
บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

ในสภาวะการแขงขันในปจจุบนั ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลางของประเทศไทย

จําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อใหสามารถแขงขันไดภายใตสภาพแวดลอมการแขงขันที่เปนโลกาภิวัตนมากขึ้น 

ซึ่งทางเลือกหนึ่งสําหรับ SMEs ในการรักษาและเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน คือ การยายหรือ

ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบานที่มีความไดเปรียบในดานทรพัยากรธรรมชาติ ราคาปจจัยการ

ผลิต และชองทางการคาระหวางประเทศ ซึ่งประเทศเพื่อนบานในกลุมที่ทําการศึกษาไดแก กัมพูชา ลาว 

เมียนมาร และเวียดนาม 

ในดานสถานการณการลงทุนของประเทศในประเทศกลุม CLMV นั้น ผลการศึกษาพบวาการลงทุน

จากตางประเทศในกลุมประเทศดังกลาวมีอัตราการเติบโตที่สูงมากในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจของเอเชีย 

ทั้งนี้เนื่องจากนักลงทุนจากชาติตางๆ ตางเล็งเห็นศักยภาพของประเทศในกลุมดังกลาวทั้งในดานปจจัยการ

ผลิต ตลาดภายในประเทศและตลาดระหวางประเทศ ตลอดจนมาตรการสงเสริมการลงทุนตางชาติอยาง

จริงจัง โดยเฉพาะในประเทศเวียดนามที่รัฐบาลไดพยายามผอนคลายขอจํากัดในการลงทุนและสงเสริมการ

ลงทุนของตางชาติอยางจริงจังตอเนื่อง 

การขยายตัวของการลงทนุจากตางชาติในประเทศกลุม CLMV อยางรวดเร็วในระยะเวลาที่ผานมา ทํา

ใหมูลคาการลงทุนจากประเทศไทยมีสัดสวนตอมูลคาเงินลงทุนจากตางชาติทั้งหมดลดลงอยางตอเนื่องใน

ระยะเวลาที่ผานมา โดยประเทศยังคงมีสวนแบงการลงทุนในประเทศกลุมดังกลาวสูงคือ ประเทศญี่ปุน 

สหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุมสหภาพยุโรป และประเทศที่มีการลงทุนในประเทศกลุม CLMV มากขึ้น

อยางรวดเร็วคือประเทศในกลุมเอเชียตะวันออก ไดแก จีน เกาหลีใต และสิงคโปร 

ในดานมูลเหตุจูงใจใหลงทุนนั้น นักลงทนุลงทุนตางชาติที่ทําการลงทุนในประเทศ กัมพูชา ลาว และ

เมียนมาร สวนใหญจะมีมูลเหตุจูงใจในดานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ไมวาจะเปนแรธาตุ ที่ดิน

สําหรับทําการเกษตร แหลงน้ําสําหรับสรางพลังงาน และแหลงพลังงานใตทองทะเล และมูลเหตุจูงใจดาน

ตลาดในประเทศที่ยังคงมีชองวางของผลิตภัณฑในตลาด สวนนักลงทุนตางชาติที่เลือกลงทุนขยายฐานการ

ผลิตในเวียดนามสวนใหญจะมีมูลเหตุจูงใจในดานคุณภาพของแรงงานเมือ่เทียบกับระดับคาจาง การขยายตัว
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ของกําลังซื้อของตลาดภายในประเทศ และชองทางในการสงออก ตลอดจนเสถียรภาพทางดานการเมืองและ

เศรษฐกิจภายในประเทศ 

รัฐบาลของประเทศในกลุม CLMV ในปจจุบัน โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ตางมี

ความประสงคที่จะดึงดูดการลงทุนของตางชาติใหเกิดขึ้นในประเทศของตนอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้รัฐบาล

ของประเทศเหลานี้จึงไดสรางความชัดเจนในดานกฎระเบียบ ขั้นตอน และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ

ลงทุนของตางชาติใหมีมากขึ้น ลดหรือผอนคลายกฎระเบียบหรือขัน้ตอนที่เกี่ยวของกับการขออนุมติัลงทุน 

ลดระยะเวลาในการที่ตองใชในการรอผลการอนุมัติการลงทุน นอกจากนี้ประเทศในกลุมดังกลาวมักมีการ

กระจายอํานาจการตัดสินใจอนุมัติการลงทุนใหกับรัฐบาลสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นในกรณีที่เปนการลงทุน

ขนาดเล็ก อยางไรก็ตามนักลงทุนที่ประสงคจะเขาไปลงทุนในประเทศดังกลาวควรทําการศึกษารูปแบบและ

