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บทคัดยอ 
 วตัถปุระสงคของวจิยันี ้เพ่ือศึกษาทกัษะทางการเงนิของผูประกอบการในเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ

ระยะแรก โดยการศึกษานี้ประยุกตใชทฤษฎีธุรกรรมการคาระหวางประเทศและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ                  

ทางการเงินเพ่ือยืนยันแนวคิดทักษะทางการเงินท่ีมีผลตอการคาชายแดนไทยโดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยแบบสมัภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญการคาชายแดนไทยพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษระยะแรก

จํานวน 46 ราย ไดแก ผูประกอบการการคาชายแดนดานสงออก ผูประกอบการการคาชายแดนดานนําเขา 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยรวมทั้งดานศุลกากร ผลการศึกษาพบวา

ทักษะทางการเงินเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการดําเนินการคาชายแดนไทย ประกอบดวยความรูและ                     

ความเขาใจทางการเงิน ทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน  รวมทั้งทัศนคติและความเชื่อมั่นทางการเงิน
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โดยที่ทักษะดังกลาวนี้ยังไดรับอิทธิพลจากประสบการณและสภาพแวดลอมทางการเงิน และลักษณะเฉพาะ

ของผูประกอบการ นอกจากนีผู้ประกอบการคาชายแดนยังสามารถพัฒนาตวัเองดวยการศึกษาปจจัยดังกลาว

ใหเขาใจและประยุกตใชใหเหมาะสมกับตนเอง

คําสําคัญ
 ทักษะทางการเงิน   การคาชายแดน   ผูประกอบการ

Abstract
 The purpose of this research is to study the financial skills of entrepreneurs in First Special 

Economic Zone. The research is applied from theory based on International Trading Transaction 

and Financial Literacy claims that financial literacy concept affecting Thai border trade. The data 

set of 46 observations is observed by in-depth interview model in the area of Special Economic 

Zone (SEZ) in the first phase. The observations are Exporter border traders, Importer border                        

traders, Krungthai Bank Public Co., Ltd, Kasikorn Bank Public Co., Ltd, Bangkok Bank Public Co., 

Ltd, Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand, and Customs. The results showed 

that Financial Literacy affecting Thai border trade such as Financial knowledge and understanding, 

Financial skills and expertise, Financial confidence and attitudes, however the illustrate influence 

by Financial experience and circumstances, and Personality. Thai border traders can develop by 

studying the above factors and applied to themselves.

  

Keywords
 Financial Literacy, Border Trade, Entrepreneurs

บทนํา
 การค าชายแดนไทยกับกลุ มประเทศเพื่ อนบ านได แก   ประเทศสหพันธ รัฐมาเลเซีย                                                        

สาธารณรฐัแหงสหภาพเมยีนมาร สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชามีประเดน็สําคัญ        

ในการพฒันาการคาชายแดนของไทยทีส่าํคัญ คอื การมทีกัษะทางการเงนิ หรือ ความรูทางการเงิน  (Financial 

Literacy) ที่เกี่ยวกับการคาชายแดนไทยซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับผูประกอบการการคาชายแดน

ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพือ่นบาน โดยผูวจิยัไดประยุกตจากกรอบแนวคิดทักษะทางการเงินขององคกร

กํากับดูแลสถาบันการเงิน (Financial Services Authority: FSA) ซึ่งกลาววาปจจัยที่จะสงผลตอทักษะ                       

ทางการเงินของบุคคลประกอบดวย 3 ปจจัย คือ 1) ความรูความเขาใจทางการเงิน 2) ทักษะและ                                   

ความเชี่ยวชาญทางการเงิน และ 3) ทัศนคติและความเชื่อมั่นทางการเงิน (Atkinson & Meessy, 2012) 
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รวมทั้งการประยุกตจากแนวคิดขององคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ                                          

The Organization for Economic Co-operation and Development: OECD โดยทีผู่ประกอบการคาชายแดน 

สามารถนําปจจัยทั้ง 3 ปจจัย ไปประกอบการตัดสินใจเพื่อนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับมาตรฐาน 

นวตักรรม ความสามารถและความตองการของผูประกอบการคาชายแดน ซึง่ผูวจิยัไดนาํขอมลูผลการสาํรวจ

ทักษะทางการเงินของไทยป 2556 (Bank of Thailand, 2013a) มาเปนฐานขอมูลประกอบการทําวิจัย                       

