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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การเปดเสรีการคาบริการดานการเงินปนกลไกหนึ่งที่ชวยสนับสนุนการคาระหวางประเทศ
และจากการจัดตั้งองคการการคาโลก และเขตการคาเสรีอาเซียนในชวงป 2535- 2538 ทําใหการเปด
เสรีการคาบริการดานการเงินทวีความสําคัญและมีการเจรจาในกรอบพหุภาคีทั้งสองกรอบอยาง
เขมขนขึ้น กระทรวงการคลังโดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจึงไดจัดตั้งคณะทํางานพิจารณาการ
เปดเสรีการคาบริการดานการเงินขึ้น เพื่อทําหนาที่พิจารณาและจัดทําทาทีไทยเพื่อไปเจรจาเปดเสรี
การคาบริการดานการเงินในกรอบตางๆ
คณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีฯ ไดดําเนินการพิ จารณาจัดทําทาที ขอผูกพันการเปดเสรี
การคาบริการดานการเงินในอาเซียนมาระยะหนึ่งแลว มีการเจรจาไปแลว 5 รอบ มีการลงนามใน
พิธีสารขอผูกพันการเปดเสรี ไปแลว 5 ฉบับ และเมื่อประเทศไทยกําลังจะเขาสูการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ประกอบกับนโยบายรัฐบาลฉบับปจจุบั นและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 11 ไดสนับสนุนการเตรียมการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเห็นควรมี
การศึกษาเพื่อทบทวนกระบวนการดําเนินการของคณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีฯ เพื่อหาจุดออน
จุดแข็ง และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทํางานของคณะทํางานฯ ให มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นใหสามารถใชประโยชนจากการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยางยั่งยืน
ผูทําการศึกษาใชวิธี CIPP Model ศึกษากระบวนการทํางานของคณะทํางานฯ และพบวา
คณะทํางานฯยังไมมีโอกาสทํางานในเชิงรุก เนื่องจากขอ จํากัดตางๆ เชน งบประมาณวิจัยจํากัด
บุคลากรไมเพียงพอ อุปสรรคเรื่องกฎระเบียบกํากับดูแลที่รัดกุม เขมงวด ทัศนคติของนักลงทูนไทย
เปนตน อยางไรก็ตาม คณะทํางานฯก็มีขอดีที่มีการบูรณาการการทํางานระหวางกันเปนอยางดี
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ดําเนินการอยางเขมแข็ง
จากการศึกษาผูทําการศึกษาไดเสนอแนะใหคณะทํางานฯปรับเปลี่ยนใหมีการทํางานใน
เชิงรุก และใชประโยชนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เขาไปลงทุนในประเทศเพื่อนบาน
เนื่องจากไทยมีขอไดเปรียบเรื่องที่ตั้งและความสามารถในบริการดานการเงิน โดยการจัดทํากรอบ
การปเดเสรีการคาบริการดานการเงินในอาเซียนใหชัดเจน และใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการ
เจรจา รวมั้งการปรับปรุงการดําเนินงานของคณะทํางานฯ เพิ่มการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ผูรับบริการ และจัดทําตัวชี้วัดของคณะทํางานฯใหเปนไปในแนวทางดังกลาว

จ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานจากการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาของบุคคลหลายทาน
คณะแรกผูศึกษาใครขอขอบคุณคณะอาจารยที่ปรึกษาทุกทาน ไดแก ศาสตราจารย ดร. พลภัทร
บุราคม เอกอัครราชทูต ดร.สมเกียรติ อริยปรัชญา และศาสตราจารย ดร. สรอยตระกูล อรรถมานะ
ที่สละเวลาใหคําปรึกษาและคําแนะนําที่เปนประโยน ทําใหรายงายฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี
ผูศึกษาใครขอขอบคุณ นายอารีพงศ ภูชอุม ปลัดกระทรวงการคลังที่เห็นชอบและ
เปดโอกาสใหผูศึกษามาเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4 นายสมชัย
สัจจพงษ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และนางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ ที่ปรึกษาดาน
เศรษฐกิจการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่สนับสนุนใหผูศึกษาสมัครเขารับการฝกอบรมใน
หลักสูตรนี้ ซึ่งเปนหลักสูตรที่เปนประโยชนแกการปฏิบัติงานของผูศึกษาเปนอยางมาก
นอกจากนั้นผูศึกษาขอขอบคุณ นายสุรเชษฐ ศศิพงศไพโรจน ที่ชวยสืบคนขอมูล
และประสานงานการสัมภาษณ นางสาวเกตุดา สุประดิษฐ นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ นายสมคิด
บุญลนเหลือ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูบริหารสวนสํานักนโยบายตางประเทศ ธนาคารแหง
ประเทศไทย ที่สละเวลาใหสมั ภาษณ เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะหเพื่อใหการศึกษาสําเร็จลงได
ขอขอบคุณผูอํานวยการและเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
ทุกทานที่จัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรนี้ใหประสบความสําเร็จ และอํานวยความสะดวกใหแกผูรับ
การฝกอบรมไดรับความสะดวกสบายจนตลอดหลักสูตร โดยเฉพาะนายสมภพฯ เจาหนาที่สถาบันฯ
ชวยตรวจสอบไฟล และตรวจทาน แกไขรูปแบบรายงานการศึกษา จนสําเร็จเปนรูปเลมถูกตอง
สวยงาม
ทายที่สุด ผูศึกษาขอขอบคุณครอบครัวที่อยูเบื้องหลังความสําเร็จ ที่ไดใหความเขาใจ
ชวยเหลือสนับสนุนและใหกําลังใจ ตลอดมา
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ผูบริหารสวนสํานักนโยบายตางประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย สัมภาษณวันที่ 2 กรกฎาคม 2555

ต

ประวัติผูเขียน
นางศศิพันธุ พรรณรายน
ผูเขียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายมัธยม)
ในปการศึกษา 2519 และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปการศึกษา 2521 การศึกษาระดับปริญญาตรี
สาชาบัญชีบัณฑิต จากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2525
และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเดนเวอร สหรัฐอเมริกาในปการศึกษา 2527
ผูเขียนเริ่มเขารับราชการในตําแหนงเศรษฐกร 3 กองนโยบายการคลังและภาษีอากร สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังในป 2530 และดํารงตําแหนงเศรษฐกร 7ว หัวหนาฝายมาตรการ
ตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน กองนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ป 2538 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุมนโยบายเศรษฐกิจการคลังระหวางประเทศ กอง
นโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ป 2546 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ป 2551 และผูอํานวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลัง/ความเปนมา และความสําคัญของปญหา
อาเซียน (The Association of South East Asian Nations :ASEAN) ไดกอตั้งขึ้นตาม
ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ประกอบดวยสมาชิกผู
กอตั้ง 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย นับจากนั้นอาเซียน
ไดมีพัฒนาการในการรวมกลุมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในป 2535 ผูนําไดประกาศเจตนารมณการ
จัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ซึ่งนอกจากจะเปดเสรีการคา
สินคาแลว ยังมีความรวมมือดานอื่นๆ เชน การลงทุน การคาบริการ โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEM) ไดลงนามในกรอบความตกลงวาดวยการบริการของอาเซียน (ASEAN
Framework Agreement on Services : AFAS) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2538 โดยมีสาระสําคัญเพื่อ
เสริมสรา งความร วมมื อดา นบริการของอาเซีย น เพื่ อปรั บปรุง และเพิ่ม ประสิ ทธิภาพและ
ความสามารถในการแขงขันในการบริการที่หลากหลายทั้งในและนอกอาเซียน ยกเลิกขอจํากัด
สําคัญในการคาบริการในอาเซียน เปดเสรีการคาบริการทั้งในทางลึกและกวางมากกวาที่ประเทศ
สมาชิกไดผูกพันไวในความตกลงการคาบริการภายใต WTO ( General Agreement on Trade in
Services: GATS)
เพื่อเปนการรองรับการขยายตัวทางการคา และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้น ทําใหภาคบริการทางการเงินเขามามีบทบาทสําคัญในการอํานวยความสะดวกและสนับสนุน
ใหการคาและการลงทุนในภูมิภาคเปนไปอยางคลองตัว ดังนั้นอาเซียนจึงไดใหความสําคัญกับ
การเปดเสรีการคาบริการดานการเงินภายใตกรอบความตกลงดานการคาบริการของอาเซียน
(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) นอกจากเปนแนวทางหนึ่งในการสงเสริม
การคา การลงทุนรวมกัน แลว ยังรวมถึงเปนขั้นตอนหนึ่งในการรวมกลุมเศรษฐกิจของอาเซียน
ดานบริการที่มีมิติดานการคามาเกี่ยวของดวย
อาเซียนไดเริ่มเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงินมาตั้งแตป 2539 โดยดําเนินการ
เจรจาเปนรอบ รอบละ 3 ป ปจจุบันอยูระหวางการเจรจารอบที่ 6 ในสวนของประเทศไทย
กระทรวงการคลังไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํา งานพิจารณาการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีสํานักงานเศรษฐกิจการ
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คลังเปนฝายเลขานุการ ทําหนาที่พิจารณากําหนดกลยุทธและทาทีไทยในการเจรจาเปดเสรีการคา
บริการดานการเงินในกรอบตางๆ ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี
พัฒนาการของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียนไดพัฒนามาเปนลําดับ จากการ
จัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน ในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 9 เมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผูนําอาเซียนไดรวมลงนามใน Bali
Concord II เพื่อประกาศเจตนารมยการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในป 2563 (ค.ศ. 2020)
และตอมาในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550 ณ เมืองเซบู
ประเทศฟลิปปนส ผูนําอาเซียนไดประกาศปฏิญญาเซบูวาดวยการเรงรัดจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ที่ประกอบดวยสามเสาหลัก (1) ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และ (3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยเรงรัดจากป 2563 ใหเร็วขึ้นเปนป 2558
(ค.ศ. 2015)
นอกจากนั้น ในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งที่ 13 ระหวางวันที่ 19-22
พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิงคโปร ผูนําไดรวมลงนามในปฏิญญาวาดวยแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือที่เรียกวา ASEAN Economic Community Blueprint: AEC
Blueprint รวมทั้งจัดทําตารางยุทธศาสตรสําหรับการดําเนินการไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือ Strategic Schedule โดยมีเปาหมายสุดทายในการจัดตั้ง AEC ตลาดเดี่ยว (Single Market)
ใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตรวมกัน โดยมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุนและ
แรงงานอยางเสรีและการเคลื่อนยายเงินทุนที่เสรียิ่งขึ้น
ใน AEC Blueprint มีกําหนดการและขอผูกพันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเปด
เสรีการคาบริการภาคการเงิน ที่ตองดําเนินการเพื่อไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่
ประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศไทยตองดําเนินการ ในสวนของประเทศไทยไดดําเนินการโดย
คณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
พิจารณากําหนดกลยุทธและทาที
รวมทั้งเขารวมเจรจาโดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังรวมกับ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกัยภัย (คปภ.) รวมทั้งหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เชย
สมาคมธนาคารไทย รวมกันพิจารณา
นอกจากนั้น รัฐบาลไดใหความสําคัญของการดําเนินการเพื่อเขาสูการเปนประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นในป 2558 โดยได กํา หนดไว ใ นนโยบายรั ฐ บาลที่ น ายกรั ฐ มนตรี
(นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร) ได แ ถลงต อ รั ฐ สภา เมื่ อ วั น ที่ 23 สิ ง หาคม 2554 1
1

นโยบายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตรแถลงตอรัฐสภาวันที่ 23 สิงหาคม 2554 หนาที่ 38-39
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“ ขอ 7 นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ขอ 7.2 สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน เพื่อให
บรรลุเปาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและสงเสริมความรวมมือกับประเทศอื่นๆ ในเอชีย
ภายใตกรอบความรวมมือดานตางๆ และเตรียมความพรอมของทุกภาคสวนในการเขาสูประชาคม
อาเซียนในป พ.ศ. 2558 ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และความมั่นคง
ขอ 7.4 กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ
กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคญของโลก เพื่อเสริมสรางความเชื่ อมั่น
ในประเทศไทย พรอมกับสรางความคุมกันและขีดความสามารถทางการแขงขันของไทย”
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศน
และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู
"สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง" การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปนการนําภูมิคุมกันที่มีอยู
พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางหมาะสม
โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และ
ไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ
ดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการ
บริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกัน ยังจําเปนตองบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
11 ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตหลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสูก ารพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของ
สังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดกําหนดยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาดานการสราง
ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อใหประเทศไทยมีบทบาทนําที่สรางสรรคในเวที
ระหวางประเทศ2
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัมคมแหงชาติฉบับที่ 11
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เนื่องจากการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินมีความสําคัญในการสงเสริมการคาและ
การลงทุนในภูมิภาค รวมทั้งสามารถเสริมสรางขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศไทย
ประเทศไทยไดดําเนินการในเรื่องดังกลาวภายใตกรอบอาเซียนมาระยะหนึ่ง ตั้งแตป 2539 โดย
ไดมีการเจรจามาแลวถึง 6 รอบ และประเทศไทยจึงควรมีการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะการบริการดานการเงิ นมีสวนสําคัญในการสนับสนุน
การรวมกลมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ดังนั้นเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงในการดําเนินการใน
อนาคตเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ควรมีทบทวนการดําเนินการที่ผานมา
วามีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพอยางไร และการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน ประเมิน
การทํางานที่ผานมา
เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการพิจารณาการเปดเสรี
การคาบริการดานการเงินที่เหมาะสม และสอดคลองรองรับกับนโยบายรั ฐบาล ที่จะทําให
ประเทศไทยสามารถเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไดรับประโยชนอยางยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อทบทวนและประเมินการดําเนินการของคณะทํางานพิจารณาเปดเสรีการคา
บริการการเงินฝายไทย ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน เชน
กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย เปนตน ในการเปดเสรีการคา
บริการดานการเงินในอาเซียน
1.2.2 เพื่อทราบกระบวนการทํางานของคณะทํางานจุดออน จุดแข็ง ของประเทศไทยใน
การดําเนินการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินในอาเซียน
1.2.3 เพื่อนําเสนอแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
ในอาเซียนเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรับประโยชนอยาง
ยั่งยืน
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครอบคลุมการดําเนินงานเฉพาะของคณะทํางานพิจารณาเปดเสรีการคาบริการ
ดานการเงิน ที่มีสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนฝายเลขานุการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการพิจารณาการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินในกรอบของอาเซียน
เทานั้น
ครอบคลุมเฉพาะการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน (Financial Services

