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บทคัดย่อ

	 บทความนี้น�าเสนอกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Economy:	AEC)		ของผู้ประกอบการ	
SMEs	ซึ่งมีประเด็นส�าคัญเริ่มตั้งแต่		ปัจจัยและส่วนผลักดันต่างๆ	เพื่อให้ประสบความส�าเร็จของผู้ประกอบการ	SMEs	ในการเข้าสู่ตลาด	
AEC	ซึ่งมีรูปแบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด	AEC	ของผู้ประกอบการ	SMEs	ที่ส�าคัญ	4	กลยุทธ์ซึ่งประกอบด้วย	กลยุทธ์ที่	1	MODE	OF	ENTRY	
STRATEGY	วิธีการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศมีดังนี้	การส่งออก	การให้ลิขสิทธิ์	การให้สัมปทาน	สัญญาในการผลิต	การร่วมลงทุนระหว่าง
ประเทศ	การลงทุน	 อินเทอร์เน็ต	 การควบรวมกิจการ	 และการเข้าซื้อกิจการ	กลยุทธ์พันธมิตรนานาชาติ	 กลยุทธ์ที่	2	 การเข้าสู่ตลาด
นานาชาติ	(Go	International)	 ซึ่งประกอบด้วยการกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ	(Product	/	Service)	 ตลาด	(Market)	 เทคโนโลยี	
(Technology)	หน้าที่	(Functions)	และวิธีการเข้าสู่และวิธีการพัฒนา	(Entry	And	Development	Method)	กลยุทธ์ที่	3	กลยุทธ์การสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน	(Competitive	Advantage	Strategy)	 ที่กล่าวถึงคือกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง	(Differentiation	
Strategy)	กลยทุธ์ที่	4	นวตักรรมทีก่ล่าวถงึคอื	นวตักรรมทางด้านผลติภณัฑ์	(Product	Innovation)	นวตักรรมทางด้านการตลาด	(Market	
Innovation)	และนวัตกรรมขบวนการทางเทคโนโลยี	(Technological	Process	Innovation)

Abstract

	 This	article	introduces	and	discusses	the	strategy	for	entering	the	AEC	Market	for	small	and	medium	enterprises.	It	
involves	important	factors	that	could	lead	to	the	success	of	these	SMEs	when	entering	the	AEC	Market.	There	are	4	key	
strategies	for	SMEs	to	enter	the	AEC	market.	The	first	one	is	the	Mode	of	Entry	Strategy	which	involves	export/import,	licensing,	
franchising,	contract	manufacturing,	international	joint	venture,	wholly	owned	subsidiaries,	online,	merger	and	acquisition,	
and	strategic	international	alliance.	The	second	strategy	is	the	Go	International	Strategy	which	consist	of	product/service,	
market,	functions,	technology	and	entry	and	development	strategies.	The	third	strategy	is	the	Competitive	Advantage	
Strategy	which	discusses	about	the	differentiation	strategy.	Finally,	the	fourth	strategy	is	the	Innovation	which	discusses	
about	Product	Innovation,	Market	Innovation,	and	Technological	Process	Innovation.

สภาวะการค้าโลก และการค้าระหว่างของประเทศของผู้ประกอบการไทย

	 จากรายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2547	ขององค์การการค้าโลก	(World	Trade	Organization	หรือ	WTO)	ระบุว่าการค้าโลกในป	ีพ.ศ.	
2546	และ	2547	ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.5	และ	7.5	ตามล�าดับโดยประเทศในแถบเอเชียมีอัตราขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศสูง
กว่าประเทศภูมิภาคอื่นๆ	ในปัจจุบันการติดต่อการค้าระหว่างไทยกับอาเซียน	มีปริมาณการน�าเข้าและส่งออกที่สูงมาก	ความส�าคัญของ
การค้าระหว่างประเทศของไทย	พิจารณาได้จากรายงานสถิติการค้าระหว่างประเทศปี	พ.ศ.	2552	-	2554	ของกรมศุลกากร	ซึ่งมีมูลค่า
การค้าเพิ่มมากขึ้นปรากฏดังตารางที่	1
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ตารางที่ 1	สถิติการค้าระหว่างประเทศไทยกับอาเซียน	ปี	2554-2555	(มูลค่า:	ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
 
  มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง

 2554 (ม.ค.-มิ.ย.)  2555 (ม.ค.-มิ.ย.) 2555 (ม.ค.-มิ.ย.)

	 ส่งออก	 26,473.50	 28,625.43	 8.13
	 น�าเข้า	 19,195.32	 19,846.57	 3.39
	 ดุลการค้า	 7,278.18	 8,778.86	 20.62

	 รวม	 45,668.82	 48,472.00	 6.14

ที่มา:	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	(2555)

