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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินการจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ศักยภาพธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการในเขตการค้า
ชายแดนจังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 313 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และท�ำการวิเคราะห์การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค่าความสัมพันธ์โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson correlation) ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.01 และวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบระดับ
ปานกลางต่อประสิทธิภาพและศักยภาพธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย ปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ ดังนี้คือ 1) ความเสี่ยงต่อความขาดแคลนเงินทุนระยะยาว 2) ความเสี่ยงในการบริหารเงินทุนระยะยาวและ 3) ความเสี่ยง
ของผลการด�ำเนินงานด้านเงินทุนระยะยาว งานวิจยั ยังพบว่า ผลกระทบระดับต�ำ่ ต่อประสิทธิภาพและศักยภาพธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจ
การค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังนี้คือ 4) ความเสี่ยงของการได้มาและใช้ไปของเงินทุน
ระยะยาว 5) ความเสี่ยงของแหล่งเงินกู้ระยะยาวในการให้กู้ยืม และ 6) ความเสี่ยงของการบริหารเงินกู้ระยะยาวน�ำมาลงทุนในสินทรัพย์
งานวิจัยนี้พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพและศักยภาพของผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs มีความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกัน (มีค่าเป็นบวก) ในระดับปานกลางกับ 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยความเสี่ยงต่อความขาดแคลนเงินทุนระยะยาว 2) ระดับ
ความเสี่ยงของแหล่งเงินกู้ระยะยาวในการให้กู้ยืม และมีความสัมพันธ์ในระดับต�่ำกับ 1 ปัจจัย คือ 1) ความเสี่ยงของการได้มาและใช้ไป
ของเงินทุนระยะยาว ค่าความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพและศักยภาพของผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs มีความสัมพันธ์ทิศทาง
ตรงกันข้าม (มีค่าเป็นลบ) ในระดับปานกลางกับ 3 ปัจจัย คือ 1) ความเสี่ยงของการบริหารเงินกู้ระยะยาวน�ำมาลงทุนในสินทรัพย์
2) ความเสี่ยงในการบริหารเงินทุนระยะยาว และ 3) ความเสี่ยงของผลการด�ำเนินงานด้านเงินทุนระยะยาวอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังตรวจสอบพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและศักยภาพการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี ได้ถึงร้อยละ 70.7 คือ ปัจจัยดังต่อไปนี้ 1) ความเสี่ยงของ
การได้มาและใช้ไปของเงินทุนระยะยาว 2) ความเสี่ยงของการบริหารเงินกู้ระยะยาวน�ำมาลงทุนในสินทรัพย์และ 3) ความเสี่ยงใน
การบริหารเงินทุนระยะยาวโดยแสดงค่าเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้
		 Y = 0.071X2- 0.615X5- 0.479X4
		 Y = ระดับของประสิทธิภาพและศักยภาพธุรกิจ SMEs
		X1 = ระดับความเสี่ยงต่อความขาดแคลนเงินทุนระยะยาว
		X2 = ระดับความเสี่ยงของการได้มาและใช้ไปของเงินทุนระยะยาว
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		X3 = ระดับความเสี่ยงของแหล่งเงินกู้ระยะยาวในการให้กู้ยืม
		X4 = ระดับความเสี่ยงของการบริหารเงินกู้ระยะยาวน�ำมาลงทุนในสินทรัพย์
		X5 = ระดับความเสี่ยงในการบริหารเงินทุนระยะยาว
		X6 = ระดับความเสี่ยงของผลการด�ำเนินงานด้านเงินทุนระยะยาว
โดยสรุปผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการ SMEs มีประสิทธิภาพและศักยภาพการด�ำเนินงานของธุรกิจที่ดีและเหมาะสม
มีความมัน่ ใจและมีความเสีย่ งน้อยในการประกอบธุรกิจและการด�ำเนินการค้าในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
และพบว่า ผู้ประกอบการ SMEs มีเงินทุนที่ใช้ในระยะยาวมาจากผลการด�ำเนินงาน (ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน) มากกว่าการได้เงินทุน
ที่มาจากสินทรัพย์ถาวรและสินเชื่อระยะยาวของสถาบันการเงิน ดังนั้นแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนทางการเงินของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีการยอมรับและลดความเสี่ยงโดยการด�ำเนินธุรกิจและการแก้ไข
ปัญหาในการด�ำเนินงานตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามแต่ละโอกาสของสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน
ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
ค�ำส�ำคัญ : ความเสี่ยงด้านการลงทุน, การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ SMEs, การค้าชายแดนภาคตะวันออก

