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บทคัดย่อ

	 บทความนีน้�าเสนอกลยทุธ์การเข้าสูต่ลาดต่างประเทศของผูป้ระกอบการ	SMEs	ซึง่มปีระเดน็ส�าคญัเริม่ตัง้แต่		ปัจจยัและส่วนผลกั
ดนัต่างๆ	เพือ่ให้ประสบความส�าเรจ็ของผูป้ระกอบการ	SMEs	ในการเข้าสูต่ลาดต่างประเทศ	ซึง่มรีปูแบบกลยทุธ์การเข้าสูต่ลาดต่างประเทศ
ของผู้ประกอบการ	SMEs	ที่ส�าคัญ	3	กลยุทธ์ซึ่งประกอบด้วย	กลยุทธ์ที่	1	Mode	of	Entry	Strategy	วิธีการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศมีดังนี้	
การส่งออก	 การให้ลิขสิทธิ์	 การให้สัมปทาน	 สัญญาในการผลิต	 การร่วมลงทุนระหว่างประเทศ	 การลงทุน	 อินเทอร์เน็ต	 การควบรวม
กจิการ	และการเข้าซือ้กจิการ	กลยทุธ์พนัธมติรนานาชาติ	กลยทุธ์ที	่2	การพฒันาโปรแกรมการตลาด	(Marketing	Program	Development)	
ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ	(Product	/	Service)	การจัดจ�าหน่าย	(Distribution)	การก�าหนดราคา	(Price)		
และการส่งเสริมการตลาด	(Promotion)	กลยุทธ์ที่	3	Competitive	Advantage	Strategy	ซึ่งประกอบด้วย	กลยุทธ์ความเป็นผู้น�าด้าน
ต้นทุน	(Cost	Leadership	Strategy)	 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง	(Differentiation	Strategy)	 และกลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วน	(Focus	
Strategy)	

Abstract

	 This	article	suggests	strategies	for	entrepreneur	in	SMEs		to	enter	foreign	markets	Many	factors	and	components	can	
drive	entrepreneur	in	SMEs		success	in	entering	the	foreign	market.	There	are	3	strategies	for	developing		strategies	for	
entrepreneur	in	SMEs	to	enter	foreign	markets:	Strategy	1:	MODE	OF	ENTRY	STRATEGY	which	consists	of	nine	methods:	
Exporting,	Licensing,	Franchising,	Contract	Manufacturing,	International	Joint	Venture,	Wholly	Owned	Subsidiaries,	Internet,	
Merger	and	Acquisition,	and	Strategic	International	Alliance.	Strategy	2:	MARKETING	PROGRAM	DEVELOPMENT	consists	of	
Product	/	Service	Strategy,	Distribution	Strategy,	Pricing	Strategy,	and	Promotion	Strategy.	Strategy	3	:	COMPETITIVE	ADVANTAGE	
STRATEGY	which	consists	of	Cost	Leadership	Strategy,	Differentiation	Strategy,	and	Focus	Strategy.

สภาวะการค้าโลก และการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการไทย

	 จากรายงานประจ�าปี	2547	ขององค์การการค้าโลก	(World	Trade	Organization	หรือ	WTO)	ระบุว่าการค้าโลกในปี	2546	และ	
2547	ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.5	และ	7.5	ตามล�าดับโดยประเทศในแถบเอเชียมีอัตราขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศสูงกว่าประเทศ
ภูมิภาคอื่นๆ	 ในปัจจุบันการค้าระหว่างไทยกับประเทศอื่นๆ	 มีปริมาณการน�าเข้าและส่งออกที่สูงมาก	 ความส�าคัญของการค้าระหว่าง
ประเทศของไทย	พิจารณาได้จากรายงานสถิติการค้าระหว่างประเทศปี	2551	-	2553	ของกรมศุลกากร	ซึ่งมีมูลค่าการค้าเพิ่มมากขึ้นทุก
ปีดังแสดงในตารางที่	1

กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของผู้ประกอบการ SMEs
Strategies for Entrepreneur in SMEs to Enter Foreign Markets

ดร.พงษ์สรรค์  ลีลาหงส์จุฑา  

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุดธนา (2534) จำากัด
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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	 5,867,914,7	 3,020,593.2	 2,847,321.5	 173,271.7
	 (ม.ค.-มิ.ย.)
        
