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หลักการเหตุผล

พฤติกรรมการบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป

• การขยายตลาดสู่ผู้บริโภคที่
นิยมซื้อสินค้าและบริการผ่าน
ระบบ E-commerce

ลดข้อจ ากัดธุรกิจกลุ่ม SMEs
ไทย

• ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่
ประหยัดค่าใช้จ่ายและมี
ศักยภาพในการเพิ่มยอดขาย
ให้กับธุรกิจในทางตรงได้ทันที

โครงสร้างการผลิตจีนบน E-
commerce

• อัตราการเจริญเติบโตสูง

• นโยบายภาครัฐของจีนมีการ
พัฒนาและขยายโครงข่าย
โทรคมนาคมและโลจิสติกส์ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

• องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเชิงสถาบันของ E-commerce ในประเทศจีน
• บทวิเคราะห์โอกาส ความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจบน 
• E-commerce Platform แก่ SMEs ไทย
• แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจของ SMEs เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจ E-commerce
• สร้างระบบข้อมูล ที่มีการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
• สามารถน าไปยุทธศาสตร์และแผนเศรษฐกิจไทยด้าน E-Commerce ได้อย่างลึกซึ้ง

พัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพด้าน E-Commerce จีนอย่างรอบได้ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติจริงทั้งทาง
วิชาการ การบริหารนโยบาย และด าเนินธุรกิจของ SMEs ไทย
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กรอบแนวคิดวิเคราะห์
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ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ
(Mega Trends) 6 ประเด็น



ตลาด E-commerce จีนมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
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ตลาด E-commerce จีนมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง



Players in B2B B2C
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Players in B2B B2C
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จีนมีระบบโลจิสติกส์ที่ครบวงจรเอื้ออ านวย
ต่อการซื้อขายออนไลน์เป็นอย่างมาก
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ผู้บริโภคชาวจีนนิยมใช้ Alipay และ Tencent
ในการช าระเงินออนไลน์
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สินค้าจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป 
ครองส่วนแบ่งตลาดใน E-commerce จีน
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ผลิตภัณฑ์เด็ก ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ของใช้ส่วนตัว
เป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวจีนในตลาดออนไลน์
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กฎหมายที่เกี่ยวกับ e-commerce มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา



อะไรคือกฎระเบียบที่ SMEs ไทยต้องให้ความส าคัญ?

15

ประเด็นกฎหมาย รายละเอียด

การควบคุมเนื้อหาในระบบอิน
เทอร์เนต

ผู้ขายสินค้าออนไลน์ควรมีการเก็บข้อมูลผู้ซื้ออย่างน้อย 60 วัน เผื่อถูกเรียกขอจากภาครัฐ ตัวอย่างเช่น ข้อมูล
ระบุตัวตนผู้ซื้อ สินค้าท่ีซื้อ เป็นต้น

การเก็บภาษีกับสินค้าออนไลน์
น าเข้าจากต่างประเทศ

- เรียกเก็บเมื่อสินค้าเกิน 2,000 หยวน ต่อครั้ง และไม่เกิน 20,000     
หยวนต่อปี
- หากเกินเงื่อนไขข้างต้น จะเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 70 ของมูลค่าพึงประเมินท่ีต้องช าระ

สิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคในจีน - สิทธิ์การคืนของ ภายใน 7 วันโดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ ในการคืนของ 
- สิทธิ์ในการรับประกันสินค้าได้ ภายใน 15 วันหลังจากที่ซื้อไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือขอให้ผู้ชายท าการซ่อมแซม
สินค้า

การจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้า (Trademark)

ควรด าเนินการเป็นอย่างแรกในการท าธุรกิจในจีน: ใช้เพียงเอกสารตามบันทึกแฟ้มประวัติ พิมพ์ส าเนาและ
ประทับตรารับรองท่ีเรียกว่า "ใบรับรองการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า" แทนได้ระหว่างรอการอนุมัติ TM

