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บทที ่5 
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง แนวทางการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อเขา้สู่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ และกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดใ้ชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ีไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานราชการและเอกชน ร้านคา้วสัดุก่อสร้างและผูรั้บเหมาก่อสร้าง
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมจาํนวนทั้งส้ิน 21 คน และทาํการศึกษาคน้ควา้จาก
เอกสารโดยทบทวนเอกสารท่ีมีความเก่ียวขอ้งและคน้ควา้จากขอ้มูลบทความ หนงัสือ วารสาร  
เพื่อนาํขอ้มูลมาประกอบในงานวิจยัใหส้มบูรณ์ โดยการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content analysis) และ ผูว้ิจยัสรุปสาระสาํคญัเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 
 1.  สรุปผลการวิจยั 
 2.  อภิปรายผลการวิจยั 
 3.  ขอ้เสนอแนะ 
หวัขอ้ท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนสามารถแบ่งได ้3 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มภายในธุรกิจและภายนอกธุรกิจ เพื่อเตรียมรับมือเขา้สู่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลแนวทางการเลือกใชบ้ริการผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้าง 
 

สรุปผลการวจิยั 

 จากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 1.  ทาํใหท้ราบวา่จุดแขง็ของบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประเทศไทยท่ีสามารถเขา้ไป
ทาํงานรับเหมาก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดน้ั้นเพราะวา่บริษทัรับเหมา
ก่อสร้างของประเทศไทยนั้นมีความชาํนาญและมีทกัษะในการทาํงานในเร่ืองของคุณภาพในการ
ทาํงานรวมทั้งคุณภาพของวสัดุก่อสร้างและเคร่ืองจกัรในการทาํงาน รวมทั้งมีเงินทุนท่ีสูงและ
เทคโนโลย ีอุปกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีใหม่กวา่ของทางบริษทัรับเหมาก่อสร้างของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งไดรั้บโอกาสจากทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวท่ีไดเ้ปิดโอกาสใหก้บันกัธุรกิจรับเหมาก่อสร้างชาวต่างประเทศเขา้มาลงทุนเพื่อ 
เพิ่มเงินทุนในการพฒันาประเทศ ในโครงการใหญ่ ๆ ท่ีทางบริษทัรับเหมาก่อสร้างของสาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นมีเงินทุนไม่พอและบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประเทศไทย 
ท่ีทาํงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นยงัมีทศันคติท่ีดีในการร่วมมือกนัและมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนั จึงทาํใหมี้โอกาส ช่องทาง และขอ้มูลในการท่ีจะเขา้มาทาํ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพ่ิมข้ึน แต่อยา่งไรกต็ามบริษทั
รับเหมาก่อสร้างของประเทศไทยกย็งัมีจุดอ่อนในการท่ีเขา้มาทาํงานรับเหมาก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในเร่ืองของการส่ือสารกบัแรงงานก่อสร้างท่ีมีหลายประเทศยงัไม่
ชดัเจนหรือไม่ค่อยเขา้ใจทาํใหเ้กิดการทาํงานท่ีล่าชา้ข้ึน รวมทั้งยงัขาดการโฆษณาท่ีชดัเจนจึงทาํให้
ลูกคา้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัไดข้อ้มูลไม่ชดัเจนและครบถว้น รวมทั้งยงัมี
อุปสรรคในเร่ืองของการมีคู่แข่งหลายรายในการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีมีขนาดเดียวกบับริษทั
รับเหมาก่อสร้างของประเทศไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงส่วนมากการ
ทาํงานนั้นกจ็ะมีงานก่อสร้างในโครงใหญ่จึงทาํใหร้ะยะเวลาในการก่อสร้างนั้นตอ้งใชเ้วลานาน 
รวมทั้งตน้ทุนวสัดุ อุปกรณ์ก่อสร้างนั้นมีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เช่น เหลก็
โครงสร้างท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัสถานะทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในบางคร้ังอาจทาํใหบ้ริษทัรับเหมาก่อสร้างประสบปัญหาขาดทุนได ้
 2.  ทาํใหท้ราบถึงสภาพแวดลอ้มภายในธุรกิจโดยใชแ้นวคิดทฤษฎี Diamond model  
ในเร่ืองแรกจะเป็นเร่ืองของปัจจยัทางดา้นการผลิต โดยการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจะประกอบไปดว้ยดา้นหลกั ๆ กคื็อ ทรัพยากรบุคคลท่ีมีผลโดยตรง
อยา่งมากต่อการทาํงานรับเหมาก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพราะแรงงาน 
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นจะมีหลายประเทศ กจ็ะมีการแรงงานท่ีดีและไม่ดี
ปะปนกนัไปในการทาํงานหน่ึง ซ่ึงมีผลต่อการทาํงานก่อสร้างอยา่งมาก  
 ส่วนในเร่ืองของความตอ้งการของลูกคา้ทางดา้นการก่อสร้างนั้นส่วนมากความตอ้งการ
ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นจะเป็นของทางหน่วยงาน
รัฐบาลท่ีมีความตอ้งการใหช้าวต่างประเทศเขา้มาลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อหาแหล่ง
เงินทุนจากต่างประเทศเขา้มาทาํใหส้าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพฒันาและเจริญยิง่ข้ึน 
ซ่ึงมีระดบัความตอ้งการท่ีสูง  
 ดงันั้นจึงทาํใหบ้รรยากาศของการแข่งขนัของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง เพราะการเขา้มาแข่งขนัของต่างประเทศ 
ในหลายประเทศ ดงันั้นบริษทัรับเหมาก่อสร้างจะตอ้งมีการเตรียมตวัและเตรียมกลยทุธ์ เช่น 
ทางดา้นเงินทุน ทรัพยากรบุคคล การตลาด เป็นตน้เอาไว ้ 
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 โดยส่วนใหญ่แลว้จะมีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างสนบัสนุนกนัในเร่ืองของ 
สายการทาํงาน ซ่ึงจะเป็นการเช่ือมโยงกนัระหวา่งผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็นเจา้ของโครงการกบั 
ซบัคอนแทรกเพ่ือใหง้านท่ีทาํประสบความสาํเร็จ และมีการร่วมมือกนักบับริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้าง
อ่ืนท่ีมาจากประเทศไทยเหมือนกนัดว้ยในเร่ืองของการใหข้อ้มูลข่าวสารของการก่อสร้าง รวมทั้ง
ทางหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีนโยบายในการสนบัสนุนช่วย
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดว้ย 
 3.  ทาํใหท้ราบถึงสภาพแวดลอ้มภายในธุรกิจโดยแนวคิดทฤษฎี Value chain analysis 
ซ่ึงจะมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเร่ิมจากกิจกรรมเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้และบริการซ่ึงกิจกรรม
ทางดา้นน้ีจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการบริการรับเหมาก่อสร้างไม่วา่จะเป็นทางดา้นการรับ การขนส่ง
วสัดุ การจดัเกบ็วสัดุ และการแจกจ่ายวสัดุ บริษทัรับเหมาก่อสร้างจึงควรมีการจดัระบบในเร่ืองของ
วสัดุก่อสร้างอยา่งเป็นระบบ ต่อจากนั้นกจ็ะเป็นขั้นตอนปฏิบติัการภายในบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการแปรรูปจากวสัดุก่อสร้างใหอ้อกมาเป็นสินคา้หรือบริการ ทางบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างจึงควรจะเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัขั้นตอนการผลิตหรือขั้นตอนการบริการอยา่งเป็น
ระบบ เพื่อใหว้สัดุก่อสร้างท่ีซ้ือมาคุม้ค่าท่ีสุด ซ่ึงจะมีผลต่อกิจกรรมทางดา้นจดัเกบ็วสัดุก่อสร้าง 
รวมทั้งการรวบรวมวสัดุก่อสร้างต่อจากนั้นกเ็ป็นขั้นตอนการทาํการก่อสร้างตามลาํดบั ซ่ึงกิจกรรม