	 จากตารางที่	1	แสดงสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย	กับอาเซียน	ปี	พ.ศ.	2554	-2555	ซึ่งพบว่าในปี	พ.ศ.	2555	(ม.ค.-มิ.ย.)	
การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า	48,472.00	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า	ร้อยละ	6.14	โดยจ�าแนกเป็นการส่ง
ออกมูลค่า	28,625.43	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	8.13	และน�าเข้า	19,846.57	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.39	โดยไทย
เป็นฝ่ายเกิดดุลการค้ามูลค่า	8,778.86	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	20.62
	 การค้าโลก	และการค้าระหว่างไทยกบัอาเซยีนเตบิโตอย่างรวดเรว็	(Nipit,	2011)	นบัตัง้แต่สงครามโลกครัง้ที	่2	มากกว่าการเตบิโต
ของผลผลิต	 มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกันทั่วโลก	 ประเทศที่เปิดเสรีจะมีสินค้าและบริการจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาอย่าง
รวดเร็ว	เช่น	สหรัฐอเมริกา	ฮ่องกง	สิงคโปร์	หรือแม้แต่ประเทศไทย	ประเทศที่พัฒนาแล้ว	หลั่งไหลเข้ามาลงทุนในประเทศก�าลังพัฒนา	
การค้าโลกได้ให้ความส�าคัญกับตลาดใหม่ๆ	มากขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเอเชีย	เช่น	จีน	และอินเดีย	ประเทศในเขตเอเชียแปซิฟิก	
ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง	ตลาดสินค้าเริ่มเปลี่ยนจากตลาดเดิม	เช่น	สหรัฐอเมริกา	ยุโรป	มาสู่กลุ่มเอเชียแปซิฟิกและ
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Economy:	AEC)	 เพื่อความได้เปรียบทางการค้าต่างประเทศ	 การร่วมพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค	และการแข่งขันทางการค้า	โดยประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดภูมิภาค
อาเซียน	อันเนื่องมาจากความช�านาญในภูมิภาค	(ศศิประภา	ชัยประสิทธิ์	และ	ซีรีน	เซ็นเสถียร,	2553)
	 ธุรกิจระหว่างประเทศ	(International	Business)	นับเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอด	โดยในอดีตที่
ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการส่งออก	(Export)	และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	(FDI)	เป็นหลัก	อย่างไรก็ตาม	
สภาพการณ์เช่นนีอ้าจต้องแปรผนัไป	โดยเฉพาะเมือ่ภาวะการแข่งขนัและการช่วงชงิอ�านาจทางการค้าการลงทนุจากทัว่โลกรนุแรงขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง	 และการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Economy:	AEC)	 ส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยผู้
ประกอบการไทยจะต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง	AEC	ที่จะเกิดขึ้น	เช่น	แนวโน้มการออกมาตรการกีดกันทางการค้า	(ที่ไม่ใช่ภาษี)	
มากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ	ภายในอาเซียน	การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง	ประชาคมอาเซียนส่งเสริมให้การลงทุนและการเคลื่อน
ย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น	(ชาญณรงค์	ชัยพัฒน์,		2553)
		 สิ่งส�าคัญคือการที่ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังคงส่งออกโดยใช้ราคา	F.	O.	B.	(Free	on	Board)	เป็นหลัก	ในขณะที่ส่วน
ต่างระหว่างราคา	F.O.B.	กับราคาขายปลีกสูงขึ้นประมาณ	5	เท่าและรับจ้างผลิต	ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยต้องเสียประโยชน์จากส่วน
แบ่งมูลค่า	(Value	Chain)	เป็นจ�านวนมาก	การเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)		เปิดโอกาสให้ธุรกิจ	รวมทั้งสินค้า
และบรกิารจากประเทศอื่นๆ	เขา้มาในประเทศไทยมากขึ้น	ในขณะทีผู่ป้ระกอบการไทยยังมิได้ใชป้ระโยชน์จากข้อตกลงทางการคา้ต่างๆ	
ที่ได้ท�าไว้กับประเทศอื่นอย่างเต็มที่	โดยเฉพาะการเข้าไปสู่ตลาดอื่นๆ	ที่มีข้อได้เปรียบด้านข้อตกลงทางภาษี	และสิทธิพิเศษต่างๆ	และ
ยังไม่เข้าใจผลกระทบที่จะเกิดกับการเปิดเสรีการค้า	AEC	ผู้ประกอบการไทยควรปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ	และการตลาดใหม่ภายใต้	AEC	
เป้าหมายในการสร้างรายได้ให้ประเทศโดยการเพิม่มลูค่าการส่งออกยงัคงก�าหนดอยูท่กุปี	ในขณะทีก่ารแข่งขนัในยคุโลกาภวิตัน์โดยเฉพาะ
จากประเทศรายใหม่ๆ	อาทิ	จีน	อินเดีย	อาเซียนเองที่มีข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรธรรมชาติ	แรงงาน	การถ่ายทอดเทคโนโลยี	มีผลท�าให้
ต้นทุนการผลิตต�่า	และท�าให้ราคาสินค้าและบริการในตลาดโลกถูกลงอย่างต่อเนื่อง	(กรมส่งเสริมการส่งออก,	กระทรวงพาณิชย์,	2553)		
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ประเทศต่างๆ	 ได้หันมาให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการลงทุน
โดยตรงในต่างประเทศ	(FDI)	เพิ่มเติมจากการส่งเสริมการส่งออก	
(Export)	 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุน	กล่าวคือ	นับแต่เริ่มด�าเนินการเขตการ
ค้าเสรีอาเซียน	(AFTA)	ในปี	พ.ศ.	2535	อาเซียนเพิ่มความส�าคัญ	
จนปัจจบุนัเป็นตลาดส่งออกอนัดบั	1	ของไทยและยงัมแีนวโน้มเพิม่
ขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต	 เมื่ออุปสรรคทางการค้าทั้งภาษีและ
ไมใ่ช่ภาษี	ถูกยกเลิกจะเปิดโอกาสให้สินค้าเคลื่อนย้ายได้อยา่งเสรี
ในภูมิภาคและเพิ่มปริมาณการค้าให้มากขึ้น	(กรมส่งเสริมการส่ง
ออก,	กระทรวงพาณิชย์,	2553)			
	 นโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อพัฒนากลยุทธ์
การเข้าสูต่ลาดต่างประเทศของผูป้ระกอบการ	SMEsได้มกีารพฒันา	
กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของผู้ประกอบการ	SMEs	ไปสู่
ตลาดนานาชาติโดยกรมส่งเสริมการส่งออก	 พบว่า	 ได้จัดตั้ง
โครงการส่งเสริมผู ้ประกอบการไทยเข้าสู ่การท�าธุรกิจในต่าง
ประเทศ	(Internationalization	Project)	โดยให้การออกไปท�าธรุกจิ
ในต่างประเทศโดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ของ
ผู้ประกอบการไทย	 เป็นกลไกในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
ไทย	และ	การเข้าไปมีส่วนแสวงมูลค่าในส่วนของธุรกรรมระหว่าง
ประเทศเพิ่มเติมจากการขาย	 สินค้าราคา	F.O.B.	 แต่เพียงอย่าง
เดียวและรับจ้างผลิต	 รับมือกับสภาวะการเปิดเสรี	 ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	 โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย
ออกไปท�าธรุกจิใน	AEC	ทีม่คีวามได้เปรยีบ	ในเรือ่งของระบบภาษี	
และสทิธพิเิศษทางการค้า	ปรบัตวัเชงิโครงสร้างทางการค้าและการ
ลงทุนของไทยไปสู่ทิศทางที่แข่งขันได้มากขึ้น	 โดยการแสวงหา
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ	แรงงาน	เทคโนโลยี	ระบบโลจิสติกส์	ที่
มีต้นทุนต�่า	และมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการ	SMEs	ให้พัฒนาสินค้า
และบรกิาร	โดยใช้องค์ความรู	้ทกัษะและความเป็นไทย	(Thainess)	
ในการผลติ	การเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ	เพือ่เสรมิสร้างประสบการณ์
และความเข้าใจในเรือ่งการค้าระหว่างประเทศได้	อย่างถกูต้องและ
ครบวงจร	เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	นอกจากนี้	กรม
ส่งเสริมการส่งออกได้จัดหลักสูตรการอบรม	สัมมนา	สัมมนาเชิง
วชิาการ	สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบักฎระเบยีบทางการค้า	แนว
โน้มตลาด	ลู่ทางการค้าและการลงทุน	กลยุทธ์การตลาดระหว่าง
ประเทศ	 ให้กับผู้ประกอบการ	 ผู้ผลิต	 และผู้ส่งออกที่สนใจทั้งใน
กรุงเทพฯ	 และต่างจังหวัด	 และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจส่งออกไทยในระยะยาว		และสิ่งส�าคัญ	การส่งเสริมของ
ภาครัฐมีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในต่างประเทศ	
(สาลิกา	ค้าสุวรรณ,	2554)
	 ดังที่กล่าวมาข้างต้นกลยุทธ์การส่งออกที่ด�าเนินการดัง
กล่าว	เป็นกลยทุธ์ทีส่่งเสรมิการส่งออกโดยรวม	แต่การแข่งขนัของ