ที่มา:	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร	(ธันวาคม:	2553)	

	 จากตารางที่	 1	 แสดงสถิติการค้าระหว่างประเทศของ
ไทย	ปี	2551-2553	(มกราคม-มิถุนายน)	 ซึ่งพบว่า	 ในปี	2551			
ไทยมีมูลค่าการค้าขาย	11,813,853.6	 ล้านบาท	 มียอดส่งออก	
5,851,371.1	ล้านบาทและมียอดน�าเข้า	5,962,482.5	ล้านบาทโดย
ขาดดุลการค้ามูลค่า	111,111.3	ล้านบาท	ส่วนในปี	2552	ไทยมี
มลูค่าการค้าขาย	9,795,136.4	ล้านบาท	มยีอดส่งออก	5,194,588.6	
ล้านบาทและมยีอดน�าเข้า	4,600,547.8	ล้านบาทโดยเกนิดลุการค้า
มลูค่า	594,040.8	ล้านบาท	และในช่วงมกราคม-มถินุายน	ปี	2553		
มมีลูค่าการค้าขาย	5,867,914,7	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนั
ของปี	2552	ร้อยละ	27.4		มียอดส่งออกมูลค่า	3,020,593.2	ล้าน
บาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	36.6	 มียอดน�าเข้ามูลค่า	2,847,321.5	 ล้าน
บาท	เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี	2552	ร้อยละ	41.7	โดยมียอด
เกินดุลการค้ามูลค่า	173,271.7	ล้านบาท		ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปี	2552	ร้อยละ	52.0			
	 การค้าโลกเติบโตอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่สงครามโลกครั้ง		
ที่	2	มากกว่าการเติบโตของผลผลิต	มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการกันทั่วโลก	 ประเทศที่เปิดเสรีจะมีสินค้าและบริการ	 ต่าง
ประเทศหลัง่ไหลเข้ามาอย่างรวดเรว็	เช่น	สหรฐัอเมรกิา	หรอืแม้แต่
ประเทศไทย	การค้าโลกได้ให้ความส�าคญักบัตลาดใหม่ๆ	มากขึน้	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเอเชีย	เช่น	จีน	และอินเดีย	ประเทศใน
เขตเอเชียแปซิฟิก	 ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง	
ตลาดสนิค้าเริม่เปลีย่นจากตลาดเดมิ	เช่น	สหรฐัอเมรกิา	ยโุรป	มา
สู่กลุ่มเอเชียแปซิฟิกทั้งยังมีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเกิดขึ้นในทุก
ภูมิภาคทั่วโลก	 เพื่อความได้เปรียบทางการค้าต่างประเทศ	 การ
ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค	 และการแข่งขัน
ทางการค้า
	 ธุรกิจระหว่างประเทศ	(International	Business)	นับเป็น
ปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอด	 โดยใน
อดีตที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการส่งออก	

