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คํานํา
กระแสโลกาภิวัตนไดสรางสภาพการแขงขันการดําเนินการธุรกิจระหวางประเทศที่รุนแรงและมี
ความซับซอนความหลากหลายและความแตกตางของสภาพแวดลอมระหวางประเทศที่มีความแตกตาง
จากธุรกิจภายในประเทศเปนอยางมาก ทําใหนักธุรกิจที่เขาสูตลาดระหวางประเทศ จําเปนตองศึกษา
วิเคราะห และทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหวางประเทศอยางละเอียดและรอบคอบ
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศเปนการดําเนินธุรกิจและกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางประเทศ เพือ่
ขยายขอบเขตแสวงหาแหลงทรัพยากรใหมๆ เรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการคนหาตลาดใหม
ใหแกผลิตภัณฑโดยไมจํากัดอยูเพียงประเทศเดียวในขณะเดียวกันนักธุรกิจ ระหวางประเทศที่ตองการ
ประสบความสําเร็จจึงตองรับรูสถานการณรอบตัวใหทัน ตอเหตุการณเขาใจกรอบกติกาการคา ระหวาง
ประเทศกฎหมายระหวางประเทศ และสนธิสัญ ญาขอ ตกลงตางๆเพื่อ สรางกลยุท ธก ารดําเนินงานที่
สามารถพิชิตชัยในตลาดระหวางประเทศใหได นอกจากนี้การดําเนินงานของธุรกิจ ระหวางประเทศยังได
ขยายขอบเขตกวางขวางมากยิ่งขึ้นไปทั่วโลก ทั้งดานการแสวงหาแหลงทรัพยากรการผลิตการถายทอด
และการเรียนรูเทคโนโลยีใหมซึ่งสามารถนํามาใชในขั้นตอนกระบวนการผลิตและการเพิ่มยอดขายโดยรวม
ใหแกองคกรรวมทั้งการสรางสภาพการแขงขันระหวางธุรกิจตางๆ ภายใตระเบียบและกติกาการคาโลก
เอกสารคําสอนวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศเลมนี้ ไดอธิบายถึงการจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ แนวคิดและทฤษฎีการคาระหวางประเทศ สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
ระหวางประเทศ การบังคับและการควบคุมธุรกิจระหวางประเทศของรัฐบาล การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
และสนธิสัญญาการคาระหวางประเทศ กลยุทธ การลงทุน ระบบการเงินและเศรษฐกิจ การจัดการตลาด
ระหวางประเทศ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจระหวางประเทศที่นักธุรกิจระหวางประเทศจําเปนตอง
รูและเขาใจ
การไดทุมเททั้งกําลังกาย กําลังใจและกําลังความรูในการเขียนเอกสารคําสอนวิชาการจัดการ
ธุรกิจระหวางประเทศนี้ ทําใหผูเขียนรูสึกภาคภูมิใจและมีความสุขเปนอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสทําหนาที่ของ
การเปนครูบ าอาจารยในสถาบันอุดมศึก ษาอยางสมบูรณแบบได สรางคุณประโยชนใหกับวิชาชีพ และ
คุโณปการใหกับแวดวงการศึกษาไทย
ดวยจิตคารวะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพล นววงศเสถียร
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บทที่ 1

แผนการเรียนการสอนครั้งที่ 1
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
1.1 บทนํา
1.2 ความหมายของธุรกิจระหวางประเทศ
1.3 ความสําคัญของธุรกิจระหวางประเทศ
1.4 ประโยชนของธุรกิจระหวางประเทศ
1.5 วิวัฒนาการของธุรกิจระหวางประเทศ
1.6 การเติบโตของธุรกิจระหวางประเทศ
1.7 องคประกอบของการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
1.7.1ผลกระทบจากภายนอกที่มีตอธุรกิจระหวางประเทศ
1.7.2 การดําเนินการของธุรกิจระหวางประเทศ
1.8 ความเปนสากล (globalization)
1.9 ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความเปนตลาดเดียว
1.10 แนวโนมและทิศทางการขยายตัวของธุรกิจระหวางประเทศ
1.10.1 แนวโนมในเอเชีย (trend in Asia)
1.10.2 แนวโนมในยุโรปตะวันออก (trend in Eastern Europe)
1.10.3 แนวโนมในสหภาพยุโรป (trend in European Union)
1.10.4 แนวโนมในอเมริกากลางและอเมริกาใต (trend in Central and
South America)
1.10.5 แนวโนมในอเมริกาเหนือ (trend in North America)
1.10.6 แนวโนมในแอฟริกา (trend in Africa)
1.11 สรุป
คําถามทายบท
เอกสารอางอิง
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บทที่ 3

แผนการเรียนการสอนครั้งที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีการคาระหวางประเทศ
2.1 บทนํา
2.2 ทฤษฎีพาณิชยนิยม (mercantilismtheory)
2.3 ทฤษฏีความไดเปรียบสัมบูรณ (absolute advantage)
2.4 ทฤษฎีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (comparative advantage)
2.5 ทฤษฎีสัดสวนของปจจัยการผลิตหรือทฤษฎีเฮคเชอร-ออแลง (HeckscherOhlin theory)
2.6 ทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (product life cycletheory)
2.6.1 ชวงตางๆ ของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑและการลงทุนระหวางประเทศ
2.6.2 ขอสนับสนุนทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
2.7 ทฤษฎีความไดเปรียบเชิงแขงขันระหวางประเทศ (competitive
advantage of nation)
2.8 ทฤษฎีความเหมือนกันของประเทศตางๆ (country similarity)
2.9 ทฤษฎีระดับของการพึ่งพาอาศัยกัน (degree of dependence)
2.10 ทฤษฎีนโยบายการคาเชิงกลยุทธ (strategic trade policy)
2.11 ทฤษฎีการคาใหม (new economy theory)
2.12 บทสรุป
คําถามทายบท
เอกสารอางอิง
แผนการเรียนการสอนครั้งที่ 3
สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ
3.1 บทนํา
3.2 สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม
3.2.1 องคประกอบของวัฒนธรรม
3.2.1.1 ภาษา (language)
3.2.1.2 ศาสนา (religion)
3.2.1.3 คุณคาและทัศนคติ
3.2.1.4 คุณคาและบรรทัดฐาน (value and norm)
3.2.2 ผลกระทบของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม
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3.3 สภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎหมาย
3.4 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
3.4.1 ระบบเศรษฐกิจตามกลไกตลาด
3.4.2 ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
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3.5 บทสรุป
คําถามทายบท
เอกสารอางอิง
แผนการเรียนการสอนครั้งที่ 4
การบังคับและการควบคุมธุรกิจระหวางประเทศของรัฐบาล
4.1 บทนํา
4.2 บทบาทของรัฐบาลในการบังคับควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจระหวาง
ประเทศ
4.2.1 การสงเสริมการดําเนินของธุรกิจระหวางประเทศ
4.2.2 การจํากัดการดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศ
4.3 ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ
4.4 ดัชนีการคา (terms of trade)
4.5 องคการการคาโลก (World Trade Organization หรือ WTO)
4.6 หนวยงานสากลที่สงผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ
4.6.1 องคการสหประชาชาติ (United Nations)
4.6.2 ธนาคารโลก (World Bank)
4.7 บทสรุป
คําถามทายบท
เอกสารอางอิง
แผนการเรียนการสอนครั้งที่ 5
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการคาระหวางประเทศ
5.1 บทนํา
5.2 รูปแบบของกลุมทางเศรษฐกิจ
5.3 ประโยชนของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
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5.4 กลุมทางเศรษฐกิจตางๆ ตามเขตพื้นที่ในโลก
5.4.1 เขตการคาเสรี (free trade area)
5.4.2 สหภาพศุลกากร (customs union)
5.4.3 ตลาดรวม (common market)
5.4.4 สหภาพทางเศรษฐกิจ (economic union)
5.5 สหภาพยุโรป (European Union หรือ EU)
5.6 สนธิสัญญามาสทริชท (Masstricht treaty)
5.7 สนธิสัญญาเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (North American free trade
agreement หรือ NAFTA)
5.8 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South
East Asian Nations)
5.9 การรวมกลุมเศรษฐกิจในลาตินอเมริกา
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5.11 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจอื่นๆ
5.12 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
5.13 IMF กองทุนการเงินระหวางประเทศ
5.14 บทสรุป
คําถามทายบท
เอกสารอางอิง
แผนการเรียนการสอนครั้งที่ 6
กลยุทธสําหรับการเอาชนะคูแขงขันระหวางประเทศ
6.1 บทนํา
6.2 การเขาสูตลาดระหวางประเทศ
6.3 เหตุผลที่บริษัทตัดสินใจเขาสูตลาดตางประเทศ
6.4 สาเหตุและแรงจูงใจของการดําเนินธุรกิจในตลาดระหวางประเทศ
6.5 ปจจัยหลักที่มีอิทธิพลใหขยายกิจการสูตางประเทศ
6.6 แนวความคิดของการแขงขันในหลายประเทศและการแขงขันระดับโลก
6.7 กลยุทธการสงออก
6.8 กลยุทธใบอนุญาต
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6.9 กลยุทธแฟรนไชส
6.10 กลยุทธการรวมทุนแบบสนามเขียว
6.11 กลยุทธการรวมและการลงทุนรวม
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6.13 บทสรุป
คําถามทายบท
เอกสารอางอิง
แผนการเรียนการสอนครั้งที่ 7
การลงทุนระหวางประเทศ
7.1 บทนํา
7.2 ความหมายของการลงทุนระหวางประเทศ
7.3 รูปแบบการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศ
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7.7 การลงทุนระหวางประเทศของบรรษัทขามชาติในประเทศไทย
7.8 บทสรุป
คําถามทายบท
เอกสารอางอิง
แผนการเรียนการสอนครั้งที่ 8
ดุลการชําระเงิน และระบบการเงินระหวางประเทศ
8.1 บทนํา
8.2 ความสําคัญของการเงินกับธุรกิจระหวางประเทศ
8.3 ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
8.4 วิธีการบันทึกบัญชีดลุ การชําระเงินระหวางประเทศ
8.5 ระบบการเงินระหวางประเทศ
8.5.1 การเงินระหวางประเทศ
8.5.2 ระบบการเงินของโลก
8.6 ดุลการคาและดุลการชําระเงิน
8.6.1 ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
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8.6.2 การบันทึกในบัญชีดุลการชําระเงิน
8.6.3 การพิจารณาดุลการชําระเงิน
8.6.4 การปรับดุลการชําระเงิน
8.6.5 การแลกเปลีย่ นเงินตราระหวางประเทศ
8.6.6 ระบบอัตราแลกเปลีย่ น
8.6.7 ระบบอัตราขอดีและขอเสียของระบบอัตราแลกเปลีย่ นแบบคงทีแ่ ละ
แบบลอยตัว
8.6.8 พัฒนาการของระบบอัตราแลกเปลีย่ นของไทย
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แนวคิด
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศเปนการดําเนินธุรกิจและกิจกรรมที่เกิดขึ้น ระหวางประเทศ
เพื่ อ ขยายขอบเขตแสวงหาแหล ง ทรั พยากรใหม ๆ แสวงหาและเรี ยนรู เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ตลอดจนการค นหาตลาดใหม ให แก ผลิ ตภั ณฑ โดยไมจํากั ดอยูเ พีย งประเทศเดีย วในขณะเดี ยวกั น
กระแสโลกาภิวัตนก็สรางสภาพการแขงขันระหวางธุรกิจซึ่งซับซอนยิ่งขึ้นจากความหลากหลายของ
สิ่งแวดลอมที่แตกตางจากธุรกิจภายในประเทศดังนั้นนักธุรกิจที่ตองการประสบความสําเร็จจึงตองรับรู
สถานการณรอบตัวใหทันเหตุการณเขาใจกรอบกติกาการคากฎหมายธุรกิจและสนธิสัญญาขอตกลง
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ตางๆเพื่อสรางกลยุท ธการดําเนินงานที่ส ามารถพิชิตชัยในตลาดโลกนอกจากนี้การดําเนินงานของ
ธุรกิจไดขยายขอบเขตกวางขวางมากยิ่งขึ้นทั้งดานการแสวงหาแหลงทรัพยากรการผลิตการถายทอด
และการเรียนรูเทคโนโลยีใหมซึ่งสามารถนํามาใชในขั้นตอนกระบวนการผลิตและการเพิ่มยอดขาย
โดยรวมใหแกองคกรรวมทั้งการสรางสภาพการแขงขันระหวางธุรกิจตางๆ ภายใตระเบียบและกติกา
การคาโลก

วัตถุประสงค
เมื่อนักศึกษาศึกษาบทเรียนนี้แลว นักศึกษาสามารถ
1. มีความรูความเขาใจและสามารถอธิบายแนวคิดการจัดการธุรกิจระหวางประเทศได
2. เรียนรูและเขาใจความสําคัญ องคประกอบของแนวคิดการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
3. เรียนรู เขาใจและอธิบายแนวโนมของการจัดการธุรกิจระหวางประเทศได

กิจกรรมการสอน
1. การบรรยาย การอภิปราย การตอบขอซักถามตางๆ
2. นักศึกษาแบงกลุมเพื่ออภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็นเนื้อหาในบทเรียน

สื่อการสอน
ตํารา เอกสารประกอบการสอน การนําเสนอโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส (power point)

การประเมินผล
นักศึกษาเขาใจเนื้อหา เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน สามารถตอบปญหาที่ผูสอนถามได เรียนรูและ
ทํางานรวมกันเปนกลุม สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหได

หนังสืออานประกอบ
กตัญู หิรัญญสมบูรณ. 2554. การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ.พิมพครั้งที่ 10 (ฉบับแกไข
ปรับปรุง) กรุงเทพฯ: พิมพทสี่ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
ชนงกรณ กุณฑลบุตร. 2555. การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ.พิมพครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ. 2553. การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท.
Ball.A.D., McCullogh,H.W., Frantz,L.P., Geringer,M.J., Minor S.M. 2006. International
Business. The Challenge of Global Competition. Tenth edition.McGraw Hill
International Edition.
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เอกสารอางอิง
ดูรายละเอียดทายบท

บทที่ 1
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
1.1 บทนํา
นักธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน จําเปนตองรับรูแ ละติดตามสถานการณที่เกิดขึ้นระหวางประเทศ
เขาใจและรูเทาทันเหตุการณการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมระหวางประเทศ และสภาพแวดลอม
โลก ติ ด ตามกรอบกติ กาการค า ระหว างประเทศ กฎหมายธุ รกิ จ ระหว า งประเทศ ตลอดจนถึง
สนธิสัญญา และขอตกลงการคาระหวางประเทศตางๆ อยางใกลชิด เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุท ธ
การดําเนินงานธุรกิจระหวางประเทศ เพื่อใหธุรกิจสามารถแขงขันไดในตลาดโลก
นอกจากนี้การดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศไดขยายขอบเขตกวางขวางมากยิ่งขึ้น ทั้ง
ดานการแสวงหาแหลงทรัพยากร การผลิต การถายทอดเทคโนโลยี การคิดคนนวัตกรรมใหมและมี
ความตอเนื่องในทุกๆ มิติของการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ตลอดจนการเรียนรูเทคโนโลยีทางการ
จัดการธุรกิจระหวางประเทศใหมๆ ซึ่งนําไปสูกระบวนการผลิตแบบใหมที่สามารถลดตนทุนและทําให
ธุรกิจสรา งความสามารถในการแขงขั นได ทั้ งเป น การเพิ่มยอดขายโดยรวมให แ กธุรกิ จและสร าง
ภาพลั ก ษณ แ ละชื่ อ เสี ย ง และเสริ ม สร า งความได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น ให กั บ ธุ ร กิ จ ภายใต
สภาพแวดลอมทางการแขงขันระหวางประเทศและกฎระเบียบ ขอจํากัดของการดําเนินธุรกิจระหวาง
ประเทศ
กระแสโลกาภิวัตน (globalization) มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ตอวิถชี วี ติ
ตลอดจนมีอิทธิพลตอคานิยม วัฒนธรรม การบริโภคของประชาชนในประเทศตางๆ ทั่วโลก อยางไรก็
ตาม กระแสโลกาภิวัตนกอใหเกิด ความตองการสินคาหรือบริการในตลาดโลก และสรางสภาพการ
แขงขันระหวางธุรกิจซึ่งมีความซับซอนเพิ่มมากยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพแวดลอมระหวางประเทศที่
มีความแตกตางกันอยางมากที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศและมีความแตกตางจากการ
ดําเนินธุรกิจภายในประเทศอยางสิ้นเชิง
ดังนั้น การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศจึงเปนการดําเนินการภายใตสภาพแวดลอมระหวาง
ประเทศที่มีความแตกตางจากการดําเนินธุรกิจภายในประเทศ นักธุรกิจจึงจะตองศึกษา ติด ตาม และ
กําหนดกลยุทธ ใหสอดคลองกั บบริบทระหวางประเทศ ภายใต ข ยายขอบเขต การแสวงหาแหลง
ทรัพยากร การเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
ชวยลดตนทุนการผลิต การแสวงหาตลาดใหมใหแกสินคาหรือบริการ โดยไมจํากัดอยูเพียงประเทศ
เดียวหรือไมกี่ประเทศ จําเปนที่จะตองนําพาธุรกิจไปสูตลาดระหวางประเทศหรือเวทีการคาระดับ โลก
นัก ธุ รกิ จที่ต องการประสบความสํา เร็ จจึง มี ค วามจํ าเป นอยางยิ่ ง ที่ จะต องรั บ รู และเข า ใจ
สภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ มีความรอบรูปจจัย ตางๆ ที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จและ
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ลมเหลวของธุรกิจระหวางประเทศ เขาใจกรอบกติกาการคาโลก กฎหมายระหวางประเทศ ระเบียบ
ขอบังคับ ตลอดจนสนธิสัญญาขอตกลงตางๆ เพื่อปรับตัว กําหนดกลยุทธการดําเนินงานในธุรกิ จ
ระหวา งประเทศ ใหส ามารถสร างความสามารถในการแขง ขันได ในตลาดโลก การแสวงหาแหลง
ทรัพยากรการผลิต ใหมๆ และมีตนทุนต่ํา ตลอดจนการเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ และการสรางสรรค
นวัตกรรม ซึ่งสามารถนํามาใชในขั้นตอนกระบวนการผลิตและการเพิ่มยอดขายโดยรวมใหแกองคกร
รวมทั้ งการสร างความไดเ ปรีย บในเชิ งการแขงขันให กับ ธุรกิ จในการแข งขั นในเวทีก ารคา ระหว าง
ประเทศและการคาโลก

1.2 ความหมายของธุรกิจระหวางประเทศ
การจั ด การธุ รกิจระหวา งประเทศ แบ งออกเป นการดํ าเนิ นกิ จกรรมระหวางประเทศของ
องค ก รภาคเอกชนโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ มุง แสวงหากํ าไรจากการประกอบการ และภาครั ฐ ที่ มี
วัตถุประสงคที่ไมมุงแสวงหากําไรทั้งที่เปนองคกรขนาดใหญและเล็ก องคกรภาคเอกชนอยูในรูปแบบ
ขององคกรทางธุรกิจที่มีการดําเนินการในรูปแบบการดําเนินการธุรกิจระหวางประเทศมีวัตถุป ระสงค
เพื่อการคา การลงทุน ตลอดจนการรวมลงทุนในประเทศตางๆ ทั่วโลก
สํา หรั บความหมายของธุ รกิ จระหว า งประเทศ หมายถึ ง การดําเนิ นธุรกิจที่เ กี่ย วข องกั บ
กิจกรรมระหวางประเทศ กิจกรรมดังกลาว อาทิ การสงสินคาหรือบริการไปจําหนายยังตลาดระหวาง
ประเทศ การสั่งนําเขาสินคาหรือบริการมาจําหนายภายในประเทศ การลงทุนในตางประเทศ (foreign
direct investment หรือ FDI) การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมที่มี
อิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ อาทิ ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง ปจจัย ทาง
สังคม ปจจัยทางพหุวัฒนธรรม และปจจัย ทางดานเทคโนโลยี เปนตน ซึ่งเปนการดําเนินการโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อมุงกําไรและไมมุงหวังกําไรจากการดําเนินการ (กตัญู หิรัญญสมบูรณ, 2554)
ธุรกิจระหวางประเทศ (international business) หมายถึง การดําเนินงานหรือกิจกรรมทั้ง
ของภาคเอกชนและภาครัฐบาลซึ่งดําเนินการเกี่ยวของกับประเทศตางๆ ตั้งแตสองประเทศขึ้นไป โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อมุงหวังกําไรและไมมุงหวังกําไรจากการดําเนินการกิจกรรมระหวางประเทศดังกลาว
(Ball, et. al., 2006) หรือ หมายถึง กิจกรรมหรือการดําเนินธุรกรรมใดๆ ก็ต ามที่อาจเกิดขึ้นทั้งใน
ภาคเอกชนหรือภาครัฐบาล ซึ่งมีความเกี่ยวของกับประเทศตางๆ ตั้งแตส องประเทศขึ้นไป ไมวาการ
ดํ า เนิ นธุ รกิ จหรื อการติ ด ต อ นั้ น จะมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อหวั งกํ า ไร และไม มุง หวั งผลกํ า ไรจากการ
ดําเนินการก็ตาม กิจกรรมที่หวังผลกําไร อาจนึกไปถึงการนําเขา-สงออกของภาคธุรกิจทั่วๆ ไป สวน
กิจกรรมที่ไมหวังผลกําไรอาจจะรวมไปถึง การคาตางตอบแทน (counter trade) ระหวางรัฐบาลแต
ละประเทศ (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ, 2553)
ดั ง นั้ น โดยความหมายและองค ป ระกอบของธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศ จึ ง หมายถึ ง การ
ดําเนินงานหรือกิจกรรมที่มุงเนนไปที่การประกอบกิจกรรมระหวางประเทศตางๆ ตั้งแต 2 ประเทศขึ้น
ไป อยางไรก็ตามในปจจุบันแนวคิดของธุรกิจระหวางประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจโลก กลาวคือธุรกิจระหวางประเทศในความหมายปจจุบันไดเกิดแนวคิด องคกรธุรกิจโลก
(global company) กลาวคือแนวคิดในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศเปนการนําระบบบริห ารที่
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พิจารณาโลกทั้งโลกเสมือนประเทศเดีย วกัน ทําใหระบบเศรษฐกิจโลกเริ่มมุงไปสูการรวมตัวกันของ
ประเทศตางๆ และกอใหเกิดแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจในประเทศตางๆ ที่เหมือนกัน และกลายเปนโลก
ทั้งโลกสามารถเชื่อมโยงติด ตอสื่อสารกันได (globalization) ในทุกๆ ดาน รวมถึง ดานการดําเนิ น
ธุรกิจระดับโลก (global business)

1.3 ความสําคัญของธุรกิจระหวางประเทศ
ประเทศหลายๆ ประเทศทั่วโลกตองพึ่งธุรกิจระหวางประเทศ หรืออยางนอยที่สุดจําเปนตอง
พึ่งสินคาหรือบริการจากภายนอกประเทศ เพราะบางประเทศมีพื้นที่จํากัด แตมีประชากรอาศัยอยู
หนาแนน อาจไมสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูในประเทศในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเลี้ยงพลเมืองของ
ประเทศได เชน ประเทศบางประเทศในทวีปยุโรปมีเนื้อที่ขนาดเล็ก แตมีประชากรหนาแนน และยังมี
ทรั พยากรที่ มีจํานวนจํ า กัด อีกดวย ทํ าใหป ระเทศตา งๆ เหลานี้ไม สามารถจะใชท รัพยากรดํ าเนิ น
กิจกรรมเพื่อใหเพียงพอตอการใชการอุปโภคบริโภคภายในประเทศได จึงจําเปนตองอาศัยวัตถุดบิ และ
ทรัพยากรจากตางประเทศที่มีความอุดมสมบูรณในดานทรัพยากรตางๆ มากกวา จากประเทศทาง
ทวีปเอเชียและตะวันออกกลาง ไดแก น้ํามันปโตรเลียม อาหาร วัตถุดิบในการผลิตเครื่องนุงหม ฝาย
ไหม ปอ ยางพารา และแมแตแรงงานที่มีฝมือและไมมีฝมือ เปนตน
นอกจากนี้ประเทศขนาดใหญ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต ก็ยั งตองพึ่งสินคาหรื อ
บริการจากตางประเทศจากประเทศภายนอกเพราะขาดแคลนสินคาที่จําเปนที่ประเทศของตนเองไมมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้ออํานวยตอการผลิตเพื่อเลี้ยงพลเมืองของประเทศได เชน ผลิตภัณฑในกลุม
อาหารหรือเครื่องดื่มที่แปรรูปมาจากธรรมชาติ อาทิ ชา กาแฟ ผลไมตางๆ อาทิ กลวย ทุเ รีย น และ
ผลไมในเขตมรสุมรอนชื้นตางๆ เปนตน และยังมีความตองการสินคาหรือบริการจากตางประเทศอัน
เนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากรและวัตถุดิบภายในประเทศที่นํามาใชเปนปจจัยการผลิตเพือ่ เลีย้ ง
พลเมืองในประเทศ
ปญหาการขาดแคลนทรัพยากรภายในประเทศเพื่อใชเปนวัตถุดิบหรือปจจัยการผลิตดังกลาว
เปนผลใหมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชผลิตทดแทน เพื่อลดการใชทรัพยากรธรรมชาติทตี่ องนําเขาจาก
ต า งประเทศ ส ง ผลให ป ระเทศที่ พัฒ นาแล ว ต อ งการสิ นค า จากประเทศด อยพั ฒ นาน อยลง อั น
เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ กลาวคือ
1. การนําเอาวัสดุสังเคราะหหรือปโตรเคมีมาใชทดแทนวัตถุดิบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชน
ยางสังเคราะห พลาสติก เสนใยสังเคราะห น้ํามันสังเคราะห เปนตน
2. การแปรรูป การนํากลับมาใชใหม การยอนรอยผลิตภัณฑที่ใชแลว เพื่อลดการใชวัตถุดิบ
ลดตนทุนในการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ เชน เหล็ก พลาสติก ทองแดง อุปกรณประกอบใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนตน
3. การสงเสริมอุตสาหกรรมในดานเทคโนโลยีใหกับประเทศดอยพัฒนาอยูในระดับต่ํา สงผล
ใหเทคโนโลยีในการผลิตของประเทศดอยพัฒนาลาสมัย ผลที่ตามมาคือคุณภาพสินคาต่ํา ทําใหค วาม
ตองการนําเขาสินคาจากประเทศดอยพัฒนาไมไดเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่ตองการ
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4. อัตราการเพิ่มสูงขึ้นของประชากรของประเทศที่พัฒนาแลว มีอัตราไมสูงมากนักสงผลให
ความตองการนําเขาสินคาจากประเทศดอยพัฒนาลดลง

1.4 ประโยชนของธุรกิจระหวางประเทศ
การดําเนินธุรกิจระหว างประเทศทําใหธุรกิจไดรับ ประโยชนจากการดําเนินธุรกิจระหวาง
ประเทศ ในดานความสามารถในการแสวงหาปจจัย ผลิตที่ประเทศตนเองขาดแคลนหรือขาดความ
เชี่ยวชาญในการผลิต เพื่อแลกเปลี่ยนและดําเนินกิจกรรมการผลิตของแตละประเทศในการผลิตสินคา
ที่ประเทศของตนไดเปรียบในการผลิต ซึ่งเปนการใชทรัพยากรของประเทศไปในทางที่มีประสิทธิภาพ
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ทําใหประชากรในประเทศของตนไดมีโอกาสซื้อหรือใชสินคาหรือบริการได
หลากหลายมากขึ้ นกวา ที่ไมมีก ารซื้อ ขายแลกเปลี่ ยนกับ ประเทศอื่ นๆ เลย ซึ่งเป นการส งเสริ มให
ประชากรมีความเปนอยูดียิ่งขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น และมีความสุขมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้การที่ประเทศมีการดําเนินกิจกรรมระหวางประเทศ เชน การสงออก ยอมนํามาซึ่ง
เงินตราที่เขาประเทศเพิ่มมากขึ้นไปดวย สงผลดีตอรายไดของประชากร ทําใหเกิด อํานาจซื้อเพิ่มขึ้น
สงผลตอรายไดป ระชาชาติ ที่เพิ่ มสูง ขึ้น เกิด การเจริญ เติบ โตของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพราะเปนการนําเขาเงินตราตางประเทศ รายไดและภาษีอากรของรัฐ และหากมีการนําเขาสินคาทุน
เชน เครื่องจักรในการผลิต ก็จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลในการผลิตและการพัฒนา
ประเทศ เมื่ อมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ลในการผลิ ต สู ง ก็ จะมี ผ ลต อการเพิ่ มอํ า นาจซื้ อ ของ
ประชาชนในประเทศ เกิดการกระตุนเศรษฐกิจและสงผลตอการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศใน
ระดับมหภาค

1.5 วิวัฒนาการของธุรกิจระหวางประเทศ
การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศเกิดขึ้นมานานหลายรอยป และมีการเปลี่ย นแปลงไปตาม
บริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมโลก ประเทศไทยมีการคาขายกับประเทศเพื่อนบานหลาย
ประเทศ เชน จีน โปรตุเกส ฝรั่งเศส ลาว กัมพูชา เมียนมา รวมทั้งกลุมประเทศอาเซียนมาเปนเวลาชา
นานแลว การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศในชวงสมัยแรกๆ อาจจะเริ่มตนจากการแลกเปลี่ยนสินคา
หรือสิ่งของ แลวมีการพัฒนาไปสูการใชระบบเงินตรา เพื่อใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ย นหรือ
คาขาย การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศที่เกิดขึ้นในอดีตจะมีลักษณะการดําเนินธุรกิจที่แตกตางจาก
การดําเนินธุรกิจในยุค ปจจุบันเปนอยางมาก ทั้งในเรื่องคุณภาพสินคาหรือบริการ บรรจุภัณฑ ตรา
สินคา เทคโนโลยี หรือแมแตชองทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคา ซึ่งหมายความวารูปแบบ
และวิธีการในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศมีความสลับซับ ซอน และยุงยากมากยิ่งขึ้น และมีการ
แขงขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นจากในอดีตเปนอยางมาก (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ, 2553)
ปจจัยและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การแขงขันที่รุนแรง
มากขึ้น ความตองการของลูกคาทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงอยูอยางตอเนื่อง และมีพฤติกรรมการบริโภคที่มี
ความซับซอนเพิ่มมากขึ้น ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ปจจัยเหลานี้มีผ ลให
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การดํ าเนินธุรกิ จระหวา งประเทศมีค วามซั บซ อ นและยากลํ าบากมากยิ่ง ขึ้น เป นภัย คุกคามในการ
ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ
ผูบริหารธุรกิจระหวางประเทศจะตองมีความรู ความเขาใจ รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ
เขา มาใช รวมกั บ แนวคิ ด ในการบริ ห ารกิ จกรรรมระหว า งประเทศที่ แ ตกต างจากอดี ต โดยสิ้ นเชิ ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในมุมมองของลูกคาหรือผูบริโภคแลว การซื้อสินคาที่มีคุณภาพที่ดีและก็ตองซื้อใน
ราคาที่ถูกที่สุด ธุรกิจระหวางประเทศที่ส ามารถผลิต สินคาที่มีคุณภาพดี หากแตมีตนทุนที่ต่ํา จึงจะ
สามารถแขงขันในเวทีระหวางประเทศได และสามารถสงออกสินคาไปจําหนายไดทั่วโลก

1.6 การเติบโตของธุรกิจระหวางประเทศ
ธุรกิจระหวางประเทศมีการเจริญเติบ โตอยา งรวดเร็ ว และยัง มีแ นวโนมเจริญเติบ โตอยาง
รวดเร็วทั่วโลก บริษัทขามชาติยักษใหญของประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรงมีการลงทุนและ
ดําเนินกิจกรรมระดับโลกเพิ่มมากขึ้น เชน กลุมอุตสาหกรรมของเจนเนรัล มอเตอร ยูโนแคล เอสโซ
เชลล เปนตน หรือแมแตกลุมทางการเงิน เชน กลุมซิตี้คอรป เจพีมอรแกน เปนตน การรวมตัวกันเพื่อ
ตกลงกันในเรื่องเขตการคาเสรี หรือการรวมมือกันเพื่อรางขอตกลงหรือสนธิสัญญาระหวางประเทศ
ตางๆ ที่มีสมาชิกมีขอตกลงรวมกันในเรื่องของการคาโลก เชน องคก ารการคาโลก (world trade
organization หรือ WTO) โดยมี วัต ถุป ระสงค คือเพื่ อให เกิ ดการเจริญเติบ โตของการค าระหวาง
ประเทศและการคาโลก เพื่อวัตถุประสงคในการขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศและ
ระดับโลก สําหรับปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาและการขยายตัวการคาระหวางประเทศจะมี
หลายประการดังตอไปนี้ (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ, 2553; Daniel and Radebaugh, 2007)
1. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเทคโนโลยี
1.1 เทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร ตลอดจนเทคโนโลยีในการผลิตอุปกรณ ในการ
ติดตอสื่อสารที่ไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็วจากโทรเลขหรือโทรศัพท จนกลายเปนการสงขาวที่เปน
ขอความหรือรูปภาพไดด วยเครื่อ งโทรสาร (facsimile) การประสานงานขามทวี ปดวยการประชุ ม
ระยะไกลโดยผ า นการสื่ อสารโทรคมนาคม (teleconference) ตลอดจนการสื่ อสารทางเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรดวยอินเตอรเน็ต การสื่อสารผานเครือขายสื่อสังคมออนไลน (social media network)
เชน facebook, line, instragram, twitter เปนตน ซึ่งเปนการสื่อสารแบบเรียลไทม ทําใหการ
ติดตอสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ชวยลดอุปสรรคในดานความรวดเร็ว ความละเอียดของ
ขอมูลที่ใชในการสื่อสารกันโดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจระหวางประเทศ ทําใหเกิดความไดเ ปรีย บใน
การแขงขันเหนือกวาธุรกิจของคูแขงขัน
1.2 เทคโนโลยีดานการขนสง มีผลทําใหพรมแดนระหวางประเทศลดบทบาทในการ
ขีด เส นจํ ากั ด ของการเดิ นทางลงไปไดอย างมาก ความกา วหน าของยานพาหนะในการขนส ง ทุ ก
ประเภท ทําใหการเดินทางในการติดตอธุรกิจระหวางประเทศใชเวลาจากจํานวนวัน เหลือเปนจํานวน
ชั่วโมงในการเดินทางสื่อสารระหวางประเทศ การใชระบบการขนสงที่เชื่อมโยงรูปแบบการขนสงอื่นๆ
เขากับรถบรรทุก หรือเครื่องบิน ทําใหประหยัดคาใชจายในการขนสงและลดเวลาในการขนสงลง
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2. การเปดเสรีทางการคาของประเทศตางๆ ทั่วโลก
รัฐบาลในประเทศตางๆ ทั่วโลก จําเปนตองเปด เสรีทางการคาและรวมกลุมทางการคา กับ
ประเทศพั นธมิต รเพื่อสรา งอํานาจการต อรองในการดํ าเนิน ธุรกิ จและการคาระหวา งประเทศ โดย
จะตองลดขอจํากัดและเปดเสรีทางการคามากยิ่งขึ้นเพราะประชาชนในประเทศตองการสินคา และ
บริการที่มีคุณภาพดีจากผูผลิตตางประเทศเพื่อประโยชนตอประชาชนผูบริโภคของประเทศตน การ
เปดเสรีทางการคาเปนแนวทางใหประเทศคูคาลดหยอนขอจํากัดใหป ระเทศตน เพื่อเปดโอกาสให
ประเทศตนเขาไปเปดตลาดการคาในอีกประเทศหนึ่งที่เ ปนพันธมิต รและมีสนธิสัญญาขอตกลงทาง
การคาไดซึ่งเปนการจัดการธุรกิจระหวางประเทศตางตอบแทน รวมถึงการแลกเปลี่ยนและเคลื่อนยาย
ทรัพยากร ปจจัยการผลิต ทุน สินคาหรือบริการ รวมถึงทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ
3. การเกิดขึ้นและการพัฒนาสถาบันทางการเงินที่รองรับธุรกรรมตางๆ ระหวางประเทศ
การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศมีความซับซอนทั้งการสงออก การนําเขา การลงทุนระหวาง
ประเทศ ดังนั้นเพื่อใหเกิดสถาบันหรือองคกรที่มีหนาที่ใหบริการระหวางประเทศที่ตอบสนองความ
หลากหลายและการเกิดขึ้นของนวัตกรรมทางการจัด การธุรกิจระหวางประเทศ เพื่อจัด การกิจกรรม
ตางๆ อาทิ การชําระของคูคาจะตองผานระบบธนาคารซึ่งมีการเรียกเก็บเงินตามเล็ตเตอรออฟเครดิต
(letter of credit หรือ L/C) ดวยสกุลเงินตราที่เปนที่ยอมรับ ธนาคารพาณิชยในปจจุบันมีการพัฒนา
กระบวนการดําเนินงานใหสอดคลองกับธุรกิจระหวางประเทศโดยจัด แผนกงานขึ้นตางหากเพื่อให
บริการใหกิจกรรมดังกลาวและที่เกี่ยวของ การเปดธนาคารเพื่อการนําเขาและสงออก (EXIM bank)
สําหรับ การอํา นวยความสะดวกแกธุรกิจระหว างประเทศ การจัด ตั้งกรมสง เสริมการสง ออก กรม
ศุลกากร คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งเปนองคกรในภาครัฐเพื่อสนับสนุนและให
คําแนะนําปรึกษาแกผูประกอบธุรกิจระหวางประเทศ เปนตน
4. สภาวะการแขงขันในธุรกิจระหวางประเทศ
การแขงขันในธุรกิจระหวางประเทศไดขยายแวดวงไปสูความเปนสากลหรือระดับโลกเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น ทั่วโลกแปรเปลี่ยนกลายเปนตลาดเดียว ตลาดโลกมีสภาวะการแขงขันที่รุนแรงเพิ่มสูงขึ้น
ไมเฉพาะแตผูผลิตภายในประเทศดวยกันเองเทานั้น แตตองแขงขันกับผูนําเขาจากตางประเทศอีกดวย
ผลของการแขงขันที่รุนแรงภายในประเทศ ทําใหบ างธุรกิจหาทางออกโดยการพึ่งพาตลาดระหวาง
ประเทศหรือตลาดโลก เพื่อชวยระบายสินคาที่ผลิตออกมาในปริมาณมากตามหลักขนาดการผลิตที่
ประหยัด พฤติกรรมของผูบริโภคมุงเนนการเลือกอุปโภคบริโภคสินคาหรือ บริการที่มีคุณภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น ขณะที่ ตอ งการจ า ยในราคาที่ ป ระหยั ด และคุ มคา โดยสามารถตัด สิ น ใจเลื อกซื้ อได อ ย า ง
หลากหลายตามความตองการของผูบริโภคเอง

1.7 องคประกอบของการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
โลกาภิวัตน ทําให ธุรกิจระหว างประเทศตองเผชิญ หน ากั บปจจั ย แวดลอ มต างๆ ที่มีค วาม
หลากหลายมากกวาการดําเนินธุรกิจภายในประเทศ การเชื่อมโยงการสื่อสารเปนไปไดอยางรวดเร็ว
ระดับวินาทีซึ่งเปลี่ยนจากเดิมในระดับวัน สัปดาหห รือเดือน ดังนั้น บริษัท ที่จะดําเนินธุรกิจระหวาง
ประเทศ จึงจําเปนตองปรับตนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมเหลานั้น เพื่อลดผลกระทบในทางดาน
ลบที่อาจเกิดขึ้นใหนอยลงหรือขจัดใหหมดไป โดยนําเอากลยุทธการดําเนินงาน ซึง่ มีความสลับซับซอน
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มากกวากลยุทธที่นํามาใชกับการดําเนินธุรกิจภายในประเทศทั่วๆ ไป เพื่อลดผลกระทบในทางดานลบ
ที่อาจเกิด ขึ้นและลดความเสี ย เปรี ย บทางการแข งขันลง การจัด การธุ รกิ จระหว างประเทศจึง เป น
องคประกอบหนึ่งในปจจัยเพื่อสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันในระหวางประเทศและในเวทีการ
แขงขันระดับโลกอีกดวย
ภาพที่ 1.1 องคประกอบของการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
ปจจัยภายนอก
ปจจัยมหภาค
1. ภูมิหลังประเทศคูคา
2. ป จจั ย ท าง การ เมื อ ง แ ล ะ
กฎหมาย
3. ปจจัยทางจิตวิทยา
4. แรงกดดันทางเศรษฐกิจ
5. สภาพทางภูมิศาสตร

การดําเนินการของธุรกิจระหวางประเทศ
วัตถุประสงค
1. การเพิ่มขึ้นของยอดขาย
2. การแสวงหาแหลงทรัพยากรและวัตถุดิบ
3. การขยายตลาด
4. การสรางความสามารถในการแขงขัน

กลยุทธ
สภาพแวดลอมของการแขงขัน
1.การสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน
2.จํ า น ว น คู แข งภ า ย ใ น แล ะ
ตางประเทศ
3.แรงกดดัน จากสภาพแวดล อม
การแขงขัน

รูปแบบและกิจกรรม
รูปแบบการดําเนินงาน
หนาที่
1.การสงออกและนําเขาสินคาหรือบริการ
2.การลงทุนทางตรง
3.การลงทุนทางออม
4.การลงทุนในตลาดทุน
5.การรวมทุน

1.การผลิต
2.การตลาด
3.การบัญชี
4.การเงิน
5.ทรัพยากรมนุษย
6.การวิจัยและ
พัฒนา

ที่มา: ปรับปรุงจาก Daniel and Radebaugh (2007) และกตัญู หิรัญญสมบูรณ (2554)
1.7.1 ผลกระทบจากภายนอกที่มีตอธุรกิจระหวางประเทศ
ธุรกิจมักเผชิญกับสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนทั้งโอกาสและภัยคุกคาม การดําเนินกลยุท ธ
เพื่อแขงขันในเวทีธุรกิจระหวางประเทศและเวทีการคาระดับโลกจําเปนที่ธุรกิจจะตองวิเคราะหและ
ทําความเขาใจปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ, 2553) ซึ่ง
ธุรกิจระหวางประเทศยังไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมภายนอกองคกรมากกวาธุรกิจในประเทศ
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โดยเฉพาะสิ่ งแวดล อมภายนอกเปน ป จจั ยที่ อ งคก รไมส ามารถควบคุ มได หรื อปรั บ เปลี่ ย นไดเ ลย
(กตัญู หิรัญญสมบูรณ, 2554)
อยางไรก็ตาม ธุรกิจยังจําเปนตองดําเนินการวิเคราะหเพื่อแสวงหาโอกาสและลดอุปสรรค
หรือภัยคุกคามจากการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ภาพที่ 1.1 แสดงถึงปจจัยภายนอกที่สงผลกะทบ
ตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศแบงออกเปน 2 ชนิด ใหญๆ (Daniel and Radebaugh, 2007;
กตัญู หิรัญญสมบูรณ, 2554 และทวีศักดิ์ เทพพิทักษ, 2553) ดังนี้
1) ปจจัยทางกายภาพและสังคม
1. ภูมิหลังประเทศคูคา
การทําความเขาใจภู มิหลังของประเทศคู คาเพื่อใหเ ขาใจและเรีย นรูผู คนในแตล ะ
ประเทศซึ่งมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนีย ม ประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ธุรกิจระหวางประเทศ
เปนการปฏิสัมพันธกับประเทศคูคาในลักษณะทีม่ ีความแตกตางกันในดานภูมิหลัง ประวัตคิ วามเปนมา
ของชาติพันธุและประวัติศาสตรของประเทศ ความเปนมาเหลานี้หลอหลอมจิต ใจผูคนใหมีทัศนคติที่
เปนอัตลักษณเฉพาะชนชาติ ซึ่งรวมทั้งทัศนคติดานธุรกิจดวย เชน อังกฤษ จีน ญี่ปุน ซึ่งเคยตองตอสู
เพื่อชวงชิงดินแดนประเทศอื่นเพราะตนมีผืนแผนดินที่ไมอุด มสมบูรณ ประสบภัยธรรมชาติบอยครั้ง
หรือมีพื้นที่จํากัดเพาะปลูกไดนอย จึงทําใหคนในประเทศเหลานี้ดําเนินธุรกิจในเชิงรุกมากกวาคนใน
ประเทศที่อุดมสมบูรณ ซึ่งถนัดการทําธุรกิจแบบเชิงรับ ดังนั้นการเขาไปทําธุรกิจระหวางประเทศกับ
ประเทศใดควรเข าใจภูมิห ลัง ความเปนมาของผู ค นในประเทศนั้ นเพื่ อสร า งแผนกลยุ ท ธธุ รกิจให
เหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศกับประเทศคูคา
2. ปจจัยทางการเมืองและกฎหมาย
การเมืองและกฎหมายอาจเปนทั้งโอกาสและภัยคุกคามในการดําเนินธุรกิจระหวาง
ประเทศ นักธุรกิจมักเลือกดําเนินธุรกิจระหวางประเทศกับประเทศที่มีสัมพันธไมตรีที่ดีกับประเทศ
ของตน เพราะนโยบายหรือขอตกลงทางการคารวมกันยอมสรางโอกาสใหแกนักธุรกิจ แตถาประเทศ
ตนกับประเทศคูคาเกิดการกระทบกระทั่งกันทางการเมือง หรือมีภาวะภัยคุกคามตอการดําเนินธุรกิจ
ยอมสงผลกระทบในทางลบ จําเปนที่ธุรกิจจะตองดําเนินการภายในกรอบของกฎหมายประเทศคูคา
ทั้งสองฝายและกฎหมายธุรกิจระหวางประเทศอยางเครงครัด
3. ปจจัยทางจิตวิทยา
จิตวิทยาของผูคนระหวางประเทศในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศเปนสิ่งที่นัก
ธุรกิจระหวางประเทศจะตองเรียนรูและใหความสําคัญเพื่อใหเขาใจพฤติกรรมของผูคนที่คาขายดวย
อาทิ บุคลิกภาพ คานิยม ทัศนคติ ประสบการณ ความเชื่อและศาสนา สิ่งเหลานี้มาจากลักษณะทาง
สังคม ศาสนา และจิตวิทยาชนในประเทศนั้น และมีผลตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศเปนอยาง
มาก เชน ชาวมุสลิมจะไมรับประทานเนื้อสุกรและเนื้อสัตวที่ฆาดวยวิธีที่ไมเ ปนไปตามหลักความเชื่อ
ทางศาสนาอิสลาม หากประเทศไทยซึ่งมีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติจะผลิตอาหารสงไปขายใน
ประเทศมุสลิม ตองผานการรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยเสียกอน เปนตน
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4. แรงกดดันทางเศรษฐกิจ
ปจจัย ภายนอกเชิงมหภาคเปนทั้ งโอกาสและภัย คุกคามการดําเนินธุรกิจระหวาง
ประเทศ ภาวะเศรษฐกิจ เงินฝด เงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การลงทุนในตลาดหลักทรัพย ทํา
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนสินคา เงินตรา หรือทุน ที่แตละประเทศมีตางกัน จึงเปนเหตุใหมีการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนระหวางประเทศกันแทนที่จะผลิตเองหรือซื้อขายแลกเปลี่ย นกันเองภายในประเทศ โดย
เหตุที่แตประเทศมีทรัพยากรที่แตกตางกัน เพื่อใหการดํารงชีวิตมีความครบถวนสมบูรณแบบ ประเทศ
แตละประเทศจึงจะตองซื้อสินคาหรือบริการในสิ่งทีต่ นเองขาด ขายในสิ่งที่ตนมี ซึ่งทําใหเกิดการโอน
ถายและแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ สงผลกระทบตอไปยังภาพรวมของระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศในเชิงมหภาคและวนเวีย นกลับมาสงผลตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ทําใหเกิดการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ
5. สภาพทางภูมิศาสตร
ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากร มาจากแหลงทําเลที่ตั้งของแตละประเทศ ซึ่งจะ
มีความสัมพันธกับทรัพยากรของธุรกิจดานปริมาณ และคุณภาพ ความโดดเดนของทรัพยากรจะมีผ ล
อยางยิ่งตอการดําเนินธุรกิจของประเทศนั้นและเปนความไดเปรียบในการแขงขันในการดําเนินธุรกิจ
ระหว า งประเทศ เชน เม็ ดกาแฟคุ ณภาพดี จากบราซิ ล ผา ไหมจากประเทศจี น รถยนต ที่ มีค วาม
แข็ งแกร งจากประเทศสวี เ ดน ชาคุ ณภาพดี จากประเทศศรี ลั ง กา น้ํ า มั นป โ ตรเลีย มจากประเทศ
ตะวันออกกลาง เพชรและทองคําจากประเทศแถบแอฟริ กา เปนตน ทั้งปริ มาณและคุณภาพของ
สิ น ค า ที่ มี แ หล ง กํ า เนิ ด จากประเทศที่ มี ส ภาพทางภู มิ ศ าสตร ที่ เ อื้ อ อํ า นวยดั ง กล า ว ก อ ให เ กิ ด
ความสามารถและความไดเปรียบในการแขงขัน
2) สภาพแวดลอมของการแขงขัน
สภาพแวดลอมของการแขงขันเปนสภาพแวดลอมที่ธุรกิจระหวางประเทศไมสามารถควบคุม
ได แตธุรกิจระหวางประเทศจะตองศึกษาทําความเขาใจ วิเคราะหสังเคราะหเพื่อนําไปสูการกําหนด
กลยุ ทธ ระหวางประเทศ ธุรกิจไมอาจหลีกเลี่ ย งสภาวการณแข งขั นได และการเผชิญกับคู แ ข งขั น
ระหว างประเทศที่ แ ข็ง แกร ง ได โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในการแข ง ขั น ภายในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น
สภาวการณแ ขงขันของแตละอุตสาหกรรมจะแตกตางกันไป บางอุต สาหกรรมที่มีการพัฒนาอยาง
รวดเร็ว เชน อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและซอฟทแวร สื่อสารและโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟา นาโนเทคโนโลยี เปนตน
ธุรกิจระหวางประเทศจึงจําเปนตองทําการศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของ
การแขงขัน เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธระหวางประเทศเพื่อสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน
ระหวางประเทศ ทุมเทความพยายามกับการแขงขันในตลาดระหวางประเทศ และระดับโลกมากกวา
ตลาดในประเทศตนเอง เนื่องจากขนาดตลาดใหญมากและมีแรงดึงดูดสูง การผลิตเปนปริมาณมากจะ
ชวยในการลดตนทุนในการผลิตตอหนวยและเมื่อไดรับการสนับสนุนดวยเทคโนโลยีในการชวยผลิต
สมัยใหมยิ่งทําใหมีตนทุนต่ําลงไปอีก กลายเปนความไดเปรียบดานผูนําตนทุนต่ํา ทําใหส รางกําไรตอ
หนวยสูงขึ้น และลูกคาในตลาดระหวางประเทศและตลาดโลกมักใหการยอมรับสินคาที่เปนนวัตกรรม
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ทีเ่ กิดขึ้นและมีความแตกตาง (differentiation product) จากสินคาของคูแขงรายอื่นในอุตสาหกรรม
นั้น
สภาพแวดลอมทางการแขงขันที่สําคัญมีดังนี้
1) การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
Porter (2014) ไดอธิบายการสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่กลายเปนขอไดเ ปรีย บที่
สําคัญของธุรกิจระหวางประเทศ ไดแก การสรางความแตกตาง (differentiation) การเปนผูนําดาน
ตนทุนต่ํา (cost leadership) และการตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วเหนือกวาคู
แขงขัน (quick response) เชน การสรางผลิตภัณฑที่แตกตาง ผลิตภัณฑนวัตกรรม มีมูลคาเพิ่มใน
ผลิตภัณฑที่แตกตางจากคูแขงขัน การผลิตที่ทําใหมีตนทุนต่ํากวาคูแขงขัน การใหบริการทีร่ วดเร็วและ
เพิ่มสายผลิตภัณฑในสายผลิตภัณฑที่ต อบสนองความตองการของลูกคากอนคูแขงขัน เปนตน ซึ่ง
แนวคิดดังกลาวจะสามารถหลีกเลี่ยงการแขงขันดานราคาหรือสงครามราคาลงไปได และสรางเปนขอ
ไดเปรียบในการแขงขันเหนือกวาคูแขงขันไดอยางมาก
2) จํานวนคูแขงภายในและตางประเทศ
จํานวนของคูแขงภายในและตางประเทศเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการดําเนินการและ
สงผลกระทบตอกลยุทธการจัดการระหวางประเทศ ตลอดจนความสามารถในเชิ งการแขงขันของ
ธุ รกิ จเมื่ อ เที ย บกับ คู แ ข งขั น ในประเทศและระหวา งประเทศ สภาพแวดล อมทางการแข ง ขั นจะ
เปลี่ยนไปในแตละประเทศ ธุรกิจจําเปนตองพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเชิงเปรียบเทียบ
เชน กลุมประเทศในอาเซียนที่มีขนาดตลาดโดยมีลูกคากวา 600 ลานคนจึงเปนตลาดที่ทุกประเทศใน
โลกนี้ใหความสนใจและเปนตลาดที่มีศักยภาพซึ่งยังถือวามีคูแขงขันและระดับการแขงขันยังไมสงู มาก
นัก ในขณะเดียวกันตลาดภายในประเทศในบางประเทศก็มีการแขงขันกันคอนขางสูง เชน ประเทศ
ไทยอัตราการแขงขันและคูแ ขงขันภายในประเทศยังอยู ในอัตราที่ต่ํา แตขณะที่สิงคโปรมีประเทศ
คอนขางเล็กมาก มีอัตราการแขงขันสูง จําเปนตองพึ่งพาตลาดจากตางประเทศ เปนตน
3) แรงกดดันจากสภาพแวดลอมการแขงขัน
ความแตกตางทางการแขงขันของสภาพแวดลอมทางการแขงขันในแตละประเทศ จะมีความ
แตกตา งกันตามบริ บทลักษณะของประเทศ คู แขงขั น สิน คาทดแทนหรื อความคิด สร างสรรคหรื อ
นวัตกรรม ขนาดเงินลงทุน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ธุรกิจจะแขงขันกับคูแขงในประเทศ หรือคู
แขงขันจากตางประเทศขึ้นอยูกับ ปจจัยดังกลาว เชน ธุรกิจรับสงจดหมายและพัส ดุภัณฑไปรษณีย
FedEx จําเปนตองแขงขันกับคูแขงขันในระดับโลก ขณะเดียวกันก็ตองแขงขันกับบริษัทที่ใหบริการ
แบบเดียวกันในทองถิ่นแตละประเทศดวย ซึ่งยอมมีความแตกตางกันตามบริบทของแตล ะประเทศ
เปน ปจจั ยกดดันจากสภาพแวดลอมทั้งภายในและระหวา งประเทศในการแขง ขันในอุต สาหกรรม
เดียวกันทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับโลกซึ่งตองมีการจัดการธุรกิจระหวางประเทศที่แตกตางกัน
เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายเชิ ง กลยุ ท ธ ซึ่ ง จํ า เป น ที่ นั ก ธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศจะต อ งวิ เ คราะห ถึ ง
สภาพแวดลอมทางการแขงขันที่แตกตางกันเพื่อนํามากําหนดกลยุทธธุรกิจระหวางประเทศเพื่อสราง
ความสามารถในการแขงขันที่แตกตางกันดวย
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1.7.2 การดําเนินการของธุรกิจระหวางประเทศ
ความสามารถของธุ รกิ จระหวา งประเทศในการดํา เนินการท ามกลางสภาพแวดล อมโลก
จําเปนตองเผชิญกับโอกาสและภัยคุกคาม การแสวงหาโอกาสเพื่อนํามากําหนดแนวกลยุท ธแ ละการ
จัดการธุรกิจระหวางประเทศ และการตอสูหรือจัด การกับภัย คุกคามระหวางประเทศใหล ดลงเหลือ
นอยที่สุด จนสามารถประสบความสําเร็จในตลาดระหวางประเทศหรือตลาดโลก การจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศจําเปนตองมีการกําหนดวัตถุป ระสงคในการดําเนินธุรกิจและกําหนดกลยุท ธในการ
บริหารธุรกิจระหวางประเทศเพื่อความสําเร็จและลดความเสี่ยงในการลงทุน ดังนี้
1) การกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ
โดยปกติ นัก ธุ ร กิ จที่ จะดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศ มั ก จะเริ่ ม ต น จากธุ ร กิ จที่ ป ระสบ
ความสําเร็จในตลาดทองถิ่นหรือตลาดในประเทศ เมื่อมีความสามารถในการแขงขันหรือเกิดความ
ไดเปรียบในการแขงขันในตลาดภายในประเทศแลว จึง มีความพรอมในระดับซึ่งมั่นใจวาจะกาวไปสู
ธุรกิจระหวางประเทศ โดยทั่วไปการกําหนดวัตถุประสงคสําหรับธุรกิจที่มุงสูการดําเนินการในธุรกิจ
ระหวางประเทศมี 4 ประการหลัก ดังตอไปนี้คือ
1. การเพิ่มขึ้นของยอดขาย
การขยายตลาดสูตางประเทศทําใหธุรกิจสามารถเพิ่มจํานวนลูกคาไดอยางรวดเร็ว
ตามมาดวยยอดขายที่เพิ่มขึ้นและกําไรที่สูงขึ้น ตลาดที่ใหญมากขึ้นยอมหมายถึงอุปสงคของสินคาหรือ
บริการเพิ่มสูงขึ้น เพราะอุปสงคที่มีกําลังซื้อทําใหยอดขายหรือกําไรของธุรกิจเพิ่มขึ้น อันเปนแรงจูงใจ
ทีส่ ําคัญที่สุดที่ทําใหธุรกิจตัดสินใจกาวสูการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ เชน ภาพยนตรเกาหลีได
จําหนายและฉายในโรงภาพยนตรทั่วโลกโดยการสอดแทรกวัฒนธรรมเปนจุดหลัก หรือตลาดขาวหอม
มะลิ สินคาผาไหมของไทยก็เปนที่รูจักไปทั่วโลก หรือแมแตภาพยนตรไทย อาทิ องคบาก นเรศวร ได
ฉายไปทั่วโลกและทํารายไดจํานวนมากใหแกผูสราง ซึ่งเปนการคุมคาตอการลงทุนและสรางสรรคงาน
คุณภาพเปนอยางมาก
2. การแสวงหาแหลงทรัพยากรและวัตถุดิบ
การแสวงหาทรัพยากรและวัตถุดิบจากแหลงตางประเทศจะสามารถชวยใหธุรกิจ
สามารถพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑหรือสรางความแตกตาง (differentiate) ใหผลิตภัณฑเกิดความ
โดดเดนกวาของคูแขงขัน ซึ่งจะทําใหธุรกิจเกิดขอไดเ ปรีย บในเชิงการแขงขันระดับโลกหรือสามารถ
จัดการเกี่ ยวกับผลิต ภัณฑห รือ บริก ารที่ล ดต นทุ นการผลิต และกลายเป นผู นํา ดานตนทุนต่ํา (cost
leadership) ในอุตสาหกรรมลงได หรือสามารถขยายสวนแบงตลาดใหเพิ่มขึน้ ไดโดยใชความพยายาม
ในการคนหาความตองการของลูกคาและตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว (quick
response) การเปดตัวออกสูธุรกิจระหวางประเทศโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาทรัพยากรใหธุรกิจ
นั้น ทรัพยากรอาจเปนไดทั้งวัตถุดิบที่มีลักษณะเฉพาะหรือมีตนทุนที่ต่ํากวาที่หาซื้อไดในประเทศหรือ
เปนแรงงานผูชํานาญการที่มีคาจางในระดับ ต่ํา หรืออาจเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคลองกับ
ลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจก็ได การแสวงหาทรัพยากรจากแหลงตางประเทศจะสามารถชวยให
ธุรกิจสามารถพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑหรือสรางความแตกตาง ตนทุนต่ําลง และตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางตรงกับความตองการ ทําใหผลิตภัณฑเกิดความโดดเดนกวาของคูแ ขงขัน ซึง่
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จะทําใหผลของกําไรของธุรกิจสูงขึ้น หรือสามารถลดตนทุนการผลิตลงได หรือสามารถขยายสวนแบง
ตลาดใหเพิ่มขึ้นได
3. การขยายตลาด
การขยายตลาดไปสูตางประเทศอาจสัมพันธกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑที่ดําเนินการอยู
ในตลาดภายในประเทศ บางครั้งผลิตภัณฑที่อยูในชวงอิ่มตัวหรือถดถอย นักธุรกิจระหวางประเทศ
อาจมีการจัดการใหผลิตภัณฑนั้นกลับมาเปนผลิตภัณฑในชวงแนะนําหรือเติบโตอีกครั้งในอีกประเทศ
หนึ่งก็ไดโดยเฉพาะในประเทศที่ดอยพัฒนา ซึ่งหากมีการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑที่เหมาะสมจะทํา
ใหผ ลิตภัณฑมีช วงเวลาของวงจรชีวิตผลิต ภัณฑที่แตกตา งกัน เชน อยู ในชวงถดถอยสําหรับ ตลาด
ภายในประเทศ แตเปนชวงแนะนําในตลาดระหวางประเทศ เปนตน ซึ่งกลยุทธดังกลาวชวยลดความ
เสี่ยงที่จะมียอดขายตกต่ําไปตามวงจรชีวิตของผลิตภัณฑไดเปนอยางดี และเปนการกระจายตลาดและ
การแสวงหาวัตถุดิบ เชน ธุรกิจภายในประเทศหรือในทองถิ่นอาจจะประสบกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
อยางรุนแรง ในขณะที่ยอดขายที่สงออกไปประเทศเพื่อนบานคูคากําลังเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมของผลประกอบการ กลับทําใหธุรกิจสามารถอยูปรับตัวเพื่ออยูรอดได
4. การสรางความสามารถในการแขงขัน
การแขงขันในตลาดระหวางประเทศซึ่งประกอบดวยคูแ ขงขันที่มีความสามารถใน
การแขงขั นระดับโลก ธุรกิ จที่ส ามารถแขงขั นได และประสบความสํ าเร็ จในตลาดระหวางประเทศ
จําเปนตองปรับตัวและสรางความสามารถเชิงการแขงขันใหเกิดขึ้นกับธุรกิจ ไมเพียงแตกลยุทธที่ใช
ไดผลของธุรกิจภายในประเทศ หากแตตองเพิ่มพูนความไดเปรียบในการแขงขันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมือ่ เขา
สูตลาดระหวางประเทศ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ย งในการแขงขัน และความผิดพลาดในการเขาสูตลาด
ระหวา งประเทศ ดังนั้น การเข าสูธุรกิจระหวางประเทศเพื่อ กา วไกลสู ต ลาดระหว างประเทศหรื อ
ตลาดโลก เพื่อสรางโอกาสประสบความสําเร็จในตลาดระหวางประเทศ และเปนการสกัดคูแ ขงใน
ตลาดเหลานั้น ธุรกิจที่เขาสูตลาดระหวางประเทศจําเปนตองมุงเนนการเสริมสรางความแข็งแกรงและ
สรางความแตกตางโดดเดนใหกับผลิตภัณฑ ลดตนทุนและใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2) กลยุทธในการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
การขยายตลาดสูธุรกิจระหวางประเทศ เปนการกระจายความเสี่ยง เพื่อลดการพึ่งพาตลาด
ภายในประเทศ และขยายตลาดเพื่อเพิ่มจํานวนลูกคากลุมเปาหมาย ตลาดในธุรกิจระหวางประเทศมี
หลายรู ปแบบ หลายขนาด และหลายแบบแผนในการดํ า เนิ นงาน นอกจากนั้ น ธุ รกิ จ สวนใหญ มี
ทัศนคติวาการขยายการดําเนินงานไปในธุรกิจระหวางประเทศเปนเรื่องยากลําบากและยุงยาก ขณะที่
ธุรกิจอีกสวนหนึ่งมีทัศนคติการขยายตัวไปยังตลาดตางประเทศเปนเรื่องที่มีความทาทายและลดความ
เสี่ยงในการพึ่งพาตลาดภายในประเทศเพียงอยางเดียว อยางไรก็ตาม การเขาสูตลาดในธุรกิจระหวาง
ประเทศจําเปนตองมีการวางแผน เสริมสรางความชํานาญ เพิ่มมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑหรือ
บริการ ตลอดจนตองมีความเขาใจสภาพแวดลอมทางธุรกิจระหวางประเทศและกลยุทธการดําเนิน
ธุรกิจระหวางประเทศเปนอยางดี
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กลยุทธการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศสามารถกําหนดแนวทางเชิงกลยุทธได ดังนี้
1. กลยุทธในเชิงรับและเชิงรุก
การดําเนินกลยุทธในเชิงรับ หมายถึงการดําเนินกลยุทธในลักษณะการที่มีผูชักชวนใหธุรกิจ
กาวเขาสูตลาดตางประเทศ อาทิ ลูกคาบางคนที่นิยมชมชอบในผลิตภัณฑของธุรกิจเปนอยางมาก มี
ความคิ ด ที่ จ ะนํ า ผลิ ต ภั ณฑ นั้ น ไปจํ า หน ายในประเทศของตนเองจึ ง ไปเป ด ตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น
ภายในประเทศของตน ซึ่งธุรกิจอาจทดลองดําเนินการในระยะแรกดวยการจางตัวแทนประเทศนั้น
ช วยดํา เนิ น การให สวนกลยุ ท ธ ในเชิง รุ ก หมายถึ ง กรณี ธุรกิจที่ ดํ า เนิ นธุ รกิ จภายในท องถิ่ นหรื อ
ภายในประเทศตนเองอยูแลว มีความประสงคจะขยายตลาดไปสูตลาดระหวางประเทศหรือตลาดโลก
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายตลาด เพิ่มยอดขาย ขยายกําลังการผลิตที่นําไปสูการประหยัดจากขนาด
การผลิต (economy of scale) อันจะนําไปสูตนทุนตอหนวยที่ลดลง โดยทั่วไปแลวการขยายในเชิง
รับมักเกิดขึ้นกอนที่ธุรกิจจะเกิดความมั่นใจแลวจึงนําไปสูการขยายตลาดในเชิงรุกเปนลําดับตอไป
2. การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศโดยตัวแทน
เปนการดํ าเนินธุรกิจระหว างประเทศโดยตัวแทน เป นวิธีเริ่มต นการดํา เนินธุรกิ จระหวาง
ประเทศซึ่งเปนที่นิยมกันเปนอยางมากดวยการใชผูแทนจําหนายหรือคนกลาง เพราะสามารถลดความ
เสี่ย งในการปรั บ ตั วให เ ข า กั บ สภาพแวดล อมระหว า งประเทศในการดํ า เนิ นธุ รกิ จในประเทศนั้ น
ภายหลังจากที่ธุรกิจดําเนินมาไดระยะหนึ่งและประสบความสําเร็จดวยดี ธุรกิจในประเทศแมซึ่งเปน
ประเทศผู ล งทุ นจึ ง จะใชก ลยุ ท ธ โ ดยใช ท รั พยากรมนุ ษ ย ข องธุ รกิ จเองเข า มาบริ ห ารจั ด การและ
ดําเนินการดวยตนเอง และมีการพิจารณาเพิ่มการลงทุนอยางเต็มที่ เพราะไดเขาใจสภาพแวดลอมใน
ธุรกิจระหวางประเทศแลวเปนอยางดี ลดความเสี่ยงลง และมั่นใจในอุปสงคของตลาดวามีปริมาณมาก
เพียงพอมีความมั่นใจวาคุมคาตอการลงทุนดําเนินการเอง
3. ความซับซอนของการดําเนินการในธุรกิจระหวางประเทศ
เมื่อธุรกิจดําเนินธุรกิจระหวางประเทศมีอัตราการเติบโตที่นาพอใจแลว จึงมีการลงทุนขยาย
กิจการเพิ่มขึ้น มีการจางบุค ลากรจากบริษั ทแมแ ละสงไปประจํ าการในประเทศที่ดํา เนินการธุรกิ จ
ระหวางประเทศ อาจมีการลงทุนสรางฐานการผลิต การเพิ่มชองทางการจัดจําหนายเอง การวางแผน
การสงเสริมการตลาดเอง ซึ่งเปนลักษณะของการขยายการลงทุนในตางประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึง่ การ
จัดการธุรกิจระหวางประเทศก็จะมีความซับซอนมากยิ่งขึ้นกวาเดิม เพื่อเปนการปองกันความเสี่ย ง
และลดความเสียหายใหลดนอยลงใหมากที่สุด ธุรกิจจึงจะตองมีการศึกษาสภาพแวดลอมและทดลอง
ดําเนินกิจกรรมระหวางประเทศอยางคอยเปนคอยไปเพื่อทดสอบตลาดเสียกอน เชน การเริ่มตนจาก
การสงออกและการนําเขา หากประสบความสําเร็จดวยดีจึงมุงสูการขยายตลาดในลักษณะดังกลาว
ขางตนตอไป
4. การกระจายธุรกิจไปยังตางประเทศ
เมื่อสะสมประสบการณในการดําเนินธุรกิจไดระดับหนึ่งแลว และพิจารณาความเสี่ยงอยูใน
ระดับที่ยอมรับความเสี่ยงไดแลว ธุรกิจจึงเริ่มตนมุงขยายตัวไปสูธุรกิจระหวางประเทศและระดับโลก
ซึ่ง จะชวยใหธุรกิจได เรีย นรู แนวทางการดํา เนิ นงานอยางคอ ยเปน คอยไป ทํ าใหมีฐานการบริห าร
จัดการที่มั่นคงดีกวาเมื่อธุรกิจตัดสินใจเขาสูการทําธุรกิจระหวางประเทศใหมๆ และโดยทั่วไปมักจะ
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เริ่มตนจากประเทศที่เขาไปดําเนินการเพียงหนึ่งหรือสองประเทศกอนที่ข ยายไประดับภูมิภาคหรือ
ระดับโลก
5. สภาพแวดลอมที่เหมือนกัน
ธุรกิจระหวางประเทศมักเขาดําเนินการในตางประเทศที่มีลักษณะทางสภาพแวดลอมที่ไม
แตกตางกันมากนัก เชน ธุรกิจในประเทศไทยหากพิจารณาประเทศที่จะเขาไปดําเนินธุรกิจระหวาง
ประเทศก็มักจะเริ่มตนจากกลุมประเทศในอาเซีย นกอน เปนตน เพราะประเทศเพื่อนบานมักจะมี
ความคุนเคยทางวัฒนธรรม ภาษา คานิยมในทองถิ่นที่คลายกัน ธุรกิจจึงสามารถเรียนรูที่จะปรับตัวให
สามารถเขาสูประเทศที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรมมากๆ ตอไปได
3) รูปแบบของธุรกิจระหวางประเทศ
การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศจําเปนตองมีความเขาใจรูปแบบของธุรกิจระหวางประเทศ
เพื่ อ ที่ จ ะนํ า มาปรั บ ใช ใ ห เ ข า กั บ กลยุ ท ธ แ ละแนวทางในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยรู ป แบบต า งๆ
ประกอบดวย 5 ประเภทหลักๆ ดังนี้ คือ (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ, 2553)
1. การสงออกและการนําเขาสินคา (merchandise exports & imports)
2. การสงออกและการนําเขาบริการ (services exports & imports)
3. การลงทุน (investment)
4. พันธมิตรทางกลยุทธ (strategic alliance)
5. บริษัทขามชาติ (multinational enterprise)
1. การสงออกและการนําเขาสินคา (merchandise exports & imports)
ประเทศสวนใหญจะมีการสงออกเปนรายไดหลักของประเทศและนําเขาสินคา ทุนหรือปจจัย
การผลิต การสงออกสินคาเปนการสงผลิตภัณฑที่จับตองไดออกจากประเทศ สวนการนําเขาคือการ
นําเขาสินคา ทุนหรือปจจัยการผลิตเพื่อวัตถุประสงคการนําเขาสินคาหรือบริการที่แตกตางกัน การ
นําเขาและสงออกจึงนับเปนปริมาณในเชิงธุรกรรมระหวางประเทศที่มีปริมาณมากที่สุด และมีธุรกิจที่
เขามาเกี่ยวของดวยจํานวนมากและหลายระดับ การสงออกและการนําเขาสินคามักเปนกาวแรกของ
การเขาสูการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ เพราะเปนธุรกรรมระหวางประเทศที่มีความซับซอนนอย
ที่สุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ําที่สุด เมื่อเทียบกับธุรกรรมการดําเนินการธุรกิจระหวางประเทศอื่นๆ
2. การสงออกและการนําเขาบริการ (services exports & imports)
หมายถึ ง การสง ออกบริ การ (services) ที่ ไม มี ตั วตนแตกต า งกั บ กรณีสินค า ที่ จับ ต องได
บริการจั ดวา เป นสิน คาที่ จับต องไมได ซึ่ งแตกต างจากสิ นคาอย างชั ดเจน ดังนั้ น จึ งมี การแยกการ
สงออกเปนอีกประเภทหนึ่ง การสงออกและการนําเขาบริการมีหลายรูปแบบ ดังนี้
- การทองเที่ยวทัศนาจรและการขนสง (travel, tourism & transportation) เปนธุรกิจการ
บริการที่พบเห็นไดในรูปของสายการบิน บริษัทขนสงทางเรือ การทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท สถานที่
ทองเที่ยว สปา และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน เปนตน
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- การบริการเพื่อการดําเนินการ (performance of services) หมายถึง ธุรกรรมระหวาง
ประเทศที่มีธุรกิจใหบริการบุคคลที่สาม (third party) เขามาอํานวยความสะดวกแกธุรกิจระหวาง
ประเทศ เชน การบริการโลจิสติกส การขนสง การเชารถ การประกันภัย เปนตน
- การใชสินทรัพย (use of assets) เปนขอตกลงหรือสัญญาในเชิงสัมปทาน และมีการตกลง
กันในเรื่องสิทธิการใชเครื่องหมายการคา การใหบริการแนวทางการจัดการ การรับสิทธิ การอนุญาต
ตางๆ เชน การอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการคา โดยมีการจายคาผลตอบแทน
ในรูปของคา สิทธิ (royalty) การใหสิทธิท างการคา (franchise) การใชสิ นทรัพยประเภทของสิท ธิ
และทรัพยสินทางปญญา มักจะเกิดขึ้นหลังจากธุรกิจประสบความสําเร็จในการสงออกแลว จึงสามารถ
ขยายความสําเร็จนั้นใหผูอื่นที่ตองการดําเนินรอยตามธุรกิจนั้นได ธุรกิจระหวางประเทศในรูปแบบนี้
จะมีความซับซอนในการดําเนินการมากกวาการสงออกหรือนําเขา
3. การลงทุน (investment)
เปนการดําเนินธุรกรรมระหวางประเทศโดยวิธีการเขามาถือครองกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยของ
อีกประเทศหนึ่ง เพื่อมุงหวังกําไรเปนผลตอบแทน แบงไดเปนสองประเภทดังตอไปนี้
- การลงทุ นโดยตรง (direct investment) หรือเรีย กอี กอย างหนึ่งวา foreign direct
investment (FDI) คือการที่ผูลงทุนสามารถควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจในตางประเทศที่ตนเปน
เจาของได ซึ่งตองเปนผูถือหุนรายใหญในธุรกิจดังกลาว แตไมจําเปนตองเกิน 50% ของหุนเสมอไป
หากมีการรวมทุนกันตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไปโดยตรง เรียกวาเปนกิจการรวมคา (joint venture) หาก
ธุรกิจเอกชนรวมมือกับภาครัฐในการลงทุนโดยตรง
- การลงทุนโดยหลักทรัพย (portfolio investment) เปนการลงทุนโดยเขาไปทําการซื้อ
หลั กทรั พย ในตลาดหลั กทรั พย ห รื อ ไม อยู ในตลาดหลั กทรั พย แต ส วนใหญ ห ากเป นการลงทุ นใน
หลักทรัพยจะนิยมเขาไปซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยที่เปนทางการมากกวา เปนลักษณะการลงทุนทีไ่ มมี
ความประสงคจะเขาไปควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจในตางประเทศที่ตนเขาไปลงทุน แตตองการ
ผลตอบแทนจากเงินปนผล หรือดอกเบี้ย รับ จากหุนกูของบริษัทที่ไปลงทุนมากกวา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มคา
ใหกับเงินลงทุนที่บริษัทตองการกระจายการลงทุนในตางประเทศ เปนตน
4. พันธมิตรทางกลยุทธ (strategic alliance)
พันธมิตรทางกลยุทธเ ปนการดําเนินธุรกิจในรูปแบบของการรวมคา การใชลิขสิทธิ์ สัญญา
ทางการจัดการเขาถือหุนในอีกบริษัทหนึ่งซึ่งกันและกัน หรือมีขอตกลงสัญญาระหวางกันในระยะยาว
และมักเปนขอตกลงระหวางบริษัทซึ่งมีกลยุท ธการดําเนินงานที่สอดคลองกัน หรือเกี่ยวของกั นใน
ฐานะของผูขาย ลูกคา คูแขง
5. ธุรกิจขามชาติ (multinational enterprise)
เปนธุรกิจที่มีการดําเนินงานในประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งอาจมีขอบเขตการดําเนินการในสอง
สามประเทศ หรือหลายๆ ประเทศ หรือทั่วโลก ซึ่งมีชื่อเรียกแตกตางกันไปและมีการดําเนินการใน
ระหวางประเทศแตกตางกันไป ดังนี้
 ธุรกิจขามชาติ (multinational enterprise หรือ MNE) หมายถึง ธุรกิจซึ่งสามารถ
ตัดสินใจดําเนินธุรกิจในประเทศใดๆ ระหวางประเทศได อาจเปนทั้งธุรกิจขนาดใหญและขนาดเล็ก ที่

19

มีการดําเนินงานธุรกรรมการผลิต การตลาด การดําเนินการทางการเงิน ในระหวางประเทศในหลายๆ
ประเทศหรือทั่วโลก
 บริษัทข ามชาติ (multinational corporation หรือ MNC) จะเนนรูป แบบการ
ดําเนิ นการของธุ รกิจแบบบริษัทจํา กัด เท านั้น ธุรกิจขามชาติจึง มีค วามหมายกวางขวางกวา เพราะ
อาจจะเปนรูปแบบการดําเนินธุรกิจแบบหุนสวนก็ได บางครั้งก็นิยมใชบ ริษัท ขามชาติ ในความหมาย
เชนเดียวกับธุรกิจขามชาติได
 บรรษัทขามชาติ (transnational corporation หรือ TNC) เปนบริษัท ที่มีช นชาติ
หลายชาติ เป นเจาของดํา เนิ นการในต างประเทศร วมกัน แตมีการดํา เนิ นการภายใต ข อบเขตของ
กฎหมายในประเทศนั้ น โดยเจ า ของทั้ งหลายนั้ นร วมกั นตัด สิ นใจวางนโยบาย การวางแผน การ
ตัดสินใจและและควบคุมการดําเนินการรวมกัน
ธุรกิจขามชาติไมจําเปนตองเปนธุรกิจขนาดใหญที่มีทุนดําเนินการจํานวนมาก หรือมีบุคลากร
ในองคกรหลากหลายสัญชาติ แมแตธุรกิจขนาดยอมก็สามารถเปนธุรกิจขามชาติได
ธุรกิจขามชาติแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) บริษัทสากล (global company หรือ globally integrated company) เปนการดําเนิน
ธุรกิจระหวางประเทศที่มีแบบแผนการดําเนินการที่เหมือนกันสําหรับทุกแหงทั่วโลก มีการดําเนินการ
ผลิต ลัก ษณะของผลิต ภัณฑอยางเดี ยวกัน วางจํา หน ายทั่วโลก หรือ ผลิต จากฐานการผลิ ตซึ่ งอยูใน
ประเทศตางๆ ในลักษณะเปนชิ้นสวนที่จะใชประกอบเปนผลิตภัณฑที่จําหนายทัว่ โลก
2) บริษัทนานาชาติ (multi domestic company หรือ locally responsive company)
เป นธุ รกิ จขา มชาติที่ ย อมให บ ริ ษั ทสาขา ในแตล ะประเทศดํ าเนิ นการอย างอิ ส ระให สอดคล องกั บ
สภาพแวดลอมทางการแขงขัน วัฒนธรรม ทรัพยากรบุคคล และพฤติกรรมหรือความตองการของ
ลูกคาในประเทศนั้นๆ

1.8 ความเปนสากล (globalization)
ความเปนสากล หมายถึง โลกาภิวัตนทําใหประเทศในแตล ะประเทศตองการปรับ เขาหากัน
อยางตอเนื่อง เพื่อลดความแตกตางกัน รวมถึงความเหลื่อมล้ํากัน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ ทัศนคติ เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหนํามาซึ่งความเหมือนหรือคลายคลึงกันหรือ
เปนแบบแผนเดียวกัน จากอดีตที่มีความแตกตางกันในแงชีวิต ความเปนอยูและปจจัยทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง ตอมาเกิดแนวโนมของการปรับตัวเขาหากันรวมทั้งการดํารงชีวิตของประชากรใน
ประเทศตางๆ ในโลก กลายเปนความเปนสากล (globalization) หรือความเหมือนกันหรือคลายกัน
ปจจัย ที่มีผ ลตอ แนวโนมความเปนสากลประกอบดวยปจจัย ตางๆ ดังนี้ (ชนงกรณ กุณฑล
บุตร. 2555; อําพล นววงศเสถียร, 2557)
1. ความเปนตลาดเดียว (globalization of markets) หมายถึง การทีผ่ ูผลิต สามารถสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑที่ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคทั่วโลก ทั้งในดานรสนิยม วัฒนธรรม ความเชื่อ
และพฤติ ก รรมการบริ โ ภค ทํ า ให เ กิ ด แนวโน ม ที่ ผู บ ริ โ ภคในประเทศต างๆ ใช สิ น ค า หรื อบริ การ
เหมือนกัน หรือคลา ยกั นได ทํา ให ต ลาดของสิน คา หรือ บริ การขยายตลาดใหมี ข นาดใหญขึ้น เป น
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ผลิตภัณฑสากล เชน กาแฟสตารบัคส โทรศัพทไอโฟน ทีวีซัมซุง น้ําอัด ลมโคก แฮมเบอรเกอรแ มค
โดนัลด ผลิตภัณฑเหลานี้ไดรับการตอนรับจากผูบริโภคทั่วโลก ทําใหผูผลิตสามารถขยายตลาดไดทั่ว
โลกจึงเปนตลาดสากล ผูบริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑเหลานี้ไดจากประเทศตางๆ โดยมีคุณสมบัติที่
เหมือนหรือใกลเคียงกัน แตอาจมีความแตกตางบางเพื่อปรับใหสอดคลองกับรสนิยมของผูบริโภคใน
บางประเทศ เชน แมคโดนัลดในเมืองไทยอาจปรับรสใหจัดจานสอดคลองกับรสนิยมของคนไทย ใช
ปลาแทนเนื้อ สําหรับขายในประเทศอินเดียเพราะคนสวนใหญนับถือศาสนาฮินดู ซึ่งไมบริโภคเนื้อวัว
เปนตน
2. ความเปนผลิตภัณฑระดับโลก (global goods) หมายถึง สินคาหรือบริการที่ถูกพัฒนา
ใหเปนที่ยอมรับทั่วโลกและมีมาตรฐานผลิตภัณฑระดับโลก ทําใหเปนตลาดโลกหรือตลาดสากล เชน
นมผงสํ าหรั บ ทารก เครื่ องคอมพิ วเตอร ผาอ อมสําเร็ จรู ป เด็ก เป นต น กลยุท ธข องธุรกิจระหว าง
ประเทศคือจะตองสรางคุณภาพที่แตกตางและทําใหเกิดการยอมรับของผูซื้อในระหวางประเทศผาน
การสรางกลยุทธตราสินคา เพื่อทําใหสินคาของตนแตกตางจากคูแขงขันในระดับโลก อยางไรก็ตาม
การสรางชื่อตราสินคาใหเ ปนที่ยอมรับ เปนกระบวนการที่ ตองใชเงิ นลงทุนจํา นวนมาก และตองมี
แผนการตลาดเชิ งกลยุ ทธที่มีการวางแผนมาเปนอย างดีแ ละตองการความตอเนื่ องเป นระยะเวลา
ยาวนานพอสมควร แนวโนมของผลิต ภัณฑจะตองปรับมาตรฐานการออกแบบและการผลิตใหเปน
ผลิตภัณฑระดับโลกเพื่อเขาสูตลาดโลกในที่สุด
3. การผลิตระดับโลก (globalization of production) หมายถึง กระบวนการผลิตที่ผลิตภัณฑชนิดหนึ่งจะตองพึ่งพาปจจัยการผลิต องคความรู หรือเทคโนโลยีจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีนวัต กรรมทางด านเทคโนโลยีการผลิต จากประเทศต างๆ มากกว าหนึ่ งประเทศ (ชนงกรณ
กุณฑลบุตร, 2555) อาทิ การผลิตเครื่องบินของบริษัทโบอิ้งหนึ่งลํา จําเปนตองพึ่งพาชิ้นสวนที่สําคัญ
หรือวัตถุดิบในการผลิต ตัวเครื่องและการตกแตงภายในจากประเทศญี่ปุน อิตาลี ฝรั่งเศส สิงคโปร
เปนตน เพื่อใหไดตนทุนที่ต่ํากวา นอกเหนือจากการใชวัตถุดิบในประเทศเพียงอยางเดียวหรือแมแต
เพียงแคการผลิตกางเกงยีนสหนึ่งตัว อาจจะตองใชผาจากประเทศอินโดนีเซีย ซิปจากประเทศไทย
แรงงานจากประเทศเวียดนาม และทักษะการจัดการธุรกิจระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกาเปนตน

