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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง สภาพความรวมมือระหวางผูประกอบการธุรกิจ (SMEs) กับภาคสวนอื่นๆ ในการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพความรวมมือระหวางผูประกอบการธุรกิจ (SMEs) กับภาคสวนอื่นๆ ในการเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (quality research) โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจาก
ผู รู ข อมู ล ที่ ยิ นดี เ ป ด เผยข อมู ล เป นผู ใ ห ข อมู ล สําคั ญ (key informants) จํานวน 7 คน ประกอบด วย หน วยงานภาครั ฐ
หนวยงานภาคเอกชน ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ SMEs และผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย พบวา
จั ง หวั ด หนองคายมี ศั กยภาพและโอกาสในการพั ฒ นาทางด า นเศรษฐกิ จ โดยมี ป จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ สํา คั ญ หลายประการ
สําหรั บ พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายนั้นมีการประกอบธุรกิจสวนใหญเปนธุรกิจ SMEs คิดเปน 99.23% ซึ่งภาครัฐ
ก็ไดมีนโยบายสงเสริมการคาและการลงทุนสําหรับผูประกอบการธุรกิจ SMEs รวมทั้งภาคเอกชน และผูประกอบการในพื้นที่
ก็ใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาว แตพบวาสภาพความรวมมือระหวางผูประกอบการธุรกิจ (SMEs) กับภาคสวนอื่นๆ นั้น
ยังไมมีความเปนรูปธรรมที่ชัดเจนมากนัก การดําเนินงานยังเปนแบบเดิม ขาดการเชื่อมโยงของขอมูล และขาดการสื่อสาร
แกผูที่เกี่ยวของทําใหผูประกอบการธุรกิจ SMEs ไมไดใชประโยชนและโอกาสในการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษเทาที่ควร
Abstract
The purpose of this research was to study the current status of the inter-organizational network
between small micro enterprises (SMEs) and other sectors in Nong Khai province on devoted special
economic zones. The research is conducted qualitatively using deep interview and documentary research.
Samples were purposively selected from the informants who were willing to disclose the information as 7 key
informants: government sectors, private Sectors who related to SMEs and SMEs entrepreneurs in Nong Khai.
The study results, Nong Khai province has the potential and opportunity to develop economic, with a number
of important supporting factors; Nong khai special economic development area, most SMEs businesses
accounting for 99.23%. The government also has a policy to promote trade and investment for SMEs as well
as the private sector. And entrepreneurs in the area are paying attention to the issue. However,
the cooperation between the business sector (SMEs) and other sectors is not very clear. Operation is still
the same. Lack of data link and communication with the stakeholders, SMEs can’t take advantage of, and
the opportunity from special economic zone.
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บทนํา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือเขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะตามกฎหมายเพื่อประโยชนตอการสงเสริม สนับสนุ น และ
อํานวยความสะดวก รวมทั้งใหสิทธิพิเศษบางประการในการดําเนินกิจการตางๆ เชน การอุตสาหกรรม การพาณิช ยกรรม
การบริการ หรือกิจการอื่นใดที่เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษมีหลายประเภท
เช น เขตการค าเสรี เขตอุ ต สาหกรรมเสรี เขตปลอดภาษี เขตการค าชายแดนเสรี และเขตพั ฒ นาการส ง ออก (แปรรู ป )
(เติมธรรม สิทธิเลิศ, 2558)
จากนโยบายของรัฐบาลที่มุงมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เ ชื่อมตอกับ ประเทศเพื่อนบานในภูมิภ าคอาเซีย น
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการคาและการลงทุน และที่สําคัญเพื่อการเตรียมความพรอมรองรับการเปด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) จึงไดกําหนดใหตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น (กระทรวงอุตสาหกรรม,
2559) โดยมีการกําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 ระยะ รวม 10 พื้นที่ ดังนี้ ระยะที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่องกําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดตาก สระแกว มุกดาหาร ตราด และสงขลา และระยะที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 เรื่องกําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี และหนองคาย (คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ,
2559) ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมีกลยุทธ 4 ประการ ไดแก 1. การสนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม 2. การสนับ สนุน
โครงสรางพื้นฐาน 3. การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลาง (SMEs) และ 4. จัดระเบียบพื้นที่ชายแดน (เติมธรรม สิทธิเลิศ,
2558) ซึ่งการพัฒนาดวยการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลาง (SMEs) เปนหนึ่งในกลยุทธที่รัฐบาลไดใหความสําคัญ
เนื่องจากวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลาง (SMEs) มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และมีสวนชวยบรรเทา
ปญหาความแออัดจากการเติบโตของสังคมเมือง กระจายความเจริญไปสูสวนภูมิภาค และเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนปจจัยที่ชวยใหเกิดการอํานวยความสะดวกทางการเคลื่อนยายสินคาและดึงดูดใหเกิดการลงทุน
ในพื้นที่ไดเปนอยางดี (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2544)
จังหวัดหนองคายถูกจัดตั้งใหเปนหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ 2/2558 โดยถูกตั้งเปาใหเปนแหลงการคาระหวางประเทศ การทองเที่ยว การขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจโดยมีปจจัยสนับสนุนที่สําคัญหลายประการ
เชน การเปนชองทางการคาชายแดนของไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีมูลคาการคาชายแดนสูง ที่ สุด
เมื่อเทียบกับการคาชายแดนในพื้นที่อื่นๆ อีกทั้งความสามารถในการเชื่อมโยงกับนครหลวงเวียงจันทน ซึง่ เปนเมืองที่มีความสําคัญ
ทางธุรกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนกลาง ที่มีถนน และทางรถไฟ ตอเนื่องลงมาถึง กรุง เทพฯ ดัง นั้น
หนองคายจึงมีความพรอมทางดานการคมนาคมขนสง ทั้งทางถนน รถไฟ และทางอากาศ ที่จะชวยสนับสนุนการพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2561) นอกจากนี้จังหวัดหนองคายยังเปนเมืองนาอยูลําดับที่ 7 ของโลก1
(มติชน, 2557) ที่สามารถดึงดูดและพัฒนาใหเปนสถานที่พักอาศัยและแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของคนไทยและตางชาติ
ซึ่งเปนสิ่งที่เอื้อใหวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลาง (SMEs) ในจังหวัดหนองคายมีโอกาสเติบโตไดดีตามบริบทดังกลาว
