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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐบาลที่มีผลต่อการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นตัวแทนผู้ประกอบ
ธุรกิจการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว เชียงของ จานวน 240 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทวิ การวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้น การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ ผลการวิจัย
พบว่า ประสิทธิผลของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว สู่เศรษฐกิจอาเซียน ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านความสัมพันธ์
ระหว่างคู่ค้า และนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐบาล ส่วนปัจจัยด้านต้นทุนสินค้าถึงแม้ไม่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางตรงต่อการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การค้า แต่มีความสัมพันธ์ทางตรงกับปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้า และนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐบาล
ส่วนในด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบการนั้นแทบจะไม่มีผลต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้า
คาสาคัญ: การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์, การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว, นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐบาล

Abstract

The purpose of this research is to study the relationship between the factors of
governmental policies that affect the development of the Border Trafficking Strategy in the Lao PDR.
Quantitative research. The samples used in the study were 240 Thai border traders and Lao PDR
Chiang Khong. The questionnaire was used as a tool to collect data. Statistics used in data analysis
include bivariate correlation, hierarchical regression analysis, path analysis. The results of the study
show that the effectiveness of the development of the Border-Thai-Lao Border Trade Strategy To the
ASEAN economy. It depends on the relationship between the partners and government promotion.
Factors related to product cost, although there is no direct causal relationship to the development
of trade strategy. However, there is a direct relationship with the relationship factor between the
partners and government promotion. In terms of entrepreneurial qualities, it hardly affects the
development of strategic business plans.
Keywords: Development of the Strategic Plan, Border Trade between Thailand and Lao PDR,
Government Promotion Policy
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บทนา

ได้แก่ น้ ามั นดีเซล รถยนต์ อุ ปกรณ์และส่ วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า น้ามันเบนซิน สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ
ส่วนสินค้านาเข้าที่สาคัญที่มีมูลค่าเข้ามากที่สุด ได้แก่
ทองแดงและผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงอื่นๆ เครื่องรับ-ส่ง
สัญญาณอุปกรณ์ติดตั้ง (โทรศัพทื วิทยุ โทรทัศน์)
ผักและของปรุงแต่งจากผัก และไม้แปรรูป (กรมการค้า
ต่างประเทศ, 2554; สถาบันพระปกเกล้า, 2558;
กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์, 2554)
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น การค้ า ปลี ก
และการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว มีโอกาสในการ
ขยายการค้ าระหว่ างกั น หากมี การแก้ไขปั ญหาและ
อุ ปสรรคทางการค้ า ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ (1) ผู้ ส่ งออก
สินค้าของไทยไป สปป.ลาว ส่วนใหญ่เป็นคู่ค้าชายแดน
ขาดความเป็นนักการตลาดมืออาชีพ จึงเสียเปรียบประเทศ
คู่แข่ง เช่น เวียดนาม สิงคโปร์มาเลเซีย และไต้หวัน
เป็ นต้ น (2) ปัญหาค่าจ้างแรงงานที่ สู งขึ้นทาให้ ราคา
สิ นค้าของไทยมีราคาสู ง เป็นเหตุให้ เสี ยตลาดบางส่ วน
ให้กับเวียดนาม และจีน (3) สินค้าไทยระดับล่างมีราคาสูง
กว่าสินค้าจากจีน และเวียดนาม เนื่องจากการจัดเก็บอัตรา
ภาษีนาเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรของกรมศุลกากรไทย
มีอัตราสูงทาให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น สินค้าไทยใน
ระดั บล่ า งจึ งไม่ สามารถแข่ งขั นด้ านราคากั บคู่ แข่ งได้
(4) มีการลักลอบการค้าตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาวมาก
ท าให้ สิ น ค้ า ไทยที่ ลั ก ลอบเข้ า ไปใน สปป.ลาว
มีราคาถูกกว่าสินค้าที่นาเข้าโดยถูกวิธี ทาให้สินค้าไทย
เข้ าไปแข่ งขั นกั นเองในตลาดลาว และ (5) สิ นค้ าไทย
จะถูกปลอมแปลงและเลียนแบบจากประเทศคู่แข่ง
เช่น จีน และเวียดนาม ด้วยสินค้าคุณภาพต่ากว่าไทย
ทาให้ ผู้ บริโ ภคลาวเข้าใจผิ ดคิดว่าเป็นสิ นค้าไทย
นอกจากนี้ ยังมีผู้ส่งสินค้าออกของไทยบางรายนาสินค้า
หมดอายุ ไปจ าหน่ ายใน สปป.ลาว ท าให้ สิ นค้ าไทย

การค้าชายแดนเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการค้ า
ระหว่างประเทศ ที่เริ่มจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
ที่จาเป็นในการดารงชีวิตของประชาชนที่อาศัยตามแนว
พรมแดนของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการซื้อขาย สินค้าที่
มีมูลค่าไม่สูง และไม่มีการส่งมอบเอกสารหรือหลักฐาน
ทางการค้ า แต่ ต่ อมาประเทศไทยและประเทศต่ างๆ
ในภูมิภาคเอเชียมีความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมหลายโครงการ (วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ และคณะ,
2547) เช่น โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุ ภูมิภาคกลุ่ มแม่น้าโขง 6 ประเทศ หรือหกเหลี่ยม
เศรษฐกิจ (Greater Mekong Sub region-GMS) และ
ยุ ทธศาสตร์ ความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จ (Economic
Cooperation Strategy--ECS) ทาให้มีการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในภูมิภาคในหลากหลายด้าน
ที่ ส าคั ญ ได้ แก่ โครงข่ ายเส้ นทางคมนาคมที่ เชื่ อมโยง
