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(Secondary data) ได้แก่ บทความจากวารสารงานวิชาการ งานวิจัย และสารนิพนธ์  แหล่งข้อมูล
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ความมุ่งมั่นตั้งใจอันแรงกล้าของผู้นำและประชาชน ประกอบกับนโยบายที่จริงจังในการพัฒนาประเทศที่

ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาหลายปีส่งผลให้ปัจจุบันคนเวียดนามสามารถนำพาประเทศก้าวผ่านความ

ยากจนนั้นมาไดโ้ดยมีปัจจัยอ่ืนภายในประเทศร่วมด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่ากุญแจสำคัญของประเทศเวียดนาม

เข้าสู่ประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด คือ ประชากรและนโยบายที่แข็งแกรง่ 
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โครงร่างวิจัยเรื่อง 

ปัจจัยที่ทำให้ประเทศเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมานี้ 

 

 บทที่ 1  

บทนำ 

 

1.ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประเทศเวียดนามมีการพัฒนาอย่างแบบก้าวกระโดด ทั้งในด้านการเมือง 

ด้านเศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วที่สุดในอาเซียน (WHA Group,2021) โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่

ทำให้เวียดนามมีเศรษฐกิจที่โตเร็วที่สุด นั่นคือ ประชากร ในพุทธศักราช 2560 ประเทศเวียดนามมีจำนวน

ประชากรกว่า 95 ล้านคน โดยร้อยละ 55 ของจํานวนประชากรทั้งหมดอยู่ในวัยทํางาน มีอายุระหว่าง 15-

64 ปี และอัตราการรู้หนังสือของคนเวียดนามสูงกว่าร้อยละ90 ทําให้เวียดนามมีแรงงานคุณภาพเป็น

จํานวนมาก ประกอบกับแรงงานเหล่านี้อัตราค่าจ้างแรงงานต่ำและยังสามารถหาแรงงานได้ง่าย ทั้งด้าน

นายจ้างสามารถรับสมัครแรงงานได้โดยไม่ต้องผ่านกระทรวงแรงงานของเวียดนาม ในขณะเดียวกันคน

เวียดนามก็มีความสนใจสมัครงานโดยเฉพาะกับบริษัทต่างชาติ จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่านี่คือ จุดแข็งของ

ตลาดแรงงานในเวียดนาม (สสว.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,2011) 

นอกจากเรื่องแรงงานแล้วเวียดนามยังเป็นตลาดขนาดใหญ่สำหรับสินค้าและบริการ อีกทั้งเวีด

นามยังมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยต่อการขนส่งเชื่อมกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ้ในขณะเดียวกันเวียดนามยังเป็นประตูสู่ทะเลของประเทศลาวซึ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ้านใกล้ชิดจึง

ทำให้เวียดนามเป็นหนึ่งประเทศในอาเซียนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงและเป็นที่ดึงดูดใจของนักลงทุน

ต่างประเทศ ดังจะเห็นได้ว่านักลงทุนต่างประเทศได้เข้ามาลงทุนในประเภทอุตสาหกรรม เช่นอุตสาหกรรม

การแปรรูป อุตสาหกรรมเก่ียวกับเครื่องยนต์ เป็นต้น (AEC Business Support Center,2019)  

ประเทศเวียดนามได้ปรับปรุงเงื่อนไขให้เอ้ืออำนวยต่อการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติไม่ว่าจะเป็น
การปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการลงทุนส่งผลให้เวียดนามมีบรรยากาศท่ีพร้อมรับการลงทุนจาก
ต่างประเทศอยู่ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆในอาเซียน ในขณะเดียวกนัเวียดนาม
ได้ปฏิรูปภาคการเงินเพ่ือให้นักลงทุนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจได้สะดวกมากข้ึน อย่างไรก็
ตามเวียดนามเองก็ยังมีหลายอย่างที่ยังอาจจะไม่พร้อมต่อการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางพลังงาน ด้านพลังงานไฟฟ้า และปัญหาด้านระบบภาษีท่ียังมีมาตราการท่ีแตกต่างกันในแต่ละ
พ้ืนที ่ (ธนวัตน์ พนิตพงศ์ศรี , ณัชพล จรูญพิพัฒน์กุล 2020 : 2-4)  นอกจากนีป้ัจจัยที่ทำให้นักลงทุนเชื่อ
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มันและตัดสินใจเข้ามาลงทุนในเวียดนามนั่นก็คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ระยะเวลา 10ปี (2554 –2563) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะทำให้เวียดนามเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย 
(Modern Industrialized Country) นอกจากนีช้่วงปี2554 – 2573 เวียดนามมีแนวทางยุทธศาสตร์
เกีย่วกับการรักษาสิ่งแวดล้อมโลกเพ่ือมุ่งไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว(Cop26,2021)และช่วยยกระดับ
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซทีก่่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกต่อโลก จากทั้งหมดที่กล่าว
มาจะเห็นได้ว่าทิศทางการพัฒนาที่ทำให้เห็นได้ชัดว่าเวียดนามกำลังจะก้าวสู่สถานะของการเป็นประเทศท่ี
มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจชั้นแนวหน้าของภูมิภาค นอกจากนีเ้วียดนามมีนโยบาย การยกเครื่อง
ประเทศ โดยการปฏิรูปการเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ระบบที่เรียกว่า ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี
ภายใต้แนวคิดสังคมนิยม (Socialist-Oriented Economy) ตามแนวทางของจีนที่ประสบผลสำเร็จ โดย
ระบบเศรษฐกิจแบบตลอดเสรีนี้ประชาชนมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจแต่ไม่มีเสรีภาพทางการเมือง (มีพรรคอม
มิวนิสต์เวียดนามพรรคเดียวที่ครองอำนาจทางการเมือง)รัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินงานตาม
นโยบายนี้อย่างต่อเนื่องภายในเวลา 30 ป ี จากนโยบายดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงเวียดนามจากประเทศที่
ยากจนแห่งหนึ่งของโลกเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวของประชากรเพ่ิมข้ึนกว่า 10 เท่าตัว ระหว่างปี 2528-
2560ประชากรที่มีฐานะยากจนมีจำนวนเหลือเพียงร้อยละ 6 เวียดนามกลายเป็นประเทศที่มรีะดับรายได้
ปานกลางเป็นผลให้เวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลก  
โดยเป็นสมาชิกการค้าเสรีแทบนับไม่ถ้วน เช่น ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(RCEP) 
ความตกลงการค้าเสรีกับสมาคมการค้าเสรียุโรป(EFTA) เป็นต้น (วราภรณ์ สามโกเศศ,2021) ทำให้เกิดการ
ลดภาษีขาเข้าและภาษีขาออก เมื่อเวียดนามมีแรงงานอยู่มากและค่าแรงต่ำ มีการลงทุนจากต่างประเทศ
มหาศาลทางด้านการค้าต่างประเทศทำให้เพ่ิมความต้องการของสินค้าและขยายโอกาสในการสร้างรายได้
เข้าประเทศ โดยต่อมามีการปฏิรูปภายในประเทศเพ่ือให้รับกับการเปิดประเทศเพ่ือค้าเสรี โดยทำให้เกิด
ความคล่องตัวในการทำงานของกลไกตลาด การผ่อนปรนกฎเกณฑ์ต่างๆทำให้การประกอบธุรกิจมีความ
สะดวกและสามารถดำเนินการได้รวดเร็วจนต้นทุนในการประกอบการต่ำ และมีปัจจัยเกื้อหนุนกันภายใต้
การดำเนินงานของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่มีอำนาจเด็ดขาดในการดำเนินนโยบายอย่างมุ่งม่ันและ
ต่อเนื่องที่ผ่าน “การสั่งได้” (อาหารสมอง,2021) 