ในพื้ นที่ เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิ เ ศษหนองคาย ธุ ร กิ จส วนใหญ เ ป นธุ ร กิ จ SMEs คิ ด เป น 99.23% จํา แนกเป น
ธุ ร กิ จขนาดเล็ ก (S) คิ ด เป น 97.77% จํานวน 1,142 ราย ธุ ร กิ จขนากลาง (M) คิ ด เป น 1.46 % จํานวน 17 ราย และ
ธุรกิจขนาดใหญ (L) คิดเปน 0.77% จํานวน 9 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา , 2561) ซึ่งถือไดวาเปนตัวกระตุนเศรษฐกิจหลัก
ของจังหวัด ผนวกกับนโยบายของรัฐ ที่ตองการสง เสริม องคค วามรู พัฒ นาทักษะการบริห ารจัด การและการสรางโอกาส
ในการเพิ่มศักยภาพธุรกิจเพื่อยกระดับผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนและกลุมเกษตรกร กาวสูมาตรฐานสากล SMEs ไทยแลนด 4.0
ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของชาติ 6 ขอ ไดแก ขอ 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันและ ขอ 4
1

การจัดอันดับจากวารสาร The Us Magazine Modern Maturity ฉบับเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2544 ใหเปน "บานพํานักที่ 2 ของ
ชาวอเมริกันผูสูงอายุ" ที่นาอยูที่สุดลําดับที่ 7 จาก 15 ลําดับ จากการสํารวจสถานที่ตางๆ 40 แหงทั่วโลก โดยเกณฑในการคัดเลือก ประกอบดวย
ตัวชี้วัด 12 อยาง ไดแก ภูมิอากาศ คาครองชีพ ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ระบบบริการสาธารณูปโภค สถานที่พักอาศัย การคมนาคม การบริการ
ทางการแพทย สภาพแวดลอม สถานที่พักผอนหยอนใจ ความปลอดภัย ความมั่นคงทางการเมือง และความกาวหนาทางเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งที่จะชวยยกระดับธุรกิจ SMEs
ของจังหวัดหนองคายใหสามารถเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตบริบทของการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใตการทํางาน
รวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผูประการ SMEs และภาคสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งภาครัฐนําโดยคณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (เฉพาะกิจ) ที่มีพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน ไดเห็นชอบ
ใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ดําเนินการจัดตั้งศูนยใหบริการ SME ครบวงจร หรือ SME
One Stop Service : OSS (หนัง สือพิม พฐ านเศรษฐกิจ , 2558) ทําหนาที่ใ นการอํานวยความสะดวกใหกับ ภาคเอกชน
ผูประการ SMEs และประชาชนที่สนใจ ตั้งแตการใหคําปรึกษา เปนศูนยขอมูลธุรกิจ แนะนําขอมูลประกอบธุรกิจเบื้องตน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และสิทธิประโยชนตามนโยบายรัฐบาล รวมไปถึงการสงตอบริการภาครัฐ และความชวยเหลือ
ดานอื่นๆ อยางครบวงจร ณ จุดเดียว (ประชาชาติธุรกิจ, 2558) เพื่อเปนการสงเสริมและยกระดับแกภาคเอกชน ผูประการ SMEs
และประชาชนที่ ส นใจ ให ส ามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ให มี คุ ณ ภาพ และสามารถรองรั บ การแข ง ขั น
ได อย างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากนโยบายการสงเสริม สนับสนุนภาคเอกชน และผูประการ SMEs ของภาครัฐขางตน ถือเปนนโยบายที่ใหความสําคัญ
กั บ การพั ฒ นาเขตพื้ นที่ เ ขตเศรษฐกิ จพิ เ ศษ นอกจากนี้ ร ายงานศู นย วิจัย กสิ กรไทย (2559) พบว า เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ตามแนวชายแดนตางๆจะชวยในการขับเคลื่อนการคาการลงทุนและกระจายรายไดสูภูมิภาค โดยเฉพาะการทีไ่ ดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษีจากสํานักงานคณะกรรมการสง เสริม การลงทุนหรือบีโ อไอ (The Board of Investment of Thailand: BOI)
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการกระตุนการลงทุน แตจากรายงานกลับ พบวา ผูป ระกอบการยัง สนใจเขาไปลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษไมมากนัก ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพความรวมมือระหวางผูประกอบการธุรกิจ (SMEs) กับ
ภาคสวนอื่นๆ ในการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายวามีสภาพเปนอยางไร เพื่อเปนขอมูลใหผูที่เกี่ยวของนําขอมูลดังกลาว
ไปพัฒนาความรวมมือระหวางผูประกอบการธุรกิจ (SMEs) กับภาคสวนอืน่ ๆ ตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาสภาพความรวมมือระหวางผูประกอบการธุรกิจ (SMEs) กับภาคสวนอื่นๆ ในการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย
การทบทวนวรรณกรรม
แนวความคิดเกี่ยวกับเครือขายองคการ (Inter-Organizational Network)
การศึกษาสภาพความรวมมือระหวางผูประกอบการธุรกิจ (SMEs) กับภาคสวนอื่นๆ ในการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคายในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของแลวนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค
ของการศึกษาวิจัย ดังนี้
การสรางเครือขายความรวมมือถือเปนกลยุทธที่สําคัญ และเปนแนวทางในการดําเนินงานที่ไดรับการยอมรับในปจจุบัน
อีกทั้งเปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับทั้งในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคองคการพัฒนาเอกชนที่ไมแสวงหากํ าไร จนถึง
องคการระหวางประเทศ สาเหตุเนื่องจากทุกองคการมีขอจํากัดทางดานทรัพยากร ดังนั้นการสรางเครือขายความรวมมือ
จึ ง ถื อเป นแนวทางการดําเนิ นงานที่ ช วยลดข อจํากั ด ในการดําเนิ นงานได โดยรู ป แบบการสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ
เปนรูปแบบทางสังคมที่เปดโอกาสใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางองคการ เพื่อแลกเปลี่ยนการสรางความเปนอังหนึ ่งอันเดียวกัน
และการร วมกั น ทํา งาน ซึ่ ง องค ก ารเหล า นั้ น จะมี ฐ านะเท า เที ย มกั น (Catherine Alter และ Jerald Hage, 1993)
โดยในการสรางเครือขายความรวมมือกันนั้นคนหรือองคการตองสมัครใจแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน หรือสมัครใจ
ทํากิจกรรมรวมกัน ในลักษณะที่บุคคลหรือองคการสมาชิกยังมีความเปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมของตน การสรางเครือขาย
เป นการทําให บุ ค คลและองค การแต ล ะองค การได ติ ด ต อและแลกเปลี่ ย นข อมู ล ข าวสาร ซึ่ ง เป นความร วมมื อ ที่ ส มั ค รใจ
(Paul Starkey, 1997) วีระศักดิ์ เครือเทพ (2550) อธิบายเพิ่มเติมวาความสัมพันธระหวางตัวแสดงเหลานี้เปนไปในลักษณะ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธในลักษณะเปนทางการและไมเปนทางการ โดยมีเปาหมายรวมกันเพื่อตองการ
แกไขปญหาสาธารณะรวมกัน ซึ่งองคการใดองคการหนึ่งไมสามารถดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จเพียงลําพัง ในขณะเดียวกัน
Dubois and Hakansson (1997) จํากัดความหมายของความสัมพันธระหวางองคการวาจะตองประกอบไป ดวยการมีระยะเวลา
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และความตอเนื่องในการปฏิสัมพันธ (Continuity) การมีการปฏิสัมพันธที่ ชัดเจนของตัวแทนในแตละองคการ (Complexity)
