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บทคัดย่อ
 การเข้าไปลงทนุในภาคธรุกจิบรกิารในแขวงจ�าปาสกั สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ของผู้ประกอบ

การไทย ท่ามกลางการเข้าไปลงทุนของนักลงทุนสัญชาติต่างๆ เป็นกรณีที่น่าศึกษาอย่างยิ่งใน ประเด็นขีดความสามารถ 

ในการแข่งขนัของภาคธรุกจิบรกิารไทยกบัภาคธรุกจิบรกิาร สปป.ลาว ซึง่เป็นเจ้าถิน่ และต่างชาตทิีเ่ข้ามาลงทนุในแขวงจ�าปาสกั 

สปป.ลาว การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ เครือ่งมอืทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมลูได้แก่แบบสอบถามทีม่ค่ีาความเชือ่มัน่ เท่ากบั 0.95 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา ขดีความสามารถในการแข่งขนั ด้านประสิทธภิาพภาคธรุกจิบรกิารของผู้ประกอบการไทย ผู้ประกอบ

การ สปป.ลาว และ ผู้ประกอบการต่างชาติ ในแขวงจ�าปาสัก สปป.ลาว และเปรียบเทียบขีดความสามารถในด้านนี้ จ�าแนกตาม

สัญชาติของผู้ประกอบการ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคธุรกิจบริการ ประกอบด้วยโรงแรม ร้านอาหาร  

และ บริษัททัวร์ ที่จดทะเบียนประกอบกิจการกับแผนกการค้าและการลงทุน แขวงจ�าปาสัก (Department of Planning and 

Investment:DPI) จ�านวน 211 ราย ผลการวิจัยพบว่าธุรกิจที่มีคนลาว ไทย และ สัญชาติอื่นๆ เป็นหุ้นส่วนประกอบธุรกิจ 

มีขีดความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ .05 ส่วนในรายด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ที่ .01 และ .05 ได้แก่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทักษะการเงิน ส่วนในรายด้านได้แก่ด้านแรงงาน การบริหารจัดการ 

และ ด้านทัศนคติและค่านิยมไม่แตกต่างกัน จึงได้วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบรายคู่ในภาพรวมและรายด้านแล้ว พบว่า ธุรกิจ

ที่มีคนลาวเป็นเจ้าของมีขีดความสามารถในภาพรวม และรายด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และด้านทักษะการเงินธุรกิจ

มากกว่าธุรกิจที่มีคนไทย และคนต่างชาติเป็นหุ้นส่วนอยู่ 

ค�าส�าคัญ: ความสามารถในการแข่งขัน  ธุรกิจบริการ ประสิทธิภาพของธุรกิจ

Abstract
 The Investment of Thai among Lao and different multi-national entrepreneurs in the service sectors 

Champasak  Province, Lao PDR is interesting as a case study in the degree of competitiveness. The main 

purpose of this study was to investigate the difference in the degree of competitiveness among Thai, Lao 

and multi-national entrepreneurs. A quantitative method using questionnaires were used to collect data 

from 211 entrepreneurs in service businesses such as hotels, restaurants, and tour operators registered with 

the the Department of Planning and Investment. Champasak Province. The whole competitiveness of Thai, 

Lao and multi-national entrepreneurs was reached through an analysis of F-test which indicated that there 

was significantly difference (p<.05). The findings revealed that their competiveness in the efficiency,  

effectiveness, and financial skills were different at a statistically significant level (p<01 and .05 as following).  

While as there was no significant difference on their competiveness in labor, management, attitudes and 

values. Among these three groups, Lao entrepreneurs’ whole competitiveness and the competitiveness in 

effectiveness and efficiency and financial skills were higher than Thai and other national entrepreneurs.  
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บทน�า

 นับตั้งแต่ปี 2558 ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ บรูไน เวียดนาม พม่า กัมพูชา และ 

ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อย่างสมบูรณ์แล้ว การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community) ที่ผ่านมาถือเป็นจุด

เปลี่ยนส�าคัญของภาคธุรกิจบริการไทยที่ด�าเนินกิจการทั้ง

ในประเทศและในประเทศเพือ่นบ้าน ผลของการเปิดเสรใีน

ภาคบริการ ท�าให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการและการ

ลงทุน แรงงานตลอดจนเงินทุนอย่างเสรีระหว่างประเทศ

สมาชิก (สมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ กรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ 2559 www.moi.go.th)

 สปป.ลาว เป ็นหนึ่งในประเทศปลายทางที ่

นักท่องเที่ยวทั้งจากยุโรป และเอเซียให้ความสนใจที่จะ 

เดินทางไปท่องเท่ียวอย่างมากเน่ืองจาก สปป.ลาวยังคง

ความสมบูรณ์ทั้งทางด้านทัศนียภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ความได้

เปรียบเหล่านี้เป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก 

ส่งผลให้ธุรกิจด้านการท่องเท่ียวมีอัตราการขยายตัวเพิ่ม

มากขึ้น ส�าหรับประเทศ ไทยและ สปป ลาวมีความสัมพันธ์

ทีด่ต่ีอกนัมายาวนานทัง้ทางประวตัศิาสตร์ ด้านการค้า และ

การลงทุน จากข้อมูลการลงทุนต่างประเทศ (FDI: Foreign 

Direct Investment) ใน สปป.ลาวตามรายงานของ

กระทรวงแผนการและการลงทุนช่วง พ.ศ. 2532-2555 

เวยีดนามมกีารลงทนุในสปป.ลาวเป็นอนัดบัหนึง่โดยม ี429 

โครงการ มูลค่า 4,913 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา อันดับที่

สองเป็นการลงทุนจากไทย จ�านวน 742 โครงการมูลค่า 

4,082 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อันดับสามได้แก่สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 801 โครงการ มูลค่า 3,952 ล้านเหรียญ 

สหรัฐฯ อันดับสี่ ได้แก่ เกาหลีใต้ 287 โครงการ 748  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ อันดับสุดท้ายได้แก่ ฝรั่งเศส 224 

โครงการ 490 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กลุ่มธุรกิจที่ได้รับความ

สนใจในการลงทุนโดยตรงจาก ต่างประเทศ คือ การท�า

เหมืองร้อยละ 27 และด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานน�้า  

ร้อยละ 25  ด้านการ บรกิารร้อยละ 23 และด้านการเกษตร 

ร้อยละ 12 (ชาติรส สัมมะวัฒนา2559: http://bts.dft.

go.th/bts) ส�าหรบัการลงทนุของไทยใน สปป.ลาวในช่วงที่

ผ่านมาส่วนใหญ่มกีารลงทนุด้านการเกษตร ด้านการบรกิาร

โดยเฉพาะโรงแรมและร้านอาหารและด้านอสงัหารมิทรพัย์  

เนือ่งจาก สปป .ลาว มพีืน้ทีเ่ศรษฐกจิการลงทนุ การค้า และ 

การท่องเทีย่วทีต่ัง้อยูใ่นแขวงทีต่ดิกบั ชายแดนประเทศไทย

อยู่ 17 แห่ง ในเขตเศรษฐกิจทั้งหมดผู้วิจัยได้ คัดเลือกพื้นที่

เป้าหมายการศกึษา ได้แก่ แขวงจ�าปาสกั ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีก่�าลงั

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สปป.ลาว 

ยงัได้รบัการคดัเลอืกจากสภาการท่องเทีย่วและการค้ายโุรป 

(European Council of Tourism and Trade) ให้เป็น 

สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวที่ดีที่สุดใน พ.ศ. 2556 (World best 

Tourist destination awarded) ยิ่งเป็นการส่งเสริม 

การท่องเที่ยว และ ธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ 

ท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รถเช่า ภัตตาคาร สปา เป็นต้น  

การเข้าไปลงทุนในภาคธุรกิจบริการในแขวงจ�าปาสัก  

สปป.ลาว ของผู้ประกอบการไทย ท่ามกลางการเข้าไปลงทนุ

ของผู ้ประกอบการสัญชาติต่างๆ เป็นกรณีที่น่าศึกษา 

อย่างยิ่งในประเด็นขีดความสามารถในการแข่งขัน (Com-

petitiveness) ของภาคธุรกิจบริการไทย กับ ภาคธุรกิจ

บริการ สปป.ลาวซึ่งเป็นเจ้าถิ่น และต่างชาติที่เข้ามาลงทุน

ในแขวงจ�าปาสัก สปป.ลาว

 ขดีความสามารถในการแข่งขนั ตามแนวทางการ

ประเมินของ สถาบันการจัดการนานาชาติ (International 

Institute for Management Development: IMD)  

