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Abstract 

 

Economy, society, and culture changing according to international trading and investment is 

affecting the role of Thailand as a hub of regional ASEAN. This research aims to (1) survey 

Laotian stakeholders’ perspectives for categorizing foreign investment demands on 

agriculture and agricultural industry in Champasak, Laos PDR and (2) study economic, 

social, and cultural attributes which influence investment opportunities and the stability of 

trade and investment in agriculture and the agricultural industry of the Thai investors in 

Champasak, Laos PDR.  
 

The sampling includes a total of 194 entrepreneurs, government officers, farmers who 

produce under farming contracts in Champasak, Thai officers, and Thai investors under the 

implementation of the 11th contract farming on agriculture and 7th business matching 

between Ubon Ratchathani, Thailand and Champasak, Lao in 2015. The sampling method is 

purposive sampling. Data was collected through questionnaires and semi-structure interview 

forms. The data was processed by descriptive statistics, correlation, multiple regression, and 

equations for forecasting. The results reveal that (1) the stakeholders in Champasak show that 

the most-wanted foreign investors to invest in agriculture and agricultural industry are the 

Thai, and their second preferred investors are Chinese and Vietnamese. (2) The economic 

attributes (employment, job training), social attributes (Sister-City, corporate social 

responsibility), and cultural attributes (trading regulation, infrastructure) are the most useful 

forecasting variables predicting investment opportunity and stability. 
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ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรมกบัการสร้างโอกาสการค้าการลงทุน 

และเสถียรภาพการค้าการลงทุนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ของนักลงทุนไทยในแขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 
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บทคดัย่อ 
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของการคา้การลงทุนระหว่างประเทศ 
สร้างผลกระทบต่อบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน งานวิจัยน้ีมี
วตัถุประสงค ์(1) เพ่ือส ารวจความคิดเห็นจากผูเ้ก่ียวขอ้งของลาวในการจดัอนัดบันกัลงทุนต่างชาติท่ี
เขา้มาลงทุนดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในแขวงจ าปาสักของลาวและ (2) เพื่อศึกษา
ลกัษณะดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อการสร้างโอกาสและเสถียรภาพการคา้การ
ลงทุนดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของนกัลงทุนไทยในแขวงจ าปาสักของลาว ประชากร
เป้าหมายจ านวนทั้งส้ิน 194 คน ประกอบดว้ยผูป้ระกอบการลาว เจา้หน้าท่ีรัฐ เกษตรกรผูผ้ลิตใน
ระบบพนัธะสัญญาของแขวงจ าปาสัก เจา้หนา้ท่ีรัฐของไทยและนกัลงทุนไทย ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการ
ด าเนินงานการเกษตรแบบมีพนัธะสัญญา คร้ังท่ี 11 และการจับคู่ธุรกิจ คร้ังท่ี 7 ระหว่างจังหวดั
อุบลราชธานีของไทยกับแขวงจ าปาสักของลาวในปี พ.ศ.2558 เ ก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา สหสมัพนัธ์ การ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ ผลการศึกษาพบว่า (1) ผูเ้ก่ียวขอ้งดา้น
การค้าการลงทุนของแขวงจ าปาสักต้องการให้นักลงทุนไทยมาลงทุนด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรเป็นล าดบัหน่ึง รองลงมาเป็นนกัลงทุนจากเวยีดนามและจีนและ (2) ลกัษณะดา้น
เศรษฐกิจ (การจา้งงาน การฝึกอบรมพฒันาแรงงาน) ลกัษณะดา้นสงัคม (เมืองคู่มิตร ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม) ลักษณะด้านวฒันธรรม (กฎระเบียบและประเพณีทางการค้า แนวปฏิบัติการสร้าง
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน) เป็นตวัแปรท่ีส่งผลให้เกิดโอกาสการคา้การลงทุน ทั้งน้ีลกัษณะดา้นสังคม 
(ความรับผิดชอบต่อสังคม) ลักษณะด้านวฒันธรรม (กฎระเบียบและประเพณีทางการคา้ แนว
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ปฏิบติัการสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน) เป็นตวัแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อเสถียรภาพการคา้การลงทุน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ค าส าคัญ: ลกัษณะดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม  โอกาสการคา้การลงทุน  เสถียรภาพการคา้

การลงทุน การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นกัลงทุนไทยในแขวงจ าปาสกั 
JEL Classification Codes: M14 
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1. บทน า 
รัฐบาลมีนโยบายเชิงรุกในการพฒันาและ

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก ล ง ทุ น ไท ย ไป ล ง ทุ น ใ น
ต่างประเทศโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อหาตลาด 
เ พ่ิมประสิทธิภาพการส่งออก การก้าวข้าม
ก าแพงภาษีศุลกากรท่ีเป็นอุปสรรคต่อการคา้การ
ลงทุนตลอดจนการดึงเอาทรัพยากรธรรมชาติ
ออกมาใช้ประโยชน์โดยมองโอกาสประเทศ
กัมพูชา (Cambodia) ลาว (Laos) เ มียนมาร์  
(Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam) หรือท่ี
รู้จกัในนามกลุ่มประเทศ CLMV เป็นเป้าหมาย
หลกั เน่ืองจากเป็นกลุ่มประเทศท่ียงัคงมีอตัรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงอีกทั้ ง
เป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันา มีนโยบายเปิดกวา้ง
รับการลงทุนจากต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 
ไทยลงทุนใน CLMV มีมูลค่า 6,373.64 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยลงทุนในเวียดนามเป็นอนัดบั
หน่ึง รองลงมาเป็นลาว กัมพูชา และเมียนมาร์
(ASEAN Information Center, 2016) 

ลาวเป็นประเทศเพื่อนบา้นท่ีใกลชิ้ดกบัไทย
มานานมีการติดต่อค้าขายตามแนวชายแดน
ระหว่างกันแนวโน้มเศรษฐกิจเติบโตต่อเน่ือง 
ค่าจ้างแรงงานไม่สูงมาก มีทรัพยากรอุดม
สมบูรณ์ ทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวมตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ
ลาวระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568) ไดเ้นน้ตลาด
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเร่ง
ป รับปรุงโครงสร้างทาง เศรษฐกิจให้ เ ป็น
อุตสาหกรรมและมีความทนัสมยั มีการจดัล าดบั
ความส าคญัของการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ในการรองรับฐานการผลิตหลกัใหด้ าเนินการไป
ไดอ้ยา่งมัน่คง นอกจากน้ียงัมุ่งเนน้การแกปั้ญหา
ความยากจน โดยใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงการผลิตทางการเกษตร
ให้มีความทนัสมยั อีกทั้งยงัมุ่งมัน่ในการพฒันา
อุตสาหกรรมป่าไม ้การเกษตรท่ีมีศกัยภาพ และ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้เป็นอุตสาหกรรม
หลักของประเทศ เพื่อกระตุ ้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้ งก าหนดให้การ
พัฒนาแขวงจ าปาสักเป็นส่วนหน่ึงของการ
พฒันาประเทศท่ีมุ่งให้เกิดความมัง่คัง่เขม้แข็ง
และขจดัความยากจนในปี พ.ศ. 2563 (Ministry 
of Planning and Investment, 2015)  

สถานการณ์การลงทุนจากต่างประเทศใน
ลาว พบว่านักลงทุนไทยเป็นนักลงทุนต่างชาติ
อนัดบั 3 รองจากนกัลงทุนจีนและเวียดนาม วดั
จากมูลค่าการลงทุนสะสมในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 
2557 รวมประมาณ 53,000 ล้านบาท (Royal 
Thai Embassy, Vientiane, Laos PDR. , 2016) 
เฉพาะพ้ืนท่ีจ าปาสกั ในปี พ.ศ. 2558 มีนกัลงทุน
ต่างชาติเข้ามาลงทุน 19 ประเทศ ในสาขาท่ี
ส าคัญได้แก่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตรอุตสาหกรรมพลังงาน การท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรมไม้แปรรูป เค ร่ือง นุ่งห่มและ
หัตถกรรม โดยนักลงทุนไทยลงทุนเป็นอนัดับ
หน่ึงของแขวง มูลค่าการคา้การลงทุนในปี พ.ศ.
2557- 2558 ร วม  15,290. 40 ล้ า นบ าท  แ ล ะ 
17,799.81 ล้านบาทตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 37 รองลงมาเป็นเวียดนาม ร้อยละ 31 
เกาหลีใต ้ร้อยละ 12 และอ่ืนๆ เฉพาะการคา้การ
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ลงทุนของนกัลงทุนไทย ร้อยละ 37 นั้น เป็นการ
ลงทุนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มากถึง ร้อยละ 30 (Saythong Xayavong, 2015: 
สมัภาษณ์)  

จ าปาสักจึงเป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีเป้าหมายการคา้
การลงทุนให้เป็นไปตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของลาว ในระยะ 10 ปี เป็นแขวงท่ี
ใหญ่เป็นล าดบั 3 จาก 16 แขวง ตั้งอยูท่างตอนใต้
ของลาว มีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิ
ประเทศเหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจ สภาพ
อากาศเยน็ตลอดปี มีประชากรจ านวน 658,165 
ค น  ( Ministry of  Planning and Investment, 
2015) ท่ีโดดเด่นคือนักลงทุนไทยได้ลงทุนท า
การ เกษตรแบบมีพันธะสัญญา  (Contract 

Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือใน
สาขาการ เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
นอกจากการขอสัมปทานท่ีดิน เพื่อท าการ
เพาะปลูกโดยตรงแลว้ นักลงทุนไทยยงัรับซ้ือ
ผลผลิตทางการเกษตรจากลาวหลายรายการอาทิ 
กะหล ่าปลี ลูกเดือย กลว้ยน ้ าหวา้ ขา้วโพดหวาน
และขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นตน้ เน่ืองจากความ
ตอ้งการผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรม
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของไทยเร่ิมขาด
แคลนเพราะ มีความต้องการ เ พ่ิมมาก ข้ึน 
Khunthongjan, S. ,  Sirilamduan, C.  and 
Soukkhamthat, T.,  2012)   ทั้งน้ีองคป์ระกอบท่ี
ท าให้นักลงทุนไทยไดเ้ปรียบนักลงทุนชาติอ่ืน
มาจากปัจจยัส าคญัอาทิ  ความสัมพนัธ์เชิงพ้ืนท่ี 
ท่ีสภาพภูมิประเทศของไทยและลาวมีพรมแดน
ติดต่อกัน มีวิถี ชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมท่ี