ทั้งหมดน้ีจะตอ้งมีการจดัเตรียมทั้งสถานท่ีจดัเกบ็วสัดุก่อสร้าง รวมทั้งเตรียมระบบในการรวบรวม
วสัดุก่อสร้างใหพ้ร้อม ก่อนท่ีจะเร่ิมตน้การทาํงานใหก้บัลูกคา้ต่อไป และในกระบวนการสุดทา้ยก็
จะเป็นกระบวนการทางการตลาดและการตั้งราคาเพื่อใหลู้กคา้สนใจ กมี็ในเร่ืองของการบริการท่ีดี 
ทั้งคุณภาพในการทาํงานและราคาท่ีเหมาะสมควบคู่กนัไป รวมทั้งการเนน้ในเร่ืองของการบริการ
กบัลูกคา้ใหดี้ ใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและประทบัใจมากท่ีสุด 
 ส่วนในกิจกรรมสนบัสนุนจะเร่ิมจากกิจกรรมการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ร 
ซ่ึงจะเป็นเร่ืองของโครงสร้างของบริษทัรับเหมาก่อสร้างนั้น จะมีระบบบญัชี ระบบการเงิน  
ระบบการบริหาร ควรจะมีการบริหารจดัการทุกดา้นใหเ้ป็นระบบมากท่ีสุดเพื่อเป็นประโยชน ์
ในการบริหารจดัการใหบ้ริษทัประสบความสาํเร็จ ซ่ึงกิจกรรมแรกจะสาํเร็จไดน้ั้นจะตอ้งมีการ
พฒันาในเร่ืองทรัพยากรบุคคลควบคู่กบัไปดว้ย เน่ืองจากดา้นทรัพยากรบุคคลนั้นมีความสาํคญัมาก
ต่อการทาํงานก่อสร้าง นั้นจึงควรมีการวิเคราะห์อยา่งรอบคอบ โดยใชก้ารวิเคราะห์ในเร่ืองของ
ทรัพยากรบุคคลตามลาํดบัการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเร่ิมจากกิจกรรมความตอ้งการสรรหา 
คดัเลือก ประเมินผล พฒันา ฝึกอบรม เงินเดือนและแรงงาน เพื่อท่ีจะใหไ้ดท้รัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณภาพ ทั้งฝีมือ ความชาํนาญและเหมาะสมในการทาํงาน รวมทั้งเร่ืองการพฒันาเทคโนโลยกีมี็
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ความสาํคญัในการทาํงานก่อสร้างเป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการออกแบบ กระบวนการในการ
ผลิต การติดต่อส่ือสาร ดา้นเคร่ืองจกัร ควรจะมีการพฒันาทนัสมยัและต่อเน่ืองมากท่ีสุดเพื่อ 
เพิ่มคุณค่าของสินคา้หรือบริการ และสุดทา้ยกจ็ะเสริมดว้ยการเตรียมความพร้อมเร่ืองการจดัซ้ือ
วสัดุในการก่อสร้าง ซ่ึงมีความสาํคญัอยา่งมาก และยงัตอ้งทาํตามระเบียบของทางรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีไม่สามารถนาํวสัดุก่อสร้างบางประเภทเขา้มาได ้ดงันั้น
ทางบริษทัรับเหมาก่อสร้างนั้นควรจะมีการบริหารการจดัซ้ือจดัหาอยา่งเป็นระบบเพื่อใหส้ามารถหา
วสัดุก่อสร้างเขา้มาทาํการก่อสร้างไดอ้ยา่งต่อเน่ืองทั้งในส่วนของกิจกรรมหลกัและกิจกรรม
สนบัสนุน เพือ่ใหท้นัเวลาในการทาํงานท่ีระบุเอาไวใ้นสญัญากบัลูกคา้ 
 4.  ทาํใหท้ราบถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกธุรกิจโดยแนวคิด 5 Forces model กคื็อ ธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างท่ีจะเขา้มาทาํงานรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น
เป็นธุรกิจท่ียากต่อการเขา้มาเพราะการท่ีจะเขา้มาจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีเงินทุนท่ีสูงและยงัตอ้งมีการสร้าง
ความเช่ือมัน่ในการทาํงานใหลู้กคา้ประทบัใจเป็นหลกั จึงมีคู่แข่งขนัในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนอ้ย 
 ความรุนแรงในแข่งขนัในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวนั้นมีความรุนแรงมาก เพราะคู่แข่งขนัจะเป็นผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ีมี
ขนาดเทียบเท่ากนัหมด การสร้างความแตกต่างมีความแตกต่างกนัเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้นหรืออาจจะ
ไม่แตกต่างกนัเลย  
 ในดา้นอาํนาจการต่อรองของลูกคา้ ซ่ึงมีคู่แข่งขนัมีมาตรฐานและคุณภาพในการทาํงาน 
ท่ีมีความใกลเ้คียงกนั ซ่ึงลูกคา้แต่ละรายจะมีความตอ้งการในการใชบ้ริการแตกต่างกนัโดยส่วน
ใหญ่มกัจะเลือกบริษทัท่ีไดต้รงตามความตอ้งการในการทาํงานมากท่ีสุด ทาํใหอ้าํนาจในการต่อรอง
ของลูกคา้มีมากยิง่ข้ึน 
 ในการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นมีความ
จาํเป็นอยา่งยิง่ในการท่ีจะตอ้งพึ่งพาผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายรวมทั้งตลอดจนผูรั้บเหมาช่วงท่ีช่วยเรา
ทาํงานท่ีตอ้งมีคุณภาพและความเช่ียวชาญ ทาํใหอ้าํนาจการต่อรองของผูข้ายนั้นมีผลอยา่งมาก  
 ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีธุรกิจทางดา้นรับเหมาก่อสร้างนั้นมีการเติบโตเพิ่มมากข้ึน ท่ีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวกเ็ช่นกนัในปัจจุบนัน้ีมีนกัธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพิ่มมากข้ึนและมี
แนวโนม้ของการตลาดท่ีดีข้ึน และรวมกบัทางหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวไดเ้พิ่มนโยบายสนบัสนุนใหช้าวต่างประเทศเขา้มาลงทุนในการก่อสร้างจึงทาํให ้
ผูแ้ข่งขนัหนา้ใหม่มีการมองเห็นความสาํคญัและมีความพยายามเขา้มาทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
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ท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสุดทา้ยธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้างในปัจจุบนั 
ท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัไม่มีธุรกิจท่ีสามารถมาทดแทนได ้เพราะวา่ธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างนั้นตอ้งอาศยัฝีมือและความชาํนาญเป็นอยา่งมากและส่ิงสาํคญัตอ้งมีเงินทุนท่ีสูง
มากในการรับเหมาก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 5.  แนวคิด PEST หรือ STEP analysis ทาํใหท้ราบถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกธุรกิจ 
ในการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นในเร่ืองของสงัคมและ
และวฒันธรรมนั้นไม่มีผลต่อการทาํรับเหมาก่อสร้าง เน่ืองมาจากสงัคมและวฒันธรรมของทาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีความคลา้ยคลึงกบัประเทศไทย และยงัมีนโยบาย 
ท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบเหมือนกนัประเทศไทยดว้ย ดงันั้นเร่ืองสงัคมและวฒันธรรมจึงไม่ส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 ทางดา้นการเมืองจะรวมทั้งเร่ืองของกฎหมายดา้นความปลอดภยั ถือวา่มีความสาํคญัต่อ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นอยา่งมาก และยงัส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัของบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างท่ีทาํใหเ้กิดผลต่อความล่าชา้ในการทาํงานได ้ดงันั้นไม่วา่ผูรั้บเหมาจะมาจากประเทศไหน
ควรมีความใส่ใจและตระหนกัถึงความปลอดภยัเป็นอยา่งยิง่เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อบริษทั  
ส่วนเร่ืองการเมืองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นทางรัฐบาลของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดมี้นโยบายไม่ใหป้ระชาชนยุง่เก่ียวกบัเร่ืองการเมือง จึงทาํใหเ้ร่ือง
การเมืองไม่มีผลกระทบต่อการทาํงานรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ในเร่ืองของสภาพเศรษฐกิจและสภาพคล่องทางเศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ไม่มีผลกระทบต่อการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวหรือมีนอ้ยมาก 
 และสุดทา้ยเร่ืองของเทคโนโลยนีั้นมีผลและมีอิทธิพลต่อการทาํงานรับเหมาก่อสร้าง 
ของผูรั้บเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยตรง ไม่วา่จะเป็นทั้งดา้น
เคร่ืองจกัร ดา้นการออกแบบ ดา้นระบบต่าง ๆ ในการทาํงาน ดงันั้นควรจะมีการเตรียมพร้อมเร่ือง
เทคโนโลยใีหท้นัสมยัและคุณภาพพร้อมท่ีสุด  