ขั้นตอนการลงทุนในทางปฏิบัติจากกิจการที่ไดเขาไปลงทุนแลวหรือจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของของไทย

ในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบและขั้นตอนการลงทุนในทางปฏิบัติอาจมีความแตกตางจากที่ปรากฏ

ในเอกสารอยูบาง 

ในดานศกัยภาพการลงทุนของประเทศในกลุม CLMV นั้น ผลการศึกษาพบวา ประเทศกัมพูชามี

ศักยภาพในดานคาแรงแรงานที่ยังคอนขางต่าํ มีการเติบโตของตลาดการทองเที่ยวสูง ไดรับสิทธิพิเศษ

ทางดานการคาระหวางประเทศมาก และยังขาดแคลนอตุสาหกรรมการผลิตทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 

แตก็มีขอจํากัดในดานขนาดตลาดภายในประเทศที่มีประชากรคอนขางนอย และความพรอมของ

สาธารณูปโภค 

สวนประเทศลาวนั้นมีศักยภาพในดานคาแรงแรงานที่ยังคอนขางต่ํา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณทั้งแรธาตุ พลังน้ํา และที่ดินสําหรับทําการเกษตร มีวัฒนธรรมและภาษาใกลเคียงกับไทย และยังขาด

แคลนเทคโนโลยีการผลิตผลผลิตทางการเกษตร แตก็มีขอจํากัดในดานขนาดตลาดในประเทศที่มีประชากร

นอย ความพรอมของสาธารณูปโภค และการไมมีพรมแดนติดทะเลจึงทําใหการขนสงสินคาระหวางประเทศ

ตองผานประเทศอื่น 

ประเทศเมียนมารมีศักยภาพในดานกําลังแรงงานที่มีอยูเปนจํานวนมาก มีระดับคาแรงทีตํ่่า 

ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณทั้งแรธาตุ น้ํามัน และที่ดินสําหรับทําการเกษตร นอกจากนีย้ังมีการ

แขงขันในประเทศที่ไมสูงนัก แตก็มีขอจํากัดใดดานความไมแนนอนทางการเมือง การสงเสริมการลงทนุ การ

ขนสงสินคาผานแดน และความพรอมของสาธารณูปโภค 

สําหรับประเทศเวียดนามนั้นนับวามีศักยภาพสูงมากทั้งในดานกําลังแรงงานที่ประชากรสวนใหญของ

ประเทศอยูในวัยหนุมสาว คาแรงที่ยังคอนขางต่ํา การพัฒนาของสาธารณูปโภคอยางตอเนื่อง ขนาดของ

ตลาดภายในประเทศที่มีประชากรมากกวาประเทศไทย ชองทางการสงออกสินคาไปยังตางประเทศ 
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เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ แตก็มีขอจํากัดที่สําคัญคือ ความรุนแรงในการแขงขันทังนี้เนือ่งจาก

ประเทศเวียดนามเปนประเทศที่มีนักลงทุนตางชาติเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  

5.2 ขอเสนอแนะ 

 55..22..1 1 ขขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานภาครัฐอเสนอแนะสําหรับหนวยงานภาครัฐ  

 เนื่องจากผลการศึกษาพบวาผูประกอบการ SMEs ไทยสวนใหญที่ลงทุนในประเทศกลุม 

CLMV ตัดสินใจลงทุนจัดต้ังธุรกิจดวยตัวเองโดยไดรับความชวยเหลือหรืออํานวยความ

สะดวกจากหนวยงานภาครัฐของไทยนอยมาก ทั้งนี้เนื่องจากยังไมมีหนวยงานภาครัฐใดที่มี

ภารกิจรับผิดชอบหนาที่ดังกลาวอยางเปนระบบครบวงจร ภาครัฐควรมีการจัดวางระบบเพื่อ

สงเสริมการลงทุนของผูประกอบการ SMEs ไทยในกลุมประเทศเพื่อนบาน (รวมถึง กัมพูชา 

ลาว เมียนมาร และเวียดนาม) โดยมีหนวยงาน/คณะทํางานซึ่งทําหนาที่เปนเจาภาพ

รับผิดชอบหนาที่ดังกลาวและบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ ซึ่ง

ทางเลือกหนึ่งคือการจัดต้ัง คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของผูประกอบการ SMEs ใน

