
การศึกษาโอกาสการค้าต่างประเทศในบริบทการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่า 
ของธนาคารไทย กรณีศึกษา: ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 

ขจรศักดิ์   มานะวิริยะกุล 
 
 
 
 
 
 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

ธันวาคม 2557



การศึกษาโอกาสการค้าต่างประเทศในบริบทการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่า 
ของธนาคารไทย กรณีศึกษา: ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 

ขจรศักดิ์   มานะวิริยะกุล 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เสนอต่อบัณฑิตศึกษาเพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
 
 
 
 

บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 
ธันวาคม  2557



 

การศึกษาโอกาสการค้าต่างประเทศในบริบทการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่า 
ของธนาคารไทย กรณีศึกษา: ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 
ขจรศักดิ์   มานะวิริยะกุล 

 
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เสนอต่อบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ 
 

.......................................................................................... ประธานกรรมการ 
    อาจารย์ ดร.โอภาส เพี้ยนสูงเนิน 

 
...................................................................................................... กรรมการ 

  ผศ. ดร. ณัฎฐริกา ฤทธิทิพย์พันธ์ุ   
 

..................................................................................................... กรรมการ 
  ดร.ภาวนา เตชะวิมล 

 
 
 
 

ลิขสิทธิข์องบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
ธันวาคม  2557 



ก 
 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

  การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาโอกาสการค้าต่างประเทศในบริบทการค้าระหว่าง
ประเทศไทย กับ พม่าของธนาคารไทย : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส าเร็จได้เพราะ
ได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร โอภาส เพ้ียนสูงเนิน ซึ่งให้เกียรติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
และให้ค าแนะน าในการท าวิจัยในครั้งนี้ รวมทั้งช่วยท าการแก้ไขปรับปรุงและตรวจทานท าให้เนื้อหามี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและต้องขอขอบพระคุณ ผศ. ดร. ณัฎฐริกา ฤทธิทิพย์พันธุ์  และ ดร.ภาวนา 
เตชะวิมล ที่กรุณาให้เกียรติเป็นกรรมการในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเนชั่น สถาบันแหล่งให้การศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
และประสบการณ์ ให้ก่อเกิดปัญญา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ค าแนะน า และ อ านวยความ
สะดวกมาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์อันเป็น
ส่วนหนึ่งของงานวิจัยครั้งนี้ 
  สุดท้ายนี้ ส าหรับส่วนที่เป็นประโยชน์ของงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาแด่
บิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน 

 

                                                                       ขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล 
               คณะบริหารธุรกิจ 

                 มหาวิทยาลัยเนชั่น                                                                                                                                     
 
 
 



ข 
 

 
 

ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ    การศึกษาโอกาสการค้าต่างประเทศในบริบทการค้า 
       ระหว่างประเทศไทยกับพม่าของธนาคารไทย  
       กรณีศึกษา: ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้เขียน          ขจรศักดิ์   มานะวิริยะกุล 
ปริญญา      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
        อาจารย์ ดร.โอภาส เพ้ียนสูงเนิน                 ประธานกรรมการ 
       ผศ. ดร. ณัฎฐริกา ฤทธิทิพย์พันธุ์                    กรรมการ 
       ดร.ภาวนา เตชะวิมล                             กรรมการ 
 

บทคัดย่อ 

 
  การวิจัย เรื่อง  “การศึกษาโอกาสการค้าต่างประเทศในบริบทการค้า ระหว่างประเทศไทย
กับพม่าของธนาคารไทย กรณีศึกษา: ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)” มีวัตถุประสงค์การวิจัย  
1.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการค้าต่างประเทศและการลงทุนของธนาคารพาณิชย์
ไทยในประเทศพม่า และ 2. เพ่ือศึกษาแนวโน้มและโอกาสในการค้าต่างประเทศและการลงทุนของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยในประเทศพม่า ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  2) กลุ่มผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้าไปยังประเทศพม่า และ  
3) กลุ่มเจ้าหน้าที่ ระดับผู้บริหารของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล จัดหมวดหมู่ น ามาหาข้อสรุปและตีความ (Conclusion and Interpretation)  
 
สรุปผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 

   1. ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการค้าต่างประเทศและการลงทุนของธนาคาร
พาณิชย์ไทยในประเทศพม่า พบว่า  รัฐบาลพม่ายังไม่อนุญาตให้ธนาคารต่างประเทศเปิดสาขาเพ่ือ
อ านวยความสะดวกทางด้านการเงินแก่ลูกค้า ท าได้เพียงแค่เป็นส านักงานตัวแทน ในการช่วยหาข้อมูล 
หรอืสนับสนุนข้อมูลในการท าธุรกรรมทางการเงิน ให้กับนักลงทุนที่น าเข้าและส่งออก เท่านั้น อีกทั้งยัง
มีนโยบายไม่แน่นอนและมีความเสี่ยงต่อการลงทุน นอกจากนี้ข้ันตอนการท างาน (Process) ของระบบ
ธนาคารในพม่า (Banking System) ยังเป็นการท าด้วยมือเป็นหลัก (Manual) และในบางกรณี มี
ปัญหาเรื่อง สภาพคล่อง (Liquidity) ของสกุลเงิน USD ในพม่า ท าให้ไม่คล่องตัวในการช าระเงิน 
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ปัจจุบันธนาคารต่างประเทศไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดสาขา จึงไม่มีโอกาสให้บริการธุรกรรมด้านการค้า
ต่างประเทศ ได้เต็มที ่

 2. แนวโน้มและโอกาสในการค้าต่างประเทศและการลงทุนของธนาคารพาณิชย์ไทย
ในประเทศพม่า กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน ) พบว่า มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง 
เพราะประเทศพม่า เป็นประเทศเปิดใหม่ ที่ยังต้องการขยายธุรกิจการลงทุนของทุกภาคส่วน ซึ่ง
ธนาคารฯ มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ เตรียมรองรับ
ความต้องการของผู้ส่งออกและน าเข้าชาวไทย ที่ต้องการลงทุนในประเทศพม่า ให้ได้รับความ
สะดวกสบายในการท าธุรกรรมทางการเงิน แนวโน้มและโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน และ
การอนุญาตให้เปิดสาขาในประเทศพม่า ส่วนผู้ส่งออกและน าเข้า ยังมีโอกาสที่จะเข้าไปท าการค้ากับ
ประเทศพม่าเพ่ิมมากขึ้น เพราะประเทศพม่า เป็นประเทศที่มีปัจจัยต่างๆ ที่เอ้ือต่อผู้ผลิต แต่ด้วย
กฎระเบียบ ที่มากเกินไป และด้านการเมืองไม่ยังไม่ชัดเจน ท าให้ผู้ลงทุนกังวลใจและขาดแรงจูงใจใน
การลงทุน รวมถึงปัจจัยด้านการลงทุนยังมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง และข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ประกอบการลงทุน 
ยังมีไม่เพียงพอ ท าให้การตัดสินใจลงทุนท าธุรกิจไม่เด็ดขาด ซึ่งเป็นอุปสรรคในการลงทุนของผู้ส่งออก
และน าเข้าชาวไทย ขาดความเชื่อมั่น ขาดความเข้าใจในช่องทางการค้ากับประเทศพม่า ท าให้ไม่
สามารถเข้าใจตลาดได้ถูกต้อง 
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Abstract 
  
  The research “Thai Commercial International Trade Banking Opportunities in                                
Myanmar: Bangkok bank Public Company Limited. The objective of the study 1. To 
study the problem and obstacles in foreign trade and investment of commercial 
banks in Thailand in Myanmar. and 2. To study the trends and opportunities in of 
foreign trade and investment of commercial banks in Thailand in Myanmar. The key 
informants include: 1) Executive officer Bangkok Bank Public Company Limited 
(Thailand) 2) Entrepreneurs to export and import to Myanmar And 3) Chief Executive 
of the Department of International Trade Promotion and Department of Industrial 
Promotion. The tools used in this research were interview. Analysis of determine the 
accuracy of data classification and Conclusion and Interpretation. 
 
The conclusion of the results is as follows:- 

   1. Problem and obstacles in foreign trade and investment of 
commercial banks in Thailand in Myanmar. Found The Myanmar government does 
not allow foreign banks to open branches in order to facilitate financing to customers 
but only agent office for helping seeks the data or support the data in business 
transactions financial for the investor who import and export. It also has policy 
uncertainty and risk for investors. Process steps of the Banking System in Myanmar, 
also the Manual and in some cases, the problem Liquidity of the currency USD in 
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Myanmar, make no flexibility in payment. Currently, foreign banks are not allowed to 
open branches. There is no chance to serve side of foreign trade transaction fully.  
  2. Trends and opportunities in of foreign trade and investment of commercial 

banks in Thailand in Myanmar. Bangkok Bank PLC., A Case Study Found There is the 
high possibility because Myanmar is open new the country and still to enlarge 
investment business of every part, which Bangkok bank have a best personnel, 
Technology and all facilities for support the requirement of Thai investor that to 
invest in the Myanmar for give receive the easiness business for transactions financial. 
Trends and opportunities to be promoted and supported to open branch in 
Myanmar.  For entrepreneur part, It has opportunity to enter trade with the Myanmar 
increases because Myanmar have all factor to help for the producer but it has a  
regulations and politics is not clear make the investor worries and torn the motivation 
in the investment. Include side investment factor still have the high capital and all 
data for use engage in business invest still have not enough. It make the making a 
decision invests to do a business not anyway which an obstacle in the investment of 
Thai entrepreneur, that have no confidence, torn the understanding in business way 
and the Myanmar and can not understand the real market. 
 
Keywords : Opportunity Trade Thailand Myanmar Bangkok Bank Plc., 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 
 
          ประเทศในแถบเอเชีย มีอัตราการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศสูงกว่าประเทศภูมิภาค
อ่ืนๆ  ในปัจจุบันการค้าระหว่างไทยกับประเทศอ่ืนๆ มีปริมาณการส่งออกและน าเข้าที่สูงมาก ภูมิภาค
เอเชีย เป็นตลาดคู่ค้าที่ส าคัญของไทย การขยายตัวอย่างรวดเร็วของภูมิภาคเอเชีย ท าให้ผู้ส่งออกไทย
ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การเข้าใจสภาวะแวดล้อมภายนอก ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
รวมทั้งแนวโน้มของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโลก จะท าให้ธุรกิจสามารถวางแผนทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
ได ้เมื่อพิจารณาการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มอาเซียนใหม่ (CLMV) แม้ว่าไทยจะส่งออกไปเวียตนามมาก
ที่สุด รองลงมาเป็น กัมพูชา พม่าและลาว ตามล าดับ แต่เมื่อพิจารณาการขยายตัวทางการส่งออกในปี 
2553-2554 พบว่า การส่งออกไปพม่ามีการขยายตัวสูงสุด ร้อยละ 37.28 ตามด้วยลาว เวียดนาม 
และกัมพูชา ซึ่งมีการขยายตัวร้อยละ 30.6, 25.84 และ 24.05 ตามล าดับ สะท้อนให้เห็นว่าพม่ามีการ
เปิดกว้างทางการค้ามากขึ้น เพ่ือเตรียมตัวส าหรับการเป็นประธานอาเซียนในปี 2557 และตอบรับกับ
การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่ง AEC ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
การด าเนินธุรกิจและการก าหนดกลยุทธ์ ทั้งการตลาดรวมทั้งการผลิตในเกือบทุกหมวดสาขาธุรกิจ
อย่างแพร่หลาย จนกระทั่งมีค ากล่าวว่า AEC สร้างกระแสความน่าสนใจในการท าธุรกิจระดับภูมิภาค
ไปแล้ว รวมทั้งกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มองว่า AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community) ไม่ใช่เป็นแค่เพียงกระแสที่เกิดขึ้นและจบลงในระยะเวลาสั้นๆ แต่
ในความเป็นจริงการรวมเป็น AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ก าลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 จะ
เป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคที่ส าคัญในระยะยาว  และเป็นเรื่องที่ผู้
ประกอบธุรกิจที่ให้บริการทางการเงิน ควรให้ความสนใจอย่างจริงจัง การเปิดประตูเพ่ือเชื่อมโยงความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นไทย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน สปป. ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า ด้วยขนาดของเศรษฐกิจ
และจ านวนประชากรรวมกันที่ไม่แพ้ประเทศมหาอ านาจ เมื่อผสมผสานกับบทบาทของประเทศผู้น า
เศรษฐกิจเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น และจีน (กรมส่งเสริมการลงทุน, 2553) 
 
          ในการติดต่อทางการค้าระหว่างประเทศไทย กับประเทศเพ่ือนบ้านนั้น จากข้อมูลของกรม
ส่งเสริมการส่งออก 2010 พบว่าประเทศไทยมีสถิติการส่งออกสินค้ามากที่สุดให้กับประเทศพม่า ซึ่ง
เป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการค้ากับไทยสูงมาก เป็นคู่ค้าส าคัญทั้งด้านการส่งออกและการน าเข้า 
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เนื่องจากภาคการผลิตของพม่ายังมีประสิทธิภาพไม่มากนัก จ าเป็นต้องน าเข้าเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่การ
น าเข้าก๊าซธรรมชาติและปัจจัยการผลิตจากพม่า ก็มีความส าคัญต่อการพัฒนาการส่งออกของไทย 
ความสัมพันธ์ด้านการค้าไทย-พม่า จึงเป็นไปในลักษณะเกื้อกูลกัน การค้าส่วนใหญ่เป็นการค้าชายแดน
โดยผ่านด่านต่างๆ ทั้งจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรน ที่ติดกับ 10 จังหวัด
ชายแดนของไทย นอกจากนั้นในอนาคตไทยยังสามารถใช้พม่าเป็นประตูสู่อินเดียและเอเชียใต้  เมื่อ
อาเซียนรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แล้วในปี 2558  เนื่องจากทั้งสองประเทศนั้น 
ต่างมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งแร่ธาตุ ก๊าซธรรมชาติต่างๆ รวมไปถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่
สวยงาม เหมาะแก่การท าธุรกิจ เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศ มีความเติบโต และเจริญก้าวหน้า จึงได้
มีการท าข้อตกลงต่างๆร่วมกันมากมาย เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ  ด้วยการท าข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างไทยกับพม่า เป็นความตกลงเพ่ือให้ทั้งสองประเทศนั้นมีเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ดี
และ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนบริเวณชายแดนของทั้ง
สองประเทศ และน ารายได้เข้าสู่ประเทศของตนการที่ไทยกับพม่านั้นได้ท าความตกลงด้านเศรษฐกิจ
ร่วมกันนั้น ส่งผลให้รายได้สะพัดเข้าสู่ทั้งสองประเทศอย่างมากมาย รวมถึงสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร
ตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศ และท าให้เศรษฐกิจระหว่างประเทศพัฒนาและเติบโตอย่าง
กว้างขวาง (ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า, 2556)   
           
          การด าเนินงานทางธุรกิจในภาคธนาคาร ทั้งนี้ในปัจจุบัน ธุรกิจภาคธนาคารของประเทศพม่า 
ประกอบด้วย   ธนาคารกลาง ธนาคารเฉพาะด้านของรัฐ จ านวน 4 แห่ง ธนาคารพาณิชย์เอกชนของ
พม่าประมาณ 8 แห่ง  และส านักงานตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ต่างชาติประมาณ 11 แห่ง ซึ่ง
ธนาคารกลาง  (The Central Bank of Myanmar) ท าหน้าที่ควบคุมสถาบันการเงินทั้งหมด ก าหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก อัตราส่วนของสินทรัพย์และหนี้สิน อัตราแลกเปลี่ยนและออกธนบัตร 
โดยที่ธนาคารเฉพาะด้านของรัฐ  ได้แก่  1) The Myanmar Economic Bank ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
ด้านสินเชื่อแก่รัฐ  และเอกชนในพม่าพร้อมทั้งบริการรับฝากผ่านสาขา 259 แห่งทั่วประเทศ โดยมี 
Myanmar Small Loans Enterprise ซึ่งเป็นสาขาของ Myanmar Economic Bank ดูแลสถานธ
นานุเคราะห์  2) The Myanmar Foreign Trade Bank ท าหน้าที่ให้บริการด้านการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศและธุรกิจการธนาคารระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการน าเข้า-ส่งออกของพม่า ธนาคารนี้
ไม่รับฝากสะสมทรัพย์มีแต่บัญชีเดินสะพัด  และให้กู้เป็นเงินตราต่างประเทศ  ภายใต้การอนุมัติของรัฐใน
รูปตั๋วสัญญาใช้เงิน  3) The Myanmar Agriculture and Rural Development Bank  ท าหน้าที่
ให้บริการด้านการเงินแก่ภาคเกษตรกรรมภายในประเทศ เช่น การให้เงินกู้แก่เกษตรกร โดยผ่าน
ธนาคารในท้องถิ่น (Village Bank) ให้เงินกู้สหกรณ์และธุรกิจที่ประกอบกิจการทางด้านการเกษตร 
และปศุสัตว์  4) The Myanmar Investment and Commercial Bank ท าหน้าที่ให้บริการด้าน
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สินเชื่อแก่หน่วยธุรกิจที่ลงทุนในพม่า รับฝากเงินระยะสั้น และระยะยาว โดยให้ดอกเบี้ยตอบแทนการ
จัดหาเงินกู้เพ่ืออสังหาริมทรัพย์และการลงทุน และธนาคารพาณิชย์เอกชน ได้รับอนุญาตให้ท าธุรกิจ
เฉพาะภายในประเทศ (Domestic Business) เท่านั้น ไม่สามารถท าธุรกิจด้านต่างประเทศได้ 
(Foreign Transaction)  ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ เอกชนของพม่ามี  8 แห่ง รวมทั้ งธนาคาร
ต่างประเทศ  (ส านักงานตัวแทน) ภายใต้กฎหมายธนาคารกลางของพม่าที่เรียกว่า Central Bank of 
Myanmar Law and the Financial Institutions of Myanmar Law ก า ห น ด ให้ ธ น า ค า ร
ต่างประเทศได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นส านักงานตัวแทน (Representative Office) ได้เท่านั้นและ
ด าเนินธุรกิจได้เพียงการเป็นส านักงานติดต่อประสานงาน (Liaison) ในปัจจุบันส านักงานผู้แทนของ
ธนาคารต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เปิดส านักงานและด าเนินการแล้ว  มีธนาคารพาณิชย์ของไทย  6  
ธนาคาร  และอีก 5 แห่งเป็นธนาคารของประเทศสิงคโปร์ (ฝ่ายวิจัยธนาคารเพ่ือการส่งออกและ
น าเข้าแห่งประเทศไทย, 2555) 
 
           ถึงแม้ว่าประเทศไทยและสหภาพพม่าจะมีความใกล้ชิดกันทางภูมิศาสตร์  และมี
ความสัมพันธ์กันทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ดีต่อกันมาช้านาน  แต่พอวิเคราะห์ถึง
ปัญหาในการท าการค้ากลับพบว่า มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายจากหลาย ๆ สาเหตุ อาทิ ความไม่เข้าใจใน
วัฒนธรรมทางด้านเศรษฐกิจของผู้ลงทุนไทย หรือความผันผวนของประเทศพม่าเองในเรื่องกฎหมาย 
การเมือง รวมถึงความผันผวนของค่าเงิน ที่ประกาศโดยรัฐบาลกับค่าเงินในตลาดมืดที่แตกต่างกันอย่าง
มาก  การศึกษาถึงวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจที่แท้จริงของสหภาพพม่า  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจ
ภาคธนาคารของไทย ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ือลดความเสี่ยงทางธุรกิจ   และส าหรับ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) นั้น ได้จัดตั้งส านักงานตัวแทนในประเทศพม่ามาตั้งแต่ปี 2538 
จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากธนาคารกลางของพม่ามานานกว่า 19 ปี พร้อมทั้งขยาย
เครือข่ายไปในธนาคารของรัฐในพม่า 2 แห่ง และส านักงานผู้แทนในกรุงย่างกุ้ง ล่าสุดได้ขยายความ
ร่ ว ม มื อ กั บ  4 ธน าค าร เอก ชน ชั้ น น าขอ งพ ม่ า  ได้ แ ก่  Asia Green Development Bank, 
Ayeyarwaddy Bank, Co-operative Bank และ Kanbawza Bank เพ่ือให้บริการธุรกรรมด้าน
การค้า การลงทุน และการโอนเงินแก่คู่ค้าในพม่า ท าให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จะมี
เครือข่ายพันธมิตรในพม่ารวม 6 ราย โดยที่ความร่วมมือกับธนาคารพันธมิตรในพม่า จะสามารถ
ให้บริการลูกค้าที่มีธุรกิจ หรือที่ก าลังวางแผนเริ่มท าธุรกิจในพม่า ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมรับ
กระแสความสนใจของนักลงทุนทุกประเทศที่ต้องการเข้าไปลงทุนในพม่า ตลอดจนธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ก็มีความพร้อมในการจัดตั้ง AEC ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าด้วย ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะยื่นขออนุญาตเปิดสาขาในประเทศพม่าทันทีที่ทางการของพม่าด าเนิน
นโยบายเปิดเสรีภาคการธนาคาร 
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          ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษาเรื่อง การศึกษาโอกาสการค้าต่างประเทศในบริบทการค้า
ระหว่างประเทศไทยกับพม่าของธนาคารไทย : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือหา
ข้อสรุปที่เป็นปัญหา อุปสรรคอันอาจจะเกิดขึ้นในการค้าต่างประเทศและการลงทุนของธนาคารไทย
ซึ่งจะเป็นการศึกษาปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการลงทุนของธนาคารไทยที่จะเข้าไปมีโอกาส
ในประเทศพม่า เพ่ือให้ได้ข้อสรุปทั้งที่ เป็นโอกาสและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น  ทั้งนี้การศึกษากรณี 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จะเป็นตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ไทยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็น
ธนาคารเอกชนอันดับหนึ่งของไทย  ที่มีความมั่นคงทางการเงินและการลงทุน โดยมีทรัพย์สินทั้งหมด
กว่า 2.42 ล้านล้านบาท มีสาขามากกว่า 1,100 สาขา มีสาขาในต่างประเทศ  26 สาขา และจะมีอายุ
ครบ 70 ปี ในปี พ.ศ. 2557  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
  1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการค้าต่างประเทศและการลงทุนของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยในประเทศพม่า 
  1.2.2 เพ่ือศกึษาแนวโน้มและโอกาสในการค้าต่างประเทศและการลงทุนของธนาคารพาณิชย์
ไทยในประเทศพม่า 
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 
          การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาเรื่อง การศึกษาโอกาสการค้าต่างประเทศในบริบทการค้า
ระหว่างประเทศไทยกับพม่าของธนาคารไทย : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยใน
การศึกษาในครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับการลงทุนด้านธุรกิจของธนาคารไทย และ
สภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนในประเทศพม่า โดยศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการ
ลงทุนด้านธุรกิจธนาคารในประเทศพม่า มีขอบเขตการวิจัยดังนี้คือ 
  1.3.1  ขอบเขตด้านพื้นที่ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาการศึกษาโอกาสการค้าต่างประเทศในบริบทการค้าระหว่าง
ประเทศไทยกับพม่าของธนาคารไทย : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเลือกประชากร
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ส าคัญ 3 กลุ่ม คือ 1. ผู้บริหาร ของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการค้าในต่างประเทศ 2. ตัวแทนผู้ประกอบการ 
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ส่งออกและน าเข้าไปยังประเทศพม่า และ 3. ภาครัฐ  เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ  และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
  1.3.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาถึงการศึกษาโอกาสการค้าต่างประเทศในบริบทการค้า
ระหว่างประเทศไทยกับพม่าของธนาคารไทย : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยการ
รวบรวมจากหนังสือ งานวิจัย บทความ เอกสารต่างๆ ผ่านการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล 
  1.3.3  ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการศึกษาด าเนินงานการวิจัยระหว่างวันที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
  1.4.1 ท าให้ทราบถึงโอกาส ปัญหาและอุปสรรคของธนาคารไทยในการค้าไทย และ พม่า  

  1.4.2 ท าให้ทราบถึง แนวโน้ม ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีผลต่อการค้าไทยและ
พมา่  

 1.4.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทาง การยกขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจภาคธนาคารให้
สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
1.5 นิยามค าศัพท์  
 
  1.5.1 ประเทศพม่า หรือ ประเทศสาธารณรัฐ (Myanmar)   หมายถึง รัฐเอกราชในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดน
พม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยพ้ืนที่ 
676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็น
อันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่ายังเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 24 ของโลก 
โดยมีประชากรกว่า 60.28 ล้านคน 
  1.5.2 การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศต่างๆ 
ประเทศที่ท าการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เรียกว่า "ประเทศคู่ค้า" สินค้าที่แต่ละประเทศซื้อเรียกว่า 
"สินค้าเข้า" (imports) และสินค้าที่แต่ละประเทศขายไปเรียกว่า "สินค้าออก" (exports) ประเทศที่
ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เรียกว่า "ประเทศผู้น าเข้า"  ส่วนประเทศที่ขายสินค้าให้ต่าง ประเทศ 
เรียกว่า "ประเทศผู้ส่งสินค้าออก" โดยทั่วไปแล้ว แต่ละประเทศจะมีฐานะเป็นทั้ งประเทศ ผู้น า
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สินค้าเข้า และ ประเทศผู้สินค้าออกในเวลาเดียวกัน เพราะประเทศต่างๆ มีการผลิตสินค้า แตกต่าง
กัน 
  1.5.3 ธนาคารพาณิชย์  ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ .ศ.2522 มาตรา4 
หมายถึง  “ธุรกิจที่มีหน้าที่รับฝากและให้กู้ยืมเงิน ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคาร
พาณิชย์ และหมายรวมตลอดถึง สาขาของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการ
ธนาคารพาณิชย์ โดยประกอบธุรกิจประเภทรับ ฝาก เงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือ เมื่อสิ้น
ระยะเวลาอันก าหนดไว้และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เช่น 1) การให้กู้ยืม  2) 
ซื้อขายหรือเก็บเงินตามตั๋วเงิน หรือ ตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใด 3) ซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ  ทั้งนี้
จะประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ อันเป็นประเพณีของธนาคารพาณิชย์ด้วยก็ได้” 
  1.5.4 ธน าค ารก รุ ง เท พ  จ า กั ด  (ม ห าช น ) (Bangkok Bank Public Company 
Limited ชื่อย่อ: BBL) หมายถึง ธนาคารเอกชนรายใหญ่ของไทย จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 โดยข้าราชการ นักธุรกิจ และกลุ่มบุคคลที่มีแนวคิดเดียวกัน มีสโลแกนที่ว่า 
"เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน" 
  1.5.5 โอกาสทางการค้า หมายถึง สิ่งที่อยู่ภายนอกโดยพิจารณาถึงความเป็นประโยชน์หรือ
สนับสนุนเป้าหมายของชุมชน เช่น การเมือง การรวมการปกครอง กฎหมาย ราคาน้ ามัน ค่าเงินบาท 
คู่แข่ง เป็นต้น  

http://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2487


 

บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
          การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา โอกาสการค้าต่างประเทศของธนาคารไทย : 
การค้าไทย-พม่า กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) โดยศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฏี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป ในบทนี้จึงเสนอแนวทางความคิด 
ทฤษฏี และงานวิจัยที่ส าคัญโดยแบ่งประเด็นที่น าเสนอออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  
  2.1 แนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
  2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ 
       2.2.1 วัตถุประสงค์ของการค้าระหว่างประเทศ  
       2.2.2 บทบาทการค้าระหว่างประเทศ 
      2.2.3 สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ  
  2.3 ทฤษฎีการวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis  
      2.3.1 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT 
      2.3.2 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิเคราะห์ SWOT 
  2.4 แนวคิดองค์ความรู้ด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
      2.4.1 ความหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  
      2.4.2 วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
      2.4.3 รูปแบบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
      2.4.4 ประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  
  2.5 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย 
       2 .5 .1  ความร่ วมมื อท างเศรษ ฐกิ จ เอ เชี ย -แปซิ ฟิ ก  (Asia- Pacific Economic 
Cooperation 
: APEC)   
       2.5.2 สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations: ASEAN)    
        2.5.3 เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)  
        2.5.4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  
 2.6 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
  2.7 กรอบแนวคิด 
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2.1    แนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
 
          การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศนี้  เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนสินค้าหรือการค้าขายกันระหว่างประเทศต่างๆ ในโลก ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศเป็นการศึกษาเพ่ือให้
ทราบถึงสาเหตุที่ประเทศต่างๆต้องท าการค้าระหว่างกันตลอดจนแนวทางที่ประเทศต่างๆ จะเลือก
ผลิตสินค้าและท าการค้าระหว่างประเทศให้เป็นผลดีต่อประเทศนั้น ๆ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการศึกษาเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศ ดังปรากฎรายละเอียดต่อไปนี้ 
           ทฤษฎีความได้ เปรียบอย่างสมบูรณ์  (Theory of Absolute Advantage) โดย Adam 
Smith (อ้างถึงใน วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, 2544 : 15) ได้เขียนหนังสือ The Wealth of Nations ซึ่ง
แยกการวิเคราะห์เป็น 2 ประเด็นหลัก คือ Absolute Advantage และ Division of Labor โดยใน
ส่วนของ Absolute Advantage กล่าวว่า ถ้าประเทศใดประเทศมีความได้เปรียบในการผลิตสินค้าใด
สินค้าหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าประเทศอ่ืน  ก็ควรให้ประเทศนั้นผลิตสินค้านั้นแล้วส่งไป
ค้าขายแลกเปลี่ยนกับประเทศอ่ืนเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ของประสิทธิภาพรวมที่สูงที่สุดของโลก และส่วน
ของ Division of Labor ได้เข้ามาเสริมทฤษฏี  Absolute Advantage ว่าแต่ละประเทศควรใช้
ทรัพยากรของตนให้แก่สินค้าที่สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด จนเกิดการได้เปรียบในการ
แข่งขันกับผู้อ่ืน ซึ่งความเชี่ยวชาญเฉพาะที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจาก 1. แรงงานเกิดความช านาญในการทา
งานนั้นซ้ า ๆ อยู่เป็นประจ า  
 2. แรงงานเกิดความช านาญโดยการท างานนั้นไปอีกงานหนึ่ง และ 3. การผลิตอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน จะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาหาวิธีการท างาน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
          จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก่อให้เกิดความได้เปรียบ (Advantage) ซึ่งสามารถจ าแนกได้
เป็น  2 ชนิดคือ  ความได้ เปรียบโดยธรรมชาติ  เป็นประโยชน์ที่ เกิดจากสภาพ  ภูมิอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือแรงงานที่มีอยู่อย่างล้นเหลือ และความได้เปรียบจากการเรียนรู้ นอกจาก
ทฤษฎีความได้เปรียบ ยังกล่าวถึง ขนาดของประเทศหนึ่งซึ่งมีผลต่อชนิดและปริมาณของสินค้าที่จะท า
การค้าขายกัน ขนาดของประเทศที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อปัจจัย ได้แก่ 1)  ความหลากหลายของ
ทรัพยากร ประเทศใหญ่มีทรัพยากรหลายชนิดกระจายอยู่ตามภาคต่าง ๆ ในประเทศจนแทบสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้หมด 2) ค่าขนส่ง ประเทศใหญ่และประเทศเล็กได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งแตกต่าง
กัน โดยทั่วไปแล้วค่าขนส่งจะแปรตามระยะทาง ประเทศใหญ่มักจะท าการค้าขายกับแหล่งตลาดที่อยู่
ใกล้ จึงท าให้ค่าขนส่งต่อราคาสินค้าก็ต่ าไปด้วย และ 3) ขนาดของเศรษฐกิจ ขนาดของประเทศมิได้
บอกถึงความมั่งคั่งของประเทศ  ความร่ ารวยของประเทศ วัดได้จากขนาดเศรษฐกิจและรายได้
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ประชาชาติที่ค่อนข้างสูง จึงควรมีการผลิตสินค้าในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า 
เพ่ือให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ และท าการส่งออกด้วย  
          ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) โดย Ricardo (อ้างถึง
ในกตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, 2543 : 14) เมื่อปี ค.ศ. 1819 ได้เขียนหนังสือชื่อ On the Principles of 
Political and Taxation โดยมีพ้ืนฐานแนวคิดของ Adam Smith มาพัฒนาต่อเนื่องออกไปว่า ถ้า
ประเทศใดประเทศหนึ่งมีความได้เปรียบในการผลิตสินค้า 2 ชนิดขึ้นไป ประเทศนั้นควรจะผลิตสินค้า
ที่ ตนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่ สุ ด  แล้วสิ่ งที่ ตนไม่ ได้ผลิตจากประเทศอ่ืน  ทฤษฎี 
Comparative Advantage จะมีประสิทธิผลเต็มที่ภายใต้ข้อสมมุติฐานของการใช้ความช านาญเฉพาะ 
พบว่า การว่าจ้างแรงงานเต็มที่ไม่มีการว่างงาน ซ่ึงแสดงถึงการใช้ทรัพยากรเต็มที่ ถ้ามีการว่างงาน
เกิดขึ้น จะมีการลดการน าเข้าลง เพ่ือให้แรงงานที่ว่างงานอยู่ได้รับการว่าจ้างให้ท าการผลิตสินค้า
ทดแทนการน าเข้า อีกทั้งการมุ่งวัตถุประสงค์ของประเทศ บางครั้งประเทศไม่ได้มีวัตถุประสงค์ เชิง
เศรษฐศาสตร์หรือต้องการก าไรสูงสุดเสมอไป นอกจากนั้นรัฐบาลได้เล็งเห็นว่า การเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษในสินค้าเฉพาะอย่างเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการขึ้นลงของราคาสินค้านั้น  
จึงควรผลิตสินค้าที่ตนไม่ได้เปรียบด้วยเพ่ือกระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น   และการคิดค่าขนส่ง 
ไม่มีทฤษฎีใดค านึงถึงค่าขนส่งซึ่งต้องสัมพันธ์กับระยะทางที่ เคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ ปัญหา
จะเกิดขึ้นถ้าค่าขนส่งรวมกับสินค้าแล้วสูงกว่าต้นทุนที่ประเทศผู้ซื้อผลิตเอง  เพราะจะท าให้การค้า
ระหว่างประเทศไม่เกิดขึ้นความช านาญและการ ได้เปรียบเฉพาะสินค้าจะหมดความหมายไปในที่สุด  
         ทฤษฎีปัจจัยสัดส่วนการผลิต (Factor Proportion) ในปี ค.ศ. 1950 นักเศรษฐศาสตร์ชาว
สวีเดน 2 คน คือ Hecksher and Ohlin (อ้างถึงใน ศรีวงศ์ สุมิตร และสาลินี วรบัณฑูร, 2536 : 12-
13) ได้สร้างทฤษฎี Factor Proportion โดยเน้นไปที่ปัจจัยการผลิต คือ ที่ดิน แรงงานและทุน แทน 
โดยกล่าวว่า แต่ละประเทศมีปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันไป  ประเทศใดก็ตามที่มีแรงงานมากเมื่อ
เทียบกับท่ีดินและแรงงาน ก็จะส่งผลให้ต้นทุนด้านแรงงานถูกลง ทางตรงกันข้ามต้นทุนด้านทุนก็จะสูง 
ดังนั้น แต่ละประเทศก็ควรผลิตสินค้าที่ใช้ปัจจัยการผลิตในประเทศท่ีมีอยู่มาก หาได้ง่ายและต้นทุนไม่
สูง ผลิตสินค้าส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ  
          ทฤษฎีความได้ เปรียบในเชิงแข่งขัน  (The Theory of Competitive Advantage) โดย 
Porter (อ้างถึงใน ศรีวงศ์ สุมิตร และสาลินี วรบัณฑูร, 2536 : 14-18) ได้กล่าวว่า แต่ละประเทศแต่
ละชนชาติมีลักษณะของธรรมชาติ เช่นภูมิอากาศ คุณสมบัติเฉพาะคน และความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์แตกต่างกันออกไป ซึ่งก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศและการแข่งขันในตลาดโลก ดังนั้น 
Michael E. Porter จึงแสดงให้เห็นว่าการด าเนินธุรกิจไม่ได้พิจารณาในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือ
อุตสาหกรรมเท่านั้น การค้าระหว่างประเทศจึงเป็นการมองภาพรวมตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับรัฐบาล 
ตลอดจนระดับธุรกิจเอกชนร่วมกัน ดังนั้น ความได้เปรียบของการแข่งขันเชิงบริษัทในการด าเนินธุรกิจ
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ระหว่างประเทศ จึงขึ้นอยู่กับสถานะของบริษัทในด้านต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างสถานะ
เหล่านั้น ปัจจัยที่ก าหนดความได้เปรียบเชิงแข่งขันทั้ง 4 สถานะคือ ประกอบด้วย 1) สถานะปัจจัย
ด้านการผลิต (Factor Condition) ปัจจัยการผลิตที่มีความส าคัญโดดเด่น คือ ความสามารถในเชิง
สร้างสรรค์ ยกระดับและเพ่ิมปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ให้ก้าวหน้าพัฒนาต่อไป แรงงานช านาญงาน เงินทุน 
เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ 2) สถานะด้านอุปสงค์ (Demand Condition) เป็นความสามารถที่จะ
แข่งขันและประสบความส าเร็จในตลาดภายในประเทศและมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในตลาด
ต่างประเทศสูง 3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและเกื้อหนุนกัน (Relate and Supporting Industries) 
ธุรกิจใดมีความสัมพันธ์ที่ดีกับการขายวัตถุดิบ หรือบริษัทขนส่งที่ให้ประโยชน์ด้านต้นทุน ค่าขนส่งจะ
เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขันสูงและสามรถด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้ดี และ 4) กลยุทธ์ 
โครงสร้างการแข่งขันของธุรกิจ (Firm Strategy, Structure and Rivalry) เป็นลักษณะเด่นของธุรกิจ
ที่จะสร้างสรรค์และด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
และความยืดหยุ่นของแต่ละองค์กรที่มีต่อธุรกิจประเภทนั้นเอง  
          นอกจากนี้ทั้ง 4 กลุ่มปัจจัยที่กล่าวมาแล้ว ยังมีปัจจัยภายนอกอีก 2 ปัจจัย ที่มีความส าคัญต่อ
ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Michael E. Porter, 2003 : 176) ได้แก่ 1) รัฐบาล ภาครัฐบาลถือได้ว่า
เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมอย่างยิ่ง หากรัฐบาลให้การเสริม เช่น การส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรม ให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น ลดภาษี วัตถุดิบ ก็จะท าให้
อุตสาหกรรมมีต้นทุนที่ต่ าลง  และ 2) เหตุสุดวิสัย เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อความได้เปรียบเชิง
แข่งขัน ซึ่งผู้ผลิตในอุตสาหกรรมไม่สามารถท าการควบคุมได้ ตัวอย่างเช่น สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งส าคัญ การเปลี่ยนแปลงราคาปัจจัยการผลิตครั้งส าคัญ  การ
เปลี่ยนแปลงตลาดเงินของโลก หรืออัตราแลกเปลี่ยนครั้งส าคัญ การตัดสินใจทางการเมืองโดยรัฐบาล
ประเทศอ่ืนๆ และสงคราม เหตุสุดวิสัยจะเป็นตัวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอุตสาหกรรม 
เหตุสุดวิสัยอาจลบล้างข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันของผู้แข่งขันรายเดิม เกิดช่องว่างที่ผู้แข่งขันจาก
ประเทศอ่ืน สามารถเข้ามาเอาชนะผู้แข่งขันรายเดิมได้ ขณะเดียวกันประเทศอาจได้รับผลประโยชน์
จากการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกัน และท าให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้ปัจจัยที่กล่าวมา
ทั้งหมดนี้ เมื่อมีการผสมผสานกัน เพ่ือประกอบการพิจารณา ถึงความได้เปรียบในการแข่งขันของ
ประเทศ  
 
2.2    แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ  
 
          ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเปิดท าให้ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ 
การค้าระหว่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ต่าง ๆ 
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โดยทั่วไป การค้าระหว่างประเทศจะอยู่ในลักษณะที่ว่าแต่ละประเทศจะผลิตสินค้าที่ตนเองมีความ
ถนัดซึ่งเป็นสินค้าออก ขณะเดียวกันก็จะสั่งเข้าสินค้าที่ตนเองผลิตไม่ได้หรือผลิตได้ แต่ต้นทุนสูงกว่า 
จึงเสมือนกับการแบ่งงานกันท าระหว่างประเทศ ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประหยัด การค้าระหว่างประเทศจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประเทศต่าง ๆ ได้รับประโยชน์
ร่วมกัน ท าให้ประชาชนต่าง ๆ ทั่วโลก มีมาตรฐานการครองชีพโดยเฉลี่ยสูง และจากการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ปรากฎรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
          ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ  (International Business) ได้มีผู้ ให้ค าจ ากัด
ความสามารถสรุปได้ดังนี้ นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (2531 : 1) ได้ให้ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ
ว่า เป็นธุรกิจของเอกชนหรือของรัฐที่ด าเนินงานข้ามประเทศ ถ้าเป็นธุรกิจเอกชนการประกอบธุรกิจก็
เพ่ือหวังผลก าไร แต่ถ้าเป็นธุรกิจของรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะหวังผลก าไรหรือไม่ก็ได้  
          กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ (2543 : 1) ได้ให้ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศว่า เป็นธุรกิจ 
ต่าง ๆ ในภาคเอกชนและภาครัฐบาลซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินการในประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่สอง
ประเทศขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งหวังก าไรและไม่มุ่งหวังก าไรจากการด าเนินการ ธุรกิจระหว่าง
ประเทศมีอยู่เป็นจ านวนมากมายทั่วโลก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต แต่ในขอบเขตของธุรกิจ
ระหว่างประเทศจะเน้นเฉพาะองค์กรธุรกิจที่มุ่งหวังก าไรจากการประกอบการ  นอกจากนี้ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2543 :  58) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกิจกรรมองค์การที่เกิดขึ้นในขอบเขตมากกว่าหนึ่ง
ประเทศโดยเป็นบริษัท ซึ่งผูกมัดกับการค้าระหว่างประเทศหรือการลงทุน ข้ามเขตแดนหรือข้าม
ประเทศ  สอดคล้องกับ ศินีย์ สังข์รัศมี (2549 :  5) ได้ให้ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ ว่า
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขอบเขตมากกว่า 
1 ประเทศ ซึ่งมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกสภาพแวดล้อมภายในประเทศ สภาพแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและสภาพแวดล้อมของประเทศที่ทาการค้าด้วย ตลอดจนสภาพการแข่งขันระหว่างประเทศ
และการแข่งขันระหว่างบริษัท ผู้ด าเนินการธุรกิจระหว่างประเทศต้องเข้าใจความซับซ้อนต่าง ๆ เพ่ือ
วางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การค้า
ระหว่างประเทศ เป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศจาก
ประเทศหนึ่ง ข้ามพรมแดนไปยังอีกประเทศหนึ่ง ในการด าเนินกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศจึงมี
ขั้นตอนการด าเนินการเริ่มตั้งแต่การผลิต การบรรจุหีบห่อเพ่ือการขนส่ง การท าสัญญาการค้าระหว่าง
ประเทศ การด าเนินการในการส่งออก การเลือกวิธีการขนส่ง การประกันภัยสินค้า การช าระเงินข้าม
ประเทศ และการด าเนินการด้านพิธีการศุลกากรในการน าเข้าสินค้าไปยังอีกประเทศหนึ่ง  
 
 
 



12 
 

 
 

  2.2.1 วัตถุประสงค์ของการค้าระหว่างประเทศ  
 
          ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นจากหลักความเสียเปรียบที่ เรียกว่ า Principle of 
Comparative Advantage โดยมุ่งผลิตสินค้าที่ตัวเองมีความช านาญหรือมีความได้เปรียบไปขายยัง
ต่างประเทศ ในขณะเดียวกันจะซื้อหรือน าเข้าสินค้าที่ตัวเองไม่มีความช านาญหรือเสียเปรียบการ
ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศมีวัตถุประสงค์เหมือนกับการด าเนินธุรกิจทั่ว ๆ ไป คือ ก าไร ผู้ท าธุรกิจ
ระหว่างประเทศ จึงต้องพยายามท าให้ต้นทุนการผลิตต่ าที่สุด โดยค านึงถึงคุณภาพด้วย ซึ่งจะสามารถ
ท าให้สู้คู่แข่งขันได้ ทั้งรายได้และก าไรมีส่วนกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจระหว่าประเทศขยายกว้างทั่ว
โลก (ศินีย์ สังข์รัศมี, 2549 : 2-3) ปัจจุบันธุรกิจระหว่างประเทศมีความส าคัญมากขึ้น เนื่องจาก
สามารถท ารายได้เข้าสู่ประเทศ ท าให้ประเทศได้รับเงินตราจากต่างประเทศ การท าธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ท าให้ปัจจัยการผลิตของประเทศถูกใช้ในการผลิตที่ตนได้เปรียบ  ทรัพยากรถูกใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพก่อให้เกิดความช านาญเฉพาะ ช่วยยกระดับรายได้ของประชากร การกระจายรายได้ไป
ยังสาขาต่าง ๆ ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัว รัฐบาลมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี สามารถน าใช้ในการ
พัฒนาประเทศต่อไป ลดอัตราการว่างงาน เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 
ท าให้สินค้าและบริการมีความหลากหลาย (ศินีย์ สังขร์ัศมี, 2549 :  4) สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวัตถุประสงค์
ของการค้าระหว่างประเทศที่แต่ละประเทศ ต้องการให้เกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะเริ่มจากการค้าขายใน
ประเทศ จนมีความพร้อมในระดับหนึ่ง ธุรกิจนั้นก็จะก้าวไปสู่ธุรกิจระหว่างประเทศโดยมีมูลเหตุจูงใจ
คือ (กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, 2543 :  7) ประกอบด้วย 1) เพ่ือเพ่ิมยอดขาย (Expand Sales) ด้วย
เหตุที่ว่า ความต้องการและจ านวนของ ผู้บริโภคทั่วโลกมีมากกว่าความต้องการของผู้บริโภคใน
ประเทศเดียว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถ เพ่ิมยอดขายและมีกาไรสูงสุดขึ้น โดยสามารถก าหนดตลาด
ที่ชัดเจน ในลักษณะของธุรกิจระหว่างประเทศได้  2) การแสวงหาแหล่งทรัพยากร (Acquire 
Resources) ผู้ประกอบกิจการระหว่าง ประเทศ จะต้องแสวงหาสินค้า บริการ และส่วนประกอบใน
การผลิต หรือวัตถุดิบในการผลิต จากต่างประเทศ ตลอดจนมองหาแหล่งเงินทุน เทคโนโลยี ข้อมูล
จากต่างประเทศที่ส าคัญ และรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือจะใช้ในกิจการของประเทศตนเองและเพ่ือลด
ค่าใช้จ่าย ท าให้บริษัทได้รับผลก าไรมากขึ้นจากต้นทุนที่ถูกลง 3) การกระจายแหล่งขายและปัจจัยการ
ผลิต (Diversify Sources of Sales and Supplies) เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ยอดขาย และก าไร
เปลี่ยนแปลงไป บริษัทควรจัดหาตลาดและแหล่งปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศ เพ่ือที่จะท าให้บริษัท
สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบของราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือการขาดแคลนวัตถุดิบใน
ประเทศใดประเทศหนึ่ง  และ 4) ลดความเสี่ยงทางการแข่งขันให้น้อยที่สุด (Minimize Competitive 
Rick) บริษัท จะต้องสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการ
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ด าเนินการ ในแต่ละประเทศเพ่ือที่จะปกป้องตนเองในตลาดภายในประเทศ โดยน าข้อมูลดังกล่าวมา
ปรับปรุง และพัฒนาบริษัทเพ่ือลดความเสี่ยงทางการแข่งขันน้อยที่สุด  
          ศิริพร ปัญญาบาล (2535 : 6) ได้ระบุถึงมูลเหตุจูงใจในการประกอบธุรกิจระหว่าง ประเทศ 
ประกอบด้วย 1) ประโยชน์ทางด้านรายได้และผลก าไร 2) ใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาความไหวตัวของ
การผลิตตามฤดูกาล 3) ประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพของการผลิตและการจ าหน่าย และ 4) เพ่ือ
สนองความต้องการในตลาดต่างประเทศ  
  สรุปได้ว่า การค้าระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นนั้น เนื่องมาจากวัตถุประสงค์ที่มาจากเหตุจูงใจ
ภายใน คือการบริหารต้นทุนการผลิตที่ทาให้ต้นทุนต่ าลง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
มูลเหตุจูงใจภายนอก คือ การขยายตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กับธุรกิจ  
 
  2.2.2 บทบาทการค้าระหว่างประเทศ  
 
          ด ารงศักดิ์ ชัยสนิท และก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา (2536 : 5) ได้กล่าวถึงบทบาทการค้า
ระหว่างประเทศไว้ ได้แก่ 1) การน าเข้า ท าให้ประชาชนมีสินค้าต่าง ๆ เพ่ือการอุปโภคบริโภคมากขึ้น 
ท าให้การกินอยู่ดีขึ้น 2) การน าเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบ จะเป็นฐานที่จ าเป็นส าหรับการขยายการ
ผลิต 3) เป็นการโอนอ านาจการซื้อจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง  4) การส่งออกมีผลต่อลูกค้า 
ดุลการช าระเงินของประเทศ 5) การส่งออกเป็นการระบายสินค้าส่วนเกินที่เหลือจากการอุปโภค
บริโภคภายใน 6) ท าให้เกิดการยกระดับหรือปรับปรุงประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 7) การส่งออกเป็นที่มา
ของรายได้เพ่ือน ามาซื้อสินค้าเข้า (Exports Pay for Imports) และ 8) ท าให้รัฐบาลมีรายได้สูงขึ้นใน
รูปของการเก็บภาษีอากรขาออก ภาษีอากรขาเข้า ภาษีการค้า ภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมและอ่ืน ๆ  
สอดคล้องกับ ศิริพร ปัญญาบาล (2535 :  4-5) ได้ระบุถึงบทบาท หรือประโยชน์ของธุรกิจระหว่าง 
ประเทศ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ของประเทศถูกใช้ไปในการผลิตที่ตนได้เปรียบ 
(Comparative Advantage) 2) ประชากรของประเทศได้รับสินค้าและบริการมากขึ้น  3) ยกระดับ
รายได้ของประชากร 4) ลดปัญหาการว่างงาน 5) ธุรกิจระหว่างประเทศเป็นบ่อเกิดแห่งความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี 6) ท าให้เกิดการยกระดับหรือปรับปรุงประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 7) การส่งออกเป็นที่มา
ของรายได้ เพ่ือน ามาซื้อสินค้าเข้า (Exports Pay For Import)  และ 8) ท าให้รัฐบาลมีรายได้สูงขึ้น 
ในรูปของการเก็บภาษีอากรขาออก ภาษอีากรขาเข้า ภาษีการค้า ภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมและอ่ืน ๆ  
          การค้าระหว่างประเทศมีบทบาทที่ส าคัญ ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยการ
น าเข้าเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศนั้น ๆ ได้มีการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจให้เกิดความมั่นคงแล้วย่อมน าไปสู่การพัฒนาด้านสังคมของประเทศ 
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  2.2.3 สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ  
 