Abstract

This research aims to analyze and assess the investment risk management of SMEs which affects the
efficiency and operational potential of SMEs in the eastern border economic zone of Chantaburi province.
The samples were 313 entrepreneurs in Chantaburi border trade area by collecting data from the questionnaire.
The data obtained were statistical analyzed for the average, standard deviation (S.D.) and correlation coefficient
using Pearson correlation and Stepwise Multiple Regression Analysis at the 0.01 and 0.05 significant level
respectively.
The results of this research show the moderate impact factors which effect on the efficiency and
operation potential of SMEs are the following risk factors :- 1) the risk of long-term capital shortage 2) the risk in
long-term capital management 3) the risk of long-term capital performance. This research also show the lower
impact factors which effect on the efficiency and operation potential of SMEs are the following risk factors:4) the risk level of acquisition and use of long-term capital 5) the risk level of long-term loan sources and
6) the risk level of managing long-term loans invested in assets.
This research found that the correlation between efficiency and operation potential of SMEs was
moderately positive correlated in the same direction with two following factors:- 1) the risk factors for long-term
capital shortage and 2) the risk level of long-term loan source. In addition, there is a low correlation with the
risk level of acquisition and use of long-term capital. The correlation coefficient between the efficiency and
operation potential of SMEs is negatively correlated with three following factors:- 1) the risk level of managing
long-term loans invested in assets, 2) the risk of long-term capital management and 3) risk of long-term
capital performance, at the statistically significant level at .01.
In addition, the results of the research also found that the factors influencing and affecting the efficiency
and operational potential of SMEs in the Eastern border economic zone of Chanthaburi province at around 70.7
percent, were the following factors:- 1) the risk level of acquisition and use of long-term capital, 2) the risk level of
managing long-term loans invested in assets and 3)the risk of long-term capital management. The relation between
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these influencing factors and the efficiency and operation potential of SMEs can be illustrated as the following
mathematical model.
		 Y = 0.071X2-0.479X4- 0.615X5
		 Y = the efficiency and operational potential of SMEs
		X1 = the risk level of long-term capital shortage
		X2 = the risk level of acquisition and use of long-term capital
		X3 = the risk level of long-term loan sources
		X4 = the risk level of managing long-term loans invested in assets
		X5 = the risk level in long-term capital management
		X6 = the risk level of long-term capital performance
In conclusion, SME entrepreneurs have an appropriate and high efficiency on their business performance
with high confidence and low risk. The SMEs entrepreneurs have gained long-term capital from their operating
performance (operating profit) more than funding from fixed assets and long-term loans from financial institutions.
The guideline for the management of the investment risk related to the shortage of long-term capital, the
SMEs entrepreneurs have adopted a risk management approach to their investment risk by adopting and mitigating
risk by providing a way to address the investment risk in the context of the opportunity, situation and events
that occur.
Keywords : Investment risk, SMEs Potential, the Eastern Economic Border Trading Zone
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ซึ่ ง เป็ น โอกาสที่ ดี ข องผู ้ ป ระกอบการ SMEs ไทยที่ ส ามารถใช้
จากนโยบายภาครัฐในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวในขยายการลงทุน การขยายฐาน
ประเทศของไทย-กั ม พู ช าให้ มี ค วามเป็ น มิ ต รภาพมากขึ้ น ด้ ว ย การผลิ ต และการกระจายสิ น ค้ า ไปยั ง ประเทศเพื่ อ นบ้า นอื่นๆ
การพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาภาคตะวันออก และ นอกเหนือจากการค้ากับแค่เพียงประเทศกัมพูชาประเทศเดียว
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายแดน แต่อย่างไรก็ตามนอกจากเกิดโอกาสและประโยชน์ทดี่ ที สี่ ง่ ผลกระทบ
ไทย-กั ม พู ช าให้ มี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น ลดความแออั ด ของ ทางบวกต่อการพัฒนาธุรกิจ SMEs ในเขตการค้าชายแดนของ
อุตสาหกรรมที่กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวง สร้างความมั่นคงของ จังหวัดจันทบุรีแล้ว ในสถิติทางการค้าปี 2560-2561 ที่มีแนวโน้ม
ประเทศด้วยการสร้างศักยภาพทางการแข่งขันด้านการค้าและ ลดลงดังที่กล่าวมาข้างต้นท�ำให้ได้ทราบถึงผลกระทบทางการค้า
การลงทุ น ซึ่ ง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี มี จุ ด ผ่ า นแดนที่ ส� ำ คั ญ ๆ ทั้ ง หมด อย่างชัดเจนและเท่ากับการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการเงินด้าน
5 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง ในเขตอ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน คือ การลงทุนของผู้ประกอบการ SMEs ไทยเช่นกัน และด้วยเหตุผล
ด่านถาวรบ้านแหลมและบ้านผักกาดและจุดผ่อนปรน 3 แห่ง คือ ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยโดยจะมุ่งประเด็นการศึกษา
จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี อ�ำเภอสอยดาว บ้านสวนส้ม อ�ำเภอสอยดาว ปัญหาทางการเงินและการลงทุนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการลงทุน
และบ้านบึงชนังล่าง เขตอ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน และจากรายงานสถิติ ทางการเงินที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ SMEs
การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย ปี 2559 - 2561 ในเขตเศรษฐกิ จ การค้ า ชายแดนภาคตะวั น ออกจั ง หวั ดจันทบุรี
ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล การค้ า และการลงทุ น กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย
กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ไทย-กัมพูชามีมลู ค่าการค้าชายแดน ปี 2559 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
โดยมูลค่าการส่งออกมีมูลค่าถึง 14,405.90 ล้านบาท การน�ำเข้า
1. เพือ่ วิเคราะห์ถงึ การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีม่ ผี ลกระทบ
1,490.59 ล้านบาทและมูลค่าดุลการค้า 12,915.31 ล้านบาท ต่อความเสี่ยงในการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจ
ปี 2560 โดยมูลค่าการส่งออกมีมูลค่าถึง 11,605.87 ล้านบาท การค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
การน�ำเข้า 1,230.87 ล้านบาทและมูลค่าดุลการค้า 10,375.44
2. เพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวทางในการจัดการ
ล้านบาท ปี 2561 โดยมูลค่าการส่งออกมีมูลค่าถึง 11,011.25 ความเสีย่ งด้านการลงทุนของธุรกิจ SMEs ในการสร้างประสิทธิภาพ
ล้านบาท การน�ำเข้า 1,330.23 ล้านบาทและมูลค่าดุลการค้า และศักยภาพธุรกิจ SMEs เขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออก
9,680.82 ล้านบาท การเติบโตทางการค้าและมูลค่าดุลการค้าที่มี จังหวัดจันทบุรี
แนวโน้มถดถอยเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2556 - 2558 จากรายงาน
สถิตภิ าคการค้าและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย ปี 2556 - 2558 วิธีด�ำเนินการวิจัย
ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล การค้ า และการลงทุ น กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
การวิจยั เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ และเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ใช้ ก ารวิ เ คราะห์
กระทรวงพาณิชย์เช่นกัน ซึ่งปี 2556 มูลค่าการส่งออกมีมูลค่า เชิงอรรถาธิบายจากกลุม่ ตัวอย่างผูป้ ระกอบการธุรกิจ SMEs จ�ำนวน
ถึง 4,753.48 ล้านบาท การน�ำเข้า 81.90 ล้านบาทและมูลค่า 313 คน ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาของจังหวัด
ดุลการค้า 4,571.57 ล้านบาท ปี 2557 โดยมูลค่าการส่งออกมีมลู ค่า จันทบุรี การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแบบปลายปิด และ
ถึง 6,749.14 ล้านบาท การน�ำเข้า 125.78 ล้านบาทและมูลค่า การหาค่าเฉลีย่ (X) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์
ดุลการค้า 6,623.36 ล้านบาท ปี 2558 โดยมูลค่าการส่งออก สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) การทดสอบ
มีมูลค่าถึง 12,061.74 ล้านบาท การน�ำเข้า 74.08 ล้านบาท นัยส�ำคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และวิเคราะห์
และมู ล ค่ า ดุ ล การค้ า 11,987.66 ล้ า นบาท จากแนวโน้ ม ที่ ดี การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression
และเริ่มถดถอยตั้งแต่มี 2560-2561 ท�ำให้รัฐบาลเล็งเห็นและ Analysis) ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง
ตระหนักในความส�ำคัญของตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ในกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ SMEs การค้ า ชายแดน
และก� ำ หนดให้ มี น โยบายพั ฒ นาการค้ า ชายแดนไทย-กั ม พู ช า ไทย-กั ม พู ช า ณ เขตเศรษฐกิ จ การค้ า ชายแดนจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ภาคตะวันออกให้เป็นตลาดการค้าที่มีความมั่นคงและเชื่อมโยง อย่างน้อยจ�ำนวน 20 ราย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อีกทั้งพยายามขับเคลื่อนการค้า
ด้วยนโยบายการส่งเสริมและขยายการลงทุนให้กับผู้ประกอบการ
SMEs ในเขตการค้ า ชายแดนของจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ใ ห้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น

