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กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาหลักสูตร “การสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลในยุคบูรพาภิวัฒน์” ปีที่2 สำเร็จลุล่วงไปได้ เพราะ
ได้รับความร่วมมือด้วยดีทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Biz Club จังหวัดเชียงใหม่ ที่
เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้เข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มสมาชิก และทดลองแนวทางการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ข้ามแดนกับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม จนนำไปสู่การสร้างหลักสูตรฯที่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่สามารถใช้
งานได้จริง ขอขอบคุณวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีที่ได้ให้ความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนา
หลักสูตรฯ โดยได้กำหนดให้ “CBEC to China”เป็นหนึ่งในทิศทางการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยฯ
และท้ายที่สุดขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) 
ด้านสังคม คนไทย 4.0 ที่เล็งเห็นความจำเป็นต่อการสร้างหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการดิจิทัล เตรียมความ
พร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยเพ่ือรับต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสเศรษฐกิจโลกท่ีเปลี่ยนแปลง 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การศึกษาหลักสูตร “การสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์”ปีที2่ เป็นการต่อยอดจากหลักสูตร
ในปีที่ 1 ที่มุ่งเน้นการศึกษารูปแบบกลยุทธ์ O2O เพ่ือการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน ด้วยแนวทาง C2C 
CBEC โดยหลักสูตรปีที่ 2 ได้ขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมทางเลือกและทำให้หลักสูตร
ฝึกอบรมครอบคลุมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นทดลองตลาด ไปจนถึงระดับเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดจีนอย่างเต็มตัว 
มีการปรับปรุงกระบวนการเก็บข้อมูลโดยยังคงยึดโยงรูปแบบ Design Thinking และการทดลองเชิงปฏิบัติการ
เป็นพ้ืนฐาน แต่จุดเด่นของการพัฒนาหลักสูตรปีที่ 2 คือการใช้ประโยชน์จากกลุ่มคนจีนที่พำนักระยะยาวใน
จังหวัดเชียงใหม่เป็นฐานให้คำแนะนำออกแบบตัวแบบธุรกิจ และทดลองปฏิบัติ ทำหน้าที่ ทั้งในบทบาท
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญในฐานะผู้วิพากษ์ผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์การจำหน่ายสินค้า
ไทยแก่ลูกค้าชาวจีน รวมไปถึงในฐานะของตัวแทนจำหน่ายในระบบ Social Commerce ที่ เป็น KOLs 
Influencer แนะนำและจำหน่ายสินค้าไทยในตลาดประเทศจีน 

หลักสูตรยังคงออกแบบเพ่ือตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ประกอบการ SMEs ที่สินค้ายังไม่เป็น
ที่รู้จักในตลาดจีน ไม่มีงบประมาณมากสำหรับการทำการตลาด และต้องการหาพ้ืนที่สำหรับการทดลองตลาด 
ก่อนตัดสินใจดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือก้าวเข้าสู่ตลาดในวิธีการอ่ืนๆต่อไป โดยการศึกษาประกอบด้วย
เนื้อหาจำนวน 6 บทคือ 

บทที่1 ทำการศึกษาเพ่ือรวบรวมกลุ่มคนจีนที่พำนักระยะยาวในประเทศไทย ผ่านวิธีการ Social 
Network Analysis บนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์วีแชท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทำความเข้าใจกับชุมชนคนจีน
ในจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือค้นหาคนจีนที่พำนักระยะยาวในเชียงใหม่ ที่แสดงบทบาทการเป็น KOLs Influencer ที่มี
ฐานผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพ่ืออาศัยศักยภาพของกลุ่ม KOLs Influencer ดังกล่าวในการร่วมพัฒนา
หลักสูตร และสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจเพ่ือการขายสินค้าไทยสู่ตลาดจีนด้วยกรอบแนวทาง Social Commerce 
โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาในบทที่หนึ่งนอกเหนือจากการประสบความสำเร็จในการรวมกลุ่ม Influencer จีน
ในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ในการศึกษาที่ทำการเปรียบเทียบลักษณะรูปแบบของ Influencer จีนที่อยู่ในจังหวัด
กรุงเทพฯ และภูเก็ตกับเชียงใหม่ ผ่านการศึกษาข้อมูลคอนเทนท์ของ Vloggers จีนบนแพลตฟอร์ม Bilibili ซึ่ง
ทำให้เข้าใจถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของกลุ่มคนจีนที่เข้ามาพำนักระยะยาวในทั้งสามเมืองหลักของประเทศ
ไทยที่มีความแตกต่างกัน โดยจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นเมืองที่คนจีนที่เข้ามาพำนักระยะยาวมีความหลากหลาย 
และมีความสนใจต่อการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน จึงเหมาะอย่างยิ่งต่อการสร้างเครือข่ายเพ่ือ
การค้าแบบ Social Commerce ให้กับสินค้าไทย 

บทที่2 เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติดิจิทัล ที่ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพ
อิสระใหม่เชิงดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 คนจีนจำนวนมากมองเห็นโอกาสทางการค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ดิจิทัล ซึ่งเป็นช่องทาง
ที่ทำให้การเริ่มต้นประกอบการธุรกิจมีต้นทุนต่ำลง ทุกๆคนสามารถเริ่มต้นเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์หารายได้ใน
รูปแบบใหม่ สร้างอาชีพ สร้างโอกาสบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้สถานการณ์การเติบโตของสังคม
ออนไลน์ยังนำไปสู่ผู้ประกอบการอิสระใหม่เชิงดิจิทัลแบบใหม่ เกิดช่องทางตลาดออนไลน์ต่างๆภายในระบบ
นิเวศแบบใหม่ทางการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและข้ามแดนในรูปแบบ Social Commerce 



 

๓ 

รวมทั้งกฎระเบียบด้าน CBEC ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญภายในระบบนิเวศใหม่ของผู้ประกอบอิสระเชิงดิจิทัลสำหรับ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน 

บทที่3 ทำการศึกษารวบรวมเพ่ือสรุปสถานการณ์ของการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนแบบ
ค้าปลีกสู่ประเทศจีน โดยอธิบายรูปแบบพัฒนาการของกฎระเบียบ CBEC จีนที่ส่งเสริมให้เกิดการค้าผ่าน
แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แทนที่การค้าระหว่างประเทศแบบเดิม โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ BRI ของจีนที่มุ่งส่งเสริมเพ่ิมมูลค่าการค้ากับต่างประเทศ ในบทที่สามได้ศึกษากลไก CBEC ค้าปลีกท่ี
มีการปรับปรุงกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบ “พิธีการศุลกากรสำหรับพัสดุภัณฑ์ค้าปลีกขาเข้า” สำหรับ 
B2C CBEC และ “พิธีการศุลกากรสำหรับคลังสินค้าเขตปลอดอากร CBEC”สำหรับรูปแบบ B2B2C CBEC เพ่ือ
ทดแทนรูปแบบการค้าชายแดนแบบ “การรับหิ้วสินค้า” หรือ “กองทัพมด” ให้เข้าสู่ระบบที่สามารถตรวจสอบ
และสามารถคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศได้ การศึกษาระบบพิกัดภาษี CBEC และยุทธศาสตร์การสร้างเขต
ศุลกากร CBEC ของจีน รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในแพลตฟอร์ม CBEC ของผู้ประกอบการทั้งที่เป็น Market 
Place แบบดั้งเดิม และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการค้าแบบ Social Commerce หรือแม้กระทั่งสถาบันการเงิน 

บทที่4 เป็นการศึกษาวิวัฒนาการรูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยเพ่ือเข้าสู่ตลาดประเทศ
จีนผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนในการส่งเสริมผลักดัน
นำเอาผู้ประกอบการ SMEs ไทยเข้าสู่ตลาดจีนในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ซ่ึงรูปแบบการส่งเสริมผลักดันดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับการเปิดช่องทางการค้าชายแดนเป็นประตูเชื่อมต่อการค้ากับประเทศไทยของจีนผ่านรูปแบบการ
ขนส่งการนำเข้าแบบค้าชายแดน เริ่มต้นจากการใช้ช่องทางการจัดงานแสดงสินค้าเป็นจุดเริ่มต้นยุคสมัยการเข้า
ไปทดลองตลาดและหาพันธมิตรทางการค้าของผู้ประกอบการ SMEs ไทย จนมาถึงการเข้ามาของกองทัพ
นักท่องเที่ยวจีนและรูปแบบการค้าแบบออนไลน์ และรูปแบบการตลาดแบบ Socical Commerce ในปัจจุบัน 
แต่ละยุคสมัยมีทักษะสำคัญสำหรับการเข้าสู่ตลาดจีนที่ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องรู้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมี
พลวัต ถือเป็นโจทย์ที่มีความท้าทายต่อการพัฒนาหลักสูตรที่ต้องมีความรวดเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ใน
บทที่สี่ยังแสดงให้เห็นภาพบทบาทของ CBEC Fulfillment Center ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับ
ประเทศไทยสู่การเป็น “Gate Way” ศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์สำหรับการค้า CBEC ระหว่างจีน-อาเซียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรถไฟลาว-จีนได้เข้ามาเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการขนส่งสินค้าทางบกสำหรับการค้า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน 

บทที่ 5 แสดงผลลัพธ์การทดลองเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างตัวแบบธุรกิจที่มุ่งสู่การสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
การค้าระบบ CBEC สู่ประเทศจีนแบบครบวงจรประกอบด้วย 1) ตัวแบบธุรกิจ “แพลตฟอร์มเพ่ือการวิพากษ์
และพัฒนาสินค้าไทยอาศัยความเชี่ยวชาญของกลุ่ม KOLs Influencers ที่มีประสบการณ์ในการนำสินค้าไทย
จำหน่ายสู่ตลาดประเทศจีนมาใช้เพ่ือให้ความคิดเห็นต่อสินค้าไทยที่มีต้องการเข้าสู่ตลาดจีน แต่ขาดซึ่งความรู้
ความเข้าใจต่อพฤติกรรมความชอบของผู้ซื้อในตลาดปลายทาง 2)  ตัวแบบธุรกิจ “แพลตฟอร์ม ให้บริการการ
ขายและการตลาดผ่าน C2C CBEC E-catalog” เป็นรูปแบบการให้บริการจัดทำสื่อ Catalog ตามกรอบแนวคิด 
O2O ที่จะนำเอาเอกสารแนะนำสินค้าที่เป็นรูปถ่ายพร้อมข้อมูลประกอบไปวางแสดงไว้ในประเทศจีน พร้อมกับ
จัดทำสื่อคลิปวีดีโอเพ่ือแนะนำข้อมูลประกอบเพ่ิมเติม เมื่อผู้ซื้อสนใจสั่งซื้อก็สามารถสแกนสั่งซื้อผ่าน QR code 
บน E-catalog และมีบริการจัดส่งสินค้าแบบ Door to Door ข้ามประเทศจากไทยไปถึงผู้สั่งซื้อในประเทศจีน
ต่อไป และ 3) ตัวแบบธุรกิจ “แพลตฟอร์ม CBEC Dropship Social Commerce” ที่บูรณาการการสร้างศูนย์
เรียนรู้ต้นแบบที่มีทั้งแพลตฟอร์มระบบหลังบ้านเพ่ือให้บริการด้านโลจิสติกส์ผ่าน Fulfillment Center ในพ้ืนที่ 
Free zone CBEC ร่วมกับรูปแบบการขายผ่านช่องทาง KOLs Influencer และ Social Commerce เพ่ือ



 

๔ 

ให้บริการสินค้า SMEs ไทยในการเข้าสู่ตลาดจีนในรูปแบบ “B2B2C  Dropship CBEC Social Commerce” 
ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมช่องทางการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนที่ทันสมัยที่สุดรูปแบบหนึ่งในปัจจุบัน 

บทที่6 นำเสนอรูปแบบ1) การสร้างแพลตฟอร์มศูนย์การเรียนรู้ และให้คำปรึกษาแบบครบวงจรของ 
CIC CBEC Business Eco-system ที่ได้ออกแบบการบริการของศูนย์ฯครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการเรียนรู้แพลตฟอร์มการขายและการส่งเสริมการตลาดแบบออนไลน์ทั้งในระยะการ
ทดลองตลาดและระยะของการเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการสร้างพันธมิตรทั้งด้าน
การขาย การขนส่งและการส่งเสริมการตลาดแบบออนไลน์เพ่ือช่วยผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึง
กระบวนการค้า CBEC ได้จริง และ2) การวางหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลในยุคบูรพาภิวัฒน์ที่
คำนึงถึงการทำหลักสูตรในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างบุคลากรการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ข้ามพรมแดนไทย-จีนที่มีทักษะเชิงการจัดการครบวงจร สอดคล้องกับบริบทการค้าในบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 
รูปแบบโลจิสติกส์การค้าชายแดน และการค้าข้ามแดนสมัยใหม่ระหว่างไทย-จีน ที่ถูกขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ 
BRI ของจีน เพ่ือมุ่งสู่การสร้าง “Project Manager” สำหรับการนำสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีน ทั้งในรูปแบบของ
หลักสูตรการฝึกอบรม และหลักสูตรปริญญา 
 กระบวนการพัฒนา “หลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลในยุคบูรพาภิวัฒน์ ปี2” สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงทางการค้าบนแพลตฟอร์มธุรกิจใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบหลากหลาย ดังนั้น
รูปแบบการฝึกอบรมและหลักสูตรฯ ต้องให้ความสำคัญต่อการสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการธุรกิจ อาศัยการ
สร้างศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถทำการค้าได้จริงเป็นตัวทดลองขับเคลื่อน ร่วมกับการใช้ผู้สอนจากผู้ประกอบการที่
เป็นพันธมิตรเข้ามาเป็น1) ผู้สอนร่วม 2) ร่วมพัฒนาและกำหนดโจทย์การวิจัย  สร้างการเรียนการสอนให้มี
พลวัตที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงผ่านการร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนไทย-จีน เพ่ือสร้างผู้ประกอบการ
ดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์บุกตลาดจีนอย่างยั่งยืน 
 



 

๕ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเพ่ือออกแบบหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ปี2 ถูกออกแบบตามขั้นตอนของ 
“การออกแบบเชิงวิเคราะห์ (Design Thinking)” โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจปัญหาผ่านการมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ขาดองค์ความรู้ในการขายสินค้าไทยให้กับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าชาวจีน นำเอา
ปัญหาและความต้องการมาวิเคราะห์ร่วมกับกลุ่ม KOLs Influencer จีนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนสู่จีน เพ่ือนำไปสร้างศูนย์เรียนรู้ที่มีตัวแบบธุรกิจคือ 1) วิธีการวิจัยตลาดผ่านการสร้างตัว
แบบธุรกิจเพ่ือวิพากษ์สินค้าและการทดสอบสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 2) การสร้างตัวแบบธุรกิจเพ่ือออกแบบสื่อการตลาดในรูปแบบ E-catalog C2C CBEC สำหรับบุก
ตลาดจีนที่มีรูปแบบการนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางออฟไลน์และสามารถสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ 3) ตัวแบบ
ธุรกิจในรูปแบบ B2B2C  Dropship CBEC Social Commerce ที่อธิบายแนวทางการเข้าสู่  Fulfillment 
Center เขต Free zone CBEC จีน และการขายผ่านช่องทาง Social Commerce  การศึกษายังรวมถึงการ
สร้างพันธมิตรกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ CBEC สู่ประเทศจีนเพ่ือออกแบบหลักสูตร ทั้งในรูปแบบหลักสูตร
ฝึกอบรมและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือสร้างบุคลากรที่มีทักษะการค้า CBEC ในรูปแบบของผู้จัดการ
โครงการที่มีความรู้ในการนำสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดประเทศจีนผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน 
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Abstract 

The study for designing a syllabus to create digital entrepreneurs in the 
“Orientalization” era Second Year is constructed according to the concept of “Design 
Thinking". The study began with understanding the problem through the participation of Thai 
SMEs who lack knowledge in selling Thai products to target groups of Chinese customers. The 
problems and needs were analyzed with a group of Chinese Influencer KOLs who are experts 
in cross-border e-commerce trade to China so that a learning center with three business 
models could be created. These models include: 

 1) A market research method through the creation of a business model to critique 
products and product testing with target groups to develop products according to their needs. 

 2) Creation of a business model to design marketing materials in the form of E-catalog 
C2C CBEC for entering the Chinese market with a product presentation through offline 
channels and potential online ordering. 

3) A business model in B2B2C Dropship CBEC Social Commerce that describes the way 
to enter the Fulfillment Center in Free Zone CBEC China and selling through social commerce 
channels.  

The study also includes building alliances with CBEC stakeholders with China to design 
courses, both in the form of training courses and graduate programs to create a workforce 
which has CBEC project management skills. Having knowledge in leading Thai products into 
the Chinese market through the modern cross border e-commerce channels is essential 
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บทที่ 1 

การวิเคราะห์และรวบรวมกลุ่มชมุชนชาวจีนในไทยบนสังคมออนไลน ์

การรวบรวมกลุ่มและค้นหาคนจีนที่พำนักระยะยาวในประเทศไทยมีความสำคัญต่อการศึกษา
รูปแบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและจีนอย่างมีนัยสำคัญ  เพราะ 
กลุ่มคนจีนที่พำนักอาศัยระยะยาวในประเทศไทยจัดเป็นกลุ่มก้อนสำคัญที่มีบทบาทขับเคลื่อนการค้า        
ในรูปแบบE-commerce ระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลักที่มีคนจีน เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวทำธุรกิจทั้งด้านการส่งออกนำเข้าอสังหาริมทรัพย์  ตลอดจนการนำบุตรหลาน เข้ามาเรียน         
ในโรงเรียนนานาชาติ  ทั้ งในระดับประถม มัธยมและอุดมศึกษา กลุ่มคนจีนที่ เข้ามาพำนักอาศัย             
มองเห็นโอกาสการประกอบธุรกิจ ทั้งในรูปแบบการให้บริการกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาติเดียวกันที่เข้ามา    
ทั้งในส่วนของธุรกิจบริการและต่อยอดไปสู่การจำหน่ายของฝากของที่ ระลึกที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมซื้อ       
ทั้งในรูปแบบการเปิดร้านค้าตลอดจนให้บริการขายผ่านระบบออนไลน์พร้อมนำส่งจากประเทศไทยกลับไป
ยังที่อยู่ของผู้สั่งซื้อในประเทศจีนด้วยรูปแบบ “Door to Door Delivery” รวมถึงการนำเข้าสินค้าจากจีน
เพ่ือมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย  

การศึกษาและรวบรวมกลุ่มคนจีนที่พำนักระยะยาวในประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญ           
เพ่ือสร้างช่องทางและกลไกการพัฒนาหลักสูตร “การสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์บุกตลาด
ประเทศจีน ปี2” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้นักท่องเที่ยว
จีนไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย 

1.1 ความสำคัญของการใช้แอพพลิเคชั่นวีแชทต่อการรวมกลุ่มสังคมออนไลน์จีน 

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตของเครือข่ายสังคมออนไลน์ภายใต้บริบท
ของวัฒนธรรมที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อการแนะนำสิ่งต่างๆบนสื่อสังคมในกลุ่มชาวจีนที่พำนักอาศัยอยู่แบบ
ระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการ Snowball sampling บนช่องทางชุมชนออนไลน์ ของคน
จีนในจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือค้นหาคนจีนกลุ่มที่ยังพำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่มาเป็น  กลุ่มตัวอย่าง
สำหรับการสร้างตัวแบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ ในรูปแบบของ 
Social Commerce  

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอันเนื่องมาจาก
ความสามารถในการเข้ าถึ งอิน เทอร์ เน็ ตและเครื่องมือที่ ใช้ งาน  เช่น  คอมพิวเตอร์ส่ วนบุคคล 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และนวัตกรรมฮาร์ดแวร์ใหม่ล่าสุดคือแท็บเล็ต โดยทั่วไปความพร้อมของข้อมูลมหาสาร 
ในโลกออนไลน์จะช่วยผลักดันให้เกิดการศึกษาทางตรงด้านสื่อสังคมออนไลน์ (Aggarwal, 2011) [1]. Tian 
(2015) [2] กล่าวว่า โครงสร้างของสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้มีแค่เพียงรูปแบบการปฏิสัมพันธ์  กลุ่มเพ่ือน 
พฤติกรรม บุคลิกภาพที่คล้ายกับชีวิตจริงเพียงเท่านั้น แต่ยังคงต้องมีคุณลักษณะบางอย่างทางเครือข่าย
สังคมที่ยังไม่ปรากฏในสังคมที่แท้จริง Chen (2017) [3] ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ.2563 แอพพลิเคชั่น 
WeChat ถูกจัดให้เป็นบริการเครือข่ายสังคม หรือ Social Network Service (SNS) ที่ได้รับความนิยม
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สูงสุดด้วยจำนวนผู้ใช้งานที่แอคทีพมากกว่า 1.2 พันล้านยูสเซอร์จากหลากหลายช่วงอายุในประเทศจีน  
(รูปที่1.1) 

 
รูปที1่.1 ผู้ใช้ที ่active บน WeChat ตั้งแต่ไตรมาสที ่2 ของปี พ.ศ..2554 ถึง พ.ศ.2563   (ล้านคน) 

 

 แอพพลิเคชั่นสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวช่วยให้สมาชิกครอบครัว  เพ่ือ และคนรู้จักสามารถรักษา
และดำเนินความสัมพันธ์ต่อกัน รวมถึงช่วยให้คนแปลกหน้าสามารถสร้างความสัมพันธ์แบบเฉพาะเจาะจง
ผ่านสื่อออนไลน์ ช่วยนำเสนอและส่งต่อต้นทุนทางสังคมจากออฟไลน์ไปเป็นแบบออนไลน์ แสดงให้เห็นว่า
ความสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ช่วยเพ่ิมอำนาจของสังคมแบบออฟไลน์  ไปสู่การสื่อสารส่วนบุคคล    
ผ่านตัวหนังสือที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  (Zhao et al., 2017) [4] สำหรับประเทศไทย 
แม้ว่า “วีแชท” ไม่ใช่ช่องทางสังคมออนไลน์อันดับหนึ่ง แต่สำหรับคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงคนไทย
ที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับคนจีน การเลือกใช้ช่องทางวีแชทถือเป็นทางเลือกที่จำเป็น  การรวบรวม        
กลุ่มชุมชนบนสังคมออนไลน์ในครั้งนี้จึงเลือกใช้ช่องทางวีแชทเป็นหลักสำหรับการดำเนินการ 

1.2 ข้อมูลพื้นฐานกรณีศึกษาชุมชนบนสังคมออนไลน์ของคนจีนในจังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางสังคม  และมีคนจีนเข้ามาพำนักอยู่          
เป็นจำนวนมาก ทั้งเพ่ือ 1) การดำเนินธุรกิจด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการตัวกลาง
ส่งออก-นำเข้าสินค้าทางการเกษตร บริษัทโลจิสติกส์ รวมถึงโรงเรียนสอนภาษา  2) กลุ่มคนจีนที่เข้ามา
ศึกษาระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งกลุ่มนี้จะรวมทั้งตัวผู้เรียนและผู้ปกครอง 
3) กลุ่มคนจีนที่เข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษา และ 4) กลุ่มคนจีนที่เข้ามาพำนักระยะยาวในจังหวัด
เชียงใหม่และประกอบอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม นวดสปา นอกจากนี้ใน
ปัจจุบันเริ่มมีคนจีนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวีดีโอ  และซีรีย์     
เรื่องสั้นบนสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม รวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระบนสื่อออนไลน์ดิจิทัล 

ในรูปแบบของKOLs Influencer 

ทั้งนี้ด้วยพ้ืนฐานของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นเมืองน่าอยู่  จึงดึงดูดคนจีนจำนวนมากที่อยากเข้ามา   
ตั้งรกรากถาวรระยะยาว มิใช่เพียงเพ่ือเข้ามาทำธุรกิจการค้าเท่านั้น จึงทำให้กลุ่มคนจีนที่เข้ามาประกอบ
อาชีพมีความหลากหลาย เกิดเป็นชุมชนและสังคมของคนจีนในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีช่องทางชุมชนสังคม
ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยที่เป็นภาษาจีน 
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แอพพลิเคชั่นแนะนำร้านอาหารและบริการจัดส่งในรูปแบบของ Grab food ที่เป็นภาษาจีนทั้งหมด 
ตลอดจนร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ที่นำเข้าสินค้าจากประเทศจีนเพ่ือมาจำหน่ายให้กับคนจีน        
ในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมบริการจัดส่ง ตลอดจนช่องทางข้อมูลข่าวสารจำเป็นอ่ืนๆเช่นข้อมูลเช่า -ซื้อ 
อสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลด้านกฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้การเข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานี้จึงมุ่งเน้นกลุ่มชาวจีนที่อาศัย          
อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แบบระยะยาวมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป และเป็นกลุ่มคนที่สามารถแบ่งปันประสบการณ์ 
คุณลักษณะทางสังคม และลักษณะทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน  

การศึกษาได้จัดทำการศึกษานำร่องกับผู้เข้าร่วม 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบอลหิมะ 
(Snowball Sampling) และพบว่ากลุ่มชาวจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แบบระยะยาวนั้นมีความ
เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน เนื่องด้วยแหล่งที่อยู่ บุคลิกลักษณะ กิจกรรมทางสังคม และความสนใจที่คล้ายคลึง
กัน ยิ่งไปกว่านี้ยังพบว่าความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มชาวจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่           
แบบระยะยาวสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง     
บนแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า WeChat การวิจัยพบว่าผู้คนสร้างความสัมพันธ์แบบเฉพาะ ส่งเสริมให้เกิด       
การส่งต่อต้นทุนทางสังคมจากแบบออฟไลน์ไปเป็นแบบออนไลน์  การแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน การใช้     
เพ่ือทำธุรกิจ และความช่วยเหลือต่างๆอีกมากมายบนแอพพลิเคชั่นดังกล่าว 

1.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ Social Network Analysis 

 1.3.1 ระบบการให้คำแนะนำทางสังคม (Social Recommender System: SRS) 

 เป็นระบบที่มีความเฉลียวฉลาดในการคัดกรองข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้งาน
บนพ้ืนฐานของความต้องการของผู้ใช้นั้นๆ (Rana and Jain, 2015) [5]เมื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คถูกนำมา
รวมเข้าด้วยกันกับการจัดการองค์ความรู้ก่อให้เกิดระบบใหม่ที่เรียกว่า ระบบการให้คำแนะนำทางสังคม 
(Social Recommender System: SRS) ระบบดังกล่าวจะทำให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นในด้านของ
การสร้างประสิทธิภาพในการให้คำแนะนำ (Li et al. 2013; Dang and Ignat, 2017) [6][7] ระบบ     
การให้คำแนะนำทางสังคมจึงมีเป้าหมายเพ่ือลดปริมาณจำนวนข้อมูลที่มากเกินไปสำหรับผู้ใช้งาน     
โซเชียลมีเดียเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ (Guy & Carmel, 2011) [8]  

Social Recommender System (SRS) เป็นระบบที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบริบททางสังคมใน
รูปแบบของการเชื่อมโยงโซเชียลของผู้ ใช้  แท็กโซเชียล (social tags) ข้อมูลที่ผู้ ใช้สร้างขึ้น  (user-
generated data) ซึ่งมีข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับสิ่งของหรือบริการที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจของผู้ใช้หรือ
เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของสิ่ งเหล่านั้น  ทำให้มีศักยภาพเป็นอย่างมากในการปรับปรุงคุณภาพ           
การให้คำแนะนำ 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่า มีการใช้เทคนิคหลายอย่างในการออกแบบ SRSs เช่น 
CF (Ma et al., 2008)[9], deep learning (Dang and Ignat 2017; Deng et al., 2017)[7][10], 
community-based (Zhao et al., 2013; Yin et al., 2014)[11][12], ontology-based (El-Korany 
and Khatab, 2012)[13], fuzzy (Katarya and Verma, 2017),[14] random walk (Kefalas et al., 
2017)[15], clustering (Pan et al., 2013; Zhang et al., 2014)[16][17], hybrid (Guy et al., 
2010)[18], frequent pattern mining (Giannikopoulos and Vassilakis, 2012)[19], semantic 
(Davoodi et al., 2013)[20] เทคนิคเหล่านี้ถือเป็นเทคนิคท่ีถูกนำมาใช้บ่อยในการออกแบบ SRSs  
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1.3.2 การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม (Social Network Analysis: SNA) 

 การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม หรือ SNA เป็นกระบวนการในการสืบหาโครงสร้างทางสังคม       
ผ่านทฤษฎีกราฟเครือข่าย ซึ่งจะแสดงลักษณะโครงสร้างเครือข่ายในแง่ของโหนดตัวบุคคล (individual 
actors) หรือสิ่งของภายในเครือข่าย) และความสัมพันธ์ ขอบเขต หรือความเชื่อมโยง (ความสัมพันธ์หรือ
การโต้ตอบ) ที่เชื่อมต่อเข้าหากัน ดังนั้น SNA จึงจัดเป็นวิธีการวินิจฉัยเพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในกลุ่ม สำหรับเครือข่ายทางสังคมนั้น โครงสร้างเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ยังไม่สามารถทำให้เกิดรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ได้  กลุ่มเพ่ือนและพฤติกรรมที่ แม้จะ
คล้ายกับในชีวิตจริงแต่ยังคงต้องใช้เครือข่ายสังคมที่ไม่มีจริงในสังคมด้วย 
ข้อดีของการใชข้้อมูลโซเชียลใน RS: 

a) ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ โดดเด่น และมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเนื่องจากมีข้อมูลขนาดใหญ่และ
สมบูรณ์บนโซเชียลมีเดีย 

b) เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากรายการและข้อมูลที่มี
อิทธิพลและน่าสนใจจะได้รับการกดไลค์ กดแชร์ และนำมาโพสต์มากข้ึน 

c) โซเชียลเน็ตเวิร์กใช้ RS ในการแนะนำเพ่ือน กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ความคิดและกิจกรรม รวมถึง
การปรับปรุงคำแนะนำในโซเชียลมีเดียอีกด้วย 

d) ความปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสำคัญจำเป็นในการประเมินความคล้ายคลึงกัน   ระหว่าง
ผู้ใช้ 

 1.3.3 Social media  
เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถสร้างโปรไฟล์สาธารณะ และสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

สร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้รายอ่ืน จากการวิจัยพบว่าผู้ใช้มากกว่า 80% ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือโซเชียลมีเดีย 
DataReportal [21] รายงานว่าโซเชียลมีเดียได้แทรกซึมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนอย่างกว้างขวาง 
ข้อมูลในเดือนกรกฎาคม 2020 พบว่ามีผู้คน 3.96 พันล้านคนใช้โซเชียลมีเดีย ซึ่งคิดเป็นประมาณ 51% 
ของประชากรโลก โซเชียลมีเดียจึงได้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการตลาด e-commerce, 
multimedia sharing การวิจารณ์ การสร้างความสัมพันธ์ ความบันเทิง และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งนำไปสู่
ปัญหาของข้อมูลที่ล้นเกินความจำเป็นและเกินความต้องการส่วนบุคคล  

 1.3.4 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อการจัดการความรู้ 

ในยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management (KM) ได้รับ
ความสนใจในการถูกนำมาใช้ เพ่ือจัดการความคิดและวิธีการทำงานที่ซึ่งเป็นทฤษฎีที่สำคัญจำเป็น           
ในการจัดการและควบคุมการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น ในด้านของการจัดการองค์กร    
มีนักวิชาการที่ เริ่มนำเอาการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม  (Social Network Analysis: SNA) มาใช้        
ในการศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งปันความรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม  (Capo-Vicedo et al., 
2011)[22] และการส่งต่อข้อมูล (Jung, 2014)[23] คำจำกัดความขององค์ความรู้ คือ “ความรู้ความเข้าใจ
ผ่านกระบวนการศึกษาและประสบการณ์ที่ เหมาะสม” Awad and Ghaziri (2004)[24] เสนอว่า          
องค์ความรู้เป็นการผสมผสานหลักของประสบการณ์ คุณค่า บริบท ข้อมูล และความเชี่ยวชาญที่เอ้ือให้เกิด
กรอบแนวคิดสำหรับการประเมินผลและการผสมผสานกันของประสบการณ์และข้อมูลใหม่ๆ   การจัดการ
องค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) หมายถึง การระบุและใช้ประโยชน์จากความรู้ส่วนรวม    
ในองค์กรและความรู้ส่ วนบุคคล เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น              
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การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การหาตำแหน่ง และการประยุกต์ใช้ความรู้  Carlson (2001)[25] อธิบายไว้ว่า 
การจัดการองค์ความรู้คือกระบวนการในการรวบรวม บริหารจัดการ และแบ่งปันทุนทางความรู้จากผู้มี   
ส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร ที่จะสามารถส่งเสริมแนวทางการทำงานบูรณาการพร้อมกับร่วมกันสร้างองค์
ความรู้ รวบรวม กระบวนการเข้าถึงขององค์กร และขจัดกระบวนการที่ซ้ำซ้อน (Gunjal, 2019)[26] จาก
ทฤษฎีการจัดการความรู้จะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (Social Network Analysis: SNA)  
สามารถนำมาใช้เป็นวิธีการวินิจฉัยในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในกลุ่ม ซึ่งช่วยให้มีชุดวิธีการและทฤษฎีในการวิเคราะห์โครงสร้างของชุมชนสังคมพร้อมทั้ง
ช่วยอธิบายรูปแบบโครงสร้างดังกล่าว นอกจากนี้  SNA ยังสามารถช่วยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 
ระยะทางของเครือข่าย โหนดเครือข่าย ความสัมพันธ์ระหว่างโหนด และโครงสร้างเครือข่ายของชุมชน
เฉพาะอีกด้วย  

กระบวนการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมจึงเป็นหนึ่งในแนวทางสำหรับการสร้างชุมชนความรู้       
ที่นำมาสู่การบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งนี้ในหลักสูตร การสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์      
ปีที่2 จึงเริ่มต้นกระบวนการศึกษาจากการค้นหาผู้เชี่ยวชาญผ่านกระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคม    
ของคนจีนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือลดระยะเวลาการทำความเข้าใจและการพัฒนาหลักสูตร โดยอาศัย
ประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยืนยันจากชุมชนออนไลน์  ร่วมกับการวิจัยเชิงทดลองสำหรับ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับหลักสูตรฯ 
 
 

1.4 การศึกษาโครงสร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์ชาวจีนพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ 

 ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แบบระยะยาวจัดเป็นกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ในจังหวัด
เชียงใหม่ แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะทำให้จำนวนคนจีนที่พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียง่ใหม่มีจำนวน
ลดลง แต่ก็ยังจัดเป็นกลุ่มชุมชนขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับชาวต่างชาติกลุ่มอ่ืน ประมาณการว่ามีคนจีนใน
จังหวัดเชียงใหม่ราว 2 หมื่นคนที่พำนักอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (ปี พ.ศ.2563-2564)  

 1.4.1 ปัจจัยเชิงกายภาพที่ดึงดูดการเข้ามาพำนักระยะยาวของคนจีนจังหวัดเชียงใหม่ 

 จังหวัดเชียงใหม่ถูกจัดให้เมืองอันดับ 2 ของประเทศไทย เป็นเมืองที่ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
มีความเป็นเมืองที่ทันสมัย ควบคู่กับการรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของล้านนา จึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้มาเยี่ยมเยือน  
 ผลสำรวจในเดือนกรกฎาคม ปี  พ.ศ.2563 โดย The travel and leisure (สื่อสิ่งพิมพ์ของ 
American Express Publishing Corporation) พบว่าเชียงใหม่ถูกจัดให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดเป็นอันดับสอง
ของโลก นอกจากนี้ยังถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม จังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านความเป็นมิตรของผู้คน ผู้หญิง
สวย งานหัตถกรรมที่มีความประณีต อากาศบริสุทธิ์ และทิวเขาที่มความงดงามล้ำเลิศ ซึ่งผลสำรวจจาก 
Conde Nast Traveler (นิตยสารท่องเที่ยวรายเดือนชั้นนำของในสหรัฐอเมริกา) ในเดือนธันวาคม          
ปี พ.ศ.2563 ได้จัดอันดับให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่เป็นมิตรอันดับต้นๆของโลก เชียงใหม่เป็นเสมือนกับดอก
กุหลาบแห่งภาคเหนือ มีความปลอดภัย มีความสะดวกสบาย เป็นเมืองที่จับต้องได้และได้กลายเป็นเมืองที่
นักท่องเที่ยว digital nomads และผู้เกษียณอายุ ทั่วโลกเลือกมาเที่ยวในช่วงพักร้อนและใช้ชีวิตในจังหวัด
เชียงใหม่ เพราะเชียงใหม่มีโอกาสมากมายทางธุรกิจ ธรรมชาติที่สวยงาม ประวิติศาสตร์ที่ยาว นาน 
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมสมัยใหม่ อาทิเช่น  
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 (1) จังหวัดเชียงใหม่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างเป็นสากลอย่างชัดเจน เนื่องจาก
มีการก่อตั้งและลงทุนในรูปแบบของธุรกิจและองค์กรนานาชาติมากมายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา            
อันเนื่องมาจากโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยอดเยี่ยมพร้อมสนามบินนานาชาติที่ต้อนรับผู้มาเยือนกว่า 2 ล้านคน   
ต่อปี มียอดความถี่ของจำนวนเที่ยวบินมากถึง 130 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่มาจากกรุงเทพ 
สิงคโปร์ จีน ไต้หวัน พม่า และลาว เป็นต้น (https://www.chiangmaiairportonline.com/)  
 (2) คุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ใกล้เคียงหรือค่อนไปทางคุณภาพสูง เพราะ
ผู้คนสามารถจ่ายเงินในราคาท่ีเหมาะสมเพื่อเข้าถึงท่ีพักและอาหารที่มีมาตรฐานสูงที่สุด 
 (3) เป็นแหล่งรวมของความบันเทิงมากมาย ประกอบไปด้วยเทศกาลต่างๆตลอดปี กิจกรรม
กลางแจ้ง และสถานบันเทิงยามค่ำคืน 
 (4) มีธรรมชาติอยู่ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่สำหรับผู้ที่รักการผจญภัย เช่น ทัวร์เดินป่า ล่องแพ  
ขี่ช้าง รวมถึงมหีมู่บ้านชาวเขาให้เยี่ยมชมอีกด้วย 
 
 (5) เป็นคลังสินค้าที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจับจ่ายใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหัตถกรรม เสื้อผ้า 
หรือสิ่งของหรูหราฟุ่มเฟือยในราคาที่เหมาะสมทั้งจากร้านค้าขนาดเล็ก ไปจนถึงร้านค้าชั้นนำระดับโลกและ
ห้างสรรพสินค้า 
 (6) มีวัดมากกว่า 300 แห่งให้เยี่ยมชม รวมถึงวัดที่สวยงามและเป็นที่เคารพสักการะที่สุดในโลก
ของชาวพุทธ ทำให้ เมืองเชียงใหม่ มีถือเป็นเมืองที่มีบรรยากาศของความสงบและความสง่างาม           
เหนือกาลเวลา 
 ปัจจัยเชิงกายภาพเหล่านี้ช่วยดึงดูดให้ชาวจีนจำนวนมากที่เบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ
ในเมืองใหญ่ ที่มีค่าครองชีพ และความกดดันสูงเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นห นึ่งในจุดหมายสำหรับ          
การท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน และการพำนักระยะยาว 

 1.4.2 โครงข่ายชุมชนชาวจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แบบระยะยาว 

 ในหลายปีที่ผ่านมา เชียงใหม่ได้ยกระดับกลายเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับ
ชาวจีน นักท่องเที่ยวชาวจีนหลั่งไหลกันเข้ามายังเชียงใหม่และอาศัยอยู่นานมากขึ้นทั้งเพ่ือการท่องเที่ยว 
การศึกษา การทำธุรกิจ การใช้ชีวิตหลังเกษียณ และการแต่งงาน ดังนั้น เพื่อความสะดวกสบายในการอาศัย
อยู่แบบระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ของชาวจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แบบระยะยาว ชาวจีนต้อง   
ทำการยื่นขอวีซ่าระยะยาว จากข้อมูลรายงานสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศไทย มีวีซ่า
ระยะยาวที่ชาวจีนส่วนใหญ่นิยมขออยู่ 4 ประเภท ได้แก่ วีซ่าท่องเที่ยว 60 วัน  (TR60days) วีซ่าเพ่ือ
การศึกษา (NON-ED) วีซ่าธุรกิจ (NON-B) วีซ่าเยี่ยมเยียนครอบครัว (NON-O) จากข้อมูลสถิติการขอวีซ่า
ทั้งสี่ประเภทดังกล่าว Huang and Chalermpon (2020) [27]ได้มีข้อโต้แย้งว่า ชาวจีนที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยแบบระยะยาวสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่ (1) นักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
สอนภาษา (2) ผู้ปกครองที่มีลูกเรียนที่โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย (3) เป็นเจ้าของบริษัทขนาดกลาง
และขนาดย่อมซึ่งส่วนใหญ่ทำงานในร้านอาหารจีน โฮมสเตย์ และร้านค้าเฉพาะของไทย (4) ผู้รับบำนาญ
เกษียณอายุ (5) ผู้ที่จดทะเบียนสมรสกับคนไทย (6) ครอบครัวชาวจีนที่ทำงานในประเทศไทย  
 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนแอพพลิเคชั่น WeChat ของกลุ่มชาวจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
แบบระยะยาว 

https://www.chiangmaiairportonline.com/
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- บุคคลต่อบุคคล : โดยส่วนใหญ่มนุษย์มักจะสอบถามข้อมูลจากผู้คนที่น่าเชื่อถือไม่ว่าพวกเขา      
จะรู้จักบุคคลนั้นหรือไม่ก็ตาม เช่น การแนะนำจากคนรู้จัก เป็นต้น 

- กลุ่มต่อกลุ่ม : จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า มีนั กศึกษา 5 คนในจังหวัดเชียงใหม่ใช้กลุ่ม           
บน WeChat สำหรับการรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอาหารและเครื่องดื่ม ถาม-ตอบ ข้อมูลด้านการศึกษา 
การซื้อขายสินค้ามือสอง การหางานพาร์ทไทม์ ความบันเทิงและกิจกรรมอาสาสมัคร จำนวนกลุ่ม WeChat 
ที่นักศึกษาเข้าร่วมมีตั้งแต่ 5 ถึง 40 กลุ่ม โดยนักศึกษาบางคนจะแบ่งปันข้อมูลจากกลุ่มเดียวกัน          
แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเหล่านี้มีความสนใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันและสามารถเชื่อมโยงถึงกันด้วย
ภูมิหลังทางการศึกษาและแหล่งข้อมูลทีม่ีความคล้ายคลึงกัน  

สาเหตุของการดึงข้อมูลและการจับคู่ข้อมูลอย่างไม่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมของชุมชน   
ข้ามวัฒนธรรม (กรณีศึกษากลุ่มชาวจีนที่อาศัยอยู่แบบระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่) 

1) ระบบคำแนะนำจากในท้องถิ่น 
a. ความแตกต่างระหว่างประเพณีและวัฒนธรรม: ซึ่งอาจไม่สามารถต้องตอบสนอง       

ความต้องการของชาวจีนที่อาศยัอยู่แบบระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ได้ (เช่น รสชาติของอาหาร) 
b. อุปสรรคทางภาษา : เนื่องด้วยความแตกต่างในระดับภาษาจีน ไทย และอังกฤษ ทำให้   

การสื่อสารที่ไมถู่กต้อง เข้าใจผิด หรืออ่านข้อมูลภาษาไทยไม่ได้ และเครื่องแปลภาษาไมส่ามารถแปลข้อมูล
ได้ถูกต้องทุกครั้ง  

2) ระบบคำแนะนำภาษาจีน 
a. ความเสถียรในการอัปเดตข้อมูลส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของข้อมูล ขาดแคลนข้อมูล 

และเกิด cold start เป็นต้น 
b. ระบบส่วนใหญ่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวระยะสั้นเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการข้อมูลของผู้ที่อาศัยอยู่แบบระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น คำถามเกี่ยวกับการใช้จ่าย: ตลาดได้ขาย
ของคุณภาพดีและราคาถูกในพ้ืนที่ต่างกัน  

c. แพลตฟอร์มส่วนใหญ่อาศัยทรัพยากรบุคคลในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล            
ทางออนไลน์ ซึ่งมักจะขาดกระบวนการตรวจสอบ อีกทั้งไม่รับประกันความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ   
ของข้อมูลที่เผยแพร่  

3) ข้อมูลเครือข่ายสังคมจีน 
a. ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่นระบบ WeChat ขาดการตรวจสอบจากบุคคลหนึ่ง   

ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง 
b. ข้อมูลที่ส่งผ่านเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกันอาจไม่ได้รับการตอบกลับอย่างทันเวลา ทำให้

ประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งานต่ำ 
c. อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ขาดความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือ           

การมทีรัพยากรข้อมูลที่กระจัดกระจายมากเกินไปทำให้ยากต่อการหาคนที่เหมาะสมเพ่ือดึงข้อมูลที่จำเป็น 

 ในส่วนของการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มคนจีนในจังหวัดเชียงใหม่ นอกเหนือจากสร้าง       
การรวมกลุ่มในรูปแบบการมีกิจกรรมบางอย่างเหมือนกัน และทำร่วมกันแล้ว ยังมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
พ้ืนที่การพำนักอาศัยตามกลุ่มทางสังคมของตนด้วยเช่นกัน จากข้อมูลที่รวบรวมโดย Yeeye ในปี 2020 
ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่พำนักอาศัยอยู่ในเชียงใหม่มาเป็นเวลานาน พบว่ามี        
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8 พ้ืนที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (รูปที่ 1.2) ที่ชาวจีนเลือกพำนักอาศัยอยู่แบบระยะยาว เพ่ือการศึกษา ใช้ชีวิต 
และการลงทุน ซึ่งประกอบไปด้วย  

 
รูปที่ 1.2 การแบ่งเขตพื้นท่ีอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใม่ท่ีมีชาวจีนอาศัยอยู่แบบระยะยาว 

ที่มา: สรุปและรวบรวมโดยนกัวจิัย 

1. พ้ืนที่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งถืออำเภอหลัก และถือเป็นใจกลางของจังหวัดเชียงใหม่ เขต
เมืองเก่า ถนนนิมมานเหมินทร์ ถนนช้างคลาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสนามบินนานาชาติจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นเขตพ้ืนที่ที่ครอบคลุมถึงมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง โด่งดัง แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เป็นต้น 

2. พื้นที่อำเภอหางดง จัดเป็นพ้ืนที่ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มชาวจีน เนื่องจากเต็มไปด้วย
โรงเรียนนานาชาติหลายแห่งในพ้ืนที่ดังกล่าว 

3. พ้ืนที่อำเภอแม่ริม เป็นพ้ืนที่ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับปางช้าง สนามยิงปืน รถ ATV ซึ่งเป้นบริเวณ    
ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมไปเที่ยวเพ่ือการผจญภัย รวมถึงเป็นที่ตั้งของ Prem International School 
และ โรงแรม Four Seasons 

4. พ้ืนที่อำเภอสันทราย 
5. พ้ืนที่อำเภอดอยสะเก็ด  
พ้ืนที่ในอำเภอสันทราย และอำเภอดอยสะเก็ดมีลักษณะที่คล้ายกัน ซึ่งชาวจีนยังไม่ค่อยรู้จัก     

สองพ้ืนที่นี้มากนัก แต่อย่างไรก็ดีพบว่า มีจำนวนประชากรขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าว 
6. พ้ืนที่อำเภอสันกำแพง เริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา และมีกำลังในการพัฒนา

ค่อนข้างสูง มีการสร้างชุมชนใหม่ๆเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งมีการขยายตัวของถนนสายหลัก รวมถึง          
มีโครงการก่อสร้างสนามบินแห่งเพ่ิมในพ้ืนที่อำเภอดังกล่าว ซึ่งมีแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เรียกว่าหมู่บ้าน
ร่มบ่อสร้าง และน้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นต้น  
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7. พ้ืนที่อำเภอแม่ออนตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม แต่มีจำนวนชาวต่างชาติพัก
อาศัยอยู่น้อยมาก 

8. พ้ืนที่อำเภอสารภี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอำเภอสารภีจะคล้ายกันกับอำเภอหางดง แต่ยัง     
ไม่เป็นที่รู้จักมากนักในกลุ่มชาวจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แบบระยะยาว 

จากการศึกษาเบื้องต้นสามารถจำแนกชาวจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แบบระยะยาว ออกเป็น 
3 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน-นักศึกษา ประเภทผู้ปกครอง และประเภทผู้ประกอบการ 

กลุ่มที่หนึ่ง จำนวนนักเรียนนักศึกษาชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่  ส่วนมากอาศัยอยู่ในพ้ืนที่       
อพาร์ทเม้นต์ในบริเวณใกล้กับสถานศึกษา ทั้งในพื้นที่บริเวณหน้า-หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และมหาวิทยาลัยพายัพ อย่างไรก็ดีใน
สถานการณ์โควิด-19 ทำให้นักศึกษาจำนวนมากยังไม่ได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทย โดยสาเหตุหลักคือ
ด้านความปลอดภัยต่อไวรัสโควิด-19 และต้นทุนการเดินทางกลับเข้ามาที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติมจากการกักตัว 14 วัน 

กลุ่มที่สอง ผู้ปกครองชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าร่วมเรียนพร้อมกับบุตรได้แต่            
ไม่สามารถทำงานได้ในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นผู้ปกครองชาวจีนส่วนใหญ่จึงทำการหารายได้ด้วยการทำ
ธุรกิจการค้าออนไลน์ (e-commerce) บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า WeChat และ เถาเป่า (TaoBao) และเพ่ือ
เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาของชาวจีนผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะส่งบุตรมาเรียน
โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เนื่องจากมีราคาค่าเล่าเรียนที่ถูกกว่าในประเทศจีน  

กลุ่มที่สาม กลุ่มของผู้ประกอบการชาวจีนที่มาก่อตั้งธุรกิจในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากข้ึนอย่าง
รวดเร็วตั้งแต่ปี ค.ศ.2012 พบว่าในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีผู้ประกอบการชาวจีนมาจด
ทะเบียนการค้าอยู่ถึง 570 บริษัท ในจำนวนดังกล่าวพบว่า มี 381 บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตอำเภอ
เมืองเชียงใหม่ และในจำนวนนี้พบว่ามี 83 บริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการทำธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งมีการ
ลงทุนสูงถึง 86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี ค.ศ.2017 ทั้งนี้ยังพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการชาวจีนที่มาจด
ทะเบียนประกอบธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่มาจากหลายภูมิภาคของประเทศจีน อาทิเช่น กวางสี คุนหมิง 
เซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น ฝูเจี้ยน เหอหนาน ชิงไห่ และปักกิ่ง ซึ่งผู้ประกอบการเชียงใหม่มีแนวโน้มที่จะกระจาย   
การลงทุนในธุรกิจหลายประเภท ตามรูปแบบความสายสัมพันธ์ (กวนซี่) กับคนในท้องถิ่นหรือคนจีนโพ้น
ทะเลในเชียงใหม่และประเทศไทย (Aranya, 2018)[28]  Pongpatcharatorntep (2013) [29]ได้ระบุไว้ว่า
นักธุรกิจจีนได้เดินทางมายังเชียงใหม่และค้นพบศักยภาพ โอกาสในการลงทุนทางธุรกิจในจังหวัดแห่งนี้ ซึ่ง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ชี้ว่าเชียงใหม่เป็นจุดหมายหลักที่มีนักลงทุนชาวจีนเคลื่อนไหว
อยู่อย่างต่อเนื่อง  

ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้คน ภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่กำหนดการ
รับรู้และพฤติกรรมส่วนบุคคล ซึ่งมักจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ส่วนตัวและถือเป็นตัวกรองความเข้าใจใน
แง่มุมต่างๆของโลก (Weiermair, 2000; Sun, 2019)[30][31] ในขณะเดียวกันก็มีตัวแปรต่างๆที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น อายุ การศึกษา และศาสนา เป็นปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์และการรับรู้ จึงมีความสำคัญ
จำเป็นที่จะชี้ให้เห็นว่าอายุและระดับการศึกษาถือเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อตัวแปรทางประชากรศาสตร์ 
(Baloğlu & McCleary, 1999) [32]ยกตัวอย่างเช่น Linhui Song (2016)[33] ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษาและศาสนาในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางใน
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน ในส่วนนี้จะเป็นการควบรวมปัจจัยจากด้านบน เพ่ือสืบหาปัจจัยที่เปิดทาง
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กลุ่มเป้าหมายบนพ้ืนฐานของข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่จำกัดเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของวีซ่า ภูมิลำเนาในประเทศจีน อาชีพ และโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

1.4.3 ลักษณะการประกอบอาชีพ KOLs ของคนจีนพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่  

KOLs Influencer ถือเป็นหนึ่งในศูนย์รวมสำคัญของชาวจีนที่พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ 
เพราะเป็นผู้ที่มีฐานผู้ติดตาม มีโอกาสพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับคนจีนในพ้ืนที่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นผู้ที่มีความรู้
เข้าใจต่อโครงสร้างการเข้ามาพำนักระยะยาวของคนจีนในจังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายการศึกษา
ครั้งนี้ 

โดยผู้ให้สัมภาษณ์ในการวิจัย เป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แบบระยะยาวมาเป็นเวลา
อย่างน้อย 1 ปี ไปจนถึง 14 ปี ผู้ให้สัมภาษณ์ให้เหตุผลที่เลือกอาศัยอยู่ในจังหวัด เชียงใหม่แบบระยะยาว
เนื่องจากมีความชื่นชอบในรูปแบบวัฒนธรรมภาคเหนือของไทย และเมื่ออาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ชาวจีน
เหล่านี้สามารถส่งบุตรหลานของตนเองเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติได้ อีกทั้งเชียงใหม่ยังมีที่พักที่
สะดวกสบายราคาไม่แพง เหมาะสำหรับทั้งการเข้ามาเรียนของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และสำหรับ
ผู้ปกครองชาวจีนที่จะพาบุตรหลานของตนมาเรียนโรงเรียนนานาชาติ ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาอีกด้วย ผู้ให้สัมภาษณ์บางรายยังเลือกย้ายมาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือค้นหา เริ่มต้นในธุรกิจที่
ตนเองต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร โรงแรม ตัวแทนการท่องเที่ยว       
การค้าขายผ่านระบบ e-commerce ด้วยเสน่ห์ของเชียงใหม่ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า การที่      
พวกเขาได้อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นานเท่าไหร่ ยิ่งทำให้พวกเขารู้สึกว่าเชียงใหม่เป็นเหมือนบ้ าน      
หลังที่สองมากขึ้น อยากจะอยู่ต่อไปนานๆ   

ทั้งนี้จากกลุ่มคนจีนที่ได้ทำการศึกษาสัมภาษณ์เพ่ือคัดกรองเฉพาะกลุ่มคนจีนซึ่งเป็นที่รู้จักในสังคม
ออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกลุ่มคนจีนที่มีผู้ติดตามผ่านสังคมออนไลน์ช่องทางต่างๆเป็นจำนวนมาก   
จนสามารถเรียกได้ว่าเป็น KOL หรือ Influencer จีนที่ยังคงพำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถสรุป
เป็นกลุ่มต่างๆได้ดังนี้ 

 
รูปที่1.3 กระบวนการค้นหา KOL และ Influencers จีนในจังหวัดเชยีงใหม่ผ่าน Wechat 

ที่มา: สรุปและรวบรวมโดยนกัวจิัย 
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 จากรูปที่ 1.3 กระบวนการค้นหา KOL และ Influencer จีนเริ่มต้นจากการสมัครเข้าร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่มต่างๆของชุมชนคนจีนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีอยู่สามรูปแบบได้แก่ 

1) รูปแบบการรวมกลุ่มวีแชทส่วนบุคคลที่มีกิจกรรม กลุ่มเพ่ือนหรืออยู่ในกลุ่มสังคมแบบ
เดียวกัน เช่นกลุ่มนักศึกษาจีนของคณะในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนานาชาติใน
จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มใหญ่หรือแยกแต่ละโรงเรียน)  

2) รูปแบบการเปิดเป็นช่องทาง Wechat Official Account ที่เป็นรูปแบบช่องทางการ
นำเสนอข้อมูลในรูปแบบข่าวสาร หรือแจ้งข้อมูลสำคัญสำหรับธุรกิจ 

3) รูปแบบการเป็น Mini-Program ซึ่งเป็นรูปแบบของแอพพลิเคชั่นสามารถเข้าใช้ผ่าน
ช่องทางวีแชท  

ทั้งนี้ในรูปแบบของ Wechat Official Account และ Mini-Program ดังแสดงในรูปที่ 1.4 

  

รูปที1่.4 Mini-Program “เฟยเซี่ยง” และ Wechat Official Account “ชิงไม่หน้าเซียซื่อเอ๋อ” 
ที่มา: รวบรวมจากแอพพลิเคชั่นวีแชท 

 จากรูปที่1.4 แสดงรูปแบบของ Mini-Program “เฟยเซี่ยง” (飞象) แปลว่าช้างบิน ซึ่งเป็น
แอพพลิเคชั่นสำหรับซื้ออาหารจากร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้านำเข้าจากจีนและสินค้าจำเป็นอ่ืนๆ 
พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านให้กับคนจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ การบริการใช้ภาษาจี นทั้งหมดตั้งแต่
แพลตฟอร์มและผู้ให้บริการจัดส่ง และ Wechat Official Account “ชิงไม่หน้าเซียซื่อเอ๋อ” (清迈那些

事儿) แปลว่า “เรื่องราวจังหวัดเชียงใหม่” ที่นำเสนอข่าวสารของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่เป็น
ภาษาจีน ผู้บริหารช่องทางเหล่านี้นับเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายสำหรับการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์  
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 เมื่อเข้าร่วมชุมชนแล้ว กระบวนการต่อมาคือการเสาะหาคัดสรรผู้เชี่ยวชาญในมิติต่างๆบนสังคม
ออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็น KOL และ Influencer ซึ่งเป็นกลุ่มคนจีนที่อาศัยรูปแบบช่องทาง
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้างตัวตน สร้างตัวแบบธุรกิจและการตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ดังแสดงในรูปที่ 1.5 ซึ่งเป็นตัวอย่างของ Social Media Influencer ชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ที่อาศัย
รูปแบบการสร้างฐานผู้ติดตาม(Fan club) ที่เป็นคนจีน ผ่านช่องทาง Live Streaming และ Short Clip 
VDO และสามารถต่อยอดไปสู่การทำธุรกิจจำหน่ายสินค้าไทยสู่ตลาดประเทศจีนผ่านช่องทาง Cross-
Border E-commerce ทั้งนี้กลุ่ม KOLs และ Influencer ส่วนใหญ่มีผู้ติดตามบนช่องทางออนไลน์จำนวน
ตั้งแต่หลักหมื่นและมากท่ีสุดคือมากกว่า 1 ล้านผู้ติดตาม 

 

 

 

  

  

รูปที1่.5 ตัวอย่าง Social Media Influencer ที่ไดผ้่านกระบวนการค้นหาสังคมออนไลน์วีแชท 
ที่มา: สรุปและรวบรวมโดยนกัวจิัย 

 
 

  
รูปที่1.6  กิจกรรมสมัมนาร่วมกับ KOL และ Influencer ชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม ่
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 สำหรับกลุ่ม KOLs และ Influencer ชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านกระบวนการคัดสรรผ่านการ
คัดสรรจะถูกรวบรวมเป็นกลุ่มตามสาขาอาชีพและกลุ่มฐานผู้ติดตามที่แตกต่างกัน  (ดังแสดงในรูปที่ 1.3) 
จากนั้นดำเนินการจัดประชุมร่วมกับกลุ่ม KOL และ Influencer ชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรวบรวม
กลุ่มเป็นเครือข่าย โดยได้จัดประชุมร่วมและสรุปการจัดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่าย Influencer จีนในจังหวัด
เชียงใหม่ (ดังแสดงในรูปที่1.6) โดยสามารถสรุปกลุ่ม  Influencer ตามสาขาต่างๆดังแสดงในตารางที่1.1 
ดังนี้ 
ตารางท่ี1.1  รูปแบบการเข้ามาพำนักอาศัยและการ KOL Influencer ในสาขาต่างๆ  

รูปแบบการจำแนกประเภทของกลุ่ม KOL Influencer จีน 
วัตถุประสงค์การเข้ามาพำนักอาศัย ประเภท KOL Influencer 

- นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์  
- ผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

รวมถึง Health and wellness และบ้านหลังเกษียณ 
- ผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อประเทศ

ไทย และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 
- ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า  
- ผู้ปกครองของบุตรหลานที่ เรียนในโรงเรียน

นานาชาติ  
- ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ข้ามแดน 
- ผู้ประกอบการผลิตสื่อบันเทิงออนไลน์ มัลติมีเดีย 
- บ้านหลังท่ีสอง  

- แนะนำอสังหารมิทรัพย ์
- จำหน่ายผลไม้สดแบบขายปลีกบนแอพพลิเคชั่น OTA  
- แนะนำหลักสูตรการศึกษาโรงเรยีนนานาชาติใน
ประเทศไทย และภาคฤดรู้อน 
- หลักสตูรระยะสั้นเรียนภาษาพร้อมวีซ่า  
- บริษัทนำเข้าสินคา้จากประเทศจีนเพื่อจำหน่ายบน
แพลตฟอร์ม Shopee Lazada  
- ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ Live Streaming จำหน่าย
สินค้าไทยสู่จีน Clip VDO 
- กิจการบริษัทโลจสิติกส์ข้ามพรมแดน  
- Health and wellness  

ที่มา: จากการสัมภาษณ์โดยผู้วิจัย 

 ตารางที่1.1 แสดงวัตถุประสงค์การเข้ามาพำนักอาศัยในประเทศไทยของกลุ่ม KOL หรือ 
Influencer จีนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคนจีนกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มคนจีนที่อาศัยช่องทางสังคมออนไลน์ และ
ช่องทางเว็บวีดีโอสร้างกลุ่มผู้ติดตามจนนำไปสู่การเป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนจีนกลุ่มนี้ 
ในช่วงที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยวัตถุประสงค์การเข้ามามีทั้งเพ่ือการ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ข้ามแดน ตลอดจนการเข้ามาศึกษาต่อ 
หรือเป็นผู้ปกครองของลูกหลานที่มาเรียนในระดับชั้นประถมหรือมัธยมศึกษา รวมถึงสาขาอาชีพด้านสื่อ
บันเทิงออนไลน์ ทั้งนี้แม้ว่าในช่วงโควิด-19 จะทำให้ทุกอย่างต้องสะดุดไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้คนจีน
จำนวนมากตัดสินใจเดินทางกลับประเทศจีน แต่คนจีนกลุ่มนี้ยังคงอยู่ที่ประเทศไทย โดยประกอบอาชีพที่ยัง
เพียงพอสำหรับยังชีพเพ่ือรอเวลาสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติต่อไป ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่าครองชีพที่ต่ำ
ของเชียงใหม่ ประกอบกับชื่นชอบวิถีชีวิตแบบ Slow Life ทำให้ตัดสินใจหาอาชีพที่เพียงพอสำหรับการ
ดำรงชีพในจังหวัดเชียงใหม่  

1.5 การเปรียบเทียบโครงสร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์ชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ตและกรุงเทพ 

 ชาวจีนที่เข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทยสามารถจำแนกออกเป็นสองกลุ่มคือ  
กลุ่มท่ีหนึ่ง: กลุ่มเข้ามาพำนักใหม่ (New Migrants)  
 เข้ามาพำนักระยะยาวแบบชั่วคราว สามารถแสดงให้เห็นภาพอิทธิพลต่อเศรษฐกิจไทย          
ใน 5 แบบ  
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1) เข้ามาประกอบกิจกรรมธุรกิจ การค้า การลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้นักลงทุนจีนคือนักลงทุน
อันดับสามจากต่างประเทศของประเทศไทย การเข้ามาลงทุนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม     
การผลิต โดยมีกรุงเทพฯคือเป้าหมายการลงทุนอันดับหนึ่ง ทั้งนี้รูปแบบการเข้ามาของคนจีนยังรวมถึงการ
เข้ามาในรูปแบบพนักงานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่นำเข้ามาของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม    
การผลิตประเภทต่างๆ   

2) เข้ามาเป็นอาสาสมัครสอนภาษาจีน เป็นการเข้ามาในรูปแบบของอาสาสมัครองค์กร
ระหว่างประเทศของจีนเช่น สถาบันขงจื่อและสำนักงานส่งเสริมภาษาจีนในต่างประเทศ รวมถึงมูลนิธิต่างๆ 
ในแต่ละปีจะมีการส่งครูสอนภาษาจีนมาให้กับโรงเรียนรัฐและเอกชนในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย  

3) เข้ามาเพ่ือศึกษาทั้งในระดับก่อนอุดมศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งนี้จังหวัดที่มีคนจีนเข้ามา
ศึกษาต่อหลักๆแล้วอยู่ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต 

4) เข้ามาเพ่ือพำนักระยะยาวสำหรับชีวิตวัยเกษียณ ต้องการมองหารูปแบบการดำเนินชีวิต
แนวใหม่ ซึ่งรวมถึงการหลีกหนีวิถีชีวิตเมืองใหญ่ในประเทศจีน  

5) เป็นการเข้ามาในแบบบูรณาการลักษณะต่างๆเข้าด้วยกัน ได้แก่เข้ามาทั้งเพ่ือวัตถุประสงค์
การเข้ามาเพ่ือการศึกษา การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิต ตลอดจนการมองหาช่องทางการทำธุรกิจ 
กลุ่มท่ีสอง: นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์  

 กลุ่มทุนจากจีนที่มองหาโอกาสลงทุนในต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า  ข้อมูลจาก      
Neill Fronde (2021) รายงานว่าจำนวนคนต่างประเทศที่ซึ้อคอนโดมีเนียมในไทยอยู่ที่ 1.4 ล้านยูนิต            
เกินกว่าครึ่ง (ร้อยละ 52) ของนักลงทุนต่างชาติมาจากประเทศจีน โดยพื้นที่ยอดนิยมคือ กรุงเทพ เชียงใหม่ 
พัทยาและภู เก็ต  โดยมีสัดส่ วนการเข้ ามาลงทุนของคนจีนสู งถึ งร้อยละ 41.8 (List Sotheby’s 
International Realty, 2020) ทั้งนี้นักลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชาวจีนระดับกลางบนขึ้นไปที่มีเงินออม 
และมองหาโอกาสสร้างรายได้จากเงินออมด้วยวิธีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทน
รายปี รวมถึงเมื่อขายต่อ ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งในพ้ืนที่การลงทุนเป้าหมายสำหรับนักลงทุนจีนกลุ่ม
นี้ เพราะสามารถสร้างรายได้จากการปล่อยเช่าให้กับคนจีนที่เข้ามาท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บไว้
เพ่ือการเก็งกำไรสำหรับการขายต่อได้ในอนาคต   

 ทั้งนี้แม้ว่าในปัจจุบันคนจีนที่ เข้ามาพำนักระยะยาวในทั้งสองกลุ่มข้างต้นมีจำนวนลดลง 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่พบว่ายังคงมีชาวจีนในทั้งสองกลุ่มจำนวนหนึ่งที่ยังคงเลือกพำนักอาศัยอยู่
ในประเทศไทยต่อไป ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โดยอาศัยรายได้จากค่าเช่าบ้าน หรือกิจการธุรกิจในประเทศ
จีนเป็นรายได้หลักเพ่ือการยังชีพ ซึ่งก็เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตในประเทศไทยที่มีค่าครองชีพต่ำ 
ขณะเดียวกันก็มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆภายในประเทศไทย ซึ่งส่วนหนึ่งรวมถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการเป็นตัวกลางจำหน่ายสินค้าหรือบริการต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันช่องทางสื่อออนไลน์จำนวน
มากถูกใช้เป็นช่องทางการสร้างเครือข่ายชุมชนที่มีผู้ติดตามและนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเจ้าของ      
คอนเทนท์ การศึกษาข้อมูลคนจีนที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยจึงสามารถใช้ข้อมูลจากผู้ผลิตคอนเทนท์
ดังกล่าวเพ่ือศึกษาและทำความเข้าใจต่อพฤติกรรมของคนจีนที่พำนักระยะยาวในประเทศไทยเ ร่วมกับ    
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.5.1  การศึกษาข้อมูลคนจีนที่เข้ามาพำนักระยะยาวในไทยผ่านจำนวน VLOG จีนในประเทศไทยปัจจุบัน 

ประเทศไทยคือหนึ่งในทางเลือกหลักสำหรับคนจีนที่ต้องการหาสถานที่พำนักระยะยาวใน
ต่างประเทศ ทั้ งนี้ เมื่อทำการค้นหาคำว่า “การใช้ชีวิตในประเทศไทย” (泰国生活) ผ่านเว็บไซต์ 
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www.bilibili.com เว็บไชต์เว็บวีดีโอยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศจีนจะพบว่า จำนวนคลิปวีดีโอที่ผลิต
โดยนักสร้างคอนเทนท์วีดีโอ (VLOG) มีจำนวนถึง 1,000 คอนเทนท์ (ข้อมูล 15 มีนาคม 2565) โดยคลิป
วีดีโอที่มีจำนวนผู้เข้าชมสูงที่สุดมีจำนวนถึง 5.29 ล้านวิว (รูปที่1.7) โดย VLOG ที่ชื่อ“อันข่าปู้ ฮ่าว
ฮาวจั้วช่าย” ซึ่งเป็นผู้สร้างคอนเทนท์เกี่ยวกับอาหารและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy) ที่พำนัก
อยู่ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันท์ (รูปที่1.8) จำนวนผู้เข้าชมผ่าน VLOG ดังกล่าวมีส่วนช่วย
ประชาสัมพันธ์ทั้งเมืองท่องเที่ยวหัวหิน ขณะเดียวกันก็ช่วยให้อาหารไทย ขนมไทยและวัตถุดิบท้องถิ่นต่างๆ
ของไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศจีน  

 
รูปที่1.7  คลิปวีดีโอบน bilibili ของ VLOG จีนในประเทศไทย ยอดวิวสูงสุด 5.29 ล้านวิว 

https://search.bilibili.com/all?keyword=%E6%B3%B0%E5%9B%BD%E7%94%9F%E6%B4%BB&order=click&duration=0&tids_1=0  (15 มีนาคม 2565) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.bilibili.com/
https://search.bilibili.com/all?keyword=%E6%B3%B0%E5%9B%BD%E7%94%9F%E6%B4%BB&order=click&duration=0&tids_1=0
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รูปท่ี 1.8  VLOG ของ “อันข่าปู้ฮ่าวฮาวจั้วช่าย”  (安卡不好好做菜)  

ที่มา: ใช้ชีวิตอยู่ที่หัวหิน ทำคอนเทนท์เกี่ยวกับอาหาร 

 เมื่อสรุปจำแนกจำนวนผู้ผลิตคอนเทนท์ชาวจีนที่พำนักระยะยาวในจังหวัดต่างๆบนแพลทฟอร์ม 
Bilibili ดังแสดงในตารางที้ 1.2 เป็นคนจีนพำนักระยะยาวที่ผลิตคอนเทนท์ “การใช้ชีวิตในประเทศไทย”
จำนวนรวม 54 ราย เป็นผู้พำนักอยู่ในกรุงเทพมากที่สุดจำนวน 32 ราย (ร้อยละ 59) รองลงมาคือจังหวัด
เชียงใหม่จำนวน 13 ราย (ร้อยละ 24) อยู่ในจังหวัดภูเก็ต 4 ราย ชลบุรี (พัทยา) 3 ราย สุราษฎร์ธานี 
(เกาะสมุย) 1 ราย และประจวบคีรีขันท์ (หัวหิน) 1 ราย ตามลำดับ  ข้อมูลดังกล่าวแสดงว่ากรุงเทพฯ และ
เชียงใหม่คือสองจังหวัดที่มีคนจีนพำนักระยะยาว และนิยมสร้างคอนเทนท์ในรูปแบบ VLOG เพ่ือบอกเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยผ่านช่องทางเว็บวีดีโอ Bilibili ซึ่งเป็นเว็บวีดีโอยอดนิยมที่คนจีนเข้ามาชมมาก
ที่สุดในปัจจุบัน ในขณะที่จังหวัดอ่ืนๆคือภูเก็ต ชลบุรี (พัทยา) เกาะสมุย และหัวหิน ก็มีคนจีนเข้ามาพำนัก
ระยะยาวเช่นกัน  

 สำหรับเนื้อหาที่ทำการนำเสนอผ่าน VLOG ชาวจีนที่พำนักระยะยาวในประเทศไทยบน Bilibili    
ที่บอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตในประเทศไทย สามารถจำแนกกลุ่มเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆ คือ 

1) ด้านอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบการลงทุน และการเข้ามาพำนักระยะยาว 
2) การท่องเที่ยว 
3) ถนนคนเดิน อาหารการกิน 
4) วิถีชีวิติประจำวันของคนจีนในประเทศไทย  
5) แนะนำการเรียนในโรงเรียนนานาชาติ หรือการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
6) คนจีนกับเพ่ือนคนไทย หรือคู่รักคนไทย 
7) โอกาสทางธุรกิจ  
8) การเรียนภาษาไทย  

ข้อสังเกตที่ค้นพบจากการศึกษาเนื้อหาที่นำเสนอผ่านช่องทางนี้คือ ประการที่หนึ่ง เนื้อหาบางส่วน
เกี่ยวข้องกับการนำเสนอขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนหรือการซื้อเพ่ือการเข้ามาพำนักระยะยาวหลัง
เกษียณ รวมถึงแนะนำโรงเรียนนานาชาติ และการเรียนภาษา แต่เนื้อหาส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
นำเสนอขายสินค้าโดยตรง อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาผู้ผลิตคอนเทนท์บางราย พบว่าเป็น VLOG ที่มีช่องทาง



การศึกษาเพื่อออกแบบหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล ในยคุบูรพาภิวัฒน์ ปี2 

17 

อยู่ในชุมชนออนไลน์ส่วนบุคลลที่เน้นการนำเสนอขายสินค้า (เช่น ป๋อซื่อเจี่ยเม่ยไท่กั๋วซัว ที่มีช่องทางการ
ขายสินค้าบน wechat) การเข้ามาผลิตคอนเทนท์ในช่องทางนี้เป็นวิธีการขยายกลุ่มแฟนคลับให้กว้างขวาง
ขึ้น  

ประการที่สอง เมื่อรับชมคอนเทนท์ที่นำเสนอของ VLOG จำนวนมากพบว่า มีการบอกเล่าถึงคน
จีนที่เข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทยที่กระจายอยู่ในอีกหลายจังหวัดหลายพื้นที่ของประเทศไทย ไม่ว่า
จะเป็น เชียงราย ลำปาง กระบี่ เพชรบุรี จันทบุรี ระยอง ตาก รวมไปถึงปริมณฑลของกรุงเทพ มีทั้งรูปแบบ
การเข้ามาเช่า/ซื้อบ้าน เพ่ือพำนักระยะยาว การเข้ามาประกอบการธุรกิจต่างๆ อย่างไรก็ดีกรุงเทพ 
เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรียังคงเป็นพื้นที่ท่ีมีคนจีนเข้ามาพำนักระยะยาวมากท่ีสุด  

ตารางที่1.2 จังหวัดผู้ผลิตคอนเทนท์ชาวจีนที่เรื่องราวเกี่ยวข้องกับคำสำคัญ “การใช้ชีวิตในประเทศ
ไทย”พำนัก 

จังหวัด จำนวน (ราย) 
กรุงเทพ 
เชียงใหม ่

ภูเก็ต 
ชลบุรี (พัทยา) 

สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) 
ประจวบครีีขันฑ์ (หัวหิน) 

รวม 

32 
13 
4 
3 
1 
1 
54 

  ที่มา: รวบรวมและสรุปโดยนักวิจัย  
แหล่งที่มา:   
https://search.bilibili.com/all?keyword=%E6%B3%B0%E5%9B%BD%E7%94%9F%E6%B4%BB&from_source=webtop_searc
h&spm_id_from=333.851&order=pubdate 
 

 1.5.2  การเปรียบเทียบโครงสร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์ชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่  ภูเก็ตและ
กรุงเทพ 

1.5.2.1 ข้อมูลชาวจีนพำนักระยะยาวในกรุงเทพมหานคร 
 การเข้ามาพำนักระยะยาวของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร มีทั้งความหลากหลายและขนาดที่
มากกว่าทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต เพราะกรุงเทพคือเมืองหลวงและศูนย์กลางในทุกด้านของประเทศ
ไทย มีจำนวนบริษัทจีนเข้ามาเปิดกิจการกว่า 435 บริษัท (Aranya and Fanzura, 2021) รวมถึงการเข้า
มาเพ่ือการศึกษาทั้งในระดับก่อนอุดมศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ และระดับอุดมศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยของ
รัฐ (จำนวนยังไม่มาก) และเอกชนไม่ว่าจะเน ABAC ม.เกริก ม.ธุรกิจบัณฑิต เป็นต้น  

เมื่อพิจารณาพ้ืนที่ที่ชาวจีนมาพำนักอยู่ในกรุงเทพมหานครพบว่าพ้ืนที่ที่มีคนจีนเข้ามาพำนักอาศัย
อยู่หนาแน่นไล่เรียงจากทางฝั่งทิศเหนือลงมาคือ บางซื่อ ถนนพระราม9 พ้ืนที่ย่านเยาวราช ปทุมวัน ถนน
สุขุมวิท (กรุงเทพ สมุทรปราการ) สีลม/สาทร ธนบุรี และถนนพระราม 3 ดังแสดงในรูปที่1.9 โดยแต่ละ
พ้ืนที่มีเอกลักษณ์ท่ีดึงดูดการเข้ามาพำนักอาศัยแตกต่างกันดังนี้ 

https://search.bilibili.com/all?keyword=%E6%B3%B0%E5%9B%BD%E7%94%9F%E6%B4%BB&from_source=webtop_search&spm_id_from=333.851&order=pubdate
https://search.bilibili.com/all?keyword=%E6%B3%B0%E5%9B%BD%E7%94%9F%E6%B4%BB&from_source=webtop_search&spm_id_from=333.851&order=pubdate
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รูปที่1.9 แสดงพื้นที่ท่ีคนจีนเข้ามาพำนักอาศัยหนาแน่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่มา:  สัมภาษณ์กลุ่มคนจีนที่พำนักระยะยาวในกรุงเทพฯ 

1) พ้ืนที่ย่านถนนพระราม9 มีสถานีรถไฟใต้ดิน สะดวกต่อการเดินทาง รวมถึงเป็นศูนย์กลาง
ของหน่วยงานรวมถึงสถานทูตจีนในประเทศไทย และอาคารสำนักงานต่างๆ พ้ืนที่ย่านถนนพระราม9 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณห้วยขวางถูกเรียกว่าเป็น New China Town เพราะสามารถพบเห็นร้านจำหน่าย
สินค้าที่ระลึก บริษัทของคนจีนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่นี้เป็นจำนวน
มาก ส่งผลให้อาคารที่พักอาศัยบริเวณนี้ได้รับความนิยมจากคนจีนเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเมื่อเกิด
สถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้คนจีนที่พำนักอาศัยในย่านนี้หายไปเป็นจำนวนมาก เพราะเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยตรง 
 

2) พ้ืนที่ย่านถนนสุขุมวิท ต่อเนื่องไปถึงสีลม/สาทร และฝั่งธนบุรีเป็นถนนสายธุรกิจสำคัญอีก
เส้นหนึ่งที่มีคนจีนเข้ามาเช่า/ซื้ออาคารที่พักและอาคารสำนักงานอยู่อย่างหนาแน่น เพราะเดินทางสะดวก
ด้วยรถไฟฟ้า BTS โดยทั่วไปคนจีนที่เข้ามาพักอาศัยย่านถนนสุขุมวิทและต่อเนื่อง แบ่งเป็นกลุ่มคนจีนที่เข้า
มาทำธุรกิจการค้า ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือการส่งออกนำเข้า และมีสายสัมพันธ์กับคู่ค้าท่ีเป็นชาวจีน
โพ้นทะเลในประเทศไทย รวมไปถึงเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ มีความแตกต่างจากย่านถนนพระราม9 
ที่ส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือการจำหน่ายของที่ระลึก 

ข้อมูลจากคอนเทนท์ที่ผลิตขึ้นโดยคนจีนที่พำนักระยะยาวในกรุงเทพมหานครพบว่าแบ่งเป็น    
กลุ่มใหญ่ๆได้ 4 กลุ่มคือ  

กลุ่มที่หนึ่ง คอนเทนท์กลุ่มนักศึกษาที่ทำเนื้อหาแนะนำสถานที่เพ่ือการท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง บันเทิง 
ร้านอาหารและสันทนาการสำหรับวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร รวมถึงชีวิตประจำวันของการศึกษา           
ในระดับอุดมศึกษาของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มที่สองได้แก่กลุ่มวัยทำงานตอนต้น ซึ่งพบว่ามีชาวจีนรุ่นใหม่เป็นจำนวนมากตัดสินใจอยู่ที่
ประเทศไทยต่อภายหลังจบการศึกษาหรือได้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยและอยากที่จะอยู่ต่อ จึงเลือกที่
จะทำงานกับบริษัทจีนในประเทศไทย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน 
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รวมถึงการประกอบธุรกิจส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร หรือกลุ่ม E-commerce และรวมไปถึงกลุ่มคนจีนที่มี
คู่รักเป็นคนไทย สำหรับกลุ่มนี้นับเป็นกลุ่มหลักในการสร้างคอนเทนท์บน Bilibili ที่กล่าวถึงการดำเนินชีวิต
ในกรุงเทพมหานคร   

กลุ่มที่สามได้แก่กลุ่มเจ้าของธุรกิจที่เข้ามาประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม (ส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับ    
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ผู้สร้างคอนเทนท์ออนไลน์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่
พำนักอยู่ในประเทศไทยค่อนข้างยาวนานตั้งแต่ 5-10 ปีขึ้นไป อายุมากกว่า 40 ปีมีกิจการที่มั่นคง นิยม
นำเสนอเรื่องราวโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงข้อพึงระวังในการเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศ
ไทย  

กลุ่มที่สี่ได้แก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจหรือตัวกลางด้านอสังหาริมทรัพย์ ทำหน้าที่นำเสนอเรื่องราว
การลงทุน กฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ นำเสนอเรื่องราว
พ้ืนที่และโอกาสประเทศไทยสำหรับนักลงทุนจีน ควบคู่กับเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตความสะดวกสบายแบบ
เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ แต่ไม่เคร่งเครียดเหมือนเมืองใหญ่ในประเทศจีน  

1.5.2.2 ข้อมูลชาวจีนพำนักระยะยาวในจังหวัดภูเก็ต 

 
  รูปที่ 1.10 พื้นที่อสังหาริมทรัพย์ที่ชาวจีนท่ีนิยมเลือกซื้อหรือพักในจังหวัดภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งเมืองในประเทศไทยที่ชาวจีนเลือกเข้ามาพำนักระยะยาว เพราะเป็นอีก
เมืองที่เป็นทั้งเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของคนจีนจึงเป็นเมืองแห่งโอกาสสำหรับคนจีนที่จะเข้ามาเริ่มต้นธุรกิจ
ในรูปแบบ Startups เช่นเดียวกับจังหวัดเชียงใหม่ ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นเมืองแห่งเพราะมีโรงเรียนนานาชาติ
อยู่หลายแห่งในจังหวัดภูเก็ต ในขณะเดียวกันก็เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับการเข้ามาพำนักระยะยาวหลัง
วัยเกษียณของชาวจีนที่มีฐานะ เพราะค่าครองชีพในภูเก็ตจะค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการเข้ามาพำนัก
ระยะยาวหลังวัยเกษียณ ณ จังหวัดอ่ืนในประเทศไทย  

เมื่อพิจารณาข้อมูลการเข้ามาพำนักอาศัยระยะยาวของชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต ในรูปที่ 1.10 แสดง
ข้อมูลการแบ่งพ้ืนที่การพักอาศัยออกเป็น 4 โซนของบริษัทตัวแทนเช่า/ซื้อ อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต

พ้ืนท่ีเมืองเก่า 

พ้ืนท่ีท่องเท่ียวดา้นใต ้

พ้ืนท่ีท่องเท่ียว
3 หาดตะวนัตก 

ยา่นท่ีพกัอาศยั
ราคาสูง 
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พบว่า พ้ืนที่ที่ชาวจีนมองหาสำหรับการพำนักระยะยาวประกอบด้วยพ้ืนที่เมืองเก่าอำเภอเมืองภูเก็ต (ย่าน
การพักอาศัยเพ่ือการเรียนในโรงเรียนนานาชาติ) พ้ืนที่ด้านใต้ (ย่านที่พักอาศัยที่การเดินทางสะดวก) พ้ืนที่ 3 
หาดทางตะวันตก (ย่านการทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว) และพ้ืนที่ทางทิศเหนือฝั่งตะวันตก (ย่านที่
พักอาศัยราคาสูง บ้านหลังที่สอง) ตามลำดับ แต่ละย่านขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การเข้ามาพำนักระยะยาวใน
จังหวัดภูเก็ตของชาวจีนที่แตกต่างกัน โดยสามารถจำแนกได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆสองกลุ่มคือ 

กลุ่มท่ีหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์การลงทุนและการประกอบการธุรกิจ  

ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ชาวจีนพำนักระยะยาวในจังหวัดภูเก็ตจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่ว่า
จะเป็นที่พัก ร้านอาหาร และร้านจำหน่ายของที่ระลึก ทำเลที่เลือกส่วนใหญ่จะอยู่พ้ืนที่ 3 หาดตะวันตกคือ
หากกะตะ กะรน และป่าตอง รวมถึงหาดราไว (เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยว ตลาดอาหารทะเล ชายหาด และ
ท่าเรือ) ทั้งนี้มีบริษัทจีนจดทะเบียนในจังหวัดภูเก็ตรวม 33 บริษัท (Aranya and Fanzura, 2021) บริษัท
ทั้งหมดเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นอย่างมาก 

 กลุ่มที่สอง เพ่ือวัตถุประสงค์การใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณ บ้านหลั งที่สองเพ่ือการพักผ่อน และนำ  
บุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนนานาชาติ  

สำหรับการพำนักระยะยาวของชาวจีนที่มีวัตถุประสงค์หลักมิใช่เพ่ือการค้าและธุรกิจจะเลือกพำนัก
อยู่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติได้แก่ เขตเมืองเก่าภูเก็ต ฉลอง ใกล้กับกะทู้ ที่มีความสะดวกในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน  

ปัจจุบันด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้จำนวนชาวจีนในจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนลดลง อย่างไรก็ดี
ยังคงมีชุมชนชาวจีนที่ปักหลักพำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจำนวนหนึ่ง ทั้งที่รอคอยให้การท่องเที่ยว
กลับมาอีกครั้ง รวมถึงกลุ่มที่มาพำนักระยะยาวเพ่ือการพักผ่อน และเรียนในโรงเรียนนานาชาติ รวมไปถึงครู
และอาสาสมัครสอนภาษาจีน จึงยังมีการรวมกลุ่มในรูปแบบของชุมชนคนจีนในจังหวัดภูเก็ต มีการจัด
กิจกรรมนัดหมายพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือทำกิจกรรมร่วมกัน ดังแสดงในรูปที่1.11 ซึ่งเป็นการ
รวมกลุ่มชมรมบาสเก็ตบอลของชาวจีนในภูเก็ต บน FaceBook กลุ่มคนจีนในภูเก็ต ซึ่งพบว่าในกลุ่มจะมีทั้ง
ผู้บริหารองค์กรเผยแพร่ภาษา ครูอาสาสมัคร นักศึกษาจีน ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
เจ้าของร้านอาหาร นักดนตรี ชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต รวมอยู่ในกลุ่มนี้ ทั้งนี้ Facebook ของกลุ่มคนจีนใน
จังหวัดภูเก็ตนอกเหนือจากเป็นพ้ืนที่กลางสำหรับพบปะ และแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้ว ยังกลายเป็นตลาดกลาง
นำเสนอสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันทั้งที่นำเข้าจากประเทศจีนหรือจากต่างจังหวัดให้กับชุมชน
ชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต  

 



การศึกษาเพื่อออกแบบหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล ในยคุบูรพาภิวัฒน์ ปี2 

21 

 
รูปที่ 1.11  ชมรมบาสเก็ตบอลของชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต 

ข้อมูลจากคอนเทนท์ที่ผลิตขึ้นโดยคนจีนที่พำนักระยะยาวในภูเก็ตพบว่าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้      
2 กลุ่มคือ  

กลุ่มที่หนึ่ง คอนเทนท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ที่กล่าวถึงบรรยากาศการท่องเที่ยว
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มาตรการต่างๆของภาครัฐที่ดำเนินการ ความหวังในการกลับมาดำเนินธุรกิจ 
อีกครั้งหนึ่งทั้งเพ่ือรับกับนักท่องเที่ยไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติ (ที่ไม่รวมจีน) ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการจีนเอง
ก็ต้องปรับตัวหาช่องทางรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวจีนเช่นกัน  

กลุ่มที่สอง คอนเทนท์เกี่ยวกับการอยู่ภู เก็ตของคนจีนที่พำนักระยะยาว บอกเล่าเรื่องราว
สถานการณ์ทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ และ
การศึกษา รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของชาวจีนที่ต้องนำลูกมาเรียนที่ภูเก็ต และความรู้สึกที่ต้องห่างกับ
สามีเพราะสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้การเดินทางระหว่างทั้งสองประเทศมีต้นทุนสูงมาก ทำให้จากเดิม
สามารถเดินทางไป-กลับเดือนละครั้ง กลายเป็นบางครอบครัวไม่มีโอกาสพบหน้ากันนานมากกว่าหนึ่งปี 
เป็นต้น 

 1.5.2.3 สรุปเปรียบเทียบกลุ่มผู้สร้างและคอนเทนท์ของผู้พำนักระยะยาวในกรุงเทพฯ เชียงใหม่  
และภูเก็ต 
 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศไทยของชาวจีนที่พำนัก
ระยะยาวจังหวัดต่างๆซึ่งพบว่ากรุงเทพฯมีจำนวนผู้สร้างคอนเทนท์มากที่สุด รองลงมาคือจังหวัดเชียงใหม่ 
ภูเก็ต ชลบุรี ประจวบคีรีขันท์ และสุราษฎร์ธานีตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 1.2 ทั้งนี้ เมื่อนำเอา        
คอนเทนท์ที่ถูกผลิตขึ้นจากผู้สร้างทั้งหมดพบว่ามีจำนวนคอนเทนท์รวมกันมากกว่า 1,000 รายการ เมื่อทำ
การจำแนกกลุ่มเนื้อหาที่บอกเล่าพบว่าสามารถแบ่งเป็นกลุ่มเรื่องราวต่างๆที่ถูกบอกเล่าในคอนเทนท์ออก
เป็นเรื่องราวด้านต่างๆรวมทั้งหมด 8 ด้านดังแสดงในตารางที่1.3  
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ตารางท่ี1.3 สรุปจำนวนเนื้อหาจากผู้สร้างคอนเทนท์ชาวจีนในไทยที่พำนักระยะยาวในจังหวัดต่างๆ 

                  จังหวัด 
สัดส่วนเนื้อหา 

กรุงเทพ 
32 ราย 

เชียงใหม่ 
13 ราย 

ภูเก็ต 
4 ราย 

พัทยา/หัวหิน/สมุย 
5 ราย 

ด้านอสังหาริมทรัพย์ ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก 
การท่องเที่ยว ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย 
ถนนคนเดิน ถนนท่องเที่ยวอาหารการกิน  มาก มาก น้อย น้อย 
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ใช้ชีวิตกับคู่รักกับคนไทย มาก มาก มาก ปานกลาง 
โรงเรียนนานาชาติ น้อย มาก มาก ไม่ม ี
สถาบันอุดมศึกษา ปานกลาง น้อย น้อย ไม่ม ี
โอกาสทางธุรกิจ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ไม่ม ี
การเรียนภาษาไทย มาก น้อย น้อย ไม่ม ี
ที่มา: รวบรวมและสรุปโดยผูว้ิจยั จากผูส้ร้างคอนเทนท์“การใช้ชีวิตในประเทศไทย” บน bilibili ของชาวจีนในไทย 

 จากข้อมูลในตารางที่ 1.3 เมื่อทำการสรุปข้อมูลเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นนำเสนอบน bilibili พบว่า
ผู้สร้างคอนเทนท์ที่พำนักระยะยาวอยู่กรุงเทพฯ ส่วนใหญ่สร้างคอนเทนท์เกี่ยวกับ 1) วิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ทั้งที่การเข้ามาพำนักระยะยาวเพ่ือทำงานในแบบครอบครัว วัยทำงานและวัยเรียน รวมถึงการใช้ชีวิต
กับคู่รักคนไทย (ส่วนมากเป็นคู่รักวัยเรียนหรือวัยทำงานตอนต้น) 2) บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับถนนคนเดิน 
ถนนท่องเที่ยวและอาหารการกินที่มีสีสันในย่านต่างๆของกรุงเทพมหานคร และ 3) การสร้างคอนเทนท์การ
สอนภาษาไทยให้กับคนจีน รองลงมาคือคอนเทนท์เกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยว 
สถาบันอดุมศึกษา และโอกาสทางธุรกิจ 

 ขณะที่ผู้สร้างคอนเทนท์ชาวจีนที่พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่จะสร้างคอนเทนท์เกี่ยวกับ     
1) ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ 2) บรรยากาศถนนคนเดิน ถนนท่องเที่ยว และอาหารการ
กิน 3) วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ย้ายมาพำนักในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงกับคู่รักคน
ไทย และ 4) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกเรียนในโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติในจังหวัด
เชียงใหม่ ขณะที่เนื้อหาที่ถูกสร้างโดยชาวจีนที่พำนักระยะยาวในจังหวัดภูเก็ตจำนวนมากจะกล่าวถึง         
1) วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เช่นเดียวกับผู้สร้างคอนเทนท์ที่พำนักอยู่ในกรุงเทพ และเชียงใหม่ และ 2) กล่าวถึง
ข้อมูลการเรียนต่อโรงเรียนนานาชาติเช่นเดียวกับผู้สร้างคอนเทนท์จังหวัดเชียงใหม่  

ข้อสังเกตสำคัญคือเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตมีการกล่าวถึงไม่มากนักเพราะส่วน
ใหญ่ชาวจีนที่พำนักระยะยาวในภูเก็ตส่วนใหญ่เข้ามาประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เมื่อสถานการณ์ไม่
เอ้ืออำนวยจำนวนมากจึงเดินทางกลับประเทศจีน ขณะที่อสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเข้ามา
พำนักระยะยาวที่นำครอบครัวเข้ามาเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิต ทั้งนี้พบว่า
จังหวัดเชียงใหม่ยังมีการสร้างเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการแนะนำอสังหาริมทรัพย์อยู่  แม้ว่าจะเป็น               
ช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพราะชาวจีนจำนวนมากยังคงเลือกพำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 
เพราะค่าครองชีพที่ต่ำกว่าภูเก็ตและกรุงเทพ รายได้จากที่มีอยู่ในประเทศจีนจึงเพียงพอต่อการดำรงชีวิต   
ในจังหวัดเชียงใหม่ 

 กล่าวโดยสรุปเมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้สร้างเนื้อหาผ่านช่องทาง Bilibili พบว่ารูปแบบการเข้ามา
พำนักระยะยาวของชาวจีนในกรุงเทพส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือทำงาน และศึกษาต่อเป็นหลัก ชาวจีน
สามารถสร้างรายได้จากการทำงานอยู่ในประเทศไทย ทั้งในรูปแบบการทำงานบริษัทเอกชนหรือการเป็น
เจ้าของกิจการธุรกิจ รวมถึงธุรกิจด้านการส่งออกนำเข้าในรูปแบบออนไลน์ทั้งการค้าส่งและค้าปลีก  
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ขณะที่ชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้พำนักระยะยาวที่ส่วนหนึ่งพ่ึงพารายได้ จากธุรกิจที่อยู่ใน
ประเทศจีน เพ่ือดำรงชีวิตในจังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายเพ่ือเลือกเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตที่เลือกการสร้าง
สมดุลระหว่างงานกับการใช้ชีวิต รวมถึงเลือกนำบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนนานาชาติหรือมีการเรียน   
การสอนด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลักท่ีจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยรูปแบบการใช้ชีวิตที่สงบเรียบง่ายค่าครองชีพต่ำ 
และเลือกประกอบอาชีพขายสินค้าออนไลน์โดยนำเข้าจากประเทศจีนเพ่ือหารายได้เสริม ชุมชนคนจีนใน
จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการค้าออนไลน์อยู่มากเพราะมีช่องทางการขนส่งสินค้านำเข้า
จากประเทศจีนทั้งเพ่ือจำหน่ายแก่ชาวจีนด้วยกันหรือจำหน่ายบนช่องทางค้าปลีกออนไลน์ต่างๆของ
ประเทศไทย  

ส่วนชาวจีนที่พำนักระยะยาวในจังหวัดภูเก็ตจะเป็นคนจีนที่มีฐานะดี การพำนักในจังหวัดภูเก็ต
จำนวนมากไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ทำหน้าที่เพียงดูแลบุตรที่นำมาเรียนในโรงเรียนนานาชาติจังหวัดภูเก็ต 
ขณะที่อีกส่วนหนึ่งคือผู้ที่เคยประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและรอเวลาเพื่อกลับมาดำเนินธุรกิจที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวอีกครั้ง  

ข้อสรุปที่ได้จากการเปรียบเทียบทำให้มองเห็นทั้งความเหมือนและความแตกต่างของการเข้ามา
พำนักอาศัยของคนจีนในทั้งสามเมืองใหญ่ของประเทศไทย ขณะเดียวกันก็ทำให้มองเห็นศักยภาพของ
จังหวัดเชียงใหม่ต่อการรองรับคนจีนที่เข้ามาพำนักระยะยาว ควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพ KOLs 
Influencer สำหรับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แนะนำบริการ ตลอดจนแนะนำและจำหน่ายสินค้าไทย       
ได้เป็นอย่างดี  

 1.6  การวิเคราะห์ช่องทางออนไลน์กลุ่ม KOL Influencer จีนในจังหวัดเชียงใหม่ 

การสร้างคอนเทนท์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบต่อการสร้างฐานแฟนคลับสำหรับกลุ่ม KOL 
Influencer แนะนำสินค้า ทั้งนี้จากการศึกษากลุ่ม KOL และ Influencer ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า     
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการใช้ช่องทางดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำหรับการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนายหน้า
แนะนำอสังหาริมทรัพย์ผ่านคลิปวีดีโอ การจำหน่ายผลไม้แบบขายปลีกบนแอพพลิเคชั่นท่องเที่ยวที่ถูกปรับ
มาใช้เพ่ือแนะนำสินค้าและบริการจัดส่งข้ามแดน การเป็นตัวกลางแนะนำและช่วยเหลือเข้าศึกษาใน
โรงเรียนนานาชาติ การแนะนำหลักสูตรระยะสั้นพร้อมกับวีซ่า การนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายผ่าน Shopee 
Lazada รวมถึงการประกอบอาชีพ KOL Influencer ผ่าน Live Streaming การทำ Short Clip VDO 
และ Vlog เป็นต้น  
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รูปที ่1.12 Content ของ Influencer จีนท่ีอาศัยอยู่ในเชียงใหม่และภูเก็ตบน Clip VDO Youtube 
ที่มา: รวบรวมโดยนักวิจยั 

 

ทั้งนี้ KOL และ Influencer สำหรับกลุ่มคนจีนกลุ่มตัวอย่างจะนิยมบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศไทยเป็นรูปแบบสำหรับการสร้างผู้ติดตาม ดังแสดงในรูปที่1.12 ซึ่งแสดง Vlog ของ Influencer 
จีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (เชียงใหม่ และภูเก็ต) ซึ่งส่วนใหญ่บอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตในประเทศไทย 
เกี่ยวข้องกับวิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน อาชีพประจำ สถานการณ์ของประเทศไทย ณ ขณะนั้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 การสร้างตัวตนของ KOL Influencer ผ่าน Vlog เพือเป็นหนึ่งใน
กระบวนการพ้ืนฐานต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 ตัวอย่างเช่น Influencer ที่ทำหน้าที่ตัวกลางขายอสังหาริมทรัพย์จะออกแบบเรื่องราวใน Vlog ที่
เกี่ยวข้องกับการพาท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆควบคู่กับการเยี่ยมชมโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวันในประเทศไทย ขณะที่ Influencer ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนจะออกแบบเรื่องราวใน Vlog เกี่ยวข้องกับการพาเที่ยวตามถนนคนเดิน แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีจำหน่ายของที่ระลึก รวมไปถึงเดินตามศูนย์การค้าต่างๆ ซึ่งเครือข่าย KOL Influencer จีนที่มี
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างกัน หลายครั้งจะทำงานร่วมกันด้วยการสร้างคอนเทนท์ในบางตอนร่วมกัน ซึ่งข้อดี
คือสร้างความน่าสนใจของเนื้อหารวมถึงทำให้กลุ่มผู้ติดตามจากทั้งสองกลุ่มได้กลายเป็นผู้ติดตามในอีกกลุ่ม
หนึ่งด้วย  
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รูปที่1.13 แพลตฟอร์มยอดนิยมของกลุ่ม KOL Influencer จีนในจงัหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา: รวบรวมโดยนักวิจยั 

 

 นอกเหนือจากการสร้างตัวตนผ่าน Vlog แพลตฟอร์มอ่ืนๆที่ KOL Influencer จีนเลือกใช้ก็คือ
รูปแบบการใช้ Social Commerce ต่างๆได้แก่ 1) รูปแบบเนื้อหาข้อความและรูปถ่ายรีวิวการเข้ามาช้อป
ปิ้ งบนแอพพลิ เคชั่น  “Redbook” 2) การบอกเล่าเรื่องราวในรูปแบบ Vlog บน B Zhan ซึ่ งเป็น
แพลตฟอร์มที่มีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอายุต่ำกว่า 30 ปีเป็นหลัก และข้วยโสว่  ที่เป็นรูปแบบ Vlog ยอดนิยม
เช่นกัน 3) การสร้างระบบนิเวศผ่านช่องทาง Social Commerce Wechat ซึ่งเป็นระบบนิเวศประกอบด้วย
การสร้าง Wechat Official Account การสร้าง Mini-Program และการสร้างช่องทาง Vlog บนวีแชท 
เป็นระบบนิเวศที่ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมของวีแชทที่เป็นรูปแบบการสร้างกลุ่มชุมชนออนไลน์ และ      
ส่งข้อมูลข้อความและรูปภาพ ในรูปแบบของ “Micro-Business” (微商/微店) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
นำเสนอข้อมูลและจำหน่ายสินค้าหรือบริการแบบดั้งเดิมบนชุมชนออนไลน์ ดังแสดงในรูปที่ 1.13 ซึ่งแสดง
ตัวอย่าง Influencer จีนในจังหวัดเชียงใหม่ที่อาศัยช่องทางชุมชนวีแชทเพ่ือนเพ่ือนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ของข้อความและรูปภาพ  

 กรณีตัวอย่างของ KOL Influencer จีนดังแสดงในรูปที่1.14 พบว่าช่องทางนี้ยังคงเป็นหนึ่งใน
กระบวนการที่ได้รับความนิยมและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เพราะอยู่บนพ้ืนฐานการ    
ความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นช่องทางนำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของตนเอง การทำหน้าที่
เป็นตัวกลางที่เชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจต่างๆ รวมถึงบทบาทการเป็นตัวกลางจำหน่ายผลิตภัณฑ์และรับซื้อ
สินค้าในรูปแบบ Pre-order ให้กับสินค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว  ประกอบกับเครื่องมือใหม่ๆที่
ทางผู้ให้บริการวีแชทเพ่ิมเติมเข้ามา เพ่ือส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่
หลากหลายยิ่งขึ้น ก็ยิ่งส่งเสริมให้ระบบนิเวศสำหรับการขายผ่านช่องทาง Social-Commerce กลายเป็น
หนึ่งในวิธีการที่สามารถตอบโจทย์กระบวนการสร้างผู้ประกอบการอิสระเชิงดิจิทัลได้เป็นอย่างดี  



การศกึษาเพื่อออกแบบหลกัสตูรการสรา้งผูป้ระกอบการดจิทิลั ในยุคบูรพาภวิฒัน์ ปี2 

26 

   

รูปที่ 1.14 รูปแบบการนำเสนอข้อมูลของ Influencer จีนในจังหวัดเชียงใหม่บนวีแชท 
ที่มา: รวบรวมโดยนักวิจยั 

 

นอกเหนือจากรูปแบบการสร้างตัวตนบนวีแชทที่ปัจจุบันพยายามเพ่ิมวิธีการนำเสนอในรูปแบบ 
clip VDO และ Live streaming แล้ว ช่องทางดั้งเดิมในรูปแบบแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เช่น 
Taobao ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการค้า CBEC ซึ่งปัจจุบันก็ได้ใช้ช่องทาง Taobao live 
streaming ร่วมกับร้านค้าบนแพลตฟอร์มเถาเป่าเป็นระบบนิเวศพ้ืนฐานสำหรับการสร้างช่องทางการขาย 
ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวก็ต้องขยับเพ่ือขยายระบบนิเวศของตนไปสู่ช่องทางอ่ืนๆนอก     
เหนือจาก Taobao เช่นร้านค้าบนแพลตฟอร์มเถาเป่าที่นำเสนอสินค้าไทยไปสู่ประเทศจีนร่วมกับศูนย์ CIC 
ที่นำเสนอสินค้าไทยไปจำหน่ายในประเทศจีนดังแสดงในรูปที่ 1.15 “เชียนปี่เหอชิงไม่ต้าเตอกู้ซื่อ” ซึ่ง
ปัจจุบันนอกเหนือจากการเปิดร้านค้าและใช้ช่องทาง Taobao Live Streaming แล้ว ปัจจุบันยังได้สร้าง
ช่องทางอ่ืนๆเพ่ือช่วยสร้างกลุ่มผู้ติดตามในประเทศจีนเพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาซื้อสินค้าในช่องทาง
หลักคือร้านค้าบน “เถาเป่า” ดังแสดงในรูปที่1.16 ซึ่งเป็นคลิปวีดีโอบนแพลตฟอร์ม Bilibili ที่บอกเล่า
ประสบการณ์ในการส่งสินค้าผ่านช่องทาง Cross Border Logistics หรือร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าเพ่ือการ
ส่งออกจากเชียงใหม่สู่ตลาดประเทศจีน รูปแบบดังกล่าวจะช่วยสร้างจำนวนผู้ติดตามที่อยู่ต่างแพลตฟอร์ม
เพ่ือดึงให้มาอยู่ในแพลตฟอร์มหลักบนแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

ทั้งนี้นอกเหนือจากตัวแบบธุรกิจทั้งหมดที่แสดงให้เห็นข้างต้น ยังพบว่าปัจจุบันมีรูปแบบการสร้าง
ระบบนิเวศอีกหลากหลายรูปแบบ แต่ทั้งหมดมีแนวโน้มมุ่งสู่การสร้างระบบนิเวศผ่านการเป็น KOL 
Influencers ผ่านช่องทาง Clip VDO ทั้งในลักษณะ 1) Vlog 2) Short clip VDO 3) Live Streaming  
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รูปที่ 1.15 ช่องทางจำหน่ายสินค้าไทยบนร้านคา้เถาเป่า “เชียนปีเ่หอชิงไม่ต้าเตอกู้ซื่อ” 
 
 

 
รูปที่ 1.16 ช่องทางจำหน่ายสินค้าไทยบนร้านคา้เถาเป่า ร่วมกับการใช้ช่องทาง Bilibili ประกอบการนำเสนอข้อมูล 

ที่มา: แอพพลิเคชั่นเว็บวีดีโอ bilibili 
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รูปที่ 1.17 VLOG Pre-order รับซื้อของจากร้านขายยาในไทยส่งพัสดุภณัฑส์ู่จีน (NEO 马里奥) 

ที่มา: https://www.bilibili.com/video/BV165411K7tG?from=search 

 

 รูปที่1.17 คือรูปแบบการใช้ช่องทาง VLOG ของ bilibili (Youtube จีน) เพ่ือนำเสนอสินค้า       
ในร้านขายยาในประเทศไทย ซึ่งมีสินค้าหลายรายการเป็นที่นิยมของคนจีน จากนั้นจะเปิดรับคำสั่งซื้อผ่าน        
“วีแชท” ในรูปแบบของ Pre-order และทำการจัดส่งผ่านพัสดุภัณฑ์ในรูปแบบ CBEC C2C วิธีการ VLOG 
และรอคำสั่ง Pre-Order ถือเป็นวิธีการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสำหรับผู้ขายที่อาจไม่ถนัดกับการนำเสนอ
สินค้าในรูปแบบ Live Streaming ซึ่งต้องการทักษะสูงกว่าเพราะต้องอยู่กับการถ่ายทอดเรื่องราวและ
พูดคุยโต้ตอบกับผู้เข้าชม ขณะที่ VLOG ยังสามารถถ่ายทำและตัดต่อก่อนเผยแพร่  

ทั้งนี้ร้านขายยาถือเป็นสถานที่ซึ่งผู้ซื้อจีนให้ความเชื่อถือในการสั่งซื้อสินค้า ไม่เฉพาะสินค้ากลุ่ม
เวชภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสินค้าอ่ืนๆที่วางจำหน่ายภายในพ้ืนที่ร้านด้วย ดังนั้นจะพบว่าในสถานการณ์
แพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ร้านค้าท่ีเคยขายของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวจีนบนถนนคนเดิน และศูนย์การค้า
ต้องปิดตัวลง แต่ร้านขายยาภายในพ้ืนที่ศูนย์การค้ายังคงเปิดให้บริการ และกลายเป็นสถานที่สำหรับ VLOG 
จีนเข้าไปถ่ายทำแนะนำสินค้าเพ่ือส่งขายแก่ผู้ซื้อในประเทศจีน   

การรวบรวมกลุ่ม KOL Influencer จีนที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นประโยชน์สำหรับการ
ทำความเข้าใจต่อตัวแบบธุรกิจในรูปแบบของ “ผู้ประกอบการอาชีพอิสระเชิงดิจิทัล””การสร้างตัวแบบ
ธุรกิจแบบ “Social Commerce” และการใช้ประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจพฤติกรรมของคนจีนที่มีต่อ
สินค้าไทย เพ่ือต่อยอดไปสู่ “หลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์” ที่มี เป้าหมายการสร้าง
เครือข่ายคนจีนสำหรับจำหน่ายสินค้าไทย ตลอดจนทำความเข้าใจต่อรูปแบบ CBEC สินค้าไทยสู่จีนผ่าน
การศึกษารูปแบบการประกอบอาชีพอิสระเชิงดิจิทัลของกลุ่ม KOL และ Influencer  

 

https://www.bilibili.com/video/BV165411K7tG?from=search
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รูปที่1.18 แผนผังรายช่ือกลุ่ม KOL และ Influencer จีนรวบรวมโดย CIC CAMT สร้างเป็นเครือข่ายความร่วมมือ 

ที่มา: สรุปและรวบรวมโดยนกัวจิัย 

 

รูปที่ 1.18 แสดงแผนผังรายชื่อกลุ่ม KOL และ Influencer จีนในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือสร้างเป็น
เครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ข้อมูลดังกล่าวได้การสอบถามกลุ่มคนจีนที่พำนักอาศัยในจังหวัด
เชียงใหม่บนวีแชทที่คัดเลือกมาทำการศึกษานำร่องด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบอลหิมะ (snowball 
sampling) 

การวิจัยได้คัดเลือกเอาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม ได้แก่ 
1. ใครคือคนที่คุณต้องการถามเกี่ยวกับการให้คำแนะนำทางสื่อสังคมเกี่ยวกับการอาศัย     

อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
2. คุณถามข้อมูลจากบุคคลผู้นั้นบ่อยแค่ไหน 
3. ทำไมคุณจึงเลือกถามบุคคลนี้ 
4. คุณสอบถามบุคคลดังกล่าวในเรื่องใดบ่อยที่สุด 
5. คุณติดต่อสื่อสารกับบุคคลผู้นี้อย่างไร 

จากการถามคำถามที่ 2 ถึง 4 ผู้วิจัย พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีแนวโน้มที่จะสื่อสารกับผู้ที่ได้รับการ
แนะนำผ่าน WeChat โดยตรงหากพวกเขาเป็นเพ่ือนหรือมีความใกล้ชิดกัน และมักขอคำแนะนำทางสังคม
ในกลุ่ม WeChat ที่บุคคลแนะนำสร้างขึ้นในกรณีที่พวกเขาไม่ได้สนิทกันมาก ปัจจัยในการขอคำแนะนำทาง
สังคมจากผู้ที่ ได้รับการแนะนำ ได้แก่  ความสัมพันธ์ที่ เชื่อถือได้  ความไว้วางใจ ชื่อเสียง อำนาจ            
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การอาศัยอยู่แบบระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่  ความถี่ที่ผู้ให้สัมภาษณ์  
ขอคำแนะนำทางสังคมอยู่ระหว่าง หลายครั้ง/วัน ไปจนถึง 1 ครั้ง/เดือน ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงความต้องการ
อย่างมากสำหรับคำแนะนำทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชี วิตในเชียงใหม่ ซึ่งหัวข้อในการสอบถาม
โดยทั่ วไปประกอบไปด้วยเรื่องเกี่ยวกับ  การศึกษา กิจกรรมทางสังคม ข่าวเกี่ ยวกับ  Covid-19 
อสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวร้านอาหาร การท่องเที่ยว และขอวีซ่าประเภทต่างๆ 
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รูปที่1.19 แผนภาพความสัมพันธ์ข้ามสายอาชีพของกลุ่มชาวจีนท่ีได้ทำการศึกษา 

ที่มา: รวบรวมโดยนักวิจยั 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีแนวโน้มที่จะสื่อสารกับผู้ที่ได้รับการแนะนำผ่าน WeChat โดยตรงหากพวกเขาเป็น
เพ่ือนหรือมีความใกล้ชิดกัน และมักขอคำแนะนำทางสังคมในกลุ่ม WeChat ที่บุคคลแนะนำสร้างขึ้น       
ในกรณีที่พวกเขาไม่ได้สนิทกันมาก ปัจจัยในการขอคำแนะนำทางสังคมจากผู้ที่ได้รับการแนะนำ ได้แก่ 
ความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้ ความไว้วางใจ ชื่อเสียง อำนาจ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การอาศัยอยู่
แบบระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ ความถี่ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ขอคำแนะนำทางสังคมอยู่ระหว่าง หลายครั้ง/วัน 
ไปจนถึง 1 ครั้ง/เดือน ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงความต้องการอย่างมากสำหรับคำแนะนำทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ชีวิตในเชียงใหม่ ซึ่งหัวข้อในการสอบถามโดยทั่วไปประกอบไปด้วยเรื่องเกี่ยวกับ การศึกษา กิจกรรม
ทางสังคม ข่าวเกี่ยวกับ Covid-19 อสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวร้านอาหาร การท่องเที่ยว และวีซ่า ที่ทำให้
เกิดรูปแบบความสัมพันธ์ข้ามสายอาชีพในกลุ่มชาวจีนที่พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ดังแสดง          
ในรูปที่ 1.19  

ทั้งนี้การรวบรวมกลุ่ม KOL Influencer ในด้านต่างๆไว้ด้วยกันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
เครือข่ายกระจายข้อมูลสินค้าหรือบริการของไทยให้กับคนจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในภาวะ         
ที่สถานการณ์โควิด-19 ยังคงสร้างปัญหาต่อการเข้า-ออกของนักท่องเที่ยวจีน รวมไปถึงจำนวนเที่ยวบิน
ระหว่างทั้งสองประเทศที่ลดลง ซึ่งส่งผลต่อทั้งตัวแบบธุรกิจแบบ O2O ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกใช้เป็นตัวแบบธุรกิจ
นำเสนอสินค้าไทยให้กับนักท่องเที่ยวจีนได้รู้จัก ก่อนจะต่อยอดด้วยการสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย
ออนไลน์เพ่ือให้คนจีนในประเทศจีนสามารถสั่งซื้อได้ อย่างไรก็ดีแม้ว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนไม่สามารถ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ แต่จำนวนการส่งออกสินค้าย่อยจากไทยไปจีนก็มิได้หดตัวลง    
แต่อย่างใด เพราะพบว่าจำนวนเที่ยวการขนส่งสินค้าย่อยที่ขายผ่านช่องทาง CBEC จากไทยไปจีน           
ก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากตัวแบบธุรกิจที่ KOL และ Influencer จีนปรับตัวหันมาใช้รูปแบบการ
นำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านการสร้างระบบนิเวศออนไลน์ 
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1.8 รายช่ือและช่องทางเข้าถึงคอนเทนท์ชาวจีนที่พำนักในประเทศไทย 

รายชื่อและช่องทางเข้าถึงคอนเทนท์บน bilibili ของผู้ผลิตคอนเทนท์ชาวจีนที่พำนักในกรุงเทพฯ 
ชื่อ ช่องทาง 

曼谷猫 （88） 
 

https://space.bilibili.com/488972523?from=search&seid=43
13296210033953596&spm_id_from=333.337.0.0 

董董丫(589) 
董董在泰国，中文教师一枚 小红薯：小董董在泰国 
分享泰国的工作生活，人情事态， 一起把生活过成

想要的样子！ 

https://space.bilibili.com/492852416?from=search&seid=43
13296210033953596&spm_id_from=333.337.0.0 

HAOYU 的曼谷生活(160) 
热爱科技，喜欢旅行，怕冷，怕热，怕跳伞的 90 后
前互联网从业者～现旅居曼谷，希望能够全球到处

旅居，边看世界也边将世界分享与你 

https://space.bilibili.com/511444987?from=search&seid=43
13296210033953596&spm_id_from=333.337.0.0 

月半女神兮(44) 
一只在泰国生活留学的老公举，欢迎关注订阅～频

道记录关于我的留学经历及美食生活 vlog，唯有美

食与爱不能辜负，如果你喜欢我的视频记得留言给

我哟 

https://space.bilibili.com/29177895?from=search&seid=431
3296210033953596&spm_id_from=333.337.0.0 

泰国黎叔说 (23) 
 

https://space.bilibili.com/522426008?from=search&seid=43
13296210033953596&spm_id_from=333.337.0.0 

廣東友仔在泰國 (235) 
Hi 我是友仔，目前定居在曼谷，希望影片留下的是

能够日后回看起来有温度的、欢笑的。在這裡跟你

分享我看到的泰國 

https://space.bilibili.com/695396944?from=search&seid=15
571647520189064314&spm_id_from=333.337.0.0 

马克在泰国 （70） 
文化 语言 生活在泰国 公众号 马克在泰国 

https://space.bilibili.com/1122414115?from=search&seid=1
7114069326251789488&spm_id_from=333.337.0.0 

泰国虹小妞 (74) 
生活在泰国曼谷的小姐姐，感谢关注！ 

https://space.bilibili.com/28494429?from=search&seid=171
14069326251789488&spm_id_from=333.337.0.0 

老张在泰国 (39) 
在泰国 10 多年，熟练掌握中英泰三门语言。我的频

道主要分享一些旅游 居住 生活 和泰国国际学校上

学的干货！希望能帮到大家.. 

กรุงเทพ 

泰 fashion_菜粥粥 (686) 
卫星：caizhouzhou05/微博：泰 fashion_菜粥粥/泰语专业

毕业的野生菌翻译妹纸一枚 

กรุงเทพ 

明明-泰国小姐姐 (18) (คนไทยพูดจีน) 
大家好！我是中泰混血，泰国出生，泰国长大
????????  

Follow me for Thai Beauty & Lifestyle 
https://space.bilibili.com/397013928?from=search&seid=18
093904121761686578&spm_id_from=333.337.0.0 

谷子泰国生活记 (53)  LGBT  
记录泰国生活点滴，承蒙关注！ 
 
跟 J 老师一起去旅行 (63) 
在泰国生活的 J 老师，邀请你一起上车，一起旅行

……世界很大，我们一起看～风景，文化，民俗，历

史，趣闻，一样不会少，快来加入吧！ 

https://space.bilibili.com/513896374?from=search&seid=28
72260410460567886&spm_id_from=333.337.0.0 
 
https://space.bilibili.com/1940231241?from=search&seid=1
3093354897787217152&spm_id_from=333.337.0.0 

在泰国生活的上海男人 (90) 
客居泰国十年的上海男人，真实记录分享我的泰国

生活，跟着我的镜头了解真实的泰国，很多粉丝问

https://space.bilibili.com/349839402?from=search&seid=28
72260410460567886&spm_id_from=333.337.0.0 

https://space.bilibili.com/513896374?from=search&seid=2872260410460567886&spm_id_from=333.337.0.0
https://space.bilibili.com/513896374?from=search&seid=2872260410460567886&spm_id_from=333.337.0.0
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ชื่อ ช่องทาง 
为什么上海人来泰国生活，因为我在泰国开燕窝工

厂 
曼谷猫叔的日常 (26) 
 

https://space.bilibili.com/1831591713?from=search&seid=2
872260410460567886&spm_id_from=333.337.0.0 

泰国肥叔 (222) 
老肥踢桃，生活在泰国的潮汕人老肥炜，带你了解

泰风泰俗！油管同号同步推更！ 

https://space.bilibili.com/32850329?from=search&seid=287
2260410460567886&spm_id_from=333.337.0.0 

廣東友仔在泰國 (235) 
Hi 我是友仔，目前定居在曼谷，希望影片留下的是

能够日后回看起来有温度的、欢笑的。在這裡跟你

分享我看到的泰國 

https://space.bilibili.com/695396944?from=search&seid=16
283953114365702705&spm_id_from=333.337.0.0 

在泰国做个野人 (233) 
初来乍到，谢谢喜欢。 

https://space.bilibili.com/614532590?from=search&seid=16
283953114365702705&spm_id_from=333.337.0.0 

曼谷阿 ken 先生 (135) 
五年经验只专注于提供最专业的泰国夜生活 VIP 攻
略&旅游带玩服务，专业老司机团队带你少走弯路--
泰国热工作室 

https://space.bilibili.com/585734157?from=search&seid=16
283953114365702705&spm_id_from=333.337.0.0 

Cherry 小姐姐在曼谷 (71) 
在泰第 5 年，喜欢吃辣的潇湘妹子，诗娜卡琳大学

硕士，经营一家泰国房产服务公司， 

https://space.bilibili.com/1981771129?from=search&seid=6
909381285717867660&spm_id_from=333.337.0.0 

0 后泰国生活年度大会员 (19) 
8 0 后小两口 旅居泰国 6 年 爱生活爱旅游 分享真实

的泰国 所见即所见 

https://space.bilibili.com/40830724?from=search&seid=690
9381285717867660&spm_id_from=333.337.0.0 

飞机暹罗行 (83) 
公众号飞机暹罗行唯一官方账号，V：philhandsom。
更多内部攻略及深层次内容请移步微密圈，圈子【

醉夜暹罗】 

https://space.bilibili.com/45447753?from=search&seid=178
30874935176293087&spm_id_from=333.337.0.0 

Hello 爱琳在泰国 (64) 
粉爱琳 
简介：北京妞在曼谷 健身丨美食丨萌宠｜冷不丁

的 Vlog 

https://space.bilibili.com/1210410123?from=search&seid=3
976498496716788658&spm_id_from=333.337.0.0 

曼谷二小姐 (101) 
定居曼谷 8 年，探秘泰国生活、旅行、美食的一切

。春思如织 

https://space.bilibili.com/245839762?from=search&seid=39
76498496716788658&spm_id_from=333.337.0.0 

硕哥 Lily 的泰国慢生活 (58) 
探好玩的店，推小众的景！带你玩转不一样的泰国 

https://space.bilibili.com/320944448?from=search&seid=15
903816543251055537&spm_id_from=333.337.0.0 

曼谷学姐申小西 (150) 
我叫申小西，做了一些年电视台记者，去了一些有

趣的国家，我信奉人生在于体验，泰国留学究竟怎

么样，嗨～我也是边经历边分享，要同行吗 

https://space.bilibili.com/38566169?from=search&seid=159
03816543251055537&spm_id_from=333.337.0.0 

暹罗老六的快乐生活 (582) 
 

https://space.bilibili.com/1367137840?from=search&seid=5
944980094225415912&spm_id_from=333.337.0.0 

曼谷 7788 (63) 
 

https://space.bilibili.com/1160956056?from=search&seid=8
811390642838393671&spm_id_from=333.337.0.0 

泰极房师 (312) อสังหา 
海外房产投资，介绍泰国房产投资知识，致力促进

中泰友好交流 

https://space.bilibili.com/2072834781?from=search&seid=6
929597046964197386&spm_id_from=333.337.0.0 
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ชื่อ ช่องทาง 
王小野的泰国生活 (133) 
深居泰国多年，带你看看不一样的泰国 

https://space.bilibili.com/437612844?from=search&seid=13
395821516628799406&spm_id_from=333.337.0.0 

曹亦 (24) 
一个不正经的驻泰的上海土著 up 

https://space.bilibili.com/549943019?from=search&seid=95
40045906297224640&spm_id_from=333.337.0.0 

Tao 妈要加油 (53) 
我是陶陶妈，老公韩国人，为了 3 岁儿子上幼儿园

，来到泰国普吉岛，目前在泰国没工作没收入，为

了孩子迎接挑战！三岁儿子就读于普吉岛国际学校 

https://space.bilibili.com/41013260?from=search&seid=115
27493054475871907&spm_id_from=333.337.0.0 

萧泰后 (115) 
在泰九年，泰语博士在读，是你们想魂穿的双语主

持姐姐。 v xiaotaihou1234 

https://space.bilibili.com/344192003?from=search&seid=15
571647520189064314&spm_id_from=333.337.0.0 
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รายชื่อและช่องทางเข้าถึงคอนเทนท์บน bilibili ของผู้ผลิตคอนเทนท์ชาวจีนที่พำนักในเชียงใหม่ 

ชื่อ ช่องทาง 
Nick 逛吃杂货铺 (249) 
头条优质旅游创作者/马蜂窝视频达人/携程旅行家 

https://space.bilibili.com/14085539?from=search&sei
d=4313296210033953596&spm_id_from=333.337.0.0 

飞哥在泰国 (141) 
长住泰国 6 年，带你了解不一样的泰国 全网同名：

飞哥在泰国 

https://space.bilibili.com/492863053?from=search&sei
d=4313296210033953596&spm_id_from=333.337.0.0 

Sean 的世界 (371) 
 

https://space.bilibili.com/237300305?from=search&sei
d=4313296210033953596&spm_id_from=333.337.0.0 

泰国遇见小 F (220) 
黄瓜在于拍，人生在于嗨。一个上海大妞在泰国乡

村的自嗨生活记录与有意思的灵魂遇见。 微信公众

号：清迈时光旅程 

 

Thai 太楽(266) 
盖盖头的清迈生活视频分享 

https://space.bilibili.com/53579814?from=search&sei
d=1740622695184039268&spm_id_from=333.337.0.0 

风儿在泰国 (133) 
常驻泰国清迈曾经是一名国家汉办志愿者老师现在

经营着一家有 5 年历史的中餐厅开过民宿，做过旅

游，包车租车，钓鱼等等喜欢分享海外 

https://space.bilibili.com/1026409845?from=search&s
eid=18093904121761686578&spm_id_from=333.337.0
.0 

TC 的亲迈一家人年度大会员 (199) 
TC 与他的家人们在泰国清迈的定居生活，分享清迈

的生活，留学，美食等各种 Vlog。本频道家庭中夫

妻沟通经常互相毒舌，建议过度正经人士绕道。 

https://space.bilibili.com/11373536?from=search&sei
d=6909381285717867660&spm_id_from=333.337.0.0 

Ami 在清迈 (91) 
嫁到泰国清迈的温州姑娘。 

https://space.bilibili.com/1658991728?from=search&s
eid=11543447857633480992&spm_id_from=333.337.0
.0 

博士姐妹泰国说 (7) 
清迈大学全奖博士在读 十年姐妹携手联合国实习 
分享技能 | 创业 | 成长 | 旅游 | 泰国生活 每周 2356 更
新，关注交朋友 

https://space.bilibili.com/2136287915?from=search&s
eid=11543447857633480992&spm_id_from=333.337.0
.0 

李美玲 reviewinter (127) คนไทยพดูจีน แนะนำอสังหา 
 

https://space.bilibili.com/453854845?from=search&sei
d=8066579800538683980&spm_id_from=333.337.0.0 

烨烨在清迈 (406) อสังหา 
泰国第七年，定居泰国清迈。 ❤️清迈，深耕清迈

。 V❤️：yeyeincm 

https://space.bilibili.com/628728789?from=search&sei
d=234446644225393253&spm_id_from=333.337.0.0 

鱼太太在泰国 (176) 
长居清迈 5 年多，公众号和抖音号都是 yttzqm，vx 是
annie13027280050，注明 B 站 

https://space.bilibili.com/624156345?from=search&sei
d=2857116009788003564&spm_id_from=333.337.0.0 

老袁四十不惑大会员 (43) 
所有从热闹中失去的都会在孤独里找回 

https://space.bilibili.com/501822860?from=search&sei
d=4007159299404863647&spm_id_from=333.337.0.0 

老刘的泰国生活 (40) 
定居泰国，从事私人定制旅游工作，通过镜头带你

们了解真实的泰国女生和风土人情 

https://space.bilibili.com/519404122?from=search&sei
d=13395821516628799406&spm_id_from=333.337.0.0 
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รายชื่อและช่องทางเข้าถึงคอนเทนท์บน bilibili ของผู้ผลิตคอนเทนท์ชาวจีนที่พำนักจังหวัดอ่ืนๆ
นอกเหนือจากกรุงเทพฯและเชียงใหม่ 

ชื่อ (จังหวัดที่พำนัก) ช่องทาง 
加油吧大脑袋 (59) (ภูเก็ต) 
我是一名网约车司机 2021 我带着家人去泰国生活 
我用视频记录我们移居泰国之路 

https://space.bilibili.com/1971398500?from=search&seid=
4313296210033953596&spm_id_from=333.337.0.0 

王仪在泰国 (460) (ภูเก็ต) 
我是王仪，一个人和我们家花妞在泰国生活 分享

我的生活给你 

https://space.bilibili.com/1918453870?from=search&seid=
18093904121761686578&spm_id_from=333.337.0.0 

南西在泰国 (32) (ภเูก็ต) 
六年泰漂，定居普吉，分享我的泰国生活 

https://space.bilibili.com/702997703?from=search&seid=1
6283953114365702705&spm_id_from=333.337.0.0 

Tao 妈要加油 (53) (ภูเก็ต) 
我是陶陶妈，老公韩国人，为了 3 岁儿子上幼儿

园，来到泰国普吉岛，目前在泰国没工作没收入

，为了孩子迎接挑战！三岁儿子就读于普吉岛国

际学校 

https://space.bilibili.com/41013260?from=search&seid=11
527493054475871907&spm_id_from=333.337.0.0 

泰式哒哒哒 (156) (ชลบุรี พัทยา) 
泰式哒哒哒，就这个名字，在哪里你都能找到我 
wx:taishidadada 我一般秒回，评论太多，大家喜欢就

好，不喜欢就划走哈，大家不要太较真 

https://space.bilibili.com/40120447?from=search&seid=28
72260410460567886&spm_id_from=333.337.0.0 

曼芭代言人 (128) (ชลบุรี พัทยา) 
东南亚生活，目前在泰国流浪 

https://space.bilibili.com/673459329?from=search&seid=1
6283953114365702705&spm_id_from=333.337.0.0 

舞哥在泰国 (31) (ชลบุรี พัทยา) 
WX: xjhxjh999666 

https://space.bilibili.com/1513781348?from=search&seid=
6909381285717867660&spm_id_from=333.337.0.0 

安卡不好好做菜 (132) (ประจวบคีรีขันท์ หัวหิน) 
 

https://space.bilibili.com/208766882?spm_id_from=333.3
37.search-card.all.click 

小脏和 Jrny在苏梅岛 (74) (สุราษฎร์ธานี เกาะสมยุ) 
扎根泰国苏梅岛 90 后岛民情侣生活分享 全网 50w
粉开启房车环球旅行 

สมุย 
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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรมบทบาทของ Social Commerce ต่อ CBEC 

ผู้ประกอบการอาชีพอิสระใหม่เชิงดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
จีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้คนจีนจำนวนมากมองเห็นโอกาสทางการค้า    
บนแพลตฟอร์มออนไลน์ดิจิทัล ซึ่งเป็นช่องทางที่ทำให้การเริ่มต้นประกอบการธุรกิจมีต้นทุนต่ำลง ทุกๆคน
สามารถเริ่มต้นเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์หารายได้ในรูปแบบใหม่ สร้างอาชีพ สร้างโอกาสบนแพลตฟอร์ม
เหล่านี้ ได้ด้วยตนเอง ในบทที่สองจะกล่าวถึงสถานการณ์การเติบโตของสังคมออนไลน์ที่นำไปสู่
ผู้ประกอบการอิสระใหม่เชิงดิจิทัล ช่องทางตลาดออนไลน์ต่างๆภายในระบบนิเวศแบบใหม่ทางการค้าข้าม
แดน รวมถึงกฎระเบียบด้าน CBEC ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญภายในระบบนิเวศใหม่ของผู้ประกอบอิสระ      
เชิงดิจิทัลสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน  

2.1 บทบาทของ Social Commerce ต่อการดำเนินธุรกิจ e-Commerce 

สื่อสังคมออนไลน์เป็นเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของ
ผู้คนในยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น 
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ที่มาพร้อมกับแอพพลิเคชันที่รองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลายทำให้
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนไร้ขีดจำกัด สื่อสังคมออนไลน์จึงมีกระแสความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กลายเป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้ผู้บริโภค       
ไม่เพียงแต่สามารถเข้าถึงสื่อได้ แต่ยังสามารถทำหน้าที่สร้างข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ       
ไปพร้อมๆ กับการแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นให้แก่ผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายของตนให้รับทราบ ซึ่ง    
จะก่อให้การขยายตัวของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า โซเชียลคอมเมิร์ซ 

 2.1.1 ความหมายและคำจำกัดความของโซเชียลคอมเมิร์ซ 

 โซเชียลคอมเมิร์ซ (Social Commerce) โดยทั่วไป หมายถึง การดำเนินกิจกรรมของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซและธุรกรรมออนไลน์ บนสภาพแวดล้อมโซเชียลมีเดีย (Social Media)      
ที่ส่วนใหญ่อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ และโดยใช้ซอฟต์แวร์ Web 2.0[1] กล่าวคือ รูปแบบกิจกรรมการ
ซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในโซเชียลคอมเมิร์ซจะเกิดขึ้นภายในแพลตฟอร์ม
โซเชียลมีเดียเท่านั้น [2] เริ่มตั้งแต่การค้นพบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการพิจารณา การเปรียบเทียบ และการซื้อ 
เป็นต้น นอกเหนือจากนั้น โซเชียลคอมเมิร์ซยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานด้วยเครื่องมือ          
ทางเทคโนโลยีที่ครอบคลุมการใช้งานด้านการสื่อสารเชิงโต้ตอบที่มีศักยภาพ[3] เช่น กิจกรรมการส่งเสริม    
การขายต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย แคมเปญโฆษณาที่มุ่งเน้นไปที่การได้รับการแสดงผล การคลิก และการมี
ส่วนร่วมทางความคิดเห็นในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ[4]  

 โซเชียลคอมเมิร์ซเป็นการรวมกันของคำว่า โซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) และอีคอมเมิร์ซ์
(E-Commerce) โดยโซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง เครือข่ายปฏิสัมพันธ์ทาง
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สั งคมบนสื่ อสั งคมออน ไลน์ ต่ างๆ  เช่ น  Facebook, WhatsApp, Twitter, Snapchat, Instagram, 
Pinterest และ LinkedIn โดยทั่วไปแล้ว เครือข่ายสังคมออนไลน์จะเป็นโครงข่ายของตัวแสดงทางสังคม 
ได้แก่ ตัวบุคคล (Individuals) กลุ่มบุคคล (Groups) และองค์กรต่างๆ (Organizations) ซึ่งเป็นสมาชิกใน
โซเชียลเน็ตเวิร์ก ที่มักมีความสนใจร่วมกันและปฏิสัมพันธ์กันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และ
เหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างกัน [5] ในขณะที่คำว่าอีคอมเมิร์ซ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นับเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการผลิตและดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และเครือข่ายเทคโนโลยี ที่มีเป้าหมาย
พ้ืนฐานคือสร้างประโยชน์สูงสุดด้านเศรษฐกิจและสังคม ลดต้นทุนการดำเนินงาน อีกทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการจัดสรรทรัพยากร[6] โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกรรมทางการค้าผ่านบริการออไลน์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต [7] ได้แก่ เว็บไซต์ หรือ  แอพพลิเคชันของบริษัท หรือแพลตฟอร์มการค้าตัวกลางอ่ืนๆ เช่น 
www.amazon.com ที่เป็นอีคอมเมิร์ซแบบธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก, www.ebay.com 
ที่เป็นอีคอมเมิร์ซแบบผู้บริโภคกับผู้บริโภค (C2C) และ www.dell.com ที่เป็นอีคอมเมิร์ซแบบธุรกิจกับ
ธุรกิจ (B2B) เป็นต้น   

 2.1.2 คุณลักษณะเฉพาะของโซเชียลคอมเมิร์ซ 

 ความหมายของโซเชียลคอมเมิร์ซ สะท้อนถึงแนวคิดของการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในอีคอมเมิร์ซ โดยแพลตฟอร์มที่รองรับโซเชียลคอมเมิร์ซเป็นแหล่งที่
ผู้คนสามารถทำงานร่วมกันในรูปแบบออนไลน์ รับคำแนะนำจากบุคคลที่เชื่อถือได้ ค้นหาสินค้าและบริการ 
และซื้อสินค้าหรือบริการ โดยสรุปโซเชียลคอมเมิร์ซจะมีคุณลักษณะหลัก 3 ประการ ได้แก่ เทคโนโลยีสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media Technology) ปฏิสัมพันธ์ของชุมชน (Community Interaction) และ
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ (Commercial Activities) [1] 

 จากคำจำกัดความข้างต้น จะเห็นได้ว่า โดยพ้ืนฐานแล้วโซเชียลคอมเมิร์ซจะมีคุณสมบัติทั่วไป
บางอย่างเช่นเดียวกับอีคอมเมิร์ซ คือ เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือทำธุรกรรมทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม 
โซเชียลคอมเมิร์ซมีลักษณะเฉพาะหลายประการที่ต่างจากอีคอมเมิร์ซ ได้แก่ 

1) โซเชียลคอมเมิร์ซมีระดับการโต้ตอบของผู้ใช้ที่สูงกว่าอีคอมเมิร์ซที่ดำเนินธุรกรรม      
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แบบคงที่ (เช่น เว็บไซต์)  

2) โซเชียลคอมเมิร์ซมีขอบเขตการทำงานร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ซื้อและผู้ขาย)    
ผ่านการสื่อสารแบบเรียลไทม์มากกว่าการค้าในรูปแบบอีคอมเมิร์ซ 

3) โซเชียลคอมเมิร์ซถูกควบคุมโดยผู้ใช้โดยตรง (User-directed) ในขณะที่ผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการซื้อขายระหว่างผู้ใช้งาน (ผู้ซื้อและผู้ขาย) 
เนื่องจากผู้ใช้จะเป็นผู้สร้างและเผยแพร่ข้อมูลผ่านการสนทนาหรือการแบ่งปันข้อมูลหรือเนื้อหา 

4) โซเชียลคอมเมิร์ซ เป็นวิวัฒนาการของอีคอมเมิร์ซ โดยโซเชียลคอมเมิร์ซวางเป้าหมายทาง
สังคมเป็นสำคัญด้วยการแบ่งปันข้อมูลและการสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการซื้อขาย ในทางกลับกัน           
อีคอมเมิร์ซมุ่งเน้นไปที่การเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบค้นข้อมูลสินค้าและระบบแนะนำสินค้า เพ่ือการซื้อขาย
ได้ในคลิกเดียวเป็นหลัก[8] 

 2.1.3 บทบาทของโซเชียลคอมเมิร์ซที่ต่ออีคอมเมิร์ซ 

 กล่าวโดยสรุป โซเชียลคอมเมิร์ซเป็นการสร้างแบรนด์ทางการค้าที่จะช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมอีคอมเมิร์ซ  โดยโซเชียลคอมเมิร์ซนับเป็นหมวดหมู่ย่อย หรือเป็นส่วนขยายของอีคอมเมิร์ซ
แบบดั้งเดิม[9] ที่มีรากฐาน แนวคิด และการใช้งานคล้ายคลึงกับอีคอมเมิร์ซ แต่มุ่งเน้นการขยายการเข้าถึง
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ข้อมูลสินค้าหรือบริการด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นหน้าที่หลัก มากกว่ามุ่งเน้นเฉพาะการขาย[8] ทั้งนี้ 
สามารถสรุปบทบาทที่สำคัญของโซเชียลคอมเมิร์ซที่มีต่ออีคอมเมิร์ซ ได้ดังนี้  

1) โซเชียลคอมเมิร์ซสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมอีคอมเมิร์ซผ่านโซเชียล
มีเดีย (Social Media Engagement) 

2) โซเชียลคอมเมิร์ซสนับสนุนความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Support) ช่วยให้ลูกค้า    
ของระบบ อีคอมเมิร์ซสามารถแก้ไขปัญหาได้ ด้วยแนวทางแก้ไขผ่านคำแนะนำจากเพ่ือน ข้อเสนอแนะ 
ประสบการณ์ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึกของผู้บริโภค  

3) โซเชียลคอมเมิร์ซช่วยแสดงตัวตนทางสังคม (Social Presence) ของอีคอมเมิร์ซ        
โดยสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคต่อการมีอยู่ของธุรกิจในพ้ืนที่ทางสังคม ใช้โซเชียลมีเดียเป็นสื่อกลาง         
ในการเพิ่มปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างลูกค้าหรือผู้ใช้บนสื่อสังคมออนไลน์และธุรกิจ 

4) โซเชียลคอมเมิร์ซช่วยสร้างความเชื่อมั่น (Community Member Trust) แก่สมาชิก     
ทั้งในและนอกเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้วยความคิดเห็นจากสมาชิกคนอ่ืนในโซเชียลมีเดียที่ร่วมกันแบ่งปัน
ข้อมูลซึ่งอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 

 2.1.4 การเชื่อมต่อทางสังคมภายภายใต้ขอบเขตของโซเชียลคอมเมิร์ซ  

 เดิมนั้น โซเชียลคอมเมิร์ซถูกมองว่าเป็นช่องทางที่เหมาะสมต่อการแลกเปลี่ยนความคิดในการ     
ซื้อขายและเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการสร้างแบรนด์หรือกิจกรรมก่อนซื้อ แต่ไม่ใช่สำหรับการทำกำไร อย่างไรก็
ตาม มุมมองและแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนไปของโซเชียลคอมเมิร์ซในปัจจุบัน ที่ช่วยลดขั้นตอนในการซื้อสินค้า 
และสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบนโซเชียลมีเดียได้อย่างแม่นยำขึ้น [10] กลับกลายเป็นผลดีต่อการทำ
กำไรของผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จของ Facebook, Instagram และ LINE OA เป็นต้น 
โซเชียลคอมเมิร์ซจึงเป็นรูปแบบการค้ารูปแบบใหม่โดยมีโซเชียลมีเดียเป็นสื่อกลางที่คอยสนับสนุน         
การเชื่อมต่อทางสังคมและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้  เพ่ือช่วยเหลือกิจกรรมในการซื้อและขายสินค้าและ  
บริการบนสภาพแวดล้อมแบบออนไลน์และออฟไลน์[8] ทั้งนี้ การเชื่อมต่อทางสังคมภายภายใต้ขอบเขตของ
โซเชียลคอมเมิร์ซ สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่  

1) การเชื่อมต่อระหว่างไซต์ทางธุรกิจ และไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Business Sites 
and Social Networking Sites)  

2) การเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ซื้อ (Shoppers and Shoppers) เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น รับทราบคำแนะนำจากเพ่ือน 

3) การเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อและสินค้าหรือบริการ (Shoppers and Products/Services) 
เพ่ือการต่อรองราคา หรือเพ่ือให้ได้สินค้าเฉพาะตามความต้องการ 

4) การเชื่อมต่อระหว่างสังคมออนไลน์และสังคมออฟไลน์ (Online Social Network and 
Offline Social Network) เพ่ือขยายช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย 

5) การเชื่อมต่อระหว่างผู้ขายและผู้ขาย (Sellers/Online shops and Sellers/Online 
shops) 

 2.1.5 เครื่องมือทางเทคโนโลยีสำหรับโซเชียลคอมเมิร์ซ 

 การเชื่อมต่อทางสังคมภายใต้ขอบเขตของโซเชียลคอมเมิร์ซในรูปแบบต่างๆ ข้างต้น สามารถทำได้
ผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ของผู้ซื้อและผู้ขาย และสนับสนุนกิจกรรมโซเชียล
คอมเมิร์ซต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างชุดเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีดังนี้  
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1) การจัดอันดับ และความคิดเห็นของลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Customer rating 
and reviews) เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนให้เกิดการซื้อขายที่สูงขึ้นได้โดยผ่านลูกค้าที่เคยใช้สินค้าหรือ
บริการ หรือที่เรียกว่า ลูกค้าประจำ ที่เกิดความประทับใจในตัวสินค้าที่ซื้อไปหรือบริการที่ได้รับหลังการขาย
และเข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านประสบการณ์การใช้จริง ลูกค้าประจำยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจัดอันดับ
สินค้า ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อสินค้าจากลูกค้ารายใหม่เป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น การจัดอันดับและความ
คิดเห็นของลูกค้าเป็นเครื่องมือที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่ใช้ในการทำการตลาด เพราะลูกค้าส่วนใหญ่
ยินยอมที่จะซื้อสินค้าหรือบริการเมื่อได้รับฟังคำแนะนำหรือประสบการณ์การใช้สินค้าหรือบริการจากผู้คน
รอบข้าง [11]  

2) กระดานสนทนา กระทู้  ห้องสนทนา (Discussion board, Wiki, Chat room) เป็น
เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ เช่น การศึกษา การแพทย์ ธุรกิจ โดยใช้
กระทู้และชุมชนออนไลน์เป็นสื่อกลางติดต่อระหว่างผู้ใช้หลายๆ คน ทั้งนี้ ในบางเว็บไซต์ผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูล
ได้จะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน โดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปในแต่ละเว็บไซต์เช่น Pantip และเว็บบล็อก
ต่างๆ  

3) ร ะ บ บ แ น ะ น ำ ข้ อ มู ล ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บ ริ ก า ร  (Recommendation System)                
เป็นแนวความคิดพ้ืนฐานในการนำสื่อดิจิทัล (Digital Media) ที่มีอยู่มาดึงดูดให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการทำ
ธุรกรรม การซื้อ-ขาย โดยอาจมีข้อเสนอพิเศษให้แก่ผู้ซื้อที่มีการแนะนำหรือบอกต่อเพ่ือน จัดเป็นการตลาด
รูปแบบหนึ่งที่ เน้นการพูดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ที่รู้จักกันในชื่อ Viral Marketing เช่น     
ก า ร ส่ ง ข้ อ ค ว า ม ใน  Twitter, แ ล ะ  Plurk [8]   ร ว ม ไป ถึ ง เว็ บ ไซ ต์ แ น ะ น ำ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  เช่ น
www.peakdeal.com และเว็บไซต์เสนอขายสินค้าราคาลด เฉพาะช่วงเวลาสั้นๆ (Flash Sale Sites) เช่น
www.jetsetter.com 

4) เครื่องมือการซื้อขายทางสังคม (Social Shopping Tools) เป็นการนำสื่อสังคมออนไลน์  
ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมาดำเนินธุรกรรมการซื้อ-ขายสินค้า และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขายสินค้า
หรือบริการ เช่น การเปิดร้านค้าบน Facebook หรือที่เรียกว่า f-commerce, LinkedIn, และ Kactoos 
เป็นต้น  

5) เว็บ ไซต์บริการซื้ อของแบบกลุ่ ม  (Group buying websites) ที่ รวบรวมผู้ คนที่ มี        
ความต้องการสินค้าหรือบริการที่เหมือนกันเข้ามาไว้ด้วยกันเพ่ือต่อรองราคาหรือบริการจากผู้ขาย  เช่น 
Groupon [12]  

6) Social Media Optimization (SMO) คล้ายกับกลยุทธ์การเพ่ิมจำนวนคนให้เข้าสู่หน้า
เว็บไซต์ โดยใช้เสิร์จเอนจิน (Search Engine) เป็นสื่อกลาง ที่เรียกว่า “Search Engine Optimization 
(SEO)” โดย SMO จะใช้เพ่ือให้ลูกค้าบนโซเชียลเน็ตเวิร์กสามารถเข้าถึงเว็บไซต์โซเชียลคอมเมิร์ซได้ง่ายขึ้น 
โดยการโซเชียลมีเดียต่างๆ ในการชักชวนผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมในเว็บไซต์เพ่ือเพ่ิมอัตราการดำเนินธุรกรรม
ซื้อขายสินค้าหรือบริการ[11] 
 นอกจากนั้น ยังอาจรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่ช่วยโต้ตอบ แนะนำ หรือกระตุ้นการซื้อของลูกค้ามาก
ขึ้น เช่น การติดแท็ก (Adding content tags) รายการซื้อในอนาคต (Social Wish-list) จดหมายข่าว 
(Newsletter) การแสดงผลสิ น ค้ า ใน รูป แบบ  3 มิ ติ  ( Interactive 3D model) ก ารส่ งของขวัญ            
(Gift shipment) เช่น การส่ง Hongbao ใน WeChat หรือการส่งคูปองสะสมคะแนน คูปองส่วนลดต่างๆ 
ไปให้เพ่ือน เป็นต้น อย่างไรก็ตามชุดเครื่องมือทางเทคโนโลยีเหล่านี้ จะสามารถพบเห็นได้ 2 ช่องทาง คือ   
1) บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Networking Websites) เช่น Facebook, LinkedIn, Instagram 

http://www.jetsetter.com/
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และอ่ืนๆ ที่โดยพ้ืนฐานแล้วเป็นเพียงเว็บไซต์สำหรับการแบ่งปันข้อมูลทางสังคมกับสมาชิกกลุ่ม ในที่นี้
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสามารถเพ่ิมคุณสมบัติทางการค้า โดยอนุญาตให้ผู้ใช้งานประกาศโฆษณาหรือ      
ทำธุรกรรมทางการค้าได้ และช่องทางที่ 2) บนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซแบบดั้งเดิม เช่น Amazon ที่สามารถ
ขยายความสามารถด้านเครือข่ายสังคมเพ่ือใช้ประโยชน์จากพลังของโซเชียลมีเดีย ทำให้เว็บไซต์           
B2C สามารถเข้าใจและให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น[1]  

 2.1.6 ประโยชน์ของโซเชียลคอมเมิร์ซ  

 ด้วยคุณลักษณะดังกล่าว โซเชียลคอมเมิร์ซจึงกลายเป็นช่องทางมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ประกอบกับความนิยมที่เพ่ิมขึ้นของการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กของผู้คนในปัจจุบัน 
นับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่จะขยายฐานการค้าบนช่องทางโซเชียลคอมเมิร์ซ
โดยนำความสามารถของ Web 2.0 มาใช้เพ่ือรองรับการปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบกับผู้บริโภคผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ อันจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีช่องทางหรือวิธีการสื่อสารกับลูกค้าเพ่ิมเติม ได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับคำแนะนำเชิงบวกจากลูกค้าที่มีอยู่ เพ่ือดึงดูดผู้ซื้อที่มีศักยภาพรายใหม่ ช่วยเพ่ิมผลประกอบการ
ของผู้ดำเนินธุรกิจได้[2] ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจซื้อจากผู้ซื้อ
รายอื่นๆ ทำให้ผู้บริโภคมีอำนาจการต่อรองมากขึ้น และได้รับข้อเสนอพิเศษในการซื้อสินค้า 
 
ตารางท่ี 2.1 สัดส่วนความคิดเห็นต่อประโยชน์ของโซเชียลคอมเมิร์ซ 

ลำดับ ประโยชน ์ สัดส่วน 
1 การทำโซเชียลคอมเมิร์ซช่วยเพิ่มอัตราการซื้อของลูกค้า เนื่องจากความไว้วางใจ

ของลูกค้าต่อสถานะทางสังคม/การมีตัวตนของธุรกิจ 
ร้อยละ 30 

2 การทำโซเชียลคอมเมิร์ซช่วยกระตุ้นการตัดสินซื้อของลูกค้าด้วยอิทธิพลจากบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลในโซเชียลมีเดียที่ลูกค้ารู้จักหรือเชื่อใจ 

ร้อยละ 21 

3 การทำโซเชียลคอมเมิร์ซช่วยปรับปรุงการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางที่สอดคล้องกัน 

ร้อยละ 18 

4 การทำโซเชียลคอมเมิร์ซทำให้ผลประกอบการของธุรกิจบนช่องทางโซเ ชียล
คอมเมิร์ซเดิม หรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีอยู่แล้วให้สามารถเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 11 

5 การทำโซเชียลคอมเมิร์ซช่วยให้ธุรกิจสามารถคาดการณ์แนวโน้มของผลิตภัณฑ์
หรือบริการในอนาคตได้ผ่านการศึกษาความสนใจที่เกิดขึ้นใหม่ และความสัมพันธ์
ทางสังคมของลูกค้าบนโซเชียลมีเดีย 

ร้อยละ 8 

6 เหตุผลอื่นๆ เช่น ความเป็นไปได้ในการประหยัดต้นทุนการทำธุรกรรม โอกาสใน
การขายสินค้าบนช่องทางที่มีศักยภาพ เป็นต้น 

ร้อยละ 12 

ที่มา: Salvatori and Marcantoni, 2015[2] 

 
การศึกษาจาก Salvatori and Marcantoni, 2015[2] ได้สรุปประโยชน์ของโซเชียลคอมเมิร์ซ ซึ่ง

เป็นเหตุผลสำคัญที่ธุรกิจต่างๆ หันมาให้ความสนใจต่อการตลาดรูปแบบใหม่ผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซ ดังแสดง
ในตารางที่ 2.1  

กล่าวโดยสรุปโซเชียลคอมเมิร์ซยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมิได้มุ่งเน้นเฉพาะการสร้างกระแส
ของธุรกิจหรือการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซทั้งภายในและต่างประเทศ สอดคล้องกับ
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การศึกษาจาก Hoque and Bashaw, 2021[5] ที่ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดของในการใช้โซเชียลคอมเมิร์ซ        
ถูกนำมาขยายการพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการค้ าข้ ามพรมแดน CBEC หรือ เพ่ือส่ งเสริมการขาย           
ระหว่างประเทศ ซึ่งนับว่ามีความท้าทายมากกว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยปกติ เนื่องจาก โซเชียล
คอมเมิร์ซสำหรับการค้าข้ามพรมแดนจะเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภคต่างวัฒนธรรม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาแนวทางปฏิบัติ ความหมาย ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม กฎระเบียบและนโยบาย ความสำคัญของช่องทางการสื่อสารต่างๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของผู้ใช้ในโซเชียลคอมเมิร์ซ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถเพ่ิมคุณภาพการบริการ ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ 
และเกิดความตั้งใจในการใช้งานเพ่ิมขึ้น และท้ายที่สุดเพ่ือให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นโซเชียลคอมเมิร์ซ
ข้ามพรมแดน  

 สำหรับรูปแบบธุรกิจโซเชียลคอมเมิร์ซ์ข้ามพรมแดนสินค้าไทยสู่ตลาดจีนนั้น ถือเป็นตัวแบบธุรกิจที่
ยังมีช่องว่างการเติบโตที่เปิดกว้างเมื่อพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผู้ใช้ช่องทางออนไลน์เพ่ือการซื้อ
สินค้าในประเทศจีน ซึ่งในหัวข้อ 2.2 จะกล่าวถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในประเทศจีนรวมถึง
การเติบโตของการค้าปลีกออนไลน์ที่ทำให้เกิดผู้ประกอบการอิสระใหม่เชิงดิจิทัลที่อาศัยรูปแบบโซเชียล   
คอมเมิร์ซ์เป็นตัวแบบการประกอบการธุรกิจ 

2.2 สถานการณ์การเติบโตของสังคมบนโลกอินเตอร์เน็ตในประเทศจีน 

ตารางท่ี 2.2  จำนวนประชากรจีนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตในปี ค.ศ.2016-2020 

ปี พ.ศ. จำนวนประชากร (ล้านคน) สัดส่วน (ร้อยละ) 
2559 731.25 53.2% 
2560 771.98 55.8% 
2561 828.51 59.6% 
2563 มีนาคม 903.59 64.5% 
2563 ธันวาคม 988.99 70.4% 

ที่มา: CNNIC 2020 [13] 
 
 ปี ค.ศ. 2020 จำนวนประชากรจีนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตอยู่ที่ 988.99 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 70.4 
ของประชากรทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 903.59 ล้านคนในเดือนมีนาคมปีเดียวกัน ในจำนวนนี้ประชากร 985.76 
หรือคิดเป็นร้อยละ 99.7 ของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต ใช้วิธีการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน 

ในแผน 5 ปีฉบับที่13 (ค.ศ. 2016-2020) ประชากรอินเตอร์เน็ตเพ่ิมจาก 688 ล้านคนเป็น 989 
ล้านคน เติบโตร้อยละ 43.7 โดยกลุ่มวัยที่มีส่วนทำให้จำนวนประชากรอินเตอร์เน็ตเติบโตในช่วง 5 ปีที่ผ่าน
มาคือ กลุ่มประชากรที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีสัดส่วนร้อยละ 17.1 และ 11.0  
ของประชากรอินเตอร์เน็ตทั้งหมดตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปีที่มีจำนวน
เพ่ิมขึ้นเมื่อจีนกำลังเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” (Silver Age) โดยใน ปี ค.ศ. 2025 ประชากรสูงวัยของจีนจะทะลุ 
300 ล้านคน (คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ) ประชากรอินเตอร์เน็ตสูงวัย 
เป็นกลุ่มที่มีเวลาอยู่กับอินเตอร์เน็ตทั้งวัน และค่อยๆค้นพบความสะดวกสบายในการใช้อินเตอร์เน็ต       
เพ่ืออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ประกอบกับเป็นกลุ่มคนที่มีเงิน (แต่ไม่ค่อยมีโอกาสออกไปใช้จ่าย) 
อินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นทางเลือกที่ลงตัว  
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ข้อมูลจาก อาลีบาบาที่รายงานชีวิตดิจิทัลผู้สูงวัย (老年人数字生活报告) พบว่า ภายหลังวิกฤติ
โควิด-19 ในประเทศได้คลี่คลายลง กลุ่มประชากรอินเตอร์เน็ตสูงวัยใช้จ่ายเงินเพ่ือซื้อสินค้าออนไลน์ต่อ
เดือนสูงกว่ากลุ่มประชากรอินเตอร์เน็ตที่เกิดหลังปี 1990 และหลังปี 2000 โดยส่วนใหญ่ใช้จ่ายเพ่ือการซื้อ
กลุ่มของใช้ประจำวันให้หลาน  กลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพ การรักษาพยาบาล บริการเพ่ือการพักผ่อนสันทนา
การ อาหาร และปรับปรุงที่พักอาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาหารที่ซื้อผ่าน New Retail เหอหม่าของ
อาลีบาบา พบว่ากลุ่มสูงวัยใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆถึง 3.6 จุด  อาหารกลุ่มผู้สูงวัยก็เป็นหมวด food 
delivery ของแพลตฟอร์ม “เอ้อเลอเมอ” ก็เติบโตมากกว่า 10 เท่าในปี ค.ศ. 2019 รวมถึงการใช้บริการ  
Tele-medicine delivery ก็เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว “สังคมสูงวัย” “เศรษฐกิจฐานคนเกียจคร้าน” กำลัง
ขับเคลื่อน “สังคมดิจิทัลจีน” ทั้งขนาดและความหลากหลาย “银发族” “懒人经济” 构成了多元龙

大的“数字社会”[14],[15] 
 

 
รูปที่2.1 สัดส่วนประชากรอินเตอร์เน็ตเขตเมือง-เขตชนบทปี พ.ศ.2563 เปรียบเทียบเดือนมีนาคมกับธันวาคม 

ที่มา: CNNIC 2020 
 

 นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างสังคมออนไลน์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากร
สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น ข้อมูลจาก CNNIC ยังพบว่าสัดส่วนโครงสร้างของประชากรอินเตอร์เน็ตยังเข้าไปสู่     
ภาคชนบทเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) ซึ่งเป็นช่วงเกิดการระบาดของ  
โควิด-19 ทำให้คนจีนจำนวนมากเรียนรู้เพ่ือใช้งานอินเตอร์เน็ตเพ่ืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
เพ่ิมขึ้น โดยรูปที่2.1 แสดงสัดส่วนประชากรอินเตอร์เน็ตเขตเมือง-เขตชนบทในปี พ.ศ.2563 เปรียบเทียบ
ระหว่างเดือนมีนาคม กับเดือนธันวาคม พบว่าสัดส่วนของประชากรอินเตอร์เน็ตจีนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 28.2 
เป็นร้อยละ 31.3 และทำให้สัดส่วนประชากรอินเตอร์เน็ตต่อประชากรในเขตเมือง และเขตชนบทปรับตัว 
สูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 79.8 ของประชากรเขตเมืองทั้งหมด และร้อยละ 55.9 ของประชากรเขตชนบท 
ตามลำดับ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2559 ที่สัดส่วนของประชากรอินเตอร์เน็ตเขตเมืองอยู่ที่ร้อยละ 69.1 
ของประชากรเขตเมืองทั้งหมด ขณะที่ประชากรอินเตอร์เน็ตภาคชนบทมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 33.1        
ของประชากรชนบททั้งหมด ดังแสดงในรูปที่2.2 การเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วดังกล่าวสะท้อนภาพความสำเร็จ
ในการผลักดันให้อินเตอร์เน็ตและดิจิทัลเข้าไปมีบทบาทต่อการพัฒนาภาคชนบทของประเทศจีน และ
กลายเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการแก้ปัญหาความยากจนที่ทำให้คนจีนทุกคนในประเทศหลุดพ้น 
จากเส้นความยากจนในต้นปี พ.ศ.2564 
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รูปที่2.2 สัดส่วนประชากรอินเตอร์เน็ตต่อประชากรในเขตเมือง และเขตชนบท พ.ศ.2559-2563 

ที่มา: CNNIC 2020 
 

 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการหนึ่งในช่วงปี พ.ศ.2563 ต่อพฤติกรรมการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
ของคนจีนที่นอกเหนือจากจำนวนและสัดส่วนของคนจีนในภาคชนบทที่มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นแล้ว ยังพบว่าเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างเดือนมีนาคม กับเดือนธันวาคมของปี พ.ศ.2563 จำนวนของผู้เข้าใจอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
วัตถุประสงค์ต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงที่มากน้อยแตกต่างกันไป ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.2 ซึ่งพบว่าคนจีนสัดส่วนการเพ่ิมขึ้นของการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตในกลุ่มกิจกรรมเพ่ือการสืบค้น
ข้อมูล ติดตามข่าวสาร เรียนภาษาออนไลน์ สั่งซื้ออาหารดิลิเวอรี่ และฟังเพลง ไม่มาก (น้อยกว่าร้อยละ 6) 
ขณะที่กิจกรรม 1) ท่องเที่ยวออนไลน์ 2)ชั้นเรียนออนไลน์ 3) เกมส์ออนไลน์ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่
ลดลง ทั้งนี้ในส่วนของการท่องเที่ยวออนไลน์มีสัดส่วนการเติบโตติดลบเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 
ขณะที่ชั้นเรียนออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางหลักสำหรับนักเรียน นักศึกษาจีนในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ.2563 
แต่เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศจีนคลี่คลายลงในช่วงครึ่งปีหลัง สถานศึกษาในประเทศจีนจึง
อนุญาตให้นักเรียน นักศึกษากลับเข้าเรียนได้ตามปกติ ทำให้อัตราส่วนการเรียนชั้นเรียนออนไลน์ในช่วง
เดือนธันวาคมเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีของปีเดียวกัน  
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ตารางท่ี2.3 วัตถุประสงค์การเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของคนจีน เดือนมีนาคมและธันวาคม พ.ศ.2563 

วัตถุประสงค์ มี.ค. 2563 ธ.ค. 2563 % เปลี่ยนแปลง 

ติดต่อสื่อสาร 
สืบค้นข้อมูล 
ติดตามข่าวสาร 
WFM meeting 
ชำระเงินออนไลน์ 
ซือ้สินค้าออนไลน์ 
สั่งซื้ออาหารดิลิเวอรี่ 
ท่องเที่ยวออนไลน์ 
ช้ันเรียนออนไลน์ 
ฟังเพลง 
เรียนภาษาออนไลน์ 
เกมส์ออนไลน์ 
ออนไลน์เว็บวีดีโอ   
ไลฟ์สตรีมมิ่ง 
สุขภาพออนไลน์ 

890.12 
745.35 
726.42 

- 
767.98 
710.27 
397.80 
372.96 
422.96 
635.13 
455.38 
531.82 
850.44 
559.82 

- 

981.11 
769.77 
742.74 
345.60 
854.34 
782.41 
418.83 
342.44 
341.71 
658.25 
460.13 
517.93 
926.77 
616.85 
241.80 

9.5 
2.6 
1.6 
- 

11.2 
10.2 
5.3 

-8.18 
-19.2 
3.6 
1.0 
-2.6 
9.0 
10.2 

- 

ที่มา:  CNNIC 2020 
 

 ทั้ งนี้ ข้อมูลในตารางที่  2 .3 อีกประการหนึ่ งคือการเติบ โตของจำนวนผู้ ใช้ อิน เตอร์ เน็ ต                
ในหลายกิจกรรมเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าจะเป็น  1) การติดต่อสื่อสาร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.5     
จากจำนวน 890.12 ล้านคน เป็น 981.11 ล้ านคนเนื่ องจากอินเตอร์ เน็ตเป็นสื่อกลางช่วยให้                
การติดต่อสื่อสารที่ต้นทุนถูก  กลายเป็นวิธีการที่ใช้ติดต่อพูดคุยทั้งผ่านข้อความและระบบเสียง เช่น วีแชท 
2) การชำระเงินออนไลน์มีจำนวนผู้ใช้งานถึง 854.34 ล้านคนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับเดือน
มีนาคมของปีเดียวกัน และ 3) การซื้อสินค้าออนไลน์มีจำนวนผู้ใช้งานถึง 782.41 ล้านคนเพ่ิมขึ้น         
ร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมของปีเดียวกัน ซึ่งเป็นการเติบโตตามจำนวนการเพ่ิมข้ึนของผู้ใช้งาน
อินเตอร์เน็ตในกิจกรรมทั้งสามถือเป็นบริการพ้ืนฐานที่คนจีนต้องใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต  

แต่กิจกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องแม้กระทั่งภายหลังสถานกาณณ์โควิดคลี่คลายแล้วคือ 
การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือเข้าชมรายการผ่าน ออนไลน์เว็บวีดีโอ (เติบโตร้อยละ 9.0) และไลฟ์สตรีมม่ิง (เติบโต
ร้อยละ 10.2) ซึ่งถือเป็นการเติบโตต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ที่มีจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือเข้าชม
ออนไลน์เว็บวีดีโอ 724.86 ล้านคนเพ่ิมขึ้นเป็น 850.44 ล้านคนในเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
17.3 ขณะที่การเข้าใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือชมการไลฟ์สตรีมมิ่งเพ่ิมขึ้นจาก 396.76 ล้านคนในต้นปี พ.ศ.2562 
มาอยู่ที่ 559.82 ล้านคนในเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 41.1)   ตัวเลขการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว
สองปีต่อเนื่องถือเป็นภาพสะท้อนพฤติกรรมของคนจีนที่นิยมเสพสื่อประเภทคลิปวีดีโอผ่านอินเตอร์เน็ต
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกันกับจำนวนผู้ผลิตสื่อประเภทนี้ (VLOG Short VDO clip และ Live 
streaming) ที่เพ่ิมข้ึนเป็นจำนวนมาก 
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ทั้งนี้แพลตฟอร์มนำเสนอผ่านเว็บวีดีโอได้กลายเป็นเครื่องมือใหม่ที่แอพพลิเคชั่นเดิมไม่ว่าจะเป็น   
วีแชท Red book และแพลตฟอร์มที่เคยใช้การสื่อสารในรูปแบบ “ข้อความ” และ “รูปภาพ” ต่างเพ่ิมเติม
เครื่องมือคลิปวีดีโอมาใช้เพ่ือนำเสนอข้อมูล เนื้อหาในชุมชนออนไลน์ เช่นวีแชท ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ     
วีแชทวีดีโอ(微信视频) ที่ใช้เวลาไม่ถึง 6 เดือนหลังการเปิดตัวก็มียอดผู้ใช้งานต่อวันสูงถึง 200 ล้านคน ซึ่ง
เป็นจำนวนผู้ใช้งานที่โต่วอินต้องใช้เวลาถึง 2 ปี ข้วยโส่วต้องใช้ถึง 8 ปี [16] ทั้งนี้การเติบโตของชุมชน   
สังคมออนไลน์ที่อาศัยการบอกเล่าเนื้อหาผ่านเว็บวีดีโอยังมีส่วนต่อการเติบโตของธุรกิจการค้าออนไลน์  

แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ได้สร้างฟังค์ชั่นในรูปแบบ Micro-shop ภายใต้แนวทาง “ร้านค้า
ออนไลน์แบบไร้ต้นทุน”(零成本网上店铺) เพราะไม่จำเป็นต้องเปิดร้านค้าบน E-commerce Platform 
ใดๆ (เพราะแม้ว่าจะมีต้นทุนต่ำแต่ก็ยังมีต้นทุน) สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ร้านค้าแบกะดิน
ออนไลน์คือทางรอดทดแทนแพลตฟอร์ม E-commerce แบบดั้งเดิม และเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตการ 
ช้อปปิ้งออนไลน์ในประเทศจีนดังแสดงในตารางที่ 2.4 

 

ตารางท่ี2.4  วัตถุประสงค์การเข้าใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการช้อปปิ้งออนไลน์ ปีพ.ศ. 2559-2563 

ปี พ.ศ. 
จำนวนผู้ซ้ือออนไลน ์

(ล้านคน) 
สัดส่วนเทียบกับผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 

(ร้อยละ) 
2559 
2560 
2561 
2563 มีนาคม 
2563 ธันวาคม 

466.70 
533.32 
610.11 
710.27 
782.41 

63.8 
69.1 
73.6 
78.6 
79.1 
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2.3 สถานการณ์การเติบโตของการค้าปลีกผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศจีน 

ในสถานการณ์การแข่งขันด้านธุรกิจค้าปลีกที่ดุเดือดในประเทศจีน ส่งผลให้บรรดาร้านสะดวกซื้อ
ในจีนทยอยปิดตัวลงให้เห็นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเรื่องปกติ และจำนวนร้านเปิดใหม่ก็มีให้เห็นอยู่
ตลอดเวลา เหตุการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกเพ่ือให้ 
อยู่รอดในจีน ทั้งร้านค้าปลีกชื่อดังที่เป็นของจีนเอง หรือต่างชาติ ต่างก็ต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด       
การปิดตัวลงของร้านสาขาในเมืองต่างๆ จึงเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ 
เนื่องจากเมื่อบริษัทแม่ประเมินยอดขายปลายปีแล้ว จึงต้องตัดสินใจว่าจะอัพเกรดรูปแบบธุรกิจขึ้นหรือ   
ปิดตัวลงในบางเมือง ตามกลยุทธ์การขยายตลาด (Company strategy) ของแต่ละบริษัท สถานที่ตั้ง    
ของส โตร์  (Store location) สม รรถนะทางธุ รกิ จ  (Business performance) สภ าพ เศรษฐกิ จ -
ภายในประเทศ (สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2556) Guangzhou Grandbuy จัดเป็น      
ห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของเมืองกวางโจวมียอดขายในปี 2012 ประมาณ 7.35 พันล้านหยวน เติบโตขึ้น     
จากปีก่อนหน้าเพียง 2.3 % ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ถือว่าไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งเป็นผลกระทบจากร้านค้า
ออนไลน์ที่นับวันยิ่งมีสมรรถภาพทางธุรกิจมากขึ้น ด้วยไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคจีนที่เปลี่ยนไป นิยมความ
สะดวกสบาย ทำให้ผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนมาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสินค้าที่มีน้ำหนัก      
ยากต่อการหิ้วหรือถือ เพราะร้านค้าออนไลน์เหล่านี้มีบริการส่งของถึงบ้านหรือสำนักงาน และมีราคาถูก
กว่าซื้อในห้างสรรพสินค้าอีกด้วย (สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2556) [17] 
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2.3.1 สถานการณ์ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศจีน  

การทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) คือการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
สินค้าและบริการผ่านคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การค้าแบบ        
e-commerce ของจีนมีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนของภาครัฐ โดย
รัฐบาลจีนเห็นว่า e-commerce ช่วยสร้างงานให้บัณฑิตจบใหม่ แรงงานต่างถิ่น และทหารปลดประจำการ 
ช่วยให้คนกลุ่มนี้มีงานทำ จึงได้มีโครงการลงนามร่วมมือระหว่างคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาและปฏิรูป
แห่งชาติจีน (NDRC) และบริษัทอาลีบาบา ในความร่วมมือพัฒนา e-commerce ในชนบท โดย NDRC    
จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เช่น การประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่น สร้างระบบโลจิสติกส์ และ
ฝึกอบรมพนักงานในท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีการวางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอ่ืนๆ อาทิ ระบบเครือข่าย 
เงื่อนไขในการสมัครเข้าเป็นผู้ขายที่ไม่ยุ่งยาก และระบบการชำระเงินออนไลน์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2559; สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เซี่ยงไฮ้, 2559) [18][19] 

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศจีน สามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบหลัก ได้แก่ รูปแบบธุรกิจ
แบบ Consumer-to-Consumer หรือ Customer-to-Customer (C2C) รูปแบบธุรกิจแบบ Business-
to-Consumer (B2C) รูปแบบธุรกิจแบบ Business-to-Business-to-Consumer (B2B2C) และ รูปแบบ
ธุรกิจแบบ Business-to-Business (B2B) ภายใต้รูปแบบธุรกิจแต่ละประเภทมีผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม     
ที่หลากหลาย ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาจากจุดเด่นของแพลตฟอร์มต่างๆ เพ่ือเลือกแพลตฟอร์ม     
ที่เหมาะสมกับธุรกิจและสินค้าของตนเองในการเปิดร้านค้าออนไลน์ สำหรับการซื้อขายแบบ Business to 
Business (B2B) ซึ่งเป็นการค้าแบบธุรกิจกับธุรกิจ มีมูลค่าการซื้อขายสัดส่วนมากที่สุด ธุรกิจที่มูลค่า      
การซื้อขายสูงได้แก่ Alibaba (阿里巴巴) รองลงมา คือ Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings 
Co.Ltd. (上海钢联) Global Sources Corporate (环球资源) และ HC International Inc. (慧聪网) 
ตามลำดับ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ 
ในส่วนของการซื้อขายแบบค้าปลีกรายย่อย การค้ารูปแบบนี้ได้รับความนิยมสูง และมีจำนวนผู้ใช้บริ การ
มากที่สุด คือ 380 ล้านคน มีมูลค่าการซื้อขายเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 21.8 ซึ่งรูปแบบการซื้อ
ขายมีท้ังแบบ Business to Consumer (B2C) และ Consumer to Consumer (C2C) โดยผู้ให้บริการที่มี
ผู้นิยมใช้มากที่สุด คือ Tmall (天猫) รองลงมา คือ JD (京东) และ Sunning (苏宁) เป็นต้น ซึ่งนอกจาก
รูปแบบธุรกิจที่ ได้กล่าวมาข้างต้น ปัจจุบันประเทศจีนยังมีรูปแบบธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์               
อีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจคือ Group Buy หรือ 团购 ซึ่งเป็นรูปแบบที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก
สำหรับธุรกิจบริการ (บริษัท NAMU LIFE (Beijing) Trading จำกัด, 2016; ธนาคารแห่งประเทศไทย , 
2559) [20][19] 

เห็ น ได้ จ ากมู ลค่ าการค้ ารูป แบบต่ างๆผ่ านระบบ  E-Commerce ของจี น ได้ เติ บ โตขึ้ น              
อย่างก้าวกระโดด และมีแนวโน้มที่จะครองส่วนแบ่งการค้าในรูปแบบเดิมเพ่ิมขึ้นในทุกๆปี โดยในปี 2558 
มูลค่าการค้าผ่านระบบ E-Commerce คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 18.2 ล้านล้านหยวน และเป็นการค้าปลีก    
แบบ B2C สูงถึง 3.8 ล้านล้านหยวน เนื่องจากระยะแรกของการซื้อขายแบบ e-commerce ของจีนจะเป็น
การซื้อขายสินค้าในประเทศเป็นหลัก เมื่อการซื้อขาย e-commerce ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น อีกทั้ง
ผู้บริโภคชาวจีนมีกำลังซื้อมากขึ้น ทำให้ความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น รวมถึงปริมาณชาวจีนที่
เดินทางออกนอกประเทศมีมากขึ้น โดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกันทำการซื้อขายสินค้า  
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ และขนส่งสินค้าโดยผ่านทางการขนส่งระหว่างประเทศ (Cross-border 
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logistics) (สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ, เซี่ยงไฮ้, 2560) [21] ที่เรียกว่า การซื้อขายแบบ      
ข้ามแดน (e-commerce cross-border trade) ทำให้การซื้อขายประเภทนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว        
ตามความนิยมของผู้บริโภค ประเภทสินค้านำเข้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ เครื่องสำอาง เครื่องบำรุงผิว 
อาหารสำหรับทารก เสื้อผ้า อาหารเสริมสุขภาพ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2559) จึงเป็นสาเหตุให้การค้าผ่านระบบ E-Commerce ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce)    
ก็ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปี 2558 พบว่ามีการค้าผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวคิด
เป็นมูลค่าสูงถึง 5.2 ล้านล้านหยวน (สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เซี่ยงไฮ้, 2559; กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ, 2562) [19][17] 

มากไปกว่านั้น รูปแบบการจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ที่เรียกว่า Cross-Border 
Ecommerce (CBEC) จะช่วยหลีกเลี่ยงการจัดตั้งสาขาในจีนหรือกระทำธุรกรรมผ่านตัวกลางในจีนได้ช่วย
ให้ผู้ขายสามารถลดต้นทุน เวลา และเพ่ิมกำไร จัดเป็นตัวเลือกท่ีสะดวกต่อการขายทางออนไลน์โดยตรงจาก
ต่างประเทศ นอกจากนี้ การนำเข้าผ่าน CBEC (B2C) ยังได้รับการลดภาษี และผลิตภัณฑ์บางประเภท      
ที่ปกติต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพหรือกักกัน (CIQ compliance check) หรือการจดทะเบียน 
จะได้รับการยกเว้นจากการกระบวนการดังกล่าว จึงสามารถนำเข้าได้เร็วกว่าเดิม และลดต้นทุนในการ
ทดลองความนิยมสินค้า (trial-and-error) ในตลาดจีนที่มีขนาดใหญ่โตได้ (สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร 
ณ กรุงบรัสเซลส์, 2560) [22] 

การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ช้อปปิ้งจีนก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านการบริการระบบขนส่งสินค้า    
ที่มีประสิทธิภาพสูง การพัฒนาระบบ E-Commerce จากรูปแบบการค้าขายบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปสู่
ระบบ M-Commerce ทำให้สามารถค้าขายสินค้าได้อย่างอิสระบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (ปิยวัช วสุสิริกุล 
และ Rainer Hans Stasiewski, 2559) ดังนั้น เครื่องมือสำคัญที่ ใช้การซื้อขายแบบ e-commerce        
ได้ถูกพัฒนาขึ้น เรียกว่า Offline to Online (O2O) คือการซื้อขายผ่านโทรศัพท์มือถือ internet และ 
social network เป็นตัวกลางเชื่อมโยงลูกค้าในการซื้อขายสินค้าและชำระเงิน วิธีการชำระเงินสำหรับการ
ซื้อขายสินค้า e-commerce ของจีนในระยะแรกผู้ซื้อต้องทำการชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ATM 
internet banking และพัฒนามาชำระเงินผ่าน application ในโทรศัพท์มือถือ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2559) เพ่ือตอบรับการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมด้านการใช้จ่ายของชาวจีนที่มีแนวโน้มในการเลือกซื้อสินค้า
ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดรูปแบบแอพพลิเคชั่นในด้านเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ 
ที่ล้ำสมัย รูปแบบการส่งเสริมการขายใหม่ๆ เพ่ือสร้างตลาดและคุณค่าที่โดดเด่นแก่แบรนด์ตนเอง โดยใช้
ประโยชน์จากระบบการค้าขายสินค้าออนไลน์ลดทอนช่องว่างระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายตลอดจนการสร้าง
ผู้ขายรายใหม่ในเขตทุรกันดารให้มีโอกาสได้ขายสินค้าทีมีคุณภาพให้กับผู้ซื้อทั่วประเทศจีนเพ่ือการพัฒนาสู่
การขายในระดับสากล สาย (ปิยวัช วสุสิริกุล และ Rainer Hans Stasiewski, 2559)  ซึ่งมีบริษัทรายใหญ่
ในจีนที่ทำตลาดแข่งขัน ได้แก่  Baidu Alibaba และ Tencent ทำการพัฒนา application สำหรับ     
ระบบต่าง ๆ เช่น ระบบชำระเงินออนไลน์ ระบบชำระค่าแท็กซี่ผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น (ธนาคาร     
แห่งประเทศไทย, 2559) แต่อย่างไรก็ดี พบว่าการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการที่ทำผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศจีนนั้น ทำได้หลายวิธีเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค ได้แก่ การชำระเงิน
เมื่อสินค้ามาถึง (Cash on delivery) การชำระผ่านระบบกระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallets) การชำระโดย
บัตรเครดิต การชำระโดยบัตรเดบิต หรือ การโอนเงินผ่านธนาคาร (E-Banking) ซึ่งการชำระผ่านระบบ    
E-Wallets เป็นที่นิยมที่สุดในปัจจุบัน (บริษัท NAMU LIFE (Beijing) Trading จำกัด, 2559) [20] 
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จากรายงานสถาบันวิจัย Sootoo ระบุว่า ปัจจุบันผู้บริโภคชาวจีนนิยมชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
มากที่สุด รองลงมาเป็นการชำระผ่านบริษัทตัวแทน และการชำระทาง internet banking ตามลำดับ โดย 
Alipay มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดร้อยละ 61.9 รองลงมาเป็น Tenpay ร้อยละ 14.5 และ China Union 
Pay ร้อยละ 9.2 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) นอกจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศจีนจะมี
ระบบการชำระเงินที่สะดวกสบายแล้ว ระบบการขนส่งถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อีก
ด้วย ซึ่งในประเทศจีนมีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยเฉพาะการขนส่งแบบด่วน (Express 
Delivery) ที่มีผู้ให้บริการหลายรายในประเทศจีน จัดเป็นการขนส่งที่รวดเร็วและสามารถเข้าถึงได้ในทุก
พ้ืนที่ จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนนิยมใช้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากข้ึนในประเทศจีน 
(บริษัท NAMU LIFE (Beijing) Trading จำกัด, 2559) [20] 

2.3.2 นโยบายของรัฐบาลจีนต่อธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ในระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลจีนให้ความสำคัญต่อการประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศจีนมากขึ้น โดยเห็นได้จากการออกนโยบายต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการประกอบกิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  แผนปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตพลัส ( Internet Plus Action Plan) ที่สนับสนุนให้เกิด
การบูรณาการระบบอินเตอร์เน็ตเข้ากับอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม รวมทั้งยังมีนโยบายสนับสนุนธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross Border E-Commerce) เพ่ือให้ประชาชนชาวจีนสามารถเข้าถึงสินค้า
คุณภาพจากต่างประเทศได้ง่ายขึ้น (บริษัท NAMU LIFE (Beijing) Trading จำกัด, 2559) [20] 

จะเห็นได้ว่ารัฐบาลจีนแสดงความสนใจและสนับสนุน CBEC เรื่อยมา อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้ม  
การจัดการควบคุม CBEC ในอนาคตจะมีความเข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ดียังพบว่ากระบวนการปล่อยสินค้า
ยังคงมีความไม่แน่นอน นั่นคือ ใบ Customs Clearance of Entry Commodity ที่ต้องขอก่อนปล่อย
สินค้าที่นำเข้ามาด้วยวิธีดั้งเดิมนั้น ยังคงมีความไม่ชัดเจนในการนำมาใช้กับ CBEC ตามที่บัญชีอนุญาต
กำหนด และมีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่กับการตีความและการนำไปใช้ในทางปฏิบัติในการตรวจสอบและกักกัน
สินค้าของเมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่เข้าร่วมโครงการนำร่องมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์
ระหว่างประเทศ เช่น ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ผู้ขายต้องใช้ platform ทางการเท่านั้นบนเว็บไซต์ www.kjt.com 
โดยผู้ขายเปิดร้านค้าออนไลน์ในเว็บไซต์ดังกล่าวซึ่งมีระบบการจัดการเป็นรูปแบบเดียวกันสำหรับผู้ขายราย
อ่ืนที่เข้ามาใช้บริการ ตั้งแต่การอธิบายสินค้าจนกระทั่งถึงการทำสัญญาซื้อขาย ส่วนในเมืองอ่ืน ๆ เช่น   
เมืองหางโจว ผู้ขายสามารถก่อตั้งเว็บไซต์ของตนเองได้ แต่เว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่ ได้รับการรับรอง หากไม่มี
บริษัทสัญชาติจีนขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดการและเผยแพร่เว็บไซต์ รวมทั้งเป็นผู้รับผิดสำหรับข้อมูลและธุรกรรม
ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังคงมีประเด็นเรื่องความไม่แน่นอนทางกฎหมายและทางปกครอง 
เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นเพียงโครงการนำร่องที่กำลังพัฒนาตามกฎหมายและกฎระเบียบใหม่          
ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี โครงการนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลจีนในการ
สนับสนุนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2C เพ่ือตอบสนองต่ออุปสงค์สินค้าจากต่างประเทศในตลาดจีน 
ในฐานะทางเลือกที่น่าสนใจมากกว่ารูปแบบ B2B เป็นที่คาดว่า เมื่อโครงการลงตัวและกฎหมายมีความ
แน่นอนแล้วนั้น ผู้ขายสินค้าคุณภาพสูงจากต่างประเทศจะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคชาวจีนได้กว่า       
๑,๕๐๐ ล้านคน (สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์, 2560) [22] 

อย่างไรก็ดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้กระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทย          
ได้วางแผนพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) ผ่านการขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์ 
ดังต่อไปนี้ 
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1.เสริมสร้างและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ e-Commerce : 
Competitiveness Seller (Go online)  

2.เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำ e-Commerce และอำนวยความสะดวกทางการค้า   
สู่สากล : Ecosystem for e-Commerce & Trade Facilitation  

3.เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพปัจจัยสนับสนุน : Effectiveness of Key Supporting Factors  
4.สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อและผู้ขาย : Trust Building for All (กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ, 2562) [17] 

2.3.3 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีน 

เนื่องจากการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เพ่ิมปริมาณขึ้นอย่างมาก ดังนั้น    
การคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญ จีนได้มีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในเดือนมกราคม ค.ศ. 2014 ให้ครอบคลุมถึงการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   
ซึ่งคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็มี จำนวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิผู้บริโภค โดยในปี ค.ศ. 2014 คดีฟ้องร้องเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์มีจำนวน
มากถึง 78,000 คาฟ้อง เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 356.643 ซึ่งข้อกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีนควรรู้มีดังต่อไปนี้ (บริษัท NAMU LIFE 
(Beijing) Trading จำกัด, 2559) [22] 

1. สิทธิของผู้บริโภคในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่
ให้สิทธิผู้บริโภคมีสิทธิที่จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันนับแต่วันที่ระบุไว้ในใบเสร็จ โดยไม่ต้อง         
มีเหตุผลในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า และผู้ขายจะต้องเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคเต็มจำนวน
ภายใน 7 วันนับแต่ได้รับสินค้าคืน 

2. ข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมให้แก่ผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าออนไลน์จะต้องระบุที่อยู่ของผู้ขายระบุให้แก่ลูกค้า เพ่ือทาให้ลูกค้า
สามารถติดต่อได้ ในกรณีที่ พบสินค้าปลอม นอกจากนี้ ข้อมูล เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการ                  
ที่ผู้ประกอบการขายสินค้าออนไลน์จัดเตรียมให้แก่ผู้บริโภคนั้น จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 

3. สิทธิของผู้บริโภคในการเรียกร้องค่าเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภค     
จากการซื้อสินค้า ผู้บริโภคสามารถที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้โดยตรง ซึ่งความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการหลอกลวง ผู้บริโภคมีสิทธิเรียกเงินคืนได้ในจำนวนสามเท่าของราคาค่าสินค้าหรือ
บริการ รวมทั้งค่าปรับอีก 500 หยวน นอกจากนี้ในกรณีที่สินค้าบกพร่องและก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย 
หรือถึงแก่ชีวิต ผู้ประกอบการจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและค่าเสียหายทางจิตใจที่เกิดขึ้น 
นอกจากนี้ศาลอาจสั่งผู้ประกอบการที่ก่อความเสียหายให้ชำระเสียค่าเสียหายเชิงลงโทษ (punitive 
damages) ในอัตราสูงสุดเท่ากับสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแผนระยะ 5 ปี      
ฉบับที่ 12 และฉบับที่13 (พ.ศ. 2554 -2559 และ พ.ศ.2559-2563) รัฐบาลจีนได้พยายามออกกฎ    
ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และ  
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย การดูแลบริหาร
จัดการผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ตลอดจนการออกกฎระเบียบการคุ้มครองผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน           
ก็มองเห็นโอกาสการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งในระยะเริ่มต้นรัฐบาลจีน
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มองเห็นโอกาสการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางส่งออกสินค้าจีนไปสู่ต่างประเทศ ผ่านการ
ออกแบบศุลกากรขาออกท่ีอำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออก แต่ในระยะต่อเมื่อพบว่าความต้องการบริโภค
สินค้านำเข้าจากต่างประเทศของประชาชนจีนเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับฐานะและคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น            
ก็เริ่มปรับเปลี่ยนทิศทางให้กับความสำคัญกับการออกแบบกฎระเบียบ และพิธีการศุลกากรที่อำนวยความ
สะดวกสำหรับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดบพยายามผูกระบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์       
ข้ามพรมแดนเข้ากับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ เพ่ือให้ง่ายต่อการดูแลบริหารจัดการ  

 การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดช่วยสร้างพ้ืนที่ทางการค้า การทำธุรกิจใหม่ให้กับคนจีนในประเทศที่เริ่ม
มองเห็นลู่ทางการประกอบกิจการโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเรียกกลุ่ม
ผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์ใหม่ว่า “ผู้ประกอบการแบบอิสระใหม่ยุคดิจิทัล” (新个体经济) และมองว่า
เป็นหนึ่งในกลุ่มเศรษฐกิจแนวใหม่บนฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศจีน [23] 

2.4 บทบาทของ CBEC ต่อการดำเนินธุรกิจการค้าข้ามพรมแดน  

 เป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ประกอบการธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นเมื่อธุรกิจต้องเข้าสู่
ตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน Cross-border        
e-commerce หรือ CBEC ที่การดำเนินธุรกรรมทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ผู้ประกอบการธุรกิจ      
ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศต้องคำนึงถึงเงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่แตกต่างในแต่ละประเทศ ข้อจำกัด
ด้านกฎหมายและข้อบังคับทางภาษี ความแตกต่างด้านภาษา ระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือ
แม้แต่โครงสร้างพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน[24] ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการในหลายประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในการวางแผนการเจาะตลาด CBEC โดยพิจารณาความคุ้มค่า และ
ความสามารถในการทำกำไรอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด  

 2.4.1 บทบาทของ CBEC ต่อการดำเนินธุรกิจของจีน 

 ปัจจุบัน CBEC เป็นแพลตฟอร์มการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนที่เป็นที่รู้จักและยอมรับ
จากทั่วโลก หากเทียบกับหลายๆ ประเทศ แม้กระทั่งประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และ 
สหราชอาณาจักร จะพบว่าตลาด CBEC ของจีนมีศักยภาพในการเติบโตสูงสุด เนื่องจากการค้าผ่านช่องทาง 
CBEC ของจีนช่วยเสริมสร้างมาตรฐานและระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่มั่นคงให้แก่ภาคธุรกิจในประเทศจีน
ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอันช่วยกระตุ้นความต้องการบริโภค[25] นอกเหนือจากนั้นตลาด CBEC 
ยังได้รับการสนับสนุนในระดับนโยบายของชาติจึงสร้างความมั่นใจแก่ชาวจีนในการซื้อสินค้าปลีกที่มี
คุณภาพจากต่างประเทศด้วยตนเอง[26] และแบบถูกกฎหมาย ซึ่งในมุมมองของผู้บริโภคนับได้ว่า CBEC 
เป็นช่องที่ดีที่สุดในการเลือกซื้อสินค้าโดยไม่ต้องพ่ึงพาผู้นำเข้า (Trader) ที่เป็นตัวกลางในการกำหนดราคา 
และผูกขาดอำนาจการตัดสินใจซื้อแบบล็อตใหญ่จากต่างประเทศ[27] และในมุมมองของผู้ประกอบการ 
CBEC เป็นอีกหนึ่งในช่องที่ดีที่สุดในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยไม่ต้องลงทุนในการจัดตั้งคลังจัดเก็บ
สินค้า หรือจัดหาหุ้นส่วนทางธุรกิจ ณ ประเทศปลายทาง  อีกทั้ง ช่องทางการตลาดในธุรกิจ CBEC ยังมี
ต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ และมีการจัดส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบสต็อกสินค้า            
ที่ ค ลั งสิ น ค้ าทั ณ ฑ์ บ น ใน จี น  (Bonded Warehouse) เมื่ อ ผู้ บ ริ โภ คช าวจี น ส่ งค ำสั่ งซื้ อ สิ น ค้ า                  
จากแพลตฟอร์ม CBEC แล้ว สินค้าจะผ่านกระบวนการพิธีการศุลกากรและโลจิสติกส์อย่างรวดเร็ว        
โดยผู้บริโภคจะได้รับสินค้าภายใน 4-7 วัน[28] ขณะที่การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์แบบปกติ          
จะใช้เวลามากกว่า 15 วัน 
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 แม้ว่าที่ผ่านมา นานาประเทศต่างแข่งขันกันเพ่ือให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดจากธุรกิจการค้า        
ข้ามพรมแดนแบบ CBEC แต่ในประเทศจีนที่ซึ่งผู้ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์มีจำนวนมาก ประชากรมีอัตรา
ความต้องการในการซื้อและกำลังซื้อสูง (High demand and purchasing power) ทำให้กลุ่มธุรกิจ CBEC 
ในจีน เช่น AliExperss และ DHgate ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในเอเชีย เนื่องจากกลุ่มธุรกิจเหล่านี้
สามารถดึงดูดผู้ซื้อที่อ่อนไหวต่อราคาได้ ประกอบกับในปี 2560 ประเทศจีนได้ออกกฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางการค้าข้ามพรมแดน ทำให้จีน     
มีอัตราการเจริญเติบโตทางการค้าผ่านช่องทาง CBEC อย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ
การค้าข้ามพรมแดนเหนือกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น [28] 
โดยคู่ค้า CBEC ที่สำคัญของจีนห้าลำดับแรก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส และ
เยอรมน[ี29] 

 จากการสำรวจการจัดอันดับความนิยมของแพลตฟอร์ม CBEC ของจีนในปี 2562[30], Tmall 
Global ติดอันดับหนึ่งของบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ตามด้วย NetEase koala อยู่ในอันดับที่สอง 
และ JD Global อยู่ ในอันดับที่สามของโลก ในขณะที่  Xiaohongshu และ Ocean Terminal ได้รับ  
ความนิยมเป็นลำดับที่สี่และห้าตามลำดับ จากการเปรียบเทียบระหว่างแพลตฟอร์ม  CBEC ของจีน พบว่า 
Tmall Global และ JD Global มีจำนวนผู้ใช้งานสูงสุด เนื่องจากธุรกิจนำเข้าสินค้าผ่านช่องทาง CBEC 
ของทั้งสองแพลตฟอร์มเติบโตเร็วกว่าบริษัทอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยระบบการจัดซื้อในรูปแบบที่รัดกุมและ
ครอบคลุมทุกด้าน ทำให้ Tmall และ JD ไม่ยืดหยุ่นต่อการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของ
ผู้บริโภคต่างชาติ ในขณะที่ NetEase koala อาศัยฐานข้อมูลลูกค้า CBEC จาก NetEase และใช้วิธีการ
จัดซื้อโดยตรงเป็นอิสระจากการจัดหาสินค้าส่งผลให้สินค้ามีต้นทุนในการผลิตสูง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน 
Xiaohongshu กลายเป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานในการนำเข้าสินค้าผ่านช่องทาง CBEC  และกำลังได้รับ
ความนิยมอย่างมาก เนื่องจาก Xiaohongshu วางกลยุทธ์การทำงานร่วมกับระบบอีคอมเมิร์ซของประเทศ
ปลายทาง จึงทำให้การบริหารจัดการในประเทศคู่ค้าทำได้ง่าย สามารถสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยการ
สร้างการรับรู้ในวงกว้าง และตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ปัจจุบัน Yin and Choi, 2021[31] ได้สำรวจบทบาทของ CBEC ที่ส่ งผลกระทบต่อธุรกิจ         
การส่งออกสินค้าและบริการของจีน พบว่า แม้ว่าปริมาณการส่งออกสินค้าของจีน (Goods trade 
volume) จะมีมากกว่าปริมาณการส่งออกการให้บริการ (Service trade volume) แต่ อัตราการ -
เจริญเติบโตของตลาดการให้บริการ ของจีน (Service growth rate) เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจาก        
ปี 2555 เป็นต้นมา ดังแสดงในรูปที่2.3 ซึ่งการส่งออกบริการหมายรวมถึง การให้บริการทางการค้า       
การลงทุน การคมนาคม การท่องเที่ยว อินเตอร์เน็ต และการให้บริการแพลตฟอร์ม CBEC ออกสู่ตลาด
ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศบนเส้นทางสายไหม 
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รูปที่ 2.3 ปริมาณการส่งออกสินคา้และบริการและอัตราการเจรญิเตบิโตของมูลค่าการส่งออก 

(ที่มา Yin and Choi, 2021[31]) 

 
 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมธุรกิจ CBEC เพ่ือรักษา
เสถียรภาพและส่งเสริมการค้าต่างประเทศ โดยคาดว่า จีนจะขยายนโยบายเพื่อรองรับการเติบโตของ CBEC 
ทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าและบริการ พร้อมออกมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือทำให้การดำเนินธุรกรรม      
ผ่านช่องทาง CBEC เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น[32]  ดังนั้น นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้าสู่ตลาด CBEC      
ของจีนจึงควรติดตามการข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้สามารถปรับตัวและเตรียมพร้อมดำเนินธุรกิจ         
ข้ามพรมแดนได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

 2.4.2 ความแตกต่างระหว่างการค้าข้ามพรมแดนกับจีนแบบดั้งเดิมและการค้าแบบ CBEC 

 ปัจจุบันการค้าข้ามพรมแดนกับจีนแบ่งออกเป็น 2 วิธีการหลัก คือ วิธีการดำเนินธุรกิจการค้า   
แบบดั้งเดิม (General Trade) และวิธีการดำเนินธุรกิจการค้าข้ามพรมแดนแบบ CBEC ที่มีรูปแบบ 
ข้อจำกัด และกฎระเบียบที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต่างชาติจำเป็นต้องทราบ เพ่ือที่จะ        
ได้พิจารณาศักยภาพของสินค้าหรือบริการของตนเอง รวมทั้งทำความเข้าใจและศึกษาโดยละเอียดว่าการค้า
แบบ CBEC นั้นแท้ท่ีจริงแล้วจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดจีนและสามารถทำกำไรในตลาดที่มี
การแข่งขันสูงเช่นนี้ได้หรือไม่ โดยประเด็นความแตกต่างระหว่างการดำเนินธุรกิจการค้าข้ามพรมแดน    
แบบดั้งเดิม และการดำเนินธุรกิจการค้าข้ามพรมแดนแบบ CBEC แสดงไว้ในตารางที่ 2.5 
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ตารางที่2.5 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการดำเนินธุรกิจการค้าข้ามพรมแดนแบบดั้งเดิมและ
การดำเนินธุรกิจการค้าข้ามพรมแดนแบบCBEC  

 การดำเนินธุรกิจการค้าข้ามพรมแดนแบบด้ังเดิม การดำเนินธุรกิจการค้าข้ามพรมแดนแบบ CBEC 
รูปแบบธุรกิจ - บริษัทต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบ

กิจการในจีน ต้องอาศัยตัวกลางในจีนในการนำเข้า
สินค้าจาก ต่างประเทศ โดยตัวกลางอาจเป็นสาขา
ย่อย ตัวแทนการค้า หรือผู้ผลิตสัญชาติจีนของผู้ขาย
ต่างชาติ 

- เป็นการนำเข้าสินค้าหรือบริการโดยตรง
จากต่างประเทศโดยผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
ซึ่ง ได้รับประโยชน์จากนโยบายอำนวยความสะดวก
ผ่ า น ช่ อ งท า ง น ำ ร่ อ งพิ เศ ษ  ( special pilot 
channel) เรียกว่า cross-border e-commerce 
platform  

การจัดต้ังบริษัท - จำเป็นต้องมีการจัดตั้งบริษัทที่จีน หรือหา
ความร่วมมือกับบริษัทที่มีใบอนุญาตในการนำเข้าที่
ถูกกฎหมายในจีน 

- ไม่ต้องจดทะเบียนบริษัทที่จีน 

การขอ อย./ 
FDA จนี 

- จำเป็นต้องขอ - ไม่จำเป็นต้องขอ 

ฉลากผลิตภัณฑ ์ - ต้องมีการแปลภาษา และติดบนผลิตภัณฑ์
เป็นภาษาจีน 

- ไม่จำเป็น 

พิธีการศุลกากร - ตัวกลางทางการค้ าเป็นผู้ผ่ านพิธีการ
ศุลกากรนำเข้า และนำเข้าสินค้ามาในจีน โดยต้อง
ชำระภาษีท่ีคิดจากราคา CIF ก่อนท่ีจะขายสินค้า 

- ผู้ประกอบการจากต่างประเทศส่งออก
สิ น ค้ า ม า ยั ง ค ลั งสิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น  (bonded 
warehouse: B2B2C) ห รื อ ผ่ าน  Direct Mailing 
Model (B2C) 

การปล่อยสินค้า - สินค้าหรือบริการจะจำหน่ายได้ทั้งรูปแบบ
ออนไลน์ (Online) ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 
หรือแบบออฟไลน์ (Offline) ขายหน้าร้าน 

- สินค้าหรือบริการจะจำหน่ายได้ต่อเมื่อมี
คำสั่ งซื้อทางออนไลน์  โดยลูกค้ าออนไลน์  (e-
consumer) ชำระภาษีโดยคิดจากราคาค้าปลีกบน
ช้ัน (shelf retail price) ขณะที่สินค้าถูกขาย 

ภาษีนำเข้า - คิดแบบปกติตามกฎหมายการนำเข้าของ
จีน และคิดตามประเภทของสินค้า 

- เนื่องจากตัวกลางมักลังเลที่จะเก็บสินค้าที่
ยังไม่ขายในคลังสินค้า (ความเสี่ยงจากการขาย
สินค้าไม่ ได้ตกอยู่กับตัวกลาง) จึงมักเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมสูงจากสินค้าที่นำเข้า 

- คิดแบบภาษีตามกฎเกณฑ์ของ CBEC คือ  
ร้อยละ 9.1 สำหรับสินค้าปกติ  
ร้อยละ 17.9 – 28.9 สำหรับสินค้ากลุ่มฟุ่มเฟือย 

- สินค้าต้องเสียภาษีหลายประเภท และต้อง
เป็นไปตาม กฎระเบียบหลายประการที่มากกว่าการ
ซื้อขายแบบดั้งเดิม  

โควต้า - ไม่จำกัด - ชาวจีนสามารถซื้อได้ไม่เกิน 5,000 หยวน
ต่อครั้ง/คน  หรือไม่เกิน 26,000 หยวนต่อป ี

อื่นๆ - บริษัทต่างชาติควบคุมด้านโลจิสติกส์ส่วน
สุดท้าย ทำให้ในการขายสินค้านั้นได้ยาก 

- ผู้บริโภคเป็นผู้มีบทบาทหลักในกิจกรรม
การซื้อ-ขาย 

- ห่วงโซ่โลจิสติกส์สั้นกว่าการค้าแบบดั้งเดิม
และมีความเสี่ยงน้อยกว่า 

ที่มา สำนักงานที่ปรึกษาศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส [22] และ Aditapsatit, 2019 [33] 
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นับตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม 2563 ทางรัฐบาลจีนได้ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่เอ้ืออำนวยต่อการนำเข้า
สินค้าและบริการผ่านช่องทาง CBEC อาท ิ

1) การปรับลดภาษี จากอัตราร้อยละ 11.2 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 9.1 
2) การเพ่ิมโควต้าการซื้อสินค้าหรือบริการบน CBEC  จากเดิมที่ชาวจีนสามารถซื้อได้เพียง   

2,000 หยวนต่อคนต่อครั้ง และ 20,000 หยวนต่อคนต่อปี ปรับใหม่เป็น 5,000 หยวนต่อคน
ต่อครั้ง และ 26,000 หยวนต่อคนต่อป ี

3) การเพ่ิมหมวดหมู่สินค้าและบริการที่สามารถซื้อ-ขายผ่านช่องทาง CBEC จากเดิมจำนวน     
63 รายการ ปัจจุบันมีรายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตนำเข้าผ่านช่องทาง CBEC รวมทั้งสิ้น 
1,321 รายการ 

 การปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ดังกล่าว ช่วยส่งเสริมการนำเข้าสินค้ากลุ่มเครื่องอุปโภคบริโภค 
(Consumer Goods) ที่มีคุณภาพสูงมาจากต่างประเทศ อีกทั้งเพ่ือตอบสนองความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นของผู้บริโภคชาวจีน  ในอีกมุมหนึ่งนั้น ก็เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยโดยการนำเข้าสินค้าผ่าน
ช่องทาง CBEC ด้วยกฎระเบียบใหม่ช่วยลดความยุ่งยากในการดำเนินงานและลดต้นทุนทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึน
ได้มากกว่าการดำเนินธุรกิจการค้าข้ามพรมแดนแบบดั้งเดิม จากข้อมูลในตารางที่2.5 จะสังเกตได้ว่า      
การนำเข้าสินค้าหรือบริการเข้ามาขายในตลาด CBEC ไม่เหมาะกับสินค้าที่มีราคาสูงมากจนเกินไป และ  
ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าสินค้าของผู้ประกอบการไทยถูกจัดอยู่ในรายการที่อนุญาตให้ นำเข้าได้  สำหรับ
รายการสินค้าที่อยู่ในบัญชีอนุญาตการค้าผ่านช่องทาง CBEC รวมทั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากรายงานการศึกษานโยบายและกฎหมายศุลกากรในต่างประเทศ
โค ร งก า ร  Customs Policy Monitoring Unit (CPMU) โด ย ส ำนั ก ง าน ที่ ป รึ ก ษ าศุ ล ก าก ร  ณ               
กรุงบรัสเซลส์[22] 

2.4.3 บทบาทของ CBEC ในยุคโควิด-19 

 ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั้งโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 อันส่งผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) กลับมีอัตราเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด เนื่องด้วยการ
บังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การล็อกดาวน์ (Lock-down) และ
มาตรการอ่ืนๆ ทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มการซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากขึ้น มีการ
ใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือโทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตสำหรับการประชุมทางไกล ตลอดจน     
การสตรีมวิดี โอและภาพยนตร์เพ่ือความบันเทิง แนวโน้มเหล่านี้ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มีผลประกอบการสูงขึ้น ประกอบกับ การที่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหลายๆประเทศ        
ไม่อนุญาตให้เดินทางข้ามประเทศ ดังนั้น การจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว เช่น การอุดหนุนสินค้า   
ประจำถิ่น ของที่ระลึก และการซื้อสินค้าปลอดภาษีจึงไม่สามารถทำได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่หันมาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มCBEC มากขึ้น กรณีที่เห็นได้ชัด คือ การดำเนิน     
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนของจีนในปี 2563 ที่มีมูลค่ารวมกว่า 9.8 ล้านล้านหยวน เพ่ิมขึ้น
ประมาณร้อยละ 14.8 จากปีก่อนหน้า[34] นับได้ว่า CBEC เป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดสำหรับ
ผู้บริโภคชาวจีนในช่วงของการกักตัวเพ่ือลดการระบาดของโรค (Quarantine) และหากเปรียบเทียบ
ระหว่างโมเดลการนำเข้าและโมเดลส่งออกสินค้าของจีนผ่านช่องทาง CBEC จากข้อมูลทางสถิติพบว่า 
ปริมาณการส่งออกสินค้าของจีนผ่านช่องทางออนไลน์สูงกว่าปริมาณการนำเข้าสินค้า และอัตราการส่งออก
สินค้าของจีนมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกว่ามาก 
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 สำหรับประเทศไทย ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผู้ประกอบการธุรกิจ
ของไทยทั้งแบบ B2C และ B2B ต่างปรับตัวได้อย่างดีกับยุดิจิทัล[13] ผู้ประกอบการหลายรายพยายาม
สร้างช่องทางออนไลน์ให้ลูกค้าเพ่ือให้สามารถทำธุรกรรมได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น และใช้เครื่องมือ         
ทางเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม         
การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การซื้อสินค้าผ่านช่องทาง CBEC กลายเป็น
เรื่องปกติแบบใหม่ (New Normal) สำหรับคนไทย ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล    
ในชีวิตประจำวัน และซื้อสินค้าหรือบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น เช่น การค้นหาและเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ การสั่งอาหาร การตรวจรับพัสดุ การชำระค่าสาธารณูโภคออนไลน์ และการเข้าชั้นเรียน
และประชุมออนไลน์ เป็นต้น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไม่เพียงแต่เป็นจุดสำคัญ      
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคเท่านั้น ยังเป็นมูลเหตุสำคัญที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ
ไทยต้องหันมาให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินธรุกิจ และปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดำเนินธุรกิจของตนแบบรอบทิศทางอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้สามารถเพ่ิมยอดขายและสร้างผลกำไร
ได้อย่างต่อเนื่อง 

2.4.4 สถานการณ์ตลาดอีคอมเมิร์ซ และแนวโน้มตลาด CBEC ในประเทศไทย 

 การดำเนินธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ซในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ธุรกรรมระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ธุรกรรมระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) และธุรกรรมระหว่าง
ธุรกิจกับภาครัฐ (B2G) ในบรรดาธุรกรรมทั้งสามกลุ่ม ธุรกรรม B2B นั้นมีสัดส่วนมากที่สุดและคิดเป็น    
ร้อยละ 55 ตามด้วยธุรกรรมแบบ B2C ร้อยละ 29 และสุดท้ายธุรกรรมแบบ B2G ร้อยละ 16 ตามลำดับ 

 อีคอมเมิร์ซของประเทศไทยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การเจาะตลาด     
สมาร์ทโฟนที่เพ่ิมขึ้น และการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ รวมถึงบริการพร้อมเพย์
ของรัฐบาลซึ่งอยู่ภายใต้โครงการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยนับตั้งแต่ปี 2557 บริษัทผู้ให้บริการ
ด้านการจัดส่งสินค้าและโลจิสติกส์หลายแห่งเริ่มเปิดตัวแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย โดยนำ    
การจัดส่งและโลจิสติกส์แบบครบวงจร (end-to-end) เข้ามาเป็นตัวแบบในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ และการขนส่งสินค้าจากแหล่งผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคปลายทาง ด้วยเหตุนี้ทำให้
ต้นทุนการจัดส่งอีคอมเมิร์ซสำหรับผลิตภัณฑ์ต่อชิ้นลดลงอย่างรวดเร็วจาก 1.30 ดอลลาร์ในปี 2558     
เป็น 0.50 ดอลลาร์ในปี 2559 จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์         
ในประเทศไทย[35] ปัจจัยต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้นกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการกระตุ้นกิจกรรม         
อีคอมเมิร์ซในประเทศไทยให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็นว่า CBEC ของไทยในปี 2558 มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 7 ของมูลค่าอีคอมเมิร์ซ   
ทั้งประเทศ ซึ่งถือว่ายังน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่า CBEC ทั่วโลกซึ่งมีสัดส่วนราวร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตลาดอีคอมเมิร์ซทั้งหมด[36] 

 จากรายงานสถานการณ์การค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนระหว่างจีนกับอาเซียน         
ในปี 2561 พบว่าประเทศไทยเป็นคู่ค้าลำดับสองในอาเซียน รองจากประเทศอินโดนี เซีย โดยมีมูลค่า   
การค้าปลีกออนไลน์ทั้งการนำเข้าและส่งออก ( Import and Export) ระหว่างไทย-จีนผ่านช่องทาง CBEC 
คิดเป็น 3,544 ล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2561 และคาดว่าในปี พ.ศ.2565 จะมีมูลค่ารวมถึง 5,830    
ล้านเหรียญสหรัฐ[37]  ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยตามโครงการ “Digital Thailand” ที่เริ่มต้นตั้งแต่
ปี 2559 ทำให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ มีการปรับรูปแบบการดำเนินงานและการให้บริการที่เป็นดิจิทัล



การศึกษาเพื่อออกแบบหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล ในยคุบูรพาภิวัฒน์ ปี2 

59 

มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยที่ต้องการ      
รับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ด้วยเหตุนี้  โอกาสทางการตลาด CBEC ของไทยจึงมีอัตราการเติบโต
ประมาณร้อยละ 25 ซึ่งสูงกว่าตลาดค้าปลีกแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ โดยการดำเนินธุรกิจข้ามแดนแบบ B2C 
คาดว่าจะเตบิโตประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2565[35]  

 จากบทสัมภาษณ์ของ รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช (2018) [38] ระบุว่าลักษณะการนำเข้าสินค้า     
ของไทย (Import) ผ่านช่องทาง CBEC สามารถแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่  

1) การนำเข้าวัตถุดิบมาเพ่ือผลิตต่อเป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น แผงวงจรไฟฟ้า เหล็ก และชิ้นส่วน
รถยนต์ (B2B) 

2) การนำเข้าเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องไม้มาตั้งในโรงงานเพ่ือผลิตสินค้าต่อ (B2B) 
3) การนำเข้าสินค้าเพ่ือมาขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง (B2C) 
4) การนำเข้าสินค้าของคนท่ัวไปเพื่อนำมาอุปโภคบริโภคโดยตรง (C2C) 

 ทั้งนี้  การจัดเก็บภาษีการนำเข้าสินค้าของไทยตามข้อที่ 1) - 2) จะดำเนินการตามข้อตกลง        
ทางการค้าต่างๆ เช่น หากนำเข้าสินค้ามาจากกลุ่มประเทศอาเซียนจะใช้กรอบข้อตกลงอาเซียนที่ปลอดภาษี 
แต่การนำเข้าสินค้าปลีกเพ่ือการบริโภคโดยตรงตามข้อที่ 3-4 ผู้นำเข้าจะต้องชำระภาษีนำเข้าตามอัตรา    
ที่กำหนดโดยกรมศุลกากรไทย เช่น สินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง ต้องชำระภาษีร้อยละ 20-30 ของราคาสินค้า
ประเภทเสื้อผ้า ต้องชำระภาษีร้อยละ 30-60 ของราคา และกลุ่มสินค้าประเภทยารักษาโรค ต้องชำระภาษี
ร้อยละ 0-5 ของราคา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้บริโภคนำเข้าสินค้ามาใช้เองโดยตรง มักประสบปัญหา
สินค้าตกค้างไม่สามารถกระจายสินค้าออกสู่มือผู้บริโภคปลายทางได้ เนื่องจากต้องชำระภาษีในอัตรา        
ที่ค่อนข้างสูงและสินค้าอาจไม่ได้มาตรฐานคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานของไทย ด้วยเหตุผลดังกล่าว    
จึงมีแนวคิดการดำเนินธุรกิจการค้าข้ามพรมแดนของไทย หรือที่ เรียกว่า Thailand Cross-border         
e-Commerce: TCBEC สำหรับกลุ่ มสินค้ าข้ างต้น  อันก่อให้ เกิดประโยชน์หลัก  3 ประการ คื อ                
1) ทำให้ รัฐบาลไทยมีรายได้จากภาษีนำเข้า 2) ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ ยวในประเทศไทย และ                 
3) อัตรานักท่องเที่ยวต่างชาติจากกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุเพ่ิมขึ้น โดยท่องเที่ยวผ่านจุดผ่านแดน          
เมืองท่องเที่ยวหลักของไทย เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ และพัทยา เป็นต้น ภายใต้ข้อกำหนดว่า นักท่องเที่ยว      
1 คน สามารถนำเข้าสินค้าได้ไม่เกิน 20,000 – 30,000 บาทต่อปี[38]   

 หากพิจารณาเฉพาะการส่งออกสินค้าปลีก (Export) ตามที่ระบุในข้อที่ 3) - 4) ในปี 2561 พบว่า
สินค้าประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือนมีสัดส่วนการส่งออกสู่ตลาดจีนด้วยรูปแบบ CBEC สูงสุดเมื่อเทียบกับ
กลุ่มสินค้าปลีกของไทยประเภทอ่ืนๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 59 ตามด้วยสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง คิดเป็นร้อยละ 
27 สินค้ากลุ่มอาหาร คิดเป็นร้อยละ 18 สินค้ากลุ่มอาหารเสริม คิดเป็นร้อยละ 3 และสินค้าอ่ืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ 1 จากสินค้าทั้งหมดตามลำดับ[15] และด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยกว่า 10 ล้านคน ในปี 2562 ทำให้สินค้าปลีก เช่น สินค้าเกษตรแปรรูป ของทานเล่น เครื่องสำอาง    
เวชสำอาง สินค้ากลุ่มฝีมือหัตถกรรม ตลอดจนสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันอื่นๆ เป็นที่รับรู้
ในวงกว้าง และได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกสินค้าของไทย
ไปยังประเทศจีนในปี 2562 (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน) มีแนวโน้มที่สูงขึ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 
13,753 ล้านเหรียญสหรัฐ มากเป็นอันดับสองรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสินค้าที่ส่งออกสำคัญ 
ได้แก่ ยาง พลาสติก ผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนผสมจากสารออร์แกนิค ผลไม้ และ
ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง เป็นต้น[37] 
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 ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์[39] รายงานว่า ในปี 2562 การดำเนินธุรกิจ   
อีคอมเมิร์ซแบบ B2B ในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการพัฒนาอินเทอร์เน็ตและการเปลี่ยนแปลง
บนโทรศัพท์มือถือ โดยประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อเพ่ิมผลผลิตในภาคส่วนต่างๆ 
ได้แก่ ภาคอาหารและบริการ ร้อยละ 31 รองลงมาคือภาคการผลิต ร้อยละ 16 ตลอดจนการค้าปลีกและค้า
ส่งร้อยละ 15 ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ความต้องการบริการอีคอมเมิร์ซ และ CBEC ไม่ได้มาจากประชาชนใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงประชาชนจากพ้ืนที่ต่างจังหวัด เช่น นนทบุรีและชลบุรีด้วย  

 จากแนวโน้มของตลาดอีคอมเมิร์ซ และตลาด CBEC ในประเทศไทยที่อธิบายข้างต้น มีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจะต้องศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนบทบาทของ CBEC ต่อการ
ดำเนินธุรกิจการค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย รวมถึงกลุ่มประเทศ CLMV          
ในมิติต่างๆ เพ่ือให้รับทราบ และเข้าใจภาพรวมและบริบทของ CBEC ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ     
การส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดจีนผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงสามารถเสนอแนะนโยบายที่เป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินธุรกิจการค้าข้ามพรมแดนของไทย และพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่สินค้าไทยและผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปแข่งขันในตลาดจีนได้สำเร็จ ซึ่งนับเป็น
เป้าหมายสูงสุด  

 

2.4.5 ข้อเสนอแนะสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนของไทย  (TCBEC)  

 ช่องทาง CBEC เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทย       
ต่อนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวประเทศไทย ตลอดจนกลุ่มผู้มีกำลังซื้อชาวจีนภายในประเทศ ให้สามารถ
เข้าถึงสินค้าของไทยได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ผลการวิจัยจาก Qi et al., 2020 [40] ชี้ให้เห็นว่าการปรับใช้ 
CBEC ในขั้นแรกเริ่มของการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศจะช่วยลดความไม่แน่นอน (Uncertainty) และ
พฤติกรรมฉวยโอกาส (Opportunistic Behaviors) ที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี ขณะเดียวกัน        
ก็สามารถเพ่ิมความไว้วางใจ (Trust) ให้แก่ผู้ซื้อหรือคู่ค้าได้ มากไปกว่านั้นผู้ประกอบการที่จะเข้าไปยัง   
ตลาดต่างประเทศสามารถลดต้นทุนในสินทรัพย์เชิงทางกายภาพได้ เช่น การลงทุนในร้านค้า คลังสินค้า 
พนักงาน การจัดฝึกอบรม การขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น ทั้งนี้  เพ่ือให้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์         
ข้ามพรมแดนของไทย (TCBEC) ประสบความสำเร็จในการเจาะตลาดจีน และสามารถเติบโตต่อไปได้ 
ผู้ ประกอบการไทยควรพิจารณ าปัจจัยที่ มี ผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวจีน [41]                  
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

1) ปัจจัยด้านคุณภาพ (Product Quality) ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ มาตรฐานการรองรับต่างๆ 
ฉลากการรองรับมาตรฐาน การแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความสวยงาม น่า
ใช้ อันจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตัวผลิตภัณฑ์ และสร้างความเชื่อมั่นต่อธุรกิจในสายตา
ของผู้บริโภค  

2) ปัจจัยด้านความรวดเร็วในการจัดส่ง (Logistic Speed) และช่องทางการกระจายสินค้าที่ส่งผล
ต่อการเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้บริโภค 

3) ปัจจัยความคุ้มค่าด้านราคา (Reasonable Price) ผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ
การประเมินถึงความเหมาะสมทางด้านราคาเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับ ดังนั้น
ผู้ประกอบการไทยต้องคำนึงถึงการกำหนดราคาสินค้าเพ่ือที่จะสามารถทำการแข่งขันบน
ช่องทาง CBEC ได้  
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4) ปัจจัยด้านความสะดวกในการชำระเงิน (Payment Convenience) ต้องสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวจีนในปัจจุบันที่ซึ่งเงินสดถูกลดบทบาทลงอย่างมาก และ
ถูกแทนที่ด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิทัลหยวน (Digital Yuan) โดยผู้บริโภคชาวจีนส่วน
ใหญ่กว่าร้อยละ 83 ใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มการชำระเงินต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ท
โฟน เช่น WeChatPay, Alipay, UnionPay, JDPay.com เป็นต้น  ดังนั้น ผู้ประกอบการไทย
ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวด้วย 

5) ปัจจัยด้านบริการหลังการขาย (After-sales Service) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยสร้างอัตรา
การกลับมาซื้อซ้ำของผู้บริโภค รวมถึงการบอกต่อในกลุ่มสังคมออนไลน์ของจีน 

 นอกเหนือจากการคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวจีน ผู้ประกอบการ
ไทยควรต้องเร่งศึกษาแนวทางการทำตลาด CBEC เพ่ือส่งออกสินค้าไปยังจีน โดยปรับตัวให้เท่ากับกับ    
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างไม่หยุดยั้ง[13] ควรติดตามกระแสสังคมและสถานการณ์ของโลก 
และประยุกต์ใช้เครื่องมือการตลาดในช่องทาง CBEC ให้เหมาะสมกับธุรกิจ เช่น การสร้างช่องทาง         
การจัดจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค และ
การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพ่ือทราบพฤติกรรมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น           
โดยเครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำตลาด CBEC จีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
มีหลากหลายตัวเลือกท่ีสามารถใช้งานได้บนแพลตฟอร์มต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อสังคมออนไลน์ของจีน 
(Chinese Social Media) ซึ่งจะช่วยสร้างการมีตัวตนในสายตาผู้บริโภคชาวจีน เพ่ิมอัตราเข้าถึงสินค้า    
ของไทย และสร้างความน่าเชื่อถือในตัวสินค้าไทยได้ ทั้งนี้ สื่อออนไลน์ที่สำคัญต่อการทำตลาด CBEC ในจีน 
ได้แก่ Baidu Search Engine, www.Alibaba.com แพลตฟอร์มการซื้อ-ขายแบบ B2B ของจีน, โซเชียล-
มีเดีย เช่น Weibo, Youku ที่เป็นแหล่งรวบรวม Influencer ของจีน, แพลตฟอร์มการสนทนาออนไลน์ 
เช่น WeChat ที่มีผู้ใช้กว่า 1.1 พันล้านบัญชี รวมถึง Tiktok แพลตฟอร์มคลิปสั้นเพ่ือความบันเทิงท่ีสามารถ
ใช้เป็นช่องทางในการโฆษณาสินค้าหรือบริการบนโซเชียลมีเดียได้ เป็นต้น [41]  

 นอกเหนือจากการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือทำความเข้าใจในบทบาทของ CBEC ที่ส่งผลต่อการดำเนิน
ธุรกิจการค้าข้ามพรมแดนในมิติต่างๆ ในทางกลับกันการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา CBEC 
ตลอดจนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของ CBEC เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการประเมิน
ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าและผู้ประกอบการที่ต้องการจะเข้าไปในตลาดจีน เพื่อการเตรียมความพร้อม
ได้อย่างตรงจุด ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ Mou et al., 2020 [42] ที่ศึกษาปัจจัยสนับสนุนการรับรู้ของ
ผู้ซื้อ เช่น การรับรู้ในคุณค่าของสินค้า และการรับรู้ด้านราคาของสินค้าที่จะช่วยกระตุ้นอัตราการซื้อขาย
ผ่านช่องทาง CBEC ในขณะที่งานศึกษาจาก Aulkemeier et al., 2017 [43] และ Mou et al., 2020[44] 
มุ่งเน้นปัจจัยด้านคุณภาพของแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย โดยชี้ให้เห็นว่านอกเหนือจากปัจจัยด้านกลยุทธ์การสื่อสาร (Communication Strategy) ยังมี
ตัวกลางหรือช่องทางออนไลน์ (Online Channel) ที่อำนวยความสะดวกการดำเนินธุรกรรมทางการค้า  
ข้ามพรมแดน และทำให้ CBEC มีความยั่งยืนต่อไปได้   
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2.5 ผู้ประกอบการแบบอิสระใหม่ยุคดิจิทัล และ Micro-SMEs เศรษฐกิจฐานดิจิทัลประเทศไทย 

ข้อมูลประจำปี พ.ศ.2562 พบว่าประเทศไทยมีผู้ประกอบการรายใหม่ จำนวน 260,276 แห่ง    
โดยสามารถจำแนกออกเป็น ธุรกิจขนาด Micro จำนวน 173,123 แห่ง ธุรกิจขนาด S จำนวน 82,554 และ
ธุรกิจขนาด M จำนวน 4,599 แห่ง ซึ่งในจำนวนดังกล่าวยังสามารถจำแนกออกเป็น ธุรกิจในภาคบริการ 
จำนวน 139,199 แห่ง ธุรกิจภาคการค้า จำนวน 90,661 แห่ง และธุรกิจภาคการผลิต จำนวน 28,256 แห่ง 
โดยผู้ประกอบการรายใหม่เหล่านี้มีอายุกิจการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.41 ปี จากรูปที่2.4 จะเห็นได้ว่า นับตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2555 เป็นต้นมา จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2564) [45] 
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รูปที่ 2.4 จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ในประเทศไทยจำแนกตามขนาดธุรกิจ ไมโคร (Micro) เล็ก (S) กลาง (M) 
ที่มา: (Dashboard SME Big Data, 2564) [46] 
 
 

รูปที่ 2.5 มูลค่าการส่งออกของผู้ประกอบการขนาดไมโคร ขนาดเล็กและขนาดกลางสู่ประเทศจีน พ.ศ.2556-2563 
ที่มา: (Dashboard SME Big Data, 2564) [46] 
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 หากจำแนกมูลค่าการส่งออกของผู้ประกอบการทั้งสามขนาดคือ ไมโคร เล็กและกลางสู่ตลาด
ประเทศจีน ดังแสดงในรูปที่2.4 พบว่ามูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 -2562 ก่อนที่
จะปรับตัวลดลงในทั้งสามกลุ่มอันเนื่องมากจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งส่งผลให้เกิดความ    
ไม่สะดวกต่อการส่งออก-นำเข้าสินค้าหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ การหายไป
ของ Passenger flight ทำให้พ้ืนที่ของ Air Cargo หายไป ตลอดจนปัญหาการปิดด่านตามเมืองชายแดน
และเมืองท่าสำคัญของจีนหากมีการตรวจพบการติดเชื้อในเมืองที่อยู่บริเวณพ้ืนทีด่านศุลกากร  

เมื่อมองในภาพรวมของผู้ประกอบขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศ พบว่า ในปี พ.ศ.2563 
ผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ มีมูลค่าการส่งออกจำนวน 839,750 ล้านบาท เมื่อแบ่งตามสัดส่วน
ประเทศที่ส่งออกพบว่า ในจำนวนนี้ SME ไทยส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนเป็นจำนวนถึง 140,896 ล้าน
บาท โดยสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้จำพวก  ส้ม
หรือเปลือกแตง ผลิตภัณฑ์จากไม้ และทองแดง/ของทำด้วยทองแดง เป็นต้น (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2564) [46] 

จากการประเมินสถานการณ์ SME และการวิเคราะห์ SWOT โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พบว่า SME ไทยมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 
SME ไทยมีความยืดหยุ่น  คล่องตั ว  ปรับตั ว ได้ดี ตามสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จรวมถึ ง                   

มีความคิดสร้างสรรค์ และองค์ความรู้เฉพาะด้าน ใช้เงินทุนไม่สูงทำให้สามารถเข้าสู่ตลาดธุรกิจได้ง่าย มีการ
ผลิตสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche 
Market) ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า และคล่องตัวกว่าธุรกิจขนาดใหญ่  (สำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2564) [46] 

จุดอ่อน (Weakness) 
SME ไทยยังคงขาดทักษะพ้ืนฐานความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และขาดความรู้

เบื้องต้นที่เพียงพอต่อการทำธุรกิจ ทำให้ประสบปัญหาในช่วงเริ่มต้นธุรกิจได้ง่าย ผู้ประกอบการหลายแห่ง
ยังขาดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเน้นการใช้แรงงานเป็นปัจจัย
การผลิตหลัก ส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานต่ำสินค้า/บริการไม่มีมูลค่าเพ่ิม นอกจากนี้ SME ไทยยังมีศักยภาพ
ไม่เพียงพอต่อการแข่งขันในตลาดโลกเนื่องจากขาดความสามารถในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้ง
การทำตลาดต่างประเทศ การเจรจาธุรกิจที่เป็นสากล ปัญหาหลักมาจากข้อจำกัดด้านภาษา และขาดข้อมูล
การตลาดเชิงลึก SME หลายแห่งยังคงดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว ทำให้ขาดมาตรฐานการบริหารจัดการ
ธุรกิจที่มีมาตรฐานและเป็นระบบ ส่งผลให้การประกอบการไม่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการเติบโตของ SME 
ในระยะยาว อีกทั้ง SME ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจแบบ “เจ้าของรายเดียว” ไม่มีการจ้างงาน หรือจ้างงานน้อย 
ทำให้เจ้าของธุรกิจไม่มีเวลาเพียงพอในการพัฒนากิจการหรือศึกษากฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของตัวเอง ขาดการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ข าดการรวมกลุ่มที่ เข้มแข็ง หรือไม่ ได้ เป็นสมาชิก              
ของกลุ่ม ชมรม หรือสมาคมการค้าใดๆ (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2564; ฐิตา 
เภกานนท,์ 2562) [47] 

โอกาส (Opportunities) 
SME ไทยมีรูปแบบการประกอบธุรกิจ ที่มุ่งสู่การดำเนินงานในรูปแบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply 

Chain) มากขึ้น มีการขยายห่วงโซ่อุปทาน ออกไปในระดับภูมิภาคและระดับโลก สร้างโอกาสให้ SME ที่
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เป็นผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานได้ และสามารถเติบโตได้ นอกจากนี้การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ มีระดับการเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทำให้ SME มี
โอกาสในการทำธุรกิจที่หลากหลายและกว้างไกลมากข้ึน การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านยัง
ช่วยขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับ SME ไทยรวมถึงช่วยขยายฐานตลาดให้กว้างขึ้นด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆได้อย่าง
รวดเร็ว ถือเป็นช่องทางการตลาดสำหรับ SME ที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากเพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้
ทั่วโลก มากไปกว่านั้นรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา SME โดยยกให้เป็นวาระ
แห่งชาติที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ อย่างไรก็ดี SME ไทยยังคงต้องติดตามแนวโน้ม
และกระแสใหม่ๆ ในสังคมโลก เช่น สังคมผู้สูงวัย การขยายตัวของสังคมเมืองและคนชั้นกลาง ความตื่นตัว
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บทบาทสตรีที่เพ่ิมขึ้นตลอดจนรูปแบบการใช้ชีวิตและสังคมในยุคดิจิทัล ซึ่งจะ
ช่วยสร้างโอกาสใหม่ในการทำธุรกิจของ SME เพ่ือตอบสนองความต้องการลูกค้าได้มากขึ้น ธุรกิจออนไลน์ 
(E-Commerce) และธุรกิจบนอุปกรณ์พกพา (M-Commerce) มีบทบาทมากข้ึนต่อการเติบโตของธุรกิจใน
อนาคต โดยเฉพาะกลุ่ม SME เพราะถือเป็นช่องทางการตลาดที่ต้นทุนน้อยที่สุด และมีประสิทธิภาพที่สุดใน
โลกยุคดิจิทัลแนวโน้มของ “Disruptive Technologies” หรือเทคโนโลยีที่พลิกโครงสร้างธุรกิจ
อุตสาหกรรม สังคม และพฤติกรรมผู้บริโภค เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ (สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2564; ฐิตา เภกานนท,์ 2562) [47] 

อุปสรรค (Threats) 

เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจ ส่งผลต่อการส่งออก
โดยรวมและของ SME ไทยโดยตรงการเปิดเสรีทางการค้า-การลงทุนในสินค้าและบริการต่างๆ ทำให้ธุรกิจ
ในประเทศเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจากธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ของไทยอาจนำไปสู่ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้น และจะส่งผลให้ต้นทุนค่าแรงที่เพ่ิมสูงขึ้นในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กฎระเบียบและ
วิธีการให้บริการของภาครัฐในบางเรื่องยังเป็นภาระสำหรับ SME เนื่องจากใช้เวลามาก หรือมีค่าใช้จ่ายสูง
เกินกว่าที่ควร (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2564; ฐิตา เภกานนท,์ 2562) [47] 
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บทที่ 3 

การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนแบบค้าปลีกสู่ประเทศจีน 

3.1 บทบาทของ CBEC ต่อการค้าระหว่างประเทศของจีน 

3.1.1 ตัวแบบ CBEC ในมิติการค้าระหว่างประเทศของจีน 

บทบาทของยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ต่อ CBEC นำเข้า ได้ศึกษารูปแบบการขับเคลื่อน
เชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมของรัฐบาลจีนที่ใช้การเปิดเสรีทางการค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ข้ามพรมแดนขาเข้าเพ่ือสนับสนุนบทบาทของยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” โดยกำหนดรูปแบบการ
ดำเนินการ CBEC ข้ามพรมแดนไว้สามตัวแบบคือ [1] 

 แบบที่1 ตัวแบบแพลตฟอร์มธุรกรรมแบบ B2B (B2B 交易模式) ซึ่งเป็นบริการสำหรับ
ผู้ประกอบการภายในประเทศกับต่างประเทศเพ่ือการทำธุรกรรม โดยสร้างช่องทางตลาดออนไลน์สำหรับผู้
ซื้อผู้ขาย วิธีการนี้ช่องทางออนไลน์ถูกใช้เป็นเพียงแพลตฟอร์มเพ่ือการติดต่อสื่อสาร พูดคุยเบื้องต้น แต่การ
ดำเนินการซื้อ-ขายยังคงยึดโยงอยู่กับการดำเนินการธุรกิจในรูปแบบการส่งออก-นำเข้าภายใต้กฎระเบียบ
สำหรับ B2B CBEC ซึ่งกำหนดพ้ืนที่การให้บริการศุลกากรเฉพาะสำหรับการติดต่อซื้อขายที่เกิดขึ้นผ่าน
แพลตฟอร์มเหล่านี้ในรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษทดลองสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน  

 ตัวแบบแพลตฟอร์มธุรกรรมแบบ B2B จะออกแบบเพื่อเอ้ือให้ผู้ซื้อ-ผู้ขายรายใหญ่สามารถนำเสนอ
สินค้าและเจรจาทางธุรกิจระหว่างกัน (Information flow) จัดหาช่องทางการชำระเงินผ่านองค์กรสถาบัน
การเงินระหว่างทั้งสองประเทศ (Financial flow) รวมถึงการกำหนดวิธีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
(Logistics flow) ผ่านช่องทางเขตศุลกากรพิเศษสำหรับ CBEC ที่จะช่วยให้ขั้นตอนการผ่านเข้าออกของ
สินค้าง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าการผ่านเข้าออกด่านศุลกากรทั่วไป 

 แบบที่2 ตัวแบบผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแบบ B2C และ B2B2C แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กจากต่างประเทศ  (第三方电子商务平台) วิธีการนี้แตกต่างจากรูปแบบการค้าระหว่าง
ประเทศแบบทั่วไปที่ต้องเกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากร และใบรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าเป็นจำนวน
มาก ทำให้ตัวมีตัวกลาง (Import Agents หรือ Shipping) ทำหน้าที่ให้บริการประสานงาน แต่ตัวแบบ
แพลตฟอร์มธุรกรรม B2C และ B2B2C คือการสร้างระบบเพ่ือยกเว้นกฎระเบียบพิธีการศุลกากรที่ยุ่งยาก
และไม่เอ้ือต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กออกไป ทำให้การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศใน
จำนวนไม่มากสามารถดำเนินการได้สะดวก รวดเร็วและมีต้นทุนทางธุรกรรมลดลง  

 ตัวแบบผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแบบ B2C และแบบ B2B2C คือรูปแบบของ Tmall Global หรือ 
JD International ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนที่เข้ามาติดต่อผู้ประกอบการเพ่ือไป
เปิดร้านค้า Flagship store บนแพลตฟอร์มของตน โดยทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะทำหน้าที่จัดหา
บริการด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าปลอดอากรในประเทศจีน ตลอดจนการเดินพิธีการศุลกากรสำหรับ CBEC 
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ให้ ขณะเดียวกันผู้ให้บริการแพลตฟอร์มก็จะนำเสนอแพ็กเกจการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ให้กับเจ้าของสินค้า สามารถเลือกใช้บริการตามงบประมาณท่ีเจ้าของผลิตภัณฑ์วางไว้ 

 แบบที่3 ตัวแบบการเป็นตัวแทนขายแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กจากต่างประเทศ    
(垂直类跨境小额批发零售平台模式) เป็นวิธีการที่ผู้ประกอบการจีนกำหนดบทบาททำหน้าที่เป็น
ตัวแทนขายให้กับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกับการเป็นรูปแบบตัวแทนจัดจำหน่ายใน
ประเทศผู้นำเข้าให้กับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศตามรูปแบบการค้าระหว่างประเทศปกติทั่วไป แต่มีความ
แตกต่างกันคือกฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆที่น้อยกว่ารูปแบบการค้าระหว่างประเทศแบบปกติ  ไม่ว่าจะ
เป็นสินค้าที่ตัวแทนจำหน่ายจะนำเข้าเพ่ือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศ จากเดิมหากเป็นรูปแบบการ
นำเข้าผ่านระบบการค้าแบบปกติ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศปลายทางต้องทำหน้าที่ขอใบอนุญาตการจัด
จำหน่ายสินค้า (ขอ อย.จีน) เพ่ือประกอบการเดินพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าสินค้าผ่านศุลกากร ซึ่ง
เป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก ใช้เวลาและมีต้นทุนการขอรับใบรับรอง ขณะที่การเป็นตัวแทนขายผ่านช่องทาง 
CBEC ไม่จำเป็นต้องดำเนินเรื่องเพ่ือขอเอกสารดังกล่าวประกอบการนำเข้า  ผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทน
ขายเพียงจดทะเบียนเพ่ือเปิดแพลตฟอร์ม CBEC กับศุลกากรจีนและดำเนินพิธีการศุลกากรผ่าน “เขต
ศุลกากร CBEC” ก็สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายแก่เจ้าของผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้ 

 นอกเหนือจากรูปแบบทั้งสามข้างต้น ในทางปฏิบัติการนำเข้ายังสามารถดำเนินการได้ในรูปแบบ
ของ Personal Shipment หรือ C2C ที่เป็นรูปแบบการนำเข้าที่ผู้บริโภคสามารถซื้อผ่านแพลตฟอร์ม      
E-commerce ทั่วไปเช่น Taobao.com หรือผ่านช่องทาง Social commerce ต่างๆโดยการจัดส่ ง
ดำเนินการผ่านบริษัทโลจิสติกส์ด่วนข้ามแดน รูปแบบการนำเข้าผ่านช่องทาง CBEC ค้าปลีกจึงเป็น
กระบวนการที่เหมาะกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังไม่พร้อมต่อการลงทุนเพ่ือเข้าตลาดจีน
ในรูปแบบปกติ ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงวิวัฒนาการและรูปแบบกานำเข้าผ่านช่องทาง CBEC ค้าปลีกที่
กลายเป็นช่องทางใหม่สำหรับผู้ประกอบการไทยนำสินค้าบุกตลาดประเทศจีน 

3.1.2 ความสำคัญของ CBEC ต่อมูลค่าและปริมาณการค้ากับต่างประเทศในยุทธศาสตร์ BRI 

 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงได้กล่าวในการประชุมใหญ่สามัญคณะ
รัฐบาลถึงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง “ตัวแบบทางธุรกิจใหม่ของระบบนิเวศใหม่การค้าระหว่าง
ประเทศ” (外贸新业态新模式) [2] เพ่ือยกระดับการค้าระหว่างประเทศ สร้างความสามารถในการ
แข่งขันในโอกาสใหม่ที่มาจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต นับเป็นการประกาศแนวทางดังกล่าว
ต่อเนื่องตลอด 7 ปีของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจีนได้เน้นย้ำความสำคัญและ
ความจำเป็นของการพัฒนาตัวแบบทางธุรกิจใหม่ของระบบนิ เวศใหม่ ในรูปแบบ Cross Border             
E-commerce (CBEC) ที่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญต่อเติบโตในมูลค่าและปริมาณของการค้าระหว่างประเทศ 
ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมามูลค่าธุรกรรมผ่าน CBEC เติบโตเกือบ 10 เท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 
พ.ศ.2563 ที่ผ่านมาซึ่งทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศจีนต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ช่วยแสดงบทบาทความสำคัญของ CBEC บนระบบนิเวศใหม่ทาง
การค้าระหว่างประเทศ 
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รูปที3่.1 มูลค่าส่งออกนำเข้า CBEC และส่งออกนำเข้าสุทธิระหว่างปี พ.ศ. 2553-2562   (ล้านล้านหยวน) 

ที่มา: สรุปรวบรวมและปรับปรุงจาก  http://finance.eastmoney.com/a/202103141842897192.html [3] 

 
 รูปที่3.1 แสดงมูลค่าการส่งออกนำเข้าผ่านช่องทาง CBEC เปรียบเทียบกับการส่งออก-นำเข้าสุทธิ
รวม ระหว่างปี พ.ศ.2553-2562 ซึ่งพบว่ามูลค่าการส่งออก-นำเข้าสุทธิของประเทศจีนมีแนวโน้มเติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าการส่งออก-นำเข้าสุทธิเพ่ิมขึ้นจาก 19.8 ล้านล้านหยวน ในปีพ.ศ.2553 มาอยู่ที่ 
32.1 ล้านล้านหยวนในปี พ.ศ.2562 เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.71 ต่อปี ขณะที่มูลค่าการส่งออก-นำเข้าผ่าน 
CBEC เพ่ิมขึ้นจาก 1.1 ล้านล้านหยวนในปี พ.ศ.2553 มาอยู่ที่ 10.5 ล้านล้านหยวนในปี พ.ศ.2562 เพิ่มข้ึน
มากกว่าแปดเท่าในช่วงระยะเวลา10 ปี คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ29.19 นับเป็นอัตราการเติบโต
ที่สูงกว่าการเติบโตของมูลค่าการส่งออก-นำเข้าสุทธิรวมถึง 5 เท่า โดยมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออก-นำเข้า
ผ่านช่องทาง CBEC ต่อมูลค่าการส่งออก-นำเข้าสุทธิเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ร้อยละ5.56 ในปี พ.ศ.2553 
มาอยู่ที่ร้อยละ 32.71 ในปี พ.ศ.2562  สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศการค้าระหว่าง
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนเป็นแพลตฟอร์มหลัก 
โดยเป็นการเติบโตทั้งในส่วนของ CBEC เพ่ือการส่งออกและนำเข้าดังแสดงในรูปที่3.2 

รูปที3่.2 มูลค่าส่งออกนำเข้าผ่านช่องทาง CBEC ปี พ.ศ.2553-2562 (หน่วย: ล้านล้านหยวน) 
ที่มา: สรุปรวบรวมและปรับปรุงจาก  https://bg.qianzhan.com/trends/detail/506/210308-53bde81a.html  [4] 

http://finance.eastmoney.com/a/202103141842897192.html%20%5b3
https://bg.qianzhan.com/trends/detail/506/210308-53bde81a.html
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 รูปที่3.2 แสดงมูลค่าการส่งออกและนำเข้าผ่านช่องทาง CBEC ระหว่างปี พ.ศ.2553-2562 ซึ่ง
พบว่ามูลค่าการส่งออกผ่านช่องทาง CBEC เพ่ิมขึ้นจาก 1.01 ล้านล้านหยวนในปี พ.ศ.2553 ไปอยู่ที่ระดับ 
8.03 ล้านล้านหยวนใน ปี พ.ศ.2562 เพ่ิมสูงขึ้นเกือบ 7 เท่าในช่วงระยะเวลา 10 ปี คิดเป็นอัตราการเติบโต
เฉลี่ยร้อยละ 26.61ต่อปี ขณะที่มูลค่าการนำเข้าผ่าน CBEC เพ่ิมขึ้นจาก 0.09 ล้านล้านหยวนในปี       
พ.ศ.2553 ไปอยู่ที่ระดับ 2.47 ล้านล้านหยวนในปี พ.ศ.2562 เติบโตเพ่ิมสูงขึ้นถึง 26 เท่าในช่วงระยะเวลา 
10 ปี คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 46.11 ต่อปี ขณะเดียวกันสัดส่วนมูลค่านำเข้าต่อมูลค่าการ
ส่งออกผ่านช่องทาง CBEC ก็เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ8.2 ในปี พ.ศ.2553 ในอยู่ที่ร้อยละ 23.5 
ในปีพ.ศ.2562 แสดงให้เห็นแนวโน้มความต้องการบริโภคสินค้าจากต่ างประเทศของคนจีน รวมไปถึง
นโยบายของรัฐบาลจีนที่พยายามปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆที่เอ้ืออำนวยให้สินค้าจากต่างประเทศสามารถ
เข้าสู่ตลาดจีนได้ง่ายขึ้น  

ซึ่งนอกเหนือจากรูปแบบการนำเข้าผ่าน  CBEC สำหรับการค้าแบบ B2B แล้ว รัฐบาลจีนยังได้
ปรับปรุงกฎระเบียบ และเพ่ิมช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับ CBEC ในแบบ 2C (C2C B2C และ 
B2B2C) เพ่ือทำให้มูลค่าการส่งออกและนำเข้าผ่านรูปแบบนี้สามารถถูกตรวจสอบได้ ขณะเดียวกันก็เป็น
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจีนเข้าไปใช้ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือจำหน่ายสินค้าจากจีนไป
ต่างประเทศ หรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายแบบค้าปลีกในประเทศจีน โดยสามารถแสดง
ตัวเลขมูลค่าส่งออก-นำเข้าผ่านช่องทาง CBEC ค้าปลีกจีนในระหว่างปี พ.ศ.2558-2562 ดังแสดงในตาราง
ที่3.1 

 
 
 
 

ตารางท่ี3.1 มูลค่าส่งออก-นำเข้าผ่าน CBEC ค้าปลีก ปี พ.ศ.2558-2562 

ปี พ.ศ. มูลค่า CBEC ค้าปลกี 
(แสนล้านหยวน) 

สัดส่วนต่อ CBEC รวม 
(ร้อยละ) 

2558 
2559 
2560 
2561 
2562 

0.3602 
0.4996 
0.9024 
1.347 
1.862 

0.67 
0.75 
1.12 
1.50 
1.77 

ที่มา: สรุปรวบรวมและปรับปรุงจาก  https://www.iimedia.cn/c400/75151.html   [5] 

  
จากตารางที่3.1 แสดงมูลค่าส่งออก-นำเข้าผ่านช่องทาง CBEC ค้าปลีกระหว่างปี พ.ศ.2558-2562 

พบว่ามูลค่าการส่งออก-นำเข้าสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวเพ่ิมขึ้นจาก 0.360 แสนล้านหยวนในปี พ.ศ.2558 
มาอยู่ที่ 1.862  แสนล้านหยวนในปี พ.ศ.2562 เติบโตเฉลี่ยร้อยละ51.7 ซึ่งถือเป็นตัวเลขท่ีสูงกว่า ทั้งอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยของมูลค่าส่งออก-นำเข้าแบบ CBEC ทั้งหมดที่มีค่าเฉลี่ยการเติบโตในช่วงระยะเดียวกันที่
ร้อยละ 18.18 ต่อปี และสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของมูลค่าการส่งออก -นำเข้าสุทธิที่มีค่าเฉลี่ยการ
เติบโตในช่วงระยะเวลาเดียวกันที่ร้อยละ6.14 ต่อปี อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาสัดส่วนของ CBEC ค้าปลีกกับ
มูลค่าส่งออก-นำเข้า CBEC รวมจะพบว่าสัดส่วนดังกล่าวยังมีขนาดเล็กมากโดยคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 

https://www.iimedia.cn/c400/75151.html
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0.67 ของมูลค่ารวมการส่งออก-นำเข้า CBEC ทั้งหมดของปี พ.ศ.2558 ก่อนจะขยับขึ้นมาอยู่ในสัดส่วนร้อย
ละ 1.77 ของมูลค่ารวมการส่งออก-นำเข้า CBEC ทั้งหมดของปี พ.ศ.2562 ช่องทาง CBEC ค้าปลีกจึงถือ
เป็นช่องทางส่งออก-นำเข้าทางเลือกสำหรับสินค้ากลุ่มเฉพาะ เหมาะสำหรับกลุ่ม SMEs ที่ต้องการทดลอง
ตลาด หรือกลุ่มสินค้าพรีเมี่ยมที่มีกำลังการผลิตไม่มาก และต้องการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง
เฉพาะที่ต้นทุนไม่สูง  

3.2 การศึกษาระบบภาษีและขั้นตอน Cross Border E-commerce ค้าปลีกขาเข้า 

มูลค่า CBEC ค้าปลีกส่งออกในปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 9.44 หมื่นล้านหยวน ขณะที่ CBEC ค้าปลีกนำเข้า
อยู่ที่ 9.181 หมื่นล้านหยวน และในปี พ.ศ.2563 CBEC ค้าปลีกนำเข้าเกินกว่า 1 แสนล้านหยวน  คือ
ตัวเลขสะท้อนการเติบโตที่ทำให้รัฐบาลจีนต้องจับตามอง เกิดขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ 
ที่ต้องการบริโภคสินค้านำเข้าจากต่างประเทศผ่านช่องทาง CBEC  

โดยในปี พ.ศ.2563 มูลค่าการนำเข้าผ่าน CBEC ค้าปลีกเกิน 1 แสนล้านหยวน ซึ่งเป็นการเติบโตที่
เกิดขึ้นจากนโยบายที่รัฐบาลจีนดำเนินการตอบสนองต่อความต้องการบริโภคของชนชั้นกลางของประเทศที่
ขยายใหญ่ขึ้นตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ชนชั้นกลางในเชตเมืองเมื่อมีรายได้สูงขึ้นมาตรฐานการดำรงชีวิต
ที่ดีขึ้น นิยมการบริโภคสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมากปัจจุบันมิได้ถูกจัด
อยู่ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยอีกต่อไป แม้ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศก็ตาม  

