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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีศึกษาถึงบริการทางการเงินท่ีธนาคารและสถาบันการเงินควรพัฒนา เพ่ือสนับสนุนธุรกิจรับ

จัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ  โดยทําการศึกษาท้ังทางดานอุปสงคและอุปทานเพ่ือใหสามารถระบุถึงบริการ

ท่ีควรไดรับการพัฒนา ซึ่งเปนบริการท่ีผูรับบริการมีความตองการพัฒนาและผูใหบริการมีความสามารถในการ

ตอบสนองเชนกัน  โดยทําการสํารวจขอมูลและทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ประกอบกับการวิเคราะหผลโดยใช 

Matching Evaluation Matrix ซึ่งจะแสดงผลรวมกันท้ังในดานความตองการบริการทางการเงินของผูรับจัดการ

ขนสงสินคาระหวางประเทศ และแนวโนมในการพัฒนาบริการทางการเงินของทางธนาคาร ผลการวิจัยแสดงให

เห็นวา ผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศไมไดตองการบริการทางการเงินท่ีมีความซับซอนมากนัก และไมมี

ความตองการใหพัฒนาบริการใดเปนพิเศษ สําหรับดานธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ พบวา

ความพรอมและแนวโนมในการพัฒนาบริการทางการเงินสําหรับผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศอยูในกลุม

ท่ีมีความพรอมและแนวโนมสูงเกือบทุกบริการ มีเพียงบริการสินเชื่อระยะกลางและระยะยาวเทานั้นท่ีอยูในกลุมท่ี

ธนาคารมีแนวโนมในการพัฒนานอย   

 

คําศัพทสําคัญ :  บริการทางการเงิน; โลจิสติกส; ผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ; ธนาคาร 

 

1.บทนํา 

กระแสโลกาภิวัตนสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจอยางมาก (Coyle et al., 1992 อางใน 

Bask, 2001) โดยเฉพาะการท่ีผูประกอบการหลายรายหันมาสรางความเชี่ยวชาญและมุงใหความสําคัญกับสิ่งท่ี

องคกรสามารถทําไดดีท่ีสุด ในขณะที่ทําการวาจางผูเชี่ยวชาญภายนอกเพื่อดําเนินการในกิจกรรมท่ีเหลืออื่นๆ 

(กมลชนก สุทธวาทนฤพุฒิ และคณะ, 2547)  จากการศึกษาพบวาผูประกอบการจํานวนไมนอย มีการสงตอ

กิจกรรมดานโลจิสติกสใหกับบริษัทผูเชี่ยวชาญเปนผูดําเนินการให (Ohmae,1989; Coyle et al.,1992; Peters et 

al.,1998 อางใน Bask, 2001) ทําใหธุรกิจผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศซึ่งเปนสวนหน่ึงของธุรกิจผู
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ใหบริการโลจิสติกสทวีความสําคัญมากข้ึน (Lai และ Cheng,2004) และยังเปนธุรกิจท่ีเปนท่ีตองการสูงและมี

แนวโนมที่ดีในการพัฒนาตอไป (Kuglin,1998, p.227; Sink et al.,1996; Sink และ Langley,1997 อางใน Bask, 

2001)  

งานวิจัยทางดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสวนใหญมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ

ไหลของสินคา (Products) และขอมูลขาวสาร (Information) เปนสําคัญ โดยยังขาดการศึกษาถึงกระบวนการไหล

ของการเงินภายในโซอุปทาน ท้ังน้ี การพัฒนาคุณภาพของบริการทางการเงิน นอกจากจะสามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ยังทําใหผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศของไทยสามารถ

พัฒนาระดับของการใหบริการใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน อันจะสงผลตอภาคการคาและการขนสงระหวางประเทศ

ของไทยโดยรวมใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศได 

งานวิจัยน้ีศึกษาบริการทางการเงินท่ีควรพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและการใหบริการของผูรับ

จัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ โดยทําการศึกษาท้ังทางดานอุปสงคและอุปทาน โดยดานอุปสงคทําการศึกษา

ถึงบริการทางการเงินท่ีผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศตองการใหมีขึ้น หรืออาจเปนบริการที่มีอยูเดิม

แลวแตตองการใหมีการปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน สวนดานอุปทานหรือธนาคารผูใหบริการ จะทําการศึกษาวาบริการทาง

การเงินใด คือบริการทางการเงินท่ีธนาคารมีความสามารถและมีความเห็นชอบในการพัฒนาสําหรับกลุมลูกคาท่ี

เปนผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ  จากนั้นจึงนําผลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใช Matching Evaluation Matrix 

ตามแนวทางการวิจัยของ G. Mihelis et al. (1999) ในการหาประเมินวาบริการทางการเงินใดคือบริการท่ีควรจะมี

หรือควรไดรับการพัฒนาใหดียิ่งข้ึน 

 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กิจกรรมการสงออกซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการคาระหวางประเทศ ประกอบดวยผูใหบริการหลายฝาย ไดแก 

ผูกระจายสินคา (Export distributor) ตัวแทนศุลกากร (Customshouse Broker) กิจการจําหนายสินคา (Trading 

Company) และผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ (Freight Forwarders) รวมถึงผูใหบริการอื่นๆ อาทิเชน 

นายหนาสงออก พอคาสงออก ตัวแทนซื้อในตางประเทศ เปนตน (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ, 2547) 

ท้ังนี้ ผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศถือไดวามีบทบาทสําคัญอยางมากตอการนําเขาสงออกของประเทศ

กําลังพัฒนา (UNCTAD, 1969)  

Murphy and Daley (2000) ไดใหนิยามวา “ผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ เปนผูเช่ียวชาญ

การคาระหวางประเทศท่ีมีรูปแบบการใหบริการท่ีหลากหลาย เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสงสินคาระหวาง

ประเทศ” ซึ่งบริการท่ีหลากหลายเหลาน้ี ไดแก การจองระวางสินคา การเตรียมเอกสาร การจายคาระวาง การ

จัดการการขนสงภาคพ้ืนดิน ฯลฯ (Coyle et al., 1996 อางใน Murphy and Daley, 2000) ผูรับจัดการขนสงสินคา

ระหวางประเทศมีบทบาทหลักๆ 2 บทบาท ไดแก บทบาทในฐานะท่ีเปนตัวแทนออกของ (Customs Broker) มี
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หนาท่ีเตรียมเอกสารตางๆ เพ่ือการผานพิธีศุลกากรขาออกใหถูกตองครบถวน (สถาบันการขนสง จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2550)  และบทบาทในฐานะท่ีเปนผูขนสง ซึ่งทําสัญญารับขนของทางทะเลในฐานะเปนเสมือนผู

ใหบริการขนสงเอง โดยเปนคนกลางระหวางผูสงสินคาและผูรับขนสง ดําเนินการครอบคลุมพิธีการศุลกากร การ

จองระวางเรือ รวมถึงการเชารถบรรทุกเพ่ือท่ีจะจัดสงไปยังทาเรือ โดยงานวิจัยจะมุงเนนศึกษาผูรับจัดการขนสงใน

ฐานะท่ีเปนผูขนสง โดยจะไมรวมถึงผูรับจัดการขนสงท่ีทําหนาท่ีเปนตัวแทนออกของแตเพียงอยางเดียว 

กิจกรรมท่ีผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศใหบริการ ลวนตองดําเนินการควบคูไปกับธุรกรรม

ทางการเงินท้ังสิ้น จากการรวบรวมขอมูลจากการศึกษาและการสัมภาษณเบ้ืองตน สามารถจําแนกบริการทาง

การเงินท่ีผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศใชบริการไดเปนสองกลุม คือ บริการทางการเงินท่ีใชเพ่ือดําเนิน

กิจกรรมทางการเงินแทนผูสงสินคา (Shipper) และ บริการทางการเงินท่ีใชเพ่ือการดําเนินงานและเพื่อพัฒนา

บริการของบริษัท  

ตารางท่ี 1 : บริการทางการเงินท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ 

ประเภท บริการ 

บริการทางการเงินท่ีใชเพ่ือดําเนินกิจกรรมทางการเงิน

แทนผูสงสินคา (Shipper) 

การชําระคาอากรทางอิเล็กทรอนิกส (FEDI)  