ฉวี สิงหาด, ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์

กัมพูชาของจังหวัดจันทบุรี การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแบบปลายปด และการหาคาเฉลี่ย () คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคา
สัมประสิ
์สหสัมพันจธัยแร�ละวิ
เคราะหปีกทารถดถอยเชิ
ตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis) ขอมูลเชิง
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- ธันวาคม 2562
คุณภาพเปนการสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจงในกลุมตัวอยางผูประกอบการธุรกิจ SMEs การคาชายแดนไทยกัมพูชา ณ เขต
เศรษฐกิจการคาชายแดนจังหวัดจันทบุรี อยางนอยจํานวน 20 ราย
		 1.1 ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า น
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1. ระดับความเสี่ยงด้านการลงทุนที่มีผลกระทบต่อ การลงทุนที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขต
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แปลผล

1. ความเสีย่ งตอความขาดแคลนเงินทุนระยะยาว
2.68
.533
ปานกลาง
2. ความเสีย่ งของการไดมาและใชไปของเงินทุนระยะยาว
2.30
.576
นอย
3. ความเสีย่ งของแหลงเงินกูระยะยาวในการใหกูยืม
1.76
.291
นอย
4. ความเสีย่ งของการบริหารเงินกูระยะยาวนํามาลงทุนในสินทรัพย
1.95
.183
นอย
5. ความเสีย่ งในการบริหารเงินทุนระยะยาว
3.07
.047
ปานกลาง
6. ความเสีย่ งของผลการดําเนินงานดานเงินทุนระยะยาว
2.62
.443
ปานกลาง
รวม
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มีความคิดเห็นเกีย่ วกับระดับความเสีย่ งในปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบ ความเสี่ยงของผลการด�ำเนินงานด้านเงินทุนระยะยาว (X = 2.62)
ระยะยาว มีระดับความคิดเห็นอยูใ นระดับปานกลาง (=3.07) รองลงมาคือ ความเสี่ยงตอความขาดแคลนเงินทุนระยะยาว
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(=2.68) และความเสี่ยงของผลการดําเนินงานดานเงินทุนระยะยาว (=2.62)
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X4 = ระดับความเสีย่ งของการบริหารเงินกูระยะยาวนํ
ามาลงทุนในสินทรัทุนพระยะยาว
ย
ศักยภาพธุรกิจ SMEs
			
บความเสี
ย่ งในการบริ
หารเงิรกินจทุSMEs
นระยะยาว
Y =X5 ระดั=บระดั
ของประสิ
ทธิภาพและศั
กยภาพธุ
X6 = ระดับความเสีย่ งของผลการดําเนินงานดานเงินทุนระยะยาว

ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความเสี่ยงแตละดานกับระดับประสิทธิภาพและศักยภาพการดําเนินงานดานการ
ฉวี สิลงทุ
งหาด,
ทัศนัรยกิจ ขัSMEs
ตติยวงษ์, ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์
นของธุ

X3
X4
X5
X6

= ระดับความเสีย่ งของแหลงเงินกูระยะยาวในการใหกูยืม
= ระดับความเสีย่ งของการบริหารเงินกูระยะยาวนํามาลงทุนในสินทรัพย
= ระดับความเสีย่ งในการบริหารเงินทุนระยะยาว
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= ระดับความเสีย่ งของผลการดําเนินงานดานเงินทุนระยะยาว

ตารางที่ 3่ 3 ค่คาาสัสัมมประสิ
ประสิททธิธิ์ส์สหสั
หสัมมพัพันนธ์ธรระหว่
ะหวาางความเสี
งความเสี่ย่ยงแต่
งแตลละด้
ะดาานกั
นกับบระดั
ระดับบประสิ
ประสิททธิธิภภาพและศั
าพและศักกยภาพ
ยภาพการดําเนินงานดานการ
ตารางที
ลงทุนของธุการด�
รกิจ ำSMEs
เนินงานด้านการลงทุนของธุรกิจ SMEs
ตัวแปร

