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        ดร.พงษ์สรรค์  ลีลาหงศ์จุฑา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักคณา  วรศิลป์ชัย                                                                                  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทน�า 

	 การค้าระหว่างประเทศของไทย
	 จากรายงานประจ�าปี	2550	ขององค์การการค้าโลก	(World	Trade	Organization	หรือ	WTO)	ระบุว่าประเทศในแถบเอเชียมี
อตัราขยายตวัของการค้าระหว่างประเทศสงูกว่าประเทศภมูภิาคอืน่ๆ	ในปัจจบุนัการค้าระหว่างไทยกบัประเทศอืน่ๆ	มปีรมิาณการน�าเข้า
และส่งออกที่สูงมาก		ความส�าคัญของการค้าระหว่างประเทศของไทยพิจารณาได้จากรายงานสถิติการค้าระหว่างประเทศปี	2551	-	2553	
ของกรมศุลกากร	ซึ่งมีมูลค่าการค้าเพิ่มมากขึ้นทุกปีดังแสดงในตารางที่	1

 ตารางที่	1	สถิติการค้าระหว่างประเทศปี	2551-2553	(มูลค่า:		ล้านบาท)

ปี มูลค่าการค้า ส่งออก น�าเข้า ดุลการค้า

2551 11,813,853.6 5,851,371.1 5,962,482.5 -111,111.3

2552 9,795,136.4 5,194,588.6 4,600,547.8 594,040.8

2553
(ม.ค.-ต.ค.)

9,965,081,4 5,136,223,4 4,828,858.0 307,365.4							

 ที่มา:	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	(ธันวาคม:	2553) 

ภูมิภาคเอเชียเป็นตลาดคู่ค้าที่ส�าคัญของไทย	 การขยายตัวอย่างรวดเร็วของภูมิภาคเอเชียท�าให้ผู้ส่งออกไทยต้องปรับตัวให้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	 การเข้าใจสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจรวมทั้งแนวโน้มของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโลก	 
จะท�าให้ธุรกิจสามารถวางแผนทั้งเชิงรุกและเชิงรับได	้ แนวโน้มและความท้าทายของเอเชียมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง	 และสามารถ
สรุปประเด็นส�าคัญได้ดังนี้

1.	โครงสร้างทางเศรษฐกจิมกีารปรบัเปลีย่นโดยมกีารร่วมมอืกนัทางการค้าระหว่างคูป่ระเทศ	และเกดิการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิ
ในระดบัภมูภิาคเพิม่มากขึน้	เช่น	ความร่วมมอืในระดบัภมูภิาคของกลุม่ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	หรอืเรยีกว่า	สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Association	of	South	East	Asian	Nations:	ASEAN)	และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศใน
สหภาพยุโรป	(European	Union:	EU)	 การรวมกลุ่มดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการท�าการค้าระหว่างกันของประเทศสมาชิก	 ประเทศ
สมาชิกท�าความตกลงกันเรื่องข้อตกลงเรื่องเขตการค้าเสรี	โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่ม	ให้เหลือน้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย	และใช้อัตราภาษีที่สูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่มเพื่อความได้เปรียบทางการค้าต่างประเทศ	การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการ
รวมกลุม่ทางเศรษฐกจิ	จะก่อให้เกดิการแข่งขนัทีร่นุแรงทางการค้าและการลงทนุจากต่างประเทศ และเกดิการถ่วงดลุอ�านาจทางเศรษฐกจิ
ของโลก	 เมื่อครั้งอดีต	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ประเทศกลุ่มยุโรป	 และประเทศญี่ปุ่น	 ครองต�าแหน่งประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ 
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ของโลก	แต่ช่วงทศวรรษทีผ่่านมา	เกดิการเปลีย่นแปลงและพฒันา
มากมาย	โดยเฉพาะอย่างยิง่การทีป่ระเทศจนีกลายมาเป็นประเทศ
มหาอ�านาจเศรษฐกจิโลก	และเป็นตวัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของเอเชยี	
สาเหตุประการส�าคัญมาจากโครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนมีการรวม
กลุม่ทางเศรษฐกจิโดยเฉพาะเอเชยีกบัประเทศในแถบเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต	้ และการเปิดเสรีการค้าของประเทศจีน	 การเปิดเสรี
ทางการค้าทัง้ในระดบัพหภุาคแีละทวภิาคเีปิดโอกาสให้ธรุกจิ	รวม
ทั้งสินค้าและบริการจากประเทศอื่นๆ	 เข้ามาในประเทศไทยมาก
ขึ้น	 ในขณะที่ผู้ประกอบการไทยยังมิได้ใช้ประโยชน์จากข้อตกลง
ทางการค้าต่างๆ	ที่ได้ท�าไว้กับประเทศอื่นอย่างเต็มที่	โดยเฉพาะ
การเข้าไปสูต่ลาดอืน่ๆ	ทีม่ข้ีอได้เปรยีบด้านข้อตกลงทางภาษี	และ	
สิทธิพิเศษต่างๆ	เป้าหมายในการสร้างรายได้ให้ประเทศ	โดยการ
เพิม่มลูค่าการส่งออกยงัคงก�าหนดเพิม่ขึน้ทกุปีซึง่ท�าได้ยากมากขึน้	