การมีความสัมพันธอยางไมเปนทางการ (Low Degree of Formalization) การมีทรัพยากรที่จําเปนแกทั้งสองฝาย (Symmetry
in Resources and Initiative) การพยายามปรับเปลี่ยนสูสิ่งที่ดีกวาเพื่อองคการคูคา (Adaptations Made Between Parties)
การมีความขัดแยงบาง (Cooperation and Conflict are Present)
Kilmann and Kilmann (1991) อธิ บ ายว าการจั ด การเครื อข ายความสั ม พั นธ (Networking Capability)
ทั้ ง ในระดับบุคคล (Individual) องคการ (Organization) สถาบัน (Institution) จนไปสูระดับชาติ (Nation) เปนการถายทอด
ความรูขอมูลตางๆ ระหวางสมาชิกในองคการไมวาจะหนวยงานใดก็ตามหรือกระทั่งสมาชิกภายนอกองคการ ซึ่ง เครือขาย
ความสัมพันธระหวางองคการ มีปจจัยที่สําคัญ 3 ประการที่จะสามารถอธิบายไดถึงเครือขายความสัมพันธระหวางองคการ
ไดแก การถายทอดทรัพยากรระหวางองคการ (Resource Flows) ความไววางใจระหวางองคการ (Trust) และการถายทอด
ขอมูลความรูระหวางองคการ (Information Flows) (Brass and Burkhardt, 1992; Casson and Cox, 1997;
นับวาเปนสิ่งที่มีผลอยางมากตอการเกิดผลการดําเนินงานและความสามารถในการแขงขันขององคการผานการเรียนรู
อยางตอเนื่อง ซึ่งการสรางเครือขายความสัมพันธนั้นจะเกิดขึ้นยากในกรณีขององคการขนาดใหญในทางกลับกัน สําหรับองคการ
ขนาดกลางและขนาดยอมยอมจะมีความเปนไปไดมากกวาในทางปฏิบัติและจากประเด็นนี้ยอมจะทําใหเปนจุดแข็งที่แตกตาง
อีกดานหนึ่งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม Nathan and Cummings (1991) ไดแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวของกับ
การจัดการเครือขายความสัมพันธวา การรวมมือกันระหวางองคการอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยจะเปนการชวยสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันทางดานของการคนควาวิจัยไดเปนอยางดีกวาการที่สวนใดสวนหนึ่งจะทําการพัฒนาดวยตนเอง
เนื่องจากจะเปนการชวยกระจายความเสี่ยงและรายจายเปนอยางดี โดย Nohria (1992) กลาววา เครือขายองคการไดพัฒนา
เปนอยางมาก เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีโดยองคการไดใหความสําคัญเปนอันมากกับ การปรับ โครงสรางองคการ
ภายในเพื่ อให ส อดรั บ กั บ เครื อข ายความสั ม พั นธ ภ ายนอก อาทิ เ ช น ลู กค า ผู จัด ส ง วั ต ถุ ดิ บ หรื อแม แ ต คู แ ข ง เป นแนวคิ ด
เพื่ อให เกิดความรวมมือระหวางกันมากยิ่งขึ้น (Collaboration)
สําหรับในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใหความหมายของเครือขายองคการ (Inter-Organizational Network) วาหมายถึง
โครงสรางที่ผูกตัวละครในระบบสังคมเขาไวดวยกัน โดยตัวละครนี้อาจหมายถึง บทบาท บุคคล องคการ ซึ่งการผูกเขาดวยกัน
นี้อาจจะตั้งอยูบนพื้นฐานของการสนทนา ความรัก มิตรภาพ อํานาจ การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนขอมูล หรือ
อะไรก็ตามที่สรางใหเกิดโครงสรางของความสัมพันธ (Nohria and Eccles ,1992) ทั้ง ที่เ ปนทางการและไมเ ปนทางการ
ซึ่งในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงจะไดใชแนวคิดเครือขายองคการของการถายทอดทรัพยากรระหวางองคการ (Resource Flows)
การไววางใจระหวางองคการ (Trust) และการถายทอดขอมูลความรูระหวางองคการ (Information Flows) (Casson and
Cox, 1997) ในการอธิบายปรากฏการณที่เกี่ยวของกับสภาพความรวมมือระหวางผูประกอบการธุรกิจ (SMEs) กับภาคสวนอื่นๆ
ในการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายเพื่อใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลที่ไดอยางถูกตอง
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย เชิง คุณภาพ (quality research) ซึ่ง ในเชิง คุณภาพนั้น เปนการศึกษากลุม ตัวอยาง
โดยการสัมภาษณแบบหยั่ง ลึก การสัม ภาษณกลุม และการศึกษาเอกสาร เพื่อใหไ ดม าซึ่ง ขอมูล ในประเด็นดัง กลา วแลว
นําขอมูลนั้นมาสังเคราะหและประมวลผลเพื่อหาคําอธิบายเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยสนในศึกษาสภาพความรวมมือระหวางผูป ระกอบการธุร กิจ (SMEs) กับ ภาคสวนอื่นๆ ในการเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย โดยในขั้นตอนแรกผูวิจัยใชการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เก็บ ขอมูล จาก
การสั ม ภาษณ เ จาะลึ ก (in-depth interview) โดยมี ป ระชากรและกลุ ม ตั วอย างที่ ใ ช ใ นการศึ กษา เป นผู รู ข อมู ล ที่ ยิ นดี
เปดเผยขอมูลเปนผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) จํานวน 7 คน ประกอบดวย
1.1 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับธุรกิจ (SMEs) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดหนองคาย ไดแก
1) ตัวแทนจากสํานักงานจังหวัดหนองคาย จํานวน 1 คน
2) ตัวแทนจากศูนยใหบริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center) จํานวน 1 คน
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1.2 หนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจ (SMEs) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดหนองคาย ไดแก
1) ตัวแทนจากหอการคาจังหวัดหนองคาย จํานวน 1 คน
2) ตัวแทนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สาขาหนองคาย จํานวน 1 คน
1.3 ผูประกอบการธุรกิจ (SMEs) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดหนองคาย ไดแก
1) เจาของธุรกิจโรงแรมและขายเครื่องสําอางในตลาดทาเสด็จ จํานวน 1 คน
2) เจาของธุรกิจขายผลิตภัณฑชุมชนในตลาดทาเสด็จ จํานวน 1 คน
3) เจาของธุรกิจรานอาหาร จํานวน 1 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแนวคําถามแบบมีโครงสราง (structured interview)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการประมวลผลเบื้องตนโดยการจําแนกและจัดหมวดหมูออกใหเปนระบบทําเปนขอสรุปยอยๆ
และเชื่อมโยงแตละสวนเพื่อหาขอสรุป แลวทําการตรวจสอบความถูกตองของขอสรุปอีกครั้ง ดวยการตรวจสอบแหลงขอมูล
การตรวจสอบอคติของตัวนักวิจัยเอง และการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา
สรุปผล
จากนโยบายของรัฐบาลที่มุงมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เ ชื่อมตอกับ ประเทศเพื่อนบานในภูมิภ าคอาเซีย น
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการคาและการลงทุน และที่สําคัญเพือ่ การเตรียมพรอมรองรับการเปดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) จึงไดกําหนดใหตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นรวม 10 พื้นที่ ไดแก ตาก
สระแกว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส โดยรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนและ
สงเสริมตางๆ ทําการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การใหสิทธิและประโยชน ทั้งที่ เปนภาษี และไมใชภาษี ตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service : OSS) และมาตรการอํานวยความสะดวกอื่นๆ นอกจากนี้จังหวัดหนองคายตั้งอยูบนระเบียงเศรษฐกิจ
ตอนกลาง (Central Economic Corridor) และอยูใกลนครหลวงเวียงจันทน ศูนยกลางการปกครองการคาการลงทุน ของ