X1
1

X2
.411**
1

X3
.829**
.341**
1

X4
.095
.061
.008

X5
X6
**
.950 .950**
.415** .415**
.863** .863**

Y
.662**
.355**
.563**

X1 (ระดั
(ระดับบความเสี
ความเสี
อความขาดแคลนเงิ
ทุนระยะยาว)
ย่ งต่ยงต่
อความขาดแคลนเงิ
นทุนนระยะยาว)
มาและใช
ไปของเงิ
นทุนระยะยาว)
X22 (ระดั
(ระดับบความเสี
ความเสี่ยงของการได
ย่ งของการได้
มาและใช้
ไปของเงิ
นทุนระยะ
งเงิงนเงิกูนระยะยาวในการให
กูยมื )กู้ยืม)
X33 (ระดั
(ระดับบความเสี
ความเสี่ยงของแหล
่ยงของแหล่
กู้ระยะยาวในการให้
X44 (ระดั
หารเงิ
นกูรนะยะยาวนํ
ามาลงทุนใน
(ระดับบความเสี
ความเสี่ยงของการบริ
่ยงของการบริ
หารเงิ
กู้ระยะยาว
1
.092
.092 .540**
น�ำพมาลงทุ
สินทรั
ย) นในสินทรัพย์)
หารเงิ
นทุนระยะยาว)
1
1.000** .688**
X55 (ระดั
(ระดับบความเสี
ความเสี่ยงในการบริ
่ยงในการบริ
หารเงิ
ทุนระยะยาว)
1
.688**
X66 (ระดับความเสี
ความเสี่ย่ยงของผลการดํ
งของผลการด�าำเนิเนินนงานด
งานด้านเงิ
านเงินนทุทุนนระยะยาว)
ระยะยาว)
Y (ระดับของประสิ
กยภาพธุ
รกิจรกิSMEs)
1
ของประสิททธิภธิภาพและศั
าพและศั
กยภาพธุ
จ SMEs)
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความเสี่ยงแตละดานของธุรกิจ SMEsในเขตเศรษฐกิจการคา
ชายแดนภาคตะวั
นออกจัคง่าหวั
จันทบุทรธิีพ์สบวหสัา มคพัานสัมธ์ประสิ
่ยงแต
ละดานมีคมวามความสั
มพันธนทุน
2. ระดับความเสี
่ยงของการได้
าและใช้ไปของเงิ
ผลการวิเคราะห์
สัมดประสิ
ร ะหว่ทา งธิ์สหสัมพันธภายในของความเสี
อยูร่ยะหว
.355
ถึง .688
ความสั
มพันธทางบวกและทางลบ
ดังนี้ มีความสัมพันธ์ (ทางบวก) กับ ระดับของประสิทธิภาพ
ความเสี
งแต่าลงะด้
านของธุ
รกิจโดยมี
SMEs
ในเขตเศรษฐกิ
จการค้า ระยะยาว
ระดับงความเสี
งตรอี ความขาดแคลนเงิ
นทุทนระยะยาว
ระดับรกิความเสี
กยภาพธุ
จ SMEs่ยงของแหล
ในระดับน้งอเงิยนกูระยะยาวในการให
ชายแดนภาคตะวัน1.ออกจั
หวัดจัน่ยทบุ
พบว่า ค่าสัมประสิ
ธิ์ และศัและ
วามสัมพันธ (ทางบวก)
บ ระดั
ทธิมภพัาพและศั
ในระดับย่ ปานกลาง
ระดับความเสี
งของการบริหารเงินกูร้ ะยะยาวน�ำมา
สหสัมกูพัยนืมธ์มีภคายในของความเสี
่ยงแต่ลกัะด้
านมีบคของประสิ
วามความสั
นธ์ กยภาพธุรกิ3.จ SMEs
2.
ระดั
บ
ความเสี
่
ย
งของการได
ม
าและใช
ไ
ปของเงิ
น
ทุ
น
ระยะยาว
มี
ค
วามสั
ม
พั
นธ่ยงในการบริ
(ทางบวก)หกัารเงิ
บ ระดั
ของ
นทุนบระยะยาว
อยู ่ ร ะหว่ า ง .355 ถึ ง .688 โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกและ ลงทุนในสินทรัพย์ ระดับความเสี
และ ระดับความเสี่ยงของผลการด�ำเนินงานด้านเงินทุนระยะยาว
ทางลบประสิ
ดังนีท้ ธิภาพและศักยภาพธุรกิจ SMEsในระดับนอย
3.
ระดั
บ
ความเสี
ย
่
งของการบริ
ห
ารเงิ
น
กู
ร