2.	 การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศภูมิภาคเอเชีย		
ศาสตราจารย์	 ดร.ไมเคิล	 อี	 พอร์เตอร์	 ได้อภิปรายในหนังสือ	
Think	ASEAN	 ว่า	 จะเกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนและแหล่งผลิต
มายังภูมิภาคเอเชีย	และเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียจะเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในทศวรรษที่	21	 เกิดปรากฏการณ์เอเชียบูมมิ่ง	 (Asia	
Booming)	ประเทศจีน	(China)	และประเทศอินเดีย	(India)	ซึ่ง
ศาสตราจารย์ไมเคิล	อี	พอร์เตอร์	มองสองประเทศนี้รวมกัน	แล้ว
เรียกว่า		ชินเดีย		(Chindia)	ซึ่งจะเป็น	2	ประเทศส�าคัญเนื่องจาก
เป็นตลาดใหญ่ทีม่ปีระชากรมาก	เกดิตลาดชนชัน้กลางขนาดใหญ่	
ซึง่อปุสงค์และอปุทานมกีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ทัง้สองประเทศนี้
มีข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรธรรมชาติ	 แรงงาน	 มีวิศวกรจ�านวน
มากการถ่ายทอดเทคโนโลยทีีท่นัสมยั	มผีลท�าให้ต้นทนุการผลติต�า่	
และท�าให้ราคาสินค้าและบริการในตลาดโลกถูกลงอย่างต่อเนื่อง	
ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบในการแข่งขันและต้องเพิ่ม
ความพยายามทางด้านการตลาดให้มากยิ่งขึ้นเพื่อการรักษายอด
ส่งออกให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	(กรมส่งเสริมการส่งออก:	2553)		

3.	 ภาวะโลกร้อนและความแปรปรวนทางธรรมชาติ		
กระแสภาวะโลกร้อน	(Global	Warming)	 เป็นแนวโน้มที่ก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการเติบโตของอุตสาหกรรม	 และการด�าเนิน
ธุรกิจ	 อุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมอาหารได้รับผล 
กระทบมาก	 โดยเฉพาะสินค้าเกษตรกรรมจะไม่สามารถเพาะ
ปลูกได้ตามปกติ	โลกจะเผชิญกับภาวการณ์ขาดแคลนอาหารและ
พลงังาน	ในบางประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบมากจนไม่สามารถเพาะ
ปลูกได้	 จะมีความต้องการน�าเข้าสินค้าจากประเทศที่สามารถ
ผลิตอาหารได้	 	 ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจจากประเทศที่ภูมิอากาศ
แปรปรวนน้อย	และจะเกิดสภาวการณ์แย่งชิงทรัพยากร	ธุรกิจจะ
ด�าเนินการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสังคม	 และสิ่งแวดล้อมโดย

