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รองศาสตราจารย์ประจำ�สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
การศึกษาผลกระทบของการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย - จีนต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลกระทบจากการสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ในจังหวัดหนองคาย   ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบทีจ่ ะเกิดจากการสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ต่อธุรกิจ SMEs
ในจังหวัดหนองคาย มีผลกระทบด้านการค้าในด้านบวก  ดา้ นสินค้ามีผลกระทบในด้านเชิงลบ   ดา้ นแรงงานและด้าน
โลจิสติคไม่มผี ลกระทบ  เมือ่ นำ�ปัจจัยทัง้ 4 ด้านมาวิเคราะห์รว่ มกัน พบว่า ผลกระทบจากการสร้างรถไฟความเร็วสูง
ไทย-จีน ทั้งทางด้านบวกและด้านลบส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับน้อย ถึงน้อยที่สุดต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย
ระยะเวลาประกอบการและ ประเภทธุรกิจของธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจ SME พบว่าระยะเวลาประกอบการและ
ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนที่
แตกต่างกัน  ขนาดของธุรกิจ ผู้ประกอบการที่มีขนาดธุรกิจทีแ่ ตกต่างกันจะให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
สร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนที่ไม่แตกต่างกัน

Abstract
The purpose of this study were to study the effect of Thailand - China High Speed Rail on the  SMEs
in Nongkhai. The results showed  that Thailand – China High Speed Rail, had the effect on SMEs in Nongkhai
It had a positive effect on SMEs business in the field of trade, negative effect  in the field of goods , no effect in
the field of logistics and labor When analyzed the four factors together, it showed that Thailand - China High
Speed Rail, had a little effect both positive and negative direction on SMEs business in Nongkhai. The SMEs’s
entrepreneurs, who have a different period of operating, type of business they also have a different opinion on the
effect of Thailand - China the High Speed Rail. The SMEs’s entrepreneurs If compared with the entrepreneurs,
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who have the differences size of business they have no different opinion on the effect of Thailand - China the
High Speed.
คำ�สำ�คัญ  : ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รถไฟความเร็วสูง
Keywords : SMEs  High Speed Rail

1. บทนำ�
ในปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศได้เข้ามามี
บทบาทสำ�คัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ
เป็นอย่างมาก ส่งผลให้หลายภูมิภาคทั่วโลกมีการรวม
กลุ่มทางเศรษฐกิจและองค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หรือที่เรียกว่า เขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)
ซึ่งในภูมิภาคอาเซียนก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มการค้าเสรีขึ้น
หลายกลุ่ม หนึ่งในนั้นก็คือ เขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน
(ASEAN - China Free Trade Area: AC-FTA) จากการ
ที่จีนเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน
มี เ ป้ า หมายหลั ก คื อ จะใช้ อ าเซี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า น
โลจิ ส ติ ก ส์ จี น จะใช้ อ าเซี ย นเป็ น แหล่ ง ระบายสิ น ค้ า
เป็นประตูการค้าสู่ภูมิภาคอื่นๆ เห็นได้จากมีการเตรียม

พร้อมตามชายแดนของจีน ซึ่งชัดเจนที่สุดในขณะนี้
คือ โครงการก่อสร้างโครงข่ายเส้นทางรถไฟข้ามทวีป
เอเชียหรือที่เรียกว่า “Trans-Asia Railway” เชื่อมโยง
คุณหมิง ลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งในเส้นทาง
เชื่อมโยงการกระจายสินค้านั้น จีนต้องการให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางการกระจายสินค้า ส่งผลให้มกี ารพัฒนากิจการ
รถไฟระหว่ า งประเทศไทยกั บ จี น ในเส้ น ทางหลั ก 3
เส้นทาง ดังนี้ เส้นทางที่ 1 จากจีน (คุณหมิง) - ลาว - ไทย
(หนองคาย - กรุงเทพฯ) - มาเลเซีย - สิงคโปร์ เส้นทางที่
2 จากจีน (คุณหมิง) - พม่า - ไทย (กาญจนบุรี - กรุงเทพฯ)
- มาเลเซีย - สิงคโปร์ เส้นทางที่ 3 จากจีน (หนานหนิง)
- เวียดนาม - กัมพูชา - ไทย (อรัญประเทศ-กรุงเทพฯ) มาเลเซีย - สิงคโปร์ ดังรูปที่ 1.1