โดยที่ผลการสํารวจพบวา คนไทยมีคะแนนเฉล่ียทักษะทางการเงินคิดเปนรอยละ 58.5 ของคะแนนเต็ม                      

22 คะแนน  สถานการณการคาชายแดนของไทยกับกลุมประเทศเพ่ือนบานทีป่ระกอบดวย ประเทศสหพันธรฐั

มาเลเซีย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักร

กัมพูชานั้น มีสถานการณการคาชายแดนที่เกิดข้ึนระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน สําหรับป พ.ศ. 2559          

(Department of Foreign Trade, 2016) มีการเติบโตและความสําคัญเพิ่มข้ึนทุกปโดยในป พ.ศ. 2559                        

มมีลูคาการคารวม 1,013,389.20 ลานบาท เพิม่ขึน้รอยละ 0.71 แบงเปนมลูคาการสงออก 605,445.38 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นรอยละ 2.77 และมูลคาการนําเขา 407,943.82 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.21 ทําใหไทยไดดุลการคา 

197,501.56ลานบาท โดยที่ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียเปนตลาดสําคัญดวยมูลคาการคาชายแดนกับ

ประเทศไทยสูงสดุ รองลงมา ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

และราชอาณาจกัรกัมพชูา ตามลําดบัซึง่ภาพรวมของการคาชายแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบาน แสดงใหเหน็

รูปแบบการคาชายแดนที่หลากหลาย (Aranyaprathet Customs House, 2010) โดยมีระบบการชําระเงิน       

การคาชายแดนเปนเครื่องมือ เมื่อผูขายไดสงสินคาไปแลว จะไดรับเงินจากผูซื้อ ในทางตรงขาม เมื่อผูซื้อ                 

จายเงนิใหผูขายแลว กจ็ะไดรบัสินคา โดยผูวจิยัไดทบทวนวรรณกรรมของ U. S. Department of Commerce, 

International Trade Administration (2012) และ Bank of Thailand (2013b) พบวาระบบการชําระเงิน                       

การคาชายแดนประกอบดวย 2 ระบบ ไดแก 1) ระบบการชําระเงินการคาชายแดนท่ีผานระบบของ                           

ธนาคารพาณิชย 2) ระบบการชําระเงินท่ีไมผานระบบของธนาคารพาณิชยโดยท่ีแตละประเทศมีสกุลเงิน                  

ของตัวเองแตกตางกันไป 

 จากความสําคัญดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาทักษะทางการเงินของผูประกอบการชายแดน                      

ที่สงผลตอการคาชายแดนไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 พื้นท่ี (Special Economic Zone 

Development Committee, 2015) ไดแก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

พื้นที่ชายแดน จังหวัดตราด พื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และ ดานสะเดารวมทั้งดานปาดังเบซาร                        

อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค
 เพือ่ศกึษาทกัษะทางการเงินของผูประกอบการการคาชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษระยะแรก
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ทบทวนวรรณกรรม
 1. ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ตามท่ี Bank of Thailand (2013a) กลาววา ทักษะ                       

ทางการเงิน (Financial Literacy) หมายถึงความรูความเขาใจความเชี่ยวชาญ ทัศนคติ และ พฤติกรรม                            

ทีส่ามารถจดัหาขอมลูเกีย่วกบัทางการเงินจนสามารถแสดงออกเปนพฤติกรรมทางการเงนิ โดยท่ีววิฒันาการ

ของแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการเงินนั้น จะมี FSA ไดศึกษาเพื่อวัดระดับของทักษะทางการเงิน (Financial 

Literacy) (Kempsom, Collard & Moore, 2005) โดยทีป่จจยัทกัษะทางการเงนิทีบ่งบอกวามทีกัษะทางการเงนิ 

ตามแนวคิดของ FSA ประกอบดวย 3 ปจจัยคือ ความรู ความเขาใจทางดานการเงิน ทักษะหรือ                                

ความชาํนาญ ความเชีย่วชาญทางดานการเงนิ และทศันคตแิละความเช่ือมัน่ทางดานการเงนิ  จะไดรบัอทิธพิล

จากประสบการณและสภาพแวดลอม รวมท้ังลักษณะนิสัยที่เปนความเปนตัวตนของแตละบุคคล                                      

จงึจะสามารถวัดไดจากพฤติกรรมของบคุคล นอกจากน้ีววิฒันาการของแนวคิดเก่ียวกับทกัษะทางการเงนิยงั

มี Organization for Economic Co-operation and Development [OECD] (2004) เปนผูกําหนดคํานิยาม