กลุมประเทศเพื่อนบาน โดยคณะกรรมการชุดดังกลาวประกอบดวยผูบริหารของหนวยงานที่

เกี่ยวของกับกระบวนการลงทุนของ SMEs ในกลุมประเทศดังกลาวทุกประเทศ ในทุกสาขา

อุตสาหกรรม ไดแก 

 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ดานชองทางการสงเสริม SMEs) 
 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (ดานมาตรการสงเสริมการลงทุน) 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ดานความสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรชาติ/อนุภูมิภาค) 
 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) (ดานโครงการ

ใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานที่ตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจไทย) 
 ธนาคารแหงประเทศไทย (ดานมาตรการอํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายเงินลงทุนระหวาง

ไทยกับประเทศเพื่อนบาน) 
 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา (ดานการเขาถึงแหลงเงินทุนในการลงทุนตางประเทศ/ การ

สงออกนําเขาสินคาและวัตถุดิบ) 
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ดานการเขาถึงแหลงเงินทุนในประเทศไทย) 
 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ดานการพัฒนาศักยภาพในการลงทุน

ตางประเทศของ SMEs) 
 กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย (ดานการตลาด และภาวการณแขงขันของตลาดใน

ประเทศนั้น) 
 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ดานมาตรการสงเสริมอุตสาหกรรมรายสาขา

ตางๆ) 
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 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง (ดานการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตและสินคา ตามแนว
ชายแดน) 

 กรมเอเชีย กระทรวงการตางประเทศ (ดานขอมูลพ้ืนฐานและกรอบความรวมมือระหวางไทยกับ
ประเทศนั้น) 

 ตัวแทนคณะทํางานภายใตกลุมความรวมมือตาง เชน ACMECS GMS ASEAN  
 สภาหอการคาไทย  
 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 สมาคมนักธุรกิจไทยตางๆในกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของ   

สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการชุดดงักลาว ควรมีลักษณะเปนองคกรกึ่งราชการ ทั้งนี้

เพื่อความคลองตัวในการทํางานและสะดวกในการประสานงานรวมกันหนวยงานของประเทศ 

นอกจากนี้คณะกรรมการชุดดังกลาวแลว ยังควรมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อ

รับผิดชอบการสงเสริมการลงทุนของ SMEs เฉพาะในแตละประเทศดวย  

 ในระดับรัฐบาล ผูนํารฐับาลควรเรงสรางความสัมพันธและแสดงใหเห็นถึงความเปนหุนสวน

ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับประเทศตางๆ ในกลุม CLMV ทั้งนี้เนื่องจากในปจจุบัน

รัฐบาลของประเทศอื่นๆ ที่ขยายการลงทุนใน CLMV อยางจริงจังไดมีความพยายามสถาปนา

และยกระดับความสัมพันธในเชิงเศรษฐกิจกบัประเทศในกลุมดังกลาว และสงเสริมให

ภาคเอกชนลงทุนในกลุมประเทศดังกลาวอยางตอเนื่อง 

 ในปจจุบันผูประกอบการ SMEs ไทยยังมีการรับรูถึงโอกาสทางธุรกิจ (และความเสี่ยงตางๆ) 

จากการลงทุนในประเทศกลุม CLMV คอนขางนอย ถงึแมวาหนวยงานที่เกี่ยวของหลาย

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไดมีการจดัการประชุมเพื่อเผยแพรขอมูลและประสบการณ

ลงทุนอยางเปนระยะก็ตาม แตผูประกอบการ SMEs ที่เขาถึงขอมูลดังกลาวก็มีจํานวนจํากัด 

และยังไมเห็นภาพที่ชัดเจน ดังนั้นหนวยงานที่ทําหนาที่ประชาสัมพันธและสงเสรมิธุรกิจ 

SMEs ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหผูประกอบการ SMEs ในสาขาธุรกิจตางๆได

เล็งเห็นถงึโอกาสทางธุรกิจในประเทศเพื่อนบาน เชน การจัดทํารายการโทรทัศนที่มีการเยี่ยม

ชมสภาพตลาด ผูประกอบการ SMEs ไทยที่ประสบความสําเร็จในประเทศนั้นๆ หนวยงาน

ภาครัฐตางๆที่เกี่ยวของ (ทั้งหนวยงานไทยและหนวยงานของประเทศนั้นๆ) การจัดทํา

บทความที่เกี่ยวของกับโอกาสในการลงทุนในประเทศกลุม CLMV หรือ กรณีศึกษาของ

ผูประกอบการไทยที่ลงทุนในประเทศกลุม CLMV เพือ่เผยแพรตามสื่อสิ่งพิมพสําหรับกลุม

ผูประกอบการ SMEs เปนตน โดยเนื้อหาในชองทางประชาสัมพันธตางๆ ควรมีการนาํเสนอ

ครอบคลุมในดาน สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่นําเสนอ สถานการณทางเศรษฐกิจของ
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อุตสาหกรรมทีน่ําเสนอ ขอไดเปรียบจากการลงทุนในประเทศนั้น กระบวนการลงทุนใน