เฉพาะประเทศในเอเชียและประเทศไทยเกิดปัญหาแห้งแล้งและ
ปัญหาน�้าท่วมใหญ่เกิดความเสียหายต่อสินค้าเกษตรกรรม	 เช่น	
ข้าว	ข้าวโพด	มันส�าปะหลัง	ผลไม้เศรษฐกิจอีกหลายชนิดท�าให้มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย	 และส่งผลให้ผู้ประกอบ
การส่งออกไทยมีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตซึ่งท�าให้มี
ต้องทุนที่สูงขึ้นจึงเป็นผลท�าให้ยอดการส่งออกของผู้ประกอบการ
ไทยลดลง
	 4.	โครงสร้างประชากรโลก	Paul	A.Laudicina	(2005)	
ได้อธิบายในหนังสือ	Wolrd	out	of	Balance	ว่าแนวโน้มจ�านวน
ของผูส้งูอายเุพิม่มากขึน้	เกดิสงัคมผูส้งูวยัและความต้องการสนิค้า
ของผู้สูงอายุ	เกิดสภาวการณ์ขาดแคลนแรงงาน	และมีการเคลื่อน
ย้ายแรงงานจากประเทศก�าลังพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว		 
โดยจากแนวโน้มของประชากรโลกพบว่าตั้งแต่ศตวรรษที่	21	 เริ่ม
ต้นขึ้น	 ประชากรโลกที่เป็นผู้สูงอายุจะมีจ�านวนเพิ่มสูงอย่างมาก	
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกลุ่มประชากรที่เกิดขึ้นในช่วงเบบี้บูม	
(Baby	Boom)	ท�าให้ประชากรกลุ่มใหญ่ของโลกที่อายุ	60	 ปีขึ้น
ไป	มีจ�านวนสูงเกือบร้อยละ	40	ของประชากรโลกทั้งหมด	มีผลก
ระทบกับแรงงานไทยท�าให้ขาดแคลนแรงงาน	 และแรงงานบาง
ส่วนที่เป็นคนไทยได้ย้ายไปท�างานในต่างประเทศมากขึ้นผู้สูงอายุ
ไทยได้มจี�านวนมากขึน้ซึง่ไม่ได้ช่วยเพิม่แรงงานในตลาดได้	ท�าให้
ผูป้ระกอบการไทยมต้ีนทนุค่าแรงงานทีส่งูขึน้เป็นผลให้ก�าไรลดลง

การปรับตัวของประเทศไทย

	 หากเราต้องการมองอนาคตของประเทศไทยใน	4	 มิติ	
สามารถมองได้เป็นด้านๆ	ดังนี้	

1.	 ด้านเศรษฐกิจ	 ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกและ
ตกลงร่วมกับกลุ่มการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อความอยู ่รอดในตลาดโลก	 โดยเฉพาะการรวมกลุ ่มทาง
เศรษฐกิจเอเชียกับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และ	
การเปิดเสรกีารค้าของประเทศจนี	เพือ่ได้รบัสทิธิพิเศษทางการค้า
และสร้างความได้เปรยีบการแข่งขนัท�าให้ผูป้ระกอบการไทยจ�าเป็น
ต้องปรบัตวัพฒันาตวัเองให้เข้าสูก่ารค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะ
การเข้าตลาดเอเชีย	ซึ่งสอดคล้องกับ	Schermerhorn,	Hunt	และ	
Osborn	(1997)	 กล่าวว่า	 ประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ	
และประเทศทีก่�าลงัพฒันาพยายามเชือ่มตวัเองเข้าสูเ่ศรษฐกจิโลก
โดยใช้ธรุกจิระหว่างประเทศเป็นเครือ่งมอืเนือ่งมาจากการเปิดเสรี
ทางการค้า		ท�าให้บริษัทต่างๆ	ที่ต้องการอยู่รอดในตลาดโลกจะ
ต้องให้ความส�าคัญกับเศรษฐกิจโลกและพัฒนาตัวเองเข้าสู่การค้า
ระหว่างประเทศ