ใหเปนสากลและกําหนดแนวทางในการประเมินผล โดยมีโครงสรางการวัดทักษะทางการเงิน คะแนนเต็ม

เทากับ 22 คะแนน  นอกจากน้ี เกณฑการประเมินผลการวัดทักษะทางการเงิน จะตองมีความสัมพันธกับ

โครงสรางการวัดทักษะทางการเงินของ OECD ซึ่งจะสัมพันธกับ FSA 

 2. การคาชายแดน  (International Trade) ประเทศไทยมชีายแดนอยูตดิกับประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซีย 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชาทําให

เกิดการคาชายแดนกับประเทศเพือ่นบาน  รวมทัง้การคาผานแดนสูประเทศทีส่าม โดยที ่World  Bank (2007) 

ไดกลาววา การคาชายแดน (Border Trade)  หมายถงึ การแลกเปลีย่นสินคาและบริการขามพรมแดนประเทศ

หนึ่งไปยังประเทศหน่ึงที่มีระยะทางมากกวา 30 กิโลเมตร ซึ่งเปนรูปแบบการคาหลากหลายโดยผาน                               

จดุผานแดนถาวร จดุผานแดนชัว่คราว และจดุผอนปรนรวมทัง้การคาผานแดนดวย ซึง่การคาชายแดนจะมีกจิกรรม

ที่ทําการซื้อขาย  โดยใชเงินเปนส่ือกลางไดแก การสงสินคาออก (Export) และ การนําเขาสินคา (Import)                   

โดยมีรูปแบบการคาชายแดนแตกตางกัน (Aranyaprathet Customs House, 2010) โดยระบบการชําระเงิน

การคาชายแดน (Wongwitayapanich, Rojprasertkul & Soysoadsri, 2011; International Trade                                      

Administration, 2012) ประกอบดวย ระบบการชาํระเงินท่ีผานระบบธนาคารพาณิชย  (Formal Bank System) 

เปนระบบการชาํระเงินการคาชายแดนท่ีตองมีธนาคารพาณชิยเปนตวักลาง และตองปฏบิตัภิายใตกฎระเบยีบ 

ประเพณีปฏิบัติของสภาหอการคาระหวางประเทศ (International Chamber of Commerce: ICC) (Abeka, 

Abeka&Omondi, 2012) และระบบการชําระเงินที่ไมผานระบบธนาคารพาณิชย (Informal Bank System) 

เปนระบบการชําระเงินการคาชายแดนที่เปนการปฏิบัติตามความสะดวกของคูคาชายแดน (Aranyaprathet 

Customs House, 2010)   แนวโนมการคาชายแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบาน มแีนวโนมเพ่ิมขึน้ โดยเปรยีบเทียบ                

กับป พ.ศ. 2557– พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป                       

สวนประเทศอื่นๆ มีแนวโนมขึ้นลงสลับกันไป ดังแสดงไวในตารางที่ 1
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   ( )

ตารางที่ 1 

แนวโนมการคาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานมูลคา (ลานบาท)

  2557 2558 2559 

1 

 

508,163.37 486,254.76 501,419.87 

2 

 

215,709.35 217,964.64 187,964.53 

3 

 

151,464.57 176,980.58 202,906.79 

4  115,012.39 125,078.16 121,098.01 

 990,349.68 1,006,278.14 1,013,389.20 

: Department of Foreign Trade, 2016 

 สนิคาสงออกและนาํเขาท่ีมปีริมาณมาก ผูวจิยัสามารถสรปุรายละเอยีดของสนิคาสงออกและนาํเขา

ทีม่ปีริมาณมากของป พ.ศ. 2559 แตละพืน้ทีช่ายแดนไดดงันี ้1) ประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซียจะสงออกยางพารา 

และ นําเขาสินคาที่เปนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 2) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารจะสงออกสินคา

ทีเ่ปนเคร่ืองดืม่ทีไ่มมแีอลกอฮอล และ นาํเขาสนิคาทีเ่ปนกาซธรรมชาต ิ3) สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

จะสงออกสนิคาท่ีเปนรถยนต อปุกรณและสวนประกอบ และนาํเขาสินคาท่ีเปนเช้ือเพลงิอ่ืน ๆ  (พลังงานไฟฟา) 

และ 4) ราชอาณาจักรกัมพูชาจะสงออกสินคาที่เปนเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล และ นําเขาสินคาที่เปนผัก

