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บทที่ 5
สรุป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง แนวทางการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยการศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ และกลุ่มตัวอย่างที่ได้ใช้ในการวิจยั
ครั้งนี้ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการและเอกชน ร้านค้าวัสดุก่อสร้างและผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมจํานวนทั้งสิ้ น 21 คน และทําการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารโดยทบทวนเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องและค้นคว้าจากข้อมูลบทความ หนังสื อ วารสาร
เพื่อนําข้อมูลมาประกอบในงานวิจยั ให้สมบูรณ์ โดยการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content analysis) และ ผูว้ ิจยั สรุ ปสาระสําคัญเสนอตามลําดับดังนี้
1. สรุ ปผลการวิจยั
2. อภิปรายผลการวิจยั
3. ข้อเสนอแนะ
หัวข้อที่ใช้ในการสัมภาษณ์ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้นสามารถแบ่งได้ 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจและภายนอกธุรกิจ เพื่อเตรี ยมรับมือเข้าสู่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตอนที่ 3 ข้อมูลแนวทางการเลือกใช้บริ การผูป้ ระกอบการรับเหมาก่อสร้าง

สรุปผลการวิจยั
จากการวิจยั ครั้งนี้สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ทําให้ทราบว่าจุดแข็งของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างของประเทศไทยที่สามารถเข้าไป
ทํางานรับเหมาก่อสร้างที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้น้ นั เพราะว่าบริ ษทั รับเหมา
ก่อสร้างของประเทศไทยนั้นมีความชํานาญและมีทกั ษะในการทํางานในเรื่ องของคุณภาพในการ
ทํางานรวมทั้งคุณภาพของวัสดุก่อสร้างและเครื่ องจักรในการทํางาน รวมทั้งมีเงินทุนที่สูงและ
เทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่ องจักรที่ใหม่กว่าของทางบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งได้รับโอกาสจากทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวที่ได้เปิ ดโอกาสให้กบั นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างชาวต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพื่อ
เพิม่ เงินทุนในการพัฒนาประเทศ ในโครงการใหญ่ ๆ ที่ทางบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างของสาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นมีเงินทุนไม่พอและบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างของประเทศไทย
ที่ทาํ งานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นยังมีทศั นคติที่ดีในการร่ วมมือกันและมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน จึงทําให้มีโอกาส ช่องทาง และข้อมูลในการที่จะเข้ามาทํา
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิม่ ขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั
รับเหมาก่อสร้างของประเทศไทยก็ยงั มีจุดอ่อนในการที่เข้ามาทํางานรับเหมาก่อสร้างที่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในเรื่ องของการสื่ อสารกับแรงงานก่อสร้างที่มีหลายประเทศยังไม่
ชัดเจนหรื อไม่ค่อยเข้าใจทําให้เกิดการทํางานที่ล่าช้าขึ้น รวมทั้งยังขาดการโฆษณาที่ชดั เจนจึงทําให้
ลูกค้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้ขอ้ มูลไม่ชดั เจนและครบถ้วน รวมทั้งยังมี
อุปสรรคในเรื่ องของการมีคู่แข่งหลายรายในการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีขนาดเดียวกับบริ ษทั
รับเหมาก่อสร้างของประเทศไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งส่ วนมากการ
ทํางานนั้นก็จะมีงานก่อสร้างในโครงใหญ่จึงทําให้ระยะเวลาในการก่อสร้างนั้นต้องใช้เวลานาน
รวมทั้งต้นทุนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างนั้นมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา เช่น เหล็ก
โครงสร้างที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งจะขึ้นอยูก่ บั สถานะทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในบางครั้งอาจทําให้บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างประสบปัญหาขาดทุนได้
2. ทําให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจโดยใช้แนวคิดทฤษฎี Diamond model
ในเรื่ องแรกจะเป็ นเรื่ องของปั จจัยทางด้านการผลิต โดยการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจะประกอบไปด้วยด้านหลัก ๆ ก็คือ ทรัพยากรบุคคลที่มีผลโดยตรง
อย่างมากต่อการทํางานรับเหมาก่อสร้างที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพราะแรงงาน
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นจะมีหลายประเทศ ก็จะมีการแรงงานที่ดีและไม่ดี
ปะปนกันไปในการทํางานหนึ่ง ซึ่งมีผลต่อการทํางานก่อสร้างอย่างมาก
ส่ วนในเรื่ องของความต้องการของลูกค้าทางด้านการก่อสร้างนั้นส่ วนมากความต้องการ
ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นจะเป็ นของทางหน่วยงาน
รัฐบาลที่มีความต้องการให้ชาวต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อหาแหล่ง
เงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาทําให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพัฒนาและเจริ ญยิง่ ขึ้น
ซึ่งมีระดับความต้องการที่สูง
ดังนั้นจึงทําให้บรรยากาศของการแข่งขันของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นมีการแข่งขันที่รุนแรง เพราะการเข้ามาแข่งขันของต่างประเทศ
ในหลายประเทศ ดังนั้นบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างจะต้องมีการเตรี ยมตัวและเตรี ยมกลยุทธ์ เช่น
ทางด้านเงินทุน ทรัพยากรบุคคล การตลาด เป็ นต้นเอาไว้
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โดยส่ วนใหญ่แล้วจะมีบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสนับสนุนกันในเรื่ องของ
สายการทํางาน ซึ่งจะเป็ นการเชื่อมโยงกันระหว่างผูร้ ับเหมาก่อสร้างที่เป็ นเจ้าของโครงการกับ
ซับคอนแทรกเพื่อให้งานที่ทาํ ประสบความสําเร็ จ และมีการร่ วมมือกันกับบริ ษทั ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
อื่นที่มาจากประเทศไทยเหมือนกันด้วยในเรื่ องของการให้ขอ้ มูลข่าวสารของการก่อสร้าง รวมทั้ง
ทางหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีนโยบายในการสนับสนุนช่วย
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย
3. ทําให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจโดยแนวคิดทฤษฎี Value chain analysis
ซึ่งจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันโดยเริ่ มจากกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ นค้าและบริ การซึ่งกิจกรรม
ทางด้านนี้จะเป็ นจุดเริ่ มต้นของการบริ การรับเหมาก่อสร้างไม่วา่ จะเป็ นทางด้านการรับ การขนส่ ง
วัสดุ การจัดเก็บวัสดุ และการแจกจ่ายวัสดุ บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างจึงควรมีการจัดระบบในเรื่ องของ
วัสดุก่อสร้างอย่างเป็ นระบบ ต่อจากนั้นก็จะเป็ นขั้นตอนปฏิบตั ิการภายในบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการแปรรู ปจากวัสดุก่อสร้างให้ออกมาเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การ ทางบริ ษทั รับเหมา
ก่อสร้างจึงควรจะเตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตหรื อขั้นตอนการบริ การอย่างเป็ น