ผู้ประกอบการ	SMEs	ไม่ได้มีแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น	แต่
ยังมีหลายประเทศ	เช่น	ญี่ปุ่น	จีนไต้หวัน	เกาหลีใต้	เวียดนามและ
อื่นๆ	ปัญหาส�าคัญประการหนึ่งได้แก่แบรนด์ประเทศไทยยังไม่ได้
รับความนิยมในตลาดโลกมากนัก	 (กรมส่งเสริมการส่งออก,	
กระทรวงพาณชิย์,	2553)	ท�าให้ต้องรบัจ้างผลติหรอืการขาย	สนิค้า
ราคา	F.O.B.	 แต่เพียงอย่างเดียว	 ซึ่งเป็นการลดทอนการแข่งขัน
ของประเทศ	 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวผู้ประกอบการ	SMEs	
ต้องเน้นหนักในการศึกษาวิจัยการสร้างแบรนด์โดยเริ่มจากการ
พฒันากลยทุธ์การตลาดใหม่ๆ	ของผูป้ระกอบการ	SMEs	และท�าให้
ธุรกิจของตนสามารถพัฒนาไปแข่งขันในตลาดโลกและตลาด	
AECได้		จงึเป็นทีน่่าสนใจศกึษาปัจจยัทีส่�าคญัในการพฒันาแบรนด์
สินค้าไทยให้เป็นที่นิยมในตลาด	AEC	โดยเริ่มการพัฒนากลยุทธ์
การเข้าสูต่ลาด	AEC	ของผูป้ระกอบการ	SMEs	ซึง่ปัจจยัและกลยทุธ์
การเข้าสู่ตลาด	AEC	 สามารถน�ามาพัฒนาการด�าเนินงานของ					
ผู้ประกอบการ	SMEs	 ได้เป็นอย่างดี	 โดยมีการวัดความส�าเร็จใน
การสร้างกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด	AEC	สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง	
กลายเป็นข้อสรุปของกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด	AEC	ที่ส�าคัญ	เพื่อให้
ผู้ประกอบการ	SMEs	 ประสบความส�าเร็จในตลาด	AEC	 และ
สามารถน�ารายได้เข้าประเทศเป็นผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตและ
เศรษฐกิจขอประเทศชาติดีขึ้น			

