การวิเคราะห์ข้อมูล เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัด
จังหวัด ตราด
1

ขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล
STEPs

1) VC / CSF
2) Data Analysis
3) ข้อเสนอแนะนโยบำย หรือ โครงกำร
สำคัญ
4) Project Idea

Tasks
ปรับ VC และ กำหนด CSF
วิเครำะห์แบบ Infographic และ GIS
พร้อม สรุปประเด็นสำคัญต่อยุทธศำสตร์
เสนอโครงกำรหรือมำตรกำรจำกผลกำร
วิเครำะห์ ในขั้นตอน 3
เสนอกรอบแนวคิดโครงกำรสำคัญ

2

ห่วงโซ่มูลค่ามาตรฐาน การค้า การส่งออกและการลงทุน
Generic Value Chain
กำรค้ำ กำรส่งออกและกำรลงทุน
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำง
กำรค้ำและกำรลงทุน
 พัฒนำฐำนข้อมูลกำรผลิต
และกำรบริโภค
 พัฒนำฐำนข้อมูลตลำดและ
ปริมำณกำรส่งออก (Trade &
Market Intelligence)
 เงินลงทุนและกำรเข้ำถึง
แหล่งเงินทุน
 อัตรำกำรแลกเปลี่ยนเงิน
 กำรทำประกันภัย
 กฎระเบียบข้อบังคับกำร
ส่งออก
 กำรพัฒนำระบบพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (ECommerce)

กำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร
 กำรพัฒนำระบบกำร
สรรหำและสั่งซื้อสินค้ำจำก
ผู้ผลิต (Sourcing
System)
 กำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพย์สินทำงปัญญำ
 กำรใช้สิทธิประโยชน์ทำง
ภำษีจำกข้อตกลงต่ำงๆ

พัฒนำควำมพร้อมและ
สร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ของผู้ประกอบกำร
 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ของผู้ประกอบกำร
 กำรเพิ่มศักยภำพในกำร
ดำเนินธุรกิจ
 กำรยกระดับควำมพร้อมด้ำน
เทคโนโลยี (Technology
Readiness)
 กำรส่งเสริม พัฒนำกำร
รวมกลุ่มผู้ประกอบกำรค้ำ
 สร้ำงและขยำยเครือข่ำย
กำรค้ำ กำรลงทุนทั้งในและ
ต่ำงประเทศ

กำรบริหำร
จัดกำรสินค้ำ
(Logistics)
 กำรจัดตั้งศูนย์กระจำย
สินค้ำ
 กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพและลดต้นทุน
กำรขนส่งและกระจำย
สินค้ำ
 อัตรำกำรสูญเสีย
ระหว่ำงขนส่ง
 กำรลดต้นทุนในกำร
บริหำรจัดกำรและเก็บรักษำ
สินค้ำคงคลัง
 กำรจัดกำรงำนด้ำน
ศุลกำกร (ส่งออก/นำเข้ำ)

5

STEP 1

พัฒนำด้ำน
กำรตลำดและ
ช่องทำงกำร
จัดจำหน่ำย
 กำรพัฒนำช่องทำงกำรจัด
จำหน่ำย
 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรขำย
 กำรโฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ

3

ห่วงโซ่มูลค่า การค้าชายแดน
Value Chain กำรค้ำชำยแดน

ตัวอย่1าง
STEP

จังหวัดตราด

“การค้า
ชายแดน”

STEP 1
4

ผังรายการสถิติ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตัวอย่1าง
STEP

ผังรำยกำรสถิติทำงกำร “กำรค้ำชำยแดน” จังหวัดตรำด
ห่วงโซ่คุณค่ำ (VC)
และปัจจัย
ตัวชี้วัด
สู่ควำมสำเร็จ (CSF)
VC 1 โครงสร้ำงพื้นฐำนข้อมูลกำรค้ำและกำรลงทุน
CSF 1
KPI 1.1.

รำยกำรสถิติทำงกำร

KPI 1.2

CSF 4

มี/ ม่มี
ฐำนข้อมูล

วิธีกำรเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล

ควำมถี่ของ
ข้อมูล

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

DATA 1.1.1

-

DATA 1.2.1
/
DATA 1.2.2

-

DATA 1.2.3

.
.
.