1.9 ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความเปนตลาดเดียว
ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจมีแนวคิดที่จะขจัดอุปสรรค
ทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ไดแกระบบภาษีศุลกากรตางๆ การปกปองสินคาภายใน
ประเทศของแตละประเทศ ซึ่งตางก็กําหนดกําแพงภาษีเพื่อปองกันการนําเขาสินคาจากตางประเทศ
ตางๆ กําแพงภาษีเหลานั้นจึงเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ กลายมาเปนปจจัยที่
ขัด ขวางการค าระหวางประเทศ ต อมาจึง เกิ ดความพยายามในการรวมกลุ มประเทศตา งๆ ทั่ วทุ ก
ภูมิภาคของโลก เพื่อริเริ่มจัดตั้งขอตกลงทางการคาและภาษีศุลกากร จนกระทั่งตอมาไดพัฒนาเปน
องคกรคาโลก (World Trade Organization-WTO) โดยมีจุด มุงหมายที่จะลดอุปสรรคทางการคา
และกอใหเกิดความเสมอภาคทางการคาระหวางประเทศ ซึ่งนํามาซึ่งระบบการคาระหวางประเทศที่มี
ความเปนสากลหรือการเปนตลาดเดียว (globalization market)
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บทบาทของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การขยายตัวทางการคา และการลงทุนระหวาง
ประเทศเจริ ญ และขยายตัว ของปจจั ยพื้ นฐานที่ สํ าคั ญ ไดแ ก เทคโนโลยี ในการติด ต อสื่ อสารและ
คมนาคมขนสงทีม่ ีประสิทธิภาพสูงจะกอใหเกิดความรวดเร็วในการติดตอสื่อสารบนตนทุนที่ต่ํา สงผล
ตอการสนั บสนุนการดําเนินกิจกรรมธุ รกิจระหวางประเทศ และการดํา เนิน งานของธุรกิ จระหวาง
ประเทศใหมีการขยายตัวอยางตอเนื่องอยางรวดเร็ว ความเจริญกาวหนาดานการคมนาคม และการ
สื่อ สารตลอดจนการลดลงของอุ ป สรรคทางการค าระหว างประเทศ ทํ า ใหเ กิด การเพิ่มของธุ รกิ จ
ระหวางประเทศ และการเพิ่มของธุรกิจระหวางประเทศนํามาซึ่งการปรับ เขาหากันในสิ่งตางๆ ไมวา
จะเปนเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและการบริโภคสินคาตางๆ ของประชาชนจากประเทศ
ตางๆ ในโลก ซึ่งก็คือการเพิ่มของกระแสความเปนสากลนั่นเอง
ความเจริญกาวหนาดานการคมนาคม สื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การลดลงของอุปสรรค
การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ทําใหเกิดการเพิ่มโอกาสของธุรกิจระหวางประเทศ เกิดการปรับตัว
เขา หากันของประเทศต างๆ ทั่ วโลก ทั้ ง ด านเศรษฐกิ จ การเมื อง สั ง คม พหุ วัฒ นธรรม การข า ม
วัฒนธรรม คานิยม รสนิยม ทัศนคติการบริโภค นํามาสูการเปนตลาดโลกหรือตลาดสากล กลายเปน
ตลาดเดี ยวที่ มีข นาดใหญ มีประชากรเกือบแปดพันลานคน ปจจั ยดังกลา วสนับสนุนใหโลกทั้งโลก
กลายเปนตลาดๆ เดียวหรือตลาดสากลในที่สุด

1.10 แนวโนมและทิศทางการขยายตัวของธุรกิจระหวางประเทศ
แนวโนมการขยายตัวของธุรกิจระหวางประเทศมีทิศทางการขยายตัวไปสู ประเทศที่กําลัง
พัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศแถบเอเชีย รวมตลอดจนถึงภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก ซึ่งในศตวรรษที่
ผานมาการขยายตัวของธุรกิ จระหวา งประเทศจะกระจุก ตัวอยูในประเทศแถบตะวันตกและยุ โรป
รวมทั้งในประเทศในแถบเอเชียอยางญี่ปุนหรือสิงคโปร ผูบริหารธุรกิจระหวางประเทศอาจพิจารณา
แนวโนมทิศทางของพฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตางๆ ของโลก เพื่อทํา
ใหสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจทั่วโลกไดอยางเหมาะสม การไมพิจารณาทิศทางของการ
ขยายตัว ทําใหเลือกลงทุนในดินแดนที่ไมมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือไมลงทุนในประเทศที่มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ เปนการเสียโอกาสสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจระหวางประเทศได
1.10.1 แนวโนมในเอเชีย (trend in Asia)
เอเชียแปซิฟกเปนภูมิภาคที่มีความแข็งแกรง มีสัดสวนการคาระหวางประเทศและอัตราการ
เจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจสู ง ภู มิภ าคนี้มี ความอุ ด มสมบูรณ ทางทรั พยากรธรรมชาติ แ ละผลผลิ ต
ทางการเกษตร จึงเปนพื้นฐานที่ชวยใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจระหวางประเทศ แมจะเกิด
วิ กฤติ ท างเศรษฐกิ จในกลุ ม ประเทศเหล า นี้ แต ด วยป จจั ย พื้ น ฐานดั ง กล าวเมื่ อผนวกกั บ จํ านวน
ประชากรในภูมิภาค ทําใหแนวโนมในอนาคตมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได ประเทศในเอเชียมี
ทั้งประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ เชน ญี่ปุน หรือประเทศที่มีแนวโนมขยายบทบาททางเศรษฐกิจ
เชน จีนหรืออินเดีย เนื่องจากมีประชากรรวมกันมากกวา 2,500 ลานคน แมบางประเทศจะมีปญหา
ดานความมั่นคงทางการเมือง แตดวยความเหมาะสมหลายประการรวมทั้งความใกลชิดทางวัฒนธรรม
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ทําใหบริษัทของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจในเอเชียอยางญี่ปุน พิจารณากลุมประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเหลานี้เปนฐานในการทําธุรกิจและลงทุนในระยะยาวมากกวาทางยุโรปและสหรัฐอเมริกา
และการขยายตัวของธุรกิจระหวางประเทศในเอเชีย มิไดเกิดจากการลงทุนจากภายนอกเพียงอยาง
เดียว แตเกิดจากพัฒนาการของธุรกิจทองถิ่นกลายเปนบริษัทขามชาติดวย และกิจการในประเทศ
เหลานี้ก็แสวงหาแนวทางออกสูตางประเทศ (Hill, 2007; ชนงกรณ กุณฑลบุตร, 2555)
1.10.2 แนวโนมในยุโรปตะวันออก (trend in Eastern Europe)
สําหรับประเทศในยุโรปตะวันออกมีทั้งประเทศที่เปนบริวารของประเทศสหภาพโซเวียต และ
รัฐที่แตกจากสหภาพโซเวียต ประเทศในยุโรปตะวันออกเคยเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบสังคม
นิยมและคอมมิวนิสตมากอน มีประชากรรวมกันกวา 500 ลานคน การเปลี่ย นแปลงที่สําคัญ ไดแ ก
การรวมตัวของเยอรมั นตะวั นออกเขา กั บ เยอรมันตะวั นตก มี เ พีย งโปแลนด เ ท านั้ นในกลุ มนี้ ที่ มี
พัฒนาการที่ดีตอระบบเศรษฐกิจเสรี ในขณะที่หลายประเทศยังลาหลังและตองใชเวลานานกวาจะ
พัฒนาระบบตางๆ ใหเอื้ออํานวยตอการคาระหวางประเทศ (ชนงกรณ กุณฑลบุตร, 2555)
ปญหาสําคัญของการดําเนินธุรกิจกับกลุมประเทศในยุโรปตะวันออกคือ ความมั่นคงทางการ
เมือง ปญหาระบบภาษี ลัท ธิการปกครองซึ่ งเป นปจจัย ที่นักธุรกิจระหวางประเทศคอนขางมีค วาม
กังวลในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศดวย
1.10.3 แนวโนมในสหภาพยุโรป (trend in European Union)
สหภาพยุโรป (European Union : EU) เปนสหภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ประกอบ
ดวยรัฐสมาชิก 28 ประเทศ ซึ่งสวนใหญตั้งอยูในทวีปยุโรป (European Union, 2014) กําเนิดขึ้นจาก
ประชาคมถานหินและเหล็กกลาแหงยุโรป (ECSC) และประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) กอตั้งขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2494 และ 2501 ตามลําดับ สนธิสัญญามาสทริชทสถาปนาสหภาพยุโรปภายใตชื่อปจจุบันใน
พ.ศ. 2536 การแกไขหลักพื้นฐานรัฐธรรมนูญลาสุดของสหภาพยุโรปลาสุด สนธิสัญญาลิสบอน มีผ ล
ใชบังคับใน พ.ศ. 2552 สหภาพยุโรปดําเนินการผานระบบองคกรอิสระเหนือชาติแ ละการตัดสินใจที่
เจรจาระหวางรัฐบาลโดยรัฐสมาชิก สถาบันสําคัญของสหภาพยุโรปมีคณะกรรมาธิการยุโรป คณะ
มนตรีส หภาพยุ โรป สภายุโรป ศาลยุ ติธรรมแหงสหภาพยุ โรป และธนาคารกลางยุ โรป พลเมื อง
สหภาพยุโรปเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปทุกหาป โดยมีประชากรรวมกันกวา 740 ลานคน หรือ 8.0%
ของประชากรโลก ใน พ.ศ. 2554 สหภาพยุโรปมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในรูปตัวเงินใหญ
ทีส่ ุดในโลก กวา 17.6 ลานลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนประมาณ 20% ของจีดีพีโลก เมื่อวัดในแงความ
เทาเทียมกันของอํานาจซื้อ (European Union, 2014)
กลุ มประเทศในยุ โ รปที่ รวมตั วกั นเป นสหภาพ สมาชิ ก ประกอบด วย 28 ประเทศ ไดแ ก
ออสเตรี ย เบลเยียม บัล แกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ค เดนมาร ค เอสโทเนี ย ฟ นแลนด ฝรั่งเศส
เยอรมนี กรี ซ ฮัง การี ไอรแ ลนด อิ ต าลี แลตเวี ย ลิ ธู เ นี ย ลั ก เซมเบอร ก มอลต า เนเธอร แ ลนด
โปแลนด โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สเปน สวีเดน อังกฤษ และโครเอเชีย กลุมประเทศเหลานี้มี
การรวมกลุมกันเพื่อรวมกันพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่ตอเนื่องมาหลายศตวรรษ
ชวยขจัดชองวางและอุปสรรคตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและการคาระหวางประเทศ โดยดําเนินงาน
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เปนขั้นตอนไปสูความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เริ่มจากการเดินทางขามพรมแดนโดยไมตองมีวีซา และ
การยอมรับแรงงานจากประเทศอื่นในกลุม เพื่อใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานเสรีเพื่อตอบสนองความ
ตองการแรงงานของแตละประเทศ รวมทั้งการขจัดปญหาทางภาษีตางๆ ที่จะเปนอุปสรรคตอการคา
ระหวางประเทศในกลุม ปจจุบันการดําเนินงานของกลุมกาวหนาไปจนถึงการใชระบบเงินตราเดียวกัน
เพื่อลดตนทุนดานอัตราแลกเปลี่ยน ทําใหระบบเศรษฐกิจและเงินตราของกลุมสหภาพยุโรปมีบทบาท
สูงเหมือนบทบาทของดอลลารส หรัฐ พัฒนาการของกลุมเปนไปอยางกาวหนามาก ความกาวหนา
สําคัญไดแกการรางรัฐธรรมนูญยุโรป
1.10.4 แนวโนมในอเมริกากลางและอเมริก าใต (trend in Central and South
America)
กลุมประเทศอเมริกากลาง (Central America) เปนภูมิภาคยอยที่หมายถึงกลุมประเทศทีอ่ ยู
ทางตอนใตของทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งตามความหมายสวนใหญแลวจะนับจากทางใตของอาวเม็กซิโก
ไปถึงพรมแดนระหวางปานามากับโคลัมเบีย (หรือประเทศตางๆ ระหวางเม็กซิโกกับโคลัมเบีย) ไดแก
เบลิซ (Belize), คอสตาริกา (Costa Rica), เอลซัลวาดอร (El Salvador), กัวเตมาลา (Guatemala),
ฮอนดูรัส (Honduras), นิการากัว (Nicaragua) และปานามา (Panama)
กลุมประเทศอเมริกาใตประกอบดวย 12 ประเทศ และ 3 เขตการปกครอง ซึ่งแบงออกตาม
ลักษณะภูมิประเทศได 4 กลุม ดังนี้ (Wikipedia, 2015)
เขตที่สูงกายอานา อยูทางตอนเหนือของทวีป มี 4 ประเทศ คือ ประเทศกายอานา ซูรินาม
เวเนซุเอลา และโคลอมเบีย ประเทศโคลอมเบียมีประชากรมากที่สุดในเขตนี้
เขตที่เทือกเขาแอนดีส อยูทางภาคตะวันตกของทวีป ประกอบดวย 4 ประเทศ คือ ประเทศ
เปรู เอกวาดอร โบลิเวีย และชิลี ประเทศโบลิเวียมีเ นื้อที่มากที่สุด สวนประเทศเปรูมีประชากรมาก
ที่สุดในเขตนี้
เขตลุ ม น้ํ า ตะวั น ออกเฉีย งใต ข องเทื อ กเขาแอนดี ส ประกอบด วยประเทศอาร เ จนติ น า
ปารากวัย และอุรุกวัย ประเทศอารเจนตินามีเนื้อที่และประชากรมากที่สุดในเขตนี้
เขตลุมน้ําแอมะซอนและที่ราบสูงบราซิล ไดแก ประเทศบราซิล ซึ่งมีเนื้อที่มากกวา 8.5 ลาน
ตารางกิโลเมตร
ทั้งกลุมประเทศอเมริกากลางและกลุมประเทศในอเมริกาใต เชน บราซิล โบลิเวีย ไดพยายาม
จัดตั้งเขตการคาเสรี โดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนองคกรเอกชน ทําใหเกิดเขตการลงทุนหลายแสน
ลานบาท สงผลใหผลผลิตประชาชาติของประเทศในภูมิภาคนี้สูงขึ้น เชน ผูผลิตรถยนตของยุโรปและ
อเมริกาไดลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศอารเจนตินาและบราซิล และมีการขยายตัวตอเนือ่ ง
ประเทศในกลุมนี้มีลักษณะคลายกับประเทศในกลุมเอเชี ยหลายประการ เชน สภาพทางเศรษฐกิจ
ปญหาทางการเมือง การทุจริตในวงการราชการ วัฒนธรรมที่หลากหลายคลายคลึงกัน ปญหาสภาพ
การวางงานและเงินเฟอสูง อยางไรก็ตาม ภูมิภาคนี้ยังไดรับการคาดหมายถึงความเจริญกาวหนา และ
เปนตลาดขนาดใหญที่มีศักยภาพสูงสําหรับผูลงทุนจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย
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1.10.5 แนวโนมในอเมริกาเหนือ (trend in North America)
ทวีปอเมริกาเหนือ เปนทวีปที่ใหญเปนอันดับ 3 ของโลก รองจากทวีปเอเชียและแอฟริกา
ตามลํ าดับ ประกอบดวยภูมิภาคอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง ซึ่งแบงแยกกันอยางชัดเจนตาม
ขอบเขตของประเทศโดยมีแมน้ําริโอแกรนดเปนแนวเขตแดน ภูมิภาคอเมริกาเหนือมีเพียง 2 ประเทศ
คือ ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา ซึ่งสวนใหญใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ สวนอเมริกากลาง
ใชภาษาสเปนเปนหลัก ประกอบดวยประเทศทั้งใหญและเล็ก รวมถึ งประเทศที่เปนหมูเกาะจํานวน
22 ประเทศ โดยกรีนแลนดเปนประเทศอยูเหนือที่สุด และประเทศปานามาอยูใตสุด มีพรมแดนติด
กับทวีปอเมริกาใต มีประชากรประมาณ 530 ลานคน (Wikipedia, 2015)
แผนดินผืนใหญของทวีปประกอบไปดวย 2 ประเทศใหญคือ แคนาดา สหรัฐอเมริกา พื้นที่
ทางใตของทวีปซึ่งมีพื้นที่เล็กกวาซึ่งอาจเรียกเปนภูมิภาคยอยวาอเมริกากลาง ในภูมิภาคอเมริกากลาง
นี้ประกอบไปดวยประเทศ เบลิซ คอสตาริกา เอลซัลวาดอร กัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิการากัว เม็กซิโก
และปานามา นอกจากพื้นที่บนผืนทวีปแลวยังมีหมูเกาะจํานวนมากซึ่งอยูใกลๆ กับแผนดินใหญของ
ทวี ป ดิ น แดนหมู เ กาะที่ อ ยู ท างตะวั น ออกเฉี ย งใต ข องแผ น ดิ น ใหญ มั ก จะถู กเรี ย กรวมๆ กั น ว า
แคริบเบียน ซึ่งประกอบไปดวยประเทศอิสระคือ แอนติกาและบารบูดา บาฮามาส บารเบโดส คิวบา
ดอมินีกา สาธารณรัฐโดมินิกัน เกรนาดา เฮติ จาเมกา เซนตคิตสและเนวิส เซนตลูเซีย เซนตวินเซนต
และเกรนาดีนส ตรินิแดดและโตเบโก และดินแดนภายใตความคุมครองไดแก แองกวิลลา (ดินแดน
ของสหราชอาณาจักร) อารูบา (ดินแดนของเนเธอรแ ลนด) หมูเกาะเคยแมน (ดินแดนของสหราช
อาณาจักร) กัวเดอลูป (ดินแดนของฝรั่งเศส) มารตนี ิก (ดินแดนของฝรั่งเศส) มอนตเซอรรัต (ดินแดน
ของสหราชอาณาจั ก ร) เกาะนาแวสซา (ดิ น แดนของสหรั ฐ อเมริ ก า) กื อราเซา (ดิ น แดนของ
เนเธอรแลนด) เปอรโตริโก (ดินแดนของสหรัฐอเมริกา) หมูเกาะเติกสแ ละหมูเกาะเคคอส (ดินแดน
ของสหราชอาณาจั ก ร) หมู เ กาะบริ ติช เวอรจิน (ดินแดนของสหราชอาณาจั กร) หมู เ กาะเวอรจิน
(ดินแดนของสหรัฐอเมริกา) ซินตมารเ ติน (ดินแดนของเนเธอรแ ลนด) หมูเกาะซึ่งอยูในมหาสมุทร
แอตแลนติ กก็ ถื อเป นส วนหนึ่ ง ในทวี ป อเมริ กาเหนื อ ด วยได แ ก เบอร มิวดา (ดิ นแดนของสหราช
อาณาจั ก ร) กรี น แลนด (ดิ นแดนของเดนมาร ก ) แซงป แ ยร แ ละมี เ กอลง (ดิ นแดนของฝรั่ งเศส)
(Wikipedia, 2015)
สภาพโดยรวมแลวประชากรในอเมริกาเหนือมีชีวิตความเปนอยูดีกวาอเมริกากลาง ทวีป
อเมริกาเหนือไดแกพื้นที่ตอนเหนือทั้งหมดของดินแดนที่เรียกวา โลกใหม ซีกโลกตะวันตก หรือ ทวีป
อเมริกา อเมริกาเหนือมีสวนเชื่อมตอกับทวีปอเมริกาใตบ ริเวณคอคอดปานามา ผูเชี่ย วชาญบางคน
กลาววาอเมริกาเหนือไมไดเริ่มจากคอคอดปานามา แตเริ่มจากคอคอดเตวานเตเปก (Tehuantepec)
ในประเทศเม็กซิโก ซึ่งอยูในอเมริกากลาง
กลุมประเทศในอเมริกาเหนือมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเสรี ที่สําคัญ ไดแก North American
free trade area หรือ NAFTA ประกอบดวย สหรัฐอเมริกา แคนาดาและเม็กซิโก ภูมิภ าคนี้ มี
ความสําคัญเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเปนผูนําในทุกทางของโลก แมมีประเทศนอย แตมีสวนสําคัญตอ
การกําหนดทิศทางการคาโลก เพราะธุรกิจขนาดใหญของโลกทุกแขนงมีธุรกิจของชาวอเมริการวมอยู
ดวย ในดานผูบริโภคนั้นประชากรสหรัฐอเมริกามีมากกวา 320 ลานคน ผนวกกับรายไดป ระชาชาติ
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ตอหัวตอปตอคนที่สูงเปนอันดับตนๆ ของโลก ทําใหสหรัฐอเมริกาเปนแหลงการจําหนายสินคาสําคัญ
ของโลก
1.10.6 แนวโนมในแอฟริกา (trend in Africa)
ทวีปแอฟริกา เปนทวีปที่มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ทั้งในแง
ของพื้นที่และจํานวนประชากร ดวยพื้นที่ประมาณ 30.2 ลานตารางกิโลเมตร (11.7 ลานตารางไมล)
รวมทั้งเกาะตางๆ ที่อยูขางเคียง ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณรอยละ 6 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด และ
นับเปนพื้นที่ประมาณรอยละ 20.4 ของพื้นดินทั้งหมด ประชากรกวา 1,100 ลานคน (พ.ศ. 2556) ใน
ดินแดน 61 ดินแดน นับเปนรอยละ 14.72 ของประชากรโลก (Wikipedia, 2015)
ทวีปแอฟริกาถูกลอมรอบดวยทะเลเมดิเตอรเรเนียนทางตอนเหนือ คลองสุเอซและทะเลแดง
บริเ วณคาบสมุทรไซนายทางตะวันออกเฉีย งเหนื อ มหาสมุ ทรอินเดี ยทางตะวั นออกเฉีย งใต และ
มหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตก ประกอบดวย 54 รัฐ
แมวาจะมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย แตแอฟริกากลับเปนทวีปที่ยากจนและดอยพัฒนา ซึง่
มีสาเหตุหลายประการ เชน การระบาดของโรครายแรง (ไดแก เชื้อเอชไอวี โรคเอดส และมาลาเรีย )
รัฐบาลคอรัปชั่นและละเมิดสิทธิมนุษยชน การที่รัฐบาลขาดการวางแผน ระดับการรูหนังสือที่ต่ํา การ
ขาดแคลนเงินทุนตางชาติ และความขัดแยงระหวางชนชาติที่เกิดขึ้นตั้งแตในรูปของกองโจรไปจนถึง
การฆาลางเผาพันธุ จากรายงานการพัฒนามนุษยข องสหประชาชาติในป ค.ศ. 2003 ประเทศที่อยู
อันดับต่ําสุด 25 ประเทศ (อันดับ 151 ถึง 175) ลวนเปนประเทศในทวีปแอฟริกา (Sayre, April
Pulley, 1999)
ในดานเศรษฐกิจในทวีปแอฟริกาไมรุงเรืองเทาที่ควร เนื่องจากมีประเทศยากจน การลมลาง
รัฐบาล การทุจริตคอรรัปชั่น ความขัดแยงระหวางเผาพันธุ และการขาดแคลนอาหาร การที่ประเทศ
แอฟริก าใต มีระบบสาธารณู ป โภคและระบบคมนาคมดี กว า ประเทศอื่ น ทํา ให ธุ รกิ จข ามชาติ จาก
ประเทศมหาอํานาจบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา โดยบริษัท ไอบีเอ็ม ไดใชเปนฐานในการบริหาร
การจัด จํา หนา ยคอมพิวเตอรทั่ วทวี ป แอฟริกา บริษั ทตางชาติ ห ลายแหง กลับ มาสู แ อฟริ กาอีกครั้ง
หลังจากนโยบายเหยียดผิวหมดไป เชน บริษัทผูผลิตรองเทาไนกี้ ผูผลิตคอมพิวเตอรรายใหญอยาง
แอปเปล และบริษัทยักษใหญในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเริ่มหันมาใหค วามสนใจในการดําเนินธุรกิจ
ระหวางประเทศในประเทศกลุมแอฟริกาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ (ชนงกรณ กุณฑลบุตร, 2555)

1.11 สรุป
การดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศไดขยายขอบเขตกวางขวางมากยิ่งขึ้นทั้งดานการ
แสวงหาแหลงทรัพยากร การผลิต การถายทอดเทคโนโลยี การคิดคนนวัตกรรมใหมๆ อยูตลอดเวลา
และมีความตอเนื่องในทุกๆ มิติของการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ตลอดจนการเรีย นรูเทคโนโลยี
ทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศใหมๆ ซึ่งนําไปสูกระบวนการผลิตแบบใหมที่ส ามารถลดตนทุน
และทําใหธุรกิจสรางความสามารถในการแขงขันได ทั้งเปนการเพิ่มยอดขายโดยรวมใหแกธุรกิจและ
สร า งภาพลั ก ษณ แ ละชื่ อเสี ย ง และเสริ มสร างความได เ ปรี ย บในการแขง ขั น ให กับ ธุ รกิจ ภายใต
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สภาพแวดลอมทางการแขงขันระหวางประเทศและกฎระเบียบ ขอจํากัดของการดําเนินธุรกิจระหวาง
ประเทศ
ในการดํ าเนินการธุรกิ จระหวางประเทศ จะตองคํานึงถึงผลประโยชนเ ปรี ย บเทีย บในดา น
ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานการผลิต เครื่องจักรและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ธุรกิจระหวางประเทศ
มีบทบาทในการกําหนดความเปนไปตางๆ เพราะวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชนขึ้นอยูกับ
ความเจริญทางเศรษฐกิจ ประโยชนที่ไดรับจากการทําธุรกิจตางประเทศมีมากมายหลายประการ เชน
รายไดเขาประเทศ ประชากรไดใชสินคาและบริการมากขึ้น เปนตน แตก็มีผลเสียบางประการ สําหรับ
บางประเทศเชนกัน กรณีประเทศที่กําลังพัฒนาและดอยพัฒนาจะไมสามารถดําเนินการแขงขันทาง
กลยุทธตางๆ กับประเทศที่พัฒนาแลวที่มีความพรอมทางดานบุค ลากรที่มีค วามรูความสามารถและ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม
ผูบริหารธุรกิจระหวางประเทศจะตองมีความรู ความเขาใจ รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ
เขา มาใช รวมกั บ แนวคิ ด ในการบริ ห ารกิ จกรรรมระหว า งประเทศที่ แ ตกต างจากอดี ต โดยสิ้ นเชิ ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในมุมมองของลูกคาหรือผูบริโภคแลว การซื้อสินคาที่มีคุณภาพที่ดีและก็ตองซื้อใน
ราคาที่ถูกที่สุด ธุรกิจระหวางประเทศที่ส ามารถผลิต สินคาที่มีคุณภาพดี หากแตมีตนทุนที่ต่ํา จึงจะ
สามารถแขงขันในเวทีระหวางประเทศได และสามารถสงออกสินคาไปจําหนายไดทั่วโลก
นอกจากนี้แลว สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผูบริหารธุรกิจระหวางประเทศจะตองสามารถ
วิเคราะหแนวโนมและทิศทางการขยายตัวของธุรกิจระหวางประเทศไดเปนอยางดี จึงจะทําใหการทํา
ธุรกิจระหวางประเทศสรางความได เปรีย บทางการแข งขัน รวมทั้งผูบริ หารจะตองเขาใจถึงการทํา
ธุรกิจขามชาติ พึงจะตองสรางวิสัยทัศน สรางความนาเชื่อถือของธุรกิจและมีความทะเยอทะยานที่จะ
นําธุรกิจออกสูตางประเทศ เพื่อสรางความเจริญเติบโต และผลกําไรใหแกกิจการตอไป

คําถามทายบท
1. ใหอธิบายความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศมาใหเขาใจ
พอสังเขป
2. ใหอธิบายวิวัฒนาการของธุรกิจระหวางประเทศ การเจริญเติบ โตของธุรกิจระหวางประเทศมาให
เขาใจ โดยอธิบายวิวัฒนาการเปนขั้นตอนจากอดีตถึงปจจุบัน
3. ใหอธิบายองคประกอบของการจัด การธุรกิจระหวางประเทศ และผลกระทบจากภายนอกที่มีตอ
การดําเนินการธุรกิจระหวางประเทศ
4. ใหอธิบายปจจัยที่มีผ ลตอแนวโนมความเปนสากล (globalization) และมีอิทธิพลตอการดําเนิน
ธุรกิจระหวางประเทศ อธิบายพรอมยกเหตุผลประกอบ
5. ใหอธิบ ายแนวโนมและทิศ ทางการขยายตัวของธุรกิจระหวางประเทศ อธิบ ายพรอ มยกเหตุผ ล
ประกอบการอธิบาย
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2.10 ทฤษฎีนโยบายการคาเชิงกลยุทธ (strategic trade policy)
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2.12 บทสรุป

แนวคิด
แนวคิดและทฤษฎีการคาระหวางประเทศมีวิวัฒนาการมาตั้งแตประเทศตางๆ ในยุคโลกาภิวัตนไปเปดประเทศ แลกเปลี่ยนทรัพยากรซึ่งกันและกัน มีการซื้อขายแลกเปลี่ย นสินคาระหวางกัน
แนวคิดและทฤษฎีการคาระหวางประเทศเกิดขึ้นในโลกหลายยุคหลายสมัย ซึ่งแตละยุคหลายสมัยจะ
มีแนวคิดที่ใชเปนหลักการในการดําเนินงานแตกตางกันจนจําแนกเปนทฤษฎีการคาระหวางประเทศที่
สําคัญหลายทฤษฎี แนวคิดและทฤษฎีเหลานั้นจะมีอิทธิพลตอการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
กับประเทศคูคาที่แลกเปลี่ยนทรัพยากร และดําเนินธุรกรรมระหวางประเทศซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
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มูลเหตุหลักในการกําหนดนโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลในแตละรัฐบาลในแตละยุคสมัย
ตลอดจนถึงวิ ถีการปฏิบัติ งานของธุรกิจเอกชนภายใตการควบคุมดู แลของรัฐบาลนั้น ๆ แม ในบาง
ประเทศจะมีการดําเนินธุรกิจโดยยึด การคาแบบเสรีนิยมที่ไมมีขอกําหนดบังคับใหธุรกิจเอกชนตอง
ดําเนินตามนโยบายรวมของรั ฐบาลเพื่อมุงผลไดรวมที่ สูงสุ ดก็ ต าม อยางไรก็ตามไมวาประเทศใด
ประเทศหนึ่งจะใชทฤษฎีการคาระหวางประเทศใด ฐานะทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะขึ้นอยู
กับการดําเนินงานของธุรกิจของเอกชนแตละรายในประเทศนั้นรวมกัน ดังนั้น ทฤษฎีการคาระหวาง
ประเทศจึงมีผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทั้งดานจุลภาคและมหภาคของประเทศ
ระดับภูมิภาค และระดับโลกดวยในที่สุด การทําความเขาใจในแนวคิดวิวัฒนาการและความเปนมา
ของทฤษฎีการคาระหวางประเทศ จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางมาก

วัตถุประสงค
เมื่อนักศึกษาศึกษาบทเรียนนี้แลว นักศึกษาสามารถ
1. มีความรูความเขาใจและสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีการคาระหวางประเทศได
2. เรียนรูและเขาใจความสําคัญ ความเปนมาของแนวคิดและทฤษฎีการคาระหวางประเทศ
3. เรียนรู เขาใจและอธิบายวิวัฒนาการและแนวคิดและทฤษฎีการคาระหวางประเทศในอดีต ปจจุบัน
และอนาคตโดยสามารถประยุกตกับการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

กิจกรรมการสอน
1. การบรรยาย การอภิปราย การตอบขอซักถามตางๆ
2. นักศึกษาแบงกลุมเพื่ออภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็นเนื้อหาในบทเรียน

สื่อการสอน
ตํารา เอกสารประกอบการสอน การนําเสนอโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส (power point)

การประเมินผล
นักศึกษาเขาใจเนื้อหา เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน สามารถตอบปญหาที่ผูสอนถามได เรียนรูและ
ทํางานรวมกันเปนกลุม สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหได

หนังสืออานประกอบ
กตัญู หิรัญญสมบูรณ. 2554. การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ. พิมพครั้งที่ 10 (ฉบับแกไข
ปรับปรุง) กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
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ชนงกรณ กุณฑลบุตร. 2555. การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ. 2553. การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท.
สมชนก (คุมพันธุ) ภาสกรจรัส. 2556. หลักการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ :
แมคกรอฮิล.

เอกสารอางอิง
ดูรายละเอียดทายบท

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีการคาระหวางประเทศ
2.1 บทนํา
การคาระหวางประเทศมีพื้นฐานมาจากการแลกเปลี่ยนสินคากับสินคาระหวางบุค คลและ
กลุมบุ ค คล และได มีวิวัฒนาการมาจากการแลกเปลี่ย นสินค ากัน สืบต อกันมาตั้ งแต ศตวรรษที่ 16
(Phatak, 1996) สืบเนื่องมาหลายยุคหลายสมัย แตละยุคสมัยอาจมีแนวคิดการดําเนินงานระหวาง
ประเทศที่แ ตกตางกัน ไป อิทธิพลตอการคา และการลงทุนระหวางประเทศในดานการแลกเปลี่ย น
สิน คา หรื อบริการ ปริมาณการแลกเปลี่ย น และประเทศคู คา ในการดํ าเนิน ธุรกิจระหว างประเทศ
อยางไรก็ตาม การคาระหวางประเทศจะขยายวงกวางเทาใดนั้นนอกเหนือจากตัวสินคาและบริการ
แลว ตั วบุคคลอันไดแ กผูบ ริ โภคก็เ ปนองค ประกอบสําคั ญในการสงเสริม การขยายตัวของปริมาณ
การคาระหวางประเทศดวยเชนเดียวกัน นอกจากนี้การคาระหวางประเทศยังทําใหเกิดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในดานอุตสาหกรรมการผลิตและเปนประโยชนแกผูปริโภค คูคา และรัฐบาลของแตละ
ประเทศ
เมื่อพิจารณาในทองถิ่นแคบๆในประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น จะเห็นไดวากิจกรรมการคาถูก
ดําเนิ นการภายใตป จจัยที่เ หมื อนกันเปนสวนใหญ ไมวาจะเปน ดา นกฎหมาย วัฒ นธรรมประเพณี
ความเปนปจเจกบุค คล ความเชื่อ ทั ศนคติ ลวนเปน ความแตกตางซึ่งเกิ ดจากความแตกต างทาง
กายภาพ ภูมิศาสตร ภูมิอากาศของภูมิภาคตางๆ และเปนเหตุผ ลของการกําหนดหลักเกณฑ ความ
เปนมาในการสรางแนวคิดนโยบาย และทฤษฎีของการคาระหวางประเทศ
แนวคิดและทฤษฎีการคาระหวางประเทศที่สําคัญหลายทฤษฎีมีอิทธิพลตอการคาและการ
ลงทุนระหวางประเทศ และเปนมูลเหตุหลักในการกําหนดหลักนโยบายการคาระหวางประเทศของ
รัฐบาลในแต ล ะรัฐบาลตลอดจนถึงวิถีการปฏิ บัติงานของธุ รกิจเอกชนภายใต การควบคุมดู แ ลของ
รัฐบาลนั้น แมในประเทศการดําเนินธุรกิจจะยึด การคาแบบเสรีนิยมที่ไมมีขอกําหนดบังคับใหธุรกิจ
เอกชนตองดํา เนิ นตามนโยบายรวมของรั ฐบาลเพื่อมุงผลไดรวมที่ สูง สุด ก็ ตามแต ไม วาประเทศใด
ประเทศหนึ่งจะใชทฤษฎีการคาระหวางประเทศ ฐานะทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะขึ้นอยูกับ
การดําเนินงานของธุรกิ จของเอกชนแตละรายในประเทศนั้นรวมกัน ดัง นั้นทฤษฎีการคา ระหวา ง
ประเทศจึงมีผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคมการเมืองทั้งดานจุลภาคและมหภาคของประเทศนั้น
ทฤษฎีการคาระหวางประเทศจะเกิดขึ้นในชวงเวลาที่แตกตางกันทีใ่ ชเปนแนวทางการดําเนิน
ธุรกิ จระหว างประเทศของรัฐบาลและธุรกิ จเอกชนตามยุค ตามสมัย และสภาพแวดลอ มทางธุ รกิ จ
ระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตามทฤษฎีที่มาทีหลังก็มิไดแปลวาทฤษฎีเกาจะถูกลบลาง

33

ไป หมายความว าเมื่ อเกิด ทฤษฎีใหม ไม ใชเ ปนการยกเลิกการใช แ นวคิด ทฤษฎี เ กา เพราะแต ล ะ
ประเทศแตล ะธุ รกิจย อมเป นอิ ส ระที่ จะไดแ นวคิด ใดในชว งเวลาใดก็ได ต ราบเท า ที่เ ห็ นว ามีค วาม
เหมาะสมกับสภาพการณของตนเอง และบอยครั้งพบวามีการประสมประสานและบูรณาการทฤษฎี
การคา ระหว างประเทศหลายๆ ทฤษฎีเขา ดวยกั นเพื่อ ประโยชนสูง สุด ในการจัด การธุ รกิจระหวา ง
ประเทศของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สําหรับ การค าระหวางประเทศนั้ นอาจจะเกิ ด ความแตกตางกั นของการนํ าไปใชทั้ งนี้ อาจ
ขึ้ น อยู กั บ ความแตกต า งทางด า นกฎหมายแต ล ะประเทศ ลั ก ษ ณะพื้ น ฐานของประชากร
ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะทางภูมิศาสตรของแตล ะประเทศรวมทั้งปจจัยพื้นฐานตางๆของแตละ
ประเทศที่แตกตางกันหรือคลายกันก็ตาม ในทางตรงกันขามนักธุรกิจตั้งแตยุคอดีตยังสามารถใชความ
แตกตา งเหล า นั้นก อให เ กิด ประโยชน ต อการทํา ธุรกิจของตนได ไม ว าจะในแง ข องการเป นแหล ง
ทรัพยากรแหลงตลาด แหลง แรงงานอื่นๆลวนแลวแตมีแ นวคิดและทฤษฎีที่ส ามารถอธิ บ ายความ
เปนไปตางๆของการคาการดําเนินการระหวางประเทศไดดีเปนอยางยิ่ง
ในบทนี้ จะกลาวถึงทฤษฏีการคาระหวางประเทศที่ชวยในการอธิบายรูปแบบการคาระหวาง
ประเทศตั้ ง แต อ ดี ต ถึ งป จจุ บั น ในลั กษณะที่ แ ตกต า งกั น ไป เพื่ อ ให ไ ด ม องเห็ น ภาพการอธิ บ าย
ปรากฏการณการดําเนินธุรกิจและการคาระหวางประเทศผานทฤษฎีตางๆ ถึงแมวาในที่สุด แลวจะไม
มีทฤษฎีใดสามารถอธิบายทุกมิติของการคาระหวางประเทศไดดีที่สุดโดยทฤษฎีๆเดียวก็ตาม

2.2 ทฤษฎีพาณิชยนิยม (mercantilism theory)
ยุคเศรษฐกิจในอดีตกอนถึงแนวคิดพาณิชยนิยม ประเทศแตละประเทศมีความเปนอิสระและ
ไมสนใจเรื่องธุรกิจระหวางประเทศ เพราะทุกประเทศตางอาศัยระบบการพึ่งพาตนเอง โดยพยายาม
ใชทรัพยากรการผลิตของตนเองในการแสวงหาทุกสิ่งทุกอยางมาอุปโภคบริโภค เพื่อตอบสนองความ
ตองการพื้นฐานของตนเองภายใตขอบเขตของประเทศตนเอง
แต ค วามเปน จริ งย อมเป น การยากที่ แ ต ล ะประเทศจะสามารถผลิ ต ทุ ก สิ่ ง ทุ กอย างที่ ต น
ต อ งการจึ ง มี การนํ าของที่ ผ ลิ ต ไปแลกเปลี่ ย นกั บ สิ่ง ที่ ต นต องการแต ไม ชํ านาญการผลิ ต ซึ่ง เป น
จุดเริ่มตนของการคาอันมีพอคาคนกลางคอยทําหนาที่ชื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งตางๆ หลังจากนั้นมายุค
ขุนนางก็เริ่มเสื่อมลงและนิยมการคาขายแลกเปลี่ยนมากขึ้นจนไดขยายแวดวงออกไปถึงระดับการคา
ระหว า งประเทศ ซึ่งมีรัฐ บาลของแต ล ะประเทศเปนผู กําหนดนโยบายการคา ของพอค านั กธุรกิ จ
ทั้งหลาย แนวคิดนี้ไดเปนรากฐานของการกําเนิดทฤษฎีพาณิชยนิยมในเวลาตอมา (สมชนก (คุมพันธุ)
ภาสกรจรัส, 2556; กตัญู หิรัญญสมบูรณ, 2554)
ทฤษฎีพาณิชยนิยม มีตนกําเนิดมาจากประเทศอังกฤษ ประมาณกลางศตวรรษที่ 16 ซึ่งเปน
ชวงลาอาณานิคมของประเทศตะวันตก โดยมีความเชื่อวา โลหะทองคําและเงินเปนสิ่งที่มีคาและเปน
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สิ่งซึ่งแสดงถึงความมั่ง คั่งของประเทศ ประเทศหนึ่งๆ ควรที่จะมีการคาเกินดุล หรืออีกนัย หนึ่งการ
สงออกเปนสิ่งควรไดรับการสนับสนุนจากรัฐ สวนการนําเขานั้นควรมีการกีดกันหรือไมสมควรจะไดรบั
การสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อใหมีปริมาณนอยที่สุด(สมชนก (คุมพันธุ) ภารกรจรัส, 2556) รัฐบาลอาจ
ใชนโยบายการกีดกั้นโดยการตั้งกําแพงภาษี การสนับสนุนผูผลิตภายในประเทศใหสงออก และการคา
ที่เกินดุลก็มีผลตอการแสวงหาอาณานิคมเปนวัฏจักรกันไป แตปจจุบันการเกินดุลการคากอใหเกิด
คาเงินที่แข็งขึ้น และทําใหสินคาที่จําหนายใหประเทศอื่นมีราคาแพง ทําใหขายไดนอยและ เปนการ
ปรับดุลยภาพใหกลับมาสูความเสมอภาคกับประเทศคูคา (ชนงกรณ กุณฑลบุตร, 2555)
การคาระหวางประเทศในยุคแรกไดดําเนินไปภายใตป รัช ญาของพาณิช ยนิย ม โดยพอคาใน
สมัยดังกลาวมีแนวความคิดการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศที่มุงเนนการสรางความไดเปรียบทางการ
คาระหวางประเทศเหนือประเทศคูคา โดยพยายามทําใหมีดุลการคาเกินดุล หรือมีการสงออกมากกวา
การนําเขา รัฐบาลของทุกประเทศมีแ นวคิดและการออกกฎหมายเพื่อใหประเทศของตนไดเปรียบ
ดุลการคาซึ่งเชื่อวาเปนแนวทางการนําเงินตราเขามาเพื่อพัฒนาประเทศ รัฐบาลทุกประเทศจึงไดใช
ความพยายามและอํ านาจรัฐ ในการสนั บสนุ นอุต สาหกรรมในประเทศเพื่ อการสง ออก และสร า ง
อุปสรรคหรือภัยคุกคามที่จะลดปริมาณการนําเขาสินคาหรือบริการจากตางประเทศ และในบางกรณี
ก็จะใหเงินอุดหนุนเพื่อการสงเสริมธุรกิจเหลานั้น
ทฤษฎีพาณิชยนิยมทําใหเกิดแนวคิดในการสะสมความมั่งคั่งของประเทศในรูปของการสะสม
เงินตราระหวางประเทศ ทองคํา โลหะเงิน สรางนโยบายการคาระหวางประเทศ ดวยวิธกี ารตั้งกําแพง
ภาษี การจํ า กั ด การนํ า เข า การห า มนํ า เข า การดํ า เนิ น นโยบายที่ จ ะคุ ม ครองอุ ต สาหกรรม
ภายในประเทศ เพื่อเปนการสนับสนุนเปาหมายการเกินดุล การคาของประเทศเพื่ อเปาหมายการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
แนวคิดของรัฐบาลในยุคพาณิชยนิยม คือ การออกมาตรการเก็บภาษีนําเขา กําหนดพิกัด
อัต ราศุ ล กากรนําเขาสรา งขอจํา กั ดในการนํ า เข า เพื่ อสกั ดกั้ นการนําเข าให เ ขมงวดที่สุ ด ประเทศ
มหาอํานาจจะกอบโกยทรัพยากรจากประเทศที่ตกเปนอาณานิคมเพื่อที่จะไมนําเขาสินคาเหลานั้น
และบังคับคาขายกับประเทศเหลานั้นโดยสงออกสินคาดวยตนเองใหไดดุลการคา ส วนฝายประเทศ
อาณานิ ค มจะสงออกวั ตถุดิ บด วยราคาถู กแต ตองนํ าเข าสิ นคาราคาแพง จึ ง นับ ไดว า ทฤษฎีบํา รุ ง
เศรษฐกิจของชาติเกิดขึ้นเพื่อเอื้อตอการลาอาณานิคมโดยแสวงหาผลประโยชนจากประเทศทีอ่ อ นแอ
กวา (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ, 2553)
อยางไรก็ตาม ทฤษฎีพาณิชยนิยมไดรับการพิสูจนในเวลาตอมาวาการไดเปรีย บดุล การคา
ไม ใชสิ่ ง ที่ ดีเ สมอไป เพราะในปจจุ บั นมี การโอนถ า ยทรั พย สิ นไมใช ท องคํ า อีกต อไปแตใช เ งินตรา
ระหวางประเทศ แมประเทศที่ไดเปรียบดุลการคาจะเปนเจาหนี้ที่เสียเปรียบดุล การคา แตเจาหนี้นั้น
ไม ไดรับ การชดใช ด วยสินค าหรื อบริการที่ ไม ได ประโยชน อั นใด ดั ง นั้ น แนวคิ ด ใหมที่ วา ด วยการ
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เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศมากกวาการมุงเนนการสรางการเกินดุลทางการคา
จึงเปนแนวคิ ดที่ มีห ลักการและเหตุ ผ ลตอการจัด การธุ รกิ จระหว างประเทศมากกว า โดยรั ฐควรมี
แนวนโยบายการสง เสริมพัฒ นาทางธุ รกิ จและการคาระหวา งประเทศของประเทศตนเพื่ อใหเ กิ ด
ความสามารถและความไดเ ปรีย บทางการแขงขันระหวางประเทศมากกวาการมุงเนนการสรางการ
เกินดุลทางการคาอยางเชนในอดีต

2.3 ทฤษฏีความไดเปรียบสัมบูรณ (absolute advantage)
ทฤษฎีความไดเปรีย บสัมบูรณ (absolute advantage) มีรากฐานมาจากแนวคิดการแบง
งานกันทําของอดัมสมิธ (Adam Smith) ในประมาณป ค.ศ.1776 มาประยุกตใชกับเศรษฐกิจการคา
ระหวางประเทศ (สมชนก (คุมพันธุ) ภารกรจรัส , 2556) ทฤษฎีนี้อธิบายวา ถาประเทศใดมีความ
ไดเปรียบในการผลิตสินคาใดสินคาหนึ่งอยางมีป ระสิทธิภาพเหนือประเทศอื่น ก็ควรใหประเทศนั้น
ผลิตสินคานั้นแลวสงไปคาขายไนประเทศอื่น เพื่อใหเกิดผลลัพธของประสิทธิภาพรวมที่สงู สุดของโลก
ดัง นั้ นแต ล ะประเทศควรผลิ ตสิน ค าที่ ต นมีค วามชํ านาญที่ สุด มี คุณภาพดี ที่ สุ ด และต น ทุ นต่ํ า สุ ด
(ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ, 2553)
แนวคิดดังกลาวเปนที่มาของทฤษฎีค วามไดเปรียบสัมบูรณ (absolute advantage) โดย
พัฒนามาจากแนวความคิดของ Adam Smith (1776) (Winch,1790)ซึ่งอธิบายจุดออนของทฤษฎี
พาณิ ช ย นิย ม ซึ่ ง กล าววา ข อ เท็ จจริง แลวประเทศทุ ก ประเทศมี ค วามเชี่ ย วชาญในการผลิ ต สิ น ค า
แตกตางกัน ดังนั้นการที่ทุกประเทศมุงผลิตสินคาหรือบริการทุกอยางเพื่อการสงออกใหมากที่สุดเพื่อ
มุง เนน การเกินดุ ล ซึ่ งส งผลตอ ตนทุนการผลิ ตที่ สู งอั นเนื่ อ งมาจากความไม เ ชี่ย วชาญในการผลิ ต
ดังกลาว จึงควรใหแตละประเทศที่เชี่ยวชาญในการผลิต สินคาในประเทศของตนเองเทานั้น และทํา
การแลกเปลี่ยนสินคาที่ตางถนัดและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตซึ่งกันและกัน วิธีการเชนนี้จะลด
ตนทุนการผลิตไดมาก และนําเขาสินคาที่ตนเองมีตนทุนในการผลิตที่สูง
ถ า การผลิ ต สิ นค า ชนิ ด หนึ่ ง จะต องใช แ รงงานคนเป นป จจั ย การผลิ ต ที่ สํ า คั ญ หรื อต อ งใช
ทรัพยากรผลิตที่มีคุณภาพเมื่อประเทศใดมีแรงงานที่ชํานาญงานหรือมีทรัพยากรคุณภาพดีตนทุนต่ํา
ก็ควรเปนผูผลิตสินคานั้นแลวสามารถคาสินคานั้นอยางเสรีทั่วโลกเพื่อใหผูบริโภคไดมีโอกาสซื้อสินคา
ที่ดีกวาจากตางประเทศ โดยไมตองทนจําใจซื้อสินคาที่ดอยคุณภาพ หรือมีตนทุนการผลิตที่สูงกวาซึ่ง
ผลิตขึ้นในประเทศเหลานั้นและแตละประเทศควรผลิต สินคาที่ต นมีค วามชํานาญที่สุด หรือโยกยาย
ทรัพยากรที่มีอยูไปผลิตสินคาที่ตนเองถนัดที่สุด
ผูที่ถนัด การผลิตสิ่งของใดที่ค วรผลิตอยางนั้นแลวนํามาแลกเปลี่ยนกัน ดังนั้นประเทศที่ มี
แรงงานที่มีประสิทธิภาพก็จะทําใหเกิดการไดเปรียบเปนสําคัญ
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ตัวอยางเชน สหรัฐอเมริกามีค วามไดเปรียบสัมบูรณเหนือกวาประเทศไทยในการผลิตข าว
สาลี ในขณะที่ ป ระเทศไทยมีค วามได เ ปรี ย บสั มบู รณ กว าสหรั ฐ อเมริ กาในการผลิ ต ข าว กล าวคื อ
สหรัฐอเมริกาผลิตขาวสาลีได40 ตัน โดยใชทรัพยากรในการผลิต 1 หนวยการผลิตและผลิตขาวได20
ตัน โดยใชทรัพยากรในการผลิต 1 หนวยการผลิต ในทางกลับกันประเทศไทยผลิตขาวสาลีได 20 ตัน
โดยใชทรัพยากรในการผลิต 1 หนวยการผลิต และผลิตขาวได 40 ตัน โดยใชทรัพยากรในการผลิต 1
หนวยการผลิต
ดังนั้นทฤษฎีความไดเปรียบสัมบูรณ แนะนําวาใหสหรัฐอเมริกาควรเนนผลิตขาวสาลีมากขึ้น
และไทยควรผลิตขาวเพิ่มขึ้นผลผลิตของขาวสาลีและขาวของแตละประเทศก็จะเพิ่มขึ้น แลวประเทศ
ทั้งสองก็ควรสงสินคาที่ต นผลิตไดมาแลกเปลี่ย นกั นทําใหเ กิดการคาขายระหวางกัน และเกิด ความ
ไดเปรียบสัมบูรณในสินคาของแตละประเทศที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ
ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบผลผลิตตามทฤษฎีการไดเปรียบโดยสัมบูรณ
ผลิตภัณฑ
ขาวสาลี (ตัน)
ขาว (ตัน)

สหรัฐอเมริกา

ไทย

40
20

20
40

ที่มา: อําพล นววงศเสถียร (2557)
ทฤษฎีนี้อธิ บายว าในแตล ะประเทศจะมี ผูเ ชี่ย วชาญไม เหมือนกั นในการที่ผ ลิต สินคาหรื อ
บริการเฉพาะอยาง ดังนั้นการที่แ ตละประเทศจะมุงผลิตสินค าทุกชนิด เพื่อสงออกอาจไมเปนการ
เหมาะสมเนื่องจากประเทศที่ไมชํานาญในการผลิตสินคาชนิดใดๆ แตตองทําการผลิตสินคาชนิดนั้น
จะสงผลตอตนทุนการผลิตที่สูง จึงควรใหแตละประเทศผลิตสินคาที่ตนชํานาญและแลกเปลี่ย น เพื่อ
ตนทุนที่ต่ํากวา
ในการกําหนดนโยบายระยะยาว จึงพบวาประเทศที่พัฒนาแลวที่มีการวางแผนทางเศรษฐกิจ
อยางเปนระบบ จึงไมผลิต สินคาบางชนิดที่ควรทําที่ประเทศอื่น เชนการผลิตจําพวกเสื้อผาเปนตน
ทั้งนี้เพราะสินคาดังกลาวตองใชแรงงานจํานวนมาก และการจะพัฒนาหุนยนตแทนคนก็ไมคุม ดังนั้น
การเคลื่อนยายการผลิต ที่ผลิตที่มีคาแรงถูกจะคุมคากวา ในขณะที่ประเทศไทยในปจจุบันถาจะไป
ผลิตเครื่องบินโดยสารออกจําหนายก็อาจประสบปญหาการขาดความสามารถดานเทคโนโลยี เงินทุน
การตลาด ถาจะพยายามผลิต อาจตองเผชิญคูแขงทั้งจากสหรัฐและยุโรป ถึงแมเราจะมีแรงงานที่ถูก
แตขาดแคลนแรงงานระดับสูงที่มีความชํานาญทางเทคโนโลยีก็จะทําใหประสบปญหา ดังนั้นทฤษฎี
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ความไดเปรีย บโดยสัมบูรณจะทํา ใหผูบริหารประเทศสามารถประยุกตเพื่อกําหนดนโยบายในการ
สงเสริมธุรกิจที่เหมาะสมกับความสามารถของประเทศ
ทฤษฎีความไดเปรียบสัมบูรณแตละประเทศใชทรัพยากรของตนไดแกสินคาที่ส ามารถผลิต
สินค าที่ มีประสิ ทธิภ าพที่สุด จนเกิด การไดเ ปรี ยบในการแขงขันกับ ผู อื่น ความเชี่ย วชาญเฉพาะที่
เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากแรงงานเกิดความชํานาญงานโดยการทํางานนั้นซ้ําๆอยูเ ปนประจําแรงงานไม
เปลี่ยนแปลงงานจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่ง ผลจากการผลิตตอเนื่องในระยะยาวเปนแรงจูงใจใหเกิด
การพัฒนาวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ความเชี่ยวชาญของแตละประเทศกอใหเกิดความไดเปรียบโดยสัมบูรณอันเนื่องมาจากความ
ไดเปรียบจากธรรมชาติและความไดเปรียบจากการเรียนรู ดังนี้
1) ความไดเปรียบตามธรรมชาติ
ความไดเปรียบตามธรรมชาติ เชน การไดเปรียบดานทรัพยากรทางทะเล แรธาตุ ภูมิอากาศ
ภูมิประเทศ โดยเหตุที่ไมมีประเทศใดสามารถมีทรัพยากรทุกอยางครบถวนจนไมตองซื้อหาจากผูอื่น
ประเทศใดมีทรัพยากรเหลือลนมากมายจะสงออกไปขายประเทศที่ขาดแคลน
2) ความไดเปรียบจากการเรียนรู
ความไดเปรียบกับการเรียนรูไมจําเปนตองพึ่งพาความไดเปรียบตามธรรมชาติ แตเปนเรื่อง
ของทรั พยากรมนุษยที่ มีความคิด ริเ ริ่ม สรางสรรคที่เกิด จากการประดิษฐ ดั ดแปลง พัฒนาโดยใช
เทคโนโลยีและความชํานาญ ซึ่งในปจจุบันความไดเปรียบจากการเรียนรูจะมีประโยชนมากกวาความ
ไดเปรียบตามธรรมชาติ ดังจะเห็นไดจากมูลคาการคาสินคาอุตสาหกรรมจะสูงกวามูลคาการคาสินคา
เกษตรกรรม เชน ประเทศญี่ปุนเปนประเทศอุต สาหกรรมแตขาดแคลนเชื้อเพลิงและพลังงาน แต
ญี่ปุนมีเทคโนโลยีในการใชพลังงานนําเขาถานหินจากตางประเทศเพื่อใชในอุตสาหกรรมเหล็กและ
สงออกสินคาที่ใชวัตถุดิบจากแรเหล็กสงจําหนายไปทั่วโลก
การพัฒนาเทคโนโลยีอยางรวดเร็วทําใหสภาวะความไดเปรียบจากการเรียนรูเปลี่ยนแปลงไป
เพราะความกาวหนาของวิทยาการสามารถสรา งสินคาใหมที่ใชท ดแทนสินคาเกาไดและมีคุณภาพ
ดีกวา อีกดวย เชน ยางสัง เคราะหสามารถแทนยางดิ บตามธรรมชาติในอุต สาหกรรมการผลิต ยาง
รถยนต เปนตน ความไดเปรียบจากการเรียนรูจะบังเกิดขึ้นและพัฒนาไดตอเมื่อประเทศนั้นมีวิทยากร
และทรัพยากรมนุษย ตลอดจนงบประมาณในการวิจัยพัฒนา ซึ่งมักจะเปนประเทศที่เจริญแลวหรือ
ประเทศอุตสาหกรรมใหมเปนสวนใหญ
นอกจากนั้นทฤษฎีความไดเปรียบสัมบูรณ ยังกลาวถึงขนาดของประเทศซึ่งมีผลตอชนิดและ
ปริมาณของสินคาทําการคาขายกัน ขนาดของประเทศที่แ ตกตางกันจะมีผลตอปจจัย ในดานความ
หลากหลายของทรั พยากร ประเทศใหญ ยั ง มี ท รัพยากรหลายชนิ ด กระจายอยู ตามภาคตางๆ ใน
ประเทศจนแทบจะสามารถพึ่งพาตนเองไดทั้งหมด เชน คาขนสงของประเทศใหญและประเทศเล็กจะ
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ไดรับผลกระทบจากคาขนสงแตกตางกันโดยทั่วไปแลวคาขนสงจะแปรตามระยะทาง ประเทศใหญ
มักจะทําการคาขายกับแหลงตลาดที่อยูไกลจึงทําใหราคาสินคาสูงไปดวย แตประเทศเล็กมักจะทํา
การคากับแหลงที่อยูใกลจึงทําใหคาขนสงต่ําและมีผลใหราคาสินคาที่ต่ําไปดวยหรือแมแตข นาดของ
เศรษฐกิจกลาวคือความร่ํารวยของประเทศจะวัดไดจากขนาดของเศรษฐกิจและรายไดประชาชาติตอ
คนที่สูง จึงมีการผลิตสินคาในปริมาณมากอยางตอเนื่องดวยเทคโนโลยีกาวหนา เพื่อใชอุปโภคบริโภค
ในประเทศและเพียงพอตอการสงออกและเนื่องจากการวิจัย และพัฒนาของเทคโนโลยีและมีตนทุน
คงที่ที่สูง ประเทศเล็กจึงจําเปนตองทําการสงออก เพื่อระบายสินคาที่ตองผลิตเปนจํานวนมากตาม
หลักการประหยัดจากขนาดการผลิต (economy of scale)

2.4 ทฤษฎีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (comparative advantage)
ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นจากแนวความคิดของRicardo (Ricardo, 1919) ในหนังสือ “บนหลักการ
ของหลักทางการเมืองและภาษีอากร” โดยตอยอดแนวความคิดมากจากพื้นฐานแนวคิดของ Adam
Smith (1976) โดยไดสรุปแนวความคิดไววา หากประเทศใดประเทศหนึ่งมีความไดเปรียบในการผลิต
สินคา 2 ชนิดขึ้นไปประเทศนั้นควรผลิตสินคาที่ตนผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด แลวซื้อสิ่งที่
ตนไมไดผลิตจากประเทศอื่น
ทฤษฎีความไดเปรีย บโดยเปรียบเทีย บ แตกตางจากทฤษฎีค วามไดเปรียบสั มบูรณ ตรงที่
ทฤษฎี ค วามได เ ปรี ย บสั มบู รณ ก ล า วว า ประเทศใดสามารถใช ท รั พยากรที่ ผ ลิ ต สิ นค าไดอ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากกวาประเทศอื่น ก็ควรผลิตสินคาที่จําหนายแกประเทศอื่น แตทฤษฎีความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบแสดงการวิเคราะหที่ซับซอนขึ้นไปอีก โดยกลาวถึงประเทศที่เกิด ความไดเปรียบใน
การผลิตสินคาทั้งสองเหนือกวาอีกประเทศหนึ่ง ควรทําการผลิตโดยใชความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
ในสิง่ ที่ตนสามารถผลิตไดอยางมีประสิท ธิภาพเหนือกวาเปนอยางมาก และใหอีกประเทศหนึ่งผลิต
สินค าที่ห ากประเทศแรกแลวจะมีป ระสิ ทธิภ าพเหนือกวา เปนสวนนอย แล วทั้ง สองประเทศจะได
ผลผลิตรวมมากกวาการผลิตโดยปราศจากการคาระหวางประเทศ
ตั ว อย า ง ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าสามารถทํ า การผลิ ต ทั้ ง ข า วสาลี แ ละข า วได อ ย า งมี
ประสิท ธิภาพมากกว าประเทศไทย โดยที่ทั้งสหรัฐอเมริกาและไทยมีทรัพยากรอยูประเทศละ200
หนวย และมีสัดสวนการใชทรัพยากรตางกันดังนี้
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ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบผลผลิตจากการใชทรัพยากรที่แตละประเทศมีอยู
จํานวนทรัพยากรที่ใช
ผลิตขาวสาลี 1ตัน
ผลิตขาว 1 ตัน

ไทย
(หนวย)
20
20

สหรัฐอเมริกา
(หนวย)
20
10

ที่มา: อําพล นววงศเสถียร (2557)
กําหนดวาประเทศคูคาใดนั้นไมจําเปนตองขึ้นอยูกับการที่ป ระเทศนั้นตองมีความไดเปรียบ
สัมบูรณเสมอไป ในทางตรงกันขามถาหากประเทศใดประเทศหนึ่งมีค วามได เปรียบสัมบูรณเหนื อ
ประเทศคูคาในทุกกรณีข องการผลิต ก็มิได หมายความวาประเทศนั้นจะสมควรผลิต สินคา ทุกชนิ ด
หากแตสมควรที่จะเลือกผลิตสินคาทีม่ ีความไดเปรียบโดยเปรียบเทีย บมากที่สุดขอสมมติของทฤษฎี
ความไดเปรีย บโดยเปรียบเทีย บใชห ลักความไดเ ปรีย บโดยเปรียบเทียบมากกวาการยึด หลักความ
ไดเปรียบสัมบูรณ โดยที่ประเทศคาทั้งสองประเทศมีการผลิตสินคาสองชนิด ที่ใชปจจัยแรงงานเปน
ปจจัยสําคัญการผลิต สาระสําคัญของทฤษฎีนี้คือ การพิจารณาตนทุนการผลิตเปรียบเทียบของสินคา
สองชนิดในประเทศคูคาสองประเทศจะเปนตัวกําหนดวาประเทศใดควรผลิตสินคาชนิดใดและสงออก
สินคาไปอีกประเทศหนึ่งประเทศที่มีตนทุนการผลิต โดยเปรีย บเทีย บที่ต่ํากวาในการผลิต สินคาหนึ่ง
ควรที่จะผลิตสินคานั้น และสงสินคานั้นออกไปขายอีกประเทศหนึ่ง
ดังนั้นหากพิจารณากําหนดทิศ ทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่ งตองอาศัย การผลิตเปนปจจั ย
ขับ เคลื่ อนแล ว การพิ จารณาจากมุ ม แคบโดยไม พิจารณาความไดเ ปรี ย บเสี ย เปรีย บในเรื่ องของ
ความสามารถในการผลิต แลว จะทําใหการวางแผนและกําหนดนโยบายของรัฐไมสามารถใชความ
ไดเปรียบจากทรัพยากรที่ตนมีทําการผลิตสินคาที่ชํานาญและหลีกเลี่ยงที่จะนําทรัพยากรที่มีไปใชการ
ผลิตสิ่งที่ตนไมมีความชํานาญเพราะจะทําใหป ระสิทธิภาพในการผลิต รวมต่ําลง ยิ่งไปกวานั้น ทําให
อาจพิจารณาไดวาการกําหนดแผนการเศรษฐกิจของแตละประเทศนั้นไมสามารถทําโดยลําพัง เพราะ
ตองพิจารณาจากผลรวมของการผลิตและการคาระหวางประเทศดวยหากไมพิจารณารวมกันก็จะอยู
ในกรณีที่แตละประเทศตางก็ผลิตสินคาที่ตนตองการบริโภค และเมื่อเหลือก็จะสงออกไปจําหนายให
ประเทศอื่น ซึ่งจะพบวาผลผลิตรวมของภูมิภาคจะต่ํากวาเมื่ อเทียบกับการที่เลือกผลิตสินคาที่ต น
สามารถผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะใชปจจัยการผลิตตอหนวยนอยกวา
1) ถาแตละประเทศใชครึ่งหนึ่งของทรัพยากรผลิตขาวสาลีแ ละอีกครึ่งหนึ่งที่เหลื อผลิตขาว
โดยไมทําการคาระหวางประเทศ ตางคนตางผลิตเพื่อใชเอง จะทําใหผลผลิตของทั้งสองประเทศเปน
ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 2.3 การเปรียบเทียบผลผลิตจากการใชทรัพยากรโดยตางคนตางผลิตเพื่อใชเอง
ไมมีการคาระหวางประเทศ
ไทย
สหรัฐอเมริกา

ขาว(ตัน)
100/20=5
100/10=10
15

ขาวสาลี(ตัน)
100/20=5
100/20=12.5
17

ที่มา: อําพล นววงศเสถียร (2557)
2) ตามหลักของทฤษฎีความไดเปรียบเปรียบเทียบแลว สหรัฐอเมริกามีความไดเปรีย บโดย
เปรียบเทียบในการผลิตขาวสาลีแตเพียงอยางเดียว
ตารางที่ 2.4 การเปรี ย บเที ย บผลผลิ ต จากการใช ท รั พ ยากรที่ มี ค วามได เ ปรี ย บโดย
เปรียบเทียบ
ถาทําการคาระหวางประเทศ
(ผลผลิตขาวเพิ่ม)
ไทย
สหรัฐอเมริกา

ขาว(ตัน)

ขาวสาลี(ตัน)

200/20=10
60/10=6
16

0
140/8=17.5
17.5

ที่มา: อําพล นววงศเสถียร (2557)
3) ถาตองใชผลผลิตรวมขาวเต็มที่และผลผลิตขาวสาลีเพิ่มขึ้นไทยปลูกขาวอยางเดียว
ตารางที่ 2.5 การเปรียบเทียบผลผลิตจากการใชทรัพยากรทั้งหมดเพื่อทําในสิ่งที่เชี่ยวชาญ
ถาทําการคาระหวางประเทศ
(ผลผลิตขาวเพิ่ม)
ไทย
สหรัฐอเมริกา
ที่มา: อําพล นววงศเสถียร (2557)

ขาว(ตัน)

ขาวสาลี(ตัน)

200/20=10
50/10=5
15

0
150/8=18.75
18.75
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การคาระหวางประเทศทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นทําใหการใชทรัพยากรคุมคายิ่งขึ้นทฤษฎีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบจะมีประสิทธิผลเต็มที่ภายใตขอสมมติฐานของการใชความชํานาญเฉพาะ
ดานดังตอไปนี้
1) การจ างคาแรงงานเต็ มที่ ไมมีการวา งงาน ซึ่ งแสดงถึ งการใช ทรั พยากรเต็มที่ ถา มีการ
วางงานเกิดขึ้นจะมีการลดการนําเขาลง เพื่อใหแ รงงานที่วางงานอยูไดรับ การวาจางใหทําการผลิต
สินคาทดแทนการนําเขา
2) การมุงวัตถุประสงคของประเทศเชิงตนทุนหรือตองการกําไรสูงสุดเสมอไป
3) การแบง ปนสวนผลได แมว าการผลิ ตสิ นคาเฉพาะที่ต นชํา นาญจะมีความไดเ ปรีย บจะ
นํามาซึ่งผลประโยชนแกทุกประเทศ
4) การขยายผลของการไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเพียงสองประเทศ สองสินคา
5) การคิดคาขนสง ไมมีทฤษฎีใดคํานึงถึงคาขนสงซึ่งตองสัมพันธกับ ระยะทางที่เคลื่อนยาย
สินคาระหวางประเทศ
6) การเคลื่อนยายทรัพยากรอยางอิสระภายในประเทศ แตไมเคลื่อนยายอยางอิสระออกนอก
ประเทศได

2.5 ทฤษฎีสัดสวนของปจจัยการผลิตหรือทฤษฎีเฮคเชอร-ออแลง (Heckscher-Ohlin
theory)
ทฤษฎีความไดเปรียบสัมบูรณและทฤษฎีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบใชกับการคาเสรีที่
เปดโอกาสใหผูผลิตสามารถเลือกผลิตสินคาที่ตนมีความเชี่ยวชาญและไดเ ปรีย บในการใชท รัพยากร
การผลิ ต ต อ มาในป ค.ศ.1950 นั ก เศรษฐศาสตร ช าวสวี เ ดนสองคนคื อ Heckscher and
Ohlin(Ohlin, 1967) ไดเ สนอแนวคิดเรื่องสัดสวนของปจจัยการผลิต (factor proportion) โดย
กลาวถึงการใชปจจัยการผลิตที่สําคัญ ไดแก ที่ดิน แรงงาน และเงินทุน ในการพิจารณาเลือกประเภท
ของสินคาที่แ ตละประเทศควรผลิต ซึ่ง Heckscher and Ohlin ไดขยายแนวคิด จากทฤษฎีของ
Ricardo ที่ เ น น แรงงานไปสู ป จจั ย สํ า คั ญ อื่ นๆของประเทศ เช น ทรั พยากรทุ น แรงงานเป นต น
เนื่องจากแตละประเทศจะมีปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตเหลานี้แ ตกตางกัน ความแตกตางในปจจัย
การผลิตเหลานี้จะนํามาซึ่งความแตกตางของตนทุนการผลิต ยิ่งทรัพยากรเหลานี้มากตนทุนการผลิตก็
ยิ่งตกต่ํา
โดยทฤษฎีของ Heckscher and Ohlinไดกลาววาในระบบการคาระหวางประเทศนั้น แตละ
ประเทศจะสงสินคาที่ตองใชทรัพยากรในประเทศที่มีอยู ออกมาจําหนายสูตางประเทศ และตองสั่ง
สินคาเขาที่ไมสามารถทําใหประเทศผลิตเองได เนื่องจากขาดทรัพยากรที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
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ผลิต ดังนั้นการคาระหวางประเทศจะถูกกําหนดโดยปจจัย พื้นฐานของประเทศมิใชโดยผลผลิตที่มา
จากแรงงานเพียงประการเดียว
ทฤษฎีสัดสวนของปจจัยการผลิต อธิบายวา ประเทศแตละประเทศจะมีปจจัยการผลิตไดแก
ทรัพยากรทุน แรงงานในปริมาณที่แตกตางกัน ถาประเทศใดมีแรงงานที่มากเมื่อเปรียบกับปริมาณ
เงินทุนและที่ดินแลว คาแรงในประเทศนั้นจะต่ํา แตตนทุนเงินทุนและคาที่ดินจะสูง ถาประเทศใด
คอนขางขาดแคลนแรงงานคาแรงก็จะสูงเมื่อเทีย บกับ ตนทุนเงินทุนและคาที่ดิน ความแตกตางของ
สัดสวนปจจัยการผลิตดังกลาวนี้จะทําใหประเทศผลิตสินคาที่ใชปจจัยการผลิตที่หาไดงายและตนทุน
ไมสูง แลวสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ
ขอสมมติของทฤษฎีสัดสวนปจจัยการผลิตมีดังนี้
1. ประเทศที่ทําการคาระหวางประเทศมีสองประเทศ และมีการผลิตสินคาสองชนิด โดยใช
ปจจัยการผลิตสองอยางกําหนดใหปจจัยการผลิตที่ใชในการผลิตเบื้องตนมีจํานวนคงที่ และมีจํานวน
ไมเทากันในสองประเทศ
2. ทั้งสองประเทศใช เทคโนโลยีในการผลิตอยางเดียวกัน ทําใหหนา ที่ในการผลิต ในสอง
ประเทศเหมือนกัน
3. ทั้งสองประเทศผลิตสินคาภายใตเงื่อนไขผลตอบแทนตอขนาดการผลิตที่คงที่
4. สินคาทั้งสองชนิดมีความเขมขนในการใชปจจัยการผลิตตางกัน และความเขมขนในปจจัย
ที่ใชในการผลิตสินคานั้นจะไมแตกตางในอัตราสวนราคาปจจัยการผลิตที่มีความสัมพันธกัน
5. รสนิยมและความพึงพอใจของผูบริโภคในสินคาทั้งสองประเทศไมมีความแตกตางกัน
6. ทั้งสองประเทศอยูในตลาดที่มีการแขงขันสัมบูรณ
7. การเคลื่อนยายปจจัยการผลิตสามารถเคลื่อนยายไดโดยเสรีในประเทศ แตไ มส ามารถ
เคลื่อนยายระหวางประเทศได
8. ไมมีตนทุนคาขนสงระหวางประเทศ
9. การคาระหวางประเทศเปนไปโดยเสรี โดยปราศจากขอจํากัดการคาระหวางประเทศ ไม
วาจะเปนเรื่องภาษีศุลกากร โควตา หรืออัตราแลกเปลี่ยนหรือการกีดกันทางการคาไมวาจะรูปแบบ
ใดๆ
ตัวอยางเชนประเทศไทยซึ่งมีปจจัยพื้นฐานที่สําคัญไดแก ที่ดิน และแรงงาน จึงเปนประเทศที่
สงออกผลผลิตทางการเกษตร แตขาดแคลนแรงงานระดับสูงและเทคโนโลยีจึงตองนําเขา เครื่องมือ
เครื่องจั กร อุป กรณทางการแพทยที่มีเทคโนโลยีสูงจากประเทศเยอรมันหรือสหรั ฐอเมริ กาขณะที่
ประเทศเยอรมันหรือสหรัฐอเมริกาซึ่งเปน ประเทศที่มีทุนมาก ทําการสงออกสินคาที่ใชทุนสูง เชน
เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณทางการแพทยที่มีเทคโนโลยีสูง และนําเขาสินคาที่ตองใชทักษะแรงงาน
จากประเทศที่ไดเปรียบทางคาแรงงานที่ต่ํากวา ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
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เนื่องจากพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของในภาพรวมในเชิงการปฏิบัติและความเปนจริงมากกวาที่จะมองใน
ลักษณะของตัวแบบของทฤษฎีของ Ricardo ที่มองจากผลผลิตและแรงงานอันเปนเพียงหนึ่งปจจัยใน
หลายชนิดที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ
สัดสวนของปจจัยการผลิต ที่ดินและแรงงานจะเห็นไดชัดเจนจากการเปรียบเทียบประเทศ
ไทยและสิงคโปรประเทศไทยมีแรงงานที่มีค วามชํานาญในการเกษตรอยูจํานวนมากจึงถนัด ในการ
ผลิ ตสิ นค าเกษตรกรรม เชน ข าว แต สิง คโปร เ ปนประเทศที่ มีพื้นที่ นอ ยมากเมื่อเที ย บกั บจํ านวน
ประชากรจึ งทํ าเกษตรไม ได จึง จํ าเปน ต องพึ่ ง พาอุต สาหกรรมการผลิ ต ที่ไม ใช พื้นที่ เ ป นหลั ก แต
สิงคโปรไปมุงเนนการเปนเมืองทาอุตสาหกรรม และศูนยกลางการขนสงและโลจิสติกส เปนตน
อยางไรก็ดีตามทฤษฎีนี้ไมไดรับการยอมรับมากนัก เนื่องจากเลียนทิฟ (Leontif) ไดพบวา
หากทฤษฎีนี้เ ปน จริ งสหรั ฐอเมริ กาซึ่ งมี เงิ นทุ นและเครื่องจักรมากควรจะมี สิน คา สง ออกที่ต องใช
เงินทุนมากและนําเขาสินคาที่ตองใชแรงงานสูง แตสถานการณกลับตรงกันขามกับที่พยากรณไว ผล
การศึกษานี้มีชื่อเรียกวา Leontif Paradox (สมชนก (คุมพันธุ) ภารกรจรัส, 2556)