          1.  สภาพแวดล้อมทางการเมือง เป็นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการและ
นโยบายของรัฐบาล  Zikmund and D'Amico (2001 : 654) สภาพแวดล้อมทางการเมืองจะ
ประกอบด้วย ปัจจัย 3 ส่วนที่ส าคัญ คือ  
    1) สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองของประเทศเจ้าบ้าน Host – county political 
environment) ประเทศต่าง ๆ ต้องการรักษาและเพ่ิมพูนเอกราชของชาติของตน  กิจการของ
ต่างประเทศ มักจะถูกมองว่าเป็นการคุกคามเอกราชภายในประเทศ  หรือมีผลเสียหายต่อธุรกิจใน
ประเทศ ดังนั้นในช่วงที่เกิดการจลาจลวุ่นวาย กิจการต่างประเทศหรือสถานทูตต่างประเทศจะเป็น
เป้าหมายที่จะโดนโจมตีมากที่สุด ดังนั้น ในแต่ละประเทศจึงต้องการที่จะปกป้องความมั่นคงของชาติ
ตนเอง (National Security) โดยปกติรัฐบาลจะห้ามกิจการต่างประเทศด า เนินการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ หรืออุตสาหกรรมที่เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง ของ
ประเทศ เช่น การป้องกันประเทศ (Defense) การสื่อสาร (Communication) พลังงานไฟฟ้า และ
ทรัพยากรธรรมชาติ (Energy and Resources)  
    2) การควบคุมโดยประเทศเจ้าบ้าน (Host – County Controls) ประเทศเจ้าบ้าน
จะมีค่านิยม (Goodwill) ให้กิจการต่างประเทศช่วยให้บรรลุเป้าหมายของประเทศตน รัฐบาลอาจใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ในการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาและส่งเสริมพฤติกรรมที่ปรารถนาที่เกิดขึ้น
จากกิจการต่างประเทศ ซึ่งวิธีการที่รัฐบาลใช้ในการควบคุมมี 5 วิธี ดังนี้  

    2.1) การจ ากัดการน าเข้า (Entry Restrictions) ถ้าอนุญาตให้ธุรกิจเข้า
ประเทศได้ กิจการก็จะถูกจ ากัดในอุตสาหกรรมที่เข้ามา เช่น ไม่มีการอนุญาตให้เป็นเจ้าของ 100% 
โดยถูกจ ากัดในรูปแบบของการร่วมลงทุน (Join venture) กับกิจการภายในประเทศ  

    2.2) การควบคุมราคา (Price controls) เป็นระเบียบข้อบังคับของรัฐเพ่ือ
ควบคุมราคาผลิตภัณฑ์และบริการไม่ให้สูงเกินกว่าที่ก าหนด เพ่ือป้องกันไม่ให้ค่าครองชีพสูงต่อเนื่อง
ไปเป็นลูกโซ่ มักจะใช้ช่วงต่อต้านปัญหาภาวะเงินเฟ้อ การควบคุมราคานี้มักจะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่
จ าเป็นแก่การครองชีพบางชนิด และมักใช้ในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้นโดยเฉพาะประเทศที่มีระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรี เพ่ือมิให้กระทบต่อกลไกตลาดมากนัก (ศิริพร สัจจานันท์, 2543 :  235) ดังนั้น
กิจการต่างประเทศจึงต้องเผชิญกับ ข้อจ ากัดอย่างมาก สิ่งที่เหมือนกันมากที่สุดคือ การควบคุมราคา
ให้ต่ า ซึ่งถ้าเศรษฐกิจมีภาวะเงินเฟ้อ ท าให้ต้นทุนสูงจะจ ากัดก าไรอย่างมหาศาล  

    2.3) การจ ากัดการน าเข้า (Quotas) เป็นการจ ากัดปริมาณน าเข้า หรือ
ปริมาณสินค้าน าเข้า และปริมาณการส่งออกสินค้าในแต่ละปี (Daniels and Radebaugh, 2001 : 
784) การเก็บภาษีศุลกากร (Tariffs) เป็นภาษีที่เก็บส าหรับสินค้าน าเข้าในประเทศ ดังการจ ากัดการ
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น าเข้าและการเก็บภาษีศุลกากร อาจจะจ ากัดตามความสามารถของกิจการในการน าเข้าเครื่องมือ 
เครื่องจักร (Equipment) ชิ้นส่วนประกอบ (Components) และผลิตภัณฑ์ (Product) การจ ากัด
ดังกล่าว เพ่ือจะเพ่ิมจ านวนวัตถุดิบในประเทศมากกว่าจ านวนที่กิจการต่างประเทศ  
     2.4) การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Control) ในหลายประเทศ
จะประสบปัญหาการขาดดุลชาระเงิน (Balance of Payments) การขาดดุลเรื้อรัง ซึ่งท าให้การขาด
แคลนของเงินตราต่างประเทศ  
    2.5) การเวนคืน  (Expropriation) หมายถึง การเวนคืนกรรมสิทธิ์ ใน
ทรัพย์สินของธุรกิจเอกชน โดยรัฐบาลของประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยการบังคับอย่างเป็นทางการใน
ทรัพย์สินของกิจการต่างประเทศ การเวนคืนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการควบคุมกิจการต่างประเทศ  
          2.  สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย กฎหมายของประเทศและกฎที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีอิทธิพล
ต่อการด าเนินการของกิจการต่างประเทศ กิจการต้องทราบสภาพแวดล้อมทางกฎหมายในแต่ละ
ตลาด เพราะว่ากฎหมายนั้นถือว่าเป็นเกณฑ์ของเกมส์ (Rules of the game) ในขณะเดียวกันกิจการ
ต้องทราบว่าสภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองเป็นอย่างไร กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้อย่างไรและระบุ
ทิศทางของกฎหมายใหม่ด้วย สภาพแวดล้อมทางกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน
กฎหมายที่ส าคัญ มี 3 ประการ คือ 1. กฎหมายของประเทศแม่ (Home’s laws) 2. กฎหมาย
ระหว่างประเทศ  (International Law) 3. กฎหมายภายในประเทศที่บริษัทได้ด าเนินการใน
ต่างประเทศหรือในประเทศนั้น ๆ  
          3.  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ อิทธิพลด้านเศรษฐกิจจะมีผลต่อการด าเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ดังนั้น การเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจของประเทศและตลาดต่างประเทศ จะช่วย
ให้ผู้บริหารเข้าใจสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสามารถพยากรณ์แนวโน้มที่มีผลกระทบต่อการ
ท างานในอนาคต รายละเอียดอิทธิพลด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญ  (Key Economic Forces) จะ
ประกอบด้วย 1) โครงร่างงานทางเศรษฐกิจของประเทศ (Economic Framework) 2) ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ (Economic Stability) 3) ความส าคัญและอิทธิพลของตลาดทุน (Existence and 
Influence of Capital Markets) 4) สมรรถภาพของปัจจัยการผลิต  (Factor Endowments) 5) 
ขนาดของตลาด (Market Size) และ 6) ความสามารถในการจัดหาสาธารณูปโภค (Availability of 
Economic Infrastructure) 
          4.  สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม การค านึงวัฒนธรรม (Cultural Awareness) : คือการรู้จัก
และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้าไปท าธุรกิจ เนื่องจากมีความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรม ดังนั้นธุรกิจจะต้องปรับตัวและตัดสินใจว่า จะน าสิ่งที่เคยปฏิบัติในประเทศของตนเองไปใช้
ในสภาพแวดล้อมต่างประเทศได้หรือไม่เพราะว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีผลกระทบต่อ
การด าเนินกลยุทธ์ของกิจการที่แตกต่างกันทั่วโลก การเข้าใจถึงวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มจึงเป็นสิ่งที่มี
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ความส าคัญ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ ดังนั้น การท าธุรกิจระหว่างประเทศจะต้องศึกษาถึง
ลักษณะเด่นและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม ซึ่งจะประกอบด้วย  

  1) ความเป็นชาติ (ชาตินิยม) เป็นค านิยามที่ใช้ส าหรับสังคมหนึ่ง เนื่องจากอาศัยอยู่
ในเขตแดนเดียวกัน และอยู่ภายใต้พ้ืนฐานกฎหมายที่ใช้ร่วมกัน เพราะความคล้ายคลึงระหว่างบุคคล
เป็นเหตุและผลของวัฒนธรรมของกลุ่มชนหรือวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการจ้าง
งาน การขาย และซื้อสินค้าตลอดจนมีกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งใช้สาหรับประชาชนหรือคนในประเทศนั้น  

  2) การสร้างวัฒนธรรมใหม่ (Cultural Formation) และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม 
(Cultural Dynamics) เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากผู้น า+สังคมสู่คนในสังคมนั้น ๆ ระบบค่านิยม
ทางวัฒนธรรม เช่น ค่านิยม ประเพณี และสังคม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงจะเกี่ยวข้องกับ 3 ประเด็น คือ 1. สมัครใจเลือก (Choice) 2. ถูกบังคับ (Imposition) 3. 
การเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดข้ึนจากการสื่อสารกับวัฒนธรรมอื่น ๆ (Contact with Other Cultures)  

  3) ภาษาเปรียบเสมือนผู้ด ารงวัฒนธรรม (Language as a Cultural Stabilizer) 
ภาษาจัดเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพของวัฒนธรรม  เมื่อบุคคลมาจากต่าง
สถานที่กันแต่ใช้ภาษาเดียวกัน การแพร่หลายของวัฒนธรรม เมื่อบุคคลมา จากต่างสถานที่กันแต่ใช้
ภาษาเดียวกัน การแพร่หลายของวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นได้ง่าย ท าให้ความคล้ายคลึงของภาษามีมากขึ้น  

  4) ศาสนาเป็นปัจจัยที่ช่วยรักษาเสถียรภาพด้านวัฒนธรรม  (Religion as a 
Cultural Stabilizer) ศาสนาเป็นค่านิยมที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุด โดยมากศาสนาทั้งหมดเกิดจาก
ประชาชนที่มีความเชื่อวัฒนธรรมของภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากศาสนา เพราะฉะนั้นเขต
ของศาสนาจึงมีอิทธิพลออกไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งด้วย ดังนั้นศาสนาที่เด่น จึงมีอิทธิพลทั้งใน
ด้านกฎหมายและต่อการดาเนินการทางธุรกิจระหว่างประเทศ 

 
2.3  ทฤษฎีการวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis  
 
          แนวคิดท่ีผู้ศึกษาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม ผู้ศึกษาได้อาศัยแนวคิดการวิเคราะห์ด้วย SWOT  
Analysis  โดย  SWOT  เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร หรือโครงการ ซึ่ง
ช่วยผู้บริหารก าหนด จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี, 2553) สอดคล้องกับสมคิด  บางโม (2552 : 351) ที่กล่าวว่า การวิเคราะห์สวอต  
(SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  
นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างาน
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ในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  
(SWOT Analysis) มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา 2 ส่วนดังนี้ (ณรงค์วิทย์  แสนทอง , 2551 : 22-23)    
          ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis) ได้แก่  
  S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจัยภายในเป็นข้อดีที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้าน
การผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์  
  W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น
ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีใน
การแก้ปัญหานั้น 
          ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis) ได้แก่  
  O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของ
องค์กรเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาส
นั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหาร
ที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
  T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่ง
การบริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
 
 

 S    W  ปัจจัยภายใน  

 
                                O                             T  ปัจจัยภายนอก  

 
ภาพที่ 2.1 แสดงภาพการเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

ที่มา : ณรงค์วิทย์  แสนทอง (2551 : 22-23)    
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ภาพที่ 2.2 แสดงภาพผลการวิเคราะห์โดย SWOT 
ที่มา : ณรงค์วิทย์  แสนทอง (2551 : 22-23)    

 
             SO   = จุดแข็งและมีโอกาสพัฒนา 
              WO   = จุดอ่อนและมีโอกาสพัฒนา  
              WT  = จุดอ่อนและมีอุปสรรคในการพัฒนา  
               ST   = จุดแข็งและมีอุปสรรคในการพัฒนา  
 
   2.3.1  ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT 
 
          วิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร จุด
แข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าหมายในขณะที่จุดอ่อน
ขององค์กร จะเป็นคุณลักษณะภายใน ที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อม
จะเป็นสถานการณ์ที่ ให้ โอกาสเพ่ือการบรรลุ เป้ าหมายองค์กรในทางกลับกันอุปสรรคทาง
สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ 
SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนา
ไปในทางที่เหมาะสม เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพ แวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว 
ให้น าจุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพ่ือดูว่าองค์กร ก าลัง
เผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์ เช่นนั้น องค์กรควรจะท าอย่างไร โดยทั่วไป ในการ

                           
ST   

 

             SO 

 

 

WT 

  

                             

WO  
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วิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กร จะอยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้  (ณรงค์วิทย์  แสนทอง, 
2551 : 22-23)    
             สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้ เป็นสถานการณ์ที่ พ่ึงปรารถนาที่สุด 
เนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิ งรุก 
(Aggressive - Strategy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่
เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่  
               สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด 
เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ 
ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพ่ือพยายามลด
หรือหลบหลีกภัยอุปสรรค ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะท าให้องค์กรเกิดความ
สูญเสียที่น้อยท่ีสุด  
               สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการ
แข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่ หลายอย่างเช่นกัน 
ดังนั้น ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-Oriented Strategy) เพ่ือจัดหรือแก้ไขจุดอ่อน
ภายในต่าง ๆ ให้ พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้ 
               สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะ
รอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรือขยาย
ขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาว
ด้านอื่น ๆ แทน 
 
  2.3.2 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิเคราะห์ SWOT 
 
          1.  การประเมินสภาพแวดล้อมภายในบริษัท จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และพิจารณา
ทรัพยากรและความสามารถภายในบริษัทในทุกๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัท 
แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพ่ือการบริหาร
ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างาน และ
ทรัพยากรในการบริหารงาน ซึ่งได้แก ่คน เงิน วัสดุ การจัดการ รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมาของบริษัท เพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์และผลของกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ก่อนหน้านี้ด้วย จุดแข็ง
ของบริษัท คือการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ในบริษัทนั้นเอง ว่าปัจจัยใดที่เป็นข้อ
ได้เปรียบหรือ เป็นจุดเด่นที่น ามาพัฒนาได้ และควรด ารงไว้เพ่ือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
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บริษัท ส่วนจุดอ่อนของบริษัทนั้นเป็นปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ในบริษัท  ว่าปัจจัยใดเป็น
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสียเปรียบ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือขจัดให้หมดไป 
          2.  การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกบริษัท จะท าให้สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคใน
การด าเนินธุรกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศ 
เช่น ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน งบประมาณ) ด้านสังคม 
(เช่น ระดับการศึกษาและอัตราการรู้หนังสือของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี) 
ด้านการเมือง (เช่น พระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายทางการเมือง) ด้านเทคโนโลยี (เช่น 
นวัตกรรมการผลิตพัฒนาการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ) เป็นต้น โอกาสจากสภาพแวดล้อมจะเป็น
การวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนิน
ธุรกิจและสามารถน าข้อดี เหล่ านี้ มาเสริมสร้างให้บริษัทเข้มแข็งขึ้น  ส าหรับ อุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อม จะเป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งบริษัทจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพบริษัทให้มีความแข็งแกร่งและมี
ความพร้อมที่จะเผชิญกับผลกระทบดังกล่าว  (ณรงค์วิทย์  แสนทอง, 2551 : 24)    
 
2.4    แนวคิดองค์ความรู้ด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
 
          อัจฉราพรรณ ลีฬพันธ์ (2557 : ออนไลน์) ได้ระบุเกี่ยวกับการ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
(Economic Integration) ว่าเป็นการรวมกลุ่มทางการค้า เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของ
แต่ละประเทศ โดยปรากฏออกมาในรูปของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการตก
ลงร่วมกันที่จะรวมตัวกันตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป เพ่ือลดหรือยกเลิกอัตราภาษีศุลกากรตลอดจนลด
หรือยกเลิกข้อจ ากัดทางการค้าอ่ืนๆ เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ส าหรับประเทศในกลุ่มเท่านั้น ปัจจุบันการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจได้เกิดขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็วทุกภูมิภาคอันเป็นผลมาจากการแข่งขันทาง
การค้าที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ท าให้แต่ละประเทศเกิดความกังวลว่าถ้าไม่มีการรวมกลุ่มกัน
อย่างเหนียวแน่นอาจไม่มีอ านาจในการเจรจาทางการค้าได้จึงต้องสร้างความเข้มแข็งโดยการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจเพ่ือปกป้องคุ้มครองการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มและเพ่ือป้องกันการแข่งขันจากคู่
แข่งขันนอกกลุ่มตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ส าคัญทั้ง 3 ทวีปคือ 1) ทวีปยุโรปได้แก่สมาคม
การค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association: EFTA) สหภาพยุโรป (European Union: 
EU) และสภาความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจร่วมกัน (Council for Mutual Economic Assistances: 
COMECON) 2) ทวีปอเมริกาได้แก่สนธิสัญญาเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free 
Trade Agreement: NAFTA) สมาคมการค้าเสรีแห่งลาตินอเมริกา (Latin American Free Trade 
Association:LAFTA) กลุ่ ม ตลาดร่ วมอ เมริ ก ากลาง  (Central American Common Market: 
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CACM) และกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (Southern Common Market) หรือที่เรียกว่ากลุ่ม
เมอร์โคซอร์ (Mercosur)  และ 3) ทวีปเอเชียได้แก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิก (Asia- 
Pacific Economic Cooperation:APEC) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association 
of South East Asian Nations: ASEAN) เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ 
AFTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC)  
 
  2.4.1 ความหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
 
          การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ (Economic Integration) หมายถึงการที่ประเทศตั้งแต่สองประเทศ
ขึ้นไปตกลงร่วมกันที่จะรวมกันอย่างเป็นทางการส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกันมีอาณา
เขตติดต่อกันหรือประสบกับปัญหาที่คล้ายคลึงกันมาท าความตกลงรวมกลุ่มกัน เพ่ือตกลงที่จะลดหรือ
ยกเว้นอัตราภาษีศุลกากรตลอดจนลดหรือยกเว้นข้อจ ากัดทางการค้าระหว่างกัน  เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาและรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน  ท าให้การค้า
ระหว่างประเทศภายในกลุ่มไม่ถูกจ ากัดด้วยอุปสรรคทางการค้าโดยสิทธิประโยชน์เหล่านี้ จะให้เฉพาะ
การน าเข้าสินค้าจากประเทศภายในกลุ่มเท่านั้นส่วนการน าเข้าสินค้าจากประเทศนอกกลุ่มจะไม่ได้
สิทธิประโยชน์และอาจยังต้องเผชิญกับการเก็บภาษีศุลกากรในอัตราที่สูงกว่าประเทศสมาชิกด้วยกัน
หรืออุปสรรคทางการค้ารูปแบบใหม่ๆตามแต่ประเทศที่รวมกลุ่มกันจะก าหนดขึ้นใหม่อีกด้วย  
 
  2.4.2 วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
 
          การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการจ้างงานมีสวัสดิการอย่างเต็มที่ รวมทั้งมีการกระจายรายได้ระหว่างประเทศอย่าง
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นอันจะน าไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มโดยวัตถุประสงค์ของ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 7 ข้อดังนี้ 
               1.  เพ่ือลดการพ่ึงพาทางด้านเศรษฐกิจ และเงินทุนจากประเทศพัฒนาแล้ว เมื่อมี การ
รวมกลุ่มทางการค้าเกิดขึ้น ประเทศสมาชิกในกลุ่มจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือให้ เศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ท าให้สามารถลดการพ่ึงพาทาง เศรษฐกิจและเงินทุนจาก
ประเทศอ่ืนๆได ้
               2.  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคจะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการหนี้
ระหว่างประเทศและช่วยรักษาระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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               3.  เพ่ือส่งเสริมให้มีการรวมตัวทางการเมืองระหว่างประเทศสมาชิกเพ่ือแก้ปัญหาทั้ง
ภายในและภายนอกภูมิภาคเนื่องจากเชื่อว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจะช่วยผ่อนคลายปัญหาความ
ตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคได้ 
               4.  เพ่ือเสริมสร้างอ านาจการต่อรองในการเจรจากับประเทศนอกกลุ่มเพ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์ให้แก่ประเทศภายในกลุ่ม 
               5.  เพ่ือขยายตลาดทั้งของประเทศในกลุ่มกับตลาดภูมิภาคให้มีขนาดใหญ่ขึ้น การ
รวมกลุ่มทางการค้าจะท าให้ประเทศมีโอกาสเข้าสู่ตลาดของประเทศคู่ค้ามากยิ่งขึ้นมีลู่ทางการค้าที่
เพ่ิมขึ้นท าให้ขนาดของตลาดเพ่ิมขึ้นดึงดูดใจให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนมาก
ขึ้นอันจะน ามาสู่การขยายตลาดทั้งของประเทศในกลุ่มและของภูมิภาคให้กว้างขวางขึ้น 
               6.  เพ่ือให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การรวมกลุ่มระหว่าง
ประเทศในบางประเภท จะก าหนดให้ประเทศสมาชิกสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างกันได้
ท าให้ปัจจัยการผลิตจะถูกน าไปใช้ในสภาวะการผลิตที่เหมาะสมที่สุด 

               7.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการผลิต การรวมกลุ่มทางการค้าจะเป็นการเปิดโอกาส ให้การ
ติดต่อค้าขายกันระหว่างประเทศสมาชิกเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น อันจะน ามาซึ่งปริมาณผลผลิต 
ความช านาญในการผลิต การจ้างงานที่มากขึ้น ก่อให้มีการลดต้นทุนการ ผลิตที่ เกิดจากการประหยัด
ต่อขนาด ท าให้เสริมสร้างศักยภาพในด้านการแข่งขันมากยิ่งข้ึน 

 

  2.4.3 รูปแบบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

 

          การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สามารถจ าแนกได้ออกเป็นหลายระดับเรียงจากการรวมกลุ่มระดับ
ต่ าสุดไปสู่ระดับสูงสุด ตั้งแต่การจัดท าข้อตกลงเพ่ือแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษทางการค้าเขตการค้าเสรี
สหภาพศุลกากรตลาดร่วมสหภาพเศรษฐกิจและสหภาพเหนือชาติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
               1.  การจัดท าข้อตกลงเพ่ือแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษทางการค้า  (Preferential Trading 
Arrangement) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขั้นต่ าสุดโดยการท าข้อตกลงร่วมกันที่จะลดอัตราภาษี
ศุลกากรและข้อจ ากัดทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรหรืออุปสรรคทางการค้าอ่ืนๆให้กับการน าเข้า
สินค้าจากประเทศในกลุ่ม โดยการลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างกันจะท าอย่างค่อยเป็นค่อยไปและจะ
ไม่ลดลงจนหมดไปในทันที ส าหรับประเทศนอกกลุ่มยังมีการเรียกเก็บภาษีศุลกากรจากการน าเข้า
สินค้าจากประเทศนอกกลุ่มในอัตราที่แต่ละประเทศสามารถก าหนดเองได้และเพ่ือรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของประเทศในกลุ่มจึงมีการควบคุมการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรให้เป็นไป
ตามข้อตกลงเพ่ือป้องกันไม่ให้สินค้าจากประเทศนอกกลุ่มสมาชิกเข้ามารับสิทธิพิเศษทางการค้าและ
วางจ าหน่ายในประเทศสมาชิกโดยไม่ต้องเสียภาษี ดังนั้นเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวแต่ละประเทศ
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สมาชิกที่มีการรวมกลุ่มจึงต้องมีข้อก าหนดว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าคือการก าหนดให้สินค้าที่จะได้รับ
สิทธิการยกเว้นภาษีจะต้องเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศสมาชิกเท่านั้นโดยผู้รับสิทธิจะต้องแสดง
ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin: C/O) ให้กับผู้ส่งออกเพ่ือแสดงให้หน่วยศุลกากร
ของประเทศน าเข้าได้ทราบว่าสินค้าน าเข้านั้นผลิตภายในประเทศสมาชิกจึงจะได้รับสิทธิพิเศษทาง
การค้า 
               2.  เขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพ่ือยกเลิก
อุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกโดยที่ประเทศสมาชิกภายในกลุ่มจะยกเลิกมาตรการ
น าเข้าด้านการเก็บภาษีศุลกากรจากการนาเข้าสินค้าระหว่างประเทศในกลุ่มและไม่สนับสนุนให้มีการ
กีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ ทั้งมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีและข้อจ ากัดทางการค้าที่เป็นอุปสรรคใน
การค้าขายระหว่างประเทศสมาชิก ส าหรับการค้าขายกับประเทศภายนอกกลุ่มนั้นประเทศสมาชิก
สามารถเรียกเก็บภาษีศุลกากรขาเข้าจากประเทศภายนอกกลุ่มได้อย่างอิสระซึ่งการที่แต่ละประเทศ
เรียกเก็บภาษีจากประเทศภายนอกกลุ่มได้อย่างเสรีนี้ จะท าให้ภาษีที่เรียกเก็บจากประเทศนอกกลุ่ม
แตกต่างกันประเทศนอกกลุ่มสามารถเปรียบเทียบอัตราภาษีที่แต่ละประเทศจัดเก็บและเลือกค้ากับ
ประเทศสมาชิกที่ตั้งอัตราภาษีไว้ต่ าได้ ตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในรูปแบบของเขตการค้า
เสรี เช่นสมาคมเขตการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association: EFTA) สนธิสัญญา
เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement: NAFTA) สมาคมการค้า
เสรีแห่งลาตินอเมริกา (Latin American Free Trade Association:LAFTA) และเขตการค้าเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) เป็นต้น 
               3.  สหภาพศุลกากร (Customs Union) เป็นการตกลงทางการค้าระหว่าง 2 ประเทศข้ึน
ไปเพ่ือยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรยกเลิกข้อจ ากัดทางการค้า รวมทั้งยกเลิกมาตรการจ ากัดการค้า
อ่ืนๆระหว่างประเทศสมาชิกนอกเหนือจากนี้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศยังมีข้อตกลงเรื่องการ
ก าหนดนโยบายอัตราภาษีศุลกากรกับประเทศนอกกลุ่มในอัตราเดียวกัน (common external tariff 
: CET) ตัวอย่างการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในรูปแบบสหภาพศุลกากรได้แก่การรวมกลุ่มของเบเนลักซ์ คือ
เบลเยียมเนเธอร์แลนด์และลักเซมเบอร์กโดยเบลเยียมและลักเซมเบอร์กได้จัดตั้งสหภาพศุลกากร
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2464 ซึ่งเป็นระยะเวลาระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาได้ตกลงให้เนเธอร์แลนด์เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพด้วย 
               4.  ตลาดร่วม (Common Market) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าสหภาพ
ศุลกากรกล่าวคือการรวมกลุ่มแบบตลาดร่วมนั้นไม่เพียงแต่ยกเลิกข้อกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศสมาชิกในทุกรูปแบบและก าหนดภาษีศุลกากรกับประเทศภายนอกกลุ่มในอัตราเดียวกัน 
(CET) แล้วยังมีการเพ่ิมเงื่อนไขว่าไม่เพียงแต่สินค้าเท่านั้นที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีระหว่าง
ประเทศสมาชิกแต่ปัจจัยการผลิตภายในกลุ่มเช่นทุนวัตถุดิบแรงงานเทคโนโลยีต่างๆ ก็สามารถ
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เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีระหว่างประเทศสมาชิกเช่นกัน การที่ปัจจัยผลิตสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่าง
อิสระภายในกลุ่มทางเศรษฐกิจเช่นนี้ ท าให้การใช้ประเทศสมาชิกภาคีผู้ส่งออก (ผู้ผลิต) ซึ่งจะน ามาใช้
เป็นหลักฐานเพ่ือขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในประเทศสมาชิกภาคีผู้น าเข้าได้โดยทุนแรงงาน
เทคโนโลยีต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะปัจจัยการผลิตจะถูกใช้ภายใต้สภาวะที่
ก่อให้เกิดการผลิตที่ได้ประสิทธิผลสูงสุด ตัวอย่างของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในรูปแบบของตลาด
ร่วม เช่นประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (The European Economic Community: EEC) เป็นต้น 
               5.  สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) การรวมกลุ่มรูปแบบนี้มีลักษณะเหมือนกัน
กับตลาดร่วมทุกประการ และเพ่ิมเงื่อนไขให้ประเทศในกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจมีการใช้นโยบายด้าน
การเงินและการคลังเหมือนกัน เพ่ือให้เศรษฐกิจมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นโดยจัดตั้งน่วย
งานกลางข้ึนมาบริหารนโยบายร่วมกันซึ่งเป็นการรวมตัวของนโยบายทางเศรษฐกิจเพ่ือการเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีของสินค้าบริการและปัจจัยการผลิตข้ามพรมแดน นอกจากนี้ยังมีการใช้เงินตราในสกุล
เดียวกันท าให้ไม่มีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนตัวอย่างการรวมกลุ่มรูปแบบนี้เช่น
การรวมตัวกันเป็นยุโรปตลาดเดียว (European Unity) ภายใต้สนธิสัญญามาสทริชท์ (Maastricht) 
ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะรวมตัวกันทางการเงินอย่างเต็มที่ในปี พ.ศ. 2542 ด้วยการใช้เงินสกุลยูโรร่วมกัน 
 
  2.4.4 ประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
 
          การรวมกลุ่มระหว่างประเทศเป็นการตกลงร่วมมือกันของประเทศภายในกลุ่มที่จะอ านวย
ความสะดวกทางการค้า ทั้งการลดมาตรการกีดกันทางการค้าในรูปของภาษีและที่มิใช่ภาษีรวมทั้งลด
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคทางการค้า ท าให้ประเทศที่ได้รวมกลุ่มทางการค้าได้
ประโยชน์มากมาย ทั้งการใช้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ในด้านปัจจัยการผลิตด้านการจ้างงานและด้าน
อ่ืน ๆ ท าให้เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกขยายตัวเพ่ิมขึ้นโดยประโยชน์จากการรวมกลุ่มสามารถสรุป
ได้ดังนี ้
 
               1.  ประโยชน์ในการเพ่ิมการค้าและการเบี่ยงเบนการค้า (Trade Creation and Trade 
Diversion) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ จะท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆที่เป็นอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกท าให้แต่ละประเทศได้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยเรียกว่าการเพ่ิมการค้า (Trade Creation) 
ส่วนการโยกย้ายทรัพยากรไปใช้ผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เรียกว่าการเบี่ยงเบนการค้า (Trade 
Diversion) ซึ่งการสร้างการค้าและการเบี่ยงเบนการค้านี้  จะท าให้ผู้บริโภคในกลุ่มประเทศสมาชิกมี
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงราคาจ าหน่ายลดลงผู้บริโภค
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สามารถซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพดีได้ในราคาถูกท าให้ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศมีการขยายตัวเพ่ิม
มากขึ้น 
             2.  ประโยชน์ในการประหยัดต่อขนาดการผลิต (Economies of Scale) การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ จะอ านวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ส่งผลให้ตลาดการค้าระหว่าง
ประเทศขยายตัวซึ่งเป็นผลให้ปริมาณการผลิตสูงขึ้นอันจะท าให้ต้นทุนคงที่ถูกเฉลี่ยเป็นต้นทุนการผลิต
ต่อหน่วยต่ าลงส่งผลให้ต้นทุนสินค้าต่อหน่วยมีราคาลดลงท าให้เกิดขนาดการผลิตที่ ประหยัดจาก
ภายใน (Internal Economies of Scale) ขึ้นในประเทศและถ้าเป็นการรวมกลุ่มรูปแบบตลาดร่วมก็
เกิดขนาดการผลิตที่ประหยัดจากภายนอก(External Economies of Scale) เพราะในตลาดร่วมนั้น
สามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้โดยเสรีข้ามพรมแดนได้ธุรกิจ  สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่มี
ต้นทุนที่ต่ ากว่าการจ้างแรงงานที่ช านาญกว่าจากประเทศภายในกลุ่มมาท างานตลอดจนมีการน า
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะน ามาปรับปรุงกระบวนการผลิต
ตลอดจนคุณภาพของสินค้าและบริการซึ่งในที่สุด จะท าให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเฉลี่ยลดลงได ้
               3.  ประโยชน์ในการลดราคาสินค้าน าเข้า (Reduced Import Prices) การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ จะท าให้ประเทศภายในกลุ่มยกเลิกภาษีศุลกากรและข้อจ ากัดต่างๆ ทางการค้าที่มีลักษณะ
เป็นการคุ้มครองการผลิตภายในประเทศ ท าให้กลุ่มประเทศสมาชิกสามารถซื้อขายสินค้ากันได้อย่าง
สะดวกและสามารถซื้อขายกันได้ในปริมาณและมูลค่าที่เพ่ิมขึ้น เพราะการรวมกลุ่มทางการค้าท าให้
ราคาสินค้าลดลง เนื่องจากการยกเลิกอัตราภาษีท าให้ภาระต้นทุนของสินค้าน าเข้าลดลงส่วนประเทศ
ที่ส่งออกสินค้า ซึ่งได้รับการยอมรับของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ ก็จะขายสินค้าได้มากขึ้นอันจะ
น ามาซึ่งรายได้เข้าประเทศท่ีมากข้ึนเช่นกัน และเมื่อประเทศผู้ส่งออกมีรายได้จากการส่งออกดีขึ้นก็จะ
น าไปสู่การลดกาแพงภาษีลงบ้างเป็นการต่างตอบแทนกับประเทศคู่ค้าท าให้สินค้าน าเข้าในประเทศ
ถูกลงเช่นกัน 
               4.  ประโยชน์จากการเพ่ิมประสิทธิผลปัจจัยการผลิต (Higher Factor Productivity) 
ข้อตกลงประการหนึ่งของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ คือประเทศสมาชิกสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการ
ผลิตได้อย่างอิสระ ท าให้ปัจจัยการผลิตสามารถเคลื่อนย้ายจากประเทศที่มีศักยภาพการผลิตต่ าไปยัง
ประเทศที่มีศักยภาพการผลิตสูงกว่าท าให้ปัจจัยการผลิตถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มก าลังพัฒนาจะได้โอกาสที่ดีขึ้นในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของตน เพราะได้เปรียบจากการมีอัตราค่าจ้างแรงงานต่ า จึงเป็นจุดสนใจของต่างชาติ
ที่จะเข้ามาลงทุน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตอาจส่งผลเสียต่อประเทศกาลัง
พัฒนาและประเทศที่ยากจน เพราะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการรวมกลุ่มระหว่างประเทศที่ระบุไว้ว่า
ประเทศสมาชิกสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้โดยเสรีท าให้ประเทศที่กาลังพัฒนาและประเทศ
ยากจนที่มีทรัพยากรที่ เป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศของตนอาจถูกถ่ายเท
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ทรัพยากรเหล่านี้ไปสู่ประเทศที่พร้อมในการผลิตมากกว่าก็ได้โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์  เพราะถ้า
บุคลากรมีฝีมือได้รับโอกาสที่มากขึ้นก็อาจเลือกย้ายไปปฏิบัติงานในประเทศอ่ืนๆท าให้ประเทศอาจไม่
สามารถรักษาทรัพยากรของประเทศตนได้ต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปทาให้ขาด
โอกาสในการพัฒนาประเทศตนเองได้ 
 
2.5  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย (อัจฉราพรรณ ลีฬพันธ์, 2557: ออนไลน์) 
 
  2.5.1 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia- Pacific Economic 
Cooperation : APEC)  
 
          ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก เกิดขึ้นเนื่องมาจากภูมิภาคนี้  ประกอบไปด้วย
ประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจและประเทศ ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งถือเป็นตลาด
ใหม่ที่มีศักยภาพในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ประกอบกับความยืดเยื้อของการเจรจา
การค้าหลายฝ่ายในรอบอุรุกวัย ท าให้กลุ่มประเทศในแถบเอเชีย-แปซิฟิก เห็นควรต้องใช้การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือเป้าหมายในการรวมตัวกันสร้างความเจริญเติบโตการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับ
ภูมิภาคตลอดจนผลักดันให้การเจรจาทางการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัยประสบผลส าเร็จขณะเดียวกันก็
ต้องการถ่วงดุลอ านาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มสหภาพยุโรปอีกด้วย จึงได้
มีการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกที่เรียกว่า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเปก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ขึ้น
จากการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2532 
ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเอเปกดังนี้ พัฒนาและ
ส่งเสริมระบบการค้าหลายฝ่าย ได้แก่ 1) สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก 
2) เพ่ือลดอุปสรรคและอ านวยความสะดวกให้การค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนระหว่าง
ประเทศสมาชิกโดยให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก 3) ศึกษาลู่ทางในการเปิดเสรี
การค้าในภูมิภาคในลักษณะที่มิใช่การรวมกลุ่มทางการค้าที่กีดกันประเทศนอกกลุ่ม  4) ขยายความ
ร่วมมือสาขาเศรษฐกิจที่สนใจร่วมกัน และ 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการไหลเวียนสินค้าบริการทุน
และเทคโนโลยีระหว่างกันโดยเสรี 
          ปัจจุบันเอเปคมีสมาชิกทั้งสิ้น 21 เขตเศรษฐกิจประกอบไปด้วยประเทศมหาอ านาจทาง
การเมืองและทางเศรษฐกิจ ที่ส าคัญคือ สหรัฐอเมริการัสเซียสาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่นรวมทั้ง
ประเทศอ่ืนๆได้แก่ บรูไนอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ประเทศไทย เวียดนามเกาหลีใต้ 
ฮ่องกง ไต้หวัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เม็กซิโก เปรู ชิลีและปาปัวนิวกินี โดยกลุ่มประเทศสมาชิกจะ
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มีเป้าหมายในการก าหนดมาตรฐานร่วมกันเป็นมาตรฐานเดียวกันในภูมิภาคเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ของคนในภูมิภาคเพ่ิมศักยภาพ ทั้งทางด้านการค้าด้านเทคโนโลยีและการขยายตลาดให้เจริญเติบโต
มากยิ่งขึ้น 
 
  2.5.2 สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations: ASEAN)  
          สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเรียกย่อๆว่า  อาเซียน (Association of 
South East Asian Nations: ASEAN) มีการจัดตั้งขึ้นโดยปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) 
หรือปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ลงนามที่กรุงเทพในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 มี
สมาชิก เริ่มก่อตั้งจ านวน 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย 
อาเซียนมีจุดเริ่มต้นมาจากการจัดตั้ง “สมาคมอาสา” (Association of South East Asia: ASA) ที่ได้
มีการลงนามกันเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2504 มีสมาชิกขณะนั้น 3 ประเทศคือ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
และประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกันสร้างเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม แต่ด าเนินการได้
เพียง 2 ปี ก็ต้องยุติลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
มาเลเซีย ต่อมาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2509 ได้มีการฟ้ืนฟูความสัมพันธภาพระหว่างกันขึ้น จึงได้มีการ
แสวงหาลู่ทางการจัดตั้งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาคโดยประเทศไทยได้เชิญ
รัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียและสิงคโปร์มาร่วมประชุมที่ประเทศไทยผล
การประชุมทุกฝ่ายพร้อมใจกันประกาศปฏิญญาอาเซียน หรือที่เรียกว่าปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวัง
สราญรมย์ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของ
ประเทศสมาชิกทั้ง 5 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และมาเลเซีย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ความร่วมมือในการเพ่ิมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมใน
กลุ่มประเทศสมาชิกและการธ ารงรักษาสันติภาพ 4 ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือ
ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เป็นเอกสารในการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ขณะนั้นมีสมาชิกผู้ก่อตั้งจ านวน 5 ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ที่จะสกัดการแพร่
ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเวียดนามโดยก าหนดหลักการเบื้องต้นของอาเซียน เช่นการร่วมมือกัน
มิตรภาพและการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวต่อสถานการณ์ภายในประเทศสมาชิกทั้งหมด และความมั่นคงใน
ภูมิภาคและเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างสันติโดยวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ
ของ ASEAN สรุปได้ดังนี้ 1) เพ่ือร่วมมือกันเร่งรัดสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic 
growth) ความก้าวหน้าของสังคม และการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้  ตลอดจนเพ่ือ
ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค (Regional Peace and Stability) 2) เพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยี
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วิทยาศาสตร์และการบริหาร ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 3) เพ่ือร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด โดยการร่วมมือกันพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้ารวมถึงการขยายการค้า  
โดยการแสวงหาลู่ทางของการค้าระหว่างกันให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการขนส่งและการ
คมนาคมให้สะดวกยิ่งขึ้นในการท าธุรกรรมทางการค้า เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการครองชีพ
ของประชาชนในภูมิภาคนี้ให้สูงขึ้น 4) ให้ความช่วยเหลือกันในด้านการฝึกอบรมวิจัยและส่งเสริม
การศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 5) เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก
อาเซียน กับองค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอ่ืนๆ และองค์การระหว่างประเทศ  
 

  2.5.3 เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)  
 
          เขตการค้าเสรีอาเซียน(AFTA) เกิดมาจากการประชุมผู้น าอาเซียนอันประกอบด้วย บรูไน
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์และประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2535 ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้มีข้อตกลงที่
จะขายสินค้าระหว่างกันอย่างเสรี (ยกเว้นสินค้าเกษตร) เพ่ือส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศสมาชิกเพ่ือให้อัตราภาษีศุลกากรในกลุ่มเป็น  0% ภายในปี พ.ศ. 2558 และให้
ประโยชน์ด้านพิกัดภาษีศุลกากรแก่ประเทศในกลุ่มที่ค่อนข้างยากจนท าให้มีการลงทุนระหว่ าง
ประเทศเพ่ิมขึ้นและการขยายตัวทางเศรษฐกิจเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนอกเหนือจากการลดภาษี
แล้ว AFTA ยังก าหนดให้มีการยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษี (NTBs) โดย AFTA ก าหนดให้ประเทศ
สมาชิกยกเลิกมาตรการจ ากัดปริมาณ (quantitative restriction) ทันทีที่สินค้าได้น าเข้าแผนการลด
ภาษีแล้ว และได้รับประโยชน์จากการลดภาษีของอาเซียนอ่ืนแล้วและยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษี
รูปแบบอ่ืนๆ ด้วยโดยจะยกเลิกภายใน 5 ปีหลังจากได้รับประโยชน์จากการลดภาษีของอาเซียนอ่ืน
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนและผลักดันให้อาเซียนเป็นฐานการ
ผลิตที่ส าคัญ เพ่ือป้อนสินค้าสู่ตลาดโลกโดยอาศัยการเปิดเสรีด้านการค้าและการลดภาษีและอุปสรรค
ข้อกีดขวางทางการค้าที่มิใช่ภาษีรวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีศุลกากร เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อ
การค้าเสรีเขตการค้าเสรีอาเซียนมีวัตถุประสงค์ได้แก่ 1) เพ่ือให้การค้าภายในอาเซียนเป็นไปโดยเสรีมี
อัตราภาษีต่ าสุดและปราศจากข้อจากัดที่มิใช่ภาษี 2) เพ่ือดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนใน
อาเซียน 3) เพ่ือเสริมสร้างสถานการณ์แข่งขันของอาเซียน 4) เพ่ือรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า
โลกที่จะเสรียิ่งขึ้นจากผลการเจรจารอบอุรุกวัย และ 5) เพ่ือจะได้มีอ านาจต่อรองและเป็นเวทีแสดง
ความคิดเห็นหากได้รับความกดดันหรือถูกเอารัดเอาเปรียบทางการค้าจากประเทศอ่ืน 
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  2.5.4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  
 
          เป็นความร่วมมือระดับภูมิภาคของประเทศสมาชิกอาเซียน อันประกอบไปด้วยประเทศ
สมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และพม่าโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีความมั่นคงมั่งคั่งและ
สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นการพัฒนามาจากสมาคม
อาเซียน เพราะถึงแม้ว่าการจัดตั้งสมาคมอาเซียนของกลุ่มสมาชิก จะพัฒนามาเป็นเขตการค้าเสรีหรือ
อาฟตาแล้วก็ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร อาเซียนจึงตั้งเป้าหมายใหม่ในการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนโดยในปี พ.ศ. 2550 ผู้น าอาเซียนได้เร่งรัดเป้าหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) จากเดิมที่ก าหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 เป็นปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เพ่ือให้ทันกับ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยได้ประกาศ “ปฏิญญาเซบู” ว่าด้วยการ
เร่ ง รั ด ก า ร จั ด ตั้ ง ป ร ะ ช าค ม อ า เซี ย น  (Cebu Declaration on the Acceleration of the 
Establishment of an ASEAN Community by 2015) เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2550 ณ เมือง
เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ และต่อมาได้มีการจัดท าแผนงานเพ่ือจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 
Blueprint) โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว เพ่ือให้มีการ
เคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนและแรงงานฝีมืออย่างเสรีและการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น  
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกและ
ส่งเสริมการรวมตัวเข้ากับประชาคมโลกของอาเซียนซึ่งผู้นาอาเซียนของแต่ละประเทศสมาชิก และ
นายกรัฐมนตรีสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้ลงนามในปฏิญญาเกี่ยวกับ AEC Blueprint ในการประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 13 ที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ 2550 โดยประเทศสมาชิก ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวของภูมิภาค 4 ด้านร่วมกันคือ 1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
(A Single Market and Production Base)  2) การไปสู่ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง 
(A Highly Competitive Economic Region)  3) การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
เสมอภาค (A Region of Equitable Economic Development) และ 4) การเป็นภูมิภาคที่มี
การบู รณ าการเข้ ากับ เศรษฐกิจโลก  (A Region That is Fully Integrated into the Global  
Economy)  
          การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน มี 5 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การ
เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี 2) การเคลื่อนย้ายบริการเสรี  3) การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี 4) การ
เคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีขึ้น และ 5) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ซึ่งประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) นั้น ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security 
Community: ASC) ป ร ะช าค ม เศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เซี ย น  (Asian Economic Community: AEC) 
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ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community: ASCC) เป็นความ
พยายามที่จะเชื่อมโยงตลาดทุน สินค้า บริการ และทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นตลาดเดียวและเป็นฐาน
การผลิตเดียวกัน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนี้  จ าเป็นต้องเร่งรัดให้เกิดการค้าเสรี และมีสิ่งอานวย
ความสะดวกทางการค้าและธุรกิจ การยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกระตุ้นให้
อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางของการดึงดูดการลงทุน ยุทธศาสตร์ทั้งหมดนี้ ท าขึ้นเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกทั้ ง เพ่ือมุ่งให้
อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกันภายในในปี  พ.ศ. 2558 และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สมาชิกต้องเปิดเสรีการค้าบริการ และการลงทุนระหว่างกัน
โดยในส่วนของการค้าบริการ มีเป้าหมายส าคัญ คือ ต้องอนุญาตนักลงทุนอาเซียนถือหุ้นในธุรกิจ
บริการได้ถึงร้อยละ 70 ดังนั้นระหว่างนี้จนถึง AEC ในปี พ.ศ. 2558 สมาชิกต้องด าเนินการเปิดเสรี
โดยเจรจาอย่างต่อเนื่องเป็นรอบรอบละ 2 ปี ในแต่ละรอบต้องจัดท าข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้า
บริการ โดยต้องเปิดเสรีเพ่ิมข้ึนเป็นล าดับ นอกจากการด าเนินการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าบริการและ
การลงทุนระหว่างกันแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามกรอบความร่วมมือต่างๆ ที่มีอยู่เดิมเช่น การเร่งลดภาษี
สินค้าระหว่างกัน ให้เหลือร้อยละ 0 ภายในปี 2553 ส าหรับสมาชิกเดิมและปี 2558 ส าหรับสมาชิก
ใหม่ภายใต้กรอบอาฟตา การยกเลิกข้อจ ากัดการประกอบการด้านการค้าบริการในอาเซียนภายในปี 
2563 ภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าบริการอาเซียน การเปิดให้มีการลงทุนเสรีในอาเซียน และ
การให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติเดียวกัน ต่อนักลงทุนอาเซียนภายในปี 2553 ภายใต้เขตการลงทุนเสรี
อาเซียนเป็นต้น อาเซียนได้ตกลงที่จะท าการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและการค้าบริการให้เร็วขึ้นกว่า
ก าหนดการเดิมในสาขาสินค้าและบริการส าคัญ 12 สาขา ซึ่งเป็นไปตามแผนการด าเนินการ เพ่ือมุ่ง
ไปสู่การเป็น AEC และได้มอบหมายให้ประเทศต่างๆ ท าหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลัก 
(Country Coordinators) ประกอบด้วย  
 

1. ประเทศพม่า รบัผิดชอบสาขาผลิตภัณฑ์เกษตร (Agro-Based Products) และสาขา
ประมง (Fisheries)  

2. ประเทศมาเลเซีย รับผิดชอบสาขาผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber-Based Products) และ
สาขาสิ่งทอ (Textiles and Apparels)  

3. ประเทศอินโดนีเซีย รับผิดชอบสาขายานยนต์ (Automotives) และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้
(Wood-Based Products)  

4. ประเทศฟิลิปปินส์ รับผิดชอบสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)  

5. ประเทศสิงคโปร์ รับผิดชอบสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) และสาขาสุขภาพ 
(Healthcare)  
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6. ประเทศไทย รับผิดชอบสาขาการท่องเที่ยว (Tourism) และสาขาการบิน (Air Travel)  

7. ประเทศเวียดนาม รับผิดชอบสาขาโลจิสติกส์ 

 
          โดยปัจจุบันการรวมตัว เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันให้กับอาเซียน มีความส าคัญและเป็นที่สนใจเป็นอย่างมาก 
 