หมายถึง วิธีการที่ประเทศใดประเทศหน่ึง บริหารจัดการ

ทรัพยากรและศักยภาพที่ประเทศน้ันมีอยู่เพื่อสร้างความ 

มั่งคั่งให้กับประเทศ ที่เน้นปัจจัยเชิงโครงสร้าง โดยมีเกณฑ์

ชี้วัด 4 กลุ่มหลักและให้น�้าหนักแต่ละกลุ่มเท่าๆกัน ได้แก่ 

1.สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic performance) 

2.ประสิทธิภาพภาครัฐ (Government efficiency)  

3.ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ (Business efficiency) และ 

4.โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) (ThailandManage-

mentAssociation 2013) ส่วนการประเมินขีดความ

สามารถทางการแข่งขันจากปัจจัย เชิงโครงสร้างในด้าน

ประสิทธิภาพภาคธุรกิจของภาคเอกชนสถาบันการจัดการ

นานาชาติมีเกณฑ์ชี้วัด 5 ด้านได้แก่

 1) ประสทิธภิาพและประสทิธผิล (Efficiency and 

Effectiveness) ประกอบด้วย

 - ขนาดของธุรกิจ (Small and medium-size  

  enterprises)

 - ผ ลิ ต ภ า พ ร ว ม ข อ ง ธุ ร กิ จ  ( O v e r a l l 

   productivity)



Journal of Graduate School, Pitchayatat 12(2): July-December 2017 65

 - ผลผลิตของบริ ษัท (Productivity of  

  companies)

 2) ด้านแรงงาน (Labor market) ประกอบด้วย

 -  อัตราของสมองไหล (Brain drain)

 -  การอบรมพนักงาน ( Employee training)

 -  ผลิตภาพของแรงงาน (Labor productivity) 

  ทักษะในการบริหารที่เป็นสากล (Interna 

  tional experience)

 3) ด้านการเงิน (Finance)

 -  ทักษะทางการเงิน (Finance skills)

 - ระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชี (Auditing 

  and accounting practices

 - ความเสี่ยงในการลงทุน (Investment risk)

 4) ด้านการบริหารจัดการ (Management  

practices)

 -  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร  

  (Efficacy of corporate boards)

 - การฉ้อโกงในองค์กร (Organized crime)

 - ความสมคัรใจในการมอบ และรบัมอบอ�านาจ 

  หน ้าที่  (Wil l ingness to delegate  

  authority)

 - ความน่าเช่ือถือของผู้บริหารบริษัทในสังคม 

   (Credibility of managers)

 - บริษัทให้ความส�าคัญกับความพึงพอใจของ 

  ลูกค้าสูงสุด (Customer satisfaction)

 - ค ว าม รั บ ผิ ด ชอบต ่ อ สั ง คม  ( S o c i a l  

  responsibility)

 - การให้ความส�าคัญความปลอดภัยและสภาพ 

  แวดล้อมภายในกจิการ (Health, safety and  

  environmental concerns

 5) และด้านทศันคตแิละค่านยิม  (Attitudes and 

values)

 - ภ า พ ลั ก ษ ณ ์ ใ น ส า ย ต า ข อ ง ลู ก ค ้ า   

  (Image abroad)

 - ผูบ้รหิารกจิการมทีศันคตทิีด่ ีและ มคีวามเป็น 

  โ ล ก า ภิ วั ต น ์  ( A t t i t u d e  t o w a r d  

  globalization) 

 - วัฒนธรรมการเป ิดรับแนวคิดจากต ่าง 

  ชาติ (National culture)

 - มีความยืดหยุ่น และ ปรับตัวได้สูงเม่ือเผชิญ 

  กบัสิง่ท้าทาย (Flexibility and adaptability) 

 - ค่านิยมในการแข่งขัน  (Value system)

 - มูลค่าของกิจการคือคุณค่าของพนักงาน  

  (Corporate values)

 Uirich, Michael and Lake (1997) ได้เสนอ 

รูปแบบของสมรรถนะหรือขีดความสามารถของกิจการว่า

ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความเช่ียวชาญด้าน

งานทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารการเปล่ียนแปลง  

โดยท�าการส�ารวจธุรกิจในสหรัฐอเมริกาพบว่าองค์การท่ี

ประสบผลส�าเรจ็ในเชงิการบรหิาร สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุทีก่จิการ

เหล่านีต้้องมคีอื การบรหิารการเปลีย่นแปลง รองลงมาได้แก่

ความเชี่ยวชาญงานทรัพยากรมนุษย์ และความรู้เกี่ยวกับ

กิจการ ซ่ึงทักษะในด้านความรู้ความเช่ียวชาญงานของ 

ผู้ประกอบการ และบุคลากรขององค์การนั้น ณรงค์วิทย์ 

แสนทอง (2547) อธิบายว่า ความสามารถ หรือสมรรถนะ 

(Competency) ของคนเกิดได้จาก 3 ทางคือ 1) พรสวรรค์

ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด 2) เกิดจากประสบการณ์การท�างาน 

และ 3) เกิดจากการฝึกอบรม นอกจากขีดความสามารถ 

ทั้งสามแล้ว องค์การหรือธุรกิจที่มีความสามารถในการ

แข่งขันจะต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมภายนอกและต้องม ี

ความสามารถในการปรับตัวและทักษะเพื่อความอยู่รอด 

(Survival skills) ซึ่งประกอบด้วย 1) ความสามารถในการ

อ่านและวเิคราะห์สถานการณ์ธรุกจิ 2) ความสามารถในการ

รับรู้เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ 3) มีระดับความยืดหยุ่นสูง 

และ 4) พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการ (Hanna 

1990) นอกเหนอืจาก Uirich  ณรงค์วทิย์ และ Hanna แล้ว

ยังมี Vivienne Jupp and Mark P.Younger. (2004) 

อธบิายว่าองค์การทีม่ขีดีความสามารถสงูควรประกอบด้วย

คุณลักษณะทั้งหมด 7 ประการคือ 1) มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และ

การน�าเสนอคณุค่าอย่างต่อเนือ่ง (Relentlessly outcome 

and value focused) 2) มีประสิทธิภาพสูง (High  

efficiency) 3) ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

แวดล้อมและพร้อมจะเปล่ียนความคิดไปสู่การปฏิบัติ 

(Aware of changes in their environments, and able 

to translate insight to action) 4) มุ่งเน้นในสิ่งที่ตนเอง

มีความสามารถหรือโดดเด่น ในขณะเดียวกันก็จัดหาผู้อื่น 

มาท�าในกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจกรรมหลัก (High focused on 

their core capabilities, and adopt outsourcing 

strategies to improve efficiencies in noncore ac-

tivities) 5) เป็นองค์การทีม่คีวามยดืหยุน่สงู (Highly agile) 

6) ให้ความส�าคัญต่อการเติบโตและพัฒนาของบุคลากร 

(Committed to the growth and development of 

their employees) และ 7) มีผู้น�าที่มีความมุ่งมั่นและกล้า 

(Headed by courageous leaders) นโยบายการประกอบ
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ธุรกิจใน สปป.ลาว

 ผู ้ประกอบการต่างชาติจะสามารถลงทุนและ

ด�าเนนิธรุกจิใน สปป.ลาวต่อเมือ่ได้รบัอนมุตัเิป็นลายลกัษณ์

อักษรจากคณะกรรมการคุ ้มครองการลงทุนจากต่าง

ประเทศ (Foreign Investment Management Cabinet) 

และจดทะเบยีนบรษิทักบักระทรวงอตุสาหกรรมและการค้า  

ส่วนนโยบายการถือหุ้นของต่างชาตินั้น สปป.ลาว มีการ

จ�ากัดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ใน

ธรุกจิสถานโีทรทศัน์และวทิย ุการคมนาคมขนส่ง ส่วนธรุกจิ

ทีม่กีารสงวนอาชพีไว้ส�าหรบัคนลาวเท่านัน้ ห้ามมใิห้การขึน้

ทะเบียนวิสาหกิจให้ผู้ลงทุนต่างชาติ หรือบริษัทต่างชาติ

ด�าเนนิธรุกจิได้แก่ พลงังานและบ่อแร่ อตุสาหกรรมและการ

ค้า โยธาธิการและขนส่ง แถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่อง

เที่ยว ธนาคารแห่ง สปป.ลาว และ สาธารณสุข  ดังนั้นจึง

เป็นข้อจ�ากดัของธรุกจิท่องเทีย่ว ทีก่ฎหมาย สปป.ลาว ห้าม

มิให้ต่างชาติเป็นกรรมการผู้จัดการท่ีมีอ�านาจผูกพันบริษัท 

แต่มไิด้ห้ามเป็นผูถ้อืหุน้ เพยีงแต่กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูถ้อื

