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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล  

การส่งออก-น าเขา้ เป็นหน่ึงในกลไกส าคญัในการน าเงินตราจากต่างประเทศเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึง
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภาคการส่งออกเป็นแหล่งรายได้ท่ีส าคัญ และก่อให้เกิดผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจแก่ประเทศต่างๆมากมาย เพราะเป็นปัจจยัท่ีท าให้มีการขยายตวั และพฒันาเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเน่ืองซ่ึงปัจจุบนั รายไดจ้ากการส่งออกเป็นรายได้หลกัท่ีส าคญัประการหน่ึงของประเทศ และมี
มูลค่าเพิ่มมากข้ึนเป็นล าดบั  

ตำรำงที ่1.1 มูลค่าการคา้ระหวา่งประเทศของไทย ปี 2554-2556                         

รายการ มูลค่า : ลา้นบาท อตัราการขยายตวั (%) 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

มูลค่าการคา้ 13,690,717.59 14,895,551.50 14,577,444.10 14.38 8.80 - 2.14 
การส่งออก 6,707,989.46 7,082,490.96 6,910,509.74 9.73 5.58 - 2.43 
การน าเขา้ 6,982,728.13 7,813,060.54 7,666,934.36 19.23 11.89 - 1.87 
ดุลการคา้ - 274,738.67 - 730,569.58 - 756,424.62 - 207.01 - 165.91 - 3.54 

ทีม่ำ : ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมือ
จากกรมศุลกากร, 2557 
หมายเหตุ : (+) หมายถึง เกินดุล 
    (-) หมายถึง ขาดดุล 

จากตารางท่ี 1.1 แสดงให้เห็นถึงสถิติมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย ปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่า
เท่ากบั 13,690,717.59 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 14.38 เป็นมูลค่าส่งออก 6,707,989.46ลา้น
บาท และมูลค่าน าเขา้ 6,982,728.13 ลา้นบาท โดยดุลการคา้ขาดดุลเท่ากบั 274,738.67 ลา้นบาท และ
ในปี 2555 เพิ่มมูลค่าการคา้เป็น 14,895,551.50 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.80 เป็นมูลค่าส่งออกเท่ากบั 
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7,082,490.96 ล้านบาท และมูลค่าการน าเข้าเท่ากับ 7,813,060.54 ล้านบาท ส่วนในปี 2556 มูลค้า
การคา้ลดลงเล็กน้อยเหลือ14,577,444.10 ลา้นบาท โดยเป็นมูลค่าการส่งออก 6,910,509.70 ลา้นบาท  
และมูลค่าการน าเขา้ 7,666,934.40 ลา้นบาท  

ตำรำงที ่1.2 จ านวนวิสาหกิจท่ีส่งออกและน าเขา้ ปี 2553 – 2555 ของประเทศไทย จ าแนกตามขนาด
วสิาหกิจ  

(หน่วย : ราย/กิจการ) 
จ านวนวสิาหกิจ 2553 2554 2555 จ านวนวสิาหกิจ

เพ่ิมข้ึน / ลดลง 
จ านวนวสิาหกิจส่งออก 
ขนาดเลก็ 19,406 21,157 19,399 -1,758 
ขนาดกลาง 2,704 2,772 2,696 -76 
ขนาดใหญ่ 2,155 2,178 2,180 2 
อ่ืนๆ 12,860 11,721 15,594 3,873 
รวม 37,125 37,828 39,869 2,041 
จ านวนวสิาหกิจน าเขา้ 
ขนาดเลก็ 33,220 38,787 33,912 - 4,875 
ขนาดกลาง 3,327 3,532 3,348 -184 
ขนาดใหญ่ 2,560 2,655 2,552 -103 
อ่ืนๆ 30,717 28,825 40,614 11,789 
รวม 69,824 73,799 80,426 6,627 

ทีม่ำ: ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2556 
หมายเหตุ: (+) หมายถึง เกินดุล 
    (-)  หมายถึง ขาดดุล 