2.6    เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 
          ประเทศเมียนมาร์หรือพม่าในปัจจุบัน ได้เป็นที่สนใจของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเป็น
อย่างมาก ในฐานะเป็นประเทศคลื่นลูกใหม่ที่ก าลังเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราร้อยละ 5 ต่อปี และเป็น
ประเทศที่นักลงทุนชาวไทยนิยมไปลงทุน เนื่องจากประชาชนชาวพม่า ยังมีความต้องการที่พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทั้งระบบไฟฟ้า ประปา ประกอบกับทรัพยากรทางด้านพลังงานที่ยังอุดมสมบูรณ์
ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลก ท าให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการลงทุนในพม่าในพม่าเพ่ิมมากข้ึน  ส าหรับ
งานวิจัยเกี่ยวพม่าในช่วงแรกก่อนปี พ.ศ. 2550 งานวิจัยเกี่ยวกับประเทศพม่า ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย
ในเชิงชาติพันธุ์วัณณาและเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ที่เดินทางเข้ามาขายแรงงานในประเทศไทย  ซึ่ง
สังคมไทยในช่วงนั้นให้ความสนใจอย่างมาก  แต่ภายหลังจากแนวคิดการตั้งกลุ่มประชาคมอาเซียน 
พม่าได้รับความสนใจในฐานะประเทศหนึ่งที่น่าลงทุน เพราะเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศ
ไทยมีประชากรมากกว่า 60 ล้านคน ที่ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค จ านวนมาก เนื่องจากพม่าปิด
ประเทศมานาน ระบบการผลิตส่วนใหญ่ต้องพ่ึงพาประเทศเพ่ือนบ้าน  การค้าขายส่วนใหญ่อยู่ตาม
แนวชายแดน เมื่อพม่าเริ่มจะเปิดประเทศ ไม่เพียงแต่นักธุรกิจเท่านั้นที่หลั่งไหลเข้าไปแสวงหาโอกาส
ในการลงทุน แต่นักวิชาการส่วนใหญ่ก็หลั่งไหลเข้าไปศึกษาวิจัยในพม่าด้วยเช่นเดียวกัน  งานวิจัย
ในช่วงหลังๆ จึงเริ่มศึกษาถึงโครงสร้างทางสังคมและปัจจัยทางเศรษฐกิจการลงทุนในพม่า  
          งานวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยพ้ืนที่เศรษฐกิจเชิงลึกของประเทศ บนแนวเขตตะนาวศรี ฝั่ง
ทะเลอันดามันประเทศพม่า (2552) โดยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย“ การศึกษา
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของพม่า และศักยภาพของไทย ในการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งด้านการค้าและการ
ลงทุนอันสัมพันธ์กับประเทศพม่า เน้นบริเวณแนวตะเข็บชายแดนด้านตะวันตกของไทย ตั้งแต่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ซึ่งติดกับเขต
มณฑลตะนาวศรีของพม่า โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาจากเอกสารและการลง
ภาคสนาม โดยจะเป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่อาศัย
ตามแนวชายแดนของพ้ืนที่ศึกษา นอกจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว ยังรวมถึงการประชุมกับกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมประเด็นและข้อมูลเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในพม่าในส่วนของประเทศไทย
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ได้ลงพื้นที่ตามแนวเขตตะวันตกทั้ง 8 จังหวัด เพื่อศึกษาสภาพของพ้ืนที่ที่ท าการค้าและเส้นทางการค้า 
พร้อมทั้งสัมภาษณ์นักธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการท าการค้าบริเวณชายแดนตลอดจนนักธุรกิจที่ข้าม
ไปลงทุนในพม่า นอกจากนี้ยังได้ประสบการณ์ในการท าการค้าบริเวณชายแดน ตลอดจนนักธุรกิจที่
ข้ามไปลงทุนในพม่า นอกจากนี้ยังได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท างานเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
การค้าการลงทุนในพม่าเป็นรายจังหวัด พร้อมทั้งได้ประมวลข้อมูล ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของ
ไทยมาวิเคราะห์ก่อนจะกลับไปน าเสนอต่อที่ประชุมของจังหวัดเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อท้วงติงและ
ข้อแนะน า ในส่วนของประเทศพม่าได้ท าการศึกษาพ้ืนที่ในมณฑลตะนาวศรีที่จังหวัดทวาย จังหวัด
มะริด จังหวัดเกาะสองและพ้ืนที่ในจังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง นอกจากนี้ยังได้ร่วมประชุมกับ
เจ้าหน้าที่ไทยประจ าย่างกุ้งเพ่ือขอรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะ ข้อค้นพบจากงานวิจัยพบว่า พม่า
เป็นประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง เนื่องจากพม่ามีทรัพยากรธรรมชาติมากมายที่รอการพัฒนา 
โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ตามแนวเขตตะนาวศรี ฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ ด้าน
เศรษฐกิจสูงมาก ครอบคลุมตั้งแต่ด้านการเกษตร การประมง เหมืองแร่ น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 
ตลอดจนการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นตลาดส าคัญของสินค้าไทย นอกจากนี้ยังพบว่ารัฐบาลพม่ามีแผน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจในบริเวณแนวเขตตะนาวศรีให้เป็นเขตอุตสาหกรรมด้านประมงและน้ ามัน
พลังงานทดแทน และศูนย์กลางการค้าทางทะเลที่ส าคัญในอนาคต 
               เนื่องจากพ้ืนที่ตามแนวเขตตะนาวศรีนี้ มีความใกล้ชิดกับจังหวัดตามแนวเขตตะวันตก
ของไทยทั้ง 8 จังหวัด เป็นอย่างยิ่งทางด้านกายภาพ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีพรมแดนติดต่อกัน ตลอดจน
ความใกล้ชิดเชิงเศรษฐกิจที่มีการค้าการลงทุนระหว่างนักธุรกิจของสองประเทศ ในบริเวณชายแดนมา
เป็นเวลานาน ก่อให้เกิดความคุ้นเคยของนักธุรกิจทั้งสองฝั่งฟาก ในส่วนของภาคประชาชนตามแนว
เขตตะนาวศรีพบว่ามากกว่าร้อยละ 50 เคยเดินทางมาท างานและเยี่ยมเยือนประเทศไทย ปัจจัย
เหล่านี้เป็นต้นทุนส าคัญ ที่ท าให้ไทยมีโอกาสอันดีที่จะเข้าไปเป็นหุ้นส่วนส าคัญของพม่า ในการพัฒนา
พ้ืนที่ตามแนวเขตตะนาวศรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและโอกาสสูงอย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเห็นโอกาส
ในพม่าอย่างชัดเจน หากแต่ทั้งไทยและพม่าก็ยังมีข้อจ ากัดอยู่บางประการในการที่จะขยายความ
ร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุน อาทิ นโยบายที่ไม่ชัดเจนของไทย ความไม่แน่นอนของรัฐบาล
พม่า ส่งผลให้เส้นทางคมนาคมที่จะเชื่อมพ้ืนที่สองฝั่งเข้าด้วยกัน ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ 
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้ขยายเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับพม่า การเชื่อมโยงพ้ืนที่ของสองประเทศเข้า
ด้วยกัน ตลอดจนการเข้าไปลงทุนในพ้ืนที่เขตนิคมอุตสาหกรรมที่รัฐบาลพม่าให้การส่งเสริม 
          งานวิจัยเรื่อง “อุปสรรคด้านกฎระเบียบในการค้าผ่านชายแดนไทย-พม่า/ลาว-จีน ตอนใต้ 
(2550) ซึ่งได้รับทุนสนับสนนุจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาและพยากรณ์ปริมาณการขยายตัวการค้าชายแดนไทยพม่า และสินค้าผ่านแดนระหว่างประเทศ
ไทย และจีนตอนใต้ เพ่ือที่จะรวบรวม ประเมิน และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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ของระบบโลจิสติกส์ วิธีการศึกษาวิจัยประกอบด้วย การเดินทางส ารวจเส้นทางการขนส่งสินค้าผ่าน
แม่น้ าโขง และทางถนนตามเส้น R3W (ผ่านพม่า) และ R3E (ผ่านลาว) เข้าสายยูนานตอนใต้และการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์การขนสินค้าไทย ลาวพม่า และจีนตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการออกกฎระเบียบและใช้ระเบียบทั้งภาครัฐ และเอกชนของทุกประเทศ เพ่ือเสนอแนว
ทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ แบบองค์รวม เพ่ือตอบสนองการค้าชายแดน/ผ่านแดนในอนาคต 
ตลอดจนหาแนวทางการพัฒนาการส่ง-ออก-น าเข้าและด้านโลจิสติกส์ของไทย 
               ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ยังมีความหลากหลายในมุมมองด้านมาตรการและ กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการค้าไทย-จีนอยู่มากพอสมควร แต่ส่วนใหญ่เห็นว่าจีน ยังไม่พัฒนาไปสู่ความเป็นสากล
ในด้านกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ทั้งๆที่เข้าเป็น สมาชิกองค์การการค้าโลกและท า FTA กับไทย
แล้ว  เนื่องจากยังมีกฎระเบียบของแต่ละมณฑลหรือท้องถิ่น ที่มีลักษณะกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่
มาตรการทางภาษีในด้านการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งในกรอบ  GMS North-South Corridor นั้น
การขนส่งสินค้าทางเส้นทาง R3E ผ่านประเทศลาวไปยังคุนหมิง ซึ่งการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ปี 2551 นั้น เส้นทางนี้จะส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ การค้า ชายแดนและการคาผ่านแดน
เส้นทางหนึ่งนอกเหนือจากการขนสงทางน้ าเพราะ เส้นทาง R3E ใช้ระยะเวลาการขนส่งสั้นกว่าการ
ขนส่งทางเรือ  อีกทั้งเงื่อนไขใน การขนส่งผ่านประเทศลาวยังยืดหยุ่นกว่าเส้นทาง  R3W ในประเทศ
พม่าแต่ปัจจัยความส าเร็จของการขนส่งทางบกผ่านประเทศลาวนั้น  ขึ้นอยู่กับภาวะราคาน้ ามัน ใน
ตลาดโลก แต่ถ้าน้ ามันมีราคาต่ าหรือสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนน้ ามันที่มีราคาต่ าลงได้ ตลอดจน
มีการจัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งและพิธีการศุลกากร ควบคู่กันไปด้วยจะท าให้
ผู้ประกอบการหัน มาใช้เส้นผ่านลาวมากขึ้น 
          งานวิจัยเรื่อง “เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในประเทศพม่า” (2556) สถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในงานศึกษาที่มองพม่าในทุกมิติก่อนที่จะน าไปสู่การเปิดประเทศพม่า
ในยุคปัจจุบัน มุมมองผ่านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศพม่าได้ชี้ให้เห็นทั้งจุดอ่อนจุด
แข็ง และโอกาสในการฟ้ืนตัวของประเทศพม่าในการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนที่
ส าคัญของผู้ที่เริ่มจะเข้าใจพม่าและเป็นคู่มือที่จะน าไปสู่การตัดสินใจการลงทุนในประเทศพม่า 
          เขตโสภณ บุญสนอง (2550) ศึกษาเรื่อง “การค้าระหว่างไทย – เวียดนาม” เป็นการวิจัย
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย และ เวียดนาม ซึ่งเน้นศึกษาถึงโครงสร้าง เศรษฐกิจประเทศ
ไทย และเวียดนาม แนวโน้มและทิศทางการส่งออก นโยบายและมาตรการของภาครัฐที่มีต่อการค้า
ระหว่างประเทศไทย และเวียดนาม รวมถึงกฎระเบียบเงื่อนไข และข้อตกลงทางการค้าของประเทศที่
ผลต่อการค้าระหว่างประเทศไทย และเวียดนาม 
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2.7     กรอบแนวคิด  
 
  การศึกษานี้มุ่งศึกษา การศึกษาโอกาสการค้าต่างประเทศในบริบทการค้าระหว่างประเทศ
ไทยกับพม่าของธนาคารไทย โดยศึกษาจากปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อธนาคารพาณิชย์ไทย และ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาอุปสรรค และโอกาส จากปัจจัยดังต่อไปนี้  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.3  กรอบแนวคิด 
ที่มา : สังเคราะห์จากการวิจัย, 2557 

ปัจจัยภายในประเทศพม่า 
- เศรษฐกิจ 
- สังคม 
- การเมือง 

ความสัมพันธ์ประเทศไทย – AEC 
- ข้อมูลเกี่ยวกับ AEC 
- ความสัมพันธ์ประเทศไทย – พม่า 

 

 
โอกาสการค้าต่างประเทศในบริบท

การค้าระหว่างประเทศ 
ไทยกับพม่าของธนาคารไทย 

 

ความพร้อมของธนาคารไทย 
- นโยบายของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
 
 

 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
          การศึกษาโอกาสการค้าต่างประเทศในบริบทการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่าของธนาคาร 
ไทย : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการลงทุน และแนวโน้มโอกาสการค้าต่างประเทศและการลงทุนของธนาคารพาณิชย์ไทยใน
ประเทศพม่า ซึ่งการวิจัยนี้ใช้แนวทางการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) วิธี
วิทยาการศึกษาปรากฏการณ์ (Phenomenology) ในการวิจัยเนื่องจากเป็นการศึกษาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันจากทัศนะของผู้ที่ได้ประสบกับเหตุการณ์นั้นโดยตรง (Becker 1992: 7  อ้างถึงในชาย  
โพธิสิตา 2552: 87) มีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับท าความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตตามความเข้าใจของคนผู้
ซึ่งได้ประสบมาด้วยตนเอง (Cohen 2000: 3 อ้างถึงในชาย โพธิสิตา 2552: 87-88) โดยผู้วิจัยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเครื่องมือส าคัญในการเก็บข้อมูลในกระบวนการวิเคราะห์  ผู้วิจัยต้องกันเอาบรรดา
ความเชื่อแนวคิดหรืออคติใดๆ ที่อาจมีเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษาออกไปให้หมด  มองหาความหมายของ
ประสบการณ์ซึ่งมักซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งที่ปรากฏให้พบการวิเคราะห์แนวปรากฏการณ์วิทยาเน้นการ
ตีความปรากฏการณ์ภายในกรอบของระบบความหมาย คือ บริบททางสังคมและวัฒนธรรมเป็นหลัก  
(ชาย โพธิสิตา 2552: 207) มีข้ันตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 
          ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ส าคัญ ในการศึกษานี้เป็นผู้เกี่ยวข้องกับโอกาสการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม จ านวนทั้งหมด 8 ราย คือ  
 

3.1.1 เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่ดูแลเกี่ยวข้องกับการค้า
ต่างประเทศและการลงทุนในต่างประเทศ เหตุผล เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษา ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) และเพ่ือให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ และมีความเท่ียงตรง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ จึงต้อง
เป็นเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และ ความเก่ียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ  
  ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย   
  1. คุณทศทิศ รอดประเสริฐ ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการและหัวหน้าตัวแทน ส านักงานตัวแทนย่างกุ้ง   
ประเทศพม่า  
  2. คุณสุดารัตน์ กุพยพรรณ ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ สนับสนุนการขาย  
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  3. คุณสายเธียร ทองเปล่งศรี ต าแหน่ง รองผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสาขาต่างประเทศ กิจการ
ธนาคาร ต่างประเทศ 

       
  3.1.2 ผู้ประกอบการ ส่งออกและน าเข้าไปยังประเทศพม่า เหตุผล เพ่ือต้องการทราบข้อมูลการ
ส่งออก ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อคิดเห็นของผู้ส่งออกในทิศทางการค้าประเทศพม่าผู้ให้ข้อมูล ทั้ง 3 
ราย เป็นผู้มีประสบการณ์และเกี่ยวข้องกับการค้าและการส่งออกและน าเข้าตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เพ่ือให้ได้
องค์ความรู้ที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนได้ทราบปัญหาและอุปสรรค ทิศทางการค้าจากผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 ราย 
  ผู้ให้ข้อมูลหลัก  ประกอบด้วย  
  1. คุณโกศิลป์ ภัทรธีรานนท์ ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท Advance Stainless Steel 
Co., LTD. ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 โดยคุณคุณโกศิลป์ ภัทรธีรานนท์ เพ่ือด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ  ผลิต และ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าสเตนเลส กลุ่มถังเก็บน้ า  ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลส ก๊อกน้ า และอุปกรณ์
ภายในห้องน้ า  และถังบ าบัดน้ าเสีย ปัจจุบันมีฐานการผลิตทั้งในและนอกประเทศในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และสหภาพพม่า 
  2. คุณเนตรา ฤทัยยานนท์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย กลุ่มธุรกิจการค้าและต่างประเทศ 
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไรซ์ กัมปะนี (กรุงเทพฯ) จ ากัด เริ่มจด
ทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจ ากัดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2482 เพื่อประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าทางการ
เกษตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไรซ์ กัมปะนี (กรุงเทพฯ) จ ากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท 
ล็อกซเล่ย์ (กรุงเทพฯ) จ ากัด ปัจจุบัน บริษัทฯ ขยายธุรกิจ สินค้าและบริการ ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาด อย่างมีความหลากหลายใน 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจ สารสนเทศและ
โทรคมนาคม 2. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี  3. กลุ่มธุรกิจงานโครงการ 4. กลุ่มธุรกิจการค้า 5. กลุ่มธุรกิจ
บริการ และ 6. กลุ่มธุรกิจร่วมทุน                     
  3. คุณสัมพันธ์ เกียรติสมมาตร ต าแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท บาซินี่ เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
ผู้ผลิตและจ าหน่ายรองเท้าแบรนด์ซาราแมนด้า (Saramanda) จากประเทศออสเตรเลีย บริษัทได้ลิขสิทธิ์
รองเท้าแบรนด์ซาราแมนด้าท าให้ สามารถขยายตลาดได้ครอบคลุมทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน บริษัทจะ
ส่งสินค้าไปจ าหน่ายในประเทศเมียนมาร์ก่อนเป็นประเทศแรก คาดว่าจะเริ่มจ าหน่ายได้ภายในเดือน
ตุลาคมนี้ บริษัทได้เข้าไปตั้งโรงงานผลิตรองเท้าในประเทศเมียนมาร์ ตั้งแต่ช่วง 7 ปีที่แล้ว เพ่ือรับจ้างผลิต
และส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย  ซึ่งแบรนด์รองเท้าซาราแมนด้าจะผลิตจากโรงงานใน
ประเทศไทยเพ่ือส่งขายในประเทศเมียนมาร์  
 



37 
 

 
 

  3.1.3 เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม เหตุผล เพ่ือทราบข้อมูลของภาครัฐในด้านทิศทาง และการสนับสนุนธนาคารไทย และผู้
ส่งออกในการค้าไทย-พม่า     

ผู้ให้ข้อมูลหลัก   ประกอบด้วย  
1. คุณประจวบ สุภิณี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจสู่สากล กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ 
  2. คุณเกษราภรณ์  โกวิทลวากุล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ บริการธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์โดยเตรียมแนวค าถามแบ่งเป็น 3 แบบ คือ 
 

          แบบที่ 1 แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็นการ
สอบข้อมูลเกี่ยวกับ 
                 1. นโยบายการค้าระหว่างประเทศ และการลงทุนกลุ่มประเทศอาเซียน ของธนาคาร
กรงุเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยเฉพาะประเทศพม่า  
                 2. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) ความเสี่ยงในการค้ารวมถึงการ
บริหาร ปัญหา และอุปสรรค ต่อการลงทุนกับประเทศพม่า  
                 3. การได้รับการสนับสนุน ในการลงทุนจากหน่วยงานของรัฐ ในประเทศพม่า 
                 4. กลยุทธ์การแข่งขันที่ธนาคารกรุงเทพฯ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือการได้เปรียบทางการค้า 
                   
          แบบที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกและน าเข้าไปยังประเทศพม่า เป็นการสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับ 
                 1. จุดประสงค์ ด้านการการค้าต่างประเทศ และการลงทุน ในประเทศพม่า  
                 2. แรงจูงใจ ด้านการค้าต่างประเทศ และการลงทุน ในประเทศพม่า  
                 3. ปัญหา และอุปสรรค ที่พบในการท าธุรกิจส่งออกและน าเข้าไปยังประเทศพม่า                  
                 4. ทิศทางและแนวโน้มการลงทุน ไปยังประเทศพม่า  
                 5. ความต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากภาครัฐ 
                 6. การติดต่อประสานงานกับธุรกิจภาคธนาคารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในการท า
การค้ากับประเทศพม่า 
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                 7. การรับบริการจากทางธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการท าธุรกิจส่งออกไปยัง
ประเทศพม่า   
 
          แบบท่ี 3 แบบสัมภาษณ์ภาครัฐ เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง 
  ประเทศ และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นการสอบข้อมูลเกี่ยวกับ 
                1. ทิศทางและแนวโน้มการค้าต่างประเทศ และการลงทุน ในประเทศพม่า 
                2. จุดเด่น จุดด้อย ของการค้าต่างประเทศ และการลงทุนในประเทศพม่า ส าหรับผู้ส่งออก
และน าเข้ารายใหม่ 
                3. ปัญหา และอุปสรรค ของการลงทุนในประเทศพม่า ของผู้ส่งออกและน าเข้าชาวไทย 
                4. แนวทางการให้การสนับสนุนผู้ส่งออกและน าเข้าชาวไทย ในประเทศพม่า  
                5. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในด้านใดบ้าง เพ่ือส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และการลงทุน
ให้กับผู้ประกอบการ ส่งออก และน าเข้าชาวไทยในการค้าระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศพม่า 
 
3.3 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
          เบื้องต้นผู้วิจัย ลงส ารวจพื้นที่วิจัยและวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล และลงมือเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาข้อสรุปโดยผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ลักษณะคือ 
 

3.3.1 การศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ บทความ งานวิจัยเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์การค้าการลงทุนในพม่า บทความงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมของประเทศพม่า บทความ งานวิจัยเกี่ยวกับการลงทุนด้านการธนาคารในประเทศพม่า 
บทความ งานวิจัย เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยพม่า ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์เป็นข้อมูลทุติยภูมิ 
ที่ได้จากการรวบรวมและบันทึกไว้แล้ว  

3.3.2 การส ารวจข้อมูลด้านปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงานวิจัย 
เพ่ือขออนุญาตเข้าพบสัมภาษณ์ โดยนัดวันเวลาสัมภาษณ์ที่แน่นอน เพ่ือสัมภาษณ์ โดยมีการจัดกรอบ
ค าถามไว้ล่วงหน้า ส่งไปยังหน่วยงานที่ให้สัมภาษณ์ เพื่อให้สะดวกในการสัมภาษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากนั้นน าข้อมูลที่สัมภาษณ์มาประมวลผลและวิเคราะห์ และสร้างกรอบแนวคิด โดยอ้างอิงจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
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3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
          ผู้วิจัยได้วางแผนและเลือกเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์ มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
               3 .4 .1  ก า รสั ง เก ต  (Observation) เป็ น ก าร สั ง เก ต แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  (Participant 
Observation) และแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การเข้าไปคลุกคลีกับผู้ที่มีส่วนร่วม หรือเกี่ยวข้องกับการค้าในต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้สังเกตซักถามจด
บันทึก นอกจากนี้ยังมีการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือน ามาตีความหรือพิจารณารายละเอียดของ
เหตุการณ์ต่างๆอีกครั้งในภายหลัง 
               3.4.2  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่
ส าคัญ (Key Informant) ในการศึกษานี้ สัมภาษณ์กับเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่ดูแลเกี่ยวข้องด้านการค้าต่างประเทศ 
และเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานตัวแทนในต่างประเทศ, ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้าไปยังประเทศ
พม่า และ เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   และ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ซึ่งค าถามต่างๆ ผู้วิจัยได้ตั้งเป็นแนวค าถามคร่าวๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ โดย
การสัมภาษณ์เป็นลักษณะการพูดคุยแบบธรรมชาติมากกว่า การตั้งใจถามค าถามแบบเคร่งเครียด เพ่ือ
ต้องการค าตอบ 
               3.4.3  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามมาจัดล าดับ
เหตุการณ์เรียบเรียง เพ่ือพรรณนาวิเคราะห์ หากมีข้อมูลส่วนใดยังไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยเก็บเพ่ิมตลอดเวลา
ระหว่างท าการวิจัย เพ่ือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยประมวลผลและรายงานในรูปแบบเชิง
พรรณนา แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการค้าต่างประเทศและการลงทุนของธนาคาร
พาณิชย์ไทยในประเทศพม่า 
  1) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และกลุ่ม AEC 
  2) นโยบายการลงทุนในประเทศพม่า ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
  3) ปัญหา อุปสรรค และความเสี่ยง ในการลงทุนในประเทศพม่า ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) 
 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลแนวโน้มและโอกาสในการค้าต่างประเทศและการลงทุนของธนาคารพาณิชย์ไทย
ในประเทศพม่า 
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2.1) การได้รับการสนับสนุน หรือการได้รับโอกาส ในการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ จาก
ประเทศพม่า 
  2.2) กลยุทธ์การแข่งขัน ที่น ามาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ Competitive Advantage ของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
  2.3) ทัศนคติของผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกและน าเข้า  ที่มีต่อการลงทุนในประเทศพม่า  
  2.4) โอกาส ทิศทาง และแนวโน้มการลงทุน ในประเทศพม่า 
  2.5) จุดเด่น และจุดด้อย ของการลงทุน ในประเทศพม่า ของผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกและน าเข้า 

2.6) การติดต่อประสานงาน เพ่ือรับการบริการจากธุรกิจภาคธนาคาร รวมทั้งสิ่งที่ ต้องการ
เพ่ิมเติม และการใช้บริการจากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
  2.7) นโยบาย และแนวทางการสนับสนุนของภาครัฐ ต่อ การลงทุนในประเทศพม่า  
 2.8) จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรค ของผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกและน าเข้า ในประเทศ
พม่า ในมุมมองของภาครัฐ 
  2.9) การน าเสนอแนวทางโอกาสของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการค้าระหว่างประเทศ
ไทย และพม่า โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT 
 
          ตอนที่ 3 บทสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.5 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
          เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดย
การส ารวจพ้ืนที่ หลังจากนั้นลงพ้ืนที่เพ่ือหาข้อมูลโดยการสังเกตและสัมภาษณ์แล้ว  น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการสร้างข้อสรุปจากข้อมูลจ าแนกข้อมูลวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลโดย
พรรณนาวิเคราะห์ (Analysis Descriptive) 
 
3.6 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 
          ในการด าเนินการวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความเชื่อถือมีความถูกต้องแม่นย า และทุกขั้นตอนใน
การศึกษามีความสมบูรณ์ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนเทคนิคสามเส้า  (Triangulation Technique) (อ้าง
ใน สุภางค์ จันทวานิช, 2540 : 65) ดังนี้ 
               3 .6 .1   ก ารต รวจสอบ ด้ วย วิ ธี ก าร เก็ บ รวบ รวมข้ อมู ล ห ล าย วิ ธี  (Methodology 
Triangulation) ได้แก่  
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        3.6.1.1.การสัมภาษณ์ข้อมูลแบบเจาะลึก 3 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่ดูแลเกี่ยวข้องด้านการค้าต่างประเทศ, ตัวแทนนักธุรกิจผู้ส่งออกและ
น าเข้าไปยังประเทศพม่า และ เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  และ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
         3.6.1.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ถึงปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
          3.6.1.3 การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ กับผู้ให้ข้อมูลหลักโดยการสอบถาม
ข้อมูลโดยตรงกับผู้ให้ข้อมูลหลัก รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการสัมภาษณ์  เช่น น้ าเสียง แววตา
ลักษณะท่าทาง ว่าสอดคล้องกับค าตอบหรือไม่ 
               3.6.2  การตรวจสอบข้อมูลที่ได้ (Data Triangulation) การสอบถามข้อมูลเดียวกันหลายๆ
ครั้งจากกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน เป็นการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
หลักด้วยแนวค าถามชุดเดียวกันหลายๆครั้ง ถามค าถามซ้ าในเวลาที่ต่างกันและมีการจัดเรียงแนวค าถามที่
ต่างกัน 
               3.6.3  การตรวจสอบเชิงทฤษฎี (Theory Triangulation) ผู้วิจัยเลือกใช้แนวทางเป็นแนวคิด
แกนหลัก (Main Theoretical Concept) อธิบายถึงการปรับตัวด้านต่างๆโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีจาก
บทที ่2 เพ่ืออธิบายถึงการปรับตัวในการประกอบ 
 
3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 
          ในข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการสังเกต จะถูกน ามาตรวจสอบความครบถ้วน
และความถู กต้ อ งของข้ อมู ล  จั ดหมวดหมู่  น าม าหาข้ อส รุปและตี ความ  (Conclusion and 
Interpretation) แล้วน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบเชิงพรรณนา ตามกรอบแนวคิดการศึกษาครั้งนี้    



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
          การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาโอกาสการค้าต่างประเทศในบริบทการค้าระหว่าง
ประเทศไทยกับพม่าของธนาคารไทย : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ผู้วิจัยได้รวบรวม
ความคิดเห็น ของเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  ที่ดูแลเกี่ยวข้องกับ
การค้าต่างประเทศ และการลงทุนในต่างประเทศ จ านวน 3 ราย ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า ไปยัง
ประเทศพม่า จ านวน 3  ราย ตัวแทนจากภาครัฐ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ จ านวน 1  ราย และ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จ านวน 1 ราย  รวมผู้ให้
ข้อมูลทั้งสิ้น จ านวน 8 ราย ซึ่งประเด็นการศึกษาประกอบไปด้วย นโยบายการลงทุนในประเทศพม่า ของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ปัญหา อุปสรรค และความเสี่ยง ในการลงทุนในประเทศพม่า ของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) การได้รับการสนับสนุน หรือการได้รับโอกาส ในการส่งเสริมการลงทุน
จากภาครัฐ กลยุทธ์การแข่งขัน ที่น ามาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ Competitive Advantage ของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทัศนคติของ ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า ที่มีต่อการลงทุนใน
ประเทศพม่า โอกาสการลงทุน ทิศทาง และแนวโน้มการลงทุน ในประเทศพม่า จุดเด่น และจุดด้อย ของ
การลงทุน ในประเทศพม่า ของผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า การติดต่อประสานงาน เพ่ือรับการ
บริการจากธุรกิจภาคธนาคาร รวมทั้งสิ่งที่ต้องการเพ่ิมเติม และการใช้บริการจากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) นโยบาย และแนวทางการสนับสนุน การลงทุนในประเทศพม่า ของภาครัฐบาล จุดเด่น จุดด้อย 
ปัญหาและอุปสรรค ของผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า ในประเทศพม่า และการน าเสนอแนวทาง
โอกาส ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)ในการค้าระหว่างประเทศ และ พม่า  โดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ SWOT ดังนี้ 
  4.1 ข้อมูลปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการค้าต่างประเทศและการลงทุนของธนาคาร
พาณิชย์ไทยในประเทศพม่า 
  4.2 ข้อมูลแนวโน้มและโอกาสในการค้าต่างประเทศและการลงทุนของธนาคารพาณิชย์ไทยใน
ประเทศพม่า 
 4.3 บทสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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4.1 ข้อมูลปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการค้าต่างประเทศและการลงทุนขอ ง
ธนาคารพาณิชย์ไทยในประเทศพม่า 
  จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษาครั้งนี้ ท าให้ผู้วิจัยทราบเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรคในการค้าต่างประเทศและการลงทุนของธนาคารพาณิชย์ไทยในประเทศพม่า โดยแบ่ง
จ าแนกข้อมูล ดังนี้ 
 
  4.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และกลุ่ม AEC 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ อ้างอิงตามเอกสารวิชาการ การศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิ  
(Secondary Data) ได้แก่ บทความ งานวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การค้าการลงทุนในพม่า บทความ
งานวิจัยเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศพม่า บทความ บทความ 
งานวิจัย เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยพม่า ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์เป็นข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้จาก
การรวบรวมและบันทึกไว้แล้ว ซึ่งท าให้สามารถสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกลุ่ม
อาเซียน (AEC) ได้ว่ามีการจัดตั้งขึ้นโดยปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือปฏิญญากรุงเทพ 
(Bangkok Declaration) มีสมาชิกเริ่มก่อตั้งจ านวน 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ และประเทศไทย อาเซียนมีจุดเริ่มต้นมาจากการจัดตั้ง “สมาคมอาสา” (Association of South 
East Asia: ASA) ที่ได้มีการลงนามกันเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2504 มีสมาชิกขณะนั้น 3 ประเทศคือ 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกันสร้างเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม แต่
ด าเนินการได้เพียง 2 ปี ก็ต้องยุติลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซีย และ
ประเทศมาเลเซีย ต่อมาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2509 ได้มีการฟ้ืนฟูความสัมพันธภาพระหว่างกันขึ้น จึงได้มี
การแสวงหาลู่ทางการจัดตั้งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาคโดยประเทศไทย ได้เชิญ
รัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์มาเลเซีย และสิงคโปร์ มาร่วมประชุมที่ประเทศไทย ผล
การประชุมทุกฝ่ายพร้อมใจกันประกาศปฏิญญาอาเซียน หรือที่เรียกว่าปฏิญญากรุงเทพ ที่พระราชวัง
สราญรมย์ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกและการธ ารงรักษาสันติภาพ 4 ปฏิญญา
อาเซียน (ASEAN Declaration) หรือปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เป็นเอกสารในการ
ก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะนั้นมีสมาชิกผู้ก่อตั้งจ านวน 5 ประเทศ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ที่จะสกัดการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเวียดนามโดยก าหนดหลักการเบื้องต้น
ของอาเซียน เช่นการร่วมมือกันมิตรภาพและการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวต่อสถานการณ์ภายในประเทศสมาชิก
ทั้งหมด และความม่ันคงในภูมิภาคและเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างสันติ 
         ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  เป็นความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคของประเทศสมาชิกอาเซียน อันประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 
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มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความมั่นคงมั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นการพัฒนามาจากสมาคมอาเซียน เพราะถึงแม้ว่าการจัดตั้งสมาคมอาเซียน
ของกลุ่มสมาชิก จะพัฒนามาเป็นเขตการค้าเสรีหรืออาฟตาแล้วก็ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
อาเซียนจึงตั้งเป้าหมายใหม่ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยในปี พ.ศ. 2550 ผู้น าอาเซียนได้
เร่งรัดเป้าหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จากเดิมที่ก าหนดไว้ในปี พ.ศ. 
2563 เป็นปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวด เร็ว โดย
ได้ประกาศ “ปฏิญญาเซบู” ว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (Cebu Declaration on the 
Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 
พ.ศ. 2550 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ และต่อมาได้มีการจัดท าแผนงานเพ่ือจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียว เพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนและแรงงานฝีมืออย่างเสรีและการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ที่เสรีมากขึ้น ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศ
สมาชิกและส่งเสริมการรวมตัวเข้ากับประชาคมโลกของอาเซียนซึ่งผู้น าอาเซียนของแต่ละประเทศสมาชิก 
และนายกรัฐมนตรีสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้ลงนามในปฏิญญาเกี่ยวกับ AEC Blueprint ในการประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 13 ที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ 2550 โดยประเทศสมาชิก ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ระยะยาวของภูมิภาค 4 ด้านร่วมกัน 
          ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ประชาคมความม่ันคง
อาเซียน (ASEAN Security Community: ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic 
Community: AEC) ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community: 
ASCC) เป็นความพยายามที่จะเชื่อมโยงตลาดทุน สินค้า บริการ และทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นตลาดเดียว
และเป็นฐานการผลิตเดียวกัน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนี้ จ าเป็นต้องเร่งรัดให้เกิดการค้าเสรี และมีสิ่งอา
นวยความสะดวกทางการค้าและธุรกิจ การยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกระตุ้นให้
อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางของการดึงดูดการลงทุน ยุทธศาสตร์ทั้งหมดนี้ ท าขึ้นเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกทั้ ง เพ่ือมุ่งให้
อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกันภายในในปี พ.ศ. 2558 และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สมาชิกต้องเปิดเสรีการค้าบริการ และการลงทุนระหว่างกันโดยใน
ส่วนของการค้าบริการ มีเป้าหมายส าคัญ คือ ต้องอนุญาตนักลงทุนอาเซียนถือหุ้นในธุรกิจบริการได้ถึง
ร้อยละ 70 ดังนั้นระหว่างนี้จนถึง AEC ในปี พ.ศ. 2558 สมาชิกต้องด าเนินการเปิดเสรีโดยเจรจาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นรอบรอบละ 2 ปี ในแต่ละรอบต้องจัดท าข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการ โดยต้องเปิดเสรี
เพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ นอกจากการด าเนินการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าบริการและการลงทุนระหว่างกันแล้ว 
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ยังต้องปฏิบัติตามกรอบความร่วมมือต่างๆ ที่มีอยู่เดิมเช่น การเร่งลดภาษีสินค้าระหว่างกัน ให้เหลือร้อย
ละ 0 ภายในปี 2553 ส าหรับสมาชิกเดิมและปี 2558 ส าหรับสมาชิกใหม่ภายใต้กรอบอาฟตา การยกเลิก
ข้อจ ากัดการประกอบการด้านการค้าบริการในอาเซียนภายในปี 2563 ภายใต้กรอบความตกลงด้าน
การค้าบริการอาเซียน การเปิดให้มีการลงทุนเสรีในอาเซียน และการให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติเดียวกัน 
ต่อนักลงทุนอาเซียนภายในปี 2553 ภายใต้เขตการลงทุนเสรีอาเซียนเป็นต้น อาเซียนได้ตกลงที่จะท าการ
เปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและการค้าบริการให้เร็วขึ้นกว่าก าหนดการเดิมในสาขาสินค้าและบริการส าคัญ 
12 สาขา ซึ่งเป็นไปตามแผนการด าเนินการ เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็น AEC และได้มอบหมายให้ประเทศต่างๆ 
ท าหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลัก (Country Coordinators) ดังนี้ ประเทศพม่า รับผิดชอบ
สาขาผลิตภัณฑ์ เกษตร (Agro-Based Products) และสาขาประมง (Fisheries) ประเทศมาเลเซีย 
รับผิดชอบสาขาผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber-Based Products) และสาขาสิ่งทอ (Textiles and Apparels) 
ประเทศอินโดนีเซีย รับผิดชอบสาขายานยนต์ (Automotives) และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ (Wood-Based 
Products)  ประเทศฟิลิปปินส์  รับผิดชอบสาขาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronics) ประเทศสิงคโปร์ 
รับผิดชอบสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) และสาขาสุขภาพ (Healthcare) ประเทศไทย 
รับผิดชอบสาขาการท่องเที่ยว (Tourism) และสาขาการบิน (Air Travel) และประเทศเวียดนาม 
รับผิดชอบสาขาโลจิสติกส์ โดยปัจจุบันการรวมตัว เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันให้กับอาเซียน  
 สรุปได้ว่าเป้าหมายของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สมาชิกต้องเปิดเสรีการค้าบริการ 
และการลงทุนระหว่างกันโดยในส่วนของการค้าบริการ มีเป้าหมายส าคัญ คือ ต้องอนุญาตนักลงทุน
อาเซียนถือหุ้นในธุรกิจบริการได้ถึงร้อยละ 70 ดังนั้นระหว่างนี้จนถึง AEC ในปี พ.ศ. 2558 สมาชิกต้อง
ด าเนินการเปิดเสรีโดยเจรจาอย่างต่อเนื่องเป็นรอบรอบละ 2 ปี ในแต่ละรอบต้องจัดท าข้อผูกพันการเปิด
เสรีการค้าบริการ โดยต้องเปิดเสรีเพิ่มขึ้น 
   
  4.1.2 นโยบายการลงทุนในประเทศพม่า ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ที่ดูแลเกี่ยวข้องกับการค้าต่างประเทศและการลงทุนในต่างประเทศ จ านวน 3 ราย ได้แก่  
1. ทศทิศ รอดประเสริฐ ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ และ หัวหน้าตัวแทน ส านักงานตัวแทนย่างกุ้ง ประเทศ
พม่า 2. สุดารัตน์ กุพยพรรณ ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ สนับสนุนการขาย และ 3. คุณสายเธียร ทองเปล่ง
ศรี ต าแหน่ง รองผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสาขาต่างประเทศ กิจการธนาคารต่างประเทศ เพ่ือให้ทราบ
เกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในประเทศพม่า ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยผลการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า ปัจจุบันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีความต้องการที่จะส่งเสริมให้ลูกค้าชาวไทย ไป
ลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คือ ประเทศพม่า โดยการให้ข้อมูลต่างๆ กับนักลงทุน
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ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้บริหารฯ เห็นว่าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) มีความต้องการที่จะลงทุนในประเทศพม่า เพราะประเทศพม่า ยังเป็นประเทศที่เปิดใหม่ มี
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ธนาคารจึงให้ความสนใจในประเทศพม่า เพราะขณะนี้มีการลงทุนเข้าไปอย่าง
มากและเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ปัจจุบันติดขัดที่กฎระเบียบยังไม่อนุญาตให้ธนาคารต่างชาติเข้าไปเปิด
สาขา ดังนั้นธนาคารกรุงเทพ ฯ จึงมีเพียงส านักงานตัวแทนที่ย่างกุ้ง ซึ่งให้บริการมาตั้งแต่ปี 2538 หาก
รัฐบาลพม่าเปิดโอกาสให้ธนาคารในการเปิดสาขาในประเทศพม่า ธนาคารมีนโยบายจะขยายสาขาไปที่
ประเทศพม่า เช่นกัน ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า ที่ ส่งออกและน าเข้า ให้เกิดความ
สะดวกสบายในการท าธุรกรรมทางการเงินได้ เพ่ือสนองความต้องการให้ลูกค้าได้มากท่ีสุด เพ่ือที่ผู้น าเข้า 
ส่งออกจะเพ่ิมศักยภาพในการขยายการลงทุนเข้าไปในพม่าได้ดี ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้จากการสัมภาษณ์
ต่อไปนี้ 
 
               “ทางธนาคารฯ จะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้กับลูกค้าที่ต้องการท าธุรกิจการส่งออกไปยัง
ประเทศพม่า ในด้านทางความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงินให้กับลูกค้า และยังมองเห็นว่าทาง
ประเทศพม่ายังสามารถท่ีจะเติบโตทางเศรษฐกิจได้ ซึ่งธนาคารฯ มีความต้องการที่จะไปลงทุนในประเทศ
พม่า เพราะเป็นประเทศท่ีเปิดใหม่ ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์” (ทศทิศ รอดประเสริฐ, 2557) 
 
               “มีการขยายการบริการเพ่ิมมากขึ้นในครอบคลุม พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในการท า
ธุรกรรมทางการเงินให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น แต่จะต้องมีความระมัดระวังในการท าธุรกรรมอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือไม่ให้ผิดกฎระเบียบการท าธุรกรรมภาคธนาคารของประเทศพม่า” (สุดารัตน์ กุพยพรรณ, 
2557) 
 
                “มีนโยบายสนับสนุนการค้าต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะประเทศพม่า ธนาคารท า
ธุรกรรม ผ่าน Correspondent Bank เช่น ในเรื่องธุรกรรม การเปิด L/C การรับเงิน/โอนเงิน เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ลูกค้า ที่ท าการน าเข้า และส่งออกสินค้า ไปยังประเทศพม่า ส าหรับประเทศพม่า ปัจจุบัน
ยังไม่อนุญาตให้ธนาคารต่างชาติไปเปิดสาขา” (สายเธียร ทองเปล่งศรี, 2557) 
 
           ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีการพัฒนาระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ด้านภาษา 
วัฒนธรรม ฯลฯ เพ่ือสร้างการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมีเครือข่ายที่กว้างขวางทั่วโลก  ท าให้
สามารถแข่งขันกับภาคธุรกิจธนาคารต่างๆ ได้  โดยธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายหลัก คือ 
การสนับสนุนด้านสินเชื่อให้กับนักลงทุน การจัดสัมมนาความรู้ หรือให้ข้อมูลกับนักลงทุน ที่มีความสนใจ
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ลงทุนในประเทศพม่า โดยค านึงถึงกฎระเบียบของทางประเทศพม่าเป็นหลัก ซึ่งทางธนาคารฯ ได้รับการ
สนับสนุน และโอกาสที่ดีจากประเทศพม่า ให้เข้าไปตั้งส านักงานตัวแทนในประเทศพม่า มากกว่า 19 ปี 
รวมทั้งมีการจัดอบรมความรู้ความเข้าใจในการท าธุรกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบทางการเงิ นของ
ประเทศพม่าด้วย ส าหรับธนาคารแห่งประเทศไทย มีนโยบายในการผลักดัน หรือส่งเสริมให้กับ
ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า ทุกภาคส่วน ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศพม่า 
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีการผลักดันให้สกุลเงินบาทเป็นสกุลหลักของ AEC มีการเปิดอบรมเกี่ยวกับ
การลงทุนในประเทศพม่า ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือค่านิยมของคนพม่า รวมทั้งความต้องการ
สินค้าและบริการของคนพม่าเพ่ือให้ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า  สามารถก าหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการท าธุรกิจกับประเทศพม่าได้ชัดเจน และตรงกับความต้องการ แต่ยังเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ส าหรับผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า เท่านั้น เพราะประเทศพม่า ยังมีข้อก าหนด หรือด้านการเมือง ที่
ท าให้ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า  ยังไม่สามารถท าธุรกิจได้เต็มรูปแบบ ดังค าสัมภาษณ์ที่ระบุว่า 
 
               “ธนาคารกรุงเทพฯ เอง ได้เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร เทคโนโลยี และด้านต่างๆ 
เพ่ือท าให้การบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด” (ทศทิศ รอดประเสริฐ, 2557) 
 
               “ธนาคารกรุงเทพฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับประเทศพม่า และได้รับการสนับสนุนให้เข้าไป
เปิดส านักงานตัวแทน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารฯ มีการจัดอบรม
สัมมนาในการให้ความรู้ด้านการลงทุนกับผู้ประกอบการในประเทศพม่า เพ่ือไม่ใช้ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ใน
การลงทุน” (สุดารัตน์ กุพยพรรณ, 2557) 
 
       สรุปได้ว่าธนาคารกรุงเทพมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ที่เตรียมรองรับความต้องการของนักลงทุน  ปัจจุบันธนาคารมีพนักงานในสาขาต่างประเทศ 
เพราะการเปิดสาขาในประเทศใดนั้น ธนาคารจะใช้ทรัพยากรของประเทศนั้นๆ  เพ่ือให้สามารถสื่อสาร
และเข้าใจวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ธนาคารจึงมีความแข็งแกร่งและมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย 
พร้อมกับการก้าวสู่การเปิดประตูอาเซียน โดยใช้การขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมและทั่วถึง AEC ส่งเสริม
ให้ลูกค้าออกไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะประเทศพม่า และสนับสนุนการค้าการลงทุน
ทางด้านการเงินให้กับลูกค้า 
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  4.1.3 ปัญหา อุปสรรค และความเสี่ยง ในการลงทุนในประเทศพม่า ของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) 
   ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ที่ดูแลเกี่ยวข้องกับการค้าต่างประเทศและการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับปัญหา 
อุปสรรค และความเสี่ยง ในการลงทุนในประเทศพม่า ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
  ทั้งนี้ปัญหา และอุปสรรคที่ทางธนาคารฯ ต้องพบในการลงทุนในประเทศพม่า คือ ทางประเทศ
พม่า ยังไม่มีนโยบายให้กับภาคธนาคารต่างประเทศ เข้าไปเปิดกิจการ หรือเปิดสาขาในประเทศพม่า ท า
ได้เพียงแค่เป็นส านักงานตัวแทน ในการช่วยหาข้อมูล หรือสนับสนุนข้อมูลในการท าธุรกรรมทางการเงิน 
ให้กับผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า ที่ส่งออกและน าเข้า ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า 
ไม่ได้รับความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน หรือท าให้การท าธุรกิจขาดสภาพความคล่องตัว ซึ่ง
ประเทศพม่า ยังมีกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบ ที่ค่อนข้างเคร่งครัดในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เรื่องการโอนเงินเข้าออกนอกประเทศ ท าให้เกิดความล่าช้าในการท าธุรกิจ และเกิดการสูญเสีย
โอกาสทางการค้าในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้งปัญหาทางด้านการเมืองของประเทศพม่า ที่ยัง
ไม่มีความแน่นอน ท าให้เกิดความสะดุดในการท าธุรกิจ หรือเกิดความลังเลใจในการลงทุนในประเทศพม่า 
  ซึ่งจากบทสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) พบว่าปัญหา
และอุปสรรคต่อการค้าต่างประเทศและการลงทุนของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) นั้นส่วนใหญ่มา
จากทางการของประเทศพม่า ยังไม่อนุญาตให้ธนาคารต่างประเทศเปิดสาขาเพ่ืออ านวยความสะดวกด้าน
การเงินแก่ลูกค้า ท าให้ทราบประเด็นที่น่าสนใจเพ่ิมเติมว่าธนาคารที่ประเทศพม่านั้นยังไม่มีความพร้อม
เท่าที่ควร ซึ่งรูปแบบของธนาคารกรุงเทพในประเทศพม่าเอง ก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เต็ม
ประสิทธิภาพ เรียกได้ว่าอาจเป็นเพียงแค่ตัวแทนของธนาคารกรุงเทพ ในรูปแบบของส านักงานตัวแทน 
ดังบทสัมภาษณ์ที่ระบุว่า 
 
  “ประเทศพม่ายังไม่มีการอนุญาต ให้ธนาคารต่างประเทศ เข้าไปตั้งสาขาในประเทศพม่า 
เนื่องจากยังติดกฎระเบียบ ท าให้เกิดอุปสรรคในการท าธุรกรรมที่ล่าช้ามาก” (ทศทิศ รอดประเสริฐ, 
2557) 
 
          “การค้าต่างประเทศ หากเป็นการเปิด L/C จะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อผู้ส่งออกได้ โดยปัจจุบัน
ธนาคารพม่าให้ลูกค้าเปิด L/C   ต้องวางเงินประกันไว้ 100%” (สายเธียร  ทองเปล่งศรี, 2557) 
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          “กฎระเบียบ ที่เคร่งครัดมากเกินไปของประเทศพม่า ท าให้การท าธุรกรรมทางการเงิน ด้านการ
โอนเงินเข้าออกระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องภาษีที่จะต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก” (สุดารัตน์ 
กุพยพรรณ, 2557) 
 
  “ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องของสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ในประเทศพม่า จึงท าให้
ไม่คล่องตัวในการช าระเงินเท่าไหร่ อีกทั้งเรื่องจัดเก็บภาษี และอ่ืน ๆ อีกค่อนข้างมาก โดยเฉพาะทาง
ธนาคารพม่าเองที่ยังไม่มีการให้สินเชื่อ ท าให้ผู้ประกอบการขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียน และการขาด
ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการค้าต่างประเทศ” (สายเธียร  ทองเปล่งศรี, 2557) 
 