ปัจจัยต่างๆ และรูปแบบกลยุทธ์ของผู้ประกอบการ SMEs ใน

การเข้าสูต่ลาดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic 

Economy: AEC)  

	 ปัจจัยและส่วนผลักดันต่างๆ	 เพื่อให้ประสบความส�าเร็จ
ของผู้ประกอบการ	SMEs	 ในการเข้าสู่ตลาด	AEC	 ประกอบด้วย
ป ัจจัยที่มีศักยภาพสูงในการเข ้าสู ่ตลาดต ่างประเทศคือ	
ประสบการณ์ระหว่างประเทศ	 การขยายตัวของอุตสาหกรรม	
ลักษณะความเป็นสากล	 ความเสี่ยงของประเทศ	 ความแตกต่าง
ทางวฒันธรรม	ศกัยภาพทางการตลาด	ความรูท้างการตลาด	แรง
จูงใจที่จะใช้กลยุทธ	์ พันธมิตรทางธุรกิจในระดับสากล	(Phatak,	
1996)	
 ประสบการณ์ระหว่างประเทศ

	 ประสบการณ์ในการลงทุนในต่างประเทศย่อมส่งผลให้
กิจการมีความรู ้ถึงปัญหาที่จะเกิดและการแก้ปัญหาตลอดจน
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน
ในข้อจ�ากัดต่างๆ	จะช่วยให้ก�าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน	
ก�าหนดต�าแหน่งสินค้าที่แม่นย�า	การก�าหนดช่องทางการจ�าหน่าย
สนิค้าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละประเทศ	เช่น	ในซปุเปอร์มาเกต็หรอืร้าน
เสรมิสวยการตัง้ราคาสนิค้าให้เหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าและสามารถ
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แข่งขันกับคู่แข่งได้	รู้จักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	เมื่อผู้
ประกอบการทราบสิ่งเหล่านี้ชัดเจนก็จะสามารถหาลูกค้าที่เป็น
ตัวแทนในต่างประเทศได้ตรงกับความต้องการ	 การเลือกลูกค้าที่
เป็นคูค้่าผดิจจะท�าให้ไม่ประสบความส�าเรจ็ในประเทศนัน้	เสยีเวลา
และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก	เมื่อเราต้องหาลูกค้าใหม่
 การขยายตัวของอุตสาหกรรม	เช่น	หากผู้ประกอบการ
อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องส�าอาง	 อาจดูว่าประเทศที่จะเข้าไปท�า
ตลาดมอีตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมเครือ่งส�าอางในประเทศ
เพิ่มขึ้น	 และมีอัตราการน�าเข้าเครื่องส�าอางสูงขึ้นทุกๆ	 ปีหรือไม่		
โดยให้ดูประมาณ	3	ปี	ถ้ามีการเพิ่มขึ้นทุกๆ	ปีจะท�าให้มีโอกาสสูง
ทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ในประเทศนัน้ได้	ซึง่ผูป้ระกอบการสามารถ
หาข้อมูลเหล่านี้ได้จากกรมส่งเสริมการส่งออก
 ลักษณะความเป็นสากล	 ได้แก่	 การลดลงของอุปสรรค
ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ	 เช่น	รัฐบาลของแต่ละ
ประเทศมีการก�าหนดภาษีน�าเข้าในลักษณะที่เรียกว่า	 “ก�าแพง
ภาษ”ี	โดยก�าหนดอัตราภาษีในอตัราสูงเพื่อป้องกันการน�าเข้าหรือ
ลดภาษีให้ในกลุ่มประเทศ	AEC	แต่มีข้อกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่
ภาษ	ีอาจจะเป็นเรือ่งใบอนญุาตน�าเข้าสนิค้าทีม่ขีัน้ตอนยุง่ยากและ
ใช้เวลานาน	 การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร	 การขนส่ง	 และ
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ	 ถ้าสิ่งเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงจะก่อ
ให้เกดิความรวดเรว็ในการติดต่อสือ่สารด้วยต้นทุนที่ต�่า	ท�าให้เกดิ
การเพิ่มของธุรกิจระหว่างประเทศ	และการเพิ่มของธุรกิจระหว่าง
ประเทศนี้จะน�ามาซึ่งการปรับเข้าหากันในสิ่งต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็น
เศรษฐกิจ	 การเมืองสังคม	 วัฒนธรรมและการบริโภคสินค้าของ
ประชาชนจากประเทศต่างๆ	ในโลก	(Global	Market)	ซึง่กค็อืการ
เพิ่มของกระแสความเป็นสากล	ในโลกนั่นเอง
 ความเสี่ยงของประเทศ	 เช่น	ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบ
การเมือง	 การปกครอง	 เศรษฐกิจ	 และการเงินความเสี่ยงด้าน
การเมือง	 การปกครองประเทศที่จะเข้าไปมีปัญหาขัดแย้งกันหรือ
ไม่	 มีนโยบายที่ไม่สนับสนุนสินค้าจากต่างชาติหรือไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายบ่อยๆ	หรือไม่มีข้อจ�ากัดทางการค้า	ความ
เสีย่งทางด้านเศรษฐกจิการเงนิ	อาท	ิประเทศในกลุม่	EU	โดยเฉพาะ
ประเทศกรซี	มคีวามเสีย่งทางด้านการช�าระเงนิเช่นเมือ่สัง่ซือ้สนิค้า
แล้วแต่ไม่สามารถช�าระเงินได้
 ความแตกต่างทางวฒันธรรม	โดยเฉพาะทางด้านศาสนา	
เช่น	ประเทศทีน่บัถอืศาสนาอสิลามสนิค้าอาหารหรอืเครือ่งส�าอาง
ต้องมีใบรับรองตราฮาลาล	ลักษณะรูป	รส	กลิ่น	สี	แต่ละประเทศ
ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	มักชอบสินค้าที่แตกต่างกัน
 ศกัยภาพทางการตลาด	ศกัยภาพทางการตลาดในประเทศ
ทีม่คีณุภาพก�าลงัซือ้สงู	เช่น	ประเทศจนีท�าให้สนิค้าน�าเข้ามโีอกาส
ทางการตลาดที่ดี	