Shipping Guarantee 

บริการทางการเงินท่ีใชเพ่ือการดําเนินงานและเพ่ือ

พัฒนาบริการของบริษัท 

บริการสินเชื่อ, Factoring, บริการวงเงินเบิกเกินบัญชี,  

บริการชําระคาอากรผานอิเล็กทรอนิกส (FEDI), บริการ

สินเชื่อระยะส้ันและกลาง,  บริการสินเชื่อระยะยาว,  

บริการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา,  บริการโอน

เงินท้ังภายในและระหวางประเทศ   

 

จากการทบทวนวรรณกรรมปริทัศนและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวของ พบวาธนาคารพาณิชยใน

ประเทศไทย ซึ่งมีบริการทางการเงินท่ีสนับสนุนการคาระหวางประเทศ มีท้ังส้ิน 13 ธนาคารจากท้ังหมด 17 

ธนาคาร รวมไปถึงสถาบันการเงินพิเศษของรัฐอีก 3 สถาบัน ซึ่งธนาคารพาณิชยในประเทศไทยสวนใหญมีบริการ

ดานสินเชื่อพ้ืนฐานเกือบทุกธนาคาร  โดยบริการดังกลาว ไดแก บริการสินเช่ือเพ่ือการสงออก (Packing Credit) 

บริการสงหรือรับตั๋วเงินเพ่ือเรียกเก็บตางประเทศ (Export or Import Bill for Collection) บริการโอนบัญชีลูกหน้ี 

(Factoring) บริการ Letter of Credit (L/C) บริการสินเชื่อสินคาเขา (Trust Receipt) L/C และบริการเรียกเก็บหรือ

รับต๋ัวเงินสินคาออกภายใต L/C (Export Bill under L/C) สวนบริการเชาซื้อ (Leasing) และการรวมทุน (Joint 

Venture) นั้นมีเพียงธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ธพว.) ที่ใหบริการท้ังสองบริการดังกลาว  

นอกจากน้ี ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยยังมีการใหสินเช่ือสําหรับบุคคลท่ีสามหรือผู

ใหบริการทางดานโลจิสติกส ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการคาระหวางประเทศ  เพ่ือเปนเงินหมุนเวียนสําหรับการเรียก

415



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 

เก็บเงินจากผูนําเขาและสงออก  เพ่ือเปนวงเงินในการออกหนังสือค้ําประกันตอสายเรือและสายการบิน  และเปน

เงินกูเพ่ือปรับปรุงและขยายกิจการในระยะยาว 

สวนบริการดานการค้ําประกัน การออกหนังสือรับประกันสําหรับย่ืนใหผูขนสง (Shipping Guarantee) และ

บริการการประเมินความเสี่ยงของคูคา (Risk Assessment Report) นั้น มีใหบริการจากหลายธนาคาร สวนการ

รับประกันการสงออก (Export Credit Insurance) มีเพียงธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย และ

ธนาคารพาณิชยอีกสามแหงท่ีใหบริการอยู เชนเดียวกับบริการการรับซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward 

Exchange Sold/Bought) มีเพียงบางธนาคารท่ีมีการใหบริการดังกลาว นอกจากน้ี หลายธนาคารมีบริการการทํา

ธุรกรรมทางการเงินผานทางอินเตอรเน็ทมากขึ้น อาทิเชน การชําระคาอากรทางอิเล็กทรอนิกส (FEDI: Financial 

Electronic Data Interchange) ซึ่งเปนการลดระยะเวลาและลดตนทุนในการดําเนินงานลง 

เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว พบวาธนาคารพาณิชยไทยสวนใหญใหเพียงบริการเบื้องตนสําหรับการนําเขา-

สงออกเทานั้น โดยยังไมมีธนาคารหรือสถาบันการเงินใดที่มีบริการอยางครบวงจรท่ีจะชวยเพ่ิมความคลองตัวใน

การดําเนินธุรกิจ ท้ังนี้ รูปแบบการใหบริการ ขั้นตอนและขอกําหนดของแตละบริการ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการ

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ควรพิจารณาจากความตองการของลูกคาเปนหลัก (Zeithaml et al.,1990 อางใน  

Edvardsson 1997, Jose 1996)) โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมลูกคาเปาหมาย (Kelly et al., 2000 ; Bowers, 1989) 