5
Liberalization) ไมรวมถึงการเปดเสรีภาคการเงิน ที่หมายถึงการเปดเสรีการเคลื่อนยายเงินทุน การ
เขารวมเจรจาภายใตคณะทํางานเปดเสรีการคาบริการดานการเงินภายใตกรอบความตกลงวาดวย
การคาบริการของอาเซียน
วิธีดําเนินการศึกษา
(๑) การศึกษาเชิงเอกสาร รวบรวมขอมูลเชิงเอกสารทุติยภูมิ หาขอสรุปจากขอเท็จจริง
(๒) การใช CIPP (Context Input Process and Product) วิธีประเมินการทํางาน โดยการ
สัมภาษณ ผูเกี่ยวของ เพื่อประเมินผลการดําเนินการ
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาฉบับนี้ ศึกษาจากแหลงขอมูลที่จัดเก็บ 2 แหลงไดแก
(๑) การศึกษาเชิงพรรณนาจากเอกสาร (Documentary data) เปนขอมูลเชิงทุติยภูมิ
โดยคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลประเภทเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ เชน รายงานการ
ประชุมคณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ผลงานวิจัยเรื่อง
กรอบการเจรจาที่เหมาะสมในการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีภาคบริการดาน
การเงินของไทย ผลงานวิจัยเรื่องแผนยุทธศาสตรการเขาสูตลาดสาขาบริการดาน
การเงินในประเทศลาวและกัมพูชาภายใตแผนการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในป 2558 นโยบายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐนตรี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 และนํามาวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงค
ของการศึกษา
(2) การศึกษาจากการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูเกี่ยวของ โดยใชคําถามที่มีคําตอบ
แบบอัตนัย ไดแก นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ ผูอํานวยการสํานักการเงินการคลัง
อาเซียน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ ผูเชี่ยวชาญดาน
ระบบการเงินการคลังระหวางประเทศ นายสมคิด บุญลนเหลือ ผูอํานวยการสวน
การเปดเสรีอาเซียน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูบริหารสวนสํานักนโยบาย
ตางประเทศ ธนาคาร แหงประเทศไทย เปนตน เพื่อนํามาประมวลผลและวิเคราะห
โดยใชวิธี CIPP
ประเมินการทํางานของคณะทํางานพิจารณาเปดเสรีการคา
บริการดานการเงิน เพื่อวิเคราะหหาขอสรุป
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1.4 ประโยชนของการศึกษา
1. สํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะฝายเลขานุการคณะทํางานพิจารณาเปดเสรี การคา
บริการดานการเงิน ในการดําเนินการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินในอาเซียน สามารถนําผล
การศึกษาไปใชปรับปรุงวิธีการดําเนินการตอไปในอนาคต เพื่อรองรับการเขาสูการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประโยชนอยางยั่งยืน
2. เสริมสรางความสัมพันธระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ดําเนินการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินในอาเซียน
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดทฤษฎีที่ใชวิเคราะหความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
(1) ทฤษฎีพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหวางประเทศ (Interdependence Theory)
โรเบิรต โอ. เคียวเฮน และโจเซฟ เอช. ไน บิดาของทฤษฎีพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กลาววา
ความสัมพันธระหวางประเทศในปจจุบันมีลักษณะการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เช นการพึ่งพา
สินคา พึ่งพาการลงทุน พึ่งพาเทคโนโลยี พึ่งพาทรัพยากรตางๆ และความสัมพันธในแบบพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันจะทําใหเกิดเหตุการณระหวางประเทศขึ้น แมวาการพึ่งพาอาจจะเปนไปใน
ลักษณะที่ไมเทาเทียมกัน แตโลกทั้งโลกก็ตองพึ่งพาอาศัยกัน ทฤษฎีนี้สามารถนํามาใชในการ
วิเคราะหความสัมพันธทางการคาและเศรษฐกิจ 3
(2) ทฤษฎีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ (International Integration
Theory) เปนทฤษฎีที่สนับสนุนใหประเทศตางๆมีการรวมกลุมกันเพื่อสรางความรวมมือในทาง
เศรษฐกิจ ปจจุบันเปนทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับมากขึ้น ดังจะเห็นจากทั่วโลกไดเกิดการรวมกลุม
ในรูปแบบตางๆมากมาย ทฤษฎีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศมีนักวิชาการนําเสนอ
หลายคนแตที่มีชื่อเสียงคือทฤษฎีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของ Bela Balassa
(เบลา บาลาสซา) เนื่องจากเปนทฤษฎีที่ใชในการอธิบายการบูรณาการของยุโรป ซึ่งเปนการ
รวมกลุมที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลก บาลาสซา เสนอวาขั้นตอนของการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคมี 5 ขั้นตอน ไดแก
(2.1) ความรวมมือจัดตั้งเขตการคาเสรี (Free Trade Area / Agreement:
FTA) หมายถึง ความรวมมือกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเพื่อขจัดอุปสรรคทางการคา
ยกเลิกภาษีทางการคาระหวางกัน มีการเคลื่อนยายสินคาโดยเสรีระหวางประเทศสมาชิก โดย
ประเทศสมาชิกยังจัดเก็บภาษีศุลกากรกับประเทศนอกกลุมไดตามนโยบายของตนเอง
3

ทิพยรัตน, ทฤษฎีทใี่ ชวิเคราะหความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ, 2552,
http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=477.0;wap2
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(2.2) สหภาพศุลกากร (Customs Union) หมายถึง ประเทศสมาชิกนอกจาก
จะยกเลิกภาษีทางการคาลดอุปสรรคระหวางกันแลวยังใชระบบภาษีศุลกากรกับประเทศนอก
กลุมในอัตราเดียวกัน หรือมี Common Custom Policy
(2.3) ตลาดรวม (Common Market) หมายถึง การขยายความรวมมือดาน
การคาถึงขนาดที่เปดโอกาสใหทุน แรงงาน การประกอบการเคลื่อนไหวอยางเสรีภายในกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจัดอยูในการรวมกลุมระดับนี้
(2.4) สหภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Union) เปนการรวมตัวกันตั้งแต
ในระดับ 3 ขั้นตอนแรก รวมกับการกําหนดนโยบายสังคม เศรษฐกิจ การเงิน การคลังรวมกัน
(2.5) สหภาพการเมือง (Political Union) ถือเปนจุดสุดทายของการบูรณา
การทางเศรษฐกิจ หมายถึง การใชนโยบายการเมืองและความมั่นคงอันเดียวกัน เชนเดียวกับ
United States of America ขั้นตอนนี้ยังคงเปนไปไดยากเพราะรัฐตาง ๆ ยังอยากสงวนอํานาจ
อธิปไตยในการกําหนดนโยบายการเมืองและความมั่นคงของตนเองอยู 4
นอกจากนั้น Lloyd, Crosby และ Chia มีความเห็นวาอาจจําแนกรูปแบบ
ของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในทางปฏิบัติได 8 รูปแบบ ดังนี้ 5
- Sectoral preferential trading arrangements ซึ่งกําหนดสิทธิพิเศษ
ทางภาษีเฉพาะสินคาบางกลุม เชน ประชาคมถานหินและเหล็กกลาแหงยุโรป และ ASEAN
Preferential Trading Arrangement (PTA) เปนตน
- เขตการคาเสรี (free trade area) การยกเลิกภาษีศุลกากรและ
กฎระเบียบการคาที่มีผลเขมงวดทางการคา ซึ่งครอบคลุมการคาในตัวสินคาและอาจครอบคลุม
บริการดวย
- สหภาพศุลกากร (custom union) การมีอัตราภาษีศุลกากรและ
กฎระเบียบทางการคากับประเทศนอกกลุมเหมือนกัน

ตลาดรวม (common market) ซึ่งมีการเคลื่อนยายอยางเสรีของสินคา
บริการ ทุนและแรงงานและการขจัดอุปสรรคและขอกีดขวางเกี่ยวกับกฎระเบียบทางการคา
-

- ตลาดเดียว (single market) หมายถึง common market plus หมายถึง
ตลาดรวมและการมีการปรับกฎหมายละกฎระเบียบดานเศรษฐกิจทั้งหมดและระบบภาษีให
สอดคลองกัน ซึ่ง AEC นาจะเขาขายการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดับนี้

4
5

ibid
ทรงศักดิ์ สายเชื้อ,แนวโนมและกรอบแนวคิด, www.mfa.go.th/internet/europe/paper2.doc
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- สหภาพเศรษฐกิจ (economic union) หมายถึง ตลาดรวมและการรวม
สถาบันทางเศรษฐกิจและการประสานนโยบายเศรษฐกิจ และอาจมีการจัดตั้งหนวยงานที่มีอํานาจ
เหนือชาติ (supranational institutions)
- สหภาพการเงิน (monetary union) ซึ่งมีการใชเงินสกุลเดียวรวมกัน
และมีการจัดตั้งธนาคารกลางของกลุม การรวมกลุมทางเศรษฐกิ จของยุโรปอยูในระดับนี้ คือมี
การจัดตั้ง European Monetary Union ใชเงินสกุลเดียวกัน
- สหภาพการคลัง (fiscal union) มีแนวทางปฏิบัติดานภาษีนิติบุคคล
และบุคคลธรรมดาเหมือนกันภายใน RTAs นั้นๆ
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2.1.2 แนวคิดทฤษฎีเรื่อง CIPP Model
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model )การประเมินรูปแบบซิป
เปนวิธีการประเมินที่มีผูนิยมนํามาใชในการประเมินหลักสูตร รวมถึงใชในการประเมินโครงการ
ตาง ๆ อยางแพรหลาย ไดแบงการประเมินออกเปน 4 สวนดวยกันคือ6
1. การประเมินปจจัยสภาพแวดลอม (Context evaluation) เพื่อใหไดขอมูล
ประกอบตัดสินใจในเรื่องการกําหนดวัตถุประสงคของแผนงานหรือโครงการ เปนการประเมิน
กอนการดําเนินโครงการ เพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผล ศึกษาและวิเคราะหองคประกอบที่
แวดลอม ระบบการผลิตหรือระบบการใชบริการ หรือองคกรการปฏิบัติงาน ความจําเปนของการ
ดําเนินโครงการ ประเด็นปญหา และความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ
2. การประเมินปจจัยทรัพยากรนําเขา (Input evaluation) เพื่อชวยการตัดสินใจ
ในการเลือกใชกลุมของทรัพยากรหรือปจจัยที่มีขอนําเขาในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงคของแผนงาน หรือโครงการเปนการประเมินผลเพื่อคนหาแนวทางการจัดหา และ
จัดสรรทรัพยากรหรือปจจัยนําเขาซึ่งไดแก บุคลากร งบประมาณ วัสดุคุรุภัณฑและอาคาร
สถานที่ที่ประหยัดและตอบแทนสูงสุด เทคโนโลยี แผนการดําเนินงาน เปนตน
๓. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) เพื่อชวยการตัดสินใจในเรื่อง
การเลือกวิธีดําเนินการของแผนงานหรือโครงการหรือหากเปนโครงการที่ดําเนินการอยูแลว
ก็เปนขอมูลพิจารณาตัดสินความกาวหนาของวิธีการดําเนินโครงการรวมทั้งการแกไขปญหา
ขัดของ การประเมินผลประเภทนี้จะกระทําตอจากการประเมินผลปจจัยนําเขา เพื่อคนหาขอมูลที่
เปนแนวทางนําไปสูการพัฒนาหาวิธี ดําเนินการโครงการที่เหมาะสม นอกจากนี้ การประเมินผล
ประเภทนี้ จะชวยคนหาขอบกพรอง และแนวทางการแกไขปญหาขอบกพรองในระหวาง
ดําเนินการโครงการดวย ถาเปนแผนงานหรือโครงการที่ปฏิบัติจริง ก็จะเปนการประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบวา แผนงานหรือโครงการนั้นไดดําเนินการไปตามกระบวนการที่วางไว ซึ่งจะบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่กําหนดไวหรือไม
มีความคลาดเคลื่อนประการใด
การประเมินผล
กระบวนการนี้ จะนําผลไปสูการประเมินผลขั้นผลผลิต
กลาวอีกนัยหนึ่ง Process Evaluation เปนการประเมินเพื่อหาขอบกพรองของการ
ดําเนินโครงการ ที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไปมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ภาวะผูนํา
การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการโดยมี การบั นทึกไว เป นหลักฐานทุกขั้ นตอน การ
6