2.	 ด้านสังคม	 ประเทศไทยจะมุ่งสู่สังคมฐานความรู้ 
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มากขึ้น	ชนชั้นกลางจะมีจ�านวนเพิ่มขึ้น	และมีการบริโภคที่หลาก
หลาย		ชนชัน้กลางมกี�าลงัซือ้สงูและเป็นกลุม่ทีจ่ะเลอืกซือ้สนิค้าทีม่ี
คณุภาพ	ดงันัน้โอกาสของสนิค้าต่างประเทศทีม่คีณุภาพดสีามารถ
ขยายตลาดได้ในประเทศไทย	และผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัว	
ทบทวนกลยุทธ์ที่ตนเองใช้อยู่	เพื่อให้แข่งขันได้กับสินค้าน�าเข้า	

3.	 ด้านเทคโนโลยี	 เทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้า 
มากขึ้นเรื่อยๆ	 จะท�าให้การซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์
สะดวกขึ้นท�าให้เกิดการซื้อขายของในต่างประเทศเป็นที่นิยมเพิ่ม
มากขึ้น	 มีนวัตกรรมของสินค้ามากมาย	 และให้ความส�าคัญกับ
ทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น	ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวให้ทัน
กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป	 โดยการเรียนรู้และจัดหาเครื่องมือเพื่อ
อ�านวยความสะดวกในการจ�าหน่ายและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

4.	 ด ้านเสถียรภาพการเมือง	 ประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศ	 และรัฐบาลบ่อย	 ท�าให้นโยบาย
บางอย่างไม่ต่อเนื่อง	ขาดความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ	นักลงทุน 
ต่างชาตมิคีวามลงัเลในการลงทนุในประเทศไทย	และมผีลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวท�าให้ผู้ประกอบการไทยขาดรายได้ส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร
ประเทศและผูป้ระกอบการไทยต้องปรบัตวัเพือ่ให้นกัท่องเทีย่วและ
นักลงทุนต่างชาติกลับมาเหมือนเดิม

รปูแบบกลยทุธ์และแนวทางการปรบัตวัของผูป้ระกอบการ SME 

ไทยในระดับนานาชาติ

1.	ด้านเศรษฐกิจ	ผู้ประกอบการ	SME	 ไทยต้องปรับตัว 
ผลติสนิค้าทีเ่ชีย่วชาญเฉพาะโดยใส่ทนุทางวฒันธรรม	ต้องทบทวน
กลยทุธ์ทีต่นเองใช้อยู	่เพือ่ให้แข่งขนัในตลาดโลกได้โดยน�ากลยทุธ์
การสร้างความแตกต่าง	(Differentiation	Strategy)	มาใช้	 ต้อง
รู้จักสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างโดยที่มีความคิดสร้างสรรค์	
(Value	Creation)	 คือมีความรู้	 ทักษะในการผลิตสินค้าและ
เชี่ยวชาญในการออกแบบเมื่อรวมกับทุนทางวัฒนธรรมที่ไม่มีใคร
ลอกเลยีนแบบได้เช่นหตัถกรรมงานฝีมอืของใช้ของตกแต่งบ้าน	เรา
อาจใส่วฒันธรรมการใช้ความคดิสร้างสรรค์แบบไทยล้านนา	อสีาน	
หรือทางปักษ์ใต้	ให้ดูสวยมีเอกลักษณะเฉพาะตัวที่เด่น		ตลอดจน
สนิค้าเครือ่งใช้ในส�านกังานของไทยเรา	น�าเสนอสนิค้าให้มลีกัษณะ
นอบน้อม	 อารมณ์ดี	 ข�าขันกับความคิดสร้างสรรค์	 เช่น	 สินค้า
ชื่อ	Mr.	P	 ของร้านพรอกพิกานดาดีไซน์	 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ
ออกแบบจากหลายประเทศ	 สามารถส่งออกไปจ�าหน่ายมากกว่า	
30	ประเทศ	ร้านสปาไทยทีเ่น้นขายวฒันธรรมการนวดแผนไทยกบั
ความสุนทรีย์ทางด้านอารมณ์ให้เกิดความประทับใจจนมีชื่อเสียง
ไปทั่วโลก		และเขาค้อทะเลภู	บ้านของธรรมชาติ	ที่มาของรีสอร์ต	