ภาพที่ 1.1   แสดงเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงการกระจายสินค้า
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โดยเส้นทางในประเทศไทยที่มีความเป็นไป
ได้ในการสร้างรางรถไฟได้ก่อนเส้นทางอื่นคือ เส้นทาง
ที่ 1 เริ่มที่จังหวัดหนองคาย-กรุงเทพฯ เนื่องจากจังหวัด
หนองคายเป็นสถานที่แรกที่เส้นทางรถไฟจะสร้างผ่าน
ถือได้วา่ เป็นเมืองหน้าด่านประตูการค้าชายแดนและการ
ท่องเทีย่ ว อีกทัง้ มีตลาดอินโดจีน ทีซ่ งึ่ มีสารพัดสินค้าจาก
ทั่วทุกมุมโลก ซึ่งจะสามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการ
ค้าเพื่อการส่งออกหรือการกำ�หนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิ เ ศษ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งธุรกิจที่จะ
ได้รับผลกระทบจากการนำ�เข้า-ส่งออกสินค้าที่สำ�คัญ
ของจังหวัดหนองคาย ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มี
สัดส่วนมากกว่าธุรกิจอื่นๆ ถึงร้อยละ 99.8
หากมีการประกาศสร้างทางรถไฟความเร็วสูง
ในประเทศไทยจะทำ�ให้ระบบการขนส่ง (Logistic) จาก
จีนมากรุงเทพฯ ใช้เวลาเพียง 5 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งมีความ
สะดวกสบายในการเดินทาง และการขนส่งสินค้า อีก
ทั้งยังมีต้นทุนตํ่ากว่าการขนส่งทางอากาศ ถ้ามองในแง่
ดี คือ ทำ�ให้ไทยสามารถที่จะขนส่งสินค้าภายในประเทศ
ได้สะดวกรวดเร็ว และสามารถส่งออกไปยังประเทศอืน่ ๆ
ตามเส้นทางรถไฟได้มากขึ้น  แต่จากนโยบาย “บุกโลก”
ของประเทศจีน เปิดโอกาสให้ SMEs ของไทยสามารถ
ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเติบโตไปกับตลาด
จีนได้ แต่กิจการของจีนซึ่งมีแนวคิดการตลาดแบบ “กิน
รวบ” ก็เป็นภัยคุกคามและแรงกดดันต่อการแข่งขันกับ
SMEs ของไทยในตลาดท้องถิ่นซึ่งจะส่งผลให้ ธุรกิจ
SMEs ไทยสูญเสียตลาดและปิดกิจการลงเพิ่มจำ�นวน
มากยิ่งขึ้น(ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร,2553)  จากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องที่ผ่านมาจะทำ�การศึกษาสาเหตุ และผลกระทบ
จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นส่งผลทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบ ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากเหตุการณ์
ต่างๆที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจใน
พื้นที่ต่างๆของประเทศไทย  จากการศึกษาผลกระทบ
จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบ
การธุรกิจในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย ยังไม่มีผู้วิจัย
ท่านใดทำ�การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการสร้าง
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รถไฟความเร็วสูง เนื่องจากเป็นโครงการที่ใหม่ ผู้ทำ�การ
ศึกษาจึงเห็นว่าหากมีโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูง
ไทย-จี น ต้ อ งเกิ ด ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ในประเทศไทย
อย่างแน่นอน ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ เรายังคงไม่ทราบแน่ชดั ว่าจะส่ง
ผลกระทบจะเป็นไปในทิศทางใด (ทางด้านบวกหรือทาง
ด้านลบอย่างไร)ต่อธุรกิจในประเทศ ซึง่ ธุรกิจทีเ่ ป็นตัวขับ
เลื่อนระบบเศรษฐกิจที่สำ�คัญของประเทศไทยประมาณ
ร้อยละ 99.5 เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ซึ่งถือได้ว่า
เป็นกลุ่มขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่สำ�คัญของประเทศ
จากการสร้างรถไฟความเร็วสูงซึ่งมีเส้นทางผ่านจังหวัด
หนองคาย งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาข้อโต้แย้งของ
หลายๆ ฝ่าย ในเรื่องผลได้ ผลเสีย จากการสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงไทย-จีน ว่าจะมีผลไปในทิศทางได ด้วยเหตุ
นีผ้ ศู้ กึ ษาจึงมีความสนใจทีจ่ ะทำ�การศึกษาผลกระทบจาก
การสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนทีม่ ตี อ่ ธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดหนองคายซึง่ เป็นจุดแรกทีเ่ ชือ่ มต่อการค้าระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนต่อธุรกิจ SMEs เพื่อ
หาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้มปี ระสิทธิภาพ
และมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น และสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ชายแดน ให้รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ รองรับการเจริญเติบโตใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2. วิธีการดำ�เนินการวิจัย
ขัน้ ที่ 1 ทำ�การสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจ
SMEs ในจังหวัดหนองคาย จำ�นวน 420 รายที่ได้ทำ�การ
คำ � นวณหาจากกลุ่ ม ประชากรที่ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
SMEs ณ จังหวัดหนองคาย จำ�นวน 14,736 ราย ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%  
ขั้นที่ 2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นตาม
ความมุ่งหมายและกรอบแนวคิดการวิจัยที่กำ�หนดขึ้น
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
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รายการ (Checklist)   ขอ้ มูลผลกระทบของการสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงไทย - จีนต่อธุรกิจ SME ในจังหวัดหนองคาย
ซึง่ เป็นแบบสอบถามวัดการให้ความสำ�คัญต่อผลกระทบ
ทางด้านบวก และทางด้านลบ ลักษณะคำ�ถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale Questionnaires)
โดยผู้ ต อบแบบสอบถามเลื อ กตามระดั บ ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น   และข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อนำ�ไป
สู่แนวทางในการพัฒนาธุรกิจ SMEs และเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขั้นทางการค้าให้แก่ธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดหนองคาย   เมื่อเครื่องมือดำ�เนินการเสร็จสิ้น  ได้
ทำ�การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย แก้ไข ก่อนจัด
ทำ�แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำ�ไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs
ในจังหวัดหนองคาย
ขั้ น ที่ 3 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล นำ � ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
จากการตอบแบบสอบถามมารวบรวมและประมวลผล
ทำ�การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม และทำ�การแยกแบบสอบถาม
ที่ไม่สมบูรณ์ออก และวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำ�เร็จรูป
SPSS (Statistical Package for the Social Science) สำ�หรับ
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
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มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อเป็นการบรรยายเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อดูลักษณะข้อมูล
ทั่วไปของธุรกิจ SMEs กับผลกระทบจากการสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงไทย-จีน ในจังหวัดหนองคายสถิตทิ ใี่ ช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน One Way ANOVA
ขั้นที่ 4 เขียนรายงานการวิจัย   

3. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
3.1 ผลกระทบจากการสร้างรถไฟความเร็วสูง
ไทย-จีน ต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
จังหวัดหนองคาย ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อม (ขนาด
เล็ก) ร้อยละ 93.3 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกว่า
10 ปี ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจภายในประเทศ  ร้อยละ 86.0  มี
จำ�นวนธุรกิจ  การผลิต  การบริการ  การค้าส่ง  และค้า
ปลีกในสัดส่วนเท่าๆกัน การรับรู้ข้อมูลด้านการสร้าง
รถไฟความเร็วสูงมีอย่างทั่วถึงในส่วนของผลกระทบที่
ผู้ประกอบการคาดว่าจะมีผลกระทบจำ�แนกเป็น  4  ด้าน
พบว่าผลกระทบด้านการค้า ด้านโลจิสติกส์ ด้านแรงงาน  
ที่เกิดจากการสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนไม่มีผลกระ
ทบต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย ด้านการค้ามีผล
ทางด้านบวกระดับน้อยทีส่ ดุ และด้านสินค้ามีผลทางด้าน
ลบระดับน้อยที่สุด รายละเอียดในตารางที่  1

ตารางที่ 1    ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs
ข้อ
ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ SMEs
S.D.
1.

ด้านการค้า

6.49

2.33

2.
3.

ด้านโลจิสติกส์
ด้านแรงงาน

5.07
5.33

1.85
2.21

4.

ด้านสินค้า

4.07

2.04

5.24

2.11

รวม

ระดับผลกระทบ
มีผลทางด้านบวก
ระดับน้อยที่สุด
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
มีผลทางด้านลบ
ระดับน้อยที่สุด
ไม่มีผลกระทบ
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ผลกระทบด้านการค้า ทีเ่ กิดจากการสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงไทย-จีนมีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
หนองคาย ทางด้านบวกในระดับน้อยทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ =6.49)
อธิ บ ายโดยเรี ย งลำ � ดั บ จากมี ผ ลกระทบทางด้ า นบวก
มากที่สุดไปหาด้านลบมากที่สุด ดังนี้ มีนักท่องเที่ยว
เข้ามาในจังหวัดหนองคายเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบทาง
ด้านบวก ต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคายระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย=7.53) มีประชากรทั้งในและต่างประเทศ
อพยพมาอยู่ในจังหวัดหนองคายมากขึ้น มีผลทางด้าน
บวกต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคายระดับน้อยทีส่ ดุ

(ค่าเฉลี่ย=6.30) มีแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น มีผลทางด้านบวกต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
หนองคายระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย= 5.50) การขยายตัว
ทางการค้าของจีน ได้แก่ การเปิดตลาดของจีน การเข้า
ร่วมการเปิดเขตการค้าเสรี FTA เป็น มีผลทางด้านลบ
ต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย ระดับน้อยทีส่ ดุ (ค่า
เฉลี่ย= 3.72) คู่แข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศ และ ต่าง
ประเทศทีม่ จี �ำ นวนเพิม่ มากขึน้ มีผลทางด้านลบต่อธุรกิจ
SMEs ในจังหวัดหนองคายระดับน้อย (ค่าเฉลีย่ =2.90)ราย
ละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลกระทบด้านการค้า
ข้อ
ด้านการค้า
คูแ่ ข่งขันทางธุรกิจทัง้ ในประเทศ และ ต่างประเทศ
1.
2.90
ที่มีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น
การขยายตัวทางการค้าของจีน ได้แก่ การเปิด
2. ตลาดของจีน การเข้าร่วมการเปิดเขตการค้าเสรี 3.72
FTA เป็น
มีแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
3.
5.50
มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า มาในจั ง หวั ด หนองคายเพิ่ ม
มากขึ้น
มีประชากรทั้งในและต่างประเทศอพยพมาอยู่ใน
5.
จังหวัดหนองคายมากขึ้น
4.