   “ส าหรับธนาคารที่ตั้งอยู่ที่ประเทศพม่านั้นเป็นแค่ส านักงานตัวแทนเท่านั้นเนื่องจากทางการพม่า
ยังไม่มีการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์เข้าไปประกอบธุรกิจได้จะมีเพียงแค่ธนาคารท้องถิ่นของประเทศ
พม่าเท่านั้นที่เปิดให้บริการได้ ปัจจุบันทางการพม่าได้เปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์ ต่างชาติ ได้แค่ยื่น
ความจ านง และแผนการท าธุรกิจเพ่ือขอเปิดด าเนินการในประเทศพม่าเท่านั้น และในการเปิดให้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ครั้งนี้ ยังเป็นการจ ากัดขอบเขตธุรกิจไว้เพียงธุรกิจขนาดใหญ่
เท่านั้น เนื่องจากยังต้องการให้ธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่น ให้บริการลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก ซึ่งจะเริ่มให้
ใบอนุญาตกับธนาคารพาณิชย์ต่างชาติที่มีส านักงานตัวแทนอยู่ในพม่าเท่านั้น” (สุดารัตน์ กุพยพรรณ, 
2557) 
 
  “ส านักงานตัวแทนที่จัดตั้งในประเทศพม่านั้นไม่สามารถท าธุรกรรมทางการเงินหรือประกอบ
ธุรกิจอะไรได้เลย เนื่องจากประเทศพม่ามีกฎหมายก าหนดว่าห้ามท าธุรกิจ เพราะฉะนั้นในการธุรกรรม 
ต่าง ๆ เช่น การฝากเงิน การเปิด LC อะไรแบบนี้ จะยังไม่สามารถท าได้ เพราะฉะนั้นส านักงานตัวแทน
ของธนาคารกรุงเทพที่จัดตั้งที่ประเทศพม่า ท าได้แค่เพียงเป็นตัวแทนในการหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ประเทศพม่า เพ่ือคอยสนับสนุนลูกค้า ประสานงาน ช่วยเหลือ และเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่ลูกค้า
ชาวไทยที่ต้องการเข้าไปลงทุนยังประเทศพม่า สนใจเข้าไปลงทุนในประเทศพม่า” (สุดารัตน์ กุพยพรรณ, 
2557) 
 
    เมื่อทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อความส าคัญระบุข้อมูล
เพ่ิมเติมดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการสอบถามถึงปัญหา อุปสรรค และความเสี่ยง ของลูกค้า ซึ่งมี
ความเห็นดังนี้ 
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   “ความเสี่ยงในการค้าต่างประเทศและการลงทุนในประเทศพม่าก็คือความเสี่ยงเรื่องที่เกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์และกฎหมายของทางการพม่าที่ยังไม่มีความแน่นอน เปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ ซึ่งผู้ประกอบการ
ที่เข้ามาลงทุนต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด” (ทศทิศ รอดประเสริฐ, 2557) 
 
  “อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของประเทศพม่า จ๊าด ( Kyat ) ยังไม่เป็นสกุลหลักอย่างเป็นทางการ 
(Official  Foreign Exchange) จึงท าให้การค้าชายแดนส่วนใหญ่ เป็นลักษณะใช้ การโอนเงินสด ซึ่งจะ
เป็นปัญหาที่ท าให้ติดขัดอยู่บ้าง ส าหรับผู้ลงทุนเองควรศึกษาข้อมูลดังกล่าวให้ดี และติดตามความ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา” (สายเธียร  ทองเปล่งศรี, 2557) 
 
  “เท่าที่ด าเนินการมาแล้วเป็นเวลาพอสมควรทางเราก็พอจะสรุปปัญหาหลักได้บ้างคือ เรื่อง
สินเชื่อ กล่าวคือ ลูกค้าที่มีความประสงค์จะไปลงทุนหรือไปตั้งบริษัท ไปตั้งโรงงานที่ประเทศพม่า ส่วน
ใหญ่แล้วเขามีความต้องการในเรื่องของเงินกู้เป็นส่วนใหญ่ ทางด้านดูแลสินเชื่อก็ต้องพิจารณาค่อนข้าง
ล าบาก ซึ่งผู้ประกอบการบางรายก็ไม่เคยท าธุรกิจมาก่อนก็จะท าการกู้เงินไม่ผ่าน” (สุดารัตน์ กุพยพรรณ, 
2557)  
 
  เมื่อสอบถามเพ่ิมเติมว่าการเข้าไปหาลูกค้า แล้วลูกค้าต้องการได้รับสนับสนุนจากแบงค์ส่วนหนึ่ง 
คือเรื่องของสินเชื่อ เพ่ือน าไปลงทุนหรือท าการค้าขายนี้ ทางธนาคารกรุงเทพมีวิธีด าเนินการอะไรอย่างไร
บ้างเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ทางคุณสุดารัตน์ กุพยพรรณ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้ว่า 
 
  “เราคงด าเนินการเร่งรีบอะไรตอนนี้ไม่ได้มากนักต้องค่อยเป็นค่อยไป ก้าวไปอย่างช้า ๆ ให้มี
ความมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงทันทีในปี 2558  แล้วจะเข้าสู่ระบบ AEC เลยทันที คิดว่า กว่าระบบจะ
สมบูรณ์มันต้องใช้เวลาพอสมควร ในปี 2558 อาจจะเป็นแค่การเริ่มต้น กว่าจะเรียบร้อยราบรื่นคงต้องใช้
เวลาเป็น 5 - 10 ปี” (สุดารัตน์ กุพยพรรณ, 2557) 
   
  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสัมภาษณ์ถึงบทบาทของแต่ละธนาคารเกี่ยวกับปัจจุบันในประเทศพม่าในแต่ละ
ธนาคารเอง บทบาทของแต่ละธนาคารในตอนนี้  ก็เหมื อนกับศึกษาหาข้อมูลเท่านั้นจริงหรือไม่  
คุณสุดารัตน์ กุพยพรรณ ระบุว่า 
 “ใช่ค่ะ ตอนนี้แต่ละธนาคารพาณิชย์ของต่างชาติต่างเข้าไปตั้งส านักงานตัวแทนที่ประเทศพม่ากัน
หลายรายแล้ว ซึ่งแต่ละธนาคารที่เข้าไปจัดตั้งส านักงานก็เพ่ือที่จะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดประเทศ
พม่ากันไปเรื่อย ๆ เพราะขณะนี้ยังไม่มีใครทราบเงื่อนไข และขอบเขตในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นแต่ละ
ธนาคารจะจึงต้องพยายามศึกษาหาข้อมูลกันไปเรื่อย ๆ ก่อน เพ่ือรอเวลาและกฎเกณฑ์ที่แน่นอนของ
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ประเทศพม่า) แต่ถ้าเป็นบทบาทที่เป็นส านักงานในประเทศพม่านั้นทางธนาคารของเราท าได้แค่เ พียง
ข้อมูลเท่านั้น แต่ในประเทศไทยนั้นเราท าธุรกิจจริงเลย ลูกค้ามาใช้บริการและท าธุรกรรมต่าง ๆ กับทาง
ธนาคารกรุงเทพของเราเลย เงินมาไหล (Flow) ผ่านเรา โอนเงินผ่านเรา เปิด LC ผ่านเรา มาเปิดบัญชีกับ
เรา การท าธุรกรรม (Transaction) เกิดจริง และมีรายได้เกิดขึ้นจริง แล้ว” (สุดารัตน์ กุพยพรรณ, 2557) 
 
  สรุปได้ว่าปัญหา และอุปสรรคที่ทางธนาคารฯ ต้องพบในการลงทุนในประเทศพม่า คือ ทาง
ประเทศพม่า ยังไม่มีนโยบายให้กับภาคธนาคารต่างประเทศ เข้าไปเปิดกิจการ หรือเปิดสาขาในประเทศ
พม่า ท าได้เพียงแค่เป็นส านักงานตัวแทน ในการช่วยหาข้อมูล หรือสนับสนุนข้อมูลในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ให้กับนักลงทุนที่ส่งออกและน าเข้า ซึ่งท าให้นักลงทุน ไม่ได้รับความสะดวกในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน หรือท าให้การท าธุรกิจขาดสภาพความคล่องตัว ซึ่งประเทศพม่า ยังมีกฎเกณฑ์หรือ
กฎระเบียบ ที่ค่อนข้างเคร่งครัดในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการโอนเงินเข้า
ออกนอกประเทศ ท าให้เกิดความล่าช้าในการท าธุรกิจ และเกิดการสูญเสียโอกาสทางการค้าในเรื่องอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้งปัญหาทางด้านการเมืองของประเทศพม่า ที่ยังไม่มีความแน่นอน ท าให้เกิด
ความสะดุดในการท าธุรกิจ หรือเกิดความลังเลใจในการลงทุนในประเทศพม่า 
 
  จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการค้าต่างประเทศและการลงทุนของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยในประเทศพม่า พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และกลุ่มอาเซียน (AEC) 
นั้น เป็นการลงทุนระหว่างกันโดยในส่วนของการค้าบริการ มีเป้าหมายส าคัญ คือ ต้องอนุญาตนักลงทุน
อาเซียนถือหุ้นในธุรกิจบริการได้ถึงร้อยละ 70 ดังนั้นระหว่างนี้จนถึง AEC ในปี พ.ศ. 2558 สมาชิกต้อง
ด าเนินการเปิดเสรีโดยเจรจาอย่างต่อเนื่องเป็นรอบรอบละ 2 ปี ในแต่ละรอบต้องจัดท าข้อผูกพันการเปิด
เสรีการค้าบริการ โดยต้องเปิดเสรีเพ่ิมขึ้น โดยนโยบายการลงทุนในประเทศพม่า ของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ที่มุ่งไปที่การสร้างความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ที่เตรียมรองรับความต้องการของนักลงทุน  ปัจจุบันธนาคารมีพนักงานในสาขาต่างประเทศ เพราะ
การเปิดสาขาในประเทศใดนั้น ธนาคารจะใช้ทรัพยากรของประเทศนั้นๆ  เพ่ือให้สามารถสื่อสารและ
เข้าใจวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ธนาคารจึงมีความแข็งแกร่งและมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย พร้อม
กับการก้าวสู่การเปิดประตูอาเซียน โดยใช้การขยาย Network ให้ครอบคลุมและทั่วถึง AEC ส่งเสริมให้
ลูกค้าออกไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะประเทศพม่า และสนับสนุนการค้าการลงทุนทางด้าน
การเงินให้กับลูกค้า 
  นอกจากนี้ปัญหา อุปสรรค และความเสี่ยง ในการลงทุนในประเทศพม่า ของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) คือ ทางประเทศพม่า ยังไม่มีนโยบายให้กับภาคธนาคารต่างประเทศ เข้าไปเปิดกิจการ 
หรือเปิดสาขาในประเทศพม่า ท าได้เพียงแค่เป็นส านักงานตัวแทน ในการช่วยหาข้อมูล หรือสนับสนุน
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ข้อมูลในการท าธุรกรรมทางการเงิน ให้กับผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า ที่ส่งออกและน าเข้า ซึ่งท าให้
ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า ไม่ได้รับความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการ เงิน หรือท าให้การท า
ธุรกิจขาดสภาพความคล่องตัว ซึ่งประเทศพม่า ยังมีกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบ ที่ค่อนข้างเคร่งครัดในการ
ท าธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการโอนเงินเข้าออกนอกประเทศ ท าให้เกิดความล่าช้าใน
การท าธุรกิจ และเกิดการสูญเสียโอกาสทางการค้าในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้งปัญหาทางด้าน
การเมืองของประเทศพม่า ที่ยังไม่มีความแน่นอน ท าให้เกิดความสะดุดในการท าธุรกิจ หรือเกิดความ
ลังเลใจในการลงทุนในประเทศพม่า 
 

4.2 ข้อมูลแนวโน้มและโอกาสในการค้าต่างประเทศและการลงทุนของธนาคารพาณิชย์
ไทยในประเทศพม่า 
  ข้อมูลแนวโน้มและโอกาสในการค้าต่างประเทศและการลงทุนของธนาคารพาณิชย์ไทยใน
ประเทศพม่า จะประกอบไปด้วย การได้รับการสนับสนุนหรือการได้รับโอกาส ในการส่งเสริมการลงทุน
จากภาครัฐ จากประเทศพม่า กลยุทธ์การแข่งขัน ที่น ามาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ Competitive 
Advantage ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทัศนคติของนักลงทุน ที่มีต่อการลงทุนในประเทศพม่า 
โอกาสการลงทุน ทิศทาง และแนวโน้มการลงทุน ในประเทศพม่า จุดเด่น และจุดด้อย ของการลงทุน ใน
ประเทศพม่า ของนักลงทุน การติดต่อประสานงาน เพ่ือรับการบริการจากธุรกิจภาคธนาคาร รวมทั้งสิ่งที่
ต้องการเพ่ิมเติม และการใช้บริการจากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) นโยบาย และแนวทางการ
สนับสนุน การลงทุนในประเทศพม่า ของภาครัฐบาล จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรค ของนักลงทุน
ชาวไทย ในประเทศพม่า ในมุมมองของกรมส่งเสริมการส่งออก และการน าเสนอแนวทางในการลงทุนใน
ประเทศพม่า ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 
  4.2.1 การได้รับการสนับสนุนหรือการได้รับโอกาส ในการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ ใน
ประเทศพม่า 
  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ที่ดูแลเกี่ยวข้องกับการค้าต่างประเทศและการลงทุนในต่างประเทศ พบว่า ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ได้รับการสนับสนุน และโอกาสที่ดีจากประเทศพม่า โดยได้รับใบอนุญาตจากธนาคาร
กลางของพม่าให้เข้าไปตั้งส านักงานตัวแทนในประเทศพม่า มากกว่า 19 ปี ท าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีใน
ด้านธุรกรรมทางธนาคาร รวมทั้งมีการจัดอบรมความรู้ความเข้าใจในการท าธุรกรรมต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับระบบทางการเงินของประเทศพม่าอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งความร่วมมือและสัมพันธ์อันยาวนานนั้น จะ
สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
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ธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) ต่อความเสี่ยงในการค้าต่างประเทศและการลงทุนกับประเทศพม่า 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่ดูแล
เกี่ยวข้องกับการค้าต่างประเทศและการลงทุนในต่างประเทศทั้ง 3 ราย ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้
ไว้ว่า 
 
  “ประเทศพม่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะน้ ามัน
และก๊าซธรรมชาติ และเริ่มเปิดประเทศรับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น ธุรกิจไทยจึงควรตระหนักถึงจุดแข็งของ
พม่า อันได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ” (ทศทิศ รอดประเสริฐ, 2557) 
 
 “ส าหรับกรณีนี้ ทางธนาคารได้มีความร่วมมือระหว่างธนาคารพม่า ในการจัดอบรม เป็นลักษณะ 
Training Program to Myanmar Bankers” (ทศทิศ รอดประเสริฐ, 2557) 
 
   “ธนาคารกลางพม่า เปิดให้ธนาคารต่างชาติยื่นขอใบอนุญาตได้ ซึ่งธนาคารกรุงเทพมีคุณสมบัติ
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา ซึ่งหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนได้ให้เกียรติมา
บรรยายในงานสัมมนาต่าง ๆ ของธนาคาร อีกทั้งทางธนาคารของรัฐ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคาร
กรุงเทพ ในฐานะ Correspondent Bank” (สายเธียร ทองเปล่งศรี, 2557) 
 
  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท าให้ทราบว่าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้รับการสนับสนุน 
และโอกาสที่ดีจากประเทศพม่าในลักษณะการแลกเปลี่ยนและ จัดอบรมระหว่างกัน และ ธนาคาร
กรุงเทพ ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารกลางของพม่าให้เข้าไปตั้งส านักงานตัวแทนในประเทศพม่า มากกว่า 
19 ปี ท าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีในด้านธุรกรรมทางธนาคาร รวมทั้งมีการจัดอบรมความรู้ความเข้าใจในการ
ท าธุรกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบทางการเงินของประเทศพม่าอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งความร่วมมือและ
สัมพันธ์อันยาวนานนั้น จะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  4.2.2 กลยุทธ์การแข่งขัน ที่น ามาใช้โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการ Competitive Advantage 
ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 
  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ที่ดูแลเกี่ยวข้องกับการค้าต่างประเทศและการลงทุนในต่างประเทศ พบว่า ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) มีการพัฒนาระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ด้านภาษา วัฒนธรรม ฯลฯ เพ่ือสร้าง
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การบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังที่คุณสุดารัตน์ กุพยพรรณและคุณสายเธียร ทองเปล่งศรี ให้
สัมภาษณ์ว่า 
 
  “การเตรียมความพร้อมคือตอนนี้ทางธนาคารต้องพยายามหาลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะไป
ด าเนินการขยายหรือเปิดกิจการที่ประเทศพม่าให้ได้เสียก่อน เมื่อได้ข้อมูลแล้วค่อยน าข้อมูลมาพิจารณา
เปรียบเทียบดูว่าลูกค้ากลุ่มใดจะมีความสามารถมากน้อยกว่ากัน” (สุดารัตน์ กุพยพรรณ, 2557) 
 
  “ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ให้บริการสนับสนุนด้านการค้าต่างประเทศ Trade และ 
Remittance ท าให้ธนาคารเป็นที่ยอมรับและได้ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ที่ดี” (สายเธียร 
ทองเปล่งศรี, 2557) 
 
  นอกจากนี้ทางธนาคารกรุงเทพมีเครือข่ายที่กว้างขวางทั่วโลก  ท าให้สามารถแข่งขันกับภาค
ธุรกิจธนาคารต่างๆ ได้  โดยธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายหลัก คือ การสนับสนุนด้าน
สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า การจัดสัมมนาความรู้ หรือให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการ
ส่งออกและน าเข้า ที่มีความสนใจลงทุนในประเทศพม่า และ คุณสุดารัตน์ กุพยพรรณ และคุณสายเธียร
ทองเปล่งศรี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนนี้ไว้ว่า 
 
  “ทางธนาคารกรุงเทพของเรามีข้อมูลรายชื่อของลูกค้าที่มีความประสงค์จะไปด าเนินธุรกิจหรือ
ลงทุนในประเทศพม่าบ้างแล้ว ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะได้มาจากทางด้าน RM ที่ดูแลสินเชื่อของลูกค้าแต่ละ
บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทที่มีความสนใจจะแจ้งความประสงค์มาทางธนาคารของเราให้ทราบในเบื้องต้น และ
สอบถามมาเกี่ยวกับประเทศพม่าว่ามีข้อมูลไหม Payment ที่ประเทศพม่าเขาจ่ายกันยังไง ทางด้าน
สินเชื่อนี่แหละ ที่จะติดต่อประสานงานไป และติดต่อมายังเรา เมื่อลูกค้าติดต่อเข้ามาแล้วทางเราจะ
ด าเนินการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของเราไปคุยกับลูกค้าไปน าสนอ (Presentation) ให้ลูกค้าฟังเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง” (สุดารัตน์ กุพยพรรณ, 2557) 
   
  “การเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างลูกค้าบริษัทไทยและลูกค้าต่างประเทศของธนาคาร (Business 
Matching) ซึ่งทางธนาคารกรุงเทพเองได้ด าเนินการศึกษาเรื่องโอกาสในการเปิดสาขาในประเทศพม่ามา
ยาวนานมาก ส่วนการศึกษาเรื่อง Supply Chain Financing โดยร่วมมือกับ ธนาคารพม่าก็เป็นอีกหนึ่ง
กลยุทธ์ที่เราใช้ในการด าเนินการ ตลอดจนความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ให้บริการสนับสนุนด้าน
การค้าต่างประเทศ Trade และ Remittance ท าให้ธนาคารเป็นที่ยอมรับและได้ส่วนแบ่งการตลาด  
( Market Share ) ที่ด”ี(สายเธียร ทองเปล่งศรี, 2557) 
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  อีกทั้งประเทศไทยและธนาคารกรุงเทพ มีภูมิศาสตร์ที่ตั้ งที่ดีมาก และสร้างความได้เปรียบเชิง
แข่งขัน ให้กับผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะไปลงทุนยังประเทศพม่า ซึ่งสอดคล้องจากบทสัมภาษณ์คุณ
ทศทิศ รอดประเสริฐได้กล่าวไว้ดังนี้ 
  
          “Thailand is the best location and geography competitive advantage among 
Foreign Direct Investment who will invest in Myanmar.” (ทศทิศ รอดประเสริฐ, 2557) 
           
   ทางธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จะค านึงถึงกฎระเบียบของทางประเทศพม่าเป็นหลัก และ
ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการผลักดันนโยบาย หรือส่งเสริมให้กับนักลงทุนทุก
ภาคส่วน ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศพม่า อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน มีการเปิด
อบรมเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศพม่า ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือค่านิยมของคนพม่า รวมทั้ง
ความต้องการสินค้าและบริการ ของคนพม่า เพ่ือให้นักลงทุนชาวไทย สามารถก าหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการท าธุรกิจกับประเทศพม่าได้ชัดเจน และตรงกับความต้องการ แต่ยังเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ส าหรับนักลงทุนเท่านั้น เพราะประเทศพม่า ยังมีข้อก าหนด หรือด้านการเมือง ที่ท าให้นักลงทุน ยังไม่
สามารถท าธุรกิจได้เต็มรูปแบบ  
 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีการพัฒนาระบบ
การท างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อม
ทางด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ด้านภาษา วัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อสร้างการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมทั้งมีเครือข่ายที่กว้างขวางทั่วโลก  ท าให้สามารถแข่งขันกับภาคธุรกิจธนาคารต่างๆ ได้  โดยธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายหลัก คือ การสนับสนุนด้านสินเชื่อให้กับนักลงทุน การจัดสัมมนา
ความรู้ หรือให้ข้อมูลกับนักลงทุน ที่มีความสนใจลงทุนในประเทศพม่า โดยค านึงถึงกฎระเบียบของทาง
ประเทศพม่าเป็นหลัก และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการผลักดันนโยบาย หรือ
ส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า ทุกภาคส่วน ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนใน
ประเทศพม่า อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีการเปิดอบรมเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศพม่า ให้ความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือค่านิยมของคนพม่า รวมทั้งความต้องการสินค้าและบริการ ของคนพม่า เพ่ือให้
ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า  สามารถก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการท าธุรกิจกับประเทศพม่าได้
ชัดเจน และตรงกับความต้องการ แต่ยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการส่งออกและน า เข้า 
เท่านั้น เพราะประเทศพม่า ยังมีข้อก าหนด หรือด้านการเมือง ที่ท าให้ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า 
ยังไม่สามารถท าธุรกิจได้เต็มรูปแบบ 
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  4.2.3 ทัศนคติของผู้ประกอบการส่งออก และน าเข้า ที่มีต่อการลงทุนในประเทศพม่า  
  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากตัวแทนผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า ไปยัง
ประเทศพม่า ได้แก่ 1. โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์  ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท Advance Stainless 
Steel Co., LTD.  2. สัมพันธ์ เกียรติสมมาตร ต าแหน่งประธานกรรมการ บริษัท บาซินี่ เอนเตอร์ไพรส์ 
จ ากัด และ 3. เนตรา ฤทัยยานนท์ ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย กลุ่มธุรกิจการค้าและต่างประเทศ 
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) ท าให้ทราบทัศนคติของนักลงทุน ที่มีต่อการลงทุนในประเทศพม่า 
พบว่า ประเทศไทย กับประเทศพม่า เป็นประเทศเพ่ือนบ้านที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ใกล้เคียงกัน ท าให้
ผู้ผลิตสินค้า สามารถส่งสินค้าไปยังประเทศพม่าได้ง่ายขึ้น เพราะสินค้าของไทย เป็นที่ต้องการของชาว
พม่า และได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ซึ่งคุณโกศิลป์ ภัทรธีรานนท์  ตัวแทนนักผู้ส่งออก
และน าเข้า ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้ว่า 
 
  “เมื่อ 5 ปีที่แล้ว พม่ามันไม่มีอะไรเลยคือเป็นประเทศปิดแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ประชาชนที่เขา
อยู่อาศัยในประเทศนั้นเรามองแล้ว ผมว่าเขาน่าสงสาร แต่เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมานี้กระแส AEC ก าลังเริ่มเป็น
ที่นิยม ประกอบกับผมไปเปิดโรงงานที่ลาว ท าให้ได้ตัวอย่างและรูปแบบ และประสบการณ์จากลาวมา จึง
ท าให้ผมมีความกล้าที่จะน าประสบการณ์ที่ได้มาลงทุนธุรกิจในประเทศพม่า เนื่องจาก ผมมองว่าประเทศ
พม่ามีประชากรและทรัพยากรต่าง ๆ ที่มันเยอะกว่าประเทศอ่ืน ๆ ในบริเวณใกล้เคียง เท่าที่ดูส ามโน
ประชากรปัจจุบันน่าจะมี 80 กว่าล้านคน ผมว่าประชากรชาวพม่าน่าจะมีมากกว่าประเทศไทยและเพราะ
ประเทศเขาเป็นชนกลุ่มน้อยเยอะ  การคุมก าเนิดก็แทบจะไม่มี แถมพวกที่ตกส ารวจก็มีมากผมว่า
ประชากรของพม่าไม่น่าจะน้อยกว่าประเทศไทย  จาก 3 ปี ให้หลังมาผมก็เริ่มไปดูสถานที่  ผมว่าน่าจะไป
ลงทุนเปิดโรงงานที่พม่า เพราะก่อนหน้านี้ผมส่งท าการส่งออกค้าขายกับประเทศพม่าอยู่แล้ วตามบริเวณ
เขตติดต่อชายแดน ซึ่งเป็นสินค้าประเภทสแตนเลส  เช่น ซิงค์สแตนเลส  และพวกพลาสติกต่าง ๆ ผมว่า
เราน่าไปตั้งโรงงานซักโรงงานที่ที่โน้น  เพราะว่า การขนส่งจากเมืองไทยไปมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง แต่ถ้า
เราไปเซ็ทโรงงานที่พม่าเราคิดว่าเราขายได้แน่นอนเพราะอย่างน้อยฐานลูกค้าเก่าเราก็มี เราก็ได้อยู่ระดับ
หนึ่งอยู่แล้ว  ก็คิดว่าสมควรเป็นอย่างมากท่ีจะต้องไปลงโรงงาน”  (โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์, 2557) 
 
          “ประเทศพม่า มีการเปิดประเทศใหม่ ซึ่งเป็นโอกาสให้กับนักลงทุน มีความสนใจที่จะเข้าไปท า
การค้าและลงทุนในประเทศพม่า อย่างกว้างขวาง เป็นประเทศที่ยังมีปัจจัยต่อการผลิต แต่เนื่องจาก
ประเทศพม่ามีกฎระเบียบที่เคร่งครัด ท าให้นักลงทุนลังเลในการลงทุน” (โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์, 2557)  
  

ทั้งนี้ คุณเนตรา ฤทัยยานนท์ ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย กลุ่มธุรกิจการค้าและต่างประเทศ
ยังให้ความคดิเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้อีกว่า  
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  บริษัทล็อกซเล่ย์ มีการเข้าไปท าธุรกิจตั้งแต่ประมาณเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ประมาณปีไหนไม่แน่ใจ
ซึ่งดิฉันไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่เพราะว่าเพ่ิงย้ายเข้ามาท างานในบริษัทได้ประมาณ 3 ปี รู้ประมาณว่า
บริษัทมีความพยายามที่จะเข้าไปท าธุรกิจในประเทศพม่า ท าการ Study และมีการท าเทรดดิ้งด้วย รู้ลึก
ว่าจะด าเนินการได้ประมาณ 10 กว่าปีได้  จนต่อมาประมาณ ปี 1995  ทางประเทศพม่าก็มีปัญหาที่เข้า
มาค่อนข้างเยอะจนท าให้เกิดความไม่สงบในประเทศพม่าค่อนข้างร้ายแรงประกอบกับประเทศพม่าได้มี
การปิดประเทศลง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ทางบริษัท ตัดสินใจที่จะปิดบริษัท  จนระยะเวลาผ่านมา
สักพักเริ่มมีกระแสในเรื่องของ AEC เข้ามา จึงท าให้บริษัท เริ่มหันมาสนใจที่จะลงทุนท าการธุรกิจใน
ประเทศพม่าอีกครั้งเมื่อ ปี 2010 ทางประธานบริษัทของเรา ก็อยากเตรียมความพร้อมเรื่องของ AEC 
ดังนั้นบริษัท จึงมีอินเตอร์เทรดและมีความสนใจขึ้นมาและเตรียมตัวเพ่ือรองรับ AEC” (คุณเนตรา ฤทัยยา
นนท์ , 2557) 
 
           “ประเทศพม่า อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ท าให้นักลงทุนมีความสนใจที่จะลงทุน มีทิศทางที่จะลงทุน
เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย แต่ยังเป็นตลาดระบบปิดอยู่ ท าให้ข้อมูลมีน้อยต่อ
การตัดสินใจในการลงทุน” (เนตรา ฤทัยยานนท์, 2557) 
 
  นอกจากนี้แล้ว คุณสัมพันธ์ เกียรติสมมาตร ประธานกรรมการ บริษัท บาซินี่ เอนเตอร์ไพรส์ 
จ ากัดยังให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้อีกว่า 
  
  “ส าหรับจุดประสงค์ และแรงจูงใจ ด้านการลงทุนในประเทศพม่า หลัก ๆ แล้วจะประกอบด้วย 
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ต้นทุนค่าจ้างแรงงานต่ า มีจ านวนแรงงานที่มีศักยภาพในการท างานมาก และ
ประเทศพม่าถือว่าเป็นตลาดที่เปิดกว้าง แต่มีการแข่งขันน้อย” (สัมพันธ์ เกียรติสมมาตร, 2557) 
 
   หลังจากที่มีการเปิดกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้ประเทศพม่ามีการเปิดประเทศมาก
ขึ้น และมีการยอมรับให้มีการส่งออกและน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ท าให้นักลงทุนชาวไทยได้รับ
โอกาส หรือสนับสนุน เข้าไปด าเนินธุรกิจในประเทศพม่ามากขึ้น สามารถสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และ
เพ่ิมยอดขายให้กับธุรกิจได้ ผู้วิจัยจึงสอบถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่ามีความคิดเห็นเพ่ิมเติมอย่างไรบ้าง จึง
ท าให้ผู้ส่งออก และน าเข้า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ดังนี้ 
 
  “เพราะประเทศพม่าถือว่าเป็นตลาดที่เปิดกว้างแต่มีการแข่งขันน้อย จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้า
ไปด าเนินธุรกิจ ขยายฐานการผลิต สร้างความสัมพันธ์ทางการค้า และอ่ืนๆได้ดีมาก โดยธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศส่วนใหญ่ในประเทศพม่า เน้นการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้นถ้าเราไป
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ตั้งโรงงานผลิตที่ประเทศพม่าจะได้ต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่า ได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เป็นต้น อีกทั้ง
ปัจจัยภายนอกในเรื่องของผู้แข่งขันในอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีหลายรายมาก ยากที่จะขยายก าลัง
การผลิตออกไปได้ ประเทศพม่าจึงเป็นแหล่งลงทุนที่ดีด้านการท าธุรกิจส่งออกเพ่ือขยายการค้าทั้งใน
ประเทศพม่าเองและต่างประเทศ”(สัมพันธ์ เกียรติสมมาตร, 2557) 
 
  “อย่างที่บอกไป มันอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการเองด้วย อย่างของบริษัทฯเอง ก็เริ่มหันมา
สนใจที่จะลงทุนท าการธุรกิจในประเทศพม่าอีกครั้งเมื่อ ปี 2010 ทางประธานบริษัทของเรา ก็อยาก
เตรียมความพร้อมเรื่องของ AEC ดังนั้นบริษัท จึงมีอินเตอร์เทรดและมีความสนใจขึ้นมาและเตรียมตัวเพ่ือ
รองรับ AEC” (คุณเนตรา ฤทัยยานนท์, 2557) 
  
  เมื่ อสอบถามว่าการที่ จะไปลงทุนที่พม่ าขณะนี้นั้ น ในส่วนของภาครัฐมีส่วนสนับสนุน
ผู้ประกอบการมากน้อยแค่ไหนในการที่จะไปการค้าพม่า ซึ่งคุณโกศิลป์  ภัทรธีรานนท์ ได้ให้ความคิดเห็น
เพ่ิมเติมเกีย่วกับประเด็นนี้ว่า 
  “ผมว่าตอนนี้ภาครัฐเริ่มตื่นตัวและแต่ตื่นตัวในลักษณะอย่าง BOI อย่างนี้ ก็อย่างที่ว่า BOI ตอนนี้
มันช่วยเป็นรูปธรรมได้จริง ๆ ซึ่งคือข้อมูล ส่วนวิธีการหรือการช่วยเหลือนั้นอย่างตอนนี้ BOI มีเปิด
หลักสูตรอบรม ผู้ที่จะไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะใน AEC อีกอันหนึ่งก็คือการพาผู้ประกอบหรือผู้ที่
สนใจในการท าธุรกิจต่างประเทศไป Business Matching แต่จริงแล้วสุดท้ายแล้วเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะได้  
แต่ถ้าจะไปเจอ Matching จริง ๆ ยาก อย่างที่สักครู่ถามว่า หน่วยราชการช่วยอะไรบ้างผมว่าก็ช่วยได้แค่
ข้อมูลข่าวสารมากกว่า” (โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์, 2557) 
 
          “ช่วงนี้ประแส AEC แรง จนหน่วยราชการทุกหน่วยต้องปรับเปลี่ยน แต่ผมว่าตอนนี้ไม่ใช่หน่วย
ราชการหรือว่าเอกชนที่แรงที่สุด ตอนนี้ที่แรงที่สุดคือธนาคารกรุงเทพ ตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะ
ผมคิดว่าธนาคารกรุงเทพมีความตื่นตัวมากกว่าธนาคารอ่ืน ๆ ก็ยังสู่ไม่ได้ (โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์, 2557) 
 
  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท าให้ทราบว่าประเทศไทย กับประเทศพม่า เป็นประเทศเพ่ือนบ้านที่มี
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ใกล้เคียงกัน ท าให้ผู้ผลิตสินค้า สามารถส่งสินค้าไปยังประเทศพม่าได้ง่ายขึ้น 
เพราะสินค้าของไทย เป็นที่ต้องการของชาวพม่า และได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ซึ่ง
หลังจากที่มีการเปิดกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้ประเทศพม่ามีการเปิดประเทศมากขึ้น และมี
การยอมรับให้มีการส่งออกและน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ท าให้นักลงทุนชาวไทยได้รับโอกาส หรือ
สนับสนุน เข้าไปด าเนินธุรกิจในประเทศพม่ามากข้ึน สามารถสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และเพ่ิมยอดขาย
ให้กับธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 
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  1. สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ระบบ General System of Preferences (GSP) ของพม่า
ประเภท Everything But Arms (EBAs) ซึ่งเป็นการให้สิทธิ GSP แก่กลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด 
(Least Developed Countries: LDCs)  และเป็นการทั่วไปที่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วให้สิทธิพิเศษกับสินค้า
ที่ผลิตในประเทศที่ก าลังพัฒนา โดยลดหรือยกเว้นภาษีขาเข้าแก่สินค้าที่อยู่ในกลุ่มได้รับสิทธิ ซึ่งการท า
ธุรกิจส่งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เป็นต้น จะได้รับการยกเว้นภาษีและโควต้า
น าเข้าส าหรับสินค้าทุกประเภท ยกเว้นอาวุธและยุทโธปกรณ์ ผู้ประกอบการไทยยังได้รับประโยชน์ที่
เพ่ิมขึ้นเนื่องจากสามารถน าวัตถุดิบจากพม่ามาสะสมถิ่นก าเนิดเพ่ือส่งออกภายใต้ระบบ GSP ได้ 
นอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยที่มีฐานการผลิตในพม่าก็สามารถน าวัตถุดิบจากไทยไปสะสมถิ่นก าเนิดใน
พม่าเพ่ือขอรับสิทธิ GSP ได้เช่นกันและหากสินค้าที่ผลิตได้มีถิ่นก าเนิดสินค้าเป็นพม่าก็สามารถใช้สิทธิ 
GSP ประเภท Everything But Arms (EBAs) ได้อีกด้วย 
  2. ประเทศพม่าเป็นประเทศท่ีมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานต่ าที่สุดในกลุ่มอาเซียนโดยเฉลี่ยที่ประมาณ 
70-90 บาทต่อวันในระยะเวลาปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับศักยภาพและฝีมือทักษะของแรงงาน แต่
อัตราค่าจ้างนี้ไม่ได้เป็นอัตราที่ประกาศออกมาเป็นทางการโดยทางราชการ 
  3. ประเทศพม่ามีจ านวนแรงงานในวัยท างานจ านวนมาก อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีอัตราการ
คุมก าเนิดที่ต่ าไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจ านวนประชากรวัยหนุ่มสาวจึงมีมาก กอปรกับแหล่งอุตสาหกรรม
ต่างๆในพม่ามีน้อย และส่วนใหญ่จะเป็นการท าธุรกิจที่ไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากนัก ส่วนใหญ่
อุตสาหกรรมที่เข้าไปท าจะเป็นการด าเนินงานที่เน้นปริมาณแรงงาน Labor Intensive มาก เพราะ
เหมาะสมกับลักษณะของประชากรและความหนาแน่นของแรงงานพม่าเป็นอย่างดี 
  4. ประเทศพม่าถือว่าเป็นตลาดที่เปิดกว้างแต่มีการแข่งขันน้อย จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าไป
ด าเนินธุรกิจ ขยายฐานการผลิต สร้างความสัมพันธ์ทางการค้า และอ่ืนๆได้ดีมาก โดยธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศส่วนใหญ่ในประเทศพม่า เน้นการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้นถ้าเราไปตั้ง
โรงงานผลิตที่ประเทศพม่าจะได้ต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่า ได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เป็นต้น อีกทั้ง
ปัจจัยภายนอกในเรื่องของผู้แข่งขันในอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีหลายรายมาก ยากที่จะขยายก าลัง
การผลิตออกไปได้ ประเทศพม่าจึงเป็นแหล่งลงทุนที่ดีด้านการท าธุรกิจส่งออกเพ่ือขยายการค้าทั้งใน
ประเทศพม่าเองและต่างประเทศ 
 
  4.2.4 โอกาส ทิศทาง และแนวโน้มการลงทุน ในประเทศพม่า 
 
  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากตัวแทนนักธุรกิจผู้ส่งออกและน าเข้าไปยังประเทศ
พม่า ท าให้ทราบโอกาสการลงทุน ทิศทาง และแนวโน้มการลงทุน ในประเทศพม่า พบว่า แรงจูงใจของ
นักลงทุนส่วนใหญ่ มองเห็นว่าประเทศพม่า ในปัจจุบันประเทศพม่ามีจ านวนประชากร ที่มากกว่า 60 
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ล้านคน ท าให้มีความต้องการในสินค้าและบริการมากขึ้น และเศรษฐกิจยังสามารถท่ีจะเติบโตได้ เพราะมี
สินค้าบางประเภท ยังเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศพม่า ดังความคิดเห็นของตัวแทนนักธุรกิจผู้
ส่งออกและน าเข้าไปยังประเทศพม่าทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ 
 
  “โอกาสของการลงทุนในพม่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก เพราะถือว่าเป็นประเทศที่ยังมีทรัพยากร
สมบูรณ์มาก หากให้เปรียบเทียบก็จะเสมือนกับเมืองไทยสมัยก่อนที่ยังมีวัฒนธรรม ประเพณี และความ
เจริญไม่มาก จึงถือว่าเป็นโอกาสส าคัญที่สามารถสร้างให้เป็นจุดแข็งในการเข้าไปลงทุน ถือเป็นทิศทาง
ของการลงทุนที่ดี หากการลงทุนในประเทศพม่าได้รับการสนับสนุนจากหลาย ๆ ฝ่าย มีการร่วมมือกัน
เพ่ือสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันภายในประเทศพม่า เนื่องจากประเทศพม่าเพ่ิงมีการเปิดประเทศ
ได้ไม่นานเท่าไหร่นัก เพ่ือให้ทันเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นจึงต้องพิจารณา
จากหลาย ๆ แง่มุม ที่ส าคัญคือด้านการลงทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ ไม่ได้จ ากัด
แค่เฉพาะประเทศพม่าอย่างเดียว เพราะถ้าจ ากัดแค่ประเทสพม่าอย่างเดียว ก็จะมีเพียงกลุ่มเป้าหมายแค่ 
60 ล้านกว่าคน แต่ถ้าเราโฟกัสในภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้น เราจะได้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มากกว่า โอกาสที่
เปิดกว้างกว่า” (โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์, 2557)   
 
  “การที่ประเทศพม่ามีจ านวนของประชากรที่มากกว่า 60 ล้านคน ท าให้มีความต้องการในสินค้า
และบริการมากขึ้น  และเศรษฐกิจยังสามารถที่ จะเติบ โตได้  จ าเป็นต้องมีสินค้าบางประเภท  
ที่เป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศพม่า จะท าให้ลดความเสี่ยงลงไปได้ อาจต้องพิจารณาจากความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่ประเทศพม่านั้นยังขาดแคลนอยู่ การที่เราเข้าไปเสริม
จุดอ่อนตรงนี้ได้ จะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการลงทุนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งเท่าที่สัมผัสได้เริ่มมีการเปิด
ประเทศแล้วสิ่งต่าง ๆ มันก้อดีขึ้นเยอะเลยนะเรื่องนี้ การที่เราจะเขาไปลงทุนหรือท าธุรกิจอะไรใน
ประเทศพม่านั้นมีข้อแนะน าให้ไปดูหรือศึกษาเกี่ยวกับสภาพบ้านเมือง เศรษฐกิจ ของประเทศพม่า
เสียก่อน เสร็จแล้วก็ ต้องหาต้องมีพันธมิตรท้องถิ่น (local Partner) หรือผู้แนะน ำที่มีความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศพม่าที่ดีและไว้วางใจได้ ซึ่งพันธมิตรท้องถิ่น (local Partner) เขาก็จะมีวิธีของเขาที่เขาจะแนะน า 
ไม่รู้จะแนะน ายังยังไงดี เอาเป็นว่ามันก็เหมือนกับเปิดบริษัทที่ประเทศไทยนี่แหละ แต่อาจแบบว่า ช้ากว่า 
หรืออาจมีอะไรอีกนิด ๆ หน่อย ๆ ให้เสียเวลา” (เนตรา ฤทัยยานนท,์  2557) 
  “ส าหรับแนวโน้มการลงทุนมีทิศทางที่ดีมาก มีการลงทุนจากนักลงทุนจากที่ต่างๆเข้าไปมาก ด้าน
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานต่างๆที่ส าคัญเริ่มปรับปรุงดีขึ้น มีโครงการก่อสร้างเพ่ิมมากขึ้น มีแหล่งเงินทุนเข้า
มาลงทุนโดยเฉพาะในย่างกุ้งมูลค่ามหาศาล อย่างเช่นนักธุรกิจญี่ปุ่นได้น าเงินเข้ามาลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรม” (สัมพันธ์ เกียรติสมมาตร, 2557) 
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  นอกจากนี้ทางคุณเนตรา ฤทัยยานนท์ และคุณสัมพันธ์ เกียรติสมมาตร ยังได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วยว่า 
 
  “คือทางคุณต้องมีคนอันเดอร์กาวด์อยู่แล้วใช่ไหมและอีกอย่างประเทศพม่าเป็นประเทศที่เพ่ิงเปิด  
มันจะต้องมีอะไรอีกหลายอย่างที่คนที่จะไปท าธุรกิจจะไม่เข้าใจ บางทีอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าปกติ คุณรู้
แล้ว เข้าใจแล้ว แต่ในทางกลับกันสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะไม่ปกติส าหรับประเทศพม่าก็ได้  แล้วมันก็จะมี  2 
แง่มุม ไม่ว่าท าอะไรก็ตามมันจะมี 2 แบบหรือองค์ประกอบ คือ Hunman Resource กับ System บางที
คุณเอาซิสเต็มไปวางมันอาจไม่เวิร์ก ก็ได้เพราะคุณมีแต่ถ้ามีแต่ human ถ้า ...รันไม่ได้ ซิสเต็มก็ไม่เวิร์ก 
ถูกไหม มันเหมือนกับว่าคุณท าโรงพิมพ์ เมื่อก่อนอาจจะมีพนักงาน 20 คน ตอนหลังมันมีเครื่องมาช่วย
พัฒนามากขึ้น ซักพักหนึ่งเหลือพนักงานแค่ 2 คน แต่ว่าเมื่อคุณเอาเครื่องนี้ คุณเอาเครื่องนี้ไปส่งที่พม่า 
พนักงานไม่สามรถท าได้ เขาก็มัวแต่ดูเครื่องอย่างเดียว มันไม่ไหว ถูกไหม ก็มันอยู่ตรงนี้ ต้องหาหลักให้
เจอ” (เนตรา ฤทัยยานนท์,  2557) 
 
  “ประเทศพม่ามีปัจจัยการผลิตด้านแรงงานค่าจ้างราคาถูก และมีแรงงานวัยหนุ่มสาวจ านวนมาก 
ดังนั้นอุตสาหกรรมที่เน้นแรงงาน (Labor Intensive) จึงมีแนวโน้มที่จะเข้าไปลงทุนจ านวนมาก อีกทั้ง
ประเทศพม่าได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีระบบ GSP ท าให้เป็นแรงจูงใจให้นักธุรกิจเข้ามาตั้งโรงงานผลิตท า
ธุรกิจส่งออกเพราะได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า โดยปัจจัยการผลิตด้านที่ดินมีการคาดการณ์ว่าจะมีการ
ขยายแหล่งที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมออกนอกเมืองย่างกุ้งอีกทั้งราคาที่ดินรอบเมืองย่างกุ้งมี
ราคาถูกกว่าและก าลังมีการพัฒนาสร้าง และปรับปรุงสาธารณูปโภค เช่น ถนน ระบบไฟฟ้า และอ่ืนๆให้ดี
ขึ้น ซึ่งนักธุรกิจได้มองถึงโอกาสในจุดนี้ที่จะมีการลงทุนมากขึ้นในอนาคต และเมื่อการค้าและการลงทุน
ภายในประเทศพม่าเติบโตขึ้น เป็นตลาดการค้าขายสินค้าที่ใหญ่ขึ้น การส่งสินค้าไปพม่า น่าจะดีขึ้น
สะดวกขึ้น และการค้าระหว่างไทยกับพม่าไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วย” (สัมพันธ์ เกียรติสมมาตร, 2557) 
 
  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท าให้ทราบว่าแรงจูงใจของนักลงทุนส่วนใหญ่ มองเห็นว่าประเทศพม่า 
ในปัจจุบันประเทศพม่ามีจ านวนประชากร ที่มากกว่า 60 ล้านคน ท าให้มีความต้องการในสินค้าและ
บริการมากขึ้น และเศรษฐกิจยังสามารถที่จะเติบโตได้ เพราะมีสินค้าบางประเภท ยังเป็นที่ต้องการของ
ตลาดในประเทศพม่า ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 
  1. แนวโน้มการลงทุนมีทิศทางที่ดีมาก มีการลงทุนจากนักลงทุนจากที่ต่างๆเข้าไปมาก ด้าน
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานต่างๆที่ส าคัญเริ่มปรับปรุงดีขึ้น มีโครงการก่อสร้างเพ่ิมมากขึ้น มีแหล่งเงินทุนเข้า
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มาลงทุนโดยเฉพาะในย่างกุ้งมูลค่ามหาศาล อย่างเช่นนักธุรกิจญี่ปุ่นได้น าเงินเข้ามาลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรม 
  2. ประเทศพม่ามีปัจจัยการผลิตด้านแรงงานค่าจ้างราคาถูก และมีแรงงานวัยหนุ่มสาวจ านวน
มาก ดังนั้นอุตสาหกรรมที่เน้นแรงงาน (Labor Intensive) จึงมีแนวโน้มที่จะเข้าไปลงทุนจ านวนมาก 
  3. ประเทศพม่าได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีระบบ GSP ท าให้เป็นแรงจูงใจให้นักธุรกิจเข้ามาตั้ง
โรงงานผลิตท าธุรกิจส่งออกเพราะได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า 
  4. ปัจจัยการผลิตด้านที่ดินมีการคาดการณ์ว่าจะมีการขยายแหล่งที่มีการกระจุกตัวของ
อุตสาหกรรมออกนอกเมืองย่างกุ้งอีกทั้งราคาที่ดินรอบเมืองย่างกุ้งมีราคาถูกกว่าและก าลังมีการพัฒนา
สร้าง และปรับปรุงสาธารณูปโภค เช่น ถนน ระบบไฟฟ้า และอ่ืนๆให้ดีขึ้น ซึ่งนักธุรกิจได้มองถึงโอกาสใน
จุดนี้ที่จะมีการลงทุนมากขึ้นในอนาคต 
  5. เมื่อการค้าและการลงทุนภายในประเทศพม่าเติบโตขึ้น เป็นตลาดการค้าขายสินค้าที่ใหญ่ขึ้น 
การส่งสินค้าไปพม่า น่าจะดีข้ึนสะดวกข้ึน และการค้าระหว่างไทยกับพม่าไม่ต้องเสียภาษี 
 
  4.2.5 จุดเด่น และจุดด้อย ของการลงทุน ในประเทศพม่า ของผู้ประกอบการ ส่งออก และ 
น าเข้า 
 