 ความรูท้างการตลาด ได้แก่	ความรูเ้รือ่งความต้องการรปู
แบบบรรจภุณัฑ์	คณุภาพสนิค้า	ราคาทีเ่หมาะสมของผูบ้รโิภค	และ
ลักษณะของตัวแทนจ�าหน่าย	 ปริมาณผู้บริโภคที่มีความต้องการ
สินค้าของกิจการ	ซึ่งถ้ากิจการทราบก็เอื้อต่อการตัดสินใจเลือกวิธี
การตลาดที่เหมาะสม
 แรงจงูใจทีจ่ะใช้กลยทุธ์	เช่น	กลยทุธ์ด้านราคาถ้าตัง้ราคา
ขายปลีกไว้สูงและตั้งราคาขายส่งที่ต�า่จะท�าให้ลูกค้ามีผลก�าไรสูง
เช่น	3-5	เท่า	ก็จะเกิดแรงจูงใจให้เกิดการขายสินค้าได้เมื่อเปรียบ
เทียบกับคู่แข่งที่ให้อัตตาผลก�าไรที่ต�่ากว่า
 พันธมิตรทางธุรกิจในระดับสากล	 ก็คือคู่ค้าในประเทศ
นัน้ๆ	ในหลายครัง้ทีผู่ป้ระกอบการสนใจแต่คูค้่าทีเ่ป็นรายใหญ่	แต่
ลมืไปว่าคูค้่ารายใหญ่นัน้มสีนิค้าทีน่�าเข้ามากมายอาจจะไม่มเีวลา
หรอืตัง้ใจท�าตลาดให้กบัสนิค้าของเรา	ดงันัน้ควรเลอืกคูค้่าทีเ่หมาะ
สมกับธุรกิจเราจะดีกว่า		อาจจะไม่ใหญ่มาก	แต่เป็นคู่ค้าที่มีเวลา		
มีทีมงานที่พร้อมและมีความตั้งใจที่จะดูแลสินค้าของเราได้ดีที่สุด

รูปแบบกลยุทธ์ของผู้ประกอบการ SMEs ในการเข้าสู่ตลาด

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  (ASEAN Economic Economy: 

AEC)  

