัให้เกิดิประสิูทัธิัภาพื่เพ่ื่�อไม่ให้เกิดิผู้ลักระทับต่้อผูู้บ้ริโภค  ทัั�งนี�การบริหาร
จิดัิการเบ่ �องต้น้สูำาหรบัสิูนคา้คงคลังัสูำาหรบัต้ลัาดิ  E-Commerce  ทีั�ควัรทัราบ
จิะมี  2  แบบดิว้ัยกนั  ซึ�งมีรายลัะเอียดิดิงันี�  
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1.  การผู้ลิตเพ่�อเก็บเป็น์สตอ๊ก  (Make  to  Stock)  หมายถุงึ  รูปแบบการผู้ลิัต้
เพ่ื่�อเก็บสิูนคา้ในคลังัสิูนคา้เพ่ื่�อลัดิปัญหาสิูนคา้ข้าดิแคลัน  หร่อสิูนคา้ทีั�มี
ลักัษณิะเป็นฤดูิกาลั  (seasoning)  โดิยการผู้ลิัต้สิูนคา้จิะมีรูปแบบการผู้ลิัต้สิูนคา้
ข้ึ �นมาก่อนทีั�จิะมีคำาสูั�งซ่ �อจิากทัางลูักคา้เพ่ื่�อเกิดิการทันแทันสิูนคา้ไม่ให้มีควัาม
ข้าดิแคลันต่้อผูู้บ้ริโภค  (วิัยดิา  (2558))  เม่�อลูักคา้มาสูั�งซ่ �อก็สูามารถุจิดัิสู่งสิูนคา้
ไดิท้ันัทีัโดิยไม่ต้อ้งทัำาการผู้ลิัต้  ซึ�งทัางบริษทััจิะมีการวิัเคราะหห์ร่อการ
พื่ยากรณิก์ารผู้ลิัต้ล่ัวังหน้า  ว่ัาบริษทััจิะต้อ้งการผู้ลิัต้สิูนคา้ประเภทัไหนเพ่ื่�อเข้า้
คลังัสิูนคา้  (วัรพื่รรณิ  (2549))  แลัะสิูนคา้จิะเป็นมาต้รฐานเดีิยวัต้ามแบบทีั�
โรงงานไดิท้ัำาการผู้ลิัต้ไวัแ้ลัว้ั  โดิยต้วััอย่างสิูนคา้ทีั�มีลักัษณิะการเก็บเพ่ื่�อเป็น
สูต้อ๊กคงคลังั  ไดิแ้ก่  เคร่�องอุปโภคบริโภค  ข้องข้วัญัปีใหม่  สูบู่  ยาสีูฟัน  อุปกรณิ์
สิู�งทัอ  แลัะยางรถุยนต้ ์ เป็นต้น้  (จิรีรตั้น ์ แลัะ  โอฬาร  (2557);  สุูทัธิัพื่งษ ์ (2559))  
ทัั�งนี�ระบบการผู้ลิัต้เพ่ื่�อเก็บเป็นสูต้อ๊กมีทัั�งข้อ้ดีิแลัะข้อ้เสีูย  ซึ�งมีรายลัะเอียดิดิงันี�

ข้อ้ดีิ
1.  สูามารถุจิดัิสู่งให้ลูักคา้ไดิอ้ย่างรวัดิเร็วั
2.  มีมาต้รฐานสิูนคา้ทีั�ชดัิเจินต้ามรูปแบบทีั�บริษทัักำาหนดิ
3.  สูามารถุควับคุมวัตั้ถุุดิิบแลัะการวัางแผู้นการผู้ลิัต้ทีั�ชดัิเจิน

ข้อ้เสีูย
1.  หากทัำาการพื่ยากรณิผิ์ู้ดิพื่ลัาดิจิะเกิดิสิูนคา้คงคลังัทีั�มากเกินไป  แลัะเกิดิ

ต้น้ทุันทีั�ไม่ก่อให้เกิดิรายไดิ้
2.  เกิดิต้น้ทุันการผู้ลิัต้ทีั�สููงเน่�องจิากทัำาการผู้ลิัต้เพ่ื่�อการจิดัิเก็บ
3.  ต้อ้งทัำาการหาพ่ื่�นทีั�คลังัสิูนคา้เพ่ื่�อรกัษาคุณิภาพื่ข้องสิูนคา้ซึ�งเป็นการเพิื่�ม

ต้น้ทุันดิา้นคลังัสิูนคา้

2.  การผู้ลิตแบบตามคำาส ั�ง  (Make  to  Order)  หมายถุงึ  ผูู้ผู้้ลิัต้จิะทัำาการผู้ลิัต้
สิูนคา้ก็ต่้อเม่�อมีลูักคา้มาสูั�งซ่ �อสิูนคา้โดิยไม่มีการผู้ลิัต้ล่ัวังหน้า  หร่อมีการทัำา 
ชิ �นสู่วันบางสู่วันไวัสู้ำาหรบัสิูนคา้เฉพื่าะเจิาะจิงแลัะเม่�อรบัคำาสูั�งซ่ �อจิงึมีการ
วัางแผู้นการผู้ลิัต้แลัะผู้ลิัต้สิูนคา้ต้ามคำาสูั�งซ่ �อ  โดิยวิัธีัการนี�จิะนิยมสูำาหรบั
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�ต้อ้งการควัามแต้กต่้างจิากผูู้ผู้้ลิัต้อ่�น  แลัะลูักคา้จิะมีการกำาหนดิ
มาต้รฐานข้องสิูนคา้ดิว้ัยต้วััเอง  (อญัชลีั  (2562)  ;  จีิรวัฒัน ์ (2558))  รูปแบบการ
ผู้ลิัต้ประเภทันี�เหมาะสูำาหรบัสิูนคา้ทีั�มีเอกลักัษณิแ์ลัะเป็นสิูนคา้ทีั�มีควัาม 
เฉพื่าะต้วัั  (สุูทัธิัพื่งษ ์ (2559))  เช่น  การเขี้ยนแบบ  การต้ดัิชุดิเจิา้สูาวั  การผู้ลิัต้
สูบู่แฮนดิเ์มดิ  การผู้ลิัต้รถุยนต้ ์ เป็นต้น้  ทัั�งนี�ผูู้ผู้้ลิัต้อาจิจิะต้อ้งมีการจิดัิเต้รียม
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แลัะสูำารองวัตั้ถุุดิิบ  บรรจุิภณัิฑ์แ์ลัะกระบวันการผู้ลิัต้ล่ัวังหน้า  (ศึราวุัธั  แลัะ 
สุูนาริน  (2555))  อีกทัั�ง  อุปกรณิ ์ แลัะเคร่�องม่อในกระบวันการผู้ลิัต้จิะต้อ้ง
สูามารถุปรบัเปลีั�ยนไดิต้้ามควัามต้อ้งการข้องลูักคา้  ทัั�งนี�การผู้ลิัต้แบบต้าม 
คำาสูั�ง  มีข้อ้ดีิแลัะข้อ้เสีูยดิงันี�

ข้อ้ดีิ  
1.  สูามารถุทัำาไดิต้้รงต้ามควัามต้อ้งการข้องลูักคา้
2.  สิูนคา้ทีั�ไดิจ้ิะมีเอกลักัษณิเ์ฉพื่าะต้วัั  ไม่ซำ �าแบบใคร
3.  ลัดิต้น้ทุันดิา้นการเก็บรกัษาคลังัสิูนคา้
4.  กระบวันการผู้ลิัต้มีควัามย่ดิหยุ่นสููงสูามารถุปรบัเปลีั�ยนไดิต้้ามควัามต้อ้งการ

ข้องลูักคา้

ข้อ้เสีูย  
1.  อุปกรณิ ์ เคร่�องม่อ  แลัะแรงงาน  อาจิมีราคาสููงเน่�องจิากควัามสูามารถุทีั�สููง

กว่ัามาต้รฐาน
2.  มีต้น้ทุันเร่�องการเก็บรกัษาวัตั้ถุุดิิบทีั�มากข้ึ �น  เน่�องจิากมีการรอคำาสูั�งซ่ �อถุงึ

จิะเริ�มทัำาการผู้ลิัต้
3.  การวัางแผู้นการผู้ลิัต้จิะมีควัามยุ่งยากมากกว่ัาการผู้ลิัต้สิูนคา้เพ่ื่�อสูต้อ๊ก  

เน่�องมาจิากคำาสูั�งซ่ �อทีั�ไม่คงทีั�
4.  มีควัามเสีู�ยงในการสู่งสิูนคา้ให้ลูักคา้ล่ัาชา้  เน่�องจิากหากมีการพื่ยากรณิ์

วัตั้ถุุดิิบผิู้ดิพื่ลัาดิจิะทัำาให้กระทับต่้อกระบวันการผู้ลิัต้

3.1.2 กรณ่ีศึึกษาการผลิิตแลิะคลัิงสิินค้าสิำาหรับการค้าออนไลิน์ส้ิ�ตลิาด
ประเทศึจ่ัน

การบริหารจิดัิการสิูนคา้ต้ลัาดิ  E-commerce  เป็นกิจิกรรมทีั�มีควัามสูำาคญัทีั�  
ผูู้ป้ระกอบการมกัจิะลัะเลัย  โดิยมกัมองถุงึรูปแบบการผู้ลิัต้แลัะจิดัิจิำาหน่าย
แบบคา้สู่งซึ�งเป็นรูปแบบทีั�คุน้เคย  กล่ัาวัค่อผูู้ผู้้ลิัต้จิะต่้อรองกบัคู่คา้ถุงึจิำานวันทีั�
คู่คา้จิะซ่�อเพ่ื่�อไปเก็บไวัใ้นสูต็้อก  เม่�อทัราบจิำานวันแลัว้ัก็จิะนดัิหมายรบัสิูนคา้ 
เม่�อทัำาการผู้ลิัต้เสูร็จิสิู �น  วิัธีัการนี�ผูู้ผู้้ลิัต้อาจิจิะวัางแผู้นบริหารจิดัิการสิูนคา้ 
โดิยประมาณิการควัามต้อ้งการซ่�อจิากคู่คา้ทีั�ต้อ้งการรบัไปข้ายต่้อเป็นหลักั  
แลัะกำาหนดิราคาข้ายให้ในแบบราคาข้ายสู่ง  มีสู่วันลัดิมากน้อยข้ึ �นอยู่กบัจิำานวัน
ทีั�สูั�งซ่ �อ  การซ่�อสิูนคา้จิะเป็นการซ่�อข้าดิ  หร่อให้เครดิิต้ต้ามระยะเวัลัาแลัว้ัแต่้
ต้กลังกนั  แต่้ในสูถุานการณิที์ั�การข้ายผู่้านช่องทัาง  E-commerce  แบบ  C2C  สูู่
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ต้ลัาดิประเทัศึจีิน  ซึ�งผูู้ป้ระกอบการหน้ารา้นออนไลันท์ัำาหน้าเป็นต้วัักลัางใน
การนำาเสูนอสิูนคา้  แลัะติ้ดิต่้อสู่�อสูารกบัลูักคา้ปลัายทัาง  แต่้จิะไม่รบัภาระดิา้น
การบริหารสิูนคา้คงคลังัมาไวัก้บัแพื่ลัต้ฟอรม์  ผูู้ป้ระกอบการเจิา้ข้องสิูนคา้จิงึ
ต้อ้งทัำาหน้าวัางแผู้นดิา้นการผู้ลิัต้แลัะคลังัสิูนคา้เพ่ื่�อการต้ลัาดิออนไลันด์ิว้ัย
ต้นเอง  เพ่ื่�อทัำาให้การจิดัิสู่งสิูนคา้ไปถุงึลูักคา้เป็นไปต้ามกรอบระยะเวัลัาทีั�ผูู้ใ้ห้
บริการแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลันก์ำาหนดิ

ในสู่วันข้องการบริหารจิดัิการสิูนคา้ต้ลัาดิ  E-commerce  ไปยงัประเทัศึจีิน   
สิู�งสูำาคญัทีั�สุูดิทีั�ผูู้ป้ระกอบการต้อ้งคำานึงถุงึค่อ  ระยะเวัลัาในการจิดัิสู่งแลัะ
ปริมาณิการผู้ลิัต้ในช่องทัางการจิำาหน่ายช่องทัางใหม่ทีั�ในภาพื่รวัมแลัว้ัจิำานวัน
ลูักคา้มีมากกว่ัาในประเทัศึไทัย  (แต่้ดิว้ัยข้อ้จิำากดัิข้องวิัธีัการแบบ  C2C  รวัมถุงึ
ควัามใหม่ข้องสิูนคา้ในต้ลัาดิดิงักล่ัาวั  ในระยะเริ�มต้น้จิำานวันการสูั�งซ่ �อก็อาจิมีอยู่
ไม่มาก)  ทัั�งสูองปัจิจิยัมีควัามสูำาคญัต่้อการสูรา้งควัามยั�งย่นให้กบัผูู้ป้ระกอบการ 
ในระยะยาวั  เพื่ราะหมายถุงึสิูนคา้ทีั�ต้อ้งมีจิำานวันเพีื่ยงพื่อต่้อการสู่งมอบแก่ผูู้ซ่้ �อ
เม่�อมีคำาสูั�งซ่ �อ  รวัมถุงึระยะเวัลัานบัจิากผูู้ข้้ายออนไลัน์ไดิร้บัคำาสูั�งซ่ �อมาจิน
กระทัั�งสู่งมอบอยู่ในกรอบเวัลัาทีั�แพื่ลัต้ฟอรม์กลัางซ่�อ-ข้ายกำาหนดิ

สูำาหรบักระบวันการโลัจิิสูติ้กสูข์้า้มแดินสูู่ต้ลัาดิประเทัศึจีินนั�น  ระยะเวัลัาการจิดัิ
สู่งสิูนคา้ไปประเทัศึจีินจิะใชร้ะยะเวัลัาประมาณิ  9-14  วันั  ดิงันั�นผูู้ผู้้ลิัต้จิะต้อ้ง
คำานึงระยะเวัลัาทีั�สูามารถุจิดัิสู่งแก่ต้วััแทันข้ายภายในประเทัศึ  ซึ�งจิะแจิง้ไปยงั 
ผูู้ผู้้ลิัต้ให้นำาสิูนคา้มาสู่งมอบ  ณิ  จุิดิสู่งสิูนคา้ต้ามเวัลัาทีั�กำาหนดิ  เพ่ื่�อเข้า้สูู่
กระบวันการบรรจุิหีบห่อ  ก่อนนำาสู่งสูู่กระบวันการโลัจิิสูติ้กสูข์้า้มแดินต่้อไป    
ดิงันั�นผูู้ป้ระกอบการควัรจิะต้อ้งมีควัามรูเ้บ่ �องต้น้  สูำาหรบัการบริหารจิดัิการ
คลังัสิูนคา้ข้องผูู้ป้ระกอบการสูำาหรบัสิูนคา้ออนไลัน ์ เน่�องจิากการบริหารจิดัิการ 
สิูนคา้ออนไลันน์ั�น  จิะไม่มีหน้ารา้นคา้แบบในการข้ายข้องต้ามรา้นคา้ทัั�วัไป 
ทัำาให้ผูู้ป้ระกอบการจิะต้อ้งมีการบริหารจิดัิการคลังัสิูนคา้แทันการหาหน้ารา้น  
ทัั�งนี�การบริหารจิดัิการคลังัสิูนคา้จิะมีสู่วันเกี�ยวัข้อ้งกบัการผู้ลิัต้ข้องสิูนคา้ 
เพ่ื่�อต้อบสูนองสูำาหรบัผูู้บ้ริโภค  ซึ�งการผู้ลิัต้จิะเป็นสู่วันการบริหารจิดัิการ 
โลัจิิสูติ้กสูซ์ึ�งเป็นการจิดัิการต้น้นำ �าเพ่ื่�อไม่ให้เกิดิปัญหาสูำาหรบัการจิดัิสู่งสิูนคา้
เม่�อจิะต้อ้งสู่งสิูนคา้ให้ลูักคา้  ซึ�งการบริหารจิดัิการโลัจิิสูติ้กสู ์ไม่ไดิมี้แค่การผู้ลิัต้  
แต่้ยงัมีการวัางแผู้น  การบริหารจิดัิการวัตั้ถุุดิิบ  การจิดัิเก็บ  แลัะการจิดัิสู่ง  
(สุูธัาทิัพื่ย ์ แลัะคณิะ  (2561))  เพ่ื่�อสู่งสิูนคา้ไปยงัลูักคา้  
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ในบทัเรียนการเต้รียมควัามพื่รอ้มคลังัสิูนคา้เพ่ื่�อสูนบัสูนุนการข้ายผู่้านช่องทัาง
พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูสู่์ูต้ลัาดิประเทัศึจีินจิะนำาเสูนอต้วััอย่างกรณีิศึกึษา 
รูปแบบการผู้ลิัต้แลัะจิดัิจิำาหน่ายผู่้านช่องทัางออนไลันข์้องผูู้ป้ระกอบการ  
SMEs  3  บริษทัั  ไดิแ้ก่  1)  บริษทัั  เดิอะเมจิิกแมร ์ จิำากดัิ,  2)  บริษทัั  ยาจิกไฮโซ  
แลัะ  3)  บริษทัั  ฮนันี�ดีิบีฟารม์  โดิยทัั�ง  3  บริษทัั  มีการบริหารจิดัิการการผู้ลิัต้
เพ่ื่�อจิำาหน่ายสูู่ประเทัศึจีินผู่้านช่องทัางพื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสู ์ โดิยรูปแบบการ
บริหารการผู้ลิัต้มีควัามแต้กต่้างกนัไปข้ึ �นกบัลักัษณิะสิูนคา้แลัะการวัางแผู้น
การผู้ลิัต้ข้องบริษทััโดิยมีรายลัะเอียดิดิงันี�    

• กรณีีศึกึษาการจิดัิการการผู้ลิตเพ่�อ  E-commerce  ข้ �ามแดิน์  บริษทัั  เดิอะ
เมจิิกแมร ์ จิำากดัิ

บริษทัั  เดิอะเมจิิกแมร ์ จิำากดัิ  เป็นบริษทััทีั�จิดิทัะเบียนทีั�จิงัหวัดัิเชียงใหม่  โดิยบริษทัั 
ทัำาการผู้ลิัต้เคร่�องสูำาอางสูำาหรบับำารุงผิู้วัหน้า  เพ่ื่�อลัดิลัดิริ�วัรอย  ให้ผิู้วักระจ่ิางใสู  
เติ้มควัามชุ่มช่�นให้ผิู้วั  โดิยผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้องบริษทัั  ไดิแ้ก่  the  Magic  Anti-Aging  
serum,  Rose  Water  Facial  Mask,  Queen  Swallow  Soap  แลัะ  ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ อโรม่า   
เป็นต้น้  โดิยทัางบริษทััจิะเน้นผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�เป็นสูารสูกดัิจิากธัรรมชาติ้  ทีั�เป็นมิต้ร 
กบัผูู้บ้ริโภค  ซึ�งจิะทัำาให้ผูู้บ้ริโภคทีั�ใชรู้สู้กึถุงึควัามเปลีั�ยนแปลังต้ั�งแต่้ครั�งแรกทีั�
ใชผู้้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ โดิยกระบวันการผู้ลิัต้จิะเริ�มต้ั�งแต่้การจิดัิหาวัตั้ถุุดิิบ  ไปจินถุงึการ
ผู้ลิัต้ทีั�โรงงานโดิยจิะมีระยะเวัลัาการผู้ลิัต้อยู่ประมาณิ  2  สูปัดิาหจ์ิะสูามารถุ
ผู้ลิัต้สิูนคา้ไดิป้ระมาณิ  10,000  ชิ �น  (รูปทีั�  3.1)  

รูปท่ั�   3.1  สูายุพื่านการผู้ลิัตสิูนค้าของ  the  Magic  Anti-Aging  serum

ท่ีมา:  ผู้เขีียน
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บริษทัั  เดิอะเมจิิกแมร ์ จิำากดัิ  จิะมีการทัำาการผู้ลิัต้เพ่ื่�อสูำารองสิูนคา้จิดัิเก็บไวัใ้น
คลังัสิูนคา้ประมาณิ  20,000  ชิ �น  เพ่ื่�อให้สูามารถุสู่งมอบแก่ลูักคา้ไดิท้ันัทีัเม่�อไดิ้
รบัคำาสูั�งซ่ �อ  ปัจิจุิบนับริษทััเมจิิคแมรมี์การวัางจิำาหน่ายทัั�งในห้างคา้ปลีัก  แลัะ
ข้ายแบบออนไลันผ่์ู้านช่องทัางต่้าง  ๆ ไดิแ้ก่  WeChat,  Line,  Taobao  เป็นต้น้  
เน่�องจิากผู้ลิัต้ภณัิฑ์ไ์ดิมี้การข้ายอยู่ในประเทัศึจีินอยู่แลัว้ัในข้ณิะนี�  ทัำาให้บริษทัั
เล่ัอกใชก้ลัยุทัธัล์ังทุันจิดัิเก็บสิูนคา้บางสู่วันในประเทัศึจีิน  เม่�อมีคำาสูั�งซ่ �อผู่้าน 
ก็สูามารถุดิำาเนินการจิดัิสู่งดิว้ัยระบบโลัจิิสูติ้กสูด่์ิวันภายในข้องประเทัศึจีินไดิ ้ 
ดิว้ัยเหตุ้นี�ทัางบริษทััฯจิงึมีทัั�งการบริหารระบบคลังัสิูนคา้ทัั�งในประเทัศึ  แลัะคลังั
สิูนคา้ในต่้างประเทัศึ  (ประเทัศึจีิน)  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  3.2  แลัะรูปทีั�  3.3  ซึ�งทัั�ง 
สูองแบบจิะมีการบริหารจิดัิการแต้กต่้างกนัดิงันี�

แบบทีั�หนึ์�ง  กรณีีข้องคลงัสิน์ค�าใน์ประเทัศึไทัยุ

รูปท่ั�   3.2  รูปแบบการบริหารแบบ  MTS  กรณ่ีคลัังสิูนค้าในประเทัศึไทัยุขายุแบบ  
C2C

ท่ีมา:  ผู้เขีียน
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จิากรูปทีั�  3.2  แสูดิงกรณีิการบริหารการผู้ลิัต้แบบการผู้ลิัต้เพ่ื่�อจิดัิเก็บ  (Make  
to  Stock:  MTS)  สูำาหรบัการข้ายแบบ  C2C  โดิยจิดัิเก็บสิูนคา้เพ่ื่�อข้ายในคลังั
สิูนคา้ประเทัศึไทัยวิัธีัการนี�จิะอาศึยัช่องทัางการข้ายปลีักออนไลันผ่์ู้านต้วััแทัน
ข้ายทีั�อยู่ในประเทัศึ  เม่�อมีคำาสูั�งซ่ �อเข้า้มาบริษทััฯจิะนำาสู่งสิูนคา้ไปยงัต้วััแทัน  
จิากนั�นต้วััแทันจิะทัำาหน้ารวับรวัมข้องจิดัิสู่งยงับริษทััโลัจิิสูติ้กสูด่์ิวันข้า้มแดิน  
เพ่ื่�อนำาเข้า้แลัะสู่งต่้อไปสูู่ม่อผูู้ซ่้ �อในประเทัศึจีินต่้อไป  กระบวันการทัั�งหมดิใชเ้วัลัา  
12-16  วันัหลังัการรบัคำาสูั�งซ่ �อ  โดิยกระบวันการจิดัิสู่งทัั�งหมดิใชก้ารข้นสู่งด่ิวัน
เป็นหลักัเพื่ราะคำาสูั�งซ่ �อจิะเป็นแบบซ่�อปลีักทีั�สูั�งซ่ �อผู่้านต้วััแทันข้ายรายย่อย  
(C2C)

วิัธีัการนี�ผูู้ผู้้ลิัต้จิะประมาณิการควัามต้อ้งการซ่�อจิากต้วััแทันข้าย  ร่วัมกบัควัาม
ต้อ้งการซ่�อข้องผูู้ซ่้ �อภายในประเทัศึอ่�นๆ  มาใชเ้พ่ื่�อเป็นข้อ้มูลัประกอบการ
วัางแผู้นการผู้ลิัต้เพ่ื่�อเก็บไวัใ้นคลังัสิูนคา้ต้ามรูปแบบ  Make  to  Stock  (MTS)  

รูปท่ั�   3.3  รูปแบบการบริหารการผู้ลิัตแบบ  MTS  แลัะการขายุสูู� จ่ินแบบ  B2B2C

ท่ีมา:  ผู้เขีียน
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แบบทีั�สอง  กรณีีข้องคลงัสิน์ค�าใน์ประเทัศึจีิน์

จิากรูปทีั�  3.3  แสูดิงกรณีิการข้นสู่งเพ่ื่�อจิดัิเก็บคลังัสิูนคา้ในประเทัศึจีิน  โดิยเม่�อ
ไดิร้บัคำาสูั�งซ่ �อจิากต้วััแทันข้าย  พื่นกังานทีั�ประจิำาในคลังัสิูนคา้ประเทัศึจีินจิะทัำา
หน้าทีั�จิดัิสู่งสิูนคา้ไปยงัผูู้ซ่้ �อปลัายทัางในประเทัศึจีิน  ซึ�งจิะใชเ้วัลัาในการนำาสู่ง
สิูนคา้  3-7  วันัหลังัไดิร้บัคำาสูั�งซ่ �อ  โดิยสิูนคา้ทีั�ถูุกนำาเข้า้เพ่ื่�อสูต็้อกเอาไวัร้อการ
สูั�งซ่ �อจิากผูู้ซ่้ �อรายย่อยโดิยต้วััแทันข้องบริษทััในประเทัศึจีิน  ซึ�งทัำาหน้าทีั�
ประมาณิการจิำานวันการสูั�งซ่ �อในแต่้ลัะครั�งเพ่ื่�อนำาไปจิดัิเก็บรอการข้าย  เรียกรูปแบบ 
การนำาเข้า้เพ่ื่�อการจิดัิการคลังัสิูนคา้ในแบบ  B2B2C

ซึ�งกระบวันการข้นสู่งสิูนคา้ไปจิดัิเก็บ  ณิ  คลังัสิูนคา้ประเทัศึจีิน  จิะใชรู้ปแบบ
การข้นสู่งนำาเข้า้แบบคา้ชายแดิน  ซึ�งจิะมีการข้นสู่งจิากภาคเหน่อข้อง
ประเทัศึไทัยเพ่ื่�อไปยงัประเทัศึจีิน  ทัั�งนี�การข้นสู่งแบบคา้ข้ายแดินจิะใชเ้วัลัา
ประมาณิ  15-30  วันั  เป็นการนำาเข้า้ทีัลัะจิำานวันมากเพ่ื่�อไปเก็บในคลังัสิูนคา้ 
ในประเทัศึจีิน  โดิยการข้นสู่งข้า้มแดินแบบคา้ชายแดินจิะมีต้น้ทุันต้ำ�ากว่ัาข้นสู่ง
ข้า้มแดินแบบข้นสู่งด่ิวันในแบบทีั�หนึ�ง  จิงึทัำาให้การต้ั�งราคาข้าย+ต้น้ทุันข้นสู่ง
ข้องแบบทีั�สูองต้ำ�ากว่ัาในแบบทีั�หนึ�ง  อย่างไรก็ดีิเน่�องจิากการข้ายในแบบทีั�สูอง 

มีต้น้ทุันการจิดัิการคลังัสิูนคา้ภายในประเทัศึจีินร่วัมดิว้ัย  การวัางแผู้นพื่ยากรณิ์
ควัามต้อ้งการในประเทัศึจีิน  ร่วัมกบัระยะเวัลัาการข้นสู่งข้า้มแดินเพ่ื่�อนำาไปสูู่การ
กำาหนดิจุิดิสูั�งซ่ �อใหม่  (Re-order  Point)  ทีั�เหมาะสูมจิงึเป็นปัจิจิยัชี�ข้าดิสูำาคญัต่้อ
การเล่ัอกใชรู้ปแบบการโลัจิิสูติ้กสูร์ะหว่ัางแบบทีั�หนึ�งกบัแบบทีั�สูอง  

• กรณีีศึกึษาการจิดัิการการผู้ลิตและคลงัสิน์ค�าข้อง  ข้องบริษทัั  ยุาจิกไฮโซ

บริษทัั  ยาจิกไฮโซ  เป็นบริษทััผู้ลิัต้เสู่ �อผู้า้พ่ื่ �นเม่องข้องภาคเหน่อทีั�มีผู้สูมผู้สูาน  
ศิึลัปวัฒันธัรรมพ่ื่�นเม่อง  แลัะงานผู้า้ปักดิว้ัยม่อทีั�มีโดิดิเด่ินเป็นเอกลักัษณิ ์
ไม่เหม่อนใคร  ทัั�งนี�ผู้า้วัตั้ถุุดิิบจิะมีทัั�งผู้า้ฝ้้าย  ผู้า้กญัชงจิากทัางภาคเหน่อ  แลัะมี
ผู้า้ออแกนิคทีั�สูั�งพิื่เศึษจิากทัางภาคกลัาง  โดิยผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้องบริษทัั  ไดิแ้ก่  
เสู่ �อผู้า้ต่้อ,  เสู่ �อปัก,  ชุดิเดิรสูปัก,  กางเกงผู้า้ต่้อ,  กระเป๋าปัก,  รองเทัา้แลัะ
อุปกรณิต์้กแต่้งกระเป๋า  ดิงัแสูดิงต้วััอย่างผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้องบริษทััในรูปทีั�  3.4   
ซึ�งทัั�งหมดิจิะมีการต้ดัิเย็บดิว้ัยม่อทัำาให้การผู้ลิัต้ทุักข้ั�นต้อนเกิดิควัามพิื่ถีุพิื่ถุนั
แลัะลัวัดิลัายจิะมีไม่มากนกัทัำาให้เป็นสิูนคา้ทีั�ถุ่อไดิว่้ัาไม่ซำ �าใคร  ทัั�งนี�  บริษทัั  ยาจิก
ไฮโซ  ไดิมี้การนำาทีัมงานทีั�มีควัามสูามารถุในการเย็บปักอยู่ประมาณิ  50  คน   
ซึ�งการทัำาผู้า้ปักจิะใชเ้วัลัาในการทัำาประมาณิ  1  ต้วัั  ต่้อ  1  คน  ในระยะเวัลัา  1  เด่ิอน  
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รูปท่ั�   3.4  รูปผู้ลิัตภัิณีฑ์์แลัะวิัธ่ัการทัำางานปักของบริษัทัยุาจิกไฮโซ

ท่ีมา:  ผู้เขีียน

รูปท่ั�   3.5  การบริหารการผู้ลิัตแบบ  MTO  แลัะการขายุแบบ  C2C

ท่ีมา:  ผู้เขีียน



ผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์บุกตลาดจีนด้วยตัวแบบ O2O CBEC

16

ในการวัางแผู้นการผู้ลิัต้เพ่ื่�อสูนบัสูนุนการข้ายต้ามคำาสูั�งซ่ �อสูู่ต่้างประเทัศึนั�น  
เน่�องจิากรูปแบบการผู้ลิัต้ข้องบริษทััปัจิจุิบนัเป็นไปในแบบ  “การผู้ลิัต้ต้ามคำาสูั�ง
ซ่ �อ”  (Make  to  Order)  ทัำาให้การต้อบสูนองต่้อคำาสูั�งซ่ �อจิะค่อนข้า้งชา้  เน่�องจิาก
ต้อ้งรวัมระยะการผู้ลิัต้เข้า้ไปในช่วังเวัลัาภายหลังัไดิร้บัคำาสูั�งซ่ �อดิว้ัย  ดิงัแสูดิงใน
รูปทีั�  3.5    

จิากรูปทีั�  3.5  แสูดิงการบริหารการผู้ลิัต้แบบ  “การผู้ลิัต้ต้ามคำาสูั�งซ่ �อ”  (Make  
to  Order:  MTO)  ข้องกรณีิศึกึษาผูู้ป้ระกอบการผู้ลิัต้สิูนคา้หตั้ถุกรรม  ซึ�งใชวิ้ัธีั
การจิา้งเหมากลุ่ัมเพ่ื่�อผู้ลิัต้สิูนคา้ต้ามแบบลัวัดิลัาย  ข้นาดิแลัะผู้า้ต้ามทีั�บริษทัั
กำาหนดิ  ทัำาการสู่งมอบวัตั้ถุุดิิบแลัะแบบให้ทัำาการต้ดัิเย็บต้ามจิำานวันทีั�กำาหนดิ  
โดิยจิะเริ�มดิำาเนินการผู้ลิัต้เม่�อไดิร้บัคำาสูั�งซ่ �อเข้า้มา  วิัธีัการนี�บริษทััจิะวัางแผู้น
จิดัิการวัตั้ถุุดิิบซึ�งหมายถุงึผู้า้แลัะชิ�นสู่วันประกอบทีั�ต้อ้งใช ้ แลัะจิดัิสู่งให้กบั 
ผูู้จ้ิา้งเหมาผู้ลิัต้ทัำาการต้ดัิเย็บประกอบภายหลังัไดิร้บัคำาสูั�งซ่ �อเข้า้มา  โดิยจิะใช้
เวัลัาในการผู้ลิัต้แลัะสู่งมอบให้กบัต้วัักลัางข้ายประมาณิ  5  วันั  จิากนั�นต้วัักลัางข้าย 
จิงึทัำาการจิดัิสู่งผู่้านระบบข้นสู่งด่ิวันข้า้มแดินเพ่ื่�อสู่งมอบให้กบัผูู้ซ่้ �อปลัายทัาง
ต่้อไป  โดิยใชร้ะยะเวัลัาในการข้นสู่งอีกประมาณิ  10-14  วันั  รวัมระยะเวัลัาหลังั
การไดิร้บัคำาสูั�งซ่ �อจินถุงึการสู่งมอบทัั�งสิู �น  15-19  วันั  วิัธีัการนี�ผูู้ป้ระกอบการ
จิะไม่มีต้น้ทุันการจิดัิเก็บสิูนคา้คงคลังั  แต่้ก็ต้อ้งมั�นใจิว่ัาสิูนคา้ข้องต้นมีคุณิค่า
เพีื่ยงพื่อทีั�จิะทัำาให้ผูู้ซ่้ �อปลัายทัางยินยอมทีั�จิะรอคอยหลังัทัำาการสูั�งซ่ �อ  รวัมถุงึ
เน่�องจิากเป็นการผู้ลิัต้ต้ามคำาสูั�งซ่ �อดิงันั�นบริษทััจิะต้อ้งมีผูู้ร้บัจิา้งเพ่ื่�อผู้ลิัต้ทีั�
เช่�อถุ่อไดิว่้ัาสูามารถุผู้ลิัต้สิูนคา้เพ่ื่�อสู่งมอบภายในกรอบเวัลัาทีั�วัางเอาไวั้

• กรณีีศึกึษาการจิดัิการการผู้ลิตและคลงัสิน์ค�าข้อง  บริษ ัทั  ฮนั์นี์ �ดีิบีฟารม์  

บริษทัั  ฮนันี� ดีิบีฟารม์  เป็นบริษทััทีั�ผู้ลิัต้นำ �าผู้ึ �งแทัจ้ิากดิอกลัำาไยในจิงัหวัดัิ
เชียงใหม่  โดิยนำ �าผู้ึ �งทีั�ไดิจ้ิะมีเอกลักัษณิเ์ฉพื่าะต้วัั  สีูนำ �าต้าลัทัองแลัะใสู  แต้กต่้าง
จิากนำ �าผู้ึ �งสู่วันใหญ่ในทัอ้งต้ลัาดินอกเหน่อจิากนี�ลัำาไยยงัถูุกเลีั �ยงดูิต้าม
ธัรรมชาติ้  ปราศึจิากสูารเร่งการเติ้บโต้  นบัเป็นการรกัษาคุณิภาพื่การผู้ลิัต้
ต้ั�งแต่้ต้น้นำ �า  ถุงึปลัายนำ �า  จิงึทัำาให้นำ �าผู้ึ �งข้อง  Honey  Dee  ไดิร้บัการต้อบรบัจิาก
ลูักคา้อย่างรวัดิเร็วั  แลัะมีกลุ่ัมลูักคา้เข้า้มาติ้ดิต่้อข้อซ่�อเป็นประจิำาอย่างเหนียวัแน่น   
โดิยการเก็บเกี�ยวันำ �าผู้ึ �งจิะทัำา  1  ครั�งต่้อปีเท่ัานั�น  ค่อ  ทัำาการเก็บเกี�ยวันำ �าผู้ึ �ง 

ในช่วังเวัลัา  มีนาคม  –  พื่ฤษภาคม  ข้องทุักปี  แลัะจิะสูามารถุเก็บเกี�ยวัผู้ลัผู้ลิัต้ไดิ้
ประมาณิปีลัะ  5,000-8000  กิโลักรมั  จิากนั�นจิงึไปทัำากระบวันการต้รวัจิสูอบ
คุณิภาพื่แลัะทัำาการบรรจุิทีั�ไดิม้าต้รฐาน  ทัั�งนี�รูปแบบบรรจุิภณัิฑ์มี์การบรรจุินำ �าผู้ึ �ง 
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ในหลัากหลัายรูป  เช่นแบบข้วัดิแกว้ั  ข้วัดิพื่ลัาสูติ้กหร่อการนำารวังผู้ึ �งใสู่เพ่ื่�อสูรา้ง
ควัามแต้กต่้างจิากทัอ้งต้ลัาดิ  จิงึทัำาให้นำ �าผู้ึ �งข้องบริษทััเป็นทีั�นิยมข้องผูู้บ้ริโภค
เป็นอย่างมาก  โดิยคำาสูั�งซ่ �อข้องลูักคา้จิะเป็นแบบปากต่้อปากแลัะมีคำาสูั�งซ่ �อ
สิูนคา้ล่ัวังหน้า  การวัางแผู้นการผู้ลิัต้จิงึมีทัั�งสู่วันทีั�ผู้ลิัต้เพ่ื่�อจิดัิเก็บ  (Make  to  
Stock)  เพ่ื่�อต้อบสูนองต่้อควัามต้อ้งการข้องกลุ่ัมผูู้บ้ริโภคภายในประเทัศึซึ�ง
สู่วันใหญ่บริษทััจิะสูามารถุประมาณิการยอดิข้ายในสู่วันดิงักล่ัาวัไดิ้

รูปท่ั�   3.6  รูปผู้ลิัตภัิณีฑ์์แลัะวิัธ่ัการผู้ลิัตของนำ�าผึู้�งบริษัทั  ฮันน่� ด่ิบ่ฟาร์ม

ท่ีมา:  ผู้เขีียน

ข้ณิะทีั�การผู้ลิัต้เพ่ื่�อข้ายในต้ลัาดิต่้างประเทัศึผู่้านระบบออนไลันจ์ิะใชวิ้ัธีัการ
ผู้ลิัต้แบบต้ามคำาสูั�ง  (Make  to  Order)  เพื่ราะไม่สูามารถุวัางแผู้นควัามต้อ้งการ
แลัะรูปแบบข้องบรรจุิภณัิฑ์น์ำ �าผู้ึ �งทีั�ต้ลัาดิต้อ้งการไดิ ้ อย่างไรก็ดีิ  เน่�องจิาก
กระบวันการผู้ลิัต้แลัะบรรจุิใชเ้วัลัาไม่มาก  ดิงันั�นผูู้ผู้้ลิัต้จิงึสูามารถุสู่งมอบ
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ผู้ลิัต้ภณัิฑ์แ์ก่ผูู้แ้ทันข้ายต้ามควัามต้อ้งการข้องต้ลัาดิปลัายทัางไดิอ้ย่างทันั
ท่ัวังทีั  ภายหลังัไดิร้บัคำาสูั�งซ่ �อไม่เกิน  1-2  วันั  ก่อนเข้า้สูู่กระบวันการสู่งข้ายไปสูู่
ต้ลัาดิต่้างประเทัศึต่้อไป  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  3.7  ทีั�แสูดิงรูปแบบการข้ายแบบ  C2C  
ข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์น์ำ �าผู้ึ �งสูู่ต้ลัาดิประเทัศึจีินโดิยใชก้ารข้นสู่งด่ิวันข้า้มแดินเป็นช่องทัาง 
นำาสู่งสิูนคา้สูู่ต้ลัาดิปลัายทัาง  ซึ�งใชเ้วัลัาในการสู่งมอบสิูนคา้แก่ผูู้ซ่้ �อหลังัไดิร้บั 
คำาสูั�งซ่ �อประมาณิ  9-14  วันั  

รูปท่ั�   3.7  รูปแบบการบริหารแบบ  MTS/MTO  แลัะขายุแบบ  C2Cของบริษัทั  ฮัน
น่� ด่ิบ่ฟาร์ม

ท่ีมา:  ผู้เขีียน

3.1.3 สิรุปการจััดการคลัิงสิินค้าผ้้ประกอบการท่�ขายผ�านออนไลิน์ส้ิ�
ประเทศึจ่ัน

จิากการศึกึษาการจิดัิการคลังัสิูนคา้ข้องบริษทัักรณีิศึกึษาทัั�ง  3  บริษทัั  จิะพื่บว่ัา   
รูปแบบการผู้ลิัต้เพ่ื่�อรองรบัการต้ลัาดิแบบ  E-Commerce  จิะมีทัั�งผูู้ป้ระกอบการ 
ทีั�วัางแผู้นการผู้ลิัต้ในแบบ  “การผู้ลิัต้เพ่ื่�อจิดัิเก็บ”  “การผู้ลิัต้ต้ามคำาสูั�งซ่ �อ”  แลัะ  
“การผู้ลิัต้แบบผู้สูมผู้สูาน”  โดิยการเล่ัอกรูปแบบการผู้ลิัต้จิะข้ึ �นอยู่กบัเง่�อนไข้
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วิัธีัการผู้ลิัต้แลัะวัตั้ถุุดิิบในการผู้ลิัต้  ในข้ณิะทีั�เง่�อนไข้ดิา้นเวัลัาในการสู่งมอบ
สิูนคา้แก่ผูู้ซ่้ �อปลัายทัางในต่้างประเทัศึ  ผูู้ผู้้ลิัต้สู่วันใหญ่ยงัมิไดิค้ำานึงถุงึ 
เง่�อนไข้นี�  เพื่ราะข้นาดิข้องลูักคา้กลุ่ัมดิงักล่ัาวัยงัค่อนข้า้งเล็ักเม่�อเปรียบเทีัยบ
กบักลุ่ัมลูักคา้ภายในประเทัศึ  

สูำาหรบัการข้ายสิูนคา้ผู่้านช่องทัาง  E-Commerce  สูู่ประเทัศึจีิน  ผูู้ป้ระกอบการ
ยงัไม่มีการข้ายสิูนคา้ต่้อคำาสูั�งซ่ �อทีัลัะมาก  ๆ เป็นเพีื่ยงการข้ายปลีักผู่้านต้วััแทัน
ทีั�เปิดิรา้นคา้พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูเ์พ่ื่�อจิำาหน่ายสิูนคา้ทีั�เน้นการข้ายให้กบัผูู้ซ่้ �อ
รายย่อย  สู่วันหนึ�งก็เน่�องจิากผูู้ป้ระกอบการสู่วันใหญ่ยงัไม่ไดิข้้อใบอนุญาต้การ
คา้อย่างถูุกต้อ้งกบัหน่วัยงานมาต้รฐานอาหารแลัะยาข้องประเทัศึจีิน  จิงึทัำาให้
ไม่สูามารถุนำาเข้า้สิูนคา้ไปข้ายในปริมาณิมาก  ๆ ไดิอ้ย่างถูุกต้อ้ง  ปัจิจุิบนัจิงึ
อาศึยัรูปแบบการคา้ออนไลันข์้า้มแดินหร่อการนำาเข้า้แบบคา้ชายแดินแลัว้ันำาไป
นำาเสูนอบนแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลันใ์นประเทัศึจีินเท่ัานั�น  ดิว้ัยข้อ้จิำากดัิดิงักล่ัาวั
กลัยุทัธัก์ารข้ายสูู่ต้ลัาดิประเทัศึจีินซึ�งถุ่อเป็นต้ลัาดิใหม่สูำาหรบักลุ่ัมผูู้ป้ระกอบการ 
จิงึยงัมีอยู่อย่างจิำากดัิ  วิัธีัการข้นสู่งแลัะการข้ายทีั�ดิำาเนินการอยู่จิงึยงัสูามารถุ
ใช้ไดิก้บัข้นาดิควัามต้อ้งการในปัจิจุิบนั  แต่้หากในอนาคต้ควัามต้อ้งการสิูนคา้
เพิื่�มมากข้ึ �น  หร่อผูู้ผู้้ลิัต้สูามารถุผู้ลักัดินัจิดิทัะเบียนรบัรองสิูนคา้ข้องต้น 
ในต้ลัาดิประเทัศึจีินไดิ ้ ผูู้ผู้้ลิัต้ก็ต้อ้งคำานึงถุงึกลัยุทัธัก์ารบริหารการผู้ลิัต้แลัะ
คลังัสิูนคา้มากข้ึ �นเพ่ื่�อต้อบสูนองต่้อควัามต้อ้งการข้องกลุ่ัมลูักคา้ต่้างประเทัศึ
ไดิอ้ย่างรวัดิเร็วัมากข้ึ �น

3.2 การสิร้างส่ิ� อเพ่ื่�อการนำาเสินอผลิิตภััณีฑ์์
การสูรา้งสู่�อเพ่ื่�อนำาเสูนอผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์ป็นอีกหนึ�งงานสูำาคญัทีั�ผูู้ป้ระกอบการ
ต้อ้งเต้รียมควัามพื่รอ้มให้กบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ก่์อนการเข้า้สูู่แพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลัน ์
นำาเสูนอข้ายสูู่ต้ลัาดิประเทัศึจีิน  ทัั�งนี�การผู้ลิัต้สู่�อทัั�งทีั�จิะอยู่ในรูปแบบข้อง 
โบรชวััร ์ แผู่้นพื่บั  แมกกาซีนต่้าง  ๆ (ออฟไลัน)์  ภาพื่สิูนคา้แลัะคำาแนะนำาสิูนคา้
ออนไลัน ์ แลัะภาพื่นำาเสูนอแบบเคล่ั�อนไหวัผู่้านช่องทัางออนไลัน ์ ลัว้ันเป็นสิู�ง
จิำาเป็นต่้อการสูรา้งการรบัรูแ้ลัะควัามเข้า้ใจิให้กบัผูู้ซ่้ �อต่้อต้วััผู้ลิัต้ภณัิฑ์ส์ูำาหรบั
การเต้รียมควัามพื่รอ้มสูู่ต้ลัาดิประเทัศึจีินข้องผูู้ป้ระกอบการ  SMEs  การสูรา้ง
สู่�อประชาสูมัพื่นัธัเ์พ่ื่�อนำาเสูนอจุิดิเด่ินข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ถ่์ุอเป็นสิู�งจิำาเป็น  
กระบวันการในการสูรา้งสู่�อทีั�เหมาะสูม  คมชดัิ  สูวัยงาม  สู่�อสูารในข้อ้มูลัทีั�สูำาคญั
จิงึเป็นหนึ�งในกิจิกรรมสูำาคญัข้องผูู้ป้ระกอบการ  SMEs  ซึ�งในหวััข้อ้ทีั�  3.2   
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จิะเป็นการแนะนำาพ่ื่ �นฐานข้องการจิดัิทัำาสู่�อเพ่ื่�อการนำาเสูนอผู้ลิัต้ภณัิฑ์อ์ย่างง่าย
ซึ�งผูู้ป้ระกอบการสูามารถุทัำาไดิด้ิว้ัยต้นเอง  

3.2.1 การถ่�ายภัาพื่สิินค้าเบ่�องต้นผ�านแอพื่พื่ลิิเคชัั่�น  Snap  seed

ในการสูรา้งสู่�อสูำาหรบันำาเสูนอผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ การถุ่ายภาพื่ถุ่อเป็นข้ั�นต้อนหนี�ง 
ทีั�สูำาคญั  เพื่ราะสูามารถุนำาเสูนอสิูนคา้ในลักัษณิะทีั�เป็นรูปธัรรม  ช่วัยให้ลูักคา้
มองเห็นภาพื่ข้องสิูนคา้โดิยทีั�ไม่ต้อ้งจิินต้นาการมากนกั  อีกทัั�งยงัสูามารถุดิงึดูิดิ
ควัามสูนใจิข้องลูักคา้ไดิ ้ แต่้การถุ่ายภาพื่นั�นจิำาเป็นต้อ้งมีอาศึยัทักัษะแลัะ
อุปกรณิที์ั�เหมาะสูมเพ่ื่�อให้รูปถุ่ายมีควัามสูวัยงามซึ�งหมายถุงึ  

1)  สูรา้งควัามดิงึดูิดิใจิต่้อผูู้ซ่้ �อ  ให้เกิดิควัามสูนใจิ  ประทับัใจิ    
2)  ภาพื่ชดัิทัำาให้ข้ายง่าย  รายลัะเอียดิครบ  
3)  ภาพื่ดูิดีิทัำาให้  ต้ราสิูนคา้ดูิดีิดูิแพื่ง  เพิื่�มมูลัค่าให้สิูนคา้
4)  ภาพื่จิำาทัำาให้คนรูท้ันัทีัว่ัาเป็นต้ราสิูนคา้ข้องเรา
5)  ภาพื่ครบทัำาให้คนดูิแลัว้ัเข้า้ใจิสิูนคา้แบบจิบทีัเดีิยวั

นอกเหน่อจิากควัามสูวัยงามมีผู้ลัต่้อการสูรา้งการรบัรูแ้ลัะจูิงใจิแลัว้ั  สู่�อทีั�นำา
เสูนอเพ่ื่�อการข้ายสิูนคา้ก็ควัรมีรายลัะเอียดิสูำาคญัอ่�น  ๆ ทีั�ชดัิเจินดิว้ัย  อาทิัเช่น  
แสูดิงรายลัะเอียดิสิูนคา้  ช่องทัางการจ่ิายเงิน  รวัมถุงึช่องทัางการติ้ดิต่้อกบั 
ผูู้ผู้้ลิัต้หร่อต้วััแทันจิดัิจิำาหน่าย  เป็นต้น้  การถุ่ายภาพื่แลัะออกแบบบรรจุิภณัิฑ์์
หร่อสู่�อนำาเสูนอผู้ลิัต้ภณัิฑ์จ์ิงึเป็นทัั�งศึาสูต้รแ์ลัะศิึลัป์สูำาคญัข้องการสูรา้งภาพื่
ลักัษณิแ์ก่ผู้ลิัต้ภณัิฑ์์

สูำาหรบัการถุ่ายภาพื่  ในอดีิต้ถุ่อเป็นต้น้ทุันสูำาคญัข้อ้หนึ�งข้องผูู้ป้ระกอบการ  
SMEs  เพื่ราะต้อ้งอาศึยันกัถุ่ายภาพื่ม่ออาชีพื่เข้า้มาช่วัยออกแบบสูรา้งภาพื่   
แต่้ในปัจิจุิบนัดิว้ัยเคร่�องม่อใหม่  ๆ ในรูปแบบข้องแอพื่พื่ลิัเคชั�นบนสูมารท์ัโฟน 
ก็ช่วัยให้ผูู้ป้ระกอบการสูามารถุสูรา้งสู่�อต่้าง  ๆ ไดิด้ิว้ัยต้นเอง  ในทีั�นี�จิะข้อแนะนำา
แอพื่พื่ลิัเคชั�น  “Snap  seed”  ทีั�ช่วัยให้การถุ่ายภาพื่ให้มีควัามสูวัยงาม

Snap  seed  ถุ่อเป็นแอพื่พื่ลิัเคชั�นทีั�ไดิร้บัควัามนิยมในการถุ่ายภาพื่ผู่้าน  Smart  
Phone  เน่�องจิากเป็นแอพื่พื่ลิัเคชั�นฟรี  สูามารถุโหลัดิมาใชง้านไดิท้ัั�งในระบบ
ปฏิิบติั้  Android  แลัะ  IOS  ประกอบกบัมีฟังกช์ั�นทีั�ใชง้านง่าย  สูะดิวัก  แลัะให้รูป
ทีั�สูวัยงามแบบม่ออาชีพื่  โดิยมีข้ั�นต้อนการติ้ดิต้ั�ง  แลัะข้ั�นต้อนการใชง้าน  (รูปทีั�   
3.8)  โดิยมีรายลัะเอียดิดิงันี�
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รูปท่ั�   3.8  แสูดิงขั�นตอนการติดิตั�งแลัะการใช้งานแอพื่พื่ลิัเคชั�น  Snapseed

• ข้ ั�น์ตอน์การติดิตั�ง

ในกรณีิข้องระบบปฏิิบติั้การ  Android  สูามารถุเข้า้ไปดิาวัน์โหลัดิไดิที้ั�แอพื่พื่ลิั
เคชั�น  Play  Store  แลัะทัำาการพิื่มพื่ค์น้หาต้ามวังกลัมสีูแดิง  (ดิงัรูปทีั�  3.9)

รูปท่ั�   3.9  แสูดิงการดิาวัน์ โหลัดิแอพื่พื่ลิัเคชั�น  Snapseed
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ทัำาการพิื่มพื่ค์น้หาแอพื่พื่ลิัเคชั�น  Snapseed  พื่รอ้มทัำาการติ้ดิต้ั�ง  จิากนั�น
แอพื่พื่ลิัเคชั�นทีั�ติ้ดิต้ั�งเรียบรอ้ยแลัว้ัจิะแสูดิงบนหน้าจิอ  Smart  Phone  ต้าม
วังกลัมสีูแดิง  (ดิงัรูปทีั�  3.10)

รูปท่ั�   3.10  แสูดิงการค้นหาแลัะติดิตั�งแอพื่พื่ลิัเคชั�น  Snapseed

• ข้ ั�น์ตอน์การใช�งาน์

1)  ทัำาการเข้า้สูู่แอพื่พื่ลิัเคชั�น  Snapseed  บนหน้าจิอข้อง  Smart  Phone  จิากนั�น
ทัำาการโหลัดิรูปรูปทีั�มีอยู่ใน  Smart  Phone  ข้ึ �นมา  1  รูป  (ดิงัรูปทีั�  3.11)

2)  ทัำาการปรบัแต่้งรูปภาพื่ต้ามต้อ้งการ  โดิยการคลิักทีั�คำาว่ัา  ‘เคร่�องม่อ’  ทีั�อยู่
ดิา้นล่ัางจิะพื่บกบัเคร่�องม่อทีั�ใชใ้นการต้กแต่้งภาพื่ซึ�งประกอบดิว้ัย  28  เคร่�องม่อ  
แลัะสูามารถุเข้า้ไปใชง้านในแต่้ลัะเคร่�องม่อต้ามวังกลัมสีูแดิง  (ดิงัรูปทีั�  3.12)

3)  เม่�อทัำาการต้กแต่้งรูปภาพื่เรียบรอ้ยแลัว้ั  จิากนั�นให้คลิักทีั�คำาว่ัา  ‘สู่งออก’  
ทีั�อยู่ดิา้นล่ัาง  ซึ�งสูามารถุเล่ัอกรายการสู่งออกไดิห้ลัายแบบ  เช่น  การแชรบ์น
โลักออนไลันต่์้างๆ  หร่อทัำาการบนัทักึไวัใ้น  Smart  Phone  แลัะสุูดิทัา้ยรูปทีั�
ต้อ้งการจิะแสูดิงออกมา  (ดิงัรูปทีั�  3.13)
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รูปท่ั�   3.11  แสูดิงการเข้าสูู�แอพื่พื่ลิัเคชั�นแลัะโหลัดิรูปภิาพื่

รูปท่ั�   3.12  แสูดิงเคร่�องม่อท่ั� ใช้ในการตกแต�งภิาพื่
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จิะเห็นว่ัาการถุ่ายภาพื่แลัะการปรบัแต่้งภาพื่ดิว้ัย  Smart  Phone  สูามารถุทัำาให้
รูปภาพื่สูวัยงามไดิ้ไม่แพื่ก้บัการถุ่ายดิว้ัยกลัอ้งถุ่ายรูป  ซึ�งปัจิจุิบนัมี  Smart  
Phone  รุ่นใหม่ทีั�มีควัามลัะเอียดิข้องกลัอ้งถุ่ายรูปสููงมาก  สูะดิวักต่้อการพื่กพื่า  
แลัะสูามารถุลิังคก์บัโลักออนไลัน์ไดิท้ันัทีั  ดิงันั�นแอพื่พื่ลิัเคชั�น  Snapseed  
ทีั�กล่ัาวัมานั�นสูามารถุอำานวัยควัามสูะดิวักให้กบัผูู้ป้ระกอบการโดิยเฉพื่าะธุัรกิจิ  
SMEs  ทีั�สูามารถุประหยดัิต้น้ทุันไดิเ้ป็นอย่างมาก

3.2.2 การผลิิตส่ิ� อเพ่ื่�อการสิร้างภัาพื่ลัิกษณ์ีของผลิิตภััณีฑ์์

การแนะนำาผู้ลิัต้ภณัิฑ์สู่์ูต้ลัาดิครั�งแรก  เป็นกิจิกรรมทีั�มีควัามสูำาคญั  เพื่ราะหาก
ทัำาให้ลูักคา้สูนใจิแลัะประทับัใจิ  (First  Impression)  ในต้วััผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้องเราไดิ้
ย่อมสู่งผู้ลัต่้อยอดิข้ายข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ การผู้ลิัต้สู่�อเพ่ื่�อการสู่�อสูารนำาเสูนอ
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์จ์ิงึมิใช่กิจิกรรมเพ่ื่�อแนะนำาคุณิภาพื่ข้องต้วััสิูนคา้เท่ัานั�น  แต่้ยงั
สูะทัอ้นถุงึภาพื่ลักัษณิข์้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ สูรา้งภาพื่จิำาต่้อต้ราสิูนคา้  

สูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการ  SMEs  ปัจิจุิบนัการสูรา้งสู่�อเพ่ื่�อนำาเสูนอภาพื่ลักัษณิต์้อ้ง
คำานึงถุงึการนำาเสูนอผู่้านทัั�งช่องทัางออนไลัน ์ ออฟไลัน ์ แลัะภาพื่ลักัษณิบ์นต้วัั

รูปท่ั�   3.13  แสูดิงการสู�งออกรูปภิาพื่
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บรรจุิภณัิฑ์ ์ (Packaging)  ทีั�ต้อ้งทัำาออกมาให้ดูิน่าสูนใจิ  ครบถุว้ันแลัะสู่�อสูารภาพื่
ลักัษณิข์้องต้วััสิูนคา้ไดิต้้รงกบักลุ่ัมลูักคา้เป้าหมาย  โดิยสูามารถุสูรุปถุงึแนวัทัาง
การผู้ลิัต้สู่�อผู่้านช่องทัางต่้าง  ๆ ไดิด้ิงัต่้อไปนี�

• การผู้ลิตส่�อเพ่�อสร �างภิาพลกัษณีข์้องผู้ลิตภิณัีฑ์ผ่์ู้าน์ช่องทัางออน์ไลน์ ์ 
(Online)

การสูรา้งภาพื่ลักัษณิบ์นช่องทัางออนไลันนี์�จิะกล่ัาวัถุงึ  การทัำาต้ลัาดิผู่้านรา้นคา้
ทีั�อยู่บนแพื่ลัต้ฟอรม์  Taobao  ซึ�งเป็นช่องทัางหลักัทีั�โครงการฯใชเ้พ่ื่�อการนำา
เสูนอสิูนคา้  ทัั�งนี�การสูรา้งสู่�อบนช่องทัางออนไลัน ์ Taobao  จิะนำาเสูนอรูปภาพื่
สิูนคา้  ทัั�งในรูปแบบภาพื่ถุ่าย  แลัะคลิัปวีัดีิโอ  ทัั�งนี�ภาพื่ถุ่ายทีั�แสูดิงบนรา้นคา้
ออนไลันค์วัรมีลักัษณิะดิงัต่้อไปนี�

1)  ให�ควัามคมชดัิเพียุงพอมองเห็น์ข้�อม้ลชดัิเจิน์

ในสู่วันข้องภาพื่ถุ่ายต้วััสิูนคา้  การถุ่ายภาพื่สิูนคา้เพ่ื่�อทัำาการอพัื่โหลัดิข้ึ �นรา้นคา้
ออนไลันข์้อง  Taobao  ควัรมีควัามคมชดัิข้องภาพื่  สูามารถุมองเห็นรายการ
ข้องสิูนคา้ต่้าง  ๆ เช่น  ช่�อ  ปริมาณิ  สู่วันประกอบ  วันัหมดิอายุ  เป็นต้น้  ดิงัรูป  
3.14

รูปท่ั�   3.14  แสูดิงการถ่�ายุรูปสิูนค้าให้ชัดิเจิน
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2)  แสดิงตวััอยุ่างภิายุใน์ผู้ลิตภิณัีฑ์ ์

ในชุดิข้องภาพื่ถุ่ายทีั�นำาเสูนอผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ บางภาพื่ควัรถุ่ายภาพื่ให้เห็นเน่�อดิา้นใน
ข้องสิูนคา้อย่างชดัิเจิน  โดิยเฉพื่าะสิูนคา้ทีั�มีบรรจุิภณัิฑ์เ์ป็นแบบทับึจิะทัำาให้ 
ผูู้บ้ริโภคไม่สูามารถุมองเห็นต้วััสิูนคา้ดิา้นในไดิ ้ ซึ�งมีผู้ลัต่้อการต้ดัิสิูนใจิซ่�อข้อง
ผูู้บ้ริโภคเป็นอย่างมาก  ดิงัรูป  3.15

รูปท่ั�   3.15  แสูดิงการถ่�ายุรูปสิูนค้าให้เห็นเน่�อด้ิานใน

3)  ให�ควัามสำาคญักบัฉากหลงัประกอบการถ่่ายุภิาพ  

ฉากหลังัประกอบการถุ่ายภาพื่  หร่อเรียกสูั�น ว่ๆัาพื่ร็อพื่  เป็นอุปกรณิป์ระกอบฉาก 
ช่วัยให้ข้องสิูนคา้ทีั�ดูิปกติ้ภาพื่กลับัมีควัามพิื่เศึษข้ึ �นมา  ช่วัยให้ภาพื่มีควัาม 
หลัากหลัาย  ดูิมีมิติ้  แลัะน่าคน้หา  การจิดัิหาอุปกรณิป์ระกอบฉากทีั�ดีิควัรให้
เป็นไปในทัางเดีิยวักนักบัต้วััสิูนคา้  เช่น  สิูนคา้ทีั�เป็นผู้ลัไมก็้ควัรใชพ้ื่ร็อพื่ทีั�เป็น
วัตั้ถุุธัรรมชาติ้  ซึ�งใบไมแ้ลัะต้ะกรา้ไมสู้านทีั�ดูิกลัมกล่ัน  ดิงัรูปทีั�  3.16

4)  การถ่่ายุภิาพค่้กบั  Net  Idol

นอกเหน่อจิากการถุ่ายภาพื่สิูนคา้แลัว้ั  บนรา้นคา้ออนไลันเ์ถุาเป่ายงันิยม 
นำาเสูนอผู้ลิัต้ภณัิฑ์คู่์กบั  Influencer  หร่อ  Net  Idol  เพื่ราะรา้นคา้เถุาเป่าไดิเ้ปิดิ
แอพื่พื่ลิัเคชั�น  “เถุาเป่าไลัฟ์”  สูำาหรบัให้เจิา้ข้องรา้นสูามารถุสู่�อสูารข้ายสิูนคา้ 
ให้กบัสูมาชิกรา้นคา้ไดิ ้ จิงึทัำาให้ภาพื่ผูู้ข้้ายทัำาหน้าทีั�ดิงึดูิดิผูู้ซ่้ �อให้สูนใจิสิูนคา้ไดิ้
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ในอีกทัางหนึ�ง  ‘Influencer’  หร่อ  ‘เน็ต้ไอดิอลั’  จิงึเป็นอีกหนึ�งปัจิจิยัทีั�มีอิทัธิัพื่ลั
ต่้อการสูรา้งภาพื่ลักัษณิข์้องสิูนคา้  สูามารถุช่วัยดิงึดูิดิควัามสูนใจิข้องผูู้บ้ริโภค
แลัะสูรา้งปริมาณิในการข้ายสิูนคา้ไดิ ้ การถุ่ายรูปทีั�เน้นให้เห็น  Influencer  หร่อ  
Net  Idol  (ดิงัรูป  3.17)  คู่กบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์จ์ิงึเป็นหนึ�งในรูปแบบการถุ่ายภาพื่
บนรา้นคา้เถุาเป่า

รูปท่ั�   3.16  แสูดิงการจัิดิฉากในการถ่�ายุภิาพื่ของสิูนค้า

รูปท่ั�   3.17  แสูดิงการถ่�ายุรูปสิูนค้าคู�กับเน็ตไอดิอลั
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• เทัคนิ์คการสร �างภิาพลกัษณีผ่์ู้าน์ส่�อโปสเตอรป์ระชาสมัพนั์ธ์ ์

โปสูเต้อรถ่์ุอเป็นเทัคนิคหนึ�งทีั�ไดิร้บัควัามนิยมในการนำาเสูนอสิูนคา้  โปสูเต้อร ์
จิดัิทัำาข้ึ �นเพ่ื่�อการโฆษณิาสิูนคา้ให้เป็นทีั�รูจ้ิกั  สูามารถุกระตุ้น้ยอดิข้าย  แลัะ
สูามารถุทัำาให้คนจิดิจิำาไดิใ้นเวัลัาอนัสูั�น  ซึ�งปัจิจุิบนัการสูรา้งโปสูเต้อรไ์ม่ใช่เร่�องยาก 
อีกต่้อไป  สูามารถุใช้โปรแกรมสูำาเร็จิรูปทีั�ถูุกพื่ฒันาให้ง่ายต่้อการใชง้าน  
ปัจิจุิบนัโปรแกรมสูำาเร็จิรูปสูำาหรบัการทัำาโปสูเต้อรมี์มากมาย  แต่้ทีั�ไดิร้บัควัาม
สูนใจิ  แลัะไดิร้บัควัามนิยมมากทีั�สุูดิในกลุ่ัมอาชีพื่ผูู้ผู้้ลิัต้โปสูเต้อรน์ั�นค่อ  
โปรแกรม  Canva  เน่�องจิากเป็นโปรแกรมทีั�มี  Template  ทีั�สูวัยงามทันัสูมยัแลัะมี
ให้เล่ัอกมากมายประกอบกบัลูักเล่ันทีั�หลัากหลัาย  จิงึสูามารถุครองใจิผูู้ใ้ชง้าน
ระดิบัม่ออาชีพื่ในปัจิจุิบนั  ซึ�งในบทันี�ไดิน้ำาโปรแกรม  Canva  มาเป็นต้วััอย่าง  
พื่รอ้มทัั�งรายลัะเอียดิต่้าง  ๆ เพ่ื่�อเป็นแนวัทัางสูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการทีั�สูนใจิ

1)  แน์วัคิดิพ่ �น์ฐาน์สำาหรบัการออกแบบโปสเตอร ์

สูำาหรบัเทัคนิคการทัำาโปสูเต้อรนี์�จิะรวัมถุงึเทัคนิคถุ่ายภาพื่เบ่ �องต้น้สูำาหรบั 
ผูู้ป้ระกอบการธุัรกิจิข้นาดิกลัางแลัะข้นาดิย่อม  (SMEs)  นั�นดิว้ัย  ซึ�งสูามารถุช่วัย
ให้ผูู้ป้ระกอบการในธุัรกิจิ  SMEs  สูามารถุนำาไปปฏิิบติั้ไดิด้ิว้ัยต้นเอง  ประหยดัิ
ต้น้ทุัน  โดิยมีรายลัะเอียดิดิงัต่้อไปนี�

•  การคุมโทัน์สี  

การคุมโทันสีูสู่วันใหญ่จิะพิื่จิารณิาจิากสีูข้องต้วััผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์ป็นหลักั  แลัว้ัทัำาการ 
พิื่จิารณิเทีัยบกบัสีูเอิรธ์ัโทันว่ัามีสีูไหนเข้า้กบัสีูข้องต้วััผู้ลิัต้ภณัิฑ์ไ์ดิ ้ ซึ�งสีูเอิรธ์ัโทัน 
หร่อ  Muted  Colors  ค่อ  สีูทีั�เลีัยนสีูข้องธัรรมชาติ้จิำาพื่วักโทันสีูนำ �าต้าลั  โทันสีูแทัน  
โทันสีูเทัา  แลัะโทันสีูเขี้ยวั  หร่ออีกนยัหนึ�งค่อสีูทีั�มีอยู่ในธัรรมชาติ้  เช่น  สีูข้อง
ต้น้ไม ้ ทัอ้งฟ้า  พ่ื่ �นดิิน  นำ �าทัะเลั  เป็นต้น้  (รูปทีั�  3.18)  

สูำาหรบัการออกแบบโปสูเต้อรต์้อ้งคำานึงถุงึพ่ื่ �นหลังัทีั�กลัมกล่ันเข้า้กบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์
ทีั�ต้อ้งการนำาเสูนอ  อาทิัเช่นถุา้ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�นำาต้อ้งการนำาเสูนอ  ค่อ  ไข่้ไก่  โทันสีู
ข้องพ่ื่�นหลังัก็ต้อ้งให้สูอดิคลัอ้งกนั  ดิงัแสูดิงต้วััอย่างในรูปทีั�  3.19  ทีั�เป็น
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ไ์ข่้ไก่จิากบริษทัั  Happy  Eggs  จิะเห็นว่ัาไข่้ไก่นั�นมีโทันสีูเป็นสีูนำ �าต้าลั
อ่อนดิงันั�นพ่ื่ �นหลังัควัรเป็นสีูทีั�เข้ม้กว่ัาเพ่ื่�อให้สีูนั�นต้ดัิกนั  ซึ�งจิะสู่งเสูริมให้ต้วัั
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์น์ั�นมีควัามโดิดิเด่ินมากข้ึ �น  แลัะทีั�สูำาคญัต้อ้งเป็น  สีูเอิรธ์ัโทันหร่อสีู
ธัรรมชาติ้นั�นเอง  ดิงันั�นรูปนี�จิงึเล่ัอกทีั�จิะถุ่ายต้วััผู้ลิัต้ภณัิฑ์คู่์กบัสูนามหญา้
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•  การเสริมดิ�วัยุฉากหลงั

ฉากหลังัหร่ออุปกรณิป์ระกอบฉาก  สูามารถุแบ่งไดิเ้ป็น  2  สู่วันหลักัๆ  ค่อ  
พื่ร็อพื่ประกอบฉาก  แลัะพื่ร็อพื่ประกอบต้วััแบบ  ซึ�งประโยชนข์้องพื่ร็อพื่ทัำาให้
ภาพื่ดูิแต้กต่้างจิากปกติ้  ทัำาให้รูปดูิน่าสูนใจิข้ึ �น  ช่วัยผู้ลักัดินัต้วััแบบ  

รูปท่ั�   3.18  แสูดิงสู่เอิร์ธัโทัน

รูปท่ั�   3.19  การถ่�ายุภิาพื่ไข� ไก�ด้ิวัยุฉากหลัังเอิร์ธัโทัน
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(ผู้ลิัต้ภณัิฑ์)์  ให้ดูิโดิดิเด่ินน่าคน้หา  ดูิแลัว้ัไม่น่าเบ่�อ  พื่ร็อพื่ทีั�นำามาเสูริมควัรมีสีูทีั�
ไปทัางเดีิยวักนัหร่อให้มีสีูต้ดัิกนัไม่มากจิากเกินไป  แลัะต้อ้งเป็นวัสัูดุิทีั�มีควัาม
เกี�ยวัข้อ้งกบัต้วััสิูนคา้  ดิงัต้วััอย่างเช่น  ไข่้กบัฟางข้า้วั  (รูปทีั�  3.20)  เป็นต้น้

รูปท่ั�   3.20  แสูดิงการเสูริมอุปกรณ์ีตกแต�งฉากหลััง

•  ทัำาการตดัิพ่ �น์หลงั

การต้ดัิพ่ื่�นหลังัเป็นเทัคนิคหนึ�งทีั�ใชเ้ม่�อเราไม่ต้อ้งการสิู�งอ่�นใดินอกเหน่อจิากต้วัั
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์ท่ัานั�น  ซึ�งวิัธีัการทีั�ง่ายค่อการใชโ้ปรแกรมในการต้ดัิแต่้งรูปภาพื่   
ซึ�งโปรแกรมทีั�ไดิร้บัควัามนิยมนั�นก็ค่อ  โปรแกรม  Photoshop  ซึ�งเป็นโปรแกรม
ทีั�ใชสู้ำาหรบัต้กแต่้งภาพื่ถุ่ายแลัะภาพื่กราฟฟิกไดิอ้ย่างมีประสิูทัธิัภาพื่  ไม่ว่ัาจิะ
เป็นงานดิา้นสิู�งพิื่มพื่ ์ นิต้ยสูาร  แลัะงานดิา้นมลััติ้มีเดีิย  นอกเหน่อจิากโปรแกรม  
Photoshop  แลัว้ัยงัมีเว็ับไซต้ส์ูำาหรบัการต้ดัิฉากหลังัโดิยเฉพื่าะนั�นก็ค่อ  เว็ับไซต้ ์ 
Remove  Background  ซึ�งสูามารถุช่วัยในการต้ดัิพ่ื่�นหลังัไดิใ้นกรณีิทีั�พ่ื่ �นหลังัมี
รายลัะเอียดิไม่มากนกั  ดิงันั�นการพิื่จิารณิาเล่ัอกพื่ร็อพื่ทีั�นำามาใสู่ประกอบฉาก
จิำาเป็นต้อ้งคำานึงถุงึเร่�องการต้ดัิออกว่ัาสูามารถุต้ดัิออกง่ายหร่อไม่  ดิงัรูปทีั�   
3.21

2)  การเขี้ยุน์เน่์ �อหาบรรยุายุตวััผู้ลิตภิณัีฑ์ ์

คำาถุามหลักัในการเริ�มต้น้การเขี้ยนเน่�อหาบรรยายต้วััผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ (Content)  ค่อ
ควัรเขี้ยนอย่างไรให้มีควัามน่าสูนใจิ  ซึ�งเน่�อหาบรรยายผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�ดีิจิะช่วัยสู่งเสูริม 
ให้ต้วััผู้ลิัต้ภณัิฑ์น์ั�นโดิดิเด่ินดูิน่าสูนใจิ  เน่�อหาอาจิเป็นการเล่ัาเร่�องราวัข้อง
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ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ อาทิัเช่น  เป็นผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�มีมานานนบัรอ้ยปี  เจิา้เดีิยวัในประเทัศึไทัย
ทีั�ไดิร้บัการสู่บทัอดิกนัมารุ่นต่้อรุ่น  เป็นต้น้  หร่อถุา้ต้วััผู้ลิัต้ภณัิฑ์ไ์ม่มีเร่�องราวั  
ก็สูามารถุใชก้ารอธิับายกระบวันการผู้ลิัต้มาแทันไดิ ้ เช่น  ไข่้เค็ม  ต้อ้งทัำาการ
หมกัในดิินสูอพื่อง  หมกัแลัว้ัดีิอย่างไร  ซึ�งจิะช่วัยให้ผูู้บ้ริโภคมีควัามสูนใจิมาก
ยิ�งข้ึ �นกว่ัาการทีั�ไม่มีเน่�อหาบรรยาย

รูปท่ั�   3.21  แสูดิงการตัดิฉากหลัังออก

รูปท่ั�   3.22  แสูดิงตัวัอยุ�างการเข่ยุนคอนเทันต์ของ  Happy  Eggs  แลัะ  Red  
Jasmine  Rice
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จิากรูปทีั�  3.22  แสูดิงต้วััอย่างการเขี้ยนข้อ้ควัามแนะนำาไข่้ข้อง  Happy  Eggs  แลัะ  
Red  Jasmine  Rice  เป็นสูามภาษาค่อ  ไทัย  จีิน  แลัะองักฤษ  โดิยเน่�อหาจิะ
เป็นการบอกเล่ัาเร่�องราวัแหล่ังผู้ลิัต้  แนวัคิดิการผู้ลิัต้  ต้ลัอดิจินบรรยาย
สูรรพื่คุณิข้องสิูนคา้อย่างง่าย  แลัะกระชบั  เพ่ื่�อจูิงใจิให้ผูู้ซ่้ �อต้ดัิสิูนใจิซ่�อสิูนคา้
ข้องบริษทัั  ทัั�งนี�อาจิกล่ัาวัไดิว่้ัาการบอกเล่ัาข้อ้มูลัสิูนคา้อย่างไรเป็นหลักัการทีั�
ไม่มีข้อ้กำาหนดิต้ายต้วัั  ปัจิจิยัชี�ข้าดิควัามสูำาเร็จิข้องการออกแบบข้อ้ควัาม
บรรยายผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ จิะอยู่ทีั�เม่�อสู่�อสูารไปกบักลุ่ัมเป้าหมายแลัว้ัสูามารถุทัำาให้
กลุ่ัมเป้าหมายต้ดัิสิูนใจิซ่�อสิูนคา้ดิงักล่ัาวั  

3)  การใช�โปรแกรม  Canva  เพ่�อช่วัยุตกแต่งภิาพ  และออกแบบโปสเตอร ์

โปรแกรม  Canva  เป็นโปรแกรมเพ่ื่�อช่วัยทัำาโปสูเต้อรเ์พ่ื่�อการนำาเสูนอสิูนคา้หร่อ
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ใ์ห้มีควัามน่าสูนใจิพื่รอ้มรายลัะเอียดิข้องต้วััสิูนคา้  โดิยนำารูปทีั�ไดิ้
ต้กแต่้งภาพื่เรียบรอ้ยแลัว้ัเข้า้สูู่โปรแกรม  Canva  จิากนั�นทัำาการต้กแต่้งภาพื่
โดิยการเพิื่�มต้วััหนงัสู่อทีั�ใชใ้นการโฆษณิาต่้าง  ๆ ดิงัรูปทีั�  3.23  ทัั�งนี�โปรแกรม  
Canva  เป็นเว็ับไซต้เ์คร่�องม่อออกแบบกราฟิกแบบง่าย  โดิยใชรู้ปแบบการ
ลัากวัางแลัะการเข้า้ถุงึรูปภาพื่กราฟิก  ปัจิจุิบนัจิงึเป็นทีั�นิยมทัั�งจิากนกัออกแบบ  
ใชเ้คร่�องม่อนี�เพ่ื่�อออกแบบเว็ับแลัะสู่�อสิู�งพิื่มพื่แ์ลัะกราฟิก  

รูปท่ั�   3.23  แสูดิงตัวัอยุ�างของโปรแกรม  Canva
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สูำาหรบัข้ั�นต้อนการสูมคัรเพ่ื่�อใชง้านสูามารถุแสูดิงในรูปทีั�  3.24  ซึ�งเม่�อสูมคัร
เข้า้ใชง้านแลัว้ัก็สูามารถุใชโ้ปรแกรม  Canva  เพ่ื่�อออกแบบสู่�อโปสูเต้อรต่์้างๆ
ข้องสิูนคา้ไดิโ้ดิยมีข้ั�นต้อนต่้าง  ๆ ในการออกแบบดิงัต่้อไปนี�  

• ข้ ั�น์ตอน์ทีั�  1  การเข้ �าส่้เว็ับไซต ์ Canva

1) ทัำาการเปิดิเว็ับเบาวัเ์ซอรข์้องโปรแกรมทัางอินเต้อรเ์น็ต้
2) จิากนั�นทัำาการกรอกช่�อเว็ับไซต้ ์ ‘www.canva.com’  ลังในช่อง  Address  
(ดิงัรูปทีั�  3.25)

รูปท่ั�   3.24  แสูดิงขั�นตอนการสูมัครสูมาชิกแลัะการใช้งานของโปรแกม  Canva

รูปท่ั�   3.25  แสูดิงการเข้าสูู� เว็ับไซต์  Canva



ผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์บุกตลาดจีนด้วยตัวแบบ O2O CBEC

34

3)  ทัำาการสูมคัรสูมาชิกเพ่ื่�อเข้า้ใชง้านเว็ับไซต้ ์ ในช่อง  ‘Sign  up’  (ดิงัรูปทีั�  3.26)

รูปท่ั�   3.26  แสูดิงหน้าเว็ับไซต์ ในการสูมัครสูมาชิก

ทัำาการเล่ัอกหวััข้อ้สูมคัรสูมาชิก  ‘Sign  up  with  email’  จิากนั�นทัำาการกรอกช่�อ  
E-mail  แลัะ  Password  (ดิงัรูปทีั�  3.27)  เป็นอนัสูมคัรเสูร็จิสิู �น

รูปท่ั�   3.27  แสูดิงขั�นตอนการกรอกข้อมูลัสูมัครสูมาชิก
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• ข้ ั�น์ตอน์ทีั�  2  การใช�งาน์เว็ับไซต ์ Canva

1)  ทัำาการเข้า้สูู่หน้าเว็ับไซต้ข์้อง  Canva  แลัะทัำาการ  Log  in  เพ่ื่�อเข้า้สูู่ระบบ
ต้ามวังกลัมสีูแดิง  (ดิงัรูปทีั�  3.28)

รูปท่ั�   3.28  แสูดิงการ  Log  in  เข้าสูู�ระบบ

2)  เม่�อ  Log  in  เข้า้สูู่ระบบแลัว้ั  จิะมีรูปแบบ  (Template)  ต่้าง  ๆ ให้เล่ัอกมากมาย  
แต่้ในบทันี�จิะข้อกล่ัาวัเฉพื่าะการทัำาโปสูเต้อร ์ (Poster)  เท่ัานั�น  ซึ�งเหมาะกบั
ผูู้ป้ระกอบการ  SMEs  ในการโฆษณิาสิูนคา้  (ดิงัรูปทีั�  3.29)

รูปท่ั�   3.29  แสูดิงหน้าเว็ับไซต์  แลัะการเล่ัอก  Template
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3)  เม่�อเข้า้สูู่หน้า  Template  ข้องโปสูเต้อร ์ จิะมีโปสูเต้อรม์ากมายให้เล่ัอก  
ซึ�งสูามารถุเล่ัอกมาใชง้านไดิเ้ลัยทันัทีั  (ดิงัรูปทีั�  3.30)

รูปท่ั�   3.30  แสูดิงหน้าเว็ับของ  Templates  โปสูเตอร์

4)  จิากนั�นจิะปรากฏิหน้าเว็ับใหม่สูำาหรบั  Templates  ทีั�เล่ัอก  แลัะสูามารถุทัำาการ
ปรบัแกข้้อ้ควัาม  รูปภาพื่  ให้เป็นรูปแบบทีั�ต้อ้งการ  (ดิงัรูปทีั�  3.31)

รูปท่ั�   3.31  แสูดิงการปรับแก้  Template  ให้เป็นรูปแบบท่ั�ต้องการ
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5)  เม่�อทัำา  Template  เรียบรอ้ยแลัว้ั  สูามารถุบนัทักึโดิยการ  Download  หร่อ
แชร ์ เพ่ื่�อทัำาการใชง้านไดิเ้ลัยทันัทีั  (ดิงัรูปทีั�  3.32)  เป็นอนัเสูร็จิสิู�น

รูปท่ั�   3.32  แสูดิงกระบวันการบันทึักหร่อแชร์  Template

3.2.3 เทคนิคการสิร้างร้ปลัิกษณ์ีบรรจุัภััณีฑ์์ของผลิิตภััณีฑ์์  (Packag-
ing)

วัตั้ถุุประสูงคห์ลักัข้องการมีบรรจุิภณัิฑ์ ์ (Packaging)  ค่อการปกป้องสิูนคา้  
ห่อหุ้มสิูนคา้เพ่ื่�อไม่ให้เกิดิควัามเสีูยหาย  หร่อเพ่ื่�อให้เหมาะสูมสูะดิวักต่้อการ
ข้นสู่งแต่้ปัจิจุิบนับรรจุิภณัิฑ์ส์ูามารถุเพิื่�มมูลัค่าให้กบัสิูนคา้ให้กบัสิูนคา้ไดิ ้ 
โดิยพื่บว่ัาในหลัายครั�งทีั�การต้ดัิสิูนใจิเล่ัอกซ่�อสิูนคา้โดิยผูู้บ้ริโภคจิะถูุกพิื่จิารณิา
จิากรูปลักัษณิข์้องบรรจุิภณัิฑ์เ์ป็นหลักั  เช่น  เม่�อต้อ้งการซ่�อข้องฝ้ากให้กบั
คนรูจ้ิกั  หวััหน้างานหร่อเพ่ื่�อน  ผูู้ซ่้ �อก็มกัจิะเล่ัอกซ่�อจิากสิูนคา้ทีั�มีบรรจุิภณัิฑ์์
ทีั�ดูิดีิ  มีมูลัค่า  มุมมองข้องนกัการต้ลัาดิจิงึมกัมองการลังทุันเพ่ื่�อทัำาบรรจุิภณัิฑ์์
ทีั�ดีิจิงึมิใช่การเพิื่�มต้น้ทุันให้กบัธุัรกิจิแต่้กลับักลัายเป็นการสูรา้งมูลัค่าเพิื่�มทีั�
ทัำาให้ผูู้ข้้ายสูามารถุกำาหนดิราคาข้ายให้สููงกว่ัาคู่แข่้งข้นัทีั�มีผู้ลิัต้ภณัิฑ์ใ์กลัเ้คียง
กบัข้องบริษทััไดิ้

ในหวััข้อ้นี�จิะนำาเสูนอเทัคนิคในการสูรา้งรูปลักัษณิบ์รรจุิภณัิฑ์ก์รณีิศึกึษาข้อง  
1)  ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ห์นงัจิระเข้ท้ัอดิกรอบ  ข้องห้างหุ้นสู่วันจิำากดัิ  ณิฐัพื่ากยฟู้์ดิ  2)  
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ม์ทััรีไรซ ์ ข้องคุณิศิึยารกัษ ์ วังศึ ์ไชย  ซึ�งทัั�งสูองเป็นผูู้ป้ระกอบการทีั�
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เข้า้ร่วัมฝึ้กอบรมโครงการพื่ฒันาแลัะยกระดิบัประสิูทัธิัภาพื่การผู้ลิัต้แลัะการ
ต้ลัาดิข้องศูึนย ์ KIC  วิัทัยาลัยัศิึลัปะ  สู่�อ  แลัะเทัคโนโลัยี  มหาวิัทัยาลัยัเชียงใหม่  
โดิยการสูนบัสูนุนข้องสูำานกังานสู่งเสูริมวิัสูาหกิจิข้นาดิกลัางแลัะข้นาดิย่อม  
(สูสูวั.)  ซึ�งมีรายลัะเอียดิดิงันี�

• ตวััอยุ่างทีั�  1  หน์งัจิระเข้ �ทัอดิกรอบ

เทัคนิคการสูรา้งรูปลักัษณิบ์รรจุิภณัิฑ์มี์แนวัคิดิมาจิากผู้ลิัต้ภณัิฑ์แ์ลัะบรรจุิภณัิฑ์ ์
ไม่มีควัามโดิดิเด่ินเพีื่ยงพื่อ  บางรูปแบบอาจิเหมาะกบับางช่องทัางจิดัิจิำาหน่าย
เท่ัานั�น  เช่น  การวัางจิำาหน่ายบนชั�นวัางสิูนคา้ในซุปเปอรม์าเก็ต้หร่อห้าง 
สูรรพื่สิูนคา้ทีั�มีสิูนคา้แลัะต้ราสิูนคา้คู่แข่้งวัางอยู่ดิว้ัยกนัจิำานวันมาก  บรรจุิภณัิฑ์์
จิงึต้อ้งการควัามโดิดิเด่ินแต้กต่้างจิากสิูนคา้คู่แข่้งเป็นอย่างดีิ  ในข้ณิะทีั�การ
จิำาหน่ายสิูนคา้บนช่องทัางออนไลันผู์ู้บ้ริโภคมกัจิะนิยมบรรจุิภณัิฑ์ที์ั�มองเห็น
สิูนคา้ดิา้นในไดิอ้ย่างชดัิเจิน  อย่างไรก็ดีิ  บรรจุิภณัิฑ์์ไม่สูามารถุสูรา้งควัาม 
แต้กต่้างระหว่ัางสิูนคา้แต่้ลัะชนิดิ  แต่้ลัะรสูชาติ้ไดิอ้ย่างชดัิเจิน  รวัมถุงึไม่มีการ
สู่�อสูารจุิดิเด่ินหร่อข้อ้ไดิเ้ปรียบทัางการแข่้งข้นั  ทีั�มีอยู่ออกมาให้ผูู้บ้ริโภคไดิร้บัรู ้ 
โดิยเฉพื่าะอย่างยิ�งบนบรรจุิภณัิฑ์ที์ั�ยงัข้าดิข้อ้ควัามสูำาคญัทีั�เกี�ยวักบัต้ำาแหน่ง
ต้ราสิูนคา้แลัะเป็นข้อ้มูลัทีั�กระตุ้น้ใหผูู้บ้ริโภคไดิต้้ดัิสิูนใจิซ่�อไดิง่้ายข้ึ �น  รวัมถุงึ
ข้อ้มูลัการติ้ดิต่้อ  รา้นคา้  หากต้อ้งการซ่�อซำ �าในภายหลังั  จิงึเป็นแนวัทัางในการ
ออกแบบเพ่ื่�อแกปั้ญหาทีั�ถูุกต้อ้งต้ามหลักัข้องการออกแบบบรรจุิภณัิฑ์์

ข้ั�น์ตอน์การดิำาเนิ์น์การพฒัน์าตามควัามต�องการใน์การปรบัปรุงธุ์รกิจิ

1)  รวับรวัมข้อ้มูลัเกี�ยวักบักิจิการแลัะผู้ลิัต้ภณัิฑ์์
2)  จิดัิทัำาแบบร่างการพื่ฒันาผู้ลิัต้ภณัิฑ์/์บริการ  หร่อบรรจุิภณัิฑ์ห์ร่อต้ราสิูนคา้
3)  พื่ฒันาบรรจุิภณัิฑ์ส์ูำาหรบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ใ์หม่  ค่อ  หนงัจิระเข้ท้ัอดิกรอบ  บรรจุิใน
บรรจุิภณัิฑ์รู์ปแบบใหม่ทีั�สูามารถุเก็บรกัษาไดิน้าน  สูะดิวักต่้อการรบัประทัาน   
มีควัามแต้กต่้าง  สูะดุิดิต้า  สูรา้งมูลัค่าเพิื่�มให้กบัต้ราสิูนคา้  เกิดิภาพื่ลักัษณิที์ั�ดีิ
ต่้อต้ราสิูนคา้  แลัะสูามารถุสู่�อสูารข้อ้มูลัจุิดิเด่ินแลัะข้อ้ไดิเ้ปรียบทัางการแข่้ง  ข้นั 
เกี�ยวักบัสิูนคา้  แลัะต้ราสิูนคา้  ไดิดี้ิ  นำาไปสูู่โอกาสูในการข้ายสิูนคา้อ่�น  ๆ ภายใต้้
ต้ราสิูนคา้เดีิยวักนัให้คำาแนะนำาเกี�ยวักบัการพื่ฒันาผู้ลิัต้ภณัิฑ์แ์ลัะบรรจุิภณัิฑ์์
เพ่ื่�อสูรา้งควัามโดิดิเด่ินแลัะน่าสูนใจิมากข้ึ �น  รวัมถุงึสูามารถุสู่�อสูารคุณิค่า  แลัะ
ต้ำาแหน่ง  ต้ราสิูนคา้  อย่างชดัิเจิน  เพ่ื่�อเพิื่�มการรบัรูคุ้ณิค่าต้ราสิูนคา้ในใจิ 
ผูู้บ้ริโภค  ซึ�งต้วััอย่างแบบร่างการออกแบบบรรจุิภณัิฑ์ด์ิงัรูปทีั�  3.33  ข้อง
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ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ห์นงัจิระเข้ท้ัอดิกรอบ  ทีั�แสูดิงเอกลักัษณิข์้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์ป็นรูป
จิระเข้ ้ คู่กบัรูปถุ่ายสิูนคา้ภายใน  เพ่ื่�อให้ผูู้บ้ริโภคทัราบถุงึรูปลักัษณิภ์ายใน
ข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�อยู่ภายใน

รูปท่ั�   3.33  แสูดิงตัวัอยุ�างบรรจุิภัิณีฑ์์ของผู้ลิัตภัิณีฑ์์หนังจิระเข้ทัอดิกรอบ

ท่ีมา:  เอกสารรายงานการฝึกอบรมผู้ประกอบการขีอง  KIC  CAMT  ม.เชียงใหม่  (โครงการร่วม  สสว.)