2.6 ทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (product life cycle theory)
ในป ค.ศ. 1996Raymond Vernon (Vernon, 1966)ไดกอตั้งทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
โดยอธิบายวาการเลือกสถานที่ตั้งในการผลิตสินคาหนึ่ง ๆ จะมีการเคลื่อนยายจากประเทศหนึ่งไปสู
อีกประเทศหนึ่งตามวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ เมื่อผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศนั้นๆ เติบโตเต็มที่แ ละ
เขาสูชวงวงจรของผลิตภัณฑ ประเทศที่กําลังทําการผลิตสินคาจะมีการสงออกสินคาที่เปนสวนเกินใน
การบริโภคหรือจําหนายในประเทศ การเคลื่อ นยายฐานการผลิต ก็จะเกิด ขึ้นในประเทศอื่นสําหรับ
ผลิตภัณฑเดียวกันซึ่งอาจเปนประเทศที่ดอยพัฒนาหรือประเทศที่กําลังพัฒนา
ทฤษฎีวงจรผลิตภัณฑแสดงใหเห็นถึงวิธีการของผลิตภัณฑที่มีลักษณะที่สามารถสงสวนทีเ่ กิน
หรืออาจลาสมัยแลวไปจําหนายยังตางประเทศอื่นตอไปโดยธุรกิจจะมีการยายสถานที่ตั้งในการผลิต
สินคาจากประเทศหนึ่งไปสูอีกประเทศหนึ่ง และสงสินคาไปจําหนายยังประเทศอื่นๆ ตลอดเวลา ตาม
ชวงของวงจรของผลิตภัณฑที่มีการเจริญเติบโตอยางเต็มที่ (Hill, 2007) โดยการเคลื่อนยายสถานที่
ผลิต จะมีลักษณะตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑในขั้นตางๆ ดังนี้(ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ, 2553)
1. ในขั้นการแนะนําผลิตภัณฑเขาสูต ลาด จะมีการสรางนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑใหมเขาสู
ตลาดเพื่อใหประสบผลสําเร็จ และตองการกําไรในอัตราที่นาพอใจ ในชวงนี้ธุรกิจจําเปนจะตองเงินทุน
จํานวนมาก และใชแรงงานที่มีความชํานาญเปนอยางสูง ซึ่งมักเกิดในประเทศอุตสาหกรรมและมีการ
ลงทุนสูง
2. ในชวงตอมาวงจรชีวิตผลิตภัณฑทั้งสามชวง ผลิตภัณฑจะถูกผลิตในปริมาณที่มากเพื่อนํา
ออกจํา หนา ยในเชิ งอุ ต สาหกรรม มี มาตรฐานมากขึ้ น ใช แ รงงานฝมื อน อยลง และจะเริ่ม มี การ
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เคลื่อนยายฐานการผลิตจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งและมักเปนประเทศที่ดอยพัฒนาหรือ
กําลังพัฒนา
กรณีตัวอยางของผลิตภัณฑที่เพิ่งเริ่มตนการออกแบบครั้งแรกและผลิตในประเทศเยอรมัน
ในชวงระยะแรกของวงจรชีวิต ผลิตภั ณฑประเทศเยอรมันอาจผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
เทานั้น มีการผลิต ใชปจจัย การผลิตประเภททุนและเทคโนโลยีสูง ใชแ รงงานที่มีค วามชํานาญมาก
ตนทุนการผลิตสูงแตยังทํากําไรไดสูงเชนเดียวกันในชวงแนะนําและเติบโตของผลิตภัณฑในวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑตอมาเมื่อผลิตภัณฑเขาสูชวงเติบโตเต็มที่ของผลิตภัณฑในตลาด ตนทุนแรงงานเพิ่มสูงขึ้น
อยางรวดเร็ว ขณะที่กําไรตอหนวยการผลิตเริ่มลดลง ประเทศเยอรมันจะเริ่มมองหาตลาดเพื่อทําการ
สงออกผลิตภัณฑเพราะปริมาณการผลิตมีมากกวาการบริโภคภายในประเทศ และยังมีตนทุนการผลิต
ที่สูงมาก การเคลื่อนยายไปยังประเทศที่กําลังพัฒนาอื่นๆ จะทําใหตนทุนการผลิตต่ําลง ตลาดกลับมา
มีขนาดใหญขึ้น ผลิตภัณฑกลับมาเริ่มตนในขั้นแนะนําผลิตภัณฑเขาสูตลาดใหมอีกครัง้ หนึง่ ในประเทศ
ที่ขยายการลงทุน
ผูสงออกพยายามคนหาประเทศที่กําลังพัฒนาเพื่อสงสินคาไปจําหนายยังประเทศนั้นเป น
ทฤษฎีที่เกิดจากการสังเกตพัฒนาการของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ทําใหสามารถพิจารณาวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑไดตั้งแตจุดเริ่มตนจนพัฒนาไปสูจุดสูงสุด และคอยๆ ถดถอยลง แมคนสวนใหญจะเห็นวา
ประเทศพัฒนาแลวเหลานี้จะเปนผูคิดคนผลิตภัณฑใหมๆและทําการผลิตออกจําหนาย แตดว ยเหตุผล
ทางดานตนทุนโดยเฉพาะอยางยิ่งคาแรงงานที่สูง ทําใหผลิตภัณฑเหลานั้นแมจะคิดคนขึ้นในประเทศ
พัฒนาแลว แตก็อาจจะผลิตจากประเทศอื่น เชน ประเทศกําลังพัฒนาและสงกลับเขาไปจําหนายใน
ประเทศพัฒนาผูคิดคนผลิตภัณฑ แตอยางไรก็ดีผลิตภัณฑเหลานั้นยังตองการแสดงถึงจุดเริ่มผลิตใน
ประเทศพัฒนาผูคิดคนผลิตภัณฑเนื่องจากยังตองการใหกระบวนการผลิตมีความใกลชิดกับตลาดและ
กระบวนการในการตัดสินใจจากผูบริหารระดับสูงในประเทศพัฒนานั้น อยางไรก็ดีผลิตภัณฑใหมๆ ที่
สงกลับมาขายยังสามารถทํายอดการจําหนายไดดีแมจะผลิตในประเทศที่กําลังพัฒนาและสงกลับเขา
มาจําหนายอีกในประเทศพัฒนาผูคิดคนผลิตภัณฑเพราะตลาดในประเทศพัฒนาผูคิด คนผลิตภัณฑมี
รายไดและอํานาจซื้อสูง
โดยในระยะแรกราคาไมใชปจจัยสําคัญในการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคเนื่องจากเปนสินคา
ใหมที่มีจุดเดนไดแกความแตกตางจากผลิตภัณฑอื่นๆในทองตลาด ในขณะที่ ตลาดในประเทศอื่นจะ
จํากัดอยูเพียงชนกลุมนอยที่มีรายไดสูง อยางไรก็ดีค วามตองการผลิต ภัณฑในตลาดตางประเทศจะ
ขยายตัวตามตลาดของประเทศพัฒนาแลวผูคิดคนผลิตภัณฑ ทําใหเกิดความคุมคาที่จะขยายหรือยาย
ฐานการผลิตไปยังกลุมประเทศเหลานั้นและเมื่อการผลิตจําหนายสินคาดังกลาวถึงจุดอิ่มตัว ราคาจะ
เขามามีบทบาทในการรักษาสวนแบงตลาดดังนั้นตนทุนการผลิตจึงมีสวนสําคัญ ทําใหตองมีการยาย
ฐานการผลิตไปสูประเทศที่มีคาแรงต่ําแตมีความกาวหนาพอที่จะทําการผลิต สินคาที่ใชเทคโนโลยีสูง
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เหลานั้นเชนประเทศไทย หรือประเทศเกาหลีใต อยางไรก็ตาม ประเทศพัฒนาผูคิดคนผลิต ภัณฑ แม
จะเปนผูคิดแตก็เสียเปรียบประเทศไทยหรือเกาหลีใตที่มีคาแรงงานถูกกวามาก ซึ่งเปนจุดที่ป ระเทศ
พัฒนาผูคิดคนผลิตภัณฑจะเปลี่ยนจากประเทศผูสงออกเปนผูนําเขาแทนในที่สุด
2.6.1 ชวงตางๆของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑและการลงทุนระหวางประเทศ
ขั้นตอนที่ 1 ชวงแนะนํา
ประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา มีการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสรางนวัตกรรม
หรื อสิน ค าที่ มีเ ทคโนโลยี สู ง ตอบสนองความต องการของผู บ ริ โ ภคเมื่ อ ตลาดในประเทศยอมรั บ
ผลิตภัณฑแลวและมีอุปสงคจากตางประเทศที่เริ่มตองการนําเขาผลิตภัณฑนั้นก็จะเกิดการผลิตเพื่อ
สงออก ผลิตภัณฑในชวงแนะนําจะถูกผลิตโดยการใชแรงงานที่มีความชํานาญสูง แตตัวผลิตภัณฑเอง
ยังไมมีมาตรฐานมากนักเนื่องจากเปนชวงเริ่มตนของการผลิต ราคาผลิตภัณฑจะคอนขางสูงเพราะ
ตองชดเชยคาใชจายในการวิจัยและพัฒนา แตเนื่องจากเปนนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑที่แตกตางจากที่
วางจําหนายในตลาดทําใหผูบริโภคยินดีที่จะจายเงินจํานวนมากเพื่อซื้อ ปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นและ
การเรียนรูที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑจะนําไปสูการประดิษฐเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใชผลิตแทนแรงงานมี
ฝมือที่มีคาจางสูง คุณภาพสินคาของผลิตภัณฑก็จะมีมาตรฐานมากขึ้นในภายหลังจากชวงนี้
ขั้นที่ 2 ชวงเติบโต
ในระยะนีม้ ีการผลิตเพื่อสงออก การผลิตเพื่อสงออกจะเปลี่ยนไปเปนการขยายฐานการผลิต
ไปยังตางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ เปนผูนําเข าสินค านั้น แตตองเผชิญหนากับคูแ ขงในตลาด
ตางประเทศที่ทําสงครามตัดราคา ทําใหความไดเปรียบของประเทศอุต สาหกรรมผูสงออกเริ่มลดลง
เพราะเกิดการเลียนแบบจากประเทศที่กําลังพัฒนา ประเทศเหลานั้นใชแรงงานที่มีคาจางต่ํากวา และ
พยายามเรียนรูวิธีการผลิตเพื่อเลียนแบบผลิตภัณฑนั้นออกมาจําหนายแขงกับผูคิดคนรายแรกดวย
ราคาที่ต่ํากวา ทําใหประเทศที่สรางนวัตกรรมตองพัฒนาผลิต ภัณฑขึ้นเรื่อยๆ ไมหยุด ยั้ งเพื่อหนีการ
แขงขันราคา
ขั้นตอนที่ 3 ชวงเติบโตเต็มที่
การนําเขาจากประเทศพัฒนาแลวผูคิดคนผลิตภัณฑจะหมดไป ผลิตภัณฑสวนใหญในตลาด
ตางประเทศผลิตโดยโรงงานของผูเลียนแบบซึ่งมักจะเปนประเทศกําลังพัฒนาหรือดอยพัฒนาและสง
ขายในประเทศผูคิดคนผลิตภัณฑ การตัดราคารุนแรงมากจนคูแขงขันบางรายตองออกจากตลาดไป
เพราะอุปสงครวมของตลาดก็เริ่มคงที่ไมเพิ่มขึ้นรวดเร็วเหมือนในชวงเจริญเติบ โต กระบวนการผลิต
จะดําเนินอยางตอเนื่องยาวนานดวยการใชเครื่องจักรมาตรฐานและเทคโนโลยีจากประเทศตนแบบ
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แตจะใชประโยชนจากคาจางแรงงานดอยฝมือในประเทศดอยการพัฒนาที่เปนฐานการผลิต เพราะไม
มีความจําเปนจะตองใชแรงงานมีฝมือคาแรงสูงอีกแลว
ขั้นตอนที่ 4 ชวงถดถอย
ในชว งระยะนี้ ผ ลิ ต ภั ณฑ จะล า สมั ย หรือ ตกรุ นและมี ย อดขายลดลงในประเทศผู คิ ด ค น
ผลิตภัณฑ ซึ่งเปนแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม ประเทศผูคิด คนผลิตภัณฑจะเลิกผลิต
ผลิตภัณฑตัวเดิม ปลอยใหผูเลียนแบบแขงขันชวงชิงตลาดและตัดราคากันเอง นวัตกรรมใหมจาก
ประเทศผูคิดคนผลิตภัณฑจะถูกแนะนําเขาสูตลาดแลละผลิต เพื่อสงออก และกาวเขาสูขั้นตอนชว ง
ตางๆในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑรอบตอไป
อยางไรก็ดี แมวาทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑและการลงทุนระหวางประเทศนี้จะใชอธิบายการ
ลงทุนระหวางประเทศไดดีและสอดคลองกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ แตทฤษฎีนี้ยังมีขอจํากัด ในกรณี
ตอไปนี้ (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ, 2553)
1. ผลิตภัณฑที่มีวงจรชีวิตสั้นจะไมสามารถทําการลดตนทุนดวยวิธีการยายฐานการผลิตไป
ประเทศอื่นไดเลย
2. สินคาฟุมเฟอยบางชนิดไมจําเปนที่ตองมีตนทุนการผลิต ที่ต่ําเพราะอยางไรลูกคาก็ซื้ออยู
แลว
3. ผลิตภัณฑบางตัวมีตนทุนคาขนสงสูงเกินไปจนไมส ามารถสงออกได ไม วาในชวงใดของ
วงจรชีวิตผลิตภัณฑก็ตาม
4. ผลิตภัณฑถูกสรางใหมีลักษณะโดดเดนแตกตางจากสินคาอื่น เชน หากมีการโฆษณาสราง
ภาพพจนที่ดีใหแกผลิตภัณฑ ลูกคาจะไมคํานึงถึงราคา
5. ผลิตภัณฑซึ่งตองใชความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเฉพาะการอบรมชางเทคนิคใหใชงาน
และดูแลรักษาได ตลอดจนตองอาศัยความรูนั้นในการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง จะไมเขาขาย
ทฤษฎีนี้ เชน การผลิตเครื่องมือทางการแพทยของสหรัฐอเมริกา หรือการผลิตแทนพิมพของเยอรมัน
6.ผลิ ต ภั ณฑ ที่ ใช ท รั พยากรแร ธาตุ เ ฉพาะเป นส วนประกอบ หรื อ การบริ การที่ ต องอาศั ย
คุณภาพของผูใหบริการจะไมมีชวงอิ่มตัว
2.6.2 ขอสนับสนุนทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
ทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑสามารถอธิบายการลงทุนระหวางประเทศได ไมเพียงแตท ฤษฎีนี้
ไดรับการยอมรับ ถึง การเคลื่อนยา ยเงินทุนข ามประเทศ และยั งให ความสําคั ญถึงการเคลื่อนยา ย
ผลิ ต ภั ณฑ ไปยั ง ต า งประเทศแม วา ทฤษฎี วงจรชี วิ ต ผลิ ต ภั ณฑ จะมี ข อจํ า กั ด มาก ซึ่ งเน นถึ ง ความ
เหมาะสมของเทคโนโลยี พื้นฐานของผลิ ต ภั ณฑ อ ย า งเด นชั ด ผลิ ต ภั ณฑ เ หล านี้ส วนใหญ จะผ าน
ประสบการณการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและการเจริญเติบโตอยางเต็มที่ ผลิตภัณฑอื่นๆ ไมวา
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จะเป นทรั พยากรธรรมชาติ และสิน ค าอื่ นๆ หรื อบริ ก ารจะไมเ ขาถึง ขั้นเจริ ญ เติ บโตเต็ มที่โ ดยงา ย
ทฤษฎีนี้จะมีความสัมพันธกับสินคามากที่สุด และในที่สุด ก็จะตองเกี่ยวของกับการผลิต จํานวนมาก
และใชแรงงานที่มีราคาถูก แตที่กลาวมาทั้งหมดทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑก็จะทําใหเกิด ชองวางที่
แยกออกไประหว างทฤษฎีก ารค าแบบดั้ง เดิม และการท าทายสิ่ งใหมๆ เชน การแขงขั นด านทุ น
เทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร และการเคลื่อนยายธุรกิจ

2.7 ทฤษฎีความไดเปรียบเชิงแขงขันระหวางประเทศ (competitive advantage of
nation)
การแขงขันของธุรกิจระหวางประเทศขึ้นอยูกับความสามารถในการแขงขันและสมรรถนะ
หลักของอุตสาหกรรมที่ส ามารถสรางความไดเปรีย บในเชิงการแขงขันได นําไปสูสิ่งประดิษฐแ ละ
นวัตกรรมธุรกิจระหวางประเทศจะไดรับ ประโยชนจากสภาพแวดลอมทางการแขงขันในระดับโลก
ทั้งนีธ้ ุรกิจจะตองเผชิญกับแรงกดดันจากสภาพแวดลอมโลก โอกาสและภัยคุกคามที่ทาทาย ธุรกิจ
ระหว า งประเทศเหล า นั้ น จะได รั บ ประโยชน จ ากคู แ ข ง ขั น ที่ เ ข ม แข็ ง ระหว า งประเทศและ
ภายในประเทศผูซื้อ ผูขายปจจัยการผลิตและคูแขงขัน (Porter, 1980)
ความไดเ ปรี ยบในเชิง การแข งขั นไดส รางนวั ตกรรมและงานสร างสรรค ความสรา งความ
แตกตาง วัฒนธรรม ความแตกตางของโครงสรางทางเศรษฐกิจในตางประเทศ ตนทุนที่ต่ํากวา การ
ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว ทั้งหมดนี้ลวนนํามาซึ่งความสําเร็จของการแขงขัน
ความแตกตางเหลานี้ทําใหเปนทั้งโอกาสและภัยคุกคามที่มีตอรูปแบบของการแขงขันในทุกๆประเทศ
ไมมีประเทศใดที่สามารถแขงขันไดทุกๆ อุตสาหกรรมในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน และในที่สุด
ประเทศที่ประสบความสําเร็จในอุตสาหกรรมเฉพาะอยาง เปนเพราะวาธุรกิจภายใตสภาวะแวดลอม
ของประเทศนั้ นมี ก ารปรั บ ตั วที่ ส ามารถแสวงหาโอกาสและเผชิ ญ หน า ต อภั ย คุ กคามได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและสรางการเติบโตใหกับธุรกิจไปขางหนาอยางตอเนื่อง
ขอสรุปวาทําไมบางประเทศจึงประสบความสําเร็จหรือ บางประเทศจึงลมเหลว สําหรับการ
ดํ า เนิ นธุ รกิ จระหว า งประเทศ เช น เหตุ ใดประเทศเยอรมั น จึง ประสบความสํ าเร็ จอย า งมากใน
อุตสาหกรรมรถยนตสมรรถนะสูง ขณะที่ญี่ปุนประสบความสําเร็จอยางมากในอุตสาหกรรมรถยนตที่
มีค วามประหยั ดและคุมคา สหรัฐ อเมริก าประสบความสําเร็จเปนอยางสูง ในอุ ตสาหกรรมยาและ
เคมีภัณฑ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความไดเปรียบเชิงแขงขันระหวางประเทศ หมายถึงปจจัยที่ทํา
ใหธุรกิจเกิดความไดเปรียบในการแขงขันระหวางประเทศ ปจจัยเหลานี้ ไดแก แรงงานที่ทักษะขั้นสูง
เทคโนโลยีการวิจัยและการพัฒนา สาธารณูปโภคพื้นฐานปจจัย ดานทรัพยากรธรรมชาติ สภาพทาง
ภูมิศาสตร จํานวนประชากร เปนตน
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อะไรเปนปจจัยที่กําหนดความไดเปรียบเชิงแขงขัน และมีความสัมพันธที่ทําใหปจจัยดังกลาว
ขางตนกลายเปนความไดเปรียบในการแขงขันระหวางประเทศใหกับธุรกิจระหวางประเทศได
1. สถานะดานปจจัยการผลิต (factor conditions) หมายถึง ปจจัยดานความสามารถในการ
สร างสรรค แ ละนวัต กรรมทํ าใหป จจั ยการผลิ ต ที่มีอยู มีการพัฒ นาสอดรั บ กับ พฤติกรรมและความ
ตองการของลูกคา เชน การพัฒนาใหแรงงานมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องการ
พัฒนาดานเทคโนโลยี การทุมเทใหกับการวิจัยและการพัฒนาการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานอยาง
เต็มศักยภาพ การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและยั่งยืนสภาพทางภูมิศาสตรที่
ตอบสนองกับการผลิตอํานาจซื้อและขนาดประชากรที่เปนลูกคากลุมเปาหมาย
2. สถานะดานอุปสงค (demand conditions) หากธุรกิจในประเทศมีอุปสงคจํานวนมาก
ตลาดมีขนาดใหญ ทํากําไรไดดีและมีความมั่นคงเกิดขึ้นของตลาดภายในประเทศ ทําใหธุรกิจเกิด
ความเชื่ อ มั่ น ที่ จะขยายการลงทุ น ไปยั งต า งประเทศ และแสวงหาโอกาสที่ จะนํ า พาธุ รกิ จไปสู
ความสําเร็จในตลาดระหวางประเทศ
3. อุตสาหกรรมที่เกี่ย วของและเกื้อหนุนกัน (related and supporting industries) การ
สนับสนุนสงเสริมของธุรกิจกับผูขายปจจัย การผลิต การขนสงและกระจายสินคาเครือขายในธุรกิจ
ระหวา งประเทศ ประสิ ทธิ ภาพในการประสานงาน จะทํ าใหเ กิด ความไดเ ปรีย บเชิง แข งขั นและมี
โอกาสประสบความสําเร็จในธุรกิจระหวางประเทศ
4. กลยุทธโครงสรางและการแขงขันของธุรกิจ (firm strategy, structure and rivalry)
เปนการวางโครงสรางของธุรกิจระหวางประเทศที่ส อดคลองกับ การกําหนดกลยุท ธในการแขงขันใน
ธุรกิจระหวางประเทศ ทําใหธุรกิจเกิดความแข็งแกรง มีการสรางสรรคแ ละนวัตกรรมเกิด ขึ้นอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ และนําไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ
อยางไรก็ตาม ทฤษฎีนี้ยังมีขอจํากัดหลายประการที่ทฤษฎีแสดงใหเห็นวามีความขัดแยงกับ
ความเปนจริง เชน บางธุรกิจไมมีการกําหนดปจจัย ความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน แตพ บวายังมี
โอกาสในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จระหว า งประเทศอยู มาก ป จจั ย กํ าหนดความได เ ปรีย บในการแข ง ขั น
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา อุ ตสาหกรรมที่เกี่ย วเนื่องและเกื้อกูล ไมไดจํากัดอยู เพียงในประเทศ
บริษัทที่จะประสบความสําเร็จจะตองมีความสามารถในการเผชิญสภาวะการแขงขันระดับนานาชาติ
ได (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ, 2553)

2.8 ทฤษฎีความเหมือนกันของประเทศตางๆ (country similarity)
ทฤษฎีความเหมือนกันของประเทศตางๆ อธิบายวา การที่ประเทศใดไดพัฒนาผลิตภัณฑใหม
เพื่อสนองความตองการของตลาดภายในประเทศแลวตองการขยายตลาดไปสูตลาดระหวางประเทศ
มั ก เริ่ ม ต น จากการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ ส ง ออกไปประเทศที่ มี ลั ก ษณะคล า ยกั น และบรรดาประเทศ
อุ ต สาหกรรมด วยกั นมั กจะมี ก ารผลิต ส ว นประกอบต า งๆ ป อ นตลาดซึ่ง กัน และกั น หรื ออาศั ย
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เทคโนโลยีในการประกอบและปฏิบัติงานซึ่งกันและกันดวย มีทําเลที่ตั้งที่เหมือนกัน เชน การสงออก
ผลิตภัณฑไปยังประเทศที่มีอาณาเขตอยูติดกันเพื่อลดตนทุนคาขนสง มีความคลายกันของวัฒนธรรม
แนวคิดเศรษฐกิจการเมืองและสังคมคลายๆ กัน เชน การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
(European Union-EU) หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ย น (Asean Economy Community
Country-AEC) เปนตน

2.9 ทฤษฎีระดับของการพึ่งพาอาศัยกัน (degree of dependence)
การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศจะตองมีการพึ่งพาอาศัยประเทศอื่น ๆ ไมมีประเทศใดใน
โลกทีส่ ามารถพึ่งพาอาศัยตนเองไดอยางสมบูรณ เนื่องจากมีทรัพยากรทุกอยางเพื่อการผลิตและการ
บริโภค แตละประเทศจะมีระดับการพึ่งพาอาศัยประเทศอื่นที่แตกตางกันใน 3 ระดับ ไดแก
1. ระดับอิสระไมพึ่งพากัน (independence) มีความเปนไปไดทางทฤษฎีวาอาจมีป ระเทศ
ประเทศใดประเทศหนึ่งไมตองพึ่งพาประเทศอื่นเลย ซึ่งอาจเปนไปได อยางไรก็ต ามหากพิจารณาใน
รายละเอีย ดแลวประเทศดั งกลาวอาจเสียโอกาสในบางเรื่ อง เชน การพั ฒนาด านผลิ ตภัณฑ ดาน
เทคโนโลยี หรือโอกาสในการใชผลิตภัณฑที่สรางสรรคหรือเปนนวัตกรรม
2. ระดั บ การพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ง กัน และกั น (interdependence) คือ การที่ ป ระเทศแต ล ะ
ประเทศมีการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑหรือบริการที่ประเทศตนไมมีหรือไมส ามารถผลิต ได ซึ่งทั้งสอง
ประเทศจะไดรับประโยชนรวมกัน
3. ระดับการพึ่งพาอาศัยแตเพียงฝายเดียว (dependence) หากประเทศหนึ่งจําเปนตอง
พึ่งพาอาศัยประเทศอื่นทั้งดานปจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ โดยมุงเนนการนําเขาในอัตราสวนที่เกิน
กวารอยละ 75 ของมูลคาการนําเขา แสดงใหเห็นวาประเทศนั้นๆ มีระดับการพึ่งพาอาศัยประเทศอื่น
สูง

2.10 ทฤษฎีนโยบายการคาเชิงกลยุทธ (strategic trade policy)
รัฐบาลของทุ กประเทศมี บ ทบาทสํ าคัญ ในการสร า งความได เ ปรี ย บในการแข งขั นให กับ
อุตสาหกรรมภายในประเทศของตนขณะเดียวกันก็กีดกันคูแ ขงจากตางชาติ เพื่อใหอุตสาหกรรมใน
ประเทศไดเปรียบการแขงขันเชิงกลยุทธแตรัฐบาลจะตองปรับปรุงและสรางความสามารถในเชิงการ
แขงขันใหกั บอุต สาหกรรมในชาติข องตนดวย เลือกดํ าเนิ นการใหสนั บ สนุ นอุ ตสาหกรรมโดยการ
สนับ สนุน ป จจัย การผลิต ประสิท ธิ ภาพ ประสิท ธิผลผลิ ตภั ณฑ และสนับ สนุนการสรางสรรค แ ละ
ผลิ ตภั ณฑ นวัต กรรมใหกับ อุ ต สาหกรรมในประเทศ เชน การสรางสาธารณู ปโภคที่ ส นั บ สนุ นการ
แขงขันใหกับอุตสาหกรรมภายในประเทศ เชนไฟฟา ประปา การคมนาคม ตลาดเงิน ตลาดทุน การ
พัฒนาการศึกษา เทคโนโลยี สรางทักษะฝมือแรงงานสนับสนุนใหเอกชนพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรม
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เปนตน และอีกวิธีการหนึ่งคือการสนับสนุนอุตสาหกรรมดาวรุงอยางเต็มที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม
ที่เปนเปาหมาย ที่มีอนาคตสดใสในตลาดโลก เชน การเปลี่ย นจากประเทศที่มุงพัฒนาเกษตรกรรม
เขมขนเปนประเทศที่มุงพัฒนาดานธุรกิจเกษตรเขมขนโดยการแปรรูปวัตถุดิบเปนอุตสาหกรรมเกษตร
เปนตน

2.11 ทฤษฎีการคาใหม (new economy theory)
ทฤษฎีการไดเปรียบในเชิงแขงขันของ Porter (1980) ใชไดดีสําหรับประเทศที่ดําเนินธุรกิจ
ระหวา งประเทศโดยมีค วามได เปรีย บด านใดดา นหนึ่ งที่ โดดเดน ไมวาจะเรื่ องของป จจัย การผลิ ต
ผลิตภั ณฑที่แ ตกตางกัน ตนทุน การผลิตที่ ต่ํา หรือการตอบสนองความตองการของลูกคาได อยา ง
รวดเร็วเหนือคูแขงขัน แตขอเท็จจริงพบวามีอีกหลายประเทศในโลกนี้ ยังพบจุดเดนหรือขอไดเปรียบ
ในการแขงขัน แลวจะสรางความไดเปรียบในการแขงขันไดอยางไร
ในป 1990 Krugman (1980) ไดอธิบายวาเรื่องการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันโดย
ใชท ฤษฎีการคาใหมใน“scale economies, product differentiation and the pattern of
trade” วา
1. ประเทศตางๆไมจําเปนตองสรางความแตกตางจากผลิต ภัณฑที่ประเทศมีจุด เดน แตอาจ
ทําการผลิตหากไดผลตอบแทนสูงขึ้น เมื่อประเทศนั้นสามารถผลิตโดยการไดเปรียบจากขนาดการ
ผลิตที่ประหยัด (economy of scale) หากผลิตเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในประเทศเพีย งพอแลว
สวนที่เกินก็สามารถผลิตเพื่อการสงออกดวย ทําใหสามารถเฉลี่ย ตนทุนการผลิตตอหนวยใหต่ํา ลงได
2. การที่ประเทศมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (specialization) โดยยึดหลักผลิตสิ่งที่ตนถนัด
หรือมีทรัพยากรอยูเปนจํานวนมากซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีสัดสวนการผลิต ดังนั้น จะมีการสงออก
สินคาที่ตนผลิตดวยความถนัดและจะมีการนําเขาสินคาที่ตนไมสามารถผลิตได
3. การเนนการผลิตเฉพาะสินคาประเภทเดียวแลวจะไดผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากความชํานาญ
ในอุตสาหกรรมนั้น
4. การย า ยฐานธุ ร กิ จไปอยู นอกประเทศ (externality) เมื่อ ธุ รกิ จภายในประเทศได
ดําเนินการขัดแยงกับกฎเกณฑขอบังคับในประเทศนั้น ก็สามารถยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นที่
สามารถดําเนินการไดโดยไมขัดหรือแยงกับกฎเกณฑขอบังคับในประเทศนั้น
ทฤษฎี การค าใหม นี้ไดรับ การยอมรับ ว า ในความเปน จริ งแล ว การค าระหว า งประเทศมี
ลักษณะการแขงขันที่ไมสมบูรณ (imperfect competition) นั่นคือความไดเปรียบสามารถเกิดขึ้นได
จากการประหยัดอันเนื่องจากขนาด ตามทฤษฎีนี้ ผูที่เขามาในตลาดไดกอนจะเปนผูที่สามารถสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันไดกอนใครและยากที่ผูเขามาทีหลังจะชวงชิงตําแหนงไปได (สมชนก (คุม
พันธุ) ภารกรจรัส, 2556)
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2.12 บทสรุป
การที่ ภาวะการค าตา งประเทศจะแสดงถึ งฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศนั้ น ได แต ล ะ
ประเทศยอมมีประเภทและปริมาณของปจจัย การผลิตแตกตางกันตามสภาพภูมิประเทศตามระดับ
ความเจริญของแตละประเทศประเทศทั้งหลายจึงนําปจจัยการผลิตซึ่งมีปริมาณมากและราคาต่ําใน
ประเทศตนไปแลกเปลี่ยนกับปจจัยการผลิตซึ่งขาดแคลนและมีราคาสูงเพื่อทําการผลิตสินคาที่ต นมี
ความถนัดที่สุดและมีตนทุนต่ํากวาและนําไปแลกเปลี่ยนกับสินคาจากตางประเทศซึ่งตนไมมีค วาม
ชํานาญในการผลิตและมีตนทุนการผลิตสูงกวาประเทศที่มีกิจกรรมทางดานการคาตางประเทศจะ
ไดรับประโยชนทางเศรษฐศาสตรทั้งทางตรงและทางออมประโยชนท างตรงจะปรากฏออกมาในรูป
ประโยชนจากการผลิต ซึ่งผูผ ลิตในประเทศที่มีความชํานาญมากกวาจะสามารถจําหนายสินคาที่ตน
ผลิตไดในปริมาณสูงทําใหไดกําไรมากและประโยชนจากการบริโภคซึ่งทําใหผูบริโภคสามารถซื้อสินคา
บางประเภทที่ประเทศของตนไมมีความชํานาญในการผลิตไดในราคาต่ําสวนประโยชนท างออมจะ
ปรากฏในรูปของการถายทอดทางเทคนิควิทยาทัง้ ในดานการผลิตการจัดการบริหารและการตลาด
แนวคิ ดทางดานการคาระหว างประเทศในยุ ค ดั้งเดิมหรื อยุค คลาสสิค เป นการพิจารณาถึง
ทฤษฎีการไดเปรียบโดยสัมบูรณทฤษฎีการไดเปรียบโดยเปรียบเทียบสวนแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร
ในยุ คใหมห รือ ยุค นีโอคลาสสิ คจะมุ งเน นไปที่การศึกษาต นทุ นการเสีย โอกาส และการสรา งความ
ไดเปรียบในการแขงขัน เปนตน อยางไรก็ตาม แตละทฤษฎีมุงอธิบายและนําไปใชในสถานการณและ
มิติที่แตกตางกัน ภายในสภาพแวดลอมเดียวกันหรือตางกัน และภายในปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการ
แข ง ขั น ที่ แ ตกต า งกัน ด วย ดั ง นั้ น ในท า ยที่ สุ ด จะเห็ น ได วา ไม มีท ฤษฎี ใด ยุ ค สมั ย ใด จะอธิ บ าย
ปรากฏการณการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศใหเปนจริงตรงตามทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งไดตลอดไปเมื่อ
เวลาและสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไป

คําถามทายบท
1. ใหอธิบายความเปนมาและวิวัฒนาการของทฤษฎีการคาระหวางประเทศมาใหเขาใจพอสังเขป
2. ใหอธิบายแนวคิดและทฤษฎีการคาระหวางประเทศในยุคคลาสสิคและนีโอคลาสสิคมาอยางนอย 3
ทฤษฎี อธิบายใหเขาใจพอสังเขป
3. ให อธิ บ ายวิ วั ฒนาการทฤษฎี การค าระหวา งประเทศในอดี ต ปจจุบันและอนาคตโดยสามารถ
ประยุกตใชกับการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศได ยกตัวอยางประกอบการอธิบาย
4. ให อธิ บ ายป จจั ย ที่ กํ าหนดความได เ ปรี ย บในเชิ งการแขง ขัน ระหว างประเทศตามทฤษฎีค วาม
ไดเปรีย บเชิงแขงขันระหวางประเทศ (competitive advantage of nation) พรอมยกตัวอยาง
ประกอบการอธิบาย
5. ทฤษฎีระดับของการพึ่งพาอาศัยกัน (degree of dependence) อธิบายถึงความจําเปนที่แตละ
ประเทศตองพึงพาอาศัยกัน ทั้งการทางเมืองและการดําเนินธุรกิจระหวางประทศ ใหอธิบ ายทฤษฎี
ระดับการพึงพออาศัยกันในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ อธิบายใหเขาใจพอสังเขป
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แผนการสอนครั้งที่ 3
บทที่ 3 สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ
หัวขอเรื่อง
บทที่ 3 สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ
3.1 บทนํา
3.2 สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม
3.2.1 องคประกอบของวัฒนธรรม
3.2.1.1 ภาษา (language)
3.2.1.2 ศาสนา (religion)
3.2.1.3 คุณคาและทัศนคติ
3.2.1.4 คุณคาและบรรทัดฐาน (value and norm)
3.2.2 ผลกระทบของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม
3.3 สภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎหมาย
3.4 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
3.4.1 ระบบเศรษฐกิจตามกลไกตลาด
3.4.2 ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
3.4.3 ระบบเศรษฐกิจแบบประสมประสาน
3.4.4 ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม
3.5 บทสรุป

แนวคิด
การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศยอมไดรับ ผลกระทบจากสภาวะแวดลอมภายนอกองคกร
ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค อยางหลีกเลี่ยงไมได ปจจัยสภาวะแวดลอมระดับจุล ภาค เชน ลูกคา
คูแขงขัน ผูขายปจจัยการผลิต สินคาทดแทน และคูแขงขัน ที่จะเขามาสูอุตสาหกรรมในอนาคต ลวน
มีผลโดยตรงตอการดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศ ในขณะที่ปจจัยสภาวะแวดลอมมหภาค เชน
การเมือง กฎหมายและระเบียบขอบังคับ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมระหวางประเทศ
สง ผลกระทบทั้ งทางตรงและทางอ อมต อ นโยบาย กลยุ ท ธ การวางแผนการดํ า เนิ น งาน และการ
ดําเนินงานขององคกรในสภาพแวดลอมระหวางประเทศ
สภาพแวดลอมที่ธุรกิจระหวา งประเทศตองเผชิญจะมีความหลากหลายและแตกตางจาก
สภาพแวดลอมภายในประเทศ ทํา ใหเ กิด ความยากลําบากในการปรั บองคกรในสภาพแวดลอมที่
องค ก รอาจไม คุ นเคย ทั้ ง ยั ง ไม อาจคาดคะเนความเป นไป และแนวโน ม ของธุ รกิ จได หากธุ รกิ จ
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จําเปนตองอยูรอดและเผชิญกับการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรงจากคูแขงขันที่มีค วามแข็งแกรงและมี
มาตรฐานการดําเนินงานที่สูง ภายใตสภาพแวดลอมระหวางประเทศ และสภาพแวดลอมของประเทศ
ที่เขาไปดําเนินการระหวางประเทศ
ดังนั้นธุรกิจที่เขาไปดําเนินการระหวางประเทศ ไมวาจะดําเนินการทางธุรกิจระหวางประเทศ
หรื อ การลงทุ น จึ ง มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งศึ ก ษาสภาพแวดล อ มอย า งรอบด า น และ
ทําการศึกษาวิเคราะหอยางดีที่สุด เพื่อนําไปสูการกําหนดแนวทางนโยบาย กลยุทธ การวางแผน การ
ดําเนิน การในธุรกิ จระหวางประเทศ เพื่อนําไปสูการแสวงหาโอกาสและหลี กเลี่ย งภัย คุ กคามเพื่ อ
ความสําเร็จและนําไปสูการเติบโตอยางยั่งยืนไดตอไป
วัตถุประสงค
เมื่อนักศึกษาศึกษาบทเรียนนี้แลว นักศึกษาสามารถ
1. มีความรูความเขาใจและสามารถอธิบายสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศได
2. เรียนรูและเขาใจความสําคัญ สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางการเมืองและ
กฎหมาย และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจได
3. เรียนรู เขาใจและอธิบายวิวัฒนาการและแนวคิดและทฤษฎีการคาระหวางประเทศในอดีต ปจจุบัน
และอนาคตโดยสามารถประยุกตกับการจัดการธุรกิจระหวางประเทศไทย
กิจกรรมการสอน
1. การบรรยาย การอภิปราย การตอบขอซักถามตางๆ
2. นักศึกษาแบงกลุมเพื่ออภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็นเนื้อหาในบทเรียน
สื่อการสอน
ตํารา เอกสารประกอบการสอน การนําเสนอโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส (power point)
การประเมินผล
นักศึกษาเขาใจเนื้อหา เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรีย น สามารถตอบปญหาที่ผูส อนถามได เรียนรูแ ละ
ทํางานรวมกันเปนกลุม สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหได
หนังสืออานประกอบ
กตัญู หิรัญญสมบูรณ. 2554. การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ. พิมพครั้งที่ 10 (ฉบับแกไข
ปรับปรุง) กรุงเทพฯ: พิมพทสี่ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
ชนงกรณ กุณฑลบุตร. 2555. การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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เอกสารอางอิง
ดูรายละเอียดทายบท

บทที่ 3
สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ
3.1 บทนํา
สภาพแวดลอมระหวางประเทศมีความแตกตางจากสภาพแวดลอมภายในประเทศและสงผล
กระทบตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ สรางทั้งโอกาสและภัยคุกคาม ทําใหเกิดความยากลําบาก
ในการดํ าเนินธุ รกิ จระหวา งประเทศ สภาพแวดล อมระหวา งประเทศสวนใหญ เปน สิ่ง ที่องค กรไม
สามารถคาดเดาและคาดคะเนแนวโนมไดการดําเนินธุรกิจยอมไดรับผลกระทบจากสภาวะแวดลอม
ตางๆ ซึ่งเปนป จจัย ภายนอกองคกรที่ไม สามารถควบคุม ได ประกอบดวยสภาพแวดลอมระหวา ง
ประเทศระดับจุลภาคและระดับมหภาคสภาพแวดลอมระหวางประเทศระดับจุลภาค ประกอบดวย คู
แขงขัน ลูกคา ผูขายปจจัยการผลิต สินคาทดแทนรวมถึงคูแขงขันที่จะเขามาใหมในอุตสาหกรรม ซึง่ มี
อิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ในขณะที่สภาพแวดลอมระหวางประเทศระดับมหภาค
ประกอบดวย การเมื อ งเศรษฐกิ จ สัง คมและเทคโนโลยี รวมถึง ความเป น พหุวัฒ นธรรมระหว า ง
ประเทศ สงผลกระทบตอนโยบายแผนงาน และกลยุทธในการดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศ
สภาพแวดล อ มระหว า งประเทศ มี ค วามแตกต า งกั น ไปในแต ล ะประเทศ ตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลกาภิวตั น แตธุรกิจจําเปนตองดํารงตนใหอยูรอดทามกลางสภาพแวดลอมระหวาง
ประเทศที่ธุรกิจเลือกเขาไปดําเนินการระหวางประเทศ การศึกษาสภาพแวดลอมระหวางประเทศทุก
ดา นที่ มี จะมี ผ ลกระทบตอ การดํ าเนิน การระหว างประเทศจึง เป น สิ่ ง สํ าคั ญ สํ าหรั บ ธุ รกิ จระหว า ง
ประเทศ ทั้งนี้เพื่อนําไปกําหนดเปนแนวทางนโยบาย และทางเลือกกลยุท ธที่เหมาะสมเพื่อแสวงหา
โอกาสและภาวะภัยคุกคามที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศ
ธุรกิจจําเปนตองวิเคราะหโอกาสและภัยคุกคามที่มีผลตอการดําเนินงานของธุรกิจระหวาง
ประเทศ เพื่อดํารงธุรกิจใหอยูรอดทามกลางสภาพแวดลอมของประเทศที่เขาไปทําการคาหรือลงทุน
ระหวางประเทศจึงจํ าเปนตองศึ กษาสภาพแวดล อมทุ กดา นที่จะมีผ ลกระทบเพื่ อกํา หนดแนวทาง
นโยบาย และหาแนวทางแกไขปญหาที่คาดวาจะตองประสบอยางถูกตอง
ในการบริหารงานของผูบริหารในธุรกิจระหวางประเทศ ปจจัยสําคัญคือผูบริหารจะตองทํา
หนาที่ทามกลางป จจัยแวดลอมที่มีค วามหลากหลาย โดยนอกจากตองคํานึงถึง ปจจัยทองถิ่นหรื อ
ปจจัยแวดลอมภายในประเทศของตนแลว ยังตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมในธุรกิจระหวางประเทศที่
ไปลงทุนดวย เพราะทั้งปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกลวนสง ผลกระทบตอการดําเนินงานของ
ธุรกิจอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได ทั้งสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางการเมืองและ
กฎหมาย และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
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3.2 สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรม (culture) หมายถึ งองค รวมที่มี ค วามซั บซ อ นซึ่ งประกอบกั นขึ้นด วยทัศ นคติ
ความคิด ความเชื่อ ศิลปะ จารีตประเพณีประสบการณ ทักษะความสามารถตางๆ ที่สะสมอยูในตัว
คนในฐานะสมาชิกของสังคม (Tylor, 1974)
จากคํานิยามของ Tylor (1974) อาจสรุปไดวาวัฒนธรรมเปนแบบแผนของการดํารงชีวิตของ
ชนชาติ พั น ธุ ใ นประเทศหนึ่ ง ซึ่ ง รวมไปถึ ง วิ ถี ก ารใช ชี วิ ต ค า นิ ย ม ความเชื่ อ แนวคิ ด ทั ศ นคติ
ประสบการณ ตลอดจนประวัติศาสตรค วามเปนมาของชนชาติ แตละประเทศจะมีวัฒนธรรมของ
ตนเองซึ่งแตกตางจากวัฒนธรรมประเทศอื่นไมมากก็นอย วัฒนธรรมในกลุมประเทศมีสวนคลายคลึง
กั น บ า ง หรื ออาจแตกต า งอย า งสิ้ น เชิ ง วัฒ นธรรมเปน สิ่ ง ที่ ฝ ง อยู ในจิ ต ใจของผู ค นซึ่ ง อาจมี การ
เปลี่ยนแปลงได แตมักมีการเปลี่ยนแปลงที่ชามาก หรืออาจไมมีการเปลี่ยนแปลงเลย แมวาบางสังคม
จะยอมรับวัฒนธรรมใหมที่เขามาแตจะตองไมขัดแยงกับวัฒนธรรมเดิมมากเกินไป วัฒนธรรมดั้งเดิมนี้
ยังคงเปนรากฐานที่ถายทอดจากคนรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งในระยะยาว
การดําเนินธุรกิจในประเทศพบความแตกตางทางวัฒนธรรมยอย ซึ่งไมยากในการศึกษาและ
ปรับตัวใหสอดคลองกลมกลืนกัน แตสําหรับการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ การเผชิญหนากับพหุ
วัฒนธรรมทีม่ ักมีความหลากหลายในแตละประเทศหรือกลุมประเทศทีธ่ ุรกิจเขาไปดําเนินการสงผลตอ
ธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงที่มคี วามลมเหลว ดังนั้น ธุรกิจจําเปนตองประสมประสานหรือดําเนินการขาม
วัฒนธรรม เพื่อใหธุรกิจสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมที่มีลักษณะแตกตางกันที่มีความเปนพหุ
วัฒนธรรม
วิวัฒนาการของวัฒนธรรมเปนผลมาจากการติดตอสื่อสารระหวางกลุมชนตางชาติพันธุแ ละ
การเปลี่ยนแปลงของการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบีย บระหวางประเทศ
ประเทศที่เริ่มมีรายไดเขาประเทศเปนจํานวนมากการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสงผลใหผคู น
ในสังคมมองเห็นทางเลือกใหมๆ ในการดําเนินชีวิต ประเทศกําลังพัฒนาหลายๆ ประเทศสามารถรับ
เอาวัฒนธรรมจากประเทศที่เจริญแลวไดอยางรวดเร็ว ธุรกิจระหวางประเทศมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่ทํา
ให เกิ ดการขา มและการถ ายทอดวัฒนธรรม ในขณะเดี ยวกันวัฒ นธรรมก็เป นกรอบเพื่อสร างแนว
ทางการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศใหกับธุรกิจระหวางประเทศที่จะเขาไปลงทุนหรือดําเนินการใน
ระหวางประเทศ
วัฒนธรรมของผูซื้อในแตล ะประเทศสงผลตอทัศนคติแ ละความสํานึกในดานตางๆ รวมทั้ง
แนวคิดในการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ การที่แ ตละประเทศมีวัฒนธรรมประเพณีที่ตางกันย อม
สงผลการจัดการของผูจัดการในประเทศตางๆ ซึ่งมีความจําเปนตองปรับเขาหาวัฒนธรรมทองถิ่น อัน
เนื่องมาจากปจจัยตางๆ ดังนี้
1. คุณลักษณะของผลิตภัณฑ
วัฒนธรรมของชาวยุโรปหรือคนเมริกนั นิยมใสชุดวายน้ําแบบบิกินี่ในขณะที่ผูหญิงชาวเอเชีย
มักไมนยิ มชุดวายน้ําแบบบิกินี่เพราะวัฒนธรรมความนิยมในการเปดเผยรางกายตอสาธารณชน ดังนัน้
ชุดบิกินี่อาจมียอดการจําหนายสูงที่ยุโรปหรืออเมริกาแตอาจไมเปนที่นิยมในประเทศแถบเอเชีย เปน
ตน
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2. การนําเสนอขอมูลขาวสารทางการตลาด
จําเปนตองระมัดระวังเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอเพื่อจะไดไมขัดหรือแยงกับความเชื่อ
ประเพณีทองถิ่น หรือความศรัทธาในบางเรื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวกับศาสนา ตัวอยางการถาย
ทําภาพยนตรโฆษณาที่มีภาพบางสวนบางภาพสอไปในทางดูหมิ่นที่มีตอความศรัทธาองคพระศาสดา
ของศาสนาพุทธ เชน พระพุทธรูป เปนตน ผลที่ต ามมาอาจเกิดการตอตานและมีผ ลตอภาพลักษณ
ของสินคาหรือบริการอยางรุนแรงและสงผลกระทบตอสินคาหรือบริการในระยะยาวได
3. ปจจัยดานทัศนคติและความเชื่อ
อิทธิพลจากวัฒนธรรม ความเชื่อ บรรทัด ฐานของสังคม และศาสนาอาจสงผลตอทัศ นคติ
ความเชื่อที่มีตอผลิตภัณฑห รือองคกร เชน สินคาเหลา เบีย ร บุหรี่ อาจไดรับการกลาวถึงในฐานะ
สิน ค าหรื อบริการที่ทํา ลายคุณภาพของคนในสังคม ส งผลตอความเขม แข็ง ของชุมชนและสั ง คม
อิทธิพลเหลานี้ยอมมีผลตอภาพลักษณและตราสินคาของสินคาหรือบริการได
วัฒนธรรม ความเชื่อและขนบธรรมเนีย มประเพณีแ ตละประเทศที่จะเปลี่ยนไปตามกระแส
โลกาภิวั ต นแ ละมั กได รับ การถ ายทอดมาจากประเทศที่ พัฒ นาแล วซึ่ ง มี ค วามเจริ ญก าวหน า ทาง
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการดําเนินงานธุรกิจระหวางประเทศจําเปนตองพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในประเทศตางๆ ที่ธุรกิจไปลงทุนหรือดําเนินธุรกิจขามประเทศ เพื่อให
ธุ รกิ จสามารถขยายขอบเขตตลาดไปยัง ประเทศต า งๆ ทั่ วโลกที่ อาจมี ค วามแตกต า งและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได
3.2.1 องคประกอบของวัฒนธรรม
การเขาไปทําธุรกิจระหวางประเทศจําเปนตองเขาใจองคประกอบของวัฒนธรรมกอนที่จะเขา
สูธุรกิจระหวางประเทศ องคประกอบของวัฒนธรรมประกอบดวย
3.2.1.1ภาษา (language)
ภาษา ประกอบไปดวย ภาษาพูด (verbal) และกริยาทาทาง (nonverbal) ภาษาเปนการ
สื่อสารขาวสาร กริยาทาทาง ความคิดเห็นและการเรีย นรูของผูสื่อสารทั้งการรับและการสงขอมูลที่
ตองการสื่อสารผานทั้งคําพูดและกริยาทาทาง (กตัญู หิรัญญสมบูรณ, 2554)ภาษาเปนภาพสะทอน
ของวัฒนธรรมที่ไมปรากฏตัวแตอยูในใจของผูสื่อสารไมวาจะทั้งผูรับขาวสารหรือผูสงขาวสารสําหรับ
การสื่อสารหรือการถายทอดสิ่งที่ตองการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ไดแกการใชภาษาของชนชาติ
ของตนเอง ดังนั้น การใชภาษาทองถิ่นในประเทศที่ไปลงทุนหรือดําเนินธุรกิจระหวางประเทศใหไดจึง
สามารถสื่อสารกั บเขาไดอยางเต็มที่ ซึ่ง จะดีกว าการใช ลามหรือการสื่อ สารโดยรับขอมูล ที่แปลมา
เพราะการแปลคําจากภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาหนึ่งอยางไดความหมายครบถวนเปนสิ่งที่เ ปนไปได
ยาก และอาจสื่อความหมายผิดก็ได
ภาษาสากลที่ใชกันอยางแพรหลายทั่วโลกและมักใชเปนภาษาที่สองในการเปนภาษากลาง
เพื่อ การสื่อสาร ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่ งเศส และภาษาสเปน มี จํานวนประเทศที่ ใชภ าษา
เหลานี้ทั้ งในทวีป ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต และออสเตรเลีย แต ถาจะนับ จากจํานวนคนพู ด
ภาษานั้นเปนหลัก ภาษาจีนแมนดารินและภาษาฮินดูจะมีจํานวนคนที่พูด มากกวาเพราะชนชาติจีน
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และอินเดียพักอาศัยอยูแหลงตางๆ ทั่วโลก รองลงมาคือ ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ และภาษาอารบิค
โดยเฉพาะภาษาอารบิคนั้นใชกันมากในประเทศทางตะวันออกกลาง เชน คูเวต เปนตน
ความเขาใจผิดดานภาษากายที่บอยครั้งทําใหเกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร ตัวอยางงายๆ
เชน คนทั่ วโลกอาจใช วิ ธีก ารพยักหน าเพื่ อตอบรั บหรื อตกลงในเรื่ องที่ กํา ลั งเจรจากัน อยู แตบ าง
ประเทศ เชน ประเทศอินเดี ย การสายหน ากลับมีค วามหมายถึงการตอบรับ หรือ ตกลงยิ นยอมใน
บางครั้งบางโอกาส ซึ่งเปนกริยาทาทางที่ไมเหมือนกับการแสดงออกของคนสวนใหญทั่วโลก เปนตน
การทําความเขาใจเรื่องของภาษาทั้งภาษาพูดและภาษากายจะชวยใหเจรจาตอรองดําเนินไป
โดยปราศจากขอกังขาเพราะความไมพอใจทีเ่ กิดขึ้นในระหวางการเจรจาหรือการดําเนินความรวมมือ
ทางธุรกิจอาจจะนําไปสูการใชอารมณมาตัดสินใจในการดําเนินการทางธุรกิจ และสงผลลบตอการ
ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศได ผลที่ตามมาอาจสรางความเสียเปรียบและการเสียโอกาสจากตลาด
ของสินคาหรือบริการที่รออยูขางหนา
การติดตอสื่อสารทางภาษาพูดหรือภาษากายจึงจําเปนตองใชความระมัดระวัง มิใหเกิดความ
ผิดพลาด อันเนื่องมากจากการไมเขาใจวัฒนธรรมของคูสนทนาทางการคา ดังนั้นการทําโฆษณาใน
ระหวางประเทศ จึงควรศึกษาและทําความเขาใจวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับภาษา เพื่อใชปองกันการ
สื่อสารทีผ่ ิดพลาดหรือผิดความหมาย
บางครั้งการเลือกใชตัวแทนโฆษณาที่เปนบริษัททองถิ่นอาจชวยสรางโฆษณาทีค่ งแนวคิดหลัก
ของผลิตภัณฑไวไดและไมสรางความขัดแยงทางวัฒนธรรมกับลูกคาในตางประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจเปน
ทางเลือกอีกทางหนึ่งของการปองกันความผิดพลาดจากการไมเขาใจวัฒนธรรมของประเทศคูคา
3.2.1.2 ศาสนา (religion)
ในประเทศหนึ่ งยอมประกอบดวยคนที่นับถือศาสนาตางๆ กัน แตละประเทศจะมีศ าสนา
ประจําชาติ ศาสนาที่มีผูนับถือมากที่สุดในโลกคือ ศาสนาคริสต รองลงมาเปนศาสนาอิสลาม อันดับ
สามคือ ศาสนาฮินดู และศาสนาที่มีผูนับถือมากเปนอันดับสี่ คือ ศาสนาพุทธ ซึ่งแพรหลายอยูในทวีป
เอเชียตั้งแตศรีลังกาไปจนถึงญี่ปุน แตละศาสนาอาจแยกออกเปนนิกายตางๆ แตกตางกันไป
ตัวอยางของนิกายในศาสนาคริสตที่มีผูนับถือจํานวนมาก ไดแก โรมันคาทอลิกและโปรแตสแตนท ซึ่งมีทัศนคติเกี่ยวกับธุรกิจที่แตกตางกัน ผูนับถือนิกายโปรแตสแตนทจะเชื่อมั่นในการทํางาน
หนักและการสะสมโภคทรัพย ในขณะที่ผูเปนโรมันคาทอลิกไมมีทักษะที่ชัดเจนเกี่ยวกับดานนีเ้ ปนสิง่ ที่
กําหนดขอบเขตของคุณคา ทัศนคติ ความเชื่อ และแนวทางดําเนินชีวิต หรือสตรีที่เปนชาวมุส ลิม
จะตองปกปดเสนผมและสวนตางๆ ของรางกายอยางมิดชิดเมื่อจะออกไปนอกบาน เปนตน
สําหรับชาวพุทธมีคติความเชื่อในเรื่องบุญและกรรม และความสุขที่แ ทจริงจะเกิด ขึ้นไดเมื่อ
สามารถลด ละ เลิก และสละกิเลส ความโกรธ ความโลภ ความหลงทั้งหลายไปได และไมยึดติดถือมัน่
กับเรื่องราวตางๆ ที่ผานมาในชีวิต สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีแตจะนํามาซึ่งความทุกข ดังนั้นชาวพุทธจึงไม
ยึด ติดถื อมั่นในเรื่องต างๆ ที่ จะนํา มาซึ่งความทุกข และใหค วามสําคัญกับความสุขทางใจมากกว า
ความสุขทางวัตถุ เปนตน
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การฝาฝนแนวคิดทางศาสนา หรือการฝาฝนความเชื่อ ตางๆ ของทุกศาสนาอาจกอใหเกิ ด
ทัศนคติในดานลบอยางรุนแรงตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ เพราะแตละศาสนามีการวางแบบ
แผนพฤติกรรมและแนวทางปฏิบัติใหกับศาสนิกชนของศาสนานั้นๆ การกระทําใดๆ ที่เปนปฏิปก ษตอ
แนวคิดและความเชื่ อของศาสนาจะสงผลกระทบตอการดํา เนินการในธุรกิจระหวางประเทศอยา ง
รุนแรงและสรางความเสียหายใหกับธุรกิจอยางนาเสียดาย
3.2.1.3 คุณคาและทัศนคติ
คุณค าและทั ศ นคติ เป นแนวคิ ด และความเชื่ อของผูค นที่ป ระสมประสานมาจากศาสนา
บรรทัดฐานของสังคมที่ปลูกฝงตอกันมาอยางยาวนาน คุณคาและทัศนคติส ามารถสะทอนออกมาใน
มิติตางๆ อาทิ มิติข องสังคม มิติข องอํานาจ มิติของการยอมรับความไมแ นนอน มิติข องเปาหมาย
และมิติของเวลา เปนตน (กตัญู หิรัญญสมบูรณ, 2554)
คุณคายังเปนการอธิบายถึงบรรทัดฐานภายในสังคมที่จัดตั้งขึ้นและพิสูจนถึงความถูกตอง
เหมาะสม คุณคาจะรวมถึงทัศนคติของสังคม ความมีอิสระสวนบุคคล ประชาธิปไตย ความจริง ความ
ยุติธรรม ความซื่อสัตย ความจงรักภักดี เงื่อนไขของสังคม ความรับผิดชอบ บทบาทของสตรี ความรัก
เซ็กส การแตงงาน และอื่นๆ คุณคาเปนสิ่งที่กําหนดแนวคิด ของบุค คลหรือกลุมชนที่เ ปลี่ย นไดยาก
มาก
ธุรกิจควรดําเนินงานโดยสอดคลองกับ คุณคาและทัศ นคติข องกลุมลูกคาเปาหมายที่อยูใน
ประเทศนั้น เชน การใชตรายี่หอเปนชื่อภาษาตางประเทศจะเปนการยกระดับสินคาในประเทศที่ผูคน
นิยมจากตางประเทศ แตอาจไมเปนที่พึงพอใจของผูคนในประเทศที่มีทัศนะชาตินิยม บางประเทศไม
ตอนรับคนตางชาติจึงควรใชบุคลากรของธุรกิจเปนคนทองถิ่นหรือใชตัวแทนจําหนาย แทนที่จะเขาไป
ลงทุนผลิตและดําเนินการประเทศนั้น
3.2.1.4 คุณคาและบรรทัดฐาน (value and norm)
ไดกลาวแลววา คุณคา หมายถึง การอธิบายบรรทัดฐานภายในสังคมที่จัดตั้งขึ้นและพิสูจนถึง
ความถูกตองเหมาะสม คุณคาจะรวมถึงทัศ นคติของสังคม ความจริง ความยุติธรรม ความซื่อสัตย
ความจงรักภักดี ความมีอิสระสวนบุคคล ประชาธิปไตย เงื่อนไขของสังคม ความรับผิดชอบ บทบาท
ของสตรี ความรัก เซ็กส การแตงงาน และอื่นๆวัฒนธรรมเปนแหลงกําเนิดของคุณคา คุณคาไมเปน
เพียงแตแนวคิดรวบยอดแตยังรวมไปถึงการตัดสินใจทางอารมณและการแสดงออกอีกดวย คุณคามัก
มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการเมืองระบบเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งคุณคาและบรรทัด ฐานของ
สังคมเป นสภาพแวดลอมในการดํา เนินธุรกิ จระหว างประเทศที่สํ าคัญ สําหรับ นักลงทุนในระหวา ง
ประเทศที่จะตองทําความเขาใจและเขาใหถึงผูบริโภคกลุมเปาหมายในประเทศนั้นๆ
การแพร กระจายของวั ฒ นธรรมตะวั นตกไปอย า งกว า งขวางทั่ วโลกไม ได ห มายความว า
สามารถเปนที่ยอมรับของทุกประเทศเสียไปหมดเพราะในบางประเทศยังคงยึด มั่นกับจารี ตประเพณี
ของตนอยางเคร งครั ด บรรทัด ฐานทางธุรกิ จบางกรณีอาจไดรับอิ ท ธิพลจากจารี ตประเพณีอย า ง
หลีกเลี่ยงไมได การทําการศึกษาและทําความเขาใจคุณคาและบรรทัดฐานของประเทศคูคาหรือคนใน
ทองถิ่นในธุรกิจระหวางประเทศจึงเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
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วัฒนธรรม ระบบคุณคาและบรรทัดฐานที่เปนปจจัย เกี่ย วของกับโอกาสและภัยคุกคามของ
การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ เปนสิ่ง ที่ไมปรากฏตั วใหเห็น แตทั้ งวัฒนธรรม ระบบคุณคาและ
บรรทัดฐานมีอิทธิพลตอโครงสรางทางสังคม ศาสนา ปรัชญาทางการเมืองเศรษฐกิจ ศาสนา ภาษา ซึง่
สงผลทางออมตอแนวคิดทางการตลาดไม วาจะเปนผลิ ตภัณฑ พฤติกรรมผูบ ริโภค การยอมรับใน
ผลิตภัณฑ และโอกาสทางการตลาด เปนตนภาพที่ 3.1 แสดงวัฒนธรรม ระบบคุณคาและบรรทัดฐาน
ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับองคประกอบของวัฒนธรรม
ภาพที่ 3.1 องคประกอบของวัฒนธรรม
ศาสนา

โครงสรางทางสังคม

วัฒนธรรม

ปรัชญาทางการเมือง

ระบบคุณคา
และบรรทัดฐาน
ภาษา

ปรัชญาทางเศรษฐกิจ

การศึกษา
ที่มา: ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2549)
ความสําเร็จของปจเจกบุค คลมีความแตกตางจากคุณคาที่พบในแตละประเทศ และแตละ
สังคมก็มีความแตกตางกันทางดานปรัชญาทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งมีอิทธิพลตอระบบคุณคา
ของสังคม ในสหรัฐอเมริกาคุณคาจะรวมถึงความเสมอภาคและโอกาสที่เทาเทีย มกัน ของบุค คลหรือ
ปจเจกบุคคลชาวญี่ปุนจะใหคุณคากับการทํางานหนักและทุมเทใหกับการบรรลุเปาหมายชีวติ ดวยการ
ทุมเทใหกับการทํางานอยางหนัก
นอกจากนี้วั ฒ นธรรม ระบบคุ ณค าและบรรทั ด ฐานยั งมี อิท ธิ พลตอ โครงสร า งทางสั ง คม
ศาสนา ภาษา และการศึกษา ในทางตรงกันขามปจจัยโครงสรางทางสังคมและศาสนาก็จะมีอิทธิพล
ทั้งทางตรงและทางออมตอคุณคาและบรรทัดฐานของสังคม
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การยอมรับผลิตภัณฑนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑใหมของผูบริโภครุนใหมซึ่งใชเทคโนโลยีในการ
ผลิตพบวา ผูที่มีระดับการศึกษาสูงมีโอกาสยอมรับผลิตภัณฑใหมหรือนวัตกรรมไดเร็วกวาผูบริโภครุน
เกาและผูที่มีระดับการศึกษาต่ํา ระดับการศึกษายังมีผ ลตอการสื่อสารกับผูบริโภคในทางการตลาด
ดวย การโฆษณาโดยใชสื่อขอความจะไดผ ลในประเทศที่มีจํานวนผู มีการศึกษาในระดับสูง มากกวา
การโฆษณาในประเทศที่มีผูมีการศึกษาในระดับต่ํา ซึ่งมีผ ลตออัตราการตอบรับโฆษณาแตกตางกัน
ดวยในกลุมผูมีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน
ปจจัย ด านสถาบันครอบครัวมี ผลตอปริมาณการซื้อ และการใชสินค า ครอบครัวใหญที่อยู
ดวยกันจะมีการใชปริมาณที่มากขึ้น ดังนั้นสินคาเหลานี้ค วรจะบรรจุหีบหอที่ใหญขึ้นใหเพีย งพอต อ
การอุปโภค บริโภค และการที่ครอบครัวมารวมกันเปนครอบครัวใหญผูที่มีอิทธิ พลเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจซื้อจะมีหลายคน การทําการศึกษาและทําความเขาใจลักษณะของสถาบันครอบครัวในแตละ
ประเทศหรือแตละภูมิภาคเปนสิ่งที่ธุรกิจระหวางประเทศควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง
ระดับชั้นในสังคมของโครงสรางทางสังคมของคนสวนใหญในประเทศก็มีสวนในการกําหนด
สินคาที่จําหนายไดดวยชั้นทางสังคมทางการตลาดเปนตัวกําหนดระดับคุณภาพของสินคาหรือบริการ
ยกตัวอยางอุปกรณกีฬากอลฟและตะกรอเพื่อการเปรียบเทียบ กลาวคือ อุป กรณไมกอลฟ หรือไม
เทนนิ ส จะขายไดดี ในประเทศที่มีค นอยู ในชั้ นทางสั งคมระดั บ กลางส วนบน ถึ ง ระดับ บน ขณะที่
อุปกรณหรือลูกตะกรอ จะขายไดดีในประเทศที่คนอยูในชั้นทางสังคมระดับกลางสวนลางลงไป เปน
ตน
ประเทศที่เจริญแลวจะมีชนชั้นกลางจํานวนมากเปนชนกลุมใหญที่สุดในประเทศ แตประเทศ
ที่กําลังจะพัฒนาจะมีชนชั้นบนนอยมาก มีช นชั้นกลางปานกลาง แตมีช นชั้นลางจํานวนมาก ดังนั้น
การทําธุรกิจระหวางประเทศในประเทศกําลังพัฒนา จึงนิย มใชกลยุทธสินคาราคาถูก หรือมีขนาด
บรรจุภัณฑเล็กๆ เพื่อครอบครองสวนแบงตลาดมวลชนหรือมุงเนนไปยังลูกคากลุมใหญของตลาด
รสนิ ย มทางศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมแตล ะประเทศจะตี กรอบจํ ากั ด รสนิ ย มที่ ค นส วนใหญ ข อง
ประเทศเห็นดีเห็นงามดวย รูปทรงและดนตรี สีดําเปนสีไวทุกขสําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป
แตสีขาวจะเปนสีไวทุกขในประเทศญี่ปุนและประเทศในตะวันออกไกล การใชส รีระของเพศชายและ
เพศหญิงในสื่ อโฆษณาไม เป นที่ ย อมรับ ในสหรั ฐอเมริ กา แต ใชได ผ ลโดยไมมีขอบั งคั บในประเทศ
เยอรมัน สีมวงเปนสีของความเปนหมายสําหรับคนไทยแตเปนสีสัญลักษณของชาวรักรวมเพศทั่วโลก
สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอชีวิตผูคนในประเทศที่ไปดําเนินการคาและการ
ลงทุน การรวมกลุมตามเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ระดับอายุ ระดับ รายได ทําใหเกิด กลุมการตลาดที่มี
บทบาทสําคัญตอวัฒนธรรม ระบบคุณคาและบรรทัดฐานที่สงผลตออุปนิสัยการทํางาน และความ
คาดหวังตอผลตอบแทนที่จะไดรับ ตลอดจนลําดับขั้นของความตองการและรูปแบบการดําเนินชีวิตก็
เปนสิ่งที่กําหนดโครงสรางของธุรกิจระหวางประเทศในแตละประเทศอีกดวย
3.2.2 ผลกระทบของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม
ทามกลางกระแสพหุวัฒนธรรมและการขามวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางทั่วโลกสงผล
ใหเกิดความหลากหลายในการดําเนินธุ รกิจระหวางประเทศ แตละแนวทางมี ความแตกตางกันใน
รูปแบบการดําเนินงานที่พยายามจะปรับตัวใหเหมาะสมกับ แตละประเทศกระจายการควบคุมดูแล
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การดําเนินงานในแตละทองถิ่นที่แ ตกตางกัน เพื่อปรับ ตัวใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ทางวัฒนธรรมของประเทศนั้น ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันหากธุรกิจระหวางประเทศไมปรับตัวก็
ทําใหธุรกิจมีความเสี่ยงสูง โอกาสประสบความลมเหลวในการดําเนินงานอาจมีสูง ซึ่งหากไมมีกลยุทธ
การจั ด การความแตกตา งดั ง กล า ว อาจส ง ผลต อ ธุ รกิ จระหวา งประเทศในด านการมี ตน ทุ นการ
ดําเนิน งานที่สู งมากขึ้นจากการผลิตสิ นค าหรือบริการที่มี ความแตกตา งกัน ในแต ละประเทศ การ
ปรับตัวในขนาดใหญมากเกินความจําเปนสงผลตอตนทุนและอัตลักษณของสินคาหรือบริการของ
ธุรกิจ และขาดมาตรฐานผลิตภัณฑจากการปรับตัวมากนอยแตกตางกัน ผลคือผูบริโภคสับสนเกีย่ วกับ
สินคาหรือบริการที่ธุรกิจผลิตออกจําหนาย เปนตน
อยางไรก็ ตาม ถึงที่ สุดแล วผูจัดการระหวางประเทศ จํ าเป น ตองทําการวิเ คราะหถึง ความ
คลายคลึงกันหรือความแตกตางกันทางวัฒนธรรมที่ซอนเรนอยูในวัฒนธรรมของแตป ระเทศ ความ
คลายคลึงกันอาจประกอบดวย เวลา ระยะทาง การเปนเจาของปจจัยการผลิต รูปแบบธุรกิจ กลยุทธ
ทางการคาระหวางประเทศ เปนตน
กลยุ ท ธ ค วามเป นกลาง เป นแนวคิ ด ที่ อยู กึ่ งกลางระหว า งแนวการปรั บ ตั ว เฉพาะแต ล ะ
ประเทศและแนวการยึดหลักการของบริษัทแม ดวยการประสมประสานการจัดการในแบบแผนของ
ประเทศแมและประเทศที่เขาไปดําเนินธุรกิจ ซึ่งประเทศทองถิ่นมีความแตกตางจากประเทศแมมากก็
จะตองตัดสินใจเลือกเอาระหวางการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินงานธุรกิจเอง หรือชักชวนจูงใจ
ใหลูกคาในประเทศนั้นยอมรับในสินคาหรือแนวทางดําเนินงานของธุรกิจ ดังนั้น การประสมประสาน
ความตองการ และขอจํากัดในความสามารถของประเทศแมและประเทศที่ไปลงทุนใหเขากันไดอยาง
กลมกลืนกัน จึงเปนแนวทางสายกลางที่ไมเอนเอียงไปขางใดขางหนึ่งมากจนเกินไป ซึ่งจะเปนการ
ปรับกลยุทธการดําเนินการระหวางประเทศไมใหเสียสมดุลไปทางใดทางหนึ่งมากจนเกินไปและทําให
เกิดความยืดหยุนในการดําเนินธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศนั่นเอง
ในปจจุบันนี้ธุรกิจระหวางประเทศที่ป ระสบความสําเร็จเปนสวนใหญ จะตองปรับตัวใหเขา
กับสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมไดเปนอยางดีในแนวทางของแนวหลักการสากล ซึ่งไมใชสิ่งที่ทําได
งายในทางปฏิบัติเพราะการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินงานขึ้นอยูกับปจจัยตางๆประกอบดวย
1.ระบบคุ ณค าของผูบ ริ โ ภคภายในประเทศไดแ ก การยึ ด มั่นในทั ศ นคติ แ ละรู ป แบบการ
ดําเนินชีวิต ซึ่งอาจเปนเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไดยาก หรืออาจจะตองคอยๆ เปลี่ยนแปลง เชน เด็กไทย
ไมนิยมซีเรียลกับนมเพื่อบริโภคเปนอาหารเชา เปนตน
2.ผลประโยชนตอบแทนของการเปลี่ยนแปลง หากการลงทุนในธุรกิจระหวางประเทศมีความ
เสี่ย งสู งและตองมีการเปลี่ยนแปลงสิน คาหรือ บริการ แนวทางหรือกลยุ ทธ ในการดํา เนิ นธุ รกิ จใน
ตางประเทศ ธุรกิจอาจตัดสินใจไมลงทุนหรือทําการคาในตางประเทศ หากวิเคราะหแลวไมเห็นโอกาส
ที่จะประสบความสําเร็จ
3.การตอตา นการเปลี่ย นแปลง แนวทางการให ค นภายในประเทศที่ ไปลงทุ นเขา มาเป น
หุนสวนหรือเจาของธุรกิจจะทําใหเกิดการยอมรับจากธุรกิจในตางประเทศที่ไปลงทุนไดงายกวาและไม
ถูกตอตาน ธุรกิจระหวางประเทศสวนใหญ เมื่อแรกเริ่มเขาไปดํา เนินการมักใช บุคลากรในท องถิ่ น
ประเทศที่ไปลงทุนเขามาเปนหุนสวนหรือผูบริหารเพื่อลดการตอตานของคนในประเทศนั้นๆ
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4. การสรางโอกาสการเติบโตของบุคลากรในตางประเทศ ผลตอบแทนที่เกิดกับคนในองคกร
ธุรกิจตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งคนในทองถิ่นของประเทศที่ไปลงทุนจะตองทําใหคนกลุม นีไ้ ดเห็น
โอกาสหรือผลลัพธที่จะเกิดประโยชนขึ้นกับคนกลุมนี้ ซึ่งจะเกิดการตอบรับและยินดีที่จะตอนรับธุรกิจ
ขามชาติ
5. จัง หวะเวลาที่เ หมาะสมในการเข า สูธุ รกิจข ามชาติ ซึ่ง ธุ รกิ จควรมีการวางแผนและมี
ขั้นตอน การกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม
การปรับนโยบายและกลยุทธการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศใหมีค วามสอดคลองกันทั้ ง
ประเทศแมและประเทศที่ธุรกิจไปลงทุนหรือดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ไมเพียงแตปรับ นโยบาย
หลักในสํานักงานใหญใหสอดคลองกับแตละประเทศ แตยังเปนการนําเอาประสบการณแนวคิด ที่เกิด
จากการศึ กษา ทํ า ความเข าใจและการเรี ย นรู ในต า งประเทศไปเสริ มและปรั บ นโยบายหลั กใน
สํานั กงานใหญ ที่ป ระเทศแมด วย เช นเดี ย วกับการทําความเข าใจวัฒ นธรรมที่แ ตกต างกัน รวมถึ ง
วัฒนธรรมของประเทศคู คา กระบวนการจัดการธุรกิจระหวางประเทศในป จจุบันจึงดําเนินไปเพื่ อ
มุงเนนการเขาสูระดับสากลที่มีหลักการเดียวกันทั่วโลกซึ่งเปนแบบแผนที่บริษัทแมตองปรับ กลยุทธ
การดําเนินงานใหสามารถเขาไดกับสภาพแวดลอมของประเทศที่ไปลงทุนหรือดําเนินการคาดวย

3.3 สภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎหมาย
นโยบายทางการเมืองกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบีย บขอบังคับระหวางประเทศมีบทบาทที่
สําคัญยิ่งตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ถึงแมวาธุรกิจจะไดมีการวางแผนอยางดีที่สุดแลวก็ต าม
ก็อ าจทํ า ให ไม ป ระสบความสํ าเร็จตามคาดหวั ง ซึ่ ง เป นผลมาจากอิ ท ธิ พลของนโยบายการเมือ ง
กฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับระหวางประเทศ
อิท ธิพลของสภาพแวดลอมทางดานนโยบายทางการเมืองกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบีย บ
ขอบังคับระหวางประเทศซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่ธุรกิจระหวางประเทศจะตองดําเนินการภายใตกรอบ
ของกฎหมายภายในประเทศและระหวางประเทศวาดวยการลงทุนการนําเขาและการสงออกการโอน
เงินตราระหวางประเทศ การอนุญาตใหคนงานต างดาวเขามาทํางาน ตลอดจนการดํ าเนินงานทุ ก
กิจกรรมทางการระหวางประเทศ ธุรกิจระหวางประเทศมีความจําเปนตองเอาใจใสในสภาพแวดลอม
ทางการเมืองและกฎหมายเพื่อระมัดระวังมิใหมีการดําเนินการใดๆ ที่ขัดหรือแยงกับนโยบายทางการ
เมืองกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบขอบังคับระหวางประเทศ
ปจจัยการเมืองและกฎหมายที่มีมากมายหลายระดับ การทําความเขาใจถึงความซับซอนของ
ระบบกฎหมายของประเทศเจาบาน การประเมินนโยบายทางการเมืองและกฎหมายจากทัศนะของ
ผูจัดการธุรกิจระหวางประเทศ การศึกษาสภาพแวดลอมของนโยบายการเมืองและกฎหมายระหวาง
ประเทศ ผู จัดการธุ รกิ จระหว า งประเทศจะต องศึ กษาและทํ า ความเข าใจนโยบายการเมื อ งและ
กฎหมายของประเทศผูลงทุนหรือประเทศแหลงกําเนิดของทุน นโยบายการเมือง และกฎหมายของ
ประเทศเจาบาน และขอตกลงทวิแ ละพหุภาคี สนธิสัญญา และกฎหมายที่มีค วามสัมพันธระหวาง
ประเทศเจาบานและประเทศผูลงทุน
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สภาพแวดลอมทางการเมือง เปนสภาวะทางการปกครอง การบริหารประเทศในระบบตางๆ
ที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศทั้งทางตรงและทางออม ระบอบการปกครองที่แตกตางกัน
ทําใหการประกอบธุรกิจในประเทศนั้นมีรูปแบบตางกันดังนี้
1.ระบอบประชาธิปไตย (democracy)
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมุงเนนการใหเ สรีภาพทางความคิด การแสดงออก
และรวมตัวกันภายในขอบเขตของกฎหมาย การกําหนดกฎหมายกระทําโดยผานระบบรัฐสภาที่มา
จากการเลือกตั้งดวยคะแนนเสียงสวนใหญของประชาชน อํานาจตุลาการในการตัดสินคดีความอยูที่
ศาลสถิ ต ยุติ ธรรม และการปกครองประเทศกระทํ า โดยคณะรั ฐ บาลที่ ผ านการเลื อ กตั้ ง ระบอบ
ประชาธิปไตยมีหลายรูปแบบไดแก ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข จึงจะทรงใชอํานาจ
ในการปกครองผานคณะรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาคณะ เชน ประเทศไทย ประเทศอังกฤษ
ประเทศญี่ปุน และประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเปนผูนําประเทศซึ่งจะเปนหัวหนาคณะรัฐมนตรีที่
บริหารประเทศ
สิทธิเสรีภาพของระบอบประชาธิปไตยสามารถวัดไดจากสิทธิตามกฎหมายและเสรีภาพของ
ประชาชนพลเมื อ ง สิ ท ธิ ต ามกฎหมายอั น เป นสิ ท ธิ การเลื อกตั้ ง และการลงคะแนนเสรี ภ าพของ
ประชาชนประเมินไดจากเสรีภาพทางความคิด การแสดงออก และการรับรูขาวสารความเสมอภาค
ภายใตกรอบของกฎหมาย
การที่ แ ต ล ะประเทศมีก ฎหมายที่ มีเ นื้ อหาแตกต า งกั น ส ง ผลใหก ารดํ า เนิ นงานในแต ล ะ
ประเทศแตกตางกันอาจเปนเหตุใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบในการดําเนินการระหวางประเทศ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศโดยตรงที่ทันสมัยและมีผลบังคับใชอยางจริงจัง ไดแก
1)กฎหมายที่ เ กี่ ยวกั บ การคุ ม ครองทรั พย สิ นทางป ญญาเพื่ อที่การลงทุน จะได รับ การคุมครองทั้ ง
สิ่งประดิษฐใหมๆ และ 2) กฎหมายปองกันการผูกขาด ทั้งนี้เพราะหากประเทศใดมีการผูกขาดอยู
การคาเสรียอมไมมีการเกิดขึ้นได โดยทั้งผูแขงขันก็จะไมสามารถใชศักยภาพทางการปกติเขาแขงขัน
ได และการผูกขาดสําคัญทางหนึ่ง ไดแก การผูกขาดโดยรัฐบาลของประเทศ
2.ระบอบเผด็จการ
ระบอบเผด็จการเปนระบอบที่ใหอํานาจการตัดสินใจขึ้นอยูกับบุคคลสําคัญไมกี่คนหรืออยูใน
ภายในกลุมบุคคลไดแก 1) ระบอบคอมมิวนิส ต เปนการปกครองที่สังคมและเศรษฐกิจอยูในระบบ
สังคมนิยม ซึ่งรัฐเปนเจาของกิจการทุกอยางและควบคุมกิจกรรมทั้งหมดเชน ประเทศเกาหลีเหนือ
รั ส เซี ย คิ วบา เป นต น 2) ระบอบปกครองด วยกลุ ม ชน เป นการปกครองด วยชนชาติ ห นึ่ งซึ่ ง มี
ลัก ษณะร วมเปนเชื้ อสายเดีย วกั นในเขตพื้ นที่บ ริ เ วณเดี ยวกัน เชนในทวี ป แอฟริ กา ได แก ประเทศ
ไนจีเรียประเทศเคนยา เปนตน 3) ระบอบเผด็จการทหาร เปนระบอบที่รัฐรับรองสิทธิเหนือทรัพยสิน
ของบุ คคล แตไ มให เสรี ภาพทางการเมืองโดยมีกองทั พแห งชาติ เปนผูค้ํา จุนรัฐ บาล เชน ประเทศ
ฟลิปปนสประเทศอินโดนีเซีย เปนตน
อยางไรก็ดี การเปนประชาธิปไตยและเผด็จการมีระดับความเขมขนที่แตกตางกัน สงผลให
การปกครองมีระดับความเขมงวดตางกัน จําเป นที่ผูทําหนาที่ในการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
จะตองเขาใจและปรับตัวใหเขากับนโยบายทางการเมืองและกฎหมายระหวางประเทศของทั้งประเทศ
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แมและประเทศที่เขาไปลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินการที่ขัด หรือแยงกับกฎหมายระหวาง
ประเทศดังกลาว
การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศเกี่ยวของกับกฎหมายของประเทศกฎหมายของประเทศคู
คา และกฎหมายธุ รกิ จระหวา งประเทศ ดังนั้นการดํ าเนินธุ รกิ จระหว างประเทศจึง ต องอยู ภ ายใต
สภาพแวดลอมทางกฎหมายหลายประเทศหลายฉบับ รวมทั้งสนธิสัญญาขอตกลงระหวางประเทศอีก
มากมาย การศึ กษาถึ งข อบั งคั บทางกฎหมายจะทําใหธุ รกิ จสามารถวางแผนงานปฏิ บัติ การ และ
พัฒนาการดําเนินการในแนวทางที่ถูกตองไมขัดแยงกับกฎเกณฑที่บัญญัติขึ้นมา
ผลกระทบของนโยบายทางการเมื องที่ มีต อธุ รกิ จระหวา งประเทศมี ค วามสั มพั นธ กันใน
ลักษณะทวิ ภาคีระหว างประเทศแม กับ ประเทศที่เข าไปลงทุน และเป นขอตกลงที่เปน พหุภ าคีที่ มี
ความสัมพันธระหวางกลุมประเทศดวยกันหลายๆประเทศ
นโยบายทางการเมืองและกฎหมาย เปนความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่เกิดจากการกําหนด
หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีผลตอการดําเนินงานเชน ถารัฐบาลเปลี่ยนโยบายในการประกอบรถยนต
จากการจัดหาชิ้นสวนไดโดยเสรีมาเปนกําหนดใหตองใชชิ้นสวนภายในประเทศตามอัตราสวนที่รัฐ
กําหนด ยอมสงผลตอการดําเนินงานกิจการการลงทุนที่เขามาลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนตโดยทันที
ธุรกิจจึงตองปรับเปลี่ยนกลยุทธการผลิตอยางทันทวงทีเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายทางการเมืองและ
กฎหมาย
กฎหมายธุ รกิจระหวางประเทศ เกิ ด ขึ้ นจากการกํา หนดข อตกลงกั บ ประเทศต างๆ ในที่
ประชุมการคาระหวางประเทศ เชน องคกรคาโลก (WTO) ซึ่งมีผลทางออมตอบริษัทขามชาติ สวน
กฎหมายที่สงผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจระหวางประเทศในภาคเอกชน ไดแก กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ
ทางป ญ ญา ซึ่ง กํ าหนดการใชลิ ข สิท ธิ์ เครื่ อ งหมายการค า สิท ธิบัต รตางๆ ไวจากการประชุ มเพื่ อ
ปกปองทรัพยสินของอุตสาหกรรมที่ กรุงปารีสโดยมีตัวแทนจากประเทศตางๆซึ่งมีการตกลงกันถึ ง
มาตรฐานของการใชสินทรัพยทางปญญา ซึ่งทุกประเทศสามารถมีสิทธิเทาเทียมกัน โดยที่บริษัทขาม
ชาติจะไดสิทธิตอเมื่อมีการจดทะเบียนใหถูกตองนอกจากนั้นยังมีสนธิสัญญาระหวางประเทศตางๆอีก
มากมายอยางไรก็ตาม เมื่อเกิดกรณีกฎหมายในประเทศแมและกฎหมายของประเทศคูคามีความ
ขัดแยงกัน หากไมสามารถตกลงกันได การระงับ ขอพิพาทจะเริ่มตนจากการใชอนุญาโตตุลาการซึ่ง
ไดรบั การแตงตั้งจากคูกรณีที่เกี่ยวของและคนกลางทําการระงับขอพิพาทดวยการประนีประนอมหรือ
ชี้ขาด และสุดทายคือเขาสูกระบวนการศาลยุติธรรมในที่สุด
ปจจัยดานสภาพแวดลอมดานสภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎหมายมีบทบาทสําคัญใน
การไปสูการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ สนธิสัญ ญาและขอตกลงระหวางประเทศที่เกิด ขึ้นในเวที
การคาโลกซึ่งมีอิทธิพลอยางมากตอความสําเร็จหรือการขยายกิจกรรมระหวางประเทศในการดําเนิน
ธุรกิจระหวางประเทศ ถึงแมวาธุรกิจแตละธุรกิจจะมิไดมีการติดตอกันโดยตรง แตก็ไดรับอิทธิพลจาก
ผลกระทบสภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎหมายไมแตกตางกัน ธุรกิจระหวางประเทศจึงจะตอง
ศึกษาและทําความเขาใจปจจัยดังกลาวใหเขาใจเพื่อจะนําไปสูการดําเนินการใหสอดคลองกับพลวัต
ของสภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎหมาย
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3.4 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
ความตองการใชสินคาและบริการอุปสงคที่เปนความตองการของผูบริโภคกับอุปาทานในการ
ผลิต การควบคุมระบบเศรษฐกิจของรัฐบาล ทําใหเกิดสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจเปนปจจัย ที่มีค วามสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินธุรกิจระหวาง
ประเทศ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ความสําเร็จหรือความลมเหลว
ของธุ รกิ จระหว า งประเทศ ดั ง นั้ น ธุ รกิ จระหว า งประเทศต อ งมี ค วามรู แ ละความเข า ใจในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศตางๆ กอนที่จะตัดสินใจลงทุนในตางประเทศ และตองสามารถปรับกลยุทธการ
ดําเนินงานใหเขากับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจเพื่อใหดําเนินงานประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ที่วางไวดังนั้น นักธุรกิจระหวางประเทศจําเปนตองเขาใจระบบเศรษฐกิจในประเทศตางๆ ทั่วโลก เพื่อ
นํามาใชในการกําหนดกลยุทธในการดําเนินการระหวางประเทศ ดังนี้
3.4.1 ระบบเศรษฐกิจตามกลไกตลาด
ระบบเศรษฐกิ จที่ การตั ดสิน ใจซื้อ อยู ที่ ผูบ ริ โ ภคและมี อํ านาจในการควบคุ มตลาด ธุ รกิ จ
ระหวางประเทศจะตองเสนออุป าทานเพื่อตอบสนองอุปสงคของกลไกระบบตลาดขึ้นอยูกับการตั้ง
ราคา ปริ มาณการผลิต ดุลยภาพของอุ ปสงค และอุป าทานตลาด ซึ่ง ธุรกิจจะจายคาแรงในอัต ราที่
แรงงานพึงพอใจ การตั้งราคาใหอยูในชวงที่ผูบริโภคยอมรับ ไดซึ่งจะชวยทําใหเกิดดุลยภาพของอุป
สงคอุปาทานที่ตัดกันพอดี ทรัพยากรที่ใชในการผลิตมีความคุมคาสอดคลองกับดุลยภาพของตลาด
3.4.2 ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
เปนระบบเศรษฐกิจที่กิจกรรมการผลิตทั้งหมดเปนของเอกชน มีการแขงขันกันอยางเสรี การ
ตั้งราคาเปนไปตามกลไกตลาด เปนตลาดที่มีการแขงขันกันสมบูรณ การผลิตสินคาและบริการถูก
กําหนดโดยอุปสงคและอุปาทานในตลาดโดยผานกลไกลของราคา ถาปริมาณความตองการของสินคา
หรืออุปสงคมากกวาอุปาทานราคาสินคาก็จะสูงขึ้น ซึ่งจะเปนการสงสัญญาณใหผูผลิตสินคามากขึ้น
ในทางตรงกันขามถาอุปาทานสินคามากกวาอุปสงคสินคาราคาก็จะลดลง ซึ่งก็จะทําใหผูผลิตสินคา
ลดลง รูปแบบการซื้อสินคาของผูบริโ ภคจะกระตุนใหมีการผลิตสินคาโดยผานกลไกทางดานระบบ
ราคาเพื่อที่จะกําหนดประเภทสินคาและปริมาณการผลิต กลไกตลาดจะมีอิทธิพลสูงสุดในการควบคุม
ตลาดและความตองการผูบริโภคกับปริมาณการผลิตจะไปสูดุลยภาพและความสมดุล
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในโลกสวนใหญเปนรูปแบบระบบเศรษฐกิจเสรี แมแตป ระเทศ
จีนก็ยังใชแนวทางหนึ่งประเทศสองระบบ คือปกครองดวยระบอบคอมมิวนิส ตแ ตมีระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมหรือตลาดเสรี
ขอแตกตางระหวางระบบเศรษฐกิจเสรีกับระบบเศรษฐกิจแบบผูกขาด คือ ระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรีจะไมมีขอจํากัดดานอุปาทาน ขอจํากัดของอุปาทานจะเกิดขึ้นในกรณีที่เปนตลาดผูกขาดของ
ธุรกิจประเภทเดียว ในสถานการณดังกลาวการที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการที่เพิ่มขึน้
ธุรกิจผูผูกขาดสินคาอาจจะจํากัดปริมาณการผลิตและปลอยใหสินคามีราคาสูงขึ้นจนทําใหกําไรตอ
หนวยสู งขึ้ น ซึ่ง ทํา ใหผูบ ริ โภคไดรับความเดื อดรอ นที่ จะตองจายชํ าระค าสิ นคา ในราคาสูง และไม
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สมเหตุสมผล และสงผลกระทบใหปจจัยการผลิตขึ้นราคาไปเรื่อยๆ ผลคือ ตนทุนสินคาที่เพิ่มขึ้นโดย
การทําใหราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้น ในที่สุด การผลิตจะไมมีประสิทธิภ าพ ตนทุนสินคาเพิ่มขึ้นคุณภาพ
สินคาจะคอยๆ ลดลงเพราะกลไกตลาดไมไดเขามาชวยทําใหต ลาดมีป ระสิทธิภาพ และเกิดสมดุล
ระหวางอุปสงคและอุปาทานนั่นเอง
3.4.3 ระบบเศรษฐกิจแบบประสมประสาน
หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่ ประสมประสานระหวางระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิย มกับระบบ
เศรษฐกิจแบบรัฐเขามาควบคุมการใหน้ําหนักระหวางระบบเศรษฐกิจทั้งสองแบบจะแตกตางกันไป
ตามนโยบายของรัฐบาลแตละประเทศ เชน ประเทศจีนเปนระบบเศรษฐกิจแบบประสมประสานที่
เนนหนักทางระบบเศรษฐกิจแบบควบคุมโดยรัฐมากกวาปลอยใหเปนไปตามระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
สวนประเทศที่ใหน้ําหนักไปทางระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิย มมากกวา ไดแ ก ไตหวันซึ่งเปนของจีน
สวนที่เปนระบบเศรษฐกิจประสมประสานที่รัฐบาลควบคุมคอนขางมาก ไดแก รัส เซีย อารเ จนตินา
เม็กซิโก เปนตน
การทีร่ ัฐบาลจะเขามาแทรกแซงตลาด เชน การออกกฎหมายปองกันการผูกขาด การออก
กฎระเบียบในการจํากัดปริมาณการสงออก ปริมาณการผลิต จํากัดโควตาการนําเขาหรือการสงออก
เปนตน ลวนทําใหประเทศผูลงทุนจากตางประเทศขาดความมั่นใจ และสงผลตอ ประสิทธิภาพของ
กลไกตลาดและการแขงขันในประเทศและระหวางประเทศ
3.4.4 ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม
หมายถึ ง ระบบเศรษฐกิ จที่ รัฐ บาลจะเปน เจ าของปจจัย การผลิต เปน ผูจัดสรรทรั พยากร
ทั้งหมดใหกับประชาชนแตเพียงผูเดียวรัฐจะเปนผูลงทุนในกิจการทั้งโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และธุรกิจเพื่อรักษาผลประโยชนแหงรัฐ
ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมนี้รัฐบาลที่จะเปนผูกําหนดปริมาณการผลิต การตั้งราคา และการ
ผูกขาดตลาดดวยรัฐเองทั้งหมด เพื่อใหมีความสอดคลองกับอุดมการณและวัตถุประสงคของนโยบาย
แหงรัฐ ที่คํานึงถึงเปาหมายของสวนรวมมากกวาเปาหมายของปจเจกบุคคล
วัตถุประสงคของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมคือการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจเพื่อผลิตสินคา
สําหรับมวลมหาชน ในระบบเศรษฐกิจแบบนี้ทําใหขาดแรงจูงใจในการควบคุมตนทุนการผลิตและการ
ขาดประสิทธิภาพ และมักผลิตสินคาหรือบริการที่ไมตอบสนองตอความตองการของผูบ ริโภค ระบบ
เศรษฐกิจสังคมนิยมไมมุงเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแตมุงเนนสวัสดิการของสังคมและการ
กระจายรายไดลดความเหลื่อมล้ําฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศ

3.5 บทสรุป
สภาพแวดลอมระหวางประเทศสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ สรางทั้ง
โอกาสและภัยคุกคาม ทําใหเกิดความยากลําบากในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ สภาพแวดลอม
ระหวางประเทศสวนใหญเปนสิ่งที่องคกรไมสามารถคาดเดาแนวโนมไดการดําเนินธุรกิจยอมไดรับ
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ผลกระทบจากสภาวะแวดล อ มต า งๆ ซึ่ ง เป น ป จจั ย ภายนอกองค ก รที่ ไ ม ส ามารถควบคุ ม ได
ประกอบดวยสภาพแวดลอมระหวางประเทศระดับจุลภาคและระดับมหภาค สภาพแวดลอมระหวาง
ประเทศระดับจุลภาค ประกอบดวย คูแ ขงขัน ลูกคา ผูขายปจจัย การผลิต สินคาทดแทนรวมถึงคู
แขงขันที่จะเขามาใหมในอุตสาหกรรม ซึ่ง มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ในขณะที่
สภาพแวดล อ มระหว า งประเทศระดั บ มหภาค ประกอบด วย การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมและ
เทคโนโลยี รวมถึงพหุวัฒนธรรมระหวางประเทศ สงผลกระทบตอนโยบายแผนงาน และกลยุท ธใน
การดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศ
ธุรกิจก็จําเปนตองวิเคราะหโอกาสและภัยคุกคามที่มีผลตอการดําเนินงานของธุรกิจระหวาง
ประเทศ เพื่อดํารงธุรกิจใหอยูรอดทามกลางสภาพแวดลอมของประเทศที่เขาไปทําการคาหรือลงทุน
ระหวางประเทศจึงจํ าเปนตองศึ กษาสภาพแวดล อมทุ กดา นที่จะมีผ ลกระทบเพื่ อกํา หนดแนวทาง
นโยบาย และหาแนวทางแกไขปญหาที่คาดวาจะตองประสบอยางถูกตอง
ในการบริหารงานของผูบริหารในธุรกิจระหวางประเทศ ปจจัยสําคัญคือผูบริหารจะตองทํา
หนาที่ทามกลางป จจัยแวดลอมที่มีค วามหลากหลาย โดยนอกจากตองคํานึงถึง ปจจัยทองถิ่น หรื อ
ปจจัยแวดลอมภายในประเทศของตนแลว ยังตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมในธุรกิจระหวางประเทศที่
ไปลงทุนดวย เพราะทั้งปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกลวนสง ผลกระทบตอการดําเนินงานของ
ธุรกิจอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได ทั้งสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางการเมืองและ
กฎหมาย และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
การดํ าเนิ นธุ รกิ จในประเทศพบความแตกต างทางวัฒ นธรรม ซึ่งไมย ากในการศึ กษาและ
ปรับ ตัวให สอดคลองกลมกลืน กัน แตสํ าหรับ การดํา เนิ นธุ รกิ จระหวา งประเทศ การเผชิญ หน ากั บ
วัฒนธรรมที่แ ตกตางกันในแตล ะประเทศที่เ ขา ไปทําธุ รกิจดวย ทําให เกิดความเสี่ย งที่จะเกิดความ
ลมเหลวในการประกอบการ ดังนั้น ธุรกิจจะตองประสมประสานทางวัฒนธรรมเพื่อปรับตัวใหเ ขากับ
วัฒนธรรมที่แตกตางจากวัฒนธรรมของตน
นอกจากสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมแลว ธุรกิ จยั งตอ งเผชิญ กับ สภาพแวดลอ มทั้ง ทาง
การเมือง และการปกครองของรัฐบาลประเทศนั้น ซึ่งเปนผูกําหนดแนวนโยบายการดําเนินงานธุรกิจ
ทั้งปวงในราชอาณาจักร และยังตองปฏิบัติงานอยูในกรอบของกฎหมายภายในประเทศและระหวาง
ประเทศวาดวยการนําเขาและการสงออกการลงทุนการโอนเงินตราระหวางประเทศ การอนุญาตให
คนงานตางดาวเขามาทํางาน ตลอดจนการดําเนินงานทุกกิจกรรมขององคกรธุรกิจ ธุรกิจระหวา ง
ประเทศจึงตองเอาใจใส ในสภาพแวดลอ มทางการเมื องและกฎหมายเพื่ อระมั ดระวัง มิใหเ กิด การ
ผิดพลาดขึ้น
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจเปนโอกาสและภัยคุกคามตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ
เปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอ การ
ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ความสําเร็จหรือความลมเหลวของธุรกิจระหวางประเทศ ดังนั้นธุรกิจ
ระหวางประเทศตองมีความรูแ ละความเขาใจในระบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆ กอนที่จะตัดสินใจ
ลงทุนในต า งประเทศ และตองสามารถปรั บกลยุท ธก ารดํ า เนิ นงานให เข า กับ สภาพแวดล อ มทาง
เศรษฐกิจเพื่อใหดําเนินงานประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ดังนั้น นักธุรกิจระหวางประเทศ
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จําเปนตองเขาใจระบบเศรษฐกิจในประเทศตางๆ ทั่วโลก เพื่อนํามาใชในการกําหนดกลยุทธในการ
ดําเนินการระหวางประเทศ

คําถามทายบท
1. ใหอธิบายสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศมาใหเขาใจพอสังเขป
พรอมยกตัวอยางประกอบใหเขาใจ
2. ใหอธิบายองคประกอบที่สําคัญของสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางการเมืองและ
กฎหมายสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ยกตัวอยางประกอบการอธิบายใหเขาใจ
3. ใหอธิบายระบบเศรษฐกิจจําแนกตามแบบตามประเภทวิธีการจัดสรรและควบคุมทรัพยากรมาให
เขาใจพอสังเขป ยกตัวอยางประกอบการอธิบาย
4. ใหอธิบายแนวทางการวัดสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อพิจารณาศักยภาพของการแขงขัน
ขององคกรธุรกิจระหวางประเทศ พรอมยกตัวอยางประกอบการอธิบายใหเขาใจ
5. ใหอธิบายมุมมองภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศหรือเศรษฐกิจมหภาค อธิบ ายพรอมเหตุผล
ประกอบการอธิบาย
6. จากกรณีศึกษาเรื่อง “เมืองไทย” บุก “พมา” พรอมเปนฮับอาเซียน ใหอธิบายและวิเคราะห
สภาพแวดล อมระหวางประเทศ กรณีของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร วาเปนโอกาสหรือภั ย
คุกคาม ที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จะเขาไปดําเนินธุรกิจประกันภัยในสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมาร
กรณีศกึ ษาเรือ่ ง “เมืองไทย” บุก “พมา” พรอมเปนฮับอาเซียน
“เมืองไทยประกันชีวิต”เปดสํานักงานตัวแทนอยางเปนทางการที่ประเทศพมา พรอม
รองรับการเปดเสรี ป 58 มั่นใจประกันภัยไทยไมแพชาติใด นอกจากนี้ยังเตรียมรุกเขาไปเปดสาขายัง
ในประเทศอาเซียนตอไป นายสาระ ล่ําซํา กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท
เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ถือเปนประเทศ
แรกที่ บ ริ ษั ท ฯ ได เ ข า ไปตั้ ง สํ า นั ก งานผู แ ทนในกลุ ม ประเทศอาเซี ย น ขณะที่ บ ริ ษั ท ฯ ก็ เ ป น
ผู ป ระกอบการประกั น ชี วิ ต เจ า แรกของไทยเช น กั น ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให เ ป ด สํ า นั ก งานผู แ ทน
(Representative Office) ในเมียนมาร ทั้งนี้ ดวยกฎหมายของเมีย นมาร ในเรื่องประกันชีวิต หรือ
ประกันวินาศภัย นับไดวาเปนเรื่องใหมมากซึ่งปจจุบันในเมียนมารมีบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันภัยอยูแลวประมาณ 13 บริษัทรวม Myanmar Insurance โดยเปนบริษัทผูประกอบการ
ของทองถิ่น และยังไมสามารถอนุญาตใหกับบริษัทของตางชาติ เขามาประกอบธุรกิจประกันภัยได
แตอยางไรก็ดี ไดเปด โอกาสให บริษัทตางชาติส ามารถเปดสํานัก งานผูแทนได ซึ่งถือได วาเปนการ
เตรีย มความพร อมก อนจะมี การเป ด AEC ในป 2558 และยั งนั บ เป นการประชาสัมพั นธ การให
ประโยชนของการทําประกันชีวิตและสรางความรูจักกับเมืองไทยประกันชีวิตมากยิ่งขึ้นดวย
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นายสาระ กลาววา จากประสบการณดานประกันชีวิตที่บริษัทมีมาอยางยาวนานและ
ไดรับการยอมรับจากลูกคาเปนลําดับตน ๆ ของภาคธุรกิจประกันภัย บริษัท ฯ จึงพรอมสําหรับการ
เปดสํานักงานผูแทน (Representative Office) ในเมียนมารดังกลาว เพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลางใน
การใหความรวมมือ และการบริการขอมูลความรูเกี่ยวกับคุณคาและประโยชนของการประกันรวมถึง
การวางโครงสรางระบบประเภทของการประกันชีวิตและผลประโยชน ตลอดจนกลยุทธเจาะลึกถึง
การบริการตาง ๆ แกประชาชนทั่วไป ผูประกอบการ รวมถึงหนวยงานภาครัฐ สําหรับสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมีย นมาร เปนประเทศที่มีศักยภาพที่นาจับ ตามองภายหลังจากการปฏิรูปประเทศทั้งดาน
สังคม เศรษฐกิจ การคา และการลงทุน ซึ่งเปนการสงสัญญาณเปด รับ นักลงทุนจากตางชาติมากขึ้น
สงผลใหเมียนมารกลายเปนประเทศที่หลายประเทศใหความสนใจจากเศรษฐกิจที่มีแนวโนมขยายตัว
ตอเนื่อง และจากการศึกษาธุรกิจประกันชีวิตในเมียนมาร พบวาจะมีการพัฒนาแบบกาวกระโดด จาก
การนําตนแบบของแตละประเทศ อาทิ ประเทศในภาคพื้นเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกา มา
พัฒนาใชซึ่งนับ เป นโอกาสอันดี สํา หรับ บริษัท ฯ ในฐานะของผูมีประสบการณ ในการให คําแนะนํ า
คําปรึกษารวมถึง ใหค วามรู เพื่อใหไดแ บบประกันที่ เหมาะสมกับ สภาพแวดลอม วั ฒนธรรม และ
ประชาชนของเมียนมาร ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดนั่นเอง
นอกจากนี้ บ ริ ษัท ฯ ยั งไดศึกษาหลากหลายรูป แบบของการทํา ธุรกิจประกันชีวิ ตใน
ประเทศเพื่ อนบ านอื่ น ๆ ไม ว า จะเปน รู ป แบบของการเป นสํ านั ก งานตัวแทน การร วมลงทุ นกั บ
พั นธมิ ต ร หรื อ การเป ด สาขาโดยบริ ษั ท ฯ จะเตรี ย มความพร อ มในด า นต า ง ๆ ไม วา จะเป นด า น
กฎหมายของผูบ ริ โ ภคหรือ สภาพเศรษฐกิ จ สํ าหรั บ โอกาสทางธุ รกิ จเพื่ อ เข า สู AEC ตามความ
เหมาะสมอยางเต็มรูปแบบตอไป ทั้งนี้ยังใหความสนใจกลุมประเทศเพื่อนบานตอนบนอยางกัมพูช า
ลาว และเวียดนาม ที่มีศักยภาพไมแพเมียนมารทั้งนี้ แมบางประเทศอาจมีจํานวนประชากรนอยแตมี
ศักยภาพในการเติบโตหรือบางประเทศที่มีความพรอมสําหรับการนําเรื่องประกันเขาไป โดยเฉพาะ
แบบประกั น ด า นความคุ ม ครองและสะสมทรั พ ย ที่ ป ระเทศไทยเป น ผู เ ชี่ ย วชาญและประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งมองวา นาจะเหมาะสมและสอดคลองกับประชากรของกลุมประเทศดังกลาวขางตนที่
เริ่มใหความสําคัญ เรื่องประกันชีวิตและวินาศภัยอยางจริงจังทั้งดานโครงสรางและรูปแบบ
ขณะที่กลุมประเทศเพื่อนบานตอนลาง อยางประเทศฟลิป ปนส หรืออินโดนีเซีย ก็มี
ความนาสนใจไมแพกัน โดยเฉพาะดานจํานวนประชากรที่มีมาก ขณะเดียวกัน ประเทศสิงคโปร และ
มาเลเซีย ก็ เ ปนประเทศที่ มีการพั ฒนาเรื่ องการประกั นเป นลํ า ดั บ ตน ๆ โดยบริ ษัท ฯ ไดเ ล็ ง เห็ น
ศักยภาพและคาดวาจะเปนตลาดในลําดับตอไป นายสาระ ใหความเห็นดานการตอบโจทยลูกคาเพื่อ
รองรับการเปด AEC ในประเทศไทยวา ผูป ระกอบธุ รกิจประกันชีวิต ในประเทศไทยเป นผูมีความ
แข็งแกรงและไดรับความเชื่อถือ โดยประกอบธุรกิจมากกวา 70 ป มีการพัฒนาดานตาง ๆ มาอยาง
ตอเนื่อง ทั้งดานการพัฒนาผลิตภัณฑ การบริการ รวมถึงการพัฒนาชองทางจัดจําหนายใหสอดคลอง
กับพฤติกรรมและความตองการของลูกคาเพื่อการเขาถึง และอํานวยความสะดวกซึง่ ความพรอมของผู
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในไทยก็ไดรับการยอมรับในระดับสากล จึงมองวาศักยภาพแข็งแกรงเพีย ง
พอที่จะแขงขันกับบริษัทตางชาติอื่นไดเมื่อมีการเปด AEC อยางสมบูรณ
(ที่ม า: กรณีศึ กษาเรื่อง “เมืองไทย” บุ ก “พมา”พรอมเป นฮับ อาเซีย น จาก หนัง สือพิมพต ลาด
วิเคราะห ปที่ 17 ฉบับที่ 376 วันที่ 16 – 30 กันยายน 2557 หนา 7)
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แผนการสอนครั้งที่ 4
บทที่ 4 การบังคับและการควบคุมธุรกิจระหวางประเทศของรัฐบาล
หัวขอเรื่อง
บทที่ 4 การบังคับและการควบคุมธุรกิจระหวางประเทศของรัฐบาล
4.1 บทนํา
4.2 บทบาทของรัฐบาลในการบังคับควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศ
4.2.1 การสงเสริมการดําเนินของธุรกิจระหวางประเทศ
4.2.2 การจํากัดการดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศ
4.3 ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ
4.4 ดัชนีการคา (terms of trade)
4.5 องคการการคาโลก (World Trade Organization หรือ WTO)
4.6 หนวยงานสากลที่สงผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ
4.6.1 องคการสหประชาชาติ (United Nations)
4.6.2 ธนาคารโลก (World Bank)
4.7 บทสรุป

แนวคิด
ธุรกิ จระหวา งประเทศ มี ผลกระทบตอสวนรวมของประเทศใดประเทศหนึ่ง หลายๆ ดา น
รัฐบาลของทุกประเทศที่องคกรธุรกิจมีการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศจึงตองกําหนดกฎเกณฑและ
ทําการควบคุมการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศใหอยูในแนวทางที่ส อดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม การดําเนินการเพื่อออกขอบั งคับเพื่อจํากั ดการดําเนินการบางประการของธุรกิ จที่อาจ
บังเกิด ผลในด านลบตอประเทศ รวมทั้ง รัฐบาลตองทําหนาที่ในการเจรจาตกลงรวมกับรัฐบาลของ
ประเทศอื่นวาดวยนโยบายและขอตกลงที่ใชในเวทีการคาโลก เพื่อปกปองรักษาผลประโยชนของชาติ
อยางเต็มที่ และดําเนินนโยบายสงเสริมการดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศเพื่อผลดานบวกที่
เปนประโยชนตอประเทศในด านเศรษฐกิจสังคม นํามาซึ่งผลที่เ กิดขึ้ นจากนโยบายของรั ฐเพื่อการ
ไดเปรียบดุลการคา การมีอัตราการวาจางงานสูง การมีรายไดประชาชาติสูงขึ้น การรักษาผลประโยชน
ของชาติ การได รับความเปนธรรมในทางการคา เปนตน รัฐบาลสามารถเอื้อประโยชนใหแ กธุรกิ จ
ระหวางประเทศของตนไดดวยการดําเนินนโยบายบังคับและการควบคุมธุรกิจระหวางประเทศของ
รัฐบาลในแตละประเทศของตนเอง
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจบทบาทของรัฐบาลในการบัง คับควบคุมการดําเนินงานของธุรกิ จ
ระหวางประเทศ การสงเสริมการดําเนินของธุรกิจระหวางประเทศ การจํากัดการดําเนินงานของธุรกิจ
ระหวางประเทศ
2. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ หลักการกระจาย ดัชนีการคา
และบทบาทหนาที่ขององคการการคาโลก

กิจกรรมการสอน
1. การบรรยาย การอภิปราย การตอบขอซักถามตางๆ
2. นักศึกษาแบงกลุมเพื่ออภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็นเนื้อหาในบทเรียน

สื่อการสอน
ตํารา เอกสารประกอบการสอน การนําเสนอโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส (power point)

การประเมินผล
นักศึกษาเขาใจเนื้อหา เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน สามารถตอบปญหาที่ผูสอนถามได เรียนรูและ
ทํา งานรวมกันเป นกลุ ม สามารถคิ ดวิ เคราะห สั งเคราะหไดส ามารถวิ เคราะห กรณีศึ กษาที่ ผูส อน
นํามาใชเพื่อใหรวมกันวิเคราะหไดในประเด็นเรื่องการบังคับและการควบคุมธุรกิจระหวางประเทศของ
รัฐบาลได
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เอกสารอางอิง
ดูรายละเอียดทายบท

บทที่ 4
การบังคับและการควบคุมธุรกิจระหวางประเทศของรัฐบาล
4.1 บทนํา
การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศทั้งทางตรงและทางออม (กตัญู หิรัญญสมบูรณ,
2554) รัฐบาลของแตละประเทศจึงจําเปนที่จะตองเขามามีบทบาทตอการบังคั บและควบคุมการ
ดําเนินการธุรกิจระหวางประเทศ เพื่อใหอยูในกรอบของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธ
อัน ดี ระหว างประเทศ รวมทั้งสนธิสั ญญา ตลอดจนข อตกลงตางๆ ที่ทํ า ขึ้ นไว ในระหวา งประเทศ
รวมทั้งขอตกลงกับองคการการคาโลกที่ประเทศนั้นๆ เขาเปนสมาชิก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอนโยบาย
ทางการเมือง เศรษฐกิจและการคาของประเทศแมแ ละประเทศคูคา รัฐบาลทั้งของประเทศแมและ
ประเทศคูคาจึงจําเปนตองเขาบังคับ กํากับ และการควบคุมการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ เพื่อให
อยูในแนวทางที่สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสนธิสัญญา ระเบียบ
ขอบังคับการคาระหวางประเทศและการคาโลก รวมถึงการออกขอบังคับเพื่อจํากัดการดําเนินการหรือ
กิจกรรมบางประการของธุ รกิ จระหว า งประเทศ ที่ อาจบั ง เกิ ด ผลทั้ ง ในด านบวกและด านลบของ
ประเทศ รวมทั้ ง ทํ า หน าที่ ในการเจรจาตกลงร วมกั บ รั ฐบาลของประเทศอื่ นว าด วยนโยบายและ
ขอตกลงที่ใชในเวทีการคาโลก เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนในประเทศ
อยางเต็มที่ดังกลาว

4.2 บทบาทของรัฐบาลในการบังคับควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศ
รัฐบาลมีบทบาทในการบังคับควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศใน 2 แนวทาง คือ
1. การสงเสริมการดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศ
2. การจํากัดการดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศ
4.2.1 การสงเสริมการดําเนินของธุรกิจระหวางประเทศ
การได เ ปรี ย บดุ ล การค า การมี อั ต ราการจ า งงานสู ง รายได ป ระชาชาติ สู ง การรั ก ษา
ผลประโยชนของประเทศชาติ เปนหนาที่ของรัฐบาลที่จะสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานของธุรกิจใน
ระหวางประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนตอประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รัฐบาล
สงเสริมการดําเนินการของธุรกิจระหวางประเทศไดดวยแนวทางดังตอไปนี้
1. การจางงาน
เมื่อมีอัตราการวางงานสูง รัฐบาลจําเปนตองเขามาแทรกแซงกลไกของการนําเขาสินคา ดวย
วิธีการภาษีหรือจํากัดการนําเขาสินคา ทั้งนีเ้ พื่อใหเกิดการผลิต ผลที่ตามมาคือการจางงานที่เพิ่มสูงขึน้
แต เ มื่ อมี ก ารจํา กั ด การนํ า เข า หากประเทศใดมี อัต ราการว างงานสู ง ย อมส งผลกระทบต อด า น
เศรษฐกิจและสังคม อาทิ อาจเกิดการประทวงความชวยเหลือจากรัฐบาล และอาจทําใหรัฐบาลมี
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เสถียรภาพความมั่นคงลดลง การวางงานทําใหอาชญากรรมเพิ่มขึ้นสงผลกระทบตอสภาพทางสังคม
และความมั่นคงของรัฐบาล
อยางไรก็ดี นโยบายของรัฐบาลในการจํากัดการนําเขา แมวาจะทําใหอัตราการวาจางแรงงาน
เพิ่มสูงขึ้น อาจมีผลเสียที่ทําใหสินคามีราคาสูงขึ้น เนื่องจากความตองการบริโภคเทาเดิมแตปริมาณ
การเสนอขายสินค าต อผูบ ริโภคลดลง และเมื่ อราคาสินค าสู งขึ้ น ในที่สุดป ญหาที่ต ามมาในระดั บ
มหภาคคื อ ความสามารถในแข งขั นในตลาดโลกของอุ ต สาหกรรมในประเทศจะลดลง รวมทั้ ง
อุตสาหกรรมในประเทศจะไมมีการพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานสินคาเนื่องจากไมมีการแขงขันจาก
คูแ ข งขั นจากตา งประเทศ ดังนั้นแนวทางการควบคุ มของรัฐบาลควรเลือกจํ ากั ดการนํา เข าสิ นคา
ประเภทที่เปนสินคาฟุมเฟอยซึ่งไมจําเปนตอการครองชีพ แตไมควรจํากัดการนําเขาสินคาที่เปนปจจัย
การผลิต
ตนทุนที่เกิดขึ้นจากการวางงาน ยอมหมายถึง คาใชจายดานสวัสดิการตางๆ ที่รัฐจะตองจาย
ใหแกผูวางงาน ทําใหรัฐบาลจําเปนตองจัดสรรเงินภาษีอากรมาใชในดานสวัสดิการเพิ่มสูงขึ้น รวมถึง
อาจจําเปนตองชวยผูวางงานดวยการลงทุนฝกอบรมทักษะที่จําเปนตอการทํางานเพื่อใหผวู า งงานกลับ
เขาสูตลาดแรงงานอีกครั้งหนึ่งดวย
2. การปกปองทางการคาใหกับอุตสาหกรรมภายในประเทศ
รั ฐบาลจํ าเปน ต องมี นโยบายในการสนั บ สนุ น ช วยเหลือ ให อุต สาหกรรมภายในประเทศ
สามารถแขงขันไดในตลาดโลกหรือสากล เพื่ อในเกิ ด ความแข็งแกรงพอที่ จะตอสูในตลาดระหวาง
ประเทศไดดวยวิธีการปกปองทางการคา เนื่องจากเกรงวาธุรกิจที่เพิ่งเริ่มตนจะไมส ามารถแขงขันกับ
ธุรกิจขามชาติที่ใชเทคโนโลยีและเงินทุนจากประเทศที่พัฒนาแลวได ภาครัฐจําเปนตองใหความสําคัญ
ในการปกปองธุรกิจภายในประเทศที่มี ข นาดเล็ก เงิ นลงทุ นนอย หรื อเพิ่งเริ่มตนธุรกิจ ดวยการมี
มาตรการหรือนโยบายสรางเสริมประสิทธิภาพ สรางมาตรฐานคุณภาพสินคา เพื่อใหแ ขงขันกับธุรกิจ
ระหวางประเทศได เชน อุตสาหกรรมคาปลีกของคนไทย อุตสาหกรรมผลิต เหล็กรีดรอนและรีดเย็น
อุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งที่ผานมารัฐบาลไดหามาตรการ
ชวยเหลือในหลากหลายรูปแบบ เชน มาตรการดานกําแพงภาษี มาตรการจํากัดประมาณการนําเขา
การกําหนดโควตา การใหการสนับสนุนดานการฝกอบรม การจํากัดโซนหรือพื้นที่ เปนตน
3. การใหการอุดหนุน
รัฐบาลของประเทศที่ กํา ลังพั ฒนา มุงที่ จะผลักดัน ให ประเทศของตนเปลี่ย นเปนประเทศ
อุตสาหกรรม โดยการสงเสริมการลงทุน ใหงบวิจัยและพัฒนา ใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยีในการ
ผลิต ใหเงินอุดหนุนในรูปของการยกเวนภาษี ใหเงินชดเชยการสงออก เปนตน ทั้งนี้เพื่อ ทําใหราคา
ขายในตางประเทศถูกลงจนสามารถแขงขันกับสินคานําเขาได การใหขอมูลขาวสาร การชวยติดตอกับ
ตลาดตางประเทศ การชวยคาใชจายสินคาของประเทศตนในการออกนิทรรศการสินคาในตางประเทศ
เปนตน
อยางไรก็ดี การอุดหนุนของรัฐบาลในประเทศที่พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกาและยุโรปให
เงินทุนจํานวนมากในการอุดหนุนสินคาเกษตรแกเกษตรกรโดยตรง ผลที่เกิดขึ้นคือ เกิด การบิดเบือน
กลไกตลาดในการแขงขันเสรี ทําใหราคาขายสินคาสหรัฐอเมริกาและยุโรปในตลาดโลกถูกลง จนทําให
สินคาเกษตรจากประเทศกําลังพัฒนาไมสามารถเขาแขงขันได แมแตสินคาอุต สาหกรรมก็ไดรับการ
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อุดหนุนในรูปเงินชวยเหลือ เชน บริษัทแอรบัสไดรับเงินทุนจากรัฐบาลในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําเปนพิเศษ
ส วนบริ ษั ท โบอิ้ ง ได รับ การยกเว น ภาษี เ พื่ อสนับ สนุ นการวิ จัย และพั ฒ นาหรื อ การช วยเหลื อด า น
เทคโนโลยีจากกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา เปนตน
อย างไรก็ ต าม แนวโน มของประเทศต า งๆ ทั่ วโลก รั ฐบาลจะมีน โยบายที่ สํา คั ญ คื อ การ
เปลี่ยนแปลงจากภาคการผลิตสินคาเกษตรไปสูภาคการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง
ผลที่ ต ามมาอาจก อ ให เ กิ ด ป ญ หาหลายประการ เช น ระบบสาธารณู ป โภคพั ฒ นาไม ทั นกั บ การ
เปลี่ยนแปลง เกิดปญหาการยายถิ่นฐานของประชาชนในชนบทเขามาสูสังคมเมือง อุต สาหกรรมยัง
ขาดความรูความชํานาญและกาวไมทันเทคโนโลยีในการผลิตสมัยใหม ดังนั้นการสงเสริมใหมีการ
เปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมมาเปนภาคอุตสาหกรรม จะตองพิจารณาโครงสรางทางเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่ นคงอย างรอบคอบ และมีแ ผนยุ ทธศาสตรแ ละกลยุท ธรองรั บในระยะยาวเพื่ อ
เตรียมความพรอมโดยรัฐบาลอาจกําหนดจุดเริ่มตนจากสิ่งที่มีความชํานาญ เชน สนับสนุนการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรดวยอุตสาหกรรมเกษตร การเสริมสรางทักษะ ความรูดานเทคโนโลยีการผลิต
การสงเสริมดานการศึกษา การจัด โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภครองรับตามแผนยุทธศาสตร
ระยะยาวเพื่อใหเกิดความพรอมและเพื่อใหอุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถเขาแขงขันไดในเวที
การคาโลก
4. นโยบายการสงเสริมการสงออก
การพัฒนาการผลิต เพื่อสงออกเพื่อทดแทนการนําเขา เปนวิธีห นึ่งที่รัฐบาลสามารถสราง
ความได เปรีย บดุ ลการค า โดยการผลิ ตในจํ านวนมากเกิ นกวา ปริ มาณการใชในประเทศ สงผลให
ประเทศไดเปรียบดุลการคาและเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายดังกลาวมีผลใหธุรกิจขามชาติที่
ไปตั้งฐานการผลิตในประเทศเหลานี้ตองทําการผลิตเพื่อสงออกดวยไมใชผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ
เพียงอยางเดียว
5. การรักษาสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ
รัฐบาลที่ตองการสงเสริมและสรางการเติบโตของประเทศดวยการเพิ่มปริมาณการคาระหวาง
ประเทศโดยเนนการสงออกเพื่อนําเงินตราเขาสูประเทศ จะตองกําหนดนโยบายทางการคาทีเ่ ปนธรรม
แกประเทศคูคาโดยไมแ สดงการเอารัดเอาเปรีย บประเทศคูคา การที่ผูนําประเทศเดินทางไปเยือน
ประเทศคูคาที่สําคัญโดยใชวิธีการเจรจาการคานอกรอบหรือการเจรจาทางการคาอยางเปนทางการ
เชน การเจรจาทางการคาเพื่อนําไปสูขอตกลงทางการคาระหวางประเทศหรือการเจรจาเขตการคาเสรี
แบบทวิภาคี หรือพหุภาคี เปนตน วิธีการดังกลาวลวนเปนแนวนโยบายที่รัฐตองกําหนดเปนนโยบาย
ทางการคาสงเสริมและสรางการเติบโตของประเทศดวยการเพิ่มปริมาณการคาระหวางประเทศทั้งสิ้น
6. การรักษาความมั่นคงของชาติ
การคงไวซึ่งอุตสาหกรรมจําเปน ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญเพื่อจะไดไมตองพึ่งพาประเทศ
อื่น แมประเทศตนจะไมสามารถผลิตสินคานั้นอยางมีประสิทธิภาพก็ตาม หรือการกีดกันทางการคา
สํา หรั บคู คาบางประเทศที่ เป นปฏิป กษ ทางนโยบายทางการเมื องที่แ ตกตางกั น เพื่ อป องกันไม ให
ประเทศที่เปนปฏิปกษกันเกิดความไดเปรียบในชวงเวลาที่ประเทศมีขอพิพาททางการเมืองหรือความ
มั่นคง เชน การกีดกันไมใหประเทศปฏิปกษส ามารถซื้ออาวุธสงครามหรือเครื่องบินรบจากประเทศ
พันธมิตรคูคา ตัวอยางของกรณีประเทศจีนกีดกันมิใหไตหวันซื้อเครื่องบินรบของฝรั่งเศส โดยขูวาถา
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ฝรั่ ง เศสขายเครื่ องบินรบแก ไตห วัน จะยกเลิกการทํ าสัญ ญากอ สรางอุ โมงครถใตดิ นระหว างจี น ฝรั่งเศส เปนตน
7. การจํากัดการผลิตชิ้นสวนอุปกรณ
รัฐบาลอาจออกมาตรการสําหรับอุตสาหกรรมของบรรษัทขามชาติที่มาสรางโรงงานผลิตใน
ประเทศของตน เชน การออกมาตรการวาชิ้นสวนอะไหลข องรถยนตญี่ปุนที่มาผลิตในประเทศไทย
จะตองใชชิ้นสวนอะไหลที่ผลิตมาจากโรงงานในประเทศไทยไมต่ํากวารอยละ 70 หรือตามที่กําหนดไว
ซึ่งกรณีดังกลาว ทําใหธุรกิจยานยนตของญี่ปุนตองยายฐานการผลิตชิ้นสวนมาอยูในประเทศไทย เปน
ตน มาตรการดังกลาวจะกอใหเกิด การเพิ่มขึ้นของการจางแรงงาน หรือซื้อชิ้นสวนที่ผ ลิตจากธุรกิจ
ภายในประเทศนั้น และเปนการกีดกันการนําเขาชิ้นสวนนั้นจากตางประเทศโดยปริยาย
8. การควบคุมราคา
บางครั้งรัฐบาลอาจพบวา บรรษัทขามชาติจะเขามาทุมตลาดดวยการเสนอขายสินคาราคาต่าํ
กวาที่ผลิตในประเทศอันเนื่องมาจากบรรษัทขามชาติเหลานั้นมีเทคโนโลยีการผลิตที่สูงทําใหเกิดการ
ลดตนทุนไดอยางมาก ผลที่ตามมาคือธุรกิจในประเทศไมสามารถแขงขันดานราคาได จําเปนตองเลิก
กิจการหรื อไมมีค วามสามารถในเชิง การแขง ขันกับ บรรษัท ข ามชาติได รั ฐ บาลจึ งจําเป นตองออก
กฎหมายปองกันการทุมตลาด ยกตัวอยาง เชน สหรัฐอเมริกา มีการออกกฎหมายปองกันการทุม ตลาด
เพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห บ ริ ษั ท ชิ้ น ส ว นคอมพิ ว เตอร ข องญี่ ปุ น นํ า เอาแผ น ชิ พ เข า มาขายทุ ม ตลาด
ภายในประเทศ ซึ่งจะเปนผลใหบริษัทผูผลิตคอมพิวเตอรข องสหรัฐอเมริกาไดรับผลกระทบจากการ
ทุมตลาดจากบรรษัทของญี่ปุน เปนตน
4.2.2 การจํากัดการดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศ
หากรั ฐบาลพิ จารณาดํ าเนิน งานของธุ รกิ จระหว า งประเทศอาจส งผลกระทบทางลบต อ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ รัฐบาลอาจมีมาตรการหรือนโยบายจํากัดการดําเนินงานของ
ธุรกิจระหวางประเทศได โดยการจํากัดหรือกีดกันการดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศหรือธุรกิจ
ขามชาติดวยรูปแบบของการควบคุมธุรกิจตามวิธีดังตอไปนี้
1. การกําหนดภาษีศุลกากร (tariff หรือ duty)
การกําหนดภาษีศุล กากรเปนวิธีการที่รัฐบาลสามารถเก็บอัตราภาษีไดในอัตราที่เหมาะสม
ขณะที่ประชาชนในประเทศหาซื้อสินคาไดในราคาที่ถูกลง และผูสงออกสินคาสามารถเขามาจําหนาย
สินคาของตัวเองได โดยวิธีการทีร่ ัฐบาลจะกําหนดอัตราภาษีสินคานําเขาและสงออกระหวางประเทศ
ซึ่งมีผลตอราคาและปริมาณการคาของสินคานั้น เพราะการมีอัตราภาษีศุลกากรที่สูงจะทําใหราคา
สินคาสูงขึ้น สินคาจะขายไดนอยลง การมีอัตราภาษีศุลกากรต่ําจะทําใหราคาสินคาถูกลง สินคาจึง
ขายได มากขึ้ น และสามารถกํ าหนดระดั บราคาสิ นค า ของตนอย า งเหมาะสม การเรี ย กเก็ บ ภาษี
ศุลกากรสามารถกระทําไดจากหลายฝาย ไดแก ภาษีศุลกากรสงออก (export tariff) ซึ่งเรียกเก็บโดย
ประเทศที่สงออกสินคา ภาษีศุลกากรสงผาน (transit tariff) โดยเรียกเก็บโดยประเทศที่สินคานั้น
สงผาน และภาษีศุลกากรนําเขา (import tariff) รัฐบาลจะเรียกเก็บโดยประเทศที่นําเขาสินคา
ภาษีศุลกากรนําเขาเปนแบบที่ใชแพรหลายมากที่สุด โดยสามารถใชขึ้นราคาสินคานําเขาทํา
ใหสินคาที่ผลิตภายในประเทศเกิดความไดเปรียบดานราคา ดังนั้นการพิกัดภาษีจึงเปนเครื่องมือของ
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การกีดกันการคาโดยปริยาย แมวาสินคาที่ผลิตภายในประเทศจะไดแขงขันกับสินคาที่นําเขาโดยตรงก็
ตาม ดังนั้นประเทศที่ขาดดุลการคาอยางมากจะพยายามจํากัดการนําเขาเพื่อลดกระแสเงินตราที่ไหล
ออกนอกประเทศโดยการขึ้นอัตราภาษีศุลกากร แตปจจุบันทําไดยากขึ้นเพราะจะถูกประเทศคูค า ตอบ
โตโดยการขึ้นภาษีบาง สวนภาษีศุลกากรสงผานถูกยกเลิกเกือบทั้งหมดแลวในปจจุบัน เพราะนโยบาย
การคาเสรีและขอตกลงทางการคาระหวางประเทศที่เปดเสรีทางการคา การคาเสรีมุงเนนการลดหรือ
กําจัดอัตราภาษีศุลกากรใหนอยลงหรือหมดไปตามแนวนโยบายของการเปดเสรีการคา การรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจ และการเปนสมาชิกขององคการการคาโลก
2. อุปสรรคที่ไมใชพิกัดภาษีศุลกากร (nontariff barrier)
รัฐบาลอาจไมกีด กันการดํ า เนิ นธุรกิ จระหว า งประเทศดวยการใช ม าตรการขึ้ นอั ต ราภาษี
ศุลกากรเสมอไป แตจะใชมาตรการหรือวิธีการปฏิบัติงานแบบอื่นๆ ที่สามารถใหผลในการกีดกันทาง
การคาไดเชนเดียวกันจําแนกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
1) อุปสรรคที่มีผลโดยตรงตอราคา
อาทิ ความชวยเหลือ (subsidies) รัฐบาลจะใหค วามชวยเหลือในดานเงินอุดหนุนหรือให
เงินชวยเหลือ เพื่อใหธุรกิจที่จะทําการสงออกสินคาไปจําหนายในตางประเทศสามารถสงสินคาออก
และเพื่อให สิน คาเหล านั้ น มีราคาที่ต่ํ าเพี ยงพอที่จะสามารถเขา สูต ลาดระหว างประเทศได โดยไม
ขาดทุน หรือชวยทําใหราคาขายในตางประเทศถูกลง จนสามารถแขงขันกับผูอื่นได ประเทศสวนใหญ
จะมีวิธีชวยเหลือผูผลิต ดวยวิธีจายเงินชวยเหลือโดยตรงแกผูผลิต ที่ประสบปญหาการขาดทุนทางการ
คาขายในตางประเทศ การประเมินของศุลกากร (customs valuation) เจาหนาที่ศุลกากรจะกําหนด
ขอบเขตการประเมินตีราคานําเขา เพื่อใหเ หมาะสมกับ อัตราพิกัด ภาษีศุลกากรที่จะตองชําระ ที่คิด
ตามรอยละของมูลคาสินคานําเขา ซึ่งจะชวยปองกันไมใหผูสงออกหรือผูนําเขาแจงราคาต่ํากวาความ
เปนจริง
2) อุ ป สรรคที่ไม ใชพิกั ดภาษี ศุล กากรที่ใชในการควบคุมปริมาณ เปนการจํ ากัด ปริมาณ
การคาระหวางประเทศอันมีหลายรูปแบบ ไดแก
 โควตา (quota) โควตานําเขาของสินคาประเภทหนึ่งมักถูกแบงสรรปนสวนใหแก
ประเทศตาง ๆ ที่มีสัมพันธไมตรีทางการคา ในกรณีของสินคาเกษตร ราคาของสินคานําเขาและสินคา
ที่ผลิตเองภายในประเทศจะเทากัน เพราะแมวาสินคานําเขาจะมีตนทุนต่ํากวาอยากจะตั้งราคาขายที่
ต่ํากวาก็ไมชวยใหปริมาณการนําเขาที่ถูกจํากัดโดยโควตาเพิ่มขึ้นได
 มาตรฐาน (standard) เปนเกณฑการบังคับ การผลิตสินคาของประเทศในดาน
ตางๆ อันไดแกการกําหนดคุณสมบัติ การติดฉลาก และการทดสอบ เพื่อจะสนับสนุนการผลิต สินคา
ภายในประเทศและกีดกันสินคาที่ผลิตจากตางประเทศ
 การควบคุ มการแลกเปลี่ยนเงิ นตราระหวางประเทศ รัฐ บาลจะให แลกเปลี่ย น
เงินตราไดในปริมาณที่จํากัดสรางปญหาการชําระเงินผูนําเขา ทําใหผูลงทุนระหวางประเทศโอนกําไร
กลับประเทศแมไดในจํานวนจํากัด
 การอนุญาตเปนการเฉพาะ เปนมาตรการอยางหนึ่งที่รัฐบาลใชเพื่อควบคุมธุรกิจที่
เขามาดําเนินงานในประเทศของตน การที่จะมีการนําเขาสินคาจะตองมีการขอใบอนุญาตกอน โดย
ประเทศสวนมากมักกําหนดใหผูนําเขา หรือผูสงออกตองขออนุญาตจากเจาหนาที่รัฐบาลกอนที่จะ
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ดําเนินการติดตอทางการคากัน การออกใบอนุญาตไมเพีย งแตจะเปนขอจํากัดการนําเขา หรือการ
สงออกยังอาจถือเปนการไมอนุญาต แตอาจจะมีผลตอการกําหนดการคาดวย เพราะตนทุน เวลา และ
ความไมแนนอนเขามามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการเหลานี้ การจะไดใบอนุญาตนี้มาตองผานขั้นตอน
หลายประการ เชน การสง สินค าตั วอย างมาให พิจารณาซึ่ง จะทํ าใหเสี ยคา ใชจายและเวลา หรือมี
ขั้นตอนการดําเนินงานยืดยาวซึ่งจะบั่นทอนการนําเขาสินคาลง
3. การใชนโยบายปองกันธุรกิจขามชาติเขามาทุมตลาด
รั ฐบาลในทุก ประเทศอาจจะต องออกกฎหมายเพื่ อปกป องธุ รกิ จภายในประเทศ โดยมี
มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันการทุมตลาด เพื่อตอบโตไมใหธุรกิจขามชาติตั้งราคาขายสินคาทีต่ า่ํ
เกินไปจนกระทั่งธุรกิจภายในประเทศของตนไมสามารถแขงขันได มาตรการดังกลาวอาจมีการเรีย ก
เก็บภาษีตอตานการทุมตลาด เมื่อธุรกิจขามชาติขายสินคานําเขาในราคาต่ํากวาสินคาชนิดเดีย วกันที่
ผลิตขึ้นในประเทศมากจนธุรกิจผลิตภายในประเทศไมสามารถแขงขันได ซึ่งวิธีการดังกลาวมักเรียกกัน
ว า “การทุ ม ตลาด” หากมิ ฉ ะนั้ นแล ว ผู ทุม ตลาดจากต างประเทศจะสามารถเข ามาผู กขาดและ
ครอบครองตลาดสวนใหญไดทั้งหมด
4. การคว่ําบาตร (boycott)
แนวทางอี ก แนวทางหนึ่ ง ของรั ฐ บาลเพื่ อ ป อ งกั น การไหลผ า นเข า ออกของสิ น ค า จาก
ตางประเทศอยางเสรี เพื่อเปนการกีดกันสินคาซึ่งมาจากเหตุผลทางการเมือง โดยใชวิธีการคว่ําบาตร
(boycott) โดยการกีดกันสินคาบางประเภท เชน สินคาที่ใชเทคโนโลยีสูง ซึ่งมักใชเปนมาตรการเพื่อ
การลงโทษมากกวามาจากเหตุผ ลทางเศรษฐกิจ และมักจะเจาะจงเฉพาะสินคาหรือเฉพาะประเทศ
วิธีการดังกลาวมักจะมีผลทําใหประเทศที่ถูกลงโทษเกิดความขาดแคลนสินคาหรือสินคามีราคาแพงขึน้
ทําใหประชาชนเดือดรอน หรือทําใหขาดรายไดจากการขายสินคาจนเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
การคว่ําบาตร เปนการที่ชาติหนึ่งปฏิเสธการทําธุรกิจติดตอคาขายกับชาติที่ไมลงรอยกัน ซึ่ง
จะครอบคลุมการคา การลงทุน การรวมทุนทุกรูปแบบ การคว่ําบาตรจึงทําใหบรรษัทขามชาติตอง
เปลี่ยนกลยุทธการดําเนินงานเพื่อเลี่ยงกฎหมาย หรืออาจตองเลิกกิจการไปในที่สุด

4.3 ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ
ในโลกยุคโลกาภิวัต น หรือโลกไรพรมแดน ซึ่งเปนที่มาของแนวทางการคาโดยเสรี (trade
liberalization) ซึ่งหมายถึงการคาเกิดขึ้นโดยเสรีของโลกแหงการคาแบบไมมีพรมแดน ปราศจากการ
ตั้งกําแพงภาษีและอุปสรรคทางการคาที่ไมใชพิกัด ภาษีศุลกากร ลดการกีด กันทางการคาลงจนเปน
การคาเสรีโดยสมบูรณจนกระทั่งประเทศนําทางไปสูการกําหนดขอตกลงทางการคาเสรีรวมกันจาก
แบบทวิภาค พหุภาคีไปจนถึงโลกเสรี ขอตกลงที่นับวามีอายุเกาแกขอตกลงหนึ่ง ไดแก ขอตกลงทั่วไป
วาดวยพิกัดอัตราภาษีศุล กากรและการคาหรือแกตต (general agreement on tariff and trade
หรือ GATT)
ขอตกลงทั่วไปวาดวยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการคาหรือแกตต เปนสัญญาพหุภาคีสาํ คัญ
เปนที่ยอมรับของนานาประเทศวาดวยการเปดประตูการคาเสรีของประเทศตางๆ โดยใหมีการลดหรือ
ยกเลิกอุปสรรคการกีดกันทางการคาทั้งปวงทุกรูปแบบ จากการตั้งกติกาการเจรจาตกลงทางการคา
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รวมกันและการบังคับควบคุมการปฏิบัติงานของนานาชาติ แกตตเริ่มตนดํา เนินการในป ค.ศ. 1947
ตลอดเวลาตั้งแตกอตั้งมาไดมีการประชุมระหวางประเทศสมาชิกทั้งหมดหลายครั้ง ซึ่งในการประชุม
แตละครั้งจะเรียกวา “รอบ” โดยมีการประกาศใชแนวปฏิบัติในประเทศภาคสมาชิกของทุกรอบที่มี
การประกาศ
ขอตกลงเกีย่ วกับอุปสรรคกีดกันการคาที่ไมใชพิกดั ภาษีศุลกากรของแกตตมีอยู 5 ประเภทคือ
1. มาตรฐานอุตสาหกรรม (industrial standard) แกตตไดมีขอตกลงเกี่ยวกับมาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ใหใชปฏิบัติกับสินคานําเขาเชนเดียวกับปฏิบัติตอสินคาที่ผลิตในประเทศ
2. การจัดหาของรัฐบาล (government procurement) แกตตไดมีขอตกลงเกี่ยวกับการ
เรียกประมูลจากบริษัทตางชาติ โดยไมมีการแบงแยกในงานสัญญาชิ้นใหญของรัฐบาล
3. การชวยเหลือและการขัดขวางใหยากลําบาก (subsidies and countervailing duties)
แกตตไดมีขอตกลงในการชวยเหลือธุรกิจภายในประเทศไดตราบใดที่ไมมีผลกระทบตอประเทศอื่น
และรั ฐบาลจะไม สามารถให ค วามชวยเหลือด านการสงออก เวนแต การส งออกสินคา เกษตรกรรม
เทานั้น นอกจากนั้น รัฐบาลตองขจัดกระบวนการที่จะเปนการขัดขวางประเทศอื่นใหย ากลําบากใน
การดําเนินธุรกิจ แมธุรกิจภายในประเทศจะไดรับผลกระทบก็ตาม
4. การอนุญาต (licensing) แกตตไดมีหลักในการรับอนุญาตวาตองมีกระบวนการในการให
และรับอนุญาตที่งายดาย และไมแบงแยกวาเปนธุรกิจตางชาติหรือเปนธุรกิจภายในประเทศ
5. การตีราคาของศุลกากร (custom valuation) แกตตไดมีห ลักในการตีราคาแบบ C.I.F.
(cost, insurance, freight : ราคาตามใบกํากับสินคาบวกคาขนสงและคาประกันภัย ) หรือแบบ
F.O.B. (free on board : ราคาตามใบกํากับสินคา) โดยหามมิใหตีราคาแบบอื่น เชน ใชราคาตาม
ราคาขายในประเทศที่นําเขาสินคามา
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การปฏิบัติตอชาติที่ไดรั บความอนุเคราะหยิ่ง (most favored nation
clauseหรือ MFN) ประเทศสมาชิกของแกตตหรือองคการการคาโลกตองยึดมั่นในขอกําหนดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตอชาติที่ไดรับความอนุเคราะห ซึ่งเปนสภาวะการใหประโยชนแตประเทศสมาชิกเทากับผู
ไดประโยชนรายอื่น เชน สหรัฐอเมริกาเปนชาติสมาชิกหนึ่งของแกตตไดลดพิกัดภาษีศุลกากรนี้แกทุก
ประเทศที่เปนสมาชิกของแกตตหรือองคการการคาโลกที่มีสิทธิไดรับความอนุเ คราะหยิ่งดวยทั้งหมด
เสมอกัน นอกจากประโยชนทางดานพิกัดภาษีศุลกากรแลว
ขอ กํา หนดเกี่ย วกับ การปฏิบัติ ตอชาติที่ ได รับ ความอนุเ คราะห ยิ่ง สามารถสรางข อยกเว น
เฉพาะที่สําคัญ มีดังนี้ (กตัญู หิรัญญสมบูรณ, 2554)
1. สินคาอุตสาหกรรมจากประเทศดอยพัฒนาจะไดสิทธิพิเศษเหนือกวาสินคาจากประเทศ
อุตสาหกรรม เชน ประเทศอุตสาหกรรมมักจะลดพิกัดภาษีศุลกากรใหแกประเทศดอยพัฒนามากเปน
พิเศษภายใตระบบทั่วไปของการเลือกปฏิบัติ (generalized system of preference หรือ GSP)
2. การยินยอมภายในกลุมทางเศรษฐกิจหรือกลุมพันธมิตร เชน สหภาพยุโรป (European
Union - EU) หรือเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) จะไมข ยายผลใหแกประเทศที่ไมไดเปน
สมาชิกภายนอกกลุมดังกลาวดวย
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3. ประเทศที่ตอตานหรือกีดกันตออีกประเทศหนึ่งเกี่ยวกับสินคาบางชนิด สามารถจะปฏิเสธ
ไมใหสิทธิพิเศษเทากับชาติที่มีสิทธิไดรับความอนุเคราะหยิ่ง เชน สหรัฐอเมริกาเคยไมซื้อสินคาจากจีน
และตัดสิทธิพิเศษของจีนเพราะการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีนที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน
4. บางประเทศอาจกําหนดเงื่อนไขเฉพาะเปนขอยกเวนตามกฎหมายของตนในชวงเวลาหนึ่ง
เชน ประเทศสวิสเซอรแลนดเคยยกเลิกการคาพืชผลทางการเกษตรกรรม
5. ประเทศที่ไมไดลงนามรับรองในขอตกลงเฉพาะเรื่องอาจไมไดรับการปฏิบัติทาํ นองเดียวกับ
ประเทศที่ล งนามรับรองขอตกลงนั้นเสมอไป เชน ประเทศที่ลงนามรับรองกฎหมายการจัดหาของ
รัฐบาลเทานั้นที่ไดรับอนุญาตในการเรียกประมูลงานสัญญาสาธารณะกับตางประเทศ
6. การกําหนดขอยกเวนในชวงสงครามหรือชวงที่เกิดความตึงเครีย ดระหวางประเทศ เชน
ช วงสงครามหมู เ กาะฟอล ค แลนด ป ค.ศ.1982 อั ง กฤษไดง ดสิ ท ธิพิ เ ศษเท า กั บ ชาติ ที่ ได รับ ความ
อนุเคราะหยิ่งแกประเทศอารเจนตินาซึ่งเปนคูปฏิปกษกัน
แมแกตตจะพยายามใหบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเปดประตูการคาเสรี แตกลับพบวามี
บางประเทศยังกําจัดการนําเขาดวยวิธีการตางๆ เพื่อชวยเหลืออุตสาหกรรมภายในประเทศของตน
ทําให เกิดการขัด แยงระหวางประเทศอยูเรื่อยมา ซึ่งแกตตมักจะไตสวนหาข อเท็จจริงเมื่อเกิ ดการ
รองเรียน ถาพบวาเปนจริงจะใชการตกลงรวมกันกระทําการใหประเทศนั้นเปลี่ยนแปลงวิธีป ฏิบัติเสีย
ใหม โดยที่ไมใชวิธีการลงโทษแตอยางไร

4.4 ดัชนีการคา (terms of trade)
ดัชนีการคา เปรียบเสมือนปริมาณสินคาที่นําเขา ปริมาณสินคาที่ประเทศผูสงออกสามารถซือ้
ได ราคา วัตถุดิบ และสินคาเกษตรกรรม จะไมเพิ่มสูงขึ้นรวดเร็วเทากับราคาสินคาสําเร็จรูป เพราะ
การซื้อสินคาเกษตรกรรมจะไดรับสินคามากกวาการซื้อสินคาหัตถกรรมดวยจํานวนเงินจํานวนเทากัน
การประหยัดซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีจะทําใหตนทุนสินคาเมื่อไปถึงมือผูบริโภคต่าํ ลง
ในขณะเดีย วกันการประหยัดต นทุนในสินค าหัตถกรรมจะทําใหมีกํา ไรและคาแรงที่ จายสูงขึ้นดวย
(ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ, 2553)

4.5 องคการการคาโลก (World Trade Organization หรือ WTO)
เมื่อมีขอขัดแยงเกิดขึ้น ประเทศที่เสียหายจากขอตกลงอยาง เชน แกตต ก็สามารถรองเรียน
ใหองคการการคาโลก (world trade organization-WTO) เขามาจัดการลงโทษใหสําหรับประเทศที่
ละเมิดขอตกลงนั้น และประเทศที่ละเมิดขอตกลงจําเปน ตองแกไขวิธีป ฏิบัติการตามคําตัดสินของ
องค ก ารการค าโลก ถา ไม แ ก ไขก็ จะถู กฟ องร องเรี ย กคาเสี ยหาย และประเทศที่ ถู กเอาเปรี ย บจะ
สามารถตอบโตโดยการขัดขวางได (counter veiling sanction) ยิ่งกวานั้น องคการการคาโลกยัง
ครอบคลุมขอบเขตงานที่กวางกวาแกตต โดยรับผิด ชอบตั้งแตการคาสินคาและบริการ การปกปอง
คุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ การลงทุนที่เกี่ยวของกับ การคา องคการการคาโลกจึง
เปนความหวังที่พึ่งพาของประเทศเล็กที่ตองการเพิ่มศั กยภาพและสิทธิของตนในการดําเนินงานใน
ตลาดโลกไดเทาเทียมประเทศมหาอํานาจได
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องคการการคาโลก หรือ WTO (World Trade Organization) เปนองคการระหวางประเทศ
ที่ มี ก ารพั ฒ นามาจากความตกลงทั่ วไปว า ด ว ยภาษี ศุ ล กากรและการค า หรื อ แกตต (General
Agreement on Tariff and Trade - GATT) กอตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 มีสมาชิกเริ่มแรก 81
ประเทศ สํานักงานตั้งอยู ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด
วัตถุประสงคขององคการการคาโลก ไดแก
1. สนับสนุนใหมีการคาเสรีระหวางสมาชิก โดยเปดเจรจาลดอุปสรรคทางการคาเปนรอบๆ
2. ดูแลใหสมาชิกดําเนินการตามขอตกลงทางการคาที่มีตอกัน เปนคนกลางในการตัดสินขอ
ขัดแยงทางการคาระหวางประเทศ
หลักการสําคัญขององคการการคาโลก ไดแก
1. ไมเลือกปฏิบัติ (non-discrimination) กลาวคือประเทศสมาชิกจะตองใหการปฏิบัติตอ
สินคาจากทุกประเทศเทาเทียมกัน (most favored nation treatment : MFN) และปฏิบัติตอสินคา
นําเขาเทาเทียมกันกับสินคาภายในประเทศ (national treatment) ไมวาจะเปนการเก็บภาษีภายใน
หรือการกําหนดกฎระเบียบตางๆ
2. ความโปรงใส (transparency) กลาวคือ ประเทศสมาชิกจะตองพิมพเผยแพรก ฎหมาย
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับมาตรการทางการคาตอสาธารณชน และแจงใหประเทศสมาชิกอื่นๆ ทราบ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูประกอบการคาระหวางประเทศ
3. คุมครองผูผลิตภายในดวยภาษีศุลกากรเทานั้น (tariff only protection) กลาวคือ หาม
ใชมาตรการจํากัดการนําเขาทุกชนิด ยกเวนกรณีที่สอดคลองกับบทบัญญัติของ WTO
4. สงเสริมการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม (fair competition) กลาวคือ ประเทศสมาชิก
สามารถเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนสินคานําเขาได
5. มีสิทธิ์ใชขอยกเวนในกรณีฉุกเฉินและจําเปน (necessary exceptions and emergency
action) กลาวคื อ ประเทศสมาชิ กสามารถใชมาตรการคุ มกันชั่วคราว ในการขาดดุลการชํ าระเงิ น
ระหวางประเทศหรือในกรณีที่เปนขอยกเวนทั่วไป เชน เพื่อรักษาสุขภาพของประชาชน สัตว พืช เพื่อ
ศีลธรรมอันดี และเพื่อความมั่นคงภายในประเทศ เปนตน
6. มี ก ระบวนการยุ ติ ข อ พิ พ าททางการค า ให คู ก รณี (trade dispute settlement
mechanism) กลาวคือเมื่อมีกรณีขัดแยงทางการคาใหหารือเพื่อหาทางยุติขอพิพาท หากไมสามารถ
หาขอสรุปได ใหนําเรื่องเขาสูกระบวนการยุติขอพิพาทของ WTO
7. ใหแตมตอกับประเทศกําลังพัฒนา (special and differential treatment) เชน การลด
ภาษีนั้น ประเทศกําลังพัฒนาจะมีเวลาปรับตัวนานกวา และลดภาษีลงนอยกวาประเทศพัฒนาแลว
ผอนผันใหประเทศกําลังพัฒนาจํากัดการนําเขาได หากมีวัต ถุประสงคเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
รักษาเสถียรภาพดุลการชําระเงินและใหประเทศพัฒนาแลวใหสิทธิพิเศษทางศุลกากรแกประเทศกําลัง
พัฒนาได แมจะขัดกับหลัก MFN เปนตน
8. ใชระบบฉันทามติ (consensus) กลาวคือ ในการเจรจาเรื่องหนึ่งเรื่องใด หากประเทศใด
ประเทศหนึ่งไมเห็นดวย ไมวาจะเปนประเทศเล็กหรือใหญ เรื่องนั้นก็ยังไมรับเปนมติ
9. ใหมีการรวมกลุมทางการคาเพื่อลดภาษีระหวางกันได หากมีวัต ถุประสงคเพื่อการขยาย
การคา แตมิใชเพื่อกีดกันทางการคาจากประเทศนอกกลุม (no trade blocs)
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4.6 หนวยงานสากลที่สงผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ
4.6.1 องคการสหประชาชาติ (United Nations)
สหประชาชาติ (United Nations-UN) หรือ องคการสหประชาชาติ เปนองคการระหวาง
ประเทศซึ่งมีค วามมุงหมายที่แ ถลงไวเพื่ออํานวยความสะดวกแกค วามรวมมือในกฎหมายระหวาง
ประเทศ ความมั่นคงระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการทางสังคม สิทธิมนุษยชน
และการบรรลุสันติภาพโลก สหประชาชาติกอตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อ
แทนที่สันนิบาตชาติ เพื่อยุติสงครามระหวางประเทศ เพื่อเปนเวทีสําหรับการเจรจา สหประชาชาติมี
องคกรจํานวนมากเพื่อนําภารกิจไปปฏิบัติ
องคการสหประชาชาติมีส มาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ ระบบสหประชาชาติอยูบนพื้นฐาน
ของ 6 องค กรหลัก ได แก สมั ช ชาใหญ คณะมนตรี ค วามมั่ นคง คณะมนตรี เศรษฐกิจและสัง คม
สํานักงานเลขาธิการ และศาลยุติธรรมระหวางประเทศ รวมถึงคณะมนตรีภาวะทรัสตีท้ ี่ปจจุบันยุติการ
ทํางานแลว เลขาธิการสหประชาชาติ ผูดํารงตําแหนงคนปจจุบัน คือ บัน คี มุน ชาวเกาหลีใต ซึ่งเขา
รับตําแหนงเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2007 ตอจากโคฟ อันนัน โดยมีจุด มุงหมายหลักในการรักษา
สัน ติ ภ าพของโลก เปนศู น ย กลางในการประนี ป ระนอมขอ ขั ด แยง ต า งๆ ระหวา งประเทศพั ฒนา
มิตรภาพระหวางประเทศ และรวมมือกันในระดับชาติในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และมนุ ษ ยชาติ ในดา นเศรษฐกิ จ สภาเศรษฐกิ จและสั ง คมของสหประชาชาติ เ ป นหน วยงานที่
รับผิดชอบซึ่งจะชวยใหการตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับธุรกิจขามชาติเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
ทําใหนานาชาติไดเขาใจการดําเนินงานและลักษณะของธุรกิจขามชาติไดถองแทยิ่งขึ้น
คณะมนตรี เ ศรษฐกิ จและสั งคมแห ง สหประชาชาติ มี ส วนช ว ยเหลื อ สมั ช ชาใหญ แ ห ง
สหประชาชาติในการใหค วามสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการพั ฒนา คณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติประกอบดวยประเทศสมาชิกทั้งหมด 54 ประเทศ ซึ่งไดรับ
เลือกจากสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติวาระละ 3 ป สวนประธานมีวาระ 1 ปและไดรับเลือกจาก
ประเทศขนาดเล็ ก หรื อ ขนาดกลางเพื่ อ เป น ผู แ ทนของคณะมนตรี เ ศรษฐกิ จและสั ง คมแห ง
สหประชาชาติ
4.6.2 ธนาคารโลก (World Bank)
ธนาคารโลก ( World Bank) หรือเรียกวา ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา
(International Bank for Reconstruction and Development; IBRD) เปนองคกรระหวาง
ประเทศที่ไดจัดตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยประเทศมหาอํานาจในทวีปอเมริกาเหนือและ
ทวีปยุโรป โดยมีจุดมุงหมายเพื่อชวยใหประเทศสมาชิกไดทําการฟนฟูประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่
2 โดยมุงเนนการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเรงรัด การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปน
องคกรอยูในสังกัดขององคการสหประชาชาติ มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
ปจจุ บั นมี ป ระเทศสมาชิ กทั้ง หมด 188 ประเทศ เงิน ทุ นของธนาคารโลกได มาจากการจํ า หน า ย
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พันธบัต รในตลาดการเงินสํ าคัญของโลก คาบํ ารุงจากประเทศสมาชิก และเงิ นคาหุนของประเทศ
สมาชิก
วัตถุประสงคของธนาคารโลกที่สําคัญ คือ เพื่อชวยเหลือประเทศสมาชิกที่ไดรับความเสียหาย
จากสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยใหสมาชิกกูยืมไปเพื่อบูรณะซอมแซมและพัฒนาประเทศ ตอมาไดข ยาย
ขอบเขตของการบริการออกไปเปนการสนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตในประเทศ
ที่กําลังพัฒ นา เพื่อ ยกระดับ ชีวิ ตและความเปน อยูข องประชาชนในประเทศสมาชิก ตามลัก ษณะ
กิจการที่ จะลงทุนและตามความจํ าเปนและยังชวยเหลือสมาชิกด วยการใหบริการดานความรูและ
คําแนะนําเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนและบริหารการเงิน

4.7 บทสรุป
นอกจากรัฐบาลจะกําหนดควบคุมธุรกิจในระบบเศรษฐกิจของประเทศแลว รัฐบาลของแตละ
ประเทศยอมตองสรางและรักษาสัมพันธไมตรีทางการคากับประเทศอื่นทั้งในรูปของการคาและการ
ลงทุน เพื่อประโยชนสูงสุดที่จะบังเกิดแกชนในชาติของตน รัฐบาลควรจะสงเสริมการดําเนินงานของ
ธุรกิจระหวางประเทศเมื่อเกิดผลดานบวกที่เ ปนประโยชนตอประเทศของตนในดานเศรษฐกิจสังคม
ซึ่งแสดงออกในรูปของการไดเปรียบดุลการคา การมีอัตราการวาจางงานสูง การมีรายไดป ระชาชาติ
สูงขึ้น การรักษาผลประโยชนของชาติตนไวได การที่ประเทศไดรับความเปนธรรมในทางการคา ก็จะ
ทําใหรัฐบาลสามารถเอื้อประโยชนใหแกธุรกิจระหวางประเทศของตนไดเปนอยางดีอีกดวย
นอกจากนั้น รัฐบาลยังจะตองจํากัดการดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศดวย ถาเห็นวา
การดําเนินงานนั้นมีผลกระทบทางลบตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศตน เชน ทําใหขาด
ดุลการคาและมีหนี้สินระหวางประเทศเพิ่มขึ้นมากมาย การแขงขันภายในอุตสาหกรรมเกิดความไม
เปนธรรม การเกิดสภาวะวางงานภายในประเทศ เปนตน รัฐบาลจะจํากัด หรือกีด กันการดําเนินงาน
ของธุรกิจระหวางประเทศหรือธุรกิจขามชาติดวยรูปแบบของการควบคุมธุรกิจ เชน การกําหนดอัตรา
ภาษี สินค านําเขา และสงออกระหวางประเทศหรือจัดทํานโยบายการซื้ อสินคาท องถิ่น หรือแมแ ต
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ เปนตน

คําถามทายบท
1. ใหอธิบายบทบาทของรัฐบาลในการบังคับควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศมาให
เขาใจพอสังเขป ในประเด็นตอไปนี้
1.1 การสงเสริมการดําเนินของธุรกิจระหวางประเทศ
1.2 การจํากัดการดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศ
2. ใหอธิบายหลักการและความสําคัญของขอตกลงทั่วไปวาดวยพิกัด อัตราภาษีศุลกากรและการคา
หรือแกตต (General agreement on tariff and trade หรือ GATT) ที่มีผ ลตอการดําเนินธุรกิจ
ระหวางประเทศ
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3. รัฐบาลของแตละประเทศสามารถกําหนดมาตรการหรือนโยบายเพื่อจํากัดการดําเนินงานของธุรกิจ
ระหวางประเทศเพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศไดอยางไร ดวยวิธีการใดบาง อธิบายใหเขาใจพอ
สังเขป
4. ใหอธิบายหลักการสําคัญขององคการการคาโลก ที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศพรอม
ยกเหตุผลประกอบการอธิบาย
5. ให อธิ บ ายบทบาทหน า ที่ แ ละลั ก ษณะการดํา เนิ นงานหน วยงานสากลที่ ส ง ผลกระทบต อ การ
ดําเนินการธุรกิจระหวางประเทศ ตอไปนี้
5.1 องคการสหประชาชาติ (United Nations)
5.2 ธนาคารโลก (World Bank)
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แผนการสอนครั้งที่ 5
บทที่ 5 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการคาระหวางประเทศ
หัวขอเรื่อง
บทที่ 5 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการคาระหวางประเทศ
5.1 บทนํา
5.2 รูปแบบของกลุมทางเศรษฐกิจ
5.3 ประโยชนของการรวมกลุม ทางเศรษฐกิจ
5.4 กลุมทางเศรษฐกิจตางๆ ตามเขตพื้นที่ในโลก
5.4.1 เขตการคาเสรี (free trade area)
5.4.2 สหภาพศุลกากร (customs union)
5.4.3 ตลาดรวม (common market)
5.4.4 สหภาพทางเศรษฐกิจ (economic union)
5.5 สหภาพยุโรป (European Union หรือ EU)
5.6 สนธิสัญญามาสทริชท (Masstricht treaty)
5.7 สนธิสัญ ญาเขตการค าเสรีอ เมริกาเหนื อ (North American free trade
agreement หรือ NAFTA)
5.7.1 สหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก ตางใหการสนับสนุน NAFTA ดวย
เหตุผล ดังนี้
5.8 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East
Asian Nations)
5.9 การรวมกลุมเศรษฐกิจในลาตินอเมริกา
5.10 ความรวมมือของประเทศในทวีปแอฟริกา (Africa cooperation)
5.11 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจอื่นๆ
5.12 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
5.13 IMF กองทุนการเงินระหวางประเทศ
5.14 บทสรุป

แนวคิด
การรวมกลุ มทางเศรษฐกิ จ เป นป จจั ย สํ าคั ญ ที่มี อิท ธิ พลต อ การดํา เนิ น การธุ รกิ จระหว า ง
ประเทศ โดยเฉพาะเพื่ อร วมกั นจัด สร างรู ปแบบของสนธิสั ญญาระหวา งประเทศเพื่อใชกั บบรรดา
ประเทศสมาชิกในกลุมทางเศรษฐกิจที่เขามาเปนกลุมทางเศรษฐกิจ ตอมามีการรวมกลุม ทางเศรษฐกิจ
อีกหลายกลุมในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยมีเปาหมายสําคัญทางดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ ผูบริห ารธุรกิจ
ระหวา งประเทศจํ าเปน ตองเข า ใจและรั บ ทราบถึง บทบาทและความสําคัญ ของการรวมกลุม ทาง
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เศรษฐกิจเหลานี้ เพราะมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ การเงิน การ
ลงทุน การตลาด การกําหนดกลยุทธเพื่อการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ตลอดจนการแสวงหาแหลง
ทรัพยากรของธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึงการศึกษาและทําความเขาใจสนธิสัญญาการคาระหวาง
ประเทศของกลุมทางเศรษฐกิจที่ตั้งใจจะดําเนินธุรกิจดวย ทั้งนี้เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจระหวาง
ประเทศได อยางถูกตอ งและเปนการแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกรรมระหวางประเทศเพื่ อการ
ขยายตัวของธุรกิจและเขาสูการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปน
ประโยชนตอธุรกิจ ตลอดจนสังคมประเทศชาติ

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจการรวมกลุมทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการคาระหวางประเทศ
2. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจรูปแบบของกลุมทางเศรษฐกิจตางๆ
3. เพื่อศึกษาและทําความเขาใจประโยชนของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ กลุมทางเศรษฐกิจตางๆ ใน
แตละภูมิภาคของโลก อาทิ สหภาพยุโรป สนธิสัญญาเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ สมาคมประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน และความรวมมือของประเทศในทวีปแอฟริกา เปนตน

กิจกรรมการสอน
1. การบรรยาย การอภิปราย การตอบขอซักถามตางๆ
2. นักศึกษาแบงกลุมเพื่ออภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็นเนื้อหาในบทเรียน

สื่อการสอน
ตํารา เอกสารประกอบการสอน การนําเสนอโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส (power point)

การประเมินผล
นักศึกษาเขาใจเนื้อหา เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน สามารถตอบปญหาที่ผูสอนถามได เรียนรูและ
ทํางานรวมกันเปนกลุม สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหได
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เอกสารอางอิง
ดูรายละเอียดทายบท

บทที่ 5
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการคาระหวางประเทศ
5.1 บทนํา
องคการการคาโลกไดอนุญาตใหประเทศตางๆ มีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจเพื่อการลดภาษี
ศุลกากร สิทธิประโยชนตางๆ ระหวางกันเพื่อการคาโลก ดวยวัตถุประสงคสําคัญคือ การขยายโอกาส
ทางการคามิใชเ บี่ย งเบนทางการคา โดยไดรับการยกเว นไมตองขยายสิ ทธิที่ต กลงกันระหวางภาคี
สมาชิกกลุมเศรษฐกิจในองคการการคาโลก แตตองมีวัตถุประสงคเพื่อกีดกันทางการคาหรือการนําเขา
สินคา จากประเทศนอกกลุม และเมื่อรวมกลุมกั นแลวตองไมก ระทบกับผลประโยชนของประเทศ
สมาชิกนอกกลุมดวย
ภายหลังจากการยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรปไดมี
การรวมตัวกันเพื่อชวยกันแกไขสภาวะการกีดกันทางการคาที่ทําใหสภาวะเศรษฐกิจ ทั่วโลกประสบ
ปญหาอยางหนัก ในป ค.ศ. 1948 เกิดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในยุโรปอยางเปนทางการ และมีการ
กํา หนดกฎเกณฑ ในการดํา เนิน การธุ รกิจระหว า งประเทศโดยกํ า หนดขึ้ นเป น สนธิ สั ญญาระหว าง
ประเทศเพื่ อใช กับบรรดาประเทศสมาชิ กของกลุ ม เปน การเริ่ มตน ของแนวคิ ด การรวมกลุม ทาง
เศรษฐกิจและการทําสนธิสัญญาการคาระหวางประเทศ
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจไดขยายการรวมกลุมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แผขยายไปทั่วโลก โดย
มีวัตถุประสงคของการรวมกลุมเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ และมีการพัฒนาการตอเนื่อง
มาถึง ปจจุ บัน ผลการรวมกลุ มทางเศรษฐกิ จและการทํา สนธิ สัญ ญาการคาระหวา งประเทศสงผล
กระทบตอการตัดสินใจการดําเนินการทางการคา การลงทุน รวมถึงการแสวงหาแหลงทรัพยากร การ
ผลิตและเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ
ผูจัดการธุรกิจระหวางประเทศจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําความเขาใจและศึกษาถึงเหตุผ ล
และวัตถุประสงค สนธิสัญญาระหวางประเทศของแตละกลุมทางเศรษฐกิจที่ธุรกิจจะเขาไปดําเนินการ
ในประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจและมีการทําสนธิสัญญาระหวางประเทศเพื่อ
สงเสริมสมาชิกในกลุมและกีดกันผูที่ไมเปนสมาชิก ตลอดจนการทําความเขาใจและแนวทางปฏิบัติที่
ถูก ต องในการแสวงหาโอกาสหรื อตั้ ง รั บกั บ ภัย คุกคามในรู ป แบบการรวมกลุ มทางเศรษฐกิ จและ
สนธิสัญญาการคา ระหวางประเทศทั้งนี้เ พื่อประโยชนแ ละความสํ าเร็จที่จะเกิด ขึ้ นกับธุรกิจที่มีการ
ดําเนินการระหวางประเทศ

