
บทที่  4 
ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาในเร่ืองการคาชายแดนและธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราในอําเภอแมสอดจังหวัด

ตากเปนการศึกษาท่ีเนนรูปแบบของการคาชายแดนจังหวัดตากโดยท่ัวไป และการคาชายแดนใน
สวนท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการคาและการชําระเงินท่ีมีความสัมพันธตอธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา
ตลอดจนปญหาอุปสรรคในดานการคาและการชําระเงินของผูประกอบการคาชายแดนอําเภอแม
สอด จังหวัดตาก  ในการศึกษาจะแบงประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชออกเปน 3 กลุมคือ 1)  กลุม
ตัวอยางท่ีเปนผูประกอบการคาชายแดนที่มีถ่ินท่ีอยูในอําเภอแมสอด ซ่ึงเปนผูสงออกและนําเขา ณ 
ดานศุลกากรแมสอดจังหวัดตาก หรือตัวแทนทางการคามีกลุมประชากรจํานวน 50 ราย เปนขอมูลผู
ขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มจากการสงออกและนําเขาของกรมสรรพากรและดานศุลกากรแมสอด ป 2550 
2)  กลุมตัวอยางผูประกอบการท่ีไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต จํานวน 13  ราย
ขอมูลหอการคาจังหวัดตาก 2550  3)  กลุมตัวอยางท่ีเปนเจาหนาท่ีภาครัฐและเอกชนของประเทศ
ไทยและประเทศพมาท่ีปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวของการคาชายแดนและธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา(เงินจั๊ด)
ดําเนินการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก (In-
depth Interview) รวมท้ังการคนควาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผลการศึกษาท่ีได
นําเสนอแบงออกเปน 4  สวน  ตามวัตถุประสงคของการศึกษาคือ ขอมูลท่ัวไป ลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจการคาชายแดน ปญหาและอุปสรรคของการคาชายแดนและการชําระเงิน ผลกระทบ
จากมาตรการของภาครัฐและการปฎิบัติงานของเจาหนาท่ีกับระบบการคาชายแดนและการชําระเงิน 
 
4.1  ผลการศึกษาของขอมูลท่ัวไป 

 
4.1.1  ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนการคาในจังหวัดตาก จํานวน 50  

ราย ประกอบไปดวยขอมูลของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับรายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน 
ดังนี้คือ 
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1)  เพศ 
ผูประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนการคาในจังหวัดตากท่ีเปนกลุมตัวอยาง จาก

การศึกษาพบวาเปนเพศชายรอยละ 48  และเปนเพศหญิงจํานวนรอยละ 52  ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 
2)  อายุ 

ผลการศึกษาผูประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนการคาในจังหวัดตากท่ีเปนกลุม
ตัวอยางพบวาจํานวนท่ีมากท่ีสุดของกลุมตัวอยางคือรอยละ 34  มีอายุระหวาง 31-40  ป รองลงมา 
คิดเปนรอยละ 22  มีอายุระหวาง 20-30 ป และมีอายุระหวาง 41-50   ป มีอายุระหวาง 51-60  ป ดัง
แสดงในตารางท่ี 4.1 

 
3)  ระดับการศึกษา 

ในระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนการคาใน
จังหวัดตากพบวาเปนผูท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 64  รองลงมาระดับ
มัธยมศึกษาคิดเปนรอยละ 24  สูงกวาระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 8  ระดับประกาศนียบัตร
(ปวช.)และระดับอนุปริญญา(ปวส.)คิดเปนรอยละ 2  ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการคาชายแดนในจังหวัดตาก 
 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (ราย) รอยละ 
1. เพศ (50) (100) 

- ชาย 24 48 
- หญิง 26 52 

2. อายุ (50) (100) 
- 20-30 ป 11 22 
- 31-40 ป 17 34 
- 41-50 ป 11 22 
- 51-60 ป 11 22 

3.การศึกษา (50) (100) 
- มัธยมศึกษา 12 24 
- ประกาศนียบัตร(ปวช.) 1 2 
- อนุปริญญา(ปวส.) 1 2 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ)   
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (ราย) รอยละ 

- ปริญญาตรี 32 64 
- สูงกวาปริญญาตรี 4 8 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

4)  ระดับรายไดตอเดือน 
ระดับรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนการคาใน

จังหวัดตาก พบวาผูประกอบการายไดในระหวาง 30, 001 – 50,000  บาทตอเดือน มากท่ีสุดของ
กลุมตัวอยาง คือมีจํานวนรอยละ 22  รองลงมาไดแกรายไดระหวาง 50,001  –  100,000  บาทและ
รายไดมากกวา 1,000,000  บาท คิดเปนรอยละ 18  กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือน 500,001  –  
1,000,000  บาทคิดเปนรอยละ 14  กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือน 10,001  –  30,000  บาทคิดเปน
รอยละ 12  กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดไมเกิน 10,000  บาทคิดเปนรอยละ 10  กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอ
เดือนระหวาง 100,001  –  500,000  บาทมีจํานวนนอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 6  ดังแสดงในตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 ระดับรายไดของผูประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนการคาในจังหวัดตาก 
 

ระดับรายไดตอเดือน จํานวน (ราย) รอยละ 
- ไมเกิน 10,000  บาท 5 10 
- ระหวาง 10,001 - 30,000  บาท 6 12 
- ระหวาง 30,001 - 50,000  บาท 11 22 
- ระหวาง 50,001 - 100,000  บาท 9 18 
- ระหวาง 100,001 - 500,000  บาท 3 6 
- ระหวาง 500,001 – 1,000,000  บาท 7 14 
- มากกวา 1,000,000  บาท 9 18 
รวม 50 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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4.1.2  ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการท่ีไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตใน
จังหวัดตาก  จํานวน 13  ราย ประกอบไปดวยขอมูลของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับรายได
โดยเฉล่ียตอเดือน ดังนี้คือ 

 
1)  เพศ 

ผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต ในจังหวัดตากท่ีเปน
กลุมตัวอยางจากการศึกษาพบวาเปนเพศชายรอยละ 69.2  และเปนเพศหญิงจํานวนรอยละ 30.8  ดัง
แสดงในตารางท่ี 4.3 

 
2)  อายุ 

ผลการศึกษาผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตใน
จังหวัดตากท่ีเปนกลุมตัวอยางพบวาจํานวนท่ีมากท่ีสุดของกลุมตัวอยางคือรอยละ 61.5  มีอายุ
ระหวาง 51  -  60  ป รองลงมา คิดเปนรอยละ 30.8 มีอายุระหวาง 41 - 50 ป และรอยละ 7.7   มีอายุ
ระหวาง  31-40  ป ดังแสดงในตารางท่ี 4.3 
 

3)  ระดับการศึกษา 
ในระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางผูประกอบการท่ีไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจ

บุคคลรับอนุญาต ในจังหวัดตากพบวาเปนผูท่ีมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 38.4 
รองลงมาระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 30.8  สําหรับจํานวนนอยท่ีสุดคือ
นอยกวาระดับประถมศึกษา  ระดับประกาศนียบัตร(ปวช.)  ระดับอนุปริญญา(ปวส.)  ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3  ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตใน 

จังหวัดตาก 
 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (ราย) รอยละ 
1. เพศ (13) (100) 

- ชาย 9 69.2 
- หญิง 4 30.8 

2. อายุ (13) (100) 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ)   
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (ราย) รอยละ 

- 31-40 ป 1 7.7 
- 41-50 ป 4 30.8 
- 51-60 ป 8 61.5 

3.การศึกษา (13) (100) 
- ประถมศึกษา 5 38.4 
- มัธยมศึกษา 4 30.8 
- ปริญญาตรี 4 30.8 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
4)  ระดับรายไดตอเดือน 

ระดับรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจ
บุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตาก พบวา ผูประกอบการรายไดในระหวาง 30, 001 – 50,000  บาทตอ
เดือน เปนสัดสวนมากท่ีสุดของกลุมตัวอยาง คือมีจํานวนรอยละ 38.4  รองลงมาไดแกรายได
ระหวาง 10,001 – 30,000  บาท รายไดระหวาง 50,001 – 100,000  บาท และรายไดระหวาง 100,001 
– 500,000  บาท คิดเปนรอยละ 15.4  กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือน 500,001 – 1,000,000  บาทและ
กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 1,000,000  บาทคิดเปนรอยละ 7.7  ดังแสดงในตารางท่ี 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4 ระดับรายไดของผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตใน 

จังหวัดตาก 
ระดับรายไดตอเดือน จํานวน (ราย) รอยละ 

- ไมเกิน 10,000  บาท 0 0 
- ระหวาง 10,001 - 30,000  บาท 2 15.4 
- ระหวาง 30,001 - 50,000  บาท 5 38.4 
- ระหวาง 50,001 - 100,000  บาท 2 15.4 
- ระหวาง 100,001 - 500,000  บาท 2 15.4 
- ระหวาง 500,001 – 1,000,000  บาท 1 7.7 
- มากกวา 1,000,000  บาท 1 7.7 
รวม 13 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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4.2 ผลการศึกษาลักษณะโครงสรางและรูปแบบทางการคาชายแดนในจังหวัดตาก 
4.2.1  ผลการศึกษาลักษณะโครงสรางและรูปแบบทางการคาชายแดนในจังหวัดตาก  จากกลุม

ตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนการคาในจังหวัดตาก จํานวน 50  ราย ผลการศึกษา
แบงขอมูลออกเปน 10 สวนดังนี้คือ 

สวนท่ี 1  ประเภทของธุรกิจหรือการคาท่ีเกี่ยวของกับการนําเขาและสงออกสินคา
ของกลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนการคาในจังหวัดตากพบวา จากกลุมตัวอยาง
ของผูประกอบการจะประกอบธุรกิจเฉพาะการสงออกเปนจํานวนมากท่ีสุดคือจํานวนรอยละ 66 
รองลงมาเปนธุรกิจเฉพาะการนําเขาและสงออกคือรอยละ 16  และผูประกอบการธุรกิจเฉพาะการ
นําเขารอยละ 10  ผูประกอบการธุรกิจตัวแทน/นายหนา รอยละ 8  ดังแสดงในตารางท่ี 4.5 

 
ตารางท่ี 4.5 ประเภทธุรกิจของผูประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนการคาในจังหวัดตาก 
 

ประเภทของธุรกิจ จํานวน (ราย) รอยละ 
- ธุรกิจเฉพาะการนําเขา 5 10 
- ธุรกิจเฉพาะการสงออก 33 66 
- ธุรกิจเฉพาะการนําเขาและสงออก 8 16 
- ตัวแทน/นายหนา 4 8 
- อ่ืนๆ 0 0 
รวม 50 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

สวนท่ี 2  ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจหรือการคาของกลุมตัวอยาง
ผูประกอบการพบวา ผูประกอบการสวนมากมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจหรือการคาอยูใน
ระยะเวลา 5 – 10 ป จํานวนรอยละ 34  รองลงมาเปนระยะเวลาในการประกอบธุรกิจหรือการคาอยู
ในระยะเวลา 1 – 4 ปและมากกวา 10 ป จํานวนรอยละ 32 และระยะเวลาในการประกอบธุรกิจหรือ
การคาอยูในระยะเวลานอยกวา 1 ปจํานวนรอยละ 2 8 เปนจํานวนนอยท่ีสุดดังแสดงในตารางท่ี 4.6 
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ตารางท่ี 4.6  ระยะเวลาในการประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนการคาในจังหวัดตาก 
 

ระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจการคา จํานวน (ราย) รอยละ 
- นอยกวา 1  ป 1 2 
- 1- 4  ป 16 32 
- 5 – 10  ป 17 34 
- มากกวา 10  ป 16 32 
รวม (50) 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

สวนท่ี 3  ประเภท ชนิด ลักษณะของสินคาหรือรูปแบบทางธุรกิจของกลุมตัวอยาง
ผูประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนการคาในจังหวัดตากซ่ึงจากกลุมตัวอยางจํานวน 50  รายน้ัน
กลุมตัวอยางแตละรายจะประกอบการคาในชนิด ประเภทของสินคาหรือธุรกิจไดมากกวาหนึ่ง
ประเภทผลการศึกษาพบวาสินคาประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคมีผูประกอบการอยูสูงสุดถึงรอยละ 
44  รองลงมาเปนสินคาประเภทอื่นๆไดแก สินคาประเภทยารักษาโรค สินคาประเภทสัตวบกและ
สัตวน้ํา สินคาประเภทรถจักรยาน จักรยานยนต สินคาประเภทอะไหลรถจักรยาน รถจักรยานยนตฯ 
รอยละ 34  สินคาประเภทเคร่ืองนุงหม/ส่ิงทอรอยละ 16  สินคาประเภทพืชผลทางการเกษตรและ
สินคาประเภทเครื่องใชไฟฟารอยละ 12  ตัวแทนและนายหนารอยละ 10  ตามลําดับดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.7 

 
ตารางท่ี 4.7  ประเภท ชนิด ลักษณะของสินคาหรือรูปแบบทางธุรกิจของกลุมตัวอยาง 

ผูประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนการคาในจังหวัดตาก 
ประเภท ชนิด ลักษณะของสินคาหรือรูปแบบทางธุรกิจ จํานวน (ราย) รอยละ 
- สินคาประเภทพืชผลทางการเกษตร 6 12 
- สินคาประเภทเคร่ืองใชไฟฟา 6 12 
-สินคาประเภทเคร่ืองนุงหม/ส่ิงทอ 8 16 
- สินคาประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภค 22 44 
- ตัวแทน/นายหนา 5 10 
- อ่ืนๆ 17 34 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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สวนท่ี 4  มูลคาของธุรกิจหรือการคาโดยเฉล่ียตอเดือนของผูประกอบการคา
ชายแดนหรือตัวแทนการคาในจังหวัดตาก ผลการศึกษาพบวามูลคาของธุรกิจหรือการคาของ
ผูประกอบการรอยละ 42  มีมูลคาการคามากกวา 1,000,000 บาท สวนท่ีเหลือจะมีมูลคาการคา
ใกลเคียงกันคือผูประกอบการจํานวนรอยละ 18  มีมูลคาการคาระหวาง 100,001 – 500,000  บาท 
ผูประกอบการจํานวนรอยละ 14  มีมูลคาการคาระหวาง 50,001 – 100,000  บาท ผูประกอบการ
จํานวนรอยละ 12  มีมูลคาการคาระหวาง 500,001 – 1,000,000  บาทผูประกอบการจํานวนรอยละ 8 
มีมูลคาการคาระหวาง 30,001 – 50,000  บาท ผูประกอบการจํานวนรอยละ 4 มีมูลคาการคาระหวาง 
10,001 – 30,000  บาทผูประกอบการจํานวนรอยละ 2  มีมูลคาการคาไมเกิน 10,000  บาท ตามลําดับ
ดังแสดงในตารางท่ี 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8  มูลคาของธุรกิจของกลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนการคาใน 