• SMEs ต้องท าการบ้านอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและส าคัญ หรือปรึกษากับหน่วยงาน
รัฐของไทยในประเทศจีน



กลุ่มสินค้าที่ SMEs ไทยมีศักยภาพ
ในตลาด E-commerce จีน
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• Confidence in food safety and 
ingredients’ integrity

• Higher quality
• Better nutritional value
• Variety
• Modern packaging
• Freshness
• Convenience

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพส าหรับผู้บรโิภคชาวจีน
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ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไทยที่ชาวจีนนิยม



จุดแข็ง
- เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน
- ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์
- ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภาคเกษตรกรรมค่อนข้างใหญ่
- อาหารไทยมี “เอกลักษณ”์ เฉพาะตัว เช่น มีส่วนประกอบของสมุนไพรหลาย

ชนิดและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
- ผู้ประกอบการไทยเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาระบบการ

จัดการและมาตรฐานให้อยู่ในเกณฑ์ดี

จุดอ่อน
- ผู้ประกอบการเริ่มขาดแคลนแรงงาน
- วัตถุดิบบางประเภทผู้ประกอบการไทยยังจ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ
- ขาดแคลนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
- ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็น SMEs ที่มีทักษะด้านการค้า ศักยภาพในการ

ผลิต และการเข้าถึงเงินทุนน้อย

โอกาส 
- ความนิยมท่องเท่ียวในประเทศไทยและ
- มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
- ได้รับการสนับสนุนจากแนวนโยบายการพัฒนาสินค้าให้มีความเชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
- ประเทศไทยมีห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุม
- ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไทยได้รับการยอมรับด้านความมีเอกลักษณ์ มี

คุณภาพ และมาตรฐานการผลิต 
- โอกาสจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศ (Free Trade 

Agreement) กับประเทศจีน

อุปสรรค
- ศักยภาพในการท าการตลาดต่างประเทศน้อย ท าให้จึงจ าเป็นต้องอาศัยความ

พร้อมด้านเวลาในการศึกษาค่อนข้างนานกว่าประเทศอ่ืนๆ 
- สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป 
- การแข่งขันสูงในสภาวะการแข่งขันอย่างเสรี
- มาตรการการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers) และกฎระเบียบที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

จุดแข็ง (Strength: S)
S1: ความหลากหลายของวัตถุดิบ
S2: ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
S3: ภาคเกษตรกรรมขนาดค่อนข้างใหญ่
S4: “เอกลักษณ์” เฉพาะตัวของอาหารไทย 
S5: ศักยภาพของผู้ประกอบการไทยด้านระบบการจัดการและ

การรักษามาตรฐานให้อยู่ในเกณฑ์ดี

จุดอ่อน (Weakness: W)
W1: ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและค่าจ้างแรงงานสูง 
W2: การน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ 
W3: ขาดแคลนงานวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพียงพอ และ

ต่อเนื่อง 
W4: ข้อจ ากัดในทักษะด้านการค้า ศักยภาพในการผลิต และการ

เข้าถึงเงินทุนน้อย

โอกาส (Opportunity: O)
O1: ความนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีน
O2: นโยบายส่งเสริมและพัฒนาจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
O3: การสนับสนุนจากแนวนโยบายการพัฒนาสินค้าประเภทอาหาร

และเครื่องด่ืมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
O4: ประเทศไทยมีห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมสินค้าประเภทอาหาร

และเครื่องด่ืม
O5: การยอมรับด้านความมีเอกลักษณ์ มีคุณภาพ และมาตรฐานการ

ผลิต 
O6: โอกาสจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศ

กลยุทธ์ SO1

 การสร้างความเช่ือมโยงของผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่ม กับอุตสาหกรรม
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหาร
จัดการสินค้ากลุ่ม OTOP ระดับ 4-5 ดาว
ให้สามารถเจาะตลาดจนีได้อย่างเป็น
รูปธรรม