5.2 รูปแบบของกลุมทางเศรษฐกิจ
รูปแบบของกลุมเศรษฐกิจ เป นการรวมตัวของกลุม ประชาคมทางเศรษฐกิจ ของประเทศ
สมาชิกที่มีมากกวาสองประเทศขึ้นไป ซึ่งแตละกลุมเศรษฐกิจจะมีวัตถุประสงคแ ละรูป แบบแตกตาง
กั น ไป แล ว แต ระดั บ ของข อ จํ า กั ด ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการรวมตั ว กั นโดยมี ระดั บ น อ ยไปหาระดั บ มาก
ดังตอไปนี้
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1. เขตการคาเสรี (Free Trade Area) มีรากฐานแนวคิดมาจากนโยบายการคาเสรี (free
trade policy) มีรากฐานมาจากทฤษฎีการไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (the theory of comparative
advantage) ที่เสนอวา แตละประเทศควรจะเลือกผลิตแตเฉพาะสินคาที่ตนมีตนทุนการผลิตไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบมากที่สุด แลวนําสินคาที่ผลิตไดนั้นไปแลกเปลี่ยนกับสินคาที่ประเทศอื่นมีตนทุนการ
ผลิตไดเปรียบ ถึงแมวาประเทศหนึ่งจะอยูในฐานะเสียเปรียบอีกประเทศหนึ่งในการผลิตสินคาทุกชนิด
ก็ตาม ประเทศทั้งสองก็ยอมจะทําการคาตอกันได โดยแตละประเทศจะเลือกผลิต เฉพาะสินคาที่เ มื่อ
เปรียบกับสินคาอื่นแลว ประเทศตนสามารถผลิตไดดวยตนทุนที่ต่ําที่สุด แลวนํามาแลกเปลีย่ นสินคาที่
ผลิตขึ้นกับอีกประเทศหนึ่ง
นโยบายการคาเสรีไมสนับสนุนการเก็บภาษีศุลกากรในอัตราที่สูงและขจัด ขอบังคับตางๆ ที่
กีดกันการคาระหวางประเทศ ดังนั้นประเทศที่ใชนโยบายการคาเสรีจะมีลักษณะโดยทั่วไป ดังนี้
1) ดําเนินการผลิตตามหลักการแบงงานกันทํา กลาวคือ เลือกผลิต แตสินคาที่ประเทศนั้นมี
ประสิทธิภาพในการผลิตสูงและมีตนทุนการผลิตต่ํา
2) ไมมีก ารเก็บ ภาษีคุมกัน (protective duty) เพื่อคุมครองชวยเหลืออุต สาหกรรมใน
ประเทศแตอยางใด คงเก็บแตภาษีศุลกากรเพื่อเปนรายไดของรัฐ
3) ไมใหสิทธิพิเศษหรือกีดกันสินคาของประเทศใดประเทศหนึ่ง มีการเก็บ ภาษีอัตราเดีย ว
และใหความเปนธรรมแกสินคาของทุกประเทศเทาๆ กัน
4) ไมมีขอจํากัดทางการคา (trade restriction) ที่เปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ ไม
มีการควบคุมการนําเขาหรือการสงออกที่เปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ ยกเวนการควบคุม
สินคาบางอยางที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย ศีลธรรมจรรยาหรือความมั่นคงของรัฐเทานั้น
เขตการคาเสรี หมายถึง การรวมกลุมเศรษฐกิจโดยมีเปาหมายเพื่อลดภาษีศุล กากรระหวาง
กันภายในกลุมที่ทําขอตกลงใหเหลือนอยที่สุดหรือเปน 0% และใชอัตราภาษีปกติที่สูงกวากับประเทศ
นอกกลุม การทําเขตการคาเสรีในอดีตมุงในดานการเปดเสรีดานสินคา (goods) โดยการลดภาษีและ
อุปสรรคที่ไมใชภาษีเปนหลัก แตเขตการคาเสรีในระยะหลังๆ มานั้น รวมไปถึงการเปดเสรีดานบริการ
(service) และการลงทุนดวย
เขตการคาเสรีที่สําคัญในปจจุบัน คือ NAFTA และ AFTA และขณะนี้ สหรัฐอเมริกาอยูใน
ระหวางการเจรจาทําเขตการคาเสรีในภูมิภาคอเมริกา (Free Trade Area of the Americas: FTAA)
รูปแบบเขตการคาเสรีแบงได 2 ชนิดคือ
1) สหภาพศุลกากร (custom union) หมายถึง การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในระดับที่ลึก
และกวางกวาเขตการคาเสรี (Free Trade Area: FTA) เพราะมีลักษณะที่เปนตลาดรวม (single
market) ซึ่งไมมีกําแพงภาษีระหวางประเทศสมาชิกในสหภาพศุล กากร การเก็บภาษีศุลกากรอัต รา
เดียวกัน (common level) กับทุกประเทศนอกกลุม สหภาพศุลกากรจึงทําใหประเทศในกลุมมีสภาพ
เป น เสมื อ นประเทศเดี ย วกั น หรื อ ตลาดเดี ย วกั น สหภาพศุ ล กากรที่ สํ า คั ญ คื อ สหภาพยุ โ รป
(European Union) และกําลังจะขยายสมาชิกภาพโดยรับประเทศในยุโรปตะวันออกบางประเทศเขา
รวมดวย
2) พันธมิตรทางเศรษฐกิจ (closer economic partnership: CEP) หมายถึง ความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนารูปแบบไปจากที่เคยมีมา โดยมีกรอบความรวมมือที่กวางขวางกวาเขต
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การค าเสรี อย างไรก็ดี ความเขาใจเกี่ย วกับ พันธมิ ตรทางเศรษฐกิ จหรื อขอบเขตของพันธมิต รทาง
เศรษฐกิจอาจจะแตกตางไป โดยทั่วไปพันธมิตรทางเศรษฐกิจ ครอบคลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ทั้งในดานการคา สินคา บริการและการลงทุน แบงอยางกวางๆ ได 2 ประเภท คือ
1) พันธมิตรทางเศรษฐกิจ ที่มีเขตการคาเสรี เปนหัวใจสําคัญ และรวมไปถึงความรวมมือทาง
เศรษฐกิจดานอื่นๆ ดวย เชน ทรัพยสินทางปญญา การประสานนโยบายการแขงขัน และการจัดซื้อ
โดยรัฐ เปนตน ดังกรณีพันธมิตรทางเศรษฐกิจระหวางออสเตรเลียและนิวซีแลนด และความรวมมือที่
อาเซียนกําลังจะเจรจากับจีน ในกรณีดังกลาวนี้ พันธมิตรทางเศรษฐกิจ จึงเปนกรอบความรวมมือทั้ง
ในเชิงลึกและกวางกวาเขตการคาเสรี โดยปกติ
2) พันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ไมมีการทําเขตการคาเสรี แตอาจมีการลดภาษีศุลกากร (ไมใช
การลดถึงขั้นต่ําสุด หรือเปนศูนย ดังเชนกรณีเขตการคาเสรี) และมาตรการที่ไมใชภาษีศุลกากรที่เปน
อุป สรรคต อการค า ด วย รวมทั้ ง มี การร วมมื อกั น ในด า นอื่นๆ อยา งกวางขวาง เชน พั นธมิต รทาง
เศรษฐกิจระหวางอาเซียนกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด เปนตน
อยางไรก็ตาม ทั้งเขตการคาเสรีและสหภาพศุลกากร ตางก็เปนกระบวนการในการผนึกความ
รวมมือ และหรือการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ (economic integration) และเปนปจจัยเรงการเปด
เสรีที่กาวไปอยางรวดเร็วกวาการเปดเสรีตามขอผูกพันของ WTO รวมทั้งเปนการเตรียมการเปดเสรี
ตามเปาหมายภายใตปฏิญญาโบกอรข อง APEC ซึ่งกําหนดใหประเทศสมาชิกที่พัฒนาแลวเปดเสรี
อยางเต็มที่ภายในป ค.ศ. 2010 และประเทศสมาชิกที่กําลังพัฒนาเปดเสรีภายในป ค.ศ. 2020
ในที่นี้การใชคําวา "เขตการคาเสรี" นั้น หมายถึง ความรวมมือทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดกันเปน
พิเศษในลักษณะที่เปนการกลาวอยางกวางๆ ครอบคลุมไปทั้งเขตการคาเสรี สหภาพศุล กากร และ
พันธมิต รทางเศรษฐกิ จ สวนการใชคํ าว า เขตการค าเสรี หรือสหภาพศุ ลกากร หรือพันธมิ ตรทาง
เศรษฐกิจนั้น หมายถึง ความรวมมือในรูปแบบนั้นๆ เปนกรณีไป
อยางไรก็ดี เขตการคาเสรีนั้น ในทางปฏิบัติเปนเรื่องที่มีความยุงยากในระดับหนึ่ง และหาก
ตองการใหไดผลจริงจัง ก็จะตองพัฒนาไปสูการเปนสหภาพศุลกากรโดยเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงการหลบหนี
ภาษีในรูปแบบตางๆ เนื่องจากประเทศนอกกลุมจะพยายามสงสินคาเขาทางประเทศทีท่ าํ ขอตกลงเขต
การคาเสรี ที่มีภาษีต่ําไปสูประเทศในเขตการคาที่มีภาษีสูง ยกตัวอยางโดยสมมติวาประเทศไทยมีเขต
การคาเสรีกับประเทศมาเลเซีย แตประเทศไทยเก็บภาษีศุลกากรการนําเขาสิ่งทอเพียง 10 % ในขณะ
ที่มาเลเซียเก็บภาษีสินคาเดียวกันในอัตรา 30 % พอคาจีนก็จะพยายามนําเขาสิ่งทอทางประเทศไทย
เพื่อเสียภาษีเพียง 10 % แลวนําไปแปรรูปเล็กนอย เชน บรรจุหอใหมเพื่อแปลงสภาพใหเปนสินคา
ประเทศไทยแลว นําไปขายในประเทศมาเลเซียอันจะทําใหเลี่ยงภาษีได 20% กลาวคือ เขตการคาเสรี
จะตองใชทรัพยากรของภาครัฐเปนจํานวนมาก เพื่อกําหนดกฎเกณฑเกี่ย วกับแหลงกําเนิดสินคาที่
รัดกุม ซึ่งทางออกที่ดีที่สุด คือ การแปลงภาษีศุลกากรของประเทศในเขตการคาเสรีใหเทากันทั้งหมด
หรือแปลงใหเปนสหภาพศุลกากรโดยเร็วนั่นเอง
2. ตลาดรวม (common market) เปนการรวมตัวที่มีขอจํากัดมากขึ้นในอีกระดับหนึ่ง
ตลาดรวมจะไมมีอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศสมาชิกเชนเดียวกับสหภาพศุล กากร และมี
นโยบายที่ ใช ปฏิ บัติ ตอ ประเทศนอกกลุมในแนวทางเดี ยวกัน นอกจากนั้ นป จจั ย การผลิ ตสามารถ
เคลื่อนยายระหวางประเทศสมาชิกไดอยางเสรีทั้งดานแรงงาน ทุน วัตถุดิบ และเทคโนโลยีโดยไมมี
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การจํากัดเขตพรมแดน หรือการดําเนินการตามขั้นตอนการเขาเมืองหรือออกจากเมืองแตอยางใด การ
ที่ปจจัย การผลิตสามารถเคลื่ อนย ายไดอ ยางอิสระภายในกลุมทางเศรษฐกิจเชน นี้ทํา ใหการใชทุ น
แรงงาน เทคโนโลยี ตางๆ เป นไปอยางมี ประสิทธิภ าพสู งสุด เพราะปจจัยการผลิต จะถู กใชภ ายใต
สภาวะที่กอใหเกิดการผลิตที่ไดผลสูงสุด
สมาชิกของกลุมตลาดรวมมีการร วมมือกันในดานนโยบายดานการเงิน การคลัง และการ
วาจางแรงงาน กลุมประชาคมเศรษฐกิจยุโรปหรือตลาดรวมยุโรป ในป ค.ศ.1992 ไดมีการประกาศ
การรวมตัวเปนหนึ่งเดียวภายใตขอบังคับยุโรปตลาดเดียว (single European act) เพื่อเปดพรมแดน
และตลาดการคาระหวางกัน โดยมีขอยกเวนสําคัญบางประการในการรวมตัวกันเปนยุโรปตลาดเดีย ว
อยูบางในบางประเด็น
3. สหภาพทางเศรษฐกิจ (economic union) เปนการรวมตัวของนโยบายทางเศรษฐกิจ
เพื่อการเคลื่อนยายอยางเสรีข องสินคา บริก าร และปจจัย การผลิต ขา มพรมแดน ประเทศในกลุ ม
สหภาพทางเศรษฐกิจจะประสมประสานทั้งนโยบายทางการเงิน การภาษีอากร และการใชจายของ
รัฐบาลเขาดวยกันและใชเงินตราในสกุลเดียวกันทั่วทั้งกลุมทางเศรษฐกิจ ทําใหอัต ราการแลกเปลี่ยน
เงินตราคงที่ ในปจจุบันระบบการเมืองระหวางประเทศยอมรับความเปนชาติตางๆ แยกเปนปจเจก
ประเทศที่ มีสิ ท ธิแ ละอํ านาจเต็ มที่ ของตนเอง ในปจจุบั นนี้ก็มีการรวมตั วกันเป นยุโ รปตลาดเดี ย ว
(European unity) ภายใตสนธิสัญญามาสทริช ท (Maastricht) ซึ่งมีจุดประสงคที่จะรวมตัวกันทาง
การเงินอยางเต็มที่ ดวยการใชเงินสกุลยูโรรวมกัน
4. สหภาพทางการเมือง (political union) เปนการรวมตัวของนโยบายทางเศรษฐกิจและ
การเมืองอยางไรขีดจํากัดของความเปนชาติใดชาติหนึ่ง หากแตละชาติในกลุมยังคงมีอิสระในการ
กําหนดนโยบายทั้ง 2 ประการนี้ใหเหมาะสมกับชาติของตนในระดับหนึ่ง

5.3 ประโยชนของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
ประโยชนที่เกิดจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอยางกวางขวางทั้งทางเศรษฐกิจ และ
สังคม ดังจะแยกประเด็นไดดังตอไปนี้ (กตัญู หิรัญญสมบูรณ, 2554; ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ, 2553)
1) การสรางการคาและการเบี่ยงเบนการคา (trade creation and trade diversion) กลุม
ทางเศรษฐกิจทําใหเกิดการใชทรัพยากรการผลิตอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ทําใหเกิดการคาเสรีที่ไมมี
สิ่งกีดขวางใดๆ ระหวางสมาชิกในกลุม การคาระหวางประเทศจึงเกิดขึ้นจากการขจัดอุปสรรคกีด กัน
ออกไป เรีย กวา การสรางการคา (trade creation) สวนการโยกยายทรัพยากรไปใชผ ลิตใหเ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด เรียกวา การเบี่ยงเบนการคา (trade diversion) จะเกิดขึ้นเฉพาะในกลุมประเทศ
สมาชิกเทานั้น ทําใหกลุมประเทศสมาชิกไดรับผลิตภัณฑคุณภาพดีในราคาที่ถูก
2) การลดราคาสินคา ภายในกลุมสมาชิกกลุมทางเศรษฐกิจจะเกิดสภาพปลอดภาษีทําให
ภาระตนทุนของสินคานําเขาบรรเทาลงทําใหผูบริโภคสามารถซื้อสินคานําเขาไดในราคาถูกลง
3) การเกิดขนาดการผลิตที่ประหยัด จะทําใหป ริมาณการผลิตสูงขึ้น ซึ่งจะทําใหตนทุนคงที่
ถูกเฉลี่ยเปนตนทุนการผลิตตอหนวยที่ต่ําลงทําใหเกิดขนาดการผลิตที่ประหยัดภายในขึ้นในประเทศที่
ผลิตและสงออก และเกิดขนาดการผลิตที่ประหยัดภายนอกในกลุม
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4) การทวีประสิทธิผลของปจจัยการผลิต เมื่อปจจัยการผลิตสามารถเคลื่อนยายไดอยางอิสระ
จะมีผลใหฐานะความมั่งคั่งของประเทศในกลุมทั้งหมดรวมแลวดีขึ้น เพราะปจจัยการผลิตจะถูกใช
อยางมีประสิทธิผลมากกวาเมื่อสามารถเคลื่อนยายจากประเทศที่มีผลิตภาพ (productivity) ต่ําไปยัง
ประเทศที่มีผลิตภาพสูง
5) การมี อํานาจตอ รองเพิ่มขึ้ น การรวมตัวเปนกลุมทางเศรษฐกิจ ทําใหการเจรจาการคา
ระหวางประเทศในที่ประชุมตางๆ ของโลกมีแนวทางรวมมือที่ชัดเจนโดยไมตองเสียเวลามาตกลงกัน
การผนึกกําลังกันเพื่อเจรจาก็จะทําใหกลุมทางเศรษฐกิจไดเปรียบ เพราะมีอํานาจตอรองสูงขึ้น

5.4 กลุมทางเศรษฐกิจตางๆ ตามเขตพื้นที่ในโลก
กลุมทางเศรษฐกิจตางๆ ตามเขตพื้นที่ในโลก มีการรวมกลุมกันเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ
รวมกัน ดังตอไปนี้ (กตัญู หิรัญญสมบูรณ, 2554)
5.4.1 เขตการคาเสรี (free trade area) ไดแก
1) สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (European free trade associationหรือ EFTA)
2) สนธิสัญ ญาเขตการค าเสรี อเมริก าเหนื อ (North American free trade
agreement หรือ NAFTA)
3) กลุมอาเซียน (ASEAN)
5.4.2 สหภาพศุลกากร (customs union) ไดแก
1) กลุมเมอรโคซูร (MERCOSUR)
5.4.3 ตลาดรวม (common market) ไดแก
1) กลุ มประชาคมและตลาดร วมแคริ บเบียน (Caribbean community and
common market)
2) ตลาดรวมอเมริกากลาง (Central American common market)
3) กลุมแอนเดียน (Andean group)
5.4.4 สหภาพทางเศรษฐกิจ (economic union) ไดแก
1) สหภาพยุโรป (European Union)

5.5 สหภาพยุโรป (European Union หรือ EU)
สหภาพยุโรป (European Union : EU) เปนสหภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ประกอบ
ดวยรัฐสมาชิก 28 ประเทศ ซึ่งสวนใหญตั้งอยูในทวีปยุโรป สหภาพยุโรปกําเนิดขึ้นจากประชาคมถาน
หินและเหล็กกลาแหงยุโรป (ECSC) และประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) กอตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1951
และ 1958 ตามลําดับ สนธิสัญญามาสทริชทสถาปนาสหภาพยุโรปภายใตชื่อปจจุบันใน ค.ศ. 1993
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การแกไขหลักพื้นฐานรัฐธรรมนูญลาสุดของสหภาพยุโรปลาสุด สนธิสัญญาลิสบอน มีผ ลใชบังคับใน
ค.ศ. 1979
สหภาพยุโรปดําเนินการผานระบบองคกรอิส ระเหนือชาติแ ละการตัดสินใจที่เจรจาระหวาง
รัฐบาลโดยรัฐสมาชิก สถาบันสําคัญของสหภาพยุโรปมีค ณะกรรมาธิการยุโรป คณะมนตรีสหภาพ
ยุโรป สภายุโรป ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป และธนาคารกลางยุโรป พลเมืองสหภาพยุโรปเลือกตัง้
สมาชิกรัฐสภายุโรปทุกหาป
สหภาพยุโรปไดพัฒนาตลาดเดี่ยวผานระบบกฎหมายที่เปนมาตรฐานซึ่งใชบังคับในรัฐสมาชิก
ทุก รั ฐ (รวม 22 รัฐ สหภาพยุ โ รป และ 4 รั ฐนอกสหภาพยุ โ รป) มี ก ารยกเลิ กการควบคุมหนั งสื อ
เดินทาง นโยบายสหภาพยุโรปมุงประกันการเคลื่อนยายบุคคล สินคา บริการและทุนอยางเสรี ตรา
กฎหมายในกิจการยุติธรรมและมหาดไทย และคงไวซึ่งนโยบายการคา เกษตรกรรม การประมงและ
การพัฒนาภูมิภาครวมกัน ยูโรโซน ซึ่งเปนสหภาพการเงิน ไดรับการจัดตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1999 และ
ประกอบดวยรัฐสมาชิก 17 ประเทศ สหภาพยุโรปไดพัฒนาบทบาทในความสัมพันธภายนอกและการ
ปองกันผานนโยบายการตางประเทศและความมั่นคงรวม มีการสถาปนาคณะผูแทนทางทูตถาวรทั่ว
โลก มีผูแทนของสหภาพยุโรปที่สหประชาชาติ องคการการคาโลก จี 8 และจี 20
โดยมีประชากรรวมกันกวา 500 ลานคน หรือ 7.3 % ของประชากรโลก ใน ค.ศ. 2011
สหภาพยุโรปมีผ ลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในรูปตัวเงินใหญที่สุดในโลก กวา 17.6 ลานลาน
ดอลลารสหรัฐ คิด เปนประมาณ 20 % ของจีดีพีโลก เมื่อวัด ในแงความเทาเทียมกันของอํานาจซื้อ

5.6 สนธิสัญญามาสทริชท (Masstricht treaty)
สนธิสัญญามาสทริชท (Masstricht treaty) หรือชื่ออยางเปนทางการวา สนธิสัญญาวาดวย
สหภาพยุ โรป (TEU) ลงนามเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ ค.ศ. 1992 โดยสมาชิกประชาคมยุโรปใน
มาสทริชท ประเทศเนเธอรแลนด เมื่อวันที่ 9 - 10 ธันวาคม ค.ศ. 1991 นครแหงเดีย วกันนี้ไดเ ปนที่
ประชุมของสภายุโรปซึ่งรางสนธิสัญญาดังกลาว ในโอกาสที่สนธิสัญญาฯ มีผ ลใชบังคับเมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน ค.ศ. 1993 ระหวางคณะกรรมาธิการเดอลอรส (Delors commission) มีผลใหสหภาพ
ยุโรปถูกจัดตั้งขึ้นและนําไปสูการกอตั้งเงินสกุลเดี่ยวของยุโรป คือ ยูโร
มี สํ า นั ก งานใหญ อ ยู ที่ กรุ ง บรั ส เซลส ประเทศเบลเยี่ ย มซึ่ ง สนธิ สั ญ ญามาสทริ ช ท เป น
สนธิสั ญญาระหว างกลุมประเทศประชาคมยุโ รป เพื่ อการรวมกั นเปน สหภาพทางเศรษฐกิจ และ
การเงินตามเปาหมายขั้นที่ส าม คือ การใชเงิ นตราสกุล เดี ย ว มีธนาคารกลางร วมกั น การกําหนด
นโยบายตางประเทศ และนโยบายสังคมรวมกัน รวมถึงการจัดระบบความรวมมือทางทหาร ตํารวจ
การรับรองกฎบัตรสิทธิมนุษยชน โดยการพัฒนาการเงินสามขั้นตอน คือ
1) ใหมีการเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรี
2) ใหมีการจัดตั้งสถาบันการเงินแหงยุโรป และธนาคารกลางยุโรป
3) ใหมีการใชเงินสกุลเดียวกัน
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5.7 สนธิสั ญ ญาเขตการคา เสรีอ เมริ กาเหนือ (North American free trade
agreement หรือ NAFTA)
ความตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ (North American free trade agreement) หรือ
NAFTA เปนองคกรทางเศรษฐกิจในทวีปอเมริกาเหนือ ในการที่จะรวมมือกันแสวงหาตลาดสงออก
และลดตนทุนการผลิตสินคา เพื่อใหมีราคาถูกลง สามารถแขงขันกับตลาดโลกได หลังจากที่สหภาพ
ยุโรปไดแกปญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยการเปดตลาดเสรีเปนตลาดเดียวแลว ผูนําแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคนาดาและเม็กซิโกไดจัดประชุมกันเมื่อ ค.ศ. 1991 ที่จะเปดเสรีท างการคาระหวาง
กันใหเปนตลาดเดียว และจะทําการลดอัตราภาษีศุลกากรใหเหลือรอยละศูนย ภายใน 5 ป โดยจะเริ่ม
ดําเนินการตั้งแต 1 มกราคม ค.ศ. 1994 เปนตนไป
ในป ค.ศ. 1991 เม็กซิโกไดขอทําสนธิสัญญาการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกา เมื่อมีการเจรจากัน
อยางเปนทางการในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1991 แคนาดาเขารวมดวย จึงเกิดสนธิสัญญาการคาเสรีแหง
อเมริกาเหนือซึ่งไดสัมฤทธิผลในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1994
สหรัฐอเมริกาและแคนนาดาเปนสองประเทศขนาดใหญในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งไดตกลงใน
สนธิสัญญาทวิภาคีเกี่ยวกับการคาเสรี (Canada US Free Trade Agreement หรือ FTA) ตั้งแต 1
มกราคม ค.ศ. 1999 โดยการขจัดกําแพงภาษีที่มีอยูโดยทยอยลดภาษีเปน 3 ชวง ชวงแรกเริ่มทันทีที่
บรรลุข อตกลงรวมกั นได ช วงที่ 2 เริ่ ม ตั้ง แต 1 มกราคม ค.ศ. 1998 และชวงที่ สามเริ่มตั้ งแต 1
มกราคม ค.ศ. 1999
สนธิสัญญาเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือมีวัตถุประสงคที่จะขจัดพิกัดศุลกากรและสิง่ กีดขวางที่
ไมใชภาษี ชวยประนีประนอมกฎเกณฑต างๆ ทางการคา และลดขอจํากัดทางการคาเกี่ยวกับการ
บริการและการลงทุนระหวางประเทศ เพื่อการคาเสรีที่มีการเคลื่อนยายทรัพยากร เงินลงทุน และ
แรงงานภายในกลุม
สาระสําคัญของสนธิสัญญาเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ มีดังตอไปนี้ (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ,
2553)
1. สนธิสัญญาเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือมีวัตถุป ระสงคที่จะขจัด พิกัด ทางศุลกากรสําหรับ
สินคาใหญ และทยอยลดลงเรื่อยๆ จนเหลือศูนยภายใน 5–10 ป ยกเวนรายการที่ออนไหวเปนพิเศษ
(sensitive items) จะลดพิกัดศุลกากรใหเปน 0 % ภายใน 15 ป
2. สนธิ สั ญญาเขตการคา อเมริกาเหนื อมุง เน นในการประนี ประนอมกฎเกณฑต า งๆ ทาง
การคาและลดขอจํากัดทางการคาเกี่ยวกับการบริหารรวมทั้งการลงทุนระหวางประเทศ เพื่อการคา
เสรีที่มีการเคลื่อนยายทรัพยากรการผลิตทั้งเงินลงทุน แรงงาน และเทคโนโลยีภายในกลุม
3. ประเทศสมาชิกไดต กลงรวมกันที่จะกําหนดกฎของแหลงกําเนิดสินคา เพื่อที่จะระบุถึง
สัดสวนขององคประกอบสินคาในการที่ไดสิทธิพิเศษในดานพิกัดศุลกากร
4. ประเทศสมาชิกมีขอตกลงรวมกันในการใชมาตรการปกปองทรัพยสินทางปญญา ลิขสิท ธิ์
สิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา สิทธิของคนงาน ความเปนอิสระของระเบียบการคาและการลงทุน
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5. สนธิสัญญาเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือไดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมในกรุงมอนทรีส
เพื่อเจรจาและระงับขอพิพาทเกี่ยวกับมาตรการดานสิ่งแวดลอมสุขอนามัย ตลอดจนออกกฎบังคับใช
และเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะ
5.7.1 สหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก ตางใหการสนับสนุน NAFTA ดวยเหตุผลดังนี้
1) สหรัฐอเมริกา
- เพื่อ ลดปญ หาชายแดนสหรัฐฯ - เม็กซิโก ปญ หายาเสพติด ปญ หามลภาวะและปญหา
ลักลอบเขามาทํางานอยางไมถูกกฎหมายของชาวเม็กซิโกตามรัฐชายแดนภาคใตของสหรัฐฯ
- มุงใช NAFTA เปนฐานการคาหลัก แกไขปญหาการขาดดุลการคาภายในประเทศ
- สหรัฐฯ ตองการให NAFTA เปนฐานตอรองทางการคากับกลุมการคาตางๆ เชน เขตการคา
เสรีอาเซียน (AFTA) และสหภาพยุโรป (EU)
2) แคนาดา
- แคนาดาจะมีศักยภาพการแขงขันในระยะยาวมากขึ้น เนื่องจากบริษัทตางๆ ของแคนาดา
จะปรับปรุงโครงสรางการผลิต เพิ่มประสิทธิภ าพการทํางานเพื่อรับมือภาวะถดถอยของแคนาดาใน
ระยะแรก
- NAFTA จะชวยใหเ ศรษฐกิจของเม็กซิโกดีขึ้น เม็กซิโกจะเปนตลาดการคาที่ใหญที่สุดใน
ลาตินอเมริกาสําหรับแคนาดา
3) เม็กซิโก
- NAFTA จะทํ าใหเ ม็ กซิ โกไดรับ ประโยชนจากการดึง ดู ดเงินทุนและเทคโนโลยี จากต าง
ประเทศ เปนผลใหเม็กซิโกสามารถแขงขันกับกลุมการคาตางๆ ไดมากขึ้น
- เม็กซิโกสามารถเพิ่มศักยภาพการลงทุนในประเทศมากยิ่งขึ้น เนื่องจากอัตราคาจางต่ําและ
เปนเขตปลอดภาษีศุลกากร

5.8 สมาคมประชาชาติแ หงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East
Asian Nations)
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian
Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) เปนองคกรทางภูมิรัฐศาสตรและเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว
เวียดนาม สิงคโปร และอินโดนีเซีย อาเซียนมีพื้นที่ราว 4,435,670 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว
590 ลานคน ในป พ.ศ. 2553 จีดีพีของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเปนมูลคาราว 1.8 ลานลานดอลลาร
สหรัฐ คิดเปนลําดับที่ 9 ของโลกเรียงตามจีดีพี อาเซียนมีภาษาอังกฤษเปนภาษาทางการ
อาเซียนมีจุดเริ่มตนจากสมาคมอาสา ซึ่งกอตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1961 โดยไทย
มาเลเซีย และฟลิปปนส ตอมา ไดมีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพ อาเซียนไดถือกําเนิดขึ้นโดยมีรัฐ
สมาชิ กเริ่ มต น 5 ประเทศ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อความร วมมือ ในการเพิ่ มอั ต ราการเติบ โตทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุมประเทศสมาชิก และการธํารงรักษาสันติภาพและความ
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มั่นคงในภูมิภาค และเปดโอกาสใหคลายขอพิพาทระหวางประเทศสมาชิกอยางสันติ อาเซียนมีรัฐ
สมาชิกเพิ่มขึ้นจนมี 10 ประเทศในปจจุบัน กฎบัต รอาเซียนไดมีการลงนามเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.
2008 ซึ่ ง ทํา ให อาเซีย นมี ส ถานะคลา ยกั บ สหภาพยุ โรปมากยิ่ งขึ้ น เขตการคาเสรี อาเซีย นได เ ริ่ ม
ประกาศใชตั้งแตตนป ค.ศ. 2010 และกําลังกาวสูความเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งจะประกอบดวยสาม
ดาน คือ ประชาคมอาเซียนดานการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในป ค.ศ. 2015
ตั้งแตปลายศตวรรษที่ 20 เรื่อยมาจนปจจุบัน ภูมิภาคเอเชียมีอัตราการขยายทางเศรษฐกิจ
มากที่ สุ ด ในโลกไม ว า จะเปน ด า นการผลิ ต ตลาดที่ เ จริ ญ เติ บ โตอย า งรวดเร็ ว และมี กํ า ลั ง ซื้ อ สู ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งคือประเทศจีนและอินเดีย หากการรวมตัวทางเศรษฐกิจของตางประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาคนี้ยังมีอยูเพียงระดับเขตการคาเสรีและการเจรจาการคาเสรีเฉพาะรายไปในลักษณะทวิภาคี
กลุมการคาเสรีที่โดดเดนที่สุดของเอเชียมีชื่อวา สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต หรือ อาเซียน (Association of South East - East Asean Nation หรือ ASEAN) กอตั้งขึ้นตาม
ปฏิญญากรุงเทพ ประกอบดวยบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย กัมพูชา ลาว พมา
และเวียดนาม อันมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. ส ง เสริ มความร ว มมื อ และช วยเหลื อกั นทางเศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒ นธรรม เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร การบริหาร เพื่อใหเกิดสันติภาพและความมั่นคงสวนภูมิภาค
2. สงเสริมใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ให ค วามช วยเหลื อกั น ในด า นการฝ ก อบรม วิ จัย และส ง เสริม การศึ ก ษาด า นเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต
4. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุต สาหกรรม การขยายการคา ตลอดจนปรับ ปรุง
การขนสงและคมนาคม
5. สงเสริมดานความรวมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกอาเซียนกับองคกรความรวมมือแหง
ภูมิภาคอื่นๆ และองคกรการคาระหวางประเทศ
กลุ มสมาชิ กของอาเซีย นมี ข นาดของตลาดคอนข างใหญ แ ละมี การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
คอ นข า งเร็ ว อย า งไรก็ ดี ป ระเทศในกลุ มอาเซี ยนมี ค วามแตกตา งกั นค อนขา งมากในด า นจํ านวน
ประชากรและผลิตภัณฑโดยรวมในประเทศ เชน ประเทศอินโดนีเซีย มีประชากรมากแตมีผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศในระดับต่ํา ประเทศสิงคโปรมีประชากรนอยแตมีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสูง
ปจจุบันกลุมสมาชิกของอาเซียน มี 10 ประเทศ
ประเทศคูคารายใหญ ของอาเซีย น ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ น จี น แตก ารที่ พมา ซึ่งมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนชั้นสูงและปกครองดวยรัฐบาลทหารเขาประเทศสมาชิก ทําใหประเทศตะวันตก
บางชาติไมยอมรับการรวมมือกับอาเซียน ตอมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1993 อาเซียนไดกอตั้งเขต
การคาเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA) เพื่อตัดอัตราภาษีศุลกากรแก
ประเทศในกลุมใหเปน 0 % ภายในป ค.ศ. 2010 และใหประโยชนดานพิกัดภาษีศุลกากรแกประเทศ
ในกลุมที่คอนขางยากจน ทําใหมีการลงทุนระหว างประเทศเพิ่มขึ้ นและขยายการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางรวดเร็ว
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แตหลังจากที่จีนเขาเปนสมาชิกการคาโลกในป ค.ศ. 2001 การลงทุนการคาระหวางประเทศ
ก็หลั่งไหลสูจีนมากมายดวยแรงจูงใจในดานขนาดของตลาดที่ใหญและตนทุนคาแรงงานที่ต่ํา ทําให
อาฟตาไมสามารถดึงดูดใจการลงทุนจากตางชาติไดอีก ประกอบกับสมาชิกอาเซียนขอเลื่อนระยะเวลา
การลดภาษีสินคาหลายรายการ เชน มาเลเซียขอชะลอการลดภาษีรถยนต ฟลิปปนสขอชะลอการลด
ภาษีน้ํา ตาล ทําให อาฟต าไมป ระสบความสําเร็ จเทา ที่ควร อาเซียนจึ งตั้งเปาหมายใหมในการเป น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean economic community หรือ AEC) ใหเปนตลาดเดียวและเปน
ฐานการผลิตร วมกั น ซึ่ งจะทํ าใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุ น เงิ น แรงงาน อยางเสรี
ภายในกลุมในป ค.ศ. 2020 โดยมีการรับรองเอกสารวิสัย ทัศนอาเซีย น (ASEAN vision 2020) เพื่อ
การปรับ ปรุงกฎระเบี ย บใหเอื้ออํา นวยตอการตลาดเดีย ว เชน การปรับ ปรุงระบบศุล กากรให เป น
มาตรฐานเดีย วกั นในป ค.ศ. 2005 การดํ า เนิ นการขจั ดอุ ป สรรคที่ ไม ใช ภาษี แ ละให พลเมื องของ
ประเทศสมาชิกเดินทางเขาออกกันและกันโดยไมตองขอวีซาในป ค.ศ. 2006 รวมทั้งการเปด เสรีดาน
การคาบริการ การเปดนานฟาเสรีการคาสรางสายการบินเพื่อลดตนทุน เปนตน
นอกจากจากนั้นยังมีโครงการ AFTA plus ลักษณะแบงงานกันทํา โดยใหประเทศสมาชิกไป
จัด ทํา รายละเอี ย ดการลดภาษี ข องสินคาแต ล ะรายการ อาทิ ฟลิ ปป นสดู แลสินค าอิ เล็ กทรอนิก ส
อิ น โดนี เ ซี ย รั บ ผิ ด ชอบสิ น ค า เฟอร นิเ จอร แ ละชิ้ น ส วนรถยนต ไทยดู แ ลเรื่ อ งท อ งเที่ย ว สิ ง คโปร
รับผิดชอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ แลวนําขอมูลเสนอตอการประชุมสุดยอดอาเซียนตอไป
ตลอดจนเสนอใหสงเสริมการคาในอาเซียนมากขึ้นภายใตโครงการ ASEAN product ซึ่งเปน
สินคาที่ผลิตโดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนเปนฐานการผลิตและใชวัตถุดิบจากประเทศสมาชิกประเทศ
อื่น โดยวัตถุดิบที่สงเขาไปยังประเทศที่เปนแหลงผลิตจะไดรับการยกเวนภาษี เพื่อผลิตสินคาตนทุนต่าํ
เพียงพอที่จะแขงขันในตลาดโลกได
สําหรับการรวมกลุมอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ เมื่อพฤศจิกายน ค.ศ. 1989 กลุมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแปซิฟก หรือเอเปค (Asia pacific economic หรือ APEC) ไดถูกกอตั้งขึ้นโดยกลุมสมาชิก
ประเทศอาเซียนรวมทั้งออสเตรเลีย นิวซีแ ลนด ญี่ปุน จีน ฮองกง ไตหวัน เกาหลีใต แคนาดาและ
สหรัฐอเมริกา ทั้งหมด 18 ประเทศ จัดวาเปนกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญเปนอันดับ
สามของโลก เอเปคมีจุดมุงหมายจะขจัดการปกปองทางการคาสงเสรี จัดการกับความขัดแยงทาง
การคา โดยตั้งเปาหมายที่จะเปดเสรีทางการคาในป ค.ศ. 2010 สําหรับประเทศอุตสาหกรรมจะเปด
เสรีทั่วไปในป ค.ศ. 2020
เนื่องจากในปจจุบันเอเชียเปนภูมิภาคที่มีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จนมีเงินทุนสํารอง
ระหวางประเทศครึ่งหนึ่งของทั้งสองโลกรวมกัน และมีป ระชากรจํานวนมาก จึงนับไดวาเปนตลาด
ขนาดใหญกําลังซื้อสูงที่มีอนาคตไกล จากที่ผานมาประเทศตางๆ ในเอเชีย มีฐานะเปนผูผลิตโดยใช
ทรัพยากรตางๆ ทั้งที่เปนวัตถุดิบและแรงงาน รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นที่สืบทอดกันมานานแตไมมกี าร
รวมตัวทางเศรษฐกิจภายในทวีป อยางเชนทวีปอื่ น ไทยซึ่งมีบทบาททางดานความสัมพันธระหวาง
ประเทศอันเปนที่ยอมรับกันมาในภูมิภาคไดเริ่มแนวความคิดที่จะผนึกรวมศักยภาพของทุกประเทศใน
เอเชียใหบังเกิดเปนความรวมมือเอเชีย
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5.9 การรวมกลุมเศรษฐกิจในลาตินอเมริกา
การรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคลาตินอเมริกามีอยูหลายกลุม ไดแก Latin American Free
Trade Association : LAFTA เปนการรวมกลุมเพื่อแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจ การผลิตและ
การคา ซึ่งประเทศสมาชิกสวนใหญจะเปนประเทศเล็ก มีการเจริญทางเศรษฐกิจต่ําและมีปญหาขาด
ดุลชําระเงิน กลุมอเมริกากลาง คือ Caribbean Community and Common Market : CARICOM
โดยมีวัตถุประสงคในการลดภาษีศุลกากร เพื่อประโยชนในการสงสินคาออกเขาสูตลาดสหรัฐอเมริกา
กลุมอเมริกาใต คือ MERCOSUR เปนการรวมกลุมเเบบสหภาพศุล กากร และเปนกลุมที่คอนขางมี
ความสําคัญ กอตั้งในป ค.ศ. 1991 สมาชิกประกอบดวย อารเจนตินา บราซิล ปารากวัยและอุรุกวัย
และ Latin American Integration Association : ALADI ซึ่งเปนกลุมยอย
กลุมเศรษฐกิจในกลุมประเทศลาตินอเมริกามีอยูหลายกลุมดวยกัน แตกลุมที่โดดเดนมีอยู 4
กลุมดวยกันไดแก MERCOSUR, Andean Community, CACM และ CARICOM
กลุ มเมอรโ คซู ร (MERCOSUR) หรื อตลาดร วมอเมริก าใต ได แ ก Southern Common
Market กอตั้งในไป ค.ศ. 1991 ประกอบดวย ประเทศอารเจนตินา บราซิล ปารากวัย อุรุกวัย จัดเปน
กลุมทางเศรษฐกิจของอเมริกาใตที่สําคัญและมีฐานะเปนสหภาพศุลกากร วัตถุประสงคขั้นตนคือการ
ยกเลิ ก ศุล กากรภายใน และหลั ง จากนั้ น ประเทศโบลิ เ วี ย ชิ ลี โคลั ม เบี ย เอกวาดอร เปรู แ ละ
เวเนซุ เ อลาก็เ ขามารวมกลุ ม เมอร โ คซู ร ประสบความสํ า เร็ จในการกระตุ นเศรษฐกิจภายในกลุ ม
พอสมควร ดังปรากฏในป ค.ศ. 2006 การคาสินคาระหวางประเทศสมาชิกสูงถึง 1.9 ลานดอลลาร
สหรัฐ การลงทุนขามชาติระหวางประเทศก็เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบราซิล อยางไรก็ตามยังมีค วาม
ขัดแยงภายในกลุมประเทศสมาชิกอยูบาง เชน การดึงกิจการน้ํามันและกาชใหเปนของชาติโบลิเวียทํา
ใหผูบริโภคตองจายในราคาที่แพงขึ้น และการบรรลุเปาหมายตอไปคือการใชเงินตราสกุลเดีย วกันยัง
ไมมีความคืบหนา
ประชาคมแอนเดีย น (Andean community) กอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1969 ซึ่งประกอบดวย
กลุมประเทศโบลิเวีย ชิลี เอกวาดอร โคลัมเบีย และเปรู ในป ค.ศ. 1973 เวเนซุเอลาก็ไดเขารวมกลุม
แตประเทศชิลีออกจากกลุมในอีก 3 ปถัดมา ประชาคมแอนเดียน มีวัตถุประสงคที่จะลดภาษีศุลกากร
ภายในกลุมและกําหนดภาษีแกประเทศนอกกลุมรวมกัน วางนโยบายการขนสงนโยบายอุตสาหกรรม
รวมกั น และให ค วามชวยเหลือโบลิ เวี ย และเอกวาดอร ซึ่ง เป นประเทศที่เ ล็ กที่สุ ด ในกลุ ม แต การ
ดําเนินงานในชวงกลางทศวรรษ 1990 ไมบรรลุเปาหมายเพราะสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา เกิดสภาวะเงิน
เฟออยางรุนแรง หนี้สินทวมทน คนวางงานจํานวนมากและการเมืองที่ไมสงบ ทั้งนี้มีผลมาจากรัฐบาล
ของประเทศสมาชิกในกลุมประชาคมแอนเดียนใชระบอบสังคมนิยมปกครองควบคุมสภาวะเศรษฐกิจ
จึงมีการปรับมาใชระบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาดหลังจากนั้นจะปรับระดับ เปนสหภาพศุลกากร แต
เวเนซุเอลาไดถอนตัวออกจากกลุมไปเขาสังกัดกลุมเมอรโคซูร ในป ค.ศ. 2006 เพราะความขัดแยงใน
นโยบายที่พึ่งพาสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุมกันในอเมริกากลางหลายกลุม เชน กลุมประชาคมและตลาดรวม
แคริบเบียน (Caribbean community and common market) หรือ CACM และกลุมตลาดรวม
อเมริกากลาง (Central America common market ) หรือ CAFTA โดยมีวัตถุประสงคในการลด
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ภาษีศุลกากรเพื่อประโยชนในการสงออกสินคาเขาสูตลาดอเมริกา สวนขอตกลงการคาเสรีอเมริกา
กลาง (Central America free tax agreement) หรือ CAFTA เปนขอตกลงระหวางประเทศในกลุม
อเมริกากลางกับสหรัฐอเมริกา เปนตน

5.10 ความรวมมือของประเทศในทวีปแอฟริกา (Africa cooperation)
การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจของประเทศในทวีปแอฟริกา มีดังนี้
1. กลุมประชาคมเศรษฐกิจแหงแอฟริกาตะวันตก (economic community of west
African state) หรือ ECOWAS ประกอบดวยประเทศเบนินเบอรกินา ฟาโซคาโบ เวิด แคมเบียน
กานา คีเนียบิสเซา ไอเวอรี่โคสต ไลบิเรีย มาลี มอริตาเนีย ไนเจอร ไนจีเรีย เซเนกอลชิเออระ ลีโอนี
และโตโก
2. ตลาดรวมแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกาใต (common market for eastern and
southern Africa) หรือ COMESA ประกอบดวยประเทศ แองโกลา เบอรูดี โคโมโรส คองโก จีบูติ
อียิ ป ต อิริเ ตรี ย เอธิโ อเป ย เคนยา มาดากั ส การ มาลาวี มอริ เ ชีย ส นามี เบี ย ราวันดา เซยเ ชลล
โซมาเลีย สวาซีแลนด แทนซาเนีย ซูดาน แซมเบีย ยูกันดา และซิมบับเว
3. กลุมพัฒนาแอฟริกาใต (southern Africa development community หรือ SADC
ประกอบไปดวยประเทศแองโกลา บอสวานา คองโก เลโซโท มาลาวี มอริเซียส โมแซมบิก นามีเบีย
เซเชลล แอฟริกาใต สวาซีแลนด แทนซาเนีย แซมเบีย และซิมบับเว
การรวมกลุมประเทศเศรษฐกิจแอฟริกันจะทําเพื่อการเมืองและเศรษฐกิจ แตในความจริงการ
คาขายภายในกลุมนั้นมีนอยมาก มักจะเปนการคาขายกับประเทศที่มีรายไดสูงกวาเสียเปนสวนใหญ
กลุมประเทศเศรษฐกิจเหลานี้ไมคอยจะมีผลผลิตมากนัก เพราะความยากจนของประเทศ กําลังทาง
เศรษฐกิจตกต่ํา ตองพึ่งพาการเกษตรและทรัพยากรทางธรรมชาติรวมทั้งการสงออกสาธารณูปโภคไม
เอื้อตอการประกอบอุตสาหกรรม

5.11 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจอื่นๆ
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ไมไดใชเกณฑข องเขตพื้นที่แ ละสินคาไมไดมีวัตถุป ระสงค
เพื่อการคาเสรีโดยตรงแตมีผลกระทบตอเศรษฐกิจโลก กลุมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เปนที่รูจักกันอยาง
แพรหลายและมีบทบาทในเวทีการคาโลกมีดังตอไปนี้
1. กลุม G8 เปนกลุมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลกประกอบดวยสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส
อังกฤษ เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุน แคนาดา และรัส เซีย แตในการประชุมระดับผูนําบางครั้งรัส เซีย ที่มี
ปญหาดานเศรษฐกิจและความเปนสังคมนิยมไมไดเขารวมทําใหเปนการประชุมกลุม G7
การประชุมกลุม G8 มุงปองกันการตอตานกระแสโลกาภิวัต น เพราะทั้งกลุม G8 มักคาขาย
กับกลุม OECD โดยมีมูลคาการคามากถึง 2 ใน 3 ของการคาโลกจึงเปนการตัดโอกาสที่ประเทศกําลัง
พัฒนาจะสามารถพัฒนาไดบาง นอกจากนั้น ประเทศในกลุม G8 ยังเปนจําเลยในการปลอยคารบ อน
ทําใหเกิดสภาวะโลกรอน สรางความแตกตางระหวางประเทศรวยและจน กอปญหามลภาวะ เปนตน
โดยไมมีการรับผิดชอบเทาที่ควร
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2. องคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (organization for economic
cooperation and development : OECD) ประกอบดวยสมาชิก 30 ประเทศที่ร่ํารวยที่สุดในโลก
โดยที่ทุ กประเทศสมาชิกมีระบบเศรษฐกิ จแบบกลไกตลาดและปกครองแบบประชาธิป ไตย กลุ ม
OECD นี้จึงถูกเรียกวา “คลับ คนรวย” ซึ่งพัฒนามาจาก OEEC ของยุโรปที่จัดตั้งตามแผนการฟนฟู
เศรษฐกิจมารแชลหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
กลุม OECD ประกอบดวยประเทศในสหภาพยุโรปสวนใหญรวมทั้ง ญี่ปุน เกาหลีใต เม็กซิโก
สวิสเซอรแลนด นอรเวย กลุม OECD จะแบงปนขอมูลทางเศรษฐกิจและกิจกรรมตางๆ ภายในกลุม
ประเทศสมาชิกเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม และไดพิมพเผยแพรงานวิจัย
เกี่ย วกับ เศรษฐกิ จและธุ รกิ จระหว างประเทศจํา แนกเป นรายประเทศใน www.oecd.org ซึ่ งเป น
ขอมูลที่มีป ระโยชนตอประเทศสมาชิกในการดําเนินธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนั้นกลุม
OECD ยังสงเสริมใหประเทศสมาชิกหลีกเลี่ยงการทุจริตติดสินบน สรางกฎเกณฑใหแกบริษัทขามชาติ
และบัญญัติกฎหมายพิเศษ เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลและการบริหารที่ยั่งยืนในตลาดสากล

5.12 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
เขตการคาเสรีอาเซีย น หรือที่เ รีย กกันวาอาฟตา (ASEAN free trade area : AFTA) กอ
กําเนิด ขึ้นมาบนความรวมมือของอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติ แหงตะวันออกเฉียงใต อาเซีย น
กอกําเนิดขึ้นมาในป ค.ศ. 1967 โดยปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพฯ ซึ่งเปนปฏิญญาในการ
กอตั้งอาเซียน ในปฏิญญานี้ระบุวัต ถุประสงคของอาเซียนวาเปนการเรงรัด ความเจริญกาวหนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค โดยอาศัยความรวมมือระหวางกันในการสงเสริมพื้นฐาน
และเสถียรภาพในภูมิภาค แตเนื่องจากอาเซียนกอกําเนิดขึ้นในยุดแหงการเผชิญหนาทางการเมืองใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต และแตละประเทศมีค วามแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร รวมทั้งมีนโยบายแขงขันในการผลิต การสงออก การตลาด การหาแหลงลงทุนและ
เทคโนโลยีจากตางชาติ ทําใหอาเซียนเติบโตไปอยางเชื่องชาทิศ ทางการดําเนินงานของอาเซียนเริ่ม
ชัด เจนมากขึ้นในป ค.ศ. 1977 เมื่อผู นําประเทศอาเซียนไดมีการประชุมสุด ยอดครั้งแรก ณ เกาะ
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และไดมีการลงนามในปฏิญญาสมานฉันทอาเซียนและสนธิสัญญาไมตรี
และความรวมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใตขึ้น ซึ่งภายใตการตกลงดังกลาว ไดมีการขยายความ
รวมมื อทางเศรษฐกิ จของอาเซีย นไปอย างกวางขวางมากขึ้ น โดยครอบคลุมถึ งความร วมมื อด า น
โภคภัณฑพื้นฐานการจัดตั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ
การขยายการคาในกลุมประเทศสมาชิก การจัดตั้งระบบสิทธิพิเศษทางการคาระยะยาว การ
แกไขปญหาโภคภัณฑระหวางประเทศ และประเด็นเศรษฐกิจโลกอื่นๆ อาเซีย นไดมีการตกลงวากัน
ดวยสิทธิพิเศษทางการคาอาเซียน ซึ่งเปนการใหสิทธิพิเศษตามความสมัครใจ และเปนการแลกเปลีย่ น
สินคากับสินคา ซึ่งเปนสิทธิพิเศษสวนใหญเปนการลดภาษีศุลกากรขาเขา และการผูกพั นอัต ราอากร
ขาเขา ณ อัตราเรียกเก็บอยู และไดมีโครงการความรวมมือตางๆ ตามมาอีกมากมาย
โครงการรวมมือทางอุตสาหกรรมถึง 4 โครงการ คือ โครงการอุตสาหกรรมอาเซียน โครงการ
แบงผลิตทางอุตสาหกรรมอาเซียน โครงการรวมลงทุนดานอุตสาหกรรมของอาเซียน และโครงการ
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แบงผลิตชิ้นสวนยานยนต แตทวาโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดของอาเซีย นไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งสาเหตุมาจากการที่ประเทศสมาชิกมิไดรูสึกถึงความ
เป นภู มิภาคเดี ย วกั นและแต ล ะประเทศก็ ยั งอยูในช วงการพั ฒนาอุต สาหกรรมและเศรษฐกิ จของ
ประเทศตน จึงตางมองประเทศในกลุมเปนคูแขงเสียมากกวา
นอกจากนี้อาเซียนเองก็ยังมีโครงสรางที่ไมแข็งแรงมากนัก กอปรกับสํานักเลขาธิการอาเซียน
ซึ่งตั้งอยูที่กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ทําใหขาดความเปนอิสระและไมมีอํานาจเพีย งพอที่จะ
กําหนดแผนการรวมมือทางเศรษฐกิจ ความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซีย นไดมีการขยายตัวในเชิงลึก
และเชิงกวางมากขึ้น ในป ค.ศ. 1997 ไดมีการขยายขอบเขตสินคาที่ตองการลดภาษีใหครอบคลุม
สิ น ค า เกษตรไม แ ปรรู ป ขยายขอบเขตความร ว มมื อ อาเซี ย นไปสู ด า นการขนส ง และสื่ อ สาร
สาธารณูปโภค บริการ และทรัพยสินทางปญญา ในป ค.ศ.1995 มีการขยายรายการสินคาที่จะลด
ภาษีเหลือรอยละ 0 - 5 และใหมีรายการที่ลดภาษีเหลือรอยละศูนยใหมากที่สุด รวมทั้งไดมีการเริ่ม
เปดการเจรจาเพื่อเปด เสรีภาคบริการ พิจารณาการจัด ตั้งเขตการลงทุนอาเซีย น และใหมีโครงการ
ความรวมมือดานอุตสาหกรรม เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมที่ตองใชเทคโนโลยีและสรางมูลคาเพิ่มโดย
เนนการใหสิทธิประโยชนสวนลดภาษีเหลือรอยละ 0 - 5
จากคําจํากัดความรูปแบบการรวมกลุมทางเศรษฐกิจก็จะเห็นไดวาอาฟตายังไมใชข อบเขต
การคาเสรีที่แทจริง แตเปนเพียงขอตกลงการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเทานั้น

5.13 IMF กองทุนการเงินระหวางประเทศ
IMF กองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ international monetary fund (IMF) คือ
องคกรที่รัฐบาลของกลุมประเทศพันธมิ ตรไดรวมกันกอตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อดูแ ล
เสถียรภาพของระบบการเงินระหวางประเทศ เริ่มดําเนินการเมื่อป ค.ศ. 1946 มีสํานักงานใหญอยูที่
กรุงวอชิงตัน ดีซี และมีฐานะเปนทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ
IMF มีบทบาทในการสนับสนุนความรวมมือทางการเงินระหวางประเทศผานสถาบันถาวร ซึ่ง
เปนเวทีการหารือและรวมมือระหวางประเทศ เพื่อแกไขปญหาการเงินระหวางประเทศ สนับสนุนให
การคาระหวางประเทศขยายตัวอยางสมดุล เสริมสรางเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศ และปองกันการแขงขันกันลดคาเงิน (competitive devaluation) เพื่อชิงการไดเปรียบ
ทางการคา ดูแลใหประเทศสมาชิกมีระบบการชําระเงินระหวางประเทศที่มีระเบียบ โดยหลีกเลี่ยงการ
มีขอจํากัดตางๆ เกี่ยวกับการปริวรรตเงินตรา หรือการควบคุมการแลกเปลี่ย นเงินตราเพื่อใหนําไปสู
ระบบเสรี
เงินทุนของ IMF ไดมาจากการชําระเงินคาโควตาของประเทศสมาชิก นอกจากนั้น ยังไดจาก
การกูยืมจากรัฐบาลของกลุมประเทศอุตสาหกรรม 11 ประเทศ (G-10) นอกจากนี้ ยังสามารถกูเงิน
จากรัฐบาลหรือองคกรทางการเงิ นของประเทศสมาชิก เพื่อโครงการเงินกูเฉพาะการซึ่ง เห็นวาเป น
ประโยชนตอสมาชิก SDR - special drawing rights คือ สิทธิพิเศษถอนเงินเปนสินทรัพยสํารอง
ระหวางประเทศที่สรางขึ้นโดย IMF ปจจุบัน SDR 1 หนวย มีมูลคาประมาณ 1.3 ดอลลารสหรัฐ
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สมาชิกภาพประเทศที่สมัครเปนสมาชิกกองทุนการเงินระหวางประเทศ จะตองเปนสมาชิก
ขององคกรสหประชาชาติอยูกอนแลว ในปจจุบัน มีสมาชิก 182 ประเทศ สมาชิกลาสุดคือ ประเทศ
Palau สวนหุนหรื อจํานวนโควตาของประเทศสมาชิกกําหนดจากขนาดของเศรษฐกิจ เงินสํารอง
รวมทั้งฐานะและความผันผวนทางดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศนั้น ปจจุบันประเทศที่ถือโควตามาก
ที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีโควตารอยละ 17.68 ของโควตาทั้งหมด รองลงมาไดแก ญี่ปุน รอยละ
6.33 เยอรมนี รอยละ 6.19 ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร รอยละ 5.11

5.14 บทสรุป
การรวมตั วของกลุ มทางเศรษฐกิจมี วั ต ถุ ป ระสงค แ ละรู ป แบบต างกั น แล วแต ระดั บ ของ
ขอ จํ า กัด ที่ เ กิ ดขึ้ นจากการรวมตั วตั้ งแต นอยไปหามาก การรวมกลุม ทางเศรษฐกิจเกิ ด ขึ้นอย าง
กวางขวางทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม ทําใหเกิด ประโยชนในการรวมกลุมอยางมากมายเชนกัน ซี่ง
สามารถแยกประเด็นไดดังนี้ 1) การสรางการคาและการเบี่ยงเบนการคา กลุมทางเศรษฐกิจทําใหเกิด
การใชทรัพยากรการผลิตอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ทําใหเกิดการคาเสรีที่ไมมีสิ่งกีดขวางใดๆ ระหวาง
สมาชิกในกลุม การคาระหวางประเทศจึงเกิดขึ้นจากการขจัดอุปสรรคกีดกันออกไป เรียกวา การสราง
การคา สวนการโยกยายทรัพยากรไปใชผลิตใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เรียกวา การเบี่ยงเบนการคา
จะเกิดขึ้นเฉพาะในกลุมประเทศสมาชิกเทานั้น ทําใหกลุมประเทศสมาชิกไดรับผลิตภัณฑคุณภาพดีใน
ราคาที่ถูก 2) การลดราคาสินคาภายในกลุมสมาชิกกลุมทางเศรษฐกิจ จะเกิดสภาพปลอดภาษีทําให
ภาระตนทุนของสินคานําเขาบรรเทาลงทําใหผูบริโภคสามารถซื้อสินคานําเขาไดในราคาถูกลง 3) การ
เกิดขนาดการผลิตที่ ประหยัด จะทํ าให ปริม าณการผลิ ตสูง ขึ้น ซึ่งจะทําใหตนทุนคงที่ถูกเฉลี่ ย เป น
ตนทุนการผลิตตอหนวยที่ต่ําลงทําใหเกิดขนาดการผลิต ที่ประหยัดภายในขึ้นในประเทศที่ผลิตและ
สงออก และเกิดขนาดการผลิตที่ประหยัดภายนอกในกลุม 4) การทวีประสิทธิผ ลของปจจัยการผลิต
เมื่อปจจัยการผลิตสามารถเคลื่อนยายไดอยางอิส ระจะมีผ ลใหฐานะความมั่งคั่งของประเทศในกลุม
ทั้งหมดรวมแลวดีขึ้น เพราะปจจัยการผลิตจะถูกใชอยางมีประสิทธิผลมากกวาเมื่อสามารถเคลือ่ นยาย
จากประเทศที่มีผลิตภาพต่ําไปยังประเทศที่มีผลิตภาพสูง และ 5) การมีอํานาจตอรองเพิ่มขึ้น การ
รวมตัวเปนกลุมทางเศรษฐกิจ ทําใหการเจรจาการคาระหวางประเทศในที่ป ระชุมตางๆ ของโลกมี
แนวทางรวมมือที่ชัดเจนโดยไมตองเสีย เวลามาตกลงกัน การผนึกกําลังกันเพื่อเจรจาก็จะทําใหกลุม
ทางเศรษฐกิจไดเปรียบ เพราะมีอํานาจตอรองสูงขึ้น

คําถามทายบท
1. ใหอธิบายบทบาทและความสําคัญของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการคาระหวาง
ประเทศที่มีตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ยกเหตุผลประกอบการอธิบาย
2. ใหอธิบายรูปแบบและความสําคัญของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในกลุมประเทศ และ
ภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก
3. ใหอธิบายประโยชนที่เกิดจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอยางกวางขวางทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม อธิบายใหเขาใจพอสังเขป
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4. ให อธิบ ายความเป นมาและสาระสํ า คั ญ ของการรวมกลุ มของสมาคมประชาชาติ แ ห งเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) จนกระทั่ง
มาถึงการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean economic community หรือ AEC)
5. ใหอธิบายรูปแบบ ความสําคัญ และประโยชนของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในแตละภูมิภาคของ
โลก ดังนี้
5.1 สหภาพยุโรป
5.2 สนธิสัญญาเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ
5.3 สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน และสมาคมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
5.4 ความรวมมือของประเทศในทวีปแอฟริกา
6. จากกรณีศึกษาเรื่อง “อินเดียตลาดใหญใกลอาเซียนสานสัมพันธเชื่อมโยงการคา-ลงทุน” ประเทศ
ไทยจะแสวงหาโอกาสด านธุรกิ จระหวางประเทศเพื่อสร างมู ลคาทางการคากับอิ นเดีย ผา นความ
รวมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นไดห รือไมอยางไร อภิป รายในมุมมองหากนักศึกษาเปนนัก
ธุรกิจไทย
กรณีศกึ ษาเรือ่ ง “อินเดียตลาดใหญใกลอาเซียนสานสัมพันธเชื่อมโยงการคา-ลงทุน”
หลังจากที่ประชาคมโลกไดเห็นหนาคาตานายกรัฐมนตรีค นใหมข องอินเดีย คือ นายนา
เรนทรา โมดิ จากพรรคบีเ จพีแ ลว สิ่งที่ต องจับ ตามองตอไปนี้ คือ ความสัมพั นธระหวางอินเดีย กั บ
อาเซียนในอนาคต ที่มีแนวโนมวาจะแนบแนนมากขึ้น อินเดียเองก็มีนโยบายที่ชื่อ Look East Policy
หรือนโยบายมองตะวันออกที่ประกาศใชและพัฒนานโยบายนี้ตั้งแตสมัยของนายกรัฐมนตรี พีวี นารา
ชิมหา เรา ที่ดํารงตําแหนงในป 2534-2539 และใชเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
ที่มาของนโยบายดังกลาวมาจากการบีบคั้นของสถานการณภูมิภาคเอเชีย โดยมีตัวละคร
สําคัญอยางจีน แนนอนวาอินเดียประเทศที่มีประชากรขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลกยอมไมยอมที่
จะยอมออนขอใหกับจีน ดังนั้น นโยบายมองตะวันออกจึงเกิด ขึ้น โดยพุงเปาใหความสําคัญกับ ทุก
ประเทศเอเชีย ไมเวนแมแตจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใตเองก็เปนอีกหนึ่งภูมิภาคที่มีความหลากหลาย
และมีประวัติศาสตรยาวนานเกี่ยวดองกับอินเดียมาเนิ่นนาน แตดูเหมือนวาความสัมพันธอาเซียนกับ
อินเดียดูเหมือนจะไมหวือหวาเหมือนความสัมพันธที่จีนหยิบยื่น ยอนกลับ ไปตั้งแตป 2535 อาเซียน
กั บ อิ น เดี ย เริ่ ม จริ ง จั ง กั นในด า นเศรษฐกิ จและเริ่ ม มี ก ารประชุ ม สุ ด ยอดระดั บ ผู นํ า เมื่ อ ป 2545
ความสัมพันธระหวางกันก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาตามลําดับ ทั้งในดานการเมืองและความมั่นคง และใน
ดานเศรษฐกิจ ที่ภายหลังนําไปสูขอตกลงการคาเสรีที่บังคับใชตั้งแตป 2553 ทั้งนี้ เมื่อตนเดือนที่ผาน
มา อินเดียกับอาเซียนไดบรรลุขอตกลงการคาเสรีในดานบริการและการลงทุน โดยสํานักขาว ดิ อีโค
โนมิสต ไทมส รายงานวา การลงนามดังกลาวมีเปาประสงคเพื่ออนุญาตใหเกิดการเคลื่อนไหวดาน
วิชาชีพได เสรีม ากขึ้นและเพื่อการกระตุนการลงทุ น อีก ทั้งยังคาดว าข อตกลงเพิ่มเติ มนี้ จะชวยให
ผูเชี่ยวชาญจากอินเดียสามารถเขาถึงตลาดดานไอทีในอาเซียนมากขึ้น อาจจะดูไมหวือหวาเหมือนกับ
การเจรจา อาเซียน-จีน ที่มักจะมีการเชื่อมโยงเขามาเกี่ยวของ แตอยาลืมวา อินเดีย เปนอีกประเทศ
หนึ่ง ที่มี บุค ลากรฝมือดานไอทีดี ไมแ พจีน หรือ แม แ ต ชาติ ต ะวันตก การค าและหากดูมูล คา การค า
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ระหว า งกัน เมื่ อป 2554 ก็ สูง ถึง 68,400 ล านดอลลาร สหรั ฐ โดยอิน เดี ย เปน ผู ค า ลํ าดั บ 6 ของ
อาเซียนและขณะเดียวกันอาเซียนก็เปนคูคาลําดับ 5 ของอินเดียมากกวานั้นในป 2558 อินเดียและ
อาเซียนตั้งเปาวาจะเพิ่มการคาระหวางกันใหถึง 100 ลานดอลลาร
นอกจากข อ ตกลงทางการค าเสรี แ ลวกรอบความตกลงพันธมิ ต รทางเศรษฐกิ จระดั บ
ภูมิภาค หรือ RCEP ที่มีสมาชิกไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลี ย นิวซีแ ลนด อาเซีย น และ
อินเดีย คาดวาจะมีการเปดเสรีในภูมิภาคเอเชีย ภายในป 2558 หรือตนป 2559 ก็เชื่อวาจะเปนตัว
เสริมใหอินเดียประสบความสําเร็จในนโยบายมองตะวันออกมากขึ้น โดยขอตกลงดังกลาวจะทําให
เอเชียมีกลุมการคาเสรีที่ใหญที่สุด ในโลก กับประชากรราว 45% ของโลก แตหากมองอยางผิวเผิน
โดยทั่วไปแลว อินเดี ยยังตามหลังเพื่อนบา นเอเชียอยา งเกาหลีใต ญี่ ปุน และจีนอยูมากตอตัวเลข
การคาในอาเซียน
ดังนั้นเพื่อใหอินเดียประสบความสําเร็จมากขึ้น กลไกการริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับ
ความร วมมือ หลากหลายสาขาทางวิช าการและเศรษฐกิ จ หรื อ BIMSTEC ที่ มี ป ระเทศสมาชิ ก
ประกอบดวย ไทย เมียนมาร บังกลาเทศ อินเดีย เนปาล ศรีลังกา และภูฏาณเปนสมาชิก เขามาจุน
เจือเพื่อใหอินเดียคบคาสมาคมกั บอาเซีย นใหมากขึ้ น โดย BIMSTEC มีจุดเด นคือ เปนเวที เชื่อม
ประสานนโยบาย Look East ของกลุมประเทศเอเชียใตกับนโยบาย Look West ของไทยและเปน
กลไกหนึ่งที่สงเสริมโอกาสดานการคา การลงทุน และการทองเที่ย วระหวางไทยกับภูมิภ าคเอเชียใต
นอกจากนี้ อีกหนึ่งกรอบการทํางานที่ดึงอินเดียใหใกลชิดกับอาเซียนมากขึ้นคือ กรอบความรวมมือลุม
แมน้ําโขง-คงคา หรือ MGC ที่จะมีการพูดคุยในระดับรัฐมนตรี เจาหนาที่อาวุโส และคณะทํางานทุกป
โดยมีเปาหมายหลัก ประกอบดวยการทองเที่ยว วัฒนธรรม การคมนาคม และการขนสง ความใกลชิด
และการเชื่อมโยงระหวางอินเดียกับอาเซียนภาคพื้นทวีป ดูเหมือนวาจะมีพลวัตมากกวา กลุมอาเซียน
ภาคพื้นสมุทร
กระนั้นก็ตามยังมีอีกชองทางหนึ่งสําหรับอินเดียที่อาจจะอาศัยการเจรจาผานกลไกทีม่ ชี อื่
วา East ASEAN Growth Area หรือ BIMP-EAGA ที่มีส มาชิก ประกอบดวย บรูไน มาเลเซีย และ
ฟลิปปนส กลุม BIMP-EAGA ที่มีลักษณะคลายกับกลุม GMS หรือกลุมระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง ที่เปนกลุมยอยลงมาจากความรวมมือกรอบใหญอยางอาเซียน ซึ่งถาหากอินเดียสามารถ
เจาะเขาไปเปนมิตรกับกลุม BIMP-EAGA เชื่อไดเลยวา การคาอาเซีย นกับ อินเดียมีแ นวโนมที่จะเกิน
100 ลานดอลลารในป 2558 อยางแนนอน อินเดียเปนอีกหนึ่งประเทศที่หลายฝายใหความสนใจไม
มากเทากับจีน แตอยาลืมในปจจุบันนี้ เศรษฐกิจจีนกําลังอยูในชวงชะลอตัว ประกอบกับความสัมพันธ
จีน-อาเซียน ที่ยังไมราบรื่นจากเรื่องทะเลจีนใต ดังนั้นอินเดียจึงไมสามารถมองขามได ทั้งในเรื่อง
ความรวมมือทางเศรษฐกิจการเมืองที่นับวามีความรวมมือกันในหลายกรอบ และขนาดตลาดที่ยากจะ
มองขาม
(ที่มา: “อินเดียตลาดใหญใกลอาเซียนสานสัมพันธเชื่อมโยงการคา -ลงทุน” หนังสือพิมพประชาชาติ
ธุรกิจ ปที่ 37 ฉบับที่ 4662 (3862) หนา12 วันจันทรที่ 15 – วันพุธทื่ 17 กันยายน 2557)
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6.4 สาเหตุและแรงจูงใจของการดําเนินธุรกิจในตลาดระหวางประเทศ
6.5 ปจจัยหลักที่มีอิทธิพลใหขยายกิจการสูตางประเทศ
6.6 แนวความคิดของการแขงขันในหลายประเทศและการแขงขันระดับโลก
6.7 กลยุทธการสงออก
6.8 กลยุทธใบอนุญาต
6.9 กลยุทธแฟรนไชส
6.10 กลยุทธการรวมทุนแบบสนามเขียว
6.11 กลยุทธการรวมและการลงทุนรวม
6.12 การเขาตลาดระหวางประเทศโดยบริษัทรวมทุน (joint ventures)
6.13 บทสรุป

แนวคิด
การบริหารองคกรในยุคปจจุบันตองเผชิญกับการแข งขันกันแบบไรพรมแดน กลาวคือเปนการ
แขงขันกับคูแขงขันไมเฉพาะในประเทศ หากแตยังตองแขงขันกันกับคูแขงขันในตางประเทศ องคกรที่อยู
รอดไดจึงตองมีการจัดการเชิงกลยุทธที่ครอบคลุมทั้งกลยุทธในระดับทองถิ่นในประเทศและกลยุทธใน
ระดับโลกหรือระหวางประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวยแนวทางในการจัดทํากลยุทธอยาง
ถูกตอง แหลมคม มีหลักเกณฑ การตัดสินใจที่สําคัญเกี่ยวกับ กลยุทธการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ
กลยุทธการดําเนินการทางการตลาดระหวางประเทศ จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับธุรกิจในโลกยุคโลกาภิวัตน
อยางไรก็ตามการขยายตัวเขาสูตลาดตางประเทศก็มีขอจํากัดในหลายๆ ดาน อาทิ การวิเคราะหตลาดการ
แขงขัน การแขงขันซึ่งอยูในรูปแบบของการกีดกันทางการคา ความไมแนนอนของรัฐบาลแตละประเทศ
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ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง การกีดกันดานภาษีและการคาของตลาดตางประเทศ ตลอดจนการละเมิด
สิทธิ์ในการผลิตและการจัดจําหนาย เปนตน

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและเขาใจกลยุทธสําหรับการเอาชนะคูแขงขันระหวางประเทศ
2. เพื่อศึกษาและเขาใจการตัดสินใจที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินการในตลาดตางประเทศ
3. เพื่อ ศึก ษาและเขาใจสภาพแวดลอ มทางดานการเมือ ง เศรษฐกิจ และกฎหมายมีอิท ธิพ ลตอ การ
ดําเนินการธุรกิจระหวางประเทศ
4. เพื่อศึกษาและเขาใจแนวความคิดของกลยุทธการแขงขันระหวางประเทศและการแขงขันระดับโลก

กิจกรรมการสอน
1. การบรรยาย การอภิปราย การตอบขอซักถามตางๆ
2. นักศึกษาแบงกลุมเพื่ออภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็นเนื้อหาในบทเรียน

สื่อการสอน
ตํารา เอกสารประกอบการสอน การนําเสนอโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส (power point)

การประเมินผล
นักศึกษาเขาใจเนื้อหา เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน สามารถตอบปญหาที่ผูสอนถามได เรียนรูและทํางาน
รวมกันเปนกลุม สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหได

หนังสืออานประกอบ
ทรรศนะ บุญขวัญ และเอกชัย อภิศักดิ์กุล. 2555. การจัดการเชิงกลยุทธ : การสรางและการ
ดําเนินกลยุทธ. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และเสาวภา มีถ าวรกุล . 2552. การตลาดระหวา งประเทศ. พิม พ ครั้ง ที่ 2.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ศศิ วิ ม ล สุ ข บท. 2556. การตลาดระหว า งประเทศ. พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 13. กรุ ง เทพฯ : สํ า นั ก พิ ม พ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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เอกสารอางอิง
ดูรายละเอียดทายบท

บทที่ 6
กลยุทธสําหรับการเอาชนะคูแขงขันระหวางประเทศ
6.1 บทนํา
การจัดการองคก รในยุคโลกาภิวัตน ที่ปรับ เปลี่ยนไปตามขอมูลสารสนเทศทางการแขงขันที่มี
จํานวนมากในตลาด ทําใหองคกรทุกองคกรตองเผชิญกับการแขงขันอยางรุนแรงทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก แนนอนวาองคกรจําเปนตองปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมทางการแขงขันในทุกระดับ จึงจะ
สามารถแขงขันและอยูรอดได การกําหนดกลยุทธการแขงขันที่มีประสิทธิภาพดวยแนวทางในการจัดทํา
กลยุทธอยางเหมาะสม ซึ่งจําเปนตองวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันและการกําหนดกลยุทธ การ
นํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ และมีการควบคุมและประเมินกลยุทธใหเหมาะสมเพื่อใหองคกรสามารถแขงขัน
ไดและสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับระหวางประเทศ รวมถึงในระดับโลก
การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ จําเปนตองทําความเขาใจแนว
ทางการกําหนดกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันระหวางประเทศ ทั้งนี้เพื่อชวยในการพัฒนา
ธุรกิจและนําไปสูความสามารถในเชิงการแขงขันในธุรกิจระหวางประเทศ การจัดการเชิงกลยุทธระหวาง
ประเทศจึงเปนการดําเนินการที่ตองมีการกําหนดกลยุทธเพื่อเผชิญกับการแขงขันกันแบบไรพรมแดนซึ่ง
ทุกองคกรตกอยูในภาวะของการแขงขันที่สูงเปนอยางมาก องคกรธุรกิจที่อยูรอดไดจึงตองมีการจัดการ
เชิงกลยุทธที่แข็งแกรงและมีประสิทธิภาพดวยแนวทางในการจัดทํากลยุทธอยางถูกตอง และมีหลักเกณฑ
ทั้งนี้มีเปาหมายเพื่อสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันระหวางประเทศดังกลาว

6.2 การเขาสูตลาดระหวางประเทศ
กลยุทธสําหรับการดําเนินการในตลาดระหวางประเทศเปนแนวกลยุทธระดับหนาที่ทางการตลาด
ขององคกร องคกรธุรกิจระหวางประเทศจําเปนตองดําเนินการเพื่อการขยายตัวเขาสูตลาดตางประเทศ
อยางไรก็ตาม ทางการตลาดระหวางประเทศมักมีอุปสรรคในการเขาสูตลาดระหวางประเทศเพื่อนําไปสู
การขยายตลาดในระหวางประเทศ ซึ่งในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดระหวางประเทศจําเปนตอง
วิเ คราะหและทําความเขาใจในปญหาทางการตลาด ดวยเหตุที่แตล ะประเทศมีความแตกตางกันทั้ง
โครงสรางของธุรกิจ สภาพแวดลอม บริบทการดําเนินธุรกิจ ลักษณะดานประชากรศาสตร ความเปนพหุ
วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและกฎหมาย การกีดกันทางการคาโดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมกลุมใน
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ระดับตางๆ เชน ทวิภาคี พหุภาคี การรวมกลุมแบบพหุภาคี ซึ่งเปนการรวมกลุมมากกวา 2 ประเทศขึ้นไป
อาทิ กลุมสมาคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กลุมประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EU) เปนตน สวนการ
รวมกันแบบทวิภาคี ไดแก การทําขอตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Area - FTA) เชน ไทยกับจีน เปน
ตน
การรวมกลุมดังกลาวอาจมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรวมมือกันในดานหนึ่งหรือหลายดาน เชน
การคา การลงทุน เศรษฐกิจ การเมือง เปนตน สําหรับการรวมกลุมทางเศรษฐกิจนั้น เพื่อเปนประโยชนใน
การสงเสริมการคาระหวางประเทศสมาชิก ซึ่งมีผลทั้งสนับสนุนประเทศภาคีสมาชิกและตรงกันขามมีผลใน
การกีดกันทางการคาระหวางประเทศสําหรับประเทศอื่นที่ไมใชสมาชิก
การรวมกลุมชวยลดความไมแนนอนของรัฐบาลแตละประเทศและภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ซึ่งมีผลตอความไมมั่นคงของธุรกิจและเปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ ระบบการเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ การเปลี่ยนแปลงเรื่องคาเงิน ความไมมั่นคงของรัฐบาล ปจจัยดังกลาวเปนอุปสรรคตอการคา
และการลงทุนระหวางประเทศ การรวมกลุม ระหวางประเทศจึง เปนการลดความไมแนนอนในเรื่อ ง
ดังกลาวขางตน
การดําเนินการกลยุทธระหวางประเทศ เปนการตอบโจทยการเขาสูการตลาดระหวางประเทศ
ดังนี้
ขั้นที่ 1 การตัดสินใจวาเขาสูตลาดตางประเทศหรือไม
บริษัทสวนใหญจะพอใจตลาดในประเทศถาตลาดในประเทศมีขนาดโตเพียงพอ เพราะผูจัดการ
ฝายการตลาดไมจําเปนตองเรียนรูภาษา กฎหมาย ความไมแนนอนทางการเมือง เศรษฐกิจ รวมทั้งการ
ออกแบบผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับความจําเปนและความคาดหวังของลูกคา จึงเปนการปลอดภัยและงาย
กวาที่จะมุงที่ตลาดภายในประเทศ แตอยางไรก็ตามมีปจจัยหลายประการที่ ตองทําใหบริษัทเขาสูตลาด
ตางประเทศ
ขั้นที่ 2 การตัดสินใจวาจะเขาสูตลาดใด
ในการตัดสินใจเขาสูตลาดตางประเทศ บริษัทจําเปนตองกําหนดวัตถุประสงคและนโยบายของ
การตลาดตางประเทศทั้งหมด บริษัทมักจะตัดสินใจเขาสูตลาดนอยแหง
ปญหาและอุปสรรคในการเขาสู ตลาดตางประเทศ (problem and threats from going
abroad) มีดังนี้ (1) ตนทุนการเขาตลาดและการควบคุมตลาดสูง (2) ตนทุนในการปรับปรุงผลิตภัณฑและ
การติดตอสื่อสารสูง (3) ขนาดและอัตราการเจริญเติบโตของประชากรในตลาดที่บริษัทเลือกสูง (4) ธุรกิจ
ในตลาดตางประเทศมีจุดเดนทําใหเกิดอุปสรรคที่เขาสูตลาดตางประเทศ จากขอ (1) และขอ (2) ตนทุน
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และคาใชจายในการเขาสูตลาดหลายแหง บริษัทจึงเลือกตลาดนอยแหงในกรณีที่ตลาดที่เลือกนั้นมีขนาด
ใหญเพียงพอ
การคาดคะเนอัตราผลตอบแทนจากลงทุน (rate of return on investment (ROI) มีวิธีการ
ตางๆ ดังนี้ (1) การคาดคะเนศักยภาพของตลาดในปจจุบัน (estimate of current market potential)
(2) การคาดคะเนศักยภาพของตลาดในอนาคตและภาวการณเสี่ยงภัย (forecast of future market
potential and risk (3) การคาดคะเนศักยภาพยอดขายของบริษัท (forecast of sales potential) (4)
การคาดคะเนตนทุนและกําไร (5) การคาดคะเนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (estimate of rate of
return on investment) เปนการหาอัตรากําไรโดยคิดเปนเปอรเซ็นตจากการลงทุน อัตรานี้จะตองสูง
กวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมาตรฐาน
ขั้นที่ 3 การตัดสินใจวาจะเขาสูตลาดไดอยางไร
ในการเขาสูตลาดใดตลาดหนึ่ง จะตอ งพิจารณาถึงวิธีก ารที่เ หมาะสมที่สุด ประกอบดวย การ
สงออกทางออม การสงออกโดยตรง การใหสัมปทาน การรวมลงทุน และการลงทุนทางตรง

6.3 เหตุผลที่บริษัทตัดสินใจเขาสูตลาดตางประเทศ
บริษัทอาจเลือกขยายตลาดในประเทศของตนออกไปภายนอกจากเหตุผลหลัก 5 ประการ
1. เพื่อเขาถึงลูกคาใหมๆ การขยายไปสูตลาดตางประเทศสรางศักยภาพในการเพิ่มรายรับ กําไร
และการเติบโตในระยะยาวและกลายเปนทางเลือกที่นาดึงดูดเปนพิเศษเมื่อตลาดในประเทศเติบโตเต็มที่
แลวและกําลังอยูในระดับอิ่มตัว บริษัทมักจะขยายไปตางประเทศเพื่อยื ดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑอยาง
Honda (ที่ยังขายไดดีในตลาดกําลังพัฒนากวา 50 ปหลังจากเปนที่รูจักครั้งแรกในญี่ปุน ) เปาหมายทาง
การตลาดที่ใหญขึ้นยังเสนอโอกาสใหบริษัทไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากขึ้นอยางรวดเร็ว สิ่งนี้
เปนสวนสําคัญในการวิจัยและพัฒนาอยางเขมขนสําหรับอุตสาหกรรมที่เกิดการพัฒนาอยางรวดเร็วหรือ
อุตสาหกรรมที่คูแขงสามารถเลียนแบบนวัตกรรมของบริษัทไดอยางรวดเร็ว
2. เพื่อใหไดรับตนทุนต่ําผานความประหยัดโดยขนาด ประสบการณ และเพิ่มพลังทางการซื้ อ
หลายบริษัทถูก ขับเคลื่อนใหมีการขายมากกวาหนึ่งประเทศเพราะปริมาณการขายในประเทศเดียวไม
พอที่จะทําใหไดรับความประหยัดโดยขนาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ การผลิต หรือการตลาด ในทํานอง
เดียวกันบริษัทขยายไปตางประเทศเพื่อสั่งสมประสบการณและยายเสนโคงการเรียนรูลงไปในระดั บต่ํา
การขยายไปตางประเทศยังสามารถลดตนทุนดานวัตถุดิบผานกลุมอํานาจการซื้อที่ดีกวา ขนาดที่เล็กกวา
โดยเปรียบเทียบของตลาดประเทศในยุโรปและปริมาณในประเทศที่จํากัดเปนสิ่งที่อธิบายเหตุผลที่ BMW
และ Nestle เริ่มขายผลิตภัณฑของพวกเขาในประเทศตางๆ ในยุโรปเมื่อนานมาแลว และยังดําเนินการ
ตอในตลาดอเมริกาเหนือและลาตินอเมริกาอีกดวย
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3. เพื่อใชประโยชนจากความสามารถหลักเพิ่มขึ้น บริษัทที่มีทรัพยากรและประสิทธิภาพที่มีคาใน
การแขงขันสามารถขยายตําแหนงผูนําทางการตลาดในประเทศไปสูตําแหนงและประสิทธิภาพของ Nokia
ในเรื่องโทรศัพทมือถือไดขับเคลื่อนไปสูผูนําทางการตลาดระดับโลกในธุรกิจการสื่อสารทางไกล โดยใช
เทคโนโลยีไรสาย Wal-Mart ไดใชประโยชนจากความชํานาญในการลดราคาสินคาปลีกเพื่อขยายไปสู
ประเทศจีน ลาตินอเมริกา ญี่ปุน เกาหลีใต และอังกฤษ โดยผูบริหารของ Wal-Mart เชื่อวาบริษัทมีโอกาส
เติบโตในประเทศจีนบริษัทสามารถใชอิทธิพลของทรัพยากรขามชาติโดยการเลียนแบบแบบจําลองทาง
ธุร กิจ ที่ป ระสบความสําเร็จ ใชพิม พเ ขียวพื้นฐานของการดําเนินการระหวางประเทศ เชนเดียวกับ ที่
Starbucks และ McDonald ใช
4. เพื่อเขาถึงทรัพยากรและประสิทธิภาพที่อยูในตลาดตางประเทศ แรงกระตุนที่สําคัญในการเขา
สูตลาดตางประเทศเกิดจากการไดรับทรัพยากรและประสิทธิภาพที่ไมสามารถเขาถึงไดในทันทีจากตลาด
ในประเทศ
ตัวอยางเชน บริษัทมักจะเขาสูกลุมระหวางประเทศหรือการลงทุนรวมเพื่อใหไดรับทรัพยากรและ
ประสิทธิภาพที่เสริมทรัพยากรและประสิทธิภาพของบริษัทหรือเพื่อเรียนรูจากพันธมิตรของพวกเขา การ
ยึดครองขามชาติก็มาจากเหตุผลเดียวกันนี้ ในกรณีอื่นบริษัทเลือกที่จะดําเนินการในตางประเทศเพื่อใช
ชองทางการกระจายทองถิ่น จางทรัพยากรบุคคลตนทุนต่ํา หรือรับความรูทางเทคนิคในบางกรณี บริษัท
ในอุตสาหกรรมที่ขึ้นอยูกับทรัพยากรทางธรรมชาติ (เชน น้ํามันและแกส แรธาตุ ยาง และไม ) พบวามัน
เปนสิ่งจําเปนในการดําเนินการระหวางประเทศเพราะวัตถุดิบที่นาดึงดูดใหมๆ อยูในหลายภาคสวนของ
โลก
5. เพื่อกระจายความเสี่ยงของธุรกิจผานฐานการตลาดที่กวางขึ้น บริษัทกระจายความเสี่ยงทาง
ธุร กิจ โดยการดํา เนินการในหลายประเทศทั่วโลกพบกับ สภาวะวิก ฤติท างเศรษฐกิ จ ในบางประเทศ
สมรรถนะของบริษัทก็ยังอาจถูกค้ําจุนไดจากยอดขายที่ดีในประเทศอื่นๆ