ะยะยาวนํ
ทรัพย ระดั
ความเสี
่ยงในการบริ
หารเงินทุกนยภาพ
ความสันมในสิ
พันธ์น(ทางลบ)
กับบระดั
บของประสิ
ทธิภาพและศั
1. ระดับความเสีย่ งต่อความขาดแคลนเงินทุนระยะยาว มีามาลงทุ
ระยะยาว
และ
ระดั บความเสี
าเนินงานด
ระยะยาว
วามสั มพั นธ (ทางลบ) กั บ ระดับ ของ
ในระดัมีบคปานกลาง
และระดั
บ ความเสี
่ ย งของแหล่
ง เงิ น กู่ ย้งของผลการดํ
ร ะยะยาวในการให้
กู ้ ยื ม า นเงิธุรนกิทุจนSMEs
ประสิ
าพและศักกัยภาพธุ
จ SMEs ทในระดั
บปานกลาง
4. การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ ด้ า นปั จ จั ย
มีความสั
มพัทนธิธ์ภ(ทางบวก)
บ ระดับรกิของประสิ
ธิภาพและศั
กยภาพ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนที่มีผลกระทบต่อประสิทธิ6ภาพและ
ศักยภาพการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้า
ชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
3. การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณดานปจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการคาชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
ตารางที่ 4่ 4การวิ
การวิเคราะห
เคราะห์กการถดถอยเชิ
ารถดถอยเชิงงพหุ
พหุคคููณ
อประสิ
ทธิทภธิาพภาพและ
ตารางที
ณทดสอบปั
ทดสอบปจจจัจัยยความเสี
ความเสี่ย่ยงด้งดานการลงทุ
านการลงทุนทีน่สที่ง่สผลกระทบต่
งผลกระทบต
อประสิ
และศันกงานของธุ
ยภาพการด�
นงานของธุ
รกิจ SMEs
ในเขตเศรษฐกิ
จการค้าชายแดนภาคตะวั
นออกจั
ศักยภาพการดำเนิ
รกิำจเนิSMEs
ในเขตเศรษฐกิ
จการค
าชายแดนภาคตะวั
นออกจังหวัดจันทบุ
รี งหวัดจันทบุรี
สปส.การถดถอย
Adjusted
a
ปจจัยพยากรณ
R2
t
Sig.
2
R
constant
b

X5 (ระดับความเสี่ยงในการบริหารเงินทุนระยะยาว) .474
.472
4.833 -.314
-.688 -16.733 .000
X5 (ระดับความเสี่ยงในการบริหารเงินทุนระยะยาว) .703
.701
4.880 -.294
-.644 -20.705 .000
X4 (ระดับความเสี่ยงของการบริหารเงินกูระยะยาว
-.056
-.481 -15.453 .000
นำมาลงทุนในสินทรัพย)
X5 (ระดับความเสี่ยงในการบริหารเงินทุนระยะยาว) .707
.704
4.833 -.280
-.615 -18.107 .000
X4 (ระดับความเสี่ยงของการบริหารเงินกูระยะยาว
-.056
-.479 -15.479 .000
นำมาลงทุนในสินทรัพย)
X2 (ระดับความเสี่ยงของการไดมาและใชไปของเงินทุน
.003
.071
2.090 .037
ระยะยาว)
** มีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
** มีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในการเลือกนำปจจัยความเสี่ยงเขาสมการเพื่อเลือกปจจัยความเสี่ยงที่มี
ผลตอประสิทธิภ าพและศักยภาพการดำเนิน งานของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการคา ชายแดนภาคตะวันออกจังหวัด
ฉวี สิงหาด, ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์
จันทบุรี แลว พบวา หลังจากที่เพิ่มปจจัยความเสี่ยงสุดทายเขาสูสมการถดถอยพหุคูณแลวมีคาที่แสดงอิทธิพล (R2) เทากับ

ธุรกิจ SMEs ในระดับปานกลาง
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การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในการ
เลือกน�ำปัจจัยความเสี่ยงเข้าสมการเพื่อเลือกปัจจัยความเสี่ยงที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพและศักยภาพการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs
ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีแล้ว
พบว่า หลังจากที่เพิ่มปัจจัยความเสี่ยงสุดท้ายเข้าสู่สมการถดถอย
พหุคูณแล้วมีค่าที่แสดงอิทธิพล (R2) เท่ากับ 0.707 ซึ่งหมายความว่า
1) ระดับความเสีย่ งในการบริหารเงินทุนระยะยาว 2) ระดับความเสีย่ ง
ของการบริหารเงินกูร้ ะยะยาวน�ำมาลงทุนในสินทรัพย์และ 3) ระดับ
ความเสี่ยงของการได้มาและใช้ไปของเงินทุนระยะยาว เป็นปัจจัย
ความเสี่ ย งที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและศั ก ยภาพการ
ด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาค
ตะวันออกจังหวัดจันทบุรีได้ร้อยละ 70.7
Y = 4.833 - 0.280X5 - 0.056X4 + 0.003X2
หรือเขียนในอยู่ในรูปสมการมาตรฐานได้ดังนี้
Z = 0.071X2 - 0.615X5 - 0.479X4
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในเชิ ง คุ ณ ภาพแล้ ว พบว่ า
ผู้ประกอบการ SMEs ประสบปัญหาการขาดแคลนเงินทุนระยะยาว
และขาดแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อบริการการให้สินเชื่อได้ตาม
ความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs จึงเป็น
สาเหตุให้ผู้ประกอบการ SMEs ไม่สามารถลงทุนทรัพย์สินประเภท
ทุนได้อย่างเพียงพอส�ำหรับการขยายกิจการในด้านต่างๆ ได้แก่
เครือ่ งจักรอุปกรณ์ตา่ งๆ ทัง้ ด้านการผลิต การจัดเก็บ และการขนส่ง
เป็นต้น นอกจากนีผ้ ปู้ ระกอบการส่วนหนึง่ เป็นผู้ประกอบการทีเ่ ป็น
ชาวกัมพูชาที่เข้ามาด�ำเนินธุรกิจท�ำการค้าทั้งรูปแบบการค้าปลีก
และการค้าส่งในบริเวณตลาดทีต่ ดิ กับเขตข้ามแดนระหว่างไทยและ
กัมพูชาการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินจึงมีข้อจ�ำกัดในด้าน
คุณสมบัติและหลักประกันส�ำหรับสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs
ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี และ
ผู้ประกอบการ SMEs จึงได้เพียงแต่ใช้เงินทุนจากทุนของตนเอง
ที่ มี อ ยู ่ แ ละหามาได้ จ ากบุ ค คลใกล้ ชิ ด ที่ มี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้ ต าม
ความเหมาะสมส่วนบุคคล
นอกจากนี้ ได้พบว่า หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สมาคม
การค้าและการท่องเทีย่ วชายแดนไทย กัมพูชา จันทบุรี การท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น ได้ให้
การสนับสนุนการค้าชายแดนของจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ
เชื่ อ มโยงสิ น ค้ า เข้ า สู ่ ต ลาดอย่ า งเป็ น ระบบทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ สร้างเครือข่ายธุรกิจการค้าและเตรียมความพร้อม
ประชาคมอาเซียน ซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีความได้เปรียบ เนื่องจาก
มีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนทางการค้าเชื่อมโยงกัมพูชา
เวียดนาม รวม 5 จุด พร้อมยกระดับให้เป็นประตูเศรษฐกิจของ