ระบบ เพื่อให้วสั ดุก่อสร้างที่ซ้ือมาคุม้ ค่าที่สุด ซึ่งจะมีผลต่อกิจกรรมทางด้านจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง
รวมทั้งการรวบรวมวัสดุก่อสร้างต่อจากนั้นก็เป็ นขั้นตอนการทําการก่อสร้างตามลําดับ ซึ่งกิจกรรม
ทั้งหมดนี้จะต้องมีการจัดเตรี ยมทั้งสถานที่จดั เก็บวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งเตรี ยมระบบในการรวบรวม
วัสดุก่อสร้างให้พร้อม ก่อนที่จะเริ่ มต้นการทํางานให้กบั ลูกค้าต่อไป และในกระบวนการสุ ดท้ายก็
จะเป็ นกระบวนการทางการตลาดและการตั้งราคาเพื่อให้ลูกค้าสนใจ ก็มีในเรื่ องของการบริ การที่ดี
ทั้งคุณภาพในการทํางานและราคาที่เหมาะสมควบคู่กนั ไป รวมทั้งการเน้นในเรื่ องของการบริ การ
กับลูกค้าให้ดี ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและประทับใจมากที่สุด
ส่ วนในกิจกรรมสนับสนุนจะเริ่ มจากกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร
ซึ่งจะเป็ นเรื่ องของโครงสร้างของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างนั้น จะมีระบบบัญชี ระบบการเงิน
ระบบการบริ หาร ควรจะมีการบริ หารจัดการทุกด้านให้เป็ นระบบมากที่สุดเพื่อเป็ นประโยชน์
ในการบริ หารจัดการให้บริ ษทั ประสบความสําเร็ จ ซึ่งกิจกรรมแรกจะสําเร็ จได้น้ นั จะต้องมีการ
พัฒนาในเรื่ องทรัพยากรบุคคลควบคู่กบั ไปด้วย เนื่องจากด้านทรัพยากรบุคคลนั้นมีความสําคัญมาก
ต่อการทํางานก่อสร้าง นั้นจึงควรมีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ โดยใช้การวิเคราะห์ในเรื่ องของ
ทรัพยากรบุคคลตามลําดับการบริ หารทรัพยากรบุคคลโดยเริ่ มจากกิจกรรมความต้องการสรรหา
คัดเลือก ประเมินผล พัฒนา ฝึ กอบรม เงินเดือนและแรงงาน เพื่อที่จะให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพ ทั้งฝี มือ ความชํานาญและเหมาะสมในการทํางาน รวมทั้งเรื่ องการพัฒนาเทคโนโลยีกม็ ี
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ความสําคัญในการทํางานก่อสร้างเป็ นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการออกแบบ กระบวนการในการ
ผลิต การติดต่อสื่ อสาร ด้านเครื่ องจักร ควรจะมีการพัฒนาทันสมัยและต่อเนื่องมากที่สุดเพื่อ
เพิ่มคุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ และสุ ดท้ายก็จะเสริ มด้วยการเตรี ยมความพร้อมเรื่ องการจัดซื้อ
วัสดุในการก่อสร้าง ซึ่งมีความสําคัญอย่างมาก และยังต้องทําตามระเบียบของทางรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ไม่สามารถนําวัสดุก่อสร้างบางประเภทเข้ามาได้ ดังนั้น
ทางบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างนั้นควรจะมีการบริ หารการจัดซื้อจัดหาอย่างเป็ นระบบเพื่อให้สามารถหา
วัสดุก่อสร้างเข้ามาทําการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่องทั้งในส่ วนของกิจกรรมหลักและกิจกรรม
สนับสนุน เพือ่ ให้ทนั เวลาในการทํางานที่ระบุเอาไว้ในสัญญากับลูกค้า
4. ทําให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจโดยแนวคิด 5 Forces model ก็คือ ธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างที่จะเข้ามาทํางานรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น
เป็ นธุรกิจที่ยากต่อการเข้ามาเพราะการที่จะเข้ามาจําเป็ นที่จะต้องมีเงินทุนที่สูงและยังต้องมีการสร้าง
ความเชื่อมัน่ ในการทํางานให้ลูกค้าประทับใจเป็ นหลัก จึงมีคู่แข่งขันในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวน้อย
ความรุ นแรงในแข่งขันในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวนั้นมีความรุ นแรงมาก เพราะคู่แข่งขันจะเป็ นผูป้ ระกอบการรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มี
ขนาดเทียบเท่ากันหมด การสร้างความแตกต่างมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหรื ออาจจะ
ไม่แตกต่างกันเลย
ในด้านอํานาจการต่อรองของลูกค้า ซึ่งมีคู่แข่งขันมีมาตรฐานและคุณภาพในการทํางาน
ที่มีความใกล้เคียงกัน ซึ่งลูกค้าแต่ละรายจะมีความต้องการในการใช้บริ การแตกต่างกันโดยส่วน
ใหญ่มกั จะเลือกบริ ษทั ที่ได้ตรงตามความต้องการในการทํางานมากที่สุด ทําให้อาํ นาจในการต่อรอง
ของลูกค้ามีมากยิง่ ขึ้น
ในการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นมีความ
จําเป็ นอย่างยิง่ ในการที่จะต้องพึ่งพาผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ายรวมทั้งตลอดจนผูร้ ับเหมาช่วงที่ช่วยเรา
ทํางานที่ตอ้ งมีคุณภาพและความเชี่ยวชาญ ทําให้อาํ นาจการต่อรองของผูข้ ายนั้นมีผลอย่างมาก
ซึ่งในปั จจุบนั นี้ธุรกิจทางด้านรับเหมาก่อสร้างนั้นมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น ที่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวก็เช่นกันในปัจจุบนั นี้มีนกั ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นและมี
แนวโน้มของการตลาดที่ดีข้ นึ และรวมกับทางหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได้เพิ่มนโยบายสนับสนุนให้ชาวต่างประเทศเข้ามาลงทุนในการก่อสร้างจึงทําให้
ผูแ้ ข่งขันหน้าใหม่มีการมองเห็นความสําคัญและมีความพยายามเข้ามาทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
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ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสุ ดท้ายธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้างในปัจจุบนั
ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังไม่มีธุรกิจที่สามารถมาทดแทนได้ เพราะว่าธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างนั้นต้องอาศัยฝี มือและความชํานาญเป็ นอย่างมากและสิ่ งสําคัญต้องมีเงินทุนที่สูง
มากในการรับเหมาก่อสร้างที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5. แนวคิด PEST หรื อ STEP analysis ทําให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจ
ในการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นในเรื่ องของสังคมและ
และวัฒนธรรมนั้นไม่มีผลต่อการทํารับเหมาก่อสร้าง เนื่องมาจากสังคมและวัฒนธรรมของทาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย และยังมีนโยบาย
ที่จะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบเหมือนกันประเทศไทยด้วย ดังนั้นเรื่ องสังคมและวัฒนธรรมจึงไม่ส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทางด้านการเมืองจะรวมทั้งเรื่ องของกฎหมายด้านความปลอดภัย ถือว่ามีความสําคัญต่อ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็ นอย่างมาก และยังส่ งผลกระทบต่อความปลอดภัยของบริ ษทั รับเหมา
ก่อสร้างที่ทาํ ให้เกิดผลต่อความล่าช้าในการทํางานได้ ดังนั้นไม่วา่ ผูร้ ับเหมาจะมาจากประเทศไหน
ควรมีความใส่ ใจและตระหนักถึงความปลอดภัยเป็ นอย่างยิง่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบริ ษทั
ส่ วนเรื่ องการเมืองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นทางรัฐบาลของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีนโยบายไม่ให้ประชาชนยุง่ เกี่ยวกับเรื่ องการเมือง จึงทําให้เรื่ อง
การเมืองไม่มีผลกระทบต่อการทํางานรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในเรื่ องของสภาพเศรษฐกิจและสภาพคล่องทางเศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ไม่มีผลกระทบต่อการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวหรื อมีนอ้ ยมาก
และสุ ดท้ายเรื่ องของเทคโนโลยีน้ นั มีผลและมีอิทธิพลต่อการทํางานรับเหมาก่อสร้าง
ของผูร้ ับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยตรง ไม่วา่ จะเป็ นทั้งด้าน
