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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของวิจยั นี้ เพือ่ ศึกษาทักษะทางการเงินของผูป ระกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรก โดยการศึกษานี้ประยุกตใชทฤษฎีธุรกรรมการคาระหวางประเทศและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ
ทางการเงินเพื่อยืนยันแนวคิดทักษะทางการเงินที่มีผลตอการคาชายแดนไทยโดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยแบบสัมภาษณเชิงลึกจากผูใ หขอ มูลสําคัญการคาชายแดนไทยพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
จํานวน 46 ราย ไดแก ผูประกอบการการคาชายแดนดานสงออก ผูประกอบการการคาชายแดนดานนําเขา
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยรวมทั้งดานศุลกากร ผลการศึกษาพบวา
ทักษะทางการเงินเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการดําเนินการคาชายแดนไทย ประกอบดวยความรูและ
ความเขาใจทางการเงิน ทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน รวมทั้งทัศนคติและความเชื่อมั่นทางการเงิน
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โดยที่ทักษะดังกลาวนี้ยังไดรับอิทธิพลจากประสบการณและสภาพแวดลอมทางการเงิน และลักษณะเฉพาะ
ของผูป ระกอบการ นอกจากนีผ้ ปู ระกอบการคาชายแดนยังสามารถพัฒนาตัวเองดวยการศึกษาปจจัยดังกลาว
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 า ชายแดนไทยกั บ กลุ  ม ประเทศเพื่ อ นบ า นได แ ก ประเทศสหพั น ธรั ฐ มาเลเซี ย
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชามีประเด็นสําคัญ
ในการพัฒนาการคาชายแดนของไทยทีส่ าํ คัญ คือ การมีทกั ษะทางการเงิน หรือ ความรูท างการเงิน (Financial
Literacy) ที่เกี่ยวกับการคาชายแดนไทยซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับผูประกอบการการคาชายแดน
ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพือ่ นบาน โดยผูว จิ ยั ไดประยุกตจากกรอบแนวคิดทักษะทางการเงินขององคกร
กํากับดูแลสถาบันการเงิน (Financial Services Authority: FSA) ซึ่งกลาววาปจจัยที่จะสงผลตอทักษะ
ทางการเงิ น ของบุ ค คลประกอบด ว ย 3 ป จ จัย คื อ 1) ความรู ค วามเข า ใจทางการเงิน 2) ทั ก ษะและ
ความเชี่ยวชาญทางการเงิน และ 3) ทัศนคติและความเชื่อมั่นทางการเงิน (Atkinson & Meessy, 2012)
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รวมทั้ ง การประยุ ก ต จ ากแนวคิ ด ขององค ก ารเพื่ อ ความร ว มมื อ และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ หรื อ
The Organization for Economic Co-operation and Development: OECD โดยทีผ่ ปู ระกอบการคาชายแดน
สามารถนําปจจัยทั้ง 3 ปจจัย ไปประกอบการตัดสินใจเพื่อนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับมาตรฐาน
นวัตกรรม ความสามารถและความตองการของผูป ระกอบการคาชายแดน ซึง่ ผูว จิ ยั ไดนาํ ขอมูลผลการสํารวจ