• ตวััอยุ่างทีั�  2  มทััรีไรซ์

แนวัคิดิในการพื่ฒันาบรรจุิภณัิฑ์ใ์หม่ข้อง  ข้า้วักลัอ้งมทััรีไรซ ์ ในปัจิจุิบนัอยู่ใน
รูปแบบทีั�ต้อ้งปรบัแกเ้พ่ื่�อควัามสูวัยงาม  บรรจุิภณัิฑ์เ์ดิิมเป็นรูปแบบติ้ดิฉลัาก  
สูติ้�กเกอรแ์สูดิงรายลัะเอียดิสิูนคา้ทีั�ยงัเป็นภาษาไทัย  แต่้ผูู้ป้ระกอบการมีควัาม
ต้อ้งการให้ผู้ลิัต้ภณัิฑ์นี์�โดิดิเด่ินแลัะอยากปรบัรูปลักัษณิใ์หม่ทีั�แต้กต่้างไปจิากเดิิม  
จิงึเป็นแนวัทัางในการออกแบบเพ่ื่�อแกปั้ญหาทีั�ถูุกต้อ้งต้ามหลักัข้องการ
ออกแบบฉลัากบรรจุิภณัิฑ์ ์ แลัะลัดิต้น้ทุันภายในฉลัากจิะมีรายลัะเอียดิทีั�จิำาเป็น
กำากบัต้ามหลักัข้องการออกแบบบรรจุิภณัิฑ์ ์ อีกทัั�งเพิื่�มในสู่วันข้องบรรจุิภณัิฑ์์
สูำาหรบัการทัำาเป็นข้องฝ้ากเพ่ื่�อเป็นอีกทัางเล่ัอกสูำาหรบัจูิงใจิลูักคา้  การกำาหนดิ
สีูสูนัต้รงต้ามอตั้ลักัษณิแ์บรนดิ ์ ค่อ  สีูม่วังสูำาหรบัข้า้วัไรซเ์บอรรี์�  สีูนำ �าต้าลั
ข้า้วัหอมมะลิั  สีูสูม้ข้า้วัสูามสีู  แลัะกล่ัองสูำาหรบัรวัมข้า้วัทัั�ง  4  ชนิดิ  ค่อ  สีูเขี้ยวั
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ข้ั�น์ตอน์การดิำาเนิ์น์การพฒัน์าตามควัามต�องการใน์การปรบัปรุงธุ์รกิจิ

วิันิจิฉยัสูถุานประกอบการเบ่�องต้น้  เพ่ื่�อเก็บข้อ้มูลัพ่ื่�นฐาน  ปัญหาอุปสูรรคแลัะ
ควัามต้อ้งการข้องผูู้ป้ระกอบการสูรุปควัามต้อ้งการแลัะย่นยนัควัามต้อ้งการ
กบัผูู้ป้ระกอบการ  โดิยให้มีควัามสูอดิคลัอ้งกบัเป้าหมายแลัะวัตั้ถุุประสูงคข์้อง
โครงการ  รวัมถุงึระยะเวัลัาข้องการดิำาเนินงานโครงการ

สูำารวัจิสูถุานทีั�ผู้ลิัต้ให้ผูู้ป้ระกอบการ  เพ่ื่�อเก็บข้อ้มูลัทีั�ใชใ้นการพื่ฒันาดิา้น
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์แ์ลัะบรรจุิภณัิฑ์ ์ อีกทัั�งศึกึษาข้อ้มูลัดิา้นการต้ลัาดิสูำาหรบัต่้อยอดิ
แลัะหาแนวัทัางข้ยายช่องทัางการต้ลัาดิข้ั�นต้อนการออกแบบบรรจุิภณัิฑ์ ์ 
การพื่ฒันาออกแบบจิากรูปแบบบรรจุิภณัิฑ์ที์ั�มีผู้ลิัต้ภณัิฑ์ค์ลัา้ยๆ   กนัในทัอ้งต้ลัาดิ  
ทีั�เป็นลักัษณิะบรรจุิภณัิฑ์แ์บบอาหารแปรรูป  เพ่ื่�อง่ายต่้อการผู้ลิัต้  การออกแบบ
พื่ฒันาฉลัากสิูนคา้แลัะบรรจุิภณัิฑ์ใ์หม่ข้องข้า้วักลัอ้ง  4  ชนิดิ  ในรูปแบบกล่ัอง  
ข้นาดิ  250  กรมั  500  กรมั  แลัะ  1  กิโลักรมั  อีกทัั�ง  การเล่ัอกใชสีู้โทันโดิดิเด่ิน  
สูะอาดิต้า  สู่�อถุงึวัตั้ถุุดิิบไดิดี้ิออกแบบบรรจุิภณัิฑ์ใ์ห้ดูิทันัสูมยัสูไต้ลัโ์มเดิิรน์  
ใชสีู้ทีั�แต้กต่้างกนั  เพ่ื่�อสู่�อให้ผูู้บ้ริโภคสูามารถุจิำาไดิง่้ายแลัะดูิเป็นเอกลักัษณิ ์ 
ภายในฉลัากจิะมีรายลัะเอียดิทีั�จิำาเป็นกำากบัต้ามหลักัข้องการออกแบบ
บรรจุิภณัิฑ์ ์ ซึ�งต้วััอย่างแบบร่างการออกแบบบรรจุิภณัิฑ์ด์ิงัรูปทีั�  3.34

รูปท่ั�   3.34  แสูดิงตัวัอยุ�างบรรจุิภัิณีฑ์์ของผู้ลิัตภัิณีฑ์์มัทัร่ไรซ์

ท่ีมา:  เอกสารรายงานการฝึกอบรมผู้ประกอบการขีอง  KIC  CAMT  ม.เชียงใหม่  โดย สสว.
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ภาพื่ลักัษณิข์้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ถ่์ุอเป็นสิู�งสูำาคญัทีั�ผูู้ป้ระกอบการควัรคำานึงถุงึ   
ภาพื่ลักัษณิข์้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�ดีิสูามารถุผู้ลักัดินัให้ผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์ข้า้สูู่ต้ลัาดิไดิอ้ย่าง
รวัดิเร็วัแลัะมั�นคง  ภาพื่ลักัษณิไ์ม่เพีื่ยงแต่้หมายถุงึรูปร่างหน้าต้าข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์์
เท่ัานั�น  ยงัรวัมถุงึหน้าต้าข้ององคก์ร  แลัะควัามรบัผิู้ดิชอบต่้อสูงัคม  ซึ�งในบทันี�
ทัางโครงการฯไดิก้ล่ัาวัเฉพื่าะเทัคนิคการสูรา้งภาพื่ลักัษณิต่์้อผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์ท่ัานั�น  
โดิยเทัคนิคการสูรา้งภาพื่ลักัษณิข์้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ป์ระกอบดิว้ัยเทัคนิคการสูรา้ง
ภาพื่ลักัษณิข์้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์บ์นโลักออนไลัน,์  เทัคนิคการสูรา้งภาพื่ลักัษณิข์้อง
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์บ์นโลักออฟไลัน ์ แลัะเทัคนิคการสูรา้งภาพื่ลักัษณิข์้องบรรจุิภณัิฑ์์
ข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ (Packaging)  ซึ�งเทัคนิคการสูรา้งภาพื่ลักัษณิท์ัั�งสูามแบบนี� 
มีเทัคนิคแลัะรายลัะเอียดิแต้กต่้างกนัไปเพ่ื่�อให้ผู้ลิัต้ภณัิฑ์มี์ควัามน่าสูนใจิ 
พื่รอ้มเข้า้สูู่ต้ลัาดิจีิน  โดิยผูู้ป้ระกอบการสูามารถุทัำาไดิด้ิว้ัยต้นเอง  ประหยดัิ
ต้น้ทุัน  แลัะเหมาะกบัการนำาไปใชก้บัธุัรกิจิข้นาดิกลัางแลัะย่อม  (SMEs)

3.2.4 ตัวอย�างงานออกแบบเพ่ื่�อการประชั่าสัิมพัื่นธ์์สิินค้าส้ิ�ตลิาดจ่ันใน
ร้ปแบบของโปสิเตอร์

กระบวันการพื่ฒันาการออกแบบโปสูเต้อรป์ระชาสูมัพื่นัธัสิ์ูนคา้  เป็นหนึ�งใน
กิจิกรรมเพ่ื่�อการยกระดิบัทักัษะการนำาเสูนอผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้องผูู้ป้ระกอบการไทัยสูู่
ต้ลัาดิประเทัศึจีิน  โดิยไดิน้ำาเอานกัศึกึษาในสูาข้าวิัชาภาษาจีินมาทัำาการฝึ้กอบรม 
เบ่ �องต้น้ดิา้นการออกแบบสู่�อโปสูเต้อร ์ แลัะการถุ่ายทัำาคลิัปสูั�นออนไลัน ์ จิากนั�น 
ทัำาการจิบัคู่กบัผูู้ป้ระกอบการทีั�มีผู้ลิัต้ภณัิฑ์ท์ัำาการออกแบบสู่�อเพ่ื่�อการ
ประชาสูมัพื่นัธัสิ์ูนคา้เป็นภาษาจีิน  ให้กบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ต่์้าง  ๆ โดิยมีต้วััอย่างข้องสู่�อ
สิูนคา้ทีั�ผู่้านการออกแบบโดิยกลุ่ัมนกัศึกึษาภาควิัชาภาษาจีินข้องสูถุาบนั
อุดิมศึกึษาต่้าง  ๆ ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  3.35-3.37  ซึ�งเป็นสู่วันหนึ�งข้องโปสูเต้อร ์
ทีั�ออกแบบโดิยนกัศึกึษาสูถุาบนัอุดิมศึกึษาภาควิัชาภาษาจีินในเข้ต้พ่ื่�นทีั�  
ภาคเหน่อ  ภายใต้ก้ารจิดัิประกวัดิทีั�สูนบัสูนุนโดิยโครงการ  “ผูู้ป้ระกอบการ
ดิิจิิทัลััยุคบูรพื่าภิวัฒัน ์ ศูึนย ์ CIC  วิัทัยาลัยัศิึลัปะ  สู่�อ  แลัะเทัคโนโลัยี  มหาวิัทัยาลัยั
เชียงใหม่”  ร่วัมกบั  “สูถุาบนัข้งจ่ิ�อ  มหาวิัทัยาลัยัเชียงใหม่”  (ภาพื่ข่้าวัการจิดัิงาน
ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  3.38)
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รูปท่ั�  3.35  แบบโปสูเตอร์  “ข้าวัเหน่ยุวัมะม�วัง”  Fruiturday  ของท่ัมซานจ่ิอเสู่�ยุวัเซ่�ยุง  
(三只小象)  ม.เช่ยุงใหม�

รูปท่ั�  3.36  ผู้ลังานการออกแบบโปสูเตอร์  “นำ�าผึู้�ง  Honey  Dee”  ของท่ัม  SYZYGY  
ม.ราชภัิฎเช่ยุงใหม�
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รูปท่ั�  3.37 ผู้ลังานการออกแบบโปสูเตอร์  “ข้าวัซอยุพื่ร้อมทัาน”  ของท่ัมหลิังหลิังช่  
(零零葽)

รูปท่ั�   3.38  ภิาพื่ข�าวัการจัิดิการประกวัดิสู่� อประชาสัูมพัื่นธ์ัสิูนค้าไทัยุสูู� ตลัาดิจ่ิน  
กันยุายุน  2562

ท่ีมา:  https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=U0MGkmRGpdE&app=desktop
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นอกเหน่อจิากการออกแบบโปสูเต้อรโ์ดิยนกัศึกึษาใชเ้คร่�องม่อสูำาเร็จิรูปทีั�มีอยู่
ในแอพื่พื่ลิัเคชั�นสูมารท์ัโฟนหร่อ  Desk  Top  ทัั�วัไปเข้า้มาช่วัยออกแบบ  ยงัมีการ
จิดัิทัำาคลิัปวีัดีิโอแนะนำาผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ โดิยวิัธีัการอดัิคลิัปต้ดัิต่้อจิากสูมารท์ัโฟน 
เช่นกนั  ซึ�งผู้ลังานทีั�ไดิอ้ยู่ในระดิบัทีั�ดีิมาก  กระบวันการทัั�งหมดิแสูดิงว่ัาปัจิจุิบนั
ดิว้ัยอุปกรณิดิ์ิจิิทัลััทัำาให้การผู้ลิัต้สู่�อเพ่ื่�อการประชาสูมัพื่นัธัแ์บบ  DIY   
โดิยม่อสูมคัรเล่ันเป็นสิู�งทีั�ทัำาไดิ้ไม่ยาก  เพื่ราะนกัศึกึษาทีั�เข้า้ร่วัมการแข่้งข้นั 
ลัว้ันแต่้เป็นนกัศึกึษาภาควิัชาภาษาจีินทีั�มีเรียนรูท้ักัษะการออกแบบทัำาสู่�อ 
เพิื่�มเติ้ม  แต่้สู่วันทีั�เป็นทักัษะหลักัจิริง  ๆ ข้องการจิดัิทัำาสู่�อประชาสูมัพื่นัธัเ์พ่ื่�อใช้
ในต้ลัาดิประเทัศึจีินกลับัเป็นทักัษะทัางดิา้นภาษาจีิน  ต้ลัอดิจินควัามเข้า้ใจิใน
ควัามแต้กต่้างทัางวัฒันธัรรมระหว่ัางผูู้บ้ริโภคคนไทัยกบัคนจีิน  เพื่ราะมีผู้ลัต่้อ
การออกแบบการสู่�อสูารให้ต้รงกบัรสูนิยมข้องกลุ่ัมเป้าหมายไดิอ้ย่างมี
ประสิูทัธิัภาพื่
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บทที่ 3 
การเตรียมความพร้อมการจัดการคลังสินคา้และสื่อน าเสนอผลิตภัณฑ์ 

 หลังจากท าความเข๎า ใจตํอความต๎องการของผู๎บริ โภค และสถานการ ณ์ของตลาดแล๎ว สิ่งที่
ผู๎ประกอบการ SMEs ต๎องเตรียมการเพ่ือเข๎าสูํตลาดการค๎าผํานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข๎ามแดนคือ การ
บริหารจัดการคลังสินค๎าและเวลาสํงมอบสินค๎าให๎ตรงกับกระบวนการโลจิสติกส์ข๎ามแดน ทั้งในขั้นตอนการวาง
แผนการผลิต การวางแผนจัดการคลังและการจัดสํง ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดต๎องประสานงานกับผู๎ บริหารระบบ
ร๎านค๎าออนไลน์ซ่ึงจะถูกใช๎เป็นชํองทางหลักในการรับข๎อมูลค าสั่งซ้ือจากลูกค๎าปลายทางในประเทศจีน  

 นอกเหนือจากการจัดเตรียมความพร๎อมของระบบการผลิตและการสํงมอบสินค๎าแล๎ว ผู๎ประกอบการ 
SMEs ยังต๎องจัดเตรียมสื่อส าหรับน าเสนอสินค๎าของตน ทั้งนี้การจัดเตรียมสื่ อเพ่ือการน าเสนอผลิตภัณฑ์มี
ความส าคัญอยํางยิ่งในการขายผํานชํองทาง O2O เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญทั้งตํอการสร๎างภาพลักษณ์และชํวย
ในการน าเสนอคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์แกํผู๎บริโภคกลุํมเป้าหมาย  

 ในบทท่ี3 จะน าเสนอหลักการและแนวทางส าหรับผู๎ประกอบการ SMEs ในการเตรียมความพร๎อมด๎าน
การบริหารจัดการสินค๎าและการผลิตสื่อเพ่ือการน าเสนอผลิตภัณฑ์ ซ่ึงนับเป็นขั้นตอนส าคัญอีกขึ้นหนึ่งกํอนการ
เข๎าสูํชํองทางการตลาดออนไลน์เพ่ือการจัดจ าหนํายตํอไป  

3.1 การจัดการการผลิตและคลังสินค้าส าหรับผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดจีน 

การบริหารจัดการคลังสินค๎าส าหรับการตลาดออนไลน์ หรือ E-commerce ถือเป็นการบริหารจัดการ
สินค๎าเพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎บริโภคทางตลาดออนไลน์ เนื่องมาจากตลาดออนไลน์เป็นการขาย
สินค๎าที่ไมํมีหน๎าร๎านและมีผู๎บริโภคที่กว๎างกวําการตลาดแบบเดิม ดังนั้นการบริหารจั ดการคลังสินค๎าส าหรับ
ผู๎ประกอบการเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเนื่องจากระยะเวลาการจัดสํงสินค๎าจากประเทศไทยไปประเทศจีนจะใช๎
เวลาในการจัดสํงที่ยาวนานกวําปกติ อีกทั้งการคาดการณ์ถึงความต๎องการของลูกค๎าปลายทางเพ่ือท าการ
ประเมินการผลิตส าหรับการรองรับความต๎องการของลูกค๎าก็ถือเป็นสิ่งส าคัญดังนั้นการเตรียมสินค๎า การบริหาร
คลังสินค๎าเพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของลูกค๎าปลายทางในประเทศจีนจึงมีความส าคัญเป็นอยํางมาก ใน
บทเรียนจะมีการกลําวเก่ียวกับรูปแบบการบริหารจัดการคลังสินค๎าทั้งแบบการผลิตเพ่ือเก็บเป็นสต๏อก ( make 
to stock) และแบบการผลิตแบบตามค าสั่ง (make to order) และตัวอยํางการผลิตของผู๎ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอมในภาคเหนือ    

 

 

3.1.1 การผลิตและการบริหารสินค๎าคงคลัง 

การบริหารสินค๎าคงคลังส าหรับตลาด E-Commerce ถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญส าหรับการบริหารระบบ 
E-Commerce เนื่องจากการไมํมีหน๎าร๎านค๎าท าให๎การประเมินการผลิตสินค๎าจึงเป็นเรื่องที่ มีความส าคัญเพ่ือให๎



ผ๎ูประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ O2O CBEC 

2 

เกิดการบริหารสินค๎าคงคลังให๎เกิดประสิทธิภาพเพ่ือไมํให๎เกิดผลกระทบตํอผู๎บริโภค ทั้งนี้การบริหารจัดการ
เบื้องต๎นส าหรับสินค๎าคงคลังส าหรับตลาด E-Commerce ที่ควรทราบจะมี 2 แบบด๎วยกัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

 1. การผลิตเพ่ือเก็บเป็นสต๊อก (Make to Stock) หมายถึง รูปแบบการผลิตเพ่ือเก็บสินค๎าใน
คลังสินค๎าเพ่ือลดปัญหาสินค๎าขาดแคลน หรือสินค๎าที่มีลักษณะเป็นฤดูกาล (seasoning) โดยการผลิตสินค๎าจะมี
รูปแบบการผลิตสินค๎าขึ้นมากํอนที่จะมีค าสั่งซ้ือจากทางลูกค๎าเพ่ือเกิดการทนแทนสินค๎าไมํให๎มีความขาดแคลน
ตํอผู๎บริโภค (วิยดา(2558)) เม่ือลูกค๎ามาสั่งซ้ือก็สามารถจัดสํงสินค๎าได๎ทันทีโดยไมํต๎องท าการผลิต ซ่ึงทางบริษัท
จะมีการวิเคราะห์หรือการพยากรณ์การผลิตลํวงหน๎า วําบริษัทจะต๎องการผลิตสินค๎าประเภทไหนเพ่ือเข๎า
คลังสินค๎า (วรพรรณ(2549)) และสินค๎าจะเป็นมาตรฐานเดียวตามแบบที่โรงงานได๎ท าการผลิตไว๎แล๎ว โดย
ตัวอยํางสินค๎าที่มีลักษณะการเก็บเพ่ือเป็นสต๏อกคงคลัง ได๎แกํ เครื่องอุปโภคบริโภค ของขวัญปีใหมํ สบูํ ยาสีฟัน 
อุปกรณ์สิ่งทอ และยางรถยนต์ เป็นต๎น (จรีรัตน์และ โอฬาร(2557); สุทธิพงษ์ (2559)) ทั้งนี้ระบบการผลิตเพ่ือ
เก็บเป็นสต๏อกมีทั้งข๎อดีและข๎อเสีย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อดี  

1. สามารถจัดสํงให๎ลูกค๎าได๎อยํางรวดเร็ว 

2. มีมาตรฐานสินค๎าที่ชัดเจนตามรูปแบบที่บริษัทก าหนด 

3. สามารถควบคุมวัตถุดิบและการวางแผนการผลิตที่ชัดเจน 

ข้อเสีย 

1. หากท าการพยากรณ์ผิดพลาดจะเกิดสินค๎าคงคลังที่มากเกินไป และเกิดต๎นทุนที่ไมํกํอให๎เกิดรายได๎ 

2. เกิดต๎นทุนการผลิตที่สูงเนื่องจากท าการผลิตเพ่ือการจัดเก็บ 

3. ต๎องท าการหาพ้ืนที่คลังสินค๎าเพ่ือรักษาคุณภาพของสินค๎าซ่ึงเป็นการเพ่ิมต๎นทุนด๎านคลังสินค๎า  

2. การผลิตแบบตามค าส่ัง (Make to Order) หมายถึง ผู๎ผลิตจะท าการผลิตสินค๎าก็ตํอเม่ือมีลูกค๎ามา
สั่งซ้ือสินค๎าโดยไมํมีการผลิตลํวงหน๎า หรือมีการท าชิ้นสํวนบางสํวนไว๎ส าหรับสินค๎าเฉพาะเจาะจงและเม่ือรับค า
สั่งซ้ือจึงมีการวางแผนการผลิตและผลิตสินค๎าตามค าสั่งซ้ือ โดยวิธีการนี้จะนิยมส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ ต๎องการความ
แตกตํางจากผู๎ผลิตอ่ืน และลูกค๎าจะมีการก าหนดมาตรฐานของสินค๎าด๎วยตัวเอง (อัญชลี(2562) ; จีรวัฒน์
(2558)) รูปแบบการผลิตประเภทนี้เหมาะส าหรับสินค๎าที่มีเอกลักษณ์และเป็นสินค๎าที่ มีความเฉพาะตัว (สุทธิ
พงษ์(2559)) เชํน การเขียนแบบ การตัดชุดเจ๎าสาว การผลิตสบูํแฮนด์เมด การผลิตรถยนต์ เป็นต๎น ทั้งนี้ผู๎ผลิต
อาจจะต๎องมีการจัดเตรียมและส ารองวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตลํวงหน๎า (ศราวุธและสุนาริน
(2555)) อีกทั้ง อุปกรณ์ และเครื่องมือในกระบวนการผลิตจะต๎องสามารถปรับเปลี่ยนได๎ตามความต๎องการของ
ลูกค๎า ทั้งนี้การผลิตแบบตามค าสั่ง มีข๎อดีและข๎อเสียดังนี้ 

 ข้อดี  

1. สามารถท าได๎ตรงตามความต๎องการของลูกค๎า 

2. สินค๎าที่ได๎จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไมํซ้ าแบบใคร 

3. ลดต๎นทุนด๎านการเก็บรักษาคลังสินค๎า 

4. กระบวนการผลิตมีความยืดหยุํนสูงสามารถปรับเปลี่ยนได๎ตามความต๎องการของลูกค๎า  
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ข้อเสีย  

1. อุปกรณ์ เครื่องมือ และแรงงาน อาจมีราคาสูงเนื่องจากความสามารถที่สูงกวํามาตรฐาน  

2. มีต๎นทุนเรื่องการเก็บรักษาวัตถุดิบที่มากขึ้น เนื่องจากมีการรอค าสั่งซ้ือถึงจะเริ่มท าการผลิต 

3. การวางแผนการผลิตจะมีความยุํงยากมากกวําการผลิตสินค๎าเพ่ือสต๏อก เนื่องมาจากค าสั่งซ้ือที่ไมํคงที่ 

4. มีความเสี่ยงในการสํงสินค๎าให๎ลูกค๎าลําช๎า เนื่องจากหากมีการพยากรณ์วัตถุดิบผิดพลาดจะท าให๎กระทบตํอ
กระบวนการผลิต 

3.1.2  กรณีศึกษาการผลิตและคลังสินค๎าส าหรับการค๎าออนไลน์สูํตลาดประเทศจีน 

 การบริหารจัดการสินค๎าตลาด E-commerce เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญที่ผู๎ประกอบการมักจะละเลย 
โดยมักมองถึงรูปแบบการผลิตและจัดจ าหนํายแบบค๎าสํงซ่ึงเป็นรูปแบบที่ค๎ุนเคย กลําวคือผู๎ผลิตจะตํอรอ งกับคํู
ค๎าถึงจ านวนที่คํูค๎าจะซ้ือเพ่ือไปเก็บไว๎ในสต็อก เม่ือทราบจ านวนแล๎วก็จะนัดหมายรับสินค๎าเม่ือท าการผลิตเสร็จ
สิ้น วิธีการนี้ผู๎ผลิตอาจจะวางแผนบริหารจัดการสินค๎าโดยประมาณการความต๎องการซ้ือจากคํูค๎าที่ต๎องการรับไป
ขายตํอเป็นหลัก และก าหนดราคาขายให๎ในแบบราคาขายสํง มีสํวนลดมากน๎อยขึ้นอยูํกับจ านวนที่สั่งซ้ือ การซ้ือ
สินค๎าจะเป็นการซ้ือขาด หรือให๎เครดิตตามระยะเวลาแล๎วแตํตกลงกัน แตํในสถานการณ์ที่การขายผํานชํองทาง 
E-commerce แบบ C2C สูํตลาดประเทศจีน ซ่ึงผู๎ประกอบการหน๎าร๎านออนไลน์ท าหน๎าเป็นตัวกลางในการ
น าเสนอสินค๎า และติดตํอสื่อสารกับลูกค๎าปลายทาง แตํจะไมํรับภาระด๎านการบริหารสินค๎าคงคลังมาไว๎กับ
แพลตฟอร์ม ผู๎ประกอบการเจ๎าของสินค๎าจึงต๎องท าหน๎าวางแผนด๎านการผลิตและคลังสินค๎าเพ่ือการตลาด
ออนไลน์ด๎วยตนเอง เพ่ือท าให๎การจัดสํงสินค๎าไปถึงลูกค๎าเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ผู๎ ให๎บริการ แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ก าหนด 

 ในสํวนของการบริหารจัดการสินค๎าตลาด  E-commerce ไปยังประเทศจีน  สิ่ งส าคัญที่สุดที่
ผู๎ประกอบการต๎องค านึงถึงคือ ระยะเวลาในการจัดสํงและปริมาณการผลิตในชํองทางการจ าหนํายชํองทางใหมํที่
ในภาพรวมแล๎วจ านวนลูกค๎ามีมากกวําในประเทศไทย (แตํด๎วยข๎อจ ากัดของวิธีการแบบ C2C รวมถึงความใหมํ
ของสินค๎าในตลาดดังกลําว ในระยะเริ่มต๎นจ านวนการสั่งซ้ือก็อาจมีอยูํไมํมาก) ทั้งสองปัจจัยมีความส าคัญตํอการ
สร๎างความยั่งยืนให๎กับผู๎ประกอบการในระยะยาว เพราะหมายถึงสินค๎าที่ต๎องมีจ านวนเพียงพอตํอการสํงมอบแกํ
ผู๎ซ้ือเม่ือมีค าสั่งซ้ือ รวมถึงระยะเวลานับจากผู๎ขายออนไลน์ได๎รับค าสั่งซ้ือมาจนกระทั่งสํงมอบอยูํในกรอบเวลาที่
แพลตฟอร์มกลางซ้ือ-ขายก าหนด 

ส าหรับกระบวนการโลจิสติกส์ข๎ามแดนสูํตลาดประเทศจีนนั้น ระยะเวลาการจัดสํงสินค๎าไปประเทศจีน
จะใช๎ระยะเวลาประมาณ 9  – 14 วัน ดังนั้นผู๎ผลิตจะต๎องค านึงระยะเวลาที่สามารถจัดสํงแกํตัวแทนขาย
ภายในประเทศ ซ่ึงจะแจ๎งไปยังผู๎ผลิตให๎น าสินค๎ามาสํงมอบ ณ.จุดสํงสินค๎าตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือเข๎าสูํ
กระบวนการบรรจุหีบหํอ กํอนน าสํงสูํกระบวนการโลจิสติกส์ข๎ามแดนตํอไป  ดังนั้นผู๎ประกอบการควรจะต๎องมี
ความรู๎เบื้องต๎น ส าหรับการบริหารจัดการคลังสินค๎าของผู๎ประกอบการส าหรับสินค๎าออนไลน์ เนื่องจากการ
บริหารจัดการสินค๎าออนไลน์นั้น จะไมํมีหน๎าร๎านค๎าแบบในการขายของตามร๎านค๎าทั่วไปท าให๎ผู๎ประกอบการ
จะต๎องมีการบริหารจัดการคลังสินค๎าแทนการหาหน๎าร๎าน ทั้งนี้การบริหารจัดการคลังสินค๎าจะมีสํวนเก่ียวข๎องกับ
การผลิตของสินค๎าเพ่ือตอบสนองส าหรับผู๎บริโภค ซ่ึงการผลิตจะเป็นสํวนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ซ่ึงเป็นการ
จัดการต๎นน้ าเพ่ือไมํให๎เกิดปัญหาส าหรับการจัดสํงสินค๎าเม่ือจะต๎องสํงสินค๎าให๎ลูกค๎า ซ่ึงการบริหารจัดการ        
โลจิสติกส์ไมํได๎มีแคํ การผลิต แตํยังมีการวางแผน การบริหารจัดการวัตถุดิบ การจัดเก็บ และการจัดสํง (สุธา
ทิพย์ และคณะ(2561)) เพ่ือสํงสินค๎าไปยังลูกค๎า  
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ในบทเรียนการเตรียมความพร๎อมคลังสินค๎าเพ่ือสนับสนุนการขายผํานชํองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สูํ
ตลาดประเทศจีนจะน าเสนอตัวอยํางกรณีศึกษารูปแบบการผลิตและจัดจ าหนํายผํานชํองทางออนไลน์ของ
ผู๎ประกอบการ SMEs 3 บริษัท ได๎แกํ 1) บริษัท เดอะเมจิกแมร์ จ ากัด, 2) บริษัท ยาจกไฮโซ และ 3) บริษัท ฮัน
นี่ดีบีฟาร์ม โดยทั้ง 3 บริษัท มีการบริหารจัดการการผลิตเพ่ือจ าหนํายสูํประเทศจีนผํานชํองทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรูปแบบการบริหารการผลิตมีความแตกตํางกันไปขึ้นกับลักษณะสินค๎าและการวางแผนการ
ผลิตของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้   

กรณีศึกษาการจัดการการผลิตเพ่ือ E-commerce ข้ามแดน บริษัท เดอะเมจิกแมร์ จ ากัด 

 บริษัท เดอะเมจิกแมร์ จ ากัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนที่จังหวัดเชียงใหมํ โดยบริษัทท าการผลิต
เครื่องส าอางส าหรับบ ารุงผิวหน๎า เพ่ือลดลดริ้วรอย ให๎ผิวกระจํางใส เ ติมความชุํมชื้นให๎ผิว โดยผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท ได๎แกํ the Magic Anti-Aging serum, Rose Water Facial Mask, Queen Swallow Soap และ 
ผลิตภัณฑ์ อโรมํา เป็นต๎น โดยทางบริษัทจะเน๎นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ที่ เป็นมิตรกับผู๎บริโภค 
ซ่ึงจะท าให๎ผู๎บริโภคที่ใช๎รู๎สึกถึงความเปลี่ยนแปลงต้ังแตํครั้งแรกที่ใช๎ผลิตภัณฑ์ โดยกระบวนการผลิตจะเริ่มต้ังแตํ
การจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงการผลิตที่โรงงานโดยจะมีระยะเวลาการผลิตอยูํประมาณ 2 สัปดาห์จะสามารถผลิต
สินค๎าได๎ประมาณ 10,000 ชิ้น (รูปที่ 3.1)  

 
รูปท่ี 3.1 สายพานการผลิตสินค๎าของ the Magic Anti-Aging serum 

ที่มา: ผู๎เขียน 

บริษัท เดอะเมจิกแมร์ จ ากัด จะมีการท าการผลิตเพ่ือส ารองสินค๎าจัดเก็บไว๎ในคลังสินค๎าประมาณ 
20,000 ชิ้น เพ่ือให๎สามารถสํงมอบแกํลูกค๎าได๎ทันทีเม่ือได๎รับค าสั่งซ้ือ ปัจจุบันบริษัทเมจิคแมร์มีการวางจ าหนําย
ทั้งในห๎างค๎าปลีก และขายแบบออนไลน์ผํานชํองทางตํางๆ ได๎แกํ WeChat, Line, Taobao เป็นต๎น เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ได๎มีการขายอยูํในประเทศจีนอยูํแล๎วในขณะนี้ ท าให๎บริษัทเลือกใช๎กลยุทธ์ลงทุนจัดเก็บสินค๎าบางสํวน
ในประเทศจีน เม่ือมีค าสั่งซ้ือผํานก็สามารถด าเนินการจัดสํงด๎วยระบบโลจิสติกส์ ดํวนภายในของประเทศจีนได๎ 
ด๎วยเหตุนี้ทางบริษัทฯจึงมีทั้งการบริหารระบบคลังสินค๎าทั้งในประเทศ และคลังสินค๎าในตํางประเทศ (ประเทศ
จีน) ดังแสดงในรูปที่3.2 และรูปที่3.3 ซ่ึงทั้งสองแบบจะมีการบริหารจัดการแตกตํางกันดังนี้ 

แบบที่หนึ่ง กรณีของคลังสินค๎าในประเทศไทย 
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รูปท่ี 3.2 รูปแบบการบริหารแบบ MTS กรณีคลังสินค๎าในประเทศไทยขายแบบ C2C 

ที่มา: ผู๎เขียน 

จากรูปที่ 3.2 แสดงกรณีการบริหารการผลิตแบบการผลิตเพ่ือจัดเก็บ (Make to Stock: MTS)  ส าหรับ
การขายแบบ C2C โดยจัดเก็บสินค๎าเพ่ือขายในคลังสินค๎าประเทศไทยวิธีการนี้จะอาศัยชํองทางการขายปลีก
ออนไลน์ผํานตัวแทนขายที่อยูํในประเทศ เม่ือมีค าสั่งซ้ือเข๎ามาบริษัทฯจะน าสํงสินค๎าไปยังตัวแทน จากนั้น
ตัวแทนจะท าหน๎ารวบรวมของจัดสํงยังบริษัทโลจิสติกส์ดํวนข๎ามแดน เพ่ือน าเข๎าและสํงตํ อไปสูํ มือผู๎ ซ้ือใน
ประเทศจีนตํอไป กระบวนการทั้งหมดใช๎เวลา 12-16 วันหลังการรับค าสั่งซ้ือ โดยกระบวนการจัดสํงทั้งหมดใช๎
การขนสํงดํวนเป็นหลักเพราะค าสั่งซ้ือจะเป็นแบบซ้ือปลีกที่สั่งซ้ือผํานตัวแทนขายรายยํอย (C2C) 

วิธีการนี้ผู๎ผลิตจะประมาณการความต๎องการซ้ือจากตัวแทนขาย รํวมกับความต๎องการซ้ือของผู๎ ซ้ือ
ภายในประเทศอ่ืนๆ มาใช๎เพ่ือเป็นข๎อมูลประกอบการวางแผนการผลิตเพ่ือเก็บไว๎ในคลังสินค๎าตามรูปแบบ 
Make to Stock (MTS)  

แบบที่สอง กรณีของคลังสินค๎าในประเทศจีน 
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รูปท่ี 3.3 รูปแบบการบริหารการผลิตแบบ MTS และการขายสูํจีนแบบ B2B2C 

ที่มา: ผู๎เขียน 

จากรูปที่3.3 แสดงกรณีการขนสํงเพ่ือจัดเก็บคลังสินค๎าในประเทศจีน โดยเม่ือได๎รับค าสั่งซ้ือจากตัวแทน
ขาย พนักงานที่ประจ าในคลังสินค๎าประเทศจีนจะท าหน๎าที่จัดสํงสินค๎าไปยังผู๎ซ้ือปลายทางในประเทศจีน ซ่ึงจะ
ใช๎เวลาในการน าสํงสินค๎า 3-7 วันหลังได๎รับค าสั่งซ้ือ โดยสินค๎าที่ถูกน าเข๎าเพ่ือสต็อกเอาไว๎รอการสั่งซ้ือจากผู๎ ซ้ือ
รายยํอยโดยตัวแทนของบริษัทในประเทศจีน ซ่ึงท าหน๎าที่ประมาณการจ านวนการสั่งซ้ือในแตํละครั้งเพ่ือน าไป
จัดเก็บรอการขาย เรียกรูปแบบการน าเข๎าเพ่ือการจัดการคลังสินค๎าในแบบ B2B2C 

ซ่ึงกระบวนการขนสํงสินค๎าไปจัดเก็บ ณ.คลังสินค๎าประเทศจีน จะใช๎รูปแบบการขนสํงน าเข๎าแบบค๎า
ชายแดน ซ่ึงจะมีการขนสํงจากภาคเหนือของประเทศไทยเพ่ือไปยังประเทศจีน ทั้งนี้การขนสํงแบบค๎าขายแดน
จะใช๎เวลาประมาณ 15-30 วัน เป็นการน าเข๎าทีละจ านวนมากเพ่ือไปเก็บในคลังสินค๎าในประเทศจีน โดยการ
ขนสํงข๎ามแดนแบบค๎าชายแดนจะมีต๎นทุนต่ ากวําขนสํงข๎ามแดนแบบขนสํงดํวนในแบบที่หนึ่ง จึงท าให๎การต้ัง
ราคาขาย+ต๎นทุนขนสํงของแบบที่สองต่ ากวําในแบบที่หนึ่ง อยํางไรก็ดีเนื่องจากการขายในแบบที่สองมีต๎นทุน
การจัดการคลังสินค๎าภายในประเทศจีนรํวมด๎วย การวางแผนพยากรณ์ความต๎องการในประเทศจีน รํวมกับ
ระยะเวลาการขนสํงข๎ามแดนเพ่ือน าไปสูํการก าหนดจุดสั่งซ้ือใหมํ (Re-order Point) ที่เหมาะสมจึงเป็นปัจจัย    
ชี้ขาดส าคัญตํอการเลือกใช๎รูปแบบการโลจิสติกส์ระหวํางแบบที่หนึ่งกับแบบที่สอง  

กรณีศึกษาการจัดการการผลิตและคลังสินค้าของ ของบริษัท ยาจกไฮโซ 

บริษัท ยาจกไฮโซ เป็นบริษัทผลิตเสื้อผ๎าพ้ืนเมืองของภาคเหนือที่มีผสมผสาน ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนเมือง 
และงานผ๎าปักด๎วยมือที่มีโดดเดํนเป็นเอกลักษณ์ไมํเหมือนใคร ทั้งนี้ผ๎าวัตถุดิบจะมีทั้งผ๎าฝ้าย ผ๎ากัญชงจากทาง
ภาคเหนือ และมีผ๎าออแกนิคที่สั่งพิเศษจากทางภาคกลาง โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทได๎แกํ เสื้อผ๎าตํอ, เสื้อปัก, ชุด
เดรสปัก, กางเกงผ๎าตํอ, กระเป๋าปัก, รองเท๎าและอุปกรณ์ตกแตํงกระเป๋า ดังแสดงตัวอยํางผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ในรูปที่ 3.4 ซ่ึงทั้งหมดจะมีการตัดเย็บด๎วยมือท าให๎การผลิตทุกขั้นตอนเกิดความพิถีพิถันและลวดลา ยจะมีไมํ
มากนักท าให๎เป็นสินค๎าที่ถือได๎วําไมํซ้ าใคร ทั้งนี้บริษัทยากจกไฮโซ ได๎มีการน าทีมงานที่มีความสามารถในการ
เย็บปักอยูํประมาณ 50 คน ซ่ึงการท าผ๎าปักจะใช๎เวลาในการท าประมาณ 1 ตัว ตํอ 1 คน ในระยะเวลา 1 เดือน  
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รูปท่ี 3.4 รูปผลิตภัณฑ์และวิธีการท างานปักของบริษัทยาจกไฮโซ 

ที่มา: ผู๎เขียน 

ในการวางแผนการผลิตเพ่ือสนับสนุนการขายตามค าสั่งซ้ือสูํตํางประเทศนั้น เนื่องจากรูปแบบการผลิต
ของบริษัทปัจจุบันเป็นไปในแบบ “การผลิตตามค าสั่งซ้ือ” (Make to Order) ท าให๎การตอบสนองตํอค าสั่งซ้ือจะ
คํอนข๎างช๎า เนื่องจากต๎องรวมระยะการผลิตเข๎าไปในชํวงเวลาภายหลังได๎รับค าสั่งซ้ือด๎วย ดังแสดงในรูปที่ 3.5   

 
รูปท่ี 3.5 การบริหารการผลิตแบบ MTO และการขายแบบ C2C 

ที่มา: ผู๎เขียน 

จากรูปที่ 3.5 แสดงการบริหารการผลิตแบบ “การผลิตตามค าสั่งซ้ือ” (Make to Order: MTO) ของ
กรณีศึกษาผู๎ประกอบการผลิตสินค๎าหัตถกรรม ซ่ึงใช๎วิธีการจ๎างเหมากลุํมเพ่ือผลิตสินค๎าตามแบบลวดลาย ขนาด
และผ๎าตามที่บริษัทก าหนด ท าการสํงมอบวัตถุดิบและแบบให๎ท าการตัดเย็บตามจ านวนที่ก าหนด โดยจะเริ่ม
ด าเนินการผลิตเม่ือได๎รับค าสั่งซ้ือเข๎ามา วิธีการนี้บริษัทจะวางแผนจัดการวัตถุดิบซ่ึงหมายถึงผ๎าและชิ้นสํวน
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ประกอบที่ต๎องใช๎ และจัดสํงให๎กับผู๎จ๎างเหมาผลิตท าการตัดเย็บประกอบภายหลังได๎รับค าสั่งซ้ือเข๎ามา โดยจะใช๎
เวลาในการผลิตและสํงมอบให๎กับตัวกลางขายประมาณ 5 วัน จากนั้นตัวกลางขายจึงท าการจัดสํงผํานระบบ
ขนสํงดํวนข๎ามแดนเพ่ือสํงมอบให๎กับผู๎ซ้ือปลายทางตํอไป โดยใช๎ระยะเวลาในการขนสํงอีกประมาณ 10 -14 วัน 
รวมระยะเวลาหลังการได๎รับค าสั่งซ้ือจนถึงการสํงมอบทั้งสิ้น 15-19 วัน วิธีการนี้ผู๎ประกอบการจะไมํมีต๎นทุนการ
จัดเก็บสินค๎าคงคลัง แตํก็ต๎องม่ันใจวําสินค๎าของตนมีคุณคําเพียงพอที่จะท าให๎ผู๎ ซ้ือปลายทางยินยอมที่จะรอคอย
หลังท าการสั่งซ้ือ รวมถึงเนื่องจากเป็นการผลิตตามค าสั่งซ้ือดังนั้นบริษัทจะต๎องมีผู๎รับจ๎างเพ่ือผลิตที่ เชื่อถือได๎วํา
สามารถผลิตสินค๎าเพ่ือสํงมอบภายในกรอบเวลาที่วางเอาไว๎ 

กรณีศึกษาการจัดการการผลิตและคลังสินค้าของ ของบริษัท ฮันน่ีดีบีฟาร์ม  

บริษัท ฮันนี่ดีบีฟาร์ม เป็นบริษัทท่ีผลิตน้ าผึ้งแท๎จากดอกล าไยในจังหวัดเชียงใหมํ โดยน้ าผึ้งที่ได๎จะมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว สีน้ าตาลทองและใส แตกตํางจากน้ าผึ้งสํวนใหญํในท๎องตลาดนอกเหนือจากนี้ล าไยยังถูก
เลี้ยงดูตามธรรมชาติ ปราศจากสารเรํงการเติบโต นับเป็นการรักษาคุณภาพการผลิตต้ังแตํต๎นน้ า ถึงปลายน้ า จึง
ท าให๎น้ าผึ้งของ Honey Dee ได๎รับการตอบรับจากลูกค๎าอยํางรวดเร็ว และมีกลุํมลูกค๎าเข๎ามาติดตํอขอซ้ือเป็น
ประจ าอยํางเหนียวแนํน โดยการเก็บเก่ียวน้ าผึ้งจะท า 1 ครั้งตํอปีเทํานั้น คือ ท าการเก็บเก่ียวน้ าผึ้งในชํวงเวลา 
มีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี และจะสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได๎ประมาณปีละ 5 ,000-8000 กิโลกรัม จากนั้น
จึงไปท ากระบวนการตรวจสอบคุณภาพและท าการบรรจุที่ได๎มาตรฐาน ทั้งนี้รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีการบรรจุน้ าผึ้ง
ในหลากหลายรูป เชํนแบบขวดแก๎ว ขวดพลาสติกหรือการน ารวงผึ้งใสํเพ่ือสร๎างความแตกตํางจากท๎องตลาด จึง
ท าให๎น้ าผึ้งของบริษัทเป็นที่นิยมของผู๎บริโภคเป็นอยํางมาก โดยค าสั่งซ้ือของลูกค๎าจะเป็นแบบปากตํอปากและมี
ค าสั่งซ้ือสินค๎าลํวงหน๎า การวางแผนการผลิตจึงมีทั้งสํวนที่ผลิตเพ่ือจัดเก็บ (Make to Stock) เพ่ือตอบสนองตํอ
ความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภคภายในประเทศซ่ึงสํวนใหญํบริษัทจะสามารถประมาณการยอดขายในสํวน
ดังกลําวได๎  

 
รูปท่ี 3.6 รูปผลิตภัณฑ์และวิธีการผลิตของน้ าผึ้งบริษัท ฮันนี่ดีบีฟาร์ม 

ที่มา: ผู๎เขียน 

ขณะที่การผลิตเพ่ือขายในตลาดตํางประเทศผํานระบบออนไลน์จะใช๎วิธีการผลิตแบบตามค าสั่ง ( Make 
to Order) เพราะไมํสามารถวางแผนความต๎องการและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์น้ าผึ้งที่ตลาดต๎องการได๎ อยํางไรก็
ดี เนื่องจากกระบวนการผลิตและบรรจุใช๎เวลาไมํมาก ดังนั้นผู๎ผลิตจึงสามารถสํงมอบผลิตภัณฑ์แกํผู๎แทนขายตาม
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ความต๎องการของตลาดปลายทางได๎อยํางทันทํวงที  ภายหลังได๎รั บค าสั่งซ้ือไ มํเกิน 1 -2 วัน กํอนเข๎า สูํ
กระบวนการสํงขายไปสูํตลาดตํางประเทศตํอไป ดังแสดงในรูปที่ 3 .7 ที่แสดงรูปแบบการขายแบบ C2C ของ
ผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งสูํตลาดประเทศจีนโดยใช๎การขนสํงดํวนข๎ามแดนเป็นชํองทางน าสํงสินค๎าสูํตลาดปลายทาง  ซ่ึงใช๎
เวลาในการสํงมอบสินค๎าแกํผู๎ซ้ือหลังได๎รับค าสั่งซ้ือประมาณ 9-14 วัน  

 
รูปท่ี 3.7 รูปแบบการบริหารแบบ MTS/MTO และขายแบบ C2Cของบริษัท ฮันนี่ดีบีฟาร์ม 

ที่มา: ผู๎เขียน 

3.1.3 สรุปการจัดการคลังสินค้าผู้ประกอบการท่ีขายผ่านออนไลน์สู่ประเทศจีน 

จากการศึกษาการจัดการคลังสินค๎าของบริษัทกรณีศึกษาทั้ง 3 บริษัทจะพบวํา รูปแบบการผลิตเพ่ือ
รองรับการตลาดแบบ E-Commerce จะมีทั้งผู๎ประกอบการที่วางแผนการผลิตในแบบ “การผลิตเพ่ือจัดเก็บ” 
“การผลิตตามค าสั่งซ้ือ” และ “การผลิตแบบผสมผสาน”  โดยการเลือกรูปแบบการผลิตจะขึ้ นอยูํ กับเง่ือนไข
วิธีการผลิตและวัตถุดิบในการผลิต ในขณะที่เง่ือนไขด๎านเวลาในการสํงมอบสินค๎าแกํผู๎ ซ้ือปลายทางใน
ตํางประเทศ ผู๎ผลิตสํวนใหญํยังมิได๎ค านึงถึงเง่ือนไขนี้ เพราะขนาดของลูกค๎ากลุํมดังกลําวยังคํอนข๎างเล็กเม่ือ
เปรียบเทียบกับกลุํมลูกค๎าภายในประเทศ  

ส าหรับการขายสินค๎าผํานชํองทาง E-Commerce สูํประเทศจีน ผู๎ประกอบการยังไมํมีการขายสินค๎าตํอ
ค าสั่งซ้ือทีละมากๆ เป็นเพียงการขายปลีกผํานตัวแทนที่เปิดร๎านค๎าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจ าหนํายสินค๎าที่
เน๎นการขายให๎กับผู๎ซ้ือรายยํอย สํวนหนึ่งก็เนื่องจากผู๎ประกอบการสํวนใหญํยังไมํได๎ขอใบอนุญาตการค๎าอยําง
ถูกต๎องกับหนํวยงานมาตรฐานอาหารและยาของประเทศจีน จึงท าให๎ไมํสามารถน าเข๎าสินค๎าไปขายในปริมาณ
มากๆได๎อยํางถูกต๎อง ปัจจุบันจึงอาศัยรูปแบบการค๎าออนไลน์ข๎ามแดนหรือการน าเข๎าแบบค๎าชายแดนแล๎วน าไป
น าเสนอบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในประเทศจีนเทํานั้น ด๎วยข๎อจ ากัดดังกลําวกลยุทธ์การขายสูํตลาดประเทศจีน
ซ่ึงถือเป็นตลาดใหมํส าหรับกลุํมผู๎ประกอบการจึงยังมีอยูํอยํางจ ากัด วิธีการขนสํงและการขายที่ด าเนินการอยูํจึง
ยังสามารถใช๎ได๎กับขนาดความต๎องการในปัจจุบัน แตํหากในอนาคตความต๎องการสินค๎าเพ่ิมมากขึ้น หรือผู๎ผลิ ต
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สามารถผลักดันจดทะเบียนรับรองสินค๎าของตนในตลาดประเทศจีนได๎ ผู๎ผลิตก็ต๎องค านึงถึงกลยุทธ์การบริหาร
การผลิตและคลังสินค๎ามากขึ้นเพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของกลุํมลูกค๎าตํางประเทศได๎อยํางรวดเร็วมากขึ้น  

3.2 การสร้างส่ือเพ่ือการน าเสนอผลิตภัณฑ์ 

 การสร๎างสื่อเพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์เป็นอีกหนึ่งงานส าคัญที่ผู๎ประกอบการต๎องเตรียมความพร๎อมให๎กับ
ผลิตภัณฑ์กํอนการเข๎าสูํแพลตฟอร์มออนไลน์น าเสนอขายสูํตลาดประเทศจีน  ทั้งนี้การผลิตสื่อทั้งที่จะอยูํใน
รูปแบบของโบรชัวร์ แผํนพับ แมกกาซีนตํางๆ (ออฟไลน์) ภาพสินค๎าและค าแนะน าสินค๎าออนไลน์ แ ละภาพ
น าเสนอแบบเคลื่อนไหวผํานชํองทางออนไลน์ ล๎วนเป็นสิ่งจ าเป็นตํอการสร๎างการรับรู๎และความเข๎าใจให๎กับผู๎ ซ้ือ
ตํอตัวผลิตภัณฑ์  ส าหรับการเตรียมความพร๎อมสูํตลาดประเทศจีนของผู๎ประกอบการ SMEs การสร๎างสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือน าเสนอจุดเดํนของผลิตภัณฑ์ถือเป็นสิ่งจ าเป็น กระบวนการในการสร๎างสื่อที่ เหมาะสม คมชัด 
สวยงาม สื่อสารในข๎อมูลที่ส าคัญจึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมส าคัญของผู๎ประกอบการ SMEs  ซ่ึงในหัวข๎อที่ 3 .2 จะ
เป็นการแนะน าพ้ืนฐานของการจัดท าสื่อเพ่ือการน าเสนอผลิตภัณฑ์อยํางงํายซ่ึงผู๎ประกอบการสามารถท าได๎ด๎วย
ตนเอง  

 3.2.1 การถํายภาพสินค๎าเบื้องต๎นผํานแอพพลิเคชั่น Snap seed 

 ในการสร๎างสื่อส าหรับน าเสนอผลิตภัณฑ์ การถํายภาพถือเป็นขั้นตอนหนี่งที่ส า คัญ เพราะสามารถ
น าเสนอสินค๎าในลักษณะที่เป็นรูปธรรม ชํวยให๎ลูกค๎ามองเห็นภาพของสินค๎าโดยที่ไมํต๎องจินตนาการมากนัก อีก
ทั้งยังสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค๎าได๎ แตํการถํายภาพนั้นจ าเป็นต๎องมีอาศัยทักษะและอุปกรณ์ที่เหมาะสม
เพ่ือให๎รูปถํายมีความสวยงามซ่ึงหมายถึง  

 1) สร๎างความดึงดูดใจตํอผู๎ซ้ือ ให๎เกิดความสนใจ ประทับใจ   

 2) ภาพชัดท าให๎ขายงําย รายละเอียดครบ  

 3) ภาพดูดีท าให๎ ตราสินค๎าดูดีดูแพง เพ่ิมมูลคําให๎สินค๎า 

4) ภาพจ าท าให๎คนรู๎ทันทีวําเป็นตราสินค๎าของเรา 

  5) ภาพครบท าให๎คนดูแล๎วเข๎าใจสินค๎าแบบจบทีเดียว 

 นอกเหนือจากความสวยงามมีผลตํอการสร๎างการรับรู๎และจูงใจแล๎ว สื่อที่น าเสนอเพ่ือการขายสินค๎าก็
ควรมีรายละเอียดส าคัญอ่ืนๆที่ชัดเจนด๎วยอาทิเชํน แสดงรายละเอียดสินค๎า ชํองทางการจํายเงิน รวมถึงชํอง
ทางการติดตํอกับผู๎ผลิตหรือตัวแทนจัดจ าหนําย เป็นต๎น การถํายภาพและออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือสื่อน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ส าคัญของการสร๎างภาพลักษณ์แกํผลิตภัณฑ์ 

 ส าหรับการถํายภาพ ในอดีตถือเป็นต๎นทุนส าคัญข๎อหนึ่งของผู๎ประกอบการ SMEs เพราะต๎องอาศัยนัก
ถํายภาพมืออาชีพเข๎ามาชํวยออกแบบสร๎างภาพ แตํในปัจจุบันด๎วยเครื่องมือใหมํๆในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น
บนสมาร์ทโฟนก็ชํวยให๎ผู๎ประกอบการสามารถสร๎างสื่อตํางๆได๎ด๎วยตนเอง ในที่นี้จะขอแนะน าแอพพลิเคชั่น  
”Snap seed” ที่ชวํยให๎การถํายภาพให๎มีความสวยงาม 

              Snap seed ถือเป็นแอพพลิเคชั่นที่ได๎รับความนิยมในการถํายภาพผําน Smart Phone เนื่องจาก
เป็นแอพพลิเคชั่นฟรี สามารถโหลดมาใช๎งานได๎ทั้งในระบบปฏิบัติ Android และ IOS ประกอบกับมีฟังก์ชั่นที่ใช๎
งานงําย สะดวก และให๎รูปทีส่วยงามแบบมืออาชีพ โดยมีขั้นตอนการติดต้ัง และขั้นตอนการใช๎งาน (รูปที่ 3.8 ) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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รูปท่ี 3.8 แสดงขั้นตอนการติดต้ังและการใช๎งานแอพพลิเคชั่น Snapseed 

3.2.1.1 ขั้นตอนการติดต้ัง 

1) ในกรณีของระบบปฏิบัติการ Android สามารถเข๎าไปดาวน์โหลดได๎ที่แอพพลิเคชั่น Play Store 
และท าการพิมพ์ค๎นหาตามวงกลมสีแดง (ดังรูปที่ 3.9) 

2) ท าการพิมพ์ค๎นหาแอพพลิเคชั่น Snapseed พร๎อมท าการติดต้ัง จากนั้นแอพพลิเคชั่นที่ ติดต้ัง
เรียบร๎อยแล๎วจะแสดงบนหน๎าจอ Smart Phone ตามวงกลมสีแดง (ดังรูปที่ 3.10) 

3)  

  

รูปท่ี 3.9 แสดงการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Snapseed 
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รูปท่ี 3.10 แสดงการค๎นหาและติดต้ังแอพพลิเคชั่น Snapseed 

3.2.1.2 ขั้นตอนการใช๎งาน 

1) ท าการเข๎าสูํแอพพลิเคชั่น Snapseed บนหน๎าจอของ Smart Phone จากนั้นท าการโหลดรูปรูปที่
มีอยูํใน Smart Phone ขึ้นมา 1 รูป (ดังรูปที่ 3.11) 

  
รูปท่ี 3.11 แสดงการเข๎าสูํแอพพลิเคชั่นและโหลดรูปภาพ 

2) ท าการปรับแตํงรูปภาพตามต๎องการ โดยการคลิกที่ค าวํา  ‘เครื่องมือ’ ที่อยูํ ด๎านลํางจะพบกับ
เครื่องมือที่ใช๎ในการตกแตํงภาพซ่ึงประกอบด๎วย 28 เครื่องมือ และสามารถเข๎าไปใช๎งานในแตํละเครื่องมือตาม
วงกลมสีแดง (ดังรูปที่ 3.12)  
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รูปท่ี 3.12 แสดงเครื่องมือที่ใช๎ในการตกแตํงภาพ 

3) เม่ือท าการตกแตํงรูปภาพเรียบร๎อยแล๎ว จากนั้นให๎คลิกที่ค าวํา ‘สํงออก’ ที่อยูํด๎านลําง ซ่ึงสามารถ
เลือกรายการสํงออกได๎หลายแบบ เชํน การแชร์บนโลกออนไลน์ตํางๆ หรือท าการบันทึกไว๎ใน Smart Phone 
และสุดท๎ายรูปรูปทีต๎่องการจะแสดงออกมา (ดังรูปที่ 3.13) 

  
รูปท่ี 3.13 แสดงการสํงออกรูปภาพ 

 จะเห็นวําการถํายภาพและการปรับแตํงภาพด๎วย Smart Phone สามารถท าให๎รูปภาพสวยงามได๎ไมํแพ๎
กับการถํายด๎วยกล๎องถํายรูป ซ่ึงปัจจุบันมี Smart Phone รุํนใหมํที่ มีความละเอียดของกล๎องถํายรูปสูงมาก 
สะดวกตํอการพกพา และสามารถลิงค์กับโลกออนไลน์ได๎ทันที ดังนั้นแอพพลิเคชั่น Snapseed ที่กลําวมานั้น
สามารถอ านวยความสะดวกให๎กับผู๎ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่สามารถประหยัดต๎นทุนได๎เป็นอยําง
มาก 

 3.2.2 การผลิตสื่อเพ่ือการสร๎างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 
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 การแนะน าผลิตภัณฑ์สูํตลาดครั้งแรก เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ เพราะหากท าให๎ลูกค๎าสนใจและ
ประทับใจ (First Impression) ในตัวผลิตภัณฑ์ของเราได๎ยํอมสํงผลตํอยอดขายของผลิตภัณฑ์ การผลิตสื่อเพ่ือ
การสื่อสารน าเสนอผลิตภัณฑ์จึ งมิใชํกิจกรรมเพ่ือแนะน าคุณภาพของตัวสินค๎าเทํานั้น แตํยังสะท๎อนถึง
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ สร๎างภาพจ าตํอตราสินค๎า  

 ส าหรับผู๎ประกอบการ SMEs ปัจจุบันการสร๎างสื่อเพ่ือน าเสนอภาพลักษณ์ต๎องค านึงถึงการน าเสนอผําน
ทั้งชํองทางออนไลน์ ออฟไลน์ และภาพลักษณ์บนตัวบรรจุภัณฑ์  (Packaging) ที่ต๎องท าออกมาให๎ดูนําสนใจ 
ครบถ๎วนและสื่อสารภาพลักษณ์ของตัวสินค๎าได๎ตรงกับกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย โดยสามารถสรุปถึงแนวทางการผลิต
สื่อผํานชํองทางตํางๆได๎ดังตํอไปนี้ 

 3.2.2.1 การผลิตสื่อเพ่ือสร๎างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผํานชํองทางออนไลน์ (Online) 

การสร๎างภาพลักษณ์บนชํองทางออนไลน์นี้จะกลําวถึง การท าตลาดผํานร๎านค๎าที่อยูํบน แพลตฟอร์ม 
Taobao ซ่ึงเป็นชํองทางหลักที่โครงการฯใช๎เพ่ือการน าเสนอสินค๎า ทั้งนี้การสร๎างสื่อบนชํองทางออนไลน์ 
Taobao จะน าเสนอรูปภาพสินค๎า ทั้งในรูปแบบภาพถําย และคลิปวีดีโอ  ทั้งนี้ภาพถํายที่แสดงบนร๎านค๎า
ออนไลน์ควรมีลักษณะดังตํอไปนี้ 

1) ให๎ความคมชัดเพียงพอมองเห็นข๎อมูลชัดเจน 

ในสํวนของภาพถํายตัวสินค๎า การถํายภาพสินค๎าเพ่ือท าการอัพโหลดขึ้นร๎านค๎าออนไลน์ของ Taobao 
ควรมีความคมชัดของภาพ สามารถมองเห็นรายการของสินค๎าตํางๆ เชํน ชื่อ ปริมาณ สํวนประกอบ วันหมดอายุ 
เป็นต๎น ดังรูป 3.14 

 
รูปท่ี 3.14 แสดงการถํายรูปสินค๎าให๎ชัดเจน 

 

 

 2) แสดงตัวอยํางภายในผลิตภัณฑ์  

 ในชุดของภาพถํายที่น าเสนอผลิตภัณฑ์ บางภาพควรถํายภาพให๎เห็นเนื้อด๎านในของสินค๎าอยําง
ชัดเจน โดยเฉพาะสินค๎าที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นแบบทึบจะท าให๎ผู๎บริโภคไมํสามารถมองเห็นตัวสินค๎าด๎านในได๎ ซ่ึงมี
ผลตํอการตัดสินใจซ้ือของผู๎บริโภคเป็นอยํางมาก ดังรูป 3.15 
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รูปท่ี 3.15 แสดงการถํายรูปสินค๎าให๎เห็นเนื้อด๎านใน 

 3) ให๎ความส าคัญกับฉากหลังประกอบการถํายภาพ  

 ฉากหลังประกอบการถํายภาพ หรือเรียกสั้นๆวําพร็อพ เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากชํวยให๎ของสินค๎าที่
ดูปกติภาพกลับมีความพิเศษขึ้นมา ชํวยให๎ภาพมีความหลากหลาย ดูมีมิติ และนําค๎นหา การจัดหาอุ ปกรณ์
ประกอบฉากที่ดีควรให๎เป็นไปในทางเดียวกันกับตัวสินค๎า เชํน สินค๎าที่ เป็นผลไม๎ก็ควรใช๎พร็อพที่เป็นวัตถุ
ธรรมชาติ ซ่ึงใบไม๎และตะกร๎าไม๎สานที่ดูกลมกลืน ดังรูปที่ 3.16 

 
รูปท่ี 3.16 แสดงการจัดฉากในการถํายภาพของสินค๎า 

 4) การถํายภาพคํูกับ Net Idol 

 นอกเหนือจากการถํายภาพสินค๎าแล๎ว บนร๎านค๎าออนไลน์เถาเป่ายังนิยมน าเสนอผลิตภัณฑ์คํูกับ 
Influencer หรือ Net Idol เพราะร๎านค๎าเถาเป่าได๎เปิดแอพพลิเคชั่น “เถาเป่าไลฟ์” ส าหรับให๎เจ๎าของร๎าน
สามารถสื่อสารขายสินค๎าให๎กับสมาชิกร๎านค๎าได๎ จึงท าให๎ภาพผู๎ขายท าหน๎าที่ ดึง ดูดผู๎ ซ้ือให๎สนใจสินค๎าได๎ในอีก
ทางหนึ่ง ‘Influencer’ หรือ ‘เน็ตไอดอล’ จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ มีอิทธิพลตํอการสร๎างภาพลักษณ์ของสินค๎า 
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สามารถชํวยดึงดูดความสนใจของผู๎บริโภคและสร๎างปริมาณในการขายสินค๎าได๎ การถําย รูปที่ เน๎นให๎เห็น 
Influencer หรือ Net Idol (ดังรูป 3.17) คํูกับผลิตภัณฑ์จึงเป็นหนึ่งในรูปแบบการถํายภาพบนร๎านค๎าเถาเป่า 

 

  
รูปท่ี 3.17 แสดงการถํายรูปสินค๎าคํูกับเน็ตไอดอล 

  3.2.2.2 เทคนิคการสร๎างภาพลักษณ์ผํานสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

โปสเตอร์ถือเป็นเทคนิคหนึ่งที่ได๎รับความนิยมในการน าเสนอสินค๎า โปสเตอร์จัดท าขึ้นเพ่ือการโฆษณา
สินค๎าให๎เป็นที่รู๎จัก สามารถกระต๎ุนยอดขาย และสามารถท าให๎คนจดจ าได๎ในเวลาอันสั้น ซ่ึงปัจจุบันการสร๎าง
โปสเตอร์ไมํใชํเรื่องยากอีกตํอไป สามารถใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปที่ถูกพัฒนาให๎งํายตํอการใช๎งาน ปัจจุบันโปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการท าโปสเตอร์มีมากมาย แตํที่ได๎รับความสนใจ และได๎รับความนิยมมากที่สุดในกลุํมอาชีพ
ผู๎ผลิตโปสเตอร์นั่นคือ โปรแกรม Canva เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มี Template ที่สวยงามทันสมัยและมีให๎เลือก
มากมายประกอบกับลูกเลํนที่หลากหลาย จึงสามารถครองใจผู๎ใช๎งานระดับมืออาชีพในปัจจุบัน ซ่ึงในบทนี้ได๎น า
โปรแกรม Canva มาเป็นตัวอยําง พร๎อมทั้งรายละเอียดตํางๆ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู๎ประกอบการที่สนใจ  

1) แนวคิดพ้ืนฐานส าหรับการออกแบบโปสเตอร์ 

ส าหรับเทคนิคการท าโปสเตอร์นี้จะรวมถึงเทคนิคถํายภาพเบื้องต๎นส าหรับผู๎ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยํอม (SMEs) นั้นด๎วย ซ่ึงสามารถชํวยให๎ผู๎ประกอบการในธุรกิจ SMEs สามารถน าไปปฏิบัติได๎ด๎วย
ตนเอง ประหยัดต๎นทุน โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

- การคุมโทนสี  

     การคุมโทนสีสํวนใหญํจะพิจารณาจากสีของตัวผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก แล๎วท าการพิจารณเทียบกับ        
สีเอิร์ธโทนวํามีสีไหนเข๎ากับสีของตัวผลิตภัณฑ์ได๎ ซ่ึงสีเอิร์ธโทนหรือ Muted Colors คือสีที่เลียนสีของธรรมชาติ
จ าพวกโทนสีน้ าตาล โทนสีแทน โทนสีเทา และโทนสีเขียว หรืออีกนัยหนึ่งคือสีที่ มีอยูํในธรรมชาติ เชํน สีของ
ต๎นไม๎ ท๎องฟ้า พ้ืนดิน น้ าทะเล เป็นต๎น (รูปที่ 3.18)  

ส าหรับการออกแบบโปสเตอร์ต๎องค านึงถึงพ้ืนหลังที่กลมกลืนเข๎ากับผลิตภัณฑ์ที่ต๎องการน าเสนอ อาทิเชํน
ถ๎าผลิตภัณฑ์ที่น าต๎องการน าเสนอคือไขํไกํ โทนสีของพ้ืนหลังก็ต๎องให๎สอดคล๎องกัน ดังแสดงตัวอยํางในรูปที่ 
3.19 ที่เป็นผลิตภัณฑ์ไขํไกํจากบริษัท Happy Eggs จะเห็นวําไขํไกํนั้นมีโทนสีเป็นสีน้ าตาลอํอนดังนั้นพ้ืนหลัง
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ควรเป็นสีที่เข๎มกวําเพ่ือให๎สีนั้นตัดกัน ซ่ึงจะสํงเสริมให๎ตัวผลิตภัณฑ์นั้นมีความโดดเดํนมากขึ้น และที่ส า คัญต๎อง
เป็น สีเอิร์ธโทนหรือสีธรรมชาตินั่นเอง ดังนั้นรูปนี้จึงเลือกที่จะถํายตัวผลิตภัณฑ์คํูกับสนามหญ๎า  

 
รูปท่ี 3.18 แสดงสีเอิร์ธโทน 

 
รูปท่ี 3.19 การถํายภาพไขํไกํด๎วยฉากหลังเอิร์ธโทน 

- การเสริมด๎วยฉากหลัง 

 ฉากหลังหรืออุปกรณ์ประกอบฉาก สามารถแบํงได๎เป็น 2 สํวนหลักๆ คือ พร็อพประกอบฉาก 
และพร็อพประกอบตัวแบบ ซ่ึงประโยชน์ของพร็อพท าให๎ภาพดูแตกตํางจากปกติ ท าให๎รูปดูนําสนใจขึ้น ชํวย
ผลักดันตัวแบบ (ผลิตภัณฑ์) ให๎ดูโดดเดํนนําค๎นหา ดูแล๎วไมํนําเบื่อ พร็อพที่น ามาเสริมควรมีสีที่ไปทางเดียวกัน
หรือให๎มีสีตัดกันไมํมากจากเกินไป และต๎องเป็นวัสดุที่มีความเก่ียวข๎องกับตัวสินค๎า ดังตัวอยํางเชํน ไขํกับฟางข๎าว 
(รูปที่ 3.20) เป็นต๎น 
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รูปท่ี 3.20 แสดงการเสริมอุปกรณ์ตกแตํงฉากหลัง 

- ท าการตัดพ้ืนหลัง 

การตัดพ้ืนหลังเป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช๎เม่ือเราไมํต๎องการสิ่งอ่ืนใดนอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ์เทํานั้น 
ซ่ึงวิธีการที่งํายคือการใช๎โปรแกรมในการตัดแตํงรูปภาพ ซ่ึงโปรแกรมที่ได๎รับความนิยมนั่นก็คือ โปรแกรม 
Photoshop ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่ใช๎ส าหรับตกแตํงภาพถํายและภาพกราฟฟิกได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ไมํวําจะเป็น
งานด๎านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด๎านมัลติมีเดีย นอกเหนือจากโปรแกรม Photoshop แล๎วยังมีเว็บไซต์
ส าหรับการตัดฉากหลังโดยเฉพาะนั่นก็คือ เว็บไซต์ Remove Background ซ่ึงสามารถชํวยในการตัดพ้ืนหลังได๎
ในกรณีที่พ้ืนหลังมีรายละเอียดไมํมากนัก ดังนั้นการพิจารณาเลือกพร็อพที่น ามาใสํประกอบฉากจ าเป็นต๎อง
ค านึงถึงเรื่องการตัดออกวําสามารถตัดออกงํายหรือไมํ ดังรูปที่ 3.21 

  
รูปท่ี 3.21 แสดงการตัดฉากหลังออก 
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 2) การเขียนเนื้อหาบรรยายตัวผลิตภัณฑ์ 

ค าถามหลักในการเริ่มต๎นการเขียนเนื้อหาบรรยายตัวผลิตภัณฑ์ (Content) คือควรเขียนอยํางไร
ให๎มีความนําสนใจ ซ่ึงเนื้อหาบรรยายผลิตภัณฑ์ที่ดีจะชํวยสํงเสริมให๎ตัวผลิตภัณฑ์นั้นโดดเดํนดูนําสนใจ เนื้อหา
อาจเป็นการเลําเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ อาทิเชํน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมานานนับร๎อยปี เจ๎าเดียวในประเทศไทยที่
ได๎รับการสืบทอดกันมารุํนตํอรุํน เป็นต๎น หรือถ๎าตัวผลิตภัณฑ์ไมํมีเรื่องราว ก็สามารถใช๎การอธิบายกระบวนการ
ผลิตมาแทนได๎ เชํน ไขํเค็ม ต๎องท าการหมักในดินสอพอง หมักแล๎วดีอยํางไร ซ่ึงจะชํวยให๎ผู๎บริโภคมีความสนใจ
มากยิ่งขึ้นกวําการที่ไมํมีเนื้อหาบรรยาย 

  

รูปท่ี 3.22 แสดงตัวอยํางการเขียนคอนเทนต์ของ Happy Eggs และ Red Jasmine Rice 

 จากรูปที่ 3.22 แสดงตัวอยํางการเขียนข๎อความแนะน าไขํของ Happy Eggs และ Red Jasmine 
Rice เป็นสามภาษาคือไทย จีนและอังกฤษ โดยเนื้อหาจะเป็นการบอกเลําเรื่องราวแหลํงผลิต แนวคิดการผลิต 
ตลอดจนบรรยายสรรพคุณของสินค๎าอยํางงําย และกระชับ เพ่ือจูงใจให๎ผู๎ซ้ือตัดสินใจซ้ือสินค๎าของบริษัท ทั้งนี้
อาจกลําวได๎วําการบอกเลําข๎อมูลสินค๎าอยํางไรเป็นหลักการที่ไมํมีข๎อก าหนดตายตัว ปัจจัยชี้ขาดความส าเร็จของ
การออกแบบข๎อความบรรยายผลิตภัณฑ์ จะอยูํที่เม่ือสื่อสารไปกับกลุํมเป้าหมายแล๎วสามารถท าให๎กลุํมเป้าหมาย
ตัดสินใจซ้ือสินค๎าดังกลําว  

 3)  การใช๎โปรแกรม Canva เพ่ือชํวยตกแตํงภาพ และออกแบบโปสเตอร์ 

โปรแกรม Canva เป็นโปรแกรมเพ่ือชํวยท าโปสเตอร์เพ่ือการน าเสนอสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ให๎มีความ
นําสนใจพร๎อมรายละเอียดของตัวสินค๎า โดยน ารูปที่ได๎ตกแตํงภาพเรียบร๎อยแล๎วเข๎าสูํโปรแกรม Canva จากนั้น
ท าการตกแตํงภาพโดยการเพ่ิมตัวหนังสือที่ใช๎ในการโฆษณาตํางๆ ดังรูปที่ 3.23 ทั้งนี้โปรแกรม Canva เป็น
เวบ็ไซต์เครื่องมือออกแบบกราฟิกแบบงําย โดยใช๎รูปแบบการลากวางและการเข๎าถึงรูปภาพกราฟิก  ปัจจุบันจึง
เป็นที่นิยมทั้งจากนักออกแบบ ใช๎เครื่องมือนี้เพ่ือออกแบบเว็บและสื่อสิ่งพิมพ์และกราฟิก  
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รูปท่ี 3.23 แสดงตัวอยํางของโปรแกรม Canva 

 

�                     
Canva

�                
               

�              E-mail 
    Password

�      Log in 
               

�           Template 
          �           

�                    
           �         

�      Download         
              �  �  

รูปท่ี 3.24 แสดงขั้นตอนการสมัครสมาชิกและการใช๎งานของโปรแกม Canva 

ส าหรับขั้นตอนการสมัครเพ่ือใช๎งานสามารถแสดงในรูปที่ 3.24 ซ่ึงเม่ือสมัครเข๎าใช๎งานแล๎วก็สามารถใช๎
โปรแกรม Canva เพ่ือออกแบบสื่อโปสเตอร์ตํางๆของสินค๎าได๎โดยมีขั้นตอนตํางๆในการออกแบบดังตํอไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การเข๎าสูํเว็บไซต์ Canva 

1) ท าการเปิดเว็บเบาว์เซอร์ของโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต 

 2)  จากนั้นท าการกรอกชื่อเว็บไซต์ ‘www.canva.com’ ลงในชํอง Address (ดังรูปที่ 3.25) 
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รูปท่ี 3.25 แสดงการเข๎าสูํเว็บไซต์ Canva 

3)  ท าการสมัครสมาชิกเพ่ือเข๎าใช๎งานเว็บไซต์ ในชํอง ‘Sign up’ (ดังรูปที่ 3.26) 

 
รูปท่ี 3.26 แสดงหน๎าเว็บไซต์ในการสมัครสมาชิก 

1) ท าการเลือกหัวข๎อสมัครสมาชิก ‘Sign up with email’ จากนั้นท าการกรอกชื่อ E-mail และ 
Password (ดังรูปที่ 3.27) เป็นอันสมัครเสร็จสิ้น 



ผ๎ูประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ O2O CBEC 

22 

 
รูปท่ี 3.27 แสดงขั้นตอนการกรอกข๎อมูลสมัครสมาชิก 

ขั้นตอนที่ 2 การใช๎งานเว็บไซต์ Canva 

1) ท าการเข๎าสูํหน๎าเว็บไซต์ของ Canva และท าการ Log in เพ่ือเข๎าสูํระบบตามวงกลมสีแดง  
(ดังรูปที่ 3.28) 

 
รูปท่ี 3.28 แสดงการ Log in เข๎าสูํระบบ 

2)  เม่ือ Log in เข๎าสูํระบบแล๎ว จะมีรูปแบบ (Template) ตํางๆ ให๎เลือกมากมาย แตํในบทนี้จะขอ
กลําวเฉพาะการท าโปสเตอร์ (Poster) เทํานั้น ซ่ึงเหมาะกับผู๎ประกอบการ SMEs ในการโฆษณา
สินค๎า (ดังรูปที่ 3.29) 
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รูปท่ี 3.29 แสดงหน๎าเว็บไซต์ และการเลือก Template 

3) เม่ือเข๎าสูํหน๎า Template ของโปสเตอร์ จะมีโปสเตอร์มากมายให๎เลือก ซ่ึงสามารถเลือกมาใช๎งาน
ได๎เลยทันที (ดังรูปที่ 3.30) 

 
รูปท่ี 3.30 แสดงหน๎าเว็บของ Templates โปสเตอร์ 

4) จากนั้นจะปรากฏหน๎าเว็บใหมํส าหรับ Templates ที่เลือก และสามารถท าการปรับแก๎ข๎อความ 
รูปภาพ ให๎เป็นรูปแบบที่ต๎องการ (ดังรูปที่ 3.31) 
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รูปท่ี 3.31 แสดงการปรับแก๎ Template ให๎เป็นรูปแบบที่ต๎องการ 

5) เม่ือท า Template เรียบร๎อยแล๎ว สามารถบันทึกโดยการ Download หรือแชร์ เพ่ือท าการใช๎
งานได๎เลยทันที (ดังรูปที่ 3.32) เป็นอันเสร็จสิ้น 

 
รูปท่ี 3.32 แสดงกระบวนการบันทึกหรือแชร์ Template 

3.2.3 เทคนิคการสร้างรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ (Packaging) 

วัตถุประสงค์หลักของการมีบรรจุภัณฑ์ (Packaging) คือการปกป้องสินค๎า หํอหุ๎มสินค๎าเพ่ือไมํให๎เกิด
ความเสียหาย หรือเพ่ือให๎เหมาะสมสะดวกตํอการขนสํงแตํปัจจุบันบรรจุภัณฑ์สามารถเพ่ิมมูลคําให๎กับสินค๎า
ให๎กับสินค๎าได๎ โดยพบวําในหลายครั้งที่การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค๎าโดยผู๎บริโภคจะถูกพิจารณาจากรูปลักษณ์ของ
บรรจุภัณฑ์เป็นหลัก เชํนเม่ือต๎องการซ้ือของฝากให๎กับคนรู๎จัก หัวหน๎างานหรือเพ่ือน ผู๎ ซ้ือก็มักจะเลือกซ้ือจาก
สินค๎าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ดูดี มีมูลคํา มุมมองของนักการตลาดจึงมักมองการลงทุนเพ่ือท าบรรจุภัณฑ์ที่ ดีจึงมิใชํการ
เพ่ิมต๎นทุนให๎กับธุรกิจแตํกลับกลายเป็นการสร๎างมูลคําเพ่ิมที่ท าให๎ผู๎ขายสามารถก าหนดราคาขายให๎สูงกวํา คํู
แขํงขันที่มีผลิตภัณฑ์ใกล๎เคียงกับของบริษัทได๎ 
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ในหัวข๎อนี้จะน าเสนอเทคนิคในการสร๎างรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์กรณีศึกษาของ 1) ผลิตภัณฑ์หนังจระเข๎
ทอดกรอบ ของห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ณัฐพากย์ฟู้ด 2) ผลิตภัณฑ์มัทรีไรซ์ ของคุณศิยารักษ์ วงศ์ไชย ซ่ึงทั้งสองเป็น
ผู๎ประกอบการที่เข๎ารํวมฝึกอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของศูนย์ KIC 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ โดยการสนับสนุนของส านักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยํอม (สสว.) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวอย่างท่ี 1 หนังจระเข้ทอดกรอบ 

เทคนิคการสร๎างรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์มีแนวคิดมาจากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ไมํมีความโดดเดํน
เพียงพอ บางรูปแบบอาจเหมาะกับบางชํองทางจัดจ าหนํายเทํานั้น เชํน การวางจ าหนํายบนชั้นวางสินค๎าใน
ซุปเปอร์มาเก็ตหรือห๎างสรรพสินค๎าที่มีสินค๎าและตราสินค๎า คํูแขํงวางอยูํ ด๎วยกันจ านว นมาก บรรจุภัณฑ์จึง
ต๎องการความโดดเดํนแตกตํางจากสินค๎าคํูแขํงเป็นอยํางดี ในขณะที่การจ าหนํายสินค๎าบนชํองทางออนไลน์
ผู๎บริโภคมักจะนิยมบรรจุภัณฑ์ที่มองเห็นสินค๎าด๎านในได๎อยํางชัดเจน อยํางไรก็ดี บรรจุภัณฑ์ไมํสามารถสร๎าง
ความแตกตํางระหวํางสินค๎าแตํละชนิด แตํละรสชาติได๎อยํางชัดเจน  รวมถึงไมํมีการสื่อสารจุดเดํนหรือข๎อ
ได๎เปรียบทางการแขํงขัน ที่มีอยูํออกมาให๎ผู๎บริโภคได๎รับรู๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งบนบรรจุภัณฑ์ที่ยังขาดข๎อความ
ส าคัญที่เก่ียวกับต าแหนงํ ตราสินค๎าและเป็นข๎อมูลที่กระต๎ุนใหผู๎บริโภคได๎ตัดสินใจซ้ือได๎งํายขึ้น รวมถึงข๎อมูลการ
ติดตํอ ร๎านค๎า หากต๎องการซ้ือซ้ าในภายหลัง จึงเป็นแนวทางในการออกแบบเพ่ือแก๎ปัญหาที่ถูกต๎องตามหลักของ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาตามความต้องการในการปรับปรุงธุรกิจ 

1) รวบรวมข๎อมูลเก่ียวกับกิจการและผลิตภัณฑ์ 

2) จัดท าแบบรํางการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ หรือบรรจุภัณฑ์หรือตราสินค๎า 

3) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ใหมํ คือ หนังจระเข๎ทอดกรอบ บรรจุในบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหมํที่
สามารถเก็บรักษาได๎นาน สะดวกตํอการรับประทาน มีความแตกตําง สะดุดตา สร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับตราสินค๎า 
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีตํอตราสินค๎า และสามารถสื่อสารข๎อมูลจุดเดํนและข๎อได๎เปรียบทางการแขํง ขันเก่ียวกับสินค๎า 
และตราสินค๎า ได๎ดี น าไปสูํโอกาสในการขายสินค๎าอ่ืนๆ ภายใต๎ตราสินค๎าเดียวกันให๎ค าแนะน าเก่ียวกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือสร๎างความโดดเดํนและนําสนใจมากขึ้น รวมถึงสามารถสื่อสารคุณคํา  และ
ต าแหนํง ตราสินค๎า อยํางชัดเจน เพ่ือเพ่ิมการรับรู๎ คุณคําตราสินค๎าในใจผู๎บริโภค  ซ่ึงตัวอยํางแบบรํางการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ดังรูปที่ 3.33 ของผลิตภัณฑ์หนังจระเข๎ทอดกรอบ ที่แสดงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เป็นรูป
จระเข๎ คํูกับรูปถํายสินค๎าภายใน เพ่ือให๎ผู๎บริโภคทราบถึงรูปลักษณ์ภายในของผลิตภัณฑ์ที่อยูํภายใน  
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รูปท่ี 3.33 แสดงตัวอยํางบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หนังจระเข๎ทอดกรอบ 

          ที่มา: เอกสารรายงานการฝึกอบรมผู๎ประกอบการของ KIC CAMT ม.เชียงใหมํ (โครงการรํวม สสว.) 