  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากตัวแทนผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า ไปยัง
ประเทศพม่า ท าให้ทราบจุดเด่น และจุดด้อย ของการลงทุน ในประเทศพม่า ของนักลงทุน พบว่า ปัญหา
และอุปสรรคที่ส าคัญในการลงทุนในประเทศพม่า คือ กฎระเบียบต่างๆ ทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้านภาคธนาคาร และการไม่แน่นอนทางการเมือง ท าให้ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า มีความ
กังวลใจเกี่ยวกับนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่นักลงทุนชาวไทย ยังให้ความสนใจที่จะลงทุน
ในประเทศพม่า หลังจากที่มีการเปิดประเทศ เพราะเห็นทิศทางและแนวโน้มในการลงทุน ว่าจะสามารถ
สร้างยอดขาย และความนิยมให้กับชาวพม่าได้ เนื่องจากสินค้าของประเทศไทย ได้รับความน่าเชื่อถือใน
คุณภาพและการบริการ แต่ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า ควรที่จะมีหุ้นส่วนเป็นนักลงทุนท้องถิ่น 
เพ่ือให้ค าแนะน า และท าความเข้าใจถึงการท าการตลาด เข้าใจในวัฒนธรรม และเข้าใจถึงความต้องการ
ของชาวพม่าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้เข้าใจในกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่าด้วย 
 “ถ้าถามความเห็นของผม อาจต้องบอกว่าปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการลงทุนในประเทศ
พม่า คือ กฎระเบียบต่างๆ ทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคธนาคาร และการไม่แน่นอนทาง
การเมือง ท าให้นักลงทุน มีความกังวลใจเกี่ยวกับนโยบายที่ออกมา แล้วก็หายไป ต้องบอกเลยว่ามันเป็น
ความไม่มั่นใจในการลงทุน เพราะถ้าถามนักธุรกิจ เขาย่อมต้องการความมั่นใจในมาตรฐาน กฎระเบียบ 
และความเป็นสากล แต่ขณะนี้ ประเทศพม่ายังปรับเปลี่ยน และหาจุดลงตัวไม่ได้ อาจเป็นเพราะมาจาก
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การที่เพ่ิงจะเปิดประเทศให้ต่างประเทศเข้าไปลงทุน เข้าไปท าธุรกิจได้ แต่ก็อีกนั่นแหละ ประเทศและ
บริษัทที่มีความพร้อมก็มีไม่มากนัก บางบริษัทต้องเตรียมความพร้อมมาหลายปี แต่ก็ต้องมาพลาดเพราะ
ความไม่ม่ันคงทางการเมืองก็มี” (โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์, 2557) 
 
 “ส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนชาวไทย ยังให้ความสนใจที่จะลงทุนในประเทศพม่า หลังจากท่ีมีการเปิด
ประเทศ เพราะเห็นทิศทางและแนวโน้มในการลงทุน ว่าจะสามารถสร้างยอดขาย และความนิยมให้กับ
ชาวพม่าได้ เนื่องจากสินค้าของประเทศไทย ได้รับความน่าเชื่อถือในคุณภาพและการบริการจากชาวพม่า
เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ถ้าถามเหตุผลว่าท าไม คงต้องบอกว่าคนไทยและพม่ามีประวัติศาสตร์มายาวนาน ไม่
ว่าจะเป็นลักษณะชีวิตทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ใกล้เคียง เปรียบ
เป็นบ้านพ่ีเมืองน้องกันได้เลย ถ้าคุณสังเกต จะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่า ถ้าเราเดินข้ามไปประเทศพม่า
ตอนนี้เนี่ย สิ่งแรกที่เราจะคิดและรู้สึกคือ ความเป็นมิตรและไมตรี เพราะความคุ้นเคยจากภูมิประเทศ 
เพราะมันใกล้เคียงกันมาก ดังนั้น ถ้าอยากจะลงทุน มองหาโอกาส ช่องทางต่าง ๆ ในการลงทุน คุณต้อง
มองให้ออกว่าเขาขาดแคลนอะไร ไม่ต้องมองไปไหนไกล มองประเทศไทยเมื่อ 10 – 20 ปีก่อน คุณก็จะรู้
เอง เหมือนกันเป๊ะ” (เนตรา ฤทัยยานนท,์  2557) 
 
          ด้านปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการลงทุนในประเทศพม่า คือ กฎระเบียบต่างๆ ทางการค้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคธนาคาร และการไม่แน่นอนทางการเมือง ท าให้นักลงทุน มีความกังวลใจ
เกี่ยวกับนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่นักลงทุนชาวไทย ยังให้ความสนใจที่จะลงทุนใน
ประเทศพม่า หลังจากที่มีการเปิดประเทศ เพราะเห็นทิศทางและแนวโน้มในการลงทุน ว่าจะสามารถ
สร้างยอดขาย และความนิยมให้กับชาวพม่าได้ เนื่องจากสินค้าของประเทศไทย ได้รับความน่าเชื่อถือใน
คุณภาพและการบริการ แต่นักลงทุนชาวไทย ควรที่จะมีหุ้นส่วนเป็นนักลงทุนท้องถิ่น เพ่ือให้ค าแนะน า 
และท าความเข้าใจถึงการท าการตลาด เข้าใจในวัฒนธรรม และเข้าใจถึงความต้องการของชาวพม่าได้
อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้เข้าใจในกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่าด้วย ซึ่งนักลงทุน 
ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน ในด้านข้อมูลต่างๆ ในการท าการค้า การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
หรือค่านิยมของชาวพม่า เพ่ือสร้างความเข้าใจกันในการท าธุรกิจ รวมทั้งให้อ านวยความสะดวกในการ
เจรจาธุรกิจ ประสานงาน หรือลดหย่อนกฎระเบียบส าหรับผู้ประกอบการ ให้มากขึ้น ซึ่งในการติดต่อ
ประสานงานกับธุรกิจภาคธนาคารในประเทศพม่า จะต้องท าธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารแห่ง
ประเทศพม่า โดยส านักงานตัวแทนธนาคาร ที่ตั้งอยู่ในประเทศพม่า แต่ยังไม่สามารถท าธุรกรรมทางการ
เงิน หรือขอสินเชื่อใดๆ ได้ ซึ่งระบบภาคธนาคารของประเทศพม่า ยังมีความล้าสมัยในเทคโนโลยี มี
กฎระเบียบในการท าธุรกรรมทางการเงินเคร่งครัด ท าให้เกิดความล่าช้าในการท าการค้า จากการ
สอบถามนักลงทุน มีการใช้บริการจากทางธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในด้านการขอค าปรึกษา หรือ
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ค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงิน เท่านั้น ยังไม่สามารถใช้บริการด้านฝาก-ถอนเงิน หรือการ
ขอสินเชื่อด้านอ่ืนๆ ได้ เพราะประเทศพม่ายังไม่รองรับการท าธุรกรรมจากภาคธนาคารต่างชาติ ซึ่งสิ่งที่
ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า ต้องการมากที่สุดในขณะนี้ คือ อยากให้ธนาคารในประเทศไทย สามารถ
ท าธุรกรรมทางการเงินแทนได้ เพ่ือความสะดวกในการท าการค้า 
 
  “ผู้ประกอบการชาวไทย ยังขาดความรู้ในการลงทุน และการเข้าใจตลาดอย่างถูกต้อง ท าให้
ช่องทางการเข้าสู่ตลาดไม่ถูกต้อง ซึ่งทางผู้ประกอบการต้องการให้มีการสนับสนุน ในด้านข้อมูลที่ถูกต้อง 
และสามารถหาคู่ค้าในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งธนาคารกรุงเทพฯ มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
การลงทุนให้กับนักลงทุน เพ่ือให้สามารถน าธุรกิจเข้าสู่เป้าหมาย และหันทาท าธุรกรรมทางการเงินมาก
ขึ้น” (โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์, 2557) 
 
           “การที่นักลงทุนชาวไทย ต้องการเข้าไปท าธุรกิจในประเทศพม่านั้น ยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
ทางการตลาดที่ถูกต้อง มีความอดทนน้อย ท าให้ใช้ช่องทางการตลาดที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งธนาคารกรุงเทพฯ 
เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับการฝึกอบรม เพ่ือให้เข้าใจในระบบการท าธุรกรรมทางการเงินกับประเทศ
พม่า และไม่ขัดแย้งกับกฏระเบียบด้วย” (เนตรา ฤทัยยานนท,์ 2557) 
 
  “ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอ หลัก ๆ จะมาจากปัญหาทางด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่
ส าคัญของประเทศพม่าไม่มี ระบบไฟฟ้าไม่มีความเสถียร บริเวณเมืองรอบนอกย่างกุ้งไม่มีไฟฟ้าใช้ ขาด
แคลนถนนและเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบายในการขนส่ง การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้
เครื่องจักรมักจะประสบกับปัญหาไฟฟ้าตกจากความไม่เสถียรของการส่งท าให้เครื่องจักรเสียหายบ่อย 
ดังนั้นจึงไม่สามารถผลิตสินค้าด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ได้ รองลงมาพบปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าและการลงทุนมีความไม่แน่นอน ไม่เป็นทางการมีการเปลี่ยนแปลงได้ ง่ายหรือไม่ได้รับการ
ยอมรับในบางพ้ืนที่ นอกจากนี้ปัญหาทางด้านระบบการจัดเก็บภาษีที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีกรณีหลีกหนี
ภาษีกันมาก จัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม(VAT) ไม่ได้ ไม่มีการเสียภาษีทางการค้า การด าเนินธุรกิจคล้ายกับของ
ประเทศไทยย้อนหลังไปเมื่อ 30-40 ปีในอดีต” (สัมพนัธ์ เกียรติสมมาตร, 2557) 
  
  นอกจากนี้ทางคุณเนตรา ฤทัยยานนท์ และคุณสัมพันธ์ เกียรติสมมาตร ยังได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับประเด็นนี้เพ่ิมเติมด้วยว่ายังมีโอกาสอีกมาก เพราะพม่ายังไม่มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน อาทิ
เช่น เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคลเป็นต้น ดังค าให้สัมภาษณ์ของคุณเนตรา ฤทัยยานนท์ ว่า 
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  “ที่ตลกก็คือธนาคารในประเทศพม่านั้นเขายังมีการใช้กระดาษอยู่ ยังไม่มีอินเตอร์เน็ตเขาจะบอก
รายละเอียดว่า จากประตูนี้เมื่อเสร็จจากตรงนี้แล้วให้ไปตรงนั้นตรงนี้ มีเขาก็จะมีกระดาษไว้ให้เราเซ็นต์ชื่อ 
และมีพนักงานคอยติดตามทุกระบวนการคอยแนะน าว่าเสร็จแล้วต้องเซ็นต์ตรงนี้ แล้วก็ที่ส าคัญ ไม่มีแอร์ 
เสร็จแล้วบางที ต้องเดินขึ้นไปที่บริเวณชั้น 4 ของธนาคารต้องใช้การเดินเท้าขึ้นไปเนื่องจากทางธนาคาร
ไม่มีลิฟท์ไว้บริการ และที่ส าคัญคือเดินขึ้นตึกไป 4 ชั้นเพ่ือที่จะไปเซ็นต์ชื่ออย่างเดียวเท่านั้น ระหว่างการ
กระบวนการท าธุรกรรมนั้นก็มีเจ้าหน้าผู้หญิงวิ่งตามดูแลและแนะน าอยู่ตลอด เมื่อเสร็จจากข้ันตอนการไป
เซ็นต์ชื่อที่ชั้น 4 แล้วก็เดินลงมาที่ชั้น 1 แล้วก็รออีก 45 นาที ซึ่งตรงนี้ดิฉันไม่รู้ว่าเขาท าอะไรระหว่างนั้น” 
(เนตรา ฤทัยยานนท์, 2557) 
   
  “เท่าที่พบปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินยังเป็นปัญหาอยู่ เพราะที่มีอยู่อย่างจ ากัดและกระจุกตัวใน
เมืองย่างกุ้ง ส่วนใหญ่ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้มีฐานะและมีอิทธิพลในเมืองย่างกุ้ง และมีราคาแพงมาก 
การจะเข้าไปซื้อที่ดินท าไม่ได้ต้องผ่านตัวแทนที่มีความเชื่อใจเท่านั้นในการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ที่มี
สิทธิเป็นเจ้าของได้มีเพียง คอนโดมิเนียม เท่านั้น ซึ่งการใช้ประโยชน์ในที่ดินในย่างกุ้งเมื่อมีการท าธุรกิจ
มักจะเป็นการเช่าระยะยาว 30-50 ปี และจ่ายค่าเช่าให้กับรัฐบาลพม่า ถ้าจะซื้อที่ดินผ่านตัวแทนต้อง
ออกไปซื้อที่ดินบริเวณรอบนอกเมืองย่างกุ้ง ประมาณ 50-60 กิโลเมตร บริเวณนั้นไม่มีไฟฟ้า ไม่มี
ถนนราดยาง ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก แต่เพ่ือเป็นการลงทุนของธุรกิจในอนาคตที่จะมีการขยายเมือง
การผลิตออกสู่รอบนอก คล้ายกับกรุงเทพมหนครที่มีการขยายโรงงานไปในบริเวณปริมณฑล เป็นต้น 
รองลงมาเป็นปัญหาทางด้านการขนส่ง บริเวณด่านแม่สอดเข้าไปยังประเทศพม่าเส้นทางถนนไม่ดี ถ้าจะ
ไปใช้เส้นทางทางเรือจากท่าเรือกรุงเทพหรือแหลมฉบังต้องใช้เวลากว่า 3 สัปดาห์กว่าจะถึงปลายทาง ใน
การน าเข้าวัตถุดิบ เพราะต้องอ้อมแหลมมลายู ซึ่งปัจจุบันได้มีโครงการที่จะพัฒนาด่านระนอง -พม่า 
อาจจะสามารถร่นระยะเวลาการขนส่งได้” (สัมพันธ์ เกียรติสมมาตร, 2557) 
   
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท าให้ทราบว่าปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการลงทุนในประเทศพม่า 
คือ กฎระเบียบต่างๆ ทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคธนาคาร และการไม่แน่นอนทาง
การเมือง ท าให้นักลงทุน มีความกังวลใจเกี่ยวกับนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ภาคธนาคารใน
ประเทศพม่า ยังมีความล้าหลังเกี่ยวกับเทคโนโลยี และ ระบบงานต่างๆ แต่นักลงทุนชาวไทย ยังให้ความ
สนใจที่จะลงทุนในประเทศพม่า หลังจากที่มีการเปิดประเทศ เพราะเห็นทิศทางและแนวโน้มในการลงทุน 
ว่าจะสามารถสร้างยอดขาย และความนิยมให้กับชาวพม่าได้ เนื่องจากสินค้าของประเทศไทย ได้รับความ
น่าเชื่อถือในคุณภาพและการบริการ แต่นักลงทุนชาวไทย ควรที่จะมีหุ้นส่วนเป็นนักลงทุนท้องถิ่น เพ่ือให้
ค าแนะน า และท าความเข้าใจถึงการท าการตลาด เข้าใจในวัฒนธรรม และเข้าใจถึงความต้องการของชาว
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พม่าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้เข้าใจในกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่า ซึ่งสามารถสรุป
เป็นประเด็นที่ครอบคลุมได้ ดังนี้ 
 
  1. ด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญของประเทศพม่าไม่มี ระบบไฟฟ้าไม่มีความ
เสถียร บริเวณเมืองรอบนอกย่างกุ้งไม่มีไฟฟ้าใช้ ขาดแคลนถนนและเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบายใน
การขนส่ง การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรมักจะประสบกับปัญหาไฟฟ้าตกจากความไม่
เสถียรของการส่งท าให้เครื่องจักรเสียหายบ่อย ดังนั้นจึงไม่สามารถผลิตสินค้าด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ได้ 
  2. ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนมีความไม่แน่นอน ไม่เป็นทางการมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายหรือไม่ได้รับการยอมรับในบางพ้ืนที่ 
  3. ด้านระบบการจัดเก็บภาษีที่ ไม่มีประสิทธิภาพ มีกรณีหลีกหนีภาษีกันมาก จัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม(VAT) ไม่ได้ ไม่มีการเสียภาษีทางการค้า การด าเนินธุรกิจคล้ายกับของประเทศไทย
ย้อนหลังไปเมื่อ 30-40 ปีในอดีต 
  4. ด้านปัจจัยการผลิตประเภทที่ดิน ที่มีอยู่อย่างจ ากัดและกระจุกตัวในเมืองย่างกุ้ง ส่วนใหญ่
ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้มีฐานะและมีอิทธิพลในเมืองย่างกุ้ง และมีราคาแพงมาก การจะเข้าไปซื้อที่ดินท า
ไม่ได้ต้องผ่านตัวแทนที่มีความเชื่อใจเท่านั้นในการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ที่มีสิทธิเป็นเจ้าของได้มีเพียง 
คอนโดมิเนียม เท่านั้น ซึ่งการใช้ประโยชน์ในที่ดินในย่างกุ้งเมื่อมีการท าธุรกิจมักจะเป็นการเช่าระยะยาว 
30-50ปี และจ่ายค่าเช่าให้กับรัฐบาลพม่า ถ้าจะซื้อที่ดินผ่านตัวแทนต้องออกไปซื้อที่ดินบริเวณรอบนอก
เมืองย่างกุ้ง ประมาณ 50-60 กิโลเมตร บริเวณนั้นไม่มีไฟฟ้า ไม่มีถนนราดยาง ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
แต่เพ่ือเป็นการลงทุนของธุรกิจในอนาคตที่จะมีการขยายเมืองการผลิตออกสู่รอบนอก คล้ายกับกรุงเทพ
มหนครที่มีการขยายโรงงานไปในบริเวณปริมณฑล เป็นต้น 
  5. ด้านการขนส่ง บริเวณด่านแม่สอดเข้าไปยังประเทศพม่าเส้นทางถนนไม่ดี ถ้าจะไปใช้เส้นทาง
ทางเรือจากท่าเรือกรุงเทพหรือแหลมฉบังต้องใช้เวลากว่า 3 สัปดาห์กว่าจะถึงปลายทาง ในการน าเข้า
วัตถุดิบ เพราะต้องอ้อมแหลมมลายู ซึ่งปัจจุบันได้มีโครงการที่จะพัฒนาด่านระนอง-พม่า อาจจะสามารถ
ร่นระยะเวลาการขนส่งได้ 
 
  4.2.6 การติดต่อประสานงาน เพื่อรับการบริการจากธุรกิจภาคธนาคาร รวมทั้งสิ่งที่ต้องการ
เพิ่มเติม และการใช้บริการจากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
 
  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากตัวแทนผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า ไปยัง
ประเทศพม่า ท าให้ทราบการติดต่อประสานงาน เพ่ือรับการบริการจากธุรกิจภาคธนาคาร รวมทั้งสิ่งที่
ต้องการเพ่ิมเติม และการใช้บริการจากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของผู้ประกอบการส่งออกและ
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น าเข้า ไปยังประเทศพม่านั้น ต้องการ พบว่า มีการใช้บริการจากทางธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ใน
ด้านการขอค าปรึกษา หรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงิน เท่านั้น ยังไม่สามารถใช้บริการ
ด้านฝาก-ถอนเงิน หรือการขอสินเชื่อด้านอื่นๆ ได้ เพราะประเทศพม่ายังไม่รองรับการท าธุรกรรมจากภาค
ธนาคารต่างชาติ ซึ่งสิ่งที่นักลงทุนต้องการมากที่สุดในขณะนี้ คือ อยากให้ธนาคารในประเทศไทย สามารถ
ท าธุรกรรมทางการเงินแทนได้ เพ่ือความสะดวกในการท าการค้า ซึ่งตัวแทนผู้ส่งออก และน าเข้าได้แสดง
ความคิดเห็นไว้ ดังนี้ 
 
 “เท่าที่เห็นตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ นอกจากการขอค าปรึกษา หรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท า
ธุรกรรมทางการเงิน เท่านั้น ยังไม่สามารถใช้บริการด้านฝาก-ถอนเงินต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากนัก 
แต่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดี เพราะก็อย่างที่บอก มันยังเพ่ิงเปิดประเทศ จะให้เปิดปุ๊บ พร้อมปั๊บอะไรแบบ
นั้น มันเป็นไปไม่ได้ มันต้องค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป ดังนั้น ถ้าหวังว่าจะให้พร้อมไปหมดทุกอย่ างคงต้อง
บอกว่าไม่หวัง แต่ถ้าหวังจะว่าเห็นความพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน มั่นคง และเป็น
รูปธรรมไหม อย่างนั้นหวังแน่นอน” (โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์, 2557) 
 
   “นอกจากนี้ การค้าระหว่างประเทศของประเทศพม่าเป็นการค้าชายแดน ส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่าน
ระบบธนาคารพาณิชย์การช าระค่าสินค้า การโอนเงินจะผ่านระบบตัวแทนที่มีหลายรายในระบบโพยก๊วน 
บริเวณด่านแม่สอดเป็นส่วนใหญ่ โดยมีมูลค่าการค้ารวมเดือนละประมาณหมื่นล้านบาท ซึ่งธุรกิจที่ท ากับ
ประเทศพม่า หลักฐานการค้าขายไม่มีความเป็นสากล ไม่ได้รับการยอมรับจากระบบธนาคารพาณิชย์ การ
ท าการค้าจึงอาศัยความรู้จัก ความเชื่อใจ การค้าและการลงทุนที่ถูกกฎหมายจะผ่านตัวแทนแต่งตั้ง 
(Nominee) เพ่ือด าเนินการเป็นตัวแทนในการถือและดูแลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใดแทนผู้เป็น
เจ้าของและท าธุรกรรมกับทางธนาคาร และเวลาท าธุรกรรมการโอนเงินจะโอนค่าสินค้าที่ส่งออกไปผ่าน
เข้ามาที่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศพม่า” (สัมพันธ์ เกียรติสมมาตร, 2557) 
 
 “ไม่หรอก เรื่องอ่ืน ๆ เป็นแค่เรื่องรอง สิ่งที่นักลงทุนต้องการมากที่สุดในขณะนี้ คือ อยากให้
ธนาคารในประเทศไทย สามารถท าธุรกรรมทางการเงินแทนได้ เพ่ือความสะดวกในการท าการค้ามากกว่า 
เพราะรู้สึกว่ามันล าบาก เมื่อเทคโนโลยีทางธุรกรรมทางการเงินมันไม่พัฒนา อาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยชิน
กับรูปแบบของประเทศพม่าก็ได้ แต่คาดว่าคงจะดีข้ึน” (โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์, 2557) 
  
  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท าให้ทราบว่ามีการใช้บริการจากทางธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ในด้านการขอค าปรึกษา หรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงิน เท่านั้น ยังไม่สามารถใช้
บริการด้านฝาก-ถอนเงิน หรือการขอสินเชื่อด้านอ่ืนๆ ได้ เพราะประเทศพม่ายังไม่รองรับการท าธุรกรรม
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จากภาคธนาคารต่างชาติ ซึ่งสิ่งที่นักลงทุนต้องการมากที่สุดในขณะนี้ คือ อยากให้ธนาคารในประเทศไทย 
สามารถท าธุรกรรมทางการเงินแทนได้ เพ่ือความสะดวกในการท าการค้า ซึ่งทางธนาคารพาณิชย์ที่
ประเทศพม่าไม่มีการปล่อยสินเชื่อหรือปล่อยสินเชื่อยากมากไม่เอ้ืออ านวยต่อการลงทุนโดยดอกเบี้ยเงินกู้
เพ่ือจะน ามาลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 13 ต่อปีซึ่งสูงมาก แม้จะมีการเข้ามาแทรกแซงอุดหนุนจากทางรัฐบาล
แล้วก็ตาม ส่วนใหญ่นักธุรกิจที่เข้าไปมักจะท าธุรกรรมประเภทเงินฝาก ซึ่งใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
ทั้งหมดเป็นเงินสด  
   
  4.2.7 นโยบาย และแนวทางการสนับสนุน การลงทุนในประเทศพม่า ของภาครัฐ 
 
  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากตัวแทนผู้ประกอบการ ส่งออก และ น าเข้า ทั้ง 3 
ท่าน เพ่ือให้ทราบนโยบาย และแนวทางการสนับสนุน การลงทุนในประเทศพม่า ของภาครัฐบาล พบว่า 
ผู้ประกอบการ ส่งออก และ น าเข้า ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน ในด้านข้อมูลต่างๆ ในการท าการค้า การ
ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือค่านิยมของชาวพม่า เพ่ือสร้างความเข้าใจกันในการท าธุรกิจ 
รวมทั้งให้อ านวยความสะดวกในการเจรจาธุรกิจ ประสานงาน หรือลดหย่อนกฎระเบียบส าหรับ
ผู้ประกอบการ ให้มากขึ้น ซึ่งในการติดต่อประสานงานกับธุรกิจภาคธนาคารในประเทศพม่า จะต้องท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศพม่า โดยส านักงานตัวแทนธนาคาร ที่ตั้งอยู่ในประเทศพม่า 
แต่ยังไม่สามารถท าธุรกรรมทางการเงิน หรือขอสินเชื่อใดๆ ได้ ซึ่งระบบภาคธนาคารของประเทศพม่า ยัง
มีความล้าสมัยในเทคโนโลยี มีกฎระเบียบในการท าธุรกรรมทางการเงินเคร่งครัด ท าให้เกิดความล่าช้าใน
การท าการค้า ซึ่งตัวแทนทั้ง 3 ท่านได้แสดงความคิดเห็นไว้ ดังนี้ 
 
 “ก็อยากให้ภาครัฐให้การสนับสนุน ในด้านข้อมูลต่างๆ ในการท าการค้า การส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือค่านิยมของชาวพม่า เพ่ือสร้างความเข้าใจกันในการท าธุรกิจ  (โกศิลป์ ภัทรธีรา
นนท์, 2557) 
  
  “อันดับแรกเลย อยากให้รัฐเร่งอ านวยความสะดวกในการเจรจาธุรกิจ ประสานงาน หรือ
ลดหย่อนกฎระเบียบส าหรับผู้ประกอบการ ให้มากขึ้น ซึ่งในการติดต่อประสานงานกับธุรกิจภาคธนาคาร
ในประเทศพม่า จะต้องท าธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศพม่า ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันยังไม่
เป็นผลดีต่อธุรกิจ ค่อนข้างเสี่ยงด้วยซ้ าไป เพราะเทคโนโลยียังไม่ดีเท่าที่ควร ล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินธุรกิจ หากจะให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วมากกว่านี้ ควรสนับสนุนระบบการลงทุนจาก
ต่างประเทศและข้อมูล รวมทั้งเทคโนโลยีให้ชัดเจนและเร่งรัดผลักดันให้ภาคเอกชนรับรู้ถึงโอกาสของ
ธุรกิจ” (เนตรา ฤทัยยานนท,์ 2557) 
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  “หลัก ๆ อยากให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการ การค้าระหว่างประเทศ การส่งเสริมแนะน า การให้
ความรู้ ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับประเทศพม่ากับเรื่องอ่ืนๆ เช่นการเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญ ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย การลงทุนในประเทศพม่ามีระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติแนะน าอย่างไร เป็นต้น 
โดยในขณะนี้ได้มีการจัดตั้งชมรมนักธุรกิจไทยที่สถานทูตไทยประจ าพม่าอีกด้วย เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร ช่องทางค้าขายต่างๆ และสนับสนุนนักธุรกิจหน้าใหม่ที่เข้าไปลงทุนในประเทศพม่าอีกด้วย 
โดยทางหน่วยงานภาครัฐมีการจัดโปรแกรมทริปพานักธุรกิจไป Business Trip ไปประเทศพม่าเพ่ือ
ส ารวจ แหล่งที่จะไปลงทุน แนวโน้ม สภาพการณ์ในพ้ืนที่จริง หน่วยงานสนับสนุน ว่าสามารถที่จะท า
ธุรกิจได้หรือไม่” (สัมพันธ์ เกียรติสมมาตร, 2557) 
 
  “อันที่จริง ภาครัฐควรจัดให้มีงานแสดงสินค้าของประเทศไทยในประเทศพม่า เพ่ือดึงดูด
ผู้ประกอบการพม่า และประเทศอ่ืนๆที่สนใจเข้ามาติดต่อสอบถามและท าธุรกรรม อีกทั้งเรายังได้รู้จัก 
Agent  ที่มีบทบาทส าคัญในการท าธุรกิจส่งออกและน าเข้าด้วย โดยที่ทางหน่วยงานภาครัฐควรจับมือกับ 
Business Matching ธุรกิจเพ่ือให้มาเจรจาทางการค้า และเป็น Partner ทางธุรกิจต่อไป และอย่างที่ได้
บอกไปแล้วว่าทางหน่วยงานภาครัฐมีการจัดโปรแกรมทริปพานักธุรกิจไป Business Trip ไปประเทศพม่า
เพ่ือส ารวจ แหล่งที่จะไปลงทุน แนวโน้ม สภาพการณ์ในพ้ืนที่จริง หน่วยงานสนับสนุน ว่าสามารถที่จะท า
ธุรกิจได้หรือไม่ ผมว่าถ้าท าได้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมาก” (สัมพันธ์ เกียรติสมมาตร, 2557) 
 
  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท าให้ทราบว่านักลงทุน ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน ในด้านข้อมูลต่างๆ 
ในการท าการค้า การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือปรับทัศนคติ และค่านิยมต่อชาวพม่า เพ่ือ
สร้างความเข้าใจกันในการท าธุรกิจ รวมทั้งให้อ านวยความสะดวกในการเจรจาธุรกิจ ประสานงาน หรือ
ลดหย่อน กฎระเบียบส าหรับผู้ประกอบการ ให้มากขึ้น ซึ่งในการติดต่อประสานงานกับธุรกิจภาคธนาคาร
ในประเทศพม่า จะต้องท าธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศพม่า โดยส านักง านตัวแทน
ธนาคาร ที่ตั้งอยู่ในประเทศพม่า แต่ยังไม่สามารถท าธุรกรรมทางการเงิน หรือขอสินเชื่อใดๆ ได้ ซึ่งระบบ
ภาคธนาคารของประเทศพม่า ยังมีความล้าสมัยในเทคโนโลยี มีกฎระเบียบในการท าธุรกรรมทางการเงิน
เคร่งครัด ท าให้เกิดความล่าช้าในการท าการค้า และควรมีการจัดให้มีการสั มมนาเชิงวิชาการ การค้า
ระหว่างประเทศ การส่งเสริมแนะน า การให้ความรู้ ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับประเทศพม่ากับ
เรื่องอ่ืนๆ เช่นการเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย การลงทุนในประเทศพม่ามี
ระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติแนะน าอย่างไร เป็นต้น โดยในขณะนี้ได้มีการจัดตั้งชมรมนักธุรกิจไทยที่
สถานทูตไทยประจ าพม่าอีกด้วย เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ช่องทางค้าขายต่างๆ และ
สนับสนุนนักธุรกิจหน้าใหม่ที่เข้าไปลงทุนในประเทศพม่า ทั้งยังควร จัดให้มีงานแสดงสินค้าของประเทศ
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ไทยในประเทศพม่า เพ่ือดึงดูดผู้ประกอบการพม่า และประเทศอ่ืนๆที่สนใจเข้ามาติดต่อสอบถามและท า
ธุรกรรม อีกทั้งเรายังได้รู้จัก Agent ที่มีบทบาทส าคัญในการท าธุรกิจส่งออกและน าเข้าด้วย  
  นอกจากนี้ทางหน่วยงานภาครัฐควรมีการจัดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ของธุรกิจ
เพ่ือให้มาเจรจาทางการค้า และเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วน (Partner) ทางธุรกิจต่อไป หากทางหน่วยงาน
ภาครัฐมีการจัดโปรแกรมเชิงธุรกิจ (Business Trip) พานักธุรกิจไปที่ประเทศพม่าเพ่ือส ารวจ แหล่งที่จะ
ไปลงทุน แนวโน้ม สภาพการณ์ในพ้ืนที่จริง หน่วยงานสนับสนุน ว่าสามารถที่จะท าธุรกิจได้หรือไม่ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตที่ดีอีกช่องทางหนึ่ง 
 
  4.2.8 จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรค ของผู้ประกอบการ ส่งออก และ น าเข้า ใน
ประเทศพม่า ในมุมมองของภาครัฐ 
  
  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากภาครัฐ จ านวน 2 ท่าน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  1. ประจวบ สุภิณี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจสู่สากล 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ 2. เกษราภรณ์ โกวิทลวากุล ผู้อ านวยการบริการธุรกิจ
อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรค ของนัก
ลงทุนชาวไทย ในประเทศพม่า ในมุมมองของกรมส่งเสริมการส่งออก ให้ความคิดเห็นว่าประเทศพม่า  
มีการเปิดประเทศใหม่ และส่งเสริมให้นักลงทุนชาวต่างชาติได้เข้ามาท าธุรกิจในประเทศพม่าเพ่ิมมากขึ้น 
แต่จะต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศพม่าที่ตั้งเอาไว้ เพราะประเทศพม่า เป็นประเทศท่ีมีปัจจัย
เอ้ือต่อผู้ ผลิ ต  ได้ แก่  ค่ าแรงงานที่ ต่ ากว่า มีทรัพยากรธรรมชาติที่ เพี ยงพอต่อภาคการผลิต  
แต่ภายในประเทศพม่าเองนั้น ในส่วนภาคผลิตยังมีไม่เพียงพอ และมีความต้องการภาคการผลิตจาก
ภายนอกเข้ามาสนับสนุนอีกจ านวนมาก และยังเป็นประเทศท่ีได้สิทธิพิเศษด้านการค้า (GSP) อีกด้วย แต่
ด้วยกฎระเบียบ ที่มากเกินไป และด้านการเมืองไม่ยังไม่ชัดเจน ท าให้ผู้ลงทุนกังวลใจและขาดแรงจูงใจใน
การลงทุน รวมถึงปัจจัยด้านการลงทุนยังมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง และข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ประกอบการลงทุน 
ยังมีไม่ เพียงพอ ท าให้การตัดสินใจลงทุนท าธุรกิจไม่ เด็ดขาด ซึ่งเป็นอุปสรรคในการลงทุนของ
ผู้ประกอบการชาวไทย ที่ขาดความเชื่อมั่น ขาดความเข้าใจในช่องทางการค้ากับประเทศพม่า ท าให้ไม่
สามารถเข้าใจตลาดได้ถูกต้อง ซึ่งตัวแทนจากภาครัฐ ได้แสดงความคิดเห็นไว้ ดังนี้ 
 
 “ เนื่องจากประเทศพม่า  มีการเปิดประเทศใหม่ และเปิดต้อนรับการเข้ามาท าธุรกิจจากต่างชาติ
ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากที่ เคยปกครองในระบบปิด ประอบกับการที่ เป็นประเทศที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะกับการลงทุน อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญระหว่างจีน กับ อินเดีย จึงเป็นจุด
น่าสนใจ และมีการค้ามาอย่างต่อเนื่อง  และมีทิศทางขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ แต่จะต้องสอดคล้องกับ
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กฎระเบียบของประเทศพม่าที่ตั้งเอาไว้ เพราะประเทศพม่า เป็นประเทศที่มีปัจจัยเอ้ือต่อผู้ผลิต  จึงสรุป
ทิศทางและแนวโน้มการค้าต่างประเทศและ การลงทุนได้ว่า ประเทศพม่าจะมีอัตราการขยายตัวเพ่อมขึ้น
อีกอย่างต่อเนื่อง” (ประจวบ สุภิณี, 2557) 
 
  “ส าหรับทิศทางและแนวโน้มการค้าต่างประเทศและการลงทุนในประเทศพม่านั้น ต้องพิจารณา
การลงทุน โดยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยังมีโอกาสน้อย เนื่องจากต้องใช้การลงทุนสูง 
และกฏระเบียบในพม่ายังไม่เอ้ืออ านวย เทียบกับเวียดนามแล้ว กฏระเบียบในเวียดนามยังเอ้ือต่อการ
ลงทุนมากกว่า ธุรกิจที่จะไปลงทุนได้น่าจะต้องมีเงินทุนหนา ทั้งนี้การค้าต่างประเทศ การเป็น Trader จะ
มีโอกาสเติบโตได้มากกว่า เพราะสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับ แต่จะต้องเข้าหาสมาคมต่างๆเพ่ือหาคู่ค้าทาง
ธุรกิจให้ได้ ซึ่งนักธุรกิจพม่าก็สนใจท าการค้ากับนักธุรกิจไทยจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องราคา
ต้องมีจับกลุ่มเป้าหมายให้ดี เพราะสินค้าไทยแพงกว่าสินค้าจีน ท าให้คนที่จะมีก าลังซื้อไม่มากนัก” (เกษ
ราภรณ์ โกวิทลวากุล, 2557) 
 
  “จุดเด่นของการค้าต่างประเทศและการลงทุนในประเทศพม่า คือ เป็นประเทศที่มีปัจจัยต่อการ
ผลิต ได้แก่ มีแรงงาน มีทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า (GSP) ส่วนภาค
ผลิตยังมีไม่เพียงพอ และมีความต้องการภาคการผลิตจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนอีกจ านวนมาก แต่ด้วย
ด้วยจุดด้อย คือ กฎระเบียบ ส าหรับการสนับสนุนด้านการค้าและการลงทุนยังไม่จูงใจให้กับ
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ รวมถึงปัจจัยด้านการลงทุนยังมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ระบบการเข้าตลาด
ยังเป็นระบบปิด ข้อมูลมีน้อยต่อการตัดสินใจลงทุน” (ประจวบ สุภิณี, 2557) 
 
   สอดคล้องกับที่ เกษราภรณ์ โกวิทลวากุล ได้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับจุดเด่นและจุดด้อยไว้ว่า 
 
  “ส าหรับจุดเด่นนั้นสินค้าไทยมีคุณภาพสูง เป็นที่นิยมในพม่า และมี certificate ต่างๆเป็นที่
ยอมรับในสากล นอกจากนั้นยังมีข้อได้เปรียบด้านการมีพรมแดนติดกัน ศาสนาเดียวกัน มีความเข้าใจใน
การพูดคุยทางการค้าต่างๆได้ง่ายกว่า ส่วนจุดด้อย คือ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะน ามาวิเคราะห์
ธุรกิจยังมีน้อยมาก เนื่องจากข้อมูลภาครัฐของพม่าเองก็ยังมีน้อย และไม่แน่ใจเรื่องความถูกต้อง” (เกษรา
ภรณ์ โกวิทลวากุล, 2557) 
 
         “ปัญหา อุปสรรค ของผู้ประกอบการไทยขาดความเข้าใจตลาดที่ถูกต้อง การเข้าตลาดมีความ
อดทนน้อย ใช้ช่องทางการตลาดไม่ถูกต้อง“(ประจวบ สุภิณี, 2557) 
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   สอดคล้องกับที่ เกษราภรณ์ โกวิทลวากุล ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรค ในเรื่อง
การค้าต่างประเทศและการลงทุนในประเทศพม่า  ส าหรับผู้ส่งออกและน าเข้าชาวไทย ไว้ว่า 
 
  “ส่วนมากจะเป็นเรื่อง กฏระเบียบ ยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการลงทุน โดยเฉพาะเงินทุนในการลงทุน
ต้องใช้จ านวนมาก และต้องไปหาผู้ร่วมทุนด้วย ซ้ าร้ายข้อมูลข่าวสารที่จะน ามาวิเคราะห์ธุรกิจยังเข้าถึง
ยากอีก แล้วทีนี้การหาผู้ร่วมลงทุน หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ยังไม่มีหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และในพม่าเองก็ไม่มีจุดรวมที่จะไปหาผู้ร่วมลงทุนหรือคู่ค้าได้อีกด้วย” (เกษราภรณ์ โกวิทล
วากุล, 2557) 
 
           ทั้งนี้ภาครัฐ ได้เห็นความส าคัญ ในการสนับสนุน ด้านความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง แก่
ผู้ประกอบการ จึงจัดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าในประเทศพม่า โดยการจัดให้มีการ
สัมมนา และกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจด้วย เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจไปค้าขายยังประเทศพม่าต่อไป ดังค าสัมภาษณ์ที่ว่า 
 

“การลงทุนในประเทศพม่า มีทิศทางการลงทุนในอัตราการขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากประเทศพม่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์  แต่มีกฎระเบียบมากเกินไป และขาด
ความรู้ในช่องทางการตลาด ท าให้ขาดแรงจูงใจในการลงทุน ซึ่งทางกรมส่งเสริมการส่งออก ได้มีจัดอบรม
สัมมนาให้กับผู้ประกอบการ ในด้านต่างๆ เช่น การเข้าใจตลาด ช่องทางการส่งออกและน าเข้าทางการ
ตลาด เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถน าธุรกิจเข้าสู่เป้าหมายได้” (ประจวบ สุภิณี, 2557) 

 
“นโยบายการสนับสนุนการค้าต่างประเทศและการลงทุนในประเทศพม่า ให้กับผู้ส่งออกและ

น าเข้าชาวไทยนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเอง มีการสนับสนุนผู้ประกอบการคือ การให้ค าปรึกษา
แนะน าว่าผู้ประกอบการมีศักยภาพ รับ-รุกธุรกิจอย่างไรแค่ไหน อีกทั้งการพาผู้ประกอบการไปสร้าง
เครือข่าย โดยเน้น AEC โดยพาไปพบสถานทูต สมาคมการค้าต่างๆเพ่ือให้ผู้ประกอบการได้พบคู่ค้า และ
ได้ต่อยอดธุรกิจ โดยที่ผ่านมาก็ได้พาผู้ประกอบการไปพม่ามาแล้ว” (เกษราภรณ์ โกวิทลวากุล, 2557) 

 
  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท าให้ทราบว่าภาครัฐ ได้ให้การสนับสนุนการค้าไปยังประเทศพม่า 
เนื่องจาก ให้ความคิดเห็นว่าประเทศพม่า  มีการเปิดประเทศใหม่ และส่งเสริมให้นักลงทุนชาวต่างชาติได้
เข้ามาท าธุรกิจในประเทศพม่าเพ่ิมมากข้ึน แต่จะต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศพม่าที่ตั้งเอาไว้ 
เพราะประเทศพม่า เป็นประเทศที่มีปัจจัยเอ้ือต่อผู้ผลิต ได้แก่ ค่าแรงงานที่ต่ ากว่า มีทรัพยากรธรรมชาติที่
เพียงพอต่อภาคการผลิต แต่ภายในประเทศพม่าเองนั้น ในส่วนภาคผลิตยังมีไม่เพียงพอ และมีความ
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ต้องการภาคการผลิตจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนอีกจ านวนมาก และยังเป็นประเทศที่ได้สิทธิพิเศษด้าน
การค้า (GSP) อีกด้วย แต่ด้วยกฎระเบียบ ที่มากเกินไป และด้านการเมืองไม่ยังไม่ชัดเจน ท าให้ผู้ลงทุน
กังวลใจและขาดแรงจูงใจในการลงทุน รวมถึงปัจจัยด้านการลงทุนยังมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง และข้ อมูล
ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการลงทุน ยังมีไม่เพียงพอ ท าให้การตัดสินใจลงทุนท าธุรกิจไม่เด็ดขาด ซึ่งเป็น
อุปสรรคในการลงทุนของผู้ประกอบการชาวไทย ที่ขาดความเชื่อมั่น ขาดความเข้าใจในช่องทางการค้ากับ
ประเทศพม่า ท าให้ไม่สามารถเข้าใจตลาดได้ถูกต้อง 
 
  4.2.9 การน าเสนอแนวทางโอกาสของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการค้าระหว่าง
ประเทศไทย และ พม่า โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT 
 
  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ที่ดูแลเกี่ยวข้องกับการค้าต่างประเทศและการลงทุนในต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวทางและ
โอกาสของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการค้าระหว่างประเทศไทย และ พม่า (มหาชน) โดยใช้
หลักการวิเคราะห์ SWOT ตามความเห็นว่า จุดแข็งหรือจุดเด่น คือ ธนาคารฯ มีระบบการบริการที่ครบ
วงจร มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ค าปรึกษาและค าแนะน าได้ มีระบบ
เครือข่ายที่ท าธุรกรรมได้ทั่วโลก จุดอ่อน คือ ข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อแนวทางในการลงทุนใน
ประเทศพม่า ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และความชัดเจนจากภาครัฐ และบุคลากร ยังขาดความรู้
อย่างครอบคลุมในเรื่องกฎหมายด้านภาคธนาคารของประเทศพม่า ด้านโอกาส คือ มีความสัมพันธ์ที่
ระหว่างธนาคารกับประเทศพม่า ได้รับความไว้วางใจ จากผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า คือ  มีความ
เชื่อมั่นในศักยภาพการด าเนินงานของธนาคาร และด้านอุปสรรค คือ ธนาคาร ยังขาดความการสนับสนุน
จากภาครัฐ และธนาคารแห่งประเทศไทย คู่แข่งธนาคารในภูมิภาคเดียวกัน เช่น จากประเทศสิงคโปร์ มี
ความแข็งแกร่ง  และมีศักยภาพที่ดีมากและผ่อนปรนด้านการเงินกับชาวต่างชาติมากกว่าประเทศไทย 
และ กฎระเบียบที่เคร่งครัดของประเทศพม่า และความไม่แน่นอนในเรื่องการเมืองของประเทศพม่า ซึ่งได้
แสดงความคิดเห็นไว้ ดังนี้ 
 
 “ธนาคารฯ มีระบบการบริการที่ครบวงจร มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถให้ค าปรึกษาและค าแนะน าได้ มีระบบเครือข่ายที่ท าธุรกรรมได้ทั่วโลก” (สุดารัตน์ กุพย
พรรณ, 2557) 
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  “มีความสัมพันธ์ที่ระหว่างธนาคารกับประเทศพม่า ได้รับความไว้วางใจ จากผู้ประกอบการ และ
นักลงทุนต่างชาติ ผู้ประกอบการ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพการด าเนินงานของธนาคาร” (สุดารัตน์ กุพย
พรรณ, 2557) 
   
   “ธนาคารกรุงเทพฯ เอง ได้เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร เทคโนโลยี และด้านต่างๆ 
เพ่ือท าให้การบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด” (ทศทิศ รอดประเสริฐ, 2557) 
 
            “ธนาคารกลางพม่า เปิดให้ธนาคารต่างชาติยื่นขอใบอนุญาตได้ ซึ่งธนาคารกรุงเทพมีคุณสมบัติ
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา ซึ่งหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนได้ให้เกียรติมา
บรรยายในงานสัมมนาต่าง ๆ ของธนาคาร อีกทั้งทางธนาคารของรัฐ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคาร
กรุงเทพ ในฐานะ Correspondent Bank” (สายเธียร ทองเปล่งศรี, 2557) 
   
  “การเตรียมความพร้อมคือตอนนี้ทางธนาคารต้องพยายามหาลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะไป
ด าเนินการขยายหรือเปิดกิจการที่ประเทศพม่าให้ได้เสียก่อน เมื่อได้ข้อมูลแล้วค่อยน าข้อมูลมาพิจารณา
เปรียบเทียบดูว่าลูกค้ากลุ่มใดจะมีความสามารถมากน้อยกว่ากัน” (สุดารัตน์ กุพยพรรณ, 2557) 
 
  “ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ให้บริการสนับสนุนด้านการค้าต่างประเทศ Trade และ 
Remittance ท าให้ธนาคารเป็นที่ยอมรับและได้ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ที่ดี” (สายเธียร 
ทองเปล่งศรี, 2557) 
 
            จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท าให้ทราบว่าแนวทางในการศึกษาโอกาสการค้าต่างประเทศในบริบท
การค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่าของธนาคารไทย : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยใช้
หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis สามารถอธิบายโดยภาพรวมว่า จุดแข็งหรือจุดเด่น คือ ธนาคารฯ มี
ระบบการบริการที่ครบวงจร มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าได้ มีระบบเครือข่ายที่ท าธุรกรรมได้ทั่วโลก จุดอ่อน คือ ข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อแนวทาง
ในการลงทุนในประเทศพม่า ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และความชัดเจนจากภาครัฐ และบุคลากร 
ยังขาดความรู้อย่างครอบคลุมในเรื่องกฎหมายด้านภาคธนาคารของประเทศพม่า ด้านโอกาส คือ มี
ความสัมพันธ์ที่ระหว่างธนาคารกับประเทศพม่า ได้รับความไว้วางใจ จากผู้ประกอบการ และนักลงทุน
ต่างชาติ ผู้ประกอบการ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพการด าเนินงานของธนาคาร และด้านอุปสรรค คือ 
ธนาคาร ยังขาดความการสนับสนุนจากภาครัฐ และธนาคารแห่งประเทศไทย คู่แข่งธนาคารในภูมิภาค
เดียวกัน เช่น จากประเทศสิงคโปร์ มีความแข็งแกร่ง  และมีศักยภาพที่ดีมากและผ่อนปรนด้านการเงินกับ
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ชาวต่างชาติมากกว่าประเทศไทย กฎระเบียบที่เคร่งครัดของประเทศพม่า และความไม่แน่นอนในเรื่อง
การเมืองของประเทศพม่า  สามารถอธิบาย ดังตารางที่ 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงการวิเคราะห์ SWOT 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

จุดเด่น
หรือ 

จุดแข็ง 

 
-มีระบบการบริการที่ครบวงจร 
-มีเทคโนโลยีที่ทันสมยั 
-มีบุคลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถ  
 ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าได ้
-มีระบบเครือข่ายที่ท าธุรกรรมได้
ทั่ว  
 โลก 

 
-ธนาคารกรุงเทพมีความสัมพันธ์ทีด่ี กับ
ธนาคารในประเทศพม่า 
-ผู้ประกอบการไว้วางใจและ มีความเช่ือมั่น 
ในศักยภาพการด าเนินงานของธนาคาร โอกาส 

จุดด้อย
หรือ

จุดอ่อน 

 
-ข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อแนว  
 ทางในการลงทุนในประเทศพม่า 
-ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
และ ชัดเจนจากภาครัฐ 
-บุคลากร ยังขาดความรู้อย่าง 
 ครอบคลุมในเรื่องกฎหมายด้าน 
 ภาคธนาคารของประเทศพม่า 

 
-ธนาคาร ยังขาดความการสนับสนุน จาก 
 ภาครัฐ  
-คู่แข่งธนาคารในภูมิภาคเดียวกัน  เช่น     
 จากประเทศสิงคโปร์ มีความแข็งแกร่ง  
 และมีศักยภาพที่ดีมาก และ ผ่อนปรน 
 ด้านการเงินกับชาวต่างชาติ มากกว่า 
 ประเทศไทย 
-กฎระเบยีบที่เคร่งครัดของประเทศพม่า 
-ความไม่แน่นอนในเรื่องการเมือง ของ   
 ประเทศพม่า  

อุปสรรค 

(ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ข้อมูลบทสัมภาษณ์การวิจัย, 2557) 