ทักษะทางการเงินของไทยป 2556 (Bank of Thailand, 2013a) มาเปนฐานขอมูลประกอบการทําวิจัย
โดยที่ผลการสํารวจพบวา คนไทยมีคะแนนเฉลี่ยทักษะทางการเงินคิดเปนรอยละ 58.5 ของคะแนนเต็ม
22 คะแนน สถานการณการคาชายแดนของไทยกับกลุม ประเทศเพือ่ นบานทีป่ ระกอบดวย ประเทศสหพันธรัฐ
มาเลเซีย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักร
กัมพูชานั้น มีสถานการณการคาชายแดนที่เกิดขึ้นระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน สําหรับป พ.ศ. 2559
(Department of Foreign Trade, 2016) มีการเติบโตและความสําคัญเพิ่มขึ้นทุกปโดยในป พ.ศ. 2559
มีมลู คาการคารวม 1,013,389.20 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 0.71 แบงเปนมูลคาการสงออก 605,445.38 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.77 และมูลคาการนําเขา 407,943.82 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.21 ทําใหไทยไดดุลการคา
197,501.56ลานบาท โดยที่ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียเปนตลาดสําคัญดวยมูลคาการคาชายแดนกับ
ประเทศไทยสูงสุด รองลงมา ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
และราชอาณาจักรกัมพูชา ตามลําดับซึง่ ภาพรวมของการคาชายแดนไทยกับประเทศเพือ่ นบาน แสดงใหเห็น
รูปแบบการคาชายแดนที่หลากหลาย (Aranyaprathet Customs House, 2010) โดยมีระบบการชําระเงิน
การคาชายแดนเปนเครื่องมือ เมื่อผูขายไดสงสินคาไปแลว จะไดรับเงินจากผูซื้อ ในทางตรงขาม เมื่อผูซื้อ
จายเงินใหผขู ายแลว ก็จะไดรบั สินคา โดยผูว จิ ยั ไดทบทวนวรรณกรรมของ U. S. Department of Commerce,
International Trade Administration (2012) และ Bank of Thailand (2013b) พบวาระบบการชําระเงิน
การคาชายแดนประกอบดวย 2 ระบบ ไดแก 1) ระบบการชําระเงินการคาชายแดนที่ผานระบบของ
ธนาคารพาณิชย 2) ระบบการชําระเงินที่ไมผานระบบของธนาคารพาณิชยโดยที่แตละประเทศมีสกุลเงิน
ของตัวเองแตกตางกันไป
จากความสําคัญดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาทักษะทางการเงินของผูประกอบการชายแดน
ที่สงผลตอการคาชายแดนไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 พื้นที่ (Special Economic Zone
Development Committee, 2015) ไดแก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
พื้นที่ชายแดน จังหวัดตราด พื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และ ดานสะเดารวมทั้งดานปาดังเบซาร
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค
เพือ่ ศึกษาทักษะทางการเงินของผูป ระกอบการการคาชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
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ทบทวนวรรณกรรม
1. ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ตามที่ Bank of Thailand (2013a) กลาววา ทักษะ
ทางการเงิน (Financial Literacy) หมายถึงความรูความเขาใจความเชี่ยวชาญ ทัศนคติ และ พฤติกรรม
ทีส่ ามารถจัดหาขอมูลเกีย่ วกับทางการเงินจนสามารถแสดงออกเปนพฤติกรรมทางการเงิน โดยทีว่ วิ ฒ