กลยุทธ์ WO1

 การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการท า
ตลาดในต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการ
ไทย

 การให้เงินทุนสบับสนุน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า
เป็นพิเศษแก่ SMEs ที่มีศักยภาพในการ
ส่งออก

อุปสรรค (Threat: T)
T1: ขาดศักยภาพในการท าการตลาดต่างประเทศน้อย 
T2: สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ เปลี่ยนไป และกฎระเบียบที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
T3: การแข่งขันสูงกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ

T4: มาตรการการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers) 

กลยุทธ์ ST1

 การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทยในระยะยาว รวมถึง
การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ WT1

 การเสริมสร้างขีดความสามารถ 
(Capacity Building) ของผู้ประกอบการ
ไทย



21

ผลิตภัณฑ์ยาและเสริมอาหาร

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง

 ผลิตภัณฑ์เสริมความงามหรือแต่งหน้า

 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางปรุงแต่งอื่นๆ 

 ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้กับผม 

 ผลิตภัณฑ์หัวน้ าหอมและน้ าหอม

 ผลิตภัณฑ์เพื่ออนามัยของช่องปากและฟัน 

แบรนด์ระดับ High-end 

แบรนด์สัญชาติจีนที่มีชื่อเสียง

แบรนด์ที่ผลิตภายในประเทศ
และมีราคาถูก 
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ผลิตภัณฑ์ไทยที่ชาวจีนนิยม



จุดแข็ง
- ผลิตภัณฑ์ไทยมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และมีความ

หลากหลายด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
- มีสถาบันรองรับด้านมาตรฐานการผลิต เช่น อ.ย. ท าให้ผู้บริโภคให้

ความไว้วางในในคุณภาพ
- ผู้ประกอบการมีแรงงานท่ีมีทักษะ ความช านาญ และศักยภาพอย่าง

เพียงพอต่อการผลิต

จุดอ่อน
- ผู้ประกอบการไทยมีตราสินค้ายังไม่เป็นท่ีรู้จัก ประกอบกับประเทศ

ไทยไม่มีภาพลักษณ์ท่ีเป็นผู้น าด้านเครื่องส าอาง
- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว แต่ผู้ประกอบการไทยยัง

ไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีเท่าท่ีควร
- การติดต่อสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ท่ีไม่ครอบคลุมท าให้ขาด

ตลาดรองรับท่ีเพียงพอ
- ขาดการสนับสนุนของภาครัฐ

โอกาส 
- ผู้บริโภคชาวจีนตระหนักถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไทยและให้

ความนิยมเพิ่มมากขึ้น 
- ช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านการค้า

ออนไลน์
- ผู้ประกอบการได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นจากมาตรการส่งเสริมของ

ภาครัฐจีน และความร่วมมือกับรัฐบาลไทย เช่น ข้อตกลงเขตการค้า
เสรี เป็นต้น

อุปสรรค
- ตราสินค้าไทยไม่เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภคชาวจีน 
- ผู้ประกอบการไทยไม่เข้าใจการท าตลาดต่างประเทศ และขาด

ทีมงานด้านการท าตลาดต่างประเทศ 
- ข้อจ ากัดด้านภาษา และกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและหมวดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
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ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

จุดแข็ง (Strength: S)
S1: ความหลากหลายด้านวัตถุดิบและข้อได้เปรียบ

ด้านราคา
S2: มีสถาบันรองรับด้านมาตรฐานการผลิต 
S3: แรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมมีทักษะ ความ

ช านาญ และศักยภาพอย่างเพียงพอ

จุดอ่อน (Weakness: W)
W1: สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จัก
W2: ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
W3: การติดต่อสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ในการ
W4: ท าตลาดทั้งในและต่างประเทศ
W5: ขาดการสนับสนุนของภาครัฐ

โอกาส (Opportunity: O)
O1: เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไทยและให้ความนิยมเพิ่ม