จังหวัดตาก 
 
มูลคาของธุรกิจหรือการคาโดยเฉล่ียตอเดอืน จํานวน (ราย) รอยละ 

- ไมเกิน 10,000 บาท 1 2 
- ระหวาง 10,001 – 30,000  บาท 2 4 
- ระหวาง 30,001 – 50,000  บาท 4 8 
- ระหวาง 50,001 – 100,000  บาท 7 14 
- ระหวาง 100,001 – 500,000  บาท 9 18 
- ระหวาง 500,001 – 1,000,000  บาท 6 12 
- มากกวา 1,000,000  บาท 21 42 
รวม 50 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

สวนท่ี 5  กลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนการคาในจังหวัดตาก
พบวา จากกลุมตัวอยางของผูประกอบการมีสัดสวนการคาระหวางรายไดจากการขายสงออกและ
รายไดจากการนําเขาเปรียบเทียบกับรายไดท้ังหมดมากกวารอยละ 90  เปนจํานวนรอยละ 42  
รองลงมาเปนอัตรารอยละ 90  เปนจํานวนรอยละ 28  ตามลําดับดังแสดงในตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.9  สัดสวนการคาระหวางรายไดจากการขายสงออกและรายไดจากการนําเขาเปรียบเทียบ 
กับรายไดท้ังหมดของกลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนการคาในจังหวัดตาก 

 
สัดสวนการคาระหวางรายไดจากการขาย 

สงออกและรายไดจากการนาํเขาเปรียบเทียบ 
กับรายไดท้ังหมด 

จํานวน (ราย) รอยละ 

- นอยกวาอัตรารอยละ 50 6 12 
- อัตรารอยละ 50 7 14 
- อัตรารอยละ 70 1 2 
- อัตรารอยละ 80 1 2 
- อัตรารอยละ 90 14 28 
- มากกวารอยละ 90 21 42 
รวม 50 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

สวนท่ี 6  จากการศึกษาการคาชายแดนของจังหวัดตากพบวาคูคาท่ีสําคัญทาง
การคาไดแก ชาวพมา จํานวนคูคาของผูประกอบการคาชายแดนในจังหวัดตากมีสัดสวนการทํา
การคามากกวาอัตรารอยละ50  จํานวนรอยละ 82  รองลงมาเปนคูคาท่ีเปนชาวไทยผูคาสวนใหญทํา
การคากับลูกคาท้ังชาวไทยและพมา ดังแสดงในตารางท่ี 4.10 
 
ตารางท่ี 4.10 คูคาท่ีสําคัญของผูประกอบการคาชายแดนในจังหวัดตาก 

 
ชาวไทย จํานวน (ราย) รอยละ 

- มากกวาอัตรารอยละ 50 6 12 
- อัตรารอยละ 50 3 6 
- มากกวาอัตรารอยละ 10 ไมเกินรอยละ 50 6 12 
- อัตรารอยละ 10 6 12 
- นอยกวาอัตรารอยละ 10 4 8 

ชาวพมา จํานวน (ราย) รอยละ 
- มากกวาอัตรารอยละ 50 41 82 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ)   
ชาวพมา จํานวน (ราย) รอยละ 

- อัตรารอยละ 50 2 4 
ชาวไทยใหญ จํานวน (ราย) รอยละ 

- มากกวาอัตรารอยละ 50 1 2 
- อัตรารอยละ 10 1 2 
- นอยกวาอัตรารอยละ 10 1 2 

อ่ืนๆ จํานวน (ราย) รอยละ 
- มากกวาอัตรารอยละ 50 1 2 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
สวนท่ี 7  จากการศึกษาของกลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทน

การคาในจังหวัดตากพบวาจํานวนลูกคาท่ีสําคัญของผูคาจํานวนรอยละ 48  อยูระหวาง 10 – 100  
ราย รอยละ 36  นอยกวา 10  ราย และรอยละ 16  มากกวา 100  รายดังแสดงในตารางท่ี 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11  ตารางแสดงจํานวนลูกคาผูประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนการคาในจังหวัดตาก 
 

จํานวนลูกคา จํานวน (ราย) รอยละ 
- นอยกวา 10  ราย 18 36 
- ระหวาง  10 - 100 ราย 24 48 
- มากกวา 100 ราย 8 16 
รวม (50) 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
สวนท่ี 8  รูปแบบการติดตอทางธุรกิจหรือทางการคา ของกลุมตัวอยาง

ผูประกอบการคาชายแดนในจังหวัดตาก พบวาผูประกอบการจํานวนรอยละ 66  ใชในการติดตอใน
รูปแบบของความสัมพันธสวนตัวจํานวนรอยละ 64  ใชการติดตอในรูปแบบลูกคาเขามาติดตอ
ซ้ือหนารานจํานวนรอยละ 40  เปนการติดตอทางธุรกิจหรือการคาโดยผานทางตัวแทนทางการคา 
จํานวนรอยละ 4  ใชการติดตอในรูปแบบอ่ืน ดังแสดงในตารางท่ี 4.12 
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ตารางท่ี 4.12 รูปแบบการติดตอทางธุรกิจของผูประกอบการคาชายแดนในจังหวัดตาก 
 

รูปแบบการตดิตอทางธุรกิจ จํานวน (ราย) รอยละ 
- ติดตอกันโดยใชความสัมพันธสวนตัว 33 66 
- ติดตอผานตัวแทน 20 40 
- ติดตอกันในรูปแบบลูกคาเขามาติดตอซ้ือหนาราน 32 64 
- อ่ืนๆ 2 4 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

สวนท่ี 9  การใชชองทางผานทางการคาของกลุมตัวอยางผูประกอบการคา
ชายแดนในจังหวัดตาก ท่ีใชชองทางการคาผานทางจุดผานแดนถาวร จุดผอนปรน และจุดผานแดน
ช่ัวคราวในเขตอําเภอของจังหวัดตากเปนชองทางผานทางการคา และจากกลุมตัวอยาง
ผูประกอบการจํานวน 50  ราย ซ่ึงแตละรายจะใชชองทางผานทางการคาไดมากกวาหนึ่งชองทาง
พบวาชองทางผานทางการคาในอําเภอแมสอด มีผูประกอบการใชเปนชองทางผานทางการคามาก
ท่ีสุด เปนจํานวนรอยละ 64  ของจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด รองลงมาคือใชชองทางผานทางอําเภอ
แมระมาดและอําเภอทาสองยางจํานวนรอยละ 10  และผูประกอบการจะใชชองทางผานทางอําเภอ
อุมผางนอยท่ีสุดคือจํานวนรอยละ 8  ดังแสดงในตารางท่ี 4.13  การคาขายสวนใหญกระทําใน
รูปแบบการคาระหวางประเทศ เนื่องจากกลุมการคามิใชมีเพียงกลุมพอคาในพ้ืนท่ีบริเวณชายแดน
ไทย - พมาเทานั้นยังรวมถึงพอคาจากสวนกลางของประเทศไทยและพอคาจากเมืองยางกุงเขามาทํา
การคาผานดานชายแดนอําเภอแมสอดดวย ดังนั้นการคาผานชายแดนอําเภอแมสอดจึงมีหลากหลาย
ขึ้นอยูกับประเภทสินคาหากเปนการสงออกสินคาท่ีไมไดอยูในรายการสินคาหามการนําเขาของ
พมา สวนใหญดําเนินการผานดานศุลกากรท่ีเปนจุดผานแดนถาวร มีการเสียภาษีอยางถูกตองท้ัง
สองฝาย และมีการขนสงสินคาผานสะพานมิตรภาพไทย - พมาซ่ึงเปนสะพานขามแมน้ําเมยเช่ือม
ระหวางอําเภอแมสอดและเมืองเมียวดี สําหรับสินคาท่ีพมาหามนําเขาหรือสงออก แตมิไดหามโดย
กฎหมายของประเทศไทย สินคาดังกลาวจะถูกขนสงผานชองทางอนุมัติช่ัวคราว(ทาขาม)ท่ีไดรับ
อนุมัติตามกฎหมายศุลกากรในป 2546 อําเภอแมสอดมีชองทางอนุมัติช่ัวคราว ซ่ึงสามารถใชขนสง
สินคาไปยังฝงพมาจํานวน 16 ทา แตใชในทางปฏิบัติจริงจํานวน 14  ทาเทานั้น   
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ตารางท่ี 4.13 ชองทางผานทางการคาของผูประกอบการคาชายแดนในจังหวัดตาก 
 

ผูประกอบการคาชายแดน 

จํานวนผูประกอบการ 

 
ชองทางผานทางการคา 

จํานวน (ราย) รอยละ 
- อําเภอแมสอด 32 64 
- อําเภอแมระมาด 5 10 
- อําเภอทาสองยาง 5 10 
- อําเภอพบพระ 4 8 
- อําเภออุมผาง 4 8 
รวม 50 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

สวนท่ี 10 เปนการทําธุรกรรมทางดานการเงินของกลุมตัวอยางผูประกอบการคา
ชายแดนในจังหวัดตาก ผลการศึกษาท่ีไดแบงออกเปน 3 สวน คือ ชองทางการชําระหรือรับชําระ
เงินทางธุรกิจหรือ การคา  ระยะเวลาของการรับชําระเงินคาสินคาและการใชสกุลเงินในการทํา
ธุรกิจหรือการคา ดังนี้   

1)  ชองทางการชําระ/รับชําระเงินของผูประกอบการ จากกลุมตัวอยางจํานวน 50 
รายโดยแตละรายตัวอยางสามารถใชชองทางการชําระ/รับชําระเงินไดมากกวาหนึ่งชองทางนั้น จะ
เห็นวาชองทางการชําระ/รับชําระเงิน ทางธุรกิจหรือการคามีการใชเงินสดเปนจํานวนมากท่ีสุด คือ
จํานวนรอยละ 74  จากกลุมตัวอยางท้ังหมด รองลงมาเปนการใชผานระบบโพยกวนจํานวนรอยละ 
36  ผานระบบสถาบันการเงินและตัวแทนการคาจํานวนรอยละ 34  และหักบัญชีระหวางคูคา
จํานวนเพียงรอยละ 16  ของกลุมตัวอยางท้ังหมดเทานั้นดังแสดงในตารางท่ี 4.14 

2)  ระยะเวลาของการรับชําระเงินคาสินคาของผูประกอบการ จากกลุมตัวอยาง
จํานวน 50  รายโดยแตละรายมีการระยะเวลาการรับชําระคาสินคามากกวาหนึ่งชวงเวลา จะเห็นวา
การรับชําระคาสินคาท่ีใชเวลามากกวา 2  สัปดาหมีจํานวนมากท่ีสุด คือจํานวนรอยละ 54  จากกลุม
ตัวอยางท้ังหมด รองลงมาเปนการรับชําระคาสินคาเงินสดทันทีรอยละ 49  ระหวาง 1 – 2  สัปดาห
และระหวาง 3 – 7  วันจํานวนรอยละ 12  การรับชําระคาสินคาภายใน 3  วันมีจํานวนเพียงรอยละ 
10  ของกลุมตัวอยางท้ังหมดเทานั้นดังแสดงในตารางท่ี 4.14 
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3)  การใชสกุลเงินในการประกอบธุรกิจหรือการคา ซ่ึงกลุมตัวอยางสามารถท่ีจะ
เลือกใชสกุลเงินไดมากกวาหนึ่งสกุลนั้น ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาสกุลเงินบาทยังคงเปนสกลุ
เงินหลัก ท่ีมีการใชมากท่ีสุดถึงรอยละ 94  รองลงมาคือสกุลเงินจั๊ตท่ีมีผูใชจํานวนรอยละ 82  สวน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐจะมีใชนอยมาก ดังแสดงในตารางท่ี 4.14 

 
ตารางท่ี 4.14  ขอมูลธุรกรรมทางดานการเงินของผูประกอบการคาชายแดนในจังหวัดตาก 
 

ผูประกอบการคาชายแดน 

จํานวนผูประกอบการ 

 
การทําธุรกรรมทางดานการเงิน 

จํานวน (ราย) รอยละ 
1.รูปแบบของการรับชําระเงินคาสินคา   
- ผานสถาบันการเงิน 17 34 
- ผานตัวแทนการคา 17 34 
- หักบัญชีระหวางลูกคา 8 16 
- ผานระบบโพยกวน 18 36 
- การใชเงินสด 37 74 
2. ระยะเวลาของการรับชําระเงินคาสินคา   
- มากกวา 2 สัปดาห 27 54 
- ระหวาง 1 – 2 สัปดาห 6 12 
- ระหวาง 3 – 7 วัน 6 12 
- ภายใน 3 วัน 5 10 
- ชําระเปนเงินสดทันที 24 49 
3.สกุลเงินท่ีใชในการรับชําระคาสินคา   
- สกุลเงินดอลลารสหรัฐ 1 2 
- สกุลเงินบาท 47 94 
- สกุลเงินจั๊ต 41 82 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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4.2.2  ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูประกอบการท่ีไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับ
อนุญาตในจังหวัดตาก  จํานวน 13 ราย ผลการศึกษาแบงขอมูลออกเปน 10 สวนดังนี้คือ 

สวนท่ี 1  ประเภทของธุรกิจหรือการคาท่ีเกี่ยวของกับการนําเขาและสงออกสินคา
ของกลุมตัวอยางผูประกอบการท่ีไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตาก
พบวา จากกลุมตัวอยางของผูประกอบการจะธุรกิจธุรกิจรับซ้ือ-ขาย แลกเปล่ียนเงินตราและอ่ืนๆ
เชน ขายเส้ือผาสําเร็จรูปฯจํานวนมากท่ีสุดคือจํานวนรอยละ 92.3  รองลงมาเปนธุรกิจธุรกิจรับซ้ือ-
ขาย แลกเปล่ียนเงินตราและการสงออกรอยละ 7.7  ดังแสดงในตารางท่ี 4.15 

 
ตารางท่ี 4.15  ประเภทธุรกิจของผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต 

 ในจังหวัดตาก 
 

ประเภทของธุรกิจ จํานวน (ราย) รอยละ 
- ธุรกิจเฉพาะธุรกิจรับซ้ือ-ขาย แลกเปล่ียนเงินตรา 0 0 
- ธุรกิจธุรกิจรับซ้ือ-ขาย แลกเปล่ียนเงินตราและการสงออก 1 7.7 
- ธุรกิจธุรกิจรับซ้ือ-ขาย แลกเปล่ียนเงินตราและอ่ืนๆเชน ขาย

เส้ือผาสําเร็จรูปฯ 
12 92.3 

รวม 13 100 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

สวนท่ี 2  ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจของผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบ
ธุรกิจบุคคลรับอนุญาตของกลุมตัวอยางพบวา ผูประกอบการสวนมากมีระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจหรือการคาอยูในระยะเวลามากกวา 10  ปจํานวนรอยละ 46.16  รองลงมาเปนระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจหรือการคาอยูในระยะเวลา 5 – 10  ป จํานวนรอยละ 38.46  และระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจอยูในระยะเวลา 1 – 4  ปจํานวนรอยละ 15.38  เปนจํานวนนอยท่ีสุดดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.16 
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ตารางท่ี 4.16  ระยะเวลาในการประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนการคาในจังหวัดตาก 
 

ระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจการคา จํานวน (ราย) รอยละ 
- นอยกวา 1 ป 0 0 
- 1- 4 ป 2 15.38 
- 5 – 10 ป 5 38.46 
- มากกวา 10 ป 6 46.16 
รวม (13) 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