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ตามแนวตะวันออก-ตะวันตก
(East-West Economic Corridor) เชื่อมโยงไทยสปป.ลาว-เวียดนาม และแนวเหนือ -ใต้ (NorthSouth Economic Corridor) เชื่อมโยงไทย-พม่าสปป.ลาว-จี นตอนใต้ (ยู นนาน) รวมทั้ งความร่ วมมื อ
ระหว่างประเทศที่นาไปสู่การพัฒนาด้า นเศรษฐกิจ
และสั งคม การเพิ่ มขึ้ นของระดั บรายได้ อั ตราค่ าจ้ าง
หรือการจ้างงาน ปัจจัยต่างๆ นี้ ล้วนส่งเสริมให้การค้า
ชายแดนมีบ ทบาทสาคัญเพิ่มขึ้น และมีศักยภาพ
ขยายตัวต่อเนื่ องในอนาคต (ชนิด ศุทธยาลั ย, 2556;
เติมธรรม สิทธิเลิศ, 2558; สถาบันพระปกเกล้า, 2558)
ภาวะการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ในช่วงเวลา
9 เดือน นับตั้งแต่ ม.ค.-ก.ย. 2558 มีมูลค่าการค้าชายแดน
รวม 124,707.87 ล้ านบาท มู ลค่ าการค้ าขยายตั ว
ร้ อยละ 12.78 จากช่ วงเวลาเดี ยวกันของปี ก่ อนไทยได้
ดุลการค้า 65,302.45 ล้ านบาท สิ นค้าส่ งออกที่ส าคัญ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
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เสียชื่อเสียง (กรมส่งเสริมการส่งออก, 2554; กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ, 2557)
ปั ญหาภายในของลาว ได้ แก่ (1) ปั ญหาด้ า น
นโยบายการค้าของ สปป,ลาว เช่น (ก) การนาเข้าสินค้า
ของลาวจะต้ องผ่ านหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ใ ช้ ชื่ อว่ า
ลาว ขาเข้า-ขาออก (Society Lao Import-Export)
โดยกระทรวงการค้าของลาวเป็นผู้ดูแลและกากับ
โดยนาเข้าและส่งออกสินค้าที่จาเป็นต่อการพัฒนา
โครงสร้ างพื้นฐานของประเทศ และผ่ านบริ ษัทเอกชน
(private company) ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวง
การค้ าให้ เป็ นผู้ น าเข้า-ส่ งออกสิ นค้าตามประเภทหรื อ
หมวดที่ ได้ รั บอนุ ญาตจากรั ฐแล้ วเท่ านั้ น (ข) การลด
และจากัดจานวนบริษัทผู้นาเข้า-ส่งออกของ สปป.ลาว
(ค) ระบบการค้าระหว่างประเทศของ สปป.ลาว ยังไม่
เป็นสากลและไม่มีความแน่นอน (ง) การเข้มงวดใน
การน าเข้าสินค้า โดยกาหนดเงื่อนไขให้ บริ ษัทผู้ น าเข้า
ต้ องมี สั ดส่ วนการน าเข้ าต่ อการส่ งออกเท่ ากั บ 60:40
ท าให้ ผู้ น าเข้ าลาวบางรายน าเข้ าสิ นค้ าจากไทยลดลง
เนื่องจากไม่สามารถหาสิ นค้าส่งออกได้ครบตาม
สั ดส่ วนที่ รั ฐบาลก าหนด (จ) ขั้ นตอนการน าเข้ า และ
การออกเอกสารของ สปป.ลาว มี ความยุ่ งยาก ซับซ้อน
ล่าช้า รวมทั้งต้องยื่นขอใบอนุญารจาเข้าหลังจากที่
สินค้ามาถึงท่าแล้วเท่านั้น และต้องยื่นขออนุญาต
จากหลายหน่วยงาน (ฉ) การดาเนิ นนโยบายการค้าของ
สปป.ลาว เน้ น การเสริ ม สร้ า งความสั มพัน ธ์และ
ให้ ความส าคัญกับ จี นและเวีย ดนามมากกว่าไทย
โดยให้สิทธิพิเศษ เช่น คิดอัตราภาษีนาเข้าสินค้า
จากจี น และเวีย ดนามต่ากว่าสิ น ค้าที่นาเข้าจาก
ไทยร้อยละ 50 (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,
2557; กรมส่ งเสริ มการส่ งออก, 2554) (2) ด้านการ
คมนาคม เช่น (ก) ค่าขนส่ง และค่าบริการในการนาเข้าส่ งออกค่อนข้ างสู ง ประกอบกั บความตกลงขนส่ ง
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

สินค้าผ่านแดนไทย-สปป.ลาว ยังมีปัญหา เนื่องจาก
สินค้าจาก สปป.ลาว ผ่านไทยไปประเทศที่สามไม่มี
การเก็บค่าธรรมเนียม แต่ในทางกลับกัน สินค้าจาก
ไทยผ่ า น สปป.ลาว ไปยั ง ประเทศที่ ส ามถู ก เก็ บ
ค่าธรรมเนียม (ข) การขนส่งสินค้าทางบกของ สปป.
ลาว ใช้รถยนต์ เนื่องจาก สปป.ลาว ยังไม่มีระบบการ
ขนส่งทางรถไฟ และเป็นลักษณะผูกขาด เส้นทางคมนาคม
ยั งทุ รกั นดาร และท าให้ สิ นค้ าได้ รั บความเสี ยหาย
การกาหนดน้าหนักรถบรรทุกของรถบรรทุกสินค้าในแต่
ละแขวงไม่เท่ากัน (ค) การขนถ่ายสินค้าของ สปป.ลาว
เน้นการใช้แรงงานคนมากกว่าเครื่องจักร ทาให้เกิดการ
เสียเวลาและสินค้าเสียหาย เป็นเหตุให้การขนถ่ายสินค้า
ไม่ ทั นตามก าหนดส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท รั บ ขนส่ ง สิ น ค้ า
ขาดทุนและไม่ยอม รับงาน (กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ, 2557) (3) การค้านอกระบบตามแนวชายแดน
เนื่องจากไทย และ สปป.ลาว มีชายแดนที่ติดต่อกัน
ยาวทาให้มีช่องทางผ่ านแดนธรรมชาติประมาณ
700 ช่องทาง ประชาชนอาศัยเดินทางเข้า-ออก และ
มีการลักลอบนาสินค้าข้ามแดน ซึ่งสินค้าที่ลักลอบข้าม
แดนมีมูลค่าเกือบเท่ากับการค้าปกติ ส่ งผลกระทบต่อ
ตัวแทนจ าหน่ายสิ นค้าของไทยใน สปป.ลาว เนื่องจาก
สินค้าที่ลักลอบนาเข้ามีต้นทุนต่ากว่า ส่งผลให้ผู้ทา
การค้าล่างไม่สนใจที่จะเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้าที่มา
จากประเทศไทย เว้ น แต่ สิ น ค้ า ที่ มี ข้ อ จ ากั ด ไม่
สามารถขนถ่ายโดยเรือเล็กได้ (กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ, 2557)
จากการศึกษาข้อมูลของอาเภอเชียงของเมื่อปี
พ.ศ. 2558 ผู้ วิจัยพบปัญหาที่นาไปสู่งานวิจัยคือ
นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐบาล ยังขาดการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการค้าชายแดน
จึ งไม่ สามารถน าไปเป็ นแนวทางปฏิ บั ติ ได้ และภาค
รัฐบาลยังขาดการบูรณาการร่ วมกันระหว่างหน่วยงาน
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ของรั ฐ และยั งมีปั ญหาความแตกต่างด้านภาษา
วัฒนธรรม ของคู่ค้า รวมไปถึงราคาสินค้าของไทย
ค่อนข้างสู ง และปั จ จุ บั นยั งไม่มีแผนยุ ทธศาสตร์
การค้ า ชายแดนของประเทศไทยกั บ สปป.ลาว
เป็นรายประเทศ จึงทาให้เกิดอุปสรรคปัญหาด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด การลงทุ น ด้ านการแข่ งขั น
ทางการค้า การเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง รวมถึง
การสนับสนุนข้อกฎหมายสู่การปฏิบัติ การเจริญเติบโต
ของเมืองตามแนวพื้นที่บริเวณชายแดน (สานักพัฒนา
ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย, 2557)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาปัจจัยของ
นโยบายส่ งเสริ มจากภาครั ฐบาลที่ มี ผลต่ อการพั ฒนา
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า ชายแดนไทย-สปป.ลาว
ได้ แก่ นโยบายส่ งเสริ มจากภาครั ฐบาล ความสั มพั นธ์
ระหว่ างคู่ ค้า ปั จ จั ย ด้า นต้น ทุน สิ น ค้า คุณ สมบั ติ
ผู้ประกอบการ และการพัฒนาแผนยุ ทธศาสตร์ การค้า
ชายแดน ดังนี้ การอานวยความสะดวกทางการค้า