รวม
ผลกระทบโลจิสติกส์ที่เกิดจากการสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงไทย-จีนไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดหนองคาย (ค่าเฉลี่ย=5.07) อธิบายโดยเรียงลำ�ดับ
จากมีผลกระทบทางด้านบวกมากทีส่ ดุ ไปหาด้านลบมาก
ที่สุด ดังนี้ ช่องทางในการขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น มีผล
กระทบต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคายทางด้าน

S.D.
1.26
2.02
2.42

7.53

1.51

6.30

2.10

6.49

2.33

ระดับผลกระทบ
มีผลทางด้านลบระดับ
น้อย
มีผลทางด้านลบ
ระดับน้อยที่สุด
มีผลทางด้านบวก
ระดับน้อยที่สุด
มีผลทางด้านบวก
ระดับมาก
มีผลทางด้านบวก
ระดับน้อยที่สุด
มีผลทางด้านบวก
ระดับน้อยที่สุด

บวก ระดับน้อย (ค่าเฉลีย่ 6.90) การขนส่งสะดวกรวดเร็ว
เทียบเท่ากับการขนส่งทางอากาศ ไม่มผี ลกระทบต่อธุรกิจ
SMEs ในจังหวัดหนองคาย (ค่าเฉลี่ย 5.44) และการ
ลักลอบขนส่งสินค้าเข้ามาในไทยโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากร
มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคายทางด้าน
ลบระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.87)รายละเอียดในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลกระทบด้านโลจิสติกส์
ข้อ
ด้านโลจิสติกส์
1. ช่องทางในการขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น
การขนส่งสะดวกรวดเร็วเทียบเท่ากับการขนส่ง
ทางอากาศ
การลักลอบขนส่งสินค้าเข้ามาในไทยโดยไม่ผ่าน
3.
พิธีศุลกากร
รวม
2.

ผลกระทบด้ า นแรงงานที่ เ กิ ด จากการสร้ า ง
รถไฟความเร็ ว สู ง ไทย-จี น ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ
SMEs ในจังหวัดหนองคาย (ค่าเฉลี่ย=5.33) อธิบายโดย
เรียงลำ�ดับจากมีผลกระทบทางด้านบวกมากที่สุดไปหา
ด้านลบมากที่สุด ดังนี้ จากการสร้างรถไฟ จะทำ�ให้มี
แรงงานจากจีนเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs
ในจังหวัดหนองคาย ทางด้านบวกระดับน้อยที่สุด (ค่า

6.90

1.84

5.44

2.38

2.87

1.34

5.07

1.85

3.

แรงงานมีทางเลือกในการทำ�งานมากขึ้น
จากการสร้างรถไฟ จะทำ�ให้มีแรงงานจากจีนเพิ่ม
มากขึ้น
รวม

ผลกระทบด้ า นสิ น ค้ า ที่ เ กิ ด จากการสร้ า ง
รถไฟความเร็วสูงไทย-จีนมีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs
ในจังหวัดหนองคาย ทางด้านลบระดับน้อยที่สุด (ค่า
เฉลี่ย=4.07) อธิบายโดยเรียงลำ�ดับจากมีผลกระทบทาง
ด้ า นบวกมากที่ สุ ด ไปหาด้ า นลบมากที่ สุ ด ดั ง นี้ ช่ อ ง
ทางการกระจายสินค้าเพิม่ ขึน้ เช่น มีผแู้ ทนจำ�หน่ายในจีน

ระดับความสำ�คัญ
มีผลทางด้านบวก
ระดับน้อย
ไม่มีผลกระทบ
มีผลทางด้านลบ
ระดับน้อย
ไม่มีผลกระทบ

เฉลี่ย =5.86) มีแรงงานราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาใน
จังหวัดหนองคาย มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
หนองคาย ทางด้านบวกระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย =5.81)
และแรงงานมีทางเลือกในการทำ�งานมากขึน้ มีผลกระทบ
ต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย ทางด้านลบระดับ
น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย =4.32)รายละเอียดในตารางที่ 4

ตารางที่ 4    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลกระทบด้านแรงงาน
ข้อ
ด้านแรงงาน
มีแรงงานราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาในจังหวัด
1.
5.81
หนองคาย
2.

S.D.

S.D.
2.07

4.32

2.25

5.86

2.31

5.33

2.21

ระดับความสำ�คัญ
มีผลทางด้านบวก
ระดับน้อยที่สุด
มีผลทางด้านลบ
ระดับน้อยที่สุด
มีผลทางด้านบวก
ระดับน้อยที่สุด
ไม่มีผลกระทบ

เป็นต้น ไม่มผี ลกระทบ (ค่าเฉลีย่ =5.12) ผูบ้ ริโภคมีโอกาส
เลือกสินค้าเพิม่ มาก มีผลทางด้านลบระดับน้อยทีส่ ดุ (ค่า
เฉลีย่ =4.10) สินค้าคุณภาพสูง ไหลเข้าสูป่ ระเทศไทย มีผล
ทางด้านลบระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย=3.65) และสินค้า
คุณภาพตํ่า ไหลเข้าสู่ประเทศไทย มีผลทางด้านลบระดับ
น้อย (ค่าเฉลี่ย=3.42)

KKU Res. J.(be) 2012; 11(1)

38

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลกระทบด้านสินค้า
ข้อ
ด้านสินค้า
ช่องทางการกระจายสินค้าเพิ่มขึ้น เช่น มีผู้แทน
1.
5.12
จำ�หน่ายในจีน เป็นต้น

S.D.