นอกเหนือจากการพิจารณาความตองการของลูกคา ธนาคารก็ยังจําเปนตองพิจารณาปจจัยดานอื่นๆ

ควบคูกันไปดวย  จากการศึกษาของ Kelly (1999) เรื่องกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑในธุรกิจบริการ โดยมี

กลุมตัวอยางท่ีศึกษาสวนใหญเปนธนาคาร พบวาในการพัฒนาบริการทางการเงินจะมีการพิจารณาถึงปจจัยตางๆ

เหลานี้รวมกัน ไดแก ปจจัยดานการเงิน (Financial Implications) (Bowers,1989; Menor et al.,2002)  ปจจัย

ดานการตลาด  (Market Considerations) (Frambach et al.,1998; Bowers, 1989)  ปจจัยดานแผนกลยุทธ 

(Strategic Plan) และปจจัยดานทรัพยากร(Resource Availability) (Johne and Storey,1997; Edgett et al., 

1994)  

  

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 งานวิจัยน้ีเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไดแก กลุมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ และ

กลุมธนาคารพาณิชยท่ีใหบริการทางการเงินเพ่ือการคาระหวางประเทศ เพ่ือศึกษาถึงบริการทางการเงินท่ีผูรับ

จัดการขนสงสินคาระหวางประเทศตองการใหพัฒนาและบริการทางการเงินที่ธนาคารมีแนวโนมในการพัฒนา โดย

แบงขั้นตอนการวิจัยออกเปน 2 สวน ดังนื้ 

3.1 การสํารวจความตองการในการพัฒนาบริการทางการเงินของผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ 

การศึกษาในสวนนี้ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผูรับจัดการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศจํานวน 172 ราย จากกลุมประชากรจํานวนทั้งสิ้น 301 ราย ประกอบดวย ผูรับจัดการขนสงสินคาระหวาง
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ประเทศท่ีเปนสมาชิกสมาคมตัวแทนรับจัดการขนสงสินคาแหงประเทศไทย (TIFFA) สมาคมตัวแทนขนสงสินคา

ทางอากาศไทย (TAFA) สมาคมชิปปงแหงประเทศไทย และสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

โดยมีผูตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 50 ราย คิดเปนรอยละ 29.07 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

ซึ่งพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศในขั้นตน จําแนก

ประเด็นคําถามไดดังนี้ 

สวนท่ี 1  ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม เพ่ือวัดความนาเชื่อถือของตัวผูตอบแบบสอบถาม  โดย

ใหประธานบริษัท ผูจัดการท่ัวไป หรือผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน เปนผูตอบ

แบบสอบถาม  

สวนท่ี 2  ขนาดของกิจการ เพ่ือศึกษาวาเปนกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

สวนท่ี 3  การเลือกใชธนาคาร เพ่ือศึกษาวาผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศนิยมใชบริการ

ทางการเงินจากธนาคารใด โดยใชวิธีการใหคะแนนลําดับทางเลือกแบบ Forced Choice 

Ranking Scale  

สวนท่ี 4 บริการทางการเงินท่ีผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศตองการใหมีการพัฒนา โดยใช

แบบสอบถามวัดทัศนคติของลิเครอท 5 ระดับ  

ความตองการใหพัฒนาบริการ 

ระดับความตองการในการใหพัฒนา        คาคะแนน 

ตองการใหมีการพัฒนามากท่ีสุด     5 

ตองการใหพัฒนามาก      4 

ตองการใหพัฒนา      3 

อาจไดรับการพัฒนาหรือไมก็ได     2 

บริการดีเพียงพอไมจําเปนตองพัฒนาแลว    1 

สวนท่ี 5 ปญหาท่ีผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศประสบจากการรับบริการทางการเงินจาก

ธนาคาร โดยศึกษาถึงปญหาดาน กฎระเบียบของธนาคาร ความเช่ียวชาญของพนักงาน 

ความสะดวกและระยะเวลาในการขอรับบริการทางการเงิน  หลักทรัพยค้ําประกัน  อัตรา

ดอกเบ้ีย  หลักประกันการขอสินเชื่อ  และคาธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ   