รายงานวิจัยฉบับนี ้เน้นศึกษาที ่ปัจจัยที ่ทำให้เวียดนามสามารถสร้างความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจโดยเน้นช่วงปี 2560-2564 เนื ่องจากเป็นช่วงก้าวผ่านของการเป็นประเทศที่พัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและได้รับการยอมรับอย่างสูง ผู้ศึกษาสนใจจะศึกษา “ปัจจัยที่ทำให้ประเทศเวียดนามเติบโต

อย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมานี้” โดยหวังว่ารายงานวิจัยเล่มนี้จะช่วยเพิ่มความรู้และเป็นแนว

ทางการหาข้อมูลไม่มากก็น้อย 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาเส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม 

      2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่นำมาสู่การเจริญเติบโตของประเทศเวียดนาม 

 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1 ทำให้ไดท้ราบความเป็นมาของเส้นทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม 

3.2 ทำให้ได้ทราบถึงปัจจัยที่นำมาสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามในช่วงปี

พ.ศ. 2560-2564  

 

4. ขอบเขตการศึกษา  

    4.1ขอบเขตประชากร ใช้การศึกษาแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

4.2 ระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้ประเทศเวียดนามเติบโต โดยใช้ระยะเวลา

สืบค้นตั้งแตป่ีพ.ศ. 2560-2564  

4.3เนื้อหา ด้านเนื้อหาในการศึกษาจะเน้นประเด็นเรื่อง ปัจจัยที่ทำให้ประเทศเวียดนามกลายเป็น

ประเทศที่มีระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นชั้นแนวหน้าในภูมิภาค 

 

บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนทั้งแนวความคิดและงานศึกษาที่เกี ่ยวข้อง ทั้งในรูปหนังสือ 

งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารที่เก่ียวข้อง เพ่ือที่จะใช้เป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโต 

2.2 เส้นทางการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม 

2.3 งานศึกษาที่เก่ียวข้อง  

 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโต 

        ประเทศเวียดนามใช้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจที่11 (2021-2025) ซึ่งก่อนที่จะมีการใช้แผนดังกล่าว 

ประเทศเวียดนามได้ให้คณะรัฐมนตรี หน่วยงานรัฐบาลกลางและหน่วยงานท้องถิ่น ร่วมกันประเมิน
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ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแผนงานทุกครั้ง ทำให้เวียดนามได้ทราบจุดอ่อนของแผนที่ผ่านมา ส่วน

ในด้านศักยภาพแรงงานของประชากรเวียดนามเพิ่มสูงขึ้น ได้มีการวิเคราะห์เป็น 3 ช่วงเวลาระหว่างปี 

1991-2000, 2001-2010 และ 2011-2018 ทำให้พบว่าอัตราการขยายตัวของศักยภาพแรงงานเวียดนาม

นั้น สูงที่สุดในอาเซียน และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามหากได้ทำการวิเคราะห์

ตั้งแต่ป ี1971-2018 อัตราการขยายตัวของแรงงานเวียดนามตกต่ําลงกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียน เพราะก่อน

ปี 1991 นั้นเวียดนามเพิ่งได้เริ่มการพัฒนาเศรษฐกิจ กำลังแรงงานมีมากพอ ประชากรในเวียดนามมี 97 

ล้านคน (ปี 2020) มีกำลังแรงงาน อยู่ที่ 53 ล้านคน ซึ่งเป็นจำนวนมากพอสำหรับใช้เป็นตัวช่วยในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและได้รับการรองรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: 

FDI) จากต่างประเทศ โดยมีประชากรที่ภาคเกษตร 20 ล้านคน ภาคอุตสาหกรรม 10 ล้านคน และที่