กลยุทธ์ ในการเข้าสู่ธุรกิจต่างประเทศ

	 การด�าเนินกลยุทธ์ของกิจการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับต่าง
ประเทศมีหลายระดับ	ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าออกสู่ลูกค้าใน
ต่างประเทศ	 จนถึงการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ	(Foreign	
Direct	Investment:	FDI)	การที่ธุรกิจจะเลือกวิธีการใดในการเข้า
สู่การค้าระหว่างประเทศนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในกิจการ	
และขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยใน
ประเทศที่จะไปลงทุน	 ซึ่งการเลือกวิธีการเข้าสู่ตลาดที่ถูกต้อง
เป็นการตัดสินใจที่ส�าคัญมากในการลดความเสี่ยงและประหยัด
ต้นทนุ		โดยทัว่ไปการเข้าสูต่ลาดต่างประเทศ	มวีธิกีารต่าง	ๆ 	ดงันี้	
 การส่งออก (Exporting)	Oman	(1984)	 ได้อธิบาย
ว่าการส่งออกเป็นวิธีการพื้นฐานที่สุดในการด�าเนินงานของธุรกิจ
ระหว่างประเทศ	และเป็นวธิกีารทีม่คีวามเสีย่งน้อย	เพราะเพยีงแต่
จัดส่งสินค้าไปจ�าหน่ายในต่างประเทศ	ซึ่งการส่งออกแบ่งได้	2	วิธี
ได้แก่	การส่งออกทางอ้อม	(Indirect	Exporting)	คือ	การที่กิจการ
จะมอบหมายให้ผู้อื่นท�าหน้าที่ในส่วนที่เป็นการส่งสินค้าออกแทน
ตนเอง	และการส่งออกทางตรง	(Direct	Exporting)		หมายถงึ	การ
ทีก่จิการท�าหน้าทีใ่นการส่งสนิค้าของตนไปสูล่กูค้าในต่างประเทศ
โดยตรงไม่ผ่านคนกลางใดๆ	เช่น	การพบปะลูกค้าในต่างประเทศ
โดยตรงจากการออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศและมีการซื้อ
ขายกันโดยตรงท�าให้มีก�าไรมากกว่าที่จะต้องผ่านคนกลาง
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 1. สินค้า / บริการ (Product / Service)	บริษัทจะ
ต้องก�าหนดถงึธรรมชาตขิองผลติภณัฑ์หรอืบรกิารทีจ่ะถกูน�าเสนอ
ทีแ่ตกต่างหลากหลาย	(Diversification)	ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษา
ของ	Porter	(1990)	ทีก่ล่าวถงึทฤษฎกีลยทุธ์การแข่งขนัคอื	กลยทุธ์
การสร้างความแตกต่าง	(Differentiation	Strategy)	 เป็นกลยุทธ์
การแข่งขันซึ่งองค์การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ที่ให้ลูกค้า
รับรู้ว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัดจากคู่แข่งขัน	 ผู้บริหารสามารถ
สร้างความแตกต่างของผลติภณัฑ์โดยถอืเกณฑ์เทคโนโลยี	การให้
บรกิารลกูค้า	การออกแบบผลติภณัฑ์การจดัจ�าหน่ายและอืน่ๆ	ซึง่
มคีวามหมายส�าหรบัลกูค้าเมือ่ลกูค้าเชือ่ว่าผลติภณัฑ์เหล่านัน้แตก
ต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันเขาเต็มใจและพร้อมที่จะซื้อใน
ราคาทีส่งู	ประโยชน์จากกลยทุธ์การสร้างความแตกต่างนีค้อื	ความ
ภักดีจากลูกค้าและก�าไรที่สูงขึ้น	 สินค้าแบรนด์ไทยเครื่องส�าอาง
ตรากรีนทัช	(Greentouch)	ตราโลแลน	(Lolane)	 เป็นที่นิยมใน
ตลาด	AEC	เช่นประเทศพม่า	ลาว	กัมพูชา	เวียดนามและ	การให้
บริการที่โดดเด่นของร้านกาแฟทรู	(True	Coffee)	ในประเทศลาว
 2. ตลาด (Market)	 จะต้องมีทางเลือกว่าตลาดใน
ประเทศใดทีค่วรจะเข้าไป	และพจิารณาถงึขนาดของตลาด	มหีลกั
ฐานว่าบริษัทต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนต้นของการเข้าสู่
ความเป็นสากลจะเลอืกเข้าไปสูป่ระเทศซึง่ใกล้เคยีงกนัมากทีส่ดุใน
เรื่องของระยะทางที่เกี่ยวกับจิตใจ	(Psychic	Distance)	 ซึ่งมีรูป
แบบต่างๆ	 ที่เหมือนกันในด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษา	
ระบบทางกฎหมาย	วธิกีารในการท�าธรุกจิและอืน่ๆ	ส�าหรบัในส่วน
ของการศกึษานี	้จะกล่าวถงึเฉพาะในส่วนของการเปลีย่นแปลงทาง
ด้านผลิตภัณฑ์	 ขั้นตอนใหม่ๆ	 และตลาดใหม่ๆ	 หรือที่เรียกว่า	
นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์	 นวัตกรรมทางด้านการตลาด	
นวัตกรรมขบวนการทางเทคโนโลยี	(Carroad	&	Carroad,	1982;	
Porter,	1990)	เช่น	นมถั่วเหลืองตราแลตตาซอย	มีนวัตกรรมด้าน
ผลติภณัฑ์มกีารออกแบบขวดแบบพกพา	และแบบกล่อง	UHT	ทีใ่ช้
ครั้งเดียว	 ตัวนมถั่วเหลืองเองได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณค่า
มากขึ้นได้เพิ่มงาด�า	ซึ่งสินค้าใหม่นี้ใช้หลักนวัตกรรมการตลาดได้
เพิ่มกลุ่มความต้องการลูกค้าใหม่เพิ่มที่ทานนมถั่วเหลืองแทน
อาหารในเวลาจ�ากัดซึ่งเหมาะกับคนท�างานได้น�านวัตกรรม
ขบวนการทางเทคโนโลยีการผลิตบรรจุใหม่โดยน�าเข้าเครื่องจักร
การผลิตที่เป็นแบบอัตโนมัติเริ่ม	Input	ไปจนถึง	Output	แบบต่อ
เนื่องใช้คนจ�านวนน้อยมากและส่งออกไปหลายประเทศใน	AEC	
 3. เทคโนโลยี (Technology)	ผู้ประกอบการไทยควรมี	
นวัตกรรมขบวนการทางเทคโนโลยี	 (Technological	Process	
Innovation)	เป็นการปรบัปรงุทกุขัน้ตอนของการผลติตัง้แต่การน�า	
Input	จนกระทั่งออกมาเป็น	Output	ซึ่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยีจะท�าให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้	 หรืออาจกล่าวว่า	
นวัตกรรมขบวนการทางเทคโนโลยีเป็นการด�าเนินการหรือการรับ
ผลติหรอืวธิกีารให้บรกิารทีใ่หม่หรอืดขีึน้อย่างมนียัส�าคญั	โดยอาจ
เกีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลงด้านเครือ่งมอืด้านผลติ	เครือ่งมอืการ
ติดต่อสื่อสาร	ทรัพยากรบุคคล	วิธีการท�างาน	หรือสิ่งเหล่านี้รวม
กัน	เช่น	ยาดมโป๊ยเซียน	แบรนด์ไทย	ได้น�านวัตกรรมขบวนการ
ทางเทคโนโลยีการผลิตบรรจุใหม่โดยน�าเข้าเครื่องจักรการผลิตที่
เป็นแบบอัตโนมัติเริ่ม	Input	ไปจนถึง	Output	แบบต่อเนื่องใช้คน
จ�านวนน้อยมากและส่งออกไปหลายประเทศใน	AEC	
 4. หน้าที่ (Functions)	 การจัดการในเชิงหน้าที่และ
องค์กรในระดบัธรุกจิระหว่างประเทศซึง่มคีวามสมัพนัธ์ทีเ่กีย่วข้อง
กับการสื่อสารระหว่างส�านักงานและต่างประเทศและการควบคุม
กิจกรรมในต่างประเทศ	หน้าที่การจัดการของทรัพยากรมนุษย์ดัง
นัน้จงึมคีวามส�าคญั	ซึง่จรงิๆ	แล้วกค็อื	การเงนิ	เช่น	ควรให้เครดติ
ทางการค้ากบัลกูค้าประเทศลาว	กมัพชูา	พม่า	เป็นต้น	การจดัการ
ในเรื่องของข้อกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี	การแลกเปลี่ยนความ
เสีย่งการเงนิ	การเพิม่เงนิในการลงทนุ	ตัง้ทมี	AEC	ขึน้มาเพือ่ศกึษา
หาข้อมลูรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้	สร้างความสมัพนัธ์
ที่ดี	Customer	Relationship	Management	(CRM)	กับลูกค้าใน
ตลาด	AEC	เพื่อสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าเกิดความภักดีในการซื้อซ�้า	
รู้จักใช้	Supply	Chain	Management	 เพื่อเพิ่มโอกาสธุรกิจใน	
AEC	และอื่นๆ	ในเรื่องการจัดการตามหน้าที่	คนซึ่งเป็นผู้บริหาร
ทีม่คีวามส�าคญัมากในการดแูลตลาดต่างประเทศ	กจิการของไทย
เองมีหลายรายที่ท�าหน้าที่ได้ดีเช่น	ร้านกาแฟ	Black	Canyon	ร้าน
โคคาสุกี้	 และ	MK	 สุกี้	 ต่างก็ประสบความส�าเร็จในการดูแลใน
ประเทศ	AEC	ได้ดี
 5. วิธีการเข ้าสู ่ และวิธีการพัฒนา (Entry And 