 

ตัวอย่างท่ี 2 มัทรีไรซ์ 

แนวคิดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหมํของ ข๎าวกล๎องมัทรีไรซ์ ในปัจจุบันอยูํในรูปแบบที่ต๎องปรับแก๎ เพ่ือ
ความสวยงาม บรรจุภัณฑ์เดิมเป็น รูปแบบติดฉลาก สต๊ิกเกอร์แสดงรายละเอียดสินค๎า ที่ยังเป็น ภาษาไทย แตํ
ผู๎ประกอบการมีความต๎องการให๎ผลิตภัณฑ์นี้โดดเดํนและอยากปรับรูปลักษณ์ใหมํที่แตกตํางไปจากเดิม จึงเป็น
แนวทางในการออกแบบเพ่ือแก๎ปัญหาที่ถูกต๎องตามหลักของการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ และลดต๎นทุนภายใน
ฉลากจะมีรายละเอียดที่จ าเป็นก ากับตามหลักของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งเพ่ิมในสํวนของบรรจุภัณฑ์
ส าหรับการท าเป็นของฝากเพ่ือเป็นอีกทางเลือกส าหรับจูงใจลูกค๎า การก าหนดสีสันตรงตามอัตลักษณ์แบรนด์คือ 
สีมํวงส าหรับข๎าวไรซ์เบอร์รี่ สีน้ าตาลข๎าวหอมมะลิ สีส๎มข๎าวสามสี และกลํองส าหรับรวมข๎าวทั้ง 4 ชนิด คือสี
เขียว 

ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาตามความต้องการในการปรับปรุงธุรกิจ 

วินิจฉัยสถานประกอบการเบื้องต๎น เพ่ือเก็บข๎อมูลพ้ืนฐาน  ปัญหาอุปสรรคและความต๎องการของ
ผู๎ประกอบการสรุปความต๎องการและยืนยันความต๎องการกับผู๎ประกอบการ  โดยให๎มีความสอดคล๎องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงระยะเวลาของการด าเนินงานโครงการ 

ส ารวจสถานที่ผลิตให๎ผู๎ประกอบการ เพ่ือเก็บข๎อมูลที่ใช๎ในการพัฒนาด๎านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  อีกทั้งศึกษา
ข๎อมูลด๎านการตลาดส าหรับตํอยอดและหาแนวทางขยายชํองทางการตลาดขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์  การ
พัฒนาออกแบบจากรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลิตภัณฑ์คล๎ายๆ  กันในท๎องตลาด ที่เป็นลักษณะบรรจุภัณฑ์แบบ
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อาหารแปรรูป เพ่ืองํายตํอการผลิต การออกแบบพัฒนาฉลากสินค๎าและบรรจุภัณฑ์ใหมํของข๎าวกล๎อง  4 ชนิด ใน
รูปแบบกลํอง ขนาด 250 กรัม 500 กรัม และ 1 กิโลกรัม อีกทั้ง การเลือกใช๎สีโทนโดดเดํน  สะอาดตา  สื่อถึง
วัตถุดิบได๎ดีออกแบบบรรจุภัณฑ์ให๎ดูทันสมัยสไตล์โมเดิร์น ใช๎สีที่แตกตํางกัน เพ่ือสื่อให๎ผู๎บริโภคสามารถจ าได๎งําย
และดูเป็นเอกลักษณ์ ภายในฉลากจะมีรายละเอียดที่จ า เป็นก ากับตามหลักของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซ่ึง
ตัวอยํางแบบรํางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ดังรูปที่ 3.34 

 
รูปท่ี 3.34 แสดงตัวอยํางบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์มัทรีไรซ์ 

ที่มา: เอกสารรายงานการฝึกอบรมผู๎ประกอบการของ KIC CAMT ม.เชียงใหมํ โดยสสว. 

ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ผู๎ประกอบการควรค านึงถึง ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ ดี
สามารถผลักดันให๎ผลิตภัณฑ์เข๎าสูํตลาดได๎อยํางรวดเร็วและม่ันคง ภาพลักษณ์ไมํเพียงแตํหมายถึงรูปรํางหน๎าตา
ของผลิตภัณฑ์เทํานั้น ยังรวมถึงหน๎าตาขององค์กร และความรับผิดชอบตํอสังคม ซ่ึงในบทนี้ทางโครงการฯได๎
กลําวเฉพาะเทคนิคการสร๎างภาพลักษณ์ตํอผลิตภัณฑ์เทํานั้น โดย เทคนิคการสร๎างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ประกอบด๎วยเทคนิคการสร๎างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์บนโลกออนไลน์ , เทคนิคการสร๎างภาพลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์บนโลกออฟไลน์ และเทคนิคการสร๎างภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ( Packaging) ซ่ึง
เทคนิคการสร๎างภาพลักษณ์ทั้งสามแบบนี้ มีเทคนิคและรายละเอียดแตกตํางกันไปเพ่ือให๎ผลิตภัณฑ์มีความ
นําสนใจพร๎อมเข๎าสูํตลาดจีน โดยผู๎ประกอบการสามารถท าได๎ด๎วยตนเอง ประหยัดต๎นทุน และเหมาะกับการ
น าไปใช๎กับธุรกิจขนาดกลางและยํอม (SMEs) 

3.2.4  ตัวอยํางงานออกแบบเพ่ือการประชาสัมพันธ์สินค๎าสูํตลาดจีนในรูปแบบของโปสเตอร์ 

 กระบวนการพัฒนาการออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สินค๎า เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพ่ือการยกระดับ
ทักษะการน าเสนอผลิตภัณฑ์ของผู๎ประกอบการไทยสูํตลาดประเทศจีน โดยได๎น าเอานักศึกษาในสาขาวิชา
ภาษาจีนมาท าการฝึกอบรมเบื้องต๎นด๎านการออกแบบสื่อโปสเตอร์ และการถํายท าคลิปสั้นออนไลน์ จากนั้นท า
การจับคํูกับผู๎ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ท าการออกแบบสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์สินค๎าเป็นภาษาจีน ให๎กับ
ผลิตภัณฑ์ตํางๆโดยมีตัวอยํางของสื่อสินค๎าที่ผํานการออกแบบโดยกลุํมนักศึกษาภาควิชาภาษาจีนของ
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สถาบันอุดมศึกษาตํางๆดังแสดงในรูปที่3 .35 -3.37 ซ่ึงเป็นสํวนหนึ่งของโปสเตอร์ที่ออกแบบโดยนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาภาควิชาภาษาจีนในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ ภายใต๎การจัดประกวดที่สนับสนุนโดยโครงการ 
“ผู๎ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ ศูนย์ CIC วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ” 
รํวมกับ “สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ” (ภาพขําวการจัดงานดังแสดงในรูปที่ 3.38) 

 
รูปท่ี 3.35 แบบโปสเตอร์ “ข๎าวเหนียวมะมํวง” Fruiturday ของทีมซานจือเสี่ยวเซ่ียง (三只小象) ม.เชียงใหมํ 
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รูปท่ี3.36 ผลงานการออกแบบโปสเตอร์ “น้ าผึ้ง Honey Dee” ของทีม SYZYGY  ม.ราชภัฎเชียงใหมํ 

 

 
รูปท่ี3.37  ผลงานการออกแบบโปสเตอร์ “ข๎าวซอยพร๎อมทาน” ของทีมหลิงหลิงชี (零零葽) 
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รูปท่ี3.38 ภาพขําวการจัดการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สินค๎าไทยสูํตลาดจีน กันยายน2562  
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=U0MGkmRGpdE&app=desktop 

 นอกเหนือจากการออกแบบโปสเตอร์โดยนักศึกษาใช๎เครื่องมือส าเร็จรูปที่มีอยูํในแอพพลิเคชั่นสมาร์ท
โฟนหรือ Desk Top ทั่วไปเข๎ามาชํวยออกแบบ ยังมีการจัดท าคลิปวีดีโอแนะน าผลิตภัณฑ์ โดยวิธีการอัดคลิปตัด
ตํอจากสมาร์ทโฟนเชํนกัน ซ่ึงผลงานที่ได๎อยูํในระดับที่ดีมาก กระบวนการทั้งหมดแสดงวําปัจจุบันด๎วยอุปกรณ์
ดิจิทัลท าให๎การผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์แบบ DIY โดยมือสมัครเลํนเป็นสิ่งที่ท าได๎ไมํยาก เพราะนักศึกษาที่
เข๎ารํวมการแขํงขันล๎วนแตํเป็นนักศึกษาภาควิชาภาษาจีนที่มีเรียนรู๎ทักษะการออกแบบท าสื่อเพ่ิมเติม แตํสํวนที่
เป็นทักษะหลักจริงๆของการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือใช๎ในตลาดประเทศจีนกลับเป็นทักษะทางด๎านภาษาจีน 
ตลอดจนความเข๎าใจในความแตกตํางทางวัฒนธรรมระหวํางผู๎บริโภคคนไทยกับคนจีน เพราะมีผลตํอการ
ออกแบบการสื่อสารให๎ตรงกับรสนิยมของกลุํมเป้าหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=U0MGkmRGpdE&app=desktop
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คำานำา
หลักัสููต้ร  “การสูรา้งผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลััยุคบูรพื่าภิวัฒัน ์ O2O  CBEC”  
เป็นแนวัทัางการพื่ฒันาสูู่การเป็นผูู้ป้ระกอบการทีั�พื่รอ้มสูำาหรบัการสู่งออก
สิูนคา้เข้า้สูู่ต้ลัาดิจีินดิว้ัยวิัธีั  “พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูข์้า้มแดินแบบ  C2C”   
มีวัตั้ถุุประสูงคเ์พ่ื่�อสูรา้งควัามเข้า้ใจิใน  ข้ั�นต้อนการนำาสิูนคา้เข้า้ไปจิำาหน่ายผู่้าน
แพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลันจี์ิน  รวัมถุงึการสู่งออกสิูนคา้ดิว้ัยกระบวันการทีั�ถูุกต้อ้ง
ต้ามกฎหมายจีิน  โดิยสิูนคา้ยงัไม่จิำาเป็นต้อ้งผู่้านการจิดิทัะเบียนรบัรองต้าม
มาต้รฐานในประเทัศึจีิน  (ไม่ต้อ้งข้อ  อย.จีิน  ก็นำาเข้า้ไปข้ายในประเทัศึจีินไดิ)้   
ซึ�งแต้กต่้างจิากแนวัทัางการคา้ผู่้านช่องทัางอ่�นๆ  ทีั�มีหลักัเกณิฑ์ที์ั�เข้ม้งวัดิ   
ทัั�งเง่�อนไข้ดิา้นช่�อเสีูยงข้องสิูนคา้  เงินทุันแลัะการข้อใบรบัรองต่้าง  ๆ ภายใน
ประเทัศึจีิน  ทัำาให้  SMEs  ไทัยเข้า้ไปอยู่ในแพื่ลัต้ฟอรม์อ่�น  ๆ ข้องจีินไดิย้าก  วิัธีัการ
ในหลักัสููต้รนี�จิงึเหมาะสูำาหรบั  SMEs  ทีั�สิูนคา้ยงัไม่เป็นทีั�รูจ้ิกัในต้ลัาดิจีิน   
แต่้ต้อ้งการทัดิลัองต้ลัาดิกบักลุ่ัมลูักคา้ในประเทัศึจีิน

เอกสูารการสูอนชุดินี�จิงึเป็น  “คู่ม่อเพ่ื่�อการเริ�มต้น้การคา้สูู่ต้ลัาดิจีิน”  ให้กบั  
SMEs  ไทัย  ทีั�พื่ยายามรวับรวัมเน่�อหาให้ครบถุว้ันสูมบูรณิที์ั�สุูดิ  ผู่้านการ 
ศึกึษาสูมัภาษณิผู์ู้มี้ประสูบการณิใ์นการสู่งออกดิว้ัยวิัธีัการ  “O2O  C2C  CBEC”  
แลัะผู่้านการทัดิลัองจิดัิต้ั�งรา้นคา้ออนไลันจ์ิำาลัองทีั�ดิำาเนินการทัำาธุัรกิจิจิริง   
เพ่ื่�อให้ไดิข้้อ้มูลัสูำาหรบัการบอกเล่ัาทีั�สูมบูรณิ ์ ต้ั�งแต่้การแนะนำาวิัธีัการวิัจิยั
ต้ลัาดิจีินผู่้านช่องทัางออนไลัน ์ การพื่ฒันาสู่�อแนะนำาผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ การบริหาร
รา้นคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์  “เถุาเป่า”  การสู่งออกสิูนคา้ผู่้านช่องทัาง  Cross  Border  
Logistics  ไปจินถุงึการสู่งเสูริมการต้ลัาดิดิว้ัยวิัธีัการถุ่ายทัอดิสูดิผู่้าน  “Taobao  
Live”  โดิยกระบวันการทัั�งหมดิเป็นการทัำางานแลัะเรียนรูร่้วัมกบัผูู้ป้ระกอบการ
ทีั�ไดิเ้ข้า้ร่วัมกิจิกรรมการทัดิลัองการคา้ผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์โครงการฯ
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ข้อข้อบคุณิสูำานกังานการวิัจิยัแห่งชาติ้  (วัช.)  ภายใต้แ้ผู้นงานยุทัธัศึาสูต้ร ์
เป้าหมาย  (Spearhead)  ดิา้นสูงัคม  “คนไทัย  4.0”  ทีั�ให้ทุันสูนบัสูนุนการวิัจิยั 
สูรา้งเวัทีัทัดิลัองการคา้ข้า้มแดินเสูม่อนจิริง  แลัะข้อข้อบคุณิ  วิัทัยาลัยัศิึลัปะ  สู่�อ
แลัะเทัคโนโลัยี  มหาวิัทัยาลัยัเชียงใหม่  ทีั�อนุเคราะหส์ูถุานทีั�สูำาหรบัการจิดัิ
กิจิกรรมสูมัมนาร่วัมกบัผูู้ป้ระกอบการ  จิงึทัำาให้ข้อ้มูลัต่้าง  ๆ ทีั�ถูุกนำามาถุ่ายทัอดิ
เป็นบทัเรียนในหลักัสููต้รนี�เต็้มเปี� ยมไปดิว้ัย  “ชีวิัต้ชีวัา”  มิใช่ต้ำาราเรียนทีั�อดัิแน่น
แต่้ทัฤษฎี  หร่อต้วััอย่างทีั�ห่างไกลัจิากข้อ้เท็ัจิจิริงอีกต่้อไป  เพื่ราะทุัก  ๆ เร่�องราวั
ทีั�ถุ่ายทัอดิ  เรียบเรียงจิากการทัดิลัองปฏิิบติั้  แลัะสูามารถุใชเ้พ่ื่�อสูรา้งธุัรกิจิ 
ในวิัถีุ  “ผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลัั”  เพ่ื่�อรุกสูู่ต้ลัาดิจีินไดิอ้ย่างแทัจ้ิริง

อ.ดิร.ดินยัธัญั  พื่งษพ์ื่ชัราธัรเทัพื่  
China  Intelligence  Center,  CAMT  CMU
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พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูข์้า้มแดินค่อช่องทัางนำาเสูนอสิูนคา้ข้องผูู้ป้ระกอบการ
ไทัยเข้า้สูู่ต้ลัาดิจีินทีั�มีประสิูทัธิัภาพื่  แลัะต้น้ทุันต้ำ�า  กลัายเป็นช่องทัางทีั�ทัำาให้
สิูนคา้ไทัยเป็นทีั�รูจ้ิกัในต้ลัาดิจีิน  ต้วััอย่างเช่น  เม่�อเข้า้ไปในเว็ับไซต้พ์ื่าณิิชย ์
อิเล็ักทัรอนิกสู ์ “เถุาเป่า”  แลัะพิื่มพื่ค์ำาว่ัา  “泰国产品”  แปลัว่ัา  “สิูนคา้ไทัย”  จิะพื่บ
ข้อ้มูลัสิูนคา้ไทัยจิำานวันมากปรากฎข้ึ �นดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.1  ซึงสิูนคา้ทีั�มีจิะอยู่ใน
กลุ่ัมเวัชสูำาอาง  แลัะกลุ่ัมอาหาร    ช่องทัางออนไลันพ์ื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูจ์ิงึเป็น
ช่องทัางทีั�มีสู่วันทัำาให้สิูนคา้ไทัยเป็นรูจ้ิกัในต้ลัาดิจีิน  โดิยมีช่องทัางพื่าณิิชย ์
อิเล็ักทัรอนิกสูเ์ถุาเป่า  ซึ�งเป็นช่องทัางพื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูแ์บบ  C2C  เป็น
ช่องทัางหลักั  เพื่ราะเป็นช่องทัางทีั�สูามารถุเปิดิรา้นไดิง่้ายกว่ัาช่องทัางอ่�น  ๆ จิงึมี
ควัามเหมาะสูมสูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการ  SMEs  ทีั�ต้อ้งการเริ�มต้น้ดิว้ัยการทัดิลัอง
ต้ลัาดิ

สูำาหรบัการสูรา้งหลักัสููต้ร  “ผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลััยุคบูรพื่าภิวัฒัน”์  ไดิท้ัำาการ
ทัดิลัองเปิดิรา้นคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์  “เถุาเป่า”  เพ่ื่�อทัำาการศึกึษาเข้า้ใจิใน
กระบวันการนำาสิูนคา้ไทัยสูู่ต้ลัาดิประเทัศึจีินไดิอ้ย่างลักึซึ �ง  โดิยทัำาการเปิดิรา้นคา้ 
ทีั�ช่�อว่ัา  “เชียนปี� เหอชิงไม่ต้า้เต้อกูซ่้�อ”  (铅笔和清迈大的故事)  ซึ�งเป็นควัามร่วัมม่อกบั 

บ  ท  ท่�   4
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พื่นัธัมิต้รจีินเพ่ื่�อทัดิลัองเปิดิรา้นคา้ดิงักล่ัาวั  โดิยมีสิูนคา้จิากกลุ่ัมผูู้ป้ระกอบการ  
แลัะสิูนคา้ทีั�พื่นัธัมิต้รจีินคาดิว่ัาน่าจิะข้ายไดิ ้ นำาเสูนออยู่บนหน้ารา้นทีั�สูามารถุ
เข้า้ดูิผู่้าน  Website  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.2  แลัะหน้ารา้นทีั�เข้า้ดูิแลัะเล่ัอกซ่�อผู่้าน  
Mobile  Application  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.3  ต้ามลัำาดิบั

รูปท่ั�   4.1  สิูนค้าไทัยุท่ั�ปรากฎในเถาเป่า  เมู่�อใช้คำาสูำาคัญ  “สิูนค้าไทัยุ”

ที�มา:  https://world.taobao.com/?spm=a21wu.241046-global.1581860521.1.41cab6cbWTaM1U

ทัั�งนี�สิูนคา้ทีั�วัางจิำาหน่ายอยู่บนรา้นคา้จิะประกอบดิว้ัยสิูนคา้ในกลุ่ัมเคร่�องสูำาอาง  
เวัชสูำาอาง  แลัะผู้ลิัต้ภณัิฑ์อ์าหารแปรรูป  ซึ�งสู่วันใหญ่จิะเป็นสิูนคา้จิากกลุ่ัมผูู้้
ประกอบการ  SMEs  รวัมถุงึสิูนคา้ทีั�ไดิร้บัควัามนิยมจิากนกัท่ัองเทีั�ยวัจีินทีั�เข้า้มา
ท่ัองเทีั�ยวัในประเทัศึไทัย  โดิยการดิำาเนินการบริหารจิดัิการรา้นคา้ใชรู้ปแบบ
การนำาเสูนอสิูนคา้แลัะจิดัิสู่งต้ามวิัธีัการ  C2C  Cross  Border  E-commerce  
จิากเชียงใหม่สูู่ปลัายทัางผูู้ซ่้ �อในประเทัศึจีิน  ซึ�งในบทันี�จิะเป็นการนำาเสูนอ  1)  
ข้ั�นต้อนการเต้รียมการเพ่ื่�อเปิดิรา้นคา้เถุาเป่า  แลัะ  2)  องคค์วัามรูสู้ำาคญัในการ
จิดัิการรา้นคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่าสูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการ  SMEs
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รูปท่ั�   4.2  หน้าร้าน  “เช่ยุนปี� เหอชิงไมู่ต้าเตอกู้ซ่�อ”  บนหน้าเว็ับไซต์

ที�มา:  ร้านค้าโครงการวิจัยฯ  https://shop33441545.taobao.com

รูปท่ั�   4.3  หน้าร้าน  “เช่ยุนปี� เหอชิงไมู่ต้าเตอกู้ซ่�อ”  บนหน้า  Mobile  Application

ที�มา:  ร้านค้าโครงการวิจัยฯ  บนแอพพลิเคชั�นเถาเป่าบนมือถือ
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4.1 ข้ั้�นตอนการเปิิดร้านค้้าบนแพลตฟอร์ม  Taobao
เน่�องจิากปัจิจุิบนัคนต่้างชาติ้ยงัไม่สูามารถุเปิดิรา้นคา้เถุาเป่าไดิ ้ เพื่ราะต้อ้งใช้
บตั้รประชาชนจีิน  แลัะการเช่�อมโยงข้อ้มูลับญัชีเงินฝากในประเทัศึจีินในการ
ดิำาเนินการเปิดิรา้นคา้  Taobao  ดิงันั�นสิู�งสูำาคญัทีั�สุูดิประการแรก  ค่อ  การหา
พื่นัธัมิต้รคนจีินเพ่ื่�อร่วัมเปิดิรา้น  แลัะประการทีั�สูอง  ผูู้ป้ระกอบการทีั�ต้อ้งการ
ดิำาเนินการบริหารรา้นคา้ดิว้ัยต้นเอง  ต้อ้งมีควัามเข้า้ใจิแลัะมีควัามรูเ้กี�ยวักบั
ภาษาจีินในระดิบัทีั�ใชภ้าษาจีินเป็นภาษาหลักั  เพื่ราะไม่เพีื่ยงแต่้ต้อ้งอ่านแลัะ
พิื่มพื่์ไดิดี้ิเท่ัานั�น  ในการเปิดิรา้นยงัต้อ้งมีการสู่�อสูารโต้ต้้อบกบัลูักคา้จีิน 
เป็นจิำานวันมาก  แลัะภาษาทีั�ใชเ้ป็นภาษาทีั�ไม่ทัางการ  หร่อภาษาพูื่ดิทีั�ใชใ้น 
ชีวิัต้ประจิำาวันัข้องคนจีินซึ�งผูู้ท้ัำาหน้าทีั�สู่�อสูารกบัลูักคา้ต้อ้งเข้า้ใจิในภาษา
ลักัษณิะดิงักล่ัาวั  

ในข้ั�นต้อนต่้อมาค่อการจิดัิเต้รียมเอกสูารทีั�ต้อ้งใชป้ระกอบการเปิดิรา้นคา้
ออนไลัน ์ ซึ�งการเปิดิรา้นคา้บนเถุาเป่าเถุาเป่าเอกสูารทีั�ต้อ้งจิดัิเต้รียมประกอบ
ไปดิว้ัย
1) บตั้รประชาชนจีิน  หมายเลัข้บตั้รประชาชนจีินพื่รอ้มรูปถุ่ายบตั้รประชาชนจีิน 

ดิา้นหน้าแลัะดิา้นหลังั
2) บญัชีเงินฝากธันาคารข้องประเทัศึจีิน
3) หมายเลัข้โทัรศึพัื่ทัม่์อถุ่อในประเทัศึจีินทีั�ผูู้ถูุ้กเปิดิงานโดิยใชห้มายเลัข้บตั้ร

ประชาชนข้องต้น

เม่�อจิดัิเต้รียมทุักอย่างพื่รอ้มแลัว้ัให้ดิำาเนินการเปิดิรา้นคา้เถุาเป่าต้ามข้ั�นต้อน
ต่้าง  ๆ ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.4  แสูดิงข้ั�นต้อนการเปิดิรา้นคา้บนเถุาเป่าทีั�เริ�มต้น้
จิากการลังทัะเบียนในแอพื่พื่ลิัเคชั�น  “เชียนหนิวั”  แลัะเล่ัอกสูมคัรใชง้าน  Taobao  
จิากนั�นต้รวัจิสูอบว่ัามีบญัชีบนระบบการชำาระเงินอาลีัเพื่ยข์้องผูู้จ้ิะเปิดิรา้นคา้
แลัว้ัหร่อไม่  หากไม่มีจิะต้อ้งดิำาเนินการในข้ั�นต้อนการเปิดิบญัชีชำาระเงิน
ออนไลันอ์าลีัเพื่ยเ์สีูยก่อน  จิงึจิะเข้า้สูู่กระบวันการลังทัะเบียนเป็นสูมาชิก 
บนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่าต่้อไป  เม่�อสูมคัรเป็นสูมาชิกบนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่าแลัว้ั
จิงึเริ�มต้น้เข้า้สูู่กระบวันการลังทัะเบียนเปิดิรา้นคา้เถุาเป่า  ซึ�งจิะต้อ้งระบุประเภทั
สิูนคา้ทีั�ต้อ้งการจิำาหน่ายบนรา้นคา้  โดิยกระบวันการนี�เกี�ยวัข้อ้งกบัเงินมดัิจิำา
แลัะเอกสูารประกอบเพิื่�มเติ้มทีั�ต้อ้งย่�นให้กบัผูู้ดู้ิแลัแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่า 
ใชป้ระกอบการอนุมติั้เปิดิรา้นคา้ข้องผูู้ป้ระกอบการ  โดิยข้ั�นต้อนทัั�งหมดิ
สูามารถุแสูดิงรายลัะเอียดิไดิด้ิงันี�
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4.1.1 การลงทะเบ่ยนผ่าน  Application  “เช่ยนหนิว”

“เชียนหนิวั”  (QIANNUI,  千牛)  เป็นโปรแกรมสูำาหรบับริหารจิดัิการรา้นคา้ในกลุ่ัม
อาลีับาบาไม่ว่ัาจิะเป็นแพื่ลัต้ฟอรม์  TAOBAO,  TMALL  แลัะ  1688  ในการเปิดิ
รา้นคา้เถุาเป่า  ในข้ั�นต้อนทีั�หนึ�งจิงึต้อ้งทัำาการ  Download  แอพื่พื่ลิัเคชั�น  
“เชียนหนิวั”  มาเป็นอนัดิบัแรก  โดิยสูามารถุเข้า้ไปดิาวัน์โหลัดิแอพื่พื่ลิัเคชั�น
ดิงักล่ัาวัในหน้าเว็ับไซต้ด์ิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.5

เม่�อการติ้ดิต้ั�งเสูร็จิสิู �น  หากการติ้ดิต้ั�งสูำาเร็จิสูมบูรณิจ์ิะปรากฏิหน้าต่้างแบบ
ในรูปทีั�  4.6  ข้ึ �นมาพื่รอ้มคำาว่ัา  “安装完成  “  ซึ�งแปลัว่ัาการติ้ดิต้ั�งเสูร็จิสูมบูรณิ”์  
แลัะให้ระบุเปิดิใชบ้ริการ  “เถุาเป่า”  ผู่้าน  “เชียนหนิวั”  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.7  

รูปท่ั�   4.4  แสูดิงผัู้งข้ั้นตอนการเปิดิร้านค้าบนเถาเป่า

ที�มา:  ผู้เขียน
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รูปท่ั�   4.5  เว็ับเพื่จิแสูดิงช่องทัางการลังทัะเบ่ยุนในแอพื่พื่ลิัเคชั�น  “เช่ยุนหนิวั”

ที�มา: www.qianniu.1688.com

รูปท่ั�   4.6  การติดิต้ังแอพื่พื่ลิัเคชั�น  “เช่ยุนหนิวั”สูำาเร็จิสูมูบูรณ์

ที�มา: www.qianniu.1688.com
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4.1.2  ลงทะเบ่ยนเปิิดใช้บริการ  “เถาเป่ิา”

ข้ั�นต้อนทีั�หนึ�ง  ให้ทัำาการดิาวัน์โหลัดิแอพื่พื่ลิัเคชั�น  Taobao  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.8    
แลัะเข้า้ไปลังทัะเบียนสูมคัรการเป็นสูมาชิก  ทัั�งนี�การลังทัะเบียนเพ่ื่�อเป็นบญัชี
สู่วันบุคคลัจิะต้อ้งแจิง้ข้อ้มูลัสูญัชาติ้  หมายเลัข้โทัรศึพัื่ทั ์ ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.9  
เม่�อทัำาการกดิสู่งต้ามข้ั�นต้อนทีั�ผู่้านมาแลัว้ัเสูร็จิ  หากเบอร์โทัรศึพัื่ทั ์ “ผู่้าน”  
สูามารถุสูมคัรบญัชี  Taobao  ไดิสู้ำาเร็จิทัางระบบจิะมีข้อ้ควัามแสูดิงควัาม
ยินดีิ  (เป็นระบบอตั้โนมติั้)  ซึ�งหมายถุงึการสูมคัรเข้า้ใช ้ Taobao  เสูร็จิสิู �น

ในข้ั�นต้อนทีั�สูอง  หลังัจิากลังทัะเบียน  Taobao  แลัว้ัในข้ั�นต่้อมาต้อ้งเข้า้สูู่ระบบ 
Taobao  เพ่ื่�อรบัรองข้อ้มูลัการสูมคัรแลัะเพิื่�มเติ้มข้อ้มูลัให้ครบถุว้ัน  โดิยเริ�มจิาก
การเข้า้สูู่บญัชี  “My  Taobao”  ทีั�พื่ึ�งสูมคัรไปเม่�อสูกัครู่  หลังัจิากนั�นก็เข้า้ไปทีั�
หวััข้อ้  ประวัติั้  Taobao  ข้องท่ัาน  เม่�อคลิักเข้า้ไปทีั�ประวัติั้ให้หาคำาว่ัา  “实名认证

การรบัรองช่�อ”  จิะอยู่ต้รงต้ำาแหน่งดิา้นซา้ยม่อวังกลัมสีูแดิงทีั�แสูดิงในรูปทีั�   
4.10

รูปท่ั�   4.7  เล่ัอกเปิดิใช้บริการแพื่ลัตฟอร์มูเถาเป่าผู่้าน  “เช่ยุนหนิวั”

ที�มา:  www.qianniu.1688.com
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รูปท่ั�   4.8  แสูดิงหน้าเว็ับข้อง  Taobao

รูปท่ั�   4.9  แสูดิงหน้าต่างการลังหมูายุเลัข้โทัรศัึพื่ท์ัท่ั� ใช้เปิดิร้านสูมัูคร

ที�มา:  ทดลองโดยผู้วิจัย
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4.1.3  ผูกติดหมายเลขั้สำมาชิกเถาเป่ิาก้บอาล่เพย์

เน่�องจิากเถุาเป่าเป็นช่องทัางการซ่�อ-ข้ายออนไลัน ์ ซึ�งรูปแบบการชำาระเงิน
ต้อ้งดิำาเนินการผู่้าน  E-Wallet  เท่ัานั�น  สูำาหรบัแพื่ลัต้ฟอรม์ข้องกลุ่ัมอาลีับาบาจิะ
ต้อ้งใช ้ “อาลีัเพื่ย”์  เป็นช่องทัางการทัำาธุัรกรรม  ดิงันั�นผูู้เ้ปิดิใชง้านเถุาเป่า
ต้อ้งสูมคัรใชง้านอาลีัเพื่ยก่์อน  จิงึจิะสูามารถุดิำาเนินการผูู้ติ้้ดิหมายเลัข้สูมาชิก
เถุาเป่ากบัอาลีัเพื่ยไ์ดิ ้ โดิยมีข้ั�นต้อนการผูู้กติ้ดิดิงันี�

ข้ั�นต้อนทีั�หนึ�ง  เข้า้ไปยงัหน้าข้องการใสู่ข้อ้มูลัสู่วันบุคคลัดิา้นการเงิน  “ 支付宝账

户名”  บญัชี  Alipayทีั�จิะใชผูู้้กติ้ดิกบัรา้นคา้  Taobao  ทัั�งนี�การลังข้อ้มูลัเพ่ื่�อผูู้ก  
Alipay  เข้า้กบัรา้นคา้  Taobao  จิะมีข้อ้มูลัทีั�ต้อ้งระบุในแบบฟอรม์ดิงัแสูดิงใน
รูปทีั�  4.11  

ในข้ั�นต้อนทีั�สูอง  จิะเป็นกระบวันการลังทัะเบียนในระบบควัามปลัอดิภยัข้องการ
ชำาระเงินซ่�อ-ข้ายสิูนคา้บนเถุาเป่าทีั�ต้อ้งดิำาเนินการผู่้าน  “อาลีัเพื่ย”์  จิงึมีทัั�ง
ข้ั�นต้อนการย่นยนัหมายเลัข้บญัชีเงินฝากธันาคารทีั�จิะนำามาใชผูู้้กติ้ดิกบัอาลีัเพื่ย ์ 
รวัมถุงึการย่นยนัต้วััต้นต้ามหมายเลัข้บตั้รประชาชน  ซึ�งทัั�งหมดิจิะต้อ้งแสูดิง
ให้เห็นว่ัาผูู้ด้ิำาเนินการผูู้กอาลีัเพื่ยเ์ข้า้  หมายเลัข้บญัชีเงินฝากธันาคารเข้า้กบั
หมายเลัข้เถุาเป่านั�นเป็นคน  ๆ เดีิยวักนั  เม่�อกระบวันการย่นยนัต้วััต้นเสูร็จิสิู �น
จิะปรากฎข้อ้มูลัดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.12

รูปท่ั�   4.10  แสูดิงหน้าต่างการรับรองช่�อผูู้้สูมัูคร

ที�มา:  ทดลองโดยผู้วิจัย
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รูปท่ั�   4.11  การลังข้้อมููลัเพ่ื่�อผูู้กบัญช่  Alipay  กับร้านค้าบน  Taobao

ที�มา:  การทดลองโดยผู้วิจัย

รูปท่ั�   4.12  แสูดิงการยุ่นยัุนข้้อมููลั  Alipay  Payment  Account  บน  Taobao

ที�มา:  การทดลองโดยผู้วิจัย
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4.1.4  ข้ั้�นตอนการยืนย้นต้วตนจ้ัาขั้องบ้ญช่เถาเป่ิา

เม่�อทัำาการเปิดิบญัชีอาลีัเพื่ยแ์ลัว้ัเสูร็จิจิะเข้า้สูู่ข้ั�นต้อนสุูดิทัา้ยในการสูมคัรเป็น
สูมาชิกเพ่ื่�อการซ่�อข้ายสิูนคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่า  ค่อ  การย่นยนัต้วััต้น
เจิา้ข้องสูมาชิกบญัชีเถุาเป่า  โดิยการระบุข้อ้มูลับนบตั้รประชาชนเจิา้ข้องบญัชี
ซ่�อข้ายนี�กบัผูู้ดู้ิแลัแพื่ลัต้ฟอรม์  Taobao  ซึ�งในสู่วันนี�จิะเป็นการใสู่รายลัะเอียดิ
เกี�ยวักบับตั้รประชาชนซึ�งมีข้อ้มูลัสูำาคญัทีั�ต้อ้งระบุ  ไดิแ้ก่:

身份证类型  ประเภทับตั้รประชาชน  (แบบ  2  หน้าแลัะหน้าเดีิยวั)
身份证正面图片  รูปบตั้รประชาชน
身份证到期时间  เวัลัาหมดิอายุ
常用地址  ทีั�อยู่ปัจิจุิบนั

เม่�อใสู่ข้อ้มูลัทุักอย่างครบถุว้ันดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.13  ก็สูามารถุดิำาเนินการสู่ง
ข้อ้มูลัสูู่ระบบ

รูปท่ั�   4.13  หน้าแสูดิงการกรอกข้้อมููลับัตรประชาชน

ที�มา:  การทดลองโดยผู้วิจัย
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หากปรากฏิหน้าเว็ับไซต้ด์ิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.14  ค่อ  การรอการต้รวัจิสูอบข้อ้มูลั  
เม่�อระบบต้รวัจิสูอบเสูร็จิสิู �นถุ่อว่ัาเป็นการเสูร็จิสิู �นข้ั�นต้อนการสูมคัรใชง้าน  
Taobao  ในการซ่�อสิูนคา้แลัะดูิสิูนคา้ภายในเว็ับไซต้์

รูปท่ั�   4.14  หน้าแสูดิงการยุ่นยัุนข้้อมููลั

ที�มา:  การทดลองโดยผู้วิจัย

4.1.5 การเปิิดหน้าร้านค้้า  Taobao

ในลัำาดิบัถุดัิมาเป็นข้ั�นต้อนสูำาหรบัผูู้ที้ั�ประสูงคจ์ิะเปิดิรา้นคา้ในเว็ับไซต้ ์ Taobao  
ซึ�งมีข้ั�นต้อนดิงันี�

ข้ั�นต้อนทีั�หนึ�ง  ให้เปิดิมาทีั�หน้าต่้างแรกข้องเว็ับไซต้ ์ สูงัเกต้ไปทีั�แถุบสีูข้าวั
ดิา้นบนสุูดิข้องหน้าจิอไปทีั�คำาสูั�ง  “卖家中心  ศูึนยก์ารข้ายสิูนคา้”  ดิงัแสูดิงในรูป
ทีั�  4.15  ให้คลิักเข้า้ไปทีั�คำาสูั�งดิงักล่ัาวัเพ่ื่�อดิำาเนินการเปิดิรา้นคา้  Taobao  แลัะ
เริ�มต้น้ดิำาเนินการเปิดิรา้นดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.16

หลังัจิากทีั�คลิักมาทีั�  ศูึนยข์้องข้ายแลัว้ัจิะปรากฎหน้าต่้างรูปทีั�  4.15  ข้ึ �นมา
เน่�องจิากท่ัานกำาลังัจิะเปิดิรา้นคา้  Taobao  ให้ท่ัานคลิักไปทีั�หวััข้อ้คำาสูั�งทีั�  1  ทีั�มี
รูปภาพื่รา้นคา้อยู่ดิา้นหน้า  “เปิดิรา้นคา้ฟรี”  ให้คลิักเข้า้ไปทีั�ต้วััหนงัสู่อหร่อ
รูปภาพื่ดิงักล่ัาวัเพ่ื่�อดิำาเนินการในข้ั�นต้อนต่้อไป
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รูปท่ั�   4.15  หน้าแรกข้องการเข้้าสูู่การเปิดิร้านค้าเถาเป่า

รูปท่ั�   4.16  หน้าแสูดิงข้ั้นตอนการเปิดิร้านค้า
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ข้ั�นต้อนทีั�สูอง  การย่นยนัข้อ้มูลัต้ามบตั้รประชาชนข้องเจิา้ข้องรา้นบนเถุาเป่า
สู่วันนี�จิะเป็นการเพิื่�มรูปรูปทีั�จิำาเป็นมาก  ๆ ค่อ  การใสู่รายลัะเอียดิเกี�ยวักบับตั้ร
ประชาชน  (จีิน)  ข้องเจิา้ข้องรา้นคา้ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.17

身份证号码    เลัข้บตั้รประชาชน
身份证到期时间  เวัลัาหมดิอายุ
身份证正面图片  รูปบตั้รประชาชน  (ทัั�งดิา้นหน้าแลัะดิา้นหลังั)
手持身份证头部照  รูปภาพื่ท่ัานคู่กบัประชาชนดิา้นหน้าข้องท่ัาน
半身照  รูปภาพื่ท่ัานครั�งบน

รูปท่ั�   4.17  แสูดิงหน้าเว็ับสูำาหรับการอัพื่โหลัดิรูปถ่ายุยุ่นยัุนตัวัตนเจ้ิาข้องร้านค้า
บน  Taobao

เม่�อใสู่รูปภาพื่ทัั�งหมดิเรียบรอ้ยถุดัิมาให้เล่ั�อนลังดิา้นล่ัางข้องหน้านั�นแลัว้ักดิปุ่ม
สู่งรูปภาพื่ให้กบัทัาง  Taobao  หลังัจิากนั�นทัางระบบจิะทัำาการต้รวัจิสูอบข้อ้มูลั  
หร่อรูปภาพื่ข้องท่ัาน  ต้อ้งรอระบบต้รวัจิสูอบก่อนทีั�จิะในข้ั�นต้อนถุดัิไปซึ�งทัาง
แพื่ลัต้ฟอรม์  Taobao  จิะใชร้ะยะเวัลัาในการต้รวัจิสูอบ  3-4  วันั  เม่�อกระบวันการ
ต้รวัจิสูอบสูำาเร็จิก็สูามารถุเปิดิรา้นคา้ไดิ้
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4.1.6  การวางเงินปิระก้นสำำาหร้บการเปิิดร้าน

การวัางเงินประกนัถุ่อเป็นอีกหนึ�งข้ั�นต้อนสูำาคญัสูำาหรบัการเปิดิรา้นคา้เถุาเป่า  
เพื่ราะเป็นต้วัักำาหนดิข้อบเข้ต้ว่ัารา้นคา้ทีั�เปิดิสูามารถุวัางข้ายสิูนคา้ประเภทัใดิ
ไดิบ้า้ง  โดิยเจิา้ข้องรา้นต้อ้งวัางเงินประกนักบัทัางแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่าต้าม
จิำานวันเงินทีั�กำาหนดิเอาไวัสู้ำาหรบัประเภทัสิูนคา้ทีั�ต่้างกนั  ดิงัแสูดิงต้วััอย่างข้อง
เงินประกนัทีั�ต้อ้งวัางสูำาหรบัสิูนคา้ประเภทัต่้าง  ๆ ในต้ารางทีั�  4.1 

 
ตารางท่ั�   4.1  แสูดิงมููลัค่าเงินวัางประกันสูำาหรับสิูนค้าในหมูวัดิต่างๆ
ห่มวิดห่ม่่สินัค้�  (ต่ิอร้�นั) จัำ�นัวินัเงินัประกันั  (RMB)
เส่� อผ้�ของสุภ�พสติรี 1,000
เส่� อผ้�สุภ�พบุรุษ 2,000
ชุดกีฬ� 2,000
เคร่�องประดับ 5,000
ผลิัติภัณฑ์์เคร่�องสำ�อ�ง 3,000
ผลิัติภัณฑ์์บำ�รุงผิวิ 5,000
ผลิัติภัณฑ์์นัำ��ห่อม 3,000
เคร่�องใช้ภ�ยในับ้�นั  (เฟอร์นิัเจัอร์) 20,000
เคร่�องนัอนั 1,000
ขนัมท�นัเล่ันั 1,000
รถยนัต์ิ 50,000
ที�มา: taobao.com

ต้ารางทีั�  4.1  แสูดิงมูลัค่าวังเงินประกนัทีั�ผูู้เ้ปิดิรา้นคา้ต้อ้งวัางไวัก้บัแพื่ลัต้ฟอรม์
เถุาเป่า  ซึ�งพื่บว่ัามูลัค่าเงินประกนัข้ั�นต้ำ�าอยู่ทีั�  1,000  RMB  สูำาหรบัสิูนคา้กลุ่ัม
เสู่ �อผู้า้สูต้รี  เคร่�องนอน  แลัะข้นมทัานเล่ัน  ข้ณิะทีั�สิูนคา้อ่�น  ๆ ไดิแ้ก่  เสู่ �อผู้า้สุูภาพื่
บุรุษ  ชุดิกีฬา  เคร่�องสูำาอาง  นำ �าหอม  จิะมีมูลัค่าวังเงินประกนั  2,000-5,000  บาทั  
ข้ณิะทีั�สิูนคา้กลุ่ัมเคร่�องใชภ้ายในบา้นวังเงินประกนัอยู่ทีั�  20,000  RMB  แลัะแม้
กระทัั�งรถุยนต้ก็์สูามารถุจิำาหน่ายในเถุาเป่าไดิโ้ดิยมีเงินประกนัวัางไวัที้ั�  50,000  
RMB  
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นอกเหน่อจิากการวัางเงินประกนัต้ามแต่้ลัะประเภทัข้องสิูนคา้ทีั�จิะทัำาการวัาง
จิำาหน่ายบนรา้นคา้แลัว้ั  กรณีิข้องการจิำาหน่ายสิูนคา้บางประเภทั  เจิา้ข้องรา้นคา้ 
บนเถุาเป่าก็ต้อ้งไดิร้บัใบอนุญาต้จิดัิจิำาหน่ายจิากเถุาเป่าเสีูยก่อนจิงึสูามารถุ
จิำาหน่ายไดิ ้ เช่น  รา้นคา้เถุาเป่าทีั�ต้อ้งการจิำาหน่ายสิูนคา้กลุ่ัมอาหาร  จิะต้อ้งข้อ
อนุญาต้วัางจิำาหน่ายสิูนคา้กลุ่ัมอาหารจิากแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่าเสีูยก่อน  ซึ�งการ
จิะไดิร้บัใบอนุญาต้เจิา้ข้องรา้นต้อ้งแสูดิงเอกสูารผู่้านการต้รวัจิร่างกายจิาก
หน่วัยงานดิา้นการสูาธัารณิสุูข้ข้องประเทัศึจีิน  (รวัมถุงึการต้รวัจิเล่ัอดิ)  เพ่ื่�อย่�น
ประกอบการข้อใบอนุญาต้  โดิยมีค่าใชจ่้ิายในการย่�นจิดิใบอนุญาต้รวัมทัั�งสิู �น
ประมาณิ  7,000  หยวัน  ดิงันั�นหากเป็นการร่วัมเปิดิรา้นกบัพื่นัธัมิต้รจีิน   
ผูู้ป้ระกอบการไทัยจิะต้อ้งต้กลังในรายลัะเอียดิข้องทัั�งการวัางเงินประกนัแลัะ
การข้อใบอนุญาต้ประกอบการทีั�อาจิมีค่าใชจ่้ิายเพิื่�มเติ้มนอกเหน่อจิากการ
ดิำาเนินการเปิดิหน้ารา้น  

4.2 การบริหารจ้ัดการร้านค้้าเถาเป่ิา
เม่�อเสูร็จิสิู �นกระบวันการเปิดิรา้น  ก็เข้า้สูู่ข้ั�นต้อนการบริหารจิดัิการรา้นคา้ซึ�งมี
กิจิกรรมหลักั  ๆ ดิงันี�

4.2.1 การอ้พโหลดข้ั้อมูลผลิตภ้ัณฑ์์

สิูนคา้ทีั�ถูุกนำาข้ึ �นวัางบนรา้นคา้ต้อ้งถูุกจิดัิเต้รียมข้อ้มูลัเป็นภาษาจีิน  โดิยเป็น
ข้อ้มูลัพ่ื่�นฐานทัั�วัไปเกี�ยวักบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ (สู่วันประกอบ  วิัธีัการใช ้ ประโยชน ์ 
แหล่ังผู้ลิัต้  ปริมาต้ร)  ราคาข้าย  รวัมถุงึรูปถุ่าย  ข้อ้มูลัการชำาระเงิน  ข้อ้มูลัการ
จิดัิสู่ง  รวัมถุงึข้อ้มูลับริการหลังัการข้าย  (เช่น  สิูนคา้มีปัญหายินดีิค่นเงิน  
เป็นต้น้)  

สูำาหรบัการบริหารจิดัิการรา้นคา้บนเถุาเป่าจิะดิำาเนินการผู่้านแอพื่พื่ลิัเคชั�น  
“เชียนหนิวั”  ซึ�งเป็นแอพื่พื่ลิัเคชั�นทีั�ผูู้ป้ระกอบการต้อ้งดิำาเนินการดิาวัน์โหลัดิ
ต้ั�งแต่้เริ�มต้น้ดิงัทีั�กล่ัาวัไปแลัว้ัในหวััข้อ้ทีั�  4.1  ซึ�งข้อ้มูลัทีั�ทัำาการเปลีั�ยนแปลัง  
แกไ้ข้  เพิื่�มเติ้มทุักอย่างบนระบบหลังัรา้นใน  “เชียนหนิวั”  จิะไปปรากฏิอยู่บน
หน้ารา้นบนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่าข้องผูู้ป้ระกอบการ  โดิย  Account  login  ข้อง
หน้ารา้นเถุาเป่า  กบัหลังัรา้นเชียนหนิวัต้วััเดีิยวักนั  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.18  แลัะ
การลังข้อ้มูลัข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ส์ูามารถุดิำาเนินการภายใน  “เชียนหนิวั”  ผู่้านเมนู  
“Release  Product”  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.18  ซึ�งในหน้าถุดัิไปดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.19  
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จิะเป็นหน้าเพื่จิแสูดิงต้วััเล่ัอกประเภทัสิูนคา้ต่้าง  ๆ ทีั�รา้นคา้ต้อ้งการจิำาหน่าย
จิำาแนกต้ามประเภทัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ จิากนั�นให้เข้า้ไปใสู่รายลัะเอียดิข้อ้มูลัข้องสิูนคา้
ซึ�งประกอบดิว้ัย  ข้อ้มูลัทัั�วัไปข้องสิูนคา้ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.20  กรณีิทีั�เป็นสิูนคา้
อาหารต้อ้งใสู่ข้อ้มูลัในหน้าต่้างควัามปลัอดิภยัข้องสิูนคา้ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.21  
ข้อ้มูลัในหน้าต่้างข้องผูู้ข้้ายดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.22  ทัำาการอพัื่โหลัดิรูปภาพื่แลัะ
ข้อ้มูลัอธิับายผู้ลิัต้ภณัิฑ์ด์ิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.23  ข้อ้มูลัการชำาระเงินดิงัแสูดิงในรูป
ทีั�  4.24  ข้อ้มูลัดิา้นการจิดัิสู่งดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.25  แลัะข้อ้มูลัดิา้นการบริการ
หลังัการข้ายดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.26  ต้ามลัำาดิบั

รูปท่ั�   4.18  แสูดิงช่องทัางการเข้้าไปบริหารจัิดิการหลัังร้านผู่้านแอพื่พื่ลิัเคชั�น  
“เช่ยุนหนิวั”
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รูปท่ั�   4.19  แสูดิงหน้าต่างสูำาหรับประเภิทัผู้ลิัตภัิณฑ์์ฑ์์เพ่ื่�อเข้้าสูู่หน้าเว็ับการลัง
ข้้อมููลั

รูปท่ั�   4.20  แสูดิงหน้าเว็ับเพื่จิงรายุลัะเอ่ยุดิข้้อมููลัทัั�วัไปข้องสิูนค้า
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รูปท่ั�   4.21  แสูดิงหน้าต่างกรอกข้้อมููลัควัามูปลัอดิภัิยุข้องสิูนค้าประเภิทัอาหาร

รูปท่ั�   4.22  แสูดิงหน้าต่างกรอกข้้อมููลัข้องผูู้้ข้ายุ
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รูปท่ั�   4.23  แสูดิงหน้าต่างสูำาหรับลังรายุลัะเอ่ยุดิข้้อมููลัผู้ลิัตภัิณฑ์์

รูปท่ั�   4.24  แสูดิงหน้าต่างช่องทัางการชำาระเงิน
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รูปท่ั�   4.25  แสูดิงหน้าต่างลังรายุลัะเอ่ยุดิข้้อมููลัโลัจิิสูติกส์ู
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ทัั�งนี�เม่�อการลังรายลัะเอียดิทัั�งหมดิข้องสิูนคา้  ต้ลัอดิจินการให้บริการต่้างๆ  
แลัว้ัเสูร็จิ  ผูู้ป้ระกอบการก็สูามารถุดิำาเนินการเปิดิรา้นคา้เพ่ื่�อแสูดิงข้อ้มูลัแลัะ
จิำาหน่ายสิูนคา้ให้กบัผูู้ซ่้ �อผู่้านออนไลันด์ิว้ัยแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่าไดิ ้ ข้ั�นต้อนต่้อไป
จิงึเป็นกระบวันการทีั�เกี�ยวัข้อ้งกบัการจิดัิการรา้นคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่า  
ซึ�งเป็นอีกบทับาทัสูำาคญัข้องการข้ายผู่้านออนไลัน์

4.2.2 การบริหารร้านค้้าเถาเป่ิา

รูปแบบการจิดัิการรา้นคา้ไม่ว่ัาจิะเป็นในลักัษณิะข้องรา้นคา้ออนไลันห์ร่อรา้นคา้
ทัั�วัไป  จิะประกอบดิว้ัยข้ั�นต้อนต่้างๆ  5  ข้ั�นต้อน  ซึ�งสูามารถุอธิับายไดิโ้ดิย
ประยุกต้แ์นวัคิดิ  SCOR  model  (อดิิศึกัดิิ �  แลัะจิอน  (2552)  ;  Stephen  (2001))  
ซึ�งเป็นต้วััแบบเชิงปฏิิบติั้การโซ่อุปทัาน  ทีั�กล่ัาวัถุงึกระบวันการวิัเคราะหข์้ั�นต้อน
การปฏิิบติั้การภายในห่วังโซ่อุปทัานข้องธุัรกิจิ  เพ่ื่�อสูรา้งควัามเป็นเลิัศึต้ลัอดิ
ห่วังโซ่อุปทัานโดิยการสูรา้งแลัะวิัเคราะหค์วัามสูมัพื่นัธัร์ะหว่ัางการวัางแผู้นแลัะ
การบริหารกิจิกรรมต่้างๆ  ทีั�เกี�ยวักบัการจิดัิหา  การแปรรูป  แลัะกิจิกรรม
โลัจิิสูติ้กสู ์ ทีั�ทุักๆ  กิจิกรรมจิะเกี�ยวัข้อ้งกบัการประสูานงาน  การเช่�อมโยง
ระหว่ัางกนั  โดิยแบ่งกระบวันการออกเป็นห้าข้ั�นต้อนประกอบดิว้ัย  การวัางแผู้น  
(Plan)  การเสูาะหา  (Source)  การต้ดัิสิูนใจิ  (Make)  การจิดัิสู่ง  (Delivery)  แลัะ

รูปท่ั�   4.26  แสูดิงหน้าต่างลังรายุลัะเอ่ยุดิข้้อมููลับริการหลัังการข้ายุ
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กิจิกรรมหลังัการข้าย  (Return)  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.27  ซึ�งสูามารถุนำามาใชเ้พ่ื่�อ
อธิับายกระบวันการทัำางานต่้าง  ๆ ทีั�เกิดิข้ึ �นบนรา้นคา้เถุาเป่าไดิด้ิงันี�

รูปท่ั�   4.27  รูปแบบการให้บริการร้านค้าออนไลัน์

ในดิา้นการวัางแผู้น  (Plan)  ผูู้ซ่้ �อจิะวัางแผู้นการซ่�อผู่้านการคน้หาข้อ้มูลัในช่อง
ทัางต่้าง  ๆ เช่น  ช่องทัางสูงัคมออนไลัน ์ สู่�อออนไลัน ์ Search  Engine  ต่้าง  ๆ เพ่ื่�อ
พิื่จิารณิาทัั�งคุณิภาพื่  วิัธีัการใชง้าน  แลัะราคา  ดิงันั�นผูู้ป้ระกอบการจิงึต้อ้ง
พื่ยายามเข้า้ไปอยู่ในพ่ื่�นทีั�  ๆ ทัำาให้ผูู้ซ่้ �อสูามารถุมองเห็นสิูนคา้ทีั�รา้นคา้ข้องเรา
เป็นผูู้จ้ิดัิจิำาหน่าย  กลัยุทัธัก์ารต้ลัาดิมีควัามสูำาคญัในข้ั�นต้อนนี�  

ในดิา้นการเสูาะหา  (Source)  ผูู้ซ่้ �อจิะเริ�มต้น้เจิรจิาต่้อรอง  พูื่ดิคุยกบัรา้นคา้
ต่้างๆ  ทีั�ไดิท้ัำาการสูำารวัจิเล่ัอกไวัใ้นเบ่ �องต้น้เพ่ื่�อพูื่ดิคุยในรายลัะเอียดิต่้างๆ  
เกี�ยวักบัต้วััผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ การต้กลังดิา้นราคา  จิำานวัน  เวัลัาจิดัิสู่ง  ในข้ั�นต้อนนี�
การให้บริการหร่อให้ข้อ้มูลัโดิยผูู้ดู้ิแลัรา้นคา้  ข้อ้มูลัทีั�แสูดิงในรายลัะเอียดิข้อง
สิูนคา้บนหน้ารา้น  รวัมไปถุงึคุณิภาพื่แลัะราคาข้องสิูนคา้  เป็นต้วััแปรสูำาคญัต่้อ
ควัามสูำาเร็จิทีั�มีต่้อการต้ดัิสิูนใจิเล่ัอกข้องผูู้ซ่้ �อในข้ั�นต้อนต่้อไป
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ในดิา้นการต้ดัิสิูนใจิ  (Make)  เม่�อผูู้ซ่้ �อต้ดัิสิูนใจิเล่ัอกซ่�อสิูนคา้หร่อบริการ  รา้นคา้
ต้อ้งจิดัิบริการดิา้นการชำาระเงินทีั�สูะดิวัก  ปลัอดิภยัให้กบัผูู้ซ่้ �อ  รวัมถุงึวิัธีัการ
สู่งมอบสิูนคา้ทีั�ทัำาให้ผูู้ซ่้ �อเช่�อมั�นว่ัาจิะไดิม้อบสิูนคา้ทีั�มีคุณิภาพื่  ในระยะเวัลัา
ทีั�เหมาะสูมไดิ ้ ระบบการให้บริการบนแพื่ลัต้ฟอรม์จิงึมีควัามสูำาคญัอย่างยิ�งใน
ข้ั�นต้อนนี�แลัะครอบคลุัมกิจิกรรมสูำาคญัสูามสู่วัน  ค่อ  การติ้ดิต่้อซ่�อข้ายสิูนคา้  
การชำาระเงิน  แลัะการออกใบจิองสิูนคา้ถุ่อเป็นการสิู �นสุูดิข้ั�นต้อนการซ่�อ-ข้าย  
ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.28  ซึ�งจุิดิ  A  หมายถุงึสิู �นสุูดิข้ั�นต้อนการซ่�อข้าย

ในดิา้นการจิดัิสู่ง  (Delivery)  ผูู้ข้้ายเม่�อไดิร้บัคำาสูั�งซ่ �อแลัว้ัต้อ้งจิดัิเต้รียมระบบ
การจิดัิสู่งเพ่ื่�อสู่งมอบสิูนคา้ไดิต้้รงต้ามคุณิภาพื่แลัะระยะเวัลัาทีั�สูญัญาไวัก้บัผูู้ซ่้ �อ  
กระบวันการทัำางานร่วัมกบับริษทััหร่อหน่วัยธุัรกิจิดิา้นการจิดัิสู่งพื่สัูดุิภณัิฑ์จ์ิงึมี
ควัามสูำาคญัอย่างยิ�งในข้ั�นต้อนนี�  โดิยครอบคลุัมกิจิกรรม  1)  การเต้รียมข้อ้มูลั
ผูู้ร้บั  ให้สูอดิคลัอ้งกบัเง่�อนไข้การนำาเข้า้แบบ  C2C  CBEC  2)  การเข้า้สูู่ระบบ
ออนไลันข์้องบริษทััข้นสู่งทีั�เช่�อมโยงกบัศุึลักากรเพ่ื่�อดิำาเนินการจิดัิสู่งข้อ้มูลั
สิูนคา้ทีั�จิะข้นสู่ง  3)  พิื่มพื่ใ์บข้นเพ่ื่�อใชเ้ป็นใบปะหน้ากบัสิูนคา้ทีั�จิะจิดัิสู่ง  สิู �นสุูดิ
กระบวันการเต้รียมการข้นสู่ง  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.28  ซึ�งแสูดิงข้ั�นต้อนการ
ซ่�อข้ายบนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่าข้องรา้นคา้  จิากนั�นรอการข้นสู่งสิูนคา้สูู่ปลัายทัาง
รบัผิู้ดิชอบโดิยบริษทััข้นสู่งสิูนคา้ข้า้มแดิน  

รูปท่ั�   4.28  แสูดิงข้ั้นตอนการซ้่อข้ายุบนแพื่ลัตฟอร์มูเถาเป่าข้องร้านค้า
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ในดิา้นกิจิกรรมหลังัการข้าย  (Return)  จิะเกี�ยวัข้อ้งกบักิจิกรรมสูำาคญัสูาม
ประการไดิแ้ก่  1)  เม่�อผูู้ซ่้ �อไดิร้บัสิูนคา้แลัะทัำาการยอมรบั  หร่อปฏิิเสูธัการรบั
สิูนคา้  ทัั�งนี�กรณีิปฏิิเสูธัการรบัสิูนคา้จิะเข้า้สูู่กระบวันการสูอบสูวันสูาเหตุ้  แลัะ
แนวัทัางแกไ้ข้  2)  เม่�อการซ่�อ-ข้ายเสูร็จิสิู �น  ไม่ว่ัาธุัรกรรมจิะเสูร็จิสิู �นในแบบใดิ   
ผูู้ซ่้ �อสูามารถุแสูดิงควัามคิดิเห็นต่้อการซ่�อข้ายในแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลัน ์ ซึ�งควัาม
คิดิเห็นเหล่ัานี�กลัายเป็นข้อ้มูลัสูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการคา้ออนไลันน์ำาไปใชเ้พ่ื่�อ
ปรบัปรุงระบบการให้บริการ  แลัะ  3)  เม่�อการซ่�อ-ข้ายแลัว้ัเสูร็จิ  ผูู้ป้ระกอบการ
สูามารถุวิัเคราะหพ์ื่ฤติ้กรรมข้องผูู้ซ่้ �อเพ่ื่�อนำาไปสูู่การจิดัิทัำาข้อ้เสูนอทีั�ดิงึดูิดิให้
ลูักคา้ยงักลับัมาใชบ้ริการในรอบถุดัิไป  ดิว้ัยกลัยุทัธัก์ารบริหารควัามสูมัพื่นัธัก์บั
ลูักคา้เดิิม  เจิา้หน้าทีั�ผูู้บ้ริหารหลังัรา้น  แลัะการวิัเคราะหข์้อ้มูลัข้นาดิใหญ่จิงึมี
ควัามสูำาคญัอย่างยิ�งในข้ั�นต้อนนี�  

ทัั�งนี�รา้นคา้ทีั�เปิดิผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่า  เถุาเป่าจิะมีบริการจิดัิเก็บรวับรวัม
ข้อ้มูลัวิัเคราะหเ์พ่ื่�ออำานวัยควัามสูะดิวักในการบริหารจิดัิการหลังัรา้นเพ่ื่�อให้ 
ผูู้ข้้ายสูามารถุวัางแผู้นการให้บริการทีั�มีประสิูทัธิัภาพื่  ต้วััอย่างเช่น  ระบบการ
บริหารจิดัิการหลังัรา้นดิงัแสูดิงในรูปทีั�  4.29  ทีั�มีทัั�งในสู่วันข้องข้อ้มูลัสิูนคา้ทีั�
ข้ายดีิ  สิูนคา้คงคลังั  ต้ลัอดิจินการจิดัิการข้อ้มูลัสิูนคา้ทัั�งหมดิ  ข้ณิะทีั�ในรูปทีั�   
4.30  แสูดิงข้อ้มูลัประวัติั้การข้ายข้องรา้น  เพ่ื่�อดูิสูมรรถุนะในการให้บริการทีั�
ผู่้านมา  แลัะรูปทีั�  4.31  แสูดิงข้อ้มูลัลูักคา้เพ่ื่�อวัางแผู้นการให้บริการหร่อสู่ง
ข้อ้มูลั  ข้อ้เสูนอทีั�พิื่เศึษให้กบัลูักคา้กลุ่ัมเดิิมทีั�เป็นกลุ่ัมทีั�ต้อ้งรกัษาเอาไวั ้ เพ่ื่�อ
ช่วัยอำานวัยควัามสูะดิวักต่้อการบริหารรา้นคา้ดิา้นบริหารข้อ้มูลัทัั�งการข้าย  แลัะ
ข้อ้มูลัลูักคา้  

4.3 การสำร้างธุุรกิจัร่วมก้บพ้นธุมิตรจ่ันบนแพลตฟอร์ม
เถาเป่ิา

ในหวััข้อ้ทีั�  4.1-4.2  ไดิเ้สูนอแนะวิัธีัการบริหารจิดัิการะบบหลังัรา้นแลัะการข้าย
ผู่้านรา้นคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่า  ซึ�งเป็นหนึ�งในช่องทัางการคา้ออนไลัน์
สูำาหรบัสิูนคา้ไทัยสูู่ต้ลัาดิจีินทีั�เหมาะสูมกบัผูู้ป้ระกอบการ  SMEs  ไทัยเพ่ื่�อ
วัตั้ถุุประสูงคก์ารทัดิลัองต้ลัาดิเข้า้สูู่ประเทัศึจีินดิว้ัยต้น้ทุันทีั�ต้ำ�ากว่ัาการใชช่้อง
ทัางอ่�น  ๆ อย่างไรก็ดีิเง่�อนไข้หร่อข้อ้จิำากดัิสูำาคญักบัการใชวิ้ัธีัการนี�ค่อ  “การหา
พื่นัธัมิต้รทีั�เป็นคนจีินเพ่ื่�อเปิดิรา้นคา้ออนไลันเ์ถุาเป่า  เพื่ราะปัจิจุิบนัระบบนี�ไม่
รองรบัการจิดิทัะเบียนหร่อดิำาเนินกิจิการโดิยคนต่้างชาติ้  ดิงันั�นการเข้า้สูู่ต้ลัาดิ
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รูปท่ั�  4.29  แสูดิงหน้าต่างบนเว็ับเพื่จิสูำาหรับการเข้้าสูู่ระบบการบริหารจัิดิการหลััง
ร้านใน  “เช่ยุนหนิวั”

รูปท่ั�   4.30  แสูดิงหน้าต่างแสูดิงข้้อมููลัประวััติสูมูรรถนะการให้บริการลูักค้าข้อง
ร้านค้า
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รูปท่ั�   4.31  แสูดิงหน้าต่างแสูดิงข้้อมููลัลูักค้าเพ่ื่�อการบริหารลูักค้าสัูมูพัื่นธ์ั

ประเทัศึจีินโดิยการสูรา้งควัามร่วัมม่อกบัพื่นัธัมิต้รจีินจิงึเป็นสิู�งจิำาเป็นในการ
ใชแ้พื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่า  จิงึควัรคำานึงถุงึองคป์ระกอบสูำาคญัไม่ว่ัาจิะเป็น  1)  
องคป์ระกอบดิา้นรูปแบบการร่วัมม่อระหว่ัางผูู้ป้ระกอบการไทัยกบัพื่นัธัมิต้รจีิน  
แลัะ  2)  องคป์ระกอบดิา้นคุณิสูมบติั้ข้องผูู้ป้ระกอบการไทัยทีั�พื่นัธัมิต้รจีิน
ต้อ้งการ  ซึ�งช่องทัางทีั�นำาไปสูู่การหาพื่นัธัมิต้รจีินนั�น  ผูู้ป้ระกอบการจิะต้อ้ง
แสูวังหาเวัทีัทีั�จิะทัำาให้คนจีินไดิรู้จ้ิกักบัสิูนคา้ข้องต้น  เพ่ื่�อนำาไปสูู่ข้ั�นต้อนการ
สูรา้งรูปแบบควัามสูมัพื่นัธัท์ัางการคา้ระหว่ัางกนัต่้อไป  ซึ�งในหวััข้อ้ทีั�  4.3  
จิะไดิสู้รุปถุงึองคป์ระกอบทีั�นำาไปสูู่การสูรา้งธุัรกิจิร่วัมกบัพื่นัธัมิต้รจีิน
บนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่า  

4.3.1 ลำาด้บข้ั้�นสู่ำช่องการการค้้าออนไลน์ในตลาดปิระเทศจ่ัน  

ต้ลัาดิจีินเป็นต้ลัาดิทีั�ผูู้ป้ระกอบการ  SMEs  ไทัยให้ควัามสูนใจิเน่�องจิากเป็น
ต้ลัาดิข้นาดิใหญ่ทีั�มีกำาลังัซ่�อสููง  แต่้ดิว้ัยเง่�อนไข้แลัะข้อ้จิำากดัิทัั�งในดิา้นข้อง
ภาษา  แลัะควัามรูเ้กี�ยวักบัต้ลัาดิดิงักล่ัาวัทีั�จิำากดัิ  ในหลักัสููต้รการพื่ฒันา
ผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลััในยุคบูรพื่าภิวัฒันนี์�ไดิน้ำาเสูนอรูปแบบการข้ายสิูนคา้ไทัย
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บนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่า  ซึ�งเป็นหนึ�งในช่องทัางสูำาหรบัสิูนคา้ไทัยเข้า้สูู่ต้ลัาดิ
ประเทัศึจีิน  ถุ่อเป็นหนึ�งในกลัยุทัธัที์ั�ผูู้ป้ระกอบการไทัยสูามารถุเล่ัอกใชสู้ำาหรบั
นำาเสูนอสิูนคา้  อย่างไรก็ดีิแพื่ลัต้ฟอรม์ดิงักล่ัาวัยงัไม่เปิดิให้ผูู้ป้ระกอบการไทัย
สูามารถุเปิดิรา้นคา้ไดิด้ิว้ัยต้นเอง  แต่้ต้อ้งอาศึยัการร่วัมม่อกบัพื่นัธัมิต้รจีิน   
ดิงันั�นเพ่ื่�อทัำาให้การร่วัมม่อดิงักล่ัาวัเป็นไปอย่างมีคุณิภาพื่  ผูู้ป้ระกอบการไทัย 
จิงึควัรเต้รียมควัามพื่รอ้มแลัะหาช่องทัาการแสูวังหาพื่นัธัมิต้รทีั�เหมาะสูม 
โดิยลัำาดิบัข้ั�นก่อนเข้า้สูู่ช่องทัางการคา้ออนไลันใ์นต้ลัาดิจีินทีั�ผูู้ป้ระกอบการ
ต้อ้งเต้รียมต้วััดิงัต่้อไปนี�

1)  ผูู้ป้ระกอบการต้อ้งมองหาผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�ต้นเองมั�นใจิว่ัาเป็นทีั�ต้อ้งการข้อง
ต้ลัาดิจีิน  แลัะหากผูู้ซ่้ �อต้อ้งการจิะหาซ่�อไดิจ้ิากต้นเองเท่ัานั�น  ดิงันั�นการ 
สูรา้งแบรนดิ ์ การจิดิเคร่�องหมายการคา้  (ควัรจิดิเคร่�องหมายการคา้ทัั�งใน
ประเทัศึไทัยแลัะประเทัศึจีิน  ซึ�งปัจิจุิบนัเริ�มมีผูู้ใ้ห้บริการจิดิเคร่�องหมายการคา้
ในประเทัศึจีิน  เช่น  บริษทัั  SCG  International)  จิงึเป็นหนึ�งในแนวัทัางการเต้รียม
ควัามพื่รอ้มก่อนการเข้า้สูู่ต้ลัาดิจีินสูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการทีั�มั�นใจิว่ัาสิูนคา้ทีั�จิะ
จิำาหน่ายเป็นทีั�ต้อ้งการข้องต้ลัาดิประเทัศึจีิน  

2)  ทัดิลัองข้ายในช่องทัางออฟไลันต่์้าง  ๆ เช่น  ถุนนคนเดิิน  งานแสูดิงสิูนคา้ใน
ประเทัศึไทัย  แลัะงานแสูดิงสิูนคา้ในประเทัศึจีิน  หร่อพ่ื่�นทีั�ต่้าง  ๆ ทีั�จิะทัำาให้มี
โอกาสูพื่บกบัคู่คา้ทีั�เป็นคนจีิน  ทัั�งนี�ควัามหมายข้องคำาว่ัาคู่คา้ดิงักล่ัาวัไม่จิำาเป็น
ต้อ้งเป็นคู่คา้รายใหญ่ทีั�ต้อ้งการนำาเข้า้ในแบบ  B2B  อีกต่้อไป  เพื่ราะดิว้ัยรูปแบบ
รา้นคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่าทัำาให้คู่คา้ข้องธุัรกิจิก็ค่อ  คนจีินทีั�สูามารถุเปิดิ
รา้นคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่าซึ�งเป็นแพื่ลัต้ฟอรม์แบบ  C2C  ซึ�งหมายถุงึคนจีิน 
ทัั�วั  ๆ ไปทีั�มองหาสิูนคา้เพ่ื่�อจิำาหน่ายบนรา้นคา้ข้องต้น  

3)  การสูรา้งฐานลูักคา้ในระดิบัหนึ�งก่อนการเข้า้สูู่ต้ลัาดิจีิน  โดิยฐานลูักคา้ดิงักล่ัาวั 
อาจิเป็นลูักคา้ไทัยเองเป็นลูักคา้จีินกลุ่ัมทีั�พื่ำานกัอาศึยัในประเทัศึไทัย  หร่อกลุ่ัม
ลูักคา้จีินทีั�เป็นนกัท่ัองเทีั�ยวั  เพื่ราะสิูนคา้ทีั�เข้า้สูู่แพื่ลัต้ฟอรม์จีินแลัะสูามารถุ 
ข้ายไดิม้กัต้อ้งเป็นสิูนคา้ทีั�มีช่�อเสีูยงในระดิบัหนึ�งเสีูยก่อนจิงึจิะสูามารถุข้ายไดิ ้ 
หากเป็นสิูนคา้ใหม่ทีั�ไม่เป็นทีั�รูจ้ิกัเลัย  ก็เป็นการยากต่้อการสู่งเสูริมผู้ลักัดินั 
ให้เกิดิควัามต้อ้งการซ่�อ  แลัะแน่นอนว่ัาพื่นัธัมิต้รจีินทีั�จิะมาร่วัมม่อนำาเสูนอสิูนคา้ 
ให้กบัผูู้ป้ระกอบการไทัยก็ย่อมไม่อยากข้ายสิูนคา้ทีั�มีโอกาสูข้ายไดิน้้อย  
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จิากลัำาดิบัข้ั�นก่อนการเข้า้สูู่ช่องทัางออนไลันจ์ิะพื่บว่ัาสิูนคา้ไทัยทีั�ผูู้ป้ระกอบการ 
นำาเสูนอหร่อต้อ้งการทัดิลัองข้ายผู่้านช่องทัางรา้นคา้เถุาเป่าร่วัมกบัพื่นัธัมิต้ร
จีินนั�น  จิำาเป็นอย่างยิ�งทีั�ต้อ้งมีการเต้รียมควัามพื่รอ้มในระดิบัหนึ�งเสีูยก่อน  
เพื่ราะหากเป็นสิูนคา้ใหม่  ไม่มีจุิดิเด่ินจุิดิข้าย  (ต้อ้งเป็นจุิดิเด่ินจุิดิข้ายจิาก 
มุมมองข้องผูู้ซ่้ �อมิใช่ผูู้ข้้าย)  ก็ยากทีั�จิะมีคนจีินสูนใจิร่วัมม่อเป็นพื่นัธัมิต้ร  

ดิงันั�นสิู�งทีั�ผูู้ป้ระกอบการ  SMES  ควัรทัำาก่อนการหาพื่นัธัมิต้รบนรา้นคา้เถุาเป่า
ก็ค่อลัำาดิบัข้ั�นต้อนทัั�งสูามประการข้ั�นต้น้  รวัมถุงึต้อ้งมั�นใจิว่ัาสิูนคา้ทีั�จิะนำาเสูนอ
เพ่ื่�อจิดัิจิำาหน่ายหากต้อ้งการหาซ่�อก็ต้อ้งมาซ่�อจิากทีั�นี�เท่ัานั�นจิงึจิะไดิข้้องแทั ้  

ในราคาทีั�ดีิทีั�สุูดิ 

4.3.2 รูปิแบบการร่วมมือระหว่างผู้ปิระกอบการไทยก้บพ้นธุมิตรจ่ัน

สูำาหรบัระดิบัควัามร่วัมม่อกบัพื่นัธัมิต้รบนแพื่ลัต้ฟอรม์  C2C  เถุาเป่าสูามารถุ
แบ่งออกเป็นการสูรา้งควัามร่วัมม่อใน  5  แบบดิงันี�

1) การขายุผู่้าน์แพลตฟอรม์ร �าน์ค�าเถาเป่าของค่้ค �าชาวัจีิน์

รูปแบบการฝากข้ายผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์รา้นคา้เถุาเป่าข้องคู่คา้ชาวัจีิน  ค่อ   
ผูู้ป้ระกอบการไทัยจิะทัำาหน้าทีั�ในการจิดัิเต้รียมข้อ้มูลัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ท์ัั�งข้อ้มูลัทีั�เป็น
รูปถุ่าย  แลัะข้อ้มูลัรายลัะเอียดิผู้ลิัต้ภณัิฑ์ต์้ามข้อ้กำาหนดิแลัะควัามต้อ้งการข้อง
เจิา้ข้องรา้นคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่า  การกำาหนดิราคาข้ายซึ�งสู่วันใหญ่คู่คา้
ชาวัจีินมกัเล่ัอกให้ผูู้ป้ระกอบการไทัยแจิง้ราคาข้ายสู่ง  โดิยทัางคู่คา้จีินจิะ
กำาหนดิราคาข้ายปลีักดิว้ัยต้นเอง  แต่้ทัั�งนี�ราคาข้ายปลีักทีั�กำาหนดิก็ต้อ้งอา้งอิง
จิากราคาข้ายปลีักในช่องทัางอ่�น  ๆ ทีั�ผูู้ป้ระกอบการไทัยกำาหนดิไวั ้ เช่น  ราคา
ข้ายปลีักหน้ารา้นคา้บนถุนนคนเดิิน  หร่อราคาข้ายปลีักช่องทัางออนไลันอ่์�นๆ
เป็นต้น้  วิัธีัการนี�ถุ่อเป็นรูปแบบควัามสูมัพื่นัธัร์ะหว่ัางผูู้ป้ระกอบการไทัยกบั
พื่นัธัมิต้รทีั�เกี�ยวัข้อ้งกนัน้อยทีั�สุูดิ  เพื่ราะอาจิจิะเป็นลักัษณิะข้องการซ่�อข้าดิโดิย
ฝ่ายจีิน  หร่อการฝากข้าย  ทัั�งนี�ในปัจิจุิบนัผูู้ป้ระกอบการรา้นคา้เถุาเป่าจีินเป็น
จิำานวันมากจิะเล่ัอกเจิรจิากบัเจิา้ข้องสิูนคา้ทีั�เป็นทีั�ต้อ้งการในต้ลัาดิจีิน  โดิยมกั
จิะข้อสู่วันลัดิจิากราคาข้ายปลีักข้ั�นต้ำ�า  30%-50%  (ฝ่ายจีินเป็นผูู้ร้บัผิู้ดิชอบ
จิดัิการเร่�องค่าข้นสู่งสูู่ปลัายทัางแลัะภาษีนำาเข้า้ในกิจิกรรมโลัจิิสูติ้กสูข์้า้มแดิน)  
หร่อหากเป็นสิูนคา้ทีั�ยงัใหม่ในต้ลัาดิจีิน  ผูู้ป้ระกอบการจีินก็อาจิคิดิค่าใชจ่้ิายใน
การทัำากิจิกรรมสู่งเสูริมการต้ลัาดิกบัผูู้ป้ระกอบการไทัยทีั�ต้อ้งการใชช่้องทัางนี�
รา้นคา้เถุาเป่าข้องต้นเองเพ่ื่�อจิำาหน่ายสิูนคา้เพิื่�มจิากสู่วันลัดิจิากราคาข้ายปลีัก
อีกดิว้ัย  
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2) การแต่งตั�งให้�ค่้ค �าบน์ร�าน์ค�าเถาเป่าเป็น์ตวััแทัน์ขายุของผู้ลิตภิณัฑ์ ์

วิัธีัการนี�เหมาะสูำาหรบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้องผูู้ป้ระกอบการทีั�เริ�มเป็นทีั�รูจ้ิกัในต้ลัาดิ
ประเทัศึจีินแลัว้ั  ผู่้านช่องทัางการข้ายออฟไลันต่์้าง  ๆ จิงึทัำาให้มีคนจีินเสูนอต้วัั
เข้า้มาร่วัมเป็นพื่นัธัมิต้ร  ซึ�งผูู้ป้ระกอบการไทัยสูามารถุแต่้งต้ั�งให้พื่นัธัมิต้รจีิน
เป็นคู่คา้บนรา้นคา้เถุาเป่าเพ่ื่�อเป็นต้วััแทันข้ายข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ โดิยรูปแบบการ
ผูู้กพื่นัดิงักล่ัาวัอาจิเป็นไปในลักัษณิะการจิำากดัิจิำานวันคู่คา้บนรา้นคา้เถุาเป่า
ข้องสิูนคา้เพ่ื่�อให้กลุ่ัมพื่นัธัมิต้รเหล่ัานี�ไดิร้บัราคาพิื่เศึษกว่ัาช่องทัางอ่�น  ๆ ทัำาให้ 
คู่คา้กลุ่ัมนี�สูามารถุทัำาราคาข้ายไดิต้้ำ�ากว่ัาคู่แข่้งข้นับนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่า 
รายอ่�น  ๆ รวัมถุงึการออกใบรบัรองให้กบัรา้นคา้บนเถุาเป่าเพ่ื่�อแสูดิงย่นยนักบั 
ผูู้ซ่้ �อปลัายทัางว่ัา  รา้นคา้บนเถุาเป่าเหล่ัานี�เป็นต้วััแทันข้ายอย่างเป็นทัางการข้อง
ผูู้ป้ระกอบการไทัย  เช่น  ใชวิ้ัธีัการให้ผูู้ซ่้ �อจีินสูามารถุเข้า้มาทีั�เว็ับไซต้อ์ย่างเป็น
ทัางการข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ เพ่ื่�อต้รวัจิสูอบรายช่�อรา้นคา้บนเถุาเป่าทีั�เป็นผูู้แ้ทัน
จิำาหน่ายอย่างเป็นทัางการ  

ทัั�งนี�วิัธีัการในการต้ดัิข้ายให้กบัพื่นัธัมิต้รจีินก็สูามารถุเล่ัอกใชก้ารให้สู่วันลัดิจิาก
ราคาข้ายปลีักเช่นเดีิยวักบัทีั�ใชใ้นวิัธีัทีั�หนึ�ง  แต่้ผูู้ป้ระกอบการสูามารถุเข้า้ไป 
มีสู่วันร่วัมในกิจิกรรมการจิดัิโปรโมชั�นต่้างๆ  ให้กบัพื่นัธัมิต้รไดิม้ากกว่ัา 
ในวิัธีัทีั�หนึ�ง

3) การเข �าไปมีส่่วัน์ร่วัมใน์การบริห้ารร �าน์ค�าเถาเป่า  ใน์ส่่วัน์ของการจิดัิห้า
สิ่น์ค�าและการจิดัิส่่ง

วิัธีัการทีั�สูามค่อการทีั�ผูู้ป้ระกอบการไทัยเข้า้ไปมีสู่วันร่วัมในการบริหารรา้นคา้
เถุาเป่า  ซึ�งในข้ั�นนี�จิำาเป็นอย่างยิ�งทีั�ผูู้ป้ระกอบการไทัยกบัพื่นัธัมิต้รจีินจิะต้อ้ง
ร่วัมม่อกนัมากกว่ัาในสูองแบบแรก  เพื่ราะรา้นคา้บนเถุาเป่าจิะเปรียบเสูม่อน
หน้ารา้นทีั�เปิดิร่วัมกนั  แลัะทัั�งสูองฝ่ายจิะไดิร้บัผู้ลัต้อบแทันในรูปแบบข้อง
เงินปันผู้ลัจิากำาไรในการดิำาเนินธุัรกิจิ  ดิงันั�นทัั�งสูองฝ่ายจิะแบ่งหน้าทีั�ควัามรบั
ผิู้ดิชอบข้องแต่้ลัะคนอย่างชดัิเจิน  เช่น  ฝ่ายไทัยเป็นผูู้จ้ิดัิหาสิูนคา้แลัะทัำาการ
จิดัิสู่งไปยงัผูู้ซ่้ �อปลัายทัาง  ข้ณิะทีั�ฝ่ายจีินทัำาหน้าทีั�บริหารจิดัิการรา้นคา้บน
แพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่า  วิัธีัการนี�ข้อ้ดีิค่อพื่นัธัมิต้รจีินสูามารถุบริหารจิดัิการรา้นคา้
โดิยไม่จิำาเป็นต้อ้งอยู่ในประเทัศึไทัยหร่อพื่ะวังในการจิดัิหาจิดัิการสิูนคา้ใน
ประเทัศึไทัย  ข้ณิะทีั�ฝ่ายผูู้ป้ระกอบการไทัยก็ทัำาหน้าทีั�เฉพื่าะในสู่วันข้องการ
จิดัิหาแลัะจิดัิสู่งสิูนคา้ต้ามแต่้ทีั�ทัางพื่นัธัมิต้รแจิง้ข้อ้มูลัมาให้เท่ัานั�น  สูำาหรบั 
ผู้ลักำาไรหลังัจิากหกัต้น้ทุันสิูนคา้แลัะต้น้ทุันการบริหารจิดัิการข้องทัั�งสูอง 
ฝ่ายแลัว้ั  เช่น  อาจิต้กลังเพ่ื่�อจิดัิสูรรผู้ลัประโยชนร่์วัมกนัแบบ  50:50  เป็นต้น้
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วิัธีัการนี�สูองฝ่ายยงัสูามารถุแบ่งปันแลักเปลีั�ยนข้อ้มูลัเพ่ื่�อการต้ดัิสิูนใจินำาเสูนอ
สิูนคา้ใหม่  ๆ ทีั�มองว่ัาน่าจิะไดิร้บัควัามนิยมจิากผูู้ซ่้ �อจีิน  ซึ�งจิะทัำาให้การร่วัมกนั
ระหว่ัางทัั�งสูองฝ่ายนั�น  ฝ่ายไทัยอาจิมิใช่เจิา้ข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์เ์พีื่ยงชนิดิเดีิยวั 
แต่้สูามารถุหาสิูนคา้รายการใหม่ เๆข้า้มาข้ายบนแพื่ลัต้ฟอรม์ไดิด้ิว้ัย  วิัธีัการนี� 
จิงึเหมาะสูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการไทัยทีั�เป็นผูู้ข้้ายในสูถุานทีั�ท่ัองเทีั�ยวั  รา้นข้ายยา
หร่อรา้นข้ายข้องทีั�ระลักึ  ทีั�สูามารถุคดัิสูรรสิูนคา้ใหม่  ๆ เข้า้มาในรา้นคา้ดิว้ัย
ราคาทีั�สูามารถุแข่้งข้นัไดิก้บัช่องทัางอ่�น  ๆ หร่อสิูนคา้หาสิูนคา้ทีั�มีควัามแต้กต่้าง
จิากรา้นคา้อ่�น  ๆ บนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่า  โดิยอาศึยัการสูรา้งแบรนดิใ์ห้กบัรา้นคา้ 
มากกกว่ัาการสูรา้งแบรนดิข์้องต้วััสิูนคา้  

