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กิตติกรรมประกาศ
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นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบวิจัยเล่มนี้ ที่ทําให้การค้นคว้า
อิสระนี้มีความสมบูรณ์ และที่ไม่กล่าวถึงคงไม่ได้คือ “พี่ก้อย” คุณสุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์ ที่ให้ความ
กรุณาช่วยเหลืออํานวยความสะดวกในการดําเนินการด้านเอกสารและประสานงานให้สําเร็จลุล่วง
ด้วยดี
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เป็นรูปเป็นร่างในท้ายที่สุด ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและกําลังใจอันดียิ่งจากทุกท่าน จึงขอกราบ
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การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อสํารวจว่า ปัจจัยทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว) บริเวณจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารอย่างไร โดยประชากรที่ใช้ในการสํารวจ ได้แก่
ผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งชาวไทย และ สปป.ลาว ที่ประกอบธุรกิจบริเวณจุดผ่อนปรน อําเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 48 คน โดยใช้
การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง
โดยกําหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ผลการสํารวจ
พบว่า ภาวะเศรษฐกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลกระทบ
ต่อการประกอบธุรกิจการค้า ชายแดนระหว่า งไทยและ สปป.ลาว ทั้ง ในแง่การส่งเสริมการค้า และ
การเป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ
การสํารวจแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจไม่ได้ส่งผลกระทบการค้าชายแดนโดยตรง แต่ ส่งผลใน
ภาพรวมให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงนโยบายของภาครั ฐ ที่ เ ข้ า มาสนั บ สนุ น การค้ า ชายแดน ขณะที่
สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว ที่ไม่ได้มีความรุนแรงในระดับที่น่าจับตา
มอง ส่ ว นหนึ่ ง มาจากตลอดหลายปี ห ลั ง เหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ ด้ า นการเมื อ งล้ ว นเกิ ด ขึ้ น ในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร ที่เป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศ ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้า
ชายแดนระหว่ า งประเทศไทยและสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ประกอบด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมืองอย่างช้า ๆ ที่เอื้อให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีโอกาสปรับตัว แต่ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นข้อจํากัดที่ทําให้การประกอบธุรกิจเติบโตได้ไม่ดีเท่าธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจาก
นโยบายภาครัฐ ด้านสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนความใกล้ชิดระหว่างไทยลาวก็สร้างข้อได้เปรียบให้
ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศในแง่การสร้างความเข้าใจและลดความผิดพลาดในการดําเนินธุรกิจ อีก
ทั้งข้อบังคับและการเก็บภาษีที่เอื้อประโยชน์ให้ชาวลาวเข้ามาประกอบกิจกรรมการค้าชายแดนได้
สะดวกยิ่งขึ้น ส่วนอุปสรรคสําคัญของผู้ประกอบการ คือ การขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมบางประการ
ที่มีความแตกต่างระหว่างชาวไทยและ สปป.ลาว ขณะเดียวกัน ในปัจจุบันรัฐบาลลาวยังไม่มีนโยบาย
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเดินทางข้ามไปทําการค้าชายแดนในประเทศลาว
ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่อง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่ างสองประเทศไทยควบคู่กับการสร้างนโยบายสนับสนุนให้เกิดการ
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รวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยข้ามประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการประกอบธุรกิจ
พร้อมกับโน้มน้าวให้ สปป.ลาว ปรับปรุงนโยบายการค้าชายแดนที่อํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ
ชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
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The study was aimed at exploring business factors affecting border trade
between Thailand and the Lao People's Democratic Republic (Lao PDR) in Nakhon
Phanom and Mukdahan Province. The population used in the survey was comprised
of the retail operators; both Thai and Lao PDR operate in the relieved areas of That
Phanom, Nakhon Phanom, and the second Thai-Lao Friendship Bridge, Mukdahan
Province, accounting for a total population of 48. The data was analyzed using
median, percentage, and standard deviation, and then combined with structured
interviews. The survey found that economic, regulatory, legal, political, social and
cultural conditions affected the operation of border trade between Thailand and Lao
PDR in terms of promoting trade and barriers to doing business.
The survey showed that the economic condition does not directly affect the
border trade but a change in the government's policy to support the border trade.
However, the political situation between Thailand and Lao PDR is not at a serious
level. This might be a political problem that creates a problem in Bangkok only, the
administrative center of Thailand. An important factor to promote border trade
between Thailand and the Lao PDR is a slow change moving toward political policies
that encourage small businesses to adjust and improve themselves. At the same
time, it is a constraint for business growth if those businesses are not in the business
area where the government sets a supporting policy. Social and cultural
considerations, as well as intimacy between Thailand and Laos, have created
advantages for both operators in terms of understanding and reducing mistakes in the
business. Besides, regulations and taxation more conveniently facilitate the Lao
people to engage in border trade activities. The major barrier for entrepreneurs is the
lack of understanding of some different cultural practices between Thai and Lao PDR.
At the same time, the Lao government has no policy to encourage Thai
entrepreneurs to travel across the border to trade in Laos.

จ
The research suggests that the government or related agencies should promote
the knowledge concerning different cultures between the two countries, together
with setting up a policy to promote integrative cross-border cooperation in order to
exchange business guidelines. These may result in Lao PDR’s improvement of its
border trade policy, which can facilitate the Thai entrepreneurs in a more concrete
way.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหาวิจัย
ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ มีบทบาทในการยกระดับระบบอุตสาหกรรม การติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงการ
คมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ยิ่งปัจจัยเหล่านี้มีบทบาทต่อกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในด้านต่าง ๆ มากขึ้นเพียงใด รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมก็ยิ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็น
“โลกไร้พรมแดน” มากขึ้นเท่านั้น
ขณะที่ ในปี 2558 ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร่วมกับ
อีก 9 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมาร์ (พม่า) กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไนดารุส-ซาลาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ภายใต้วิสัยทัศน์ใน
“การสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎระเบียบที่ชัดเจน
และมี ป ระชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง” สร้ า งโอกาสและรั บ มื อ สิ่ ง ท้ า ทายทั้ ง ด้ า นการเมื อ ง ความมั่ น คง
เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เป็นการเพิ่มอํานาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของ
อาเซียนในเวทีระหว่างประเทศทุกด้าน โดยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจได้สะดวกมากขึ้น (กระทรวงการต่างประเทศ, 2560: เว็บไซต์)
การรวมตัวกันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดการผลักดัน “การค้าชายแดน” ซึ่งถือเป็นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ และมี บ ทบาทในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ประเทศในภาพรวม เนื่ อ งจากการเข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะผลักดันให้เกิดการส่งออกและการจ้างงาน นําไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในแต่ละประเทศ ขณะเดียวกันการนําเข้าก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้บริโภคสินค้า
ที่ผลิตไม่ได้ภายในประเทศ ปัจจัยทั้งสองประการดังกล่าวนี้ ทําให้สภาพความเป็นอยู่ของประชากรดี
ขึ้นตามหลักการแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการ สอดคล้องกับหลักการของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาตลาดและฐานการผลิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันที่มีความมั่นคง สร้าง
การแข่งขัน ก่อให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้รูปแบบการค้าและการ
ลงทุนที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี สร้างสัมพันธภาพเพื่อ
สร้ า งสั น ติ ภ าพในภู มิ ภ าคอั น จะนํ า ไปสู่ ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
(ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์, 2559: เว็บไซต์)
ตัวอย่างที่สําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน คือ การจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาคทั้งภายในและระหว่างกลุ่มประเทศ เช่น กลุ่มอาเซียนเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT) กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS) และ กรอบความร่วมมืออนุ
ภูมิภาค: ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ
(BIMSTEC) โดยสร้างความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุนและการเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคม
ระหว่างประเทศภายในกลุ่มทําให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากความ
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ร่วมมือทางเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไทยที่เป็นศูนย์กลาง
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการขยายการค้าของไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งการทํา
การค้าในรูปแบบปกติและการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ (วีระยุทธ ทนทาน, 2555)
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2552 – 2556) มูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง
4 ประเทศ (มาเลเซีย เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา) มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราที่
ลดลง โดยเฉลี่ยเติบโตที่ 10.23% ต่อปีในปี 2556 มีมูลค่า 924,241.79 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2555 เพิ่มขึ้น 1.51% คิดเป็นสัดส่วน 69.38% และ 6.34% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของ
ไทย-ประเทศเพื่อนบ้านและไทย–โลกตามลําดับ (กรมการค้าต่างประเทศ, 2560: เว็บไซต์)
ซึ่งส่ วนหนึ่ งเป็ น ผลจากการที่ประเทศเพื่อนบ้ านเหล่านี้ มีการปรั บเปลี่ย นมาดําเนิ น นโยบาย
เศรษฐกิจและการค้าเสรีมากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาการของกรอบความร่วมมือและความตกลงทางการค้า
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มอนุภูมิภาค ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมให้มูลค่า
การค้าระหว่างกัน เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่เกิดจากการค้าชายแดนนั้น
ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ ในบริเวณชายแดนเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความใกล้ชิดและความ
ร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ มากขึ้นด้วย
ปี 2557 (มกราคม-พฤษภาคม) การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีมูลค่าการค้ารวม
405,255.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.71% โดยเป็นการส่งออก 249,503.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
5.83% และเป็นการนําเข้า 155,751.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.52% ไทยยังคงเกินดุลการค้าอย่าง
ต่อเนื่องที่ 93,751.61 ล้านบาท โดยมาเลเซีย เป็นตลาดสําคัญมีมูลค่าการค้าชายแดนกับไทยสูงสุดคิด
เป็นสัดส่วน 53% ของมูลค่าการค้าชายแดนรวมรองลงมา ได้แก่ เมียนมาร์ (20%) สปป.ลาว (15%)
และกัมพูชา (12%) ตามลําดับ (กรมการค้าต่างประเทศ, 2560: เว็บไซต์)
สําหรับปี 2559 การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย เมียนมาร์ สปป.ลาว และ
กัมพูชา) มีมูล ค่า การค้ารวม 1,013,389.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.71 (YoY) โดยการค้าด้าน
มาเลเซียสูงสุดเป็น อันดับหนึ่ง มูล ค่า 501,419.87 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.48 ของ
มูลค่าการค้าชายแดนรวม รองลงมาได้แก่ สปป.ลาว มูล ค่า 202,906.79 ล้านบาท เมียนมาร์มูลค่า
187,964.53 ล้านบาท และกัม พูชา มูล ค่า 121,098.01 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.02,
18.55 และ 11.95 ตามลําดับ (กรมการค้าต่างประเทศ, 2560: เว็บไซต์)
สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ที่เปิดเผยว่า ปี 2559 การค้าชายแดนไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (มาเลเซีย เมีย นมาร์ สปป.ลาว และกัม พูช า) มีมูล ค่า รวม 1.01 ล้านล้านบาท เป็นการ
ส่งออกมูลค่า 605,000 ล้านบาท นําเข้าประมาณ 407,900 ล้านบาท โดยไทยได้ดุลการค้าประมาณ
197,000 ล้านบาท สําหรับช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม-เมษายน 2560) การค้าชายแดน
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีมูลค่าการค้ารวม 354,577 ล้านบาท มูลค่าเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของ
ปีก่อน 4.36% โดยเป็นการส่งออกมูลค่า 222,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.54% และการนําเข้ามูลค่า
132,258 ล้านบาท ลดลง 4.61% ไทยได้ดุลการค้ารวมทั้งสิ้น 90,059 ล้านบาท โดยการค้าชายแดน
ไทย-สปป.ลาว (มกราคม-เมษายน 2560) มีมูลค่าการค้ารวม 65,459 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน เพิ่มขึ้น 0.35% (อภิรดี ตันตราภรณ์, 2560: เว็บไซต์)
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ตารางที่ 1.1 มูลค่าการค้าระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2557- 2559
ประเทศ
มาเลเซีย
เมียนมาร์
สปป.ลาว
กัมพูชา

ปี
2557
2558
2559
2557
2558
2559
2557
2558
2559
2557
2558
2559

มูลค่า (ล้านบาท)
508,163.38
486,254.76
501,419.87
215,709.35
217,964.64
187,964.53
151,464.57
176,980.58
202,906.79
115,012.39
125,078.16
121,098.01

∆% ปี 2559/2558
3.12
-13.76
14.65
-3.8

ที่มา: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการค้าต่างประเทศ (2557: เว็บไซต์)
หมายเหตุ: ∆% หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ตาม หากประเมินจากตารางมูลค่าการส่งออกระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านแสดง
ให้เห็นว่า แม้มาเลเซียและเมียนมาร์ มีมูลค่าการชายกับไทยสูงกว่า สปป.ลาว และกัมพูชาแต่หาก
เทียบระหว่างปี 2558-2559 ประเทศที่มีมูลค่าที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดคือ สปป.ลาว ที่ร้อยละ
14.65 ส่วนมาเลเซียอันดับ 1 เติบโตเพียงร้อยละ 3.12 ขณะที่กัมพูชามีมูลค่าหดตัวลงร้อยละ 3.8
ส่วนเมียนมาร์มีมูลค้าการค้าชายแดนหดตัวลงถึงร้อยละ 13.76
ตารางที่ 1.2 มูลค่าการค้าระหว่างไทย และ สปป.ลาว ปี 2556- 2559
ปี

2556
2557
2558
2559

ปริมาณการค้ารวม
สัดส่วน %∆
มูลค่า
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ)
5,118.50 1.07 6.04
5,443.11 1.20 6.34
5,708.14 1.37 4.87
5,871.22 1.43 2.86

ส่งออก
นําเข้า
%∆
%∆
มูลค่า
มูลค่า
(ล้านเหรียญ
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ)
สหรัฐฯ)
3,752.45 4.74 1,360.05 9.83
4,032.55 7.29 1,410.56 3.71
4,236.71 5.06 1,471.43 4.32
3,994.17 -5.72 1,877.05 27.57

ดุล
การค้า
2,398.41
2,621.99
2,765.28
2,117.12

ที่มา: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการค้าต่างประเทศ (2557: เว็บไซต์)
หมายเหตุ: สัดส่วน = การค้าสองฝ่ายต่อการค้ารวมของไทยทั้งหมด, %∆ = % การเปลี่ยนแปลง
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การค้ารวมในปี 2559 ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของ สปป.ลาว ขณะที่ สปป.ลาวเป็นคู่ค้า
อันดับที่ 19 ของไทยในโลก และอันดับที่ 7 ของไทยในกลุ่มอาเซียน รองจาก มาเลเซีย สิงคโปร์
อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2555-2559) การค้าระหว่าง
ไทยกับ สปป.ลาว มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 5,393.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัว เฉลี่ย
ร้อยละ 5 ต่อปี โดยในปี 2559 การค้ารวมไทย-สปป.ลาว มี มูลค่าการค้า 5,871.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.86 โดยไทยเป็นฝ่าย เกินดุลการค้า 2,117.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการค้าต่างประเทศ, 2557: เว็บไซต์)
หากวิเคราะห์ศักยภาพในด้านการค้าชายแดนกับสปป.ลาวในปี 2555 พบว่ามูลค่าการค้าของ
ด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหารมีมูลค่าถึง 27,592.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2553 มูลค่าการค้า
เพิ่มขึ้น 5,291.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.73 และมูลค่าการค้าของด่านศุลกากรจังหวัด
นครพนม มีมูลค่า 5,340.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2553 มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น 1,017.69 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 23.54 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและปริมาณการค้า ชายแดนที่มีการขยายตัวเพิ่ม
สูงขึ้นของทั้งสองจังหวัด ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมูลค่าการค้าชายแดนกับ สปป.ลาว ผ่านด่าน
ศุลกากรใน 6 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 111,019.42 ล้านบาท (กรมการค้าต่างประเทศ, 2560: เว็บไซต์)
ในปี 2558 ไทยได้เ ปรีย บดุล การค้า ชายแดนกับ สปป.ลาว โดยไทยได้เ ปรีย บดุล การค้า
88,993 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าในปี 2557 ซึ่งไทยได้เปรียบดุลการค้า 96,811 ล้านบาท โดยลดลง
ร้อยละ 8.1 โดยเฉพาะ จุดผ่านแดน-ด่านศุลกากรมุกดาหาร ในช่วงปี 2557-2558 มีมูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.2 โดยในปี 2558 มีมูลค่าการค้า 53,937 ล้านบาท มีมูลค่าการค้า
ชายแดนมากสุดเป็นอันดับ 7 ของประเทศ (สํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: เว็บไซต์)
ขณะเดียวกัน ในปี 2559 ด่านถาวร จ.มุกดาหาร ถือเป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนระหว่าง
ไทยและ สปป.ลาว สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ที่มูลค่า 32,063 ล้านบาท เหนือกว่าด่านทุ่งช้าง จังหวดน่าน
(16,767 ล้านบาท) ด่านหนองคาย (7,471 ล้านบาท) และด่านช่องเม็ก (4,247 ล้านบาท) ส่วนจุดผ่อน
ปรน จังหวัดนครพนมที่อยู่ใกล้เคียงกับ จังหวัดมุกดาหาร ก็มีมูลค่าการค้าชายแดน 3,974 ล้านบาท
(กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการค้าต่างประเทศ, 2557: เว็บไซต์)
ด้วยเหตุนี้ จึงถือได้ว่าการค้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีความสําคัญยิ่งของ
ประเทศไทยเกี่ยวกับการค้าชายแดน เนื่องจากเป็นภาคที่มีศักยภาพเชิงพื้นที่สูงเหมาะแก่การพัฒนา
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทําให้ที่
ผ่านมามีการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น ในจํานวนนี้มีจังหวัดที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากมีโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่โดดเด่นใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่กําลังจะกลายเป็นโอกาสใน
การพั ฒ นาให้ เ ป็ น ฐานการผลิ ต ใหม่ ข องภาคอุ ต สาหกรรมอั น จะเอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ เ กิ ด การพั ฒ นา
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคตลอดจนในระดับประเทศได้อย่างกว้างขวาง ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร
(เรวดี แก้วมณี, 2557: เว็บไซต์)
อย่างไรก็ตาม ทั้งนครพนมและมุกดาหารยังต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการทําการค้า
ระหว่างประเทศและการค้าชายแดนในหลายประการ เช่น ไทยและ สปป.ลาว มีชายแดนยาวติดต่อกัน
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ทําให้มีช่องทางผ่านแดนธรรมชาติประมาณ 700 ช่องทางที่ประชาชนสามารถเดินทางเข้า-ออก และ
มีการลักลอบนําสินค้าข้ามแดนจากประเทศจีน หรือ ระบบการค้าระหว่างประเทศของ สปป.ลาวยัง
ไม่เป็นสากลและไม่มีความแน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆ บ่อย นอกจากนี้
ในแต่ละแขวงยังมีการจัดเก็บอัตราภาษีที่แตกต่างกันทําให้ผู้ทําการค้าเกิดความสับสนและไม่สามารถ
วางแผนระยะยาวได้ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าระหว่างประเทศ, 2560:
เว็บไซต์)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาทําให้เ กิ ดคําถามการวิจัยดัง ต่อไปนี้ (1) อะไรคื อ
อุปสรรคสําคัญที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจการค้าชายแดนระหว่างผู้ประกอบการตามแนวชายแดน
(2) ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย กฎระเบียบ/ข้อบังคม ส่งผลต่อการค้า
ชายแดนหรือไม่ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยยังขาดการศึกษาปัญหา
ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในด้านสังคมและวัฒนธรรม
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาว่ าปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคที่มีผลต่อการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและ
สปป.ลาว
1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.1 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ ได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนที่
นําไปสู่การปรับปรุงการผลิตและช่องทางการจัดจําหน่ายให้สอดคล้องต่อผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาว
สปป.ลาว
1.3.2 สามารถนํามาเป็นแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนของประเทศไทยได้
1.3.3 สามารถนําผลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจในการทําธุรกิจการค้าชายแดนได้
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้มีพื้นที่ในการศึกษา คือ เขตการค้าชายแดนจุดผ่อนปรนอําเภอธาตุพนม
(อําเภอธาตุพนม) จังหวัดนครพนม และเขตการค้าชายแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 จังหวัด
มุกดาหาร
1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการชาวไทยและชาวสปป.ลาวที่มาซื้อ/
ขายสินค้าบริเวณจุดผ่อนปรน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2
จังหวัดมุกดาหาร ที่ยินดีให้สัมภาษณ์ จํานวน 48 คน โดยผู้ประกอบการมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.4.2.1 มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติลาว
1.4.2.2 เป็นผู้ประกอบการรายย่อย
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1.4.2.3 เดินทางมาซื้อ/ขาย เป็นประจําทุกวันจันทร์ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ.2558
1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึ กษาครั้งนี้ได้กําหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2558
1.4.4 ขอบเขตตัวแปรในการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1.4.4.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ประกอบด้วย
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย กฎระเบียบ/ข้อบังคับ
มีต่อการประกอบธุรกิจการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว
1.4.4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การประกอบธุรกิจการค้าชายแดน
ระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว
1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
1.
2.
3.
4.

ตัวแปรตาม

ภาวะเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม
การเมือง
กฎหมาย กฎระเบียบ/ข้อบังคับ