สปป.ลาว ที่เชื่อมโยงตอไปยังคุนหมิงจีนตอนใต
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ไดมีมติเห็นชอบใหจังหวัดหนองคายเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม
ในการจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ในป พ.ศ. 2559 นั้น เมื่อพิจารณาจากขอมูลเบื้องตนของจัง หวัด หนองคาย
อําเภอเมืองหนองคาย มีความเหมาะสมอยางยิ่งในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากปจจัยตางๆ ตามประกาศคณะกรรมการ
นโยบายฯ ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 และไดประกาศใหจังหวัดหนองคายเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีจุดยืนการพัฒนา
ของจังหวัดหนองคาย (Positioning) ในการเปนศูนยกลางการคาสง - คาปลีก การคาระหวางประเทศ และเปนศูนยโลจิสติกส
คลังสินคา อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และการทองเที่ยว อีกทั้งเปน Hub เชื่อมโยงการคมนาคมขนสง ดวยระบบราง
(Pan Asia Railway Route) และประตูเศรษฐกิจการคาสูอาเซีย น และ GMS ซึ่ง ประกอบดวย 13 ตําบล ใน 2 อําเภอ
ในจั ง หวั ด หนองคาย ได แ ก อําเภอเมื องหนองคาย 12 ตําบล ได แ ก ตําบลค ายบกหวาน ตําบลในเมื อง ตํา บลบ า นเดื่ อ
ตําบลพระธาตุบังพวน ตําบลโพธิ์ชัย ตําบลโพนสวาง ตําบลมีชัย ตําบลเวียงคุก ตําบลสีกาย ตําบลหนองกอมเกาะ ตําบลหาดคํา
ตําบลหินโงม และอําเภอสระใคร 1 ตําบล ไดแก ตําบลสระใคร
โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายมีความคืบหนาในการเตรียมตัวเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจหนองคาย โดยเฉพาะ
อําเภอเมืองหนองคายไดจัดตั้งศูนยประสานงานเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น ณ ศูนยดํารงธรรมอําเภอเมืองหนองคาย และไดเตรียม
ความพรอมตางๆ เพื่อรองรับการพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจกิจพิเ ศษ เชน การพัฒ นาบุค ลากรทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ในการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแกบุคลากร เพื่อใหมีความพรอมและตอบสนอง
ตอบริบทของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ สามารถบูร ณาการการทํางานรวมกัน
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ไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้งการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่
ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น และเปลี่ ย นป า ยสํา นั ก งานเป น ป า ย 3 ภาษา ไทย อั ง กฤษ และลาว นอกจากนี้ จั ง หวั ด หนองคาย
ยั ง ได มี การความพรอมในดานตางๆ อีกหลายดาน ดังบทสัมภาษณของผูใหสัมภาษณตัวแทนจากภาครัฐ ที่กลาววา
“หลังจากที่ทางจังหวัดถูกประกาศใหเปนเขตพัฒนาพิเศษแลว ทางจังหวัดไดมีการเตรียม
ความพรอมในเรื่องของพื้นที่ จํานวน 780 ไร คือพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศใหเปนพื้นที่ที่นักลงทุนสมารถ
มาลงทุนได พูดงายๆคือรัฐบาลหาพื้นที่ลงทุนใหแลว 780 ไร สวนความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน
ตอนนี้ถนนก็ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางลงมาในพื้นที่เกือบ 100 เปอรเซ็นตแลว ดาน
ไฟฟาก็จะมีการทําเพิ่มเติม 2 โรง โดยทําที่สระไค และอีกโรงทําที่ในเมือง เรื่องประปาก็จะมีการดึงน้ํา
โขงมาเปนแหลงน้ําดิบ แลวทําทอสงตอไปยังสระไค ลงทุนประมาณ 400 ลานบาท ในสวนโครงสราง
ดานอื่นๆเราวางระบบไวคอนขางจะครบถวนแลว”
สอดคลองกับสัมภาษณของผูใหสัมภาษณตัวแทนจากภาครัฐ ที่กลาววา
“ทางดานความรวมมือในจังหวัดมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทั้งหมด 4 คณะ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบดวย 1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 2. ดานดานศุลกากร 3. ดานสาธารณสุข
และ 4. แรงงาน นี่คือคณะทํางานที่เราแตงตั้งขึ้นมา โดยมีสวนราชการที่เกี่ยวของเปนเลขา
จากข อมู ล ข างต นจะเห็ นได วาจั ง หวั ด หนองคายได มี การเตรี ย มความพร อมด านพื้ นที่ แ ละโครงสร างพื้ นฐานไว
สําหรับการรองรับการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษเกือบจะสมบูรณครบถวนทุกดานแลว โดยดานศักยภาพและโอกาสของการเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษนั้น จังหวัดหนองคายเปนชองทางการคาชายแดนของ ไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีมูลคา
การค าชายแดนสู ง ที่ สุ ด เมื่ อเที ย บกั บ การค า ชายแดนผ า นด า นอื่ น ๆ เนื่ อ งจากจั ง หวั ด หนองคาย เป น เมื อ งคู แ ฝดของ
นครหลวงเวียงจันทน ซึ่งเปนเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทางหางจากอําเภอเมืองหนองคาย
ประมาณ 24 กิ โ ลเมตร โดยมี ส ะพานมิ ต รภาพไทย - ลาว เป น เส น ทางเชื่ อ ม มี ด า นศุ ล กากรหนองคาย ด า นตรวจ
คนเข า เมืองหนองคายเปนดานถาวรที่อําเภอเมืองหนองคาย ทําใหเปนประตูการคาชายแดนและการทองเที่ยว ซึ่งจะสามารถ
พัฒนาใหเปนศูนยกลางการคาเพื่อการสงออกเมื่อกาวเขาสูการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการคาชายแดนระหวางระหวาง
ไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใชการขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา ซึ่งในการขนสง ทางน้ํานั้นประเทศไทย
มีดานพรหมแดนทาเรือหนองคาย ที่มีการสงสินคาอุปโภค บริโภคไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีเ รือ
ขนสงสินคาของภาคเอกชนใชบริการดานขนสงสินคาหลายบริษัท ซึ่งขั้นตอนวิธีการเคลื่อนยายสินคาจากบนบกจากฝงไทย
ลงไปในเรือจะเปนไปตามกฎหมายของฝงไทยเปนหลัก
นอกจากนี้จังหวัดหนองคายยังมีความพรอมดานการคมนาคมที่มีความสะดวก ปลอดภัย ดวยระบบการคมนาคม
ในการเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวตางๆในจังหวัดหนองคาย ไดรับ การพัฒ นาขึ้นเปนอยางมาก มีค วามสะดวกมากขึ้น
ทําใหลดระยะเวลาในการเดินทางและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวไดหลายจุด จนไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตางชาติเปนจํานวนมาก รวมถึงระบบการขนสงทางรางที่มี ส ถานีร ถไฟในพื้นที่ จํานวน 2 แหง คือ สถานีร ถไฟนาทา
ใชเปนสถานีขนสงสินคา และสถานีรถไฟหนองคาย สําหรับผูโดยสาร และจังหวัดหนองคายอยูใกลสนามบินนานาชาติอุดรธานี
ประมาณ 60 กิ โ ลเมตร และเป นจุ ด สิ้ นสุ ด ของเส น ทางระบบราง จึ ง เหมาะสมกั บ การพั ฒ นาเป น ศู น ย ก ลางเชื่ อ มกั บ
ประเทศเพื่อนบาน 2-3 ประเทศ ซึ่งสอดคลองกับบทสัมภาษณของผูใหสัมภาษณจากภาคสวนอื่นๆ ที่กลาววา
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“ผมวาหนองคายมีความพรอม และมีกลุม นักธุ รกิจที่มีศั กยภาพค อนข างเยอะ แล วก็ มี
ต นทุ นที่ ดี ก็คื อในเรื่ องของที่ ดิ น ยิ่ ง พอเป น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษแล ว ด ว ย จะยิ่ ง ทํา ให ก ารจั ด สรร
งบประมาณตางๆไดรับงบประมาณจํานวนมาก และยิ่งมีพื้นที่ติดกับลาวยิ่งทําใหไดเปรี ยบ เพราะลาว