4) การเข �าร่วัมบริห้ารจิดัิการร �าน์ค�า  ใน์ลกัษณะของการซ้ื้ �อสิ่ทัธิิ์ �เพ้�อใช�ร �าน์ค�า

วิัธีัการทีั�สีู�ค่อการเข้า้ไปซ่�อสิูทัธิั �การบริหารจิดัิการรา้นคา้ดิว้ัยต้นเองข้อง 
ผูู้ป้ระกอบการไทัย  โดิยการทัำาสูญัญาแบบเช่าซ่�อรา้นคา้ออนไลันเ์ถุาเป่ากบั 
ผูู้ป้ระกอบการจีิน  โดิยจิะทัำาหน้าทีั�บริหารจิดัิการแพื่ลัต้ฟอรม์ทัั�งหมดิดิว้ัยต้วััเอง   
วิัธีัการนี�เป็นกระบวันการทัำาสูญัญาระหว่ัางฝ่ายไทัยกบัฝ่ายเจิา้ข้องรา้นคา้จีิน
เพ่ื่�อทัำาการเช่าใช้โดิยกำาหนดิมีการกำาหนดิระยะเวัลัา  ซึ�งวิัธีัการนี�มีควัาม
คลัา้ยคลังึกบัในแบบทีั�สูาม  แต้กต่้างกนัเพีื่ยงผูู้ใ้ห้เช่าไดิร้บัผู้ลัต้อบแทันจิาก 
สู่วันแบ่งเป็นสูดัิสู่วันผู้ลักำาไรจิากยอดิข้ายต้ามแต่้ทีั�ทัั�งสูองฝ่ายจิะต้กลังกนั  หร่อ
หกัค่าธัรรมเนียมการเช่าใชแ้พื่ลัต้ฟอรม์เป็นเปอรเ์ซ็นต้ข์้องการข้ายสิูนคา้ใน
แต่้ลัะธุัรกรรม  (เช่น  อาจิหกัทีั�  5%  ข้องราคาข้ายเป็นต้น้)  โดิยผูู้ใ้ห้เช่าจิะทัำา
หน้าทีั�อำานวัยควัามสูะดิวักเฉพื่าะในสู่วันข้องกระบวันการชำาระเงินจิากถุุงเงิน
ดิิจิิทัลััอาลีัเพื่ยไ์ปสูู่บญัชีเงินฝากธันาคารข้องผูู้ป้ระกอบการไทัย  ซึ�งวิัธีัการนี�
พื่นัธัมิต้รจีินทีั�ผูู้ป้ระกอบการไทัยจิะร่วัมม่อดิว้ัยก็ต้อ้งเป็นบุคคลัทีั�ฝ่ายไทัย
สูามารถุไวัใ้จิไดิใ้นระดิบัหนึ�ง  เช่นเดีิยวักนักบัวิัธีัการทีั�สูาม  เพื่ราะเสูน้ทัางการเงิน
จิากจีินสูู่ไทัยยงัต้อ้งอาศึยัการโอนเงินจิากบญัชีอาลีัเพื่ยข์้องพื่นัธัมิต้รจีิน 
เป็นหลักั  

5) การจิดิทัะเบียุน์เพ้�อเป็น์นิ์ติบุคคลจีิน์  เพ้�อส่ามารถเปิดิร �าน์ค�าบน์
แพลตฟอรม์เถาเป่า

วิัธีัการนี�ค่อการทีั�ผูู้ป้ระกอบการไทัยต้อ้งเข้า้ไปจิดิทัะเบียนเป็นนิติ้บุคคลัใน
ประเทัศึจีินเสีูยก่อน  จิากนั�นจิงึสูามารถุดิำาเนินการข้อเปิดิรา้นคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์
เถุาเป่าไดิ ้ ซึ�งแนวัทัางนี�เป็นวิัธีัการทีั�บริษทััไทัยทีั�จิดิทัะเบียนอยู่ในประเทัศึจีิน
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เล่ัอกใชใ้นการเปิดิรา้นคา้บนเถุาเป่า  จิากนั�นจิงึดิำาเนินการคดัิเล่ัอกสิูนคา้ไทัย
เพ่ื่�อเข้า้ไปจิำาหน่ายบนแพื่ลัต้ฟอรม์ข้องต้น  ซึ�งผูู้ป้ระกอบการ  SMEs  ไทัยก็
สูามารถุเล่ัอกใชวิ้ัธีัการสูรา้งควัามร่วัมม่อกบับริษทััไทัยเหล่ัานี�  เพื่ราะอย่างน้อยก็
เป็นบริษทััสูญัชาติ้ไทัยทีั�มีผูู้ป้ระกอบการคนไทัยเป็นเจิา้ข้องกิจิการ  ซึ�งวิัธีัการนี�
ผูู้ป้ระกอบการ  SMEs  ไทัยสูามารถุร่วัมม่อกบัผูู้ป้ระกอบการไทัยทีั�เป็นเจิา้ข้อง
แพื่ลัต้ฟอรม์ในรูปแบบเดีิยวักนักบัวิัธีัทีั�  1-4  ทีั�ไดิน้ำาเสูนอไปแลัว้ัแต้กต่้างเพีื่ยง
เป็นการร่วัมม่อกนัระหว่ัางผูู้ป้ระกอบการไทัยกบัผูู้ป้ระกอบการไทัยทีั�จิดิ
ทัะเบียนเป็นนิติ้บุคคลัจีินทีั�สูรา้งควัามมั�นใจิไดิม้ากกว่ัาการร่วัมม่อกบัพื่นัธัมิต้ร
ทีั�เป็นคนจีิน

จิากรูปแบบการร่วัมม่อกนัระหว่ัางผูู้ป้ระกอบการไทัยกบัพื่นัธัมิต้รจีิน 
ทัั�งห้าแบบจิะเป็นระดิบัการเข้า้ไปเกี�ยวัข้อ้งกบัแพื่ลัต้ฟอรม์จิากน้อยไปหามาก  
ข้ึ �นอยู่กบัควัามพื่รอ้มข้องผูู้ป้ระกอบการไทัย  แต่้ไม่ว่ัาจิะเป็นแบบใดิพ่ื่�นฐาน
สูำาคญัทีั�สุูดิค่อต้อ้งสูรา้งควัามมั�นใจิระหว่ัางกนัถุงึควัามยั�งย่นในการทัำาธุัรกิจิ
ร่วัมกนั  ซึ�งปัจิจิยัทีั�ก่อให้เกิดิควัามยั�งย่นค่อทัั�งสูองฝ่ายต้อ้งมั�นใจิว่ัาการร่วัมม่อ
กนัดิงักล่ัาวัคู่คา้ทัั�งสูองต้อ้งมีสู่วันร่วัมต่้อการสูรา้งมูลัค่าเพิื่�มให้กบัธุัรกิจิ  แลัะ
ต้อ้งเกิดิควัามมั�นใจิว่ัาพื่นัธัสูญัญาทีั�กระทัำาระหว่ัางกนัจิะนำาไปสูู่ผู้ลัประโยชน ์
ทีั�เหมาะสูมระหว่ัางกนั  ซึ�งมุมมองต่้อปัจิจิยัทีั�สูรา้งควัามมั�นใจิข้องฝ่ายจีินแลัะ
ฝ่ายไทัยก็ค่อ

ในมุมมองฝ่ายจีิน  การมองว่ัาจิะมั�นใจิไดิอ้ย่างไรว่ัาหากร่วัมม่อกบัฝ่ายไทัยแลัว้ัจิะ
ไดิข้้องทีั�ดีิทีั�สุูดิในราคาทีั�ต้ำ�ากว่ัาการหาซ่�อจิากผูู้ป้ระกอบการไทัยรายอ่�นๆ  
(มั�นใจิว่ัาไดิซ่้�อจิากแหล่ังผู้ลิัต้หร่อเจิา้ข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ต์้วััจิริง  ไม่มีช่องทัางอ่�นๆ   
ทีั�คู่แข่้งข้นับนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่ารายอ่�น  ๆ จิะเข้า้ถุงึสิูนคา้ชนิดิเดีิยวักนันี�ใน
ราคาทีั�ถูุกกว่ัาไดิ)้    หร่อการร่วัมม่อกบัผูู้ป้ระกอบการไทัยแลัว้ัจิะช่วัยสู่งเสูริมให้
ผูู้ซ่้ �อชาวัจีินรูจ้ิกักบัรา้นคา้เถุาเป่าเพิื่�มข้ึ �นไดิอ้ย่างไร  (เช่น  ถุา้หากเปิดิรา้นคา้ 
เถุาเป่าร่วัมกบั  Duty  Free  ช่�อดิงัข้องประเทัศึไทัย  หร่อร่วัมกบัรา้นข้ายยาหร่อ
รา้นคา้ข้องทีั�ระลักึช่�อดิงัในย่านถุนนคนเดิินท่ัองเทีั�ยวั  แน่นอนว่ัาย่อมมีเจิา้ข้อง
รา้นคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่าเป็นจิำานวันมากอยากร่วัมม่อดิว้ัยเพื่ราะรา้นคา้
เหล่ัานี�เป็นทีั�รูจ้ิกัข้องคนจีินทีั�เข้า้มาท่ัองเทีั�ยวัในประเทัศึไทัยอยู่แลัว้ั)  

ข้ณิะทีั�ในมุมมองข้องผูู้ป้ระกอบการไทัยหมายถุงึ  การไม่ถูุกพื่นัธัมิต้รจีินเอารดัิ
เอาเปรียบทัั�งในดิา้นข้องราคาหร่อการลัะเมิดิต้ราสิูนคา้หร่อทัำาการผู้ลิัต้ข้ายเอง
ในอนาคต้  รวัมถุงึหากสิูนคา้ทีั�ร่วัมกนัข้ายไดิร้บัควัามนิยมสููงข้ึ �นจิะมั�นใจิไดิ้
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อย่างไรว่ัาคู่คา้จิะยงัคงร่วัมม่อกบัธุัรกิจิเราต่้อไป  ซึ�งในสู่วันข้องการลัะเมิดิ
ต้ราสิูนคา้ถุ่อเป็นสิู�งทีั�ผูู้ป้ระกอบการไทัยจิะต้อ้งดิำาเนินการเพ่ื่�อปกป้องสิูทัธิั �ใน
ต้ราสิูนคา้ข้องต้นเองก่อนการเข้า้สูู่ต้ลัาดิจีินดิงัไดิก้ล่ัาวัถุงึในข้อ้ทีั�  4.3.1  ข้ณิะทีั�
การสูรา้งควัามมั�นใจิว่ัาคู่คา้จิะร่วัมม่อกบัเราต่้อไปเม่�อธุัรกิจิข้ยายต้วััเพิื่�มข้ึ �น   
ถุ่อเป็นโจิทัยที์ั�มีควัามทัา้ทัาย  เม่�อพิื่จิารณิาจิากกรณีิศึกึษาต่้างๆ  ทีั�ผู่้านมา 
ซึ�งพื่บว่ัาผู้ลิัต้ภณัิฑ์ห์ลัายชนิดิข้องไทัยทีั�มีปัญหาถูุกผูู้ป้ระกอบการจีินไปผู้ลิัต้เอง   
โดิยใชวิ้ัธีัการเปลีั�ยนต้ราสิูนคา้จิากเดิิมทีั�ข้ายผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�เป็นต้ราสิูนคา้ข้องไทัย  
ไปเป็นต้ราสิูนคา้อ่�น  ๆ ทีั�พื่นัธัมิต้รเล่ัอกทีั�จิะเข้า้มาจิดิทัะเบียนเป็นต้ราสิูนคา้ไทัย  
โดิยมีคุณิสูมบติั้ทีั�ใกลัเ้คียงกบัสิูนคา้เดิิม  ข้ายในราคาทีั�ต้ำ�ากว่ัา  โดิยนำาเสูนอว่ัา
เป็นแบรนดิท์ัางเล่ัอก  เม่�อสิูนคา้ติ้ดิต้ลัาดิแลัว้ัจิงึยกเลิักควัามร่วัมม่อกบักบัคู่คา้
ฝ่ายไทัย  

ทัั�งนี�ลักัษณิะข้องปัญหาดิงักล่ัาวัมกัจิะเกิดิข้ึ �นกบัแพื่ลัต้ฟอรม์ทีั�พื่นัธัมิต้รจีิน  
จิำาหน่ายสิูนคา้เฉพื่าะกลุ่ัม  แลัะมองเป้าหมายทัางธุัรกิจิเพ่ื่�อการเป็นผูู้จ้ิดัิจิำาหน่าย
สิูนคา้อย่างใดิอย่างหนึ�งเป็นหลักั  จิงึมีแนวัโน้มควัามต้อ้งการสูรา้งแบรนดิ ์
ทีั�เป็นข้องต้นเองข้ึ �นมา  ซึ�งกรณีิดิงักล่ัาวัทัางเล่ัอกในการทีั�ผูู้ป้ระกอบการไทัย
ควัรพิื่จิารณิาเล่ัอกคู่คา้ทีั�ทัำาหน้าทีั�อำานวัยควัามสูะดิวักเพ่ื่�อการเป็นช่องทัางการ
จิดัิจิำาหน่ายเท่ัานั�น  แลัะต้อ้งคอยติ้ดิต้ามการเปลีั�ยนแปลังทีั�เกิดิข้ึ �นบนรา้นคา้
เถุาเป่าทีั�ร่วัมกบัพื่นัธัมิต้รอย่างใกลัชิ้ดิ  ในข้ณิะเดีิยวักนัก็ต้อ้งยกระดิบัการเข้า้สูู่
ต้ลัาดิจีินไปสูู่วิัธีัการอ่�นๆ  ไม่ว่ัาจิะเป็น  B2C  แลัะ  B2B  ซึ�งจิะเป็นช่องทัาง 
ทีั�สูามารถุป้องป้องรกัษาสิูทัธิั �ในต้วััผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้องผูู้ป้ระกอบการไดิดี้ิกว่ัา 
ช่องทัางแบบ  C2C

ในสู่วันข้องการสูรา้งระบบประกนัเพ่ื่�อสูรา้งควัามเช่�อมั�นในการร่วัมม่อกบั
พื่นัธัมิต้รจีินนั�น  ปัจิจุิบนัพื่บว่ัาผูู้ป้ระกอบการไทัยทีั�สูามารถุเข้า้ไปเปิดิต้ลัาดิ 
ในระบบออนไลันจี์ินสู่วันใหญ่จิำานวันมากเล่ัอกใชวิ้ัธีัทีั�   1  แลัะ  2  ข้ณิะทีั�  
ผูู้ป้ระกอบการทีั�เล่ัอกวิัธีัทีั�  3  แลัะ  4  มกัจิะเป็นผูู้ป้ระกอบการไทัยทีั�มีเคร่อญาติ้
อยู่ในประเทัศึจีิน  แลัะทัำาธุัรกิจิสู่งออกสิูนคา้จิากไทัยสูู่จีินอยู่แลัว้ั  โดิยมอง 
ช่องทัางการคา้ออนไลันค่์อทัางเล่ัอกสูำาหรบัการข้ายปลีักสิูนคา้อ่�น  ๆ ทัั�งทีั�เป็น
สิูนคา้หลักัข้องธุัรกิจิเดิิมแลัะสิูนคา้ทีั�มาพื่รอ้มกบัโอกาสูทีั�นกัท่ัองเทีั�ยวัจีิน 
เริ�มรูจ้ิกัแลัะต้อ้งการสิูนคา้ไทัยเพิื่�มมากข้ึ �น  ข้ณิะทีั�การมองหาพื่นัธัมิต้รเพ่ื่�อ
ดิำาเนินกิจิกรรมดิงักล่ัาวัโดิยต้รงโดิยเล่ัอกใชวิ้ัธีัทีั�  3  แลัะวิัธีัทีั�  4  หากสูามารถุ
ผู้ลักัดินัให้รฐับาลัจีินยินยอมให้ผูู้ป้ระกอบการไทัยทีั�มีควัามพื่รอ้มสูามารถุ
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ทัดิลัองเปิดิรา้นคา้บนเถุาเป่า  แลัะยินยอมให้สูามารถุเปิดิใชถุุ้งเงินดิิจิิทัลััอาลีัเพื่ย ์
เพ่ื่�อรบัชำาระเงินโดิยต้รงบนรา้นคา้ไดิ ้ ก็จิะทัำาให้ผูู้ป้ระกอบการไทัยมีควัามมั�นใจิ
ต่้อการข้ายผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์ดิงักล่ัาวัมากข้ึ �น  เพื่ราะจิะมีสิูทัธิัโดิยชอบธัรรม  
แลัะมีผู้ลัทัางกฎหมายในประเทัศึจีินต่้อรา้นคา้ดิงักล่ัาวัอย่างแทัจ้ิริง  

ทัั�งนี�การผู้ลักัดินัดิงักล่ัาวัสูามารถุดิำาเนินการไดิต้้ามกรอบควัามร่วัมม่อระดิบั 
อนุภูมิภาค  เช่น  ควัามร่วัมม่อในกรอบอนุภูมิภาคลุ่ัมแม่นำ �าโข้ง  (GMS)  หร่อทัาง
ฝ่ายจีินเรียกว่ัา  LMC  (Lancang  Mekhong  Cooperation)  ซึ�งในสู่วันข้องผูู้เ้ขี้ยน 
ไดิเ้ข้า้ไปเป็นสู่วันหนึ�งข้องงานวิัจิยัร่วัมกบักรมเจิรจิาการคา้กระทัรวังพื่าณิิชย ์ 
ร่วัมกบั  LMC  ข้องรฐับาลัจีินเพ่ื่�อผู้ลักัดินัให้เกิดิเข้ต้เศึรษฐกิจิพิื่เศึษการคา้
พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูข์้า้มแดินระหว่ัางภาคเหน่อข้องไทัยกบัมณิฑ์ลัยูนนาน  
ซึ�งรวัมถุงึแนวัทัางทีั�จิะทัำาให้ผูู้ป้ระกอบการไทัยสูามารถุเข้า้ไปเปิดิรา้นคา้บน
แพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลันข์้องจีินอย่างถูุกต้อ้ง  โดิยอาจิจิะเล่ัอกใชวิ้ัธีัการในแบบ
พิื่เศึษสูำาหรบัประชาชนในเข้ต้ภาคเหน่อข้องไทัยให้สูามารถุจิดิทัะเบียนรา้นคา้
บนแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลันจี์ินไดิโ้ดิยต้รง  ดิงัเช่นทีั�รฐับาลัจีินให้สิูทัธิั �กบัประชาชน
ข้องฮ่่องกง  มาเกา๊แลัะไต้ห้วันั  ซึ�งจีินถุ่อว่ัาประชาชนในทัั�งสูามดิินแดินเป็น
ประชาชนจีิน  หร่อสูรา้งระบบอำานวัยควัามสูะดิวักในการเข้า้ไปจิดิทัะเบียนเป็น
นิติ้บุคคลัจีินเพ่ื่�อเปิดิรา้นคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่าต้ามวิัธีัการในแบบทีั�  5  

4.4 บทสำรุปิ
การใชร้า้นคา้ออนไลันผ่์ู้านแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่าเพ่ื่�อใชเ้ป็นช่องทัางนำาเสูนอแลัะ
จิำาหน่ายสิูนคา้ไทัยควับคู่กบัการข้นสู่งแบบ  C2C  CBEC  นบัเป็นหนึ�งในทัางเล่ัอก
ทีั�ดีิสูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการ  SMEs  ในการเริ�มต้น้เข้า้สูู่ต้ลัาดิประเทัศึจีิน  เพื่ราะเป็น
ช่องทัางทีั�ไม่ต้อ้งใชเ้งินทุันมากแต่้มีประสิูทัธิัภาพื่สูามารถุใชน้ำาเสูนอแลัะจิดัิสู่ง
สิูนคา้ถุงึต้ลัาดิเป้าหมายไดิอ้ย่างถูุกต้อ้งต้ามกฎหมาย  อย่างไรก็เง่�อนไข้สูำาคญั
สูำาหรบัการใชแ้พื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่าสูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการไทัยก็ค่อ  ประการทีั�หนึ�ง
การหาพื่นัธัมิต้รทีั�เป็นคนจีินเพ่ื่�อเปิดิรา้นคา้ออนไลันบ์นเถุาเป่า  เพื่ราะปัจิจุิบนั
รา้นคา้ออนไลันเ์ถุาเป่ายงัไม่รองรบัการจิดิทัะเบียนแลัะดิำาเนินกิจิการโดิยคน
ต่้างชาติ้  ดิงันั�นผูู้ป้ระกอบการไทัยจิำาเป็นต้อ้งหาพื่นัธัมิต้รหร่อคู่คา้เพ่ื่�อทัำา 
การคา้ร่วัมกนั  การมองหาคนจีินเพ่ื่�อร่วัมกนัทัำาธุัรกิจิ  รูปแบบควัามร่วัมม่อ
ต้ลัอดิจินรูปแบบการจิดัิสูรรหน้าทีั�แลัะผู้ลัประโยชนร์ะหว่ัางกนัจิงึเป็นเง่�อนไข้ทีั�
ผูู้ป้ระกอบการต้อ้งคำานึงถุงึก่อนการวัางแผู้นการเปิดิรา้นคา้ออนไลันร่์วัมกนั  
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ประการทีั�สูอง  ค่อ  เง่�อนไข้ทัางดิา้นภาษา  เพื่ราะแพื่ลัต้ฟอรม์ต้อ้งใชภ้าษาจีิน
เป็นหลักัในการใชง้าน  จิงึมีควัามจิำาเป็นทีั�ผูู้ป้ระกอบการไทัยทีั�จิะทัำาการคา้ผู่้าน
ระบบออนไลันเ์ถุาเป่าจิำาเป็นต้อ้งเรียนรูก้ารใชภ้าษาจีินเบ่ �องต้น้เพ่ื่�อการบริหาร
จิดัิการระบบ  จิากนั�นจิงึค่อยพื่ฒันาต่้อยอดิทักัษะภาษาจีินเพ่ื่�อการข้ายสิูนคา้
ผู่้านระบบออนไลัน ์ 

ในสู่วันข้อ้จิำากดัิดิา้นภาษา  ในภาคผู้นวัก  ก.  จิะแสูดิงคู่ม่อการใชแ้พื่ลัต้ฟอรม์
ออนไลันเ์ถุาเป่าสูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการไทัย  (ในรูปแบบข้อง  E-book  บรรจุิใน
แผู่้น  CD)  โดิยแบ่งเป็นฉบบัภาษาไทัย  ซึ�งเป็นฉบบัทีั�พื่ฒันาข้ึ �นจิากการทัดิลัอง
ให้ผูู้ป้ระกอบการไทัยทีั�มีสิูนคา้ร่วัมกบัพื่นัธัมิต้รจีินทีั�ทัำาหน้าทีั�เปิดิรา้นคา้ร่วัมม่อ
กนัทัำาธุัรกิจิ  แลัะฉบบัภาษาองักฤษทีั�พื่ฒันาคู่ม่อสูำาหรบัการเรียนรูรู้ปแบบ 
การพื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูข์้า้มแดินสูำาหรบัสิูนคา้ไทัยสูู่ประเทัศึจีิน  ซึ�งพื่ฒันาข้ึ �น 
จิากการรวับรวัมควัามต้อ้งการข้องผูู้ป้ระกอบการไทัย  ซึ�งภายในจิะมีการ
รวับรวัมคำาศึพัื่ทัที์ั�ควัรรูใ้นรา้นคา้ออนไลันเ์ถุาเป่าไวัใ้ห้กบัผูู้ป้ระกอบการทีั�มี 
พ่ื่ �นฐานภาษาจีินสูำาหรบัต่้อยอดิเรียนรูก้ารใชง้านแพื่ลัต้ฟอรม์  
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มีแพื่ลัต้ฟอรม์การคา้ออนไลันบ์นเถุาเป่ามิไดิห้มายควัามว่ัาสิูนคา้ทีั�นำาเสูนอผู่้าน
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สูำาเร็จิในการใชช่้องทัางนี�
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บทที่ 4 
การบริหารร้านค้าออนไลน์ตลาดจนีบนแพลตฟอรม์ C2C 

 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนคือช่องทางน าเสนอสินค้าของผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดจีนที่ มี
ประสิทธิภาพ และต้นทุนต่ า กลายเป็นช่องทางที่ท าให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักในตลาดจีน ตัวอย่างเช่นเม่ือเข้าไปใน
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “เถาเป่า” และพิมพ์ค าว่า “泰国产品” แปลว่า “สินค้าไทย” จะพบข้อมูล
สินค้าไทยจ านวนมากปรากฎขึ้นดังแสดงในรูปที่ 4.1 ซึงสินค้าที่ มีจะอยู่ในกลุ่มเวชส าอาง และกลุ่มอาหาร  
ช่องทางออนไลน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นช่องทางที่มีส่วนท าให้สินค้าไทยเป็นรู้จักในตลาดจีน โดยมีช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เถาเป่า ซ่ึงเป็นช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ C2C เป็นช่องทางหลัก เพราะเป็น
ช่องทางที่สามารถเปิดร้านได้ง่ายกว่าช่องทางอ่ืนๆ จึงมีความเหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการ
เริ่มต้นด้วยการทดลองตลาด  

 
รูปท่ี 4.1 สินค้าไทยที่ปรากฎในเถาเป่า เม่ือใช้ค าส าคัญ “สินค้าไทย” 

 ที่มา: https://world.taobao.com/?spm=a21wu.241046-global.1581860521.1.41cab6cbWTaM1U 

  ส าหรับการสร้างหลักสูตร “ผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์” ได้ท าการทดลองเปิดร้านค้าบน
แพลตฟอร์ม “เถาเป่า” เพ่ือท าการศึกษาเข้าใจในกระบวนการน าสินค้าไทยสู่ตลาดประเทศจีนได้อย่างลึกซ้ึง 
โดยท าการเปิดร้านค้าที่ชื่อว่า “เชียนปี่เหอชิงไม่ต้าเตอกู้ซ่ือ” (铅笔和清迈大的故事) ซ่ึงเป็นความร่วมมือ
กับพันธมิตรจีนเพ่ือทดลองเปิดร้านค้าดังกล่าว โดยมีสินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการ และสินค้าที่พันธมิตรจีนคาด
ว่าน่าจะขายได้ น าเสนออยู่บนหน้าร้านที่สามารถเข้าดูผ่าน Website ดังแสดงในรูปที่ 4.2 และหน้าร้านที่เข้า ดู
และเลือกซ้ือผ่าน Mobile Application ดังแสดงในรูปที่ 4.3 ตามล าดับ 

https://world.taobao.com/?spm=a21wu.241046-global.1581860521.1.41cab6cbWTaM1U
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รูปท่ี 4.2 หน้าร้าน “เชียนปี่เหอชิงไม่ต้าเตอกู้ซ่ือ” บนหน้าเว็บไซต์ 

ที่มา: ร้านค้าโครงการวิจัยฯ https://shop33441545.taobao.com 
 

 
รูปท่ี 4.3 หน้าร้าน “เชียนปี่เหอชิงไม่ต้าเตอกู้ซ่ือ” บนหน้า Mobile Application 

    ที่มา: ร้านค้าโครงการวิจัยฯ บนแอพพลิเคชั่นเถาเป่าบนมือถือ 

  ทั้งนี้สินค้าที่วางจ าหน่ายอยู่บนร้านค้าจะประกอบด้วยสินค้าในกลุ่มเครื่องส าอาง เวชส าอาง และ
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงสินค้าที่ได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยการด าเนินการบริหารจัดการร้านค้าใช้รูปแบบการ
น าเสนอสินค้าและจัดส่งตามวิธีการ C2C Cross Border E-commerce จากเชียงใหม่สู่ปลายทางผู้ ซ้ือใน
ประเทศจีน ซ่ึงในบทนี้จะเป็นการน าเสนอ 1) ขั้นตอนการเตรียมการเพ่ือเปิดร้านค้าเถาเป่า และ 2) องค์ความรู้
ส าคัญในการจัดการร้านค้าบนแพลตฟอร์มเถาเป่าส าหรับผู้ประกอบการ SMEs 

 

https://shop33441545.taobao.com/
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 4.1 ขั้นตอนการเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Taobao 

  เนื่องจากปัจจุบันคนต่างชาติยังไม่สามารถเปิดร้านค้าเถาเป่าได้ เพราะต้องใช้บัตรประชาชนจีน และการ
เชื่อมโยงข้อมูลบัญชีเงินฝากในประเทศจีนในการด าเนินการเปิดร้านค้า Taobao ดังนั้นสิ่งส าคัญที่สุดประการ
แรกคือการหาพันธมิตรคนจีนเพ่ือร่วมเปิดร้าน และประการที่สอง ผู้ประกอบการที่ ต้องการด าเนินการบริหาร
ร้านค้าด้วยตนเอง ต้องมีความเข้าใจและมีความรู้เก่ียวกับภาษาจีนในระดับที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก เพราะไม่
เพียงแต่ต้องอ่านและพิมพ์ได้ดีเท่านั้น ในการเปิดร้านยังต้องมีการสื่อสารโต้ตอบกับลูกค้าจีนเป็นจ านวนมาก 
และภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่ไม่ทางการ หรือภาษาพูดที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของคนจีนซ่ึงผู้ท าหน้าที่สื่อสารกับลูกค้า
ต้องเข้าใจในภาษาลักษณะดังกล่าว  

 ในขั้นตอนต่อมาคือการจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเปิดร้านค้าออนไลน์ ซ่ึงการเปิดร้านค้าบน
เถาเป่าเถาเป่าเอกสารที่ต้องจัดเตรียมประกอบไปด้วย 

 -   บัตรประชาชนจีน หมายเลขบัตรประชาชนจีนพร้อมรูปถ่ายบัตรประชาชนจีนด้านหน้าและด้านหลัง 

 -   บัญชีเงินฝากธนาคารของประเทศจีน 

 -   หมายเลขโทรศัพท์มือถือในประเทศจีนที่ผู้ถูกเปิดงานโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของตน 

 
รูปท่ี 4.4 แสดงผังขั้นตอนการเปิดร้านค้าบนเถาเป่า 

    ที่มา: ผู้เขียน 

เม่ือจัดเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วให้ด าเนินการเปิดร้านค้าเถาเป่าตามขั้นตอนต่างๆดังแสดงในรูปที่ 4.4 
แสดงขั้นตอนการเปิดร้านค้าบนเถาเป่าที่เริ่มต้นจากการลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่น “เชียนหนิว” และเลือก
สมัครใช้งาน Taobao จากนั้นตรวจสอบว่ามีบัญชีบนระบบการช าระเงินอาลีเพย์ของผู้จะเปิดร้านค้าแล้วหรือไม่ 
หากไม่มีจะต้องด าเนินการในขั้นตอนการเปิดบัญชีช าระเงินออนไลน์อาลีเพย์เสียก่อน จึงจะเข้าสู่กระบวนการ
ลงทะเบียนเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์มเถาเป่าต่อไป เม่ือสมัครเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์มเถาเป่าแล้วจึงเริ่มต้น
เข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนเปิดร้านค้าเถาเป่า ซ่ึงจะต้องระบุประเภทสินค้าที่ต้องการจ าหน่ายบนร้านค้า โดย
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กระบวนการนี้เก่ียวข้องกับเงินมัดจ าและเอกสารประกอบเพ่ิมเติมที่ ต้องยื่นให้กับผู้ ดูแล แพลตฟอร์มเถาเป่าใช้
ประกอบการอนุมัติเปิดร้านค้าของผู้ประกอบการ โดยขั้นตอนทั้งหมดสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

4.1.1 การลงทะเบียนผ่าน Application “เชียนหนิว” 

“เชียนหนิว” (QIANNUI, 千牛) เป็นโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการร้านค้าในกลุ่มอาลีบาบาไม่ว่าจะ
เป็นแพลตฟอร์ม TAOBAO, TMALLและ 1688 ในการเปิดร้านค้าเถาเป่า ในขั้นตอนที่หนึ่งจึงต้องท าการ 
Download แอพพลิเคชั่น “เชียนหนิว” มาเป็นอันดับแรก โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าว
ในหน้าเว็บไซต์ดังแสดงในรูปที่ 4.5  

 
รูปท่ี 4.5 เว็บเพจแสดงช่องทางการลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่น “เชียนหนิว” 

ที่มา:  www.qianniu.1688.com 

เม่ือการติดต้ังเสร็จสิ้น หากการติดต้ังส าเร็จสมบูรณ์จะปรากฏหน้าต่างแบบในรูปที่ 4.6 ขึ้นมาพร้อมค า
ว่า “安装完成 “ ซ่ึงแปลว่าการติดต้ังเสร็จสมบูรณ์” และให้ระบุเปิดใช้บริการ “เถาเป่า” ผ่าน “เชียนหนิว” 
ดังแสดงในรูปที่ 4.7  
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รูปท่ี 4.6 การติดต้ังแอพพลิเคชั่น “เชียนหนิว”ส าเร็จสมบูรณ์ 

ที่มา:  www.qianniu.1688.com 

 
รูปท่ี4.7 เลือกเปิดใช้บริการแพลตฟอร์มเถาเป่าผ่าน “เชียนหนิว” 

 ที่มา:  www.qianniu.1688.com 

 4.1.2 ลงทะเบียนเปิดใช้บริการ “เถาเป่า” 

 ขั้นตอนที่หนึ่ง ให้ท าการดาว์นโหลดแอพพลิเคชั่น Taobao ดังแสดงในรูปที่ 4.8  และเข้าไป
ลงทะเบียนสมัครการเป็นสมาชิก ทั้งนี้การลงทะเบียนเพ่ือเป็นบัญชีส่วนบุคคลจะต้องแจ้งข้อมูลสัญชาติ 
หมายเลขโทรศัพท์ ดังแสดงในรูปที่ 4.9 เม่ือท าการกดส่งตามขั้นตอนที่ผ่านมาแล้วเสร็จ หากเบอร์โทรศัพท์ ” 
ผ่าน” สามารถสมัครบัญชีTaobaoได้ส าเร็จทางระบบจะมีข้อความแสดงความยินดี (เป็นระบบอัตโนมัติ) ซ่ึง
หมายถึงการสมัครเข้าใช้ Taobao เสร็จสิ้น  

http://www.qianniu.1688.com/
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รูปท่ี 4.8  แสดงหน้าเว็บของ Taobao 

2) ท าการลงทะเบียน 

 
รูปท่ี 4.9 แสดงหน้าต่างการลงหมายเลขโทรศัพท์ท่ีใช้เปิดร้านสมัคร 

   ที่มา: ทดลองโดยผู้วิจัย 

ในขั้นตอนที่สอง หลังจากลงทะเบียน Taobao แล้วในขั้นต่อมาต้องเข้าสู่ระบบTaobao เพ่ือรับรอง
ข้อมูลการสมัครและเพ่ิมเติมข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเริ่มจากการเข้าสู่บัญชี”My Taobao”ที่ พ่ึงสมัครไปเม่ือสักครู่ 
หลังจากนั้นก็เข้าไปที่หัวข้อ ประวัติTaobaoของท่าน เม่ือคลิกเข้าไปที่ประวัติให้หาค าว่า “实名认证 การ
รับรองชื่อ”จะอยู่ตรงต าแหน่งด้านซ้ายมือวงกลมสีแดงที่แสดงในรูปที่ 4.10 
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รูปท่ี 4.10  แสดงหน้าต่างการรับรองชื่อผู้สมัคร 

   ที่มา: ทดลองโดยผู้วิจัย 

4.1.3 ผูกติดหมายเลขสมาชิกเถาเป่ากับอาลีเพย์ 

เนื่องจากเถาเป่าเป็นช่องทางการซ้ือ-ขายออนไลน์ ซ่ึงรูปแบบการช าระเงินต้องด าเนินการผ่าน  E-
Wallet เท่านั้น ส าหรับแพลตฟอร์มของกลุ่มอาลีบาบาจะต้องใช้ “อาลีเพย์” เป็นช่องทางการท าธุรกรรม ดังนั้น
ผู้เปิดใช้งานเถาเป่าต้องสมัครใช้งานอาลีเพย์ก่อน จึงจะสามารถด าเนินการผู้ ติดหมายเลขสมาชิกเถาเป่ากับอาลี
เพย์ได้ โดยมีขั้นตอนการผูกติดดังนี้ 

ขั้นตอนที่หนึ่ง เข้าไปยังหน้าของการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงิน “ 支付宝账户名”  บัญชี 
Alipayที่จะใช้ผูกติดกับร้านค้า Taobao  ทั้งนี้การลงข้อมูลเพ่ือผูก Alipay เข้ากับร้านค้า Taobao จะมีข้อมูลที่
ต้องระบุในแบบฟอร์มดังแสดงในรูปที่ 4.11  

ในขั้นตอนที่สอง จะเป็นกระบวนการลงทะเบียนในระบบความปลอดภัยของการช าระเงินซ้ือ -ขายสินค้า
บนเถาเป่าที่ต้องด าเนินการผ่าน”อาลีเพย์” จึงมีทั้งขั้นตอนการยืนยันหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่จะ
น ามาใช้ผูกติดกับอาลีเพย์ รวมถึงการยืนยันตัวตนตามหมายเลขบัตรประชาชน ซ่ึงทั้งหมดจะต้องแสดงให้เห็นว่า
ผู้ด าเนินการผูกอาลีเพย์เข้า หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารเข้ากับหมายเลขเถาเป่านั้นเป็นคนๆเดียวกัน เม่ือ
กระบวนการยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นจะปรากฎข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 4.12 

 
รูปท่ี 4.11 การลงข้อมูลเพ่ือผูกบัญชี Alipay กับร้านค้าบน Taobao 

ที่มา: การทดลองโดยผู้วิจัย 
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รูปท่ี 4.12 แสดงการยืนยันข้อมูล Alipay Payment Account บน Taobao 

 ที่มา: การทดลองโดยผู้วิจัย 

4.1.4 ขั้นตอนการยืนยันตัวตนจ้าของบัญชีเถาเป่า 

เม่ือท าการเปิดบัญชีอาลีเพย์แล้วเสร็จจะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายในการสมัครเป็นสมาชิกเพ่ือการซ้ือขาย
สินค้าบนแพลตฟอร์มเถาเป่า คือการยืนยันตัวตนเจ้าของสมาชิกบัญชีเถาเป่า โดยการระบุข้อมูลบนบัตร
ประชาชนเจ้าของบัญขีซื้อขายนี้กับผู้ดูแลแพลตฟอร์ม Taobao ซ่ึงในส่วนนี้จะเป็นการใส่รายละเอียดเก่ียวกับ
บัตรประชาชนซ่ึงมีข้อมูลส าคัญที่ต้องระบุได้แก่: 

身份证类型 ประเภทบัตรประชาชน (แบบ 2 หน้าและหน้าเดียว) 

身份证正面图片 รูปบัตรประชาชน 

身份证到期时间 เวลาหมดอายุ 

常用地址 ที่อยู่ปัจจุบัน 

 เม่ือใส่ข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนดังแสดงในรูปที่ 4.13 ก็สามารถด าเนินการส่งข้อมูลสู่ระบบ 



ผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ O2O CBEC 

9 

 
รูปท่ี 4.13 หน้าแสดงการกรอกข้อมูลบัตรประชาชน 

ที่มา: การทดลองโดยผู้วิจัย 
 

หากปรากฏหน้าเว็บไซต์ดังแสงดในรูปที่ 4.14 คือการรอการตรวจสอบข้อมูล เม่ือระบบตรวจสอบเสร็จสิ้นถือว่า
เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครใช้งาน Taobao  ในการซ้ือสินค้าและดูสินค้าภายในเว็บไซต์ 

 
รูปท่ี 4.14 หน้าแสดงการยืนยันข้อมูล 

  ที่มา: การทดลองโดยผู้วิจัย 
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4.1.5 การเปิดหน้าร้านค้า Taobao 

 ในล าดับถัดมาเป็นขั้นตอนส าหรับผู้ที่ประสงค์จะเปิดร้านค้าในเว็บไซต์ Taobao ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่หนึ่ง ให้เปิดมาที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์ สังเกตไปที่แถบสีขาวด้านบนสุดของหน้าจอไปที่
ค าสั่ง “卖家中心 ศูนย์การขายสินค้า” ดังแสดงในรูปที่ 4.15 ให้คลิกเข้าไปที่ค าสั่งดังกล่าวเพ่ือด าเนินการ
เปิดร้านค้าTaobao และเริ่มต้นด าเนินการเปิดร้านดังแสดงในรูปที่ 4.16 

 
รูปท่ี 4.15 หน้าแรกของการเข้าสู่การเปิดร้านค้าเถาเป่า 

 หลังจากที่คลิกมาที่ ศูนย์ของขายแล้วจะปรากฎหน้าต่างรูปที่ 4.15 ขึ้นมาเนื่องจากท่านก าลังจะเปิด
ร้านค้าTaobaoให้ท่านคลิกไปที่หัวข้อค าสั่งที่ 1 ที่มีรูปภาพร้านค้าอยู่ด้านหน้า “ เปิดร้านค้าฟรี”ให้คลิกเข้าไปที่
ตัวหนังสือหรือรูปภาพดังกล่าวเพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 
รูปท่ี 4.16  หน้าแสดงขั้นตอนการเปิดร้านค้า 

 ขั้นตอนที่สอง การยืนยันข้อมูลตามบัตรประชาชนของเจ้าของร้านบนเถาเป่า 

 ส่วนนี้จะเป็นการเพ่ิมรูปรูปทีจ่ าเป็นมากๆ คือการใส่รายละเอียดเก่ียวกับบัตรประชาชน (จีน) ของ
เจ้าของร้านค้าดังแสดงในรูปที่ 4.17  



ผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ O2O CBEC 

11 

 

身份证号码  เลขบัตรประชาชน 

身份证到期时间 เวลาหมดอายุ 

身份证正面图片 รูปบัตรประชาชน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) 

  手持身份证头部照 รูปภาพท่านคู่กับประชาชนด้านหน้าของท่าน 

半身照 รูปภาพท่านครั้งบน 

 
รูปท่ี 4.17 แสดงหน้าเว็บส าหรับการอัพโหลดรูปถ่ายยืนยันตัวตนเจ้าของร้านค้าบน Taobao 

 เม่ือใส่รูปภาพทั้งหมดเรียบร้อยถัดมาให้เลื่อนลงด้านล่างของหน้านั้นแล้วกดปุ่มส่งรูปภาพให้กับทาง
Taobao หลังจากนั้นทางระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูล หรือรูปภาพของท่าน ต้องรอระบบตรวจสอบก่อนที่
จะในขั้นตอนถัดไปซ่ึงทางแพลตฟอร์ม Taobao จะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ 3 – 4 วัน เม่ือกระบวนการ
ตรวจสอบส าเร็จก็สามารถเปิดร้านค้าได้ 

4.1.6 การวางเงินประกันส าหรับการเปิดร้าน 

 การวางเงินประกันถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนส าคัญส าหรับการเปิดร้านค้าเถาเป่า เพราะเป็นตัวก าหนด
ขอบเขตว่าร้านค้าที่เปิดสามารถวางขายสินค้าประเภทใดได้บ้าง โดยเจ้าของร้านต้องวางเงินประกันกับทาง
แพลตฟอร์มเถาเป่าตามจ านวนเงินที่ก าหนดเอาไว้ส าหรับประเภทสินค้าที่ ต่างกัน ดังแสดงตัวอ ย่างของเงิน
ประกันที่ต้องวางส าหรับสินค้าประเภทต่างๆในตารางที่ 4.1  
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  ตารางท่ี 4.1 แสดงมูลค่าเงินวางประกันส าหรับสินค้าในหมวดต่างๆ 

หมวดหมู่สินค้า (ต่อร้าน) จ านวนเงินประกัน (RMB) 

เส้ือผ้าของสุภาพสตรี 1,000 

เส้ือผ้าสุภาพบุรุษ 2,000 

ชุดกีฬา 2,000 

เครื่องประดับ 5,000 

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 3,000 

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 5,000 

ผลิตภัณฑ์น้ าหอม 3,000 

เครื่องใช้ภายในบ้าน (เฟอร์นิเจอร์) 20,000 

เครื่องนอน 1,000 

ขนมทานเล่น 1,000 

รถยนต์ 50,000 

 ที่มา:  taobao.com 

 ตารางที่ 4.1 แสดงมูลค่าวงเงินประกันที่ผู้เปิดร้านค้าต้องวางไว้กับแพลตฟอร์มเถาเป่า ซ่ึงพบว่ามูลค่า
เงินประกันขั้นต่ าอยู่ที่ 1,000 RMB ส าหรับสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าสตรี เครื่องนอน และขนมทานเล่น ขณะที่สินค้า
อ่ืนๆได้แก่เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ ชุดกีฬา เครื่องส าอาง น้ าหอม จะมีมูลค่าวงเงินประกัน 2,000 -5,000 บาท ขณะที่
สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ภายในบ้านวงเงินประกันอยู่ที่ 20,000 RMB และแม้กระทั่งรถยนต์ก็สามารถจ าหน่ายในเถา
เป่าได้โดยมีเงินประกันวางไว้ท่ี 50,000 RMB  

 นอกเหนือจากการวางเงินประกันตามแต่ละประเภทของสินค้าที่จะท าการวางจ าหน่ายบนร้านค้าแล้ว 
กรณีของการจ าหน่ายสินค้าบางประเภท เจ้าของร้านค้าบนเถาเป่าก็ต้องได้รับใบอนุญาตจัดจ าหน่ายจากเถาเป่า
เสียก่อนจึงสามารถจ าหน่ายได้ เช่นร้านค้าเถาเป่าที่ต้องการจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอา หาร จะต้องขออนุญาตวาง
จ าหน่ายสินค้ากลุ่มอาหารจากแพลตฟอร์มเถาเป่าเสียก่อน ซ่ึงการจะได้รับใบอนุญาตเจ้าของร้านต้องแสดง
เอกสารผ่านการตรวจร่างกายจากหน่วยงานด้านการสาธารณสุขของประเทศจีน (รวมถึงการตรวจเลือด) เพ่ือยื่น
ประกอบการขอใบอนุญาต โดยมีค่าใช้จ่ายในการยื่นจดใบอนุญาตรวมทั้งสิ้นประมาณ 7,000 หยวน ดังนั้นหาก
เป็นการร่วมเปิดร้านกับพันธมิตรจีน ผู้ประกอบการไทยจะต้องตกลงในรายละเอียดของทั้งการวางเงินประกัน
และการขอใบอนุญาตประกอบการที่อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการด าเนินการเปิดหน้าร้าน  

4.2 การบริหารจัดการร้านค้าเถาเป่า 

 เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการเปิดร้าน ก็เข้าสู่ขั้นตอนการบริหารจัดการร้านค้าซ่ึงมีกิจกรรมหลักๆดังนี้  
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4.2.1 การอัพโหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

 สินค้าที่ถูกน าขึ้นวางบนร้านค้าต้องถูกจัดเตรียมข้อมูลเป็นภาษาจีน โดยเป็นข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ (ส่วนประกอบ วิธีการใช้ ประโยชน์ แหล่งผลิต ปริมาตร) ราคาขาย รวมถึงรูปถ่าย ข้อมูลการช าระเงิน 
ข้อมูลการจัดส่ง รวมถึงข้อมูลบริการหลังการขาย (เช่นสินค้ามีปัญหายินดีคืนเงิน เป็นต้น)  

 ส าหรับการบริหารจัดการร้านค้าบนเถาเป่าจะด าเนินการผ่านแอพพลิเคชั่น  “เชียนหนิว” ซ่ึงเป็น
แอพพลิเคชั่นที่ผู้ประกอบการต้องด าเนินการดาว์นโหลดต้ังแต่เริ่มต้นดังที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อที่ 4.1 ซ่ึงข้อมูลที่
ท าการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติมทุกอย่างบนระบบหลังร้านใน “เชียนหนิว” จะไปปรากฏอยู่บนหน้าร้านบน
แพลตฟอร์มเถาเป่าของผู้ประกอบการ โดย Account login ของหน้าร้านเถาเป่า กับหลังร้านเชียนหนิวตัว
เดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 4.18 และการลงข้อมูลของผลิตภัณฑ์สามารถด าเนินการภายใน “เชียนหนิว” ผ่านเมนู 
“Release Product” ดังแสดงในรูปที่ 4.18 ซ่ึงในหน้าถัดไปดังแสดงในรูปที่ 4.19 จะเป็นหน้าเพจแสดงตัวเลือก
ประเภทสินค้าต่างๆที่ร้านค้าต้องการจ าหน่ายจ าแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ จากนั้นให้เข้าไปใส่รายละเอียด
ข้อมูลของสินค้าซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของสินค้าดังแสดงในรูปที่  4.20 กรณีที่เป็นสินค้าอาหารต้องใส่
ข้อมูลในหน้าต่างความปลอดภัยของสินค้าดังแสดงในรูปที่ 4.21 ข้อมูลในหน้าต่างของผู้ขายดังแสดงในรูปที่ 
4.22 ท าการอัพโหลดรูปภาพและข้อมูลอธิบายผลิตภัณฑ์ดังแสดงในรูปที่ 4.23 ข้อมูลการช าระเงินดังแสดงในรูป
ที่ 4.24 ข้อมูลด้านการจัดส่งดังแสดงในรูปที่ 4.25 และข้อมูลด้านการบริการหลังการขายดังแสดงในรูปที่ 4.26 
ตามล าดับ 

 
รูปท่ี 4.18 แสดงช่องทางการเข้าไปบริหารจัดการหลังร้านผ่านแอพพลิเคชั่น “เชียนหนิว” 
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รูปท่ี 4.19 แสดงหน้าต่างส าหรับประเภทผลิตภัณฑ์ฑ์เพ่ือเข้าสู่หน้าเว็บการลงข้อมูล 

 
รูปท่ี 4.20 แสดงหน้าเว็บเพจงรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของสินค้า 

 
รูปท่ี 4.21 แสดงหน้าต่างกรอกข้อมูลความปลอดภัยของสินค้าประเภทอาหาร 
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รูปท่ี 4.22 แสดงหน้าต่างกรอกข้อมูลของผู้ขาย 

 

 
รูปท่ี 4.23 แสดงหน้าต่างส าหรับลงรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
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รูปท่ี 4.24 แสดงหน้าต่างช่องทางการช าระเงิน 

 
รูปท่ี 4.25 แสดงหน้าต่างลงรายละเอียดข้อมูลโลจิสติกส์ 
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รูปท่ี 4.26 แสดงหน้าต่างลงรายละเอียดข้อมูลบริการหลังการขาย 

 ทั้งนี้เม่ือการลงรายละเอียดทั้งหมดของสินค้า ตลอดจนการให้บริการต่างๆแล้วเสร็จ ผู้ประกอบการก็
สามารถด าเนินการเปิดร้านค้าเพ่ือแสดงข้อมูลและจ าหน่ายสินค้าให้กับผู้ซ้ือผ่านออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์มเถาเป่า
ได้ ขั้นตอนต่อไปจึงเป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดการร้านค้าบนแพลตฟอร์มเถาเป่า ซ่ึงเป็นอีกบทบาท
ส าคัญของการขายผ่านออนไลน์ 

4.2.2 การบริหารร้านค้าเถาเป่า 

 รูปแบบการจัดการร้านค้าไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของร้านค้าออนไลน์หรือร้านค้าทั่วไป จะประกอบด้วย
ขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอนซ่ึงสามารถอธิบายได้โดยประยุกต์แนวคิด SCOR model (อดิศักด์ิและจอน (2552) ; 
Stephen (2001)) ซ่ึงเป็นตัวแบบเชิงปฏิบัติการโซ่อุปทาน  ที่กล่าวถึงกระบวนการวิเคราะห์ขั้นตอนการ
ปฏิบัติการภายในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยการสร้างและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนและการบริหารกิจกรรมต่างๆที่เก่ียวกับการจัดหา การแปรรูป และกิจกรรมโล
จิสติกส์ ที่ทุกๆกิจกรรมจะเก่ียวข้องกับการประสานงาน การเชื่อมโยงระหว่างกัน โดยแบ่งกระบวนการออกเป็น
ห้าขั้นตอนประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การเสาะหา (Source) การตัดสินใจ (Make) การจัดส่ง (Delivery) 
และกิจกรรมหลังการขาย (Return) ดังแสดงในรูปที่ 4.27 ซ่ึงสามารถน ามาใช้เพ่ืออธิบายกระบวนการท างาน
ต่างๆที่เกิดขึ้นบนร้านค้าเถาเป่าได้ดังนี้ 
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รูปท่ี 4.27 รูปแบบการให้บริการร้านค้าออนไลน์ 

 ในด้านการวางแผน (Plan) ผู้ซ้ือจะวางแผนการซ้ือผ่านการค้นหาข้อมูลในช่องทางต่างๆ เช่นช่องทาง
สังคมออนไลน์ สื่อออนไลน์ Search Engine ต่างๆ เพ่ือพิจารณาทั้งคุณภาพ วิธีการใช้งาน และราคา ดังนั้น
ผู้ประกอบการจึงต้องพยายามเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่ๆท าให้ผู้ ซ้ือสามารถมองเห็นสินค้าที่ร้านค้าของเราเป็นผู้จัด
จ าหน่าย กลยุทธ์การตลาดมีความส าคัญในขั้นตอนนี้  

 ในด้านการเสาะหา (Source) ผู้ซ้ือจะเริ่มต้นเจรจาต่อรอง พูดคุยกับร้านค้าต่างๆที่ได้ท าการส ารวจเลือก
ไว้ในเบื้องต้นเพ่ือพูดคุยในรายละเอียดต่างๆเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ์ การตกลงด้านราคา จ านวน เวลาจัดส่ง ใน
ขั้นตอนนี้การให้บริการหรือให้ข้อมูลโดยผู้ดูแลร้านค้า ข้อมูลที่แสดงในรายละเอียดของสินค้าบนหน้าร้าน รวมไป
ถึงคุณภาพและราคาของสินค้า เป็นตัวแปรส าคัญต่อความส าเร็จที่ มีต่อการตัดสินใจเลือกของผู้ ซ้ือในขั้นตอน
ต่อไป 

 ในด้านการตัดสินใจ (Make) เม่ือผู้ซ้ือตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการ ร้านค้าต้องจัดบริการด้านการ
ช าระเงินที่สะดวก ปลอดภัยให้กับผู้ซ้ือ รวมถึงวิธีการส่งมอบสินค้าที่ท าให้ผู้ ซ้ือเชื่อม่ันว่าจะได้มอบสินค้าที่ มี
คุณภาพ ในระยะเวลาที่เหมาะสมได้ ระบบการให้บริการบนแพลตฟอร์มจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนนี้
และครอบคลุมกิจกรรมส าคัญสามส่วนคือ การติดต่อซ้ือขายสินค้า การช าระเงิน และการออกใบจองสินค้าถือ
เป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการซ้ือ-ขาย ดังแสดงในรูปที่ 4.28 ซ่ึงจุด A หมายถึงสิ้นสุดขั้นตอนการซ้ือขาย 

 ในด้านการจัดส่ง (Delivery) ผู้ขายเม่ือได้รับค าสั่งซ้ือแล้วต้องจัดเตรียมระบบการจัดส่งเพ่ือส่งมอบ
สินค้าได้ตรงตามคุณภาพและระยะเวลาที่สัญญาไว้กับผู้ซ้ือ กระบวนการท างานร่วมกับบริษัทหรือหน่วยธุรกิจ
ด้านการจัดส่งพัสดุภัณฑ์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนนี้ โดยครอบคลุมกิจกรรม 1) การเตรียมข้อมูลผู้รับ 
ให้สอดคล้องกับเง่ือนไขการน าเข้าแบบ C2C CBEC  2) การเข้าสู่ระบบออนไลน์ของบริษัทขนส่งที่ เชื่อมโยงกับ
ศุลกากรเพ่ือด าเนินการจัดส่งข้อมูลสินค้าที่จะขนส่ง 3) พิมพ์ใบขนเพ่ือใช้เป็นใบปะหน้ากับสินค้าที่จะจัดส่ง 
สิ้นสุดกระบวนการเตรียมการขนส่ง ดังแสดงในรูปที่ 4.28 ซ่ึงแสดงขั้นตอนการซ้ือขายบนแพลตฟอร์มเถาเป่า
ของร้านค้า จากนั้นรอการขนส่งสินค้าสู่ปลายทางรับผิดชอบโดยบริษัทขนส่งสินค้าข้ามแดน  
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รูปท่ี 4.28 แสดงขั้นตอนการซ้ือขายบนแพลตฟอร์มเถาเป่าของร้านค้า 

ในด้านกิจกรรมหลังการขาย (Return) จะเก่ียวข้องกับกิจกรรมส าคัญสามประการได้แก่ 1) เม่ือผู้ ซ้ือ
ได้รับสินค้าและท าการยอมรับ หรือปฏิเสธการรับสินค้า ทั้งนี้กรณีปฏิเสธการรับสินค้าจะเข้าสู่กระบวนการ
สอบสวนสาเหตุ และแนวทางแก้ไข 2) เม่ือการซ้ือ-ขายเสร็จสิ้น ไม่ว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นในแบบใด ผู้ ซ้ือสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อการซ้ือขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ ซ่ึงความคิดเห็นเหล่านี้กลายเป็นข้อมูลส าหรับ
ผู้ประกอบการค้าออนไลน์น าไปใช้เพ่ือปรับปรุงระบบการให้บริการ และ 3) เม่ือการซ้ือ-ขายแล้วเสร็จ 
ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ซ้ือเพ่ือน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอที่ดึงดูดให้ลูกค้ายังกลับมาใช้
บริการในรอบถัดไป ด้วยกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม เจ้าหน้าที่ผู้บริหารหลังร้าน และการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนนี้  

 ทั้งนี้ร้านค้าที่เปิดผ่านแพลตฟอร์มเถาเป่า เถาเป่าจะมีบริการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการบริหารจัดการหลังร้านเพ่ือให้ผู้ขายสามารถวา งแผนการให้บริการที่ มีประสิทธิภาพ 
ตัวอย่างเช่นระบบการบริหารจัดการหลังร้านดังแสดงในรูปที่ 4.29 ที่มีทั้งในส่วนของข้อมูลสินค้าที่ขายดี สินค้า
คงคลัง ตลอดจนการจัดการข้อมูลสินค้าทั้งหมด ขณะที่ในรูปที่ 4.30 แสดงข้อมูลประวัติการขายของร้าน เพ่ือดู
สมรรถนะในการให้บริการที่ผ่านมา และรูปที่ 4.31 แสดงข้อมูลลูกค้าเพ่ือวางแผนการให้บริการหรือส่งข้อมูล 
ข้อเสนอที่พิเศษให้กับลูกค้ากลุ่มเดิมที่เป็นกลุ่มที่ต้องรักษาเอาไว้ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกต่อการบริหาร
ร้านค้าด้านบริหารข้อมูลทั้งการขาย และข้อมูลลูกค้า  
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รูปท่ี 4.29 แสดงหน้าต่างบนเว็บเพจส าหรับการเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการหลังร้านใน “เชียนหนิว” 

 
รูปท่ี 4.30 แสดงหน้าต่างแสดงข้อมูลประวัติสมรรถนะการให้บริการลูกค้าของร้านค้า 

 
รูปท่ี 4.31 แสดงหน้าต่างแสดงข้อมูลลูกค้าเพ่ือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
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4.3 การสร้างธุรกิจร่วมกับพันธมิตรจีนบนแพลตฟอร์มเถาเป่า 

 ในหัวข้อที่ 4.1 -4.2 ได้เสนอแนะวิธีการบริหารจัดการะบบหลังร้านและการขายผ่านร้านค้าบน
แพลตฟอร์มเถาเป่า ซ่ึงเป็นหนึ่งในช่องทางการค้าออนไลน์ส าหรับสินค้าไทยสู่ตลาดจีนที่เหมาะสมกับ
ผู้ประกอบการ SMEs ไทยเพ่ือวัตถุประสงค์การทดลองตลาดเข้าสู่ประเทศจีนด้วยต้นทุนที่ ต่ ากว่าการใช้ช่องทาง
อ่ืนๆ อย่างไรก็ดีเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดส าคัญกับการใช้วิธีการนี้คือ “การหาพันธมิตรที่เป็นคนจีนเพ่ือเปิดร้านค้า
ออนไลน์เถาเป่า เพราะปัจจุบันระบบนี้ไม่รองรับการจดทะเบียนหรือด าเนินกิจการโดยคนต่างชาติ ดังนั้นการเข้า
สู่ตลาดประเทศจีนโดยการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรจีนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการใช้ แพลตฟอร์มเถาเป่า จึง
ควรค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญไม่ว่าจะเป็น 1) องค์ประกอบด้านรูปแบบการร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทย
กับพันธมิตรจีน และ 2) องค์ประกอบด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบการไทยที่พันธมิตรจีนต้องการ ซ่ึงช่องทางที่
น าไปสู่การหาพันธมิตรจีนนั้น ผู้ประกอบการจะต้องแสวงหาเวทีที่จะท าให้คนจีนได้รู้จักกับสินค้าของตน เพ่ือ
น าไปสู่ขั้นตอนการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันต่อไป ซ่ึงในหัวข้อที่4 .3 จะได้สรุปถึง
องค์ประกอบที่น าไปสู่การสร้างธุรกิจร่วมกับพันธมิตรจีนบนแพลตฟอร์มเถาเป่า  

 4.3.1 ล าดับขั้นสู่ช่องการการค้าออนไลน์ในตลาดประเทศจีน  

 ตลาดจีนเป็นตลาดที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้ความสนใจเนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ มีก าลังซ้ือ
สูง แต่ด้วยเง่ือนไขและข้อจ ากัดทั้งในด้านของภาษา และความรู้เก่ียวกับตลาดดังกล่าวที่จ า กัด ในหลักสูตรการ
พัฒนาผู้ประกอบการดิจิทัลในยุคบูรพาภิวัฒน์นี้ได้น าเสนอรูปแบบการขายสินค้าไทยบนแพลตฟอร์มเถาเป่า ซ่ึง
เป็นหนึ่งในช่องทางส าหรับสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดประเทศจีน ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการไทยสามารถ
เลือกใช้ส าหรับน าเสนอสินค้า อย่างไรก็ดีแพลตฟอร์มดังกล่าวยังไม่เปิดให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเปิดร้านค้า
ได้ด้วยตนเอง แต่ต้องอาศัยการร่วมมือกับพันธมิตรจีน ดังนั้นเพ่ือท าให้การร่วมมือดังกล่าวเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
ผู้ประกอบการไทยจึงควรเตรียมความพร้อมและหาช่องทาการแสวงหาพันธมิตรที่เหมาะสมโดยล าดับขั้นก่อนเข้า
สู่ช่องทางการค้าออนไลน์ในตลาดจีนที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวดังต่อไปนี้ 

 1) ผู้ประกอบการต้องมองหาผลิตภัณฑ์ที่ตนเองม่ันใจว่าเป็นที่ ต้องการของตลาดจีน และหากผู้ ซ้ือ
ต้องการจะหาซ้ือได้จากตนเองเท่านั้น ดังนั้นการสร้างแบรนด์ การจดเครื่องหมายการค้า (ควรจดเครื่องหมาย
การค้าทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน ซ่ึงปัจจุบันเริ่มมีผู้ให้บริการจดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน เช่น
บริษัท SCG International) จึงเป็นหนึ่งในแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ าสู่ตลาดจีนส าหรับ
ผู้ประกอบการที่ม่ันใจว่าสินค้าที่จะจ าหน่ายเป็นที่ต้องการของตลาดประเทศจีน  

 2) ทดลองขายในช่องทางออฟไลน์ต่างๆเช่น ถนนคนเดิน งานแสดงสินค้าในประเทศไทย และงานแสดง
สินค้าในประเทศจีน หรือพ้ืนที่ต่างๆที่จะท าให้มีโอกาสพบกับคู่ค้าที่ เป็นคนจีน ทั้งนี้ ความหมายของค าว่า คู่ค้า
ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่ต้องการน าเข้าในแบบ B2B อีกต่อไป เพราะด้วยรูปแบบร้านค้าบน
แพลตฟอร์มเถาเป่าท าให้ คู่ค้าของธุรกิจก็คือคนจีนที่สามารถเปิดร้า นค้าบน แพลตฟอร์มเถาเป่า ซ่ึงเป็ น
แพลตฟอร์มแบบ C2C ซ่ึงหมายถึงคนจีนทั่วๆไปที่มองหาสินค้าเพ่ือจ าหน่ายบนร้านค้าของตน  

 3)  การสร้างฐานลูกค้าในระดับหนึ่งก่อนการเข้าสู่ตลาดจีน โดยฐานลูกค้าดังกล่าวอาจเป็นลูกค้าไทยเอง
เป็นลูกค้าจีนกลุ่มที่พ านักอาศัยในประเทศไทย หรือกลุ่มลูกค้าจีนที่ เป็นนักท่องเที่ยว เพราะสินค้าที่ เข้าสู่
แพลตฟอร์มจีนและสามารถขายได้มักต้องเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งเสียก่อนจึงจะสามารถขายได้ หาก
เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เป็นที่รู้จักเลย ก็เป็นการยากต่อการส่งเสริมผลักดันให้เกิดความต้องการซ้ือ และแน่นอนว่า
พันธมิตรจีนที่จะมาร่วมมือน าเสนอสินค้าให้กับผู้ประกอบการไทยก็ย่อมไม่อยากขายสินค้าที่มีโอกาสขายได้น้อย  
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 จากล าดับขั้นก่อนการเข้าสู่ช่องทางออนไลน์จะพบว่าสินค้าไทยที่ผู้ประกอบการน าเสนอหรือต้องการ
ทดลองขายผ่านช่องทางร้านค้าเถาเป่าร่วมกับพันธมิตรจีนนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องมีการเตรียมความพร้อมใน
ระดับหนึ่งเสียก่อน เพราะหากเป็นสินค้าใหม่ ไม่มีจุดเด่นจุดขาย (ต้องเป็นจุดเด่นจุดขายจากมุมมองของผู้ ซ้ือมิใช่
ผู้ขาย) ก็ยากที่จะมีคนจีนสนใจร่วมมือเป็นพันธมิตร  

ดังน้ันส่ิงท่ีผู้ประกอบการ SMES ควรท าก่อนการหาพันธมิตรบนร้านค้าเถาเป่าก็คือล าดับขั้นตอนท้ัง
สามประการขั้นต้น รวมถึงต้องมั่นใจว่าสินค้าท่ีจะน าเสนอเพ่ือจัดจ าหน่ายหากต้องการหาซ้ือก็ต้องมาซ้ือ
จากท่ีน่ีเท่าน้ันจึงจะได้ของแท้ ในราคาท่ีดีท่ีสุด  

 4.3.2 รูปแบบการร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยกับพันธมิตรจีน 

   ส าหรับระดับความร่วมมือกับพันธมิตรบนแพลตฟอร์ม C2C เถาเป่าสามารถแบ่งออกเป็นการสร้าง
ความร่วมมือใน 5 แบบดังนี้ 

 1)  การขายผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าเถาเป่าของคู่ค้าชาวจีน 

 รูปแบบการฝากขายผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าเถาเป่าของคู่ค้าชาวจีน คือผู้ประกอบการไทยจะท าหน้าที่
ในการจัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งข้อมูลที่เป็นรูปถ่าย และข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนดและ
ความต้องการของเจ้าของร้านค้าบนแพลตฟอร์มเถาเป่า การก าหนดราคาขายซ่ึงส่วนใหญ่คู่ค้าชาวจีนมักเลือกให้
ผู้ประกอบการไทยแจ้งราคาขายส่ง โดยทางคู่ค้าจีนจะก าหนดราคาขายปลีกด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้ราคาขายปลีกที่
ก าหนดก็ต้องอ้างอิงจากราคาขายปลีกในช่องทางอ่ืนๆที่ผู้ประกอบการไทยก าหนดไว้เช่น ราคาขายปลีกหน้า
ร้านค้าบนถนนคนเดิน หรือราคาขายปลีกช่องทางออนไลน์อ่ืนๆเป็นต้น วิธีการนี้ถือเป็นรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับพันธมิตรที่เก่ียวข้องกันน้อยที่สุด เพราะอาจจะเป็นลักษณะของการซ้ือ ขาดโดย
ฝ่ายจีน หรือการฝากขาย ทั้งนี้ในปัจจุบันผู้ประกอบการร้านค้าเถาเป่าจีนเป็นจ านวนมากจะเลือกเจรจากับ
เจ้าของสินค้าที่เป็นที่ต้องการในตลาดจีน โดยมักจะขอส่วนลดจากราคาขายปลีกขั้นต่ า 30%-50% (ฝ่ายจีนเป็น
ผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องค่าขนส่งสู่ปลายทางและภาษีน าเข้าในกิจกรรมโลจิสติกส์ข้ามแดน) หรือหากเป็นสินค้าที่
ยังใหม่ในตลาดจีน ผู้ประกอบการจีนก็อาจคิดค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดกับผู้ประกอบการ
ไทยที่ต้องการใช้ช่องทางนี้ร้านค้าเถาเป่าของตนเองเพ่ือจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมจากส่วนลดจากราคาขายปลีกอีกด้วย  

2)  การแต่งต้ังให้คู่ค้าบนร้านค้าเถาเป่าเป็นตัวแทนขายของผลิตภัณฑ์ 

 วิธีการนี้เหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เริ่มเป็นที่รู้จักในตลาดประเทศจีนแล้ว ผ่านช่อง
ทางการขายออฟไลน์ต่างๆ จึงท าให้มีคนจีนเสนอตัวเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตร ซ่ึงผู้ประกอบการไทยสามารถ
แต่งต้ังให้พันธมิตรจีนเป็นคู่ค้าบนร้านค้าเถาเป่าเพ่ือเป็นตัวแทนขายของผลิตภัณฑ์ โดยรูปแบบการผูกพัน
ดังกล่าวอาจเป็นไปในลักษณะการจ ากัดจ านวนคู่ค้าบนร้านค้าเถาเป่าของสินค้าเพ่ือให้กลุ่มพันธมิตรเหล่านี้ได้รับ
ราคาพิเศษกว่าช่องทางอ่ืนๆ ท าให้คู่ค้ากลุ่มนี้สามารถท าราคาขายได้ต่ ากว่าคู่แข่งขันบนแพลตฟอร์มเถาเป่าราย
อ่ืนๆ รวมถึงการออกใบรับรองให้กับร้านค้าบนเถาเป่าเพ่ือแสดงยืนยันกับผู้ ซ้ือปลายทางว่า ร้านค้าบนเถาเป่า
เหล่านี้เป็นตัวแทนขายอย่างเป็นทางการของผู้ประกอบการไทย เช่นใช้วิธีการให้ผู้ซ้ือจีนสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์
อย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์ เพ่ือตรวจสอบรายชื่อร้านค้าบนเถาเป่าที่เป็นผู้แทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการ  

 ทั้งนี้วิธีการในการตัดขายให้กับพันธมิตรจีนก็สามารถเลือกใช้การให้ส่วนลดจากราคาขายปลีก
เช่นเดียวกับที่ใช้ในวิธีที่หนึ่ง แต่ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดโปรโมชั่ นต่างๆให้กับ
พันธมิตรได้มากกว่าในวิธีที่หนึ่ง 
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 3) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารร้านค้าเถาเป่า ในส่วนของการจัดหาสินค้าและการจัดส่ง 

 วิธีการที่สามคือการที่ผู้ประกอบการไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารร้านค้าเถาเป่า ซ่ึงในขั้นนี้จ า เป็น
อย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการไทยกับพันธมิตรจีนจะต้องร่วมมือกันมากกว่าในสองแบบแรก เพราะร้านค้าบนเถาเป่า
จะเปรียบเสมือนหน้าร้านที่เปิดร่วมกัน และทั้งสองฝ่ายจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลจาก าไรใน
การด าเนินธุรกิจ ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนอย่างชัดเจน เช่นฝ่าย ไทยเป็นผู้
จัดหาสินค้าและท าการจัดส่งไปยังผู้ซ้ือปลายทาง ขณะที่ฝ่ายจีนท าหน้าที่บริหารจัดการร้านค้าบน แพลตฟอร์ม
เถาเป่า วิธีการนี้ข้อดีคือพันธมิตรจีนสามารถบริหารจัดการร้านค้าโดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ในประเทศไทยหรือพะวง
ในการจัดหาจัดการสินค้าในประเทศไทย ขณะที่ฝ่ายผู้ประกอบการไทยก็ท าหน้าที่ เฉพาะในส่วนของการจัดหา
และจัดส่งสินค้าตามแต่ที่ทางพันธมิตรแจ้งข้อมูลมาให้เท่านั้น ส าหรับผลก าไรหลังจากหักต้นทุนสินค้าและต้นทุน
การบริหารจัดการของทั้งสองฝ่ายแล้ว เช่นอาจตกลงเพ่ือจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกันแบบ 50 :50 เป็นต้น 

 วิธีการนี้สองฝ่ายยังสามารถแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจน าเสนอสินค้าใหม่ๆที่มองว่า
น่าจะได้รับความนิยมจากผู้ซ้ือจีน ซ่ึงจะท าให้การร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้น ฝ่ายไทยอาจมิใช่เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียวแต่สามารถหาสินค้ารายการใหม่ๆเข้ามาขายบนแพลตฟอร์มได้ด้วย วิธีการนี้จึงเหมาะ
ส าหรับผู้ประกอบการไทยที่เป็นผู้ขายในสถานที่ท่องเที่ยว ร้านขายยาหรือร้านขายของที่ระลึก ที่สามารถคัดสรร
สินค้าใหม่ๆเข้ามาในร้านค้าด้วยราคาที่สามารถแข่งขันได้กับช่องทางอ่ืนๆหรือสินค้าหาสินค้าที่ มีความแตกต่าง
จากร้านค้าอ่ืนๆบนแพลตฟอร์มเถาเป่า โดยอาศัยการสร้างแบรนด์ให้กับร้านค้ามากกกว่าการสร้างแบรนด์ของ
ตัวสินค้า  

 4) การเข้าร่วมบริหารจัดการร้านค้า ในลักษณะของการซ้ือสิทธ์ิเพ่ือใช้ร้านค้า 

 วิธีการที่สี่คือการเข้าไปซ้ือสิทธ์ิการบริหารจัดการร้านค้าด้วยตนเองของผู้ประกอบการไทย โดยการท า
สัญญาแบบเช่าซ้ือร้านค้าออนไลน์เถาเป่ากับผู้ประกอบการจีน โดยจะท าหน้าที่บริหารจัดการ แพลตฟอร์ม
ทั้งหมดด้วยตัวเอง วิธีการนี้เป็นกระบวนการท าสัญญาระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายเจ้าของร้านค้าจีนเพ่ือท าการเช่า
ใช้โดยก าหนดมีการก าหนดระยะเวลา ซ่ึงวิธีการนี้มีความคล้ายคลึงกับในแบบที่สาม แตกต่างกั นเพียงผู้ให้เช่า
ได้รับผลตอบแทนจากส่วนแบ่งเป็นสัดส่วนผลก าไรจากยอดขายตามแต่ที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน หรือหัก
ค่าธรรมเนียมการเช่าใช้แพลตฟอร์มเป็นเปอร์เซ็นต์ของการขายสินค้าในแต่ละธุรกรรม (เช่นอาจหักที่ 5 % ของ
ราคาขายเป็นต้น) โดยผู้ให้เช่าจะท าหน้าที่อ านวยความสะดวกเฉพาะในส่วนของกระบวนการช าระเงินจากถุงเงิน
ดิจิทัลอาลีเพย์ไปสู่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกอบการไทย ซ่ึงวิธีการนี้พันธมิตรจีนที่ผู้ประกอบการไทยจะ
ร่วมมือด้วยก็ต้องเป็นบุคคลที่ฝ่ายไทยสามารถไว้ใจได้ในระดับหนึ่ง เช่นเดียวกันกับวิธีการที่สาม เพราะเส้นทาง
การเงินจากจีนสู่ไทยยังต้องอาศัยการโอนเงินจากบัญชีอาลีเพย์ของพันธมิตรจีนเป็นหลัก  

 5) การจดทะเบียนเพ่ือเป็นนิติบุคคลจีน เพ่ือสามารถเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มเถาเป่า 

 วิธีการนี้คือการที่ผู้ประกอบการไทยต้องเข้าไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศจีนเสียก่อน จากนั้น
จึงสามารถด าเนินการขอเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มเถาเป่าได้ ซ่ึงแนวทางนี้เป็นวิธีการที่บริษัทไทยที่จดทะเบียน
อยู่ในประเทศจีนเลือกใช้ในการเปิดร้านค้าบนเถาเป่า จากนั้นจึงด าเนินการคัดเลือกสินค้าไทยเพ่ือเข้าไปจ าหน่าย
บนแพลตฟอร์มของตน ซ่ึงผู้ประกอบการ SMEs ไทยก็สามารถเลือกใช้วิธีการสร้างความร่วมมือกับบริษัทไทย
เหล่านี้ เพราะอย่างน้อยก็เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่มีผู้ประกอบการคนไทยเป็นเจ้าของกิจการ ซ่ึงวิธีการนี้
ผู้ประกอบการ SMEs ไทยสามารถร่วมมือกับผู้ประกอบการไทยที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มในรูปแบบเดียวกันกับ
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วิธีที่ 1-4 ที่ได้น าเสนอไปแล้วแตกต่างเพียงเป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการไทยที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจีนที่สร้างความม่ันใจได้มากกว่าการร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นคนจีน  

จากรูปแบบการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการไทยกับพันธมิตรจีนทั้งห้าแบบจะเป็นระดับการเข้าไป
เก่ียวข้องกับแพลตฟอร์มจากน้อยไปหามาก ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ประกอบการไทย แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบใด
พ้ืนฐานส าคัญที่สุดคือต้องสร้างความม่ันใจระหว่างกันถึงความยั่งยืนในการท าธุรกิจร่วมกัน ซ่ึงปัจจัยที่ ก่อให้เกิด
ความยั่งยืนคือทั้งสองฝ่ายต้องม่ันใจว่าการร่วมมือกันดังกล่าวคู่ค้าทั้งสองต้องมีส่วนร่วมต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับธุรกิจ และต้องเกิดความม่ันใจว่าพันธสัญญาที่กระท าระหว่างกันจะน าไปสู่ผลประโยชน์ที่เหมาะสมระหว่าง
กัน ซ่ึงมุมมองต่อปัจจัยที่สร้างความม่ันใจของฝ่ายจีนและฝ่ายไทยก็คือ 

ในมุมมองฝ่ายจีน การมองว่าจะม่ันใจได้อย่างไรว่าหากร่วมมือกับฝ่ายไทยแล้วจะได้ของที่ ดีที่สุดในราคา
ที่ต่ ากว่าการหาซ้ือจากผู้ประกอบการไทยรายอ่ืนๆ (ม่ันใจว่าได้ซ้ือจากแหล่งผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวจริง ไม่
มีช่องทางอ่ืนๆที่คู่แข่งขันบนแพลตฟอร์มเถาเป่ารายอ่ืนๆจะเข้าถึงสินค้าชนิดเดียวกันนี้ในราคาที่ถูกกว่าได้)  หรือ
การร่วมมือกับผู้ประกอบการไทยแล้วจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ซ้ือชาวจีนรู้จักกับร้านค้าเถาเป่าเพ่ิมขึ้นได้อย่างไร (เช่น
ถ้าหากเปิดร้านค้าเถาเป่าร่วมกับ Duty Free ชื่อดังของประเทศไทย หรือร่วมกับร้านขายยาหรือร้านค้าของที่
ระลึกชื่อดังในย่านถนนคนเดินท่องเที่ยว แน่นอนว่าย่อมมีเจ้าของร้านค้าบนแพลตฟอร์มเถาเป่าเป็นจ านวนมาก
อยากร่วมมือด้วยเพราะร้านค้าเหล่านี้เป็นที่รู้จักของคนจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอยู่แล้ว)  

ขณะที่ในมุมมองของผู้ประกอบการไทยหมายถึง การไม่ถูกพันธมิตรจีนเอารัดเอาเปรียบทั้งในด้านของ
ราคาหรือการละเมิดตราสินค้าหรือท าการผลิตขายเองในอนาคต รวมถึงหากสินค้าที่ร่วมกันขายได้รับความนิยม
สูงขึ้นจะม่ันใจได้อย่างไรว่าคู่ค้าจะยังคงร่วมมือกับธุรกิจเราต่อไป ซ่ึงในส่วนของการละเมิดตราสินค้าถือเป็นสิ่งที่
ผู้ประกอบการไทยจะต้องด าเนินการเพ่ือปกป้องสิทธ์ิในตราสินค้าของตนเองก่อนการเข้าสู่ตลาดจีนดังได้กล่าวถึง
ในข้อที่ 4.3.1 ขณะที่การสร้างความม่ันใจว่าคู่ค้าจะร่วมมือกับเราต่อไปเม่ือธุรกิจขยายตัวเพ่ิมขึ้น ถือเป็นโจทย์ที่
มีความท้าทาย เม่ือพิจารณาจากกรณีศึกษาต่างๆที่ผ่านมาซ่ึงพบว่าผลิตภัณฑ์หลายชนิดของไทยที่มีปัญหาถูก
ผู้ประกอบการจีนไปผลิตเอง โดยใช้วิธีการเปลี่ยนตราสินค้าจากเดิมที่ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นตราสินค้าของไทย ไป
เป็นตราสินค้าอ่ืนๆที่พันธมิตรเลือกที่จะเข้ามาจดทะเบียนเป็นตราสินค้าไทย โดยมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับสินค้า
เดิม ขายในราคาที่ต่ ากว่า โดยน าเสนอว่าเป็นแบรนด์ทางเลือก เม่ือสินค้าติดตลาดแล้วจึงยกเลิกความร่วมมือกับ
กับคู่ค้าฝ่ายไทย  

ทั้งนี้ลักษณะของปัญหาดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มที่พันธมิตรจีน จ าหน่ายสินค้าเฉพาะกลุ่ม 
และมองเป้าหมายทางธุรกิจเพ่ือการเป็นผู้จัดจ าหน่ายสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลัก จึงมีแนวโน้มความ
ต้องการสร้างแบรนด์ที่เป็นของตนเองขึ้นมา ซ่ึงกรณีดังกล่าวทางเลือกในการที่ผู้ประกอบการไทยควรพิจารณา
เลือกคู่ค้าที่ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกเพ่ือการเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ ายเท่านั้น และต้องคอยติดตามการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนร้านค้าเถาเป่าที่ร่วมกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกันก็ต้องยกระดับการเข้าสู่
ตลาดจีนไปสู่วิธีการอ่ืนๆไม่ว่าจะเป็น B2C และ B2B ซ่ึงจะเป็นช่องทางที่สามารถป้องป้องรักษาสิทธิ์ในตัว
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้ดีกว่าช่องทางแบบ C2C 

ในส่วนของการสร้างระบบประกันเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการร่วมมือกับพันธมิตรจีนนั้น ปัจจุบันพบว่า
ผู้ประกอบการไทยที่สามารถเข้าไปเปิดตลาดในระบบออนไลน์จีนส่วนใหญ่จ านวนมากเลือกใช้วิธีที่  1 และ 2 
ขณะที่ผู้ประกอบการที่เลือกวิธีที่ 3 และ 4 มักจะเป็นผู้ประกอบการไทยที่มีเครือญาติอยู่ในประเทศจีน และท า
ธุรกิจส่งออกสินค้าจากไทยสู่จีนอยู่แล้ว โดยมองช่องทางการค้าออนไลน์คือทางเลือกส าหรับการขายปลีกสินค้า
อ่ืนๆทั้งที่เป็นสินค้าหลักของธุรกิจเดิมและสินค้าที่มาพร้อมกับโอกาสที่นักท่องเที่ยวจีนเริ่มรู้จักและต้องการสินค้า
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ไทยเพ่ิมมากขึ้น ขณะที่การมองหาพันธมิตรเพ่ือด าเนินกิจกรรมดังกล่าวโดยตรงโดยเลือกใช้วิธีที่  3 และวิธีที่  4 
หากสามารถผลักดันให้รัฐบาลจีนยินยอมให้ผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมสามารถทดลองเปิดร้านค้าบนเถา
เป่า และยินยอมให้สามารถเปิดใช้ถุงเงินดิจิทัลอาลีเพย์เพ่ือรับช าระเงินโดยตรงบนร้านค้าได้ ก็จะท าให้
ผู้ประกอบการไทยมีความม่ันใจต่อการขายผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวมากขึ้น เพราะจะมีสิทธิโดยชอบธรรม และมี
ผลทางกฎหมายในประเทศจีนต่อร้านค้าดังกล่าวอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้การผลักดันดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ตามกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคเช่น ความ
ร่วมมือในกรอบอนุภูมิภ าคลุ่มแ ม่น้ าโข ง (GMS) หรือทางฝ่า ยจีนเรี ยกว่า LMC (Lancang Mekhong 
Cooperation) ซ่ึงในส่วนของผู้เขียนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยร่วมกับกรมเจรจากา รค้ากระทรวง
พาณิชย์ ร่วมกับ LMC ของรัฐบาลจีนเพ่ือผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้าม
แดนระหว่างภาคเหนือของไทยกับมณฑลยูนนาน ซ่ึงรวมถึงแนวทางที่จะท าให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไป
เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนอย่างถูกต้อง โดยอาจจะเลือกใช้วิธีการในแบบพิเศษส าหรับประชาชน
ในเขตภาคเหนือของไทยให้สามารถจดทะเบียนร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์จีนได้โดยตรง ดังเช่นที่รัฐบาลจีน
ให้สิทธ์ิกับประชาชนของฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน ซ่ึงจีนถือว่าประชาชนในทั้งสามดินแดนเป็นประชาชนจีน 
หรือสร้างระบบอ านวยความสะดวกในการเข้าไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจีนเพ่ือเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มเถา
เป่าตามวิธีการในแบบที่ 5  