สุภาพร พิศาลบุตร ,การประเมินผลโครงการ 2542 ,หนา 227-228 กรุงเทพฯ: ศูนยเอกสารและตําราสถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
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ประเมินกระบวนการนี้ จะเปนประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง (Strengths)
และจุดดอย (Weakness) ของนโยบาย / แผนงาน/โครงการซึ่งมักจะไมสามารถศึกษาไดภายหลัง
จากสิ้นสุดโครงการแลว
4. การประเมินผลผลิต (Product evaluation) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคา
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนงานหรือโครงการที่กําหนดไวเพื่อชวยการตัดสินใจวาในแต
ละขั้นตอน การดําเนินงานควรมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือยุบแผนงานหรือโครงการ
อยางไร การประเมินผลประเภทนี้คือ การตรวจสอบความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการกับเกณฑที่ตั้งไว วาเปนไปตามวัตถุ ประสงคของโครงการอยางไร การประเมินผล
ประเภทนี้อาจอาศัยการเปรียบเทียบผลผลิตกับเกณฑ มาตรฐานที่กําหนดไว เปนการประเมิน
เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขี้นกับวัตถุประสงคของโครงการหรือมาตรฐานที่กําหนดไว รวมทั้ง
การพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการแตการประเมินผลแบบนี้
มิไดใหความสนใจตอเรื่องผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ ( Outcomes )ของนโยบาย / แผนงาน
/ โครงการเทาที่ควร
สรุปไดวา การประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model) มุงเนนประเมินในดานตาง ๆ
4 ดาน คือ การประเมินสาระสําคัญแวดลอม การประเมิน ผลปจจัยนําเขา การประเมินผล
กระบวนการ และการประเมินผลผลิต เปนหลัก โดยขอมูลที่ไดรับจากการประเมินนอกจากจะทํา
ใหทราบคุณคาของโครงการแลว
ยังชวยใหสามารถคนหาขอบกพรองที่เกิดขึ้นกับโครงการ
รวมถึงนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการใหสามารถดําเนินไปตามแผนที่ว างไวอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
2.1.3 แนวคิดทฤษฎีเรื่องการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารโครงการ
การประเมินโครงการเปนกระบวนการนํามาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาขอมูลยอนหลังทําใหทราบขอบกพรอง จุดเดน จุดดอยของ
โครงการ และทราบวาโครงการไดบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายเพียงใด และชวยใหขอมูลที่
จําเปนสําหรับการนําไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินโครงการไดทั้งในปจจุบันและใน
อนาคต7

7

อัญชลี ธรรมะวิธีกลุ , การประเมินโครงการ(1), http://panchalee.wordpress.com/2009/04/28/project-evaluation1/
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การประเมินโครงการ คือกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลอยาง
เปนระบบและนําผลมาใชในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ
การประเมินโครงการจะทําใหไดขอมูล เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
กําหนดโครงการ การตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนตองใชในการดําเนิน
โครงการ ตลอดจนความเปนไปไดในการจัดทําโครงการ
แนวคิดการประเมินของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) CIPP Model
เปนแบบการประเมินโครงการอยางตอเนื่อง ใชควบคูกับการบริหารโครงการเพื่อหาขอมูล
ประกอบการตัดสินใจอยางตอเนื่องตลอดเวลา
การประเมินเปนขั้นตอนสุดทายที่จะทําใหทราบวาการปฏิบัติงานตามโครงการ
นั้นบรรลุวัตถุประสงคแคไหน อยางไร8
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
(1) ผลงานวิจัยเรื่อง แผนยุทธศาสตรการเขาสูตลาดสาขาบริการดานการเงินใน
ประเทศลาวและกัมพูชาภายใตแผนการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ของพรวสา
ศิรินุพงศและคณะ9 กลาวถึงทฤษฎีการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินวา ทฤษฎีและแนวคิด
เรื่องการเปดเสรีการเงินและการคาบริการดานการเงิน เกิดจากการพัฒนาระดับของการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจในขั้นตอนของตลาดรวม (Common Market) นําไปสูความพยายามใหเกิดการ
เคลื่อนยายเสรีในปจจัยการผลิตโดยเฉพาะดานบริการและการลงทุน ดังนั้น การเปดเสรีใหเกิด
การเคลื่อนยายภาคบริการ (Free Movement on Services) จึงเปนหัวใจสําคัญตอ การสราง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในขั้นตอนของการเปนตลาดรวม

8

เอกพงศ, แบบจําลองการประเมินผลตามแบบจําลอง CIPP Model, http://km.most.go.th/content/ 2552
พรวสา ศิรินุพงศและคณะ, โครงการวิจัยเรื่อง แผนยุทธศาสตรการเขาสูตลาดสาขาบริการดานการเงินในประเทศลาวและกัมพูชา
ภายใตแผนการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558, 2554
9

13
ทฤษฎีวาดวยการเป ดเสรีทางการคาภาคบริการดานการเงิน คือการเปดเสรี
(Liberalization) ที่นําเอานําเอามิติทางเศรษฐกิจดานการคา (Trade) เขามาเกี่ยวของ ทฤษฎีทาง
วิชาการวาดวยการคาเสรีภาคบริการดานการเงินยังมีไมมากนักเมื่อเทียบกับเรื่องการเปดเสรี
ทางการเงิน และสวนใหญจะอิงอยูกับแนวคิดทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเสรีทางการคาภายใต
กรอบองคการการคาโลก โดยเฉพาะภายหลังจากการเจรจาการคาโลกรอบอุรุกวัยจบลงเมื่อป
ค.ศ. 1993 โดยการเจรจาการคาภาคบริการมีหัวใจหลักอยูที่การลดหรือยกเลิกอุปสรรคทางการ
ใหบริการ(reduction or elimination of barrier to services) เชนเดียวกับการเจรจาเปดเสรีการคา
สินคา
การคาบริการแตกตางจากการคาสินคา คือ การคาบริการไมสามารถจับตองได
ไมมีสภาพคงทนถาวร และการบริโภคและการผลิตการบริการจะเกิดขึ้นพรอมกัน นอกจากนี้
บริการยังแตกตางจากสินคาในแงของความไรพรมแดน (Unstoppable-No concrete Barriers)
กลาวคือ การคาสินคานั้นรัฐบาลสามารถควบคุมการนําเขาสงออกไดที่พรมแดน แตการบริการ
แทบจะไมสามารถควบคุมการนําเขาสงออกไดเลย เพราะจับตองไมไดและการบริการหลายแบบ
เกิดขึ้นได ผานสื่อตางๆ ไมวาจะเปนโทรศัพท โทรสาร การควบคุมโดยใชกฎหมายและ
กฎระเบียบภายในประเทศ
นอกจากนั้น การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป (Technological
Development)
ทําใหธุรกรรมการใหบริการลูกคาไมจําเปนตองใหบริการกันในเชิงกายภาพ
ตัวอยางเชน ธุรกรรมดานธนาคารหรือประกันภัยระหวางประเทศ ที่กระทํา กันงายและรวดเร็ว
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส บริการดานการเงินยังถือเปนผลิตภัณฑขั้นสุดทาย (Finished Product)
และเปนปจจัยการผลิตใหแกสินคา (Service As Input)
ทั้งนี้ การคาในภาคบริการตามแนวคิดขององคการการคาโลก แบงลักษณะการคา
หรือการใหบริการ ออกเปน 4 รูปแบบ (Modes) ไดแก
รูปแบบที่ 1 (Mode 1) : การใหบริการขามพรมแดน (Cross Border Supply) เปน
การ “ให” บริการจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง อาทิ การใหบริการโทรศัพทระหวาง
ประเทศ
รูปแบบที่ 2 (Mode 2) : การบริโภคในตางประเทศ (Consumption Abroad) โดย
ผูบ ริโภคหรือบริษัทไป “ใช” บริการในอีกประเทศหนึ่ง อาทิ นักทองเที่ยวเดินทางไปทองเที่ยว
ตางประเทศ
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รูปแบบที่ 3 (Mode 3) : การจัดตั้งองคกรธุรกิจ (Commercial Presence) โดย
องคกรธุรกิจตางชาติไป “จัดตั้ง” บริษัทลูกหรือสาขาเพื่อใหบริการในอีกประเทศหนึ่ง อาทิ
ธนาคารตางประเทศไปจัดตั้งสํานักงานประกอบกิจการในประเทศหนึ่ง
รูปแบบที่ 4 (Mode 4) : บุคคลธรรมดาเดินทางไปใหบริการแกผูบริโภค
(Presence of Natural Persons) เปนการที่บุคคลธรรมดาแตละคนเดินทางจากประเทศของตนเพื่อ
ไปใหบริการในอีกประเทศหนึ่ง อาทิ ไปเปนที่ปรึกษา
WTO ไดใหคําจํากัดความของบริการการเงินและประเภทของบริการการเงินที่
สามารถนํามาเปดเสรีการคาวา บริการการเงิน หมายถึง “การบริการใดๆ ที่มีลักษณะทางการเงิน
ซึ่งเสนอโดยผูใหบริการการเงินของสมาชิก โดยการบริการการเงินจะรวมถึง การประกันภัยและ
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัย การธนาคาร และการบริการการเงินอื่นๆ” โดยแบงประเภท
หรือธุรกรรมของบริการการเงินเพื่อการคาเสรี 16 ประเภท เกี่ยวของกับการใหบริการโดย
ตัวกลางทางการเงินหรือสถาบันการเงิน ทั้งประเภทธนาคาร ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย
หลักทรัพย จัดการกองทุนรวม และบริการดานการเงินเฉพาะอื่นๆ เชนลิสซิ่ง และที่ปรึกษา
ทางการเงินดวย
การเจรจาเพื่อเปดเสรีการคาภาคบริการดานการเงินนั้น จะมีแนวทางในการเจรจา
เพื่อ “เปดตลาด” การคาบริการดานการเงินทั้ง 16 ประเภทยอยตาม 4 รูปแบบ การเปดตลาดใน
ภาคบริการ
คือการ
“ลดอุปสรรคทางการคาจากกฎเกณฑการกํากับดูแลภายในประเทศ
(Domestic Regulation)” หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ อุปสรรคทางการคาบริการจะอยูที่ตัว
มาตรการของทางการภายในประเทศที่เปนตัวควบคุมหรือกํากับการดําเนินกิจกรรมในสาขา
บริการนั้นๆ เปนสําคัญ
(2) ผลงานวิจัยเรื่องกรอบการเจรจาที่เหมาะสมในการจัดทําความตกลงเขตการคา
เสรีภาคบริการดานการเงินของไทย ของ สมคิด บุญลนเหลือ และคณะ10
คณะผูวิจัยไดทําการสํารวจความคิดเห็นดวยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญใน
หนวยงานภาครัฐ นักวิชาการในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย และสํารวจความคิดเห็นดวย
การใชแบบสอบถามผูประกอบอาชีพธุรกิจการภาคเอกชน
โดยใชแนวคําถามสัมภาษณและ
แบบสอบถาม และสรุปผลเปนขอเสนอแนะเบื้องตนของโครงสรางกรอบการเจรจาที่เหมาะสม
ในการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีภาคบริการดานการเงินของไทย
สรุปไดในประเด็นที่
นาสนใจบางประเด็น ดังนี้
10

สมคิด บุญลนเหลือและคณะ, โครงการวิจัยเรื่องกรอบการเจรจาที่เหมาะสมในการจัดทําเขตการคาเสรีภาคบริการดานการเงินของ
ไทย, 2552
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(2.1) วัตถุประสงคการเจรจาเปดเสรีการคาบริการภาคการเงินของไทย
- เพื่อพัฒนาการแขงขันในภาคบริการดานการเงินในประเทศไทยให
มีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถในการแขงขัน
- เพื่อสรางโอกาสใหผูบริโภคของไทยไดรับบริการดานการเงินที่เพิ่ม
มากขึ้น มีความหลากหลาย และมีคุณภาพ
- เพื่อพัฒนาระบบการกํากับดูแลภาคบริการดานการเงินในประเทศ
ไทย โดยคํานึงถึงสิทธิของทางการในการควบคุมเงินทุนเคลื่อนยายและการใชมาตรการเพื่อความ
มั่นคงในระบบการเงิน
- เพื่อลดอุปสรรคหรือขอกีดกันทางธุรกิจบริการดานการเงินใน
ประเทศคูเจรจา
- เพื่อสงเสริมโอกาสในการเขาสูตลาดบริการดานการเงินในประเทศ
คูเจรจา
(2.2) เปาหมายและจุดยืนในการเจรจา
- เจรจาใหไดประโยชนในภาพรวมสูงสุดกับประเทศ
- คํานึงถึงระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความพรอมของ
กฎหมายภายใน
- มีระยะเวลาใหผูบริโภคและผูประกอบการปรับตัว
- ตั้งอยูบนหลักการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน
(2.3) แนวทางการเจรจา ดําเนินการในรูปแบบ Positive List Approach หรือ
แนวทางจัดทํารายการธุรกิจที่ตองการผูกพันเปดเสรี หากไมระบุไวจะไมผูกพันการเปดเสรีให
เปนแนวทางหลัก โดยควรมีการทบทวนรายการทุก 3 หรือ 5 ป เพื่อเพิ่มเติมหรือลดทอนรายการ
ที่ผูกพันไวแลว
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บทที่ 3
ผลการวิเคราะหประเมินการดําเนินการของคณะทํางานพิจารณา
การเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
การดําเนินโครงการของภาครัฐในกรอบการเจรจาเสรีการคาตางๆ ตองมีการวางแผน
โครงการโดยกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย รวมถึงการคํานึงถึงผลกระทบในเชิงกวาง เพื่อ
การวางแผนโครงการและการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ
ตลอดจนการออกแบบ
โครงการอยางมีประสิทธิภาพ ผานการบริหารโครงการ กระบวนการวางแผนโครงการและการ
ประเมินผลโครงการ ดังแผนภูมิดังนี้
แผนภูมิ ความสัมพันธของการตัดสินใจและประเภทของการประเมิน
ประเภทการประเมิน