คลา้ยคลึงกนั (Manorom, K. , Srisuphan, P. and 
Pothijak, S. , 2011)  โ ด ย เ ฉ พ า ะ จั ง ห วั ด
อุบลราชธานีและแขวงจ าปาสัก นอกจากมีพ้ืนท่ี
ติดกนัแลว้ยงัมีความสัมพนัธ์ของการเป็นเมืองคู่
มิตรอย่างไม่เป็นทางการ มีความโดดเด่นใน
ความร่วมมือกนัสูงระหว่างภาคเอกชน  ภาครัฐ
ระดบัจงัหวดัและแขวง  (Choketaworn, K. and 
Siwichailamphan,T., 2012) อีกทั้งมีภูมิศาสตร์ท่ี
มีลักษณะคลา้ยคลึงกัน มีแม่น ้ าโขงเป็นแม่น ้ า
สัญลกัษณ์ของมิตรภาพ มีด่านชายแดนช่องเม็ก
ท่ี เส ริมสร้าง  บรรยากาศการค้าชายแดน 
( Chamber of Commerce, UbonRatchathani, 
2016) 

อุบลราชธานีเป็นจุดยทุธศาสตร์หน่ึงท่ีส าคญั
ในหลายจุดยุทธศาสตร์ของไทย เป็นเส้นทาง
เช่ือมโยงกรอบสามเหล่ียมมรกตและวงกลม
เศรษฐกิจ กลุ่มประเทศลุ่มน ้ าโขงตอนล่าง ทั้งใน
เชิงการท่องเท่ียว การลงทุนร่วมกัน (Ubon 
Ratchathani Bureau of Commercial Provincial, 
2016) บทบาทของไทยจึงเป็นตลาดส่งออกและ
ตลาดน าเขา้ ตลอดจนเป็นประเทศนักลงทุนท่ี
ส าคัญของลาว ปัจจัยเอ้ือส าคญัท่ีจะท าให้เกิด
โอกาสการคา้ การลงทุนคือ ความสัมพนัธ์เชิง
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม เน่ืองจากการคา้
การลงทุนระหวา่งประเทศ นกัลงทุนต่างชาติได้
ขยายพ้ืนท่ีการลงทุนโดยมีลาวเป็นเป้าหมาย
ส าคญัเช่นกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากสถิติของ ASEAN 
Information Center (2016)  เ ดิมนักลงทุนไทย
เป็นนกัลงทุนรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกในกลุ่มนกั
ลงทุนประเทศ CLMV และลงทุนเป็นอนัดบั 3 
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ในลาว ในปี พ.ศ. 2557 นักลงทุนมาเลเซียได้
ขยายการลงทุนเขา้สู่ลาวรวมทั้ งนักลงทุนจาก
เวียดนามดว้ยอาจส่งผลให้อนัดบัของนักลงทุน
ไทยลดลงในการเป็นนักลงทุนรายใหญ่ใน
อนัดบัตน้ๆ ของลาวได ้

 ทั้ งน้ี ประโยชน์ท่ีจะเกิดกับนักลงทุนไทย 
หากพิจารณาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมของลาวระยะ 10 ปีท่ีเปิดกวา้งรับนกัลงทุน
ต่ างชาติ เข้าไปลงทุนด้านการ เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร หากนกัลงทุนไทยสามารถ
ครองล าดบัการเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในล าดบั
ต้นๆ ได้ จะท าให้นักลงทุนไทยได้ประโยชน์
จากการแสวงหาวตัถุดิบด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรในลาวเพื่อมาตอบสนอง
ความตอ้งการไดอ้ยา่งเพียงพอในไทย อีกทั้งนกั
ลงทุนไทยสามารถน าวตัถุดิบดา้นการเกษตรใน
ลาวมาผลิตและแปรรูปเพ่ือส่งออกไปจ าหน่ายยงั
ตลาดโลกได้ ดังนั้ นเพื่อให้นักลงทุนไทยมี
โอกาสดา้นการคา้การลงทุน มีเสถียรภาพการคา้
การลงทุนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรในระยะยาว นักลงทุนไทยจ าเป็นต้อง
สร้างปฏิสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยการศึกษาลักษณะด้านเศรษฐกิจ
ด้วยการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน
แขวงจ าปาสัก  ด้านสังคมโดยการให้สิทธิ
แรงงานลาวก่อน แรงงานชาติอ่ืนในการคดัเลือก
เข้าท างาน อีกทั้ งการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรให้กับแรงงานลาว ส่วนด้านวฒันธรรม 
นักลงทุนไทยควรตระหนักในการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบทางการค้าของลาวอย่างเคร่งครัด 
เ พื่ อ ให้ เ กิ ด แนวป ฏิบั ติ ท่ี สอดคล้อ ง ต าม
สถานการณ์ท่ี เปล่ียนแปลง เป็นกุญแจแห่ง
ความส าเร็จต่อการขยายโอกาสการคา้การลงทุน
และการรักษาเสถียรภาพการคา้การลงทุนด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้นัก
ลงทุนไทยยงัคงเป็นนกัลงทุนท่ีส าคญัล าดบัหน่ึง
ของแขวงจ าปาสัก ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีไทย
จะสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
เพื่อแข่งขนัไดใ้นตลาดโลกเป็นไปตามนโยบาย
เชิงรุกของรัฐบาลไทยสมยัประยทุธ์  จนัทร์โอชา 
ท่ีต้องการให้นักลง ทุนไทย  ไปลงทุนใน
ต่ างประเทศ ในลักษณะของการแสวงหา
ประโยชน์จากวตัถุดิบทางการเกษตรและดึงเอา
ทรัพยากรธรรมชาติ จากประเทศเพ่ือนบา้นท่ีอยู่
ในระยะใกลอ้ยา่งกลุ่มประเทศ CLMV  ออกมา
ใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพ่ือส ารวจความคิดเห็นจากผูเ้ก่ียวข้อง
ของลาวในการจดัอนัดบัความตอ้งการนกัลงทุน
ต่ างชา ติ เข้ามาลงทุนด้านการ เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรในแขวงจ าปาสกัของลาว 

  2. เพื่อศึกษาลกัษณะด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อการสร้างโอกาสและ
เสถียรภาพการคา้การลงทุนดา้นการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรของนักลงทุนไทยในแขวง
จ าปาสกัของลาว 
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3. ขอบเขตของการวจิยั 
ตวัแปรตน้ของการศึกษาไดแ้ก่ (1) ลกัษณะ

ดา้นเศรษฐกิจท่ีประกอบดว้ย แรงงาน ระดบัการ
จา้งแรงงาน รายได้ท่ีเกิดจากการผลิตในระบบ
พนัธะสัญญา มาตรการด้านภาษีและนโยบาย
ด้ า น ก า ร ล ง ทุ น  ( 2)  ลั ก ษณะด้ า นสั ง ค ม
ประกอบดว้ย การรับแรงงานลาวเขา้ท างาน แลว้
พัฒนาทักษะด้วยการฝึกอบรม การถ่ายทอด
ความรู้เทคโนโลยดีา้นการเกษตรแก่แรงงานลาว
อีกทั้งนกัลงทุนไทยไดส้ร้างสาธารณประโยชน์
และตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ ในพ้ืนท่ีท่ี
ไปลงทุน (3) ลกัษณะดา้นวฒันธรรมนักลงทุน
ไทยตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบทางการคา้อยา่ง
เคร่งครัด ทั้ งกฎหมายท่ีก าหนดและกฎของ
สังคมลาวท่ีคาดหวงัจากการไปลงทุนของนัก
ลงทุนไทย เช่นแนวปฏิบติัท่ีดีในการสร้างการ
ยอมรับโดยสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตามเขต
ส่ง เส ริมการลง ทุน เ พ่ื อประโยชน์ ใน เ ชิง
สาธารณะ ตวัแปรตามไดแ้ก่ (1) โอกาสการคา้
การลงทุนในลกัษณะท่ีลาวยอมรับไทยในฐานะ
เป็นผู ้ลงทุนรายใหญ่ แล้วไทยสามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นแขวงจ าปาสกั
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการคา้การลงทุน 
และ (2) เสถียรภาพการคา้การลงทุนในลกัษณะ
นกัลงทุนไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนัและสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีลาวในระยะยาว
ช่วงระยะเวลาของการวิจัยตั้ งแต่เดือนตุลาคม 
2558-เดือนกนัยายน 2559  
 
 

4. การทบทวนวรรณกรรม 
การแลกเปล่ียนทรัพยากรท่ีน ามาสู่การคา้

ระหว่างประเทศขยายตัวอย่างกว้างขวาง 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการผลิตในประเทศ
ต่างๆ ราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกของตลาด 
ส่งผลดีต่อสวสัดิการทางดา้นเศรษฐกิจและเกิด
ประโยชน์โดยตรงต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคซ่ึงเป็น
ประชากรของโลก (Tubpun, Y, 2014) ท่ีผ่านมา
การคา้ของไทยไดป้ระสบปัญหาและอุปสรรค
ทางการค้า ถึงแม้ว่าหลายประเทศได้เปิดเสรี
ทางการค้าแต่การส่งสินค้าและการลงทุนใน
ต่างประเทศยงัมีอุปสรรคหลายประการอาทิ การ
กีดกนัทางการคา้การลงทุนท่ีไม่ใช่รูปแบบดา้น
ภาษี ท่ีเกิดเป็นเง่ือนไขและความซับซ้อนต่างๆ 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวท าให้ไทยพยายามแสวงหา
ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจกบัประเทศต่างๆ ทั้ง
ในระดับประเทศเพ่ือนบ้านท่ีอยู่ระดบัใกลก้บั
ระดับไกล  (Saikanit, R.  and Ratchathorn, P. , 
2006) 

แนวคิด ท่ีส าคัญของการค้าการลง ทุน
ระหว่างประเทศ ประเทศท่ีไม่เช่ียวชาญในการ
ผลิตสินคา้ประเภทใดแต่ตอ้งท าการผลิตสินคา้
ประเภทนั้นยอ่มจะส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตท่ีสูง 
ควรให้ประเทศต่างๆ ท่ีสามารถผลิตสินค้าท่ี
ช านาญและแลกเปล่ียนกันในลกัษณะตน้ทุนท่ี
ต ่ากวา่ (Adam Smith, 1789) อีกทั้งประเทศท่ีมี
ความได้เปรียบสินค้าชนิดใดควรท าการผลิต
สินคา้นั้น และซ้ือสินคา้ท่ีตนไม่มีความช านาญ
และตอ้งใช้ตน้ทุนการผลิตสูงจากประเทศท่ีมี
ความช านาญและสามารถผลิตไดใ้นตน้ทุนท่ีต ่า
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กว่า เม่ือมีการคา้ระหว่างประเทศในลกัษณะน้ี 
จะก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองประเทศสูง
กว่าท่ีแต่ละประเทศจะผลิตสินคา้ทุกชนิด แม้
บางประเทศมีความไดเ้ปรียบอีกประเทศหน่ึงใน
การผลิตสินคา้หลายชนิด แต่ความสามารถใน
การผลิตสินคา้ชนิดใดสูงสุด ก็ควรใชท้รัพยากร
ผลิตสินค้าชนิดท่ีให้ผลผลิตสูงกว่า (David 