 6.  ทาํใหท้ราบวา่ในอดีตเคยมีชาวไทยหรือชาวต่างประเทศเขา้มาเปิดธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยูม่าก ส่วนการท่ีไดรั้บโอกาสจะมาจากการเปิด
ประมูลงานของทางหน่วยงานรัฐบาล โดยปัญหาท่ีพบส่วนมากจะเกิดจากเร่ืองของผูใ้ชแ้รงงานจะมี
การกลบับา้นกนัตามเทศกาลหรือตามฤดูกาลของแต่ละประเทศของตน จึงทาํใหแ้รงงานในการ
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ก่อสร้างมีไม่เพียงพอท่ีจะทาํงานได ้ดงันั้นจึงมีแนวทางการแกปั้ญหาโดยนาํผูใ้ชแ้รงงานท่ีกลบับา้น
ไม่ตรงกบัผูใ้ชแ้รงงานท่ีไดก้ลบับา้นมาทาํงานก่อนหรือทาํงานสาํรองไปก่อน โดยมีทางหน่วยงาน 
รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีส่วนช่วยในการสนบัสนุน ส่งเสริมให้
สามารถนาํแรงงานต่างประเทศเขา้มาไดง่้ายมากข้ึนในช่วงนั้น 
 7.  ทาํใหท้ราบวา่ทางหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ไดมี้การสนบัสนุนส่งเสริมทางดา้นการลงทุนใหก้บัชาวต่างประเทศในการทาํธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างโดยมีการสนบัสนุนส่งเสริมในเร่ืองของการคอยช่วยเหลือในเร่ืองการใหค้าํแนะนาํและ 
ใหค้วามรู้ในเร่ืองของการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
มีนโยบายใหก้บับริษทัรับเหมาก่อสร้างต่างประเทศในการลดหยอ่นภาษีโดยกาํหนดไวว้า่ถา้ยิง่ 
อยูไ่กลออกไปจากตวัเมืองมากเท่าไหร่การลดหยอ่นภาษีกจ็ะมากยิง่ข้ึน 
 8.  ทาํใหท้ราบวา่กฎระเบียบสาํหรับชาวต่างประเทศในการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
ท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น โดยกฎระเบียบหลกัท่ีมีต่อชาวต่างประเทศท่ีเขา้มา
ทาํงานรับเหมาก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกอ็ยา่งเช่น การท่ีสามารถนาํวสัดุ
ก่อสร้างส่วนใหญ่เขา้มาไดก้จ็ริง แต่กย็งัมีวสัดุก่อสร้างบางประเภทท่ีไม่สามารถนาํเขา้มาได ้
ท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดก้คื็อ ปูนซีเมนต ์
 9.  ทาํใหท้ราบวา่มีปัจจยัท่ีสามารถสนบัสนุนและส่งเสริมใหก้บัธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ใหป้ระสบความสาํเร็จในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น คือ ปัจจยัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
 9.1  ปัจจยัเร่ืองของคุณภาพในการทาํงานรวมทั้งเร่ืองของคุณภาพของวสัดุ เพราะวา่
ส่วนใหญ่ชาวต่างประเทศท่ีมารับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่วา่จะ
เป็นชาติไหนส่วนใหญ่จะเนน้เร่ืองคุณภาพเอาไวก่้อนเพื่อประโยชนใ์นการหาลูกคา้รายใหม่ 
ในคร้ังต่อไป  
 9.2  ปัจจยัเร่ืองของการทาํงานใหเ้ร็วหรือทาํงานใหท้นัเวลาท่ีลูกคา้กาํหนดเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อช่ือเสียงของบริษทัและไม่ตอ้งเสียค่าปรับในการทาํงานล่าชา้  
 9.3  ปัจจยัเร่ืองของเงินทุนทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดร้ะบุไวอ้ยู่
แลว้วา่เงินทุนในการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้นสาํหรับธุรกิจน้ีจะตอ้งใชเ้งินทุนเป็นจาํนวนมาก
ดงันั้นชาวต่างประเทศท่ีจะเขา้มารับเหมาก่อสร้างนั้นถา้จะมาทาํงานกบัทางสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จะตอ้งมีการเตรียมเงินทุนสาํรองเอาไวเ้ป็นจาํนวนมากและจาํเป็นตอ้ง
ใชเ้งินทุนใหเ้ป็นระบบ 
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 10.  ทาํใหท้ราบช่องทางท่ีทาํใหธุ้รกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถเขา้ไปทาํงาน 
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดน้ั้น มีช่องทางอยูว่า่ถา้จะทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
ท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการท่ีจะมาเปิดบริษทัรับเหมาก่อสร้างเลยถา้เป็นชาว
ต่างประเทศไม่สามารถท่ีจะใชช่ื้อของตนเองในการจดทะเบียนได ้ตอ้งหาช่องทางโดยหาชาวลาว 
ท่ีรู้จกัและไวใ้จไดเ้อาช่ือของชาวลาวนั้นเป็นคนจดทะเบียนแทนหรือเป็นหุน้ส่วนกนั แลว้กใ็หช้าว
ต่างประเทศนั้นเป็นคนบริหารบริษทัแทน รวมทั้งใหต่้างประเทศของเงินทุนดว้ย แต่มีอีกทางหน่ึง 
ท่ีสามารถเขา้มาทางช่องทางของการมาประมูลงานกบัทางหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงส่วนมากจะเป็นโครงการใหญ่กส็ามารถเขา้มาทาํงานไดโ้ดยไม่ตอ้ง
มีบริษทัอยูใ่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแค่มีสาํนกังานช่วงคราวกส็ามารถทาํได ้
อยา่งเช่น การมาซ้ือสมัปทานกบัทางหน่วยงานราชการกส็ามารถเขา้มาประมูลไดอ้ยา่งเสรี เพราะ
ทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปิดโอกาสใหช้าวต่างประเทศนาํเงินมา
ลงทุนอยูแ่ลว้ แต่อยา่งไรกต็อ้งมีการแจง้กบัทางหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวทราบก่อนท่ีจะเร่ิมเขา้มาทาํงาน 
 11.  ทาํใหท้ราบถึงการตลาดและช่องทางในการส่ือสารกบัลูกคา้ของธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างท่ีเหมาะสมกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีผา่นมานั้นมีหลายช่องทาง 
จะยกตวัอยา่งท่ีมีทาํและทาํไดจ้ริงทั้งหมด 6 ช่องทาง ดงัน้ี 
 11.1  ทางโทรทศัน์ของช่องทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและช่องทาง
ของประเทศไทยกส็ามารถรับชมและโฆษณาไดท้ั้งหมดเพราะส่วนมากทางชาวลาวกมี็การชม
ช่องสญัญาณไทยอยูเ่ป็นประจาํวนั แต่จะมีการใชช่้องทางน้ีนอ้ยเพราะตอ้งใชค่้าใชจ่้ายสูง  
 11.2  สามารถโฆษณาไดท้างช่องคล่ืนวิทยขุองทางสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนัหลายคล่ืน กเ็ป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีโฆษณาไดเ้ป็นอยา่งดีและ
แพร่หลาย และทาํใหลู้กคา้ท่ีสนใจไดรั้บฟังขอ้มูลไดง่้าย  
 11.3  การส่ือสารทางช่องทางของหนงัสือพิมพข์องทางสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและหนงัสือพิมพข์องต่างประเทศท่ีมีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ
เป็นใบปลิว ควรจะใชเ้ป็นภาษาองักฤษรวมทั้งไทยดว้ยเพราะวา่ส่วนมากชาวลาวจะอ่าน เขียน  
ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษเป็นอยูแ่ลว้ทาํใหส้ามารถลงโฆษณาไดห้ลายท่ี หลายสาํนกั 
หลายแผงหนงัสือ และทุกท่ีท่ีจะไปแจกใบปลิว  
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 11.4  โฆษณาทางป้ายของทางบริษทัใหผู้ค้นท่ีผา่นไปผา่นมาเห็นและมีการบอกต่อให้
ลูกคา้ท่ีสนใจรับรู้ แต่วิธีน้ีจะตอ้งใชป้้ายโฆษณาท่ีใหญ่พอสมควรซ่ึงจาํทาํใหค้นท่ีสนใจเห็นไดม้าก
ข้ึน แต่วิธีการน้ีกต็อ้งมีการลงทุนสูงอยูบ่า้ง  
 11.5  ช่องทางโฆษณาใหลู้กคา้รับรู้ทางเวบ็ไซต ์เช่น หนา้เพจ Facebook ของทาง
บริษทั หรือ เวบ็ไซตข์องทางบริษทั เป็นตน้ ซ่ึงวิธีน้ีสามารถโฆษณาไดก้วา้งท่ีสุดและประหยดั
พอควร 
 11.6  ช่องทางการอาศยัลูกคา้ประจาํ ลูกคา้เก่า หรือคนรู้จกั เป็นการบอกต่อโฆษณาหา
ลูกคา้รายใหม่ไปเร่ือย ๆ รวมทั้งการกลบัมาใชบ้ริการของลูกคา้เก่าดว้ย รวมทั้งตอ้งแสดงฝีมือ 
ในการทาํงานใหลู้กคา้เก่าท่ีผา่นมารับรู้วา่ฝีมือเราเป็นอยา่งไร ถา้ดีกจ็ะเป็นผลดีทั้งทางช่ือเสียงและ
ช่องทางหาลูกคา้ใหม่ ๆ ท่ีสนใจเขา้มาเพ่ิมข้ึน  
 ซ่ึงทุกช่องทางท่ีกล่าวมาลว้นท่ีจะสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการตลาดและโฆษณาได ้
ท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถูกกฎหมายและมีความเหมาะสมกบัการใช้