 
4.3 บทสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  บทสรุป จากการสอบถามกับเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ท าให้
ทราบถึงความคิดเห็นโดยภาพรวม ของโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) พบว่า ปัจจุบันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีความต้องการที่จะส่งเสริมให้ลูกค้าชาวไทย 
ไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คือ ประเทศพม่า โดยการให้ข้อมูลต่างๆ กับนัก
ลงทุนในการท าธุรกรรมทางการเงิน ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมด้านการฝาก
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เงิน ถอนเงิน ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเปิด L/C ให้กับนักลงทุน เป็นต้น นักลงทุนยัง
สามารถขยายธุรกิจการลงทุน เพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพม่าได้ เพราะถ้าดูจากยอด
ทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า จะเห็นได้ว่ามีมูลค่าการค้ารวมเติบโตขึ้นทุกปี และถือว่า
เป็นคู่ค้าที่ส าคัญอันดับที่ 6 ของไทยในกลุ่มอาเซียน ซึ่งผู้บริหารฯ เห็นว่า ส าหรับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) มีความต้องการที่จะลงทุนในประเทศพม่า เพราะประเทศพม่ายังเป็นประเทศที่เปิดใหม่ มี
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ และธนาคารฯ  มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ที่เตรียมรองรับความต้องการของนักลงทุน ถ้าธนาคารฯ มีการลงทุนในประเทศพม่า หรือ
ได้รับโอกาสในการเปิดสาขาในประเทศพม่า จะช่วยนักลงทุนที่ ส่งออกและน าเข้า ให้ เกิดความ
สะดวกสบายในการท าธุรกรรมทางการเงินได้ และสามารถที่จะขยายการลงทุนเข้าไปในพม่าได้เพ่ิมขึ้นอีก
ด้วย แต่ปัญหา และอุปสรรคที่ทางธนาคารฯ ต้องพบในการลงทุนในประเทศพม่า คือ ทางประเทศพม่า 
ยังไม่มีนโยบายให้กับภาคธนาคารต่างประเทศ เข้าไปเปิดกิจการ หรือเปิดสาขาในประเทศพม่า ท าได้
เพียงแค่เป็นส านักงานตัวแทน ในการช่วยหาข้อมูล หรือสนับสนุนข้อมูลในการท าธุรกรรมทางการเงิน 
ให้กับนักลงทุนที่ส่งออกและน าเข้า เท่านั้น ซึ่งท าให้นักลงทุน ไม่ได้รับความสะดวกในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน หรือท าให้การท าธุรกิจขาดสภาพความคล่องตัว ซึ่งประเทศพม่า ยังมีกฎเกณฑ์หรือ
กฎระเบียบ ที่ค่อนข้างเคร่งครัดในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการโอนเงินเข้า
ออกนอกประเทศ ท าให้เกิดความล่าช้าในการท าธุรกิจ และเกิดการสูญเสียโอกาสทางการค้าในเรื่องอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้งปัญหาทางด้านการเมืองของประเทศพม่า ที่ยังไม่มีความแน่นอน ท าให้เกิด
ความสะดุดในการท าธุรกิจ หรือเกิดความลังเลใจในการลงทุนในประเทศพม่า  
 
          ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีการพัฒนาระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ด้านภาษา 
วัฒนธรรม ฯลฯ เพ่ือสร้างการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมีเครือข่ายที่กว้างขวางทั่วโลก  ท าให้
สามารถแข่งขันกับภาคธุรกิจธนาคารต่างๆ ได้  โดยธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายหลัก คือ 
การสนับสนุนด้านสินเชื่อให้กับนักลงทุน การจัดสัมมนาความรู้ หรือให้ข้อมูลกับนักลงทุน ที่มีความสนใจ
ลงทุนในประเทศพม่า โดยค านึงถึงกฎระเบียบของทางประเทศพม่าเป็นหลัก ซึ่งทางธนาคารฯ ได้รับการ
สนับสนุน และโอกาสที่ดีจากประเทศพม่า ให้เข้าไปตั้งส านักงานตัวแทนในประเทศพม่า มากกว่า 19 ปี 
รวมทั้งมีการจัดอบรมความรู้ความเข้าใจในการท าธุรกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบทางการเงินของ
ประเทศพม่าด้วย ส าหรับธนาคารแห่งประเทศไทย มีนโยบายในการผลักดัน หรือส่งเสริมให้กับนักลงทุน
ทุกภาคส่วน ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศพม่า อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีการ
เปิดอบรมเก่ียวกับการลงทุนในประเทศพม่า ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือค่านิยมของคนพม่า รวมทั้ง
ความต้องการสินค้าและบริการ ของคนพม่า เพ่ือให้นักลงทุนชาวไทย สามารถก าหนดนโยบายหรือ
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แนวทางในการท าธุรกิจกับประเทศพม่าได้ชัดเจน และตรงกับความต้องการ แต่ยังเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ส าหรับนักลงทุนเท่านั้น เพราะประเทศพม่า ยังมีข้อก าหนด หรือด้านการเมือง ที่ ท าให้นักลงทุน ยังไม่
สามารถท าธุรกิจได้เต็มรูปแบบ  
          
            บทสรุป  จากการสอบถามผู้ประกอบการ ส่งออก และน าเข้าไปยังประเทศพม่า พบว่า ประเทศ
ไทย กับประเทศพม่า เป็นประเทศเพ่ือนบ้านที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ใกล้เคียงกัน ท าให้ผู้ผลิตสินค้า 
สามารถส่งสินค้าไปยังประเทศพม่าได้ง่ายขึ้น เพราะสินค้าของไทย เป็นที่ต้องการของชาวพม่า และได้รับ
ความน่าเชื่อถือมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ซึ่งหลังจากที่มีการเปิดกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้
ประเทศพม่ามีการเปิดประเทศมากขึ้น และมีการยอมรับให้มีการส่งออกและน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 
ท าให้นักลงทุนชาวไทยได้รับโอกาส หรือสนับสนุน เข้าไปด าเนินธุรกิจในประเทศพม่ามากขึ้น สามารถ
สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และเพ่ิมยอดขายให้กับธุรกิจได้ ส าหรับแรงจูงใจของนักลงทุนส่วนใหญ่ 
มองเห็นว่าประเทศพม่า ในปัจจุบันประเทศพม่ามีจ านวนประชากร ที่มากกว่า 60 ล้านคน ท าให้มีความ
ต้องการในสินค้าและบริการมากขึ้น และเศรษฐกิจยังสามารถที่จะเติบโตได้ เพราะมีสินค้าบางประเภท 
ยังเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศพม่า แต่ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการลงทุนในประเทศพม่า 
คือ กฎระเบียบต่างๆ ทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคธนาคาร และการไม่แน่นอนทาง
การเมือง ท าให้นักลงทุน มีความกังวลใจเกี่ยวกับนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่นักลงทุนชาว
ไทย ยังให้ความสนใจที่จะลงทุนในประเทศพม่า หลังจากที่มีการเปิดประเทศ เพราะเห็นทิศทางและ
แนวโน้มในการลงทุน ว่าจะสามารถสร้างยอดขาย และความนิยมให้กับชาวพม่าได้ เนื่องจากสินค้าของ
ประเทศไทย ได้รับความน่าเชื่อถือในคุณภาพและการบริการ แต่นักลงทุนชาวไทย ควรที่จะมีหุ้นส่วนเป็น
นักลงทุนท้องถิ่น เพ่ือให้ค าแนะน า และท าความเข้าใจถึงการท าการตลาด เข้าใจในวัฒนธรรม และเข้าใจ
ถึงความต้องการของชาวพม่าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้เข้าใจในกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศ
ไทยกับพม่าด้วย 
 
          ผู้ประกอบการ ส่งออก และน าเข้าต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน ในด้านข้อมูลต่างๆ ในการท า
การค้า การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือค่านิยมของชาวพม่า เพื่อสร้างความเข้าใจกันในการ
ท าธุรกิจ รวมทั้งให้อ านวยความสะดวกในการเจรจาธุรกิจ ประสานงาน หรือลดหย่อยกฎระเบียบส าหรับ
ผู้ประกอบการ ให้มากขึ้น ซึ่งในการติดต่อประสานงานกับธุรกิจภาคธนาคารในประเทศพม่า จะต้องท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศพม่า โดยส านักงานตัวแทนธนาคาร ที่ตั้งอยู่ในประเทศพม่า 
แต่ยังไม่สามารถท าธุรกรรมทางการเงิน หรือขอสินเชื่อใดๆ ได้ ซึ่งระบบภาคธนาคารของประเทศพม่า ยัง
มีความล้าสมัยในเทคโนโลยี มีกฎระเบียบในการท าธุรกรรมทางการเงินเคร่งครัด ท าให้เกิดความล่าช้าใน
การท าการค้า จากการสอบถามนักลงทุน มีการใช้บริการจากทางธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน ) ใน
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ด้านการขอค าปรึกษา หรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงิน เท่านั้น ยังไม่สามารถใช้บริการ
ด้านฝาก-ถอนเงิน หรือการขอสินเชื่อด้านอื่นๆ ได้ เพราะประเทศพม่ายังไม่รองรับการท าธุรกรรมจากภาค
ธนาคารต่างชาติ ซึ่งสิ่งที่นักลงทุนต้องการมากที่สุดในขณะนี้ คือ อยากให้ธนาคารในประเทศไทย สามารถ
ท าธุรกรรมทางการเงินแทนได้ เพ่ือความสะดวกในการท าการค้า 

บทสรุป การสอบถามข้อมูลอีกกลุ่ม เจ้าหน้าที่จากภาครัฐ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร
ของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พบว่า ให้ความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ว่าประเทศพม่า มีการเปิดประเทศใหม่ และส่งเสริมให้นักลงทุนชาวต่างชาติได้เข้ามาท า
ธุรกิจในประเทศพม่าเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนมีแนวโน้มในการลงทุนในประเทศพม่ามากขึ้น 
เนื่องจากเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะกับการลงทุน รวมถึงเป็นประเทศที่อยู่ ในจุด
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ระหว่างประเทศจีนกับอินเดีย จึงท าให้ประเทศพม่าเป็นจุดสนใจของนักลงทุน
ชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง และมีทิศทางที่จะขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน แต่จะต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประเทศพม่าที่ตั้งเอาไว้ ส าหรับการลงทุนของผู้ส่งออกและน าเข้านั้น ทางผู้บริหารกรมส่งเสริมการลงทุน 
เห็นว่าผู้ประกอบการยังมีโอกาสที่จะเข้าไปท าการค้ากับประเทศพม่าเพ่ิมมากข้ึน เพราะประเทศพม่า เป็น
ประเทศท่ีมีปัจจัยเอ้ือต่อผู้ผลิต ได้แก่ ค่าแรงงานที่ต่ ากว่า มีทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอต่อภาคการผลิต 
แต่ภายในประเทศพม่าเองนั้น ในส่วนภาคผลิตยังมีไม่เพียงพอ และมีความต้องการภาคการผลิตจาก
ภายนอกเข้ามาสนับสนุนอีกจ านวนมาก และยังเป็นประเทศท่ีได้สิทธิพิเศษด้านการค้า (GSP) อีกด้วย แต่
ด้วยกฎระเบียบ ที่มากเกินไป และด้านการเมืองไม่ยังไม่ชัดเจน ท าให้ผู้ลงทุนกังวลใจและขาดแรงจูงใจใน
การลงทุน รวมถึงปัจจัยด้านการลงทุนยังมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง และข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ประกอบการลงทุน 
ยังมีไม่ เพียงพอ ท าให้การตัดสินใจลงทุนท าธุรกิจไม่ เด็ดขาด ซึ่งเป็นอุปสรรคในการลงทุนของ
ผู้ประกอบการชาวไทย ที่ขาดความเชื่อมั่น ขาดความเข้าใจในช่องทางการค้ากับประเทศพม่า ท าให้ไม่
สามารถเข้าใจตลาดได้ถูกต้อง  

 
ภาครัฐ ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการชาวไทย สามารถเข้าสู่ระบบข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถใช้

ข้อมูลหาคู่ค้าในตลาดประเทศพม่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการ
ชาวไทย ในด้านต่างๆ เช่น การเข้าใจตลาด หรือช่องทางการน าสินค้าเข้าสู่ตลาด เป็นต้น ส าหรับธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) นั้น ได้มีการส่งเสริมให้กับผู้ลงทุนเข้ามาใช้บริการของทางกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ เพ่ือพัฒนาหรือประสานงานให้ผู้ประกอบการชาวไทย สามารถน าธุรกิจเข้าสู่ประเทศ
พม่าได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจจะท าให้ผู้ลงทุน หันมาใช้บริการด้านการเงินมากขึ้น เมื่อธุรกิจมีการ
เติบโต  
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ตารางที่ 4.2 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 

กลุ่ม รายละเอียด 
เจ้าหน้าที่ระดับ
บริหารของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) 

     1. ปัจจุบันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีความต้องการที่จะส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการส่งออก และ น าเข้าชาวไทย ไปลงทุนในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศพม่า โดยการให้ข้อมูลต่างๆ กับนักลงทุนในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมด้านการ
ฝากเงิน ถอนเงิน ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเปิด L/C ให้กับ
ผู้ประกอบการส่งออก และ น าเข้า เป็นต้น  
 
     2. ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้าสามารถขยายธุรกิจการลงทุน เพ่ือ
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพม่าได้ เพราะถ้าดูจากยอดทาง
การค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า จะเห็นได้ว่ามีมูลค่าการค้ารวม
เติบโตขึ้นทุกปี และถือว่าเป็นคู่ค้าที่ส าคัญอันดับที่ 6 ของไทยในกลุ่มอาเซียน 
ส าหรับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีความต้องการที่จะเปิดด าเนินการใน
รูปแบบสาขาในประเทศพม่า  
     3. ธนาคารฯ  มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ที่เตรียมรองรับความต้องการของผู้ประกอบการส่งออกและ
น าเข้า ถ้าธนาคารฯ มีการลงทุนในประเทศพม่า หรือได้รับโอกาสในการเปิด
สาขาในประเทศพม่า จะช่วยผู้ประกอบการที่ส่งออกและน าเข้า ให้เกิดความ
สะดวกสบายในการท าธุรกรรมทางการเงินได้  
     4. ทางธนาคารฯ สามารถที่จะขยายการลงทุนเข้าไปในพม่าได้เพ่ิมขึ้น แต่
ปัญหา และอุปสรรคที่ทางธนาคารฯ ต้องพบในการค้าระหว่างประเทศใน
ประเทศพม่า คือ ทางประเทศพม่า ยังไม่มีนโยบายให้กับภาคธนาคาร
ต่างประเทศ เข้าไปเปิดกิจการ หรือเปิดสาขาในประเทศพม่า ท าได้เพียงแค่
เป็นส านักงานตัวแทน ในการช่วยหาข้อมูล หรือสนับสนุนข้อมูลในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน ให้กับนักลงทุนที่ส่งออกและน าเข้าเท่านั้น ซึ่งท าให้ 
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ตารางที่ 4.2 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (ต่อ) 
 

กลุ่ม รายละเอียด 
 ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า ไม่ได้รับความสะดวกในการท าธุรกรรม

ทางการเงิน  
     5. ประเทศพม่า ยังมีกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบ ที่ค่อนข้างเคร่งครัดในการ
ท าธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการโอนเงินเข้าออกนอก
ประเทศ ท าให้เกิดความล่าช้าในการท าธุรกิจ และเกิดการสูญเสียโอกาสทาง
การค้าในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้งปัญหาทางด้านการเมืองของ
ประเทศพม่า ที่ยังไม่มีความแน่นอน ท าให้เกิดความสะดุดในการท าธุรกิจ หรือ
เกิดความลังเลใจในการลงทุนในประเทศพม่า  
     6. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีการพัฒนาระบบการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นความ
พร้อมทางด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ด้านภาษา วัฒนธรรม ฯลฯ เพ่ือสร้าง
การบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมีเครือข่ายที่กว้างขวางทั่วโลก  ท า
ให้สามารถแข่งขันกับภาคธุรกิจธนาคารต่างๆ ได้   
     7. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายหลัก คือ การสนับสนุนด้าน
สินเชื่อให้กับนักลงทุน การจัดสัมมนาความรู้ หรือให้ข้อมูลกับนักลงทุน ที่มี
ความสนใจลงทุนในประเทศพม่า โดยค านึงถึงกฎระเบียบของทางประเทศพม่า
เป็นหลัก  
     8. ธนาคารฯ ได้รับการสนับสนุน และโอกาสที่ดีจากประเทศพม่า ให้เข้าไป
ตั้งส านักงานตัวแทนในประเทศพม่า มากกว่า 19 ปี รวมทั้งมีการจัดอบรม
ความรู้ความเข้าใจในการท าธุรกรรมต่างๆ ให้ธนาคารท้องถิ่นในประเทศพม่า 
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ตารางที่ 4.2 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (ต่อ) 
 

กลุ่ม รายละเอียด 
ผู้ประกอบการส่งออก
และน าเข้า 

     1. ประเทศไทย กับประเทศพม่า เป็นประเทศเพ่ือนบ้านที่มีวัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ใกล้เคียงกัน ท าให้ผู้ผลิตสินค้า สามารถส่งสินค้าไปยังประเทศ
พม่าได้ง่ายขึ้น เพราะสินค้าของไทย เป็นที่ต้องการของชาวพม่า และได้รับ
ความน่าเชื่อถือมากกว่าประเทศอ่ืนๆ  
     2. หลังจากที่มีการเปิดกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้ประเทศ
พม่ามีการเปิดประเทศมากขึ้น และมีการยอมรับให้มีการส่งออกและน าเข้า
สินค้าจากต่างประเทศ ท าให้ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้าชาวไทยได้รับ
โอกาส หรือสนับสนุน เข้าไปด าเนินธุรกิจในประเทศพม่ามากขึ้น  
     3. สามารถสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และเพ่ิมยอดขายให้กับธุรกิจได้ 
ส าหรับแรงจูงใจของผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้าส่วนใหญ่ มองเห็นว่า
ประเทศพม่า ในปัจจุบันประเทศพม่ามีจ านวนประชากร ที่มากกว่า 60 
ล้านคน ท าให้มีความต้องการในสินค้าและบริการมากข้ึน  
     4. เศรษฐกิจยังสามารถที่จะเติบโตได้ เพราะมีสินค้าบางประเภท ยัง
เป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศพม่า แต่ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญใน
การลงทุนในประเทศพม่า คือ กฎระเบียบต่างๆ ทางการค้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางด้านภาคธนาคาร และการไม่แน่นอนทางการเมือง ท าให้
ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า มีความกังวลใจเกี่ยวกับนโยบาย และการ
เปลี่ยนแปลงของด้านการเมืองของประเทศพม่า  
     5. ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้าชาวไทย ยังให้ความสนใจที่จะลงทุน
ในประเทศพม่า หลังจากที่มีการเปิดประเทศ เพราะเห็นทิศทางและ
แนวโน้มในการลงทุน ว่าจะสามารถสร้างยอดขาย และความนิยมให้กับชาว
พม่าได ้
      6. ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้าชาวไทย ควรที่จะมีหุ้นส่วนเป็นนัก
ลงทุนท้องถิ่น เพ่ือให้ค าแนะน า และท าความเข้าใจถึงการท าการตลาด 
เข้าใจในวัฒนธรรม และเข้าใจถึงความต้องการของชาวพม่าได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งให้เข้าใจในกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่าด้วย 
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ตารางที่ 4.2 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (ต่อ) 
 

กลุ่ม รายละเอียด 
      7. ผู้ประกอบการ ส่งออก และน าเข้าต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน ใน

ด้านข้อมูลต่างๆ ในการท าการค้า การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
หรือค่านิยมของชาวพม่า เพ่ือสร้างความเข้าใจกันในการท าธุรกิจ  
     8. ระบบภาคธนาคารของประเทศพม่า ยังมีความล้าสมัยในเทคโนโลยี มี
กฎระเบียบในการท าธุรกรรมทางการเงินเคร่งครัด ท าให้เกิดความล่าช้าใน
การท าการค้า  
     9. จากการสอบถามผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า มีการใช้บริการ
จากทางธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในด้านการขอค าปรึกษา หรือ
ค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงิน เท่านั้น และผู้ประกอบการ
ส่งออกและน าเข้าต้องการ 
     10. ในลักษณะให้มีธนาคารในประเทศพม่า เป็นรูปแบบของสาขาเพ่ือ
สามารถท าธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ได้ จะเพ่ิมความสะดวกในการท า
การค้าระหว่างประเทศยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร
ของภาครัฐ 

     1. ให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ว่าประเทศพม่า มีการเปิด
ประเทศใหม่ และส่งเสริมให้นักลงทุนชาวต่ างชาติได้เข้ามาท าธุรกิจใน
ประเทศพม่าเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนมีแนวโน้มในการลงทุนในประเทศ
พม่ามากขึ้น เนื่องจากเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะกับการ
ลงทุน 
     2. ประเทศพม่าเป็นประเทศที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ระหว่าง
ประเทศจีนกับอินเดีย จึงท าให้ประเทศพม่าเป็นจุดสนใจของนักลงทุน
ชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง และมีทิศทางที่จะขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น เป็น
ป ระ เท ศ ที่ มี ปั จ จั ย เ อ้ื อ ต่ อ ผู้ ผ ลิ ต  ได้ แ ก่  ค่ า แ ร งงาน ที่ ต่ า ก ว่ า  มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอต่อภาคการผลิต แต่ภายในประเทศพม่าเองนั้น 
ในส่วนภาคผลิตยังมีไม่เพียงพอ และมีความต้องการภาคการผลิตจาก
ภายนอกเข้ามาสนับสนุนอีกจ านวนมาก 
      3. ประเทศพม่ายังเป็นประเทศที่ได้สิทธิพิเศษด้านการค้า (GSP) แต่
ด้วยกฎระเบียบ ที่มากเกินไป และด้านการเมืองไม่ยังไม่ชัดเจน ท า 
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ตารางที่ 4.2 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (ต่อ) 
 

กลุ่ม รายละเอียด 
 ให้ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้ากังวลใจและขาดแรงจูงใจในการลงทุน 

     4. ข้อมูลต่างๆ ที่ ใช้ประกอบการลงทุน ยังมีไม่เพียงพอ ท าให้การ
ตัดสินใจลงทุนท าธุรกิจไม่ เด็ดขาด ซึ่ งเป็นอุปสรรคในการลงทุนของ
ผู้ประกอบการชาวไทย ท าให้ขาดความเชื่อมั่น และขาดความเข้าใจใน
ช่องทางการค้ากับประเทศพม่า ท าให้ไม่สามารถเข้าใจตลาดได้ถูกต้อง  
     5. ภาครัฐต้องเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการชาวไทย ในด้าน
ต่างๆ เช่น การเข้าใจตลาด หรือช่องทางการน าสินค้าเข้าสู่ตลาด และ
สนับสนุนในด้านข้อมูล การจัดลักษณะบริการจับคู่ทางธุรกิจ (Business 
Partner) 

ที่มา : สังเคราะห์จากการวิจัย, 2557 



 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การศึกษาโอกาสการค้าต่างประเทศในบริบทการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่าของธนาคารไทย 
: กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการค้าต่างประทศ และการลงทุนของธนาคารไทยในประเทศพม่า และเพ่ือศึกษาแนวโน้ม
โอกาสการการค้าต่างประเทศ และการลงทุนของธนาคารไทยในประเทศพม่า ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
อาศัยแนวคิดและทฤษฎีการค้าต่างประเทศ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ 
ทฤษฎีการวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) และแนวคิดองค์ความรู้ด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ที่ส าคัญในการศึกษานี้เป็นผู้เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ตัวแทนเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 2. ตัวแทนผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้าไปยังประเทศพม่า และ   
3. ตัวแทนจากภาครัฐ   
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
  5.1.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในประเทศพม่า 

การที่ระบบเศรษฐกิจของพม่า เป็นระบบที่ควบคุมโดยรัฐบาลอย่างเข้มงวด อีกทั้งการที่รัฐบาล
พม่ามักเชื่อมโยงปัญหาทางการเมืองภายในพม่ากับการด าเนินความสัมพันธ์ด้านอ่ืน ๆ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับพม่ามักได้รับ
ผลกระทบ อาทิ ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนโดยไม่
ค านึงผลกระทบและความตกลงที่มีอยู่ การปิดชายแดนและการยกเลิกสัมปทานประมง ซึ่งไม่เฉพาะ
ประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ แต่นักธุรกิจประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะที่มีพรมแดนติดกับพม่า อาทิ 
จีน ก็ประสบปัญหาในลักษณะเช่นนี้ด้วย ขณะเดียวกันการลงทุนของไทยในพม่า  มีมูลค่าการลงทุนอยู่
เป็นล าดับสามรอง  จาก สิงค์โปร์ และ อังกฤษ  ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาการผลิต รองลงมาคือ ธุรกิจการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว การประมง และเหมืองแร่ จากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยทหาร 
รัฐบาลทหารได้น าประเทศพม่าไปสู่ระบบเศรษฐกิจเสรี  แต่ก็ยังคงยึดนโยบายเช่นเดิม  อนุญาตให้
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการผลิต และการจัดการ  รวมทั้งได้เปิดประเทศให้มีการค้า และการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ท าให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวขึ้น  แต่มีอัตราการขยายตัวไม่แน่นอน เนื่องจากเศรษฐกิจของพม่า
ยังคงต้องพ่ึงพาสินค้าเกษตรเพียงไม่ก่ีชนิด ท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ 
เป็นส าคัญ และที่ส าคัญพม่ายังประสบปัญหาเกี่ยวกับ เงินเฟ้อ และมีความแตกต่างกันอย่างมากของอัตรา
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แลกเปลี่ยนในระบบและนอกระบบ  การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด การขาดดุลงบประมาณของรัฐ การขาด
แคลนสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ก็ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีอัตราความผันผวนขยายตัวขึ้นลงใน
แต่ละปีสูงมาก    

ส าหรับการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการของประเทศพม่า และความพยายามปฏิรูปประเทศท า
ให้ประเทศพม่าเป็นประเทศคลื่นลูกใหม่ส าหรับการลงทุน  โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีหลังภาคเอกชนรวมทั้ง
ภาครัฐบาลของไทยได้พยายามที่เข้าไปลงทุนในพม่าในกลุ่มของธุรกิจพลังงาน  และกลุ่มสินค้า SME 
เนื่องจากพม่ายังต้องน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศเพ่ือนบ้านและสินค้าไทยก็เป็นที่นิยมในพม่า
เป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้หลายธุรกิจจดจ้องและต่างหาโอกาสขยายการลงทุนไปในพม่ามากขึ้น เป็นผลดีท า
ให้สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศพม่าได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
เตรียมรับนักลงทุน ผู้น าเข้า ส่งออก และรัฐบาล พม่าเองก็เริ่มพิจารณาผ่อนคลายกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ เพ่ือให้เอ้ือต่อการค้าการลงทุน  และเตรียมปรับปรุงกฎหมายด้านการเงินและการลงทุนเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายเพ่ิมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เพราะอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลท้องถิ่น 
และดอลล่าร์ในประเทศพม่าเอง ยังไม่มีความเป็นเสถียรภาพ และให้พร้อมกับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอีกประโยชน์ด้านส าคัญด้วย 

จึงเห็นได้ว่า จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองของพม่า ท าให้เห็น
โอกาสของกระแสการลงทุนในประเทศพม่า นั้น โอกาสทอง อันเจิดจ้าของทั้งธุรกิจภาคเอกชน รวมทั้ง
ภาคธนาคารพาณิชย์ของไทยที่จะต้องฉกฉวยและมุ่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ให้เกิดขึ้นอย่าง
อย่างรวดเร็วให้ได้  
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ภาพที่ 5.1 โมเดลสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในประเทศพม่า 

ที่มา : สังเคราะห์จากการวิจัย, 2557 
  5.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และกลุ่ม AEC 
          สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเรียกย่อๆว่า อาเซียน (Association of South 
East Asian Nations: ASEAN) มีการจัดตั้งขึ้นโดยปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือปฏิญญา
กรุงเทพ (Bangkok Declaration) มีสมาชิกเริ่มก่อตั้งจ านวน 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย อาเซียนมีจุดเริ่มต้นมาจากการจัดตั้ง “สมาคมอาสา” (Association 
of South East Asia: ASA) ที่ได้มีการลงนามกันเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2504 มีสมาชิกขณะนั้น 3 
ประเทศคือ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกันสร้างเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม แต่ด าเนินการได้เพียง 2 ปี ก็ต้องยุติลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ต่อมาเดือนสิงหาคม พ .ศ. 2509 ได้มีการฟ้ืนฟูความสัมพันธภาพ
ระหว่างกันขึ้น จึงได้มีการแสวงหาลู่ทางการจัดตั้งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาคโดย
ประเทศไทย ได้เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์มาเลเซีย และสิงคโปร์ มาร่วมประชุม
ที่ประเทศไทย ผลการประชุมทุกฝ่ายพร้อมใจกันประกาศปฏิญญาอาเซียน หรือท่ีเรียกว่าปฏิญญากรุงเทพ 

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในประเทศพม่า 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

- เปิดให้มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศ 

- ปัจจัยการผลิตที่มีความ
สมบูรณ์ต่อการลงทุนทั้ง
จากภายในและภายนอก 

- กระแสการลงทุนที่พัฒนา
มากขึ้นเป็นโอกาสทองของ
การลงทุน 

- เศรษฐกิจพม่ามีศักยภาพ
มากแต่อยู่ในระหวา่งปรับ
โครงสร้าง 
- มีการปฏิรูประบบการเงิน
ให้มีเสถียรภาพมากขึ้น 
เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การลงทุน และการค้า
ระหว่างประเทศ 

- มีค่านิยมที่ดตี่อสินค้า
และบริการของไทย 

- มีวัฒนธรรมใกล้เคียง 
เข้าใจได้ง่าย ท าให้ทราบ
ความต้องการของสินค้า
และบริการ 

- ชาวพม่าสว่นใหญ่เข้าใจ
ภาษาไทย ท าให้ง่ายต่อ
การสื่อสาร  

- การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองท าให้ดึงดูดการ
ลงทุนจากภายนอก  
- กฎหมายไม่ชัดเจน และ
ไม่มีความแน่นอน  ขาด
เสถียรภาพ 
- มีการผ่อนคลายกฎหมาย
ที่เอื้อต่อการลงทุนช่วงการ
เปิดเสรีอาเซียนแต่ยังไม่มี
การสนับสนุนจากภาครัฐ 
ดีพอ  
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ที่พระราชวังสราญรมย์ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ความร่วมมือในการเพ่ิม
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกและการธ ารงรักษา
สันติภาพ 4 ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) 
          ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  เป็นความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคของประเทศสมาชิกอาเซียน อันประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความมั่นคงมั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) เป็นการพัฒนามาจากสมาคมอาเซียน  ซึ่งประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) หรือประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security 
Community: ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community: AEC) ประชาคม
สังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community: ASCC) เป็นความพยายามที่จะ
เชื่อมโยงตลาดทุน สินค้า บริการ และทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิตเดียวกัน 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนี้ จ าเป็นต้องเร่งรัดให้เกิดการค้าเสรี และมีสิ่ งอานวยความสะดวกทางการค้า
และธุรกิจ การยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกระตุ้นให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทาง
ของการดึงดูดการลงทุน ยุทธศาสตร์ทั้งหมดนี้ ท าขึ้นเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกทั้ง เพ่ือมุ่งให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
ร่วมกันภายในในปี พ.ศ. 2558  
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ภาพที่ 5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน 

ที่มา : สังเคราะห์จากการวิจัย, 2557 
 

  5.1.3  นโยบาย ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กับโอกาสในประเทศพม่า 
          ปัจจุบันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีความต้องการที่จะส่งเสริมให้ลูกค้าชาวไทย ไปลงทุน
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คือ ประเทศพม่า โดยการให้ข้อมูลต่างๆ กับนักลงทุนในการ
ท าธุรกรรมทางการเงิน ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้บริหารฯ เห็ นว่าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) มีความต้องการที่จะลงทุนในประเทศพม่า เพราะประเทศพม่า ยังเป็นประเทศที่เปิดใหม่ มี
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ธนาคารจึงให้ความสนใจในประเทศพม่า เพราะขณะนี้มีการลงทุนเข้าไปอย่าง
มากและเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ปัจจุบันติดขัดที่กฎระเบียบยังไม่อนุญาตให้ธนาคารต่างชาติเข้าไปเปิด
สาขา ดังนั้นธนาคารกรุงเทพ ฯ จึงมีเพียงส านักงานตัวแทนที่ย่างกุ้ง ซึ่งให้บริการมาตั้งแต่ปี 2538 หาก
รัฐบาลพม่าเปิดโอกาสให้ธนาคารในการเปิดสาขาในประเทศพม่า ธนาคารมีนโยบายจะขยายสาขาไปที่
ประเทศพม่าเช่นกัน ซึ่งจะช่วยนักลงทุนที่ส่งออกและน าเข้า ให้เกิดความสะดวกสบายในการท าธุรกรรม
ทางการเงินได้ เพ่ือสนองความต้องการให้ลุกค้าได้มากที่สุด เพ่ือที่ผู้น าเข้า ส่งออกจะเพ่ิมศักยภาพในการ
ขยายการลงทุนเข้าไปในพม่าได้ดี อีกทั้งธนาคารฯ  มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เตรียมรองรับความต้องการของนักลงทุน  ปัจจุบันธนาคารมีพนักงานในสาขา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และกลุ่มอาเซียน (AEC) 

ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

- เช่ือมโยงสินค้าบริการและ
ตลาดทุน 

- เช่ือมโยงทรัพยากรมนุษย์ให้
เป็นตลาดเดียวกัน 

- เพื่อสร้างอ านาจการต่อรอง
ในตลาดโลก 

- เพื่อความร่วมมือทาง
การเมืองระหว่างประเทศ 

-เร่งรัดให้เกิดเสรีภาพทาง
เศรษฐกิจ 

- เพื่ออ านวยความสะดวกทาง
การค้าและธุรกิจ 

- เพื่อยกระดับการค้าของ SMEs 

- เพื่อดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ 

- แลกเปลีย่นวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน 

- สร้างความน่าสนใจและดึงดูดการ
ท่องเที่ยวและการลงุทน 

- สร้างความร่วมมอืให้เกิดขึ้นในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
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ต่างประเทศ เพราะการเปิดสาขาในประเทศใดนั้น ธนาคารจะใช้ทรัพยากรของประเทศนั้นๆ  เพ่ือให้
สามารถสื่อสารและเข้าใจวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ธนาคารจึงมีความแข็งแกร่งและมั่นคงใน
ภูมิภาคเอเชีย พร้อมกับการก้าวสู่การเปิดประตูอาเซียนด้วย  
 

 
 

ภาพที่ 5.3 นโยบาย ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กับโอกาสในประเทศพม่า 
ที่มา : สังเคราะห์จากการวิจัย, 2557 

 
  5.1.4  ปัญหา อุปสรรค และความเสี่ยง ในการลงทุนในประเทศพม่า ของธนาคารกรุ งเทพ 
จ ากัด (มหาชน) 
          ปัญหา และอุปสรรคที่ทางธนาคารฯ ต้องพบในการลงทุนในประเทศพม่า คือ ทางประเทศพม่า 
ยังไม่มีนโยบายให้กับภาคธนาคารต่างประเทศ เข้าไปเปิดกิจการ หรือเปิดสาขาในประเทศพม่า ท าได้
เพียงแค่เป็นส านักงานตัวแทน ในการช่วยหาข้อมูล หรือสนับสนุนข้อมูลในการท าธุรกรรมทางการเงิน 
ให้กับนักลงทุนที่ส่งออกและน าเข้า ซึ่งท าให้นักลงทุน ไม่ได้รับความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน 
หรือท าให้การท าธุรกิจขาดสภาพความคล่องตัว ซึ่งประเทศพม่า ยังมีกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบ ที่ค่อนข้าง
เคร่งครัดในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการโอนเงินเข้าออกนอกประเทศ ท าให้
เกิดความล่าช้าในการท าธุรกิจ และเกิดการสูญเสียโอกาสทางการค้าในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

นโยบาย ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กับโอกาสในประเทศพม่า 

ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม
และทั่วถึงประเทศสมาชิก

อาเซียน 

ส่งเสริมให้ลูกค้าออกไปลงทุน
ในประเทศเพื่อนบ้าน

โดยเฉพาะพม่า 

สนับสนุนการค้า การลงทุน ดา้นการเงนิ
ให้กับลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ 

- สาขาของธนาคารกรุงเทพใน
ประเทศพม่า 

-การสร้างความรว่มมือกับ
ท้องถิ่นของประเทศพม่าเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กร 

- ส่งเสริมการค้าต่างประเทศใน
กลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะพมา่ 

- ข้อมูลธุรกรรมทางการค้า 

- ข้อมูลธุรกรรมทางการลงทุน
ในประเทศพม่า 

- ข้อมูลพื้นฐาน วัฒนธรรม 
และการเมือง 
 

- ธุรกรรมทางการเงิน 

- ระบบการช าระเงิน 

- ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ 
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รวมทั้งปัญหาทางด้านการเมืองของประเทศพม่า ที่ยังไม่มีความแน่นอน ท าให้เกิดความสะดุดในการท า
ธุรกิจ หรือเกิดความลังเลใจในการลงทุนในประเทศพม่า  

 
ภาพที่ 5.4 ปัญหา อุปสรรค และความเสี่ยง ในการลงทุนในประเทศพม่า  

ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ที่มา : สังเคราะห์จากการวิจัย, 2557 
 
 
 

ปัญหา อุปสรรค และความเสี่ยง ในการลงทุนในประเทศพม่า ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

- รัฐบาลพม่ายังไม่อนุญาตให้ธนาคาร
ต่างประเทศเปิดสาขาเพื่ออ านวยความ
สะดวกทางด้านการเงินแก่ลูกค้า 
- นโยบายไม่แน่นอนและมีความเส่ียง
ต่อการลงทุน 
- ขั้นตอนการท างาน( Process ) ของ 
ระบบธนาคาร ( Banking System ) 
ในพม่ายังเป็นการท างานดว้ยมอื  
 ( Manual ) 
- ในบางกรณีมีปัญหาเร่ือง สภาพคล่อง 
( Liquidity ) ของสกุลเงิน USD ใน
พม่า ท าให้ไม่คล่องตัวในการช าระเงิน 
-  ปจัจุบันธนาคารต่างประเทศไม่ได้รับ
อนุญาตให้เปิดสาขา จึงไม่มีโอกาส
ให้บริการธุรกรรมด้าน การค้า
ต่างประเทศ ได้เต็มที่ 
- ธนาคารพม่ายังไม่มีการให้สินเชื่อ ท า
ให้ผู้ประกอบการขาดแหล่งเงินทุน
หมุนเวียน และการขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการค้าต่างประเทศ 
- อัตราแลกเปลี่ยนสกุล Kyat ยังไม่เป็น 
สกุล อยา่งเป็นทางการ (Official  
Foreign Exchange) 

อุปสรรค ปัญหา ความเสี่ยง 

- ธนาคารในปัจจุบันมีสถานะเป็น
เพียงส านักงานตัวแทนของธนาคาร
เท่านั้น ไม่สามารถด าเนินการใด ๆ 
ได้ 
- เทคโนโลยภีายในประเทศพม่ายัง
ไม่พร้อมเท่าที่ควร 

- ที่ดินมีราคาแพงและไม่ใช่
กรรมสิทธิ์ของผู้ลงทุนหรือ
ผู้ประกอบการ แต่เป็นของ
รัฐบาลพม่าที่มีสิทธิ์เชิญออก
ได้ตลอด 

- วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน 
แต่บางวัฒนธรรมยังมีความ
แตกต่าง จ าเป็นต้องศึกษา
และคลุกคลีท าความเข้าใจให้
ถ่องแท้ 
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  5.1.5  การได้รับการสนับสนุน หรือการได้รับโอกาส ในการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ ใน
ประเทศพม่า 
          ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้รับการสนับสนุน และโอกาสที่ดีจากประเทศพม่า โดยได้รับ
ใบอนุญาตจากธนาคารกลางของพม่าให้เข้าไปตั้งส านักงานตัวแทนในประเทศพม่า มากกว่า 19 ปี ท าให้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีในด้านธุรกรรมทางธนาคาร รวมทั้งมีการจัดอบรมความรู้ความเข้าใจในการท าธุรกรรม
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบทางการเงินของประเทศพม่าอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งความร่วมมือและสัมพันธ์อัน
ยาวนานนั้น จะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 
ภาพที่ 5.5 การได้รับการสนับสนุน หรือการได้รับโอกาส ในการส่งเสริมการลงทุน 

จากภาครัฐ จากประเทศพม่า 
ที่มา : สังเคราะห์จากการวิจัย, 2557 
 
  5.1.6 กลยุทธ์การแข่งขัน ที่น ามาใช้โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการ Competitive Advantage 
ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
          ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีการพัฒนาระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ด้านภาษา 
วัฒนธรรม ฯลฯ เพ่ือสร้างการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมีเครือข่ายที่กว้างขวางทั่วโลก  ท าให้
สามารถแข่งขันกับภาคธุรกิจธนาคารต่างๆ ได้  โดยธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายหลัก คือ 

การได้รับการสนับสนุน หรือการได้รับโอกาส ในการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ ในประเทศพม่า 

รัฐบาล 

ส่งเสริมและสนับสนุน 

- การอนุญาตให้เป็นส านกังานตัวแทนของธนาคารได้ 
- การสร้างเทรนนิ่ง โปรแกรมระหวา่งธนาคารต่างประเทศกับธนาคารทอ้งถิ่น 

- การได้รับความร่วมมือค่อนขา้งดีจากธนาคารภายในท้องถิ่น 

- ไดศึ้กษาเร่ือง Supply Chain Financing โดยร่วมมือกบั ธนาคารพม่า    
 - ไดศึ้กษาข้อมูลเร่ืองโอกาสในการเปิดสาขาในประเทศพม่า 

-  ได้รับโอกาสน าเสนอ เพื่อเปิดสาขาในประเทศพม่า 
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การสนับสนุนด้านสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการส่งออก และน าเข้า การจัดสัมมนาความรู้ หรือให้ข้อมูลกับ
นักลงทุน ที่มีความสนใจลงทุนในประเทศพม่า โดยค านึงถึงกฎระเบียบของทางประเทศพม่าเป็นหลัก 
และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการผลักดันนโยบาย หรือส่งเสริมให้กับนักลงทุน
ทุกภาคส่วน ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศพม่า อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีการ
เปิดอบรมเก่ียวกับการลงทุนในประเทศพม่า ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือค่านิยมของคนพม่า รวมทั้ง
ความต้องการสินค้าและบริการ ของคนพม่า เพ่ือให้ผู้ประกอบการส่งออก และน าเข้า สามารถก าหนด
นโยบายหรือแนวทางในการท าธุรกิจกับประเทศพม่าได้ชัดเจน และตรงกับความต้องการ แต่ยังเป็นข้อมูล
เบื้องต้นส าหรับนักลงทุนเท่านั้น เพราะประเทศพม่า ยังมีข้อก าหนด หรือด้านการเมือง ที่ท าให้นักลงทุน 
ยังไม่สามารถท าธุรกิจได้เต็มรูปแบบ ดังภาพที่  
 

 
ภาพที่ 5.6 กลยุทธ์การแข่งขัน ที่น ามาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ  
Competitive Advantage ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ที่มา : สังเคราะห์จากการวิจัย, 2557 
 
 

กลยุทธ์การแข่งขัน ที่น ามาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ Competitive Advantage  
ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

-มีบุคลากรที่มีทักษะด้าน
ภาษาและการสื่อสาร 

- มีบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ด้านธุรกรรม
ทางการเงิน และการค้า
ต่างประเทศ 
- มีบุคลากรที่ได้รับการ
อบรมงานด้านบริการของ
ธนาคารโดยเฉพาะ 

 

กลยุทธ์ดา้นบุคลากร 

-ภูมิความรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ได้ 
- มีระบบการท างานที่
ทันสมัย 

- มีอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีที่พร้อม
มากกว่า 

 

- สร้างเครือข่ายใน
ท้องถิ่นประเทศพม่า 

- มีการจับมือร่วมกัน
ระหว่างธนาคารกรุงเทพ
และธนาคารในประเทศ
พม่า 

- มีฐานข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์มากกว่า
ธนาคารจากต่างประเทศ
อื่น ๆ  

- ศึกษา และท าความ
เข้าใจค่านิยมของชนชาว
พม่า ท าให้ทราบความ
ต้องการของสินค้าและ
บริการ 

กลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยี กลยุทธ์ดา้นภูมิศาสตร์ กลยุทธ์ดา้นวัฒนธรรม 
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  5.1.7 ทัศนคติของผู้ประกอบการส่งออก และ น าเข้า ที่มีต่อการลงทุนในประเทศพม่า  
          ประเทศไทย กับประเทศพม่า เป็นประเทศเพ่ือนบ้านที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ใกล้เคียงกัน ท า
ให้ผู้ผลิตสินค้า สามารถส่งสินค้าไปยังประเทศพม่าได้ง่ายขึ้น เพราะสินค้าของไทย เป็นที่ต้องการของชาว
พม่า และได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ซึ่งหลังจากที่มีการเปิดกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ท าให้ประเทศพม่ามีการเปิดประเทศมากขึ้น และมีการยอมรับให้มีการส่งออกและน าเข้าสินค้า
จากต่างประเทศ ท าให้ผู้ประกอบการส่งออก และน าเข้า ได้รับโอกาส หรือสนับสนุน เข้าไปด าเนินธุรกิจ
ในประเทศพม่ามากข้ึน สามารถสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และเพ่ิมยอดขายให้กับธุรกิจได้ 
 

 
 

ภาพที่ 5.7 ทัศนคติของผู้ประกอบการส่งออก และ น าเข้า ที่มีต่อการลงทุนในประเทศพม่า 
ที่มา : สังเคราะห์จากการวิจัย, 2557 
 
  5.1.8  โอกาส ทิศทาง และแนวโน้มการลงทุน ในประเทศพม่า 
          ส าหรับแรงจูงใจของผู้ประกอบการส่งออก และ น าเข้า  ส่วนใหญ่ มองเห็นว่าประเทศพม่า ใน
ปัจจุบันประเทศพม่ามีจ านวนประชากร ที่มากกว่า 60 ล้านคน ท าให้มีความต้องการในสินค้าและบริการ

ทัศนคติของผู้ประกอบการส่งออก และ น าเขา้ ที่มีต่อการลงทุนในประเทศพม่า 

- ชาวพม่ามีค่านยิมที่ดีต่อ
สินค้าและบริการที่มาจาก
ประเทศไทยอย่างมาก 

- ชาวพม่ามกีารยอมรับ
สินค้าจากประเทศไทย
มากกว่าประเทศอื่น ๆ ที่
เป็นประเภทและชนิด
เดียวกัน 

 

ด้านสินค้าและบริการ 

- รัฐบาลพม่ายังไม่มีการ
สนับสนุนอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรมเท่าที่ควร 

- การส่งเสริมและสนับสนุน
การส่งออกและน าเข้ายังไม่ดี
เท่าไหร่นัก 

- ต้องการใหภ้าครัฐ ของไทย 
เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการ 
จับคู่ทางธุรกิจ ( Business 

Matching) 

-  ต้องการให้มีการจัดอบรม 
สัมมนา ให้คามรู้เกี่ยวกับ 
กฎหมาย และ เง่ือนไขทางการ
ค้าในประเทศพม่า 

- การลงทุนยังมีความเส่ียง มี
ความไม่แน่นอน - รัฐบาลพม่า
ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนต่อ
การค้าและการลงทุนของนัก
ลงทุน/ผู้ประกอบการ/องค์กร
ธุรกิจที่จะเข้ามาด าเนินการใน
ประเทศพม่า 

- การท าธุรกิจ จ าเป็นต้องมี
หุ้นส่วนทางธุรกจิ ( Partner ) 

- เป็นประเทศที่น่าสนใจ และมี
แนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี 

ด้านการส่งเสริม 
และสนับสนุน 

ด้านการลงทุนในประเทศพม่า 
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มากขึ้น และเศรษฐกิจยังสามารถที่จะเติบโตได้ เพราะมีสินค้าบางประเภท ยังเป็นที่ต้องการของตลาดใน
ประเทศพม่า  
 

 
ภาพที่ 5.8 แสดงโอกาส ทิศทาง และแนวโน้มการลงทุน ในประเทศพม่า 

ที่มา : สังเคราะห์จากการวิจัย, 2557 
 

  5.1.9  จุดเด่น และจุดด้อย ของการลงทุน ในประเทศพม่า ของผู้ประกอบการส่งออก และ 
น าเข้า 
          ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการลงทุนในประเทศพม่า คือ กฎระเบียบต่างๆ ทางการค้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคธนาคาร และการไม่แน่นอนทางการเมือง ท าให้นักลงทุน มีความกังวลใจ
เกี่ยวกับนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่ผู้ประกอบการส่งออก และน าเข้า ยังให้ความสนใจที่
จะลงทุนในประเทศพม่า หลังจากที่มีการเปิดประเทศ เพราะเห็นทิศทางและแนวโน้มในการลงทุน ว่าจะ
สามารถสร้างยอดขาย และความนิยมให้กับชาวพม่าได้ เนื่องจากสินค้าของประเทศไทย ได้รับความ
น่าเชื่อถือในคุณภาพและการบริการ แต่ผู้ประกอบการส่งออก และน าเข้า ควรที่จะมีหุ้นส่วนเป็นนักลงทุน
ท้องถิ่น เพ่ือให้ค าแนะน า และท าความเข้าใจถึงการท าการตลาด เข้าใจในวัฒนธรรม และเข้าใจถึงความ
ต้องการของชาวพม่าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้เข้าใจในกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับ
พม่าด้วย  
 

โอกาส ทิศทาง และแนวโน้มการลงทุน ในประเทศพม่า 

-ประชากรมากกว่า 60 ล้านคน 

- เศรษฐกิจก าลังขยายตวัท าให้มีความตอ้งการสินค้าใน
อัตราที่เพิ่มมากขึ้น 

- สินค้าไทยมีภาพพจน์ที่ดีในตลาดพมา่ 
- มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเสษเพื่อส่งเสริมการลงทุน 

- มีต้นทุนแรงงานที่ต่ า 
 
 

โอกาสการลงทุน 

- การลงทุนทางก๊าซธรรมชาต ิ

- ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ

- น้ ามัน 

- ทองค า 

- อัญมณ ี

- สินค้าพื้นฐานที่จ าเป็น อาทิเช่น ปจัจัย 4 

 
 

ทิศทางและแนวโน้มการลงทุน 
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ภาพที่ 5.9 จุดเด่น และจุดด้อย ของการลงทุน ในประเทศพม่า  
ของผู้ประกอบการส่งออก และ น าเข้า 

ที่มา : สังเคราะห์จากการวิจัย, 2557 
 
  5.1.10  การติดต่อประสานงาน เพื่อรับการบริการจากธุรกิจภาคธนาคาร รวมทั้งสิ่งที่
ต้องการเพิ่มเติมและการใช้บริการจากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
          จากการสอบถามผู้ประกอบการส่งออก และ น าเข้า มีการใช้บริการจากทางธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ในด้านการขอค าปรึกษา หรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงิน เท่านั้น ยังไม่
สามารถใช้บริการด้านฝาก-ถอนเงิน หรือการขอสินเชื่อด้านอ่ืนๆ ได้ เพราะประเทศพม่ายังไม่รองรับการ
ท าธุรกรรมจากภาคธนาคารต่างชาติ ซึ่งสิ่งที่นักลงทุนต้องการมากที่สุดในขณะนี้ คือ อยากให้ธนาคารใน
ประเทศไทย สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้ เพ่ือความสะดวกในการท าการค้า  