ศูนย์สุขภาพองค์รวม	 ผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์	 สินค้าหัตถกรรม
งานฝีมอืพืน้บ้านทีม่กีารผสมผสานกลิน่อายวฒันธรรมไทยล้วนส่ง
ออกไปยงัต่างประเทศได้มากมาย	การทีผู่ป้ระกอบการ	SME	ไทยมี
ความเข้าใจวัฒนธรรมตนเองอย่างถ่องแท้	จะท�าให้เราผลิตสินค้า
ที่ยากต่อการเลียนแบบ	 ผลิตสินค้าที่เชี่ยวชาญเฉพาะโดยใส่ทุน
ทางวัฒนธรรม	จะท�าให้เกิดสินค้าที่มีความแตกต่างจับกลุ่มลูกค้า
เฉพาะประเทศ	หรอืเฉพาะภมูภิาคและบรกิารทีจ่บัใจตลาดโลกได้		

2.	ด้านสงัคม	ประเทศไทยจะมุง่สูส่งัคมฐานความรูม้าก
ขึ้น	 ชนชั้นกลางมีก�าลังซื้อสูงและเป็นกลุ่มที่จะเลือกซื้อสินค้าที่มี
คุณภาพ	ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัว	ทบทวนกลยุทธ์ที่ตนเอง
ใช้อยู่	เพือ่ให้แข่งขนัได้กบัสนิค้าน�าเข้าทีม่คีณุภาพดี	ผลติสนิค้าใน
สิ่งที่ต่างประเทศไม่มีความถนัด	คือกลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วน	(Focus	
Strategy)	เป็นกลยทุธ์การแข่งขนัทีผู่ป้ระกอบการมุง่ตลาดทีจ่�ากดั	
ขายผลติภณัฑ์ทีจ่�ากดั	หรอืขอบเขตทางภมูศิาสตร์ทีจ่�ากดั	กลยทุธ์
นี้จะมุ่งที่ตลาดแคบ	 โดยอาศัยกลยุทธ์ความเป็นผู้น�าด้านต้นทุน
หรือการสร้างความแตกต่างด้วยก็ได้	 กลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วนนี้	 ผู้
ประกอบการได้รับประโยชน์จากก�าไรที่สูงจากตลาดเล็ก	 ซึ่งไม่มี
การแข่งขันที่รุนแรง	 ซึ่งเหมาะกับกลุ่มชนชั้นกลางที่มีก�าลังซื้อสูง
ได้แก่	 สินค้าออร์กานิกเกี่ยวกับอาหารสุขภาพ	 เครื่องส�าอางจาก
ธรรมชาติ	100	เปอร์เซน็ต์	เพือ่ลกูค้าทีร่กัษาสขุภาพเพือ่ตอบสนอง
ลูกค้าที่มีก�าลังซื้อสูงเช่นไทย	ญี่ปุ่น	 เกาหลี	 ยุโรป	สหรัฐอเมริกา	
และศูนย์สุขภาพดูแลผู ้สูงอายุ	 เริ่มเป็นที่นิยมเปิดในจังหวัด
เชยีงใหม่		กลุม่ลกูค้าเฉพาะชาวญีปุ่น่	ไทยทีม่รีายได้ด	ีและส่งออก
พนกังานผูช่้วยพยาบาลไปท�างานดแูลผูส้งูอายทุีป่ระเทศญีปุ่น่โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการ	

3.	 ด้านเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น 
เรื่อยๆ	 จะท�าให้การซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์สะดวกขึ้น 
ท�าให้เกิดการซื้อขายของในต่างประเทศเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น	 
มีนวัตกรรมของสินค้ามากมาย	 และให้ความส�าคัญกับทรัพย์สิน
ทางปัญญามากขึ้น	 ผู ้ประกอบการไทยต้องปรับตัวให้ทันกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป	 โดยการเรียนรู้และจัดหาเครื่องมือเพื่อ
อ�านวยความสะดวกในการจ�าหน่ายและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