ระดับความสำ�คัญ

2.45

ไม่มีผลกระทบ

2. สินค้าคุณภาพตํ่า ไหลเข้าสู่ประเทศไทย

3.42

1.60

3. สินค้าคุณภาพสูง ไหลเข้าสู่ประเทศไทย

3.65

2.11

4. ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกสินค้าเพิ่มมาก

4.10

1.99

4.07

2.04

รวม

มีผลทางด้านลบ
ระดับน้อย
มีผลทางด้านลบ
ระดับน้อยที่สุด
มีผลทางด้านลบ
ระดับน้อยที่สุด
มีผลทางด้านลบ
ระดับน้อยที่สุด

H1: ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ SMEs ที่
3.2 การทดสอบสมมติฐาน
แตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้านต่างๆ จากการ
สมมติฐานที่ 1
Ho: ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ SMEs ที่ สร้างรถไฟความเร็วสูง แตกต่างกัน
แตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้านต่างๆ จากการ
สร้างรถไฟความเร็วสูง ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 6   ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ
1. ด้านการค้า
• คู่แข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศที่มีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น
• การขยายตัวทางการค้าของจีน ได้แก่ การเปิดตลาดของจีน การเข้าร่วมการเปิดเขตการ
ค้าเสรี FTA เป็นต้น
• มีแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
• มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดหนองคายเพิ่มมาก
• มีประชากรทั้งในและต่างประเทศอพยพมาอยู่ในจังหวัดหนองคายมากขึ้น
2. ด้านโลจิสติกส์
• ช่องทางในการขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น
• การขนส่งสะดวกรวดเร็วเทียบเท่ากับการขนส่งทางอากาศ
• การลักลอบขนส่งสินค้าเข้ามาในไทยโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากร
3. ด้านแรงงาน
• มีแรงงานราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาในจังหวัดหนองคาย
• แรงงานมีทางเลือกในการทำ�งานมากขึ้น
• จากการสร้างรถไฟ จะทำ�ให้มีแรงงานจากจีนเพิ่มมากขึ้น
4. ด้านสินค้า
• ช่องทางการกระจาย(จำ�หน่าย)สินค้าเพิ่มขึ้น เช่น มีผู้แทนจำ�หน่ายในจีน เป็นต้น
• สินค้าคุณภาพตํ่า ไหลเข้าสู่ประเทศไทย
• สินค้าคุณภาพสูง ไหลเข้าสู่ประเทศไทย
• ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกสินค้าเพิ่มมากขึ้น
จากตารางที่ 6 พบว่าระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจ SMEs ส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้านต่างๆ จากการ
สร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ซึง่ มีคา่ Significance น้อย
กว่าค่านัยสำ�คัญที่ กำ�หนด คือ 0.05 จึงกล่าวได้ว่าระยะ
เวลาในการประกอบธุรกิจ SMEs ที่แตกต่างกัน ส่งผล
กระทบต่อปัจจัยด้านต่างๆ จากการสร้างรถไฟความเร็ว
สูงที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยเฉพาะปัจจัยด้านการค้า ด้านโลจิสติกส์ และด้าน
แรงงาน ยกเว้นด้านสินค้า

F-test

Sig

7.481

0.000

11.712 0.000

3.086

0.016

2.050

0.087

สมมติฐานที่ 2
Ho: ประเภทธุรกิจ SMEs ที่แตกต่างกัน ส่งผล
กระทบต่อปัจจัยด้านต่างๆ จากการสร้างรถไฟความเร็ว
สูงไทย-จีน ไม่แตกต่างกัน
H1: ประเภทธุรกิจ SMEs ที่แตกต่างกัน ส่งผล
กระทบต่อปัจจัยด้านต่างๆ จากการสร้างรถไฟความเร็ว
สูงไทย-จีน แตกต่างกัน
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ตารางที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ
1. ด้านการค้า
• คู่แข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศที่มีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น
• การขยายตัวทางการค้าของจีน ได้แก่ การเปิดตลาดของจีน การเข้าร่วมการเปิดเขตการ
ค้าเสรี FTA เป็นต้น
• มีแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
• มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดหนองคายเพิ่มมาก
• มีประชากรทั้งในและต่างประเทศอพยพมาอยู่ในจังหวัดหนองคายมากขึ้น
2. ด้านโลจิสติกส์
• ช่องทางในการขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น
• การขนส่งสะดวกรวดเร็วเทียบเท่ากับการขนส่งทางอากาศ
• การลักลอบขนส่งสินค้าเข้ามาในไทยโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากร
3. ด้านแรงงาน
• มีแรงงานราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาในจังหวัดหนองคาย
• แรงงานมีทางเลือกในการทำ�งานมากขึ้น
• จากการสร้างรถไฟ จะทำ�ให้มีแรงงานจากจีนเพิ่มมากขึ้น
4. ด้านสินค้า
• ช่องทางการกระจาย(จำ�หน่าย)สินค้าเพิ่มขึ้น เช่น มีผู้แทนจำ�หน่ายในจีน เป็นต้น
• สินค้าคุณภาพตํ่า ไหลเข้าสู่ประเทศไทย
• สินค้าคุณภาพสูง ไหลเข้าสู่ประเทศไทย
• ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกสินค้าเพิ่มมากขึ้น
จากตารางที่ 7   พบว่า ประเภทของธุรกิจ SMEs
มีความสัมพันธ์กบั ผลกระทบต่อปัจจัยด้านต่างๆ จากการ
สร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ซึง่ มีคา่ Significance น้อย
กว่าค่านัยสำ�คัญทีก่ �ำ หนด คือ 0.05 จึงกล่าวได้วา่ ประเภท
ธุรกิจ SMEs ที่แตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้าน
ต่างๆ จากการสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเฉพาะ
ปัจจัยด้านการค้า ด้านโลจิสติกส์ และด้านแรงงาน ยกเว้น
ด้านสินค้า