3.2.1 ความสำคัญต่อการสร้างกลไก CBEC ค้าปลีกของประเทศจีน  

 ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลจีนจึงได้ปรับปรุงกฎระเบียบศุลกากรและอัตราภาษีที่เอ้ือต่อการนำเข้า
สินค้าจากต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบ C2C และ B2C การปรับปรุงกฎระเบียบดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดย
ประกาศฉบับล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับการควบคุม CBEC ค้า
ปลีกขาเข้า （关于完善跨境电子商务零售进口监管有关工作的通知）[6] รวมถึงการกำหนด
พ้ืนที่ 37 เมืองเป็นเขตศุลกากรทดลองสำหรับ CBEC ค้าปลีกขาเข้า (รวมกรุงปักก่ิง) โดยกำหนดให้ใช้ข้อมูล
หลักฐานยืนยันตัวตนส่วนบุคคลเป็นเอกสารประกอบการนำเข้าผ่านด่านศุลกากรที่กำหนดสำหรับ CBEC 
ค้าปลีกขาเข้าได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินพิธีการศุลกากรในรูปแบบการค้าแบบ B2B ที่ต้องใช้ตัวแทนนำเข้า 
หรือชิปปิ้งในการเดินเอกสารสินค้าขาเข้า รูปแบบเขตศุลกากรทดลอง CBEC ค้าปลีกขาเข้าดังกล่าวขยาย
เป็น 86 เมืองร่วมกับมณฑลไห่หนานที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เกาะเขตปลอดอากรสำหรับ CBEC ทั่วทั้งเกาะ  
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รูปที3่.3 คนจีนท่ีรับซื้อนมผงที่ถูกนำเข้าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโหลวหู ด่าน ตม.เซินเจิ้นกับฮ่องกง 

ที่มา: https://www.163.com/dy/article/DECQMPE00524BSJU.html [7] 
 
 
 

 

 
 

 
รูปที3่.4  สินค้าท่ีรอผ่านแดนแบบ “กองทัพมด”บริเวณด่านเหอโข่วด่านการค้ามณฑลยูนนานกับเวียดนาม 

ที่มา: http://www.importoem.com/news/news_777.html [8] 

 

https://www.163.com/dy/article/DECQMPE00524BSJU.html
http://www.importoem.com/news/news_777.html
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รูปแบบ “พิธีการศุลกากรสำหรับพัสดุภัณฑ์ค้าปลีกขาเข้า” ช่วยให้ผู้บริโภคภายในประเทศสะดวก
ในการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาผู้บริโภคจีนหากต้องการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศต้อง
อาศัยช่องทางสั่งซื้อและจัดส่งผ่านระบบไปรษณีย์ระหว่างประเทศ วิธีการนี้พัสดุภัณฑ์จะถูกสุ่มตรวจ และ
ต้องเสียภาษีเต็มอัตราตามพิกัดภาษีของสินค้าหากถูกตรวจสอบ  

รูปแบบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศแบบ “กองทัพมด” เพ่ือนำสินค้าจาก
ต่างประเทศท่ีไม่ผ่านระบบศุลกากรปกติ ไม่ว่าจะเป็น  

1) รูปแบบ“รับหิ้วสินค้า” โดยการข้ามจากเมืองเซินเจิ้นเพ่ือไปซื้อสินค้าในเขตฮ่องกง ในอดีตถือ
เป็นหนึ่งในรูปแบบการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงมาก เพราะสินค้าจากต่างประเทศบาง
รายการเป็นที่นิยมของผู้บริโภคภายในประเทศ เช่นนมผงสำหรับเด็กจากต่างประเทศ เป็นหนึ่งในสินค้ายอด
นิยมที่กลุ่ม “กองทัพมด” แต่ละวันต้องข้ามด่านเพ่ือเข้าไปซื้อดังแสดงในรูปที่1 ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหา
นมปนเปื้อนเมลามีนที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2551 (ปี ค.ศ.2008) ที่ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนขาดความเชื่อมั่นในการ
บริโภคนมผงที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ จึงต้องหาช่องทางนำเข้านมผงสำหรับเด็กจากต่างประเทศ ซึ่งฮ่องกง
ถือเป็นหนึ่งในช่องทางที่ดีที่สุด 

 2) การนำเข้าผ่านรูปแบบการค้าชายแดนซึ่งรัฐบาลจีนกำหนดให้ประชาชนของประเทศเพ่ือนบ้าน
ที่อยู่ในเมืองบริเวณพ้ืนที่ชายแดนสามารถนำเข้าสินค้าเข้ามาจำหน่ายภายในพ้ืนที่เมืองชายแดนประเทศจีน
ได้ในมูลค่าไม่เกิน 8,000 หยวนต่อวัน ทำให้สินค้าไทยบางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ภาคเหนือของ
ประเทศไทยที่มีเส้นทางขนส่งสินค้าไปสู่เมืองชายแดนในพ้ืนที่ สปป. ลาว และเมียนมาร์เลือกใช้วิธีการนี้ใน
การส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดประเทศจีน  

3) รูปแบบการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแบบทัวร์ศูนย์เหรียญในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือเข้ามาซื้อสินค้า ดังแสดงตารางที่3.2  ซึ่งอัครพงศ์ และคณะ (2561) [9] ได้ศึกษารูปแบบการเข้ามา
ท่องเที่ยวของกลุ่มทัวร์จีนในจังหวัดภูเก็ตพบว่าราคาแพ็กเกจทัวร์มีตั้งแต่ต่ำกว่า 1,000 RMB ไปจนถึงระดับ
มากกว่า 10,000 RMB ราคาที่แตกต่างกันดังกล่าวมีผลต่อคุณภาพของโรงแรม อาหาร และจำนวนร้านค้าที่
กลุ่มทัวร์ต้องแวะเวียนตลอดกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือหากราคาทัวร์ต่ำจำนวนร้านค้าที่นักท่องเที่ยว
ต้องเข้าไปแวะซื้อสินค้าก็จะมาก โดยพบว่าถ้าราคาทัวร์ต่ำกว่า 1 ,000 RMB จำนวนร้านค้าที่นักท่องเที่ยว
ต้องเข้าไปจะมีมากถึง 7 แห่ง ราคาแพ็กเกจอยู่ระหว่าง 1,500-3,000 RMB จำนวนร้านค้าที่อยู่ในแพ็กเกจมี
จำนวน 5 แห่ง ราคาแพ็กเกจท่องเที่ยว 3,000-7,000 RMB จำนวนร้านค้าอยู่ที่  3-4 แห่ง และราคา
แพ็กเกจ 7,000-10,000 RMB จำนวนร้านค้าอยู่ที่ 0-2 แห่งตามลำดับ 
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ตารางท่ี3.2  แพ็กเกจท่องเที่ยวภูเก็ตของบริษัททัวร์จีนในปี พ.ศ.2559  

 
ร้านค้าในตารางได้แก่: 1) หมอนและที่นอนยางพารา 2) จิวเวอรี่ 3)ยางู 4) รังนก 5)กระเป๋าหนังจระเข้ 6) เมล็ดมะม่วงหิม

พานต์ 7) ไหมไทย 8) เช่าพระ 
ที่มา: การวิเคราะห์หว่งโซ่อุปสงค์ของตลาดนักท่องเที่ยวจีน (อัครพงศ์ อั้นทองและคณะ,2561) [9] 

 
นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมากับกลุ่มทัวร์จำนวนหนึ่งทราบดีถึงลักษณะของ “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” ที่

จะพานักท่องเที่ยวไปยังร้านจำหน่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก แต่นักท่องเที่ยวบางส่วนก็เต็มใจ เพราะ
เป้าหมายหลักคือการมีรถพาไปยังจุดจำหน่ายสินค้าเหล่านี้เพื่อซื้อสินค้ากลับประเทศจีน นักท่องเที่ยวหลาย
คนใช้วิธีการซื้อแพ็กเกจกับ “ทัวร์ศูนย์เหรียญ”เพ่ือเข้ามาซื้อสินค้าอยู่แล้ว เพราะเป็นวิธีการที่เหมาะกับคน
จีนที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าด้วยตัวเองในประเทศไทย เนื่องจากอุปสรรคด้านภาษา จึงไม่สะดวก
ในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ รวมถึงเจรจาต่อรองราคาด้วยตนเอง แต่การมากับ “ทัวร์ศูนย์เหรียญ”   
ก็เหมือนกับมรีถคอยรับส่งไปตามร้านค้า รวมถึงพนักงานขายส่วนใหญ่สามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนได้   

จากตัวอย่างรูปแบบการเข้ามาซื้อสินค้าทั้งผ่านรูปแบบการเดินทางผ่านแดนเพ่ือเข้าไป “รับหิ้ว
สินค้า” ที่ฮ่องกงแบบไป-กลับในหนึ่งวันของคนจีนที่เซินเจิ้น การทำงานร่วมกับชาวเมียนมาร์ ลาวและ
เวียดนามที่รัฐบาลจีนให้สิทธิพิเศษในรูปแบบการค้าชายแดน เพ่ือนำสินค้าข้ามแดนเข้ามาส่ง หรือการเดิน
ทางเข้ามากับ “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” เพ่ือซื้อสินค้ากลับเข้าไปจำหน่าย วิธีการเหล่านี้ทำให้ศุลกากรจีนไม่
สามารถจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ถูกจัดเป็นวิธีการนำเข้าสินค้าที่ไม่มีเอกสารหลักฐานควบคุมการนำเข้า ซึ่งใน
ระยะยาวอาจก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงทั้งในมิติของคุณภาพของสินค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อตัว
ผู้บริโภค และในมิติของการจัดเก็บภาษี  

ดังนั้นการกำหนดกฎระเบียบเพ่ือรองรับการนำเข้าก็คือการส่งเสริมให้ผู้ซื้อหันมาใช้ช่องทางที่ถู ก
กฎหมาย สะดวกกว่าในอดีต อีกทั้งรัฐบาลจีนยังกำหนดอัตราภาษีสำหรับรูปแบบการนำเข้าผ่าน CBEC ที่
ถูกว่ารูปแบบการนำเข้าแบบ B2B ทั่วไป เพ่ือส่งเสริมการใช้ช่องทาง CBEC ส่งเสริมให้ผู้ซื้อยินยอมแจ้ง
ข้อมูลการนำเข้ากับศุลกากร ลดการลักลอบนำเข้าผ่านช่องทางอ่ืนๆ รวมถึงช่องทางการค้าชายแดนซึ่งเคย
เป็นรูปแบบที่สินค้าจากต่างประเทศ และสินค้าไทยที่ไม่มี อย.จีนเลือกใช้เพ่ือจำหน่ายให้กับผู้ซื้อ
ภายในประเทศจีน  
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3.2.2 กฎระเบียบด้านมาตรฐานการนำสินค้าเข้าของจีนช่องทาง Cross Border E-Commerce 

การนำเข้าสินค้าผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce นั้นรัฐบาลจีนได้มีการกำหนด
ประเภทสินค้าที่สามารถนำเข้าผ่านช่องทางนี้ได้ รวมทั้งได้ผ่อนผันเกี่ยวกับมาตรฐานการนำเข้าสินค้าผ่าน
ช่องทาง Cross Border E-Commerce สำหรับสินค้าบางประเภท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ [10] [11] 
[12] 

- ประเภทของสินค้าที่สามารถนาเขา้ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce 

สำหรับสินค้าที่สามารถนำเข้าผ่านทางช่องทาง Cross Border E-Commerce นั้น รัฐบาลจีนได้มี
การประกาศบัญชีพิกัดภาษีสินค้านำเข้าผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce จำนวนทั้งสิ้น 2 บัญชี 
โดยบัญชีแรกประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 2016 (บัญชีที่ 1) ได้กำหนดอัตราภาษีสำหรับสินค้า
นำเข้าจำนวน 1,142 รายการ และบัญชีที่ 2 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 2016 (บัญชีที่ 2) ได้
กำหนด อัตราภาษีสาหรับสินค้านำเข้าจำนวน 151 รายการ เพ่ือกำหนดพิกัดภาษีของสินค้าที่นำเข้า        
ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce ซึ่งแม้ว่ากฎระเบียบภายใต้บัญชีดังกล่าว จะไม่ได้กล่าวโดยตรง
ว่าเฉพาะสินค้าที่นำเข้าได้ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce นั้นจะนำเข้าได้เฉพาะรายการสินค้า
ที่ปรากฏอยู่ในบัญชี แต่ในทางปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐนั้นถือว่าบัญชีดังกล่าวเป็นตัวกำหนดรายการ
สินค้าท่ีสามารถนำเข้าผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce ได ้

- มาตรฐานการนำเข้าสินค้าผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce 

ในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการนำสินค้าเข้าผ่านช่องทาง Cross Border           
E-Commerce นั้น ก่อนวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2016 สินค้าทุกชนิดที่นำเข้าผ่านช่องทาง Cross Border   
E-Commerce ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องดำเนินการขอใบรับรองมาตรฐานหรือขึ้นทะเบียนสินค้ากับ
หน่วยงานในประเทศจีน แต่รัฐบาลได้มีการเปลี่ยนกฎระเบียบในเรื่องดังกล่าวใหม่ กำหนดให้หลังวันที่       
8 เมษายน ค.ศ. 2016 สินค้าทุกชนิดที่นำเข้าผ่านช่องทางนี้จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องเช่นเดียวกับการนำ
สินค้าเข้าแบบทั่วไป แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ได้มีการออกกฎระเบียบดังกล่าว เนื่องจากการดำเนินการขอ
ใบรับรองมาตรฐานสินค้า หรือการขึ้นทะเบียนสินค้ามีกระบวนการดำเนินการที่ยุ่งยากและ ใช้ระยะ
เวลานาน รัฐบาลจึงออกกฎระเบียบผ่อนผันสำหรับสินค้าที่ต้องดำเนินการขอใบรับรองมาตรฐานหรือขึ้น
ทะเบียนสินค้า เช่น สินค้าประเภทนมผงเด็ก สินค้าประเภทอาหารเสริม สินค้าประเภทเครื่องสำอาง โดย 
รัฐบาลได้กำหนดช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ผู้ประกอบการดำเนินการเรื่องดังกล่ าวให้เรียบร้อยภายในวันที่   
11 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 (บริษัท NAMU LIFE (Beijing) Trading จำกัด, 2559) [13] 

3.3 การศึกษาระบบพิกัดภาษีสำหรับ CBEC ค้าปลีกขาเข้า 

ภายหลังการเปิดช่องทาง “พ้ืนที่ศุลกากรทดลอง CBEC ค้าปลีกขาเข้า” ศุลกากรจีนได้ประกาศ
พิกัดภาษีสำหรับรายการสินค้าที่อนุญาตนำเข้าผ่านช่องทาง CBEC (Positive List)  

 
ตารางท่ี3.3  มาตรการการสนับสนุนการนำเข้าผ่านช่องทาง CBEC ของประเทศจีน ปี พ.ศ.2560-2563 

ปี พ.ศ. จำนวนพิกัดภาษ ี
ใน Positive List 

จำนวนเมืองที่มีศลุกากร 
ทดลอง CBEC ค้าปลีกนำเข้า 

มูลค่าการนำเข้า CBEC ค้าปลีก 
(แสนล้านหยวน) 

2560 
2561 

1,142 
1,321 

 13 (13 CBEC) 
 37 (35 CBEC+2 อื่นๆ) 

0.56  
0.79 (เติบโตร้อยละ 39.80)  
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ปี พ.ศ. จำนวนพิกัดภาษ ี
ใน Positive List 

จำนวนเมืองที่มีศลุกากร 
ทดลอง CBEC ค้าปลีกนำเข้า 

มูลค่าการนำเข้า CBEC ค้าปลีก 
(แสนล้านหยวน) 

2562 
2563 

1,413 
1,413 

 61 (59 CBEC + 2 อื่นๆ) 
123 (105 CBEC+ 18 อื่นๆ) 

0.92 (เติบโตร้อยละ 16.84) 
มากกว่า 1 แสนล้านหยวน 

ที่มา: สรุปและวิเคราะห์โดยนักวิจัย 
 
 นโยบายการกำหนดรูปแบบ CBEC ค้าปลีกนำเข้าถือเป็นวาระที่ศุลกากรและสภาพัฒนาและปฏิรูป
แห่งชาติร่วมกันกำหนดแนวทางและทดลองใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ใน 5 เมืองคือ นครเจิ้งโจว มหานคร 
เซี่ยงไฮ้ มหานครฉงชิ่ง นครหางโจว และเมืองหนิงโป แต่เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธร รมในเดือนมีนาคม         
พ.ศ. 2558 โดยกำหนดพ้ืนที่ศุลกากรทดลอง CBEC ครบวงจรที่นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง มีการกำหนด 
1) รูปแบบการนำเข้าค้าปลีกแบบ Personal Shipment (C2C) Directed Shipment (B2C) และในแบบ
ผ่าน Fulfillment Center (B2B2C)    2) กำหนดให้เอกสารประกอบสำหรับการเดินพิธีการศุลกากรที่มี
เพียงใบสั่งซื้อ ใบรับรองการชำระเงิน และใบขน เพ่ือดำเนินการผ่านศุลกากร และ 3) กำหนดอัตราภาษี
สำหรับพัสดุภัณฑ์ส่วนบุคคลใน 4 อัตราคือ ร้อยละ10,20,30 และร้อยละ50 โดยอัตราภาษีข้างต้นจะต่ำกว่า
พิกัดภาษีนำเข้าปกติ 

 ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 ได้กำหนดอัตราภาษีสำหรับรูปแบบการนำเข้าแบบ B2C และ 
B2B2C โดยพิจารณาจากโครงสร้างภาษีนำเข้าที่ประกอบด้วย ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี
สรรพสามิต กำหนดวงเงินที่อนุญาตให้สั่งซื้อผ่าน CBEC ค้าปลีกขาเข้าต่อคนไม่เกิน 2,000 หยวนต่อครั้ง 
และไม่เกิน 20,000 หยวนต่อปีต่อคน โดยกำหนดให้ภาษีศุลกากรที่ร้อยละ 0 ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 70 
ของอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมปกติ และภาษีสรรพสามิตที่ร้อยละ 70 ของอัตราภาษีปกติ (ถ้ามี)  

 ในวันที่  21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นอกเหนือจากการปรับเพ่ิมรายการพิกัดภาษีสินค้าใน 
Positive list จาก 1,142 รายการเป็น 1,321 รายการแล้ว ยังประกาศเพ่ิมวงเงินสั่งซื้อผ่าน CBEC ค้าปลีก
ขาเข้าต่อคนเป็น 5,000 หยวนต่อครั้ง และไม่เกิน 26,000 หยวนต่อปีต่อคน ตามเอกสารศุลกากร ปี 2018 
หมายเลข 194 (海关 2018 年 194 号公告)  

 ในเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2561 นโยบายลดภาษีมูลค่าเพ่ิมจากร้อยละ 16 เหลือร้อยละ 13 ทำให้
ภาษี CBEC สำหรับ B2C และ B2B2C ลดลง จากเดิมร้อยละ 70 ของอัตราภาษี 16%  (ประมาณร้อยละ
11.2) เปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ 70 ของอัตราภาษี 13% (ประมาณร้อยละ 9.1) รวมถึงการปรับลดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตของสินค้าฟุ่มเฟือยในหลายพิกัดภาษี  

 อัตราภาษีที่ปรับลดลงมาส่งผลต่อต้นทุนการนำเข้าสินค้าผ่านช่องทาง CBEC ค้าปลีกลดลง
ตัวอย่างเช่นหากสินค้า A ที่นำเข้ามีราคากลางที่ถูกประเมินโดยศุลกากรจีนที่ 200 RMB จะสามารถคำนวณ
มูลค่าภาษีได้ดังนี้ 

กรณีท่ีหนึ่ง: สินค้า A คือสินค้าในกลุ่มอาหารแปรรูป (VAT13% และภาษสีรรพสามิต0%)  

มูลค่าภาษีคือ  200 X [(0%สรรพสามิต + 13%VAT) / (1-0%สรรพสามิต)] X 70% = 18.2 RMB 

กรณีท่ีสอง: สินค้า A คือสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอางพรีเมียมเกรด (VAT13% และภาษีสรรพสามิต15%)  

มูลค่าภาษีคือ 200 X [(15%สรรพสามิต+13%VAT) / (1-15%)] X 70% = 46.1 RMB 
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รูปแบบการคำนวณภาษีสำหรับการนำเข้าผ่านช่องทาง CBEC ค้าปลีกเป็นหนึ่งในวิธีการที่รัฐบาล
จีนดำเนินการเพ่ือสร้างทางเลือกให้กับประชาชนจีนที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศอย่างถูกต้อง 
ขณะเดียวกันก็ทำให้ศุลกากรจีนสามารถจัดเก็บภาษีได้จากการนำเข้าผ่านช่องทางค้าปลีก อย่างไรก็ดีวิธีการ
นี้มิใช่เพียงวิธีการเดียวที่ผู้ซื้อในประเทศจีนสามารถเลือกใช้ เพราะยังมีช่องทาง C2C Personal shipment 
เป็นอีกหนึ่งทางเลือก 

C2C Personal Shipment เป็นรูปแบบที่ไม่ใช้ Platform CBEC ภายในประเทศ แต่ใช้วิธีการ
นำเสนอขายผ่านช่องทางอ่ืนๆเช่น wechat account ของคนจีนที่อาศัยอยู่ ในต่างประเทศ หรือ             
E-commerce แพลตฟอร์ม Taobao แบบทั่วไป รวมถึง E-commerce platform นอกประเทศจีน 
สามารถเลือกใช้รูปแบบการนำเข้าแบบ Personal Shipment โดยปัจจุบันการนำเข้าผ่าน Personal 
shipment ก็มีการปรับลดอัตราภาษีลงสำหรับสินค้ากลุ่มอาหาร เวชภัณฑ์จากร้อยละ 15 มาอยู่ที่ร้อยละ
13 สินค้าหัตถกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าจากร้อยละ 25 มาอยู่ที่ร้อยละ20  ตามลำดับ โดยสามารถอ้างอิงอัตรา
ภาษีสำหรับแต่ละพิกัดได้ในเอกสารประกาศราคากลางสำหรับคำนวนภาษีสินค้านำเข้า (中华人民共和国

进境物品完税价格表) ดังแสดงในรูปที่ 3.5 
 

 
รูปที ่3.5   แสดงตัวอย่างพิกัดภาษีนำเข้าแบบ Personal shipment 

ที่มา: http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2389289/index.html [14] 
 

จากรูปที่3.4  แสดงพิกัดภาษีนำเข้าแบบ Personal shipment ซึ่งปัจจุบันศุลกากรจีนประกาศ
จำนวนพิกัดที่คนจีนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศสามารถนำเข้า  (เอกสารประกาศศุลกากร ปี2019    
ฉบับที่63) จำนวน 374 รายการ โดยในประกาศฉบับดังกล่าวได้แสดงข้อมูลการปรับลดอัตราภาษีสินค้าลง 
324 รายการ ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษี 15% และ 25% ที่ปรับลดลงมาอยู่ที่ 13% และ 20% สินค้าทั้ง
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สองกลุ่มอัตราภาษีส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภค บริโภคนำเข้ายอดนิยมเช่น นมผงสำหรับเด็ก smart phone 
กล้องดิจิทัล อุปกรณ์สื่อสาร สารสนเทศ รวมถึงกลุ่มสินค้างานหัตถกรรม กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น 
ขณะเดียวกันมีพิกัดรายการภาษีอยู่ 49 รายการไม่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่คือกลุ่มพิกัดอัตราภาษีร้อยละ 50 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเช่น เครื่องสำอาง เครื่องประดับ กระเป๋าหนัง ทั้งหมดที่เป็นสินค้าแบรนด์
เนม เป็นต้น [15] 

สำหรับตัวอย่างวิธีการคำนวณมูลค่าภาษีท่ีนำเข้าผ่านรูปแบบ personal shipment ตัวอย่างเช่น 

กรณีที่หนึ่ง: สินค้า A ที่นำเข้าเป็นสินค้ากลุ่มนมผงสำเร็จรูป (พิกัดภาษี 01010700) ซึ่งศุลกากรจีนกำหนด
ราคากลางประเมินอัตราภาษีเอาไว้ที่ 200 RMB/Kg. อัตราภาษีคือร้อยละ 13 

นมผงขนาด 1 kg. มูลค่าภาษีคือ 200RMB X 13% = 26 RMB (ต่ำกว่า 50 RMB ได้รับการ
ยกเว้นภาษี) 

นมผงขนาด 2 kg. มูลค่าภาษีคือ 200RMB X 2 kg. X 13% = 52 RMB (มากกว่า 50 RMB   
ต้องเสียภาษี) 

 

กรณีที่สอง: สินค้า A ที่นำเข้าเป็นสินค้ากลุ่มกระเป๋าเงิน (พิกัดภาษี 06010300) ซึ่งศุลกากรจีนกำหนด
ราคากลางประเมินอัตราภาษีไว้ที่ 100 RMB/ชิ้น อัตราภาษีคือร้อยละ 20 

ถ้านำเข้า 1 ใบ มูลค่าภาษีคือ 100RMB X 20% = 20 RMB (ต่ำกว่า 50 RMB ได้รับการยกเว้น
ภาษี) 

ถ้านำเข้า 3 ใบ มูลค่าภาษีคือ 100RMB X 3 ใบ X 20% = 60 RMB (มากกว่า 50 RMB        
ต้องเสียภาษี) 

สำหรับการนำเข้าผ่านช่องทาง Personal shipment มีข้อสังเกตสำคัญหลายประการดังนี้ 

 ประการที่หนึ่งจากตัวอย่างการคำนวณมูลค่าภาษีการนำเข้าแบบ Personal Shipment  พบว่า
เจตนารมณ์ของวิธีการนี้เป็นการยกเว้นสำหรับประชาชนจีนที่ต้องการซื้อสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเพ่ือ
วัตถุประสงค์เพ่ือการใช้ส่วนบุคคลเป็นหลัก มิใช่เพ่ือการค้า เพราะไม่มีการกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิ มใน
การคำนวณรูปแบบดังกล่าว รวมถึงจำกัดวงเงินการซื้อต่อวันต่อครั้ง ไม่เกิน 1 ,000 RMB สำหรับสินค้า
นำเข้าจากต่างประเทศ (ไม่รวมฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) และไม่เกิน 800 RMB สำหรับสินค้าจากฮ่องกง    
มาเก๊าและไต้หวัน  

 ประการที่สองสินค้าในแต่ละพิกัดภาษีส่วนใหญ่ถูกกำหนดราคากลางสำหรับประเมินภาษีเอาไว้ ซึ่ง
สินค้าบางอย่างอาจมีราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งเอาไว้ หรือไม่มีอยู่ในราคากลางที่ประเมิน ซึ่งกรณี
ดังกล่าวศุลกากรจีนจะใช้วิธีการกำหนดราคากลางประเมินโดยเข้าไปตรวจสอบราคาสินค้าที่คล้ายกันใน
แพลตฟอร์ม E-commerce ภายในประเทศ เช่น Taobao โดยเลือกร้านค้าที่ได้รับความนิยม และใช้ราคา
ขายที่อยู่บนหน้าร้านนั้นๆเพ่ือกำหนดราคากลาง โดยทั่วไปจะกำหนดที่ร้อยละ70 ของราคาขายที่แสดงบน
หน้าร้าน Taobao กรณีที่ ไม่พบสินค้าที่ ผู้ ซื้อนำเข้าบน Taobao ผู้ซื้อสามารถยื่นแสดงหลักฐาน            
การชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้านั้นประกอบการคำนวนราคากลางประเมินภาษี กรณีนี้ราคากลางประเมิน
ภาษีจะอยู่ในดุลยพินิจของศุลกากร 
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 ประการที่สามศุลกากรสามารถยึดหลักการพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าที่แจ้งจากผู้ซื้อกับราคา
กลางที่ประกาศโดยศุลกากรเพื่อนำมาใช้กำหนดราคากลางสำหรับคำนวณมูลค่าภาษี โดยมีหลักการดังนี้ 

กรณีที่หนึ่ง ถ้าราคาสินค้าที่ผู้ซื้อแจ้งกับศุลกากรสูงกว่าหรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของราคากลางประกาศ 
ก็ให้ใช้ราคากลางประกาศสำหรับคำนวนมูลค่าภาษี เช่นราคากลางที่ประกาศของสินค้า A เท่ากับ 1,000 
RMB ขณะที่ผู้ซื้อแจ้งราคาสินค้านำเข้าที่ 500 RMB (เท่ากับครึ่งหนึ่งของราคากลางประกาศ) หรือ 600 
RMB (มากกว่าครึ่งหนึ่งของราคากลางประกาศ) ก็ไห้ใช้ราคากลางประกาศสำหรับคำนวนมูลค่าภาษี  กรณี
แจ้งราคาที่ต่ำกว่า 500 RMB ศุลกากรจีนจะทำการตรวจสอบกับแพลตฟอร์ม E-commerce หรือเรียกหา
หลักฐานแสดงการซื้อสินค้า ทั้งนี้การพิจารณาราคากลางจะอยู่ในดุลยพินิจของศุลกากร 

กรณีที่สอง ถ้าราคาสินค้าที่ผู้ซื้อแจ้งกับศุลกากรต่ำกว่าหรือเท่ากับสองเท่าของราคากลางประกาศ 
ก็ให้ใช้ราคากลางประกากศสำหรับคำนวนมูลค่าภาษี เช่นราคากลางที่ประกาศของสินค้า A เท่ากับ     
1,000 RMB ขณะที่ผู้ซื้อแจ้งราคาที่ 2,000 RMB (เท่ากับสองเท่าของราคาประกาศ) หรือ 1,800 RMB (ต่ำ
กว่าสองเท่าของราคากลางประกาศ) ก็ให้ใช้ราคากลางประกาศสำหรับคำนวณมูลค่าภาษี  

3.4 การเปรียบเทียบการคำนวณภาษีสำหรับ CBEC ค้าปลีกนำเข้า กับรูปแบบ CBEC สู่ยุโรปและ
อเมริกา 

 จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้รูปแบบการค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน 
กลายเป็นช่องทางการค้าที่ เข้ามามีบทบาทสูงต่อการค้าระหว่างประเทศ รูปแบบการส่งออกผ่าน
แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็น Ebay Amazon ที่มีตลาดเป้าหมายในกลุ่มประเทศ EU 
และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ในสถานการณ์ที่รูปแบบการค้าปกติไม่สามารถขับเคลื่อนได้เต็มที่ทั้งปัญหาการขาด
แคลนตู้คอนเทนเนอร์ และการขาดแคลนเที่ยวบินแบบ Passenger ทำให้รูปแบบการส่งออกแบบค้าปลีก 
(ล็อตเล็ก) เข้ามามีบทบาทสำคัญ ประกอบกับความต้องการสินค้าในประเทศปลายทางในกลุ่มสิ นค้าที่
แตกต่างจากช่วงสถานการณ์ปกติ ทำให้เกิดผู้ขายรายใหม่ และรายการสินค้าใหม่จำนวนมากบน
แพลตฟอร์ม อีเบย์ อเมซอน ทั้งนี้การเข้ามาของรูปแบบค้าปลีก CBEC สู่ยุโรป และอเมริกาดังกล่าวนำมาซึ่ง
การใช้ประโยชน์จากข้อกำหนดพิเศษพิกัดภาษีศุลกากรสำหรับพัสดุภัณฑ์ส่วนบุคคล ซึ่งสร้างภาระให้กับ
ศุลกากรของทั้งสองภูมิภาค เนื่องจากผู้ส่งออกรายย่อยพยายามหาแนวทางหลีกเลี่ยงภาษี  

เช่นสหภาพยุโรปที่กำหนดมูลค่าสินค้านำเข้าขั้นต่ำไม่เกิน 150 EU และมูลค่าภาษีตามพิกัดของ
สินค้าไม่เกิน 22 EU (Tax De minimis values) ไม่ต้องเสียภาษี ทำให้เกิดเหตุการณ์ส่งออกแบบกล่องย่อย
หลายๆกล่อง เพ่ือให้มูลค่าราคาประเมินเมื่อนำไปคำนวณมูลค่าภาษีตามพิกัดแล้วต่ำกว่า  22 EU เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีนำเข้าศุลกากร  

เช่นเดียวกันกับการส่งออกสินค้าสู่ Fulfillment Center ของ Amazon ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ก็เกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกันเมื่อผู้ส่งออกใช้วิธีการแบ่งเป็นพัสดุภัณฑ์กล่องเล็กเพ่ือให้มูลค่าสินค้าต่ำกว่า 
800 เหรียญสหรัฐฯ (Duty De minimis values  ของศุลกากรสหรัฐอเมริกา) เป็นต้น ดังนั้นเพ่ือให้รูปแบบ
การนำเข้าเกิดกลไกที่เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการด้าน E-commerce ในแต่ละ
ภูมิภาค ในปี พ.ศ.2563-2564 ที่ผ่านมากฎระเบียบด้านศุลกากรสำหรับการนำเข้าพัสดุภัณฑ์ส่วนบุคคลจึง
เปลี่ยนแปลงไป ดังแสดงในตารางที่ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา 
กับสหภาพยุโรปรวมถึงสหราชอาณาจักรดังนี้ 
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ตารางท่ี3.4   De minimis value ของ USA EU UK ไทย และจีน  
ประเทศ/กลุ่ม

ประเทศ 
Duty de 

minimis value 
Tax de 

minimis value 
หมายเหตุ 

สหรัฐอเมริกา 800 USD 800 USD สามารถนำเข้าพัสดุภัณฑ์มูลค่าไม่เกิน 800 USDต่อครั้ง
โดยไม่เสียภาษีศุลกากร และหากมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน 
800 USD จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ในปีที่ผ่านมา
ศุลกากร USA เข้มงวดกับการกำหนดราคากลางเพื่อป้องกัน
การนำเข้าที่ใช้วิธีการนี้เลี่ยงภาษี 

สหภาพยุโรป 150 EUR 0.00 EUR สามารถนำเข้าพัสดุภัณฑ์มูลค่าไม่เกิน 150 EURต่อครั้ง
โดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร แต่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยไม่มี
ข้อยกเว้น (จากเดิมยกเว้นสำหรับสินค้าที่มูลค่าภาษีต่ำกว่า
หรือเท่ากับ 22 EU ทั้งนี้การดำเนินพิธีการศุลกากรต้องผ่าน
ระบบศุลกากรพัสดุภัณฑ์แบบเร่งด่วนหรือ IOSS (Import 
One Stop Service) ซึ่งปัจจุบันมีการเพิ่มความเข้มงวดกับ
การกำหนดราคากลาง 

ประเทศสหราช
อาณาจักร 

135 GBP 0.00 GBP แยกออกจาก EU แต่ใช้เงื่อนไขในรูปแบบเดียวกับ EU 

ประเทศไทย 1,500 Baht 1,500 Baht สามารถนำเข้าพัสดุภัณฑ์มูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท และ
มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน 1,500 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี 
ปัจจุบันยังไม่มีด่านศุลกากร CBEC ขนาดใหญ่ที่รองรับรูปแบบ 
B2C   

ประเทศจีน C2C 1,000 RMB 
B2C 5,000 RMB 

C2C 50 RMB 
B2C 0.00 RMB 

สร้างระบบรองรับ CBEC ค้าปลีกนำเข้าครอบคลุม
มากกว่า 100 เมืองทั่ วประเทศ เข้มงวดกับการกำหนด     
ราคากลาง  

ที่มา: รวบรวมโดยผู้วิจัย และสรุปจาก https://docs.zonos.com/guides/de-minimis-values [16] 
 

3.4.1 แบบท่ีหนึ่ง: รูปแบบ CBEC สินค้าต่างประเทศที่เข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นรูปแบบ CBEC ผ่านแพลตฟอร์ม Amazon ทำหน้าที่เป็นตลาดกลางสำหรับการนำเสนอ

ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้รูปแบบของ Amazon หลักๆคือการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการคลังสินค้าในประเทศปลายทาง 
ดังนั้นรูปแบบการนำเข้าจึงเป็นแบบ B2B ซึ่งหมายถึงการนำเข้าแบบปกติเพ่ือไปจัดเก็บในคลังสินค้า
ปลายทางในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อมีคำสั่งซื้อจึงนำสินค้าส่งผ่านผู้ให้บริการขนส่งด่วนไปสู่ มือผู้ซื้อ
ปลายทาง (2C) รวมเรียกว่าวิธีการแบบ B2B2C ดังแสดงในรูปที่3.6 

https://docs.zonos.com/guides/de-minimis-values
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รูปที่ 3.6  รูปแบบโลจสิติกส์ข้ามแดนผ่าน Fulfillment Center (B2B2C) 

ที่มา: วิเคราะหแ์ละเรียบเรียงโดยนกัวิจยั 
 

รูปที่ 3.6 รูปแบบการนำเข้าสินค้าสำหรับการขายผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดย
นำเข้าด้วยวิธีการแบบ B2B เพ่ือจัดเก็บไว้ใน Fulfillment Center ของประเทศปลายทาง เมื่อมีคำสั่งซื้อจึง
นำส่งสินค้าผ่านการขนส่งด่วนไปสู่ผู้ซื้อต่อไป วิธีการนี้คลังสินค้าปลายทางเป็นทำหน้าที่เป็นผู้รับสินค้า 
(Consignee) เช่นแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอเมซอน จะกำหนดให้ร้านค้าบนแพลตฟอร์มต้อง
จัดส่งสินค้าไปยัง Fulfillment Center ของอเมซอน (เรียกว่า Fulfillment By Amazon, FBA) เพ่ือ
รับประกันว่าเมื่อมีคำสั่งซื้อจากลูกค้า จะสามารถส่งสินค้าไปถึงมือผู้รับได้ในระยะเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้กรณี
ของแพลตฟอร์มอเมซอน ถ้ามูลค่าของสินค้าที่ส่งออกไปถึงคลังสินค้าปลายทางสูงกว่า Duty De minimis 
Value ผู้ส่งจะต้องเป็นผู้รับภาระในการชำระภาษีนำเข้า และภาษีมูลค่าเพ่ิม ดังนั้นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
หรือ Freight Forwarder ที่ทำหน้าที่ส่งสินค้าให้กับ Fulfillment Center ของอเมซอนจึงต้องมีเครือข่าย
ในประเทศต้นทางเพ่ือการเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากผู้ส่งออกในรูปแบบ DDP (Delivered Duty Paid (Door 
to Door)) ได้ ซึ่งในปัจจุบัน ชิปปิ้ง Air Cargo ทั่วไปไม่มีบริการดังกล่าวให้กับลูกค้า มีเพียงบริษัทกลุ่ม Air 
Express เช่น UPS FedEx DHL หรือ Freight Forwarder ขนาดใหญ่ ที่มีเครือข่ายเพ่ือให้บริการเรียกเก็บ
ภาษีต้นทางผู้ส่งออก 

 

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผู้จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มอเมซอนในประเทศไทยจำนวนมาก
พยายามหลีกเลี่ยงภาษีที่จะส่งสินค้าไปไว้ในคลังสินค้าของอเมซอนโดยใช้วิธี แจ้งราคากลางสินค้าที่ต่ำกว่า
ราคาจริง (De-Value) ร่วมกับการแยกส่งสินค้าชนิดเดียวกันแต่กระจายเป็นหลาย shipment เพ่ือทำให้
มูลค่าสินค้าต่ำกว่า 800 USD/shipment และภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อหนึ่งพัสดุภัณฑ์ต่ำกว่า 800 USD จึงทำให้
ศุลกากรประเทศปลายทางสหรัฐอเมริกาต้องใช้มาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและจริงจัง ทั้งกับราคา
ประเมินและเข้มงวดกับสินค้าที่มีรายการเดียวกันแต่แบ่งเป็นหลาย  shipment เพราะเกิดปรากฎการณ์
สินค้าจากต่างประเทศที่เลือกใช้วิธีการนี้เข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริการอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้วิธีการขนส่งทางเรือและทางอากาศในแบบ cargo flight ปกติมีต้นทุน
สูงขึ้นและล่าช้า จึงทำให้ผู้ส่งออกจำนวนมากใช้วิธีการ E-commerce แบบ B2B2C และขนส่งผ่านบริษัท 
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Air Express แทน ปัจจุบันผู้ขายบนอเมซอนแพลทฟอร์ม จึงต้องหันกลับมาใช้วิธีการนำเข้าแบบปกติ เพ่ือ
ลดปัญหาติดขัดในการเดินพิธีการศุลกากร  

เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง B2B2C ของ Amazon Fulfillment Center กับ B2B2C ใน Free 
Zone CBEC ของจีนจะพบว่ามีความแตกต่างกันดังแสดงในรูปที่3.7  

 
รูปที3่.7  ความแตกต่างด้านกระบวนการนำเข้าระหว่าง E-commerce B2B2C ค้าปลีกแบบจีนกับสหรัฐอเมริกา 

ที่มา: วิเคราะหแ์ละเรียบเรียงโดยนกัวิจยั 

 
 จากรูปที่3.7 พบว่าสิ่งที่เหมือนกันระหว่าง B2B2C แบบจีนกับ Amazon ในสหรัฐอเมริกาคือการมี 
Fulfillment Center ในประเทศปลายทาง เพ่ือทำให้สินค้าถูกส่งถึงมือผู้ซื้ออย่างรวดเร็วภายหลังคำสั่งซื้อ 
ขณะที่ความแตกต่างของกระบวนการนำเข้าระหว่างทั้งสองประเทศคือ ทางการจีนเลือกใช้วิธีการสร้าง 
Free Zone สำหรับ Fulfillment Center เอาไว้ในพ้ืนที่ก่อนผ่านศุลกากร ทำให้สินค้าที่ถูกนำไปไว้ใน
ประเทศจีนถือว่ายังไม่ถูกนำเข้าไป (รูปแบบเดียวกันกับร้านค้า duty free) รวมถึงการกำหนดวิธีการเฉพาะ
สำหรับพิธีการศุลกากรขาออกสำหรับ B2B2C ที่กำหนด Duty de minimis value 5,000 RMB ต่อ 
shipment แต่ทุกๆ shipment ต้องเสียภาษีมูลค่าร้อยละ70 ของอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมปกติ โดยผู้ซื้อ       
ทำหน้าที่ชำระภาษีตามเอกสารที่ยื่นแก่ศุลกากร ซึ่งผู้ซื้อจะทราบราคาสินค้าบวกภาษีและทำการชำระเมื่อ
ทำการสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์ม CBEC ก่อนที่สินค้าจะถูกส่งมอบอยู่แล้ว ทำให้ไม่เสียเวลาระหว่างการเดินพิธี
การศุลกากร ขณะที่การจะนำสินค้าไปจัดเก็บใน Fulfillment center ของ Amazon ได้ ต้องผ่านพิธีการ
ศุลกากรแล้วเท่านั้น ทำให้มูลค่าสินค้าที่ต้องนำเข้าต่อครั้งในแบบ B2B แทบไม่มีโอกาสต่ำกว่า Duty       
de minimis value ส่วนใหญ่การขายผ่านแพลตฟอร์ม Amazon สู่สหรัฐฯของผู้ประกอบการไทยจึงเป็น
การเสียภาษีนำเข้าในรูปแบบ B2B ทั่วไป  
 

3.4.2 แบบท่ีสอง: รูปแบบ CBEC สินค้าต่างประเทศที่เข้าสู่ EU และ UK 
เป็นรูปแบบ CBEC ผ่านแพลตฟอร์มตลาดกลางแบบค้าปลีก ซึ่งไม่มี Fulfillment Center ใน

ประเทศปลายทาง แต่อาศัยการส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนในรูปแบบ Personal Shipment มีวิธีการนำเข้าทั้งใน
แบบ C2C และ B2C ดังแสดงในรูปที่3.8 
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รูปที3่.8   รูปแบบโลจสิติกส์ข้ามแดนสำหรับ Personal Shipment 

ที่มา: วิเคราะหแ์ละเรียบเรียงโดยนกัวิจยั 
 

จากรูปที3่.8 ซึ่งแสดงการนำเข้าแบบ B2C หรือ C2C ซึ่งหมายถึงการส่งออกเม่ือมีคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อ
ในประเทศปลายทาง ผู้ขายเมื่อได้รับคำสั่งซื้อจะดำเนินการส่งออกผ่านบริการขนส่งด่วนข้ ามแดนแบบ 
Door to Door เพ่ือส่งมอบสู่มือผู้ซื้อในประเทศปลายทาง ทั้ งนี้การขายผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์แบบ C2C หรือ B2C เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อปลายทาง ผู้ขายจัดส่งสินค้าผ่านโลจิสติกส์
ด่วนข้ามแดนไปสู่ผู้ซื้อ การขายผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงนิยมใช้การขนส่งทางอากาศเพราะ
ตรงกับลักษณะธุรกรรมของช่องทางดังกล่าว วิธีการนี้หากผู้ซื้อปลายทางอยู่ในสหภาพยุโรป และสหราช
อาณาจักร ทั้งสองกลุ่มเลือกกำหนดมูลค่าสินค้าต่อหนึ่งพัสดุภัณฑ์หากน้อยกว่าหรือเท่ากับ  Duty de 
minimis value ที่ 150 EU สำหรับสหภาพยุโรป และ135 GBP ไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร แต่ยังคงต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม หากมูลค่าเกินกว่า Duty de minimis valueให้ดำเนินการเสียภาษีตามอัตราภาษีนำเข้า
ปกต ิ 

กฎระเบียบดังกล่าวถือเป็นแนวทางใหม่ที่สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรกำหนดขึ้นในปี พ.ศ.
2564 ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้ากำหนด Duty de minimis value ไว้ที่ 150EU คู่กับการกำหนด Tax de 
minimis value กำหนดไว้ที่ 22 EUR (ไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร แต่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมหากมูลค่าภาษี
เกินกว่า 22 EUR)  เหลือเพียงการพิจารณามูลค่าขั้นสูงของพัสดุภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรเพียง
อย่างเดียวแต่ต้องเสียภาษีมูลค่าโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบ C2C ของประเทศจีนที่
ยังคงท้ัง Duty de minimis value ไว้ที่ 1,000 RMB และ Tax de minimis value ไว้ที่ระดับ 50 RMB  
 

3.5 CBEC Platform Provider  

 3.5.1 Market Place CBEC Platform Provider 

 ปัจจุบันแพลตฟอร์มที่สามารถนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพ่ือจัดจำหน่ายในประเทศจีน จะมีทั้ง
รูปแบบแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเช่นช่องทาง Taobao, Pinduoduo รวมไปถึงช่องทาง
ออนไลน์ ต่ างๆที่ อยู่ ในรูปแบบของ Social-Commerce และ Mini-Program อาศัยช่องทาง C2C 
personal shipment สำหรับการนำเข้าสินค้าเพ่ือส่งต่อไปสู่ผู้ซื้อปลายทาง อีกรูปแบบหนึ่งคือการผ่าน
แพลตฟอร์มเฉพาะสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนซึ่งมีอยู่หลายแพลตฟอร์มดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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1) https://www.ymatou.hk/ (หยังหม่าโถว 洋码头) 

 
    

รูปที่ 3.9  หน้าเว็บไซต์ของ https://www.ymatou.hk/ (หยังหม่าโถว 洋码头) 
 

หยังหม่าโถวเป็น CBEC แพลตฟอร์มสร้างความร่วมมือกับ E-Bay เพ่ิอสร้างจุดขายทั้งการส่งออก
และนำเข้าผ่านช่องทาง CBEC โดยสร้างความร่วมมือกับสายการบินต่างๆ ร่วมกับการสร้าง Fulfillment 
Center ในกว่า 10 เมืองทั่วโลก (ส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น)  

 
 

2) https://www.tmall.hk/ (Tmall Global) 

 
รูปที่ 3.10 หน้าเว็บไซต์ของ https://www.tmall.hk/ (Tmall Global) 

 
วิธีการของ Tmall Global คือผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม B2C ใช้วิธีการ CBEC แบบ B2C และ 

B2B2C เป็นแพลตฟอร์มในเครือบริษัทอาลีบาบา ที่มีฐานลูกค้าหลักร่วมกับ Taobao Tmall และ Alibaba 
แต่จำหน่ายสินค้าท่ีนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก 

 

https://www.ymatou.hk/
https://www.ymatou.hk/
https://www.tmall.hk/
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3) https://m.miabaobei.com/ (ม่ีย่า 蜜芽) 
 

 
รูปที ่3.11 หน้าเว็บไซต์ของ https://m.miabaobei.com/ (มี่ยา่ 蜜芽) 

 
มี่ย่านำเข้าผ่านตัวแบบ B2B B2C และ B2B2C สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่แม่และเด็กเล็ก แม้ว่ามี่ย่าจะมี

รายการสินค้าเฉพาะกลุ่มดังกล่าว แต่ก็กลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายสตรีที่มีลูกเล็กสะดวกต่อการ
เข้ามาใช้บริการ กลายเป็นช่องทางหลักท่ีกลุ่มดังกล่าวเลือกใช้ 
 

4) https://www.vip.com/ (唯品会全球特卖) 
ตัวแบบการนำเข้าที่ vip.com เลือกใช้คือการสร้างตัวแบบการบริหารจัดการสินค้านำเข้าด้วย

ตนเอง สินค้าที่วางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มจึงถูกคัดสรรโดยทีมงานของ vip.com และนำเข้าในรูปแบบ 
B2C กับ B2B2C สินค้าหลักคือ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก และเสื้อผ้าเป็นต้น vip.com 
กำลังเริ่มต้นใช้รูปแบบการนำเข้าแบบ C2C สำหรับการซื้อสินค้าพิเศษทั่วโลก ทำให้ vip.com สามารถ
สร้างรูปแบบการนำเข้าท่ียืดหยุ่นและครอบคลุม  

 
รูปที่ 3.12 หน้าเว็บไซต์ของ https://www.vip.com/ (唯品会全球特卖) 

 
 

 

 

 

 

https://m.miabaobei.com/


การศกึษาเพื่อออกแบบหลกัสตูรการสรา้งผูป้ระกอบการดจิทิลั ในยุคบูรพาภวิฒัน์ ปี2 

94 

5) https://g.suning.com/ (Suning International : 苏宁国际) 

 
รูปที่ 3.13 หน้าเว็บไซต์ของ https://g.suning.com/ (Suning International : 苏宁国际) 

 
Suning เลือกใช้วิธีการบริหารแพลตฟอร์มด้วยตนเอง (B2C) ร่วมกับการรับสมัครผู้ประกอบการ

ที่ต้องการเข้ามานำเสนอสินค้า ตัวแบบ CBEC คือ B2C และ B2B2C สินค้าหลักบนแพลตฟอร์มคือ สินค้า
แม่และเด็ก เครื่องสำอาง เสื้อผ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า Suning มีสาขานอกจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งใน ฮ่องกง มา
เก๊า ไต้หวัน และญี่ปุ่น และมีทีมด้านจัดซื้อและซัพพลายเชน รวมถึงเปิดพ้ืนที่สำหรับสินค้าแบรนด์เนมจาก
ต่างประเทศให้เข้ามาเปิดร้านบนแพลตฟอร์ม 

 
6) https://www.jd.hk/ (Jd.global  京东国际) 

 
รูปที่ 3.14 หน้าเว็บไซต์ของ https://www.jd.hk/ (Jd.global  京东国际) 

 

https://g.suning.com/
https://www.jd.hk/
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แพลตฟอร์ม JD Global ในเครือของ JD.com ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
รายใหญ่ในประเทศจีน การดำเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์มแบบ B2C ใช้วิธีการนำเข้าแบบ B2C และ B2B2C 
การเปิดร้านค้าสำหรับสินค้าพิเศษแต่ละประเทศ ขณะเดียวกันก็สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพ่ือ CBEC ขาออก
นำสินค้าจีนไปจำหน่ายในต่างประเทศเช่น แพลตฟอร์ม JD central ในประเทศไทยที่มีระบบคลังสินค้า 
ระบบโลจิสติกส์และแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้บริการในประเทศไทย โดยสินค้าส่วนใหญ่นำเข้า
จากประเทศจีน 
 
7) http://www.jumeiglobal.com/global  (聚美极速免税店) 

 
รูปที่ 3.15 หน้าเว็บไซต์ของ http://www.jumeiglobal.com/global  (聚美极速免税店) 

  
แพลตฟอร์มของ Jumei Global มุ่งเน้นการนำเข้าสินค้าผ่านช่องทาง B2B2C เป็นหลัก สินค้าส่วน

ใหญ่คือเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก เสื้อผ้าจากประเทศเกาหลีใต้ และสินค้าแบรนด์เนมจาก
ยุโรป  

จากตัวอย่างของแพลตฟอร์ม CBEC ข้างต้นแสดงให้เห็นช่องทางการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
เพ่ือจำหน่ายให้กับผู้บริโภคชาวจีนภายในประเทศซึ่งทางรัฐบาลจีนได้เปิดเป็นแพลตฟอร์มเฉพาะเพ่ืออำนวย
ความสะดวกให้กับซื้อที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนต้องการซื้อสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ผ่านกฎระเบียบใน
แบบ CBEC ที่ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร และอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมกับภาษีสรรพสามิตในอัตราพิเศษ 
ขณะเดียวกันรัฐบาลก็สามารถควบคุมกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของแพลตฟอร์มนำเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศเหล่านี้ได้ เพราะทุกๆขั้นตอนนับตั้งแต่การจดทะเบียนของดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มจำหน่าย
สินค้าจากต่างประเทศ ขั้นตอนการเปิดบัญชีของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกับหน่วยงานศุลกากรในเขต
ศุลกากรพิเศษพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ข้อมูลระบบโลจิสติกส์ด่วนข้ามพรมแดนและโลจิสติกส์
ด่วนภายในประเทศ ทั้งสามส่วนต้องถูกดำเนินการอย่างชัดเจนเพ่ือให้มั่นใจว่าแพลตฟอร์มสามารถ
ดำเนินการจัดหาสินค้า การทำธุรกรรมการเงินแบบออนไลน์ การให้บริการระบบโลจิสติกส์ ตลอดจน
กระบวนการดำเนินการรับคืนสินค้า และคืนเงินหากสินค้ามีปัญหาได้อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน  

http://www.jumeiglobal.com/global
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ดังนั้นสำหรับสินค้าไทยที่ต้องการส่งออกผ่านช่องทาง CBEC แบบ B2C และ B2B2C จะต้อง
เลือกใช้ช่องทางผู้ให้บริการโดยสามารถพิจารณาผู้ให้บริการ (CBEC Platform Provider) จากเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

1) การนำเสนอสินค้าบนแพลตฟอร์ม CBEC ของผู้ประกอบการหรือแพลตฟอร์ม CBEC ที่ได้จด
ทะเบียนกับศุลกากรจีน และสำนักงานพาณิชย์จีนในการเป็นผู้ประกอบการแพลตฟอร์มออนไลน์             
ที่ได้รับอนุญาตทำหน้าที่เป็น Market Place สำหรับจำหน่ายสินค้านำเข้าจากต่างประเทศผ่านช่องทาง 
CBEC ทั้งนี้บริษัทที่จดทะเบียนเพ่ือทำหน้าที่ CBEC Platform Provider ต้องเป็นบริษัทนิติบุคคลจด
ทะเบียนในประเทศจีน หรือฮ่องกง มาเก๊า 

2) ผู้ประกอบการ CBEC Platform Provider จะทำหน้าที่ตัวกลางในการเดินพิธีการศุลกากร และ
จัดการด้านภาษีนำเข้า ทำหน้าที่ตัวกลางรับชำระเงินทั้งในด้านการชำระค่าภาษีให้กับศุลกากรและรับชำระ
เงินสั่งซื้อสินค้าจากผู้ซื้อปลายทาง  

3) ผู้ประกอบการ CBEC Platform Provider จะทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ 
แพลตฟอร์มการชำระเงิน ผู้ให้บริการคลังสินค้าในเขตปลอดอากร  

3.5.2 CBEC Platform ที่ไม่ใช่รูปแบบ Market Place โดยตรง 

นอกเหนือจาก CBEC Platform Provider ที่เป็น E-commerce Market Place ที่มีทั้งรูปแบบ
ของจัดหาพ้ืนที่ให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพ่ือจัดจำหน่าย และรูปแบบการติดต่อโดยตรงไปยังผู้ผลิตเพ่ือ
พิจารณานำสินค้ามาจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม ทั้งสองแนวทางเป็นการดำเนินการทางธุรกิจของผู้ให้บริการ 
E-commerce Platform ข้ามแดนที่มีฐานทางธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการ E-commerce Platform 
ภายในประเทศ หรือเป็นบริษัทค้าปลีกแบบออฟไลน์มาก่อน (เช่น Suning ซึ่งเป็นผู้ให้บริการร้านจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ก่อนจะขยับมาสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยตัวแบบธุรกิจแบบ O2O 
ก่อนเพิ่มเติมกลุ่มสินค้านำเข้าจากต่างประเทศในแพลตฟอร์ม CBEC ของ Suning)    

ปัจจุบัน CBEC Platform Provider ที่เกิดจากบริษัทที่มิได้มีพ้ืนฐานการทำธุรกิจการค้าส่งหรือค้า
ปลีกมาก่อนก็เริ่มเข้ามามีบทบาทการเป็นผู้ให้บริการในแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน         
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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1) เสี่ยวหงซู (小红书 海外)  
  

 
รูปที่ 3.16 หน้าเว็บไซต์ของ “เสี่ยวหงซู” 

 รูปที่3.16 แสดงหน้าเว็บไซต์ของ “เสี่ยวหงซู” แพลตฟอร์มที่เริ่มต้นพัฒนาจากการเป็นชุมชนสังคม
ออนไลน์สำหรับนักช้อปปิ้ ง เพ่ือรีวิวประสบการณ์การซื้อสินค้า ทั้งสินค้าในประเทศและสินค้าจาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ เรื่องราวที่บอกเล่าผ่านเสี่ยวหงซู จึง
ผูกติดกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศของนักเดินทางจีนที่อย่างน้อย 1-2 วันจะต้องหาเวลาเพ่ือไปช้
อปปิ้งหาของฝากของที่ระลึกในเมืองปลายทางท่องเที่ยว ซึ่งเสี่ยวหงซูเข้ามาตอบโจทย์ทำหน้าที่แนะนำ
สินค้าและเส้นทางการเดินทางสำหรับผู้ต้องการช้อปปิ้ง  

ต่อมาเมื่อจำนวนผู้ติดตามใช้บริการแพลตฟอร์มเพ่ิมมากขึ้น เสี่ยวหงซูจึงเริ่มต้นพัฒนาสู่การเป็น
ช่องทางจำหน่ายสินค้านำเข้า โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในแพลตฟอร์มก่อนสังเคราะห์ออกมาเป็น
รายการสินค้าที่ชุมชนที่เข้ามาแบ่งปันข้อมูลกันในเสี่ยวหงซูกล่าวถึงมากที่สุด แพลตฟอร์มก็จะดำเนินการ
จัดหาสินค้าดังกล่าวเข้ามาวางจำหน่ายบนพื้นที่ร้านค้าของเสี่ยวหงซู โดยแพลตฟอร์มทำหน้าที่นำเข้าสินค้า
ผ่านช่องทาง CBEC แบบ B2C และ B2B2C ปัจจุบันเสี่ยวหงซู เปิดเป็นช่องทางให้กับนักช้อปปิ้งสามารถ
เป็นนักขายออนไลน์ได้ภายใต้แนวคิด “ทุกๆคนคือผู้จัดการผลิตภัณฑ์” (人人都是产品经理) โดย
สามารถใช้ช่องทาง Live streaming และ short clip VDO เพ่ือนำเสนอสินค้า นอกเหนือจากช่องทาง
ดั้งเดิมของเสี่ยวหงซูที่เป็นข้อความและรูปภาพ  

สำหรับเจ้าของผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศก็สามารถสมัครเพ่ือจำหน่ายสินค้าบน “เสี่ยวหงซู”ได้ โดย
ต้องจัดเตรียมเอกสารและดำเนินการขั้นตอนจดทะเบียน(https://zhuanlan.zhihu.com/p/162339564) 
[17] 

 
การนำสินค้าจากต่างประเทศวางใน “เสี่ยวหงซู” 

หลักเกณฑ์ 
1) เอกสารหลักฐานจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทจาก

ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
2) ที่อยู่ของบริษัท สถานะของบริษัทตามที่อยู่ 
3) เอกสารหลักฐานตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศจีน  
4) ที่อยู่ของบริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศจีน 

小红书海外品牌店入驻 

资质 

1.海外公司营业执照（盖章，扫描彩扫）中英文以外

的营业执照需要翻译成对应的英文 

2.海外公司地址： 海外公司有效期时间： 

3.境内委托企业营业执照：（彩扫+盖章） 

https://zhuanlan.zhihu.com/p/162339564
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5) หลักฐานแสดงสถานะของบริษัทตัวแทน 
6) หลักฐานแสดงการขึ้นทะเบียนกับศุลกากรจีนของ

บริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศจีน 
7) หมายเลขข้ึนทะเบียนกับศุลกากร 
8) ระยะเวลาที่มีผลของการขึ้นทะเบียนบริษัท 
9) หนังสือสัญญาของบริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายในจีน 
10) หนงัสือแสดงสิทธิในผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่างประเทศ 
11) ช่ือ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ และอีเมล ของผู้ติดต่อ

ประสานงานบริษัทตัวแทนจัดจำหน่าย 
12) ช่ือ-นามสกุล เบอร์ติดต่อและอีเมล ของผู้ประสานงาน

ร้านค้าบนแพลตฟอร์ม  
13) ตราสินค้า (logo)  
14) หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของ 
15) หนังสือรับรองจดทะเบียนตราสินค้าในจีน 
16) ช่ือร้านค้า xxx 海外品牌店 
17) รูปโลโก้ร้านค้า 
18) เงินประกันแพลตฟอร์ม 3,500 เหรียญสหรัฐฯ 
19) แพลตฟอร์มหักค่าบริการร้อยละ 5 ต่อธุรกรรม 
20) Settlement เดือนละครั้งใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 

4.境内营业执照注册地址： 

5.境内营业执照有效期： 

6.海关登记书/进出口备案回执 

7.海关注册编码： 

8.有效期： 

9.境内企业承诺书：（模板） 

10.境外企业授权书：（模板） 

11.境内企业委托联系人姓名：电话：邮箱： 

12.店铺联系人姓名： 联系人手机号：联系人邮箱： 

13.品牌 LOGO 

14.品牌独家授权书（模板） 

15.商标注册证 

16.店铺名：***海外品牌店 

17.店铺 logo图 

18.平台保证金 3500美金 

19.平台扣点 5% 

20.平台结算（月结）美金结算 

发布于 2020-07-21 

 

 
2) ICBC Global E-Trade Service (ICBC 融 e 购 购容易) ของธนาคาร ICBC  

 ธนาคาร ICBC คือธนาคารพาณิชย์จีนที่มีจำนวนผู้เปิดบัญชีกับธนาคารมากที่สุด เป็นหนึ่งใน
ธนาคารที่มีการดำเนินธุรกิจแบบเชิงรุกไปสู่ตลาดผู้ให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศรวมถึงประเทศไทย 
โดยปัจจุบันธนาคาร ICBC ได้เข้ามาซื้อกิจการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเปิดเป็นธนาคาร ICBC 
(ประเทศไทย) ซึ่งมีสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์ไทย (Local Bank) ที่ไม่ใช่ธนาคารสาขาของ ICBC จีน 
ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมการชำระเงินข้ามแดน (บาท-หยวน) เช่น 1) บริการบัตรเดบิตสำหรับ
คนไทยที่ต้องการฝากเงินในประเทศไทยเพ่ือใช้จ่ายเงินเป็นสกุลเงินหยวนในประเทศจีน โดยไม่มี
ค่าธรรมเนียมการใช้จ่ายเงินต่อครั้ง หรือ 2) บริการรับทำธุรกรรมชำระเงินข้ามแดนโอนเงินบาทจากจีนสู่
บัญชี  ICBC ไทยด้วยค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าธนาคารพาณิชย์รายอ่ืนๆ 3) การเปิดวงเงินสำหรับ
ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้สกุลเงินท้องถิ่น บาท-หยวนสำหรับการทำธุรกรรมการชำระเงินโดยไม่ต้องแปลง
เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงทำให้ต้นทุนธุรกรรมการชำระลดลง เป็นต้น 

 นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักขององค์กรที่เป็นสถาบันการเงินแล้ว ICBC 
ยังได้เริ่มต้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ CBEC โดยการเปิดแพลตฟอร์ม “หยงอีโก้ว” หรือ ICBC Global E-Trade 
Service ดังแสดงในรูปที่ 3.16 เพ่ืออำนวยความสะดวกสำหรับการส่งออกสินค้าจีนไปต่างประเทศ และ
นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจำหน่ายในประเทศจีนผ่านช่องทาง CBEC โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือกลุ่ม
ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากหรือทำธุรกรรมกับธนาคาร ICBC ที่มีมากกว่า 3.61 ล้านบัญชีสำหรับกลุ่มลูกค้า
องค์กร และ 216 ล้านบัญชีลูกค้าส่วนบุคคล (อ้างอิงจาก https://www.icbc.com.cn/icbc/工行风貌/

工行简介/) [18] 
 

https://www.icbc.com.cn/icbc/工行风貌/工行简介/
https://www.icbc.com.cn/icbc/工行风貌/工行简介/
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รูปที่ 3.17 ตัวอย่างหน้าแพลตฟอร์ม  ICBC Global E-Trade Service ที่จำหน่ายสินค้านำเข้าจากประเทศไทย 

ที่มา: https://mall.icbc.com.cn/ เลือกค้นหาคำว่า สินค้านำเข้าจากไทย “泰国进口产品” [19] 

 
 ICBC Global E-Trade Service ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการนำสินค้าเพ่ือ 
1) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติภายในประเทศจีน 2) นำสินค้าผ่านช่องทาง CBEC ทั้งแบบ B2C 
และ B2B2C โดยนำเอาบริการด้านการค้าและการเงินบูรณาการร่วมกันเพ่ือสร้างความแตกต่างจาก
แพลตฟอร์ม CBEC อ่ืนๆ เป็นรูปแบบการให้บริการของสถาบันการเงินที่เข้ามามีส่วนต่อการทำธุรกรรมทั้ง
ทางการค้าและการเงินข้ามพรมแดน โดยในปัจจุบันพบว่ามีผู้ประกอบการไทยที่เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์ม 
CBEC ของ ICBC แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นสินค้ากลุ่มข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา เช่นหมอน
ยางพารา และผลิตภัณฑ์ของประดับตกแต่งและของใช้ภายในบ้านที่ทำจากไม้เท่านั้น ขณะที่รายการสินค้า
อ่ืนๆที่ส่วนใหญ่เป็นที่นิยมบนแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จำหน่ายสินค้าไทยกลับไม่ปรากฏบน
แพลตฟอร์มดังกล่าว 

3) รูปแบบการต่ อยอดจาก Logistics Express สู่ การเป็นผู้ ให้บ ริการ  E-commerce 
Platform 

 สำหรับผู้ให้บริการ Logistics ที่ปรับเปลี่ยนมาสู่การเป็นผู้ให้บริการ E-commerce Platform 
Provider และเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในประเทศจีนคือ แพลตฟอร์ม JD.com ซึ่งเริ่มต้นจากทำหน้าที่
ให้บริการคลังสินค้าและจัดส่งให้กับผู้ซื้อสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าของร้านจำหน่ายแบบออฟไลน์ ต่อมาจึง
เพ่ิมช่องทางการขายแบบออนไลน์เพ่ือทำให้รอบการหมุนของสินค้าในคลังสินค้าสั้นลง ด้วยกลยุทธ์การลด
ราคาให้ถูกกว่าร้านค้าออฟไลน์ทั่วไปในตลาด เมื่อรอบการเก็บสินค้าในคลังสินค้าสั้นลง ก็ทำให้ปริมาณการ
สั่งซื้อเพ่ิมขึ้นราคาหน้าโรงงานต่อหน่วยจากผู้ผลิตก็ถูกลง จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวจึงทำให้ JD.com       
ค่อยๆพลิกผันจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด่วนแบบครบวงจร มาสู่การเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง CBEC Platform Provider  

https://mall.icbc.com.cn/
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อย่างไรก็ดีตัวอย่างดังกล่าวกลับมิใช่ตัวแบบสำหรับผู้ประกอบการ Logistics Express รายอ่ืนๆ
สามารถดำเนินการตามได้ เพราะจากการศึกษาพบว่าบริษัท Logistics Express ที่มีชื่อเสียงอ่ืนๆหลาย
บริษัทในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็น SF Express, Yunda Express, Yuan tong Express และ Shen Tong 
Express กลับไม่ประสบความสำเร็จในการใช้ตัวแบบธุรกิจในรูปแบบนี้ รวมถึงสำหรับการเป็น  CBEC 
Platform Provider  

ทั้งนี้ในปัจจุบันทั้งสี่บริษัทดังกล่าวทำหน้าที่ให้บริการขนส่งด่วนข้ามแดนอยู่ในหลายประเทศท่ัวโลก 
รวมถึงในประเทศไทย โดยทำหน้าที่ให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ผ่านช่องทาง C2C และ B2C ให้กับสินค้าไทย
สู่ตลาดประเทศจีน ทั้งสี่บริษัทขนส่งด่วนต่างเคยเข้ามาทดลองทำธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน และต่างเลิกล้มการดำเนินธุรกิจโดยกลับมาทำหน้าที่เพียงการเป็นผู้ให้บริการโลจิ
สติกส์ด่วนข้ามแดนเท่านั้น เนื่องจากพบว่ารูปแบบการให้บริการแบบแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มี
ความยุ่งยากกว่าที่คาดไว้ และไม่สามารถใช้ความเชี่ยวชาญเดิมมาต่อยอดเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันได้ อาทิเช่นกระบวนการซื้อ-ขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม การแก้ไขปัญหาหากสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ
ตามที่ได้นำเสนอไว้ให้กับลูกค้า เป็นต้น ในปัจจุบันจึงไม่มีผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด่วนรายใหญ่รายใดเข้ามาทำ
หน้าที่เป็น CBEC Platform Provider  

บทสรุปสำคัญของการเกิดขึ้นของ CBEC Platform Provider จีนพบว่าตัวแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้าง CBEC Platform Provider หลักๆจะมาจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ขยายขอบข่าย
การให้บริการมาสู่การทำหน้าที่ E-commerce Platform เช่น 1) แพลตฟอร์ม “เสี่ยวหงซู” จากชุมชน
สังคมออนไลน์นักช้อปปิ้ ง สู่ ร้านค้าภายใต้แนวคิด “ทุกๆคนสามารถเป็นผู้ จัดจำหน่ายสินค้า”                
2) แพลตฟอร์ม “Ctrip.com” OTA ด้านการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจีน ที่เปิดช่องทางสำหรับการ
จำหน่ายสินค้าออนไลน์ 3) แพลตฟอร์ม “Wechat” จากแอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ผ่านข้อความ สู่ระบบ
เสียงและระบบภาพ สู่ช่องทางการเป็นธุรกิจขนาดจิ๋ว หรือ Micro-Business จำหน่ายแนะนำสินค้าให้กับ
กลุ่มเครือข่ายชุมชนออนไลน์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ Mini-Program ซึ่งต่อยอดจาก wechat official 
account ที่เพ่ิมเมนูสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย และจำนวนผู้เข้าใช้บริการได้มากขึ้น    
เป็นต้น  

3.6 ยุทธศาสตร์การสร้าง “เขตศุลกากร CBEC” ของประเทศจีน   

จากสถานการณ์ของโควิด-19 ทำให้ CBEC จากเดิม 10 ปีที่ผ่านมาเป็นเพียงแพลตฟอร์มทางเลือก
ของการค้าระหว่างประเทศ ได้กลายเป็นช่องทางหลัก และนับวันมีสัดส่วนต่อมูลค่าการส่งออก -นำเข้าสุทธิ
รวมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทางรัฐบาลจีนก็ยังคงเดินหน้าออกมาตรการต่างๆเพ่ือสนับสนุนให้ CBEC 
สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษทดลองสำหรับ  CBEC   
การดำเนินมาตรการสนับสนุนการนำเข้าพัสดุภัณฑ์รายย่อยที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์CBEC 
การกำหนดแนวทางเพ่ือคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาCBEC รวมถึงการตรวจสอบควบคุมสินค้าปลอมหรือ
ละเมิดลิขสิทธิ์  

ปั จจุบั น รูปแบบการค้ าผ่ าน  CBEC มีอยู่ สี่ ลั กษณ ะคือ  C2C (Personal Shipment) B2C 
(Directed shipment 9610) B2B2C (CBEC duty free zone 1210) และรูปแบบ  B2B ตามลำดับ 
ตัวเลขการส่งออก-นำเข้าสุทธิผ่านรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนของประเทศจีนใน ปี พ.ศ.
2563 มีมูลค่ารวม 1.69 ล้านล้านหยวน เพ่ิมขึ้นร้อยละ31.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นการส่งออก
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สุทธิ 1.12 ล้านล้านหยวน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 40.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และนำเข้าสุทธิ 0.57 ล้านล้าน
หยวน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.5 ในจำนวนการนำเข้าสุทธิดังกล่าวเป็นกลุ่ม CBEC สินค้าย่อยมากกว่า 1 แสน
ล้านหยวน (跨境电商零售进口)  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีจำนวนพัสดุภัณฑ์ผ่านพิธีการศุลกากร
ส่งออก-นำเข้าสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนรวมกว่า 2.45 พันล้านรายการ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
63.3 [20] 

ตัวเลขการเติบโตของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน
ดังกล่าวเกิดจากการสนับสนุนของรัฐบาลจีนที่ดำเนินนโยบายสร้างระบบอำนวยความสะดวกแก่ส่งออก -
นำเข้าสินค้าที่ถูกสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ดำเนินการจัดตั้ งเขตศุลกากรพิเศษ
ทดลองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (中国跨境电子商务综合试验区) หรือเรียกว่า “เขต
ศุลกากร CBEC” ซึ่งถูกประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่7 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ.นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ใน
เบื้องต้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดลองปรับปรุงกฎระเบียบภาษีการนำเข้าสินค้าผ่านรู ปแบบ “Personal 
shipment” ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันที่การนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค
บางอย่างที่เคยถูกจัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย กำหนดอัตราภาษีระดับสูงให้มีระดับอัตราภาษีต่ำลง เพ่ิมวงเงิน
สำหรับการซื้อสินค้าต่อครั้ง ตลอดจนกำหนดรูปแบบการชำระเงิน การขนส่ง การดำเนินพิธีการศุลกากรที่
เอ้ือต่อการนำเข้าที่สะดวกรวดเร็ว และสำคัญที่สุดคือการออกแบบเขตศุลกากร CBEC ให้เอ้ือต่อการทำ
ธุรกรรมซื้อ-ขายผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่บูรณาการ
การค้าระบบออนไลน์ เข้ากับเขตศุลกากรที่ถูกออกแบบมาสำหรับแพลตฟอร์มดังกล่าวโดยเฉพาะ และ
ต่อมาได้ขยายขอบเขตการให้บริการผ่านเขตศุลกากรพิเศษทดลองสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน 
โดยกำหนดแนวทางเป็น “สองแพลตฟอร์ม หกระบบ” ได้แก่ 1) แพลตฟอร์มการให้บริการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 2) แพลตฟอร์มเขตสวนอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

  ภายหลังการดำเนินการจัดตั้ง “ต้นแบบเขตศุลกากรพิเศษทดลองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้าม
พรมแดน”ที่หางโจวในปี พ.ศ. 2558 ในปีถัดมาคือปี พ.ศ. 2559 วันที่ 6 มกราคม รัฐบาลจีนก็ได้ประกาศ
จัดตั้ง “เขตศุลกากร CBEC เพ่ิมเติมขึ้นอีก 13 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงหนือ (ต้า
เหลียน) ตะวันออกกลาง (เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ หนิงโป ชิงเต่า ซูโจว) ตะวันออกเฉียงใต้ (กว่างโจว เซินเจิ้น) 
รวมถึงเมืองตอนกลาง (เหอเฝย เจิ้งโจว) และทางตะวันตก (ฉงชิ่ง) ของประเทศ และเพ่ิมขึ้นจนครอบคลุม
ทุกๆมณฑล มหานคร และเขตปกครองตนเองในปี พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น 59 เมืองที่มีเขตศุลกากร CBEC 
ก่อนจะเพ่ิมขึ้นเป็น 105 เมืองในปี พ.ศ. 2563 ตามลำดับ ดังแสดงรายชื่อเมืองที่มี “เขตศุลกากร CBEC” 
ดังแสดงในตารางที่3.5  

 

ตารางท่ี3.5 การเปลี่ยนแปลงของจำนวนเขตศุลกากรCBECจีน ระหว่างปี พ.ศ.2558-2563  

ปี พ.ศ. จำนวนเมือง  รวม 
2558 (7 มี.ค.) หางโจว   รวม 1 เมือง 1 
2559 (6 ม.ค.) มหานครเทียนจิน มหานครเซี่ยงไฮ้ มหานครฉงช่ิง เหอเฝย เจิ้งโจว กว่างโจว เซินเจิ้น เฉิง

ตู ต้าเหลียน หนิงโป ชิงเต่า ซูโจว รวม 9 เมือง 3 มหานคร 
13 

2561 (24 ก.ค.) กรุงปักกิ่ง ฮอฮอต เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิ้น หนานจิง หนานชาง อู่ฮั่น ฉางซา หนานหนิง 
ไหโข่ว กุ้ยหยาง คุนหมิง ซีอาน หลานโจว เซี่ยเหมิน ถังซาน อู๋ซี เวยไห่ จูไห่ ตงก่วน อี้อู 
รวม 22 เมือง   

35 

2562 (15 ธ.ค.) ประกาศเพิ่มเติมอีก 24 เมือง จนครอบคลุมทุกมณฑล และเขตปกครองตนเอง 59 
2563 (27 เม.ย. ประกาศเพิ่มเติมอีก 46 เมือง 105 
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ที่มา: https://baike.baidu.com/item/中国跨境电子商务综合试验区   [21] 
 

นอกเหนือจากการเลือกผู้ให้บริการ CBEC Platform Provider ที่สามารถทำหน้าที่ให้บริการ
นำเข้าสินค้าไทยไปจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ผู้ประกอบการไทยยังต้องพิจารณาความเป็นไป
ได้ต่อการนำเข้าสินค้าไทยผ่านช่องทางเหล่านี้ประกอบการพิจารณา เพราะแต่ละแพลตฟอร์มจะมีกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย หรือตำแหน่งทางการตลาดของแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น Tmall Global 
แพลตฟอร์ม CBEC ในเครืออาลีบาบา เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม CBEC ที่วางตำแหน่งของตนเองใน
ลักษณะของตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมหรือเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งใน
ประเทศต้นทางและประเทศจีน การนำสินค้าเข้าสู่แพลตฟอร์ม Tmall Global จึงต้องแสดงเอกสาร
หลักฐานทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงยอดขายและช่องทางการจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านมา เพ่ือให้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การตัดสินใจเลือกสินค้าดังกล่าวเพ่ือจำหน่ายในแพลตฟอร์มของ Tmall 
Global  

การเติบโตของช่องทางการนำเสนอจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ที่
หลากหลาย รวมไปถึงรูปแบบของตัวแบบธุรกิจเพ่ือสร้างความน่าสนใจ จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยที่
ต้องการเข้าสู่ตลาดประเทศจีนต้องให้ความสำคัญต่อการศึกษา การจัดทำแผนธุรกิจในรูปแบบของ 
Business Model Canvas ที่ถอดบทเรียนจากตัวแบบธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบ Social Commerce จึง
เป็นหนึ่งในการถอดบทเรียนจากกลุ่มผู้ประกอบการจีนในจังหวัดเชียงใหม่ 

อย่างไรก็ดีภายใต้ตัวแบบธุรกิจที่มีอยู่อย่างหลากหลายและพลวัตสูง แต่ทั้งหมดเกิดขึ้นจากพ้ืนฐาน
นโยบายการสนับสนุนให้สินค้าจากต่างประเทศสามารถเข้าสู่ตลาดประเทศจีนได้สะดวก ผ่านกระบวนการ
สร้าง “เขตเศรษฐกิจพิเศษทดลองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน”ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
เชิงนโยบายที่สำคัญอย่างยิ่ง เมื่อกลไกภาครัฐได้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน    
ที่จำเป็นแก่ CBEC จึงทำให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์ตัวแบบธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ  ดังนั้นผู้ประกอบการไทยที่ต้องการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดประเทศจีน จึงต้องมอง
หาช่องทางที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของตนเอง รวมถึงต้องสร้างความรู้จักในตัวสินค้าของตนเองในกลุ่มผู้ซื้อ
ชาวจีนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในระดับหนึ่งเสียก่อน จึงค่อยมองหาช่องทางที่เพ่ือเข้าสู่ตลาดประเทศจีนต่อไป 
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บทที่ 4 

การสร้างความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่ตลาดประเทศจีนผ่านช่องทาง CBEC 

ภายหลังจีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลก (World Trade Organization, WTO) เมื่อวันที่ 
10 พฤศจิกายน ค.ศ.2001 (พ.ศ.2544) [1] เป็นต้นมา ก็ได้ริเริ่มทำข้อตกลงเสรีการค้ากับกลุ่มประเทศ
อาเซียนทั้งในรูปแบบพหุภาคีและทวิภาคี รวมถึงการดำเนินการความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศไทย 
ทั้งนี้หากมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาเริ่มต้น 10 ปีแรกของการเป็นสมาชิก WTO หรือเรียกว่า “คลื่นลูกที่
หนึ่ง”แห่งความร่วมมือกับไทย  ความร่วมมือถูกผูกติดกับยุทธศาสตร์ “มุ่งตะวันตก” หรือ “Go West 
Policy” ที่ผลักดันความร่วมมือระหว่างมณฑลทางตะวันตกกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือของไทยให้กลายเป็น 
“Gateway” ทางบกสำคัญเชื่อมโยงระหว่างไทย-จีน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สินค้าเกษตรและเกษตรแปร
รูปของ SMEs ไทยมีช่องทางส่งออกใหม่สู่ตลาดจีน 

 การเปิดเสรีให้คนจีนสามารถเดินทางออกมาท่องเที่ยวในต่างประเทศ ร่วมกับปรากฎการณ์การ
ปฏิวัติดิจิทัล ทำให้คนจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับนักท่องเที่ยวอิสระ แบบ So-
Lo-Mo รวมถึง ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ทั้งสองเหตุการณ์ถือเป็น “คลื่นลูกที่สอง”ของการ
เปลี่ยนแปลงต่อการค้าระหว่างไทย -จีน ที่ เกิดขึ้น ในช่วงปี  ค.ศ.2011 -2020 (พ.ศ.2554 -2563) 
ผู้ประกอบการไทยจำนวนมากที่มีความพร้อมได้เกาะเกี่ยวจากโอกาสต่างๆจากตลาดผู้ซื้อชาวจีน 
ขณะเดียวกันก็เกิดปรากฏการณ์การเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีน ที่กลายเป็นนักลงทุนและผู้ส่งออกสินค้าไทย
สู่ตลาดจีน ผ่านเส้นทางการขนส่งที่พัฒนาและเขตการค้าเสรีที่ขยายขอบเขตมายังพ้ืนที่ชายแดนที่ทำให้
เส้นทางขนส่งทางถนนเช่น R3A R9 R12 มีบทบาทต่อการขนส่งทั่ วไปรวมถึงสินค้ากลุ่มพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน  

วันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.2021 (พ.ศ.2564) เมื่อรถไฟจีน-ลาวเปิดเดินรถขนส่งผู้โดยสารและสินค้า [2] 
รวมถึงการเปิดแผนการพัฒนาเส้นทางการขนส่งทางถนนทางด่วนระหว่างประเทศ ควบคู่กับนโยบายการ
เปิดเสรีการค้าที่มุ่งเน้นการสร้างเขตปลอดภาษีสำหรับ CBEC ทั่วประเทศจีน การเริ่มต้นของเขตการค้าเสรี 
RCEP ที่จะนำไปสู่การลดภาษีศุลกากรสู่ 0 (Zero custom tax) ใน 15 ประเทศ ถือเป็นคลื่นลูกที่สามที่
เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดประเทศจีนและอีก 13 ประเทศที่อยู่
ในกลุ่มความร่วมมือนี้  

โอกาสที่ถูกขับเคลื่อนจากประเทศจีน ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยที่เข้าถึง
และได้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่คือผู้ที่มีความเข้าใจ มีความพร้อมและเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและ
บริการเหล่านั้นได้ ซึ่งแน่นอนว่าความพร้อมทั้งในด้านเงินทุน ทักษะทางภาษาจีน และความสัมพันธ์กับคู่ค้า 
รวมถึงการมีตัวแบบธุรกิจที่สามารถเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้ร่วมในห่วงโซ่อุปทานการค้ากับตลาดประเทศจีน    
ถือเป็นพ้ืนฐานจำเป็นที่ผู้ประกอบการไทยต้องมองหา ในยุคสมัยที่รูปแบบการค้าบนแพลทฟอร์มออนไลน์
เข้ามามีบทบาทเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่ธุรกิจ และทำให้ SMEs สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการค้าระหว่าง
ประเทศได้ง่ายขึ้น โอกาสที่มาพร้อมกับการเปิดประเทศ และเส้นทางโลจิสติกส์ใหม่ๆระหว่างจีน -ไทย จึง
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เป็นความท้าทายที่ SMEs ไทยต้องศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ ด้วย
รูปแบบ CBEC  