ชีวิตประจาํวนัของชาวลาวอยูแ่ลว้ 
 12.  ทาํใหท้ราบถึงขอ้บงัคบัในการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวนั้นจะเป็นเร่ืองของการจดัตั้งบริษทัซ่ึงทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวไดมี้ขอ้บงัคบัเอาไวว้า่ ถา้เป็นชาวลาวจะสามารถทาํการจดทะเบียนและทาํงาน
รับเหมาก่อสร้างไดเ้ลย โดยแค่มีการแจง้กบัทางหน่วยงานรัฐบาลก่อนเท่านั้น ส่วนขอ้บงัคบัของทาง
ชาวต่างประเทศนั้นไดมี้ขอ้บงัคบัหา้มใหช้าวต่างประเทศมาเปิดบริษทับนพ้ืนท่ีของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยชาวต่างประเทศไม่สามารถใชช่ื้อของตนเองในการจดัตั้งบริษทั
และจบัจองซ้ือท่ีดินไดใ้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงโดยส่วนมากท่ีเห็นทางชาว
ต่างประเทศเขา้มาก่อตั้งบริษทัหรือทาํงานรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวไดน้ั้น เกิดมาเน่ืองจากวา่ในปัจจุบนัน้ีส่วนมากทางชาวต่างประเทศใชว้ิธีการหลีกเล่ียงโดยการ
ใชช่ื้อของชาวลาวเป็นคนจดทะเบียนในบริษทัหรือเป็นหุน้ส่วนกนั ส่วนเร่ืองบริหารกใ็หช้าว
ต่างประเทศมาเป็นคนบริหารแทนซ่ึงตอ้งใชค้วามไวว้างใจกนัอยา่งมาก ส่วนใหญ่ชาวต่างประเทศ
ท่ีเขา้มาทาํงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมารับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
กเ็พราะวา่บริษทัเหล่านั้นไดมี้การเขา้มาซ้ือสมัปทานหรือเขา้มาประมูลกบัหน่วยงานรัฐบาลของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแลว้ไดง้านนั้นไป ซ่ึงสามารถทาํไดเ้ป็นของตวัเองกจ็ริง 
แต่ถา้หมดสญัญาท่ีไดก้าํหนดไวเ้ม่ือไหร่กต็ามส่ิงก่อสร้างส่ิงนั้นจะตกเป็นทรัพยสิ์นของทางรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามสญัญาเลย 
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 จากการศึกษา การวิเคราะห์ถึงแนวทางการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อเขา้สู่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวพบวา่มีกฎหมาย ขอ้บงัคบัและการตลาดหรือการส่ือสารโฆษณา  
ไดด้งัน้ี 
 1.  ทาํใหท้ราบถึงดา้นของกฎหมายในการทาํธุรกิจรับก่อสร้างในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นมีอยูว่า่กฎระเบียบสาํหรับชาวต่างประเทศในการทาํธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น กคื็อการท่ีไม่สามารถนาํเขา้วสัดุก่อสร้าง 
บางประเภทไดก้คื็อ ปูนซีเมนต ์
 2.  ทาํใหท้ราบถึงขอ้บงัคบัในการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวนั้นจะเป็นเร่ืองของการจดัตั้งบริษทัซ่ึงทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวไดมี้ขอ้บงัคบัวา่ หา้มใหช้าวต่างประเทศมาเปิดบริษทับนพ้ืนท่ีของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยใชช่ื้อของตนเองและไม่สามารถจบัจองซ้ือท่ีดินในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ถา้จะมาตั้งบริษทักจ็ะตอ้งใชช่ื้อของชาวลาวแทนหรือเป็นหุน้ส่วนกนั
ในบริษทั แต่มีอีกวิธีท่ีสามารถเขา้มาทาํงานไดโ้ดยสามารถตั้งบริษทัช่วงคราวบนพ้ืนท่ีของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได ้กคื็อการเขา้มาซ้ือสมัปทานหรือเขา้มาประมูลงาน 
กบัหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่ถา้หมดสญัญาท่ีไดก้าํหนดไว้
กบัทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น ส่ิงก่อสร้างส่ิงนั้นจะตกเป็น
ทรัพยสิ์นของทางรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปโดยปริยาย 
 3.  ทาํใหท้ราบถึงการตลาดและช่องทางในการส่ือสารใหลู้กคา้ของธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างรับรู้ และท่ีเหมาะสมกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีผา่นมานั้นท่ีทาํไดจ้ริง 
จะมีช่องทางดงัน้ี ช่องทางท่ีสามารถทาํการตลาดและส่ือสารกบัลูกคา้ไดดี้ท่ีสุดกคื็อช่องทางเวบ็ไซต ์
ซ่ึงวิธีน้ีสามารถโฆษณาไดก้วา้งท่ีสุดและประหยดัตน้ทุนไดม้าก ช่องทางรองลงมาอีกกคื็อ  
ช่องทางการอาศยัลูกคา้ประจาํ ลูกคา้เก่า หรือคนรู้จกั เป็นการบอกต่อปากต่อปากใหโ้ฆษณาหา
ลูกคา้รายใหม่ไปเร่ือย ๆ ได ้รวมทั้งตอ้งมีการการแสดงฝีมือในการทาํงานใหดี้ใหลู้กคา้เก่าท่ีผา่นมา
ไดเ้ห็นกเ็พื่อจะเป็นผลดีทั้งทางช่ือเสียงและช่องทางหาลูกคา้รายใหม่ท่ีสนใจเขา้มาเพ่ิมมากข้ึน  
ส่วนช่องทางต่อไปกจ็ะเป็นช่องทางการโฆษณาทางป้ายของทางบริษทั ซ่ึงปกติการทาํงานก่อสร้าง
ในพื้นท่ีต่าง ๆ จะตอ้งมีป้ายโฆษณาอยูก่่อนแลว้ เพื่อใหผู้ค้นท่ีผา่นไปผา่นมาเห็นและมีการบอกต่อ
ใหลู้กคา้ท่ีสนใจรับรู้วา่บริษทัตั้งท่ีไหน ส่วนไหน ทาํอะไรบา้ง และติดต่อไดอ้ยา่งไร แต่วิธีน้ีจะตอ้ง
ใชป้้ายโฆษณาท่ีใหญ่มากพอสมควรและอยูต่ามท่ีสาธารณะกเ็พื่อท่ีจะทาํใหมี้ผูค้นพบเห็นป้าย
โฆษณาของบริษทัมากยิง่ข้ึนและง่ายข้ึน จึงทาํใหว้ิธีการใชป้้ายโฆษณาน้ีจะตอ้งมีการลงทุน 
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ในการทาํป้ายสูงอยูบ่า้ง ช่องทางต่อไปกคื็อช่องทางการส่ือสารทางหนงัสือพิมพข์องทางสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งตามหนงัสือพิมพข์องต่างประเทศท่ีมีในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือเป็นใบปลิว รวมทั้งมีการแจกเป็นใบปลิวตามสถานท่ีต่าง ๆ  
และแนบไปตามวารสารช่ือดงัต่าง ๆ ดว้ย ซ่ึงทาํใหส้ามารถส่ือสารดา้นขอ้มูลไดดี้แต่ใชเ้วลาในการ
กระจายขอ้มูลไดย้าก รวมทั้งตอ้งใชต้น้ทุนท่ีสูงในการลงโฆษณาดว้ยช่องทางต่อไปกไ็ดรั้บนิยม 
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกคื็อทางช่องคล่ืนวิทยขุองทางสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนัหลายคล่ืน กเ็ป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีโฆษณาไดเ้ป็นอยา่งดีและ
แพร่หลาย เน่ืองจากมีหลายคล่ืนจึงทาํใหต้อ้งใชต้น้ทุนในการโฆษณาในหลายคล่ืนวิทย ุ 
เพื่อใหลู้กคา้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไดฟั้งเจอและช่องทางท่ีพบเห็นไดน้อ้ยกคื็อช่องทางทาง
โทรทศัน์ของช่องทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งช่องทางของประเทศไทยดว้ย 
เน่ืองมาจากวา่ชาวลาวส่วนใหญ่กมี็การชมช่องสญัญาณของประเทศไทยอยูใ่นชีวิตประจาํวนั  
แต่จะมีการใชก้ารโฆษณาน้ีนอ้ยท่ีสุดเน่ืองมาจากวา่ตอ้งใชต้น้ทุนท่ีสูงมากในการโฆษณาแต่ละช่อง 
ซ่ึงทุกช่องทางท่ีกล่าวมาลว้นท่ีจะสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการทาํการตลาด ส่ือสารและโฆษณา 
ใหลู้กคา้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไดรั้บรู้ไดใ้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงในแต่
ละช่องทางโฆษณาท่ีกล่าวมาลว้นแลว้แต่ละบริษทัรับเหมาก่อสร้างวา่จะมีกาํลงัในการทาํโฆษณา 
ไดใ้นแบบไหนบา้ง 
 

อภปิรายผลการวจิยั 

 1.  การศึกษา วิเคราะห์ถึงสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกของธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบวา่ลูกคา้จะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างท่ีมีคุณภาพทั้งทางดา้นคุณภาพการก่อสร้างและคุณภาพของการบริการเป็นอนัดบั
แรก เน่ืองจากบริษทัท่ีมีคุณภาพท่ีดีกเ็ป็นตวัช้ีวดัของช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทัรวมทั้ง 
ปัจจยัเร่ืองของการทาํงานใหเ้ร็วหรือทาํงานใหท้นัเวลาท่ีลูกคา้กาํหนด ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัแนวคิด 
SWOT analysis ของสมคิด บางโม (2552, หนา้ 351) ท่ีกล่าววา่ การวิเคราะห์สวอต (SWOT 