ั นาการ
ของแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางการเงินนั้น จะมี FSA ไดศึกษาเพื่อวัดระดับของทักษะทางการเงิน (Financial
Literacy) (Kempsom, Collard & Moore, 2005) โดยทีป่ จ จัยทักษะทางการเงินทีบ่ ง บอกวามีทกั ษะทางการเงิน
ตามแนวคิ ด ของ FSA ประกอบด ว ย 3 ป จ จั ย คื อ ความรู  ค วามเข า ใจทางด า นการเงิ น ทั ก ษะหรื อ
ความชํานาญ ความเชีย่ วชาญทางดานการเงิน และทัศนคติและความเชือ่ มัน่ ทางดานการเงิน จะไดรบั อิทธิพล
จากประสบการณ แ ละสภาพแวดล อ ม รวมทั้ ง ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ เ ป น ความเป น ตั ว ตนของแต ล ะบุ ค คล
จึงจะสามารถวัดไดจากพฤติกรรมของบุคคล นอกจากนีว้ วิ ฒ
ั นาการของแนวคิดเกีย่ วกับทักษะทางการเงินยัง
มี Organization for Economic Co-operation and Development [OECD] (2004) เปนผูกําหนดคํานิยาม
ใหเปนสากลและกําหนดแนวทางในการประเมินผล โดยมีโครงสรางการวัดทักษะทางการเงิน คะแนนเต็ม
เทากับ 22 คะแนน นอกจากนี้ เกณฑการประเมินผลการวัดทักษะทางการเงิน จะตองมีความสัมพันธกับ
โครงสรางการวัดทักษะทางการเงินของ OECD ซึ่งจะสัมพันธกับ FSA
2. การคาชายแดน (International Trade) ประเทศไทยมีชายแดนอยูต ดิ กับประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชาทําให
เกิดการคาชายแดนกับประเทศเพือ่ นบาน รวมทัง้ การคาผานแดนสูป ระเทศทีส่ าม โดยที่ World Bank (2007)
ไดกลาววา การคาชายแดน (Border Trade) หมายถึง การแลกเปลีย่ นสินคาและบริการขามพรมแดนประเทศ
หนึ่งไปยังประเทศหนึ่งที่มีระยะทางมากกวา 30 กิโลเมตร ซึ่งเปนรูปแบบการคาหลากหลายโดยผาน
จุดผานแดนถาวร จุดผานแดนชัว่ คราว และจุดผอนปรนรวมทัง้ การคาผานแดนดวย ซึง่ การคาชายแดนจะมีกจิ กรรม
ที่ทําการซื้อขาย โดยใชเงินเปนสื่อกลางไดแก การสงสินคาออก (Export) และ การนําเขาสินคา (Import)
โดยมีรูปแบบการคาชายแดนแตกตางกัน (Aranyaprathet Customs House, 2010) โดยระบบการชําระเงิน
การคาชายแดน (Wongwitayapanich, Rojprasertkul & Soysoadsri, 2011; International Trade
Administration, 2012) ประกอบดวย ระบบการชําระเงินทีผ่ า นระบบธนาคารพาณิชย (Formal Bank System)
เปนระบบการชําระเงินการคาชายแดนทีต่ อ งมีธนาคารพาณิชยเปนตัวกลาง และตองปฏิบตั ภิ ายใตกฎระเบียบ
ประเพณีปฏิบัติของสภาหอการคาระหวางประเทศ (International Chamber of Commerce: ICC) (Abeka,
Abeka&Omondi, 2012) และระบบการชําระเงินที่ไมผานระบบธนาคารพาณิชย (Informal Bank System)
เปนระบบการชําระเงินการคาชายแดนที่เปนการปฏิบัติตามความสะดวกของคูคาชายแดน (Aranyaprathet
Customs House, 2010) แนวโนมการคาชายแดนไทยกับประเทศเพือ่ นบาน มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ โดยเปรียบเทียบ
กับป พ.ศ. 2557– พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป
สวนประเทศอื่นๆ มีแนวโนมขึ้นลงสลับกันไป ดังแสดงไวในตารางที่ 1