การประกอบธุรกิจการค้าชายแดน
ระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
อิ ท ธิ พ ลของเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การค้ า ชายแดนระหว่ า งประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิ จ บน
ข้อตกลงการค้าเสรีที่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนระหว่างประเทศและเป็นโอกาสที่สําคัญในการกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ส่งผลกระทบในเชิงบวกของข้อตกลงการค้าเสรีต่อการ
ส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ในขณะเดียวกันยังมีปัจจัยหลาย ๆ ด้าน
อย่างกฎถิ่นกําเนิดสินค้า ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการในการทําการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจาก
บางส่วนในข้อตกลงดังกล่าวมีความยุ่งยากในการใช้งานจริง และปัจจุบันยังมีบางส่วนที่ขัดต่อข้อตกลง
การค้าเสรี เช่น ข้อตกลงการค้าเพื่อป้องกันการปลอมแปลง (ACTA) ตามที่ Faiz M. Shaikh and et al.
(2009) กล่าวว่า การเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและข้อตกลงการค้าเอเชียใต้ส่งผลให้กลุ่มประเทศที่เข้าร่วม
เกิดระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในการผลิต เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและกระจายการส่งออกมากขึ้น
สังคม วัฒนธรรม และการเมืองมีอิทธิพลต่อการค้าชายแดนระหว่างประเทศ สะท้อนจากความ
เปลี่ยนแปลง อาทิ ปัญหาขัดแย้งทางการเมือง ปัญหาอาชญากรรมที่อาจส่งผลเสียต่อการลงทุนมักจะ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ในทํานองเดียวกัน วัฒนธรรมก็เป็น
ปัจจัยกําหนดบทบาทของผู้เข้าร่วมประกอบธุรกิจในการค้าระหว่างประเทศ ขณะที่ความสัมพันธ์ที่ดี
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ทางการเมื อ งก็ ส่ ง ผลให้ ทั้ งสองประเทศมีค วามสั ม พัน ธ์ที่ เชี่ ย มโยงต่ อ นโยบายการส่ งออกที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศเช่นกัน
ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศที่ตั้งอยู่บนแนวนโยบายทางการเมืองส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อ การลงทุน และการค้า ระหว่า งประเทศในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม กระทบทางดังกล่าว
กลับไม่ป รากฏให้เ ห็น ในหมู่ผู้ป ระกอบการรายย่อ ยและผู้ป ระกอบการนอกกฎหมายแต่อย่างใด
ดังที่ Kolowski Rey (2011) ระบุว่า นโยบายความปลอดภัยเกิดจากเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในวันที่
11 กันยายน 2544 ส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาควบคุมการเดินทางเข้าประเทศ นําไปสู่อุปสรรคต่อ
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านการเมืองและกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายส่งผลต่อการค้า ส่วน สิทธิชัย อนันตรังสี (2555) กล่าวว่า ความขัดแย้งและเหตุรุนแรง
ระหว่างรัฐบาลทหารพม่าและชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มเป็นปัจจัยทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการค้า
ชายแดนไทยและเมียนมาร์ บริเวณเมาะดานัง และด่านสิงขร สะท้อนให้เห็นว่า สถานการณ์ทาง
การเมืองระหว่างส่งผลการะทบต่อการค้าชายแดน ด้าน Cristobal Young (2009) มีข้อสรุปว่า ศาสนา
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากศาสนาเป็นความเชื่อที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของ
ผู้คนในสังคม ซึ่งนิกายคาทอลิกมีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดกว่าส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ดุลการค้าต่ํากว่านิกายโปรเตสแตนต์
อิทธิพลของการเดินทางมีอิทธิพลต่อการค้าชายแดนระหว่างประเทศพบว่าลักษณะการเดินทางที่
แตกต่างกันจะส่งผลต่อการค้าชายแดน (Jenifer, P. P., 2010) เช่น ผู้ประกอบการที่ตั้งใจเดินทางมา
เพื่อซื้อสินค้าไปขายต่อจะมีลักษณะการเดินทางที่แตกต่างจากผู้ที่มาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึง
พาหนะที่ใช้เดินทางและขนส่งสินค้าที่แตกต่างกันก็จะส่งผลถึงรูปแบบของการเดินทางและการขนส่ง
สิ น ค้ า ด้ ว ย เช่ น ผู้ ข นส่ ง สิ น ค้ า ทั่ ว ไปจะใช้ ร ถบรรทุ ก ในการขนส่ ง สิ น ค้ า ข้ า มประเทศ ในขณะที่
ผู้ประกอบการรายย่อยมักจะใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือเรือขนส่งสินค้า (ในพื้นที่ที่ต้องข้ามแม่น้ําอย่างจุด
ผ่อนปรน อําเภอธาตุพนม) ในขณะที่ผู้ประกอบการนอกระบบบางส่วนจะใช้พาหนะขนาดเล็ก เช่น
จักรยานยนต์ รถเข็น หรือการเดินเท้า เพื่อซื้อสินค้าจํานวนน้อยไปจําหน่ายต่อ เป็นต้น นอกจากนี้
ความสะดวกสบายในการขนส่งสินค้า เช่น ถนนที่สะดวกปลอดภัยและมีการอํานวยความสะดวกจาก
กรมศุลกากร ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนด้วย ในทางตรงกันข้ามหากปราศจาก
ความสะดวกในการขนส่งก็จะเป็นอุปสรรคที่สําคัญต่อการค้าชายแดนของผู้ประกอบการด้วยเช่นกัน
1.6 นิยามศัพท์หรือนิยามศัพท์เฉพาะ
1.6.1 การค้าชายแดน หมายถึง การค้า กับ ประเทศเพื่อ นบ้า น ได้แ ก่ มาเลเซีย เมียนมาร์
สปป.ลาว และกัมพูชา โดยการส่งออกและนําเข้าผ่านทางจุดผ่านแดนที่จัดตั้งขึ้นบริเวณชายแดนไทย
กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นทางการ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยภายใต้พระราชบัญญัติการ
ตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรน (การค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์)
1.6.2 การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว หมายถึง การค้ากับประเทศเพื่อน
บ้าน โดยการส่งออกและนําเข้าผ่านทางจุดผ่านแดน รวมถึงการประกอบกิจกรรมทางการค้า ที่จัดตั้ง
ขึ้นบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นทางการตามประกาศกระทรวงมหาดไทยภายใต้
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พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ บริเวณจุดผ่อนปรน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และ
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร
1.6.3 การค้านอกระบบ หมายถึง การค้าที่ไม่ผ่านการเสียภาษีศุลกากรและอยู่ภายใต้ระบบ
เศรษฐกิ จ นอกระบบ ซึ่ งมี 3 ระดั บได้ แก่ 1) เศรษฐกิ จที่ ไม่ อยู่ ภายใต้ ระบบตลาด และระบบบั ญ ชี
ประชาชาติ เป็นธุรกิจขนาดเล็กและไม่ผิดกฎหมาย 2) เศรษฐกิจที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบคุ้มครองสภาพ
การทํางาน และไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมและขาดหลักประกันในการดํารงชีวิต 3) ไม่อยู่ภายใต้
ระบบกฎหมาย
1.6.4 จุดผ่านแดนถาวร หมายถึง ช่องทางเข้า - ออก ที่รัฐบาลทั้งสอง ประเทศเปิดเพื่ออนุญาต
ให้ประชาชนทั้งสองประเทศ นักท่องเที่ยวและยานพาหนะ สามารถสัญจรไป-มา เพื่อการค้า การ
ท่องเที่ยวและอื่น ๆ มีการดําเนินการเรื่องพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการศุลกากร ตามกฎหมาย
ของทั้งสองประเทศ โดยคํานึงถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศโดยในส่วนของประเทศ
ไทยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1.6.5 จุ ดผ่ า นแดนชั่ วคราว หมายถึ ง ช่อ งทางที่เ ปิด เพื่ อผ่ อ นผั นให้ มี ก ารผ่ า นแดนได้ เพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะภายในห้วงเวลาที่กําหนดไว้แน่นอนเฉพาะกิจ ไม่มีผลกระทบด้านความมั่นคงและ
ความปลอดภั ย เมื่ อ ครบกํ า หนดเวลาหรื อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ล้ ว จะปิ ด จุ ด ผ่ า นแดนทั น ที โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศเปิดจุดผ่าน
แดนชั่วคราว ตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ พิจารณาเปิดจุดผ่านแดนของสํานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ
1.6.6 จุ ด ผ่ อนปรน หมายถึ ง พื้ น ที่ซึ่ ง มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อช่ ว ยเหลื อ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นด้ า น
มนุษยธรรม และส่งเสริมความสัมพันธ์ของประชาชนในระดับท้องถิ่น เพื่อการผ่อนปรนให้มีการค้าขาย
สินค้าอุปโภคบริโภค และยารักษาโรคที่จําเป็น ซึ่งระดับท้องถิ่นของทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกัน
ทั้งนี้การประกาศเปิดจุดผ่อนปรนเป็นอํานาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัด และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงมหาดไทยก่อนด้วย
1.6.7 ปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององค์การ หน่วยงาน หรือผู้ประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งปัจจัยประเภทนี้ไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงซึ่งพลังเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่
1.6.8 ภาวะเศรษฐกิจ หมายถึง สถานการณ์ต่าง ๆ ของเศรษฐกิจที่แสดงถึงฐานะการเงินของ
ประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจถูกกําหนดโดยการวัดจากเครื่องมือทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับอัตราการ
ว่างงาน ข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้น และข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หรือตัวชี้วัดอื่น ๆ
ที่ส่งผลต่อการค้า การลงทุน และนโยบายการบริหารจัดการประเทศของรัฐบาล (จินตนา บุญบงการ,
2547)
1.6.9 สัง คมและวั ฒ นธรรม หมายถึง ลั ก ษณะที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มทางสั ง คม
ตลอดจนทัศนะคติทางสังคม ค่านิยม บรรทัดฐาน ความเชื่อ พฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ประชากร เช่น การศึกษา ที่นับได้ว่ามีความสําคัญต่อการขายสินค้าและการหากําไรของกิจการของแต่
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ละประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการค้าขายระหว่างประเทศ หรือการค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ
(จินตนา บุญบงการ, 2547)
1.6.10 การเมือง หมายถึง นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรง เช่น นโยบายส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ และในทางอ้อม
เช่น นโยบายที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าหรือไม่ก็ตาม (จินตนา
บุญบงการ, 2547)
1.6.11 กฎหมาย กฎระเบียบ/ข้อบังคับ คือ สิ่งที่จะต้องปฏิบัติตาม หรือไม่ควรปฏิบัติของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการประกอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งกฎระเบียบ/ข้อบังคับก็จะมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงานและแต่ละประเทศ (ในที่นี้รวมถึงกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่ไม่เป็น
ทางการอย่างวัฒนธรรมองค์กรด้วย) ประกอบไปด้วยนโยบายของภาครัฐ (จินตนา บุญบงการ, 2547)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาปัจจัยส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) บริเวณจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาและค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
2.2 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน
2.3 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม-วัฒนธรรมและการเมือง
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ/ข้อบังคับ
2.1 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
2.1.1 ความหมายของเศรษฐกิจ
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2538) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจว่า “เศรษฐกิจ คือการกระทํา
ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการผลิต การจําหน่ายและการบริโภค” ซึ่งความหมายในทางเศรษฐกิจนั้นจะแตกต่าง
จากความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปบ้าง ดังนี้
(1) การผลิต คือ ผลของการกระทําที่ต้องก่อให้เกิดผลตอบแทนที่สามารถตีค่าเป็นเงินได้
หากผลของการกระทําใดไม่สามารถตีค่าออกมาเป็นเงินได้ จะไม่ถือว่าเป็นการผลิตตามความหมาย
ของการผลิตในเศรษฐกิจ
(2) การจําหน่าย คือ การแลกเปลี่ยนหรือกระจายสินค้า การนําผลผลิตออกไปสู่ตลาด
เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลในพื้นที่
(3) การบริโภค คือ การใช้ประโยชน์จากสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์
(4) เศรษฐกิจ คือ กระบวนการ (การผลิต การจําหน่าย การบริโภค) ของการกระทําที่
ก่อให้เกิดมูลค่าทางการเงิน กระบวนการของการกระทําใด ๆ ที่ไม่เกิดมูลค่าทางการเงิน จึงไม่นับรวม
ในข่ายของเศรษฐกิจ
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ (2553) ได้กล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศว่า “เป็นผลมา
จากความต้องการในสินค้าและบริการของประชาชน หรืออุปสงค์การใช้ทรัพยากรในการผลิตของ
ธุร กิจหรืออุปทาน การควบคุ มระบบเศรษฐกิจจะเป็นหน้าที่ของรัฐ บาลผู้บริหารประเทศกําหนด
นโยบายเป็นระบบทุนนิยม (Capitalist) หรือระบบสังคมนิยม (Socialist) ซึ่งต้องสอดคล้องกับระบบ
การปกครองที่ใช้อยู่”
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่
นักธุรกิจใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์และประเมินการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ คือ
(1) โครงสร้างเศรษฐกิจทั่วไป ได้แก่ เศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือสังคมนิยมแบบผสม
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(2) นโยบายทางเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางใด เช่น ไทย ตอนนี้นายกฯ สนับสนุนแปร
สินทรัพย์ให้เป็นทุน
(3) เสถียรภาพหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เช่น การเติบโตของเศรษฐกิจ มีภาวะเงินเฟ้อ
เงินฝืด หรือไม่
(4) ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อใช้ในการผลิตของประเทศนั้น ๆ เช่น ทุน แรงงาน ที่ดิน
(5) สภาพการตลาด ก็คือ ปริมาณการอุปโภคบริโภค ระดับการกระจายรายได้มีมากน้อย
เพียงใด
(6) การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและเครื่อ งอํ า นวยความสะดวก เช่ น การคมนาคม
(รถไฟใต้ดิน) การติดต่อสื่อสาร (โทรศัพท์ระบบต่าง ๆ)
(7) ฐานะทางการเงิ น เช่ น อั ต ราการแลกเปลี่ ย น รู ป แบบการค้ า ที่ มี อ ยู่ ส่ ว นมากใน
ประเทศ สภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่สําคัญ เป็นต้น (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, 2553: 67-68)
2.1.1.1 ระบบเศรษฐกิ จของประเทศต่ าง ๆ ในโลก จํ าแนกออกเป็ นประเภทต่ าง ๆ
ดังต่อไปนี้
1) ประเภทเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ แบ่งเป็น
1.1) เศรษฐกิจภาคเอกชน (Private Economy) ได้แก่ เศรษฐกิจในประเทศ
เสรีนิยม ซึ่งมีเอกชนเป็นเจ้าของธุรกิจ
1.2) เศรษฐกิจภาครัฐหรือภาคสาธารณะ (Public Economy) ได้แก่ ระบบ
เศรษฐกิจในประเทศสังคมนิยมซึ่งมีรัฐบาลเป็นเจ้าของธุรกิจ
2) วิธีการจัดสรรและควบคุมทรัพยากร แบ่งเป็น
2.1) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Market Economy) คือ ครัวเรือนและ
องค์กรธุรกิจมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยากร เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต มีเสรีภาพเต็มที่ในการจัดการกับ
ปัจจัยการผลิต มีเสรีภาพในการเลือกประกอบธุรกิจตามต้องการ มีกําไรเป็นเครื่องจูงใจ และใช้กลไก
ราคา เป็นเกณฑ์ในการตัดสินปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ หรือเรียกว่าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
2.2) ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน หรือ ระบบเศรษฐกิจแบบบังคับบัญชา
(Centrally Planned Economy หรือ Command Economy) คือ ส่วนรวมหรืออีกนัยหนึ่งรัฐเป็น
เจ้าของทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งปัจจัยการผลิตเกือบทุกอย่างแม้กระทั่งแรงงาน การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจดําเนินไปตามแผนที่วางไว้ แผนคือข้อกําหนดที่ระบุถึงการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ นับตั้ งแต่การจัดสรรทรัพยากร การลงทุน การผลิต จนถึ งการแจกแจง
ผลผลิตไปสู่มือผู้บริโภค แผนจึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่รัฐใช้ในการตัดสินปัญหาพื้นฐานแทนหน่วย
เศรษฐกิจทั้งหลาย กลไกราคาไม่มีบทบาทแต่อย่างใด
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2.3) ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) คือ ระบบเศรษฐกิจที่มี
ลักษณะทุนนิยมผสมกับแบบวางแผนจากส่วนกลาง ทั้งรัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ กรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ สิ น มี ทั้ ง ส่ ว นที่ เ ป็ น ของรั ฐ และของเอกชน กลไกราคา
มีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากรและการแจกแจงผลผลิต แต่จะมีบทบาทน้อยกว่าในระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม เนื่องจากในระบบเศรษฐกิจแบบผสมมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของหลายฝ่าย อาทิเช่น
สภาหอการค้ า สภาอุ ต สาหกรรม สมาคมธนาคารพาณิ ช ย์ สมาคมชาวไร่ อ้ อ ย สหภาพแรงงาน
กลุ่มเหล่านี้สามารถสร้างอิทธิพลและอํานาจผูกขาดบางส่วน ซึ่งมีผลต่อการจัดสรรทรัพยากร การผลิต
สินค้า การลงทุน การกําหนดราคาปัจจัยการผลิต และรายได้ เป็นต้น (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, 2553:
68-69)
2.1.1.2 การวัดสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อพิจารณาศักยภาพของการแข่งขัน
Gross Domestic Product (GDP) หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เป็น
มูลค่ารวมของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในระยะเวลาในเวลาหนึ่ง ไม่ว่าจะ
ใช้ทรัพยากรของประเทศนั้นหรือไม่ก็ตาม (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, 2553: 69-71)
ภาวะเศรษฐกิจ (Economic Condition) หมายถึง สถานการณ์ต่าง ๆ ของ
เศรษฐกิจ ที่แสดงถึงฐานะการเงินของประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจถูกกําหนดโดยการวัดจาก
เครื่องมือทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับอัตราการว่างงาน ข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้น และข้อมูลผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) หรือตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการค้า การลงทุน และนโยบายการบริหาร
จัดการประเทศของรัฐบาล
2.1.1.3 ภาวะเศรษฐกิจโลก
ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวจากร้อยละ 2.3 ในปี 2556
เป็นร้อยละ 3.1 ในปี 2557 และร้อยละ 3.4 ในปี 2558 มีการคาดการณ์ว่า อัตราความยากจนทั่วโลก
จะลดลงควบคู่ไ ปกับ การเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ ในปี 2553 ประชากรโลกที่มีร ายได้ต่ํากว่า
1.25 เหรียญสหรัฐต่อวัน ซึ่งถือว่าเป็นระดับความยากจนสุดขีด (Extreme Poverty) มีเพียงร้อยละ
20 ซึ่งกลุ่มธนาคารโลกได้ตั้งเป้าไว้ว่า อัตราประชากรโลกทีมีความยากจนสุดขีดดังกล่าวจะต้องลดลง
เหลือเพียงร้อยละ 3 ภายในปี 2573 (Ulrich Zachau, 2013; อ้างอิงจาก ธนาคารโลก, 2558: เว็บไซต์)
ประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกยังคงเติบโตในอัตราที่เร็วกว่า
ภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก โดยคาดว่าปีนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะเติบโตในอัตราร้อยละ 7.3 ซึ่งเป็นผล
มาจากการเติบโตของประเทศจีนที่คาดว่าจะอยู่ในอัตราร้อยละ 7.5 ส่วนประเทศไทยคาดว่าจะมีการ
เจริญเติบโตร้อยละ 4 ในปีนี้ และร้อยละ 4.5 ในปี 2557
ปั จ จั ย สํ า คั ญ สํ า หรั บ แนวโน้ ม การเจริ ญ เติ บ โตของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก
คื อ การลงทุน โดยตรงจากต่ า งประเทศ (FDI) ที่ มีมู ล ค่ า เหนื อ ระดั บก่อ นวิก ฤติ ก่ อนจะเกิด วิก ฤติ
เลห์แมนบราเธอร์สในปี 2552 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศประมาณ
200,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี (6.66 ล้านล้านบาทโดยประมาณ อัตราแลกเปลี่ยนกลาง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552) ปัจจุบัน FDI มีมูลค่าประมาณ 350,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐต่อปี (11.6 ล้านล้านบาทโดยประมาณ อัตราแลกเปลี่ยนกลาง ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่

13
30 ธันวาคม 2552) ซึ่งประมาณสองในสามเป็นมูล ค่าของ FDI ในประเทศจีน (ธนาคารโลก, 2558:
เว็บไซต์)
การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะช่วยส่งเสริมแนวโน้ม
การเจริญเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออก การเป็นตลาดเดียวของประชากรเกือบ 600 ล้านคนจะทํา
ให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีพลวัตสูงที่สุด ในโลกภูมิภาคหนึ่ง แม้ว่ายังจะมีงาน
ต้องทําอีกมากเพื่อให้การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
บริการ แต่ AEC ก็ยังจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ธนาคารโลก, 2558: เว็บไซต์)
2.1.1.4 ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2556
Ulrich Zachau ผู้อํานวยการธนาคารโลกประจําเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้
กล่าวถึงภาวะทางเศรษฐกิจของไทยว่า “ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งจากประเทศที่มีรายได้
ต่ําในช่วงทศวรรษปี 80 กลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงในปี 2554 ประเทศไทยจะ
สามารถเติบโตในอัตราที่เร็วกว่าที่เป็นอยู่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้อย่างไร? ประเทศ
ไทยยังมีโอกาสอีกมากมายในภูมิภาคที่กําลังเจริญรุ่งเรืองแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเติบโตที่เร็ว
ขึ้นกว่าเดิม และครอบคลุมทั่วถึงกันด้วยการปรับปรุงระบบการศึกษาและโอกาสในการศึกษาสําหรับ
คนไทยทุก ๆ คน ตลอดจนการเติบ โตอย่า งยั่ง ยืน ที่คํา นึง ถึง สิ่งแวดล้อม” (ธนาคารโลก, 2558:
เว็บไซต์)
2.1.1.5 ภาวะเศรษฐกิจ สปป.ลาว ปี 2556 ในด้านการค้าระหว่างประเทศ
การส่งออกในปี 2556 คาดว่ามีมูลค่า 2,939 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (สรอ.)
หรือ 9.64 หมื่นล้านบาทบาทโดยประมาณ (อัตราแลกเปลี่ยนกลาง ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่
27 ธันวาคม 2556) ขยายตัวร้อยละ 1.6 ตามการส่งออกสินแร่ โดยเฉพาะทองแดง และการส่งออก
ไฟฟ้าเป็นสําคัญ ขณะที่การนําเข้าคาดว่าจะมีมูลค่า 5,249 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ 17.2 หมื่นล้าน
บาทโดยประมาณ (อัตราแลกเปลี่ยนกลาง ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1 จากการนําเข้าสินค้าทุนเพื่อนํามาใช้ในการก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค และ
รถยนต์ เมื่อรวมกับดุลบริการที่คาดว่าจะเกินดุลเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล
2,322 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ 7.6 หมื่นล้านบาทโดยประมาณ (อัตราแลกเปลี่ยนกลาง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556) หรือคิดเป็นร้อยละ 20.8 ของ GDP (ธนาคารแห่งประเทศไทย,
2557: เว็บไซต์)
ทั้งนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554-2555) เงินลงทุนไหลเข้า สปป.ลาว ค่อนข้าง
ทรงตัว โดยในปี 2555 มีมูลค่าการลงทุน 294.4 ล้านดอลลาร์ สรอ. (9 พันล้านบาทโดยประมาณ ตาม
อัต ราแลกเปลี่ย นกลาง ธนาคารแห่ง ประเทศไทย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555) ลดลงจากปี 2554
เล็กน้อย ซึ่งธุรกิจที่ต่างชาติมาลงทุนมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ สร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้า
การเกษตร และโรงแรม เป็นต้น โดยนักลงทุนต่างชาติที่สําคัญ ได้แก่ เวียดนาม จีน และไทย
เศรษฐกิจ สปป.ลาว ปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 7.9 ชะลอลงเล็กน้อย
โดยแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักยังคงมาจากภาคการลงทุนและการก่อสร้าง ขณะที่รายได้จากภาค
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ค าดว่า จะมีส่ ว นช่ว ยสนั บ สนุน เศรษฐกิ จ ได้บ้ าง ตามสั ญ ญาณการฟื้ นตั ว ของ
เศรษฐกิจโลกเป็นสําคัญ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557: เว็บไซต์)
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2.1.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Policy)
นโยบายการค้าเสรี (Free trade policy) เป็นนโยบายการค้าที่ปราศจากการแทรกแซง
ใด ๆ จากรัฐบาลในกิจการค้าระหว่างประเทศ และปราศจากการกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้าที่มี
อํานาจในการวางกฎเกณฑ์เป็นการปล่อยให้เอกชนดําเนินการค้าระหว่างประเทศโดยปราศจากสิ่งกีด
ขวางและข้อจํากัดทางการค้า เช่น การตั้งกําแพงภาษี (customs tariff) การกําหนดโควตาสินค้าเข้า
(import quotas) การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (foreign exchange control)โดย
รัฐจะไม่เข้ามาควบคุมหรือกระทําการใด ๆ ในลักษณะที่จะเป็นอุปสรรคกีดขวางทางการค้าระหว่าง
ประเทศ ประเทศที ่ดํา เนินนโยบายการค้าเสรีรัฐบาลจะปล่อยให้ เอกชนประกอบการทางธุร กิ จ
เป็นส่ว นใหญ่ รัฐ จะเข้า ไปดํา เนิน การในกิจ การที่มีความจํา เป็น เท่า นั้น เช่น กิจ การที่เอกชนมีทุน
ไม่เพียงพอ กิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม กิจการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
(อัทธ์ พิศาลวานิช, 2554)
การดําเนินนโยบายการค้าเสรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศดําเนินและ
ขยายตัวไปอย่างกว้างขวาง จะทําให้ประสิทธิภาพในการผลิตของประเทศต่าง ๆ ในโลกสูงขึ้น ซึ่งจะทํา
ให้การแข่งขันในตลาดเป็นการแข่งขันแบบสมบูรณ์ และราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกของตลาดอันจะ
เป็นผลดีต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจและเกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยส่วนรวม โดยประเทศ
ที่ยึดถือนโยบายการค้าเสรีจะมีลักษณะดังต่อไปนี้
2.1.2.1 ดําเนิ นการผลิตสินค้าโดยยึดหลักการแบ่งงานกันทําโดยจะไม่พยายามผลิต
สินค้าทุกชนิดที่ต้องการเอง แต่จะมุ่งผลิตสินค้าที่ตนมีความชํานาญมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
หรื อ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต สู ง เท่ า นั้ น และจะส่ ง สิ น ค้ า ที่ ต นผลิ ต ได้ อ อกไปขายต่ า งประเทศ
แลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ประเทศผลิตไม่ได้เพราะต้องเสียต้นทุนสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตของ
ต่างประเทศ นั่นคือ การปฏิบัติตามทฤษฎีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
2.1.2.2 ไม่มีการให้สิท ธิพิเศษหรือจงใจเลือกปฏิ บัติประเทศที่ใ ช้ นโยบายการค้าเสรี
จะต้องให้ความยุติธรรมในการดําเนินการค้ากับทุกประเทศเท่าเทียมกัน ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่สินค้า
ใด ๆ หรือประเทศใด ๆ เป็นพิเศษ โดยการจัดเก็บภาษีจากสินค้าเข้าชนิดใดก็ตาม จะเก็บภาษีอัตรา
เดียวกันหมด (single tariff system) โดยไม่คํานึงว่าสินค้านั้นจะถูกผลิตมาจากประเทศใด
2.1.2.3 ไม่มีการจัดเก็บภาษีศุลกากรเพื่อคุ้มกัน ปกป้อง ตลอดจนช่วยเหลืออุตสาหกรรม
ภายในประเทศแต่อย่างไรก็ตามประเทศที่ถือนโยบายการค้าเสรีอาจจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าโดยมี
วัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น การเก็บภาษีอากรจะเก็บในอัตราที่ต่ําเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิต และจัดเก็บเพื่อหา
รายได้เข้าภาครัฐ เป็นต้น
2.1.2.4 ไม่มีข้อจํากัดทางการค้าหรือมาตรการกีดกันทางการค้าใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรค
ต่อการค้าระหว่างประเทศประเทศที่มีนโยบายการค้าเสรีจะต้องไม่มีการควบคุมการค้านําเข้า หรือการ
ส่งออก ไม่มีการตั้งกําแพงภาษีขาเข้าเพื่อกีดกันสินค้าจากต่างประเทศเว้นแต่การควบคุมนั้นจะทําไป
โดยมีเหตุผลให้รัฐบาลต้องเข้ามารักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เช่น
การควบคุมปริวรรตเงินตราต่างประเทศเพื่อควบคุมการใช้เงินตราต่างประเทศการกําหนดโควตาการ
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นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศหรือการกําหนดโควตาการส่งออก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือผ่อน
คลายปัญหาทางเศรษฐกิจภายในประเทศให้เบาบางลง (อัทธ์ พิศาลวานิช, 2554)
2.1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
Mark Goh, Robert Desouza and Miti Garg (2011) ได้ประเมินความเป็นมิตรใน
การค้ า ของการให้ บ ริ ก ารการขนส่ ง สิ น ค้ า ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น
สถานะปัจจุบันของการค้าข้ามพรมแดนในบริการการขนส่งในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการทําการ
สัมภาษณ์บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการขนส่งสินค้าในอาเซียน จากการวิเคราะห์พบว่าหลาย
ประเทศยังมีความเป็นมิตรในการให้บริการการขนส่งอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากมีอุปสรรคในเรื่อง
ของการจั ด การด้ านศุ ล กากร และการลงทุนต่ างประเทศ ยกเว้น สิ งคโปร์ และบรูไ นที่ มี ค ะแนน
การประเมินค่อนข้างสูง และเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะพบว่าคะแนนความเป็นมิตรของการให้บริการ
การขนส่งสินค้าจะมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างพื้นฐานส่งผลถึงการลงทุนจากต่างประเทศ แสดงให้
เห็นว่าขอบเขตของการค้าจะนํามาซึ่งความสะดวกทางการค้า ซึ่งส่งผลไปถึงความเป็นมิตรทางการค้า
และเป็นตัวชี้วัดการเปิดกว้างของการค้าเสรีข้ามพรมแดนภายในกลุ่มประเทศอาเซียน วิจัยนี้ทําให้ได้รู้
ถึงอุปสรรคซึ่งเป็นปัญหาในการค้าข้ามพรมแดน และสะท้อนให้เห็นความพร้อมทางบริการการขนส่ง
ของแต่ละประเทศ แต่ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่เก็บในระยะสั้นอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ในระยะยาว
Martina, Tanya and Martin (2014) ได้ศึกษาปฏิกิริยาของบริษัทขนาดเล็กต่อข้อตกลง
การค้าเสรีในประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์และโต้แย้งโมเดลตลาดธุรกิจขนาดย่อม
ระหว่างประเทศที่ถูกสร้างบนแนวคิดของ Merrilees and Tiessen’s (1999) และเพื่ออธิบายว่าโมเดล
ของตลาดนี้ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและการตอบสนองของผู้ส่งของที่มีความมั่นคงรายเล็กต่อข้อตกลง
การค้ า เสรี อ ย่ า งไร เก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก การวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี
ความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของแต่ละประเทศที่มีการจัดการที่แตกต่างกัน การใช้กลยุทธ์เน้น
ประเภทที่แตกต่างกันของความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและขอบเขตที่ปรับแต่งเพื่อความเหมาะสมต่อการ
ให้บริการการส่งออกและกิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้อง ความหลากหลายนี้เกิดขึ้นเป็นการปรับตัว
กับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงในบางประเภทซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด จึงจะได้รับการตอบสนอง
จากนโยบายการค้าเสรีมีผลอย่างมากต่อการส่งออกที่มีการจัดระเบียบอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม
การส่งออกของประเทศยังต้องพึ่งพารัฐบาลซึ่งจะต้องสนับสนุนข้อตกลงการค้าเสรีผ่านการเจรจา
กับภูมิภาคต่าง ๆ ผ่านองค์กรการค้าโลก
Nurul, Evan and Shazali (2012) ได้ศึกษาการพัฒนากระแสการค้าชายแดนระยะยาว
ของซาราวักและกาลีมันตันตะวันตก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมแบบอนุกรม
เวลาของกระแสการค้าข้ามชายแดนระหว่างรัฐซาราวัก (มาเลเซียตะวันออก) และกาลิมันตันตะวันตก
(อินโดนีเซีย) มุ่งเน้นในเรื่องการขาดดุลทางการค้าในระยะยาวของรัฐซาราวัก โดยมีการวิจัยแบบเชิง
ปริมาณโดยการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยจากกรมสถิติแห่งชาติมาเลเซีย สาขาซาราวัก ศึกษาข้อมูลภายใต้
พื้นที่ชายแดนรัฐซาราวัก (มาเลเซียตะวันออก) และกาลิมันตันตะวันตก (อินโดนีเซีย) จุดข้ามแดน
อํา เภอ Tebedu การวิจัย ครั้ง นี้แ สดงให้เห็นว่า การค้าชายแดนซาราวักและกาลีมันตันตะวันตก
มีความสัมพันธ์แบบการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนในระยะยาวที่สําคัญสําหรับกระแสการค้าทวิภาคี
รวมทั้งการสนับสนุนสําหรับรูปแบบที่เข้มแข็งของสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงมีความจําเป็นต้องมี
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การศึกษาเกี่ยวกับช่องทางการนําเข้าสินค้าจากกาลีมันตันตะวันตกไปยังสถานที่อื่น ๆ นอกเหนือจาก
รัฐซาราวัก
Tsunehiro Keiichiro and John (2012) ได้ศึกษาการอํานวยความสะดวกการค้าใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าและความท้าทายของการเปิดการค้า
เสรีในเอเชียใต้และการอํานวยความสะดวก เพื่อแสดงให้เห็นถึงปริมาณผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นของ
การค้า เก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการจําลองกําไรการค้าของภูมิภาคโดยใช้ Gravity model การวิจัย
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ มี โ อกาสที่ สํ า คั ญ ในการเร่ ง การเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจและการลดความยากจนผ่านการกระทําที่เป็นรูปธรรมในการค้าการอํานวยความสะดวก
อย่างไรก็ตามการปูพื้นฐานการอํานวยความสะดวกทางการค้าจะต้องเริ่มจากการลดการทุจริตภายใน
แต่ละประเทศที่ส่งผลต่องบประมาณการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การทําสัญญาหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศจะต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีความเป็นไปได้
Yaw Zar Ling (2017) ได้วิเคราะห์ผลกระทบของมูลค่าการค้าชายแดนต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศพม่าในช่วงเวลา ค.ศ. 1996-2015 (พ.ศ.2539-2558) ครอบคลุมข้อมูล
ประจําปีของ GDP การส่งออกและนําเข้าของการค้าชายแดนในประเทศเพื่อนบ้านรวมไปถึง ประเทศ
จีน ไทย อินเดีย และบังกลาเทศ โดยใช้หลักการสําคัญ 2 ประการ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสํารวจ
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ใช้วิธีการทดสอบ Augment Dickey-Fuller และ Granger
Causality เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสํารวจภายใต้กรอบแนวคิดของโมเดล Vector Autoregressive
การค้าพม่ากับประเทศเพื่อนบ้านมีความเข้มข้นขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาระหว่างที่ถูกคว่ําบาตร
ส่วนการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเป็นการวิเคราะห์การค้าชายแดนพม่าด้วยสถิติพรรณนา มูลค่าการค้า
ชายแดนพม่าเพิ่มขึ้นทุกปีและมูลค่าการส่งออกมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าการนําเข้า อย่างไรก็ตามการค้า
ชายแดนพม่าอยู่นอกกฎหมายจนเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ. 2532) หมายความว่า
ในช่วงก่อนหน้านี้ไม่มีการบันทึกสถิติใด ๆ เป็นลายลักษณ์ สามารถจัดกลุ่มการค้าในพื้นที่ดังกล่าว
ออกเป็นการค้าชายแดนอย่างเป็นทางการ (แบบถูกต้องตามกฎหมาย) การค้าชายแดนนอกระบบ และ
การค้าชายแดนที่ผิดกฎหมาย การค้าชั่วคราว และ การค้าแลกเปลี่ยน จากการจัดประเภทเหล่านี้มี
เพียงการค้าชายแดนอย่างเป็นทางการเท่านั้นที่ถูกบันทึกข้อมูลสถิติในสํานักงานการค้าชายแดน
กระทรวงพาณิชย์ ประเทศเมียนมาร์ รัฐบาลพม่าได้ลงนามในข้อตกลงการค้าชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อรวมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและเปิดการค้าสินค้าชายแดน 13 แห่งในเขตชายแดน
ซึ่งมีบทบาทต่อการขยายตัวเศรษฐกิจพม่าและเป็นแหล่งรายได้ของรัฐบาล ผลการศึกษาพบว่ามูลค่า
การส่งออกของการค้าชายแดนเป็นปัจจัยสําคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพม่า เป็นไป
ตามกลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง ออกที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยการเติ บ โตจึ ง ได้ ถู ก นํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นช่ ว งการศึ ก ษา
พ.ศ. 2539-2548
อิทธิพลของเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจบน
ข้อตกลงการค้าเสรีที่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนระหว่างประเทศและเป็นโอกาสที่สําคัญในการกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว วิจัยข้างต้นได้กล่าวถึงผลกระทบในเชิงบวกของข้อตกลง
การค้ าเสรี ต่ อการส่ งเสริ มการลงทุ น ของผู้ ประกอบการขนาดเล็ กและขนาดกลาง ในขณะเดี ย วกั น
ยังมีปัจจัยหลาย ๆ ด้านอย่างกฎถิ่นกําเนิดสินค้า ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการในการทําการค้า