3.2 การสํารวจแนวโนมในการพัฒนาบริการทางการเงินเพ่ือผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ

ของธนาคารพาณิชย 

การศึกษาขอมูลในสวนนี้ทําโดยสํารวจแนวโนมการพัฒนาบริการทางการเงินตามปจจัยท่ีธนาคารใช

พิจารณาเพ่ือพัฒนาบริการทางการเงินท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม รวบรวมขอมูลจากกลุมธนาคารที่มีบริการ

ทางการเงินที่อํานวยตอการทําธุรกิจของผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
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เจาะจง (Purposive Sampling) เลือกศึกษาเฉพาะธนาคารพาณิชยในประเทศไทยและสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

ท่ีมีบริการเพ่ือการคาระหวางประเทศ เพราะเปนกลุมธนาคารที่มีความรูและความเขาใจในการพัฒนาบริการทาง

การเงินเพ่ือกลุมผูใชบริการเพื่อการคาระหวางประเทศเปนอยางดี   

กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาในงานวิจัยนี้มีท้ังหมด 16 ธนาคาร ประกอบดวยธนาคารพาณิชย 13 

ธนาคาร และสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ 3 สถาบัน โดยมีธนาคารตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 11 ธนาคาร คิดเปน

รอยละ 68.75 ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม จําแนกประเด็น

คําถามไดดังนี้ 

สวนท่ี 1   ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม เพ่ือวัดความนาเช่ือถือของตัวผูตอบแบบสอบถาม โดย

กําหนดใหหัวหนาแผนกพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงิน หรือหัวหนาแผนกการคาระหวาง

ประเทศเปนผูตอบแบบสอบถาม  

สวนท่ี 2   ศึกษาถึงแนวโนมในการพัฒนาบริการทางการเงินของธนาคาร โดยศึกษาปจจัยท่ีธนาคาร

ใชพิจารณาเพ่ือออกหรือปรับปรุงผลิตภัณฑทางการเงิน แนวโนมในการพัฒนาบริการทาง

การเงินใดๆ โดยอางอิงกับปจจัยท่ีธนาคารใชในการพิจารณาในการพัฒนาบริการทาง

การเงิน และทัศนคติของธนาคารท่ีมีตอลูกคากลุมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ  

ซึ่งใชการวัดทัศนคติแบบลิเคอรท (Likert’s Scale) 5 ระดับ 

 ในสวนการวิเคราะหผล ไดวิเคราะหคาเฉล่ียของระดับความตองการในการพัฒนาบริการทางการเงิน

และคาเฉลี่ยแนวโนมในการพัฒนาบริการทางการเงินของธนาคารโดยใชการทดสอบสมมุติฐานแบบ t-test ณ 

ระดับนัยสําคัญ 0.05  จากเกณฑในการพิจารณาความตองการในการใหพัฒนาบริการทางการเงินและแนวโนม

การพัฒนาบริการทางการเงินของธนาคารที่ไดกําหนดไว คือ  

1.00 ≤ ระดับคะแนน ≤ 3.00 บริการมีความสําคัญนอย/ตองการใหมีการพัฒนานอย 

3.00 < ระดับคะแนน ≤ 5.00 บริการมีความสําคัญมาก/ตองการใหมีการพัฒนามาก  

ดังนั้น การหาคาเฉลี่ยของระดับความตองการบริการทางการเงินของกลุมผูรับจัดการขนสงสินคา

ระหวางประเทศ และแนวโนมในการพัฒนาบริการทางการเงินเพ่ือการคาระหวางประเทศของธนาคาร สามารถ

กําหนดสมมติฐานได ดังนี้ 

 Ho :   ≤  3 (ความตองการใหพัฒนาบริการของผูรับจัดการขนสงฯ/แนวโนมในการพัฒนาของธนาคาร อยู

ในระดับนอย) 

 H1 :   >  3 (ความตองการใหพัฒนาบริการของผูรับจัดการขนสงฯ/แนวโนมในการพัฒนาของธนาคาร อยู

ในระดับมาก) 

โดยทําการทดสอบแบบขางเดียว (One-tailed test) จากนั้นจึงนําผลการทดสอบสมมุติฐาน มาวิเคราะห