Development Method)	 ทางเลือกของวิธีการเข้าสู่ตลาดใน
ประเด็นใหม่	(Frontier	Issue)	วิธีการที่บริษัทใช้ในการส่งสินค้าเข้า
สูต่ลาดจงึมอีทิธพิลค่อนข้างมากต่อความส�าเรจ็ในต่างประเทศ	วธิี
การให้บริการของตลาดจะส่งผลกระทบต่อต้นทุน-การขนส่ง	การ
ผลติ	การตลาด	และอืน่ๆ		เช่นเดยีวกนักบัรายได้ผ่านทางคณุภาพ	
การปรับตัวเข้าสู่สภาพความต้องการในท้องถิ่นการขนส่งและ
สมรรถนะหลังการขายและท่าทีของรัฐบาลและผู้บริโภคอื่นๆ	 ต่อ
แหล่งของสินค้า	นโยบายการซื้อแห่งชาติของรัฐบาล	และองค์กร
สาธารณะ	 การลงทุนโดยตรงต่างประเทศคือวิธีการที่ดีที่สุดที่จะ
ปกป้องส่วนแบ่งทางการตลาด	ทางเลือกต่างๆ	 เช่น	 การส่งออก
และการขออนุญาต	จะไม่ได้รับข้อมูลที่ดีเท่ากับการลงทุนโดยตรง
ต่างประเทศ	เช่น	กลุ่มยาทิฟฟี่	ได้เข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชา
โดยมทีมีงานดแูลอย่างใกล้ชดิท�าให้สามารถเป็นผูน้�าในตลาดนีแ้ละ
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มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่รัฐบาล	 และเข้าใจตลาดผู้บริโภค
เป็นอย่างดีปัจจุบันได้ลงทุนสร้างโรงแรมระดับ	5	ดาว		และสินค้า
ตรามาม่า	กระทงิแดง	M100	M150	ต่างกเ็ข้าไปลงทนุเปิดส�านกังาน
ในต่างประเทศในกลุม่	AEC	ด้วยกนัทัง้นัน้เพือ่ได้ดแูลสนิค้าตวัเอง
อย่างใกล้ชิดดีกว่าส่งออกสินค้าไปอย่างเดียว

กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรม 
 นวตักรรมทางด้านผลติภณัฑ์ (Product Innovations) 