การนําไปใช (Execution)

(Evaluation)

พัฒนาปรับปรุง

ปั จจัยสภาพแวดล อม

การตัดสินใจวางแผน

(Context Evaluation)

(Planning decision)

ปั จจัยทรัพยากร (Input

การกําหนดโครงสร าง

Evaluation)

(Structuring decision)

ปั จจัยกระบวนการ (Process

การนําโครงการไปปฏิบตั ิ

Evaluation)

(Implementing decision)

ปั จจัยด านผลผลิตและการ

การทบทวน/ปรับปรุงโครงการ

ประเมินผล (Product Evaluation)

(Recycling decision)

ที่มา : การวัดผลและการสรางแบบสอบสัมฤทธิ์, เยาวดี วิบูลยศรี, 2540
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การวิเคราะหการประเมินการดําเนินการของคณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีการคา
บริการดานการเงินโดยมุงเนนที่การทํางานรวมกันของหนวยงานนโยบาย หนวยงานกํากับดู แล
และภาคธุรกิจไทยผูมีสวนไดสวนเสีย โดยใชวิธี CIPP Model
3.1 ปจจัยสภาพแวดลอม
เหตุผลและความจําเปนในการจัดตั้งคณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
หลังจากการจัดตั้งองคการการคาโลก เมื่อป 2538 และการเจรจาเปดเสรีการคาบริการ
ในอาเซียน ไดมีการผลักดันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินที่เขมขนขึ้น กระทรวงการคลัง
โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเห็นความสําคัญของการบริการดานการเงิน เนื่องจาก ภาค
การเงินเปนสาขาบริการที่มีความสําคัญตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และรัฐมีความ
จําเปนตองใหการคุมครองการคาบริการดานการเงิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน
ของประเทศ
นอกจากนั้นรัฐมีความจําเปนตองควบคุมกํากับดูแลสาขาการบริการดานนี้อยาง
ใกลชิด อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไมสามารถหลีกเลี่ยงการเขาสูการเจรจาเปดเสรีการคาบริการ
ดานการเงินได เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก กระทรวงการคลังจึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีการคาบริการดาน
การเงินเมื่อป 2543 โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนประธานคณะทํางานฯ
และกองนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศเปนฝายเลขานุการฯ และองคประกอบคณะทํางาน
ประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย(ธปท.) สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลัดทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ) และภาคเอกชน เชน สมาคมธนาคารไทย เป นตน เพื่อดําเนินการพิจารณา
จัดทําทาทีไทยใชในการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ทั้งในกรอบหุภาคี เชน อาเซียน
องคการการคาโลก และกรอบทวิภาคี เชน ไทยกับประเทศคูเจรจา เชน ไทย-ชิลี เปนตน เพิ่อใหผู
ทีสวนไดเสียมีสวนรวมในการพิจารณา
การเปดเสรีการคาบริการดานการเงินคือการมุงเนนการเขาสูตลาด 6 ประเภท คือ
(1) จํานวนผูถือหุนตางชาติ
(2) จํานวนบุคลากรตางชาติ
(3) ประเภทนิติบุคคล
(4) จํานวนผูใหบริการ
(5) การจํากัดมูลคารวมการใหบริการหรือ สินทรัพยรวม
(6) ขอจํากัดดานประเภทการใหบริการ
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ทั้งนี้ การเปดเสรีฯ มีขอจํากัดดานกฎระเบียบภายใน เชน พระราชบัญญั ติตางๆ ซึ่งได
ระบุขอจํากัดในการเปดเสรีดานตางๆ ดังที่กลาวขางตนและเปนอุปสรรคตอการเปดเสรีการคา
บริการดานการเงิน
การพิจารณาจัดทําทาทีไทย เปนการพิจารณาทั้งการทําขอเสนอ (offer list) เพื่อนําเสนอ
ในการเจรจาในสาขายอย หรือ กิจกรรมที่ไทยมีความพรอมในการเปดเสรีใหประเทศคูเจรจาเขา
มาประกอบกิจกรรมนั้นๆ ตอประเทศไทย และพิจารณาขอเรียกรอง (request list) ของคูเจรจาวา
ภาคบริการดานการเงินของไทย พรอมที่จะเปดใหไดหรือไม ทั้งนี้การเปดเสรีในสาขายอยหรือ
กิจกรรมใด ก็จะเปดเปนการทั่วไปใหทุกประเทศที่อยูในกรอบการเจรจานั้นๆ เชน ในกรอบ
อาเซียน ก็จะเปดใหแกทุกประเทศในอาเซียน ไมเฉพาะประเทศที่ขอมา และพิจารณษจัดทําขอ
เรียกรองของไทย เพื่อเขาสูตลาดในประเทศอื่นในอาเซียน นอกจากนั้น คณะทํางานฯ จะตอง
พิจารณารางขอบท (Text) การเปดเสรี เพื่อใชในการเจรจาในกรอบตางๆ ดวย
การใช CIPP Model ในการประเมินการดําเนินการการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
โดยการประเมินหาปจจัยของความสําเร็จของโครงการดวยการวิเคราะห ปจจัยสภาพแวดลอม
Context Evaluation ไดมีการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ ในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เชน
- ความพรอมดานกฎระเบียบภายในประเทศและระหวางประเทศ
- ทําเล ที่ตั้ง ชัยภูมิของประเทศไทย
- วิวัฒนาการของภาคการเงินไทย
- ความสัมพันธของประเทศไทยและประเทศคูคา
- ความไดเปรียบของสาขาบริการดานการเงินไทย เปนตน
การเปดเสรีการคาบริการดานการเงินประกอบไปดวย 3 สาขาหลัก คือ สาขาธนาคาร
สาขาประกันภัย และสาขาหลักทรัพย ดังนั้น การทําแบบสอบถามสําหรับการสัมภาษณ
เพื่อประเมินการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินไดรวบรวมความเห็น ทัศนคติ และการประเมิ น
การทํางานของ คณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินของไทย ซึ่งมีภารกิจใน
การกําหนดทิศทาง การวางนโยบาย ศึกษาผลกระทบ และการออกมาตรการกํากับดูแลเพื่อ
บรรเทาผลกระทบ อีกทั้งยังเปนผูมีสวนไดสวนเสียหลักในเชิงสถาบันจากการเปดเสรีฯ
ในการนี้ การวิเคราะห CIPP ของการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินจึงเปนรูปแบบ
การทําแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นถึงขอจํากัดและความพรอมดานตางๆ โดยคัดเลือก
สัมภาษณบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในคณะทํางานเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน เชน ผูอํานวยการ
สํานักนโยบายการเงินการคลังอาเซียน
ผูอํานวยการสวนนโยบายการเงินเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ผูอํานวยการสวนนโยบายการเงินอาเซียน เปนตน
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จากการสัมภาษณความคิดเห็นและทัศนคติตอการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินจาก
หนวยงานหลัก ประกอบดวยผูเขารับการสัมภาษณมีรายชื่อและตําแหนง ดังนี้
1. นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ ผูอํานวยการสํานักนโยบายการเงินการคลัง
อาเซียน
2. นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ ผูเชี่ยวชาญดานระบบการเงินการคลังระหวาง
ประเทศ
3. นายสมคิด บุญลนเหลือ ผูอํานวยการสวนเปดเสรีอาเซียน
4. ผูบริหารสวนสํานักนโยบายตางประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย
โดยการสัมภาษณมุงเนนคําถามเพื่อการวิเคราะหปจจัยดานสภาพแวดลอมของประเทศ
ไทยประกอบดวยการนําปจจัยดาน กฎระเบียบภายในประเทศและระหวางประเทศ ความพรอม
ดานภูมิศาสตร ความพรอมของภาคธุรกิจไทย บริบททางการเมืองที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศ และปจจัยไดเปรียบอื่นๆ ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
จุดแข็ง
1. ทําเลที่ตั้ง ผูใหสัมภาษณทั้ง 4 คนมีความเห็นตรงวา ประเทศไทยมีขอ
ไดเปรียบในดานทําเลที่ตั้ง เนื่องจากมีพื้นที่ติดตอกับประเทศในอาเซียนมากที่สุด โดยเฉพาะใน
กลุมประเทศลุมแมน้ําโขง หรือกลุมประเทศเพื่อนบาน ซึ่งทําใหไทยสามารถเปนจุดเชื่อมโยงทาง
ภูมิศาสตรในกรอบความลุมแมน้ําโขง การที่ประเทศไทยอยูใกลเศรษฐกิจ พมา ลาว กัม พูชา และ
เวียดนาม ทําใหเกิดโอกาสในการลงทุนในเศรษฐกิจกําลังเปดใหมเหลานี้ และประเทศไทยนาจะ
ไดประโยชนจากการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินในอาเซียน หากประเทศไทยสามารถไป
ดําเนินการธุรกิจดานสถาบันการเงินไดในประเทศเพื่อนบานเพื่อรองรับการเขาไปดําเนินธุรกิจ
ของภาคเอกชนไทย
สําหรับประเด็นนี้ ผูใหสัมภาษณทั้งหมดมีความเห็นตรงกัน แตผูทําการศึกษา
มีความเห็นวา ในสวนของการคาบริการดานการเงิน สถานที่ตั้งไมนาจะเปนปจจัยหลักที่
มีความสําคัญในการใหหรือการใชบริการ เนื่องจากเปนการบริการที่ผูใหบริการไมจําเปนตองอยู
ในสถานที่ตั้ง จึงสามารถใหบริการได เรียกวาเปนการบริการที่ไมมีพรมแดนก็นาจะได ปจจัย
สําคัญของการคาบริการดานการเงิน ควรเปนเรื่องคุณภาพการใหบริการ และประสิทธิภาพในการ
ชวยสงเสริมการคา
อยางไรก็ตาม ในฐานะผูใหสัมภาษณเปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญใน
การพิจารณาการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจมองเห็นวา ทําเลที่ตั้งของ
ไทยเปนจุดศูนยกลางในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง หรือในกลุมประเทศเพื่อนบานที่ทําใหไทยนาจะ
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ไดเปรียบใหการเขาสูตลาดของประเทศเพื่อนบาน ที่ยังไมมีความเชี่ยวชาญดานการใหบริการ
ดานการเงินนัก
2.
ขอไดเปรียบดานความสามารถในการคาบริการดานการเงินไทยในกลุม
ประเทศเพื่อนบาน ผูใหสัมภาษณทั้ง 4 คนมีความเห็นตรงวา แมภาคการเงินไทยจะเปนรอง
สิงคโปรและมาเลเซีย แตยังเปนตอสําหรับอีก 7 ประเทศในอาเซียน ซึ่งนับเปนโอกาสในการ
ขยายบริการดานการเงินในประเทศเหลานี้ โดยเฉพาะสาขาประกันสุขภาพ และธุรกิจให
คําปรึกษาดานการเงิน นอกจากนั้น ธนาคารพาณิชยไทยมีความเชี่ยวชาญในการใหบริการแก
ตลาดภายในประเทศ มีความเขาใจความตองการของผูใชบริการทางการเงินไทยโดยเฉพาะลูกคา
รายยอย ธนาคารพาณิชยไทย มีระดับการพัฒนาที่ดีเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน
สามารถใหบริการผลิตภัณฑทางการเงินทั้งแบบ plain และ complex เพื่อสนองตอบความ
ตองการของลูกคากลุมตางๆ รวมทั้งมีการปรับแผนธุรกิจใหสอดรับกับกระแสโลกาภิวัฒนดวย
การ insource/outsource และการรวมมือกับพันธมิตรในตางประเทศเพื่อขยายการลงทุนและ
สนับสนุนการทําธุรกิจขามพรมแดน
จุดออน
1.ทัศนคติของนักลงทุนไทย คุณเกตสุดาฯ คุณพรวสาฯ และคุณสมคิดฯ
มีความเห็นวาอาจเปนอุปสรรคตอการเปดเสรี
เนื่องจากมีแนวทางการลงทุนเชิงรับและไม
ประสงคจะออกไปลงทุนในตางประเทศดวยเหตุผล เชน มาตรการสงเสริมการลงทุ น ขอมูล
ขาวสาร และดานการเงิน
ผูใหสัมภาษณจากทั้งสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย
ยังมีความเห็นที่ตรงกันในเรื่องของวิวัฒนาการของภาคการเงินไทยโดยเฉพาะ 10 ป ที่ผานมา
ประเทศไทยมีนโยบายดานการเงินที่คอนขางปดและมุงเน นการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น
และถึงแมภายหลังป พ.ศ. 2540 โครงสรางและรูปแบบของสถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย
บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร ) ไดปรับเปลี่ยนเพื่อใหเปนสถาบันตัวกลางที่ทําหนาที่
ระดมเงินออมและจัดสรรเงินทุนในระบบเศรษฐกิจอยางมีการบริหารความเสี่ยงและมีประสิทธิ
มากขึ้น ในขณะที่แนวคิดการรุกตลาดดานการเงินคอนขางนอย แตเปนที่เขาใจไดวาเนื่องจาก
วิกฤตดานการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อ 15 ปกอน ทําใหผูกํากับ ดูแลนโยบายการเงินของ
ไทยตองดําเนินนโยบายอยางระมัดระวัง
2. ปญหาทางการเมือง คุณเกตสุดาฯ คุณพรวสาฯ และคุณสมคิดฯ มีความเห็นวา
ประเทศไทยมีอุปสรรคดานการขยายตลาดอันเนื่องมาจากปญหาทางการเมืองและความไมสงบ
ตามชายแดน และผูบริหารสวนสํานักนโยบายตางประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย มีความเห็น
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วา มาตรการแทรกแซงตางๆ อันสงผลตอความไมมั่นคงและความมั่นใจของนักลงทุนใน real
sector อีกทั้งการคาบริการดานการเงินอาจไดรับผลกระทบจากความขัดแยงทางการเมืองระหวาง
ประเทศ เนื่องจากปริมาณการคาชายแดนมีแนวโนมลดลง ธุรกิจไทยและกัมพูชาชะลอการลงทุน
ระหวางกันเพราะความไมเชื่อมั่นในดานเสถียรภาพทางการเมือง จึงสงผลกระทบตอสถาบัน
การเงินเนื่องจากปริมาณการทําธุรกรรมระหวางประเทศลดลง และยังไมจูงใจใหธนาคารพาณิชย
เขาไปจัดตั้งกิจการในประเทศที่มีความขัดแยงทางการเมืองกับไทย
3. มาตรการและขอจํากัดดานการเงิน คุณเกตสุดาฯ คุณพรวสาฯ และคุณสมคิดฯ
มีความเห็นวามาตรการและขอจํากัดดานการเงิน เชน การควบคุมเงินทุนขาออกจากประเทศ
เปนอุปสรรคตอการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
และเปนอุปสรรคตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในอีกนัยหนึ่ง
จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงกฎระเบียบภายในที่เห็นวารัดกุมเกินไป
อยางไรก็ตาม ผูบริหารสวนสํานักนโยบายตางประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย ในฐานะ
หนวยงานกํากับดูแลไดใหความสําคัญกับมาตรการบริหารความเสี่ยง และสรางเสถียรภาพทาง
การเงิน เปนสําคัญ เห็นวากฎระเบียบตางๆ อาทิ พ.ร.บ. ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ร.บ. ธุรกิจ
สถาบันการเงิน และ พ.ร.ฎ. วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
เปนตน มีความเหมาะสมดีแลว
ผูทําการศึกษามีความเห็นสอดคลองกับผูใหสัมภาษณจากสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลังในทั้งสองประเด็น และเห็นวาปจจุบัน หนวยงานภายในผูกํากับดูแลสถาบันการเงินของ
ไทย โดยเฉพาะสถาบันการเงินและธุรกิจประกันภัยมีความเขมงวดในธุรกิจที่หนวยงานตนกํากับ
ดูแลเปนอยางมาก แตก็เปนที่เขาใจได เนื่องจากมีบทเรียนเรื่องวิกฤตการณทางการเงินของไทย
ในป 2540
3.2 ปจจัยดานทรัพยากรนําเขา
การดําเนินโครงการตางๆ จะสําเร็จได ตองมีปจจัยหรือทรัพยากรนําเขาเพื่อใชใน
การดําเนินโครงการไดแก บุคลากร งบประมาณ และแผนการดําเนินการ เปนตน ในสวนของ
คณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีดานการเงิน มีปจจัยนําเขาประกอบดวยบุคลากรของหนวยงาน
ตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนไดแก สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังเปนประธานและฝายเลขานุการ ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย กระทรวงการตางประเทศ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
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สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมไทยผู
ประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุน สมาคมไทยผูประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง สมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย
ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต เปนตน
ในสวนของงบประมาณ ใชงบประมาณทางดานการจางบุคลากร ในสวนอื่นๆ อาจมีการ
ทําโครงการวิจัยที่ใชประกอบหรือเสริมการดําเนินการ เชน ผลงานวิจัยเรื่องกรอบการเจรจาที่
เหมาะสมในการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีภาคบริการดานการเงินของไทย ผลงานวิจัยเรื่อง
แผนยุทธศาสตรการเขาสูตลาดสาขาบริการดานการเงินในประเทศลาวและกัมพูชาภายใต
แผนการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 หรืองบประมาณในการจัดการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน (Public Hearing) เพื่อนําไปประกอบการนําเสนอรัฐสภาใหความเห็นชอบ
ตามมาตรา 190 แหงรัฐธรรมนูญแหงพระราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
การวางแผนการดําเนินการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินในอาเซียน
คณะทํางาน
พิจารณาเปดเสรีการคาบริการดานการเงินไดดําเนินการตามแผนที่ตกลงกันในกรอบการเจรจา
ความตกลงวาดวยการคาบริการอาเซียน คือ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ไดแก บรูไน
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม มีพันธกรณีที่
จะตองเปดเสรีการคาบริการภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน (ASEAN
Financial Liberalization under the ASEAN Framework Agreement on Services) ที่ปฏิญญา
กรุงเทพฯ (Bangkok Summit Declaration of 1995) ที่ระบุใหประเทศสมาชิกจัดทําความตกลง
เกี่ยวกับความรวมมือและการเจรจาเปดเสรีการคาบริการใหแกกันมากกวาที่ไดผูกพันเปดเสรี
ใหแกประเทศสมาชิก WTO โดยใหเริ่มเจรจาเปดเสรีการคาบริการรอบแรกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2539 และใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 3 ป และเริ่มการเจรจารอบตอไป จนปจจุบันมีการเจรจาไป
แลว 6 รอบ และมีการจัดทําขอผูกพันในดานการเขาสูตลาด (Market Access) การใหการประ
ติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) และดานอื่นๆ (Additional Commitments) ไปแลว ลงนาม
ใน Protocol ไปแลว 6 ฉบับ โดยใชแนวทางการเจรจาของ GATS เปนหลัก กลาวคือ การเจรจา
แบบ Positive List Approach โดยการยื่นขอเรียกรอง (Request) และขอเสนอ (Offer) เพื่อจัดทํา
ตามตารางขอผูกพัน (schedules of commitments) ในสาขาที่ตองการเปดตลาด
ภายหลังจากที่ผูนําไดรวมลงนามในปฏิญญาวาดวยแผนงานการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือที่เรียกวา ASEAN Economic Community Blueprint: AEC Blueprint
รวมทั้งจัดทําตารางยุทธศาสตรสําหรับการดําเนินการไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ Strategic
Schedule ในป 2550 คณะทํางานฯไดดําเนินการตามกําหนดการที่ผูกพันใน Strategic Schedule
คือ มีการจัดทํา Pre Agreed Flexibility รายการกิจกรรมหรือสาขาที่ตองการจะสงวนไวไมผูกพัน
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การเปดเสรีภายหลังปค.ศ. 2015 เนื่องจากสาขาบริการดานการเงินเปนสาขาที่มีความออนไหว
และมีผลตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจึงตกลงกันวาเปน
สาขที่สามารถยืดหยุนไมตองเปดเสรีเต็มรูปแบบในปค .ศ. 2015
การวิเคราะหปจจัยนําเขา
จากการสัมภาษณประกอบไปดวยการศึกษา ปจจัยดาน
งบประมาณ บุคลากร และหนวยงานผูมีสวนรวม วาเปนอุปสรรคหรือโอกาสอยางไรตอการเปด
เสรีการคาบริการดานการเงินของไทย สรุปไดดังนี้
จุดแข็ง
1. การบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูใหสัมภาษณทั้ง 4 คน
มีความเห็นวา การบูรณาการการทํางานเปนไปอยางใกลชิด มีความสัมพันธที่ดี ชวยเหลือเกื้อกูล
และเขาอกเขาใจกัน แมในประเด็นที่มีความเห็นไมตรงกันในบางครั้ง ก็สามารถหารือจนหาขอยุติได
จุดออน
1. บุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ คุณเกตสุดาฯ คุณพรวสาฯ และคุณสมคิดฯ
มีความเห็นวา บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานระบบการเงินและการเจรจายังไมเพียงพอตอปริมาณ
งาน เนื่องจากมีการโยกยาย หรือการรับขาราชการใหม ยังไมเพียงพอ ทําใหขาดบุคลากรที่มี
ทักษะเฉพาะดาน ซึ่งการสรางบุคลากรที่มีความรูเรื่องระบบการเงินในเชิงลึกจนมีความเชี่ยวชาญ
ตองใชเวลาพอสมควร
2. งบประมาณสําหรับการวิจัยมีจํานวนนอยและขาดผูสนใจในการทําวิจัยใน
สาขานี้ คุณเกตสุดาฯ คุณพรวสาฯ และคุณสมคิดฯ มีความเห็นวา งานวิจัยมีความสําคัญตอการ
พิจารณาเปดเสรีการคาบริการดานการเงินเพื่อชวยการวิเคราะหในเชิงลึกที่จะชวยในการวางแนว
ทางการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินไดอยางสมบูรณ แตปจจุบันยังมีงบประมาณในดานน้ํา
ไมเพียงพอ
3. การมีสวนรวมของผูรับบริการทางการเงิน คุณเกตสุดาฯ คุณพรวสาฯ และ
คุณสมคิดฯ มีความเห็นวา ผูรับบริการดานการเงินยังไมมีสวนรวมในการพิจารณาเปดเสรีดาน
การเงินเทาที่ควร ทั้งที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียและไดรับผลกระทบของการรับบริการโดยตรง
4. การวางแผนงานการดําเนินการยังเปนเชิงรับมากกวาเชิงรุก คุณเกตสุดาฯ
คุณพรวสาฯ และคุณสมคิดฯ มีความเห็นวา บุคลากรที่มีความรูในเชิงลึกยังมีไมเพียงพอ และยัง
ตองปฏิบัติหนาที่ในงานอื่นอีกดวย ทําใหตองดําเนินการในเชิงรับมากกวาเชิงรุก แมตองการวาง
แผนการดําเนินการใหเปนระบบในระยะยาว ก็ยังไมสามารถดําเนินการได เพราะความไม
ตอเนื่องของผูรับผิดชอบ
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ตางรางที่ 3.1 ตารางเปรียบเทียบงบบุคลากรประจําป พ.ศ. 2550-2556
ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
แผนงาน/
หมวดรายจาย
งบบุคลากร
เงินเดือนและ
คาจางประจํา