หุ้นจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน จะมีแต่เบี้ย

ประจ�าปีและเบี้ยประชุมซ่ึงจะถูกก�าหนดโดยท่ีประชุมผู้ถือ

หุ้นเท่านั้น การประเมินขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

จากปัจจัย เชิงโครงสร้างในด้านประสิทธิภาพภาคธุรกิจจะ

ช่วยให้เข้าใจถึงจุดเด่น และจุดด้อย ของผู้ประกอบการไทย

ในเชิงเปรียบเทียบกับผู ้ประกอบการทั้งสปป.ลาว และ

ประเทศ อื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน และข้อมูลที่ได้จากการ

วิจัย จะเป็น ประโยชน์ต่อตัวผู้ประกอบการไทยในการ

พฒันาและปรับปรงุกลยทุธ์การด�าเนนิกจิการเพือ่ลดจดุด้อย 

และ เสริมจุดเด่น ตลอดจนเป็นแนวทางให้ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เช่น หอการค้า หน่วยงานราชการระดับ ท้องถิ่น

ของจังหวัดที่เป็นประตูการค้าและการท่องเท่ียว ได้น�าไป

ก�าหนดแผนการส่งเสรมิการค้าและการลงทนุของผูป้ระกอบ

การท้องถิ่นไทย ที่เข้า ไปลงทุนอยู่แล้วและก�าลังจะเข้าไป 

ลงทุนในแขวง

 จ�าปาสัก สปป.ลาว เพื่อส่งเสริมการพัฒนา

ประเทศในเชิงแข่งขันในเวทีโลกได

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษา ขดีความสามารถในการแข่งขนั ด้าน

ประสิทธิภาพภาคธุรกิจบริการของผู ้ประกอบการไทย  

ผู้ประกอบการ สปป ลาว และ ผู้ประกอบการต่างชาติ  

ในแขวงจ�าปาสัก สปป.ลาว

 2. เพื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถในการ

แข ่งขัน ด ้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจบริการใน 

แขวงจ�าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

จ�าแนกตามผู้ประกอบการไทย สปป.ลาว และ ผู้ประกอบ

การต่างชาติ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้

เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามเกี่ยวกับ ทดสอบ

ความน่าเชื่อถือ โดยน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ 

ผู้ประกอบการทีด่�าเนนิธรุกจิโรงแรม ภัตตาคาร และ บรษิทั

ทวัร์ในจงัหวดัอบุลราชธาน ีจ�านวน 30 ราย เพือ่หาค่าความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบราค 

(Cronbach) โดยได้ค่าสัมประสิทธแิอลฟาความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.956 น�าแบบสอบถามไป

เกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นผูป้ระกอบการทีอ่ยูใ่นภาค

ธุรกิจบริการ ประกอบด้วยโรงแรม ร้านอาหาร และ บริษัท

ทวัร์ ทีจ่ดทะเบยีนประกอบกจิการกบัแผนกการค้าและการ

ลงทุน แขวงจ�าปาสัก (Department for Planning and 

Investment :DPI)  จ�านวน 211 ราย โดยการสุ่มแบบแบ่ง

ชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน จาก ผู ้ประกอบการที่อยู ่ใน 

ภาคธุรกิจบริการที่มีเจ้าของเป็นคนสัญชาติลาว 149 ราย  

ที่มีหุ้นส่วนเป็นคนไทย 30 ราย และ หุ้นส่วนที่เป็นคน

สัญชาติอื่นๆ เช่น เวียดนาม จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ฯลฯ อีก  

31 ราย  ทั้งนี้กฎหมายการค้าและการลงทุนของ สปป.ลาว

มีข้อก�าหนดในการสงวนอาชีพ เกี่ยวกับการขนส่งและ 

การท่องเที่ยวไว้ส�าหรับคนลาวเท่านั้น ห้ามมิให้ต่างชาติขึ้น

ทะเบยีนวสิาหกจิเป็นชือ่ของตนเองได้  ท�าให้การเกบ็ข้อมลู

ของงานวิจัยนี้จึงเก็บจากสถานประกอบการที่มีนักลงทุน

ไทย และต่างชาติถือหุ้นหรือลงทุนร่วมด้วยกับนักลงทุน

สัญชาติลาว

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ลักษณะพื้นฐานของตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู ้

ประกอบการเพศชาย ร้อยละ 72 เพศหญงิ ร้อยละ 28  อายุ

อยู่ระหว่าง 31-50 ปี ร้อยละ 94.8 มีสถานภาพสมรส 

ร้อยละ 77.7 จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีร้อยละ 47.9 

มากที่สุด  ส�าหรับรายได้ต่อเดือนของกิจการ ส่วนใหญ่ม ี

รายได้ตั้งแต่ 100,001-300,000 ร้อยละ 75.4 และมี 

เงินทุนหมุนเวียนต่อเดือนต�่ากว่า 100,000 บาท ร้อยละ 
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40.8 และระหว่าง 100,001-500,000 บาท ร้อยละ 48.8 

ในบรรดากลุ ่มตัวอย ่างประกอบด้วยภัตตาคารและ 

ร้านอาหารมากทีส่ดุร้อยละ 47.9 รองลงมาเป็นโรงแรมและ

ที่พัก ร้อยละ 32.7 และธุรกิจรับจัดทัวร์และท่องเที่ยว 

ร้อยละ 19.4 ส�าหรับสัญชาติของผู้ประกอบการทั้งหมด 

มีกิจการที่มีผู้ประกอบการสัญชาติลาวเป็นเจ้าของทั้งหมด

ร้อยละ 70.6 กิจการที่มีหุ ้นส่วนเป็นสัญชาติไทย หรือ

สัญชาติอื่นๆ เช่น เวียดนาม จีน ฝรั่งเศส  ฯลฯ ถือหุ้นและ

ร่วมบริหารกิจการด้วย ร้อยละ 30 และร้อยละ 31 ตาม

ล�าดับ ส�าหรับจ�านวนปีที่ด�าเนินกิจการมาส่วนใหญ่อยู ่

ระหว่าง 3-5 ปีถึงร้อยละ 62.3 และมีคนงานท�างานอยู่

ระหว่าง 6-15 คนมากที่สุดคือร้อยละ 65.8

 ผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ด้านประสิทธิภาพภาคธุรกิจบริการของผู้ประกอบการไทย 

ผู้ประกอบการ สปป ลาว และ ผู้ประกอบการต่างชาติ  

ในแขวงจ�าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สรุปในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบขีดความสามารถในการ แข่งขันด้านประสิทธิภาพภาคธุรกิจบริการ

6 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบขีดความสามารถในการ แข่งขันด้านประสิทธิภาพภาคธุรกิจบริการ 
 

ขีดความ 
สามารถ 

 

สัญชาติ X  
 

S.D. 
 

n 
 

F 
 

Sig 

 ลาว 2.84 .47 147  
18.8 

 
.00 ไทย 2.33 .48 29 

อื่นๆ 2.51 .50 29 
รวม 2.72 .51 206 

แรงงาน ลาว 3.65 .50 149  
1.5 

 
.22 ไทย 3.57 .66 28 

อื่นๆ 3.48 .48 30 
รวม 3.61 .52 208 

การเงิน ลาว 4.05 .45 145  
4.0 

 
.01 ไทย 3.80 .48 26 

อื่นๆ 3.96 .44 31 
รวม 4.01 .46 203 

การจัดการ ลาว 4.10 .50 144  
1.2 

 
.30 ไทย 4.05 .50 28 

อื่นๆ 4.29 1.1 31 
รวม 4.12 .63 204 

ทัศนคติและค่านิยม ลาว 3.94 .49 145  
.85 

 
.42 ไทย 3.86 .53 23 

อื่นๆ 3.86 .53 31 
รวม 3.92 .49 204 

รวมทุกด้าน ลาว 3.79 .36 134  
3.3 

 
.03 ไทย 3.61 .44 23 

อื่นๆ 3.71 .41 29 
รวม 3.76 .38 187 

 
 