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน และการเติบโตของเมือง
(กรมการค้ าต่ างประเทศ, 2555) เพื่ อส่ งเสริ มด้ าน
เศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ในเส้นทางหลวง
R3A ที่เชื่อมต่อประเทศจีนตอนใต้ทางมณฑลยูนนาน
เมืองคุนหมิง ผ่านประเทศลาว แขวงบ่อแก้ว เมืองห้วยทราบ
และประเทศไทย ทางจั งหวัดเชียงราย อาเภอเชียงของ
โดยนาข้อค้นพบในการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการ
จัดทาการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย
ให้กับหน่วยงานที่กากับดูแลแผนยุทธศาสตร์การค้า
ชายแดนไทย-สปป.ลาว และเป็ น แนวทางต่ อ
ผู้ประกอบการค้าชายแดนไทยในการพัฒนาคุณภาพ
และความหลากหลายของผลิ ตภั ณฑ์ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของ
นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐบาลที่มีผลต่อการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว
ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
Jacob Viner (1986) กล่าวถึง ผลของการสร้าง
การค้าและการเปลี่ยนทิศทางการค้าส่วนทฤษฎีการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจด้านการเงินและการคลังที่สาคัญ
ได้แก่ ทฤษฎีของ Mundel (2000) ทฤษฎีเหล่านี้
กล่ าวถึ ง การจั ดตั้ งอาณาเขตเงิ นตราที่ เหมาะสมที่ สุ ด
แนวคิ ดของจาคอบไวเนอร์ การรวมกลุ่ มเป็ นสหภาพ
ศุ ลากรจะเกิ ดผลดี ต่ อเมื่ อมี การสร้ างการค้ าเกิ ดขึ้ น
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้าเกิดขึ้น การรวมกลุ่ม
เป็นสหภาพศุลกากรก็ย่อมไร้ประโยชน์
แนวคิ ด พาณิ ช ย์ นิ ย มมี ส าระส าคั ญ
สรุปได้คือ พยายามให้ประเทศครองความได้เปรียบ
ทางการค้าระหว่างประเทศสะสมโลหะเงินและทองคาด้วย
นโยบายปกป้องทางการค้าทั้งนี้เพื่อให้มีดุลการค้า
เกินดุล
ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเด็ดขาด
Adam Smith (1776) กล่าวว่า ประเทศที่
มีความสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าอีกประเทศหนึ่งประเทศนั้นจะผลิตเฉพาะ
สิ นค้ าที่ ตนมีค วามได้ เปรีย บโดยสมบู รณ์ ออกมา
แลกเปลี่ ยนกับสิ นค้าของอีกประเทศหนึ่งซึ่งเกิด
จากหลักของการแบ่งงานกันทา (Division of Labor)
คือ แต่ละคนควรทาหน้าที่ในการผลิตเฉพาะอย่าง
แทนที่จะทาหมดทุกอย่างในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด
ซึ่ง การแบ่ง งานกั นท าจะท าให้ เ กิด ความช านาญ
เฉพาะอย่ าง (Specialization) และจะท าให้ สามารถ
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ผลิตสินค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ การที่บุคคลเลือก
ผลิตเฉพาะสิ่งที่ตนเองถนัดแล้วไปแลกกับสิ่งอื่นๆ
ที่ต้องการจากผู้ผลิต ซึ่งจะทาให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์
จากการที่มีผลิ ตผลิต (นิฐิ ตา เบญจมสุ ทิน และนงนุ ช
พันธกิจไพบูลย์, 2548)
ประเทศที่ไม่มีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์
ในการผลิตสินค้าทุกๆ อย่างกับประเทศอื่นยังคงสามารถ
ท าการค้ าที่ ก่ อ ให้ เกิ ดประโยชน์ แ ก่ ทุ กฝ่ ายได้
ประเทศที่ ด้ อยประสิ ทธิ ภาพควรผลิ ตและส่ งออก
เฉพาะสินค้าที่ประเทศตนมีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ์
น้อยกว่า ถือได้ว่าสินค้านี้เป็นสินค้า ที่ประเทศผลิต
ด้ ว ยความได้ เปรี ยบ โดยเปรี ยบเที ยบทฤษฎี ความ
ได้เปรียบนี้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและใช้อธิบายสาเหตุ
ของธุ รกิจการค้าระหว่ างประเทศจนทุกวัน (David
Ricardo, 1823)
ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
David Ricardo (1823) ได้ปรับปรุง
แนวคิดของ Adam Smith (1776) โดยอธิบายว่า
ต้นเหตุของการค้ าระหว่ างประเทศไม่ จ าเป็ นต้ อง
ขึ้นอยู่กับการที่ประเทศนั้นมีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์
เสมอไปแต่ขึ้นอยู่กับการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ซึ่งสาระสาคัญของทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
อธิ บายว่ าถึ งแม้ ประเทศหนึ่ งจะมี ความเสี ยเปรี ยบ
โดยสมบูรณ์กว่าอีกประเทศหนึ่งในการผลิตสินค้า 2 ชนิด
ก็ตาม การค้าระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นได้โดยประเทศนั้น
เลือกผลิตสินค้าที่ตนเสียเปรียบน้อยที่สุด เมื่อเทียบ
กับสิ นค้าอี กชนิ ดหนึ่ งและประเทศที่มี ความได้เปรี ยบ
โดยสมบูรณ์ในสินค้าทั้ง 2 ชนิดก็จะเลือกผลิตสินค้า
ที่ตนได้เปรียบมากที่สุดเมื่อเทียบกับสินค้าอีกชนิดหนึ่ง
(นิฐิตา เบญจมสุทิน และนงนุช พันธกิจไพบูลย์, 2547)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ทฤษฎีการกาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เป็นการกาหนด
ทิศทาง และแนวทางตรงโดยรวมขององค์กรว่าจะมุ่งไปใน
ทิศทางใดและแนวทางใด โดยเป็นการกาหนดอย่างเป็นระบบ
การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ดีจะนาไปสู่การปฏิบัติที่ดี
ขององค์กรหั วใจของการวางแผนยุทธศาสตร์ คือ
การพิจารณาถึงโอกาสและความสามารถขององค์กร
การพิ จารณาโอกาสนั้ นเป็ นการพิ จารณาว่ าองค์ กร
จะต้องทาอย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนจากการ
มุ่งไปสู่ทิศทางนั้นๆ โดยจะต้องคานึงถึงความสามารถของ
องค์กรที่มีอยู่ว่าจะสามารถไปสู่เป้าหมายที่กาหนดได้
หรือไม่ (Brown, 1997)
หลั กการวางยุ ทธศาสตร์ ประกอบด้ วย
การก าหนดภารกิ จ และวั ตถุ ประสงค์ การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การวางแผนยุทธศาสตร์
การน าแผนยุ ทธศาสตร์ ไปปฏิ บั ติ การประเมิ นผลและ
การควบคุม นักวิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันดังนี้
แนวคิ ดองค์ ประกอบพื้ นฐานกระบวนการจั ดการเชิ ง
ยุ ทธศาสตร์ ประกอบด้ วยการวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อม
การก าหนดยุ ทธศาสตร์ การน ายุ ทธศาสตร์ ไปปฏิ บั ติ
การประเมินผลงานและการควบคุม องค์ประกอบของ
การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร การกาหนด
ทิศทางของยุทธศาสตร์ด้วยวิสัยทัศน์และภารกิจ
กาหนดแผนยุทธศาสตร์การนาแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
และการควบคุม การปรับโครงสร้างทางยุทธศาสตร์ใหม่
(Wheelen & Hunger, 2000)
กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์หรือ