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

141

ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561)

ตารางที่ 1
แนวโนมการคาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานมูลคา (ลานบาท)
¨Îµ´
1

¦³Á«
¦³Á«®¡´¦´
¤µÁ¨Á¸¥
2
µµ¦¦´Â®n®£µ¡
Á¤¸¥¤µ¦r
3
µµ¦¦´¦³µ·Å¥
¦³µ¨µª
4
¦µ°µµ´¦´¤¡¼µ
¦ª¤
¸É¤µ: Department of Foreign Trade, 2016
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115,012.39
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121,098.01
1,013,389.20

สินคาสงออกและนําเขาทีม่ ปี ริมาณมาก ผูว จิ ยั สามารถสรุปรายละเอียดของสินคาสงออกและนําเขา
ทีม่ ปี ริมาณมากของป พ.ศ. 2559 แตละพืน้ ทีช่ ายแดนไดดงั นี้ 1) ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียจะสงออกยางพารา
และ นําเขาสินคาที่เปนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 2) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารจะสงออกสินคา
ทีเ่ ปนเครือ่ งดืม่ ทีไ่ มมแี อลกอฮอล และ นําเขาสินคาทีเ่ ปนกาซธรรมชาติ 3) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จะสงออกสินคาทีเ่ ปนรถยนต อุปกรณและสวนประกอบ และนําเขาสินคาทีเ่ ปนเชือ้ เพลิงอืน่ ๆ (พลังงานไฟฟา)
และ 4) ราชอาณาจักรกัมพูชาจะสงออกสินคาที่เปนเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล และ นําเขาสินคาที่เปนผัก
และของปรุงแตงจากผัก ดังแสดงไวในตารางที่ 2
ตารางที่ 2
สินคาสงออกและนําเขาปริมาณมากระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานป พ.ศ. 2559
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สําหรับป พ.ศ. 2559 สถานการณการคาชายแดนไทยกับประเทศเพือ่ นบาน (Department of Foreign
Trade, 2016) แสดงใหเห็นวาสถานการณการคาชายแดนของไทยกับประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย 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 เพิ่มขึ้นรอยละ 14.65 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร มูลคาการคาชายแดน
187,964.53 ลานบาท ลดลงรอยละ 13.76 และราชอาณาจักรกัมพูชา มูลคา 121,098.01 ลานบาท ลดลง
รอยละ 3.18 แนวโนมการคาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน ผูวิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของแนวโนม
การคาชายแดนจากมูลคาการคาชายแดนในภาพรวมวา การคาชายแดนไทยกับประเทศเพือ่ นบานมีแนวโนมเพิม่ ขึน้
โดยเปรียบเทียบ ป พ.ศ. 2557-2559 โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีม่ แี นวโนมเพิม่ ขึน้ ทุกป
สวนประเทศอื่น ๆ มีแนวโนมขึ้นลงสลับกันไป ดังแสดงไวในตารางที่ 2
ตารางที่ 2
แนวโนมการคาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานมูลคา (ลานบาท)
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1
2
3
4