.

-

KPI 1.3

DATA 1.3.1

-

KPI 1.4

DATA 1.4.1

-

.

KPI 4.1

DATA 4.1.2

-

.

/

จังหวัดตราด

“การค้า
ชายแดน”

/

STEP 2
VC 3 กำรพัฒนำควำมพร้อมและสร้ำงขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำร
CSF 7
KPI 7.1
DATA 7.1.1

-

.
.
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การวิเคราะห์ข้อมูล เขตเศรษฐกิจพิเศษ
วิเครำะห์ข้อมูลจำกแผนภูมิ

กรำฟแสดงปริมำณกำรส่งสินค้ำทั้งหมดของจังหวัดตรำด
ปี 2554 - 2556
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2554

ที่มำ: กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์

2555

2556

จำกแผนภูมิ 2554-2556 แสดงให้เห็นว่ำปริมำณกำร
ส่งสินค้ำทั้งหมดของจังหวัดตรำดมีปริมำณเพิ่มขึ้นส่งผล
ให้ มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
จะเห็ น ด้ ว่ ำ จำกปี 2554 ปริ ม ำณกำรส่ ง สิ น ค้ ำ และ
มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนที่เพิ่มขึ้นแต่ยัง ม่ค่อยสัมพันธ์กัน
เท่ำที่ควร และค่อยๆสัมพันธ์กันในที่สุดในปี 2555-2556
อำจจะเนื่องจำกปัจจัยอื่นๆ ช่วงปลำยปี 2554 เกิดผล
กระทบจำกอุทกภัย ปี 2555 เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจำกกำร
ซ่อมแซมกำลังกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรม และนโยบำย
รถคันแรก กำรปรับขึ้นค่ำจ้ำงแรงงำนขั้นต่ำ รวมทั้งกำร
ปรับขึ้นเงินเดือนของบุคลำกรภำครัฐ
จั ง หวั ด ตรำดมี ศู น ย์ ก ระจำยสิ น ค้ ำ จ ำนวน 4 ศู น ย์
ในขณะที่ปริมำณกำรส่งสินค้ำมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น
จะทำอย่ำง รเพื่อให้ศูนย์กระจำยสินค้ำสำมำรถรองรับ
ปริมำณสินค้ำที่เพิ่มมำกขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
กำรพัฒนำและสนับสนุนให้มีบริกำรขนส่ง Logistic และ
สิ่งอำนวยควำมสะดวกที่มีประสิทธิภำพและ ด้มำตรฐำน

ตัวอย่าง

จังหวัดตราด

“การค้า
ชายแดน”

STEP 2
6

การวิเคราะห์ข้อมูล เขตเศรษฐกิจพิเศษ
กรำฟแสดงมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนของจังหวัดตรำด
ปี 2554 - 2556

วิเครำะห์ข้อมูลจำกแผนภูมิ
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2554
ที่มำ: กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์

2555

จำกแผนภูมิ ปี 2554 –2555 แสดงให้
เห็นว่ำมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนที่เพิ่มขึ้น
อ ย่ ำ ง ต่ อ เ นื่ อ ง แ ต่ จ ำ น ว น ก ลุ่ ม
ผู้ ป ระกอบกำรกำรค้ ำ ของจั ง หวั ด
ค่อนข้ำงคงที่ แสดงให้เห็นถึงศักยภำพ
ของผู้ประกอบกำรที่สำมำรถรองรับกำร
ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ด้ ดังนั้น จะทำ
อย่ำง รที่จะทำให้กลุ่มผู้ประกอบกำรค้ำ
ของจังหวัดตรำดสำมำรถแข่งขันทำง
กำรค้ ำ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ ำ น ด้ โดย
อำจสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำน
เศรษฐกิจ ภำษำของประเทศเพื่อนบ้ำน

ตัวอย่าง

จังหวัดตราด

“การค้า
ชายแดน”