17
ระหว่างประเทศ เนื่องจากบางส่วนในข้อตกลงดังกล่าวมีความยุ่งยากในการใช้งานจริง และปัจจุบันยัง
มีบางส่วนที่ขัดต่อข้อตกลงการค้าเสรี เช่น ข้อตกลงการค้าเพื่อป้องกันการปลอมแปลง (ACTA)
2.2 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน
2.2.1 ความหมายของการค้าชายแดน
กรมการค้าระหว่างประเทศ (2556) ได้ให้ความหมายว่า “การค้าชายแดนคือการค้ากับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมาร์ สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) โดยการ
ส่งออกและนําเข้าผ่านทางจุดผ่านแดน ที่จัดตั้งขึ้นบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็น
ทางการตามประกาศกระทรวงมหาดไทยภายใต้พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ จุดผ่านแดน
ถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรน”
นิยม ไวยรัชพานิช (2557: เว็บไซต์) ได้ให้ความหมายของการค้าชายแดนว่า “การค้า
ชายแดนคือการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกัน ประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยมี
พม่า กัมพูชา สปป.ลาว และมาเลเซีย และการค้าชายแดนมีหลายรูปแบบ”
ดังนั้น การค้าชายแดนในที่นี้การค้ากับประเทศ ซึ่งวิจัยนี้มุ่งไปที่การค้าระหว่างประเทศ
ไทยและสปป.ลาว โดยการส่งออกและนําเข้าผ่านทางจุดผ่านแดน รวมถึงการประกอบกิจกรรม
ทางการค้ า ที่จั ดตั้งขึ้นบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นทางการตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยภายใต้พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ บริเวณจุดผ่อนปรน อําเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม และสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร
ลักษณะการค้าการค้าชายแดน
2.2.1.1 นําติดตัวไปบริโภค (Consumer Trade) เป็นการซื้อ-ขายกัน ระหว่างประชาชนใน
บริ เ วณแนวชายแดนของทั้ ง สองประเทศ ส่ ว นมากจะเป็ น สิ น ค้ า ประเภทอุ ป โภค บริ โ ภค ซึ่ ง จะ
ดําเนินการซื้อ-ขายกันทุกวัน และไม่สามารถเก็บเป็นสถิติข้อมูลปริมาณการค้าได้ (นิยม ไวรัชพานิช,
2550)
2.2.1.2 การค้าแบบเงินสด (Cash) เป็นการซื้อ-ขายกันในบริเวณชายแดนที่ใช้เงินสด
และมีการสําแดง และเสียภาษี ณ ด่านศุลกากรที่ควบคุมพื้นที่นั้น ๆ ผู้ซื้อจะเป็นผู้สําแดงตามระเบียบ
ศุลกากร และมีการเก็บสถิติข้อมูลทางการค้า (นิยม ไวรัชพานิช, 2557: เว็บไซต์)
2.2.1.3 การค้าแบบขายฝาก (Sale on Consignment License) เป็นการค้าแบบการ
ให้สินเชื่อซึ่งกันและกัน การค้ารูปแบบนี้ต้องอาศัยความเชื่อใจกัน ซึ่งพ่อค้าชายแดนมีความสามารถใน
การติดต่อกับพ่อค้าในประเทศเพื่อนบ้าน ผู้ที่ต้องการจะไปลงทุนทําการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
จะต้องติดต่อกับ พ่อค้าชายแดนเพราะเขาจะรู้ข้อมูลต่าง ๆ เป็นอย่างดีในการค้า และสามารถให้
สินเชื่อแก่กันได้ (นิยม ไวรัชพานิช, 2550)
2.2.1.4 การค้าแบบต่างตอบแทน (Balance Trade)
1) Import License คือ กรณีที่พ่อค้าในประเทศ ต้องการซื้อสินค้า และนํา
สินค้าของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา ก็จะต้องส่งสินค้าของในประเทศออกไปก่อน จากนั้นเมื่อมีการนํา
สินค้าเข้าและสินค้าออกในมูลค่าที่เท่ากันแล้ว ก็จะได้ License เมื่อพ่อค้าที่ทําการค้าได้ License
แล้ว ก็จ ะนํา License ที่ไ ด้ไ ปสั่ง สิน ค้า นํา เข้า ได้ในมูลค่าที่เท่ากันกับที่ส่งสินค้าออก ที่ทุกประเทศ
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ทําการค้าในรูปแบบนี้เพื่อความเสมอภาคทางการค้า และรักษาเงินตรา และเพื่อปกป้องอุตสาหกรรม
ที่เกิดขึ้นในประเทศของตน ประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่นิยมใช้ วิธีการค้ารูปแบบนี้ คือ สหภาพ
เมียนม่าร์ นิยมใช้มากกว่า สปป.ลาว และกัมพูชา (นิยม ไวรัชพานิช, 2557: เว็บไซต์)
2) Border Trade Agreement เป็นรูปแบบการค้าที่ประเทศเพื่อนบ้านเสนอ
โดยกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมประชุม JTC (Joint Trade Committee) และกระทรวงการต่างประเทศ
เข้าร่วมประชุม JCC ทั้งสองหน่วยงานของไทย จะประชุมร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านทุกปี เพื่อเจรจา
เรื่องการค้าที่ค้าขายผ่านบริเวณชายแดนให้เป็นการค้าที่ถูกต้อง และมีรูปแบบที่ตรงกัน แต่ยังไม่
สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากสหภาพเมียนม่าร์ยังไม่ยอมแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการค้ารูปแบบนี้
(นิยม ไวรัชพานิช, 2557: เว็บไซต์)
2.1.2.5 การค้าแบบหักบัญชี (Account Trade หรือ Counter Trade) การค้ารูปแบบ
นี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่แล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากประเทศเพื่อน
บ้านเรียกร้อง เพื่อให้การค้าชายแดนเป็นการค้าที่ถูกต้อง จึงคิดรูปแบบการค้า โดยการเปิดบัญชีขึ้นมา
บัญชีหนึ่ง โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ หากผู้ประกอบการคนใดจะทําการค้าต้องมาลงทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการ และดําเนินการสั่งของเข้ามาแล้วไปตัดหรือหักบัญชีภายหลัง แต่ไม่ประสบความสําเร็จ
ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว (นิยม ไวรัชพานิช, 2557: เว็บไซต์)
2.2.2 แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน
2.2.2.1 ทฤษฎีโลกาภิวัตน์ (Globalization Theory)
โลกาภิว ัต น์ หรือ โลกานุว ัต ร (Globalization) ตามพจนานุก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ได้ให้ความหมายไว้ว่าคือ “การแพร่กระจาย
ไปทั่วโลก การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง สืบเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น”
Malcolm W, Globalization (2001) กล่าวถึงภาพรวมโลกาภิวัตน์ว่า “เป็น
การอธิบายปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงสังคมและรัฐชาติเข้าไว้ด้วยกันทั่วโลก ความเป็นสากลนิยม การ
ติดต่อสื่อสารถึงกันโดยทั่ว การกระทํา และเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ หรือความร่วมมือของคนทั้งโลก”
2.2.2.2 โลกาภิวัตน์ในด้านวัฒนธรรม
วัฒนธรรมโลกาภิวัตน์เกิดขึ้นภายหลังจากที่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสท์แตน
นํามาซึ่งการแยกสาสนจักรออกจากรัฐ ส่งผลให้เกิดการสร้างชาติ การล่าอาณานิคม และการแข่งขัน
ทางการค้าของประเทศตะวันตก จึงก่อให้เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมตะวันตกไปในกลุ่มประเทศภายใต้
อาณานิคม ทําให้วัฒนธรรมตะวันตกกลายเป็นวัฒนธรรมสากลไปในที่สุด
ภายหลังจากยุคอาณานิคมเกิดวัฒนธรรมใหม่ภายใต้ยุคปฏิ วัติอุตสาหกรรม
วันหยุดพักผ่อนที่นอกเหนือจากวันสําคัญทางศาสนาถูกกําหนดขึ้นมากมาย ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยวข้ามประเทศกอปรกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้เกิดการเผยแพร่และผสมผสานของ
วัฒนธรรมนํามาซึ่งวัฒนธรรมสากลของโลก จากหนังสือ Globalization (Bayer, P., 2013)
2.2.2.3 โลกาภิวัตน์ในด้านเศรษฐกิจ
Malcolm Walters ได้กล่าวว่า “การอุตสาหกรรมทําให้สังคมในโลกเหมือนกัน
โดยภายหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการลงทุนข้ามชาติ การลงทุนนี้ทําให้ประเทศ
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ที่ไ ม่ใ ช่ป ระเทศอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนา และพัฒนาอย่างเต็มที่ใ นช่ว งกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
นํ า มาซึ่ ง ระบบทุ น นิ ย มและการบริ โ ภคนิ ย มที่ ม าพร้ อ มกั บ สั ง คมสมั ย ใหม่ มี อ ยู่ 4 ประการ คื อ
(1) องค์กรราชการ (2) การเงินและการตลาด (3) ระบบกฎหมายสากล และ (4) ประชาธิปไตย”
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า โลกาภิ วั ต น์ เ ป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การค้ า ชายแดน
เนื่องจากความเจริญทางเทคโนโลยีทําให้เกิดการหลอมรวมทางเศรษฐกิจ และผลักดันให้ผู้ประกอบการ
มีบทบาทมากขึ้นในการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่มีความแตกต่างกั น
ในแง่ความเจริญทางวัตถุหรือเทคโนโลยี ในที่นี้อาจโยงไปถึงการที่เกิดความเจริญทางการติดต่อสื่อสาร
จากกระแสโลกาภิ วั ตน์ ส่ งผลให้ ป ระชาชนสปป.ลาวมองว่ า คุ ณ ภาพสิ นค้ า ของประเทศไทยดี ก ว่ า
คุณภาพสินค้าของประเทศจี น และประเทศตน ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสในการลงทุ น
ในตลาดสินค้าของสปป.ลาว เป็นต้น
2.2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน
Abd and et al. (2013) ได้ศึกษาการค้าชายแดนนอกระบบระหว่างซาราวัก และ
กาลีมันตัน: ตัวเร่งปฏิกิริย าเพื่อ การพัฒ นาชุม ชนชายแดน ทํา การวิจัย โดยมีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ
ศึกษากิจ กรรมการค้า ชายแดนที่ไม่เป็นทางการโดยเน้น การมีส่วนร่ว มกับปัจจัยและการเลือกที่ตั้ง
ทางยุทธศาสตร์ โดยเน้นที่ผู้ป ระกอบการจากกาลิมัน ตัน ตะวัน ตก และมุ่ง เน้น ไปที่ผ ลกระทบต่อ
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น โดยมี ก ารสํ า รวจและการสัม ภาษณ์แ บบเผชิญ หน้า กับ การตอบแบบสอบถาม
ผู้ประกอบการค้าชาว Dayak ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท 186 คน ในรัฐซาราวักมาเลเซีย การวิจัยครั้ง
นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การย้ า ยอํ า นาจและจุ ด ยุ ท ธศาสตร์ ท างการค้ า จากกาลี มั น ตั น มาที่ ซ าราวั ก
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและทางสังคมวัฒนธรรมและส่งผลกระทบอย่างมากในการ
มี ส่วนร่วมของผู้ประกอบการค้าของอินโดนีเซียที่จะดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ชายแดนมาเลเซีย –
อินโดนีเซีย อย่างไรก็ตามจากความสัมพันธ์ที่ดีแบบครอบครัวที่มีอยู่ของผู้คนทั้งสองประเทศในบริเวณ
ดังกล่าวยังช่วยกระตุ้นกิจกรรมการค้าที่จะดําเนินการระหว่างสองพรมแดน แต่ยังพบนัยของการค้า
ชายแดนยังมีกิจกรรมการด้านลบ เช่น การค้ามนุษย์ การลักลอบขนแรงงานข้ามชาติ การแพร่กระจาย
ของโรคติดต่อ และอาชญากรรม ที่มักจะเกิดขึ้นในการค้าชายแดนในประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม
และประเทศไทย จึงควรจะมีการรักษาความปลอดภัยชายแดนอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
และการวางแผนขั้นตอนการทําธุรกรรมการค้าที่ดีจะได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้จะต้องมี
การลงทุนของรัฐและโปรแกรมการพัฒ นาชุม ชนที่ค รอบคลุม เพราะชุม ชนที่อ าศัย อยู่ใ นบริเ วณ
ชายแดนระหว่างสองประเทศเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจ,สังคมและความเสี่ยงทางการเมือง
จากการแทรกแซงของสภาเทศบาลท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสียด้วยกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่อง
อัตราภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ
Jingxue (Jessica) Yuan and et al. (2013) ได้ศึกษาแรงจูงใจของผู้ซื้อสินค้าข้าม
ชายแดนชาวเม็กซิโกที่มีต่อประเทศอเมริกา แสดงให้เห็นว่า เกิดวัฒนธรรมการซื้อสินค้าข้ามประเทศ
(กรณีศึกษาการเดินทางข้ามประเทศมาซื้อสินค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาของนักท่องเที่ยวชาวเม็กซิโก)
ซึ่งไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่การใช้สอยสินค้านั้น แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจแทน วัฒนธรรม
ดังกล่าวเป็นผลมาจากการโลกาภิวัตน์ ซึ่งสื่อสารสนเทศของประเทศใดประเทศหนึ่งที่เจริญกว่าได้
กระตุ้นการบริโภค และความชื่นชมในความทันสมัยของสินค้า แฟชั่น หรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยว
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ของผู้คนอีกประเทศหนึ่ง ก่อให้เกิดความต้องการบริโภคสินค้า รวมถึงการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและ
ซื้อสินค้าในต่างประเทศแม้ว่าในประเทศของตนจะมีสินค้าชนิดเดียวกันก็ตาม
Zakaria and Fida (2012) ได้ศึกษาผลกระทบของโลกาภิวัตน์กับผู้หญิงในปากีสถาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และสังเกตผลกระทบของการเปิดกว้างทางการค้าในการพัฒนาสตรีใน
ปากีสถาน ใช้การวิเคราะห์วิจัยในระยะยาวแบบเชิงประจักษ์ถึงผลกระทบของการเปิดกว้างทางการค้า
ในการพัฒนาสตรีในปากีสถาน ประยุกต์ใช้ข้อมูลประจําปีอนุกรมเวลาในช่วงปี 1981-2007 จากการ
วิจัยแสดงให้เห็นว่า การเปิดกว้างทางการค้าที่เป็นผลมาจากโลกกาภิวัตน์ทําให้สตรีในปากีสถานมี
บทบาทในการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้น ภาครัฐบาลและเอกชนจึงควรให้การสนับสนุน
การค้าเสรีอย่างเต็มที่โดยไม่มีการกีดกันทางเพศอย่างแท้จริง
Muhammed A. Ch. and et al. (2011) ได้ศึกษากระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ โลก วัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาว่า โลกาภิวัต น์ส่ง ผลกระทบอย่า งไรต่อ การ
พัฒ นาเศรษฐกิจ โดยรวมอย่า งไร การวิจัย นี้มีก ารวิเ คราะห์ข้อ มูล จากข้อ มูล ทุติย ภูมิจ ากวิจัยที่
เกี่ยวข้องในทฤษฎีโลกาภิวัตน์ จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบในแง่บวกต่อการ
เปลี่ย นแปลงของเศรษฐกิจ โดยรวมของโลก ทั้ง ในแง่ข องการลงทุน ข้า มประเทศ อุต สาหกรรม
การจ้างงาน สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน และการหลอมรวมของวัฒนธรรม แม้ว่าการเจริญ
เติบโตของวัฒ นธรรมภายใต้ก ระแสโลกาภิวัต น์จ ะส่ง ผลเสีย ต่อ สภาพแวดล้อ มของโลกก็ตาม
การวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที่น่าสนใจของผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ในทุกด้านของโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในการค้าระหว่างประเทศ แต่บางข้อมูลที่ใช้อ้างอิงในการวิจัยนี้เป็นข้อมูล
ที่ค่อนข้างล้าหลัง
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งโลกาภิวัตน์จะนํามาซึ่งการ
หลอมรวมของเศรษฐกิจให้เป็นหนึ่งเดียว ทําให้เกิดการไหลเวียนของการลงทุนจากประเทศที่พัฒนา
แล้วและประเทศชั้นนําของโลกมาสู่ประเทศที่กําลังพัฒนา นอกจากนี้กระแสโลกาภิวัตน์ยังทําให้เกิด
การพัฒนาทางเทคโนโลยี ก่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ที่การจากการหลอมรวมของวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรม
ใหม่นี้เปิ ดโอกาสในการลงทุนมากกว่าที่ผ่านมา เช่น ผู้ หญิงชาวปากีสถานมีบทบาทในการลงทุน
ระหว่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ ภายหลังจากเกิดกระแสโลกาภิวัตน์ และการเกิดขึ้นของวัฒนธรรม
การซื้อสินค้าแบบบริโภคนิยม และการซื้อสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ส่งผลกระทบ
ต่อการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศในแง่บวก
2.3 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสังคม-วัฒนธรรมและการเมือง
2.3.1 ความหมายของสังคม-วัฒนธรรม และการเมือง
“การเมือง” (politic) มาจากคําภาษากรีก “polis” แปลว่า “รัฐ” หรือ “ชุมชนทาง
การเมือง” มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้หลากหลายต่างกันขึ้นอยู่กับทัศนะและความเข้าใจ
ของนักวิชาการแต่ละคน
Pennock and Smith (1964) ได้กล่าวไว้ว่า “การเมือง หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่
เกี่ยวกับอํานาจ สถาบันและองค์กรในสังคม ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีอํานาจเด็ดขาดครอบคลุมสังคม
นั้ น ในการสถาปนาและทํ า นุ รั ก ษาความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของสั ง คม มี อํ า นาจในการทํ า ให้
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จุดประสงค์ร่วมกันของสมาชิกในสังคมได้บังเกิดผลขึ้นมา และมีอํานาจในการประนีประนอมความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันของคนในสังคม”
เพลโต (Plato) นักปราชญ์กรีกให้ความหมายของการเมืองว่า “เป็นกิจกรรมที่แสวงหา
ความยุติธรรม และเพื่อการดํารงชีวิตที่ดีของสังคม”
อริสโตเติล (Aristotle) บิดาแห่งวิชารัฐศาสตร์ ให้ความหมายไว้ว่า “การเมือง หมายถึง
การใช้อํานาจหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์”
ฮาโรลด์ ลาสเวลล์ (Harold Lasswell) ให้ความหมายว่า “การเมืองเป็นเรื่องของการใช้
อํานาจหน้าที่เพื่อจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าในสังคม”
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่ากิจกรรมที่เรียกว่าการเมืองเกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(1) เกี่ ย วข้ อ งกั บ มหาชน มี ผ ลกระทบกั บ คนจํ า นวนมาก หมายถึ ง การเมื อ งเป็ น
กระบวนการซึ่งเป็นที่มาของอํานาจที่มีผลในการบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ที่รัฐบาลใช้ในการปกครอง
ประชาชนผ่านการบริหารโดยหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ
(2) เกี่ยวข้องกับรัฐ หมายถึง การบริหารประเทศ โดยการวางกฎระเบียบต่าง ๆ จะมี
กระบวนการผ่านหน่วยงานของรัฐ
(3) เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางการบริหารที่กล่าวมาข้างตน คือ
กิจกรรม การกระทํา หรือการเลือกตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้ทําการตัดสินใจและกําหนดไว้
ล่วงหน้า เพื่อชี้นําให้มีกิจกรรมหรือการกระทําต่าง ๆ เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้วยวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริง และความต้องการของประชาชน ขอบข่าย และธรรมชาติของการเมือง
โรเบิร์ต เอ เดาส (Robert A Dalh) ให้คําอธิบายถึงธรรมชาติของการเมืองไว้ดังนี้
(1) การเมืองเป็นเรื่องที่ต้องสัมพันธ์กับเรื่องอื่น ๆ ในสังคม
(2) การเมืองเป็นกิจกรรมหนึ่งของมนุษย์ในสังคมที่ไม่อาจหลีกหนีการเมืองได้
(3) การเมืองเป็นเรื่องของการปกครอง กลุ่มอํานาจการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจ
ชลธิศ ธีระฐิติ (2551) อธิบายถึงความหมายของ “การเมือง” ว่า ในความหมายที่ผูกติด
กับระบบการเมืองและ/หรือรัฐ การเมือง คือ การจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าหรือทรัพยากร โดยมีอํานาจที่
เป็นที่ยอมรับกันมาทําให้เกิดการปฏิบัติตาม หรือการเมืองเป็นเรื่องของการที่มีคนกลุ่มหนึ่งใช้อิทธิพล
ต่อคนอีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคม เช่น อํานาจ ความศรั ทธานับถือ ความ
ยุติธรรม ความนิยมชมชอบ ความอยู่ดีกินดี ความมั่งคั่ง ความรอบรู้ ทักษะ เป็นต้น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ได้ให้ความหมาย
สังคมไว้ ว่า “สั งคม คือ คนจํานวนหนึ่งที่มี ความสัม พันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ์ โดยมี
วัตถุประสงค์ร่ว มกัน ” และได้ใ ห้ค วามหมายวัฒ นธรรมไว้ว่า “วัฒ นธรรม คือ สิ่งที่ทําความเจริญ
งอกงามให้แก่หมู่คณะ”
ความหมายของวัฒนธรรมจากนักมานุษยวิทยาได้ให้ความหมายแตกต่างกันออกไปกว่า
100 ความหมาย แต่ศาสตราจารย์ดร.ยศ สันตสมบัติได้เปรียบเทียบนิยามวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วโลก
และสรุปพื้นฐานที่สําคัญของวัฒนธรรมไว้ 6 ประการ คือ (ยศ สันตสมบัติ, 2548)
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(1) วัฒนธรรมเป็นความคิดร่วมและค่านิยมซึ่งเป็นตัวกําหนดมาตรฐานของพฤติกรรม
คนในวัฒนธรรมเดียวกันจะสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งทําให้
พฤติกรรมของเขามีความสอดคล้องต้องกันกับผู้อื่น
(2) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ทีละเล็กทีละน้อยจากการเกิดและโตมาในสังคมแห่ง
หนึ่ง วัฒนธรรมเปรียบเสมือน “มรดกทางสังคม” ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
(3) วัฒนธรรมมีพื้นฐานมาจากการใช้สัญลักษณ์ พฤติกรรมของมนุษย์มีพื้นฐานมาจาก
การใช้สัญลักษณ์ ชีวิตประจําวันของมนุษย์เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น เงินตรา ไฟจราจร หรือ
สัญลักษณ์ทางศาสนา
(4) วัฒนธรรมเป็นองค์ของความรู้และภูมิปัญญา ดังนั้น วัฒนธรรมจึงมีหน้าที่ตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
(5) วัฒนธรรมคือกระบวนการที่มนุษย์กําหนดนิยามให้กับชีวิตและสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว
เรา เช่น การสร้างประเพณี หรือแนวความคิดต่าง ๆ
(6) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง แต่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับตัวอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสังคม-วัฒนธรรม และการเมืองจะเป็นปัจจัยหลักที่สําคัญ ซึ่งกําหนด
บทบาท แนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนในสังคมในทุก ๆ ด้านรวมถึงในด้านการติดต่อธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ประเทศที่มีสังคม-วัฒนธรรมและการเมืองในรูปแบบเดียวกันก็มีข้อได้เปรียบในการ
ทําความเข้าใจในการเจรจาทางธุรกิจ หรือผู้ประกอบการที่เข้าใจถึงลักษณะของสังคม-วัฒนธรรมและ
การเมืองของประเทศที่ตนไปลงทุนก็สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการทําการค้าได้ง่าย ในทาง
ตรงกันข้ามหากต้องเผชิญกับลักษณะสังคม-วัฒนธรรมและการเมืองที่แตกต่างกันอาจจะพบว่ามีความ
เสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวในการดําเนินธุรกิจได้
2.3.2 แนวคิด ทฤษฎีของสังคม วัฒนธรรมและการเมือง
การเมืองเป็นแบบแผนของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอํานาจการปกครอง
และการใช้อํานาจและเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการผลิต การจําหน่ายจ่ายแจกทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จํากัดให้แก่สาธารณชนเพื่อความสมบูรณ์พูนสุขแก่ส่วนรวมนักเศรษฐศาสตร์ยอมรับว่า ความเจริญทาง
เศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อระบอบการเมืองของแต่ละสังคมเป็นอย่างยิ่ง
อริสโตเติลมีความเห็นว่า เสถียรภาพทางการเมืองขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจมาก
และได้เสนอรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดคือ รูปแบบที่เรียกว่า “มัชฌิมวิถีอธิปไตย” หรือ “Polity”
คือ รูปแบบการปกครองที่มีชนชั้นกลางอยู่ในสังคมจํานวนมากเศรษฐกิจกับการเมืองเป็นสิ่งที่เกี่ยวพัน
กันอย่างแยกไม่ออกคือ ทั้งการเมืองและเศรษฐกิจต่างมีอิทธิพลต่อกัน (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2538)