จากตารางท่ี 1.2 จ านวนของวิสาหกิจท่ีส่งออกของประเทศในปี 2555 พบว่ามีทั้งส้ิน 39,869 กิจการ 
แบ่งเป็นกิจการขนาดเล็กจ านวน 19,399 กิจการ ขนาดกลางจ านวน 2,696 กิจการ ขนาดใหญ่จ านวน 
15,594 กิจการ และ อ่ืนๆจ านวน 15,594 กิจการ มีจ านวนผูส่้งออกเพิ่มข้ึนจากปี 2554 ทั้งส้ิน 2,041 
กิจการขณะท่ีการน าเขา้ในปี 2555 มีจ านวนวสิาหกิจน าเขา้ทั้งส้ิน 80,426 กิจการ แบ่งเป็นกิจการขนาด
เล็กจ านวน 33,912 กิจการ ขนาดกลางจ านวน 3,348 กิจการ ขนาดใหญ่จ านวน 2,552 กิจการและอ่ืนๆ 
จ านวน 40,614 กิจการ มีจ านวนผูน้ าเขา้เพิ่มข้ึนจากปี 2554 ทั้งส้ิน 6,627 กิจการ 
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จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากท่ีสุดในภาคเหนือ มีการท า
กิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย  มีศกัยภาพ และความพร้อมท่ีจะพฒันาให้เป็นศูนยก์ลางดา้น
การคา้ระหวา่งประเทศของภาคเหนือตอนบน บทบาทของสถาบนัการเงิน โดยเฉพาะสถาบนัการเงิน
ต่างๆ ในการให้บริการทางการเงินส าหรับการคา้ระหว่างประเทศจึงมีความส าคญัมากข้ึนตามล าดบั 
จะเห็นไดจ้ากการให้ความช่วยเหลือทางดา้นการเงินแก่ผูส่้งออกในรูปของเงินทุนระยะสั้น เพื่อให้ผู ้
ส่งออกใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ไดแ้ก่ การกูเ้บิกเงินเกินบญัชี การขายลดตัว๋เงิน การจ าน า
สินคา้ และการให้แพคก้ิงเครดิต เป็นตน้ ส่วนในรูปของเงินทุนระยะยาว เพื่อการลงทุนในการซ้ือ
เคร่ืองจกัรเพื่อการผลิตสินคา้ส่งออก เพื่ออ านวยความสะดวกในการรับช าระค่าสินคา้ออก และเป็น
ตวัแทนการช าระค่าสินคา้ท่ีสั่งเขา้ ท าให้ลดความไดเ้ปรียบ เสียเปรียบ ตลอดจนความเส่ียงระหวา่งผู ้
ซ้ือ และผูข้าย ทั้งน้ีข้ึนกบัเง่ือนไข และขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งผูซ้ื้อ และผูข้ายดว้ย 

ตำรำงที ่1.3 จ านวนผูป้ระกอบการส่งออก – น าเขา้ในจงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2554 - 2556 

จ านวนผูป้ระกอบการแยกตามอ าเภอ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
อ.เมืองเชียงใหม่ (ราย) 357 400 437 
อ.อ่ืนๆ (ราย) 355 452 489 
จ านวนรวม (ราย) 712 852 926 
อตัราการเติบโต (%) 8.21 19.66 8.69 

ทีม่ำ : กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2557. 

จากตารางท่ี 1.3 แสดงจ านวนผูป้ระกอบการส่งออก-น าเขา้ แยกจามอ าเภอเมือง และอ าเภออ่ืนๆ พบวา่
ในปี 2555 มีผูป้ระกอบการส่งออก-น าเขา้จ านวน 852 ราย แบ่งเป็นผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในเขตอ าเภอ
เมืองจ านวน 400 ราย และไม่อยูใ่นเขตอ าเภอเมืองจ านวน 452 รายโดยจ านวนผูป้ระกอบการส่งออก-
เขา้เพิ่มข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 19.66 และในปี 2556 มีจ  านวนผูป้ระกอบการส่งออก-น าเขา้จ านวน 926 
ราย แบ่งเป็นผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในเขตอ าเภอเมืองจ านวน 437 ราย และไม่อยู่ในเขตอ าเภอเมือง
จ านวน 489 ราย โดยจ านวนผูป้ระกอบการส่งออก – น าเขา้ เพิ่มข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 8.69  จะเห็น
ไดว้า่ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการจะอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง 