¦³Á«
¤µÁ¨Á¸¥
Á¤¸¥¤µ
¨µª
´¤¡¼µ
¦ª¤
¸É¤µ:Department of Foreign Trade, 2016

2557
508,163.37
215,709.35
151,464.57
115,012.39
990,349.68

2558
486,254.76
217,964.64
176,980.58
125,078.16
1,006,278.14

2559
501,419.87
187,964.53
202,906.79
121,098.01
1,013,389.20

สินคาสงออกและนําเขาที่มีปริมาณมาก ผูวิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของสินคาสงออกและ
นําเขาที่มีปริมาณมากของป พ.ศ. 2559 แตละพื้นที่ชายแดนไดดังนี้ 1) ประเทศมาเลเซีย จะสงออกยางพารา
และ นําเขาสินคาที่เปนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 2) ประเทศเมียนมาจะสงออกสินคาที่เปนเครื่องดื่ม
ที่ไมมีแอลกอฮอล และ นําเขาสินคาที่เปนกาซธรรมชาติ 3) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จะสงออกสินคาทีเ่ ปนรถยนต อุปกรณและสวนประกอบ และ นําเขาสินคาทีเ่ ปนเชือ้ เพลิงอืน่ ๆ (พลังงานไฟฟา)
และ 4) ประเทศกัมพูชา จะสงออกสินคาที่เปนเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล และ นําเขาสินคาที่เปนผักและ
ของปรุงแตงจากผัก ดังแสดงไวในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3
สินคาสงออกและนําเขาปริมาณมากระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานป พ.ศ. 2559
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3. เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 ประเทศไทยไดกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 ไว 6 พื้นที่
โดยอยูใน 5 จังหวัด ดังนี้ (Sitthilert, 2015)
3.1. เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด ครอบคลุมพืน้ ทีอ่ าํ เภอคลองใหญ มีดา นบานหาดเล็กเปนจุดผาน
แดนเชื่อมจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง
3.2. เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ครอบคลุมพืน้ ทีอ่ าํ เภอแมสอด พบพระ และแมระมาด มีดา นแมสอด
เปนจุดผานแดนเชือ่ มตอเมืองเมียวดี สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารซงึ่ มีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเมียวดี
3.3. เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ครอบคลุมพื้นที่อําเภอเมืองมุกดาหาร หวานใหญ และ
ดอนตาล มีดานมุกดาหารเปนจุดผานแดนเชื่อมตอแขวงสะหวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ซึ่งมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน
3.4. เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษสระแก ว ครอบคลุ ม พื้ น ที่ อํ า เภออรั ญ ประเทศ และวั ฒ นานคร
มีดานอรัญประเทศเปนจุดผานแดนเชื่อมตอจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แหง คือ ปอยเปต-โอเนียง ซันโค-ปอยเปต และบริเวณเมืองศรีโสภณ
3.5. เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ครอบคลุมพืน้ ทีอ่ าํ เภอสะเดา ซึง่ ในเขตนีจ้ ะจะมีจดุ ผานแดน 2 แหง
ไดแก ดานสะเดาและดานปาดังเบซาร เชือ่ มตอรัฐเคดาหและรัฐเปอรรสิ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ตามลําดับ
4. ระบบการเงินระหวางประเทศในปจจุบนั มีววิ ฒ
ั นาการมาจากการกําหนดอัตราแลกเปลีย่ น
โดยกํ า หนดค า เสมอภาคไว กั บ ทองคํ า และเงิ น สกุ ล ดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก า ต อ มาในป พ.ศ. 2521
ไดกําหนดคาเสมอภาคไวกับเงินตราหลายสกุลและไดเริ่มใชอัตราแลกเปลี่ยนแบบกําหนดประจําวัน
จนประทั่ง พ.ศ. 2524 ไดกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนผานทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนโดยพิจารณา
จากอุปสงค-อุปทานของเงินตราตางประเทศตลอดจนภาวะเศรษฐกิจของประเทศและนํามาใชจนถึงปจจุบัน
(Leenabanchong, 2015) ในขณะที่ Bank of Thailand. (2013b) ระบุวาระบบการชําระเงินการคาชายแดน
ประกอบดวย 2 ระบบ ไดแก 1)ระบบการชําระเงินการคาชายแดนที่ผานระบบของธนาคารพาณิชย
2) ระบบการชําระเงินทีไ่ มผา นระบบของธนาคารพาณิชยโดยทีแ่ ตละประเทศมีสกุลเงินของตัวเองแตกตางกันไป
ไดแก ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ใชเงินสกุลริงกิตสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ใชเงินสกุลจาต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใชเงินสกุลกีบ และราชอาณาจักรกัมพูชาใชเงินสกุลเรียล
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
þĆēčýâĕĆöŋĠĈē
čăĕāĠĊ÷ĈňĐĄúĕèâĕĆğèėü

åĊĕĄĆĜňĠĈēåĊĕĄğãňĕĢé
úĕèâĕĆğèėü

ĈĔâČöēğêāĕēãĐè
ÿĜňþĆēâĐýâĕĆâĕĆåňĕëĕąĠ÷ü

úĔâČē ĠĈēåĊĕĄğëĘħąĊëĕî
úĕèâĕĆğèėü

åĊĕĄğëĚħĐĄĔħüĠĈē
úĔċüåøėúĕèâĕĆğèėü

ĆĜþĠýýāćøėâĆĆĄ
แผนภูมิที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา: Kempsom, Collard & Moore, 2005

วิธีการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนบุคคลที่ใหขอมูลผานการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
Interview) จํานวน 46 ราย การเลือกกลุม ตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) ทีม่ ลี กั ษณะการสุม ตัวอยาง
ผูใ หขอ มูลสําคัญตามการแบงโครงสรางของกลุม ตัวอยางผูใ หขอ มูลสําคัญ โดยมีการจัดสรรโควตาของตัวอยาง
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 จะเกี่ยวของกับความรูและความเขาใจทางการเงิน ทักษะและความเชี่ยวชาญ
ทางการเงิน รวมทัง้ ความเชือ่ มัน่ และทัศนคติทางการเงิน และ 4) อืน่ ๆ ไดแก ลักษณะนิสยั เฉพาะของผูป ระกอบการ
รวมทั้งประสบการณและสภาพแวดลอม นอกจากนี้แบบสัมภาษณจะถูกตรวจสอบคุณภาพแบบสามเสา
ที่ตรวจสอบเกี่ยวกับ 1) ดานขอมูล 2) แหลงขอมูลบุคคล และ 3) วิธีการรวบรวมขอมูล
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3. การรวบรวมข อ มู ล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ดวยวิธีการใชแบบสัมภาษณจาก
ผูใหขอมูลสําคัญ 3 กลุม ที่เกี่ยวของกับการคาชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 พื้นที่
(Department of Foreign Trade, 2016) ไดแก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
พื้นที่ชายแดน จังหวัดตราด พื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และ ดานสะเดา รวมทั้งอําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา โดยมีขั้นตอนดังนี้ เตรียมความพรอม ดําเนินการสัมภาษณ และปดการสัมภาษณ
4. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทักษะ
ทางการเงินตามกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ผูวิจัยนําเสนอไวสรุปผลการวิเคราะห และตีความขอมูล ซึ่งผูวิจัย
ตองเก็บขอมูลการสัมภาษณดวยตนเองดวยเทคนิคการเฝาดู (Watching) การตรวจสอบ (Checking)
และการสอบถามพูดคุย (Asking) และไดผลลัพธออกมาเปนขอมูลเชิงเนื้อหา (Context) ที่ตองตีความดวย
การบรรยายหรือการพรรณนาการสรางแบบแผนความสัมพันธเพือ่ การอธิบาย และการสรางขอสรุปเชิงทฤษฎี