ฉวี สิงหาด, ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์

ประเทศที่มียอดการส่งสินค้าออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีกิจกรรม
ที่เชื่อมโยงการค้าชายแดนของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ การจัดงาน
โดยการออกร้านของผู้ประกอบการชาวไทย - กัมพูชา - เวียดนาม
และจีนกว่า 200 บูธ การเจรจาทางการค้า การแสดงแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม การเจรจากระชับสัมพันธ์ด้านความมั่นคงชายแดน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งเริ่มต้นมาประมาณ
7-8 ปีนับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา และปี 2560 นโยบายระดับ
ประเทศได้ ก� ำ หนดให้ ส ่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การค้ า ชายแดน
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวให้เข้ากับ
ภาคอุ ต สาหกรรมพื้ น ที่ จั น ทบุ รี ที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ ระเบี ย ง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยมีเป้าหมายใหญ่ในการให้
ประเทศไทยเป็น “ชาติมหาอ�ำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อน
ของโลก” ให้ภาคตะวันออกเป็นฐานของโครงการจัดตั้งระเบียง
ผลไม้ ภ าคตะวั น ออก (Eastern Fruit Corridor) นอกจากนี้
ภาครัฐยังพัฒนาด่านการค้าชายแดนในจุดต่างๆ 5 จุด ที่เป็นเขต
ติดต่อชายแดนไทย-กัมพูชาให้มคี วามสะดวกในการคมนาคม ขนส่ง
และการพัฒนาการให้สทิ ธิประโยชน์ทางด้านภาษีตา่ งๆ แก่นกั ลงทุน
รวมถึงการให้บริการที่สะดวกในพิธีการศุลกากรกับแรงงานกัมพูชา
ที่เข้ามาท�ำงานในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดอื่นๆ ซึ่งมีทั้งมีแรงงาน
ไปเช้าและเย็นกลับประเทศกัมพูชา
ในส่วนของการลงทุนในการด�ำเนินธุรกิจในเขตการค้า
ชายแดนนั้น ในความเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นทั้งชาวไทย
และชาวกัมพูชาทีท่ ำ� ธุรกิจค้าปลีกบริเวณชายแดนจะประกอบธุรกิจ
ร้านค้าบนพืน้ ทีท่ สี่ ว่ นใหญ่เป็นการเช่าช่วงจากผูป้ ระกอบการทีม่ พี นื้ ที่
ให้เช่าจากการเช่าจากภาครัฐในเขตพื้นที่นั้นๆ และผู้ประกอบการ
SMEs ส่วนใหญ่ได้มีความเข้าใจและมีมุมมองหลายประการว่า
1) การด�ำเนินธุรกิจนั้นมีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินทุนระยะยาวเพื่อ
การลงทุนในอุปกรณ์เครือ่ งจักรทีม่ ตี น้ ทุนสูงและถือว่าเป็นเงินทุนจม
2) ผู้ประกอบการ SMEs บางรายมีหลักทรัพย์ค�้ำประกันไม่เพียงพอ
ท�ำให้ขาดคุณสมบัติในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้อย่าง
เหมาะสม 3) หากผูป้ ระกอบการ SMEs บางรายมีหลักทรัพย์เพียงพอ
แต่ไม่มคี วามประสงค์นำ� หลักทรัพย์นนั้ ไปจ�ำหน่ายเพือ่ การลงทุนด้วย
มีความเห็นเกีย่ วกับผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จะต้องน�ำไปช�ำระหนีส้ ว่ นมาก
ซึง่ มากกว่าการได้รายได้เป็นของตนเองรวมถึง 4) การมีแนวความคิด
ว่าการน�ำหลักทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ถาวรไปค�้ำประกันหรือการ
จ�ำหน่ายเพื่อการลงทุนเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในสถานะของการ
ด�ำเนินงานของธุรกิจตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการ SMEs
มีความเห็นว่าหลักทรัพย์นนั้ มีไว้เพือ่ การป้องกันความเสีย่ งในสถานะ
ของการด�ำเนินธุรกิจของตนเอง ดังนั้น การลงทุนระยะยาวของ
ผูป้ ระกอบการ SMEs จึงเน้นเงินทุนระยะยาวจากเงินทุนตนเองด้วย
การสะสมผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานมากกว่าการกูย้ มื เงินระยะยาว
และการน�ำทรัพย์สินถาวรที่มีอยู่ไปจ�ำหน่ายเพื่อการลงทุนในธุรกิจ
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ของตนเอง ซึ่งมีผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ SMEs ในเขต
การค้าชายแดนที่เติบโตเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ทันกับโอกาส
ที่ ไ ด้ รั บ ทั้ ง หมดนี้ จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลของแนวทางการบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยงทางการเงินด้วยเงินลงทุนของตนเองจากความสามารถ
ในการด� ำ เนิ น งานขยายกิ จ การตามโอกาสและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