ในบทที่4 จะเป็นการสรุปให้เห็นแนวทางการสร้างความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ไทยเพ่ือเข้าสู่
ตลาดประเทศจีนโดยบอกเล่าถึงปัญหาที่ผ่านมา วิวัฒนาการของการค้ากลุ่ม SMEs ไทยผ่านมุมมองมิติการ
พัฒนาการค้าชายแดนในเส้นทาง แม่น้ำโขง (คลื่นลูกที่หนึ่ง) สู่ R3A (คลื่นลูกที่สอง) และ รถไฟจีน-ลาว 
(คลื่นลูกที่สาม) ในอนาคต ซึ่งเป็นตัวอย่างหรือภาพสะท้อนการพัฒนาการด้านการขนส่งสินค้ากลุ่ม SMEs 
ไทยเพ่ือเข้าไปจำหน่ายในประเทศจีนที่มีวิวัฒนาการจากการเข้าไปนำเสนอสินค้าผ่านงานแสดงสินค้า (ยุค
อนาล็อก) มาสู่รูปแบบ O2O CBCE (ยุคดิจิทัล) และต่อยอดสู่ยุคสมัยแห่งความร่วมมือทางการค้าระหว่าง
ประเทศผ่านกฎระเบียบการค้าที่ผ่อนคลายผ่านการใช้แพลตฟอร์มและช่องทางดิจิทัลเพ่ือการค้า (ดิจิทัลX) 
บทบาทของ Fulfillment Center ที่เข้ามาเป็นกลไกขับเคลื่อนการค้าข้ามแดนกลายเป็นปัจจัยหลักการ
สร้างช่องทางการค้า SMEs ไทยสู่ตลาดจีนผ่าน CBEC 

4.1 สมมติฐานการพัฒนาผู้ประกอบการไทย SMEs ไทยในยุคบูรพาภิวัฒน์ 

 แม้ว่าประเทศจีนจะเป็นคู่ค้าสำคัญของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน แต่เมื่อกล่าวถึงแนว
ทางการเข้าสู่ตลาดประเทศจีนกลับพบว่า ตลาดจีนยังคงมีภาพลักษณ์ที่เปรียบเสมือน “กล่องดำ” (Black 
box) สำหรับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SMEs) และขนาดจิ๋ว (Micro-
SMEs) ดังนั้นการออกแบบหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์สำหรับผู้ประกอบการ 
SMEs ไทยที่มีข้อจำกัดด้านเงินทุน และโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการขาย การขนส่ง และการตลาดจึง
เป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญสำหรับการศึกษาวิธีการเพ่ือนำไปสู่การออกแบบหลักสูตรที่มีความสอดคล้อง
เหมาะสมต่อไป 

 การศึกษาได้ใช้วิธีการสนทนากลุ่มแบบเชิงลึกกับผู้ประกอบการ  SMEs (กลุ่มสมาชิกบิสคลับ
ประเทศไทยและสมาพันธ์ SMEs)  สมาชิกหอการค้าและเจ้าหน้าสำนักงานพาณิชย์ที่มีประสบการณ์ในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือทำให้สินค้าไทยสามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้มากขึ้น 
เพ่ือจัดวางกลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม การศึกษานำมาซึ่งสมมติฐานการวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และความต้องการกำลังคนด้าน
การค้าผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนไทย-จีน  

 โดยสมมติฐานการวิจัยสำคัญคือ ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ือเข้าสู่ตลาดจีน ด้วย
ข้อจำกัดด้านเงินทุน ขาดความรู้การส่งออกสินค้าสู่ตลาดประเทศจีนทั้งผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ข้ามพรมแดนและช่องทางการค้าทั่วไป ทำให้เกิดความเชื่อที่ว่าตลาดจีนคือตลาดผูกขาดสำหรับรายใหญ่
เท่านั้น 

การศึกษาพบว่าแรงขับเคลื่อนสำคัญ (Driving Force) ที่ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs มีโอกาสเข้าสู่
ตลาดจีนคือ 1) อุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวและการพักผ่อน (นักท่องเที่ยวจีน) 2) การตลาดผ่าน
แพลตฟอร์มดิจิทัล และ Digital Revolution ในจีน 3) ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI)  

โดยสามารถสรุปปัญหา และแนวทางการพัฒนาเพ่ือสร้างความยั่ งยืนต่อการยกระดับ
ผู้ประกอบการไทยกลุ่ม SMEs ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี4.1 ปัญหาและแนวทางการสร้างหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ 

ปัญหา/แนวทาง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1) ตลาดจีนเปรียบเสมือน “กล่องดำ” ของกลุ่ม
ผู้ประกอบการตัวเล็ก (ทุนน้อย โอกาสในการเข้าถึงโอกาส
ใหม่น้ อยกว่ารายใหญ่ ) จึ งต้องการงานวิจัยที่ ช่ วยให้
ผู้ประกอบการเข้าถึงโอกาส เพื่อกำหนดแนวทางการเลือก
ทิศทางที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ 

อธิบายตัวแบบธุรกิจที่ช่วยให้กลุ่มผู้ประกอกอบการ SMEs 
เข้ า ใจ แ น วท างก ารพั ฒ น าแ ผ น ธุ ร กิ จ ส ำห รั บ ก ลุ่ ม
ผู้ประกอบการตัวเล็กให้เข้าถึงโอกาสที่มาพร้อมกับการ
ท่องเที่ยวจีน การปฏิวัติดิจิทัล และ BRI 

2) เข้ า ใจ ในแพลตฟอร์มที่ คนจีน ใช้ เพื่ อ เข้ าม า
ท่องเที่ยวและสั่งซื้อสินค้า รวมถึงเง่ือนไขข้อจำกัดที่ทำให้คน
ตัวเล็กเข้าไม่ถึง 

สร้าง Road map หรือ Guide line แนะนำสำหรับการ
เข้าถึงห่วงโซ่อุปทานของตลาด และข้อจำกัดต่างๆเพื่อ
นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานภาครัฐ
สำหรับสนับสนุนกลุ่ม SMEs 

3) รวบรวมและอธิบายตัวแบบธุรกิจโดยใช้แนวคิด
ห่วงโซ่อุปทานเป็นตัวหลักในการอธิบาย  
    เพื่ อสร้างแนวทางต้นแบบสำหรับ  Micro SMEs to 
China market (พัฒนาผลิตภัณ ฑ์  สร้างช่องทาง และ
ออกแบบกลยุทธ์การตลาดผ่านการทดลองปฏิบัติจริง 

ทดลองใช้แนวทางต้นแบบเพื่อพัฒนาช่องทางค้าจริงให้กับ
กลุ่มผู้ประกอบการตัวเล็ก (ทุนน้อย เง่ือนไขบางอย่างไม่
ครบถ้วนท่ีจะใช้ช่องทางทั่วไป 
มีสินค้าและบริการของ Micro-SMEs สามารถเข้าสู่แพลท
ฟอร์มจีนได้จริง เกิดรายได้จริง ประยุกต์ใช้แนวคิด O2O 
เป็นกลยุทธ์การตลาด  

4) สร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับการพัฒนา เช่น
การสร้างศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 

เกิดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านศูนย์เรียนรู้
ครบวงจร 

ที่มา: สรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (ผู้ประกอบการ SMEs สมาชิกหอการค้าและเจ้าหน้าที่ พาณิชย์ระดับจังหวัด) 

 
 ตารางที่4.1 แสดงปัญหาสรุปปัญหาและแนวทางการสร้างหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพา
ภิวัฒน์ ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยเพ่ือ
เข้าสู่ตลาดประเทศจีนประกอบด้วยกลุ่มสมาชิกบิสคลับ และสมาพันธ์ SMEs ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของ
ผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดประเทศจีนร่วมกัน กลุ่มที่สองคือสมาชิกหอการค้า
ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ทำ
หน้าที่สนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพ่ือเข้าสู่ตลาดจีนผ่านกระบวนการฝึกอบรมและการนำเอาคณะ
ผู้ประกอบการไทยเพ่ือเข้าทดสอบตลาดหรือจับคู่ธุรกิจ ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นประเด็นปัญหา/แนวทางที่
ต้องการ และสิ่งที่ต้องการให้หากมีหลักสูตรฯฝึกอบรมดังนี้ 

 4.1.1 ตลาดจีนเปรียบเสมือน “กล่องดำ” ของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ Micro-SMEs  

กลุ่ม SMEs และ Micro-SMEs สามารถเรียกรวมๆว่ากลุ่มคนตัวเล็ก ซึ่งหมายถึงเงินทุนน้อย และมี
ช่องทางในการเข้าถึงโอกาสใหม่น้อยกว่ารายใหญ่ กลุ่มผู้ประกอบการตัวเล็ก จึงต้องการงานวิจัยที่ช่วยให้
ผู้ประกอบการเข้าใจและเข้าถึงโอกาส เพ่ือกำหนดแนวทางการเลือกทิศทางที่เหมาะสมสำหรับกลุ่ม
ผู้ประกอบการแต่ละขนาด หรือตามสภาพข้อจำกัดของแต่ละผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น  

ในมิติของกฎระเบียบนำเข้าสินค้า ผู้ประกอบการกลุ่มเวชสำอางที่มีส่วนประกอบทางยา หรือ
สมุนไพร โอกาสที่จะขอใบรับรองเพ่ือจัดหน่ายในประเทศจีนเป็นไปได้ยากหรือแทบไม่มีโอกาส เพราะ
กฎระเบียบ FDA จีนที่ค่อนข้างเข้มงวดสำหรับผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้จากต่างประเทศ การจะขอรับการ
รับรองจึงต้องใช้เวลาและเงินทุนมาก ดังนั้นช่องทางที่ควรเลือกใช้สำหรับผู้ผลิตกลุ่มเวชสำอางไทย (ขนาด
เล็ก) จึงควรพิจารณาช่องทางอ่ืนๆ 
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ในมิติด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางขนส่งทางถนน ทางอากาศและระบบราง 
(โอกาสใหม่ของผู้ประกอบการ SMEs ไทย) ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึงรูปแบบการขนส่งที่เชื่อมโยงกับ
ระบบการขายในแบบค้าปลีก แม้กระทั่งรูปแบบการขนส่งผ่านช่องทาง Logistics Express ทำให้หลายครั้ง
เมื่อมีการส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อในประเทศจีนสินค้ามักถูกส่งกลับ หรือถูกคิดภาษีเมื่อไปถึงปลายทาง เพราะ
ช่องทางที่ใช้มิใช่ช่องทางที่ทางจีนกำหนดให้สำหรับการขนส่งในรูปแบบค้าปลีก  

ในมิติด้านการเข้าถึงแพลทฟอร์มการค้าออนไลน์ ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นไปในลักษณะการผ่านตัว
แทนที่เข้ามาจัดกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพ่ือนำไปขึ้นบนแพลทฟอร์มจีน แต่แพลทฟอร์มส่วนใหญ่มี
เงื่อนไขการเข้าใช้ที่มีต้นทุนสูง และสินค้าที่จะเข้าไปได้ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและมีประวัติ
การขายที่ดีมีชื่อเสียง จึงทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดจิ๋วไม่สามารถเข้าร่วมแพลทฟอร์มดังกล่าว
ได้  

ในมิติด้านการธุรกรรมชำระเงินข้ามแดน ยังมีอุปสรรคท้ังในเชิงต้นทุนและช่องทางการโอนเงินข้าม
แดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรายเล็ก เพราะส่วนใหญ่การคิดค่าธรรมเนียมการชำระเงินข้ามแดนจะมีต้นทุน
การทำธุรกรรมต่อครั้งเป็นราคาคงที่ จึงเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกรรมสำหรัรบมูลค่าสินค้าต่อธุรกรรมต่ำที่
จะมีต้นทุนส่วนนี้สูง   

 ผลลัพธ์ที่คาดหวังจาก “หลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์” คือการอธิบายตัวแบบ
ธุรกิจที่ช่วยให้กลุ่มผู้ประกอกอบการ SMEs เข้าใจแนวทางการพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับกลุ่ม
ผู้ประกอบการตัวเล็กให้เข้าถึงโอกาสที่มาพร้อมกับนักท่องเที่ยวจีน การปฏิวัติดิจิทัล และ BRI 

 4.1.2 เข้าใจในแพลตฟอร์มที่คนจีนใช้เพื่อเข้ามาท่องเที่ยวและสั่งซื้อสินค้า รวมถึงเงื่อนไข
ข้อจำกัดที่ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไม่สามารถเข้าถึงรูปแบบห่วงโซ่การค้าแต่ละแบบ 

 ปัจจุบันประเทศจีนได้พัฒนาช่องทางการค้าทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์ขึ้นมาหลายช่องทาง
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกสินค้าไปขายในประเทศจีนได้มากขึ้น อย่างไรก็ดีการเข้าสู่
ตลาดการค้าในประเทศจีนของกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จกลับมีอยู่น้อยมาก ดังจะ
เห็นได้จากการจัดกิจกรรมสัมมนาส่วนใหญ่กรณีศึกษาของการเข้าสู่ตลาดประเทศจีนมักเป็นของ
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่เท่านั้น ทั้งนี้ปัญหามิใช่เรื่องของคุณภาพสินค้า เพราะหลายครั้งในงานแสดงสินค้า
ที่จัดขึ้นในประเทศจีนสินค้าไทยของกลุ่ม SMEs ที่เข้าร่วมก็มักได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ซื้อในประเทศจีน 
แต่ปัญหาหลักคือไม่สามารถเข้าถึงช่องทางจัดจำหน่ายที่ไปถึงผู้ซื้อปลายทางได้  

 ดังนั้นผลลัพธ์ที่คาดหวังจาก “หลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์”คือ การสร้าง 
Road Map หรือ Guide Line แนะนำสำหรับการเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานการค้าการตลาด รวมถึงสรุปให้
เห็นข้อจำกัดต่างๆของแต่ละช่องทาง เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานภาครัฐ
สำหรับสนับสนุนกลุ่ม SMEs อย่างตรงจุด 
 

 4.1.3 รวบรวมและอธิบายตัวแบบธุรกิจโดยใช้แนวคิดห่วงโซ่อุปทานเป็นตัวหลักในการอธิบาย 

 เพ่ือสร้างแนวทางต้นแบบสำหรับ Micro SMEs to China Market (พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้าง
ช่องทาง และออกแบบกลยุทธ์การตลาดผ่านการทดลองปฏิบัติจริง เห็นเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว
แบบธุรกิจการส่งและการตลาดสำหรับสินค้าเพ่ือนำเข้าสู่ตลาดประเทศจีน การทดลองประกอบการธุรกิจ
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จริงให้เป็นต้นแบบที่สามารถบอกเล่ากระบวนการที่ทดสอบทดลองจริง คือสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการ
มากกว่าการชี้แนะแนวทางที่ไม่สามารถบอกเล่ากระบวนการทำงานในเชิงรายละเอียดได้  

    ดังนั้นผลลัพธ์ที่คาดหวังจาก “หลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์”คือกรณีศึกษาที่
ทดลองใช้แนวทางต้นแบบเพื่อพัฒนาช่องทางค้าจริงให้กับกลุ่มผู้ประกอบการตัวเล็ก และมีสินค้าของ
กลุ่ม Micro-SMEs สามารถเข้าสู่แพลทฟอร์มจีนได้จริง เกิดรายได้จริง สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด 
O2O เป็นกลยุทธ์การตลาด 

 4.1.4 สร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับการพัฒนา เช่นการสร้างศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ หรือ
หลักสูตรที่ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้ามาเลือกเรียนในหัวข้อที่สนใจได้ 

 ประการที่หนึ่ง หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับ SMEs เพ่ือเข้าสู่ตลาดจีนมักไม่มีการวางระดับของ
หลักสูตรให้ชัดเจน เช่นหลักสูตรพ้ืนฐาน หลักสูตรขั้นกลาง และหลักสูตรชั้นสูง ซึ่งอาจจำแนกตามระดับ
ความพร้อมของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม ทำให้การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดย
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐจะเป็นไปในรูปแบบและเนื้อหาเดิมๆ ทำให้ไม่เกิดประโยชน์จริง   
ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ และหลายครั้งที่การเข้าร่วมโครงการถูกวางเป้าหมายด้านการสร้างรายได้จากการขาย
สินค้าเป็นหลัก ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ต้องเป็นผู้ประกอบการที่สินค้ามีฐานผู้ซื้ออยู่แล้ว หรือเป็นรายเดิม
ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการมาแล้วหลายเป็น เพ่ือเป็นหลักประกันความสำเร็จตาม KPI ของหน่วยงานผู้ให้
งบประมาณจัดกิจกรรม  

 ประการที่สอง ปัจจุบันการส่งเสริมการผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ยังไม่มีการจัดทำ
หลักสูตรการเรียนการสอน และรูปแบบศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม การจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนา
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการเชิญผู้เชี่ยวชาญ และภาคเอกชนมาบรรยายให้ความรู้ และจับคู่ธุรกิจเป็นหลัก ทำให้
ขาดแกนกลางเพ่ือต่อยอดสำหรับการยกระดับทักษะเพ่ือการประกอบการจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
พิจารณาในเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นเสมือน gateway เชื่อมต่อระหว่างอาเซียนกับจีน ซึ่งผู้ประกอบการ
ในพ้ืนที่ดังกล่าวน่าจะเป็นผู้ที่มีโอกาสสูงสุดต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ระหว่างไทย-จีนได้มากที่สุด แต่ที่ผ่านมากลับไม่มีหลักสูตร หรือศูนย์เรียนรู้ใดๆของสถาบันอุดมศึกษาพ้ืนที่
ภาคเหนือที่มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรในด้านนี้อย่างจริงจัง  

ดังนั้นผลลัพธ์ที่คาดหวังจาก “หลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์”คือเกิดกิจกรรม
สร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านศูนย์เรียนรู้ครบวงจร และหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการ
สร้างบุคลกากรด้านการค้าระหว่างประเทศ CBEC to China มากกว่าการจัดโครงการในรูปแบบ
สัมมนาและจับคู่ธุรกิจที่มุ่งแสดงผลลัพธ์เชิง KPI ด้านยอดขายในระยะสั้นเท่านั้น 

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความต้องการด้านหลักสูตร “ผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์” จาก
กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาถือเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนภาพการพัฒนาเพ่ือทำให้หลักสูตรฯ
เกิดความยั่งยืน เพราะประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญสามประการคือ การมองหาจุดเจ็บปวด (Pain 
point) ของผู้ประกอบการ SMEs ให้เจอ ทดลองวิธีการทางธุรกิจ และสร้างแพลทฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้ ที่
ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ภาคเหนือของไทยซึ่งถือเป็น gateway สำคัญสำหรับ
การค้าที่ SMEs ไทยใช้สำหรับการค้ากับประเทศจีนมาอย่างยาวนาน องค์ความรู้และจุดเจ็บปวดที่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือบุกตลาดประเทศจีนจึงมีอยู่ในกลุ่มบุคคลทั้งในภาคส่วน
ผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐ เอกชนและสถาบันอุดมศึกษาที่ทำงานร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมการ
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ส่งออกสู่ตลาดประเทศจีนตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ประเทศจีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลกในปี 
พ.ศ.2544 (ค.ศ.2001) ซึ่งในหัวข้อ 4.2 จะกล่าวถึงวิวัฒนาการของการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่
ตลาดประเทศจีนในสามยุค เพ่ือให้เห็นถึงวิวัฒนาการและแนวทางการเพ่ือสร้างความยั่งยืนสำหรับการสร้าง
บุคลากรเพ่ือการค้าระหว่างประเทศไทย-จีนสำหรับ SMEs ต่อไป  

4.2 วิวัฒนาการการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่ตลาดประเทศจีน 

 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสต์สำคัญด้านโลจิสติกส์ของจีนต่อกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งนี้นับ
จากจีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลก (World Trade Organization, WTO) ในปี พ.ศ.2544 (ค.ศ.
2001) ซึ่งตรงกับช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปีฉบับที่10 ของจีน (พ.ศ.2544-2548) ในเวลา
นั้นจีนได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาภูมิภาคตะวันตกของประเทศที่เรียกว่าแผน “มุ่งตะวันตก” (Go West 
Policy) [3] เพ่ือผลักดันให้มณฑลทางตะวันตกของประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรุดหน้า ลด
ช่องว่างระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับมณฑลทางตะวันออกให้แคบลง ทั้งนี้มณฑลยูนนานและกวางสีก็
เป็นสองมณฑลเป้าหมายในยุทธศาสตร์พัฒนามณฑลตะวันตกเช่นกัน และหนึ่งในแนวทางที่รัฐบาลจีน
เลือกใช้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจมณฑลฝั่งตะวันตกคือ การเปิดช่องทางโลจิสติกส์และการส่งเสริกมการค้า
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนอาเซียน นำมาสู่การเข้าร่วมกลุ่มเขตเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS: 
Greater Mekong Sub-Region) ของจีน ณ เวลานั้นที่มีมณฑลยูนนานและกวางสีเป็นสมาชิกร่วมกับอีก 5 
ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงได้แก่ประเทศเมียมาร์ ลาว ไทย กัมพูชาและเวียดนาม  

 จนถึงปัจจุบันเมื่อจีนเข้าสู่ช่วงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปีฉบับที่ 14 (พ.ศ.
2564-2568)[4] รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันตกก็ยังคงมุ่งเน้นการใช้การค้าระหว่างประเทศ
กับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นแรงชับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของมณฑลฝั่งตะวันตก ภายใต้ยุทธศา
สาตร์ “เศรษฐกิจแบบสองหมุนเวียน” และ “เส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่อด้วยเครือข่ายทางด่วนและรถไฟ” 
ภายใต้กรอบความร่วมมือใหม่ที่จีนเป็นเจ้าภาพหลักคือ กรอบความร่วมมือแม่โขง -ล้านช้าง (Mekong-
Lancang Cooperation , MLC) ที่ยังคงสมาชิก 6 ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเดิมเอาไว้ ตลอด
ระยะเวลามากกว่า 2 ทศวรรษได้สร้างโอกาสการเข้าสู่ตลาดจีนให้กับสินค้าไทย ก่อให้เกิดเครือข่ายการ
ส่งออกตามเส้นทางต่างๆที่เป็นพ้ืนฐานสำคัญต่อยอดสู่การสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างไทย -จีนใน
อนาคต ซึ่ งในหัวข้อ 4.2 ได้ใช้กระบวนการสัมภาษณ์ เชิงลึก กับผู้ที่ เกี่ยวข้องจำนวนสามกลุ่มคือ 
ผู้ประกอบการ SMEs ตัวแทนหอการค้า และเจ้าหน้าที่พาณิชย์ระดับจังหวัดที่มีประสบการณ์เข้าสู่ตลาด
ประเทศจีน ผ่านรูปแบบการค้าชายแดนในช่วงเวลา 10-20 ปีที่ผ่านมา เพ่ือสรุปเป็นบทเรียนวิวัฒนาการ
พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่ตลาดจีน แบ่งเป็น 3 ยุคสมัยแห่งการพัฒนาโดยศึกษาถึงรูปแบบการค้า
ชายแดนและเส้นทางโลจิสติกส์สำคัญ ที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนสำหรับผู้ประกอบการไทยในปัจจุบัน ดังนี้ 

 4.2.1 คลื่นลูกที่หนึ่ง: เส้นทางขนส่งผ่านแม่น้ำโขงและ R3B (พ.ศ.2544-2553) 

คลื่นลูกที่หนึ่งสู่การค้าชายแดนระหว่างไทย-จีน เกิดขึ้นภายหลังจากจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์กร
การค้าโลกในปี พ.ศ.2544 (ค.ศ.2001) เป็นปีเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปีฉบับที่ 
10 ของจีน (ปี ค.ศ.2001-2005) ทั้งนี้จีนได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาภาคตะวันตก (Go West Policy) 
และผลักดันให้มณฑลยูนนานเป็นหนึ่งในประตูการค้าสำคัญเพ่ือเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียนตอนบนภายใต้
กรอบเขตเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS: Greater Mekong Sub-Region) และได้ริเริ่มใช้
ประโยชน์จากเส้นทางการขนส่งเส้นทางแม่น้ำโขงจากท่าเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงรายสู่ท่าเรือกวนเหล่ย
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และท่าเรือจิ่งหงในเขตจังหวัดสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน เป็นเส้นทางขนส่งหลักระหว่างไทย-จีน ทำให้
ตลอดช่วงเวลาแผนฯ 5 ปีฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11 (ค.ศ.2001-2010) มีการผลักดันการพัฒนาเส้นทางการ
ขนส่งทางเรือบนแม่น้ำโขงให้กลายเป็นเส้นทางขนส่งหลักในสินค้าหลายประเภท มีการก่อสร้างท่าเรือเชียง
แสนแห่งที่สองเพ่ือรองรับการขยายตัวดังกล่าว 

เส้นทางการขนส่งทางบกที่เชื่อมโยงจีน-ไทยที่สำคัญอีกเส้นทางหนึ่งในช่วงเวลานั้นคือเส้นทางถนน
สาย R3B จาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย เข้าสู่ประเทศเมียนมาร์ในเขตพ้ืนที่รัฐฉาน ผ่านจังหวัดเชียงตุงก่อนเข้า
สู่ประเทศจีนที่ด่านเมืองลา จังหวัดสิบสองปันนามณฑลยูนนาน เป็นเส้นทางที่มีความสำคัญเพราะถือเป็น
เส้นทางการขนส่งสินค้าในระบบ cold chain ในแบบที่ไม่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์เย็น สำหรับสินค้าเกษตรของ
สด/แปรรูป และสินค้าอุปโภคบริโภคท่ัวไป โดยอาศัยรถบรรทุก 10 ล้อพาหนะหลักในการขนส่ง  

 

 
รูปที่ 4.1 เส้นทางการขนส่งทางบกจากไทยสูจ่ีนในสองเส้นทางคือแม่น้ำโขง และ R3B 

ที่มา: สรุปและรวบรวมโดยนักวิจยั 
 

ในช่วงเวลานั้นสินค้าส่งออกผ่านช่องทางการขนส่งชายแดนจากไทยสู่จีนได้แก่กลุ่มลำไยอบแห้ง 
และผลไม้สดบางชนิดเช่นลำไย รวมถึงอาหารทะเลสด และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ โดยมีตลาดปลายทาง
ที่มณฑลยูนนานเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเชียงรุ้งในเขตจังหวัดสิบสองปันนา และคุนหมิงเมืองเอกของมณฑล
ยูนนาน  ในช่วงเวลาดังกล่าวเส้นทางการขนส่งโลจิสติกส์จาก ศูนย์ผลิตและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมงานไม้
บ้านถวาย อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่สำหรับสินค้ากลุ่มงานหัตถกรรม หรือจากโรงอบลำไยอบแห้งในจังหวัด
เชียงใหม่และลำพูนเพ่ือไปยังจังหวัดเชียงรายก่อนจะเข้าสู่ประเทศจีนผ่านสองเส้นทางคือ R3B และแม่น้ำ
โขง มีการขนส่งผลไม้เมืองหนาวเช่นแอปเปิ้ล และดอกไม้สดขนส่งลงเรือจากท่าเรือเชียงรุ้ง และท่าเรือกวน
เหล่ยในประเทศจีนมายังประเทศไทยผ่านทางท่าเรือเขียงแสน คือรูปแบบการค้าในขณะนั้น ถือเป็นยุค
เริ่มต้นที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยเริ่มมองเห็นช่องทางการใช้ประโยชน์จากช่องทางการขนส่งสินค้า
ชายแดนดังแสดงในรูปที่4.1 (แสดงเส้นทางการขนส่งทางบกจากไทยสู่จีนในสองเส้นทางคือแม่น้ำโขง และ 
R3B) เพ่ือนำเอาสินค้าไทยไปจำหน่ายในประเทศจีน  

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย เมื่อเส้นทางโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งมีความเป็นไปได้ จึงเริ่มมี
การออกงานแสดงสินค้าไทยที่คุนหมิง ภายใต้งานคุนหมิงแฟร์เป็นงานแสดงสินค้าประจำปีที่มีการนำเอา
สินค้าไทยของผู้ประกอบการ SMEs ไทยไปแสดงในงานดังกล่าวอย่างคึกคัก รูปแบบการใช้คุนหมิงเป็นศูนย์
จัดเก็บและกระจายสินค้าถูกเริ่มต้นขึ้น ทางรัฐบาลคุนหมิงได้วางแผนจัดหาสถานที่แสดงสินค้าถาวรให้กับ
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สินค้าไทย โดยได้เลือกให้ศูนย์ค้าส่ง จัดแสดงและจำหน่ายค้า “หวินฝ่าง” (รูปที่4.2) และ “โหลวซีวาน” 
เป็นศูนย์กลางสำหรับสินค้าไทยเพ่ือไปจัดเก็บและจัดจำหน่ายผ่านงานแสดงสินค้าต่างๆในประเทศจีน ถือ
เป็นรูปแบบการค้าผ่านช่องทางออฟไลน์สำหรับสินค้า SMEs ไทยที่สามารถใช้วิธีการนำเข้าในรูปแบบ
การค้าชายแดน เพ่ือนำไปแสดง รวมถึงจัดเก็บเพ่ือรอไปจำหน่ายในเทศกาลงานแสดงและจำหน่ายสินค้า
ตามงานแฟร์ต่างๆในประเทศจีน  

 

รูปที่ 4.2 ศูนย์ค้าส่งและกระจายสนิค้า “หวินฝ่าง” ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของคุนหมิงช่วงปี ค.ศ.2009 

รูปแบบดังกล่าวนับเป็นช่องทางให้กับ SMEs ไทยเพื่อเข้าไปทดลองตลาดจำหน่ายสินค้าในประเทศ
จีนอย่างถูกต้องตามกฎหมายในระยะเริ่มต้น เพราะในเวลานั้นรัฐบาลจีนยินยอมให้สินค้าจากต่างประเทศที่
ไม่มีใบอนุญาตจัดจำหน่ายในประเทศจีนสามารถขายได้ในพ้ืนที่การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเท่านั้น 
โดยสินค้าที่นำเข้าไปจัดจำหน่ายต้องมีเอกสารแสดงการนำเข้า และเมื่อจบงานสินค้าเหล่านั้นไม่สามารถ
นำไปจำหน่ายในช่องทางอ่ืนๆที่ไม่ใช่งานแฟร์ได้  

ดังนั้นตัวแบบธุรกิจที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยนิยมใช้ในช่วงเวลานั้นคือ การหาพ้ืนที่จัดเก็บและ
แสดงสินค้าในประเทศจีน เพ่ือไปออกงานแสดงสินค้าตามเมืองต่างๆที่มีตลอดปีในประเทศจีน และคุนหมิ
งถือเป็นฐานการเก็บรักษาสินค้าที่ดีที่สุด เพราะสามารถเลือกใช้การนำเข้าผ่านเส้นทางแม่น้ำโขง หรือ R3B 
สู่มณฑลยูนนาน และจัดเก็บรักษาสินค้าเพ่ือรอจำหน่ายผ่านช่องทางงานแสดงสินค้าต่อไป อาจจะเรียกว่า
เป็นวิธีการจำหน่ายสินค้าไทยในจีนของ SMEs ไทย “แบบยุคอนาล็อก” ดังแสดงในตารางที่ 4.2  

 ตารางที่4.2 แสดงตัวแบบธุรกิจนำเข้าและกระจายสินค้า SMEs ไทยในจีนช่วงระยะ 10 ปีที่1 
ภายหลังจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO ซึ่งทำให้รูปแบบการขนส่งและการค้าชายแดนถูกใช้เป็นช่องทาง         
การส่งเสริมให้สินค้ากลุ่ม SMEs ไทยมีโอกาสเข้าไปนำเสนอและจัดจำหน่ายใปประเทศจีนได้ง่ายขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เมืองคุนหมิงเป็นศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้าสำหรับกลุ่ม SMEs ไทยมีรูปแบบ
ธุรกิจที่นำผู้ประกอบการ SMEs ไทยเพ่ือไปออกร้านจำหน่ายสินค้าอยู่ตลอดปี โดยมีผู้ให้บริการจะเป็นผู้
จัดหางานแฟร์ อำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง การจัดเตรียมพื้นท่ีจำหน่ายสินค้าในพ้ืนที่งานแฟร์ รวมถึง
บริการอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บและจัดการสินค้าคงเหลือซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ต้องการขนกลับ 
ตลอดจนการจับคู่การเจรจาธุรกิจให้กับ SMEs ไทยกับผู้ซื้อชาวจีน  

ตารางท่ี4.2 ตัวแบบธุรกิจกระจายสินค้า SMEs ไทยในจีนคลื่นลูกที่หนึ่ง ปี พ.ศ.2544-2553 (ยุคอนาล็อก) 
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SCOR Model 
Criteria 

ผู้ประกอบการ SMEs ไทย แพลตฟอร์ม (Information 
flow/Financial flow) 

Facility/Logistics flow 

Plan วางแผนการเข้าสู่ตลาดจีนผ่าน
งานแสดงสินค้า 

- ผู้ให้บริการจัดงานแสดงสินค้า 
- หน่วยงานภาครัฐเช่นกระทรวง

พาณิชย์ทำหน้าท่ีนำ ผปก.เข้า
ร่วมงานและสนับสนุน
งบประมาณบางส่วน 

ติดต่อกับบริษัทโลจสิติกส์เพื่อ
ดำเนินการขนส่งสินค้าข้ามแดน  

Source มองหาช่องทางงานจำหน่ายและ
แสดงสินค้าในประเทศจีน 

Make เลือกผู้ให้บริการจดังานแสดง
สินค้า 

Delivery เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและจับคู่
ธุรกิจ 

- อำนวยความสะดวกในงานและ 
Business Matching 

จัดหาที่พัก และจดัหาพาหนะ
รับส่งให้กับผูเ้ข้าร่วมงาน  

Return รูปแบบการจดัการกับสินค้าท่ี
เหลือคงค้างจากการร่วมงาน 

- อำนวยความสะดวกจัดหาพื้นที่
จัดเก็บสินค้าหรือรับซื้อสินคา้
ทั้งหมด 

จัดหาสถานท่ีจบัเก็บสินค้า และ
ในประเทศจีน และมองหา
ช่องทางงานแฟร์อื่น 

ท่ีมา: สรุปและรวบรวมโดยนักวิจัย 

 
ทักษะสำคัญของผู้ประกอบการ SMEs ไทยในการบุกตลาดจีนในช่วงเวลานั้นคือความสามารถ

ในการเข้าไปจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางงานแสดงสินค้า รวมถึงความเชี่ยวชาญต่อการเสนอขายและ
การนำเสนอขายสินค้าผ่านช่องทางงานแสดงสินค้า 

 4.2.2 คลื่นลูกที่สอง: เส้นทางขนส่งผ่านเส้นทาง R3A/R9/R12 (พ.ศ.2554-2563) 

 คลื่นลูกท่ีสองสำหรับการค้าชายแดนไทย-จีน อยู่ในระยะเวลาของแผนฯ5 ปีฉบับที่ 12 (พ.ศ.2554-
2558) และฉบับที่ 13 (พ.ศ.2559-2563) ของจีน อันเป็นช่วงเวลาที่ประเทศจีนเริ่มต้นสร้างอิทธิพลการทาง
การค้ากับต่างประเทศผ่านแนวคิด “เส้นทางสายไหมใหม่ ทางบกและทางทะเลในศตวรรษที่21” ที่ต่อมา
ถูกเรียกว่า ยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (Belt Road Initiative; BRI) [4] เป็นแนวคิดที่ถูกใช้เพ่ือ
สะท้อนการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศผ่านโครงการความร่วมมือด้านการ
พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่างๆ และเส้นทางโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน ทั้งนี้จีนได้ริเริ่มจัดตั้งธนาคาร 
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ในปี พ.ศ.2557 (ค.ศ.2014) เพ่ือกำหนดบทบาทการ
พัฒนาพ้ืนที่ตามแนวเส้นทางสายไหม (ซึ่งรวมถึงเส้นทางโลจิสติกส์ทางบกที่เชื่อมกับภูมิภาคอาเซียน และ
ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีจีนเป็นผู้วางยุทธศาสตร์หลัก รวมถึงแนวคิดการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเสรี
ทดลองตามพ้ืนที่มณฑลชายฝั่งทะเลตะวันออก และมณฑลต่างๆที่มีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมถึง     มณฑลยูนนาน และกวางสี สองมณฑลสำคัญที่ติดกับประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีเส้นทางถนน 
R3A/R9/R12 เป็นเส้นทางขนส่งทางบกเชื่อมโยงสำคัญ ดังแสดงในรูปที่ 4.3 
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รูปที่ 4.3 เส้นทางการขนส่งทางบกจากไทยสูจ่ีนในสามเส้นทางคือ R3A (ภาคเหนือ) R9/R12 (ภาคอีสาน) 

ที่มา: สรุปและรวบรวมโดยนักวิจยั 
 รูปที่ 4.3 แสดงเส้นทางการขนส่งทางบกจากไทยสู่จีนในสามเส้นทางสำคัญได้แก่ เส้นทาง R3A     
ที่ออกจากประเทศเทศไทยทางด่านอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายเข้าสู่ประเทศจีนที่ด่านโม่ฮาน เขต
จังหวัดสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน เส้นทาง R9 ที่ออกจากประเทศไทยที่ด่านมุกดาหาร กับเส้นทาง R12 
ที่ออกจากประเทศไทยที่ด่านท่าแขก จังหวัดนครพนม ทั้งสองเส้นทาง R9/R12 จะวิ่งผ่านพ้ืนที่ประเทศลาว 
และเวียดนามก่อนจะเข้าสู่ประเทศจีนที่ด่านผิงเสียง จังหวัดฉงจั่ว เขตปกครองตนเองจ้วงกวางสี ความ
เหมือนที่ทำให้ทั้งสองเส้นทางมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขนส่งระหว่างไทย-จีนคือ ทั้งเส้นทาง R3A และ 
R9 อยู่ภายใต้ข้อตกลงพิธีสารว่าด้วยการขนส่งผลไม้สดไทยผ่านประเทศที่สามสู่ตลาดประเทศจีน ที่อนุญาต
ให้ผลไม้สดบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เย็น สามารถใช้วิธีการขนส่งทางถนนเพ่ือนำเข้าผลไม้ไทยได้ โดยได้รับ
การอนุมัติตามพิธีการดังกล่าวตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553 ทำให้ผลไม้ไทยสามารถส่งออกสู่ประเทศจีนด้วยวิธีการ
ขนส่งทางถนนในทั้งเส้นทาง R3A และ R9/R12 [6] 

 เมื่อมีสินค้าเกษตรเป็นตัวหลักทำให้เกิดการเดินรถขนส่งสินค้าตลอดปี ก็ทำให้สินค้าอ่ืนๆซึ่งรวมถึง
สินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคทั่วไปเลือกใช้การขนส่งผ่านเส้นทาง R3A และ R9/R12 เพ่ือขนส่งสินค้าเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรูปแบบของด่านการค้าชายแดนทั้งในส่วนของการขนส่งจากไทยไปจีน และจากจีน
มาไทยยังมีลักษณะของการคิดภาษีศุลกากรแบบเหมาตู้ ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากเลือกใช้เส้นทาง
ดังกล่าวสำหรับการขนส่งระหว่างทั้งสองประเทศ เพราะเป็นวิธีการที่ประหยัดเวลากว่าการขนส่งทางเรือ 

 ในช่วงเวลาดังกล่าวการเติบโตของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการค้าบนแพลทฟอร์ม
ออนไลน์ต่างๆก็ยิ่งส่งเสริมให้มีการนำเข้า-ส่งออกผ่านช่องทางขนส่งทางถนนในทั้งสามเส้นทางดังกล่าวไม่ว่า
จะเป็น 

 การนำเข้าสินค้าจากจีน เพ่ือจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของนักค้าออนไลน์คนไทย โดยมีการ
ติดต่อกับบริษัทโลจิสติกส์ในประเทศจีนที่สามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านแพลทฟอร์มเถาเป่า หรือไปเลือกซื้อ
สินค้าตามศูนย์ค้าส่งต่างๆในประเทศจีน จากนั้นก็นำมาจัดรวมและจัดส่งผ่านวิธีการขนส่งทางถนนต่อไป 
วิธีการนี้ถือเป็นแนวทางการค้าออนไลน์ในระยะเริ่มต้น ที่ใช้ประโยชน์จากเส้นทางโลจิสติกส์ทางถนนในสาม
เส้นทางดังกล่าว โดยส่วนใหญ่แหล่งการซื้อสินค้าจากจีนของนักค้าออนไลน์ไทยคือมณฑลกวางตุ้ง (กวาง
โจว เซินเจิ้น ตงก่วน ฝอซาน) จึงมีบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้ากลุ่มของใช้ทั่วไประหว่างกว่างโจว-ผิงเสียง-
มุกดาหาร-กรุงเทพ และเส้นทางเดินรถคุนหมิง-โม่ฮาน-เชียงของ-กรุงเทพ (ความนิยมน้อยกว่าอีกเส้นทาง
หนึ่งเนื่องจากคุนหมิงไม่ใช่ศูนย์กลางค้าส่งสินค้าขนาดใหญ่เหมือนกว่างโจว) คิดราคาขนส่งราคาระหว่าง 
50-150 บาทต่อกิโลกรัมขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า (รวมพิธีการศุลกากรผ่านแดน) ในช่วงเวลาดังกล่าวนับเป็น
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ยุคทองของการขายแบบ “Pre-Order” ของนักศึกษาไทยที่เรียนในประเทศจีน เพราะมีทางเลือกด้านการ
ขนส่งระหว่างประเทศท่ีสามารถควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คงท่ี คำนวนง่ายไม่ซับซ้อน 

 การส่งออกสินค้าไปจีน เพ่ือจำหน่ายบนช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีนของนักค้าออนไลน์คน
จีน เป็นช่องทางที่เติบโตพร้อมๆกับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากในประเทศไทย ที่ทำให้คนจีน
ได้มีโอกาสรู้จักกับสินค้าไทยมากขึ้น เกิดรูปแบบการค้าแบบ Pre-order การขายผ่านช่องทางเถาเป่า Live 
streaming ขณะเดียวกันการขนส่งสินค้าก็เลือกใช้วิธีการขนส่งผ่านเส้นทางถนน R3A และ R9/R12 เข้าไป
ในประเทศจีน โดยพิธีการศุลกากรผ่านแดนในรูปแบบ ค้าชายแดนที่อาศัยสิทธิพิเศษที่จีนมอบให้กับ
ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ชายแดนสามารถนำเข้าสินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้านได้ในจำนวนมูลค่าไม่เกินวัน
ละ 8 พันหยวน (ประมาณ 4 หมื่นบาทต่อคน) เพื่อนำเข้าสินค้าไปเก็บไว้ในคลังสินค้าของตน เมื่อมีคำสั่งซื้อ
ก็สามาถจัดส่งผ่านระบบโลจิสติกส์ด่วนในประเทศโดยใช้เวลา 2 -3 วัน ทั้งนี้ด่านการค้าที่ได้รับความนิยม
สำหรับการนำเข้าผ่านช่องทางดังกล่าวคือ ด่านโม่ฮาน และด่านการค้าชายแดนใกล้เคียงอ่ืนๆที่มีช่อ งทาง
สามารถนำสินค้าเข้าไปได้ โดยทั้งหมดไม่ต้องเสียภาษีนำเข้ามีเพียงค่าธรรมเนียมการนำเข้าที่ต้องจ่ายให้กับ
หน่วยงานศุลกากรในพ้ืนที่เท่านั้น ทำให้ต้นทุนการขนส่งสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับคงที่ ผู้ขายออนไลน์
สามารถวางแผนการนำเข้า จัดเก็บในคลังสินค้าปลายทาง โดยที่สินค้าไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายใน
ประเทศจีน (ไม่มี อย.จีน)  

 
รูปที่ 4.4  เขตปลอดภาษี CBEC 3 แห่ง และด่านศุลกากรสำหรับพสัดุภณัฑเ์ร่งด่วนโม่ฮาน 

ที่มา: ดนัยธัญ (2563) [7] 
 อย่างไรก็ดียุคทองของการขนส่งผ่านรูปแบบการค้าชายแดน และการคิดภาษีแบบเหมาตู้ ซึ่งถือ
เป็นรูปแบบการขนส่งแบบสีเทา มิใช่แนวทางที่สร้างความเข้มแข็งในระยะยาวให้กับธุรกิจนี้ เพราะสินค้าที่
ถูกนำเข้าจะไม่ถูกบันทึกไว้ในระบบ เมื่อเกิดปัญหาคุณภาพสินค้าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภคท่ีไม่ได้
รับการคุ้มครอง 

 ดังนั้นในช่วงหลังปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ประเทศจีนจึงได้ประกาศกฎหมาย CBEC และเริ่มต้น
กำหนดให้ด่านการค้าชายแดนต้องปฏิบัติการนำเข้า ส่งออกตามกฎระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด ทำให้รูปแบบ
การขนส่งสินค้าเป็นจำนวนมาก เพ่ือไปจัดเก็บในคลังสินค้าปลายทางเพ่ือรอจำหน่าย (B2B2C) สำหรับ
สินค้าที่ยังไม่มี อย.จีน จากประเทศไทยไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไป แต่ต้องใช้ช่องทางนำเข้าผ่าน
ช่องทางด่านศุลกากรสำหรับพัสดุภัณฑ์เร่งด่วน (C2C personal shipment) หรือช่องทางเขตปลอดภาษี
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สำหรับ CBEC ที่รองรับพัสดุภัณฑ์ เร่งด่วน (B2C Directed shipment) หรือจัดเก็บใน Fulfillment 
Center เขตปลอดภาษี แล้วผ่านพิธีการศุลกากรเมื่อมีคำสั่งซื้อ (B2B2C CBEC) เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันประเทศ
จีนประกาศให้มีเขตปลอดภาษีสำหรับ CBEC ถึง 105 แห่งทั่วประเทศจีน (ข้อมูลสิ้นปี พ.ศ.2564) โดย
มณฑลยูนนานมีเขตปลอดภาษี CBEC สามแห่งได้แก่ ด่านศุลกากรรุ่ยลี่ จังหวัดเต๋อหง (ชายแดนเมียนมาร์) 
ด่านศุลกากรเหอโข่ว จังหวัดหงเหอ (ชายแดนเวียดนาม) และเขตปลอดภาษีครบวงจรเมืองคุนหมิง ขณะที่
ด่านศุลกากรโม่ฮานมีการจัดตั้งศุลกากรสำหรับพัสดุภัณฑ์เร่งด่วน ควบคู่กับการจัดตั้ง Fulfillment Center 
ในเขตบ่อเต็นประเทศลาวภายใต้แผนงานเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจชายแดนโม่ฮาน-บ่อเต็น ดังแสดงใน
รูปที่4.4  

 
ตารางท่ี4.3 ตัวแบบธุรกิจกระจายสินค้า SMEs ไทยในจีนคลื่นลูกที่สองปี พ.ศ.2554-2563 (ยุคดิจิทัล) 

SCOR Model 
Criteria 

ผู้ประกอบการ SMEs ไทย แพลตฟอร์ม (Information 
flow/Financial flow) 

Facility/Logistics flow 

Plan ว า ง แ ผ น ก า ร เข้ า สู่ ต ล า ด จี น
แพลตฟอร์มออนไลน์ 

- ผู้ให้บริการนำสินค้ากระจายผ่าน
แพลตฟรอ์มออนไลน์ 

- หน่วยงานภาครัฐเช่นกระทรวง
พาณิชย์ทำหน้าที่นำ ผปก.เข้า
ร่วมแพลตฟอร์มออนไลน์ 

ติดต่อกับบริษัทโลจิสติกส์เพื่อ
ดำเนินการขนส่งสินค้าข้ามแดน
ผ่านระบบค้าชายแดนทางถนน 
และการจัดการคลังสินค้ าใน
ประเทศปลายทาง 
 

Source มองหาช่องทางเข้าที่เหมาะสม  
E-commerce Social commerce 

Make เลือกรูปแบบการเข้าที่เหมาะสมกับ
ขนาดของผู้ประกอบการ SMEs 

Delivery จัดเตรียมข้อมูล และระบบหลังบ้าน
เพื่ อนำสิ นค้ าน ำเสนอขายผ่ าน
ช่องทางออนไลน์ และตัวแบบธุรกิจ
แบบ O2O  

- อำนวยความสะดวกในงานนำ
สินค้าขึ้นแพลตฟอร์ม รูปแบบ
ก า ร ช ำ ร ะ เ งิ น แ ล ะ  O2O 
Business Matching 

จัดหาช่องทางดิจิทัล Marketing 
เพื่ อเช่ือมโยงกับการค้าแบบ 
O2O  

Return รูปแบบการจัดการกับสินค้าที่ถูก
ส่ งคื น ผ่ า น ร ะ บ บ ห ลั งบ้ า น ค้ า
ออนไลน์ 

- อำนวยความสะดวกจัดหาพื้นที่
จัดเก็บสินค้าหรือรับซื้อสินค้า
ทั้งหมด 

ระบบโลจิสติกส์และโอนคืนเงิน
เมื่อมีการคืนสินค้า  

ที่มา: รวบรวมและสรุปโดยผู้วิจัย 

 
ตารางที่ 4.3 แสดงตัวแบบธุรกิจกระจายสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs ไทยในจีนช่วง ปี พ.ศ.

2554-2563 ซึ่งพบว่าช่องทางออนไลน์ได้กลายเป็นช่องทางใหม่ทรงพลังสำหรับก ารขายสินค้าไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังจากการตลาดแบบบอกต่อที่เกิดจากนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย ที่ทำให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักสำหรับคนจีนเพ่ิมมากข้ึน ขณะเดียวกันช่องทางการขนส่งทางถนนไม่ว่าจะ
เป็น R3A R9/R12 ที่มีสินค้ากลุ่มผลไม้สดเป็นสินค้าหลักสำหรับการขนส่ง ได้กลายเป็นเส้นทางขนส่งที่ช่วย
ให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดประเทศจีนได้ผ่านรูปแบบการขนส่งแบบการค้าชายแดน  

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ต้องการเข้าสู่ตลาดประเทศจีนในยุคนี้จึงต้องมองหาตัวแบบ
ทางธุรกิจแบบผสมผสานระหว่างวิธีการแสดงสินค้าแบบดั้งเดิม ควบคู่กับการศึกษาช่องทางการจัดจำหน่าย
ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ ซึ่งก่อนการควบคุมรูปแบบการค้าชายแดนมิให้นำเข้าเพ่ือไปจัดเก็บในคลังสินค้า
ประเทศจีนนั้น ถือเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการไทยที่สามารถหาพันธมิตรเปิดแพลทฟอร์มออนไลน์ใน
ประเทศจีน เพ่ือดำเนินการนำเข้าสินค้าไปไว้ในประเทศจีนทั้งเพ่ือการออกร้านจำหน่ายสินค้าตามงานแฟร์ 
และเพ่ือการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ในช่วงหนึ่งเขตจังหวัดสิบสองปันนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือง
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เชียงรุ่ง กลายเป็นพื้นที่หลักสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทยในการนำเข้าสินค้าจากไทยเพื่อไปจัดเก็บและ
จัดจำหน่ายในพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากเชียงรุ่งเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของมณฑลยูนนานที่คน
จีนนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็ยังอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสิบสองปันนาห่างจากด่านชายแดน
โม่ฮานเพียง 181 กิโลเมตรเท่านั้น  

ทักษะสำคัญของผู้ประกอบการ SMEs ไทยในการบุกตลาดจีนในช่วงเวลานั้นคือความสามารถ
ในการเข้าไปจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางงานแสดงสินค้า (อนาล็อก) ควบคู่กับการสร้างพันธมิตรเพื่อ
เข้าถึงช่องทางจำหน่ายออนไลน์จีน โดยสามารถใช้ประโยชน์จากการตลาดแบบปากต่อปากที่เกิดขึ้น
จากนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย (ดิจิทัล)  

ทั้งนี้เมื่อกฎระเบียบด้าน CBEC ถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดมากข้ึน โอกาสที่สินค้าไทยจะถูกนำเข้าไป
เป็นจำนวนมากในแต่ละครั้งโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายในจีนเฉกเช่นในอดีตไม่สามารถดำเนินการได้ 
รูปแบบการขนส่งและการวางแผนการขายของผู้ประกอบการไทยจึงต้องศึกษาวิธีการใช้ประโยชน์          
จาก CBEC รวมถึงแนวทางการจัดหา Fulfillment Center ที่เหมาะสมสำหรับการจำหน่ายสินค้าเพ่ือให้ถึง
มือผู้สั่งซื้อที่รวดเร็ว 

 4.2.3 คลื่นลูกที่สาม: เส้นทางขนส่งทางรถไฟ และช่องทางศุลกากร CBEC (พ.ศ.2564 เป็นต้น
ไป) 

 คลื่นลูกที่สามสำหรับการค้าชายแดนไทย-จีน อยู่ในระยะเวลาของแผนฯ5 ปีฉบับที่ 14 (พ.ศ.2564-
2568) อันเป็นช่วงเวลาที่ประเทศจีนเข้ามามีบทบาทต่อกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเต็มตัว เมื่ออาเซียนได้
กลายเป็นคู่ค้าอันดับที่หนึ่งของจีนตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นมาดังแสดงในตารางที่4.4 แสดงสัดส่วนการค้า
ระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจสำคัญคือ อาเซียน EU สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งพบว่า
กลุ่มประเทศอาเซียนคือคู่ค้าที่มีสัดส่วนการค้ากับจีนสูงสุดในปี พ.ศ.2563 เป็นการไต่อันดับขึ้นมาจาก
อันดับสองใน ปี พ.ศ. 2562 และอันดับสามในปี พ.ศ.2561 ตามลำดับ สะท้อนภาพความสำคัญของอาเซียน
ต่อจีน และความสำเร็จในยุทธศาสตร์ BRI ที่จีนต้องการใช้การเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้า
กับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพรมแดนติดกัน และมีความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศที่ดีต่อกัน 
ไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือกลุ่มประเทศอาเซียน และรูปแบบการเชื่อมต่อกับทั้งสองพันธมิตรทางการค้าที่อยู่บน
ผืนแผ่นมหาทวีปเดียวกัน (ทวีปยูเรเซีย) ก็คือเส้นทางโครงข่ายรถไฟ Pan-Asia ที่จีนสามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายดังกล่าวจนครอบคลุมทั้งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ เอเชียกลาง และยุโรป โดยมี
โครงข่ายรถไฟในประเทศจีนเป็นจุดเชื่อมโยงทุกเส้นทางเข้าด้วยกัน  

ตารางท่ี 4.4 สัดส่วนการค้าระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจสำคัญ 

 
ที่มา: China Intelligence Center (2021) [8] 
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รูปที่4.5 แสดงเส้นทางการโลจิสตกิส์ทางบกเช่ือมโยงระหว่างอาเซียน-จีนผ่านประเทศไทย 

ที่มา: รวบรวมโดยนักวิจยั 

 ในส่วนของเส้นทางรถไฟ Pan-Asia Railway ที่เชื่อมโยงเข้ามาสู่ประเทศไทยนั้นจะเป็นการสร้าง
ส่วนต่อขยายจากเส้นทางรถไฟลาว-จีน ที่ปัจจุบันเป็นเส้นทางจากคุนหมิง-โม่ฮาน-บ่อเต็น-เวียงจันทน์ และ
รอเข้ามาเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟของประเทศไทยที่จังหวัดหนองคาย ดังนั้นเมื่อรวมกับแผนการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงของ ก็จะทำให้ในอนาคตบทบาทของรถไฟที่มีต่อการขนส่งในระหว่างอาเซียน-จีน
จะเพ่ิมขึ้น และกลายเป็นแกนหลักของการขนส่งระหว่างประเทศ และทำให้ประเทศไทยกลายเป็น
ศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน-จีนสำหรับการขนส่งทางบก (ถนน+ราง) ดังแสดงในรูปที่ 4.5 ที่แสดง
โครงข่ายเส้นทางโลจิสิติกส์ทางบกที่เชื่อมโยงระหว่างอาเซียน-จีนผ่านประเทศไทย  

 
 รูปที่4.6 การพัฒนาโครงข่ายรถไฟมณฑลยูนนานในแผนฯ5ปีฉบับที่ 14 พ.ศ.2564-2568 [9] 
 
 ทั้งนี้ในแผนฯระยะ5 ปีฉบับที่14 ของมณฑลยูนนานได้กำหนดแผนการสร้างโครงข่ายรถไฟภายใน
มณฑลยูนนานดังแสดงในรูปที่ 4.6 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาสามส่วนคือ1) เส้นทางเชื่อมโยงเมืองต่ างๆ
ภายในมณฑล ภายใต้แนวคิดทุกจังหวัดต้องสามารถเข้าถึงรถไฟได้ 2) มณฑลพ้ืนที่ชายแดนต้องมีระบบราง
ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านได้แก่เส้นทาง รถไฟจีน-เมียนมาร์ 3 เส้นทาง ได้แก่เส้นทางเพ่ือไปสู่รัฐอัสสัม 
เส้นทางเข้าสู่เมียนมาร์เชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟหลักที่มุ่งสู่บังคลาเทศ เส้นทางเพ่ือติดต่อกับเมืองชายแดน
รัฐฉานที่มีทางรถไฟดั้งเดิมสมัยอาณานิคม เส้นทางรถไฟจีน -ลาว และเส้นทางรถไฟจีน-เวียดนาม รวม
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ทั้งหมด 5 เส้นทาง และ 3) ต้องมีเส้นทางรถไฟเพ่ือเชื่อมต่อกับมณฑลตะวันออก และทางทิศเหนือของ
มณฑลยูนนานทั้งเพ่ือการค้าและการเดินทาง   

 สำหรับการเชื่อมโยงกับประเทศไทยซึ่งถือเป็นประเทศสำคัญต่อการเชื่อมโยงระหว่างจีน -อาเซียน 
ด่านโม่ฮานจะกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญทั้งในฐานะเป็นประตูการขนส่งทางระบบรางของรถไฟจีน-ลาวและ
การขนส่งทางถนนเส้นทาง R3A ซึ่งในอนาคตจะถูกก่อสร้างยกระดับสู่การเป็นถนนมอเตอร์เวย์ที่ทำให้การ
เดินทางจากเชียงของ-โม่ฮานมีระยะทางเพียง 176 กิโลเมตร กลายเป็นสองเส้นทางสำคัญสำหรับการขนส่ง
ทางบกระหว่างจีน-อาเซียนดังแสดงในรูปที่ 4.7   

 
รูปที่4.7 บทบาทของคุนหมิงศูนย์กลางรถไฟสู่อาเซียน และโม่ฮานศนูย์กลางรถ+รางเชื่อมโยงกับประเทศไทย 

 เส้นทางรถไฟจีน-ลาวได้เริ่มต้นเปิดให้บริการให้บริการจริงภายใต้รูปแบบการทดลองเดินรถระยะที่
หนึ่งตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564-15 มกราคม พ.ศ.2565 ก่อนจะปิดบริการชั่วคราวในวันหยุดเทศกาล
ตรุษจีน ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การเดินรถข้ามประเทศจะมีเพียงการขนส่ง
สินค้าเท่านั้น และข้อมูลจากการทดสอบขนส่งดอกไม้สดจากตลาดค้าส่งและประมูลดอกไม้สดโต่วหนาน 
เมืองคุนหมิง (โดยทีมวิจัย) ผ่านบริษัท China Post ที่มีบริการขนส่งด้วยรถไฟจีน-ลาว และเปลี่ยนเป็นการ
ขนส่งทางรถจากเวียงจันทน์-กรุงเทพฯ พบว่าใช้เวลาทางรถไฟ 18 ชั่วโมง (เวลาเดินรถจริงราวๆ 10 ชั่วโมง
เท่านั้นแต่ต้องใช้เวลาดำเนินพิธีการศุลกากรที่บ่อเต็นประเทศลาวค่อนข้างนาน) และต่อด้วยการเดินพิธีการ
ศุลกากรออกจากสถานีรถไฟเวียงจันทน์ใต้อีก 2 วัน ก่อนจะเดินทางจากเวียงจันทน์ถึงกรุงเทพใช้เวลาอีก 1 
วัน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น เกือบ 4 วันทำให้ดอกไม้สดที่จัดส่งมาได้รับความเสียหายค่อนข้างมาก ดังแสดงใน
รูปที่ 4.8 ซึ่งจากการสอบถามไปยังบริษัทผู้ให้บริการเดินรถรถไฟจีน -ลาวระบุว่า เนื่องจากทางหน่วยงาน
ศุลกากรลาวยังไม่คุ้นเคยกับกระบวนการเดินพิธีการและการตรวจปล่อยจึงทำให้เวลาขนส่งค่อนข้าง
ยาวนาน แต่ในความจริงเวลาการเดินรถจากคุนหมิง-เวียงจันทน์ใช้ระยะเวลาเพียง 10 ชั่วโมงเท่านั้น (รถไฟ
ขนส่งสินค้าสามารถวิ่งด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยคุนหมิง -เวียงจันทน์มีระยะทาง        
1,022 กิโลเมตร) ดังนั้นเมื่อระบบทุกอย่างเข้าท่ีเส้นทางขนส่งทางรถไฟจะเป็นทางเลือกท่ีทั้งสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยและราคาถูกกว่าการขนส่งทางรถ โอกาสที่ดอกไม้สดจากคุนหมิงซึ่งที่ผ่านมาจะขนส่งทางถนน 
หรืออากาศจะเปลี่ยนมาใช้เส้นทางรถไฟก็มีความเป็นไปได้สูง  
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รูปที่ 4.8  การทดลองนำเข้าดอกไม้สดผ่านรถไฟลาว-จีน จากตลาดดอกไม้โต่วหนาน (คุนหมิง)—กรุงเทพฯ 

ที่มา: ทดลองโดยทีมวจิัย 
 

 
รูปที่ 4.9 รถไฟขนส่งสินค้าบนเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ระหว่างเฉิงตู/ฉงช่ิง/เซินเจิ้น/อี้อู – เวียงจันทน ์

 

 
รูปที่4.10 เส้นทางรถไฟจากดา่นชายแดนอาเซยีนสู่คุนหมิง Gateway รถไฟไปสูยุ่โรปทางดา่นอารซันโข่ว 

ที่มา: สรุปและรวบรวมโดยนักวิจยั 
การขนส่งทางรถไฟยังรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอ่ืนๆที่จะเข้ามาใช้บริการเดินรถไฟขนส่งสู่

ประเทศอาเซียนแทนที่การขนส่งทางช่องทางอ่ืนๆ ทั้งนี้ในช่วง 45 วันแรกของการทดลองเดินรถไฟขนส่ง
สินค้าจีน-ลาวพบว่าจะมีทั้งการทดสอบเดินรถทั้งในเส้นทางจากคุนหมิง -เวียงจันทน์ จากเซินเจิ้น-
เวียงจันทน์ จากฉงชิ่ง/เฉิงตู-เวียงจันทน์ และจากอ้ีอู-เวียงจันทน์ ดังแสดงในรูปที่ 4.9 ซึ่งเป็นการเปิดตัว
ขบวนรถขนส่งสินค้าจากทั้งสี่เมืองใหญ่ของจีนสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ทุกเส้นทางล้วนแต่เป็นเส้นทางที่มี
นัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับรถไฟจีน-ยุโรป เป็นเส้นทางจากแหล่งผลิตและศูนย์กลางค้าส่ง
สินค้ากลุ่มอุปโภคที่ขายอยู่บนแพลทฟอร์มออนไลน์กลุ่มประเทศอาเซียน (Shopee Lazada) ทั้งนี้ใน
อนาคตสินค้าจากยุโรปก็สามารถใช้เส้นทางนี้เพ่ือการนำเข้ามาจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไทย
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เหมือนกับสินค้าจากประเทศจีน ในทางตรงกันข้ามสินค้าไทยก็สามาถใช้โครงช่ายรถไฟเพ่ือการส่งออก
สินค้าไทยสู่ตลาดปลายทางในประเทศจีน หรือส่งออกเพ่ือใช้โครงข่ายรถไฟจีนเพ่ือขนส่งต่อไปยังทวีปยุโรป
ต่อไป ทั้งนี้คุนหมิงถือเป็นหนึ่งใน Gateway รถไฟจีน-ยุโรปที่มีการขนส่งสินค้าไปสู่ปลายทางทวีปยุโรป โดย
ออกจากประเทศจีนที่ด่านอารซันโข่ว ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ผ่านประเทศคาซัคสถาน รัสเชีย 
เบลารุส โปแลนด์และเยอรมัน ดังแสดงในรูปที่4.10 
 เส้นทางการขนส่งทางรถไฟ ตลอดจนการยกระดับเส้นทาง R3A สู่มอเตอร์เวย์ ทั้งสองเส้นทางจะมี
โม่ฮานเป็น Gateway สำคัญ ที่ช่วยให้สินค้าขนส่งข้ามประเทศใช้เวลาสั้นลง เมื่อประกอบกับแนวทางการ
สร้าง Fulfillment Center ทั้งรูปแบบ B2B2C นอกประเทศจีนหรือในประเทศจีน ที่จะทำให้สินค้าถูกส่ง
ถึงมือผู้ซื้อปลายทางอย่างรวดเร็ว ก็ทำให้ตัวแบบธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ต้องพิจารณาองค์ประกอบ
ต่างๆดังแสดงในตารางที่4.5  
  

ตารางท่ี4.5 ตัวแบบธุรกิจกระจายสินค้า SMEs ไทยในจีนคลื่นลูกที่สาม ตั้งแต่ปีพ.ศ.2564 (ยุคดิจิทัลX) 
SCOR Model 

Criteria 
ผู้ประกอบการ SMEs ไทย แพลตฟอร์ม (Information 

flow/Financial flow) 
Facility/Logistics flow 

Plan วางแผนการเข้าสู่ตลาดจีนผ่าน
แพลตฟอร์ม CBEC 

- ตั ว แ ท น น ำ เ ข้ า สิ น ค้ า สู่
แพลตฟอร์ม CBEC ผ่าน Free 
Zone CBEC ห รื อ 
Fulfillment Center พื้ น ที่
ชายแดนประเทศจีน 

ติ ดต่ อกั บ บริษั ท โลจิ ส ติ กส์ เพื่ อ
ดำเนินการขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่าน
ระบบค้าชายแดนระบบรางและถนน 
การจัดการคลังสินค้าในประเทศ
ปลายทาง 

Source ม อ ง ห า ช่ อ ง ท า ง  CBEC 
แพลตฟอร์มแบบต่างๆ 

Make เลือกรูปแบบการเข้าที่เหมาะสม
กับขนาดของผู้ประกอบการ SMEs 

Delivery จัดเตรียมข้อมูล และระบบหลัง
บ้านเพื่อนำสินค้านำเสนอขายผ่าน
ช่องทาง CBEC และตัวแบบธุรกิจ
แ บ บ  CBEC O2O+ Influencer 
Marketing  

- อำนวยความสะดวกในงานนำ
สินค้าขึ้นแพลตฟอร์ม เดินพิธี
การศุลกากรแบบ CBEC การ
ชำระเงิน  และเช่ือมโยงกับ 
Influencers 

Dropship E-commerce 
Fulfillment Center 
 

Return รูปแบบการจัดการกับสินค้าที่ถูก
ส่งคืนผ่านระบบหลังบ้าน CBEC  

- อำนวยความสะดวกจัดหาพื้นที่
จัดเก็บสินค้า การวางมัดจำกับ
ระบบ CBEC จีน 

ระบบโลจิสติกส์ และระบบการรับ
คืนสินค้าจากลูกค้าแบบครบวงจร
เมื่อมีการคืนสินค้า  

ที่มา: สรุปและรวบรวมโดยนักวิจัย  

จากตารางที่4.5 แสดงช่องทางการจัดจำหน่าย รูปแบบการขนส่งข้ามแดน และตัวแบบธุรกิจกระจายสินค้า 
SMEs ไทยในจีนคลื่นลูกที่สาม (ยุคดิจิทัลX) ซึ่งหมายถึงการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างผู้
ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆเพ่ือทำให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเลือกเข้าสู่ตลาดจีนในสิ่งที่ตัวเองถนัด
มากท่ีสุด และใช้การสร้างความร่วมมือกับแพลตฟอร์มเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรายอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นในมิติช่อง
ทางการจัดจำหน่ายที่มีตัวแทนกลุ่ม KOLs Influencer บนช่องทางผู้ผลิตคอนเทนท์แบบคลิปวีดีโอสั้น 
VLOG หรือชุมชนสังคมออนไลน์ สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในฐานะ
ผู้ผลิตสินค้าได้ ขณะที่การขนส่งทางบกระบบรางจะกลายเป็นช่องทางหลักสำหรับการขนส่งสินค้ากลุ่ม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาศัยบทบาทของคลังสินค้าเขตปลอดภาษีในพ้ืนที่ปลายทางช่วยให้การส่งสินค้าถึง
ผู้รับทำได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ตัวแบบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทยจะเป็นลักษณะการบูรณาการทั้ง
1) ตัวแบบธุรกิจ Dropship E-commerce เพ่ือช่วยให้สินค้าสามารถจำหน่ายผ่านนักขายมืออาชีพ ด้วย
ระบบโลจิสติกส์ที่ดีที่อยู่เบื้องหลัง 2) Fulfillment Center หัวใจหลักของระบบโลจิสติกส์ที่ดีส่งเสริมให้กับ
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ระบบ Dropship E-commerce ที่มีทีมนักขายออนไลน์ที่ทำหน้าที่ขาย และยกภาระหน้าที่การบริหาร
คลังสินค้าและการจัดส่งให้ผู้ประกอบการบริหาร Fulfillment Center  

ทักษะสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบ “ดิจิทัล X” จะหมายถึงการร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ย่ังยืนและทันสมัย ไม่ว่า
จะเป็นช่องทางการขายและการตลาด และบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse ERP) ทั้งในรูปแบบ
คลังสินค้าในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง  

 4.2.4 บทสรุปพลวัตองค์ความรู้เพื่อเข้าสู่ตลาดจีนของผู้ประกอบการ SMEs ไทย 

ตารางท่ี 4.6 พลวัตองค์ความรู้เพื่อเข้าสู่ตลาดจีนของผู้ประกอบการ SMEs ไทย 
ปัจจัยที่เป็นพลวัต คลื่นลูกที่หน่ึง 

(ค.ศ.2001-2010) 
คลื่นลูกที่สอง 

(ค.ศ.2011-2020) 
คลื่นลูกที่สาม 

(ค.ศ.2021 เป็นต้นมา) 
ยุทธศาสตร์ประเทศจีน

ต่อมณฑลชายแดน 
แผนฯ5ปีฉบับที่ 10-11 
มิ ติ ก า ร ค้ าช าย แดน กั บ ก ลุ่ ม
ประเทศ GMS 

แผนฯ5ปีฉบับที่ 12-13  
ประตูเชื่อมโยงอาเซียนและเอเซียใต้สู่
จีน 

แผนฯ5ปีฉบับที่ 14 
ศูนย์กลางเช่ือมโยงเขตการค้ากรอบ RCEP 
กับ EU 

การขนส่งชายแดน 
(Logistics flow) 

แม่น้ำโขง 
ถนน R3B 

ถนนR3A รถไฟลาว-จีน  
มอเตอร์เวย์ R3A 

Fulfillment Center 
(Logistics flow) 

นครคุนหมิง คือศูนย์แสดงสินค้า
และ DC ของสินค้าไทย 

คลั งสิ น ค้ าขอ งผู้ ป ระก อบ ก ารบ น
แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีน 

Fulfillment Center ในเขตปลอดภาษี  
CBEC และตามพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ร่วม 

การชำระเงินข้ามแดน 
(Financial flow) 

บทบาทของการใช้ธนบัตรเงิน
หยวนเป็นสกุลเงินหลักใน GMS 

บทบาทของถุงเงินดิจิทัลอาลีเพย์ วีแชท
เพย์ เพื่อการชำระเงินบาท-หยวน 

บทบาทของระบบ CIPS และดิจิทัลหยวน 
เพื่อการชำระเงินบาท-หยวน 

แพลตฟอร์มเขา้สู่ตลาด
จีนสำหรับ SMEs ไทย 
(Information flow) 

การค้าชายแดนและการเข้ า
ร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติใน
จีน 

แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีน 
การตลาดแบบ O2O และ การตลาด
แบบปากต่อปากโดยนักท่องเที่ยวจีน 
หรือเปิดตัวผ่านงานแสดงสินค้าในไทย 

แพ ลตฟ อร์ม  CBEC จี น   Fulfillment 
Center ก า ร ต ล า ด แ บ บ  O2O แ ล ะ
การตลาดผ่านแพลตฟอร์ม New Media 
KOLs Influencer 

ที่มา: วิเคราะห์และสรุปโดยนักวิจัย 

 ผู้ประกอบการ SMEs ถือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ “ตัวเล็ก” ที่ไม่มีศักยภาพด้านเงินทุนเพียงพอต่อ
การสร้างช่องทางการค้า และการลงทุนเพ่ือเข้าสู่ตลาดใหม่ๆอย่างก้าวกระโดด รูปแบบการเข้าสู่ตลาด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดต่างประเทศจีงต้องอาศัยกฎระเบียบที่ผ่อนปรนหรือแต้มต่อในรูปแบบต่างๆที่
ประเทศเป้าหมายปลายทางเปิดเอาไว้ ทั้งนี้สำหรับการเข้าสู่ตลาดประเทศจีนของผู้ประกอบการ SMEs ไทย
พบว่าช่องทางการค้าชายแดนคือแต้มต่อหลักที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเข้าสู่ตลาด
ประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นตัวแบบธุรกิจมาตรฐานที่ผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่สามารถเรียนรู้
เป็นแนวทางหลักในการเปิดตลาดจีน  

อย่างไรก็ดีด้วยปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการพัฒนาด้านการขนส่ง ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้องค์ความรู้เพ่ือ
เข้าสู่ตลาดจีนของผู้ประกอบการ SMEs มีพลวัต ดังแสดงในตารางที่ 4.6 ซึ่งสรุปภาพการเปลี่ยนแปลงเชิง
พลวัตขององค์ความรู้สำคัญเพ่ือเข้าสู่ตารางจีนที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยต้องเรียนรู้ โดยสามารถแบ่งเป็น
ปัจจัยในแต่ละด้านที่เป็นพลวัตผ่านรูปแบบการจำแนกตามแนวคิดการสร้างประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทาน 
(Information flow/Financial flow/Physical flow) ได้ดังนี้ 

 ปัจจัยที่หนึ่ง พลวัตยุทธศาสตร์ประเทศจีนต่อมณฑลชายแดน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 (ปี ค.ศ.2001) 
อันเป็นแผนเริ่มต้นของแผนฯระยะ5ปีฉบับที่10 ซึ่งจีนให้ความสำคัญกับการพ้ืนที่มณฑลฝั่งตะวันตกภายใต้
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ยุทธศาสตร์ “มุ่งตะวันตก” (Go West Policy) มณฑลยูนนานถูกวางยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวคิด 
“Land lock to land link” โดยระยะที่หนึ่งมุ่งเน้นการค้าชายแดนกับกลุ่มประเทศ GMS (จีนสองมณฑล 
เมียนมาร์ ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม) ก่อนจะขยายขอบเขตของยุทธศาสตร์ไปสู่การประตูการค้า
เชื่อมโยงประเทศเอเซียใต้และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในระยที่สอง และเริ่มเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กรอบ
การค้าเสรี RCEP เข้ากับการค้าชายแดนอาเซียน รวมถึงการเป็นทางผ่านสำหรับสินค้าอาเซียนสู่ยุโรปตาม
ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่21 ของจีน 

 ปัจจัยที่สอง พลวัตรูปแบบการขนส่งชายแดน ถือเป็นปัจจัยที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทยที่เป็น Gateway ทางบกสำคัญเชื่อมโยงกับ
มณฑลยูนนาน ตั้งแต่การเปิดใช้แม่น้ำโขงเพ่ือการขนส่งจากท่าเรือเชียงแสนถึงท่าเรือกวนเหล่ย และท่าเรือ
จิ่งหง จังหวัดสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน รวมถึงถนน R3B จาก อ.แม่สาย-เชียงตุง-เมืองลาน้อย-เชียงรุ้ง 
เป็นคลื่นลูกที่หนึ่งของพลวัตรูปแบบการขนส่งชายแดน ก่อนจะเข้าสู่คลื่นลูกที่สองที่เป็นการใช้ประโยชน์
จากเส้นทาง R3A จาก อ.เชียงของ-โม่ฮาน เขตจังหวัดสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน และกำลังเข้าสู่ยุคสมัย
การใช้เส้นทางรถไฟลาว-จีน และทางด่วน R3A ซึ่งทั้งสองรูปแบบการขนส่งเข้าสู่จีนผ่านทางด่านโม่ฮานที่จะ
กลายเป็นศูนย์กลางขนส่งสำคัญของอนุภูมิภาค ภูมิภาคและภาคพ้ืนทวีปยูเรเชียผ่านโครงข่ายรถไฟจีน -
ยุโรป จีน-เอเชียกลาง จีน-เอเชียใต้ โดยเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ในแผนฯ 5 ปีฉบับที่12 และ 13 
ของมณฑลยูนนาน [10],[11] ซึ่งมาตรฐานขนส่งระหว่างประเทศ การประกันภัย กฎระเบียบกฎหมายการ
ขนส่งผ่านระบบรางและ Multi-Modal คือหนึ่งในพลวัตที่มาพร้อมกับรูปแบบการขนส่งเส้นทางใหม่  

 ปั จจั ยที่ ส าม  พลวัตรูป แบบ  Fulfillment Center ซึ่ ง เป็ นหนึ่ ง ใน เครื่ อ งมื อสำคัญ ของ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการขนส่งผ่านช่องทางการค้าชายแดน ไม่ว่าจะเป็นการใช้จิ่งหง 
และคุนหมิงเป็น DC สำหรับสินค้ารายย่อยจากประเทศไทย ที่นำเข้าสินค้าผ่านรูปแบบค้าชายแดนไป
จัดเก็บในโกดังสินค้าในทั้งสองเมืองของมณฑลยูนนาน เพ่ือรอนำไปจำหน่ายในงานแสดงสินค้าต่างๆ ถือ
เป็นยุคที่หนึ่งของรูปแบบ Fulfillment Center ก่อนจะเข้าสู่คลื่นลูกท่ีสองที่ใช้ช่องทางการค้าชายแดนเพ่ือ
นำสินค้าไปจัดเก็บในคลังสินค้าเมืองต่างๆตามแต่เจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์สะดวก ทั้งนี้เพราะในยุค
ดังกล่าวสินค้าถูกจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Taobao 
Platform ซึ่งเป็นรูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ C2C และเมื่อรูปแบบการขนส่งผ่านการค้า
ชายแดนถูกจำกัดมิให้ใช้เพ่ือการค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยรัฐบาลจีนได้โปรโมทการค้าผ่านช่องทาง 
Cross Border E-commerce และให้สิทธิประโยชน์การขนส่งข้ามแดนเพ่ือนำสินค้าไปจัดเก็บใน 
Fulfillment Center ในพ้ืนที่ Free zone E-commerce ที่มีมากกว่า 105 แห่งทั่วประเทศจีนในปัจจุบัน 
และสามแห่งในมณฑลยูนนาน[12] รวมถึง Fulfillment Center ในเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมจีน-ลาวที่บ่อ
เต็น ก่อนจะผ่านพิธีการศุลกากรพัสดุภัณฑ์เร่งด่วนที่โม่เต็นเพ่ือส่งต่อไปยังผู้ซื้อปลายทางต่อไป 

 ปัจจัยที่สี่ พลวัตการชำระเงินข้ามแดน เป็นอีกพลวัตที่ เป็นเงื่อนไขทางต้นทุนที่สำคัญของ
ผู้ประกอบการ SMEs และมีพัฒนาการสำคัญตั้งแต่เมื่อจีนเริ่มต้นพัฒนาการค้าชายแดนภายใต้กรอบ GMS 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายส่งเสริมให้เงินหยวนคือสกุลเงินหลักของอนุภูมิภาคนี้ในยุคสมัยคลื่นลูกที่หนึ่ง
ของพลวัต ก่อนที่แนวคิดนี้ได้ถูก “Disrupt”ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นคลื่นลูกที่สองของพลวัตการชำระ
เงินข้ามแดน เมื่อรูปแบบกระเป๋าเงินดิจิทัลทำให้คนจีนสามารถเข้ามาซื้อสินค้าและบริการแบบค้าปลีกได้
ตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทย โดยไม่จำเป็นต้องแลกใช้ธนบัตรไทยอีกต่อไป เป็นยุคสมัยที่คนจีน
ไม่จำเป็นต้องพกธนบัตรสกุลเงินบาทเมื่อเดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน หรือซื้อสินค้าของ
ฝากของที่ระลึกของผู้ประกอบการรายเล็กอีกต่อไป และในระยะคลื่นลูกที่สามบทบาทของ “ดิจิทัลหยวน”
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[13] จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยมีทั้งต้นทุนและช่องทางการรับจ่ายที่มีประสิทธิภาพกว่า
ปัจจุบัน ถือเป็นโอกาสต่อ “รายเล็ก”ที่จะเข้าสู่ตลาดจีนได้ด้วยต้นทุนที่ถูกลงในอนาคต  

 ปัจจัยที่ห้า พลวัตการสร้างแพลตฟอร์มเพ่ือเข้าสู่ตลาดจีนของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ซึ่งใน
คลื่นลูกที่หนึ่งพ่ึงพาอาศัยรูปแบบการค้าชายแดนเพ่ือนำสินค้าไปวางขายในเมืองชายแดนเช่นจิ่งหงและคุนห
มิง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่คนจีนจากต่างมณฑลนิยมท่องเที่ยว รวมถึงการเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้านานาชาติในจีนในฐานะสินค้าจากประเทศไทยซึ่งการจัดงานในลักษณะงานแสดงสินค้าถือเป็น
ช่องทางหลักสำหรับ SMEs ไทยเพราะสินค้าไม่ต้องผ่าน อย.จีน ก็สามารถวางจำหน่ายภายในพ้ืนที่งานได้ 
ถือเป็นคลื่นลูกที่หนึ่งของพลวัตแพลตฟอร์มการเข้าสู่ตลาดจีนของ SMEs ไทย ก่อนจะเปลี่ยนแปลงสู่
รูปแบบการค้าผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีน ควบคู่กับการตลาดแบบบอกต่อผ่านนักท่องเที่ยว
จีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยและแบ่งปันข้อมูลสินค้าไทยบน Social Network จีน รูปแบบการนำเข้าสินค้า
เพ่ือไปจัดเก็บไว้ในจีนก่อนจะใช้วิธีการขายผ่านช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์มจีนถือเป็นคลื่นลูกที่สองของ
แพลตฟอร์มการขาย และกำลังก้าวสู่คลื่นลูกที่สามที่รัฐบาลจีนต้องการจัดระเบียบรูปแบบการค้าชายแดน
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ผ่านรูปแบบ Cross Border E-commerce 
ควบคู่กับการใช้ช่องทางการขายผ่านแพลตฟอร์มใหม่สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การขายผ่าน
แพลตฟอร์ม Short Clip VDO และ VLOG ของ KOLs Influencer เป็นต้น ขณะเดียวกันเมื่อ RCEP ทำให้
สินค้าจำนวนมากไม่มีภาษีศุลกากร ดังนั้นการศึกษาวิธีการขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในจีน ควบคู่กับ 
Trademark จีนเพ่ือใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางภาษีได้เต็มศักยภาพจึงเป็นรูปแบบที่ผู้ประกอบการ 
SMEs ที่มีความพร้อมต้องเริ่มต้นศึกษา 

 ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ที่เป็นพลวัตถือเป็นหนึ่งใน
ความท้าทายต่อการจัดทำหลักสูตรที่คำนึงถึงทั้งความทันสมัยและดึงเอาจุดเด่นขององค์ความรูปที่ถูกสะสม
เอาไว้จากผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์การค้ากับตลาดจีนเพ่ือสร้าง
หลักสูตรที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมต่อคลื่นลูกที่สามของการค้าชายแดนสำหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs ไทย 

4.3 บทบาทของ “CBEC Fulfillment Center” สำหรับเตรียมความพร้อมสินค้าไทยสู่ตลาด
ประเทศจีน 

 ปัจจุบันการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ไทยเพ่ือเข้าสู่ตลาดจีนได้พัฒนามาอยู่ใน
ระดับการใช้เตรียมการเพ่ือใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบด้าน CBEC เพ่ือเข้าสู่ประเทศจีน องค์ความรู้หลาย
ประการที่ถูกใช้เพ่ือการนำเข้าผ่านรูปแบบการค้าชายแดน และ“การตลาดแบบปากต่อปาก”ผ่าน
นักท่องเที่ยวจีนมิใช่ทางเลือกท่ีดีที่สุดอีกต่อไป เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญต่อกล
ยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ไทยข้างต้น ดังนั้นแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่ตลาดจีนผ่านช่องทาง CBEC จึงเป็นองค์ความรู้สำคัญต่อการสร้างความสามารถ
ในการเข้าสู่ตลาดดังกล่าวเป็นหลัก ในหัวข้อ 4.3 จะกล่าวถึงองค์ความรู้สำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อม
ของผู้ประกอบการ SMEs ไทยเพ่ือเข้าสู่ตลาดประเทศจีนผ่านช่องทาง CBEC โดยแบ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญ
ก่อนการเข้าสู่แพลตฟอร์ม การใช้แพลตฟอร์ม และกลยุทธ์การตลาด ภายใต้แนวคิดการตลาดแบบ O2O 
CBEC ทั้งนี้กระบวนการจำแนกเพ่ือให้เกิดภาพความเข้าใจต่อการกำหนดองค์ความรู้จำเป็นประการหนึ่งคือ
การกำหนดบทบาทของ “คลังสินค้า” หรือ “Fulfillment Center” ในตัวแบบธุรกิจ CBEC ของ
ผู้ประกอบการ 
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4.3.1 บทบาทของ “Fulfillment Center” ต่อการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน 

 ปี พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) จีนมีมูลค่าการส่งออกนำเข้าสุทธิผ่านช่องทาง CBEC รวม 1.98 ล้านล้าน
หยวน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นมูลค่าการส่งออก 1.44 ล้านล้านหยวน เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 24.5 และการนำเข้า 0.54 ล้านล้านหยวน สถานการณ์โควิด -19 เป็นปัจจัยสำคัญทำให้การค้าผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน (CBEC) เติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดหมายว่าในปี พ.ศ.2567 
(ค.ศ.2024) มูลค่า CBEC จีนจะมีโอกาสขึ้นไปสู่ระดับ 3.0 ล้านล้านหยวน ซึ่งส่วนสำคัญต่อการผลักดัน    
ให้เกิดการเติบโตด้านการส่งออกและนำเข้าผ่านช่องทาง CBEC ของจีนเกิดจากมาตรการส่งเสริมการทำพิธี
การศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออกที่สะดวกรวดเร็วของหน่วยงานศุลกากรจีน ผ่านรูปแบบพิกัดเอกสาร 4 
แบบ [14] คือ 

พิกัด “9610” การส่งออกนำเข้าผ่าน Free zone CBEC แบบ B2C Directed shipment สินค้า
ถูกจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม CBEC และเดินพิธีการศุลกากร Free zone CBEC แต่ไม่ได้จัดเก็บไว้ใน 
Fulfillment Center ของเขต Free zone วิธีการนี้ดำเนินการผ่าน Free zone CBEC ได้ทั้งธุรกรรมขา
เข้าและขาออก 

ตัวอย่างรูปแบบการนำเข้าจากจีนสู่จีนผ่านช่องทานี้คือการสั่งซื้อสินค้าผ่าน Ali-express ของผู้ซื้อ
ไทยที่สั่งของโดยตรงจากประเทศจีนเช้ามาโดยสินค้าที่ถูกสั่งซื้ออยู่ Fulfillment Center นอกเขต Free 
zone CBEC สำหรับการส่งออกคือการส่งสินค้าจากไทยผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงเพ่ือเดินพิธีการ
ศุลกากรผ่าน Free zone E-commerce คุนหมิง ก่อนส่งไปให้ผู้ซื้อปลายทาง (สินค้าไม่ถูกจัดเก็บใน 
Fulfillment center free zone CBEC คุนหมิง) 

พิกัด “1210” การส่งออกนำเข้าผ่าน Free zone CBEC แบบ B2B2C สินค้าที่ถูกฝากไว้ใน 
Fulfillment Center เขต Free zone CBEC ถูกจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม CBEC และเดินพิธีการศุลกากร
ของ Free zone CBEC วิธีการนี้ดำเนินการผ่าน Free zone CBEC ได้ทั้งธุรกรรมขาเข้าและขาออก 

ตัวอย่างรูปแบบการนำเข้าจากจีนสู่จีนผ่านช่องทานี้คือการสั่งซื้อสินค้าผ่าน Ali-express ของผู้ซื้อ
ไทยที่สั่งของโดยตรงจากประเทศจีนเช้ามาโดยสินค้าที่ถูกสั่งซื้ออยู่ Fulfillment Center ภายในเขต Free 
zone CBEC สำหรับการส่งออกคือการส่งสินค้าจากไทยผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงเพ่ือไปเก็บไว้
ใน Fulfillment Center ภายในเขต Free zone CBEC คุนหมิง เมื่อมีคำสั่งซื้อจึงเดินพิธีการศุลกากรผ่าน 
Free zone E-commerce คุนหมิง เพ่ือส่งไปให้ผู้ซื้อปลายทาง 

พิกัด “9710” การส่งออกผ่าน Free zone CBEC แบบ B2B Directed shipment สินค้าถูก
จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม CBEC และเดินพิธีการศุลกากร Free zone CBEC ทั้งนี้ผู้ประกอบการส่งออก
ชาวจีนสามารถเลือกที่จะจัดเก็บสินค้าเอาไว้ใน Fulfillment Center ของเขต Free zone CBEC หรือไม่ก็
ได ้

โดยสรุปแล้ววิธีการนี้เหมือนระบบการค้าปกติ แตกต่างเพียงวิธีการสั่งซื้อสินค้าจากปกติมาเป็นการ
ซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม CBEC ที่ถูกลงทะเบียนไว้ เช่นแพลตฟอร์มของ “Alibaba International” ทำให้ผู้
ส่งออกสามารถใช้การเดินพิธีการศุลกากรผ่านช่องทางนี้ วิธีการนี้ดำเนินการผ่าน Free zone CBEC ได้
เฉพาะการทำธุรกรรมขาออกเท่านั้น 

พิกัด “9810” การส่งออกผ่าน Free zone CBEC แบบ B2B2C โดยเดินพิธีการศุลกากรผ่าน 
Free zone CBEC จี น เ พ่ื อ ไป จั ด เก็ บ ไว้ ใน  Fulfillment Center ข อ ง เข ต  Free zone CBEC ใน
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ต่างประเทศ เมื่อมีคำสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฝั่งประเทศปลายทางจึงนำสินค้าเดินพิธี
การศุลกากรของประเทศปลายทางเพ่ือจัดส่งผู้ซื้อรายย่อยต่อไป วิธีการนี้ เหมือนกับแนวทางการสร้างเขต 
Free zone CBEC ในจีนที่เปิดให้สินค้าจากต่างประเทศมาฝากไว้ใน Free zone fulfillment center ได้ 
เมื่อมีคำสั่งซื้อจึงทำเรื่องเดินพิธีการศุลกากรสำหรับพัสดุภัณฑ์เร่งด่วนประเทศปลายทางออกไป วิธีการนี้
ดำเนินการผ่าน Free zone CBEC ได้เฉพาะการทำธุรกรรมขาออกเท่านั้น 

พิกัดเอกสารแบบ “9810”เป็นวิธีการที่ปัจจุบันสินค้าจีนที่จำหน่ายในยุโรป (เช่นผ่านอีเบย์) หรือ
จำหน่ายในประเทศไทย (ผ่าน shoppee lazada) เลือกใช้ เช่นการใช้ประเทศโปแลนด์เป็นสถานที่ตั้ง 
Fulfillment Center นอกประเทศให้กับสินค้าจีนเพ่ือจำหน่ายใน EU และใช้วิธีการขนส่งสินค้าผ่าน
เส้นทางรถไฟจีน-ยุโรป ไปไว้ที่คลังสินค้านอกประเทศนี้ หรือการเลือกใช้พ้ืนที่ EEC ของไทยเป็นสถานที่ตั้ง 
Fulfillment Center นอกประเทศสำหรับสินค้าจีนเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย และใช้วิธีการขนส่งทางเรือ
เดินสมุทรนำสินค้าไปไว้ในคลังสินค้านอกประเทศสำหรับสินค้าจีนในประเทศไทย เมื่อมีคำสั่งซื้อจึง
ดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรพัสดุภัณฑ์เร่งด่วนของ EU หรือของประเทศไทยเพ่ือจัดส่งผ่าน Express 
Delivery ให้กับผู้ซื้อปลายทางต่อไป 

9610 9710 และ 9810 ตามลำดับ ซึ่งพิกัดเอกสารทั้งสี่แบบได้ช่วยอำนวยความสะดวกการส่งออก
และนำเข้าสินค้าที่สร้างความหลากหลายเขิงทางเลือกต่อตัวประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือผู้ส่งออก
นำเข้าจีนจำนวนมากเลือกใช้วิธีเดินพิธีการ4แบบข้างต้นแทนการส่งออกนำเข้าแบบปกติ ซึ่งมีกระบวนการ
ขั้นตอนมากกว่า รวมทั้งไม่เหมาะสำหรับการค้าที่มีมูลค่าสินค้าต่อการส่งออกนำเข้าต่ำ (Low Value) 
รวมถึงช่องทาง CBEC ผ่านพิกัดเอกสารทั้งสี่ข้างต้นยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ BRI จีนจึงทำให้รัฐบาล
ให้การสนับสนุนทั้งในเชิงโครงสร้างพ้ืนฐาน (Free Zone CBEC) และเชิงการอุดหนุนด้านภาษีแก่
ผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้บริการ  

4.3.2 บทบาทของ Fulfillment Center: ในการขับเคลื่อน CBEC ไทย-จีน (เส้นทาง R3A) 

 จากหัวข้อ 4.3.1 ซึ่งแสดงรูปแบบการใช้พิกัดเอกสารศุลกากรทั้งสี่แบบที่ถูกออกแบบมาสำหรับการ
สนับสนุนการส่งออก-นำเข้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนจีน เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ BRI 
เพ่ือช่วยส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบการค้าชายแดนสู่การค้าสากลในรูปแบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนที่มีมาตรฐาน บทบาทของ “Fulfillment Center”จะกลายเป็นหนึ่งใน
กลไกขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด เพราะหัวใจหลักในการค้าผ่านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์คือ ความรวดเร็ว
ในการให้บริการ การนำสินค้าไปจัดเก็บไว้ในคลังสินค้าเพ่ือรอคำสั่งซื้อ (Make To Stock: MTS) จึงเป็น
วิธีการที่ดีท่ีสุดสำหรับการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน   
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ตารางที่4.7 บทบาทของ Fulfillment Center ในการขับเคลื่อน CBEC ไทย-จีน (ภาคเหนือ-มณฑล
ยูนนาน) 

 
ที่มา: สรุปและรวบรวมโดยนักวิจัย 

 
สำหรับการค้าชายแดนภาคเหนือของไทยกับมณฑลยูนนาน พบว่ารูปแบบโลจิสติกส์การค้าระหว่าง

ภาคเหนือของไทยกับมณฑลยูนนานผ่านระบบ Fulfillment Center มีลักษณะที่ปรับเปลี่ยนตาม
กฎระเบียบที่ทางจีนกำหนดเพ่ือสนับสนุน CBEC ดังแสดงในตารางที่4.7 โดยสามารถแบ่งเป็นสามช่วงเวลา
ได้แก่  

ก่อนปี ค.ศ.2017 (พ.ศ.2560) รูปแบบของ Fulfillment Center จะเป็นส่วนของเจ้าของ
แพลตฟอร์ม E-commerce ในประเทศจีนโดยใช้วิธีการขนส่งสินค้าแบบการค้าชายแดนในเส้นทางต่างๆ
แบบ B2B เพ่ือไปเก็บไว้ใน Fulfillment Center ในเมืองต่างๆของจีน ช่องทางนำเข้าได้แก่ R3A เข้าทาง
ด่านโม่ฮานด่านการค้าสากลชายแดนจีน-ลาว ด่านรุ่ยลี่การค้าสากลชายแดนจีนกับประเทศเมียนมาร์ ด่าน
เมืองล่าด่านการค้าชายแดนเมียนมาร์-จีน ด่านเมืองสิงห์ด่านการค้าชายแดนระหว่างจีน-ลาว เป็นต้น เป็น
การนำเข้าผ่านกฎระเบียบพิเศษการค้าชายแดนโดยมีกองทัพประชาชนชายแดนทำหน้าที่เป็น “กองทัพ
มด”สวมสิทธิ์นำเข้าสินค้าในมูลค่าไม่เกิน 8,000 หยวนต่อคนต่อวัน 

ระหว่างปี ค.ศ.2017-2019 (พ.ศ.2560-2562) เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญเมื่อรัฐบาลจีนเริ่ม
ควบคุมการขนส่งสินค้าที่ใช้สิทธิ์การนำเข้าแบบการค้าชายแดนที่ถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ จากเดิมที่ต้องการให้
เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันของเมืองชายแดน ไปเป็นการใช้เมืองชายแดนเพ่ือเป็นทางผ่านนำ
สินค้าเข้าไปขายในพ้ืนที่ตอนใน โดยสินค้าเหล่านั้นไม่ผ่านการอนุญาตให้สามารถจัดจำหน่ายได้ในประเทศ
จีนแต่อย่างใด ส่งผลเสียต่อผู้บริโภคหากสินค้าเหล่านั้นมีปัญหาด้านคุณภาพ รัฐบาลจีนจึงเข้มงวดกับการ
ตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามา เพ่ือบังคับให้สินค้าที่ขายผ่านแพลตฟอร์ม E-commerce ต้องไปใช้วิธีการผ่าน
ด่านศุลกากรสำหรับ CBEC ในมณฑลยูนนานมีสามแห่งคือ ด่านศุลกากรรุ่ยลี่ (จังหวัดเต๋อหง ชายแดนจีน-
เมียนมาร์) ด่านศุลกากรเหอโข่ว (จังหวัดหงเหอ ชายแดนจีน -เวียดนาม) และด่านศุลกากร Free zone 
CBEC คุนหมิง (ติดกับท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง) รวมถึง OSS สำหรับพัสดุภัณฑ์เร่งด่วนส่วนบุคคล
ด่านโม่ฮาน ประตูสู่ประเทศจีนบนเส้นทาง R3A ซึ่งรัฐบาลจีนลงทุนก่อสร้างด่านศุลกากรพัสดุภัณฑ์เร่งด่วน 
ณ ด่านชายแดนให้เป็นแห่งแรกของประเทศ  

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ประกอบการขายสินค้าไทยผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีน จึง
จำเป็นต้องใช้วิธีการขนส่งผ่าน R3A เพ่ือเข้าสู่จีนผ่าน OSS Personal shipment ด่านศุลกากรโม่ฮานเป็น
หลัก ถือเป็นช่วงเวลาที่การค้าผ่านวิธีการนี้ถดถอยลงอย่างรวดเร็ว เพราะข้อจำกัดทั้งในเชิงปริมาณการ
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นำเข้าต่อวันที่ลดลง และระยะเวลาในการส่งมอบหลังการสั่งซื้อที่ต้องใช้เวลามากกว่า 10 วันภายหลังการ
สั่งซื้อ  

ปี ค.ศ.2019 (พ.ศ.2563) เป็นต้นมา ผู้ประกอบการการผู้ค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สินค้าไทย
ในประเทศจีน เริ่มมองหาวิธีการใช้ประโยชน์จาก Fulfillment Center ตามท่ีรัฐบาลจีนกำหนดให้ใน Free 
zone CBEC กว่า 105 แห่ง มีการดำเนินการศึกษารูปแบบการเข้าใช้ประโยชน์ตามด่านศุลกากรเขต Free 
zone CBEC เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นทางขนส่งผ่านเรือเดินสมุทร เนื่องจากเขตศุลกากร CBEC 
จำนวนมากตั้งอยู่ในพ้ืนที่เมืองติดทะเลตะวันออก หรือเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์ด้านการค้าการโลจิสติกส์
ระหว่งไทย-จีน เช่น Free zone CBEC มณฑลกวางตุ้ง ฝูเจี้ยน เจ้อเจียง สำหรับเมืองที่ไม่ติดกับชายฝั่ง
ทะเลก็เข้ามาติดต่อเสนอสิทธิประโยขน์ที่จูงใจ เพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปใช้ประโยชน์จาก 
Fulfillment center ใน Free zone CBEC อีกหลายแห่งในประเทศจีน โดยมองหารูปแบบการขนส่งแบบ 
Multi-Modal หรือการขนส่งทางอากาศโดยตรง  

มณฑลยูนนานที่ได้มีการจัดตั้งเขต Free zone CBEC ถึง 3 แห่งก็เป็นหนึ่งในผู้ เสนอตัวให้ พ้ืนที่กับ
ผู้ประกอบการไทยเข้าไปใช้ประโยชน์จาก Fulfillment Center โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเส้นทางขนส่งทาง
อากาศระหว่างเชียงใหม่-คุนหมิง และกรุงเทพ-คุนหมิงที่ก่อนปี ค.ศ.2020 มีเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างกัน
ประมาณ 10 เที่ยวต่อวัน ทำให้สายการบินเหล่านี้มีพ้ืนที่ใต้เครื่อง (Cargo space) จำนวนมากพร้อม
ให้บริการในราคาถูก จึงมีแนวคิดการนำเอาการขนส่งทางอากาศมาใช้เพ่ือนำเอาสินค้าไทยไปจัดเก็บใน 
Fulfillment center Free zone CBEC คุนหมิง และนำเสนอขายสินค้าผ่าน แพลตฟอร์มออนไลน์ CBEC 
อย่างไรก็ดีจากสถานการณ์ของโควิด-19 ทำให้แผนการนี้ต้องหยุดลงเพ่ือรอให้การบินระหว่างคุนหมิงกับ
เชียงใหม่/กรุงเทพ กลับมาดำเนินการเป็นปกติก่อน 

 
 รูปที่4.11 ทางเลือกการใช้ประโยชน์ Fulfillment Center ตามเส้นทาง R3A และรถไฟลาว-จีน  
 

ขณะที่อีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นไปได้คือการจัดตั้ง Fulfillment Center ตามแนวถนน R3A แล้วใช้
ประโยชน์จาก OSS personal shipment โม่ฮาน เช่นการจัดตั้ง Fulfillment Center ที่ด่านบ่อเต็น ดัง
แสดงในรูปที่4.11 (ชายแดนลาว-จีน) เมื่อมีคำสั่งซื้อก็สามารถนำสินค้าเพ่ือผ่านพิธีการศุลกากรพัสดุภัณฑ์
เร่งด่วนที่โม่ฮานเพ่ือจัดส่งให้ผู้ซื้อปลายทางต่อไป วิธีการนี้จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพด้านเวลาการขนส่งได้
กว่าร้อยละ 50 เพราะจากการศึกษาระยะเวลาการขนส่งผ่านช่องทางนี้โดย ดนัยธัญ (2563) พบว่าการ
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ขนส่งจากเชียงใหม่ผ่านเส้นทาง R3A ผ่านด่านศุลกากรสำหรับพัสดุภัณฑ์เร่งด่วน เพ่ือส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อ
ปลายทางในประเทศจีนใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 9-14 วันนั้น เป็นขั้นตอนการขนส่งจากต้นทางประเทศไทย
ไปถึงด่านโม่ฮานจะใช้เวลาประมาณ 6 วัน และใช้เวลาผ่านตรวจผ่านก่อนจะขนส่งด่วนในประเทศจีนอีก 3-
8 วัน ดังนั้นหาก Fulfillment Center อยู่ที่บ่อเต็นจะช่วยลดเวลาเหลือเพียง 3-8 วัน เพ่ิมประสิทธิภาพ
ความรวดเร็วในการส่งมอบได้กว่าร้อยละ 57-67  

นอกเหนือจากทางเลือกการตั้ง Fulfillment Center ที่บ่อเต็นซึ่งเป็นคลังสินค้านอกประเทศจีน 
แต่สามารถใช้ประโยชน์จาก OSS personal shipment โม่ฮานเพ่ือจัดส่งพัสดุภัณฑ์เร่งด่วนด้วยเวลาที่สั้น
ลงแล้ว ในรูปที่4.11 ยังแสดงพ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการสร้าง Fulfillment Center นอกประเทศจีนในอีก
หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงราย ซึ่งใช้เส้นทางการไปถึงโม่ฮานตามเส้นทาง 
R3A หรือการตั้ง Fulfillment Center ตามแนวรถไฟลาว-จีน ที่หนองคาย นครหลวงเวียงจันทน์ และ
หลวงพระบางซึ่งผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมีพันธมิตรในการขนส่งสินค้าระหว่างกัน รวมไปถึงอีกหนึ่ง
เส้นทางขนส่งที่แต่เดิมผู้ประกอบการไทยใช้เพ่ือการนำเข้าสินค้าตามวิธีการขนส่งสินค้าชายแดนคือที่ด่าน 
Free zone CBEC รุ่ยลี่ที่มีเส้นทางขนส่งระหว่างแม่สอด-รุ่ยลี่ และแม่สาย-รุ่ยลี่ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใน
การตั้ง Fulfillment Center สำหรับสินค้าไทยได้เช่นกัน 

4.3.3 สรุปองค์ความรู้สำคัญสำหรับการเข้าสู่ตลาดจีนของ SMEs ไทยผ่านรูปแบบ CBEC 

 จากรูปแบบการจัดตั้ง Fulfillment Center ทั้งในประเทศจีนและนอกประเทศจีน ซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับรูปแบบการขายผ่านแพลตฟอร์ม CBEC ที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยต้องเลือกใช้ การบริหาร
จัดการคลังสินค้าของแต่ละแนวทาง การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่แพลตฟอร์ม การใช้แพลตฟอร์ม ตลอดจนกล
ยุทธ์การตลาดและการส่งเสริมการขายที่จะช่วยสร้างยอดขายให้กับสินค้า ในตารางที่ 4.8 จึงทำการสรุป
องค์ความรู้สำคัญสำหรับการเข้าสู่ตลาดจีนของผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยใช้รูปแบบการเลือกใช้ 
Fulfillment Center เป็นตัวตั้ง ทั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มกลยุทธ์ Fulfillment Center ออกเป็น 4 ลักษณะคือ 1) 
ไม่มี Fulfillment Center 2) ตั้ง Fulfillment Center นอกประเทศจีน เช่นที่เชียงของ หนองคายในไทย 
หรือบ่อเต็น เวียงจันทน์ หลวงพระบางในลาว 3) Fulfillment Center ใน Free zone CBEC จีน และ 4) 
Fulfillment Center ในจีนแต่ไม่อยู่ใน Free zone CBEC ซึ่งทั้งสี่แบบมีความเกี่ยวข้องกับระดับของกล
ยุทธ์ CBEC ที่แตกต่างกัน รวมถึงองค์ความรู้สำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่แพลตฟอร์ม และการใช้
แพลตฟอร์มที่แตกต่างกันคือ  

หากเลือกตั้ง Fulfillment Center นอกประเทศจีนจะพบว่าวิธีการที่เหมาะกับการค้าชายแดน
มากที่สุดคือการใช้ประโยชน์จาก OSS personal shipment ที่โม่ฮานบนแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็ทรอนิกส์
แบบ C2C หรือหากสามารถสามารถเชื่อมระบบการขนส่งกับ Free zone CBEC คุนหมิงได้ก็อาจเลือกใช้
การเดินพิธีการศุลกากรแบบ B2C CBEC (9610) ได้เช่นกัน ขณะที่หากเลือกตั้ง Fulfillment Center ใน 
Free zone CBEC รุ่ยลี่หรือคุนหมิง ก็สามารถเลือกตัวแบบ B2B2C และเดินพิธีการศุลกากรรหัสเอกสาร 
1210 ทั้งนี้แพลตฟอร์มออนไลน์จะต้องเป็นไปในแบบที่สนับสนุนการขนส่งแบบดังกล่าวได้  

ตารางท่ี4.8 องค์ความรู้สำคัญสำหรับการเข้าสู่ตลาดจีนของผู้ประกอบการ SMEs ไทย 

Fulfillment 
Center 

รูปแบบ 
CBEC 

การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ 
แพลตฟอร์ม 

การใช้แพลตฟอร์ม กลยุทธ์การตลาด 

ไม่ม ี C2C 
B2C 

- วิจัยความต้องการของตลาด 
- โลจสิติกส์แบบ Make to Order 
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Fulfillment 
Center 

รูปแบบ 
CBEC 

การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ 
แพลตฟอร์ม 

การใช้แพลตฟอร์ม กลยุทธ์การตลาด 

- วิธีการตั้งราคาและเทคนิคการคดิ
ภาษี C2C และ B2C 

- แพลตฟอร์มทีส่นับสนุน
การขายแบบ 1) C2C 
CBEC 2) Free zone 
CBEC 

- โลจสิติกส์ข้ามแดน  
- การชำระเงินข้ามแดน 

- การขายผ่าน KOLs 
Influencers 

- Social commerce 
- กลยุทธ์การตลาดแบบ 

O2O เมื่อสินค้าไม่
สามารถวางจำหน่าย
โดยตรงในประเทศจีน 

อยู่นอก
ประเทศจีน 

C2C 
B2C 

- วิจัยความต้องการของตลาด 
- โลจสิติกส์แบบ Make to Stock 

นอกประเทศจีน 
- วิธีการตั้งราคาและเทคนิคการคดิ

ภาษี C2C และ B2C 
อยู่ในFree 

zone CBEC 
ประเทศจีน 

B2B2C - วิจัยความต้องการของตลาด 
- โลจสิติกส์แบบ Make to Stock 

ใน Free zone ของประเทศจีน 
- วิธีการตั้งราคาและเทคนิค    

การคิดภาษี B2B2C 
อยู่ในจีนแต่

อยู่นอก Free 
zone CBEC 

B2B2C - วิจัยความต้องการของตลาด 
- โลจสิติกส์แบบ Make to Stock 

นอก Free zone ในประเทศจีน 
- การขอใบอนุญาตนำเข้า และ 

Trademark จีน  
- พิกัดภาษีศุลกากรตามกรอบ 

FTA และ RCEP 

- Online platform ใน
จีน 

- โลจสิติกส์ข้ามแดน 
- การชำระเงินข้ามแดน 

-การขายผ่าน KOLs 
Influencers 
-Social commerce 
-กลยุทธ์การตลาดแบบ 
O2O เมื่อสินค้าสามารถวาง
จำหน่ายโดยตรงในประเทศ
จีน 

ที่มา: สรุปและรวบรวมโดยนักวิจัย 

สำหรับอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้นำเสนอเป็นทางเลือกในตารางที่4.8 คือ Fulfillment Center ใป
ประเทศจีน ซึ่งแต่เดิมถูกใช้เป็นรูปแบบการขายสินค้าไทยผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีนเป็น
หลัก ผ่านรูปแบบการนำเข้าแบบการค้าชายแดน ดังได้กล่าวถึงในหัวข้อที่ 4.3.2 ซึ่งปัจจุบันหากจะเลือกใช้
วิธีการดังกล่าวผู้ประกอบการต้องทำการขอใบอนุญาตนำเข้าและจำหน่ายสินค้าในประเทศจีน (หรือมัก
เรียกว่า อย.จีน หรือ CIQ จีน) ควบคู่กับการจดตราสินค้า (เพ่ือรับการคุ้มครองตามกฎหมายจีน) ก่อนจึง
สามารถนำเข้าสินค้าเพ่ือไปจัดเก็บและจำหน่ายได้ และปัจจุบันเนื่องจากการขยายบทบาทของเขตการค้า
เสรีจากเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน สู่ RCEP ที่ตั้งเป้าหมายลดกำแพงภาษีศุลกากรพิกัดภาษีต่างๆของสินค้า
กว่าร้อยละ 90 ให้เป็นศูนย์ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่มีความพร้อมจะเข้ามาใช้
ประโยชน์จากเขตการค้าเสรี RCEP ทั้งนี้รูปแบบการอำนวยความสะดวกด้านการขอใบอนุญาตจัดจำหน่าย
และการจดตราสินค้า ถือเป็นมาตรการที่ภาครัฐสามารถเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ควบคู่กับ  
การยกระดับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆที่จีนดำเนินการกับประเทศลาวเช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อหาน (โม่
ฮาน)-บ่อเต็น ให้ครอบคลุมถึงประเทศไทยเช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดน บ่อหาน-บ่อเต็น-เชียงของ 
โดยอาศัยโอกาสจาก Free zone CBEC คุนหมิง และ OSS CBEC โม่ฮานมาใช้สำหรับการวางกลยุทธ์การ
จัดทำ Fulfillment Center สินค้าไทย (ดังแสดงในรูปที่4.12)  ในเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนเพ่ิมการ
ให้บริการอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร ทั้งด้านการขอใบอนุญาตประเภทต่างๆ การเข้าสู่แพลตฟอร์ม
ออนไลน์จีน การเปิดบัญชีธนาคารพาณิชย์เพื่อความสะดวกและลดต้นทุนสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดน 
 



การศึกษาเพื่อออกแบบหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล ในยคุบูรพาภิวัฒน์ ปี2 

133 

 
รูปที่4.12 การใช้ Free zone CBEC คุนหมิงและ OSS CBEC โมฮ่านเพื่อวาง Fulfillment Center สนิค้าไทย 

 
รูปแบบการสนับสนุนเชิงนโยบายร่วมกับการเรียนรู้องค์ความรู้สำคัญสำหรับการเข้าสู่ตลาดจีน ดัง

ได้สรุปไว้ในตารางที่ 4.8 จะช่วยให้ SMEs ไทยซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ “ตัวเล็ก”มีโอกาสและช่องทาง
ในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศขนาดใหญ่เช่นประเทศจีนได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง  

 
4.4 บทสรุป 

การสร้างความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่ตลาดประเทศจีนผ่านช่องทาง CBEC ถือเป็น
โจทย์สำคัญสำหรับประเทศไทยในยุคสมัยที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป็นแพลตฟอร์มการตลาดให้กับสินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกฎระเบียบ และระบบโลจิสติกส์
ทางบกระหว่างไทย-จีนมีการเปลี่ยนแปลงเชิงประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการเกิดขึ้นของรูปแบบการ
ขนส่งระบบรางในปัจจุบัน และมอเตอร์เวย์ข้ามประเทศในอนาคตอันใกล้ กฎระเบียบและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่ถูกออกแบบให้ CBEC เป็นช่องทางที่ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงและเลือกใช้เป็นทางเลือก
สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ จึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเข้าสู่ตลาดจีนต้องศึกษา ในบทที่สี่ได้ให้
แสดงให้เห็นภาพบทบาทของการค้าชายแดนที่ยกระดับสู่การค้าข้ามแดนในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ข้ามพรมแดนระหว่างไทย-จีน และบทบาทของ Fulfillment Center สำหรับการยกระดับประสิทธิภาพ
การค้าผ่านช่องทาง CBEC ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญเชิงนโยบายที่ภาครัฐต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบ 
“การสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนไทย-ลาว-จีน” เพื่อให้การค้าผ่านช่องทาง CBEC และเขตการค้า
เสรี RCEP เป็นกลไกที่ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำหรับ SMEs ได้อย่างแท้จริง 
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บทที่ 5 

ตัวแบบธุรกิจ CBEC Social Commerce 

การออกแบบตัวแบบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ ดำเนินผ่านการวางลำดับ
ขั้นการพัฒนาสำหรับผู้ประกอบการในระดับ Micro-SMEs ที่มีข้อจำกัดด้านเงินทุน ทำให้ไม่สามารถวาง
แผนการเข้าสู่ตลาดประเทศจีนได้ด้วยวิธีการส่งออกผ่านตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศจีน แต่ต้องอาศัย
ช่องทาง Cross Border E-commerce แบบ C2C เป็นตัวเริ่มต้นสำหรับการทดลองเข้าสู่ตลาด ก่อนจะ
ดำเนินการยกระดับการเข้าสู่ตลาดในรูปแบบ  CBEC B2C และ B2B2C และผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือ B2B 
เป็นลำดับถัดไปดังแสดงในตารางที่ 5.1   

ตารางท่ี5.1 แสดงความรู้สำคัญและกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สามระดับ 

 ระดับท่ี1 
CBEC C2C 

OSS personal shipment 

ระดับท่ี2 
CBEC B2C/B2B2C 
Free zone CBEC 

ระดับที่3 
B2B ขอ Trademark 

และ ใบอนุญาตผ่าน CIQ จีน 
ขั้นตอน

เตรียมความ
พร้อม 

การศึกษาข้อมูลสินค้าที่อยู่ในกลุม่
ตลาดเดียวกันผ่านแพลตฟอร์ม  
เถาเป่า 

การวิพากษ์ผลติภณัฑ ์
โดยกลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญ 

การออกแบบตราสินค้า และ 
Packaging ตามข้อกำหนดของ อย.
จีน 

การผลิตสื่อนำเสนอผลติภณัฑ์แบบ O2O ดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตผ่าน CIQ 
การเข้าสู่

แพลตฟอร์ม
ออนไลน ์

เทคนิคการชายผ่านแพลตฟอร์ม
เถาเป่า และไมม่ี Fulfillment 
Center หรือ Fulfillment 
Center อยู่ประเทศต้นทาง   

การจัดทำระบบนิเวศเพื่อการขาย
ผ่าน CBEC Platform และมี 
Fulfillment Center ในเขต Free 
zone CBEC  

การนำเข้าผ่านพิธีการศลุกากรทั่วไป
โดยใช้สิทธิพิเศษ RCEP และมี 
Fulfillment center นอกพ้ืนท่ี Free 
zone  ณ เมืองปลายทาง 

ขั้นตอนการ
ส่งเสริม

การตลาด 

การขายผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และเถาเป่าไลฟ ์

การสร้าง Influencer เพื่อเช่ือมโยง
ระบบ CBEC กับช่องทางขายใน
รูปแบบ Social Commerce 

การขายผ่านทุกช่องทาง 

ที่มา: สรุปและรวบรวมโดยนักวิจัย 

 
 ตารางที่ 5.1 แสดงกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทั้งสามระดับ จากระดับเริ่มต้น
ทดลองแบบ CBEC C2C เป็นระดับที่หนึ่ง CBEC ผ่าน free zone CBEC ที่มีวิธีการทั้งแบบ B2C กับ 
B2B2C เป็นระดับที่สอง และการเข้าสู่ตลาดแบบ B2B ที่ต้องขอ Trademark และใบอนุญาตนำสินค้าเข้า
ไปจำหน่ายในทุกช่องทางของประเทศจีน (หรือที่เรียกว่าใบผ่าน CIQ หรือ อย.จีน) เป็นระดับที่สาม ซึ่งทั้ง
สามระดับมีองค์ความรู้ ในสามขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนเตรียมความพร้อม 2) ขั้นตอนการเข้าสู่        
แพลตฟอร์มออนไลน์ และ 3) ขั้นตอนการส่งเสริมการตลาดที่ แตกต่าง ทั้งนี้เมื่อความรู้สำคัญในแต่ละ
ขั้นตอนแตกต่างกัน ทำให้ตัวแบบธุรกิจที่ออกแบบสำหรับแต่ละแบบจะมีความแตกต่างกันไปดังนี้ 

 กลุ่มทดลองตลาด (ระดับที่หนึ่ง) 1) ขั้นตอนเตรียมความพร้อม เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้อมูลสินค้า
ในตลาดเดียวกันผ่านแพลตฟอร์มเถาเป่า ร่วมกับการผลิตสื่อนำเสนอขายและแนะนำสินค้าแบบ O2O 
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(หมายถึงทั้งในช่องทาง Online และ Offline 2) ขั้นตอนการเข้าสู่แพลตฟอร์ม เกี่ยวกับการศึกษาเทคนิค
การขายผ่านแพลตฟอร์มเถาเป่าทั้งวิธีการนำเสนอสินค้า การโลจิสติกส์ข้ามประเทศ และการชำระเงินข้าม
ประเทศ รวมถึงการวางแผนสินค้าส่งมอบกรณีไม่มี Fulfillment Center หรือมีอยู่ในประเทศต้นทาง และ 
3) ขั้นตอนการส่งเสริมการตลาด ผ่านวิธีการขายและส่งเสริมการขายผ่านแพลตฟอร์มเถาเป่าไลฟ์  

 กลุ่มการเข้าสู่แพลตฟอร์ม CBEC แบบ B2C/B2B2C สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มั่นใจและเข้า
สู่ตลาดประเทศจีนผ่านแพลตฟอร์ม CBEC เต็มตัว  

ในบทที่ 5 นำเสนอตัวแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายผ่านช่องทาง CBEC ที่ใช้ประโยชน์จากการ
รวมกลุ่มชาวจีนในประเทศไทย ช่องทางการขายแบบ Social Commerce และเทคนิคการขายผ่าน KOLs 
Influencer ช่องทางคลิปวีดีโอ  ที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ทั้งนี้ตัว
แบบธุรกิจทั้งหมดที่ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบแพลตฟอร์มเพ่ือการอำนวยความสะดวกทั้งในมิติ 1) การทำ
ความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค 2) การสร้างสื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ O2O สำหรับ 
C2C CBEC และ3) การสร้างแพลตฟอร์มในรูปแบบ Dropship E-commerce B2B2C CBEC เป็นการ
พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยเพื่อสามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจากการทดลองตามไปสู่
การนำสินค้าไปวางไว้ในคลังสินค้าปลายทางเพ่ือรอส่งมอบภายหลังได้รับคำสั่งซื้อ  

5.1 ตัวแบบธุรกิจ “แพลตฟอร์มเพื่อวิพากษ์และพัฒนาสินค้าไทย” 

 การพัฒนาเพ่ือสร้างตัวแบบธุรกิจเพ่ือการวิพากษ์และพัฒนาสินค้าไทยตามรูปแบบ Social 
Commerce หมายถึงการใช้ประโยชน์จาก  

1) กลุ่ม KOLs และ Influencer จีนที่พำนักอยู่ ในจังหวัดเชียงใหม่มาใช้ประโยชน์ ในการ
ดำเนินการวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ ให้กับสินค้าไทย อาศัยความเชี่ยว ชาญของกลุ่ม KOLs 
Influencers ที่มีประสบการณ์ในการนำสินค้าไทยจำหน่ายสู่ตลาดประเทศจีนมาใช้เพ่ือให้
ความคิดเห็นต่อสินค้าไทยที่มีต้องการเข้าสู่ตลาดจีน แต่ขาดซึ่งความรู้ความเข้าใจต่อพฤติกรรม
ความชอบของผู้ซื้อในตลาดปลายทาง  

2) ใช้วิธีการทำแบบสอบถามออนไลน์ควบคู่กับการจัดส่งสินค้าตัวอย่างให้กับกลุ่ม Tester 

การศึกษาทดลองสร้างตัวแบบธุรกิจเพ่ือวิพากษ์และพัฒนาสินค้าไทยจะถูกออกแบบเพ่ือนำไปสู่
แพลตฟอร์มที่สามารถให้บริการกับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทยนำมาใช้เพ่ือวิจัยตลาดก่อนเข้าสู่ตลาด
จริงต่อไป  

5.1.1 การทดลองวิพากษ์สินค้า “ผ่านกลุ่ม วิพากษ์ผู้ เชี่ ยวชาญชาวจีน”และ“ผ่าน
แบบสอบถามออนไลน์” 

1) การทดลองวิพากษ์สินค้า “ผ่านกลุ่มวิพากษ์ผู้เชี่ยวชาญชาวจีน” 

ลักษณะของกิจกรรม โครงการดำเนินการแบ่งการวิพากษ์สินค้าออกเป็น 2 กลุ่ม ตามประเภท
สินค้า ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง โดยมีผู้ วิพากษ์ชาวจีน (KOLs /Influencer ชาวจีน) 
จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การการคัดเลือกสินค้าของผู้ประกอบการไทยลงขายบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ หรือจำหน่ายในลักษณะ Cross Border      e-Commerce (CBEC) ทั้งนี้ใช้เวลาในการวิพากษ์
สินค้าประมาณ 15 นาทีต่อสินค้า 1 ชิ้น สินค้าที่นำมาวิพากษ์ มีทั้งหมด 16 ชนิด จากผู้ประกอบการกลุ่ม 
Biz Club เชียงใหม่ที่ออนไลน์เข้ามาแนะนำและรับฟังการวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ สินค้าประกอบด้วยสินค้า



การศึกษาเพื่อออกแบบหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล ในยคุบูรพาภิวัฒน์ ปี2 

139 

ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 8 ชนิด ได้แก่ เนยถั่วลิสง ชาขาวเข็มเงิน รังนก น้ำกล้วยน้ำหว้า ลำไยทอด
กรอบ น้ำผึ้งดอกลำไยและรวงผึ้ง ชุดเครื่องต้มยำกึ่งสำเร็จรูป กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง และสินค้าประเภท
เครื่องสำอาง 8 ชนิด ได้แก่ แผ่นสำหรับมาส์กหน้าทุเรียน เจลขัดผิวมะพร้าว สเปรย์กันยุงสมุนไพร ว่าน
น้ำนมข้าว ครีมหน้าใส สบู่ล้างหน้า เซรั่มบำรุงผิว และสบู่ก้อนแฮนเมด  

ทั้งนี้รูปแบบการวิพากษ์โดยผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาประเด็นสำคัญได้แก่ รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ สถานการณ์การแข่งขันบนแพลตฟอร์มออนไลน์ตลาดจีนของสินค้าประเภทเดียวกัน ราคาสินค้าเมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์สอดคล้องหรือตรงกับความต้องการของผู้ซื้อชาวจีน
หรือไม่ รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายในปัจจุบันของสินค้า ทั้ งนี้ผู้ เชี่ยวขาญซึ่งทั้ งหมดเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์นำสินค้าไทยเพ่ือจำหน่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าจีน จะเป็นผู้ซักถามข้อมูล และให้
ข้อคิดเห็น ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยผ่านการแปล
ข้อมูลจากไทย-จีน จีน-ไทย โดยทีมวิจัย โดยมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมดังแสดงในรูปที่ 5.1 ซึ่งแสดง
กิจกรรมการวิพากษ์สินค้าแบบ Hybrid (Onsite and Online) โดยผู้วิพากษ์และสินค้าอยู่ที่พ้ืนที่จัดงานแต่
เจ้าของผลิตภัณฑ์จะออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เข้ามาแนะนำสินค้า โดยในเบื้องต้นคณะทำงานและกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญจะให้เจ้าของผลิตภัณฑ์แนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์รวมถึงกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีเพ่ือพิจารณาความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดประเทศจีน โดยมีตัวอย่างคำถามดังแสดงในตารางที่ 
5.2 ซึ่งเป็นคำถามท่ีออกแบบผ่านการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ KOLs Influencer จีน 

ตารางท่ี 5.2 ข้อคำถามสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ 

ข้อคำถามสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Focus group เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ของท่าน 

ข้อมูลพื้นฐาน (Basic Information) 
1 ชื่อบริษัท 
2 ประเภทผลิตภัณฑ์ 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product) 
3.  คู่แข่งของท่านในตลาดคือใคร หรือเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด ยกตัวอย่าง 
4.  เปรียบเทียบกับคู่แข่งท่ีมีอยู่คุณคิดว่าผลิตภัณฑ์ท่านมีลักษณะที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์คู่แข่งอย่างไร 
5.  อะไรคือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ท่านที่ไม่สามารถแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์คู่แข่งของท่าน 
6.  อะไรคือความยากในการเข้าสู่การแข่งขัน่ของรายใหม่ในอุตสาหกรรมนี้ 
7.  เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง “วัตถุดิบ/ส่วนประกอบ” ที่ท่านใช้มีจุดเด่นที่เหนือกว่าหรือไม่อย่างไร 
8.  วัตถุดิบ/ส่วนประกอบ/ส่วนผสม ที่ท่านใช้หาได้ง่ายหรือไม่  
9.  นำเสนอองค์ประกอบการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เสริมภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน 
10. อะไรคือบริการหลังการขายของท่าน และบริการดังกล่าวแตกต่างกับคู่แข่งหรือไม่อย่างไร 

ข้อมูลเกี่ยวกับราคา (Price) 
11.  ราคาสินค้าของท่านอยู่ในระดับไหนของตลาด 
12.  เมื่อเทียบกับคู่แข่งท่ีมีอยู่ อะไรคือจุดได้เปรียบในการตั้งราคาสินค้าของท่าน 

ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) 
13.  ช่องทางการขายออนไลน์และออฟไลน์ของท่านคืออะไร 
14.  ช่องทางการขายใดของท่านที่คู่แข่งขันของท่านไม่มี 
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15.  อะไรคือนวัตกรรมใหม่ด้านช่องทางการขายที่แตกต่างหรือเหนือกว่าคู่แข่ง 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
16.  วิธีการส่งเสริมการขายหลักของท่านคืออะไร 
17.  วิธีการส่งเสริมการขายใดที่ท่านคิดว่าเหนือกว่าคู่แข่งขันของท่าน 

 

ที่มา: สรุปและรวบรวมโดยนกัวจิัย 

 แบบฟอร์มข้อคำถามดังแสดงในตารางที่ 5.2 ช่วยทำให้คณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญมีความเข้าใจ
ต่อความพร้อมของตัวผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น เพราะหลายคำถามเป็นสิ่งที่
ผู้ประกอบการ SMEs หลายรายมิได้คำนึงถึง สะท้อนภาพความไม่พร้อมต่อการเข้าสู่ตลาด หลายคนมุ่ง
เพียงการหาสินค้ามาจำหน่าย โดยไม่เคยเข้าสู่กระบวนการวิจัยตลาดหรือวิเคราะห์คู่แข่งขันในตลาดเลย ถือ
เป็นจุดอ่อนของ SMEs ไทยไม่เฉพาะเข้าสู่ตลาดจีน แต่รวมถึงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

  
  

  
  

  
รูปที่5.1 กิจกรรมการวิพากษ์สินคา้แบบ Onsite/Online (Hybrid) โดยผู้เชี่ยวชาญชาวจีน 
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สำหรับการวิพากษ์สินค้าโดยผู้เชี่ยวชาญชาวจีน เป็นกิจกรรมรูปแบบการทำ Focus group - 4Ps 
ร่วมกับ KOLs Influencer จีนเพ่ือการค้นหา และวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบสินค้าที่ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย และนำไปสู่กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลากผลิตภัณฑ์ โดยคณะผู้วิจัยได้ทำการ
วิพากษ์สินค้าของผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 16 ชนิด โดยแบ่งเป็นสินค้าประเภท
อาหาร และสินค้าประเภทเครื่องสำอาง ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งสองกลุ่มจากการสัมภาษณ์ KOLs จีนระบุว่าเป็น
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยที่ผู้ซื้อชาวจีนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยให้ความสนใจสั่งซื้อมากที่สุด รวมถึงใงานวิจัยหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการ
ดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ปี1 (ดนัยธัญ,2563) [1] ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลบนเว็บไซต์ “เถาเป่า” ที่แสดงผล
การค้นหากลุ่มผลิตภัณฑ์ยอดนิยมที่คนจีนเลือกซื้อจากประเทศไทยพบว่าสินค้ากลุ่มอาหารแปรรูปและ
เครื่องสำอางเป็นสองกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คนจีนค้นหามากที่สุด ขณะเดียวกันเมื่อรวบรวมกลุ่มผู้ประกอบการ
กลุ่ม Micro SMEs ที่สนใจนำสินค้าจำหน่ายในตลาดประเทศจีนผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์จะพบว่าส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่มีสินค้าอยู่ในสองกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่ 

ผลการวิพากษ์สินค้าโดยผู้เชี่ยวชาญชาวจีน ผลจากการวิพากษ์สินค้าในครั้งนั้น คณะผู้วิจัยสามารถ
นำมาทำเป็นแผนผังสรุปข้อเสนอแนะในด้านต่างๆของแต่ละประเภทสินค้า ดังรูปที่5.2 และรูปที่5.3 

 
รูปที่5.2 แผนผังแสดงหมวดปัจจยัที่มีผลต่อผู้บริโภคชาวจีนที่จะตัดสนิใจซื้อสินค้ากลุม่อาหาร 

 
 รูปที่5.2 แสดงแผนผังปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มอาหารของคนจีน ในทัศนะของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับกลุ่มลูกค้าชาวจีน ผ่านการทำ
กิจกรรมวิพากษ์ผลิตภัณฑ์อาหาร 8 ยี่ห้อให้กับผู้ประกอบการ SMEs พบว่า ในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายชาวจีนให้ความสำคัญกับ  

https://docs.google.com/document/d/1hFMrA_SZsdZxJEFsLk0JdhwTGnA6XdSA/edit?usp=sharing&ouid=116545346196055219074&rtpof=true&sd=true
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1) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นรสชาติ กลิ่น เนื้อสัมผัส เรื่องราวความเป็นมาของ
ผลิตภัณฑ์ ปริมาณของผลิตภัณฑ์   

2) รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ระบุสรรพคุณเด่น น้ำหนักรวมของสินค้าบวกบรรจุ
ภัณฑ์ (เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญคือผู้ส่งออกแบบ CBEC ด้วยจึงคำนึงถึงน้ำหนักรวมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ต้นทุนการขนส่ง) บรรจุภัณฑ์ที่รูปลักษณ์หรือลวดลายที่บ่งบอกอัตลักษณ์ความเป็นไทยหรือไม่ วัสดุของ
บรรจุภัณฑ์ (เป็นพลาสติก หรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ) รวมถึงรูปภาพประกอบ  

3) ความน่าเชื่อถือของแหล่งผลิตประกอบด้วย เป็นสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบหรือแหล่งเพาะปลูกใน
ประเทศไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากเมืองหรือจังหวัดที่คนจีนรู้จักเช่นเชียงใหม่ เชียงราย หรือระบุว่าพ้ืนที่
ภาคเหนือของประเทศไทย (แหล่งผลิตที่เป็นธรรมชาติ) เป็นกลุ่มสินค้าอาหารที่ เชื่อว่าทานแล้วส่งผลดีต่อ
สุขภาพ  

4) ราคา ประกอบด้วยราคาขายปลีกท่ีแข่งขันได้ มีส่วนแบ่งการขาย (GP) ที่ดึงดูดใจ ราคาขายกับ
ปริมาณผลิตภัณฑ์สอดคล้องกัน (คุ้มค่าคุ้มราคา)  

 
รูปที่ 5.3 แผนผังแสดงหมวดปัจจยัที่มีผลต่อผู้บริโภคชาวจีนที่จะตดัสินใจซื้อสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง 

 
รูปที่5.3 แสดงแผนผังปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางของคนจีน ในทัศนะ

ของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับกลุ่มลูกค้าชาวจีน ผ่านการทำ
กิจกรรมวิพากษ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 8 ยี่ห้อให้กับผู้ประกอบการ SMEs พบว่า ในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายชาวจีนให้ความสำคัญกับ  

1) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่น เนื้อสัมผัส ขนาดของผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบที่เป็น
ส่วนผสมพิเศษในผลิตภัณฑ์ สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น คุณสมบัติที่มีต่อผู้ใช้ และการเปลี่ยนแปลง
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ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ทำให้ใช้งาน
ได้ง่ายขึ้น    

2) รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำให้พกพาง่าย และใช้งานง่ายขึ้น บรรจุภัณฑ์
ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูมีราคา ส่งเสริมความน่าเชื่อถือน่าใช้  มีรูปภาพประกอบที่ส่งเสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้า ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่สื่อความเป็นธรรมชาติ และความเป็นสินค้าจากประเทศไทย 

3) คู่แข่งทางการตลาด ประกอบด้วยคู่แข่งในสินค้ากลุ่มเดียวกันจากประเทศเกาหลีใต้ ทั้งในมิติ
วัตถุดิบ รูปลักษณ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ความแตกต่างกับคู่แข่งขันที่เป็นเครื่องสำอางแบรนด์ดังของ
ไทยและระดับสากล   

4) ราคา ประกอบด้วยราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันจากเกาหลีใต้อ แบรนด์ไทยและสากล  
 

ข้อมูลที่ได้จากการวิพากษ์โดยผู้เชี่ยวชาญถือเป็นข้อมูลที่สำคัญเพราะได้จากกลุ่มผู้ที่มีประสบการณ์
ขายสินค้าให้กับลูกค้าขั้นสุดท้ายโดยตรง ทั้งนี้จากรูปที่ 5.2 และ 5.3 จะพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อในทัศนะของผู้ที่มีประสบการณ์ขายจะให้มุมมองที่ชัดเจนเป็นอย่างยิ่ง ต่อการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ไทย เช่นในประเด็นของบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มอาหารซึ่งพบว่าความพยายาม
ใส่ข้อมูลหรือข้อความหรือรูปลักษณ์ในแบบจีนของสินค้าไทย โดยเชื่อว่าเพ่ือให้ตรงกับที่คนจีนชอบถือเป็น
ความเชื่อที่ผิด เพราะคนจีนจะมองว่าสินค้านี้ไม่ใช่สินค้าจริงของประเทศไทย 

 ในขณะที่สินค้ากลุ่มเครื่องสำอางข้อมูลหนึ่ งที่น่าสนใจอย่างยิ่ งคือ เทรนด์ในการชื่นชอบ
เครื่องสำอางของคนจีนปัจจุบันสามารถดูที่เครื่องสำอางของเกาหลีใต้ ทั้งประเภท รูปลักษณ์ และราคา 
จากนั้นผู้ซื้อชาวจีนจึงมามองหาสินค้าไทยที่คล้ายคลึงกัน มีส่วนผสมจากธรรมชาติที่มากกว่า ในราคาที่ถูก
กว่าเครืองสำอางจากเกาหลีใต้ 

มิติมุมมองต่อสินเหล่านี้สะท้อนภาพความจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ต้องให้
ความสำคัญต่อกิจกรรมการวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ทุกครั้งก่อนนำเข้าสู่ตลาดการแข่งขันจริง   

 
2) การทดลองวิพากษ์สินค้า “ผ่านแบบสอบถามออนไลน์” 

จากผลการวิพากษ์สินค้าดังแสดงในรูปที่5.2 และ5.3 นอกเหนือจากนำไปใช้เพ่ือจัดทำเป็นบทสรุป
ส่งมอบให้กับผู้เข้าร่วมการวิพากษ์แล้ว ในงานครั้งนี้ยังนำเอาผลการวิพากษ์ดังกล่าวมาใช้เพ่ือออกแบบ
แบบสอบถาม ก่อนจะผ่านกระบวนการจัดส่งสินค้าตัวอย่างไปให้กับผู้วิพากษ์เพ่ือประเมินระดับความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์ นำข้อมูลที่ได้เพ่ือมาสรุปผลนำส่งแก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ต่อไปโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่หนึ่ง การออกแบบแบบสอบถาม 

ใช้การจำแนกกลุ่มคำถามตามแนวทางส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) เป็นพ้ืนฐานในการ
ออกแบบ แล้วแตกประเด็นย่อยที่เพ่ิมเติมมาจากการวิพากษ์สินค้า ข้อมูลจำแนกหมวดหมู่ที่ได้จากการ
วิพากษ์สินค้า จากนั้นจึงนำเอาแบบสอบถามฉบับดังกล่าวมาทำการแปลเป็นภาษาจีน และทำการวิพากษ์
แบบสอบถามเพ่ือปรับปรุง พัฒนาและทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามก่อนนำไปเก็บข้อมูลจริง ใน
การวิพากษ์แบบสอบถามดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 11 คน เป็นชาวจีน จำนวน 7 คน และชาวไทย 4 คน 
ทั้งหมดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ เนื่องด้วยข้อจำกัดของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงได้
จัดกิจกรรมการวิพากษ์แบบสอบถามผ่านสื่อออนไลน์ โดยทำการ share screen เพ่ือทำการวิเคราะห์ข้อ
คำถามไปพร้อมๆกัน แบบสอบถามที่ใช้ในการวิพากษ ์ดังแสดงในรูปที่ 5.4  

https://docs.google.com/document/d/1aPdv6mgkER-gE8OP-dqD_FX8bCiwguI9/edit?usp=sharing&ouid=116545346196055219074&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aPdv6mgkER-gE8OP-dqD_FX8bCiwguI9/edit?usp=sharing&ouid=116545346196055219074&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WJP6xHTY04RkqSJi1pLjApyJs5aWnWFH/edit?usp=sharing&ouid=116545346196055219074&rtpof=true&sd=true
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รูปที่ 5.4 การวิพากษ์แบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญดา้นการค้าออนไลนไ์ทย-จีน 

 
ขั้นตอนที่สอง การจัดส่งแบบสอบถามออนไลน์ และสินค้าตัวอย่างแบบออฟไลน์ 
แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น จะถูกส่งให้กับกลุ่มเป้าหมายคนจีนในประเทศไทยที่ อยู่ใน Social 

network ที่มีอยู่ตอบคำถามผ่านการสร้างลิ้งค์ไปยัง Google form ดังแสดงในรูปที่ 5.5 และ 5.6 โดยได้
จัดหากลุ่มตัวอย่างชาวจีนจำนวน 20 คนดังแสดงในรายชื่อรูปที่ 5.7 เพ่ือมาทดลองผลิตภัณฑ์ 
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รูปที่ 5.5 ตัวอย่างแบบสอบถามออนไลน์ (แบบสอบถาม) 

 
 

 
รูปที่ 5.6 การส่งลิ้งค์แบบสอบถามให้แก่ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน ์

 
โดยข้อคำถามในแบบสอบถามฉบับดังกล่าวประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

- ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้วยคำถามปลายปิด เกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพ ลักษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคมบางประการที่เป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อมูล 

https://forms.gle/27a2jqPFUpvd59cC7
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- ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการประเภทอาหาร และประเภทเครื่องสำอางในด้าน
ต่างๆ พร้อมกำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่อไป 

 

 
รูปที่ 5.7 รายชื่อคนจีนท่ีในกลุ่ม Social network ที่เข้าร่วมการตอบแบบสอบถามออนไลน ์

 
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมการทดสอบประกอบด้วยน้ำผึ้งในรวงขนาด 230 กรัม และสบู่น้ำนมอาโว

คาโด สครับแบบก้อนขนาด 100 กรัมดังแสดงในรูปที่5.8  โดยการทดสอบสินค้าจะถูกส่งไปให้กลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้ง 20 คนเพื่อให้ทดสอบบริโภคหรือทดสอบใช้ จากนั้นใช้วิธีการประเมินผ่านแบบสอบถามใน 
Google form กรณีมีข้อเสนอแนะอ่ืนเพ่ิมเติมสามารถใช้วิธีการอัดคลิปวีดีโอเพ่ือให้ข้อมูลได้ วิธีการนี้ทำให้
การจัดกิจกรรมไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านรูปแบบ Onsite แต่ผู้จัด (Organizers) จะต้องมีฐานข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย Testers เพ่ือจัดส่งสินค้าตัวอย่างไปให้ทดลองใช้  
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รูปที่ 5.8 ผลิตภณัฑ์ของผู้ประกอบการที่ใช้ในการวิพากษ์สินค้าผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 

 
ขั้นตอนที่สาม  รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผล 

การเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทดสอบแบบสอบถามต้นแบบ
ก่อนนำไปใช้จริง โดยข้อคำถามในแบบสอบถามดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การประเมินตัวผลิตภัณฑ์ทั้งในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย เพ่ือทราบถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ
จากผู้ใช้จริงของตัวสินค้า สามารถสรุปผลเบื้องต้นได้ดังต่อไปนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 11 คน และเพศชาย 9 คน โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ
อยู่ในช่วงระหว่าง 22-27 ปี โดยเป็นคนจีนที่มาพำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็น
ต่อผลิตภัณฑ์ในแต่ละมิติ ของแต่ละผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. น้ำผึ้งในรวงผึ้งขนาด 230g  

1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4 

- ผลิตภัณฑ์มีรสชาติดี 
- ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นดี 
- ผลิตภัณฑ์มีเนื้อสัมผัสที่ดี 
- ผลิตภัณฑ์มีปริมาณท่ีเหมาะสม 

 
 

1.2 ด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging design) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.5 
- ตราสัญลักษณ์ (Brand) มีความดึงดูดใจให้เลือกซ้ือสินค้า 
- รูปภาพบนบรรจุภัณฑ์ดึงดูดใจให้เลือกซื้อ 
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- ตัวหนังสือบนบรรจุภัณฑ์มีขนาดที่เหมาะสม 
- ตัวหนังสือบนบรรจุภัณฑ์มีความหมายถูกต้อง 
- สรรพคุณท่ีชี้แจงมีความชัดเจน  
- มีการชี้แจงวิธีการรับประทานอย่างชัดเจน 
- ข้อมูลบนผลิตภัณฑ์มีการเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีประเด็นน่าสนใจ 
- บรรจุภัณฑ์ถูกออกแบบให้สะดวกแก่การกิน 
- บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
- มีการระบุส่วนประกอบส่วนผสมและข้อมูลทางโภชนาการ ไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ 
- ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้มีความเหมาะสมกับสินค้า (ขวดแก้ว/ขวดพลาสติก) 
- น้ำหนักของสินค้ามีความเหมาะสม 
- สีสันของบรรจุภัณฑ์ดึงดูดให้เลือกซื้อ 
- ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ดึงดูดให้เลือกซื้อ 

1.3 ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับ 2 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการวางแผนส่งเสริมการขาย ดังนั้นผู้ตอบแบบสอบถามจึงลงความเห็นว่าหาก
ต้องการจัดการส่งเสริมการขาย ผู้ประกอบการควรเพิ่มราคาสินค้าเป็นชิ้นละ 180 บาท และจัดทำโปรโมชั่น
แบบซื้อ 2 แถม 1 จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ 

1.4 ด้านราคา (Price) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับ 5 เพราะราคาขายอยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสมมีความคุ้มค่าเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน 

1.5 ด้านความน่าเชื่อ (Trust) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4  
- ผลิตภัณฑ์มีลักษณะของความเป็นธรรมชาติ 
- ผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกับ Trend สุขภาพ 
- วัตถุดิบหลักเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ 
- สินค้าเป็นที่นิยมและต้องการของคนจีน 

โดยสรุปกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า สินค้าน้ำผึ้งในรวงผึ้งเป็นสินค้าที่มีโอกาส
ทางการตลาดและได้รับความนิยมในประเทศจีน เพราะน้ำผึ้งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนจีนบริโภคใน
ชีวิตประจำวัน การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยน้ำผึ้งในรวงผึ้งที่แตกต่างจากผู้ขายรายอ่ืนๆในแพลตฟอร์ม Taobao 
ช่วยให้แข่งขันได้แม้ว่าจะมีจำนวนคู่แข่งขันในกลุ่มสินค้าดังกล่าวอยู่เป็นจำนวนมากก็ตาม อย่างไรก็ดี
ผู้ประกอบการควรปรับเปลี่ยนแพคเกจให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะน้ำผึ้งคือสิ่งที่คนจีนบริโภคเป็นประจำทุกวัน  

รูปแบบการส่งเสริมการขายที่ช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับน้ำผึ้งในรวงผึ้ง ผ่านช่องทาง
แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีนเช่น เถาเป่า ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกในระยะเริ่มต้น แต่เมื่อพิจารณา
จำนวนคู่แข่งขันในแพลตฟอร์มเดียวกันที่มีอยู่ เป็นจำนวนมาก การขายผ่านช่องทางอ่ืนๆจึงน่าจะเป็น
ทางเลือกที่ผู้ประกอบการต้องพิจารณาเป็นลำดับถัดไปอย่างเร่งด่วน อาทิเช่นการสื่อสารผ่านคนจีนใน
จังหวัดเชียงใหม่เอง ที่ถือเป็นกลุ่มคนจีนที่มีโอกาสได้ทดลองรับประทานน้ำผึ้งในรวงผึ้ง  และใช้คนกลุ่มนี้
เพ่ือสื่อสารไปยังกลุ่มเพื่อนคนจีนในประเทศจีนให้หันมาบริโภคมากขึ้น  
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2 สบู่น้ำนมอะโวคาโดสครับ ขนาด 100g 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับ 5 

- รูปแบบของผลิตภัณฑ์เหมาะสมต่อการใช้ 
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ดูดีเหมาะสม 
- ส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย 
- เนื้อสัมผัสดี 
- กลิ่นหอมบางๆ เป็นกลิ่นแบบธรรมชาติ 
- ผลิตภัณฑ์ดูมีความปลอดภัยน่าใช้ 

2.2 ด้านราคา (Price) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามคิด
ว่าราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับปริมาณ หากลดราคาลงเป็นก้อนละ 90 บาท หรือเพ่ิมขนาดของก้อนสบู่จะ
ชว่ยสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริโภคได้  

2.3 ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับ 2 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการวางแผนส่งเสริมการขาย ดังนั้นผู้ตอบแบบสอบถามจึงลงความเห็นว่าหาก
ต้องการจัดการส่งเสริมการขาย ผู้ประกอบการควรลดราคาสินค้าเป็นชิ้นละ 80-90 บาท และจัดทำส่งเสริม
การขายในรูปแบบซื้อ 2 แถม 1 หรือขายพร้อมกับสินค้าอ่ืนๆซึ่งเป็นรูปแบบที่คนจีนชื่นชอบ 

2.4 ด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging design) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4 
- มีการชี้แจงสรรพคุณบนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน 
- มีการชี้แจงวิธีใช้บนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน 
- บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 
- รูปภาพประกอบเหมาะสม 
- มีการสื่อถึงความเป็นธรรมชาติบนบรรจุภัณฑ์ (ตัดออก) 
- ลวดลายสื่อถึงความเป็นไทย 
- สีสันบนบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม 

โดยสรุปผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า สินค้าสบู่น้ำนมอะโวคาโดสครับเป็นสินค้าที่มีความ
แตกต่างกับผลิตภัณฑ์สบู่อ่ืนในประเทศจีน มีความน่าสนใจเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่คนจีน
รู้จัก ร่วมกับความเชื่อถือต่อผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนี้ของประเทศไทย (ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบพืช/ผลไม้ไทย)  

อย่างไรก็ดีด้วยรูปแบบสบู่ก้อนเพ่ือสครับ การใช้งานเพ่ือการทำความสะอาดผิวหน้าควรกำหนด
ขอบเขตและกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศจีนที่เป็นเมืองหนาว คนจีนไม่มี
พฤติกรรมทำความสะอาดผิวหน้าด้วยสบู่สครับทุกวัน เพราะอาจส่งผลเสียต่อผิวมากกว่าผลดี แต่หาก
พิจารณาการใช้สบู่สครับกับร้านนวดหน้า หรือกำหนดวิธีการดูแลผิวควบคู่กับการใช้สครับสำหรับกลุ่มผู้ใช้
เขตหนาวได้ก็จะช่วยเพ่ิมความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ได้ การส่งเสริมการตลาดเริ่มจากกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหรือวัยทำงานเริ่มต้น น่าจะเหมาะสมกับการหาตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในระยะเริ่มต้น
แนะนำผลิตภัณฑ์ ดังนั้นช่องทางการขายผ่าน KOLs Influencer วัยใสจะเป็นหนึ่งในช่องทางทางเลือกที่
เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถพิจารณาใช้ระยะเริ่มต้นธุรกิจ 

การทดลองวิพากษ์สินค้า “ผ่านกลุ่มวิพากษ์ผู้เชี่ยวชาญชาวจีน” และ “ผ่านแบบสอบถาม
ออนไลน์”ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสประเมินสินค้าของตนเอง ได้รับ
คำแนะนำในการปรับปรุง พัฒนาสินค้าของตนเองให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
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ชาวจีนได้ เพราะการวิจัยตลาดผ่านการรับฟังความต้องการจากตลาดปลายทางผู้บริโภคถือเป็นรูปแบบปกติ
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในธุรกิจ แต่ที่ผ่านมาสินค้าไทยของกลุ่ม SMEs เป็นจำนวนมากกลับละเลย
หรือเข้าไม่ถึงช่องทางเพ่ือการวิจัยตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคที่เป็นคนจีน ดังนั้น 
หากสามารถสร้างตัวแบบธุรกิจเพ่ือทำการวิพากษ์สินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ทำให้กิจกรรมการ
วิพากษ์สินค้าสะดวกท้ังต่อตัวกลุ่ม Testers และผู้วิพากษ์ท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็จะทำ
ให้สินค้าไทยของกลุ่ม SMEs ที่จะเข้าสู่ตลาดจีนมีโอกาสประสบความสำเร็จเพิ่มข้ึน  

ทั้งนี้ในหัวข้อถัดไป จะกล่าวถึงหนึ่งในวิธีการพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือช่วยเหลือกระบวนการวิพากษ์
ผลิตภัณฑ์ คือการออกแบบแพลตฟอร์มในรูปแบบ Web Application เพ่ือเป็นตัวกลางในการค้นหา
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการวิพากษ์สินค้าของผู้ประกอบการไทยเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งสามารถสร้าง
ระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าไทยก่อนเข้าสู่ตลาดประเทศจีน  

5.1.2 การพัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ 

 หลังจากการทดลองจัดกิจกรรมวิพากษ์ผลิตภัณฑ์แบบ O2O ได้แก่การจัดกิจกรรมวิพากษ์
ผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบ Offline และการจัดทำแบบสอบถาม Online ไปยังกลุ่ม Testers ซึ่ง
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดคือกลุ่ม KOLs Influencer จีน ขณะที่กลุ่ม Testers คือกลุ่มคนจีนทั่วไปที่พำนักอยู่
ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมดสามารถอาศัยช่องทาง Social Network ของคนจีนในจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือ
ติดต่อสื่อสารได้ ทำให้รูปแบบการทำวิจัยตลาด ผ่านการทดสอบตลาด และวิพากษ์ผลิตภัณฑ์โดยคนจีนที่
เป็นเป้าหมายสามารถดำเนินการได้ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการกับคนจีนในประเทศจีน หรือกับ
นักท่องเที่ยวจีนที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ แต่สามารถใช้วิธีการดำเนินการผ่านการออกแบบแพลตฟอร์ม
ธุรกิจเพ่ือให้ชุมชนคนจีนในประเทศไทยเป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับทดลองและวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้       
ตัวแบบธุรกิจสำหรับแพลตฟอร์มให้บริการวิพากษ์พัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถแสดงดังรูปที่5.9 ซึ่งได้สร้างตัว
แบบธุรกิจภายใต้ตามกระบวนการของ SCOR Model แบบ O2O   

 

 
รูปที่5.9 ตัวแบบธุรกิจ แพลตฟอรม์ให้บริการวิพากษ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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 จากรูปที่5.9 ได้สรุปกระบวนการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าคือ “ผู้ประกอบการ SMEs เจ้าของสินค้า”
ที่ต้องการทดสอบตลาดกับกลุ่มเป้าหมายคือคนจีน ซึ่งที่ผ่านมารูปแบบการทดสอบตลาดที่เป็นไปได้คือการ
เข้าไปร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศจีน หรือการทดสอบกับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ซึ่งทั้งสองแนวทางปัจจุบันด้วยสถานการณ์โควิด-19 ไม่สามารถดำเนินการได้ แพลตฟอร์
ให้บริการวิพากษ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือเป็นตัวกลางให้บริการวิจัยตลาด ศึกษาความ
ต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายปลายทางลูกค้าจีน ผ่านกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ KOLs Influencer จีน
และชุมชนคนจีนที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือประเทศไทยเพ่ือดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์  

 แพลตฟอร์มนี้จะประกอบไปด้วยสองส่วนสำคัญสำหรับการให้บริการคือ  

- ส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์จะเกี่ยวข้องกับ 1) ขั้นตอนการลงทะเบียนของผู้เข้าใช้
บริการ 2) การบอกข้อมูลพ้ืนฐานสินค้า และกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 3) ส่วนของฐานข้อมูลกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ และ Tester ชาวจีน พร้อมช่องทางติดต่อ เพื่อเชิญให้มาเป็นผู้ทดสอบและวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ 4) 
แพลตฟอร์มส่วนให้บริการแบบสอบถาม และ 5) Q/A 

- ส่วนของแพลตฟอร์มออฟไลน์ ได้แก่  1) บริการจัดส่งสินค้าตัวอย่างให้กับ testers         
2) บริการจัดกิจกรรมวิพากษ์สินค้าในรูปแบบ Hybrid 
 
สำหรับแพลตฟอร์มท่ีเป็น Web Application ประกอบด้วย feature หลักๆดังนี้ 

1. ระบบลงทะเบียนสมาชิก 

 

 
รูปที่ 5.10 ระบบลงทะเบียนการเข้าเป็นสมาชิกแพลตฟอร์ม 

 
การลงทะเบียนเพ่ือเป็นสมาชิกจะมีสองกลุ่มคือ 1) ลงทะเบียนในนามของผู้ประกอบการหรือผู้เข้า

รับบริการ หรือ 2) เพื่อเป็นผู้วิพากษ์ผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการ ดังแสดงในรูปที่5.10 และเม่ือเข้ามาแล้วจะมี
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ส่วนของการใส่ข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนผู้ให้บริการ (ดังแสดงในรูปที่ 5.11) และส่วนของผู้รับบริการหรือ
ผู้ประกอบการ (ดังแสดงในรูปที่ 5.12) ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับการจับคู่ระหว่างผู้รับกับผู้
ให้บริการ เพื่อให้ระบบการคัดสรรผู้เชี่ยวชาญและกลุ่ม Testers ตรงกับประเภทและกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค
ปลายทางของเจ้าของผลิตภัณฑ์มากที่สุด อาทิเช่น ถ้าสินค้ามีเป้าหมายลูกค้ากลุ่มอายุไม่เกิน 30 ปี เพศ
หญิง การเลือก Testers ก็จะระบุเฉพาะกลุ่มดังกล่าวเท่านั้น เป็นต้น ทั้งนี้ในแอพพลิเคชั่นจะมีช่องทางให้
ผู้รับบริการสามารถเลือกผู้ให้บริการได้ โดยแสดงข้อมูลกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและ Testers ที่แพลตฟอร์ม
จัดเตรียมไว้ให้ ดังแสดงในรูปที่ 5.13 และ 5.14 ทั้งนี้เมื่อทำการคัดเลือกผู้ให้บริการและจำนวนผู้วิพากษ์
เสร็จสิ้น ผู้รับบริการจะต้องทำสัญญาเพ่ือเพ่ือว่าจ้างแพลตฟอร์มสำหรับกิจกรรมการวิจัยตลาดต่อไป 

 
รูปที่5.11 หน้าลงทะเบียนข้อมูลสำหรับผู้วิพากษ์ (ผู้ให้บริการ) 

 

 
รูปที่ 5.12 หน้าลงทะเบียนข้อมูลของผู้ประกอบการ (ผูร้ับบริการ) 

 

 
รูปที่5.13 หน้าคำร้องการจ้างวิพากษ์สินค้า 
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รูปที่5.14 ข้อมูลประเภทความเชี่ยวชาญของผู้วิพากษ์ 

 

 
รูปที่ 5.15 ข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ในการติดต่อกลับทางศูนยฯ์ หากมีข้อสงสยั 

 
 
 
 
 
 

2. เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ 

เงือ่นไขและข้อตกลงในการใช้บริการระบบช่วยค้นหาผู้วิพากษ์สินค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ
ไทยที่ต้องการขนส่งสินค้าไปยังประเทศจีน 
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1. ผู้ประกอบการต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลรายละเอียดการผลิตสินค้าของตนเอง 
ได้แก่ ราคาสินค้า ส่วนประกอบสำคัญของสินค้า แหล่งที่ผลิต ลักษณะของแหล่งผลิต ประเภทสินค้า 
รายละเอียดวัตถุดิบที่ผู้วิพากษ์ต้องการทราบ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ต่อการวิพากษ์สินค้า 

2. ผู้ประกอบการต้องยินยอมให้มีการบันทึกภาพ เสียง และข้อมูลในขณะที่ทำการการวิพากษ์
สินค้าผ่านระบบออนไลน์ และอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบเข้าถึง แก้ไข และนำข้อมูลออกมาวิเคราะห์เพ่ือนำไป
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าต่อไป 

3. ผู้ประกอบการต้องทำการส่งสินค้าตัวอย่างมายัง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ “ศูนย์ China Intelligence Center ชั้น 3 อาคารวิทยาลัย
ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ที่อยู่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 รวมถึงรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมดเพ่ือนำส่งสินค้าให้ทันก่อนทำการวิพากษ์สินค้าอย่างน้อย 3 วัน 

3 แบบสอบถามที่ ใช้สำหรับวิพากษ์สินค้าออนไลน์ คณะทำงานได้จัดวางแผนให้
ผู้ประกอบการสามารถเลือกการวิพากษ์สินค้าได้ 2 แบบ คือ แบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom หรือ
อ่ืนๆในลักษณะของ Video Conference เพ่ือให้สามารถโต้ตอบ สอบถามรายละเอียดกับทางผู้เชี่ยวชาญ
ได้ และแบบที่ 2 คือ แบบวิพากษ์ผ่านแบบสอบถามออนไลน์บนระบบ โดยในแบบสอบถามดังกล่าวถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ตามประเภทของสินค้า ได้แก่ สินค้าประเภทเครื่องสำอาง และสินค้าประเภทอาหาร ข้อ
คำถามจะเป็นการประเมินตัวสินค้าเบื้องต้นใน 4 ด้าน ตามหลักการตลาด 4Ps ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) ด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging design) ด้านโปรโมชั่น (Promotion) และด้านราคา (Price) ซึ่ง
แบบสอบถามที่ ใช้บน Web App จะถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ง่ายต่อการสื่อสารระหว่าง
ผู้ประกอบการและผู้วิพากษ์ โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้  

ตารางท่ี5.3 แบบวิพากษ์สินค้าประเภทอาหารบน Web Application 

สินค้าประเภทอาหาร 
หัวข้อความเห็น ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
1.1 ผลิตภณัฑม์ีรสชาติด ี

     

1.2 ผลิตภณัฑม์ีกลิ่นด ี
     

1.3 ผลิตภณัฑม์ีเนื้อสมัผสัที่ด ี
     

1.5 ผลิตภณัฑม์ีปริมาณที่เหมาะสม 
     

ด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging design) 
2.1 ตราสัญลักษณ์ (Brand) มีความดึงดูดใจให้เลือกซื้อสินคา้ 

     

2.2 รูปภาพบนบรรจภุณัฑ์ดึงดดูใจให้เลือกซื้อ 
     

2.3 ตัวหนังสือบนบรรจภุัณฑม์ีขนาดที่เหมาะสม 
     

2.4 ตัวหนังสือบนบรรจภุัณฑม์ีความหมายถูกต้อง 
     

2.5 สรรพคุณที่ช้ีแจงมีความชัดเจน  
     

2.6 มีการช้ีแจงวธิีการรับประทานอย่างชัดเจน 
     

2.7 ข้อมูลบนผลติภณัฑ์มีการเสนอข้อมูลผลิตภณัฑ์ที่มีประเด็นน่าสนใจ 
     

2.8 บรรจุภณัฑ์ถูกออกแบบให้สะดวกแก่การกิน 
     

2.9 บรรจุภณัฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
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สินค้าประเภทอาหาร 
หัวข้อความเห็น ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 
2.10 มีการระบุส่วนประกอบ ส่วนผสม และข้อมลูทางโภชนาการ ไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภณัฑ ์

     

2.11 ประเภทบรรจุภณัฑ์ที่นำมาใช้มีความเหมาะสมกับสินคา้ (ขวดแก้ว/ขวดพลาสติก) 
     

2.12 น้ำหนักของสินค้ามีความเหมาะสม 
     

2.13 สีสันของบรรจุภณัฑ์ดึงดูดใหเ้ลือกซื้อ 
     

2.14 ลวดลายบนบรรจภุัณฑด์ึงดดูให้เลือกซื้อ 
     

ด้านโปรโมชั่น (Promotion)  
     

3.1 สินค้ามีการจดัโปรโมชันอย่างเหมาะสม 
     

ด้านราคา (Price) 
     

4.1 ราคาขายปลีกคุม้ค่า 
     

 

ตารางท่ี 5.4 แบบวิพากษ์สินค้าประเภทเครื่องสำอาง Web Application 

สินค้าประเภทเครื่องสำอาง 
หัวข้อความเห็น ระดับความเห็น  

5 4 3 2 1  

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
     

 

1.1 รูปแบบของผลิตภัณฑ์เหมาะสมต่อการใช้ 
     

 

1.2 ขนาดของผลิตภัณฑ์ 
     

 

1.3 ส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย 
     

 

1.4 เนื้อสัมผัส 
     

 

1.5 กลิ่น 
     

 

1.6 ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยน่าเชื่อถือ 
     

 

ด้านราคา (Price) 
     

 

2.1 ราคาเหมาะสม 
     

 

ด้านโปรโมชั่น (Promotion) 
     

 

3.1 สินค้ามีการจัดโปรโมชั่นอย่างเหมาะสม 
     

 

ด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging design) 
     

 

4.1 มีการชี้แจงสรรพคุณบนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน 
     

 

4.2 มีการชี้แจงวิธีใช้บนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน 
     

 

4.3 บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 
     

 

4.4 รูปภาพประกอบเหมาะสม 
     

 

4.6 ลวดลายสื่อถึงความเป็นไทย 
     

 

4.7 สีสันบนบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม 
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สำหรับแพลตฟอร์มธุรกิจเพ่ือการวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการจำหน่าย
สินค้าสู่ตลาดประเทศจีน อาศัยผู้วิพากษ์ที่เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่ม Testers ที่เป็นคนจีนพำนักอยู่ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นรูปแบบที่ถูกนำมาใช้ทดแทนวิธีการวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์ไทยในตลาดประเทศจีนที่
ในอดีตอาจต้องเข้าไปทำการศึกษาพฤติกรรมในประเทศจีนผ่านวิธีการออกงานแสดงสินค้า หรือการ
ทำการศึกษาผ่านนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการได้ 
ดังนั้นทางเลือกสำหรับการทำการวิจัยตลาดที่จำกัดทั้งในส่วนของงบประมาณและแนวทาง ข้างต้นจึงถือ
เป็นแนวทางท่ีสามารถใช้ทั้งในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด และในอนาคตเม่ือสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะ
ปกติแล้วก็ตาม เพราะระบบนี้ทำให้กระบวนการวิจัยตลาดไม่จำเป็นต้องมีการวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ไม่
ต้องหาสถานที่ จัดงานขนาดใหญ่ที่ทำให้ต้นทุนสูง ทั้ งนี้ ในอนาคตสามารถเพ่ิมจำนวน Testers              
คนจีนที่พำนักอยู่ในประเทศจีน เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มและอาศัยรูปแบบการส่งสินค้าทดลองผ่านช่องทาง 
CBEC ไปให้ Testers อีกทีถือเป็นบริการที่แพลตฟอร์มธุรกิจวิพากษ์ผลิตภัณฑ์สามารถพัฒนาเพ่ิมเติมเป็น
ลำดับถัดไป 

5.2 ตัวแบบธุรกิจ “แพลตฟอร์ม ให้บริการการขายและการตลาดผ่าน C2C CBEC E-catalog” 

 สำหรับการเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และการส่งเสริมการตลาดถือเป็นสองขั้นตอนที่ต้อง
ดำเนินการควบคู่กันไป ทั้งนี้ในการออกแบบหลักสูตร ผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์บุกตลาดจีนปีที่1 
(ดนัยธัญ 2563) ได้แสดงรูปแบบการเข้าสู่ตลาดจีนผ่านแพลตฟอร์มเถาเป่า ด้วยวิธีการโลจิสติกส์แบบ C2C 
CBEC และการส่งเสริมการขายผ่าน “Taobao Live”และกลยุทธ์การตลาดแบบ O2O ซึ่งแพลตฟอร์มนี้ถือ
เป็นรูปแบบเริ่มต้นสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการทดลองตลาดในประเทศจีน โดยจะนำเสนอสินค้า
แบบออฟไลน์ให้กับนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และนักท่องเที่ยวสามารถวางแผนซื้อ
ซ้ำผ่านร้านค้าบนเถาเป่า เมื่ออยู่ในประเทศจีน วิธีการนี้ต้องพ่ึงพาการตลาดแบบบอกต่อของคนจีนที่เคยเข้า
มาท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงจะช่วยดึงให้เกิดผู้ซื้อเข้าไปที่ร้านค้าเถาเป่าได้  