ประเทศนั้น สิ่งที่พึงระมัดระวังในการลงทุนในประเทศนั้น เปนตน 

 หนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่สงเสริมการลงทนุของ SMEs ควรพยายามเรงเสรางและ

ประชาสัมพันธถึงทางเลือกแหลงเงินทนุตางๆที่ SMEs สามารถใชในการขยายการลงทุนใน

ประเทศเพื่อนบานในกลุมดังกลาว เชน การรวมมือกับธนาคารพาณิชยในการปลอยสินเชื่อ

ใหกับ SMEs กลุมดังกลาว การสงเสริมตลาดระดมทุนสําหรับผูประกอบการ SMEs กลุม

ดังกลาวในลักษณะของ venture capital market 

 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ ควรจัดทําและเผยแพร

ขอมูลที่นักธุรกิจจําเปนตองใชในการวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมทางธุรกิจเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจลงทุนอยางตอเนื่อง โดยขอมูลดังกลาวตองเปนขอมูลที่เชื่อถือไดและ

ทันสมัย 

 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ ควรเรงสรางมาตรการ

จูงใจใหผูประกอบการ SMEs ไทยไปลงทุนในประเทศกลุม CLMV ในสาขาที่มีศักยภาพ โดย

มาตรการจูงใจดังกลาวอาจอยูในรูปแบบ การผอนคลายขอจํากัดในการเคลื่อนยายปจจัยการ

ผลิต (เชน เครื่องจักร) การลดหยอนภาษี/ดอกเบี้ยใหกับกิจการที่ต้ังอยูในประเทศไทย และ

การผอนคลายขอจํากัดและคาธรรมเนียมในการเคลื่อนยายเงินเพื่อไปลงทุนในประเทศกลุม

ดังกลาว 

 หนวยงานภาครัฐของไทยที่ต้ังอยูในประเทศกลุม CLMV ควรสงเสริมใหมีการรวมกลุมกัน

ของผูประกอบการ SMEs ไทยที่ต้ังอยูในประเทศนั้นๆ เพือ่ใหผูประกอบการเหลานั้นสามารถ

แลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกิจไดอยางทันเวลา สามารถใหขอมูลแกหนวยงานภาครัฐ 

ณ ประเทศนั้นรับทราบถึงสถานการณและความตองการของภาคธุรกจิ และสามารถให

คําแนะนําแกผูประกอบการ SMEs ไทยที่มีความประสงคจะเขาไปลงทุนในประเทศนั้นๆ ได

ตรงตามสภาพความเปนจริง 

 หนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ควรวางแผนแมแบบ

ในการสงเสริมความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมในระดับอนภูุมิภาค ใหแกอุตสาหกรรมตางๆ

ทั้งอุตสาหกรรมตนน้ําและปลายน้ํา เชน อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

อุตสาหกรรมไฟฟาอีเล็คโทรนิกส และอุตสาหกรรมบริการ เปนตน 
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 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับสงเสริม SMEs และการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ ควร

เรงสรางความเขาใจใหหนวยงานภาครัฐในประเทศในกลุม CLMV ไดรับทราบถึงขอดีของการ

ลงทุนจาก SMEs ตางประเทศ เชน มีการถายทอดเทคโนโลยีในระดับที่เหมาะสมและเขาถึง

ไดของประชาชนในประเทศนั้น หรือ SMEs เปนการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมกับขนาดตลาด

ภายในประเทศนั้นๆ หรือ SMEs มักมีการใชปจจัยแรงงานในสัดสวนตอตนทุนการผลิตที่สูง

กวากิจการขนาดใหญ หรือ SMEs มีความยืดหยุนในการจางงานซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่

เกษตรกรรม เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากมีแนวโนมคอนขางสูงที่ประเทศในกลุมดังกลาวจะให

ความสําคัญกับการลงทุนของกิจการขนาดใหญมากกวากิจการขนาดกลางและขนาดยอม 

และประเทศในกลุมดังกลาวอาจมีทัศนคติวาหากตองการสงเสริมการพัฒนา SMEs ใน

ประเทศ (Infant SMEs) รัฐบาลตองใหการคุมครองมิให SMEs จากตางประเทศเขามาเปน

คูแขง  

 หนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่ใหการชวยเหลือการพัฒนาของประเทศเพื่อนบาน ควรเพิ่ม