เครื่ องจักร ด้านการออกแบบ ด้านระบบต่าง ๆ ในการทํางาน ดังนั้นควรจะมีการเตรี ยมพร้อมเรื่ อง
เทคโนโลยีให้ทนั สมัยและคุณภาพพร้อมที่สุด
6. ทําให้ทราบว่าในอดีตเคยมีชาวไทยหรื อชาวต่างประเทศเข้ามาเปิ ดธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยูม่ าก ส่ วนการที่ได้รับโอกาสจะมาจากการเปิ ด
ประมูลงานของทางหน่วยงานรัฐบาล โดยปั ญหาที่พบส่ วนมากจะเกิดจากเรื่ องของผูใ้ ช้แรงงานจะมี
การกลับบ้านกันตามเทศกาลหรื อตามฤดูกาลของแต่ละประเทศของตน จึงทําให้แรงงานในการ
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ก่อสร้างมีไม่เพียงพอที่จะทํางานได้ ดังนั้นจึงมีแนวทางการแก้ปัญหาโดยนําผูใ้ ช้แรงงานที่กลับบ้าน
ไม่ตรงกับผูใ้ ช้แรงงานที่ได้กลับบ้านมาทํางานก่อนหรื อทํางานสํารองไปก่อน โดยมีทางหน่วยงาน
รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุน ส่ งเสริ มให้
สามารถนําแรงงานต่างประเทศเข้ามาได้ง่ายมากขึ้นในช่วงนั้น
7. ทําให้ทราบว่าทางหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ได้มีการสนับสนุนส่ งเสริ มทางด้านการลงทุนให้กบั ชาวต่างประเทศในการทําธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างโดยมีการสนับสนุนส่ งเสริ มในเรื่ องของการคอยช่วยเหลือในเรื่ องการให้คาํ แนะนําและ
ให้ความรู ้ในเรื่ องของการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
มีนโยบายให้กบั บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างต่างประเทศในการลดหย่อนภาษีโดยกําหนดไว้วา่ ถ้ายิง่
อยูไ่ กลออกไปจากตัวเมืองมากเท่าไหร่ การลดหย่อนภาษีกจ็ ะมากยิง่ ขึ้น
8. ทําให้ทราบว่ากฎระเบียบสําหรับชาวต่างประเทศในการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น โดยกฎระเบียบหลักที่มีต่อชาวต่างประเทศที่เข้ามา
ทํางานรับเหมาก่อสร้างที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็อย่างเช่น การที่สามารถนําวัสดุ
ก่อสร้างส่ วนใหญ่เข้ามาได้กจ็ ริ ง แต่กย็ งั มีวสั ดุก่อสร้างบางประเภทที่ไม่สามารถนําเข้ามาได้
ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กค็ ือ ปูนซีเมนต์
9. ทําให้ทราบว่ามีปัจจัยที่สามารถสนับสนุนและส่ งเสริ มให้กบั ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ให้ประสบความสําเร็ จในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น คือ ปั จจัยในเรื่ องดังต่อไปนี้
9.1 ปั จจัยเรื่ องของคุณภาพในการทํางานรวมทั้งเรื่ องของคุณภาพของวัสดุ เพราะว่า
ส่ วนใหญ่ชาวต่างประเทศที่มารับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่วา่ จะ
เป็ นชาติไหนส่ วนใหญ่จะเน้นเรื่ องคุณภาพเอาไว้ก่อนเพื่อประโยชน์ในการหาลูกค้ารายใหม่
ในครั้งต่อไป
9.2 ปั จจัยเรื่ องของการทํางานให้เร็วหรื อทํางานให้ทนั เวลาที่ลูกค้ากําหนดเพื่อเป็ น
ประโยชน์ต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั และไม่ตอ้ งเสี ยค่าปรับในการทํางานล่าช้า
9.3 ปัจจัยเรื่ องของเงินทุนทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ระบุไว้อยู่
แล้วว่าเงินทุนในการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้นสําหรับธุรกิจนี้จะต้องใช้เงินทุนเป็ นจํานวนมาก
ดังนั้นชาวต่างประเทศที่จะเข้ามารับเหมาก่อสร้างนั้นถ้าจะมาทํางานกับทางสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จะต้องมีการเตรี ยมเงินทุนสํารองเอาไว้เป็ นจํานวนมากและจําเป็ นต้อง
ใช้เงินทุนให้เป็ นระบบ
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10. ทําให้ทราบช่องทางที่ทาํ ให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถเข้าไปทํางาน
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้น้ นั มีช่องทางอยูว่ า่ ถ้าจะทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการที่จะมาเปิ ดบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างเลยถ้าเป็ นชาว
ต่างประเทศไม่สามารถที่จะใช้ชื่อของตนเองในการจดทะเบียนได้ ต้องหาช่องทางโดยหาชาวลาว
ที่รู้จกั และไว้ใจได้เอาชื่อของชาวลาวนั้นเป็ นคนจดทะเบียนแทนหรื อเป็ นหุน้ ส่วนกัน แล้วก็ให้ชาว
ต่างประเทศนั้นเป็ นคนบริ หารบริ ษทั แทน รวมทั้งให้ต่างประเทศของเงินทุนด้วย แต่มีอีกทางหนึ่ง
ที่สามารถเข้ามาทางช่องทางของการมาประมูลงานกับทางหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งส่ วนมากจะเป็ นโครงการใหญ่กส็ ามารถเข้ามาทํางานได้โดยไม่ตอ้ ง
มีบริ ษทั อยูใ่ นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแค่มีสาํ นักงานช่วงคราวก็สามารถทําได้
อย่างเช่น การมาซื้อสัมปทานกับทางหน่วยงานราชการก็สามารถเข้ามาประมูลได้อย่างเสรี เพราะ
ทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปิ ดโอกาสให้ชาวต่างประเทศนําเงินมา
ลงทุนอยูแ่ ล้ว แต่อย่างไรก็ตอ้ งมีการแจ้งกับทางหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวทราบก่อนที่จะเริ่ มเข้ามาทํางาน
11. ทําให้ทราบถึงการตลาดและช่องทางในการสื่ อสารกับลูกค้าของธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างที่เหมาะสมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผา่ นมานั้นมีหลายช่องทาง
จะยกตัวอย่างที่มีทาํ และทําได้จริ งทั้งหมด 6 ช่องทาง ดังนี้
11.1 ทางโทรทัศน์ของช่องทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและช่องทาง
ของประเทศไทยก็สามารถรับชมและโฆษณาได้ท้ งั หมดเพราะส่ วนมากทางชาวลาวก็มีการชม
ช่องสัญญาณไทยอยูเ่ ป็ นประจําวัน แต่จะมีการใช้ช่องทางนี้นอ้ ยเพราะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง
11.2 สามารถโฆษณาได้ทางช่องคลื่นวิทยุของทางสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวซึ่งมีอยูด่ ว้ ยกันหลายคลื่น ก็เป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่โฆษณาได้เป็ นอย่างดีและ
แพร่ หลาย และทําให้ลกู ค้าที่สนใจได้รับฟังข้อมูลได้ง่าย
11.3 การสื่ อสารทางช่องทางของหนังสื อพิมพ์ของทางสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและหนังสื อพิมพ์ของต่างประเทศที่มีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรื อ
เป็ นใบปลิว ควรจะใช้เป็ นภาษาอังกฤษรวมทั้งไทยด้วยเพราะว่าส่ วนมากชาวลาวจะอ่าน เขียน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็ นอยูแ่ ล้วทําให้สามารถลงโฆษณาได้หลายที่ หลายสํานัก
หลายแผงหนังสื อ และทุกที่ที่จะไปแจกใบปลิว
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11.4 โฆษณาทางป้ ายของทางบริ ษทั ให้ผคู ้ นที่ผา่ นไปผ่านมาเห็นและมีการบอกต่อให้
ลูกค้าที่สนใจรับรู ้ แต่วิธีน้ ีจะต้องใช้ป้ายโฆษณาที่ใหญ่พอสมควรซึ่งจําทําให้คนที่สนใจเห็นได้มาก
ขึ้น แต่วิธีการนี้กต็ อ้ งมีการลงทุนสูงอยูบ่ า้ ง
11.5 ช่องทางโฆษณาให้ลูกค้ารับรู ้ทางเว็บไซต์ เช่น หน้าเพจ Facebook ของทาง
บริ ษทั หรื อ เว็บไซต์ของทางบริ ษทั เป็ นต้น ซึ่งวิธีน้ ีสามารถโฆษณาได้กว้างที่สุดและประหยัด
พอควร
11.6 ช่องทางการอาศัยลูกค้าประจํา ลูกค้าเก่า หรื อคนรู ้จกั เป็ นการบอกต่อโฆษณาหา
ลูกค้ารายใหม่ไปเรื่ อย ๆ รวมทั้งการกลับมาใช้บริ การของลูกค้าเก่าด้วย รวมทั้งต้องแสดงฝี มือ
ในการทํางานให้ลูกค้าเก่าที่ผา่ นมารับรู ้วา่ ฝี มือเราเป็ นอย่างไร ถ้าดีกจ็ ะเป็ นผลดีท้ งั ทางชื่อเสี ยงและ
ช่องทางหาลูกค้าใหม่ ๆ ที่สนใจเข้ามาเพิ่มขึ้น
ซึ่งทุกช่องทางที่กล่าวมาล้วนที่จะสามารถใช้เป็ นช่องทางในการตลาดและโฆษณาได้
ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถูกกฎหมายและมีความเหมาะสมกับการใช้
ชีวิตประจําวันของชาวลาวอยูแ่ ล้ว