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ (2553) ได้กล่าวว่า “สังคมและวัฒนธรรม ถือได้ว่าเป็นแบบแผนของ
การดํารงชีวิตของประชาชนภายในชาติรวมทั้งวิถีการใช้ชีวิตประจําวัน แต่ละประเทศจะมีวัฒนธรรม
ความเชื่อ ทัศนคติ แนวคิดของตนเอง ขณะที่วัฒนธรรมที่ประชาชนกําลังปฏิบัติจะฝังรากลึกเข้าไปใน
จิตใจของผู้คนอย่างยากที่จะเปลี่ยนแปลง แม้ว่าบางสังคมจะยอมรับวัฒนธรรมใหม่เข้ามา แต่ต้อง
ไม่ขัดแย้งกับวัฒนธรรมดั้งเดิมมากเกินไป”
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เมื่อธุรกิจเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่เข้าไปทําธุรกิจด้วย
ธุรกิจอาจจะพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวในการดําเนินการ ดังนั้นธุรกิจจะต้องทําการ
ผสมผสานทางวั ฒ นธรรม เพื่ อ ปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ วั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งจากวั ฒ นธรรมของตน
สภาพแวดล้อมทางด้านวัฒนธรรมสามารถแยกย่อยออกได้หลายแง่มุม เช่น ภาษา ศาสนา ค่านิยม
ทัศนคติ ประเพณี ดังต่อไปนี้ (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, 2553: 59)
(1) ภาษา (Language)
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร มีทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง ภาษา
เป็นภาพสะท้อนของวัฒนธรรมในใจของผู้คน ภาษาเป็นสื่อในการวบรวมและประเมินข่าวสารการ
เรียนรู้ความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งยังใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งรับและส่งข้อมูลที่ต้องการ เมื่อเราเข้า
ไปทําธุรกิจ หรือเข้าไปลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง การที่เราสามารถเข้าใจทั้งภาษาพูด ภาษา
เขี ยน และภาษาท่าทางในประเทศที่ เราเข้าไปลงทุนจะสามารถให้เราสามารถติดต่อแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร เก็บข้อมูลและสังเกตพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
การตลาด ภาษาหลักที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโลกได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน แต่หากพิจารณาจาก
จํานวนประชากรที่ใช้ภาษามากที่สุดคือ ภาษาจีนแมนดาริน รองลงมาคือ ภาษาฮินดู ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ และภาษาอารบิกตามลําดับ สิ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องคือการใช้คําพูดในภาษาหนึ่งอาจพ้อง
เสียงกับอีกภาษาหนึ่ง เช่น เลขสี่ ในภาษาไทย หมายถึงจํานวนหรือลําดับที่ 4 แต่ในภาษาจีนหมายถึง
ความตาย ดังนั้น การตั้งชื่อหรือรุ่นของสินค้าหรือบริการใด ๆ จึงจําเป็นต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วย
(ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, 2553: 59-60)
(2) ศาสนา (Religion)
เป็นพื้นฐานการกําหนดขอบเขต ความเชื่อ ทัศนคติ พื้นฐานทางสังคม ดังจะเห็นได้
ว่า ศาสนาเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมาก การกระทําใดเป็นข้อขัดแย้ง
ต่อหลักการของศาสนาแล้ว ย่อมส่งผลเสียต่อการดําเนินธุรกิจอย่างแรงศาสนาที่มีผู้คนนับถือมากที่สุด
ในโลก คือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ ตามลําดับ (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์,
2553: 60)
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา มีความสอดคล้องกับการดําเนินการทางธุรกิจในสังคม
ซึ่งผู้ที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น คาทอลิก โปรเตสแตนต์ มุสลิม ฮินดู และพุทธ จะสะท้อนถึง
การดําเนินกิจกรรมการเป็นเจ้าของและการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เช่น หลักศาสนาอิสลาม
มีความขัดแย้งต่อการดําเนินธุรกิจในหลายด้าน (ฌักษ์ กุลิส ร์, 2554) เช่น ในอดีตประเทศอิสลาม
ไม่อนุญาตให้มีการเก็บดอกเบี้ยจากการดําเนินธุรกิจ จนกระทั่งมาแก้ไขกฎหมายภายในปี 2544 เป็น
ต้นมา หรือระบบวรรณะของศาสนาฮินดูที่จํากัดโอกาสในการทําธุรกิจของผู้คน ตรงกันข้ามกับศาสนา
พุทธที่ไม่ส่งเสริมในเรื่องวรรณะ ทําให้มีผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่นับถือศาสนาพุทธในประเทศอินเดีย
มากกว่ า ศาสนาฮิ น ดู หรื อ ความแตกต่ า งของแนวความเชื่ อ ระหว่ า งนิ ก ายคาทอลิ ก ที่ เ คร่ ง ครั ด
ไม่สนับสนุนให้ผู้คนขยายธุรกิจ ตรงกันข้ามกับโปรเตสแตนต์ที่สนับสนุนแนวคิดทุนนิยมและการเปิด
ตลาดเสรี เป็นต้น
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(3) ค่านิยมและทัศนคติ (Value และ Attitude)
เป็นสิ่งที่กําหนดแนวคิดของบุคคลหรือกลุ่มชนที่เปลี่ยนได้ยากมาก ค่านิยมและ
ทัศนคติเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลและท้องถิ่น และจะเป็นตัวกําหนดทัศนคติต่อไปอีกทีหนึ่ง เมื่อ
เวลาเปลี่ยนไป ค่านิยมและทัศนคติก็เปลี่ยนแปลงได้ เช่น เมื่อคนร่ํารวยขึ้น ความนิยม และทัศนคติใน
การใช้สินค้าราคาถูกก็จะเปลี่ยนแปลงไป แต่จะหันไปสนใจสินค้าที่มีชื่อเสียง และราคาแพงแทน ซึ่ง
บางประเทศอาจจะมีทัศนคติแบบชาตินิยมที่คิดว่าชาติพันธุ์ของตนเหนือกว่าใคร ทําให้ไม่ยอมรับใน
ชาติพันธุ์อื่น การดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ควรสอดคล้องกับคุณค่าและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย
ที่อยู่ในประเทศนั้น ๆ (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, 2553: 60-61)
(4) ประเพณี (Custom)
การแพร่กระจายของวัฒนธรรมตะวันตกไปอย่างทั่วโลก ทําให้การดําเนินธุรกิจบาง
ประการจะได้รับอิทธิพลจากจารีตประเพณี ดังนั้น การทําธุรกิจจะต้องคํานึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย ก่อนที่
จะเข้าไปลงทุนในประเทศใด ๆ ก็ตามบางประเทศเช่น ชาติอาหรับ ยังคงยึดมั่นกับจารีตประเพณี
อย่างแน่นแฟ้น วิถีทางการดําเนินธุรกิจบางประการ จะได้รับอิทธิพลจากจารีตประเพณีอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เช่น ชาวญี่ปุ่นจะเจรจาธุรกิจธุรกิจอย่างไม่เป็นทางการในบาร์ หรือคาราโอเกะ เป็นต้น (ทวีศักดิ์
เทพพิทักษ์, 2553: 61)
(5) การศึกษา (Education)
มีผลต่อกระบวนความคิด ทัศนคติ ของประชาชนในแต่ละประเทศ ระดับการศึกษา
ของคนส่วนใหญ่ในประเทศจะมีผลต่อการยอมรับสินค้าใหม่ ๆ ที่ใช้วิทยาการและเทคโนโลยีชั้นสูงด้วย
ดังนั้น คนที่มีการศึกษาสูงจะมีการยอมรับสินค้าที่ทันสมัยได้ง่ายกว่าคนที่มีการศึกษาน้อย ขณะที่
การศึ ก ษายั ง มี ผ ลต่ อ การสื่ อ สารมวลชนในประเทศนั้ น ด้ ว ย การใช้ โ ฆษณาข้ อ ความจะได้ ผ ลมี
ประสิทธิภาพสูงในประเทศที่มีคนอ่านออกเขียนได้ ส่วนในประเทศที่ประชาชนมีระดับการศึกษาที่
ค่อนข้างน้อย รูปแบบของการโฆษณาควรเน้นให้มีรูปภาพให้มากขึ้น เป็นต้น นอกจากนั้น การศึกษา
ยังส่งผลต่อการสรรหาและพัฒนาบุคคล เพื่อเข้ามาดําเนินงานในองค์กร เนื่องจากต้องจัดให้มีการ
ฝึกอบรม หรือพัฒนาเทคนิคการทํางานใหม่ ๆ เป็นต้น (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, 2553: 61)
(6) สถาบันทางสังคม
ครอบครัว เป็นสถาบันที่สําคัญประการหนึ่งต่อพฤติกรรมการบริโภค ลักษณะและ
ขนาดของครอบครัวมีผลต่อปริมาณการซื้อสินค้า ครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันหลาย ๆ คนจําเป็นต้องใช้
ของใช้ร่วมกันในปริมาณที่มากขึ้น รวมทั้งผู้มีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ซื้ออาจจะมีหลาย
คน ดังนั้น การทําวิ จัยเกี่ยวกั บการตั ดสิน ใจซื้อ ควรทําการวิจัยให้เข้าใจถึงบทบาท ลักษณะของ
ครอบครัว เช่น จํานวนสมาชิกภายในครอบครัว ผู้นําครอบครัว และการจัดลําดับชั้นทางสังคมของ
คนส่วนใหญ่ภายในประเทศก็มีส่วนกําหนดแผนการตลาดได้ด้วย เช่น การทําธุรกิจในประเทศกําลัง
พัฒนาที่มีชนชั้นกลางและชั้นต่ํา จะนิยมใช้กลยุทธ์สินค้าราคาถูก เป็นต้น (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, 2553:
61-62)
การดํา เนิ น ธุ ร กิจ ระหว่า งประเทศ ท่า มกลางกระแสวัฒ นธรรมของประเทศแม่ และ
ประเทศท้องถิ่นที่เข้าไปดําเนินธุรกิจจึงมีหลายแนวทาง แต่ละแนวทางมีความแตกต่างกัน ในรูปแบบ
การดําเนินงานที่พยายามปรับตัวให้เหมาะสมกับประเทศที่ตนทําธุรกิจให้มากที่สุด ดังนี้
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(1) หลากหลายนิยม (Polycentrism)
เป็นลักษณะแนวทางขององค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งกระจายการควบคุมดูแล
การดําเนินงานในแต่ละที่ให้แตกต่างกัน เพื่อปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวะในแต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละ
ที่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน แต่แนวทางนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะประสบความล้มเหลวในการ
ดําเนินงาน เนื่องจาก
(1.1) ธุรกิจมีต้นทุนในการดําเนินงานที่สูงขึ้น
(1.2) ธุรกิจปรับตัวมากเกินไปจนสูญเสียเอกลักษณ์เดิม
(1.3) การผลิตสินค้าหรือบริการไม่เป็นมาตรฐาน เนื่องจากต้องปรับให้เข้ากับความ
ต้องการแต่ละท้องถิ่น หรือแต่ละประเทศ (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, 2553: 62)
(2) ชาติพันธุ์นิยม (Ethnocentrism)
เป็นความเชื่อว่ากลุ่มของตนเหนือกว่าผู้อื่น โดยนับถือเชื่อชาติเผ่าพันธุ์ของตนเป็น
ใหญ่ การดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศโดยความเชื่อเช่นนี้จะทําให้ละเลยต่อความแตกต่างระหว่างชน
ชาติ และพยายามยัดเยียดสิ่งที่ตนปฏิบัติในบริษัทแม่ให้แก่การดําเนินการในบริษัทลูกหรือบริษัทสาขา
ในต่างประเทศด้วย (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, 2553: 62-63)
(3) โลกานิยม (Geocentrism)
เป็นแนวคิดที่ อยู่กึ่งกลางระหว่าง Polycentrism และ Ethnocentrism โดยการ
ผสมผสานการจัดการในแบบแผนของประเทศแม่และประเทศที่เข้าไปดําเนินธุรกิจ ซึ่งถ้าประเทศ
ท้องถิ่นมีความแตกต่างจากประเทศแม่มาก ก็ต้องตัดสินใจเลือกระหว่างการเปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจเอง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการดําเนินงานข้ามชาติไม่เพียงแต่การปรับนโยบายหลักใน
สํานั ก งานใหญ่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ แต่ ล ะประเทศ แต่ เ ป็น การนํ าเอาแนวคิ ดที่ไ ด้ จ ากการเรี ยนรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ใ นต่ า งประเทศไปเสริม และปรั บ นโยบายหลั ก ในสํ า นั ก งานใหญ่ ที่ ป ระเทศแม่ ด้ ว ย
(ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, 2553: 63)
ทฤษฎีสังคม (Social Theory) ความหมายของทฤษฎี คือ คําอธิบายสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือ
เรื่ อ งหนึ่ ง เรื่ อ งใดสํ า หรั บ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ทฤษฎี จ ะต้ อ งเป็ น คํ า อธิ บ ายตามหลั ก เหตุ ผ ลแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของสิ่งนั้นอย่างมีระบบจนสามารถพยากรณ์สิ่งนั้นในอนาคตได้
ดังนั้น ความหมายของทฤษฎีสังคม คือ คําอธิบายเรื่องของคนและความสัมพันธ์ระหว่าง
คนตามหลักเหตุผล และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของคนหรือระหว่างคนต่อคน คนต่อกลุ่ม
คนต่อสภาพแวดล้อม อย่างมีระบบจนสามารถพยากรณ์ได้ (สํานักบรรณสารและสารสนเทศ, 2557:
เว็บไซต์)
ทฤษฎีสังคมตามความหมายดังกล่าวจึงมีขอบเขตกว้างขวาง เป็นคําอธิบายเกี่ยวกับคนแต่
ละบุคคล กลุ่มคน ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่าง ๆ รวมไปถึงคําอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
สิ่ งแวดล้อ ม ทั้ งที่ เป็ นสิ่ งมี ชีวิต และไม่ มี ชีวิต ข้ อสํ าคั ญ นั้น จะต้ อ งเป็น ไปตามหลั ก เหตุผ ล มี ร ะบบ
ระเบียบพอที่จะเป็นฐานในการพยากรณ์เรื่องทํานองเดียวกันในอนาคตได้ (สํานักบรรณสารและ
สารสนเทศ, 2557: เว็บไซต์)
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Bayer (2013) กล่าวว่า “โดยทั่วไป ความพยายามที่จะอธิบายส่วนหนึ่งส่วนใดของสังคม
(Social life) ถือได้ว่าเป็นทฤษฎีสังคม” และ Henry P Fairchild ให้ความหมายว่า “ทฤษฎีสังคม คือ
การวางนัยทั่ว ๆ ไปหรือข้อสรุปที่ใช้ได้ทั่วไป เพื่ออธิบายปรากฏการณ์สังคมอย่างใดอย่างหนึ่ง”
ทฤษฎีทางสังคมกับแนวคิดทางสังคม มีความคล้ายคลึงกัน แต่ไม่เหมือนกัน ดังนี้
(1) ประการแรก ทฤษฎีทางสังคมเป็นคําอธิบายเรื่องเกี่ยวกับคน หรือความสัมพันธ์
ระหว่างคน ซึ่งเป็นการรู้ระดับหนึ่งที่ยังไม่ถึงขั้นอธิบาย
(2) ประการที่สอง ทฤษฎีทางสังคม แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของคนหรือ
ระหว่างคนต่อคนอย่างมีระบบ แต่ความคิดทางสังคมไม่กําหนดว่าต้องเป็นเช่นนั้น
(3) ประการที่สาม ทฤษฎีทางสังคมมีความสามารถพยากรณ์อนาคตได้ แต่ความคิดทาง
สังคมไม่ถึงขั้นนั้น
(4) ประการที่สี่ ทฤษฎีทางสังคมอาจมีรูปของข้อความที่เตรียมไว้สําหรับการพิสูจน์ด้วย
ข้อมูลประจักษ์ ทฤษฎีทางสังคมอาจมีทั้งที่เคยตรวจสอบด้วยข้อมูลประจักษ์ หรือยังไม่เคยผ่าน แต่ได้
มีการเตรียมหรือมีลักษณะที่พร้อมจะให้พิสูจน์ (สํานักบรรณสารและสารสนเทศ, 2556)
กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีสังคม คือ คําอธิบายปรากฏการณ์สังคมอย่างใดอย่างหนึ่งตามหลัก
เหตุผล โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของปรากฏการณ์สังคมนั้น จนสามารถที่จะ
พยากรณ์ปรากฏการณ์สังคมในอนาคตได้ ทฤษฎีสังคมมีความหมายกว้างเป็นทฤษฎีของจิตวิทยา ซึ่ง
อาจหมายถึงเรื่องของคนแต่ละคนก็ได้ (Psychology studies human interaction of individuals)
หรืออาจหมายถึงทฤษฎีรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องของอํานาจของคนหลายคนที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจ
หมายถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ อันเป็นเรื่องของคนหลายคนกับวัตถุในการผลิตการจําหน่ายจ่ายแจก
ผลิตภัณฑ์และบริการในการอุปโภคบริโภคได้ และอาจเป็นทฤษฎีสังคมวิทยา เป็นเรื่องของรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หรืออาจจะเป็นทฤษฎีของมานุษยวิทยาเป็นเรื่องของคนที่มีแบบแผนการ
คิด การกระทําหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทฤษฎีทางสังคมจึงคล้ายกับแนวคิดทางสังคม ที่เกี่ยวข้อง
กับคนและความสัมพันธ์ระหว่างคน รวมทั้งระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม แต่ก็มีความแตกต่างกันที่ทฤษฎี
เป็นข้อความที่เป็นไปตามหลักเหตุผล มีระบบและพยากรณ์ปรากฏการณ์ในอนาคต (สํานักบรรณสาร
และสารสนเทศ, 2557: เว็บไซต์)
ดั ง นั้ น สั ง คม วั ฒ นธรรม และการเมื อ งอาจเป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสัมพันธ์และการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนั้น จากรูปแบบการ
ปกครอง นโยบายทางการเมือง รวมถึ งบทบัญ ญัติ ข้อกําหนดด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ปัญหาทาง
การเมือง และปัญหาทางสังคม ก่อให้เกิดแรงจูงใจหรืออุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมทางการค้าระหว่าง
ประเทศตามแนวคิ ด ปั จ จั ย ภายนอกที่ ส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ที่ ร ะบุ ว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององค์การ หน่วยงาน
หรื อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง ปั จ จั ย ประเภทนี้ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ โ ดยตรง ซึ่ ง พลั ง เหล่ า นี้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่
ภาวะเศรษฐกิจ หมายถึง สถานการณ์ต่าง ๆ ของเศรษฐกิจที่แสดงถึงฐานะการเงินของ
ประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจถูกกําหนดโดยการวัดจากเครื่องมือทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับอัตราการ
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ว่างงาน ข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้น และข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หรือตัวชี้วัดอื่น
ๆ ที่ส่งผลต่อการค้า การลงทุน และนโยบายการบริหารจัดการประเทศของรัฐบาล
สั ง คมและวั ฒ นธรรม หมายถึ ง ลั ก ษณะที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มทางสั ง คม
ตลอดจนทัศนะคติทางสังคม ค่านิยม บรรทัดฐาน ความเชื่อ พฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ประชากร เช่น การศึกษา ที่นับได้ว่ามีความสําคัญต่อการขายสินค้าและการหากําไรของกิจการของแต่
ละประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการค้าขายระหว่างประเทศ หรือการค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ
การเมือง หมายถึง นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรง เช่น นโยบายส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ และใน
ทางอ้อม เช่น นโยบายที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าหรือไม่ก็ตาม
กฎหมาย กฎระเบี ย บ/ข้ อ บั ง คั บ คื อ สิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม หรื อ ไม่ ค วรปฏิ บั ติ ข อง
หน่วยงานต่าง ๆ ในการประกอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งกฎระเบียบ/ข้อบังคับก็จะมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงานและแต่ละประเทศ (ในที่นี้รวมถึงกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่ไม่เป็น
ทางการอย่างวัฒนธรรมองค์กรด้วย) ประกอบไปด้วยนโยบายของภาครัฐ (จินตนา บุญบงการ, 2547)
2.3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และการเมือง
Karen E. T. (2014) ได้ศึกษาผลกระทบของความขัดแย้งต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ตามแนวชายแดนของสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ในเมืองชายแดนของประเทศเม็กซิโกจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในเมืองชายแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ มีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจาก 6 เมืองที่อยู่ติดกันของสหรัฐและเม็กซิโก
ในปี 2005 ถึง 2011 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีเพียงความรุนแรงประเภทอาชญากรรมเพียงอย่าง
เดียวที่ส่งผลกระทบในแง่บวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐ และส่งผลกับเฉพาะธุรกิจที่พักและอาหาร ส่วนการขู่
กรรโชกและการลักพาตัวไม่ได้มีนัยสําคัญต่อเศรษฐกิจสหรัฐ อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยก่อนหน้าแสดง
ให้เห็นว่าในช่วงปี 2006 – 2010 ที่รัฐบาลเม็กซิโกทําสงครามกับยาเสพติดส่งผลให้เกิดการขอวีซ่า
เพื่อการลงทุ นในสหรั ฐมากกว่าเดิมร้อยละ 73 ในช่วงเวลา 5 ปี จากงานวิ จัยนี้ส ะท้อนให้เห็นว่ า
สภาพแวดล้อมทางสังคมมีผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อการลงทุนต่างประเทศ
Titeca Kristof (2009) ได้ศึกษาการค้าของอูกันดา สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยคองโก
และซูดานว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากมีข้อตกลงสันติภาพในปี 2005 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของกระแสการค้าระหว่างทั้งสามประเทศ และเพื่อวิเคราะห์ศูนย์กลางทาง
การค้าในปัจจุบันของทั้งสามประเทศ มีการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในบริเวณพื้นที่ Arua (อูกันดา) Ariwara (คองโก) และจนกระทั่งไปถึงชายแดนซูดาน เก็บข้อมูล
ภาคสนาม 4 เดือนในปี 2008 และมีการรวบรวมข้อ มูล ภาคสนามในปี 2005 – 2007 ด้วยการค้า
ชายแดนในบริเวณนี้มีการพัฒนาอย่างมากจากปัจจัยภายนอกอย่างข้อตกลงสันติภาพ ในปี 2005
แต่ยังขาดเสถียรภาพทางการค้า ซึ่งผู้ประกอบการชาวอูกันดาคือศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาคจาก
ความสัมพันธ์ของราคาสินค้าที่แตกต่างกันของทั้ง 3 ประเทศ แต่ผู้ประกอบการเองก็ต้องรับแรงกดดัน
จากคองโก และซูดาน วิจัยครั้งนี้ทําให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ทําการค้าระหว่างประเทศเพราะ
แสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ประเทศๆ หนึ่งเป็นศูนย์กลางของการค้าภูมิภาค
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Jingxue (Jessica) and et al. (2013) ได้ศึกษาแรงจูงใจของผู้ซื้อสินค้าข้ามชายแดน
ชาวเม็กซิโกที่มีต่อประเทศอเมริกา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักเดินทาง
ชาวเม็กซิโกซึ่งเป็นผู้ซื้อข้ามพรมแดน ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจของการช้อปปิ้งข้ามพรมแดนโดยชาว
เม็ กซิโกในเท็กซัสแสดงให้เห็ นถึงการรวมกันของสองจุ ดมุ่งหมาย คือความพึ งพอใจในสินค้าของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและการเดินทางข้ามพรมแดนเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ การวิจัยนี้
แสดงให้เห็นถึงการเป็นไปในทิศทางของรูปแบบการค้าตามทฤษฎีการค้าแบบโลกาภิวัตน์ ซึ่งประเทศที่
เจริญกว่าอย่างสหรัฐอเมริกาได้ส่งเสริมการค้าโดยการกระตุ้นความต้องการบริโภคสินค้าและบริการ
ของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศตน ส่งผลให้นักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวเม็กซิโกมีทัศนคติที่ดีต่อการบริโภค
สิ น ค้ า และบริ ก ารของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและการเดิ น ทางข้ า มประเทศมาเพื่ อ ซื้ อ สิ น ค้ า ที่
สหรัฐอเมริกานั้นมีความคุ้มค่า เนื่องจากราคาของสินค้า คุณภาพ บริการ และความสะดวกสบาย
มีมากกว่าที่เม็กซิโก นอกจากนี้ยังได้พักผ่อนหย่อนใจในแหล่งช้อปปิ้งที่ตนมาซื้อสินค้าอีกด้วย อย่างไร
ก็ตามการวิจัยครั้งนี้ก็มีข้อจํากัดด้วยเรื่องของจํานวนข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนเพียงแค่
150 คน และจัดเก็บข้อมูลในบริเวณของห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าชื้อดังในรัฐเท็กซัสเท่านั้น
ซึ่งอาจจะไม่สามารถเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวเม็กซิโกได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
Toshihiro K. (2010) ได้ศึกษาโอกาสและปัญหาที่ในการค้าระหว่างประเทศของพม่า
และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศของ
ประเทศพม่าและจีน ในบริเวณเส้นทางมูเซ – มัณฑะเลย์ โดยการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ซึ่งการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวจะเป็นเส้นทางส่งออกและน้ําเข้าหลัก
ที่ทํารายได้ในการค้าระหว่างประเทศมากที่สุดแก่พม่า แต่การค้าของทั้งสองประเทศดูจะไม่มั่นคงนัก
เนื่ อ งจากความปลอดภั ย ในพื้ น ที่ ช ายแดนซึ่ ง เกิ ด จากความขั ด แย้ ง ภายในระหว่ า งรั ฐ บาลและ