Ricardo, 1817) นอกจากน้ี  ในระบบการค้า
ระหว่างประเทศนั้น แต่ละประเทศส่งสินคา้ท่ี
ตอ้งใชท้รัพยากรในประเทศท่ีมีอยูอ่อกจ าหน่าย
ต่างประเทศ และตอ้งสั่งสินคา้เขา้ท่ีไม่สามารถ
ผลิตในประเทศ เ น่ืองจากขาดทรัพยากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต จะถูกก าหนดโดย
ปัจจยัพ้ืนฐานของประเทศ มิใช่โดยผลผลิตจาก
แ ร ง ง าน เ พี ย ง อ ย่ า ง เ ดี ย ว  (Paul Kruman, 

Maurice Obstfeldand Marc Melitz, 2015)  
ในกลุ่มประเทศ CLMV หากเปรียบเทียบ

ผ ลิ ต ภัณฑ์ ม ว ล ร ว ม ใ น ป ร ะ เ ท ศ  (Gross 

Domestic Product:  GDP) ก ล่าวได้ว่าไทย มี
ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีกวา่พม่า กมัพูชาและลาว 
ไทยจึงได้สนับสนุนให้เกิดการพ่ึงพาอาศัยกัน 
ด้วยนโยบายการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้าน 
เพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านยอมรับไทย เป็น
ศูนยก์ลางการคา้ ไทยจึงพยายามสร้างสมดุลของ
ปฏิสัมพนัธ์การคา้การลงทุนโดยอาศัยลักษณะ
ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม เสริมสร้าง
บรรยากาศการคา้การลงทุนกับประเทศเพ่ือน
บา้นในลกัษณะพ่ึงพาอาศยักนั (Sorat, T., 2013) 
โดยมีกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพ่ือ
เสริมสร้างบรรยากาศในภูมิภาคอาทิ กรอบความ
ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

ข้อตกลงความร่วมมือการเปิดเสรีด้านการค้า 
(Asean Free Trade Area:  AFTA) ในการลด
ภาษีสินคา้น าเขา้ระหวา่งกนั ซ่ึงก าหนดใหสิ้นคา้
ท่ีมีการคา้ขายในกลุ่มมีภาษีลดลงเหลือร้อยละ 0 
ในปี พ.ศ. 2558 โครงการความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง 6 ประเทศ 
(Greater Mekong Sub-region: GMS)  เนน้การ
เช่ือมโยงการขนส่งและการคา้ อีกทั้ งขอ้ตกลง
ความร่วมมือระหว่างเศรษฐกิจประเทศลุ่ม
แม่น ้ าอิระวะดี-เจา้พระยา-แม่โขง (Ayeyawady-

Chao Phraya- Mekong Econo- mic 

Cooperation Strategy:  ACMECS) ซ่ึ ง เ ป็ น
ข้อตกลงความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างไทย 
พม่า ลาว กมัพูชาและเวียดนามเป็นยุทธศาสตร์
ความร่วมมือท่ีส าคัญ ท่ีมีส่วนส าคัญต่อการ
เสริมสร้างความเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของ
ไทย 

อย่างไรก็ตามลกัษณะความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ จะมีความแตกต่างกนัภายใตบ้ริบทของ
แต่ละประเทศ ท่ีท าขอ้ตกลงกนัไว ้กรณีของไทย
ได้ตกลงกับประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น ้ าโขงท่ีส าคัญและเกิดจากการริเ ร่ิมของ
รัฐบาลไทยสมัยทักษิณ  ชินวตัร โดยตรงคือ 
ACMECS ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ของไทยในการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบา้นตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2546 ทั้งดา้นการเงินแบบให้เปล่า  การให้
เงินกูแ้บบผ่อนปรนและความช่วยเหลือดา้นรับ
ซ้ือผลิตผลทางเกษตรในลักษณะการผลิตใน
ระบบพันธะสัญญา ซ่ึ ง เ ป็ นก าร ส่ ง เ ส ริ ม
ความสัมพนัธ์ในเชิงพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ โดย
ประเทศไทยก็ได้ประโยชน์จากประเทศท่ีไป
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ลงทุน เพราะประเทศเหล่านั้น ก็จะเป็นแหล่ง
วตัถุดิบและทรัพยากรท่ีไทยตอ้งการ รวมถึงเป็น
ตลาดระบายสินค้าของไทย เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือแบบทวิภาคี ในลักษณะข้อตกลง
โดยตรงสองฝ่าย ทั้ งด้านการพัฒนาเส้นทาง
ขนส่ง การลงทุน ความช่วยเหลือ ซ่ึง เ ป็น
ขอ้ตกลงท่ีประสบความส าเร็จมากกว่าแบบพหุ
ภาคี โดยไทยมีความร่วมมือโดยตรงกับลาว 
กมัพูชาและพม่า ทั้งน้ีประเทศเพ่ือนบา้นเหล่าน้ี
ก็เป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ต ะ วัน อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้  (The Association of 

Southeast Asian Nations:  ASEAN) ซ่ึ ง ก็ มี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อไทยมาก่อน ส าหรับพม่า 
ลาวและกมัพชูา ไทยไดจ้ดัระดบัประเทศทั้งสาม
อยู่ในกลุ่มท่ีไทยตอ้งให้ความช่วยเหลือ เพ่ือให้
เกิดการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ ทั้ งด้านแสวงหา
ประโยชน์จากวัตถุดิบท่ีไทยขาดแคลน การ
ได้รับประโยชน์จากการไปลงทุนในประเทศ
เพ่ือนบ้านซ่ึงมีค่าแรงและแรงงานท่ีจะท าให้
อุตสาหกรรมของนกัลงทุนไทยสามารถแข่งขนั
ได้ในตลาดโลก นอกจากน้ีประเทศเหล่าน้ียงั
เป็นตลาดของไทย กล่าวได้ว่าข้อตกลงความ
ร่วมมือ ACMECS นับเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคญั
กั บ ไ ท ย  ( Office of Commercial Affairs, 

Royal Thai Embassy,  2017) 
ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งไทยและ

ลาวในด้านการเกษตรท่ีเป็นความโดดเด่นใน
แขวงจ าปาสัก ท่ีมาจากขอ้ตกลงความร่วมมือ 
ACMECS คือการผลิตในระบบพนัธะสัญญา  
โ ด ย ง า น วิ จั ย ข อ ง  Khunthongjan, S. ,  

Sirilamduan,C.and Soukkhamthat, T.  (2012) 
ได้ศึกษาการผลิตในระบบพนัธะสัญญาไทย-
ลาวของพืชกะหล ่าปลี แขวงจ าปาสัก ภายใตชุ้ด
โครงการ การผลิตข้ามแดนกรณีไทย–ลาว 
Wiboonpongse, A. (2012) พบว่า การผลิตใน
ระบบพันธะสัญญาก่อให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของแขวงจ าปาสักคือ ช่วยสร้างงานใน
ชุมชน เกษตรกรไดรั้บการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีทางการผลิต ได้รับการสนับสนุน
ปัจจยัการผลิตต่างๆ จากนกัลงทุนไทย ในขณะท่ี
ไทยได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนทั้ งเงินทุน
ลักษณะการ ให้ เ ป ล่ าและ เ งิน ทุนส าห รับ
โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น 
เป็นวฒันธรรมการใหค้วามช่วยเหลือในลกัษณะ
พึ่งพา เพ่ือเอ้ืออ านวยใหก้ารคา้การลงทุนของนกั
ลงทุนไทยด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน งานวิจัย
เร่ืองน้ีเน้นย  ้าว่าปัจจยัท่ีท าให้การคา้การลงทุน
เป็นไปอย่างราบร่ืน นอกจากประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจแลว้ ไทยและลาวยงัมีความใกลชิ้ดกนั
ทางดา้นภูมิศาสตร์ มีการติดต่อคา้ขายกนัมาแต่
อดีต ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมของทั้ งสองประเทศร่วมกัน เกิด
ความสัมพันธ์ ท่ี แนบแน่นแล้ว  พบว่าการ
ช่วย เห ลือด้าน เ งินทุนส าห รับน าไปสร้าง
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานเป็นวฒันธรรมการให้
ความช่วยเหลือในลกัษณะพ่ึงพาของนักลงทุน
ไทย เป็นแนวปฏิบัติท่ีให้กับลาวมาโดยตลอด 
ซ่ึงเป็นตวัแปรส าคญัท่ีอยู่ในมิติวฒันธรรมของ
การใหค้วามช่วยเหลือ 
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 นอกจากน้ีเมืองคู่มิตรเป็นหน่ึงในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ในด้านต่างๆ ระหว่างเมือง เป็น
แนวคิดในการสร้างสัมพนัธไมตรีระหวา่งเมือง
ไ ม่ว่ าจะ เ ป็นทางด้าน ภู มิศาสต ร์กายภาพ 
การเมือง สังคมและวฒันธรรม โดยไม่จ ากดัว่า
จะเป็นเมืองท่ีใกล้หรือไกลไม่ว่าจะจับคู่ใน
ประเทศเดียวกนัหรือระหวา่งประเทศ มีงานวจิยั
ท่ีช้ีให้เห็นความส าคญัของการเป็นเมืองคู่มิตร
คื อ ง า น วิ จั ย ข อ ง  Choketaworn, K.  and 

Siwichailamphan, T.   (2012) ไ ด้ ศึ ก ษ า
คว ามสั มพัน ธ์ ขอ ง เ มื อ ง คู่ มิ ต ร ไทย -ลาว 
(อุบลราชธานีของไทย-แขวงจ าปาสักของลาว) 
ต่ อการพัฒนา เศรษฐกิจ  โดยงานวิจัย น้ี มี
วตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนท่ี การ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมเพ่ือวิเคราะห์
กิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จและกิจกรรมท่ีมี
ปัญหา อุปสรรคและการแก้ปัญหาของการ
ด าเนินงานของกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระหว่างอุบลราชธานี-จ าปาสัก ผลการศึกษา
พบว่าการเป็นเมืองคู่มิตรท่ีถูกระบุในกิจกรรม
ภายใต้กรอบ ACMECS  กรณีอุบลราชธานี-
จ าปาสัก พบว่าแม้ไม่มีการลงนามเป็นเมืองคู่
มิตรอย่างเป็นทางการ แต่กลไกการท างานของ
ภาครัฐและเอกชนในทอ้งถ่ินมีความกา้วหนา้สูง 
ทั้ งน้ีอาศัยความคล้ายคลึงของวฒันธรรมและ
ความแตกต่างของทุนทางทรัพยากรและทุนทาง
เศรษฐกิจท าให้เมืองคู่มิตรเกิดผลเป็นรูปธรรม 
โดยมีปัจจัย อ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในลักษณะเชิงสังคมอย่างไม่เป็น
ทางการแต่มีความแนบแน่นในการสานสัมพนัธ์