2550
101.49
94.07

งบที่ไดจัดสรร (ลานบาท)
2551
2552
2553
2554
108.16 117.53 125.20 129.41
99.21
108.58 115.53 120.04

2555
118.28
109.75

ขอตั้ง
2556
128.77
118.82

นอกจากนี้ ยังมีงบพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ปละ 3.5 ลานบาท เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สศค. เชน การจัดอบรม การสัมมนา และการสงเขารวมการ
ฝกอบรมที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงเงินสนับสนุนงานวิจัยของสํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
แหลงทุน

ปงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

เงินกูเพื่อปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ (SAL)
เงินกูเพื่อปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ (SAL)
เงินกูเพื่อปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ (SAL)

2551

11,733,385

2551-2552
(โครงการ 2 ป)
2552

19,400,644

2553

3,571,000

2554
2554

3,246,000
9,577,960

เงินกูเพื่อปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ (SAL)
งบประมาณป 2554
งบประมาณเงินฝาก
คาใชจายเก็บภาษี
ทองถิ่น ของ

6,245,800

โครงการวิจัยของสํานัก
นโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศและงบประมาณ(บาท)

กรอบการเจรจาที่เหมาะสมใจ
การจัดทําความตกลงเขตการคา
เสรีภาคบริการดานการเงินของ
ไทย (593,300)

แผนยุทธศาสตรการเขาสูตลาด
สาขาบริการทางการเงินใน
ประเทศกัมพูชาภายใตแผนการ
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ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงเงินสนับสนุนงานวิจัยของสํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (ตอ)
แหลงทุน

ปงบประมาณ 2553
และ 2554
เงินกูเพื่อปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ
(SAL)

ปงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

2555

3,145.900

โครงการวิจัยของสํานัก
นโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศและงบประมาณ(บาท)
เปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป 2558 (1,281,200)
การจัดทําดัชนีชี้วัดระดับความ
พรอมในการริเริ่มสกุลเงิน
อาเซียนและศึกษาผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจไทยภายใตสกุล
เงินอาเซียน (1,842,700)

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผูทําการศึกษาเห็นดวยกับความเห็นของผูใหสัมภาษณในเรื่องงบประมาณ ทั้งดาน
(1) บุคลากร เนื่องจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนหนวยงานเล็กมีจํานวนขาราชการประมาณ
300 คน และบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่เปนฝายเลขานุการของคณะทํางานฯ มี 4 คน และยังมีภารกิจ
ตองปฏิบัติงานดานอื่นอีก เชน ความรวมมือดานการเงินระหวางประเทศในเวทีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเอเปค อาเซม เปนตน และ (2) ดานงานวิจัย ปหนึ่งๆ สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลังไดรับเงินจัดสรรใหทําการวิจัย

(ทั้งจากเงินกูปรับโครงสรางเศรษฐกิจ เงินงบประมาณ

ประมาณปละ 3 – 10 ลานบาท) ในชวงป 2550-2553 ยังไดรับเงินกูปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ประมาณปละสิบลานบาท แตหลังจากเงินกูดังกลาวหมดลง ก็ตองขอรับเงินงบประมาณ ซึ่งไดรับ
ประมาณปละ 3 ลานบาท ซึ่งสามารถทําวิจัยระดับเล็กๆไดประมาณปละ 5 – 7 โครงการ ซึ่งเงิน
จัดสรรการทํางานวจัยดังกลาวยังตองกระจายไปในโครงการวิจัยในดานอื่นๆ อีกดวย
3.3 ปจจัยดานกระบวนการ
การประชุมคณะทํางานฯ จากการสืบยอนหลังไปตั้งแตป พ.ศ. 2550 คณะทํางานมีการ
ประชุมประมาณปละ 1 – 4 ครั้ง โดยมีระเบียบวาระและรายงานการประชุมชัดเจน มีการทํา
รายงานการประชุม นอกจากนั้น กอนการประชุมคณะทํางานฯ จะมีการประชุมกลุมยอยตาม
สาขา เชน สาขาธนาคาร และสาขาประกันภัย โดยเชิญผูแทนจากธนาคารแหงประเทศไทย คปภ.
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หรือ กลต. เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวของกับสาขานั้นๆ โดยการประชุมดังกลาวนี้ จะไมมีการ
บันทึกการประชุมหรือสรุปการประชุมอยางเปนลายลักษณอักษร
จํานวนผูเขารวมประชุมคณะทํางานฯ เมื่อมองยอนไปนับตั้งแตป พ.ศ. 2546 มีแนวโนม
ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยจํานวนของผูเขารวมประชุมมักขึ้นอยูกับวาระการประชุมในรอบนั้น
ฯวามีสวนเกี่ยวของกับหนวยงานของตนอยางไร
ตารางที่ 3.3 ตารางจํานวนผูเขารวมการประชุม
ป พ.ศ.