มากขึ้น
O2: ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
O3: สิทธิพิเศษจากมาตรการส่งเสริมของภาครัฐจีน และ

ความร่วมมือกับรัฐบาลไทย

กลยุทธ์ SO2

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย
ใช้เอกลักษณ์ไทยในการท าการตลาด

กลยุทธ์ WO2

 เสริมสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มผู้บริโภค
ชาวจีนเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของวัตถุดิบจาก
ประเทศไทยท่ีใช้

อุปสรรค (Threat: T)
T1: ตราสินค้าไทยไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคชาวจีน 
T2: ผู้ประกอบการไทยไม่เขา้ใจการท าตลาดต่างประเทศ 
T3: ข้อจ ากัดด้านภาษา และกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ ST2

 ส่งเสริมการขยายฐานการรับรู้เกี่ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศ

กลยุทธ์ WT2

 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่
ยอมรับในตลาดต่างประเทศ
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รายได้จากนักท่องเที่ยวรายประเทศ ปี 2557 
(หน่วย: ล้านบาท)

ที่มา: Immigration Bureau, Royal Thai Police

ที่มา: Department of Tourism, 
Ministry of Tourism and Sports



จุดแข็ง

- ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักดีทั่วโลกจากสภาพแวดล้อมที่
สวยงามในเกือบท่ัวทุกภูมิภาคในประเทศ

- ธุรกิจสปาและนวดไทยหลายแห่งมีช่ือเสียงและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ชาวต่างชาติ 

- ไทยมีผู้ประกอบการท่ีมีความพรอ้มทั้งด้านบุคลากร สถานท่ี และทรัพยากร และ
มีบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ 

- ผู้ให้บริการของไทยมีจุดเด่นด้านอัธยาศัยและมารยาทในการให้บริการ 

จุดอ่อน

- ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรคุณภาพสูงในบางด้าน เช่น นวดแผนไทย 
- บุคลากรในสถานประกอบการของไทยมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่

จ ากัด 
- ข้อจ ากัดในการออกไปสร้างตลาดในต่างประเทศ เช่น ข้อจ ากัดของข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจลงทุนธุรกิจในต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ ข้อกีดกัน
การลงทุนในกิจการของประเทศต่างๆ และปัญหาเรื่องใบอนุญาตสถาน
ประกอบการ เป็นต้น

โอกาส 

- ไทยมีความพร้อมในการสร้างตลาดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ เช่น ตลาด 
medical tourism เป็นต้น 

- ภาคการท่องเที่ยวไทยมีอุตสาหกรรมสนับสนุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
- กลุ่มผู้บริโภคชาวจีนให้ความใส่ใจกับเรื่องการดูแลสุขภาพและความงามของตน

มากขึ้น 
- พฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนเริ่มเน้นการท่องเที่ยวส่วนตัว

มากขึ้น และมีการจับจ่ายใช้สอยในปริมาณที่มากยิ่งข้ึน

อุปสรรค

- การขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคการท่องเที่ยวอาจส่งผลต่อการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการในระยะยาว 

- ความผันผวนของกลุ่มลูกค้าชาวจีนซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
โลกเป็นส าคัญ 

- สถานประกอบการไทยมีความพร้อมด้านภาษาและการตลาดต่างประเทศอย่าง
จ ากัด
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ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

จุดแข็ง (Strength: S)
S1: สภาพแวดล้อมที่สวยงามในทุกภูมิภาคของ

ประเทศ
S2: ความเชื่อมโยงของธุรกิจสปาและนวดไทยที่มี

ชื่อเสียงและมาตรฐาน
S3: ความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ และทรัพยากร 

รวมถึงบริการที่มีเอกลักษณ์
S4: จุดเด่นด้านอัธยาศัยและมารยาทในการให้บริการ 

จุดอ่อน (Weakness: W)
W1: ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรคุณภาพสูง
W2: ข้อจ ากัดด้านภาษาต่างประเทศ
W3: ข้อจ ากัดในการออกไปสร้างตลาดในต่างประเทศ 