6.4 สาเหตุและแรงจูงใจของการดําเนินธุรกิจในตลาดระหวางประเทศ
1. ตลาดในประเทศอิ่ม ตัว ตลาดภายในประเทศอิ่มตัวนั้น เกิดจากสินคาอยูในชวงที่หมดความ
นิยม หรือเปนสินคาที่ตลาดไมตองการสินคาชนิดนั้นอีกตอไป ชวงตลาดอิ่มตัวธุรกิจจะไมสามารถขยาย
การจําหนายสินคาและบริก ารในตลาดภายในประเทศได ตลาดที่อิ่ม ตัวนั้นจะเปนตลาดที่ไมมีอนาคต
สําหรับสินคาและบริการนั้นอีกตอ ไป สาเหตุของตลาดอิ่ม ตัวเกิดจากหลายสาเหตุ เชน สินคาลาสมัย
ผูบ ริ โ ภคไม ต อ งการสิ น ค า มี สิ น ค า ประเภทใหม เ ข า มาทดแทน สิ น ค า ล น ตลาด เป น ต น ซึ่ ง ตลาด
ภายในประเทศอิ่มตัวเปนสาเหตุและแรงจูงใจใหธุรกิจจําเปนตองมองตลาดระหวางประเทศ
2. สภาพการแขงขัน สภาพของการแขง ขันเปนสาเหตุที่ทําใหธุร กิจจําเปนตองกาวไปสูตลาด
ระหวางประเทศนั้นมีสาเหตุหลักอยู 2 ประการ
ประการที่ 1 ตลาดระหวางประเทศอาจจะมีสภาพการแขงขันที่มี ความรุนแรงนอยกวา
ตลาดภายในประเทศ
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ประการที่ 2 เปน สาเหตุจ ากคู แข ง คู แ ขง จากตลาดตา งประเทศเข ามาแย ง ตลาด
ภายในประเทศจึงทําใหธุรกิจภายในประเทศจําเปนตองตอบโตดวยการไปแยงสวนแบงทางการตลาดของ
คูแขงในตลาดตางประเทศ และสาเหตุจากการแขงขันอีกประการหนึ่งก็อาจจะเนื่องจากคูแขงก็คือคูแขง
เดิมที่แขงขันกันอยูในตลาดภายในประเทศหันไปดําเนินการในตลาดระหวางประเทศ จึงเปนสาเหตุทที่ าํ ให
ธุรกิจตองดําเนินรอยตามคูแขงขันเพื่อไปแยงสวนแบงทางการตลาดในระหวางประเทศ
3. ธุร กิจ มีกําลัง การผลิตที่มากเกินความจําเปนธุร กิจในภาคการผลิตนั้น โดยทั่วไปธุร กิจ ตอ ง
ดําเนินการผลิตใหถึงจุดที่ประหยัดที่สุดเรียกวา จุดกําลังการผลิตดุลยภาพ (optimal capacity) ซึ่งใน
บางครั้งจุดกําลังการผลิตดุลยภาพนั้น สงผลใหธุรกิจตองผลิตสินคาในปริมาณที่เกินกวาความตองการของ
ตลาดภายในประเทศ นอกจากนี้สําหรับสินคาเกษตรซึ่งเปนสินคาที่ไมสามารถควบคุมปริมาณการผลิตได
บางปถาผลผลิตมากเกินความตองการภายในประเทศ การสงออกไปสูตลาดระหวางประเทศอาจจะเปน
ทางออกสําหรับปริมาณสินคาที่มากเกินความตองการของตลาดภายในประเทศ
4. ธุรกิจสามารถสรางประโยชนในดานสินคา ดานทักษะและดานเทคโนโลยีไดมากกวาคูแขงใน
ตลาดระหวางประเทศในกรณีที่ธุรกิจมีความสามารถในการผลิตสินคาไดดีกวาธุรกิจรายอื่นๆ ที่ครองตลาด
ระหวางประเทศอยู ธุรกิจมีทักษะที่ดีกวาในการผลิตสินคา มีความสามารถในการใหบริการที่ดีกวาคูแขง
ตลาดระหวางประเทศ มีเทคโนโลยีในการผลิตที่สูงกวาหรือธุรกิจสามารถผลิตสินคาที่มีเทคโนโลยีสูงกวา
สินคาชนิดเดียวกันที่จําหนายอยูในตลาดระหวางประเทศ ปจจัยเหลานี้ คือ เหตุจูงใจใหธุรกิจไปดําเนิน
ธุรกิจในตลาดระหวางประเทศ
5. ความแตกตางของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ วงจรชีวิตผลิตภัณฑของสินคาแตละชนิดจะมีความ
แตกตางกันในตลาดระหวางประเทศแตละแหง ซึ่งความแตกตางของวงจรชีวิตผลิตภัณฑทําใหเกิดความ
แตกตางทางดานโอกาสทางการตลาดในตลาดระหวางประเทศ เชน ธุรกิจ สามารถนําสินคาจากตลาด
ภายในประเทศที่วงจรชีวิตผลิตภัณฑสิ้นสุดแลวไปจําหนายยังตลาดที่มีวงจรชีวิตผลิตภัณฑยาวนานกวา
ซึ่ง จะทํ า ให ธุ ร กิจ ไมต อ งเปลี่ ยนแปลงสายการผลิ ตและสามารถยื ดเวลาการวิ จั ยพั ฒ นาสิ น คา ใหม
นอกจากนี้ในตลาดระหวางประเทศที่มีวงจรชีวิตผลิตภัณฑแตกตางกันจนทําใหธุรกิจสามารถนําสินคาที่
ทันสมัยจากตลาดระหวางประเทศเขามาจําหนายในตลาดภายในประเทศ
6. ความหลากหลายของสภาพแวดลอมทางกายภาพเนื่องจากขอจํากัดทางสภาวะแวดลอมทาง
กายภาพ ทําใหไมมีธุรกิจใดในโลกที่สามารถผลิตสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดไดทุกอยาง
ความแตกตางและหลากหลายทางกายภาพทําใหธุรกิจที่อยูในสวนตางๆ ของโลกมีขอจํากัดในการผลิต
สินคา จากขอจํากัดดังกลาวสงผลใหธุรกิจตองพยายามที่จะพัฒนาสินคาที่ตนเองสามารถผลิตไดใหดีที่สุด
และสรางความไดเ ปรียบจากสภาพแวดลอ มที่ส นับสนุน เชน บริษัทไวนป ระเทศฝรั่ง เศสอาศัยความ
ไดเปรียบจากสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการปลูกองุน ปริมาณองุนที่สามารถผลิตไดภายในประเทศ
องคความรูในการทําไวนที่สั่งสมมาอยางยาวนานมาพัฒ นาผลิตภัณฑไวนจ นกลายเปนจุดแข็ง และมี
ชื่อเสียงในตลาดระหวางประเทศ
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7. เหตุผลทางดานธุรกิจการตัดสินใจไปดําเนินธุรกิจในตลาดระหวางประเทศบางครั้งเกิดขึ้นจาก
เหตุผลทางดานธุรกิ จ เชน ธุรกิจ ตอ งการเรียนรูในตลาดระหวางประเทศหรือธุร กิจ ตองการใชตลาด
ระหวางประเทศในการสรางภาพลักษณใหกับธุรกิจและสินคา เปนตน
8. เหตุผลทางดานการเงินเหตุผลทางดานการเงิน เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหธุรกิจภายในประเทศ
กาวสูตลาดตางประเทศ เนื่องจากธุรกิจตองการที่จะหารายไดจากตลาดตางประเทศหรือในตลาดระหวาง
ประเทศมีแหลงเงินทุนที่จูงใจมากกวา

6.5 ปจจัยหลักที่มีอิทธิพลใหขยายกิจการสูตางประเทศ
ปจจัยหลักที่มีอิทธิพลใหขยายกิจการสูตางประเทศมี 5 ประการดังนี้
1. บริษัทคูแขงซึ่งเปนธุรกิจขามชาตินําเสนอผลิตภัณฑที่ดีกวาหรือ มีราคาที่ถูกกวาเขาสูตลาด
ทองถิ่น และธุรกิจสูญเสียสวนแบงทางการตลาดจากตลาดภายในประเทศ ทําใหธุรกิจจําเปนจะตองหา
ตลาดในประเทศอื่นๆ ทดแทนยอดขายที่สูญเสียไปจากการแขงขันภายในประเทศ
2. ธุรกิจคนพบวาตลาดในบางประเทศสามารถทํากําไรใหกับธุรกิจไดมากกวา ดวยการกําหนด
ราคาขายที่สูง กวาตลาดภายในประเทศ ดัง จะเห็นไดชัดจากธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร และ
เครื่องประดับ
3. ธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตมีความจําเปนที่จะตองขยายฐานลูกคา เพื่อให
ปริมาณการผลิตเขาสูจุดคุมคาของการผลิต (economy of scale) ซึ่งขนาดของตลาดภายในประเทศไม
เพียงพอ
4. ธุรกิจตองการลดภาวะพึ่งพิงจากตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศที่มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ และการเมืองต่ําไปสูประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองสูงกวา เพื่อเปนการ
ลดความเสี่ยงของธุรกิจ
5. บอ ยครั้ง ที่กิจ การจะตองขยายธุรกิจไปสูตางประเทศ เนื่องจากลูก คาหลักของธุรกิจขยาย
กิจการไปสูตางประเทศและตองการการบริการในประเทศนั้นๆ ดวย

6.6 แนวความคิดของการแขงขันในหลายประเทศและการแขงขันระดับโลก
ในการสรางกลยุทธเพื่อใชแขงขันระหวางประเทศ ผูจัดการมีความจําเปนตองยอมรับวารูปแบบ
ของการแขงขันระหวางประเทศเปลี่ยนแปลงไปตามอุตสาหกรรมในดานหนึ่ง คือ การแขง ขันในหลาย
ประเทศ (multi domestic competition) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการตลาดขามประเทศหลาย
ประการและมีการแขงขันแยงความเปนผูนําของบริษัทในตลาดทามกลางคูแขงอยางจํากัดและไมเชื่อมตอ
อยางใกลชิดกับการแขงขันในประเทศอื่น ลักษณะที่โดดเดนของการแขงขันในหลายประเทศคือ 1. ผูซื้อใน
ประเทศที่แตกตางกันมีความดึงดูดตอสินคาที่มีลักษณะตางกัน 2. ผูขายเปลี่ยนแปลงไปตามแตละประเทศ
และ 3. เงื่อนไขทางอุตสาหกรรมและพลังทางการแขงขันในแตละตลาดแตกตางกันในประเด็นที่สําคัญ
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ในอีกดานหนึ่งคือการแขงขันระดับโลก (global competition) ซึ่งเงื่อนไขในดานราคาและการ
แขงขันในตลาดขามประเทศมีความเชื่อมโยงกันอยางแข็งแกรง และคําวาระดับโลกมีความหมายตามนั้น
จริงๆ ในอุตสาหกรรมการแขงขันระดับโลกกลุมบริษัทคูแขงเดียวกันมีการแขงขันกันในหลายประเทศแต
เปนพิเศษในประเทศที่ปริมาณการขายสูง และในที่ที่มีกลยุทธทางการแขงขันที่สําคัญในการสรางตําแหนง
ระดับโลกที่แข็งแกรงในอุตสาหกรรมนั้น ดังนั้นตําแหนงทางการแขงขันของบริษัทในประเทศหนึ่งๆ ทั้ง
ผลกระทบและถูกกระทบจากตําแหนงการแขงขันในประเทศอื่นๆ
ในการแขงขันระดับ โลกความไดเ ปรียบโดยเปรียบเทียบโดยรวมของบริษัทเติบโตขึ้นจากการ
ดําเนินงานระดับ โลกทั้ง หมด ความไดเ ปรียบโดยเปรียบเทียบที่ส รางขึ้นในประเทศเสริม จากความ
ไดเ ปรีย บที่เ พิ่ม ขึ้ นจากการดํา เนิน งานในประเทศอื่น (เมื่ อ มีก ารตั้ ง โรงงานในประเทศคาแรงต่ํ า มี
ความสามารถสง ผานความชํานาญในแตล ะประเทศ มีความสามารถในการตอบสนองลูก คาที่มีก าร
ดําเนินการในหลายประเทศ และมีชื่อเสียงในยี่หอในหลายประเทศทั่วโลก) บริษัทคูแขงในอุตสาหกรรม
การแขงขันระดับโลกแขงขันเพื่อเปนผูนําในระดับโลก การแขงขันระดับโลกมักเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยาน
ยนต ชุดโทรทัศน ยาง โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอรสวนตัว เครื่องถายเอกสาร นาฬิ กา กลองดิจิตอล
รถจักรยาน และเครื่องบินพาณิชย
การยอมรับวาอุตสาหกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงจากแบบหลายประเทศไปเปนระดับโลกไดยังมี
ความสําคัญตออุตสาหกรรมในปจจุบันหลายแหง เบียรและของใชหลักภายในบานเปนตัวอยางที่โดดเดน
นํามาซึ่งการแขงขันในประเทศใหเริ่มขยายไปในตลาดตางประเทศมากขึ้นและมากขึ้น และมักจะมีการยึด
ครองบริษัทหรือยี่หอทองถิ่นและการเขาสูการดําเนินการรวมกัน เมื่อสมาชิกในอุตสาหกรรมเริ่มสรางยี่หอ
ระดับโลกและเริ่มมีตัวตนอยูในระดับโลก สมาชิกอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเกิดความกดดันในการใชกลยุทธ
แบบเดียวกัน โดยเฉพาะถาการดําเนินการแบบหลายประเภท สงผลใหเกิดความประหยัดโดยขนาดที่
สําคัญและยี่หอมหาอํานาจ ในอุตสาหกรรมที่มีการรวมตัว เมื่อบริษัทเดียวกันหลายๆ แหงพบวามันเผชิญ
อยูกับการแขงขันในตลาดหลายประเทศขึ้นเรื่อยๆ การแขงขันระดับโลกอาจจะเขามาแทนที่การแขงขัน
แบบหลายประเทศ
ในเวลาเดียวกันรสนิยมของผูบริโภคในชนิดของผลิตภัณฑที่สําคัญในระดับโลกจะตอสูเขาหากัน
ความหลากหลายของรสนิยมและความชอบที่ลดลงเปดทางใหบริษัทสรางยี่หอระดับดีและขายผลิตภัณฑ
เดียวกันในเกือบทุกประเทศทั่วโลกได แมในอุตสาหกรรมที่รสนิยมลูกคายังมีความหลากหลาย บริษัทมี
การเรียนรูที่จ ะใช “การผลิตปริม าณมากที่กําหนดเอง” เพื่อ สรางความแตกตางของผลิตภัณฑอยาง
ประหยัดและตอบสนองตอความตองการทางรสนิยมของผูคนในประเทศที่แตกตางกัน ยิ่งไปกวานั้นการ
พิจารณาความชัดเจนในวัฒนธรรมและการเมืองที่แตกตางกันระหวางประเทศบริษัทตองสรางวิธีการทาง
กลยุทธที่จะแขงขันในตลาดตางชาติตามอุตสาหกรรมที่ถูกจัดรูปแบบการแขงขันแบบหลายประเทศ การ
แขงขันระดับโลก หรือการผสมกันขึ้นอยูกับความแตกตางระหวางภาคสวนของอุตสาหกรรมและวิธีการที่
อุตสาหกรรมจะพัฒนา
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6.7 กลยุทธการสงออก
การใชแรงงานในประเทศเปนฐานการผลิตสําหรับสินคาสง ออกไปยังตลาดตางประเทศเปน
กลยุทธเริ่มตนที่ยอดเยี่ยมสําหรับการประสบความสําเร็จในยอดขายระหวางประเทศ เปนวิธีเชิงรับที่จะ
ทดสอบตลาดในตางประเทศใดๆ จํานวนเงินทุนที่ตองการในการเริ่มสงออกมักจะมีเพียงเล็กนอยกําลังการ
ผลิตที่มีอยูอาจจะมีความเหมาะสมสําหรับการผลิตสินคาสงออก ดวยกลยุทธการสงออกนี้การผลิตจะ
จํากัดความเกี่ยวของกับตลาดตางประเทศโดยการเซ็นสัญญากับผูคาปลีกตางชาติซึ่งมีประสบการณในการ
นําเขาเพื่อจัดการกระจายและวิธีทางการตลาดทั้งหมดในประเทศหรือภูมิภาคอื่นของโลก อยางไรก็ตาม
ถามีประโยชนมากกวาที่จะคงการควบคุมเหนือปจจัยเหลานี้ การผลิตสามารถชี้ชองทางการกระจายและ
การขายขององคกรในตลาดตางประเทศที่เปนเปาหมายทั้งหมดไวไดเ องทั้งการผลิตที่มีพื้นฐานอยูใน
ประเทศและกลยุทธการสงออกชวยใหบริษัทลดการลงทุนโดยตรงในตางประเทศได กลยุทธนี้เปนที่นิยม
ในบริษัทประเทศจีน เกาหลี และอิตาลี สินคาที่ถูก ออกแบบและผลิตในประเทศและกระจายไปตาม
ชองทางทองถิ่นในประเทศที่มีการนําเขาหนาที่หลักที่เกิดขึ้นในตางประเทศเกี่ยวของกับการสรางชองทาง
การกระจายและบางที่ควบคุมการสนับสนุนการขายและกิจกรรมการรับรูดานยี่หอ
ความสําเร็จอยางลุลวงในระยะยาวของกลยุทธก ารสงออกขึ้นอยูกับทั้งประโยชนของบริษัท ที่
เหนือกวาขอเสียอยางตอเนื่อง สิ่งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถทางการแขงขันดานตนทุนโดยเปรียบเทียบของ
ฐานการผลิตสินคาในประเทศ ในบางอุตสาหกรรมบริษัทไดรับความประหยัดโดยขนาดเพิ่มเติมและเสน
โคง การเรียนรูสง ผลใหไดรับ ประโยชนจ ากการผลิตแบบรวมอํานาจในหนึ่ง หรือ หลายโรงงานใหญที่
ประสิท ธิภาพของผลิตมีม ากกวาอุปสงคในตลาดแตล ะประเทศ การสง ออกเปนทางหนึ่งในวิธีปฏิบัติ
สําหรับเศรษฐกิจแบบนี้ อยางไรก็ตามกลยุท ธก ารสงออกมีความเปราะบางเมื่อ 1. ตนทุนการผลิตใน
ประเทศสูงกวาตางประเทศที่คูแขงมีโรงงานอยู 2. ตนทุนของการขนสงสินคาไปยังตลาดตางประเทศสูง
โดยเปรียบเทียบ หรือ 3. การเปลี่ยนแปลงยอนกลับเกิดขึ้นในอัตราแลกเปลี่ยน ขอเสียของกลยุทธการ
สงออกยังสามารถเพิ่มขึ้นจากกําแพงภาษีที่สูงและอุปสรรคทางการคาอื่นๆ การควบคุมที่ไมดีพอเหนือ
ตลาด หรือการกระจาย และความสามารถในการสรางความสัมพันธที่เหนียวแนนกับประโยชนของที่ตั้งที่
เกิดขึ้นในทุกที่ เชน แรงงานที่มีตนทุนต่ํา

6.8 กลยุทธใบอนุญาต
การใชใบอนุญาตเปนสิ่งที่เหมาะสมเมื่อความรูดานเทคนิคที่มีคา ยี่หอที่นาดึงดูด หรือผลิตภัณฑที่
มีสิทธิบัตรที่โดดเดนของบริษัทไมมีทั้งประสิทธิภาพภายในองคกรหรือทรัพยากรเพียงพอที่จะเขาสู ตลาด
ตางประเทศใบอนุญาตยังมีประโยชนจากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการมอบทรัพยากรใหกับตลาดใน
ประเทศที่ไมเหมาะสม มีความผันผวนทางการเมือง เศรษฐกิจไมนิ่ง หรือมีความเสี่ยงอื่นๆ จากเทคโนโลยี
ดานใบอนุญาต เครื่องหมายการคา หรือสิท ธิในการเขาสูตลาดตางประเทศดวยตนเอง และยังสามารถ
สรางรายรับจากความซื่อสัตยไดอีกดวย ขอเสียหลักของใบอนุญาตคือความเสี่ยงในการใหความรูด าน
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เทคโนโลยีที่มีคากับบริษัทตางประเทศและทําใหสูญเสียระดับการควบคุมการใชเทคโนโลยีเหลานั้นไป
บางสวน การจับตาดูผูไดรับใบอนุญาตและปกปองความรูของบริษัทอาจทําไดยากในบางสถานการณ แต
ถาศักยภาพความซื่อสัตยเปนสิ่งสําคัญและบริษัทที่เปนเจาของใบอนุญาตไดรับความเชื่อถือและมีชื่อเสียง
ใบอนุญาตนั้นจะเปนทางเลือกที่นาดึงดูดมาก บริษัทดานซอฟทแวรและเภสัชกรรมหลายแหงใชกลยุทธ
ใบอนุญาตนี้

6.9 กลยุทธแฟรนไชส
ในขณะที่กลยุทธใบอนุญาตทํางานไดดีในการผลิตและการเปนเจาของเทคโนโลยี กลยุทธแฟรน
ไชสมัก จะเหมาะสมกวาในความพยายามการขยายการบริการและการคาปลีก ไปยังตางประเทศยี่หอ
McDonalds, Yum (บริษัทที่มีมากอน Pizza Hut, KFC และ Taco Bell) UPS stroes Jani-King
international (บริษัทแฟรนไชสดานการทําความสะอาดที่ใหญที่สุดในโลก) Rooter, 7-Eleven และ
โรงแรม Hilton ไดใชกลยุทธแฟรนไชสในการสรางความมีตัวตนในตลาด การใชแฟรนไชสมีประโยชนที่
ใกล เ คี ย งกั บ การใช ใ บอนุ ญ าต การใช แ ฟรนไชส คุ ม ต อ ต น ทุ น และความเสี่ ย งในการตั้ ง สถานที่ ใ น
ตางประเทศ ผูซื้อใชแฟรนไชสตองจายเงินเมื่อตองใชทรัพยากรในการจางพนักงานใหม ฝกฝน สนับสนุน
และติดตามผูซื้อใชแฟรนไชส ปญ หาหลักที่ผู ซื้อใชแฟรนไชสจะเผชิญคือตองการควบคุมคุณภาพ ผูซื้อ
ใชแฟรนไชสในตางประเทศไมไดปฏิบัติตามมาตรฐานที่ตั้งไวเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อวัฒนธรรมทองถิ่นไมได
เขมงวดกับคุณภาพในแบบเดียวกัน อีกปญหาหนึ่ง ที่อาจเกิดขึ้นคือเมื่ออนุญาตใหผูซื้อใชแฟรนไชสใน
ตางประเทศสามารถแกไขการนําเสนอสินคาเพื่อใหสามารถตอบสนองรสนิยมและความคาดหวังของลูกคา
ทองถิ่นไดมากกวา McDonald ควรจะใหหนวยใชแฟรนไชสในญี่ปุนปรับปรุง Big Mac เล็กนอยเพื่อให
เหมาะสมกับรสนิยมของคนญี่ปุนหรือไม หนวยใชแฟรนไชสของ Pizza Hut ในจีนควรไดรับอนุญาตให
เปลี่ยนไปใชเครื่องเทศที่ดึงดูดลูกคาจีนมากกวาหรือไมหรือนําเสนอรายการอาหารในแบบเดียวกันมีความ
ตายตัวและไมสามารถเปลี่ยนแปลงตามความตองการของผูซื้อใชแฟรนไชสทั่วโลกได

6.10 กลยุทธการรวมทุนแบบสนามเขียว
กลยุทธการรวมทุนแบบสนามเขียว (greenfield venture) เปนหนึ่งในกลยุทธที่บริษัทสรางธุรกิจ
สาขาในตลาดตางประเทศโดยการตั้งการดําเนินการทั้งหมด (โรงงาน ระบบการกระจายและอื่นๆ) จาก
จุดเริ่มตน กลยุทธการรวมทุนแบบสนามเขียวมีประโยชนในดานการควบคุมอยางสูงเชนเดียวกับกลยุทธ
การยึดครองแตอยูในระดับที่สูงกวาเมื่อมันตองเริ่มตนดวยความยากลําบากทําใหบริษัทตองตั้งทุกมุมมอง
ที่พิเศษในการดําเนินการ เมื่อการเปลี่ยนแปลงในองคกรเปนไปไดยากและถูกขัดขวางจากหลากหลายของ
ปจจัยเบื้องตน เปนสิ่งที่ยากขึ้นในการแกไขปรับปรุงการดําเนินการของบริษัทที่ยึดครองไปในระดับนี้
โดยเฉพาะบริษัท ตางประเทศ การเขาสูตลาดระหวางประเทศจากจุดเริ่ม ตนทําใหบ ริษัท มี
ประโยชนจากศักยภาพอีกดานหนึ่งคือ ชวยใหบริษัทเรียนรูจากการปฏิบัติตามวิธีการในการดําเนินงานใน
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ตลาดระหวางประเทศและวิธีการที่จะตอบสนองความตองการทองถิ่นอยางดีที่สุด หาหนทางจัดการกับ
การเมืองทองถิ่น และแขงขันกับคูแขงทองถิ่นอยางมีประสิทธิผลที่สุด อยางไรก็ตามสิ่งนี้ไมใชสิ่งที่บอกวา
บริษัทตองการความรูและประสบการณทั้งหมดจากจุดเริ่มตน ในการสรางการดําเนินงาน บริษัทสามารถ
ใชป ระโยชนจ ากความสามารถในการจัดการและความรูในทอ งถิ่ นโดยการจ างผูจัด การทอ งถิ่นที่ มี
ประสบการณสูงและมีความเขาใจในเงื่อนไขของตลาดทองถิ่น พฤติกรรมการซื้อในทองถิ่น คูแขงทองถิ่น
และวิธีการทําธุรกิจในทองถิ่น จากการสรางทีมการจัดการที่รวมถึงผูจัดการระดับสูงจากบริษัทในปจจุบัน
(ซึ่งจะพิจารณาผูที่มีประสบการณระหวางประเทศเปนพิเศษ) บริษัทแมสามารถสงผานเทคโนโลยี วิธี
ปฏิบัติทางธุรกิจและวัฒนธรรมในบริษัทไปสูบริษัทสาขาในตางประเทศและมั่นใจวามีการสงผานขอมูล
ระหวางสํานักงานของบริษัทและการดําเนินการทองถิ่น
กลยุทธการรวมทุนแบบสนามเขียว (greenfield venture) เปนวิธีการรวมลงทุนในธุรกิจใหม
โดยการเริ่มตนโครงการหรือเริ่มตนธุรกิจใหมทั้งระบบ เปนวิธีการเขาสูธุรกิจระหวางประเทศดวยธุรกิจ
ใหมรูปแบบใหม โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลทองถิ่น ในลักษณะของการเขารับสัมปทานรับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ สวนใหญจะเกิดขึ้นจากประเทศที่ กําลังพัฒนาเสนอใหนักธุรกิจจากตางประเทศเขามาลงทุน
และรัฐบาลยื่นขอเสนอพิเศษใหแกผูเขามาลงทุนในประเทศของตน เชน ใหที่ดิน โรงงาน สาธารณูปโภค
เทคโนโลยี การยกเวนภาษีให เปนตน
ขอไดเปรียบในการลงทุนแบบนี้ คือบริษัทผูเขามาลงทุนสามารถใชประโยชนจากความสามารถใน
การจัดการและความรูของบุคลากรในทองถิ่น โดยการจางผูจัดการทองถิ่นที่มีประสบการณสูงและมีความ
เขาใจในเงื่อ นไขของตลาดทอ งถิ่น พฤติก รรมการซื้อ ในทอ งถิ่น คูแขง ทอ งถิ่น และวิธีก ารทําธุร กิจ ใน
ทองถิ่น
โดยทั่วไป บริษัทแมสามารถสงผานเทคโนโลยี วิธีปฏิบัติทางธุรกิจและวัฒนธรรมในบริษัทแมไปสู
บริษัทสาขาในทองถิ่นและมั่นใจวามีการสงผานขอมูลระหวางสํานักงานของบริษัทและการดําเนินการของ
บริษัททองถิ่นใหบรรลุเปาหมายเชิงการแขงขันได
การรวมทุนแบบสนามเขียวในตลาดตางประเทศยังมีปญหาที่แสดงใหเห็นเชนเดี ยวกับกลยุท ธ
อื่นๆ เพราะมีตนทุนสูงและความเสี่ยงสูง อีกทั้งยังตองการทรัพยากรปริมาณมากจากบริษัทในทองถิ่นและ
มักมีปญหาเรื่องของการเติบโตของตลาดและการใหผลตอบแทนที่ชากวาการลงทุนแบบอื่น
โดยเฉพาะถาเปาหมายคือการบรรลุสวนแบงทางการตลาดขนาดใหญ ในอีกนัยหนึ่ งความสําเร็จ
ของกลยุทธการรวมทุนแบบสนามเขียวอาจจะเสนอผลตอบแทนที่สูงกวาในการชดเชยความเสี่ยงที่สูงและ
กาวเดินที่ชา

6.11 กลยุทธการรวมและการลงทุนรวม
ขอตกลงในการรวมมือกับบริษัทตางประเทศในรูปแบบของกลยุทธการรวมหรือการลงทุนรวม
เปนสิ่งที่ใชกันทั่วไปในวิธีการเขาสูตลาดตางประเทศ บอยครั้งที่ใชในการรวมกับกลยุทธการเขาสู ตลาด
อื่นๆ เชน การสง ออก การทํา แฟรนไชส หรือ การสรางการรวมทุนแบบสนามเขียว ในอดีตบริษัท ใน
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ประเทศอุตสาหกรรมที่ตองการสงออกสินคาและทําการตลาดในประเทศที่ดอยพัฒนาตองมองหาการรวม
ทุนกับบริษัททอ งถิ่น การจัดการนี้มักมีความจําเปนในการเอาชนะขอตกลงของการเขาสูประเทศจาก
รัฐบาลในประเทศนั้นๆ บริษัทที่ตองการดําเนินการในตางประเทศมักจะตอ งทําผานการลงทุนร วมกัน
บริษัทตางประเทศกวา 20 ปที่ผานมา กฎเหลานั้นมีอยูในประเทศจีนและอินเดีย และบริษัทที่สามารถเขา
สูตลาดเหลานี้ไดดวยวิธีปฏิบัติโดยตรงกวานั้น
ทุกวันนี้เหตุผลที่สําคัญมากขึ้นในการใชกลยุทธการรวมและการลงทุนรวมเปนเหมือนสิ่งที่ชวย
ขยายไประหวางประเทศคือทําใหเกิดความสะดวกขึ้นในการแบงปนทรัพยากรและความเสียเปรียบ บริษทั
ตองการเขาสูทรัพยากรเสริมในการประสบความสําเร็จในตางประเทศ เมื่อการรวมทุนตองการการลงทุน
เปนอยางมาก และเมื่อความเสี่ยงสูง ความดึงดูดของกลยุทธนี้ก็จะสูงขึ้น บริษัทสามารถไดประโยชนอยาง
มากจากพันธมิตรจากตางประเทศเชนเดียวกับ กฎของรัฐบาลทองถิ่น ความรูในพฤติก รรมการซื้อและ
ความชอบในผลิตภัณฑของลูกคา ความสัมพันธดานการกระจาย และอื่นๆ บริษัททั้งของประเทศญี่ปุน
และสหรัฐอเมริกามีการรวมกลุมอยางกระตือรือรนกับบริษัทในยุโรปเพื่อการแขงขันที่ ดีกวาในสหภาพ
ยุโรปกวา 27 ประเทศและเพื่อใชประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้นและมีความเสี่ยงในยุโรปตะวันออก ใน
ทํานองเดียวกันบริษัทหลายๆ แหงในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีการรวมกลุมกับบริษัทในเอเชียในความ
พยายามที่จะเขาสูตลาดในจีน อินเดีย ไทย อินโดนีเซีย และประเทศในเอเชียอื่นๆ ที่มีความลาหลังใน
ความรูทอ งถิ่นและความไมแนนอนมากมาย บริษัท ตางชาติหลายๆ แหงมีความสนใจพิเศษในกลยุท ธ
พันธมิตรที่จ ะเสริม สรางความแข็ง แกรงใหกับ ความสามารถในการสรางจุดยืนในตลาดของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ศักยภาพของผลประโยชนอื่นในกลยุทธการรวมมือคือ การเรียนรูและเพิ่มเติมประสบการณมา
จากการวิจัยรวม การแบงปนความรูทางเทคโนโลยี การศึกษาวิธีการผลิตของบริษัทอื่นและความเขาใจใน
การปรับแตงยอดขายและวิธีการทางการตลาดเพื่อสรางความเหมาะสมกับวัฒนธรรมและประเพณีทอ งถิน่
โดยแทจริงแลวการเรียนรูจากทักษะ ความรูทางดานเทคโนโลยี และประสิทธิภาพของพันธมิตรรวมและ
ปลูกฝงความรูและวิธีการของพันธมิตรเหลานี้ในบุคลากรของตนเองและองคกร บริษัทสามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพและกลายเปนผูเขาแขงขันที่แข็งแกรงกวาผูแขงอื่นๆ ในตลาดในประเทศ
กลยุทธการรวมของ Daimler Chryster และ Misubishi เปนตัวอยางของการถูกกระตุนความ
ปรารถนาในการเรียนรูจากความแข็งแกรงของเทคโนโลยีในผูจัดการระดับสูงที่มีประสบการณขามชาติสูง
และผูจัดการทองถิ่น หนาที่ของผูจัดการที่มีความสามารถในธุรกิจขามชาติคือการสงผานเทคโนโลยี วิ ถี
การทางธุรกิจ และวัฒนธรรมในบริษัทไปยังการดําเนินการของบริษัทในตลาดประเทศใหมและเพื่อใชเปน
ตัวสงผานขอมูลระหวางสํานักงานบริษัทและการดําเนินการทองถิ่น หนาที่ของผูจัดการทองถิ่นคือการชวย
ใหเกิดความเขาใจในความตองการของเงื่อนไขของการตลาดทองถิ่น พฤติกรรมการซื้อทองถิ่น และวิธีการ
ทองถิ่นในการทําธุรกิจ และการเกิดการดําเนินการแบบทองถิ่นขึ้น
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6.12 การเขาตลาดระหวางประเทศโดยบริษัทรวมทุน (joint ventures)
บริษัทรวมทุนเปนรูปแบบการเขาตลาดระหวางประเทศดวยการที่ธุรกิจตั้งแตสองธุรกิจขึ้นไปมา
ลงทุนรวมกันกอตั้งบริษัทใหมขึ้นมาเพื่อดําเนินการทางธุรกิจในตลาดระหวางประเทศ โดยบริษัทใหมที่ตั้ง
ชื่อมานั้นจะมีลักษณะเปนบริษัทที่มีลักษณะเปนเอกเทศ มีการบริหารแยกออกมาจากบริษัทผูลงทุนอยาง
ชัดเจนและมีการดําเนินการทางธุรกิจที่เปนอิสระจากบริษัทที่ลงทุน โดยบริษัทที่รวมลงทุนจะมีสถานภาพ
เปนผูถือหุนของบริษัทตั้งขึ้นมาใหม ดังนั้น บริษัทรวมทุนจึงเปนการทําขอตกลงที่จะใชทรัพยากรของกัน
และกันอยางยุติธรรมในรูปแบบของบริษัท ซึ่งการเขาตลาดระหวางประเทศดวยบริษัทรวมทุนเปนที่นิยม
อยางมากดังจะเห็นไดจากตั้งแตป ค.ศ. 1991 ประมาณรอยละ 65 ของบริษัทตางชาติที่เขาไปลงทุนใน
ประเทศจีนเลือกเขาสูตลาดประเทศจีนในรูปแบบของบริษัทรวมทุนกับธุรกิจจีน
ตัวอยาง บริษัท ดาว เคมิคอล จํากัด (Dow chemical) จากสหรัฐอเมริกาไดเขามารวมลงทุนกับ
บริษัท ปูนซีเมนตไ ทย จํากัด (มหาชน) เพื่อ ตั้งบริษัทปโ ตรเคมีชื่อ วา บริษัท แปซิฟค พลาสติก จํากัด
ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อดําเนินการผลิตและจําหนายเม็ดพลาสติกใน
ตลาดประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและตลาดระหวางประเทศ
บริษัทรวมทุน (joint venture) มี 3 แบบ
1) บริษัทรวมทุนที่เปนการรวมทุนกันระหวางธุรกิจจากสองประเทศเพื่อเขาไปลงทุนยังประเทศที่
สาม
2) บริษัทรวมทุนที่เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทระหวางประเทศกับบริษัททองถิ่น
3) บริษัทรวมทุนระหวางบริษัทระหวางประเทศกับรัฐบาลทองถิ่นหรือกับองคกรที่เปนตัวแทน
ของรัฐบาลทองถิ่น เชน การรวมทุนระหวางธุรกิจระหวางประเทศกับรัฐวิสาหกิจ
สัดสวนของบริษัทรวมทุนในตลาดระหวางประเทศมี 3 แบบ
1) บริษัทรวมทุนที่ทั้งสองบริษัทมีสัดสวนการถือหุนเทาๆ กันคือรอยละ 50 : 50
2) บริษัทรวมทุนที่บริษัทระหวางประเทศถือหุนมากกวารอยละ 50
3) บริษัทรวมทุนที่บริษัทในทองถิ่นถือครองหุนมากกวารอยละ 50

6.13 บทสรุป
ขอจํากัดของการขยายตัวเขาสูตลาดตางประเทศมีสาเหตุหลายประการดวยกัน ไมวาจะเปนการ
เกิดความยุง ยากในการวิเคราะหตลาดการแขงขัน เนื่อ งจากแตล ะประเทศจะมีความแตกตางกันทั้ง
โครงสรางดานอุตสาหกรรม วิถีทางธุรกิจ สิ่งแวดลอม ลักษณะดานประชากรศาสตร และลักษณะดาน
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วัฒนธรรม รวมทั้งลักษณะดานการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจที่สลับซับซอนแตกตางกัน สิ่งเหลานี้ทําให
การติดตอสื่อสารระหวางกันยุงยาก หรือแมแตบริษัทอาจจะเผชิญการแขงขันซึ่งอยูในรูปแบบของการกีด
กันทางการคา เชน กลุมประชาคมเศรษฐกิจยุโรป กลุมสมาคมการคาเสรีแหงยุโรป กลุมที่ประชุมเพื่อ
ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ ซึ่งกลุมเหลานี้จะมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจเพื่อใหความรวมมือในการ
สง เสริ ม การคาระหวางประเทศสมาชิก อีก ทั้ง ความไมแน นอนของรั ฐบาลแตล ะประเทศและภาวะ
เศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงเหลานี้สงผลตอ ความไมมั่นคงของธุรกิจและเปนอุป สรรคตอการดําเนินธุรกิจ
ระหวา งประเทศด วย นอกจากนั้นยั ง มี ปญ หาจากระบบการเปลี่ ยนเงิน ตราตา งประเทศ เช น การ
เปลี่ยนแปลงเรื่องการลดคาของเงิน และความไมมั่นคงของรัฐบาลเหลานี้จะเปนอุปสรรคตอการคา สวน
การกีดกันดานภาษีและการคาของตลาดตางประเทศ รัฐบาลของแตละประเทศก็มักจะตั้งกําแพงภาษีไวสงู
เพื่อคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมถึงการละเมิดสิทธิ์ในการผลิตและการจัดจําหนาย เชน การ
ปลอมแปลงสินคาและการเลียนแบบสินคา เปนตน

คําถามทายบท
1. ใหอธิบายกลยุทธสําหรับการเอาชนะคูแขงขันระหวางประเทศมาใหเขาใจพอสังเขป ยกหลักทฤษฎีและ
แนวคิดการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศประกอบการอธิบาย
2. ใหอ ธิ บ ายแนวทางการตัดสินใจที่สําคัญ เกี่ยวกับการเขาสู ตลาดตางประเทศ การดําเนินการและ
อุปสรรคในการดําเนินการตลาดตางประเทศ
3. ใหอธิบายความหมายและความสําคัญของการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางดานการเมือง เศรษฐกิจและ
กฎหมายมีอิทธิพลตอการดําเนินการธุรกิจระหวางประเทศ
4. ใหอธิบายปจจัยหลักที่มีอิทธิพลใหธุรกิจมีการขยายกิจการสูตางประเทศ อธิบายใหเขาใจอยางนอย 5
ประการ
5. ใหอ ธิบ ายแนวความคิดของกลยุท ธ ก ารแขง ขันระหวางประเทศและการแขง ขันระดับ โลก พรอ ม
ยกตัวอยางประกอบการอธิบาย
6. จากกรณีศึก ษาเรื่อ ง “เปดกลยุท ธสงออกเสื้อผาแบรนดห รู ” ใหอ ธิบ ายถึง กลยุท ธก ารสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันของ บริษัท ไทย คาเนตะ จํากัด ที่ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จในธุรกิจระหวาง
ประเทศ
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กรณีศึกษาเรื่อง “เปดกลยุทธสงออกเสื้อผาแบรนดหรู”
ชวง 10 กวาปมานี้ เปนที่รับรูกันวา อุตสาหกรรมสิ่งทอในเมืองไทยอยูในสภาวะขาลง อยางไรก็
ตาม ใชวาจะตกอยูในสภาพย่ําแยทั้ง หมด ในวิก ฤตก็ยัง มีโอกาส ดัง ที่ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒ นกุล
กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทย คาเนตะ จํากัด และยัง ดํารงตําแหนง เปน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMERD) แมชวงนั้นจะรูวาอุตสาหกรรมสิ่งทอผาอยูขาลง แตเจาตัว
เชื่อมั่นวา หากสรางความแตกตางใหกับสินคา ธุรกิจก็นาจะไปได “ตลาดแฟชั่นจริงๆ มักมีชองวางพอที่
เราสามารถเจาะใหเจอได ผมก็เริ่มสรางกระบวนการแตกตางดวยการเปนโรงงาน OEM คือ รับจางผลิต
หมด ลูกคาที่เคยซื้อผมตอนที่เปนธุรกิจเทรดดิ้ง ก็มาวาจางใหเราผลิตแทน” เขามองวาเรามีการบริการที่ดี
การที่โรงงานตั้งเปาเปน OEM นั้น ทําใหมีออรเดอรเขามาตลอด สงผมใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจ และ
พนักงานยังไดทํางานลวงเวลาอีกดวย ขณะเดียวกัน เขาก็พัฒนางานใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
โรงงานไทย คาเนตะ นอกจากจะสรางความแตกตางในเรื่องคุณภาพแลว ยังมองหาตลาดใหมไป
ในตัวดวย “ถาเทียบเปนราคา เสื้อเชิ้ต 1 ตัว ราคา 1,000 – 2,000 บาท คือ กลุมเปาหมายแรกที่ผมขาย
ตอนกําลังจะเปลี่ยนองคกร เปนการขายดวยมูลคาของผลิตภัณฑ ผมเลยสรางตลาดใหม คือ ไปหามูลคา
(value) ของตลาดลูกคาใหม ที่ตองการจายแพงกวาเดิมได แปลวาเสื้อเชิ้ตอาจจะตองตกตัวละประมาณ
4,000 – 5,000 บาท ผมจึงเริ่มเดินสายออกงานแฟรที่ฝรั่งเศสและอิตาลี” จากการเดินสายหาตลาดใหม
พรอมเนนคุณภาพสินคาระดับไฮเอนด ทําใหกิจการของ บริษัท ไทย คาเนตะ ดีขึ้นเรื่อยๆ แตคุณสุวรรณ
ชัยก็กระจายความเสี่ยงทางการตลาดดวยการจัดสรรตลาดเปนสวนๆ ดวยกําลังการผลิตกวา 70,000 ตัว
ตอเดือน
“ตอนที่ทําตลาดยุโรปได ผมมีคนงานประมาณ 400 คนก็เริ่ม จับ ตลาดเฉพาะของแตล ะกลุ ม
พรอมกับแบงเคกเปน 3 กอนในกรณีที่ผลิตได 100% 1 ใน 3 ใหเปนอาเซียน 1 ให 3 ใหเปนยุโรปได
และ 1 ใน 3 ใหเปนญี่ปุน การแบงเคกแบบนี้ทําใหเราลดความเสี่ยงลง ไมตองกลัววาถาอันใดอันหนึ่งมัน
แย เราตองเซไปดวย แตละกลุมการตลาดก็เปลี่ยนวิธี จับตลาดบนที่สุด เสื้อที่มีแบรนด เปนอินเตอรราคา
แพงสุดก็ใหอยูในมือเราใหได” คุณสุวรรณชัย เลาถึงชวงการตลาดญี่ปุนวา ทางบริษัทไดพอรตจากญี่ปุน
ซึ่งพอล สมิท (Paul Smith) ที่ขายไปทั่วโลกตลาดที่ใหญที่สุดในญี่ปุนคือ เขาจะผลิตของแพง เสื้อ 1 ตัว
ราคาขายปลีกตัวละ 30,000 เยน อยางไรก็ตาม ที่ทําใหเราอยูรอดไดคือ ตลาดอาเซียนเอง ซึ่งบริษัทจะไม
ขายของ OME เลย แตใชทักษะที่ขายในตลาดยุโรป OME ที่ขายในญี่ปุนที่เปนตลาดอินเตอรแบรนด แลว
มาเปลี่ยนเปน ODM คือ ออกแบบเองแมแมจะตั้งแตลายผา จนเสื้อแบรนดแลวขายเปน ODM ใหกับ
สิงคโปร
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“ผมไปเจอลูกคาที่เปนไฮเอนดของสิงคโปรที่อยากจะสรางแบรนดขึ้นมาสามารถบอกยี่หอไดก็คือ
ราอูน (RAOUL) ซึ่งไมมีสาขาที่ไหนเลย เขาเดินมาหามบอกวาไปเจอทุกๆ โรงงาน ก็ไมมีใครผลิตใหเพราะ
ผมก็ตองการพัฒนาตัวเองใหเปน ODM .ใหมีมูลคาเพิ่มใหกับลูกคา เริ่มแรกผลิตแบบละ 100 ตัว ล็อต
หนึ่งไมกี่พันตัวซึ่งเทียบไมไดกับกําลังการผลิตของโรงงานเราเลย แตผมเปดประตูรานเขา แลวเขาเองยอม
ที่จะจายแพงขึ้น”
“จากโมเดลนี้เองที่ผมจับมือกับราอูลทําเติบจาก 1 สาขา กลายเปน 5 สาขา และ 10 สาขาใน
เวลาตอมาซึ่งกลายเปนยูนิก (Unique) เปนแบรนด สิงคโปรที่ประกาศตัววา เปนความภาคภูมิใจที่เปน
แบรนดออริ-จินอลจากสิงคโปร ถึงแมจะมาผลิตที่เมืองไทยก็ตาม รัฐมนตรีหรือผูนําอาเซียนที่เดินทางไป
ประชุมที่สิงคโปร นายกรัฐมนตรีสิงคโปรจะระบุเลยวา ตองใสเ สื้อยี่หอนี้ แลวโรงงานของผมก็ตองผลิต
ใหกับผูนําประเทศทั่วโลกที่ตองเดินทางไปประชุมที่สิงคโปร คือเราเปนผูอยูเบื้องหลังของการทํางานแบบ
ใชบริการเปนตัวนํา”
(ที่มา: ปรับปรุงจาก “เปดกลยุทธสงออกเสื้อผาแบรนดหรู” นิตยสาร มติชน เสนทางเศรษฐี ป 20 ฉบับที่
357 ปกษหลังกันยายน 2557 หนา 43)
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แผนการสอนครั้งที่ 7
บทที่ 7 การลงทุนระหวางประเทศ
หัวขอเรื่อง
บทที่ 7 การลงทุนระหวางประเทศ
7.1 บทนํา
7.2 ความหมายของการลงทุนระหวางประเทศ
7.3 รูปแบบการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศ
7.4 กฎหมายสงเสริมการลงทุน
7.5 การจูงใจใหเกิดการลงทุนจากตางชาติ
7.6 ปญหาการดําเนินงานของการลงทุนระหวางประเทศในประเทศไทย
7.7 การลงทุนระหวางประเทศของบรรษัทขามชาติในประเทศไทย
7.8 บทสรุป

แนวคิด
นโยบายการลงทุนของแต ล ะประเทศอาจแตกต างกั นขึ้ น อยู กั บป จจั ย และความต องการ
พื้นฐานในประเทศที่ ได รับ การลงทุนนั้ นๆ การลงทุ นระหว า งประเทศทํ าให เ กิด การขยายตั วทาง
เศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากมีเงินลงทุน รวมทั้งอาจมีการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีจากประเทศผู
ลงทุน ผลที่ตามมาคือเพิ่มอัตราการจางงานภายในประเทศ การลงทุนระหวางประเทศจึงทําใหเ กิด
ประโยชนแกประเทศผูรับลงทุน ดังนั้นจะเห็นไดวา การลงทุนระหวางประเทศเปนปจจัยสําคัญปจจัย
หนึ่งที่ทําใหเกิดการเติบโตและการพัฒนาใหกับทั้งประเทศที่ลงทุนและประเทศที่รับลงทุน เปนการได
ประโยชนดวยกันทั้งสองฝาย จึงกลาวไดวาการลงทุนระหวางประเทศเปนเรื่องทีม่ ีความสําคัญตอการ
ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ สําหรับประเทศที่ พัฒนาแลวอยางสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ลวน
แลวแตมีนโยบายการเปดการลงทุนอยางเสรีโดยไมจํากัดประเภทการลงทุนสําหรับคนตางชาติ ยกเวน
กรณีของความมัน่ คงของประเทศและความปลอดภัยสาธารณะ การลงทุนระหวางประเทศทําใหนัก
ลงทุนตางชาติส ามารถนําเงินเขามาลงทุนในกิ จการไดหลากหลายประเภทในประเทศที่เปด รับการ
ลงทุนไมวาจะเปนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ภาคธุรกิจบริการหรือแมแตภ าคการ
ทองเที่ยว อาทิ การประกอบชิ้นยานยนต การเงินและการธนาคาร ธุรกิจเกษตร คาปลีก ธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมบริการตางๆ เปนต น การลงทุนดังกลาวอาจขึ้นอยูกับ ขอจํากัดหรือขอ
สงวนของประเทศที่รบั การลงทุนโดยเมื่อมีการลงทุนแลวประเทศที่รบั การลงทุนจะตองใหความเชือ่ มัน่
แกนักลงทุนวาเงินลงทุนหรือทรัพยสินที่นํามาลงทุนของผูลงทุนจะไดรับความคุมครองดวย
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและเขาใจความหมายการลงทุนระหวางประเทศและประเภทของการลงทุน ระหวาง
ประเทศ
2. เพื่อศึกษาและเขาใจความหมายและรูปแบบการลงทุนระหวางประเทศ
3. เพื่อศึกษาและเขาใจการดําเนินงานของบริษัทธุรกิจระหวางประเทศ ปญหาและแนวทางการแกไข
การดําเนินงานของบริษัทธุรกิจระหวางประเทศ
4. เพื่อศึกษาและเขาใจปญหาการลงทุน การเงินระหวางประเทศ มาตรการในการแกไขปญหาของ
รัฐบาลและแนวทางแกไข

กิจกรรมการสอน
1. การบรรยาย การอภิปราย การตอบขอซักถามตางๆ
2. นักศึกษาแบงกลุมเพื่ออภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็นเนื้อหาในบทเรียน

สื่อการสอน
ตํารา เอกสารประกอบการสอน การนําเสนอโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส (power point)

การประเมินผล
นักศึกษาเขาใจเนื้อหา เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน สามารถตอบปญหาที่ผูสอนถามได เรียนรูและ
ทํางานรวมกันเปนกลุม สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหได
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บทที่ 7
การลงทุนระหวางประเทศ
7.1 บทนํา
การลงทุนระหวางประเทศทําใหเกิด การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากมีเงินลงทุน
รวมทั้งอาจมีการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีจากประเทศผูลงทุน ผลที่ตามมาคือเพิ่มอัตราการจาง
งานภายในประเทศ การลงทุนระหวางประเทศจึงทําใหเกิดประโยชนแกประเทศผูรับลงทุน ดังนั้นจะ
เห็นไดวา การลงทุนระหวางประเทศเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการเติบโตและการพัฒนา
ใหกับทั้งประเทศที่ลงทุนและประเทศที่รับลงทุน เปนการไดประโยชนดวยกันทั้งสองฝาย จึ งกลาวได
วาการลงทุนระหวางประเทศเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ นอกจากนี้
การลงทุนระหวางประเทศยังที่มีความสําคัญกับประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา เพราะ
ทําใหเกิดการไหลเวียนของเงินลงทุนและเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอดจากประเทศผู
ลงทุ น สวนประเทศผู ลงทุ นก็ สามารถสร างโอกาสและขยายตลาดผานช องทางการลงทุนระหวาง
ประเทศ รวมถึงการเพิ่มอัตราการจางงานภายในประเทศทีต่ ามมาอีกดวย
นโยบายการลงทุนระหวางประเทศอาจมีความแตกตางกันไปตามแตล ะประเทศ ในระหวาง
ประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศพัฒนาแลว ขอกังวลสวนใหญเปนเรื่องของความไดเปรียบเสียเปรียบ
กันระหวางประเทศผูเขาไปลงทุนและประเทศผูรับ ลงทุ น สําหรับ ประเทศกําลัง พัฒนาอยูนั้นมักมี
ขอจํากัดการลงทุนของตางชาติมากกวาประเทศที่พัฒนาแลว เนื่องจากมีค วามกังวลวานักลงทุนใน
ประเทศอาจเสียเปรียบในดานการแขงขันกับนักลงทุนตางชาติโดยเฉพาะอยางยิ่ งในเรื่องของเงินทุน
อีก ทั้ ง ยัง กั ง วลว า ธุ รกิ จที่ สํ าคั ญ ของประเทศไม วาจะเปนด า นความมั่นคงหรือศิ ล ปวั ฒนธรรมบาง
ประเภทอาจถูกผูกขาดโดยคนตางชาติ ดวยเหตุนี้นโยบายการลงทุนของประเทศกําลังพัฒนาจึงมัก
จํากัดในเรื่องประเภทกิจการของการลงทุน สัด สวนการถือหุน หรือความเปนเจาของในกิจการใน
ประเทศที่ไดรบั การลงทุนรวมไปถึงขอจํากัดในดานการทํางานของคนตางชาติดวย
สําหรับประเทศที่พัฒนาแลวอยางสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรจะมีนโยบาย
การเปดการลงทุนอยางเสรีโดยไมจํากัดประเภทการลงทุนสําหรับคนตางชาติ ยกเวนกรณีการลงทุนที่
เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยสาธารณะ อาทิ การลงทุนในกิจการทีเ่ กีย่ วกับ
ระบบขอมูลขาวสารดานโทรคมนาคมดาวเทียม ธุรกิจที่เกี่ย วกับอาวุธยุทโธปกรณ ธุรกิจการลงทุนที่
เกี่ยวกับสาธารณูปโภค การขนสงทางน้ํา การขนสงทางอากาศ เปนตน
การเปดเสรีใหมีการลงทุนระหวางประเทศ เปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติสามารถนําเงินเขา
มาลงทุนในกิจการไดหลากหลายประเภทในประเทศที่เปดรับการลงทุน แตตองไมเปนการลงทุนที่อยู
ในการลงทุนตองหามดังกลาวมาแลวขางตน ธุรกิจที่นักธุรกิจตางชาตินิย มลงทุนในระหวางประเทศ
มากที่สุด ไดแก การเงินการธนาคาร การผลิตสินคา ธุรกิจบริการ การขนสง โทรคมนาคม การบิน
ทัง้ นีข้ ึ้นอยูกับขอจํากัดหรือขอสงวนของประเทศที่รบั การลงทุนโดยเมื่อมีการลงทุนแลวประเทศที่รับ
การลงทุนจะตองใหความเชื่อมัน่ แกนักลงทุนวาเงินลงทุน หรือทรัพยสินที่นํามาลงทุนของผูลงทุนจะ
ไดรับความคุมครองในระดับหนึง่
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7.2 ความหมายของการลงทุนระหวางประเทศ
การลงทุนระหวางประเทศ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมที่ผูลงทุนของประเทศหนึ่งนําเงินทุน
สิ น ทรั พย และเทคโนโลยี ไปลงทุ นในอี กประเทศหนึ่ ง โดยที่ ผูล งทุ นสามารถเข าไปควบคุ มการ
ดําเนินงานในกิจการ และถือหุนในสัดสวนจํานวนหนึ่งซึ่งพอเพียงตอการเขาไปควบคุมธุรกิจได (Hill,
2006)
การลงทุนระหวางประเทศอาจมีความแตกตางกันไปในแตละประเทศ เชน ในบางประเทศ
การถือหุนเพียงไมกี่เปอรเซ็นตก็สามารถควบคุมธุรกิจไดแลว แตบางครั้งการถือหุนเต็มรอยเปอรเซ็นต
ยังไมสามารถเขาควบคุมกิจการได ความสามารถที่จะเขาไปควบคุมกิจการไดมีความสําคัญอยางยิง่ ตอ
การลงทุนเพราะผูล งทุนหากลงทุนไปแลว ไมสามารถมีสิท ธิในบริห ารกิจการหรือควบคุมกิจการได
ยอมทําใหนักลงทุนมีความเสี่ยงที่กิจกรรมอาจประสบความลมเหลว สูญเสีย เงินลงทุนที่ไดลงทุนไป
หรือไมไดผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว แนนอนวาในการดําเนินธุรกิจไมมนี ักลงทุนรายใดอยากลงทุน
ในกิจการที่ตนไมสามารถควบคุมใหมีผลการดําเนินงานที่ดีได ผูลงทุนจะตัดสินใจเคลื่อนยายถายโอน
ทรัพยากรของตนเขาไปในประเทศที่จะลงทุนไดอยางเต็มที่ก็ตอเมื่อมีค วามมั่นใจในสิทธิครอบครอง
เหนือกิจการนั้น เพราะการลงทุนระหวางประเทศเปนการลงทุนนอกประเทศของผูล งทุนซึ่งแนนอน
วายอมมีความเสี่ยงสูงกวาธุรกิจที่ดําเนินอยูในประเทศของตน

7.3 รูปแบบการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศ
รูปแบบของการลงทุนแบงออกเปน 3 รูปแบบดังตอไปนี้
1. การเปดสาขา (wholly owned subsidiary)
การลงทุ นเป ด สาขาเป น กลยุ ท ธ ก ารตั ด สิ นใจเลื อ กลงทุ น ในประเทศที่ มีศั กยภาพ และ
สอดคลองกับนโยบายของบริษัทแมของประเทศผูลงทุน เปนการเขาไปลงทุนโดยตรงและมีรูปแบบ
การดํ า เนิ น กิ จการเหมื อ นกั บ บริ ษั ท แม บางครั้ ง เรี ย กว า กลยุ ท ธ ก ารทํ า ให เ ป น ทุ ง หญ า สี เ ขี ย ว
(greenfield strategy) โดยกลยุทธที่สําคัญคือ การเลือกเขาไปลงทุนในประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่าํ
ผูคนมีพฤติกรรมการบริโภคคลายๆ กันกับประเทศแม วัฒนธรรมการดําเนินธุรกิจที่ไมแตกตางกัน
มากนัก มีคาแรงงานต่ํา ปริมาณแรงงานทองถิ่นทีจ่ ํานวนมาก และเปนแรงงานที่มีทักษะดี เปนตน
ประเทศอุตสาหกรรมทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกาไดมีการลงทุนระหวางประเทศโดยการเขามา
เปดสาขาในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก มีตลาดขนาดใหญที่
มีกําลังซื้อ และมีตลาดแรงงานที่มีอัตราคาจางต่ํากวา (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ, 2553) การเปดสาขาอาจ
เลือกประเทศที่มีตลาดที่มีศักยภาพ หรือตลาดมีขนาดใหญ เชน จีน อินโดนีเซีย เปนตน ธุรกิจจะเขาสู
ตลาดระหวางประเทศโดยการเปดสาขาในตางประเทศ เนื่องจากไดวิเคราะหปจจัยที่เอื้ ออํานวยตอ
การลงทุ นในประเทศนั้นๆ แล ว และมี แนวโนม วาจะประสบความสํา เร็จ และเกิ ดความเชื่อมั่ นใน
ศักยภาพของตลาดประเทศนั้นในระยะยาว สรางกําไรแกธุรกิจในระยะยาวได การเปดสาขาจัดวาเปน
กลยุทธที่ไดประโยชนทั้งสองฝายคือฝายที่ลงทุนและฝายที่รับการลงทุน อยางไรก็ต ามการลงทุนเปด
สาขาในตางประเทศอาจตองเผชิญความเสี่ย งและปญหามากกวาการลงทุนระหวางประเทศวิธีอื่น
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เชน การไมเขาใจวัฒนธรรมของชนชาติของประเทศที่รับลงทุน ความสามารถในการสื่อสารดานภาษา
เปนตน
2. การรวมคา (joint venture)
การรวมคาเกิดขึ้นโดยการลงทุนรวมกันในสินทรัพยระหวางประเทศผูลงทุนและประเทศผูรบั
ลงทุน โดยตางฝายตางมีการแบงปนความเสี่ยงรวมกัน แตไมจําเปนตองมีสัดสวนที่เทากัน วิธีการ
ลงทุนของแตละฝายอาจเปนไดทั้งลงเงินทุน แบงปนถายทอดเทคโนโลยี แรงงาน ที่ตั้งโรงงาน ตาม
สัดสวนที่ตกลงกัน โดยทั้งสองฝายตองมีวัตถุประสงคเดียวกันในการรวมคา เหตุผลในการรวมคาของ
แต ล ะฝ ายอาจแตกต า งกั น แตต า งฝ ายต างไดรับ ผลประโยชน จากการรวมค าดวยกั น (Daniels,
Radebaugh, Villarreal, 2011)
สํ า หรั บ วิธี ก ารร วมค า อาจร วมมื อตั้ ง แต 2 ธุ รกิ จขึ้ นไป และมี การสร า งธุ รกิ จใหม ขึ้ นใน
ตางประเทศ ซึ่งอาจมีคูรวมลงทุนในรูปแบบตางๆ ดังนี้
- การลงทุนรวมกันตั้งแต 2 ธุรกิจขามชาติขึ้นไปในการดําเนินธุรกิจ
- การลงทุนรวมกันระหวางธุรกิจขามชาติกับธุรกิจทองถิ่น
- การลงทุนรวมกันระหวางรัฐบาลของประเทศนั้นกับธุรกิจขามชาติ
การรวมคาเปนการรวมกันใชทรัพยากรของบริษัทที่ตางฝายตางมี นํามาใชใหเกิดประโยชน
ใหแกแตละฝายหนึ่ง เชน กิจการรวมคาระหวางบริษัทกอสรางในประเทศญี่ปุนกับบริษัทกอสรางใน
ประเทศไทย โดยฝายญี่ปุนมีเทคโนโลยีในการกอสรางทางดวน สวนฝายไทยมีความสามารถในการ
ประมูลสัมปทานจากรัฐบาลไทย เปนตน
การรวมคาจะชวยในการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับรัฐบาลและสหภาพแรงงานของประเทศนั้น
หากกรณีผูรวมคาฝายหนึ่งเปนรัฐบาล อีกฝายหนึ่งก็จะไดรับประโยชนในเรื่องของการลดหยอนภาษี
จากรัฐบาลในรูปแบบตางๆ กรณีผูรวมคาซึ่งเปนบริษัททองถิ่น มักจะมีความสามารถในการหาเงินทุน
ดําเนินการจากตลาดทุนไดงายขึ้นและสามารถวิเคราะหสภาวะตลาดไดดีกวา การรวมคาจะลดความ
เสี่ยงของการลงทุนในระยะยาวใหเหลือนอยที่สุด และเพิ่มผลการตอบแทนจากการลงทุนใหมากที่สุด
ซึ่งสําคัญตอธุรกิจระหวางประเทศเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยา งยิ่งเมื่อสภาวะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศคูคาอยูในภาวะเศรษฐกิจที่ไมดี
การรวมคาที่ลมเหลวมักเกิดจากการแบงปนผลประโยชนที่ไมลงตัว การสื่อสารที่ไมเขาใจ
หรือขาดประสิทธิภาพ การไมวางแผนการดําเนินการรวมคาใหดี ความไมไววางใจกัน และมุงแตจะ
รักษาผลประโยชนเฉพาะตนมากกวาผลประโยชนข องกิจการรวมคา การดําเนินการรวมคาอาจมี
ปญหามากมายการตัดสินใจของธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ รูปแบบของการจัดการ การบัญชีและการ
ควบคุม นโยบายการตลาด การวิจัย และพั ฒนา รวมทั้ งด านบุ คลากร และทําใหกิจการรวมค าไม
สามารถอยูรอดหรือประสบความสําเร็จได
3. การควบรวมและซื้อกิจการ (merge & acquisition)
การควบคุมและซื้ อกิจการเปนการที่ธุรกิจของประเทศหนึ่งเขามาซื้อ หุนบางส วนหรือ หุ น
ทั้งหมดของกิจการของธุรกิจในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใหฝายผูซื้อกิจการมีหุนสวนมากเพีย งพอหรือมี
หุนสวนทั้งหมด ที่จะเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการบางสวนหรือเขาไปบริหารกิจการทั้งหมด
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ความผิด พลาดของบริ ษัท ที่ ถูกควบรวมและซื้อกิจการ เกิด จากการบริห ารจั ด การที่ทํ าให
บริษัทประสบปญหาขาดทุน ขาดเงินทุนหมุนเวียน จนตองขายหุนเพิ่มทุนเพื่อนํามาชําระหนี้ห รือนํา
เงินทุนที่ระดมมาไดใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคลองใหกับบริษัท หรืออาจมีสาเหตุจากความไร
ประสิ ทธิภาพของการบริหารจัดการ ความลาสมัย ของการดําเนินงาน ขาดความรูหรื อเทคโนโลยี
สมัยใหม จนกระทั่งบริษัทไมสามารถปรับตัวตามสภาพแวดลอมทางธุรกิจไดทัน ทําใหเปนชองวางให
ธุรกิจจากตางชาติที่มีเงินทุนจํานวนมาก เขามาควบรวมและซื้อกิจการที่กําลังประสบปญหา การที่
ธุรกิจยินยอมใหควบรวมและซื้อกิจการก็เพื่อใหกิจการสามารถพลิกฟนและปรับปรุงการดําเนินงานให
ดีขึ้นจนยืนหยัดกลับมาไดใหมอีกครั้งหนึ่ง และสามารถกลับมาใหมเติบโตไดอีกครั้งหนึ่ง หรือมีกาํ ไรได
ตอไป (Hill, 2006)
4. การลงทุนทางออม
การลงทุนโดยทางออมจากตางประเทศ หมายถึงการลงทุนที่ป ระเทศผูลงทุนทําการลงทุน
โดยวิธีการซื้อหลักทรัพยทางการเงินของประเทศผูรับทุน (Daniels, Radebaugh, Villarreal, 2011)
การลงทุนโดยตรงและการลงทุนโดยออม มีขอแตกตางที่สําคัญ กลาวคือ การลงทุนโดยตรง
ทําใหเอกชนตางประเทศผูล งทุนมีอํานาจในการควบคุมกิจการบริหารและตัด สินใจในองคกรธุรกิจ
ของประเทศผูรับทุน กอใหเกิดการเคลื่อนยายทุนระหวางประเทศ ทําใหเกิด การโอนปจจัย การผลิต
อื่ น ๆ และวิท ยาการต า งๆ ซึ่ ง มั ก กระจุ กตั วอยู ใ นภาคเศรษฐกิ จที่ ป ระเทศผู ล งทุน ได เ ปรี ย บโดย
เปรียบเทียบ หรือในภาคเศรษฐกิจที่ประเทศผูรับทุนยังไมสามารถหาประโยชนไดมากนัก
อยางไรก็ตาม การลงทุนโดยตรงมีอัตราความเสี่ยงภัยมากกวาการลงทุนโดยทางออม เพราะ
การลงทุนทางออมผูลงทุนไดรับผลตอบแทนในรูปอัต ราดอกเบี้ย จากหลักทรัพยทางการเงินซึ่งสวน
ใหญรัฐบาลของประเทศผูรับทุนเปนผูค้ําประกัน

7.4 กฎหมายสงเสริมการลงทุน
พ.ร.บ. สงเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2497 เปนกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยทีบ่ ัญญัติขึ้น
เพื่อสงเสริมการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งตอมาภายหลังก็ไดมีการปรับปรุงกฎหมายอีกหลายครัง้
เพื่อใหเกิดผลในการสงเสริมการลงทุนไดอยางสมบูรณยิ่งขึ้น โดยสาระสําคัญของกฎหมายยังคงเดิม
คือ 1) การใหหลักประกันดานการลงทุนแกเอกชน โดยรัฐจะไมเขาไปแขงขันและจะไมโอนกิจการ
อุตสาหกรรมของเอกชนมาเปนของรัฐ และ 2) การใหสิทธิประโยชนท างภาษีอากร เชน การยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล การใหการยกเวนอากรขาเขา การใหการยกเวนภาษีนําเขาวัตถุดิบ การลดหยอน
อากรขาเขาและภาษีการคาวัตถุดิบ กฎหมายสงเสริมการลงทุนที่ใชเปนหลักในปจจุบันไดแก พ.ร.บ.
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติมมาแลว 2 ครั้งเพื่อใหยืดหยุนและสอดคลองกับ
สถานการณทางเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ โดย พ.ร.บ.สงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2534 และ พ.ร.บ.สงเสริมการการลงทุน
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7.5 การจูงใจใหเกิดการลงทุนจากตางชาติ
การลงทุนระหวางประเทศ ประเทศผูรับลงทุนตองมีมาตรการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางในการสรางแรงจูงใจใหเกิดการลงทุนจากตางชาติ ในป พ.ศ. 2538 กลุมประเทศอาเซียนได
รวมกันสรางแมเหล็กเพื่อดึงดูดนักลงทุนตางชาติใหนําผลประโยชนมาสูกลุมประเทศอาเซียน คือไดมี
การลงนามขอตกลงเขตการลงทุนอาเซียน (Asean Investment Area - AIA) เปนขอตกลงเพื่อการ
สงเสริมการลงทุนในเขตประเทศอาเซียน เปนความรวมมือทางการลงทุนแรกๆ ของโลก และตอมาได
กลายเป นแรงจู งใจที่สํ าคัญของประเทศตางๆ ทั่วโลกในการที่จะมาลงทุนระหวางประเทศในกลุ ม
ประเทศอาเซียนดังกลาว ปจจุบันมีการทําขอตกลงเขตการลงทุนและเขตการคาเสรีจํานวนมาก เพื่อ
ใชเปนเครื่องมือในการจูงใจใหเ กิ ดการลงทุนจากต างชาติในกลุมประเทศที่ทําความตกลง และใช
ประโยชนในการสรางอํานาจตอรองทางการคาและการลงทุนจํานวนหลายกลุมการคา

7.6 ปญหาการดําเนินงานของการลงทุนระหวางประเทศในประเทศไทย
ประเทศไทยมีอัตราการนําเขาสินคาสูง ขณะที่อัตราการขยายตัวของสินคาสงออกต่ํา ทําให
ประเทศไทยขาดดุลการคาและมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป ในระยะแรกรัฐบาลไดใชมาตรการทางดานการ
คลังในการแกไขปญหาขาดดุลการคา เชน การเพิ่มภาษีสินคาเขา การลดภาษีสินคาออก การกําหนด
โควตาการนําเขาแตในระยะหลังรัฐบาลเริ่มหันมาปรับปรุงทางดานมาตรฐานของสินคาออก พิธีการ
สงออกและใหบริการดานขอมูล ดานปญหาทางดานการเงินระหวางประเทศพิจารณาไดจากภาวะดุล
การชําระเงินของประเทศไทยในระยะกวาทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยพบกับภาวการณข าดดุล
การชําระเงินเกิดจากการขาดดุลการคาเปนสวนใหญ นอกจากนั้นอาจเกิดจากการไหลออกของทุนใน
ระยะที่อัตราดอกเบี้ยในตางประเทศสูง ในระยะแรกเมื่อเกิดปญหาขาดดุลการชําระเงิน รัฐบาลไมได
ใหความสนใจมากนัก มาตรการที่รัฐบาลนํามาใชแ กปญหาสวนใหญมุงแกปญหาการขาดดุล การคา
โดยใชมาตรการทางดานการคลั ง แตในระยะหลังรัฐบาลไดใช มาตรการทางด านการเงิ นเขา เสริ ม
มาตรการทางดานการคลังดวย
อยางไรก็ดี แมรัฐบาลจะมีนโยบายสงเสริมการลงทุนอยางจริงจังมาตั้งแตป พ.ศ. 2503 แต
ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศยั งไมข ยายตั วมากนัก เหตุ ที่เ ปนเช นนี้ เพราะนโยบาย
เกี่ยวกับการลงทุนจากตางประเทศไดยังไมชัดเจนอีกทั้งเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศยังไมสู
จะเปนที่พอใจของตางประเทศ
ขอมูลการลงทุนในรูปเงินกูของประเทศไทยขยายตัวในอัตราสูงมาก ทั้งนี้เพราะตางประเทศ
ไมตองการเสี่ยงตอการสูญหายของทุน อันเนื่องมาจากความไมแนนอนของนโยบายการลงทุนจาก
ตางประเทศของรัฐบาล ซึ่งในอดีต มาตรการที่เกี่ยวกับ การลงทุนจากตางประเทศคอนขางคับ แคบ
ตอมาเมื่อมีการตั้งสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทยขึ้น นโยบายการลงทุน
จากตางประเทศจึงเปดกวางขึ้นบาง
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สรุปไดวา ปญหาการคาระหวางประเทศของประเทศไทย เกิด จากมาตรการในการแกไข
ปญหาของรัฐบาลที่ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ และขอเสนอแนะในการแกไขปญหาสาเหตุสําคัญที่
ทําใหเกิดปญหาการคาระหวางประเทศของประเทศไทยคือสินคาเขามีอัต ราการขยายตัวสูง ขณะที่
สินคาออกมีอัตราการขยายตัวต่ําจึงมีผลทําใหดุลการคาของประเทศขาดดุลเพิ่มขึ้นนั่นเอง

7.7 การลงทุนระหวางประเทศของบรรษัทขามชาติในประเทศไทย
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ เขามามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศของกลุม
ประเทศ ASEAN และกลุมประเทศที่กําลังพัฒนาในฐานะที่เขามาชวยผอนคลายปญหาการขาดแคลน
เงินทุนในการพัฒนาประเทศ การเขามาของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีความแตกตางกันไป
ตามวัตถุประสงค และจุดมุงหมายของแตละประเทศ ซึ่งสวนมากแลวการเคลื่อนยายเงินทุนเพื่อไป
ลงทุนในตางประเทศนั้น จะมีปจจัย พื้นฐานมาจากแรงกดดันภายในประเทศ และการเลือกแหล ง
ลงทุนนั้นมักมีปจจัยทางดานผลประโยชนที่จะไดรับและความสามารถในการเพิ่มอํานาจในการแขงขัน
ในตลาดโลกไดเพิ่มขึ้น
สํ า หรั บ ประเทศไทยเริ่ มส ง เสริ มการลงทุ นโดยตรงจากต า งประเทศอย า งจริง จั งภายใต
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนป ค.ศ.1974 ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่เขามาลงทุนในอันดับตนๆ
รองลงมา ไดแก สหรัฐอเมริกาและกลุมสหภาพยุโรป เปนตน ทั้งนี้จะพบวาสาขาอุต สาหกรรมเปน
สาขาที่มีการลงทุนโดยตรงจากรองลงมา ไดแ ก ธุรกิจการคาการกอสรางเหมืองแร สถาบันการเงิน
และการเกษตร ตามลําดับ แตอยางไรก็ตาม การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีปจจัยที่สําคัญโดย
การอาศัยทฤษฎีกําไรสูงสุด (profit maximization) พบวาระดับ ราคาสินคาภายในประเทศมีความ
สัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ขณะที่ระดับราคานําเขาสินคาทุน
คา จา งแรงงาน อั ต ราภาษี แ ละวิก ฤติ ก ารณ ราคาน้ํ า มั น มีค วามสัม พั นธต รงกั นขา มกั บ การลงทุ น
โดยตรงจากตางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ ประเทศผูรับลงทุนจะตองมีมาตรการอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางในการสรางแรงจูงใจใหเกิดการลงทุนจากตางชาติ เชน การมีขอตกลงเพื่อ
การสงเสริมการลงทุนในเขตประเทศอาเซียน ซึ่งตอมาไดกลายเปนแรงจูงใจที่สําคัญของประเทศตางๆ
ทั่วโลกในการที่จะมาลงทุนระหวางประเทศในกลุมประเทศอาเซียน

7.8 บทสรุป
การลงทุนระหวางประเทศโดยเฉพาะในรูปแบบของการลงทุนทางตรงระหวางประเทศ ถือวา

มีสวนสําคัญอยางมากตอการพิจารณาทําความตกลงรวมกลุมทางเศรษฐกิจ สําหรับการทําความตกลง
เปดเสรีการคาและการลงทุนระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนา เชนในกรณีของการ
ทํา ความตกลงทวิ ภาคี ระหว า งไทยกั บสหภาพยุ โ รป นอกจากประโยชนที่ คาดวา จะไดรับจากการ
เพิ่ม ขึ้นของปริม าณการค าระหวางประเทศแลว การรองรั บและแสวงหาประโยชนจากการลงทุ น
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ทางตรงจากตางประเทศเปนสิ่งที่ประเทศผูรับการลงทุนควรจะไดคํานึงถึงดวย การลงทุนระหวาง
ประเทศทําใหนักลงทุนตางชาติสามารถนําเงินเขามาลงทุนในกิจการไดหลากหลายประเภทในประเทศ
ที่เปดรับการลงทุนไมวา จะเปนการลงทุนในภาคอุต สาหกรรม ภาคการผลิต ภาคธุรกิจบริการหรื อ
แมแตภาคการทองเที่ยว อาทิ การประกอบชิ้นยานยนต การเงินและการธนาคาร ธุรกิจเกษตร คา
ปลีก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมบริการตางๆ เปนตน การลงทุนดังกลาวอาจขึ้นอยูกับ
ขอจํากัด หรือขอสงวนของประเทศที่รับการลงทุน โดยเมื่อมี การลงทุนแล วประเทศที่ รับการลงทุ น
จะตองใหความเชื่อมั่นแกนักลงทุนวาเงินลงทุนหรือทรัพยสินที่นํามาลงทุนของผูล งทุนจะไดรับความ
คุมครองดวย