จุดเด่น และจุดด้อย ของการลงทุน ในประเทศพม่า ของผู้ประกอบการส่งออก และ น าเขา้ 

- ได้รับความน่าเช่ือถอืต่อสินค้าและบริการสูง 

- เข้าใจในวัฒนธรรม ท าตลาดได้ง่าย 

- ได้รับความร่ววมือจากเอกชนภายในประเทศพม่า 

- เข้าใจถึงกฎระเบียบ และสภาวะกาณณ์ทางการค้าของ
ไทยกับพม่า 
- ได้เปรียบด้านการมีพรมแดนติดกัน ศาสนาเดียวกัน มี
ความเข้าใจในการพูดคุยทางการค้าต่างๆได้ง่ายกว่า 

 

จุดเด่น 

- กฎระเบียบตา่ง ๆ ไม่มีความแน่นอน ขาดความชัดเจน
และเป็นรูปธรรม 

- ขาดเสถยีรภาพทางการเมือง 

- จ าเป็นตอ้งร่วมมือกับเอกชนท้องถิ่นเพือ่สร้างรากฐาน
ที่มั่นคงภายในประเทศพม่า 
- การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะน ามาวิเคราะห์
ธุรกิจยังมีน้อยมาก เนื่องจากข้อมูลภาครัฐของพม่าเองก็
ยังมีน้อย และไม่แน่ใจเร่ืองความถูกตอ้ง 

 

จุดด้อย 
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ภาพที่ 5.10 การติดต่อประสานงาน เพื่อรับการบริการจากธุรกิจภาคธนาคาร  
รวมทั้งสิ่งที่ต้องการเพ่ิมเติม และการใช้บริการจากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ที่มา : สังเคราะห์จากการวิจัย, 2557 
 
  5.1.11  นโยบาย และแนวทางการสนับสนุน ของภาครัฐ ต่อการลงทุนในประเทศพม่า  
             ผู้ประกอบการส่งออก และ น าเข้า ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน ในด้านข้อมูลต่างๆ ในการท า
การค้า การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือค่านิยมของชาวพม่า เพื่อสร้างความเข้าใจกันในการ
ท าธุรกิจ รวมทั้งให้อ านวยความสะดวกในการเจรจาธุรกิจ ประสานงาน หรือลดหย่อนกฎระเบียบส าหรับ
ผู้ประกอบการ ให้มากขึ้น ซึ่งในการติดต่อประสานงานกับธุรกิจภาคธนาคารในประเทศพม่า จะต้องท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศพม่า โดยส านักงานตัวแทนธนาคาร ที่ตั้งอยู่ในประเทศพม่า 
แต่ยังไม่สามารถท าธุรกรรมทางการเงิน หรือขอสินเชื่อใดๆ ได้ ซึ่งระบบภาคธนาคารของประเทศพม่า ยัง
มีความล้าสมัยในเทคโนโลยี มีกฎระเบียบในการท าธุรกรรมทางการเงินเคร่งครัด ท าให้เกิดความล่าช้าใน
การท าการค้า  

การติดต่อประสานงาน เพื่อรับการบริการจากธุรกิจภาคธนาคาร รวมทั้งสิ่งที่ต้องการเพ่ิมเติม  
และการใช้บริการจากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

- ได้รับเพียงข้อมูล และการน าเพื่อ
การลงทุนในประเทศพม่า 
- การให้บริการทางธุรกรรม
ทางการเงิน  และ การค้า
ต่างประเทศ เฉพาะในประเทศ
ไทย 

- การเข้ารับการอบรม สัมมนาใน
ประเทศไทย 
 

การได้รับบริการ 

- ดอกเบีย้ต่ า 
- การขอสินเชื่อที่อนุมัติง่ายขึ้น 
- การมีระบบการฝากและถอนที่ดี 
ทันสมัย และรวดเร็วต่อการค้า 

-  การขอค าปรกึษาด้านการลงทุน 

และเกี่ยวกับการท าธุรกรรมการค้า
ต่างประเทศ ที่ทันสมัย 

- ต้องการให้มีธนาคารสาขาใน
ประเทศพม่า 
 
 

สิ่งที่ต้องการเพ่ิมเติม 
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ภาพที่ 5.11 นโยบาย และแนวทางการสนับสนุนของภาครัฐ ต่อ การลงทุนในประเทศพม่า  
ที่มา : สังเคราะห์จากการวิจัย, 2557 
 
  5.1.12  จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรค ของผู้ประกอบการส่งออก และน าเข้า ใน
ประเทศพม่า ในมุมมองของภาครัฐ 

ภาครัฐ ให้ความคิดเห็นว่าประเทศพม่า  มีการเปิดประเทศใหม่ และส่งเสริมให้นักลงทุน
ชาวต่างชาติได้เข้ามาท าธุรกิจในประเทศพม่าเพ่ิมมากข้ึน แต่จะต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศ
พม่าที่ตั้งเอาไว้ เพราะประเทศพม่า เป็นประเทศที่มีปัจจัยเอ้ือต่อผู้ผลิต ได้แก่ ค่าแรงงานที่ต่ ากว่า มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอต่อภาคการผลิต แต่ภายในประเทศพม่าเองนั้น ในส่วนภาคผลิตยังมีไม่
เพียงพอ และมีความต้องการภาคการผลิตจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนอีกจ านวนมาก และยังเป็น
ประเทศที่ได้สิทธิพิเศษด้านการค้า (GSP) อีกด้วย แต่ด้วยกฎระเบียบ ที่มากเกินไป และด้านการเมืองไม่
ยังไม่ชัดเจน ท าให้ผู้ลงทุนกังวลใจและขาดแรงจูงใจในการลงทุน รวมถึงปัจจัยด้านการลงทุนยังมีต้นทุนที่
ค่อนข้างสูง และข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ประกอบการลงทุน ยังมีไม่เพียงพอ ท าให้การตัดสินใจลงทุนท าธุรกิจไม่
เด็ดขาด ซึ่งเป็นอุปสรรคในการลงทุนของผู้ประกอบการชาวไทย ที่ขาดความเชื่อมั่น ขาดความเข้าใจใน
ช่องทางการค้ากับประเทศพม่า ท าให้ไม่สามารถเข้าใจตลาดได้ถูกต้อง   

 

นโยบาย และแนวทางการสนับสนุน ของภาครัฐ ต่อการลงทุนในประเทศพม่า  

- มีการอบรม และ จัด การสัมมนา 
- มีการศึกษาดูงานสถานทีจ่ริงและประเทศสมาชิก
อาเซียน ( Business Matching ) 

 

ด้านความรู้ ด้านการด าเนินการและประสานงาน 

- มีการประสานงานให้กบันักลงทุนจากประเทศไทยไปพม่า 
- ประสานงานกับ หน่วยงานในประเทศพม่าเพื่อให้มีการจัดฝึกอบรม 
ให้ความรู้ จัดสัมมนา 
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ภาพที่ 5.12 จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรค ของผู้ประกอบการส่งออก และ น าเข้า ใน
ประเทศพม่า ในมุมมองของภาครัฐ  

ที่มา : สังเคราะห์จากการวิจัย, 2557 
 

  5.1.13  การน าเสนอแนวทางและโอกาสของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการค้า
ระหว่างประเทศไทย และ พม่า โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT 
          แนวทางในการศึกษาโอกาสการค้าต่างประเทศในบริบทการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่าของ
ธนาคารไทย : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
สามารถอธิบายโดยภาพรวมว่า  
  จุดแข็ง คือ ธนาคารฯ มีระบบการบริการที่ครบวงจร มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถให้ค าปรึกษาและค าแนะน าได้ มีระบบเครือข่ายที่ท าธุรกรรมได้ทั่วโลก  
  จุดอ่อน คือ ข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อแนวทางในการลงทุนในประเทศพม่าขาดการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง และความชัดเจนจากภาครัฐ และบุคลากร ยังขาดความรู้อย่างครอบคลุมในเรื่องกฎหมาย
ด้านภาคธนาคารของประเทศพม่า  
  ด้านโอกาส คือ มีความสัมพันธ์ที่ระหว่างธนาคารกับประเทศพม่า ได้รับความไว้วางใจ จาก
ผู้ประกอบการ และนักลงทุนต่างชาติ ผู้ประกอบการ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพการด าเนินงานของ
ธนาคาร  

จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรค ของผู้ประกอบการส่งออก และ น าเข้า ในประเทศพม่า  
ในมุมมองของภาครัฐ 

- มีการส่งเสริมจากภาครัฐพม่า 
- การแข่งขันยังมีน้อย 
- เอื้อต่ออุตสาหกรรมการผลิต 
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่เพยีงพอ
ต่อการผลิต 
- มีความตอ้งการการผลิตจาก
ภายนอกประเทศ 
- ได้รับสิทธิพิเศษทางด้านการค้า 

 

จุดเด่น 

- ประเทศพม่ายังมีการผลิตไม่
เพียงพอ 
- กฎและระเบยีบเคร่งครัดมาก
เกินไป 
- การเมืองขาดเสถียรภาพ 

 

จุดด้อย 

- นักลงทุนกังวลใจ 
- ขาดแรงจูงใจในการลงทุน 
- ปัจจัยการลงทุนค่อนข้างสูง 
- ข้อมูลไม่เพียงพอ 
- ขาดความเข้าใจในการค้ากับพม่า 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
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  ด้านอุปสรรค คือ ธนาคาร ยังขาดความการสนับสนุนจากภาครัฐ และธนาคารแห่งประเทศไทย 
คู่แข่งธนาคารในภูมิภาคเดียวกัน เช่น จากประเทศสิงคโปร์ มีความแข็งแกร่ง  และมีศักยภาพที่ดีมากและ
ผ่อนปรนด้านการเงินกับชาวต่างชาติมากกว่าประเทศไทย กฎระเบียบที่เคร่งครัดของประเทศพม่า และ
ความไม่แน่นอนในเรื่องการเมืองของประเทศพม่า  
 
ตารางที่ 5.1 แสดงกลยุทธ์แนวทางและโอกาสของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการค้าระหว่าง
ประเทศไทย และ พม่า  
 

ล าดับที่ กลยุทธ์ รายละเอียด 
1 กลยุทธ์ด้านการบริการ เนื่องจากทางธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

ส่วนใหญ่มีบริการที่ครบวงจร จึงควรมุ่งเน้นสร้าง
ความได้เปรียบทางด้านบริการให้มากยิ่งขึ้น อัน
เป็นการพัฒนาต่อยอดและกระจายการบริการใน
รูปแบบสาขา ที่มีเครือข่ายธนาคารท้องถิ่นพม่า
ในการขยับขยายสาขาและบริการ เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันในประเทศพม่า 

2 กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ด้วยเทคโนโลยีที่ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ
ไทยได้เปรียบประเทศพม่า ที่ก้าวล้ าหน้าประเทศ
พม่าอยู่หลายช่วงตัวนั้น ท าให้มีความได้เปรียบ
ทางการบริการธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งแม้ว่า
ประเทศพม่ายังขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ด้วย
ประสบการณ์ที่ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ
ไทยมีอยู่ ย่อมสามารถเข้าใจการสร้างมาตรฐาน
การบริการได้เป็นอย่างดี เนื่องจากประเทศพม่า
ในปัจจุบัน จะมีลักษณะคล้ายกับประเทศไทย
เมื่อสมัยหลายสิบปีก่อนของประเทศไทย ท าให้
ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศไทย สามารถรู้
ลึก รู้จริง และรู้ความต้องการล าดับขั้นต่อไปของ
เทคโนโลยีที่ดีได้ 
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ตารางที่ 5.1 แสดงกลยุทธ์แนวทางและโอกาสของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการค้าระหว่าง
ประเทศไทย และ พม่า  (ต่อ) 
ล าดับที่ กลยุทธ์ รายละเอียด 

3 กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ แม้ทางธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจะไม่ได้
รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและพม่ า
เท่าที่ควร แต่ด้วยทรัพยากรต่าง ๆ ของธนาคาร
พาณิชย์ส่วนใหญ่ภายในประเทศไทยที่มีความ
พร้อมมากกว่าธนาคารในท้องถิ่นประเทศพม่า 
ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการบริหาร
จัดการได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น ประสบการณ์การ
บริหารจัดการของผู้บริหารธนาคารพาณิชย์
ภายในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
มาตรฐานสากล ย่อมสามารถน าพาองค์กรให้
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการณ์ของประเทศ
พม่าได้เป็นอย่างด ี

4 กลยุทธ์ด้านการตลาด การที่ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศไทยมี
สัมพันธไมตรีที่ดีกับธนาคารท้องถิ่นในประเทศ
พม่า และรัฐบาลพม่า ท าให้ได้เปรียบในการ
เข้าถึงด้านการตลาดเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับ
ความร่วมมือทางเครือข่ายจากกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
ในประเทศพม่า เนื่องมาจากความน่าเชื่อถือของ
ชนชาวพม่าต่อองค์กรจากประเทศไทยว่ามี
มาตรฐาน ดังนั้น การท าการตลาดกับชาวพม่าที่
มีลักษณะของวัฒนธรรมคล้ายกับประเทศไทย
นั้น จึงไม่ใช่เรื่องยากมากนัก อีกทั้งยังได้เปรียบ
คู่แข่งขันที่มาจากประเทศอ่ืน ๆ อีกด้วย 

 
ที่มา : สังเคราะห์จากการวิจัย, 2557 

 
  เมื่อพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดดังที่น าเสนอมาทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูล เพ่ือสร้างความชัดเจนในการศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรค
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ในการค้าต่างประเทศและการลงทุนของธนาคารพาณิชย์ไทยในประเทศพม่า และแนวโน้มและโอกาสใน
การค้าต่างประเทศและการลงทุนของธนาคารพาณิชย์ไทยในประเทศพม่า ประกอบด้วยด้านธนาคาร
กรุงเทพฯ ด้านผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า ด้านภาครัฐ และด้านภาครัฐ   
 

 
 

ภาพที่ 5.13 แสดงผลสรุปข้อมูลด้านธนาคารกรุงเทพฯ ด้านผู้ประกอบการ ด้านภาครัฐ  
ที่มา : สังเคราะห์จากการวิจัย, 2557 

 
  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนดแผนภาพเพ่ือแสดง
โอกาสของธนาคารที่จะได้รับจากการค้าระหว่างประเทศไทย และพม่า  

 

สรุปข้อมูลแต่ละด้าน 

ด้านธนาคารกรุงเทพ ดา้นผู้ประกอบการส่งออก และน าเขา้ ด้านภาครัฐ 

- ได้เปรียบจากวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน
ท าให้เข้าใจพฤติกรรมของชาวพม่า 
- สามารถขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม
และทั่วถึงประเทศสมาชิกอาเซียน 
- มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่
ให้บริการสนับสนุนด้าน การค้า
ต่างประเทศ Trade และ Remittance 
ท าให้ธนาคารเป็นที่ยอมรับและได้ส่วน
แบ่งการตลาด (Market Share) ที่ดี 
- มีการเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างลูกค้า 
บริษัทไทย และ ลูกค้าต่างประเทศของ
ธนาคาร (Business Matching) 
- มีโอกาสในการเปิดสาขาในประเทศพม่า 
- มีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารท้องถ่ินใน
ประเทศพม่า 

- ต้องพัฒนาสินค้าและบริการที่มาจากประเทศไทย
อย่างมีมาตรฐานเพื่อแชร์ส่วนแบ่งการตลาดใน
ประเทศพม่า 
-  ควรศึกษาข้อมูลพื้นฐานและพฤติกรรมของ
ประชาชนชาวพม่า 
-  ควรศึกษาข้อมูลกฎหมายและช่องทางการลงทุน
ที่เหมาะสม 
-  อุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงานคุณภาพ ควร
ศึกษาข้อมูลให้ดี เนื่องจากแรงงานยังมีศักยภาพ
น้อย 
- การน าเข้า และส่งออกสินค้าและบริการ ควรมี
พาร์ทเนอร์ท้องถ่ินในประเทศพม่า 
- ได้เปรียบด้านการมีพรมแดนติดกัน ศาสนา
เดียวกัน มีความเข้าใจในการพูดคุยทางการค้า
ต่างๆได้ง่ายกว่ามีความได้เปรียบทางวัฒนธรรม 

- ภาครัฐควรมีการจัดอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับ
การลงทุนในประเทศพม่า 
- พัฒนาเทคโนโลยีการติดต่อที่ทันสมัย 
- ส่งเสริมนักลงทุนและผู้ประกอบการให้มีการสร้าง
ความเข้าใจในการท าธุรกิจในประเทศพม่า 
- ควรมีการประสานงานให้กับนักลงทุนจาก
ประเทศไทยไปพม่า และควรมีการเตรียมความ
พร้อมให้กับผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า/
องค์กรธุรกิจ 
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              ภาพที่ 5.14 แสดงโอกาสของธนาคารที่จะได้รับจากการค้าระหว่างประเทศไทย และพม่า 
ที่มา : สังเคราะห์จากการวิจัย, 2557 
 
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 
 
          จากการศึกษาเรื่องโอกาสการค้าต่างประเทศในบริบทการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่า 
ของธนาคารไทย : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) พบว่า โอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ
ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  (มหาชน) นั้น  มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสู ง เพราะประเทศพม่า  
เป็นประเทศเปิดใหม่ มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ที่ยังต้องการขยายธุรกิจการลงทุนของทุกภาคส่ วน  
ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม หรือแม้กระทั่งภาคธุรกิจธนาคาร เพ่ือรองรับการ  
เติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศพม่าเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนชาวไทย เพราะถือว่าเป็นคู่ค้าที่ส าคัญ  
ต่อกัน ซึ่งการด าเนินงานของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้รับการสนับสนุน และ โอกาสที่ดี 
จากประเทศพม่า ให้เข้าไปตั้งส านักงานตัวแทนมากกว่า 19 ปี ซึ่งธนาคารฯ มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร 

               โอกาสของธนาคารที่จะได้รับจากการค้าระหว่างประเทศไทย
และพม่า 

โอกาสของการส่งเสริมให้ลูกค้าออกไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะพม่า 

โอกาสการเป็นธนาคารได้รับอนุญาตให้เป็นส านักงานตัวแทนในประเทศพม่า 

โอกาสการเป็นธนาคารได้รับพิจารณาเสนอจัดตั้งสาขาในประเทศพม่า 

 โอกาสการสร้างความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนการด าเนินการกับธนาคารท้องถิ่น       
 

 โอกาสการเป็นธนาคารผู้น า และ ธนาคารที่ผู้ประกอบการส่งออก และน าเข้า 
                         เลือกใช้ในการค้าระหว่างประเทศไทย - พม่า  
 

 โอกาสการเพ่ิมฐานลูกค้าและรายได้จากธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ  และอ่ืนๆ                        
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เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เตรียมรองรับความต้องการของนักลงทุนชาวไทย  
ที่ต้องการลงทุนในประเทศพม่า ได้รับความสะดวกสบายในการท าธุรกรรมทางการเงิ น แต่ปัญหา  
และอุปสรรคที่ทางธนาคารฯ ต้องพบในการลงทุนในประเทศพม่า คือ ทางประเทศพม่า ยังไม่มี  
นโยบายให้กับภาคธนาคารต่างประเทศ เข้าไปเปิดกิจการ หรือเปิดสาขาในประเทศพม่า ท าได้  
เพียงแค่ เป็นส านั กงานตัวแทน ในการช่วยหาข้อมูล  หรือสนับสนุนข้อมูลในการท าธุรกรรม  
ทางการเงิน ให้กับนักลงทุนที่ส่งออกและน าเข้า เท่านั้น ซึ่งท าให้นักลงทุน ไม่ได้รับความสะดวก 
ในการท าธุรกรรมทางการเงิน หรือท าให้การท าธุรกิจขาดสภาพความคล่องตัว ซึ่งประเทศพม่า  
ยังมีกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบ ที่ค่อนข้างเคร่งครัดในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
เรื่องการโอนเงินเข้าออกนอกประเทศ ท าให้เกิดความล่าช้าในการท าธุรกิจ และเกิดการสูญเสียโอกาส  
ทางการค้าในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้ งปัญหาทางด้านการเมืองของประเทศพม่า  
ที่ยังไม่มีความแน่นอน ท าให้เกิดความสะดุดในการท าธุรกิจ หรือเกิดความลังเลใจในการลงทุนในประเทศ
พม่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “เศรษฐกิจ  
การค้า การลงทุนในประเทศพม่า” (2556) หนึ่งในงานศึกษาที่มองพม่าในทุกมิติก่อนที่จะน าไปสู่ 
การเปิดประเทศพม่าในยุคปัจจุบัน มุมมองผ่านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของประ เทศพม่าได้
ชี้ให้เห็นทั้งจุดอ่อน-จุดแข็ง และโอกาสในการฟ้ืนตัวของประเทศพม่าในการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนที่ส าคัญของผู้ที่เริ่มจะเข้าใจพม่า และเป็นคู่มือที่จะน าไปสู่การตัดสินใจการลงทุน  
ในประเทศพม่า 
          ปั จจัยที่ ส าคัญ อีกประการหนึ่ งที่ ท าให้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  (มหาชน) มี โอกาสใน 
การลงทุ น ในประเทศพม่ า เพราะมีการพัฒ นาระบบการท างานอย่างต่อ เนื่ อง เพ่ื อรองรับ  
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี  
ด้านภาษา วัฒนธรรม  ฯลฯ เพ่ือสร้างการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมี เครือข่ายที่ 
กว้างขวางทั่วโลก  ท าให้สามารถแข่งขันกับภาคธุรกิจธนาคารต่างๆ ได้  โดยธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) มีนโยบายหลัก คือ การสนับสนุนด้านสินเชื่อให้กับนักลงทุน การจัดสัมมนาความรู้  
หรือให้ข้อมูลกับนักลงทุน ที่มีความสนใจลงทุนในประเทศพม่า  โดยค านึงถึงกฎระเบียบของ 
ทางประเทศพม่ าเป็นหลัก ด้ านผู้ป ระกอบการส่ งออกและน าเข้ า เห็นว่าการถูกจ ากัดด้วย  
เรื่ อ งของการท าธุ รกรรมทางการ เงินของภ าคธนาคาร และการไม่ แน่ น อนทางการเมื อ ง  
ท าให้ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า มีความกังวลใจเกี่ยวกับนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ  
แต่นักลงทุนชาวไทย ยังให้ความสนใจที่จะลงทุนในประเทศพม่า หลังจากที่มีการเปิดประเทศ  
เพราะเห็นทิศทางและแนวโน้มในการลงทุน ว่าจะสามารถสร้างยอดขาย และความนิยมให้กับชาวพม่าได้ 
เนื่องจากสินค้าของประเทศไทย ได้รับความน่าเชื่อถือในคุณภาพและการบริการ แต่ผู้ประกอบการส่งออก
และน าเข้ า ควรที่ จะมีหุ้ นส่ วน เป็ นนั กลงทุนท้ องถิ่น  เพ่ื อให้ ค าแนะน า และท าความเข้าใจ  
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ถึงการท าการตลาด เข้าใจในวัฒนธรรม และเข้าใจถึงความต้องการของชาวพม่าได้อย่างถูกต้อง  
รวมทั้งให้เข้าใจในกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่าด้วย ซึ่งต้องการให้ธนาคารต่างๆ ใน
ประเทศ ไทย  ส ามารถท าธุ รกรรมทางการ เงินแทน ได้  เพ่ื อความสะดวกในการท าการค้ า  
ไม่ ว่ าจะเป็ นด้ านฝาก -ถอนเงิน  หรือการขอสิน เชื่ อด้ าน อ่ืนๆ ซึ่ งสอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ของ 
ธนาคารกรุง เทพ  จ ากัด  (มหาชน ) คือ  ความมุ่ งมั่ นที่ จะมอบบริการด้ านการเงินที่ ส ามารถ  
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ าทุกกลุ่ มของประเทศ พร้อมทั้ งก้ าวเป็นธนาคารระหว่าง 
ประเทศผู้น าแห่งเอเชีย เพ่ือบรรลุความมุ่งหมายดังกล่าว ธนาคารได้ พัฒนาคุณภาพบุคคลากร  
พร้อมทั้งน าเอาเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลมาใช้ เพ่ือมั่นใจว่าลูกค้าทุกคนจะ
ได้รับบริการที่ดีท่ีสุด 

     ส่ วนภาครัฐ  เห็ น ว่ าผู้ ป ระกอบการ ส่ งออก และน าเข้ า  ยั งมี โอกาสที่ จะ เข้ า ไป 
ท าการค้ากับประเทศพม่าเพ่ิมมากขึ้น เพราะประเทศพม่า เป็นประเทศที่มีปัจจัยเอ้ือต่อผู้ผลิต  
ได้แก่ ค่าแรงงานที่ต่ ากว่า มีทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอต่อภาคการผลิต แต่ภายในประเทศพม่า  
เองนั้น ในส่วนภาคผลิตยังมีไม่เพียงพอ และมีความต้องการภาคการผลิตจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน  
อีกจ านวนมาก และยังเป็นประเทศที่ได้สิทธิพิเศษด้านการค้า (GSP) อีกด้วย แต่ด้วยกฎระเบียบ  
ที่มากเกินไป และด้านการเมืองไม่ยังไม่ชัดเจน ท าให้ผู้ลงทุนกังวลใจและขาดแรงจูงใจในก ารลงทุน  
รวมถึงปัจจัยด้านการลงทุนยังมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง และข้อมูลต่างๆ ที่ ใช้ประกอบการลงทุน  
ยังมีไม่ เพียงพอ ท าให้การตัดสินใจลงทุนท าธุรกิจไม่ เด็ดขาด ซึ่งเป็นอุปสรรคในการลงทุนของ
ผู้ประกอบการชาวไทย ที่ขาดความเชื่อมั่น ขาดความเข้าใจในช่องทางการค้ากับประเทศ พม่า  
ท าให้ ไม่ สามารถ เข้ าใจตลาดได้ถู กต้อ ง โดยได้ท าการสนับสนุน ให้ ผู้ ป ระกอบการชาวไทย  
สามารถ เข้ าสู่ ระบ บข้ อมู ลที่ ถู กต้ อ ง และสาม ารถ ใช้ ข้ อมู ลห าคู่ ค้ า ในตลาดประ เทศพม่ า  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการชาวไทย ในด้านต่างๆ เช่น การ
เข้าใจตลาด หรือช่องทางการน าสินค้าเข้าสู่ตลาด เป็นต้น ส าหรับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) นั้น 
ได้มีการส่งเสริมให้กับผู้ลงทุนเข้ามาใช้บริการของทางกรมส่งเสริมการส่งออก เพ่ือพัฒนาหรือ  
ประสานงานให้ผู้ประกอบการชาวไทย สามารถน าธุรกิจเข้าสู่ประเทศพม่าได้ตรงตามเป้าหมาย  
ที่ตั้งไว้ อาจจะท าให้ผู้ลงทุน หันมาใช้บริการด้านการเงินมากขึ้น เมื่อธุรกิจมีการเติบโต ซึ่งสอดคล้องกับ
บทความของกรมการค้าต่างประเทศ (2557) กล่าวว่า การลงทุนในประเทศพม่ามิใช่เรื่อง่ายนัก  
เพ ราะยั งข าด แค ลน ปั จ จั ย พ้ื น ฐ าน ท าง เศ รษ ฐกิ จ  เช่ น  ถน น ห น ท าง ส าห รั บ ก ารขน ส่ ง  
ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในบางพ้ืนที่  ปัญหาความล้าหลังในระบบธนาคาร และกฎหมาย  
ข้ อ บั งคั บ ต่ า งๆ  ที่ ยั ง ข าด ค วาม ชั ด เจน  ท า ให้ เกิ ด ค ว าม ไม่ แ น่ น อ น ใน ก ารด า เน ิน ธุ ร กิ จ  
รวมทั้ งการเปลี่ ยนแปลงทางการเมื อง ที่ ยั งไม่ มี ความแน่นอน  ท าให้ นั กลงทุ นชาวต่ างชาติ  
เกิดความไม่ม่ันใจถึงการเปลี่ยนแปลง และไม่สามารถก าหนดนโยบายการลงทุนได้ชัดเจน 
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              วิ เคราะห์  SWOT Analysis สามารถอธิบายโดยภาพรวมว่า จุดแข็งหรือจุดเด่น คือ  
ธน าคารฯ  มี ร ะบบ การบ ริก ารที่ ค รบ วงจร  มี เท ค โน โลยี ที่ ทั น สมั ย  มี บุ คล ากรที่ มี ค ว าม รู้  
ความสามารถให้ค าปรึกษาและค าแนะน าได้  มีระบบเครือข่ายที่ท าธุรกรรมได้ทั่วโลก จุดอ่อน คือ  
ข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อแนวทางในการลงทุนในประเทศพม่าขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และ
ความชั ด เจนจากภ าครัฐ  และบุ คล ากร ยั งข าดความรู้ อ ย่ า งครอบ คลุ ม ใน เรื่ อ งกฎห มาย  
ด้านภาคธนาคารของประเทศพม่า ด้านโอกาส คือ มีความสัมพันธ์ที่ระหว่างธนาคารกับประเทศพม่า 
ได้รับความไว้วางใจ จากผู้ประกอบการ และนักลงทุนต่างชาติ ผู้ประกอบการ มีความเชื่อมั่น  
ในศักยภาพการด าเนินงานของธนาคาร และด้านอุปสรรค คือ ธนาคาร ยังขาดความการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ และธนาคารแห่งประเทศไทย คู่แข่งธนาคารในภูมิภาคเดียวกัน เช่น จากประเทศสิงคโปร์ มีความ
แข็งแกร่ง  และมีศักยภาพที่ดีมากและผ่อนปรนด้านการเงินกับชาวต่างชาติมากกว่าประเทศไทย 
กฎระเบียบที่เคร่งครัดของประเทศพม่า และความไม่แน่นอนในเรื่องการเมืองของประเทศพม่า  ซึ่ง
สอดคล้องกับสมคิด บางโม (2552) ที่กล่าวว่า การวิเคราะห์สวอต  (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วย
ให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแ รงขับไปยัง
เป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่
จะต้องปรับปรุงอย่างไร  เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพ แวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้น า
จุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพ่ือดูว่าองค์กร ก าลังเผชิญ
สถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น องค์กรควรจะท าอย่างไร 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษา เรื่อง  การศึกษาโอกาสการค้าต่างประเทศในบริบทการค้าระหว่างประเทศไทยกับ
พม่าของธนาคารไทย กรณีศึกษา: ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จ าแนกข้อเสนอแนะ
ออกเป็น 2 หัวข้อ เพ่ือความชัดเจนของการน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 
ข้อเสนอแนะทั่วไป และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 
  5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
          5.3.1.1 ควรปรับปรุงในเรื่องการให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า  เพ่ือเพ่ิมความ
มั่นใจในการลงทุน และสามารถหาแนวทางทางการตลาดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันทาง
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลกับผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า
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อย่างทั่วถึง จึงควรมีการตระหนักและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการกระตุ้นความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ
ส่งออกและน าเข้ามากยิ่งขึ้นเพ่ือสร้างแนวทางการตลาดการลงทุนในประเทศพม่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         5.3.1.2  จัดการอบรมสัมมนาให้กับผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า ที่ต้องการลงทุนในประเทศ
พม่าอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือแจ้งความคืบหน้าถึงระดับการให้บริการธุรกรรมทางการเงินให้กับนักลงทุน 
เนื่องจากปัจจุบันทางธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดอบรมสัมมนาเพ่ือการเตรียม
ความพร้อมให้กับลงทุนที่ต้องการลงทุนในประเทศพม่า หรือประเทศอ่ืน ๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนอย่างทั่วถึง และการจัดอบรมสัมมนาต่าง ๆ นั้น เน้นแต่ภาคทฤษฏีแต่เพียงเท่านั้น โดยขาดการ
สัมมนาในการลงพ้ืนที่เพ่ือประมวลผลจากการศึกษาสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง การจัดสัมมนาให้กับ
ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้าที่ต้องการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องกระท าและ
ควรได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งภายในประเทศไทย เพ่ือสร้างความพร้อมและสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป 
          5.3.1.3  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ในกฎระเบียบของการค้า ในประเทศพม่า เพ่ือให้
ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า ได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจนและถูกต้อง เนื่องจากปัจจุบัน
ทางธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีข้อมูลเบื้องลึกมากเพียงพอ อาจจะเป็นด้วยสาเหตุของ
ความไม่พร้อมของประเทศพม่าเอง ที่ เพ่ิงเริ่มเปิดประเทศได้ไม่นานนัก แต่การสร้างความเข้าใจใน
กฎระเบียบทางการค้าในประเทศพม่าอย่างถูกต้อง ผู้วิจัยเห็นว่ายังเป็นสิ่งที่ควรสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง 
และจริงจังมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือสร้างมาตรฐานการลงทุนที่พึงปฏิบัติอย่างถูกต้อง ยุติธรรม 
และเท่าเทียมให้กับผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้าภายในประเทศไทยและภายนอกประเทศในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแนวทางการพัฒนาอย่างถูกต้อง มี
ทิศทางและแนวโน้มการเติบโตที่ดีต่อไป 
          5.3.1.4  เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางธุรกรรมทางการเงิน ในทุกด้าน เพ่ือรองรับความ
ต้องการของผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า เนื่องจากปัจจุบันทางธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยส่วน
ใหญ่ยังขาดการส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาลพม่าอย่างที่ควร ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นควรว่า ธนาคาร
พาณิชย์ภายในประเทศไทยควรสร้างความรู้และความเข้าใจในระบบปัจจุบันของประเทศพม่า เพ่ือสร้าง
การปรับตัวให้เหมาะสม แม้ว่าระบบธุรกรรมทางการเงินในประเทศพม่าจะแตกต่างจากประเทศไทยที่
ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้าคุ้นเคย แต่การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ 
ย่อมเป็นสิ่งที่จ าเป็น และควรประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการสถานการณ์และสภาวะการณ์ในปัจจุบัน  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
 
          เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีข้อจ ากัดในหลายๆด้าน เช่น ข้อจ ากัดของเวลาในการศึกษาวิจัย 
ข้อจ ากัดของจานวนประชากร ขอบเขตการศึกษา และข้อจ ากัดของตัวแปรในการศึกษาเป็นต้น จึงท าให้
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การศึ กษาวิจั ย ในครั้ งนี้  ไม่ ส ามารถครอบคลุ มในมุ มกว้ าง  เพ่ื อประโยชน์ ต่ อสาธารณ ะชน  
ผู้ประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะส าหรับการศึกษา
เพ่ิมเติม ดังนี้  
          5.3.2.1  ควรมีการศึกษาให้ครอบคลุมในส่วนของเนื้อหา ปัญหา หรือสภาพปัจจุบันของประเทศ
พม่า โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เช่น ผู้น าธุรกิจภาคธนาคาร ผู้ประกอบการชาวพม่า  
หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้ทราบปัญหาและหาแนวทางการลงทุนในประเทศพม่า และ
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างตรงจุดมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นการบริการธุรกรรมทางการเงิน
อย่างยั่งยืนต่อไป  
          5.3.2.2  ควรมีการศึกษาเรื่องของสภาพปัจจุบันในด้านการท าธุรกรรมทางการเงิน  ของกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง ให้ทันยุค 
ทันสมัยอยูต่ลอดเวลา 
 
 5.4 ข้อจ ากัดการท าวิจัย 
  ข้อจ ากัดส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ อันเนื่องมาจากระยะเวลาของการวิจัยที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท า
ให้มีไม่เพียงพอต่อการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศอย่างหลากหลายมากเพียงพอ อีก
ทั้งการเลือกเจาะจงสัมภาษณ์ข้อมูลหลักของธนาคารกรุงเทพฯ เพียงแหล่งเดียว อาจท าให้ไม่ทราบการ
บริหารจัดการ รวมถึงกลยุทธ์การแข่งขันของธนาคารพาณิชย์แห่งอ่ืน ๆ ภายในประเทศไทย และด้วยการ
ที่ผู้วิจัยมีงบประมาณจ ากัด จึงไม่ได้ด าเนินการในส่วนของการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมข้อมูลจากธนาคาร
ภายในประเทศพม่า  
 
5.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าวิจัย 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ ท าให้  ท าให้ทราบถึงโอกาส ปัญหาและอุปสรรคของ
ธนาคารไทยในการค้าไทย และพม่า นอกจากนี้ท าให้ทราบถึง แนวโน้ม ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองที่มีผลต่อการค้าไทยและพม่า ตลอดจนได้ข้อเสนอแนะแนวทาง การยกขีดความสามารถในการ
แข่งขันในธุรกิจภาคธนาคารให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 
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สถาบันเอเชียศึกษ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2552. การศึกษาวิจัยพื้นที่เศรษฐกิจเชิงลึกของ                     
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  ประเทศ บนแนวเขตตะนาวศรี ฝั่งทะเลอันดามันประเทศพม่า, กรุงเทพมหานคร : 
  โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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สมนึก  แตงเจริญ, 2538. ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร  
  : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550. อุปสรรคด้านกฎระเบียบในการค้าผ่านชายแดน 
         ไทย-พมา่/ลาว-จีน ตอนใต้, กรุงเทพมหานคร : ส านักส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า, กระทรวงพาณิชย์. 2556. ความร่วมมือทางการค้าระหว่าง 
  ไทย-พม่า, กรุงเทพมหานคร : กระทรวงพาณิชย์. 
สุภางค์ จันทวานิช, 2540. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร :  จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย. 
Daniels and Radebaugh, 2001. From the editors: Student samples in international  
  business research, Journal of International Business Studies, 40(3), 361-364. 
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แบบสัมภาษณ์ 
 
กลุ่มที่ 1 แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
       1. นโยบายการค้าต่างประเทศ และการลงทุนกลุ่มประเทศอาเซียน ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) โดยเฉพาะกรณี ประเทศพม่า เป็นอย่างไร 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
 
 
       2. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) ต่อความเสี่ยงในการค้าต่างประเทศ และ
การลงทุนกับประเทศพม่า เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................. ..................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ ..........
......................................................................................................................... .............................................
. 
       3. ปัญหาและอุปสรรคต่อการการค้าต่างประเทศ และการลงทุน ของธนาคารกรุงเทพจ ากัด 
(มหาชน) ในประเทศพม่าเป็นอย่างไร   
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ .......................... 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ .............. 
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       4. ธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) ได้รับการสนับสนุน หรือโอกาสในการลงทุนจากหน่วยงานของ
รัฐ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในประเทศพม่า หรือไม่ อย่างไร 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
. 
       5. กลยุทธ์การแข่งขันที่ธนาคารกรุงเทพฯ จ ากัด (มหาชน) ที่น ามาใช้ กับคู่แข่งขันในภาคธุรกิจ
ธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน Competitive Advantage อย่างไรบ้าง   
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ .............................. 
...................................................................................................................................................................... 
 
กลุ่มที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกและน าเข้าไปยังประเทศพม่า 
       1. จุดประสงค์ ด้านการการค้าต่างประเทศ และการลงทุน ในประเทศพม่า คืออย่างไร 
................................................................................................................................................................... ... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 
       2. แรงจูงใจ ด้านการค้าต่างประเทศ และการลงทุน ในประเทศพม่า คืออย่างไร 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................... 
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       3. ปัญหา และอุปสรรค ที่พบในการท าธุรกิจส่งออกและน าเข้าไปยังประเทศพม่า เป็นอย่างไร 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ................................. 
...................................................................................................................................................................... 
 
       4. ทิศทางและแนวโน้มการลงทุน ไปยังประเทศพม่า เป็นอย่างไร 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  
 
       5. ความต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
ส่งออกไปประเทศพม่า 
.......................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... .
...................................................................................................................................................................... 
 
       6. การติดต่อประสานงานกับธุรกิจภาคธนาคารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในการท าการค้ากับ
ประเทศพม่า เป็นอย่างไรบ้าง  
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... .................. 
...................................................................................................................................................................... 
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       7. ท่านได้ใช้การบริการจากทางธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการท าธุรกิจส่งออกไปยัง
ประเทศพม่า หรือไม่ และต้องการบริการจากธนาคารเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกบ้าง 
......................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 
กลุ่มที่ 3 แบบสัมภาษณ์ภาครัฐ เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
        1. ทิศทางและแนวโน้มการค้าต่างประเทศ และการลงทุน ในประเทศพม่า เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................... ... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
        2. จุดเด่น จุดด้อย ของการค้าต่างประเทศ และการลงทุนในประเทศพม่า ส าหรับผู้ส่งออกและ
น าเข้ารายใหม่ เป็นอย่างไร 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ ...... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
. 
       3. ปัญหา และอุปสรรค ของการลงทุนในประเทศพม่า ของผู้ส่งออกและน าเข้าชาวไทย เป็นอย่างไร 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
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        4. แนวทางการให้การสนับสนุนผู้ส่งออกและน าเข้าชาวไทย ในประเทศพม่า อย่างไรบ้าง 
......................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
        5.  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในด้านใดบ้าง เพ่ือส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และการลงทุน
ให้กับผู้ประกอบการ ส่งออก และน าเข้าชาวไทยในการค้าระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศพม่า 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................... 
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ข้อมูลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) 
 
    สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์    (The Republic of the Union of Myanmar) (กรม
ส่งเสริมการค้าและการส่งออก, 2557) 
 

 
 