สวนท่ี 3  ประเภท ชนิด ลักษณะของสินคาหรือรูปแบบทางธุรกิจของกลุมตัวอยาง
ผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตากซ่ึงจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 13  รายนั้นกลุมตัวอยางแตละรายจะประกอบการคาในชนิด ประเภทของสินคาหรือธุรกิจ
ไดมากกวาหนึ่งประเภทผลการศึกษาพบวาสินคาประเภทเคร่ืองนุงหม/ส่ิงทอมีผูประกอบการอยู
สูงสุดถึงรอยละ 84.6  รองลงมาเปนสินคาประเภทเครื่องอุปโภคบริโภครอยละ 84.6  ตัวแทนและ
นายหนารอยละ 7.7  ตามลําดับดังแสดงในตารางท่ี 4.17 

 
ตารางท่ี 4.17  ประเภท ชนิด ลักษณะของสินคาหรือรูปแบบทางธุรกิจของกลุมตัวอยาง 

  ผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตาก 
 
ประเภท ชนิด ลักษณะของสินคาหรือรูปแบบทางธุรกิจ จํานวน (ราย) รอยละ 
-สินคาประเภทเคร่ืองนุงหม/ส่ิงทอ 11 84.6 
- สินคาประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภค 3 23.1 
- ตัวแทน/นายหนา 1 7.7 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

สวนท่ี 4  มูลคาของธุรกิจหรือการคาโดยเฉล่ียตอเดือนของผูประกอบการที่ไดยื่น
คํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตาก ผลการศึกษาพบวามูลคาของธุรกิจหรือ
การคาของผูประกอบการรอยละ 46.2 มีมูลคาการคาระหวาง 50,001 – 100,000  บาท สวนท่ีเหลือ
จะมีมูลคาการคาใกลเคียงกันคือผูประกอบการจํานวนรอยละ 38.4  มีมูลคาการคาระหวาง 100,001 
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– 500,000  บาท ผูประกอบการจํานวนรอยละ 7.7  มีมูลคาการคาระหวาง ระหวาง 500,001 – 
1,000,000  บาทระหวาง 500,001 – 1,000,000  บาทและมีมูลคาการคามากกวา 1,000,000  บาท 
ตามลําดับดังแสดงในตารางท่ี 4.18 
 
ตารางท่ี 4.18  มูลคาของธุรกิจของกลุมตัวอยางผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจ  

   บุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตาก 
 
มูลคาของธุรกิจหรือการคาโดยเฉล่ียตอเดอืน จํานวน (ราย) รอยละ 

- ระหวาง 50,001 – 100,000  บาท 6 46.2 
- ระหวาง 100,001 – 500,000  บาท 5 38.4 
- ระหวาง 500,001 – 1,000,000  บาท 1 7.7 
- มากกวา 1,000,000  บาท 1 7.7 
รวม 13 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

สวนท่ี 5 กลุมตัวอยางผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตใน
จังหวัดตากพบวา จากกลุมตัวอยางของผูประกอบการมีสัดสวนรายไดจากการประกอบธุรกิจ
ท้ังหมดเปรียบเทียบกับรายไดกิจการรับซ้ือ-ขายแลกเปล่ียนเงินตราเฉล่ียตอเดือนนอยกวารอยละ 50 
ซ่ึงเปนรายไดของกิจการรับซ้ือ  -  ขายแลกเปล่ียนเงินตราระหวาง 10,001 – 30,000  บาทจํานวน
รอยละ 61.5  และไมเกิน 10,000  บาทจํานวนรอยละ 38.5  ดังแสดงในตารางท่ี 4.19 

 
ตารางท่ี 4.19  สัดสวนรายไดจากการประกอบธุรกิจท้ังหมดเปรียบเทียบกับรายไดกิจการรับซ้ือ-ขาย 

  แลกเปล่ียนเงินตราเฉล่ียตอเดือนของผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจ 
  บุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตาก 

 
สัดสวนการคาระหวางรายไดจากการประกอบธุรกิจ

เปรียบเทียบกับรายไดกิจการรับซ้ือ-ขายแลกเปล่ียนเงินตรา 
จํานวน (ราย) รอยละ 

1.มูลคาของกิจการรับซ้ือ-ขายแลกเปล่ียนเงินตรา   
- ไมเกิน 10,000 บาท 5 38.5 
- ระหวาง 10,001 – 30,000  บาท 8 61.5 



 42 

ตารางท่ี 4.19 (ตอ)   
สัดสวนการคาระหวางรายไดจากการประกอบธุรกิจ

เปรียบเทียบกับรายไดกิจการรับซ้ือ-ขายแลกเปล่ียนเงินตรา 
จํานวน (ราย) รอยละ 

รวม 13 100 
2 . สัดสวนธุรกิจการ รับ ซ้ือ -ขายแลก เป ล่ียนเงินตรา
เปรียบเทียบกับรายไดท้ังหมด 

  

- นอยกวาอัตรารอยละ 50 13 100 
รวม 13 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

สวนท่ี 6  จากการศึกษาตัวอยางผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจ
บุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตากพบวาคูคาท่ีสําคัญทางการคาไดแก ชาวพมา จํานวนคูคาของ
ผูประกอบการคาชายแดนในจังหวัดตากมีสัดสวนการทําการคามากกวาอัตรารอยละ 50  จํานวน
รอยละ 100  รองลงมาเปนคูคาท่ีเปนชาวไทย มากกวาอัตรารอยละ 50  จํานวนรอยละ 92.3  ผูคา
สวนใหญทําการคากับลูกคาท้ังชาวไทยและพมา ดังแสดงในตารางท่ี 4.20 

 
ตารางท่ี 4.20 คูคาท่ีสําคัญของผูประกอบการคาชายแดนในจังหวัดตาก 

ชาวไทย จํานวน (ราย) รอยละ 
- มากกวาอัตรารอยละ 50 12 92.3 

ชาวพมา จํานวน (ราย) รอยละ 
- มากกวาอัตรารอยละ 50 13 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

สวนท่ี 7  จากการศึกษาของกลุมตัวอยางผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจ
บุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตากพบวาจํานวนลูกคาท่ีสําคัญของผูคาจํานวนรอยละ 92.3  อยูระหวาง 
10 – 100  ราย รอยละ 7.7  นอยกวา  10  ราย ดังแสดงในตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี 4.21  แสดงจํานวนลูกคาผูประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนการคาในจังหวัดตาก 
 

จํานวนลูกคา จํานวน (ราย) รอยละ 
- นอยกวา 10  ราย 1 7.7 
- ระหวาง  10 - 100 ราย 12 92.3 
รวม (13) 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

สวนท่ี 8 จากการศึกษากลุมตัวอยางผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคล
รับอนุญาตในจังหวัดตากมีระยะเวลาในการถือครองเงินสกุลเงินจั๊ตจํานวนรอยละ 92.3  ของกลุม
ตัวอยางมีระยะเวลาถือครองไมแนนอนข้ึนอยูกับสถานการณของการจายเงินเดือนของแรงงานพมา
ท่ีเขามาทํางานในประเทศไทย และปจจัยอ่ืนๆเชน ตลาดคาพลอย พอคาวัวฯ สวนท่ีถือครองไว
ภายใน 3  วันมีเพียงรอยละ 7.7  ของกลุมตัวอยางผูประกอบการท่ีไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจ
บุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตาก 

 
ตารางท่ี 4.22  แสดงระยะเวลาในการถือครองเงินสกุลเงินจั๊ตของกลุมตัวอยางผูประกอบการที่ได 

   ยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตาก 
 

จํานวนลูกคา จํานวน (ราย) รอยละ 
- ภายใน 3 วัน 1 7.7 
- อ่ืนๆ 12 92.3 
รวม (13) 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
สวนท่ี 9  รูปแบบการติดตอทางธุรกิจกับคูคา กลุมตัวอยางผูประกอบการที่ไดยื่นคํารอง

ขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตากพบวาในการติดตอธุรกิจของผูประกอบการท่ี
ประกอบธุรกิจซ้ือ-ขายแลกเปล่ียนเงินจั๊ตผูประกอบการแตละรายมีการติดตอธุรกิจกันมากกวาหนึ่ง
ชองทางโดยผูประกอบการในสวนมากจํานวนรอยละ 100 ของกลุมตัวอยางมีการติดตอในรูปแบบ
ลูกคาเขามาติดตอซ้ือหนารานดวยสาเหตุของราคารับแลกเปล่ียนของเงินท่ีแตกตางกันในแตละราน
ซ่ึงสามารถจูงใจลูกคาไดดีกวาลูกคามักเลือกรานท่ีใหราคาดีและสามารถตอบสนองความตองการ
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ของตนเองได ผูประกอบการจํานวนรอยละ 92.3  ของกลุมตัวอยางใชในการติดตอในรูปแบบของ
ความสัมพันธสวนตัวดวยสาเหตุท่ีเกิดจากความคุนเคย ความไววางใจ  ผูประกอบการสวนท่ีเหลือ
เปนจํานวนนอยอีกจํานวนรอยละ 7.7  เปนการติดตอทางธุรกิจหรือการคาโดยผานทางตัวแทน
ทางการคา ดังแสดงในตารางท่ี 4.23 
 
ตารางท่ี 4.23 รูปแบบการติดตอทางธุรกิจของผูประกอบการคาชายแดนในจังหวัดตาก 
 

รูปแบบการตดิตอทางธุรกิจ จํานวน (ราย) รอยละ 
- ติดตอกันโดยใชความสัมพันธสวนตัว 12 92.3 
- ติดตอผานตัวแทน 1 7.7 
- ติดตอกันในรูปแบบลูกคาเขามาติดตอซ้ือหนาราน 13 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

สวนท่ี 10  เปนการทําธุรกรรมทางดานการเงินของกลุมตัวอยางผูประกอบการท่ี
ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตากผลการศึกษาที่ไดแบงออกเปน 3 
สวน คือ ชองทางการชําระหรือรับชําระเงินทางธุรกิจหรือการคา  การใชสกุลเงินในการทําธุรกิจ
หรือการคา  และปญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจรับแลกเปล่ียนเงินตราดังนี้   

1)  ชองทางการชําระ/รับชําระเงินของผูประกอบการ จากกลุมตัวอยางจํานวน     
13  รายโดยแตละรายตัวอยางสามารถใชชองทางการชําระ/รับชําระเงินไดมากกวาหนึ่งชองทางนั้น 
จะเห็นวาชองทางการชําระ/รับชําระเงินมีการใชเงินสดเปนจํานวนมากท่ีสุด คือจํานวนรอยละ 100  
จากกลุมตัวอยางท้ังหมด  รองลงมาเปนการใชผานระบบโพยกวนจํานวนรอยละ 92.31  ตัวแทน
การคาจํานวนรอยละ 30.76  ของกลุมตัวอยางท้ังหมดเทานั้นดังแสดงในตารางท่ี 4.24 

2) การใชสกุลเงินในการประกอบธุรกิจซ่ึงกลุมตัวอยางสามารถท่ีจะเลือกใชสกุล
เงินไดมากกวาหนึ่งสกุลนั้นผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาสกุลเงินบาทและสกุลเงินจั๊ตยังคงเปนสกุล
เงินหลักท่ีมีการใชมากท่ีสุดถึงรอยละ 100  ดังแสดงในตารางท่ี 4.24 

3)  ปญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจรับแลกเปล่ียนเงินตราจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 13  รายโดยแตละรายตัวอยางจะมีปญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการมากกวาหนึ่งซ่ึง
ปญหาคูแขงทางการคาโดยเฉพาะคูแขงทางการคาดานบริเวณจังหวัดเมียวดีของประเทศพมาเปน
ปญหาอุปสรรคมากท่ีสุด คือจํานวนรอยละ 84.6  เนื่องจากสําหรับลูกคาแรงงานชาวพมาแลวผูคา
ชาวพมาในบริเวณจังหวัดเมียวดีของประเทศพมาใหบริการท่ีหลากหลายไดมากกวาและมีตนทุนท่ี
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ตํ่ากวาในสงเงินถึงผูรับเงิน รองลงมาเปนปญหาความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนสกุลเงินจั๊ตมีจํานวนรอยละ 76.9  เนื่องจากคาเงินจั๊ตมีความผันผวนไมมีเสถียรภาพ ไมมี
ความเปนส่ือกลางในตลาดแมสอด มูลคาของเงินจั๊ตมีการแข็งคาและออนคารวดเร็ว ข้ึนอยูกับปจจัย
ตางๆไมวาจะเปนราคาน้ํามันในตลาดยางกุง  ราคาทองคําในตลาดยางกุง  การกําหนดราคาซ้ือขาย
ของเงินจั๊ตในตลาดมืดยางกุง   ความตองการใชเงินจั๊ตในตลาดเมียวดีฯและปญหาอ่ืนๆ มีจํานวน
รอยละ 76.9  ไดแกปญหา คาบริการโอนลอยโดยโพยกวนมาตลาดเมียวดีราคาสูงตํ่าไมเทากันแตละ
คราว  ปญหาการจับกุมการคาเงินของเจาหนาท่ี  ปปง.จากสวนกลาง  สวนปญหาของการจัดทํา
รายงานตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  ปญหาการเก็บรักษาเงินสดและปญหาการ
ดําเนินงานเม่ือไดรับอนุญาตยุงยากซับซอน เชน ตองติดปายไวหนาสํานักงานใหชัดเจน  การติด
ใบอนุญาตท่ีไดรับในท่ีเปดเผย  เห็นงาย   การติดต้ังปานแสดงอัตรารับซ้ือและขายธนบัตร
ตางประเทศหรือเช็คเดินทางโดยแสดงอัตราประจําวันท่ีซ้ือขายจริงในท่ีเปดเผยเห็นงายนั้นมิใช
ปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจรับแลกเปล่ียนเงินตราซ่ึงมีจํานวนเพียงรอยละ 7.7 
ของจํานวนกลุมตัวอยางดังแสดงในตารางท่ี 4.24 
 
ตารางท่ี 4.24  ขอมูลธุรกรรมทางดานการเงินและปญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจรับ 

  แลกเปล่ียนเงินตราของผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับ 
  อนุญาตในจังหวัดตาก 

 
ผูประกอบการที่ไดยืน่คํารองขอ
ประกอบธุรกจิบุคคลรับอนุญาต 

จํานวนผูประกอบการ 

 
การทําธุรกรรมทางดานการเงิน 

จํานวน (ราย) รอยละ 
1.รูปแบบของการรับชําระเงิน   
- ผานตัวแทนการคา 4 30.76 
- ผานระบบโพยกวน 12 92.31 
- การใชเงินสด 13 100 
2.สกุลเงินท่ีใชในการรับชําระคาสินคา   
- สกุลเงินบาท 13 100 
- สกุลเงินจั๊ต 13 100 
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ตารางท่ี 4.24 (ตอ)   
ผูประกอบการที่ไดยืน่คํารองขอ
ประกอบธุรกจิบุคคลรับอนุญาต 

การทําธุรกรรมทางดานการเงิน 

จํานวนผูประกอบการ 
 จํานวน (ราย) รอยละ 
3.ปญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจรับแลกเปล่ียน 
   เงินตรา   