เป็นการด�าเนินการที่น�าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์	 (สินค้าและ
บริการ)	ให้มีคุณลักษณะด้านสมรรถนะที่ดีขึ้น	เพื่อที่จะให้บริการ
ใหม่หรือสินค้าที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า	 อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้แก่ผู ้
ประกอบการ	การสร้างนวตักรรมทางผลติภณัฑ์จะส่งผลอย่างมาก
ต่อองค์การในการรกัษาการเจรญิเตบิโตและความสามารถทางการ
แข่งขัน	 Sage	 (2000)	 ได้ให้ค�าจ�ากัดความที่เข้าใจง่ายและ
ครอบคลุมดังนี้	 นวัตกรรมคือ	 ผลิตภัณฑ์	 กระบวนการ	 หรือ
เทคโนโลยทีีไ่ม่เคยมมีาก่อน	ถกูสร้างขึน้มาจากความต้องการของ
ลกูค้าซึง่ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางการแข่งขนั	และท�าให้บรษิทั
ผูค้ดิค้นนวตักรรมนัน้ก้าวหน้าพฒันาไปกว่าเดมินวตักรรมทางด้าน
ผลติภณัฑ์แบ่งออกเป็นผลติภณัฑ์ทีจ่บัต้องได้	(Tangible	Product)	
เช่นรูปผลิตภัณฑ์ที่สวยน่าใช้และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้	
(Intangible	Product)	เช่นการให้บริการต่างๆ	ของสินค้าแบรนด์
ไทยขายความเป็นไทย	THANN,	HARNN	ในกลุ่มสปามีนวัตกรรม
ด้านผลติภณัฑ์ทีด่โีดยน�าร�าข้าวมาผลติเป็นสบูท่�าความสะอาดและ
บ�ารงุผวิ	มบีรรจภุณัฑ์ทีท่นัสมยัได้รบัรางวลัออกแบบจากนานาชาติ
และมีนวัตกรรมที่จับต้องไม่ได้	คือ	มีรูปแบบการบริการสปาที่โดด
เด่นโดยน�าความประณีตของไทยมาให้บริการที่ดีเลิศผสมกับ						
รปูแบบ	ร้านสปาทีไ่ม่เหมอืนใครแต่ดหูรหูราเป็นทีช่ืน่ชอบในตลาด
สิงคโปร์	อินโดนีเซีย	และ	เวียดนาม
 นวตักรรมทางด้านการตลาด (Market Innovations) 
Porter	(1990)	 กล่าวว่า	 นวัตกรรมทางด้านการตลาด	 หมายถึง
ตลาดใหม่ๆ	 ที่บริษัทไม่เคยส่งออกไปก่อน	 ไม่ว่าจะเป็นทางตรง
และทางอ้อมทีผ่่านตวัแทนขายต่างๆ	และรวมถงึการเพิม่กจิกรรม
ทางการตลาดต่างๆ	 ในประเทศที่เคยขายอยู่เดิมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม	เช่น	ราคาใหม่	ผู้แทนการขายใหม่	การประชาสัมพันธ์
แบบใหม่ๆ	การใช้สื่อโฆษณา	แนวทางการด�าเนินการตลาดใหม่ๆ	
ช่องทางการจดัจ�าหน่ายใหม่ๆ	หรอืการท�าให้สนิค้าแตกต่างจากผู้
อื่น	 ซึ่งท�าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น	 และลดความผันผวนด้าน
ราคา

	 นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์	และนวัตกรรมทางด้านการ
ตลาด	จดัว่าเป็นส่วนหนึง่ในกลยทุธ์ทีท่างผูป้ระกอบการต้องมกีาร
พัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างความได้เปรียบให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน	 ใน
ตลาด	AEC	 โดยนวัตกรรมเป็นการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืน	
ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ	 จะได้รับผลก�าไรที่มากกว่าซึ่ง
เป็นประโยชน์โดยตรงแก่ผู ้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ตลาด			
AEC
	 ในยุคนี้	 SMEs	 ของไทยเริ่มหันมาหาช่องทางการตลาด
ใหม่ๆ	เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ก่อนที่ไม่เคยส่งออก	เช่น	สินค้างานฝีมือ
กลุ่ม	OTOP	 เช่น	 ของประดับเรือสุพรรณหงส์	 และสินค้าเครื่อง
ประดับไทยที่มีความประณีตในการผลิตโดยน�าสิ่งที่ได ้จาก
ธรรมชาต	ิเช่น	เปลอืกหอย	ไข่มกุ	มาท�าเป็นสร้อยคอ	แหวน	ก�าไล
ข้อมอื	ต่างห	ูได้มกีารขายใหม่	การประชาสมัพนัธ์แบบใหม่ๆ	การ
ใช้สือ่โฆษณา	แนวทางการด�าเนนิการตลาดใหม่ๆ	ช่องทางการจดั
จ�าหน่ายใหม่ๆ	คือขายสินค้าในเว็บไซต์	โปรโมทในโซเชียลมีเดีย	
เฟซบุก๊	ลกูค้าในกลุม่	AEC	สามารถสัง่ซือ้และช�าระเงนิพร้อมเสรจ็
ในเว็บได้สะดวกและพร้อมจัดส่งได้รวดเร็วทันที

บทสรุป

	 จะเห็นได้ว่า	 กลยุทธ์การเข้าสู ่ตลาดต่างประเทศของ									
ผูป้ระกอบการ	SMEs	ให้ความส�าคญักบักลยทุธ์การเข้าสูต่ลาด	AEC	
กลยุทธ์ในการเข้าสู่ธุรกิจต่างประเทศ	 วิธีการในการประสบความ
ส�าเร็จในการพัฒนาไปสู่ตลาดนานาชาติและกรอบแนวคิดในการ
เข้าสู่ตลาด	AEC	 และการตื่นตัวปรับตัวและการเติบโตของผู้
ประกอบการ	SMEs	ท�าให้ผู้ประกอบการ	SMEs	ไทย	ต้องปรับตัว
ให้สามารถด�าเนนิการในการแข่งขนัในตลาด	AEC	เพือ่ให้มกีลยทุธ์
ที่สามารถเข้าสู่ตลาด	AEC	ที่มีประสิทธิภาพ	 โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์
ใหม่ที่ทันต่อการแข่งขันในตลาด	AEC	 ได้	 คือทฤษฎีกลยุทธ์การ
แข่งขันของ	Porter	 นวัตกรรมที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้าน
ผลิตภัณฑ์	 นวัตกรรมทางด้านการตลาด	 นวัตกรรมขบวนการ
เทคโนโลยี	เพิ่มวิธีการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ	4	วิธี	คือ	การควบ
รวมกจิการ	การซือ้กจิการ	กลยทุธ์พนัธมติรนานาชาต	ิอนิเทอร์เนต็
เครื่องมือขายตรงที่ส�าคัญ	 ซึ่งจะมีผลให้ผู้ประกอบการ	SMES						
ของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน
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