 อย่างไรก็ดีเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
แบบ O2O ที่พ่ึงพานักท่องเที่ยวจีนไม่สามารถดำเนินการได้ จึงต้องหาวิธีการที่จะทำให้สินค้าไทยถูก
นำเสนอให้กับคนจีนในช่องทางอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นคนจีนที่ยังพำนักอยู่ในประเทศไทย หรือคนจีนที่อยู่ใน
ประเทศจีน สำหรับตัวแบบธุรกิจ “แพลตฟอร์มให้บริการขายและการตลาดผ่าน C2C CBEC E-catalog จะ
เป็นรูปแบบการให้บริการจัดทำสื่อ Catalog ตามกรอบแนวคิด O2O ที่จะนำเอาเอกสารแนะนำสินค้าที่เป็น
รูปถ่ายพร้อมข้อมูลประกอบไปวางแสดงไว้ในประเทศจีน พร้อมกับจัดทำสื่อคลิปวีดีโอเพ่ือแนะนำข้อมูล
ประกอบเพ่ิมเติม เมื่อผู้ซื้อสนใจสั่งซื้อก็สามารถสแกนสั่งซื้อผ่าน QR code บน E-catalog และมีบริการ
จัดส่งสินค้าแบบ Door to Door ข้ามประเทศจากไทยไปถึงผู้สั่งซื้อในประเทศจีนต่อไป  

 5.2.1 ตัวแบบธุรกิจ C2C CBEC E-catalog ผ่านกระบวนการ SCOR Model 

 รูปแบบของตัวแบบธุรกิจ แพลตฟอร์มให้บริการขายและการตลาดผ่าน C2C CBEC E-catalog ถือ
เป็นรูปแบบการขายเพ่ือการทดลองตลาด สินค้าที่จำหน่ายไม่จำเป็นต้องนำไปไว้ในประเทศจีน เมื่อมีคำสั่ง
ซื้อเข้ามาจึงแจ้งให้กับผู้ประกอบการ SMEs ให้ทราบเพ่ือจัดส่งสินค้ามาให้กับตัวกลางผู้ดูแลแพลตฟอร์ม
ร้านค้าเถาเป่า เพ่ือดำเนินการจัดส่งผ่านโลจิสติกส์ด่วนข้ามแดนไทย-จีน แบบ door to door สู่มือผู้ซื้อ
ต่อไป วิธีการนี้ข้อดีคือไม่มีต้นทุนการบริหารจัดการคลังสินค้า แต่ข้อมเสียคือระยะเวลาสำหรับการส่งมอบ
สินค้าภายหลังคำสั่งซื้อท่ีค่อนข้างนาน ซึ่งสามารถแสดงภาพตัวอย่างแบบธุรกิจดังแสดงในรูปที่ 5.16 
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รูปที่ 5.16  ตัวแบบธุรกิจ 

 
ทั้งนี้รูปที่ 5.16 แสดงตัวแบบธุรกิจ “บริการจัดทำ E-catalog เพ่ือขายผ่านช่องทาง C2C CBEC” 

ซึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดทำรูปเล่ม E-
catalog สำหรับการนำไปวางแสดงในประเทศจีน ที่ทำให้ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้โดยตรงต่อไป ซึ่งรูปแบบ
การให้บริการจะประกอบด้วยกระบวนการต่างๆดังนี้ 

 ในขั้นตอนการวางแผน (Plan) หมายถึงผู้เข้ารับบริการ (ผู้ประกอบการ SMEs) ต้องทำความ
เข้าใจในกระบวนการ CBEC สู่ประเทศจีน และผ่านการวิพากษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือจะสามารถจัดทำ
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการของตลาดปลายทาง  

 ขั้นตอนการจัดหาและจัดเตรียม (Source, Make) คือการจัดหาข้อมูลพ้ืนฐานตาม template 
ข้อมูลสำหรับการเตรียมอัพโหลดขึ้นระบบร้านค้าเถาเป่า จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลร่วมกับ
ผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เพ่ือบันทึกข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลเป็นภาษาจีน การถ่ายภาพสินค้า 
และการจัดทำคลิปวีดีโอสั้นเพ่ือแนะนำสินค้า ขึ้นตอนนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการจัดทำ E-catalog 
เพราะหากข้อมูลที่ผู้รับบริการจัดเตรียมมาไม่ครบถ้วนหรือเป็นข้อมูลที่ไม่ได้สะท้อนความโดดเด่น ความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ โอกาสที่ผู้ซื้อจะสนใจก็จะน้อย  

 ขั้นตอนการจัดทำและส่งมอบ (Delivery)  คือกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังการจัดเตรียมข้อมูล
ทุกอย่างเสร็จสิ้น จากนั้นคณะทำงานจะนำข้อมูลของผู้ประกอบการไปจัดทำ E-catalog ภาษาจีน และ
จัดทำ QR code สองตัวสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับร้านค้าเถาเป่าหนึ่งตัว และสำหรับเชื่อมต่อไปสู่คลิปวีดีโอสั้น
อีกหนึ่งตัว E-catalog ถูกใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์สินค้าและเป็นช่องทางการสั่งซื้อสินค้าสำหรับลูกค้าจีน
ทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน ทั้งนี้สำหรับ E-catalog ที่ถูกจัดทำจะถูกนำไปวางนำเสนอให้กับคนจีน
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ตามสถานที่ต่างๆภายในประเทศจีน เมื่อมีคำสั่งซื้อสามารถจัดส่งแบบ door-to-door ให้กับผู้สั่งซื้อได้
โดยตรง  

 ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล (Return) หมายถึงการรับข้อคิดเห็นจากผู้ซื้อที่แสดงผ่านแพลตฟอร์ม
เถาเป่าที่มีต่อสินค้าที่จำหน่ายไปสู่ประเทศจีน ข้อมูลที่ได้รับถือเป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญสำหรับการปรับปรุง
การให้บริการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อปลายทางตลาดประเทศจีนต่อไป  

 กระบวนการทั้ งหมดจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs มีเครื่องมือสำหรับการขายและการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของตนให้กับกลุ่มลูกค้าชาวจีนได้จริง ในหลากหลายสถานการณ์เช่น 1) ในเมืองหรือ
จังหวัดที่ยังมีคนจีนพำนักอาศัยในประเทศไทย (คนจีนสามารถซื้อผ่านเถาเป่า ชำระเงินผ่านอาลีเพย์ แต่ไม่
เลือกใช้การจัดส่งข้ามแดน) 2) เมื่อมีการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศจีน โดยผู้ ประกอบการ
สามารถจัดส่งเพียง E-catalog หรือจัดทำเป็น E-poster แนะนำสินค้าไปฝากไว้กับงานแสดงสินค้าใน
ประเทศจีนได้ และ 3) นำ E-catalog ไปฝากไว้กับร้านอาหารไทย ร้านนวดสปาไทย หรือตามโรงแรมที่พำก
ในประเทศจีน สำหรับลูกค้าชาวจีนสามารถเลือกดูและสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางร้านค้าเถาเป่า   

 5.2.2 การทดลองเพื่อพัฒนา E-catalog ให้กับผู้ประกอบการ SMEs 

 สำหรับขั้นตอนการพัฒนา E-catalog เพ่ือทำให้ผู้ประกอบการมีช่องทางนำเสนอขายสินค้าของ
ตัวเองที่เป็นทั้งรูปแบบ E-Poster ในแคทตาล็อก และคลิปวีดีโอสั้นแนะนำสินค้า ดังแสดงตัวอย่างของ E-
catalog ที่จัดทำขึ้นในรูปที่ 5.17 เป็นภาพตัวอย่างใน E-Catalog ที่จัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวมสินค้าของกลุ่ม
ผู้ประกอบการจังหวัดลำพูน โดยใช้ระยะเวลารวบรวมข้อมูลจัดทำ Content ที่เป็นคลิปวีดีโอสั้น และข้อมูล
พร้อมรูปถ่ายของทุกผลิตภัณฑ์เพ่ือเตรียมอัพโหลดไปอยู่ในร้านค้าเถาเป่ารวมสองวัน ก่อนจะนำไปจัดเรียง
และทำเล่มอีก 1 สัปดาห์ ซึ่งในการทดลองเพ่ือพัฒนา E-catalog ให้กับผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดลำพูน
ระยะเวลา 2 วัน มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 

 
1) การให้ความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยตลาด ความเข้าใจต่อรูปแบบ CBEC สำหรับการ

จำหน่ายและส่งเสริมการขายให้กับผลิตภัณฑ์ แนะนำวิธีการตั้งราคา รวมถึงช่องทางการชำระเงิน และ     
โลจิสติกส์ข้ามประเทศ ดังแสดงรูปแบบการจัดการฝึกอบรมในรูปที่ 5.17  

 

 
รูปที่ 5.17 การฝึกอบรมแนวทางจำหน่ายผ่าน C2C CBEC สู่ตลาดจนีสำหรับ SMEs จังหวัดลำพูน 
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รูปที่ 5.18 แนะนำรูปแบบ E-catalog C2C CBEC สู่ตลาดจีนสำหรบั SMEs 

 
ในขั้นตอนนี้มีความสำคัญต่อการกำหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับต้นทุนการขนส่ง

และสามารถนำเข้าผ่านช่องทาง CBEC แบบ C2C ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ขณะเดียวกันก็เป็นการทบทวน
แนววิธีปฏิบัติเมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามา ตลอดจนข้อตกลงสำหรับการรับคืนสินค้าของผู้ประกอบการกรณีสินค้ามี
ปัญหาหรือเกิดความล่าช้าจนผู้สั่งซื้อของยกเลิก ดังแสดงในรูปที่5.18   

2) การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์และการถ่ายภาพสินค้า สำหรับ
อัพโหลดขึ้นร้านค้าเถาเป่าและจัดทำ E-catalog โดยใช้คณะทำงานเป็นคนไทยที่พูดจีนได้เพ่ือสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการไทย และแปลเป็นภาษาจีนให้กับคณะทำงานคนจีน รวมถึงบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
ข้อมูล จัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มเถาเป่า รวมถึงจำนวนรูปถ่ายให้ครบทุกมุมมอง
ตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์ม ขนาดของรูปถ่ายที่ไม่เกินข้อกำหนด ดังแสดงในรูปที่ 5.19 
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รูปที่ 5.19 คณะทำงานสัมภาษณข์้อมูลจากผูป้ระกอบการเพื่อจัดทำคอนเทนท์สำหรับสินค้า 

 
3) ทำการถ่ายภาพ จัดทำข้อมูลและอัพโหลดข้อมูลสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs ที่มี

ความพร้อมข้ึนบนร้านค้าเถาเป่า สินค้าของผู้ประกอบบางรายที่ไม่ติดปัญหาต้องสอบถามไปยังด่านศุลกากร
พัสดุภัณฑ์เร่งด่วนจีนว่าสามารถนำเข้าได้หรือไม่ เมื่ออัดโหลดขึ้นร้านค้าสมบูรณ์แล้วก็สามารถทดลองสั่งซื้อ
ได้จริง ดังแสดงในรูปที่ 5.20 และรูปที่ 5.21 (สิ้นสุดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวันแรก)  
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รูปที่ 5.20 การถ่ายภาพและเตรียมคอนเทนท์ผลติภณัฑ์เพื่ออัพโหลดขึ้นร้านเถาเป่าและ E-catalog 

 

 
รูปที่ 5.21 สาธิตขั้นตอนการอัพโหลดข้อมลูผลิตภัณฑ์ขึ้นร้านเถาเปา่ 

 
 

4) คณะทำงานคนจีนที่เป็นพรีเซ็นเตอร์จัดเตรียมสคริป และจัดเตรียมอุปกรณ์และฉาก
สำหรับการถ่ายทำคลิปวีดีโอสั้นแนะนำผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการนำเอาสินค้าตัวอย่างและวางรูปแบบการ
นำเสนอร่วมกับพรีเซ็นเตอร์จีน ทั้งนี้การถ่ายทำจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งถ่ายภาพนิ่งสินค้าพรี
เซ็นเตอร์ ส่วนที่สองจัดทำคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 30 วินาทีสำหรับแนะนำผลิตภัณฑ์บนร้านค้าเถาเป่า 
และส่วนที่สามจัดทำคลิปวีดีโอสั้นความยาวไม่เกิน 3 นาทีสำหรับนำเสนอผ่าน DouYin และช่องทางอ่ืนๆ 
ดังแสดงในรูปที่ 5.22 
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รูปที่ 5.22 การจัดทำคลิปวีดโีอสั้นนำเสนอข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์ 

 
5) การบรรยายให้ความรู้รูปแบบการนำเสนอข้อมูลสินค้าผ่านช่องทางคลิปวีดีโอสั้น  และ

ช่องทาง VLOG จีน เช่นช่องทางโต่วอิน รวมถึงเครื่องมือที่สามารถใช้ได้บนแอพพลิเคชั่นโต่วอิน ดังแสดงใน
รูปที่ 5.23 
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   รูปที่ 5.23 การบรรยายให้ความรู้การนำเสนอสินค้าผ่านคลิปวีดีโอสั้น 
 

6) นำเสนอผลงานภาพถ่าย และคลิปวีดีโอสั้นที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมสำหรับการนำไปใช้เพ่ือ
จัดทำ E-catalog ดังแสดงในรูปที่ 5.24 (จบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่สอง)  

   
รูปที่ 5.24 การนำเสนอสินค้าผ่านคลิปวีดีโอสั้น และการถ่ายภาพนิ่งของผู้ประกอบการ 

 
ภายหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสิ้นสุดลง จะใช้ระยะเวลาในการจัดทำรูปเล่มของ E-catalog 

อีกประมาณ 1 สัปดาห์ รูปแบบของ E-catalog ก็จะครบถ้วนและพร้อมสำหรับส่งมอบให้กับผู้ประกอบการ
เพ่ือนำไปใช้เป็นช่องทางขายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ดังแสดงตัวอย่างรูปเล่ม E-catalog ในรูปที่ 5.25 
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รูปที่ 5.25 E-Catalog สินค้าของผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดลำพูน 

 
 รูปแบบการให้บริการการขายและการตลาดผ่าน C2C CBEC E-catalog ถือเป็นวิธีการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการทดลองนำสินค้าเพ่ือจำหน่ายในประเทศจีน ที่มุ่ง
หมายให้เกิดผลลัพธ์การฝึกอบรมที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด เพราะนอกเหนือจากผู้ประกอบการจะเข้าใจถึง
วิธีการเชิงทฤษฎีของ C2C CBEC แล้ว เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมยัง
สามารถมีช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทั้งในรูปแบบโปสเตอร์และคลิป
วีดีโอสั้นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการสื่อสารการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าชาวจีน  
 สำหรับรูปแบบการจัดทำคลิปวีดีโอนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบจับคู่ธุรกิจออนไลน์ที่เป็นอีก
หนึ่งแพลตฟอร์มธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถใช้ออกร้านแสดงสินค้าในรูปแบบ Virtual 
Platform ซึ่งปัจจุบันงานแสดงสินค้านานาชาติของประเทศจีนนิยมใช้เพ่ือทดแทนการจัดการแสดงและ
จำหน่ายสินค้าแบบปกติที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นผู้ประกอบการ SMEs ไทยจึงควรจัดเตรียมข้อมูล
แนะนำสินค้า ทั้งเพ่ืออัพโหลดเข้าระบบของ Virtual Platform ของผู้จัดงาน และนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบคลิปวีดีโอในกิจกรรม Business Matching เพ่ือลดปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ระหว่างการจับคู่ธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวสามารถเพ่ิมระยะเวลาให้ครอบคลุมกั บ
การจัดเตรียมคลิปวีดีโอสำหรับนำเสนอผลิตภัณฑ์เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการทำ Online Business 
Matching และนำเสนอข้อมูลบนช่องทางยูทูปจีน เช่น “Bilibili” เป็นต้น  

5.3 ตัวแบบธุรกิจ “แพลตฟอร์ม CBEC Dropship Social Commerce” 

 ตัวแบบธุรกิจ“แพลตฟอร์ม CBEC Dropship Social Commerce”สำหรับการสร้างศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบครบวงจรในหลักสูตร “การสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์” เป็นตัวแบบที่บูรณาการนำ
จุดแข็งจากแพลตฟอร์มการนำเสนอและการจำหน่ ายสินค้า กับแพลตฟอร์มระบบหลั งบ้ าน                  
เพ่ือการจัดการโลจิสติกส์และ Fulfillment Center เข้าด้วยกัน เป็นนวัตกรรมการค้าออนไลน์ในรูปแบบ 
“Dropship E-commerce”ที่เป็นทิศทางหลักในการพัฒนา CBEC จีนในปี พ.ศ.2564 [2] เป็นรูปแบบ
การค้าออนไลน์อีกรูปแบบหนึ่งที่เข้ามาปิดจุดอ่อนของของรูปแบบการค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ
อิสระเชิงดิจิทัล ซึ่งจะมีปัญหาในสองประการดังนี้ 
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สำหรับผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะการขาย การนำเสนอผลิตภัณฑ์ ก็มักไม่มีเวลา
หรือทีมงานสำหรับการดูแลการจัดการโลจิสติกส์และคลังสินค้า ทำให้ไม่สามารถจัดสรรเวลาหรือทรัพยากร
ไปในส่วนของการขายและนำเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนที่มีถนัดเชี่ยวชาญได้เต็มประสิทธิภาพ 

สำหรับผู้ประกอบการที่มีสินค้าหรือมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและการกระจายสินค้า ก็มักไม่มี
ทีมขายมืออาชีพเป็นพนักงานขององค์กร (In house) การจะลงทุนจ้างทีมขายมืออาชีพก็มีต้นทุนค่าใช้จ่าย
สูง ไม่คุ้มค่ากับการสร้างทีมข้ึนมา  

จากปัจจัยข้อจำกัดทั้งสองประการข้างต้นจึงนำไปสู่ตัวแบบธุรกิจในรูปแบบ Dropship E-
commerce ซึ่งเข้ามาปิดจุดอ่อนของทั้งสองประการให้กับ SMEs ได้ โดยสร้างแพลตฟอร์มกลางเพ่ือช่วย
บริหารจัดการระบบหลังบ้านให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือดูแลในส่วนของการสร้างคอนเทนท์สำหรับ
สินค้า การวางระบบโลจิสติกส์ และ Fulfillment Center ให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวางเครือข่าย
เชื่อมโยงกับทีมขายมืออาชีพ หรือเครือข่ายทีมขายที่จะช่วยนำเสนอสินค้าให้กับผู้ประกอบการได้ โดยมี
ระบบการจ่ายค่าตอบแทนเป็นส่วนต่างกำไร  

ด้วยรูปแบบ Dropship แบบ Social-commerce ข้างต้นการสร้างตัวแบบแพลตฟอร์มศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบจึงมีองค์ประกอบทั้งในมิติช่องทางการจัดจำหน่ายผ่าน  Social Commerce และในมิติระบบโลจิ
สติกส์และ Fulfillment center แบบ B2B2C ซึ่งในหัวข้อที่ 5.3 จะนำเสนอ 1) รูปแบบของ Dropship 
Social Commerce ในธุรกิจการค้าข้ามแดน โดยนำตัวอย่างการค้าผลไม้สดไทยสู่จีนที่มีรูปแบบการ
ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวในอดีต 2) บทบาทของ Live commerce ในประเทศจีนที่นำมาสู่ความ
สมบู รณ์ ของ Dropship Social Commerce และ 3) ตั วแบบธุรกิจ Dropship Social-Commerce 
สำหรับ CBEC สินค้า SMEs ไทยบุกตลาดประเทศจีน  

5.3.1 ต้นแบบ Dropship E-commerce สำหรับการค้าผลไม้สดไทยสู่จีน 

 การออกแบบวิธีการ CBEC Dropship Social Commerce ที่นำมาใช้สำหรับศูนย์เรียนรู้ CBEC 
ไทยจีน เป็นวิธีการบูรณาการจุดเด่นของการขนส่งข้ามแดนแบบ B2B ร่วมกับวิธีการขายปลีกผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ก่อนจะทำการจัดส่งแบบ B2C ให้กับผู้ซื้อปลายทาง เป็นวิธีการที่ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสำหรับ
การค้าข้ามแดนไทย-จีน โดยได้ศึกษารูปแบบที่เคยใช้สำหรับการขายผลไม้สดไทยสู่ตลาดจีนในรูปแบบ 
B2B2C  

YIN และดนัยธัญ  (2017) [3] ได้ศึกษารูปแบบการค้าผลไม้ไทยเกรดพรีเมียมผ่านช่องทาง Social 
Commerce “Wechat” โดยวางระบบโลจิสติกส์ในแบบ B2B2C ซึ่งพบว่าเป็นวิธีการนี้คือรูปแบบที่นำเอา
จุดแข็งของกระบวนการโลจิสติกส์แบบ B2B ที่มีต้นทุนการขนส่ง และการเดินพิธีการศุลกากรที่ถูกกว่า   
การนำเข้าแบบ B2C เพราะสามารถใช้รูปแบบการขนส่งผลไม้ตู้คอนเทนเนอร์เย็นขนาด 40 ฟุตทางถนน
โดยใช้เส้นทาง R3A ที่ได้รับการอนุมัติให้สามารถนำเข้าผลไม้สดสู่ตลาดจีนได้ตาม “พิธีสารว่าด้วยการขนส่ง
ผลไม้สดผ่านประเทศที่สาม” ผ่านด่านตรวจโรคพืชสากลทางถนนโม่ฮาน ที่ดำเนินกระบวนการจัดเก็บภาษี
นำเข้าตามกรอบ China-ASEAN FTA  



การศึกษาเพื่อออกแบบหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล ในยคุบูรพาภิวัฒน์ ปี2 

166 

 
รูปที่ 5.26 รูปแบบ B2B2C นำเข้าผลไมส้ดจากไทยเพื่อขายผ่าน Social Commerce ในจีน 

ที่มา: ดัดแปลงจาก YIN และ ดนัยธัญ (2017) [3] 
 

ขณะที่การขายในรูปแบบ B2C ผ่านช่องทาง Social Commerce Wechat นั้นผู้ประกอบการ
นำเข้าจีนจะออกใบราคาขายปลีกของผลไม้อ้างอิงจากราคาขายในตลาดช่วงเวลานั้นไปในกลุ่มทีมขาย (แจ้ง
ราคาขายปลีกและ GP) ทีมขาย (ยี่ปั๊วและซาปั๊ว) จะใช้ราคาดังกล่าวอ้างอิงสำหรับการแจ้งไปยังกลุ่มลูกค้า
ปลายทางซึ่งเป็นกลุ่มชุมชนสังคมออนไลน์ที่ทีมขายเป็นสมาชิกอยู่ เมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามาทีมขายจะแจ้งไปยัง
ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าท่ีมีโรงคัดแยกบรรจุอยู่ในประเทศจีน (หากนำเข้าทางโม่ฮาน โรงคัดแยกบรรจุจะ
อยู่ที่เชียงรุ้งหรือคุนหมิง ซึ่งสะดวกต่อการส่งต่อผ่านระบบขนส่งทางอากาศ) เพ่ือจัดส่งให้กับผู้ซื้อปลายทาง
ต่อไป ดังแสดงรูปแบบการขนส่งในรูปที่ 5.26.  ขณะที่การนำเสนอข้อมูลสินค้าและการติดต่อซื้อขาย
ระหว่างกันจะใช้ช่องทางสังคมออนไลน์ wechat สื่อสารกัน ดังแสดงในรูปที่ 5.27 

 

   
รูปที่ 5.27 การขายทุเรียนไทยผ่าน Social Commerce Wechat จีน เมษายน พ.ศ.2565 
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 รูปที่ 5.27 แสดงข้อมูลการขายทุเรียนไทยผ่าน Wechat ของผู้ขายปลีกชาวจีนที่มีรูปแบบการ
ให้บริการส่งผลไม้ข้ามประเทศและบริการจัดส่งถึงบ้านแบบ door to door ให้กับผู้ซื้อ ทั้งนี้ในเดือน
เมษายน ปี พ.ศ.2565 เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การขนส่งผลไม้ไทยสู่จีนทางถนนมี
จำนวนลดลงมากตามมาตรการ “Zero Covid” ที่เข้มงวดของจีน การนำเข้าผลไม้ต้องถูกตรวจสอบการ
ปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในทุกเที่ยวของการขนส่ง เกิดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในกระบวนการนำเข้าที่ด่าน
ชายแดน การส่งออกผลไม้สดไทยเข้าไปจำหน่ายจึงต้องใช้วิธีการผ่านช่องทางอ่ืนๆร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นทาง
อากาศ ทางเรือ รวมไปถึงการขนส่งผ่านเส้นทางรถไฟจีน-ลาว อย่างไรก็ดีรูปแบบการค้ายังคงไว้ซึ่งตัวแบบ 
B2B2C ที่อาศัยทีมขาย Social Commerce ในการกระจายสินค้า เพราะเป็นวิธีการที่ช่วยกระจายผลผลิต
ไปสู่มือผู้ซื้อโดยตรง ควบคู่ไปกับช่องทางอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบห่วงโซ่เย็นเพ่ือการขนส่งแบบ
ด่วน (Cold Chain Logistics Express) เข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน 

 รูปแบบการใช้ Social Commerce ร่วมกับการจัดการโลจิสติกส์แบบ  B2B2C ถูกพัฒนาจน
กลายเป็นรูปแบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หลักในประเทศจีนเมื่อรูปแบบการทำคอนเทนท์ผ่าน Clip 
VDO และ Live Streaming เข้ามาเป็นช่องทางที่คนจีนนิยมใช้ในฐานะสื่อให้ความบันเทิง นำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน ซึ่งในหัวข้อ 5.3.2 จะนำเสนอบทบาทของ 
Live Commerce ในประเทศจีนที่มีต่อการสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ 

5.3.2 บทบาทของ Live Commerce เพื่อการในการจำหน่ายสินค้า 

ในช่วง 2 -3 ปีที่ ผ่ านมา Live commerce ได้ เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยสำคัญ โดยได้กลายเป็นช่องทางหลักสำหรับการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ 
อาศัยฐานกลุ่มผู้ติดตามกลุ่ม KOLs Influencer เป็นลูกค้าหลัก ปัจจัยความเชื่อถือต่อตัว Influencer มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าใดๆมากกว่าแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บทบาทที่ลดลงของแพลตฟอร์ม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้กลยุทธ์การตลาดต่างๆเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบ
แพลตฟอร์ม Dropship E-commerce ซึ่งในหัวข้อที่ 5.2.2 จะนำเสนอภาพการเปลี่ยนแปลงในบทบาท
การค้าผ่านช่องทาง clip VDO และ Live streamingที่มีต่อการค้าออนไลน์ตลาดประเทศจีน  

1) ระบบนิเวศ KOLs Influencer สำหรับการค้าออนไลน์ 

 
รูปที่ 5.28 ระบบนิเวศของ KOLs Influencer สำหรับการค้าออนไลน์ 

 
 องค์ประกอบหลักในตัวแบบธุรกิจ “แพลตฟอร์ม CBEC Dropship Social Commerce”คือ KOL 
Influencer ซึ่งทำหน้าที่แนะนำสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าชาวจีน ซึ่งในการออกแบบแพลตฟอร์ม
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ธุรกิจได้เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจในระบบนิเวศของ KOLs Influencer จีน โดยใช้กลุ่ม KOLs 
Influencer จีนที่พำนักในจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบการศึกษาพบว่า ระบบนิเวศของ KOLs Influencer 
สำหรับการค้าออนไลน์จะประกอบไปด้วย 3 แพลตฟอร์มหลักดังแสดงในรูปที่ 5.28 ได้แก่แพลตฟอร์ม E-
commerce แพลตฟอร์ม Social Network และแพลตฟอร์ม Clip VDO/Live streaming ซึ่งระบบนิเวศ
นี้มีการใช้ประโยชน์จากช่องทางต่างๆเพ่ือดึงดูดสร้างกลุ่มผู้ติดตามด้วยคอนเทนท์และวิธีการที่แตกต่างแต่
เชื่อมโยงกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การจำหน่ายสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 

 ดังนั้น KOLs Influencer จึงมิใช่นักขายที่มุ่งเน้นการขายสินค้าเท่านั้น แต่ต้องสร้างเรื่องราวต่างๆที่
นำเสนอน่าสนใจเพ่ือสร้างฐานผู้ติดตามเป็นอันดับแรก แล้วจึงต่อด้วยการนำเสนอขายสินค้าให้กับกลุ่ม
ผู้ติดตาม หรือกลุ่มชุมชนออนไลน์ในเครือข่ายต่อไป ดังนั้นกลุ่ม KOLs Influencer จึงมีช่องทาง Clip 
VDO/Live Streaming เพ่ือนำเสนอคอนเทนท์เรื่องราวต่างๆเป็นตอนๆแต่ละวัน หรือหนึ่งถึงสองตอนต่อ
สัปดาห์ มีการจัดทำคลิปวีดีโอสั้นบนแพลตฟอร์มเช่น DouYin (TIKTOK จีน) ขณะเดียวกันก็แสดงรูปถ่าย
และประโยคข้อความหรือบทความสั้นลงในช่องทาง Social Network เช่นวีแชท และเสี่ยวหงซู  
ขณะเดียวกันก็มีการเปิดร้านค้าของตนเองบนแพลตฟอร์ม “เถาเป่า” เพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มผู้ติดตามจาก
แพลตฟอร์มอ่ืนเข้าไปซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 กระบวนการวางแผนเพ่ือสร้างตัวตนให้มีความน่าสนใจและมีผู้ติดตามนับเป็นหนึ่งในงานสำคัญของ
ตัวแบบ Dropship E-commerce ทำให้เกิดภาพของบริษัทจีนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้บริการกับผู้ขายบน
ร้านค้า Shopee Lazada แบบครบวงจร กล่าวคือบริษัทจีนในจังหวัดเชียงใหม่ นอกเหนือจากทำหน้าที่
นำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาจัดเก็บในคลังสินค้า (Fulfillment Center) ในประเทศไทยแล้ว ยังให้
บริการจัดหา KOLs Influencer ให้กับผู้ค้าบน Shopee Lazada สำหรับนำเสนอขายสินค้า หรือสร้าง
ความรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทจีนเหล่านี้มีการว่าจ้างผู้กำกับมืออาชีพ เพ่ือมาปั้นดาว TIKTOK 
หรือ Vlogger มืออาชีพเพ่ือสนับสนุนผู้ค้าบน Shopee Lazada ที่อยู่ในเครือข่ายรับสินค้าจากบริษัทเพ่ือไป
จำหน่าย วิธีการนี้ทำให้ร้านค้าบน Shopee Lazada ที่นำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมีตัวช่วยเพ่ือการ
ส่งเสริมการขาย และนำเสนอสินค้าให้กับร้านค้า   

 2)  ภาพรวมการเติบโตของ Social Commerce และ Live Commerce ในประเทศจีน 

 ทั้งนี้เมื่อพิจารณากลุ่ม KOLs Influencer จีนในประเทศไทยที่สร้างคอนเทนท์เพ่ือนำเสนอ และ
พัฒนาสู่การเป็นผู้แนะนำและจำหน่ายสินค้าพบว่ามีแพลตฟอร์มที่เป็น Clip VDO และ Live Streaming 
อยู่หลายแพลตฟอร์ม เช่น DouYin  KwaiShou  และB-Zhan ในส่วนของคลิปวีดีโอ ขณะที่  Live 
Streaming ปัจจุบันเป็นฟังค์ชั่นที่ทุกๆแพลตฟอร์ม E-commerce ต้องมี ไม่ว่าจะเป็น Taobao Live, 
JD.com Live, Pinduoduo live เป็นต้น  คอนเทนท์อีกประเภทหนึ่งเช่นรูปภาพ และบทความสั้น ส่วน
ใหญ่ถูกนำเสนอผ่านช่องทาง Social Media เช่น wechat และเสี่ยวหงซู ซึ่งคนจีนจำนวนหนึ่งนิยมติดตาม
กลุ่ม KOLs Influencer ผ่านช่องทางนี้   

GroupM FOCAL (2020) ได้สรุปปัจจัยสำหรับการดำเนินกิจกรรม Live commerce คือ คน/
สินค้า/สถานที่ รวมถึงเทคโนโลยี 4G/5G ที่ทำให้การไลฟ์ขายของทำได้ในทุกสถานที่ทุกเวลาด้วยสัญญาณ
ภาพและเสียงคมชัดไม่สะดุด แต่ก็ยังอยู่ในบริบทของการเป็น E-commerce ทั้งนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ.2016-2019 
Live Commerce มีการเติบโตเฉลี่ยกว่าร้อยละ 200 ต่อปี สร้างกลุ่มผู้ซื้อที่ถูกสร้างเป็นนิสัยนิยมชมจาก 
Live sellers ที่สนใจจนกลายเป็นวัฒนธรรม และได้จักลุ่ม Live Seller ในจีนออกเป็น 5 กลุ่มคือ 1) เซเลป
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ในวงการต่างๆ 2) Influencers 3) เจ้าของร้าน 4) KOL และ 5) MCN (บริษัทที่ปั้นนักไลฟ์ขายของมือ
อาชีพ) 

GroupM FOCAL (2020) [4] ยังได้สรุป 5 เทคนิค Live Commerce โดยสำรวจตลาดของผู้ซื้อ
คนจีน และได้ถามเหตุผลที่กลุ่มคนเหล่านั้นชอบดู Live commerce มากกว่าเลื่อนนิ้วดูตามภาพ หรือราคา
ในแพลตฟอร์ม หลักๆ มีอยู่ 5 เหตุผลคือ 1) สนุกสนาน และมองว่าเป็นการเอ็นเตอร์เทนรูปแบบหนึ่ง 2) 
ความน่าเชื่อถือของนักไลฟ์ขายสินค้า 3) ลูกค้าสามารถพูดคุยกับ influencers หรือ KOl ได้ผ่านการ Live 
เมื่อเกิดข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ทันที 4) ชุมชนของคนที่เข้ามาดูส่วนใหญ่ ‘เหมือนกัน’ ชอบในวิธีการ
พูด ท่าทางประกอบที่คล้ายๆ กัน เหมือนเจอคอเดียวกันพูดคุยกัน 5) ในระหว่างการชมไลฟ์ ผู้ชมจะ
คาดหวังกับ ‘Best deal’ ราคาพิเศษเฉพาะ Live นี้ หรือของแถมเป็นพิเศษ 

ทั้งนี้เมื่อการสร้างความบันเทิงในรูปแบบคลิปวีดีโอสั้น และ VLOG ถูกใช้เป็นช่องทางสำหรับการ
ขายสินค้าจึงเรียกช่องทางนี้ว่า Social Commerce หรือ Live Commerce กลายเป็นวิธีการขายสินค้า
แทนรูปแบบร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมคือ E-commerce  

 
รูปที่ 5.29 แสดงจำนวนผู้เข้าใช้อินเตอร์เนต็เพื่อชม Live streaming ระหว่าง มิ.ย.2018-มิ.ย.2021 

ที่มา:  CNNIC 2021 [5] 

 
จากรูปที่ 5.29 พบว่าจำนวนผู้เข้าใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือชมการไลฟ์นับถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2021 

อยู่ที่ 638 ล้านคน เพ่ิมขึ้น 75.39 ล้านคน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ค.ศ. 2020 คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 63.1 ของประชากรอินเตอร์เน็ต ในจำนวนนี้เป็นผู้ใช้บริการ Live Commerce 384 ล้านคน 
เพ่ิมขึ้น 75.24 ล้านคนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 38.0 ของประชากร
อินเตอร์เน็ต  

Live Commerce กลายเป็นช่องทางการส่งเสริมการขายที่เข้ามาสร้างสีสันและมูลค่าให้กับการ
ขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นอย่างมาก และทำให้ทุกๆแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เดิมต่างเข้ามา
สร้างช่องทางการขายออนไลน์ในรูปแบบ Live streaming โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มเพ่ือความบันเทิง
ได้แก่ Douyin และ Kuaishou ซึ่งในช่วงระยะเวลาครึ่งปีแรกของปี ค.ศ.2021 ก็ได้ปรับบทบาทสู่การเป็น 
Live Commerce  

การเติบโตอย่างก้าวกระโดยก่อให้เกิดปัญหาสำคัญของประการคือ 1) การขาดแคลนบุคลากร และ 
2) ความน่าเชื่อถือของช่องทางการขายในรูปแบบ Live commerce ซึ่งทางการจีนก็ได้เข้ามามีบทบาทต่อ
การป้องการปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อซื้อสินค้าผ่านช่องทางก Live commerce ได้แก่กฎหมาย

หม่ืนคน 
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สำคัญสองฉบับที่ประกาศออกมาควบคุมคือ 1) กฎหมายควบคุมการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 《
网络交易监管办法》[6] และ 2) กฎหมายว่าด้วยการจัดการดูแลการค้าผ่านการไลฟ์《网络直播营

销管理办法》[7] แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่รวดเร็วในอุตสาหกรรมดังกล่าวจนหน่วยงานรัฐต้องออก
กฎหมายเข้ามากำกับดูแล  

 
รูปที่ 5.30 การเพิ่มขึ้นของผู้ชมคลปิวีดีโอ ไลฟส์ตรีมมิ่ง และชอปปิ้งออนไลน์ในประเทศจีน พ.ศ.2559-2564 

ที่มา: CNNIC 2021 [5] 

โดยเมื่อแสดงเปรียบเทียบจำนวนผู้ชม Live Streaming กับจำนวนผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ และคลิป
วีดีโอสั้นระหว่างปี พ.ศ.2559-2564 พบว่าในช่วงปี พ.ศ.2562-2564 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 
หนึ่งปี กับระหว่างเกิดสถานการณ์โควิด-19 อีกสองปี ดังแสดงในรูปที่5.30 พบว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่การ
เพ่ิมขึ้นของประชากรอินเตอร์เน็ตทั้งในกลุ่มผู้ชมคลิปวีดีโอสั้น การชม  Live streaming และการช้อปปิ้ง
ออนไลน์เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในทั้งสามกลุ่ม ทั้งนี้เกิดจากปัจจัยสำคัญสามประการคือ 1) เทคโนโลยี 4G/5G 
ที่ทำให้การชมภาพเคลื่อนไหวผ่าน Smart Phone มีคุณภาพและราคาไม่แพง จึงมีผู้ผลิตคอนเทนท์ และผู้
ให้บริการแอพพลิเคชั่นสำหรับผลิตและนำเสนอคอนเทนท์คลิปวีดีโอ และการ Live streaming มากขึ้น 2) 
ช่องทางการสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตคอนเทน์คลิปวีดีโอและไลฟ์สตรีมมิ่งคือการขายสินค้าให้กับกลุ่ม
ผู้ติดตาม ผลักดันให้ตัวเลขคนจีนที่ซื้อสินค้าออนไลน์เพ่ิมขึ้น และ 3) สถานการณ์โควิด-19 ทำให้สื่อบันเทิง
ผ่านคลิปวีดีโอสั้น และLive streaming ร่วมกับการซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นช่องทางที่ทุกคนเข้าใจและเข้าถึง
มากขึ้น และเมื่อจำแนกให้เห็นบทบาทของ คลิปวีดีโอ กับไลฟ์สตรีมมิ่งที่มีต่อการค้าออนไลน์ CNNIC 
(2021)[5] ได้สรุปตัวเลขและข้อมูลสะท้อนการเติบโตที่เกิดขึ้นจากทั้งสองแพลตฟอร์มในช่วงปีที่ เกิดโควิด-
19 ในจีน ไว้ดังแสดงในตารางที่ 5.5 โดยสังเขปดังนี้ 

 
ตารางที่ 5.5 ข้อมูลสะท้อนการเติบโตของแพลตฟอร์มคลิปวีดีโอสั้นและไลฟ์สตรีมม่ิงเพื่อการค้า
ออนไลน์ในจีน 
 

1) แพลตฟอร์มคลิปวีดีโอสั้น 
ในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2564 ระยะเวลาการชมคลิปวีดีโอสั้นต่อวันอยู่ที่  125 นาทีต่อวัน ร้อยละ 53.5 

ของผู้เข้าชมคลิปวีดีโอสั้นส่วนใหญ่เข้าชมทุกวัน ขณะที่ผู้ชมคลิปยาวจะใช้เวลาเข้าชมเฉลี่ย 98 นาทีต่อวัน โดยร้อย
ละ 36.3 ของจำนวนผู้เข้าชมคลิปยาวจะเข้าชมทกุวัน ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นมาเนื้อหาและรูปแบบการผลิต
คลิปวีดีโอเริ่มมีความหลากหลาย มีกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน กลายเป็น
ช่องทางที่ผู้เสพสื่อจำนวนมากหันมาเลือกดูแทนการดูรายการในช่องทางอ่ืน ในอนาคตอันใกล้เมื่อ 5G ถูกใช้อย่าง
ครอบคลุมก็จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทำให้จำนวนผู้ชมผ่านช่องทางนี้เพิ่มสู งขึ้นทั้งในด้านจำนวนและ
ระยะเวลาเข้าชม 
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 Platform คลิปวีดีโอสั้นถูกบูรณาการเข้ากับทั้งไลฟ์สตรีมมิ่งและอีคอมเมริซ์ ไม่ว่าจะเป็น Kuaishou 
Douyin ที่เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์เข้าไปในแพลตฟอร์ม  
        Kuaishou ได้ใช้กลยุทธ์การสร้างความน่าเชื่อถือส่วนบุคคลโดยผู้ผลิตคอนเทนท์เป็นหลักในการต่อยอดเพื่อ
ขายสินค้าออนไลน์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาที่ผลิตโดยเจ้าของช่องทางกับกลุ่มแฟนคลัป (私域流量

：指商家私有的流量，区别于公域流量、它域流量) ทำให้มูลค่าการขายสินค้าบน 
Kuaishou E-commerce ในไตรมาสที่หนึ่งของ ปี พ.ศ.2564 เพิ่มข้ึนร้อยละ 219.8  
 Douyin มุ่งเน้นการสร้างคอนเทนท์ที่แสดง performance ของเจ้าของช่อง แสดงเหตุการณ์จริงในชีวิต 
เนื้อหามีความหลากหลาย เน้นให้เห็นของจริง ของสินค้า หรือบริการสร้างความสนใจที่นำไปสู่ความอยากซื้อ 
2)  แพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมม่ิง 
        ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2564 จำนวนผู้เข้าชมไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ที่ 638 ล้านคน เพิ่มขึ้น 75.39 ล้านคนเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 63.1 ของจำนวนประชากรอินเตอร์เน็ตจีน ในจำนวนนี้ Live Commerce สูงถึง 
384 ล้านคน เพิ่มข้ึน 75.24 ล้านคนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มข้ึนของจำนวนผู้ชมไลฟ์สตรีมมิ่ง
ในรอบปีที่ผ่านมาเกือบทั้งหมดคือการเพิ่มข้ึนของผู้ชมไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อการซื้อสินค้าออนไลน์  
การชมไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อความบันเทิงในรูปแบบอ่ืนๆมีการเติบโตไม่มากหรือลดลง เพราะปัจจุบันผู้ชมหันไปบริโภค
คอนเทนท์ clip VDO แทน   
        ไลฟ์คอมมเมิรซ์ (电商直播）คืออุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างมากเมื่อมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาร่วมไม่ว่าจะ
เป็น Douin Kuaishou อย่างไรก็ดียังคงมีปัญหาการบิดเบือนข้อมูลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถืออยู่มากในการไลฟ์ ทั้ง
ในเร่ืองการสร้างยอดจำนวนผู้ชม สินค้าไม่ตรงปก ซึ่งทางหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องเร่งออกกฎหมายคุ้มครองควบคุม 

ที่มา: CNNIC 2021 [5] 
 

 ภาพรวมการเติบโตของการใช้ช่องทางคลิปวีดีโอ และไลฟ์สตรีมมิ่งเพ่ือการค้าออนไลน์คือวิถีใหม่
ของการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน เมื่อบทบาทของระบบร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์กำลัง
จะกลายเป็นเพียงระบบ Clearing house ของขั้นตอนการขายสินค้าเท่านั้น ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้า  
มิใช่เพราะความน่าเชื่อถือของหน้าร้าน แต่ตัดสินใจจากความน่าเชื่อถือของ KOLs Influencer และความ
น่าสนใจของแพลตฟอร์ม Short clip VDO หรือ Live streaming  

5.3.3 ตัวแบบธุรกิจ “แพลตฟอร์ม CBEC Dropship Social Commerce” 

 ปี พ.ศ. 2564 มูลค่าการส่งออกนำเข้าสุทธิผ่านข่องทาง CBEC ของจีนอยู่ที่ 1.98 ล้านล้านหยวน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 เป็นมูลค่ากาส่งออก 1.44 ล้านล้านหยวน และมูลค่าการนำเข้า 0.54 ล้านล้านหยวน
ตามลำดับ สถานการณ์โควิด-19 เป็นแรงกระตุ้นให้  CBEC เป็นช่องทางการค้าที่เติบโตอย่างรวดเร็ว 
คาดหมายว่าในปี พ.ศ.2567 มูลค่า CBEC จะอยู่ที่ 2.95 ล้านล้านหยวน ทั้งนี้ Fulfillment Center มี
บทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อ CBEC เพราะทำให้ระยะเวลานำส่งสินค้าจากผู้ขายสู่ผู้ซื้อทำได้อย่างรวดเร็ว เป็น
แนวทางหลักขับเคลื่อนให้การค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จีนสู่ต่างประเทศและจากต่างประเทศสู่จีนเติบโต
อย่างรวดเร็ว 

 บทบาทของ Fulfillment Center เป็นการวางคลังสินค้า ณ ตลาดปลายทาง หรือในพ้ืนที่ซึ่ง
สามารถจัดส่งให้กับผู้ซื้อปลายทางด้วยเวลาที่รวดเร็ว รวมถึงการจัดวางระบบเพ่ือการรับคืนสินค้ ากรณี
สินค้ามีปัญหา การมี Fulfillment Center ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ การขนส่งด่วนข้ามประเทศ และการ
เดินพิธีกาศุลกากร การมี Fulfillment Center ทำให้รูปแบบการนำเข้าแบบ B2B2C สมบูรณ์แบบ และ
กลายเป็นรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าผ่านช่องทาง CBEC กับต่างประเทศที่จีนเลือกใช้ โดย
การจัดตั้ง Free zone CBEC มากกว่า 105 แห่งทั่วประเทศจีน (ข้อมูลถึงปี พ.ศ.2564) และในหลายเมือง 
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Gateway เครือข่ายรถไฟจีน-ยุโรป มีการใช้ Fulfillment Center สำหรับ CBEC เพ่ือส่งเสริมการค้ากับ
ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟยุโรปสายอ้ีอู-ซินเจียง-ยุโรป (义新欧)  สายฉงชิ่ง-ซินเจียง-ยุโรป (渝
新欧) และสายอู่ฮ่ัน-ซินเจียง-ยุโรป (汉新欧) คือเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศทางรถไฟที่ใช้ประโยชน์
การวาง Fulfillment Center ทั้งในประเทศจีนและยุโรปเพื่อสนับสนุนการค้าผ่านระบบ CBEC [6] 

อย่างไรก็ดีเนื่องจากยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ข้ามประเทศผ่าน Fulfillment 
Center สำหรับ CBEC ขึ้นมาร่วมกัน แม้ว่าประเทศจีนได้พยายามวางข้อกำหนดมาตรฐานของ 
Fulfillment center ภ า ย ใต้ ก ร อ บ  Operation management requirements of CBEC oversea 
warehouse (跨境电商海外仓运营管理要求) [8] แต่ประเทศส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้นการ
พัฒนามาตรฐานดังกล่าว อาทิเช่นประเทศไทยที่ปัจจุบันมีเพียงพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ 
EEC เท่านั้นที่มีการอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้า E-commerce ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือสนับสนุนการค้า
ออนไลน์ตามรูปแบบ B2B2C [9] และมีด่านศุลกากรมุกดาหาร กับสุวรรณภูมิที่สามารถเดินพิธีการศุลกากร
สำหรับพัสดุภัณฑ์เร่งด่วนแบบ B2C เป็นต้น ความสำคัญของกฎระเบียบ B2B2C CBEC จึงเป็นหัวใจหลักใน
การขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจ Dropship E-commerce ซึ่งในหัวข้อนี้จะอธิบายให้เห็นรูปแบบ Dropship E-
commerce ในประเทศจีน และการทดลองสร้างตัวแบบ Dropship Social Commerce CBEC ของ
หลักสูตร “การสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ฯ” 

5.3.3.1 Fulfillment Center ต่อกระบวนการ Dropship E-commerce ในประเทศจีน 

ตัวแบบ Dropship E-commerce เกิดขึ้นมาจากจุดอ่อนของระบบ E-commerce ซึ่งผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มต้องทำหน้าที่ดูแลทั้งในส่วนการติดต่อกับลูกค้า การวางแผนการตลาด การทำธุรกรรมซื้อขาย 
การจัดส่งสินค้า ตลอดจนการวางแผนบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ทำให้ผู้ประกอบการที่อาจมีทักษะด้าน
การขาย เชี่ยวชาญด้านการขายออนไลน์เป็นหลัก (电商营销达人) แต่ต้องมาทำงานด้านการบริหาร
คลังสินค้าหลังบ้านที่มิใช่ความเชี่ยวชาญควบคู่กันไป และทำให้ท้ายที่สุดได้ผลลัพธ์หรือผลประกอบการที่
ล้มเหลว เพราะแม้ว่าจะขายดีขายเก่ง แต่การจัดการระบบหลังบ้านที่ล้มเหลว สินค้าส่งถึงมือผู้ซื้อล่าช้า 
ผิดพลาด จนถูกร้องเรียนและต้องชดเชยความเสียหาย เป็นต้น  

Dropship E-commerce เข้ามาเป็นระบบที่แก้ไขจุดอ่อนนี้ให้กับนักขายออนไลน์ โดยเข้ามาเป็น
ผู้ดูแลระบบซัพพลายเชนตลอดกระบวนการให้กับนักขาย นักขายทำหน้าที่หลักในการปฏิสัมพันธ์พูดคุย 
ดูแลกับลูกค้า ขณะที่ในส่วนของการสร้างช่องทางเข้าสู่สินค้าเพ่ือทำการสั่งซื้อ ชำระเงิน ตลอดจนการจัดส่ง 
หรือการคืนสินค้าและเงินค่าสินค้าเมื่อเกิดปัญหาจะเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบซัพพลายเชนมาจัดการให้ 
รวมถึงการจ่ายเงินส่วนแบ่งการขาย (GP) ให้กับนักขาย วิธีการนี้ทำให้นักขายสามารถทำงานตามความถนัด
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ประเทศจีนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบ Dropship E-commerce ให้กลายเป็น
รูปแบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพและสอดรับกับยุคสมัยดิจิทัลที่
แพลตฟอร์มการค้าได้เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมอย่างมาก Modern Trade Channel เมื่อสิบปีก่อน
ปัจจุบันถูกเรียกว่า Traditional Trade Channel แม้กระทั่งร้านค้าบนแพลตฟอร์ม E-commerce ก็กำลัง
จะกลายเป็น Traditional Online Commerce Platform เช่นกัน โดยมีรูปแบบการขายผ่านระบบ 
Social Commerce เข้ามาทดแทนควบคู่กับการวางระบบหลังบ้านแบบ Dropship E-commerce ซึ่ง
พบว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ปรับตัวสร้างระบบกลไกมาตรฐานเพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบ
การค้าดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว ดังแสดงในตารางที่ 5.6 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบรูปแบบห่วงโซ่ของตัวแบบ 
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Dropship E-commerce จีนกับระบบทั่วไป ซึ่งความแตกต่างสำคัญคือในส่วนของจีนนั้น รัฐบาลได้เข้ามา
จัดวางกฎระเบียบและจัดสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน รวมถึงการจัดให้นักขายออนไลน์เป็นหนึ่งในอาชีพที่
ต้องเข้าสู่ระบบภาษีของประเทศเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมดังกล่าว  

ขณะที่ภาคเอกชนจีนเองที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่นก็มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบ
เพ่ือรองรับรูปแบบการค้าแนวใหม่แบบ Dropship E-Commerce จึงทำให้ซัพพลายเชนมีความสมบูรณ์ 
แตกต่างจากระบบ CBEC ทั่วไป ที่มิได้มีการผลักดันพัฒนาด้านกฎระเบียบ สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สำหรับ
รับกับตัวแบบดังกล่าวขึ้นมาโดยเฉพาะ รวมถึงในส่วนของภาคเอกชนผู้ทำหน้าที่พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นก็
มิได้ปรับเปลี่ยนให้ทันกับช่องทาการขายแนวใหม่นี้ จึงทำให้การให้บริการหลายส่วนในห่วงโซ่ Dropship 
Social commerce ไม่มีกระบวนการเข้ามารองรับ นำมาสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายผ่าน
ระบบออนไลน์ได้  

ตารางที่ 5.6 ได้แสดงภาพกลไกการพัฒนาในสามกิจกรรมสำคัญในห่วงโซ่ Dropship Social 
commerce CBEC ซึ่งแบ่งเป็นกลไกด้านการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ กลไกการบริหารจัดการระบบ
คลังสินค้า หรือ Fulfillment Center และกลไกการบริหารระบบการจ่ายค่าตอบแทนนักขาย ซึ่งทั้งสาม
ส่วนมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาออกกฎระเบียบ และอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 ตัวอย่างเช่นในมิติการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ พบว่ารัฐบาลจีนมีมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้
สินค้าอุปโภคบริโภคบางรายการที่ไม่มี อย.จีน ก็สามารถนำเข้าได้ผ่านช่องทางนี้ โดยการจัดทำเอกสาร 
Positive list สำหรับสินค้าที่สามารถนำเข้ามาขายผ่านระบบ CBEC เพ่ืออำนวยความสะดวกสำหรับสินค้า
อุปโภคบริโภคบางรายการที่ผู้ซื้อในประเทศต้องการ รวมถึงการจัดวางระบบศุลกากรให้บริการเฉพาะ
สำหรับการนำเข้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน  

 

ตารางที่ 5.6  เปรียบเทียบรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของตัวแบบ Dropship ระหว่างระบบทั่วไปกับระบบ 
CBEC จีน 
 

กลไกในห่วงโซ่ 
Dropship CBEC 

ระบบ CBEC ทั่วไป 
 

ระบบ CBEC จนี 

การนำเข้าสินค้า
จากต่างประเทศ 

1) สินค้านำเข้าผ่านการเดินพิธีการศุลกากร
แบบปกติ สามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี
นำเข้ากรณีที่สินค้าอยู่ภายใต้ข้อตกลง 
FTA  

2) กรณีสินค้าไม่มีเอกสารใบอนุญาตเพื่อ
จำหน่ายในประเทศ ไม่สามารถเดินพิธี
การศุลกากรแบบปกติ นำไปสู่การนำเข้า
แบบเสียค่าธรรมเนียมแบบเหมาตู้  

1) สนับสนุนให้มีสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม Positive 
list ได้รับการยกเว้นไม่จำเป็นต้องมี อย.จีน ก็
สามารถนำเข้าได้ 

2) สินค้าใน Positive list ได้รับการยกเว้นภาษี
ศุลกากร ผู้นำเข้าไม่จำเป็นต้องลักลอบนำเข้า
หรือใช้รูปแบบการนำเข้าแบบค้าชายแดน 

ระบบคลังสินค้า การจัดวางคลังสินค้าขึ้นอยู่กับพื้นที่คลังสินค้า
ของตัวผู้ประกอบการนำเข้า 

รัฐบาลจีนดำเนินการจัดตั้ ง Fulfillment 
center ใน  Free zone CBEC ให้ เอ ก ช น
สามารถเข้าไปดำเนินการเช่าใช้ รวมถึง
อำนวยความสะดวกในการเดินพิ ธีการ
ศุลกากร และระบบการให้บริการหลังการ
ขายท่ีเป็นระบบตามข้อกำหนดกฎหมาย 
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กลไกในห่วงโซ่ 
Dropship CBEC 

ระบบ CBEC ทั่วไป 
 

ระบบ CBEC จนี 

ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนทีม
ขาย 

เป็นการตกลงทำสัญญาระหว่างทีมขายกับผู้
ให้บริการนำเข้าและแพลตฟอร์มผู้จัดการ
คลังสินค้า  

มี ก ารพัฒ นาแพลตฟอร์มของบริษั ทผู้
ให้ บ ริ ก า ร  Social Commerce แ ล ะ  E-
commerce เพื่อการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
ทีมขายโดยอัตโนมัติ และถูกกำกับดูแลจาก
หน่วยงานราชการ สร้างความมีตัวตนใน
อาชีพนักขาย 

ที่มา: สรุปและรวบรวมโดยนักวิจัย 
 

 
รูปที่ 5.31 รูปแบบและบริการภายใน Fulfillment Center ในเขตปลอดภาษี CBEC 

 
ในมิติด้านระบบคลังสินค้า พบว่าจีนมีการจัดตั้ง Fulfillment Center ภายในพ้ืนที่ Free zone 

CBEC มากถึง 105 แห่งทั่วประเทศ เปิดให้บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนนำเข้าสินค้าเพ่ือจำหน่ายผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ CBEC มาเช่าใช้จัดเก็บสินค้า หรือแม้แต่สร้างมูลค่าเพ่ิมบางอย่างเช่นการ Repacking 
ขณะที่ในหลายประเทศยังไม่มีการวางแผนระบบ Fulfillment Center ที่ต้องวางแผนร่วมกับระบบ EDI 
ของศุลกากรทั้งเพ่ือการเดินพิธีการศุลกากรที่รวดเร็ว และเชื่อมต่อข้อมูลกับประเทศต้นทาง รวมไปถึงการ
วางระบบ EDI สำหรับกรณีสินค้าข้ามแดน เป็นต้น ทั้งนี้รูปแบบและบริการภายใน Fulfillment Center 
ในเขตปลอดภาษี CBEC ของประเทศจีนสามารถแสดงดังรูปที่ 5.31 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของกิจกรรม
ที่ครอบคลุมทั้งในมิติด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้า ระบบศุลกากร ระบบสถาบันการเงิน ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงบริการหลังการขายเช่นศูนย์ซ่อม และการรับคืนสินค้า ตลอดจนศูนย์แสดงสินค้า
เพ่ือการจับคู่ธุรกิจ 

สำหรับมิติการวางระบบการจ่ายค่าตอบแทนทีมขาย หมายถึงรูปแบบไหลของเงินสำหรับผู้
ให้บริการระบบ Dropship E-commerce ที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับทีมขายที่นำเอาสินค้าไปแนะนำ 
จำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ซื้อซึ่งเป็นกลุ่มผู้ติดตามนักขายบนชุมชนสังคมออนไลน์ ซึ่งผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม 
Social Network เช่น  DouYin XIaohongshu ปัจจุบันได้ยกระดับสู่การเป็นแพลตฟอร์มประเภท 
Dropship E-commerce แบบสมบูรณ์ ดังแสดงในรูปที่ 5.32  
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รูปที่ 5.32 การทำงานของแพลตฟอร์มโต่วอิน ในรูปแบบ Dropship E-commerce 

 
 รูปที่  5.32 แสดงการทำงานของแพลตฟอร์มโต่วอินในรูปแบบ Dropship E-commerce ที่
สมบูรณ์ ซึ่งเริ่มต้นจากการที่โต่วอินเป็นแพลตฟอร์มเพ่ือนำเสนอการแสดงของ “ดาว โต่วอิน” ที่ให้ข้อมูล
หรือนำเสนอความบันเทิงในรูปแบบคลิปวีดีโอ และ Live streaming (รูปแบบภายใต้กรอบเส้นปะในรูปที่ 
5.32) ต่อมาโต่วอินจึงเริ่มต้นสร้างแพลตฟอร์มแสดงสินค้าออนไลน์ที่ผูกเชื่อมกับ Fulfillment Center และ
เปิดให้เจ้าของ Account ที่มีฐานผู้ติดตามตั้งแต่ 10,000 คนสามารถเข้ามาเลือกเอาสินค้าที่สนใจไป
จำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ติดตามได้ ทั้งนี้หากมีคำสั่งซื้อเข้ามาจะเป็นหน้าที่ของบริษัทเจ้าของสินค้าที่อยู่ใน 
Fulfillment Center ทำหน้าที่จัดส่งให้ เมื่อสินค้าถูกส่งมอบแล้วทางโต่วอินก็จะมีระบบการโอนเงิน
ค่าตอบแทนการขายให้กับเจ้าของ Account ต่อไป  

 พัฒนาการของตัวแบบธุรกิจการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนรูปแบบใหม่ดังกล่าวจึงเป็น
ต้นแบบสำหรับหลักสูตร “การสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลในยุคบูรพาภิวัฒน์บุกตลาดประเทศจีน” นำมาใช้
เป็นแนวทางทดลองสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือนำเข้าและนำเสนอสินค้าตาม
แนวทางตัวแบบธุรกิจนี้โดยจะนำเสนอกระบวนการสร้างแพลตฟอร์มดังกล่าวในหัวข้อต่อไป  

 5.3.3.2 ตัวแบบธุรกิจ “แพลตฟอร์ม CBEC Dropship Social Commerce” 

 จากรูปแบบของ Dropship E-commerce ที่กลายเป็นรูปแบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้าม
แดนผ่านกระบวนการขายหรือแนะนำสินค้าโดย Influencer ที่มีทักษะการสื่อสารและมีฐานผู้ติดตาม ใน
การศึกษาวิจัยจึงได้ออกแบบตัวแบบธุรกิจเพ่ือใช้สำหรับทดลองให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือการค้าใน
รูปแบบ CBEC Dropship Social Commerce โดยสามารถแสดงตัวแบบธุรกิจบริการ Dropship B2B2C 
CBEC ดังแสดงในรูปที่ 5.33  
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รูปที่5.33 ตัวแบบธุรกิจ Dropship Social Commerce B2B2C CBEC 

 
 รูปที่  5.33 แสดงตัวแบบธุรกิจ Dropship Social Commerce B2B2C CBEC ที่ออกแบบขึ้น
สำหรับการสนับสนุนการการค้า CBEC สำหรับผู้ประกอบการ SMEs โดยผู้ประกอบการต้อง 1) เข้ามาทำ
ความเข้าใจวิธีการพ้ืนฐานของ Dropship CBEC ในมิติของเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายการนำสินค้าเพ่ือเข้าสู่ 
Fulfillment Center ในพ้ืนที่ Free zone CBEC และการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ืออัพโหลดขึ้นแพลตฟอร์ม 
CBEC ที่จะเชื่อมต่อข้อมูลกับศุลกากรจีน (Plan) 2) เป็นขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลและดำเนินการเพื่อให้สินค้า
มีความพร้อมรับต่อคำสั่งซื้อ (Source, Make) 3) กิจกรรม Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการ 
SMEs เจ้าของผลิตภัณฑ์กับทีมขาย KOLs Influencer และทีมขาย Social Commerce เพ่ือนำเสนอ
ข้อมูลสินค้าและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้กับทีมขาย (Make) 4) ระบบการขาย การจัดส่งสินค้าเมื่อมี
คำสั่งซื้อเกิดขึ้น (Delivery) 5) ระบบการรับคืนสินค้าและคืนเงิน (Return) รวมถึงการบริหารจัดการกับ
ข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนจากลูกค้า (feedback)   

 ทั้งนี้ในการสร้างตัวแบบธุรกิจ “แพลตฟอร์ม CBEC Dropship Social Commerce” ได้ทดลอง
สร้างระบบที่มีองค์ประกอบหลักสำคัญของส่วนได้แก่ ส่วนที่หนึ่งการสร้างความร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิง
ยุทธศาสตร์กับผู้ให้บริการ Dropship CBEC และส่วนที่สองการสร้างเครือข่ายทีมขายแบบ In-house และ 
outsource ดังนี้ 
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 ส่วนที่หนึ่ง ร่วมกับพันธมิตรสร้างระบบ Dropship CBEC ในจีน 

 

     บริษัทไท่จิงสี่ เป็นบริษัทไทยที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศจีน 
และได้เข้าไปจดทะเบียนเป็นบริษัทในเขต Free zone CBEC หนานห
นิงทำหน้าที่ระบบหลังบ้านในตัวแบบ Dropship CBEC รวมถึงร้านค้า
บ น โต่ ว อิ น จี น  แ ล ะ  Mini-Program Wechat ที่ ผู ก กั บ ร ะ บ บ 
Fulfillment Center ใน Free zone CBEC หนานหนิง นอกจากนี้
บริษัทฯยังมีร้านอาหารไทยในหนานหนิงที่เป็นช่องทางสำหรับการวาง 
E-catalog รูปแบบการตลาดแบบ O2O   

 รูปที่5.34 มุมจัดแสดงสินค้าของไท่จิงสี่พันธมิตร Dropship E-commerce ในประเทศจีน 

 

 กระบวนการสร้างตัวแบบ Dropship Social Commerce CBEC เริ่มต้นจากการทดลองนำสินค้า
เพ่ือเข้าไปอยู่ในระบบของ B2B2C CBEC ประเทศจีน โดยร่วมมือกับบริษัทไท่จิงสิ บริษัทไทยที่จดทะเบียน
นิติบุคคลในจีน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนในเขต Free zone CBEC หนานหนิง ขณะเดียวกันก็
เป็นผู้ประกอบการที่มีรูปแบบการสร้างมุมแสดงสินค้าในร้านอาหารสาขาของตนตามตัวแบบ O2O ทั้งนี้การ
ทดลองประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่1 นำสินค้าไทยจำนวน 5 SKU เข้าไปจดทะเบียนในระบบ Fulfillment ภายใน Free 
zone CBEC สินค้าประกอบด้วย ชุดเครื่องต้มยำ สบู่ก้อน มะม่วงอบแห้ง กาแฟสดแบบ Drip และครีม
บำรุงผิว ทั้งนี้สินค้าต้องทำการจัดเตรียมข้อมูลดังแสดงในตัวอย่างแบบฟอร์มการลงบันทึกข้อมูล เพ่ือใช้
สำหรับการลงทะเบียนกับระบบศุลกากรใน Free zone CBEC  
 

แบบฟอร์มการขายสินค้าผ่าน CBEC  (กรุณากรอกข้อมูลทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

ลำดับ รายการ ข้อมูล 

1 
เลขท่ีลงทะเบยีนโรงงานผูผ้ลิตสินค้าเพื่อนำเข้า
ประเทศจีน เฉพาะของกิน  

 

2 ช่ือแบรนด์ แตงค์ไทย/THANK THAI 
3 ไฟล์ LOGO แบรนด์บนสินค้าท่ีส่งออก พร้อมแนบ

ไฟล์หลักฐานการจดเทรดมาร์ค 

 
4 ช่ือสินค้า ชุดเครื่องต้มยำอบแห้ง / tom yum set / thai spicy sup 

set 
5 ไฟล์เอกสารรับรองส่วนผสมสินค้า 100%   
6 ปริมาณสินค้าท่ีบรรจุ / ขวด หรือ กล่อง กล่อง / box 
7 รหัส BARCODE 8859331740008 
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ลำดับ รายการ ข้อมูล 
8 ไฟล์ภาพถ่ายสินค้าทุกด้าน 

 
9 ช่ือและที่อยู่โรงงานผูผ้ลติ บริษัท นอร์ทเทิร์นกรีนโปรดักส์ จำกัด 

32 หมู่18 ตำบล อินทขิล อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ 50150 
Northern Green Products Co.,Ltd  
32 Moo 18, Inthakil Subdistrict, Mae Taeng District, 
Chiang Mai Province 

10 ประเทศท่ีผลิต ประเทศไทย / Thailand 
11 ช่ือและที่อยู่บริษัทผู้จดัจำหน่าย บริษัท นอร์ทเทิร์นกรีนโปรดักส์ จำกัด 

32 หมู่18 ตำบล อินทขิล อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ 50150 
Northern Green Products Co.,Ltd  
32 Moo 18, Inthakil Subdistrict, Mae Taeng District, 
Chiang Mai Province 

12 น้ำหนักสินค้าพร้อมบรรจุภณัฑ์ / ช้ิน 48 กรัม / 48 g 
13 ปริมาณสุทธิสินค้า / ช้ิน 40 กรัม / 40 g 
14 รูปแบบบรรจุภณัฑ ์ ถุงซิปล็อค / Zip lock bag 
15 จำนวนสินค้าท่ีบรรจุ / ลงั 285 ช้ิน/ลัง 

285 packs/box 
16 ขนาดลัง กว้าง×ยาว×สูง CM. 36 x 58 x 40 cm 
17 น้ำหนักรวมของลังที่บรรจุสินค้าแล้ว / ลัง KG. 16.5 kg 
18 ราคาทุนสินค้าท่ีส่งให้ “ไทยจริงส”ิ CHY 

( ราคาบวกกำไรของผูผ้ลิตแล้ว แต่ยังไมร่วมค่าขนส่ง
มาจีน ) 

7 หยวน 

19 ราคาขายที่ไทย THB 65 บาท / 65 THB 
20 จำนวนรวมสินค้าทั้งหมดที่ต้องการส่งมาในล็อตนี้ ( 

กี่ลัง / กี่ช้ิน ) 
4 ลัง / 285 ช้ิน 

21 เอกสาร PACKING LIST ตามไฟล์แนบ 
22 เอกสาร COMMERCIAL INVOICE  ตามไฟล์แนบ 
23 สัญญาตัวแทนจำหน่าย   
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ลำดับ รายการ ข้อมูล 
24 รูปกราฟฟิกบรรจุภณัฑ์ก่อนสั่งปริน้ท่ีตรงกับล็อต 

สินค้าท่ีส่งมา  
 

ที่มา: แบบฟอร์มสำหรับลงรายละเอียดข้อมูลสำหรับบันทกึในระบบศุลกากรจนี 
 
 ขั้นตอนที่2 เมื่อการลงทะเบียนแล้วเสร็จ ทำการจัดส่งสินค้าไปยังเขตปลอดภาษี CBEC ที่บริษัทได้
จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ การเดินพิธีการศุลกากรต้องใช้บริษัทตัวแทนนำเข้าที่ จดทะเบียนไว้กับ
ศุลกากรของ Free Zone CBEC แห่งนั้น และการจัดส่งต้องระบุผู้รับเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
ดำเนินธุรกิจ Fulfillment Center CBEC ใน Free Zone ทั้งนี้สินค้าที่ขึ้นทะเบียนสามารถจัดเก็บใน
คลังสินค้าและจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม CBEC จะถูกบริหารจัดการผ่านระบบคลังสินค้าของบริษัทที่เป็น
พันธมิตร ซึ่งทั้งหมดมีต้นทุนการบริหารจัดการ  

 สำหรับการบริหารจัดการคลังสินค้าของพันธมิตรธุรกิจใน Free Zone CBEC จะเป็นรูปแบบ
โปรแกรมสำเร็จรูปในรูปแบบ ERP ขนาดย่อมเพ่ืออำนวยความสะดวกเชื่อมต่อ API ระหว่างการบริหาร
จัดการคำสั่งซื้อที่ผ่านช่องทาง Social Commerce/ร้านค้าบนโต่วอิน ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า
ต่อกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ การชำระเงินค่าภาษีและการจัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานศุลกากร รวมไปถึงการ
ไหลของกระแสเงินทั้งในส่วนของการรับเงินจากลูกค้า และการจ่ายค่าตอบแทนทีมขาย โปรแกรมสำเร็จรูป
นี้จะถูกนำเสนอขายให้กับบริษัทจดทะเบียนใน Free Zone CBEC ตั้งแต่การเข้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลผู้
ให้บริการ Fulfillment Center แล้วเสร็จ 

 ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการนำสินค้าเข้าสู่ระบบ B2B2C CBEC ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายสี่ส่วน
หลักๆดังแสดงในตารางที่5.7 ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้ามประเทศและเข้าสู่ประเทศจีน 2) 
ค่าใช้จ่ายนำสินค้าเข้าสู่ Fulfillment Center 3) ค่าใช้จ่ายให้บริการระบบ CBEC และ4) ค่าใช้จ่ายกรณี
ยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ต้นทุนธุรกรรมทั้งหมดถือเป็นการบริหารจัดการระบบคลังสินค้าของผู้ประกอบการใน 
Free Zone CBEC เป็นต้นทุนของผู้ประกอบการที่ต้องการนำสินค้าไปอยู่ใน Fulfillment Center ไม่ว่าจะ
เป็นค่าแรกเข้า (ตาม SKU) ค่ามัดจำกรณีที่เกิดการคืนสินค้าจากผู้ซื้อ รวมไปถึงค่าทำลายสินค้าหาก
ผู้ประกอบการไม่ประสงค์จะขายสินค้าต่อ และไม่ต้องการส่งสินค้ากลับมาประเทศไทย  

ตารางท่ี 5.7 ค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ Fulfillment Center Free zone CBEC จีน 

รายการ รายละเอียด 
การนำสินค้าเข้าสู่ประเทศจีน  - ค่าบริการขนส่งข้ามประเทศ (กรณีมอบหมายให้บริษัทผู้จัดการ Fulfillment 

Free zone CBEC ช่วยดำเนินการ) 
- ค่าบริการผ่านด่านสนามบิน/ด่านทางเรือ/ด่านทางถนน/ด่านทางรถไฟ 

การนำสินค้าเข้า Fulfillment 
Center Free zone CBEC 

- ค่าบริการแรกเข้า (ต่อ SKU) 
- ค่าบริการพนักงาน (ต่อ SKU) 
- ค่าเช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บภายในคลังสินค้า (ต่อตารางเมตร-วัน)  
- ค่าบริการพนักงานขนย้าย (ต่อตารางเมตร) 
- ค่าบริการวางสินค้าในคลังสินค้า (ต่อช้ิน) 

ค่าบริการระบบ CBEC - ค่าบริการระบบ IT (ต่อธุรกรรม) 
- ค่าบริการร้านค้า CBEC (ต่อธุรกรรม) 
- ค่าบริการพนักงานนำออกสินค้าจากคลังสินค้า (ต่อช้ิน หรือต่อน้ำหนัก) 
- ค่าธรรมเนียมบริการเดินพิธีการศุลกากรและภาษี 
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รายการ รายละเอียด 
- ค่าขนส่งด่วนในประเทศ 
- ค่าบริการเพิ่มตามคำสั่งพิเศษเช่น ติดฉลากใหม่ การรีแพ็ค การประชาสัมพันธ์

สินค้าตามสื่อ  
กรณียกเลิกสัญญา ออกจาก
พ้ืนที่ Free zone CBEC 

- ค่าบริการส่งสินค้ากลับไทย 
- ค่าบริการทำลายสินค้า 
- ค่าบริการย้ายสถานท่ีจัดเก็บสินค้า 

ที่มา:  ใบเสนอราคาของผู้ให้บริการ Fulfillment Center Free zone CBEC จีน 
 
 ส่วนที่สองการสร้างเครือข่ายทีมขายแบบ In-house และ outsource 

 หลังจากวางระบบการนำสินค้าเข้าไปอยู่ใน Fulfillment Center Free Zone CBEC เพ่ือสร้าง
ระบบหลังบ้านให้กับ Dropship Social Commerce ส่วนต่อมาคือการวางระบบการขายสินค้าไปยังลูกค้า 
ซึ่งในตัวแบบธุรกิจของ CIC ในปีที่1 ของหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ได้ใช้
รูปแบบ C2C CBEC ที่มีร้านค้าเถาเป่าเป็นหน้าร้านการทำธุรกรรมกับลูกค้า ดังแสดงในรูปที่5.35 

 
   รูปที่5.35 ตัวแบบ C2C CBEC ผ่านร้านค้าเถาเป่าของ CIC 
 
 ซึ่งจากรูปที่ 5.35 พบว่าตัวแบบ C2C CBEC จะอาศัยร้านค้าเถาเป่าเป็นจุดหลักในการรับคำสั่งซื้อ
จากลูกค้า เป็นหน้าร้านสำหรับนำสินค้ามาแสดงและจัดจำหน่าย รวมถึงเป็นระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโล
จิสติกส์ข้ามแดนแบบด่วนที่สามารถจัดส่งสินค้าข้ามแดนแบบ door to door สู่ผู้ซื้อปลายทางในประเทศ
จีนได้  
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รูปที่5.36 ตัวแบบ B2B2C Dropship CBEC ของ CIC 

 
 ขณะที่รูปที่  5.36 แสดงตัวแบบ B2B2C Dropship CBEC ของ CIC ที่จะอาศัยช่องทางการ
นำเสนอและการขายผ่าน Social Commerce ไม่ว่าจะเป็น  

แบบที่หนึ่ง In house KOLs Influencer ของ CIC ที่ผ่านกระบวนการ “ปั้นดาวโต่วอิน” (ดัง
แสดงในรูปที่ 5.36) จนมีผู้ติดตามมากกว่า 1 หมื่นราย ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์การเป็น Micro-Influencer ของ
ระบบร้านค้าโต่วอิน ที่เปิดให้ Micro-Influencer สามารถจำหน่ายสินค้าได้ดังแสดงจำนวนผู้ติดตามของ 
“ดาวโต่วอิน”ที่ปั้นขึ้นมาของศูนย์ CIC ดังแสดงในรูปที่ 5.37   

   
รูปที่5.37  กิจกรรมปั้นดาวโต่วอินสู่เป้าหมาย Micro-Influencer (10,000 ผู้ติดตามขึ้นไป) 
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รูปที่5.38  CIC In-house Influencer บนโต่วอิน และเสี่ยวหงซู สามารถเปดิ API เพื่อการขายสินค้าบนโตว่อิน 

 
 

 รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับสินค้าผู้ประกอบการผ่านรูปแบบ Live Streaming 
โดย In- house Influencer ดังแสดงในรูปที่ 5.39 

  

  
รูปที่5.39   กิจกรรม Live Streaming แนะนำผลิตภัณฑโ์ดย In-house Influencer ของ CIC 

 
แบบที่สอง Outsource Influencers หรือ Micro-Influencer ที่ถูกเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 

Business Matching (ดังแสดงในรูปที่  5.40 ซึ่งเป็นกิจกรรมนำเอา Influencers จีนที่อยู่ ในจังหวัด
เชียงใหม่มาร่วมงานชมสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs ณ ร้านค้าของกลุ่ม Biz Club และ SMEs ลำพูน
ในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ.2565ที่ผ่านมา) ทั้งนี้เมื่อมีสินค้าใดบนแพลตฟอร์มที่กลุ่ม Influencer สนใจก็
สามารถเปิดระบบ API บนโต่วอินของตนเพ่ือนำสินค้าไปนำเสนอขายให้กับผู้ติดตามของตน เมื่อมีคำสั่งซื้อ
ระบบโลจิสติกส์และคลังสินค้าจะทำหน้าที่ให้บริการจัดส่งสินค้าให้โดยตรง รวมถึงจ่ายค่าตอบแทนให้กับ 
Influencer เหล่านั้นเมื่อธุรกรรมการซื้อขายเสร็จสิ้นสมบูรณ์  
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รูปที่5.40  Business Matching เชิญ Influencers จีนในจังหวัดเชยีงใหม่เพื่อคัดเลือกผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม SMEs 

 

 แบบที่สามคือการสร้างออกแบบใบราคาสินค้าพร้อม GP และคอนเทนท์สำหรับแนะนำสินค้า
สำหรับกลุ่มนักขายรายย่อยบน Social Network ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นวิธีการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
นักศึกษาจีนในเชียงใหม่ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและประเทศจีนเพ่ือนำเสนอขายสินค้าที่ตนเองสนใจแนะนำ
ให้ในชุมชนสังคมออนไลน์ส่วนบุคคล เมื่อมีคำสั่งซื้อให้แจ้งเข้ามายังระบบหลังบ้านที่จะทำหน้าที่จัดส่งสินค้า
ไปยังผู้ซื้อปลายทางต่อไป วิธีการนี้ช่วยให้นักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษสามารถนำสินค้าของ
ผู้ประกอบการ SMEs ไปจำหน่ายผ่านช่องทางของแต่ละคน โดยทำหน้าที่เพียงการแนะนำและจำหน่าย ใน
ส่วนของการจัดการคลังสินค้า การจัดส่ง ตลอดจนการหาสินค้าเพ่ือมาจัดทำสื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ จะเป็น
หน้าที่ของแพลตฟอร์มธุรกิจ B2B2C Dropship CBEC  

 ดังนั้นด้วยรูปแบบของ Dropship จะทำให้แพลตฟอร์มร้านค้าเถาเป่าของ CIC เปลี่ยนจากการเป็น
แพลตฟอร์มตลาดกลางสำหรับนำเสนอและจำหน่ายสินค้าไปสู่การเป็นแพลตฟอร์ม Clearing house 
กล่าวคือหน้าร้านมิใช่สิ่งจำเป็นสูงสุดสำหรับการนำเสนอขายสินค้าอีกต่อไป แต่ตัว KOLs Influencer และ
ชุมชนสังคมออนไลน์ส่วนบุคคลจะกลายเป็นแพลตฟอร์มหลักในการค้าในรูปแบบ Social Commerce 
แทนที่รูปแบบ E-commerce แบบดั้งเดิม  
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5.4 บทสรุป 

 การศึกษาการสร้างตัวแบบธุรกิจสำหรับการยกระดับผู้ประกอบการดิจิทัลในยุคบูรพาภิวัฒน์ปีที่
สองได้นำเสนอแนวทางสำคัญสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กไว้สำคัญในสองประการดังนี้ 

 ประการที่หนึ่ง นำเสนอตัวแบบธุรกิจตามกรอบ O2O ที่สามารถนำไปใช้งานจริงในเชิงธุรกิจ 

ในบทที่ 5 ทั้งสามแบบได้แก่ 1) ตัวแบบธุรกิจสำหรับการวิพากษ์สินค้าเพ่ือการวิจัยตลาดผู้บริโภค
ปลายทาง 2) ตัวแบบการจัดทำ E-catalog เพ่ือขายผ่านช่องทาง O2O C2C CBEC และ 3) ตัวแบบ 
B2B2C Dropship CBEC Social Commerce ถูกพัฒนาขึ้นด้วยการค้นหาข้อจำกัดของผู้ประกอบการ 
SMEs ในการเข้าสู่ตลาดจีน เพ่ือทดลองจัดทำตัวแบบธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับ SMEs การออกแบบผ่าน
กระบวนการศึกษาวิจัยผ่านการประชุมกลุ่มย่อยกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลุ่ม KOLs Influencers จีนเพ่ือ
มองหาตัวแบบธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ และทดลองดำเนินการผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ประกอบการ 
SMEs เพ่ือให้มั่นใจว่าตัวแบบธุรกิจที่สร้างขึ้นสามารถดำเนินการได้จริง และนำสินค้าของผู้ประกอบการ 
SMEs ไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวแบบที่ถูกสร้างขึ้นจึงเป็นทั้งแพลตฟอร์มทางธุรกิจ และ
แพลตฟอร์มศูนย์เรียนรู้ที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงการให้คำปรึกษา และฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการ 
SMEs ในการเข้าสู่ตลาดจีน  

ประการที่สอง แสดงขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้แพลตฟอร์มและการส่งเสริม
การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่ม SMEs 

ในการสร้างตัวแบบธุรกิจ ขั้นตอนจะเริ่มจากตัวสินค้าและการวิพากษ์แสดงความเห็นเกี่ยวกับสินค้า 
ที่แสดงความสำคัญของการการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในตลาด และเลือกกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายก่อน จากข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ จากนั้นจึงนำไปสู่การเลือกสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการ 
สร้างสินค้านั้นให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการ ก่อนจะสร้างกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่เหมาะสม 
รวมถึงการเลือกใช้ influencer ที่เป็นวิธีการขายและส่งเสริมการตลาดที่สอดคล้องกับทิศทางการค้า
ออนไลน์ในประเทศจีน ลำดับขั้นตอนดังกล่าวถือเป็นเข็มทิศให้กับ SMEs ได้มีทางเลือกในการพัฒนา
สินค้าเข้าสู่ตลาดประเทศจีนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  

อย่างไรก็ดีตัวแบบที่ทดลองยังคงมีข้อจำกัดบางประการที่ทำให้การศึกษายังสามารถยกระดับให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นดังนี้ 

ประการที่หนี่ง ภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางระหว่าง
ประเทศได้ รูปแบบการศึกษาจึงออกแบบการทดลองที่นำไปสู่ตัวแบบทางธุรกิจใช้กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มคน
จีนที่พำนักระยะยาวอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ทดแทนการใช้กลุ่มนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มตัวอย่างคนจีนทั้งท่ีเป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มผู้ประกอบการในประเทศจีน ปัจจัยดังกล่าวถือเป็นข้อจำกัดของการศึกษาครั้งนี้ที่อาจ
ทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนจีนส่วนใหญ่ได้ เพราะกลุ่มคนจีนที่ปัจจุบันพำนักอาศัยอยู่
ในประเทศไทยอาจมีความรู้ความเข้าใจต่อผลิตภัณฑ์ของไทยดีกว่า จึงมีผลต่อการตัดสินใจต่อความชอบ
หรือเลือกใช้ไม่เหมือนกับคนจีนในประเทศจีนได้ 

 ประการที่สอง ในช่วงปี พ.ศ.2564-2565 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาของการศึกษาวิจัยสร้างตัวแบบ
ทางธุรกิจ จึงทำให้รูปแบบการขนส่งข้ามแดนที่มีไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ
แนวทางที่เลือกใช้มิใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในการจัดการระบบหลังบ้าน อาทิเช่นการทดลองขนส่งสินค้าเข้า
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ไปสู่ Free zone CBEC ไม่สามารถดำเนินการทดลองได้จริงเพราะรัฐบาลจีนดำเนินมาตรการ zero covid 
จนไม่สามารถวางแผนการขนส่งได้ ขณะที่การขนส่งทางอากาศระหว่างไทย -จีนก็มีจำนวนเที่ยวบินที่น้อย
มากจนไม่สามารถหาบริษัทขนส่งมาทดสอบให้บริการได้  