ขั้นตอน ประกอบด้ว ย การพั ฒ นาวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
ภารกิ จ เชิ ง ยุ ทธศาสตร์ การก าหนดวั ตถุ ประสงค์
การปรับยุทธศาสตร์ให้ เข้ากับวัตถุประสงค์ การน าเอา
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ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การประเมินผลงานและการปรับปรุง
งานใหม่ (Thompson & Stickland, 2003)
ทฤษฎีการนานโยบายไปปฏิบัติ
การนานโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ
ที่บุคคล กลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์การที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายจะใช้ความสามารถน าทรั พยากรมาใช้ ใน
การบริ หาร เพื่อให้ บรรลุ วั ตถุประสงค์ การน านโยบาย
ไปปฏิบั ติ จ าเป็ น อย่ างยิ่ ง ที่จ ะต้อ งมีการวิ เคราะห์
ล่วงหน้า (Walter, 1971) โดยเริ่มจากการพิจารณา
ความหมาย ของการน านโยบายไปปฏิ บั ติ ว่ าเป็ น
กระบวนการในการน าเอานโยบายพื้ น ฐานทั่ ว ไป
มาดาเนินการให้ลุล่วงไป นโยบายพื้นฐานอาจอยู่ใน
รูปแบบของกฎหมาย คาพิพากษา คาสั่งของรัฐบาลหรือ
มติรัฐมนตรีก็ได้ (Mazmanian & Sabatier, 1989)
การน านโยบายไปปฏิ บั ติ เป็ นขั้ นตอน
ที่สาคัญยิ่ง ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ได้นาเสนอ
เกี่ยวกับสาระสาคัญของการนานโยบายไปปฏิบัติให้
เกิ ด ผลสั มฤทธิ์ โดยครอบคลุ มประเด็ นต่ างๆ ได้ แก่
ความหมายและความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎี และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ ตัวแบบการนา
นโยบายไปปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรคของการนานโยบาย
ไปปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเกี่ยวกับมาตรการของนโยบาย
ที่ เ กิ ดขึ้ น ระหว่ า งกระบวนการก าหนดนโยบาย
เมื่ อนโยบายได้รั บความเห็ นชอบ ในการน าไปประกาศ
ใช้ในลักษณะต่างๆ นโยบายนั้นจะถูกนาไปปฏิบัติ
จากผู้ ที่ เกี่ ยวข้อง ถ้านโยบายไม่เหมาะสมก็ไม่สามารถ
แก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ ประชาชนตามที่ ค าดหวั ง ไว้
ไม่ว่านโยบายนั้นจะถูกนาไปปฏิบัติให้ดีได้ อย่างไรก็ตาม
แสดงว่านโยบายนั้ นประสบความล้มเหลว ในกรณี ที่
นโยบายดี แต่นานโยบายไปปฏิบัติไม่ดี ก็จะไม่สามารถ
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ผู้กาหนดนโยบายต้องการ

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

แสดงให้ เห็ นว่ า การน านโยบายไปปฏิ บั ติ มี ความ
ซับซ้อนมาก (สมบัติ ธารงธัญญวงศ์, 2552)
กระบวนการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
และศักยภาพ
กระบวนการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
และศักยภาพ (SWOT Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอกและวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Albert
Humphrey, 2005; วิมลิน เหล่าศิริถาวร, 2553;
อัญชลิ กา เฟื่องฟุ้ง, 2550; ดารงค์ วัฒนา, 2554)
แบ่งออกได้ดังนี้
1. การวิ เคราะห์ ปั จจั ยภายนอก
เป็ นการวิ เคราะห์ เพื่ อหาโอกาส (opportunities) และ
อุปสรรค (threats) จากปัจจั ยภายนอกองค์การ
ได้แก่ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
รวมทั้ งการเปลี่ ยนแปลงของคู่ แข่ ง ที่ อาจมากระทบกั บ
โครงการการวิเคราะห์ดังกล่าวจะทาให้ทราบว่าเส้นทาง
การด าเนิ น งานขององค์ ก รจากวั นนี้ ไปสู่ อนาคต
จะได้ รั บ ผลกระทบจากปั จจั ยเหล่ านี้ อย่ างไร
ซึ่งผลกระทบในทางบวกจะนับว่าเป็นโอกาส และผลกระทบ
ทางลบจะเป็นอุปสรรคแก่องค์กรที่อาจเกิดขึ้นได้
2. การวิ เคราะห์ ปั จจั ยภายใน
เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็ง และจุดอ่อนจากปัจจัย
ทุกอย่ างภายในองค์กร เช่น การวิเคราะห์ บุคลากร
การวิ เคราะห์ ด้ านการจั ดการองค์ การ การวิ เคราะห์
งบประมาณ การวิเคราะห์สถานที่ เป็นต้น การจะทราบ
ว่ าปั จจั ยภายในองค์ ก ารเป็ น จุ ด อ่ อ นหรื อ จุ ด แข็ ง
อาจพิจารณาได้จากการเปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูล
ค่าเฉลี่ ยของคู่แข่ง ซึ่งควรเป็นข้อมูลที่วัดได้หรื ออาจ
เปรี ยบเที ยบกั บ องค์ ก ารดี เ ด่ น (benchmarking)
หรื อเปรียบเที ยบกั บมาตรฐานสากล (international
standard) ผลจากการวิเคราะห์จะช่วยให้องค์การ
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สามารถนาจุดแข็งมาวางแผนใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
ส่ ว นการวิ เคราะห์ จุ ดอ่ อนจะช่ วยให้ องค์การสามารถ
มองเห็นจุดอ่อนของตนเอง เพื่อที่จะได้พิจารณาว่า
แก้ไขจุดอ่อนได้หรือไม่ หากคิดว่าจุดอ่อนที่ไม่ สามารถ
แก้ไขได้ก็ ควรวางแผนให้ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งหรื อ
ให้สอดคล้องกับสภาพจุดอ่อนที่มีอยู่ให้ดีที่สุด
3. การวิ เคราะห์ SWOT เป็ นการ
พิ จารณาดั งนี้ Strengths คื อ จุ ด แข็ ง หมายถึ ง
ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์การที่เป็นบวก
ซึ่งองค์การนามาใช้เป็นประโยชน์ในการทางาน เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือ หมายถึง การดาเนินงานภายในที่
องค์กรทาได้ดี (วิมลิน เหล่าศิริถาวร, 2553)

หมวดหมู่ เพราะการค้ าในด่ านนี้ มี ความเจริ ญ เติ บ โต
สูงขึ้น
การออกแบบหรื อการวางแผน (sampling
scheme) ผู้วิจัยคานึงถึงการครอบคลุมวิธีการและ
กลยุทธ์ (strategies) ที่จะให้ได้มาซึ่งตัวอย่างที่เป็น
ตัวแทนที่ดีของประชากรเป้าหมาย (good representative
of the target population) และมีระดับความเชื่อมั่น
สูง และมีความผิดพลาดน้อย (sampling error) ในส่วน
ของจานวนหน่วยการวิเคราะห์ ปัจจุบันผู้ประกอบ
ธุรกิจการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว (เชียงของ)
มีจานวน 240 ราย
เครื่ องมื อที่ ใช่ ในการวิ จั ย (research
instrument) ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม ใช้ ใ นการ
จัดเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจการค้าชายแดน
ไทยกับ สปป.ลาว (เชียงของ) โดยแบ่งข้อคาถาม
ออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ตรงกับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เพื่ อ การศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
การค้ า ชายแดนไทย-ลาว สู่ ประชาคมอาเซี ย น
ในด้ า น (1) นโยบายส่ ง เสริ ม จากภาครั ฐ บาล