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศ และจุดตรวจสินค้าระหว่างทางที่มีมากเกินไป รวมถึงเส้นทาง
การขนส่งสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน โอกาสทางการค้าของทั้งสองประเทศจึง ขึ้นอยู่กับการแก้ปัญหาของ
รัฐบาลพม่า โดยการยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในบริเวณชายแดน การวางพื้นฐานด้านการอํานวยความ
สะดวกทางการขนส่งและมีการทําประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อเป็นพื้นฐานการสร้างความมั่นใจให้แก่จีน
สิทธิชัย อนันตรังสี (2555) ได้ศึกษาการค้าชายแดนระหว่างไทยและพม่า: การทบทวนสิ่ง
สําคัญที่แฝงอยู่ระหว่างเมาะดานัง และด่านสิงขร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุปัญหาที่เพิ่มและข้อจํากัด
ในการพัฒนาการค้าชายแดนในบริเวณเมาะดานัง และด่านสิงขร วิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยด้วยวิธีการเชิง
คุณภาพ การวิจัยพบว่าความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่าช่วยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในบริเวณใกล้เคียงของจุดข้ามแดน เช่น การสร้างและซ่อมแซมเส้นทางการขนส่ง
เชื่อมต่อระหว่างเมาะดานังและมะริด รวมถึงท่าเรือน้ําลึกที่ทวาย, นํามาซึ่งนโยบายภาษีและอื่น ๆ แต่
มีข้อจํากัดสองสิ่งสําคัญ คือมีความขัดแย้งและเหตุรุนแรงระหว่างรัฐบาลทหารพม่าและชนกลุ่มน้อย
หลายกลุ่ม และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกละเลย ในงานวิจัยดังกล่าวมีข้อเสนอแนะว่าปัญหาของการ
รักษาความปลอดภัยจะต้องมีการพิจารณาอย่างจริงจัง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุนได้รับผลกระทบอย่างมากจากความเสี่ยงของความผิดปกติและความรุนแรงบริเวณชายแดน ซึ่ง
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ควรจะถูกแทรกแซงโดยกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งจะทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ การประสบความสําเร็จในการเปิดประเทศอย่ างแท้จริงที่ ปราศจากนัยทาง
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การเมื อง จากข้ อค้ นพบของวิ จัยครั้ งนี้สะท้อ นให้เห็นถึงความสําคั ญของปั จจัยทางการเมืองและ
วัฒนธรรมอย่างความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์รวมการละเลยสภาพแวดล้อมส่งผลอย่างมากต่อ
การพัฒนาและความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศไทยและพม่า
Victor O. (2010) ได้ศึกษาผลกระทบของการค้านอกระบบต่อการพัฒนาภูมิภาคทาง
การค้าของประชาคมแอฟริกาตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าอะไรคือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เติบโตของการค้าชายแดนนอกระบบและการค้าชายแดนนอกระบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่อการพัฒนา
ประชาคมแอฟริกาตะวันออก โดยการเก็บข้อมูลจากบริษัทนอกระบบและในระบบที่เข้าร่วมการค้า
ชายแดนนอกระบบในประเทศเคนยา แทนซาเนีย บุรุนดี ระวานดา และอูกันดา จากการวิจัยแสดงให้
เห็นว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดการค้าชายแดนนอกระบบคือ เศรษฐกิจที่อ่อนแอส่งผลให้เกิดการลดการจ้าง
งาน ช่องโหว่ของข้อกําหนดทางการค้า และความเข้มงวดของกฎหมาย การค้านอกระบบได้ส่งผลเสีย
ต่อการพัฒนาประชาคมการค้าอย่างชัดเจนเนื่องจากทําให้การค้าในระบบอ่อนแอและทําให้รัฐบาล
สู ญ เสี ย รายได้ จ ากการเก็ บ ภาษี เ ป็ น จํ า นวนมากและส่ ว นใหญ่ ม าจากบริ ษั ท ในระบบที่ ห ลบเลี่ ย ง
ข้อกําหนดต่าง ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายมากกว่าผู้ประกอบการรายย่อย จึงขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลเอง
ที่จะสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แก้ไขช่องโหว่ของกฎหมายและข้อกําหนดที่ขัดต่อความเป็นจริง เพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการกลับเข้ามาทําการค้าอย่างถูกกฎหมาย
Rey K. (2011) ได้ศึกษาระบบการควบคุมชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองอย่าง
ผิดกฎหมาย ศึ กษาจากการข้ อมู ล ทุติย ภูมิเชิง ปริม าณและคุ ณภาพ โดยมี วัตถุ ประสงค์ เพื่อศึก ษา
นโยบายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบการป้องกันผู้ลักลอบเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างผิด
กฎหมายโดยมุ่งศึกษาที่ชายแดนสหรัฐและเม็กซิโก ซึ่งนโยบายความปลอดภัยเกิดจากเหตุการณ์ก่อ
วินาศกรรมในวันที่ 11 กันยายน 2001 ส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทุ่มงบประมาณมหาศาลในการ
ควบคุมกับเดินทางเข้าประเทศ ส่งผลให้การเข้าประเทศทั้งทางชายแดนและทางสนามบินมีความ
เข้มงวดมาก ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุน เพราะขาดแรงงานค่าแรงต่ํา นอกจาก
รัฐบาลจะต้องทุ่มงบมหาศาลในด้านความปลอดภัยแล้ว ยังต้องรับมือกับการที่นายจ้างพยายามหา
ช่องทางฝ่าฝืนช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อหาแรงงานจากค่าแรงต่ําจากต่างประเทศ จึงจําเป็นต้องมีการ
แก้ไขนโยบายเพื่ออํานวยความสะดวกแก่การทําการค้า เช่น การใช้ข้อตกลง Visa Waiver ในประเทศ
ที่มีความเสี่ยงต่ํา เพื่อลดขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้มงวด
Jennifer Pamela Poole (2010) ได้ศึก ษาการเดิน ทางในธุ ร กิจ ระหว่ า งประเทศ
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของการเดินทางข้ามประเทศและการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์โดยใช้การสํารวจเอกลักษณ์ของผู้เดินทางขาออก
ทั้งหมดจากสหรั ฐ ในเที่ ยวบิ น ระหว่างประเทศที่มีเป้ า หมายแตกต่างระหว่ างมาทํ าธุ ร กิจ และการ
เดินทางเพื่อการพักผ่อนและเป็นผู้อยู่อาศัยของสหรัฐหรือไม่ แสดงให้เห็นว่า นโยบายและวัฒนธรรม
ส่งผลต่อทั้งผู้เดินทางเข้าประเทศทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาพักผ่อนหย่อนใจ แต่จะมีผลอย่าง
มากต่อผู้ที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ เห็นได้จากการลดลงของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่
ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักหรือภาษาราชการ ซึ่งทั้งหมดส่งผลมากจากนโยบายความปลอดภัย
หลังจากวันที่ 11 กันยายน 2544 แม้ว่ารัฐบาลจะมีการสนับสนุนการค้าจากหลาย ๆ โครงการก็ตาม
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จึงจําเป็นต้องปรับปรุงนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์และความสะดวกสบายต่อการเดินทางเข้าสู่สหรัฐจึง
เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
Ieva Jusionyte (2012) ได้ศึกษาการผลิตข่าวในชายแดนอาร์เจนตินามีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาว่าความสามารถในการผลิตข่าวชายแดนของสื่อมวลชนมีความสัมพันธ์กับรัฐและมีการถูก
ครอบงําอยู่หรือไม่ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเชิงคุณภาพจากสื่อต่าง ๆ ของเมือง Puerto
Iguazú จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการนําเสนอข่าวชายแดนของสื่อมวลชนมีการนําเสนอข้อมูลที่เป็น
จริงตามกฎหมายและหลักจริยธรรม แต่บ่อยครั้งข่าวบางอย่างไม่สามารถออกสู่สาธารณชนเนื่องจาก
นโยบายของรัฐที่พยายามปกปิดข้อมูลที่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ประเทศซึ่งอาจส่งผลต่อการลงทุน
ระหว่างประเทศและการค้าบริเวณชายแดน สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลอาร์เจนตินาพยายามป้องกันการ
ลดลงของการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศโดยการกระทําดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาที่
ร้ายแรงกว่าการลดลงของการลงทุน อาจส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ลงทุนจาก
ต่างชาติ ดังนั้น รัฐบาลควรแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยการปราบปรามการกระทําที่ผิดกฎหมายและหยุด
การปิดกั้นข้อมูลที่เป็นความจริงแก่สื่อมวลชนและประชาชน
Caroline L. and Evdokia (2009) ได้ศึกษาการค้าชายแดนนอกระบบและการส่งเสริม
การปฏิรูปในประเทศแถบทะเลทรายซาฮารา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่ามาตรการการอํานวย
ความสะดวกทางการค้ามีศักยภาพที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าจะเปลี่ยนจากการค้านอกระบบมา
ทําการค้าอย่างเป็นทางการหรือไม่ การวิจัยแสดงให้เห็นว่ามาตรการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา
ธุรกรรมการค้าอย่างเป็นทางการ และการลดความซับซ้อนและขั้นตอนของการส่งออกจะช่วยให้
ผู้ประกอบกการนอกระบบกลับมาทําการค้าอย่างเป็นทางการได้ วิจัยนี้เป็นอีกหนึ่งวิจัยจากหลาย ๆ
วิจัยที่สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาหลักของการค้าชายแดนอย่างเป็นทางการคือค่าใช้จ่ายในการส่งออก
หรือนําเข้าสินค้าที่มักจะเกิดขึ้นจากขั้นตอนต่าง ๆ ของศุลกากร รวมถึงขั้นตอนที่ยุ่งยากและเสียเวลา
ทําให้การทําการค้าอย่างเป็นทางการเป็นการเสียทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อการประกอบ
ธุรกิจ ดังนั้น รัฐบาลควรจัดการระบบศุลกากรให้มีมาตรฐานที่สามารถรองรับต่อความต้องการในการ
ทําธุรกิจของผู้ประกอบการได้
Cristobal Young (2009) ได้ศึกษาศาสนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของยุโรป
ตะวั นตก ว่าประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ทีมีความแตกต่างกันทางนิกายส่งผลถึงการเติบโตของ
เศรษฐกิจหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ค่า GDP ทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1500 - 2000 แสดงให้
เห็นว่าประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า
เนื่องจาก 1) เศรษฐกิจภายใต้นิกายนี้พ้นจากการควบคุมของศาสนา 2) การเติบโตทางการศึกษา
3)ผลเสียจากการปฏิรูปนิกายของคาทอลิก 4) การสร้างชั้นธุรกิจอิสระจากการค้าทาสที่นํามาซึ่งการ
ปฏิรูปสถาบันอันทันสมัย การวิ จัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าศาสนาส่งผลต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ เนื่ อ งจากศาสนาเป็ น ความเชื่ อที่ เ ป็ นตั ว กํา หนดพฤติ ก รรมของผู้ค นในสั ง คม ซึ่ งนิ ก าย
คาทอลิกมีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดกว่าส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและดุลการค้าต่ํากว่านิกาย
โปรเตสแตนต์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง ซึ่งทําให้ธุรกิจต่าง ๆ ไม่ผูกมัดกับศาสนา อย่างไรก็ตามผู้คนทั้งสอง
นิกายมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจต่อศาสนาต่ําลงผกผันกับการเติบโตทางธุรกิจของประเทศที่มากขึ้น
ทั้งนี้อาจตีความได้ในที่นี้ว่าศาสนาเป็นปัจจัยที่มักจะเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจ
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สังคม วัฒนธรรม และการเมืองมีอิทธิพลต่อการค้าชายแดนระหว่างประเทศ เห็นได้จาก
ลักษณะผิดปกติใด ๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อการลงทุนมักจะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศ เช่น คดีอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นในประเทศเม็กซิโกจากสงครามยาเสพ
ติดส่งผลให้เกิดผลกระทบในแง่บวกต่อธุรกิจด้านอาหารและที่พักในเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้ลงทุนดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะกลับไปลงทุนที่ประเทศเม็กซิโกที่มีการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจที่ต่ํากว่าในสหรัฐหลังจากที่เหตุการณ์ดังกล่าวสงบลง สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมของการลงทุน ในทํานองเดียวกันความวัฒนธรรมก็เป็นตัวกําหนดบทบาทของ
ผู้กระกอบในการค้าระหว่างประเทศ เห็นได้จากการถูกจํากัดบทบาทของผู้หญิงและเด็กในการเข้าถึง
การลงทุนในประเทศแถบแอฟริกา ในอีกแง่หนึ่งความสัมพันธ์ที่ดีทางการเมืองและวัฒนธรรมก็ส่งผล
ให้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีเช่นกัน ดังที่เกิดขึ้นในซาราวักและกาลีมันตันที่ความ
ใกล้เคียงทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนอย่างยั่งยืน แม้ทั้งสองประเทศจะมีข้อ
ขัดแย้งทางนโยบายเศรษฐกิจก็ตาม
ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศตั้งอยู่บนแนวทางและนโยบายทางการเมือง
ของทั้งสองประเทศว่าส่งเสริมให้เกิดการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมากน้อยเพียงใด และ
นโยบายดังกล่าวของทั้งสองประเทศมีความสอดคล้องกันเท่าใด จากการศึกษาและทบทวนวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับพบว่าแนวทางและนโยบายของรัฐส่งผลกระทบอย่างมากต่อการลงทุนและการค้าระหว่าง
ประเทศอย่างเป็นทางการ กลับกันผลกระทบทางการเมืองต่อการค้านอกระบบของผู้ประกอบการราย
ย่อยและผู้ประกอบการนอกกฎหมายกลับไม่เป็นที่ปรากฏให้เห็นเท่าไรนัก
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ/ข้อบังคับ
Basher H. M. and et al. (2011) ได้ศึกษากฎถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอาหรับส่งเสริมหรือขัดขวางการค้าเสรีหรือไม่ วัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า (Rules of Origin) ที่อยู่ในข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอาหรับ โดยการวิเคราะห์บทความในรายละเอียดของกฎแหล่งกําเนิดใน
สหรัฐอเมริกา-อาหรับ การวิเคราะห์ปัจจัยต่างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญและการ
ทดสอบที่มีมูลค่าเพิ่ม กระบวนการเฉพาะผลิตภัณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของถิ่นกําเนิดสินค้า
จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กฎถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งมีความซับซ้อนและอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการค้าขายระหว่างประเทศ ซึ่งการวิจัยนี้ยังแสดงให้เห็นอีกว่าข้อตกลงการค้าเสรีได้มี
การเปลี่ยนแปลงกฎหรือข้อบังคับบางอย่างให้มีความยืดหยุ่นเพื่อเอื้อต่อการทําการค้าระหว่างประเทศ
การปฏิรู ปกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสินค้าจึงมีค วามสําคั ญต่อการ
ส่งเสริมการค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
Faiz M. Sh. et al. (2009) ได้ศึกษาการเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและข้อตกลงการค้าเอเชียใต้ใน
เศรษฐกิจปากีสถาน โดยใช้โมเดล CGE มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ของการเปิดเสรี การค้าสินค้าเกษตรและข้อตกลงการค้าเสรีเอเชียใต้ ผ่านสวัสดิการทาง
เศรษฐกิจโลก และประโยชน์ของการค้าในอนาคตระหว่างอินเดียและปากีสถานต่อผู้บริโภคผู้ผลิตและ
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รัฐบาลของทั้งสองประเทศ โดยการวิเคราะห์การค้าโลก ผ่านฐานข้อมูลโมเดล GTAP ของเศรษฐกิจ
โลก ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน การวิจัยแสดงให้เห็นว่า การเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและ
ข้อตกลงการค้าเอเชียใต้ส่งผลให้กลุ่มประเทศที่เข้าร่วมเกิดระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในการผลิต เพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันและกระจายการส่งออกของพวกเขา จึงช่วยให้เกิดการปฏิรูปทางเศรษฐกิจใน
ประเทศ ซึ่งนโยบายการค้าต่าง ๆ ภายในประเทศจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการค้าเสรีและ
ข้อตกลงการค้าเอเชียใต้
Henning G. R. K. (2011) ได้ศึกษาว่าข้อตกลงการค้าเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเป็นอุปสรรค
ต่อการค้าระหว่างประเทศหรือไม่ เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากวิจัยและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าข้อตกลงการค้าเพื่อต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ AntiCounterfeiting Trade Agreement (ACTA) มีเป้าหมายคือปกป้องทรัพย์สินทางปัญญามิให้ถูก
ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง หรือแก้ไข มีมาตราและการบังคับใช้ที่ขัดแย้งกับข้อตกลงทรัพย์สินทาง
ปัญญาซึ่งอาจส่งผลต่อการเจรจาต่อรองซื้อขายสินค้าที่ซื้อขายในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามก็ยังมี
ความพยายามที่จะเชื่อมนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความสอดคล้องกันและมีการทํา
สัญญาเพื่อประกันความมั่นคงภายในกลุ่มสมาชิก ACTA วิจัยนี้สะท้อนให้เห็นถึงการค้าข้ามชายแดน
ในปัจจุบันยังคงประสบกับปัญหาด้านการปลอมแปลงสินค้า และอุปสรรคทางข้อกฎหมายในการ
จับกุมผู้กระทําผิดเนื่องจากช่องโหว่ในการบังคับใช้ข้อตกลงในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญายังคงมี
อยู่ในทุกกฎหมายและข้อตกลงต่าง ๆ
Nurul, Evan and Shazali (2012) ได้ศึกษาลักษณะของผู้ประกอบการข้ามพรมแดนนอกระบบ
บริเวณชายแดนบอตสวานา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายลักษณะผู้ประกอบการค้าข้ามพรมแดนจาก
4 จุดหลักที่มีกิจกรรมทางการค้าในภาคเหนือและภาคใต้ของบอตสวานา เก็บข้อมูลด้วยระบบสุ่มเก็บ
ตัวอย่างและเทคนิค Snow Ball การวิเคราะห์แบบสารคดี และการเก็บข้อมูลด้านลักษณะทาง
ประชากรของผู้ประกอบการเพื่อเก็บข้อมูลสินค้าหลักที่พวกเขาทําการซื้อขายแลกเปลี่ยน จํานวนของ
รายได้เริ่มต้นและแหล่งที่มา เหตุผลในการมีส่วนร่วมในทางการค้าข้ามพรมแดน ขอบเขตของการ
สร้างกําไรจากการค้า ข้อจํากัดที่สําคัญที่ผู้ประกอบการค้าต้องเผชิญ และปัจจัยที่ผลต่อผลกําไรที่
คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสําคัญที่เกิดจาก ICBT จากผู้ประกอบการข้ามชายแดนนอกระบบที่เข้าร่วม
ในการปัจจัยทั้ง 520 คน ในบริเวณ 4 จุดข้ามพรมแดนบอตสวานา ได้แก่ Tlokweng Gate-Koptontein
(แอฟริก าใต้) Kazungula Ferry (แซมเบีย) Ngoma (นามีเบีย) และ Kazungula (ซิมบับเว)
จากการวิ จั ยพบว่ าผู้ ป ระกอบการส่ วนใหญ่ เ ป็ นผู้ ห ญิ ง และเด็ กที่ ว่ างงานและขาดการศึ ก ษาซึ่ ง
ผู้ป ระกอบการกลุ่ ม นี้ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง เงิ น ทุ น และการทํ า ธุร กิ จ อื่ น ๆ ได้ เนื่ อ งจากข้ อ จํ า กั ด ทาง
กฎหมาย รัฐ บาลจึงควรให้ ความเป็นธรรมแก่เด็ กและผู้หญิง รวมถึงการกําหนดภาษีสินค้าแต่ ล ะ
ประเภทให้ชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดการล่าช้าของกิจกรรมการค้าชายแดน ลดความเข้มงวดทางการค้าและเพิ่ม
ความสะดวกในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการบริเวณชายแดนนอกระบบ อย่างไรก็ตามการวิจัยยังมี
ข้อจํากัดในการเก็บข้อมูลเนื่องจากจําเป็นต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีพื้นฐานความรู้ที่เพียงพอในการ
ตอบแบบสอบถาม จึงทําให้อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนในการเก็บข้อมูลและการสรุปผลลักษณะ
ผู้ประกอบการชายแดนที่มีส่วนร่วมในการทําการค้าชายแดน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การสํารวจครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าชายแดนระหว่างประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) บริเวณจังหวัดนครพนมและจังหวัด
มุกดาหาร ผู้วิจัยมีวิธีการวิจัย ดังนี้
3.1 ประชากร
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากร
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ประกอบการ
ทั้งชาวไทยและสปป.ลาวที่ประกอบธุรกิจบริเวณจุดผ่อนปรน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และ
สะพานมิ ต รภาพไทย-ลาว แห่ ง ที่ 2 จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ที่ ยิ น ดี ใ ห้ สั ม ภาษณ์ โดยผู้ ป ระกอบการมี
คุณสมบัติ ดังนี้
3.1.1 มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติลาว
3.1.2 เป็นผู้ประกอบการรายย่อย
3.1.3 เดินทางมาซื้อ/ขาย เป็น ประจํา ทุก วัน จัน ทร์ ระหว่า งเดือ นมกราคมถึง เดือ นมีน าคม
พ.ศ.2558
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
3.2.1.1 ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสร้ า งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
กรอบแนวความคิดที่กําหนดขึ้น แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสังคม-วัฒนธรรม
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเมือง
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ/ข้อบังคับ
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การค้ า ชายแดนระหว่ า ง
ประเทศไทยและสปป.ลาว บริเวณจังหวดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร
3.2.1.2 ส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) หรือบางครั้งนิยม
เรียกว่าการสัมภาษณ์ชี้นํา (guided interview) โดยผู้สํารวจเตรียมหัวข้อคําถามที่เป็นลักษณะคําถาม
ปลายเปิดไปเพื่อสัมภาษณ์ เกี่ยวกับคําสําคัญที่ต้องการ (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล, 2554: 119-157)
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3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้สํารวจได้นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสําหรับการศึกษาเพื่อสํารวจไปทําการทดสอบหาค่า
ความแม่นตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability)
3.2.2.1 การหาค่าความแม่นตรง (Validity) หมายถึง ความตรงประเด็นของเครื่องมือใน
การวั ด สิ่ ง ที่ ต้ อ งการวั ด ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสอดคล้ อ งของตั ว ชี้ วั ด กั บ สิ่ ง ที่ ถู ก วั ด หรื อ ความ
สอดคล้องระหว่างการนิยามเชิงปฏิบัติการกับตัวแปร หรืออีกนัยหนึ่ง คือ เป็นการแสดงถึงคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช้วัดนั้นว่าสามารถวัดค่าตัวแปรได้ตรงตามที่ต้องการจะวัดหรือไม่ (Kerlinger, 1986)
โดยผู้วิจัยได้ใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item objective
congruence: IOC) ในการวัดความแม่นตรงเชิงเนื้อหา สามารถคํานวณหาได้ โดยนําเครื่องมือที่สร้าง
ขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถามโดยกําหนดระดับการแสดงความคิดเห็น
ดังนี้
+1 เมื่อเห็นด้วยว่าข้อคําถามมีคความสอดคล้อง
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามมีความสอดคล้อง
-1 เมื่อไม่เห็นด้วยว่าข้อคําถามมีความสอดคล้อง
สูตรการคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้องมีดังนี้
IOC =

ผลรวมความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
จํานวนผู้เชี่ยวชาญ

(3.1)

โดยค่า IOC ที่ยอมรับ คือ 0.50 ขึ้นไป
จากการประเมินข้อคําถามของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ทั้งนี้
ผู้วิจัยเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 มาใช้เป็นข้อคําถาม ซึ่งได้ตรวจสอบแบบสอบถามแล้ว
เห็นว่าแบบสอบถามทุกข้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความแม่นตรงของเนื้อหา ครอบคลุมในแต่ละด้าน และ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งผลการวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม
เท่ากับ 1.00
3.2.2.2 การหาความเชื่อมั่น (Reliability)
ผู้ สํ า รวจนํ า แบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขไปทดลองใช้ (Tryout) กั บ กลุ่ ม
ประชากรที่จะศึกษา จํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพรายข้อ (Item Total Correlation) และหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ในแต่ละส่วน โดยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha)
โดยใช้สูตรการคํานวณ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553) ดังนี้
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Cronbach’s Alpha

=

r
(

)r

(3.2)

โดยที่ k = จํานวนคําถาม
r

= ค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคําถามนั้น ๆ

เกณฑ์การแปลค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาด ถ้าได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาดมากกว่า 0.70 ถือว่าใช้ได้ จากการทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาดเท่ากับ 0.85 แสดงว่าแบบสอบถามในงานวิจัยครั้งนี้ถือว่าใช้ได้
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย
และสปป.ลาว บริเวณจุดผ่อนปรน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมและสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร โดยการสํารวจ และสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ทั้งผู้ประกอบการชาวไทย
และ สปป.ลาว ที่ประกอบธุรกิจบริเวณจุดผ่อนปรน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.4.1 สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ได้แก่ การหาค่าความแม่นตรง (Validity)
โดยใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability
Test) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach Alpha)
3.4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (μ) ร้อยละ (Percentile) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการค้าชายแดน จํานวนทั้งสิ้น 48 ราย จําแนกเป็น
ผู้ ป ระกอบการบริ เ วณจุ ด ผ่ อ นปรน อํ า เภอธาตุ พ นม จั ง หวั ด นครพนม จํ า นวน 14 ราย และ
ผู้ประกอบการบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 34 ราย และเมื่อ
พิจารณาตามสัญชาติของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า เป็นผู้มีสัญชาติไทย จํานวน 41 ราย และสัญชาติ
ลาว จํานวน 7 ราย ภายใต้กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบมีวัตถุประสงค์ (Purposive Random
Sampling) ผลการศึกษาวิจัยพบมีประเด็นและสาระสําคัญ ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้าชายแดน
4.4 ผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการส่ง แบบสอบถามให้ แ ก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย อั น ประกอบด้ว ย ผู้ ป ระกอบการค้า ชายแดน
จํานวนทั้งสิ้น 48 ราย จําแนกเป็น ผู้ประกอบการเขตการค้าชายแดนจังหวัดนครพนม จํานวน 14 ราย
(คิดเป็นร้อยละ 29.20) และผู้ประกอบการเขตการค้าชายแดนจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 34 ราย
(คิดเป็นร้อยละ 70.80) และเมื่อพิจารณาตามสัญชาติของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า เป็นผู้มีสัญชาติ
ไทย จํานวน 41 ราย (คิดเป็นร้อยละ 85.40) และสัญชาติอื่น ๆ จํานวน 7 ราย (คิดเป็นร้อยละ 14.60)
และมีข้อมูลอื่น ๆ สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
4.1.1 ตอนที่ 1 ด้านข้อมูลทั่วไป
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกณฑ์/รายละเอียด

จํานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

17
31
48

35.4
64.6
100

รวม

2
2
5
17
22
48

4.2
4.2
10.4
35.4
45.8
100

2
46
48

4.2
95.8
100

37
7
4
48

77.1
14.6
8.3
100

3
23
3
8
11
48

6.3
47.9
6.3
16.7
22.9
100

3
14
13
18
48

6.3
29.2
27.1
37.5
100

1. เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
2. อายุ
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46 ปีขึ้นไป
3. สถานะการทํางาน
ทํางานในหน่วยงานภาคเอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รวม
4. สถานภาพสมรส
แต่งงาน
หย่าร้าง
คู่สมรสเสียชีวิต
รวม
5. ระดับการศึกษา
ไม่ระบุ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
ปริญญาตรี
รวม
6. ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจชายแดน
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
15 ปีขึ้นไป
รวม
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
เกณฑ์/รายละเอียด
จํานวน (คน)
7. สาเหตุที่มาประกอบอาชีพการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว
ค่าตอบแทน
7
ความต้องการผลิตภัณฑ์ของประเทศนั้น
7
ชอบการค้าขายชายแดน
3
อาศัยอยู่ใกล้กับชายแดน
18
หาสินค้าหรือวัตถุดิบได้ง่าย
1
สืบต่อกิจการจากทางบ้าน
12
รวม
48
8. ที่มาของรายได้
การค้าชายแดน
46
ธุรกิจอื่น ๆ
31
รวม
48

ร้อยละ
14.6
14.6
6.3
37.5
2.1
25.0
100
95.8
64.6
100

จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย จํานวน 17 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 35.4) และเพศหญิง จํานวน 31 คน (คิดเป็นร้อยละ 64.6) ประกอบธุรกิจส่วนตัว 46 ราย
(คิด เป็น ร้อ ยละ 95.8) ส่ว น 2 รายที่เ หลือ ทํา งานในภาคเอกชน 2 คน (คิด เป็น ร้อ ยละ 4.2)
ผู้ประกอบการ รายอยู่ในสถานภาพแต่ งงานแล้ วทั้งสิ้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในสถานภาพสมรส
37 ราย (คิดเป็นร้อยละ 77.1) หย่าร้างแล้ว 7 ราย (คิดเป็นร้อยละ 14.6) และคู่สมรสเสียชีวิต 4 ราย
(คิดเป็นร้อยละ 8.3)
ขณะเดี ย วกั น จากเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า นระดั บ การศึ ก ษาของจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จํานวน 23 ราย (หรือร้อยละ 47.9) สําเร็จการศึกษาในระดับประถม รองลงมา
สําเร็จการศึก ษาในระดับปริญ ญาตรีจํา นวน 11 ราย (คิดเป็น ร้อ ยละ 22.9) มีประสบการณ์การ
ประกอบธุรกิจชายแดน 1-5 ปี 3 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6.3) ประกอบกิจการมาแล้ว 6-10 ปี จํานวน
14 ราย (ร้อยละ 29.2) ประกอบกิจการมาแล้ว 11-15 ปี จํานวน 13 ราย (ร้อยละ 27.1) และผู้ที่
ประกอบกิจการนานกว่า 15 ปีขึ้นไปมีจํานวนมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ที่ 18 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 37.5
ส่วนด้านสาเหตุที่ทําให้ผู้ประกอบการตัดสินใจเลือกทําการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว
ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจมาจากการอาศัยอยู่ใกล้ชายแดนไทย-สปป.ลาวมากถึงร้อยละ 37.5 สืบต่อกิจการ
จากทางบ้านร้อยละ 25 แรงจูงใจจากค่าตอบแทนที่เหมาะสมเท่ากับแรงจูงใจด้านความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ของประเทศนั้นที่ร้อยละ 14.6 ขณะที่มีผู้ที่ประกอบกิจการในชายแดนด้วยความชอบเพียง
3 ราย (ร้อยละ 6.3) ส่วนการหาสินค้าหรือวัตถุดิบได้ง่ายมีเพียง 1 ราย หรือร้อยละ 2.1 เท่านั้น โดยที่
31 คน หรือร้อยละ 64.6 นอกจากจะมีรายได้จากการทําการค้าชายแดนแล้วยังมีรายได้เสริมจากธุรกิจ
อื่น ๆ ด้วย
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4.1.2 ตอนที่ 2 ด้านการเดินทาง
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกณฑ์/รายละเอียด
จํานวน (คน)
1. พาหนะที่ท่านใช้ในการเดินทางมาค้าขายหรือขนส่งสินค้า
รถลาก รถเข็น
9
จักรยานยนต์สามล้อ จักรยานยนต์ รถตุ๊กตุ๊ก
32
รถยนต์ รถโดยสาร รถตู้ รถบรรทุก
47
เรือ
11
2. วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาที่ด่านชายแดน
เพื่อติดต่อธุรกิจ
1
เพื่อขนส่งสินค้า
3
เพื่อค้าขายบริเวณชายแดน
43
3. ประเภทสินค้าที่ท่านเดินทางเพื่อรับหรือนํามาจําหน่ายที่ชายแดน
สินค้าเกษตร
6
สินค้าอุตสาหกรรม
6
สิ่งทอ
2
ผลิตภัณฑ์ความงาม
9
ผลิตภัณฑ์ Tupperware
4
เครื่องนุ่งห่ม
14
เครื่องใช้ไฟฟ้า
2
อื่น ๆ
35

ร้อยละ
18.8
66.7
97.9
22.9
2.1
6.3
89.6
12.5
12.5
4.2
18.8
8.3
29.2
4.2
72.9

จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า การเดินทางมาทําการค้ าชายแดนส่ วนใหญ่ มาโดย
รถยนต์ รถโดยสาร รถตู้ รถบรรทุก คิดเป็นร้อยละ 97.9 รองลงมาเดินทางมาโดยจักรยานยนต์สามล้อ
จักรยานยนต์ รถตุ๊กตุ๊ก คิดเป็นร้อยละ 66.7 ส่วนเรือและรถลาก รถเข็นอยู่คิดเป็นร้อยละ 22.9 และ
18.8 ตามลําดับ
ส่วนวัตถุประสงค์ที่ผู้ประกอบการเดินทางมาที่ชายแดนส่วนใหญ่ร้อยละ 89.6 (หรือ 43 ราย)
เดินทางมาค้าขายสินค้าบริเวณชายแดนโดนตรง ขณะที่ผู้ประกอบการร้อยละ 6.3 (หรือ 3 ราย)
เดินทางมาเพื่อขนส่งสินค้าไปจําหน่ายต่อยังแหล่งอื่น ๆ โดยมีผู้ประกอบการร้อยละ 2.1 เท่านั้นที่
เดินทางมาติดต่อธุรกิจบริเวณชายแดน
ด้านประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบการรับหรือนํามาจัดจําหน่ายบริเวณชายแดนประกอบด้วย
เครื่องนุ่งห่มร้อยละ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามร้อยละ สินค้าอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ Tupperware
สิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
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4.1.3 ตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ
ตารางที่ 4.3 ระดับความคิดเห็นในด้านภาวะเศรษฐกิจ
ประเด็น
1. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการค้าระหว่าง
ประเทศส่งผลต่อการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว มาก
น้อยเพียงใด
2. อัตราค่าครองชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการค้า
ชายแดนไทย-สปป.ลาว มากน้อยเพียงใด
3. การจ้างงานที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ
ในการค้าชายแดนของท่าน
4. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยสปป.ลาวส่งผลต่อการค้าชายแดน
5. ทรัพยากร ราคาวัตถุดิบ และสินค้าของแต่ละ
ประเทศที่ใช้ในการผลิตส่งผลต่อการค้าชายแดน
เพียงใด
รวม

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน แปลผล
(μ)
มาตรฐาน
2.17
0.429
น้อย
2.75

0.484

ปานกลาง

2.73

0.449

ปานกลาง

2.38

0.489

น้อย

2.06

0.433

น้อย

2.42

0.46

น้อย

จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นที่บ่งชี้ว่า ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีผลกระทบค่อนข้างน้อยต่อการค้า
บริเวณชายแดนไทย-สปป.ลาว โดยผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
การค้าระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว และทรัพยากร
ราคาวัตถุดิบ และสินค้าของแต่ละประเทศที่ใช้ในการผลิตส่งผลต่อการค้าชายแดน ไม่ได้ส่งผลกระทบ
เด่นชัดต่อการค้าขายชายแดน
ขณะที่ อั ต ราค่ า ครองชี พที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การค้ า ชายแดนไทย-สปป.ลาว และ
การจ้างงานที่แ ตกต่างกันส่งผลให้เกิดการตัดสินใจในการค้าชายแดน มีส่วนสําคัญต่อการค้าขาย
บริเวณชายแดนไทย-สปป.ลาวในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4.4 ระดับความคิดเห็นในด้านสังคมวัฒนธรรม
ประเด็น
1. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมส่งผลต่อการค้า
ชายแดนไทย-สปป.ลาว ของท่านเพียงใด
2. การเปลี่ยนแปลงวิธีการทําเกษตรส่งผลต่อการค้า
ชายแดนของท่านเพียงใด
3. ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการประกอบการ
ของท่านเพียงใด
4. ทัศนคติของผู้บริโภคต่อสินค้าและรูปแบบที่แตกต่างกัน
ของสินค้าของแต่ละประเทศส่งผลต่อการค้าชายแดนของ
ท่านเพียงใด
5. การท่องเทีย่ วของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นบริเวณ
ชายแดนส่งผลต่อการค้าชายแดนของท่านเพียงใด
6. การจัดประเพณีทางศาสนาของไทย เช่น พิธีนมัสการ
พระธาตุที่จังหวัดนครพนม หรือประเพณีท้องถิ่นอย่าง
บุญบั้งไฟ ส่งผลต่อการค้าขายชายแดนของท่านเพียงใด
7. การศึกษา/การมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อน-บ้านส่งผลต่อการค้าชายแดนของท่านเพียงใด
8. ภาษาที่ใช้สอื่ สารที่มีความแตกต่างกันส่งผลต่อการค้า
ชายแดนของท่านเพียงใด
9. ญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ในประเทศที่เดินทางเพื่อไปทํา
ธุรกิจส่งผลต่อการค้าชายแดนของท่านเพียงใด
รวม

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน แปลผล
(μ)
มาตรฐาน
2.60
0.644
ปานกลาง
3.06

1.019

ปานกลาง

2.96

0.651

ปานกลาง

2.10

0.692

น้อย

2.73

0.707

ปานกลาง

1.42

0.613

น้อย

2.56

0.649

ปานกลาง

4.60

0.765

มาก

4.44

0.920

มาก

2.94

0.74

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ที่บ่งชี้ว่า สังคมวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้าขายชายแดนไทย-สปป.ลาวในระดับปานกลาง
ดังที่ได้เห็นตามข้อมูลในตารางว่า การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม วิธีการทําเกษตร และรูปแบบการ
ท่องเที่ยวข้ามชายแดน รวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ล้วนมีความเกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมของ
ผู้ประกอบการในระดับปานกลาง
ขณะที่ ผู้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ ม องว่ า ทั ศ นคติ ข องผู้ บ ริ โ ภคต่ อ สิ น ค้ า และรู ป แบบ
ที่แตกต่างกันของสินค้าของแต่ละประเทศ และการจัดประเพณีทางศาสนาของไทย เช่น พิธีนมัสการ
พระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนม หรือประเพณีท้องถิ่นอย่างบุญบั้งไฟ รวมไปถึงการศึกษา/การมีความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเทศเพื่อนบ้าน ไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนในพื้นที่มากนัก
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แต่ด้านภาษาที่ใช้สื่อสารที่มีความแตกต่างกันและญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ในประเทศเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมากในการค้าขายชายแดนไทย-สปป.ลาว
ตารางที่ 4.5 ระดับความคิดเห็นในด้านการเมือง
ประเด็น
1. นโยบายของรัฐมีผลต่อการค้าชายแดนของท่านมาก
น้อยเพียงใด เช่น การส่งเสริมให้มีการลงทุนระหว่าง
ประเทศและการสนับสนุนการค้าเสรี
2. ท่านคิดว่าเหตุการณ์ทางการเมืองของไทยและลาว
ส่งผลต่อการค้าของท่านเพียงใด เช่น การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองของรัฐบาลไทยในยุค คสช.
3. กฎหมายทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงโดยรัฐบาลส่งผล
ต่อการประกอบการของท่านเพียงใด
รวม

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน แปลผล
(μ)
มาตรฐาน
2.42
0.577
น้อย
2.35

0.483

น้อย

2.46

0.503

น้อย

2.41

0.52

น้อย

จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมองว่า นโยบายของรัฐ
ทั้งในด้านการส่งเสริมให้มีการลงทุนระหว่างประเทศและการสนับสนุนการค้าเสรี เหตุการณ์ทาง
การเมืองของไทยและลาว รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการค้าต่าง ๆ ส่งผลน้อยมากต่อการ
ค้าขายชายแดนไทย-สปป.ลาว
ตารางที่ 4.6 ระดับความคิดเห็นในด้านกฎหมาย กฎระเบียบ/ข้อบังคับ
ประเด็น
1. กฎเกณฑ์หรือระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ส่งผลต่อ
การค้าขายชายแดนของท่าน
2. การปราบปรามการทําผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ส่งผลต่อ
การค้าของท่านเพียงใด
รวม

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน แปลผล
(μ)
มาตรฐาน
2.56
0.542
ปานกลาง
2.44

0.681

น้อย

2.50

0.61

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมองว่า กฎเกณฑ์หรือ
ระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ มีผลต่อการค้าขายบริเวณชายแดนไทย-สปป.ลาวในระดับปานกลาง ในขณะ
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ที่การปราบปรามการทําผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้าขายชายบริเวณชายแดนไทยสปป.ลาว น้อยมาก
4.1.4 ตอนที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้าชายแดน
ตารางที่ 4.7 จํานวนและร้อยละของปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้าชายแดน
เกณฑ์/รายละเอียด
1. คุณภาพการขนส่ง
2. กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
3. สภาพแวดล้อมศุลกากร
4. เทคโนโลยีการบริการต่าง ๆ

จํานวน (คน)
23
37
4
11

ร้อยละ
47.9
77.1
8.3
22.9

ตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่า อันดับความสําคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้าชายแดน
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่า กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจของตน
ถึงร้อยละ 77.1 รองลงมาคือ คุณภาพการขนส่ง ที่ร้อยละ 47.9 และ เทคโนโลยีการบริการต่าง ๆ
ที่ร้อยละ 22.9 ส่วนสภาพแวดล้อมศุลกากร มีผลกระทบเพียงร้อยละ 8.3 เท่านั้น
ตารางที่ 4.8 จํานวนและร้อยละของปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการค้าชายแดน
เกณฑ์/รายละเอียด
1. ใช้เวลานานในการดําเนินการด้านเอกสาร
2. การตรวจสอบสินค้าและการขนส่งที่มากเกินจําเป็น
3. การจัดหมวดหมู่ของสินค้าที่แตกต่างกัน
4. กระบวนการจัดการสินค้าขาเข้าไร้ประสิทธิภาพ
5. การละเว้นการตามหรือการฝ่าฝืนกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่
6. การจราจรชายแดนที่ติดขัดหรือไม่เป็นระเบียบ
7. มีหลายสํานักงานหรือหลายหน่วยงานในการทําการ
ตรวจสอบการนําเข้าสินค้ามากเกินไป
8. บทลงโทษที่ไม่เหมาะสม
9. ข้อจํากัดของอุปกรณ์ขนส่งสินค้า