4.4 บทสรุป 

 การใช้ร้านค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเถาเป่าเพ่ือใช้เป็นช่องทางน าเสนอและจ าหน่ายสินค้าไทยควบคู่
กับการขนส่งแบบ C2C CBEC นับเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในการเริ่มต้นเข้าสู่ตลาด
ประเทศจีน เพราะเป็นช่องทางที่ไม่ต้องใช้เงินทุนมากแต่มีประสิทธิภาพสามารถใช้น าเสนอและจัดส่งสินค้าถึง
ตลาดเป้าหมายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็เง่ือนไขส าคัญส าหรับการใช้แพลตฟอร์มเถาเป่าส าหรับ
ผู้ประกอบการไทยก็คือ ประการที่หนึ่งการหาพันธมิตรที่เป็นคนจีนเพ่ือเปิดร้านค้าออนไลน์บนเถาเป่า เพราะ
ปัจจุบันร้าน ค้าออนไลน์ เถาเป่ายัง ไม่รองรับการจดทะเบียนและด า เนินกิจการ โดยคนต่างชาติ ดังนั้ น
ผู้ประกอบการไทยจ าเป็นต้องหาพันธมิตรหรือคู่ค้าเพ่ือท าการค้าร่วมกัน การมองหาคนจีนเพ่ือร่วมกั นท าธุรกิจ 
รูปแบบความร่วมมือตลอดจนรูปแบบการจัดสรรหน้าที่แ ละผลประโยชน์ร ะหว่างกันจึงเป็น เง่ือนไขที่
ผู้ประกอบการต้องค านึงถึงก่อนการวางแผนการเปิดร้านค้าออนไลน์ร่วมกัน ประการที่สองคือเง่ือนไขทางด้าน
ภาษา เพราะแพลตฟอร์มต้องใช้ภาษีจีนเป็นหลักในการใช้งาน จึงมีความจ า เป็นที่ผู้ประกอบการไทยที่จะท า
การค้าผ่านระบบออนไลน์เถาเป่าจ าเป็นต้องเรียนรู้การใช้ภาษาจีนเบื้องต้นเพ่ือการบริหารจัดการระบบ จากนั้น
จึงค่อยพัฒนาต่อยอดทักษะภาษาจีนเพ่ือการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์  

ในส่วนข้อจ ากัดด้านภาษา ในภาคผนวก ก. จะแสดงคู่มือการใช้ แพลตฟอร์มออนไลน์เถาเป่าส าหรับ
ผู้ประกอบการไทย (ในรูปแบบของ E-book บรรจุในแผ่น CD)  โดยแบ่งเป็นฉบับภาษาไทย ซ่ึงเป็นฉบับที่
พัฒนาขึ้นจากการทดลองให้ผู้ประกอบการไทยที่มีสินค้าร่วมกับพันธมิตรจีนที่ท าหน้าที่ เปิดร้านค้าร่วมมือกันท า
ธุรกิจ และฉบับภาษาอังกฤษที่พัฒนาคู่มือส าหรับการเรียนรู้รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนส าหรับ
สินค้าไทยสู่ประเทศจีน ซ่ึงพัฒนาขึ้นจากการรวบรวมความต้องการของผู้ประกอบการไทย ซ่ึงภายในจะมีการ
รวบรวมค าศัพท์ท่ีควรรู้ในร้านค้าออนไลน์เถาเป่าไว้ให้กับผู้ประกอบการที่มีพ้ืนฐานภาษาจีนส าหรับต่อยอด
เรียนรู้การใช้งานแพลตฟอร์ม  

ทั้งนี้เม่ือผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเง่ือนไขหลักๆสองประการต่อการเข้าใช้ แพลตฟอร์มแล้ว 
ปัญหาส าคัญประการที่สามก็คือผู้ประกอบการต้องมีกลยุทธ์การตลาด และช่องทางการส่งเสริมการขายที่
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เหมาะสม เพราะการมีแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์บนเถาเป่ามิได้หมายความว่าสินค้าที่น าเสนอผ่านช่องทางนี้
จะมีผู้ซ้ือ เพราะต้องแช่งชันกับร้านค้าอ่ืนๆอีกเป็นจ านวนมาก ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดและการส่งเสริมการขายจึง
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในการใช้ช่องทางนี้  
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คำานำา
หลักัสููต้ร  “การสูรา้งผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลััยุคบูรพื่าภิวัฒัน ์ O2O  CBEC”  
เป็นแนวัทัางการพื่ฒันาสูู่การเป็นผูู้ป้ระกอบการทีั�พื่รอ้มสูำาหรบัการสู่งออก
สิูนคา้เข้า้สูู่ต้ลัาดิจีินดิว้ัยวิัธีั  “พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูข์้า้มแดินแบบ  C2C”   
มีวัตั้ถุุประสูงคเ์พ่ื่�อสูรา้งควัามเข้า้ใจิใน  ข้ั�นต้อนการนำาสิูนคา้เข้า้ไปจิำาหน่ายผู่้าน
แพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลันจี์ิน  รวัมถุงึการสู่งออกสิูนคา้ดิว้ัยกระบวันการทีั�ถูุกต้อ้ง
ต้ามกฎหมายจีิน  โดิยสิูนคา้ยงัไม่จิำาเป็นต้อ้งผู่้านการจิดิทัะเบียนรบัรองต้าม
มาต้รฐานในประเทัศึจีิน  (ไม่ต้อ้งข้อ  อย.จีิน  ก็นำาเข้า้ไปข้ายในประเทัศึจีินไดิ)้   
ซึ�งแต้กต่้างจิากแนวัทัางการคา้ผู่้านช่องทัางอ่�นๆ  ทีั�มีหลักัเกณิฑ์ที์ั�เข้ม้งวัดิ   
ทัั�งเง่�อนไข้ดิา้นช่�อเสีูยงข้องสิูนคา้  เงินทุันแลัะการข้อใบรบัรองต่้าง  ๆ ภายใน
ประเทัศึจีิน  ทัำาให้  SMEs  ไทัยเข้า้ไปอยู่ในแพื่ลัต้ฟอรม์อ่�น  ๆ ข้องจีินไดิย้าก  วิัธีัการ
ในหลักัสููต้รนี�จิงึเหมาะสูำาหรบั  SMEs  ทีั�สิูนคา้ยงัไม่เป็นทีั�รูจ้ิกัในต้ลัาดิจีิน   
แต่้ต้อ้งการทัดิลัองต้ลัาดิกบักลุ่ัมลูักคา้ในประเทัศึจีิน

เอกสูารการสูอนชุดินี�จิงึเป็น  “คู่ม่อเพ่ื่�อการเริ�มต้น้การคา้สูู่ต้ลัาดิจีิน”  ให้กบั  
SMEs  ไทัย  ทีั�พื่ยายามรวับรวัมเน่�อหาให้ครบถุว้ันสูมบูรณิที์ั�สุูดิ  ผู่้านการ 
ศึกึษาสูมัภาษณิผู์ู้มี้ประสูบการณิใ์นการสู่งออกดิว้ัยวิัธีัการ  “O2O  C2C  CBEC”  
แลัะผู่้านการทัดิลัองจิดัิต้ั�งรา้นคา้ออนไลันจ์ิำาลัองทีั�ดิำาเนินการทัำาธุัรกิจิจิริง   
เพ่ื่�อให้ไดิข้้อ้มูลัสูำาหรบัการบอกเล่ัาทีั�สูมบูรณิ ์ ต้ั�งแต่้การแนะนำาวิัธีัการวิัจิยั
ต้ลัาดิจีินผู่้านช่องทัางออนไลัน ์ การพื่ฒันาสู่�อแนะนำาผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ การบริหาร
รา้นคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์  “เถุาเป่า”  การสู่งออกสิูนคา้ผู่้านช่องทัาง  Cross  Border  
Logistics  ไปจินถุงึการสู่งเสูริมการต้ลัาดิดิว้ัยวิัธีัการถุ่ายทัอดิสูดิผู่้าน  “Taobao  
Live”  โดิยกระบวันการทัั�งหมดิเป็นการทัำางานแลัะเรียนรูร่้วัมกบัผูู้ป้ระกอบการ
ทีั�ไดิเ้ข้า้ร่วัมกิจิกรรมการทัดิลัองการคา้ผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์โครงการฯ
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ข้อข้อบคุณิสูำานกังานการวิัจิยัแห่งชาติ้  (วัช.)  ภายใต้แ้ผู้นงานยุทัธัศึาสูต้ร ์
เป้าหมาย  (Spearhead)  ดิา้นสูงัคม  “คนไทัย  4.0”  ทีั�ให้ทุันสูนบัสูนุนการวิัจิยั 
สูรา้งเวัทีัทัดิลัองการคา้ข้า้มแดินเสูม่อนจิริง  แลัะข้อข้อบคุณิ  วิัทัยาลัยัศิึลัปะ  สู่�อ
แลัะเทัคโนโลัยี  มหาวิัทัยาลัยัเชียงใหม่  ทีั�อนุเคราะหส์ูถุานทีั�สูำาหรบัการจิดัิ
กิจิกรรมสูมัมนาร่วัมกบัผูู้ป้ระกอบการ  จิงึทัำาให้ข้อ้มูลัต่้าง  ๆ ทีั�ถูุกนำามาถุ่ายทัอดิ
เป็นบทัเรียนในหลักัสููต้รนี�เต็้มเปี� ยมไปดิว้ัย  “ชีวิัต้ชีวัา”  มิใช่ต้ำาราเรียนทีั�อดัิแน่น
แต่้ทัฤษฎี  หร่อต้วััอย่างทีั�ห่างไกลัจิากข้อ้เท็ัจิจิริงอีกต่้อไป  เพื่ราะทุัก  ๆ เร่�องราวั
ทีั�ถุ่ายทัอดิ  เรียบเรียงจิากการทัดิลัองปฏิิบติั้  แลัะสูามารถุใชเ้พ่ื่�อสูรา้งธุัรกิจิ 
ในวิัถีุ  “ผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลัั”  เพ่ื่�อรุกสูู่ต้ลัาดิจีินไดิอ้ย่างแทัจ้ิริง

อ.ดิร.ดินยัธัญั  พื่งษพ์ื่ชัราธัรเทัพื่  
China  Intelligence  Center,  CAMT  CMU
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การคา้บนระบบออนไลันก์ลัายเป็นพื่รมแดินใหม่ทัางการคา้ทีั�เปิดิโอกาสูให้กบั 
ผูู้ป้ระกอบการข้นาดิกลัางแลัะข้นาดิเล็ักสูามารถุเข้า้ถุงึพ่ื่ �นทีั�ต้ลัาดิทีั�ติ้ดิต่้อไปสูู่
ผูู้บ้ริโภคปลัายทัางไดิโ้ดิยต้รง  ไม่ว่ัาจิะเป็นการคา้แบบ  B2C  หร่อ  C2C  อนัเป็น
ช่องทัางทีั�มีต้น้ทุันทีั�ต้ำ�ากว่ัาช่องทัางการต้ลัาดิแบบดิั�งเดิิม  พื่รมแดินใหม่ 
ทัางการคา้ผู่้านระบบออนไลันด์ิงักล่ัาวัไม่เพีื่ยงแต่้ทัำาให้ผูู้ป้ระกอบการข้นาดิกลัาง 
แลัะข้นาดิเล็ักสูามารถุเพิื่�มช่องทัางการกระจิายสิูนคา้สูำาหรบัต้ลัาดิในประเทัศึ
เท่ัานั�น  แต่้ยงัรวัมถุงึการข้ยายไปสูู่ต้ลัาดิต่้างประเทัศึใหม่  ๆ อาทิัเช่น  ต้ลัาดิ
ประเทัศึจีิน  ซึ�งเป็นต้ลัาดิข้นาดิใหญ่ทีั�เป็นโอกาสูสูำาหรบัสิูนคา้คุณิภาพื่จิาก
ประเทัศึไทัยดิว้ัยเหตุ้ผู้ลัสูำาคญัสูองประการค่อ

ประการทีั�หนึ�งภายใต้ยุ้ทัธัศึาสูต้รห์นึ�งแถุบหนึ�งเสูน้ทัาง  จีินไดิป้ระกาศึให้  Cross  
Border  E-commerce  หร่อ  CBEC  เป็นหนึ�งในกลัยุทัธัห์ลักัเพ่ื่�อสู่งเสูริม 
ให้เกิดิการสู่งออกแลัะนำาเข้า้สิูนคา้ระหว่ัางประเทัศึผู่้านช่องทัางพื่าณิิชย ์
อิเล็ักทัรอนิกสูเ์พิื่�มข้ึ �น  จิงึทัำาให้สิูนคา้กลุ่ัมอุปโภคบริโภคสูามารถุรุกเข้า้สูู่ต้ลัาดิจีิน 
ผู่้านช่องทัางดิงักล่ัาวัไดิง่้ายข้ึ �นภายใต้ก้ฏิระเบียบทีั�ผู่้อนคลัายกว่ัาช่องทัางการ
นำาเข้า้ปกติ้  จิงึเป็นโอกาสูสูำาหรบั  SMEs  ไทัย  โดิยเฉพื่าะอย่างยิ�งสิูนคา้กลุ่ัม 
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ผู้ลัไมสู้ดิเกรดิพื่รีเมี�ยม  สิูนคา้เกษต้รแปรรูป  แลัะเคร่�องสูำาอาง  เน่�องจิากจีิน 
ไดิก้ำาหนดิให้เสูน้ทัาง  R3A  ทีั�ด่ิานบ่อหานจิงัหวัดัิสิูบสูองปันนา  มณิฑ์ลัยูนนาน  
เป็นด่ิานเฉพื่าะสูำาหรบัการนำาเข้้าสิูนคา้ผู่้านแนวัทัาง  Cross  Border   
E-commerce  จิงึทัำาให้สิูนคา้ไทัยเข้า้สูู่จีินไดิอ้ย่างถูุกต้อ้งต้ามกฎหมายผู่้าน 
ช่องทัางนี�  ดิว้ัยกฎระเบียบทีั�ผู่้อนคลัายกว่ัาการนำาเข้า้แบบปกติ้

ประการทีั�สูองประเทัศึไทัยเป็นประเทัศึทีั�นกัท่ัองเทีั�ยวัจีินเดิินทัางออกนอก
ประเทัศึเพ่ื่�อมาท่ัองเทีั�ยวัมากเป็นอนัดิบัหนึ�ง  เป็นจุิดิหมายปลัายทัางสูำาคญัข้อง
นกัท่ัองเทีั�ยวัจีิน  ทัำาให้สิูนคา้จิำานวันมากทีั�จิำาหน่ายในจิงัหวัดัิท่ัองเทีั�ยวัสูำาคญั 
เป็นทีั�รูจ้ิกัแลัะเป็นทีั�ต้อ้งการข้องนกัท่ัองเทีั�ยวัจีิน    

จิากโอกาสูทีั�เกิดิข้ึ �นจิากทัั�งนโยบายการสู่งเสูริม  CBEC  ต้ามยุทัธัศึาสูต้ร ์
หนึ�งแถุบหนึ�งเสูน้ทัางบนเสูน้ทัาง  R3A  การศึกึษาแนวัทัางใชป้ระโยชนจ์ิาก 
เสูน้ทัางดิงักล่ัาวัเพ่ื่�อสู่งออกสิูนคา้คุณิภาพื่สููงข้องไทัยให้เข้า้สูู่ต้ลัาดิจีินจิงึเป็น 
สิู�งจิำาเป็นต่้อทัั�งผูู้ป้ระกอบการทีั�ต้อ้งการสู่งออกสิูนคา้  แลัะผูู้ป้ระกอบการ 
ดิา้นโลัจิิสูติ้กสู ์ไทัย  ต้ลัอดิจินหน่วัยงานภาครฐัในฐานะผูู้ก้ำาหนดิกรอบนโบบาย
การพื่ฒันาพ่ื่�นทีั�ชายแดิน  โดิยเฉพื่าะอย่างยิ�งเข้ต้เศึรษฐกิจิพิื่เศึษอำาเภอ
เชียงข้อง  เพ่ื่�อการกำาหนดิทิัศึทัางแลัะแนวัทัางการพื่ฒันาการใชป้ระโยชนต่์้อ
เสูน้ทัาง  R3A  ให้เกิดิประโยชนสู์ูงสุูดิ  ทัำาให้อำาเภอเชียงข้องกลัายเป็นศูึนยก์ลัาง
โลัจิิสูติ้กสูท์ัางบกระหว่ัางจีิน-อาเซียน

5.1 รููปแบบการูสนัับสนุันัการูนัำาเข้้าผ่่านักฎรูะเบ่ยบ  
Cross  Border  E-commerce  จ่ีนั

องคป์ระกอบสูำาคญัในการออกแบบ  O2O  CBEC  ค่อ  การวัางแผู้นช่องทัาง 
การไหลัข้องสิูนคา้  หร่อระบบโลัจิิสูติ้กสูส์ูำาหรบัให้บริการจิดัิสู่งสิูนคา้จิาก
ประเทัศึไทัยสูู่ต้ลัาดิประเทัศึจีิน  ซึ�งในการออกแบบ  O2O  CBEC  แพื่ลัต้ฟอรม์  
ครั�งนี�เล่ัอกใชแ้นวัทัางการข้นสู่งต้ามแนวัปฏิิบติั้การนำาเข้า้แบบ  Cross  Border  
E-commerce  ซึ�งเป็นแนวัทัางทีั�รฐับาลัจีินนำามาใชเ้พ่ื่�อสูนบัสูนุนเพิื่�มมูลัค่าการนำา
เข้า้สิูนคา้จิากต่้างประเทัศึเพิื่�มข้ึ �น  จิงึนบัเป็นแนวัรุกใหม่ในการนำาสิูนคา้ไทัยเข้า้สูู่
ต้ลัาดิจีิน  โดิยไม่ใชรู้ปแบบการนำาเข้า้สิูนคา้แบบทัั�วัไปเพื่ราะมีข้ั�นต้อนมาก  
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สูำาหรบัรูปแบบการนำาเข้า้แบบ  CBEC  จิะมีอยู่  3  ลักัษณิะใหญ่  ๆ ค่อ  แบบ  1)  
C2C  CBEC  (行邮)  หร่อ  Personal  Shipment  (C2C  ข้ายปลีักระหว่ัางผูู้ข้้าย
ข้นาดิเล็ักไปผูู้บ้ริโภค)  2)  B2C  CBEC  (直邮通关)  หร่อ  Directed  Shipment  (B2C  
ค่อ  ข้ายปลีักระหว่ัางผูู้ข้้ายทีั�เป็นผูู้ป้ระกอบการไปสูู่ผูู้บ้ริโภค)  แลัะ  3)  แบบ  
B2B2C  CBEC  (保税仓通关)  (B2B2C  ค่อการข้ายแบบคา้สู่งระหว่ัางผูู้ผู้้ลิัต้กบั
ผูู้ซ่้ �อคนกลัางก่อนจิะข้ายปลีักไปยงัผูู้ซ่้ �อปลัายทัางอีกทัอดิหนึ�ง)  โดิยมีนโยบาย
ภาษีข้าเข้า้ในแต่้ลัะช่องทัางดิงัแสูดิงในรูปทีั�  5.1  ซึ�งแสูดิงนโยบายดิา้นอตั้รา
ภาษีข้าเข้า้ในช่องทัาง  CBEC  โดิยแต่้ลัะแบบมีแนวัทัางการนำาเข้า้ดิงันี�

5.1.1 C2C  CBEC

วิัธีัการนี�เป็นการนำาเข้า้ผู่้านช่องทัางศุึลักากรแบบ  One  Stop  Service  สูำาหรบั  
Personal  Shipment  ซึ�งรฐับาลัจีินจิดัิต้ั�งข้ึ �นต้ามด่ิานศุึลักากรสูนามบิน  หร่อ
ด่ิานศุึลัการการคา้ชายแดินบางแห่งเช่นด่ิานบ่อหานต้ามเสูน้ทัาง  R3A  เพ่ื่�อ
อำานวัยควัามสูะดิวักในการนำาเข้า้พื่สัูดุิภณัิฑ์ส่์ูวันบุคคลัเป็นหลักั  จิำานวันสิูนคา้ทีั�
นำาเข้า้ดิว้ัยวิัธีัการนี�จิะอนุญาต้ให้ต่้อหนึ�งรายช่�อผูู้ซ่้ �อมีมูลัค่าไม่เกิน  1,000  RMB  

รูปท่ั�   5.1  แสูดิงนโยุบายุด้ิานอัตราภิาษ่ข้าเข้้าในช่องทัาง  CBEC

ท่ีมา:  สรุปและเรียบเรียงโดยผู้เขียน
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ต่้อครั�งข้องการสูั�งซ่ �อ  แลัะไม่มีการกำาหนดิมูลัค่าการซ่�อต่้อปี  โดิยการนำาเข้า้จิะ
ต้อ้งเสีูยภาษีในอตั้ราต้ามแต่้ประเภทัข้องสิูนคา้ทีั�มีอตั้ราภาษีแต้กต่้างกนัต้ั�งแต่้
รอ้ยลัะ  15  20  25  แลัะ  50  ซึ�งจิะถูุกกำาหนดิไวัใ้นรายช่�อกลุ่ัมสิูนคา้ทีั�สูามารถุนำา
เข้า้ไดิด้ิว้ัยวิัธีัการ  Personal  Shipment  เง่�อนไข้สูำาคญัอีกข้อ้หนึ�งในการนำาเข้า้
ดิว้ัยวิัธีัการนี�ค่อ  หากมูลัค่าภาษีทีั�คำานวัณิจิากราคาสิูนคา้คูณิอตั้ราภาษีข้อง
แต่้ลัะประเภทัสิูนคา้แลัว้ัมีมูลัค่าไม่เกิน  50  RMB  ศุึลักากรจิะอนุโลัมให้ไม่ต้อ้ง
เสีูยภาษี

5.1.2 B2C  CBEC

วิัธีัการนี�เป็นการนำาเข้า้ผู่้านศุึลักากรทีั�ไดิร้บัการอนุมติั้ให้เป็นเข้ต้ปลัอดิภาษี
สูำาหรบัสิูนคา้กลุ่ัม  CBEC  ซึ�งถุงึปี  ค.ศึ.  2019  รฐับาลัจีินไดิอ้นุมติั้ให้เม่อง  36  
เม่องสูามารถุนำาเข้า้สิูนคา้ทีั�ซ่ �อข้ายผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสู ์
สูำาหรบันำาเข้า้สิูนคา้จิากต่้างประเทัศึผู่้านช่องทัางนี�  โดิยวิัธีัการ  B2C  CBEC  
Shipment  หร่อ  Directed  Shipment  หมายควัามว่ัาสิูนคา้ทีั�ถูุกสูั�งซ่ �อจิากผูู้ซ่้ �อ
ผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูจ์ิำาหน่ายสิูนคา้นำาเข้า้จิากต่้างประเทัศึ  
สูามารถุนำาทัำาการจิดัิสู่งจิากแหล่ังผู้ลิัต้ประเทัศึต้น้ทัางเพ่ื่�อเข้า้มาทัำาพิื่ธีัการ
ศุึลักากรผู่้านทัางด่ิานเฉพื่าะใน  36  เม่องทีั�ไดิร้บัการอนุมติั้ให้เป็นด่ิานนำาเข้า้สิูนคา้   
โดิยเสีูยภาษีในอตั้ราพิื่เศึษ  ค่อ  ไม่เสีูยภาษีศุึลักากร  เสีูยเฉพื่าะภาษีมูลัค่าเพิื่�ม  
แลัะภาษีสูรรพื่สูามิต้สิูนคา้ฟุ่มเฟือย  (ถุา้มี)  ในอตั้ราพิื่เศึษ  ค่อ  รอ้ยลัะ  70  ข้อง
อตั้ราภาษีปกติ้  เช่น  สิูนคา้ทีั�เสีูยภาษีมูลัค่าเพิื่�มรอ้ยลัะ  13  เม่�อนำาเข้า้ผู่้านช่อง
ทัางนี�จิะเสีูยภาษีมูลัค่าเพีื่ยง  รอ้ยลัะ  9.1  เท่ัานั�น  

ทัั�งนี�ในรูปทีั�  5.1  ไดิแ้สูดิงเง่�อนไข้การนำาเข้า้ผู่้านช่องทัาง  B2C  CBEC  ฉบบัล่ัาสุูดิ  
20  เมษายน  ค.ศึ.  2019  ทีั�อนุญาต้ให้ผูู้น้ำาเข้า้ดิว้ัยวิัธีัการนี�สูามารถุซ่�อสิูนคา้ใน
มูลัค่าไม่เกิน  5,000    RMB  ต่้อครั�ง  แลัะไม่เกิน  26,000  RMB  ต่้อปี  

5.1.3 B2B2C  CBEC

วิัธีัการนี�นำาเข้า้ผู่้านศุึลักากรทีั�ไดิร้บัอนุมติั้ให้เป็นเข้ต้ปลัอดิภาษีสูำาหรบัสิูนคา้
กลุ่ัม  CBEC  เช่นเดีิยวักบัวิัธีัการ  B2C  CBEC  แต่้สิูนคา้ทีั�นำาเข้า้แบบ  B2B  (นำาเข้า้
ในปริมาณิครั�งลัะมาก )ๆ  โดิยถูุกจิดัิเก็บไวัใ้นคลังัสิูนคา้ทัณัิฑ์บ์นในเข้ต้พ่ื่�นทีั�เข้ต้
ปลัอดิภาษีใน  36  เม่องทีั�ไดิร้บัอนุมติั้  เม่�อมีคำาสูั�งซ่ �อเข้า้มาจิงึนำาสิูนคา้เพ่ื่�อไป
ผู่้านพิื่ธีัการศุึลักากรต้ามแบบ  B2C  CBEC  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  5.2  ทัั�งนี�วิัธีัการ
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ต้รวัจิผู่้านศุึลักากรในแบบ  B2B2C  ศุึลักากรจีินจิะเรียกว่ัาการต้รวัจิผู่้านแบบ  
1210  ข้ณิะทีั�ในแบบ  B2C  ต้ามหวััข้อ้ทีั�  5.12  จิะเรียกว่ัาการต้รวัจิผู่้านแบบ  
9610  โดิยเง่�อนไข้ข้องการต้รวัจิผู่้านศุึลักากรจิะใชเ้ง่�อนไข้เดีิยวักนั

รูปท่ั�   5.2  รูปแบบการนำาเข้้าตามช่องทัาง  B2B2C  CBEC

ท่ีมา:  สรุปและเรียบเรียงโดยผู้เขียน

5.2  เส้นัทาง  R3A  กับบทบาทการูเป็นั  Gateway  
รูะหว่่างอาเซ่ียนั-จ่ีนั

เสูน้ทัาง  R3A  ค่อ  สู่วันหนึ�งข้องถุนนสูายเอเชียทีั�เช่�อมต่้อระหว่ัางภูมิภาคเอเซีย
ต้ะวันัออกเฉียงใต้ก้บัประเทัศึจีิน  เป็นสู่วันหนึ�งในแนวัระเบียงเศึรษฐกิจิเหน่อ-ใต้ ้ 
(North-South  Economics  Corridor:  NSEC)  ทีั�มีควัามสูำาคญัต่้อการพื่ฒันาควัาม
เจิริญทัางเศึรษฐกิจิสูำาหรบักลุ่ัมประเทัศึอนุภูมิภาคลุ่ัมแม่นำ �าโข้ง  (Greater   
Mekong  Sub-region;  GMS)  โดิยมีภาคเหน่อข้องประเทัศึไทัยเป็นศูึนยก์ลัาง
สูำาคญัข้องอนุภูมิภาคแห่งนี�  มีควัามไดิเ้ปรียบเชิงภูมิศึาสูต้รเ์น่�องเพื่ราะเป็น  
gateway  สูำาหรบัสิูนคา้อาเซียนไปสูู่จีิน  แลัะสิูนคา้จิากจีินสูู่อาเซียน  ดิงัแสูดิงใน
รูปทีั�  5.3  จิงึทัำาให้ภาคเหน่อมีโอกาสูพื่ฒันาสูู่การเป็น  “สิูงคโปรท์ัางบก”  เพ่ื่�อ
เช่�อมโยงอาเซียนกบัจีิน  โดิยมีเสูน้ทัาง  R3A  เป็นต้วััเช่�อมสูำาคญั  
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รูปท่ั�   5.3  ภิาคเหน่อข้องไทัยุศูึนย์ุกลัางเช่�อมโยุงระหว่ัางอาเซ่ยุน-จ่ินผู่้านเสู้นทัาง  
R3A

รูปท่ั�   5.4  ศัึกยุภิาพื่ข้องเสู้นทัาง  R3A  ช่วังระหว่ัาง  อ.เช่ยุงข้อง-นครคุนหมิง
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ทัั�งนี�หากพิื่จิารณิาเฉพื่าะในสู่วันข้องเสูน้ทัาง  R3A  ช่วังระหว่ัาง  อำาเภอเชียงข้อง
กบันครคุนหมิงข้องประเทัศึจีินดิงัแสูดิงในรูปทีั�  5.4  พื่บว่ัาผู้ลัลัพัื่ธัจ์ิากการ 
ผู้ลักัดินัอย่างจิริงจิงัข้องรฐับาลัจีินทีั�ต้อ้งการทัำาให้มณิฑ์ลัยูนนานเปลีั�ยนสูภาพื่
จิากการเป็นมณิฑ์ลัชายแดินติ้ดิภูเข้า  (Land  Lock)  ไม่มีทัางออกทัะเลั  ให้กลัาย
เป็นมณิฑ์ลัทีั�เช่�อมต่้อกบัภูมิภาคอ่�นๆไดิอ้ย่างสูะดิวักในทัางบก  (Land  Link)   
โดิยอาศึยัแนวัทัางการข้บัเคล่ั�อนยุทัธัศึาสูต้รด์ิงักล่ัาวัต้ามกรอบ  “ควัามริเริ�ม
หนึ�งแถุบหนึ�งเสูน้ทัาง”  (Belt  Road  Initiative;  BRI)  ทัำาให้ปัจิจุิบนัมีโครงการ
ต่้าง  ๆ เกิดิข้ึ �นสู่งผู้ลักระทับในเชิงบวักต่้อเสูน้ทัาง  R3A  หลัากหลัายโครงการไม่
ว่ัาจิะเป็น  

1)  โครงการเคร่อข่้ายรถุไฟ  Pan-Asia  เพ่ื่�อเช่�อมต่้อการข้นสู่งระบบราง 
ระหว่ัางจีินกบัเอเซียต้ะวันัออกเฉียงใต้ ้ จิากคุนหมิง-ยวีั�ซี-เชียงรุง้-บ่อหาน-
หลัวังพื่ระบาง-เวีัยงจินัทัน ์ แลัะเข้า้สูู่ประเทัศึไทัยทัางจิงัหวัดัิหนองคาย   
เป้าหมายเพ่ื่�อให้การข้นสู่งระบบรางสูู่ภูมิภาคเอเซียต้ะวันัออกเฉียงใต้ไ้ปสิู �นสุูดิทีั�
ประเทัศึสิูงคโปร ์ โครงข่้ายรถุไฟดิงักล่ัาวัจิะสิู �นสุูดิโครงการในสู่วันข้องประเทัศึจีิน 
ทีั�ด่ิานการคา้สูากลับ่อหาน  อ.เม่องล่ัา  ในเข้ต้จิงัหวัดัิสิูบสูองปันนา  แลัะเริ�มเข้า้ 
สูู่เข้ต้ประเทัศึลัาวัทีั�ด่ิานบ่อเต็้น  แข้วังหลัวังนำ �าทัา  ซึ�งเป็นจุิดิเดีิยวักนักบัพ่ื่ �นทีั�
ชายแดินระหว่ัางลัาวั-จีินข้องเสูน้ทัาง  R3A  ดิงันั�นเม่�อโครงการรถุไฟดิงักล่ัาวั
แลัว้ัเสูร็จิ  ด่ิานการคา้บ่อหาน  แลัะอำาเภอเม่องล่ัาจิะกลัายเป็นชุมทัางโลัจิิสูติ้กสู ์
สูำาคญัทีั�มีทัั�งระบบการข้นสู่งทัางถุนน  ทัางราง  แลัะทัางนำ �า  (ท่ัาเร่อกวันเหล่ัย  
ท่ัาเร่อสูำาคญัข้องจีินสูำาหรบัการข้นสู่งทัางแม่นำ �าโข้งก็อยู่ในเข้ต้อำาเภอเม่องล่ัา
เช่นกนั)      

2)  การยกระดิบัเสูน้ทัาง  R3A  ช่วังระหว่ัางด่ิานห้วัยทัราย  แข้วังบ่อแกว้ั-ด่ิานบ่อเต็้น   
แข้วังหลัวังนำ �าทัาจิากถุนน  2  เลันเป็นถุนนทัางด่ิวันมาต้รฐาน  6-8  เลันโดิยทัาง
รฐับาลัมณิฑ์ลัยูนนานเป็นผูู้ล้ังทุันก่อสูรา้งทัั�งเสูน้ทัาง  เสูน้ทัางทีั�สูรา้งข้ึ �นใหม่ 
จิะช่วัยร่นระยะทัาง  R3A  ช่วังระหว่ัางห้วัยทัราย-บ่อเต็้นจิาก  240  กิโลัเมต้ร 
ให้เหล่ัอเพีื่ยง  180  กิโลัเมต้ร  แลัะลัดิระยะเวัลัาการเดิินทัางจิากประมาณิ  4  ชั�วัโมง 
สูำาหรบัรถุยนต้ส่์ูวันบุคคลัให้เหล่ัอเพีื่ยง  1.5  ชั�วัโมง  

3)  เข้ต้เศึรษฐกิจิพิื่เศึษทัดิลัองเม่องล่ัา  แลัะเข้ต้ควัามร่วัมม่อทัางเศึรษฐกิจิ
ชายแดินบ่อหาน-บ่อเต็้น  (รูปทีั�  5.5)  จิะช่วัยสู่งเสูริมให้พ่ื่ �นทีั�บ่อหานกลัายเป็น
ศูึนยก์ลัางโลัจิิสูติ้กสู ์ เม่องพื่กัต้ากอากาศึ  แลัะศูึนยก์ลัางทัางการคา้ทัางเศึรษฐกิจิ   
แลัะอุต้สูาหกรรมแห่งใหม่ข้องอนุภูมิภาค  โดิยปัจิจุิบนับริษทััพื่ฒันาอสูงัหาริมทัรพัื่ย ์
จีินไดิเ้ข้า้ไปลังทุันพื่ฒันาพ่ื่�นทีั�เข้ต้บ่อเต็้นให้กลัายเป็นพ่ื่�นทีั�ศูึนยก์ลัางการคา้   
โลัจิิสูติ้กสู ์ แลัะธุัรกิจิท่ัองเทีั�ยวัเชิง  MICE  แลัะ  Leisure  
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4)  การต้ั�งด่ิานศุึลักากรพิื่เศึษเพ่ื่�อเป็นด่ิานศุึลักากรแบบ  One  Stop  Service  
สูำาหรบัสิูนคา้ย่อยทีั�บ่อหาน  โดิยเป็นด่ิานทีั�มีวัตั้ถุุประสูงคห์ลักัอำานวัยควัาม
สูะดิวักสูำาหรบัการนำาเข้า้แบบ  Personal  Shipment  (เป็นด่ิานการคา้ชายแดิน
แห่งแรกข้องจีินทีั�มี  One  Stop  Service)  ทีั�ข้นสู่งผู่้านจิากประเทัศึไทัยดิว้ัย
เสูน้ทัาง  R3A  เข้า้สูู่ประเทัศึจีิน  (รูปทีั�  5.6  แสูดิงภาพื่ข้องต้วััอาคารด่ิานศุึลักากร  
One  Stop  Service  ทีั�บ่อหาน)  จิงึทัำาให้ในปัจิจุิบนัผูู้ป้ระกอบการข้นสู่งด่ิวัน
หลักัๆ  ข้องจีินหลัายบริษทััไดิเ้ข้า้มาดิำาเนินธุัรกิจิ  (เข้า้มาลังทุันหร่อแต่้งต้ั�ง
ต้วััแทัน)  ข้นสู่งด่ิวันข้า้มแดินในประเทัศึไทัยไม่ว่ัาจิะเป็น  SF  Express  (ซุ่นเฟิง)  
บริษทััข้นสู่งด่ิวันอนัดิบัหนึ�งข้องประเทัศึจีิน  ZTO  Express  (จิงทัง)  STO  Express  
(เซินทัง)  แลัะ  Yunda  (ยวิั�นต้า๋)  เป็นต้น้  โดิยเช่�อมต่้อระบบการข้นสู่งด่ิวันภายใน
ประเทัศึจีินเข้า้กบัระบบข้นสู่งข้า้มแดินทัั�งทัางถุนนผู่้านเสูน้ทัาง  R3A  แลัะทัาง
อากาศึ  (Air  Freight)  เข้า้กบัประเทัศึไทัย  

รูปท่ั�   5.5  ตำาแหน่งท่ั� ต้ังแลัะรูปจิำาลัองเข้ตเศึรษฐกิจิพิื่เศึษบ่อหาน-บ่อเต็น

ท่ีมา:  รูปภาพจากเอกสารแนะนำาเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อหาน-บ่อเต็น
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รูปท่ั�   5.6  ด่ิานศุึลักากรแบบ  One  Stop  Service  สูำ าหรับสิูนค้ายุ่อยุท่ั�บ่อหาน

ท่ีมา:  ผู้เขียนถ่ายจากสถานท่ีจริงและรูปถ่ายบริเวณหน้าโครงการ  OSS  สินค้าย่อยบ่อหานประเทศจีน

รูปท่ั�   5.7  E-commerce  Free  Trade  Zone  นครคุนหมิง

ท่ีมา:  ผู้เขียนถ่ายจากสถานท่ีจริงและรูปถ่ายบริเวณหน้า  FTZ  คุนหมิงประเทศจีน
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4)  เข้ต้การคา้เสูรีมณิฑ์ลัยูนนาน  ซึ�งรฐับาลัจีินไดิป้ระกาศึให้  3  พ่ื่ �นทีั�ข้องมณิฑ์ลั
ยูนนานกลัายเป็นเข้ต้การคา้เสูรี  (Free  Trade  Area)  เม่�อเด่ิอนสิูงหาคม  พื่.ศึ.  
2562  ไดิแ้ก่  1)  เข้ต้พ่ื่�นทีั�ด่ิานการคา้ลุ่ัยลีั�จิงัหวัดัิเต้อ๋หง  (ด่ิานการคา้สูำาคญั
ติ้ดิต่้อกบัประเทัศึเมียนมาร)์  2)  เข้ต้พ่ื่�นทีั�ด่ิานการคา้เหอโข่้วัจิงัหวัดัิหงเหอ  
(ด่ิานการคา้สูำาคญัติ้ดิต่้อกบัประเทัศึเวีัยดินาม)  ทัั�งสูองพ่ื่�นทีั�ถูุกยกระดิบัเป็น
เข้ต้การคา้เสูรีดิา้น  Cross  Border  E-commerce  ข้ณิะทีั�  3)  เข้ต้พ่ื่�นทีั�นครคุนหมิง 
นอกเหน่อจิากจิะเป็นเข้ต้การคา้เสูรีดิา้นเศึรษฐกิจิดิิจิิทัลัั  (Digital  Economy)  
แลัว้ัคุนหมิงยงัเป็นทีั�ต้ั�งข้องด่ิานแลัะคลังัสิูนคา้ทัณัิฑ์บ์นสูำาหรบั  Cross  Border  
E-commerce  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  5.7    จิงึทัำาให้ปลัายทัางข้องเสูน้ทัาง  R3A  สิู �นสุูดิ
ทีั�นครคุนหมิงจิะเป็นศูึนยก์ระจิายสิูนคา้นำาเข้า้แลัะสู่งออกเชิงพื่าณิิชย ์
อิเล็ักทัรอนิกสูที์ั�สูำาคญัทีั�สุูดิในภูมิภาคนี�  

ควัามสูำาคญัข้องเสูน้ทัาง  R3A  ต่้อเศึรษฐกิจิไทัยในอนาคต้จิะเกี�ยวัข้อ้งกบัทัั�งใน
มิติ้ดิา้นการคา้  การท่ัองเทีั�ยวัแลัะการลังทุัน  โดิยทัำาหน้าทีั�ดิา้นการเป็นทัั�งเสูน้ทัาง 
การข้นสู่งแลัะทีั�ต้ั�งข้องแหล่ังผู้ลิัต้แลัะแหล่ังการคา้ต้ลัอดิเสูน้ทัางดิงักล่ัาวั   
ซึ�งหนึ�งมิติ้ดิา้นการคา้สูำาคญัค่อทีั�  R3A  เข้า้ไปเกี�ยวัข้อ้งในปัจิจุิบนัค่อการเป็น
เสูน้ทัางข้นสู่งสิูนคา้สูำาหรบัธุัรกรรมดิา้นพื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูข์้า้มแดิน  ซึ�งใน
หวััข้อ้ทีั�  5.3  จิะนำาเสูนอรูปแบบการข้นสู่งสิูนคา้ทีั�มีคำาสูั�งซ่ �อผู่้านกระบวันการ
พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูข์้า้มแดินจิากไทัยสูู่จีินโดิยมีเสูน้ทัาง  R3A  เป็นหนึ�งใน 
เสูน้ทัางข้นสู่งสูำาคญัสูำาหรบัธุัรกรรมดิงักล่ัาวัต่้อไป

5.3 การูศึึกษาการูข้นัส่งสินัค้้าเพ่ื่�อการูพื่าณิิชย์
อิเล็็กทรูอนิักส์ข้้ามแดนัจีากไทยสู่จ่ีนั

การข้ยายต้วััข้องการสูั�งซ่ �อสิูนคา้ออนไลันพ์ื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูข์้า้มแดิน   
ทีั�เกิดิจิากควัามต้อ้งการบริโภคสิูนคา้จิากต่้างประเทัศึข้องผูู้บ้ริโภคชาวัจีิน  
ทัำาให้ปัจิจุิบนัมีผูู้ป้ระกอบการข้นสู่งด่ิวันสูญัชาติ้จีินจิำานวันมากเข้า้มาร่วัมกบั 
ผูู้ป้ระกอบการโลัจิิสูติ้กสู ์ไทัยเพ่ื่�อให้บริการข้นสู่งดิงักล่ัาวั  ซึ�งในสู่วันข้อง 
ผูู้ป้ระกอบการไทัยทีั�ต้อ้งการนำาเสูนอสิูนคา้สูู่ต้ลัาดิประเทัศึจีินจิำาเป็นต้อ้งเข้า้ใจิ
ถุงึรูปแบบแลัะเสูน้ทัางการข้นสู่ง  เพ่ื่�อเป็นฐานควัามรูสู้ำาหรบัการคำานวัณิต้น้ทุัน
แลัะเวัลัาทีั�ใชใ้นกระบวันการสู่งมอบสิูนคา้ไปสูู่ลูักคา้ปลัายทัางต่้อไป
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5.3.1 รููปแบบการูข้นัส่งพัื่สดุภััณิฑ์์ท่� สั� งซ่ี�อผ่่านั  E-commerce  จีาก
เช่ยงใหม่สู่ปรูะเทศึจ่ีนั

ปัจิจุิบนับริการรบัสู่งพื่สัูดุิภณัิฑ์ไ์ทัยสูู่ประเทัศึจีินจิากจิงัหวัดัิเชียงใหม่  ซึ�งเป็น
หนึ�งในเม่องท่ัองเทีั�ยวัยอดินิยมข้องคนจีิน  มีผูู้ป้ระกอบการข้นสู่งสิูนคา้ข้า้มแดิน 
เข้า้มาเปิดิการให้บริการข้นสู่งด่ิวันอยู่ต้ามถุนนท่ัองเทีั�ยวัสูำาคญั  โดิยมีรูปแบบ
แลัะเสูน้ทัางการข้นสู่งมีอยู่หลัายเสูน้ทัาง  แต่้ทีั�บริษทััผูู้ใ้ห้บริการข้นสู่งนิยม
เล่ัอกใชปั้จิจุิบนัมีอยู่  3  เสูน้ทัางดิงัแสูดิงในรูปทีั�  5.8  ประกอบดิว้ัย

เสูน้ทัางทีั�  1  เชียงใหม่-แม่สูาย-ท่ัาขี้ �เหล็ัก-ลุ่ัยลีั�-คุนหมิง  โดิยใชวิ้ัธีัการข้นสู่งเพ่ื่�อ
การนำาเข้า้สิูนคา้สูู่จีินในแบบการคา้ชายแดิน  ใชร้ะบบการข้นสู่งปกติ้ก่อนเปลีั�ยน
เป็นระบบการข้นสู่งด่ิวันต้ามมาต้รฐานข้องจินเม่�อสิูนคา้ถูุกลัำาเลีัยงถุงึศูึนยฯ์   
ทีั�คุนหมิง  วิัธีัการนี�ค่าใชจ่้ิายในการข้นสู่งอยู่ทีั�  150  บาทัต่้อกิโลักรมั  คิดิค่าใชจ่้ิาย 
เริ�มต้น้ทีั�  3  กิโลักรมั  การนำาเข้า้  ณิ.ด่ิานการคา้ลุ่ัยลีั�ไม่ต้อ้งเสีูยภาษีศุึลักากร  
ระยะเวัลัาทีั�ใชใ้นการสู่งสิูนคา้ถุงึม่อผูู้ร้บั  10-14  วันั

เสูน้ทัางทีั�  2  เชียงใหม่-เชียงข้อง-บ่อหาน-คุนหมิง  โดิยใชวิ้ัธีัการข้นสู่งเพ่ื่�อนำา 
เข้า้สิูนคา้สูู่จีินผู่้านด่ิานศุึลักากร  One  Stop  Service  สิูนคา้ย่อย  (Personal   
Shipment)  ทีั�บ่อหาน  ใชร้ะบบการข้นสู่งด่ิวันต้ั�งแต่้ต้น้ทัางจิงัหวัดัิเชียงใหม่  
(สูามารถุ  Track  สูถุานะข้องสิูนคา้ไดิต้้ั�งแต่้จิงัหวัดัิเชียงใหม่)  ราคาค่าบริการ 
อยู่ทีั�  140  บาทัต่้อกิโลักรมั  ไม่รวัมค่าภาษีศุึลักากรแบบ  C2C  Cross  Border  
E-commerce  ทีั�ถูุกกำาหนดิเป็นอตั้ราภาษีพิื่เศึษสูำาหรบัการนำาเข้า้ผู่้านด่ิาน
ศุึลักากร  One  Stop  Service  สิูนคา้ย่อยเท่ัานั�น  ระยะเวัลัาทีั�ใชใ้นการสู่งสิูนคา้ 
ถุงึม่อผูู้ร้บั  9-16  วันั

เสูน้ทัางทีั�  3  เชียงใหม่-กรุงเทัพื่  (สุูวัรรณิภูมิ)-เชียงรุง้  (Xishuangbanna  Gasa  
International  Airport)-คุนหมิง  โดิยใชวิ้ัธีัข้นสู่งทัางถุนนจิากเชียงใหม่ถุงึกรุงเทัพื่  
แลัะการข้นสู่งข้า้มแดินจิากกรุงเทัพื่ฯ-เชียงรุง้โดิยการข้นสู่งทัางอากาศึ  ก่อนจิะ
เปลีั�ยนเป็นการข้นสู่งทัางถุนนอีกครั�งสูู่ศูึนยก์ระจิายสิูนคา้ทีั�คุนหมิงเพ่ื่�อสู่งต่้อ
ไปยงัเม่องปลัายทัางผูู้ร้บัต่้อไป  ค่าใชจ่้ิายในการข้นสู่งดิว้ัยวิัธีัการนี�อยู่ทีั�  160  บาทั 
ต่้อกิโลักรมั  ไม่รวัมมูลัค่าภาษีศุึลักากรแบบ  C2C  Cross  Border  E-commerce  
โดิยพื่สัูดุิภณัิฑ์จ์ิะผู่้านด่ิานศุึลักากร  One  Stop  Service  สิูนคา้ย่อยทีั�บ่อหานเช่น
เดีิยวักบัเสูน้ทัางทีั�  2  แลัะใชเ้วัลัาในการข้นสู่งถุงึผูู้ร้บั  7-15  วันั
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เสูน้ทัางทีั�  4  เชียงใหม่-กรุงเทัพื่  (สุูวัรรณิภูมิ)-กวัางโจิวั  (Baiyun  International  
Airport)  โดิยใชวิ้ัธีัการข้นสู่งทัางถุนนจิากเชียงใหม่ถุงึกรุงเทัพื่  แลัะการข้นสู่ง
ข้า้มแดินจิากกรุงเทัพื่-กวัางโจิวัโดิยการข้นสู่งทัางอากาศึ  ก่อนจิะกระจิายไปยงั
เม่องปลัายทัางผูู้ร้บัต่้อไป  ค่าใชจ่้ิายในการข้นสู่งวิัธีัการนี�อยู่ทีั�  160  บาทั
ต่้อกิโลักรมั  ไม่รวัมมูลัค่าภาษีศุึลักากรแบบ  B2C  Cross  Border  E-commerce  
โดิยพื่สัูดุิภณัิฑ์ส์ูามารถุนำาเข้า้ดิว้ัยวิัธีัการผู่้าน  (Directed  Shipment)  หร่อนำา
ไปจิดัิเก็บในคลังัสิูนคา้ทัณัิฑ์บ์นข้องเข้ต้เสูรีการคา้สิูนคา้  Cross  Border  
E-commerce

รูปท่ั�  5.8  เสู้นทัางข้นสู่งสิูนค้ายุ่อยุจิากเช่ยุงใหม่-ศูึนย์ุกระจิายุในจ่ิน  3  วิัถู่  4  เสู้นทัาง

ท่ีมา:  จากการทดลองส่งสินค้าในการศึกษาของโครงการวิจัยฯ

เสูน้ทัางทัั�ง  4  ต้ามรูปทีั�  5.8  มีวิัธีัการนำาเข้า้  3  แบบ  ค่อ  1)  แบบการคา้ชายแดิน  
2)  แบบ  C2C  CBEC  แลัะ  3)  แบบ  B2C  CBEC  ซึ�งวิัธีัทีั�หนึ�งเป็นวิัธีัการทีั�ไม่
ถูุกต้อ้งต้ามกฎหมายข้องจีิน  เพื่ราะเป็นรูปแบบการนำาเข้า้เพ่ื่�อสูนบัสูนุนการคา้
ในเม่องพ่ื่�นทีั�ชายแดินเท่ัานั�น  ในควัามเป็นจิริงพื่สัูดุิภณัิฑ์ไ์ม่สูามารถุถูุกสู่งต่้อไป
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สูู่เม่องอ่�น  ๆ นอกเหน่อจิากเม่องชายแดินไดิ ้ ในข้ณิะทีั�วิัธีัทีั�สูามในแบบ  B2C  
CBEC  เป็นวิัธีัการทีั�ระบุให้สิูนคา้ทีั�นำาเข้า้ดิว้ัยวิัธีันี�ต้อ้งถูุกนำาเสูนอข้ายอยู่บนหน้า
เว็ับไซต้ข์้องแพื่ลัต้ฟอรม์ทีั�จิะจิดิทัะเบียนกบัศุึลักากรจีินเพ่ื่�อข้ายสิูนคา้นำาเข้า้
จิากต่้างประเทัศึเท่ัานั�น  รวัมทัั�งผูู้ย่้�นจิดิทัะเบียนเว็ับไซต้ต์้อ้งเป็นนิติ้บุคคลัจีิน
เท่ัานั�น  ดิงันั�นวิัธีัการทีั�สูองจิงึเป็นวิัธีัการทีั�มีเง่�อนไข้ง่ายทีั�สุูดิในการนำาเข้า้โดิย 

ถูุกกฎหมายสูำาหรบัสิูนคา้ทีั�ยงัไม่มีใบอนุญาต้จิดัิจิำาหน่ายในประเทัศึจีิน  (ไม่มี  
อย.จีิน)  แลัะเป็นวิัธีัการทีั�ใชสู้ำาหรบัการจิดัิจิำาหน่ายต้ามทีั�แสูดิงไวัใ้นบทัทีั�  4   
ดิงันั�นสูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการทีั�เริ�มต้น้สู่งออกไปยงัประเทัศึจีินสูามารถุเล่ัอกวิัธีั
ต้ามเสูน้ทัางทีั�  2  หร่อเสูน้ทัางทีั�  3  เป็นเสูน้ทัางสูำาหรบัสูนบัสูนุนการสู่งออกผู่้าน
กระบวันการข้ายบนแพื่ลัต้ฟอรม์  Taobao

5.3.2 การูข้นัส่งข้้ามแดนัด้ว่ยวิ่ธ่ี  C2C  CBEC  โดยเส้นัทาง  R3A  

สูำาหรบัการข้นสู่งพื่สัูดุิภณัิฑ์ที์ั�ถูุกสูั�งซ่ �อผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลัน ์ “เถุาเป่า”  เม่�อผู่้าน 
ข้ั�นต้อนการบรรจุิลังหีบห่อแลัะจิดัิทัำา  Airway  Bill  เสูร็จิสิู �นแลัว้ั  (กระบวันการใน
ข้ั�นต้อนระบบในการจิดัิสู่งจิะแสูดิงในหวััข้อ้ทีั�5.3)  ผูู้ป้ระกอบการข้นสู่งข้า้มแดิน
จิะทัำาหน้าทีั�ในการรบัสิูนคา้จิากผูู้ข้้ายเพ่ื่�อจิดัิสู่งไปสูู่ผูู้ร้บัในเม่องปลัายทัาง
ประเทัศึจีิน  โดิยใชเ้สูน้ทัางการข้นสู่งข้า้มแดินผู่้านเสูน้ทัาง  R3A  เพ่ื่�อมุ่งสูู่ 
ศูึนยก์ระจิายสิูนคา้ทีั�เม่องคุนหมิง  มณิฑ์ลัยูนนาน  โดิยมีเสูน้ทัางการข้นสู่งจิาก
ต้น้ทัางทีั�จิงัหวัดัิเชียงใหม่ผู่้านจุิดิต่้าง  ๆ ประกอบดิว้ัยด่ิานศุึลักากรเชียงข้อง  
(ออกจิากประเทัศึไทัย)  เข้า้สูู่ประเทัศึลัาวัทีั�ด่ิานศุึลักากรห้วัยทัราย  แข้วังบ่อแกว้ั  
วิั�งต่้อไปในสู่วันข้องเข้ต้ประเทัศึลัาวัจินกระทัั�งถุงึด่ิานศุึลักากรบ่อเต็้น  แข้วัง
หลัวังนำ �าทัา  ข้า้มแดินเข้า้สูู่ประเทัศึจีินทีั�ด่ิานศุึลักากรบ่อหาน  อำาเภอเม่องล่ัา
จิงัหวัดัิสิูบสูองปันนา  โดิยรถุข้นสู่งจิะผู่้านพิื่ธีัการนำาเข้า้ทีั�ด่ิานศุึลักากร  One  
Stop  Service  สูำาหรบั  Personal  Shipment  ซึ�งอยู่ทีั�เข้ต้พ่ื่�นทีั�ด่ิานศุึลักากร 
บ่อหาน  (ประเทัศึจีิน)  เม่�อเดิินเร่�องเสูร็จิสิู �นรถุข้นสู่งจิะวิั�งต่้อไปยงัศูึนยก์ระจิาย
สิูนคา้ทีั�นครคุนหมิงเพ่ื่�อทัำาการกระจิายสิูนคา้สูู่ผูู้ร้บัปลัายทัางต่้อไป  กระบวันการ 
สูำาหรบัเสูน้ทัางทัั�งหมดิสูามารถุแสูดิงในรูปทีั�  5.9

รูปทีั�  5.9  แสูดิงเสูน้ทัางการข้นสู่งจิากเชียงใหม่-คุนหมิงโดิยใชเ้สูน้ทัาง  R3A  
ทัั�งนี�จิากการเก็บข้อ้มูลัจิากการทัดิลัองข้นสู่งโดิยใชบ้ริการบริษทััข้นสู่งด่ิวันข้อง
บริษทัั  Yunda  Express  หนึ�งในบริษทััข้นสู่งด่ิวันชั�นนำาข้องประเทัศึจีินทีั�เข้า้มา
เปิดิให้บริการรบัสิูนคา้ในจิงัหวัดัิเชียงใหม่  โดิยใชวิ้ัธีัการพิื่ธีัการศุึลักากรแบบ  
“C2C  CBEC”  ทัำาการทัดิลัองในช่วังเด่ิอนตุ้ลัาคม-ธันัวัาคม  พื่.ศึ.  2562  แลัะเก็บ
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บนัทักึข้อ้มูลัจิากระบบ  Tracking  ข้อง  “Yunda”  ซึ�งจิะแจิง้ให้ทัราบว่ัาพื่สัูดุิภณัิฑ์์
ทีั�ทัำาการสู่งอยู่  ณิ  จุิดิใดิในระหว่ัางการเดิินทัาง  โดิยมีจุิดิ  Check  Point  สูำาคญัอยู่  
6  จุิดิดิงันี�

รูปท่ั�   5.9  เสู้นทัางการข้นสู่งเสู้นทัาง  R3A  ด้ิวัยุวิัธ่ัการ    C2C  CBEC  (Person-
al  Shipment)

ท่ีมา:  จากการทดลองส่งสินค้าในการศึกษาของโครงการวิจัยฯ

จุิดิทีั�หนึ�ง  นบัวันัทีั�สิูนคา้เดิินทัางออกจิากจุิดิ  Drop  Point  ทีั�จิงัหวัดัิเชียงใหม่    

จุิดิทีั�สูอง  วันัทีั�รถุบรรทุักสิูนคา้เดิินทัางถุงึด่ิานเชียงข้อง  ณิ  สูะพื่านมิต้รภาพื่
ไทัย-ลัาวัแห่งทีั�สีู�  เพ่ื่�อทัำาพิื่ธีัการข้า้มแดินเข้า้สูู่ประเทัศึลัาวั  ณิ  ด่ิานห้วัยทัราย  
แข้วังบ่อแกว้ั  เพ่ื่�อเดิินทัางต่้อไปยงัด่ิานบ่อเต็้น  จุิดิผู่้านแดินเพ่ื่�อเข้า้สูู่ประเทัศึจีิน  
ต้รงจุิดินี�จิะมีการเปลีั�ยนหวััลัากจิากหวััลัากไทัยเป็นหวััลัากจีินเพ่ื่�อนำาสิูนคา้
ข้า้มด่ิานบ่อเต็้น  

จุิดิทีั�สูาม  นบัในวันัทีั�รถุบรรทุักสิูนคา้เดิินทัางถุงึด่ิานบ่อหาน  อำาเภอเม่องล่ัา  
จิงัหวัดัิสิูบสูองปันนาข้องประเทัศึจีิน  ณิ  จุิดินี�รถุบรรทุักจิะถูุกกำาหนดิให้วิั�งไปยงั
ด่ิาน  OSS  ศุึลักากรสูำาหรบัสิูนคา้ย่อย  (ด่ิานศุึลักากรพื่สัูดุิภณัิฑ์ ์ C2C)    เพ่ื่�อเข้า้สูู่
กระบวันการต้รวัจิปล่ัอยสิูนคา้ย่อยบนรถุข้นสู่งสิูนคา้
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จุิดิทีั�สีู�  นบัในวันัทีั�สิูนคา้เดิินทัางออกจิากด่ิานศุึลักากร  C2C  เพ่ื่�อเดิินทัางต่้อไป
ยงัศูึนยร์บัสู่งสิูนคา้ข้องบริษทััโลัจิิสูติ้กสูด่์ิวันอำาเภอเม่องล่ัา  เพ่ื่�อข้นสู่งสิูนคา้
ทัั�งหมดิทัางถุนน  เดิินทัางต่้อไปยงันครคุนหมิง  DC  สูำาหรบักระจิายสิูนคา้สูู่
มณิฑ์ลัอ่�น  ๆ ซึ�งห่างจิากอำาเภอเม่องล่ัาราวั  700  กิโลัเมต้ร

จุิดิทีั�ห้า  นบัในวันัทีั�สิูนคา้เดิินทัางถุงึศูึนยก์ระจิายสิูนคา้นครคุนหมิง  เพ่ื่�อดิำาเนิน
กระบวันการจิดัิสู่งสูู่ลูักคา้ปลัายทัางมณิฑ์ลัต่้าง  ๆ วิัธีัการข้นสู่งมีทัั�งการข้นสู่ง
ทัางเคร่�องบินแลัะข้นสู่งทัางถุนน

จุิดิทีั�หก  นบัในวันัทีั�สิูนคา้ถุงึม่อผูู้ร้บั  ณิ  เม่องปลัายทัาง  

ตารางท่ั�  5.1  แสูดิงเวัลัา(วััน)  ข้นสู่งจิากเช่ยุงใหม่สูู่ในจ่ินเสู้นทัาง  R3A  ตุลัาคม-
ธัันวัาคม  พื่.ศึ.  2562

วิงเวิลั�
ออกจั�ก
เชียงให่ม่

ถึึง
เชียง
ของ

ถึึง
บ่อห่�นั

ออกจั�ก
ศุิลัก�กร  

C2C  
CBEC  

ถึึง  DC  
เม่อง

คุนัห่มิง

สินัค้�
ถึึงผ้้รับ

เม่อง
ปลั�ยท�ง

4-22  ติ.ค. 1 2 3 13 15 18 เซีี่�ยงไฮ้้
8-22  ติ.ค. 1 2 3 8 11 14 ส่�นัซีี่�

25  ติ.ค.-2  พ.ย. 1 2 3 4 6 8 กุ้ยโจัวิ
5-18  พ.ย. 3 5 6 9 11 13 ฉงชิ�ง

15-28  พ.ย. 1 2 3 8 10 13 กวิ�งตุ้ิง
22  พ.ย.-2  ธ.ค. 1 2 3 5 7 10 ปักกิ�ง

3-16  ธ.ค. 1 2 3 7 9 13 เห่ลีัยวิห่นิัง
13-23  ธ.ค. 1 2 3 6 8 10 ห้่ห่นั�นั

24  ธ.ค.-4  ม.ค. 1 2 3 7 9 11 กวิ�งตุ้ิง
ท่ีมา:  ข้อมูลการจัดส่งสินค้าจากไทยสู่จีนท่ีวางจำาหน่ายบนแพลตฟอร์มเถาเป่าของโครงการฯ
หมายเหตุ:  Shipment1  ทดลองจัดส่งระหว่างวันท่ี  4-22  ตุลาคม  ซ่ึงเป็นช่วงหยุดวันชาติจีน

ผู้ลัการทัดิลัองจิำานวัน  9  ครั�งเพ่ื่�อจิดัิสู่งพื่สัูดุิภณัิฑ์ที์ั�มีการสูั�งซ่ �อผู่้านรา้นคา้ 
เถุาเป่าข้องโครงการไปยงัเม่องปลัายทัาง  8  แห่ง  ไดิแ้ก่  มหานครเซี�ยงไฮ้ ้ มณิฑ์ลั
สู่านซี  มณิฑ์ลักุย้โจิวั  มหานครฉงชิ�ง  มณิฑ์ลักวัางตุ้ง้  (2  ครั�ง)  กรุงปักกิ�ง  มณิฑ์ลั
เหลีัยวัหนิง  แลัะมณิฑ์ลัหูหนาน  ในช่วังระหว่ัางเด่ิอนตุ้ลัาคม-ธันัวัาคม  พื่.ศึ.  
2562  ดิงัแสูดิงต้ารางทีั�  5.1  ไดิผู้้ลัลัพัื่ธัส์ูำาคญัดิงันี�
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ประการทีั�หนึ�งจิากต้ารางทีั�  5.1  พื่บว่ัาการข้นสู่งผู่้านเสูน้ทัาง  R3A  ในช่วัง
ระหว่ัางเชียงใหม่ถุงึด่ิานศุึลักากรบ่อหานทุัก เๆทีั�ยวัข้องการทัดิลัองใชเ้วัลัา  2  วันั  
โดิยเป็นการเดิินทัางจิากเชียงใหม่ถุงึเชียงข้อง  1  วันัแลัะเชียงข้องถุงึด่ิาน
ศุึลักากรบ่อหานอีก  1  วันั  แต่้จิะใชร้ะยะเวัลัาทีั�ด่ิานศุึลักากรบ่อหานแต้กต่้างกนั
ไปข้ึ �นอยู่กบัจิำานวันพื่สัูดุิภณัิฑ์ที์ั�เข้า้ผู่้านศูึนย ์ Clearing  แบบ  One  Stop  Service  
สูำาหรบั  C2C  CBEC  ทีั�บ่อหานซึ�งใชเ้วัลัาในการ  Clearing  แต้กต่้างกนัไปต้ั�งแต่้  
1-5วันั  (ไม่นบัรวัมการทัดิลัองครั�งทีั�หนึ�งทีั�ทัำาการทัดิลัองระหว่ัางวันัทีั�  8-22  
ตุ้ลัาคม  พื่.ศึ.  2562  ซึ�งเป็นสูปัดิาหห์ลังัเทัศึกาลัวันัชาติ้จีิน  จิงึทัำาให้เกิดิควัามล่ัาชา้
ในการข้นสู่งเน่�องจิากมีพื่สัูดุิภณัิฑ์ส์ูะสูมบริเวัณิด่ิานศุึลักากรเป็นจิำานวันมาก)  
แลัะเป็นปัจิจิยัสูำาคญัทีั�ทัำาให้พื่สัูดุิภณัิฑ์ส่์ูงถุงึม่อผูู้ร้บัในเวัลัาทีั�แต้กต่้างกนั

ประการทีั�สูอง  ระยะทัางจิากศูึนยก์ระจิายทีั�คุนหมิงถุงึเม่องปลัายทัาง  เป็นต้วัั
กำาหนดิระยะเวัลัาทีั�สิูนคา้ถุงึม่อผูู้ร้บั  โดิยจิากการทัดิลัองพื่บว่ัาพื่สัูดุิภณัิฑ์ที์ั�จิดัิ
สู่งไปยงัเม่องปลัายทัางทีั�อยู่ในรศัึมีไม่ไกลัจิากคุนหมิง  ไดิแ้ก่  กุย้โจิวั  ฉงชิ�ง  หูหนาน  
กวัางตุ้ง้  จิะใชเ้วัลัาสู่งถุงึม่อผูู้ร้บัโดิยเฉลีั�ย  2  วันั  ข้ณิะทีั�เม่องปลัายทัางทีั�มี
รศัึมีไกลัออกไป  ไดิแ้ก่  เซี�ยงไฮ้ ้ สู่านซี  ปักกิ�ง  เหลีัยวัหนิง  จิะใชเ้วัลัามากกว่ัา  2  วันั  
(3-4  วันั)  แลัะในภาพื่รวัมการข้นสู่งจิะใชเ้วัลัาทัั�งหมดิ  8-14  วันัจิากเชียงใหม่
ถุงึปลัายทัางผูู้ร้บัในประเทัศึจีิน  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  5.10

รูปท่ั�   5.10  แสูดิงระยุะเวัลัาการข้นสู่งจิากเช่ยุงใหม่ถึูงปลัายุทัางผูู้้รับในประเทัศึจ่ิน

ท่ีมา:  จากการทดลองส่งสินค้าในการศึกษาของโครงการวิจัยฯ



ผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์บุกตลาดจีนด้วยตัวแบบ O2O CBEC

22

กล่ัาวัโดิยสูรุปเสูน้ทัาง  R3A  ทีั�ควัามสูำาคญัอย่างยิ�งต่้อการข้นสู่งข้า้มแดิน
สูำาหรบัสิูนคา้ไทัยสูู่ต้ลัาดิประเทัศึจีิน  เพื่ราะมีควัามน่าเช่�อถุ่อดิา้นระยะเวัลัาสููง
แลัะใชเ้วัลัาเพีื่ยง  2-3  วันัเท่ัานั�นในการเดิินทัางถุงึด่ิานศุึลักากรในประเทัศึจีิน  
ควัามล่ัาชา้สู่วันใหญ่อยู่ทีั�ด่ิานศุึลักากรบ่อหานทีั�ยงัใชเ้วัลัาในการต้รวัจิปล่ัอย
สิูนคา้ค่อนข้า้งนาน  (3-6  วันั)  เพื่ราะต้อ้งคำานึงถุงึระยะเวัลัาทีั�ใชใ้นการรอต้รวัจิ  
แลัะเปลีั�ยนถุ่ายสิูนคา้สูู่รถุข้นสู่งมาต้รฐานข้องบริษทััข้นสู่งด่ิวัน  ก่อนเดิินทัางไป
ยงัศูึนยก์ระจิายสิูนคา้คุนหมิงต่้อไป  ในอนาคต้หากสูามารถุเพิื่�มประสิูทัธิัภาพื่
การต้รวัจิปล่ัอย  รวัมถุงึเสูน้ทัาง  R3A  ช่วังประเทัศึลัาวัถูุกยกระดิบัเป็นทัางด่ิวัน
มาต้รฐาน  สิูนคา้ไทัยทีั�จิะไปถุงึคุนหมิงก็จิะใชร้ะยะเวัลัาสูั�นลัง  แลัะสูามารถุ 
ต้อบสูนองต่้อควัามต้อ้งการข้องผูู้ซ่้ �อปลัายทัางไดิร้วัดิเร็วัข้ึ �น  ควัามจิำาเป็นใน
การนำาสิูนคา้เข้า้ไปจิดัิเก็บในจีินเพ่ื่�อรอจิำาหน่ายก็จิะลัดิลัง  

5.4 รููปแบบแล็ะขั้�นัตอนัการูให้บริูการู  Cross  Border  
Logistics  ข้้ามแดนั

รูปแบบ  Cross  Border  E-commerce  ข้อง  Logistics  Express  ข้องจีิน  ในปัจิจุิบนั
จิะใชวิ้ัธีัการข้นสู่งสิูนคา้กลุ่ัมพื่สัูดุิภณัิฑ์ส่์ูวันบุคคลั  หร่อ  Personal  Shipment  ซึ�ง
เป็นพื่สัูดุิภณัิฑ์ส์ูำาหรบัสิูนคา้ทีั�ข้ายอยู่บนแพื่ลัต้ฟอรม์แบบ  C2C  เช่น  “เถุาเป่า”  
ข้อ้ดีิข้องวิัธีัการนี�ค่อคนจีินทุักคนสูามารถุเปิดิรา้นคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์นี�ไดิเ้พีื่ยง
ใชบ้ตั้รประชาชนร่วัมกบัสูมุดิบญัชีเงินฝากเท่ัานั�น  เม่�อมีรา้นคา้แลัว้ัก็สูามารถุ
ทัำาธุัรกรรมการซ่�อข้ายต่้าง ไๆดิ ้ ทัำาให้ปัจิจุิบนัสิูนคา้ไทัยทีั�วัางข้ายบน  “เถุาเป่า”  
สูามารถุเข้า้ถุงึต้ลัาดิจีินไดิผู่้้านช่องทัางดิงักล่ัาวั  โดิยร่วัมกบัพื่นัธัมิต้รทีั�เป็นคนจีิน 
ทีั�มีรา้นคา้บนเถุาเป่า  เม่�อมีคำาสูั�งซ่ �อก็สู่งมอบสิูนคา้ให้กบัรา้นคา้  วิัธีัการนี�ทัำาให้ 
ผูู้ป้ระกอบการไทัยสูามารถุทัำาการผู้ลิัต้แลัะการข้ายสิูนคา้ให้กบัลูักคา้จีินไดิ ้
โดิยไม่จิำาเป็นต้อ้งวัางแผู้นการข้ายแลัะการต้ลัาดิในประเทัศึจีินแต่้อย่างใดิ

ในสู่วันข้องการให้บริการจิดัิสู่ง  ปัจิจุิบนัมีบริษทััโลัจิิสูติ้กสูด่์ิวันจีินเข้า้มาให้
บริการในประเทัศึไทัย  เช่น  ทีั�จิงัหวัดัิเชียงใหม่ซึ�งผูู้จ้ิดัิสู่งสิูนคา้สูามารถุเข้า้ไป
ติ้ดิต่้อนำาสู่งสิูนคา้ไดิ ้ ซึ�งกระบวันการในการเช่�อมโยงระบบการจิดัิสู่งเข้า้กบั
หน้ารา้นเถุาเป่ามีกระบวันการดิงัแสูดิงในรูปทีั�  5.11  ซึ�งสูามารถุแบ่งสู่วัน  
ไดิแ้ก่
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สู่วันทีั�หนึ�ง  ค่อ  การจิดัิเต้รียมข้อ้มูลัสิูนคา้บนรา้นคา้เถุาเป่า  ข้ณิะเดีิยวักนัต้อ้ง
นำาเอาข้อ้มูลัสิูนคา้ทีั�อพัื่โหลัดิแลัว้ัเพ่ื่�อไปลังทัะเบียนไวัใ้นรายช่�อสิูนคา้ทีั�จิะจิดัิสู่ง
ผู่้านบริษทััข้นสู่งข้า้มแดิน  ทัั�งนี�การแจิง้รายช่�อสิูนคา้ทีั�รา้นคา้เถุาเป่าทีั�
ผูู้ป้ระกอบการเป็นเจิา้ข้องแก่บริษทััข้นสู่งถุ่อเป็นหนึ�งในข้ั�นต้อนสูำาคญัสูำาหรบั
การผู่้านพิื่ธีัการศุึลักากรดิว้ัยวิัธีั  C2C  CBEC  เพื่ราะสิูนคา้ต้อ้งถูุกต้รวัจิสูอบก่อน
ว่ัามีรายช่�ออยู่ในรายการสิูนคา้ทีั�ศุึลักากรจีินอนุญาต้ให้นำาเข้า้ผู่้านวิัธีัการนี�หร่อไม่  
หากสิูนคา้ไม่มีอยู่รายการก็ไม่สูามารถุนำาเข้า้ไดิ ้ รวัมถุงึเป็นการต้รวัจิสูอบว่ัา
สิูนคา้นี�เม่�อทัำาเร่�องนำาเข้า้ผู่้านศุึลักากรดิว้ัยวิัธีัการ  C2C  CBEC  ต้อ้งเสีูยภาษี
ในอตั้ราเท่ัาใดิ  แลัะเม่�อพิื่จิารณิาจิากราคาสิูนคา้แลัว้ัทัา้ยทีั�สุูดิยงัต้อ้งเสีูยภาษี
หร่อไม่  

สู่วันทีั�สูอง  ค่อ  เม่�อมีคำาสูั�งซ่ �อแลัะการทัำาธุัรกรรมต่้าง  ๆ เสูร็จิสิู �น  ผูู้ข้้ายจิะเข้า้สูู่
ระบบทัำาใบข้นสิูนคา้  โดิยดิำาเนินการผู่้านเว็ับไซต้ข์้องบริษทััข้นสู่งด่ิวัน  เพ่ื่�อใสู่
ข้อ้มูลัสิูนคา้ทีั�จิะจิดัิสู่ง  ถุา้สิูนคา้นั�นมีข้อ้มูลัอยู่แลัว้ั  ระบบก็จิะทัำาการแจิง้
หมายเลัข้ใบข้น  ซึ�งใบข้นมีควัามสูำาคญัในกระบวันการผู่้านพิื่ธีัการศุึลักากร  

รูปท่ั�   5.11  แสูดิงข้ั้นตอนการจัิดิการสิูนค้าแลัะเอกสูารการข้นสู่งข้้ามแดิน

ท่ีมา:  ผู้เขียน
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โดิยเป็นเอกสูารทีั�ต้อ้งติ้ดิไปกบัต้วััสิูนคา้ทีั�ถูุกบรรจุิลังในหีบห่อมาต้รฐาน   
ข้ณิะเดีิยวักนัใบข้นจิะถูุกใชเ้ป็นต้วััติ้ดิต้ามสูถุานะข้องสิูนคา้ว่ัาอยู่  ณิ  จุิดิใดิข้อง
การข้นสู่ง  

ในการวิัจิยัไดิท้ัดิสูอบกระบวันการเข้า้สูู่ระบบการจิดัิการข้อ้มูลัสิูนคา้ข้องบริษทัั
ข้นสู่งข้า้มแดินข้องบริษทัั  Yunda  Express  ซึ�งเป็นหนึ�งในบริษทััทีั�เข้า้มาดิำาเนิน
กิจิการการข้นสู่งสิูนคา้ข้า้แดินเพ่ื่�อเช่�อมต่้อกบัระบบการข้นสู่งด่ิวันภายใน
ประเทัศึจีิน  โดิยเป็นบริษทััทีั�ข้นสู่งข้า้มแดินผู่้านเสูน้ทัาง  R3A  ซึ�งผูู้ป้ระกอบการ
สูามารถุเข้า้ใชบ้ริการข้นสู่งด่ิวันข้อง  Yunda  ซึ�งเป็นบริษทััจีินไดิ้โดิยต้รง   
โดิยสูามารถุแสูดิงข้ึ �นต้อนการใชง้านการจิดัิการข้นสู่งข้า้มแดินเพ่ื่�อการสู่ง
สิูนคา้ไดิด้ิงัต่้อไปนี�

5.4.1 การูล็งทะเบ่ยนับันัทึกข้้อมูล็สินัค้้าท่�จีะส่งออก

สิูนคา้ทุักรายการข้องรา้นคา้ทีั�ต้อ้งการสู่งเข้า้สูู่ประเทัศึจีินจิะต้อ้งอยู่ในรายการ
สิูนคา้ทีั�ศุึลักากรจีินอนุญาต้ให้นำาเข้า้ผู่้านวิัธีัการ  C2C  CBEC  ก่อนการนำาสิูนคา้
จิำาหน่ายจิงึต้อ้งแน่ใจิว่ัาสิูนคา้นั�น  ๆ สูามารถุนำาเข้า้ผู่้านกฎระเบียบ  C2C  CBEC  ไดิ ้  
ดิงันั�นบริษทััผูู้ใ้ห้บริการข้นสู่งข้า้มแดินจิงึเปิดิระบบให้บริการนำาสิูนคา้ลังทัะเบียน 
ผู่้านระบบข้องต้น  เพ่ื่�อแจิง้ให้กบัศุึลักากรทัราบล่ัวังหน้า  แลัะพิื่จิารณิาว่ัาสิูนคา้
ดิงักล่ัาวัเข้า้ต้ามเง่�อนไข้ทีั�อนุญาต้ให้นำาเข้า้หร่อไม่  ซึ�งผูู้ป้ระกอบการจิะต้อ้งเปิดิ
บญัชีกบับริษทััข้นสู่งเสีูยก่อนเม่�อไดิห้มายเลัข้  Account  แลัว้ัก็สูามารถุดิำาเนินการ 
เพ่ื่�อบนัทักึข้อ้มูลัต่้าง  ๆ ข้องสิูนคา้ทีั�จิะสู่งออกซึ�งมีข้ั�นต้อนดิงันี�

• ขั้ ั�น์ตอน์ทีั�  1  การเขั้ �าสู้่�เว็ับไซต ์

1) ทัำาการเข้า้สูู่หน้าเว็ับไซต้ข์้องบริษทัั  Yunda  โดิยพิื่มพื่ ์ URL  https://c.asiapost.
net

2) ทัำาการ  Login  เข้า้สูู่ระบบ  โดิยใสู่รหสัู  User  Name  (ช่องบน)  แลัะ  Password  
(ช่องล่ัาง)  ซึ�งรหสัูทัั�งสูองสูามารถุข้อรบัไดิก้บัทัางบริษทัั  Yunda  ต้ามรูปทีั�   
5.12

• ขั้ ั�น์ตอน์ทีั�  2  การลงทัะเบียุน์สิู่น์ค�า

ในการสู่งสิูนคา้กบัทัางบริษทัั  Yunda  จิำาเป็นต้อ้งมีรายการสิูนคา้ทีั�ต้อ้งการสู่ง
อยู่ในระบบก่อน  ทัั�งนี�เพ่ื่�อเช็คควัามถูุกต้อ้งข้องรายลัะเอียดิสิูนคา้  รวัมทัั�งควัาม
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รวัดิเร็วัในการสู่งสิูนคา้ครั�งต่้อไปโดิยไม่ต้อ้งเสีูยเวัลัาในการกรอกข้อ้มูลัซำ �า  
การลังทัะเบียนสิูนคา้นั�นผูู้ที้ั�ต้อ้งการสู่งจิำาเป็นต้อ้งกรอกข้อ้มูลัสิูนคา้ในระบบ
ดิว้ัยต้นเอง  ซึ�งสูามารถุทัำาไดิท้ัั�งในรูปแบบ  1)  การลังทัะเบียนสิูนคา้ครั�งลัะ  1  ชิ �น  
แลัะ  2)  การลังทัะเบียนครั�งลัะหลัายชิ�น

รูปท่ั�   5.12  แสูดิงการเข้้าสูู่ระบบข้อง  Yunda

1) ทัำาการลังทัะเบียนสิูนคา้ครั�งลัะ  1  ชิ �น

ทัำาการเล่ัอกคลิักเล่ัอกหวััข้อ้  商品备案  ทีั�อยู่ช่องดิา้นซา้ยม่อข้องระบบ  จิากนั�นจิะ
ปรากฏิ  2  ต้วััเล่ัอกทีั�ซ่อนอยู่  โดิยทัำาการเล่ัอกต้วััเล่ัอกทีั�  1  ค่อ  在线备案  แลัะ
ทัำาการกรอกข้อ้มูลัสิูนคา้ในกรอบสีู�เหลีั�ยมสีูแดิงให้ครบพื่รอ้มทัั�งคลิักปุ่ม
เพ่ื่�อย่นยนัการลังทัะเบียนแลัะรอการอนุมติั้  ต้ามรูปทีั�  5.13  แลัะรูปทีั�  5.14  
ต้ามลัำาดิบั

2) ทัำาการลังทัะเบียนสิูนคา้ครั�งลัะหลัายชิ�น

ในกรณีิทีั�มีการกรอกสิูนคา้มากกว่ัา  1  รายการ  ต้อ้งกรอกข้อ้มูลับนแผู่้นงาน
สูำาหรบัใสู่ข้อ้มูลัทีั�มีหลัายรายการบนแผู่้นงานข้องบริษทััYundaเอ็กซเ์พื่ลัสู  
โดิยทัำาการเล่ัอกคลิักเล่ัอกหวััข้อ้  商品备案  ทีั�อยู่ช่องดิา้นซา้ยม่อข้องระบบ  
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รูปท่ั�   5.13  แสูดิงการลังทัะเบ่ยุนสิูนค้าคร้ังลัะ  1  ช้ิน

รูปท่ั�   5.14  แสูดิงตัวัอยุ่างการกรอกข้้อมูลัสิูนค้า
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จิากนั�นจิะปรากฏิ  2  ต้วััเล่ัอกทีั�ซ่อนอยู่  โดิยทัำาการเล่ัอกต้วััเล่ัอกทีั�  1  ค่อ 
在线备案  แลัะทัำาการคลิักเล่ัอกหวััข้อ้  请先点击此下载模板  ในวังกลัมสีูแดิงทีั�มี
สูญัลักัษณิลู์ักศึรชี�ลังต้ามรูปทีั�  5.15  จิากนั�นจิะปรากฎหน้าต่้างเพ่ื่�อทัำาการ
บนัทักึไฟลัล์ังเคร่�องคอมพิื่วัเต้อร ์ (รูปทีั�  5.16)

รูปท่ั�   5.15  แสูดิงการเล่ัอกวิัธ่ัการลังทัะเบ่ยุนสิูนค้าหลัายุช้ิน

รูปท่ั�   5.16  แสูดิงการดิาวัน์ โหลัดิไฟล์ั  Spreadsheet  สูำ าหรับกรอกข้้อมูลัสิูนค้า
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หลังัจิากนั�นจิะไดิ ้ Spreadsheet  ซึ�งมีรูปแบบเป็นต้ารางในการกรอกข้อ้มูลัข้อง
สิูนคา้ทีั�มากกว่ัา  1  รายการอย่างสูะดิวักแลัะรวัดิเร็วัดิงัต้วััอย่างในรูปทีั�  5.17

รูปท่ั�   5.17  แสูดิงการกรอกข้้อมูลัสิูนค้าแบบหลัายุช้ินด้ิวัยุ  Spreadsheet

เม่�อทัำาการกรอกข้อ้มูลัสิูนคา้ทุักชนิดิเรียบรอ้ยแลัว้ั  จิากนั�นทัำาการอพัื่โหลัดิไฟลั ์ 
Spreadsheet  เข้า้สูู่ระบบ  เพ่ื่�อเป็นการแจิง้รายการสิูนคา้  แลัะเป็นการสู่งต่้อ
ให้กบับริษทัั  Yunda  เพ่ื่�อดิำาเนินการต้รวัจิเช็คเก็บสิูนคา้เข้า้สูู่ฐานข้อ้มูลัข้อง  
Yunda  ต่้อไป  ถุ่อเป็นอนัเสูร็จิสูมบูรณิ ์ ดิงัรูปทีั�  5.18

รูปท่ั�   5.18  แสูดิงการอัพื่โหลัดิไฟล์ั  Spreadsheet  เข้้าสูู่ระบบ



บทท่ี 5: Cross Border Logistics รูปแบบการขนส่งสินค้าไทยสู่ตลาดจีน

29

5.4.2  ขั้�นัตอนัการูดำาเนิันัการูจัีดส่งสินัค้้า

เม่�อผูู้ป้ระกอบการลังทัะเบียนสิูนคา้  แลัะสิูนคา้ไดิร้บัการอนุมติั้ให้สูามารถุนำาเข้า้
ไดิแ้ลัว้ั  ข้ั�นต้อนต่้อไปก็ค่อการจิดัิการกบัสิูนคา้ทีั�จิะข้นสู่งสูู่ประเทัศึจีิน  
ซึ�งผูู้ป้ระกอบการจิะมีหน้าทีั�ในการจิดัิเต้รียมสิูนคา้ให้พื่รอ้มโดิยต้อ้งการ
การบรรจุิหีบห่อพื่สัูดุิภณัิฑ์พ์ื่รอ้มใบข้นปะหน้าพื่สัูดุิภณัิฑ์ ์ แลัะรอสู่งมอบให้กบั
บริษทััข้นสู่งทีั�จิะเข้า้มารบัสิูนคา้ต้ามเวัลัานดัิหมาย  พื่สัูดุิภณัิฑ์ที์ั�ทัาง  Yunda  
ไดิร้บัจิะถูุกนำามาคียข์้อ้มูลัข้องสิูนคา้เพ่ื่�อเข้า้สูู่ระบบ  แลัะทัำาการสู่งสิูนคา้ออก
ต่้อไป  โดิยมีข้ั�นต้อนสูงัเข้ปดิงัรูปทีั�  5.19

รูปท่ั�   5.19  แสูดิงการจัิดิการสิูนค้าข้องบริษัทั  Yunda

ท่ีมา:  ผู้เขียน

จิากนั�นสิูนคา้ทีั�ผู่้านการคียข์้อ้มูลัในระบบ  Yunda  เรียบรอ้ยแลัว้ั  จิะเข้า้สูู่
กระบวันการสูแกนบารโ์คด้ิ  (Barcode)  ดิว้ัยเคร่�องยิงบารโ์คด้ิข้องทัางบริษทัั  
จิากนั�นเป็นอนัเสูร็จิข้ั�นต้อน  แลัะสิูนคา้รอการสู่งออก  ต้ามรูปทีั�  5.20  แลัะ  
5.21
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รูปท่ั�   5.20  แสูดิงสิูนค้าท่ั�รอการค่ย์ุข้้อมูลัในระบบ

รูปท่ั�   5.21  แสูดิงสิูนค้าท่ั�รอการสู่งออก



บทท่ี 5: Cross Border Logistics รูปแบบการขนส่งสินค้าไทยสู่ตลาดจีน

31

5.4.3  ตัว่อย่างการูค้ำานัว่ณิอัตรูาภัาษ่ตามวิ่ธ่ีการู  C2C  CBEC

การข้นสู่งแบบพื่สัูดุิภณัิฑ์ส่์ูวันบุคคลัหร่อ  Personal  Shipment  ซึ�งนิยมใชก้บั 
รูปแบบการคา้พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูบ์นเพื่ลัทัฟอรม์แบบ  C2C  (Customer  to  
Customer)  ดิว้ัยการคิดิต้น้ทุันการข้นสู่งข้า้มแดินซึ�งต้น้ทุันประกอบดิว้ัย 
ค่าข้นสู่ง  (คิดิต้ามนำ �าหนกัข้องสิูนคา้)  +  ค่ากล่ัองบรรจุิภณัิฑ์แ์ลัะใบปะหน้า  +  
ค่าภาษีต้ามประเภทัข้องสิูนคา้  โดิยช่องทัางการสู่งสิูนคา้แบบ  Personal   
Shipment  นี�รฐับาลัจีินมีวังเงินมูลัค่าสิูนคา้ในการข้นสู่งต่้อครั�งต้อ้งไม่เกิน  
1,000  RMB  (หยวัน)  หร่อ  5,000  บาทั  แต่้ถุา้สิูนคา้มีราคาสููงกว่ัา  5,000  บาทั  
สูามารถุสู่งไดิเ้ช่นกนั  แต่้ไดิเ้พีื่ยง  1  ชิ �นเท่ัานั�น  โดิยอตั้ราภาษีจิะสููงต้ามราคาข้าย   
แลัะข้ึ �นอยู่กบัประเภทัข้องสิูนคา้ดิว้ัย  ต้วััอย่างเช่น

ต้วััอย่างทีั�  1  ค่อ  นาฬิิกาทีั�มีราคาสููงกว่ัา  10,000  บาทั  จิะคิดิภาษีทีั�  50%,    
นาฬิิกาทีั�มีราคา  1,000-10,000  บาทั  จิะคิดิภาษีทีั�  20%  แลัะนาฬิิกาทีั�มีราคา
ต้ำ�ากว่ัา  1,000  บาทั  จิะไม่คิดิภาษี  

ต้วััอย่างทีั�  2  ค่อ  ทีั�นอนยางพื่าราจิะคิดิภาษีทีั�  13%  ข้องราคากลัางสิูนคา้  เช่น  
ทีั�นอนทีั�มีควัามหนา  15  เซนติ้เมต้ร  ซึ�งมีราคาข้ายทีั�  1,500  RMB  หร่อ  7,500  บาทั   
จิะคิดิภาษีทีั�  13% x 7,500  =  975  บาทั,  ทีั�นอนทีั�มีควัามหนา  10  เซนติ้เมต้ร   
ซึ�งมีราคาข้ายทีั�  1,200  RMB  หร่อ  6,000  บาทั  จิะคิดิภาษีทีั�  13% x 6,000  =  
780  บาทั,  ทีั�นอนทีั�มีควัามหนา  7  เซนติ้เมต้ร  ซึ�งมีราคาข้ายทีั�  1,000  RMB  หร่อ  
5,000  บาทั  จิะคิดิภาษีทีั�  13% x 5,000  =  650  บาทั  แลัะทีั�นอนทีั�มีควัามหนา   
5  เซนติ้เมต้ร  ซึ�งมีราคาข้ายทีั�  800  RMB  หร่อ  4,000  บาทั  จิะคิดิภาษีทีั�  13% x 
4,000  =  520  บาทั  เป็นต้น้  สู่วันสิูนคา้ประเภทัอ่�น  ๆ ต้อ้งเสีูยภาษีแต้กต่้างกนัไป
แสูดิงดิงัต้ารางทีั�  5.2

สู่วันมูลัค่าสิูนคา้ทีั�อยู่ในเกณิฑ์ไ์ม่เกิน  5,000  บาทันั�น  จิะต้อ้งทัำาการคิดิภาษี 
เช่นกนั  ถุา้คำานวัณิแลัว้ัภาษีไม่เกิน  50  RMB  (หยวัน)  หร่อ  250  บาทั  จิะไดิร้บั
การยกเวัน้ภาษี  แลัะในกรณีิทีั�มีสิูนคา้หลัายชนิดิในกล่ัองหร่อล็ัอต้เดีิยวักนั 
ให้ทัำาการคำานวัณิภาษีโดิยแยกข้องแต่้ลัะชนิดิ  แลัว้ันำามารวัมกนั  ซึ�งถุา้รวัมกนัแลัว้ั 
ภาษีไม่เกิน  250  บาทั  จิะไดิร้บัการยกเวัน้ภาษีเช่นกนั  
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ตารางท่ั�   5.2  แสูดิงภิาษ่นำาเข้้าข้องสิูนค้าแต่ลัะประเภิทั

ประเภท ขอบเขติสินัค้�
อัติร�
ภ�ษีี

ม้ลัค่�ไม่ถึึงภ�ษีี/  
คิดติ�มจัริง

ของกินั  
เคร่�องด่�ม  
ย�

ของกินั:  ขนัม  เคร่�องปรุง  อ�ห่�รแห้่ง  
อ�ห่�รเสริม  นัมผง  ข้�วิส�ร
เคร่�องด่�ม:  นัำ��ด่�ม  นัำ��อัดลัม  ก�แฟ  ช�  
แลัะเคร่�องด่�มที� ไม่มีส่วินัผสมของ
แอลักอฮ้อล์ั
ย�:  ย�สมุนัไพร  ย�กันัยุง  ย�ท�  
ย�กินั  รวิมทั�งย�แผนัโบร�ณ  ยกเว้ินั
ย�ที� ต้ิองควิบคุมจั�กห่มดห้่�มสั�ง

13% ม้ลัค่�สินัค้�ในักล่ัอง
ไม่เกินั  1,800  บ�ท  
จัำ�นัวินัไม่เกินั  
10-15  ชิ�นั  ขึ�นัอย่้กับ
ชนิัดสินัค้�

เคร่�องสำ�อ�ง  
ครีมบำ�รุง  
อ่�นัๆ

เคร่�องสำ�อ�งที� มีร�ค�ส้ง  1  ml.  ห่ร่อ  
1  g.  เท่�กับ  50  บ�ท

50% ม้ลัค่�สินัค้�ในักล่ัอง
ไม่เกินั  450  บ�ท  
จัำ�นัวินัไม่เกินั  1-2  ชิ�นั

เคร่�องสำ�อ�งทั�วิไป 20% ม้ลัค่�สินัค้�ในักล่ัอง
ไม่เกินั  1,200  บ�ท  
จัำ�นัวินัไม่เกินั  1-5  ชิ�นั  
ขึ�นัอย่้กับชนิัดสินัค้�

เห่ล้ั�  
เบียร์

เห่ล้ั�  เบียร์  ที� มีส่วินัผสมแอลักอฮ้อล์ั
ทุกชนิัดไม่เกินั  750  ml.