ผลการวิจัย
1. ขอมูลของกลุมผูใหขอมูลสําคัญ
กลุมผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ที่อยูในพื้นที่การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 พืน้ ที่ จํานวน 46 ราย แบงเปนธนาคารพาณิชยเอกชน 10 ราย ธนาคารพาณิชย
รัฐวิสาหกิจ 10 ราย ผูคาชายแดนสงออก 10 ราย ผูคาชายแดนนําเขา 10 ราย และ ดานศุลกากร 6 ราย
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 3
แสดงจํานวนผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณ
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2. ผลการวิจยั เกีย่ วกับการคาชายแดน ซึง่ ผลการวิจยั นัน้ สามารถสรุปรายละเอียดไดดงั ตอไปนี้
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 สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว นิ ย มสิ น ค า ไทยไมค อ ยปฏิบัติ ต าม
กฎระเบียบการคาอิงเงินสกุลบาท การสื่อสารดวยภาษาทองถิ่นจะเขาใจงายกวา
2.3.4 ราชอาณาจักรกัมพูชานิยมสินคาไทย ไมคอยปฏิบัติตามกฎระเบียบการคา
อิงสกุลเงินเรียล
3. ทักษะทางการเงินขอผูประกอบการการคาชายแดน
จากเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูใหขอมูลสําคัญทั้ง 5 กลุม รวม 46 ทาน พบวา
ทักษะทางการเงินของผูประกอบการการคาชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก เกิดจากปจจัย
ตางๆ ซึ่งผูวิจัยไดประยุกตจากรูปแบบจําลองทักษะทางการเงินของ Kempsom, Collard & Moore (2005)
มาเปนกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยดังแสดงไวในแผนภูมิที่ 1 ดังนี้
3.1. ประสบการณและสภาพแวดลอมทางการเงิน จะทําใหผูประกอบการมีความรูและ
ความเขาใจทางการเงินที่ตางกันโดยผูประกอบการเดิมที่ทําธุรกิจในพื้นที่มากอน มักจะไดความรูและ
ความเขาใจทางการเงินที่เกิดขึ้นพรอมกับการทํางานจริง สําหรับผูประกอบการรายใหมมักจะไดความรูและ
ความเขาใจทางการเงินในรูปแบบความรูใหมที่เกิดจากการเรียนรูจากแหลงตาง ๆ
3.2. ผูประกอบการที่นําประสบการณและสิ่งแวดลอมทางการเงินมาใชควบคูกับความรูและ
ความเขาใจทางการเงินจะเกิดเปนทักษะและความเชีย่ วชาญทางการเงินสวนใหญจะเปนกลุม ผูป ระกอบการ
ที่มีการฝกฝนตัวเองอยางตอเนื่อง จนเกิดเปนความชํานาญ
3.3. ลักษณะเฉพาะของผูประกอบการจะเกี่ยวของกับลักษณะขององคกร และการบริหาร
จัดการทีแ่ ตกตางกันออกไปของแตละองคกร เมือ่ นํามาผสานเขากับประสบการณและสิง่ แวดลอมทางการเงิน
จะเกิดเปนความเชื่อถือและทัศนคติทางการเงินแบบดั้งเดิม ซึ่งเปนทัศนคติที่ดีตอตัวแทนทางการเงิน
และการคาขายดวยเงินสดนอกจากนี้ยังเปนความเชื่อถือและทัศนคติทางการเงินตอระบบธนาคารพาณิชย
ที่มีการบริการที่หลากหลายใหเลือกใช
3.4. ผูประกอบการดั้งเดิมที่มีประสบการณมานานมักจะยึดติดกับระบบการเงินแบบเดิมอยู
แตโดยมากผูประกอบการกลุมนี้จะมีสิ่งแวดลอมทางการเงินที่เอื้ออํานวยตอการคาชายแดน ในขณะที่
ผูป ระกอบการรายใหมทยี่ งั มีประสบการณนอ ยจะพยายามเรียนรูต อ การเปลีย่ นแปลงสิง่ ใหม ๆ และนํามาสราง
ความไดเปรียบใหกับกิจการของตน เพื่อจะไดปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเพื่อหาองคประกอบสําคัญดังแสดงในแบบจําลองทักษะทางการเงินของ Kempsom,
Collard & Moore (2005) สามารถกลาวไดวา ทักษะทางการเงินของผูประกอบการการคาชายแดนของไทย
จะเกิดไดจากการมีความรูและความเขาใจทางการเงิน ซึ่งไดแกความรูและความเขาใจทางการเงินของ
ผูประกอบการรายเดิมและความรูใหม ๆ ที่เกิดจากการเรียนรูของผูประกอบการใหม สวนองคประกอบ
ดานทักษะและความเชี่ยวชาญทางการเงิน เปนทักษะและความเชี่ยวชาญที่เกิดจากการฝกฝนตัวเอง
อยางตอเนือ่ งจนเกิดความชํานาญ ในขณะทีอ่ งคประกอบดานความเชือ่ มัน่ และทัศนคติทางการเงินของผูป ระกอบการ
จะเปนความเชื่อมั่นและทัศนคติทางการเงินแบบดั้งเดิม ซึ่งเปนทัศนคติที่ดีตอตัวแทนทางการเงิน และ
การคาขายดวยเงินสด นอกจากนี้ยังรวมถึงความเชื่อมั่นและทัศนคติทางการเงินตอระบบธนาคารพาณิชยที่