จํานวน (คน)
7
15
14
3
1
4
2

ร้อยละ
14.6
31.3
29.2
6.3
2.1
8.3
4.2

1
1

2.1
2.1

ตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า การตรวจสอบสินค้าและการขนส่งที่มากเกินจําเป็น ส่งผลกระทบ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมาคือ การจัดหมวดหมู่ของสินค้าที่แตกต่างกัน คิดเป็นร้อยละ
29.2 อั น ดั บ ถั ด มาคื อ ใช้ เ วลานานในการดํ า เนิ น การด้ า นเอกสาร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.6 ถั ด มาคื อ
การจราจรชายแดนที่ติดขัดหรือไม่เป็นระเบียบ ที่ร้อยละ 8.3 และ กระบวนการจัดการสินค้าขาเข้า
ไร้ประสิทธิภาพที่ 6.3 และ มีหลายสํานักงานหรือหลายหน่วยงานในการทําการตรวจสอบการนําเข้า
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สินค้ามากเกินไป ที่ร้อยละ 4.2 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลเล็กน้อยคือ การละเว้นการตามหรือการฝ่าฝืน
กฎระเบียบของเจ้าหน้าที่ บทลงโทษที่ไม่เหมาะสม และข้อจํากัดของอุปกรณ์ขนส่งสินค้า คิดเป็น
ร้อยละ 2.1 เท่ากัน
ตารางที่ 4.9 จํานวนและร้อยละของปัจจัยที่ส่งเสริมการค้าชายแดน
เกณฑ์/รายละเอียด
1. การค้าชายแดนทําได้ง่าย
2. ลูกค้ามีความต้องการสินค้า
3. การเดินทางสะดวกสบาย
4. ใกล้กับที่อยู่ของท่าน

จํานวน (คน)
1
29
2
16

ร้อยละ
2.1
60.4
4.2
33.3

ตารางที่ 4.9 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมองว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การค้ า บริ เ วณ
ชายแดนไทย-สปป.ลาวมากที่สุดคือ ลูกค้ามีความต้องการสินค้า คิดเป็นร้อยละ 60.4 ใกล้กับที่อยู่
อาศัยของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีการเดินทางที่สะดวกสบาย คิดเป็นร้อยละ 4.2 และมีขั้นตอน
การทําการค้าที่ง่ายที่ร้อยละ 2.1
4.1.5 สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.6 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
46 ราย คิดเป็นร้อ ยละ 95.8 ส่วน 2 รายที่เหลือทํางานในภาคเอกชน 2 คน ผู้ประกอบการทั้ง
48 รายผ่านสถานภาพแต่งงานแล้วทั้งสิ้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในสถานภาพสมรส 37 ราย (คิดเป็น
ร้อยละ 77.1) หย่าร้างแล้ว 7 ราย (คิดเป็นร้อยละ 14.6) และคู่สมรสเสียชีวิต 4 ราย ด้านระดับ
การศึกษาของจากกลุ่มตัวอย่างชี้ให้เห็นว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จํานวน 23 ราย สําเร็จการศึกษาใน
ระดับประถม รองลงมาสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจํานวน 11 ราย อีก 11 รายจบการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นอกจากนี้ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการมีประสบการณ์
การประกอบธุรกิจชายแดนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนี้ไม่ต่ํากว่า 5 ปี
ส่วนด้านสาเหตุที่ทําให้ผู้ประกอบการตัดสินใจเลือกทําการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว
ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจมาจากการอาศัยอยู่ใกล้ชายแดนไทย-สปป.ลาวมากถึงร้อยละ 37.5 สืบต่อกิจการ
จากทางบ้านร้อยละ 25 แรงจูงใจจากค่าตอบแทนที่เหมาะสม เท่ากับ แรงจูงใจด้านความต้องการ
ผลิตภั ณ ฑ์ ของประเทศนั้น ที่ ร้อ ยละ 14.6 นอกจากนี้ ร้อ ยละ 64.6 จะมีร ายได้ จ ากการทํ าการค้ า
ชายแดนแล้วยังมีรายได้เสริมจากธุรกิจอื่น ๆ ด้วย
4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
ระดับประความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ จากการเก็บข้อมูลสามารถนํามาแปลผลได้ว่า การเดินทาง
ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามมักพึ่งพาการใช้ขนส่งสินค้าทางบก ด้วยรถยนต์ รถโดยสาร รถตู้
รถบรรทุก รองลงมาเดินทางมาโดยจักรยานยนต์สามล้อ จักรยานยนต์ รถตุ๊กตุ๊ก ที่น้อยที่สุดคือ เรือ
และรถลาก ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ค้าประกอบธุรกิจภายในประเทศ โดยไม่ได้ข้ามฝั่งไปยัง
ต่างประเทศ แต่ก็มีบางส่วนที่เดินทางข้ามประเทศผ่านทางบกและทางน้ํา เพื่อเดินทางไปซื้อสินค้า
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จากต่างประเทศเข้ามาจําหน่าย หรือนําสินค้าของประเทศตนเองไปจําหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน
โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ถูก
ระดับความคิดเห็นในด้านภาวะเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ย 2.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46
ทําให้การเก็บความคิดเห็นผ่านแบบทดสอบปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการชายแดนฯ แปล
ผลได้ว่า ผู้ประกอบการมีความเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนฯ น้อย
ขณะที่ ระดับความคิดเห็นในด้านสังคมวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 2.94 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.74 ทําให้การเก็บความคิดเห็นผ่านแบบทดสอบปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการชายแดนฯ
แปลผลได้ว่า ผู้ประกอบการมีความเห็นว่าสังคมวัฒนธรรมส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนฯ ในระดับ
ปานกลาง
ขณะเดียวกัน ระดับความคิดเห็นในด้านการเมือง มีค่าเฉลี่ย 2.41 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.52 ทําให้การเก็บความคิดเห็นผ่านแบบทดสอบปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการชายแดนฯ
แปลผลได้ว่า ผู้ประกอบการมีความเห็นว่าสังคมวัฒนธรรมส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนฯ น้อย
ในส่วนของ ระดับความคิดเห็นในด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับ มีค่าเฉลี่ย 2.50 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.61 ทําให้การเก็บความคิดเห็นผ่านแบบทดสอบปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ชายแดนฯ แปลผลได้ว่า ผู้ประกอบการมีความเห็นว่าสังคมวัฒนธรรมส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนฯ
ในระดับปานกลาง
4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้าชายแดน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สิ่งที่ส่งผลต่อการค้าขายชายแดนไทย-สปป.ลาวมากที่สุด
คือ เรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (ร้อยละ 77.1) รองลงมาคือ เรื่องคุณภาพการขนส่ง (ร้อยละ
47.9) และเทคโนโลยีการบริการต่าง ๆ (ร้อยละ 22.9) เรื่องที่ส่งผลน้อยที่สุด คือ สภาพแวดล้อม
ศุลกากร (ร้อยละ 8.3)
ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการค้าชายแดน ฯ มากที่สุด คือ การตรวจสอบสินค้าและการขนส่ง
ที่มากเกินจําเป็น (ร้อยละ 31.3) รองลงมาคือ การจัดหมวดหมู่ของสินค้าที่แตกต่างกัน (ร้อยละ 29.2)
ถัดมาคือ ใช้เวลานานในการดําเนินการด้านเอกสาร (ร้อยละ 14.6) ส่วนเรื่องอื่น ๆ มีผลเล็กน้อย เช่น
การจราจรชายแดนที่ติดขัดหรือไม่เป็นระเบียบ (ร้อยละ 8.3) กระบวนการจัดการสินค้าขาเข้าไร้
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 6.3) และ มีหลายสํานักงานหรือหลายหน่วยงานในการทําการตรวจสอบการ
นําเข้าสินค้ามากเกินไป (ร้อยละ 4.2) ส่วนปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดคือ ข้อจํากัดของอุปกรณ์ขนส่งสินค้า
และบทลงโทษที่ไม่เหมาะสม (ร้อยละ 2.1 เท่ากัน)
ประเด็นสุดท้าย กลุ่มตัวอย่างมองว่า สิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญซึ่งส่งผลต่อการค้าบริเวณชายแดน
ไทย-สปป.ลาวมากที่สุดคือ ผู้บริโภคจากต่างแดนมีความต้องการสินค้า คิดเป็นร้อยละ 60.4 ใกล้กับที่
อยู่อ าศั ย ของตนเอง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.3 มี ก ารเดิน ทางที่ส ะดวกสบาย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4.2 และ
มีขั้นตอนการทําการค้าที่ง่ายที่ร้อยละ 2.1
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4.4 ผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จังหวัดมุกดาหาร พูดถึงรูปแบบการค้าชายแดนสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แห่งที่ 2 ว่า โดยทั่วไปการทํางานบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ในจังหวัดมุกดาหารส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งพาหนะที่ใช้เป็นรถบรรทุกคอนเทนเนอร์
ส่วนผู้ประกอบการรายย่อยที่เรียกกันในกลุ่มเจ้าหน้าที่ว่า “มดงาน” จะใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหรือ
รถโดยสารประจําทางที่มีเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศกลับไปขายที่ สปป.ลาว
“ผู้ค้ารายย่อยจากสปป.ลาวส่วนใหญ่มักเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว แต่ไม่ได้มาค้าขายบริเวณ
ชายแดนโดยตรง แต่มักมาซื้อสินค้าจากประเทศไทย เพื่อนํากลับไปขายในประเทศของตนภายใต้ธุรกิจ
ร้านสะดวกซื้อ ในรายที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็ใช้วิธีเดินทางโดยรถโดยสาร (รถบัส) ระหว่างประเทศ
ที่คิ ด ค่ า บริ ก ารอยู่ ที่ 50 บาทต่ อครั้ ง (ไทยไปลาว และลาวมาไทย) ซึ่ง ประเทศไทยนั บว่ า มีค วาม
สะดวกสบายต่อผู้ประกอบการจากประเทศเพื่อนบ้านไม่น้อย เนื่องจากอํานวยความสะดวกในแง่การ
เปิดโอกาสในการข้ามแดนอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ประกอบการที่มีหนังสือเดินทาง หรือ
พาสปอร์ ต อนุ ญาตออกนอกประเทศ จะสามารถเดิ นทางเข้ามาทําธุ ร ะในไทยได้ถึง 30 วั น โดย
ไม่จํากัดขอบเขตการเดินทาง จะไปจังหวัดเหนือสุดหรือใต้สุดของประเทศก็ได้ หรือแม้กระทั่งสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศก็ได้ แต่ต้องดําเนินการตามกฎระเบียบของ ตม. และศุลกากรของแต่ละพื้นที่
ส่วนผู้ที่ไม่มีหนังสือเดินทางสามารถทําเรื่องขอผ่านแดนชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กําหนดตั้งแต่
06.00 น. ถึง 22.00 น. ได้อีกด้วย” นายเอ (นามสมมุติ) เจ้าหน้าที่ ตม. กล่าว
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่อีกรายหนึ่งในพื้นที่เดียวกันได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ผู้ประกอบการ
ชาวลาวตัดสินใจเลือกเดินทางมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกลับไปจําหน่ายที่ประเทศของตน ส่วนใหญ่
เป็นเพราะราคาสินค้าชนิดเดียวกันของไทยและสปป.ลาวมีราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งสินค้าในไทยมีราคา
ถูกกว่า อีกทั้งห้างสรรพสินค้ายังมีวิธีส่งเสริมการขายแบบลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของลูกค้า
นายเอก (นามสมมุติ) เจ้าหน้าที่ ตม. กล่าวว่า “ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสินค้าอุปโภคบริโภคหลาย
ชนิดในประเทศลาวมีการผลิตและนําเข้ามาจากประเทศไทย หมายความว่า กว่าจะถึงมือผู้บริโภค
ตัวผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างจะถูกคิดภาษีการนําเข้าในตัวเองเป็นที่เรียบร้อย ราคาจึงสูงกว่าสินค้ายี่ห้อ
เดียวกันในไทย พ่อค้าชาวลาวหลายคนจึงเดินทางมาที่มุกดาหารเพื่อซื้อสินค้ากลับไปขายเป็นประจํา
เพราะส่วนใหญ่ถ้ายอดรวมของการนํากลับประเทศไม่ถึง 20,000 บาท เจ้าหน้าที่ศุลกากรฝั่งไทยจะ
ไม่คิดภาษีเพิ่ม”
ด้ านนายปุ๋ ย (นามสมุ ม ติ) เจ้าหน้ าที่ศุล กากร จุ ดผ่ า นแดนถาวร จัง หวัดมุ กดาหาร กล่ าวว่ า
การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะดําเนินการควบคู่กับเจ้าหน้าที่ ตม. โดย ตม.มีหน้าที่ตรวจ
เอกสารส่วนตัวของผู้ที่เดินทางข้ามประเทศ ส่วนเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีขอบข่ายอยู่ที่การตรวจสอบ
ประเภทสินค้าที่ถูกเคลื่อนย้ายข้ามแดนที่เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี
ผู้ประกอบการไทยเดินทางข้ามแดนซื้อสินค้าจากลาว เนื่องจากนโยบายของไทยส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจทางฝั่ง สปป.ลาว
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“กฎหมายบ้านเรามีการงดเว้นภาษีสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ขนมขบเคี้ยว น้ํายาซักผ้า น้ํายาล้างจาน
สบู่ ยาสีฟัน และน้ําหวาน น้ําอัดลม และอื่น ๆ ที่เป็นสินค้าหลักที่ถูกซื้อกลับไปขายปลีกที่ประเทศลาว
เป็ น ประจํ า หากมู ล ค้ า การซื้ อ แต่ ล ะรอบไม่ เ กิ น 20,000 บาท ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปพ่ อ ค้ า แม่ ข ายจาก
ต่างประเทศจะซื้อสินค้าอยู่ในราคาหลักพันบาท อีกข้อหนึ่งการทํางานของเจ้าหน้าที่ไทยถือว่ามีความ
ยืดหยุ่นและเป็นกันเอง ยกตัวอย่างง่าย ๆ เมื่อชาวลาวเดินทางมาที่ไทย ตม.จะดูเอกสารประจําตัว
ส่วนขากลับ ตม.จะตรวจสอบเอกสารการเดินทางอีกรอบ ส่วนศุลกากรจะตรวจสินค้าและหลักฐานการ
ชําระเงิน เช่น ใบเสร็จห้างสรรพสินค้า ซึ่งขั้นตอนโดยรวมถือว่า กระชับไม่ซับซ้อน เป็นการตรวจสอบ
เพื่อให้แน่ใจว่า มูลค้าของสินค้าตรงตามความเป็นจริง เนื่องจากยังมีสินค้าบางประเภทที่มูลค่าไม่ถึง
20,000 ก็ต้องเก็บภาษี เช่น สุรา บุหรี่ ยาสูบ ที่ส่วนใหญ่สินค้าไทยไม่ได้ออกไปนอกบ้าน แต่เป็นสินค้า
จากลาวที่มักมีการซุกซ่อนเข้ามาจําหน่ายในบ้านเรา ส่วนหนึ่งเพราะสินค้าไทยมีภาษีเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี”
นอกจากนี้ นายปุ๋ย ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ความสะดวกของไทยต่างจากนโยบายของประเทศลาว
ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าชายแดนในปัจจุบัน
“ในช่วงปี 2558 ประเทศลาวมีนโยบายเพิ่มภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เพิ่มขึ้นอีก 10%
ถ้าสินค้ามีราคาเกินกว่า 1,500 บาท ยังไม่นับภาษีศุลกากร 5-40% ที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายเพิ่ม
โดยไม่ได้รับการยกเว้น ดังนั้น ถึงไทยจะงดเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ประกอบการชาวลาว แต่เมื่อปัญหานี้
เกิดจากนโยบายจากต่างแดน เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบธุรกิจในไทยก็แก้ปัญหานี้เองไม่ได้”
ด้าน นายบี เจ้าหน้าที่เทศกิจ อําเภอธาตุพนม กล่าวว่า ปัญหาการเก็บภาษีมูลค่าทางฝั่งศุลกากร
ลาวไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดน จังหวัดมุกดาหารเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามแม้ อําเภอธาตุพนม
จะไม่ได้มีการค้าในขนาดใหญ่เท่าหนองคาย หรือมุกดาหาร แต่การค้าชายแดน โดยเฉพาะตลาดลาว
จะคึกคักมากขึ้นในช่วงเทศกาลต่าง ๆ อย่างปีใหม่ หรือ งานนมัสการพระธาตุพนม
“ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ อําเภอธาตุพนม เป็นผู้ประกอบการรายย่อยแทบทั้งหมด และส่วนใหญ่
คนที่เดินทางข้ามประเทศเป็นคนไทย ชาวลาวส่วนใหญ่จะข้ามมาเพื่อซื้อกลับไป โดยบางรายนําไปใช้
บางรายนําไปขายต่อ ซึ่งในตอนนี้เราแทบจะไม่แยกความแตกต่างระหว่างคนที่ซื้อกลับไปขายต่อ หรือ
นํากลับไปใช้เอง เพราะเจ้าหน้าที่บ้านเราไม่ได้เก็บภาษีของกินของใช้ ยกเว้นจะมีจํานวนมากจริง ๆ”
นายบี กล่าวเพิ่มเติมว่า ทันทีที่ชาวข้ามมาฝั่งไทยต้องมีการซื้อบัตรผ่านแดน มูลค่า 20 บาท โดย
มี ห น่ ว ยงานของฝ่ า ยปกครองอํ า เภอธาตุ พ นม จั ง หวั ด นครพนม เป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การ บั ต รผ่ า นแดน
มีระยะเวลาใช้งานได้ภายในวันนั้น ๆ ซึ่งบัตรผ่านแดน มีขอบเขตพื้นที่ ๆ ผู้ถือบัตรสามารถเดินทาง
ได้แค่ในเขตบริเวณจุดผ่อนปรน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไม่เหมือนหนังสือ ส่วนการเดินขาออก
(ชาวลาวที่จะข้ามกลับไปฝั่งลาว) ต้องคืนบัตรข้ามแดนกับตม.ด้วย (เราสามารถตรวจเช็คคนได้จากการ
ดูบัตรข้ามแดน) ส่วนใหญ่พาหนะที่ผู้ประกอบการชาวไทยบริเวณจุดผ่อนปรนอําเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม คือ รถยนต์ส่วนบุคคล รถตุ๊ก ๆ รถจักรยานยนต์ ขณะที่พาหนะที่ผู้ประกอบการชาวลาว
บริเวณจุดผ่อนปรนอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม คือ ข้ามฝั่งมาโดยเรือส่วนตัวหรือเรือโดยสาร
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“การค้ าขายใน อํ าเภอธาตุ พนม ไม่ค่อยมีความซับซ้อน ส่วนใหญ่จะเป็นการค้าตามประสา
ชาวบ้าน ดังนั้น ปัจจัยดึงดูดแขกไปใครมาจะอยู่ในช่วงเทศกาลที่เงินจะสะพัดเช่นเดียวกันในทุก ๆ ปี”