50% ม้ลัค่�สินัค้�ในักล่ัอง
ไม่เกินั  450  บ�ท  
จัำ�นัวินัไม่เกินั  1-2  ขวิด

บุห่รี� บุห่รี�ทุกชนิัด  ยกเว้ินับุห่รี� ไฟฟ้�ห้่�มส่ง 50% ม้ลัค่�สินัค้�ในักล่ัอง
ไม่เกินั  450  บ�ท

ผ้�  
เคร่�องนุ่ัมห่่ม

ชุดเส่� อผ้�ทุกชนิัดรวิมทั�งผ้�ห่่ม
ปลัอกห่มอนั  ห่มวิกผ้�  ผ้�ป้  ถุึงนัอนั
ผ้�เช็ดตัิวิ  ถุึงม่อถุึงเท้�  แลัะผ้�อ่�นัๆ

20% ม้ลัค่�สินัค้�ในักล่ัอง
ไม่เกินั  1,200  บ�ท  
จัำ�นัวินัไม่เกินั  1-5  ชิ�นั  
ขึ�นัอย่้กับชนิัดสินัค้�

กระเป๋�  
รองเท้�

กระเป๋�  รองเท้�  ทุกชนิัด 20% ม้ลัค่�สินัค้�ในักล่ัอง
ไม่เกินั  1,200  บ�ท  
จัำ�นัวินัไม่เกินั  1-2  ค่้

ท่ีมา:  ข้อมูลสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการบริษัท  Yunda  Express  เชียงใหม่
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ต้วััอย่างทีั�  3  ค่อ  ในการสู่งสิูนคา้  1  ชุดิประกอบดิว้ัยข้า้วัสูาร  1  กก.  จิำานวัน  1  ถุุง   
(มีอตั้ราภาษี  13%)  รา้นคา้แจิง้ราคาข้ายถุุงลัะ  50  บาทั  แลัะโฟมลัา้งหน้า  1  
หลัอดิ  (มีอตั้ราภาษี  20%)  ราคาข้าย  100  บาทั  ดิงันั�นภาษีข้องข้า้วัสูาร  50 x 
13%  =  6.5  บาทั  แลัะภาษีข้องโฟมลัา้งหน้า  100 x 20%  =  20  บาทั  ภาษีรวัม
ทัั�งหมดิ  =  26.5  บาทั  ซึ�งยงัไม่ถุงึ  250  บาทั  จิงึไดิร้บัการยกเวัน้ภาษี  เป็นต้น้

ซึ�งการคำานวัณิภาษีสูามารถุใสู่ข้อ้มูลัรายลัะเอียดิสิูนคา้ข้องแต่้ลัะชนิดิเข้า้ไปใน
ระบบข้องบริษทัั  Yunda  เอ็กเพื่รสู  ซึ�งระบบจิะทัำาการคำานวัณิอตั้โนมติั้โดิยแสูดิง 
ต้วััเลัข้ภาษีทีั�ต้อ้งจ่ิายออกมาในกรณีิทีั�สิูนคา้มีภาษีเกิน  250  บาทั  ดิงัรูปทีั�  5.22  
แลัะในกรณีิทีั�ไม่ต้อ้งจ่ิายถุา้สิูนคา้มีภาษีไม่เกิน  250  บาทั  ดิงัรูปทีั�  5.23

รูปท่ั�   5.22  แสูดิงตัวัอยุ่างรายุการสิูนค้าท่ั�ถููกยุกเว้ันภิาษ่

รูปท่ั�   5.23  แสูดิงตัวัอยุ่างรายุการสิูนค้าท่ั�ต้องเสู่ยุภิาษ่
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สูำาหรบัในกรณีิสิูนคา้ทีั�ทัำาการจ่ิายภาษีเรียบรอ้ยแลัว้ั  ทัางศุึลักากรจิะทัำาการสู่ง
หลักัฐานใบเสูร็จิภาษีกลับัมาดิงัรูปทีั�  5.24

รูปท่ั�   5.24  แสูดิงใบเสูร็จิท่ั�ม่การเสู่ยุภิาษ่จิากจ่ิน

5.5 บทสรุูป
กระบวันการข้นสู่งข้า้มแดินผู่้านเสูน้ทัาง  R3A  แลัะกฎระเบียบ  CBEC  ข้อง
ประเทัศึจีินถุ่อเป็นจุิดิเริ�มต้น้ข้องการศึกึษาวิัธีัการข้ายแลัะสู่งออกสิูนคา้สูำาหรบั
ผูู้ป้ระกอบการ  SMEs  ไทัยผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูจี์ิน  ซึ�งเป็น
หวััใจิหลักัข้องรูปแบบการสูรา้งผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลััในยุคบูรพื่าภิวัฒัน ์ เพื่ราะ
กฎหมายดิงักล่ัาวัเอ่ �อให้กบัผูู้ป้ระกอบการข้นาดิกลัางแลัะข้นาดิเล็ักข้องไทัย  
มีช่องทัางทีั�จิะนำาเสูนอข้ายแลัะสู่งออกสิูนคา้เข้า้สูู่ต้ลัาดิประเทัศึจีินไดิอ้ย่างถูุกต้อ้ง
ต้ามกฎหมายจีิน  โดิยไม่จิำาเป็นต้อ้งลังทุันเพ่ื่�อการนำาเสูนอผู้ลิัต้ภณัิฑ์ด์ิว้ัยเงินทุัน
ทีั�สููง  รวัมไปถุงึไม่จิำาเป็นต้อ้งย่�นข้อจิดิทัะเบียนสิูนคา้ให้ถูุกต้อ้งต้ามมาต้รฐาน
สิูนคา้ทีั�สูามารถุจิดัิจิำาหน่ายไดิภ้ายในประเทัศึจีิน  

การศึกึษาในกฎระเบียบการนำาเข้า้แบบ  CBEC  ควับคู่กบัการเล่ัอกใชบ้ริษทัั
ข้นสู่งข้า้มแดินทีั�ปัจิจุิบนัมีหลัายบริษทััข้องจีินไดิเ้ข้า้มาต้ั�งฐานการดิำาเนินการ
ข้นสู่งข้า้มแดินในประเทัศึไทัย  ทัั�งในรูปแบบเข้า้มาต้ั�งบริษทััจิดิทัะเบียน
นิติ้บุคคลัในประเทัศึไทัย  หร่อใชวิ้ัธีัการหาพื่นัธัมิต้รร่วัมทุันกบับริษทััข้นสู่งข้อง
ไทัย  เพ่ื่�อทัำาหน้าทีั�เดิินรถุในเสูน้ทัางข้นสู่งข้า้มแดิน  หร่อการข้นสู่งทัางอากาศึ  
โดิยมองว่ัาประเทัศึไทัยถุ่อเป็นจุิดิศูึนยก์ลัางทีั�ดีิสูำาหรบัการเช่�อมโยงระบบ
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โลัจิิสูติ้กสูข์้า้มแดินระหว่ัางจีิน-อาเซียน  ในธุัรกิจิพื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสู ์ ซึ�งเป็น
รูปแบบการคา้ทีั�มีสูดัิสู่วันต่้อข้นาดิทัางธุัรกิจิในภาคการคา้ปลีักโดิยรวัมเพิื่�มข้ึ �น
อย่างรวัดิเร็วั  แลัะมีโอกาสูทีั�จิะกลัายเป็นช่องทัางหลักัทัางการคา้ในอนาคต้   
ดิงันั�นการติ้ดิต้ามการเปลีั�ยนแปลังเชิงนโยบายต่้อการพื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสู ์
ข้า้มแดิน  แลัะเสูน้ทัางการข้นสู่งใหม่  ๆ จิงึเป็นสิู�งจิำาเป็นสูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการ  
เพ่ื่�อทัำาให้ทัราบถุงึแนวัทัางการนำาเอาสิูนคา้ข้องต้นเข้า้สูู่ต้ลัาดิประเทัศึจีินดิว้ัยวิัธีั
การทีั�สูะดิวัก  ถูุกต้อ้งแลัะมีต้น้ทุันต้ำ�าลัง

หมายุเหตุ:
สูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการทีั�ต้อ้งการสู่งสิูนคา้ไปประเทัศึจีินผู่้านเสูน้ทัาง  R3A  แบบ  
C2C  CBEC  สูามารถุติ้ดิต่้อสูอบถุามข้อ้มูลัดิา้นการข้นสู่งไดิจ้ิากบริษทััผูู้ใ้ห้
บริการข้นสู่งข้า้มแดินทีั�เดิินรถุในเสูน้ทัางนี�  ไดิแ้ก่

1. บริษทัั  Yunda  Logistics  Express 
 77/15,  Khotchasan  Road,  chang  khlan  Road,  Mueang  Chiang  Mai  

District,  Chiang  Mai  50100  MB  no.  0947598090  

2. บริษทัั  Shentong  Logistics  (STO)
 99/464  หมู่ทีั�  3  ต้ำาบลัท่ัาศึาลัา  อำาเภอเม่องเชียงใหม่  จิงัหวัดัิเชียงใหม่

3. บริษทัั  Zhongtong  Logistics  (ZTO)
ZTO  EXPRESS  (สูาข้าสูนัทัราย)  052-002-910
ZTO  EXPRESS  (สูาข้านิมมาน)  082-720-1630
ZTO  EXPRESS  (สูาข้าชา้งคลัาน)  082-712-0850
ZTO  EXPRESS  (สูาข้าหายยา)  091-072-3145
ZTO  EXPRESS  (สูาข้าสูารภี)  093-134-6580
ZTO  EXPRESS  (สูาข้าหางดิง)  095-680-2625
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บทที่ 5 
Cross Border Logistics รูปแบบการขนนส่งสินค้าไทยสู่ตลาดจนี 

การค้าบนระบบออนไลน์กลายเป็นพรมแดนใหม่ทางการค้าที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กสามารถเข้าถึงพ้ืนที่ตลาดที่ติดต่อไปสู่ผู้บริโภคปลายทางได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการค้าแบบ B2C 
หรือ C2C อันเป็นช่องทางที่มีต้นทุนที่ต่่ากว่าช่องทางการตลาดแบบด้ังเดิม พรมแดนใหม่ทางการค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ดังกล่าวไม่เพียงแต่ท่าให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเพ่ิมช่องทางการกระจายสินค้า
ส่าหรับตลาดในประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศใหม่ๆอาทิเช่นตลาดประเทศจีน ซ่ึง
เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่เป็นโอกาสส่าหรับสินค้าคุณภาพจากประเทศไทยด้วยเหตุผลส่าคัญสองประการคือ 

 ประการที่ หนึ่งภาย ใต้ยุทธศาสตร์หนึ่ งแถบหนึ่ งเส้นทาง  จีนได้ประกาศให้ Cross Border E-
commerce หรือ CBEC เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการส่งออกและน่าเข้าสินค้าระหว่างประเทศ
ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น จึงท่าให้สินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคสามารถรุกเข้าสู่ตลาดจีนผ่าน
ช่องทางดังกล่าวได้ง่ายขึ้นภายใต้กฏระเบียบที่ผ่อนคลายกว่าช่องทางการน่าเข้าปกติ จึงเป็นโอกาสส่าหรับ SMEs 
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ากลุ่มผลไม้สดเกรดพรีเม่ียม สินค้าเกษตรแปรรูป และเครื่องส่า อาง เนื่องจากจีนได้
ก่าหนดให้เส้นทาง R3A ที่ด่านบ่อหานจังหวัดสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน เป็นด่านเฉพาะส่าหรับการน่าเข้า
สินค้าผ่านแนวทาง Cross Border E-commerce จึงท่าให้สินค้าไทยเข้าสู่จีนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่าน
ช่องทางนี้ ด้วยกฎระเบียบที่ผ่อนคลายกว่าการน่าเข้าแบบปกติ 

 ประการที่สองประเทศไทยเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศเพ่ือมาท่องเที่ยวมาก
เป็นอันดับหนึ่ง เป็นจุดหมายปลายทางส่าคัญของนักท่องเที่ยวจีน ท่าให้สินค้าจ่านวนมากที่จ่าหน่ายในจังหวัด
ท่องเที่ยวส่าคัญเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวจีน   

 จากโอกาสที่เกิดขึ้นจากทั้งนโยบายการส่งเสริม CBEC ตามยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางบนเส้นทาง 
R3A การศึกษาแนวทางใช้ประโยชน์จากเส้นทางดังกล่าวเพ่ือส่งออกสินค้าคุณภาพสูงของไทยให้เข้าสู่ตลาดจีนจึง
เป็นสิ่งจ่าเป็นต่อทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้า และผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ไทย ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ก่าหนดกรอบนโบบายการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอ่าเภอเชียงของ เพ่ือการก่าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์ต่อเส้นทาง R3A ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ท่าให้อ่าเภอเชียงของกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางบกระหว่างจีน-อาเซียน 

5.1 รูปแบบการสนับสนุนการน าเข้าผ่านกฎระเบียบ Cross Border E-commerce จีน 

องค์ประกอบส่าคัญในการออกแบบ O2O CBEC คือการวางแผนช่องทางการไหลของสินค้า หรือ
ระบบโลจิสติกส์ส่าหรับให้บริการจัดส่งสินค้าจากประเทศไทยสู่ตลาดประเทศจีน ซ่ึงในการออกแบบ O2O CBEC 
แพลตฟอร์ม ครั้งนี้เลือกใช้แนวทางการขนส่งตามแนวปฏิบัติการน่าเข้าแบบ Cross Border E-commerce ซ่ึง
เป็นแนวทางที่รัฐบาลจีนน่ามาใช้เพ่ือสนับสนุนเพ่ิมมูลค่าการน่าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น จึงนับเป็นแนว
รุกใหม่ในการน่าสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีน โดยไม่ใช้รูปแบบการน่าเข้าสินค้าแบบทั่วไปเพราะมีขั้นตอนมาก  
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รูปท่ี 5.1 แสดงนโยบายด้านอัตราภาษีขาเข้าในช่องทาง CBEC 

ที่มา: สรุปและเรียบเรียงโดยผู้เขียน 

ส่าหรับรูปแบบการน่าเข้าแบบ CBEC จะมีอยู่ 3 ลักษณะใหญ่ๆคือ แบบ 1) C2C CBEC (行邮) หรือ 
Personal Shipment (C2C ขายปลีกระหว่างผู้ขายขนาดเล็กไปผู้บริโภค)   2) B2C CBEC (直邮通关) หรือ 
Directed Shipment (B2C คือขายปลีกระหว่างผู้ขายที่เป็นผู้ประกอบการไปสู่ผู้บริโภค)และ 3) แบบ B2B2C 
CBEC (保税仓通关) (B2B2C คือการขายแบบค้าส่งระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซ้ือคนกลางก่อนจะขายปลีกไปยังผู้ ซ้ือ
ปลายทางอีกทอดหนึ่ง) โดยมีนโยบายภาษีขาเข้าในแต่ละช่องทางดังแสดงในรูปที่5.1 ซ่ึงแสดงนโยบายด้านอัตรา
ภาษีขาเข้าในช่องทาง CBEC โดยแต่ละแบบมีแนวทางการน่าเข้าดังนี้ 

5.1.1 C2C CBEC 

 วิธีการนี้เป็นการน่าเข้าผ่านช่องทางศุลกากรแบบ One Stop Service ส่าหรับ Personal Shipment 
ซ่ึงรัฐบาลจีนจัดต้ังขึ้นตามด่านศุลกากรสนามบิน หรือด่านศุลการการค้าชายแดนบางแห่งเช่นด่านบ่อหานตาม
เส้นทาง R3A เพ่ืออ่านวยความสะดวกในการน่าเข้าพัสดุภัณฑ์ส่วนบุคคลเป็นหลัก จ่าน วนสินค้าที่น่าเข้าด้วย
วิธีการนี้จะอนุญาตให้ต่อหนึ่งรายชื่อผู้ซ้ือมีมูลค่าไม่เกิน 1,000 RMB ต่อครั้งของการสั่งซ้ือ และไม่มีการก่าหนด
มูลค่าการซ้ือต่อปี โดยการน่าเข้าจะต้องเสียภาษีในอัตราตามแต่ประเภทของสินค้าที่ มีอัตราภาษีแตกต่างกัน
ต้ังแต่ร้อยละ 15 20 25 และ 50 ซ่ึงจะถูกก่าหนดไว้ในรายชื่อกลุ่มสินค้าที่สามารถน่าเข้าได้ด้วยวิธีการ 
Personal Shipment เง่ือนไขส่าคัญอีกข้อหนึ่งในการน่าเข้าด้วยวิธีการนี้คือหากมูลค่าภาษีที่ ค่านวณจากราคา
สินค้าคูณอัตราภาษีของแต่ละประเภทสินค้าแล้วมีมูลค่าไม่เกิน 50 RMB ศุลกากรจะอนุโลมให้ไม่ต้องเสียภาษี 

5.1.2 B2C CBEC 

 วิธีการนี้เป็นการน่าเข้าผ่านศุลกากรที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นเขตปลอดภาษีส่าหรับสินค้ากลุ่ม CBEC ซ่ึง
ถึงปี ค.ศ. 2019 รัฐบาลจีนได้อนุมัติให้เมือง 36 เมืองสามารถน่าเข้าสินค้าที่ ซ้ือขายผ่าน แพลตฟอร์มพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส่าหรับน่าเข้าสินค้าจากต่างประเทศผ่านช่องทางนี้  โดยวิธีการ B2C CBEC Shipment หรือ 
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Directed Shipment หมายความว่าสินค้าที่ถูกสั่งซ้ือจากผู้ซ้ือผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ่าหน่าย
สินค้าน่าเข้าจากต่างประเทศ สามารถน่าท่าการจัดส่งจากแหล่งผลิตประเทศต้นทางเพ่ือเข้ามาท่าพิธีการ
ศุลกากรผ่านทางด่านเฉพาะใน 36 เมืองที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นด่านน่าเข้าสินค้า โดยเสียภาษีในอัตราพิเศษคือ 
ไม่เสียภาษีศุลกากร เสียเฉพาะภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีสรรพสามิตสินค้าฟุ่มเฟือย (ถ้ามี) ในอัตราพิเศษคือร้อย
ละ 70 ของอัตราภาษีปกติ เช่นสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 13 เม่ือน่าเข้าผ่านช่องทางนี้จะเสียภาษีมูลค่า
เพียง ร้อยละ 9.1 เท่านั้น  

 ทั้งนี้ในรูปที่ 5.1 ได้แสดงเง่ือนไขการน่าเข้าผ่านช่องทา ง B2C CBEC ฉบับล่าสุด 20 เมษายน ค.ศ. 
2019 ที่อนุญาตให้ผู้น่าเข้าด้วยวิธีการนี้สามารถซ้ือสินค้าในมูลค่าไม่เกิน 5,000  RMB ต่อครั้ง และไม่เกิน 
26,000 RMB ต่อปี  

5.1.3 B2B2C CBEC 

 วิธีการนี้น่าเข้าผ่านศุลกากรที่ได้รับอนุมัติให้เป็นเขตปลอดภาษีส่าหรับสินค้ากลุ่ม CBEC เช่นเดียวกับ
วิธีการ B2C CBEC แต่สินค้าที่น่าเข้าแบบ B2B (น่าเข้าในปริมาณครั้งละมากๆ)  โดยถูกจัดเก็บไว้ในคลังสินค้า
ทัณฑ์บนในเขตพ้ืนที่เขตปลอดภาษีใน 36 เมืองที่ได้รับอนุมัติ เม่ือมีค่าสั่งซ้ือเข้ามาจึงน่าสินค้าเพ่ือไปผ่านพิธีการ
ศุลกากรตามแบบ B2C CBEC ดังแสดงในรูปที่5.2 ทั้งนี้วิธีการตรวจผ่านศุลกากรในแบบ B2B2C ศุลกากรจีนจะ
เรียกว่าการตรวจผ่านแบบ 1210 ขณะที่ในแบบ B2C ตามหัวข้อที่ 5.12 จะเรียกว่าการตรวจผ่านแบบ 9610 
โดยเง่ือนไขของการตรวจผ่านศุลกากรจะใช้เง่ือนไขเดียวกัน 

 
รูปท่ี 5.2 รูปแบบการน่าเข้าตามช่องทาง B2B2C CBEC 

ที่มา: สรุปและเรียบเรียงโดยผู้เขียน 
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5.2 เส้นทาง R3A กับบทบาทการเป็น Gateway ระหว่างอาเซียน-จีน 

 
รูปท่ี5.3 ภาคเหนือของไทยศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน-จีนผ่านเส้นทาง R3A 

เส้นทาง R3A คือส่วนหนึ่งของถนนสายเอเชียที่ เชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้กับ
ประเทศจีน เป็นส่วนหนึ่งในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ (North-South Economics Corridor: NSEC) ที่มี
ความส่าคัญต่อการพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจส่าหรับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้่าโขง (Greater 
Mekong Sub-region; GMS) โดยมีภาคเหนือของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางส่าคัญของอนุภูมิภาคแห่งนี้  มี
ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์เนื่องเพราะเป็น gateway ส่าหรับสินค้าอาเซียนไปสู่จีน และสินค้าจากจีนสู่
อาเซียน ดังแสดงในรูปที่5.3 จึงท่าให้ภาคเหนือมีโอกาสพัฒนาสู่การเป็น “สิงคโปร์ทางบก”เพ่ือเชื่อมโยงอาเซียน
กับจีน โดยมีเส้นทาง R3A เป็นตัวเชื่อมส่าคัญ  

 
รูปท่ี 5.4 ศักยภาพของเส้นทาง R3A ช่วงระหว่าง อ.เชียงของ-นครคุนหมิง 

ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของเส้นทาง R3A ช่วงระหว่าง อ่าเภอเชียงของกับนครคุนหมิงของ
ประเทศจีนดังแสดงในรูปที่ 5.4 พบว่าผลลัพธ์จากการผลักดันอย่างจริงจังของรัฐบาลจีนที่ ต้องการท่าให้มณฑล
ยูนนานเปลี่ยนสภาพจากการเป็นมณฑลชายแดนติดภูเขา (Land Lock) ไม่มีทางออกทะเล ให้กลายเป็นมณฑล
ที่เชื่อมต่อกับภูมิภาคอ่ืนๆได้อย่างสะดวกในทางบก (Land Link) โดยอาศัยแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
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ดังกล่าวตามกรอบ “ความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (Belt Road Initiative; BRI) ท่าให้ปัจจุบันมีโครงการ
ต่างๆเกิดขึ้นส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อเส้นทาง R3A หลากหลายโครงการไม่ว่าจะเป็น  

1) โครงการเครือข่ายรถไฟ Pan-Asia เพ่ือเชื่อมต่อการขนส่งระบบรางระหว่างจีนกับเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ จากคุนหมิง-ยวี่ ซี-เชียงรุ้ง-บ่อหาน-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ และเข้าสู่ประเทศไทยทางจังหวัด
หนองคาย เป้าหมายเพ่ือให้การขนส่งระบบรางสู่ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ไปสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร์ 
โครงข่ายรถไฟดังกล่าวจะสิ้นสุดโครงการในส่วนของประเทศจีนที่ ด่านการค้าสากลบ่อหาน อ.เมืองล่าในเขต
จังหวัดสิบสองปันนา และเริ่มเข้าสู่เขตประเทศลาวท่ีด่านบ่อเต็น แขวงหลวงน้่าทา ซ่ึงเป็นจุดเดียวกันกับพ้ืนที่
ชายแดนระหว่างลาว-จีนของเส้นทาง R3A ดังนั้นเม่ือโครงการรถไฟดังกล่าวแล้วเสร็จ ด่านการค้าบ่อหาน และ
อ่าเภอเมืองล่าจะกลายเป็นชุมทางโลจิสติกส์ส่าคัญที่มีทั้งระบบการขนส่งทางถนน ทางราง และทางน้่า (ท่าเรือ
กวนเหล่ย ท่าเรือส่าคัญของจีนส่าหรับการขนส่งทางแม่น้่าโขงก็อยู่ในเขตอ่าเภอเมืองล่าเช่นกัน)    

2) การยกระดับเส้นทาง R3A ช่วงระหว่างด่านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว-ด่านบ่อเต็น แขวงหลวงน้่าทา
จากถนน 2 เลนเป็นถนนทางด่วนมาตรฐาน 6 -8 เลนโดยทางรัฐบาลมณฑลยูนนานเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างทั้ง
เส้นทาง เส้นทางที่สร้างขึ้นใหม่จะช่วยร่นระยะทาง R3A ช่วงระหว่างห้วยทราย-บ่อเต็นจาก 240 กิโลเมตรให้
เหลือเพียง 180 กิโลเมตร และลดระยะเวลาการเดินทางจากประมาณ 4 ชั่วโมงส่าหรับรถยนต์ส่วนบุคคลให้
เหลือเพียง 1.5 ชั่วโมง  

3) เขตเศรษฐกิจพิเศษทดลองเมืองล่า และเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจชายแดนบ่อหาน -บ่อเต็น (รูป
ที่5.5) จะช่วยส่งเสริมให้พ้ืนที่บ่อหานกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เมืองพักตากอากาศ และศูนย์กลางทางการ
ค้าทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของอนุภูมิภาค โดยปัจจุบันบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จีนได้เข้าไป
ลงทุนพัฒนาพ้ืนที่เขตบ่อเต็นให้กลายเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางการค้า โลจิสติกส์ และธุรกิจท่องเที่ยวเชิง MICE และ 
Leisure  

 
รูปท่ี 5.5 ต่าแหน่งที่ต้ังและรูปจ่าลองเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อหาน-บ่อเต็น 

ที่มา: รูปภาพจากเอกสารแนะน่าเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อหาน-บ่อเต็น 

4) การต้ังด่านศุลกากรพิเศษเพ่ือเป็นด่านศุลกากรแบบ One Stop Service ส่าหรับสินค้าย่อยที่บ่อ
หาน โดยเป็นด่านที่มีวัตถุประสงค์หลักอ่านวยความสะดวกส่าหรับการน่าเข้าแบบ Personal Shipment (เป็น
ด่านการค้าชายแดนแห่งแรกของจีนที่มี One Stop Service) ที่ขนส่งผ่านจากประเทศไทยด้วยเส้นทาง R3A 
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เข้าสู่ประเทศจีน (รูปที่5.6 แสดงภาพของตัวอาคารด่านศุลกากร One Stop Service ที่บ่อหาน) จึงท่าให้ใน
ปัจจุบันผู้ประกอบการขนส่งด่วนหลักๆของจีนหลายบริษัทได้เข้ามาด่าเนินธุรกิจ (เข้ามาลงทุนหรือแต่งต้ัง
ตัวแทน) ขนส่งด่วนข้ามแดนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น SF Express (ซุ่นเฟิง) บริษัทขนส่งด่วนอันดับหนึ่งของ
ประเทศจีน ZTO Express (จงทง)  STO Express (เซินทง) และ Yunda (ยวิ่นต๋า) เป็นต้น โดยเชื่อมต่อระบบ
การขนส่งด่วนภายในประเทศจีนเข้ากับระบบขนส่งข้ามแดนทั้งทางถนนผ่านเส้นทาง R3A และทางอากาศ (Air 
Freight) เข้ากับประเทศไทย  

 
รูปท่ี 5.6 ด่านศุลกากรแบบ One Stop Service ส่าหรับสินค้าย่อยที่บ่อหาน 

ที่มา: ผู้เขียนถ่ายจากสถานที่จริงและรูปถ่ายบริเวณหน้าโครงการ OSS สินค้าย่อยบ่อหานประเทศจีน 

 
รูปท่ี 5.7 E-commerce Free Trade Zone นครคุนหมิง 

ที่มา: ผู้เขียนถ่ายจากสถานที่จริงและรูปถ่ายบริเวณหน้า FTZ คุนหมิงประเทศจีน 

4) เขตการค้าเสรีมณฑลยูนนาน ซ่ึงรัฐบาลจีนได้ประกาศให้ 3 พ้ืนที่ของมณฑลยูนนานกลายเป็นเขต
การค้าเสรี (Free Trade Area) เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้แก่1) เขตพ้ืนที่ด่านการค้าลุ่ยลี่จังหวัดเต๋อหง 
(ด่านการค้าส่าคัญติดต่อกับประเทศเมียนมาร์) 2) เขตพ้ืนที่ด่านการค้าเหอโข่วจังหวัดหงเหอ (ด่านการค้าส่าคัญ
ติดต่อกับประเทศเวียดนาม) ทั้งสองพ้ืนที่ถูกยกระดับเป็นเขตการค้าเสรีด้าน Cross Border E-commerce 
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ขณะที่ 3) เขตพ้ืนที่นครคุนหมิงนอกเหนือจากจะเป็นเขตการค้าเสรีด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
แล้วคุนหมิงยังเป็นที่ต้ังของด่านและคลังสินค้าทัณฑ์บนส่าหรับ Cross Border E-commerce ดังแสดงในรูปที่
5.7  จึงท่าให้ปลายทางของเส้นทาง R3A สิ้นสุดที่นครคุนหมิงจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าน่าเข้าและส่งออกเชิง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่าคัญที่สุดในภูมิภาคนี้  

 ความส่าคัญของเส้นทาง R3A ต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคตจะเก่ียวข้องกับทั้งในมิติด้านการค้า การ
ท่องเที่ยวและการลงทุน โดยท่าหน้าที่ด้านการเป็นทั้งเส้นทางการขนส่งและที่ต้ังของแหล่งผลิตและแหล่งการค้า
ตลอดเส้นทางดังกล่าว ซ่ึงหนึ่งมิติด้านการค้าส่าคัญคือที่  R3A เข้าไปเก่ียวข้องในปัจจุบันคือการเป็น เส้นทาง
ขนส่งสินค้าส่าหรับธุรกรรมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน ซ่ึงในหัวข้อที่ 5.3 จะน่าเสนอรูปแบบการขนส่ง
สินค้าที่มีค่าสั่งซ้ือผ่านกระบวนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนจากไทยสู่จีนโดยมีเส้นทาง R3A เป็นหนึ่งใน
เส้นทางขนส่งส่าคัญส่าหรับธุรกรรมดังกล่าวต่อไป 

5.3 การศึกษาการขนส่งสินค้าเพ่ือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนจากไทยสู่จีน 

การขยายตัวของการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน ที่เกิดจากความต้องการ
บริโภคสินค้าจากต่างประเทศของผู้บริโภคชาวจีน ท่าให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนส่งด่วนสัญชาติจีนจ่านวน
มากเข้ามาร่วมกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยเพ่ือให้บริการขนส่งดังกล่าว ซ่ึงในส่วนของผู้ประกอบการไทยที่
ต้องการน่าเสนอสินค้าสู่ตลาดประเทศจีนจ่าเป็นต้องเข้าใจถึงรูปแบบและเส้นทางการขนส่ง เพ่ือเป็นฐานความรู้
ส่าหรับการค่านวณต้นทุนและเวลาที่ใช้ในกระบวนการส่งมอบสินค้าไปสู่ลูกค้าปลายทางต่อไป 

5.3.1 รูปแบบการขนส่งพัสดุภัณฑ์ท่ีส่ังซ้ือผ่าน E-commerce จากเชียงใหม่สู่ประเทศจีน 

ปัจจุบันบริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ไทยสู่ประเทศจีนจากจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวยอด
นิยมของคนจีน มีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าข้ามแดนเข้ามาเปิดการให้บริการขนส่งด่วนอยู่ตามถนนท่องเที่ยว
ส่าคัญ โดยมีรูปแบบและเส้นทางการขนส่งมีอยู่หลายเส้นทาง แต่ที่บริษัทผู้ให้บริการขนส่งนิยมเลือกใช้ปัจจุบันมี
อยู่ 3 เส้นทางดังแสดงในรูปที่ 5.8 ประกอบด้วย 

 เส้นทางที่1 เชียงใหม่-แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-ลุ่ยลี่-คุนหมิง โดยใช้วิธีการขนส่งเพ่ือการน่าเข้าสินค้าสู่จีนใน
แบบการค้าชายแดน ใช้ระบบการขนส่งปกติก่อนเปลี่ยนเป็นระบบการขนส่งด่วนตามมาตรฐานของจนเม่ือสินค้า
ถูกล่าเลียงถึงศูนย์ฯที่คุนหมิง วิธีการนี้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งอยู่ที่ 150 บาทต่อกิโลกรัม คิดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 3 
กิโลกรัม การน่าเข้า ณ.ด่านการค้าลุ่ยลี่ไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งสินค้าถึงมือผู้รับ 10 -14 
วัน 

 เส้นทางที่2 เชียงใหม่-เชียงของ-บ่อหาน-คุนหมิง โดยใช้วิธีการขนส่งเพ่ือน่าเข้าสินค้าสู่จีนผ่านด่าน
ศุลกากร One Stop Service สินค้าย่อย (Personal Shipment) ที่บ่อหาน  ใช้ระบบการขนส่งด่วนต้ังแต่ต้น
ทางจังหวัดเชียงใหม่ (สามารถ Track สถานะของสินค้าได้ต้ังแต่จังหวัดเชียงใหม่) ราคาค่าบริการอยู่ที่ 140 บาท
ต่อกิโลกรัม ไม่รวมค่าภาษีศุลกากรแบบ C2C Cross Border E-commerce ที่ถูกก่าหนดเป็นอัตราภาษีพิเศษ
ส่าหรับการน่าเข้าผ่านด่านศุลกากร One Stop Service สินค้าย่อยเท่านั้น ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งสินค้าถึงมือ
ผู้รับ 9-16 วัน 

 เส้นทางที่3 เชียงใหม่-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) -เชียงรุ้ง (Xishuangbanna Gasa International Airport) 
– คุนหมิง โดยใช้วิธีขนส่งทางถนนจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพ และการขนส่งข้ามแดนจากกรุงเทพฯ -เชียงรุ้งโดย
การขนส่งทางอากาศ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นการขนส่งทางถนนอีกครั้งสู่ศูนย์กระจายสินค้าที่ คุนหมิงเพ่ือส่งต่อไปยัง
เมืองปลายทางผู้รับต่อไป ค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยวิธีการนี้อยู่ที่  160 บาทต่อกิโลกรั ม ไม่รวมมูลค่าภาษี
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ศุลกากรแบบ C2C Cross Border E-commerce โดยพัสดุภัณฑ์จะผ่านด่านศุลกากร One Stop Service 
สินค้าย่อยที่บ่อหานเช่นเดียวกับเส้นทางที่2 และใช้เวลาในการขนส่งถึงผู้รับ 7 -15 วัน 

 เส้นทางที่4 เชียงใหม่-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)-กวางโจว (Baiyun International Airport) โดยใช้วิธีการ
ขนส่งทางถนนจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพ และการขนส่งข้ามแดนจากกรุงเทพ-กวางโจวโดยการขนส่งทางอากาศ 
ก่อนจะกระจายไปยังเมืองปลายทางผู้รับต่อไป ค่าใช้จ่ายในการขนส่งวิธีการนี้อยู่ที่ 160 บาทต่อกิโลกรัม ไม่รวม
มูลค่าภาษีศุลกากรแบบ B2C Cross Border E-commerce โดยพัสดุภัณฑ์สามารถน่าเข้าด้วยวิธีการผ่าน 
(Directed Shipment) หรือน่าไปจัดเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนของเขตเสรีการค้าสินค้า Cross Border E-
commerce  

 
รูปท่ี5.8 เส้นทางขนส่งสินค้าย่อยจากเชียงใหม่-ศูนย์กระจายในจีน 3 วิถี 4 เส้นทาง 

ที่มา: จากการทดลองส่งสินค้าในการศึกษาของโครงการวิจัยฯ 

 เส้นทางทั้ง 4 ตามรูปที่5.8 มีวิธีการน่าเข้า 3 แบบคือ 1) แบบการค้าชายแดน 2) แบบ C2C CBEC และ 
3) แบบ B2C CBEC ซ่ึงวิธีที่หนึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของจีน เพราะเป็นรูปแบบการน่าเข้าเพ่ือ
สนับสนุนการค้าในเมืองพ้ืนที่ชายแดนเท่านั้น ในความเป็นจริงพัสดุภัณฑ์ไม่สามารถถูกส่งต่อไปสู่ เมืองอ่ืนๆ
นอกเหนือจากเมืองชายแดนได้ ในขณะที่วิธีท่ีสามในแบบ B2C CBEC เป็นวิธีการที่ระบุให้สินค้าที่น่าเข้า ด้วยวิธีนี้
ต้องถูกน่าเสนอขายอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของแพลตฟอร์มที่จะจดทะเบียนกับศุลกากรจีนเพ่ือขายสินค้าน่าเข้าจาก
ต่างประเทศเท่านั้น รวมทั้งผู้ยื่นจดทะเบียนเว็บไซต์ต้องเป็นนิติบุคคลจีนเท่านั้น ดังนั้นวิธีการที่สองจึงเป็นวิธีการ
ที่มีเง่ือนไขง่ายที่สุดในการน่าเข้าโดยถูกกฎหมายส่าหรับสินค้าที่ยังไม่มีใบอนุญาตจัดจ่าหน่ายในประเทศจีน (ไม่มี 
อย.จีน) และเป็นวิธีการที่ใช้ส่าหรับการจัดจ่าหน่ายตามที่แสดงไว้ในบทท่ี 4 ดังนั้นส่าหรับผู้ประกอบการที่เริ่มต้น
ส่งออกไปยังประเทศจีนสามารถเลือกวิธีตามเส้นทางที่2 หรือเส้นทางที่3 เป็นเส้นทางส่าหรับสนับสนุนการ
ส่งออกผ่านกระบวนการขายบนแพลตฟอร์ม Taobao 

5.3.2 การขนส่งข้ามแดนด้วยวิธี C2C CBEC โดยเส้นทาง R3A  

 ส่าหรับการขนส่งพัสดุภัณฑ์ที่ถูกสั่งซ้ือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “เถาเป่า” เม่ือผ่านขั้นตอนการบรรจุ
ลงหีบห่อและจัดท่า Airway Bill เสร็จสิ้นแล้ว (กระบวนการในขั้นตอนระบบในการจัดส่งจะแสดงในหัวข้อที่5 .3) 
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ผู้ประกอบการขนส่งข้ามแดนจะท่าหน้าที่ในการรับสินค้าจากผู้ขายเพ่ือจัดส่งไปสู่ผู้รับในเมืองปลายทางประเทศ
จีน โดยใช้เส้นทางการขนส่งข้ามแดนผ่านเส้นทาง R3A เพ่ือมุ่งสู่ ศูนย์กระจายสินค้าที่ เมืองคุนหมิง มณฑลยูน
นาน โดยมีเส้นทางการขนส่งจากต้นทางที่จังหวัดเชียงใหม่ผ่านจุดต่างๆปร ะกอบด้วยด่านศุลกากรเชียงของ 
(ออกจากประเทศไทย) เข้าสู่ประเทศลาวท่ีด่านศุลกากรห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว วิ่งต่อไปในส่วนของเขตประเทศ
ลาวจนกระทั่งถึงด่านศุลกากรบ่อเต็น แขวงหลวงน้่าทา ข้ามแดนเข้าสู่ประเทศจีนที่ด่านศุลกากรบ่อหาน อ่าเภอ
เมืองล่าจังหวัดสิบสองปันนา โดยรถขนส่ งจะผ่านพิธีการน่าเข้าที่ ด่านศุลกากร One Stop Service ส่าหรับ 
Personal Shipment ซ่ึงอยู่ที่เขตพ้ืนที่ด่านศุลกากรบ่อหาน (ประเทศจีน) เม่ือเดินเรื่องเสร็จสิ้นรถขนส่งจะวิ่ง
ต่อไปยังศูนย์กระจายสินค้าที่นครคุนหมิงเพ่ือท่าการกระจายสินค้าสู่ผู้รับปลายทางต่อไป กระบวนกา รส่าหรับ
เส้นทางทั้งหมดสามารถแสดงในรูปที่5.9 

 
รูปท่ี5.9 เส้นทางการขนส่งเส้นทาง R3A ด้วยวิธีการ  C2C CBEC (Personal Shipment) 

 ที่มา: จากการทดลองส่งสินค้าในการศึกษาของโครงการวิจัยฯ 

รูปที่ 5.9 แสดงเส้นทางการขนส่งจากเชียงใหม่-คุนหมิงโดยใช้เส้นทาง R3A ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลจาก
การทดลองขนส่งโดยใช้บริการบริษัทขนส่งด่วนของบริษัท Yunda Express หนึ่งในบริษัทขนส่งด่วนชั้นน่าของ
ประเทศจีนที่เข้ามาเปิดให้บริการรับสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการพิธีการศุลกากรแบบ “C2C CBEC” 
ท่าการทดลองในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 และเก็บบันทึกข้อมูลจากระบบ Tracking ของ 
“Yunda” ซ่ึงจะแจ้งให้ทราบว่าพัสดุภัณฑ์ที่ท่าการส่งอยู่  ณ.จุดใดในระหว่างการเดินทาง โดยมีจุด Check 
Point ส่าคัญอยู่ 6 จุดดังนี้ 

 จุดที่หนึ่ง นับวันที่สินค้าเดินทางออกจากจุด Drop Point ทีจ่ังหวัดเชียงใหม่   

 จุดที่สอง วันที่รถบรรทุกสินค้าเดินทางถึงด่านเชียงของ ณ.สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่สี่  เพ่ือท่าพิธี
การข้ามแดนเข้าสู่ประเทศลาว ณ.ด่านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว เพ่ือเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเต็น จุดผ่านแดนเพ่ือ
เข้าสู่ประเทศจีน ตรงจุดนี้จะมีการเปลี่ยนหัวลากจากหัวลากไทยเป็นหัวลากจีนเพ่ือน่าสินค้าข้ามด่านบ่อเต็น  

 จุดที่สาม นับในวันที่รถบรรทุกสินค้าเดินทางถึงด่านบ่อหาน อ่าเภอเมืองล่า จังหวัดสิบสองปันนาของ
ประเทศจีน ณ.จุดนี้รถบรรทุกจะถูกก่าหนดให้วิ่งไปยังด่าน OSS ศุลกากรส่าหรับสินค้าย่อย  (ด่านศุลกากรพัสดุ
ภัณฑ์ C2C)  เพ่ือเข้าสู่กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าย่อยบนรถขนส่งสินค้า 
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 จุดที่สี่ นับในวันที่สินค้าเดินทางออกจากด่านศุลกากร C2C เพ่ือเดินทางต่อไปยังศูนย์รับส่งสินค้าของ
บริษัทโลจิสติกส์ด่วนอ่าเภอเมืองล่า เพ่ือขนส่งสินค้าทั้งหมดทางถนน เดินทางต่อไปยังนครคุนหมิง DC ส่าหรับ
กระจายสินค้าสู่มณฑลอ่ืนๆ ซ่ึงห่างจากอ่าเภอเมืองล่าราว 700 กิโลเมตร 

 จุดที่ห้า นับในวันที่สินค้าเดินทางถึงศูนย์กระจายสินค้านครคุนหมิง เพ่ือด่าเนินกระบวนการจัดส่งสู่
ลูกค้าปลายทางมณฑลต่างๆ วิธีการขนส่งมีทั้งการขนส่งทางเครื่องบินและขนส่งทางถนน 

 จุดที่หก นับในวันที่สินค้าถึงมือผู้รับ ณ.เมืองปลายทาง  

ตารางท่ี 5.1 แสดงเวลา(วัน) ขนส่งจากเชียงใหม่สู่ในจีนเส้นทางR3A ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ข่วงเวลา ออกจ า ก
เชียงใหม่ 

ถึง เชียง
ของ 

 ถึงบ่อหาน อ อ ก จ า ก
ศุ ล ก า ก ร 
C2C CBEC  

ถึ ง  DC 
เมือง 

คุนหมิง 

สินค้าถึง
ผู้รับ 

เ มื อ ง
ปลายทาง 

4-22 ต.ค. 1 2 3 13 15 18 เซ่ียงไฮ้ 

8-22 ต.ค. 1 2 3 8 11 14 ส่านซ่ี 

25 ต.ค.-2 พ.ย. 1 2 3 4 6 8 กุ้ยโจว 

5-18 พ.ย. 3 5 6 9 11 13 ฉงช่ิง 

15-28 พ.ย. 1 2 3 8 10 13 กวางตุ้ง 

22 พ.ย.-2 ธ.ค. 1 2 3 5 7 10 ปักก่ิง 

3-16 ธ.ค. 1 2 3 7 9 13 เหลียวหนิง 

13-23 ธ.ค. 1 2 3 6 8 10 หูหนาน 

24 ธ.ค.-4 ม.ค. 1 2 3 7 9 11 กวางตุ้ง 

ที่มา:  ข้อมูลการจัดส่งสินค้าจากไทยสู่จีนที่วางจ่าหน่ายบนแพลตฟอร์มเถาเป่าของโครงการฯ 
หมายเหตุ: Shipment1 ทดลองจัดส่งระหว่างวันที่ 4-22 ตุลาคม ซ่ึงเป็นช่วงหยุดวันชาติจีน 

 ผลการทดลองจ่านวน 9 ครั้งเพ่ือจัดส่งพัสดุภัณฑ์ที่มีการสั่งซ้ือผ่านร้านค้าเถาเป่าของโครงการไปยังเมือง
ปลายทาง 8 แห่งได้แก่ มหานครเซ่ียงไฮ้ มณฑลส่านซี มณฑลกุ้ยโจว มหานครฉงชิ่ง มณฑลกวางตุ้ง (2 ครั้ง) กรุง
ปักก่ิง มณฑลเหลียวหนิง และมณฑลหูหนาน  ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562 ดังแสดงตารางที่ 
5.1 ได้ผลลัพธ์ส่าคัญดังนี้ 

  ประการที่หนึ่งจากตารางที่ 5.1 พบว่าการขนส่งผ่านเส้นทาง R3A ในช่วงระหว่างเชียงใหม่ถึงด่าน
ศุลกากรบ่อหานทุกๆเที่ยวของการทดลองใช้เวลา 2 วัน โดยเป็นการเดินทางจากเชียงใหม่ถึงเชียงของ 1 วันและ
เชียงของถึงด่านศุลกากรบ่อหานอีก 1 วัน แต่จะใช้ระยะเวลาที่ ด่านศุลกากรบ่อหานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่ กับ
จ่านวนพัสดุภัณฑ์ที่เข้าผ่านศูนย์ Clearing แบบ One Stop Service ส่าหรับ C2C CBEC ที่บ่อหานซ่ึงใช้เวลา
ในการ Clearing แตกต่างกันไปต้ังแต่ 1-5วัน (ไม่นับรวมการทดลองครั้งที่หนึ่งที่ท่าการทดลองระหว่างวันที่ 8 -
22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นสัปดาห์หลังเทศกาลวันชาติจีน จึงท่าให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งเ นื่องจากมี
พัสดุภัณฑ์สะสมบริเวณด่านศุลกากรเป็นจ่านวนมาก) และเป็นปัจจัยส่าคัญที่ท่าให้พัสดุภัณฑ์ส่งถึงมือผู้รับใน
เวลาที่แตกต่างกัน 
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 ประการที่สอง ระยะทางจากศูนย์กระจายที่คุนหมิงถึงเมืองปลายทาง เป็นตัวก่าหนดระยะเวลาที่สินค้าถึง
มือผู้รับ โดยจากการทดลองพบว่าพัสดุภัณฑ์ที่จัดส่งไปยังเมืองปลายทางที่อยู่ในรัศมีไม่ไกลจากคุนหมิงได้แก่ กุ้ย
โจว ฉงชิ่ง หูหนาน กวางตุ้ง จะใช้เวลาส่งถึงมือผู้รับโดยเฉลี่ย 2 วัน ขณะที่เมืองปลายทางที่มีรัศมีไกลออกไป
ได้แก่ เซ่ียงไฮ้ ส่านซี ปักก่ิง เหลียวหนิง จะใช้เวลามากกว่า 2 วัน (3-4 วัน) และในภาพรวมการขนส่งจะใช้เวลา
ทั้งหมด 8-14 วันจากเชียงใหม่ถึงปลายทางผู้รับในประเทศจีน ดังแสดงในรูปที่ 5.10 

 
รูปท่ี 5.10 แสดงระยะเวลาการขนส่งจากเชียงใหม่ถึงปลายทางผู้รับในประเทศจีน 

 ที่มา: จากการทดลองส่งสินค้าในการศึกษาของโครงการวิจัยฯ 

 กล่าวโดยสรุปเส้นทาง R3A ที่ความส่าคัญอย่างยิ่งต่อการขนส่งข้ามแดนส่าหรับสินค้าไทยสู่ตลาดประเทศ
จีน เพราะมีความน่าเชื่อถือด้านระยะเวลาสูงและใช้เวลาเพียง 2-3 วันเท่านั้นในการเดินทางถึงด่านศุลกากรใน
ประเทศจีน ความล่าช้าส่วนใหญ่อยู่ที่ด่านศุลกากรบ่อหานที่ยังใช้เวลาในการตรวจปล่อยสินค้าค่อนข้างน าน (3-6 
วัน) เพราะต้องค่านึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการรอตรวจ และเปลี่ยนถ่ายสินค้าสู่รถขนส่งมาตรฐานของบริษัทขนส่ง
ด่วน ก่อนเดินทางไปยังศูนย์กระจายสินค้าคุนหมิงต่อไป ในอนาคตหากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจ
ปล่อย รวมถึงเส้นทาง R3A ช่วงประเทศลาวถูกยกระดับเป็นทางด่วนมาตรฐาน สินค้าไทยที่จะไปถึงคุนหมิงก็จะ
ใช้ระยะเวลาสั้นลง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ซ้ือปลายทางได้รวดเร็วขึ้น ความจ่าเป็นในการ
น่าสินค้าเข้าไปจัดเก็บในจีนเพ่ือรอจ่าหน่ายก็จะลดลง  

5.4 รูปแบบและขั้นตอนการให้บริการ Cross Border Logistics ข้ามแดน 

รูปแบบ Cross Border E-commerce ของ Logistics Express ของจีน ในปัจจุบันจะใช้วิธีการขนส่ง
สินค้ากลุ่มพัสดุภัณฑ์ส่วนบุคคล หรือ Personal Shipment ซ่ึงเป็นพัสดุภัณฑ์ส่าหรับสินค้าที่ขายอยู่บน
แพลตฟอร์มแบบ C2C เช่น “เถาเป่า” ข้อดีของวิธีการนี้คือคนจีนทุกคนสามารถเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มนี้ได้
เพียงใช้บัตรประชาชนร่วมกับสมุดบัญชีเงินฝากเท่านั้น เม่ือมีร้านค้าแล้วก็สามารถท่าธุรกรรมการซ้ือขายต่างๆได้ 
ท่าให้ปัจจุบันสินค้าไทยที่วางขายบน “เถาเป่า” สามารถเข้าถึงตลาดจีนได้ผ่านช่องทางดังกล่าว โดยร่วมกับ
พันธมิตรที่ เป็นคนจี นที่ มีร้าน ค้าบนเถา เป่า เม่ือมีค่าสั่ง ซ้ือก็ส่งมอบสินค้าให้กับร้าน ค้า วิธีก ารนี้ท่าให้
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ผู้ประกอบการไทยสามารถท่าการผลิตและการขายสินค้าให้กับลูกค้าจีนได้โดยไม่จ่าเป็นต้องวางแผนการขาย
และการตลาดในประเทศจีนแต่อย่างใด 

ในส่วนของการให้บริการจัดส่ง ปัจจุบันมีบริษัทโลจิสติกส์ด่วนจีนเข้ามาให้บริการในประเทศไทย เช่นที่
จังหวัดเชียงใหม่ซ่ึงผู้จัดส่งสินค้าสามารถเข้าไปติดต่อน่าส่งสินค้าได้ ซ่ึงกระบวนการในการเชื่อมโยงระบบการ
จัดส่งเข้ากับหน้าร้านเถาเป่ามีกระบวนการดังแสดงในรูปที่5.11 ซ่ึงสามารถแบ่งส่วนได้แก่ 

 
รูปท่ี 5.11 แสดงขั้นตอนการจัดการสินค้าและเอกสารการขนส่งข้ามแดน 

  ที่มา: ผู้เขียน 

 ส่วนที่หนึ่งคือการจัดเตรียมข้อมูลสินค้าบนร้านค้าเถาเป่า ขณะเดียวกันต้องน่าเอาข้อมูลสินค้าที่ อัพ
โหลดแล้วเพ่ือไปลงทะเบียนไว้ในรายชื่อสินค้าที่จะจัดส่งผ่านบริษัทขนส่งข้ามแดน ทั้งนี้การแจ้งรายชื่อสินค้าที่
ร้านค้าเถาเป่าที่ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของแก่บริษัทขนส่งถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนส่าคัญส่าหรับการผ่านพิธีการ
ศุลกากรด้วยวิธี C2C CBEC เพราะสินค้าต้องถูกตรวจสอบก่อนว่ามีรายชื่ออยู่ในรายการสินค้าที่ ศุลกากรจีน
อนุญาตให้น่าเข้าผ่านวิธีการนี้หรือไม่ หากสินค้าไม่มีอยู่รายการก็ไม่สามารถน่าเข้าได้ รวมถึงเป็นการตรวจสอบ
ว่าสินค้านี้เม่ือท่าเรื่องน่าเข้าผ่านศุลกากรด้วยวิธีการ C2C CBEC ต้องเสียภาษีในอัตราเท่าใด และเม่ือพิจารณา
จากราคาสินค้าแล้วท้ายที่สุดยังต้องเสียภาษีหรือไม่  

 ส่วนที่สองคือเม่ือมีค่าสั่งซ้ือและการท่าธุรกรรมต่างๆเสร็จสิ้น ผู้ขายจะเข้าสู่ระบบท่าใบขนสินค้า โดย
ด่าเนินการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทขนส่งด่วน เพ่ือใส่ข้อมูลสินค้าที่จะจัดส่ง ถ้าสินค้านั้นมีข้อมูลอยู่แล้ว ระบบก็จะ
ท่าการแจ้งหมายเลขใบขน ซ่ึงใบขนมีความส่าคัญในกระบวนการผ่านพิธีการศุลกากร โดยเป็นเอกสารที่ ต้องติด
ไปกับตัวสินค้าที่ถูกบรรจุลงในหีบห่อมาตรฐาน ขณะเดียวกันใบขนจะถูกใช้เป็นตัวติดตามสถานะของสินค้าว่าอยู่ 
ณ.จุดใดของการขนส่ง  

ในการวิจัยได้ทดสอบกระบวนการเข้าสู่ระบบการจัดการข้อมูลสินค้าของบริษัทขนส่งข้ามแดนของ
บริษัท Yunda Express ซ่ึงเป็นหนึ่งในบริษัทท่ีเข้ามาด่าเนินกิจการการขนส่งสินค้าข้าแดนเพ่ือเชื่อมต่อกับระบบ
การขนส่งด่วนภายในประเทศจีน โดยเป็นบริษัทท่ีขนส่งข้ามแดนผ่านเส้นทาง R3A ซ่ึงผู้ประกอบการสามารถเข้า
ใช้บริการขนส่งด่วนของ Yunda ซ่ึงเป็นบริษัทจีนได้โดยตรง โดยสามารถแสดงขึ้นตอนการใช้งานการจัดการ
ขนส่งข้ามแดนเพ่ือการส่งสินค้าได้ดังต่อไปนี้ 
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5.4.1 การลงทะเบียนบันทึกข้อมูลสินค้าท่ีจะส่งออก 

สินค้าทุกรายการของร้านค้าที่ต้องการส่งเข้าสู่ประเทศจีนจะต้องอยู่ในรายการสินค้าที่ ศุลกากรจีน
อนุญาตให้น่าเข้าผ่านวิธีการ C2C CBEC ก่อนการน่าสินค้าจ่าหน่ายจึงต้องแน่ใจว่าสินค้านั้นๆสามารถน่าเข้าผ่าน
กฎระเบียบ C2C CBEC ได้ ดังนั้นบริษัทผู้ให้บริการขนส่งข้ามแดนจึงเปิดระบบให้บริการน่าสินค้าลงทะเบียน
ผ่านระบบของตน เพ่ือแจ้งให้กับศุลกากรทราบล่วงหน้า และพิจารณาว่าสินค้าดังกล่าวเข้าตามเง่ือนไขที่อนุญาต
ให้น่าเข้าหรือไม่ ซ่ึงผู้ประกอบการจะต้องเปิดบัญชีกับบริษัทขนส่งเสียก่อนเม่ือได้หมายเลข Account แล้วก็
สามารถด่าเนินการเพ่ือบันทึกข้อมูลต่างๆของสินค้าที่จะส่งออกซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเข้าสู่เว็บไซต์ 

 1.1) ท่าการเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท Yunda โดยพิมพ์ URL https://c.asiapost.net  

 1.2) ท่าการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่รหัส User Name (ช่องบน) และ Password (ช่องล่าง) ซ่ึงรหัสทั้ง
สองสามารถขอรับได้กับทางบริษัท Yunda ตามรูปที่ 5.12 

 
รูปท่ี 5.12 แสดงการเข้าสู่ระบบของ Yunda 

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนสินค้า 

 ในการส่งสินค้ากับทางบริษัท Yunda จ่าเป็นต้องมีรายการสินค้าที่ต้องการส่งอยู่ในระบบก่อน ทั้งนี้ เพ่ือ
เช็คความถูกต้องของรายละเอียดสินค้า รวมทั้งความรวดเร็วในการส่งสินค้าครั้งต่อไปโดยไม่ต้องเสียเวลาในการ
กรอกข้อมูลซ่้า การลงทะเบียนสินค้านั้นผู้ที่ต้องการส่งจ่าเป็นต้องกรอกข้อมูลสินค้าในระบบด้วยตนเ อง ซ่ึง
สามารถท่าได้ทั้งในรูปแบบ 1) การลงทะเบียนสินค้าครั้งละ 1 ชิ้น และ 2)การลงทะเบียนครั้งละหลายชิ้น 

  2.1) ท่าการลงทะเบียนสินค้าครั้งละ 1 ชิ้น 

    ท่าการเลือกคลิกเลือกหัวข้อ 商品备案  ที่อยู่ช่องด้านซ้ายมือของระบบ จากนั้นจะปรากฏ 2 
ตัวเลือกที่ซ่อนอยู่ โดยท่าการเลือกตัวเลือกที่ 1 คือ 在线备案  และท่าการกรอกข้อมูลสินค้าในกรอบ
สี่เหลี่ยมสีแดงให้ครบพร้อมทั้งคลิกปุ่มเพ่ือยืนยันการลงทะเบียนและรอการอนุมัติ ตามรูปที่ 5.13 และรูปที่ 5.14 
ตามล่าดับ 
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รูปท่ี 5.13 แสดงการลงทะเบียนสินค้าครั้งละ 1 ชิ้น 

 
รูปท่ี 5.14 แสดงตัวอย่างการกรอกข้อมูลสินค้า 

 2.2) ท่าการลงทะเบียนสินค้าครั้งละหลายชิ้น 

  ในกรณีที่มีการกรอกสินค้ามากกว่า 1 รายการ ต้องกรอกข้อมูลบนแผ่นงานส่าหรับใส่ข้อมูลที่ มีหลาย
รายการบนแผ่นงานของบริษัทYundaเอ็กซ์เพลส โดยท่าการเลือกคลิกเลือกหัวข้อ 商品备案  ที่อยู่ช่องด้าน
ซ้ายมือของระบบ จากนั้นจะปรากฏ 2 ตัวเลือกที่ซ่อนอยู่ โดยท่าการเลือกตัวเลือกที่ 1 คือ 在线备案  และท่า
การคลิกเลือกหัวข้อ 请先点击此下载模板 ในวงกลมสีแดงที่มีสัญลักษณ์ลูกศรชี้ลงตามรูปที่ 5.15 จากนั้น
จะปรากฎหน้าต่างเพ่ือท่าการบันทึกไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ (รูปที่ 5.16) 
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รูปท่ี 5.15 แสดงการเลือกวิธีการลงทะเบียนสินค้าหลายชิ้น 

 

 
รูปท่ี 5.16 แสดงการดาวน์โหลดไฟล์ Spreadsheet ส่าหรับกรอกข้อมูลสินค้า 

 หลังจากนั้นจะได้ Spreadsheet ซ่ึงมีรูปแบบเป็นตารางในการกรอกข้อมูลของสินค้าที่มากกว่า 1 
รายการอย่างสะดวกและรวดเร็วดังตัวอย่างในรูปที่ 5.17  
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รูปท่ี 5.17 แสดงการกรอกข้อมูลสินค้าแบบหลายชิ้นด้วย Spreadsheet 

 เม่ือท่าการกรอกข้อมูลสินค้าทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว จากนั้นท่าการอัพโหลดไฟล์ Spreadsheet เข้าสู่
ระบบ เพ่ือเป็นการแจ้งรายการสินค้า และเป็นการส่ง ต่อให้กับบริษัท Yunda เพ่ือด่าเนินการตรวจเช็คเก็บ
สินค้าเข้าสู่ฐานข้อมูลของ Yunda ต่อไป ถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ดังรูปที่ 5.18 

  
รูปท่ี 5.18 แสดงการอัพโหลดไฟล์ Spreadsheet เข้าสู่ระบบ 

5.4.2 ขั้นตอนการด าเนินการจัดส่งสินค้า 

เม่ือผู้ประกอบการลงทะเบียนสินค้าเ และสินค้าได้รับการอนุมัติให้สามารถน่าเข้าได้แล้ว ขั้นตอน
ต่อไปก็คือการจัดการกับสินค้าที่จะขนส่งสู่ประเทศจีน ซ่ึงผู้ประกอบการจะมีหน้าที่ในการจัดเตรียมสินค้าให้
พร้อมโดยต้องการการบรรจุหีบห่อพัสดุภัณฑ์พร้อมใบขนปะหน้าพัสดุภัณฑ์ และรอส่งมอบให้กับบริษัทขนส่งที่
จะเข้ามารับสินค้าตามเวลานัดหมาย พัสดุภัณฑ์ที่ทาง Yunda ได้รับจะถูกน่ามาคีย์ข้อมูลของสินค้าเพ่ือเข้าสู่
ระบบ และท่าการส่งสินค้าออกต่อไป โดยมีขั้นตอนสังเขปดังรูปที่ 5.19 
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รูปท่ี 5.19 แสดงการจัดการสินค้าของบริษัท Yunda 

    ที่มา: ผู้เขียน 

 จากนั้นสินค้าที่ผ่านการคีย์ข้อมูลในระบบ Yunda เรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการสแกนบาร์โค้ด 
(Barcode) ด้วยเครื่องยิงบาร์โค้ดของทางบริษัท จากนั้นเป็นอันเสร็จขั้นตอน และสินค้ารอการส่งออก ตามรูปที่ 
5.20 และ 5.21 

 

 
รูปท่ี 5.20 แสดงสินค้าที่รอการคีย์ข้อมูลในระบบ 
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รูปท่ี 5.21 แสดงสินค้าที่รอการส่งออก 

 5.4.3 ตัวอย่างการค านวณอัตราภาษีตามวิธีการ C2C CBEC 

การขนส่งแบบพัสดุภัณฑ์ส่วนบุคคลหรือ Personal Shipment ซ่ึงนิยมใช้กับรูปแบบการค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์บนเพลทฟอร์มแบบ C2C (Customer to Customer) ด้วยการคิดต้นทุนการขนส่งข้ามแดนซ่ึง
ต้นทุนประกอบด้วยค่าขนส่ง (คิดตามน้่าหนักของสินค้า) + ค่ากล่องบรรจุภัณฑ์และใบปะหน้า + ค่าภาษีตาม
ประเภทของสินค้า โดยช่องทางการส่งสินค้าแบบ Personal Shipment นี้รัฐบาลจีนมีวงเงินมูลค่าสินค้าในการ
ขนส่งต่อครั้งต้องไม่เกิน 1,000 RMB (หยวน) หรือ 5,000 บาท แต่ถ้าสินค้ามีราคาสูงกว่า 5,000 บาท สามารถ
ส่งได้เช่นกัน แต่ได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น โดยอัตราภาษีจะสูงตามราคาขาย และขึ้นอยู่ กับประเภทของสินค้าด้วย 
ตัวอย่างเช่น 

ตัวอย่างที่ 1 คือ นาฬิกาที่มีราคาสูงกว่า 10,000 บาท จะคิดภาษีที่ 50%,  นาฬิกาที่ มีราคา 1,000 – 
10,000 บาท จะคิดภาษีที่ 20% และนาฬิกาที่มีราคาต่่ากว่า 1,000 บาท จะไม่คิดภาษี  

ตัวอย่างที่ 2 คือ ที่นอนยางพาราจะคิดภาษีที่ 13% ของราคากลางสินค้า  เช่น ที่นอนที่มีความหนา 15 
เซนติเมตร ซ่ึงมีราคาขายที่ 1,500 RMB หรือ 7,500 บาท จะคิดภาษีที่ 13%x7,500 = 975 บาท , ที่นอนที่มี
ความหนา 10 เซนติเมตร ซ่ึงมีราคาขายที่ 1,200 RMB หรือ 6,000 บาท จะคิดภาษีที่ 13%x6,000 = 780 บาท
, ที่นอนที่มีความหนา 7 เซนติเมตร ซ่ึงมีราคาขายที่ 1,000 RMB หรือ 5,000 บาท จะคิดภาษีที่ 13%x5,000 = 
650 บาท และที่นอนที่มีความหนา 5 เซนติเมตร ซ่ึงมีราคาขายที่ 800 RMB หรือ 4,000 บาท จะคิดภาษีที่ 
13%x4,000 = 520 บาท เป็นต้น ส่วนสินค้าประเภทอ่ืนๆ ต้องเสียภาษีแตกต่างกันไปแสดงดังตารางที่ 5.2 

ตารางท่ี 5.2 แสดงภาษีน่าเข้าของสินค้าแต่ละประเภท 

ประเภท ขอบเขตสินค้า อัตราภาษี มูลค่าไม่ถึงภาษี/  
คิดตามจริง 

ของกิน 
เคร่ืองด่ืม ยา 

ของกิน: ขนม เคร่ืองปรุง อาหารแห้ง อาหารเสริม นมผง 
ข้าวสาร 
เคร่ืองด่ืม: น้่าด่ืม น้่าอัดลม กาแฟ ชา และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
ยา: ยาสมุนไพร ยากันยุง ยาทา ยากิน รวมท้ังยาแผน
โบราณ ยกเว้นยาท่ีต้องควบคุมจากหมดห้ามส่ัง 

13% มูลค่าสินค้าในกล่องไม่เ กิน 
1,800 บาท จ่านวนไม่เ กิน 
10-15 ช้ิน ข้ึนอยู่กับชนิด
สินค้า 
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ประเภท ขอบเขตสินค้า อัตราภาษี มูลค่าไม่ถึงภาษี/  
คิดตามจริง 

เค ร่ื อง ส่ า อา ง 
ครีมบ่ารุง อ่ืนๆ 

เคร่ืองส่าอางท่ีมีราคาสูง 1 ml. หรือ 1 g. เท่ากับ 50 บาท 50% มูลค่าสินค้าในกล่องไม่เ กิน 
450 บาท จ่านวนไม่เกิน 1-
2 ช้ิน 

เคร่ืองส่าอางท่ัวไป 20% มูลค่าสินค้าในกล่องไม่เ กิน 
1,200 บาท จ่านวนไม่เ กิน 
1-5 ช้ิ น  ข้ึ น อยู่ กับชนิ ด
สินค้า 

เหล้า เบียร์ เหล้า เบียร์ ท่ีมีส่วนผสมแอลกอฮอล์ทุกชนิดไม่เกิน  
750 ml. 

50% มูลค่าสินค้าในกล่องไม่เ กิน 
450 บาท จ่านวนไม่เกิน 1-
2 ขวด 

บุหร่ี บุหร่ีทุกชนิด ยกเว้นบุหร่ีไฟฟ้าห้ามส่ง 50% มูลค่าสินค้าในกล่องไม่เ กิน 
450 บาท 

ผ้า เคร่ืองนุ่มห่ม ชุดเส้ือผ้าทุกชนิดรวมท้ังผ้าห่มปลอกหมอน หมวกผ้า ผ้าปู 
ถุงนอนผ้าเช็ดตัว ถุงมือถุงเท้า และผ้าอ่ืนๆ 

20% มูลค่าสินค้าในกล่องไม่เ กิน 
1,200 บาท จ่านวนไม่เ กิน 
1-5 ช้ิ น  ข้ึ น อยู่ กับชนิ ด
สินค้า 

กระเป๋า รองเท้า กระเป๋า รองเท้า ทุกชนิด 20% มูลค่าสินค้าในกล่องไม่เ กิน 
1,200 บาท จ่านวนไม่เ กิน 
1-2 คู่ 

ท่ีมา:  ข้อมูลสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการบริษัท Yunda Express เชียงใหม่ 

 ส่วนมูลค่าสินค้าที่อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 5,000 บาทนั้น จะต้องท่าการคิดภาษีเช่นกัน ถ้าค่านวณแล้วภาษี
ไม่เกิน 50 RMB (หยวน) หรือ 250 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษี และในกรณีที่ มีสินค้าหลายชนิดในกล่อง
หรือล็อตเดียวกันให้ท่าการค่านวณภาษีโดยแยกของแต่ละชนิด แล้วน่ามารวมกัน ซ่ึงถ้ารวมกันแล้วภาษีไม่เกิน 
250 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษีเช่นกัน  

ตัวอย่างที่ 3 คือ ในการส่งสินค้า 1 ชุดประกอบด้วยข้าวสาร 1 กก. จ่านวน 1 ถุง (มีอัตราภาษี 13%) 
ร้านค้าแจ้งราคาขายถุงละ 50 บาท และโฟมล้างหน้า 1 หลอด (มีอัตราภาษี 20%) ราคาขาย 100 บาท ดังนั้น
ภาษีของข้าวสาร 50x13% = 6.5 บาท และภาษีของโฟมล้างหน้า 100X20% = 20 บาท ภาษีรวมทั้งหมด = 
26.5 บาท ซ่ึงยังไม่ถึง 250 บาท จึงได้รับการยกเว้นภาษี เป็นต้น 

ซ่ึงการค่านวณภาษีสามารถใส่ข้อมูลรายละเอียดสินค้าของแต่ละชนิดเข้าไปในระบบของบริษัท Yunda
เอ็กเพรส ซ่ึงระบบจะท่าการค่านวณอัตโนมัติโดยแสดงตัวเลขภาษีที่ ต้องจ่ายออกมาในกรณีที่สินค้ามีภาษีเกิน 
250 บาทดังรูปที่ 5.22 และในกรณีที่ไม่ต้องจ่ายถ้าสินค้ามีภาษีไม่เกิน 250 บาทดังรูปที่ 5.23 
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รูปท่ี 5.22 แสดงตัวอย่างรายการสินค้าที่ถูกยกเว้นภาษี 

 
รูปท่ี 5.23 แสดงตัวอย่างรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษี 

 
รูปท่ี 5.24 แสดงใบเสร็จที่มีการเสียภาษีจากจีน 

ส่าหรับในกรณีสินค้าที่ท่าการจ่ายภาษีเรียบร้อยแล้ว ทางศุลกากรจะท่าการส่งหลักฐานใบเสร็จภาษี
กลับมาดังรูปที่ 5.24 

5.5 บทสรุป 

 กระบวนการขนส่งข้ามแดนผ่านเส้นทาง R3A และกฎระเบียบ CBEC ของประเทศจีนถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของการศึกษาวิธีการขายและส่งออกสินค้าส่าหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทยผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จีน ซ่ึงเป็นหัวใจหลักของรูปแบบการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลในยุคบูรพาภิวัฒน์ เพราะกฎหมาย
ดังกล่าวเอ้ือให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของไทย มีช่องทางที่จะน่าเสนอขายและส่งออก
สินค้าเข้าสู่ตลาดประเทศจีนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจีน โดยไม่จ่าเป็นต้องลงทุนเพ่ือการน่า เสนอผลิตภัณฑ์
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ด้วยเงินทุนที่สูง รวมไปถึงไม่จ่าเป็นต้องยื่นขอจดทะเบียนสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานสินค้าที่สามารถจัด
จ่าหน่ายได้ภายในประเทศจีน  

การศึกษาในกฎระเบียบการน่าเข้าแบบ CBEC ควบคู่กับการเลือกใช้บริษัทขนส่งข้ามแดนที่ปัจจุบันมี
หลายบริษัทของจีนได้เข้ามาต้ังฐานการด่าเนินการขนส่งข้ามแดนในประเทศไทย ทั้งในรูปแบบเข้ามาต้ังบริษัทจด
ทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย หรือใช้วิธีการหาพันธมิตรร่วมทุนกับบริษัทขนส่งของไทย เพ่ือท่าหน้าที่ เดินรถ
ในเส้นทางขนส่งข้ามแดน หรือการขนส่งทางอากาศ โดยมองว่าประเทศไทยถือเป็นจุดศูนย์กลางที่ ดีส่าห รับการ
เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ข้ามแดนระหว่างจีน-อาเซียน ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นรูปแบบการค้าที่ มี
สัดส่วนต่อขนาดทางธุรกิจในภาคการค้าปลีกโดยรวมเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีโอกาสที่จะกลายเป็นช่องทาง
หลักทางการค้าในอนาคต ดังนั้นการติดตามการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายต่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน 
และเส้นทางการขนส่งใหม่ๆจึงเป็นสิ่งจ่าเป็นส่าหรับผู้ประกอบการ เพ่ือท่าให้ทราบถึงแนวทางการน่าเอาสินค้า
ของตนเข้าสู่ตลาดประเทศจีนด้วยวิธีการที่สะดวก ถูกต้องและมีต้นทุนต่่าลง 

หมายเหตุ: 
 ส าหรับผู้ประกอบการท่ีต้องการส่งสินค้าไปประเทศจีนผ่านเส้นทาง R3A แบบ C2C CBEC สามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลด้านการขนส่งได้จากบริษัทผู้ให้บริการขนส่งข้ามแดนท่ีเดินรถในเส้นทางน้ีได้แก่ 
1.  บริษัท Yunda Logistics Express   
 77/15, Khotchasan Road, chang khlan Road, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100 MB 
no. 0947598090  
2.  บริษัท Shentong Logistics (STO) 
 99/464 หมู่ท่ี 3 ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
3.  บริษัท Zhongtong Logistics (ZTO) 
  ZTO EXPRESS (สาขาสันทราย) 052-002-910 

ZTO EXPRESS (สาขานิมมาน) 082-720-1630 
ZTO EXPRESS (สาขาช้างคลาน) 082-712-0850 
ZTO EXPRESS (สาขาหายยา) 091-072-3145 
ZTO EXPRESS (สาขาสารภี) 093-134-6580 
ZTO EXPRESS (สาขาหางดง) 095-680-2625 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผู้ประกอบการดิจิทัล
ยุคบูรพาภิวัฒน์บุกตลาดจีน

ด้วยตัวแบบ O2O CBEC

6
O2O กลยุทธ์การตลาด

แบบบูรณาการ
และการส่งเสริมการขาย

ผ่าน Taobao live

ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
วิทยาลัยศิลปะ  ส่ือ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์
บุกตลาดจีนด้วยตัวแบบ O2O CBEC

การศึึกษาเพ่ื่�อออกแบบหลัักสููตร
การสูร้างผูู้้ประกอบการดิิจิิทััลัในยุุคบูรพื่าภิิวััฒน์

สนัับสนุันัโดย
สำ�นัักง�นัก�รวิิจััยแห่่งช�ติิ (วิช.) ภ�ยใต้ิแผนัง�นัคนัไทย 4.0

ดิร.ดินัยุธััญ พื่งษ์พัื่ชราธัรเทัพื่

วิิทย�ลััยศิิลัปะ ส่� อ แลัะเทคโนัโลัยี มห่�วิิทย�ลััยเชียงให่ม่

บ  ท  ท่�   6

O2O กลยุทธ์การตลาด
แบบบูรณาการ 

และการส่งเสริมการขาย
ผ่าน Taobao live



ผู้้ �ประกอบการดิิจิิทัลัยุุคบ้รพาภิิวัฒัน์์
บุกตลาดิจีิน์ดิ�วัยุตวััแบบ  O2O  CBEC 

ภายใต้โ้ครงการศึกึษาเพ่ื่�อออกแบบหลักัสููต้ร
การสูรา้งผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลััในยุคบูรพื่าภิวัฒัน์

ผูู้แ้ต่้ง:
ดิร.ดินยัธัญั  พื่งษพ์ื่ชัราธัรเทัพื่
วิัทัยาลัยัศิึลัปะ  สู่�อ  แลัะเทัคโนโลัยี  
มหาวิัทัยาลัยัเชียงใหม่

ISBN: 978-616-93744-0-4 
ปีทีั�พิื่มพื่:์  2564
จิำานวันพิื่มพื่:์  500  เล่ัม

สูนบัสูนุนโดิย: 
สูำานกังานการวิัจิยัแห่งชาติ้  (วัช.) 
ภายใต้แ้ผู้นงานคนไทัย  4.0

จิดัิพิื่มพื่โ์ดิย:
ห้างหุ้นสู่วันจิำากดัิลัอ๊คอินดีิไซนเ์วิัรค์
127/31  หมู่  2  ต้.ชา้งเผู่้อก  อ.เม่อง  จิ.เชียงใหม่  50300
โทัรศึพัื่ทั ์ 081-165-6598
อีเมลั ์ pisutkongkit@gmail.com



สารบัญ

คำานำา 4

บทนำา 6

การพัฒนาการตลาดแบบบูรณาการ
ด้วยตัวแบบ O2O ในประเทศจีน

8

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบ O2O 
และ Cross Border e-Commerce

12

การสร้างการตลาดแบบ O2O 
เพ่ือผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดจีน

22

การส่งเสริมการตลาด
ผ่าน Taobao Live

25

บทสรุป 33

บรรณานุกรม 35



ผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์บุกตลาดจีนด้วยตัวแบบ O2O CBEC

4

คำานำา
หลักัสููต้ร  “การสูรา้งผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลััยุคบูรพื่าภิวัฒัน ์ O2O  CBEC”  
เป็นแนวัทัางการพื่ฒันาสูู่การเป็นผูู้ป้ระกอบการทีั�พื่รอ้มสูำาหรบัการสู่งออก
สิูนคา้เข้า้สูู่ต้ลัาดิจีินดิว้ัยวิัธีั  “พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูข์้า้มแดินแบบ  C2C”   
มีวัตั้ถุุประสูงคเ์พ่ื่�อสูรา้งควัามเข้า้ใจิใน  ข้ั�นต้อนการนำาสิูนคา้เข้า้ไปจิำาหน่ายผู่้าน
แพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลันจี์ิน  รวัมถุงึการสู่งออกสิูนคา้ดิว้ัยกระบวันการทีั�ถูุกต้อ้ง
ต้ามกฎหมายจีิน  โดิยสิูนคา้ยงัไม่จิำาเป็นต้อ้งผู่้านการจิดิทัะเบียนรบัรองต้าม
มาต้รฐานในประเทัศึจีิน  (ไม่ต้อ้งข้อ  อย.จีิน  ก็นำาเข้า้ไปข้ายในประเทัศึจีินไดิ)้   
ซึ�งแต้กต่้างจิากแนวัทัางการคา้ผู่้านช่องทัางอ่�นๆ  ทีั�มีหลักัเกณิฑ์ที์ั�เข้ม้งวัดิ   
ทัั�งเง่�อนไข้ดิา้นช่�อเสีูยงข้องสิูนคา้  เงินทุันแลัะการข้อใบรบัรองต่้าง  ๆ ภายใน
ประเทัศึจีิน  ทัำาให้  SMEs  ไทัยเข้า้ไปอยู่ในแพื่ลัต้ฟอรม์อ่�น  ๆ ข้องจีินไดิย้าก  วิัธีัการ
ในหลักัสููต้รนี�จิงึเหมาะสูำาหรบั  SMEs  ทีั�สิูนคา้ยงัไม่เป็นทีั�รูจ้ิกัในต้ลัาดิจีิน   
แต่้ต้อ้งการทัดิลัองต้ลัาดิกบักลุ่ัมลูักคา้ในประเทัศึจีิน