  

- การจัดทํารายงานตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทย 
   กําหนด 

1 7.7 

- การเก็บรักษาเงินสด 1 7.7 
- ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตรา 
   แลกเปล่ียนสกุลเงินจั๊ต 

10 76.9 

- คูแขงทางการคา 11 84.6 
- อ่ืนๆ 10 76.9 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
 
4.3  ปญหาและอุปสรรคของการคาชายแดนและการชําระเงิน 

ปญหาและอุปสรรคของการคาชายแดนและการชําระเงินในจังหวัดตาก ผลการศึกษาท่ี
ไดรับจากกลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนและผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกจิ
บุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตากในการศึกษานี้แบงปญหาออกเปน 4  ดาน คือ ปญหาทางดานการคา
ชายแดนโดยท่ัวไปซ่ึงไดแกรูปแบบหรือลักษณะทางการคา  ปญหาทางดานการติดตอและ
โครงสรางพื้นฐาน การขนสงและการส่ือสาร  ปญหาทางดานกฎหมายและมาตรการทางภาครัฐ 
ดานสุดทายเปนปญหาและอุปสรรคของการชําระราคาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

4.3.1  ปญหาและอุปสรรคของการคาชายแดนและการชําระเงิน 
1)  ปญหาและอุปสรรคของการคาชายแดนโดยท่ัวไปไดแกรูปแบบหรือลักษณะทางการคา 

1.1)  ในมุมมองของผูประกอบกิจการคาชายแดนหรือตัวแทนทางการคาของกลุม
ตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนในจังหวัดตากจํานวน 50 ราย ซ่ึงแตละรายจะมีปญหาของการคา
ชายแดนท่ัวไปไดมากกวาหนึ่งปญหาน้ัน ปญหาท่ีผูประกอบการเห็นวาเปนปญหามากท่ีสุดคือ
ปญหาการแขงขันในตลาดที่ทวีมากข้ึนซ่ึงเกิดจากระบบการขนสงท่ีสะดวกข้ึน มีผูคาชายแดนราย



 47 

ใหมเกิดข้ึนมากพอคาชาวพมามีทางเลือกในการซื้อสินคามากข้ึนมีผูประกอบการท่ีเห็นวาเปน
ปญหาถึงรอยละ 79.6  ดานการปดจุดผานแดนมีผูประกอบการท่ีเห็นวาเปนปญหาเทากันถึงรอยละ 
72  จากกลุมตัวอยางท้ังหมด ปญหาความไมสะดวกดานข้ันตอน/กฎระเบียบของประเทศคูคามี
จํานวนรอยละ 64  ปญหาในเร่ืองขอจํากัดในการนําเขาหรือสงออกของสินคาบางชนิดมีจํานวนรอย
ละ 50  เนื่องจากในปจจุบันพมามีการผอนปรนในเร่ืองนี้อยูมาก  ปญหาของอํานาจซ้ือของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยมีผูประกอบการที่เห็นวามีปญหาทางดานนี้จํานวนรอยละ 30  จากปญหานี้
สะทอนใหเราทราบไดวาการคาทางดานชายแดนแมสอดยังคงสามารถขยายตัวไดอีกมากดวยเหตุ
ท่ีวาผูซ้ือชาวพมากําลังซ้ือสินคามีอยูมาก  ปญหาในเร่ืองของคาใชจายนอกระบบมากเกินไปเปน
ปญหาท่ีมีความเห็นคือ จํานวนรอยละ26 และปญหาอ่ืนมักจะเปนปญหาในประเทศพมาในเร่ืองของ
ความไมชัดเจนขอกฎหมายของพมาท่ีจะนํามาถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติในเร่ืองตางๆนั้นไมเปนท่ี
แนนอนซ่ึงเปนปญหาสําหรับผูคาชายแดนรายใหมจํานวนรอยละ 4  ดังแสดงในตารางท่ี 4.25 
 
ตารางท่ี 4.25  ปญหาและอุปสรรคของการคาชายแดนโดยท่ัวไปของผูประกอบการคาชายแดน 

ในจังหวดัตาก 
ผูประกอบการคาชายแดน ปญหาและอุปสรรคของการคาชายแดนโดยท่ัวไป 
จํานวน(ราย) รอยละ 

- การปดจดุผานแดน 36 72 
- การแขงขันในตลาดมากข้ึน 39 79.6 
- ขอจํากัดของการนําเขา-สงออกสินคาบางชนิด 25 50 
- ความไมสะดวกดานข้ันตอน/กฎระเบียบของประเทศคูคา 32 64 
- อํานาจซ้ือของประชาชนในพื้นท่ี 15 30 
- คาใชจายนอกระบบมากเกนิไป 13 26 
- ปญหาอ่ืนๆ 2 4 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
1.2) ในมุมมองของผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต

ในจังหวัดตากของกลุมตัวอยางผูประกอบการท่ีไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตใน
จังหวัดตากจํานวน 13  ราย ซ่ึงแตละรายจะมีปญหาของการคาชายแดนท่ัวไปไดมากกวาหนึ่งปญหา
นั้น ปญหาท่ีผูประกอบการเห็นวาเปนปญหามากท่ีสุดคือปญหาการแขงขันในตลาดท่ีทวีมากข้ึนซ่ึง
เกิดจากระบบการขนสงท่ีสะดวกข้ึนพอคาชาวพมาในบางรายสามารถเขามาส่ังซ้ือสินคาจากรานคา
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หรือบริษัทฯตางๆในกรุงเทพฯไดสะดวกยิ่งข้ึน มีผูคาชายแดนรายใหมเกิดข้ึนมาก พอคาชาวพมามี
ทางเลือกในการซื้อสินคามากข้ึนจากปญหานี้สามารถสะทอนใหทราบไดวารูปแบบทางการคา
ชายแดนระหวางพอคาท่ีอยูในประเทศพมาไดมีการพัฒนามากข้ึนเพื่อแสวงหากําไรสูงข้ึนโดยการ
ลดตนทุนการส่ังซ้ือดวยการลดข้ันตอนการซ้ือสินคา และปญหาดานการปดจุดผานแดนมี
ผูประกอบการที่เห็นวาเปนปญหาเทากันถึงรอยละ 92.3  จากกลุมตัวอยางท้ังหมด  ปญหาความไม
สะดวกดานข้ันตอน/กฎระเบียบของประเทศคูคา และปญหาอ่ืนมักจะเปนปญหาการเคล่ือนยาย
ตลาดสินคาบางชนิดของลูกคาชาวพมาท่ีเปล่ียนไปคาขายกับพอคาจีนแดงซ่ึงอาจเกิดจากปจจัยดาน
ราคาสินคา ระบบการขนสงสะดวกข้ึน รัฐบาลพมาสนับสนุนใหมีการคาระหวางพมา – จีน หรือ
ปจจัยอ่ืนๆ และปญหาเสถียรภาพทางการเมืองของพมาเองมีจํานวนรอยละ 38.5  ปญหาในเร่ือง
ขอจํากัดในการนําเขาหรือสงออกของสินคาบางชนิดมีจํานวนรอยละ 15.4 เนื่องจากในปจจุบันพมา
มีการผอนปรนในเร่ืองนี้อยูมากเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายทางการคาของพมาเองจะเห็นไดวา
พมามีความชัดเจนในเร่ืองการคาทางดานจังหวัดเมียวดีของพมาซ่ึงติดกับชายแดนอําเภอแมสอดใน
ปจจุบันพมาไดกอสรางศูนยการคาขนาดใหญซ่ึงเปนจุดเปล่ียนถายสินคาท่ีนําเขาไปยังประเทศพมา
และสงออกมายังประเทศไทยเพ่ือเช่ือมตอทางการคากับประเทศอ่ืน  ปญหาของอํานาจซ้ือของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและปญหาในเร่ืองของคาใชจายนอกระบบมากเกินไป ผูประกอบการเห็นวามี
ปญหาทางดานไมมีเลยสะทอนใหเราทราบไดวาการคาทางดานชายแดนแมสอดยังคงสามารถ
ขยายตัวไดอีกมากดวยเหตุท่ีวาผูซ้ือชาวพมากําลังซ้ือสินคามีอยูมากดังแสดงในตารางท่ี 4.26 
 
ตารางท่ี 4.26  ปญหาและอุปสรรคของการคาชายแดนโดยท่ัวไปผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอ 

  ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตาก 
ผูประกอบการที่ไดยื่นคํารอง
ขอประกอบธุรกิจบุคคลรับ

อนุญาต 

 
ปญหาและอุปสรรคของการคาชายแดนโดยท่ัวไป 

จํานวน(ราย) รอยละ 
- การปดจดุผานแดน 12 92.3 
- การแขงขันในตลาดมากข้ึน 12 92.3 
- ขอจํากัดของการนําเขา-สงออกสินคาบางชนิด 2 15.4 
- ความไมสะดวกดานข้ันตอน/กฎระเบียบของประเทศคูคา 5 38.5 
- ปญหาอ่ืนๆ 5 38.5 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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2) ปญหาและอุปสรรคการคาชายแดนทางดานการติดตอ  โครงสรางพืน้ฐานการขนสงและ
การสื่อสาร 

2.1) ในมุมมองของผูประกอบกิจการคาชายแดนหรือตัวแทนทางการคาของกลุม
ตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนในจังหวัดตากจํานวน 50 ราย ซ่ึงแตละรายจะมีปญหาของการคา
ปญหาการคาและอุปสรรคทางดานการคาการติดตอทางดานโครงสรางพื้นฐาน การขนสงและการ
ส่ือสารของกลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนในจังหวัดตาก ซ่ึงกลุมตัวอยางผูประกอบการแต
ละรายจะมีปญหาไดมากกวาหนึ่งปญหานั้น พบวาปญหาท่ีกลุมตัวอยางผูประกอบการเห็นวาเปน
ปญหามากท่ีสุด คือ ปญหาการคมนาคมไมสะดวกการขนสงท้ังในระบบและนอกระบบซ่ึงสงผลให
ตนทุนของผูประกอบการเพ่ิมข้ึน และปญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยมีผูประกอบการ
จํานวนรอยละ 68  และจํานวนรอยละ 60  ตามลําดับจากกลุมตัวอยางท้ังหมดเห็นวาเปนปญหา 
รองลงมาเปนปญหาระบบการชําระเงินยังไมสะดวกมีปญหาดานการแลกเปล่ียนเงินตราและปญหา
ความเขมงวดของเจาหนาท่ีภาครัฐจากกลุมตัวอยางท้ังหมดจะมีผูประกอบการจํานวนรอยละ48  
และจํานวนรอยละ 38  ตามลําดับ เห็นวาเปนปญหา  สวนปญหาท่ีผูประกอบการเห็นวาเปนปญหา
นอยท่ีสุด คือ ปญหาทางดานการติดตอส่ือสารท่ีไมสะดวกเนื่องจากในปจจุบันระบบการส่ือสาร
ของไทย สามารถท่ีจะครอบคลุมระยะทางของการส่ือสารไดท่ัวถึงบริเวณชายแดนท้ังของไทยและ
ประเทศเพ่ือนบาน และปญหาความยากลําบากของภาษาในการติดตอกับลูกคา ดังนั้นปญหานี้จึงมี
ผูประกอบการที่มีปญหาเพียงรอยละ 26  และรอยละ 23.6  จากกลุมตัวอยางท้ังหมด และปญหา
อ่ืนๆเชน ปญหาเสถียรภาพทางการเมืองของพมาเองมีจํานวนรอยละ 6  สะทอนใหเราทราบวา
เสถียรภาพทางการเมืองตามแนวชายแดนของพมามิไดมีผลตอการคาชายในชายแดนไทย – พมาแต
อยางใดอีกท้ังแสดงใหเห็นไดวาปจจุบันรัฐบาลพมาสามารถควบคุมชนกลุมนอยในบริเวณแนว
ชายแดนไดมากกวาในอดีตท่ีผานมาเน่ืองจากพอคาชายแดนมิไดมีความหวาดกลัวกับปญหา
เสถียรภาพทางการเมืองเลย  ดังแสดงในตารางท่ี 4.27 
 
ตารางท่ี 4.27  ปญหาและอุปสรรคการติดตอ ทางดานโครงสรางพื้นฐาน การขนสงและการส่ือสาร 

ของผูประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนทางการคาในจังหวัดตาก 
 

ผูประกอบการคาชายแดน ปญหาและอุปสรรคการติดตอ ทางดานโครงสรางพื้นฐาน การ
ขนสงและการสื่อสาร จํานวน(ราย) รอยละ 

- การคมนาคมไมสะดวก 34 68 
- การติดตอส่ือสารระหวางคูคาไมสะดวก 13 26 



 50 

ตารางท่ี 4.27 (ตอ)   
ผูประกอบการคาชายแดน ปญหาและอุปสรรคการติดตอ ทางดานโครงสรางพื้นฐาน การ

ขนสงและการสื่อสาร จํานวน(ราย) รอยละ 
- ระบบการชําระเงินยังไมสะดวกมีปญหาดานการแลกเปล่ียน
เงินตรา 

24 48 

- ความยากลําบากของภาษาในการติดตอกบัลูกคา 13 23.6 
- ความม่ันคงตามแนวชายแดน 30 60 
- ความเขมงวดของเจาหนาท่ีภาครัฐ 19 38 
- ปญหาอ่ืนๆ 3 6 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