12. ทําให้ทราบถึงข้อบังคับในการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวนั้นจะเป็ นเรื่ องของการจัดตั้งบริ ษทั ซึ่งทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได้มีขอ้ บังคับเอาไว้วา่ ถ้าเป็ นชาวลาวจะสามารถทําการจดทะเบียนและทํางาน
รับเหมาก่อสร้างได้เลย โดยแค่มีการแจ้งกับทางหน่วยงานรัฐบาลก่อนเท่านั้น ส่ วนข้อบังคับของทาง
ชาวต่างประเทศนั้นได้มีขอ้ บังคับห้ามให้ชาวต่างประเทศมาเปิ ดบริ ษทั บนพื้นที่ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยชาวต่างประเทศไม่สามารถใช้ชื่อของตนเองในการจัดตั้งบริ ษทั
และจับจองซื้อที่ดินได้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งโดยส่ วนมากที่เห็นทางชาว
ต่างประเทศเข้ามาก่อตั้งบริ ษทั หรื อทํางานรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวได้น้ นั เกิดมาเนื่องจากว่าในปั จจุบนั นี้ส่วนมากทางชาวต่างประเทศใช้วิธีการหลีกเลี่ยงโดยการ
ใช้ชื่อของชาวลาวเป็ นคนจดทะเบียนในบริ ษทั หรื อเป็ นหุน้ ส่ วนกัน ส่ วนเรื่ องบริ หารก็ให้ชาว
ต่างประเทศมาเป็ นคนบริ หารแทนซึ่งต้องใช้ความไว้วางใจกันอย่างมาก ส่ วนใหญ่ชาวต่างประเทศ
ที่เข้ามาทํางานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมารับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
ก็เพราะว่าบริ ษทั เหล่านั้นได้มีการเข้ามาซื้อสัมปทานหรื อเข้ามาประมูลกับหน่วยงานรัฐบาลของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วได้งานนั้นไป ซึ่งสามารถทําได้เป็ นของตัวเองก็จริ ง
แต่ถา้ หมดสัญญาที่ได้กาํ หนดไว้เมื่อไหร่ กต็ ามสิ่ งก่อสร้างสิ่ งนั้นจะตกเป็ นทรัพย์สินของทางรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามสัญญาเลย
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จากการศึกษา การวิเคราะห์ถึงแนวทางการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อเข้าสู่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวพบว่ามีกฎหมาย ข้อบังคับและการตลาดหรื อการสื่ อสารโฆษณา
ได้ดงั นี้
1. ทําให้ทราบถึงด้านของกฎหมายในการทําธุรกิจรับก่อสร้างในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นมีอยูว่ า่ กฎระเบียบสําหรับชาวต่างประเทศในการทําธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น ก็คือการที่ไม่สามารถนําเข้าวัสดุก่อสร้าง
บางประเภทได้กค็ ือ ปูนซีเมนต์
2. ทําให้ทราบถึงข้อบังคับในการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวนั้นจะเป็ นเรื่ องของการจัดตั้งบริ ษทั ซึ่งทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได้มีขอ้ บังคับว่า ห้ามให้ชาวต่างประเทศมาเปิ ดบริ ษทั บนพื้นที่ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยใช้ชื่อของตนเองและไม่สามารถจับจองซื้อที่ดินในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ถ้าจะมาตั้งบริ ษทั ก็จะต้องใช้ชื่อของชาวลาวแทนหรื อเป็ นหุ น้ ส่ วนกัน
ในบริ ษทั แต่มีอีกวิธีที่สามารถเข้ามาทํางานได้โดยสามารถตั้งบริ ษทั ช่วงคราวบนพื้นที่ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ ก็คือการเข้ามาซื้อสัมปทานหรื อเข้ามาประมูลงาน
กับหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่ถา้ หมดสัญญาที่ได้กาํ หนดไว้
กับทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น สิ่ งก่อสร้างสิ่ งนั้นจะตกเป็ น
ทรัพย์สินของทางรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปโดยปริ ยาย
3. ทําให้ทราบถึงการตลาดและช่องทางในการสื่ อสารให้ลูกค้าของธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างรับรู ้ และที่เหมาะสมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผา่ นมานั้นที่ทาํ ได้จริ ง
จะมีช่องทางดังนี้ ช่องทางที่สามารถทําการตลาดและสื่ อสารกับลูกค้าได้ดีที่สุดก็คือช่องทางเว็บไซต์
ซึ่งวิธีน้ ีสามารถโฆษณาได้กว้างที่สุดและประหยัดต้นทุนได้มาก ช่องทางรองลงมาอีกก็คือ
ช่องทางการอาศัยลูกค้าประจํา ลูกค้าเก่า หรื อคนรู ้จกั เป็ นการบอกต่อปากต่อปากให้โฆษณาหา
ลูกค้ารายใหม่ไปเรื่ อย ๆ ได้ รวมทั้งต้องมีการการแสดงฝี มือในการทํางานให้ดีให้ลูกค้าเก่าที่ผา่ นมา
ได้เห็นก็เพื่อจะเป็ นผลดีท้ งั ทางชื่อเสี ยงและช่องทางหาลูกค้ารายใหม่ที่สนใจเข้ามาเพิ่มมากขึ้น
ส่ วนช่องทางต่อไปก็จะเป็ นช่องทางการโฆษณาทางป้ ายของทางบริ ษทั ซึ่งปกติการทํางานก่อสร้าง
ในพื้นที่ต่าง ๆ จะต้องมีป้ายโฆษณาอยูก่ ่อนแล้ว เพื่อให้ผคู ้ นที่ผา่ นไปผ่านมาเห็นและมีการบอกต่อ
ให้ลูกค้าที่สนใจรับรู ้วา่ บริ ษทั ตั้งที่ไหน ส่วนไหน ทําอะไรบ้าง และติดต่อได้อย่างไร แต่วิธีน้ ีจะต้อง
ใช้ป้ายโฆษณาที่ใหญ่มากพอสมควรและอยูต่ ามที่สาธารณะก็เพื่อที่จะทําให้มีผคู ้ นพบเห็นป้ าย
โฆษณาของบริ ษทั มากยิง่ ขึ้นและง่ายขึ้น จึงทําให้วิธีการใช้ป้ายโฆษณานี้จะต้องมีการลงทุน

135
ในการทําป้ ายสู งอยูบ่ า้ ง ช่องทางต่อไปก็คือช่องทางการสื่ อสารทางหนังสื อพิมพ์ของทางสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งตามหนังสื อพิมพ์ของต่างประเทศที่มีในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวหรื อเป็ นใบปลิว รวมทั้งมีการแจกเป็ นใบปลิวตามสถานที่ต่าง ๆ
และแนบไปตามวารสารชื่อดังต่าง ๆ ด้วย ซึ่งทําให้สามารถสื่ อสารด้านข้อมูลได้ดีแต่ใช้เวลาในการ
กระจายข้อมูลได้ยาก รวมทั้งต้องใช้ตน้ ทุนที่สูงในการลงโฆษณาด้วยช่องทางต่อไปก็ได้รับนิยม
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คือทางช่องคลื่นวิทยุของทางสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวซึ่งมีอยูด่ ว้ ยกันหลายคลื่น ก็เป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่โฆษณาได้เป็ นอย่างดีและ
แพร่ หลาย เนื่องจากมีหลายคลื่นจึงทําให้ตอ้ งใช้ตน้ ทุนในการโฆษณาในหลายคลื่นวิทยุ
เพื่อให้ลูกค้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้ฟังเจอและช่องทางที่พบเห็นได้นอ้ ยก็คือช่องทางทาง
โทรทัศน์ของช่องทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งช่องทางของประเทศไทยด้วย
เนื่องมาจากว่าชาวลาวส่ วนใหญ่กม็ ีการชมช่องสัญญาณของประเทศไทยอยูใ่ นชีวิตประจําวัน
แต่จะมีการใช้การโฆษณานี้นอ้ ยที่สุดเนื่องมาจากว่าต้องใช้ตน้ ทุนที่สูงมากในการโฆษณาแต่ละช่อง
ซึ่งทุกช่องทางที่กล่าวมาล้วนที่จะสามารถใช้เป็ นช่องทางในการทําการตลาด สื่ อสารและโฆษณา
ให้ลูกค้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้รับรู ้ได้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในแต่
ละช่องทางโฆษณาที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่ละบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างว่าจะมีกาํ ลังในการทําโฆษณา
ได้ในแบบไหนบ้าง

อภิปรายผลการวิจยั
1. การศึกษา วิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบว่าลูกค้าจะตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพทั้งทางด้านคุณภาพการก่อสร้างและคุณภาพของการบริ การเป็ นอันดับ
แรก เนื่องจากบริ ษทั ที่มีคุณภาพที่ดีกเ็ ป็ นตัวชี้วดั ของชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ของบริ ษทั รวมทั้ง
ปั จจัยเรื่ องของการทํางานให้เร็ วหรื อทํางานให้ทนั เวลาที่ลูกค้ากําหนด ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิด
SWOT analysis ของสมคิด บางโม (2552, หน้า 351) ที่กล่าวว่า การวิเคราะห์สวอต (SWOT
analysis) เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้รับรู ้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยงั บอกได้วา่