และของปรุงแตงจากผัก ดังแสดงไวในตารางที่ 2

ตารางที่ 2

สินคาสงออกและนําเขาปริมาณมากระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานป พ.ศ.  2559

 ( )

: Department of Foreign Trade, 2016 
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 สาํหรับป พ.ศ. 2559 สถานการณการคาชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบาน (Department of Foreign 

Trade, 2016) แสดงใหเหน็วาสถานการณการคาชายแดนของไทยกับประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐ

แหงสหภาพเมียนมาร  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชามีมูลคาการคา

ชายแดนรวม 1,013,389.20 ลานบาท เพิ่มจากป พ.ศ.  2558 รอยละ 0.71 โดยเปนการสงออก 605,445.38 

ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2.77 และ เปนการนําเขา 407,943.82 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.21 และประเทศไทย

ก็ยังไดดุลการคารวม 197,501.56 ลานบาท  โดยที่ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียเปนตลาดสําคัญดวยมูลคา

การคาชายแดนกับประเทศไทยสูงสุดดวยมูลคาการคาชายชายแดน 501,419.87 ลานบาท เพิ่มจากป                      

พ.ศ. 2558 รอยละ 3.12 รองลงมาไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลคาการคาชายแดน 

202,906.79 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 14.65 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  มูลคาการคาชายแดน 

187,964.53 ลานบาท ลดลงรอยละ 13.76 และราชอาณาจักรกัมพูชา มูลคา 121,098.01 ลานบาท ลดลง

รอยละ 3.18 แนวโนมการคาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน ผูวิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของแนวโนม

การคาชายแดนจากมูลคาการคาชายแดนในภาพรวมวา การคาชายแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบานมีแนวโนมเพ่ิมขึน้                           

โดยเปรยีบเทียบ ป พ.ศ. 2557-2559 โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาวท่ีมแีนวโนมเพ่ิมขึน้ทกุป 

สวนประเทศอื่น ๆ มีแนวโนมขึ้นลงสลับกันไป ดังแสดงไวในตารางที่ 2

ตารางที่ 2

แนวโนมการคาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานมูลคา (ลานบาท)

  2557 2558 2559 

1  508,163.37 486,254.76 501,419.87 

2  215,709.35 217,964.64 187,964.53 

3  151,464.57 176,980.58 202,906.79 

4  115,012.39 125,078.16 121,098.01 

 990,349.68 1,006,278.14 1,013,389.20 

: Department of Foreign Trade, 2016 

 สินคาสงออกและนําเขาท่ีมีปริมาณมาก ผูวิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของสินคาสงออกและ                       

นําเขาที่มีปริมาณมากของป พ.ศ. 2559 แตละพื้นที่ชายแดนไดดังนี้ 1) ประเทศมาเลเซีย จะสงออกยางพารา 

และ นําเขาสินคาท่ีเปนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 2) ประเทศเมียนมาจะสงออกสินคาท่ีเปนเครื่องด่ืม                              

ที่ไมมีแอลกอฮอล และ นําเขาสินคาที่เปนกาซธรรมชาติ  3) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                               

จะสงออกสินคาทีเ่ปนรถยนต อปุกรณและสวนประกอบ และ นาํเขาสนิคาทีเ่ปนเชือ้เพลิงอืน่ ๆ  (พลงังานไฟฟา) 

และ 4) ประเทศกัมพูชา จะสงออกสินคาท่ีเปนเคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล และ นําเขาสินคาท่ีเปนผักและ  

ของปรุงแตงจากผัก ดังแสดงไวในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3  

สินคาสงออกและนําเขาปริมาณมากระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานป พ.ศ. 2559

 
 

   

  

  

    ( )

 

: Department of Foreign Trade, 2016 

 3. เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 ประเทศไทยไดกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 ไว 6 พื้นที่ 

โดยอยูใน 5 จังหวัด ดังนี้ (Sitthilert, 2015) 

  3.1. เขตเศรษฐกจิพเิศษตราด ครอบคลุมพืน้ทีอ่าํเภอคลองใหญ มดีานบานหาดเลก็เปนจดุผาน

แดนเชื่อมจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง 

  3.2. เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ครอบคลมุพืน้ทีอ่าํเภอแมสอด พบพระ และแมระมาด มดีานแมสอด

เปนจดุผานแดนเชือ่มตอเมอืงเมยีวด ีสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารซึง่มีการพฒันานคิมอตุสาหกรรมเมยีวดี 

  3.3. เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอเมืองมุกดาหาร หวานใหญ และ