มาแต่อดีต ดังนั้ นเมืองคู่มิตรเป็นตัวแปรด้าน
สังคมเนน้ย  ้าความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยลาวมาก
ยิง่ข้ึน 

ในขณะท่ีลาวเป็นประเทศท่ีก าลังพัฒนา
จ า เ ป็ น ต้อ งพึ่ ง พ า ก า ร ค้ า ก า ร ล ง ทุ น จ าก
ต่างประเทศในหลายรูปแบบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒน า เ ศ รษฐ กิ จ  ดั ง เ ช่ น ง าน ศึ กษ าของ
Khouangvichit, C.  (2011) ท่ี ศึกษาเ ร่ือง การ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ นัยยะต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจของลาว งานน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาสถานการณ์การลงทุนโดยตรงจากนกั
ลงทุนต่างชาติในลาวตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2541 ผล
การศึกษาพบว่า ลาวได้เสนอโอกาสในการ
ลงทุนให้กับนักลงทุนต่างชาติ และได้ก าหนด
นโยบายต่างๆ เพ่ือดึงดูดนกัลงทุนต่างชาติใหเ้ขา้
มาลงทุนในประเทศ มีการแก้ไขกฎหมายท่ีว่า
ดว้ยการลงทุนจากต่างประเทศแลว้ถึงสามคร้ัง 
ตั้งแต่ช่วงกลางปี พ.ศ. 2543 การลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในลาวมีสถานการณ์ท่ีดีข้ึนอยา่ง
ชดัเจน เกิดผลกระทบท่ีดีต่อเศรษฐกิจในรูปการ
เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึน GDP โดยเฉล่ียปี 
พ.ศ. 2549-2553 สูงถึงร้อยละ 7.9 และในปี พ.ศ. 
2554 สูงถึงร้อยละ 8.4 การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ นอกจากเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของ
ลาวแลว้ อีกมุมหน่ึงไดส่้งผลกระทบดา้นลบต่อ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมาก สร้าง
ปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อมให้กับลาวอย่าง
ห ลีก เ ล่ี ย งไ ม่ ได้  ง านวิ จัย เ ร่ื อ ง น้ี  ได้ บ่ ง ช้ี
ประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจท่ีนกัลงทุนต่างชาติเขา้
ไปลงทุนในลาว ในการช่วยพฒันาเศรษฐกิจแต่
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ส่ิงหน่ึงตอ้งยอมรับวา่ผลจากการลงทุนได้สร้าง
ผ ลกร ะทบกับท รัพ ย าก รธ ร รมชา ติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม ดังนั้นภาระผูกพนัของการคา้การ
ลง ทุน ท่ีนักลง ทุนต่ างชา ติต้อง มี คือความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อสั ง ค ม ท่ี ต้อ ง ต ร ะหนั ก ถึ ง
ผลกระทบทางลบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อมท่ีจะ
เกิดข้ึนตามมาดว้ย 

จากวรรณกรรมในเชิงสังเคราะห์ขา้งตน้ มี
ตวัแปรท่ีน่าสนใจศึกษาประกอบดว้ย การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจของลาว  ท าใหล้าวเกิดรายได ้แรงงาน
ของลาวไดรั้บการพฒันาทกัษะฝีมือ เมืองคู่มิตร
ระหว่างอุบลราชธานีและจ าปาสักช่วยเน้นย  ้า
ความสัมพนัธ์ระหว่างไทย-ลาวมากยิ่งข้ึน การ
สร้างสาธารณูปโภค พ้ืนฐานท่ีจ า เ ป็น เ พ่ือ
เอ้ืออ านวยใหก้ารคา้การลงทุนด าเนินไปไดอ้ยา่ง
ราบร่ืนเป็นแนวปฏิบติัซ่ึงเป็นหน่ึงในวฒันธรรม
การช่วยเหลือแบบให้เปล่า การผลิตในระบบ
พนัธะสัญญาเป็นการส่งเสริมความสัมพนัธ์ใน
เชิงพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ โดยไทยก็ไดป้ระโยชน์
จ ากวัตถุ ดิบ ท่ี ข าดแคลน  การลง ทุนด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเก่ียวขอ้งกบั
การใชท้รัพยากร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม นักลงทุนต้องรับผิดชอบต่อ
สังคมในรูปแบบต่างๆ  องคป์ระกอบท่ีกล่าวมา
จึง เ ป็นตัวแปรท่ีผู ้ศึกษาได้คัด เ ลือกมา ซ่ึง
รายละเอียดปรากฏในกรอบแนวคิดของการวจิยั 
เพ่ือพิสูจน์วา่ตวัแปรเหล่านั้นมีความสัมพนัธ์กนั
อย่างไร และลักษณะตัวแปรใดท่ีจะส่งผลต่อ
โอกาสและการมีเสถียรภาพทางการค้าการ

ลงทุนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ของนกัลงทุนไทยในแขวงจ าปาสัก เป็นปัจจยัท่ี
จะเสริมสร้างบทบาทของไทยใหเ้ป็นผูล้งทุนราย
ใหญ่ล าดับต้นๆ รองรับการเติบโตในกลุ่ม
ประเทศ CLMV ต่อไป 

 
4. กรอบแนวคดิของการวจิยั 

ตัวแปรต้นด้าน เศรษฐ กิจ  สั งคมและ
วฒันธรรมมีความเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมการคา้
การลงทุนทั้ งในประเทศและระหว่างประเทศ 
ดว้ยสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมในแต่
ละพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกนัยอ่มส่งผลกระทบต่อ
การคา้การลงทุนท่ีแตกต่างกนัการศึกษาการคา้
การลงทุนในแขวงจ าปาสัก ตวัแปรตน้ลกัษณะ
ด้านเศรษฐกิจประกอบด้วย (1) การจ้างงาน: 
EMP (2) การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ: FDI 
(3) การผลิตในระบบพนัธะสัญญา: CFR ด้าน
สังคมประกอบด้วย (1) การฝึกอบรมพัฒนา
แรงงาน: TRA (2) ความรับผิดชอบต่อสังคม: 
CSR (3) เมืองคู่มิตร: SIS และด้านวฒันธรรม
ประกอบดว้ย (1) กฏระเบียบและประเพณีทาง
ก ารค้า :  LAW ( 2)  แนวป ฏิบั ติ ก า รส ร้ า ง
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน: IFA ตวัแปรตน้ทั้งหมด
น้ีจะใชพ้ยากรณ์โอกาสท่ีเป็นปัจจยับวกท่ีจะเกิด
ผลดี และพยากรณ์เสถียรภาพท่ีเป็นปัจจยับวก
ส่งผลดีต่อเน่ืองในระยาวต่อนักลงทุนไทย ใน
ก า ร ค้ า ก า ร ล ง ทุ น ด้ า น ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
อุตสาหกรรมเกษตรในแขวงจ าปาสัก แสดง
ความเช่ือมโยงโดยใชส้ญัญลกัษณ์เส้นทึบ ซ่ึงจะ
สามารถคาดการณ์แนวโนม้ในการรักษาสถานะ 
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Figure 1. Conceptual framework  

 
เป็นผูล้งทุนล าดบัหน่ึงแสดงความเช่ือมโยงโดย
ใชส้ญัญลกัษณ์เสน้ปะ (ดงั Figure 1) 
 
5. วธีิด าเนินการวจิยั 

เป็นการวิจยัแบบผสมผสานดว้ยการวิจยัเชิง
ป ริ ม าณและ เ ชิ ง คุณภ าพ  เ น้น วิ เ ค ร า ะ ห์
ความสัมพนัธ์ของตวัเลขก่อนแลว้ใชข้อ้มูลเชิง
คุณภาพสนับสนุน มีระเบียบวิ ธี ท่ีสะท้อน
ผลลพัธ์ของการศึกษาดังน้ีประชากรเป้าหมาย
เชิงปริมาณคือผูป้ระกอบการลาวท่ีจบัคู่ธุรกิจ 20 
ราย เกษตรกรผูผ้ลิตในระบบพนัธะสัญญา 100 
รายเจ้าหน้า ท่ี รัฐของแขวงจ าปาสัก  10 ราย 
เจา้หนา้ท่ีรัฐของไทย 6 รายและนกัลงทุนไทย 58 
รายภายใต้กิจกรรมการด าเนินงานการเกษตร

แบบมีพนัธะสัญญาคร้ังท่ี 11 และการจบัคู่ธุรกิจ
คร้ังท่ี 7 ระหว่างอุบลราชธานีของไทย-แขวง
จ าปาสักของลาว ในปี พ.ศ. 2558 จ านวน 194 
ร า ย  ( Ubon Ratchathani Bureau of 

Commercial Provincial,  2016) จากนั้ นเลือก 
18 รายจาก 194 ราย เพื่อให้ขอ้มูลเชิงลึกในการ
อธิบายปรากฏการณ์ดา้นการคา้การลงทุนของ
นกัลงทุนไทยในแขวงจ าปาสัก โดยมีเกณฑก์าร
เลือกคือตอ้งเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการค้า
การลงทุนในแขวงจ าปาสัก เคยเขา้ร่วมกิจกรรม
การด าเนินงานการเกษตรแบบมีพนัธะสัญญา
และการจบัคู่ธุรกิจอยา่งนอ้ย 5 ปี 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจาก
แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม

Cultural  

(LAW, IFA) 

Social  

(TRA, CSR, 

SIS) 

Economic 

(EMP, FDI, 

CFR) 

 

Stability of Agricultural Investment and 

Agricultural Industry  

of Thai Investors in Champasak 

International trading and investment 

Opportunity of Agricultural Investment 

and Agricultural Industry  

of Thai Investors in Champasak 

Thailand maintains its status as 

a major investor in Champasak. 
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แบ่งออกเป็น 4 ตอน ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของ
ประชากรเป้าหมายเป็นแบบเลือกตอบ ตอนท่ี 2 
การจดัล าดบัความตอ้งการให้นกัลงทุนต่างชาติ
เขา้มาท าการคา้การลงทุนด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร (ผูต้อบแบบสอบถามตอนน้ี
คือผูเ้ก่ียวขอ้งของลาว 120 ราย) ตอนท่ี 3 การวดั
ความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวฒันธรรม และความคิดเห็นเก่ียวกบั
โอกาสการคา้การลงทุน เสถียรภาพการค้าการ
ลงทุน วดัดว้ยค่าคะแนน 1- 5  และตอนท่ี 4 เป็น
ขอ้เสนอแนะปลายเปิด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้การ
ลงทุน และการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ
จากเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเก่ียวขอ้งของแขวงจ าปาสัก
ผูป้ระกอบการลาว นกัลงทุนไทยจ านวน  18 ราย 
ใชเ้คร่ืองมือแบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 