ประการที่สาม การเข้ามาของระบบการขนส่งใหม่คือเส้นทางรถไฟลาว-จีนที่มีแนวโน้มให้บริการ
ขนส่งสำหรับ CBEC จีน-อาเซียนจะช่วยส่งเสริมให้ระบบ B2B2C มีทางเลือกการขนส่งเพ่ิมขึ้น ต้นทุนลดลง
จึงเป็นแนวทางที่สามารถต่อยอดการทดสอบและการเลือก Fulfillment Center ใน Free zone CBEC ใน
เมืองต่างๆได้หลากหลายขึ้น  

ประการที่สี่ การเริ่มต้นของข้อตกลงเขตการค้าเสรี RCEP ที่ทำให้รูปแบบการนำเข้าผ่านข้อตกลง 
FTA ภาษีศุลกากรเป็นศูนย์ จะทำให้สินค้าเป็นจำนวนมากสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ Fulfillment Center 
นอกเขต Free zone รวมถึงใช้การขายผ่านช่องทางแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปของจีนได้ ซึ่ง
จะช่วยให้เกิดการนำเสนอขายสินค้าไทยในระบบออนไลน์จีนเพ่ิมมากขึ้น ด้วยราคาที่แข่งขันได้ ดังนั้น
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความพร้อมจึงควรเริ่มต้นศึกษาแนวทางการขอ อย. และ Trademark 
สำหรับสินค้าท่ีต้องการนำเข้าผ่านระบบ CIQ ศุลกากรแบบทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้ สินค้าเข้าสู่ตลาดจีนได้ในทุก
ช่องทาง 
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บทที่ 6 

หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือการค้ารูปแบบ CBEC สู่ประเทศจนี 

การพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์เพ่ือเข้าสู่ตลาดประเทศจีน เกิดขึ้น
จากพ้ืนฐานการเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และออกแบบทดลองดำเนินการสร้าง
ตัวแบบธุรกิจในรูปแบบของแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือนำสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดประเทศจีน นำเสนอรูปแบบที่
ผู้ประกอบการ SMEs ไทยเลือกใช้เพ่ือการเข้าสู่ตลาดประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของการค้าขาย
แดนและเส้นทางการขนส่งข้ามแดนทางบกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตลาดจีนของสินค้ากลุ่ม SMEs 
บทบาทของนักท่องเที่ยวจีนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ดนัยธัญ (2563) [1]) บทบาทของนักขายออนไลน์
จีนบนแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ ที่ทำให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดประเทศจีนผ่านแพลตฟอร์มใหม่ตลอด
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา  

การศึกษาได้คำนึงถึงข้อจำกัดด้านเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำ
ให้ผู้ประกอบการ SMEs ไม่สามารถเลือกใช้ช่องทางการนำเข้าและการสื่อสารการตลาดในรูปแบบเดียวกับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ประเทศจีน กระบวนการวางกลยุทธ์ที่เป็นลำดับ
ขั้นตอนตั้งแต่การทดลองตลาดแบบ C2C ก่อนจะขยับไปสู่รูปแบบ CBEC B2C และ B2B2C ตามลำดับ
ควบคู่ไปกับการใช้วิธีการขายการส่งเสริมการตลาดแบบ O2O และ Social Commerce จึงเป็นแนวทางที่
การศึกษาฯเลือกใช้เพื่อการออกแบบหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ SMEs ไทยมากที่สุด  

ในบทนี้จะนำเสนอรูปแบบ1) การสร้างแพลตฟอร์มศูนย์การเรียนรู้ และให้คำปรึกษาแบบครบวงจร 
และ2) การวางหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลในยุคบูรพาภิวัฒน์ที่คำนึงถึงการทำหลักสูตรใน
รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างบุคลากรการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนไทย-จีนที่มี
ทักษะเชิงการจัดการครบวงจร สอดคล้องกับบริบทการค้าในบนแพลตฟอร์มออนไลน์ รูปแบบโลจิสติกส์
การค้าชายแดน และการค้าข้ามแดนสมัยใหม่ระหว่างไทย-จีน ที่ถูกขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ BRI ของจีน 
เพ่ือมุ่งสู่การสร้าง “Project Manager” สำหรับการนำสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนต่อไป   

6.1 การสร้างแพลตฟอร์มให้บริการคำปรึกษาการเข้าสู่ตลาดจีนแบบครบวงจร  

 แนวทางที่สำคัญสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่ตลาดจีนที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง
คือการเลือกรูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทความพร้อมของตัวผู้ประกอบการ เพราะที่ผ่านมา
กระบวนการจัดการฝึกอบรมให้คำแนะนำเพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้าสู่แพลตฟอร์มการค้าส่วนมากมักเป็นไป
ในรูปแบบของการทำให้เหมาะสมกับทุกขนาดซึ่งเป็นไปได้ยาก ยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีบริษัทผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มแบบ B2B E-commerce สัญชาติจีนเข้ามาให้บริการ ก็พบว่ามีการจัดฝึกอบรมสัมมนา       
เพ่ือเชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการทุกขนาดให้เข้าร่วมกับแพลตฟอร์มนี้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่าแรกเข้า ค่าใช้จ่ายต่อ 
SKU ในการนำเสนอขาย ตลอดจนรูปแบบโลจิสติกส์และการทำธุรกรรมต่างๆในรูปแบบการค้าแบบทั่วไป 
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หรือการเข้ามารับสมัครผู้ประกอบการสินค้าของกลุ่ม SMEs เพ่ือเข้าไปอยู่ใน Flagship Store แบบ B2C 
ของแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีน และมีการจัดสัมมนาฝึกอบรมเตรียมความพร้อมต่อการเข้าใช้
แพลตฟอร์ม และพบว่าในท้ายที่สุดผู้ประกอบการ SMEs ไม่สามารถเข้าใช้บริการในแพลตฟอร์มลักษณะนี้
ได้เช่นกันเนื่องจากยังขาดคุณสมบัติบางประการที่เป็นเงื่อนไขสำหรับแพลตฟอร์มลักษณะนี้ เช่นขนาดของ
ธุรกิจ รายได้การขายต่อปี ที่สะท้อนความมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เงื่อนไขข้อจำกัดที่แพลตฟอร์ม
การค้าออนไลน์ทำขึ้นส่วนหนึ่งเพ่ือปกป้องการนำเอาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเข้าไปสู่แพลตฟอร์มของผู้
ให้บริการ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ทำให้ช่องทางที่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จำนวนมากผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแต่
กลับไม่มีช่องทางเพ่ือเข้าสู่ตลาดประเทศจีนได้ 

การสร้างหลักสูตรและแพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาที่สอดคล้องกับขนาดและความพร้อมของ
ผู้ประกอบการ SMEs จึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่จะทำให้สินค้าไทยใหม่ๆเข้าสู่ตลาดประเทศจีนได้มาก
ขึ้น ซึ่งในการศึกษาวิจัย การสร้างหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ได้นำมาสู่แพลตฟอร์มการให้
คำปรึกษาสำหรับ SMEs และแพลตฟอร์มที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาในอนาคต ดังนี้  

 6.1.1 แพลตฟอร์มให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการ SMEs  

 ช่องทางที่มีความเป็นไปได้และเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Micro-SMEs เพ่ือ
นำเสนอวิธีการเข้าสู่ตลาดประเทศจีนจึงเป็นแนวทางหลักสำหรับการออกแบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้ การ
ให้คำปรึกษาและการออกแบบหลักสูตรฯ โดยสามารถสรุปให้เห็นภาพแนวทางการพัฒนา SMEs ไทยสู่
ตลาดจีนไดด้ังแสดงในตารางที่ 6.1 

ตารางท่ี 6.1 แนวทางการพัฒนา SMEs ไทยสู่ตลาดจีน 

ระดับขั้นเข้าสู่
ตลาดจีน 

รูปแบบ แพลตฟอร์มการค้า กลยุทธ์ส่งเสริม
การตลาด 

แพลตฟอร์มการเตรียม 
ความพร้อม 

 
 
ทดลองตลาด
จีน 
(Fulfillment 
Center ไม่อยู่
ในประเทศจีน) 

C2C - CBEC แบบ C2C 
- การขนข้ามแดนผ่าน 

OSS พัสดุภณัฑ์
เร่งด่วน แบบ door 
to door 

- O2O  
- ทีมขายชุมชน

ออนไลน ์
- KOLs/Influencers 

(Clip VDO, Live 
streaming) 

- การวิพากษ์ผลติภณัฑ์ 
วิจัยตลาด
กลุ่มเป้าหมาย 

- การเตรียมสื่อนำเสนอ
ผลิตภณัฑ์  

- ขั้นตอนนำสินค้าขึ้นบน
แพลตฟอร์มออนไลน ์

- การขายและส่งเสรมิ
การตลาด 

B2C 
(9610) 

- CBEC แบบ B2C  
- การขนส่งและพิธีการ

ศุลกากรผ่าน Free 
zone CBEC 

 
 
 
เข้าสู่ตลาดจีน 
(Fulfillment 
Center ใน
จีน) 
 
 

B2B2C 
(1210) 
ฝากขาย 

- CBEC แบบ B2B2C 
- การขนส่ง การบรหิาร

จัดการคลังสินค้าและ
พิธีการศุลกากรผ่าน 
Free zone CBEC 

- O2O  
- ทีมขายชุมชน

ออนไลน ์
- KOLs/Influencers 

(Clip VDO, Live 
streaming) 

- การวิพากษ์ผลติภณัฑ์ 
วิจัยตลาด
กลุ่มเป้าหมาย 

- การเตรียมสื่อนำเสนอ
ผลิตภณัฑ์  

- ขั้นตอนนำสินค้าขึ้นบน
แพลตฟอร์มออนไลน ์

- การขายและส่งเสรมิ
การตลาด 
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ระดับขั้นเข้าสู่
ตลาดจีน 

รูปแบบ แพลตฟอร์มการค้า กลยุทธ์ส่งเสริม
การตลาด 

แพลตฟอร์มการเตรียม 
ความพร้อม 

 
 

B2B 
แต่งตั้ง
ตัวแทนขาย 

- การขนส่ง นำเข้าผา่น
ตัวแทนจำหน่าย  

- ช่องทางการค้าทั้งใน
รูปแบบ 
online/offline 

- ช่องทางการตลาด
แบบ Omni 
Channel 

- การจด Trademark 
และขอใบอนุญาต
นำเข้าเพื่อจัดจำหน่าย 
(อย.จีน) 
 

ที่มา: สรุปโดยนักวิจัย 

 
 จากตารางที่6.1 แสดงลำดับขั้นตอนการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่แบ่งเป็นสองระยะ
สำคัญคือ ระยะที่หนึ่งระยะการทดลองตลาด ซึ่งหมายถึงการเลือกรูปแบบการวาง Fulfillment Center ไว้
นอกประเทศจีน เพ่ือไม่ให้เกิดต้นทุนการบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง และระยะที่สองคือการ
เข้าสู่ตลาดจีน ซึ่งหมายถึงการเลือกรูปแบบการวาง Fulfillment Center ในประเทศจีนที่มีต้นทุนการ
บริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังเกิดขึ้น ทั้งสองรูปแบบมีแพลตฟอร์มที่ต้องใช้เพ่ือการค้า การ
ขนส่ง ที่แตกต่างกันดังนี้ 

 ในระยะการทดลองตลาด ผู้ประกอบการ SMEs สามารถศึกษาวิธีการขายและการขนส่งในรูปแบบ 
C2C  Personal Shipment CBEC ซึ่งเป็นวิธีการที่ดนัยธัญ (2563) ได้ศึกษาไว้ในงานวิจัยการสร้าง
ผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์บุกตลาดจีน (ปีที่1)  ขณะที่วิธีการที่อยู่ในระยะการทดลองตลาดอีก
แนวทางหนึ่งคือ B2B CBEC จะเป็นวิธีการที่ใกล้เคียงกับ C2C CBEC คือเป็นแนวทางที่วาง Fulfillment 
Center ไว้นอกประเทศจีน เลือกรูปแบบการส่งเสริมการตลาดในแบบ O2O การใช้ช่องทางนักขายผ่าน
ชุมชนออนไลน์จีน รวมถึงการใช้ KOLs Influencer เพ่ือการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ผ่าน clip VDO และ 
Live streaming ความแตกต่างระหว่างทั้งสองแนวทางคือรูปแบบการเดินพิธีการศุลกากร รายการพิกัด
สินค้าที่สามารถนำเข้าและการคิดอัตราภาษีตามพิกัดท่ีแตกต่างกัน รวมถึงมูลค่าต่อธุรกรรมที่สามารถนำเข้า
ผ่านทั้งสองช่องทางที่แตกต่างกันเท่านั้น  

ดังนั้นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการในขั้นทดลองตลาดจึงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่
คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็น การวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ วิจัยตลาดกลุ่มเป้าหมาย การเตรียมสื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ 
ขั้นตอนนำสินค้าขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (ในประเด็นนี้แตกต่างกันในขั้นตอนการนำขึ้นแพลตฟอร์ม    
แต่มีกระบวนการจัดเตรียมคอนเทนท์และรูปภาพเหมือนกัน) การขายและส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ ใน
ขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนช่องทางที่ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ทดลองเข้าใช้แพลตฟอร์ม CBEC ทำความ
เข้าใจในระบบ ขั้นตอนต่างๆ รวมถึงได้เรียนรู้วิธีการขายผ่านกระบวนการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ 

ในระยะการเข้าสู่ตลาดจีน ผู้ประกอบการ SMEs สามารถศึกษาวิธีการขายในรูปแบบการฝากขาย 
โดยใช้วิธีการ B2B2C CBEC ซึ่งเป็นช่องทางที่ต้องคำนึงถึงต้นทุนบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
ใน ป ระ เท ศจี น  (Fulfillment Center ใน พ้ื น ที่  Free zone CBEC) เป็ น วิ ธี ก ารที่ เห ม าะส ำห รั บ
ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มที่มีความพร้อมที่จะลงทุนนำสินค้าเข้าไปขายในตลาดประเทศจีน มีความเสี่ยงที่
จะขาดทุนจากการนำสินค้าจำนวนมากข้ึนไปจัดเก็บไว้ในประเทศจีน เพราะเป็นลักษณะการนำสินค้าเข้าไป
ฝากขายวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่มีทั้งค่าแรกเข้า และค่าธรรมเนียมการขายผ่านแพลตฟอร์ม 
ตลอดจนการใช้จ่ายการบริหารจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง ดังนั้นในขั้นตอนนี้ผู้ประกอบการ SMEs 
จะมีต้นทุนสูงขึ้น การเลือกใช้วิธีการส่งเสริมการขายและการตลาดแม้ว่าจะเหมือนกับในระยะทดลองตลาด 
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แต่ต้องเลือกใช้ในแบบหวังผลให้เกิดผลลัพธ์แบบจับต้องได้ ไม่สามารถมองเป็นกระบวนการทดลองระบบ
เหมือนในระยะการทดลองตลาดได้อีกต่อไป  

 
รูปที่6.1 พันธกิจและบริการของศูนย์กาเรียนรู้และให้คำปรึกษา CIC CBEC 

 
ทั้งนี้สำหรับผลลัพธ์ของหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลในยุคบูรพาภิวัฒน์คือการสร้าง

แพลตฟอร์มการเรียนรู้และให้คำปรึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเข้าทั้ งในรูปแบบ 
C2C/B2C/B2B2C CBEC ซึ่งครอบคลุมการเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทั้งในขั้นตอนทดลองตลาด และการ
เข้าสู่ตลาดในระยะต้น  ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งนี้แพลตฟอร์มการเรียนรู้จะมีทั้งการให้คำปรึกษา
ด้านการวิจัยตลาด การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ E-commerce และการส่งเสริมการตลาดแบบ Social 
Commerce ผ่ านที มขายชุ มชนออน ไลน์ วีแชท  และ ผ่ านช่ องท าง  Clip VDO/Live streaming            
โดย In-house KOLs Influencer ตลอดจนการทำ Business Matching เพ่ือแนะนำ Professional KOLs 
Influencer จีนในประเทศไทยให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งทั้งหมดถือเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับ
ผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์บุกตลาดจีนของศูนย์ CIC ดังแสดงในรูปที่ 6.1  

 6.1.2 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรสำคัญของศูนย์เรียนรู้ CIC CBEC  

 เพ่ือให้กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาผู้ประกอบ SMEs บุกตลาดจีนแบบครบวงจรมี
ประสิทธิภาพและสามารถฝึกฝนเพ่ิมพูนทักษะความรู้และการเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน
สามารถปฏิบัติได้จริง ศูนย์ CIC ที่เป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ฯในการศึกษาจึงได้รวบรวมเครือข่ายที่จำเป็นต่อ
ความยั่งยืนของศูนย์ฯเอาไว้ดังแสดงในรูปที่ 6.2 โดยสามารถสรุปเครือข่ายพันธมิตรที่สำคัญของศูนย์การ
เรียนรู้ CIC CBEC ซึ่งประกอบด้วย 5 พันธมิตรหลัก และ 3 พันธมิตรรองดังนี้ 
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รูปที่ 6.2 พันธมิตรที่สำคญัของศูนย์การเรียนรู้ CIC CBEC 

 
1) พันธมิตรแหล่งทุนและการสนับสนุนทั้งในแบบ In-cash และ In-kind  
มีความจำเป็นต่อการรักษาแพลตฟอร์มทางธุรกิจของศูนย์ CIC ที่เป้าหมายมิใช่แพลตฟอร์มเพ่ือการ

ทำกำไรสูงสุด แต่เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้ามาทดลองตลาดได้
ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด การมีแพลตฟอร์มในลักษณะนี้จึงจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีประสบการณ์การฝึกฝน
ทักษะการค้าแบบ CBEC ผ่านการทดลองค้าจริง ช่วยให้การเรียนรู้ได้ผลลัพธ์ดีกว่า ทั้งนี้ในปัจจุบันศูนย์การ
เรียนรู้ต้นแบบฯ ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนสำคัญประกอบด้วย 

- งบประมาณจากแผนงานวิจัยคนไทย 4.0 วช. 
- งบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขงล้านช้างประเทศจีน 
- งบประมาณเงินรายได้จากงบยุทธศาสตร์ CAMT CMU  
- งบประมาณจากโครงการหลักสูตรร่วมระหว่าง CAMT CMU กับต่างประเทศ เช่นหลักสูตร

ร่ ว ม  Logistics Management กั บ  Modern Management and Information Technology 
(MMIT)  
- รายได้จากการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภาครัฐ เช่นพาณิชย์จังหวัด 

 ในส่วนของ In-kind คือการสนับสนุนเพ่ือการทดลองสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกอบรมเช่น     
การสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมแสดงสินค้า และการจัดกิจกรรมในสถานที่ศูนย์การค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษ เป็นต้น ซึ่งทำให้ CIC สามารถดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ควบคู่กับการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัยการสร้างหลักสูตรฯ ดังแสดงในรูปที่ 6.3 ซึ่ง
แสดงภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ในการทำความเข้าใจต่อความต้องการและพัฒนาให้เกิดเป็น
หลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการ มีความทันสมัยและฝึกปฏิบัติได้ 
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รูปที่ 6.3 ภาพกิจกรรมของศูนย์ CIC ศูนย์เรยีนเพื่อพัฒนา SMEs CBEC แบบครบวงจรสู่ตลาดจีน 

 
2) พันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมทักษะภาษาจีน  

ในรูปแบบการสร้างศูนย์เรียนรู้พัฒนาผู้ประกอบการ CBEC สู่ตลาดประเทศจีน นอกเหนือจาก
ทักษะด้านการบริหารจัดการ และการเข้าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์แล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องมี
ทักษะทางภาษาจีนที่ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญอีกประการหนึ่ง ดังนั้นในกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือ
เข้าสู่ตลาดประเทศจีน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีรูปแบบการพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาจีนให้กับผู้ประกอบการ พันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมภาษาจีนจึงมีความสำคัญ 
เพราะจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีแนวทางการยกระดับความรู้ทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับการค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นขอบเขตด้านภาษาที่จำเป็นสำหรับ CBEC ทั้งนี้ในปัจจุบันศูนย์ CIC ได้ร่วมมือกับ
สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือช่วยเหลือด้านการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการพัฒนา
ภาษาจีนให้กับผู้ประกอบการดิจิทัลบุกตลาดประเทศจีน  

3) พันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านการขนส่งข้ามแดน และการขนส่งด่วนในประเทศจีน  

การขนส่งข้ามแดนเป็นอีกกลไกที่มีพลวัตสูงมากสำหรับ CBEC เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ
กฎระเบียบด้านการค้าและโลจิสติกส์ข้ามแดน ตลอดจนเป็นหนึ่งในกรอบยุทธศาสตร์ BRI ของประเทศจีนที่
ต้องการผลักดันเส้นทางและรูปแบบการขนส่งใหม่ๆเชื่อมโยงระหว่างจีน -อาเซียน ไม่เฉพาะกับการขนส่ง
เพ่ือการค้าแบบ CBEC แต่รวมถึงการขนส่งเพ่ือการค้าตามกรอบการค้าเสรีอ่ืนๆเช่น RCEP เป็นต้น พลวัต
ดังกล่าวจึงจำเป็นที่ศูนย์ CIC เพ่ือการเรียนรู้ CBEC ต้องมองหาพันธมิตรเพ่ือร่วมทดลองและพัฒนา
กระบวนการขนส่งในรูปแบบต่าง ปัจจุบันศูนย์ CIC ได้ร่วมมือกับ บริษัทนิ่มซี่เส็ง บริษัทSCG Logistics 
และบริษัทตัวแทน Yunda Express ประเทศจีน (สาขาเชียงใหม่) เพ่ือวางระบบการขนส่งที่สอดคล้องกับ
รูปแบบ CBEC  
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4) พันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านการค้า Free zone CBEC สู่ตลาดประเทศจีน 

ในระดับการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่ตลาดประเทศจีน รูปแบบการเข้าใช้ประโยชน์จาก 
Fulfillment Center ในเขต Free zone CBEC ของประเทศจีนถือเป็นรูปแบบการขายฝากที่ถูกกฎหมาย
และมีต้นทุนการเข้าใช้ที่ถูกกว่า และปลอดภัยกว่ารูปแบบอ่ืน เป็นแนวทางที่รัฐบาลจีนให้การส่งเสริม
สนับสนุนกับสินค้าจากต่างประเทศที่ยังไม่มี อย.จีน สามารถเข้ามาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคในประเทศจีนอย่าง
ถูกกฎหมาย มีระบบควบคุม คุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ ขณะเดียวกันก็ไม่เข้มงวดจนยากแก่การเข้าถึงแก่
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่ไม่ต้องการขอใบอนุญาตนำเข้าเพ่ือจัดจำหน่าย ซึ่งส่วนใหญ่ เป็น
ผู้ประกอบการ SMEs อย่างไรก็ดีด้วยเงื่อนไขที่สินค้าของผู้ประกอบการไทยต้องถูกนำเข้า การจัดเก็บใน 
Fulfillment Centerและวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์กับบริษัทนิติบุคคลจีนที่จดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการใน Free zone CBEC จีนเท่านั้น ทางศูนย์ CIC จึงได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท “ไท่จิง
สี่” บริษัทนิติบุคคลไทยในจีนเพื่อวางระบบการนำเอาสินค้า SMEs ไทยเข้าสู่ระบบ B2B2C CBEC  

5) พันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้า และขอคุ้มครองตราสินค้า
ในประเทศจีน 

จากตารางที่ 6.1 ซึ่งแสดงลำดับขั้นตอนการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยเพ่ือเข้าสู่ตลาด
ประเทศจีน โดยในขั้นตอนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความพร้อมหาตัวแทนจำหน่ายในประเทศจีน 
พบว่าหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญคือสินค้าที่จะเข้าไปวางจำหน่ายในประเทศจีนได้ต้องผ่านการขอใบอนุญาต
นำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศจีน (หรือเรียกว่า อย.จีน หรือใบผ่าน CIQ) ซึ่งกระบวนการจัดทำ
ใบอนุญาตนำเข้าและจัดจำหน่ายถือเป็นขั้นตอนหนึ่งในขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายจีน และหน่วยงานเพ่ือขอรับการรับรองด้านอาหารและยาของประเทศจีน ดังนั้นเพ่ือกระบวนการ
การขอรับการรับรองทำได้รวดเร็วและมีราคาสมเหตุสมผลทางศูนย์ CIC จึงได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท
กินรี บริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลจีนของคนไทย เพ่ือพัฒนาแนวทางการขอใบรับรองการจัดจำหน่ายให้กับ
สินค้าไทยตั้งแต่ข้ันตอน  

1) การจัดเตรียมเอกสาร และการจัดแปลเอกสารเป็นภาษาจีน 

2) การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตามเงื่อนไขของ อย.จีน  

3) ขั้นตอนการลงทะเบียนกับระบบ GACC ซึ่งเป็นกฎระเบียบใหม่ เริ่มต้นบังคับใช้ในปี พ.ศ.
2565 ของจีนสำหรับสินค้าควบคุม 4 ประเภทได้แก่ อาหารแปรรูปที่เกี่ยวข้องสัตว์เป็นวัตถุดิบ (เช่นน้ำผึ้ง) 
อาหารแปรรูปที่มีการใช้พืชผักผลไม้เป็นวัตถุดิบ (เช่นผลไม้อบแห้ง) อาหารที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทะเลเป็น
วัตถุดิบ (เช่นกุ้งทะเลแปรรูป) และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของคน (เช่นโลชั่น
บำรุงผิว) ซึ่งปัจจุบันการลงทะเบียนผ่านระบบของ GACC ต้องดำเนินการผ่านหน่วยงานภาครัฐของไทยไม่
ว่าจะเป็น กรมปศุสัตว์ กรมวิขาการเกษตร กรมประมง ของกระทรวงเกษตรสำหรับสินค้าที่มีสัตว์ พืชผัก
ผลไม้ และสัตว์ทะเลเป็นส่วนประกอบ ขณะที่สินค้ากลุ่มเครื่องสำอางต้องลงทะเบียนในระบบ GACC ผ่าน
หน่วยงานสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขไทย  

4) ขั้นตอนการยื่นจดเพ่ือขอรับการรับรองอนุญาตฯต้องทำการยื่นโดยบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคล
ในประเทศจีนที่เป็นบริษัทประกอบธุรกิจตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศจีน  

ใบรับรองสำคัญอีกอันหนึ่งของผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายใน
ประเทศจีนคือ การขอใบรับรองคุ้มครองตราสินค้าในประเทศจีน ซึ่งถือเป็นใบรับรองที่ช่วยปกป้องปัญหา
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การถูกละเมิดตราสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสินค้าไทยที่เริ่มต้นเป็นที่รู้จัก และมีการซื้อเพ่ือการอุปโภค
บริโภค ซึ่งที่ผ่านมาอาจเป็นการซื้อผ่านกระบวนการค้าแบบ CBEC ที่ไม่มีการนำเอาสินค้าเข้าไปวาง
จำหน่ายในช่องทางทั่วไป อย่างไรก็ดีเมื่อผู้ประกอบการไทยต้องการเข้าไปทำการตลาดในประเทศจีน ที่ผ่าน
มากลับพบว่ามีตราสินค้าของผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแม้กระทั่งขนาดเล็กเป็นจำนวน
มากต้องถูกฟ้องร้องจากบริษัทในประเทศจีนในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งๆที่ตราสินค้าเหล่านั้นเป็นของตัว
ผู้ประกอบการไทย ที่เป็นเช่นนี้สาเหตุเนื่องจาก มีบริษัทจีนที่มองเห็นโอกาสการเติบโตด้านความต้องการ
สินค้าไทยในประเทศจีน ผ่านการสำรวจข้อมูลความนิยมซื้อสินค้าไทยของนักท่องเที่ยวจีน รวมถึงการ
สำรวจตามงานแสดงสินค้าไทยทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน เพ่ือดูว่าสินค้าใดเป็นที่นิยมของคนจีน 
เมื่อได้ข้อมูลมาก็จะซื้อสินค้าเหล่านั้นเพ่ือเป็นตัวอย่างสำหรับการนำเอาตราสินค้าที่ติดอยู่หน้าซอง
ผลิตภัณฑ์ไปจดทะเบียนตราสินค้าในประเทศจีน กระทั่งบริษัทไทยเหล่านั้นพร้อมที่จะเข้าไปในตลาดจีน จึง
พบว่าสินค้าของตนได้ถูกจดทะเบียนตราสินค้าในประเทศจีนไว้แล้ว หากต้องการนำสินค้าเข้าไปจำหน่าย
ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อคืนลิขสิทธิ์ตราสินค้าเหล่านั้นเสียก่อน  

จากปัญหาดังกล่าวปัจจุบันรัฐบาลจีนเริ่มมีกฎระเบียบการขอรับการคุ้มครองตราสินค้าที่เข้มงวด
มากข้ึน เพ่ือป้องกันมิให้บริษัทจีนนำเอาตราสินค้าที่มิใช่ของตนไปจดทะเบียนรับการคุ้มครอง ขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการไทยก็ควรวางแผนการจดรับรองตราสินค้าของตนเองล่วงหน้าก่อนการเข้าสู่ตลาดประเทศจีน  

ซึ่งปัจจุบันศูนย์ CIC อยู่ระหว่างการทดลองช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือยื่นจดทะเบียน
ใบอนุญาตนำเข้าเพ่ือจัดจำหน่ายและการรับรองตราสินค้าในราคาต้นทุนดังแสดงในภาคผนวก       
(เบื้องต้นพบว่าราคาต้นทุนการจดรับรองตราสินค้าอยู่ประมาณ 2,000 -3,000 RMB ซึ่งถูกกว่าราคารับจด
ตราสินค้าในตลาดอยู่ 2-5 เท่า และขออนุญาตนำเข้าเพ่ือจัดจำหน่ายอยู่ระหว่าง 2,500 -10,000 RMB 
ขึ้นอยู่กับรายการส่วนผสมที่ต้องถูกตรวจจากห้องทดลองของ อย.จีน เป็นราคาถูกกว่าราคาที่รับขอ
ใบรับรองในตลาด 5-10 เท่า) 

นอกเหนือจากพันธมิตรหลัก 5 ด้านของศูนย์ CIC เพ่ือการเรียนรู้ CBEC สู่ตลาดจีนแล้ว CIC ยัง
วางกรอบการสร้างพันธมิตรรองเอาไว้ในสามกลุ่มคือ หน่วยงานภาครัฐในประเทศจีน องค์กรภาคเอกชนที่
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในการจัดตั้งอยู่ในรูปแบบสมาคมเช่น หอการค้า และสมาคมด้านการค้า
ระบบ E-commerce รวมถึงบริษัทเอกชน และรัฐวิสาหกิจเพ่ืออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
เผยแพร่ความรู้ การทำ Business Matching ตลอดจนการทดลองเพ่ือการขนส่งสินค้าและการขายผ่าน
ช่องทางต่างๆตามแนวทาง CBEC กระบวนการทั้งหมดถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญเพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับ
ศูนย์การเรียนรู้ CBEC แบบครบวงจร 

6.2 การออกแบบหลักสูตร CBEC to China  

 กระบวนการออกแบบหลักสูตร “การสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์” ถูกออกแบบผ่าน
กระบวนการที่ผ่านการประชุมสัมมนาร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะ
เป็น  

1) การประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับกลุ่มคนจีนที่พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ที่ดำเนินธุรกิจ
เกี่ยวข้องกับ CBEC โดยร่วมประชุมกลุ่มย่อยกับคณะผู้วิจัยเพ่ือวางแผน มีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
รวมถึงการร่วมออกแบบหลักสูตรเพ่ือสร้างกำลังคนด้านการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นการศึกษาและ
แนวทางการปั้น Influencer ของบริษัทจีนในจังหวัดเชียงใหม่ การต่อยอดดาว Douyin สู่นักขายออนไลน์ 
เป็นต้น 
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2) การประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ผ่านการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์
ร่วมกัน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน SMEs เพ่ือวางแผนการ
ฝึกอบรม พัฒนากลุ่ม SMEs ร่วมกัน เช่นการวางแผนฝึกอบรมระยะสั้นในรูปแบบหลักสูตรต่อเนื่องให้กับ
กลุ่ม SMEs ที่มีระดับความพร้อมแตกต่างกัน เป็นต้น 

3) การเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาและเป็นวิทยากรบรรยายในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน และการขนส่งโลจิสติกส์ข้ามแดนไทย -จีน รวมถึงการทำการตลาด
ออนไลน์สู่ตลาดประเทศจีน ที่มีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ดังแสดงในตารางที่ 6.2 ซึ่งเป็นการสัมมนา
ฝึกอบรมที่ศูนย์ CIC ถูกรับเชิญให้เข้าร่วมระหว่างเดือนเมษายน 2564-เมษายน 2565 ที่มีกว่า 20 ครั้ง 
แบ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ CBEC to China 12 รายการ การตลาดออนไลน์ประเทศจีน 1 รายการ 
และโลจิสติกส์ไทยจีน 7 รายการ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการหลักสูตร “การสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพา
ภิวัฒน์บุกตลาดประเทศจีน (ปี1)” ที่ทำให้มีผู้สนใจต่อแนวทางดังกล่าวเป็นจำนวนมาก รวมถึงการเริ่มต้น
การขนส่งสินค้าของเส้นทางรถไฟลาว -จีน ในช่วงปลายปี  พ.ศ.2564 เป็นปัจจัยขับเคลื่อน ทั้ งนี้             
การได้มีโอกาสเป็นวิทยากรในงานที่หลากหลายจึงเป็นการทวนสอบ การออกแบบและปรับปรุงเนื้อหาการ
ฝึกอบรม และหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการอย่างต่อเนื่อง 

ตารางที่6.2 สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ CBEC ที่ CIC เข้าร่วมบรรยาย จัดฝึกอบรม เมษายน 2564 -
เมษายน 2565 

กลุ่มหัวข้อ ลักษณะการบรรยาย หัวข้อ (วันเดือนปี) หน่วยงานผู้เชิญ 
CBEC 
Platform 

- อบรม SMEs เข้าสูต่ลาดจีนผา่นตวัแบบ CBEC (2 เมษายน 
2564) 

- อบรม CBEC to China กลุม่อาชีวศึกษา (6 สิงหาคม 2564) 
- บรรยาย CBEC to China นักศึกษา MBA มฟล.(22 

สิงหาคม 2564) 
- อบรม CBEC to China  (16 กันยายน 2564) 
- บรรยายทิศทางอนาคต CBEC ระหว่างไทย-จีน (14 ธันวาคม 

2564) 
- อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ MSME ไทยลาว

เมียนมาร์ จัดการธุรกิจ CBEC พื้นที่ชายแดน  (16-20 
สิงหาคม 2564) 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ SMEs ลำพูนเข้าสู่ตลาดประเทศจีนผ่าน 
CBEC (พฤศจิกายน 64- มกราคม 65) 

- บรรยายCBEC to China นักศึกษา MBA มช. (23 มกราคม 
2565) 

- อบรม CBEC to China กลุม่อาชีวศึกษา (16 มีนาคม2565) 
- บรรยายโอกาสส่งออกสู่ตลาดประเทศจีนผ่านช่องทาง CBEC  

(17 มีนาคม 2565)  
- บรรยาย“connect ไทย(ล้านนา)-จีนสู่ การค้าออนไลน์ท่ี

ยั่งยืน”  
(24 มีนาคม 2565) 

- บรรยายการดำเนินการการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้าม
แดนแบบ B2C สู่ประเทศจีน (9 เมษายน 2565) 

มอ.ภูเก็ต 
สถาบันขงจื่อ มช. 
สำนักการจดัการ ม.แม่ฟ้าหลวง 
Exim Bank  
คณะอนุฯโลจสิติกส์ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 
กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน 
ภาควิชการตลาด คณะบริหารธรุกจิ 
ม.เชียงใหม ่
สถาบันขงจื่อ มช. 
สภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม ่
 
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน  
สิรินธร มฟล. 
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการคา้
และการพัฒนา  

การขนส่ง  - บรรยาย “ด่านเชียงของ ประตู CBEC สู่จีน” (30 เมษายน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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กลุ่มหัวข้อ ลักษณะการบรรยาย หัวข้อ (วันเดือนปี) หน่วยงานผู้เชิญ 
โลจิสติกส์  
ข้ามแดน 

2564) 
- บรรยาย”โอกาสของผู้ประกอบการไทยกับการใช้ประโยชน์

โครงข่ายรถไฟจีนเพื่อการขนส่งสนิค้าสู่ทวีปยุโรป” (23 
พฤศจิกายน 2564) 

- บรรยาย “โอกาสของผู้ประกอบการไทยกับการเปิดรถไฟ 
จีน-ลาว” (2 ธันวาคม 2564) 

- วิทยากรเสวนา Logistics & Supply Chain ไทย: Connect 
อย่างไร? รองรับรถไฟจีน-ลาว (26 มกราคม 2565) 

- ประชุมสมัมนา Fulfillment Center เพื่อรองรับ CBEC จีน  
       (1 มีนาคม 2565) 
- วิทยากรสัมมนาพลวตัรความมั่นคงชายแดนกับอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น้ำโขง “เส้นทางR3A และรถไฟลาว-จีน โอกาสความท้า
ทายการค้า” 

       (3 มีนาคม 2565) 
- สัมมนาระดมความคิดเห็น การวางยุทธศาสตร์การค้าไทยกับ

รถไฟสายมังกร : โอกาส-อุปสรรค-ความท้าทาย (11 มีนาคม 
2565) 

สภาผู้ส่งออกทางเรือ  
แห่งประเทศไทย 
หอการค้าจังหวัดหนองคายและสภา
นักธุรกิจไทย-ลาว 
สภาหอการค้าไทย 
 
SCG Logistics 
 
สถาบันความมั่นคงศึกษา สภาความ
มั่นคงแห่งชาติ 
 
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการคา้
และการพัฒนา (องค์การมหาชน)  

การตลาด
ออนไลน์
ประเทศจีน 

- วิทยากรบรรยายและกรรมการการประกวดแผนการตลาด 
CBEC to China (1 กรกฎาคม ถงึ 30 ตุลาคม 2564) 

สถานกงสุลใหญ่จีน ประจำจังหวัด
เชียงใหม ่

ที่มา: รวบรวมโดยผู้วิจัย 

 
ทั้งนี้เมื่อนำเอารูปแบบหลักสูตรที่หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการจีนที่

มีประสบการณ์การค้า CBEC รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะการฝึกอบรมผู้ประกอบการของวิทยาลัยศิลปะสื่อ
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผ่านการดำเนินกิจกรรมและการวิจัยในด้านการพัฒนา
ผู้ประกอบการ และการปั้น Startups มายาวนาน สร้างเป็นโครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น และ
หลักสูตรระดับปริญญาสำหรับการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิ วัฒน์บุกตลาดประเทศจีน โดยมี
ลักษณะโครงสร้างหลักสูตรดังนี้ 

6.2.1 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแบบต่อเนื่อง  

เพ่ือสร้างผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับทดลองตลาด (C2C) ไปจนถึงระดับพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดจีนผ่าน
ตัวแทนจัดจำหน่าย (B2B)  

“โครงการยกระดับขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าศักยภาพกลุ่ม SMEs และวิสาหกิจชุมชนผ่าน
แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569” 

วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด xxx มีโอกาสศึกษาและทดลอง
วิธีการค้าผ่านช่องทาง E-commerce ของประเทศจีน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับระเบียบเรื่อง Cross Border E-commerce (ระบบข้อมูล/ระบบการชำระเงิน/ระบบการขนส่ง
สินค้า) และเกิดการสร้างโอกาสทางการตลาดได้มากยิ่งขึ้น 
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 2) เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด xxx ที่จำหน่ายสินค้าที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ การเจรจาธุรกิจและ
การแสวงหาช่องทางการตลาดด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

 3) เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับเครื่องหมายการค้า และ 
อย. ของสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งสามารถนำสินค้าดังกล่าวไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้านานาชาติ   
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด xxx จำนวน ๑๕๐ ราย ที่จำหน่ายสินค้าตรงตาม
ความต้องการของตลาดเป้าหมาย และมีศักยภาพในการส่งสินค้าไปสู่ตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน 

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง มีระยะเวลาการดำเนินงานรวมตลอดทั้งโครงการ 4 ปีงบประมาณ 
โดยจะเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566-2569 โดยแต่ละปีงบประมาณจะมีวิธีการดำเนินงานที่แตกต่างกัน
เพ่ือให้ตรงกับศักยภาพของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยการดำเนินงานหลักๆจะประกอบไปด้วยการ
จัดประชุมฝึกอบรมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ปรังปรุงและพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการนำสินค้าของผู้ประกอบการฯ ที่เข้าร่วม
โครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 50  ราย/ปีงบประมาณ ไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการ และช่วยให้ผู้ประกอบการฯ ที่เข้าร่วม
โครงการ ได้รับเครื่องหมาย อย. และเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีแผนการดำเนินงาน
ดังตารางที่ 6.3 
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ตารางที่6.3 แผนกิจกรรม 
 

 
 
 
 
ปี 

กิจกรรม  
 

จำนวน ผปก. 
R&D  

ผลิตภัณฑ์ 
C๒C 

(CBEC) 
B๒B๒C (CBEC)  

และ  
ขอเคร่ืองหมาย

การค้า 
ในประเทศจีน 

B๒B  
และขอเคร่ืองหมาย 

อย. จีน 

Live Streaming ผลิตสื่อฯ E-Catalog 
 

จัดแสดง 
สินค้า

นานาชาติ 

๒๕๖๖ I (๑) 

๓๐ ราย 
II (๑) 

 ๒๐ ราย 

III (๑) 

 ๑๐ ราย 
 ๒๔ ครั้ง 

ครั้งละ ๒ ช่ัวโมง 
๕ ตอน 

ตอนละ ๕ นาที 
๑ ฉบับ 

๒๕ รายการ 
๑ บู๊ธ 

๖๐ รายการ ๖๐ ราย 

 ๒๕๖๗ I (๒) 

๓๐ ราย 
II (๒) 

๒๐ ราย 
III (๒) 

 ๑๐ ราย 
IV (๑) 

๕ ราย 
๒๔ ครั้ง 

ครั้งละ ๒ ช่ัวโมง 
๕ ตอน 

ตอนละ ๕ นาที 
๑ ฉบับ 

๒๕ รายการ 
๑ บู๊ธ 

๖๕ รายการ ๖๕ ราย 

 ๒๕๖๘ I (๓) 

๓๐ ราย 

II (๓) 

๒๐ ราย 
III (๓) 

 ๑๐ ราย 
IV (๒) 

๕ ราย 
๒๔ ครั้ง 

ครั้งละ ๒ ช่ัวโมง 
๕ ตอน 

ตอนละ ๕ นาที 
๑ ฉบับ 

๒๕ รายการ 
๑ บู๊ธ 

๖๕ รายการ ๖๕ ราย 

๒๕๖๙ I (๔) 

๓๐ ราย 
II (๔) 

๒๐ ราย 
ติดตามผลการยื่นขอเครื่องหมายการค้า 

เครื่องหมาย อย. ให้แล้วเสร็จ และสกัดองค์
ความรู้จากการด าเนินงาน 

๑๒ ครั้ง 
ครั้งละ ๒ ช่ัวโมง 

๕ ตอน 
ตอนละ ๕ นาที 

๑ ฉบับ 
๒๕ รายการ 

๑ บู๊ธ 
๕๐ รายการ ๕๐ ราย 

รวม     ๒๕๐ ราย 
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จากตารางที่ 6.3 คณะทำงานได้ออกแบบกิจกรรมภายใต้โครงการทั้งหมด 8 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 อบรมความรู้เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการนำสินค้าไปจำหน่ายในระบบ
แพลทฟอร์มสำหรับการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (จีน) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 
ชั่วโมง มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 35 ราย 

1.2 วิพากษ์สินค้าโดยผู้เชี่ยวชาญชาวจีน 5 คน/ครั้ง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ผลิตภัณฑ์ ใช้เวลาใน
การวิพากษ์สินค้าครั้งละ 2 ชั่วโมง พร้อมรายงานสรุปผลการวิพากษ์สินค้า  

1.3 วิจัย ปรับปรุง และพัฒนาสินค้า ซึ่งจะเน้นไปที่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและ
สามารถดึงดูดความสนใจผู้บริโภคโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์  

1.4 วิจัย ปรับปรุง และพัฒนาสินค้า ซึ่งจะเน้นไปที่การออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลากสินค้าที่
เหมาะสมและสามารถดึงดูดความสนใจผู้บริโภคโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลาก
สินค้า  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: ผู้ประกอบการได้รับการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพที่
สามารถเข้าสู่ตลาดการค้าในรูปแบบของ Cross Border E-commerce ได ้

กิจกรรมที่ 2 การค้าขายแบบ C2C (CBEC) มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 อบรมความรู้เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการนำสินค้าไปจำหน่ายในระบบ
แพลทฟอร์มสำหรับการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (จีน) ตลอดจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ สอดคล้องกับ
ระเบียบเรื่อง Cross Border E-commerce จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง จำนวนไม่น้อยกว่า 
25 ราย โดยมีรายละเอียด ด้านการศึกษาตลาดออนไลน์ (จีน) เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์และเว็บวีดีโอเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์นำเสนอสินค้า การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ และทดลองแนวทางการทำตลาดบน
ช่องทางออนไลน์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดสด (Live) และการขายผ่าน Social Network ด้วยตนเองหรือการ
ใช้ Influencer ได้แก่  

- การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดปลายทาง , รูปแบบการสื่อสารทาง
การตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของชาวจีน                                                                                                                                               

- รูปแบบของแพลทฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ , รูปแบบการขนส่งข้ามแดนที่สอดคล้องกับ
นโยบาย Cross Border E-commerce                    

- ช่องทางในการชำระค่าสินค้า (Payment Gateway) ของประเทศจีน, การทำตลาดบนช่องทาง
ออนไลน์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดสดด้วยตนเองหรือ Influencer 

2.2 อบอรมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ระยะเวลาครั้งละไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ   

   ครั้งที ่1 การสร้างสื่อเพ่ือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ 
   ครั้งที่ 2 การทดลองนำสินค้าของผู้ประกอบการขึ้นบนแพลทฟอร์ม 

2.3 นำสินค้าของผู้ประกอบการไปจำหน่ายผ่านแพลทฟอร์มที่ได้จัดหาไว้ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ: ผู้ประกอบการได้ศึกษาและทดลองวิธีการค้าผ่านช่องทาง E-commerce ของ
ประเทศจนี รวมถึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ 
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กิจกรรมที่ 3 การค้าขายแบบ B2B2C (CBEC) และ ขอTrademark จีน มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 อบรมความรู้เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการนำสินค้าไปจำหน่ายแบบ B2B2C 
(CBEC) และ ขอเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 8 ชม. ผู้ประกอบการเข้า
ร่วม 10 ราย  
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ   - วิธีการนี้นำเข้าสินค้าแบบ B2B2C (CBEC) 

- เขตปลอดภาษีสำหรับสินค้ากลุ่ม CBEC ในประเทศจีน  
- การติดต่อหาFulfillment Center ในเขตพ้ืนที่เขตปลอดภาษีที่ได้รับอนุมัติ  
- การนำสินค้าเพื่อไปผ่านพิธีการศุลกากรตามเงื่อนไขของประเทศจีน 

3.2 อบอรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 ครั้ง ระยะเวลาครั้งละไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับ 

ครั้งที่ 1 วิธีการนี้นำเข้าสินค้าแบบ B2B2C (CBEC) 
การติดต่อหาFulfillment Center ในเขตพ้ืนที่เขตปลอดภาษ ี
การนำสินค้าผ่านพิธีการศุลกากรตามเงื่อนไขของประเทศจีน 

ครั้งที่ 2 การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือเข้าสู่กระบวนการยื่นขอเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน 

3.3 นำสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไปจำหน่ายผ่านแพลทฟอร์มแบบ B2B2C 

3.4 ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: ผู้ประกอบการได้ศึกษาและทดลองวิธีการค้าแบบ B2B2C (CBEC) พร้อมทั้งดำเนินการ
ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน 

กิจกรรมที่ 4 การค้าขายแบบ B2B และ ขอเครื่องหมาย อย. จีน 

4.1 อบรมความรู้เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการนำสินค้าไปจำหน่ายแบบ B2B และ 
ขอเครื่องหมาย อย. ในประเทศจีน จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 5 ราย 
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ - การนำสินค้าไปจำหน่ายแบบ B2B 

  - กฎหมาย ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอเครื่องหมาย อย. ในประเทศจีน 
4.2 อบอรมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ระยะเวลาครั้งละไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
 ครั้งที่ 1 การวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองก่อนเข้าสู่การค้าแบบ B2B 
 ครั้งที่ 2 การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือยื่นขอเครื่องหมาย อย. ในประเทศจีน 
4.3 การทำ Business matching กับ บริษัทผู้แทนจัดจำหน่ายในจีนและกลุ่มสมาชิกหอการค้าใน

ประเทศจีน  
4.4 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามเงื่อนไข อย.จีน  
4.5 ดำเนินการขอเครื่องหมาย อย. ในประเทศจีนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการทั้งหมด ได้แก่ การจัดเตรียมเอกสารสำคัญที่ใช้ในการขอเครื่องหมาย อย. ในประเทศ
จีน การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในการวาดแผนผังกระบวนการ
ผลิต รวมถึงแปลเอกสารสำคัญต่างๆจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน การส่งเอกสารไปยังประเทศจีน ติดตาม
กระบวนการ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการยื่นขอเครื่องหมาย อย.  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ: ผู้ประกอบการได้ศึกษาและทดลองวิธีการค้าแบบ B2B พร้อมทั้งดำเนินการยื่นขอ
เครื่องหมาย อย. ในประเทศจีน 
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการทดสอบตลาดโดยใช้แพลทฟอร์มออนไลน์ (Live Streaming) 
 นำสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมาทำการประชาสัมพันธ์การตลาดบนแพลทฟอร์มธุรกิจ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานได้จริงโดยมีเป้าหมายเข้าสู่ตลาดประเทศจีน และสอดคล้องกับระเบียบ
เรื่อง Cross Border E-commerce จำนวน 12 ครั้ง ระยะเวลาครั้งละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยในแต่ละครั้ง
จะต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อยกว่า 5 ชนิดสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 รับผิดชอบจัดหาแพลทฟอร์มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานได้จริงโดยมีเป้าหมาย
เข้าสู่ตลาดประเทศจีนแบบ Offline to Online และต้องสอดคล้องกับระเบียบเรื่อง Cross Border E-
commerce ตลอดจนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและใช้แพลทฟอร์ม
ฯ จัดเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เอกสารและฉลาก/ป้ายประชาสัมพันธ์ ให้
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเข้าจำหน่ายในระบบแพลทฟอร์มที่ร่วมโครงการ จำนวน 30 
ผลิตภัณฑ์  

5.2 จัดหาสถานที่ทดสอบตลาดโดยการจัดแสดงสินค้าและเชิญชาวจีนที่อาศัยในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน เพ่ือทำการทดสอบความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ทั้งด้านภาพลักษณ์ ตรา
สินค้า บรรจุภัณฑ์ รสชาติ ราคา ฯลฯ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือจัดหาพาหนะ ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ประกอบการและชาวจีนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกราย  

5.3 จัดหาผู้ เชิญชวนชาวจีน (Influencers) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ราย เพ่ือดำเนินกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์การตลาดบนช่องทางออนไลน์ (Live) ให้กับพ้ืนที่ออฟไลน์ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 
12 ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยในแต่ละครั้งจะต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อยกว่า 
5 ชนิดสินค้า ทั้งนี้หากผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีช่องทางการจำหน่าย
ออฟไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สินค้าชนิดนั้น ณ สถานที่ดังกล่าวด้วย 

5.4 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายทำ การบันทึกภาพและเสียงในระดับ HD ขึ้นไป และรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นในการว่าจ้างผู้เชิญชวนชาวจีน อาทิ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าตอบแทน รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทีมงานในการถ่ายทอดสด (Live) การบันทึกภาพและเสียง 
กิจกรรมที่  6 กิจกรรมการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์สินค้าของ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  

บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เขียนโครงร่างบทเพ่ือผลิตสื่อองค์ความรู้ในรูปแบบของสื่อวีดีทัศน์
ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สินค้าที่ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนฯนำมาเข้าร่วมโครงการ และวีดี
ทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างไทย-จีน พร้อมคำบรรยาย ตอนละ 5 นาที 
จำนวน 5 ตอน ผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ: วีดีโอจำนวน 20 ตอน ตอนละ 5 นาที ตลอดระยะเวลาโครงการ 
 

กิจกรรมที่ 7 E-Catalog  
 ดำเนินการจัดทำ E-Catalog ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เล่มละไม่
ต่ำกว่า 25 ชนิดสินค้า เป็นจำนวน 4 เล่ม โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการถ่ายภาพ ตกแต่งรูปภาพ คิดสโลแกน
โฆษณาสินค้าในแต่ละชนิดสินค้า ระบุสรรพคุณ วิธีการใช้/รับประทาน ขนาด ปริมาณ และราคาโดยละเอียด 
พร้อมทั้งแปลข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาจีน เพ่ือนำไปเผยแพร่ให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย   
 
 
 



การศึกษาเพื่อออกแบบหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล ในยคุบูรพาภิวัฒน ์ปี2 

192 

กิจกรรมที่ 8 การนำสินค้าไปจัดแสดงในงานจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติ  
สินค้าของผู้ประกอบการฯ ที่เข้าร่วมโครงการ จะถูกคัดเลือกและนำไปจัดแสดงในงานจัดแสดงสินค้า

ระดับนานาชาติใน สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งมีการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างไทย-จีน 
เป็นจำนวน 4 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการ  

 
6.2.2 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตสำหรับ CBEC ไทย-จีน  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้าม

พรมแดน ไทย-จีน) Master of Science (Digital Technology Management) (DTM CBEC direction) 
 เป็นหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีทักษะการเป็น “ผู้จัดการ

โครงการ”เพ่ือนำสินค้าและบริการเข้าสู่แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย-จีน มีความสามารถในการ
ประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ทั้งนี้
หลักสูตรจะสอนเป็นภาษาไทย 7 กระบวนวิชาและภาษาจีน 3 กระบวนวิชา คุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้เรียน
คือต้องเรียนจบจากระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้แต่ต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาจีนในระดับอ่าน
ได้และสื่อสารได้ โดยสำหรับนักศึกษาไทยต้องสอบผ่านเกณฑ์การวัดระดับความสามารถภาษาจีนหรือ HSK 
ระดับ 4 ขึ้นไป  

หลักสูตรดังกล่าวคือความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กับสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการลงนามความร่วมมือ(ดังแสดงในรูปที่6.4) เพ่ือพัฒนา
และบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าวร่วมกันเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดบางส่วนของ
บันทึกข้อตกลงฯดังแสดงในตารางที่ 6.4 และมีการประชาสัมพันธ์รับสมัตรนักศึกษาที่จบในระดับปริญญา
ตรีเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 1/2565 นี้ (รูปที่6.5) 
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รูปที่ 6.4 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่าง CAMT กับสถาบนัขงจื่อในหลักสูตร DTM (CBEC) 

 

   

รูปที่ 6.5 โปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์หลักสตูรแบบ 3 ภาษาเพื่อเชญิชวนผู้สนใจเข้าสมัครเรียนในปีการศกึษา 1/2565 
 

 
ตารางที่ 6.4 วัตถุประสงค์และขอบเขตความร่วมมือหลักสูตร  DTM CBEC ใน MOU CAMT กับ
สถาบันขงจื่อฯ 
บันทึกข้อตกลง 
เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนไทย-จีน) 
ระหว่าง วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ข้อ 1 วัตถุประสงค์ 
 สถาบันขงจื่อ และ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ตกลงร่วมมือกันจัดทำและพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนไทย -จีน) 
หลักสูตรสองภาษา (ไทย/จีน) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
และดิจิทัลข้ามพรมแดนไทย-จีน ทั้งทางมิติวิชาการ และมิติวิชาชีพที่ทันสมัย สอดคล้องต่อสภาวะการ
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เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคบูรพาภิวัฒน์ และเศรษฐกิจฐานดิจิทัลที่ส่งผลต่อการค้า การลงทุนระหว่าง
จีนกับไทย 
ข้อ 2 ขอบเขตความร่วมมือ 
 2.1 ร่วมกันวางแผน จัดทำ พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
 2.2 ร่วมกันจัดทำเกณฑ์ คุณสมบัตินักศึกษาที่รับเข้า รวมถึงร่วมกันประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักศึกษา 
 2.3 ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษา โดยวิทยาลัย ศิลปะ สื่อ
และเทคโนโลยีทำหน้าที่จัดหาและดำเนินการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาหลัก (Graduate Courses) 
และวิชาเลือก (Elective Courses) ของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และสถาบันขงจื่อ
ดำเนินการจัดหาคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือจัดการเรียนการสอนในวิชาเลือก 
(Elective Courses) เป็นภาษาจีน  
 2.4 ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจัดหาผู้ประกอบการ องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและโอกาสทางการค้า การดำเนินการทางธุรกิจ และการฝึกปฏิบัติงานกับ
องค์กร บริษัททั้งในประเทศไทยและประเทศจีน แก่นักศึกษาในหลักสูตรฯ 

 
สำหรับวิชาที่ผู้เรียนในหลักสูตร DTM (Thai-China CBEC Direction) จะต้องเรียนมีทั้งหมด 10 

กระบวนวิชาประกอบด้วย วิชาบังคับ (Require Course) 3 วิชา และวิชาเลือก (Elective Course) 7 วิชา 
เป็นหลักสูตร 2 ปีที่ผู้จบการศึกษาต้องผ่านทั้ง Courses Work และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent 
Study (IS)) เพื่อจบการศึกษา โดยมีวิชาตามแผนการเรียน 3 ภาคการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 6.5 

 
ตารางท่ี 6.5 แผนการเรียนในหลักสูตร DTM (CBEC Thai-China direction) Type2 (IS Plan) 

Code Require Courses (Touch in Thai) Semester 
959701 Digital Transformation  1 
959702 Software Project Management and Change Management Enterprise 

Resource Planning and Project Management Software (SAP software) 
1 

959703 Usability of Digital Technology : Customer Journey, design content on the 
international CBEC platform 

1 

Code Elective Courses (Touch in Thai) Semester 
959711 Introduction to digital business MCN KOL online celebrity 2 
959713 Thai-China Cross-Border E-commerce  2 
959714 Smart Logistics in Digital Business  2 
959727 Data Analytic in Digital Business  3 

Code Elective Courses (Touch in Chinese) Semester 

959789 Selected topic1 (Chinese E-commerce Platform, introduction to Chinese E-
commerce platform  

1 

959789 Selected topic2 : China-ASEAN Cross Border E-commerce Business and 
Logistics, Custom regulation and law in CBEC and Cross Border Logistics 

2 

959789 Selected topic3:  Chinese online marketing (advertising and  promotion 3 
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Code Require Courses (Touch in Thai) Semester 
channel)  MCN KOL online celebrity 

ที่มา: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล CAMT CMU [2] 

จากตารางที่ 6.5 พบว่าหลักสูตรนี้มุ่งหมายผลิตบุคลากรที่มีทักษะสำคัญสามประการคือ  
1) ทักษะความรู้เชิงดิจิทัลเพ่ือการทำธุรกิจทั้งในมิติการประยุกต์ใช้เพ่ือการค้าสมัยใหม่ (วิชา 

959701) การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการบริหารทรัพยากร (ERP) และการบริหารโครงการ (Project 
Management Software) (วิชา 959702) รวมถึงทักษะการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการค้า และ
การตลาด (วิชา 959703)  

2) ทักษะความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ซึ่ง
ประกอบด้วย ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจเชิงดิจิทัลเพ่ือการค้าและการตลาด ตามแนวทาง Social 
Commerce (วิชา 959711) ความรู้ด้านการประกอบการธุรกิจการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน 
ไทย-จีน (วิชา 959713) ความรู้ด้านการโลจิสิติกส์ทันสมัยในธุรกิจเชิงดิจิทั ล (วิชา 959714) และการ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในธุรกิจเชิงดิจิทัล (วิชา959727)  

3) ทักษะความรู้ด้านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ CBEC 
จีนกับต่างประเทศและรูปแบบการทำธุรกิจการตลาดออนไลน์ในประเทศจีน (วิชา959789 ( I,II,III))          
ซึ่งในกลุ่มนี้จะเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีน  

สำหรับผู้เรียนเมื่อเรียนจบในส่วนของ Course Work จะต้องทำการศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่
พัฒนาร่วมกับบริษัทเอกชน (ไทย-จีน) หรือผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือวางแผนธุรกิจสำหรับการนำสินค้า
หรือบริการเข้าสู่แพลตฟอร์มการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน โดยกระบวนการศึกษาวิจัยในรูปแบบ
การดำเนินการ หรือริเริ่มโครงการธุรกิจ CBEC ให้กับองค์กรภาคธุรกิจหรือกลุ่ม SMEs มีการเลือกใช้
แพลตฟอร์มที่เหมาะสมสอดคล้องกับประเภทของสินค้าและบริการ สามารถสร้างตัวแบบธุรกิจที่มีความ
เป็นไปได้ โดยมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการ สะท้อนเป้าหมายของการทำ IS แนว
ใหม่คือการจบการศึกษาพร้อมกับการมีแผนธุรกิจหรือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมบนแพลตฟอร์มที่สามารถ
นำไปทำต่อเชิงธุรกิจภายหลังการจบการศึกษา สอดคล้องกับเป้าหมายการสร้าง Startups เพ่ือการค้า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนผ่านการเรียนในระดับอุดมศึกษา อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของหลักสูตร “การ
สร้างผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์บุกตลาดประเทศจีน”  
 
6.3 บทสรุป 

หลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ ปี2 ได้ออกแบบหลักสูตรเพ่ือตอบโจทย์
พลวัตการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
ขับเคลื่อนทั้งในเชิง ยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของจีน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านรวดเร็วของ
เทคโนโลยีดิจิทัล นำมาสู่การเกิดตัวแบบธุรกิจ และช่องทางการตลาดในรูปแบบใหม่ขึ้นตลอดเวลา รูปแบบ
การสร้างหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงได้ยากจึงไม่อาจตอบโจทย์ความรวดเร็วของสถานการณ์ทางธุรกิจบน
แพลตฟอร์มดิจิทัลได้ ดังนั้นรูปแบบการฝึกอบรมและหลักสูตรฯจึงให้ความสำคัญต่อการสร้างพันธมิตรกับ
ผู้ประกอบการธุรกิจ อาศัยการสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถทำการค้าได้จริงเป็นตัวทดลองขับเคลื่อน 
ร่วมกับการใช้ผู้สอนจากผู้ประกอบการในภาคเอกชนเข้ามาเป็น1) ผู้สอนร่วม 2) ร่วมพัฒนาและกำหนด
โจทย์การวิจัย  3) ส่งบุคลากรหรือรับนักศึกษาที่จบจากหลักสูตรเพ่ือไปทำงาน และ 4) เป็นผู้ร่วมลงทุนกับ
แผนธุรกิจหรือโครงการที่มีความเป็นไปได้ของบัณฑิต กระบวนการเชิงพลวัตสูงสุดผ่านการร่วมมือกับ
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ผู้ประกอบการภาคเอกชนไทย-จีน และการสนับสนุนทั้งในรูปแบบ In-Kind In-Cash เพ่ือให้ศูนย์การเรียนรู้
ฯ สามารถดำรงอยู่จึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนสำหรับการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์บุก
ตลาดจีนอย่างยั่งยืน  
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6.4 เอกสารอ้างอิง 

[1] ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ (2563)“การศึกษาเพื่อออกแบบหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลในยุคบูรพา
ภิวัฒน ์(ปีท่ี1)”สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 

[2] วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2564) “หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล” 
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วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

กระบวนการจดเครื่องหมายการค้า                  
และการจดเครื่องหมาย อย. 

เพ่ือส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน 
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การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน 

จากการทำงานของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการขอยื่นจดเครื่องหมายการค้าจากสำนักงาน
พาณิชย์มณฑลยูนนาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขอยื่นจดเครื่องหมายการค้าต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ความสำคัญ 

ในการดำเนินธุรกิจนั้น นอกเหนือจากการจดทะเบียนบริษัทแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการควบ
ดำเนินการให้ถูกต้อง นั่นก็คือ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trademark) กับกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพราะเครื่องหมายการค้าจะมีประโยชน์ทางธุรกิจและทางกฎหมาย กล่าวคือ ใน
แง่ประโยชน์ทางธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถใช้เครื่องหมายการค้านี้ช่วยสร้างการจดจำให้แก่ผู้บริโภคได้ 
รวมถึงใช้เครื่องหมายการค้าเป็นตัวแยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่มีอยู่มากมายในท้องตลาดได้อีกด้วย 
และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปยังไม่ค่อยรู้คือ “เครื่องหมายการค้า” เป็น
ทรัพย์สินที่สามารถนำไปเป็นหลักประกันสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินได้ ขณะที่ประโยชน์ในทางกฎหมาย 
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว จะมีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้านั้นๆ ได้เพียงผู้เดียว 
กรณีท่ีถูกผู้อื่นละเมิดสิทธิ์ ผู้ประกอบการสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ 

1. เครื่องหมายการค้า (Trademark) 
เครื่องหมายการค้า หมายถึง  ภาพ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ  ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี 

รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันที่ทำให้สามารถ
แยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าหรือบริการใช้เครื่องหมายอ่ืน
ได ้

1.1 ประเภทเครื่องหมายการค้ามีท้ังหมด 4 ประเภท ดังนี้ 
1.1.1 เครื่องหมายการค้าคือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายถึงเกี่ยวข้องกับสินค้าเพ่ือแสดงว่าสินค้าที่ใช้

เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืนเช่น 哇哈哈、 农夫山

泉、 康师傅 เป็นต้น 
 

 
 
 
ที่มาของภาพ: www.baidu.com 
 

1.1.2 เครื่องหมายบริการคือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการเพ่ือแสดงว่า
บริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอ่ืนเช่น เครื่องหมาย
ของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น 
 
 
 

 
 
ที่มาของภาพ: www.baidu.com 

http://www.baidu.com/
http://www.baidu.com/
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1.1.3 เครื่องหมายรับรองคือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองหรือจะใช้เป็นที่หมายหรือ
เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอ่ืนเพ่ือเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นเช่น 
China Famous Trademark, Chinese Halal Food Industry, GMP, HACCP เป็นต้น 
 
 
 
 
ที่มาของภาพ: www.baidu.com 
 

1.1.4  เครื่องหมายร่วมคือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือ
วิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอ่ืนใดของรัฐหรือเอกชน 
เช่น Yunnan Baiyao, China Petroleum, China Telecom, China Tobacco, China Post เป็น
ต้น 
 
 
 
 
 
 
ที่มาของภาพ: www.baidu.com 

 

http://www.baidu.com/
http://www.baidu.com/
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2. ข้ันตอนการจดเครื่องหมายการค้า 

 ก่อนที่ผู้ประกอบการจะดำเนินการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ควรรู้และเข้าใจถึงขั้นตอนการ
จดทะเบียนฯ ทั้งหมด ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 8 ขั้นตอน คือ 1. ผู้ประกอบการตรวจค้นเครื่องหมายการค้า เพ่ือ
ตรวจสอบว่ามีความเหมือนหรือคล้ายกับของผู้อ่ืนหรือไม่ 2. ยื่นคำขอจดทะเบียน 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เบื้องต้น 4. นายทะเบียนตรวจสอบเครื่องหมายการค้า 5. ประกาศโฆษณา   6. การคัดค้าน 7. การชำระ
ค่าธรรมเนียม 8. กรมทรัพย์สินทางปัญหารับจดทะเบียนเครื่องหมาย  

โดยจากขั้นตอนที่กล่าวมา ผู้ประกอบการจะดำเนินการเองเพียงแค่ 3 ขั้นตอน คือ  

2.1 การตรวจค้นด้วยตนเอง 

ในขั้นตอนของการตรวจค้น ผู้ประกอบการจะต้องทำการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจด
ทะเบียนว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อ่ืนที่จดทะเบียนไปแล้วหรือไม่ หรืออยู่ในระหว่างการ
ขอจดทะเบียนหรือไม่ ซึ่งการตรวจค้นด้วยตัวเอง สามารถทำได้ 2 ทาง คือ ตรวจค้นที่กรมทรัพย์สินทาง
ปัญหา กระทรวงพาณิชย์ หรือ สามารถตรวจค้นผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn  

2.2 การยื่นคำขอจดทะเบียน 

ขั้นตอนต่อมาที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการ คือ การยื่นขอจดทะเบียน โดยผู้ประกอบการ
จะต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมกับกรอกข้อความให้สมบูรณ์ ซึ่งเอกสารที่จะใช้
สำหรับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ประกอบด้วย 

2.2.1 คำขอจดทะเบียน 
2.2.2 รูปเครื่องหมายการค้า ที่เหมือนกับรูปที่ติดในคำขอจดทะเบียน 
2.2.3 สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) หรือ หนังสือ

รับรองนิติบุคคลฉบับนายทะเบียนรับรองและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน(กรณีเป็นนิติบุคคล) 
ทั้งนี้ ในกรณีการมอบอำนาจ จะต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ 

2.3 การชำระค่าธรรมเนียม รอรับหนังสือสำคัญ 

สำหรับขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมนั้น จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ตอนยื่นจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้า ผู้ประกอบการจะต้องชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำขอจดทะเบียนรายการสินค้าหรือบริการตาม
อัตราที่กำหนด และหลังจากยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะ
ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา หากเครื่องหมายการค้าของท่านได้รับการจดทะเบียน นายทะเบียน
จะมีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเพ่ือเป็นหลักฐาน เพียงเท่านี้ ผู้ประกอบการจะเป็นผู้มีสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นๆ กับสินค้าท่ีได้จดทะเบียนไว้ และกรณีถ้ามีผู้มาละเมิดสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ ท่านสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบุคคลนั้นได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้ไว้ นั่นคือ เครื่องหมายการค้า จดที่    
ประเทศไหน คุ้มครองเฉพาะประเทศนั้น หากธุรกิจของท่านมีแผนที่จะขยายไปทำตลาดประเทศอ่ืนๆ 
จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพ่ือคุ้มครองสิทธิด้วยเช่นกัน 

 
 
 

http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/
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3. สถานที่ย่ืนคำขอเครื่องหมายการค้าของประเทศจีน 
-กรมทรัพย์สินทางปัญญา(国家知识产权局商标局) 
-สำนักงานพาณิชย์จังหวัด(省工商局) 

4.ข้อควรทราบในการจดเครื่องหมายการค้าของประเทศจีน 
 4.1 “หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trademark Certificate)” เป็นเอกสาร

สำคัญที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (Trademark Office of China National Intellectual Property 
Administration) ออกรับรองให้เพ่ือประโยชน์ทางกฎหมาย เป็นหลักฐานสำคัญที่ผู้ยื่นขอต้องเก็บไว้รักษา
ไว้เป็นอย่างดี ห้ามมิให้ขูดลบขีดฆ่า ห้ามโอนกรรมสิทธิหรือขายต่อโดยพลการ 

 4.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้ามีอายุ 10 ปี นับแต่วันอนุมัติ และอาจต่ออายุได้อีกทุกๆ 
10 ปี  โดยการต่ออายุการจดทะเบียน ต้องขอต่อภายใน 180 วัน ก่อนวันหมดอายุ  

 4.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ เช่น ชื่อผู้จดทะเบียน หรือ สถานที่ตั้งสำนักงานหรือที่อยุ่
อาศัย จะต้องรีบดำนเนินการยื่นขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อนายทะเบียนทันที 

 4.4 เมื่อชำรุดหรือสูญหาย จะต้องรีบดำเนินการขอใหม่ทดแทนฉบับเดิม 
 4.5 ควรดำเนินการประเมินมูลค่าก่อนดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ 

 
การจดเครื่องหมาย อย.ของประเทศจีน 

สินค้าต่างประเทศที่จะเข้าไปวางขายในประเทศจีน ไม่ว่า จะเป็นทางออนไลน์ ออฟไลน์  
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่าง ๆ จำเป็นจะต้องมี อย. ของประเทศจีนถึงจะสามารถวางขายที่หน้าร้านใน
ประเทศจีนได้ ในกรณีที่ไม่มีการยื่นขอ อย. แล้วนำไปวางขาย หากตรวจพบจะมีความผิดร้ายแรง ห้ามนำ
สินค้านั้นเข้าไปขายเด็ดขาด โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะรู้จักคำว่า CFDA  (China Food and Drug 
Administration) ต่ อ ม าท างจี น ได้ มี ก าร เป ลี่ ย น ชื่ อม า เป็ น  NMPA(National Medical Products 
Administration) ดังนั้นสรุปได้ว่า CFDA และ NMPA คือประเภทเดียวกัน 

ปัจจุบันการยื่นขอ NMPA แบ่งเป็นประเภทสินค้าได้ดังนี้ 
1.สินค้าประเภทยา 
2.สินค้าประเภทเครื่องสำอาง 
3.สินค้าประเภทอาหารเสริม 
4.สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 
 
1. จดเครื่องหมาย อย. จีน สำคัญอย่างไร? 

การ จด อย. จีน ควรเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงอันดับต้นๆ มีความสำคัญเทียบเท่ากับเครื่องหมายการค้า 
หากผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไม่มี อย. จีน นั้น หมายความว่า ผลิตภัณฑ์นั้น ไม่สามารถวางขายได้เลยใน
ช่องทางออฟไลน์ รวมไปถึง แพลทฟอร์ม E-commerce อย่าง Taobao T-mall ด้วยเช่นกัน และในกรณี
นำเข้าไปขายแบบผิดกฎหมาย ถ้าโดนตรวจพบก็จะโดนขึ้นแบล็คลิสต์ นำสินค้าลงจากท่ีวางขาย ไม่ให้นำมา
ขายในประเทศอีก พร้อมกับค่าปรับในราคามหาศาล 
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2. ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฉลากอย. สินค้าส่งออกไปยังประเทศจีน 

1.สินค้า 
 
 
 
 
 
 
2.ตรวจสอบพิกัดศุลกากร 
 
 
 
3.แปลเอกสาร 
 
 
4.สติ๊กเกอร์สินค้า     
 
 
 
5.พิธีการศุลกากร(ขาออก)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.พิธีการศุลกากร(ขาเข้า)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ingredient List(เรียง % จากมากไปน้อย) 
2. แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิต (Production Flowchart) 
3. ข้อมูลโภชนาการ(Energy/Protein/Fat/Carbohydrate/Sodium) (NRV%) 
4. Artwork ฉลากเดมิ 
5. เอกสารอื่นๆ ที่เจ้าหน้าท่ีเรยีกขอ(HACCP,GMP,HALAL,OTOP,ISO, ฯลฯ) 

อ้างอิง 
1.  Customs Inport and Export Tariff (Decade Coding of HS) 
 

    
อ้างอิง 
1.  GB 2760-2014(National Food Safety Standard for Uses of Food Additives) 

อ้างอิง 
1.  GB 28050-2011(General rules for nutrition labeling of prepackaged food) 
2.  GB-7718-2011  (General rules for labeling of prepackaged food) 
 

1. ใบขนสินค้าขาออก 
2. บัญชีราคาสินคา้ (Invoice) 
3. แบบธุรกิจต่างประเทศ (Foreign Transaction Form) : ธต. 1 จำนวน 2 ฉบับ  
(กรณีสินค้าส่งออกมีราคา FOB เกนิ 500,000 บาท) 
4. ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใดสำหรับสินค้าควบคมุการส่งออก 
5. เอกสารอื่นๆ ที่แนบมากับสินคา้ 
    5.1 Certificate of Fruit,Food, Vegetable Quarantine (Pink Form) 
    5.2 Sale Contract 
    5.3 หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสนิค้า(Certificate of Origin)/ (FORM E) 
    5.4 หนังสือรับรองการรมยาไม ้(Fumigation Certificate) 
    5.5 หนังสือรับรองปลอดศตัรูพชื (Phytosanitary Certificate) 

1. ใบขนสินค้าขาเข้า 
2. ใบตราส่งสินคา้ (Bill of Lading or Air Waybill) 
3. บัญชีราคาสินคา้ (Invoice) 
4. ใบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร 
5. ใบสั่งปล่อยสินค้า 
6. บัญชีรายละเอียดบรรจหุีบห่อ(Packing List) 
7. ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) 
8. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคมุการนำเข้า 
9. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรณีขอลดอัตราอากร 
10. เอกสารอื่นๆ (เอกสารแสดงสว่นผสม, คณุลักษณะการใช้งานของสินค้า) 
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3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ บนฉลากสินค้า 
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3.1 วิธีการแสดงหน่วยน้ำหนักสุทธิบนฉลาก 
สถานะ น้ำหนักสุทธิ (Q) หน่วยที่ใช้ 

ของเหลว 
Q ＜ 1000 mL มิลลิลิตร (mL) (ml)   
Q ≥ 1000 mL ลิตร (L) (l)   

ของแข็ง 
Q ＜ 1000 g กรัม (g)    
Q ≥ 1000 g กิโลกรัม (Kg)    

 
ตัวอย่าง 

 
 
 

3.2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดตัวอักษรที่บอกน้ำหนักสุทธิ 
น้ำหนักสุทธิ (Q) ขนาดความสูงตัวอักษร (mm) 

Q ≤ 50 mL ; Q ≤ 50 g 2 
50 mL ＜ Q ≤ 200 mL ; 50g ＜ Q ≤ 200 g 3 
200 mL ＜ Q ≤ 200 L ; 200g ＜ Q ≤ Kg 4 

Q ＞ 1 Kg ; Q ＞ 1 L 6 
 

ตัวอยา่ง 
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ภาคผนวก 2 

ข้อมูลการเผยแพร่ความรู ้

และการท าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสู่กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย  
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1) งานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ CBEC ผู้วิจัยเข้าร่วมบรรยายและจัดกิจกรรมฝึกอบรม  
กลุ่ม
หัวขอ้ 

ลักษณะการบรรยาย หัวขอ้ (วันเดือนปี) หน่วยงานผู้เชญิ จ านวน 
(คน) 

CBEC 
Platform 

- อบรม SMEs เข้าสู่ตลาดจีนผ่านตัวแบบ CBEC  
(2 เมษายน 2564) 

- อบรม CBEC to China กลุ่มอาชีวศึกษา  
(6 สิงหาคม 2564) 

- บรรยาย CBEC to China นักศึกษา MBA มฟล.
(22 สิงหาคม 2564) 

- อบรม CBEC to China  (16 กันยายน 2564) 
- บรรยายทิศทางอนาคต CBEC ระหว่างไทย-จีน 

(14 ธันวาคม 2564) 
- อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ MSME 

ไทยลาวเมียนมาร์ จัดการธุรกิจ CBEC พื้นที่
ชายแดน  (16-20 สิงหาคม 2564) 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ SMEs ล าพูนเข้าสู่ตลาด
ประเทศจีนผ่าน CBEC (พฤศจิกายน 64- มกราคม 
65) 

- บรรยายCBEC to China นักศึกษา MBA มช. (23 
มกราคม 2565) 

- อบรม CBEC to China กลุ่มอาชีวศึกษา  
(16 มีนาคม2565) 

- บรรยายโอกาสส่งออกสู่ตลาดประเทศจีนผ่าน
ช่องทาง CBEC  
(17 มีนาคม 2565)  

- บรรยาย“connect ไทย(ล้านนา)-จีนสู่ การค้า
ออนไลน์ที่ยั่งยืน”  
(24 มีนาคม 2565) 

- บรรยายการด าเนินการการค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนแบบ B2C สู่ประเทศจีน (9 
เมษายน 2565) 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผู้ประกอบการ
ผลักดันสินค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนจีน” (16-17 
มิถุนายน 2565) 

มอ.ภูเกต็  
 
สถาบันขงจื่อ มช. 
 
ส านักการจัดการ  
ม.แม่ฟ้าหลวง 
Exim Bank 
คณะอนุฯโลจิสติกส์ สภา
อุตฯแห่งประเทศไทย 
สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานนานาชาติ กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ส านักงานพาณชิย์
จังหวัดล าพูน 
 
ภาควิชการตลาด คณะ
บริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ 
สถาบันขงจื่อ มช. 
 
สภาอุตสาหกรรม จ.
เชียงใหม่ 
 
ศูนย์ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน  
สิรินธร มฟล. 
สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการ
พัฒนา  
 
อบจ.เชียงใหม่ 

30 
 

120 
 

30 
 

50 
40 
 

40 
 
 

70 
 
 

20 
 

60 
 

50 
 
 

20 
 
 

30 
 
 
 

30 

การขนส่ง  
โลจิสติกส์  
ข้าแดน 

- บรรยาย “ด่านเชียงของ ประตู CBEC สู่จีน” (30 
เมษายน 2564) 

- บรรยาย”โอกาสของผู้ประกอบการไทยกับการใช้

สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
สภาผู้ส่งออกทางเรือ  

30 
 

50 



กลุ่ม
หัวขอ้ 

ลักษณะการบรรยาย หัวขอ้ (วันเดือนปี) หน่วยงานผู้เชญิ จ านวน 
(คน) 

ประโยชน์โครงข่ายรถไฟจีนเพื่อการขนส่งสินค้าสู่
ทวีปยุโรป” (23 พฤศจิกายน 2564) 

-  
- บรรยาย “โอกาสของผู้ประกอบการไทยกับการ

เปิดรถไฟ จีน-ลาว” (2 ธันวาคม 2564) 
- วิทยากรเสวนา Logistics & Supply Chain ไทย: 

Connect อย่างไร? รองรับรถไฟจีน-ลาว (26 
มกราคม 2565) 

- ประชุมสัมมนา Fulfillment Center เพื่อรองรับ 
CBEC จีน (1 มีนาคม 2565) 

- วิทยากรสัมมนาพลวัตรความมั่นคงชายแดนกับอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง “เส้นทางR3A และรถไฟลาว-
จีน โอกาสความท้าทายการค้า” 

       (3 มีนาคม 2565) 
- สัมมนาระดมความคิดเห็น การวางยุทธศาสตร์

การค้าไทยกับรถไฟสายมังกร : โอกาส-อุปสรรค-
ความท้าทาย (11 มีนาคม 2565) 

แห่งประเทศไทย 
หอการค้าจังหวัด 
 
หนองคายและสภานัก
ธุรกิจไทย-ลาว 
สภาหอการค้าไทย 
 
 
SCG Logistics 
 
สถาบันความมั่นคง
ศึกษา สภาความมั่นคง
แห่งชาติ 
 
สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการ
พัฒนา (องค์การ
มหาชน)  
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การตลาด
ออนไลน์
ประเทศ
จีน 

- วิทยากรบรรยายและกรรมการการประกวด
แผนการตลาด CBEC to China  
(1 กรกฎาคม ถึง 30 ตุลาคม 2564) 

สถานกงสุลใหญ่จีน 
ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 

200 
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2) คลิปวีดีโอสั้น CBEC เผยแพร่ความรู้  
 หัวข้อ ชอ่งทาง  จ านวน (View) 

E-commerce Master | Ep.01: SME ไทย ต้องรู้ ! ก่อนขายของในจีน 
https://www.facebook.com/DITC.CMU/videos/323909232683405 

882 

E-commerce Master | Ep.02: รู้รึยัง? ไม่มี อย. ก็ขายของไปจีนได้ ! 
https://www.facebook.com/DITC.CMU/videos/827473778206033 

346 

E - Commerce Master | Ep.03: ขายของออนไลน์ไปจีน ผ่าน Tmall 
https://www.facebook.com/DITC.CMU/videos/819765225335328 

474 

E-Commerce Master | Ep.14 : เรียนรู้เศรฐกิจจีน และภาพลักษณ์ของไทย ในสายตาคนจีน 
https://www.facebook.com/DITC.CMU/videos/629160238470377 

78 

E-Commerce Master | Ep.15: สินค้าอะไรบ้าง ? ที่สามารถขายไปจีนได้ 
https://www.facebook.com/DITC.CMU/videos/1024083985092871 

73 

คลิปวีดีโอส าหรับการเรียนรู้แนวทางการขายสินค้าไทยผ่าน CBEC to China 
https://www.youtube.com/channel/UCaEsFRzbcgaFgp4ZEv2X0dg/videos 

900 

คลิปวีดีโอแสดงขั้นตอนการจัดท า E-catalog และ Taobao Live Streaming 
https://www.youtube.com/watch?v=0SMYmsAR1MY 
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