ซึ่งประกอบด้วย ส่ งเสริ มภาครัฐฯ การประชาสั มพั นธ์
และการประสานงาน (2) ความสั มพั นธ์ ร ะหว่ า งคู่ ค้ า
ซึ่งประกอบด้วย วัฒนธรรมท้องถิ่น ความพึงพอใจความ
ไว้วางใจ และธุรกรรมทางการค้า (3) ปัจจัยด้านต้นทุน
สินค้า ซึ่งประกอบด้วย สินค้า การคมนาคมขนส่ง แรงงาน
และ (4) คุณสมบัติผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย อายุ
เพศ การศึกษา
การทดสอบความเชื่อถือของมาตรวัด ผู้วิจัยใช้
การทดสอบความสอดคล้ องกั นภายใน (internal
consistency) ของรายการที่ประกอบเป็ นมาตรวั ด
ตามแนวความคิดที่ ว่าหากรายการเป็ นรายการใน
เรื่องเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันสูง ในทางตรงกัน

ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
โดยผู้วิจัยสร้างและทดสอบแบบสอบถามผู้ประกอบธุรกิจ
การค้ าชายแดนไทยกั บ สปป.ลาว (เชี ยงของ)
ซึ่ งประกอบด้ วยมาตรวั ด ตั วแปรหลั กที่ มี อยู่ ในกรอบ
แนวคิดโดยมีการทดสอบความเชื่อถือได้ (reliability)
ของมาตรวัดก่อนนาข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ
หรือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ประชากรและกลุ่ มตั วอย่ าง (population
and sampling) ผู้วิจัยใช้ตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจการค้า
ชายแดนไทยกับ สปป.ลาว เชียงของ โดยเลือกตามเกณฑ์
คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีจานวน 240 ราย เนื่ องจากกลุ่ ม
ตั วอย่ างจริ งมี จ านวนต่ ากว่ า 400 ตั วอย่ าง ดั งนั้ น
ผู้วิจัยจึงมีการกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามเทคนิคการใช้
สถิติวิเคราะห์ในการกาหนด ขนาดตัวอย่างเป็ นจานวน
20 เท่า ของจานวนตัวแปร โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็น
อัตราภาคชั้น (interval scale) มี 10 ระดับ ผู้วิจัยได้มี
ข้อคาถาม จานวน 40 ข้อ โดยแบ่งข้อคาถามออกเป็น
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ข้ ามหากรายการที่ ใช้ ส ร้ างมาตรวั ดไปคนละทิ ศ
คนละทางหรื อคนละเรื่ อง รายการต่างๆ ก็จะมีความ
สั มพั นธ์ กั นน้ อย ซึ่ งสถิ ติ ที่ จะบ่ งชี้ ความเชื่ อถื อได้
ของแต่ละรายการ คือ ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha
coefficient of reliability) ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.00 ถึง
1.00 ค่าอัลฟ่า ควรสูงกว่า ค่า SD แสดงว่ามาตรวัดที่
สร้างมีความน่าเชื่อถือได้มาก ผลการทดสอบพบว่า
(1) การส่งเสริมภาครัฐ มีค่า Alpha เท่ากับ .839
(2) การประสานงาน มี ค่ า Alpha เท่ ากั บ .730
(3) การประชาสัมพันธ์ มีค่ า Alpha เท่ากับ .880 (4)
นโยบายที่ ส่ ง เสริ ม จากภาครั ฐ บาล มี ค่ า Alpha
เท่ากับ .936 (5) วัฒนธรรมท้องถิ่น มีค่า Alpha เท่ากับ
.648 (6) ความพึ งพอใจ มี ค่ า Alpha เท่ ากั บ .853
(7) ธุ ร กิ จ ทางการค้ า มี ค่ า Alpha เท่ า กั บ .588
(8) ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้ามีค่า Alpha เท่ากับ .768
(9) สินค้ามีค่า Alpha เท่ากับ .795 (10) การคมนาคมขนส่ง
มีค่า Alpha เท่ากับ .805 (11) แรงงาน มีค่า Alpha
เท่ากับ .737 (12) ต้นทุนสินค้า มีค่า Alpha เท่ากับ .899
(13) การอานวยความสะดวกทางการค้า มีค่า Alpha
เท่ากับ .679 (14) ประสิทธิภาพ ในการแข่งขันสูงขึ้น
มีค่า Alpha เท่ากับ .818 (15) การเติบโตของเมือง มีค่า
Alpha เท่ากับ .645 (16) การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มีค่า
Alpha เท่ากับ .847
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1. การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ทวิ (bivariate
correlation) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เบื้องต้นให้เห็น
ภาพความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ และเพื่อตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระ (multi collinearly) ซึ่งพบว่าไม่มีปัญหา
ดังกล่าว
2.การวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้น (hierarchical
regression analysis) เพื่อวิเคราะห์ว่าปัจจัยแต่ละกลุ่ม
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มีผลต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้าชายแดน
อย่างไร
3. การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (path
analysis) เพื่อแสดงให้ เห็ นภาพรวมของความสั มพั นธ์
ระหว่างตัวแปรทุกตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์ว่ามีผล
ทางตรงและทางอ้อมต่อการปฏิบัติอย่างไร
ผลการวิจัย
ปัจจัยด้านนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐบาล
ด้านนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐบาล
ได้มีการส่ งเสริมให้ ผู้ ประกอบการในธุรกิจมั่นคง
และเจริญก้าวหน้าขึ้น พบว่า ผู้ประกอบการได้รับ
ควรแนะนาและการส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ด้านการประกอบการพอสมควร ซึ่งมาตรการในการแก้ไข
คื อ ควรจั ดเจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้ องให้ ค าปรึ กษาแก่
ผู้ ป ระกอบการเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
และมีระดับความพึงพอใจในการประกอบการค้า
ที่ด่านเชียงของ ร้อยละ 63.4 ส่วนที่ภาครัฐ ออก
กฎระเบียบในการค้าขายที่มีความเข้มงวดเกินไป
อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าเกิดการท้อใจในการ
ประกอบธุรกิจถึงร้อยละ 59.8 และปัญหาที่พบอีก
ประการคือการไม่เอื้ออานวย ในการค้าของระบบ
ราชการจะเป็นอุปสรรคมากในการประกอบธุรกิจ
ร้อยละ 58.5 ซึ่งเป็นสาเหตุในความไม่พอใจในการ
ได้รับคาแนะนาและส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ด้านการประสานงานตามนโยบายของรัฐ
พบว่ า เป็ นการทาให้ มีความมั่นใจว่าการประกอบ
การค้าจะดาเนินการค้าไปด้วยดี และมีความพึงพอใจ
และเห็นด้วยในระดับปานกลาง ร้อยละ 65.4 ในเรื่อง
การมองหาลู่ ทางใหม่ ๆ ในการประกอบการค้ า
ถ้าผู้ ประกอบการค้า มีปั ญหาด้ านการค้าจะได้ รับการ
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ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ช่วยดาเนินการเจรจา
และประสานงานให้เสมอ
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้า
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าทางวัฒนธรรม
แต่ละท้องถิ่น เป็นความสัมพันธ์ที่ทาให้เกิดความ