ปัจจุบนัสถาบนัการเงินมีการใหบ้ริการดา้นการคา้ต่างประเทศมากข้ึน โดยแต่ละแห่งมีการวางกลยุทธ์ 
เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบและมีความตอ้งการท่ีจะตอบสนองลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหลู้กคา้
เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดย ธนาคารพาณิชยต่์างๆ ไดอ้อกผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัสินเช่ือเพื่อการส่งออก
และน าเขา้ ซ่ึงเป็นสินเช่ือเพื่อการพาณิชย ์โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะให้บริการทางการเงิน เพื่อเพิ่มขีด
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ความสามารถในการแข่งขันของนักธุรกิจไทยในตลาดการค้าของโลก ทั้ งบริการท่ีส่งเสริมและ
สนับสนุนการส่งออกโดยตรง บริการท่ีรองรับการน าเข้าและการลงทุนในส่วนท่ีจะเพิ่มขีด
ความสามารถในการส่งออกของประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศอนัจะส่งผล
ต่อการขยายฐานการคา้ของประเทศไทย ทั้งบริการท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกสินคา้หรือ
บริการจากประเทศไทยและกิจการท่ีได้มาหรือสนับสนุนการได้มาซ่ึงเงินตราต่างประเทศ บริการ
รองรับการน าเขา้และการท าธุรกิจในประเทศซ่ึงมีส่วนช่วยประหยดัเงินตราต่างประเทศและยกระดบั
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคส่งออกไทย ตลอดจนธุรกิจไทยในต่างประเทศซ่ึงส่งผลต่อ
การขยายฐานการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศของไทย 

สินเช่ือเพื่อการน าเข้าและส่งออก เป็นบริการท่ีสถาบันการเงินจัดให้มีข้ึน เพื่อความสะดวกต่อ
ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเขา้-ส่งออกในการช าระค่าสินคา้ และด าเนินธุรกรรมทางการคา้กบัประเทศคู่
คา้ ไดแ้ก่ การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Issuing Credit) การแกไ้ขเลตเตอร์ออฟเตรดิต (Amendment of 
Letter of Credit) การช าระค่าสินคา้ตามตัว๋ท่ีเกิดจากเลตเตอร์ออฟเครดิต การช าระค่าสินคา้ตามตัว๋
เรียก เก็บ  สิ น เช่ื อ เพื่ อก ารน าเข้ า  (Trust Receipt: T/R, Shipping Guarantee: S/G) และ  Forward 
Contract การแจง้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Advised L/C) การแจง้แกไ้ขเลตเตอร์ออฟเครดิต การโอน
เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Transference) การยืนยนัเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Confirmation) การรับ
ซ้ือตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก การเรียกเก็บเงินตามตั๋วสินค้าออก สินเช่ือเพื่อการส่งออก เป็นต้น 
นอกจากน้ียงัมีบริการจองอตัราแลกเปล่ียนซ้ือล่วงหนา้ (Forward Exchange Bought: FWB) เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการคา้ระหวา่งประเทศ และบทบาทของสถาบนั
การเงินมีส่วนส าคญัต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการส่งเสริมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผูป้ระกอบการด้านการคา้
ระหวา่งประเทศในรูปแบบของธุรกิจบริการประเภทต่างๆ ส่งผลให้สถาบนัการเงินในเขตอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จึงให้ความส าคญักบัลูกคา้ผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออก-น าเขา้ เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมีนัก
ลงทุน และผูป้ระกอบการส่งออกและน าเขา้อยูเ่ป็นจ านวนมาก  

ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นท่ีมาของผูว้ิจยัสนใจศึกษาเฉาะกลุ่มผูป้ระกอบการส่งออก-น าเขา้ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยจงัหวดัเชียงใหม่เป็นอีกจงัหวดัหน่ึงของประเทศท่ีมีการส่งออก-น าเข้าในปริมาณท่ีสูง เน่ืองจาก
จงัหวดัเชียงใหม่มีนักลงทุน และผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออก-น าเขา้อยู่เป็นจ านวนมาก จึงท าให้เป็นท่ี
น่าสนใจว่าปัจจยัอะไรท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กับสถาบนัการเงิน เน้น
ศึกษาเฉพาะกรณี สินเช่ือกับสถาบันการเงินในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการศึกษากลุ่มลูกค้าท่ีใช้
บริการผา่นสถาบนัการเงินในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 



 