  ข้อมูลทั่วไป 
  ที่ตั้ง: ตอนบนสุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย 
  อาณาเขต: ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน  ทิศตะวันออกติดกับลาวและไทย 
ทิศใต้ติดกับทะเลอันดามัน  ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับอินเดียบั งกลาเทศ                 
และอ่าวเบงกอล 
  พ้ืนที่: 678,500 ตร.กม. (พ้ืนดิน 657,740 ตร.กม. พ้ืนน้ า 20,760 ตร.กม.) ประมาณ 1.3 เท่า
ของไทย ชายฝั่งทะเล: 1,930 กม.  
  ทรัพยากรธรรมชาติ: ก๊าซธรรมชาติน้ ามันดิบ ไม้ซุง ดีบุก สังกะสี ทองแดง ทังสเตนตะกั่ว หินปูน
ถ่าน หินหินอ่อน อัญมณีพลังน้ า 
  ภูมิประเทศ: ทางตอนเหนือตะวันออกและตะวันตกของประเทศถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาราว
50%ของพ้ืนที่ทั้งหมดเป็นภูเขาปกคลุมด้วยป่าไม้ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าอิรวดี (Irrawaddy/ 
Ayeyarwaddy) จินด์วิน (Chindwin) และสะโตง (Sittaung) ซึ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย
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ของประชากรส่วนใหญ่เทือกเขาส าคัญ 3 แห่ง คั่นกลางประเทศ คือเทือกเขาอาระกันเทือกเขาพะโคและ
ที่ราบสูงฉาน แม่น้าส าคัญ 3 สาย คือ อิระวดี สะโตง และแม่น้ าสาละวิน 
  ภูมิอากาศ: มรสุมเขตร้อนภาคกลางตอนบนแห้งแล้งมาก ภาคกลางตอนล่าง เป็นดินดอน
สามเหลี่ยมปากแม่น้ าขนาดใหญ่ปลูกข้าวเจ้าปอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศค่อนข้างเย็นและ
ค่อนข้างแห้งแล้งมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาว 
  เมืองหลวง: เมืองเนปิดอ (Nay Pyi Taw) ซึ่งแปลว่าราชธานี (Royal City) เป็นเมืองหลวงใหม่ 
ตั้ งอยู่ ต อน กลางขอ งป ระ เท ศ  ใกล้ กั บ เมื อ งปิ น มะน า (Pyinmana) อยู่ ห่ า งจากกรุ งย่ า งกุ้ ง  
ไปทางตอนเหนือ ราว 320 กม.     
  เมืองส าคัญ: ย่างกุ้ง- เมืองหลวงเก่าเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมและศูนย์กลางการค้าในการ
กระจายสินค้าไปสู่ภาคต่างๆของประเทศโดยมีแม่น้าย่างกุ้ง เป็นแม่น้ าส าคัญ ในการขนถ่ายสินค้า 
มัณฑะเลย์- เมืองหลวงเก่าและศูนย์กลางธุรกิจการค้าในประเทศทางตอนบน เมียวดี- เมืองเศรษฐกิจ
ชายแดนกับไทยตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก ท่าขี้เหล็ก- เมืองเศรษฐกิจชายแดนกับไทยตรงข้าม อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย : เกาะสอง–เมืองเศรษฐกิจชายแดนกับไทยตรงข้าม จ. ระนอง มูเซ- เมืองเศรษฐกิจชายแดน
กับจีนตรงข้ามเมืองยุ่ยลี่ เมาะลาไย (เมาะละแหม่ง) - เมืองใหญ่อันดับ 3 ของพม่าและศูนย์กลางการ
กระจายสินค้า สิเรียม-เมืองที่มีโรงกลั่นน้ามันมาก พุกาม- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านทะเล
เจดีย์ อมรปุระ-ศูนย์กลางการทอผ้าไหม 
  เวลา: GMT +6.30 ชั่วโมงหรือเร็วกว่าประเทศไทย 30 นาที จ านวนประชากร 48.1 ล้านคน  
(ปี 2553) ความหนาแน่น: 75 คน/ตร.กม. เชื้อชาติ: มีเผ่าพันธุ์ 135 เผ่าพันธุ์ประกอบด้วยเชื้อชาติหลักๆ 
8 กลุ่มคือพม่า (ร้อยละ 68) ไทยใหญ่ (ร้อยละ9) กะเหรี่ยง (ร้อยละ 7) ยะไข่ (ร้อยละ 4) จีน (ร้อยละ 3) 
มอญ (ร้อยละ 2) อินเดีย (ร้อยละ 2) ศาสนา: ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทหรือหินยาน (Theravada 
Buddhism) 89 % ศาสนาคริสต์ 4% ศาสนาอิสลาม 3% ศาสนาฮินดู 0.7% นับถือผีไสยศาสตร์ 2.3% 
ภาษา: ร้อยละ 85 ใช้ภาษาพม่านอกนั้นร้อยละ 15 พูดภาษากระเหรี่ยงมอญจีนกลางภาษาราชการ คือ 
ภาษาพม่าภาษาที่ใช้ติดต่อธุรกิจและการค้า คือ ภาษาพม่าและภาษาอังกฤษ อัตราการเพ่ิมประชากร : 
1.1% (ปี 2553) โครงสร้างอายุ: ประชากรช่วงอายุ 0-14 ปี มีร้อยละ 27.5 (ชาย 7.5 ล้านคนหญิง 7.3 
ล้านคน) ประชากรช่วงอายุ 15-64 ปีมีร้อยละ 67.5 (ชาย 18.1 ล้านคนหญิง 18.3 ล้านคน) ประชากร
ช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไปมีร้อยละ5.0 (ชาย 1.1 ล้านคนหญิง 1.5 ล้านคน) อายุเฉลี่ย63.39 ปี อัตราส่วน
ประชากรที่รู้หนังสือ: 89.9% แรงงาน: 31.7 ล้านคน (2553): กระจายอยู่ในภาคเกษตรกรรม 70% 
ภาคอุตสาหกรรม 7% ภาคบริการ 23%  
  การปกครองของพม่า มีการปกครองด้วยประธานาธิบดี ได้แก่ พลเอกเต็งเส่ง (U Thein Sein) 
(ตั้งแต่วันที่  4 ก.พ. 54) โดยมีรมว. พาณิชย์ ได้แก่  U Win Myint และมีวันชาติ คือ  4 มกราคม 
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การเมืองการปกครองเป็นสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข ทั้งนี้มีโครงสร้างการบริหาร 
ประกอบด้วยหน่วยงานระดับกระทรวง 32 หน่วยงาน ได้แก่ 
  1. ส านักงานประธานาธิบดี (Ministry of Office of Presidential)   
  2. กระทรวงเกษตรและชลประทาน (Ministry of Agriculture & Irrigation)  
  3. กระทรวงอุตสาหกรรม 1 (Ministry of Industry 1)  
  4. กระทรวงอุตสาหกรรม 2 (Ministry of Industry 2) 
  5. กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) 
  6. กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs)  
  7. กระทรวงการขนส่ง (Ministry of Transport)  
  8. กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labor)  
  9. กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) 
  10. กระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture) 
  11. กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance & Revenue)  
  12. กระทรวงการรถไฟ (Ministry of Railways Transportation)   
  13. กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health)  
  14. กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce)  
  15. กระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Ministry of Hotels & Tourism)   
  16. กระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  (Ministry of National Planning & 
Economic Development)  
  17. กระทรวงการสื่อสารไปรษณีย์และโทรเลข (Ministry of Communication, Post & 
Telegraph)  
  18. กระทรวงพัฒนาสังคม (Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement)  
  19. กระทรวงโยธาธิการ (Ministry of Construction) 
  20. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Science & Technology)  
  21. กระทรวงสหกรณ์ (Ministry of Cooperatives)  
  22. กระทรวงการอพยพ (Ministry of Immigration & Population)   
  23. กระทรวงข่าวสาร (Ministry of Information)  
  24. กระทรวงชายแดน (Ministry of Border Affairs) 
  25. กระทรวงพลังงานไฟฟ้า 1 (Ministry of Electrical Power 1)  
  26. กระทรวงพลังงานไฟฟ้า 2 (Ministry of Electrical Power 2)  
  27. กระทรวงกีฬา (Ministry of Sports)  
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  28. กระทรวงป่าไม้ (Ministry of Forestry) 
  29. กระทรวงศาสนา (Ministry of Religious Affairs) 
  30. กระทรวงเหมืองแร่(Ministry of Mines) 
  31. กระทรวงปศุสัตว์ (Ministry of Livestock and Fisheries)  
  32. กระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy)  
  ภาพรวมเศรษฐกิจ  จากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐโดยมี
ประธานาธิบดี เป็นประมุขภายหลังการเลือกตั้ งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 พรรคสหเอกภาพ 
และการพัฒนา (USDP) ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างถล่มทลายและได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยทหาร
ยังคงเป็นผู้กุมอ านาจอยู่แต่มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีจากพลเรือน 4 ต าแหน่งซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี 
ของการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างไรก็ตามนโยบายของรัฐบาลพม่ายังคงเน้นเรื่องของความ
มั่นคงของชาติเหนือกว่าด้านเศรษฐกิจ พม่าก าลังเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเปิดหรือ Privatization เปิดให้มี
การลงทุ นทั้ งด้ านการเกษตรอุตสาหกรรมโครงสร้ าง พ้ื นฐาน เช่ น โคร งการก่ อสร้ างท่ าเรือ 
น้ าลึกทวายโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ ากะฉิ่น เมืองเชเวลีซึ่งจะเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ 1 ใน 10 ของโลก  
  เขตเศรษฐกิจส าคัญของประเทศพม่า    เขตเศรษฐกิจพิ เศษและท่าเรือน้ าลึกทวาย  
รัฐบาลพม่ายังได้ประกาศกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(Special Economic Zone – SEZ) ที่ ก าห น ด ให้ เป็ น พ้ื น ที่ ล งทุ น ส าห รั บ อุ ต ส าห กรรม ห นั ก  
อาทิ ปิ โตรเคมีและเหล็ก อุตสาหกรรมสินค้าไฮเทคจ าพวกอิเลคทรอนิกส์ ไอทีและการสื่อสาร  
โดยแต่ละเขตจะมีการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกและระบบการขนส่งทั้งถนนและระบบรางเพ่ือรองรับการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม และรัฐบาลพม่าได้ก าหนดพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมส่งออก 
(Export Processing Zone – EPZ) ที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษี (อาทิ ยกเว้นภาษีเงินได้ 5 ปีแรก 
ลดหย่อนกึ่งหนึ่ง 5 ปี และอาจลดหย่อนกึ่งหนึ่งอีก 5 ปี หากน าก าไรมาลงทุนในโครงการปัจจุบัน 
พม่าได้วางบริเวณที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไว้ 3 แห่งด้วยกัน และมีความคืบหน้าในการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายตั้งอยู่ใกล้กับเมืองทวาย มณฑลตะนาวศรี
ทางตอนใต้ของพม่าและห่างจากชายแดนไทยแถบจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 200 กิโลเมตร  
ที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเป็นบริเวณชายฝั่งส าคัญไม่กี่แห่งของพม่า ที่เอ้ือต่อการสร้างท่าเรือน้ า
ลึก ท่าเรือน้ าลึกทวายเป็นจุดที่มีความลึกมากที่ สุด ส าหรับรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ  
ประกอบด้วย 3 ระยะภายในช่วงเวลา 15 ปี คือ 
               1. ระยะที่  1 (2011-2015) ท่าเรือด้านใต้  ถนนเชื่อมโยงทวายกับชายแดนไทย/พม่า 
ขนาด 4 ช่องจราจร ด้านพรมแดน ถนนเชื่อมสนามบินทวาย อ่างเก็บน้ าขนาด 93 ล้านลูกบาศก์เมตร 
โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 4,000 เมกะวัตต์  ถนนในเขตนิคมอุตสาหกรรมและระบบระบายน้ า 
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โรงน้ าประปาและบ าบัดน้ าเสีย ที่พักอาศัย พ้ืนที่ส่วนราชการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) และพ้ืนที่
เขตชุมชน 
                2. ระยะที่ 2 (2013-2018) ถนนในเขตนิคมอุตสาหกรรมและระบบระบายน้ าเพ่ิมเติม  
ขยายถนนเชื่อมโยงทวายกับชายแดนไทย/พม่าเป็นขนาด 8 ช่องจราจร พัฒนาศูนย์การค้าและสถานที่
พักผ่อน 
                3. ระยะที่ 3 (2016-2020) ท่าเรือด้านเหนือ ถนนในเขตอุตสาหกรรมและระบบระบายน้ า
เพ่ิมเติมรถไฟ สายส่งไฟฟ้า ระบบท่อก๊าซและท่อน้ ามันเชื่อมโยงประเทศไทยนอกจากนี้ภายในนิคม
อุตสาหกรรมทวายอันเป็นส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจพิเศษยังประกอบไปด้วย 6 ส่วนหลักด้วยกัน คือ 1. 
ท่าเรือน้ าลึกและอุตสาหกรรมหนัก 2. อุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 3. ศูนย์อุตสาหกรรมปิโตร
เคมี 4. อุตสาหกรรมขนาดกลาง 5. อุตสาหกรรมขนาดเบา 6. หน่วยงานและชุมชน สาธารณูปโภคต่าง ๆ 
และย่านการค้า 
               ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา พม่าได้วางนโยบายทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
ไว้ดังต่อไปนี้ 
                1.ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยการเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก (ไม่ใช่การเพ่ิมผลผลิต
ต่อพ้ืนที่ ) ท าให้ผลผลิตและการส่งออกของพืชเกษตรบางชนิด เช่น ข้าว ธัญพืช ฝ้าย อ้อยงา ถั่ว  
และเมล็ดทานตะวันเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวยังไม่สามารถด าเนินการได้ผลเต็มที่  
เนื่องจากรัฐบาลพม่าได้ควบคุมราคาของสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวและอ้อย 
                2. ส่งเสริมการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้าสินค้าจ าเป็น เช่น น้ ามันบริโภค (Edible Oil) 
และกระดาษ เพ่ือลดการขาดดุลการค้าและรักษาปริมาณเงินทุนส ารองต่างประเทศ 
                3. สนับสนุนการขยายตั วของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ให้ มีความหลากหลาย  
โดยภาครัฐจะส่งเสริมรัฐวิสาหกิจในการผลิตเกี่ยวกับเครื่องจักร ยานยนต์ โทรทัศน์ อุปกรณ์สื่อสาร  
สิ่ งทอเครื่องใช้ ไฟ ฟ้า น้ าตาล อุตสาหกรรมยาง ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ จากไม้  
อย่างไรก็ดี  ภาครัฐก็ เปิดให้ เอกชนหรือนักลงทุนต่ างชาติสามารถลงทุนในกิจการดังกล่าวได้  
ในลักษณะของการร่วมทุน (Joint Venture) 
                4. รัฐบาลได้ออกมาตรการกีดกันทางการค้าหลายประการ ผ่านการตั้งอัตราภาษีขาเข้า
สินค้าหลายชนิด อาทิ สินค้าจ าพวกสิ่งทอและเครื่องใช้ภายในครัวเรือน ในอัตราที่สูง (ประมาณร้อยละ
10-20) ทั้ งนี้ เพ่ือลดการขาดดุลการค้า รักษาปริมาณ เงินทุนส ารอง และปกป้องภาคการผลิต
ภายในประเทศ ในทางเดียวกันยังได้มีข้อก าหนดว่าผู้น าเข้าต้องมีรายได้จากการส่งออก สัดส่วนการน าเข้า
สินค้าจ าเป็นต่อสินค้าฟุ่มเฟือยต้องอยู่ที่ 80:20 และการน าเข้าสินค้าต้องท าธุรกรรมผ่านธนาคาร อย่างไร
ก็ดี ควรกล่าวด้วยว่ารัฐบาลพม่าในปัจจุบัน มีความพยายามในการยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้า  
หลายประการ ตัวอย่างเช่น การยกเลิกประกาศมาตรการห้ามน าเข้าสินค้าทางชายแดน 15 รายการ  
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อันได้แก่ ผงชูรส น้ าหวาน/เครื่องดื่ม (Soft drink) ขนมปังกรอบทุกชนิด(Biscuits) หมากฝรั่ง ขนมเค้ก 
ขนมเวเฟอร์ ช็อกโกแลต อาหารกระป๋อง (เนื้อสัตว์และผลไม้) เส้นหมี่ทุกชนิด เหล้า เบียร์ บุหรี่ ผลไม้ทุก
ชนิด ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับใช้ ในครัวเรือนและใช้ส่ วนตัวทุกชนิด สินค้าต้องห้ าม อ่ืน ๆ 
ที่มีกฎหมายปัจจุบันห้ามน าเข้า เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2011 ภายใต้อัตราแลกเปลี่ยนทางการเท่านั้น 
  มาตรการด้านภาษี  ประกอบด้วย  
  1. ภาษีการค้า ได้แก่ ธุรกิจประเภทผลิตสินค้าเพ่ือขายจัดเก็บในอัตรา 5-20% ของรายได้   
ธุรกิจบริการเฉพาะธุรกิจขนส่งทางน้ าทางอากาศรถยนต์รถไฟธุรกิจบันเทิงธุรกิจการค้าจัดเก็บในอัตรา  
8-30% ของรายได้ และธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารจัดเก็บในอัตรา 10% ของรายได ้  
  2. ภาษีน าเข้า  ได้แก่ อัตราภาษีปกติ MFN เสียในอัตรา 0-40% ความตกลง AFTA ประเทศ
สมาชิกเสียในอัตรา 0-5 % 
         3. ภาษีส่งออกมี 5 ประเภท คือ แป้ง แป้งข้าวจ้าว 10 จ๊าต/ตันราข้าว 10 จ๊าต/ตันกาก น้ ามันพืช 
5% ของมูลค่าส่งออก ธัญพืช 5% ของมูลค่าส่งออก ไม้ไผ่ 5% ของมูลค่าส่งออก และหนังสัตว์ 10% ของ
มูลค่าส่งออก 
          4.  ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ชาวต่างชาติจะเสียภาษี 35% ของรายได้ 
          5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล หากเป็นบริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายพม่าเสียภาษีใน
อัตรา 30% ส านักงานสาขาของบริษัทต่างชาติที่ตั้งอยู่ในพม่าเสีย 30% หรือ 3-50% ของรายได้ทั้งนี้ทาง
รัฐบาลจะพิจารณาว่าจัดเก็บในอัตราใดที่ได้จ านวนสูงกว่า 
          6. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ชาวต่างชาติที่ท าธุรกิจในพม่าจะเสียภาษีดังกล่าว โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ ผู้ที่พ านักในพม่ากับผู้ที่มิได้พ านักในพม่า โดยจะเสียในอัตรา ดังนี้ 1) ภาษีดอกเบี้ยผู้พ านักเสีย 15% 
ไม่พ านักเสีย 20% 2) ภาษีจากการได้รับใบอนุญาตต่างๆผู้พ านักเสีย 15% ผู้ ไม่พ านักเสีย 20%  
3) ค่าธรรมเนียมการทาสัญญากับรัฐบาลผู้พ านักเสีย 4% ผู้ไม่พ านักเสีย 3.5%  และ 4) กรณีที่เงินปันผล
ก าไรของกิจการสาขาและส่วนแบ่งก าไรที่ได้รับการหักภาษีแล้วไม่ต้องช าระภาษี ณ ที่จ่ายอีก 
          7. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายส าหรับสินค้าและบริการจากต่างประเทศ เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2553 พม่าได้ประกาศให้ผู้น าเข้าต้องเสียภาษีเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 3.5 ของมูลค่าตาม L/C ในกรณีที่มี
การซื้อสินค้าหรือบริการทุกชนิด ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 300 เหรียญสหรัฐโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2544 เป็นต้นไป ยกเว้น 6 ประเทศได้แก่อังกฤษเกาหลีอินเดียมาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนาม 
เนื่องจากมีการท าสนธิสัญญาภาษีซ้อน (Double Taxation Agreement)  
  มาตรการที่มิใช่ภาษี/มาตรการอ่ืนๆ 
          1. มาตรการห้ามน าเข้า กระทรวงพาณิชย์พม่าห้ามน าเข้าสินค้าในรูปแบบการค้าปกติผ่านทาง
จ านวน 15 รายการดังนี้ 1.ผงชูรส 2. น้ าหวานและเครื่องดื่ม 3. ขนมปังกรอบทุกชนิด 4. หมากฝรั่ง 5. 
ขนมเค้ก 6. ขนมเวเฟอร์ 7. ช็อกโกแลต 8. อาหารกระป๋อง (เนื้อสัตว์และผลไม้) 9. เส้นหมี่และบะหมี่
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ส าเร็จรูปทุกชนิด 10. เหล้า 11. เบียร์ 12. บุหรี่ 13. ผลไม้สดทุกชนิด 14. ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับใช้
ในครัวเรือนและใช้ส่วนตัวทุกชนิด 15. สินค้าที่ควบคุมการน าเข้าโดยกฎหมายที่มีอยู่แล้ว ปัจจุบันพม่า
อนุญาตให้น าเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับใช้ในครัวเรือนและใช้ส่วนตัวทุกชนิดและผลไม้สด 7 ชนิด
ได้แก่ แอปเปิ้ล สาลี่ องุ่น เชอร์รี่ พุทรา ส้ม และ ทุเรียน ในอนาคตคาดว่าพม่าจะประกาศยกเลิกห้าม
น าเข้าสินค้าอ่ืนๆที่เหลือ ยกเว้น ผงชูรสและสินค้าที่ควบคุมการน าเข้าโดยกฎหมายที่มีอยู่แล้ว 
          2. มาตรการห้ามส่งออก กระทรวงพาณิชย์พม่าห้ามส่งสินค้าออกไปต่างประเทศเป็นสินค้าที่ห้าม
ส่งออกในรูปการค้าปกติทางทะเล 31 รายการและสินค้าที่ห้ามส่งออกในรูปการค้าปกติผ่านทางชายแดน 
32 รายการทั้งนี้ห้ามเอกชนที่จดทะเบียนเป็นผู้น าเข้า-ส่งออกและกลุ่มสหกรณ์ส่งออกสินค้าดังกล่าว
ยกเว้นรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเท่านั้นที่สามารถส่งออกได้ดั งนี้ 1. ข้าวปลายข้าวรา 2. น้ าตาลทรายขาว
น้ าตาลทรายแดงน้ าตาลดิบ 3. ถั่วลิสงน้ามันถั่วลิสง 4. งาน้ ามันงา 5. เมล็ด Nigerและน้ ามัน 6. เมล็ดมัส
ตาดและน้ามัน 7. เมล็ดทานตะวันและน้ามัน 8. กากพืชน้ามันทุกชนิด 9. ฝ้ายและผลิตภัณฑ์ฝ้าย (ฝ้าย
เส้นใย) 10. น้ ามันปิโตรเลียม 11. อัญมณี 12. ทองค้า 13. หยก 14. ไข่มุก 15. เพชร 16. ตะกั่ว 17. 
ดีบุก 18. วุลแฟรม 19. ส่วนผสมดีบุกและซีไลท์ 20. เงิน 21. ทองแดง 22. สังกะสี 23. ถ่านหิน 24. 
โลหะอ่ืนๆ 25. งาช้าง 26. โคกระบือช้างม้าสัตว์หายาก 27. หนังสัตว์ 28. เปลือกกุ้งป่น 29. อาวุธและ
เครื่องกระสุน 30. วัตถุโบราณ 31. ยางพารา 32. ไม้สัก ส าหรับสินค้าที่ห้ามส่งออกในรูปแบบการค้าปกติ
ผ่านทางชายแดนมีรายการและพิกัดศุลกากรเหมือนกับสินค้าที่ห้ามส่งออกในรูปแบบการค้าปกติทาง
ทะเลแต่เพิ่มไม้สักอีกหนึ่งรายการ 
          3.  มาตรการการเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมจากภาษีศุลกากรปกติ ประกอบด้วย 1) การส่งผ่าน
สินค้าไปสู่ประเทศที่ 3 โดยใช้พม่าเป็นตัวกลางผู้ส่งออกจะเสียค่านายหน้า (Commission) ร้อยละ 5 ให้
ผู้น าเข้าพม่าเสียร้อยละ 2.5 บวกเพ่ิมร้อยละ 5 ให้กรมศุลกากรพม่ารวมเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมทั้งสิ้น
ร้อยละ 12.5 สินค้าผ่านแดนส่วนใหญ่ได้แก่ยานพาหนะและอุปกรณ์  2)  ในกรณีที่ซื้อสินค้าเป็นราคา 
FOB ผู้น าเข้าจะต้องท าการประกันภัยสินค้ากับ Myanmar Insurance Company และใช้บริษัท 
Myanmar Five Star Line เป็นผู้ขนส่งสินค้าเท่านั้นซึ่งผู้น าเข้าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมน าเข้าสินค้าส่วน
สินค้าน าเข้าที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการน าเข้า ได้แก่ สินค้าน าเข้าโดยองค์การที่ด าเนินธุรกิจใน
พม่าภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างประเทศของ พม่ามีวัตถุประสงค์การใช้เพ่ือธุรกิจ เครื่องจักรเครื่องมือ
ส่วนประกอบของเครื่องจักรชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุที่มีความจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการก่อสร้างโดยนาเข้า
มาในฐานะทุนของต่างประเทศที่ระบุโดยคณะกรรมาธิการการลงทุนพม่า (Myanmar Investment 
Commission หรือ MIC)  วัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ส าหรับการบรรจุภัณฑ์ (สาหรับช่วง 3 ปีแรกเท่านั้น) 
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ส าหรับใช้ร่วมในการก่อสร้างเพ่ือการผลิตและส่งออกให้สมบูรณ์ สินค้าที่น าเข้าโดย
หน่วยงานของรัฐ สินค้าที่น าเข้าเพ่ือวัตถุประสงค์ใช้ในงานราชการ สินค้าทุนที่น าเข้าภายใต้โครงการ
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ลงทุนประจาปี และรถยนต์ใหม่ที่ใช้เพ่ือธุรกิจที่น าเข้าโดยระบบขายฝากและขายในประเทศเป็นเงินสกุล
เหรียญสหรัฐฯ  
  นอกจากนี้ยังมี สินค้าที่น าเข้าโดยบริษัทน้ามันที่ดาเนินธุรกิจภายใต้ข้อตกลงร่วมกับ Myanmar 
Oil and Enterprise สินค้าที่น าเข้าโดยคณะทูตานุทูต ตลอดจนผลิตภัณฑ์ยาและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ยาที่น าเข้าโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนที่จดทะเบียนเป็นผู้น าเข้า -ส่งออกเพ่ือใช้ในการ
สนับสนุนและปรับปรุงการสาธารณสุขหรือสวัสดิการของประชาชนที่รับการรักษาทางการแพทย์ และปุ๋ย
เครื่องมือการเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตรและยาฆ่าแมลงที่ใช้เพ่ือพัฒนาภาคการเกษตรที่น าเข้าโดย
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนที่จดทะเบียนเป็นผู้น าเข้า-ส่งออก 
          4. มาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากรอ่ืนๆ ได้แก่ 1)  ผู้ที่จะท าธุรกิจน าเข้า-ส่งออกสินค้าจะต้องยื่นขอ
จดทะเบียนเป็นผู้น าเข้า-ส่งออกท่ีส านักงานทะเบียนน าเข้า-ส่งออกกรมการค้ากระทรวงพาณิชย์ 2) จ ากัด
วงเงินเปิด L/C ของผู้น าเข้าไม่เกิน 50,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือน 3) การก าหนดให้ผู้น าเข้าต้องมีการ
ส่งออกก่อนจึงสามารถน ารายได้ที่ได้รับจากการส่งออก (Export Earning) มาเปิด L/C เพ่ือน าเข้าสินค้า 
4) ผู้น าเข้าจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศที่ Myanmar Investment and Commercial 
Bank (MICB) หรือ Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) เพ่ือยื่นขอใบอนุญาตนาเข้าสินค้าจาก
กระทรวงพาณิชย์ 5) รัฐบาลทหารของพม่าเป็นผู้ผูกขาดระบบการค้าการลงทุนการธนาคารซึ่งมีนโยบาย
ไม่แน่นอน 6) กฎระเบียบการค้าของพม่าไม่มีความแน่นอนเปลี่ยนแปลงบ่อยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่สามารถ
ตัดสินใจเองได้ต้องสอบถามส่วนกลางท้าให้เกิดความล่าช้า 7) เส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมระหว่างไทย-
พม่ามีสภาพชารุดทรุดโทรมเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้า 8)  ปัญหาการสู้รบระหว่างรัฐบาลพม่ากับชน
กลุ่มน้อยท าให้ไม่มีความปลอดภัยตามแนวชายแดนมีการปิดด่านการค้าชายแดนด้านที่ติดต่อกับไทย
บ่อยครั้งสินค้าไทยไม่สามารถขนส่งเข้าไปยังพม่าได้อย่างต่อเนื่องท าให้สินค้าไทยขาดตลาดและเสียเปรียบ
สินค้าประเทศคู่แข่งอ่ืนๆโดยเฉพาะสินค้าจากจีนสามารถเข้ามาทดแทนสินค้าไทยได้ 9) ระบบการเงินไม่มี
เสถียรภาพขาดแคลนเงินตราสกุลหลัก 10) ความตกลงการค้าชายแดนยังไม่มีผลบังคับใช้ส่งผลให้ความ
ตกลงด้านการธนาคารไม่มีผลในทางปฏิบัติท าให้การค้าชายแดนยังไม่ผ่านระบบธนาคาร 11) ความไม่
สะดวกในการออกใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) และเอกสารทางราชการ
ประกอบการน าเข้า/ส่งออกต่างๆจะออกได้เฉพาะที่กรุงเนปิดอร์เท่านั้นอย่างไรก็ตามทางส่วนกลางของ
พม่าได้มอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดผ่านแดนถาวรคือท่าขี้เหล็กเมียวดีและเกาะสองแล้วแต่ในทาง
ปฏิบัติเจ้าหน้าที่ตามจุดผ่านแดนถาวรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ 12) ความไม่แน่นอนใน
การออกกฎระเบียบทางการค้า 13) ปัญหาการเรียกเก็บเบี้ยใบ้รายทางเป็นจ านวนมากจากเจ้าหน้าที่พม่า
เป็นการเรียกเก็บจากรถบรรทุกสินค้าที่ขนส่งสินค้าจากชายแดนเข้าไปยังกรุงย่างกุ้งท าให้สินค้ามีต้นทุนสูง 
14) ธนาคารพาณิชย์ในพม่าผูกขาดโดยรัฐบาลและฐานะของธนาคารไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติรวมทั้ง
ระบบการเงินไม่มีเสถียรภาพและอัตราแลกเปลี่ยนของเงินจ๊าต (Kyat) ของรัฐบาลแตกต่างจากอัตราใน
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ตลาดมืดมาก และ 15) มีความเสี่ยงต่อการที่พม่าจะถูกคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆในยุโรป
และสหรัฐฯ 
  รูปแบบการค้าชายแดนไทย-พม่า ประกอบด้วย การค้าในระบบ เป็นการค้าที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยผู้น้ าเข้า-ส่งออกจะท าการส่งออกและน าเข้าสินค้าผ่านพิธีการศุลกากร โดยมีการเสียภาษี
อย่างถูกต้อง  การค้านอกระบบ เป็นการลักลอบท าการค้าตามแนวชายแดน จุดที่มีการลักลอบน าเข้า 
ได้แก่ บริเวณแม่น้ าแม่สาย แม่น้ าเมย การค้าแบบนี้เรียกว่า “สินค้าลอยน้ า” และ การค้าผ่านแดน เป็น
การค้าของไทยกับประเทศที่สาม โดยอาศัยพม่าเป็นทางผ่านสินค้าไปสู่จีน อินเดียและบังกลาเทศ เป็นต้น 
  ลักษณะของผู้น าเข้า-ส่งออกสินค้าตามแนวชายแดนไทย-พม่า ประกอบด้วย  นิติบุคคล นิติ
บุคคลที่จะส่งออกและน าเข้าสินค้าได้ จะต้องเป็นสมาชิกของหอการค้าในจังหวัดชายแดนนั้นๆ และ        
บุคคลธรรมดา หรือผู้ค้ารายย่อย มีทั้งที่เป็นร้านค้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์และร้านค้าแผงลอยที่ไม่ต้อง
จดทะเบียนพาณิชย์ 
  รูปแบบการช าระเงิน ได้แก่  1.  การช าระค่าสินค้านอกระบบ (หรือเรียกว่าโพยก๊วน) เนื่องจาก
ระบบเงินตราในประเทศพม่ายังไม่เป็นมาตรฐานสากล ท าให้การค้ากับพม่าประมาณร้อยละ 44 ของ
มูลค่าการค้ารวมจะใช้การช าระเงินด้วยวิธีนี้  2.  การช าระค่าสินค้าด้วยเงินสดสกุลบาทและจ๊าต เป็นที่
นิยมรองลงมาจากการชาระสินค้าแบบโพยก๊วนคิดเป็นร้อยละ 42 และ  3.  การช าระค่าสินค้าด้วยวิธีโอน
เงินผ่านธนาคาร (Telegraphic Transfer) และการช าระค่าสินค้าด้วยวิธีการเปิด L/C ซึ่งการท าธุรกรรม
การค้าต่างประเทศจะต้องติดต่อผ่านธนาคาร The Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) เท่านั้น 
  ช่องทางการจ าหน่าย   พบว่า ผู้น าเข้าสินค้าตามแนวชายแดนไทย-พม่า ส่วนมากจะเป็นสมาชิก
หอการค้าจังหวัดชายแดน หรือเป็นผู้ค้ารายย่อยที่เป็นร้านค้าแผงลอย ดังนั้นการกระจายตัวของสินค้า
ตามแนวชายแดนจะมีลักษณะเหมือนกัน คือ ผู้น าเข้าพม่าจะน าสินค้าจากชายแดนไทยเพ่ือไปกระจาย
ให้กับร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกและมินิมาร์ท ในตลาดชายแดนพม่าและตลาดในกรุงย่างกุ้ง 
  ภาพรวมด้านสังคม   นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรมของพม่า ให้ความส าคัญต่อการยกระดับ
จิตใจและศีลธรรมของประชาชนการรักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมประจ าชาติ และเน้นความรักชาติ
รัฐบาลพม่าไม่ส่งเสริมให้ประชาชนพม่ารับวัฒนธรรมต่างชาติ โดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตก มีการปิดกั้น
เสรีภาพของสื่อมวลชน ซึ่งท าให้ประชาชนไม่มีข้อเปรียบเทียบกับความ เป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
ประชาชนประเทศอ่ืน ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลพม่าสามารถควบคุมและปกครองประเทศได้อย่างมั่นคงมากข้ึน 
  ภาพรวมด้านการเมือง จากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐโดยมี
ประธานาธิบดีเป็นประมุขภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 พรรคสหเอกภาพและการ
พัฒนา (USDP) ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างถล่มทลายพรรคได้รับเลือกถึง 878 ที่นั่งจากทั้งหมด 1,159 ที่
นั่งของทั้ง 2 สภา คือ สภาประชาชน และ สภาชนชาติ ส าหรับพรรคพลังประชาธิปไตยแห่งชาติ (NDF) 
ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดได้รับเลือกเพียง 10% เมื่อ 30 มีนาคม 2554 พลเอกเต็งเส่งได้เข้าพิธี
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สาบานตนรับต าแหน่งประธานาธิบดีซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของรัฐบาลทหารพม่าและเป็นจุดเริ่มต้นของ
รัฐบาลพลเรือนโดยพลเอกอาวุโสตันฉ่วยอดีตผู้นาสูงสุดของรัฐบาลพม่าได้แถลงผ่านทางโทรทัศน์ว่าจะยุติ
บทบาทและให้เป็นไปตามวิถีประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามระบอบการเมืองใหม่นี้ถือเป็นการสืบทอด
อ านาจจากรัฐบาลทหารชุดเก่า ซึ่งกองทัพยังคงมีบทบาทส าคัญในการปกครองประเทศ 
  การวิเคราะห์ SWOT ประเทศพม่า 
  1. จุดแข็ง พบว่า ประเทศพม่ามีทรัพยากรจ านวนมากและมีคุณภาพ เช่น แร่ โลหะ อัญมณี 
ทรัพยากรทางทะเล ไม้เนื้อแข็งและไม้สัก ส่งผลให้พม่ามีความได้เปรียบด้านปัจจัย การผลิต  สภาพภูมิ
ประเทศ และอากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการเกษตรกรรม หากได้รับการพัฒนาที่ดีจะสามารถให้ผลผลิตต่อ
พ้ืนที่ ในปริมาณ ที่สูง และพม่ามีที่ตั้ง ทางภูมิศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงการขนส่ง กับต่างประเทศได้
สะดวก ตลอดจนแรงงาน ภายในประเทศมีค่าจ้างแรงงานต่ าเหมาะส าหรับการลงทุนอุตสาหกรรม ที่เน้น
การใช้แรงงาน 
 2. จุดอ่อน พบว่า   พม่ามีมาตรการกีดกันทางการค้า เช่น การจ ากัดการน าเข้า เพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดดุลการค้า ระบบการคมนาคม และสาธารณูปโภคยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดแคลน ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารแล ะการคมนาคมเป็นไปอย่างล่าช้า แรงงานในประเทศยังไร้ฝีมือ ถูกจ ากัดด้วยระเบียบทาง
การค้า ถูกคว่ าบาตรด้านการค้า ระบบราชการพม่ามีการคอรัปชันสูง และประชากรมีจ านวนมาก แต่ยังมี
ก าลังซื้อต่ า 
  3. โอกาส พบว่า  นโยบายภาครัฐ ที่มีการส่งเสริมการลงทุน ในสาขาผลิตต่างๆ โดยพยายามลด
บทบาทภาครัฐในการด าเนินการผลิต ผ่านการแปรรูป รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเปิดเสรีในการลงทุนมากขึ้น 
เช่น ธุรกิจเหมืองแร่ การขนส่ง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองภายใต้กรอบความร่วมมือ
อาเซียน อาจส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาการเมืองในพม่าในทิศทางท่ีดีขึ้น 
 4. อุปสรรค พบว่า ปัญหาชนกลุ่มน้อยตามชายแดนไทย-พม่า ท าให้รัฐบาลพม่าเกิดความไม่
ไว้วางใจต่อรัฐบาลไทย ปัญหาการสู้รบระหว่างรัฐบาลพม่ากับชนกลุ่มน้อย ท าให้ไม่มีความปลอดภัยตาม
ชายแดนไทย พม่า ประเทศพม่ามีการก าหนดมาตรการต่างๆ เช่น การน าเข้าสินค้า ต้องใช้เงินที่ได้จาก
การส่งออก (Export Earning) การค้าการลงทุนจากประเทศตะวันตกอยู่ในระดับต่ าเนื่องจากปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่าท าให้พม่าถูกคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกา รวมถึงการตัดสิทธิ
พิเศษทางการค้าในสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจากยุโรปตั้งแต่ปี 2540 นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับ
การลงทุนขนาดใหญ่บางโครงการมีความไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนโดย
ขาดเหตุผลรองรับ และการปิดด่านค้าขายชายแดนบ่อย ท าให้สินค้าไทยไม่สามารถขนส่งไปยังพม่าได้
อย่างต่อเนื่อง 
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ข้อมูลธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
 
          ธ น าค า รก รุ ง เท พ ได้ รั บ ก า รก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ใน ปี  พ .ศ . 2487 แ ล ะ เจ ริ ญ เติ บ โต จ น เป็ น 
ธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในธนาคารระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  ด้วยมูลค่าของสินทรัพย์รวมประมาณ 2.42 ล้านล้านบาท โดยเป็นผู้น าใน 
การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอี อีกทั้งยังมีฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดในตลาด
ลูกค้าบุคคล ด้วยธนาคารกรุงเทพให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจเป็นจ านวนรวมกว่า  
17 ล้านบัญชีผ่านส านักธุรกิจและส านักธุรกิจย่อยกว่า 230 แห่ง และสาขาทั่วประเทศกว่า 1,100 แห่ง 
และยังมี เครือข่ายธนาคารอัตโนมัติที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยเครื่องเอที เอ็มและเครื่องรับ  
ฝากเงินสดอยู่ทั่ วประเทศ บริการธนาคารทางโทรศัพท์และธนาคารทางอินเทอร์เน็ตที่ ใช้ง่าย  
และลูกค้าสามารถเลือกท าธุรกรรมในภาษาไทยหรืออังกฤษ ซึ่งเอ้ืออ านวยให้ลูกค้าสามารถจัดการเรื่อง
การเงิน ได้อย่ างรวดเร็วตลอด 24 ชั่ ว โมง นอกจากนี้  ธนาคารกรุงเทพยั งเป็ นธนาคารไทย 
เพียงแห่ งเดี ยวที่ มี เครือข่ ายต่ างประเทศกว้างขวางที่ สุ ด  โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในประเทศจีน  
ซึ่งธนาคารมีสาขาอยู่ทั้งที่ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เซี่ยะเหมิน และเสิ่นเจิ้น เครือข่ายสาขาในต่างประเทศ 
ของธนาคารกรุงเทพครอบคลุม 13 เขตเศรษฐกิจส าคัญของโลก ได้แก่ จีน ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว และพม่า ซึ่งประกอบด้วยสาขา
ต่ างป ระ เทศ  26 แห่ ง  ส านั ก งานตั วแทน  1 แห่ ง และธน าคารใน เครื อที่ ธน าคารกรุ ง เทพ 
ถือหุ้นทั้งหมด 2 แห่ง คือ Bangkok Bank Berhad (BBB) ในประเทศมาเลเซีย และ Bangkok Bank 
(China) Company Limited (BBC) ในประเทศจีน (ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน, 2557 : ออนไลน์) 
          ธนาคารกรุ งเทพ เป็นธนาคารพาณิ ชย์ที่ ให้ บ ริการอย่ างครบวง จร ซึ่ งป ระกอบด้ วย  
การจัดการสินเชื่อร่วม การรับประกันการจัดจ าหน่ายตราสารทุน สินเชื่อเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ  
สินเชื่อโครงการ บริการรับฝากหลักทรัพย์ สินเชื่อเพ่ือเอสเอ็มอี บริการการเงินธนกิจ และบริการให้
ค าแนะน าทางธุรกิจ การที่ธนาคารกรุงเทพยังคงเป็นผู้น าในภาคการธนาคารไทย มาโดยตลอดนั้น  
เป็นผลมาจากปรัชญาของธนาคารที่มุ่งเน้นการพัฒนาสายสัมพันธ์กับลูกค้า เพ่ือเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
อย่างยืนยาว นอกจากนี้ การประสานศักยภาพภายในองค์กรระหว่างหน่วยธุรกิจต่างๆ ทั้งด้านลูกค้าธุรกิจ
รายใหญ่ ด้านการเงินธุรกิจ กิจการธนาคารต่ างประเทศ ด้านลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก  
และด้านลูกค้าบุคคล เอ้ืออ านวยให้ธนาคารสามารถสร้างสรรค์บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
เฉพาะเจาะจงของลูกค้า โดยมีทั้งความหลากหลายและมิติในเชิงลึก นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด และบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือธนาคาร  
ยังมีบทบาทส าคัญที่สนับสนุนธนาคารในการสร้างสรรค์โอกาสเพ่ือการลงทุนใหม่ๆ เพ่ือน าเสนอต่อลูกค้า
ของธนาคารกรุงเทพโดยเฉพาะ(ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน, 2557 : ออนไลน์) 
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          สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 
10500 โท รศั พท์  (66) 0-2231-4333 โท รสาร (66) 0-2231-4742 ประธานกรรมการธน าคาร  
นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการบริหาร นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  
นายชาติศิริ โสภณพนิช (ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน, 2557 : ออนไลน์) 
  วิสัยทัศน์ขององค์กร  วิสัยทัศน์ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) คือ ความมุ่งมั่น 
ที่จะมอบบริการด้านการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มของประเทศ  
พร้อมทั้ งก้าวเป็นธนาคารระหว่างประเทศผู้น าแห่ งเอเชีย เพ่ือบรรลุความมุ่ งหมายดังกล่าว  
ธนาคารได้พัฒนาคุณภาพบุคคลากร พร้อมทั้งน าเอาเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล
มาใช้ เพ่ือมั่นใจว่าลูกค้าทุกคนจะได้รับบริการที่ดีที่สุด  (ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน , 2557 : 
ออนไลน์) 
  ภารกิจองค์กร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน )  จะให้การบริการทางการเงินที่สะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย และต้องการค าแนะน า และการสนับสนุนจากลูกค้าเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ลูกค้า 
ดังนั้นภาระหน้าที่ของธนาคารคือ การแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ที่จะช่วยอ านวยความสะดวก  
ให้แก่ชีวิตของลูกค้า เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของลูกค้า และย่อมส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของธนาคาร
ด้วย (ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน, 2557 : ออนไลน์) 
  รางวัลแห่งเกียรติยศ ปี 2556 ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการส่งออกและน าเข้าในประเทศไทย 
ป ร ะ จ า ปี 2556 จ า ก นิ ต ย ส า ร  Alpha Southeast Asia ธ น า ค า ร ก รุ ง เท พ ได้ รั บ ร า ง วั ล  
"ธ น าค ารย อ ด เยี่ ย ม ด้ าน ก ารส่ งอ อ ก แ ล ะน า เข้ า ใน ป ระ เท ศ ไท ย " เป็ น ปี ที่  7 ติ ด ต่ อ กั น  
จ าก นิ ต ย ส า ร  Alpha Southeast Asia โด ย พิ จ า ร ณ าจ าก ค ว าม แ ข็ ง แ ก ร่ ง ด้ า น เค รื อ ข่ า ย 
สาขาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วในระดับมาตรฐานสากล  
ซึ่ งส าม ารถส น องต อบ ค วาม ต้ อ งก ารขอ งลู ก ค้ า ธุ รกิ จ ส่ งอ อก  และธุ ร กิ จ น า เข้ าทุ ก กลุ่ ม  
ในการท าธุรกรรมด้านการค้า อีกทั้งยังสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ลูกค้าได้ในทุกกรณี โดยมีแนวคิดที่
แตกต่างจากการให้บริการในรูปแบบเดิมๆ ด้วยนวัตกรรมและช่องทางการให้บริการที่ทันสมัย  
          Thailand’s Best Bond House 2013 จ า ก นิ ต ย ส า ร  Finance Asia ธ น าค า รก รุ ง เท พ  
ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Finance Asia ในฐานะ "Thailand’s Best Bond House 2013" ด้วย
ความโดดเด่นในตลาดตราสารหนี้ ไทย และศักยภาพความแข็งแกร่งในฐานะเป็นผู้จัดจ าหน่าย  
ตราสารหนี้ล าดับต้นๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธบัตรรัฐบาลของกระทรวงการคลัง  
ประเภททยอยช าระคืนเงินต้น และพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลง
ของเงินเฟ้อ รวมถึงหุ้นกู้บริษัทเอกชนต่างๆ ในประเทศไทยอีกหลายแห่งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา 
          ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย ประจ าปี 2556 จากนิตยสารโกล
เบิลไฟแนนซ์ธนาคารกรุงเทพได้รับรางวัล "ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการรับฝากหลักทรัพย์ "  
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เป็นปีที่  6 ติดต่อกัน จากนิตยสารโกลเบิลไฟแนนซ์ จากความโดดเด่นด้านคุณภาพการให้บริการ  
การบ ริ ห ารค วาม สั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า  ระบ บ เท ค โน โลยี รอ งรั บ ที่ มี ม าต รฐ าน และทั น สมั ย  
รวมไปถึงการก าหนดแผนรองรับการด าเนินธุรกิ จอย่ างต่อเนื่ องอีกทั้ ง ยั งเป็นธนาคารไทย 
ที่สามารถให้บริการรับฝากทรัพย์สินเต็มรูปแบบแก่สถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและมาตรฐานการด าเนินงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน, 2557 : ออนไลน์) 
  บริการด้านต่างประเทศ  เครือข่ายครอบคลุมทั่วภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความ
ร่วมมือระดับภูมิภาคน ามาซึ่งความท้าทายและโอกาส ธนาคารกรุงเทพ พร้อมเป็นเพ่ือนคู่คิดทางการเงิน
ช่วยท่านก้าวสู่ความส าเร็จในเอเชียยุคใหม่ ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ ยวกับตลาดท้องถิ่นในแต่ละ
ป ระ เท ศอย่ างลึ กซึ้ งและ เครื อข่ ายส าขาที่ ก ว้ า งขวาง ส าม ารถตอบ สน องความต้ อ งการ  
ข อ งลู ก ค้ าบุ ค ค ล แ ล ะลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งค รบ ถ้ วน  ธน าค ารก รุ ง เท พ เป็ น ธน าค ารที่ มี 
ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเครือข่ายสาขาต่างประเทศ 26 แห่ง และ
ส านักงานตัวแทนอีก 1 แห่ง ใน 13 เขตเศรษฐกิจส าคัญทั่วโลก รวมทั้งศูนย์กลางทางการเงินอย่าง
นิวยอร์กและลอนดอน รวมถึงธนาคารท้องถิ่นที่ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นทั้งหมดอย่างบางกอก แบงก์ เบอร์
ฮาด ในประเทศมาเลเซีย และธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ในประเทศจีน และธนาคารตัวแทนกว่า 
2,000 แห่งใน 110 ประเทศ 
          ธนาคารกรุงเทพนับ เป็นธนาคารพาณิ ชย์แห่ งแรกของไทย ที่ ริ เริ่มวางรากฐานธุรกิจ  
ในต่างประเทศตั้งแต่กว่า 50 ปีก่อน จนปัจจุบันมีเครือข่ายสาขาในประเทศต่างๆ ถึง 25 แห่ง และ
ส านั กงานตัวแทนอีก 1 แห่ ง ใน เขตเศรษฐกิจส าคัญ  13 แห่ ง ประกอบด้วยธนาคารท้องถิ่น 
ในประเทศจีนและมาเลเซีย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร และสาขาในฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว 
ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม รวมถึงในมหานครที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกอย่าง
ลอนดอนและนิ วยอร์ก  และยั งมี ส านั ก งานตั วแท น ในป ระ เท ศ เมี ยน มาร์  ด้ วย เครื อข่ าย 
ที่ ก่ อตั้ งมายาวนาน  พนั กงานและเจ้ าหน้ าที่ ของธนาคารในประเทศนั้ นๆจึ งมี ความ เข้ าใจ  
ตลาดอย่างลึกซึ้ง มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะสนับสนุนลูกค้า และนักลงทุน ในการด าเนินธุรกิจใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่ งก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย 
โดยรวมมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็นสถานะทางการคลัง ภาคการเงิน และทุนส ารอง
ระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง ท าให้ยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสิ้นปี 2558 จะเป็นปัจจัยที่ช่วยดึงดูด
ให้เงินทุนจากนอกภูมิภาคไหลเข้ามาลงทุนในภูมิภาคเพ่ิมขึ้น (ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน, 2557 : 
ออนไลน์) 
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  ผลการด าเนินงานและความส าเร็จ  แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวได้ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินการของธนาคารกรุงเทพในต่างประเทศในระดับหนึ่ง แต่ลูกค้าธนาคารยังคงด าเนินกิจกรรม
หลากหลายทั้ ง ในการขยายธุ รกิ จและการลงทุ น ในตลาด ใหม่ ๆอย่ างต่ อ เนื่ อ ง  ในปี  2555  
ธนาคารได้เปิดสาขาแห่งใหม่ที่เมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือรองรับตลาดที่ก าลังเติบโต อีกทั้ง  
ธนาคารได้ปรับปรุงส านักงานตัวแทนประจ าเมียนมาร์ในกรุงย่างกุ้งให้ทันสมัย และได้ขยายความร่วมมือ
กับธนาคารเอกชนในต่างประเทศหลายแห่ ง เพ่ือให้สามารถสนับสนุนบริการทางการเงินแก่ 
ลูกค้าได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนลูกค้าใหม่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิ
รัฐศาสตร์ จากการรวมกลุ่มในภูมิภาคที่เพ่ิมขึ้นและปริมาณธุรกิจทั่วโลกที่จะหลั่งไหลสูภู่มิภาคเอเชีย 
ธนาคารได้ริเริ่มและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้แก่ลูกค้าและสาธารณชนเช่น ธนาคารได้จัดสัมมนา 
‘โอกาสและความท้าทายของนักลงทุนไทยในจีน’ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีชื่อเสียง มาแสดงทัศนะ
เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในประเทศจีนในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ธนาคารได้ร่วม
จัดการประชุมยูโรมันนี่ที่กรุงเทพฯ ในหัวข้อ เกี่ยวกับกลุ่ม ประเทศโครงการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และจัดสัมมนา‘ก้าวแรกสู่การลงทุนในเมียนมาร์’ ให้กับลูกค้าของ
ธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน, 2557 : ออนไลน์) 
  กลยุทธ์ ช่วงที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก าลังหลอมรวมกันอย่าง
ใกล้ชิดขึ้น กลายเป็นตลาดขนาดใหญ่และเป็นฐานการผลิตที่มีทรัพยากรหลากหลาย เกื้อกูลกันได้เป็น
อย่างดีจึงเป็นแรงดึงดูดให้นักลงทุนจากภายนอกภูมิภาคย้ายฐานการผลิตเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และเปิด
โอกาสใหม่ๆ ในทางการค้าและการลงทุนส าหรับลูกค้าและธนาคารด้วยความรู้และประสบการณ์ที่สาขา
ต่างประเทศได้สั่งสมมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ ธนาคารจึงสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้า 
กระบวนการจัดตั้งกิจการ ภาษี อุปสรรค โอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มเศรษฐกิจ 
ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าผู้สนใจท าการค้าหรือจัดตั้งบริษัทขึ้นในประเทศนั้นๆ อันจะช่วยลูกค้าในการ
เตรียมการส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ก าลังจะมาถึง ในอนาคต ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลา ง
ทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและตลาดที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งการเปิดประเทศของเมียนมาร์ และการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมเติมใน
ภูมิภาค เช่น เขื่อน ถนน ทางรถไฟ สายส่งกระแสไฟฟ้า และท่อส่งก๊าซ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และเพ่ิมโอกาสในการลงทุนที่ส าคัญในช่วงหลายปีข้างหน้า ทั้งนี้ธนาคารจะร่วมมือกับ
พันธมิตรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนการลงทุนเหล่านี้ อันจะน าไปสู่การรวมกลุ่มที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ในภูมิภาค และเพ่ือให้ลูกค้าของธนาคารสามารถใช้โอกาสที่เปิดกว้างนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน, 2557 : ออนไลน์) 
  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารกรุงเทพได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการให้บริการทางการเงินอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะมีส่วนส าคัญในการ
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เสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้แก่ระบบการเงินและการธนาคารของประเทศแล้วยังเป็นกลไกที่
ช่วยในการขับเคลื่อนและสนับสนุนระบบการท างานของธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสร้าง
ความมั่นใจให้ลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าสามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย ใน
ทุกสถานที่ เวลา และรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ ธนาคารได้ด าเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะส่งผล
ดีต่อการด าเนินธุรกิจในระยะยาวหลายโครงการ โดยโครงการเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนการให้บริการลูกค้า 
ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังพัฒนาและปรับปรุงอุ ปกรณ์
เครื่องใช้ในส านักงานและโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับติดตั้งระบบการสื่อสารภายใน
องค์กรแบบใหม่ที่ทันสมัย ซึ่งช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน, 
2557 : ออนไลน์) 
  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ธนาคารได้ตระหนักเสมอมาว่า บุคลากรมีส่วนอย่างส าคัญยิ่ง
ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวรุดไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ในท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเป็นล าดับ 
ธนาคารจึงคัดสรรและจูงใจให้บุคลากรที่มีความสามารถสูงได้เข้ามาร่วมงานกับธนาคาร ขณะเดียวกันก็
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมทักษะของบุคลากรทุกระดับให้เติบโตก้าวหน้าตามศักยภาพ รวมถึงให้
ความส าคัญกับการจัดรับบุคลากรใหม่ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจที่จะเพ่ิมขึ้นมากในอนาคตการขยายตัว
อย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจท าให้สภาพแวดล้อมภายนอกเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งระดับชุมชนท้องถิ่น 
จนถึงระดับประเทศ และภูมิภาค น าไปสู่การขยายตัวของเมือง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมถึงความ
หลากหลายทางความคิดธนาคารจึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้สามารถบริหารจัดการความ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การให้บริการที่
เหมาะสม และการเป็นผู้น าทางธุรกิจ นอกจากนี้ ธนาคารยังเตรียมความพร้อมด้วยการพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่
เพ่ือรับกับความท้าทายในอนาคต (ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน, 2557 : ออนไลน์) 
  ด้านการบริหารความเสี่ยง  ธนาคารกรุงเทพตระหนักถึงความส าคัญของการมีระบบบริหาร
ความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ จึงด าเนินการพัฒนาปรับปรุงนโยบายเครื่องมือ และกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน หรือ Internal 
Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) ที่ช่วยให้ธนาคารสามารถประเมินความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญเพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุม และด ารงเงินกองทุนที่เหมาะสม
ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤติเพ่ือให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่
ผู้ถือหุ้น นอกจากนั้น ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมบริษัทในกลุ่ม ธุรกิจทางการเงิน ตาม
หลักเกณฑ์ การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) ของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งใน
เชิงคุณภาพและปริมาณ โดยธนาคารก าหนดนโยบายการท าธุรกรรมและการบริหารความเสี่ยงภายใน
กลุ่มของธนาคารเพ่ือดูแลให้แนวทางการบริหารความเสี่ยงของแต่ละบริษัทสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ
ธนาคาร และธนาคารด ารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงตามเกณฑ์ Basel II ในระดับกลุ่ม ธุรกิจทาง
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การเงินของธนาคารตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่อง ธนาคารมีการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวด้วยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี
หลักประกันในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และหุ้น กูด้อยสิทธิสกุลเงินบาทในปี2555 เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีตามการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยและบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องระยะปานกลางและระยะยาว (ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน, 2557 : ออนไลน์) 
          ส าหรับการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ธนาคารยังคงติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบ
ของวิกฤติหนี้สาธารณะยุโรปและแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศส าคัญ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จีน และ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีต่อราคาตลาดต่างๆ ซึ่งอาจกระทบต่อสถานะความเสี่ยงและรายได้ของ
ธนาคารและด าเนินมาตรการหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการค้าและการลงทุนเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลด
ผลกระทบของความเสี่ยงนอกจากนี้ ธนาคารได้ศึกษาและเตรียมการเพ่ือรองรับการบังคับใช้หลักเกณฑ์ 
Basel III ซึ่ง Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ได้ปรับปรุง โดยครอบคลุมการ
ด ารงเงินกองทุน การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และการเพ่ิมมาตรการก ากับดูแลสถาบันการเงินที่
มีความส าคัญต่อระบบการเงินโลก ธนาคารมีความพร้อมที่จะด ารงเงินกองทุนตามเกณฑ์Basel III ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ธนาคารดูแลให้ทุกหน่วยงานที่
เป็นแกนหลักของธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสมพร้อมทั้งได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเครื่องมือส าหรับ
ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงติดตามและควบคุมความเสี่ยง ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงินใหม่ๆ เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ส าคัญได้รับการจัดการ ติดตามและควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
นอกจากนี้ ธนาคารมีแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(Business Continuity Plan) ให้พร้อม
ส าหรับการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มีการทบทวนและปรับปรุงแผนเป็นประจ าทุกปีให้รองรับ
ความเสี่ยงและสถานการณ์ใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้กิจกรรมทางธุรกิจหลักๆ ของธนาคารสามารถ
ด าเนินต่อไปได้โดยราบรื่น และธนาคารได้ทดสอบความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกปี
(ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน, 2557 : ออนไลน์) 
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