จากตารางที่ 1 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

ประสิทธิภาพของธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน
ภาพรวมพบว่ามีขีดความสามารถอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.76 SD= .38)  ส่วนรายด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.72 SD= .51) 
ด้านแรงงาน ด้านทักษะการเงิน ด้านการบริหารจัดการ 
และ ทัศนคติและค่านิยม ต่างมีขีดความสามารถอยู่ใน

ระดับมากทั้งหมด ( X = 3.61 SD= .52, X =4.01 SD= 
.46, X = 4.12 SD= .63, X = 3.92 SD= .49 
ตามล าดับ) 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถใน 
การแข่งขันด้านประสิทธิภาพของธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวหากแยกตามประเภทของสัญชาติแล้ว
พบว่าในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมธุรกิจที่มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล
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 จากตารางที่ 1 ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้านประสิทธิภาพของธุรกิจบริการท่ีเก่ียวกับการท่องเที่ยว

ในภาพรวมพบว่ามีขีดความสามารถอยู ่ในระดับมาก  

( =3 .76  SD= .38 )  ส ่ วนรายด ้ านประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.72 SD=.51) 

ด้านแรงงาน ด้านทักษะการเงิน ด้านการบริหารจัดการ  

และ ทัศนคติและค่านิยม ต่างมีขีดความสามารถอยู่ใน 

ระดับมากทั้ งหมด ( =3 .61 SD=.52 ,  =4 .01  

SD=.46 ,  =4 .12 SD=.63 ,  =3 .92 SD=.49  

ตามล�าดับ)

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัด้านประสทิธภิาพของธรุกจิบรกิารทีเ่กีย่วกบั

การท่องเที่ยวหากแยกตามประเภทของสัญชาติแล้วพบว่า

ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมธุรกิจที่มีคนไทย

เป็นหุ้นส่วนด�าเนินงานอยู่ด้วยมีขีดความสามารถด้านนี้ใน

ระดับน้อย (  = 2.33 SD= .48)  เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจ

ที่มีคนลาวเป็นเจ้าของ และ ธุรกิจที่มีคนสัญชาติอื่นๆ เป็น

หุ้นส่วนต่างมีขีดความสามารถในด้านประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอยู ่ในระดับปานกลาง ( =2.84 SD=.47,   

=2.51 SD=.50 ตามล�าดับ) จึงท�าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 

ในประเด็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลรายข้อดังแสดง 

ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7 
 
คนไทยเป็นหุ้นส่วนด าเนินงานอยู่ด้วยมีขีดความสามารถ
ด้านนี้ในระดับน้อย ( X = 2.33 SD= .48)  เมื่อ
เปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีคนลาวเป็นเจ้าของ และ ธุรกิจที่
มีคนสัญชาติอื่นๆ เป็นหุ้นส่วนต่างมีขีดความสามารถใน

ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง  
( X = 2.84 SD=.47, X = 2.51 SD=.50 ตามล าดับ) จึง
ท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยในประเด็นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลรายข้อดังแสดงในตารางที่ 2 

 
  ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

X / แปลผล 
ไทย ลาว อื่นๆ 

ส่วนแบ่งตลาด 2.17 
น้อย 

2.92 
ปานกลาง 

2.45 
น้อย 

ความสามารถในการท าก าไร 1.83 
น้อย 

2.47 
น้อย 

2.23 
น้อย 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน 1.69 
น้อย 

2.26 
น้อย 

1.67 
น้อย 

ระดับของระบบบริหารจัดการ 3.66 
มาก 

3.68 
มาก 

3.77 
มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ธุรกิจที่มีคนไทยเป็นหุ้นส่วน 

และธุรกิจที่มีคนสัญชาติอื่นเป็นหุ้นส่วน  มีค่าเฉลี่ยของ
ส่วนแบ่งตลาดน้อย ในขณะที่ธุรกิจท่ีมีคนลาวเป็นเจ้าของ
อยู่ในระดับปานกลาง ( X ส่วนแบ่งตลาด = 2.17 : 2.92 : 
2.45) ในด้านความสามารถในการท าก าไรและสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ทั้งหมดอยู่ ในระดับน้อย ( X
ความสามารถในการท าก าไร) = 1.83 :2.47 :2.23), ( X
ค่าใช้จ่ายในการอบรม) = 1.69 :2.26 :1.67)) ส่วนระดับ

ของระบบบริหารจัดการทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ( X
ระบบบริหารจัดการ  = 3.66 : 3.68 :3.77) 

ในภาพรวมด้านแรงงานธุรกิจที่มีคนสัญชาติอื่นๆ
เป็นหุ้นส่วนด าเนินงานอยู่ด้วยมีขีดความสามารถด้านนี้ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.48 SD= .48)  เมื่อเปรียบเทียบ
กับธุรกิจที่มีคนลาวเป็นเจ้าของ และ ธุรกิจที่มีคนไทย 
เป็นหุ้นส่วนต่างมีขีดความสามารถในด้านนี้อยู่ในระดับ
มาก( X = 3.65 SD= .50, X = 3.57 SD= .66 
ตามล าดับ)   ดังนั้นจึงท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยในประเด็น
แรงงานรายข้อแสดงในตารางที่ 3 

 จากตารางที ่2 พบว่า ธรุกจิทีม่คีนไทยเป็นหุน้ส่วน 

และธรุกจิทีม่คีนสญัชาตอิืน่เป็นหุน้ส่วน  มค่ีาเฉลีย่ของส่วน

แบ่งตลาดน้อย ในขณะที่ธุรกิจที่มีคนลาวเป็นเจ้าของอยู่ใน

ระดับปานกลาง (  ส่วนแบ่งตลาด =2.17 : 2.92 : 2.45) 

ในด้านความสามารถในการท�าก�าไรและสัดส่วนค่าใช้จ่าย 

ในการอบรม ทั้งหมดอยู่ในระดับน้อย (  ความสามารถ 

ในการท�าก�าไร) =1.83 :2.47 :2.23), (  ค่าใช้จ่ายในการ

อบรม) =1.69 :2.26 :1.67)) ส่วนระดับของระบบบริหาร

จัดการทั้งหมดอยู่ในระดับมาก (  ระบบบริหารจัดการ   

=3.66 : 3.68 :3.77)

 ในภาพรวมด้านแรงงานธรุกจิทีม่คีนสญัชาตอิืน่ๆ

เป็นหุ้นส่วนด�าเนินงานอยู่ด้วยมีขีดความสามารถด้านนี้ใน

ระดับปานกลาง ( =3.48 SD=.48)  เม่ือเปรียบเทียบ 

กับธุรกิจที่มีคนลาวเป็นเจ้าของ และ ธุรกิจที่มีคนไทย  

เป็นหุน้ส่วนต่างมขีดีความสามารถในด้านนีอ้ยูใ่นระดบัมาก 

( =3.65 SD=.50, =3.57 SD=.66 ตามล�าดับ)  

ดงันัน้จงึท�าการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ในประเดน็แรงงานรายข้อ

แสดงในตารางที่ 3
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  ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยด้านแรงงาน 
 

 

แรงงาน 
X / แปลผล 

ไทย ลาว อื่นๆ 
การลาออกของพนักงาน 3.45 

ปานกลาง 
3.55 
มาก 

3.33 
ปานกลาง 

การอบรมพนักงาน 3.93 
มาก 

4.25 
มาก 

3.97 
มาก 

ความเข้มงวดของกฎระเบียบในการจ้างงานและออกจากงาน 3.64 
มาก 

3.51 
มาก 

3.65 
มาก 

ความยืดหยุ่นของการก าหนดค่าตอบแทน 3.28 
ปานกลาง 

3.54 
มาก 

3.23 
ปานกลาง 

ประสบการณ์การท างานในระดับสากลของพนักงาน 3.62 
มาก 

3.41 
ปานกลาง 

3.45 
ปานกลาง 

ความเป็นมืออาชีพของพนักงาน 3.52 
มาก 

3.61 
มาก 

3.42 
ปานกลาง 

ความสามารถของกิจการในการดึงดูดคนท างานท่ีมีทักษะและ
ความสามารถ 

3.66 
มาก 

3.67 
มาก 

3.35 
ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ธุรกิจที่มีคนลาวเป็นเจ้าของมี