สามารถเชื่ อมตอไปยัง ประเทศอื่ นๆได แลวก็ยัง มีเรื่อง BOI ที่จะช วยให เกิด การลงทุนในพื้นที่ ไดอีก
ผมวายิ่งจะทําใหหนองคายยิงเติบโตไปอีก”
จะเห็นไดวาจังหวัดหนองคายเปนจังหวัดหนึ่งที่มีความพรอมและมีศักยภาพในการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจาก
ทําเลที่ตั้งของจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน อีกทั้งยังสามารถเชื่อมไปยังประเทศอื่นๆตอไดอีก และประกอบกับ
ศักยภาพดานตางๆที่เปนเอกลักษณของจังหวัดหนองคายจะเปนปจจัยสงเสริมทําใหการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความโดดเดน
มากยิ่งขึ้น
ในสวนของภาคธุรกิจ SMEs นั้น หนวยภาครัฐในพื้นที่ไดมีการดําเนินนโยบายตามนโยบายหลักจากสวนกลางที่
กําหนดใหมีหนวยงานใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการธุรกิจ (SMEs) ในการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย ดังบทสัมภาษณของผูใหสัมภาษณจากภาครัฐ ที่กลาววา
“สวน SMEs ในพื้นที่จังหวัดนั้นมีประมาณ 15,000 กลุม ซึ่งจัดหวัดหนองคายมีความเห็น
วาการลงทุนในพื้นที่นั้น นักลงทุนตองเชื่อมกับ SMEs ของเรา โดยการเขาไปสนับสนุน SMEs ในพื้นที่
ซึ่งนโยบายในปนี้ของการสนับสนุน SMEs คือการบมเพาะโดยเฉพาะดานอุต สาหกรรมเกษตร ที่ตอง
ผลักดันกลุมนี้ใหมีศักยภาพมากขึ้นโดยอาศัยการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด โดยมี 2 สวนที่ดูแลเรื่อง SMEs
คือ ศูนย OSS : One-Stop Service Center ขึ้นกับสํานักงานจังหวัด ซึ่งเขาจะมาขอคําแนะนํา ขอเอกสาร
ที่เกี่ยวของ และอีกสวนคือ สสว. เปนเรื่องของการขอคําปรึกษาเรื่องรูปแบบการประกอบธุรกิจ โดยศูนย
SME เหลานี้จะเชื่อมกับธนาคาร SMEs อีกทีหนึ่ง”
ซึ่งจากบทสัมภาษณจะเห็นไดวาหนวยงานที่การเตรียมความพรอม หรือรับมือการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายนั้น
จะเปนการดําเนินการโดยภาครัฐเทานั้น สวนภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจ SMEs นั้นมีการตื่นตัวนอยมาก รวมถึงการมีสวนรวม
ของภาคสวนตางๆในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นมีนอยมาก รวมถึงนโยบายการสงเสริมของภาครัฐ
ยังไมตรงกับความตองการธุรกิจ SMEs ในพื้นที่ ดังบทสัมภาษณของผูใหสัมภาษณจากภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจ (SMEs)
ที่กลาววา
“การเปดเวทีใหประชาชน และนักธุรกิจแสดงความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เปนการใหแสดงความคิดเห็นแบบฉาบฉวย พูดงายๆคือไมมีการนําผลสะทอนที่นักธุ รกิจและประชาชน
แสดงความคิดเห็นไปเสนอตอขางบน คือสะทอนไปแลวพี่ก็ไมเห็นผลลงมา แลวอีกอยางนะคะอยางเชน
นโยบายที่รัฐบาลสงเสริมให SMEs กู 4% ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนขาดสภาพคลอง พอใหเขา
กูไ ปเขาเอาไปใชหนี้เดิมใหเกิดสภาพคลอง แตถามวาเขาเอาไปทํานวัต กรรมหรืออะไรที่อยากไดไ หม
ก็ไม เพราะจุดมุงหมายของนโยบายจริงๆ คือการเอาไปใชประโยชน เชน การซื้อเครื่องจักร หรือสราง
นวัตกรรมแตถามวาสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ถาผลิตเยอะจะเอาไปขายใหใคร”
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สอดคลองกับบทสัมภาษณของผูใหสัมภาษณจากภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจ (SMEs) ที่กลาววา
“สถานการณปจจุบันของธนาคารเมื่อเขาสูการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษยังไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง
ยังไมคอยมีธุรกิจ SMEs มายื่นกูอาจจะเปนเพราะเรื่องเอกสารที่ตองมีขั้นตอนเยอะแยะ และคนไมรูไมเขาใจ
เกี่ยวกับการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้งคนที่มายื่นกูสวนใหญตอนนี้ก็กลายเปนวาตองการมายื่นกูดอกเบี้ย
ที่ถูกเพื่อเอาไปปดดอกเบี้ยที่แพง เชน ธนาคารเอกชนมีดอกเบี้ย 10% แตธนาคาร SMEs มีดอกเบี้ย 4%
เขาก็มากูเพื่อไปปดธนาคารนั้น ซึ่งนโยบายแบงคก็ไมใชแบบนั้น แตความตองการของแบงคใหเอาเงินไป
หมุนเวียนในธุรกิจ หรือซื้อเครื่องจักร ซึ่งกลุมธุรกิจขนาดเล็กเปนกลุมที่ตองกูแตกลุม นี้ทําการสง สินคา
แบบชิปปง (Shipping) ซึ่งไมมีเอกสารทางดานการเงิน เนื่องจากไมมีการเชื่อมโยงของขอมูล ไมมีคนรับรอง
สถานะทางการเงิน ทําใหคอนขางที่จะกูลําบาก สวนผูประกอบการที่อยูในภาคการเกษตรจะเขามากูนอยมาก
จะเห็ นได วา การเป นเขตเศรษฐกิ จพิ เ ศษนั้ น ยั ง ไม การตื่ นตั วหรื อการเปลี่ ย นแปลงที่ ยั ง ไม ม ากนั ก โดยเฉพาะ
ผูประกอบการ SMEs ในจังหวัด ที่ยังไมทราบถึงสิทธิประโยชน และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด ขึ้นหลัง จากการเปนเขต
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ สาเหตุ สํา คั ญ เนื่ อ งจากการขาดการประชาสั ม พั น ธ หรื อ การถ า ยทอดองค ค วามรู ที่ จํา เป น สํา หรั บ
ผูประกอบการ SMEs ทําใหผูประกอบการยังไมกลาที่จะลงทุนหรือขยายกิจการ ถึงแมวาภาครัฐจะมีการจัดเวทีประชาคม
เพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะที่มาจากประชาชนในพื้นที่ แตการผลที่เกิดขึ้นคือประชาชนในพื้นที่ไมไดรับ
การสะทอนกลับจากขอเสนอแนะที่เสนอไป ทําใหประชาชนบางสวนมีความคิดเห็นวาการทําประชาคมเปนเพียงการทําใหครบ
กระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติเทานั้น
สวนในมุมมองของผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคายมองวาภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจ (SMEs)
โดยเฉพาะหอการค าจั ง หวั ด ควรเพิ่ ม บทบาทของตนเองให ม ากขึ้ น เช นเดี ย วกั บ จั ง หวั ด ข างเคี ย ง ดั ง บทสั ม ภาษณของ
ผูใหสัมภาษณของผูประกอบการธุรกิจ SMEs ที่กลาววา
“ผมอยูตรงนี้มา 20 ป ในมุมมองของผมนะครับ ผมมองวาหอการคานาจะกระตุนการคาในตลาด
ทาเสด็จใหมากกวานี้ เพราะตรงนี้เปนไฮไลทของหนองคาย หอการคาควรมาทําอะไรซักอยางกับประธาน
ชุมชนที่นี่ เชน พวกสินคาลิขสิทธิ์ควรมีการมาพูดคุยกันใหทั้งผูขายและผูบริโภคมีความสบายใจกันทั้งสอง
ฝาย แตเขาก็ไมไดลงมาดูอะไรพวกนี้ ตลาดจัดอะไรก็ไมมีการลงมาดูแล อยางลาสุดงานแสง สี เสียง ก็เปน
อบจ. จัด ซึ่งผมวาเขานาจะเปนตัวหลักหรือคนพรีเซนตงาน เพราะคําวาหอการคามันเปนเรื่องของการ
คาขาย ซึ่งจะสูไมไดกับขอนแกน หรืออุดรธานี”
จากบทสัมภาษณแสดงใหเห็นวาภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิ จ (SMEs) นั้น แมวามีหนาที่หลักในการขับเคลื่อน
ภาคธุรกิจ SMEs แตก็ไมคอยมีการแสดงบทบาทการสงเสริมธุรกิจ SMEs เหมือนจังหวัดใกลเคีย ง สําหรับ ในมุม มองของ
ภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจเองที่เปนแหลงเงินกูสําหรับการขยายกิจการของผูประกอบการ SMEs นั้น มองวา สาเหตุที่
ผู ป ระกอบการ SMEs มองว าการเป นเขตเศรษฐกิ จพิ เ ศษ ไม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในพื้ น ที่ นั้ น ก็ เ นื่ อ งจากข อ จํา กั ด ของ
การขยายกิจการ และภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโนมถดถอย ผูบริโภคมีการใชจายเงินนอย ทําใหผูประกอบการ SMEs ไมกลาที่จะ