ส่วนการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล
ทุติยภูมิ เป็นข้อมูลประกอบท่ีได้จากการเก็บ
รวบรวมจากเอกสารทางวิชาการเอกสารเผยแพร่
และผลการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ของลาวไดแ้ก่นโยบายการคา้การลงทุนของลาว 
กฎหมายการลงทุน (ฉบบัปรับปรุง) พ.ศ. 2552 
สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลาว
ระยะ 10 ปี 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณตอนท่ี 1 
ลกัษณะทั่วไปของประชากรเป้าหมาย ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา น าเสนอดว้ยค่าความถ่ีและค่าร้อย
ละ  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณตอนท่ี 2 การ
จดัล าดบันักลงทุนต่างชาติใชส้ถิติเชิงพรรณนา
น าเสนอดว้ยค่าเฉล่ียก าหนดคะแนนและแปลผล
คะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี

 

ประเทศท่ีตอ้งการใหม้าลงทุนเป็นล าดบัท่ี  1  ก าหนดให ้ 1 คะแนน 
ประเทศท่ีตอ้งการใหม้าลงทุนเป็นล าดบัท่ี  2 ก าหนดให ้ 2 คะแนน 
ประเทศท่ีตอ้งการใหม้าลงทุนเป็นล าดบัท่ี  3 ก าหนดให ้ 3 คะแนน 
ประเทศท่ีตอ้งการใหม้าลงทุนเป็นล าดบัท่ี  4 ก าหนดให ้ 4 คะแนน 
ประเทศท่ีตอ้งการใหม้าลงทุนเป็นล าดบัท่ี  5 ก าหนดให ้ 5 คะแนน 
ประเทศท่ีตอ้งการใหม้าลงทุนเป็นล าดบัท่ี  6 ก าหนดให ้ 6 คะแนน 
ประเทศท่ีตอ้งการใหม้าลงทุนเป็นล าดบัท่ี  7 ก าหนดให ้ 7 คะแนน 

 
วิธีการหาค่าเฉล่ีย ค านวณจากผลรวมของ

คะแนนจดัอนัดบัหารดว้ยจ านวนผูต้อบทั้งหมด
จากนั้นเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดไปหา
มาก ท่ี สุ ด  ซ่ึ ง มี ค ว ามหมายว่ าป ระ เทศ ท่ี

ผู ้เ ก่ียวข้องของแขวงจ าปาสักต้องการให้มา
ลงทุนมากท่ีสุดจะมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ส่วน
ประเทศท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งของแขวงจ าปาสักตอ้งการ
ให้มาลงทุนเป็นล าดบัสุดท้ายจะมีค่าเฉล่ียมาก
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ท่ีสุดในการจดัอนัดบัน าเสนอผลการวิเคราะห์
ใน (ดงั Table 1) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณตอนท่ี 3 การ
วิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวั
แปรตามว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับใด
สหสัมพนัธ์เชิงบวกหมายความวา่เม่ือตวัแปรตวั
หน่ึงเพ่ิมหรือลดลงอีกตวัแปรหน่ึงก็จะเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงไปดว้ย สหสมัพนัธ์เชิงลบหมายความ
ว่าเม่ือตวัแปรตวัหน่ึงมีค่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอีก

ตวัหน่ึงจะมีค่าเพ่ิมหรือลดลงตรงขา้มเสมอ หาก
สหสัมพนัธ์เป็นศูนยห์มายความว่าตวัแปรสอง
ตัวไ ม่ มีความสัมพัน ธ์ ซ่ึ งกันและกัน  การ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณเพื่อใชใ้นการ
พ ย า ก ร ณ์ ตั ว แ ป ร ต า ม  แ ล ะห า ค่ า ค ว า ม
คลาดเคล่ือนมาตรฐาน  รวมทั้งหาค่าสหสมัพนัธ์
พหุคูณเพื่อหาความสมัพนัธ์เชิงเสน้ตรงท่ีเป็นไป
ไดสู้งสุดระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม เพ่ือ
สร้างสมการพยากรณ์ดงัน้ี

kk2211

' Xb...XbXb  a    Y   
เม่ือ a 

'Y  
 
 

k2,1 X...X ,X  
 
 

k21 ...b ,b ,b  
K 

แทน 
แทน 
 
 
แทน 
 
 
แทน 
แทน 

ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
ตัวแปรตาม (โอกาสทางการค้าการลงทุน และเสถียรภาพ
ทางการคา้การลงทุน) เป็นตวัแปรต่อเน่ือง วดัค่าตวัแปรโดยใช้
ค่าคะแนน เป็น 1-5 
ตัวแปรต้นตัวท่ี 1 ถึง K ( EMP, FDI, CFR, TRA, CSR, SIS, 
LAW,IFA ) เป็นตวัแปรต่อเน่ืองวดัค่าตวัแปรโดยใชค้่าคะแนน 
1-5 
ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรตน้ตวัท่ี 1 ถึง k 
จ านวนตวัแปรตน้ (ตวัพยากรณ์) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดว้ยการจัด
กลุ่มเ น้ือหา สรุปผลแล้วน าเสนอข้อมูลเชิง
สังเคราะห์ในลักษณะบรรยาย ประกอบผล
การ ศึกษา เ ชิ งป ริมาณในประ เด็ น ท่ี ต อบ
วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 
6. ผลการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ และการ
อภิปรายผล 

ในหัวขอ้น้ีผูเ้ขียนได้น าเสนอผลการศึกษา
ทั้ งเชิงปริมาณและสนับสนุนดว้ยผลการศึกษา

เ ชิง คุณภาพควบคู่กัน  รวมทั้ งอภิปรายผล
การศึกษาในประเด็นส าคญัไปพร้อมกนัเพื่อให้
เห็นความเช่ือมโยงของตัวแปรต้นท่ีส่งผลต่อ
การสร้างโอกาสและเสถียรภาพการคา้การลงทุน 
โดยเป็นการอภิปรายว่าเหตุใดตัวแปรนั้ นจึง
สามารถสร้างโอกาสและเสถียรภาพการคา้การ
ลงทุน ตามล าดบัดงัน้ี 

1.  ลักษณะทั่วไปของประชากรพบว่า
ประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อย
ละ 52.50 เพศหญิง ร้อยละ 47.50 มีอายรุะหว่าง 
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51-60 ปี ร้อยละ 30.83 รองลงมาอายุ 41-50 ปี 
ร้อยละ 25.83 ระดบัการศึกษาประถมศึกษา ร้อย
ละ 45.80 รองลงมาอุดมศึกษา ร้อยละ 21.70 

2. การจัดอันดับความต้องการนักลงทุน
ต่ างชา ติ เข้ามาลงทุนด้านการ เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรในแขวงจ าปาสักพบว่า
ผูเ้ก่ียวขอ้งในแขวงจ าปาสักตอ้งการนักลงทุน
ไทยมาลงทุนในแขวงเป็นล าดบัท่ี 1 ดว้ยค่าเฉล่ีย
การจัดล าดับคือ 1.48 ล าดับท่ี 2 คือเวียดนาม 
ค่าเฉล่ียการจดัล าดบัคือ 2.60 และล าดบัท่ี 3 คือ 
จีน ค่าเฉล่ียการจดัล าดบัคือ 3.00 (ดงั Table 1) 
ข้อ มูล น้ีสะท้อนว่าการค้าการลง ทุนด้ าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยยงัคง
เป็นประเทศถูกจัดล าดับท่ี 1 ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งของ
แขวงจ าปาสกัตอ้งการใหไ้ปลงทุนดว้ย 
      การท่ีผู ้เก่ียวข้องกับการค้าการลงทุนของ
แขวงจ าปาสัก ยงัคงมองไทยเป็นประเทศคู่คา้

และนักลงทุนท่ีส าคัญในด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรในแขวงจ าปาสัก และยงัคง
ต้องการให้นักลงทุนไทยมาลงทุนในพ้ืนท่ี
มากกว่านักลงทุนประเทศอ่ืน ทั้งน้ีเพราะลาวมี
ข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีและศักยภาพในการ
ผลิตและมองวา่นกัลงทุนไทยมีทกัษะและความ
เ ช่ียวชาญด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรมากกวา่นกัลงทุนชาติอ่ืน 

3. สหสมัพนัธ์ การวเิคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์  การวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณเพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ระหวา่งตวัแปร
ลกัษณะดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมท่ี
ส่งผลกระทบต่อโอกาสและ เสถียรภาพการคา้
การลงทุนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรของนักลงทุนไทยในแขวงจ าปาสัก (ดงั 

Table 2-5)

 
Table 1. Champasak people’s viewpoint if they have to conduct business on agriculture and 

agro industry with neighbor 
No. Countries Ranking average Numbers of sample Percentage 
1. Thailand 1.48 120 100 
2. Vietnam 2.60 119 99.17 
3. Chaina 3.00 115 95.83 
4. Singapore 4.32 95 79.17 
5. Cambodia 4.91 92 76.67 
6. Malaysia  5.30 93 77.50 
7. Myanmar 5.83 96 80.00 

Notes:   1. The smallest mean is the best order 
              2. Choose more answers than one 
              3. The respondents are 120 farmers in the contracting system and Lao entrepreneurs 
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3.1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสการคา้การ
ลงทุนดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ของนกัลงทุนไทยในแขวงจ าปาสัก สมมติฐาน
การวิจัยคือ  ตัวแปรลักษณะด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและวฒันธรรมไม่มีผลกระทบต่อโอกาส
ก า ร ค้ า ก า ร ล ง ทุ น ด้ า น ก า ร เ กษต รและ
อุตสาหกรรมเกษตรของนกัลงทุนไทยในแขวง
จ าปาสกั

 
                    0H  :ตัวแปรลักษณะด้านเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมไม่มีผลกระทบต่อโอกาส
การคา้การลงทุนดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของนกัลงทุนไทยในแขวงจ าปาสกั 
                    

1 : ตวัแปรลกัษณะดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมมีผลกระทบต่อโอกาสการคา้
การลงทุนดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของนกัลงทุนไทยในแขวงจ าปาสกั 
 

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตัวแปรโดยใช้ (Variance  Inflation Factor: 

VIF) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 1.659-2.896 ซ่ึงต ่ากวา่ 10 
แสดงวา่ตวัแปรตน้ไม่มีความสมัพนัธ์กนั ท าให้
ไม่เกิดปัญหาความสัมพนัธ์ภายในระหว่างตวั
แปร  Multicollinearity (John and William, 