2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546

คาเฉลี่ยรายปจํานวน
ผูเขารวมประชุม
(คน)
33.5
25
22
31
25
34
35
29
36
24

จํานวนการประชุม
(ครั้ง)
2
4
2
1
1
4
4
4
5
4

จากตารางขางตน ในชวงแรกของการประชุมมีแนวโนมการมีสวนรวมจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ อันสืบเนื่องมาจากการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงินเปนกระแสที่ถูกจับตา
มองจากหนวยงานหลายฝาย
จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงและการระงับการเจรจาในหลาย
กรอบในชวงป พ.ศ. 2550 อีกทั้งการมีมาตรา 190 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 ที่ระบุใหกรอบความตกลงใดๆ ที่จะทําขึ้นตองมีกระบวนการผานความเห็นชอบจากรัฐสภา
กอน ซึ่งเปนเสมือนขั้นตอนกลั่นกรองในความตกลงอีกชั้นหนึ่ง จึงทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผอนคลายการมีสวนรวมในการเขารวมประชุม เพราะเห็นวาสามารถมีสวนรวมไดอีกครั้งใน
ขั้นตอนประชาพิจารณ
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คณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีดานการคาบริการดานการเงินมีการประชุม อยาง
สม่ําเสมอ ผูเขารวมการประชุมครบองคประชุมทุกครั้ง โดยเฉพาะผูแทนจากภาคราชการ อยางไร
ก็ตาม ผูแทนจากบางหนวยงานที่เขารวมการประชุมจะไมตอเนื่อง ขึ้นกับวาวาระของการประชุม
จะเปนเรื่องใด เชน ถาการประชุมมีวาระการพิจารณาเกี่ยวกับการเปดเสรีการคาบริการดาน
การเงินในภูมิภาคอาเซียน ผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนจากกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศที่เขารวมการประชุมจะเปนผูที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับอาเซียน แมจะเปน
ประโยชนที่จะชวยใหความเห็นหรือใหขอมูลในภูมิภาคนั้นๆ แตก็อาจทําใหขาดความตอเนื่อง
และรับทราบความเปนไปของการเปดเสรีการคา บริการดานการเงินในเชิงลึก (อยางไรก็ตาม จาก
การสอบถามผูแทนจากบางหนวยงานเรื่องปญหาความตอเนื่องของผูเ ขารวมประชุม ทราบวา มี
บางชวง มีการปรับโครงสรางองคกร ทําใหไมสามรถสงผูแทนที่รับผิดชอบมารวมประชุมอยาง
ตอเนื่องได)
นอกจากนั้น กอนการประชุมคณะทํางานฯ ฝายเลขานุการจะจัดการประชุมหารือยอย
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เปนตน เพื่อขอรับทราบขอมูลและหารือเพื่อหาขอสรุปกอนการประชุมคณะทํางานฯ
ใหญ เพื่อประหยัดเวลา เพราะจะมีการลงในรายละเอียดในประเด็นตางๆ อยางมาก
หลังจากคณะทํางานฯไดขอสรุปและมติการประชุมแลว
ฝายเลขานุการจะนําเสนอ
กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ กอนนําไปใชเปนทาทีในการเจรจา หรือสงทาทีใหกระทรวง
พาณิชยในฐานะหนวยงานหลักในการเจรจาเปดเสรีการคาบริการในภาพรวมใชเปนทาที
ประกอบการเจรจาในภาพรวม
อยางไรก็ตามในการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินในอาเซียน ในการเจรจาแตละรอบ
ตองมีการลงนามใน Protocol to Implement the …… Package of Commitments under the
ASEAN Framework Agreement of Services ซึ่งมีการดําเนินการแลว 5 ฉบับ เพื่อผูกพันการเปด
เสรีในแตละรอบ ซึ่งภายหลังจากการใชรัฐธรรมนูญแหงพระราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่
มาตรา 190 กําหนดวา
“........มาตรา 190 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนั งสือสัญญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตอง
ออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทาง
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เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรือ
งบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภา
จะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว
กอนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
ตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และ
ตองชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้ ใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจา
ตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบดวย
เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแลว
กอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพัน
คณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และในกรณีที่
การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอม คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบนั้นอยาง
รวดเร็วเหมาะสม และเปนธรรม……..”
ดังนั้นกอนการลงนามใน Protocol จะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ เพื่อ
นําเสนอรัฐสภาอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงนาม และกนหนาจะเสนอรัฐสภา
จะตองมีการจัดทําประชาพิจารณขอรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาชน (Public Hearings)
การประเมินปจจัยดานกระบวนการไดมีการนําปจจัยดานการวางนโยบาย แผนโครงการ
และขั้นตอนการทํางาน ของคณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน โดย
พิจารณานโยบายและมาตรการในการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน จากการสัมภาษณของ
หนวยงานระดับนโยบาย คือ สศค. หนวยงานกํากับดูแล คือ ธ.ป.ท. สามารถสรุปได ดังนี้
ความเห็นของผูใหสัมภาษณทั้ง 4 คน
1. กระบวนการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ควรมีกระบวนการการมีสวน
รวมของภาคประชาชน ผูรับบริการดานการเงิน เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยาง
ตอเนื่อง
2. ขั้นตอนการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินควรใชกฎระเบียบที่บังคับใช
ภายในประเทศเปนรากฐานของมาตรการเปดเสรีฯ และจะไมมีการเปดเสรีฯ ใหสิทธิประโยชน
กับผูใหบริการตางชาติมากไปกวาผูใหบริการไทย
จุดแข็ง
1. การบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูใหสัมภาษณทั้ง 4 คน มี
ความเห็นตรงกันวา
หนวยงานภายใตคณะทํางานเปดเสรีการคาบริการดานการเงินไดรับการ
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ประสานงานกับ สํานักงานเศรษฐกิจการคลังเป นอยางดี รวมถึงไดรับความมีสวนรวมในการรวม
กําหนดมาตรการตางๆ และสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานอื่นๆ อยางดี
2. การดําเนินการของฝายเลขานุการฯ ผูใหสัมาษณทั้ง 4 คน มีความเห็นตรงกัน
วา ฝายเลขานุการฯไดทําการศึกษาภาพรวม ผลกระทบ และแนวทางแกปญหา ที่เกี่ย วเนื่องจาก
การเปดเสรีการคาบริการดานการเงินอยางครบถวนและเปนที่พอใจ
จุดออน
1. ขาดการศึกษาเชิงลึก คุณสมคิดฯ มีความเห็นวา การขาดการศึกษาในดาน
ความพรอมของคูเจรจาในเชิงลึก ทําใหเปนอุปสรรคในการวางมาตรการที่เหมาะสมในการเจรจา
ความตกลง
3.4 ปจจัยดานปจจัยผลผลิต
ผลผลิตจากการพิจารณาเปดเสรีการคาบริการดานการเงินในอาเซียน คือ ขอผูกพันการ
เปดเสรีดานการคาบริการการเงิน ที่ไดปรากฏในเอกสารแนบของ Protocol to Implement the
…… Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement of Services จํานวน
6 ฉบับ นอกเหนือจากผลการประชุมเจรจาของ คณะทํางานเปดเสรีทางการเงินภายใตกรอบความ
ตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน (Working Committee on ASEAN Financial Services
Liberalization under ASEAN Framework Agreement on Services : WC-FSL/AFAS)
เนื่องจากคณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีฯมิไดมีการจัดทํา ผลการดําเนินงานและตัวชี้วัด
เพื่อวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน การวัดผลผลิตของคณะทํางานฯ จึงวัดจากผลการดําเนินงาน
และตัวชี้วัดของเลขานุการคณะทํางานในการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินในอาเซียน
ในตารางที่ 3.4 ดังนี้
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ภารกิจ/แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2550
วิเคราะหเสนอแนะทาทีหรือแผนการเปดเสรี
บริการดานการเงินในกรอบความตกลง
ระดับภูมิภาคอาเซียน :AFAS

ปงบประมาณ 2551

ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของการวิเคราะหเสนอแนะทาที
หรือแผนการเปดเสรีบริการดานการเงินในกรอบ
ความตกลงระดับภูมิภาคอาเซียน :AFAS ในการ
เจรจารอบที่ 4
ขั้นที่ 1 จัดทําแนวทาง ขอคิดเห็น หรือแผนการ
เจรจา
ขั้นที่ 2 นําเสนอแนวทาง ขอคิดเห็น หรือแผนการ
เจรจาตอคณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีบริการ
ดานการเงิน
ขั้นที่ 3 คณะทํางานฯ เห็นชอบแนวทางที่เสนอ

เปาหมาย

ขั้นที่ 3

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

ผลการ
5

ดําเนินงาน

ขั้นที่ 3

ขั้น

ขั้นที่

ขั้นที่

ที่ 1

2

3
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ภารกิจ/แผนการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

ศึกษา วิเคราะหเพื่อเสนอแนะและออกแบบ
นโยบายในการกําหนดทาที และกลยุทธใน
การเจรจา รวมทั้งการเขารวมประชุมเจรจา
เปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ในกรอบ
องคการการคาโลก รวมทั้งกรอบเขตการคา
เสรีทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศในภูมิภาค
ยุโรป อเมริกา แอฟริกา รวมถึงในสวนที่
เกี่ยวกับอาเซียนและคูเจรจาตางๆ

ระดับความสําเร็จของการวิเคราะหเสนอแนะทาที
หรือแผนการเปดเสรีบริการดานการเงินในกรอบ
ตางๆ
จัดทําแนวทาง ขอคิดเห็น หรือแผนการเจรจา
1. นําเสนอแนวทาง ขอคิดเห็น หรือแผนการ
เจรจาตอคณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีบริการ
ดานการเงิน
2. คณะทํางานฯ เห็นชอบแนวทางที่เสนอ

เปาหมาย

ขั้นที่ 2

เกณฑการใหคะแนน
1

2

ผลการ
5

ดําเนินงาน

ขั้นที่

ขั้นที่

ขั้นที่ 2

1

2

3

4
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ภารกิจ/แผนการปฏิบัติงาน
ปงบประมาณ 2552
ศึกษา วิเคราะหเพื่อเสนอแนะและออกแบบ
นโยบายในการกําหนดทาที และกลยุทธใน
การเจรจา รวมทั้งการเขารวมประชุมเจรจา
เปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ในกรอบ
องคการการคาโลก รวมทั้งกรอบเขตการคา
เสรีทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศในภูมิภาค
ยุโรป อเมริกา แอฟริกา รวมถึงในสวนที่
เกี่ยวกับอาเซียนและคูเจรจา ตางๆ และ
ประเทศอืน่ ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของการวิเคราะหเสนอแนะทาที
หรือแผนการเปดเสรีบริการดานการเงินในกรอบ
ตางๆ
ขั้นที่ 1 คณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีการคา
บริการดานการเงิน และ/หรือ ผูบริหาร
กระทรวงการคลังเห็นชอบแนวทางการปรับปรุง
ตารางขอผูกพันฯ ในกรอบตางๆ
ขั้นที่ 2 คณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีบริการ
การคาบริการดานการเงิน และ/หรือ ผูบริหาร
กระทรวงการคลังเห็นชอบแนวทางการเจรจากอน
การไปเจรจาในแตละครั้ง

เปาหมาย

ขั้นที่
2

เกณฑการใหคะแนน
1

2

ผลการ
5

ดําเนินงาน

ขั้นที่

ขั้นที่

ขั้นที่ 2

1

2

3

4

33

ภารกิจ/แผนการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2553
ศึกษา วิเคราะหเพื่อเสนอแนะและออกแบบ
นโยบายในการกําหนดทาที และกลยุทธใน
การเจรจา รวมทั้งการเขารวมประชุมเจรจา
เปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ในกรอบ
องคการการคาโลก รวมทั้งกรอบเขตการคา
เสรีทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศในภูมิภาค
ยุโรป อเมริกา แอฟริการวมถึงในสวนที่
เกี่ยวกับอาเซียนและคูเจรจา ตางๆ และ
ประเทศอืน่ ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