ค่าเฉลี่ยของการลาออกของพนักงานในระดับมากใน
ขณะที่ธุรกิจที่มีคนไทยและคนสัญชาติอื่นเป็นหุ้นส่วนอยู่
ในระดับปานกลาง ( X การลาออกของพนักงาน= 3.55 
:3.45 :3.33) ในด้านการอบรมพนักงาน และความ
เข้มงวดของกฎระเบียบในการจ้างงานและออกจากงาน
ทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก  ( X การอบรมพนักงาน = 
3.93 :4.25 :3.97) และ ( X ความเข้มงวดของ
กฎระเบียบ) = 3.64:3.51:3.65) ส่วนความยืดหยุ่นของ
การก าหนดค่าตอบแทนธุรกิจที่มีคนลาวเป็นเจ้าของมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ธุรกิจที่มีคนไทยและ
คนสัญชาติอื่นเป็นหุ้นส่วนอยู่ในระดับปานกลาง ( X ความ
ยืดหยุ่นของการก าหนดค่าตอบแทน = 3.54: 3.28 
:3.23)  ส าหรับประสบการณ์การท างานในระดับสากล
ของพนักงาน พบว่า ธุรกิจที่มีธุรกิจท่ีมีคนไทยเป็นหุ้นส่วน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ในขณะที่และธุรกิจของคนลาว
เองและคนสัญชาติอื่นเป็นหุ้นส่วนอยู่ในระดับปานกลาง 
( X ประสบการณ์การท างานในระดับสากล= 3.62: 3.41 

:3.45)  ส่วนความเป็นมืออาชีพของพนักงาน ธุรกิจที่มี
ธุรกิจที่มีคนไทยเป็นหุ้นส่วนและธุรกิจที่มีคนลาวเป็น
เจ้าของมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากในขณะที่ธุรกิจที่มีคน
สั ญ ช า ติ อื่ น เ ป็ น หุ้ น ส่ ว น อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง            
( X ประสบการณ์การท างานในระดับสากล = 3.52: 3.61 
:3.42)  และในด้านความสามารถของกิจการในการดึงดูด
คนท างานที่มีทักษะและความสามารถธุรกิจที่มีธุรกิจที่มี
คนไทยเป็นหุ้นส่วนและธุรกิจที่มีคนลาวเป็นเจ้าของมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากในขณะที่ธุรกิจที่มีคนสัญชาติอื่น
เป็นหุ้นส่วนอยู่ในระดับปานกลาง ( X ประสบการณ์การ
ท างานในระดับสากล= 3.66: 3.67 :3.35) 

ในด้านทักษะการเงิน ธุรกิจที่มีคนลาวเป็นเจ้าของ 
คนสัญชาติอื่นๆ และ คนไทยเป็นหุ้นส่วนต่างด าเนินงาน
อยู่ด้วยต่างก็มีขีดความสามารถด้านนี้ในระดับมาก  ( X = 
4.05 SD= .45) , X = 3.96 SD= .44 และ X = 3.80 
SD= .48 ตามล าดับ) 

ดังนั้นจึงท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยในประเด็นทักษะ
การเงินรายข้อดังแสดงในตารางที่ 4 

 จากตารางที ่3 พบว่า ธรุกจิทีม่คีนลาวเป็นเจ้าของ

มค่ีาเฉลีย่ของการลาออกของพนกังานในระดบัมากในขณะ

ทีธ่รุกจิทีม่คีนไทยและคนสญัชาตอิืน่เป็นหุน้ส่วนอยูใ่นระดบั

ปานกลาง (  การลาออกของพนักงาน= 3.55 :3.45 :3.33) 

ในด้านการอบรมพนักงาน และความเข้มงวดของกฎ

ระเบียบในการจ้างงานและออกจากงานทั้งหมดมีค่าเฉล่ีย

ในระดับมาก  (  การอบรมพนักงาน = 3.93 :4.25 :3.97) 

และ (  ความเข้มงวดของกฎระเบียบ) = 3.64:3.51:3.65) 

ส่วนความยืดหยุ่นของการก�าหนดค่าตอบแทนธุรกิจที่มี 

คนลาวเป็นเจ้าของมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ในขณะทีธ่รุกจิ

ที่มีคนไทยและคนสัญชาติอื่นเป็นหุ ้นส่วนอยู ่ในระดับ 

ปานกลาง (  ความยืดหยุ่นของการก�าหนดค่าตอบแทน = 

3.54: 3.28 :3.23)  ส�าหรบัประสบการณ์การท�างานในระดบั

สากลของพนักงาน พบว่า ธุรกิจที่มีธุรกิจที่มีคนไทยเป็น 

หุ้นส่วนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ในขณะที่และธุรกิจของ

คนลาวเองและคนสัญชาติอื่นเป็นหุ ้นส่วนอยู ่ในระดับ 

ปานกลาง (  ประสบการณ์การท�างานในระดับสากล = 

3.62: 3.41 :3.45) ส่วนความเป็นมืออาชีพของพนักงาน 

ธุรกิจที่มีธุรกิจที่มีคนไทยเป็นหุ้นส่วนและธุรกิจที่มีคนลาว

เป็นเจ้าของมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากในขณะที่ธุรกิจที่มี 

คนสัญชาติอื่ น เป ็นหุ ้ นส ่ วนอยู ่ ในระดับปานกลาง  

(  ประสบการณ์การท�างานในระดับสากล = 3.52: 3.61 

:3.42) และในด้านความสามารถของกจิการในการดงึดดูคน

ท�างานทีม่ทีกัษะและความสามารถธรุกจิทีม่ธีรุกจิทีม่คีนไทย

เป็นหุน้ส่วนและธรุกจิทีม่คีนลาวเป็นเจ้าของมค่ีาเฉลีย่อยูใ่น

ระดับมากในขณะที่ธุรกิจที่มีคนสัญชาติอื่นเป็นหุ้นส่วนอยู่

ในระดับปานกลาง (  ประสบการณ์การท�างานในระดับ

สากล = 3.66: 3.67 :3.35)

 ในด้านทกัษะการเงนิ ธรุกจิทีม่คีนลาวเป็นเจ้าของ 

คนสญัชาตอิืน่ๆ และ คนไทยเป็นหุน้ส่วนต่างด�าเนนิงานอยู่

ด้วยต่างกม็ขีดีความสามารถด้านนีใ้นระดบัมาก  (  = 4.05 

SD=.45), =3.96 SD=.44 และ =3.80 SD=.48  

ตามล�าดับ)

 ดังน้ันจึงท�าการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียในประเด็น

ทักษะการเงินรายข้อดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยด้านทักษะการเงิน 
 

 
ทักษะการเงิน 

X /แปลผล 
ไทย ลาว อื่นๆ 

การวางแผนการเงินในระยะยาวและสามารถท าได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3.83 
มาก 

4.20 
มาก 

4.03 
มาก 

การติดตามตรวจสอบบัญชีของกิจการ 4.14 
มาก 

4.30 
มาก 

4.26 
มาก 

การมีส่วนร่วมในการวางแผนทางการเงิน 3.67 
มาก 

3.82 
มาก 

4.06 
มาก 

ความรู้ด้านการเงิน 3.31 
ปานกลาง 

3.85 
มาก 

3.45 
ปานกลาง 

การจ่ายช าระค่าใช้จ่ายตรงเวลา 4.14 
มาก 

4.09 
มาก 

4.00 
มาก 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ธุรกิจทั้งหมดมีการวางแผน

การเงินในระยะยาวและสามารถท าได้ตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ การติดตามตรวจสอบบัญชีของกิจการ การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนทางการเงิน และการจ่ายช าระค่าใช้จ่าย
ตรงเวลาอยู่ในระดับมาก ( X การวางแผนการเงิน= 3.83 
:4.20 :4.03),  ( X ติดตามตรวจสอบบัญชี= 4.14 :4.30 
:4.26), ( X การมีส่วนร่วมในการวางแผนการเงิน= 3.67 
:3.82 :4.06) และ( X การจ่ายช าระค่าใช้จ่ายตรงเวลา    
= 4.14 :4.09 :4.00)  ส่วนความรู้ด้านการเงิน พบว่า
ธุรกิจที่มีคนลาวเป็นเจ้าของมีความรู้ ในระดับมาก  
ในขณะที่ธุรกิจที่มีคนไทยเป็นหุ้นส่วน และธุรกิจที่มีคน