analysis) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อใหรั้บรู้จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ขององคก์ร ซ่ึงจะช่วยใหท้ราบวา่องคก์รไดเ้ดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง นอกจากน้ียงับอกไดว้า่
องคก์รมีแรงขบัไปยงัเป้าหมายไดดี้หรือไม่  มัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ระบบการทาํงาน 
ในองคก์รยงัมีประสิทธิภาพอยู ่ มีจุดอ่อนท่ีจะตอ้งปรับปรุงอยา่งไร  (ณรงคว์ิทย ์ แสนทอง, 2551, 
หนา้ 22-23) และยงัสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ SWOT ของฉตัยาพร เสมอใจ (2556, หนา้ 46)   
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ท่ีกล่าววา่ในการวิเคราะห์ SWOT เป็นการพิจารณาถึงศกัยภาพขององคก์รวา่มีขอ้ไดเ้ปรียบ 
 ขอ้เสียเปรียบอยา่งไรบา้ง โดยนาํไปเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั ซ่ึงจะพิจารณาถึงจุดอ่อน จุดแขง็  
ของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ซ่ึงในเร่ืองของจุดแขง็ของบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประเทศ
ไทย จะสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี Diamond model ในเร่ืองเง่ือนไขดา้นอุปสงค ์เร่ืองของเงินทุน
เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัรองลงมาเน่ืองจากทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มีนโยบายใหธุ้รกิจรับเหมาก่อสร้างของต่างประเทศเขา้มาลงทุนในโครงการใหญ่ไดโ้ดยการประมูล
งานกบัทางหน่วยงานรัฐบาลเพ่ือนาํเงินทุนต่างประเทศเขา้มาพฒันาประเทศ แต่ตอ้งใชเ้งินทุนท่ีสูง  
จึงทาํใหลู้กคา้ซ่ึงกคื็อหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความสนใจ
บริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีมีเงินทุนท่ีสูงเพื่อใหเ้ขา้มาทาํงานเพื่อพฒันาประเทศใหเ้จริญยิง่ข้ึน  
และในเร่ืองของการตั้งราคากมี็ความสาํคญัเช่นกนั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั แนวคิดทฤษฎี Value chain 
analysis ของ ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัท ์(2552, หนา้  97) ไดใ้หท้รรศนะวา่ การประเมินสภาพแวดลอ้ม
ภายในจะช่วยใหเ้กิดการใชท้รัพยากรท่ีคุม้ค่า  สร้างความไดเ้ปรียบในการดาํเนินกิจกรรม/ โครงการ 
และเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการสร้างคุณค่าใหเ้กิดข้ึนกบัลูกคา้ (Customer value) ในเร่ืองของ
กระบวนการทางการตลาดและการตั้งราคาขาย ซ่ึงกล่าวไวว้า่การตั้งราคากมี็ความสาํคญักบัธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างเช่นกนั โดยควรมีการตั้งทั้งเร่ืองคุณภาพในการทาํงานและเร่ืองราคาท่ีเหมาะสม
ควบคู่กนัไปทั้งสองอยา่งเพื่อใหลู้กคา้เกิดความพอใจทั้งราคาและคุณภาพของบริษทั และยงั
สอดคลอ้งกบัแนวคิด 5 Forces model ของ วิกรานต ์มงคลจนัทร์ (2556)  เสนอวา่สภาวะการ
ดาํเนินงานขององคก์รธุรกิจข้ึนอยูก่บัสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีองคก์รธุรกิจนั้นอยู ่  
ในเร่ืองของอาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อเน่ืองจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีคู่แข่งขนัมีมาตรฐานและคุณภาพในการทาํงานท่ีมีความใกลเ้คียงกนัไม่ โดยแต่ละ
บริษทักจ็ะมีความแตกต่างกนัและมีเอกลกัษณ์ในการทาํงานเฉพาะของแต่ละบริษทั เช่น เร่ืองดา้น
การบริการ ราคา คุณภาพในการทาํงาน ซ่ึงลูกคา้แต่ละรายจะมีความตอ้งการในการใชบ้ริการ
แตกต่างกนัโดยส่วนใหญ่มกัจะเลือกบริษทัท่ีไดต้รงตามความตอ้งการในการใชง้านมากท่ีสุด เช่น 
ในเร่ืองของราคาท่ีเหมาะสม เป็นตน้ ทาํใหอ้าํนาจในการต่อรองของลูกคา้มีมากยิง่ข้ึนทาํใหเ้กิด
อาํนาจในการต่อรองดา้นราคาของผูซ้ื้อข้ึนมา 
 ดงันั้นทางบริษทัรับเหมาก่อสร้างควรจะมีการเตรียมรับมือในดา้นต่าง ๆ ก่อนจะเขา้มา
ทาํงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในอนัดบัแรกควรจะเตรียมตวัในเร่ืองของปัจจยั
ทางดา้นการผลิตในเร่ืองของทรัพยากรบุคคล เน่ืองจากในการก่อสร้างนั้นจาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากร
บุคคลโดยตรงจึงทาํใหเ้ร่ืองของทรัพยากรบุคคลสาํคญัอยา่งมาก ซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกบั 
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แนวคิดทฤษฎี Diamond model ในเร่ืองของเง่ือนไขดา้นปัจจยัการผลิต ท่ีกล่าววา่ เก่ียวกบัปัจจยัดา้น
ทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานดา้นสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแหล่งเงินทุน ท่ีจะมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และสอดคลอ้ง
ในเร่ืองของ บริบทดา้นการแข่งขนัและกลยทุธ์ของธุรกิจ ซ่ึงกล่าววา่บริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีจะเขา้
มาทาํงานท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นตอ้งมีการเตรียมตวัและเตรียมกลยทุธ์
ทางดา้นทรัพยากรบุคคลเอาไวก่้อนท่ีจะเขา้มาทาํงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี Value chain analysis ของฉตัยาพร เสมอใจ (2556, หนา้ 45)  
ไดก้ล่าววา่สภาพแวดลอ้มภายใน หมายถึงส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายในขององคก์รตั้งแต่
ความสามารถของบุคลากรและฝ่ายต่าง ๆ ในองคก์ร รูปแบบการบริหาร ผูบ้ริหาร นโยบาย สถานะ
ความมัน่คงทางการเงิน รวมถึงหุน้ส่วน โดยจะตอ้งพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทาํงานของ
บุคลากรและความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและแผนกต่าง ๆ อนัไดแ้สดงถึงการใหค้วามร่วมมือกนั 
ในการทาํงานใหไ้ดต้ามเป้าหมายรวม ในเร่ืองของการพฒันาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงกล่าววา่การพฒันา
ทรัพยากรบุคคลนั้นมีความสาํคญัอยา่งมากต่อการทาํงานรับเหมาก่อสร้าง เน่ืองจากส่วนมากการ
ทาํงานรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นจะมีแรงงานหลายประเทศ 
ดงันั้นทางบริษทัรับเหมาก่อสร้างควรจะมีการบริหารบุคคลอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อท่ีจะใหไ้ดท้รัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมในการทาํงานมากท่ีสุดเร่ืองท่ีรองลงมาและ
มีความเก่ียวเน่ืองกนักคื็อเร่ืองของวสัดุก่อสร้าง เน่ืองจากวสัดุก่อสร้างมีความจาํเป็นต่อการทาํงาน
รับเหมาก่อสร้างอยา่งมาก ซ่ึงกมี็ความสอดคลอ้งกบั แนวคิดทฤษฎี Value chain analysis อีกใน
หลายกิจกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุพานี สฤษฏส์านิช (2553, หนา้ 50) ไดก้ล่าววา่ ความสาํคญัการ
ประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร จะเป็นการประเมินปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุม 
ขององคก์ร เช่น ทรัพยากรทางการเงิน เคร่ืองจกัร อาคาร สถานท่ี บุคลากรและการดาํเนินการต่าง ๆ 
ภายในองคก์ร ทุก ๆ ดา้น ในกิจกรรมแรกจะเก่ียวกบัเร่ืองของกิจกรรมเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้และ
บริการ ซ่ึงกล่าวไวว้า่กิจกรรมทางดา้นน้ีจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการทาํงานรับเหมาก่อสร้างไม่วา่จะ
เป็นทางดา้นการรับ การขนส่งวสัดุ การจดัเกบ็วสัดุ และการแจกจ่ายวสัดุ รวมทั้งในเร่ืองของการ
ปฏิบติัการภายในองคก์ร ท่ีกล่าววา่ ขั้นตอนในการปฏิบติังานของบริษทัรับเหมาก่อสร้างจะ