องค์กรมีแรงขับไปยังเป้ าหมายได้ดีหรื อไม่ มัน่ ใจได้อย่างไรว่าระบบการทํางาน
ในองค์กรยังมีประสิ ทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุ งอย่างไร (ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2551,
หน้า 22-23) และยังสอดคล้องกับการวิเคราะห์ SWOT ของฉัตยาพร เสมอใจ (2556, หน้า 46)
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ที่กล่าวว่าในการวิเคราะห์ SWOT เป็ นการพิจารณาถึงศักยภาพขององค์กรว่ามีขอ้ ได้เปรี ยบ
ข้อเสี ยเปรี ยบอย่างไรบ้าง โดยนําไปเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่งขัน ซึ่งจะพิจารณาถึงจุดอ่อน จุดแข็ง
ของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งในเรื่ องของจุดแข็งของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างของประเทศ
ไทย จะสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Diamond model ในเรื่ องเงื่อนไขด้านอุปสงค์ เรื่ องของเงินทุน
เป็ นเรื่ องที่สาํ คัญรองลงมาเนื่องจากทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีนโยบายให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของต่างประเทศเข้ามาลงทุนในโครงการใหญ่ได้โดยการประมูล
งานกับทางหน่วยงานรัฐบาลเพื่อนําเงินทุนต่างประเทศเข้ามาพัฒนาประเทศ แต่ตอ้ งใช้เงินทุนที่สูง
จึงทําให้ลูกค้าซึ่งก็คือหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความสนใจ
บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างที่มีเงินทุนที่สูงเพื่อให้เข้ามาทํางานเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริ ญยิง่ ขึ้น
และในเรื่ องของการตั้งราคาก็มีความสําคัญเช่นกัน ซึ่งจะสอดคล้องกับ แนวคิดทฤษฎี Value chain
analysis ของ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ (2552, หน้า 97) ได้ให้ทรรศนะว่า การประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในจะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุม้ ค่า สร้างความได้เปรี ยบในการดําเนินกิจกรรม/ โครงการ
และเป็ นปัจจัยที่สาํ คัญในการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับลูกค้า (Customer value) ในเรื่ องของ
กระบวนการทางการตลาดและการตั้งราคาขาย ซึ่งกล่าวไว้วา่ การตั้งราคาก็มีความสําคัญกับธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างเช่นกัน โดยควรมีการตั้งทั้งเรื่ องคุณภาพในการทํางานและเรื่ องราคาที่เหมาะสม
ควบคู่กนั ไปทั้งสองอย่างเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจทั้งราคาและคุณภาพของบริ ษทั และยัง
สอดคล้องกับแนวคิด 5 Forces model ของ วิกรานต์ มงคลจันทร์ (2556) เสนอว่าสภาวะการ
ดําเนินงานขององค์กรธุรกิจขึ้นอยูก่ บั สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่องค์กรธุรกิจนั้นอยู่
ในเรื่ องของอํานาจต่อรองของผูซ้ ้ือเนื่องจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีคู่แข่งขันมีมาตรฐานและคุณภาพในการทํางานที่มีความใกล้เคียงกันไม่ โดยแต่ละ
บริ ษทั ก็จะมีความแตกต่างกันและมีเอกลักษณ์ในการทํางานเฉพาะของแต่ละบริ ษทั เช่น เรื่ องด้าน
การบริ การ ราคา คุณภาพในการทํางาน ซึ่งลูกค้าแต่ละรายจะมีความต้องการในการใช้บริ การ
แตกต่างกันโดยส่ วนใหญ่มกั จะเลือกบริ ษทั ที่ได้ตรงตามความต้องการในการใช้งานมากที่สุด เช่น
ในเรื่ องของราคาที่เหมาะสม เป็ นต้น ทําให้อาํ นาจในการต่อรองของลูกค้ามีมากยิง่ ขึ้นทําให้เกิด
อํานาจในการต่อรองด้านราคาของผูซ้ ้ือขึ้นมา
ดังนั้นทางบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างควรจะมีการเตรี ยมรับมือในด้านต่าง ๆ ก่อนจะเข้ามา
ทํางานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในอันดับแรกควรจะเตรี ยมตัวในเรื่ องของปัจจัย
ทางด้านการผลิตในเรื่ องของทรัพยากรบุคคล เนื่องจากในการก่อสร้างนั้นจําเป็ นต้องใช้ทรัพยากร
บุคคลโดยตรงจึงทําให้เรื่ องของทรัพยากรบุคคลสําคัญอย่างมาก ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับ
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แนวคิดทฤษฎี Diamond model ในเรื่ องของเงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิต ที่กล่าวว่า เกี่ยวกับปั จจัยด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งเงินทุน ที่จะมีผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั และสอดคล้อง
ในเรื่ องของ บริ บทด้านการแข่งขันและกลยุทธ์ของธุรกิจ ซึ่งกล่าวว่าบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างที่จะเข้า
มาทํางานที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นต้องมีการเตรี ยมตัวและเตรี ยมกลยุทธ์
ทางด้านทรัพยากรบุคคลเอาไว้ก่อนที่จะเข้ามาทํางานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และยังสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Value chain analysis ของฉัตยาพร เสมอใจ (2556, หน้า 45)
ได้กล่าวว่าสภาพแวดล้อมภายใน หมายถึงสิ่ งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในขององค์กรตั้งแต่
ความสามารถของบุคลากรและฝ่ ายต่าง ๆ ในองค์กร รู ปแบบการบริ หาร ผูบ้ ริ หาร นโยบาย สถานะ
ความมัน่ คงทางการเงิน รวมถึงหุน้ ส่ วน โดยจะต้องพิจารณาถึงประสิ ทธิภาพการทํางานของ
บุคลากรและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและแผนกต่าง ๆ อันได้แสดงถึงการให้ความร่ วมมือกัน
ในการทํางานให้ได้ตามเป้ าหมายรวม ในเรื่ องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งกล่าวว่าการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลนั้นมีความสําคัญอย่างมากต่อการทํางานรับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากส่ วนมากการ
ทํางานรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นจะมีแรงงานหลายประเทศ
ดังนั้นทางบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างควรจะมีการบริ หารบุคคลอย่างมีระบบและมีประสิ ทธิภาพ
เพื่อที่จะให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและเหมาะสมในการทํางานมากที่สุดเรื่ องที่รองลงมาและ
มีความเกี่ยวเนื่องกันก็คือเรื่ องของวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากวัสดุก่อสร้างมีความจําเป็ นต่อการทํางาน
รับเหมาก่อสร้างอย่างมาก ซึ่งก็มีความสอดคล้องกับ แนวคิดทฤษฎี Value chain analysis อีกใน
หลายกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ สุ พานี สฤษฏ์สานิช (2553, หน้า 50) ได้กล่าวว่า ความสําคัญการ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเป็ นการประเมินปั จจัยต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายใต้การควบคุม
ขององค์กร เช่น ทรัพยากรทางการเงิน เครื่ องจักร อาคาร สถานที่ บุคลากรและการดําเนินการต่าง ๆ
ภายในองค์กร ทุก ๆ ด้าน ในกิจกรรมแรกจะเกี่ยวกับเรื่ องของกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ นค้าและ
บริ การ ซึ่งกล่าวไว้วา่ กิจกรรมทางด้านนี้จะเป็ นจุดเริ่ มต้นของการทํางานรับเหมาก่อสร้างไม่วา่ จะ
เป็ นทางด้านการรับ การขนส่ งวัสดุ การจัดเก็บวัสดุ และการแจกจ่ายวัสดุ รวมทั้งในเรื่ องของการ
ปฏิบตั ิการภายในองค์กร ที่กล่าวว่า ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างจะ
เกี่ยวข้องกับการแปรรู ปจากวัสดุก่อสร้างให้ออกมาเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การ ทางบริ ษทั รับเหมา
ก่อสร้างจึงควรจะเตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับขั้นตอนการบริ การอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้วสั ดุก่อสร้าง