เหลืออยู่ในภาคบริการ  แรงงานมีค่าจ้างที่ถูก นอกจากนี้ประเทศเวียดนามยังมีเขตอุตสาหกรรมมากที่สุด

ในอาเซียน ในปี 2020 มีจำนวนมากถึง 500 แห่ง โดยโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในด้านต่างๆ

เกี่ยวกับถนน ท่าเรือ อินเตอร์เน็ต นั้นมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น Ho Chi Minh City metro line ได้

เริ่มมีการเปิดให้บริการใน ปี 2022 และได้มีการเชื่อมภาคเหนือและภาคใต้ โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี 2020 

ส่วนท่าเรือเวียดนามมีทั้งหมด 44 ท่าเรือ แบ่งเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ทั้งนี้ยังมีการตั้ง

นโยบาย China+1 โดยการใช้ประเทศเวียดนามเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม เพราะ ต้นทุนในการผลิต

นั้นมีมูลค่าทีถู่กกว่าและเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ด้านการผลิตในอุตสาหกรรมของจีน 

 
2.2 เส้นทางการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม 

ประเทศเวียดนามมีการปฏิรูปโดยเน้นบทบาทของภาคเอกชนมากขึ้นและการกระจายอำนาจสู่

ภาคธุรกิจและองค์กรท้องถิ่น การที่เวียดนามเปิดให้ประเทศตนเองได้เป็นทั้งด้านการค้าและการลงทุน 

โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรก เกิดขึ้นระหว่าง 1986 - 2006 และช่วงหลัง 2007-ปัจจุบัน 

หลังจากข้อตกลงกับ WTO บังคับใช้ เนื่องจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ WTO ทำให้เวียดนามต้อง

ปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎระเบียบในหลายส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงของ WTO ที่เป็นการเน้น

การค้าเสรทีีเ่ป็นธรรมกับทุกฝ่ายอันเป็นผลให้เศรษฐกิจของเวียดนามเชื่อมกับเศรษฐกิจภายนอกมากยิ่งขึ้น 

โดยรัฐบาลของเวียดนามออกแบบแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมือง แผนปฏิรูปดังกล่าวได้ช่วย

ปรับเปลี่ยนประเทศเวียดนามให้กลายเป็นประเทศเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยม (a socialist-oriented 

market economy) และในขณะเดียวกันก็ได้ออกกฎหมายด้านการลงทุนของต่างชาติเข้ามาในประเทศ 

จึงทำให้ปัจจุบันนี้เวียดนาม คือ ประเทศที่เป็นที่ยอมรับอย่างมากและมีผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนกับเวียดนาม 

(พิมพ์ชนก พิตต์ฟีลด์,2020) 
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การปฏิรูปเศรษฐกิจของเวียดนามด้วยการกำหนดแนวทางการพัฒนาแบบทุนนิยมดังกล่าว เป็น

การสร้างทุนนิยมจากรัฐแบบถูกจำกัดขอบเขต เช่น กรณีของการควบคุมการเปิดและการดำเนินงานใน

ด้านการเงินต่างๆ โดยรัฐบาลหวังใหธ้นาคารเป็นกลไกกลางในการผลักดันการพัฒนาหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้เปิดกว้างให้ภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศสามารถเข้ามาดำเนิน

กิจการการค้าและการลงทุนได้มากขึ้น เช่น การปฏิรูปการเกษตรในชนบท จากระบบนารวมเดิม ให้เป็น

แบบเสรี มากขึ้นโดยใช้วิธีการให้เกษตรกรแต่ละครัวเรือนมีสิทธิในการกำหนดด้านการผลิตในระดับ หนึ่ง

และไดส้ิทธิการใช้ประโยชน์จากที่ดินในระยะยาวเพ่ิมขึ้น ในส่วนของการยอมรับกลไกราคาที่มาความเป็น

เสรีมากขึ้น ด้วยวิธีการยกเลิกการควบคุมราคาสำหรับสินค้าเกือบทุกประเภทและให้กลไกการตลาดเป็น

ตัวกำหนดราคาของสินค้า (ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร2018 : 53-54) อีกทั้งได้มีการปฏิรูปด้านการคลังด้วย

การลดการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่เป็นจำนวนมากควบคู่กับการลดค่าใช้จ่ายของกองทัพทีม่ีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของภาครัฐควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนระบบภาษีใหม่ (ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร 2018 : 59) 

ทั ้งหมดที่กล ่าวมานี้ เป็นนโยบายเอกภาพแห่งชาติของเวียดนามซึ ่งเป็นระบบนโยบายของพรรค

คอมมิวนิสต์เวียดนาม และรัฐบาลของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์

ทางชาติพันธุ์เพื่ออำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันและให้ความเท่าเทียมกันระหว่าง

ชนชาติเวียดนามในทุกๆด้านบนพื้นฐานของนโยบายของพรรคและรัฐบาล (DSDW 2016 : 7-8) ทำให้

ความสัมพันธ์ระหว่างคนในประเทศเวียดนามใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีความสามัคคี

กัน  เพราะในอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้เคยกล่าวไว้ว่า “ประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งเดียว ประชาชาติ

เวียดนาม เป็นหนึ่งเดียว แม้สายน้ำอาจจะแห้งขอด ภูเขาอาจจะถูกกัดกร่อนแต่ความจริงนี้จะไม่มีวัน

เปลี ่ยนแปลง”(DSDW 2016 : 6) คำพูดที ่เป็นที ่กล่าวขานมาอย่างยาวนานนั้นมีความหมายที่ลึกซึ้ง 

ประกอบด้วยทั้งความสามัคคีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชาติพันธุ์ของคนเวียดนาม คือ ความ