ดอนตาล มีดานมุกดาหารเปนจุดผานแดนเช่ือมตอแขวงสะหวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ซึ่งมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน 

  3.4. เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภออรัญประเทศ และวัฒนานคร                                         

มีดานอรัญประเทศเปนจุดผานแดนเชื่อมตอจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แหง คือ ปอยเปต-โอเนียง ซันโค-ปอยเปต และบริเวณเมืองศรีโสภณ 

  3.5. เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ครอบคลมุพ้ืนท่ีอาํเภอสะเดา ซึง่ในเขตน้ีจะจะมจีดุผานแดน 2 แหง

ไดแก ดานสะเดาและดานปาดงัเบซาร เชือ่มตอรฐัเคดาหและรฐัเปอรรสิประเทศสหพนัธรฐัมาเลเซยี ตามลาํดบั

 4. ระบบการเงินระหวางประเทศในปจจุบนั    มวีวิฒันาการมาจากการกาํหนดอตัราแลกเปลีย่น

โดยกําหนดคาเสมอภาคไวกับทองคําและเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา ตอมาในป พ.ศ. 2521                                              
ไดกําหนดคาเสมอภาคไวกับเงินตราหลายสกุลและไดเริ่มใชอัตราแลกเปล่ียนแบบกําหนดประจําวัน                                 
จนประทั่ง พ.ศ. 2524 ไดกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนผานทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนโดยพิจารณา                                
จากอุปสงค-อุปทานของเงินตราตางประเทศตลอดจนภาวะเศรษฐกิจของประเทศและนํามาใชจนถึงปจจุบัน 
(Leenabanchong, 2015) ในขณะที่ Bank of Thailand. (2013b) ระบุวาระบบการชําระเงินการคาชายแดน
ประกอบดวย 2 ระบบ ไดแก 1)ระบบการชําระเงินการคาชายแดนที่ผานระบบของธนาคารพาณิชย                                      
2) ระบบการชําระเงนิทีไ่มผานระบบของธนาคารพาณชิยโดยท่ีแตละประเทศมสีกลุเงนิของตัวเองแตกตางกนัไป 
ไดแก ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ใชเงินสกุลริงกิตสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ใชเงินสกุลจาต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใชเงินสกุลกีบ และราชอาณาจักรกัมพูชาใชเงินสกุลเรียล
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภูมิที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

ที่มา: Kempsom, Collard & Moore, 2005

วิธีการวิจัย
 1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี  เปนบุคคลท่ีใหขอมูลผานการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) จาํนวน 46 ราย การเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota  Sampling) ทีม่ลีกัษณะการสุมตัวอยาง

ผูใหขอมลูสาํคญัตามการแบงโครงสรางของกลุมตวัอยางผูใหขอมลูสาํคญั โดยมกีารจดัสรรโควตาของตัวอยาง

สําหรับการเก็บขอมูลดวยสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ประกอบดวย กลุมที่ 1 กลุมผูใหบริการธุรกรรมทางการเงิน 

จํานวน 20 ราย ไดแก ธนาคารพาณิชยเอกชน 10 ราย ธนาคารพาณิชยรัฐวิสาหกิจ 10 ราย กลุมที่ 2 เปน   

กลุมผูคาชายแดน จํานวน 20 ราย ไดแก ผูนําเขา 10 ราย และ ผูสงออก 10 ทาน และ กลุมที่ 3 เปนกลุม                            

ผูใหการสนับสนุนหรือหนวยงานของรัฐ จํานวน 6 ราย (เนื่องจากอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลา มีดานศุลกากร

จํานวน 2แหงไดแก ดานศุลกากรสะเดา และดานศุลกากรปาดังเบซาร) ดังแสดงไวในตารางที่ 3

 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษานี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  

Research) ซึ่งแบบสัมภาษณที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ประกอบดวย 

ประเด็นคําถาม 6 ประเด็น ไดแก 1) องคกร จะเกี่ยวของกับประวัติ ประเภทธุรกิจ 2) การคาชายแดน                               

จะเกี่ยวของกับระยะเวลาที่ทําธุรกิจการคาชายแดน สถิติ ประเภทสินคาและบริการ ปริมาณ มูลคา ความรู 

ทักษะ 3) ดานการเงิน จะเก่ียวของกับความรูและความเขาใจทางการเงิน ทักษะและความเชี่ยวชาญ                       