สรุปและอภิปราย

การวิจัยความเสี่ยงด้านการลงทุนทางการเงินที่มีผล
กระทบต่อประสิทธิภาพและศักยภาพการด�ำเนินงานของธุรกิจ
SMEs ในเขตเศรษฐกิ จ การค้ า ชายแดนภาคตะวั น ออกจั ง หวั ด
จันทบุรี พบว่า ความสามารถในการลงทุนและการด�ำเนินงานของ
ผู้ประกอบการ SMEs โดยภาพรวมค่อนข้างมีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพที่ดีพอประมาณและมีปัจจัยของความเสี่ยงของการลงทุน
ทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินงานโดยรวมน้อยมาก ปัจจัยของความเสีย่ ง
ได้แก่ 1) ความเสี่ยงต่อความขาดแคลนเงินทุนระยะยาว 2) ความเสี่ยง
ของการได้มาและใช้ไปของเงินทุนระยะยาว 3) ความเสีย่ งของแหล่ง
เงินกู้ระยะยาวในการให้กู้ยืม 4) ความเสี่ยงของการบริหารเงินกู้
ระยะยาวน�ำมาลงทุนในสินทรัพย์ 5) ความเสี่ยงในการบริหารเงินทุน
ระยะยาวและ 6) ความเสี่ยงของผลการด�ำเนินงานด้านเงินทุน
ระยะยาว การวิเคราะห์ทางสถิติถึงผลกระทบในการลงทุนที่มีต่อ
ผู้ประกอบการ SMEs พบว่า ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยง
เกีย่ วกับการได้มาและใช้ไปของเงินทุนระยะยาวจากความมีศกั ยภาพ
และประสิทธิภาพที่มีอยู่อย่างพอประมาณที่สามารถด�ำเนินงานได้
ในปัจจุบนั ของผูป้ ระกอบการในการหมุนเวียนของรายได้และรายจ่าย
จากการด�ำเนินงานเพือ่ การลงทุนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ปัจจัยที่
เป็นความเสีย่ งของการบริหารเงินกูร้ ะยะยาวน�ำมาลงทุนในสินทรัพย์
หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและความเสี่ยงในการบริหาร
เงินทุนระยะยาวหรือเงินกูร้ ะยะยาวนัน้ ผูป้ ระกอบการ SMEs ในเขต
การค้าชายแดนนัน้ จากศักยภาพและประสิทธิภาพของผูป้ ระกอบการ
SMEs ในการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อการด�ำเนินงานที่ก่อให้เกิด
รายได้พอประมาณเช่นกัน อันสืบเนื่องมาจากการกลุ่มตลาดและ
สิง่ แวดล้อมยังพอมีศกั ยภาพปานกลางและมีการเติบโตแบบค่อยเป็น
ค่อยไป ประกอบกับยังมีผู้แข่งขันที่เป็นรายใหญ่มีโอกาสมากกว่า
ท�ำให้ผู้ประกอบการ SMEs ยังมีอุปสรรคในการค้าอยู่บ้างปานกลาง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของวี ร ยุ ท ธ ทนทาน (2555) ซึ่ ง พบว่ า
ความสามารถเชิงสมรรถนะส่วนบุคคล สมรรถนะด้านบริหารและ
สมรรถนะด้านอาชีพเป็นปัจจัยส่งเสริมสมรรถนะการท�ำธุรกิจ
และด้านสภาพแวดล้อมการด�ำเนินงานทางสังคมและวัฒนธรรม
เทคโนโลยีเศรษฐกิจผูป้ ระกอบการต้องอาศัยบทบาทความช่วยเหลือ
และการส่งเสริมจากภาครัฐเป็นส�ำคัญเพือ่ เป็นโอกาสการขยายธุรกิจ
เป็นส�ำคัญ ดังเช่น ความช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่น