ที่ซ้ือมาคุม้ ค่า รวมทั้งกิจกรรมต่อไปก็คือเรื่ องของกิจกรรมเพื่อกระจายสิ นค้าหรื อบริ การจากองค์กร
สู่ผบู ้ ริ โภค ซึ่งกล่าวกิจกรรมนี้จะประกอบไปด้วยกิจกรรมทางด้านจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการ
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รวบรวมวัสดุก่อสร้างต่อจากนั้นก็เป็ นขั้นตอนการผลิตหรื อการทําการก่อสร้าง ดังนั้นกิจกรรม
ดังกล่าวที่ได้กล่าวมาจะประสบความสําเร็ จได้ทางบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างต้องมีการจัดเตรี ยม
ทั้งสถานที่จดั เก็บวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งเตรี ยมระบบในการรวบรวมวัสดุก่อสร้าง ก่อนที่จะเริ่ มต้น
การทํางานให้กบั ลูกค้าต่อไป และสอดคล้องกับกิจกรรม การบริ การ ที่กล่าวไว้วา่ การบริ การนั้น
บ่งบอกได้ถึงกิจกรรมของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีต่อลูกค้าโดยตรง การบริ การรับเหมาก่อสร้าง
ที่มีคุณภาพไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของวัสดุก่อสร้างและการบริ การหลังการบริ การ และสุ ดท้ายกิจกรรม
ที่มีความสอดคล้องก็คือ การจัดซื้อ ที่กล่าวว่าในการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้นเรื่ องการจัดซื้อวัสดุ
ในการก่อสร้างนั้นมีความสําคัญอย่างมาก ดังนั้นทางบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างนั้นควรจะมีการบริ หาร
การจัดซื้อจัดหาอย่างเป็ นระบบเพื่อให้สามารถหาวัสดุก่อสร้างเข้ามาทําการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง
ไม่ขาดตอน และยังสอดคล้องกับแนวคิด 5 Forces model ของ Michael E. Porter (1980) อ้างถึงใน
(วิกรานต์ มงคลจันทร์, 2556) เสนอว่าสภาวะการดําเนินงานขององค์กรธุรกิจขึ้นอยูก่ บั สภาวะการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมที่องค์กรธุรกิจนั้นอยู่ และสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่งย่อมขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยที่สาํ คัญ 5 ประการ ความเข้มแข็งของปัจจัยทั้ง 5 ประการนี้
บ่งบอกถึงโอกาสในการได้กาํ ไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ยิง่ ปัจจัยเหล่านี้มีความเข้มแข็ง
มากเท่าใดย่อมส่ งผลเสี ยต่อการขึ้นราคาซึ่งนําไปสู่การได้กาํ ไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้น ๆ
ซึ่งถือเป็ นข้อจํากัดของธุรกิจ ในขณะเดียวกันถ้าปัจจัยนั้น ๆ มีความอ่อนแอย่อมเป็ นโอกาสอันดีต่อ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เนื่องจากธุรกิจสามารถได้กาํ ไรได้มากขึ้น แต่เนื่องจากสภาวะ
อุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยูเ่ สมอ ดังนั้นความเข้มแข็งหรื อผลของปั จจัยทั้ง 5 ประการนี้สามารถ
ที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ในเรื่ องของอํานาจต่อรองของผูข้ ายก็เป็ นส่วนหนึ่งของปัจจัยทั้ง
5 ประการที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากในการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้นมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ใน
การที่จะต้องพึ่งพาผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ายทั้งเรื่ องของ อุปกรณ์ เครื่ องจักรในการทํางาน
ทําให้อาํ นาจการต่อรองของผูข้ ายนั้นมีผลอย่างมากไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของ เครื่ องจักร วัสดุในก่อสร้าง
จึงต้องมีการเตรี ยมตัวอย่างดี เรื่ องที่ตอ้ งเตรี ยมรับมืออีกเรื่ องก็คือ เรื่ องของเทคโนโลยี ซึ่งมี
ความสําคัญในการก่อสร้างไม่วา่ จะเป็ นทั้งระบบการออกแบบ ระบบการก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแนวคิด SWOT analysis ของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2556, หน้า 46) กล่าวว่าการวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการตลาดเป็ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไปที่จะส่ งผลต่อธุรกิจ แต่ในการ
วิเคราะห์ SWOT เป็ นพิจารณาถึงศักยภาพขององค์กรว่ามีขอ้ ได้เปรี ยบ ข้อเสี ยเปรี ยบอย่างไรบ้าง
โดยนําไปเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขัน ซึ่งจะพิจารณาถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ของสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร ในเรื่ องของจุดแข็งของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างของประเทศไทย เนื่องจากบริ ษทั รับเหมา
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ก่อสร้างของประเทศไทยนั้นมีจุดแข็งก็เรื่ องความชํานาญและมีทกั ษะในการทํางานมากกว่าบริ ษทั
รับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างใน
ประเทศไทยนั้นมีเงินทุนหมุนเวียนสูง และยังมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ดีกว่าบริ ษทั รับเหมา
ก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีความสอดคล้องกับแนวคิด PEST
analysis หรื อ STEP analysis ของอภิสิทธ์ ฉัตรทนานนท์ (2547) ในหัวข้อของเทคโนโลยีที่ได้
กล่าวว่า เป็ นการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการดําเนินงาน โดย
เทคโนโลยีน้ นั มีอิทธิพลต่อการทํางานรับเหมาก่อสร้างโดยตรง ดังนั้นบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างควรมี
การเตรี ยมความพร้อมเรื่ องเทคโนโลยีให้มีประสิ ทธิภาพและทันสมัยที่สุด และสุ ดท้ายจะสอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎี Value chain analysis ของ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ (2552, หน้า 97) ได้ให้ทรรศนะ
ว่า การประเมินสภาพแวดล้อมภายในจะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุม้ ค่า สร้างความได้เปรี ยบ
ในการดําเนินกิจกรรม โครงการ และเป็ นปัจจัยที่สาํ คัญในการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับลูกค้า
(Customer value) ในเรื่ องของพัฒนาการของเทคโนโลยี ซึ่งกล่าวว่า ในเรื่ องเทคโนโลยี
มีความสําคัญในการทํางานก่อสร้างเป็ นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการออกแบบกระบวนการ
ในการผลิต การติดต่อสื่ อสาร ด้านเครื่ องจักร ดังนั้นบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างควรจะมีการพัฒนาเรื่ อง
ของเทคโนโลยีเพื่อให้เทคโนโลยีสามารถเพิ่มคุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การตามความต้องการของ
ลูกค้า
2. การศึกษา วิเคราะห์ถึงแนวทางการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อเข้าสู่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวพบว่ามีแนวทาง กฎหมาย ข้อบังคับและการตลาดหรื อการโฆษณา
ดังนี้
2.1 การที่ได้รับโอกาสจะมาจากการเปิ ดประมูลงานของทางหน่วยงานรัฐบาลของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งพบปั ญหาที่เกิดจากเรื่ องของผูใ้ ช้แรงงานส่ วนมากจะ
มีการกลับบ้านกันตามเทศกาลหรื อตามฤดูกาลของแต่ละประเทศของตน จึงทําให้แรงงานในการ
ก่อสร้างมีไม่เพียงพอที่จะทํางาน ดังนั้นจึงมีแนวทางการแก้ปัญหาโดยนําผูใ้ ช้แรงงานที่กลับบ้าน
ไม่ตรงกับผูใ้ ช้แรงงานที่ส่วนมากที่ได้กลับบ้านมาทํางานก่อนหรื อทํางานสํารองไปก่อน โดยมีทาง
หน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุน
ส่ งเสริ มให้สามารถนําแรงงานต่างประเทศเข้ามาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ง่าย
มากขึ้น รวมทั้งได้มีการสนับสนุนและมีการส่ งเสริ มทางด้านการลงทุนให้กบั ชาวต่างประเทศ