ทางการเงิน รวมทัง้ความเชือ่มัน่และทศันคตทิางการเงนิ  และ 4) อืน่  ๆไดแก ลกัษณะนสิยัเฉพาะของผูประกอบการ 

รวมท้ังประสบการณและสภาพแวดลอม นอกจากน้ีแบบสัมภาษณจะถูกตรวจสอบคุณภาพแบบสามเสา                  

ที่ตรวจสอบเกี่ยวกับ 1) ดานขอมูล  2) แหลงขอมูลบุคคล และ 3) วิธีการรวบรวมขอมูล 
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 3. การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ดวยวิธีการใชแบบสัมภาษณจาก                                  
ผูใหขอมูลสําคัญ 3 กลุม ที่เกี่ยวของกับการคาชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 พื้นที่                             
(Department of Foreign Trade, 2016) ไดแก อาํเภอแมสอด จงัหวัดตาก อาํเภออรัญประเทศ จงัหวัดสระแกว 
พื้นท่ีชายแดน จังหวัดตราด พื้นท่ีชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และ ดานสะเดา รวมท้ังอําเภอสะเดา                            
จังหวัดสงขลา โดยมีขั้นตอนดังนี้ เตรียมความพรอม ดําเนินการสัมภาษณ และปดการสัมภาษณ
 4. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาประมวลผลและวเิคราะหขอมูลทักษะ
ทางการเงินตามกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ผูวิจัยนําเสนอไวสรุปผลการวิเคราะห และตีความขอมูล ซึ่งผูวิจัย
ตองเก็บขอมูลการสัมภาษณดวยตนเองดวยเทคนิคการเฝาดู (Watching) การตรวจสอบ (Checking)                           
และการสอบถามพูดคุย (Asking) และไดผลลัพธออกมาเปนขอมูลเชิงเนื้อหา (Context) ที่ตองตีความดวย
การบรรยายหรอืการพรรณนาการสรางแบบแผนความสมัพันธเพ่ือการอธิบาย และการสรางขอสรปุเชงิทฤษฎี

ผลการวิจัย
 1. ขอมูลของกลุมผูใหขอมูลสําคัญ
  กลุมผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ที่อยูในพื้นที่การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพเิศษระยะแรก 5 พืน้ที ่จาํนวน 46 ราย แบงเปนธนาคารพาณชิยเอกชน 10 ราย  ธนาคารพาณชิย
รัฐวิสาหกิจ 10 ราย ผูคาชายแดนสงออก 10 ราย ผูคาชายแดนนําเขา 10 ราย และ ดานศุลกากร 6 ราย                            

ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 3

แสดงจํานวนผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณ
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 2. ผลการวจิยัเกีย่วกบัการคาชายแดน ซึง่ผลการวจิยันัน้สามารถสรุปรายละเอยีดไดดงัตอไปน้ี
  2.1. การคาชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบานแนวโนมที่จะมีมูลคาเพิ่มขึ้น
  2.2. สินคาที่สงออกและนําเขาปริมาณมากระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานป 2559
       2.3. ลักษณะของคูคาชายแดน ผูวิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของลักษณะของคูคาชายแดน
ไดดังนี้
              2.3.1 ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการคาชายแดนอิงเงิน
สกุลริงกิต
   2.3.2 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารนิยมสินคาไทย จะไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และการคาอิงเงินสกุลบาท 
   2.3.3 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นิยมสินคาไทยไมคอยปฏิบัติตาม                                 
กฎระเบียบการคาอิงเงินสกุลบาท การสื่อสารดวยภาษาทองถิ่นจะเขาใจงายกวา
   2.3.4 ราชอาณาจักรกัมพูชานิยมสินคาไทย ไมคอยปฏิบัติตามกฎระเบียบการคา                            
อิงสกุลเงินเรียล
 3. ทักษะทางการเงินขอผูประกอบการการคาชายแดน
       จากเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูใหขอมูลสําคัญท้ัง 5 กลุม รวม 46 ทาน พบวา 
ทักษะทางการเงินของผูประกอบการการคาชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก เกิดจากปจจัย
ตางๆ ซึ่งผูวิจัยไดประยุกตจากรูปแบบจําลองทักษะทางการเงินของ Kempsom, Collard & Moore (2005) 
มาเปนกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยดังแสดงไวในแผนภูมิที่ 1 ดังนี้
       3.1. ประสบการณและสภาพแวดลอมทางการเงิน จะทําใหผู ประกอบการมีความรูและ                             
ความเขาใจทางการเงินท่ีตางกันโดยผูประกอบการเดิมท่ีทําธุรกิจในพื้นท่ีมากอน มักจะไดความรูและ                       
ความเขาใจทางการเงินท่ีเกิดข้ึนพรอมกับการทํางานจริง สําหรับผูประกอบการรายใหมมักจะไดความรูและ
ความเขาใจทางการเงินในรูปแบบความรูใหมที่เกิดจากการเรียนรูจากแหลงตาง ๆ
  3.2. ผูประกอบการที่นําประสบการณและสิ่งแวดลอมทางการเงินมาใชควบคูกับความรูและ
ความเขาใจทางการเงนิจะเกิดเปนทกัษะและความเช่ียวชาญทางการเงินสวนใหญจะเปนกลุมผูประกอบการ
ที่มีการฝกฝนตัวเองอยางตอเนื่อง จนเกิดเปนความชํานาญ
  3.3. ลักษณะเฉพาะของผูประกอบการจะเกี่ยวของกับลักษณะขององคกร และการบริหาร
จดัการท่ีแตกตางกันออกไปของแตละองคกร เมือ่นาํมาผสานเขากบัประสบการณและสิง่แวดลอมทางการเงิน 
จะเกิดเปนความเชื่อถือและทัศนคติทางการเงินแบบดั้งเดิม ซึ่งเปนทัศนคติที่ดีตอตัวแทนทางการเงิน                           
และการคาขายดวยเงินสดนอกจากนี้ยังเปนความเชื่อถือและทัศนคติทางการเงินตอระบบธนาคารพาณิชย
ที่มีการบริการที่หลากหลายใหเลือกใช
  3.4.  ผูประกอบการดั้งเดิมที่มีประสบการณมานานมักจะยึดติดกับระบบการเงินแบบเดิมอยู 
แตโดยมากผูประกอบการกลุมน้ีจะมีสิ่งแวดลอมทางการเงินท่ีเอ้ืออํานวยตอการคาชายแดน ในขณะที่                              
ผูประกอบการรายใหมทีย่งัมปีระสบการณนอยจะพยายามเรยีนรูตอการเปลีย่นแปลงสิง่ใหม ๆ และนํามาสราง                  
ความไดเปรียบใหกับกิจการของตน เพื่อจะไดปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป 
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อภิปรายผลการวิจัย
 จากการวิจัยเพ่ือหาองคประกอบสําคัญดังแสดงในแบบจําลองทักษะทางการเงินของ Kempsom, 
Collard & Moore (2005) สามารถกลาวไดวา ทักษะทางการเงินของผูประกอบการการคาชายแดนของไทย 
จะเกิดไดจากการมีความรูและความเขาใจทางการเงิน ซึ่งไดแกความรูและความเขาใจทางการเงินของ                            
ผูประกอบการรายเดิมและความรูใหม ๆ ที่เกิดจากการเรียนรูของผูประกอบการใหม  สวนองคประกอบ                      
ดานทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน เปนทักษะและความเชี่ยวชาญที่เกิดจากการฝกฝนตัวเอง                        
อยางตอเนือ่งจนเกดิความชาํนาญ  ในขณะทีอ่งคประกอบดานความเชือ่ม่ันและทศันคติทางการเงนิของผูประกอบการ
จะเปนความเช่ือมั่นและทัศนคติทางการเงินแบบดั้งเดิม ซึ่งเปนทัศนคติที่ดีตอตัวแทนทางการเงิน และ                      
การคาขายดวยเงินสด นอกจากน้ียังรวมถึงความเช่ือมั่นและทัศนคติทางการเงินตอระบบธนาคารพาณิชยที่