เป็นจริงที่เกี่ยวกับอิสรภาพ เสรีภาพและอธิปไตย ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงจิตวิญญาณแห่งความเป็นน้ำ

หนึ่งใจเดียวกันของประเทศเวียดนาม สำหรับประชาชนในเวียดนามประเทศแห่งสันติสุข ความเป็นเอก

ราชของชาติ การรวมกันของความสมบูรณ์ของอาณาเขตเป็นคุณค่าอันศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งที่ได้รับความ

คุ้มครองและรักษาไว้ให้เป็นปึกแผ่นโดยการสละเลือดสละแรงกายของคนเวียดนามเป็นประเพณีอันล้ำค่า

และบทเรียนประวัติศาสตร์นับพันปีในการสร้างและรักษาประเทศเวียดนามจงึเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งของ

ประเทศเวียดนามที่นำพาให้คนเวียดนามไดผ้่านประวัติศาสตร์มาถึงปัจจุบัน 
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2.3 งานศึกษาที่เกี่ยวข้อง  

  แนวทางการพัฒนาในรูปแบบของสังคมนิยมที่ปรากฎอยู่ในกระบวนการของการปฏิรูปด้านการ
ผลิตของประเทศเวียดนามที่เป็นระบบนารวม โดยเป็นการเพิ่มผลผลิตของสังคมคนยากจน โดยรัฐบาล
ชี้ให้เห็นถึงระบบกรรมสิทธิ์ที่เป็นปัจจัยของการผลิต 3 ประการ (Benedict, 2005 : 9-10) 

ประการแรก ระบบกรรมสิทธิ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตของครัวเรือนโดยเฉพาะระบบนารวมที่สามารถเพ่ิม
ผลผลิตในระดับของชุมชน  

ประการที่สอง  ระบบนารวม โดยใช้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันและเข้าถึงทรัพยากรมากยิ่งขึ้น เพ่ือไม่ให้
เกิดช่องว่างกันระหว่างชาวนาที่มีฐานะร่ำรวยและชาวนาที่มีฐานะยากจน 

ประการที่สาม  ระบบนารวมช่วยป้องกันชาติ (National Defense) ภัยคุกคาจากสหรัฐอเมริกา เพราะ 

การรวมกลุ่มทำให้เอ้ือต่อการจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ เพ่ือรักษาความสงบและความเรียบร้อย  

ตลอดช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศเวียดนามกว่าจะได้เป็นประเทศสังคมนิยมที่มีระบบเศรษฐกิจที่
เป็นที่ยอมรับของคนต่างชาติเวียดนามได้ผ่านการเปลี่ยนผ่านมามากมายในระหว่างที่แยกเวียดนามเหนือ
และเวียดนามใต้ (ปี 1954 - 1975) ทางเวียดนามใต้จะมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเป็นพื้นฐาน ขณะที่
เวียดนามเหนือมีลักษณะเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนจากส่วนกลาง และหลังจากการรวมชาติในปี 
1975 ระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนจากส่วนกลางก็ได้นำมาใช้กับทั้งประเทศเศรษฐกิจของเวียดนามใน
ช่วงแรกหลังการรวมชาติเป็นการผลิตโดยรัฐบาลเป็นเจ้าของ ทรัพยากรจากภายนอกขณะที่การพัฒนา
พ้ืนฐานทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเบายังไม่มีประสิทธิภาพอันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล
นอกจากนี้ การค้าระหว่างประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงจำกัดส่วนใหญ่จะอยู่ในกลมุ่งการค้ากับ
สหภาพโซเวียตและประเทศสังคมนิยมอ่ืน สภาวะเศรษฐกิจจึงมีอัตราการเติบโตที่ต่ำ การคลังและการค้า
อยู่ในสถานะขาดดุล อัตราเงินเฟ้อสูง การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่แรง
กดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเศรษฐกิจขึ้นใหม่ (Tran, 2020) 

ประเทศเวียดนามมีโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมขนาดใหญท่ี่มีชื่อเรียกว่า “โด๋ยเม้ย (Doi Moi)” 
โดยไดใ้ห้ความหมายของ “Doi” หมายถึง เปลี่ยน  “Moi” หมายถึง ใหม ่ “Doi Moi policy” จึงหมายถึง 
Renovation Policy เป็นการปรับเปลี ่ยนระบบเศรษฐกิจแบบเน้นวางแผนจากส่วนกลาง (Planned 
economy) ไปสู่เศรษฐกิจระบบตลาด และมีการเปิดประเทศมากข้ึนการปฏิรูปเริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง
โครงสร้างใหม่เป็นสิ่งที่ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์เห็นว่าทำลายบทบาทของพรรคทำให้กลุ่ใอนุรักษนิยมเปิด
กว้างทางเศรษฐกิจอย่างระมัดระวังทำให้ดำเนินการตามนโยบายโด๋ยเม้ยเกิดขึ้นอย่างไม่เร่งรีบ (ไมเคิล ลี
เฟอร์, 2548 : 227) นโยบายโอ๊ยเม้นปรากฎอยากเป็นรูปธรรมในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่4 (ค.ศ.
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1986-1990) โดยเป็นการวางแผนโดนรัฐ มุ่นเน้นการผลิตในภาคเกษตรกรรมและส่งเสริมอุตสาหกรรม
ของรัฐ (วีระ หวังสัจจะโชค, 2556 : 235)  

 

บทที่ 3  

      วิธีการศึกษา  

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ทำให้ประเทศเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา5 ปีที่ผ่านมานี้เป็นการ

วิจัยโดยใช้วิธีค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและสื่ออินเตอร์เน็ตจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเน้นไปที่ด้าน

เศรษฐกิจของประเทศเวียดนามและองค์ประกอบอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยนี้และรวบรวมข้อมูล