ระดับความสําเร็จของการวิเคราะหเสนอแนะทาที
หรือแผนการเปดเสรีบริการดานการเงินในกรอบ
ตางๆ
ขั้นที่ 1 คณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีการคา
บริการดานการเงิน และ/หรือ ผูบริหาร
กระทรวงการคลังเห็นชอบแนวทางการปรับปรุง
ตารางขอผูกพันฯ ในกรอบตางๆ
ขั้นที่ 2 คณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีบริการ
การคาบริการดานการเงิน และ/หรือ ผูบริหาร
กระทรวงการคลังเห็นชอบแนวทางการเจรจากอน
การไปเจรจาในแตละครั้ง

เปาหมาย

ขั้นที่ 2

เกณฑการใหคะแนน
1

2

ผลการ
5

ดําเนินงาน

ขั้นที่

ขั้นที่

ขั้นที่ 2

1

2

3

4
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การประเมินปจจัยผลผลิต ไดนําปจจัยดานการประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ เพื่อ
นําไปพัฒนาในงานดานนโยบาย และการเจรจา ซึ่งจากการสัมภาษณผูเกี่ยวของสามารถสรุปได
ดังนี้
ความเห็น
1. การศึกษาผลกระทบจากการเปดเสรีฯ ในแตละกรอบควรมีการทําประเมินผล
ไดผลเสียเพื่อนําไปปรับปรุงในขั้นตอนการจัดทํากรอบเจรจาครั้งตอไป รวมถึงการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น เชน การเพิกถอนใบอนุญาต BIBF เปนตน
2.
หนวยงานภายใตคณะทํางานเปดเสรีการคาบริการดานการเงินมีความเห็น
ตองการใหแยกองคประกอบคณะทํางานออกตามสาขาบริการดานการเงิน เชน องคประกอบดาน
การธนาคาร ดานประกันภัย และดานหลักทรัพย เพื่อความสะดวก
ในการทํางานรวมกันอยางตรงตามสาขาบริการ
จุดแข็ง
1. ผลกระทบของการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ตอผูประกอบการไทย มี
ไมมากนักเนื่องจากดําเนินการภายใตกรอบกฎหมายไทยไดอนุญาตไว ดังนั้น จึงมีกฎระเบียบ
ภายในเชน พระราชบัญญัติประเภทตางๆ ที่จํากัดมิใหมีผูใหบริการจากตางประเทศเขามาแขงขันได
2. กฎระเบียบภาครัฐมีความรัดกุม และปรับปรุงใหมีการพัฒนาในการนําไป
ปฏิบัติและเกิดประโยชนอยางตอเนื่อง
จุดออน
1. อยางไรก็ตาม กฎระเบียบที่รัดกุม ในอีกมุมหนึ่ง ก็เปนอุปสรรคในการ
พิจารณาและเจรจาการเปดเสรี
จากผลการสัมภาษณสรุปไดวา การพิจารณาการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
ของไทยในอาเซียน ไมไดมีผลกระทบกับภาคการเงินของไทยนัก เนื่องจากดําเนินการตามกรอบ
ของกฎหมายไทยอนุญาตไว ไมไดมีการนําไปผูกพันนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด แมจะเปน
ประโยชนในการปกปองภาคการเงินในประเทศ แตก็เปนอุปสรรคในการเจรจาเปดเสรี อยางไรก็
ตามคณะทํางานฯไดดําเนินการอยางรอบคอบและระมัดระวัง
เปนไปตามความเห็นของ
หนวยงานกํากับดูแล
ในสวนของตัวชี้วัดของการดําเนินการพิจารณาการเปดเสรีการคาบริการดาน
การเงินขางตน แสดงใหเห็นวาคณะทํางานสามารถดําเนินการไดสําเร็จในระดับหนึ่ง แตยัง ไม
เปนไปในเชิงรุก
เนื่องจากยังดําเนินการตามขอกังวลของหนวยงานกํากับดูแลเปนสวนใหญ
เนื่องจากในคณะทํางานฯ ไมมีผูรับบริการรวมอยูดวย
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 บทสรุป
จากการประเมินการดําเนินการของคณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีการคาบริการดาน
การเงินในการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินในอาเซียน
คณะทํางานฯไดมีการพัฒนาการ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากประสบการณและความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้น
จุดแข็งไดแก ขอไดเปรียบในทําเลที่ตั้งในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ความสามารถดาน
ความสามารถในการคาบริการดานการเงินไทยในกลุมประเทศเพื่อนบาน
การบูรณาการการ
ทํางานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนไปอยางใกลชิด และฝายเลขาฯดําเนินการอยางรอบคอบ
ระมัดระวัง
อยางไรก็ตาม ก็ยังมีจุดออน ไดแก ทัศนคติของนักลงทุนไทยยังไมตองการไปลงทุนใน
ตางประเทศ ปญหาความไมมั่นคงทางการเมือง มาตรการและขอจํากัดดานการเงิน เชน การ
ควบคุมเงินทุนขาออกจากประเทศ เปนอุปสรรคตอการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน และ
เปนอุปสรรคตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอีกนัย ปญหาบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญใน
เชิงลึกไมเพียงพอ ปญหาดานงบประมาณโครงการวิจัยที่ไมเพียงพอทําใหขาดขอมูลสนับสนุน
การวางแผนการดําเนินงานในเชิงลึก นอกกจากนั้นคณะทํางานฯ ควรเพิ่มการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในฐานะผูรับบริการดานการเงินเพื่อใหไดรับทราบขอมูลทั้งฝายใหละฝายรับบริการ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
นอกเหนือจากการประเมินการดําเนินการของคณะทํางานพิจารณาเปดเสรีการคาบริการ
ดานการเงินขางตนแลว
การระบุตําแหนงในตลาดการคาบริการดานการเงินของไทยจะเสริม
ขอเสนอแนะไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น
จากการสงสอบถามทํา ใหหนวยงานที่เปนองคประกอบของคณะทํางานฯ ไดรับคําตอบ
จาก 3 หนวยงาน คือ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สมาคมธุรกิจธนาคารไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งนับวาคอนขางนอย แต
พอจะสามารถสรุปความเห็นเรื่อง จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของบริการดานการเงิน
ของไทย ไดดังนี้
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จุดแข็งของบริการดานการเงินไทย
- ประเทศไทยมีหนวยงานรับผิดชอบดานการเปดเสรีการดานการเงิน โดยทํางาน
อยางบูรณาการในระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแล และภาคธุรกิจไทย
- ประเทศไทยมีขอไดเปรียบทางทําเลที่ตั้งที่ดีในภูมิภาค
- ระบบเศรษฐกิจที่กาวหนาในระดับภูมิภาค
- ระบบสารสนเทศเพียงพอในการแขงขัน ซึ่งปจจุบันมีระบบการพัฒนาดาน
สารสนเทศเปนอันดับแรกๆ ในภูมิภาค
จุดออนของบริการดานการเงินไทย
- กฎระเบียบเชิงอนุรักษ (conservative) เปนอุปสรรคตอการเปดเสรีการคาบริการ
ดานการเงินไทย
- กฎระเบียบที่รัดกุมทําใหธุรกิจบริการดานการเงินไทยขาดการแขงขัน
- ทัศนคติของผูใหบริการไทยไมเปดรับการแขงขันในตลาดระหวางประเทศ
- ขาดนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐในการลงทุน
- กฎระเบียบภายในประเทศไมเอื้ออํานวยตอการเปดเสรีการคาบริการดาน
การเงิน เนื่องจากมีมาตรการเชิง conservative
- ขอจํากัดทางการคลังของไทยเปนอุปสรรคตอมาตรการสงเสริมธุรกิจบริการ
ดานการเงินไทย
โอกาสของบริการดานการเงินไทย
- มีการเจรจาการคาบริการดานการเงินในกรอบการเจรจาการคาระหวางประเทศ
ตางๆ ทั้งในระดับภูมิภาค และทวิภาคีนอกภูมิภาคหลายกรอบ ทําใหมีพันธมิตรทางการคาและ
นํามาซึ่งขอไดเปรียบในตลาดการคาเสรี
- การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนโอกาสในการลงทุนในเศรษฐกิจที่เล็ก
กวาและตองการบริการดานการเงินในการพัฒนาสูง
- ตลาดที่มีความตองการบริการดานการเงินเชน ลาว พมา และกัมพูชา มีพื้นที่เขต
แดนติดกับไทย ซึ่งสรางโอกาสในการเปดตลาดของไทยอยางมาก
- ในกรอบอาเซียน ไทยมีขอไดเปรียบในการใหบริการดานการเงินแก ประเทศ
ลาว พมา และกัมพูชา เนื่องจากมีกรอบความรวมมือ GMS (Greater Mekong Subregion) อยูแลว
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อุปสรรคของบริการดานการเงินไทย
- ความไมมั่นคงทางการเมืองของไทยทําใหนโยบายตางๆ ขาดความตอเนื่อง อีก
ทั้งสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากตางชาติ
- ความขัดแยงในพื้นที่ชายแดนเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเขตการคาเสรีระดับ
ภูมิภาค
- ภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเปนอุปสรรคมากขึ้นสําหรับประเทศในดานการลงทุน
และความเชื่อมั่นของผูประกอบการไทยและตางชาติ
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เนื่องจากกระบวนการดําเนินการของคณะทํางานฯ ยังไมเปนไปในเชิงรุก เพราะการ
ดําเนินการเปดเสรีภาคการเงินในปจจุบัน ยังเปดภายใตกรอบกฎหมายที่มีอยู ดังนั้น เพื่อใหได
ประโยชนจากการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 คณะทํางานฯ ควรปรับปรุง
กระบวนการทํางานใหเปนเชิงรุกและเปนระบบมากขึ้น ดังนี้
(1) จัดทําโครงการวิจัยเพื่อยกรางกรอบการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงินใน
อาเซียน นําเสนอขอความเห็นชอบในระดับนโยบาย และรัฐสภา เพื่อใชเปนกรอบการเจรจา
ตอไป
(2) วางแผนการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ภายใตอาเซียนอยางเปนขั้นตอน และ
เปนระบบ โดยมีการทบทวนเปนระยะ เพื่อใหทันตอสถานการณของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การ
วางแผนการเปดเสรีอยางเปนระบบ แนนอน จะชวยใหการดําเนินงานของคณะทํา งานพิ จารณา
เป ด เสรี ก ารค า บริ ก ารด า นการเงิ นสะดวก รวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนั้ น
จะสามารถ
ดําเนินการในเชิงรุกไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากมีกรอบการดําเนินการ
ที่ชัดเจน
(3) สงเสริมการลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน การผลักดันการ
ลงทุนในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน ที่ประเทศไทยไดเปรียบในดานการเปน
ศูนยกลางในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และความกาวหนา ของการบริการดานการเงินของไทยในอนุ
ภูมิภาค จะชวยขยายโอกาสใหแกธุรกิจการคาบริการดานการเงินของไทยในการใหบริการการคา
บริการดานการเงิน เปนโอกาสของคณะทํางานฯไดพิจารณาการเปดเสรีการคาบริการในเชิงรุก
และใชเปนประสบการณในการดําเนินการตอไปในภูมิภาคอื่นๆในอนาคต
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4. 2.2 ขอเสนอแนะเชิงการดําเนินการ
(1) จัดใหมีการทําแผนการดําเนินงานของคณะทํางานฯ และการจัดทําตัวชี้วัด (Key
Performance Index :KPI) เพื่อการดําเนินงานในเชิงรุก มีความชัดเจนอยางเปนระบบ และ
สามารถวัดประสิทธิภาพการทํางานของคณะทํางานฯ ไดชัดเจน
(2) วางแผนการทําโครงการวิจัยตางๆ เพื่อสงเสริมการเจรจาอยางเปนระบบ เพื่อสามารถ
จัดสรรงบประมาณการทําวิจัยในกรอบการเจรจาเฉพาะดานการบริการดานการเงิน ไดอยาง
เพียงพอ สอดคลองและเหมาะสมกับแผนการเปดเสรี
(3) วางแผนการสรางบุคลากร เพื่อรองรับการดําเนินการ โดยการฝกอบรมและสราง
career path แกผูปฏิบัติงานที่ชัดเจน เชน
(4) ขยายการมีสวนรวมของภาคประชาชนในฐานะผูใชบริการดานการเงิน เชน จัดทํา
การรับฟงความคิดเห็นในระดับประชาชนตอแนวทางการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
เพราะการดําเนินการในปจจุบัน ผูมีสวนรวมคือภาครัฐผูกําหนดนโยบาย และภาคเอกชน ผูเปน
เจาของบริการ แตยังขาดการมีสวนรวมของภาคประชาชนในฐานะผูใชบริการ
(5) ขอความรวมมือขอใหหนวยงานตางๆ ขอใหสงผูแ ทนจากหนวยงานตางๆใน
คณะทํางานฯ ที่มีความตอเนื่อง เขารวมการประชุมเปนสวนใหญ หากตองการขอมูลที่เกี่ ยวของก็
ควรเปนผูแทนที่มาเสริมเทานั้น เพื่อมีความตอเนื่องของความรู ความเขาใจในการดําเนินงานของ
คณะทํางานฯ