(Export)	และการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ	(FDI		Inflow)	เป็น
หลกั	อย่างไรกต็ามสภาพการณ์เช่นนีอ้าจต้องแปรผนัไป	โดยเฉพาะ
เมื่อภาวะการแข่งขันและการช่วงชิงอ�านาจทางการค้าการลงทุน
จากทั่วโลก	รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	และส่งผลกระทบโดยตรงกับ
ประเทศไทย	ทีส่�าคญัคอืการทีปั่จจบุนัผูป้ระกอบการไทยส่วนใหญ่
ยังคงส่งออกได้ในราคารับจ้างผลิตที่ไม่สูงมากนัก	ขณะที่ส่วนต่าง
ระหว่างราคาที่ส่งออก	กับราคาขายปลีกสูงขึ้นประมาณ	5	เท่า	ส่ง
ผลกระทบให้ประเทศไทยต้องเสียประโยชน์จากส่วนแบ่งมูลค่า	
(Value	Chain)	เป็นจ�านวนมาก	การเปิดเสรทีางการค้าทัง้ในระดบั
พหุภาคีและทวิภาคี	เปิดโอกาสให้ธุรกิจ	รวมทั้งสินค้าและบริการ
จากประเทศอื่นๆ	 เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น	 ในขณะที่ผู ้
ประกอบการไทยยงัมไิด้ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าต่างๆ	
ที่ได้ท�าไว้กับประเทศอื่นอย่างเต็มที่	 โดยเฉพาะการเข้าไปสู่ตลาด
อื่นๆ	ที่มีข้อได้เปรียบด้านข้อตกลงทางภาษี	และสิทธิพิเศษต่างๆ	
เป้าหมายในการสร้างรายได้ให้ประเทศโดยการเพิ่มมูลค่าการส่ง
ออกยังคงก�าหนดเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งท�าได้ยากมากขึ้น	 ในขณะที่การ
แข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์โดยเฉพาะจากประเทศรายใหม่ๆ	 อาทิ	
จีน	 อินเดีย	 แอฟริกา	 ที่มีข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรธรรมชาติ	
แรงงาน	การถ่ายทอดเทคโนโลย	ีมผีลท�าให้ต้นทนุการผลติต�า่	และ
ท�าให้ราคาสนิค้าและบรกิารในตลาดโลกถกูลงอย่างต่อเนือ่ง	(กรม
ส่งเสริมการส่งออก:	2553)			
	 หลายประเทศได้หันมาให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการ
ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ	(FDI	Outflow)	เพิ่มเติมจากการส่ง
เสรมิการส่งออก	(Export)	และการลงทนุโดยตรงจากต่างชาติ	(FDI	
Inflow)	 ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันของไทยในปี	2550	
ได้รบัการจดัอนัดบัโดย	Institute	for	Management	Development	
(IMD)	ให้อยู่ในล�าดับที่	33	ตกลงจากอันดับที่	29	ในปี	2549	โดย
ระบุว่าจุดอ่อนส่วนหนึ่งมาจากการที่ประเทศไทยมีระดับของการ
ออกไปลงทุนในต่างประเทศต�่า	(กรมส่งเสริมการส่งออก:	2553)			
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		 ส�าหรับนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อพัฒนา
ของผู้ประกอบการ	SMEs	ได้มีการพัฒนาไปสู่ตลาดนานาชาติของ
กรมส่งเสรมิการส่งออก	พบว่า	ได้จดัตัง้โครงการส่งเสรมิผูป้ระกอบ