F-test

Sig

6.767

0.000

3.450

0.009

6.557

0.000

1.725

0.143

สมมติฐานที่ 3
Ho: ขนาดของธุ ร กิ จ SMEs ที่ แ ตกต่ า งกั น
ส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้านต่างๆ จากการสร้างรถไฟ
ความเร็วสูง ไม่แตกต่างกัน
H1: ขนาดของธุ ร กิ จ SMEs ที่ แ ตกต่ า งกั น
ส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้านต่างๆ จากการสร้างรถไฟ
ความเร็วสูง แตกต่างกัน
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ตารางที่ 8 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3
ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ
1. ด้านการค้า
• คู่แข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศที่มีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น
• การขยายตัวทางการค้าของจีน ได้แก่ การเปิดตลาดของจีน การเข้าร่วมการเปิดเขตการ
ค้าเสรี FTA เป็นต้น
• มีแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
• มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดหนองคายเพิ่มมาก
• มีประชากรทั้งในและต่างประเทศอพยพมาอยู่ในจังหวัดหนองคายมากขึ้น
2. ด้านโลจิสติกส์
• ช่องทางในการขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น
• การขนส่งสะดวกรวดเร็วเทียบเท่ากับการขนส่งทางอากาศ
• การลักลอบขนส่งสินค้าเข้ามาในไทยโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากร
3. ด้านแรงงาน
• มีแรงงานราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาในจังหวัดหนองคาย
• แรงงานมีทางเลือกในการทำ�งานมากขึ้น
• จากการสร้างรถไฟ จะทำ�ให้มีแรงงานจากจีนเพิ่มมากขึ้น
4. ด้านสินค้า
• ช่องทางการกระจาย(จำ�หน่าย)สินค้าเพิ่มขึ้น เช่น มีผู้แทนจำ�หน่ายในจีน เป็นต้น
• สินค้าคุณภาพตํ่า ไหลเข้าสู่ประเทศไทย
• สินค้าคุณภาพสูง ไหลเข้าสู่ประเทศไทย
• ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกสินค้าเพิ่มมากขึ้น
จากตารางที่ 8  พบว่าขนาดของธุรกิจ SMEs
มีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อปัจจัยด้านต่างๆ จาก
การสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ซึ่งมีค่า Significance
มากกว่าค่านัยสำ�คัญที่กำ�หนด คือ 0.05 จึงกล่าวได้ว่าราย
ได้ต่อเดือนของธุรกิจ SMEs ที่แตกต่างกัน ส่งผลกระทบ
ต่อปัจจัยด้านต่างๆ จากการสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยเฉพาะปัจจัยด้านการค้า ด้านโลจิสติกส์ ด้านแรงงาน
และด้านสินค้า
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F-test