ความเหมาะสมของผลิตภัณฑทางการเงินท่ีธนาคารควรพัฒนาเพื่อสนองตอความตองการของผูรับจัดการขนสง
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ระหวางประเทศ โดยใช Matching Evaluation Matrix ตามแนวทางการวิจัยของ G. Mihelis et al.,1999 ท้ังน้ี 

ผูวิจัยไดปรับปรุงเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหเพ่ิมเติมเพ่ือใหเหมาะสมกับการศึกษา ดังนี้ 

 

รูปท่ี 1 : Matching Evaluation Matrix 
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4. ความตองการใหพัฒนาบริการทางการเงินและปญหาจากการรับบริการทางการเงินจาก

ธนาคาร 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศท่ีสํารวจแบงเปน ผูประกอบการ

รายยอย 29 บริษัท (58%) ขนาดกลาง 20 บริษัท (40%) และ ขนาดใหญ 1 บริษัท (2%) โดยในกลุมตัวอยางน้ีใช

บริการทางการเงินจากธนาคารกสิกรไทย (26.95%) ธนาคารกรุงเทพ (24.22%) และ ธนาคารไทยพาณิชย 

(12.89%) สูงสุดเปนสามลําดับแรก 

 จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม พบวาผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศไมไดมีความ

ตองการใหพัฒนาบริการทางการเงินใดมากเปนพิเศษ โดยสวนใหญมีความพึงพอใจตอรูปแบบบริการทางการเงิน

ท่ีมีใหบริการอยูในขณะนี้  

สําหรับบริการ F-EDI ซึ่งเปนบริการทางการเงินรูปแบบใหม ท่ีมีการเปดใหบริการมาสักระยะหน่ึงแลว 

แตยังไมเปนท่ีแพรหลายในกลุมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศมากนัก เนื่องจากสวนใหญมองวายังเปน

บริการท่ีมีความยุงยาก มีวิธีการปฏิบัติท่ีไมเคยชิน ท้ังยังมองวายังมีความบกพรองในระบบการทํางานอยู ดังนั้น 

 

แนวโนมในการพฒันาของธนาคาร: มาก 

ความตองการใหพฒันาของ FFs : นอย 

 

แนวโนมในการพฒันาของธนาคาร: นอย 

ความตองการใหพฒันาของ FFs : นอย 

 

แนวโนมในการพฒันาของธนาคาร: มาก 

ความตองการใหพฒันาของ FFs : มาก 

 

แนวโนมในการพฒันาของธนาคาร: นอย 

ความตองการใหพฒันาของ FFs : มาก 
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กลุมผูใชบริการจึงมีนอย และในกลุมผูท่ีเคยใชบริการเองก็ยังเห็นวาเปนบริการท่ีมีปญหาและควรไดรับการ

ปรับปรุงตอไป  

     การศึกษายังพบวา ผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศที่ใหบริการอยูในขณะนี้ ยังประสบปญหาดาน

เงินทุน โดยรอยละ 77 ของผูตอบแบบสอบถาม มีการขอรับบริการสินเชื่อจากทางธนาคาร เพ่ือใชเปนเงินทุน

หมุนเวียนในธุรกิจคิดเปนรอยละ 37.97 เพ่ือการพัฒนาบริการคิดเปนรอยละ 26.58 และเพ่ือการทําการตลาดคิด

เปนรอยละ 12.66 

นอกจากปญหาดานเงินทุน  ผูรับจัดการขนสงฯ ยังประสบปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบริการทางการเงิน

กับธนาคาร ไดแก ปญหาดานกฎระเบียบท่ีเขมงวดของทางธนาคาร ปญหาดานความเช่ียวชาญของพนักงาน และ

ปญหาดานความสะดวกในการรับบริการ โดยมีรายละเอียดของปญหาดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 : แสดงปญหาท่ีผูรับจัดการขนสงฯไดรับจากการใชบริการทางการเงินกับธนาคาร 

ลําดับ

ท่ี 

ปญหา ลักษณะท่ีผูขนสงฯประสบ ผลกระทบที่ผูขนสงฯไดรับ 

1 กฎระเบียบท่ีเขมงวดของ

ทางธนาคาร (19.05%) 