การไทยสู่การท�าธุรกิจในต่างประเทศ	 (Internationalization	
Project)	ให้การออกไปท�าธุรกิจในต่างประเทศของผู้ประกอบการ
ไทย	 เป็นกลไกในการสร้างมูลค่าเพิ่ม	 และการเข้าไปมีส่วนแสวง
มูลค่าในส่วนของธุรกรรมระหว่างประเทศเพิ่มเติมจากการขาย	
สนิค้าราคาต�่าอย่างการรบัจ้างเป็นผูผ้ลติแต่เพยีงอย่างเดยีว	รบัมอื
กับสภาวะการเปิดเสรี	 และการสลายตัวของระบบสิทธิพิเศษ
ทางการค้า	อาทิ	โควต้าโดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยออก
ไปท�าธุรกิจในประเทศที่มีความได้เปรียบในเรื่องของระบบภาษี	
และสทิธพิเิศษทางการค้า	ปรบัตวัเชงิโครงสร้างทางการค้าและการ
ลงทุนของไทยไปสู่ทิศทางที่แข่งขันได้มากขึ้น	 โดยการแสวงหา
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ	แรงงาน	เทคโนโลยีระบบโลจิสติกส์ที่มี
ต้นทนุต�า่	และ/หรอืมปีระสทิธภิาพสงู	รวมทัง้แสวงหาตลาดใหม่ๆ	
ส�าหรับสินค้าและธุรกิจบริการโดยสนับสนุนให้ผู้ประการ	SMEs		
ไทยได้เข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อหาตัวแทน
จ�าหน่ายในแต่ละประเทศที่ได้จัดงานแสดงสินค้า	 และเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกไทยในระยะยาว
	 การสนับสนุนจากทางกรมส่งเสริมการส่งออก	 ได้มีการ
บริการด้านของข้อมูลและค�าปรึกษาเชิงลึก	ได้แก่	ข้อมูลกฎหมาย
การลงทุน	 กฎหมายแรงงาน	 กฎระเบียบการด�าเนินธุรกิจในต่าง
ประเทศ	การจดทะเบียนลิขสิทธิ์	เป็นต้น		การจัดท�านัดหมายและ
น�าพาผู้ประกอบการไทยไปพบกับบริษัทที่สนใจร่วมลงทุน	(B2B	
Matching)	และหน่วยงานภาครัฐ	(B2G	Networking)	ในประเทศ
ทีผู่ป้ระกอบการไทยสนใจออกไปลงทนุ	การถ่ายทอดประสบการณ์
ของผู้ประกอบการไทยที่ประสบความส�าเร็จในการออกไปด�าเนิน
ธุรกิจในต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความ
มัน่ใจให้แก่ผูป้ระกอบการรายอืน่ทีอ่าจสนใจเข้าร่วมโครงการฯ	โดย
การจัดสัมมนาและการฝึกอบรม
	 ดังที่กล่าวมาข้างต้นกลยุทธ์การส่งออกที่ด�าเนินการดัง
กล่าว	เป็นกลยทุธ์ทีส่่งเสรมิการส่งออกโดยกรมส่งเสรมิการส่งออก
กระทรวงพาณิชย์	แต่การแข่งขันของผู้ประกอบการ	SMEs	ไม่ได้มี
แต่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น	 แต่ยังมีหลายประเทศ	 เช่น	 ญี่ปุ่น	
จนีไต้หวนั	เกาหลใีต้	ฝรัง่เศส	อเมรกิา	ออสเตรเลยี	เป็นต้น	แบรนด์
ประเทศไทยยังไม่ได้รับความนิยมในตลาดโลก	 ประเทศไทยไม่มี
ภาพลักษณ์ที่เป็นผู้น�าในด้านการผลิตสินค้ามากนัก	 ท�าให้ต้อง
รับจ้างผลิตซึ่งเป็นการลดทอนการแข่งขันของประเทศ	 เพื่อหลีก
เลีย่งปัญหาดงักล่าวผูป้ระกอบการ	SMEs	ต้องเน้นในการศกึษาวจิยั

การพัฒนากลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ	ของผู้ประกอบการ	SMEs	และ
ท�าให้ธรุกจิของตนสามารถพฒันาไปแข่งขนัในตลาดโลกได้	จงึเป็น
ที่น่าสนใจศึกษาปัจจัยที่ส�าคัญที่จะพัฒนากลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด
ต่างประเทศของผูป้ระกอบการ	SMEs	ซึง่ปัจจยัและกลยทุธ์การเข้า
สู่ตลาดต่างประเทศสามารถน�ามาพัฒนาการด�าเนินงานของผู้
ประกอบการ	SMEs	ได้เป็นอย่างดี	โดยมีการวัดความส�าเร็จในการ
สร้างกลยทุธ์การเข้าสูต่ลาดต่างประเทศสามารถน�าไปปฏบิตัไิด้จรงิ	
กลายเป็นข้อสรุปของกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศที่ส�าคัญ	
เพื่อให้ผู้ประกอบการ	SMEs	 ประสบความส�าเร็จในตลาดต่าง
ประเทศ	 และสามารถน�ารายได้เข้าประเทศเป็นผลให้ธุรกิจเจริญ
เติบโตและเศรษฐกิจของประเทศชาติดีขึ้น			

ปัจจัยต่างๆ และรูปแบบกลยุทธ์ของผู้ประกอบการ SMEs ใน

การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

	 ปัจจัยและส่วนผลักดันต่างๆ	 เพื่อให้ประสบความส�าเร็จ
ของผู้ประกอบการ	SMEs	ในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศประกอบ
ด้วยปัจจัยที่มีศักยภาพสูงในการเข้าสู ่ตลาดต่างประเทศคือ	
ประสบการณ์ระหว่างประเทศ	 การขยายตัวของอุตสาหกรรม	
ลักษณะความเป็นสากล	 ความเสี่ยงของประเทศ	 ความแตกต่าง
ทางวฒันธรรม	ศกัยภาพทางการตลาด	ความรูท้างการตลาด	แรง
จูงใจที่จะใช้กลยุทธ์	พันธมิตรทางธุรกิจในระดับสากล	ส่วนปัจจัย
ทีม่ศีกัยภาพต�า่ในการเข้าสูต่ลาดต่างประเทศคอื	ขนาดของกจิการ	
ความแข็งแกร่งทางเทคนิค	ความได้เปรียบทางการโฆษณา
	 	Phatak	(1996)	ได้อธิบายกลยุทธ์การเลือกวิธีการด�าเนิน
การในต่างประเทศว่า	ธรุกจิระหว่างประเทศจะต้องเริม่ต้นด้วยการ
ที่ผู้บริหารการตลาดมีความต้องการที่จะด�าเนินธุรกิจของตนกับผู้
บรโิภคในต่างประเทศ	และการเลอืกวธิกีารเข้าสูต่ลาดต่างประเทศ
จะเป็นจุดเริ่มต้นความส�าเร็จของการขยายการด�าเนินงานสู่ตลาด
ต่างประเทศ	ซึง่มข้ีอจ�ากดัทีห่ลากหลายกว่าการท�าธรุกจิในประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง	ดังแสดงในภาพที่		1
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ภาพที่	1	กลยุทธ์การเลือกวิธีการด�าเนินการในต่างประเทศ

 กลยุทธ์การเข้าสู ่ตลาดต่างประเทศ	 (Strategies	 for	
entering	foreign	markets)	ในบทความนี้กล่าวถึงรูปแบบกลยุทธ์
การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ	 ให้สามารถบรรลุความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันที่ยั่งยืนในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้ตามเป้า
หมาย	Young	และคณะ	(1989)	ได้สรุปวิธีการในการเข้าสู่ตลาด
ต่างประเทศไว้ดังนี้
 การส่งออก	(Exporting)	Oman	C.	(1984)		อธิบายว่าเป็น
วิธีการพื้นฐานที่สุดในการด�าเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศ	
และเป็นวิธีการที่มีความเสี่ยงน้อย	 เพราะเพียงแต่จัดส่งสินค้าไป
จ�าหน่ายในต่างประเทศแบ่งได้	2	วิธี	ได้แก่	การส่งออกทางอ้อม	
(Indirect	Exporting)	 คือการที่กิจการจะมอบหมายให้ผู้อื่นท�า	
หน้าที่ในส่วนที่เป็นการส่งสินค้าออกแทนตนเอง	 และการส่งออก
ทางตรง	(Direct	Exporting)	หมายถงึการทีก่จิการท�าหน้าทีใ่นการ
ส่งสนิค้าของตนไปสูล่กูค้าในต่างประเทศโดยตรง	ไม่ผ่านคนกลาง
ใดๆ	
 การท�าสญัญาการผลติ	(Contract	Manufacturing)	หมาย
ถึง	 การที่กิจการหนึ่งว่าจ้างผู้ผลิตในต่างประเทศให้ท�าการผลิต
สนิค้าให้ตนตามคณุภาพและมาตรฐานทีก่�าหนด	และบรษิทัจะเป็น
ผู ้ท�าการจ�าหน่ายสินค้าดังกล่าวเอง	 รวมทั้งเป็นผู ้รับผิดชอบ
กระบวนการทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา	 และการส่ง
เสริมการจัดจ�าหน่ายด้วย
 การให้ลิขสิทธิ์	(Licensing)	 หมายถึงการที่บริษัทเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า	(Licensor)	 ได้รับอนุญาตให้บริษัทอื่นในต่าง
ประเทศท�าการผลิตสินค้าหรือบริการ	 (Licensee)	 ภายใต้