2.2) ในมุมมองของผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต
ในจังหวัดตากของกลุมตัวอยางผูประกอบการท่ีไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตใน
จังหวัดตากจํานวน 13  ราย ซ่ึงแตละรายจะมีปญหาของการคาปญหาการคาและอุปสรรคทางดาน
การคาการติดตอทางดานโครงสรางพื้นฐาน การขนสงและการส่ือสารของกลุมตัวอยาง
ผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตาก ซ่ึงกลุมตัวอยาง
ผูประกอบการแตละรายจะมีปญหาไดมากกวาหนึ่งปญหานั้นพบวาปญหาท่ีกลุมตัวอยาง
ผูประกอบการเห็นวาเปนปญหามากที่สุด คือ ปญหาระบบการชําระเงินยังไมสะดวกมีปญหาดาน
การแลกเปล่ียนเงินตราจากกลุมตัวอยางท้ังหมดจะมีผูประกอบการจํานวนรอยละ100 เห็นวาเปน
ปญหา ดวยเหตุท่ีเงินจั๊ตของประเทศพมาไมมีเสถียรภาพเนื่องจากพมาประสบปญหาเศรษฐกิจท่ี
รุนแรงเร่ือยมาตั้งแตป 2545  เปนตนมารัฐบาลพมาพิมพธนบัตรออกมาใชโดยไมมีทุนสํารอง
ระหวางประเทศทําใหเงินจั๊ตขาดความนาเช่ือถือ ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะรัฐบาลไทยก็
มิไดมีการประกาศรับรองเพ่ือประกันมูลคาของเงินบาทกับเงินจั๊ตของพมาธนาคารพาณิชยของไทย
ไมรับแลกปล่ียนเงินจั๊ต และในประเทศพมาหากเจาหนาท่ีของรัฐบาลพบวามีการถือครองเงินตรา
ตางประเทศโดยมิไดรับอนุญาตจะถูกจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมายของพมาทันที  การซ้ือ – ขาย 
เงินจั๊ตเกิดข้ึนในตลาดมืดโดยใชระบบโพยกวนท่ีเรียกกันวาการทําการคาโดยการตกลงแลกเปล่ียน
สกุลเงินท้ังสองเปนลักษณะของทองถ่ินเพื่อใหการคาเกิดข้ึนระหวางผูคาดานจังหวัดเมียวดีประเทศ
พมาและดานอําเภอแมสอดประเทศไทย การคาเกิดข้ึนรวดเร็วเพียงแคยกหูโทรศัพทก็จะมีผูถือเศษ
กระดาษท่ีมีสัญญาลักษณระหวางผูคาดวยกันเองมาแสดงตอกัน มูลคาของเงินจั๊ตมีการแข็งคาและ
ออนคารวดเร็วโดยเฉพาะมีแนวโนมในการออนคาลงเร่ือยๆและเงินบาทของไทยเองก็มิไดมีความ
เปนกลางในประเทศพมา กําไรขาดทุนอยูท่ีเศษสตางคผูประกอบธุรกิจรับซ้ือ - ขายเงินจึงมีความ
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เส่ียงมากในการเก็บรักษาเงินจั๊ตของพมา รองลงมาเปนปญหาความเขมงวดของเจาหนาท่ีภาครัฐ
จากกลุมตัวอยางท้ังหมดจะมีผูประกอบการจํานวนรอยละ76.9  เห็นวาเปนปญหา  เจาหนาท่ีภาครัฐ
ในท่ีนี้หมายความถึงเจาหนาท่ีตํารวจกองปราบปรามของรัฐบาลไทยในสวนกลางท่ีไดเดินทางมา
ดําเนินการจับกุมตัวผูประกอบการในขอหารับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต
ตาม พรบ.ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2549  ปญหาการคมนาคมไมสะดวก
การขนสงท้ังในระบบและนอกระบบซ่ึงสงผลใหตนทุนของผูประกอบการเพิ่มข้ึนผูประกอบการ
จํานวนรอยละ76.9  เห็นวาเปนปญหา  และปญหาความม่ันคงตามแนวชายแดน โดยมี
ผูประกอบการจํานวนรอยละ 53.8  จากกลุมตัวอยางท้ังหมดเห็นวาเปนปญหา สวนปญหาทางดาน
การติดตอส่ือสารท่ีไมสะดวก และปญหาความยากลําบากของภาษาในการติดตอกับลูกคา  เนื่องจาก
ในปจจุบันระบบการส่ือสารของไทย สามารถที่จะครอบคลุมระยะทางของการส่ือสารไดท่ัวถึง
บริเวณชายแดนท้ังของไทยและประเทศเพ่ือนบานและกลุมผูประกอบการคาชายแดนอําเภอแมสอด
สวนใหญเปนพอคาในทองถ่ินท่ีมีเครือขายและมีความคุนเคยกับพอคาพมาท้ังยังสามารถใชภาษา
พมาในการติดตอคาขายไดขณะท่ีสวนนอยเปนพอคาจากกรุงเทพและจังหวัดอ่ืนๆ ดังนั้น
ผูประกอบการกลุมตัวอยางไมเห็นวาเปนปญหาแตอยางใด  ดังแสดงในตารางท่ี 4.28 
 
ตารางท่ี 4.28  ปญหาและอุปสรรคการติดตอ ทางดานโครงสรางพื้นฐาน การขนสงและการส่ือสาร 

ของผูประกอบการที่ไดยืน่คํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวดัตาก 
 

ผูประกอบการที่ไดยื่นคํารอง
ขอประกอบธุรกิจบุคคลรับ

อนุญาต 

ปญหาและอุปสรรคการติดตอ ทางดานโครงสรางพื้นฐาน การ
ขนสงและการสื่อสาร 

จํานวน(ราย) รอยละ 
- การคมนาคมไมสะดวก 10 76.90 
- ระบบการชําระเงินยังไมสะดวกมีปญหาดานการแลกเปล่ียน
เงินตรา 

13 100 

- ความม่ันคงตามแนวชายแดน 7 53.8 
- ความเขมงวดของเจาหนาท่ีภาครัฐ 10 76.9 
- ปญหาอ่ืนๆ 0 0 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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3) ปญหาและอุปสรรคการคาชายแดนทางดานกฎหมายและมาตรการทางภาครัฐ 
3.1) ในมุมมองของผูประกอบการคาชายแดนและตัวแทนทางการคา 

ปญหาและอุปสรรคการคาทางดานกฎหมายและมาตรการทางภาครัฐ ของ
กลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนในจังหวัดตาก ซ่ึงแตละรายจะมีปญหาทางดานนี้ไดมากกวา
หนึ่งปญหา พบวาปญหาท่ีกลุมตัวอยางผูประกอบการเห็นวาเปนปญหามากท่ีสุด คือปญหาอัตรา
ภาษีอากรขาเขาประเทศเพื่อนบานสูงและปญหานโยบายและระเบียบปฏิบัติการคาในการนําเขา/
สงออกในแตละแหงของประเทศเพื่อนบานไมมีความแนนอน ทําใหเกิดความยุงยาก  ลาชา  เสีย
คาใชจายสูงซ่ึงมีผูประกอบการท่ีเห็นวามีปญหาจํานวนรอยละ 76  ของกลุมตัวอยางท้ังหมด 
รองลงมาเปนปญหาการกีดกันทางการคา  เชน ในดานกฎหมายหรือนโยบายการนําเขา/สงออก 
บริเวณชายแดนของประเทศเพ่ือนบาน ไดแก หามสงออกสินคา  31  รายการหามนําเขาสินคา  27  
รายการซ่ึงมีผูประกอบการที่เห็นวามีปญหาจํานวนรอยละ 64  ของกลุมตัวอยางท้ังหมด  ปญหา
ความยุงยากในการขอใบอนุญาตนําเขา/สงออกของสินคาบางประเภท และปญหากฎหมายฟอกเงิน
ของ ปปง.  ซ่ึงมีผูประกอบการท่ีเห็นวามีปญหาจํานวนรอยละ 38  และรอยล 32  ตามลําดับของ
กลุมตัวอยางท้ังหมด   สวนปญหาสวนนอยไดแก ปญหาขาดการประชาสัมพันธถึงอํานาจหนาท่ี
ภาครัฐ  ปญหาการขาดความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนซ่ึงมีผูประกอบการที่เห็นวามีปญหา
จํานวนรอยละ 26  และรอยละ 24  ของกลุมตัวอยางท้ังหมด ปญหาระเบียบพิธีการทางศุลกากรมี
ความยุงยากซับซอน ปญหาความซํ้าซอนในการดําเนินงานของหนวยงานราชการ ปญหากฎหมาย
หรือนโยบายภาครัฐท่ีไมชัดเจนซ่ึงมีผูประกอบการท่ีเห็นวามีปญหาจํานวนรอยละ 20  ของกลุม
ตัวอยางท้ังหมด และการบริการจัดเก็บ/คืนภาษีไมรัดกุมมีความลาชายุงยากส้ินเปลืองคาใชจาย     
ซ่ึงมีผูประกอบการที่เห็นวามีปญหาจํานวนรอยละ 14  ของกลุมตัวอยางท้ังหมดจากผลการศึกษา
ดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาผูประกอบการมีความพึงพอใจในหนวยงานภาครัฐในระดับเกินกวา  
รอยละ 50  ช้ีใหเห็นวาหนวยงานภาครัฐมีบทบาทและมีพัฒนาการงานดานบริการในดานดี           
ดังแสดงในตารางท่ี 4.29 
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ตารางท่ี 4.29  ปญหาและอุปสรรคทางดานกฎหมาย และมาตรการทางภาครัฐของผูประกอบการคา 
ชายแดนในจังหวัดตาก 

 
ผูประกอบการคาชายแดน ปญหาดานกฎหมายและมาตรการทางภาครัฐ 

จํานวน(ราย) รอยละ 
- ระเบียบพิธีการทางศุลกากรมีความยุงยากซับซอน 10 20 
- อัตราภาษีอากรขาเขาประเทศเพ่ือนบานสูง 24 48 
- นโยบายและระเบียบปฏิบัติการคาในการนําเขา/สงออกในแตละ
แหงของประเทศเพ่ือนบานไมมีความแนนอน ทําใหเกิดความ
ยุงยาก  ลาชา  เสียคาใชจายสูง 

38 76 

- การขาดความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 12 24 
- ความยุงยากในการขอใบอนุญาตนําเขา/สงออกของสินคาบาง
ประเภท 

19 38 

- ความซํ้าซอนในการดําเนินงานของหนวยงานราชการ 10 20 
- ขาดการประชาสัมพันธถึงอํานาจหนาท่ีภาครัฐ 13 26 
- การบริการจัดเก็บ/คืนภาษีไมรัดกุมมีความลาชายุงยากส้ินเปลือง
คาใชจาย   

7 14 

- กฎหมายหรือนโยบายภาครัฐท่ีไมชัดเจน 10 20 
- การกีดกันทางการคา  เชน ในดานกฎหมายหรือนโยบายการ
นําเขา/สงออก บริเวณชายแดนของประเทศเพ่ือนบาน ไดแก หาม
สงออกสินคา  31  รายการ   หามนําเขาสินคา  27  รายการ 

32 64 

-กฎหมายฟอกเงินของ ปปง.   16 32 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
3.2) ในมุมมองของผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต

ในจังหวัดตาก 
ปญหาและอุปสรรคการคาทางดานกฎหมายและมาตรการทางภาครัฐ ของ

กลุมตัวอยางผูประกอบการท่ีไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตาก ซ่ึงแต
ละรายจะมีปญหาทางดานนี้ไดมากกวาหนึ่งปญหา พบวาปญหาท่ีกลุมตัวอยางผูประกอบการเห็นวา
เปนปญหามากท่ีสุด คือ ปญหากฎหมายฟอกเงินของ ปปง.  ดวยเหตุปญหาของการทําธุรกิจรับ
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แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาตตาม พรบ.ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรายังไม
มีความชัดเจนในเร่ืองของประกอบกิจการ ผูประกอบการจึงเห็นวาเปนปญหาและอุปสรรคทางการ
คาถึงจํานวนรอยละ 100  ของกลุมตัวอยางท้ังหมด รองลงมาเปนปญหาการกีดกันทางการคา  เชน 
ในดานกฎหมายหรือนโยบายการนําเขา/สงออก บริเวณชายแดนของประเทศเพ่ือนบาน ไดแก หาม
สงออกสินคา 31  รายการ   หามนําเขาสินคา 27  รายการซ่ึงมีผูประกอบการที่เห็นวามีปญหาจํานวน
รอยละ 92.3  ของกลุมตัวอยางท้ังหมด  ปญหาอัตราภาษีอากรขาเขาประเทศเพ่ือนบานสูงซ่ึงมี
ผูประกอบการท่ีเห็นวามีปญหาจํานวนรอยละ 69.2  ของกลุมตัวอยางท้ังหมดและปญหานโยบาย
และระเบียบปฏิบัติการคาในการนําเขา/สงออกในแตละแหงของประเทศเพ่ือนบานไมมีความ
แนนอน ทําใหเกิดความยุงยาก  ลาชา  เสียคาใชจายสูง ซ่ึงมีผูประกอบการที่เห็นวามีปญหาจํานวน
รอยละ 23.1  ของกลุมตัวอยางทั้งหมด  สวนปญหาสวนนอย ไดแก การขาดความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชนซ่ึงมีผูประกอบการที่เห็นวามีปญหาจํานวนรอยละ 15.4 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด  
ปญหาระเบียบพิธีการทางศุลกากรมีความยุงยากซับซอน ปญหาความซํ้าซอนในการดําเนินงานของ
หนวยงานราชการ  ปญหากฎหมายหรือนโยบายภาครัฐท่ีไมชัดเจน  ซ่ึงมีผูประกอบการที่เห็นวามี
ปญหาเพียงจํานวนรอยละ 7.7 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด สวนปญหาท่ีผูประกอบการเห็นวาไมเปน
ปญหาและอุปสรรคของการคาไดแก ปญหาความยุงยากในการขอใบอนุญาตนําเขา/สงออกของ
สินคาบางประเภท  ปญหาขาดการประชาสัมพันธถึงอํานาจหนาท่ีภาครัฐ  ปญหาการบริการจัดเก็บ/
คืนภาษีไมรัดกุมมีความลาชายุงยากส้ินเปลืองคาใชจาย และปญหาการดําเนินงานเม่ือไดรับอนุญาต
ยุงยากซับซอน เชน  ตองติดปายไวหนาปายไวหนาสํานักงานใหชัดเจน  ติดใบอนุญาตท่ีไดรับในท่ี
เปดเผย เห็นงาย  ติดต้ังปายแสดงอัตรารับซ้ือและขายธนบัตรตางประเทศ หรือเช็คเดินทางโดย
แสดงอัตราประจําวันท่ีซ้ือขายจริงในท่ีเปดเผยเห็นงาย การจัดทํารายงานตามท่ี  ธปท.กําหนด  ดัง
แสดงในตารางท่ี 4.30 
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ตารางท่ี 4.30 ปญหาและอุปสรรคทางดานกฎหมาย และมาตรการทางภาครัฐของผูประกอบการที่   
 ไดยืน่คํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตาก 

 
ผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอ
ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนญุาต 

ปญหาดานกฎหมายและมาตรการทางภาครัฐ 

จํานวน(ราย) รอยละ 
- ระเบียบพิธีการทางศุลกากรมีความยุงยากซับซอน 1 7.7 
- อัตราภาษีอากรขาเขาประเทศเพ่ือนบานสูง 9 69.2 
- นโยบายและระเบียบปฏิบัติการคาในการนําเขา/สงออกใน
แตละแหงของประเทศเพ่ือนบานไมมีความแนนอน ทําให
เกิดความยุงยาก  ลาชา  เสียคาใชจายสูง 

3 23.1 

- การขาดความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 2 15.4 
- ความซํ้าซอนในการดําเนินงานของหนวยงานราชการ 1 7.7 
- กฎหมายหรือนโยบายภาครัฐท่ีไมชัดเจน 1 7.7 
- การกีดกันทางการคา  เชน ในดานกฎหมายหรือนโยบาย
การนําเขา/สงออก บริเวณชายแดนของประเทศเพ่ือนบาน 
ไดแก หามสงออกสินคา  31  รายการ   หามนําเขาสินคา  27  
รายการ 

12 92.3 

-กฎหมายฟอกเงินของ ปปง.   13 100 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

4) ปญหาและอุปสรรคของการชําระราคาที่เกิดขึ้นในพืน้ท่ี 
4.1) ในมุมมองของผูประกอบการคาชายแดนและตัวแทนทางการคา 

ปญหาและอุปสรรคของการชําระราคาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีของกลุมตัวอยาง
ผูประกอบการคาชายแดนในจังหวัดตาก ซ่ึงแตละรายจะมีปญหาทางดานนี้ไดมากกวาหนึ่งปญหา 
พบวาปญหาท่ีกลุมตัวอยางผูประกอบการเห็นวาเปนปญหามากท่ีสุด คือ ปญหาความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลเงินจั๊ตผูประกอบการจึงเห็นวาเปนปญหาและอุปสรรค
ทางการคาถึงจํานวนรอยละ 80 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด รองลงมาเปนปญหาท่ีเกิดจากธนาคาร
พาณิชยไทย ไดแก ปญหาการไมรับซ้ือ/ขายเงินสกุลเงินจั๊ตซ่ึงผูประกอบการเห็นวาเปนปญหาและ
อุปสรรคทางการคาถึงจํานวนรอยละ 58 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด สวนของปญหาอ่ืนไดแก ปญหา
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สาขาธนาคารพาณิชยของไทยมีจํานวนนอย  ปญหาการขาดแคลนเจาหนาท่ีท่ีมีความชํานาญในดาน
การชําระเงินการคาระหวางประเทศเชน การชําระเงินในระบบ L/C  ปญหาการไมสามารถทํา
ธุรกรรมการคาระหวางประเทศไดปญหาการมีขอจํากัดในการทําธุรกรรมการคาระหวาง
ประเทศนั้นไมเปนปญหาอุปสรรคของการชําระราคาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี  สวนปญหาความไมสมดุล
ของปริมาณเงิน  เชน ความไมสมดุลระหวางความตองการใชเงินจั๊สกับปริมาณของเงินจั๊สท่ีมีอยูใน
ตลาดผูประกอบการจึงเห็นวาเปนปญหาและอุปสรรคทางการคาถึงจํานวนรอยละ 48 ของกลุม
ตัวอยางท้ังหมด ปญหาท่ีผูประกอบการเห็นวาเปนปญหาและอุปสรรคของการชําระราคาท่ีเกิดข้ึน
ในพื้นท่ีนอยไดแก ปญหาการไมมีธนาคารพาณิชยหรือสาขาธนาคารพาณิชยในประเทศพมา
ผูประกอบการจึงเห็นวาเปนปญหาและอุปสรรคทางการคาถึงจํานวนรอยละ 36  ของกลุมตัวอยาง
ท้ังหมด ปญหานโยบายและระเบียบปฎิบัติภาครัฐท่ีไมชัดเจนผูประกอบการจึงเห็นวาเปนปญหา
และอุปสรรคทางการคาถึงจํานวนรอยละ 30  ของกลุมตัวอยางท้ังหมด ปญหาการขาดความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชนผูประกอบการจึงเห็นวาเปนปญหาและอุปสรรคทางการคาถึงจํานวนรอย
ละ 20  ของกลุมตัวอยางท้ังหมด ปญหาการไมยอมรับเงินสกุลเงินบาทของคูคาผูประกอบการจึง
เห็นวาเปนปญหาและอุปสรรคทางการคาถึงจํานวนรอยละ 16  ของกลุมตัวอยางทั้งหมด สวน
ปญหาการเก็บรักษาเงินสดของเงินสกุลตางๆ   เชน   มีจํานวนเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด
ผูประกอบการไมเปนปญหาและอุปสรรคของการชําระราคาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีแตอยางใด ดังแสดง
ในตารางท่ี 4.31 
 
ตารางท่ี 4.31  ปญหาและอุปสรรคของการชําระราคาท่ีเกดิข้ึนในพื้นท่ีของผูประกอบการคา 

ชายแดนในจังหวัดตาก 
 

ผูประกอบการคาชายแดน ปญหาและอุปสรรคของการชําระราคาท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 

จํานวน(ราย) รอยละ 
- ปญหานโยบายและระเบียบปฎิบัติภาครัฐท่ีไมชัดเจน 15 30 
- ปญหาการขาดความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 10 20 
- ปญหาความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงิน
สกุลเงินจั๊ต 

40 80 

- ปญหาความไมสมดุลของปริมาณเงิน  เชน ความไมสมดุล
ระหวางความตองการใชเงินจั๊สกับปริมาณของเงินจั๊สท่ีมีอยูใน
ตลาด 

24 48 
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ตารางท่ี 4.31 (ตอ) 
ผูประกอบการคาชายแดน ปญหาและอุปสรรคของการชําระราคาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี 

จํานวน(ราย) รอยละ 
- ปญหาการไมมีธนาคารพาณิชยหรือสาขาธนาคารพาณิชยใน
ประเทศพมา 

18 36 

- ปญหาการไมยอมรับเงินสกุลเงินบาทของคูคา 8 16 
- ปญหาท่ีเกดิจากธนาคารพาณิชยไทย ไดแก 

- ปญหาการไมรับซ้ือ/ขายเงินสกุลเงินจั๊ต 
 

29 
 

58 
การเก็บรักษาเงินสดของเงินสกุลตางๆ  เชน  มีจํานวนเกินกวาท่ี
กฎหมายกําหนด 

11 22 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
4.2) ในมุมมองของผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับ

อนุญาตในจังหวัดตาก 
ปญหาและอุปสรรคของการชําระราคาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ของกลุมตัวอยาง

ผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตาก ซ่ึงแตละรายจะมี
ปญหาทางดานนี้ไดมากกวาหนึ่งปญหา พบวาปญหาท่ีกลุมตัวอยางผูประกอบการเห็นวาเปนปญหา
มากท่ีสุด คือ ปญหาความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลเงินจั๊ตและ
ปญหาความไมสมดุลของปริมาณเงิน  เชน ความไมสมดุลระหวางความตองการใชเงินจั๊สกับ
ปริมาณของเงินจั๊สท่ีมีอยูในตลาด ผูประกอบการจึงเห็นวาเปนปญหาและอุปสรรคทางการคาถึง
จํานวนรอยละ 100 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด รองลงมาเปนปญหานโยบายและระเบียบปฎิบัติ
ภาครัฐท่ีไมชัดเจนผูประกอบการจึงเห็นวาเปนปญหาและอุปสรรคทางการคาถึงจํานวนรอยละ 84.6 
ของกลุมตัวอยางท้ังหมด  สวนปญหาท่ีเกิดจากธนาคารพาณิชยไทยมีพียงปญหาการไมรับซ้ือ/ขาย
เงินสกุลเงินจั๊ตผูประกอบการจึงเห็นวาเปนปญหาและอุปสรรคทางการคาถึงจํานวนรอยละ 38.5 
ของกลุมตัวอยางท้ังหมด ซ่ึงปญหาดานอ่ืนไดแก ปญหาสาขาธนาคารพาณิชยของไทยมีจํานวนนอย  
ปญหาการขาดแคลนเจาหนาท่ีท่ีมีความชํานาญในดานการชําระเงินการคาระหวางประเทศเชน การ
ชําระเงินในระบบ L/C ปญหาการไมสามารถทําธุรกรรมการคาระหวางประเทศได ปญหาการมี
ขอจํากัดในการทําธุรกรรมการคาระหวางประเทศผูประกอบการเห็นวาไมเปนปญหาและอุปสรรค
ปญหาท่ีจัดวาเปนปญหาของการชําระราคาในพ้ืนท่ีนอยท่ีสุดไดแก ปญหาการขาดความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชนผูประกอบการจึงเห็นวาเปนปญหาและอุปสรรคทางการคาถึงจํานวนรอย
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ละ 15.4  ของกลุมตัวอยางท้ังหมด  สวนท่ีไมเปนปญหาและอุปสรรคของการชําระราคาท่ีเกิดข้ึนใน
พื้นท่ีไดแก ปญหาการไมมีธนาคารพาณิชยหรือสาขาธนาคารพาณิชยในประเทศพมา ปญหาการไม
ยอมรับเงินสกุลเงินบาทของคูคา  ปญหาการเก็บรักษาเงินสดของเงินสกุลตางๆ  เชน  มีจํานวนเกิน
กวาท่ีกฎหมายกําหนด ดังแสดงในตารางที่ 4.32 

 
ตารางท่ี 4.32  ปญหาและอุปสรรคของการชําระราคาท่ีเกดิข้ึนในพื้นท่ีผูประกอบการที่ไดยืน่คํารอง 

ของประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจงัหวัดตาก 
 

ผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอ
ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนญุาต 

ปญหาและอุปสรรคของการชําระราคาท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 

จํานวน(ราย) รอยละ 
- ปญหานโยบายและระเบียบปฎิบัติภาครัฐท่ีไมชัดเจน 11 84.6 
- ปญหาการขาดความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 2 15.4 
- ปญหาความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินสกุลเงินจั๊ต 

13 100 

- ปญหาความไมสมดุลของปริมาณเงิน  เชน ความไมสมดุล
ระหวางความตองการใชเงินจั๊สกับปริมาณของเงินจั๊สท่ีมีอยู
ในตลาด 

13 100 

- ปญหาท่ีเกดิจากธนาคารพาณิชยไทย ไดแก 
- ปญหาการไมรับซ้ือ/ขายเงินสกุลเงินจั๊ต 

 
5 

 
38.5 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

5)  ปจจัยและสาเหตุตางๆท่ีเปนแรงจูงใจท่ีทําใหเกิดการคาชายแดนและการชําระเงินท่ีไมผาน
พิธีการศุลกากรหรือการลักลอบนําเขา-สงออกสินคา 

5.1  ปญหาการลักลอบนําเขาสินคา 
ผลการศึกษาปญหาการลักลอบนําเขาสินคาในพื้นท่ีจังหวัดตาก ท่ีไดจากกลุมตัวอยาง

ผูประกอบการคาชายแดน และผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตใน
จังหวัดตากในการศึกษานี้จะแบงขอมูลออกเปนสองประเด็นหลัก คือ ปจจัยและสาเหตุของการ
ลักลอบนําเขาสินคา   แนวโนมอนาคตของการลักลอบนําเขาสินคา ดังนี้คือ 
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(1)  ในมุมมองของผูประกอบการคาชายแดน 
(1.1)  ปจจัยและสาเหตุของการลักลอบนําเขาสินคา 
จากกลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนและตัวแทนการคาในพ้ืนท่ี จํานวน 

50  รายซ่ึงแตละรายจะระบุถึงปจจัยและสาเหตุของการลักลอบนําเขาสินคาไดมากกวาหนึ่งปจจัย
และสาเหตุ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยและสาเหตุอันดับแรกของการลักลอบนําเขาสินคาในพ้ืนท่ี
จังหวัดตาก จากความเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนเกิดจากปญหาทางดานความ
ม่ันคงและการปดจุดผานแดนโดยมีระดับคะแนนเฉล่ีย 4  ปจจัยและสาเหตุอันดับรองลงมา          
คือ ปญหานโยบายทางดานกฎหมายหรือนโยบายระหวางประเทศไมเอ้ืออํานวยความสะดวก/ไม
ชัดเจนมีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.62  สวนปจจัยและสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีทําใหเกิดการลักลอบมีคะแนนเฉล่ีย
ใกลเคียงกันตามลําดับดังนี้ ปจจัยสภาพของภูมิประเทศท่ีเอ้ืออํานวยมีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.44  
ปญหาอัตราภาษีอากรนําเขาท่ีสูงและการประเมินราคาสินคาท่ีใชเปนฐานในการคํานวณคาภาษี
อากรสูงเกินราคามีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.3  ปจจัยราคาสินคาประเภทหรือชนิดเดียวกันท่ีตํ่ากวา
ภายในประเทศมีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.24  ปญหาดานการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีเงินไดของ
ผลการประกอบการมีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.12  ปญหาระเบียบข้ันตอนในการจัดทําพิธีการทาง
ศุลกากรเพื่อการนําเขา-สงออก ยุงยาก ซับซอน ไมชัดเจนมีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.08  ปจจัยดาน
ทัศนคติ และคานิยมของผูบริโภคมีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.08  ปญหาอัตรากําลังของเจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของไมเพียงพอในการใหบริการมีระดับคะแนนเฉล่ีย 2.92  ปญหาขอจํากัดเกี่ยวกับใน
ใบอนุญาตหรือใบรับรองในการนําเขาสินคาและการลักลอบลิขสิทธ์ิมีระดับคะแนนเฉล่ีย 2.88 
ปจจัยของผลประโยชน คุมคากับความเ ส่ียงมีระดับคะแนนเฉลี่ย  2 .82  ปจจัยกลุมผูค า
เปน ผูมีอิทธิพลและมีความสัมพันธกับ เจาหนา ที่ ที่มีผลประโยชนมีระดับคะแนนเฉลี่ย 
2.78  ดังแสดงในตารางท่ี 4.33 
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ตารางท่ี 4.33  ปจจัยและสาเหตุของการลักลอบนําเขาสินคาในพื้นท่ีจังหวัดตากในมุมมองของ 
ผูประกอบการคาชายแดนและตัวแทนการคา จํานวน 50 ราย 

 
ระดับความสําคัญของปจจัยและสาเหตุใน

การลักลอบนําเขาสินคา 
คะแนน
เฉล่ีย 

 
ปจจัยและสาเหตุของการลักลอบ    
นําเขาสินคา(การคานอกระบบ) มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
 

- สภาพของภมิูประเทศท่ีเอ้ืออํานวย 8 16 18 6 2 3.44 
- ปญหาทางดานความม่ันคงและการปด
จุดผานแดน 

15 21 13 1 0 4 

- ราคาสินคาประเภทหรือชนดิเดียวกนัท่ี
ตํ่ากวาภายในประเทศ 

4 21 11 11 3 3.24 

- อัตราภาษีอากรนําเขาท่ีสูงและการ
ประเมินราคาสินคาท่ีใชเปนฐานในการ
คํานวณคาภาษีอากรสูงเกินราคา 

8 17 14 4 7 3.3 

- ระเบียบข้ันตอนในการจัดทําพิธีการ
ทางศุลกากรเพื่อการนําเขา-สงออก 
ยุงยาก ซับซอน ไมชัดเจน 

7 13 11 15 4 3.08 

- ปญหาดานการคํานวณภาษมูีลคาเพิ่ม 
และภาษีเงินไดของผลการประกอบการ 

3 17 16 11 3 3.12 

อัตรากําลังของเจาหนาท่ีท่ีเกีย่วของไม
เพียงพอในการใหบริการ 

4 4 30 8 4 2.92 

- กลุมผูคาเปนผูมีอิทธิพลและมี
ความสัมพันธกับเจาหนาท่ีท่ีมี
ผลประโยชน 

4 9 16 14 7 2.78 

- ขอจํากัดเกี่ยวกับในใบอนญุาตหรือ
ใบรับรองในการนําเขาสินคาและการ
ลักลอบลิขสิทธ์ิ 

4 8 21 12 5 2.88 

- ทัศนคติ และคานิยมของผูบริโภค 6 13 14 13 4 3.08 
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ตารางท่ี 4.33 (ตอ)   

ระดับความสําคัญของปจจัยและสาเหตุใน
การลักลอบนําเขาสินคา 

ปจจัยและสาเหตุของการลักลอบ    
นําเขาสินคา(การคานอกระบบ) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

คะแนน
เฉล่ีย 

- นโยบายทางดานกฎหมายหรือนโยบาย
ระหวางประเทศไมเอ้ืออํานวยความ
สะดวก/ไมชัดเจน 

15 10 17 7 1 3.62 

- ผลประโยชนคุมคากับความเส่ียง 5 12 13 9 11 2.82 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(1.2) แนวโนมของการลักลอบนําเขาสินคา 
แนวโนมของการลักลอบนําเขาสินคาท่ีไมผานพิธีการทางศุลกากรหรือ