2 0 0 3 ) (ดั ง  Table 2) เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า ค่ า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรต้น
และตัวแปรตามมีความสัมพนัธ์กันทางบวก
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัตวัแปรตาม
โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง .290-
.560 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

 
Table 2. The correlation of independent variables effects trade opportunity and investment 

on agriculture and agro industry in Laos by the Thai investor 
Factors OPP EMP FDI CFR TRN CSR SIS LAW IFA VIF 

X  3.90 4.19 3.89 4.33 3.98 3.96 4.50 3.92   
SD. .483 .546 .595 .502 .564 .589 .532 .555   
OPP 1.00          
EMP .293* 1.00        2.626 
FDI .290* .580* 1.00       2.896 
CFR .407* .362* .320* 1.00      1.987 
TRN .456* .365* .442* .486* 1.00     2.355 
CSR .499* .598* .454* .603* .475* 1.00    1.882 
SIS .466* .433* .470* .522* .651* .309* 1.00   1.892 
LAW .470* .564* .489* .543* .557* .293* .432* 1.00  2.176 
IFA .560 367* .329* .488* .535* .369* .518* 490* 1.00 1.659 

* Correlation is significant at the 0.05 
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Table 3.  Multiple regression analysis it resulted that indepent variables affected trade 

oportunity and investment in Laos by the Thai investor 
Factors Investment opportunity  P-value 

Regression coefficient Standard Error of Estimate 
Employment (EMP) .279 .054 .000* 
Foreign direct investment 
(FDI) 

.097 .071 .265 

Contract farming (CFR) .123 .063 .185 
Job training (TRN) .364 .060 .000* 
Corporate social 
responsibility (CSR) 

.111 .055 .046* 

Sister-City (SIS) .364 .067 .026* 
Law and trading regulation 
(LAW) 

.145 .058 .011* 

Infrastructure (IFA) .086 .050 .003* 
R=.387       Adjusted R2   = .382   SEest   = .308  a = 1.184  F= 67.666 

* Significant level at the 0.05 
 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ โดยการคดัเลือกตวัแปรดว้ยวิธี Enter 

Selection สามารถพยากรณ์ได้ว่า  ตัวแปร
ลักษณะด้านเศรษฐกิจ (การจ้างงาน: EMP) 
ดา้นสังคม (การฝึกอบรมพฒันาแรงงาน: TRN 
ความรับผิดชอบต่อสังคม: CSR เมืองคู่มิตร:
SIS) และด้านวัฒนธรรม (กฎระเบียบและ
ประเพณีทางการค้า: LAW แนวปฏิบัติการ
สร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน: IFA) ส่งผลต่อ
โอกาสการคา้การลงทุนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ในขณะท่ี ตวัแปรลกัษณะดา้นเศรษฐกิจ 
(การลงทุนจากต่างชาติ การผลิตในระบบ
พนัธะสัญญา) ไม่มีผลกระทบต่อโอกาสการคา้

การลงทุน  เ น่ืองจากเ ม่ือพิจารณาจากค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรต้น
และตวัแปรตาม พบว่า การลงทุนจากต่างชาติ
แ ล ะ ก า ร ผ ลิ ต ใ น ร ะบบพัน ธ ะสั ญญ า มี
ความสัมพนัธ์กบัโอกาสการคา้การลงทุน  แต่
เม่ือพิจารณาจากผลการถดถอยแบบพหุคูณ
พบว่า การลงทุนจากต่างชาติและการผลิตใน
ระบบพนัธะสัญญาไม่มีผลกระทบต่อโอกาส
การค้าการลงทุนอย่างมีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ (ดงั Table 3) 

ตวัแปรลกัษณะดา้นเศรษฐกิจ (การ
จ้างงาน) ลักษณะด้านสังคม (การฝึกอบรม
พฒันาแรงงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม เมือง

'Y
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คู่ มิ ต ร  )  แ ล ะ ลัก ษณะ ด้ า น วัฒน ธ ร ร ม 
(กฎระเบียบและประเพณีทางการค้า แนว
ปฏิบัติการสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน) มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) เท่ากับ .387 ค่า

สัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์  (Adjusted R2 ) 
เท่ากับ .382 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
เ น่ืองจากการวัด  (SEest) เ ท่ากับ  .308 สร้าง
สมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี

 
= 1.184 .279(EMP) .364(TRA) .111(CSR)+.364(SIS)+.145(LAW)+.086(FRA) 

 
สมการน้ี สามารถพยากรณ์ตวัแปร

การจา้งงาน การฝึกอบรมพฒันาแรงงาน ความ
รับผิดชอบต่อสงัคม เมืองคู่มิตร กฎระเบียบและ
ประเพณีทางการค้า  แนวปฏิบัติการสร้าง
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ส่งผลต่อโอกาสการคา้
การลงทุนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรของนักลงทุนไทยในแขวงจ าปาสักได้
ร้อยละ 38.2 

ตวัแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อโอกาส
การคา้การลงทุนในแขวงจ าปาสักประกอบดว้ย
ตวัแปรดา้นเศรษฐกิจ (การจา้งงาน) ตวัแปรดา้น
สังคม (การฝึกอบรมพัฒนาแรงงาน ความ
รับผิดชอบต่อสังคม) ตัวแปรด้านวฒันธรรม 
(กฎระเบียบและประเพณีทางการค้า แนว
ปฏิบติัการสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน) สาเหตุ
ท่ีตวัแปรเหล่าน้ีสามารถสร้างโอกาสการคา้การ
ลงทุนไดมี้เหตุผลส าคญัดงัน้ี 
                1) การจา้งงานส่งผลต่อโอกาสการคา้
การลงทุน ทั้งน้ีเพราะแรงงานส่วนใหญ่ในแขวง
จ าปาสักมีอาชีพดา้นเกษตรกรรมเป็นพ้ืนฐาน มี
ความผูกพนักบัอาชีพน้ีอยู่แลว้ การท่ีนักลงทุน
ไทยมาลงทุนดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรจึงเป็นการลงทุนในอาชีพท่ีประชาชนมี

ความผูกพนั ถึงแมน้ักลงทุนไทยท่ีเขา้มาลงทุน
จะมีเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในกระบวนการผลิต 
แต่ลกัษณะงานดา้นการเกษตรส่วนใหญ่เนน้ใช้
แรงงานคนเป็นหลักจึงท าให้เกิดการจ้างงาน
จ านวนมาก ช่วยให้แรงงานมีรายได ้เศรษฐกิจ
ส่วนรวมดีข้ึนซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวจาก
การ ศึกษา เ ชิ ง คุณภาพของหัวหน้าแผนก
อุตสาหกรรมแขวงจ าปาสักว่า  “นักลงทุน
ต่างชาติท่ีมาลงทุน ช่วยพฒันาเศรษฐกิจและ
ยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนไดดี้ข้ึนเม่ือ
เทียบกับอดีต กรณีนักลงทุนไทย มีความโดด
เด่นในการจ้างงานประชาชน โดยเฉพาะด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอย่างมาก” 
(Phanthala, K.,  2015 : สมัภาษณ์)  
                 2) การฝึกอบรมพฒันาแรงงานส่งผล
ต่อโอกาสการคา้การลงทุน เน่ืองจากแรงงาน
ของลาวยงัเป็นแรงงานท่ีขาดทักษะฝีมือ นัก
ลงทุนไทยไดฝึ้กอบรมและพฒันา ทกัษะความรู้
ในกระบวนการผลิตดา้นการเกษตรท่ีเป็นอาชีพ
ดั้งเดิม จึงเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัแรงงาน
ลาวก็มีทักษะเพ่ือต่อยอดด้านการเกษตร นัก
ลงทุนไทยก็ได้แรงงานลาวท่ีมีทกัษะท่ีจะช่วย
เสริมสร้างศักยภาพในการผลิตของนักลงทุน

'Y   
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ไทยเอง ก่อให้เกิดความคุ้มค่าของการลงทุน
ดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจึงถือวา่
เป็นการลงทุนท่ีช่วยสร้างเศรษฐกิจระดับราก
หญา้ในแขวงจ าปาสัก สะท้อนให้เห็นโอกาส
ส าหรับนกัลงทุนไทย 
                  3) ความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผล
ต่อโอกาสการคา้การลงทุน เน่ืองจากการเติบโต
ท า ง เ ศ รษฐ กิ จ  ก่ อ ให้ เ กิ ด ค ว าม สูญ เ สี ย
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ เ กิ ด ปั ญ ห า
สภาพแวดลอ้มของลาวตามมา นักลงทุนไทยท่ี
เข้าไปลงทุนจึงต้องรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือ
ชดเชยผลกระทบจากการลงทุนด้วยแนว
ทางการสร้างหลกัประกนัในเบ้ืองตน้ใหผู้มี้ส่วน
เก่ียวขอ้งอยูร่่วมกนัอยา่งเก้ือกูลและจ าเป็นตอ้ง
พ่ึงพาอาศัยกันเช่นการจ้างงานแก่แรงงานใน
ทอ้งถ่ิน การฝึกอบรมพฒันาแรงงานให้มีทกัษะ
และวินยัในการท างานและการบริจาคช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาสตามสมควรเป็นตน้ 
                  4) เมืองคู่มิตรส่งผลต่อโอกาสการคา้
การลงทุน เน่ืองจากไทยและลาวมีความแตกต่าง
ของทุนทางทรัพยากรและทุนทางเศรษฐกิจท า
ให้เมืองคู่มิตรเนน้การพ่ึงพาอาศยักนัเกิดผลเป็น
รูปธรรม โดยมีปัจจัยทางสังคมท่ีเก้ือหนุนให้
เกิดผลต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจในลกัษณะ
เชิงสังคมอย่างไม่เป็นทางการแต่มีความแนบ
แน่นในการสานสัมพนัธ์มานานซ่ึงสอดคลอ้ง
กับค ากล่าวจากการศึกษาเชิงคุณภาพของรอง
ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวง
จ าปาสักท่ีระบุว่า“เมืองคู่มิตรเป็นความร่วมมือ
กัน ระหว่ า ง ภ าค เ อกชน  ภ าค รั ฐจั งหวัด

อุ บลร าชธา นีและแขวงจ าป าสั ก ในการ
ขบัเคล่ือนจบัคู่ธุรกิจโดยมีพ้ืนฐานความเขา้ใจ
ทางภาษา วิถีชีวิตท่ีคลา้ยคลึงกนัก่อใหเ้กิดความ
ไว้เ น้ือ เ ช่ือใจในการค้าการลงทุนร่วมกัน ” 