เอกสูารการสูอนชุดินี�จิงึเป็น  “คู่ม่อเพ่ื่�อการเริ�มต้น้การคา้สูู่ต้ลัาดิจีิน”  ให้กบั  
SMEs  ไทัย  ทีั�พื่ยายามรวับรวัมเน่�อหาให้ครบถุว้ันสูมบูรณิที์ั�สุูดิ  ผู่้านการ 
ศึกึษาสูมัภาษณิผู์ู้มี้ประสูบการณิใ์นการสู่งออกดิว้ัยวิัธีัการ  “O2O  C2C  CBEC”  
แลัะผู่้านการทัดิลัองจิดัิต้ั�งรา้นคา้ออนไลันจ์ิำาลัองทีั�ดิำาเนินการทัำาธุัรกิจิจิริง   
เพ่ื่�อให้ไดิข้้อ้มูลัสูำาหรบัการบอกเล่ัาทีั�สูมบูรณิ ์ ต้ั�งแต่้การแนะนำาวิัธีัการวิัจิยั
ต้ลัาดิจีินผู่้านช่องทัางออนไลัน ์ การพื่ฒันาสู่�อแนะนำาผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ การบริหาร
รา้นคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์  “เถุาเป่า”  การสู่งออกสิูนคา้ผู่้านช่องทัาง  Cross  Border  
Logistics  ไปจินถุงึการสู่งเสูริมการต้ลัาดิดิว้ัยวิัธีัการถุ่ายทัอดิสูดิผู่้าน  “Taobao  
Live”  โดิยกระบวันการทัั�งหมดิเป็นการทัำางานแลัะเรียนรูร่้วัมกบัผูู้ป้ระกอบการ
ทีั�ไดิเ้ข้า้ร่วัมกิจิกรรมการทัดิลัองการคา้ผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์โครงการฯ
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ข้อข้อบคุณิสูำานกังานการวิัจิยัแห่งชาติ้  (วัช.)  ภายใต้แ้ผู้นงานยุทัธัศึาสูต้ร ์
เป้าหมาย  (Spearhead)  ดิา้นสูงัคม  “คนไทัย  4.0”  ทีั�ให้ทุันสูนบัสูนุนการวิัจิยั 
สูรา้งเวัทีัทัดิลัองการคา้ข้า้มแดินเสูม่อนจิริง  แลัะข้อข้อบคุณิ  วิัทัยาลัยัศิึลัปะ  สู่�อ
แลัะเทัคโนโลัยี  มหาวิัทัยาลัยัเชียงใหม่  ทีั�อนุเคราะหส์ูถุานทีั�สูำาหรบัการจิดัิ
กิจิกรรมสูมัมนาร่วัมกบัผูู้ป้ระกอบการ  จิงึทัำาให้ข้อ้มูลัต่้าง  ๆ ทีั�ถูุกนำามาถุ่ายทัอดิ
เป็นบทัเรียนในหลักัสููต้รนี�เต็้มเปี� ยมไปดิว้ัย  “ชีวิัต้ชีวัา”  มิใช่ต้ำาราเรียนทีั�อดัิแน่น
แต่้ทัฤษฎี  หร่อต้วััอย่างทีั�ห่างไกลัจิากข้อ้เท็ัจิจิริงอีกต่้อไป  เพื่ราะทุัก  ๆ เร่�องราวั
ทีั�ถุ่ายทัอดิ  เรียบเรียงจิากการทัดิลัองปฏิิบติั้  แลัะสูามารถุใชเ้พ่ื่�อสูรา้งธุัรกิจิ 
ในวิัถีุ  “ผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลัั”  เพ่ื่�อรุกสูู่ต้ลัาดิจีินไดิอ้ย่างแทัจ้ิริง

อ.ดิร.ดินยัธัญั  พื่งษพ์ื่ชัราธัรเทัพื่  
China  Intelligence  Center,  CAMT  CMU
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6.1 บทนำำ�
กิจิกรรมการคา้แลัะการดิำาเนินการทัางธุัรกิจิทีั�ข้ยายข้อบเข้ต้วิัธีัการอออกไป
อย่างกวัา้งข้วัางหลัากหลัายช่องทัาง  อนัเป็นผู้ลัสู่บเน่�องจิากควัามเจิริญกา้วัหน้า
ทัางเทัคโนโลัยีทีั�ทัำาให้พ่ื่ �นทีั�การคา้เปิดิกวัา้งข้ึ �น  นิยามข้องคำาว่ัา  “ต้ลัาดิ”  ค่อ
ต้วััอย่างข้องการเปิดิกวัา้งในพ่ื่�นทีั�การคา้ดิงักล่ัาวั  กล่ัาวัค่อ  ในอดีิต้  “ต้ลัาดิ”   
จิะถูุกตี้ควัามถุงึพ่ื่ �นทีั�เชิงกายรูปทีั�เป็นพ่ื่�นทีั�สูำาหรบัผูู้ซ่้ �อ  ผูู้ข้้ายเพ่ื่�อมาซ่�อข้าย 

ทัำาธุัรกรรมทัางการคา้ระหว่ัางกนั  แต่้ปัจิจุิบนั  “ต้ลัาดิ”  ถูุกครอบคลุัมไปถุงึ 
สู่�อกลัางทีั�อยู่บนออนไลันแ์ต่้ยงัคงบทับาทัหลักั  ค่อ  การเป็นพ่ื่�นทีั�สูำาหรบัผูู้ซ่้ �อผูู้ข้้าย 

มาทัำาธุัรกรรมการคา้ระหว่ัางกนั  แต่้ต่้างจิากเดิิม  ค่อ  “ต้ลัาดิ”  ไดิแ้ปลังสูภาพื่
จิากนิยามเชิงกายภาพื่  (โลักจิริง)  ไปสูู่ดิิจิิทัลัั  (โลักเสูม่อน)    
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และการส่งเสริมการขาย
ผ่าน Taobao live
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เม่�อต้ลัาดิเปิดิพ่ื่�นทีั�ทัั�งบนโลักจิริงแลัะโลักเสูม่อน  การคา้จิงึไม่ไดิจ้ิำากดัิอยู่เพีื่ยง
รา้นคา้ในรูปแบบเดิิม  ๆ แต่้จิะกา้วัสูู่โลักทีั�มีการผู้สูมระหว่ัางจุิดิแข็้งข้องรา้นคา้ 
ในโลักออนไลันแ์ลัะออฟไลันเ์ข้า้ดิว้ัยกนัซึ�งเป็นไปไดิท้ัั�งแบบ  Online  to  Offline  
หร่อ  Offline  to  Online  รวัมเรียกว่ัา  O2O  

แนวัคิดิ  O2O  จิงึเป็นต้วััแบบทัางการคา้รูปแบบใหม่ทีั�ถูุกพื่ฒันามาจิากพื่าณิิชย ์
อิเล็ักทัรอนิกสู ์ ซึ�งการติ้ดิต่้อสู่�อสูารผู่้านช่องทัางดิงักล่ัาวัช่วัยเพิื่�มโอกาสูทัาง
ธุัรกิจิให้กบัเจิา้ข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ เพื่ราะเป็นช่องทัางทีั�เข้า้ถุงึต้ลัาดิผูู้บ้ริโภค 
ปลัายทัางไดิโ้ดิยต้รง  อาทิัเช่น  การประชาสูมัพื่นัธัเ์พื่ลังใหม่ข้องศิึลัปินบนโลัก
ออนไลัน ์ ทัำาให้ผูู้ฟั้งไดิรู้จ้ิกัเพื่ลังแลัะต้วััศิึลัปิน  วิัธีัการนี�อาจิดูิเหม่อนต้วััศิึลัปิน 
ไม่ไดิร้ายไดิจ้ิากผูู้ฟั้งเพื่ลังหร่อผูู้บ้ริโภค  แต่้สิู�งทีั�ต้วััศิึลัปินไดิร้บัค่อการไดิเ้ป็นทีั�
รูจ้ิกัในวังกวัา้ง  นำามาซึ�งโอกาสูทีั�จิะถูุกว่ัาจิา้งไปแสูดิงในงานต่้าง  ๆ เพ่ื่�อแสูดิง
ดินต้รี  หร่อการออกรายการทัางโทัรทัศัึนช่์องทัางกระแสูหลักั  

O2O e-commerce

Consumer Offline entity

1.Search service online 
and place the order

2.Order Processing

3.Offline Consumption

4.Online Feedback

ทัั�งนี�  Du  แลัะ  Tang  (2014)  ไดิแ้สูดิงรูปแบบข้ั�นต้อนห่วังโซ่ธุัรกิจิข้อง  O2O   
ซึ�งประกอบดิว้ัย  4  ข้ั�นต้อนดิงัแสูดิงในรูปทีั�  6.1  ค่อ  1)  คน้หาบริการออนไลัน์
แลัะทัำาการสูั�งซ่ �อ  2)  การประมวัลัผู้ลัคำาสูั�งซ่ �อ  3)  การบริโภคออฟไลัน ์ แลัะ   
4)  ข้อ้เสูนอแนะออนไลัน ์ กระบวันการนี�แสูดิงบทับาทัในหลัายมิติ้ไม่ว่ัาจิะเป็น   

รูปท่ั�   6.1  แสูดิงการปฏิิบัติการการไหลัของโมเดิลั  O2O  e-commerce

ท่ีมา:  Du  and  Tang  (2014)
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1)  สู่งเสูริมการต้ลัาดิโดิยบูรณิาการช่องทัางออนไลันเ์พ่ื่�อช่วัยสูรา้งควัามรบัรูแ้ก่
ออฟไลัน ์ 2)  เพิื่�มประสิูทัธิัภาพื่การให้บริการแก่ลูักคา้  โดิยออนไลันท์ัำาหน้าทีั�เป็น
ช่องทัางรบัคำาสูั�งซ่ �อรวัมไปถุงึติ้ดิต่้อรบัข้อ้มูลัเชิงข้อ้เสูนอแนะต่้าง  ๆ กบัลูักคา้  
3)  เพิื่�มช่องทัางรบัควัามต้อ้งการข้องกลุ่ัมเป้าหมายเพ่ื่�อนำามาสูู่การพื่ฒันา 
ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ใ์หม่  ๆ ทีั�สูอดิคลัอ้งกบัควัามต้อ้งการในอนาคต้

ต้วััแบบ  O2O  ถูุกพื่ฒันาจินมิไดิจ้ิำากดัิควัามอยู่เฉพื่าะการใชอ้อนไลันเ์พิื่�มสู่งเสูริม 
ออฟไลัน ์ แต่้ในทัางกลับักนัเม่�อออนไลันเ์ติ้บโต้ข้ึ �นจินกระทัั�งในหลัายธุัรกิจิใช้
เป็นช่องทัางหลักั  ก็ทัำาให้เกิดิต้วััแบบธุัรกิจิทีั�ใชอ้อฟไลันเ์พ่ื่�อสู่งเสูริมช่องทัาง
ออนไลัน ์ เช่น  การใชช่้องทัางกิจิกรรมออกรา้นงานแสูดิงสิูนคา้  (ออฟไลัน)์   
เพ่ื่�อแนะนำาหร่อเปิดิต้วััสิูนคา้ทีั�ข้ายอยู่บนรา้นคา้ออนไลันเ์ป็นต้น้  จินในทีั�สุูดิข้อบเข้ต้ 
ควัามหมายข้อง  O2O  จิงึกวัา้งข้วัางไปสูู่การ  “บูรณิาการช่องทัางออนไลันแ์ลัะ
ออฟไลัน”์  โดิยเฉพื่าะอย่างยิ�งสูำาหรบัต้ลัาดิประเทัศึจีินซึ�งไดิช่้�อว่ัาเป็นประเทัศึทีั�
เข้า้สูู่ยุคสูมยัแห่งการปฏิิวัติั้ดิิจิิทัลัั  แลัะมีการใชก้ลัยุทัธั ์ O2O  เพ่ื่�อการคา้อย่าง
เต็้มรูปแบบ  ดิงัจิะไดิก้ล่ัาวัถุงึกรณีิศึกึษาข้องกลัยุทัธั ์ O2O  เพ่ื่�อการคา้พื่าณิิชย ์
อิเล็ักทัรอนิกสูข์้า้มแดินอนัเป็นกลัยุทัธัห์ลักัในการผู้ลักัดินัสิูนคา้ไทัยเข้า้สูู่ต้ลัาดิจีิน 
ในหลักัสููต้ร  “การพื่ฒันาผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลััในยุคบูรพื่าภิวัฒัน”์  

นอกจิากนี�ในบทัทีั�  6  จิะนำาเสูนอรูปแบบการสู่งเสูริมการต้ลัาดิดิว้ัยวิัธีัแนะนำา
สิูนคา้ดิว้ัย  Influencer  หร่อ  Net  Idol  ผู่้านช่องทัาง  Taobao  live  ซึ�งเป็นหนึ�งใน
เคร่�องม่อสู่งเสูริมการข้ายทีั�ผูู้เ้ปิดิรา้นคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่าสูามารถุใชเ้พ่ื่�อ
การสู่งเสูริมการข้ายไดิ ้ 

6.2 ก�รพััฒนำ�ก�รตล�ดแบบบูรณ�ก�รด้วยตัวแบบ  
O2O  ในำประเทศจ่ีนำ

พื่ฒันาการทัางการต้ลัาดิแบบบูรณิาการ  (Omni-Channel)  ถูุกกล่ัาวัถุงึอย่าง
กวัา้งข้วัางในพ่ื่�นทีั�กลัยุทัธัด์ิา้นการต้ลัาดิในปัจิจุิบนั  เป็นกลัยุทัธัก์ารต้ลัาดิทีั�เกิดิ
ข้ึ �นมาพื่รอ้มกบันวัตั้กรรมดิิจิิทัลััทีั�ทัำาให้ช่องทัางออนไลันที์ั�มีอยู่อย่างหลัากหลัาย
รูปแบบ  แลัะถูุกเล่ัอกใชจ้ิากเจิา้ข้องแบรนดิสิ์ูนคา้ต่้าง  ๆ ทีัลัะหลัาย  ๆ ช่องทัาง
เพ่ื่�อนำาเสูนอข้ายผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ เรียกว่ัาเป็นแนวัทัางการสูรา้งช่องทัางต้ามผูู้บ้ริโภค  
เช่นการเปิดิทัั�ง  Facebook  IG  Twittter  Line  Youtube  Website  Lazada  Shopee  
โฆษณิา  TV  ควับคู่กบัการเปิดิหน้ารา้น  ซึ�งการพื่ฒันารูปแบบการต้ลัาดิสูู่   
Omin-Channel  เป็นพื่ฒันาการดิา้นช่องทัารการข้ายทีั�เริ�มต้น้จิาก



บทท่ี 6: O2O กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการ และการส่งเสริมการขายผ่าน Taobao live

9

1)  การข้ายหร่อทัำาการต้ลัาดิ  ผู่้านช่องทัางเดีิยวั  (Single  Channel)  ค่อ  รูปแบบ
การสูรา้งช่องทัางหลักัให้ผูู้บ้ริโภคเข้า้ถุงึ  เช่นการมีหน้ารา้นรา้นคา้เชิงกายภาพื่  
ถุ่อเป็นรูปแบบเริ�มต้น้ข้องการข้ายแลัะการต้ลัาดิทีั�ผูู้บ้ริโภคสู่วันมากคุน้เคย

2)  การข้ายหร่อการต้ลัาดิผู่้านหลัายช่องทัาง  (Multi  Channel)  ค่อ  รูปแบบการ
สูรา้งช่องทัางทัางเล่ัอกให้ลูักคา้สูามารถุเข้า้ถุงึสิูนคา้ข้องผูู้ป้ระกอบการไดิม้ากข้ึ �น   
เช่น  การมีหน้ารา้นเชิงกายภาพื่เพ่ื่�อแสูดิงแลัะจิำาหน่ายสิูนคา้  ข้ณิะเดีิยวักนัก็มี
ระบบออนไลันเ์พ่ื่�อรบัคำาสูั�งซ่ �อ  

3)  การข้ายหร่อการทัำาการต้ลัาดิ  ผู่้านการผู้สูมผู้สูานหลัายช่องทัางเข้า้ดิว้ัยกนั  
(Cross  Channel)  ค่อ  การเพิื่�มควัามสูะดิวักให้กบัลูักคา้  แลัะเป็นการแลักเปลีั�ยน
ข้อ้มูลัระหว่ัางช่องทัางให้รูจ้ิกักนั  อาทิัเช่น  การทัำาระบบสูมาชิก  ทีั�ทัำาให้ลูักคา้
สูามารถุนำาไปใชท้ัั�งการซ่�อผู่้านหน้ารา้น  โทัรสูั�งหร่อสูั�งออนไลัน ์ โดิยใชฐ้านข้อ้มูลั 
ข้องระบบสูมาชิกเดีิยวักนั  เพ่ื่�อทัำาให้ลูักคา้ไดิร้บัสิูทัธิัประโยชน ์ รวัมถุงึการ
บริการทีั�ดีิไม่ว่ัาจิะใชบ้ริการผู่้านช่องทัางใดิก็ต้าม

4)  การข้ายหร่อการทัำาการต้ลัาดิ  ผู่้านการบูรณิาการทุักช่องให้รวัมกนัเป็น 
หนึ�งเดีิยวั  (Omni  Channel)  

“การต้ลัาดิแบบบูรณิาการ”  ถุ่อเป็นการต่้อยอดิจิากรูปแบบ  “การต้ลัาดิผู้สูมผู้สูาน 
หลัายช่องทัาง”  ข้ณิะเดีิยวักนัก็มีควัามใกลัเ้คียงกนัในเชิงควัามเข้า้ใจิ  เพื่ราะทัั�ง
สูองแบบอาศึยัการผู้สูมผู้สูานช่องทัางการต้ลัาดิหลัายช่องทัางเข้า้ดิว้ัยกนั 
เหม่อน  ๆ กนั  มีการเช่�อมโยงข้อ้มูลัข้องลูักคา้เพ่ื่�อให้การบริการผู่้านทุัก  ๆ ช่องทัาง 
มีฐานข้อ้มูลัข้องลูักคา้ในชุดิเดีิยวักนัแลัะทัำาให้ทุักช่องทัางสูามารถุเข้า้ถุงึข้อ้มูลั
อย่างเดีิยวักนัทัั�งหมดิ  แต่้ควัามแต้กต่้างระหว่ัาง  Omni-Channel  กบั  
Multi-Channel  (หร่อ  Cross  Channel)  ค่อ  Omni-Channel  ไม่เพีื่ยงแต่้เช่�อมโยง
ฐานข้อ้มูลัการให้บริการผู่้านทุัก  ๆ ช่องทัางเท่ัานั�น  แต่้ยงันำาข้อ้มูลัการใชบ้ริการ
ข้องลูักคา้จิากทุักๆช่องทัางมาประมวัลัผู้ลัเพ่ื่�อวิัเคราะหพ์ื่ฤติ้กรรมข้องลูักคา้
แต่้ลัะราย  นำาไปใชสู้รา้งรูปแบบการให้บริการหร่อสิูทัธิัประโยชนเ์ฉพื่าะข้อง
แต่้ลัะบุคคลั  ทัำาให้ลูักคา้ไดิร้บัข้อ้มูลัทีั�เฉพื่าะเจิาะจิง  แลัะสูามารถุเล่ัอกใชสิู้ทัธิั
ประโยชนไ์ดิจ้ิากทุัก  ๆ ช่องทัางดิว้ัยมาต้รฐานเดีิยวักนั

Omni-Channel  จิงึเป็นกลัยุทัธัช่์องทัางการต้ลัาดิทีั�เกิดิข้ึ �นแลัะถูุกพื่ฒันา
พื่รอ้ม  ๆ กบัควัามกา้วัหน้าทัางเทัคโนโลัยีสูารเทัศึสูนเทัศึยุคดิิจิิทัลัั  ซึ�งต้วััแบบ  
O2O  หร่อ  New-Retail  Marketing  ก็เป็นรูปแบบหนึ�งข้องการต้ลัาดิแบบบูรณิาการ   
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แลัะปัจิจุิบนัถูุกใชเ้ป็นกลัยุทัธัก์ารต้ลัาดิข้องผูู้ป้ระกอบการจิำานวันมาก   
โดิยเฉพื่าะอย่างยิ�งผูู้ป้ระกอบการพื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสู ์ (100%  Online)  หร่อ  
ผูู้ป้ระกอบการรา้นคา้  (100%  Offline)  ทีั�ต้อ้งการหาจุิดิบูรณิาการทัั�งสูองช่องทัาง 
เข้า้ดิว้ัยกนั  โดิยเฉพื่าะอย่างยิ�งในประเทัศึจีิน  ซึ�งมีวิัวัฒันาการข้องแนวัคิดิการ
ต้ลัาดิแบบ  O2O  ดิงันี�

ต้วััแบบ  O2O  ถูุกแนะนำาอย่างเป็นทัางการครั�งแรกโดิยบริษทัั  Webvan   
ผูู้ป้ระกอบการคา้ข้องสูดิทีั�เริ�มต้น้จิำาหน่ายบนระบบออนไลัน ์ ก่อนข้ยายสูู่รา้นคา้
แบบออฟไลันซ์ึ�งทัำาให้ยอดิข้ายข้องธุัรกิจิข้ึ �นสูู่จุิดิสููงสุูดิกว่ัา  8,500  ลัา้นเหรียญ
สูหรฐัฯ  ในช่วังปี  ค.ศึ.  2001  ยอดิข้ายนี�ใกลัเ้คียงกบั  iMac  ข้องบริษทััแอบ๊เปิ�ลั 
ในเวัลัานั�นทีั�มียอดิข้าย  10,000  ลัา้นเหรียญสูหรฐัฯ  

ต้วััแบบธุัรกิจิแบบ  O2O  ข้อง  Webvan  ใชวิ้ัธีัการสูรา้งคลังัสิูนคา้ข้นาดิใหญ่ 
เพ่ื่�อให้เกิดิควัามประหยดัิเน่�องจิากข้นาดิข้องการสูั�งซ่ �อ  โดิยใชร้ะบบสูารสูนเทัศึ
เพ่ื่�อบริหารจิดัิการปริมาณิข้ายในช่องทัางทัั�งออนไลันแ์ลัะออฟไลัน ์ ดิว้ัยวิัธีัการนี�
ทัำาให้สิูนคา้ถูุกสู่งถุงึม่อลูักคา้ไดิร้วัดิเร็วัข้ึ �นผู่้านการกระจิายสิูนคา้ไปยงัรา้นคา้
ออฟไลันที์ั�อยู่ในพ่ื่�นทีั�เป้าหมายทัางการต้ลัาดิหลักั  ๆ เม่�อมีคำาสูั�งซ่ �อออนไลัน ์

ก็สูามารถุจิดัิสู่งสิูนคา้ไปยงัเป้าหมายไดิอ้ย่างรวัดิเร็วั  

ต้วััแบบ  O2O  ถูุกนำาเข้า้ไปใชอ้ย่างจิริงจิงัในธุัรกิจิ  E-commerce  ประเทัศึจีิน 
เม่�อบริษทัั  JD.com  ไดิข้้ยายช่องทัางการจิดัิจิำาหน่ายสิูนคา้ข้องบริษทััจิากช่องทัาง   
Offline  ไปสูู่ช่องทัางแบบ  Online  ในปี  ค.ศึ.  2012  โดิยเริ�มต้น้พื่ฒันาต้วััแบบ  
O2O  อย่างจิริงจิงัในปีต่้อมาดิว้ัยการเปิดิให้บริการเว็ับไซต้ ์ JD.com  เพ่ื่�อจิำาหน่าย
สิูนคา้ผู่้านระบบออนไลัน ์ โดิยอาศึยัเคร่อข่้ายช่องทัางการจิดัิจิำาหน่ายสิูนคา้
ออฟไลันข์้องต้น  รวัมถุงึการพื่ฒันาระบบคลังัสิูนคา้อจัิฉริยะซึ�งถุ่อเป็นหวััใจิ
ข้องระบบนี�  สูรา้งควัามรวัดิเร็วัในการสู่งสิูนคา้ถุงึม่อลูักคา้ปลัายทัาง  ต้ลัอดิจิน
การให้ควัามสูำาคญักบัการรบัประกนัคุณิภาพื่สิูนคา้  ในราคาทีั�เท่ัากบัคู่แข่้งข้นั  
(JD.com  ใชก้ลัยุทัธัก์ารสูั�งซ่ �อสิูนคา้มาไวัใ้นคลังัสิูนคา้  โดิยพื่ยายามทัำาให้รอบ
การหมุนข้องสิูนคา้คงคลังัสูั�นทีั�สุูดิผู่้านการข้ายทัั�งในช่องทัางออนไลันแ์ลัะ 
ออฟไลัน)์  

แนวัคิดิ  O2O  ถูุกแพื่ร่หลัายอีกครั�งเม่�อ  แจิค๊หม่า  ผูู้ก่้อต้ั�งแลัะผูู้ถุ่้อหุ้นใหญ่ข้อง
บริษทัั  อาลีับาบา  E-commerce  อนัดิบัหนึ�งข้องจีินไดิอ้อกมากล่ัาวัถุงึธุัรกิจิ
พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูอ์นัเป็นธุัรกิจิหลักัข้องอาลีับาบาในอนาคต้ว่ัา  “ธุัรกิจิ
พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูใ์นการคา้ปลีักจิะหมดิไป  จิะเหล่ัอแต่้ผูู้ป้ระกอบการแบบ  
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O2O  เท่ัานั�น”  ซึ�งแจิค๊หม่าเรียกว่ัา  “New  Retail”  ซึ�งหมายถุงึรูปแบบธุัรกิจิทีั�
ช่องทัางการคา้ทีั�ใชอ้อนไลันแ์ลัะออฟไลันต์้อ้งผู้สูมผู้สูานเข้า้ดิว้ัยกนั  เพื่ราะใน
อนาคต้ผูู้บ้ริโภคจิะยงัคงนิยมเดิินเข้า้ห้างโมเดิิรน์เทัรดิหร่อศูึนยก์ารคา้  เพ่ื่�อเล่ัอก 
ดูิสิูนคา้  แต่้การดิำาเนินการสูั�งซ่ �อ  ชำาระเงินจิะกระทัำาผู่้านช่องทัางออนไลัน ์ รวัมถุงึ 
จิะไม่รอรบัสิูนคา้เพ่ื่�อนำากลับัไปดิว้ัยต้นเอง  แต่้จิะกลับัไปรอรบัสิูนคา้ทีั�สูั�งซ่ �อ 
ทีั�บา้น  โดิยมีบริษทััข้นสู่งด่ิวันทัำาหน้าทีั�จิดัิสู่งให้  ในอนาคต้ต้วััแบบธุัรกิจิ  O2O  
New  Retail  จิะเป็นทิัศึทัางทีั�อาลีับาบาจิะพื่ฒันาเป็นธุัรกิจิหลักั  มิใช่ธุัรกิจิ
พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูอี์กต่้อไป  

ทัั�งนี�หวััใจิข้อง  O2O  New  Retail  ค่อ  การกำาหนดิให้พ่ื่ �นทีั�ข้ายแบบ  Offline  เป็น
แกนหลักัในการนำาเสูนอข้ายสิูนคา้  เพื่ราะพื่ฤติ้กรรมข้องมนุษยย์งัคงปราถุนาทีั�
จิะไดิดู้ิไดิสู้มัผู้สัูสิูนคา้ก่อนการซ่�อ  หร่อนิยมออกมาเล่ัอกชมสิูนคา้ต้ามสูถุานทีั�
แสูดิงสิูนคา้เหล่ัานั�น  แต่้ดิว้ัยนวัตั้กรรมดิิจิิต้อลัทีั�เช่�อมต่้อ  Smart  Mobile  เข้า้กบั
ทัั�งรา้นคา้ออนไลัน ์ Digital  Payment  แลัะผูู้ใ้ห้บริการ  Logistics  Express  ทัำาให้
การต้ดัิสิูนใจิเล่ัอกซ่�อแลัะสูั�งซ่ �อ  รวัมถุงึการชำาระเงินจิะดิำาเนินการผู่้านออนไลัน์
แพื่ลัต้ฟอรม์  ทีั�จิะสู่งต่้อคำาสูั�งซ่ �อดิงักล่ัาวัไปยงัคลังัสิูนคา้เพ่ื่�อสู่งต่้อไปสูู่ระบบ 
โลัจิิสูติ้กสู ์ Express  ในการดิำาเนินการจิดัิสู่งสิูนคา้ไปยงัผูู้สู้ ั�งซ่ �อต่้อไป  

เพื่ราะในอนาคต้รา้นคา้พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูที์ั�มีอยู่เป็นจิำานวันมากจิะถูุกต้ั�ง
คำาถุามดิา้นควัามน่าเช่�อถุ่อเพิื่�มมากข้ึ �น  การสูรา้งต้วััต้นให้กบัรา้นคา้ดิว้ัยการมี
พ่ื่ �นทีั�แสูดิงสิูนคา้แบบออฟไลันจ์ิงึกลัายเป็นสิู�งจิำาเป็น  เพื่ราะจิะช่วัยทัำาให้ต้ราสิูนคา้ 
ข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ไ์ดิร้บัควัามเช่�อถุ่อเช่�อมั�นมากกว่ัาการมีรา้นคา้ในแบบออนไลัน์
เพีื่ยงช่องทัางเดีิยวั  ซึ�งกลัยุทัธั ์ New  Retail  ข้องอาลีับาบาจิะมีแนวัคิดิสูำาคญั
ดิงันี�  

ประการทีั�หนึ�ง  นิยามข้อง  “New  Retail”  ค่อ  การสูรา้งประสูบการณิใ์ห้กบัผูู้ซ่้ �อ
เป็นศูึนยก์ลัางในการออกแบบระบบคา้ปลีักโดิยมีข้อ้มูลัมหาศึาลัเป็นต้วััข้บัเคล่ั�อน 
ทิัศึทัาง  

ประการทีั�สูอง  “New  Retail”  แบ่งแพื่ลัต้ฟอรม์ทีั�ต้อ้งบริการออกเป็น  3  สู่วัน  ค่อ  
พ่ื่ �นทีั�สู่วันหน้า  หมายถุงึ  รา้นคา้ออฟไลัน ์ ลูักคา้  แลัะสิูนคา้  พ่ื่ �นทีั�สู่วันกลัาง  ค่อ  
ช่องทัางจิำาหน่าย  ลักัษณิะต้ลัาดิ  ระบบกระจิายสิูนคา้  แลัะต้วััแบบการผู้ลิัต้แบบ  
C2B  แลัะสู่วันหลังับา้นหมายถุงึเทัคโนโลัยีทีั�เกี�ยวัข้อ้งไม่ว่ัาจิะเป็นระบบ  Cloud  
ซอฟ์ทัแวัรร์ะบบปฏิิบติั้การ  AR  VR  3D  printing  AI  IOT  แลัะ  Data  Analytics
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ดิว้ัยระบบข้า้งต้น้อาลีับาบาไดิป้รบัเปลีั�ยนให้  Taobao  มิใช่แพื่ลัต้ฟอรม์สูำาหรบั
รา้นคา้พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูแ์บบ  C2C  เหม่อนในอดีิต้อีกต่้อไป  แต่้ทัำาให้   
Taobao  กลัายเป็นข่้องทัางเพ่ื่�อเข้า้ถุงึบริการต่้าง  ๆ ทัั�งรา้นคา้  O2O  ในเคร่อ   
ช่องทัางการชำาระเงิน  รวัมถุงึระบบเคร่อข่้ายโลัจิิสูติ้กสู ์ อาลีับาบายงัไดิเ้ข้า้ซ่ �อ
กิจิการห้างโมเดิรินเ์ทัรดิ  หร่อการเปิดิรา้นคา้ออฟไลันใ์นพ่ื่�นทีั�เม่องใหญ่ทีั�ผูู้ใ้ช้
บริการสูามารถุเข้า้ถุงึผู่้านแอพื่พื่ลิัเคชั�นเถุาเป่า

นอกจิากนี�ในอนาคต้ดิว้ัยควัามเติ้บใหญ่ข้องสูงัคมออนไลัน ์ การทัำาธุัรกรรม
ออนไลัน ์ ต้ลัอดิจินการจิดัิเก็บข้อ้มูลัไวับ้นระบบออนไลัน์ในรูปแบบต่้างๆ   
จิะทัำาให้ข้อ้มูลัมหาศึาลัเหล่ัานี�ถูุกผู้สูมผู้สูานเข้า้กบัธุัรกิจิ  O2O  แลัะทัำาให้ต้วััแบบ  
O2O  กา้วัเข้า้สูู่ยุคทีั�สูองทีั�ข้อ้มูลัมหาศึาลั  (Big  data)  กลัายเป็นกลัไกกำาหนดิ
ทิัศึทัางการแข่้งข้นัข้องธุัรกิจิ  O2O  Integrated  sales  strategy  ทีั�สูมบูรณิจ์ิะเกิดิข้ึ �น 
ผู่้าน  Big  data  เม่�อสูารสูนเทัศึจิากปลัายทัางถูุกสู่งผู่้านกลับัไปยงัหน่วัยกิจิกรรม
ต่้าง  ๆ ในห่วังโซ่อุปทัานแบบทันัทีัทันัใดิ  ทัำาให้การต้ดัิสิูนใจิข้องทุักหน่วัยกิจิกรรม 
ในห่วังโซ่เกิดิข้ึ �นจิากข้อ้มูลัทีั�สูมบูรณิก์ว่ัาในอดีิต้  ดิว้ัยเวัลัาทีั�สูั�นแลัะต้น้ทุันทีั�ต้ำ�า  
โดิยเฉพื่าะอย่างยิ�งเม่�อข้อ้มูลัผูู้ซ่้ �อถูุกจิดัิเก็บแลัะนำาออกมาวิัเคราะหผ่์ู้านการทัำา
เหม่องข้อ้มูลั  กลัายเป็นองคค์วัามรูด้ิา้นพื่ฤติ้กรรม  แลัะควัามต้อ้งการข้อง 
ผูู้บ้ริโภค  ทีั�ผูู้ผู้้ลิัต้สูามารถุนำากลับัไปใชเ้พ่ื่�อการพื่ฒันาผู้ลิัต้ภณัิฑ์แ์ลัะการ
วัางแผู้นการผู้ลิัต้ต่้อไป  ในอนาคต้การกำาหนดิกลัยุทัธัก์ารข้ายแลัะการต้ลัาดิ
ข้องผูู้ป้ระกอบการจิงึไม่อาจิพื่ึ�งพื่ารูปแบบการวิัจิยัต้ลัาดิ  หร่อรูปแบบการ
ประกอบการแบบดิั�งเดิิมไดิอี้กต่้อไป  แต่้ต้อ้งเพิื่�มมิติ้การใชข้้อ้มูลัออนไลัน ์ 
ควับคู่กบัการสูงัเกตุ้พื่ฤติ้กรรมการเล่ัอกซ่�อแลัะการต้ดัิสิูนใจิซ่�อมาใชเ้พ่ื่�อกำาหนดิ 
กลัยุทัธัก์ารผู้ลิัต้แลัะการต้ลัาดิต่้อไป

6.3 คว�มสััมพัันำธ์์ระหว่�งตัวแบบ  O2O  และ  Cross  
Border  e-Commerce

ปัจิจุิบนันกัท่ัองเทีั�ยวัชาวัจีินจิำานวันมากเดิินทัางมายงัเม่องท่ัองเทีั�ยวัสูำาคญั   
เพ่ื่�อการท่ัองเทีั�ยวั  พื่กัผู่้อน  ข้ณิะเดีิยวักนัก็จิบัจ่ิายซ่�อข้องฝากข้องทีั�ระลักึ  
ต้ลัอดิจินสิูนคา้เพ่ื่�อการอุปโภคบริโภคต่้างๆ  ต้ามรา้นคา้แบบออฟไลัน ์  
โดิยเฉพื่าะอย่างอย่างยิ�งนกัท่ัองเทีั�ยวัแบบอิสูระหร่อ  FIT  ซึ�งนิยมเล่ัอกหาซ่�อ
ข้องฝากข้องทีั�ระลักึต้ามรา้นคา้ทัั�วัไปในถุนนท่ัองเทีั�ยวัสูำาคญั  จิงึสูามารถุพื่บ
รา้นจิำาหน่ายข้องทีั�ระลักึไดิต้้ามถุนนท่ัองเทีั�ยวัแลัะแหล่ังทีั�พื่กัต่้าง  ๆ ไม่ว่ัาจิะเป็น
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ทีั�เชียงใหม่  ภูเก็ต้  หร่อกรุงเทัพื่มหานคร  โดิยสิูนคา้สู่วันใหญ่เป็นสิูนคา้อุปโภค  
บริโภคในชีวิัต้ประจิำาวันั  ทัั�งนี�พื่บว่ัาข้องฝากทีั�นกัท่ัองเทีั�ยวักลุ่ัม  FIT  นิยมซ่�อ  
หลัายรายการมีควัามแต้กต่้างกบันกัท่ัองเทีั�ยวักลุ่ัมทัวััร ์ กล่ัาวัค่อกลุ่ัม  FIT  นิยม
ซ่�อสิูนคา้อุปโภคบริโภคในทีั�ใชก้นัอยู่ในชีวิัต้ประจิำาวันั  โดิยนกัท่ัองเทีั�ยวั  FIT  จิะ
พิื่จิารณิาซ่�อสิูนคา้ทีั�มีช่�อเสีูยงหร่อไดิร้บัควัามนิยม  หร่อทีั�ใชอ้ยู่ในประเทัศึนั�นๆ  
อยู่แลัว้ั  ยกต้วััอย่างเช่น  ข้นมข้บเคี �ยวั  เคร่�องสูำาอาง  ผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�เกี�ยวัข้อ้งกบั
สุูข้ภาพื่หร่อผู้ลิัต้ภณัิฑ์ย์า  ซึ�งสูามารถุหาไดิต้้ามรา้นสูะดิวักซ่�อทัั�วัไปหร่อต้าม
ห้าง  Modern  trade  ต่้างๆ  

นกัท่ัองเทีั�ยวัชาวัจีินจิำานวันมากเม่�อกลับัไปแลัว้ั  มีควัามประสูงคจ์ิะซ่�อซำ �าจิงึ
พื่ยายามหาช่องทัางการซ่�อผู่้านคนจีินทีั�อาศึยัอยู่ในเม่องท่ัองเทีั�ยวัเหล่ัานั�น   
เกิดิรูปแบบการสูั�งซ่ �อแลัะข้นสู่งสิูนคา้ข้า้มแดิน  ผูู้ป้ระกอบการทีั�มีศึกัยภาพื่
สูรา้งช่องทัางออนไลันส์ูำาหรบัการติ้ดิต่้อกบัลูักคา้ในประเทัศึจีินไดิโ้ดิยต้รง   
(Information  Flow)  สูรา้งช่องทัางการชำาระเงิน  (Financial  Flow)  แลัะช่องทัาง 
การข้นสู่งสิูนคา้  (Logistics  Flow)  ให้กบัธุัรกิจิไดิก็้จิะช่วัยรกัษาแลัะเพิื่�มจิำานวัน
สิูนคา้ทีั�จิำาหน่ายไดิดี้ิกว่ัาการมีเพีื่ยงช่องทัางการจิำาหน่ายหน้ารา้นแบบออฟไลัน์
เท่ัานั�น  ต้วััแบบธุัรกิจิแบบ  O2O  จิงึเหมาะสูมสูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการ  SMEs  
สูำาหรบัการเป็นกา้วัทีั�หนึ�งในการนำาสิูนคา้เข้า้สูู่ต้ลัาดิประเทัศึจีิน  

ทัั�งนี�นกัท่ัองเทีั�ยวันิยมมองหาข้อ้มูลัการซ่�อผู่้านแอพื่พื่ลิัเคชั�นทีั�เป็นสูงัคม
ออนไลันแ์บ่งปันข้อ้มูลัซ่�อข้องยอดินิยม  เช่น  เสีู�ยวัหงซู  ซึ�งเป็น  Social  Network  
แนะนำาข้องรา้นคา้แลัะสิูนคา้ทีั�น่าซ่�อเม่�อเดิินทัางไปท่ัองเทีั�ยวัในประเทัศึนั�นๆ  
ข้อ้มูลัเหล่ัานี�สู่วันหนึ�งมาจิาก  Influencer  ดิา้นการซ่�อข้องทีั�ระลักึจิากต่้างประเทัศึ   
ทีั�ไดิแ้นะนำาหร่อ  Review  เอาไวัใ้นแอพื่พื่ลิัเคชั�นเสีู�ยวัหงซู  แอพื่ฯ  ดิงักล่ัาวั 
จิงึเปรียบเสูม่อนการจิดัิการควัามรูใ้นการซ่�อข้องทีั�ระลักึในการไปท่ัองเทีั�ยวั
ยงัเม่องต่้างๆ  โดิยรูปแบบระบบนิเวัศึธุัรกิจิจิำาหน่ายข้องทีั�ระลักึดิงัแสูดิงใน
รูปทีั�  6.2

สิู�งทีั�เกิดิข้ึ �นมาพื่รอ้ม  ๆ กนัในย่านถุนนทีั�มีรา้นจิำาหน่ายข้องฝาก  บริษทััข้นสู่ง
สิูนคา้ข้า้มแดิน  โดิยปัจิจุิบนันกัท่ัองเทีั�ยวัเม่�อทัำาการซ่�อสิูนคา้เสูร็จิ  ก็ไม่จิำาเป็น
ต้อ้งนำาสิูนคา้ติ้ดิต้วัักลับัไปดิว้ัยต้นเอง  แต่้สูามารถุฝากกบัทัางรา้นเหล่ัานั�นให้
สู่งผู่้านบริการข้องบริษทััโลัจิิสูติ้กสูข์้า้มแดินทัำาการข้นสู่งกลับัไปต้ามทีั�อยู่ทีั�ให้ไวั ้  
โดิยหากมีหลักัฐานการซ่�อ-ข้าย  (Payment  Bill)  แลัะข้นสู่งผู่้านบริษทััโลัจิิสูติ้กสู ์
ผู่้านด่ิานศุึลักากรภายใต้รู้ปแบบ  Personal  Shipment  (行邮)  ทีั�ทัางจีินอนุมติั้ไวั ้ 
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หากมูลัค่าสิูนคา้ต้ำ�ากว่ัาเกณิฑ์ที์ั�กำาหนดิให้ต้อ้งเสีูยภาษี  ผูู้ซ่้ �อก็ไม่ต้อ้งจ่ิายภาษี
เม่�อสิูนคา้ถูุกสู่งถุงึประเทัศึจีินเพิื่�มเติ้มแต่้อย่างใดิ  นอกจิากนี�เม่�อเดิินทัางกลับั
ไปถุงึประเทัศึแลัว้ั  หากต้อ้งการซ่�อซำ �าก็สูามารถุสูั�งซ่ �อผู่้านระบบ  online  ต่้างๆ  
แลัะจิดัิสู่งโดิยบริษทััข้นสู่งเหล่ัานั�นไดิเ้ช่นเดีิยวักนั  เพื่ราะฉะนั�นบริการในเร่�อง
ข้องการจิำาหน่ายข้องทีั�ระลักึแลัะการข้นสู่งข้า้มแดิน  จิงึเป็นอีกหมวัดิหนึ�งทีั�  
ผูู้ป้ระกอบการท่ัองเทีั�ยวัรายใหญ่  (OTA)  หลัายรายเริ�มบรรจุิเข้า้ไปแอพื่พื่ลิัเคชั�น
ให้บริการท่ัองเทีั�ยวั  ทัั�งนี�รูปแบบการจิำาหน่ายข้องทีั�ระลักึสูามารถุสูรา้งระบบ
นิเวัศึผู่้านช่องทัางการต้ลัาดิไดิห้ลัากหลัายช่องทัางดิงัต้วััอย่างต่้อไปนี�

• ตวััอยุ่างการทัำาการตลาดิผู่้าน์วีัแชทั  ใน์การขายุผู้ลไม้�ไทัยุสู่้่ตลาดิประเทัศจีิน์

การทัำาการต้ลัาดิผู่้านวีัแชทั  เป็นอีกช่องทัางหนึ�งทีั�ปัจิจุิบนัผูู้ป้ระกอบการไทัย
จิำานวันมากให้ควัามสูนใจิต่้อวิัธีัการดิงักล่ัาวัเพ่ื่�อใชใ้นการทัำาการต้ลัาดิประเทัศึจีิน   
ทัั�งนี�หลัายผู้ลิัต้ภณัิฑ์ท์ัั�งทีั�เป็นกลุ่ัมอาหารแปรรูป  เคร่�องสูำาอางหร่อแมก้ระทัั�ง

รูปท่ั�   6.2  กระบวันการให้บริการระบบนิเวัศึธุัรกิจิจิำาหน่ายุของท่ั�ระลึัก

ท่ีมา: ดนัยธัญ  (2562)
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กลุ่ัมอาหารเสูริมนบัเป็นกลุ่ัมผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�ปัจิจุิบนัอาศึยัช่องทัาง  Wechat   
เพ่ื่�อการข้ายสิูนคา้อย่างมีประสิูทัธิัภาพื่  ซึ�งสู่วันหนึ�งเกิดิจิากช่องทัางนี�ไดิอ้าศึยั
ควัามเป็นกลุ่ัมเพ่ื่�อนบนสูงัคมออนไลัน ์ มาเป็นต้วััข้บัเคล่ั�อนยอดิข้าย  เพื่ราะ
สิูนคา้ทีั�ถูุกข้ายผู่้านวิัธีัการนี�ถูุกรบัประกนัควัามน่าเช่�อถุ่อจิากกลุ่ัมคนทีั�เป็น
เพ่ื่�อนกนัในสูงัคมเดีิยวักนั  โดิยอาศึยัควัามคิดิเห็นจิากกลุ่ัมเพ่ื่�อนเป็นต้วััช่วัย
ต้ดัิสิูนใจิเล่ัอกซ่�อผู้ลิัต้ภณัิฑ์อ์ย่างมีประสิูทัธิัภาพื่

รูปท่ั�   6.3  ข้อมูลัการขายุผู้ลัไม้สูดิผู่้านว่ัแชทั

ท่ีมา:  ดนัยธัญ  (2562)

รูปทีั�  6.3  แสูดิงข้อ้มูลัการข้ายผู้ลัไมสู้ดิไทัยผู่้านวีัแชทัข้องผูู้ค้า้ปลีักผู้ลัไมช้าวัจีิน
ทีั�แจิง้ข้อ้มูลัข้องสิูนคา้ผู่้านช่องทัางสูงัคมออนไลัน ์ wechat  โดิยผูู้ข้้ายทีั�นำา
ข้อ้มูลัแสูดิงเอาไวับ้น  Wechat  สู่วันบุคคลั

รูปทีั�  6.4  แสูดิงข้อ้มูลัการสูนทันา  การสูอบถุามข้อ้มูลัระหว่ัางผูู้ซ่้ �อ-ผูู้ข้้าย 
ผู่้านวีัแชทั  เพ่ื่�อสูอบถุามในรายลัะเอียดิข้องต้วััสิูนคา้หร่อแนวัทัางการซ่�อ 
เพิื่�มเติ้มโดิยต้รงกบัผูู้ข้้ายบน  Wechat



ผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์บุกตลาดจีนด้วยตัวแบบ O2O CBEC

16

รูปท่ั�   6.4  ข้อมูลัสูนทันา  สูอบถามข้อมูลัระหว่ัางผูู้้ซ่ื้�อ-ผูู้้ขายุผู่้านว่ัแชทั

ท่ีมา:  ดนัยธัญ  (2562)

รูปท่ั�   6.5  ข้อมูลัแสูดิงรูปถ่ายุสิูนค้า  แลัะควัามคิดิเห็นจิากผูู้้ซ่ื้�อ  หร่อร่วิัวัจิากผูู้้ท่ั�เคยุซ่ื้�อ

ท่ีมา:  ดนัยธัญ  (2562)
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รูปทีั�  6.5  แลัะรูปทีั�  6.6  แสูดิงข้อ้มูลัแสูดิงควัามคิดิเห็นข้องกลุ่ัมลูักคา้ทีั�เข้า้มา
รีวิัวัสิูนคา้  ซึ�งนบัเป็นข้อ้มูลัทีั�สูำาคญัทีั�สูามารถุช่วัยให้ลูักคา้รายอ่�น  ๆ ใชป้ระกอบ 
การต้ดัิสิูนใจิซ่�อสิูนคา้จิาก  Wechat  รายนี�

รูปท่ั�   6.6  ข้อมูลัแสูดิงรูปถ่ายุสิูนค้า  แลัะควัามคิดิเห็นจิากผูู้้ซ่ื้�อ  หร่อร่วิัวัจิากผูู้้ท่ั�เคยุซ่ื้�อ

ท่ีมา:  ดนัยธัญ  (2562)

รูปท่ั�   6.7  ขั�นตอนการยุ่นยัุนการสัู�งซ่ื้�อแลัะชำาระเงินผู่้านระบบ  Wechat  pay  หร่อ  
Alipay

ท่ีมา:  ดนัยธัญ  (2562)



ผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์บุกตลาดจีนด้วยตัวแบบ O2O CBEC

18

รูปทีั�  6.7  แสูดิงข้อ้มูลัการชำาระเงินข้องผูู้ซ่้ �อผู่้านระบบ  Wechat  Pay  หร่อ  Alipay  
ซึ�งผูู้ซ่้ �อจิะทัำาการแจิง้ช่�อทีั�อยู่ผูู้ร้บัในประเทัศึจีิน  สูำาหรบัให้ผูู้ข้้ายในการสู่งสิูนคา้
สูู่ผูู้ซ่้ �อปลัายทัาง  

• ตวััอยุ่างการตลาดิผู่้าน์  Net  Idol  สู่ำาหรบัจิำาหน่์ายุสิู่น์ค�ากลุ่ม้ของฝากของ
ทีั�ระลกึ

รูปแบบการสูรา้งช่องทัางการจิดัิจิำาหน่ายอีกช่องทัางหนึ�งทีั�ไดิร้บัควัามนิยม
อย่างยิ�งในประเทัศึจีินค่อ  การใชช่้องทัางข้ายสิูนคา้ผู่้าน  Net  Idol  หร่อ   
Influencer  ซึ�งปัจิจุิบนันบัเป็นอีกหนึ�งอาชีพื่ยอดินิยมในประเทัศึจีิน  ทัั�งนี�  Net  
Idol  จิะทัำาหน้าทีั�นำาเสูนอผู้ลิัต้ภณัิฑ์ผ่์ู้านช่องทัางออนไลัน ์ อาศึยัอิทัธิัพื่ลั 
ทีั�สูามารถุสูรา้งควัามน่าเช่�อถุ่อต่้อกลุ่ัมผูู้ติ้้ดิต้าม  กรณีินี�นบัไดิว่้ัา  Net  Idol   
ทัำาหน้าทีั�แสูดิงควัามคิดิเห็นต่้อผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ แต่้เป็นหนึ�งควัามคิดิเห็นทีั�มี
อิทัธิัพื่ลัต่้อการต้ดัิสิูนใจิซ่�อจิากผูู้บ้ริโภค

รูปท่ั�  6.8  แสูดิงผู้ลิัตภัิณฑ์์  หร่อบริการกลุ่ัมต่างๆ  ท่ั�อาศัึยุการตลัาดิผู่้าน  Net  Idol

ท่ีมา:  ดนัยธัญ  (2562)

จิากรูปทีั�  6.8  แสูดิงผู้ลิัต้ภณัิฑ์ห์ร่อบริการทีั�ทัำาการต้ลัาดิผู่้าน  Net  Idol  ซึ�งพื่บ
ว่ัาผู้ลิัต้ภณัิฑ์ช่์�อดิงัหลัายต้วััทีั�อาศึยัการทัำาการต้ลัาดิผู่้านวิัธีัการนี�  ข้ณิะเดีิยวักนั
การต้ลัาดิผู่้าน  Net  Idol  มิไดิค้รอบคลุัมเฉพื่าะการประชาสูมัพื่นัธัผ์ู้ลิัต้ภณัิฑ์์
เท่ัานั�น  แต่้ยงัครอบคลุัมถุงึการโฆษณิาประชาสูมัพื่นัธักิ์จิกรรมบริการดิว้ัย   
ไม่ว่ัาจิะเป็นรา้นอาหาร  สูถุานทีั�ท่ัองเทีั�ยวั  ต้ลัอดิจินกิจิกรรมบริการต่้างๆ  
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รูปทีั�  6.9  แสูดิงภาพื่การรีวิัวัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้อง  Net  Idol  จีินในกลุ่ัมผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ 
snack  (รูปล่ัาง)  โดิย  Net  Idol  เป็นผูู้รี้วิัวัสิูนคา้ไทัยผู่้านช่องทัาง  MeiPai  (美拍)  
Live  VDO  ช่�อดิงัข้องจีิน  ซึ�งพื่บว่ัา  Net  Idol  ทัั�งสูองรายมีจิำานวันสูมาชิกติ้ดิต้าม
เป็นจิำานวันมาก  ซึ�งสิูนคา้ทีั�คดัิสูรรผู่้านช่องทัางนี�ต้อ้งเสีูยค่ารีวิัวัผู้ลิัต้ภณัิฑ์แ์ก่  
Net  Idol  ข้ณิะเดีิยวักนั  Net  Idol  ก็สูามารถุทัำาหน้าทีั�วิัเคราะหข์้อ้มูลัควัามคิดิเห็น 
ข้องแฟนคลับัทีั�มีต่้อผู้ลิัต้ภณัิฑ์์

อีกรูปแบบหนึ�งทีั�เป็นช่องทัางการข้ายสิูนคา้ให้กบันกัท่ัองเทีั�ยวัจีินทีั�เดิินทัาง 
มาท่ัองเทีั�ยวัในต่้างประเทัศึค่อการทัำารายการสูารคดีิท่ัองเทีั�ยวัในประเทัศึทีั�  
นกัท่ัองเทีั�ยวัจีินนิยมท่ัองเทีั�ยวั  แต่้เจิาะลักึไปยงัรา้นคา้ทีั�จิำาหน่ายสิูนคา้ทีั�  
นกัท่ัองเทีั�ยวัจีินนิยม  เช่น  รายการข้องสูถุานีโทัรทัศัึนอ์นัฮุุย  (รูปทีั�  6.10)  ทีั�
เข้า้ไปถุ่ายทัำาสูถุานทีั�ท่ัองเทีั�ยวัพื่รอ้มกบัสิูนคา้ทีั�นกัท่ัองเทีั�ยวัจีินนิยมซ่�อ 

ในประเทัศึญี�ปุ่น  แลัะประเทัศึไทัย  (เชียงใหม่  กรุงเทัพื่  ภูเก็ต้  แลัะกระบี�)   
โดิยร่วัมม่อกบับริษทััผูู้สู่้งออกสิูนคา้ไทัยสูู่ประเทัศึจีินทีั�อยู่บนแพื่ลัต้ฟอรม์ 
การท่ัองเทีั�ยวั  เพ่ื่�อจิบัม่อกบัรา้นคา้ข้องทีั�ระลักึ  สูนบัสูนุนการข้ายสิูนคา้ไทัย 
ทีั�นกัท่ัองเทีั�ยวันิยมสูู่ต้ลัาดิประเทัศึจีิน  

รูปท่ั�   6.9  แสูดิงตัวัอยุ่างการร่วิัวัสิูนค้าผู่้านช่องทัาง  MeiPai

ท่ีมา:  ดนัยธัญ  (2562)
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กล่ัาวัโดิยสูรุป  เม่�อรูปแบบข้องพื่ฤติ้กรรมการท่ัองเทีั�ยวัข้องนกัท่ัองเทีั�ยวัจีิน
เปลีั�ยนแปลังไป  จิากการท่ัองเทีั�ยวัแบบกลุ่ัมทัวััรม์าสูู่การท่ัองเทีั�ยวัแบบ  FIT  ทีั�มี
พื่ฤติ้กรรมแบบ  SoLoMo  (Social+Local+Mobile)  ก็ทัำาให้รูปแบบข้องการให้
บริการท่ัองเทีั�ยวัแลัะพื่ฤติ้กรรมการซ่�อข้องฝากข้องทีั�ระลักึเปลีั�ยนแปลังไป  
จิากเดิิมทีั�การซ่�อข้องฝากข้องทีั�ระลักึจิะอยู่ต้ามรา้นคา้ทีั�ถูุกกำาหนดิโดิยบริษทััผูู้้
ให้บริการท่ัองเทีั�ยวั  เปลีั�ยนเป็นรา้นข้ายข้องฝากข้องทีั�ระลักึต้ามถุนนท่ัองเทีั�ยวั
สูายสูำาคญัต่้างๆ  ข้ณิะเดีิยวักนัพื่ฤติ้กรรมการซ่�อข้องฝากข้องทีั�ระลักึก็
เปลีั�ยนแปลังไปโดิยเฉพื่าะอย่างยิ�งในมิติ้ควัามหลัากหลัายข้องผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ 

ซึ�งปัจิจิยัทีั�เข้า้มามีสู่วันทัำาให้สิูนคา้กลุ่ัมข้องฝากข้องทีั�ระลักึมีควัามหลัากหลัาย
มากข้ึ �นค่อสูงัคมออนไลัน ์ แลัะช่องทัางการนำาเสูนอข้ายบนสูงัคมออนไลันแ์ลัะ
พื่าณิิชยอิ์เล็ักทัรอนิกสูที์ั�ทัำาให้นกัท่ัองเทีั�ยวัมีข้อ้มูลัสิูนคา้ข้องประเทัศึปลัายทัาง 
การท่ัองเทีั�ยวัเพิื่�มมากข้ึ �น  ไม่ว่ัาจิะเป็นข้อ้มูลัคุณิภาพื่สิูนคา้  ข้อ้มูลัดิา้นราคา  
ข้อ้มูลัดิา้นแหล่ังการหาซ่�อสิูนคา้  เป็นต้น้  รูปแบบการสู่�อสูารทัางการต้ลัาดิผู่้าน
สูงัคมออนไลัน ์ หร่อช่องทัางเว็ับวีัดีิโอสูต้รีมมิ�งต่้าง  ๆ จิงึเข้า้มามีสู่วันเปลีั�ยนแปลัง 
โครงสูรา้งธุัรกิจิการท่ัองเทีั�ยวั  โดิยเฉพื่าะอย่างยิ�งการท่ัองเทีั�ยวัแบบกลุ่ัมทัวััร ์
จิากเดิิมทีั�รา้นคา้ทีั�ผูู้ใ้ห้บริการท่ัองเทีั�ยวัแบบกลุ่ัมทัวััรพ์ื่าไปมกัเป็นสูถุานทีั�
เฉพื่าะสูำาหรบัการรบันกัท่ัองเทีั�ยวักลุ่ัมทัวััรเ์ท่ัานั�น  ก็เปลีั�ยนเป็นรา้นคา้ทีั�อยู่ใน

รูปท่ั�   6.10  รายุการท่ัองเท่ั�ยุวัถ่ายุทัำาในประเทัศึท่ั�นักท่ัองเท่ั�ยุวัจ่ินนิยุมไปท่ัองเท่ั�ยุวั
เพ่ื่�อช้อปป้� ง

ท่ีมา:  รายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์หูหนาน  ประเทศจีน



บทท่ี 6: O2O กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการ และการส่งเสริมการขายผ่าน Taobao live

21

ศูึนยก์ารคา้ต่้าง  ๆ ทีั�รบัทัั�งนกัท่ัองเทีั�ยวัแบบกลุ่ัมทัวััรแ์ลัะนกัท่ัองเทีั�ยวัอิสูระ   
แต่้ยงัคงรูปแบบการจ่ิายผู้ลัต้อบแทัน  (ค่านำ �า)  ให้กบัไกดิน์ำาเทีั�ยวัทีั�นำาเอา 
นกัท่ัองเทีั�ยวัแบบกลุ่ัมทัวััรม์าลังทีั�ศูึนยก์ารคา้  แลัะรา้นคา้ภายในศูึนยก์ารคา้เหล่ัานั�น   
โปรแกรมทัวััรใ์นปัจิจุิบนัจิงึมกักำาหนดิวันัซ่�อข้องฝากต่้าง  ๆ ในศูึนยก์ารคา้  หร่อ
ถุนนท่ัองเทีั�ยวัเอาไวัใ้นวันัทัา้ย  ๆ ข้ณิะทีั�ในวันัต้น้  ๆ ก็ยงัคงมีการจิอดิแวัะรา้นคา้ทีั�
เป็นเคร่อข่้ายข้องบริษทััทัวััรซ์ึ�งถุ่อเป็นสู่วันหนึ�งในโครงสูรา้งรายไดิสู้ำาคญัข้อง
ธุัรกิจิทัวััร ์

ในข้ณิะเดีิยวักนัสิูนคา้ทีั�จิำาหน่ายให้กบันกัท่ัองเทีั�ยวัก็จิะเป็นสิูนคา้ทีั�มีต้ราสิูนคา้
ทีั�เป็นมาต้รฐานมากข้ึ �น  เน่�องจิากการวัางจิำาหน่ายสิูนคา้ภายในศูึนยก์ารคา้
ข้นาดิใหญ่ก็มีเง่�อนไข้ดิา้นมาต้รฐานสิูนคา้เข้า้มาเกี�ยวัข้อ้ง  การเติ้บโต้ข้อง 
ช่องทัางนำาเสูนอสิูนคา้ออนไลันเ์ป็นการเข้า้มาเปลีั�ยนทิัศึทัางการจิำาหน่ายสิูนคา้
ข้องฝากข้องทีั�ระลักึ  ทัำาให้สิูนคา้ทีั�มีโอกาสูเข้า้ถุงึกลุ่ัมนกัท่ัองเทีั�ยวัจีินเพิื่�มมากข้ึ �น   
เป็นกลุ่ัมสิูนคา้เพ่ื่�อการอุปโภคบริโภคในชีวิัต้ประจิำาวันัมากข้ึ �น  แลัะมีควัามต้อ้งการ 
มาต้รฐานข้องคุณิภาพื่สิูนคา้ทีั�สููงข้ึ �น

• ต �น์แบบธุุรกิจิ  O2O  ร �าน์ค�าการจิำาหน่์ายุสิู่น์ค�าทีั�ระลกึออน์ไลน์ ์ โดิยุใช� 
หน์�าร �าน์ออฟไลน์เ์ป็น์  Gateway

การศึกึษาข้องดินยัธัญั(2562)  ไดิศ้ึกึษาต้น้แบบธุัรกิจิแบบ  O2O  รา้นคา้
จิำาหน่ายสิูนคา้ออนไลัน ์ โดิยใชห้น้ารา้นออฟไลันเ์ป็นช่องทัางให้นกัท่ัองเทีั�ยวัจีิน
ไดิเ้ห็นแลัะรูจ้ิกัสิูนคา้  เป็นแนวัทัางเพ่ื่�อใชป้ระโยชนจ์ิากการทีั�นกัท่ัองเทีั�ยวัจีิน 
เป็นจิำานวันมากเข้า้มาท่ัองเทีั�ยวัในประเทัศึไทัย  จิงึเป็นโอกาสูทีั�ทัำาให้นกัท่ัองเทีั�ยวัจีิน 
เหล่ัานี�ไดิรู้จ้ิกัสิูนคา้ไทัย  โดิยไม่จิำาเป็นต้อ้งเข้า้ไปทัำาการต้ลัาดิในประเทัศึจีินซึ�งมี
ต้น้ทุันสููง  (แนวัคิดิ  “ใชเ้ม่องท่ัองเทีั�ยวัเพ่ื่�อเป็นโชวัรู์มสิูนคา้”)  แลัะอาศึยัพื่ฤติ้กรรม 
ทีั�นกัท่ัองเทีั�ยวัทีั�มกัแบ่งปันข้อ้มูลัท่ัองเทีั�ยวัแลัะรูปถุ่ายในสูงัคมออนไลันเ์ป็น 
รูปแบบการสูรา้งการรบัรูใ้ห้กบัสิูนคา้หร่อต้ราสิูนคา้ต่้อไป  เช่น  ในรูปทีั�  6.11  
ซึ�งแสูดิงรูปแบบ  Kiosk  รา้นคา้  O2O  สูำาหรบัสิูนคา้ไทัยทีั�วัางจิำาหน่ายในพ่ื่�นทีั�   
Visit  CMU  มหาวิัทัยาลัยัเชียงใหม่ซึ�งมีนกัท่ัองเทีั�ยวัจีินมาท่ัองเทีั�ยวัโดิยเฉลีั�ย  600  
คนต่้อวันั  แลัะเม่�อนกัท่ัองเทีั�ยวัจีินมีควัามต้อ้งการซ่�อสิูนคา้เหล่ัานั�นเพ่ื่�อจิดัิสู่งไป
ยงัปลัายทัางในประเทัศึจีิน  รา้นคา้ก็มีบริการระบบออนไลันส์ูำาหรบัสูั�งซ่ �อแลัะ 
จิดัิสู่งโดิยโลัจิิสูติ้กสูข์้า้มแดินไปสูู่เม่องปลัายทัางในประเทัศึจีินต่้อไป  วิัธีัการนี�
เหมาะสูมสูำาหรบัผูู้ป้ระกอบการ  SMEs  ทีั�ยงัไม่มีศึกัยภาพื่ในการเข้า้สูู่ต้ลัาดิจีินไดิ ้ 
สูามารถุอาศึยัช่องทัางดิงักล่ัาวันำาร่องเพ่ื่�อทัดิลัองต้ลัาดิ  โดิยมีต้น้ทุันทีั�ต้ำ�ากว่ัา
แนวัทัางอ่�นๆ
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ต้น้แบบธุัรกิจิทีั�นำาเสูนอทัั�งสูามแบบเป็นการนำาเสูนอต้วััแบบธุัรกิจิเพ่ื่�อยกระดิบั
ผูู้ป้ระกอบการไทัยให้เข้า้สูู่การใชป้ระโยชนใ์นแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลันข์้องประเทัศึจีิน  
ภายใต้สู้มมติ้ฐานทีั�ว่ัาสิูนคา้ทีั�ผูู้ป้ระกอบการไทัยนำาเสูนอย่อมมีอตั้ลักัษณิ ์ 
ควัามแต้กต่้างกบัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ก์ารท่ัองเทีั�ยวัอ่�นๆทีั�นำาเสูนอโดิยผูู้ป้ระกอบการจีิน  
ข้ณิะเดีิยวักนัก็เป็นการนำาเสูนอรูปแบบแผู้นธุัรกิจิทีั�อาศึยัช่องทัางการนำาเสูนอ
ข้อ้มูลัผู่้านช่องทัางทีั�แต้กต่้างแลัะมีต้น้ทุันต้ำ�า  ซึ�งเหมาะสูมกบัผูู้ป้ระกอบการ
ไทัยข้นาดิกลัาง  ข้นาดิเล็ักทีั�ยงัไม่มีศึกัยภาพื่เพีื่ยงพื่อต่้อการยกระดิบัต้นเองเพ่ื่�อ
แข่้งข้นักบัผูู้ป้ระกอบการการท่ัองเทีั�ยวัรายใหญ่(OTA)  ข้องประเทัศึจีิน  

6.4 ก�รสัร้�งก�รตล�ดแบบ  O2O  เพืั�อผลักดันำสิันำค้�
ไทยสู่ัตล�ดจ่ีนำ  

ในหวััข้อ้ทีั�  6.3  ไดิแ้สูดิงให้เห็นถุงึบทับาทัข้องกลัยุทัธั ์ O2O  แบบ  Offline  to  
Online  ทีั�อาศึยัโอกาสูการใชเ้ม่องท่ัองเทีั�ยวัเพ่ื่�อเป็น  “โชวัรู์มสิูนคา้”  ให้นกัท่ัองเทีั�ยวัจีิน
ไดิรู้จ้ิกัก่อนทัำาการต่้อยอดิว้ัยการสูรา้งแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลัน ์ ข้ึ �นมารองรบั  
เม่�อนกัท่ัองเทีั�ยวัจีินต้อ้งการซ่�อซำ �าภายหลังัการเดิินทัางกลับัไปแลัว้ัก็สูามารถุ
ดิำาเนินการผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์ทีั�สูรา้งข้ึ �น  รา้นคา้ออนไลันจ์ิงึทัำาหน้าทีั�อำานวัยควัาม

รูปท่ั�   6.11   ร้านค้า  O2O  เพ่ื่�อสูนับสูนุนการค้าพื่าณิชย์ุอิเล็ักทัรอนิกส์ูข้ามแดิน
สิูนค้าไทัยุไปจ่ิน
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สูะดิวักดิา้นการรบัคำาสูั�งซ่ �อ  การบัชำาระเงิน  แลัะประสูานงานกบับริษทััโลัจิิสูติ้กสู ์
ด่ิวันเพ่ื่�อการข้นสู่งสิูนคา้ข้า้มแดินไปสูู่ผูู้ซ่้ �อปลัายทัางต่้อไป  ซึ�งข้ั�นต้อนทัั�งหมดิ
ไดิถูุ้กพื่ฒันาเป็นต้น้แบบ  เพ่ื่�อให้ผูู้ป้ระกอบการสูามารถุทัดิสูอบแลัะเรียนรูไ้ดิจ้ิริง
ภายใต้ช่้�อรา้น  “เชียนปี� เหอชิงไม่ต้า้เต้อกูซ่้�อ”  บนแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่า  ทัั�งนี�
รา้นคา้ออนไลันด์ิงักล่ัาวัเป็นสู่วันหนึ�งในกลัยุทัธัห์ลักัภายใต้ต้้วััแบบ  O2O  ข้อง
โครงการดิงัแสูดิงในรูปทีั�  6.12  ซึ�งแสูดิงต้วััแบบ  O2O  CBEC  สิูนคา้ไทัยสูู่ต้ลัาดิจีิน  
โดิยบทับาทัข้องช่องทัางออนไลันจ์ิะเป็นไปในลักัษณิะเพ่ื่�อการอำานวัยควัาม
สูะดิวักในการซ่�อข้ายสิูนคา้ข้า้มแดินซึ�งประกอบดิว้ัยการทัำาหน้าทีั�แสูดิงสิูนคา้  
(Information  Flow)  การจิำาหน่ายแลัะรบัชำาระเงิน  (Financial  Flow)  รบัจิดัิสู่ง
สิูนคา้ข้า้มแดิน  (Logistics  Flow)  ต้ลัอดิจินการบริการหลังัการข้ายทัั�งการจิดัิการ
พื่สัูดุิภณัิฑ์ที์ั�มีปัญหาหร่อการวิัเคราะหข์้อ้มูลัพื่ฤติ้กรรมลูักคา้  ข้ณิะทีั�ช่องทัาง
ออฟไลันเ์ป็นช่องทัางเพ่ื่�อสูรา้งควัามรบัรูใ้นต้วััสิูนคา้ให้กบัผูู้ซ่้ �อ  ซึ�งแพื่ลัต้ฟอรม์
ออฟไลันที์ั�เล่ัอกใชไ้ม่ว่ัาจิะเป็น  1)  เล่ัอกจุิดิแสูดิงสิูนคา้ใน  Walking  Street  หร่อ
ศูึนยก์ารคา้  2)  การติ้ดิต่้อผู้ลิัต้ภณัิฑ์ที์ั�มีหน้ารา้นออฟไลันอ์ยู่แลัว้ั  แลัะนำาเสูนอ
ช่องทัางออนไลันเ์พ่ื่�อนำาสิูนคา้ข้ึ �นวัางจิำาหน่าย  3)  ร่วัมกบักลุ่ัมผูู้ป้ระกอบการ
จิดัิทัำากิจิกรรมการออกรา้นแสูดิงสิูนคา้  แลัะใชเ้วัลัาในช่วังการออกงานแสูดิง
สิูนคา้เพ่ื่�อแนะนำาแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลัน ์ 

รูปท่ั�   6.12  ตัวัแบบ  O2O  CBEC  สิูนไทัยุสูู่ตลัาดิจ่ิน
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วิัธีัการทัั�งหมดิเป็นกลัยุทัธั ์ O2O  ทีั�ยดึิแนวัทัางบูรณิาการช่องทัางออนไลัน ์
กบัออฟไลัน ์ โดิยมุ่งเน้นการสูรา้งช่องทัางออฟไลันภ์ายในประเทัศึเป็นหลักั  
อาศึยัโอกาสูจิากนกัท่ัองเทีั�ยวัจีินทีั�เข้า้มาในประเทัศึไทัยเป็นกลุ่ัมเป้าหมาย
ประชาสูมัพื่นัธัผ์ู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ 

อย่างไรก็ดีิกลัยุทัธั ์ O2O  ทีั�มุ่งเน้นการสูรา้งต้ลัาดิผู่้านช่องทัางออฟไลันด์ิว้ัยวิัธีั
การข้า้งต้น้เป็นเพีื่ยงหนึ�งในอีกหลัายแนวัทัางทีั�สูามารถุดิำาเนินการไดิ ้ ซึ�งจิาก
การรวับรวัมกลัยุทัธั ์ O2O  ร่วัมกบัผูู้ป้ระกอบการพื่บว่ัา  ยงัมีอีกหลัายแนวัทัางทีั�
สูามารถุดิำาเนินการไดิเ้ช่น

• O2O  ทีั�มี้แพลตฟอรม์้เป็น์สู่ถาน์ทีั�

เช่น  ณิ  ต้ลัาดิทีั�อยู่บริเวัณิจุิดิจิำาหน่ายสิูนคา้ทีั�ระลักึ  ข้องสูถุานทีั�ท่ัองเทีั�ยวัหร่อ
จุิดิจิอดิเพ่ื่�อรอข้ึ �น-ลัง  รถุ/เร่อ  ท่ัองเทีั�ยวั  หร่อจุิดิจิอดิเพ่ื่�อรบัประทัานอาหาร   
ณิ  จุิดิถุนนคนเดิินหร่อต้ลัาดิคนเดิินยามคำ�าโดิยทัั�งหมดิสูามารถุจิดัิทัำารา้นคา้
ออนไลันที์ั�ใชช่้�อสูถุานทีั�เหล่ัานั�นมาเป็นช่�อรา้นคา้  ซึ�งทัำาให้ผูู้ซ่้ �อสูามารถุจิดิจิำา  
หร่อหากเป็นสูถุานทีั�ท่ัองเทีั�ยวัทีั�มีช่�อเสีูยง  การใชช่้�อรา้นคา้ช่�อเดีิยวักบัสูถุานทีั�
เหล่ัานี�ก็จิะทัำาให้นกัท่ัองเทีั�ยวัมีภาพื่จิำาแลัะมั�นใจิต่้อสิูนคา้ทีั�ซ่ �อผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์
เหล่ัานี�  

• O2O  ทีั�มี้แพลตฟอรม์้เป็น์แผู้งแสู่ดิงสิู่น์ค�า

เช่น  มุมแสูดิงสิูนคา้ในโรงแรม  รา้นข้ายยา  รา้นจิำาหน่ายข้องทีั�ระลักึ  รา้นสูะดิวักซ่�อ 
ต่้าง  ๆ โดิยวิัธีัการสูรา้งแบรนดิใ์นรูปข้ององคก์รทีั�ให้การรบัรองคุณิภาพื่ข้อง
สิูนคา้  เช่น  “เชียงใหม่แบรนดิ”์  “OTOP”  โดิยในมุมแสูดิงสิูนคา้จิะเน้นการแสูดิง
สิูนคา้เป็นหลักัแต่้การซ่�อต้อ้งดิำาเนินการผู่้านระบบออนไลันเ์ท่ัานั�น  

• O2O  ทีั�เป็น์แพลตฟอรม์้ใน์ร้ปแบบของนิ์ตยุสู่าร  แผู่้น์พบั

เช่น  นิต้ยสูารทีั�วัางไวับ้นรถุโดิยสูารประจิำาทัาง  รถุไฟ  เคร่�องบิน  ท่ัารถุ  ท่ัาเร่อ  
ท่ัาอากาศึยาน  โรงแรมทีั�พื่กั  รวัมไปถุงึแหล่ังท่ัองเทีั�ยวัแลัะรา้นอาหารต่้างๆ   
ซึ�งนกัท่ัองเทีั�ยวัสูามารถุซ่�อสิูนคา้ในนิต้ยสูารแนะนำาสิูนคา้เหล่ัานั�นไดิ ้ ผู่้านการ
สูั�งซ่ �อบนระบบออนไลัน ์ โดิยสูแกนผู่้าน  QR  code  รา้นคา้  ดิงัแสูดิงต้วััอย่างรูปทีั�   
6.13  ซึ�งเป็น  QR  code  ข้องรา้น  “เชียนปี� เหอชิงไม่ต้า้เต้อกูซ่้�อ”
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ทัั�งนี�การสูรา้งแพื่ลัต้ฟอรม์  O2O  ทัั�งหมดิจิำาเป็นอย่างยิ�งทีั�ผูู้ป้ระกอบการไทัย
ต้อ้งรวัมกลุ่ัมกนัภายใต้ช่้�อสูถุานทีั�  ช่�อกลุ่ัมองคก์รทีั�มีควัามน่าเช่�อถุ่อสูามารถุ
การนัตี้คุณิภาพื่สิูนคา้ไดิ ้ ก่อนทีั�จิะทัำาการติ้ดิต่้อกบัพื่นัธัมิต้รจีินในลักัษณิะข้อง
การจิบัคู่ทัางธุัรกิจิเพ่ื่�อพื่ฒันาแพื่ลัต้ฟอรม์ดิงักล่ัาวัร่วัมกนัต่้อไป

6.5 ก�รส่ังเสัริมก�รตล�ดผ่�นำ  Taobao  Live
นอกเหน่อจิากกลัยุทัธัท์ัางการต้ลัาดิแบบ  O2O  ทีั�เล่ัอกนำาเสูนอสิูนคา้ผู่้านช่องทัาง
ออนไลันเ์ถุาเป่าควับคู่กบัการสูนบัสูนุนการสูรา้งช่องทัางออฟไลันเ์พ่ื่�อใชเ้ป็น
ช่องทัางสูรา้งควัามรบัรูแ้ลัะควัามน่าเช่�อถุ่อในต้วััสิูนคา้ข้องผูู้ป้ระกอบการ  
แต่้สิู�งสูำาคญัอีกประการหนึ�งทีั�จิะช่วัยให้สิูนคา้หร่อบริการถูุกนำาเสูนอสูู่กลุ่ัม
เป้าหมายจีินไดิดี้ิยิ�งข้ึ �นก็ค่อ  การสูรา้งกิจิกรรมสู่งเสูริมการต้ลัาดิ  ทัั�งนี�หนึ�งใน
กิจิกรรมสู่งเสูริมการต้ลัาดิทีั�ปัจิจุิบนักลัายเป็นรูปแบบการสู่งเสูริมการข้าย
ทีั�ทัรงประสิูทัธิัภาพื่มากทีั�สุูดิวิัธีัหนึ�งก็ค่อการใช ้ Influencer  หร่อ  Net  Idol  
เพ่ื่�อการข้าย  หร่อประชาสูมัพื่นัธัสิ์ูนคา้

รูปท่ั�   6.13  QR  code  ของร้าน  “เช่ยุนปี� เหอชิงไม่ต้าเตอกู้ซ่ื้�อ”
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โดิยปัจิจุิบนัรูปแบบการใช ้ Influencer/Net  Idol  เพ่ื่�อการสู่งเสูริมการข้ายจิะมีทัั�ง  
1)  การถุ่ายทัอดิสูดิแนะนำาสิูนคา้ผู่้าน  Web  VDO  ต่้าง  ๆ 2)  โฆษณิาแนะนำาสิูนคา้
ผู่้านสู่�อสูงัคมออนไลัน ์ แลัะ  3)  ถุ่ายทัอดิสูดิแนะนำาสิูนคา้ผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์  Live  
Streaming  ข้อง  E-commerce  แพื่ลัต้ฟอรม์  ซึ�งสูำาหรบัแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่า 
ก็สูนบัสูนุนให้ผูู้ป้ระกอบการรา้นคา้ทีั�เปิดิบนเถุาเป่า  สูามารถุเล่ัอกใชบ้ริการช่องทัาง 
ถุ่ายทัอดิสูดิแนะนำาสิูนคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์  “เถุาเป่าไลัฟ์”  淘宝直播  เพ่ื่�อนำาเสูนอ
ข้ายสิูนคา้ดิว้ัยการถุ่ายทัอดิสูดิ  เป็นหนึ�งในช่องทัางทีั�มีอตั้ราการเพิื่�มข้ึ �นข้องผูู้ช้ม 
สููงมาก  โดิยข้อ้มูลัจิากอาลีับาบารายงานว่ัาในปี  ค.ศึ.  2018  จิำานวันผูู้ซ่้ �อสิูนคา้
ผู่้านการถุ่ายทัอดิสูดิมีอตั้ราการเติ้บโต้มากกว่ัาสูองเท่ัาเม่�อเทีัยบกบัปีทีั�ผู่้านมา  
โดิยมีมูลัค่าซ่�อ-ข้ายมากกว่ัา  100,000  ลัา้นหยวัน  (ประมาณิ  4.6  ลัา้นบาทั)  
เติ้บโต้เพิื่�มข้ึ �นกว่ัา  4  เท่ัาเม่�อเทีัยบกบัปีทีั�ผู่้านมา  อาชีพื่การถุ่ายทัอดิสูดิข้าย
สิูนคา้กลัายเป็นหนึ�งในอาชีพื่สูำาคญัในอุต้สูาหกรรมคา้ปลีักข้องประเทัศึจีิน

ทัั�งนี�กระบวันการผู่้านการถุ่ายทัอดิสูดิเพ่ื่�อแนะนำาสิูนคา้ไดิเ้ปลีั�ยนแปลังรูปแบบ
การแนะนำาสิูนคา้จิากเดิิมมีควัามสูมัพื่นัธัใ์นแบบ  “ผูู้บ้ริโภคซ่�อสิูนคา้เพื่ราะมี
ควัามต้อ้งการ  หร่อมีควัามจิำาเป็นต้อ้งซ่�ออยู่แลัว้ั”  เปลีั�ยนไปสูู่  “การซ่�อสิูนคา้
เพื่ราะเน่�อหาทีั�นำาเสูนอสูรา้งควัามต้อ้งการ”  แลัะซ่�อสิูนคา้ทีั�ผูู้น้ำาเสูนอแนะนำา  
เพื่ราะชอบในต้วััสิูนคา้เม่�อไดิร้บัฟังข้อ้มูลัสิูนคา้แลัว้ั  ซึ�งโดิยทัั�วัไปแฟนคลับัทีั�
ติ้ดิต้ามผูู้แ้นะนำาสิูนคา้ก็มกัจิะเกิดิจิากควัามช่�นชอบในวิัถีุรูปแบบการแต่้งต้วัั  
การใชชี้วิัต้ข้อง  Influencer  หร่อ  Net  Idol  เหล่ัานั�นเป็นทุันเดิิมจิงึไดิติ้้ดิต้าม 
เป็นแฟนคลับั  สิูนคา้ทีั�ผูู้น้ำาเสูนอนำามาแนะนำาจิงึมกัเป็นสิู�งทีั�ทัั�งผูู้แ้นะนำาแลัะ 
ผูู้ติ้้ดิต้ามช่�นชอบต้รงกนั

แต่้นอกเหน่อจิากการซ่�อเพื่ราะชอบในต้วััสิูนคา้หลังัจิากไดิร้บัฟังข้อ้มูลัแนะนำาแลัว้ั   
อีกลักัษณิะหนึ�งข้องการซ่�อผู่้านการถุ่ายทัอดิสูดิแนะนำาสิูนคา้  ค่อ  “การซ่�อ
สิูนคา้เพื่ราะถูุกใจิรูปแบบการนำาเสูนอการแนะนำาข้องผูู้ข้้าย”  จิงึซ่ �อสิูนคา้นั�นๆ
เป็นการต้อบแทัน  เพื่ราะปัจิจุิบนัการนั�งชมการถุ่ายทัอดิสูดิแนะนำาสิูนคา้มิใช่
เพีื่ยงเพื่ราะต้อ้งการซ่�อสิูนคา้อีกต่้อไป  แต่้กลัายเป็นรูปแบบหนึ�งข้องกิจิกรรม
สูนัทันาการเพ่ื่�อการพื่กัผู่้อนข้องคนจีิน  ทีั�ต้อ้งการนั�งดูิผูู้แ้นะนำาทีั�ต้นเองเป็น
แฟนคลับัผู่้านช่องทัางถุ่ายทัอดิสูดิ  การต้ดัิสิูนใจิซ่�อสิูนคา้จิงึเหม่อนกบัการจ่ิาย
ค่าเข้า้ชมรายการเพ่ื่�อให้รายการทีั�ต้นเองช่�นชอบอยู่ไดิ ้ 
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การสูรา้ง  Influencer  หร่อ  Net  Idol  จิงึเป็นหนึ�งในศึาสูต้รส์ูาข้าวิัชาชีพื่ทีั�เกิดิข้ึ �น
พื่รอ้ม  ๆ กบัช่องทัางการต้ลัาดิแบบใหม่บนโลักออนไลัน ์ ในหลักัสููต้รการสูรา้ง 
ผูู้ป้ระกอบการดิิจิิทัลััยุคบูรพื่าภิวัฒัน ์ จิงึไดิท้ัำาการทัดิลัองใชรู้ปแบบการ
ถุ่ายทัอดิสูดิเพ่ื่�อสู่งเสูริมการต้ลัาดิโดิยสูามารถุสูรุปเป็นรูปแบบการบริหาร
จิดัิการกิจิกรรมสู่งเสูริมการข้ายผู่้านการถุ่ายทัอดิสูดิแนะนำาสิูนคา้ไดิด้ิงัต่้อไปนี�  

• ข ั�น์ทีั�หนึ์�ง  การเตรียุม้สิู่น์ค�าและอพัโหลดิสิู่น์ค�าขึ �น์บน์ร�าน์ค�า

ในการถุ่ายทัอดิสูดิแนะนำาสิูนคา้ทุักครั�ง  สิูนคา้ทีั�จิะถูุกใชเ้พ่ื่�อการข้ายในช่วังเวัลัา
การถุ่ายทัอดิสูดิควัรถูุกนำาอพัื่โหลัดิข้ึ �นสูู่ระบบให้เรียบรอ้ยก่อนการถุ่ายทัอดิสูดิ
ทุักครั�ง  ทัั�งในสู่วันข้องรูปถุ่าย  ราคา  แลัะข้อ้มูลัผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ เพื่ราะสิูนคา้ทีั�จิะข้าย
ผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์ไดิผูู้้ซ่้ �อต้อ้งสูั�งซ่ �อผู่้านลิังคข์้องสิูนคา้ทีั�วัางไวัใ้ห้บนแพื่ลัต้ฟอรม์ 
เท่ัานั�น  มิใช่การสูั�งซ่ �อผู่้านการฝากข้อ้ควัามเข้า้มาเพ่ื่�อทัำาการสูั�งซ่ �อ  ซึ�งข้ั�นต้อนการ 

อพัื่โหลัดิสิูนคา้สูำาหรบัการเต้รียมการถุ่ายทัอดิสูดิจิะดิำาเนินการผู่้านแอพื่พื่ลิัเคชั�น   
“เชียนหนิวั”  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  6.14  ซึ�งช่องทัางการเข้า้ไปใสู่ข้อ้มูลัสิูนคา้สูำาหรบั
การถุ่ายทัอดิสูดิ  ซึ�งข้อ้มูลัทีั�ต้อ้งจิดัิเต้รียมก่อนการถุ่ายทัอดิสูดิจิะมีทัั�ง  ข้อ้มูลั
แจิง้การถุ่ายทัอดิสูดิซึ�งจิะเป็นข้อ้มูลัสูำาหรบัการประชาสูมัพื่นัธัใ์ห้กบัแฟนคลับั
ผูู้ติ้้ดิต้ามทัราบวันัเวัลัาทีั�จิะมีการถุ่ายทัอดิสูดิแนะนำาสิูนคา้ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  6.15  
แลัะข้อ้มูลัสูำาหรบัอพัื่โหลัดิสิูนคา้ทีั�จิะนำาเสูนอหร่อแนะนำาในวันัทีั�ถุ่ายทัอดิสูดิ  
นอกเหน่อจิากสิูนคา้ทีั�มีอยู่แลัว้ับนแพื่ลัต้ฟอรม์ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  6.16  

ทัั�งนี�สูาเหตุ้ทีั�ต้อ้งมีช่องทัางสูำาหรบัอพัื่โหลัดิสิูนคา้ทีั�จิะจิำาหน่ายเฉพื่าะช่วังการ
ถุ่ายทัอดิสูดิก็เน่�องจิาก  สิูนคา้บางอย่างทัางรา้นคา้เถุาเป่าอาจิจิะยงัไม่ไดิร้บั
อนุมติั้ให้ข้ายไดิบ้นรา้นคา้  แต่้จิะไดิร้บัการอนุโลัมให้ข้ายไดิใ้นช่วังการถุ่ายทัอดิสูดิ   
เช่น  สิูนคา้กลุ่ัมอาหาร  ซึ�งบางรา้นกระบวันการข้ออนุมติั้เพ่ื่�อข้ายยงัไม่แลัว้ัเสูร็จิ  
แต่้ต้อ้งการทัำาการต้ลัาดิล่ัวังหน้าเพ่ื่�อให้ลูักคา้ทัราบว่ัาในอนาคต้อนัใกลัร้า้นคา้
จิะเพิื่�มเปิดิข้ายผู้ลิัต้ภณัิฑ์ก์ลุ่ัมอาหาร  ทัางเถุาเป่าจิงึอนุโลัมให้สูามารถุแนะนำา
แลัะจิำาหน่ายสิูนคา้กลุ่ัมอาหารไดิใ้นช่วังข้องการถุ่ายทัอดิสูดิ  