Sig

0.204

0.652

0.752

0.386

2.176

0.141

0.808

0.369

น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย=6.49) ซึ่งอธิบายโดยเรียงลำ�ดับจากมี
ผลกระทบทางด้านบวกมากที่สุดไปหาด้านลบมากที่สุด
ดังนี้ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดหนองคายเพิ่มมาก
ขึ้น มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย
ทางด้านบวกในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ =7.53) มีประชากรทัง้
ในและต่างประเทศอพยพมาอยู่ในจังหวัดหนองคายมาก
ขึ้น มีผลผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย
ทางด้านบวกในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย=6.30) มีแหล่ง
เงินทุนทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบ
ต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคายทางด้านบวกใน
3.3 สรุปผลการวิจัย
ระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย= 5.50) การขยายตัวทางการค้า
ด้านการค้า  พบว่าผลกระทบด้านการค้า ที่เกิด ของจีน ได้แก่ การเปิดตลาดของจีน การเข้าร่วมการเปิด
จากการสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนมีผลกระทบต่อ เขตการค้าเสรี FTA เป็น มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs
ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย ทางด้านบวกในระดับ ในจังหวัดหนองคาย ทางด้านลบในระดับน้อยที่สุด (ค่า
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เฉลี่ย= 3.72) คู่แข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศ และต่าง
ประเทศที่มีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบต่อธุรกิจ
SMEs ในจังหวัดหนองคาย ทางด้านลบในระดับน้อย (ค่า
เฉลี่ย=2.90)
ด้านโลจิสติกส์ พบว่าผลกระทบโลจิสติกส์ที่
เกิดจากการสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนไม่มผี ลกระทบ
ต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย (ค่าเฉลี่ย=5.07)
อธิบายโดยเรียงลำ�ดับจากมีผลกระทบทางด้านบวกมาก
ที่สุดไปหาด้านลบมากที่สุด ดังนี้ ช่องทางในการขนส่ง
สินค้าเพิม่ มากขึน้ มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
หนองคายทางด้านบวกในระดับน้อย (ค่าเฉลีย่ =6.90) การ
ขนส่งสะดวกรวดเร็วเทียบเท่ากับการขนส่งทางอากาศ
ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย (ค่า
เฉลี่ย=5.44) และการลักลอบขนส่งสินค้าเข้ามาในไทย
โดยไม่ผ่านพิธีศุลกากร มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดหนองคายทางด้านลบระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย=2.87)
ด้านแรงงาน พบว่าผลกระทบด้านแรงงานที่
เกิดจากการสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนไม่มีผลกระ
ทบต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย (ค่าเฉลี่ย=5.33)
อธิบายโดยเรียงลำ�ดับจากมีผลกระทบทางด้านบวกมาก
ที่สุดไปหาด้านลบมากที่สุด ดังนี้ จากการสร้างรถไฟ จะ
ทำ�ให้มีแรงงานจากจีนเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบต่อธุรกิจ
SMEs ในจังหวัดหนองคาย ทางด้านบวกระดับน้อยทีส่ ดุ
(ค่าเฉลี่ย =5.86) มีแรงงานราคาถูกจากต่างประเทศเข้า
มาในจังหวัดหนองคาย มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดหนองคาย ทางด้านบวกระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย
=5.81) และแรงงานมีทางเลือกในการทำ�งานมากขึ้น มี
ผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย ทางด้าน
ลบระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย =4.32)
ด้านสินค้า พบว่าผลกระทบด้านสินค้าที่เกิด
จากการสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย ทางด้านลบระดับ
น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.07) อธิบายโดยเรียงลำ�ดับจากมี
ผลกระทบทางด้านบวกมากที่สุดไปหาด้านลบมากที่สุด
ดังนี้ ช่องทางการกระจายสินค้าเพิ่มขึ้น เช่น มีผู้แทน
จำ�หน่ายในจีน เป็นต้น ไม่มีผลกระทบ (ค่าเฉลี่ย=5.12)
ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกสินค้าเพิ่มมาก มีผลทางด้านลบ
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ระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.10) สินค้าคุณภาพสูง ไหล
เข้าสู่ประเทศไทย มีผลทางด้านลบระดับน้อยที่สุด (ค่า
เฉลี่ย=3.65) และสินค้าคุณภาพตํ่า ไหลเข้าสู่ประเทศไทย
มีผลทางด้านลบระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย=3.42)
การศึ ก ษาผลกระทบจากการสร้ า งรถไฟ
ความเร็วสูงไทย-จีน ต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการค้า ด้านโลจิสติก์ ด้านแรงงาน และ
ด้านสินค้า พบว่า ผลกระทบด้านการค้ามีผลทางด้าน
บวกในระดับน้อยที่สุด ด้านแรงงานไม่มีผลกระทบ ด้าน
โลจิสติกส์ไม่มผี ลกระทบ และด้านสินค้ามีผลทางด้านลบ
ในระดับน้อยทีส่ ดุ โดยเมือ่ นำ�ปัจจัยทัง้ 4 ด้านมาวิเคราะห์
ร่วมกัน พบว่า ผลกระทบจากการสร้างรถไฟความเร็วสูง
ไทย-จีน จะมีทงั้ ทางด้านบวกและด้านลบ ซึง่ ส่วนใหญ่จะ
อยูใ่ นระดับน้อย ถึงน้อยทีส่ ดุ หรือแทบจะไม่มผี ลกระทบ
กับธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคายเลย  เมื่อพิจารณา
แยกตามระยะเวลาประกอบการ จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบ
การธุร กิ จ SMEs ที่ ไม่ ไ ด้รั บผลกระทบจากการสร้ า ง
รถไฟความเร็วสูง โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่
มีระยะเวลาประกอบธุรกิจมากกว่า 10 ปี เมื่อพิจารณา
แยกตามประเภทธุรกิจ จะเห็นได้ว่าธุรกิจในด้านค้าปลีก
และธุรกิจค้าส่ง จะมีผลกระทบไปในทิศทางเดียวกัน และ
เมื่อแยกพิจารณาตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จะเห็นได้ว่า
ธุรกิจที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันจะได้รับผลกระทบ
จากการสร้างรถไฟความเร็วสูงแตกต่างกัน  และเมื่อแยก
พิจารณาตามขนาดของธุรกิจ จะเห็นได้วา่ ธุรกิจทีม่ ขี นาด
ธุรกิจแตกต่างกันจะได้รับผลกระทบจากการสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงไม่แตกต่างกัน  
ผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่าการสร้าง
รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับ
ธุรกิจ SMEs อาจเนื่องมาจาก
1) ธุรกิจโดยส่วนใหญ่ทำ�การค้าขายภายใน
ประเทศ และมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะอยู่แล้ว จึงคิดว่าหากมี
การสร้างรถไฟความเร็วสูง จะไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบกับ
ธุรกิจ หรือถ้าเกิดผลกระทบก็จะเกิดผลกระทบในระดับ
น้อย
2) โดยส่วนใหญ่ผลกระทบที่เกิด จะเกิดจาก
การที่มีนักท่องเที่ยวเขามาในจังหวัดหนองคายเพิ่มมาก
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ขึ้น และจะมีกระทบทางด้านบวกกับธุรกิจบริการโดย
เฉพาะ โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร เป็นต้น
3) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่คิดว่าโครงการ
นี้จะสร้างได้จริง แต่ถึงสร้างได้จริงก็ไม่น่าเกี่ยวกับธุรกิจ
ของตนเอง เพราะคิดว่ารถไฟความเร็วสูงใช้ในการขนส่ง
คนมากกว่าสินค้า และจังหวัดหนองคายจะเป็นแค่ทาง
ผ่านของคน และสินค้าทีจะเข้ามาในประเทศ
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(2552) ส่วนการศึกษาที่แตกต่างกันคือ แรงงานไทยมี
ทางเลือกในการทำ�งานมากขึ้นเนื่องจากการที่มีธุรกิจ
เพิ่มมากขึ้น     
3.3.4 ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงไทย-จีนมีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดหนองคายทางด้านสินค้า พบว่า การมีสินค้าคุณ
ภาพตํา่ หรือสูงเข้ามาในประเทศ จะทำ�ให้มผี ลกระทบทาง
ด้านลบในระดับน้อยทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ
3.4 อภิปรายผลการศึกษา
มัทวินา ยวนยี (2550) ส่วนการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันคือ การ
3.4.1 ผลกระทบจากการสร้ า งรถไฟ มีชอ่ งทางการกระจายสินค้าเพิม่ มากขึน้ จะไม่มผี ลกระทบ
ความเร็วสูงไทย-จีน ต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย ต่อธุรกิจSMEs ในจังหวัดหนองคาย
พบว่า ทางด้านการค้าหากมีการสร้างรถไฟความเร็วสูงจะ
มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคายทางด้าน
4. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการศึกษาไปใช้
บวกในระดับน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ
พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์ (2539) เรื่องการศึกษาผลกระทบ
1.) ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ และความ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการเปิดสะพานมิตรภาพ เข้าใจกับโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ดังนั้น
ไทย-ลาว ที่กล่าวไว้ว่า การพัฒนาคมนาคมขนส่งเพื่อขับ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรให้ความสำ�คัญในส่วนนีม้ ากขึน้
ถ่ายสินค้าและนักท่องเทีย่ วให้มคี วามสะดวกเพิม่ ขึน้ มีได้ ควรเร่งสร้างความเข้าใจตลอดจนให้ข้อมูลเชิงลึกอย่าง
มีผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากนัก ส่วนการ ต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เช่น
ศึกษาทีแ่ ตกต่างคือ เป็นการคมนาคมขนส่งโดยใช้สะพาน การเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีน เป็นต้น
กับเป็นการคมนาคมขนส่งโดยใช้รถไฟความเร็วสูง                                 
2.) จากผลการศึกษา ถึงแม้ว่าจะได้รับความ
3.4.2 ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างรถไฟ เห็นจากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ว่าผลกระทบที่ได้
ความเร็ ว สู ง ไทย-จี น มี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ SMEs ใน รับจะอยู่ในระดับน้อย หรือแทบจะไม่ได้รับผลกระทบ
จังหวัดหนองคายทางด้านโลจิสติกส์ พบว่า การมีช่อง เลย แต่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ก็ไม่ควรประมาท
ทางในการขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบต่อธุรกิจ หากผูป้ ระกอบการประมาทไม่รกั ษามาตรฐานของสินค้า
SMEs ในจังหวัดหนองคายทางด้านบวกในระดับน้อย บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบมากกว่าที่คิดไว้ก็เป็นได้
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุวิทย์ ธีรศาศวัตร (2552)
3.) รัฐบาลควรให้การส่งเสริมและสนับสนุน
หากพิจารณาในภาพรวมของการสร้างรถไฟความเร็วสูง ธุรกิจ SMEs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อาจทำ�ได้โดยให้การ
ผู้ประกอบการมีความเห็นว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สนับสนุนทางด้านเงินลงทุนให้แก่ธรุ กิจ SMEs จัดอบรม
ธุรกิจ เนื่องจากการขนส่งด้วยรถไฟความเร็วสูงแม้จะมี ให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ธุรกิจ SMEs เป็นต้น
ความสะดวกรวดเร็วแต่กม็ อี ตั ราค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูง
3.4.3 ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างรถไฟ
เอกสารอ้างอิง
ความเร็ ว สู ง ไทย-จี น มี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ SMEs
ในจั ง หวั ด หนองคายทางด้ า นแรงงาน พบว่ า การมี กรมการค้าต่างประเทศ. 2550. นิยามการค้าชายแดนและ
แรงงานราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาทำ�งานในจังหวัด
การค้าผ่านแดน. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2554
หนองคาย จะทำ�ให้มีผลกระทบทางด้านบวกในระดับ
จาก http://www.dft.moc.go.th
น้อยทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของสุวทิ ย์ ธีรศาศวัตร
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ธนิ ก านต์ เอี่ ย มอ่ อ ง. 2549. การค้ า ระหว่ า งประเทศ
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