คําถามทายบท
1. ใหอธิบายความหมายการลงทุนระหวางประเทศ และรูปแบบการลงทุนระหวางประเทศมาใหเขาใจ
พอสังเขป
2. ให อธิบ ายประเภทของการลงทุน ระหว างประเทศ มาอย างน อย 3 ประเภท อธิ บ ายพรอมยก
ตัวอยางประกอบการอธิบาย
3. ใหอธิบายปญหาการดําเนินงานของบริษัทธุรกิจนานาชาติและแนวทางการแกไขการดําเนินงานของ
บริษัทธุรกิจนานาชาติ อธิบายใหเขาใจพอสังเขป
4. ใหอธิบ ายป ญหาการลงทุ นระหว างประเทศ มาตรการในการแก ไขปญ หาของรัฐ บาลและแนว
ทางแกไข อธิบายใหเขาใจพอสังเขป
5. ใหอธิบายปญหาการดําเนินงานของการลงทุนระหวางประเทศในประเทศไทยมาใหเขาใจพอสังเขป
6. จากกรณีศึก ษาเรื่ อง “บิ๊กค าปลี กไทยจัด ทั บพรอมลุย ตางประเทศเต็ มรูป แบบ” ให อธิบายและ
วิเคราะหกลยุทธการลงทุนในธุรกิจระหวางประเทศของ กลุมบริษัทเซ็นทรัล
“บิก๊ คาปลีกไทยจัดทับพรอมลุยตางประเทศเต็มรูปแบบ”
ในป พ.ศ 2558 หรือ ค.ศ 2015 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะเปดกวางขึ้น
จากการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY-A E C ) กอใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงอยางมากตอเศรษฐกิจของไทยและการลงทุนในธุรกิจระหวางประเทศอยางมาก
“กลุ มบริ ษั ท เซ็ นทรั ล ” ถื อเป นผู ป ระกอบการในธุ รกิ จคา ปลี กชั้ นนํา ชองเมื องไทย ด ว ย
ยอดขายในปที่ผานมาสูงถึง 233,993 ลานบาท เติบโต 19 % เมื่อเทียบกับปกอนหนานั้น การันตี
ไดถึงชั้นเชิงในการบริหารงานที่สงผานจากรุนสูรุนจนปจจุบัน โดยกลุมธุรกิจคาปลีก (CRC) มีอัต รา
การเติ บโตสู งสุด ประมาณ 18% รองลงมาคือ กลุมธุรกิจพัฒนาอสัง หาริมทรัพย (CPN) 16 %
ผูบริหารกลุมเซ็นทรัล คุณทศ จิราธิวัฒน ประธานกรรมการบริหาร กลุมเซ็นทรัล ใหเหตุผ ล
ถึงการเติบโตดังกลาววา เกิดจากการขยายกิจการอยางตอเนื่องภายในและตางประเทศ มีการเขาชื้อ
กิจการในยุโรปและขยายธุรกิจรีเทลสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต พรอมการพัฒนาสาขาปจจุบัน
และเปดสาขาใหมๆ โดยมีโครงการเดน ๆ หลายโครงการ เพื่อรองรับการเติบ โต ในฐานะประธาน
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กรรมการบริหาร กลุมบริษัท เช็นทรัล ไดทําการปรับ เปลี่ย นองคกรครั้งใหญภายใตแนวคิด “ The
Next Chapter Central Group “ โดยเนนรายละเอียดการปรับโครงสรางองคกรและทีมผูบริหาร
ใหม พรอมกลยุท ธเ พื่ อการขึ้ นสูก ลุ มธุรกิ จค าปลี กและบริ การระดั บโลก เพื่ อเติ บโตถึ ง เป า หมาย
267,000 ลานบาทในปนี้ โดยแบงกลุมธุรกิจออกเปน 8 กลุมธุรกิจหลัก ดงนี้
1. กลุมธุรกิจหางสรรพสินคา
2. กลุมธุรกิจสินคาอุปโภค บริโภค
3. กลุมวัสดุกอสราง สินคาตกแตงบานและเครื่องใชไฟฟา
4. กลุมธุรกิจอุปกรณเครื่องเขียน หนังสือและออนไลน
5. กลุมธุรกิจการคาและอสังหาริมทรัพย
6. กลุมธุรกิจบริหารและจัดการสินคานําเขา
7. กลุมธุรกิจโรงแรมและรีสอรท
8. กลุมธุรกิจรานอาหาร
การขยายธุรกิจในตางประเทศของกลุมเซ็นทรัลในปนี้ จะเปนปแหงการขยายตัวออกสูป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอยางเติมรูปแบบ โดยมีแผนการ เริ่มจากการกอสรางโครงการ “เซ็นทรัล พลาซาไอ
ซิตี้ “ ศูนยการคาแหงแรกของ CPN ในมาเลเชีย ในเมืองซาหอลัม รัฐสลังงอร และมีโครงการขยาย
แบรนดตางๆ ภายใตการบริหารของกลุม CMG ตามดวย Grand opening “หางสรรพสินโรบินส”
ในประเทศเวียดนาม จํานวน 2 สาขา ที่กรุงฮานอยและกรุงโฮจิมินห เพื่อเปนหางสรรพสินคาที่เนน
แบรนดชั้นนํา เนนความเปนสมัยใหม โดยเนนกลุมคนเวียดนามรุนใหมที่มีไลฟสไตลทันสมัย รักแฟชัน่
และนําแบรนดไทยออกขยายสูตลาดเวีย ดนามรวมกัน มีการขยายกิจการสปอร ต รีเทลในประเทศ
เวียดนามอยางตอเนื่อง มีแผนการเปดรานซูเปอรสปอรต จํานวน 4 สาขา รานคร็อกส 6 สาขา และ
รานนิวบาลานซ 2 สาขา พรอมขยายงานด า นจัด จํ าหน ายในธุ รกิจระหว างประเทศ โดยเป ด ตั ว
แบรนด Mark & Spencer, F&F, Sanrio ในประเทศเวียดนาม และขยายธุรกิจของ CMG สูต ลาด
อื่นๆ อาทิ เปดตัว Wrangler, Man United, Lee, Hush Puppies ในประเทศเวียดนาม เปนตน
(ที่ ม า: บิ๊ก ค า ปลี กไทยจั ด ทั บ พรอ มลุ ย ต า งประเทศเต็ ม รู ป แบบ จาก นิ ต ยสารสํ า หรั บ ผูนํ าธุ รกิ จ
LEADER TIMERปที่ 14 ฉบับที่ 165 หนา 112-115)
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แนวคิด
การคาในยุคดั้งเดิมเปนการแลกเปลี่ยนสินคาที่ตางคนตางมีซึ่งกันและกัน ซึ่งตอมาไดใชวัตถุกลาง
เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความตองการของกันและกัน สงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันและ
ขยายวงกวางออกไปไมเพียงแตในทองถิ่นแตยังขยายตัวอยางรวดเร็วไปยังระหวางประเทศ และระบบ
เงินตราไดเขามามีบทบาทอยางสูงตอการดําเนินธุรกรรมในทองถิ่นและในระดับโลก ดวยพัฒนาการของ
ระบบการเงินและการสื่อสารทําใหปญหาทางดานตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสามารถแกไขไดดวยการใช
เครื่องมือทางการเงินตางๆ ที่มาแทนตัวเงิน อาทิ ดราฟของธนาคาร ตั๋วแลกเงิน หรือการโอนเงินระหวาง
ประเทศ ซึ่งมีธนาคารพาณิชยในประเทศตางๆ เขามามีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงและทําหนาที่ใน
ระบบการเงิน ธุรกิจระหวางประเทศจึงตองดําเนินการไปควบคูไปกับระบบธุรกิจการเงินระหวางประเทศ
ซึ่งประกอบดวยการดําเนินธุรกิจทางการเงินและการดําเนินการดานการเคลื่อนยายทุนระหวางประเทศ

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหศึกษา เขาใจและอธิบายความหมาย องคประกอบ และความสําคัญของดุลการชําระเงินระหวาง
ประเทศได
2. เพื่อใหศึกษา เขาใจ และอธิบายวิธีการจัดทําดุลการชําระเงินระหวางประเทศ ระบบการเงินระหวาง
ประเทศ ดุลการคาและดุลการชําระเงินได

กิจกรรมการสอน
1. การบรรยาย การอภิปราย การตอบขอซักถามตางๆ
2. นักศึกษาแบงกลุมเพื่ออภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็นเนื้อหาในบทเรียน

สื่อการสอน
ตํารา เอกสารประกอบการสอน การนําเสนอโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส (power point)

การประเมินผล
นักศึกษาเขาใจเนื้อหา เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน สามารถตอบปญหาที่ผูสอนถามได เรียนรูและทํางาน
รวมกันเปนกลุม สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหได
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หนังสืออานประกอบ
ณักษ กุลิสร. 2554. ธุรกิจระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัย

เอกสารอางอิง
ดูรายละเอียดทายบท

บทที่ 8
ดุลการชําระเงิน และระบบการเงินระหวางประเทศ
8.1 บทนํา
พัฒนาการของระบบการเงินและการสื่อ สารทําใหปญหาทางดานตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
สามารถแกไขไดดวยการใชเ ครื่อ งมือ ทางเครดิตตางๆ เชน การโอนเงินระหวางประเทศผานระบบ
อิเ ล็กทรอนิก ส การใชตั๋วแลกเงิน เช็คธนาคาร ดราฟธนาคาร หรือ เครื่อ งมือ ทางการเงินสมัยใหมใน
รูปแบบตางๆ ที่มีออกมาจํานวนมาก พัฒนาการของระบบการเงินเริ่มจากประวัติศาสตรของมนุษยชาติใน
การใชสิ่งของตอ สิ่งของแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และไดเปลี่ยนมาใชวัตถุสิ่งของเปนตัวกลางในการ
แลกเปลี่ยนความตองการและขอตกลงที่เกิดจากทั้งสองฝาย สงผลใหเกิดการติดตอซื้อขายกัน และตอมา
ไดขยายจากการแลกเปลี่ยนซื้อขายภายในประเทศเปนการซื้อขายระหวางประเทศ ระบบการเงินจึงเขามา
มีอิทธิพลตอธุรกิจระหวางประเทศ
ระบบการเงินของธุรกิจระหวางประเทศ จําเปนตองพึ่งพาระบบธนาคารพาณิชยในประเทศและ
ตางประเทศของทั้งประเทศผูลงทุนและประเทศผูรับลงทุน ธนาคารพาณิชยจึงมีบทบาทสําคัญในการทํา
ใหระบบการเงินระหวางประเทศเปนไปไดดวยความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ภายใตกฎเกณฑหรือขอตกลง
ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศรวมกันระหวางประเทศคูคา ยิ่งมีระบบการสื่อสาร
คมนาคมที่พัฒนากาวหนาอยางรวดเร็วเพียงใด ก็สงผลตอการติดตอคาขายแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น และ
ตอ งการความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ธนาคารพาณิชยชวยใหล ดปญหาและอุปสรรคในธุร กิจ ระหวาง
ประเทศใหลดลงไปไดมากเปนอยางยิ่ง

8.2 ความสําคัญของการเงินกับธุรกิจระหวางประเทศ
ธุรกรรมประการหนึ่งของธุรกิจระหวางประเทศที่สําคัญมากที่สุดคือธุรกรรมที่เกี่ยวกับการเงิน
ระหวางประเทศ การติดตอดําเนินธุรกิจระหวางประเทศจําเปนตองพึ่งพาระบบการเงินระหวางประเทศซึง่
มีองคประกอบที่สําคัญ 2 องคประกอบ คือธุรกิจทางการเงิน (financial transaction) ระหวางประเทศ
และการเคลื่อนยายทุน (capital movements) ระหวางประเทศ
ไมมีประเทศใดที่สามารถอยูไดอยางปกติโดยไมตองติดตอคาขายกับตางประเทศ ประเทศใดก็
ตามที่บังเอิญตองแยกตัวอยูโดดเดี่ยวชั่วระยะเวลาหนึ่งประเทศนั้ นจะตกอยูในสถานะหยุดอยูกับที่และ
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จะตองลาหลังประเทศอื่นๆ ทันที ทั้งนี้เพราะเพียงสินคาและบริการที่แตละประเทศผลิตไดจะไมสามารถ
พัฒนาประเทศชาติและการดํารงชีวิตของประชาชนพลเมืองไดอยางสมบูรณ แตละประเทศจึงควรมุงผลิต
สินคาที่ตนถนัดและเอื้ออํานวยจากทรัพยากรที่มีอยูแลวนําไปแลกเปลี่ยนกับสินคาของประเทศอื่นโดย
กระบวนการซื้อขายระหวางประเทศโดยผานระบบการเงินระหวางประเทศนั่นเอง

8.3 ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
ประเทศตางๆ เกือบทุกประเทศทั่วโลกจะตองดําเนินธุรกิจระหวางประเทศเพื่อแสวงหาตลาด
ขยายตลาด และนําเงินตราเขาสูประเทศ ในการดําเนินการธุรกิจระหวางประเทศ ทุกประเทศจะพบกับ
ปญหาประการหนึ่งที่เกี่ยวกับระบบการเงินระหวางประเทศคือ สภาพดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
บางประเทศอาจเผชิญกับปญหาการขาดดุล ในขณะที่บางประเทศอยูในสภาวะการเกินดุลซึ่งประเทศที่
พัฒนาแลวสวนใหญไมตองพึ่งพิงธุรกิจระหวางประเทศมากนัก แตขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ
ตองพึ่งพิงธุรกิจระหวางประเทศเพื่อแสวงหาเงินตราเขาสูประเทศของตนเอง
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ หมายถึง รายการบันทึกการรับและการจายเงินตราตางประเทศ
ที่เกิดจากการดําเนินรายการแลกเปลี่ยนระหวางผูมีภูมิลําเนาในประเทศหนึ่ง กับผูที่มีภูมิลําเนาในอีก
ประเทศหนึ่งในชวงเวลาหนึ่ง ดุลการชําระเงินระหวางประเทศประกอบดวยบัญชี ที่สําคัญ 4 บัญชีและมี
ความสําคัญทางดานการวางนโยบายทางดานการเงินและการคลังเพื่อใหเหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
(ณักษ กุลิสรธุรกิจ, 2554 ; Daniels, 2011)
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ หมายถึง รายการบันทึกการรับและการจายเงินตราตางประเทศ
ที่เกิดจากการดําเนินรายการแลกเปลี่ยนระหวางผูมีภูมิลําเนาในประเทศหนึ่ง กับผูที่มีภูมิ ลําเนาในอีก
ประเทศหนึ่งในชวงระยะเวลาหนึ่งดุลการชําระเงินระหวางประเทศมีความสําคัญทางดานการวางนโยบาย
ทางดานการเงินและการคลังใหมีค วามเหมาะสมเพื่อชวยใหก ารพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศประสบ
ความสําเร็จ (อรทัย เลิศวรรณวิทย, 2551; Daniels, 2011)
สวนความไมสมดุลของดุลการชําระเงินระหวางประเทศ หมายถึง การเกิดภาวะเกินดุลหรือขาด
ดุลของดุลการชําระเงินระหวางประเทศ การขาดดุลการชําระเงินระหวางประเทศเกิ ดจากสาเหตุใหญๆ
หลายประการมีผ ลกระทบตอ ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งตอ งหาทางแกไข (Daniels, 2011)
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศสามารถจัดทําไดโดยการแยกรายการแลกเปลี่ยนเปนหมวดหมูแลวนําไป
บันทึกทางดานเดบิตหรือเครดิตของแตละบัญชี
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องคประกอบของดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ มีองคประกอบแยกบัญชีตามระบบของการชําระเงินระหวาง
ประเทศประกอบดวย 4 บัญชี ไดแก (ณักษ กุลิสรธุรกิจ, 2554; อรทัย เลิศวรรณวิทย, 2551; Daniels,
2011)
1. บัญชีเดินสะพัดใชบันทึกรายการเกี่ยวกับ รายการสินคาและบริก ารทั้ง หมดที่เกิดขึ้น การ
บันทึก เฉพาะรายการสินคาเรียกวา “ดุลการคา ” สวนการบันทึกรายการบริก ารตางๆ เรียกวา “ดุล
บริการ”
2. บัญชีการเคลื่อนยายของเงินทุนใชบันทึกรายการเกี่ยวกับการเคลื่อนยายเงินตราต างประเทศ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในรูปของการลงทุนซึ่งเปนการลงทุนทั้งทางตรงและทางออม
3. บัญชีรายการโอนเงินเปนการบันทึกรายการใหเปลาของภาครัฐและภาคเอกชน โดยไมมีสินคา
และบริการตอบแทนทางภาครัฐ เปนการชวยเหลือระดับประเทศสวนภาคเอกชนเปนการสงเงินหรือรับ
เงินใหกับญาติพี่นองที่อยูในตางประเทศ
4. บัญชีเงินทุนสํารองระหวางประเทศเปนรายการปรับหรือชดเชยความแตกตางระหวางยอดรวม
ที่ไดรับหรือรายจายของ 3 บัญชีแรก เพื่อใหยอดรวมของดุลการชําระเงินทั้งสองดานสมดุลเสมอ อาทิ ถา
ประเทศใดประเทศหนึ่งมีรายการบัญชีเดินสะพัด รายการบัญชีการเคลื่อนยายของเงินทุน รวมตลอดจน
รายการบัญชีเงินโอนรวมกันแลวขาดดุล 10,000 ลานบาท ก็จะมีผลทําใหประเทศนั้นขายทองคําออกไป
หรือนําเงินตราตางประเทศที่สํารองไวไปชําระหนี้สินที่ขาดดุล ดังนั้น ยอมมีผลทําใหบัญชีเงินทุนสํารอง
ของทางราชการเพิ่มขึ้น 10,000 ลานบาทนั่นเอง
ทุนสํารองระหวางประเทศประกอบดวย ทองคําเงินตราสกุลหลักที่ยอมรับชําระหนี้ตางประเทศ
หลักทรัพย และบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชยที่ชําระเงินตน และผลตอบแทนเปนเงินตราตางประเทศและ
สิทธิถอนเงินพิเศษของกองทุนการเงินระหวางประเทศ

8.4 วิธีการบันทึกบัญชีดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
วิธีการจัดทําดุลการชําระเงินระหวางประเทศ เปนวิธีการบันทึกบัญชีดุลการชําระเงินระหวาง
ประเทศ โดยแสดงตัวอยางในรูปแบบการบันทึก บัญชีป ระเภทตางๆ ดัง นี้ (ณักษ กุลิสรธุร กิจ , 2554;
อรทัย เลิศวรรณวิทย, 2551)
กรณีที่ประเทศไทยสงขาวสารไปขายยังประเทศในทวีปยุโรป มูลคา 2,000 ลานบาท จะมีการ
บันทึกทางดานรายรับ (credit) ของหมวดสินคาของบัญชีเดินสะพัด
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กรณีที่ประเทศไทย สงคนงานไปทํางานในประเทศแถบตะวันออกกลางไดเงิน 1,000 ลานบาท
จะมีการบันทึกทางดานรายรับของหมวดบริการของบัญชีเดินสะพัด
กรณีที่ประเทศไทย ซื้อน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันจากประเทศคูเวตเปนเงิน 8,500 ลานบาท จะ
มีการบันทึกทางดานรายจาย (debit) ของหมวดสินคาของบัญชีเดินสะพัด
กรณีที่บริษัทแหงหนึ่งของสหรัฐอเมริกานําเงินมาลงทุนในโครงการผลิตกาซธรรมชาติ เปนมูลคา
5,000 ลานบาท ก็จะมีการบันทึกรายการทางดานรายรับของหมวดการลงทุนระยะยาวของเอกชนในบัญชี
ทุนเคลื่อนยาย
กรณีที่ประเทศไทยเปนผูบริจาคขาวสารชวยเหลือผูลี้ภัยเปนมูลคา 20 ลานบาท ก็จะมีการบันทึก
ทางดานรายจายของหมวดรัฐบาลในบัญชี
กรณี ที่ ป ระเทศไทยมี ก ารโอนธนาคารพาณิช ย ในประเทศไทยไปร วมลงทุ น ทางดา นตลาด
หลักทรัพยในประเทศสิงคโปรคิดเปนมูลคา 10,000 ลานบาท จะทําการบันทึกทางดานรายจายของหมวด
การลงทุนระยะยาวของเอกชนในบัญชีทุนเคลื่อนยาย
กรณีสุดทาย กรณีที่ประเทศไทยไดรับเงินคาชดเชยจากรัฐบาลญี่ปุนเปนมูลคา 3,000 ลานบาท
บันทึกทางดานรายรับของหมวดรัฐบาลในบัญชีเงินโอน SDRS ที่ประเทศไทยไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้นอีก
125 ลานบาทบันทึกทางดานรายรับของบัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ เปนตน

8.5 ระบบการเงินระหวางประเทศ
ระบบปล อ ยให อั ต ราแลกเปลี่ ย นลอยตั ว และระบบที่ กํ า หนดค า เสมอภาคไว กั บ เงิ น ตรา
ตางประเทศหรือสินทรัพยที่มีคามาตรฐาน เปนระบบการเงินระหวางประเทศที่ใชกันอยางแพรหลายใน
ปจจุบัน แมวาระบบการเงินระหวางประเทศจะมีหลายระบบ ซึ่งแตละประเทศสามารถเลือกใชไดตาม
ความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศก็ตาม
นอกจากนี้ ยังมีระบบมาตรฐานทองคําที่มีการใชเปนระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพระดับ
หนึ่ง โดยใชวิธีการเทียบคาเงินตราประเทศตนไวกับน้ําหนักของทองคําบริสุทธิ์ อัตราแลกเปลี่ยนจะถูก
กําหนดใหคงที่ตามคาเสมอภาคโดยเทียบคาไวกับทองคํา และเงินตราสกุลหลัก แตเจาหนาที่ทางการเงิน
ของรัฐอาจประกาศเปลี่ยนแปลงไดตามโอกาสเพื่อแกไขปญหาการขาดดุลการชําระเงินซึ่งเกิดขึ้นถาวร
อัต ราแลกเปลี่ ย นของเงิ นตราสกุ ล ต า งๆ ถูก กํา หนดโดยอุ ป สงคแ ละอุ ป าทานของเงิ นตรา
ตางประเทศในตะกราเงินหรือการประเทศคูคา (Daniels, 2011) ดังนั้นระบบการเงินระหวางประเทศ
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ตองอางอิงกับระบบอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งประกอบดวยอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงหรือเปนระดับอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบเสรี
8.5.1 การเงินระหวางประเทศ
ในทางปฏิบัติการชําระเงินระหวางประเทศจะตองชําระดวยเงินสกุลสําคัญๆ ที่นานาชาติยอมรับ
เชน ดอลลารสหรัฐ เงินปอนด เงินมารก เงินฟรังก และเงินเยน เปนตน ดัง นั้น การชําระเงินระหวาง
ประเทศในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ จึงจําเปนตองมีเงินสกุลกลางเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
เนื่องจากทุกประเทศตางก็มีเงินเปนสกุลของตนเอง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ หมายถึง ราคาของเงินสกุลหนึ่งที่คิดเทียบอยูในหนวยของ
เงินอีกสกุลหนึ่ง เชน 1 US$ = 33.00 บาท
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศในทางปฏิบัติจะมีดังนี้
1. อัตราซื้อ หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารพาณิชยใชรับซื้อเงินตราตางประเทศ
2. อัตราขาย หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารพาณิชยใชขายเงินตราตางประเทศ (โดยปกติ
อัตราขายจะสูงกวาอัตราซื้อ)
3. อัตราแลกเปลี่ยนทางการ หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกลางกําหนดในการซื้อ ขาย
เงินตราตางประเทศ
4. อัตราแลกเปลี่ยนตลาด หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพที่กําหนดโดยอุปสงคและอุปาทาน
ของเงินตราตางประเทศ
8.5.2 ระบบการเงินของโลก
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เปนระบบการเงินระหวางประเทศที่ประเทศตางๆ
ถือปฏิบัติอยู 3 ระบบใหญๆ คือ (Daniels, 2011)
1. ระบบการเงิน ซึ่งมีอัตราแลกเปลี่ยนแบบเสรี (flexible exchange rate system) เปน
ระบบที่ยอมใหอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้น หรือต่ําลงไดอยางเสรี ปราศจากการที่รัฐบาลเขาไปแทรกแซงใน
ระบบนี้
2. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (fixed – exchange rate system) ระบบนี้จําแนกได 2 ระบบ
ยอย คือ
2.1 ระบบมาตรฐานทองคํา
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กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลนั้น กับทองคําเปนคาที่แนนอน เรียกวา คาเสมอ
ภาค (par value) เชน
1 ปอนด = ทองคําบริสุทธิ์หนัก 0.068 เอานช
1 ดอลลาร = ทองคําบริสุทธิ์หนัก 0.00287 เอานช
1 ปอนด = 2.40 ดอลลาร
2.2 ระบบมาตราปริวรรตทองคํา (gold exchange standard)
เปนระบบที่ประเทศตางๆ ใชกันอยูในปจจุบันโดยจะตองเปนสมาชิก IMF และกําหนด
เงินตราของตน 1 หนวยใหมีคาเทียบกับทองคําจํานวนหนึ่งหรือกําหนดคาเงินตราของตนเทียบเทากับ
เงินตราสกุลที่สามารถแลกเปลี่ยนเปนทองคําได เชน ไทยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนโดยฝายทองคําได 1$
= 20 ฿ “คาเสมอภาค” ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนทางการ (official rate) ที่กําหนดตายตัว IMF กําหนด
ไวใหสูงกวาคาเสมอภาคไดไมเกิน 2.25 %
3. ระบบการเงินควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน (exchange control)
ระบบการเงินควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ระบบการเงินที่รัฐบาลใชอํานาจผูกขาดควบคุม
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การซื้อขายเงินตราตางประเทศตกอยูภายใตกฎเกณฑที่รัฐบาล
กําหนดขึ้นในระบบอัตราแลกเปลี่ยนควบคุม เชน กรณีมีการสงออก ผูสงออกจะตองสงมอบใหธนาคาร
กลางควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อมิใหมีการรั่วไหลของเงิน เมื่อไดรับเงินตราตางประเทศเขามา รัฐบาลจะ
แบงขายใหแกผูตองการเงินตราตางประเทศสงสินคาเขา โดยพิจารณาวาสินคาที่สงเขานี้มีความจําเปนตอ
ประเทศเพียงใด
การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ เพื่อจํากัดการนํา
เงินทุนเขาประเทศหรือการสงเงินทุนออก รักษาคาภายนอกของเงินตราของประเทศใหมีเสถียรภาพ ดํารง
ทุนสํารองเงินตราที่เปนทองคําของประเทศไว ทําใหประชาชนมีความเชื่อถือในความมั่น คงของเงินตรา
สงวนเงินตราตางประเทศสําหรับสงสินคาเขายามวิกฤติ และเพื่อใชเงินตราตางประเทศชําระเงินตนและ
ดอกเบี้ยคืน

8.6 ดุลการคาและดุลการชําระเงิน
ดุลการคา (balance of trade) หมายถึง การบันทึกมูลคาสงออกและนําเขาของประเทศหนึ่งกับ
ประเทศอื่นๆ ซึ่งเปนบัญชีแสดงเฉพาะรายการสินคาเทานั้น ตามปกตินิยมคิดเปนระยะเวลา 1 ป
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ดุลการคาแบงออกเปน 3 กรณี กลาวคือ
1. ดุลการคาเกินดุล
มูลคาการสงออก มากกวา มูลคาการนําเขา
2. ดุลการคาขาดดุล
มูลคาการสงออก นอยกวา มูลคาการนําเขา
3. ดุลการคาสมดุล
มูลคาการสงออก เทากับ มูลคาการนําเขา
ดุลการชําระเงิน (balance of payment) หรือดุลการชําระเงินระหวางประเทศ (international
: balance of payment) หมายถึง บัญชีบันทึกยอดรับ รายจายทางดานการคาและการลงทุนทั้งสิ้นที่
ประเทศไดจายใหหรือรายรับจากตางประเทศในระยะเวลา 1 ป
8.6.1 ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ (international balance of payments) หรือที่นิยมเรียกสั้นๆ
วา ดุลการชําระเงิน (balance of payments) หมายถึง บัญชีบันทึกการรับและการจายเงิน (monetary
transaction) ระหวางผูพํานัก อาศัย (residents) ของประเทศหนึ่ง กับ ผูพํานัก อาศัยในประเทศอื่นๆ
ในชวงระยะเวลาที่กําหนด (นิยมรายงานเปนรายป)
คําวา “ผูพํานัก อาศัย ” (residents) ในบัญ ชีดุลการชําระเงินของประเทศใดก็ตาม หมายถึง
บุคคล ธุรกิจ องคกร และหนวยงานตางๆ ของรัฐบาลที่มีภูมิลําเนาอยูในประเทศนั้น หนวยเศรษฐกิจตางๆ
ที่มาอาศัยอยูในประเทศใดเปนการชั่วคราว เชน นักทองเที่ยว ผูแทนทางการทูต และหนวยงานรัฐบาล
ตางประเทศ ตลอดจนสาขาของธุรกิจที่มีสํานักงานใหญอยูในตางประเทศ เปนตน หนวยเศรษฐกิจเหลานี้
จะไมถือวาเปนผูพํานักอาศัยของประเทศเจาของบัญชี (ณักษ กุลิสรธุรกิจ, 2554;)
8.6.2 การบันทึกในบัญชีดุลการชําระเงิน
การบันทึกในบัญชีดุลการชําระเงินกระทําในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีของธุรกิจการคา คือ
เมื่อผูพํานักอาศัยของประเทศใดจายเงินออกไป รายการนั้นก็จะปรากฏในชองเดบิตหรือลบ และถารับเงิน
เขามาก็บันทึกในชองเครดิตหรือบวก สวนการรายงานบัญชีชําระเงินจะบันทึกเฉพาะผลสุทธิเทานั้น
ดุลการชําระเงินของประเทศประกอบดวย 3 บัญชียอย คือ (ณักษ กุลิสรธุรกิจ , 2554; อรทัย
เลิศวรรณวิทย, 2551)
1. บัญชีเดินสะพัด
บัญชีเดินสะพัด แบงออกไดเปน 2 สวน คือ ดุลการคา (balance of trade) และดุล บริการ
(services account)
1.1 ดุลการคา คือ สวนตางมูลคาของสินคาเขาและสินคาออกของประเทศ

150

1.2 ดุลบริการ ประกอบดวยรายการรับและจายเงินในบริการตางๆ เชน คาบริการในการขนสง
(transportation) และประกันภัยสินคา
2. บัญชีเงินทุน
รายการตางๆ ในบัญชีนี้แสดงถึงการรับเขาและจายออกของเงินตราตางประเทศอันเนื่องมาจาก
การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศทั้งเอกชนและรัฐบาล ในสวนของเอกชนยังแยกเปนการลงทุน
โดยตรง (direct investment) คือ การลงทุนที่เจาของเงินทุนเขามาเปนผูประกอบการในกิจการที่ลงทุน
ดวยกับการลงทุนของเอกชนในระยะยาว (long-term) และระยะสั้น (short-term)
3. บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ
ทุนสํารองระหวางประเทศประกอบดวยทองคํา เงินตราตางประเทศ หลักทรัพยระยะสั้น และ
ระยะยาว รวมทั้ ง บั ญ ชี เ งิ นฝากธนาคารพาณิ ช ย ซึ่ง ต อ งชํ า ระเงิ น ต น และผลตอบแทนเป น เงิ น ตรา
ตางประเทศและ SDR บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยูกับผลรวมของ 2 บัญชี
แรก หาก 2 บัญชีแรกเมื่อ รวมกันไดผ ลสุท ธิเ ปนบวก สวนที่เ ปนบวกนี้จะนํามาเพิ่มในบัญ ชีทุนสํารอง
ระหวางประเทศ ในทางตรงกันขามถา 2 บัญชีแรกไดผลสุทธิเปนลบก็จะตองนําสวนใดสว นหนึ่งของทุน
สํารองระหวางประเทศเขาไปชดเชยเพื่อให 2 บัญชีแรกสมดุล ทุนสํารองระหวางประเทศจึงเพิ่มขึ้นเมื่อ 2
บัญชีแรกมีผ ลสุท ธิเปนบวก และลดลงเมื่อ 2 บัญ ชีแรกมีผ ลสุทธิเ ปนลบโดยปกติบัญชีสํารองระหวาง
ประเทศจะไมปรากฏในรายงานดุลการชําระเงิน
8.6.3 การพิจารณาดุลการชําระเงิน
การพิจารณาวาประเทศใดมีดุลการชําระเงินเกินดุลหรือขาดดุลนั้นใหดูจากผลรวมของ 2 บัญชี
แรก หากผลรวมแสดงวา มี ก ารรับ เงิน มากกว า การจา ยเงิ นออกไปหรื อ ผลสุ ท ธิ เ ป น บวกก็แ สดงว า
ดุลการชําระเงินเกินดุล (surplus) ในทางตรงกันขาม หากมีรับเงินนอยกวาการจายเงินออกไปหรือผลสุทธิ
เปนลบแสดงวาดุลการชําระเงินขาดดุล (deficit) และโดยปกติดุลการชําระเงินของประเทศตางๆ จะไม
สมดุลพอดี (disequilibrium) เสมอ (ณักษ กุลิสรธุรกิจ, 2554; อรทัย เลิศวรรณวิทย, 2551)
ทุนสํารองเงินตราเปนสวนหนึ่งของทุนสํารองระหวางประเทศ เมื่อทุนสํารองระหวางประเทศ
เพิ่มขึ้นทุนสํารองเงินตราจะเพิ่มขึ้นตาม และเมื่อทุนสํารองระหวางประเทศลดลงทุนสํารองเงินตราก็จะ
ลดลงตามไปดวย ความไมสมดุลของดุลการชําระเงินจะมีผลตอเนื่องมาถึงภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
ได โ ดยตรง ทั้ง นี้ เพราะความไม ส มดุ ล ของดุล การชํา ระเงิ น มี ผ ลทํ า ใหทุ น สํ า รองระหว า งประเทศ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว เมื่อมีการในทุนสํารองระหวางประเทศก็จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสํารองเงินตรา
ที่หนุนหลังการออกธนบัตรดวยในทิศทางเดียวกัน
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ดังนั้น หากดุลการชําระเงินของประเทศใดเกินดุลจะมีผลทําใหทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้น
ทุนสํารองเงินตราเพิ่มขึ้น และมีการพิมพธนบัตรเพิ่มขึ้น มีปริมาณเงินหมุนเวียนภายในประเทศเพิ่มขึ้น
หากประเทศนั้นไมสามารถเพิ่มผลผลิตและบริการใหทันกับการเพิ่มขึ้นของประมาณเงินก็อาจเกิดภาวะ
เงินเฟอขึ้นได ในทางตรงกันขามหากดุลการชําระเงินของประเทศใดขาดดุล จะมีผลใหทุนสํารองระหวาง
ประเทศลดลง ทุนสํารองเงินตราลดลง และการพิม พธนบัตรออกใชล ดลง หรือ ปริม าณที่ห มุนเวียน
ภายในประเทศลดลงดวย หากประเทศนั้นไมสามารถปริมาณผลผลิตและบริการไดเทากับการลดใน
ปริมาณเงิน ก็อาจเกิดภาวะเงินฝดไดตามหลักการที่เคยกลาวมาแลว
8.6.4 การปรับดุลการชําระเงิน
ประเทศตางๆ ก็มักจะพอใจที่จะมีดุลการชําระเงินเกินดุลมากกวาการขาดดุล อยางไรก็ตาม แม
ประเทศที่มีดุลการชําระเงินเกินดุล ยังตองพยายามปรับดุลการชําระเงินไมใหเกินดุลมากเกินไปโดยวิ ธี
ตางๆ เชน ลดอุป สรรคตางๆ ที่กีดขวางการนําสินคาเขา หรือเคลื่อ นยายเงินทุนออกนอกประเทศใน
รูปแบบตางๆ เพื่อปรับภาวการณเกินดุลการชําระเงินมากเกินไป แม การมีดุลการชําระเงินขาดดุลก็ อาจ
เปนอันตรายตอ ระบบเศรษฐกิจของประเทศไดเชนกัน ภาวการณขาดดุลการชําระเงินเปน ปญหาทาง
เศรษฐกิจในระบบการเงินระหวางประเทศของหลายๆ ประเทศ ซึ่งรัฐบาลจะใหความเอาใจใสเปนอยาง
มาก การขาดดุลมีลักษณะของการขาดดุลการชําระเงินตางๆ ดังนี้ (ณักษ กุลิสรธุรกิจ , 2554; อรทัย เลิศ
วรรณวิทย, 2551)
1. ถาเปนการขาดดุลที่รากฐาน (fundamental disequilibrium) ซึ่งหมายถึงการขาดดุลขนาด
ใหญและขาดทุนติดตอกันเปนระยะเวลายาวนาน โดยมีสาเหตุมาจากการที่ประเทศนั้นใชเทคนิคการผลิต
ที่ลาหลังทําใหไดผลผลิตต่ํา หรือขายสินคาไดนอยเพราะสูญเสียตลาด หรือแขงขันสูกับประเทศอื่นไมได
เปนตน การแกไขสภาพความไมสมดุลแบบนี้ วิธีที่ตรงจุดที่สุด คือ ตองพยายามเพิ่มปริมาณการผลิตใหได
ในอัตราที่สูงกวาการเพิ่มการบริโภคภายในประเทศขณะเดียวกันก็ตองพยายามสงเสริมใหมีสินคาออกมาก
ขึ้น โดยเฉพาะสินคาที่กําลังเปนที่ตองการของตลาดตางประเทศ
2. ถาเปนการขาดดุลที่เกิดจากปริมาณเงินหมุนเวียนภายในประเทศมีมากเกินไปจนผลผลิตเพิ่ม
ตามไมทันทําใหเกิดภาวะเงินเฟอ (การเพิ่มปริมาณเงินที่กลาวนี้เปนผลจากภายในประเทศเอง เชน การใช
จายของประชาชน องคกร และรัฐบาลมากเกินไป หรือธนาคารพาณิชยสรางเงินฝากเผื่อเรียกในปริมาณ
มากเกินไป) ราคาสินคาออกสูง จนทําใหขายสินคาออกไดนอ ยลง ในขณะเดียวกันสินคาที่สั่งเขาจาก
ตางประเทศจะมีราคาถูกกวาเชนนี้ทําใหมีการสั่งสินคาเขามามากแตสงสินคาออกไดนอยจนเกิดการขาด
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ดุลการคาและดุลการชําระเงิน การปรับดุลการชําระเงินแบบนี้ควรใชวิธีลดเงินของประเทศนั้นลง ก็จะ
ชวยทําใหสั่งสินคาเขานอยลงและสงสินคาออกไดมากขึ้น
3. ถาเปนการขาดดุลที่เกิดขึ้นชั่วคราว โดยสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงอันผิดปกติของปจจัยการ
ผลิตอื่นๆ เชน ความเสียหายของการเพาะปลูกอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ความวุนวายทางการเมือง และ
การนัดหยุดงาน เปนตน การขาดดุลเชนนี้อาจแกไขไดโดยการนําทุนสํารองระหวางประเทศที่มีอยูออกใช
ไปกอนจนกวาเหตุการณเหลานั้นจะกลับสูสภาพปกติ
8.6.5 การแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศที่กลาวมาแลวนั้นเปนเสมือนกระจกบานใหญที่สะทอนใหเห็น
ภาพของการติดตอสัมพันธกันของประเทศตางๆ ในธุรกรรมตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับการเงินรวมทั้งการติดตอ
ซื้อขายหรือการคาระหวางประเทศดวย และดังที่ไดกลาวมาแลววา ปญหาสําคัญประการหนึ่งในการติดตอ
ธุรกิจตางๆ ก็คือปญหาการใชสกุลเงินในการชําระหนี้ที่เกิดขึ้น ถึงแมประเทศตางๆ จะยินยอมรวมกันใน
การใชเงินตราสกุล หลัก เปนเงินตราระหวางประเทศใชชําระหนี้ได แตก ารจะไดม าซึ่ง เงินสกุล หลัก ก็
จําเปนตองมีการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศเปนเงินตราสกุลหลักหรือเงินตราสากลนั้นกอนจึงจะ
นําไปชําระหนี้ตามที่ตกลงกันได ในฝายเจาหนี้หรือผูรับเงินก็จําเปนตองนําเงินตราสากลนั้นไปแลกกลับ
เปนเงินตราภายในประเทศเพื่อนําไปใชจายตอไป
8.6.6 ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากเงินตราแตละประเทศมีอํานาจซื้อ (purchasing power) ไมเทากัน อัตราแลกเปลี่ยน
(exchange rate) จึงเปนการเปรียบเทียบอํานาจซื้อของเงินตราสองสกุล คือเงินตราตางประเทศสกุลหนึง่
กับ เงิ น ตราภายในประเทศ เช น ถ า อั ตราแลกเปลี่ ย นของเงิ น 1 ดอลลาร สหรั ฐ เท า กั บ 33 บาท
หมายความวา เงิน 1 ดอลลารซื้อสินคาไดชิ้นหนึ่งในขณะที่ตองใชเงิน 33 บาทซื้อสินคาชิ้นเดียวกันนั้น
ดังนั้น อํานาจซื้อของเงิน 1 ดอลลารจึงเปน 33 เทาของเงินบาท อยางไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนนี้อาจ
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงไดตลอดเวลาตามกลไกของอุปสงคและอุปาทานของเงินตราและปจจัยอื่นๆ ดวย
อัตราแลกเปลี่ยนอาจแบงเปน 2 ระบบ หลักหรือสุดขั้ว คือ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (fixed
exchange rate) ขั้วหนึ่ง และระบบอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นลงเสรี (freely fluctuating exchange rate)
หรือระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว (float exchange) อีกขั้วหนึ่ง ในทางปฏิบัติประเทศตางๆ มักเลือกใช
ระบบที่อยูระหวางกลางๆ ของ 2 ระบบนี้
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1. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่
กอ นป ค.ศ. 1914 สมัยเมื่อ ระบบการเงินของโลกอยูภายใตม าตราทองคํา กลาวไดวาอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินตราของประเทศตางๆ เปนระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ทั้งนี้ เพราะหนวยเงินของ
ประเทศตางๆ ถูกกําหนดโดยการเทียบคาน้ําหนักของทองคํา เมื่อเปนเชนนี้ประเทศที่อยูภายใตมาตรา
ทองคําดวยกัน จึงสามารถกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางกันไดโดยงาย คือ เงินปอนดสเตอรลิง
ของอังกฤษเทียบคา 1 ปอนดเทากับน้ําหนักทองคํา 113.0015 เกรน ในขณะที่เ งินดอลลารสหรัฐ 1
ดอลลารเทียบเทากับน้ําหนักทองคํา 23.22 เกรน ดังนั้น อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินดอลลารกับเงิน
ปอนดจะเปน 4.8665 ดอลลารตอ 1 ปอนด ทั้งนี้เพราะเงิน 1 ปอนดคิดเปนน้ําหนักทองคําจะหนักกวา
เงินดอลลารคิดเปนน้ําหนักทองคํา 4.8665 เทา
เหตุที่ถือวาอัตราแลกเปลี่ยนภายใตระบบมาตราทองคําเปนระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ก็เพราะ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประเทศตางๆ ภายใตระบบนี้มีเสถียรภาพมาก คือ มีการเปลี่ยนแปลงนอยเพราะ
มีขอบเขตควบคุมมิใหอัตราแลกเปลี่ยนต่ําเกินกวาจุดสั่งทองคําเขา (gold import point) และมิใหสูงกวา
จุดสงทองคําออก (gold export point)
ภายหลัง สงครามโลกครั้ง ที่ 2 เมื่อ ประเทศตา งๆ ออกจากระบบมาตราทองคํ าจนหมดสิ้ น
ประเทศตางๆ มีการลดคาของเงินของตนลงเพื่อแกไขภาวะเงินภายในประเทศ ขณะเดียวกันก็ไมมีความ
รวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ประเทศตางๆ พยายามเอาเปรียบกันโดยการแขง ขันลดคาเงิน
(competitive devaluation) ในระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ยังมีรูปแบบที่ดําเนินการไดหลายอยาง ดังนี้
1.1 คงที่ตายตัว (fixed exchange rate) เปนระบบที่มีการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนหรือคา
เสมอภาค (par value) ระบบมาตรฐานทองคํา (gold standard) คือตนแบบของระบบนี้ซึ่งแมจะมีขอดีที่
อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ แตก็เปนระบบที่มีขอจํากัดเปนอยางมาก โดยเฉพาะการที่จะตองมีทุน
สํารอง เงินตราเปนทองคําหนุนหลัง 100% การรับแลกคืนเงินที่มีคาไมเต็มตัวเปนทองคําตลอดเวลาโดย
ไมจํากัดจํานวน จึงเปนระบบที่ไมมีความยืดหยุนในการจัดการเรื่องปริมาณเงินภายในประเทศ ซึ่งเปน
อุป สรรคตอการพัฒ นาเศรษฐกิจ ภายในประเทศและการคาระหวางประเทศเพราะปริม าณเงินไมได
ขยายตัวไปตามปริมาณการคาและการลงทุน แตกลับตองขยายตัวไปตามปริมาณทองคําที่มีอยู ประเทศ
ตางๆ จึงทยอยออกจากมาตรทองคํานับแตทศวรรษ 1930
1.2 ระบบ Bretton woods (The Bretton woods system) ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดจัดการประชุมขึ้นที่ Bretton woods รัฐ New Hampshire
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 1948 โดยสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศอุตสาหกรรมอีก
44 ประเทศ ที่ประชุมมีมติใหสมาชิกประเทศเทียบคาเงินของตนกับน้ําหนักทองคําและเงินดอลลารสหรัฐ
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และใหเปนหนาที่ของประเทศตางๆ ในการรักษาอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ดังกลาวไว โดยธนาคารกลางของ
ทุกประเทศตองจัดตั้งกองทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน (exchange equalization Fund) เพื่อคอย
แทรกแซงไมใหอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนไปจากคาเสมอภาคที่กําหนดไว จุดออ นของระบบนี้คือ การที่
ประเทศตางๆ ตองปรับคาเงินของตนไปตามคาเงินดอลลารสหรัฐ โดยไมสัมพันธกับสภาพเศรษฐกิจที่เปน
จริงในประเทศของตนระบบ Bretton woods ไดถูกประกาศยกเลิกในป ค.ศ. 1971
1.3 ระบบตะกราเงิน (basket of currencies) เมื่อการเทียบคาเงินกับเงินดอลลารสหรัฐสกุล
เดียวมีปญหาหลายประเทศ (รวมทั้งประเทศไทย) ไดใชวิธีเทียบคาเงินกับเงินตราหลายๆ สกุลพรอมๆ กัน
ที่เรียกวา “ตะกราเงิน” โดยใชเงินตราสกุลที่สําคัญตอระบบการคาของประเทศจึงนับเปนวิธีที่มีความ
ยืดหยุนมากขึ้น และเปนการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่สะทอนถึงภาวะดุลการชําระเงินที่ใกลเคียงความ
เปนจริงมากขึ้น อยางไรก็ตามคาเงินตราของประเทศตางๆ จําเปนตองเปนผลสะทอนจากสภาพเศรษฐกิจ
ภายในประเทศดวย การผูกติดคากับเงินตราตางประเทศในตะกราเงินจึงอาจทําใหคาเงินของประเทศไม
ตรงกับคาที่ควรจะเปนอยางแทจริง
1.4 ระบบ currency board เปนอีกรูปแบบหนึ่งของระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ประเทศที่ใช
ระบบนี้จะจัดตั้งคณะกรรมการเงินตรา (currency board) เปนองคกรที่ควบคุมดูแลอัตราแลกเปลี่ยน
ตางหากจากธนาคาร ทําหนาที่กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลของประเทศตนกับเงินตราตางประเทศ
สกุลหลัก (anchor currency) ในอัตราคงที่ (fixed rate) ตามที่ไดประกาศไว เปนระบบที่จะสรางความ
เสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยนได โดยเฉพาะในประเทศที่คาเงินมีแนวโนมลดลงตลอดเวลา แตประเทศที่
ใชก็ตองมีเงื่อนไขสําคัญคือ ตองมีทุนสํารองระหวางประเทศมากพอที่จะสรางความเชื่อมั่นในระบบนีไ้ ด ซึง่
หมายความวาจะตองมีนโยบายการคาระหวางประเทศที่มีประสิทธิภาพไมขาดดุลการคามากนัก การ
กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ก็อาจเปนปญ หาตอ ความเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ ซึ่ง มักจะไมคงที่
ประเทศที่ใชระบบนี้ เชน ฮองกง บอสเนีย บัลแกเรีย เปนตน
2. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นลงเสรี
ลักษณะสําคัญของระบบอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นลงเสรีก็คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจะ
เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามสภาพของอุปสงคและอุปาทานเงินตราตางประเทศที่เปลี่ยนไปไมมีการกําหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือคาเสมอภาคของเงินตราภายในประเทศกับเงินตราตางประเทศ และดวยการปลอยให
อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเองโดยอิสระเชนนี้ จะทําใหมีการปรับดุลการชําระเงินขึ้นทั้งนี้อาจเปน
เพราะไดมีการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศเขามาเปนจํานวนมาก เมื่อมีการสั่งซื้อสินคาตางประเทศมาก
ความตองการเงินตราตางประเทศก็สูงเนื่องจากความตองการสงไปชําระหนี้ตางประเทศ เมื่อเปนเชนนี้คา

155

ของเงินตราตางประเทศก็จะสูงขึ้น ตองใชเงินตราภายในประเทศมากขึ้นในการแลกเปลี่ยนกับเงินตรา
ตางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนจึง เปลี่ยนไปในทางที่สูง ขึ้นหมายความวาราคาสินคาที่สั่ง เขามาจาก
ต า งประเทศจะต อ งสู ง ขึ้ น ด ว ย ในแง ข องผู ซื้ อ จึ ง จะมี ผ ลทํ า ให ป ริ ม าณการสั่ ง สิ น ค า เข า ลดลง ใน
ขณะเดียวกันอัตราแลกเปลี่ยนที่สูง ขึ้นนี้เปนเหตุใหสินคาออกมีร าคาลดลงเพราะผูซื้อ ในตางประเทศ
จายเงินนอยลง ทําใหปริมาณสินคาสงออกขายไดมากขึ้น ดังนั้น การขาดดุลการชําระเงินจะคลี่คลายไป
เองไดอัตโนมัติ ในทางตรงกันขาม เมื่อประเทศมีดุลการชําระเงินเกินดุลไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตามทําให
ประเทศนั้นมีเงินตราตางประเทศมาก เปนเหตุใหอัตราแลกเปลี่ยนต่ําลงซึ่ง มีผลทําใหสินคาเขามีราคาถูก
ลงทําใหมีการสั่งสินคาจากตางประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันสินคาออกจะมีราคาสูงขึ้น เพราะผูซื้อใน
ตางประเทศจะตองจายเงินมากขึ้น (ทั้งๆ ที่ผูขายยังขายราคาเทาเดิม) ทําใหปริมาณสินคาสงออกนอยลง
การเกินดุลการชําระเงินก็หมดไปในที่สุดในทางปฏิบัติประเทศตางๆ อาจเลือกใชระบบอัตราแลกเปลี่ยน
ขึ้นลงเสรีหรือลอยตัวไดหลายแบบ โดยพิจารณาระดับความเสรีมากนอยตามความเหมาะสมของแตละ
ประเทศและสถานการณ ดังนี้
 ลอยตัวแบบเสรี (free float หรือ clean float)
 ลอยตัวแบบจัดการ (manage float หรือ dirty float)
 ลอยตัวแบบแทรกแซงทางออม (floating with feedback rule)
 ลอยตัวภายในชวงคาเงิน (floating within band หรือ target zone)
8.6.7 ขอดีและขอเสียของระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่และแบบลอยตัว
ขอดีของระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่
1. อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ ทําใหก ารทําธุร กิจระหวางประเทศและการลงทุนระหวาง
ประเทศมีความแนนอน นักธุรกิจและผูลงทุนไมตองเผชิญกับความเสี่ยงอันเนื่องจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน
2. ตนทุนในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศลดลง ไมตองมีคาใชจายเพื่อปองกันความเสี่ยงจาก
การซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
3. รัฐบาลสามารถควบคุมไมใหเกิดปญหาเงินเฟอสวนที่เกิดจากการที่คาเงินภายนอก (อัตรา
แลกเปลี่ยน) ลดลง ซึ่งทําใหสินคานําเขาจากตางประเทศมีราคาสูงขึ้น (imported inflation)
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ขอเสียของระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่
1. หากมีการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนสูงเกินไป (over value) หรือกําหนดคาเงินสูงกวาที่ควรจะ
เปนจะทําใหร าคาสินคาออกแพงเกินไปขายไมได ขณะที่สินคานําเขาถูกเกินไปกระทบกับสินคาที่ผลิต
ภายในประเทศ มีผลทางลบตอดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด
2. การกําหนดคาเงินที่สูงกวาความเปนจริง อาจทําใหถูกโจมตีจากนักเก็งกําไรทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศก็ได ยิ่งหากประเทศมีทุนสํารองระหวางประเทศนอยและไมมีการควบคุมตลาดปริวรรต
เงินตราจะแกไขสถานการณไดลําบากมาก
3. ในระบบอัตราแลกเปลี่ย นแบบคงที่ เมื่ อ เกิดป ญ หาขาดดุล การค าไมส ามารถปรับ อัตรา
แลกเปลี่ยน (ใหลดลง) เพื่อแกไขปญหา
ขอดีของระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว
1. อัตราแลกเปลี่ยนจะปรับตัวเองตามกลไก ทําใหสามารถแกไขปญหาการชําระเงินหรือดุลบัญชี
เดินสะพัด
2. ธนาคารกลางไมจําเปนตอ งดํารงทุนสํารองระหวางประเทศไวเปนจํานวนมากเพื่อปองกัน
คาเงิน
3. ไมตองกังวลเรื่องการถูกโจมตีคาเงิน
ขอเสียของระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว
1. อัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนขึ้นลงตามอุปสงคและอุปาทาน รวมทั้งการเก็งกําไรคาเงินซึ่งจะทํา
ใหเกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เปนอุปสรรคตอการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
2. นโยบายการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของรัฐทําไดยาก เชน การควบคุมอัตราเงิน
เฟอ เปนตน
8.6.8 พัฒนาการของระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยไดมีการพัฒนามาโดยลําดับเวลา ดังนี้
1. กอนสงครามโลกครั้งที่ 2
2. หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
3. ระบบ Breton woods
4. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ผูกคากับดอลลารสหรัฐ
5. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่แบบตะกราเงิน
6. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ผูกคากับดอลลารสหรัฐ
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7. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่แบบตะกราเงิน
8. ระบบอัตราลอยตัวกึ่งจัดการ (managed float)
8.6.9 การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่ อ งจากอัต ราแลกเปลี่ย นเงิ นตราต างประเทศมี สว นเกี่ ยวขอ งโดยตรงกั บ ดุ ล การค าและ
ดุลการชําระเงินของประเทศ ดังนั้น เพื่อปองกันและแกไขปญหาความไมสมดุลอยางมากเกินควรของ
ดุลการชําระเงินประเทศตางๆ จึงไดมีม าตรการตางๆ ในการควบคุม อัตราแลกเปลี่ยนแมระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนขึ้นลงเสรีเองมาตรการตางๆ ที่สําคัญ มีดังนี้
1. การกําหนดศูนยกลางแลกเปลี่ยนเงินตราแหงเดียว
2. การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา (multi exchange rate)
3. การซื้อขายเงินตราตางประเทศโดยทางการ
4. การเปลี่ยนแปลงคาของเงิน
8.6.10 วิธีเสนออัตราแลกเปลี่ยนในตลาดเงินตรา
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศแบงเปนตลาดภายในประเทศซึ่งไดแก ฝายปริวรรตเงินตรา
ตางประเทศของธนาคารพาณิชยตางๆ และตลาดตางประเทศซึ่งตั้งอยูในเมืองสําคัญตางๆ ของโลก เชน
นิวยอรก ลอนดอน ซูริค แฟรงกเฟรต ฮองกง เปนตน วิธีการเสนอแลกเปลี่ยนที่นิยมกันมี 2 วิธี คือ
1. เสนออัตราแลกเปลี่ยนโดยตรง (direct หรือ price quotation)
2. เสนออัตราแลกเปลี่ยนโดยออม (indirect หรือ quantity quotation)
8.6.11 ชนิดของอัตราแลกเปลี่ยน
ในธุรกิจการคาทั่วไป การซื้อขายเงินตราตางประเทศเพื่อชําระหนี้กระทํากันดวยวิธีตางๆ โดยมี
ธนาคารพาณิชยในแตละประเทศเปนตัวกลางที่สําคัญ ดังนั้น ธนาคารพาณิชยจึงยอมไดประโยชนเปนคา
แตกตางของอัตราแลกเปลี่ยนพรอ มทั้งคาปวยการมากนอ ยแลวแตชนิดของของอัตราแลกเปลี่ยนที่
แตกตางกัน ดังนี้
1. การโอนเงินทางโทรเลข (cables หรือ T/T หรือ C/C)
2. การสั่งจายดวยดราฟ (D/D)
3. อัตราสําหรับตั๋วเงินการคาที่จายเมื่อเห็น (sight bill rate)
4. อัตราสําหรับตั๋วเงินการคาที่จายเงินตามกําหนดเวลา (time bill rate)
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8.7 การชําระเงินระหวางประเทศ
การชําระเงินระหวางเจาหนี้กับ ลูก หนี้ห รือ ชําระกับ ผูชํ าระซึ่ง อยูคนละประเทศหางไกลกั น
จําเปนตองอาศัยตัวกลาง ซึ่งไดแกธนาคารพาณิชยเปนผูอํานวยความสะดวกใหยิ่งถาหากเปนการชําระเงิน
ในเรื่องของการคา ซึ่งผูซื้อสินคาและผูขายสินคามิไดอยูในประเทศเดียวกันและมิไดมีความสัมพันธกันมาก
นัก ความไมมั่นใจซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตามสัญญาจะเปนปญหาสําคัญยิ่งโดยเฉพาะในการชําระเงิน
ระหวางประเทศ ทั้งการชําระเงินระหวางประเทศทั่วไปและการชําระเงินระหวางประเทศทางการคา
1. การชําระเงินระหวางประเทศทั่วไป
2. การชําระเงินระหวางประเทศการคา เชน เรียกเก็บเงินภายหลัง (open account) ตั๋วแลกเงิน
(bill of exchange) เลตเตอรออฟเครดิตการคา (commercial letter of credit)

8.8 บทสรุป
ในการติดตอ เพื่อ ทําการคาระหวางประเทศเปนสิ่ง ที่ทุก ประเทศไดเ ลือ กปฏิบัติ เพื่อ พัฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศตนใหดีขึ้น จึงทําใหทุกวันนี้ประเทศตางๆ จําเปนตองติดตอพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน อาจกลา วไดว า เกือ บจะไม มี ป ระเทศใดที่ส ามารถอยูไ ด อ ยา งปกติ โ ดยไม ต อ งติ ด ตอ ค า ขายกั บ
ตางประเทศ ประเทศใดก็ตามที่บังเอิญตองแยกตัวอยูโดดเดี่ยวชั่วระยะเวลาหนึ่งประเทศนั้นจะตกอยูใน
สถานะหยุดอยูกับที่และจะตองลาหลังประเทศอื่นๆ ทันที ทั้ง นี้ เพราะลําพังสินคา และบริก ารที่แตล ะ
ประเทศผลิตไดจะไมสามารถพัฒนาประเทศชาติและการดํารงชีวิตของประชาชนพลเมืองไดอยางสมบูรณ
แตละประเทศจึงควรมุงผลิตสินคาที่ตนถนัดและเอื้ออํานวยจากทรัพยากรที่มีอยู แลวนําไปแลกเปลี่ยนกับ
สินคาของประเทศอื่นดวยกระบวนการซื้อขายระหวางประเทศโดยผ านตัวกลางเงินตรา ธุร กิจการคา
ระหวางประเทศ (international trade) จึงตองดําเนินการควบคูไปกับธุรกิจการเงินระหวางประเทศ
(international finance) ซึ่งรวมถึงธุรกิจทางการเงิน (financial transaction) และการเคลื่อนยายทุน
(capital movements) ระหวางประเทศ

คําถามทายบท
1. ใหอธิบายความหมาย องคประกอบ และความสําคัญของดุลการชําระเงินระหวางประเทศ อธิบายให
เขาใจพอสังเขป
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2. ใหอธิบายวิธีการจัดทําดุลการชําระเงินระหวางประเทศ พรอมยกตัวอยางประกอบการอธิบายใหชัดเจน
3. ใหอธิบายระบบการเงินระหวางประเทศ ดุลการคาและดุลการชําระเงิน พรอมยกตัวอยางประกอบการ
อธิบายใหชัดเจน
4. ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ มีองคประกอบแยกบัญชีตามระบบของการชําระเงินระหวางประเทศ
ประกอบดวยบัญชีอะไรบาง อธิบายใหเขาใจพอสังเขป
5. ใหอธิบายขอดีและขอเสียของระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่และระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว
ใหเขาใจพอสังเขป
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9.3.2 กลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันระหวางประเทศ
9.3.2.1 การเลือกกลยุทธที่เหมาะสม
9.4 การดําเนินงานตามกลยุทธ
9.4.1 การดําเนินกลยุทธของบริษัทขามชาติ
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แนวคิด
การจัดการธุรกิจทามกลางกระแสโลกาภิวัตนที่เผชิญไปดวยสภาพแวดลอมการแขงขัน มีผ ล
ตอการดําเนินงานในการสรางคุณคาของธุรกิจเปนอยางมาก เมื่ อพิจารณาจากห วงโซแหงคุณคา ที่
ธุรกิจใชสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาตั้งแตตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ําแลว พบวา กระบวนการตน
น้ํ า เกี่ ย วข อ งกั บ การนํ า เข า วั ต ถุ ดิ บ ที่มี คุ ณ ภาพ กระบวนการกลางน้ํ า ประกอบด วยกิ จกรรมใน
กระบวนการที่เกี่ยวของกับการผลิต และกระบวนการปลายน้ํา ประกอบดวยกิจกรรมในกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับการกระจายสินคาและการสงมอบใหลูกคาคนสุดทาย ในหวงโซคุณคาทั้งกิจกรรมหลัก
และกิจกรรมสนับสนุนตางตองมีประสิทธิภาพในหวงโซแ หงคุณคาและมีการประสานงานสัมพันธซึ่ง
กันและกันตลอดหวงโซแหงคุณคา สอดคลองกับหนวยงานภายนอกธุรกิจที่เกี่ยวของ เชน ผูจําหนาย
ปจจัยการผลิต ผูขายหรือผูกระจายสินคา ลูกคาภายในทองถิ่นและลูกคาภายนอกประเทศดวย หาก
ธุ รกิ จ ไม ไ ด มีก ารจัด การและการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ ธุร กิ จระหว า งประเทศ อาจเผชิ ญ กั บ ความ
หลากหลายของสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกรมากกวาธุรกิจในประเทศหรือทองถิ่น

(2)
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วัตถุประสงค
เมื่อนักศึกษาศึกษาบทเรียนนี้แลว นักศึกษาสามารถ
1. มีความรูความเขาใจและสามารถอธิบายกลยุทธการจัดการธุรกิจระหวางประเทศได
2. เรียนรูและเขาใจความสําคัญ ตลอดจนสามารถอธิบายการกําหนดกลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธที่
กําหนดไวและการประเมินหรือการควบคุมกลยุทธ
3. เรียนรู เขาใจและสามารถอธิบายการดําเนินกลยุทธของบริษัทขามชาติได
4 เรียนรูและเขาใจความสําคัญเกี่ยวกับแรงกดดันในการลดตนทุนการผลิต และการตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและระหวางประเทศได

กิจกรรมการสอน
1. การบรรยาย การอภิปราย การตอบขอซักถามตางๆ
2. นักศึกษาแบงกลุม เพือ่ อภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็นเนื้อหาในบทเรียน

สื่อการสอน
ตํารา เอกสารประกอบการสอน การนําเสนอโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส (power point)

การประเมินผล
นักศึกษาเขาใจเนื้อหา เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน สามารถตอบปญหาทีผ่ ูสอนถามได เรียนรูและ
ทํางานรวมกันเปนกลุม สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหได

หนังสืออานประกอบ
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เอกสารอางอิง
ดูรายละเอียดทายบท

บทที่ 9
กลยุทธการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
9.1 บทนํา
การดํ า เนิ นธุ รกิจ ระหว างประเทศ จํ า เป นต องดํ าเนินการภายใต ส ภาพแวดลอ มระหว าง
ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง ธุรกิจระหวางประเทศจําเปนตองมีกลยุทธการ
จัดการธุรกิจระหวางประเทศ เพื่อใหสามารถแขงขันไดในเวทีการคาระหวางประเทศและเวทีการคา
โลก ธุรกิจทองถิ่นในหลายประเทศ ประสบความสําเร็จในประเทศของตน และสามารถขยายตลาดไป
ตางประเทศไดแมแตเผชิญกับสภาวะการแขงขันที่รุนแรงดวยการวางแผนเชิงกลยุทธระหวางประเทศ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัด ทําใหธุรกิจตองกําหนดกลยุทธการดําเนินงานอยางเฉพาะเจาะจง พรอมการปฏิบัติการอยาง
จริงจังในเชิงรุก จึงจะสามารถกาวหนาสูธุรกิจระหวางประเทศและยืนหยัดบนเวทีการคาโลกได
สภาพแวดลอมมีผลกระทบตอการแขงขันสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ ความแตกตางในดาน
นโยบายการเมื อง เศรษฐกิจ สังคม ภาษา จํานวนประชากร และความเป นพหุ วัฒนธรรมในธุรกิ จ
ระหวางประเทศ ที่ธุรกิจจะตองเผชิญในแตละทองถิ่นในแตประเทศ ผูจัดการที่มีความสามารถและมี
ความเชี่ยวชาญและเขาใจสภาพแวดลอมการแขงขันในระหวางประเทศ จะเปนผูจัดการที่สามารถ
นําพาองคกรเขาสูการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพในธุรกิจระหวางประเทศ ดังนั้น ความจําเปนที่
จะตองศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจสภาพแวดลอมของการแขงขันระหวางประเทศ ประกอบกับ
มีค วามเชี่ย วชาญการจั ด การกลยุ ท ธระหวางประเทศ จึง จะนํา มาซึ่ ง ความสามารถในการแข ง ขั น
ระหวางประเทศของบริษัทและสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันเหนือกวาคูแ ขงขันในตลาดโลก
ได
ธุรกิจระหวางประเทศตองเผชิญหนากับความหลากหลายของสภาพแวดลอมภายนอกองคกร
มากกวาธุรกิจในประเทศ ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนซึ่งมีผลตอการดําเนิน การเพื่อการสรางคุณคา
ของธุ รกิ จ เมื่ อพิ จารณาจากห วงโซ แ หง คุณคา ที่ ธุ รกิ จใช ส ร า งความพึ ง พอใจให แ กลู กคา ระหว าง
ประเทศ จะเห็นไดวากิจกรรมตางๆ และกิจกรรมสนับสนุนตางตองมีประสิทธิภ าพและประสานงาน
สัมพันธซึ่งกันและกัน และตองสอดคลองกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เชน ผูขายวัตถุดิบ ผูจัด
จําหนาย ลูกคาภายในและและภายนอกประเทศ ความสําเร็จที่เกิดขึ้นนี้ จะไมสามารถเกิดขึ้นได หาก
ธุรกิจขาดการวางแผนกลยุทธไวอยางชัดเจน
ตัวอยางของธุรกิจระหวางประเทศที่ประสบความสําเร็จอยางสูงในลักษณะรานกาแฟที่ขาย
ความเปนไลฟสไตลที่แตกตางจากคูแขงขันทั้งในประเทศทองถิ่นและระหวางประเทศ คือ รานกาแฟ
สตารบัคส (Starbucks) จากประเทศสหรัฐอเมริกา กอตั้งในฐานะรานขายเมล็ดกาแฟคั่ว ชวงแรกมี
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เพียง 5 สาขา ในชวงเริ่มตน สตารบัคสไดขยายสาขาระหวางประเทศ โดยเขาไปตั้งรานในญี่ปุนและ
สิงคโปร และไดริเริ่ม Cafe Starbucks เปนระบบบริการออนไลนโดยอาศัย เครือขายของ เอโอแอล
ปจจุบัน สตารบัคสเปนรานจําหนายกาแฟอันดับที่ 1 ของโลก และเปนหนึ่งในสัญลักษณของทุนนิยม
อเมริ กั น มี ส าขากว า 19,972 สาขาทั้ ง ในสหรั ฐอเมริ กาและในอี ก 60 ประเทศทั่ วโลก ประธาน
เจาหนาที่บริหารคนปจจุบันคือ โฮเวิรด ชูล ทส (Howard Schultz) สําหรับ ในประเทศไทยมีจํานวน
สาขาทั้งหมด 170 สาขา (th.wikipedia.org, 2014)
กลยุทธระหวางประเทศที่ทําใหรานกาแฟสตารบัค ส สามารถทํากําไรสูงในการขยายกิจการ
ในตางประเทศ เกิดจากการทีร่ านกาแฟสตารบัคส สามารถที่จะเคลื่อนยายความรู ความชํานาญจาก
การดําเนินงานใหเกิดผลความสําเร็จไปในประเทศอื่นๆ คูแขงจากประเทศเจาบานยังขาดความรูความ
ชํานาญ แมจะมีรานกาแฟในประเทศทองถิ่น และรา นกาแฟระดับโลกที่มีชื่อเสี ยงจํานวนมาก แต
กลยุทธที่ทําใหประสบความสําเร็จมากที่สุดคือการเขาใจไลฟสไตลของพฤติกรรมผูบริโภคในประเทศที่
เขาไปลงทุน กรณีศึกษาดังกลาวเปนพื้นฐานการอธิบายกลยุทธที่นําไปสูความสําเร็จของสตารบัค ส ที่
สามารถสรางคุณภาพของกาแฟและบริการที่สะดวกสบาย การสรางชุมชนของลูกคาขึ้นในรานกาแฟ
ของสตารบัคส และสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นจากสิ่งที่สตารบัคสมีและคูแขงขันในทองถิ่นไมมี เชน
ไลฟสไตล รสชาติ ความหอม สถานที่ และชุมชนของผูมีรสนิยมเดียวกัน นับเปนความแตกตางที่ต รง
กับความตองการของผูบริโภค ซึ่งเปนปจจัยสําคัญนําไปสูความสําเร็จของรานกาแฟสตารบคั สในระดับ
โลก

9.2 หวงโซคุณคากับธุรกิจระหวางประเทศ
หวงโซ คุณค า (value chain) เกิ ด จากแนวคิ ดของ Michael E. Porter ที่ เ ขีย นไว ใน
หนังสือ Competitive Advantage (1985) เปนแนวคิดที่ชวยในการทําความเขาใจถึงบทบาทของแต
ละหนวยงานปฏิบัติการวาจะมีสวนชวยเหลือใหองคกรธุรกิจกอกําเนิดคุณคาใหแกลูกคาอยางไร โดย
คุณคาที่บริษัทสรางขึ้นสามารถวัดไดโดยการพิจารณาวาผูบริโภคยินยอมที่จะจายเงินเพื่อซื้อสินคา
หรือบริการของบริษัทมากนอยเพียงใด
หวงโซคุณคาแสดงใหเห็นถึงองคประกอบอนุกรมของกิจกรรมตางๆ ในโซอุปาทาน (supply
chain) ที่เพิ่มคุณคาใหกับตัวสินคา ผลิตภัณฑหรือบริการที่ตองการนําเสนอใหแกลูกคา โดยการเพิ่ม
คุณคาจากกิจกรรมการแปรสภาพวัตถุดิบเพื่อปอนเขาสูขั้นตอนการผลิต และจําหนายในราคาที่สูง
กวาตนทุนของวัตถุดิบ โดยมูลคาที่เพิ่มขึ้นนี้จะแสดงใหเห็นถึงคุณคาที่เพิ่มขึ้น โดยในกระบวนการผลิต
เมื่อได พิจารณาตนทุนของกิ จกรรมอยางละเอีย ดแลว เรียกวา การวิเ คราะหหวงโซคุณคา (value
chain analysis) เพื่อกําหนดวา กระบวนการใดเพิ่มคุณคา และกระบวนการใดไมเ พิ่มคุณคา โดยมี
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เปาหมายหลัก คือ ความพยายามออกแบบกระบวนการใหม และกําจัดหรือทําใหกระบวนการที่ไม
เพิ่มคุณคาเหลือนอยที่สุด
หวงโซคุณคาประกอบดวยกิจกรรมที่สรางความสําคัญแหงคุณคา รวมถึงการผลิต การตลาด
และการขาย การจั ด การวั ต ถุ ดิ บ การวิ จัย และพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ระบบสารสนเทศ และ
โครงสรางพื้นฐานของธุรกิ จ นั กธุรกิ จระหวางประเทศสามารถใชป ระโยชนเ พื่อสร างคุ ณคาใหเ กิ ด
ขึ้นกับผลิตภัณฑและองคกร จากแนวความคิดการสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑ กระบวนการ และการ
ดําเนินงาน โดยใชหวงโซแ หงคุณคา สามารถที่จะจําแนกกิจกรรมการสรางคุณคาออกเปนกิจกรรม
พื้นฐานหลักและกิจกรรมสนับสนุน ตามภาพ 9.1 ดังนี้
ภาพที่ 9.1 การสรางคุณคาเปนกิจกรรมพื้นฐานและกิจกรรมสนับสนุน

กําไร

โครงสรางพื้นฐานขององคกร
(การบริหารงานทั่วไป การบัญชี การเงิน และการวางแผนกลยุทธ)
การบริหารทรัพยากรมนุษย
(การสรรหา การจัดจาง การฝกอบรม และการพัฒนา)
กิจกรรม
การพัฒนาเทคโนโลยี
สนับสนุน
(การวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิต)
การจัดหาทรัพยากร
(การจัดหาซื้อวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใชในการผลิต)
การขนสง
การ
การขนสง
การตลาด
การบริการ
ขาเขา
ปฏิบตั ิการ
และการขาย
- วัตถุดบิ - การติดตัง้
-การคลังและ - การสงเสริม - การติดตั้ง
- การเก็บ และทดสอบ การกระจาย การตั้งราคา - ซอมแซม
รักษา
สายการผลิต สินคา
ฯลฯ
- อะไหล
วัสดุ
ฯลฯ
กิจกรรมพื้นฐาน

ที่มา: ดัดแปลงจาก the value chain: Primary and support activities, Dess and
Miler, 1993:75
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แนวคิ ด นี้ แ บ ง กิ จกรรมภายในองค ก ร เป น 2 กิ จ กรรม คื อ กิ จกรรมหลั ก (primary
activities) และ กิจกรรมสนับสนุน (support activities) โดยกิจกรรมทุกประเภทมีสวนในการชวย
เพิ่มคุณคาใหกับสินคาหรือบริการของบริษัทที่ดําเนินการระหวางประเทศ (Porter, 1985)
กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตหรือสรางสรรคสินคาหรือบริการ
(service) การตลาดและการขนสงสินคาหรือบริการ ไปยังผูบริโภคระหวางประเทศ หรือจากบริษทั แม
ไปยังบริษัทสาขาในตางประเทศ ประกอบดวย
1) inbound logistics กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการไดรับ การขนสง การจัดเก็บและการ การ
บริหาร กระจายหรือขนถายวัตถุดิบและการจัดการสินคาคงเหลือระหวางประเทศ
2) operations กิจกรรมที่เกี่ย วของกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัต ถุดิบ ใหออกมาเปนสินคา
เปนขั้นตอนการผลิต การบรรจุในกิจกรรมระหวางประเทศ
3) outbound logistics กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจําหนายสินคา และ
บริการไปยังลูกคาระหวางประเทศ
4) marketing and sales กิจกรรมที่เกี่ยวกับการชักจูงใหลูกคาซื้อสินคาและบริการ เชน การ
โฆษณา ชองทางการจัดจําหนาย การกระจายสินคาเพื่อถึงมือผูบริโภคในตางประเทศ
5) services กิจกรรมที่ค รอบคลุมถึง การใหบ ริการเพื่ อเพิ่มคุณคา ให กับ สินคา รวมถึง การ
บริการหลังการขาย การแนะนําการใชสําหรับลูกคาในตางประเทศหรือระหวางประเทศ
สวนกิจกรรมสนับสนุนเป นกิจกรรมที่ช วยสง เสริมและสนับสนุนใหกิจกรรมหลักสามารถ
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย
1) procurement เปนกิจกรรมในการจัดซือ้ การจัด หาปจจัยการผลิตเพื่อมาใชในกิจกรรม
หลัก การเจรจาตอรองกับผูขายปจจัยการผลิตในประเทศและระหวางประเทศ
2) technology development เปนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยในการเพิ่ม
คุณคาใหสินคาและบริการ หรือกระบวนการผลิตที่เกี่ยวกับในประเทศและระหวางประเทศ
3) human resource management เป นกิจกรรมที่เ กี่ย วข องกั บการบริ หารทรัพยากร
บุคคล ตั้งแตการวิเคราะหค วามตองการ สรรหาและคัดเลือก ประเมินผล พัฒนา ฝกอบรม ระบบ
เงินเดือนคาจาง และแรงงานสัมพันธระหวางประเทศ
4) firm infrastructure โครงสรางพื้นฐานขององคกร ไดแก ระบบบัญชี ระบบการเงิน การ
บริหารจัดการขององคกรระหวางประเทศ
หวงโซคุณคามีบทบาทและมีความสําคัญตอธุรกิจระหวางประเทศเปนอยางมาก ไมเฉพาะกับ
การผลิตสินคาเทานั้น แตครอบคลุมถึงการใหบริการที่ดีขึ้น โดยการเพิ่มใสคุณคาลงไปในผลิตภัณฑ
หรือบริการระหวางประเทศ องคกรจะประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศไดโดย
ผานการสรางคุณคาจากหวงโซอุปาทาน
การจัดการหวงโซคุณคา มีองคประกอบสองอยางที่มีบทบาทที่สําคัญ ไดแก การจัด การหวงโซ
อุปาทาน (supply chain management และการจัด การลูกคาสัมพันธ (customer relationship
management) โดยหวงโซอุปาทานจะชวยในเรื่องตางๆ อาทิ การตัดสินใจวาทรัพยากรหรือวัตถุดิบ
ใดที่ควรจะสั่งเขามาในโซคุณคา สั่งเขามาดวยปริมาณเทาใด ทรัพยากรหรือวัต ถุดิบ เหลานั้นจะถูก
จัดการหรือบริหารอยางไรเพื่อแปลงใหเปนสินคาหรือบริการไดตามที่ลูกคาตองการ และจะสงสินคา
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ไปใหลูกคาไดอยางไร มีกําหนดการการสงเปนอยางไร การตรวจติดตามและควบคุมการสงสินคาในทุก
กิจกรรมที่เกี่ยวของกันระหวางบริษัทในทองถิ่นกับบริษัทสาขาในตางประเทศ
สวนการจัดการลูกคาสัมพันธ เปนการชวยเหลือและเผชิญหนากับลูกคา ทั้งในสวนของการขาย
การตลาดและโฆษณา บริการหลังการขาย และการทําใหลูกคาซื่อสัต ยและจงรักภักดีกับผลิตภัณฑ
หรือบริการ ปจจุบันมีซอฟตแวรเพื่อจัดการเกี่ยวกับลูกคาสัมพันธ โดยที่ซอฟตแวรจะเก็บขอมูลลูกคา
ประวัติการซื้อของลูกคาในระหวางประเทศ ขอแนะนําหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับสินคาใหมที่จําหนาย
ไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก เปนตน

9.3 การวางแผนกลยุทธระหวางประเทศ
การเปนธุ รกิจระหวางประเทศที่ตอ งดําเนินงานในหลายประเทศ หลายสภาพแวดลอม มี
ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธที่คลายกับธุรกิจโดยทั่วไป อยางไรก็ดี ภายในขั้นตอนเหลานี้ตองมีค วาม
ซับซอนยิ่งกวาเพราะตองมีหลักการที่เปนแกนกลางควบคูไปกับการเปดโอกาสใหธุรกิจปรับ ตัวเขากับ
สภาพแวดลอม
การวางแผนกลยุท ธหมายถึง การกําหนดแผนการที่จะสงผลตอการดําเนินงานขององคกร
ธุรกิจ โดยเปนการวิเคราะหส ภาพแวดลอม การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุท ธไปสูการปฏิบัติ การ
ประเมิ นและการควบคุ มกลยุท ธ การดํ าเนิ นการของธุ รกิ จระว างประเทศที่ค รอบคลุ ม พื้นที่ ทั้ง ใน
ประเทศและระหวางประเทศ อาจมีกิจการทั้งในประเทศและตางประเทศ ลักษณะและรูป แบบการ
ดํา เนิ นธุรกิจอาจมีค วามแตกตา งกัน การวางแผนกลยุ ทธจึงไมส ามารถใชแ ผนเดีย วกันในธุ รกิ จที่
แตกตางกันไดโดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจในประเทศทองถิ่นและในตางประเทศ
กลยุ ทธธุรกิจระหวา งประเทศจะเริ่มต นดวยการมี วิสัย ทัศ นธุรกิจที่ กําหนดไวอยา งชัด เจน
วิสัยทัศนสะทอนจุดหมายปลายทางที่ธุรกิจจะเปนในอนาคตระยะไกลออกไป วิสัย ทัศนเปนสิ่งสําคัญ
มากโดยเฉพาะในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ เพราะวิสัยทัศ นจะเปนกรอบกําหนดแนวพันธกิจ
เปาประสงคขององคกรธุรกิจระหวางประเทศวาจะเปนอะไร จะเดินหนาไปขางหนาดวยวิธีการไหน
และจะใชกลยุทธอะไร สิ่งตางๆ เหลานี้เปนขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธ
ขั้นตอนหลักในการวางแผนกลยุทธระหวางประเทศมีดังตอไปนี้
1. การทําความเขาใจและปรับกลยุทธหลัก
2. การสรางกลยุทธในระหวางประเทศ
3. การพัฒนาเปาหมายระหวางประเทศ
4. การดําเนินการตามกลยุทธ
5. การควบคุมและประเมินกลยุทธ
กลยุทธธุรกิจระหวางประเทศทีส่ รางความสําเร็จใหกับธุรกิจระหวางประเทศคือกลยุทธทสี่ ราง
คุณคากับลูกคา (customer value) และตองเปนคุณคาที่ตรงกับความตองการของลูกคา เมื่อธุรกิจ
สามารถตอบสนองความต องการของลูก ค า ระหวางประเทศด วยการสรา งคุ ณค า ไดแ ล ว ธุรกิ จก็
สามารถทํากําไรและเจริญเติบโตในขอบเขตระหวางประเทศได ตรงกันขามการดําเนินธุรกิจระหวาง
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ประเทศโดยปราศจากแผนกลยุ ทธระหว างประเทศ ทั้งบริ ษัท แมแ ละบริ ษัท สาขาในต างประเทศ
จะตองเผชิญหนากับการแกไขปญหาเฉพาะหนา ขาดทิศทาง และเปาประสงคที่จะบรรลุที่ชัดเจน ซึ่ง
ยากที่จะผานพนภัยคุกคามจากสภาวะการแขงขันระหวางประเทศที่รุนแรงในระยะยาวได
9.3.1 การทําความเขาใจและปรับกลยุทธหลัก
เมื่อธุรกิจระหวางประเทศกําหนดวิสัยทัศนเปนที่แ นนอนแลว การสรางพันธกิจตามหนาที่
หลักการดําเนินธุรกิจ ไดแก การตลาด การผลิต การเงิน โลจิสติกสแ ละการกระจายสินคา และการ
จัดซื้อจัดหา ซึ่งเปนกิจกรรมที่สําคัญและมีความจําเปนสําหรับ การกําหนดพันธกิจและเปาประสงค
เชิงกลยุทธตอไป การทําความเขาใจและปรับกลยุทธหลักใหสอดคลองกับวิสัยทัศนจําเปนตองกําหนด
จากการวิเคราะหสภาวะการแขงขันทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลกดวย อยางไรก็
ตาม การทําความเขาใจกับสภาวะการแขงขัน มีขอควรพิจารณาดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหตลาดและการแขงขัน
ตลาดระหวางประเทศหรื อตลาดโลกในยุค โลกาภิ วัตน เปนวิธี การมองตลาดของ
ผลิตภัณฑเปนหนึ่งเดียว หากธุรกิจเลือกใชกลยุทธสินคาตัวเดียวในทุกตลาด จําเปนจะตองวิเคราะห
ลัก ษณะรวมของความต องการของลูกค า ที่จะปรากฏในตั วสินค า รวมทั้ง พิ จารณาโครงสรา งของ
อุตสาหกรรมสินคานั้นในระหวางประเทศประกอบกันดวย ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันรุนแรงทีอ่ าจ
มี ผ ลกระทบต อความสามารถในการแข งขั น นํ า มาซึ่ ง ส วนแบ งตลาดรายไดแ ละกํ าไรของธุ รกิ จ
ตัวอยางเชน บริษัทโตโยตา ไดมองตลาดรถยนตในลักษณะที่เ ปนตลาดโลกกลาวคือมองวาตลาดทุก
ตลาดในทุกประเทศเปนตลาดเดียวกัน จึงตองพิจารณาอุปสงครวมของทุกประเทศรวมกัน ทําการ
วิเคราะหและศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการซื้อรถยนตของผูคนทั่วโลกรวมทั้ง ศึกษาและทําความ
เขาใจการแขงขันของอุตสาหกรรมรถยนตที่คอนขางรุนแรง โดยโตโยตาตองประเมินกําลังการผลิต
รถยนตของตนเองประกอบกันทั้งอุตสาหกรรม ดังนั้นโตโยตาจึงใชกลยุทธการผลิตแบบทันเวลาพอดี
(just-in-time) เพื่อตอบโจทยอุปสงคและอุปาทาน โดยใชกลยุทธเพื่อใหเกิดความเปนผูนาํ ดานตนทุน
ต่ํา (cost leadership) เพื่อลดตนทุนการผลิต สามารถเสนอขายในระดับราคาที่ต่ํากวารถยนตจาก
คายยุโรป ตอบสนองกลุมลูกคาที่มีรายไดปานกลางคอนขางต่ํา ในขณะที่รถยนตพอรช มุงผลิตตาม
คําสั่งซื้อจากกลุมลูกคาเฉพาะเจาะจงที่มีกําลังซื้อสูง มุ งเจาะตลาดที่ มีขนาดเล็กและเปนตลาดที่ มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงเปนพิเศษ ทําใหสามารถตั้งราคาในระดับสูงชดเชยกับตนทุนการผลิตที่สูง และ
อยูรอดไดในสภาวะการแขงขันที่รุนแรง
2. การวิเคราะหกลยุทธในระดับนานาชาติ
การที่กิจการจะประสบความสํ าเร็จในการดํ าเนิ นงานในตา งประเทศนั้น กิจการ
จะตองมีความมุงมั่นแนวแนเปนอันดับแรก ความมุงมั่นเหลานั้นจะปรากฏใหเ ห็นในรูปของภารกิจที่
กิจการกําหนดหรือปรากฏในวัตถุประสงคข องบริษัท อาทิ บริษัทมุงที่จะเขาไปมีสวนแบงตลาดใน
เอเชี ย รอยละ 10 ในอี ก 3 ป ขา งหน า เป นต น ซึ่ งเป นการกํ า หนดวัต ถุป ระสงคแ ละขอบเขตของ
ความสําเร็จโดยใชดัชนีชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงาน
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3. การวิเคราะหการจัดการภายใน
การสํ ารวจการมี อ ยู ข องทรั พ ยากรในด า นต า งๆ ที่ อ งค ก รจะใช ป ระโยชน จาก
ทรัพยากรเหลานี้ในการสรางจุดแข็งแกรงเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน อาทิ ปจจัย การผลิต
ทักษะความชํานาญ เงินทุน เทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรมนุษย ขอเท็จจริงในการจัดการธุรกิจ
ระหว างประเทศ มั กพบวา ผู จัดการฝา ยการตลาดที่มีความสามารถ ชา งเทคนิค ที่ เชี่ย วชาญ และ
ผูจัดการฝายการผลิตที่มีทักษะสูงในทองถิ่นหาไดยากลําบากมาก จึงมีนโยบายในการสรรหาบุคลากร
จากประเทศตางๆ ทั่วโลก เพื่อดํารงตําแหนงดังกลาวในธุรกิจขามชาติ นอกจากนั้น การมุงเนนสาย
ผลิตภัณฑเดียวที่ธุรกิจมีความสามารถหลักที่โดดเดนจะชวยใหธุรกิจมีจุดยืนที่ชัดเจน กรณีของบริษัท
Apple ผูผ ลิต สินคาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ไดมุงสายผลิตภัณฑที่ต นเองมีค วามเชี่ยวชาญและมี
เทคโนโลยีสูง อาทิ ไอโฟน (โทรศัพทเคลื่อนที่) ไอแพด (แท็ปเล็ต) ไอพอด (เครื่องเลนเพลง) เปนตน
ซึ่งทําให Apple ประสบความสําเร็จอยางสูงในระดับโลก
4. การวิเคราะหปจจัยหาประการที่มีผลตอการดําเนินงาน (five forces model)
Porter (1956) การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน เพื่อแสวงหาโอกาสและขจัด ภัยคุกคาม
จากการแขงขันและคูแขงรายใหม อํานาจตอรองของผูซื้อ อํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบ และสินคา
ทดแทน เพื่อ นํ า มากํ าหนดกลยุ ท ธในการสรา งความได เ ปรี ย บในการแข ง ขัน ให กับ ธุ รกิ จระหว า ง
ประเทศ ซึ่งจะทําใหบริษัทในประเทศแมสามารถเขาไปแขงขันในประเทศตางๆ ทั่วโลกได ภาพที่ 9.2
แสดงโครงสรางของสภาพแวดลอมการแขงขันจากแรงกดดันหาประการของ Porter
ภาพที่ 9.2 โครงสรางของสภาพแวดลอมการแขงขันจากแรงกดดันหาประการของ Porter
คูแขงขันราย
ใหม