(Sipaphone, V., 2015 : สมัภาษณ์) 
                  5)  กฎระเบียบและประเพณีทาง
การคา้ส่งผลต่อโอกาสการคา้การลงทุน ทั้ งน้ี
เน่ืองจากลาวถือปฏิบัติในกฎระเบียบและกฏ
ของสังคมอย่างเคร่งครัด นักลงทุนไทยจึง
พยายามเรียนรู้ผ่านการค้าการลงทุนมาอย่าง
ต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัค ากล่าวจากการศึกษาเชิง
คุณภาพของหัวหน้าแผนกแผนการและการ
ลงทุนท่ีกล่าวว่า “กฎหมายการลงทุนของลาว
เอ้ืออ านวยและเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน
ให้กับนักลงทุนต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน แต่
ไทยจะได้เปรียบนักลงทุนชาติอ่ืนๆ เพราะมี
ประเพณีและวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั การพูด
ภาษาใกล้เคียงกัน เวลามีข้อพิพาทเจรจาไกล่
เกล่ียกนั ไม่ตอ้งใชล่้ามแปล การมีสายสัมพนัธ์
ในลักษณะเครือญาติ เ กิดบรรยากาศความ
ใกลชิ้ดมีความไวเ้น้ือเช่ือใจมากข้ึน เป็นปัจจยั
ท าให้เกิดความส าเร็จด้านการค้าการลงทุน” 
(Saythong,  X., 2015: สมัภาษณ์) 
                 6)  แ น ว ป ฏิ บั ติ ก า ร ส ร้ า ง
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานส่งผลต่อโอกาสการคา้
การลงทุน ทั้งน้ีเพราะสาธารณูปโภคพ้ืนฐานใน
แขวงจ าปาสักยงัไม่เอ้ืออ านวย ดงันั้นนกัลงทุน
จ าเป็นตอ้งจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
การลงทุนตามเขตส่งเสริมการลงทุนเพ่ือให้
การคา้การลงทุนของนกัลงทุนเองเป็นไปอยา่ง
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ราบร่ืน สอดคลอ้งกบัค ากล่าวจากการศึกษาเชิง
คุณภาพของรองหวัหนา้หอ้งวา่การแขวงท่ีกล่าว
ว่า“ไทยและลาวมีวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกนัอยู่
แลว้ เพียงแต่ไทยมีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมก้าวหน้ามากกว่าลาวถึง 40 ปี  ไทยเป็น
ฝ่ายให้ความช่วยเหลือแก่ลาวมาอย่างต่อเน่ือง
นกัลงทุนไทยมีทกัษะความรู้ดา้นการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรมากกว่าเวียดนามและจีน
โดยได้ถ่ายทอดความรู้และวิทยาการทางด้าน

การเกษตรให้กับแรงงานลาว” (Phetphoumy, 

O., 2015 : สมัภาษณ์) 
                3.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อเสถียรภาพ
ก า ร ค้ า ก า ร ล ง ทุ น ด้ า น ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
อุตสาหกรรมเกษตรของนกัลงทุนไทยในแขวง
จ าปาสักสมมติฐานท่ีตั้งไวคื้อ  ตวัแปรลกัษณะ
ด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมไม่มี
ผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการคา้การลงทุน
ดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของนกั
ลงทุนไทยในแขวงจ าปาสกั 

 
  0H  :ตัวแปรลักษณะด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมไม่มีผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางการคา้การลงทุนดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของนักลงทุนไทยในแขวง
จ าปาสกั 
  

1 : ตวัแปรลกัษณะดา้นเศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรมมีผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ทางการคา้การลงทุนดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของนกัลงทุนไทยในแขวงจ าปาสกั 
 
การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดย
ใช้ (Variance  Inflation Factor:  VIF)   มีค่าอยู่
ระหว่าง 1.889-2.796 ซ่ึงต ่ากว่า 10 แสดงว่าตวั
แปรต้นไม่มีความสัมพันธ์กัน ท าให้ไม่เกิด
ปัญหาความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปร 
Multicollinearity (John and William, 2003) 
(ดัง  Table 4) เ ม่ือ พิจารณาค่ าสัมประสิท ธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 
มีความสัมพันธ์กันทางบวกและเป็นไปใน
ทิศทาง เ ดี ยวกันกับตัวแปรตาม  โดย มีค่ า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง .254-.563  มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ โดยการคดัเลือกตวัแปรด้วยวิธี Enter 
Selection สามารถพยากรณ์ได้ว่า  ตัวแปร
ลกัษณะดา้นสังคม (ความรับผิดชอบต่อสังคม: 
CSR) ตั ว แ ป ร ลั ก ษ ณ ะ ด้ า น วัฒ น ธ ร ร ม 
(กฎระเบียบและประเพณีทางการค้า: LAW 
แนวปฏิบัติการสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน: 
IFA) ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการค้าการ
ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะท่ีตวั
แปรลักษณะด้านเศรษฐกิจ (การจ้างงาน การ
ลงทุนจากต่างชาติ การผลิตในระบบพันธะ
สญัญา) ดา้นสงัคม (การฝึกอบรมพฒันาแรงงาน 
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Table 4. The correlation of independent variables effects trade stability and investment on 

agriculture and agro industry in Laos by the Thai investor 
Factors STA EMP FDI CFR TRN CSR SIS LAW IFA VIF 

X  4.00 4.19 3.89 4.33 3.98 3.96 4.50 3.92   
SD. .583 .546 .595 .502 .564 .589 .532 .555   
STA 1.00          
EMP .254* 1.00        2.623 
FDI .321* .580* 1.00       2.796 
CFR .392* .362* .320* 1.00      2.719 
TRN .331* .365* .443* .583* 1.00     1.919 
CSR .411* .382* .497* .544* .683* 1.00    2.354 
SIS .462* .406* .359* .565* .433* .478* 1.00   2.176 
LAW .563* .471* .466* .371* .570* .583* .553* 1.00  1.889 
IFA .463* .371* .488* .371* .512* .534* .455* .521* 1.00 2.787 

* Correlation is significant at the 0.05 

 

Table 5.  Multiple regression analysis it resulted that indepent variables affected trade 

stability and investment in Laos by the Thai investor 
Factors 

Investment stability  P-value 

Regression coefficient Standard Error of Estimate 
Employment (EMP) -.057 .054 052 

Foreign direct investment 
(FDI) 

-.014 .056 .455 

Contract farming (CFR) .119 .062 .058 

Job training (TRN) .064 .072 .375 

Corporate social 
responsibility (CSR) 

.185 .075 .000* 

Sister-City (SIS) -.059 .070 .324 

Law and trading regulation 
(LAW) 

.114 .065 .002* 

Infrastructure (IFA) .268 .072 .003* 

R=.330      Adjusted R2   = .324   SEest   = .360  a = .933  F= 51.972 
* Significant level at the 0.05 
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 เมืองคู่มิตร) ไม่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพ
การคา้การลงทุน (ดงั Table 5) 
                  ตัวแปรลักษณะด้านสังคม (ความ
รับผิดชอบต่อสังคม) และด้านวัฒนธรรม 
(กฎระเบียบและประเพณีทางการค้า แนว
ปฏิบัติการสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน) มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) เท่ากับ .330 ค่า
สัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์  (Adjusted R2 ) 
เท่ากับ .324   ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
เน่ืองจากการวดั (SEest)  เท่ากับ .360  สร้าง
สมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี

 
=  .933 .185(CSR) +.114 (LAW)+.268(FRA) 

 
                   สมการน้ี สามารถพยากรณ์ตวัแปร
ความรับผิดชอบต่อสังคม กฎระเบียบและ
ประเพณีทางการค้า  แนวปฏิบัติการสร้าง
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ท่ีส่งผลต่อเสถียรภาพ
ก า ร ค้ า ก า ร ล ง ทุ น ด้ า น ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
อุตสาหกรรมเกษตรของนักลงทุนไทยในแขวง
จ าปาสกั ไดร้้อยละ 32.4 
                  ตั ว แ ป ร พ ย า ก ร ณ์ ท่ี ส่ ง ผ ล ต่ อ
เสถียรภาพการค้าการลงทุนในแขวงจ าปาสัก
ประกอบด้วยตัวแปรด้านเศรษฐกิจ (การจ้าง
งาน) ด้านสังคม (ความรับผิดชอบต่อสังคม) 
ด้านวฒันธรรม (กฎระเบียบและประเพณีทาง
การค้า แนวปฏิบัติการสร้างสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน)  สาเหตุท่ีตวัแปรเหล่าน้ีสามารถสร้าง
เสถียรภาพการคา้การลงทุนได้มีเหตุผลส าคญั
จากขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดงัน้ี 
                 1)  การจ้างงานในขั้ นท่ี ก่อให้เ กิด
เสถียรภาพการค้าการลงทุนจะมีคุณค่าต่อ
แรงงานมากกว่าการไดรั้บรายไดท้างเศรษฐกิจ 
แต่เป็นการจา้งงานของนักลงทุนท่ีช่วยบรรเทา
ปัญหาทางสังคมไปพร้อมกนัช่วยสร้างสงัคมให้

น่าอยู่ลดปัญหาทางสังคมท่ีมาจากการว่างงาน 
สอดคลอ้งกบัค ากล่าวจากการศึกษาเชิงคุณภาพ
ของหัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไมท่ี้ระบุว่า 
“ในอดีตท่ีผ่านมาประชาชนมีปัญหาเร่ืองยาเสพ
ติด เน่ืองมาจากการวา่งงาน แต่เม่ือนกัลงทุนไทย
เขา้มาลงทุนในพ้ืนท่ี ช่วยจา้งแรงงานประชาชน
ของแขวง ปัญหาการวา่งงานลดลง ท าให้ปัญหา
เร่ืองยาเสพติดในพ้ืนท่ีลดลงดว้ย” (Sipaphone, 