สบายใจในการประกอบการค้า เพราะคู่ประกอบการค้า
มีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมใกล้เคียงกั นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งจะมีโอกาสในการพัฒนาให้สูงขึ้นได้
มี ความพึ งพอใจร้ อยละ 66.3 และยั งพบอี กว่ าความ
แตกต่างระหว่างคู่ค้ามีเพียงเล็กน้อยในด้านความสัมพันธ์
คู่ค้าของผู้ประกอบการค้าที่ด่านเชียงของ มีความสัมพันธ์
กันเสมือนพี่น้องกันมาก ถ้าภาษาในการสื่อสารระหว่าง
การค้าแตกต่างกัน จะส่งผลอุป สรรคในการค้าได้
ซึ่งอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขโดยจัดให้มีการอบรม
การสอนภาษาให้กับผู้ประกอบการค้า
ส่ วนความพึงพอใจของลู กค้านั้ น ได้มีการ
ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า ส่วนในความสัมพันธ์
ระหว่างคู่ค้านั้น พบว่า ผู้ประกอบการค้าเคยเสียเปรี ยบ
ทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม ถึงร้อยละ 69.7 แต่ถึง
กระนั้ น คู่ค้ า เดิ ม ๆ ยั งมี ก ารสั่ งเพิ่ มยอดซื้ อ สิ น ค้ า
อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 66.7 และระหว่างคู่การค้าต่างมี
ความพึงพอใจและความสุขในการประกอบการค้าซึ่งกัน
และกันจากคู่ค้า เดิม ถึงแม้ว่ามีความไม่พึงพอใจคู่ค้า
ที่ไม่จ่ายค่าสินค้าตรงเวลาร้อยละ 64.7 ก็ตาม แม้ว่าคู่ค้า
จะจ่ ายค่ าสิ นค้ า ล่ า ช้ า บ้ า งแต่ ผู้ ป ระกอบการค้ า
ชายไทยยั งยิ นดี จะท าการค้ าด้ วยร้ อยละ 57.5 ซึ่ ง
การค้าอาจมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องการสั่งสินค้า แต่ยังไม่
ต้องวางเงินมัดจาเมื่อมีการซื้อขาย รวมถึงการตรวจสอบกับ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ อย่างละเอียดทุกครั้ง ซึ่งปัญหา
เหล่ า นี้ ส ามารถแก้ ไ ขได้ โ ดยการท าเป็ น คู่ มื อ
ประกอบการค้าชายแดน
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การท าธุ รกรรมด้ านการค้ ากั บ
ความสัมพันธ์ ระหว่างคู่ค้า พบว่า คู่ประกอบการค้า
ส่ วนใหญ่ มี ความพึ ง พอใจในการใช้ เ งิ น สกุ ล ไทย
ในการซื้อขายสินค้า ร้อยละ 75.0 และไม่ประสงค์รับ
เงินสกุลอื่นถึงร้อยละ 66.0 บางครั้งผู้ติดต่อการค้าจะ
นาสินค้าไปจาหน่ายก่อนแล้วโอนเงินผ่านธนาคาร
ในร้อยละ 51.0 ในการทาธุรกรรมทางการค้า
ปัจจัยด้านต้นทุนสินค้า
สินค้าที่มีคุณภาพดีจะเป็นที่น่าสนใจของ
ลูกค้าสูง ร้อยละ 71.9 แต่ขณะเดียวกันผู้ประกอบการค้า
เคยถู กลู กค้ าต่ อว่ าและมี การคื นสิ นค้ าจากลู กค้ า
ในจานวนค่อนข้างสู ง ร้ อยละ 75.8 อย่ างไรก็ตาม
แม้ว่าสินค้าในร้านจะมีราคาสูงกว่าที่อื่น แต่ลูกค้ายังมี
ความต้องการซื้อกันเป็นจานวนมาก และไม่มีสินค้าตกค้าง
เมื่ อ การกระจายสิ น ค้ าในร้ า นเป็ น ไปได้ ร วดเร็ ว
ซึ่งถือว่าประสบความสาเร็จในการค้า ร้อยละ 43.3
และ 61.0 ตามลาดับ
ปั จจั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บคุ ณลั กษณะ
ผู้ประกอบการ
ผู้ ประกอบการส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 57.5
เป็นผู้หญิง มีอายุเฉลี่ย 41 ปี และร้อยละ 40.4 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และระดับการศึกษามัธยมตอนปลาย
ปวส. อนุปริญญา ร้อยละ 36.7 นอกนั้นมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ส่ วนประถมศึกษามีเพียงประมาณ
ร้อยละ 10.0
ประสิทธิผลของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒนาแผนยุ ทธศาสตร์ ในด้ านการ
เชื่อมโยงการอานวยความสะดวกทางการค้าด้าน
การขนส่ ง ผู้ ป ระกอบการมี ค วามเห็ น ด้ ว ยอยู่ ใ น
ระดับกลางค่อนข้างต่า เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่นๆ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนส่งคมนาคมจากการพัฒนา
ของภาครัฐ ซึ่งมีส่วนในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
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รวมทั้งการประกอบธุรกิจไม่ค่อยได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงในการได้รับการ
อานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ส่ วนการพั ฒนาแผนยุ ทธศาสตร์ ด้ าน
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ผู้ประกอบการมีความพอใจ
มากถึ งแม้ ว่ าจะมี เ งิ น ลงทุ น ไม่ ม ากแต่ ส ามารถ
ประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นใจในระดับปานกลาง และ
การค้าขายสามารถขยายกิจ การไปได้เพิ่มขึ้น และ
มีความมั่น ใจในการประกอบธุรกิจ ถ้าหากได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐจะทาให้ขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขั น สู ง ขึ้ น และประเด็ น ที่ ต้ อ งเป็ น ห่ ว งของ
ผู้ประกอบการส่ ว นใหญ่ คือ การเติบโตของเมืองใน
หลายๆ ด้าน เช่น ความรู้สึก เป็นห่วงบุตร/หลานเป็นอย่าง
มาก เพราะความเจริญทางการสื่อสารและเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ามาสู่ชุมชนอย่างมาก รองลงมาคือ ราคาที่ดิน
บริเวณนี้มีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมมากหลายเท่าตัวได้รับการ
ความสะดวกสบายมากขึ้นจากสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
รวมถึงการ โยกย้ายและเพิ่มจานวนของประชากร
ทาให้เกิดความวุ่นวายในสังคมเป็นประเด็นหนึ่งที่
สาคัญต้องเฝ้าระวัง
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ทวิ
(bivariate correlation) พบว่า ตัวแปรอิสระไม่
มีความสั มพันธ์ กันสู งมาก (ไม่เกิ น .80) จึ งไม่มี ปั ญหา
ในเรื่ องความสั มพั นธ์ กั น สู ง (multicollinearity)
ซึ่งสามารถนาตัวแปรทั้งหมดไปใช้ในการวิเคราะห์
แบบเชิงชั้น (hierarchical regression analysis)
ได้ยกเว้นปัจจัยด้านต้นทุนสินค้าที่มีความสัมพันธ์
กับความสัมพันธ์ระหว่างและการนโยบายส่งเสริมจาก
ภาครัฐบาล ที่มีความสัมพันธ์กันสูงมากเกิน .80 แต่ เมื่อ
ใช้สถิติทดสอบด้วยค่า VIF และ Tolerance แล้วพบว่า
ไม่เป็นปัญหาที่รุนแรง สามารถใช้ผลการวิเคราะห์ได้
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นอกจากนี้พบว่า นโยบายการส่งเสริมจากภาครัฐ
มีผลต่อประสิทธิผลของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
การค้าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในเชิงบวกถึงร้อยละ 75
จึงมีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงประสิ ทธิผลของการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การค้า
ขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้ามีผลต่อ
ประสิทธิผลของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้า
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในเชิงบวกถึงร้อยละ 59
ส่ งผลในการเปลี่ ยนแปลงประสิ ทธิ ผลของการพั ฒนา
แผนยุทธศาสตร์การค้า
ส่ วนปั จจั ยด้ านต้ นทุ นสนิ ค้ ามี ผลต่ อ
ประสิทธิผลของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้า อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติในเชิงบวกถึงร้อยละ 12 ส่งผลต่อการ
เปลี่ ยนแปลงประสิ ท ธิ ผ ลของการพั ฒ นาแผน
ยุทธศาสตร์การค้า
ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้ประกอบการไม่มีผลต่อ
ประสิทธิผลของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้า
อย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ กล่ าวคื อ สามารถอธิ บาย
การเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ได้เพียงร้อยละ 3
การวิ เ คราะห์ ถ ดถอยแบบง่ า ยระหว่ า ง
ประสิ ทธิ ผลของการพั ฒนาแผนยุ ทธศาสตร์ พบว่ า
ตัวแปรอิสระ ทุกตัวมีความสั มพันธ์กับการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์การค้า ในทิศทางบวกตามที่คาดหวัง แต่ที่มี
นั ยส าคั ญ มี เพี ยง 3 ตั ว คื อ ปั จจั ยด้ านต้ นทุ นสิ นค้ า
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้า และนโยบายส่งเสริมจาก
ภาครัฐบาล ส่วนตัวแปรอิสระที่ไม่มีผลอย่างมีนัยสาคัญ
คือ คุณสมบัติผู้ประกอบการ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้น
ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์กันสูง
และตั วแปรตาม คื อ ประสิ ทธิ ผลของการพั ฒนาแผน
ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว มีความสัมพันธ์
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กับนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐบาล ซึ่งได้แก่ การส่งเสริม
ภาครั ฐฯ การประชาสั มพันธ์ และการประสานงาน อย่างมี
นั ยส าคั ญ ซึ่ งหมายความว่ า ถ้ า นโยบายที่ ภ าครั ฐ
ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารค้ า ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการค้ า
ชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพที่จะส่งผลดีอย่างยิ่ง
ในประสิ ท ธิ ผ ลของการพั ฒ นาแผนยุ ท ธศาสตร์
การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว
ขณะเดียวกัน ในด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
ความพึ งพอใจคู่ ค้ าและธุ รกิจกรรมทางการค้าระหว่ าง
คู่ค้านั้นรวมถึงปัจจัยด้านต้นทุนสินค้า การคมนาคม
ขนส่ ง และแรงงานของผู้ ประกอบการค้ าต่ างมี ความ
สัมพันธ์กับการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ การค้าชายแดน
ไทย-สปป.ลาว อย่ างมี นั ยส าคั ญ หมายความว่ า
ผู้ ป ระกอบการที่มี ความสั ม พัน ธ์กั น ระหว่า งคู่ ค้ า
ด้านวัฒนธรรม มีความพึงพอใจและธุรกรรมในการ
ประกอบการค้ าที่ดี จะส่งผลดีต่อประสิ ทธิผ ลใน
การพัฒนาการค้าชายแดน อีกทั้งผู้ประกอบการค้า
ที่จาหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพที่มีการขนส่งสินค้าที่
สะดวกรวดเร็ ว และแรงงานในการทางานที่ดีจะส่ งผลดี
ต่อการพัฒนาการค้าชายแดนด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้พบว่า ประสิทธิผลของการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้าจะมีประสิทธิผลดีขึ้นนั้น
ขึ้นอยู่กับการนาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ คุณสมบัติ
ผู้ประกอบการ (ด้านการศึกษา) ปั จ จั ยด้านต้น ทุน
สิ นค้ า (สิ นค้ า แรงงาน และการขนส่ ง) ความสั มพั นธ์
ระหว่างคู่ค้า (ด้านการทาธุรกรรมทางการค้า) และ
นโยบายจากภาครัฐบาล (การส่งเสริม)
การวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทางความสั ม พั น ธ์
(path analysis)
1. นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐบาล และ
ความสัมพันธ์ระหว่งคู่ค้า มีประสิทธิผลอย่างมากต่อการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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กล่ าวคือ การพัฒ นาแผนยุทธศาสตร์การค้าจะมี
ประสิทธิผลมากขึ้น รัฐจะต้องมีนโยบายเข้ามาช่วยเหลือ
สนับสนุน และส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้า
ในการร่วมมือกัน ทั้งนี้ตัวแปรทั้งสองตัวนี้สามารถ
อธิ บายการเปลี่ ยนแปลงประสิ ทธิ ผลของการพั ฒนา
แผนยุทธศาสตร์ได้ร้อยละ 78 ซึ่งนับว่าสูงมากและ
มีนัยสาคัญทางสถิติ
2. ความสั มพั น ธ์ ระหว่ างคู่ ค้ า และ
ปัจจัยด้านต้นทุนสิ นค้า มีผลต่อนโยบายส่ งเสริมจาก
ภาครั ฐบาลอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ กล่ า วคื อ
นโยบายส่ งเสริ มจากภาครั ฐบาลที่ มี ประสิ ทธิ ผ ล
มีผลต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้า ย่อมต้องอาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้า และปัจจัยด้านต้นทุนสินค้า
มาเป็ นปั จจั ยในการพิ จารณาจากผลการวิ เคราะห์
สามารถอธิบายการเปลี่ ยนแปลงนโยบายส่ งเสริม
จากภาครัฐบาลได้ร้อยละ 55
3. ปั จจั ยด้ านต้ นทุ นสิ นค้ า มี ผลต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าต้องอาศัยปัจจัยด้าน
ต้นทุนสิ นค้า จากผลการวิ เคราะห์ สามารถอธิ บายการ
เปลี่ ยนแปลงต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคู่ ค้ า ใน
ประสิทธิผลของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ได้ร้อย
ละ 30
ผลที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบสมมติ ฐ าน
ทั้ ง 3 ข้ อสรุ ปได้ ว่ า นโยบายส่ งเสริ มจากภาครั ฐ
มี ผ ลความสั ม พั น ธ์ ท างตรง ส่ ว นความสั ม พั น ธ์
ระหว่างคู่ค้ามีผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่วนที่มี
ความสัมพันธ์เป็นผลทางอ้อมอย่างเดียว คือ ปัจจัยด้าน
ต้นทุ นสิ นค้า แต่มี ผลความสั มพั นธ์ต่ อประสิ ทธิผล
ของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทยสปป.ลาวในด้านอื่นๆ ที่ไม่ได้นามาศึกษาในครั้งนี้
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อภิปรายผล
นโยบายส่งเสริ มจากภาครัฐบาลมีส่วนส าคัญ
อย่ างยิ่ งในการสนั บสนุ นการค้ าและการพั ฒนาธุ รกิ จ
ทาให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้า