เก่ียวขอ้งกบัการแปรรูปจากวสัดุก่อสร้างใหอ้อกมาเป็นสินคา้หรือบริการ ทางบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างจึงควรจะเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัขั้นตอนการบริการอยา่งเป็นระบบ เพื่อใหว้สัดุก่อสร้าง
ท่ีซ้ือมาคุม้ค่า รวมทั้งกิจกรรมต่อไปกคื็อเร่ืองของกิจกรรมเพื่อกระจายสินคา้หรือบริการจากองคก์ร
สู่ผูบ้ริโภค ซ่ึงกล่าวกิจกรรมน้ีจะประกอบไปดว้ยกิจกรรมทางดา้นจดัเกบ็วสัดุก่อสร้าง รวมทั้งการ
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รวบรวมวสัดุก่อสร้างต่อจากนั้นกเ็ป็นขั้นตอนการผลิตหรือการทาํการก่อสร้าง ดงันั้นกิจกรรม
ดงักล่าวท่ีไดก้ล่าวมาจะประสบความสาํเร็จไดท้างบริษทัรับเหมาก่อสร้างตอ้งมีการจดัเตรียม 
ทั้งสถานท่ีจดัเกบ็วสัดุก่อสร้าง รวมทั้งเตรียมระบบในการรวบรวมวสัดุก่อสร้าง ก่อนท่ีจะเร่ิมตน้
การทาํงานใหก้บัลูกคา้ต่อไป และสอดคลอ้งกบักิจกรรม การบริการ ท่ีกล่าวไวว้า่ การบริการนั้น 
บ่งบอกไดถึ้งกิจกรรมของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีมีต่อลูกคา้โดยตรง การบริการรับเหมาก่อสร้าง 
ท่ีมีคุณภาพไม่วา่จะเป็นเร่ืองของวสัดุก่อสร้างและการบริการหลงัการบริการ และสุดทา้ยกิจกรรม 
ท่ีมีความสอดคลอ้งกคื็อ การจดัซ้ือ ท่ีกล่าววา่ในการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้นเร่ืองการจดัซ้ือวสัดุ
ในการก่อสร้างนั้นมีความสาํคญัอยา่งมาก ดงันั้นทางบริษทัรับเหมาก่อสร้างนั้นควรจะมีการบริหาร
การจดัซ้ือจดัหาอยา่งเป็นระบบเพื่อใหส้ามารถหาวสัดุก่อสร้างเขา้มาทาํการก่อสร้างไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
ไม่ขาดตอน และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด 5 Forces model ของ Michael E. Porter (1980) อา้งถึงใน 
(วิกรานต ์มงคลจนัทร์, 2556) เสนอวา่สภาวะการดาํเนินงานขององคก์รธุรกิจข้ึนอยูก่บัสภาวะการ
แข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีองคก์รธุรกิจนั้นอยู ่และสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหน่ึงยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีสาํคญั 5 ประการ ความเขม้แขง็ของปัจจยัทั้ง 5 ประการน้ี 
บ่งบอกถึงโอกาสในการไดก้าํไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ยิง่ปัจจยัเหล่าน้ีมีความเขม้แขง็
มากเท่าใดยอ่มส่งผลเสียต่อการข้ึนราคาซ่ึงนาํไปสู่การไดก้าํไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้น ๆ  
ซ่ึงถือเป็นขอ้จาํกดัของธุรกิจ ในขณะเดียวกนัถา้ปัจจยันั้น ๆ มีความอ่อนแอยอ่มเป็นโอกาสอนัดีต่อ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เน่ืองจากธุรกิจสามารถไดก้าํไรไดม้ากข้ึน แต่เน่ืองจากสภาวะ
อุตสาหกรรมมีการพฒันาอยูเ่สมอ ดงันั้นความเขม้แขง็หรือผลของปัจจยัทั้ง 5 ประการน้ีสามารถ 
ท่ีจะเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ ในเร่ืองของอาํนาจต่อรองของผูข้ายกเ็ป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัทั้ง  
5 ประการท่ีมีความสาํคญัมาก เน่ืองจากในการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้นมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ใน
การท่ีจะตอ้งพึ่งพาผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายทั้งเร่ืองของ อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรในการทาํงาน  
ทาํใหอ้าํนาจการต่อรองของผูข้ายนั้นมีผลอยา่งมากไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ เคร่ืองจกัร วสัดุในก่อสร้าง
จึงตอ้งมีการเตรียมตวัอยา่งดี เร่ืองท่ีตอ้งเตรียมรับมืออีกเร่ืองกคื็อ เร่ืองของเทคโนโลย ีซ่ึงมี
ความสาํคญัในการก่อสร้างไม่วา่จะเป็นทั้งระบบการออกแบบ ระบบการก่อสร้าง ฯลฯ ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิด SWOT analysis ของ ฉตัยาพร เสมอใจ (2556, หนา้ 46) กล่าววา่การวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการตลาดเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปท่ีจะส่งผลต่อธุรกิจ แต่ในการ
วิเคราะห์ SWOT เป็นพจิารณาถึงศกัยภาพขององคก์รวา่มีขอ้ไดเ้ปรียบ ขอ้เสียเปรียบอยา่งไรบา้ง 
โดยนาํไปเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั ซ่ึงจะพิจารณาถึงจุดอ่อน จุดแขง็ ของสภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์ร ในเร่ืองของจุดแขง็ของบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประเทศไทย เน่ืองจากบริษทัรับเหมา
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ก่อสร้างของประเทศไทยนั้นมีจุดแขง็กเ็ร่ืองความชาํนาญและมีทกัษะในการทาํงานมากกวา่บริษทั
รับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งบริษทัรับเหมาก่อสร้างใน
ประเทศไทยนั้นมีเงินทุนหมุนเวยีนสูง และยงัมีเทคโนโลยแีละอุปกรณ์ท่ีดีกวา่บริษทัรับเหมา
ก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด PEST 
analysis  หรือ  STEP analysis ของอภิสิทธ์ ฉตัรทนานนท ์(2547) ในหวัขอ้ของเทคโนโลยท่ีีได้
กล่าววา่ เป็นการวิเคราะห์สภาพการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยท่ีีจะมีผลต่อการดาํเนินงาน โดย
เทคโนโลยนีั้นมีอิทธิพลต่อการทาํงานรับเหมาก่อสร้างโดยตรง ดงันั้นบริษทัรับเหมาก่อสร้างควรมี
การเตรียมความพร้อมเร่ืองเทคโนโลยใีหมี้ประสิทธิภาพและทนัสมยัท่ีสุด และสุดทา้ยจะสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดทฤษฎี Value chain analysis ของ ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัท ์(2552, หนา้  97) ไดใ้หท้รรศนะ
วา่ การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในจะช่วยใหเ้กิดการใชท้รัพยากรท่ีคุม้ค่า  สร้างความไดเ้ปรียบ
ในการดาํเนินกิจกรรม โครงการ และเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการสร้างคุณค่าใหเ้กิดข้ึนกบัลูกคา้ 
(Customer value) ในเร่ืองของพฒันาการของเทคโนโลย ีซ่ึงกล่าววา่ ในเร่ืองเทคโนโลย ี
มีความสาํคญัในการทาํงานก่อสร้างเป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการออกแบบกระบวนการ 
ในการผลิต การติดต่อส่ือสาร ดา้นเคร่ืองจกัร ดงันั้นบริษทัรับเหมาก่อสร้างควรจะมีการพฒันาเร่ือง
ของเทคโนโลยเีพื่อใหเ้ทคโนโลยสีามารถเพ่ิมคุณค่าของสินคา้หรือบริการตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ 
 2.  การศึกษา วิเคราะห์ถึงแนวทางการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อเขา้สู่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวพบวา่มีแนวทาง กฎหมาย ขอ้บงัคบัและการตลาดหรือการโฆษณา 
ดงัน้ี  
 2.1  การท่ีไดรั้บโอกาสจะมาจากการเปิดประมูลงานของทางหน่วยงานรัฐบาลของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงพบปัญหาท่ีเกิดจากเร่ืองของผูใ้ชแ้รงงานส่วนมากจะ 
มีการกลบับา้นกนัตามเทศกาลหรือตามฤดูกาลของแต่ละประเทศของตน จึงทาํใหแ้รงงานในการ
ก่อสร้างมีไม่เพียงพอท่ีจะทาํงาน ดงันั้นจึงมีแนวทางการแกปั้ญหาโดยนาํผูใ้ชแ้รงงานท่ีกลบับา้น 
ไม่ตรงกบัผูใ้ชแ้รงงานท่ีส่วนมากท่ีไดก้ลบับา้นมาทาํงานก่อนหรือทาํงานสาํรองไปก่อน โดยมีทาง
หน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีส่วนช่วยในการสนบัสนุน 
ส่งเสริมใหส้ามารถนาํแรงงานต่างประเทศเขา้มาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดง่้าย
มากข้ึน รวมทั้งไดมี้การสนบัสนุนและมีการส่งเสริมทางดา้นการลงทุนใหก้บัชาวต่างประเทศ  