โอกาส (Opportunity: O)
O1: ศักยภาพของตลาดการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่
O2: อุตสาหกรรมสนับสนุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
O3: กลุ่มผู้บริโภคชาวจีนให้ความใส่ใจกับเรื่องการดูแล

สุขภาพและความงามของตนมากขึ้น 
O4: โอกาสนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีคุณภาพมากขึ้น

กลยุทธ์ SO3

 พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภค

กลยุทธ์ WO3

 พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกลุ่ม
ลูกค้าชาวจีน เช่น ผ่านช่องทางออนไลน์ 
การตลาดออนไลน์ เป็นต้น

อุปสรรค (Threat: T)
T1: การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการใน

ระยะยาว 
T2: ความผันผวนของกลุ่มลูกค้าชาวจีน
T3: ข้อจ ากัดด้านภาษาและการตลาดต่างประเทศ

กลยุทธ์ ST3

 พัฒนาและควบคุมมาตรฐานการให้บริการ 
รวมถึงการสร้างเรื่องราวในสถานที่ต่างๆ 
ที่เป็นท่ีนิยม

กลยุทธ์ WT3

 ส่งเสริมการท าตลาดในต่างประเทศที่เน้น
การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าท่ีมีศักยภาพโดยตรง 



รูปแบบการเข้าสู่ตลาด E-commerce จีน 5 รูปแบบ
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ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จในการเข้าสู่ตลาด
E-commerce จีน
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ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จในการเข้าสู่ตลาด
E-commerce จีน
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ข้อเสนอแนะกลยุทธ์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ และกลุ่มธุรกิจ SMEs ไทย 

พัฒนาการขยายฐานการรับรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ในจีน และการ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าชาวจีนที่มีศักยภาพโดยตรง

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยใช้เอกลักษณ์ไทยในการท า
การตลาดกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน รวมถึงสร้างกลยุทธ์เพื่อการตระหนักรู้ถึง
เอกลักษณ์ไทย

การสร้างความเชื่อมโยงของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มกับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มผู้บริโภค ควบคุมมาตรฐานการให้บริการ และการสร้างเรื่องราวใน
สถานที่ต่างๆ ที่เป็นที่นิยม

ความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการในการใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ในการ
ขยายตลาดและกลุ่มลูกค้า
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ข้อเสนอแนะมาตรการส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ 

เสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) และพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาว รวมถึง
การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับใน
ตลาดต่างประเทศ

การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการท าตลาด
ในต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการไทย



กลยุทธ์ มาตรการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Capacity Building - สร้างการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มอ านาจต่อรองกับผู้ซื้อในตลาด 
- สร้างมาตรฐานของสินค้าให้ตรงตามที่ผู้บริโภคต้องการ
- การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการลงทุนในการยกระดับกระบวนการผลิตและจัด

จ าหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่า

- ISMED / ITD / สถาบันวิชาการ 
- บสย. /SME Bank / ธนาคารพาณิชย์

Standardization and 
Internationaliza tion

- ค้นหาผู้ผลิต OTOP ที่มีความสามารถในการท าตลาดระดับสากลได้ และ
ส่งเสริม

-Thailand Trust Mark ส าหรับสินค้าระดับสากล

- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์

- กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
- สสว. / สมอ. 
- ETDA
- ISMED

Knowledge and 
Information

- การฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
- การให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ / การท า 
การตลาด E-commerce

- การจัดท าฐานข้อมูลการท าธุรกิจในประเทศจีน 
- SMEs in China Network

- สสว. / ISMED / ITD / สถาบัน
วิชาการ

- กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง 
ประเทศ, กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์

- สคร. ในประเทศจีน /  www..thaibizchina.com
- ETDA

ภาครัฐควรท าอะไรบ้างเพื่อสนับสนุน SMEs ใน China E-commerce
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