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประชาสัมพั นธ์และ
การประสานงาน และการดูแลอย่างดีจากภาครั ฐรวมถึง
การเข้าไปแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่รัฐบาลและช่วย
ดาเนินการเจรจาและประสานงานให้เสมอ (Collis, 1991;
Tallman, 1991) ด้านการจัดการประชาสัมพันธ์จาก
ภาครั ฐ บาลนั้น ส่ งผลให้ย อดจ าหน่ ายสิ น ค้าเพิ่ม
เนื่องจากจานวนนักท่องเที่ ยวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมี
การจัดระเบียบการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ทาให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจมากขึ้น แต่การ
แข่งขัน ทางการค้าก็ยั งค่อนข้างสู ง ซึ่งนั บ ว่าเป็ น
ปัญหาที่รัฐบาลต้องช่วยพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่ งขั นให้ กั บผู้ ประกอบการไทยเพื่ อให้ ได้ เปรี ยบ
ทางการค้า (Morgan et. al., 2006) และรัฐบาล
ต้องมีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้าในด้านการ
เชื่อมโยงระบบขนส่งสิ นค้าที่มีประสิทธิภ าพเพื่อ
อานวยความสะดวกด้านการขนส่ง นอกจากนี้ การ
เจริญเติบโตของเมืองในถิ่นที่ทาการค้าของผู้ประกอบการ
เป็นอีกปัจจัยสาคัญที่อาจส่งผลให้ราคาที่ดินมีราคา
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาห้เกิดการโยกย้าย ส่งผลให้
ประชากรมากขึ้ น สร้ างความแออั ดและความวุ่ นวาย
ดังนั้น รัฐบาลควรร่วมมือกับผู้ประกอบการ และรัฐบาล
ของ สปป.ลาว ในการวางแผนการเติบโตของเมือง
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าอยู่ในระดับเป็น
ที่น่าพอใจ ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์กัน
เสมื อนพี่ น้ อง มี ความพึ งพอใจในการประกอบการค้ า
ร่วมกัน ส่วนหนึ่ งมาจากการมีขนมธรรมเนี ยมประเพณี
และวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน (Johanson, & Vahlne,
1990) แม้บางครั้งจะมีปัญหาด้านการสื่อสารบ้าง
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

แต่ก็สามารถแก้ไขได้ โดยผู้ประกอบการไทยควรเรียนรู้
ภาษาและวั ฒนธรรมของคู่ ค้ า รั ฐบาลอาจจะส่ งเสริ ม
จั ดท าเนี ยบคู่ มื อง่ ายๆ ด้ านภาษาและวั ฒนธรรมให้
คู่ค้าฝ่ายไทยได้เรียนรู้ (Tanner, et al., 2001; Hansen,
2004) ตั วชี้วั ดที่ ส าคั ญจากการวิ จัยพบว่าคู่ ค้ าต่ างมี
ความพึงพอใจ และมีความสุขในการประกอบการค้า ซึ่ง
ส่งผลต่อการเพิ่มยอดซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง และ
ยังมีการแนะนาบอกกล่าวต่อจากคู่ค้าเดิม ทาให้มีคู่ค้า
ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาที่พบคือ การส่ง สินค้า
ที่ไม่ต้องวางเงินมัดจา ทาให้คู่ค้าจ่ายค่าสินค้าล่าช้าบ้าง
แต่ยังยินดีที่ทาการค้าด้วย ในด้านการดาเนินธุรกรรม
หลักคู่ค้าส่วนใหญ่ใช้เงินสกุลไทย และยังมีการให้นา
สินค้าไปจาหน่ายก่อนแล้วโอนเงินผ่านธนาคาร
การค้ าชายแดนไทย-สปป.ลาว ในสภาพ
ทั่วไปเป็ น ไปด้ ว ยดี ผู้ ป ระกอบการฝ่ า ยไทยส่ ว น
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ค่อนข้างดี
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส. อนุปริญญาและ
ปริ ญญาตรี ในด้ านสิ นค้ าที่ จั ดจ าหน่ ายมี คุ ณภาพ
จึงเป็นที่น่าสนใจของลูกค้าและยังเป็นสินค้าที่ทันสมัย
ถึงแม้จะมีราคาสูงกว่าสินค้าของประเทศอื่นก็ตาม
แต่ ยั งมี ลู กค้ าที่ มาซื้ อกั นจ านวนมาก จึ งไม่ มี สิ นค้ า
คงเหลื อค้ า ง รวมถึ ง การจั ด ส่ ง สิ น ค้ า ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า
สะดวกรวดเร็ว เป็ นที่พอใจของคู่ประกอบการค้า
(David Ricardo, 1823) ทฤษฎีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบ
ส่วนด้านแรงงานไม่มีปัญหา เพราะผู้ประกอบการ
ให้สวัสดิการที่ดี และยอมจ่ายค่าแรงพอสมควร ส่งผลให้
ได้รับความซื่อตรงและภักดีของแรงงานและทาให้
แรงงานทางานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ยังมีการเคลื่อน
ย้ายแรงงานบ้าง (Hamilton, & Whalley, 1984)
การเคลื่อนย้ายแรงงานจะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งทาให้ต้องเสียเวลาสอนงานกับแรงงานใหม่ๆ อยู่บ้าง
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(Chiquiar, & Hanson, 2005) การสูญเสียในทุนทางสังคม
และค่าใช้จ่ายของการแสวงหาทักษะที่จาเป็นในงานใหม่
แสดงให้เห็นว่าแรงงานบางกลุ่มอาจมีการเคลื่อนย้าย
ไปสู่การค้าประเภทอื่นๆ

การช่วยเหลือผู้ประกอบการในการควบคุมคุณภาพของ
สิ นค้ าให้ มี คุ ณภาพ และพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ให้ ก้ าวไกล
กว่าเวียดนาม และที่สาคัญอย่างยิ่งในการให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล คือ รัฐบาลควรส่ง เสริม
จัดให้มีการสารวจความต้องการด้านสินค้าอุปโภค
บริโภค ของลูกค้า สปป.ลาว ในพื้นที่การค้าชายแดนอื่น
ของประเทศไทยด้วย
3. ควรมีการศึกษาเชิงลึกในรายละเอียดประเด็น
ต่างๆ โดยทาการศึกษาเฉพาะเจาะจงในแต่ละเรื่อง
ความต้องการของลูกค้าทั้งต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทางของเส้นทางการจาหน่ายสินค้าต่อไป
4. ควรมีการศึกษาและวางแผนการเติบโตของ
เมืองในหลายๆ ด้าน เพราะความเจริญทางการสื่อสารและ
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาสู่ชุมชนมากขึ้นทาให้คุณภาพชีวิต
ของคนชุมชนเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง ทาให้มีการโยกย้าย
และเพิ่มจานวนของประชากรอย่างรวดเร็ว

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสนใจ
ต่อสถานการณ์ด้านการแข่งขัน และมีการนาเสนอ
ให้ฝ่ายรัฐบาล และบริษัทผู้ผลิตได้ทราบถึงสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง โดยผู้ผลิตสินค้าจะต้องมีการพัฒนาสร้าง
ความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าประเภท
เดี ยวกั น และผลิ ตสิ นค้ าที่ มี คุ ณภาพมากขึ้ นกว่ าเดิ ม
โดยมีการควบคุมคุณภาพของสินค้าตั้งแต่เริ่มต้น
ตั้งแต่กระบวนการผลิตจากโรงงานให้มีคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์ที่ดีและดีเยี่ยม
2. รั ฐบาล ควรมีนโยบายส่งเสริ มและแนะน า
ผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาคุณภาพสินค้าไทย
ให้ มากขึ้น เรื่ องเร่ งด่ว นที่รั ฐ บาลควรส่ งเสริ มคือ
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