มาเรียบเรียงให้เสร็จสมบูรณ์ โดยผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินงานไว้ ดังนี้ 

1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวลรวมข้อมูล 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ทำให้ประเทศเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมานี้ เป็น

การศึกษาโดยนำข้อมูล 5 ปีที่ผ่านมาของเศรษฐกิจเวียดนามที่มีการพัฒนามาตั้งข้อสังเกตเพ่ือเป็นความรู้ 

อีกท้ังนำเรื่องโครงสร้างของเศรษฐกิจของเวียดนามมาประกอบด้วยเพ่ือให้ทราบถึงโครงสร้างพ้ืนฐานของ

เวียดนามก่อนที่จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดมาจนถึงปัจจุบัน 

 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

  ผู้วิจัยไดใ้ช้เอกสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลจาก

แหล่งต่างๆที่สืบค้นมารวบรวมโดยข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาวิจัย ได้แก่  

1.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

ทางวิชาการ จากวิทยานิพนธ์ ค้นคว้าผ่านเว็บไซต์อินเตอร์เน็ต โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้อง 

2.ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่ได้ถ่ายทอดข้อมูลผ่านสื่อที่เป็นวิดีโอ เช่นYoutube ที่มี

นักวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อวิจัยเพื่อเป็นการค้นคว้าข้อมูลที่หลากหลายด้านและได้รับฟังความ

คิดเห็นจากนักวิชาการเพ่ิมเติมอีกด้วย 
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3.3 ขัน้ตอนการดำเนินงาน 

 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยได้สืบค้นข้อมูลจากผู้ที่มีการหาข้อมูลเบื้องต้นมาแล้ว จึงนำมากลั่นกรองอีก 

   ครั้งเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่กระชับมากขึ้นและตรงกับจุดประสงค์ของหัวข้อวิจัย 

2. นำข้อมูลที่ผู้วิจัยได้สืบค้นเสร็จสิ้นแล้ว มาเรียบเรียงใส่ในหัวข้อต่างๆ 

3. เมื่อเสร็จสิ้นจากการเรียบเรียงก็ได้ตรวจสอบเพ่ือความถูกต้องอย่างละเอียด 

 

3.4 การวิเคราะห์ 

     ผูว้ิจัยทำการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1.ตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งข้อมูลและคัดเลือกเอกสารที่มีความสมบูรณ์ในเนื้อหา 

2.ไดข้้อมูลที่สมบูรณ์เพ่ือคัดเลือกให้นำมาใช้ในการประกอบสารนิพนธ์เล่มนี้ 

3.คัดกรองข้อมูลให้ตรงกับหัวข้อมากท่ีสุดและข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหัวข้อเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจมากข้ึน 

4.เรียบเรียงและแบ่งแยกเนื้อหาของแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด เข้าใจง่าย ชัดเจน และถูกต้องให้ไดม้ากที่สุด 

 

บทที่ 4 

ปัจจัยการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเวียดนามแบบก้าวกระโดด 

 

  1. รากฐานการดำเนินการทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม 

รากฐานด้านเศรษฐกิจที่เติบโตเพ่ิมขึ้นในประเทศเวียดนามเกิดจาก 3 ด้าน ได้แก่ การทำนโยบาย

การค้าเสรีมาใช้(ละทิ้งความคิดแบบคอมมิวนิสต์) การเปิดเสรีต่อโลกภายนอกและการลงทุนกับทรัพยากร

มนุษย์และลงทุนทางกายภาพ ทั้งหมดนี้เป็นเส้นทางที่ทำให้ประเทศเวียดนามได้มีพัฒนาการท่ีได้รับความ

รุ่งเรืองมากกว่าเดิม โดยแต่ละเส้นทางได้มีการดำเนินการ ดังนี้  

 

1.1 การดำเนินนโยบายการค้าเสรี  

เป็นการนำเงินเข้าประเทศวิธีหนึ่งที่ประเทศเวียดนามได้เลือกใช้ โดยมีวิธีการ คือรัฐบาลในประเทศ

เวียดนามได้ทำข้อตกลงด้านการค้ากับกลุ่มประเทศที่มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคท่ีหลากหลาย 

โดยเข้าร่วมการค้าเสรีอาเซียน โดยมีข้อตกลงอาเซียนกับจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อีกท้ังได้ลงนามทำ

ข้อตกลงร่วมกับสหรัฐอเมริกาและได้เข้าร่วมองค์การการค้าโลก (World Trade Organization) และ
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ทั้งหมดนี้ทำให้ประเทศเวียดนามนั้นได้มีพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ การจัดตั้งเขตส่งเสริมการ

ส่งออกในปัจจุบันเวียดนามมีเขตการส่งเสริมการลงทุน 2 ประเภท คือ Export Processing Zone (EPZ) 

และ Industrial Zone (IZ) เพ่ือดึงดูดกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ โดยมีการกำหนดอัตราภาษีท่ีต่ำเป็นพิเศษ 

จากนั้นต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาลงทุนอย่างมากจึงทำให้ประเทศเวียดนามมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่าง

ยิ่งยวด 

1.2 การเป็นประเทศเสรีและการปฏิรูปเศรษฐกิจภายใน 

เนื่องจากประเทศเวียดนามได้มีการปฏิรูปโด๋ยเม้ย (Doi moi) เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศสามารถครอบคลุมการกระจายอำนาจบริหารแก่ภาคธุรกิจและท้องถิ่น โดยระบบเศรษฐกิจ

เสรี อัตราการแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ยเป็นไปตามกลไกตลาด ให้สิทธิครอบครองที่ดินระยะยาวและเปิด

เสรีการซื้อขายสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นการประกาศว่าประเทศเวียดนามได้อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามามีบทบาท

ในการลงทุนเป็นครั้งแรก จุดนี้เป็นการจุดประกายความรุ่งโรจน์ที่สำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ

เวียดนาม ต่อมาในปี 2016 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อนักลงทุนเข้า

มาตั้งธุรกิจได้ง่ายกว่าเดิมจึงทำให้ประเทศเวียดนามเป็นที่จับตามองในระดับนานาชาติ  

จากรายงานความสามารถทางการแข่งขันระดับโลกของสภาเศรษฐกิจโลก (The World Economic 

Forum’s Global Competitiveness Report) ในปี 2017 ประเทศเวียดนามได้ขึ้นอันดับจากเดิมอันดับ

ที่ 77 ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 55  เหตุผลที่ทำให้ประเทศเวียดนามได้ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 55 นั้นมาจากการที่

เวียดนามบังคับใช้สัญญาการเข้าถึงเครดิตเงินทุน ด้านพลังงานไฟฟ้า การจ่ายภาษี การค้าระหว่างชายแดน

และยังมีการจัดการวางแผนเงินทุนที่ดี ทางด้านพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามยังได้รับประกันถึงสภาวะ

การเมืองภายในที่มั่นคงในการเปิดประเทศเป็นเสรีและยังเห็นถึงประสิทธิภาพที่เพ่ิมของรัฐบาลอีกด้วย 

ประเทศเวียดนามจึงเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการผลิตของบริษัทในต่างประเทศ ผลงานที่แสดงว่า

เวียดนามเป็นประเทศที่มีการเติบโตอย่างมาก ในสื่อสำนักงานข่าว The Financial Times รายงานว่าในปี 

2017 ประเทศเวียดนามเป็นผู้ส่งออกเสื้อผ้ารายใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็น

ผู้ส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่อันดับที่สองรองจากประเทศสิงคโปร์ 

 การลงทุนของต่างชาติในเวียดนามสามารถทำได้หลายรูปแบบทั้งในรูปสัญญาร่วมลงทุน กิจการร่วม

ทุน กิจการที่ต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมดและอ่ืนๆ โดยมีรูปแบบการลงทุนที่สำคัญ ดังนี้ 

1.2.1 สัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ (Business Co-operation Contract: BCC) เป็นการ ร่วมทุนทำธุรกิจ

ระหว่างนักลงทุนต่างประเทศกับนักลงทุนของเวียดนาม มีการกำหนดสัดส่วน การลงทุน หน้าที่ความ

รบัผิดชอบ และการแบ่งกำไรที่เท่าเทียมกัน 
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1.2.2 กิจการร่วมทุน (Joint Venture Enterprise : JV) เป็นการร่วมทุนธุรกิจระหว่างนักลงทุน

ต่างประเทศกับนักลงทุนในประเทศ การลงทุนประเภทนี้ เป็นการดำเนินการในรูปแบบหุ้นส่วนจำกัด

รับผิดชอบ และมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม 

1.2.3กิจการที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด (Wholly Foreign–owned Enterprise) เป็นการ

ลงทุนขององคก์รหรือเอกชนจากต่างประเทศทั้งหมด 

นอกจากนี้ประเทศเวียดนามยังให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมการลงทุนในภาคเอกชนโดยเปิด

โอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน เช่น ธุรกิจเบียร์ เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการ

เบียร์ในท้องถิ่นเร่งกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศเพ่ือดึงดูดความสนใจต่อนักลงทุน

ทั้งในและนอกประเทศอย่างมาก 

1.3 การลงทุนให้แก่ทรัพยากรมนุษย์และการลงทุนทางกายภาพ 

  ประเทศเวียดนามให้ความสำคัญกับการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างพ้ืนฐานของ

ประเทศอย่างมาก ในขณะที่ประเทศทีพั่ฒนาแล้วกำลังเผชิญปัญหาสังคมของผู้สูงอายุ และอัตราการเกิด

ของประชากรที่ลดลง แต่ประเทศเวียดนามกลับมีการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็ว ในจำนวนตัวเลข

ประชากร 95 ล้านคนของเวียดนาม เป็นคนที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปีเกือบครึ่งหนึ่ง และค่าจ้างแรงงานมีอัตรา

ที่ต่ำ ประกอบกับอัตราการเกิดของคนรุ่นใหม่ก็มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ด้วยเหตุนี้ ประเทศเวียดนามจึงมี

มาตรการลงทุนภาครัฐในด้านการศึกษาอย่างจริงจัง ผลตอบรับจากการลงทุนคือ คุณภาพของนักเรียนชาว

เวียดนามนั้นอยู่ในอัตราที่สูงขึ้น จากผลการทดสอบในโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 

(Programmed for International Student Assessment, PISA) ซึ่งสูงกว่าประเทศในกลุ่ม OECD 

(ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว) นอกจากนี้ประเทศเวียดนามยังลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและการสร้าง

การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในระดับมวลชนในราคาถูก เพราะ การมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและ

สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในยุคนี้ 

 

2. พัฒนาการที่มีอิทธิพลต่อการก้าวเข้าสู่ความสำเร็จด้านเศรษฐกิจ 

  2.1 ด้านนวัตกรรม  

จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามาโดยตลอดส่งผลกระทบวงกว้างในการดำเนิน

ธุรกิจโลกและยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งประเทศเวียดนามได้ตระหนักและให้

ความสำคัญอย่างมากในการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่

และเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 ภายใต้วิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีของ
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ประเทศเวียดนามกล่าวไว้ว่า“นวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จและมีบทบาทในยุทธศาสตร์การ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงสามารถนำมาปรับใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ โดย

มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม 

          หากพูดถึงนวัตกรรมในการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงประเทศเวียดนามก็ได้ประสบ