ขยายกิจการ อีกทั้งหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับผูประกอบการ SMEs โดยตรงก็ขาดการเชื่อมโยงของขอมูลทําใหนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับ SMEs มีการขับเคลื่อนในพื้นที่นอย สงผลใหมีผูประกอบการรายใหมจํานวนไมมาก ผูประกอบการรายเกา
ก็มีการขยายกิจการในอัตราที่นอย ดังบทสัมภาษณผูประกอบการ SMEs ที่วา
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“ผมคิดวาปจจุบันเรื่อง Networking ในแตละภาคสวนยังไมเต็มที่ ทุกคนยังทํางานแบบแยกสวนกัน
ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือทุกภาคสวนตองมีการตั้งเปาหมายการทํางานรวมกัน และสรางกระบวนการมีสวนรวม
ในการทํางาน เพราะทุกภาคสวนมีสวนสําคัญในการพัฒนาจังหวัดหนองคาย”
แตในมุมมองของผูประกอบการ SMEs อีกทานกลับมองวาธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคายยังมีจุดแข็งที่ยังสามารถ
สงเสริมพัฒนาตอไดอีก เพียงแตขาดระบบสนับสนุนที่เหมาะสม รวมถึงองคความรูที่จําเปน ดังนั้นหนวยงานที่สามารถชวย
ในการสงเสริมพัฒนาผูประกอบการ SMEs คือ สถาบันการศึกษา ดังบทสัมภาษณผูประกอบการ SMEs ที่วา
“ณ วันนี้ประเทศไทย หรือจังหวัดหนองคายเองก็ตาม มีทุนมนุษยที่แข็งแกรงที่สุด เชน เรามีแม
ครัวที่ทําอาหารอรอยระดับโลก มีชางแตงหนาที่มีความสามารถ มีคนนวดแผนไทยที่มีฝมือ โดยเอาตนทุน
ที่เรามีอยูจริงแลวสงคนที่มีทักษะมีคุณภาพออกไป ซึ่งดิฉันมองวาบทบาทของสถาบันการศึกษาเปนสวน
สําคัญ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษากลุมอาชีวะ ที่เปนกลุมที่มีทักษะ ความรูความสามารถในการทํางาน
แลวยิ่งพื้นที่ของเรามีภูมิปญญาในทองถิ่นดวยแลว จะยิ่งเปนการสงเสริมใหธุรกิจ SMEs สามารถอยูได
อยางยั้งยืน ซึ่งดิฉันสรุปวา ภูมิปญญาบวกกับสถาบันการศึกษาเทคนิค อาชีวะ เทากับนวัตกรรม ซึ่งมันจะ
สอดคลองกับนโยบายไทยแลนด 4.0 ของรัฐบาล”
ดังนั้นจากขอมูลทั้งหมดขางตนจะเห็นไดวาสภาพเครือขายความรวมมือระหวางผูประกอบการธุร กิจ SMEs และ
ภาคสวนอื่นๆ เพื่อรองรับการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษในปจจุบันของหนองคาย สามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้
1. มุมมองภาครัฐ สําหรับภาครัฐนั้นยังไมมีความเปนรูปธรรมที่ชัดเจนมากนัก การดําเนินงานยังเปนแบบเดิม มีเพียง
บางหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบหลักเทานั้นที่มีการเตรียมความพรอม เชน การเตรียมพรอมดานสถานที่ราชการโดยการปรับปรุง
อาคารสถานที่ ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น และเปลี่ ย นป ายหน ว ยงานเป น ป า ย 3 ภาษา ได แ ก ไทย อั ง กฤษ และลาว รวมถึ ง
การตั้งคณะทํางาน 4 คณะทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบดวย 1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 2. ดานดานศุลกากร 3. ดานสาธารณสุข
และ 4. ดานแรงงาน และการเตรียมพรอมดานการใหสิทธิพิเศษตางๆที่จะเขามาลงทุน โดยเฉพาะสิทธิพิเศษดานการลงทุน
จาก BOI โดยปญหาที่พบคือ การขาดการเชื่อมโยงของขอมูล ขาดการสื่อสารแกผูที่เกี่ยวของทําใหผูประกอบการธุรกิจ SMEs
ไมทราบถึงสิทธิประโยชนตางๆที่จะเกิดจากการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการขาดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน รวมถึง
ไมไดใชประโยชนและโอกาสในการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษเทาที่ควร
2. มุมมองภาคเอกชน สําหรับตัวแทนภาคเอกชนที่เกี่ยวของมีมุมมองเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (SMEs) ในการเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษหนองคายยังไมชัดเจนเทาที่ควร เนื่องจากตัวแทนภาคเอกชนมองวายังขาดการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ
ที่ เ กี่ ย วข อง โดยเฉพาะการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ นที่ แ ม วามี การเป ด เวที ใ ห ภ าคส วนต างๆที่ เ กี่ ย วข องร วมแสดงความคิ ดเห็น
แตเมื่อมีการนําเสนอความคิดเห็นไปแลว ยังไมเห็นผลของการนําเสนออยางเปนรูปธรรมเทาที่ควร การดําเนินการตางๆ เหลานั้น
เปนเพียงการดําเนินงานใหครบกระบวนการเทานั้น นอกจากนี้ปญหาดานการขาดการเชื่อมโยงของขอมูลเปนปญหาสําคัญ
ปญหาหนึ่งที่ทําใหผูประกอบการธุรกิจ (SMEs) ไมสามารถเขาถึงขอมูล และสิทธิประโยชนตางๆที่จะทําใหธุรกิจมีการเติบโต
ประกอบกั บ นโยบายต างๆที่ กําหนดมาจากภาครั ฐ ไม ส ามารถเอื้ อประโยชน ไ ด จริ ง เช น นโยบายการให กู เ งิ น ธนาคาร
ดวยดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชยอื่นๆ เพื่อประโยชนในการขยายธุรกิจ แตผูประกอบการกลับ นําเงินที่กูไ ดไ ปชําระหนี้
ธนาคารพาณิชยที่มีดอกเบี้ยสูงกวา เปนตน
3. มุ ม มองผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ (SMEs) จั ง หวั ด หนองคายเป นจั ง หวั ด ที่ มี ศั กยภาพและโอกาสในการพั ฒ นา
ทางดานเศรษฐกิจโดยมีปจจัยสนับสนุนที่สําคัญหลายประการ เชน การเปนชองทางการคาชายแดนของไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีมูลคาการคาชายแดนสูงที่สุด เมื่อเทียบกับการคาชายแดนในพื้นที่อื่นๆ อีกทั้งความสามารถ
ในการเชื่อมโยงกับนครหลวงเวียงจันทน ซึ่งเปนเมืองที่มีความสําคัญทางธุรกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตอนกลาง ที่มีถนน และทางรถไฟ ตอเนื่องลงมาถึงกรุงเทพฯ ดังนั้นหนองคายจึงมีความพรอมทางดานการคมนาคมขนสง
ทั้งทางถนน รถไฟ และทางอากาศ ที่จะชวยสนับสนุนการพัฒ นากิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ไ ด ซึ่ง การประกอบธุร กิจ
ในพื้นที่นั้นมีตลาดทาเสด็จเปนตลาดที่เปนจุดคาขายสําคัญของจังหวัด ซึ่ งตัวแทนผูประกอบการ (SMEs) มีความคิดเห็นวา
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ภาคสวนที่เกี่ยวของโดยเฉพาะหอการคาจังหวัดควรมีการสงเสริมประชาสัมพันธ หรือมีกิจกรรมตางๆเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหนักธุรกิจ
ในพื้ นที่ เ กิ ด ความเชื่ อมั่ นในธุ ร กิ จ และเกิ ด ความต องการที่ จ ะลงทุ น ในธุ ร กิ จ อื่ น ๆอี ก ต อ ไป อี ก ทั้ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
จังหวัดอุดรธานีแลว พบวา จังหวัดอุดรธานีมีความนาสนใจมากกวา เปนผลใหนักลงทุนมุงหนาที่จะไปลงทุนยังจังหวัดอุดรธานี
นอกจากนี้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ควรใชศักยภาพของตนเองในการสงเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจ (SMEs) ใหสามารถเติบโต
และตอบสนองตอนโยบายไทยแลนด 4.0 โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาสายอาชีวะของจังหวัดที่มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ
ในการถายทอดแกผูประกอบการ (SMEs) ใหสามารถสินคาและบริการที่นาสนใจและตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค
ไดอยางแทจริง
อภิปรายผล
หลั ง จากคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิ จพิ เ ศษ (กนพ.) ได มี ม ติ เ ห็ น ชอบให จั ง หวั ด หนองคายเป น พื้ น ที่
ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัด ตั้งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ในป พ.ศ. 2559 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ
ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 นั้น เมื่อพิจารณาจากขอมูลเบื้องตนของจังหวัดหนองคาย พบวามีความเหมาะสมอยางยิ่ง
ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากปจจัยตางๆ โดยมีจุดยืนการพัฒนาของจังหวัดหนองคาย (positioning) ในการเปนศูนยกลาง
การคาสง - คาปลีก การคาระหวางประเทศ และเปนศูนยโลจิสติกส คลังสินคา อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และการทองเที่ยว
สําหรั บ การเตรี ย มตั วเป นเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิ เ ศษหนองคาย โดยเฉพาะอําเภอเมื องหนองคายนั้ น ได จั ด ตั้ ง
ศูนยประสานงานเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น ณ ศูนยดํารงธรรมอําเภอเมืองหนองคาย ในมุมมองของภาครัฐไดเตรียมความพรอมตางๆ
เพื่อรองรับการพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชน การพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแกบุคลากร เพื่อใหมีความพรอมและตอบสนองตอบริบทของการเปลี่ยนแปลง
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การในระดั บ พื้ นที่ มี การบู ร ณาการการทํา งานร ว มกั น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สร างความตระหนักรูเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพรอมการเตรียมความพรอมดานพื้นที่
และโครงสรางพื้นฐานเพื่อศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ใหมีความเหมาะสมกับการคาชายแดนของไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยมีความพรอมในการขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา โดยทางบกมีระยะทางหางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประมาณ 24 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟในพื้นที่ จํานวน 2 แหง คือ สถานีรถไฟนาทา ใชเปนสถานีขนสงสินคา และสถานีรถไฟ
หนองคาย สําหรับผูโดยสาร สวนการขนสงทางน้ํานั้นมีทาเรือหนองคาย ที่มีการสงสินคาอุป โภค บริโ ภคไปยัง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีเรือขนสงสินคาของภาคเอกชนใชบริการดานขนสงสินคาหลายบริษัทนอกจากนี้ยังมีศักยภาพ
ในดานการทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษหรือเชิงนิเวศนที่มีอยูมากมายหลายแหง โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
และประเพณีที่เปนเอกลักษณ สอดคลองกับงานวิจัยของ เชียรชวง กัลยาณมิตร และคณะ (2558) เรื่อง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคาย ที่พบวา จังหวัดหนองคายมีศักยภาพความเหมาะสมในการลงทุนขนาดใหญ รวม 2 กิจการสําคัญใน 2 ดาน
คือ กิจการบริการและสาธารณูปโภค กิจการโลจิสติกส (Business services and infrastructure Business logistics) และ
กิจการสนับสนุนการทองเที่ยว (Support Business Tourism)
ดังนั้นจะเห็นไดวาจังหวัดหนองคายเปนจังหวัดหนึ่งที่มีความพรอมและมีศักยภาพในการเปนเขตเศรษฐกิจพิเ ศษ
เนื่องจากทําเลที่ตั้งของจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน อีกทั้งยังสามารถเชื่อมไปยังประเทศอื่นๆ ตอไดอีก และ
ประกอบกับศักยภาพดานตางๆที่เปนเอกลักษณของจังหวัดหนองคายจะเปนปจจัยสงเสริมทําใหการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มีความโดดเดนมากยิ่งขึ้น
แต ใ นด านการเป นเขตเศรษฐกิ จพิ เ ศษนั้ น ยั ง ไม ก ารตื่ น ตั ว หรื อ การเปลี่ ย นแปลงที่ ยั ง ไม ม ากนั ก โดยเฉพาะ
ผู ป ระกอบการ SMEs ในจั ง หวั ด ที่ ยั ง ไม ท ราบถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน และความเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น หลั ง จาก
การเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ สาเหตุสําคัญเนื่องจากการขาดการประชาสัมพันธ หรือการถายทอดองคความรูที่ จําเปนสําหรับ
ผูประกอบการ SMEs ทําใหผูประกอบการยังไมกลาที่จะลงทุนหรือขยายกิจการ สอดคลองกับปริญญา เฉิดโฉม และคณะ (2559)
ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษาอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ที่พบวา ผูประกอบการ SMEs ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีจุดออนในการสรางนวัตกรรมและ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เนื่องจากความเขาใจในการดําเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษยังไมชัดเจนนัก ขาดขอมูลและ
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รายละเอียด เชน ระบบฐานขอมูลของ SMEs รูปแบบกิจกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือมาตรการสิท ธิพิเ ศษตางๆ
ที่ผูประกอบการจะไดรับ เปนตน ถึงแมวาภาครั ฐจะมีการจัดเวทีประชาคม เพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะ
ที่มาจากประชาชนในพื้นที่ แตการผลที่เกิด ขึ้นคือประชาชนในพื้นที่ไ มไ ดรับ การสะทอนกลับ จากขอเสนอแนะที่เ สนอไป
ทําให ป ระชาชนบางส วนมี ค วามคิ ด เห็ นว าการทําประชาคมเป นเพี ย งการทําให ค รบกระบวนการของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติเทานั้น อีกทั้งหนวยงานภาคเอกชนที่มีหนาที่หลักในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจ SMEs ก็ไมคอยมีการแสดงบทบาทการ
สง เสริม ธุร กิจ SMEs เหมือนจัง หวัด ใกลเ คีย ง สําหรับ ในมุม มองของภาคเอกชน หรือรัฐ วิส าหกิจเองที่เ ปน แหลง เงิน กู
สําหรับการขยายกิจการของผูประกอบการ SMEs นั้น มองวา สาเหตุที่ผูประกอบการ SMEs มองวาการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ไมมีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้นก็เนื่องจากขอจํากัดของการขยายกิจการ และภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโนมถดถอย ผูบริโภค
มีการใชจายเงินนอย ทําใหผูประกอบการ SMEs ไมกลาที่จะขยายกิจการ อีกทั้งหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับผูประกอบการ
SMEs โดยตรงก็ขาดการเชื่อมโยงของขอมูล ทําใหนโยบายที่เ กี่ย วของกับ SMEs มีการขับ เคลื่อนในพื้นที่นอย สง ผลใหมี
ผูประกอบการรายใหมจํานวนไมมาก ผูประกอบการรายเกาก็มีการขยายกิจการในอัตราที่นอย
ดังนั้นจะเห็นไดวาสภาพเครือขายความรวมมือระหวางผูประกอบการธุรกิจ SMEs และภาคสวนอื่นๆ เพื่อรองรับ
การเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษในปจจุบันของหนองคาย ยังไมมีความเปนรูปธรรมที่ชัดเจนมากนัก การดําเนินงานยังเปนแบบเดิม
ขาดการเชื่อมโยงของขอมูล และขาดการสื่อสารแกผูที่เกี่ยวของทําใหผูประกอบการธุรกิจ SMEs ไมไดใชประโยชนและโอกาส
ในการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษเทาที่ควร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาการที่จะสรางเครือขายความรวมมือระหวางผูประกอบการธุรกิจ
SMEs และภาคสวนอื่นๆ เพื่อรองรับการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษใหมีความเปนรูปธรรมขึ้นนั้นจะตองมีการสรางความรวมมือ