สัญชาติอื่นเป็นหุ้นส่วนอยู่ในระดับปานกลาง ( X ความรู้
ด้านการเงิน = 3.85 :3.31 :3.45) 

ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่มีคนสัญชาติอื่นๆ 
คนลาวเป็นเจ้าของ และ คนไทยเป็นหุ้นส่วนต่าง
ด าเนินงานอยู่ด้วยต่างก็มีขีดความสามารถด้านนี้ในระดับ
มาก  ( X = 4.27 SD = 1.11) , X = 4.10 SD = .50 
และ X = 4.05 SD = .50 ตามล าดับ) 

ดังนั้นจึงท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยในประเด็นการ
บริหารจัดการรายข้อดังแสดงในตารางที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตารางที ่4 พบว่า ธรุกจิทัง้หมดมกีารวางแผน

การเงนิในระยะยาวและสามารถท�าได้ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ 

การตดิตามตรวจสอบบญัชขีองกจิการ การมส่ีวนร่วมในการ

วางแผนทางการเงิน และการจ่ายช�าระค่าใช้จ่ายตรงเวลา

อยูใ่นระดบัมาก (  การวางแผนการเงนิ= 3.83 :4.20 :4.03),  

(  ติดตามตรวจสอบบัญชี = 4.14 :4.30 :4.26),  

(  การมีส่วนร่วมในการวางแผนการเงิน = 3.67 :3.82 

:4.06) และ (  การจ่ายช�าระค่าใช้จ่ายตรงเวลา = 4.14 :4.09 

:4.00)  ส่วนความรู้ด้านการเงิน พบว่าธุรกิจที่มีคนลาวเป็น

เจ้าของมีความรู้ในระดับมาก ในขณะท่ีธุรกิจท่ีมีคนไทย 

เป็นหุ้นส่วน และธุรกิจที่มีคนสัญชาติอื่นเป็นหุ้นส่วนอยู่ใน

ระดบัปานกลาง (  ความรูด้้านการเงนิ = 3.85 :3.31 :3.45)

ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่มีคนสัญชาติอื่นๆ คนลาว

เป็นเจ้าของ และ คนไทยเป็นหุน้ส่วนต่างด�าเนนิงานอยูด้่วย

ต่างก็มีขีดความสามารถด้านนี้ในระดับมาก ( =4.27  

SD=1.11), =4.10 SD=.50 และ =4.05 SD=.50  

ตามล�าดับ)

 ดังนั้นจึงท�าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยในประเด็นการ

บริหารจัดการรายข้อดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยด้านการบริหารจัดการ
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   ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยด้านการบริหารจัดการ 
 

 

การบริหารจัดการ 
X /แปลผล 

ไทย ลาว อื่นๆ 
 

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
4.14 
มาก 

4.20 
มาก 

4.13 
มาก 

 

ธุรกิจปราศจากการฉ้อโกง 
3.75 
มาก 

3.78 
มาก 

4.94 
มาก 

ความสมัครใจในการส่งมอบงานและรับมอบงานของหัวหน้าและ
พนักงาน 

3.86 
มาก 

3.78 
มาก 

3.94 
มาก 

 

ความน่าเชื่อถือของผู้บริหารในสังคม 
4.04 
มาก 

4.22 
มาก 

4.26 
มาก 

 

ให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด 
4.36 
มาก 

4.32 
มาก 

4.39 
มาก 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
4.04 
มาก 

4.21 
มาก 

4.06 
มาก 

 

ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในกิจการ 
4.18 
มาก 

4.23 
มาก 

4.23 
มาก 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ธุรกิจที่มีคนไทยเป็นหุ้นส่วน 

ธุรกิจที่มีคนลาวเป็นเจ้าของ และธุรกิจที่มีคนสัญชาติอื่น
เป็นหุ้นส่วนต่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากการฉ้อโกง มี
ความสมัครใจในการส่งมอบงานและรับมอบงานของ
หัวหน้าและพนักงาน ความน่าเช่ือถือของผู้บริหารใน
สังคม ให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม และ ให้ความส าคัญกับความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในกิจการในระดับมาก  
( X = 4.14 :4.20 :4.13), ( X = 3.75 :3.78 :4.94), ( X = 
3.86 :3.78 :3.94), ( X = 4.04 :4.22 :4.26), ( X = 4.36 

:4.32 :4.39), ( X = 4.04 :4.21 :4.06), ( X = 4.18 :4.23 
:4.23,) 

ในด้านทัศนคติและค่านิยม ธุรกิจที่มีคนลาวเป็น
เจ้าของ คนไทยและคนสัญชาติอื่นๆ เป็นหุ้นส่วนต่าง
ด าเนินงานอยู่ด้วยต่างก็มีขีดความสามารถด้านนี้ในระดับ
ใกล้เคียงกันมากที่สุดคืออยู่ในระดับมาก ( X = 3.94 SD 
= .49) , X = 3.86 SD= .53 และ X = 3.86 SD = .40 
ตามล าดับ) 

ดังนั้นจึงท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยในทัศนคติและ
ค่านิยมรายข้อดังแสดงในตารางที่ 6 

 
 
 
 
 
 

 จากตารางที ่5 พบว่า ธรุกจิทีม่คีนไทยเป็นหุน้ส่วน 

ธรุกจิทีม่คีนลาวเป็นเจ้าของ และธรุกจิทีม่คีนสญัชาตอิืน่เป็น

หุ้นส่วนต่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากการฉ้อโกง มีความ

สมคัรใจในการส่งมอบงานและรบัมอบงานของหวัหน้าและ

พนักงาน ความน่าเชื่อถือของผู้บริหารในสังคม ให้ความ

ส�าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และ ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยและสภาพ

แวดล้อมภายในกจิการในระดบัมาก (  = 4.14 :4.20 :4.13), 

(  = 3.75 :3.78 :4.94), (  = 3.86 :3.78 :3.94), (  = 4.04 

:4.22 :4.26), (  = 4.36 :4.32 :4.39), (  = 4.04 :4.21 

:4.06), (  = 4.18 :4.23 :4.23,)

 ในด้านทัศนคติและค่านิยม ธุรกิจที่มีคนลาวเป็น

เจ้าของ คนไทยและคนสัญชาตอิืน่ๆ เป็นหุน้ส่วนต่างด�าเนนิ

งานอยูด้่วยต่างกม็ขีดีความสามารถด้านนีใ้นระดบัใกล้เคยีง

กันมากที่สุดคืออยู่ในระดับมาก (  = 3.94 SD = .49), 

 = 3.86 SD= .53 และ  = 3.86 SD = .40 ตามล�าดับ)

ดังนั้นจึงท�าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยในทัศนคติและค่านิยม 

รายข้อดังแสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยด้านทัศนคติและค่านิยม
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   ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยด้านทัศนคติและค่านิยม 
 

 
ทัศนคติและค่านิยม 

X /แปลผล 
ไทย ลาว อื่นๆ 

ภาพลักษณ์ของกิจการในสายตาลูกค้า 3.89 
มาก 

3.99 
มาก 

4.16 
มาก 

ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและมีความเป็นโลกาภิวัตน์ 4.00 
มาก 

3.85 
มาก 

4.10 
มาก 

วัฒนธรรมการเปิดรับแนวคิดจากต่างชาติ 4.07 
มาก 

3.95 
มาก 

3.90 
มาก 

มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้สูงเมื่อเผชิญกับสิ่งท้าทาย 3.69 
มาก 

3.86 
มาก 

3.71 
มาก 

ค่านิยมในการแข่งขัน 3.66 
มาก 

4.01 
มาก 

3.52 
มาก 

มีความคิดว่ามูลค่าของกิจการคือมูลค่าของพนักงาน 4.00 
มาก 

3.91 
มาก 

3.94 
มาก 

ระดับความสามารถในการแข่งขัน 3.83 
มาก 

3.99 
มาก 

3.71 
มาก 

 
 