ความสำเร็จในการก้าวขึ้นมาเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้า Hight-Tech ที่สำคัญของโลก ซึ่งเห็นได้

จากมูลค่าของการส่งออกสินค้าในหมวดอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมสูงขึ้น 10 เท่า ในช่วงปี 2552-2561 เป็น

สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 36  ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด อย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการเป็นฐาน

การผลิตและการส่งออกของเวียดนามล้วนมีประชากรเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ เพราะแรงงานเวียดนามมี

พ้ืนฐานความรู้ในเทคโนโลยีได้ดีทำให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาตนเองอยู่ในห่วงโซ่ของกลุ่มเทคโนโลยี

ขั้นสูงได้ 

  

2.2 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

นโยบายที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างของประเทศเวียดนามอีกอย่างหนึ่ง คือ การป้องกันการทุจริต

คอรัปชั่นและสามารถดำเนินมาจนเกิดผลสำเร็จนั้นมีส่วนของประชาชนในประเทศท่ีให้ความสนับสนุน อัก

ทั้งได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบท

การกระทำความผิดอย่างครอบคลุม ซึ่งในป ี2019เกิดคดีทุจริตคอรัปชั่นมากกว่า 200 คดี ที่มีการยักยอก

ทรัพย์ ที่ดิน ของรัฐรวมมูลค่าหลายสิบล้านด่ง(สกุลเงินเวียดนาม) ไดล้ะเมิดข้อกำหนดด้านเศรษฐกิจและ

การใช้อำนาจที่เกินขอบเขตเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว ซ่ึงเกิดผลสำเร็จนักลงทุนต่างชาติได้มองเห็น

ความสามารถนี้จึงเกิดความเชื่อมั่นในการทำงานกับรัฐบาลในเวียดนามเป็นอย่างมากเพ่ือขจัดปัญหาต่อ

อุปสรรคต่างๆในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

นอกจากความเข้มแข็งของมาตรการการปฏิบัติตัวของส่วนกลางอย่างภาครัฐ การป้องกันและ

ปราบปรามการทจุริตคอรัปชั่นของท้องถิ่นก็มีความคืบหน้าในการจัดการปัญหาเช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็น

ถึงการแก้ไขปัญหาและพฤติกรรมที่ลดการสร้างความเดือดร้อนซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีทำให้ประเทศ

เวียดนามมีประชากรที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนมาอีกระดับ  

ในปี 2019 มีการแก้ไขข้อบกพร่องนโยบายและระบบกฎหมายเพื่อนสร้างกลไกการป้องกันและ

ปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นรวมถึงคอรัปชั่นในหมู่ข้าราชการเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างความ
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เชื่อมั่นให้แก่ประชาชน เช่น การดำเนินคดีคอรัปชั่นอย่างเปิดเผยและลงโทษผู้กระทำความผิดอย่าง

เด็ดขาดไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครและมีตำแหน่งที่สูงแค่ไหนก็ตาม ต่อมาในปี 2020 ได้จัดตั้งการประชุม

องค์กรของพรรคทุกระดับเพ่ือมุ่งสู่การประชุมสมัชชา  โดยการจัดตั้งครั้งนี้คัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีความจงรัก

ต่อพรรคและพร้อมรับใช้ประชาชน 

 การจัดตั้งองค์กรที่จัดตั้งโดยมวลชนของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เรียกว่า “แนวร่วมปิตุภูมิ

เวียดนาม” (Vietnam Fatherland Front) ได้รับบทบาทดูแลสอดส่องตั้งแต่ระบบท้องถิ่นถึงระดับชาติ

 โดยมีสื่อมวลชนคอยทำหน้าที่ตรวจสอบและเปิดโปงสู่สาธารณะและนำไปสู่การลงโทษเจ้าหน้าที่

ระบบสูง ดังนั้นสื่อมวลชนในเวียดนามจึงเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญของสังคมโดยจะต้องร่วมมือกันหา

ความจริงของการทุจริตคอรัปชั่นให้หมดสิ้นไปจากประเทศเวียดนาม อีกท้ังยังได้รับการผลักดันจาก

คณะกรรมการกลางพรรคเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 

 ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามได้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ

ทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงให้ความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี โดยมาตรการการลงโทษของผู้ที่กระทำ

ความผิดในประเทศเวียดนามมีอัตราโทษที่สูงมากโดยไม่มีการลดหย่อนโทษ เพราะ เวียดนามเป็นประเทศ

สังคมนิยม นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์ จึงบังคับใช้กฎหมายี่เด็ดขาดและเป็นรูปธรรม ดังนั้นจะเห็นว่า

ประเทศเวียดนามมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้

เวียดนามมีค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การคอรัปชั่น (CPI) ที่ดีขึ้นและเพ่ิมข้ึนในอนาคตอย่างแน่นอน 

  

2.3 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมานี้ ประเทศเวียดนามประสบผลสำเร็จด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมาก 

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการฟ้ืนฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอีกแหล่ง

สำคัญทีส่ร้างรายได้ให้แก่ประเทศอีกท้ังยังมีมรดรทางวัฒนธรรมและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่

ตั้งอยู่ในภูมิภาคอากาศที่หลากหลายและยังสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวได้ในหลากหลายรูปแบบตาม

เอกลักษณ์ของแต่ละสถานที่และในอนาคตเวียดนามยังมีสถานที่ที่ยังไม่ถูกค้นพบสามารถนำมาจัดทำ

แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้  ปี 2562 มีผู้เข้ามาท่องเที่ยวในเวียดนามกว่า 73 ล้านคนเป็นครั้งแรกที่

เวียดนามได้อยู่ในรายชื่อประเทศที่มีการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยว

เวียดนามมีสถานะที่สูงในตลาดต่างประเทศ ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนส่งผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจเวียดนาม

อย่างมาก 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย 

 

 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ทำให้ประเทศเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมานี้ มีวัตุ

ประสงค ์คือ 1)เพ่ือค้นหาเส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม 2)เพ่ือศึกษาปัจจัย

ที่นำมาสู่การเจริญเติบโตของประเทศเวียดนาม  

 การศึกษาปัจจัยที่ทำให้ประเทศเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้ศึกษาได้เลือกใช้วิธีการศึกษาโดยทำ

การเลือกใช้ข้อมูลเอกสาร บทวิเคราะห์ บทความ สื่อสิ่งพิมพ์สาธารณะ สารนิพนธ์ รวมถึงแหล่งข้อมูลที่

น่าเชื่อถือ โดยข้อมูลทั้งหมดได้รับการรวบรวมนำมาวิเคราะห์และสรุปข้อมูล และเรียบเรียงนำเสนอเพ่ือ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามได้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดโดยปัจจัยหลักท่ี

ทำให้เศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุด คือ ประชากร เนื่องจากอัตราด้านการศึกษาในระดับสูงร้อยละ 90 ทำให้

ประเทศเวียดนามมีแรงงานที่มีคุณภาพ อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีของชาวเวียดนาม คือ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่

เอ้ืออำนวยต่อการส่งออก-นำเข้าสินค้าที่เชื่อมกับประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคเดียวกัน และยังเป็นประตูสู่ทะเล

จึงเป็นที่น่าดึงดูดของนักลงทุนต่างชาติเป็นอย่างมากจึงได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขท่ีเอ้ืออำนวยให้แก่นัก

ลงทุนต่างชาติทั้งด้านกฎหมาย ด้านสังคมให้เหมาะแก่การเข้ามาลงทุน การปฏิรูปด้านการเงินเพ่ือให้นัก

ลงทุนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 จากการที่ประเทศเวียดนามเปิดตนเองให้เป็นประเทศท่ีเหมาะแก่การค้าและการลงทุนจึงช่วย

ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นประเทศเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialist-Oriented Market Economy) 

ภายใต้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ โด๋ยเม้ย (Doi Moi) โดยเปลี่ยนจากการวางแผนส่วนกลางไปสู่ระบบ

การตลาดเสรีภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ซ่ึงมีรายได้เข้ามาเพ่ิมมากขึ้นและก้าวเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้

ปานกลางจากเดิมเป็นประเทศท่ียากจน เป็นผลให้ประเทศเวียดนามได้เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลก 

โดยเป็นสมาชิกทางการค้าเสรีอย่างนับไม่ถ้วนจึงได้รับการลดหย่อนภาษีขาเข้าและขาออกจากประเทศที่

ร่วมทำข้อตกลงระหว่างกัน อีกท้ังยังได้มีการปฏิรูปภายในประเทศเพ่ือเปิดประเทศการค้าเสรี 
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กล่าวได้ว่าประเทศเวียดนามมีการพัฒนาเศรษฐกิจปรับตัวได้ดีที่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจโลก ปี 2019 

เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตและมีความเข้มแข็งอย่างมากเนื่องจากมีความต้องการซื้อ-ขายสูง ด้านการผลิต

และอุตสาหกรรมมีความก้าวหน้า  

 เวียดนามเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเวทีการค้าโลกอย่างรวดเร็ว โดยเปลี่ยนผ่านจากการส่งออกสินค้า

เกษตร สู่อุตสาหกรรมเบาและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์กลางของ

อุตสาหกรรมสารสนเทศและการสื่อสารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 34.4% ของ

สินค้าส่งออกท้ังหมดในเวียดนาม อีกประการหนึ่งคือการจับกระแสเศรษฐกิจดิจิทัล ผลักดันให้เกิดธุรกิจ

ไอซีท ี(Information and communication technology) ทั้งภายในประเทศและจากเงินลงทุนต่างชาติ 

มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มอี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce)  

 อิสรภาพเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนเวียดนามเป็นประชากรที่มีคุณภาพดี เพราะยึดหลักการความจริง

เกี่ยวกับอิสรภาพ เสรีภาพและอธิปไตย ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในประเทศ เนื่องจาก

สงครามที่เกิดข้ึนในอดีตทำให้ประเทศเวียดนามมีสันติสุข เป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน พวกเขาได้สละทั้ง

แรงกาย แรงใจจากบทเรียนในอดีตทำให้คนเวียดนามยอมทำทุกวิถีทางเพ่ือให้ประเทศเจริญก้าวหน้าใน

ทุกรูปแบบ 

 อย่างไรก็ตามการตลาดเวียดนามเพ่ิงเกิดใหม่สามารถเติบโตได้อีกไกลและมีข้อเสียเพราะ ระบบ

เศรษฐกิจยังไม่แข็งแกร่ง ต่างจากระบบเศรษฐกิจที่ดำเนินมาอย่างยาวนานผ่านวิกฤตต่างๆมากมายทำให้

ทราบจุดบกพร่องของตนเองและสามารถนำไปปรับปรุงได้อย่างถูกต้อง แต่ตลาดแบบใหม่อย่างเวียดนาม

ยังขาดประสบการณ์ทำให้ดัชนีผันผวนเป็นระยะ อีกทั้งเวียดนามปกครองระบบสังคมนิยมซึ่งมีความเสี่ยงที่

บริษัทที่เข้ามาลงทุนจะถูกควบคุมกิจการโดยรัฐบาลอาจทำให้สูญเสียเงินทุนได้ ดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษา

ข้อมูลและตัดสินใจในการเข้าร่วมการลงทุนให้ดี  
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