ใน 3 ประเด็น คือ เครือขายองคการของการถายทอดทรัพยากรระหวางองคการ (Resource Flows) การไววางใจระหวาง
องคการ (Trust) และการถายทอดขอมูลความรูร ะหวางองคการ (Information Flows) (Casson and Cox, 1997) ดังนี้
1. การถ ายทอดทรั พ ยากรระหว างองค ก าร (Resource Flows) การบริ ห ารงานทุ ก หน ว ยงานในป จ จุ บั น
มีลักษณะการทํางานแบบมุงผลงาน (Result) ตามยุทธศาสตรเปนหลัก และเปนการทํางานในลักษณะการบูรณาการที่ตองอาศัย
ความเชี่ยวชาญของแตละหนวยงานภายใตเปาหมายเดียวกัน โดยรวมกันดําเนินงานโดยใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อใหบ รรลุ
ตามยุทธศาสตร มุงผลสําเร็จและเปาหมายของงานรวมกัน เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิท ธิผ ลของงานเปนหลัก
ทั้งในลักษณะของการทํางานขามกระทรวง กระทรวงเดียวกันแตตางกรม หรือกรมเดียวกันแตตางกอง รวมทั้งการมีสวนรวม
ของภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เ กี่ย วของมารวมในการทํางานกับ ภาครัฐ ในระบบเครือขาย (Network) (สํานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ, 2546) ซึ่ ง ลั กษณะการดําเนิ นการเช นนี้ เ ป นรู ป แบบการทํางานที่ จําเป นในป จจุ บัน
โดยในเครือขายความรวมมือระหวางผูป ระกอบการธุร กิจ SMEs และภาคสวนอื่นๆก็เ ชนเดีย วกัน ตองมีการดําเนินงาน
ในลักษณะการบูรณาการ โดยเฉพาะเรื่องฐานขอมูล และขาวสารตางๆซึ่งเปนทรัพยากรในการดําเนินการที่จําเปน ที่จะตอง
มีการแลกเปลี่ยนระหวางกันในทุกภาคสวน เพือ่ ใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จอยางแทจริง
2. การไววางใจระหวางองคการ (Trust) เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดผลตอการปฏิบัติงานรวมกันระหวางหนวยงาน
ในภาคสวนตางๆ และจะสงผลถึงความเชื่อถือไววางใจจากประชาชนหรือผูใชบริการ เนื่องจากจะทําใหผ ลการดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งในการสรางเครือขายความรวมมือระหวางผูประกอบการธุรกิจ SMEs
และภาคสวนอื่นๆนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการไววางใจระหวางกัน เนื่องจากการไววางใจระหวางกันเปนการยอมรับหรือ
คาดหวังในทางบวกของบุคคลากรในองคการที่มีตอบุคลากรคนอื่นวาจะเปนที่พึ่งพิง และปฏิบัติในสิ่งที่คาดหวังหรือเชื่อมั่นวา
สําเร็จได (ปนกนก วงศปนเพ็ชร, 2552) เชนเดียวกับการความรวมมือระหวางผูประกอบการธุรกิจ SMEs และภาคสวนอื่นๆ
ที่ทุกภาคสวนตองมีความไววางใจระหวางกัน กลาวคือ ภาครัฐผูทําหนาที่หลักในการกําหนดนโยบายตองคํานึงถึงประโยชน
ของสวนรวมเปนหลักวานโยบายที่กําหนดขึ้นจะเปนประโยชนตอคนสวนมาก สามารถดําเนินการไดจริง และคนในพื้นที่จะตอง
มีสวนรวม ภาคเอกชนที่ทําหนาที่ในการสนับสนุนนโยบายทั้งทางตรงและทางออม ตองมีความจริงจังในการดําเนินตามนโยบาย
3. การถายทอดขอมูลความรูระหวางองคการ (Information Flows) เปนการแบงปนความรูถูกถายทอดจาก
คนหนึ่งไปยังอีกคน กลุมหนึ่งไปยังอีกกลุม หรือจะเปนจากองคกรหนึ่งไปยังอีกองคกร กลาวคือเปนการถายทอดความรูจากผูรู
ไปยังผูที่ตองการความรู เปนเหมือนการพิสูจนอยางหนึ่งการของการทํางานรวมกันของคนในองคกร ที่รวมกันถายทอดความรู
ของสมาชิกในทุกๆ ระดับ ซึ่งในแตละระดับจะมีความรู ความสามารถ หรือขอมูลที่แตกตางกันออกไป แตในทุกๆ ระดับตางก็มี
ความสําคัญ (สมาคมโปรตอนยุโรป, 2560) สําหรับเครือขายความรวมมือระหวางผูประกอบการธุรกิจ SMEs และภาคสวนอื่นๆ นั้น
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ความรูที่จําเปนสามารถมีการแลกเปลี่ยนไดหลายระดับ เชน การถายทอดความรูในการขยายกิจการจากภาครัฐสูผูประกอบการ
ธุรกิจ SMEs ความรูเรื่องการทําการตลาดจากผูประกอบการธุรกิจ SMEs สูภาคเอกชนที่เกี่ยวของ หรือการถายทอดความรู
เรื่องนโยบาย/สิทธิพิเศษตางๆจากภาครัฐสูภาคเอกชน เปนตน ซึ่งการที่จะถายทอดขอมูลความรูระหวางองคการใหสําเร็จนั้น
ตองการลดระยะหางระหวางกัน รวมกับการสื่อสารแบบที่ไมตองเปนทางการมากนัก
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่คนพบจากการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1) สถาบันการศึกษาควรมีสวนในการขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย โดยการใชองคความรูและ
ภูมิปญญาในทองถิ่นมาสรางนวัตกรรมใหกับผูประกอบการ SMEs
2) หอการคาจังหวัดหนองคายควรมีการเพิ่มบทบาทในการประชาสัมพันธ หรือสรางใหเกิดกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ให
โดยอาจทําการศึกษาจากจังหวัดใกลเคียง เชน อุดรธานี ขอนแกนที่หอการคามีบทบาทสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัด
3) หนวยงานธนาคาร หรือศูนยใหบริการผูประกอบการ SMEs ควรมีการทํางานเชิงรุกมากขึ้น โดยการลงพื้นที่
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการ SMEs ใหมีการขยายกิจการ หรือใหคําแนะนําแกผูประกอบการ SMEs ในการสราง
ความเขมแข็งใหแกธุรกิจ สามารถแขงขันไดในตลาด และใชโอกาสจากการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4) เพิ่มการประชาสัมพันธในพื้นที่ดวยรูปแบบเครือขาย โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับผูประกอบการ
SMEs ตองทํางานรวมกันในการประชาสัมพันธดวยวิธีการตางๆที่เหมาะสม เพื่อสรางการรับรูแกทุกภาคสวนในพื้นที่ โดยเฉพาะ
ผูบริหารในหนวยงานตางๆของภาครัฐ ตองมีการนําเสนอขาว หรือความเคลื่อนไหวที่เ กี่ย วของกับ ผูป ระกอบการ SMEs
อยางสม่ําเสมอ
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีการศึกษากระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย SMEs ที่เกี่ยวของกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการใชศักยภาพ
ของสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เนื่องจากภาคสถาบันการศึกษา ประกอบดวยมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยตางๆ
ที่มีเทคโนโลยี และนวัตกรรมซึ่งถูกสะสมเก็บไว ตองรวมกันในการระดมความคิดเห็นและผนึกกําลังการขับเคลื่อนผานโครงการ
บันทึกความรวมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัยตางๆ ในการวางระบบและกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอยางเขมขน
โดยการใชพลังของประชารัฐที่มีรัฐบาลเปนผูสนับสนุน
2) เพิ่มการศึกษาถึงการพัฒนาพื้นที่บริเวณจังหวัดอุดรธานี รวมกับจังหวัดหนองคาย เนื่องจากจังหวัดอุดรธานี
เปนจังหวัดที่อยูไมหางมากนักจากจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานีมีการเติบโตทางดานเศรษฐกิจที่ดี มีความพรอมของ
พื้นที่ในหลายๆดาน ดังนั้นจึงเปนความเหมาะสมอยางยิ่งที่จะทําการพัฒนาพื้นที่ไปพรอมๆกันกับจังหวัดหนองคาย เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกพื้นที่ของทั้งสองจังหวัด
3) ควรมีการศึกษาเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมในการสรางเครือขายความรวมมือระหวางผูประกอบการธุรกิจ (SMEs) และ
ภาคสวนอื่นๆ เพื่อรองรับการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
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