จากตารางที่ 6 พบว่า ธุรกิจที่มีคนไทยเป็นหุ้นส่วน 

ธุรกิจที่มีคนลาวเป็นเจ้าของ และธุรกิจที่มีคนสัญชาติอื่น
เป็นหุ้นส่วนต่างมีทัศนคติและค่านิยมในด้านภาพลักษณ์
ของกิจการในสายตาของลูกค้า ความเป็นโลกาภิวัตน์ 
วัฒนธรรมการเปิดรับแนวคิดจากต่างชาติ  มีความ
ยืดหยุ่นและปรับตัวได้สูงเมื่อเผชิญกับสิ่งท้าทาย ค่านิยม
ในการแข่งขัน มีความคิดว่ามูลค่าของกิจการคือมูลค่า
ของพนักงานตลอดจน ระดับความสามารถในการแข่งขัน
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.89 :3.99 :4.16), ( X = 4.00 
:3.85 :4.10), ( X = 4.07 :3.95 :3.90), ( X = 3.69 :3.86 
:3.71), ( X = 3.66 :4.01 :3.52), ( X = 4.00 :3.91 
:3.94) ), ( X = 3.83 :3.99 :3.71) 
 
 
 
 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ข้อแรกคือเพื่อศึกษาขีด
ความสามารถในการแช่งขันด้านประสิทธิภาพของภาค
ธุรกิจบริการในแขวงจ าปาสัก จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น
สรุปได้ว่า 

ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมธุรกิจ
ที่ มี ค น ไทย เป็ น หุ้ น ส่ วนด า เ นิ น ง าน อยู่ ด้ ว ยมี ขี ด
ความสามารถด้านนี้ในระดับน้อย ( X = 2.33 SD= .48)  
เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีคนลาวเป็นเจ้าของ และ 
ธุ ร กิ จที่ มี ค นสัญชาติ อื่ น ๆ  เป็ นหุ้ น ส่ วนต่ า งมี ขี ด
ความสามารถในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ใน 
 

 
 

 จากตารางที ่6 พบว่า ธรุกจิทีม่คีนไทยเป็นหุน้ส่วน 

ธรุกจิทีม่คีนลาวเป็นเจ้าของ และธรุกจิทีม่คีนสญัชาตอิืน่เป็น

หุ้นส่วนต่างมีทัศนคติและค่านิยมในด้านภาพลักษณ์ของ

กจิการในสายตาของลกูค้า ความเป็นโลกาภวิตัน์ วฒันธรรม

การเปิดรับแนวคดิจากต่างชาต ิ มคีวามยดืหยุน่และปรบัตวั

ได้สูงเมื่อเผชิญกับสิ่งท้าทาย ค่านิยมในการแข่งขัน มี 

ความคดิว่ามลูค่าของกจิการคอืมลูค่าของพนกังานตลอดจน 

ระดบัความสามารถในการแข่งขนัอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.89 

:3.99 :4.16), (  = 4.00 :3.85 :4.10), (  = 4.07 :3.95 

:3.90), (  = 3.69 :3.86 :3.71), (  = 3.66 :4.01 :3.52),  

(  = 4.00 :3.91 :3.94) ), ( = 3.83 :3.99 :3.71)

สรุปผลการวิจัย

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ข้อแรกคือเพื่อศึกษาขีด

ความสามารถในการแช่งขนัด้านประสทิธภิาพของภาคธรุกจิ

บริการในแขวงจ�าปาสัก จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นสรุป 

ได้ว่า 

 ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมธุรกิจที่

มีคนไทยเป็นหุ้นส่วนด�าเนินงานอยู่ด้วยมีขีดความสามารถ

ด้านนี้ในระดับน้อย (  = 2.33 SD= .48) เมื่อเปรียบเทียบ

กับธุรกิจที่มีคนลาวเป็นเจ้าของ และ ธุรกิจที่มีคนสัญชาติ

อืน่ๆ เป็นหุน้ส่วนต่างมขีดีความสามารถในด้านประสิทธภิาพ

และประสิทธผิลอยูใ่น ระดบัปานกลาง  โดยธรุกจิทีม่คีนไทย

เป็นหุน้ส่วน และธรุกจิทีม่คีนสญัชาตอิืน่เป็นหุน้ส่วน มส่ีวน

แบ่งตลาด ความสามารถในการท�าก�าไร และสัดส่วนค่าใช้

จ่ายในการอบรมน้อยกว่า ธุรกิจที่มีคนลาวเป็นเจ้าของซึ่งมี

ค่าเฉลี่ยสูงกว่าคืออยู่ในระดับปานกลาง 

 ในภาพรวมด้านแรงงานธรุกจิทีม่คีนสญัชาตอิืน่ๆ

เป็นหุ้นส่วนด�าเนินงานอยู่ด้วยมีขีดความสามารถด้านนี้ใน

ระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีคนลาวเป็น

เจ้าของ และ ธุรกิจที่มีคนไทย เป็นหุ้นส่วนต่างมีขีดความ

สามารถในด้านนี้อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว

พบว่า ในด้านแรงงานธุรกิจทีมีคนไทยเป็นหุ้นส่วนไม่มี

ปัญหามากนกั  โดยมจีดุเด่นอยูท่ีม่กีารลาออกของพนกังาน

อยู่ในระดับปานกลาง ประสบการณ์การท�างานในระดับ

สากลของพนักงานอยู่ในระดับมากและมีความสามารถใน

การดงึดดูคนท�างานทีม่ทีกัษะและความสามารถ  ส่วนธรุกจิ

ที่มีคนลาวเป็นเจ้าของจะมีจุดเด่นอยู่ที่การอบรมพนักงาน 

ความยืดหยุ่นของการก�าหนดค่าตอบแทน  อย่างไรก็ดีกลับ
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พบว่าธรุกจิทีม่คีนลาวเป็นเจ้าของมค่ีาเฉลีย่ของการลาออก

ของพนกังานในระดบัมากกว่า   ส�าหรบัธรุกิจทีม่คีนต่างชาติ

เป็นหุ้นส่วนมีจุดเด่นอยู่ที่ มีการลาออกของพนักงานใน

ระดบัน้อยกว่า มคีวามเข้มงวดในกฎระเบยีบในการจ้างงาน

และออกจากงาน ส่วนด้านอืน่ๆ มขีดีความสามารถใกล้เคียง

กับธุรกิจที่มีคนไทยเป็นหุ้นส่วน

 ในด้านทักษะทางการเงินพบว่า ธุรกิจที่มีคนลาว

เป็นเจ้าของ ธรุกจิทีม่คีนไทย และคนสญัชาตอิืน่เป็นหุ้นส่วน

ต่างมคีวามสามารถในด้านนีใ้นระดบัมาก โดยธรุกจิทัง้หมด

มีการวางแผนการเงินในระยะยาวและสามารถท�าได้ตาม 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ การติดตามตรวจสอบบัญชีของกิจการ  