-  ปญหาดานเอกสาร 

-  หลักประกันท่ีสูงในการขอสินเชื่อ   

   หรือคํารับรองจากธนาคาร 

- ความรวดเร็วในการดําเนินงาน

ใหกับลูกคา 

- การขาดเงินทุนและสภาพคลอง

ในการดํา เ นินธุ ร กิจ  และการ

ปรับปรุงรูปแบบบริการใหดีข้ึน 

2 ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช าญ ข อ ง

พนักงาน (15.36%) 

ความสามารถในการใหคําปรึกษา

และคําแนะนําดานบริการท่ีเหมาะ 

สมกับความตองการ 

กา รสูญ เสี ย เ ว ล าและต น ทุน

ทางการเงินท่ีสูงข้ึน 

3 ความสะดวกในการรับ

บริการ (13.44%) 

-  ปญหาดานจํานวนสาขา  

-  ปญหาดานเอกสารรับรอง 

- ความรวดเร็วในการใหบริการ

แกลูกคา 

- การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

 

ท้ังนี้ ปญหาหลักสามประการท่ีผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศประสบมีความสัมพันธกัน 

กลาวคือ กฎระเบียบท่ียุงยากของธนาคารจะสงผลตอความลาชาในการขอรับบริการและความสะดวกในการขอรับ

บริการทางการเงิน สําหรับปญหาดานกฎระเบียบท่ีเขมงวดเปนปญหาท่ีสืบเนื่องมาจากการขอรับบริการสินเชื่อ

หรือหลักประกัน ซึ่งผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศไดเสนอใหธนาคารมีการลดระเบียบและหลักทรัพยค้ํา

ประกันลง เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวในการทําธุรกิจ นอกจากน้ี ผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศยังตองการให
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มีพนักงานธนาคารที่มีความรูและความเขาใจในธุรกิจและการทําการคามากย่ิงข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถใหคําแนะนํา

ทางการเงินท่ีเปนประโยชนตอการทําธุรกิจได 

 

5. การวิเคราะหความเหมาะสมของผลิตภัณฑทางการเงินทีธ่นาคารควรพัฒนา 

จากการศึกษาปจจัยท่ีธนาคารใชในการพิจารณาเพื่อพัฒนาหรือออกผลิตภัณฑใหม พบวาปจจัยท่ีมี

ความสําคัญมากท่ีสุด คือ ปจจัยดานตัวบงชี้ทางการเงิน (22.64%) โดยมี ปจจัยดานการศึกษาตลาด (22.01%) 

ปจจัยดานแผนกลยุทธ (19.50%) ปจจัยดานขอมูลเฉพาะทางการบริหาร (18.03%) และปจจัยดานทรัพยากร 

(17.82%) เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญรองลงมาตามลําดับ จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดานแนวโนมใน

การพัฒนาบริการทางการเงินของธนาคาร โดยอางอิงจากปจจัยท่ีธนาคารใชพิจารณาในการปรับปรุงบริการทาง

การเงิน แลวนํามาทดสอบคาทางสถิติพบวา บริการทางการเงินสวนใหญมีแนวโนมของการพัฒนาอยูในระดับท่ีสูง 

ยกเวนบริการสินเชื่อระยะกลางและระยะยาวของธนาคารที่มแีนวโนมของการพัฒนาอยูในระดับตํ่า    

การวิเคราะหความเหมาะสมของผลิตภัณฑทางการเงินท่ีธนาคารควรพัฒนาจะพิจารณาใน 2 มิติ คือ 

ความตองการใหมีการพัฒนาบริการทางการเงินของผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ และแนวโนมในการ

พัฒนาบริการทางการเงินของธนาคาร โดยดัดแปลงเครื่องมือ Matching Evaluation Matrix ตามแนวทางการวิจัย

ของ G. Mihelis et al.,1999 ดังแสดงในรูปที่ 2   

 

 
 

            รูปท่ี 2 : ความสัมพันธระหวางความตองการพัฒนาของผูใชบริการ และแนวโนมการพัฒนาของธนาคาร 

Overdraft, Short Term Credit, Bank 

Guarantee, Forward Exchange, 

International  Money Transfer, 

Shipping Guarantee,  Factoring 

 