สูาเหตุ้อีกประการหนึ�งทีั�ทัำาให้ต้อ้งมีช่องทัางอพัื่โหลัดิสิูนคา้สูำาหรบัช่วังการ
ถุ่ายทัอดิสูดิก็ค่อ  เพ่ื่�ออำานวัยควัามสูะดิวักในกรณีิทีั�สิูนคา้ทีั�ต้อ้งการจิำาหน่ายให้กบั 
ผูู้ซ่้ �อเป็นสิูนคา้ทีั�ยงัไม่ไดิอ้พัื่โหลัดิข้ึ �นหน้ารา้น  เน่�องจิากเป็นสิูนคา้ทีั�อาจิวัางข้าย
เพีื่ยงชั�วัคราวั  หร่อเป็นสิูนคา้ทีั�ผูู้แ้นะนำาสิูนคา้อาจิไปพื่บระหว่ัางการถุ่ายทัอดิสูดิ  
แลัะผูู้ซ่้ �อแสูดิงควัามต้อ้งการซ่�อในช่วังระหว่ัางเวัลัานั�น  จิงึต้อ้งมีช่องทัางสูำาหรบั
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การอพัื่โหลัดิสิูนคา้แบบทันัทีัทันัใดิ  เช่น  Influencer  บนรา้นคา้เถุาเป่าหลัายราย
นิยมทัำาการถุ่ายทัอดิสูดิข้ายสิูนคา้บนถุนนคนเดิิน  แลัะเม่�อเจิอสิูนคา้ทีั�น่าสูนใจิ
ก็จิะแนะนำาผู่้านการถุ่ายทัอดิสูดิ  แลัะหากผูู้ช้มสูนใจิจิะซ่�อ  ทีัมงานหลังับา้นข้อง
การถุ่ายทัอดิสูดิก็จิะอพัื่โหลัดิรูปถุ่ายแลัะราคาสิูนคา้ข้ึ �นแพื่ลัต้ฟอรม์เพ่ื่�อให้
ผูู้ซ่้ �อสูามารถุสูั�งซ่ �อแลัะชำาระเงินเข้า้มาไดิ้

• ข ั�น์ทีั�สู่อง  การถ่ายุทัอดิสู่ดิน์ำาเสู่น์อสิู่น์ค�า

เม่�อการเต้รียมการสิูนคา้ทีั�จิะนำาเสูนอผู่้านการถุ่ายทัอดิสูดิแลัะนดัิหมายเวัลัา
แลัว้ัเสูร็จิ  จิะเข้า้สูู่กระบวันการถุ่ายทัอดิสูดิแนะนำาสิูนคา้โดิย  Influencer  หร่อ  
Net  Idol  ทีั�จิะทัำาหน้าทีั�แนะนำาสิูนคา้ผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่าจ่ิอ๋ปอ  ซึ�งแปลัว่ัา
การถุ่ายทัอดิสูดิผู่้านแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่า  ซึ�งเป็นเคร่�องม่อการสู่งเสูริมการ
ต้ลัาดิทีั�ทัางแพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่าจิดัิเต้รียมเพ่ื่�อบริการแก่สูมาชิกบนรา้นคา้
ออนไลันเ์ถุาเป่า  ใชสู้ำาหรบัการประชาสูมัพื่นัธัสิ์ูนคา้ข้องรา้นคา้  โดิยมีเง่�อนไข้
ว่ัาการถุ่ายทัอดิสูดิแต่้ลัะครั�งต้อ้งใชเ้วัลัาต่้อเน่�องไม่ต้ำ�ากว่ัา  2.5-3  ชั�วัโมงต่้อครั�ง  

รูปท่ั�   6.14  แสูดิงช่องทัางเพ่ื่�อเข้าไปใสู่ข้อมูลัสิูนค้าเพ่ื่�อการถ่ายุทัอดิสูดิแนะนำาบน
แอพื่ฯ  เช่ยุนหนิวั
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รูปท่ั�   6.15  การจัิดิเตร่ยุมข้อมูลัแจ้ิงวัันเวัลัาการถ่ายุทัอดิสูดิ

รูปท่ั�   6.16  การจัิดิเตร่ยุมข้อมูลัสิูนค้าท่ั�จิะแนะนำาในวัันถ่ายุทัอดิสูดิ
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แลัะควัรดิำาเนินเป็นประจิำาเช่นสูปัดิาหล์ัะ  3-4  ครั�งเป็นต้น้  ดิงันั�นทุักครั�งก่อน
การดิำาเนินการถุ่ายทัอดิสูดิข้ายสิูนคา้จิงึต้อ้งมีการเต้รียมการพื่อสูมควัร  ทัั�งใน
ดิา้นการเต้รียมการสิูนคา้  การเต้รียมการข้องทีัมงานบริหารหลังัรา้นทีั�ต้อ้ง
สู่�อสูารกบัผูู้ซ่้ �อหลังัรา้น  แลัะการเต้รียมต้วััข้อง  Influencer  ทีั�จิะทัำาหน้าทีั�สู่�อสูาร
หน้ากลัอ้งกบัผูู้ช้ม  

ทัั�งนี�การแนะนำาสิูนคา้ดิว้ัย  Influencer  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  6.17  จิะเป็นการสู่�อสูาร
แนะนำาสิูนคา้  โดิยสูามารถุโต้ต้้อบกบัผูู้ซ่้ �อไดิผู่้้านการแชทัเข้า้มาพูื่ดิคุยซึ�งผูู้้
แนะนำาสิูนคา้ก็ต้อ้งคอยอ่านข้อ้ควัามต่้าง  ๆ เพ่ื่�อสูรา้งปฏิิสูมัพื่นัธัก์บัผูู้ซ่้ �อ  ข้ณิะทีั�
ผูู้บ้ริหารระบบหลังัรา้นก็ต้อ้งคอยมอนิเต้อรค์ำาสูั�งซ่ �อ  หร่อช่วัยเหล่ัอ  Influencer  
ในสูถุานการณิต่์้าง เๆช่นบางครั�งอาจิมีข้อ้มูลับางอย่างทีั�  Influencer  ต้อ้งการ
เพ่ื่�อสู่�อสูารกบัผูู้ช้ม  ผูู้บ้ริหารระบบก็ต้อ้งเป็นผูู้ช่้วัยเหล่ัอหาข้อ้มูลัดิงักล่ัาวั
มาสูนบัสูนุน  รวัมถุงึทัำาหน้าทีั�พูื่ดิคุยแลัะรบัรายการสูั�งซ่ �อจิากลูักคา้ทีั�ต้อ้งการ
ซ่�อสิูนคา้ทีั�  Influencer  แนะนำา  ดิงัแสูดิงในรูปทีั�  6.18  ทีั�แสูดิงลักัษณิะการ
มอนิเต้อรข์้อ้มูลัหลังัรา้นโดิยทีัมงานผูู้ท้ัำาหน้าทีั�รบัคำาสูั�งซ่ �อ  ต้อบคำาถุามข้อง
ลูักคา้  ต้ลัอดิจินมอนิเต้อรจ์ิำานวันผูู้ที้ั�เข้า้มาติ้ดิต้ามชมการถุ่ายทัอดิสูดิ  ซึ�งทัาง
แพื่ลัต้ฟอรม์เถุาเป่าไลัฟ์จิะมี  feature  สูำาหรบัการติ้ดิต้ามข้อ้มูลัต่้าง  ๆ เหล่ัานี�

รูปท่ั�   6.17  แสูดิงการแนะนำาสิูนค้าผู่้าน  “เถาเป่าจ๋่ิอปอ”  ของโครงการศึึกษาฯ



บทท่ี 6: O2O กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการ และการส่งเสริมการขายผ่าน Taobao live

31

จิากองคป์ระกอบข้องการสู่งเสูริมการต้ลัาดิแลัะการข้ายผู่้านช่องทัางเถุาเป่าไลัฟ์  
การข้ายผู่้านช่องทัางการถุ่ายทัอดิสูดิ  จิงึเป็นทัั�งศึาสูต้ร ์ (เทัคโนโลัยีทีั�จิดัิหาให้
โดิยเถุาเป่า)  แลัะศิึลัป์  (ควัามสูามารถุโน้มน้าวัจูิงใจิข้อง  Influencer  แลัะการ
ทัำางานเป็นทีัมระหว่ัางหน้ารา้นหลังัรา้น)  ทีั�ช่วัยสู่งเสูริมการข้ายข้องรา้นคา้เถุาเป่า  
แลัะกลัายเป็นแนวัทัางสูำาคญัสูำาหรบัการข้ายผู่้านช่องทัางออนไลัน ์ โดิยมี  
Influencer  แนะนำาสิูนคา้เป็นผูู้ข้้บัเคล่ั�อนสูำาคญั  การสู่งเสูริมการข้ายผู่้าน  
Influencer  จิงึกลัายเป็นรูปแบบการสู่งเสูริมการข้ายหลักัสูำาหรบัการคา้ออนไลัน ์ 
ทัั�งนี�จิากการทัดิลัองข้ายผู่้านช่องทัางดิงักล่ัาวัข้องรา้นคา้  “เชียนปี� เหอชิงไม่ต้า้
เต้อกูซ่้�อ”  สูามารถุสูรุปเป็นองคค์วัามรูสู้ำาคญัข้องการเป็น  Influencer  บน
แพื่ลัต้ฟอรม์  “เถุาเป่าจ๋่ิอปอ”  ไดิด้ิงัต่้อไปนี�

1) ต้อ้งรูจ้ิกัสิูนคา้ทีั�จิะชาย  เต้รียมควัามพื่รอ้มศึกึษาข้อ้มูลัสิูนคา้  ต้ลัอดิจินรูวิ้ัธีั
การนำาเสูนอทีั�ทัำาให้คุณิสูมบติั้เด่ินข้องสิูนคา้ถูุกนำาเสูนอ

2) แม่นยำาในข้อ้มูลัราคาสิูนคา้  พ่ื่�อกำาหนดิราคาข้ายแลัะโปรโมชั�นต่้าง  ๆ อย่าง
แม่นยำา

3) มีการวัางแผู้นการนำาเสูนอสิูนคา้ในช่วังเวัลัาการถุ่ายทัอดิสูดิ  โดิยเฉพื่าะ
อย่างยิ�งการกำาหนดิแนวัทัางการนำาเสูนอประจิำาวันั  แลัะสิูนคา้ทีั�จิะใชเ้ป็นธัง
นำาในการข้ายในวันันั�น  ๆ เช่น  อาจิเป็นสิูนคา้ทีั�ไดิร้บัควัามนิยมสููงในช่วังนั�น  
แลัะใชวิ้ัธีัการข้ายคู่กบัสิูนคา้ใหม่ทีั�เพิื่�งเข้า้มาในรา้นคา้  เพ่ื่�อให้ผูู้ช้มรูจ้ิกัสิูนคา้
ใหม่

รูปท่ั�   6.18  ภิาพื่การมอนิเตอร์การถ่ายุทัอดิสูดิของ  admin  หลัังร้าน  ของโครง
การศึึกษาฯ
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4) ต้อ้งรูมุ้มกลัอ้ง  ช่วังห่างระหว่ัางกลัอ้งกบัใบหน้าทีั�ทัำาให้ออกมาดูิดีิทีั�สุูดิ  
รวัมถุงึการถุ่ายสิูนคา้กบั  Influencer  คู่กนั  ไม่ควัรให้ใบหน้าข้อง  Influencer  
หายไปจิากหน้าจิอนานเกินไป

5) มีการจิดัิลัำาดิบัสิูนคา้ทีั�จิะข้าย  แลัะกลัยุทัธัก์ารข้าย  การสู่งเสูริมการข้ายใน
แต่้ลัะครั�ง  

6) ต้อ้งสูรา้งบรรยากาศึข้องการถุ่ายทัอดิสูดิเป็นลักัษณิะข้องการพื่าชมสิูนคา้  
มีการพูื่ดิคุยกนัดิว้ัยบรรยากาศึทีั�ดีิ  สุูภาพื่  สูนุกสูนาน

7) การคิดิภาษีแลัะคำานวัณินำ �าหนกัสิูนคา้อย่างแม่นยำา  เพื่ราะเป็นจุิดิทีั�เม่�อผิู้ดิ
พื่ลัาดิแลัว้ัจิะเกิดิผู้ลักระทับต่้อต้น้ทุันสิูนคา้

8) ทีัมงานเป็นทีัมกบัผูู้ดู้ิแลัหลังัรา้น  
9) มีทักัษะในการปิดิการข้ายเพื่ราะ  Influencer  เถุาเป่ามิใช่วัดัิจิากจิำานวันผูู้ช้ม

แลัะวัดัิจิากยอดิสูั�งซ่ �อสิูนคา้ข้องรา้นคา้
10) Influencer  ต้อ้งมีเอกลักัษณิ ์ มีจุิดิเด่ินจุิดิข้าย  มีควัามแต้กต่้าง  สูรา้งควัาม

จิดิจิำา

รูปท่ั�   6.19  ผูู้้ประกอบการกลุ่ัม  Biz  Club  เช่ยุงใหม่เข้าร่วัมกิจิกรรมถ่ายุทัอดิสูดิ
แนะนำาสิูนค้า
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• ข ั�น์ทีั�สู่าม้  สู่รุปรวับรวัม้ยุอดิสู่ั�งซ้ื้ �อและจิดัิสู่่ง

ในข้ั�นต้อนสุูดิทัา้ยค่อ  การรวับรวัมยอดิสูั�งซ่ �อทีั�เข้า้มาแลัะทัำาการจิดัิสู่งสิูนคา้   
ซึ�งในข้ั�นต้อนนี�เป็นกระบวันการทัำางานทีั�เหม่อนกนักบัการบริหารจิดัิการคำาสูั�งซ่ �อ 

ทีั�ผู่้านเข้า้มาในรา้นคา้แบบปกติ้  ค่อ  เม่�อไดิร้บัคำาสูั�งซ่ �อก็ต้อ้งทัำาการจิดัิเต้รียม
สิูนคา้  ทัำาการบรรจุิลังบรรจุิภณัิฑ์ ์ ติ้ดิใบปะหน้า  เพ่ื่�อรอบริษทััข้นสู่งด่ิวันข้า้มแดิน 
เข้า้มารบัพื่สัูดุิภณัิฑ์เ์พ่ื่�อดิำาเนินการจิดัิสู่งให้กบัลูักคา้ปลัายทัางในประเทัศึจีิน 
ต่้อไป  

ทัั�งนี�ทัางรา้นคา้  “เชียนปี� เหอชิงไม่ต้า้เต้อกูซ่้�อ”  ไดิด้ิำาเนินการร่วัมกบักลุ่ัมผูู้้
ประกอบการ  SMEs  เพ่ื่�อแสูดิงวิัธีัการสู่งเสูริมการข้ายในหลัากหลัายโอกาสู   
โดิยในรูปทีั�  6.19  เป็นการจิดัิกิจิกรรมแนะนำาสิูนคา้ในช่วังเด่ิอนกุมภาพื่นัธั ์ พื่.ศึ.  
2563  เพ่ื่�อสูนบัสูนุนการใชช่้องทัางการข้ายออนไลัน์ในสูถุานการณิที์ั�เกิดิ 
โรคระบาดิโควิัดิ-19  แลัะนกัท่ัองเทีั�ยวัจีินไม่สูามารถุเดิินทัางเข้า้มาท่ัองเทีั�ยวัใน
ต่้างประเทัศึไดิ ้ รวัมถุงึประเทัศึไทัย  แต่้การข้ายออนไลันข์้า้มแดินยงัคงดิำาเนิน
ต่้อไปไดิ ้ ต้ราบเท่ัาทีั�ระบบการข้นสู่งข้า้มแดิน  แลัะข้นสู่งด่ิวันภายในประเทัศึจีิน
ยงัคงดิำาเนินการอยู่

6.6 บทสัรุป
กลัยุทัธัก์ารต้ลัาดิแบบ  O2O  ทีั�เป็นรูปแบบการบูรณิาการระหว่ัางช่องทัางการ
ข้ายแบบออฟไลันก์บัออนไลันเ์ข้า้ดิว้ัยกนัเพ่ื่�อให้เกิดิการสู่งเสูริมสูนบัสูนุนซึ�งกนั
แลัะกนัถุ่อเป็นกลัยุทัธัใ์หม่ในต้ลัาดิคา้ปลีักทีั�ผูู้ป้ระกอบการข้นาดิใหญ่เล่ัอกใชเ้ป็น 
ทิัศึทัางการพื่ฒันาควัามสูามารถุในการแข่้งข้นัทัางธุัรกิจิให้กบัองคก์ร  ข้ณิะเดีิยวักนั 
ก็เป็นกลัยุทัธัที์ั�ผูู้ป้ระกอบการข้นาดิกลัางแลัะข้นาดิเล็ักซึ�งแต่้เดิิมเสีูยเปรียบ
ดิา้นเงินทุันเม่�อเทีัยบกบับริษทััรายใหญ่  ก็สูามารถุใชรู้ปแบบนี�เป็นทัางเล่ัอก
เชิงกลัยุทัธัเ์พ่ื่�อติ้ดิต่้อโดิยต้รงกบักลุ่ัมเป้าหมายผูู้บ้ริโภคปลัายทัางไดิอ้ย่างมี
ประสิูทัธิัภาพื่มากข้ึ �น  เพื่ราะเป็นทัางเล่ัอกทีั�ทัำาให้ลัดิการพื่ึ�งพื่าช่องทัางการข้าย
แลัะการสู่�อสูารการต้ลัาดิกระแสูหลักัลัง  ดิว้ัยต้น้ทุันการเข้า้ถุงึทีั�ไม่สููง  

โดิยในหลักัสููต้รฯ  ไดิแ้นะนำารูปแบบกลัยุทัธัก์ารต้ลัาดิแบบ  O2O  ทีั�เล่ัอกใช้
การนำาเสูนอสิูนคา้ผู่้านช่องทัางการข้ายออฟไลันท์ัั�งในรูปแบบการวัางจิำาหน่าย
ในรา้นคา้ทัั�วัไปทีั�ต้ั�งอยู่ในทัำาเลัทีั�สูามารถุเข้า้ถุงึกลุ่ัมเป้าหมาย  การออกรา้นงาน
แสูดิงสิูนคา้ต่้างๆ  ต้ลัอดิจินการวัางจิำาหน่ายในทัำาเลัสูถุานทีั�ท่ัองเทีั�ยวัต่้างๆ
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เป็นต้น้  ข้ณิะทีั�ช่องทัางออนไลันไ์ดิน้ำาเสูนอการข้ายผู่้านรา้นคา้บนแพื่ลัต้ฟอรม์
เถุาเป่า  ซึ�งเป็นแพื่ลัต้ฟอรม์ออนไลันข์้องจีินทีั�สิูนคา้ข้องผูู้ป้ระกอบการสูามารถุ
เข้า้วัางจิำาหน่ายไดิโ้ดิยมีเง่�อนไข้น้อยกว่ัาช่องทัางอ่�นๆ  

อย่างไรก็ดีิการวัางช่องทัางการข้ายแบบ  O2O  มิใช่การรบัประกนัว่ัาสิูนคา้จิะ
ข้ายไดิ ้ เพื่ราะต้วััแปรสูำาคญัอีกประการหนึ�งนอกเหน่อจิากช่องทัางการข้ายทีั�
ทัำาให้ผูู้ซ่้ �อเข้า้ถุงึไดิง่้ายก็ค่อ  การสู่งเสูริมการต้ลัาดิทีั�ทัำาให้กลุ่ัมเป้าหมายรบัรู ้ 
เข้า้ใจิในผู้ลิัต้ภณัิฑ์ข์้องผูู้ป้ระกอบการ  ซึ�งหมายถุงึกิจิกรรมการสู่งเสูริมการ
ต้ลัาดิเพ่ื่�อสูรา้งควัามรบัรูใ้นต้วััผู้ลิัต้ภณัิฑ์ ์ หร่อแพื่ทัลัฟอรม์ทีั�ข้ายผู้ลิัต้ภณัิฑ์ไ์ป
ยงักลุ่ัมลูักคา้เป้าหมายถุ่อเป็นอีกหนึ�งพื่นัธักิจิทีั�ต้อ้งดิำาเนินการควับคู่กนั
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บทที่ 6 
O2O กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการ และการส่งเสริมการขายผ่าน  

Taobao live 

6.1 บทน า 

กิจกรรมการค้าและการด าเนินการทางธุรกิจที่ขยายขอบเขตวิธีการอออกไปอย่างกว้างขวางหลากหลาย
ช่องทาง อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ท าให้พ้ืนที่การค้าเปิดกว้างขึ้น นิยามของค า
ว่า “ตลาด” คือตัวอย่างของการเปิดกว้างในพ้ืนที่การค้าดังกล่าว กล่าวคือ ในอดีต “ตลาด” จะถูกตีความถึง
พ้ืนที่เชิงกายรูปทีเ่ป็นพ้ืนที่ส าหรับผู้ ซ้ือ ผู้ขายเพ่ือมาซ้ือขายท าธุรกรรมทางการค้าระหว่างกัน แต่ปัจจุบัน 
“ตลาด”ถูกครอบคลุมไปถึงสื่อกลางที่อยู่บนออนไลน์แต่ยังคงบทบาทหลักคือการเป็นพ้ืนที่ส าหรับผู้ ซ้ือผู้ขายมา
ท าธุรกรรมการค้าระหว่างกัน แต่ต่างจากเดิมคือ “ตลาด” ได้แปลงสภาพจากนิยามเชิงกายภาพ (โลกจริง) ไปสู่
ดิจิทัล (โลกเสมือน)   

เม่ือตลาดเปิดพ้ืนที่ท้ังบนโลกจริงและโลกเสมือน การค้าจึงไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงร้านค้าในรูปแบบเดิมๆ แต่
จะก้าวสู่โลกที่มีการผสมระหว่างจุดแข็งของร้านค้าในโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันซ่ึงเป็นไปได้ทั้งแบบ 
Online to Offline หรือ Offline to Online รวมเรียกว่า O2O  

แนวคิด O2O จึงเป็นตัวแบบทางการค้ารูปแบบใหม่ที่ถูกพัฒนามาจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงการ
ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางดังกล่าวช่วยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพราะเป็นช่องทางที่เข้าถึง
ตลาดผู้บริโภคปลายทางได้โดยตรง อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์เพลงใหม่ของศิลปินบนโลกออนไลน์ ท าให้ผู้ ฟัง
ได้รู้จักเพลงและตัวศิลปิน วิธีการนี้อาจดูเหมือนตัวศิลปินไม่ได้รายได้จากผู้ฟังเพลงหรือผู้บริโภค แต่สิ่งที่ ตัว
ศิลปินได้รับคือการได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง น ามาซ่ึงโอกาสที่จะถูกว่าจ้างไปแสดงในงานต่างๆเพ่ือแสดงดนตรี 
หรือการออกรายการทางโทรทัศน์ช่องทางกระแสหลัก  

 

 
รูปท่ี 6.1 แสดงการปฏิบัติการการไหลของโมเดล O2O e-commerce 

ที่มา: Du and Tang (2014) 

ทั้งนี้ Du และ Tang (2014) ได้แสดงรูปแบบขั้นตอนห่วงโซ่ธุรกิจของ O2O ซ่ึงประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ดังแสดงในรูปที่ 6.1 คือ 1) ค้นหาบริการออนไลน์และท าการสั่งซ้ือ 2) การประมวลผลค าสั่งซ้ือ 3) การบริโภค

O2O e-commerce

Consumer Offline entity

1.Search service online 

and place the order

2.Order Processing

3.Offline Consumption

4.Online Feedback
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ออฟไลน์ และ 4) ข้อเสนอแนะออนไลน์ กระบวนการนี้แสดงบทบาทในหลายมิติไม่ว่าจะเป็น 1) ส่งเสริม
การตลาดโดยบูรณาการช่องทางออนไลน์เพ่ือช่วยสร้างความรับรู้แก่ออฟไลน์  2) เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
แก่ลูกค้า โดยออนไลน์ท าหน้าที่เป็นช่องทางรับค าสั่งซ้ือรวมไปถึงติดต่อรับข้อมูลเชิงข้อเสนอแนะต่างๆกับลูกค้า 
3) เพ่ิมช่องทางรับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือน ามาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในอนาคต 

ตัวแบบ O2O ถูกพัฒนาจนมิได้จ ากัดความอยู่ เฉพาะการใช้ออนไลน์เพ่ิมส่งเสริมออฟไลน์ แต่ในทาง
กลับกันเม่ือออนไลน์เติบโตขึ้นจนกระทั่งในหลายธุรกิจใช้เป็นช่องทางหลัก ก็ท าให้เกิดตัวแบบธุรกิจที่ใช้ออฟไลน์
เพ่ือส่งเสริมช่องทางออนไลน์ เช่นการใช้ช่องทางกิจกรรมออกร้านงานแสดงสินค้า (ออฟไลน์) เพ่ือแนะน าหรือ
เปิดตัวสินค้าที่ขายอยู่บนร้านค้าออนไลน์เป็นต้น จนในที่สุดขอบเขตความหมายของ O2O จึงกว้างขวางไปสู่การ 
“บูรณาการช่องทางออนไลน์และออฟไลน์” โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับตลาดประเทศจีนซ่ึงได้ชื่อว่าเป็นประเทศ
ที่เข้าสู่ยุคสมัยแห่งการปฏิวัติดิจิทัล และมีการใช้กลยุทธ์ O2O เพ่ือการค้าอย่างเต็มรูปแบบ ดังจะได้กล่าวถึง
กรณีศึกษาของกลยุทธ์ O2O เพ่ือการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนอันเป็นกลยุทธ์หลักในการผลักดันสินค้า
ไทยเข้าสู่ตลาดจีนในหลักสูตร “การพัฒนาผู้ประกอบการดิจิทัลในยุคบูรพาภิวัฒน์”  

นอกจากนี้ในบทท่ี 6 จะน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมการตลาดด้วยวิธีแนะน าสินค้าด้วย Influencer หรือ 
Net Idol ผ่านช่องทาง Taobao live ซ่ึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือส่งเสริมการขายที่ผู้เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มเถา
เป่าสามารถใช้เพ่ือการส่งเสริมการขายได้  

6.2 การพัฒนาการตลาดแบบบูรณาการด้วยตัวแบบ O2O ในประเทศจีน 

 พัฒนาการทางการตลาดแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในพ้ืนที่    
กลยุทธ์ด้านการตลาดในปัจจุบัน เป็นกลยุทธ์การตลาดที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับนวัตกรรมดิจิทัลที่ท าให้ช่องทาง
ออนไลน์ที่มีอยู่อย่างหลากหลายรูปแบบ และถูกเลือกใช้จากเจ้าของแบรนด์สินค้าต่างๆทีละหลายๆช่องทางเพ่ือ
น าเสนอขายผลิตภัณฑ์ เรียกว่าเป็นแนวทางการสร้างช่องทางตามผู้บริโภค เช่นการเปิดทั้ง Facebook IG 
Twittter Line Youtube Website Lazada Shopee โฆษณา TV ควบคู่กับการเปิดหน้าร้าน ซ่ึงการพัฒนา
รูปแบบการตลาดสู่ Omin-Channel เป็นพัฒนาการด้านช่องทารการขายที่เริ่มต้นจาก 

 1) การขายหรือท าการตลาด ผ่านช่องทางเดียว (Single Channel) คือรูปแบบการสร้างช่องทาง
หลักให้ผู้บริโภคเข้าถึง เช่นการมีหน้าร้านร้านค้าเชิงกายภาพ ถือเป็นรูปแบบเริ่มต้นของการขายและการตลาดที่
ผู้บริโภคส่วนมากคุ้นเคย 

 2) การขายหรือการตลาดผ่านหลายช่องทาง (Multi Channel) คือรูปแบบการสร้างช่องทาง
ทางเลือกให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าของผู้ประกอบการได้มากขึ้น เช่นการมีหน้าร้านเชิงกายภาพเพ่ือแสดงและ
จ าหน่ายสินค้า ขณะเดียวกันก็มีระบบออนไลน์เพ่ือรับค าสั่งซ้ือ  

 3) การขายหรือการท าการตลาด ผ่านการผสมผสานหลายช่องทางเข้าด้วยกัน (Cross Channel) 
คือการเพ่ิมความสะดวกให้กับลูกค้า และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างช่องทางให้รู้จักกัน อาทิเช่นการท า
ระบบสมาชิก ที่ท าให้ลูกค้าสามารถน าไปใช้ทั้งการซ้ือผ่านหน้าร้าน โทรสั่งหรือสั่งออนไลน์ โดยใช้ฐานข้อมูลของ
ระบบสมาชิกเดียวกัน เพ่ือท าให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ รวมถึงการบริการที่ดีไม่ว่าจะใช้บริการผ่านช่องทางใด
ก็ตาม 

 4) การขายหรือการท าการตลาด ผ่านการบูรณาการทุกช่องให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว (Omni 
Channel)  
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 “การตลาดแบบบูรณาการ” ถือเป็นการต่อยอดจากรูปแบบ “การตลาดผสมผสานหลายช่องทาง” 
ขณะเดียวกันก็มีความใกล้เคียงกันในเชิงความเข้าใจ เพราะทั้งสองแบบอาศัยการผสมผสานช่องทางการตลาด
หลายช่องทางเข้าด้วยกันเหมือนๆกัน มีการเชื่อมโยงข้อมูลของลูกค้าเพ่ือให้การบริการผ่านทุกๆช่ องทางมี
ฐานข้อมูลของลูกค้าในชุดเดียวกันและท าให้ทุกช่องทางสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเดียวกันทั้งหมด แต่ความ
แตกต่างระหว่าง Omni-Channel กับ Multi-Channel (หรือ Cross Channel) คือ Omni-Channel ไม่
เพียงแต่เชื่อมโยงฐานข้อมูลการให้บริการผ่านทุกๆช่องทางเท่านั้น แต่ยั งน าข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าจาก
ทุกๆช่องทางมาประมวลผลเพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละราย น าไปใช้สร้างรูปแบบการให้บริการหรือ
สิทธิประโยชน์เฉพาะของแต่ละบุคคล ท าให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง และสามารถเลือกใช้สิทธิ
ประโยชน์ได้จากทุกๆช่องทางด้วยมาตรฐานเดียวกัน 

 Omni-Channel จึงเป็นกลยุทธ์ช่องทางการตลาดที่เกิดขึ้นและถูกพัฒนาพร้อมๆกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารเทศสนเทศยุคดิจิทัล ซ่ึงตัวแบบ O2O หรือ New-Retail Marketing ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของ
การตลาดแบบบูรณาการ และปัจจุบันถูกใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (100% Online) หรือ ผู้ประกอบการร้านค้า (100% Offline) ที่
ต้องการหาจุดบูรณาการทั้งสองช่องทางเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน ซ่ึงมีวิวัฒนาการของ
แนวคิดการตลาดแบบ O2O ดังนี้ 

 ตัวแบบ O2O ถกูแนะน าอย่างเป็นทางการครั้งแรกโดยบริษัท Webvan ผู้ประกอบการค้าของสดที่
เริ่มต้นจ าหน่ายบนระบบออนไลน์ ก่อนขยายสู่ร้านค้าแบบออฟไลน์ซ่ึงท าให้ยอดขายของธุรกิจขึ้นสู่จุดสูงสุดกว่า 
8,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯในช่วงปี ค.ศ. 2001 ยอดขายนี้ใกล้เคียงกับ iMac ของบริษัทแอ๊บเปิ้ลในเวลานั้นที่ มี
ยอดขาย 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

  ตัวแบบธุรกิจแบบ O2O ของ Webvan ใช้วิธีการสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่เพ่ือให้เกิดความ
ประหยัดเนื่องจากขนาดของการสั่งซ้ือ โดยใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการปริมาณขายในช่องทางทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยวิธีการนี้ท าให้สินค้าถูกส่งถึงมือลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นผ่านการกระจายสินค้าไปยังร้านค้า
ออฟไลน์ที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายทางการตลาดหลักๆ เม่ือมีค าสั่งซ้ือออนไลน์ก็สามารถจัดส่งสินค้าไปยังเป้าหมาย
ได้อย่างรวดเร็ว  

 ตัวแบบ O2O ถูกน าเข้าไปใช้อย่างจริงจังในธุรกิจ E-commerce ประเทศจีนเม่ือบริษัท JD.com ได้
ขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าของบริษัทจากช่องทาง Offline ไปสู่ช่องทางแบบ Online ในปี ค.ศ. 2012  
โดยเริ่มต้นพัฒนาตัวแบบ O2O อย่างจริงจังในปีต่อมาด้วยการเปิดให้บริการเว็บไซต์ JD.com เพ่ือจ าหน่าย
สินค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยอาศัยเครือข่ายช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าออฟไลน์ของตน รวมถึงการพัฒนา
ระบบคลังสินค้าอัจฉริยะซ่ึงถือเป็นหัวใจของระบบนี้ สร้างความรวดเร็วในการส่งสินค้าถึงมือลูกค้าปลายทาง 
ตลอดจนการให้ความส าคัญกับการรับประกันคุณภาพสินค้า ในราคาที่เท่ากับคู่แข่งขัน ( JD.com ใช้กลยุทธ์การ
สั่งซ้ือสินค้ามาไว้ในคลังสินค้า โดยพยายามท าให้รอบการหมุนของสินค้าคงคลังสั้นที่สุดผ่านก ารขายทั้งใน
ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์)  

 แนวคิด O2O ถูกแพร่หลายอีกครั้งเม่ือแจ๊ค หม่า ผู้ก่อต้ังและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทอาลีบาบา E-
commerce อันดับหนึ่งของจีนได้ออกมากล่าวถึงธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อันเป็นธุรกิจหลักของอาลีบาบาใน
อนาคตว่า “ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการค้าปลีกจะหมดไป จะเหลือแต่ผู้ประกอบการแบบ O2O เท่านั้น” 
ซ่ึงแจ๊คหม่าเรียกว่า “New Retail” ซ่ึงหมายถึงรูปแบบธุรกิจที่ช่องทางการค้าที่ใช้ออนไลน์และออฟไลน์ต้อง
ผสมผสานเข้าด้วยกัน เพราะในอนาคตผู้บริโภคจะยังคงนิยมเดินเข้าห้างโมเดิร์นเทรดหรือศูนย์การค้า เพ่ือเลือก
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ดูสินค้า แต่การด าเนินการสั่งซ้ือ ช าระเงินจะกระท าผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงจะไม่รอรับสินค้าเพ่ือน ากลับไป
ด้วยตนเอง แต่จะกลับไปรอรับสินค้าที่สั่งซ้ือที่บ้าน โดยมีบริษัทขนส่งด่วนท าหน้าที่จัดส่งให้ ในอนาคตตัวแบบ
ธุรกิจ O2O New Retail จะเป็นทิศทางที่อาลีบาบาจะพัฒนาเป็นธุรกิจหลัก มิใช่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อีก
ต่อไป  

 ทั้งนี้หัวใจของ O2O New Retail คือการก าหนดให้พ้ืนที่ขายแบบ Offline เป็นแกนหลักในการ
น าเสนอขายสินค้า เพราะพฤติกรรมของมนุษย์ยังคงปราถนาที่จะได้ดูได้สัมผัสสินค้าก่อนการซ้ือ หรือนิยม
ออกมาเลือกชมสินค้าตามสถานที่แสดงสินค้าเหล่านั้น แต่ด้วยนวัตกรรมดิจิตอลที่เชื่อมต่อ Smart Mobile เข้า
กับทั้งร้านค้าออนไลน์ Digital Payment และผู้ให้บริการ Logistics Express ท าให้การตัดสินใจเลือกซ้ือและ
สั่งซ้ือ รวมถึงการช าระเงินจะด าเนินการผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม ที่จะส่งต่อค าสั่งซ้ือดังกล่าวไปยังคลังสินค้า
เพ่ือส่งต่อไปสู่ระบบโลจิสติกส์ Express ในการด าเนินการจัดส่งสินค้าไปยังผู้สั่งซ้ือต่อไป  

 เพราะในอนาคตร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ มีอยู่ เป็นจ านวนมากจะถูกต้ังค าถามด้านความ
น่าเชื่อถือเพ่ิมมากขึ้น การสร้างตัวตนให้กับร้านค้าด้วยการมีพ้ืนที่แสดงสินค้าแบบออฟไลน์จึงกลายเป็นสิ่งจ าเป็น 
เพราะจะช่วยท าให้ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ได้รับความเชื่อถือเชื่อม่ันมากกว่าการมีร้านค้าในแบบออนไลน์เพียง
ช่องทางเดียว ซ่ึงกลยุทธ์ New Retail ของอาลีบาบาจะมีแนวคิดส าคัญดังนี้  

 ประการที่หนึ่งนิยามของ “New Retail” คือการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ซ้ือเป็นศูนย์กลางในการ
ออกแบบระบบค้าปลีกโดยมีข้อมูลมหาศาลเป็นตัวขับเคลื่อนทิศทาง  

 ประการที่สอง “New Retail” แบ่งแพลตฟอร์มที่ ต้องบริการออกเป็น 3 ส่วนคือ พ้ืนที่ส่วนหน้า
หมายถึงร้านค้าออฟไลน์ ลูกค้าและสินค้า พ้ืนที่ส่วนกลางคือช่องทางจ าหน่าย ลักษณะตลาด ระบบกระจาย
สินค้า และตัวแบบการผลิตแบบ C2B และส่วนหลังบ้านหมายถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นระบบ Cloud 
ซอฟ์ทแวร์ระบบปฏิบัติการ AR VR 3D printing AI IOT  และ Data Analytics 

 ด้วยระบบข้างต้นอาลีบาบาได้ปรับเปลี่ยนให้ Taobao มิใช่แพลตฟอร์มส าหรับร้านค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์แบบ C2C เหมือนในอดีตอีกต่อไป แต่ท าให้ Taobao กลายเป็นข่องทางเพ่ือเข้าถึงบริการต่างๆทั้ง
ร้านค้า O2O ในเครือ ช่องทางการช าระเงิน รวมถึงระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ อาลีบาบายังได้เข้า ซ้ือกิจการห้าง
โมเดริน์เทรด หรือการเปิดร้านค้าออฟไลน์ในพ้ืนที่เมืองใหญ่ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงผ่านแอพพลิเคชั่นเถาเป่า  

 นอกจากนี้ในอนาคตด้วยความเติบใหญ่ของสังคมออนไลน์ การท าธุรกรรมออนไลน์ ตลอดจนการ
จัดเก็บข้อมูลไว้บนระบบออนไลน์ในรูปแบบต่างๆจะท าให้ข้อมูลมหาศาลเหล่านี้ถูกผสมผสานเข้ากับธุรกิจ O2O 
และท าให้ตัวแบบ O2O ก้าวเข้าสู่ยุคที่สองที่ข้อมูลมหาศาล (Big data) กลายเป็นกลไกก าหนดทิศทางการ
แข่งขันของธุรกิจ O2O Integrated sales strategy ที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นผ่าน Big data เม่ือสารสนเทศจาก
ปลายทางถูกส่งผ่านกลับไปยังหน่วยกิจกรรมต่างๆในห่วงโซ่อุปทานแบบทันทีทันใด ท าให้การตัดสินใจของทุก
หน่วยกิจกรรมในห่วงโซ่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่สมบูรณ์กว่าในอดีต ด้วยเวลาที่สั้นและต้นทุนที่ต่ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เม่ือข้อมูลผู้ซ้ือถูกจัดเก็บและน าออกมาวิเคราะห์ผ่านการท าเหมืองข้อมูล กลายเป็นองค์ความรู้ ด้านพฤติกรรม 
และความต้องการของผู้บริโภค ที่ผู้ผลิตสามารถน ากลับไปใช้เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวางแผนการผลิต
ต่อไป ในอนาคตการก าหนดกลยุทธ์การขายและการตลาดของผู้ประกอบการจึงไม่อาจพ่ึงพารูปแบบการวิจัย
ตลาด หรือรูปแบบการประกอบการแบบด้ังเดิมได้อีกต่อไป แต่ต้องเพ่ิมมิติการใช้ข้อมูลออนไลน์ ควบคู่กับการ
สังเกตุพฤติกรรมการเลือกซ้ือและการตัดสินใจซ้ือมาใช้เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การผลิตและการตลาดต่อไป  
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6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบ O2O และ Cross Border e-Commerce 

 ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวจีนจ านวนมากเดินทางมายังเมืองท่องเที่ยวส าคัญ เพ่ือการท่องเที่ยว พักผ่อน 
ขณะเดียวกันก็จับจ่ายซ้ือของฝากของที่ระลึก ตลอดจนสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคต่างๆ ตามร้านค้าแบบ
ออฟไลน์ โดยเฉพาะอย่างอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวแบบอิสระหรือ FIT ซ่ึงนิยมเลือกหาซ้ือของฝากของที่ระลึกตาม
ร้านค้าทั่วไปในถนนท่องเที่ยวส าคัญ จึงสามารถพบร้านจ าหน่ายของที่ระลึกได้ตามถนนท่องเที่ยวและแหล่งที่พัก
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือกรุงเทพมหานคร โดยสินค้าส่วนใหญ่ เป็นสินค้าอุปโภค บริโภคใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้พบว่าของฝากที่นักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT นิยมซ้ือ หลายรายการมีความแตกต่างกับนักท่องเที่ยว
กลุ่มทัวร์ กล่าวคือกลุ่ม FIT นิยมซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภคในที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจ าวัน โดยนักท่องเที่ยว  FIT จะ
พิจารณาซ้ือสินค้าที่มีชื่อเสียงหรือได้รับความนิยม หรือที่ใช้อยู่ในประเทศนั้นๆอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น ขนมขบ
เค้ียว เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์ยา ซ่ึงสามารถหาได้ตามร้านสะดวกซ้ือทั่วไป
หรือตามห้าง Modern trade ต่างๆ  

 นักท่องเที่ยวชาวจีนจ านวนมากเม่ือกลับไปแล้ว มีความประสงค์จะซ้ือซ้ าจึงพยายามหาช่องทางการซ้ือ
ผ่านคนจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองท่องเที่ยวเหล่านั้น เกิดรูปแบบการสั่งซ้ือและขนส่งสินค้าข้ามแดน ผู้ประกอบการที่
มีศักยภาพสร้างช่องทางออนไลน์ส าหรับการติดต่อกับลูกค้าในประเทศจีนได้โดยตรง (Information Flow) สร้าง
ช่องทางการช าระเงิน (Financial Flow) และช่องทางการขนส่งสินค้า (Logistics Flow) ให้กับธุรกิจได้ก็จะช่วย
รักษาและเพ่ิมจ านวนสินค้าที่จ าหน่ายได้ดีกว่าการมีเพียงช่องทางการจ าหน่ายหน้าร้านแบบออฟไลน์เท่านั้น ตัว
แบบธุรกิจแบบ O2O จงึเหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ส าหรับการเป็นก้าวท่ีหนึ่งในการน าสินค้าเข้าสู่
ตลาดประเทศจีน  

ทั้งนี้นักท่องเที่ยวนิยมมองหาข้อมูลการซ้ือผ่านแอพพลิเคชั่นที่เป็นสังคมออนไลน์แบ่งปันข้อมูลซ้ือของ
ยอดนิยม เช่น เสี่ยวหงซู ซ่ึงเป็น Social Network แนะน าของร้านค้าและสินค้าที่น่าซ้ือเม่ือเดินทางไปท่องเที่ยว
ในประเทศนั้นๆ ข้อมูลเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจาก Influencer ด้านการซ้ือของที่ระลึกจากต่างประเทศ ที่ได้แนะน า
หรือ Review เอาไว้ในแอพพลิเคชั่นเสี่ยวหงซู แอพฯดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนการจัดการความรู้ในการซ้ือของที่
ระลึกในการไปท่องเที่ยวยังเมืองต่างๆ โดยรูปแบบระบบนิเวศธุรกิจจ าหน่ายของที่ระลึกดังแสดงในรูปที่ 6.2 

 
รูปท่ี 6.2 กระบวนการให้บริการระบบนิเวศธุรกิจจ าหน่ายของที่ระลึก 

ที่มา:  ดนัยธัญ (2562) 
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สิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันในย่านถนนที่มีร้านจ าหน่ายของฝาก บริษัทขนส่งสินค้าข้ามแดน โดยปัจจุบัน
นักท่องเที่ยวเม่ือท าการซ้ือสินค้าเสร็จ ก็ไม่จ าเป็นต้องน าสินค้าติดตัวกลับไปด้วยตนเอง แต่สามารถฝากกับทาง
ร้านเหล่านั้นให้ส่งผ่านบริการของบริษัทโลจิสติกส์ข้ามแดนท าการขนส่งกลับไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้ โดยหากมี
หลักฐานการซ้ือ-ขาย (Payment Bill) และขนส่งผ่านบริษัทโลจิสติกส์ผ่านด่านศุลกากรภายใต้รูปแบบ 
Personal Shipment (行邮) ที่ทางจีนอนุมัติไว้ หากมูลค่าสินค้าต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดให้ต้องเสียภาษี ผู้ ซ้ือก็
ไม่ต้องจ่ายภาษีเม่ือสินค้าถูกส่งถึงประเทศจีนเพ่ิมเติมแต่อย่างใด นอกจากนี้ เม่ือเดินทางกลับไปถึงประเทศแล้ว 
หากต้องการซ้ือซ้ าก็สามารถสั่งซ้ือผ่านระบบ online ต่างๆ และจัดส่งโดยบริษัทขนส่งเหล่านั้นได้เช่นเดียวกัน 
เพราะฉะนั้นบริการในเรื่องของการจ าหน่ายของที่ระลึกและการขนส่งข้ามแดน  จึงเป็นอีกหมวดหนึ่งที่
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่(OTA) หลายรายเริ่มบรรจุเข้าไปแอพพลิเคชั่นให้บริการท่องเที่ยว ทั้งนี้รูปแบบ
การจ าหน่ายของที่ระลึกสามารถสร้างระบบนิเวศผ่านช่องทางการตลาดได้หลากหลายช่องทางดังตัวอย่างต่อไปนี้  

ตัวอย่างการท าการตลาดผ่านวีแชท ในการขายผลไม้ไทยสู่ตลาดประเทศจีน 

การท าการตลาดผ่านวีแชท เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยจ านวนมากให้ความสนใจ
ต่อวิธีการดังกล่าวเพ่ือใช้ในการท าการตลาดประเทศจีน ทั้งนี้หลายผลิตภัณฑ์ทั้งที่ เป็นกลุ่มอาหารแปรรูป 
เครื่องส าอางหรือแม้กระทั่งกลุ่มอาหารเสริมนับเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ปัจจุบันอาศัยช่องทาง Wechat เพ่ือการ
ขายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่วนหนึ่งเกิดจากช่องทางนี้ได้อาศัยความเป็นกลุ่มเพ่ือนบนสังคมออนไลน์ มา
เป็นตัวขับเคลื่อนยอดขาย เพราะสินค้าที่ถูกขายผ่านวิธีการนี้ถูกรับประกันความน่าเชื่อถือจากกลุ่มคนที่เป็น
เพ่ือนกันในสังคมเดียวกัน โดยอาศัยความคิดเห็นจากกลุ่มเพ่ือนเป็นตัวช่วยตัดสินใจเลือ กซ้ือผลิตภัณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
รูปท่ี 6.3 ข้อมูลการขายผลไม้สดผ่านวีแชท 

ที่มา:  ดนัยธัญ (2562) 

รูปที่ 6.3 แสดงข้อมูลการขายผลไม้สดไทยผ่านวีแชทของผู้ค้าปลีกผลไม้ชาวจีนที่แจ้งข้อมูลของสินค้า
ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ wechat โดยผู้ขายที่น าข้อมูลแสดงเอาไว้บน Wechat ส่วนบุคคล 
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รูปท่ี 6.4 ข้อมูลสนทนา สอบถามข้อมูลระหว่างผู้ซ้ือ-ผู้ขายผ่านวีแชท 

ที่มา:  ดนัยธัญ (2562) 

รูปที่ 6.4 แสดงข้อมูลการสนทนา การสอบถามข้อมูลระหว่างผู้ ซ้ือ -ผู้ขายผ่านวีแชท เพ่ือสอบถามใน
รายละเอียดของตัวสินค้าหรือแนวทางการซ้ือเพ่ิมเติมโดยตรงกับผู้ขายบน Wechat 

 
รูปท่ี 6.5 ข้อมูลแสดงรูปถ่ายสินค้า และความคิดเห็นจากผู้ซ้ือ หรือรีวิวจากผู้ที่เคยซ้ือ 

ที่มา:  ดนัยธัญ (2562) 

รูปที่ 6.5 และรูปที่ 6.6 แสดงข้อมูลแสดงความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าที่ เข้ามารีวิวสินค้า ซ่ึงนับเป็น
ข้อมูลที่ส าคัญที่สามารถช่วยให้ลูกค้ารายอ่ืนๆใช้ประกอบการตัดสินใจซ้ือสินค้าจาก Wechat รายนี้ 
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รูปท่ี 6.6 ข้อมูลแสดงรูปถ่ายสินค้า และความคิดเห็นจากผู้ซ้ือ หรือรีวิวจากผู้ที่เคยซ้ือ 

ที่มา:  ดนัยธัญ (2562) 

 
รูปท่ี 6.7 ขั้นตอนการยืนยันการสั่งซ้ือและช าระเงินผ่านระบบ Wechat pay หรือ Alipay 

ที่มา:  ดนัยธัญ (2562) 

รูปที่ 6.7 แสดงข้อมูลการช าระเงินของผู้ซ้ือผ่านระบบ Wechat Pay หรือ Alipay ซ่ึงผู้ซ้ือจะท าการแจ้ง
ชื่อที่อยู่ผู้รับในประเทศจีน ส าหรับให้ผู้ขายในการส่งสินค้าสู่ผู้ซ้ือปลายทาง  
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ตัวอย่างการตลาดผ่าน Net Idol ส าหรับจ าหน่ายสินค้ากลุ่มของฝากของท่ีระลึก 

รูปแบบการสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายอีกช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในประเทศจีนคือ 
การใช้ช่องทางขายสินค้าผ่าน Net Idol หรือ Influencer ซ่ึงปัจจุบันนับเป็นอีกหนึ่งอาชีพยอดนิยมในประเทศ
จีน ทั้งนี้ Net Idol จะท าหน้าที่น าเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ อาศัยอิทธิพลที่สามารถสร้างความ
น่าเชื่อถือต่อกลุ่มผู้ติดตาม กรณีนี้นับได้ว่า Net Idol ท าหน้าที่แสดงความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ แต่เป็นหนึ่งความ
คิดเห็นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจากผู้บริโภค 

 
รูปท่ี 6.8 แสดงผลิตภัณฑ์ หรือบริการกลุ่มต่างๆที่อาศัยการตลาดผ่าน Net Idol 

ที่มา:  ดนัยธัญ (2562) 

จากรูปที ่6.8 แสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท าการตลาดผ่าน Net Idol ซ่ึงพบว่าผลิตภัณฑ์ชื่อดังหลาย
ตัวท่ีอาศัยการท าการตลาดผ่านวิธีการนี้  ขณะเดียวกันการตลาดผ่าน  Net Idol มิได้ครอบคลุมเฉพาะการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการด้วย ไม่ว่าจะเป็น
ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมบริการต่างๆ  

 
รูปท่ี 6.9 แสดงตัวอย่างการรีวิวสินค้าผ่านช่องทาง MeiPai 

ที่มา:  ดนัยธัญ (2562) 
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รูปที ่6.9 แสดงภาพการรีวิวผลิตภัณฑ์ของ Net Idol จีนในกลุ่มผลิตภัณฑ์  snack (รูปล่าง) โดย Net 
Idol เป็นผู้รีวิวสินค้าไทยผ่านช่องทาง MeiPai (美拍) Live VDO ชื่อดังของจีน ซ่ึงพบว่า Net Idol ทั้งสองราย
มีจ านวนสมาชิกติดตามเป็นจ านวนมาก ซ่ึงสินค้าที่คัดสรรผ่านช่องทางนี้ ต้องเสียค่ารีวิวผลิตภัณฑ์แก่ Net Idol 
ขณะเดียวกัน Net Idol ก็สามารถท าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของแฟนคลับที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 

 
รูปท่ี 6.10 รายการท่องเที่ยวถ่ายท าในประเทศที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมไปท่องเที่ยวเพ่ือช้อปปิ้ง 

ที่มา: รายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์หูหนาน ประเทศจีน 

อีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นช่องทางการขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในต่างประเทศ
คือการท ารายการสารคดีท่องเที่ยวในประเทศที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมท่องเที่ยว แต่เจาะลึกไปยังร้านค้าที่จ าหน่าย
สินค้าที่นักท่องเที่ยวจีนนิยม เช่นรายการ ของสถานีโทรทัศน์อันฮุย (รูปที่ 6.10) ที่เข้าไปถ่ายท าสถานที่ท่องเที่ยว
พร้อมกับสินค้าที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมซ้ือในประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย (เชียงใหม่ กรุงเทพ ภูเก็ต และ
กระบี่) โดยร่วมมือกับบริษัทผู้ส่งออกสินค้าไทยสู่ประเทศจีนที่อยู่บนแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว เพ่ือจับมือกับ
ร้านค้าของที่ระลึก สนับสนุนการขายสินค้าไทยที่นักท่องเที่ยวนิยมสู่ตลาดประเทศจีน  

กล่าวโดยสรุป เม่ือรูปแบบของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนเปลี่ยนแปลงไป จากการ
ท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์มาสู่การท่องเที่ยวแบบ FIT ที่มีพฤติกรรมแบบ SoLoMo (Social+Local+Mobile) ก็ท า
ให้รูปแบบของการให้บริการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการซ้ือของฝากของที่ระลึกเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่การ
ซ้ือของฝากของที่ระลึกจะอยู่ตามร้านค้าที่ถูกก าหนดโดยบริษัทผู้ให้บริการท่องเที่ยว เปลี่ยนเป็นร้านขายของฝาก
ของที่ระลึกตามถนนท่องเที่ยวสายส าคัญต่างๆ ขณะเดียวกันพฤติกรรมการซ้ือของฝากของที่ระลึกก็เปลี่ยนแปลง
ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  

ซ่ึงปัจจัยที่เข้ามามีส่วนท าให้สินค้ากลุ่มของฝากของที่ระลึกมีความหลากหลายมากขึ้นคือสังคมออนไลน์ 
และช่องทางการน าเสนอขายบนสังคมออนไลน์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท าให้นักท่องเที่ยวมีข้อมูลสินค้าของ
ประเทศปลายทางการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลคุณภาพสินค้า ข้อมูลด้านราคา ข้อมูลด้านแหล่ง
การหาซ้ือสินค้าเป็นต้น รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ หรือช่องทางเว็บวีดีโอสตรีมม่ิงต่างๆ
จึงเข้ามามีส่วนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์จากเดิม
ที่ร้านค้าที่ผู้ให้บริการท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์พาไปมักเป็นสถานที่เฉพาะส าหรับการรับนักท่องเที่ยวกลุ่มทัวร์
เท่านั้น ก็เปลี่ยนเป็นร้านค้าที่อยู่ในศูนย์การค้าต่างๆที่รับทั้งนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์และนักท่องเที่ยวอิสระ แต่
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ยังคงรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน (ค่าน้ า ) ให้กับไกด์น าเที่ยวที่น าเอานักท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์มาลงที่
ศูนย์การค้า และร้านค้าภายในศูนย์การค้าเหล่านั้น โปรแกรมทัวร์ในปัจจุบันจึงมักก าหนดวันซ้ือของฝากต่างๆใน
ศูนย์การค้า หรือถนนท่องเที่ยวเอาไว้ในวันท้ายๆ ขณะที่ในวันต้นๆก็ยังคงมีการจอดแวะร้านค้าที่ เป็นเครือข่าย
ของบริษัททัวร์ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างรายได้ส าคัญของธุรกิจทัวร์ 

ในขณะเดียวกันสินค้าที่จ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวก็จะเป็นสินค้าที่มีตราสินค้าที่ เป็นมาตรฐา นมากขึ้น 
เนื่องจากการวางจ าหน่ายสินค้าภายในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ก็มีเง่ือนไขด้านมาตรฐานสินค้าเข้ามาเก่ียวข้อง การ
เติบโตของช่องทางน าเสนอสินค้าออนไลน์เป็นการเข้ามาเปลี่ยนทิศทางการจ าหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึก 
ท าให้สินค้าที่ มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มนั กท่องเที่ยวจีนเ พ่ิมมากขึ้น เป็นกลุ่มสินค้าเพ่ือการ อุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น และมีความต้องการมาตรฐานของคุณภาพสินค้าที่สูงขึ้น 

ต้นแบบธุรกิจ O2O ร้านค้าการจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึกออนไลน์ โดยใช้หน้าร้านออฟไลน์เป็น Gateway 

การศึกษาของดนัยธัญ(2562) ได้ศึกษาต้นแบบธุรกิจแบบ O2O ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยใช้
หน้าร้านออฟไลน์เป็นช่องทางให้นักท่องเที่ยวจีนได้เห็นและรู้จักสินค้า เป็นแนวทางเพ่ือใช้ประโยชน์จากการที่
นักท่องเที่ยวจีนเป็นจ านวนมากเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงเป็นโอกาสที่ท าให้นักท่องเที่ยว จีนเหล่านี้ได้
รู้จักสินค้าไทย โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าไปท าการตลาดในประเทศจีนซ่ึงมีต้นทุนสูง (แนวคิด “ใช้เมืองท่องเที่ยว
เพ่ือเป็นโชว์รูมสินค้า”) และอาศัยพฤติกรรมที่นักท่องเที่ยวที่ มักแบ่งปันข้อมูลท่องเที่ยวและรูปถ่ายในสังคม
ออนไลน์เป็นรูปแบบการสร้างการรับรู้ให้กับสินค้าหรือตราสินค้าต่อไป เช่นในรูปที่ 6 .11 ซ่ึงแสดงรูปแบบ 
Kiosk ร้านค้า O2O ส าหรับสินค้าไทยที่วางจ าหน่ายในพ้ืนที่ Visit CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซ่ึงมี
นักท่องเที่ยวจีนมาท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย 600 คนต่อวัน และเม่ือนักท่องเที่ยวจีนมีความต้องการซ้ือสินค้าเหล่านั้ น
เพ่ือจัดส่งไปยังปลายทางในประเทศจีน ร้านค้าก็มีบริการระบบออนไลน์ส าหรับสั่งซ้ือและจัดส่งโดยโลจิสติกส์
ข้ามแดนไปสู่เมืองปลายทางในประเทศจีนต่อไป วิธีการนี้ เหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่มี
ศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดจีนได้ สามารถอาศัยช่องทางดังกล่าวน าร่องเพ่ือทดลองตลาด โดยมีต้นทุนที่ ต่ ากว่า
แนวทางอ่ืนๆ 

 
รูปท่ี 6.11 ร้านค้า O2O เพ่ือสนับสนุนการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนสินค้าไทยไปจีน 

ต้นแบบธุรกิจที่น าเสนอทั้งสามแบบเป็นการน าเสนอตัวแบบธุรกิจเพ่ือยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เข้า
สู่การใช้ประโยชน์ในแพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศจีน ภายใต้สมมติฐานที่ว่าสินค้าที่ผู้ประกอบการไทย
น าเสนอย่อมมีอัตลักษณ์ ความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอ่ืนๆที่น าเสนอโดยผู้ประกอบการจีน 
ขณะเดียวกันก็เป็นการน าเสนอรูปแบบแผนธุรกิจที่อาศัยช่องทางการน าเสนอข้อมูลผ่านช่องทางที่แตกต่างและมี
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ต้นทุนต่ า ซ่ึงเหมาะสมกับผู้ประกอบการไทยขนาดกลาง ขนาดเล็กที่ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอต่อการยกระดับ
ตนเองเพ่ือแข่งขันกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวรายใหญ่(OTA) ของประเทศจีน  

6.4  การสร้างการตลาดแบบ O2O เพ่ือผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดจีน  

 ในหัวข้อที่ 6.3 ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของกลยุทธ์ O2O แบบ Offline to Online ที่อาศัยโอกาส
การใช้เมืองท่องเที่ยวเพ่ือเป็น “โชว์รูมสินค้า” ให้นักท่องเที่ยวจีนได้รู้จักก่อนท าการต่อยอด้วยการสร้าง
แพลตฟอร์มออนไลน์ ขึ้นมารองรับ เม่ือนักท่องเที่ยวจีนต้องการซ้ือซ้ าภายหลังการเดินทางกลับไปแล้วก็สามารถ
ด าเนินการผ่านแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้น ร้านค้าออนไลน์จึงท าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการรับค าสั่งซ้ือ กา
รับช าระเงิน และประสานงานกับบริษัทโลจิสติกส์ด่วนเพ่ือการขนส่งสินค้าข้ามแดนไปสู่ผู้ ซ้ือปลา ยทางต่อไป ซ่ึง
ขั้นตอนทั้งหมดได้ถูกพัฒนาเป็นต้นแบบ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถทดสอบและเรียนรู้ได้จริงภายใต้ชื่อร้าน 
“เชียนปี่เหอชิงไม่ต้าเตอกู้ซ่ือ” บนแพลตฟอร์มเถาเป่า ทั้งนี้ร้านค้าออนไลน์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์หลัก
ภายใต้ตัวแบบ O2O ของโครงการดังแสดงในรูปที่ 6.12 ซ่ึงแสดงตัวแบบ O2O CBEC สินค้าไทยสู่ตลาดจีน โดย
บทบาทของช่องทางออนไลน์จะเป็นไปในลักษณะเพ่ือการอ านวยความสะดวกในการซ้ือขายสินค้าข้ามแดนซ่ึง
ประกอบด้วยการท าหน้าที่แสดงสินค้า (Information Flow) การจ าหน่ายและรับช าระเงิน (Financial Flow) 
รับจัดส่งสินค้าข้ามแดน (Logistics Flow) ตลอดจนการบริการหลังการขายทั้งการจัดการพัสดุภัณฑ์ที่ มีปัญหา
หรือการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า  ขณะที่ช่องทางออฟไลน์เป็นช่องทางเพ่ือสร้างความรับรู้ในตัวสินค้า
ให้กับผู้ซ้ือ ซ่ึงแพลตฟอร์มออฟไลน์ที่ เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น 1) เลือกจุดแสดงสินค้าใน Walking Street หรือ
ศูนย์การค้า 2) การติดต่อผลิตภัณฑ์ที่มีหน้าร้านออฟไลน์อยู่แล้ว และน าเสนอช่องทางออนไลน์เพ่ือน าสินค้าขึ้น
วางจ าหน่าย 3) ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการจัดท ากิจกรรมการออกร้านแสดงสินค้า และใช้เวลาในช่วงการออก
งานแสดงสินค้าเพ่ือแนะน าแพลตฟอร์มออนไลน์  

 
รูปท่ี 6.12 ตัวแบบ O2O CBEC สินไทยสู่ตลาดจีน 

วิธีการทั้งหมดเป็นกลยุทธ์ O2O ที่ยึดแนวทางบูรณาการช่องทางออนไลน์กับออฟไลน์ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างช่องทางออฟไลน์ภายในประเทศเป็นหลัก อาศัยโอกาสจากนักท่องเที่ยวจีนที่ เข้ามาในประเทศไทย เป็น
กลุ่มเป้าหมายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์  

อย่างไรก็ดีกลยุทธ์ O2O ที่มุ่งเน้นการสร้างตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์ด้วยวิธีการข้างต้นเป็นเพียงหนึ่ง
ในอีกหลายแนวทางที่สามารถด าเนินการได้ ซ่ึงจากการรวบรวมกลยุทธ์ O2O ร่วมกับผู้ประกอบการพบว่า ยังมี
อีกหลายแนวทางที่สามารถด าเนินการได้เช่น 
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 O2O ทีมี่แพลตฟอร์มเป็นสถานที่ 

เช่น ณ.ตลาดที่อยู่บริเวณจุดจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก ของสถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดจอดเพ่ือรอขึ้น -ลง รถ/
เรือ ท่องเที่ยว หรือจุดจอดเพ่ือรับประทานอาหาร ณ.จุดถนนคนเดินหรือตลาดคนเดินยามค่ าค้โดยทั้งหมด
สามารถจัดท าร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ชื่อสถานที่เหล่านั้นมาเป็นชื่อร้านค้า ซ่ึงท าให้ผู้ซ้ือสามารถจดจ า หรือหากเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียง การใช้ชื่อร้านค้าชื่อเดียวกับสถานที่เหล่านี้ ก็จะท าให้นักท่องเที่ยวมีภาพจ าและ
ม่ันใจต่อสินค้าที่ซ้ือผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้  

O2O ที่มีแพลตฟอร์มเป็นแผงแสดงสินค้า 

เช่นมุมแสดงสินค้าในโรงแรม ร้านขายยา ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ร้านสะดวกซ้ือต่างๆ โดยวิธีการสร้าง
แบรนด์ในรูปขององค์กรที่ให้การรับรองคุณภาพของสินค้าเช่น “เชียงใหม่แบรนด์” “OTOP” โดยในมุมแสดง
สินค้าจะเน้นการแสดงสินค้าเป็นหลักแต่การซ้ือต้องด าเนินการผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น  

O2O ที่เป็นแพลตฟอร์มในรูปแบบของนิตยสาร แผ่นพับ 

เช่นนิตยสารที่วางไว้บนรถโดยสารประจ าทาง รถไฟ เครื่องบิน ท่ารถ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน โรงแรมที่
พัก  รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารต่างๆ ซ่ึงนักท่องเที่ยวสามารถซ้ือสินค้าในนิตยสารแนะน าสินค้า
เหล่านั้นได้ ผ่านการสั่งซ้ือบนระบบออนไลน์ โดยสแกนผ่าน QR code ร้านค้า ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 6 .13 ซ่ึง
เป็น QR code ของร้าน “เชียนปี่เหอชิงไม่ต้าเตอกู้ซ่ือ” 

 
รูปท่ี 6.13  QR code ของร้าน “เชียนปี่เหอชิงไม่ต้าเตอกู้ซ่ือ” 

 ทั้งนี้การสร้างแพลตฟอร์ม O2O ทั้งหมดจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องรวมกลุ่มกันภายใต้ชื่อ
สถานที่ ชื่อกลุ่มองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือสามารถการันตีคุณภาพสินค้าได้ ก่อนที่จะท าการติดต่อกับพันธมิตรจีน
ในลักษณะของการจับคู่ทางธุรกิจเพ่ือพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าวร่วมกันต่อไป 

6.5  การส่งเสริมการตลาดผ่าน Taobao Live 

 นอกเหนือจากกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ O2O ที่เลือกน าเสนอสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เถาเป่า
ควบคู่กับการสนับสนุนการสร้างช่องทางออฟไลน์เพ่ือใช้เป็นช่องทางสร้างความรับรู้และความน่าเชื่อถือในตัว
สินค้าของผู้ประกอบการ แต่สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้สินค้าหรือบริการถูกน าเสนอสู่กลุ่มเป้าหมายจีน
ได้ดียิ่งขึ้นก็คือ การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้หนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ปัจจุบันกลายเป็น
รูปแบบการส่งเสริมการขายที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการใช้ Influencer หรือ Net Idol เพ่ือการ
ขาย หรือประชาสัมพันธ์สินค้า 
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  โดยปัจจุบันรูปแบบการใช้ Influencer/Net Idol เพ่ือการส่งเสริมการขายจะมีทั้ง 1) การถ่ายทอดสด
แนะน าสินค้าผ่าน Web VDO ต่างๆ 2) โฆษณาแนะน าสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ 3) ถ่ายทอดสดแนะน า
สินค้าผ่านแพลตฟอร์ม Live Streaming ของ E-commerce แพลตฟอร์ม ซ่ึงส าหรับแพลตฟอร์มเถาเป่าก็
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่เปิดบนเถาเป่า สามารถเลือกใช้บริการช่องทางถ่ายทอดสดแนะน าสินค้าบน
แพลตฟอร์ม “เถาเป่าไลฟ์” 淘宝直播 เพ่ือน าเสนอขายสินค้าด้วยการถ่ายทอดสด เป็นหนึ่งในช่องทางที่ มี
อัตราการเพ่ิมขึ้นของผู้ชมสูงมาก โดยข้อมูลจากอาลีบาบารายงานว่าในปี ค.ศ. 2018 จ านวนผู้ซ้ือสินค้าผ่านการ
ถ่ายทอดสดมีอัตราการเติบโตมากกว่าสองเท่าเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่า ซ้ือ -ขายมากกว่า 100,000 
ล้านหยวน (ประมาณ 4.6 ล้านบาท) เติบโตเพ่ิมขึ้นกว่า 4 เท่าเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา อาชีพการถ่ายทอดสดขาย
สินค้ากลายเป็นหนึ่งในอาชีพส าคัญในอุตสาหกรรมค้าปลีกของประเทศจีน 

 ทั้งนี้กระบวนการผ่านการถ่ายทอดสดเพ่ือแนะน าสินค้าได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแนะน าสินค้าจาก
เดิมมีความสัมพันธ์ในแบบ “ผู้บริโภคซ้ือสินค้าเพราะมีความต้องการ หรือมีความจ าเป็นต้องซ้ืออยู่แล้ว” เปลี่ยน
ไปสู่ “การซ้ือสินค้าเพราะเนื้อหาที่น าเสนอสร้างความต้องการ” และซ้ือสินค้าที่ผู้น าเสนอแนะน า เพราะชอบใน
ตัวสินค้าเม่ือได้รับฟังข้อมูลสินค้าแล้ว ซ่ึงโดยทั่วไปแฟนคลับที่ ติดตามผู้แนะน าสินค้าก็มักจะเ กิดจากความชื่น
ชอบในวิถีรูปแบบการแต่งตัว การใช้ชีวิตของ Influencer หรือ Net Idol เหล่านั้นเป็นทุนเดิมจึงได้ติดตามเป็น
แฟนคลับ สินค้าที่ผู้น าเสนอน ามาแนะน าจึงมักเป็นสิ่งที่ท้ังผู้แนะน าและผู้ติดตามชื่นชอบตรงกัน  

แต่นอกเหนือจากการซ้ือเพราะชอบในตัวสินค้าหลังจากได้รับฟังข้อมูลแนะน าแล้ว อีกลักษณะหนึ่งของ
การซ้ือผ่านการถ่ายทอดสดแนะน าสินค้าคือ “การซ้ือสินค้าเพราะถูกใจรูปแบบการน าเสนอการแนะน าของ
ผู้ขาย” จึงซ้ือสินค้านั้นๆเป็นการตอบแทน เพราะปัจจุบันการนั่งชมการถ่ายทอดสดแนะน าสินค้ามิใช่เพียงเพราะ
ต้องการซ้ือสินค้าอีกต่อไป แต่กลายเป็นรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมสันทนาการเพ่ือการพักผ่อนของคนจีน ที่
ต้องการนั่งดูผู้แนะน าที่ตนเองเป็นแฟนคลับผ่านช่องทางถ่ายทอดสด การตัดสินใจซ้ือสินค้าจึงเหมือนกับการจ่าย
ค่าเข้าชมรายการเพ่ือให้รายการที่ตนเองชื่นชอบอยู่ได้  

การสร้าง Influencer หรือ Net Idol จึงเป็นหนึ่งในศาสตร์สาขาวิชาชีพที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับช่องทาง
การตลาดแบบใหม่บนโลกออนไลน์ ในหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์  จึงได้ท าการ
ทดลองใช้รูปแบบการถ่ายทอดสดเพ่ือส่งเสริมการตลาดโดยสามารถสรุปเป็นรูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรม
ส่งเสริมการขายผ่านการถ่ายทอดสดแนะน าสินค้าได้ดังต่อไปนี้  

ขั้นที่หนึ่ง การเตรียมสินค้าและอัพโหลดสินค้าขึ้นบนร้านค้า 

 ในการถ่ายทอดสดแนะน าสินค้าทุกครั้ง สินค้าที่จะถูกใช้เพ่ือการขายในช่วงเวลาการถ่ายทอดสดควรถูก
น าอัพโหลดขึ้นสู่ระบบให้เรียบร้อยก่อนการถ่ายทอดสดทุกครั้ง ทั้งในส่วนของรูปถ่าย ราคา และข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
เพราะสินค้าที่จะขายผ่านแพลตฟอร์มได้ผู้ซ้ือต้องสั่งซ้ือผ่านลิงค์ของสินค้าที่วางไว้ให้บนแพลตฟอร์มเท่านั้น มิใช่
การสั่งซ้ือผ่านการฝากข้อความเข้ามาเพ่ือท าการสั่งซ้ือ ซ่ึงขั้นตอนการอัพโหลดสินค้าส าหรับการเตรียมการ
ถ่ายทอดสดจะด าเนินการผ่านแอพพลิเคชั่น “เชียนหนิว” ดังแสดงในรูปที่ 6.14 ซ่ึงช่องทางการเข้าไปใส่ข้อมูล
สินค้าส าหรับการถ่ายทอดสด ซ่ึงข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมก่อนการถ่ายทอดสดจะมีทั้ง ข้อมูลแจ้งการถ่ายทอดสดซ่ึง
จะเป็นข้อมูลส าหรับการประชาสัมพันธ์ให้กับแฟนคลับผู้ ติดตามทราบวันเวลาที่จ ะมีการถ่ายทอดสดแนะน า
สินค้าดังแสดงในรูปที่ 6.15 และข้อมูลส าหรับอัพโหลดสินค้าที่จะน าเสนอหรือแนะน าในวันที่ถ่ายทอดสด 
นอกเหนือจากสินค้าที่มีอยู่แล้วบนแพลตฟอร์มดังแสดงในรูปที่ 6.16  
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ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องมีช่องทางส าหรับอัพโหลดสินค้าที่จะจ าหน่ายเฉพาะช่วงการถ่ายทอดส ดก็เนื่องจาก 
สินค้าบางอย่างทางร้านค้าเถาเป่าอาจจะยังไม่ได้รับอนุมัติให้ขายได้บนร้านค้า แต่จะได้รับการอนุโลมให้ขายได้
ในช่วงการถ่ายทอดสด เช่นสินค้ากลุ่มอาหาร ซ่ึงบางร้านกระบวนการขออนุมัติเพ่ือขายยังไม่แล้วเสร็จ แต่
ต้องการท าการตลาดล่วงหน้าเพ่ือให้ลูกค้าทราบว่าในอนาคตอันใกล้ร้านค้าจะเพ่ิมเปิดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร 
ทางเถาเป่าจึงอนุโลมให้สามารถแนะน าและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอาหารได้ในช่วงของการถ่ายทอดสด  

สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ท าให้ต้องมีช่องทางอัพโหลดสินค้าส าหรับช่วงการถ่ายทอดสดก็คือ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในกรณีที่สินค้าที่ต้องการจ าหน่ายให้กับผู้ซ้ือเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้อัพโหลดขึ้นหน้าร้าน เนื่องจากเป็น
สินค้าที่อาจวางขายเพียงชั่วคราว หรือเป็นสินค้าที่ผู้แนะน าสินค้าอาจไปพบระหว่างการถ่ายทอดสด และผู้ ซ้ือ
แสดงความต้องการซ้ือในช่วงระหว่างเวลานั้น จึงต้องมีช่องทางส าหรับการอัพโหลดสินค้าแบบทันทีทันใด เช่น 
Influencer บนร้านค้าเถาเป่าหลายรายนิยมท าการถ่ายทอดสดขายสินค้าบนถนนคนเดิน และเม่ือเจอสินค้าที่
น่าสนใจก็จะแนะน าผ่านการถ่ายทอดสด และหากผู้ชมสนใจจะซ้ือ ทีมงานหลังบ้านของการถ่ายทอดสดก็จะอัพ
โหลดรูปถ่ายและราคาสินค้าขึ้นแพลตฟอร์มเพ่ือให้ผู้ซ้ือสามารถสั่งซ้ือและช าระเงินเข้ามาได้  

 
รูปท่ี 6.14 แสดงช่องทางเพ่ือเข้าไปใส่ข้อมูลสินค้าเพ่ือการถ่ายทอดสดแนะน าบนแอพฯ เชียนหนิว 

 
รูปท่ี 6.15 การจัดเตรียมข้อมูลแจ้งวันเวลาการถ่ายทอดสด 
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รูปท่ี 6.16 การจัดเตรียมข้อมูลสินค้าที่จะแนะน าในวันถ่ายทอดสด 

ขั้นที่สอง การถ่ายทอดสดน าเสนอสินค้า 

 เม่ือการเตรียมการสินค้าที่จะน าเสนอผ่านการถ่ายทอดสดและนัดหมายเวลาแล้วเสร็จ จะเข้าสู่
กระบวนการถ่ายทอดสดแนะน าสินค้าโดย Influencer หรือ Net Idol ที่จะท าหน้าที่แนะน าสินค้าผ่าน
แพลตฟอร์มเถาเป่าจื๋อปอ ซ่ึงแปลว่าการถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มเถาเป่า ซ่ึงเป็นเครื่องมือการส่งเสริม
การตลาดที่ทางแพลตฟอร์มเถาเป่าจัดเตรียมเพ่ือบริการแก่สมาชิกบนร้านค้าออนไลน์เถาเป่า ใช้ส าหรับการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของร้านค้า โดยมีเง่ือนไขว่าการถ่ายทอดสดแต่ละครั้งต้องใช้เวลาต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 2.5 -3 
ชั่วโมงต่อครั้ง และควรด าเนินเป็นประจ าเช่นสัปดาห์ละ 3 -4 ครั้งเป็นต้น ดังนั้นทุกครั้งก่อนการด าเนินการ
ถ่ายทอดสดขายสินค้าจึงต้องมีการเตรียมการพอสมควร ทั้งในด้านการเตรียมการสินค้า การเตรียมการของ
ทีมงานบริหารหลังร้านที่ต้องสื่อสารกับผู้ซ้ือหลังร้าน และการเตรียมตัวของ Influencer ที่จะท าหน้าที่สื่อสาร
หน้ากล้องกับผู้ชม  

ทั้งนี้การแนะน าสินค้าด้วย Influencer ดังแสดงในรูปที่ 6 .17 จะเป็นการสื่อสารแนะน าสินค้า โดย
สามารถโต้ตอบกับผู้ซ้ือได้ผ่านการแชทเข้ามาพูดคุยซ่ึงผู้แนะน าสินค้าก็ต้องคอยอ่านข้อความต่างๆเพ่ือสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ซ้ือ ขณะที่ผู้บริหารระบบหลังร้านก็ต้องคอยมอนิเตอร์ค าสั่งซ้ือ หรือช่วยเหลือ Influencer ใน
สถานการณ์ต่างๆเช่นบางครั้งอาจมีข้อมูลบางอย่างที่ Influencer ต้องการเพ่ือสื่อสารกับผู้ชม ผู้บริหารระบบก็
ต้องเป็นผู้ช่วยเหลือหาข้อมูลดังกล่าวมาสนับสนุน รวมถึงท าหน้าที่พูดคุยและรับรายการสั่งซ้ือจากลูกค้าที่
ต้องการซ้ือสินค้าที่ Influencer แนะน า ดังแสดงในรูปที่ 6.18 ที่แสดงลักษณะการมอนิเตอร์ข้อมูลหลังร้านโดย
ทีมงานผู้ท าหน้าที่รับค าสั่งซ้ือ ตอบค าถามของลูกค้า ตลอดจนมอนิเตอร์จ านวนผู้ที่ เข้ามาติดตามชมการ
ถ่ายทอดสด ซ่ึงทางแพลตฟอร์มเถาเป่าไลฟ์จะมี feature ส าหรับการติดตามข้อมูลต่างๆเหล่านี้  
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รูปท่ี 6.17 แสดงการแนะน าสินค้าผ่าน “เถาเป่าจื๋อปอ” ของโครงการศึกษาฯ 

 
รูปท่ี 6.18  ภาพการมอนิเตอร์การถ่ายทอดสดของ admin หลังร้าน ของโครงการศึกษาฯ 

จากองค์ประกอบของการส่งเสริมการตลาดและการขายผ่านช่องทางเถาเป่าไลฟ์ การขายผ่านช่อง
ทางการถ่ายทอดสด จึงเป็นทั้งศาสตร์ (เทคโนโลยีที่จัดหาให้โดยเถาเป่า) และศิลป์ (ความสามารถโน้มน้าวจูงใจ
ของ Influencer และการท างานเป็นทีมระหว่างหน้าร้านหลังร้าน ) ที่ช่วยส่งเสริมการขายของร้านค้าเถาเป่า 
และกลายเป็นแนวทางส าคัญส าหรับการขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมี Influencer แนะน าสินค้าเป็นผู้
ขับเคลื่อนส าคัญ การส่งเสริมการขายผ่าน Influencer จึงกลายเป็นรูปแบบการส่งเสริมการขายหลักส าหรับ
การค้าออนไลน์ ทั้งนี้จากการทดลองขายผ่านช่องทางดังกล่าวของร้านค้า “เชียนปี่ เหอชิงไม่ต้าเตอกู้ซ่ือ” 
สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ส าคัญของการเป็น Influencer บนแพลตฟอร์ม “เถาเป่าจื๋อปอ”ได้ดังต่อไปนี้ 

1. 
 
2. 
3. 
 
 

ต้องรู้จักสินค้าที่จะชาย เตรียมความพร้อมศึกษาข้อมูลสินค้า ตลอดจนรู้วิธีการน าเสนอที่ท าให้
คุณสมบัติเด่นของสินค้าถูกน าเสนอ 
แม่นย าในข้อมูลราคาสินค้า พ่ือก าหนดราคาขายและโปรโมชั่นต่างๆอย่างแม่นย า  
มีการวางแผนการน าเสนอสินค้าในช่วงเวลาการถ่ายทอดสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดแนว
ทางการน าเสนอประจ าวัน และสินค้าที่จะใช้เป็นธงน าในการขายในวันนั้นๆ เช่นอาจเป็นสินค้าที่
ได้รับความนิยมสูงในช่วงนั้น และใช้วิธีการขายคู่กับสินค้าใหม่ที่เพ่ิงเข้ามาในร้านค้า เพ่ือให้ผู้ชมรู้จัก
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4. 
 
5. 
6. 
 
7. 
 
8. 
9. 
 
10.  

สินค้าใหม่ 
ต้องรู้มุมกล้อง ช่วงห่างระหว่างกล้องกับใบหน้าที่ท าให้ออกมาดูดีที่สุด รวมถึงการถ่ายสินค้ากับ 
Influencer คู่กัน ไม่ควรให้ใบหน้าของ Influencer หายไปจากหน้าจอนานเกินไป 
มีการจัดล าดับสินค้าที่จะขาย และกลยุทธ์การขาย การส่งเสริมการขายในแต่ละครั้ง  
ต้องสร้างบรรยากาศของการถ่ายทอดสดเป็นลักษณะของการพาชมสินค้า มีการพูดคุยกันด้วย
บรรยากาศที่ดี สุภาพ สนุกสนาน 
การคิดภาษีและค านวณน้ าหนักสินค้า อย่างแม่นย า เพราะเป็นจุดที่ เม่ือผิดพลาดแล้วจะเกิด
ผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า 
ทีมงานเป็นทีมกับผู้ดูแลหลังร้าน  
มีทักษะในการปิดการขาย เพราะ Influencer เถาเป่ามิใช่วัดจากจ านวนผู้ชมและวัดจากยอดสั่งซ้ือ
สินค้าของร้านค้า 
Influencer ต้องมีเอกลักษณ์ มีจุดเด่นจุดขาย มีความแตกต่าง สร้างความจดจ า 

 

 
รูปท่ี 6.19  ผู้ประกอบการกลุ่ม Biz Club เชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสดแนะน าสินค้า 

ขั้นที่สาม สรุปรวบรวมยอดสั่งซ้ือและจัดส่ง 

 ในขั้นตอนสุดท้ายคือการรวบรวมยอดสั่งซ้ือที่ เข้ามาและท าการจัดส่งสินค้า ซ่ึงในขั้นตอนนี้ เป็น
กระบวนการท างานที่เหมือนกันกับการบริหารจัดการค าสั่งซ้ือที่ผ่านเข้ามาในร้านค้าแบบปกติ คือเม่ือได้รับค าสั่ง
ซ้ือก็ต้องท าการจัดเตรียมสินค้า ท าการบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ ติดใบปะหน้า เพ่ือรอบริษัทขนส่งด่วนข้ามแดนเข้ามา
รับพัสดุภัณฑ์เพ่ือด าเนินการจัดส่งให้กับลูกค้าปลายทางในประเทศจีนต่อไป  

ทั้งนี้ทางร้านค้า “เชียนปี่เหอชิงไม่ต้าเตอกู้ซ่ือ” ได้ด าเนินการร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือ
แสดงวิธีการส่งเสริมการขายในหลากหลายโอกาส โดยในรูปที่ 6.19 เป็นการจัดกิจกรรมแนะน าสินค้าในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพ่ือสนับสนุนการใช้ช่องทางการขายออนไลน์ในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดโควิด -
19 และนักท่องเที่ยวจีนไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในต่างประเทศได้ รวมถึงประเทศไทย แต่การขาย
ออนไลน์ข้ามแดนยังคงด าเนินต่อไปได้ ตราบเท่าที่ระบบการขนส่งข้ามแดน และขนส่งด่วนภายในประเทศจีน
ยังคงด าเนินการอยู่ 
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6.6 บทสรุป 

 กลยุทธ์การตลาดแบบ O2O ที่เป็นรูปแบบการบูรณาการระหว่างช่องทางการขายแบบออฟไลน์กับ
ออนไลน์เข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกันถือเป็นกลยุทธ์ใหม่ในตลาดค้าปลีกที่
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่เลือกใช้เป็นทิศทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับองค์กร 
ขณะเดียวกันก็เป็นกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กซ่ึงแต่เดิมเสียเปรียบด้านเงินทุนเม่ือเทียบกับ
บริษัทรายใหญ่ ก็สามารถใช้รูปแบบนี้เป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์เพ่ือติดต่อโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค
ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเป็นทางเลือกที่ท าให้ลดการพ่ึ งพาช่องทางการขายและการ
สื่อสารการตลาดกระแสหลักลง ด้วยต้นทุนการเข้าถึงที่ไม่สูง  

โดยในหลักสูตรฯได้แนะน ารูปแบบกลยุทธ์การตลาดแบบ O2O ที่เลือกใช้การน าเสนอสินค้าผ่านช่อง
ทางการขายออฟไลน์ทั้งในรูปแบบการวางจ าหน่ายในร้านค้าทั่วไปที่ต้ังอยู่ในท าเลที่สามารถเข้าถึงกลุ่ มเป้าหมาย 
การออกร้านงานแสดงสินค้าต่างๆ ตลอดจนการวางจ าหน่ายในท าเลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นต้น ขณะที่
ช่องทางออนไลน์ได้น าเสนอการขายผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์มเถาเป่า ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนที่
สินค้าของผู้ประกอบการสามารถเข้าวางจ าหน่ายได้โดยมีเง่ือนไขน้อยกว่าช่องทางอ่ืนๆ  

อย่างไรก็ดีการวางช่องทางการขายแบบ O2O มิใช่การรับประกันว่าสินค้าจะขายได้ เพราะตัวแปร
ส าคัญอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากช่องทางการขายที่ท าให้ผู้ซ้ือเข้าถึงได้ง่ายก็คือ การส่งเสริมการตลาดที่ท าให้
กลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดเพ่ือสร้าง
ความรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ หรือแพทลฟอร์มที่ขายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่
ต้องด าเนินการควบคู่กัน  
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