การคานอกระบบในพื้นท่ีจังหวัดตาก พบวากลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนจํานวนรอยละ 
48 มีความเห็นวาจะมีแนวโนมท่ีลดลง ผูประกอบการจํานวนรอยละ 24 มีความเห็นวาแนวโนมของ
การลักลอบจะเทาเดิม และผูประกอบการจํานวนรอยละ 28 มีความเห็นวาจะมีแนวโนมของการ
ลักลอบเพ่ิมมากข้ึน ดังแสดงในตารางท่ี 4.34 

 
ตารางท่ี 4.34  แนวโนมของการลักลอบนําเขาสินคาในพืน้ท่ีจังหวัดตากในมุมมองของ 

ผูประกอบการคาชายแดนและตัวแทนการคา 
 

แนวโนมของการคานอกระบบ จํานวน (ราย) รอยละ 
- ลดลง 24 48 
- เทาเดิม 12 24 
- เพิ่มข้ึน 14 28 
รวม 50 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
 



 62 

(2)  ในมุมมองผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตใน
จังหวัดตาก 

(2.1)  ปจจัยและสาเหตุของการลักลอบนําเขาสินคา 
จากกลุมตัวอยางผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับ

อนุญาตในจังหวัดตากจํานวน 13 รายซ่ึงแตละรายจะระบุถึงปจจัยและสาเหตุของการลักลอบนําเขา
สินคาไดมากกวาหนึ่งปจจัยและสาเหตุ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยและสาเหตุอันดับแรกของการ
ลักลอบนําเขาสินคาในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก จากความเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบการท่ีไดยื่นคํา
รองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตาก คือ สภาพของภูมิประเทศท่ีเอ้ืออํานวยและ
ปญหาทางดานความม่ันคงและการปดจุดผานแดนโดยมีระดับคะแนนเฉล่ีย 4.62 ปจจัยและสาเหตุ
อันดับรองลงมาเปนปญหานโยบายทางดานกฎหมายหรือนโยบายระหวางประเทศไมเอ้ืออํานวย
ความสะดวก/ไมชัดเจนมีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.38 สวนปจจัยและสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีทําใหเกิดการ
ลักลอบมีคะแนนเฉล่ียใกลเคียงกันตามลําดับดังนี้ ปญหาอัตรากําลังของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของไม
เพียงพอในการใหบริการมีระดับคะแนนเฉล่ีย 2.38  ปญหาระเบียบข้ันตอนในการจัดทําพิธีการทาง
ศุลกากรเพื่อการนําเขา-สงออก ยุงยาก ซับซอน ไมชัดเจนมีระดับคะแนนเฉล่ีย 1.92  ปญหาดานการ
คํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีเงินไดของผลการประกอบการมีระดับคะแนนเฉล่ีย 1.92 ปญหา
ขอจํากัดเกี่ยวกับในใบอนุญาตหรือใบรับรองในการนําเขาสินคาและการลักลอบลิขสิทธ์ิมีระดับ
คะแนนเฉล่ีย 1.92 ปจจัยราคาสินคาประเภทหรือชนิดเดียวกันท่ีตํ่ากวาภายในประเทศมีระดับ
คะแนนเฉล่ีย 1.69  ปจจัยอัตราภาษีอากรนําเขาท่ีสูงและการประเมินราคาสินคาท่ีใชเปนฐานในการ
คํานวณคาภาษีอากรสูงเกินราคามีระดับคะแนนเฉล่ีย 1.62  ปจจัยกลุมผูคาเปนผูมีอิทธิพลและมี
ความสัมพันธกับเจาหนาท่ีท่ีมีผลประโยชนมีระดับคะแนนเฉล่ีย 1.23 ปจจัยดานทัศนคติ และ
คานิยมของผูบริโภคมีระดับคะแนนเฉล่ีย 1.23 ปจจัยผลประโยชนคุมคากับความเส่ียงมีระดับ
คะแนนเฉล่ีย 1.15 ดังแสดงในตารางท่ี 4.35 
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ตารางท่ี 4.35  ปจจัยและสาเหตุของการลักลอบนําเขาสินคาในพื้นท่ีจังหวัดตากในมุมมองของ 
ผูประกอบการที่ไดยืน่คํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตาก 
จํานวน 13 ราย 

 
ระดับความสําคัญของปจจัยและสาเหตุใน

การลักลอบนําเขาสินคา 
คะแนน
เฉล่ีย 

 
ปจจัยและสาเหตุของการลักลอบ    
นําเขาสินคา(การคานอกระบบ) มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
 

- สภาพของภมิูประเทศท่ีเอ้ืออํานวย 8 5 0 0 0 4.62 
- ปญหาทางดานความม่ันคงและการปด
จุดผานแดน 

8 5 0 0 0 4.62 

- ราคาสินคาประเภทหรือชนดิเดียวกนัท่ี
ตํ่ากวาภายในประเทศ 

0 0 1 7 5 1.69 

- อัตราภาษีอากรนําเขาท่ีสูงและการ
ประเมินราคาสินคาท่ีใชเปนฐานในการ
คํานวณคาภาษีอากรสูงเกินราคา 

0 0 0 8 5 1.62 

- ระเบียบข้ันตอนในการจัดทําพิธีการ
ทางศุลกากรเพื่อการนําเขา-สงออก 
ยุงยาก ซับซอน ไมชัดเจน 

0 0 1 10 2 1.92 

- ปญหาดานการคํานวณภาษมูีลคาเพิ่ม 
และภาษีเงินไดของผลการประกอบการ 

0 0 1 10 2 1.92 

อัตรากําลังของเจาหนาท่ีท่ีเกีย่วของไม
เพียงพอในการใหบริการ 

0 0 5 8 0 2.38 
 

- กลุมผูคาเปนผูมีอิทธิพลและมี
ความสัมพันธกับเจาหนาท่ีท่ีมี
ผลประโยชน 

0 0 0 3 10 1.23 

- ขอจํากัดเกี่ยวกับในใบอนญุาตหรือ
ใบรับรองในการนําเขาสินคาและการ
ลักลอบลิขสิทธ์ิ 

0 0 4 4 5 1.92 

- ทัศนคติ และคานิยมของผูบริโภค 0 0 0 3 10 1.23 
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ตารางท่ี 4.35 (ตอ)       
ระดับความสําคัญของปจจัยและสาเหตุใน

การลักลอบนําเขาสินคา 
ปจจัยและสาเหตุของการลักลอบ    
นําเขาสินคา(การคานอกระบบ) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

คะแนน
เฉล่ีย 

- ทางดานกฎหมายหรือนโยบายระหวาง
ประเทศไมเอ้ืออํานวยความสะดวก/ไม
ชัดเจน 

3 5 0 4 1 3.38 

- ผลประโยชนคุมคากับความเส่ียง 0 0 0 2 11 1.15 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(2.2)  แนวโนมของการลักลอบนําเขาสินคา 
แนวโนมของการลักลอบนําเขาสินคาท่ีไมผานพิธีการทางศุลกากรหรือ

การคานอกระบบในพื้นท่ีจังหวัดตาก พบวากลุมตัวอยางผูประกอบการท่ีไดยื่นคํารองขอประกอบ
ธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตากจํานวน 13 รายจํานวนรอยละ 61.5 มีความเห็นวาจะมี
แนวโนมท่ีลดลง ผูประกอบการจํานวนรอยละ 23.08 มีความเห็นวาแนวโนมของการลักลอบจะเทา
เดิม และผูประกอบการจํานวนรอยละ 15.38 มีความเห็นวาจะมีแนวโนมของการลักลอบเพิ่มมาก
ข้ึน ดังแสดงในตารางท่ี 4.36 

 
ตารางท่ี 4.36  แนวโนมของการลักลอบนําเขาสินคาในพื้นท่ีจังหวัดตากในมุมมองของ 

  ผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตาก 
  จํานวน 13 ราย 

 
แนวโนมของการคานอกระบบ จํานวน (ราย) รอยละ 

- ลดลง 8 61.54 
- เทาเดิม 3 23.08 
- เพิ่มข้ึน 2 15.38 
รวม 50 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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5.2)  ผลกระทบของมาตรการทางภาครัฐในการปองกันและปราบปรามการลักลอบนําเขาสินคา 
(1)  ในมุมมองของผูประกอบการคาชายแดน 

จากมาตรการเขมงวดทางกฎหมาย เพื่อแกไขปญหาการลักลอบนําเขาสินคาท่ี
ไมไดผานพิธีการทางศุลกากรหรือชําระภาษีอากรโดยถูกตองและถือวาเปนการคานอกระบบนั้น ใน
การบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด โดยเฉพาะดานการปองกันและปราบปรามการลักลอบนําเขา
สินคาของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของซ่ึงทําใหเกิดผลกระทบตอการคาชายแดนในจังหวัดตาก ผล
การศึกษาท่ีไดจากความเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนและตัวแทนการคาใน
จังหวัดตาก จํานวน 50  ราย โดยการใชวิธีการถวงน้ําหนักเพื่อหาคาคะแนนเฉล่ียพิจารณาหาคา
ระดับของผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากขอมูลท่ีไดพบวาผลกระทบที่ผูประกอบการคาชายแดนเห็นวา
สงผลกระทบตอการคาชายแดนมากท่ีสุด คือ ผลกระทบตอมูลคาของการคาโดยรวมระดับคะแนน
เฉล่ีย 3.68  รองลงมาคือผลกระทบตอโครงสรางทางเศรษฐกิจของชุมชนเชน อัตราการจางงาน 
รูปแบบทางการคา การยายฐานการคา ฯลฯระดับคะแนนเฉล่ีย 3.66  ปฏิกิริยาดานลบของประเทศคู
คาระดับคะแนนเฉล่ีย 3.54 
ผลกระทบดานความม่ันคงระดับคะแนนเฉล่ีย 3.34 ผลกระทบดานการทองเท่ียวระดบัคะแนนเฉล่ีย 
2.88  ดังแสดงในตารางท่ี 4.37 
ตารางท่ี 4.37 มาตรการเขมงวดทางกฎหมายท่ีสงผลกระทบตอการคาชายแดนในจังหวัดตากใน 

  มุมมองของผูประกอบการคาชายแดนและตัวแทนการคา จํานวน 50 ราย 
ระดับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น คะแนน

เฉล่ีย 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก            

มาตรการเขมงวดทางกฎหมาย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 

- ผลกระทบตอมูลคาของการคาโดยรวม 13 15 15 7 0 3.68 
- ผลกระทบดานการทองเท่ียว 3 9 19 17 2 2.88 
-ปฏิกิริยาดานลบของประเทศคูคา 12 13 15 10 0 3.54 
- ผลกระทบดานความม่ันคง 5 18 16 11 0 3.34 
- ผลกระทบตอโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนเชน อัตราการจางงาน 
รูปแบบทางการคา การยายฐานการคา 
ฯลฯ 

13 18 10 7 2 3.66 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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(2) ในมุมมองผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตใน
จังหวัดตาก 

จากมาตรการเขมงวดทางกฎหมาย เพื่อแกไขปญหาการลักลอบนําเขาสินคาท่ี
ไมไดผานพิธีการทางศุลกากรหรือชําระภาษีอากรโดยถูกตองและถือวาเปนการคานอกระบบนั้น ใน
การบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด โดยเฉพาะดานการปองกันและปราบปรามการลักลอบนําเขา
สินคาของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของซ่ึงทําใหเกิดผลกระทบตอการคาชายแดนในจังหวัดตาก ผล
การศึกษาท่ีไดจากความเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคล
รับอนุญาตในจังหวัดตากจํานวน 13  ราย โดยการใชวิธีการถวงน้ําหนักเพื่อหาคาคะแนนเฉล่ีย
พิจารณาหาคาระดับของผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากขอมูลท่ีไดพบวาผลกระทบท่ีผูประกอบการคา
ชายแดนเห็นวาสงผลกระทบตอการคาชายแดนมากท่ีสุด คือ ผลกระทบตอโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนเชน อัตราการจางงาน รูปแบบทางการคา การยายฐานการคา ฯลฯระดับคะแนนเฉล่ีย 
4.85  รองลงมาคือ ผลกระทบตอมูลคาของการคาโดยรวมระดับคะแนนเฉล่ีย 4.46  ปฏิกิริยาดานลบ
ของประเทศคูคาระดับคะแนนเฉล่ีย 3.92  ผลกระทบดานการทองเท่ียวระดับคะแนนเฉล่ีย 3.15
ผลกระทบดานความม่ันคงระดับคะแนนเฉล่ีย 2.69  ดังแสดงในตารางท่ี 4.38 
ตารางท่ี 4.38   มาตรการเขมงวดทางกฎหมายท่ีสงผลกระทบตอการคาชายแดนในจังหวัดตากใน 

มุมมองของผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตใน 
จังหวัดตากจํานวน 13 ราย 

ระดับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น คะแนน
เฉล่ีย 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก            
มาตรการเขมงวดทางกฎหมาย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 

- ผลกระทบตอมูลคาของการคาโดยรวม 6 7 0 0 0 4.46 
- ผลกระทบดานการทองเท่ียว 1 5 2 5 0 3.15 
-ปฏิกิริยาดานลบของประเทศคูคา 6 1 5 1 0 3.92 
- ผลกระทบดานความม่ันคง 0 2 5 6 0 2.69 
- ผลกระทบตอโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนเชน อัตราการจางงาน 
รูปแบบทางการคา การยายฐานการคา 
ฯลฯ 

11 2 0 0 0 4.85 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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6)  ความคดิเห็นและการปรับตัวของผูประกอบการคาชายแดนและเจาหนาท่ีภาครัฐใน
จังหวัดตากอันเนื่องมาจากโครงการหรือนโยบายทางภาครัฐ 

6.1) ความคิดเห็นและการปรับตัวของผูประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนขาย  ผล
การศึกษาในเร่ืองความคิดเห็นและการปรับตัวของผูประกอบการคาชายแดนหรือตัวแทนขายในอัน
เนื่องมาจากโครงการหรือนโยบายทางภาครัฐ จะประกอบไปดวยระดับความรูและความเขาใจของ
ผูประกอบการคาชายแดนตอโครงการหรือนโยบายทางภาครัฐ แนวโนมของการเปล่ียนแปลง
รูปแบบทางการคา และความพรอมในการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคาดังนี้คือ 

(1)  ความรูและความเขาใจของผูประกอบการตอโครงการหรือนโยบายภาครัฐ 
(1.1)  ระดับความรู ความเขาใจในนโยบายหรือโครงการตางๆ ทางภาครัฐ 