Medium-Long term Credit 
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บริการทางการเงินท่ีธนาคารมีแนวโนมในการพัฒนาอยูในระดับสูงแตผูรับจัดการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศไมไดใหความสําคัญ ไดแก บริการวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) บริการสินเช่ือระยะสั้น (Short Term 

Credit) Bank Guarantee บริการซ้ือขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา (Forward Exchange) บริการโอนเงินระหวาง

ประเทศ (International Money Transfer) บริการ Shipping Guarantee บริการสินเช่ือ Factoring และบริการ

ชําระอากรอิเล็กทรอนิกส (F-EDI) สําหรับบริการท่ีธนาคารก็มีแนวโนมในการพัฒนาบริการอยูในระดับท่ีนอย 

ไดแก บริการสินเชื่อระยะกลางและระยะยาว 

 

6. บทสรุป  

จากการศึกษาพบวาผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศไมไดมีความตองการใหพัฒนาบริการทาง

การเงินเพ่ิมมากข้ึนหรือใหมีความแตกตางจากบริการท่ีมีอยูเดิมในปจจุบัน สวนบริการทางการเงินในรูปแบบใหม

ท่ียังไมมีใหบริการก็ไมไดตองการบริการใดเพ่ิมเติม  โดยยังพบวาบริการทางการเงินแตละรูปแบบมีความสําคัญ

กับผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศแตละรายแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสถานะขององคกรเปนสําคัญ ซึ่ง

บริการหน่ึงท่ีผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศสวนใหญมีการใชบริการและใหความสําคัญ คือ บริการขอ

สินเชื่อ โดยเหตุผลของการขอสินเชื่อสวนใหญเปนการขอเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพราะขนาด

กิจการของผูรับจัดสงการสินคาระหวางประเทศสวนใหญเปนบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งกิจการกลุมน้ี

มักจะขาดเงินท่ีใชในการสนับสนุนในการดําเนินกิจการ (Pisarides,1999)   

  สําหรับผลการศึกษาทางดานผูใหบริการทางการเงิน พบวาความพรอมและแนวโนมในการพัฒนาบริการ

ทางการเงินเพ่ือผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศอยูในกลุมท่ีมีความพรอมและแนวโนมสูงเกือบทุกบริการ มี

เพียงบริการสินเช่ือระยะกลางและระยะยาวเทาน้ันท่ีอยูในกลุมท่ีมีความพรอมและแนวโนมในการพัฒนาตํ่า  

เนื่องจากธนาคารมองวาเปนบริการท่ีไดกําหนดรูปแบบการใหบริการท่ีสะดวกและครอบคลุมความเสี่ยงของ

ธนาคารดีแลว นอกจากนี้ ธนาคารยังมีมุมมองตอกลุมลูกคาท่ีเปนผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศวาเปน

กลุมท่ีมีแนวโนมในการขยายตัวสูงมาก แตการพัฒนาบริการทางการเงินเพื่อผูรับจัดการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศโดยเฉพาะยังไมมีความจําเปน เนื่องจากผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศสามารถไดรับประโยชน

จากการพัฒนาบริการทางการเงินเพ่ือการคาระหวางประเทศทั่วไปอยูแลว 

งานวิจัยน้ีทําการศึกษาเฉพาะบริการทางการเงินท่ีจะชวยสนับสนุนการดําเนินงานของผูรับจัดการขนสง

สินคาระหวางประเทศ ซึ่งเปนเพียงผูท่ีเกี่ยวของกลุมหนึ่งในกระบวนการคาระหวางประเทศเทาน้ัน ดังนั้น หาก

ตองการพัฒนาบริการทางการเงินท่ีจะชวยสงเสริมการคาระหวางประเทศและการจัดการโลจิสติกสใหมี

ประสิทธิภาพ การศึกษาควรไดรับการขยายขอบเขตออกไปเพื่อใหครอบคลุมถึงผูท่ีเกี่ยวของในกลุมอ่ืนๆ ดวย 

อาทิเชน ผูนําเขา-สงออก ผูใหบริการขนสงสินคา เชน สายเรือและสายการบิน และผูรับจัดการขนสงตอเน่ืองหลาย

รูปแบบ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการคาและการพัฒนาของประเทศตอไป 
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