4.	 ด ้านเสถียรภาพการเมือง	 ประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศ	 และรัฐบาลบ่อย	 ท�าให้นโยบาย
บางอย่างไม่ต่อเนื่อง	ขาดความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ	นักลงทุน
ต่างชาตมิคีวามลงัเลในการลงทนุในประเทศไทย	และมผีลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวท�าให้ผู้ประกอบการไทยขาดรายได้ส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร
ประเทศต้องปรับตัวใช้กลยุทธ์สมานฉันท์สร้างความปรองดอง	
ปลุกจิตส�านึกให้คนไทยเป็นชาตินิยมให้ทุกคนหันมาใช้สินค้าไทย
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มากขึ้น	ท่องเที่ยวไทยมากขึ้น	ส่งเสริมและสนับสนุนนักท่องเที่ยว
และนักลงทุนต่างชาติให้กลับมาประเทศไทยอีก	 ผู้ประกอบการ
ไทยต้องปรับตัวในการ

การเปิดเสรีทางการค้าทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
เปิดโอกาสให้ธุรกิจ	 รวมทั้งสินค้าและบริการจากประเทศอื่นๆ	
เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น	ในขณะที่ผู้ประกอบการไทยยังมิได้
ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าต่างๆ	 ที่ได้ท�าไว้กับประเทศ
อื่นอย่างเต็มที่	โดยเฉพาะการเข้าไปสู่ตลาดอื่นๆ	ที่มีข้อได้เปรียบ
ด้านข้อตกลงทางภาษี		และเกดิปรากฏการณ์เอเชยีบมูมิง่	ประเทศ
จีนและ	 ประเทศอินเดีย	 ทั้งสองประเทศนี้มีข้อได้เปรียบด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ	 แรงงาน	 มีวิศวกรจ�านวนมากการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 มีผลท�าให้ต้นทุนการผลิตต�่า	 และท�าให้
ราคาสินค้าและบริการในตลาดโลกถูกลงอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้ผู้
ประกอบการไทยเสยีเปรยีบในการแข่งขนัต้องปรบัตวัโดยใช้กลยทุธ์
การจะไปสู่ตลาดนานาชาติ	 เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย	Johnson	
(2000)	 ควรพิจารณาถึง	1)	 สินค้า/บริการ	 จะต้องถูกน�าเสนอ 
ที่แตกต่างหลากหลาย	2)	 การเลือกตลาด	 เพื่อเข้าสู่ความเป็น 
สากล	 โดยเข้าไปสู่ประเทศซึ่งใกล้เคียงกันมากที่สุดในเรื่องของ
ระยะทางที่เกี่ยวกับจิตใจเพื่อให้ได้ประโยชน์ค่าแรงและทรัพยากร	
3)	 การจัดการในเชิงหน้าที่และองค์กรในระดับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ	4)	 การใช้เทคโนโลยี	 ทั้งระบบในองค์กร	5)	 วิธีการเข้า
สู่ตลาดต่างประเทศโดยส่งออก	 การร่วมลงทุนและในแนวใหม่	 
เช่น	 Internet	 เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กและย่อมของไทย
ประสบความส�าเร็จทั้งตลาดในและต่างประเทศ	 และสามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บทสรุป 

 จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของบริบทเอเชียและ
บริบทโลก	 ได้ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของผู ้ส่งออกไทย	 
ผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาดย่อมไทยต้องปรบัตวัและพฒันา
กลยทุธ์ทีส่ามารถต่อสูก้บัคูแ่ข่งและสามารถสร้างความแขง็แกร่งให้
กับผู้ประกอบการไทยได้ในระยะยาว	 กลยุทธ์ที่ผู้ส่งออกไทยควร
พิจารณาเลือกใช้ควรเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่าง
ของสินค้าโดยใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในผลิตภัณฑ์นั้น	 และ 
ผูส่้งออกควรหมัน่ทบทวนและปรบัเปลีย่นกลยทุธ์อยูอ่ย่างสม�่าเสมอ	
และปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่	นอกจากนี้อาจถึงเวลาที่
ประเทศไทยควรหันมาปรองดองสมานฉันท์	 ต้อนรับนักท่องเที่ยว
และนักลงทุนต่างประเทศ							
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