มีการบริการใหเลือกใชหลากหลายแมวา จะตองเสียคาธรรมเนียมจะแพงกวาระบบเดิม ซึง่ องคประกอบเหลานี้
จะมีความสัมพันธกบั ประสบการณและสภาพแวดลอมทีเ่ กีย่ วของกับการเงินการคาชายแดนของผูป ระกอบการ
จากการศึกษาวิจยั พบวา ผูป ระกอบการดัง้ เดิมทีม่ ปี ระสบการณมานานจะมีสภาพแวดลอมทางการเงิน
ที่เอื้ออํานวยตอการคาชายแดน แตก็ยังยึดติดกับระบบเดิมอยู สวนผูประกอบการรายใหมยังมีประสบการณ
นอยและตองปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมมาก มักจะกระตือรือรนที่จะเรียนรูตอการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ
นอกจากนีผ้ วู จิ ยั ยังพบวา ลักษณะเฉพาะของผูป ระกอบการการคาชายแดนซึง่ เกีย่ วของกับลักษณะขององคกร
และการบริหารจัดการทีแ่ ตกตางกันออกไปของแตละองคกรจะทําใหเกิดความแตกตางดานความเชือ่ มัน่ และ
ทัศนคติทางการเงินดวยโดยทีป่ จ จัยดังกลาวจะสงผลรวมตอการแสดงออกมาเปนพฤติกรรมของผูป ระกอบการ
แตละราย
สําหรับผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการคาชายแดนนั้น แนวโนมการคาชายแดนของไทยกับเพื่อนบาน
มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป โดยเฉพาะสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บข อ มู ล
การคาชายแดนของไทยกับเพื่อนบาน ป พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2559 จะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปมากกวา
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยการคาชายแดน
จะมีสนิ คาทีท่ าํ การคาแตกตางกันไปตามลักษณะของการคาแตละประเทศ ทัง้ สินคาทีเ่ กีย่ วกับดานการสงออก
และสินคาที่เกี่ยวกับดานการนําเขา รวมทั้งระบบการชําระเงิน ก็อิงสกุลเงินบาทเปนหลัก ยกเวนมา
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียทีอ่ งิ สกุลเงินริงกิต นอกจากนีล้ กั ษณะของคูค า ชายแดน ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
ปฏิ บั ติ ภ ายใต ก ฎระเบี ย บการค า ชายแดน และกฎหมายระหว า งประเทศ แต ป ระเทศสาธารณรั ฐ
แหงสหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ยังไมเครงครัด
ในการนํากฎระเบียบดังกลาวมาใชเทาที่ควร ยังคงปฏิบัติตามแนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติมาซึ่งผลการวิจัย
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
การศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา ความรูความเขาใจและความเชี่ยวชาญทางการเงิน รวมทั้งรูปแบบ
ของพฤติกรรมของผูประกอบการการคาชายแดนมีปจจัยจากประสบการณและสภาพแวดลอมทางการเงิน
ของผู  ป ระกอบการแต ล ะราย นอกจากนี้ ค วามเชื่ อ มั่ น และทั ศ นคติ มี ป  จ จั ย มาจากประสบการณ แ ละ
สภาพแวดลอมทางการเงินของผูป ระกอบการแตละรายดวยเชนกัน ผูป ระกอบการทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีม่ านานอาจจะ
ไดเปรียบจากการทํางานเกี่ยวกับการคาชายแดนมาระยะเวลาหนึ่งซึ่งทําใหเกิดเปนทักษะทางการเงินขึ้นเอง
แตผูประกอบการรายใหมก็อาจจะสรางทักษะทางการเงินนี้ขึ้นมาแขงขัน ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะนิสัยเฉพาะ
ของผูป ระกอบการเองรวมกับแนวคิดทีด่ ี โดยจากการสัมภาษณผวู จิ ยั พบวาผูป ระกอบการรายใหมมกั จะสราง
ทักษะทางการเงินใหแกตนเองโดยอาศัยการเรียนรูและฝกฝนอยางสมํ่าเสมอ จากผลการวิจัยดังกลาวทําให
ผูประกอบการการคาชายแดนหรือหนวยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูประกอบการการคาชายแดนไดใชเปน
แนวทางในเสริมสรางทักษะทางการเงินแกผูประกอบการการคาชายแดน สําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
ควรศึกษาเกีย่ วกับทักษะทางการเงินของผูป ระกอบการการคาชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2
เพือ่ นําผลทีไ่ ดมาเปรียบเทียบกันวามีความเหมือนหรือตางกันอยางไร ตลอดจนการศึกษาหาวิธเี พิม่ พูนทักษะ
ทางการเงินใหแกผูประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเหลานี้ ในอนาคต
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