มกีารบริการใหเลอืกใชหลากหลายแมวาจะตองเสยีคาธรรมเนยีมจะแพงกวาระบบเดมิ ซึง่องคประกอบเหลานี้
จะมคีวามสมัพันธกบัประสบการณและสภาพแวดลอมทีเ่ก่ียวของกบัการเงนิการคาชายแดนของผูประกอบการ
 จากการศกึษาวิจยัพบวา ผูประกอบการด้ังเดมิท่ีมปีระสบการณมานานจะมีสภาพแวดลอมทางการเงิน
ที่เอื้ออํานวยตอการคาชายแดน แตก็ยังยึดติดกับระบบเดิมอยู สวนผูประกอบการรายใหมยังมีประสบการณ
นอยและตองปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมมาก มักจะกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูตอการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ 
นอกจากน้ีผูวจิยัยังพบวา ลกัษณะเฉพาะของผูประกอบการการคาชายแดนซ่ึงเก่ียวของกับลักษณะขององคกร
และการบรหิารจดัการทีแ่ตกตางกันออกไปของแตละองคกรจะทาํใหเกิดความแตกตางดานความเช่ือม่ันและ
ทศันคตทิางการเงินดวยโดยทีป่จจัยดังกลาวจะสงผลรวมตอการแสดงออกมาเปนพฤติกรรมของผูประกอบการ
แตละราย
 สําหรับผลการวิจัยท่ีเก่ียวกับการคาชายแดนน้ัน แนวโนมการคาชายแดนของไทยกับเพื่อนบาน                      
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเปรียบเทียบขอมูล                                     
การคาชายแดนของไทยกับเพื่อนบาน ป พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2559 จะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปมากกวา                           
ประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซยี สาธารณรฐัแหงสหภาพเมยีนมาร และราชอาณาจกัรกัมพูชา โดยการคาชายแดน
จะมสีนิคาท่ีทาํการคาแตกตางกนัไปตามลกัษณะของการคาแตละประเทศ ทัง้สินคาท่ีเก่ียวกบัดานการสงออก
และสินคาที่เกี่ยวกับดานการนําเขา  รวมท้ังระบบการชําระเงิน ก็อิงสกุลเงินบาทเปนหลัก ยกเวนมา                           
ประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซียท่ีองิสกุลเงินริงกิต นอกจากน้ีลกัษณะของคูคาชายแดน ประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซีย                     
ปฏิบัติภายใตกฎระเบียบการคาชายแดน และกฎหมายระหวางประเทศ แตประเทศสาธารณรัฐ                                       
แหงสหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ยังไมเครงครัด                
ในการนํากฎระเบียบดังกลาวมาใชเทาที่ควร ยังคงปฏิบัติตามแนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติมาซ่ึงผลการวิจัย                    
เกี่ยวกับการคาชายแดนเปนไปตามสถิติการคาชายแดนและการคาผานแดนของประเทศไทย ป พ.ศ.  2557 
– พ.ศ. 2559 ของ Department of Foreign Trade (2016) รวมทั้งงานวิจัยของ Wongwitayapanich et. al. 
(2011) เรื่อง การพัฒนาตลาดการคาชายแดนไทย กรณีศึกษาตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแกว
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สรุป
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบวา ความรูความเขาใจและความเชี่ยวชาญทางการเงิน รวมท้ังรูปแบบ                       
ของพฤติกรรมของผูประกอบการการคาชายแดนมีปจจัยจากประสบการณและสภาพแวดลอมทางการเงิน
ของผู ประกอบการแตละราย นอกจากน้ีความเช่ือมั่นและทัศนคติมีปจจัยมาจากประสบการณและ                                
สภาพแวดลอมทางการเงินของผูประกอบการแตละรายดวยเชนกนั ผูประกอบการท่ีอยูในพ้ืนทีม่านานอาจจะ
ไดเปรียบจากการทํางานเก่ียวกับการคาชายแดนมาระยะเวลาหน่ึงซ่ึงทําใหเกิดเปนทักษะทางการเงินข้ึนเอง 
แตผูประกอบการรายใหมก็อาจจะสรางทักษะทางการเงินน้ีขึ้นมาแขงขัน ซึ่งข้ึนอยูกับลักษณะนิสัยเฉพาะ                
ของผูประกอบการเองรวมกบัแนวคิดท่ีด ีโดยจากการสมัภาษณผูวจิยัพบวาผูประกอบการรายใหมมกัจะสราง
ทักษะทางการเงินใหแกตนเองโดยอาศัยการเรียนรูและฝกฝนอยางสม่ําเสมอ จากผลการวิจัยดังกลาวทําให               
ผูประกอบการการคาชายแดนหรือหนวยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาผูประกอบการการคาชายแดนไดใชเปน
แนวทางในเสริมสรางทักษะทางการเงินแกผูประกอบการการคาชายแดน สําหรับการวิจัยในครั้งตอไป                        
ควรศึกษาเกีย่วกับทักษะทางการเงนิของผูประกอบการการคาชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 2                      
เพ่ือนําผลท่ีไดมาเปรียบเทียบกันวามีความเหมอืนหรือตางกันอยางไร ตลอดจนการศกึษาหาวิธเีพ่ิมพูนทักษะ
ทางการเงินใหแกผูประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเหลานี้ ในอนาคต
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