ในเร่ืองของการคอยช่วยเหลือใหค้าํแนะนาํและใหค้วามรู้ในเร่ืองของการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
รวมทั้งมีนโยบายใหก้บับริษทัรับเหมาก่อสร้างในเร่ืองนโยบายในการลดหยอ่นภาษีในการทาํงาน 
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โดยกาํหนดไวว้า่ถา้ยิง่อยูไ่กลออกไปจากตวัเมืองมากเท่าไหร่การลดหยอ่นภาษีกจ็ะมากและยงัได้
กาํหนดกฎระเบียบสาํหรับชาวต่างประเทศในการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงกคื็อในเร่ืองการ 
ไม่สามารถนาํวสัดุบางประเภทเขา้มาท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดก้คื็อ ปูนซีเมนต ์
โดยมีปัจจยัท่ีสามารถสนบัสนุนและส่งเสริมใหก้บัธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใหป้ระสบความสาํเร็จได้
นั้นคือปัจจยัเร่ืองของคุณภาพในการทาํงานรวมทั้งเร่ืองของคุณภาพของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง 
ในการทาํงานดว้ย  ปัจจยัเร่ืองของการทาํงานใหเ้ร็วหรือทาํงานใหท้นัเวลาตามท่ีลูกคา้กาํหนด  
ปัจจยัเร่ืองของเงินทุนไม่วา่จะเป็นเงินทุน ซ่ึงในการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจะตอ้งใชเ้งินทุนท่ีสูง ดงันั้นจึงทาํเห็นช่องทางท่ีทาํใหธุ้รกิจรับเหมา
ก่อสร้างสามารถเขา้ไปทาํงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดน้ั้น โดยมีช่องทางอยูว่า่
ถา้จะทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการท่ีจะมาเปิดบริษทั
รับเหมาก่อสร้างเลยถา้เป็นชาวต่างประเทศไม่สามารถท่ีจะใชช่ื้อของตนเองในการจดทะเบียน 
ได ้ตอ้งหาช่องทางโดยหาชาวลาวท่ีรู้จกัและไวใ้จไดเ้อาช่ือขอชาวลาวนั้นเป็นคนจดทะเบียนแทน
หรือเป็นหุน้ส่วนกนั แลว้กใ็หช้าวต่างประเทศนั้นเป็นคนบริหารบริษทัแทน และกมี็อีกทางหน่ึง 
ท่ีเขา้มาทางช่องทางของการมาประมูลงานของทางหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวซ่ึงส่วนมากจะเป็นโครงการใหญ่ เพราะทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเปิดโอกาสใหช้าวต่างประเทศนาํเงินมาลงทุนอยา่งเสรีอยูแ่ลว้ แต่ตอ้งมีการแจง้กบั
ทางหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทราบก่อนท่ีจะเร่ิมเขา้มาทาํงาน 
ในส่วนของการทาํการตลาดและโฆษณาท่ีทาํไดจ้ริงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
นั้นท่ีผา่นมามีหลายช่องทางท่ีหลากหลายโดยท่ีสามารถมีทาํไดจ้ริงจะมีทั้งหมด 6 ช่องทาง กคื็อ  
1) ทางโทรทศัน์ของช่องทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและของช่องของประเทศไทย
กส็ามารถรับชมและโฆษณาไดท้ั้งหมด แต่จะมีการใชช่้องทางน้ีนอ้ยเพราะตอ้งใชค่้าใชจ่้ายสูง  
2) สามารถโฆษณาไดท้างช่องทางคล่ืนวิทยเุป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีโฆษณาไดเ้ป็นอยา่งดีและ
แพร่หลาย 3) การส่ือสารทางช่องทางของหนงัสือพิมพท่ี์มีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 4) การตลาดและช่องทางส่ือสารทางป้ายโฆษณาของทางบริษทัใหผู้ค้นท่ีผา่นไปผา่นมาเห็น
และมีการบอกปากต่อปากใหลู้กคา้ท่ีสนใจรับรู้อีกดว้ย แต่วิธีน้ีจะมีการลงทุนสูงอยูบ่า้ง 5) ช่องทาง
โฆษณาใหลู้กคา้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไดรั้บรู้ทางเวบ็ไซต ์6) ช่องทางการอาศยัลูกคา้ประจาํ 
หรือลูกคา้เก่า หรือคนรู้จกั เป็นการบอกต่อโฆษณาหาลูกคา้รายใหม่ รวมทั้งการกลบัมาใชบ้ริการ
ของลูกคา้เก่าดว้ย รวมทั้งตอ้งแสดงฝีมือในการทาํงานใหลู้กคา้เก่าท่ีผา่นมารับรู้วา่ฝีมือเราดีกจ็ะเป็น
ผลดีทั้งทางช่ือเสียงและช่องทางหาลูกคา้ใหม่ท่ีสนใจเขา้มาเพิ่มข้ึน ซ่ึงทุกช่องทางท่ีกล่าวมาลว้น 
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ท่ีจะสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการโฆษณาไดท่ี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดอ้ยา่งเสรี 
ถูกกฎหมายและมีความเหมาะสมกบัการใชชี้วิตประจาํวนัของชาวลาวอยูแ่ลว้ ส่วนสุดทา้ยมี
ขอ้บงัคบัในการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นอยูว่า่จะ
เป็นเร่ืองของการจดัตั้งบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซ่ึงทาง
รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดมี้ขอ้บงัคบัเอาไวว้า่ ถา้เป็นชาวลาว 
จะสามารถทาํการจดทะเบียนและทาํงานรับเหมาก่อสร้างไดเ้ลย โดยแค่มีการแจง้กบัทางหน่วยงาน
รัฐบาลก่อนเท่านั้น ส่วนขอ้บงัคบัของทางชาวต่างประเทศนั้นไดมี้ขอ้บงัคบัหา้มใหช้าวต่างประเทศ
มาเปิดบริษทับนพ้ืนท่ีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยชาวต่างประเทศไม่สามารถ
ใชช่ื้อของตนเองในการจดัตั้งบริษทัและจบัจองซ้ือท่ีดินไดใ้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว แต่ท่ีเห็นทางชาวต่างประเทศเขา้มาก่อตั้งบริษทัหรือทาํงานรับเหมาก่อสร้างไดน้ั้น  
เกิดมาเน่ืองจากวา่ในปัจจุบนัน้ีส่วนมากทางชาวต่างประเทศใชว้ิธีการหลีกเล่ียงโดยการใชช่ื้อของ
ชาวลาวเป็นคนจดทะเบียนในบริษทัหรือเป็นหุน้ส่วนกนัในบริษทั ส่วนเร่ืองบริหารกใ็หช้าว
ต่างประเทศมาเป็นคนบริหารแทนซ่ึงตอ้งใชค้วามไวว้างใจกนัอยา่งมาก และส่วนใหญ่บริษทั
ต่างประเทศจะมารับโครงการรับเหมาก่อสร้างใหญ่ กเ็พราะวา่บริษทัเหล่านั้นไดมี้การเขา้มาซ้ือ
สมัปทานหรือเขา้มาประมูลกบัหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแลว้
ไดง้านนั้นไป ซ่ึงสามารถทาํไดเ้ป็นของตวัเองกจ็ริงแต่ถา้หมดสญัญาท่ีไดก้าํหนดไวใ้นสญัญา
เม่ือไหร่กต็ามส่ิงก่อสร้างส่ิงนั้นจะตกเป็นทรัพยสิ์นของทางรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวตามสญัญาท่ีไดร้ะบุไวแ้ละตอ้งใชเ้งินทุนท่ีสูงพอสมควร 
 2.2  จากการศึกษา ในดา้นของกฎหมายในการทาํธุรกิจรับก่อสร้างในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นมีอยูว่า่กฎระเบียบสาํหรับชาวต่างประเทศในการทาํธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น โดยกฎระเบียบหลกัท่ีมีต่อชาวต่างประเทศ 
ท่ีเขา้มาทาํงานรับเหมาก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกคื็อการท่ีไม่สามารถนาํ
วสัดุก่อสร้างบางประเภทเขา้มาไดท่ี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดก้คื็อ ปูนซีเมนต ์ 
ซ่ึงตอ้งทาํการซ้ือปูนซีเมนตข์องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเท่านั้น 
 2.3  จากการศึกษา ดา้นขอ้บงัคบัในการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นจะเป็นเร่ืองของการจดัตั้งบริษทัซ่ึงทางรัฐบาลของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดมี้ขอ้บงัคบัเอาไวว้า่ ขอ้บงัคบัของทางชาวต่างประเทศนั้นไดมี้
ขอ้บงัคบัหา้มใหช้าวต่างประเทศมาเปิดบริษทับนพื้นท่ีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยใชช่ื้อของตนและไม่สามารถจบัจองซ้ือท่ีดิน ถา้จะมาตั้งบริษทักจ็ะตอ้งใชช่ื้อของชาวลาวแทน
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หรือเป็นหุน้ส่วนกนัในบริษทั แต่มีอีกวิธีท่ีสามารถมาทาํงานไดโ้ดยสามารถตั้งบริษทัชัว่คราวไดก้็
คือการเขา้มาซ้ือสมัปทานหรือเขา้มาประมูลงานกบัหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว แต่ถา้หมดสญัญาท่ีไดก้าํหนดไวส่ิ้งก่อสร้างส่ิงนั้นจะตกเป็นทรัพยสิ์นของทาง
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 2.4  จากการศึกษา ทาํใหท้ราบถึงการตลาดและช่องทางในการส่ือสารกบัลูกคา้ของ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีเหมาะสมกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีผา่นมานั้นท่ีทาํได้