ในเรื่ องของการคอยช่วยเหลือให้คาํ แนะนําและให้ความรู ้ในเรื่ องของการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
รวมทั้งมีนโยบายให้กบั บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในเรื่ องนโยบายในการลดหย่อนภาษีในการทํางาน
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โดยกําหนดไว้วา่ ถ้ายิง่ อยูไ่ กลออกไปจากตัวเมืองมากเท่าไหร่ การลดหย่อนภาษีกจ็ ะมากและยังได้
กําหนดกฎระเบียบสําหรับชาวต่างประเทศในการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งก็คือในเรื่ องการ
ไม่สามารถนําวัสดุบางประเภทเข้ามาที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กค็ ือ ปูนซีเมนต์
โดยมีปัจจัยที่สามารถสนับสนุนและส่ งเสริ มให้กบั ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ประสบความสําเร็ จได้
นั้นคือปั จจัยเรื่ องของคุณภาพในการทํางานรวมทั้งเรื่ องของคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
ในการทํางานด้วย ปัจจัยเรื่ องของการทํางานให้เร็วหรื อทํางานให้ทนั เวลาตามที่ลูกค้ากําหนด
ปั จจัยเรื่ องของเงินทุนไม่วา่ จะเป็ นเงินทุน ซึ่งในการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจะต้องใช้เงินทุนที่สูง ดังนั้นจึงทําเห็นช่องทางที่ทาํ ให้ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างสามารถเข้าไปทํางานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้น้ นั โดยมีช่องทางอยูว่ า่
ถ้าจะทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการที่จะมาเปิ ดบริ ษทั
รับเหมาก่อสร้างเลยถ้าเป็ นชาวต่างประเทศไม่สามารถที่จะใช้ชื่อของตนเองในการจดทะเบียน
ได้ ต้องหาช่องทางโดยหาชาวลาวที่รู้จกั และไว้ใจได้เอาชื่อขอชาวลาวนั้นเป็ นคนจดทะเบียนแทน
หรื อเป็ นหุน้ ส่ วนกัน แล้วก็ให้ชาวต่างประเทศนั้นเป็ นคนบริ หารบริ ษทั แทน และก็มีอีกทางหนึ่ง
ที่เข้ามาทางช่องทางของการมาประมูลงานของทางหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวซึ่งส่ วนมากจะเป็ นโครงการใหญ่ เพราะทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเปิ ดโอกาสให้ชาวต่างประเทศนําเงินมาลงทุนอย่างเสรี อยูแ่ ล้ว แต่ตอ้ งมีการแจ้งกับ
ทางหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทราบก่อนที่จะเริ่ มเข้ามาทํางาน
ในส่ วนของการทําการตลาดและโฆษณาที่ทาํ ได้จริ งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นั้นที่ผา่ นมามีหลายช่องทางที่หลากหลายโดยที่สามารถมีทาํ ได้จริ งจะมีท้ งั หมด 6 ช่องทาง ก็คือ
1) ทางโทรทัศน์ของช่องทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและของช่องของประเทศไทย
ก็สามารถรับชมและโฆษณาได้ท้ งั หมด แต่จะมีการใช้ช่องทางนี้นอ้ ยเพราะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสู ง
2) สามารถโฆษณาได้ทางช่องทางคลื่นวิทยุเป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่โฆษณาได้เป็ นอย่างดีและ
แพร่ หลาย 3) การสื่ อสารทางช่องทางของหนังสื อพิมพ์ที่มีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 4) การตลาดและช่องทางสื่ อสารทางป้ ายโฆษณาของทางบริ ษทั ให้ผคู ้ นที่ผา่ นไปผ่านมาเห็น
และมีการบอกปากต่อปากให้ลูกค้าที่สนใจรับรู ้อีกด้วย แต่วิธีน้ ีจะมีการลงทุนสูงอยูบ่ า้ ง 5) ช่องทาง
โฆษณาให้ลูกค้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้รับรู ้ทางเว็บไซต์ 6) ช่องทางการอาศัยลูกค้าประจํา
หรื อลูกค้าเก่า หรื อคนรู ้จกั เป็ นการบอกต่อโฆษณาหาลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งการกลับมาใช้บริ การ
ของลูกค้าเก่าด้วย รวมทั้งต้องแสดงฝี มือในการทํางานให้ลูกค้าเก่าที่ผา่ นมารับรู ้วา่ ฝี มือเราดีกจ็ ะเป็ น
ผลดีท้ งั ทางชื่อเสี ยงและช่องทางหาลูกค้าใหม่ที่สนใจเข้ามาเพิ่มขึ้น ซึ่งทุกช่องทางที่กล่าวมาล้วน
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ที่จะสามารถใช้เป็ นช่องทางในการโฆษณาได้ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อย่างเสรี
ถูกกฎหมายและมีความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจําวันของชาวลาวอยูแ่ ล้ว ส่ วนสุ ดท้ายมี
ข้อบังคับในการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นอยูว่ า่ จะ
เป็ นเรื่ องของการจัดตั้งบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งทาง
รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีขอ้ บังคับเอาไว้วา่ ถ้าเป็ นชาวลาว
จะสามารถทําการจดทะเบียนและทํางานรับเหมาก่อสร้างได้เลย โดยแค่มีการแจ้งกับทางหน่วยงาน
รัฐบาลก่อนเท่านั้น ส่ วนข้อบังคับของทางชาวต่างประเทศนั้นได้มีขอ้ บังคับห้ามให้ชาวต่างประเทศ
มาเปิ ดบริ ษทั บนพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยชาวต่างประเทศไม่สามารถ
ใช้ชื่อของตนเองในการจัดตั้งบริ ษทั และจับจองซื้อที่ดินได้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว แต่ที่เห็นทางชาวต่างประเทศเข้ามาก่อตั้งบริ ษทั หรื อทํางานรับเหมาก่อสร้างได้น้ นั
เกิดมาเนื่องจากว่าในปั จจุบนั นี้ส่วนมากทางชาวต่างประเทศใช้วิธีการหลีกเลี่ยงโดยการใช้ชื่อของ
ชาวลาวเป็ นคนจดทะเบียนในบริ ษทั หรื อเป็ นหุ น้ ส่ วนกันในบริ ษทั ส่วนเรื่ องบริ หารก็ให้ชาว
ต่างประเทศมาเป็ นคนบริ หารแทนซึ่งต้องใช้ความไว้วางใจกันอย่างมาก และส่ วนใหญ่บริ ษทั
ต่างประเทศจะมารับโครงการรับเหมาก่อสร้างใหญ่ ก็เพราะว่าบริ ษทั เหล่านั้นได้มีการเข้ามาซื้อ
สัมปทานหรื อเข้ามาประมูลกับหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้ว
ได้งานนั้นไป ซึ่งสามารถทําได้เป็ นของตัวเองก็จริ งแต่ถา้ หมดสัญญาที่ได้กาํ หนดไว้ในสัญญา
เมื่อไหร่ กต็ ามสิ่ งก่อสร้างสิ่ งนั้นจะตกเป็ นทรัพย์สินของทางรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวตามสัญญาที่ได้ระบุไว้และต้องใช้เงินทุนที่สูงพอสมควร
2.2 จากการศึกษา ในด้านของกฎหมายในการทําธุรกิจรับก่อสร้างในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นมีอยูว่ า่ กฎระเบียบสําหรับชาวต่างประเทศในการทําธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น โดยกฎระเบียบหลักที่มีต่อชาวต่างประเทศ
ที่เข้ามาทํางานรับเหมาก่อสร้างที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คือการที่ไม่สามารถนํา
วัสดุก่อสร้างบางประเภทเข้ามาได้ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กค็ ือ ปูนซีเมนต์
ซึ่งต้องทําการซื้อปูนซีเมนต์ของในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเท่านั้น
2.3 จากการศึกษา ด้านข้อบังคับในการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นจะเป็ นเรื่ องของการจัดตั้งบริ ษทั ซึ่งทางรัฐบาลของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีขอ้ บังคับเอาไว้วา่ ข้อบังคับของทางชาวต่างประเทศนั้นได้มี
ข้อบังคับห้ามให้ชาวต่างประเทศมาเปิ ดบริ ษทั บนพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยใช้ชื่อของตนและไม่สามารถจับจองซื้อที่ดิน ถ้าจะมาตั้งบริ ษทั ก็จะต้องใช้ชื่อของชาวลาวแทน
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หรื อเป็ นหุน้ ส่ วนกันในบริ ษทั แต่มีอีกวิธีที่สามารถมาทํางานได้โดยสามารถตั้งบริ ษทั ชัว่ คราวได้ก็
คือการเข้ามาซื้อสัมปทานหรื อเข้ามาประมูลงานกับหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว แต่ถา้ หมดสัญญาที่ได้กาํ หนดไว้สิ่งก่อสร้างสิ่ งนั้นจะตกเป็ นทรัพย์สินของทาง