V., 2015 : สมัภาษณ์)  
                 2) ความรับผิดชอบต่อสังคม ในขั้นท่ี
ก่อให้ เ กิด เสถียรภาพการค้าการลงทุน จะ
มากกวา่การสร้างโอกาสการคา้การลงทุน เพราะ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในขั้นน้ี เป็นการสร้าง
หลกัประกนัวา่การลงทุนจะไม่ส่งผลกระทบทาง
ลบแก่สังคมแล้วย ังต้องตอบแทนสังคมใน
รูปแบบต่างๆ เช่นการจา้งงานนกัเรียนเก็บเมล็ด
กาแฟ ซ่ึงโรงเรียนประถมศึกษาในแขวงจ าปา
สักบรรจุเป็นหลกัสูตรการเรียนในชัว่โมงเรียน
คุณครูจะน านักเรียนไปรับจ้างเก็บเมล็ดกาแฟ
จากนักลงทุน เพื่อน ารายไดม้าเป็นค่าใชจ่้ายใน
การจัดการเรียนการสอน ดังนั้ นการจ้างงาน
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นัก เ รียน  การบริจาค เ งินและอุปกรณ์ เพื่ อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง
สาธารณประโยชน์ให้ชุมชนจึงเป็นส่วนหน่ึง
ของความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีนักลงทุนไทย
ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและท าตามความ
คาดหวงัของสงัคมมากกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด  
                 3) กฎระเบียบและประเพณีทางการคา้ 
เน่ืองจากลาวมีการปรับเปล่ียนกฎระเบียบและ
ประเพณีทางการค้าบ่อย ประเพณีทางการค้า
บางอยา่งแตกต่างกบัไทยท่ีเกิดข้ึนในการคา้การ
ลงทุนท่ีแขวงจ าปาสัก คือประเพณีการเดินตาม
ผูใ้หญ่หมายความว่าการเขา้หาผูมี้อ  านาจอนุมติั
โครงการการลงทุนหวังจะได้รับสิทธิพิเศษ
เหนือนักลงทุนรายอ่ืน ไม่สามารถใช้ได้ใน
การคา้การลงทุนในแขวงจ าปาสัก ซ่ึงแตกต่าง
กบัประเพณีการคา้ท่ีไทยท่ีนักลงทุน (บางราย)
เข้าหาผู ้มีอ  านาจในการอนุมัติการลงทุนแล้ว
ไดรั้บอภิสิทธ์ิเหนือนักลงทุนรายอ่ืน ดงันั้นการ
เข้าใจในกฏระเบียบและประเพณีทางการค้า
อย่างถ่องแท้จะช่วยให้นักลงทุนไทยปฏิบติัได้
อยา่งสอดคลอ้งตามสถานการณ์ 
                 4)  แ น ว ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ส ร้ า ง
ส าธ า ร ณูปโภค พ้ืนฐ าน  เ น่ื อ ง จ ากระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความ
สะดวกไม่เพียงพอ นักลงทุนจ าเป็นตอ้งจดัหา
ตามเขตส่งเสริมการลงทุน เพ่ือเอ้ือใหก้ารคา้การ
ลงทุนของนักลงทุนเป็นไปอย่างราบร่ืนแนว
ปฏิบัติในการสร้างสาธารณูปโภคในขั้นการ
สร้างเสถียรภาพน้ี จึงเข้มข้นมากกว่าขั้นการ
ส ร้ า งโอกาส  เ ม่ื อนักลง ทุนไทยได้ส ร้ าง

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานแลว้จะตอ้ง “สะท้อนภาพ
ของการเป็นผู้ให้หรือผู้สนับสนุนหลักให้ตรา
ตรึงในใจของผู้เกี่ยวข้องในแขวงจ าปาสัก” ตวั
แปรดังกล่าวจึงส่งผลต่อเสถียรภาพการคา้การ
ลงทุน 
                  ผลการศึกษาจากขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพน้ี สามารถคาดการณ์โอกาสและ
เสถียรภาพทางการคา้การลงทุนดา้นการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรของนักลงทุนไทยใน
แขวงจ าป าสักว่ า ย ัง มี แนวโน้ม ท่ี ดีต่ อไป 
นอกจาก น้ีการลง ทุนด้านการ เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรของนักลงทุนไทยในแขวง
จ าปาสัก เป็นไปตามทฤษฎีการค้าระหว่าง
ประเทศ เพ่ือให้เกิดการลดตน้ทุนในการผลิต 
และการใชศ้กัยภาพของนกัลงทุนไทยท่ีมีอยู ่ซ่ึง
ไทยมีข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในประเทศ และแรงงาน ส่งผลให้ไทยมีขีด
ความสามารถในบริบทการคา้การลงทุนระหวา่ง
ประเทศโดยไปอาศยัทรัพยากรธรรมชาติ และ
แรงงานท่ีมีอย่างเพียงพอและสามารถพฒันา
ทักษะได้ท่ีมีอยู่ในแขวงจ าปาสัก การค้าการ
ลงทุนในแขวงจ าปาสักในลาวจึงตอบสนอง
นโยบายเชิงรุกของรัฐบาลไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
7. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวจิยัไปใช้ 

จากการวิเคราะห์ขอ้คน้พบของผลการศึกษา
เชิงปริมาณและคุณภาพ มีขอ้เสนอแนะของการ
น าผลวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ดงัน้ี 

1. โอกาสการคา้การลงทุนเป็นปัจจยับวกท่ี
จะส่งผลดีต่อนักลงทุนไทย ปัจจัยบวกมาจาก
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การจา้งแรงงาน ส่งเสริมแรงงานในแขวงจ าปา
สักให้มีโอกาสในต าแหน่งงาน เพื่อสร้างรายได้
ทางเศรษฐกิจ จากนั้ นต้องฝึกอบรมพัฒนา
แรงงานเพื่อให้แรงงานมีทกัษะและวินยัในการ
ท างานเพราะแรงงานลาวส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ท่ีไม่มีทกัษะในการท างาน ลกัษณะดงักล่าวเป็น
ความรับผิดชอบต่อสังคมอีกรูปแบบหน่ึงท่ี
นอกเหนือจากการช่วยเหลือสังคมด้วยการ
สนบัสนุนทรัพยากรดา้นทุน การบริจาคเพื่อการ
กุศล การบริจาคเงินหรือวัตถุส่ิงของให้กับ
ชุมชนในหลากหลายรูปแบบอย่างเหมาะสม
นอกจากน้ีนักลงทุนไทยตอ้งศึกษากฎระเบียบ
และประเพณีทางการค้า เสียภาษีอากรอย่าง
ตรงไปตรงมาศึกษากฎหมายการลงทุนอย่าง
รอบคอบ เ น่ืองจากลาวมีการปรับเปล่ียน
กฏหมายการลงทุนบ่อยส่วนแนวปฏิบัติการ
สร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเป็นผลจากกฎหมาย
การลงทุนท่ีก าหนดให้นักลงทุนต้องสร้าง
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานตามเขตส่งเสริมการ
ลงทุนการด าเนินการดังกล่าวเป็นการสร้าง
โอกาสการคา้การลงทุนในระดบัพ้ืนฐานตามท่ี
กฎหมายก าหนดแต่เม่ือปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองแลว้
จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการมีเสถียรภาพ
การคา้การลงทุน 

2. เสถียรภาพการคา้การลงทุนเป็นปัจจยับวก
ท่ีส่งผลดีต่อนักลงทุนต่อเน่ืองมาจากการสร้าง
โอกาสการคา้การลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทน
จากการคา้การลงทุนในระยาว ปัจจยับวกมาจาก
การจ้างงานท่ีมีคุณค่ามากกว่าการไดรั้บรายได้
ทางเศรษฐกิจ แต่เป็นการจา้งงานของนกัลงทุนท่ี

ช่วยบรรเทาปัญหาทางสังคมไปพร้อมกันซ่ึง
เช่ือมต่อไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีตอ้ง
ตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆท่ีมากกว่า
กฎหมายก าหนด ส่วนกฎระเบียบและประเพณี
ทางการคา้ ตอ้งท าความเขา้ใจในกฏระเบียบและ
ประเพณีทางการคา้อย่างถ่องแท้จะช่วยให้นัก
ลง ทุนไทยปฏิบั ติ ได้อย่ า งสอดคล้องตาม
สถานการ ณ์  อี กทั้ ง แนวป ฏิบั ติ ก ารส ร้ า ง
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานยงัตอ้งด าเนินการ แต่ตอ้ง
เนน้ย  ้าวา่นกัลงทุนไทยเป็นผูส้นบัสนุนหลกัและ
ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง ดังนั้ นการ
เตรียมความพร้อมดา้นทรัพยากรทุนทางการเงิน 
ทุนกายภาพของนักลงทุน ในขั้ นการสร้าง
เสถียรภาพจึงเป็นจ านวนมากกวา่และด าเนินการ
อย่างเข้มข้นมากกว่าระดับการสร้างโอกาส
การคา้การลงทุน 

3. รัฐบาลไทย ควรเตรียมการจดัหาปัจจยัเอ้ือ
ด้านต่างๆ อาทิ  การสนับสนุน เ งินทุนกู้ยืม
ส าหรับนักลงทุนไทยในกรณีท่ีตอ้งลงทุนสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานตามเขตส่งเสริมการลงทุนท่ี
ระบุไวใ้นกฏหมายของลาวอีกทั้ งสนับสนุน
วทิยากรฝึกอบรมดา้นทกัษะฝีมือและเทคโนโลยี
ด้านการเกษตรแก่แรงงานลาว เพ่ือส่งเสริม
ศกัยภาพของนกัลงทุนไทยในแขวงจ าปาสัก ซ่ึง
เ ป็นปัจจัย เ อ้ือส าคัญท่ีส่ง เสริมโอกาสและ
เสถียรภาพการคา้การลงทุนของนักลงทุนไทย
ในแขวงจ าปาสัก จ าเป็นตอ้งใช้ทรัพยากรดา้น
เงินทุนเพื่อสร้างสาธารณูปโภค และเทคโนโลยี
ข่าวสารดา้นนโนบายในระดบัภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการลงทุน ทั้ งน้ีเพราะรัฐบาลไทยได้จัดให้
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ลาวเป็นหน่ึงในประเทศท่ีไทยต้องให้การ
สนับสนุน เพ่ือให้เกิดการพ่ึงพิงทางเศรษฐกิจ 
ทั้งดา้นการแสวงหาประโยชน์จากวตัถุดิบท่ีไทย
ขาดแคลน การไดรั้บประโยชน์จากการไปลงทุน
ในแขวงจ าปาสัก ของลาว ซ่ึงมีค่าแรงและ

แรงงานท่ีจะท าใหน้กัลงทุนไทยสามารถแข่งขนั
ในตลาดได ้เพ่ือช่วยใหน้กัลงทุนไทยเกิดโอกาส
และเสถียรภาพการคา้การลงทุนในแขวงจ าปา
สกั 

 
กติตกิรรมประกาศ 

            ขอขอบคุณส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ท่ีสนับสนุนทุนวิจยัท าให้งานวิจยั
ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ขอขอบคุณศาสตราจารย ์ดร.อิศรา  ศานติศาสตร์ ผูอ้  านวยการฝ่ายนโยบาย
ชาติและความสัมพนัธ์ขา้มชาติ (สกว.) ขอขอบคุณสถานทูตไทย ณ กรุงเวียงจนัทน์ท่ีประสานงาน
และอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแก่ผูว้ิจยัตลอดจนผูป้ระกอบการลาว เจา้หนา้ท่ีรัฐ
และเกษตรกรผูผ้ลิตในระบบพนัธะสญัญาของแขวงจ าปาสกัท่ีไดใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่งดียิง่ 
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