ประเภทรูปแบบความชวยเหลือดานอื่นๆ นอกจากการใหความชวยเหลือในดานสิ่งกอสราง 

เชน การใหความชวยเหลือในดานวิชาการ (การฝกอบรมแรงงาน การใหทุนการศึกษา การ

ปรับปรุงหลักสูตร การฝกอบรมครู) การพัฒนาผูประกอบการ SMEs  เปนตน เพื่อใหรัฐบาล

และประชากรในประเทศเหลานั้นรับรูวาถึงความเปนหุนสวนทางดานการพัฒนาระหวางไทย

กับประเทศเหลานั้นมากขึ้น 

55..22..2 2 ขอเสนอแนะสําหรับขอเสนอแนะสําหรับ  SSMMEEss  ไทยไทย  

 ผูประกอบการ SMEs ที่มีความประสงคลงทุนในประเทศกลุม CLMV ควรทําการศึกษาและ

วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกอนตัดสินใจลงทุน ทั้งขอมูลสภาพแวดลอมในระดับประเทศ ระดับ

จังหวัด ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจลงทุนอยางรอบคอบ ไดแก โอกาสทาง

การตลาดของธุรกิจที่สนใจลงทุนในประเทศนั้น สภาวะการแขงขนในอุตสาหกรรมนั้นใน

ปจจุบัน ปรมิาณ คุณภาพ ราคา และการเขาถึงปจจัยการผลิต นโยบายการพัฒนา

อุตสาหกรรมของพื้นทีแ่ละประเทศนั้นๆ กฎระเบียบขั้นตอนในการจัดต้ังและดําเนินธุรกิจ 

ขั้นตอนในการจัดต้ังและดําเนินธุรกิจในทางปฏิบัติ 

 ผูประกอบการ SMEs ที่มีความประสงคลงทุนในประเทศกลุม CLMV ควรเดินทางไปสํารวจ

ตลาดยังประเทศที่ตองการเขาไปลงทุนดวยตัวเองกอนตัดสินใจลงทุน ทัง้นี้เนื่องจากขอมูลที่

ไดรับจากแหลงทุติยภูมิอาจไมสอดคลองกับความเปนจริงในชวงเวลานั้น ซึ่งการเดนิทางไป
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สํารวจตลาดจะชวยใหผูประกอบการสามารถนําขอมูลที่ไดรับมาใชในการวางแผนการลงทุน

ไดสอดคลองกับสถานการณและความเปนจริงมากขึ้น 

 สําหรับผูประกอบการ SMEs ที่ยังไมเคยมปีระสบการณการลงทุนในประเทศที่จะเขาไปลงทุน

มากอน ควรใชกลยุทธการลงทุนแบบคอยๆลงทุน โดยไมควรลงทุนในชวงแรกอยางเต็มที่

โดยใชเงินทุนทั้งหมด ทัง้นี้เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศจะมีความเสี่ยงหรือความไม

แนนอนคอนขางสูงสําหรับผูที่ไมเคยลงทุนในประเทศนั้นมากอน โดยรปูแบบการลงทุนอาจจะ

เริ่มที่การทดลองจาํหนายสินคานั้นในตลาดเปาหมายกอน ซึ่งเมื่อเหน็วามีกําลังซื้อแลวจึงคอย

ลงทุนและขยายการผลิต 

 ในดานการผูรวมทุนหรือตัวแทนคนทองถิ่นในการบริหารกิจการที่ เขาไปลงทุนนั้น 

ผูประกอบการควรใชเวลาในการคัดสรรผูรวมทุนที่มีความนาเชื่อถือใหไดมากที่สุด โดยอาจ

ขอคําแนะนําจากสมาคมผูประกอบการไทยในประเทศนั้นๆ และหนวยงานภาครัฐของไทยใน

ประเทศนั้นๆ 

 ผูประกอบการ SMEs ที่มีความประสงคลงทุนในประเทศกลุม CLMV ควรทําการวิเคราะห

สภาพตลาดและกําหนดจุดยืนผลิตภัณฑของตนเองใหชัดเจน และควรมกีลยุทธในการสราง

ความแตกตางและรักษาเอกลักษณของผลิตภัณฑของตนเองอยางตอเนือ่ง ทั้งนี้เนือ่งจาก

คูแขงในประเทศที่เขาไปลงทุนอาจสามารถลอกเลียนแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีลักษณะ

ใกลเคียงไดในเวลาอันรวดเร็ว 

 

 

 

 