เชน  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ระบบการขนสงสินคา  ระบบรถไฟ  การปรับปรุงระบบการใช
แรงงานตางดาวโครงการการปรับปรุงกระบวนการผานแดนเพื่ออํานวยความสะดวกดานการคา  
การลงทุนและการทองเท่ียว  การศึกษาความเปนไปไดในโครงการนิคมอุตสาหกรรมฯลฯของ
ผูประกอบการคาชายแดนจังหวัดตาก พบวาสวนมากจะทราบแตยังไมเขาใจรายละเอียดโดยคิดเปน
รอยละ 66 ของกลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนในจังหวัดตาก และทราบอยางละเอียดจาก
การติดตามขาวสารท่ัวไปคิดเปนรอยละ 20 ของกลุมตัวอยาง และมีเพียงรอยละ 4 ท่ีไมทราบขอมูล 
ดังแสดงในตารางท่ี 4.39 

(1.2)  จากการปรับระบบการทํางานของหนวยงานภาครัฐซ่ึงมีหนาท่ี
รับผิดชอบตอการคาชายแดนโดยตรงที่นําเทคโนโลยีมาใช เชน ระบบการแลกเปล่ียนขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส(E-paperless) มาใช, การจัดระดับผูนําเขาและสงออก,  การข้ึนทะเบียนผูสงออก, การ
ปรับระบบการทํางานเปนการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE)  พบวาผูประกอบการ
สวนใหญทราบโดยท่ีเปนผูประกอบการกลุมตัวอยางทราบแตและเขาใจระบบพอสมควรจํานวน
รอยละ 66 เปนผูประกอบการกลุมตัวอยางทราบแตยังไมเขาใจในระบบ จํานวนรอยละ 22  กลุม
ตัวอยางทราบเขาใจในระบบเปนอยางดีจํานวนรอยละ 12  สวนผูประกอบการที่เหลือจํานวนรอย
ละ 4 ไมทราบและไมเขาใจในการปรับระบบดังกลาว ดังแสดงในตารางท่ี 4.39 

(2)  แนวโนมของการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคา 
แนวโนมการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคาชายแดนจังหวัดตาก อัน

เนื่องมาจากโครงการหรือนโยบายทางภาครัฐในความเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบการคา
ชายแดน พบวาผูประกอบการจํานวนรอยละ 42 มีความเห็นวารูปแบบการคาชายแดนจังหวัดตากจะ
เปล่ียนรูปแบบแปลงไปมาก แตผูประกอบการอีกจํานวนรอยละ 36 เห็นวานาจะเปล่ียนแปลงปาน
กลาง และผูประกอบการอีกจํานวนรอยละ 14 เห็นวานาจะเปล่ียนมากท่ีสุด สวนผูประกอบการที่
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เห็นวาจะเปล่ียนแปลงไปเพียงเล็กนอย และเห็นวาไมเปล่ียนแปลงเลย มีจํานวนรอยละ 8 ดังแสดง
ในตารางท่ี 4.39 

 
ตารางท่ี 4.39 ความรู ความเขาใจในโครงการหรือนโยบายทางภาครัฐของผูประกอบการคาชายแดน 

 ในจังหวดัตากจํานวน  50  ราย 
 

ความรู ความเขาใจในโครงการหรือนโยบายทางภาครัฐ จํานวน (ราย) รอยละ 
1. ระดับความรู ความเขาใจ ตอนโยบายและโครงการภาครัฐ   

- ไมทราบเลย 4 8 
- ทราบแตไมเขาใจในรายละเอียด 33 66 
- ทราบอยางละเอียดจากการติดตามขาวสารท่ัวไป 10 20 
- ทราบอยางละเอียดเนื่องจากมีสวนรวมในการทําโครงการ

หรือเปนผูใหขอมูล 
3 6 

2. ความรู ความเขาใจในการปรับระบบการทํางานของหนวยงาน
ภาครัฐซ่ึงมีหนาท่ี รับผิดชอบตอการคาชายแดนโดยตรงท่ีนํา
เทคโนโลยีมาใช 

  

- ไมทราบและไมรูจักระบบเลย 2 4 
- ทราบแตยังไมเขาใจในระบบ 11 22 
- ทราบและเขาใจในระบบพอสมควร 31 62 
- ทราบและเขาใจในระบบเปนอยางด ี 6 12 

3. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโครงการหรือนโยบายทางภาครัฐท่ีสงผล
ใหมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคาชายแดน 

  

- เปล่ียนแปลงนอย 4 8 
- เปล่ียนแปลงปานกลาง 18 36 
- เปล่ียนแปลงมาก 21 42 
- เปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 7 14 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(3) ความพรอมในการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคาและความพรอมของ
เจาหนาท่ีภาครัฐตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบการคาดังกลาว 
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(3.1)  ความพรอมในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการคา 
สําหรับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนและ

ตัวแทนขายในจังหวัดตากตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคาชายแดน เพื่อยกระดับใหเปน
มาตรฐานสากลของการคาระหวางประเทศและสอดคลองกับนโยบายหรือโครงการของภาครัฐ 
รวมท้ังการเตรียมพรอมของผูประกอบการคาชายแดนในจังหวัดตาก กลุมตัวอยางผูประกอบการคา
ชายแดนในจังหวัดตากจํานวนรอยละ 56 เห็นวาในการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการคาชายแดนใน
จังหวัดตากใหเปนมาตรฐานสากล จะตองใชเวลามากกวา 3 ปข้ึนไป แตผูประกอบการจํานวนรอย
ละ 30 เห็นวาจะใชเวลาในการเปล่ียนแปลงภายใน 2-3 ป เทานั้น และมีผูประกอบการเปนสวนนอย
ประมาณรอยละ 8 ท่ีเห็นวาพรอมแลวดังในตารางท่ี 4.40 

(3.2)  สําหรับความพรอมของเจาหนาท่ีภาครัฐตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การคาดังกลาวสําหรับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบการคาชายแดนและตัวแทนขายใน
จังหวัดตากท่ีมีตอความพรอมของเจาหนาท่ีภาครัฐตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบการคาเพื่อยกระดับ
ใหเปนมาตรฐานสากลของการคาระหวางประเทศและสอดคลองกับนโยบายหรือโครงการของ
ภาครัฐ รวมท้ังการเตรียมพรอมของเจาหนาท่ีภาครัฐในจังหวัดตาก กลุมตัวอยางผูประกอบการคา
ชายแดนในจังหวัดตากจํานวนรอยละ 60 เห็นวาเจาหนาท่ีหรือบุคลากรทางภาครัฐมีความรู
ความสามารถเพียงพอแลวแตยังขาดในเร่ืองของอัตรากําลังเทานั้น  แตกลุมตัวอยางอีกจํานวนรอย
ละ 22 เห็นวามีเจาหนาท่ีหรือบุคลากรทางภาครัฐมีความรูความสามารถและมีอัตรากําลังเพียงพอ
แลว สวนท่ีเปนจํานวนนอยและนอยท่ีสุดรอยละ 12 และรอยละ 6 ของกลุมตัวอยางท่ีเห็นวา 
บุคลากรทางภาครัฐ- ไมมีความรูความสามารถแตอัตรากําลังไม เพียงพอและไมมีความรู
ความสามารถสวนอัตรากําลังเพียงพอแลว ดังแสดงในตารางท่ี 4.40 

 
ตารางท่ี 4.40  ความพรอมในการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการคาชายแดนและเจาหนาท่ีภาครัฐใน 

มุมมองของผูประกอบการคาชายแดนและตัวแทนการคาในจังหวดัตาก  จํานวน 50  
ราย 

 
ความพรอมในการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการคา จํานวน (ราย) รอยละ 
1. ความพรอมของการคาชายแดนจังหวดัตากในการปรับตัวเพื่อ
ยกระดับการคาใหเปนมาตรฐานสากล 

  

- พรอมแลว 4 8 
- ภายใน 1 ป 3 6 
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ตารางท่ี 4.40 (ตอ)   
ความพรอมในการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการคา จํานวน (ราย) รอยละ 

- ภายใน 2 - 3 ป 15 30 
- มากกวา 3 ปข้ึนไป 28 56 

2. ความพรอมของเจาหนาท่ีภาครัฐท่ีเกีย่วของกับการคาชายแดน   
- มีความรูความสามารถแตอัตรากําลังไมเพยีงพอ 30 60 
- มีความรูความสามารถและอัตรากําลังเพียงพอแลว 11 22 
- ไมมีความรูความสามารถแตอัตรากําลังไมเพียงพอ 6 12 
- ไมมีความรูความสามารถและอัตรากําลังเพียงพอแลว 3 6 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

6.2) ความคิดเห็นและการปรับตัวของผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคล
รับอนุญาตในจังหวัดตาก  ผลการศึกษาในเร่ืองความคิดเห็นและการปรับตัวของผูประกอบการที่ได
ยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในอันเนื่องมาจากโครงการหรือนโยบายทางภาครัฐ 
จะประกอบไปดวยระดับความรูและความเขาใจของผูประกอบการคาชายแดนตอโครงการหรือ
นโยบายทางภาครัฐ แนวโนมของการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคา และความพรอมในการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคาดังนี้คือ 

(1) ความรูและความเขาใจของผูประกอบการตอโครงการหรือนโยบายภาครัฐ 
(1.1) ระดับความรู ความเขาใจในนโยบายหรือโครงการตางๆ ทางภาครัฐ เชน  

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ระบบการขนสงสินคา  ระบบรถไฟ  การปรับปรุงระบบการใชแรงงาน
ตางดาวโครงการการปรับปรุงกระบวนการผานแดนเพื่ออํานวยความสะดวกดานการคา  การลงทุน
และการทองเท่ียว  การศึกษาความเปนไปไดในโครงการนิคมอุตสาหกรรมฯลฯของผูประกอบการ
คาชายแดนจังหวัดตาก พบวาสวนมากจะทราบแตยังไมเขาใจรายละเอียดโดยคิดเปนรอยละ 100 
ของกลุมตัวอยางผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตาก ดัง
แสดงในตารางท่ี 4.41 

(1.2) จากการปรับระบบการทํางานของหนวยงานภาครัฐซ่ึงมีหนาท่ี
รับผิดชอบตอการคาชายแดนโดยตรงที่นําเทคโนโลยีมาใช เชน ระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส(E-paperless) มาใช, การจัดระดับผูนําเขาและสงออก,  การข้ึนทะเบียนผูสงออก, การ
ปรับระบบการทํางานเปนการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) พบวาผูประกอบการ
สวนใหญทราบโดยท่ีเปนผูประกอบการกลุมตัวอยางทราบแตและเขาใจระบบพอสมควรจํานวน
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รอยละ 92.3 และกลุมตัวอยางทราบเขาใจในระบบเปนอยางดีจํานวนรอยละ 7.7 ดังแสดงในตาราง
ท่ี 4.41 

(2) แนวโนมของการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคา 
แนวโนมการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคาชายแดนจังหวัดตาก อัน

เนื่องมาจากโครงการหรือนโยบายทางภาครัฐในความเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบการที่ไดยื่น
คํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตากพบวา ผูประกอบการจํานวนรอยละ 69.2  
มีความเห็นวารูปแบบการคาชายแดนจังหวัดตากจะเปล่ียนรูปแบบไปมาก แตผูประกอบการอีก
จํานวนรอยละ 23.1  เห็นวานาจะเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด และผูประกอบการอีกจํานวนรอยละ 7.7  
เห็นวานาจะเปล่ียนแปลงปานกลาง  ดังแสดงในตารางท่ี 4..41 
 
ตารางท่ี 4.41  ความรู ความเขาใจในโครงการหรือนโยบายทางภาครัฐของผูประกอบการที่ไดยืน่ 

  คํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวดัตากจํานวน  13  ราย 
 

ความรู ความเขาใจในโครงการหรือนโยบายทางภาครัฐ จํานวน (ราย) รอยละ 
1. ระดับความรู ความเขาใจ ตอนโยบายและโครงการภาครัฐ   

- ทราบแตไมเขาใจในรายละเอียด 13 100 
2. ความรู ความเขาใจในการปรับระบบการทํางานของหนวยงาน
ภาครัฐซ่ึงมีหนาท่ี รับผิดชอบตอการคาชายแดนโดยตรงท่ีนํา
เทคโนโลยีมาใช 

  

- ทราบและเขาใจในระบบพอสมควร 12 92.3 
- ทราบและเขาใจในระบบเปนอยางด ี 1 7.7 

3. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโครงการหรือนโยบายทางภาครัฐท่ีสงผล
ใหมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคาชายแดน 

  

- เปล่ียนแปลงปานกลาง 1 7.7 
- เปล่ียนแปลงมาก 9 69.2 
- เปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 3 23.1 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(3) ความพรอมในการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคาและความพรอมของ
เจาหนาท่ีภาครัฐตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบการคาดังกลาว 



 72 

(3.1)  ความพรอมในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการคา 
สําหรับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบการท่ีไดยื่นคํารองขอ

ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตาก ตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางการคาชายแดน เพื่อ
ยกระดับใหเปนมาตรฐานสากลของการคาระหวางประเทศและสอดคลองกับนโยบายหรือโครงการ
ของภาครัฐ รวมท้ังการเตรียมพรอมของผูประกอบการคาชายแดนในจังหวัดตาก ผูประกอบการท่ี
ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตาก จํานวนรอยละ 100 เห็นวาในการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบของการคาชายแดนในจังหวัดตากใหเปนมาตรฐานสากล จะตองใชเวลา
มากกวา 3 ปข้ึนไป ดังในตารางท่ี 4.42 

(3.2) สําหรับความพรอมของเจาหนาท่ีภาครัฐตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การคาดังกลาวสําหรับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจ
บุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตากท่ีมีตอความพรอมของเจาหนาท่ีภาครัฐตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การคาเพื่อยกระดับใหเปนมาตรฐานสากลของการคาระหวางประเทศและสอดคลองกับนโยบาย
หรือโครงการของภาครัฐ รวมท้ังการเตรียมพรอมของเจาหนาท่ีภาครัฐในจังหวัดตาก กลุมตัวอยาง
ผูประกอบการที่ไดยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตในจังหวัดตากจํานวนรอยละ 92.3 
เห็นวาเจาหนาท่ีหรือบุคลากรทางภาครัฐมีความรูความสามารถเพียงพอแลวแตยังขาดในเร่ืองของ
อัตรากําลังเทานั้น  แตกลุมตัวอยางอีกจํานวนรอยละ 7.7 เห็นวามีเจาหนาท่ีหรือบุคลากรทางภาครัฐ
มีความรูความสามารถและมีอัตรากําลังเพียงพอแลว ดังแสดงในตารางท่ี 4.42 

 
ตารางท่ี 4.42  ความพรอมในการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการคาชายแดนและเจาหนาท่ีภาครัฐใน 

มุมมองของผูประกอบการที่ไดยืน่คํารองขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตใน 
จังหวดัตากจํานวน 13 ราย 

ความพรอมในการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการคา จํานวน (ราย) รอยละ 
1. ความพรอมของการคาชายแดนจังหวดัตากในการปรับตัวเพื่อ
ยกระดับการคาใหเปนมาตรฐานสากล 

  

- มากกวา 3 ปข้ึนไป 13 100 
2. ความพรอมของเจาหนาท่ีภาครัฐท่ีเกีย่วของกับการคาชายแดน   

- มีความรูความสามารถแตอัตรากําลังไมเพยีงพอ 12 92.3 
- มีความรูความสามารถและอัตรากําลังเพียงพอแลว 1 7.7 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 