5 

1.2 วตัถุประสงค์ 

 1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูป้ระกอบการในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนั
การเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงินของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้สินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้ของผูป้ระกอบการ 
ประกอบไปด้วย สถาบนัการเงินท่ีใช้บริการสินเช่ือ วตัถุประสงค์ของการใช้สินเช่ือ วงเงินกู้ท่ีได้รับ 
อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ระยะเวลาในการขอกู ้ระยะเวลาในการผอ่นช าระ หลกัประกนัท่ีใชใ้นการขอกู ้บุคคล
ท่ีชกัชวนและแนะน าให้เขา้มาใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้กบัธนาคารพาณิชย ์และการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินเช่ือเพื่อการน าเข้า-ส่งออกสินคา้ของธนาคารพาณิชย  ์รวมถึงปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม และท าการศึกษาเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการสินเช่ือ
เพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงินในจงัหวดัเชียงใหม่ ในช่วงปี 2556-2557 

 1.3.2   ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่ำง 

การศึกษาคร้ังน้ี จะท าการศึกษาเฉพาะผูป้ระกอบการส่งออก – น าเขา้ในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีใชบ้ริการ
สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 1,006 ราย โดยก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาใชใ้นการศึกษา เท่ากบั 300 ตวัอยา่ง  

 1.3.3 ขอบเขตระยะเวลำในกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ี ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ตั้ งแต่ เดือนกรกฎาคม-เดือน
กนัยายน 2557 
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1.4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

การศึกษาในคร้ังน้ี สามารถช่วยท าให้ทราบถึงพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูใ้ชสิ้นเช่ือเพื่อการ
ส่งออก -น าเขา้กบัสถาบนัการเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ รวมทั้งยงัสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการท างานด้านการให้บริการสินเช่ือด้านการส่งออก-น าเข้าให้มี
ประสิทธิภาพ และสามารถน ามาใช้ในการสร้างกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

1.5 นิยำมค ำศัพท์ 

 สินเช่ือเพื่อกำรน ำเข้ำ หมายถึง  บริการท่ีสถาบันการเงินจัดให้ มี ข้ึน เพื่อความสะดวกต่อ
ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเขา้ในการช าระค่าสินคา้ และด าเนินธุรกรรมทางการคา้กบัประเทศคู่คา้ ไดแ้ก่ 
การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Issuing Credit) การแกไ้ขเลตเตอร์ออฟเตรดิต (Amendment of Letter of 
Credit) การช าระค่าสินคา้ตามตัว๋ท่ีเกิดจากเลตเตอร์ออฟเครดิต การช าระค่าสินค้าตามตัว๋เรียกเก็บ 
สินเช่ือเพื่อการน าเขา้ (Trust Receipt: T/R, Shipping Guarantee: S/G) และ Forward Contract เป็นตน้ 
 สินเช่ือเพื่อกำรส่งออก  หมายถึง  บริการท่ีสถาบันการเงินจัดให้มี ข้ึน เพื่อความสะดวกต่อ
ผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออกสินคา้ และด าเนินธุรกรรมทางการคา้กบัประเทศคู่คา้ ไดแ้ก่ การแจง้เปิด
เลตเตอร์ออฟเครดิต (Advised L/C) การแจง้แก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต การโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต 
(L/C Transference) การยืนย ัน เลตเตอร์ออฟเครดิต  (L/C Confirmation) การรับ ซ้ือตั๋วเรียกเก็บ
สินคา้ออก การเรียกเก็บเงินตามตัว๋สินคา้ออก สินเช่ือเพื่อการส่งออก เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีบริการ
จองอตัราแลกเปล่ียนซ้ือล่วงหนา้ (Forward Exchange Bought: FWB) 
 สถำบันกำรเงิน หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใหบ้ริการทางการเงินภายในประเทศ โดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่
เป็นคนไทย และท าการจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย 
 ผู้ประกอบกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ หมายถึง ผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจเลือกให้บริการดา้นการคา้
ต่างประเทศกบัธนาคารพาณิชย ์เช่น เจา้ของกิจการ ผูบ้ริหาร หรือ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และการเงิน เป็น
ตน้ ท่ีประกอบธุรกิจหรือกิจการอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ส่วนประสมกำรตลำดบริกำร หมายถึง ปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการน าเขา้-ส่งออกสินคา้ให้ความส าคญั
ในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัธนาคารพาณิชยข์องผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ 