STEP 2

2556

7

การวิเคราะห์ข้อมูล เขตเศรษฐกิจพิเศษ
วิเครำะห์ข้อมูลจำกแผนภูมิ

กรำฟแสดงจำนวนแรงงำนที ด้รับกำรพัฒนำฝีมือ และจำนวน
ผู้ประกอบกำรส่งออก/นำเข้ำ ที่ผ่ำนแดนทั้งหมด
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2553

จำนวนแรงงำนที่ ด้รับกำรพัฒนำฝีมือ

ที่มำ: กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์
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2555

2556

จำนวนผู้ประกอบกำรส่งออก/นำเข้ำ ที่ผ่ำนแดนทั้งหมด

จำกแผนภูมิ จะเห็นว่ำจำนวนแรงงำนที ด้รับกำร
พัฒนำฝีมือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำกปี 2553-2555
แต่ลดลงในปี 2556
ในขณะที่จำนวนผู้ประกอบกำรส่งอออก/นำเข้ำ
สิ น ค้ ำ ที่ ผ่ ำ นแดนมี แ นวโน้ ม ลดลงจำกปี 25532555 แต่เพิ่มขึ้นในปี 2556
นั่ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ ำ ในช่ ว งปี 2553-2555 อยู่
ในช่วงของกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เพื่อพัฒนำ ปสู่
ผู้ ประกอบกำรดั ง นั้ น จะท ำอย่ ำง รเพื่ อ ให้ มี ก ำร
พัฒนำแรงงำนและผู้ประกอบกำรมีควำมรู้ทำงด้ำน
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ภำษำ ของประเทศ
เพื่อ บ้ำนในกำรรองรั บกั บประชำคมอำเซี ยน ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ในกำรจั ด หลั ก สู ต รที่ มี ก ำร
จั ด กำรควำมรู้ ด้ ำ นสั ง คม วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ
ภำษำของประเทศเพื่อบ้ำนเพื่อรองรับประชำคม
อำเซียน

ตัวอย่าง

จังหวัดตราด

“การค้า
ชายแดน”

STEP 2
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือโครงการสาคัญ (Flagship Project)
ตัวอย่าง

สรุปประเด็นสำคัญต่อยุทธศำสตร์
(Strategic Issues)

โครงกำรสำคัญ / มำตรกำร

จังหวัดตราด

(กำรวิเครำะห์ข้อมูล Step 2)
1.จะทำอย่ำง รเพื่อให้ศูนย์กระจำยสินค้ำสำมำรถรองรับ
ปริมำณสินค้ำที่เพิ่มมำกขึ้น
2. กลุ่มผู้ประกอบกำรค้ำของจังหวัดตรำดสำมำรถแข่งขัน
ทำงกำรค้ำกับประเทศเพื่อนบ้ำน ด้
3. เพื่อให้มีกำรพัฒนำแรงงำนและผู้ประกอบกำรมีควำมรู้
ทำงด้ำนสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ภำษำ ของประเทศ
เพื่อบ้ำนในกำรรองรับกับประชำคมอำเซียน

พัฒนำประสิทธิภำพศูนย์กระจำยสินค้ำให้สำมำรถรองรับ
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ด้
พัฒนำและส่งเสริมกำรให้ควำมรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบกำรค้ำ
ของจังหวัดตรำด

“การค้า
ชายแดน”

STEP 3
9

เสนอกรอบแนวคิดโครงการสาคัญ (Project Idea)
1. พัฒนำประสิทธิภำพศูนย์กระจำยสินค้ำให้สำมำรถรองรับประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน ด้
วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย
1. ............................
2. ............................
กิจกรรม หรือ แนวทำงโครงกำร
1. ............................
2. ............................

ตัวอย่าง

จังหวัดตราด

“การค้า
ชายแดน”

STEP 4
10

เสนอกรอบแนวคิดโครงการสาคัญ (Project Idea)
2. โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรให้ควำมรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบกำรค้ำของจังหวัด
ตรำด
วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย
1. ............................
2. ............................
กิจกรรม หรือ แนวทำงโครงกำร
1. ............................
2. ............................

ตัวอย่าง

จังหวัดตราด

“การค้า
ชายแดน”

STEP 4
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านเศรษฐกิจพิเศษ
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