ที่มา:	Phatak	(1996)	International	Management:	Concept	&	Case,	Ohio:	South	Western	College	Publishing

เครือ่งหมายการค้าและการควบคมุคณุภาพจากเจ้าของ	โดยบรษิทั
ในต่างประเทศผู ้ได้รับอนุญาตให้ท�าการผลิตจะต้องเสียค่า
ธรรมเนียมในการได้รับอนุญาต	 (Royalty)	 ให้บริษัทเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า	โดยทั่วไปแล้วมักคิดเป็นร้อยละจากยอดขาย
 การให้สมัปทาน	(Franchising)	จดัเป็นวธิกีารหนึง่ของการ
ได้รบัอนมุตั	ิ(License)	จากเจ้าของเครือ่งหมายการค้า	(Franchiser)	
โดยผู้ได้รับ	(Franchisee)	 อาจเป็นธุรกิจหรือบุคคลที่จะใช้ระบบ
การท�างาน	เครื่องหมายการค้าและสิทธิพิเศษอย่างอื่นเพื่อด�าเนิน
ธรุกจิตามข้อก�าหนดทีไ่ด้ตกลงกนัไว้	และเจ้าของสมัปทานกจ็ะได้
รับค่าธรรมเนียมเป็นการแลกเปลี่ยน	(Franchise	Fee)
 การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ	 (Foreign	Direct	
Investment)	 Hill	 (1999)	 ได้อธิบายการลงทุนโดยตรงในต่าง
ประเทศมีหลายรูปแบบดังนี้
 การลงทุนโดยบริษัทแม่ทั้งหมด (Wholly Own)	หมายถึง	
การที่กิจการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศด้วยเงินทุนของตนเอง
 การร่วมลงทุนระหว่างประเทศ (International Joint 
Venture)	หมายถึง	การร่วมลงทุนกับกิจการจากประเทศอื่นๆ	ใน
การท�าธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึ่ง
 อนิเทอร์เนต็	(Internet)	หมายถงึการขายสนิค้าบนเวบ็ไซต์	
(Website)	เริ่มแรกตลาดอินเทอร์เน็ต	(Internet)	จะเน้นการขาย
ในประเทศอย่างไรกต็ามบรษิทัจ�านวนมากเริม่รบัการสัง่ซือ้จากต่าง
ประเทศ	 ท�าให้เกิด	Concept	 การตลาดอินเทอร์เน็ตนานาชาติ	
International	Internet	Marketing	(IIM)	อิทธิพลของอินเทอร์เน็ต
ต่อการตลาดนานาชาติได้ขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว		

ปัจจัยภายนอก 

(External Factors)

ปัจจัยภายใน 

(Internal Factors)

กลยุทธ์ของธุรกิจ 

(Strategic Business Unit)