ภาคผนวก
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คําถามเพื่อวิเคราะหการทํางานเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
คําถามเพื่อประเมินสภาพแวดลอม
1. ทานคิดวาประเทศไทยมีความพรอมดานกฎระเบียบภายในประเทศและระหวางประเทศ
เหมาะสมและเอื้อตอการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินหรือไม อยางไร
2. ทานคิดวาทําเลที่ตั้งของประเทศไทยจะเปนประโยชนตอประเทศไทยในการใหบริการดาน
การเงินหรือไม อยางไร
3. ทานคิดวาภาคธุรกิจไทยหรือผูใหบริการทางการเงินไทยมีความพรอมตอการเปดเสรีการคา
บริการดานการเงินหรือไม และมีสิ่งใดที่ประเทศไทยสามารถสงเสริมใหผูประกอบการมี
ศักยภาพในการแขงขันมากขึ้น
4. ทานคิดวาภาคการเงินไทยมีวัฒนาการมากนอยเพียงใดในชวง 10 ปที่ผานมา และทิศทางการ
พัฒนาจะเปนอยางไร
5. ทานคิดวาความสัมพันธของประเทศไทยและตางประเทศจะเปนอุปสรรคตอการคาบริการดาน
การเงินมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะประเทศกัมพูชาที่มีความขัดแยงทางการเมืองจะเปน
อุปสรรคตอการการคาบริการดานการเงินระหวางประเทศหรือไม
6. โปรดระบุขอไดเปรียบของสาขาบริการดานการเงินไทยในกรอบความตกลงที่ทานดําเนินการ
อยู
คําถามเพื่อประเมินปจจัยนําเขา
1. ทานคิดวางบประมาณการดําเนินการเจรจากรอบการคาที่ทานดําเนินการอยูมีความเหมาะสม
เพียงพอ หรือไม และทานคิดวาสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของการใชงบประมาณอยางไร
2. ทานคิดวาบุคลากรในการทํางานปจจุบันมีความสามารถเหมาะสมกับการหรือไมอยางไร และมี
จุดใดที่จําเปนตองพัฒนา
3. ทานมีแผนการทํางานดานการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินอยางไร
4. ทานเห็นวาคณะทํางานการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินประกอบดวยหนวยงานผูมีสวนได
สวนเสียเพียงพอหรือไม อยางไร
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คําถามเพื่อประเมินปจจัยดานกระบวนการ
1. ทานมีขั้นตอนการตรวจสอบความเหมาะสมของการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินหรือไม
อยางไร
2. ทานมีการจัดตั้งกรอบการเจรจาในโครงการอยางไร
3. ทานมีแผนการบริหารบุคลากรในโครงการอยางไร
4. ทานมีกระบวนการรับฟงเสียงประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของหรือไม อยางไร และสามารถ
พัฒนาใหมีความครอบคลุมขึ้นไดอยางไร
5. ทานเห็นวากระบวนการทํางานของคณะทํางานเปดเสรีการคาบริการดานการเงินมีความ
เหมาะสมหรือไม และทานมีแผนการพัฒนากระบวนการทํางานของคณะทํางานฯ อยางไร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินไทย
คําถามเพื่อประเมินปจจัยผลผลิต
1. โปรดระบุผลกระทบตอการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินที่ทานพบ รวมถึงแนวทางแกไข
อยางไร
2. ทานมีขั้นตอนการตรวจสอบประเมินผลของผลลัพธ เปาประสงค และผลสําฤทธิ์ของงาน
อยางไร
3. ทานนําผลของการประเมินมาใชเพื่อพัฒนาในการเจรจาอยางไร

ฎ

การทํางานของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
การทํางานของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในบทบาทการเจรจาเปดเสรีการคาบริการ
ดานการเงินโดยคํานึงถึงระบบการทํางานภายใน กฎระเบียบของการปฏิบัติภารกิจโดยรวม
และความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการนํามาวิเคราะหหา
จุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส ในการพัฒนางานของ สศค. ในภารกิจการเปดเสรีการคาบริการ
ดานการเงิน ดังนี้
1. กระบวนการภายใน (Internal Process) เปนกระบวนการอันประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ที่ถูก
นํามาประกอบกัน เพื่อใหภารกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถสรางผลิตผลของ
งานไดอยางสมบูรณ ซึ่งจะสงผลใหการทํางานของ สศค. ราบรื่นเปนอยางดี
2. ระบบ และ กฎระเบียบ (System and Regulation) เปนกระบวนการวิเคราะหที่นําปจจัยนําเขา
(Inputs) ซึ่งจะไดแกขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเปดเสรีการคามาผานขั้นตอนการ
ประมวลผล ตั้งแตการศึกษา ทําความเขาใจและวิเคราะหจนไดเปนผลลัพธ (Outputs) ซึง่
รวมถึงกฎระเบียบ ขอกํากับ อุปสรรค และปจจัยเกื้อหนุนตอการทํางาน
3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห (Knowledge and Analytical skill) การวิเคราะหงานจะเปน
กระบวนการที่เกี่ยวของกับการศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลตา ง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเปด
เสรีการคาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
4. สถานการณแวดลอม (Environmental Analysis) การวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายนอกประเทศ
หรือปจจัยภายในประเทศที่ไดรับผลกระทบจากภายนอก ซึ่งสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
การเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
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แบบสอบถาม
“ความเห็นเกี่ยวกับการบทบาทของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ในการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน”
Opinion in Fiscal Policy Office mission on Financial Service Liberalization
-------------------------------------------------------------------คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูล ความเห็น และขอเสนอแนะ ในการ
ทํางานของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในบทบาทการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
ขอมูลและขอเสนอแนะที่ไดรับจากทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการปรับปรุงการทํางานของ สศค.
ตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของการสํารวจ
1. เพื่อประเมินความพรอม จุดแข็ง และจุดออนของ สศค. ในบทบาทการเจรจาเปดเสรี
การคา
2. เพื่อทราบ โอกาส ปญหาและอุปสรรค รวมถึงขอจํากัดดานกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การทํางานของหนวยงานของทานกับ สศค.
3. เพื่อประเมินความพรอมของการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินของประเทศไทย
4. เพื่อนําผลสํารวจมาปรับปรุงการทํางานภายใน และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อให สศค.
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจดังกลาวมากยิ่งขึ้น
แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูรับการสํารวจ
สวนที่ 2 กระบวนการภายใน
สวนที่ 3 ระบบการทํางาน
สวนที่ 4 ความพรอมในการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว รบกวนกรุณาสงแบบสอบถามคืน ภายในวันที่ 1 มิถุนายน
2555 ที่ โทรสาร 02 273 9059
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กรุณากรอกขอมูลลงในชองวาง หรือทําเครื่องหมาย  ในชอง  ที่ทานตองการเลือก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูรับการสํารวจ
1.1. ขอมูลหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน
...........................................................................................................................................................................................................
ที่อยู
........................................................................................................................................................................................ ...................
โทรศัพท .....................................................โทรสาร......................................................
Email ……………………………………………………………………..
1.2 ประเภทของหนวยงาน
 ภาครัฐ
 ภาคเอกชน

 หนวยงานกํากับดูแล
 อื่น ๆ .................................................................................

1.3 กรอบการเจรจาการคาที่ทานมีสวนรวม เลือกไดมากกวา 1 ขอ
 สาธารณรัฐประชาชนจีน
 สหภาพยุโรป (EU)
 ญี่ปุน
 กลุมอาเซียน
 เกาหลีใต
 อาเซียน-จีน
 บาหเรน
 อาเซียน-จีน
 ออสเตรเลีย
 อาเซียน-อินเดีย
 นิวซีแลนด
 อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด
 สหรัฐอเมริกา
 อาเซียน-ยุโรป
 ชิลี
 อาเซียน-สภาความรวมมือแหงอาวเปอรเซีย (GCC)
 เปรู
 องคการการคาโลก (WTO)
 กลุมเขตการคายุโรป (EFTA)
1.4 กรุณาระบุระยะเวลาที่ทานรวมประสานงานหรือทํางานกับ สศค.
 นอยกวา 1 ป

 1 ปขึ้นไปแตไมถึง 5 ป

 อื่นๆ ................................................................

 5 ปขึ้นไปแตไมถึง 10 ป

 10 ปขึ้นไป
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สวนที่ 2 กระบวนการภายใน
2.1. ทานอยูในหนวยงานของ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
 ใช
 ไมใช ขามไปยังสวนที่ 3
2.2 ดานการทํางานภายใน

กระบวนการทํางานภายใน
 ขั้นตอนการทํางานภายใน
1. ระบบการทํางานเปนไปอยางรวดเร็ว เหมาะสม
2. ระบบการทํางานเปนไปตามมาตรฐานสากล
3. มีแหลงศึกษาหาความรูเพื่อนํามาวิเคราะหในการทํางานอยางเพียงพอ
4. มีงบประมาณในการใชจายอยางเพียงพอ
5. ไดรับความรวมมือจากหนวยงานอื่นๆ ภายใน สศค. อยางเหมาะสม
6. กฎระเบียบภายในเอื้อตอการทํางาน
 การทํางานรวมกับหนวยงานอื่นๆ
7. การติดตอสื่อสารกับหนวยงานอื่นเปนไปอยางเหมาะสม
8. ไดรับความรวมมือจากหนวยงานอื่นอยางพอเพียง
9. ทานไดเขารวมประสานงานกับการทํางานของหนวยงานอื่นอยาง
สม่ําเสมอ
10. ความรวมมือระหวางหนวยงานกอใหเกิดผลลัพธที่ดี
ความเห็นอื่นเกี่ยวกับการทํางานภายในและระหวางหนวยงานของ สศค.

เห็น
ดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

ไมเห็น ไมเห็น ไมมี
ดวย ดวย ความเห็น
อยางยิ่ง
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สวนที่ 3 การทํางานของ สศค. ในการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
3.1. ทานอยูในหนวยงานของ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
 ใช ขามไปยังสวนที่
 ไมใช โปรดตอบแบบสอบถามของการทํางานของ สศค.
3.2 ความเห็นเกี่ยวกับระบบการทํางาน
ความเห็นเกี่ยวกับระบบการทํางาน
 การทํางานของ สศค. ในการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
1. สศค. ประสานการทํางานกับหนวยงานของทานเปนอยางดี
2. สศค. เปดรับการมีสวนรวมกับหนวยงานของทานเปนอยางดี
3. การเปดเสรีการคาบริการดานการเงินเปนไปอยางสอดคลองกับ
นโยบายของหนวยงานของทาน
4. ความเห็นของทานในการทํางานรวมกับ สศค. ถูกนําไปดําเนินการ
อยางเหมาะสม
5. ทานไดรับขอมูลที่เพียงพอตอการทํางานดานการเปดเสรีการคาบริการ
ดานการเงิน จาก สศค. เปนอยางดี
6. สศค. ไดทําการศึกษาภาพรวม ผลกระทบ และแนวทางแกปญหา ที่
เกี่ยวเนื่องกับการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินอยางครบถวน
7. ทานพอใจกับผลงานดานการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ที่ สศค.
ดําเนินการ
 ดานกฎระเบียบภาครัฐ
8. กฎระเบียบภาครัฐเอื้อตอการทํางานของหนวยงานทาน
9. กฎระเบียบภาครัฐมีความรัดกุม เหมาะสม
10. นโยบายของภาครัฐสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และเกิดประโยชน
11. กฎระเบียบภาครัฐมีการปรับปรุง และพัฒนาใหดีขึ้นอยูเสมอ
12. กฎระเบียบภาครัฐเอื้อตอการมีสวนรวมในการออกมาตรการตางๆ

เห็น
ดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

ไมเห็น ไมเห็น
ดวย
ดวย
อยางยิ่ง

ไมมี
ความเห็น
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ความเห็นอื่นเกี่ยวกับการกฎระเบียบและระบบการทํางานของ สศค.

สวนที่ 4 ความเห็นตอภารกิจของ สศค. ในการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินของไทยในปจจุบัน

ความพรอมและอุปสรรคในการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินไทย
4.1 ปจจัยจากประเทศไทย
1. ประเทศไทยมีความพรอมตอการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
2. ประเทศไทยมีศักยภาพในการขยายฐานการคาบริการดานการเงิน
ไปในตางประเทศ
3. ประเทศไทยมีกฎระเบียบที่พรอมเปดรับการลงทุนดานบริการทาง
การเงินจากตางประเทศ
4. ประเทศไทยมีระบบการจัดการทรัพยากรที่ดีในการบริการดาน
การเงิน
5. ประเทศไทยมีกฎระเบียบ ขอกําหนด และกฎหมาย ที่เอื้ อ
ประโยชนตอประเทศในการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
6. ประเทศไทยสามารถแขงขันในตลาดโลกไดในสาขาบริการทาง
การเงิน
7. ภาคเอกชนไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางเหมาะสมในการ
เปดเสรีกาคาบริการดานการเงิน
8. ภาคเอกชนไดรับการบริหารความเสี่ยงจากการเปดเสรีการคา
บริการดานการเงินอยางเหมาะสม

เห็น
ดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

ไมเห็น ไมเห็น
ดวย
ดวย
อยางยิ่ง

ไมมี
ความเห็
น
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9. ความไมมั่นคงของการเมืองเปนอุปสรรคตอการคาบริการดาน
การเงินภายในปะเทศ
10. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยเอื้อตอการคาบริการดาน
การเงินกับตางประเทศ
11. อื่นๆ
............................................................................................................
4.2 ปจจัยจากภายนอก
1. ความตกลงเสรีการคาจะสงเสริมการการคาบริการดานการเงิน
อยางมีนัยสําคัญ
2. ความมั่นคงในระดับเศรษฐกิจมหภาคในเศรษฐกิจตางประเทศเอื้อ
ตอการคาการคาบริการดานการเงิน
3. สภาวะอากาศแปรปรวนในโลกเปนอุปสรรคตอการลงทุนและ
การคาของไทย
4. ประเทศไทยสามารถเปนผูนําเขตเศรษฐกิจอาเซียนภายใน 10 ป
5. ประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นเปนโอกาสทางการลงทุนและการคา
6. สภาวะเศรษฐกิจถดถอยในโลกเปนอุปสรรคตอการคาบริการดาน
การเงิน
4.3 ขอคิดเห็น / เสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ