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2.4 จากการศึกษา ทําให้ทราบถึงการตลาดและช่องทางในการสื่ อสารกับลูกค้าของ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เหมาะสมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผา่ นมานั้นที่ทาํ ได้
จริ งจะช่องทางดังนี้ ช่องทางที่สามารถทําการตลาดและสื่ อสารกับลูกค้าได้ดีที่สุดก็คือช่องทาง
เว็บไซต์ ซึ่งวิธีน้ ีสามารถโฆษณาได้กว้างที่สุดและประหยัดต้นทุนได้มาก ช่องทางรองลงมาอีกก็คือ
ช่องทางการอาศัยลูกค้าประจํา ลูกค้าเก่า หรื อคนรู ้จกั เป็ นการบอกต่อโฆษณาหาลูกค้ารายใหม่
ไปเรื่ อย ๆ รวมทั้งการแสดงฝี มือในการทํางานให้ดีกจ็ ะเป็ นผลดีท้ งั ทางชื่อเสี ยงและช่องทางหา
ลูกค้ารายใหม่สนใจเข้ามาเพิม่ มากขึ้น ส่ วนช่องทางต่อไปจะเป็ นช่องทางโฆษณาทางป้ ายของทาง
บริ ษทั ให้ผคู ้ นที่ผา่ นไปผ่านมาเห็นและมีการบอกต่อให้ลกู ค้าที่สนใจรับรู ้วา่ บริ ษทั ตั้งที่ไหน
ส่ วนไหน และทําอะไรบ้าง แต่วิธีน้ ีจะต้องใช้ป้ายโฆษณาที่ใหญ่พอสมควรและอยูต่ ามที่สาธารณะ
จึงทําให้มีผคู ้ นเห็นมากและง่ายขึ้น จึงทําให้วิธีการนี้จะต้องมีการลงทุนสูงอยูบ่ า้ ง ช่องทางต่อไปก็
คือช่องทางการสื่ อสารทางหนังสื อพิมพ์ของทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
หนังสื อพิมพ์ของต่างประเทศที่มีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรื อเป็ นใบปลิว
รวมทั้งมีการแจกเป็ นใบปลิวและแนบไปตามวารสารต่างๆด้วย ซึ่งสามารถสื่ อสารด้านข้อมูลได้ดี
แต่ใช้เวลาที่มาก รวมทั้งต้องใช้ตน้ ทุนที่สูง ช่องทางต่อไปก็ได้รับนิยมในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวก็คือทางช่องคลื่นวิทยุของทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งมีอยู่
ด้วยกันหลายคลื่น ก็เป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่โฆษณาได้เป็ นอย่างดีและแพร่ หลาย แต่ตอ้ งใช้ตน้ ทุน
ในการโฆษณาที่มากพอสมควร เนื่องจากจําเป็ นจะต้องโฆษณาในหลายคลื่นเพื่อให้ลูกค้าของธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างได้ฟังเจอและช่องทางในการทําตลาดและสื่ อสารกับลูกค้าช่องทางสุ ดท้ายก็คือ
ช่องทางทางโทรทัศน์ของช่องทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งช่องทางของ
ประเทศไทยก็สามารถรับชมและโฆษณาได้ท้ งั หมด เนื่องมาจากว่าชาวลาวส่ วนใหญ่กม็ ีการชม
ช่องสัญญาณไทยอยูใ่ นชีวิตประจําวัน ถึงจะเป็ นการโฆษณาที่ได้เห็นถึงข้อมูลและภาพลักษณ์ดีที่สุด
แต่จะมีการใช้ช่องทางนี้นอ้ ยที่สุดเพราะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากที่สุด ในทุกช่องทางที่กล่าวมาล้วน
แล้วที่จะสามารถใช้เป็ นช่องทางในการตลาดและโฆษณาได้ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ถูกกฎหมายและมีความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจําวันของชาวลาวอยูแ่ ล้ว ซึ่งก็ข้ ึนอยูก่ บั
เงินทุนของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างที่ทาํ การโฆษณาด้วยว่ามีเงินทุนมากน้อยอย่างไร
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
จากการที่ผศู ้ ึกษาได้ทาํ การศึกษาแนวทางการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้
1. จากการศึกษาพบว่ากฎระเบียบที่สาํ คัญที่พบและเป็ นอุปสรรคต่อการทํางานรับเหมา
ก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคือเรื่ องวัสดุก่อสร้าง ซึ่งไม่สามารถนําวัสดุ
ก่อสร้างบางชนิดเข้ามาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คือ ปูนซีเมนต์ แต่มีขอ้ ยกเว้น
ในการก่อสร้างที่จาํ เป็ นต้องใช้ปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งในบางครั้งปูนซีเมนต์ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นจะมีคุณภาพดีไม่พอตามที่ตอ้ งการ จึงมีความจําเป็ นจะต้องนําเข้า
จากต่างประเทศ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้โดยต้องมีการขออนุญาตจากทางหน่วยงานรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการที่จะนําปูนซีเมนต์เข้ามาตามความจําเป็ น
2. จากการศึกษาพบว่ามีปัญหาสําคัญในการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในเรื่ องเงินทุน ซึ่งผูล้ งทุนจําเป็ นจะต้องมีเงินทุนในการทําธุรกิจที่
ค่อนข้างมาก ดังนั้นผูล้ งทุนควรจะมีการจัดเตรี ยมและวางแผนเรื่ องเงินทุนอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิด
สภาพคล่องของเงินทุนที่ดี
3. จากการศึกษาพบว่ามีปัญหาที่สาํ คัญในการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในเรื่ องของการสื่ อสาร เนื่องมาจากว่าแรงงานในการก่อสร้าง
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นมีหลายประเทศ หลายวัฒนธรรม และหลายภาษา
ทําให้เกิดปัญหาการใช้ภาษาในการสื่ อสารในการทํางาน ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรจะมีการเตรี ยม
เรื่ องแรงงานและการสื่ อสารให้ครอบคลุมการทํางานทั้งหมด
4. อุปสรรคในเรื่ องของแรงงานซึ่งแรงงานในการก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวนั้นมีหลายประเทศในการทํางานหนึ่ง และแรงงานจะกลับบ้านตามเทศกาลของแต่ละ
ประเทศจึงทําให้ขาดแรงงานในการก่อสร้าง ซึ่งมีแนวทางแก้ไขโดยสามารถขอความช่วยเหลือและ
อนุญาตจากทางหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สามารถนํา
แรงงานจากต่างประเทศเข้ามาได้ง่ายมากขึ้น
5. จากการศึกษาพบว่าผูป้ ระกอบการรับเหมาก่อสร้างส่ วนใหญ่ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากจะเข้ามาเป็ น
ซับคอนแทรกกับทางผูป้ ระกอบการรับเหมาก่อสร้างประเทศอื่นอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งทําให้ไม่ตอ้ งใช้
เงินทุนในการก่อสร้างมากเหมือนกับผูป้ ระกอบการที่เป็ นเจ้าของโครงการ ดังนั้นจึงเป็ นช่องทาง
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ที่สามารถให้ผปู ้ ระกอบการขนาดกลางและเล็กเข้ามาทํางานรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ง่ายขึ้น
6. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่สนับสนุนให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประสบความสําเร็ จ
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็คือเรื่ องของคุณภาพการทํางาน ซึ่งจะมีผลต่อชื่อเสี ยง
ของผูป้ ระกอบการและมีผลต่อการบอกปากต่อปากเพื่อหาลูกค้ารายใหม่ ๆ ดังนั้นผูป้ ระกอบการ
รับเหมาก่อสร้างควรจะมีการจัดการระบบการทํางานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการ
ดําเนินงานให้ได้ตามคํากล่าวข้างต้นมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
จากการที่ผศู ้ ึกษาได้ทาํ การศึกษาถึงสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจและภายนอกธุรกิจและ
แนวทางการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพื่อเตรี ยมรับมือเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เพื่อเป็ นประโยชน์ในการกําหนดแนวทางให้กบั บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างเพื่อการแข่งขันในธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอนาคตจึงมีขอ้ เสนอแนะสําหรับ
ผูศ้ ึกษาในครั้งต่อไปคือ
1. ทําการศึกษาเพิ่มในเรื่ องของปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้อ
สิ นค้าและบริ การ เพื่อที่ทางบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างจะได้สามารถนําข้อสรุ ปที่ได้จากปั จจัยทาง
การตลาดนั้นมาพัฒนาปรับปรุ งการบริ การรับเหมาก่อสร้างของบริ ษทั
2. ควรเพิ่มการวิจยั ด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค โดยการทําวิจยั แบบเชิงปริ มาณ เพื่อที่จะ
ได้ทราบถึงความต้องการในด้านต่าง ๆ ของสิ นค้าและบริ การ