วิธีการลงทุนในประเทศ

(Mode of Entry)
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 การควบรวมกจิการ	(Merger	and	Acquisition)		การควบ
รวมกจิการ	(Merger)	สามารถเกดิขึน้ได้ทัง้ในลกัษณะทีห่น่วยธรุกจิ
หนึ่งผนวกกิจการเข้ากับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ
เกีย่วพนักนั	โดยคาดหวงัว่าหลงัจากมกีารควบรวมกจิการจะท�าให้
สามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาด	 ผนวกทักษะเทคโนโลยี	 และความ
สามารถในการด�าเนนิงานเข้าด้วยกนัจะท�าให้ต้นทนุในการด�าเนนิ
งานลดลง	 ลดแรงกดดันทางการแข่งขัน	 รวมถึงได้ผลผลิตจาก
ความสามารถของทัง้สองกจิการ	ช่วยเสรมิสร้างความแขง็แกร่งให้
กิจการและเพิ่มอ�านาจการต่อรองของกิจการได้เป็นอย่างดี	
 การเข้าซื้อกิจการ	(Acquisition)	นั้นเกิดขึ้นเพื่อให้ได้เป็น
เจ้าของเหนือกิจการเดิมและน�ากิจการนั้นเข้าเป็นกิจการในเครือ
ของผู้ซื้อ	ควบคุมการบริหารและกลยุทธ์การแข่งขันต่างๆ	รวมถึง
จะสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถหลักของกิจการทั้งใน
ด้านทรัพย์สิน	 ทักษะ	 เทคโนโลยี	 การตลาด	 ความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจสินค้าและบริการที่กิจการดังกล่าวครอบครองอยู	่ ซึ่งผู้ที่เข้า
ซือ้กจิการยงัสามารถน�าความรูแ้ละความสามารถของบรษิทัตนเอง
มาใช้ในการปรบัปรงุประสทิธภิาพการท�างานของบรษิทัใหม่ได้ด้วย	
 กลยุทธ์พันธมิตรนานาชาติ	 (Strategic	 International	
Alliance)	เป็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นโดย	2	บริษัทหรือ
มากกว่ามาร่วมกันในการตอบสนองความต้องการเดียวกัน	 และ
ร่วมรับความเสี่ยงในการไปถึงเป้าหมายเดียวกัน	กลยุทธ์พันธมิตร
นานาชาติ	(Strategic	International	Alliance)	 เป็นกลยุทธ์การ
แข่งขนัในการบรหิารการตลาดระดบัโลกเป็นวธิกีารทีจ่ะลบจดุอ่อน
และเพิม่จดุแขง็ทางการแข่งขนัโอกาสในการเจรญิเตบิโตรวดเรว็ใน
ตลาดใหม่ๆ	 เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เพิ่มประสิทธิผลต้นทุน
ทางการผลิต	 และเป็นแหล่งทุนในการขับเคลื่อนการแข่งขันใน
กลยุทธ์พันธมิตรนานาชาติ		
 การพัฒนาโปรแกรมการตลาด	(Marketing	Program	
Development)	 ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
หรือบริการ		(Product	/	Service)		การจัดจ�าหน่าย		(Distribution)		
การก�าหนดราคา		(Price)		และการส่งเสรมิการตลาด		(Promotion)		
และการน�าไปปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อที่
เป็นเป้าหมาย	
  Porter	(1990)	ได้กล่าวถึงทฤษฎีกลยุทธ์การแข่งขัน	มี	
3	กลยุทธ์ดังนี้	
 กลยุทธ์ความเป็นผู้น�าด้านต้นทุน	 (Cost	 Leadership	
Strategy)	คอืกลยทุธ์การแข่งขนัซึง่ใช้ต้นทนุต�า่ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้	
เพื่อจูงใจตลาดส่วนใหญ่และสร้างก�าไรสูง	ผู้บริหารที่จะใช้กลยุทธ์
นี้ต้องมีการควบคุมต้นทุนด้านต่างๆ	 โดยเคร่งครัด	 เช่น	 ต้นทุน
ด้านแรงงาน	วตัถดุบิ	และการตลาด	ตลอดจนประสทิธภิาพในการ