จริงจะช่องทางดงัน้ี ช่องทางท่ีสามารถทาํการตลาดและส่ือสารกบัลูกคา้ไดดี้ท่ีสุดกคื็อช่องทาง 
เวบ็ไซต ์ซ่ึงวิธีน้ีสามารถโฆษณาไดก้วา้งท่ีสุดและประหยดัตน้ทุนไดม้าก ช่องทางรองลงมาอีกกคื็อ  
ช่องทางการอาศยัลูกคา้ประจาํ ลูกคา้เก่า หรือคนรู้จกั เป็นการบอกต่อโฆษณาหาลูกคา้รายใหม่ 
ไปเร่ือย ๆ รวมทั้งการแสดงฝีมือในการทาํงานใหดี้กจ็ะเป็นผลดีทั้งทางช่ือเสียงและช่องทางหา
ลูกคา้รายใหม่สนใจเขา้มาเพิม่มากข้ึน ส่วนช่องทางต่อไปจะเป็นช่องทางโฆษณาทางป้ายของทาง
บริษทัใหผู้ค้นท่ีผา่นไปผา่นมาเห็นและมีการบอกต่อใหลู้กคา้ท่ีสนใจรับรู้วา่บริษทัตั้งท่ีไหน  
ส่วนไหน และทาํอะไรบา้ง แต่วิธีน้ีจะตอ้งใชป้้ายโฆษณาท่ีใหญ่พอสมควรและอยูต่ามท่ีสาธารณะ
จึงทาํใหมี้ผูค้นเห็นมากและง่ายข้ึน จึงทาํใหว้ิธีการน้ีจะตอ้งมีการลงทุนสูงอยูบ่า้ง ช่องทางต่อไปก็
คือช่องทางการส่ือสารทางหนงัสือพิมพข์องทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
หนงัสือพิมพข์องต่างประเทศท่ีมีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือเป็นใบปลิว 
รวมทั้งมีการแจกเป็นใบปลิวและแนบไปตามวารสารต่างๆดว้ย ซ่ึงสามารถส่ือสารดา้นขอ้มูลไดดี้
แต่ใชเ้วลาท่ีมาก รวมทั้งตอ้งใชต้น้ทุนท่ีสูง ช่องทางต่อไปกไ็ดรั้บนิยมในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวกคื็อทางช่องคล่ืนวิทยขุองทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซ่ึงมีอยู่
ดว้ยกนัหลายคล่ืน กเ็ป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีโฆษณาไดเ้ป็นอยา่งดีและแพร่หลาย แต่ตอ้งใชต้น้ทุน 
ในการโฆษณาท่ีมากพอสมควร เน่ืองจากจาํเป็นจะตอ้งโฆษณาในหลายคล่ืนเพื่อใหลู้กคา้ของธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างไดฟั้งเจอและช่องทางในการทาํตลาดและส่ือสารกบัลูกคา้ช่องทางสุดทา้ยกคื็อ
ช่องทางทางโทรทศัน์ของช่องทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งช่องทางของ
ประเทศไทยกส็ามารถรับชมและโฆษณาไดท้ั้งหมด เน่ืองมาจากวา่ชาวลาวส่วนใหญ่กมี็การชม
ช่องสญัญาณไทยอยูใ่นชีวิตประจาํวนั ถึงจะเป็นการโฆษณาท่ีไดเ้ห็นถึงขอ้มูลและภาพลกัษณ์ดีท่ีสุด 
แต่จะมีการใชช่้องทางน้ีนอ้ยท่ีสุดเพราะตอ้งใชค่้าใชจ่้ายสูงมากท่ีสุด ในทุกช่องทางท่ีกล่าวมาลว้น
แลว้ท่ีจะสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการตลาดและโฆษณาไดท่ี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ถูกกฎหมายและมีความเหมาะสมกบัการใชชี้วิตประจาํวนัของชาวลาวอยูแ่ลว้ ซ่ึงกข้ึ็นอยูก่บั
เงินทุนของบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีทาํการโฆษณาดว้ยวา่มีเงินทุนมากนอ้ยอยา่งไร 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้
 จากการท่ีผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาแนวทางการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายดงัน้ี 
 1.  จากการศึกษาพบวา่กฎระเบียบท่ีสาํคญัท่ีพบและเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานรับเหมา
ก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคือเร่ืองวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงไม่สามารถนาํวสัดุ
ก่อสร้างบางชนิดเขา้มาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกคื็อ ปูนซีเมนต ์แต่มีขอ้ยกเวน้
ในการก่อสร้างท่ีจาํเป็นตอ้งใชปู้นซีเมนตท่ี์มีคุณภาพสูง ซ่ึงในบางคร้ังปูนซีเมนตใ์นสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นจะมีคุณภาพดีไม่พอตามท่ีตอ้งการ จึงมีความจาํเป็นจะตอ้งนาํเขา้
จากต่างประเทศ ซ่ึงสามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยตอ้งมีการขออนุญาตจากทางหน่วยงานรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการท่ีจะนาํปูนซีเมนตเ์ขา้มาตามความจาํเป็น  
 2.  จากการศึกษาพบวา่มีปัญหาสาํคญัในการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในเร่ืองเงินทุน ซ่ึงผูล้งทุนจาํเป็นจะตอ้งมีเงินทุนในการทาํธุรกิจท่ี
ค่อนขา้งมาก ดงันั้นผูล้งทุนควรจะมีการจดัเตรียมและวางแผนเร่ืองเงินทุนอยา่งรอบคอบ เพื่อใหเ้กิด
สภาพคล่องของเงินทุนท่ีดี 
 3.  จากการศึกษาพบวา่มีปัญหาท่ีสาํคญัในการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในเร่ืองของการส่ือสาร เน่ืองมาจากวา่แรงงานในการก่อสร้าง 
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นมีหลายประเทศ หลายวฒันธรรม และหลายภาษา 
ทาํใหเ้กิดปัญหาการใชภ้าษาในการส่ือสารในการทาํงาน ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจะมีการเตรียม
เร่ืองแรงงานและการส่ือสารใหค้รอบคลุมการทาํงานทั้งหมด 
 4.  อุปสรรคในเร่ืองของแรงงานซ่ึงแรงงานในการก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวนั้นมีหลายประเทศในการทาํงานหน่ึง และแรงงานจะกลบับา้นตามเทศกาลของแต่ละ
ประเทศจึงทาํใหข้าดแรงงานในการก่อสร้าง ซ่ึงมีแนวทางแกไ้ขโดยสามารถขอความช่วยเหลือและ
อนุญาตจากทางหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใหส้ามารถนาํ
แรงงานจากต่างประเทศเขา้มาไดง่้ายมากข้ึน 
 5.  จากการศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ เน่ืองจากจะเขา้มาเป็น
ซบัคอนแทรกกบัทางผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้างประเทศอ่ืนอีกขั้นหน่ึง ซ่ึงทาํใหไ้ม่ตอ้งใช้
เงินทุนในการก่อสร้างมากเหมือนกบัผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของโครงการ ดงันั้นจึงเป็นช่องทาง 
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ท่ีสามารถใหผู้ป้ระกอบการขนาดกลางและเลก็เขา้มาทาํงานรับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดง่้ายข้ึน 
 6.  จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีสนบัสนุนใหธุ้รกิจรับเหมาก่อสร้างประสบความสาํเร็จ 
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กคื็อเร่ืองของคุณภาพการทาํงาน ซ่ึงจะมีผลต่อช่ือเสียง
ของผูป้ระกอบการและมีผลต่อการบอกปากต่อปากเพ่ือหาลูกคา้รายใหม่ ๆ ดงันั้นผูป้ระกอบการ
รับเหมาก่อสร้างควรจะมีการจดัการระบบการทาํงานใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐานในการ
ดาํเนินงานใหไ้ดต้ามคาํกล่าวขา้งตน้มากท่ีสุด 
 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากการท่ีผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาถึงสภาพแวดลอ้มภายในธุรกิจและภายนอกธุรกิจและ
แนวทางการทาํธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพื่อเตรียมรับมือเขา้สู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เพื่อเป็นประโยชน์ในการกาํหนดแนวทางใหก้บับริษทัรับเหมาก่อสร้างเพื่อการแข่งขนัในธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอนาคตจึงมีขอ้เสนอแนะสาํหรับ 
ผูศึ้กษาในคร้ังต่อไปคือ 
 1.  ทาํการศึกษาเพิ่มในเร่ืองของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ
สินคา้และบริการ เพื่อท่ีทางบริษทัรับเหมาก่อสร้างจะไดส้ามารถนาํขอ้สรุปท่ีไดจ้ากปัจจยัทาง
การตลาดนั้นมาพฒันาปรับปรุงการบริการรับเหมาก่อสร้างของบริษทั 
 2.  ควรเพิ่มการวิจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยการทาํวิจยัแบบเชิงปริมาณ เพื่อท่ีจะ
ไดท้ราบถึงความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ ของสินคา้และบริการ 
 
 