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ การค้ า ชายแดนระหว่ า งประเทศไทยและ
สปป.ลาว บริเวณจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการค้า
ชายแดน จํานวนทั้งสิ้น 48 ราย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ในด้านภาวะเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม การเมือง กฎระเบียบ/ข้อบังคับ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคและส่งเสริมการค้า
ชายแดนไทย-ลาว บริเวณจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร
5.1 สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าชายแดนไทย-ลาว บริเวณจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร
ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมู ลผู้ประกอบการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว ภายใต้
กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) ใช้วิธีการสํารวจโดยแจกแบบสอบถาม เพื่อ
วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย โดยกําหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน
มกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 มุ่งเน้นให้ความสําคัญในการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย
ภายใต้ปัจจัยในด้านการเดินทาง ระดับความคิดเห็นในด้านภาวะเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมือง
กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและส่งเสริมการค้าชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว และหาคําตอบของข้อคําถามที่ว่า อะไรคือ
ปัญหาที่ถูกมองข้ามที่มีผลต่อการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว
ผลการสํารวจพบมีประเด็นและสาระสําคัญ ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เพศ อายุ สถานการณ์
ทํ า งาน สถานภาพสมรส ระดับ การศึก ษา ระยะเวลาในการประกอบธุร กิ จ ชายแดน สาเหตุที่ ม า
ประกอบอาชีพการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว และที่มาของรายได้
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า นการเดิ น ทางของกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ป ระกอบด้ ว ย
พาหนะที่ ท่ า นใช้ ใ นการเดิ น ทางมาค้ า ขายหรื อ ขนส่ ง สิ น ค้ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเดิ น ทางมาที่
ด่านชายแดน และประเภทสินค้าที่ท่านเดินทางเพื่อรับหรือนํามาจําหน่ายที่ชายแดน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามในการวัดระดับความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ได้แก่
(1) ความคิดเห็นในด้านภาวะเศรษฐกิจ
(2) ความคิดเห็นในด้านสังคมวัฒนธรรม
(3) ความคิดเห็นในด้านการเมือง
(4) ความคิดเห็นในด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับ
สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (μ) ร้อยละ (Percentile)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ในการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของ
ปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการค้าขายชายแดนฯ
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามในการวัดระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนของ
กลุ่มเป้าหมาย
ผลการสํารวจเรื่อง ปัจจัยส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าชายแดนไทย-ลาว บริเวณจังหวัด
นครพนมและมุกดาหาร สรุปผลได้ดังนี้
(1) แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย
จํานวน 17 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.4) และเพศหญิง จํานวน 31 คน (คิดเป็นร้อยละ 64.6) ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว 46 ราย (คิดเป็นร้อยละ 95.8) ส่วนสองรายที่เหลือทํางานในภาคเอกชน 2 คน (คิดเป็น
ร้ อ ยละ 4.2) ผู้ ป ระกอบการทุ ก รายผ่ า นสถานภาพแต่ ง งานแล้ ว ทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง กลุ่ ม เป้ า หมายที่ อ ยู่
ในสถานภาพสมรส 37 ราย (คิดเป็นร้อยละ 77.1) หย่าร้างแล้ว 7 ราย (คิดเป็นร้อยละ 14.6) และ
คู่สมรสเสียชีวิต 4 ราย (คิดเป็นร้อยละ 8.3)
ด้ า นระดั บ การศึ ก ษาของจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ จํ า นวน
23 ราย (หรือร้อยละ 47.9) สําเร็จการศึกษาในระดับประถม รองลงมา สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 11 ราย (คิดเป็นร้อยละ 22.9) มีประสบการณ์การประกอบธุรกิจชายแดน 1-5 ปี
3 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6.3) ประกอบกิจการมาแล้ว 6-10 ปี จํานวน 14 ราย (ร้อยละ 29.2) ประกอบ
กิจการมาแล้ว 11-15 ปี จํานวน 13 ราย (ร้อยละ 27.1) และผู้ที่ประกอบกิจการนานกว่า 15 ปีขึ้นไป
มีจํานวนมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ที่ 18 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 37.5
ส่วนสาเหตุที่ทําให้ผู้ประกอบการตัดสินใจเลือกทําการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ส่วนใหญ่
มีแรงจูงใจมาจากการอาศัยอยู่ใกล้ชายแดนไทย-สปป.ลาวมากถึงร้อยละ 37.5 สืบต่อกิจการจากทาง
บ้านร้อยละ 25 แรงจูงใจจากค่าตอบแทนที่เหมาะสม เท่ากับ แรงจูงใจด้านความต้องการผลิตภัณฑ์
ของประเทศนั้นที่ร้อยละ 14.6 ขณะที่มีผู้ที่ประกอบกิจการในชายแดนด้วยความชอบเพียง 3 ราย
(ร้อยละ 6.3) ส่วนการหาสินค้าหรือวัตถุดิบได้ง่ายมีเพียง 1 ราย หรือร้อยละ 2.1 เท่านั้น โดยที่
31 คน หรือร้อยละ 64.6 นอกจากจะมีรายได้จากการทําการค้าชายแดนแล้วยังมีรายได้เสริมจากธุรกิจ
อื่น ๆ ด้วย
(2) แบบสอบถามที่เก็บข้อมูลด้านการเดินทางของกลุ่มเป้าหมายแสดงให้เห็นว่า การเดินทางมา
ทําการค้าชายแดนส่วนใหญ่มาโดยรถยนต์ รถโดยสาร รถตู้ รถบรรทุก คิดเป็นร้อยละ 97.9 รองลงมา
เดินทางมาโดยจักรยานยนต์สามล้อ จักรยานยนต์ รถตุ๊กตุ๊ก คิดเป็นร้อยละ 66.7 ส่วนเรือและรถลาก
รถเข็นอยู่คิดเป็นร้อยละ 22.9 และ 18.8 ตามลําดับ
ส่ ว นวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ผู้ ป ระกอบการเดิ น ทางมาที่ ช ายแดนส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 89.6 (หรื อ
43 ราย) เดินทางมาค้าขายสินค้าบริเวณชายแดนโดนตรง ขณะที่ผู้ประกอบการร้อยละ 6.3 (หรือ 3 ราย)
เดินทางมาเพื่อขนส่งสินค้าไปจําหน่ายต่อยังแหล่งอื่น ๆ โดยมีผู้ประกอบการร้อยละ 2.1 เท่านั้นที่
เดินทางมาติดต่อธุรกิจบริเวณชายแดน
ด้านประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบการรับหรือนํามาจัดจําหน่ายบริเวณชายแดนประกอบด้วย
เครื่องนุ่งห่มร้อยละ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามร้อยละ สินค้าอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ Tupperware
สิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้า อื่น ๆ
(3) แบบสอบถามในการวัดระดับความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ได้แก่
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(3.1) ด้านภาวะเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่า ภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการค้า
ชายแดนไทย-สปป.ลาว โดยรวมอยู่ในระดับต่ํา (μ = 2.42) โดยผู้ประกอบการมองว่า การเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบการค้าระหว่างประเทศส่งผลต่อการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (μ = 2.17) ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว (μ = 2.38) และทรัพยากร ราคาวัตถุดิบ และสินค้าของ
แต่ละประเทศที่ใช้ในการผลิตส่งผลต่อการค้าชายแดน (μ = 2.06) ส่วนอัตราค่าครองชีพที่แตกต่างกัน
และ การจ้างงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(μ = 2.42 และ μ = 2.42 ตามลําดับ)
(3.2) ด้ า นสั ง คมวั ฒ นธรรม ผู้ ป ระกอบการมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า การเปลี่ ย นแปลงทาง
วัฒนธรรมส่ง ผลต่อ การค้า ชายแดนไทย-สปป.ลาว โดยรวมในระดับ ปานกลาง (μ = 2.94)
โดยผู้ประกอบการมองว่า การเปลี่ยนแปลงวิธีการทําเกษตร (μ = 3.06) ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม
(μ = 2.96) การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดน (μ = 2.73) การศึกษา/การมี
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน (μ = 2.56) ในระดับปานกลาง ส่วนทัศนคติของ
ผู้บริโภคต่อสินค้าและรูปแบบที่แตกต่างกันของสินค้าของแต่ละประเทศ (μ = 2.10) และการจัด
ประเพณีทางศาสนาของไทย (μ = 1.42) มีผลต่อการค้าขายชายแดนในระดับต่ํา อย่างไรก็ตาม
กลุ่มตัวอย่างมองว่า ภาษาที่ใช้สื่อสารที่มีความแตกต่างกัน (μ = 4.60) และ ญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศที่เดินทางเพื่อไปทําธุรกิจ (μ = 4.44) มีผลต่อการค้าขายชายแดนมาก
(3.3) ด้านการเมือง ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่า การเมืองมีผลต่อการค้าขายชายแดน
โดยรวมในระดับต่ํา (μ = 2.41) จากการเก็บข้อมูลพบว่า นโยบายของรัฐ (μ = 2.41) เหตุการณ์ทาง
การเมืองของไทยและลาว (μ = 2.35) กฎหมายทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงโดยรัฐบาล (μ = 2.46)
(3.4) ด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับ ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่า กฎระเบียบ/ข้อบังคับมี
ผลต่อการค้าขายชายแดนโดยรวมในระดับปานกลาง (μ = 2.50) โดยผู้ประกอบการมองว่า กฎเกณฑ์
หรือระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มีผลต่อการค้าชายแดนฯ ในระดับปานกลาง (μ = 2.56) แต่การปราบปราม
การทําผิดกฎหมายลิขสิทธิ์มีผลต่อการค้าขายชายแดนฯ ในระดับต่ํา (μ = 2.44)
(4) แบบสอบถามในการวั ดระดับ ความคิ ดเห็น ด้านปัจจัยใดที่ส่ง ผลต่ อการค้า ชายแดนของ
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนเรียงลําดับตามความสําคัญได้
ดังนี้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจของตนถึงร้อยละ 77.1 รองลงมาคือ
คุณภาพการขนส่ง ที่ร้อยละ 47.9 และ เทคโนโลยีการบริการต่าง ๆ ที่ร้อยละ 22.9 ส่วนสภาพแวดล้อม
ศุลกากร มีผลกระทบเพียงร้อยละ 8.3 เท่านั้น
ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า
การตรวจสอบสิ นค้ าและการขนส่งที่มากเกิ นจําเป็น ส่งผลกระทบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.3
รองลงมาคื อ การจั ด หมวดหมู่ ข องสิ น ค้ า ที่ แ ตกต่ า งกั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.2 อั น ดั บ ถั ด มาคื อ
ใช้เวลานานในการดําเนินการด้านเอกสาร คิดเป็นร้อยละ 14.6 ถัดมาคือ การจราจรชายแดนที่ติดขัด
หรือไม่เป็นระเบียบ ที่ร้อยละ 8.3 แลกระบวนการจัดการสินค้าขาเข้าไร้ประสิทธิภาพ ที่ 6.3 และ
มีหลายสํานักงานหรือหลายหน่วยงานในการทําการตรวจสอบการนําเข้าสินค้ามากเกินไป ที่ร้อยละ 4.2
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ส่วนปัจจัยที่ส่งผลเล็กน้อยคือ การละเว้นการตามหรือการฝ่าฝืนกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่ บทลงโทษที่
ไม่เหมาะสม และ ข้อจํากัดของอุปกรณ์ขนส่งสินค้า คิดเป็นร้อยละ 2.1 เท่ากัน
สุดท้ายคือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้าบริเวณชายแดนไทย-สปป.ลาวมากที่สุดคือ ลูกค้ามีความ
ต้องการสินค้า คิดเป็นร้อยละ 60.4 ใกล้กับที่อยู่อาศัยของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 33.3มีการเดินทางที่
สะดวกสบาย คิดเป็นร้อยละ 4.2 และ มีขั้นตอนการทําการค้าที่ง่ายที่ร้อยละ 2.1
5.2 อภิปรายผล
5.2.1 ด้านภาวะเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการมองว่า รายได้และอัตราค่าครองชีพที่แตกต่างกัน คือ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลการค้าขายชายแดนฯ ส่วนปัจจัยในด้านอื่น เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบการค้าระหว่างประเทศส่งผลต่อการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว และทรัพยากร ราคาวัตถุดิบ และสินค้าของแต่ละประเทศที่ใช้ในการ
ผลิตส่งผลต่อการค้าชายแดนยังไม่เป็นประเด็นเด่นชัดที่ส่งผลต่อการค้าขาย ในส่วนนี้เองที่มีลักษณะ
ไม่ เ ป็ น ไปตามวิ จั ย อ้ า งอิ ง หลายกรณี เช่ น ภาวะเศรษฐกิ จ การเมื อ ง และกฎระเบี ย บ/ข้ อ บั ง คั บ
มีผลกระทบต่อการค้าขายชายแดนไทย-สปป.ลาว ตามแนวคิดของ Faiz M. Sh. and et al. (2009)
ได้ศึกษาการเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและข้อตกลงการค้าเอเชียใต้ในเศรษฐกิจปากีสถาน ที่แสดงให้เห็น
ว่า การเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและข้อตกลงการค้าเอเชียใต้ส่งผลให้กลุ่มประเทศที่เข้าร่วมเกิดระบบ
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ในการผลิต เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและกระจายการส่งออก หรือ Basher, H. M.
and et al. (2011) ได้ศึก ษากฎถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอาหรับ ที่แสดงให้เห็นว่า กฎถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งมีความซับซ้อน
และอาจเป็นอุปสรรคต่อการค้าขายระหว่างประเทศ ที่เป็นเช่นนั้น อาจมีความเป็นไปได้ว่า ไทย และ
สปป.ลาว กับสหรัฐอเมริกา ปากีสถาน รวมไปถึงกลุ่มประเทศในเอเชียใต้ มีนโยบายทางการเมือง
ระหว่างประเทศในด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในหลายด้าน ขณะที่ระดับการค้าขายรวม
ไปถึง รูป แบบการค้ า ที่ ป รากฏในชายแดนไทย-สปป.ลาวโดยทั่ ว ไปไม่ ได้ เกิ ดขึ้ น ภายใต้ ก ารค้ า ของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ แต่ตัวเลขมูลค่าทางการค้าโดยรวมเกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการ
รายย่อยจํานวนมากที่น่าสนใจคือ ผู้ประกอบการรายย่อยหลายรายไม่ได้เข้าสู่รูปแบบการค้าอย่างเป็น
ทางการภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ผู้ประกอบการมองว่า ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการค้าชายแดนไทยและลาว เนื่ องจากกลุ่ ม เป้าหมายของการสํารวจครั้งนี้เป็ นผู้ประกอบการ
รายย่อยที่ซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการเหล่ากลุ่มนี้โดยตรง แม้ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศไทยและลาวมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง แต่เศรษฐกิจส่งผลในภาพรวมนําไปสู่การสร้างนโยบายส่งเสริมการค้าขายชายแดนที่เกี่ยวข้อง
กับการกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ตามที่ ตามที่นายปุ๋ย (นามสมุมติ) เจ้าหน้าที่ศุลกากร
จุดผ่านแดนถาวร จังหวัดมุกดาหาร เล่าว่า “กฎหมายบ้านเรามีการงดเว้นภาษีสินค้าอุปโภคบริโภค
เช่น ขนมขบเคี้ยว น้ํายาซักผ้า น้ํายาล้างจาน สบู่ ยาสีฟัน และน้ําหวาน น้ําอัดลม และอื่น ๆ ที่เป็น
สิน ค้า หลัก ที ่ถ ูก ซื ้อ กลับ ไปขายปลีก ที ่ป ระเทศลาวเป็น ประจํ า หากมูล ค้า การซื ้อ แต่ล ะรอบ
ไม่เ กิน 20,000 บาท ซึ่ง โดยทั่ว ไปพ่อ ค้า แม่ข ายจากต่า งประเทศจะซื้อ สินค้าอยู่ในราคาหลักพัน
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อีกข้อหนึ่งการทํางานของเจ้าหน้าที่ไทยถือว่ามีความยืดหยุ่นและเป็นกันเอง”
5.2.2 ด้านสังคมวัฒนธรรม ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ส่ ง ผลต่ อ การค้ า ชายแดนไทย-สปป.ลาวโดยรวมในระดั บ ปานกลาง โดยผู้ ป ระกอบการมองว่ า
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทําเกษตร ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม และการศึกษา/การมีความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านมีความสําคัญในระดับปานกลาง ส่วนภาษาที่ใช้สื่อสารที่มีความ
แตกต่างกัน และการมีญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ในประเทศที่เดินทางเพื่อไปทําธุรกิจ มีผลต่อการค้าขาย
ชายแดนอย่างมาก
สังคม วัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันสร้างข้อได้เปรียบให้ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศในแง่
การสร้ า งความเข้ า ใจและลดความผิ ด พลาดในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ แต่ อ าจเป็ น อุ ป สรรคในกรณี ที่
ผู้ประกอบการขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมบางประการที่มีความแตกต่างระหว่างชาวไทยและสปป.
ลาว สุดท้ายคือข้อบังคับและการเก็บภาษีที่เอื้อประโยชน์ให้ชาวลาวเดินทางมาประกอบธุรกิจบริเวณ
ชายแดนไทย ในทางตรงกันข้ามรัฐบาลลาวกลับไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเดินทาง
ข้ามไปทําการค้าในประเทศลาว ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมหลายประการส่งเสริมให้เกิดการค้า
ชายแดนฯ ในระดับปานกลาง ซึ่งหนึ่งในปัจจัยน่าจับตามองที่ผู้ประกอบการมองว่ามีความสําคัญ
มากกว่ าปัจจัยอื่ น คือ การมีญ าติพี่น้องหรือคนสนิทอาศัยอยู่ ในประเทศที่ตนเองประกอบการค้า
ชายแดน โดยการข้ ามไปมาหาสู่ และถือโอกาสซื้อสินค้ ากลับไป ยิ่งกว่านั้น ผู้ ที่ ทําการค้ายั งมีข้อ
ได้ เ ปรี ย บในเรื่ อ งการทราบข่ า วสารและข้ อ มู ล จํ า เป็ น ที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การค้ า ขายชายแดนได้
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ทําแบบทดสอบยังมองว่า ภาษาและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันยังเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการค้าชายแดน การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมเป็นที่เป็นแรงจูงใจสําคัญประการ
หนึ่งที่ทําให้ผู้ค้าเดินทางข้ามฝั่งไปยังต่างแดนเพื่อค้าขาย แต่ยังเป็นการเพิ่มจุดมุ่งหมายให้เดินทางมา
เที่ยวต่างประเทศเป็นเป้าหมายแรก และซื้อของกลับไปอุปโภคบริโภคหรือค้าขายปลีกไปพร้อมกัน
5.2.3 ด้ า นการเมื อ ง ผู้ บ ริ โ ภคมองว่ า การเมื อ งและนโยบายระหว่ า งประเทศมี ผ ลต่ อ ความ
เคลื่อนไหวทางการค้าชายแดนระดับประเทศน้อยมาก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ การเปิดประชาคม
อาเซียนที่ต่อยอดความร่วมมือการค้าระหว่างประเทศ โดยเพิ่มอัตราการเคลื่อนย้ายแรงงานคุณภาพ
ไม่ ไ ด้ มี ทิ ศ ทางที่ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ก ารค้ า ชายแดนเติ บ โตขึ้ น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมตามที่
ผู้ประกอบการคาดการณ์ไว้
ด้านการเมืองมีผลต่อการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาวในระดับต่ํา ขัดแย้งกับผลการสํารวจ
อ้างอิงของ Rey K. เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาวที่ไม่ได้มีความ
รุนแรงในระดับที่น่าจับตามอง ส่วนหนึ่งมาจากตลอดหลายปีหลัง เหตุการณ์สําคัญด้านการเมืองล้วน
เกิดขึ้นใน กรุงเทพมหานคร ที่เป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศ ด้วยเหตุนี้ การให้ความสําคัญทางการ
เมืองระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านของรัฐบาลไทยจึงมีระดับความสําคัญที่ลดลงตามไปด้วย
ฉะนั้น นโยบายของรัฐที่ส่งผลต่อการค้าขายชายแดนลาวที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ประกอบการจึงมี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมไม่มากเท่าไรนัก
5.2.4 ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนฯ
ในระดับปานกลาง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เข้าใจถึงความสําคัญด้านนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการทุกคนที่
ทําการค้าชายแดนต่างอยู่ภายข้อบังคับของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการกําหนดวงเงินมูลค่าการใช้จ่าย
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สินค้า กําหนดเวลาเข้าออก กําหนดขอบเขตการเดิน ภายใต้ระเบียบของ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
และ กรมศุลกากร ของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด การปราบปรามการการทําผิดกฎหมายด้าน
ลิขสิทธิ์อยู่ในระดับต่ําสอดคล้องตามความเป็นจริงที่บ่อยครั้งมีสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์วางจําหน่ายให้เห็น
ในบริเวณชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ยิ่งกว่านั้น ในปัจจุบันรัฐบาลไทยมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย เพื่อเอื้อ ให้ผู้ค้าสามารถนําสินค้าเข้ามาได้มากขึ้นกว่าเดิ มในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการสํารวจผู้ค้าชายแดนรายย่อยยังมีวงเงินในการจับจ่ายในแต่ละครั้งไม่เกิน
10,000 บาทเท่านั้น แต่ก็มีแนวโน้มการเดินทางเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติตามที่ Faiz, M. Sh.
and et al. (2009) สรุปว่า การเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและข้อตกลงการค้าเอเชียใต้ส่งผลให้กลุ่ม
ประเทศที่เข้าร่วมเกิดระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในการผลิต เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและกระจายการ
ส่งออกมากขึ้น
ทั้งหมดนี้นําไปสู่ข้อสรุปว่า ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีศึกษาจังหวัดนครพนมและจังหวัด
มุกดาหาร ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมืองอย่างช้า ๆ ที่เอื้อให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยมีโอกาสปรับตัว แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นข้อจํากัดที่ทําให้การประกอบธุรกิจเติบโตได้ไม่ดีเท่า
ธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ
นอกจากนี้การสํารวจครั้งนี้ยังค้นพบสิ่งที่ถูกมองข้ามหลายประการ อาทิ เรื่องราวความรู้และ
ความเข้าใจในนโยบายกํากับ ดูแล และสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และหลักการตลาดที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบ รวมไปถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่อาจเอื้อต่อการค้าขายของผู้ประกอบการ หรือ
บางกฎระเบียบขัดแย้งต่อการค้า แต่การสํารวจนี้เป็นเพียงการแจกแบบสอบถามเพื่อแสวงหามุมมอง
ของผู้ประกอบการ โดยไม่ได้คัดกรองหรือทดสอบความเข้าใจในหลักการต่างที่กล่าวมาแต่อย่างใด
ดังนั้น จึงไม่สามารถตัดสินได้ว่า การสํารวจครั้งนี้สามารถสะท้อนข้อเท็จจริงของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การค้าชายได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น
จากการวิจัยในครั้งนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า กฎระเบียบ/ข้อบังคับ และสังคมวัฒนธรรมคือ ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว บริเวณชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และ จังหวัดนครพนม
นอกจากนี้ การสร้างความเข้าใจในด้านการเมืองและนโยบายระดับประเทศแก่กลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้
การวิจัยครั้งต่อไปมีความชัดเจนและได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นนําไปสู่การสร้างแนวทางให้เกิดการค้า
และการผลิตสินค้าที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคในระดับประเทศต่อไป
ทั้ งหมดนี้ สอดคล้องกับแนวคิด เรื่อง สภาพแวดล้ อมทางธุร กิ จ ที่กล่ าวไว้ว่า ภาวะเศรษฐกิ จ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย การเมือง สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ทั้งโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ (จินตนา บุญบงการ, 2547) แต่สิ่งที่ไม่พบในการสํารวจนี้คือ
การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการประกอบการค้าชายแดน
5.3 ข้อเสนอแนะ
การศึกษาปัจจัยส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าชายแดนระหว่างไทยและ สปป.ลาว กรณีศึกษา
จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
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5.3.1 ควรมีสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างประเทศไทยและ
สปป.ลาว รวมไปถึงสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เข้ามาช่วยกระตุ้นการค้าชายแดน
5.3.2 รัฐบาลควรสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยข้ามประเทศเพื่อ
แลกเปลี่ยนแนวทางการประกอบธุรกิจ อันจะก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้ค้าทั้งไทยและลาว
5.3.3 รัฐบาลไทยควรมีนโยบายการทางการทูต เพื่อโน้มน้าวให้สปป.ลาวปรับปรุงนโยบาย
การค้าชายแดนที่อํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุม่ เป้าหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคล:
1. เพศ

ชาย

หญิง

2. อายุ

18 – 21 ปี
36 – 40 ปี

22 – 25 ปี
41 – 45 ปี

3. สถานะการทํางาน
ทํางานในภาคเอกชน
4. สถานภาพการสมรส
แต่งงานแล้ว

26 – 30 ปี
46 ปีขึ้นไป

31 – 35 ปี

ธุรกิจส่วนตัว
หย่าร้าง

5. ระดับการศึกษา
ไม่ระบุ
ประถม
มัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือ ปวช.)
6. ประกอบธุรกิจชายแดนมาเป็นเวลากี่ปี
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี

คูส่ มรสเสียชีวิต
มัธยมศึกษาตอนต้น
ปริญญาตรี
11 – 15 ปี

7. สาเหตุที่มาประกอบอาชีพการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาวของท่านคืออะไร
ค่าตอบแทน
ความต้องการผลิตภัณฑ์ของประเทศนั้น
ชอบการค้าขายชายแดน
อาศัยอยู่ใกล้กบั ชายแดน
หาสินค้าหรือวัตถุดิบได้ง่าย
สืบต่อกิจการจากทางบ้าน
8. ที่มาของรายได้ของท่านมาจากที่ไหน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
การค้าขายชายแดน
ธุรกิจอื่น โปรดระบุ ……………………………..

15 ปีขึ้นไป
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ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านการเดินทางของกลุ่มเป้าหมาย
ด้านการเดินทาง:
1. พาหนะที่ทา่ นใช้ในการเดินทางมาค้าขายหรือขนส่งสินค้าของท่านคือ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
รถลาก รถเข็น
จักรยานยนต์สามล้อ จักรยานยนต์ รถตุ๊กตุ๊ก
รถยนต์ รถโดยสาร รถตู้ รถบรรทุก
เรือ
2. วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาที่ด่านชายแดนนี้เพื่ออะไร
เดินทางมาเพื่อติดต่อธุรกิจ
เดินทางมาประกอบธุรกิจและทําธุระอื่น ๆ (นอกเหนือจากการทําการค้า)
เดินทางมาเพื่อประกอบธุรกิจและท่องเที่ยว
3. สินค้าทีท่ ่านเดินทางเพื่อรับหรือนํามาจําหน่ายที่ชายแดนคือสินค้าประเภทใดบ้าง
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
สินค้าเกษตร
สินค้าอุตสาหกรรม
สิ่งทอ
ผลิตภัณฑ์ความงาม
ผลิตภัณฑ์ทัปเปอร์แวร์
เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………..
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ตอนที่ 3 การวัดระดับความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ

ปัจจัย
ด้านภาวะเศรษฐกิจ:
1. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการค้า
ระหว่างประเทศส่งผลต่อการค้าชายแดน
ไทย-สปป.ลาวมากน้อยเพียงใด
2. อัตราค่าครองชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาวมากน้อย
เพียงใด
3. การจ้างงานที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิด
การตัดสินใจในการค้าชายแดนของท่าน
4. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศไทย-สปป.ลาวส่งผลต่อการค้า
ชายแดนไทย-สปป.ลาว
5. ทรัพยากร ราคาวัตถุดิบ และสินค้าของ
แต่ละประเทศที่ใช้ในการผลิตส่งผลต่อ
การค้าชายแดนเพียงใด

5
มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็นที่มผี ลต่อ
การค้าชายแดน
4
3
2
มาก ปาน น้อย
กลาง

1
น้อย
ที่สุด
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ตอนที่ 4 การวัดระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนของกลุ่มเป้าหมาย

ปัจจัย
ด้านสังคม วัฒนธรรม:
1. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมส่งผลต่อ
การค้าขายชายแดนไทย-สปป.ลาวของท่าน
เพียงใด
2. การเปลี่ยนแปลงวิธีการทําเกษตรส่งผลต่อ
การค้าขายชายแดนของท่านเพียงใด
3. ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการ
ประกอบการของท่านเพียงใด
4. ทัศนคติของผู้บริโภคต่อสินค้าของสินค้า
และรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันของสินค้าของแต่ละ
ประเทศส่งผลต่อการค้าขายชายแดนของท่าน
5. การท่องเทีย่ วของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น
บริเวณชายแดนส่งผลต่อการค้าขายชายแดน
ของท่านเพียงใด
6. การจัดประเพณีทางศาสนาของไทย เช่น
งานพิธีนมัสการพระธาตุที่จังหวัดนครพนม
หรือ ประเพณีท้องถิ่นอย่างงานบุญบั้งไฟ
ส่งผลต่อการค้าขายชายแดนของท่านเพียงใด
7. การศึกษา/การมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านส่งผลต่อการค้าขาย
ชายแดนของท่านเพียงใด
8. ภาษาที่ใช้สอื่ สารมีความแตกต่างกันส่งผล
ต่อการค้าขายชายแดนของท่านเพียงใด
9. ญาติพี่น้องอาศัยอยู่ในประเทศที่ท่าน
เดินทางเพื่อไปทําธุรกิจ ส่งผลต่อการค้า
ชายแดนของท่านเพียงใด

5
มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็นที่มผี ลต่อ
การค้าชายแดน
4
3
2
1
มาก ปาน น้อย
น้อย
กลาง
ที่สุด
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ปัจจัย

5
มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็นที่มผี ลต่อ
การค้าชายแดน
4
3
2
1
มาก ปาน น้อย
น้อย
กลาง
ที่สุด

ด้านการเมือง:
1. นโยบายของรัฐมีผลต่อการค้าขายแดนของ
ทางมากน้อยเพียงใด เช่น การส่งเสริมให้มกี าร
ลงทุนระหว่างประเทศ และการสนับสนุน
การค้าเสรี
2. ท่านคิดว่าเหตุการณ์ทางการเมืองของไทย
หรือลาวส่งผลต่อการค้าของท่านเพียงใด เช่น
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของรัฐบาลไทย
ในยุครัฐบาล คสช.
3. กฎหมายทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงโดย
รัฐบาลส่งผลต่อการประกอบการของท่าน
เพียงใด
ด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับ:
1. กฎเกณฑ์หรือระเบียบการ ข้อบังคับต่าง ๆ
ส่งผลต่อการค้าขายชายแดนของท่าน
(กฎเกณฑ์สามารถกําหนดโดยหน่วยงาน
ท้องถิ่นนั้นเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของแต่
ละพื้นที่)
2. การปราบปรามการทําผิดกฎหมายลิขสิทธิ์
ส่งผลต่อการค้าของท่านเพียงใด
3. ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
คุณภาพการขนส่ง
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
สภาพแวดล้อมศุลกากร
เทคโนโลยีด้านการบริการต่าง ๆ
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4. ปัจจัยใดต่อไปนี้ที่เป็นอุปสรรคในการค้าขายชายแดนของท่านมากที่สุด
ใช้เวลานานในการดําเนินงานด้านเอกสาร
การตรวจสอบสินค้าและการขนส่งที่มากเกินเกินจําเป็น
การจัดหมวดหมู่ของสินค้าที่แตกต่างกัน เช่น การจัดรูปแบบของสินค้าที่แตกต่างกันทํา
ให้ถูกเก็บภาษีมากขึ้น
กระบวนการจัดการสินค้าขาเข้าไร้ประสิทธิภาพ
การละเว้นการตามหรือการฝ่าฝืนกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่
การจราจรชายแดนที่ติดขัดหรือไม่เป็นระเบียบ
มีหลายสํานักงานหรือหลายหน่วยงานในการทําการตรวจสอบการนําเข้าสินค้ามากไป
บทลงโทษที่ไม่เหมาะสม
ข้อจํากัดของอุปกรณ์ขนส่งสินค้า
5. อะไรที่เป็นปัจจัยส่งเสริมการค้าชายแดนของท่านมากที่สุด
การค้าชายแดนทําได้ง่าย
ลูกค้ามีความต้องการสินค้า
การเดินทางสะดวกสบาย
ใกล้กับที่อยู่ของท่าน
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