ผลิต	 การจัดซื้อ	 และอื่นๆ	 ความเป็นผู้น�าด้านต้นทุนผู้บริหาร
สามารถลดราคาผลิตภัณฑ์ให้ต�่ากว่าคู่แข่งขัน	สามารถสร้างส่วน
ครองตลาดและสร้างก�าไรให้สูงขึ้น	 อย่างไรก็ตามบริษัทอาจไม่มี
ความสามารถในการใช้กลยุทธ์ความเป็นผู้น�าด้านต้นทุนนี้ได้	
เพราะมีอุปสรรคจากคู่แข่งขันซึ่งอาจใช้กลยุทธ์นี้โดยการปรับปรุง
เทคโนโลยีจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของต้นทุนได้มากกว่าเดิม
 กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง	(Differentiation	Strategy)	
เป็นกลยทุธ์การแข่งขนัซึง่องค์การสร้างความแตกต่างในผลติภณัฑ์
ที่ให้ลูกค้ารับรู้ว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัดจากคู่แข่งขัน	 ผู้บริหาร
สามารถสร้างความแตกต่างของผลติภณัฑ์โดยถอืเกณฑ์เทคโนโลยี	
การให้บริการลูกค้า	การออกแบบผลิตภัณฑ์	การจัดจ�าหน่ายและ
อืน่ๆ	ซึง่มคีวามหมายส�าหรบัลกูค้าเมือ่ลกูค้าเชือ่ว่าผลติภณัฑ์เหล่า
นัน้แตกต่างจากผลติภณัฑ์ของคูแ่ข่งขนัเขาจะเตม็ใจพร้อมทีจ่ะซือ้
ในราคาที่สูง	 ประโยชน์จากกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างนี้คือ	
ความภักดีจากลูกค้าและก�าไรที่สูงขึ้น	 องค์การที่ใช้กลยุทธ์นี้จะ
เผชญิการแข่งขนัทีเ่ลยีนแบบหรอืปรบัปรงุลกัษณะความแตกต่างที่
ส�าคัญส�าหรับลูกค้า
 กลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วน	(Focus	Strategy)	เป็นกลยุทธ์การ
แข่งขันซึ่งองค์การมุ่งตลาดที่จ�ากัด	 ขายผลิตภัณฑ์ที่จ�ากัด	 หรือ
ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่จ�ากัด	 กลยุทธ์นี้จะมุ่งที่ตลาดแคบ	 โดย
อาศยักลยทุธ์ความเป็นผูน้�าด้านต้นทนุหรอืการสร้างความแตกต่าง
ด้วยกไ็ด้	กลยทุธ์มุง่เฉพาะส่วนนี้	องค์การได้รบัประโยชน์จากก�าไร
ที่สูงจากตลาดเล็ก	ซึ่งไม่มีการแข่งขันที่รุนแรง
	 จะเห็นได้ว่า	 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของผู้
ประกอบการ	SMEs	ให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่าง
ประเทศ	การพัฒนาโปรแกรมการตลาด	และกรอบแนวคิดในการ
เข้าสูต่ลาดต่างประเทศ	แต่พฒันาการของระบบเศรษฐกจิไทย	การ
พลวัตของเศรษฐกิจโลก	 และการตื่นตัวและการเติบโตของผู ้
ประกอบการ	SMEs	 โลก	ท�าให้ผู้ประกอบการ		SMEs	ไทย	ต้อง
ปรับตัวให้สามารถด�าเนินการในการแข่งขันในตลาดโลกเพื่อให้มี
กลยทุธ์ทีส่ามารถเข้าสูต่ลาดต่างประเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ		โดยมุง่
เน้นกลยุทธ์ที่ทันต่อการแข่งขันในตลาดโลกได้	 คือทฤษฎีกลยุทธ์
การแข่งขนัของ	Porter	ซึง่จะมผีลให้ผูป้ระกอบการ	SMEs	ของ	ไทย
สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
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	 ในภาวะการแข่งขนัในยคุโลกาภวิตัน์และการช่วงชงิอ�านาจ
ทางการค้าการลงทุนจากทั่วโลก	รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	และส่ง
ผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทย	 ที่ส�าคัญคือการที่ปัจจุบันผู้
ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังคงส่งออกได้ในราคารับจ้างผลิตที่ได้
ราคาไม่สงูมากนกัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัราคาปลกีทีผู่ข้ายได้มากกว่า
หลายเท่า	 ผู้ประกอบการ	SMEs	 จ�าเป็นต้องมีกลยุทธ์การเข้าสู่	
ตลาดต่างประเทศ	มีกรอบแนวคิดในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
	 ผู้ประกอบการ	SMEs	 จ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมทั้งภายในภายนอกของผู ้ประกอบการ	 การพัฒนา
โปรแกรมการตลาด	และกลยุทธ์การแข่งขันของ	Porter	ที่เหมาะ
สมกับผู้ประกอบการเองซึ่งจะมีผลให้ผู้ประกอบการ	SMEs	 ของ	
ไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน
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