และหน่วยงานภาครัฐในส่วนราชการต่างๆ เข้ามาส่งเสริมกิจกรรม
การค้าอย่างเป็นรูปธรรมเช่น การจัดงานการจัดงานถนนคนเดิน
คน 3 แผ่นดิน เริ่มในปี 2553 และปี 2554 กิจกรรมงานสีสัน
ตะวันออก ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมทางการค้าที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุนมาอย่างต่อเนือ่ งถึงปัจจุบนั รวมทัง้ นโยบายระดับประเทศ
ที่ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบนโยบาย ซึ่งในปี 2560
มีนโยบายเกี่ยวกับการเชื่อมโยงภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว
ให้เข้ากับภาคอุตสาหกรรม โดยให้พื้นที่จังหวัดจันทบุรีสามารถ
เชื่อมต่อกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีเป้าหมาย
ให้ประเทศไทยเป็น “ชาติมหาอ�ำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อน
ของโลก” และก�ำหนดให้ภาคตะวันออกเป็นฐานการด�ำเนินโครงการ
จัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor)
ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ เ ป็ น รู ป ธรรมที่ ท� ำ ให้ ผู ้ ป ระกอบการ SMEs
เกิดความมั่นใจในการประกอบธุรกิจและการด�ำเนินการค้า ท�ำให้
ผู้ประกอบการ SMEs มีมุมมองโดยภาพรวมแล้วมีความเสี่ยงน้อย
ในการลงทุนประกอบธุรกิจ SMEs ในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก
สอดคล้องกับอ�ำพา แก้วก�ำกง (2558) ซึ่งกล่าวว่า ภาคส่วนต่างๆ
ในพื้นที่มีความกระตือรือร้นต่อกิจกรรมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ซึง่ เป็นผลมาจากการความเตรียมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยภาคเอกชนในพื้นที่มีบทบาทน�ำ และ
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งในท้องถิ่น ส่วนกลาง และส่วน
ภูมภิ าค ตลอดถึงพัฒนาการในทิศทางทีด่ ตี อ่ การขยายความร่วมมือ
การพั ฒ นาพื้ น ที่ ช ายแดนในฝั ่ ง กั ม พู ช าซึ่ ง รั ฐ บาลกั ม พู ช าได้ ใ ห้
ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
กัมพูชา และสุณัฐวีย์ น้อยโสภา (2559) พบว่า การจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทย เกิดขึ้นจากแนวคิดที่
มุ ่ ง กระจายการพั ฒ นาสู ่ ท ้ อ งถิ่ น เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นให้ดีขึ้น ด้วยกลยุทธ์ ส่งเสริม
การลงทุน การค้า การท่องเที่ยวและการบริการต่างๆ โดยภาค
รั ฐ ให้ ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกทางด้ า น
สาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
และมีนโยบายเชื่อมโยงระบบการผ่านพิธีการศุลกากรกับประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการบริการ รวมถึงมี
แนวทางที่ท�ำให้การบริหารงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อศักยภาพทางด้านการแข่งขันของ
ประเทศไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียนในปลายปี
2558
การลงทุนระยะยาวในการด�ำเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจ SMEs ณ เขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดจันทบุรีขาดแคลน
เงินทุนระยะยาวแต่ไม่ใช้เงินลงทุนจากสินทรัพย์และการขอสินเชื่อ
ระยะยาว ด้วยมีแนวคิดการบริหารเงินทุนระยะยาวหลายประเด็น
คือ 1) การลงทุนระยะยาวในอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีต้นทุนสูงถือว่า
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เป็นเงินทุนจม 2) ผูป้ ระกอบการ SMEs ขาดคุณสมบัตกิ ารขอสินเชือ่
จากสถาบันการเงินได้อย่างเหมาะสม 3) หากผู้ประกอบการ SMEs
มีความเห็นว่าผลตอบแทนที่ได้รับจะต้องน�ำไปช�ำระหนี้ส่วนมาก
ซึ่งมากกว่าการได้รายได้เป็นของตนเอง รวมถึง 4) การมีแนว
ความคิดว่าการน�ำหลักทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ถาวรไปค�้ำประกัน
หรือการจ�ำหน่ายเพื่อการลงทุนเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในสถานะ
ของการด�ำเนินงานของธุรกิจตนเองและผูป้ ระกอบการธุรกิจ SMEs
เน้นการใช้เงินทุนระยะยาวจากความสามารถในผลประกอบการของ
ตนเองเป็นส่วนใหญ่ (เงินทุนจากการสะสมก�ำไรจากการด�ำเนินงาน)
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการวิเคราะห์การเงินในงบกระแสเงินสด
ที่เงินสดเพื่อการลงทุนนั้นได้มาและใช้ไปจากกิจกรรม 3 ด้าน คือ
1) ด้านการด�ำเนินงาน 2) ด้านการลงทุน และ 3) ด้านการจัดหา
เงินทุน และพบว่า ความมีประสิทธิภาพและศักยภาพการด�ำเนิน
งานธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs จะลดลงเนื่องจากธุรกิจได้
ถือครองหลักทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินถาวรเป็นจ�ำนวนมากซึ่งไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้เท่าทีค่ วร สอดคล้องกับทฤษฎีการวิเคราะห์งบการเงิน
โดยใช้เครื่องมือ ratio analysis ที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วน Total
Assets Turnover คือ การลงทุนในทรัพย์สินทั้งหมดเปรียบเทียบ
กับยอดขายทีก่ จิ การด�ำเนินงานได้ หากมีอตั ราส่วนทีม่ คี า่ สูง แสดงว่า
มีการจัดการสินทรัพย์ทงั้ หมด (ทัง้ สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์
ถาวร) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้ และถ้า
total assets turnover มีค่าต�่ำ แสดงว่ามีการจัดการสินทรัพย์
ทั้งหมดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
จากที่กล่าวข้างต้นแสดงว่า ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs
ณ เขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดจันทบุรมี แี นวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ ย งการลงทุ น ระยะยาวในธุ ร กิ จ ของตนเอง ในรู ป แบบ
การยอมรับและลดความเสี่ยงโดยก�ำหนดวิธีการด�ำเนินกิจการและ
การแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามโอกาสของ
สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงสถานการณ์และเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นๆ ในบริเวณเขตการค้าชายแดนระหว่างไทย
และกั ม พู ช า สอดคล้องกับ นวพร เรืองสกุล (2551) ได้ ส รุ ป
กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ:
แนวทางการปฎิ บั ติ ได้ อ ธิ บ ายในแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยงของ COSO-ERM ในหลักการตอบสนองความเสี่ยงซึ่งมี
4 ประการ (4T) คือ 1) การยอมรับ (Take) คือ การยอมรับได้แล้ว
โดยไม่ต้องมีการด�ำเนินการเพิ่มเติม 2) การลดหรือควบคุม (Treat)
คื อ การด� ำ เนิ น การเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ลดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
3) การถ่ายโอนหรือกระจาย (Transfer) คือ การโอนหรือการ
กระจายความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง และ
4) การหยุดหรือการหลีกเลี่ยง (Terminate) คือ การหยุดหรือ
การด�ำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยง เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นๆ
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สรุปและข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั จากการวิจยั คือ รัฐควรค�ำนึงถึงการ
ให้ความส�ำคัญกับปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs และเน้นการให้
เข้าถึงและเข้าใจในการก�ำหนดนโยบายภาครัฐเพื่อการปรับตัวการ
ด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับนโยบายการแก้ปัญหาโดยรวมของภาครัฐเพื่อ
การลดผลกระทบที่เป็นความเสี่ยงต่อโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ
SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป คือ การศึกษา
วิจัยถึงการก�ำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบการให้มีแนวทางในการ
บริหารจัดการด้านการเงินที่เป็นระบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และโอกาสการพัฒนาในพื้นที่เศรษฐกิจนั้นๆ และพัฒนารูปแบบ
การประกอบธุรกิจให้มีความเข้มแข็งขึ้นตามความเหมาะสมกับ
การประกอบการตามกฎหมายการจัดตั้งธุรกิจ
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