การมส่ีวนร่วมในการวางแผนทางการเงนิ และการจ่ายช�าระ

ค่าใช้จ่ายตรงเวลาอยู่ในระดับมาก จะมีก็แต่ความรู้ด้าน 

การเงิน ที่พบว่าธุรกิจที่มีคนลาวเป็นเจ้าของมีความรู ้

ในระดับมาก ในขณะท่ีธุรกิจท่ีมีคนไทยเป็นหุ้นส่วน และ

ธุรกิจที่มีคนสัญชาติอื่นเป็นหุ้นส่วนอยู่ในระดับปานกลาง

  ในด้านการบรหิารจดัการธรุกจิทีม่คีนสญัชาตอิืน่ๆ 

คนลาวเป็นเจ้าของ และ คนไทยเป็นหุน้ส่วนต่างด�าเนนิงาน

อยู่ด้วยต่างก็มีขีดความสามารถด้านนี้ในระดับมาก  พบว่า 

ธรุกจิทีม่คีนไทยเป็นหุน้ส่วน ธรุกจิทีม่คีลาวเป็นเจ้าของ และ

ธุรกิจที่มีคนสัญชาติอื่นเป็นหุ ้นส่วนต่างมีประสิทธิภาพ 

ปราศจากการฉ้อโกง มคีวามสมคัรใจในการส่งมอบงานและ

รบัมอบงานของหวัหน้าและพนกังาน ความน่าเชือ่ถอืของผู้

บริหารในสังคม ให้ความส�าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า

สูงสุด มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ ให้ความส�าคัญ 

กับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในกิจการ 

ในระดับมาก  

 ส�าหรับประเด็นสุดท้ายในด้านทัศนคติและค่า

นิยม ธุรกิจที่มีคนลาวเป็นเจ้าของ คนไทยและคนสัญชาติ

อื่นๆ เป็นหุ้นส่วนต่างด�าเนินงานอยู่ด้วยต่างก็มีขีดความ

สามารถด้านนี้ในระดับใกล้เคียงกันมากท่ีสุดคืออยู ่ใน 

ระดบัมาก  โดยต่างมทีศันคตแิละค่านยิมในด้านภาพลกัษณ์

ของกิจการในสายตาของลูกค้า ความเป็นโลกาภิวัตน์ 

วัฒนธรรมการเปิดรับแนวคิดจากต่างชาติ มีความยืดหยุ่น

และปรับตัวได้สูงเม่ือเผชิญกับสิ่งท้าทาย ค่านิยมในการ

แข่งขนั มคีวามคดิว่ามลูค่าของกจิการคอืมลูค่าของพนกังาน

ตลอดจน ระดบัความสามารถในการแข่งขนัอยูใ่นระดบัมาก

 ส�าหรับวัตถุประสงค์ข้อสอง คือ การทดสอบ

สมมติฐานว ่าขีดความสามารถในการแข ่งขันด ้าน

ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจบริการในแขวงจ�าปาสัก  

สปป.ลาว แตกต่างกันจ�าแนกตามผู้ประกอบการไทย ลาว 

และ ผู้ประกอบการต่างชาติ  ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ 

F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ค่าความแปรปรวน

ของขีดความสามารถในการแข่งขันด้านประสิทธิภาพของ

ธุรกิจของตัวอย่างทั้งในภาพรวมและรายด้านซ่ึงประกอบ

ด้วยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านแรงงาน  

ด้านทักษะการเงิน และ ด้านทัศนคติและค่านิยม พบว่าใน

ภาพรวมธุรกิจที่มีคนลาว ไทย และ สัญชาติอื่นๆ เป็น 

หุ้นส่วนต่างมีขีดความสามารถในการแข่งขันในภาพรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ .05 (F=3.38, p-val-

ue=.036) ส่วนในรายด้านได้แก่ด้านแรงงาน การบริหาร

จัดการ และ ด้านทัศนคติและค่านิยมไม่แตกต่างกัน  

ส่วนด้านทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัที ่.01 และ .05 ได้แก่ 

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  และทกัษะการเงนิ (F=18.84, 

p-value=.00, F=4.064, p-value=.01)  ดังนั้นจึงท�าการ

เปรียบเทียบรายคู่ในกรณีด้านที่แตกต่างกันตามวิธีค�านวณ

ของ Scheffe ในกรณีที่จ�านวนตัวอย่างไม่เท่ากัน พบว่า

ธุรกิจที่มีคนลาวเป็นเจ ้าของมีขีดความสามารถด้าน

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากกว่าธรุกจิทีม่คีนไทยและ

คนต่างชาติเป็นหุ้นส่วนอย่างมีนัยส�าคัญที่ ระดับ.01 ส่วน

ธรุกจิทีม่คีนไทย และคนต่างชาตเิป็นหุน้ส่วนมปีระสิทธภิาพ

และประสิทธิผลไม่แตกต่างกัน ส�าหรับในด้านทักษะ 

ทางการเงินธุรกิจที่มีคนลาวเป็นหุ้นส่วนมีขีดความสามารถ

ด้านทกัษะการเงนิมากว่าธรุกจิทีม่คีนไทยเป็นหุน้ส่วนอย่าง

มีนัยส�าคัญที่ระดับ .05  ส่วนคู่อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน

 เปรียบเทียบรายคู่ในภาพรวมและรายด้านแล้ว 

พบว่า ธุรกิจทีมีคนลาวเป็นเจ้าของมีขีดความสามารถใน

ภาพรวม และรายด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มากกว่าธุรกิจที่มีคนไทย และคนต่างชาติเป็นหุ้นส่วนอยู่ 

ส่วนด้านทักษะการเงินธุรกิจที่มีคนลาวเป็นเจ้าของมีขีด

ความสามารถมากกว่าธรุกจิทีม่คีนไทยเป็นหุน้ส่วน ส�าหรบั

ในด้านแรงงาน บริหารจัดการ และทัศนคติและค่านิยม 

ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย

 ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นผูป้ระกอบธรุกจิ

บริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้แก่ โรงแรม ภัตตาคาร/

ร้านอาหาร และบริษัทท่องเที่ยวที่จดทะเบียนประกอบ

ธรุกจิในแขวงจ�าปาสัก สปป.ลาว จ�านวน 211 ราย หากแยก

ประเภทตามสัญชาติของผู้ประกอบการแล้ว เป็นธุรกิจ
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บริการที่มีเจ้าของเป็นคนสัญชาติลาว 149 ราย ที่มีหุ้นส่วน

เป็นคนไทย 30 ราย และ หุ้นส่วนท่ีเป็นคนสัญชาติอื่นๆ  

เช่น เวยีดนาม จนี ฝรัง่เศส ญีปุ่น่ ออสเตรเลยี สหรฐัอเมรกิา 

ฯลฯ อีก 31 ราย ผลการวิจัยพบว่าธุรกิจที่มีคนลาว ไทย 

และ สญัชาตอิืน่ๆ เป็นหุน้ส่วนต่างมขีดีความสามารถในการ

แข่งขันในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญท่ี .05  

ส่วนในรายด้านได้แก่ด้านแรงงาน การบริหารจัดการ และ 

ด้านทัศนคติและค่านิยมไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านที่แตกต่าง

กนัอย่างมนียัส�าคญัที ่.01 และ .05 ได้แก่ ประสทิธภิาพและ

ประสิทธิผล  และทักษะการเงิน จึงได้วิเคราะห์โดยการผล

การวเิคราะห์ในรายข้อในด้านประสทิธภิาพและประสิทธผิล 

พบว่าธุรกิจที่มีคนไทยเป็นหุ้นส่วนมีส่วนแบ่งตลาดและ 

ความสามารถในการท�าก�าไร ตลอดจนสัดส่วนค่าใช้จ่ายใน

การอบรมพนักงานน้อยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มี

คนลาวและธรุกจิทีม่สีญัชาตอิืน่เป็นหุน้ส่วน ส่วนด้านทกัษะ

การเงินพบว่าธุรกิจที่มีคนไทยเป็นหุ้นส่วนมีระดับความ

สามารถของการวางแผนการเงนิในระยะยาวและการท�าให้

ได้ตามเป้าหมายทีว่างไว้ ตลอดจนระดบัของความรูด้้านการ

เงนิน้อยกว่าธรุกจิทีม่คีนลาวเป็นเจ้าของ ส่วนในด้านแรงงาน 

การบริหารจัดการ และ ด้านทัศนคติและค่านิยมไม่พบว่ามี

ความแตกต่างกันทั้งสามกลุ่ม

ข้อเสนอแนะ

 การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวใน สปป.ลาว แม้จะ

มีข้อจ�ากัดในการถือหุ้นของผู้ประกอบการไทย เน่ืองจาก

สปป.ลาว มีการสงวนอาชีพไว้ส�าหรับคนลาวเท่านั้น ห้ามมิ

ให้การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจให้ผู้ลงทุนต่างชาติ หรือบริษัท

ต่างชาติด�าเนินธุรกิจ แต่อย่างไรก็ดี สปป.ลาวโดยเฉพาะ 

แขวงจ�าปาสักเป็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรท่ีเอื้อต่อธุรกิจการ 

ท่องเที่ยวสูง จึงเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการท้ังไทย 

และ ต่างชาต ิผูป้ระกอบการเหล่านีจ้งึต้องเข้าไปร่วมทนุกบั

ผู้ประกอบการ สปป.ลาว งานวิจัยนี้ค้นพบว่าธุรกิจเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวที่ผู้ประกอบการไทยมีหุ้นส่วนยังขาดความ

สามารถในการวางแผน และด้านการจัดการน้อยกว่า  

รวมทัง้ทกัษะด้านการเงนิ ดงันัน้ภาครฐัโดยเฉพาะหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนของคนไทยในต่าง

ประเทศ การจัดให้มีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของ 

ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในระดับธุรกิจขนาดกลาง และ 

ขนาดย่อม เกี่ยวกับทักษะในด้านการวางแผน การบริหาร

จัดการ ความรู้ด้านการเงินและการบัญชี ตลอดจนกฎ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการลงทุนใน สปป.ลาว จึงเป็นสิ่ง

จ�าเป็นส�าหรับผู ้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปลงทุนใน

ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว
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