อํานาจตอรอง
ของผูขาย
วัตถุดิบ

การแขงขันและ
คูแขงขันที่
ปรากฏ

สินคาทดแทน

ที่มา: Porter (1956)

อํานาจตอรอง
ของผูซื้อ
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9.3.2 กลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันระหวางประเทศ
Porter (1956) ไดนําเสนอกลยุทธในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันระหวางประเทศ
โดยเสนอกลยุทธที่ใชในการแขงขันระดับ หนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ (strategic business unit - SBU)
ทางเลือกในการกําหนดกลยุทธธุรกิจ ไดแก การเปนผูนําดานตนทุนต่ํา (cost leadership) การสราง
ความแตกตาง (differentiation) การมุงเนนตลาดเฉพาะกลุม (focus) และกลยุทธการตอบสนอง
อยางรวดเร็ว (quick response strategy) อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา แมการสรางความแตกตาง
เปนกลยุทธที่ใชกันอยางแพรหลายมากที่สุด แตก็ไมสามารถยืนยันไดวาเปนกลยุทธที่ดีที่สุดเพราะการ
ลงทุนตองการผลตอบแทนระยะยาว การสรางความแตกตางจะทําไดเปนครั้งคราวตามที่ปรากฏใน
แผนกลยุทธเทานั้น ไมสามารถใชการสรางความแตกตางไดตลอดไป
9.3.2.1 การเลือกกลยุทธที่เหมาะสม
1. การเปนผูนําดานตนทุนต่ํา (cost leadership) เปนกลยุทธที่มุงการแขงขัน โดย
เนนการผลิตสินคาดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อทําใหธุรกิจมีตนทุนที่ต่ํากวาของบริษัทคูแขงขัน อาทิ
การผลิ ต เพื่ อให เกิ ด การประหยั ด จากขนาดการผลิ ต กลยุ ท ธนี้เ หมาะสมกับ สิ นค าที่ต ลาดมี ค วาม
ตองการสินคาอยางเดีย วกัน แต ธุรกิจผูผ ลิตจะตองลงทุนสูงในเครื่องจักร การวิจัยและการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส และสิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิตอื่นๆ การผลิตจํานวนมากชวยใหตนทุนการ
ผลิตตอหนวยลดลงและสามารถขายในราคาที่ถูกกวาคูแขงขัน
2. การมุงตลาดเฉพาะกลุม (focus strategy) เปนการมุงไปทีต่ ลาดกลุมเปาหมายที่
ลูกคามีความตองการเฉพาะเปนพิเศษ ดวยวิธกี ารสรางคุณลักษณะพิเศษใหแ กผลิตภัณฑแ ละขายใน
ราคาสูง
3. การสรางความแตกตาง (differentiation) สินคาชนิดเดียวกัน แตนักการตลาด
สามารถสรางความแตกตาง (differentiation) ใหเกิดขึ้นไดในสายตาและความรูสึกของลูกคา โดยอยู
บนสมมติฐานที่วาลูกคาหรือตลาดที่มีความตองการที่ไมเหมือนกัน การสรางความแตกตางทําโดยการ
สรางคุณคา หรือคุณลักษณะของสินคา การออกแบบผลิตภัณฑ การบริการหลักการขาย ใหมีค วาม
แตกตางกันในความรูสึกนึกคิดของลูกคา ซึ่งเปนกลยุทธที่สรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับ
ธุรกิจระหวางประเทศได
4. กลยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็ว (quick response strategy) ธุรกิจสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันไดดวยการผลิตและนําเสนอสินคาที่ต อบสนองความตองการของลูกคา
ระหวางประเทศหรือลูกคาทั่วโลกไดอยางรวดเร็วกวาคูแขงขัน เชน ในอุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนที่
คอมพิวเตอร กลองดิจิตอล เปนตน ซึ่งลวนแลวแตเปนผลิตภัณฑที่มีการแขงขันสูงและมีการพัฒนา
เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว บริษัทที่ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑดังกลาวจะตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑเพือ่
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคและการแขงขันไดอยางทันทวงที มิฉะนั้นก็จะไมสามารถยืนหยัด
อยูในตลาดไดเนื่ องจากความลา หลังของผลิตภัณฑ การตอบสนองอยางรวดเร็วมี ทั้งในแงของการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ การปรับปรุงแบบของผลิตภัณฑเดิม การพัฒนาตลาด และอื่นๆ
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9.4 การดําเนินงานตามกลยุทธ
การนํากลยุทธที่กําหนดไวมาสูการปฏิบัติหรือใชในการทํางานจริง การแปลงกลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติอาจพบกับอุป สรรคที่บางครั้ง ธุ รกิจมั กนํากลยุทธ มาใช ไดไมเ หมาะสม อั นเนื่อ งจากสภาวะ
แวดลอมในตางประเทศมีความแตกต างจากในประเทศหรื อทองถิ่ น และมักจะประสบป ญหาหรื อ
อุปสรรคอยูเสมอ อยางไรก็ดี หากมีการวิเคราะหและการวางแผนเชิงกลยุทธอยางรอบคอบเพียงพอก็
จะมีแนวทางการแกไข และชวยในการตัด สินใจตอไปได การปรับ วิธีการดําเนินตามรูปแบบกลยุท ธ
การดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศดังกลาว อาจมีวิธีการดําเนินงานที่แตกตางกันออกไป
9.4.1 การดําเนินกลยุทธของบริษัทขามชาติ
การดําเนินกลยุทธ (strategic implementation) หมายถึง การนําแผนกลยุทธที่ไดกําหนด
ขึ้นสูขั้นตอนการปฏิบัติ ในขั้นตอนนี้จะเปนขั้นตอนในการดําเนินงานจริงซึ่งหมายถึงการพบกับปญหา
และอุปสรรคตางๆ ทั้งที่คาดคิดและไมคาดคิด การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัตินี้จะครอบคลุมทุกขั้นตอน
ไม ว า จะเป นการลงทุ น ในวิ ธี ต า งๆ กระบวนการจัด การในต า งประเทศด วยกลยุ ท ธ ที่ ใช ป ญ หา
เนื่องมาจากรูปแบบของโครงสรางองคกร การประสานงานทั้งในระดับภูมิภ าคและทั่วโลก อุปสรรค
ทางการตลาดกับกลยุทธที่ใช ปญหาเนื่องจากความขัดแยงระหวางผูบริหารกับบุคลากรทองถิ่นเพราะ
ความแตกตางทางวัฒนธรรมและความไมเขาใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหารัฐบาลของ
ประเทศที่จะไปลงทุน ทั้งนี้เพราะการลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่กําลังพัฒนา
กิจการตองใชเงินทุนจํานวนมากและตองการระบบสนับสนุนตางๆ จากรัฐสูง อาจจะถึงระดับของการ
แกไขกฎหมายและระเบียบราชการ ในขณะที่ผ ลการดําเนินงานของธุรกิจก็จะมีผลตอเศรษฐกิจของ
ประเทศเหลานั้น ทําใหความสัมพันธระหวางธุรกิจกับรัฐบาลเปนสิ่งที่จําเปน
1. รูปแบบที่ปรับเขากับผูบริโภคในแตละทองถิ่น (multi-domestic model) หรือ (multinational model)
การดําเนินการในตางประเทศซึ่งมีลักษณะของความตางในดานตางๆ เชน รสนิยม คานิยม
ประวัติศาสตรความเปนมาของทองถิ่น ภาษา อาหาร และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ธุรกิจที่จะทําการ
ผลิตสินคาออกจําหนายจึงตองทําการปรับปรุงผลิตภัณฑบางสวน เพื่อใหมีความแตกตางกันไมมากก็
นอย การปรั บนี้มิใชเกิด จากพฤติกรรมผูบ ริโภคเพียงอยางเดี ยว แตยังอาจมีผ ลจากความแตกตาง
วัฒนธรรมหรือปญหาที่เกิดจากอุปสรรคทางการคาและภาษีศุลกากรของแตละแหงอีกดวย
อยางไรก็ดีมิไดหมายความวาผลิตภัณฑในกลุมดังกลาวจะตองมีการปรับเปลี่ยนเสมอไป บาง
กิจการอาจจะเลือกที่จะไมปรับและคงเอกลักษณของตนไวเ พื่อใหผูบริโภคยอมรับ หรืออาจมุงไปที่
ผูบ ริโภคกลุมเฉพาะเจาะจง (nice market) การจัด การธุรกิจระหวางประเทศนี้ค วรมีการกระจาย
อํา นาจทางการจัด การสู พื้น ที่ ตา งๆ โดยเฉพาะอย างยิ่ง การวิจัยและพัฒนาและการตลาด เพื่อให
ผูบริหารสาขาของบริษัทในตางประเทศ สามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธ และปจจัยตางๆ เพื่อให
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ตรงกับความตองการของผูบริโภคในแตล ะประเทศ การปรับนั้นในทางปฏิบัติแ ลวสามารถที่จะปรับ
โดยยึด เปนกลุมประเทศเดีย วกั นมีแ นวโนม ที่จะเหมือ นกัน เนื่ องจากมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมที่
ใกลเคียงกัน
2. รูปแบบกลยุทธการดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศ
การสรางกลยุทธการดําเนินงานงานในแตละประเทศยอมตองประสบกับความแตกตางกัน
และบางตลาดของประเทศหนึ่งก็ยังมีค วามแตกตางของลักษณะภายใน ซึ่งแบงออกเปนตลาดยอย
ผลิตภัณฑชนิดหนึ่งอาจเหมาะกับตลาดในพื้นที่หนึ่ง แตอาจไมเหมาะกับตลาดในอีกพื้นที่หนึ่ง เชน
ผลิต ภัณฑ อาหารเสริมอาจเหมาะกับประเทศที่ มีผูสู งอายุจํา นวนมาก แตไมเ หมาะกั บประเทศที่ มี
ประชากรวัย เจริญ พันธุ เป นตน ดังนั้ น หากธุ รกิจระหวางประเทศ จะประสบความสําเร็ จในแตล ะ
ตลาด จําเปนตองปรับใชกลยุทธ และกลวิธีที่แตกตางกันแมเปนตลาดภายในประเทศเดียวกันก็ตาม
การกําหนดกลยุทธการดําเนินงานจะเกิดขึ้นควบคูกับการใชกลวิธีที่เหมาะสม ซึ่งเปนการประสานงาน
ระหว างบริ ษัท ในทองถิ่ นและบริษัท สาขาในตา งประเทศ เพื่ อสรา งความสํ าเร็จใหแ ก องคกร โดย
ผสมผสานสมรรถนะของทั้งสองฝายเขาดวยกันจากมุมมอง 2 มิติคือ การลดตนทุนการผลิต และการ
ตอบสนองตอความตองการของตลาดประเทศทองถิ่น
3. รูปแบบขามชาติ (transnational industries)
กระจายอํานาจการผลิตไปสูประเทศตางๆ หมายถึง กระบวนการผลิต สินคาชนิดหนึ่งอาจมี
หลายขั้นตอน ในแตละขั้นตอนอาจกระจายอยูในประเทศตางๆ ทําใหบริษัทขามชาติตองการกระจาย
เทคโนโลยีและองคค วามรูใหมๆ ไปสูประเทศตางๆ ในเวลาเดี ยวกันก็จะตอบสนองความตองการ
สินคาที่ตางชนิดกันของแตล ะทองถิ่น และยังพยายามที่จะสรางความเปนสากลเพื่อตอบสนองแรง
กดดันทางเศรษฐกิจ อาทิ การผลิตกระเปาถือหนึ่งใบ อาจใชหนังวัวจากประเทศอินโดนีเซีย ซิป จาก
ประเทศไทย หูหิ้วโลหะจากฟลิปปนส และแรงงานจากเมียนมา เปนตน
ดังนั้นคุณลักษณะประการสําคัญของรูปแบบขามชาติจะประกอบไดดวยการที่กิจการจะตอง
ประกอบไปดวยการผสมผสานกันระหวางการรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ กลาวคือบางหนาที่
อาจตองรวมอํ านาจไว ที่บริ ษัท แม หรือบริ ษัท ทองถิ่น และบางหน าที่ตองกระจายอํา นาจเพื่อใหใช
ประโยชนจากสินทรัพยและความสามารถของกิจการอยางเต็มที่ไปยังบริษัทสาขาในตางประเทศ แต
ยังรักษาความเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑไดทั่วโลกซึ่งจะตองการเครือขายการสื่อสารระหวางกันทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูง

9.5 บทสรุป
ในการดําเนินงานใหเปนไปตามกลยุทธที่กําหนดนั้น ธุรกิจตองกําหนดลักษณะขององคกรที่
ครอบคลุ มถึ ง โครงสร า งองค กร กระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละวั ฒ นธรรมองค ก รให
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สอดคลองและสนับสนุนการพัฒนาและปฏิบัติตามกลยุทธดวย เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินการใหมี
ผลประกอบการที่ดีขึ้นได กลยุทธการจัดการธุรกิจทามกลางกระแสโลกาภิวัตน มีผลตอการดําเนินงาน
ในการสรางคุณคาของธุรกิจเปนอยางมาก เมื่อพิจารณาจากหวงโซแหงคุณคาที่ธุรกิจใชสรางความพึง
พอใจใหแกลูกคา จะเห็นไดวากิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนตางตองมีประสิทธิภ าพในตัวเอง มี
การประสานงานสัมพันธซึ่งกันและกัน ตลอดจนสอดคลองกับหนวยงานภายนอกธุรกิจที่เกี่ยวของดวย
อาทิ ผู ข ายป จจั ย การผลิต ผูจัด จํ าหน าย ลูกค า ภายในประเทศ ตลอดจนลู กค า ต างประเทศด วย
ความสําเร็จของธุรกิจจะไมเกิดขึ้น หากไมมีกลยุทธการจัดการธุรกิจระหวางประเทศไวอยางชัดเจน
เปนระบบ โดยเฉพาะธุรกิจระหวางประเทศซึ่งตองเผชิญหนากับความหลากหลายและภัยคุกคามจาก
สภาพแวดลอมระหวางประเทศ

คําถามทายบท
1. ใหอธิบายความหมายและความสําคัญของกลยุทธการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
2. ใหอธิบายการกําหนดกลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดไวแ ละการประเมินหรือการควบคุม
กลยุทธระหวางประเทศ
3. ใหอธิบายแนวทางและวิธกี ารในการดําเนินกลยุทธของบริษัทขามชาติ อธิบายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบการอธิบาย
4. ใหอธิบายตัวแบบหวงโซคุณคา (value chain) ที่นํามาประยุกตใชกับการดําเนินธุรกิจระหวาง
ประเทศเพื่อสรางคุณคาและความไดเปรียบในการแขงขันใหกับธุรกิจระหวางประเทศ
5. ใหอธิบายแรงกดดันในการลดตนทุนการผลิต และการตอบสนองความตองการของทองถิ่นและ
ระหวางประเทศ อธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบใหเขาใจ
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แผนการสอนครั้งที่ 10
บทที่ 10 การจัดการองคกรธุรกิจระหวางประเทศ
หัวขอเรื่อง
บทที่ 10 การจัดการองคกรธุรกิจระหวางประเทศ
10.1 บทนํา
10.2 ลักษณะของธุรกิจระหวางประเทศ
10.3 การจัดโครงสรางองคกรระหวางประเทศ
10.4 การรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ
10.4.1 การรวมอํานาจ (centralization)
10.4.2 การกระจายอํานาจ (decentralization)
10.4.3 การกระจายอํานาจและการรวมอํานาจในการตัดสินใจ
10.4.3.1 ความหมาย
10.4.3.2 ความสําคัญ
10.4.4 แนวความคิดการกระจายอํานาจตัดสินใจ
10.4.5 แนวความคิดการรวมอํานาจในการตัดสินใจ
10.4.6 การตัดสินใจเลือกการดําเนินงานแบบรวมหรือกระจายอํานาจ
10.5 การประสานงานในธุรกิจระหวางประเทศ
10.6 บทสรุป

แนวคิด
การจั ด การธุ รกิ จระหว า งประเทศในป จ จุ บั น ต อ งประสบป ญ หาการแข ง ขั น ทางธุ ร กิ จ
ไมเพียงแตธุรกิจในทองถิ่นเทานั้น หากแตยังตองเผชิญกับการแขงขันจากธุรกิจขามชาติ หรือธุรกิจทีม่ ี
การดํ าเนิ นการขามประเทศ องคกรที่ป ระสบความสํา เร็จในการดําเนินการธุรกิจระหวา งประเทศ
จะตองมีการวางแผนและจัดโครงสรางองคกร การตัดสินใจใชกลยุทธการรวมอํานาจหรือการกระจาย
อํานาจในการจัดการองคกรที่มีสํานักงานใหญและสาขาอยูในแตล ะประเทศ องคกรจึงจําเปนตองมี
การกําหนดกลยุทธการจัดการองคกรธุรกิจระหวางประเทศ มีการประสานงานและใชกลยุทธในการ
ดําเนินงานในหลายๆ ประเทศ โดยการวิเคราะหส ภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ
ดวยการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามขององคกร จัดสรรทรัพยากร

175

การออกแบบ และจัดโครงสรางองคกรใหเหมาะสมกับ สภาวะแวดลอมระหวางประเทศที่มี
ความเปนพลวัตสูง ทําใหองคกรตองปรับตัว เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อเผชิญกับ สภาพแวดลอมที่
สงผลกระทบตอการดําเนินการขององคกรและการจัดการธุรกิจระหวา งประเทศ การจัดองคกรเปน
พื้นฐานของการสรางระบบควบคุม สวนการวางแผนเปนมาตรฐานที่ใชควบคุมธุรกิจ โดยเปรียบเทียบ
และวิเคราะหผลตางที่เกิดขึ้นทั้งกอนการวางแผน การวางแผน และหลังจากการดําเนินการตามแผน
โดยการควบคุ ม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ นการว าเป น ไปตามแผนที่กํ า หนดไว ห รื อ ไม ซึ่ ง เป น
กระบวนการทีส่ ําคัญและจําเปนของการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศภายในสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและทาทายการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

วัตถุประสงค
เมื่อนักศึกษาศึกษาบทเรียนนี้แลว นักศึกษาสามารถ
1. มีความรูความเขาใจและสามารถอธิบายการจัดการองคกรธุรกิจระหวางประเทศได
2. เรียนรูและเขาใจความสําคัญของกลยุทธการจัดองคกรและควบคุมธุรกิจขามชาติได
3. เรียนรู เขาใจและอธิบาย องคประกอบ การตัดสินใจ ในการจัดการองคกรธุรกิจระหวางประเทศ
โดยใชกลยุทธการรวมอํานาจและการกระจายอํานาจได
4. เรียนรู เขาใจและอธิบายการประสานงานในธุรกิจระหวางประเทศ กลยุทธการสนับสนุนผูรวม
ดําเนินธุรกิจ การควบคุมธุรกิจขามชาติได

กิจกรรมการสอน
1. การบรรยาย การอภิปราย การตอบขอซักถามตางๆ
2. นักศึกษาแบงกลุม เพือ่ อภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็นเนื้อหาในบทเรียน

สื่อการสอน
ตํารา เอกสารประกอบการสอน การนําเสนอโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส (power point)

การประเมินผล
นักศึกษาเขาใจเนื้อหา เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน สามารถตอบปญหาทีผ่ ูสอนถามได เรียนรูและ
ทํางานรวมกันเปนกลุม สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหได

176

หนังสืออานประกอบ
กตัญู หิรัญญสมบูรณ. 2554. การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ. พิมพครั้งที่ 10 (ฉบับแกไข
ปรับปรุง) กรุงเทพฯ: พิมพทสี่ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
สมชนก (คุมพันธุ) ภาสกรจรัส. 2556. หลักการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ:
แมคกรอฮิล.
สุทธิพันธ จิราธิวัฒนและคณะ. 2548. การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ. หนวยที่ 8-15. นนทบุรี
: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ. 2553. การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท.

เอกสารอางอิง
ดูรายละเอียดทายบท

บทที่ 10
การจัดการองคกรธุรกิจระหวางประเทศ
10.1 บทนํา
การบริหารการดํา เนินธุรกิ จระหวางประเทศในปจจุ บันตองประสบปญ หาการแขงขันทาง
ธุรกิจมาก ดังนั้นองคกรจึงตองเรีย นรูและศึกษาที่จะประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจนั้นๆ
เพื่อชวยการวางแผนและวางบทบาทภายในองคกรที่จําเปนตองประสานงานและใชกลยุทธในการ
ดําเนินงานในหลายๆ ประเทศ ฉะนั้นเราจึงควรตองมีการรวบรวมขอมูลที่มีความจําเปนตอการศึกษา
และการคนควาหาความรูเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ การดําเนินธุรกิจใหอยูรอดไดดวยการรูจักจุดเดน
และจุดดอยของตน และนํามาวางแผนจัดสรรทรัพยากรของตนดวยการออกแบบ และจัดโครงสราง
ขององคกรธุรกิจใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ
ดังนั้น การจัดองคกรเปนพื้นฐานของการสรางระบบควบคุม สวนการวางแผนเปนมาตรฐาน
ที่ ใชค วบคุ มธุรกิ จ โดยเปรี ย บเที ย บและวิ เ คราะห ผ ลต างที่ บั ง เกิ ด ขึ้ น การควบคุ มเป นสิ่ งสํ าคั ญ
และจําเปนในกระบวนการบริหารธุรกิจขามชาติอีกดวย

10.2 ลักษณะของธุรกิจระหวางประเทศ
ธุรกิจขามชาติ (multinational corporations : MNCs) ถือเปนลักษณะหนึ่งของธุรกิจ
ระหวางประเทศ ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งมีบทบาทสําคัญและสามารถกําหนดทิศทางของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่ง ที่ ธุ รกิ จข ามชาติ เข า ไปลงทุนได เป นองคก รธุ รกิ จใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งมีอํานาจการบริหาร และการกําหนดนโยบายสูงสุดในประเทศแมและมีการ
ดําเนินกิจการหรือสาขาครอบคลุมในหลายๆ ประเทศ โดยการขยายที่มุงผลสําเร็จไปที่การลงทุนนอก
ประเทศ (จุฑาทิพ คลายทับทิม, 2551)
ธุรกิจขามชาติ เปนองคกรธุรกิจซึ่งดําเนินการผลิต โดยใชเครื่องจักรอุปกรณและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในประเทศอื่ นภายนอกประเทศแม การเป นธุ รกิ จข ามชาติ ส ามารถบ งบอกได ด วย
คุ ณ ลั ก ษณะดั ง ต อ ไปนี้ คุ ณ ลั ก ษณะในเชิ ง ปริ ม าณ สั ด ส ว นของรายได จากการดํ า เนิ น ธุ รกิ จใน
ตางประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวมทั้งหมดประกอบดวยสัด สวนของสินทรัพยของธุรกิจใน
ตางประเทศ เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมของธุรกิจสัดสวนของจํานวนรานสาขาในตางประเทศ เมื่อ
เทียบกับจํานวนรานสาขาทั้งหมดของธุรกิจ การกระจายของแหลงผลิตสินคาในตางประเทศ ระดับ
ประสบการณของผูบริหารระดับสูงของธุรกิจ (กตัญู หิรัญญสมบูรณ, 2554)
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คุณลักษณะเชิงพฤติ กรรมการบริหารงานและการดําเนินการดวยกลยุท ธข ององคกรทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวของธุรกิจขามชาติมีลักษณะดังนี้ 1) แนวการยึดหลักบริษัทแม (international
strategy) เปนการบริหารงานโดยยึดการดําเนินงานของประเทศแมเปนแบบแผนหลัก และ 2) แนว
หลักการสากล (global strategy) เปนการบริหารงานโดยใชกลยุทธการดําเนินงานรวมแบบโลกาภิ
วัตน กลาวคือนโยบายหลักจากบริษัทแมเปนแกนการดําเนินงาน แตสามารถปรับกลวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
ตามความเหมาะสมของแตละเขตพื้นที่หรือแตละประเทศไดโดยไมสูญเสียเอกลักษณเดิมมากเกินไป
อยางไรก็ตาม ธุรกิจขามชาติประสบความสําเร็จมีทั้งแบบแนวการยึดหลักบริษัทแม และแนว
หลักการสากล ซึ่งจะเห็นความเหมือนกันระหวางสองแนวทางนี้คือ การดําเนินธุรกิจอยูรอดไดดวย
การรูจักจุดเดนและจุดดอยของตน และนํามาวางแผนจัดสรรทรัพยากรของตนดวยการออกแบบและ
จัดโครงสรางขององคกรธุรกิจใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ
กลาวโดยสรุป การจัด องคกรเพื่อดําเนินธุรกิจระหวางประเทศสวนใหญแ ลว จะมีลักษณะ
ของการพัฒนาในการจัดองคกรอยางตอเนื่องอยางคอยเปนคอยไป อาทิ แผนกสงออก แผนกการคา
ระหวางประเทศ การจัดองคกรธุรกิจตางประเทศในลักษณะของการเปนธุรกิจขามชาติ มักมีการจัด
องคกรในรูปแบบตางๆ กันไป อาทิ การจัดองคกรตามหนาที่ การจัดองคกรตามพื้นที่ การจัดองคกร
ตามผลิตภัณฑ การจัดองคกรแบบผสม และการจัดองคกรแบบแมทริกซ มาประยุกตใชในการจัดการ
ธุรกิจระหวางประเทศ ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับลักษณะของธุรกิจ ขนาดธุรกิจ และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
ในการเขาสูธุรกิจระหวางประเทศนั้น

10.3 การจัดโครงสรางองคกรระหวางประเทศ
การจั ด โครงสร างองค กรของธุ รกิจข ามชาติ มีเ ป าหมายสําคั ญ ไดแ กการทํ าให โ ครงสร า ง
เหลานั้นเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานและมีการประสานงานกันไดอยางมีประสิทธิผลสําหรับ
หนวยงานของธุรกิจที่อยูในระหวางประเทศหรือกระจัดกระจายอยูทั่วโลก หลักการที่ตองพิจารณา
เปนอันดับแรก คือ ธุรกิจจะจัดองคกรอยางไร และจะรวมอํานาจ (centralize) หรือกระจายอํานาจ
(decentralize)
ธุ รกิ จจะจั ด องค กรอยา งไร และจะรวมอํ า นาจ (centralize) หรื อ จะกระจายอํ านาจ
(decentralize) อยางไร ยอมมีความซับซอนยิ่งกวาธุรกิจทองถิ่นในหลายๆ ดาน จึงตองมีการจัด
โครงสรางองคกรดวยการสั่งการ ควบคุม และรายงานผลดําเนินงานใหแกบริษัทแมในตางประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดอุป สรรคจากระยะทางไกลที่ทําใหสิ้นเปลืองเวลาและคาใชจายในการ
ติดตอสื่อสารและสามารถจัดความแตกตางระหวางประเทศที่ทําใหเปรียบเทียบผลงานกันยากไปสู
ระบบงานสากลได
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การเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ทาทายความสามารถของผูบริห ารที่จะตองสามารถพึ่งพา
การตัดสินใจระดับทองถิ่นนอยลง และมีกลยุทธการจัดโครงสรางธุรกิจที่เชื่อมโยงทุกสาขาทั่วโลกดวย
ตามหลักการนโยบายกลยุทธระดับโลก จึงเปนภารกิจเดียวของบริษัทแมที่ยังดํารงอยู แมวาปจจุบันนี้
บุคลากรในประเทศทองถิ่นจํานวนมากไดรับการศึกษาที่ดี มีทักษะและความชํานาญที่ดีก็ต าม แตยัง
จะตองแสวงหาความทาทายจากการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศในระดับโลก
การปรับโครงสรางพื้นฐานของบริษัทสาขาทุกแหงใหสอดคลองกลมกลืนกันทั้งบริษัทแมและ
บริษัทที่อยูในตางประเทศ มีการกําหนดอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ วิธีติด ตอสื่อสาร ขั้นตอน
กระบวนการดําเนินงานอยางชัดเจนใหเหมาะสมกับสภาวการณที่ตองเผชิญ อยูเพื่อใหในทางปฏิบัติ
สามารถควบคุมธุรกิจ และกํากับติด ตามในการดํา เนินงานระหว างประเทศไดอยางมีประสิ ทธิภาพ
บริษัทแมมีประสิทธิภาพในการควบคุมบริษัทขามชาติในเครือดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน แลว
เปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว เพื่อใหเห็นความแตกตางดานผลผลิตและผลลัพธที่เกิด ขึ้นจากการ
ดําเนินงานในภารกิจระหวางประเทศ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานบริษัทสาขาใหส ามารถ
สนองนโยบายของบริษัทแมได
การจัดองคกรและโครงสรางของธุรกิจขามชาติ มีรูปแบบการจัดโครงสรางองคกรไดหลาก
หลายรูป แบบ แตมีวั ตถุประสงคที่สําคัญ คือ การจัดองคกรใหตอบสนองกับภารกิจการดําเนินการ
ระหวางประเทศ ตัวอยางโครงสรางองคกรระหวางประเทศ มีดังนี้
1. โครงสรางแบบธุรกิจระหวางประเทศ (international business structure)
เปนการจัดโครงสรางองคกรเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ แบง แยกหนาที่ที่
รองรับกิจกรรมระหวางประเทศ เชน แผนกผลิตภัณฑตางๆ เชน ผูจัดการผลิตภัณฑชนิด A ผูจัด การ
ผลิตภัณฑชนิด B และผูจัดการผลิตภัณฑชนิด C เพื่อดูแลผลิตภัณฑเพื่อการสงออกแตล ะผลิตภัณฑ
โดยมีแผนกธุรกิจระหวางประเทศ ทําหนาที่บริหารจัดการและการประสานงานกิจกรรมที่เกิด ขึ้นใน
ระหวางประเทศโดยตรง เชน บัญชีและการเงิน การตลาด โลจิสติกสและการขนสง การประสานงาน
และงานอื่นๆ ที่ เ กี่ ยวข อ ง โดยแผนกนี้ต องมี ค วามเชี่ ย วชาญกิ จกรรมของธุ รกิ จระหว างประเทศ
โดยเฉพาะ แตกิจกรรมในแตละประเทศดําเนินการโดยหนวยงานสาขาประจําทองถิ่นนั้น โครงสราง
ดังกลาวนีม้ ักเปนใชในธุรกิจระหวางประเทศขนาดเล็ก เชน บริษัทที่ดําเนินธุรกิจในตางประเทศเพีย ง
ไมกี่ประเทศ เปนตน
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ภาพที่ 10.1 โครงสรางองคกรดําเนินงานระหวางประเทศ (international structure)
ประธาน

ผูจัดการ
ผลิตภัณฑ A

ผูจัดการ
ผลิตภัณฑ B

ผูจัดการ
ผลิตภัณฑ C

แผนกธุรกิจระหวางประเทศ

โซนเอเชีย

โซนลาตินอเมริกา

โซนยุโรป

ที่มา: ปรับปรุงจากกตัญู หิรัญญสมบูรณ (2554)
2. โครงสรางแบงตามผลิตภัณฑระหวางประเทศ (worldwide product structure)
โครงสรางที่แบงตามผลิตภัณฑที่ดําเนินการอยูในระหวางประเทศ โดยใหผูจัดการที่มีความ
เชี่ยวชาญในกลุมหรือสายผลิตภัณฑนั้นๆ เปนผูบริหารจัดการในระหวางประเทศ เพื่อใหกลุมหรือสาย
ผลิตภัณฑของบริษัทสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ โครงสรางแบบเหมาะสมสําหรับธุรกิจทีม่ ี
การขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะมีการขยายสายผลิตภัณฑระหวางประเทศมากขึ้น แตล ะกลุมหรือ
สายผลิ ตภั ณฑจะมีห นา ที่ ตา งๆ ภายในหนวยงานเป นเอกเทศ เชน บั ญ ชีแ ละการเงิน การตลาด
โลจิ สติกสแ ละการขนสง โดยมี แผนกธุ รกิจระหวา งประเทศที่ มีความเชี่ย วชาญและเขาใจพื้นที่ใน
ตางประเทศเป นอย างดีเ ปนผูป ระสานงาน การแบ งโครงสรา งตามสายผลิ ตภั ณฑมักมี ตนทุนการ
บริหารจัดการที่สูง สิ้นเปลืองทรัพยากร และขาดประสิทธิภาพในเรื่องการประสานงานกันระหวาง
กลุมหรือสายผลิตภัณฑ
ภาพที่ 10.2 โครงสร า งองค ก รระหว า งประเทศแบ ง ตามผลิ ต ภั ณ ฑ (worldwide
product structure)
ประธาน
สายผลิตภัณฑ A

สายผลิต ภัณฑ B

สายผลิต ภัณฑ C

ที่มา: ปรับปรุงจากกตัญู หิรัญญสมบูรณ (2554)

แผนกธุรกิจระหวางประเทศ
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3. โครงสรางองคกรระหวางประเทศตามเขตพื้นที่ภูมิศาสตร (geographic area structure)
เมื่อธุรกิจระหวางประเทศมีการขยายตลาดไปในหลายๆ พื้นที่ทั่ วโลก กลยุท ธการบริหาร
จัดการของบริษัท จําเปนตองปรับกลยุทธใหเขากับแตละตลาดในแตละพื้นที่ การจัดโครงสรางองคกร
ระหวา งประเทศตามเขตพื้น ที่ภูมิศ าสตร สามารถบริห ารจั ด การกลุมหรือสายผลิ ตภัณฑไดอย างมี
ประสิทธิภาพ เชน มีการปรับตราสินคา หรือคุณภาพของสินคาใหสอดคลองกับ รสนิยม พฤติกรรม
วัฒนธรรมของผูบริโภคในแตละประเทศ แตละพื้นที่ได ซึ่งมักมีความแตกตางกันอยางมาก แตขอเสีย
ของโครงสรางแบบนี้ทําใหมีตนทุนการจัดการที่สูง ไมเกิดการประหยัดจากขนาดการผลิต มีความ
ซ้ําซอน
ภาพที่ 10.3 โครงสรางองค กรระหวางประเทศตามเขตพื้นที่ภู มิศาสตร (geographic
area structure)
ประธาน
แผนกเอเชีย

แผนกลาติน

แผนกยุโรป

แผนกธุรกิจระหวางประเทศ

ที่มา: ปรับปรุงจากกตัญู หิรัญญสมบูรณ (2554)
4. โครงสรางองคกรระหวางประเทศแบบแมทริกซ (international matrix structure)
เมื่อธุรกิจระหวางประเทศของบริษัทแมมีการขยายตัวเติบโตมากยิ่งขึ้น มีความซับซอนในการ
ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศมากขึ้น บริษัท มีความจําเปนตองจัด โครงสรางองคกรเพื่อรองรับการ
เติบโต รูปแบบโครงสรางองคกรแบบแมทริกซ เปนการจัดโครงสรางองคกรออกเปนหนวยของธุรกิจ
(business unit) โดยมีสายการบังคับบัญชาตามแนวดิ่งและแนวนอน โดยสายบังคั บบัญชาตาม
แนวดิ่ง เชน แผนกเอเชีย ดูแลผลิตภัณฑและการตลาดทั้งหมดในพื้นที่โซนเอเชีย แผนกลาตินอเมริกา
ดูแลผลิตภัณฑและการตลาดทั้งหมดในโซนพื้นที่ลาตินอเมริกา เปนตน จะเห็นไดวาโครงสรางแบบนี้
เปนการแบงตามผลิตภัณฑและการตลาด ตามเขตทางภูมิศาสตรเพื่อความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน
การประสานงานซึ่งกันและกัน การแบงปนการใชทรัพยากรซึ่งกันและกัน โครงสรางแบบนี้มักมีขนาด
ใหญ มีความคลองตัวนอย การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นมีค วามลาชา และมักพบความขัด แยงระหวาง
หนวยงานเกิดขึ้นไดงายจากการตองมีผูบังคับบัญชา 2 คน ในขณะเดีย วกัน คือ ผูจัดการแผนกตาม
พื้นที่ และผูจัดการแผนกตามผลิตภัณฑ นั่นเอง และอาจเกิดปญหาการแบงแยกอํานาจหนาที่ที่แตละ
คนจะตองรับผิดชอบไมชัดเจน
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ภาพที่ 10.4 โครงสรางองคกรสากลแบบแมทริกซ (global matrix structure)
ประธาน
แผนกเอเชีย

แผนกลาติน
อเมริกา

แผนกยุโรป

หนวยธุรกิจ

แผนก
ผลิตภัณฑ A
แผนก
ผลิตภัณฑ B

แผนก
ผลิตภัณฑC
ที่มา: ปรับปรุงจาก กตัญู หิรัญญสมบูรณ (2554)

10.4 การรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ
10.4.1 การรวมอํานาจ (centralization)
การรวมอํ า นาจ (centralization) หมายถึ ง การจั ด องค ก รที่ รวมเอาอํ า นาจหน า ที่
(authority) ในการตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการในการบริหารงานไวที่สวนกลางหรือสํานักงานใหญหรือ
รวมอํ านาจดัง กล า วไว ที่ผู บั งคั บ บั ญ ชาระดั บ สู ง มิ ได มอบหมายให แ ก ผู บัง คั บ บั ญ ชาระดับ รอง มี
ความสัมพันธใกลชิดระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา โดยมีระเบียบกฎเกณฑเปนสิง่ ชวยใน
การบริหาร ในการจัด การธุรกิ จระหวางประเทศบริ ษัทแมหรือสํา นักงานใหญที่ ตั้งอยูในประเทศผู
ลงทุนถือวาเปนผูมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการสั่งการตามแนวนโยบายหลักที่กําหนดโดยบริษัทแม
การรวมอํานาจ ทําใหการกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเ หมือนกั นทั่วทั้งองคกร มี
เอกภาพในการบริหาร ไมมีการกาวกายกันในการสั่งงาน มีการประสานงานดี สามารถรวบรวมขอมูล
จากแหลงตางๆ มาประกอบการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหมีการตัดสินใจมีความรอบคอบ
และบรรลุเปาหมายของหนวยธุรกิจระหวางประเทศ
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การรวมอํา นาจทํา ให ผูบ ริ ห ารได ใช ค วามสามารถเฉพาะด า นอย างเต็ม ที่ และทํ า ให การ
ควบคุมงานเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ กอใหเกิดการประหยัด เชน เครื่องมือเครื่องใช วัสดุบางอยาง
ใชหมุนเวียน สับเปลี่ย นกันได หรือเมื่อซื้อวัส ดุ ก็ซื้อรวมกันเปนจํานวนมากไวที่สวนกลาง ทําใหได
ตนทุนคาใชจายตอหนวยต่ํา
นอกจากนี้ การรวมอํานาจสามารถจัดการในการประสานงานระหวางสาขาทองถิ่น บังคับ
ควบคุมการปฏิบัติงานทุกสาขาทองถิ่นใหอยูในแนวนโยบายหลักของบริษัทแม สามารถเปลี่ยนแปลง
วิถีทางการดําเนินงานทั้งหมดไดงาย เพราะผูใชผูบริห ารระดับสูงตัด สินใจ (กตัญู หิรัญญสมบูรณ,
2554)
10.4.2 การกระจายอํานาจ (decentralization)
การกระจายอํานาจ (decentralization) หมายถึง การมอบหมายอํานาจและหนาที่ในการ
วินิจฉัย สั่งการ ใหหนวยงานสาขาหรือผูบังคับบัญชาระดับรองๆ ลงมาไดมีโอกาสตัดสินใจบางในบาง
สิ่งบางอยาง การกระจายอํานาจเปน การแบงเบาภาระของสวนกลางหรือผู บังคับ บัญชา ชวยลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตัดสินใจไดรวดเร็ว คลองตัว ประหยัดเวลา เกิดผลดีแ กธุรกิจ ยิ่งในกรณีที่
ตองแขงกับเวลา หนวยงานสาขาหรือผูบังคับบัญชาระดับรอง ไดมีโอกาสฝกฝนใหรับผิด ชอบในการ
ตัดสินใจ ทําใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีขวัญกําลังใจดี
ในทางธุ รกิ จระหว า งประเทศการกระจายอํ า นาจจะทํ า ให บ ริ ษัท แม ไ ด ม อบอํ า นาจการ
ตัด สินใจดํ าเนินการแกบริษั ทสาขาท องถิ่นให สามารถทําการตั ดสินใจแนวทางการจัด การและการ
ควบคุมโดยใชดุลยพินิจตามความเหมาะสมบนวิธีการตัดสินใจและการบริห ารจัด การตามหลักการ
จัดการธุรกิจระหวางประเทศภายใต ส ภาวะแวดล อมของแต ละทองถิ่ น การกระจายอํานาจทํ าให
ผูบริหารระดับสูงในบริษัทแมไดแบงเบาภาระไปยังระดับรองและผูบริหารสาขาในตางประเทศ ให
อํานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบแกผูบริหารสาขาในตางประเทศมากขึ้น ไมตองรับ ภาระการ
ตัดสินใจหนักเกินไป ทําใหมีเวลาในการวางแผนเชิงกลยุท ธระหวางประเทศ สามารถสรางขวัญและ
กําลังใจใหแกบุคลากรที่บริษัทสาขาทองถิ่นไดดีกวาอันเนื่องจากการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆ มีความยืดหยุนในการปรับตัวและเผชิญกับสภาพแวดลอมในแตละ
ทองถิ่นไดดีกวา มีความรวดเร็วและทันเหตุการณตอการเปลี่ยนแปลง คุณภาพการตัดสินใจดีกว า
เพราะผูตัดสินใจมีขอมูลที่เกี่ยวของอยูคอนขางมาก และสรางระบบการควบคุมกันเองภายในบริษัท
สาขาซึ่งมีประสิทธิภาพดีกวาการควบคุมจากบริษัทแม
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10.4.3 การกระจายอํานาจและการรวมอํานาจในการตัดสินใจ
10.4.3.1 ความหมาย
การกระจายอํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจตางประเทศในรูปแบบของ
ความสัมพันธระหวางบริษัทแมและบริษัทลูก หมายถึง การที่อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไดถูก
มอบหมายจากบริษัทแมหรือสํานักงานใหญใหแกบริษัทลูกในตางประเทศโดยใหสิทธิในอํานาจหนาที่
ในการตัดสินใจการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ การประสานงานและการควบคุม และมีความรับผิด ชอบ
เพื่อใหวัตถุประสงคและเปาหมายที่บริษัทลูกในตางประเทศที่กําหนดขึ้นไวบรรลุผล
10.4.3.2 ความสําคัญ
องคป ระกอบที่ สําคัญ อีกประการหนึ่ งที่ผู บริห ารระดับ สู งของบริษั ทแม จะต องให
ความสนใจและใหความสําคัญตอประเด็นการจัดองคกรประเด็นหนึ่ง ก็คือ การพิจารณาเรื่องของการ
กระจายอํานาจและการรวบรวมอํานาจในการตัดสินใจขององคกร เหตุผ ลที่ผูบริหารระดับสูงจะตอง
ใหความสนใจและความสําคัญตอประเด็นนี้ก็เริ่มมาจากเหตุผลสําคัญๆ ดังนี้ 1) มีการขยายตัวทาง
การคากับตางประเทศสูงมากขึ้นเรื่อยๆ จําเปนตองมีการกระจายอํานาจออกไปยังสาขาตางประเทศ
2) โครงสรางธุรกิจเริ่มมีการดําเนินธุรกิจตางประเทศและจําเปนตองมีการจัดการขามขอบเขตระหวาง
ประเทศ 3) จําเปนตองปรับรูปแบบของการจัดองคกรเพื่อสะทอนมาจากการใชกลยุทธในการเขาสู
ตลาดตางประเทศ และประการสุดทาย 4) นโยบายหรือปรัชญาการบริหารของผูบริหารระดับสูงที่มุง
เนนการรวมอํานาจหรือการกระจายอํานาจ เปนตน
10.4.4 แนวความคิดการกระจายอํานาจตัดสินใจ
การกระจายอํา นาจ ชวยแกปญหาของการติดต อสื่อสาร อันเนื่ องมาจากขอจํ ากัดในดาน
ระยะทางวัฒนธรรมและขอบเขตการคาระหวางประเทศ สามารถใชอํานาจในการตัดสินใจในลักษณะ
ที่ยืดหยุนโดยสามารถตอบสนองความตองการและการเปลี่ย นแปลงของสภาวะแวดลอมตางๆ ของ
การดําเนินธุรกิจในพื้นทีน่ ั้นไดอยางทันทวงที ผูบริหารระดับสูงของบริษัทแมส ามารถใชนโยบายการ
กระจายอํานาจในการตัดสินใจใหบริษัทลูกในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหอํานาจหนาที่การ
รับผิดชอบในการบริหารลักษณะที่รับผิดชอบตอผลกําไรขาดทุนของตนเอง เกิดการจูงใจฝกทักษะ
และพัฒนาผูจัดการบริษัทลูกในตางประเทศทั้งนี้ก็เพราะมีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจถูกกระจาย
ออกไปใหแกผูจัดการในบริษัทตางประเทศ และชวยสรางภาพพจนในทางบวก โดยจะเปนการสราง
ภาพพจนทางบวกของบริษัทตนเองตอรัฐบาลทองถิ่นประเทศนั้นๆ
อยางไรก็ดี ขอจํากัดของการกระจายอํานาจก็มีดวยเชนเดียวกัน ไดแก การถายทอดความรู
ทักษะและประสบการณจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่ห นึ่งอยางจํากัด อาจปญหาเกี่ยวกับการจัดสรร
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และใชทรัพยากร และอาจนําไปสูการขาดเอกภาพในนโยบายหรือกลยุทธการคาตางประเทศทั่วโลก
ไดงาย
10.4.5 แนวความคิดการรวมอํานาจในการตัดสินใจ
การรวมอํานาจมีขอควรพิจารณา ดังนี้ สภาพการที่มีทรัพยากรอยูอยางจํากัดภายใตการรวม
อํานาจในการตัดสินใจจะสามารถชวยใหการจัดสรรและการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภ าพ
ในกรณีที่บริษัทลูกในตางประเทศยังขาดทักษะและประสบการณการรวมอํานาจในการตัดสินใจไวกับ
บริษัทแมจะสามารถชวยปองกันและแกไขปญหาในการบริหารได เมื่อบริษัทแมตองใชนโยบาย และ
กลยุทธการคากับตางประเทศที่เปนเอกภาพใหเปนแนวเดียวกัน และบริษัทแมตองการควบคุมในสวน
ของตนทุนและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
สําหรับขอจํากัดหรือขอเสียของการรวมอํานาจคือ การบริหารจัดการขาดความยืดหยุน การ
ที่บริษัทแม และผูบริหารระดับสูงจะมีภาระมากในการตัดสินใจแทนที่จะควบคุมในระดับนโยบาย ไม
กอ ให เ กิ ด การจูง ใจและการพั ฒ นาบุ ค ลากรในพื้น ที่ นั้นโดยเฉพาะผูดํ ารงตํ าแหน ง ผู บ ริ ห าร และ
ประการสุดทายคือการรวมอํานาจไมเอื้ออํานวยตอโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจในตางประเทศ
สําหรับปจจัยที่ผูบริหารระดับสูงจะตองตัดสินใจภายใตปรัชญาและนโยบายของผูบริหาร ใน
การที่ธุรกิจจะใชในการตัด สิ นใจเพื่ อใหมีการกระจายอํานาจหรื อรวมอํ า นาจ ขึ้นอยูกั บปจจัย ดาน
ความสามารถในการจัดการของผูบริหารระดับสูง ดานสภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจในภูมิภ าค
หรือประเทศนั้นๆ ดานความหลากหลายของตลาดและจํานวนผลิต ภัณฑ ตัวแปร ดานการพิจารณา
คุณลักษณะของบริษัท
10.4.6 การตัดสินใจเลือกการดําเนินงานแบบรวมหรือกระจายอํานาจ
สํ า หรั บ กลยุ ท ธ ก ารตั ด สิ น ใจเลื อ กการดํ า เนิ น งานแบบรวมอํ า นาจหรื อ กระจายอํ านาจ
ผูบริหารระดับสูงจําเปนตองพิจารณา โดยใชกลยุทธตางๆ มาประกอบการตัด สินใจการบริหารงาน
ไดแก
1) การใชกลยุทธโลกาภิวัตน คือ การมุงกระจายอํานาจใหบริษัทสาขา เนื่องจากบริษัทสาขา
จําเปนตองตัดสินใจอยางรวดเร็วภายใตสภาพแวดลอมทองถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลง หากรวมอํานาจจะ
สูญเสียความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน แตควรใชกลยุทธนี้ตอเมื่อบริษัท สาขามีความพรอมในการ
ตัดสินใจดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
2) กลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยการกระจายอํานาจใหบุคลากรทองถิ่นไดตัดสินใจ
เพื่อสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจโดยใหอํานาจในการตัดสินใจในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม
ภายใตการกํากับดูแลของบริษัทแม
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3) การกระจายอํานาจอาจทําใหบริษัทแมมีตนทุนคาใชจายสูงขึ้น ซึ่งตองอยูภายใตเงื่อนไข
ที่วา การกระจายอํานาจทําใหเกิดขอไดเปรียบในการแขงขันและคุมคากวาการรวมอํานาจ เชน ทําให
บริษัทสาขาแขงขันไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนตน
4) เกิดการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพทันตอสภาวะการแขงขันและภัยคุกคามจากปจจัยดาน
สภาพแวดลอมภายนอก
5) การกําหนดนโยบายควรมาจากบริษัทแม และการปฏิบัติการควรเปนเรื่องของบริษัทสาขา
ในตางประเทศ ซึ่ง หมายความว าอาจใชกลยุท ธการประสมประสานระหวางการรวมอํานาจในเชิ ง
นโยบายและการกระจายอํานาจในเชิงของการปฏิบัติงานหรือการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ

10.5 การประสานงานในธุรกิจระหวางประเทศ
อุปสรรคดานภาษา วัฒนธรรม ระยะทาง เวลาที่แตกตางกัน ทําใหการจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศจําเปนตองกําหนดวิธีการประสานงานในธุรกิจระหวางประเทศระหวางบริษัทแมและบริษัท
สาขาในตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการธุรกิจระหวางประเทศเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ขอบเขตและแนวทางการประสานงานจึงควรกําหนดไว โดยบริษัท แมจะตองกําหนดวิธีการ
สื่อสารไวใหชัดเจน เชน 1) การติดตอโดยตรง การประชุม สงขอความ เจรจาตอรอง การออกคําสั่ง
การประกาศ 2) การติดตอ ผานระบบอินเตอรเน็ ท เช น ระบบสื่ อสารอิเล็กทรอนิ กส (electronic
system) การประชุมผานวิดีโอ (video conference) โปรแกรมการสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ต
(skype) เปนตน 3) การจัดกิจกรรมสัมพันธเพื่อสรางการทํางานเปนทีม เชน การจัดกิจกรรมสัมพันธ
นอกสถานที่ การใชทีมวิจัยพัฒนาในการพัฒนาผลิตภัณฑ ทีมโครงการเฉพาะกิจ เปนตน

10.6 บทสรุป
การจัดองคกรเพื่อดําเนินธุรกิจระหวางประเทศสวนใหญแลว จะมีลักษณะของการพัฒนาการ
ในการจัดองคกรอย างตอเนื่องคอยเปนคอยไป คือ แผนกส งออก ฝายสงออก ฝายการคาระหวาง
ประเทศและการจัดองคกรธุรกิจตางประเทศในลักษณะของการเปนบริษัทขามชาติ บางบริษัท อาจ
ผานขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นตอน ในขณะที่บริษัทอาจจะพัฒนาการอยูในระหวางขั้นตอน
ตางๆ ก็ได มักจะมีการนํารูปแบบองคกรในลักษณะตางๆ ที่นิยมกันไดแก การจัดองคกรตามหนาที่
การจัดองคกรตามพื้นที่ การจัดองคกรตามผลิตภัณฑ การจัดองคกรแบบผสม และการจัดองคกรแบบ
แมทริกซ มาประยุกตใชในการจัดการธุรกิจตางประเทศ
ในการดําเนินงานใหเปนไปตามกลยุทธที่กําหนดนั้น ธุรกิจตองกําหนดลักษณะขององคกรที่
ครอบคลุ มถึ ง โครงสร า งองค กร กระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละวั ฒ นธรรมองค ก รให
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สอดคลองและสนับสนุนการพัฒนาและปฏิบัติตามกลยุทธดวย เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินการใหมี
ผลประกอบการที่ดีขึ้นได กลยุทธการจัดการธุรกิจทามกลางกระแสโลกาภิวัตน มีผลตอการดําเนินงาน
ในการสรางคุณคาของธุรกิจเปนอยางมาก เมื่อพิจารณาจากหวงโซแหงคุณคาที่ธุรกิจใชสรางความพึง
พอใจใหแกลูกคา จะเห็นไดวากิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนตางตองมีประสิทธิภ าพในตัวเอง มี
การประสานงานสัมพันธซึ่งกันและกัน ตลอดจนสอดคลองกับหนวยงานภายนอกธุรกิจที่เกี่ยวของดวย
อาทิ ผู ข ายป จจั ย การผลิต ผูจัด จํ าหน าย ลูกค า ภายในประเทศ ตลอดจนลู กค า ต างประเทศด วย
ความสําเร็จของธุรกิจจะไมเกิดขึ้น หากไมมีกลยุทธการจัดการธุรกิจระหวางประเทศไวอยางชัดเจน
เปนระบบ โดยเฉพาะธุรกิจระหวางประเทศซึ่งตองเผชิญหนากับความหลากหลายและภัยคุกคามจาก
สภาพแวดลอมระหวางประเทศ
การจัดองคกรและโครงสรางของธุรกิจขามชาติเปนการจัดโครงสรางขององคกรใหสอดคลอง
กับกลยุทธของธุรกิจขามชาติที่ไดมีการวางแนวนโยบายเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่วางแผนไว
การดํ าเนิ นงานตามแนวหลั กการสากลที่ ธุร กิ จทั่ วโลกนิ ย มใช กันอย า งแพร ห ลายนี้ ต อ ง
เผชิ ญ หน า กั บความเปลี่ ย นแปลงที่ ท าทายความสามารถของผู บ ริ หารอยูต ลอดเวลาประกอบกั บ
ปจจุบันนี้ บุคลากรในประเทศทองถิ่นจํานวนมากไดรับการศึกษาที่ดี มีทักษะและความชํานาญ ซ้ํายัง
คุนเคยเขาใจปญหาในทองถิ่นไดดีกวาการบริหารแบบ “think globally, act locally” จึงสามารถ
พึ่งพาการตัดสินใจระดับทองถิ่นไดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การเชื่อมโยงทุกสาขาทั่วโลกดวยนโยบายหลักสากล
จึงเปนภารกิจเดียวของบริษัทแมที่ยังดํารงอยู

คําถามทายบท
1. ใหอธิบายความหมาย ความสําคัญ และแนวทางการจัดการองคกรธุรกิจระหวางประเทศ อธิบายให
เขาใจพอสังเขปในแตละประเด็นสําคัญ พรอมยกเหตุผลประกอบการอธิบาย
2. ให อ ธิ บ ายลั ก ษณะของธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศในรู ป แบบธุ ร กิ จ ข า มชาติ (multinational
corporations : MNCs) อธิบายใหเขาใจพอสังเขป
3. ใหอธิบายความสําคัญของกลยุทธการจัดองคกรและการควบคุมธุรกิจขามชาติ อธิบายพรอมยก
ตัวอยางประกอบ
4. ใหอธิบายองคประกอบการตัดสินใจ ในการจัดการองคกรธุรกิจระหวางประเทศโดยใชกลยุทธการ
รวมอํานาจและการกระจายอํานาจ อธิบายโดยยกตัวอยางประกอบ
5. ใหอธิบายแนวทางการประสานงานในธุรกิจระหวางประเทศ การจัดการและแนวทางการกําหนด
กลยุทธการสนับสนุนผูรวมดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ อธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบ
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11.4.5 อุปสรรคและขอจํากัดในการสื่อสารทางการตลาดระหวางประเทศ
11.4.6 การสื่อสารการตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงขอจํากัดในตลาดระหวาง
ประเทศ
11.4.7 การสงเสริมการขาย
11.4.8 การสื่อสารตลาดในรูปแบบตาง ๆ
11.5 ปจจัยสําคัญและแนวโนมของการแขงขันในตลาดระหวางประเทศ
11.6 บทสรุป
คําถามทายบท
กรณีศึกษาเรื่อง “BEAUTY รุกตลาดความงามกลุมประเทศ CLMV”
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แนวคิด
การสนองตอบความตองการและความพึงพอใจของลูกคาทั่วโลก เพื่อใหธุรกิจสามารถสราง
โอกาสและขจัดภัยคุกคามจากสภาพแวดลอมระหวางประเทศ โดยการสรางความไดเปรียบเหนือกวา
คูแขงขันโดยเฉพาะอยางยิ่งคูแขงขันระหวางประเทศ ตลอดจนการประสานงานกิจกรรมการตลาด
รวมกันภายใตขอจํากัดของสภาพแวดลอมระดับโลก กระบวนการการจัด การตลาดระหวางประเทศ
เปนการวิเคราะห การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการควบคุมและประเมินผลการดําเนินงาน
ระหว า งประเทศ ซึ่ ง ประกอบด วยกิ จกรรมเกี่ ย วกั บ การตลาดตั้ ง แต ก ารวิ เ คราะห ต ลาดและ
สภาพแวดลอมในตลาดระหวางประเทศ การคนหาตลาดที่มีศักยภาพระหวางประเทศ การพัฒนา
ผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานระดับโลก การจัด การกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณคา การพัฒนากลยุทธการตลาด
ระดับโลก การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑระดับโลก การรวมตัวกันในระดับภูมิภ าค การเรีย นรู
และทําความเขาใจวัฒนธรรมและพฤติกรรมผูบริโภคในตลาดระหวางประเทศ การจัดการควบคุมของ
รัฐบาลเพื่อมุงใชทรัพยากรตางๆ ที่ธุรกิจมีอยูใหเกิดประโยชนในการแลกเปลี่ยนกับกลุมผูซื้อในตลาด
ตางประเทศที่เปนเปาหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินการธุรกิจระหวางประเทศ

วัตถุประสงค
เมื่อนักศึกษาศึกษาบทเรียนนี้แลว นักศึกษาสามารถ
1. มีความรู ความเขาใจและสามารถอธิบายแนวความคิดเกีย่ วกับการตลาดระหวางประเทศได
2. เรียนรู เขาใจและอธิบายโอกาสและภัยคุกคามในตลาดระหวางประเทศภายใต
สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และสภาพแวดลอม
ทางการแขงขัน
3. เรียนรูและเขาใจความสําคัญของกระบวนการจัดการตลาดระหวางประเทศได
4. เรียนรู เขาใจ อธิบายและวิเคราะหตลาด สวนประสมทางการตลาด กลยุทธและ
สภาพแวดลอมในการแขงขันในตลาดระหวางประเทศได

กิจกรรมการสอน
1. การบรรยาย การอภิปราย การตอบขอซักถามตางๆ
2. นักศึกษาแบงกลุม เพือ่ อภิปรายและรวมแสดงความคิดเห็นเนื้อหาในบทเรียน

สื่อการสอน
ตํารา เอกสารประกอบการสอน การนําเสนอโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส (power point)
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การประเมินผล
นักศึกษาเขาใจเนื้อหา เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน สามารถตอบปญหาทีผ่ ูสอนถามได เรียนรูและ
ทํางานรวมกันเปนกลุม สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหได

หนังสืออานประกอบ
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เอกสารอางอิง
ดูรายละเอียดทายบท

บทที่ 11
การจัดการการตลาดระหวางประเทศ
(International Marketing Management)
11.1 บทนํา
การจั ด การการตลาดระหว างประเทศ เป น กระบวนการการวิเ คราะห การวางแผน การ
กําหนดกลยุทธ การปฏิบัติตามแผนและการควบคุม และประเมินผล เพื่อมุงใชทรัพยากรตางๆ ที่
ธุรกิจมีอยูใหเกิดประโยชนในการแลกเปลี่ยนกับกลุมผูซื้อในตลาดตางประเทศที่เปนเปาหมายเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินการธุรกิจระหวางประเทศ
การจัดการการตลาดระหวางประเทศ ตองใชผูบริห ารดานการตลาดระหวางประเทศที่มีขีด
ความสามารถมากกว า การตลาดภายในประเทศ ซึ่ งสิ่ งที่ ผู บ ริ ห ารด า นการตลาดจํ า เป นต อ งให
ความสําคัญ มีดังนี้ (1) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการตลาดระหวางประเทศ (2) การจัดการตลาด
ระหวางประเทศภายใตสภาพแวดลอมระหวางประเทศ (3) สภาพแวดลอมทางการตลาดระหวา ง
ประเทศ (4) การจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (5) ผลิตภัณฑและตราสินคาระหวางประเทศ (6) การตั้ง
ราคา (7) กลยุทธชองทางการจัดจําหนายระดับโลกและ (8) การสื่อสารการตลาดในตลาดระหวาง
ประเทศ

11.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการการตลาดระหวางประเทศ
การตลาด (marketing) เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการซึ่งบุคคลและกลุม
บุคคลไดรับสิ่งที่สนองความจําเปนและความตองการจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการและมีการ
ถายโอนกรรมสิทธิ์ในตัวสินคาหรือบริการนั้นกิจกรรมทางดานการตลาดที่สําคัญมีดังตอไปนี้
1) การศึกษาลูกคาผูซึ่งเปนกลุมเปาหมาย (prospective buyers)
2) การกําหนดสวนประสมการตลาด (marketing mix) ซึ่งประกอบดวย
2.1) การพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ (develop the products or services)
2.2) การกําหนดราคาและเงื่อนไข การชําระเงิน (set prices and terms)
2.3) การจัดจําหนาย (distribution หรือ place)
2.4) การสื่อสารการตลาด (marketing communication) และการสงเสริม
การตลาด (promotion)
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การตลาดระหวางประเทศ (International marketing) ประกอบดวย การคนหา (finding)
และการสนองตอบความตองการ (satisfying) ของลูกคาระหวางประเทศโดยใหเหนือกวาคูแขงขันทัง้
คูแขงขันภายในประเทศและคูแขงขันจากตางประเทศ ตลอดจนการประสานงานกิจกรรมการตลาด
รวมกันภายใตขอจํากัดของสภาพแวดลอมระหวางประเทศ (Terpstraand Sarathy, 2000: 12)
ส ว นประกอบต า ง ๆ ที่ สํ า คั ญ ของการทํ า การตลาดระหว า งประเทศโดยมี จุ ด มุ ง หมายที่
สําคัญ 5 ประการ ไดแก
1. การคนหาความตองการของลูกคาระหวางประเทศ
2. การตอบสนองความตองการของลูกคาระหวางประเทศ
3. การทําใหมีคุณภาพและมีกลยุทธที่เหนือกวาคูแขงขัน
4. การประสมประสานและการประสานกิจกรรมการตลาด
5. การตระหนักถึงขอจํากัดของสภาพแวดลอมระหวางประเทศ
ดังนั้น จึงสรุปไดวา การจัดการการตลาดระหวางประเทศเปนการวิเคราะห การวางแผน การ
ปฏิบัติตามแผน และการควบคุมและประเมินผลเพื่อประโยชนในการแลกเปลี่ยนกับกลุม ผูซ อื้ ในตลาด
ตางประเทศที่เปนเปาหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของธุรกิจระหวางประเทศ

11.3 การจัดการการตลาดระหวางประเทศในสภาพแวดลอมระหวางประเทศ
สภาพแวดลอมระหวางประเทศเกี่ยวของกับการแขงขันในระดับโลก โดยคูแ ขงขันทีม่ าจาก
ทั่วโลกจะมีจุดแข็งที่แตกตางกันสภาพแวดลอมระหวางประเทศจะเกี่ยวของกับความหลากหลายใน
ปจจุบันทั้งดานรัฐบาลและกฎระเบียบ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและระดับรายไดของประชาชนนอกจากนี้
การจัด การการตลาดระหวางประเทศ ตองใชผูบ ริหารดานการตลาดที่มีขีด ความสามารถมากกว า
การตลาดภายในประเทศ ซึ่งสิ่งที่ผูบริหารดานการตลาดใหความสําคัญมากที่สุด ในการจัดการตลาด
ระหวางประเทศ ไดแก การพัฒนาผลิตภัณฑใหมระหวางประเทศ การพัฒนาความสัมพันธกับ ผูขาย
ปจจั ย การผลิ ต ผู จัด จํา หนา ย ตลอดจนผู ซื้อ การมี คูแ ข งขั น ระหว า งประเทศน อยรายแตมี ค วาม
แข็ งแกร งมาก การมี แรงกระตุ นใหมีการแขง ขั นด านราคา การรวมตัวกั นในระดับ ภูมิภาค และมี
กฎระเบียบของรัฐบาลมากขึ้น และการจัดการวัฒนธรรมทางการตลาด
สภาพแวดลอมในตลาดตางประเทศเกี่ยวของกับการวิเคราะหและแสวงหาโอกาสและขจัดภัย
คุกคาม ปจจัยดานเศรษฐกิจโลก การเงิน วัฒนธรรม การเมืองและกฎหมายระหวางประเทศ เพื่อ
นํามากําหนดกลยุทธการตลาดระหวางประเทศ เพื่อตอบคําถามเชิงกลยุทธของธุรกิจวาธุรกิจจะเขาสู
ตลาดระหว างประเทศอยา งไร ดวยวิ ธี การไหน และจะจัด การการตลาดระหว างประเทศอย างไร
เพื่อใหธุรกิจสามารถสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันระหวางประเทศบนเวทีการคาโลกไดตอไป

194

นอกจากนี้ การเขาสูตลาดระหวางประเทศดวยรูปแบบการลงทุนทางตรงจากตางประเทศซึ่งเปนการ
ลงทุนที่ผูลงทุนจากตางประเทศมีสวนรวมในการบริหารและควบคุมกิจการในประเทศผูรับลงทุน ซึ่ง
อาจกระทําโดยวิธีการเขาไปซื้อกิจการของบริษัทผูผลิตเดิมในฐานะผูถือหุนรายใหญ การเขาไปตั้ง
บริษัทสาขาในประเทศที่เขาไปลงทุน การเขาไปจัดตั้งบริษัทใหมในประเทศที่เขาไปลงทุน
ธุรกิจที่เขาไปดําเนินการในตลาดระหวางประเทศ มักมีเ หตุผลประการสําคัญคือการขยาย
ตลาด สรางยอดขายในตางประเทศโดยการสงออกหรือจําหนายสินคา การตั้งสาขาในตางประเทศเมือ่
ระยะเวลาผ า นไป การส ง ออกมี แ นวโน มจะได รับ การทดแทนโดยยอดขายจากการตั้ ง สาขาใน
ตางประเทศ ซึ่งมักมีเหตุผลสําคัญ 4 ประการ ไดแก การตั้งราคาจําหนายสินคาที่ทําในตางประเทศจะ
ถูกกวาเพราะสามารถหลีกเลี่ยงในเรื่องของภาษีศุลกากรและตนทุนคาขนสง การผลิตสินคาในตลาด
ตางประเทศจะรอดพนจากการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศของรัฐบาล ตลอดจนการกีดกัน
ทางด านการคา นอกจากนี้ สิ นคา และบริ การสามารถปรั บ ให เ ขากั บ พฤติกรรมผู บ ริโภคในตลาด
ต า งประเทศได ง า ยกว า และประการสุ ด ท า ยการตั้ ง สาขาในต า งประเทศจะสามารถเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราได เพราะสินคาจะผลิต
และขายในเงินสกุลเดียวกัน
สภาพแวดล อมทางการตลาดระหว า งประเทศมี ค วามแตกต า งจากสภาพแวดลอ มทาง
การตลาดภายในประเทศ และสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ สรางทั้งโอกาสและ
ภัยคุกคาม ทําใหเกิดความยากลําบากในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ สภาพแวดลอมระหวาง
ประเทศสวนใหญเปนสิ่งที่องคกรไมส ามารถคาดเดาและคาดคะเนแนวโนมไดการดําเนินธุรกิจยอม
ไดรับผลกระทบจากสภาวะแวดลอมตางๆ ซึ่งเปนปจจัยภายนอกองคกรที่ไมสามารถควบคุมได
สภาพแวดลอมทางการตลาดระหวางประเทศประกอบดวยสภาพแวดลอมทางการตลาด
ระหวางประเทศระดับจุลภาคและระดับมหภาคสภาพแวดลอมทางการตลาดระหวางประเทศระดับ
จุลภาค ประกอบดวย คูแขงขัน ลูกคา ผูขายปจจัยการผลิต สินคาทดแทนรวมถึงคูแขงขันที่จะเขามา
ใหมในอุ ตสาหกรรม ซึ่ง มี อิ ทธิพ ลต อการดํ า เนิ นธุ รกิ จระหว า งประเทศ ในขณะที่ ส ภาพแวดล อม
ทางการตลาดระหวางประเทศระดับมหภาค ประกอบดวย การเมืองเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
รวมถึงความเปนพหุวัฒนธรรมระหวางประเทศ สงผลกระทบตอนโยบายแผนงาน และกลยุทธในการ
ดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศ
สภาพแวดลอมทางการตลาดระหวางประเทศ มีความแตกตางกันไปในแตล ะประเทศ ตาม
การเปลี่ย นแปลงของโลกาภิวตั น แตธุรกิจจําเปนตองดํารงตนใหอยูรอดทามกลางสภาพแวดลอม
ระหวางประเทศที่ธุรกิ จเลือกเข าไปดําเนินการระหวางประเทศ การศึกษาสภาพแวดล อมระหวา ง
ประเทศทุกดานที่มีจะมีผลกระทบตอการดําเนินการระหวางประเทศจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับธุรกิจ
ระหวางประเทศ ทั้งนีเ้ พื่อนําไปกําหนดเปนแนวทางนโยบาย และทางเลือกกลยุท ธที่เหมาะสมเพื่อ
แสวงหาโอกาสและภาวะภัยคุกคามที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานทางการตลาดระหวางประเทศ
สภาพแวดลอมทางการตลาดระหวางประเทศเปนทั้งโอกาสและภัยคุกคามที่มีผลอยางยิ่งตอ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการเขาสูธุรกิจระหวางประเทศของธุรกิจระหวางประเทศธุรกิจมี
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ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการวิเ คราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดระหวางประเทศให
ละเอียดรอบคอบทุกดานทุกแงมุม มิฉ ะนั้นธุรกิจอาจประสบกับปญหาของการดําเนินธุรกิจระหวาง
ประเทศได
ดังนั้น ธุรกิ จมีความจํา เปนอยางยิ่งที่จะตองวิเคราะหโ อกาสและภัยคุก คามที่ มีผ ลตอการ
ดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศ เพื่อดํารงธุรกิจใหอยูรอดทามกลางสภาพแวดลอมการแขงขัน
ระหว า งประเทศ และในประเทศที่ ธุ ร กิ จ เข า ไปลงทุ น ระหว า งประเทศจึ ง จํ า เป น ต อ งศึ ก ษา
สภาพแวดลอมทุกดานที่จะมีผลกระทบเพื่อกําหนดแนวทางนโยบาย และหาแนวทางแกไขปญหาทาง
การตลาดที่คาดวาธุรกิจจะตองประสบอยางถูกตองและทําใหธุรกิจสามารถแขงขันและสรางความ
ไดเปรียบเชิงการแขงขันไดในตลาดระหวางประเทศ
ปญ หาการสรางการกีด กัน ทางการค าระหวางประเทศจากรั ฐบาลประเทศผูนําเขา สิน ค า
ความแตกตางทางดานลักษณะทางประชากร ขนาดตลาด ภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตรเปนปจจัย
ดานสภาพแวดลอมทีเ่ ปนทั้งโอกาสและภัยคุกคามทางการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ อาทิ ผลจาก
การที่ สหรั ฐอเมริ กาขาดดุ ล การค าของขาดดุ ล อยา งตอเนื่ องกิจการขนาดเล็ ก และขนาดกลางใน
สหรัฐอเมริกาไดรับ การกระตุนทั้ งในระดับรัฐบาลและจากสวนกลางใหเนนการสงออกเพิ่มมากขึ้ น
โดยหน วยงานรั ฐบาลจะชว ยเหลื อในการออกค าใช จา ยในการแสดงสิ น ค าโดยกรมการค าและ
หนวยงานอื่นๆ การชวยเหลือทางดานการเงินในการสงเสริมการสงออกเปนไปไดโดยการยืดการชําระ
เงินออกไปและเสนออัตราดอกเบี้ยที่เอื้อประโยชนใหแกผูทําการสงออก จํานวนชาวตางชาติตลอดจน
ผูอพยพทั้งหลายที่ถูกวาจางโดยบริษัทอเมริกาจะชวยทําใหบริษัทในอเมริกาทราบถึงโอกาสในการทํา
การตลาดในตางประเทศ ตลอดจนวิธีการที่จะทําใหเกิดประสิทธิภ าพในการเขาสูตลาดตางประเทศ
ขณะเดียวกันก็จะหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อทําใหประสบความสําเร็จในตลาดดังกลาว ผลการ
สนับสนุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ยอมเปนอุป สรรคกีดกันประเทศคูคาของสหรัฐอเมริกาที่ทําให
ความสามารถในการแขงขันกับธุรกิจของสหรัฐอเมริกาเองเปนไปดวยความยากลําบาก
ดังนั้น การบริหารงานของผูบริหารในธุรกิจระหวางประเทศ ปจจัยสําคัญคือผูบริห ารจะตอง
ทําหนาที่ทามกลางปจจัยแวดลอมที่มีความหลากหลาย โดยนอกจากตองคํานึงถึงปจจัยทองถิ่น หรือ
ปจจัยแวดลอมภายในประเทศของตนแลว ยังตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมในธุรกิจระหวางประเทศที่
ไปลงทุนดวย เพราะทั้งปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกลวนสง ผลกระทบตอการดําเนินงานของ
ธุรกิจอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได ทั้งสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางการเมืองและ
กฎหมาย และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ การศึกษาและทําความเขาใจดานสภาพแวดลอมทาง
การตลาด จํ าเปนต องเขาใจและวิ เคราะห สภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎหมาย สภาพของ
เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี
1) สภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎหมาย
โดยทั่วไปคําวา “การเมือง”หมายความถึงกิจการอํานวยการหรือควบคุมการบริห ารราชการ
แผนดิน ผูทําหนาที่ในการอํานวยการไดแกคณะรัฐมนตรี ผูทําหนาที่ควบคุมไดแกสมาชิกรัฐสภา การ
ทําหนาที่ของบุคคลเหลานี้ ตองอาศัยอํานาจตามกฎหมายและตองอาศัยขาราชการประจําเปนผูล งมือ
ปฏิบัติงานให สวนคําวา “กฎหมาย” หมายถึงบทบัญญัติซึ่งผูมีอํานาจสูงสุดในประเทศไดตราขึ้นไว
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เพื่อใชในการบริหารกิจการบานเมืองและบังคับบุคคลในความสัมพันธระหวางกัน ผูใดฝาฝนตองไดรบั
โทษหรือตองถูกบังคับใหป ฏิบัติต ามแตส ภาพบังคั บของกฎหมายจะเครงครัดหรือยืดหยุนเพียงใด
ยอมขึ้นอยูกับคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภาและขาราชการประจํา นักการตลาดระหวางประเทศจึง
ตองสนใจในแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของบุคคลสามกลุมนี้ในเชิงธุรกิจถือกันวากฎหมายที่รัฐสภา
ตราออกนั้นมีความมุงประสงคอยู 3 ประการ คือ เพื่อคุมครองธุรกิจดวยกันเอง มิใหมีการไดเปรียบ
เสียเปรียบกันเพื่อคุมครองผูบริโภคมิใหถูกธุรกิจเอารัดเอาเปรียบเพื่อคุมครองสังคมมิใหธุรกิจเอารัด
เอาเปรียบอิทธิพลของการเมืองและกฎหมาย สงผลกระทบตอการพัฒนาสวนประสมการตลาดดังนี้
1.1 ผลกระทบตอการพัฒนาผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑบางชนิดจะผลิต หรือนําเขามาจําหนายไดตองขออนุญาตจากหนวยงานของทาง
ราชการกอน เชน หากจะผลิตขนมขบเคี้ย ว น้ําดื่มบรรจุขวด ยารักษาโรค อาหารกึ่งสําเร็จรูป หรือ
เครื่องสําอางตองเสนอสูต รหรือสวนผสมในการผลิตตอคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อพิจารณา
อนุมัติกอนการผลิตหรือนําเขาผงซักฟอก เครื่องใชไฟฟาหรือสินคาอื่น ๆ ที่อาจไมปลอดภัยระหวาง
การบริโภค หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน แกธุรกิจ อุต สาหกรรมหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากําหนดมาตรฐานบังคับ ไวแ ลว ผลิต ภัณฑเหลานี้ตองไดรับมาตรฐาน
จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกอน เปนตน
1.2 ผลกระทบตอการกําหนดราคา
ผลิตภัณฑบางอยาง ผูผลิตหรือผูจําหนายกําหนดราคาเองโดยอิสระไมได รัฐบาลจะเปนผู
กําหนดใหหรือตองไดรับอนุญาตจากรัฐบาลกอน เชน คาโดยสารรถประจําทาง เปนตน
1.3 ผลกระทบตอการกําหนดชองทางการจัดจําหนาย
ผลิ ต ภั ณฑ บ างอย างผู ผ ลิ ต หรื อ ผู จํ าหนา ยจะถูก ควบคุ มเวลาหรื อสถานที่ จํา หน า ยโดย
หนวยงานของรัฐ เช น สถานบริการบางประเภทจะเปด ใหบ ริการไดไมเกิ ด 24.00 น. หรือยาบาง
ประเภทตองจําหนายเฉพาะในรานขายยาประเภท ก. เทานั้นเปนตน
1.4 ผลกระทบตอการสงเสริมการตลาด
กิจกรรมการสงเสริมการตลาดบางอยาง ตองไดรับอนุญาตหรืออยูในกรอบที่รัฐบาลกําหนด
เชน การโฆษณาตองไมมีขอความที่ขัดตอศีล ธรรมอันดี ผูที่จะเปนตัวแทนขายประกันชีวิต ได ตอง
สอบไดใบอนุญาตจากกรมการประกันภัย เสีย ก อน การจั ดรายการจั บฉลากหรือชิงโชคตองไดรับ
อนุญาตจากนายทะเบียนกอน เปนตน
2) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลอยางสูงตอการตัดสินใจของกลุมลูกคาเปาหมายใน
ตลาดระหว า งประเทศและผลตอ การตั ด สิ นใจในการกํ าหนดส วนประสมทางการตลาดระหว า ง
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ประเทศ ซึ่งปจจัยที่สงผลกระทบตอกลุมเปาหมายทางการตลาดระหวางประเทศดานสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขนาดของตลาด รายได อัตราแลกเปลี่ย น ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ขนาดของตลาด หมายถึง ปริมาณการเสนอซื้อของผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหนึ่งในตลาด ซึ่ง
นักการตลาดระหวางประเทศตองทราบถึงขนาดของตลาดทั้งตลาดในปจจุบันและตลาดในอนาคต
เพื่อจะชวยจัดสรรความเหมาะสมสําหรับตลาดในปจจุบันและตัดสินวาควรจะเขาไปดําเนินการใน
ตลาดใดตอไป นักการตลาดจะตองใชความพยายามในการเขาสูตลาดระหวางประเทศที่มีศักยภาพ
ดวยการกําหนดขนาดของตลาดที่จะเขาถึง ไมเฉพาะตลาดเปาหมายเทานั้น หากแตหมายถึงตลาดทีม่ ี
ศักยภาพเพียงพอที่จะเปนตลาดใหมในอนาคตดวยโดยทั่วไปดัชนีที่ใชวัดขนาดและแนวโนมของตลาด
มีดังนี้
2.1 ประชากร (population) ขนาดของประชากรเปน สิ่งชี้ ข นาดของตลาดกลาวคื อ ถ า
กําหนดใหสิ่งอื่นๆ คงที่แลว ประเทศมีขนาดของประชากรขนาดใหญ ขนาดของตลาดก็จะใหญดวย
เพราะตลาดเปนศูนยรวมของประชากรที่กอใหเกิดกิจกรรมทางการตลาดอัตราการเจริญเติบโตของ
ประชากร เป นป จจั ยที่ เกี่ ยวขอ งกั บรายได ประชาชาติแ ละรายไดป ระชาชาติต อหั ว นักการตลาด
ระหว า งประเทศจํา เป นต องศึ กษาถึง ขนาดและแนวโน มของประชากรในป จจุ บั น เนื่อ งจากการ
ตัด สิ นใจทางด า นการตลาดหลายครั้ งจะมี ผ ลกระทบต อการพั ฒ นาในอนาคตการกระจายความ
หนาแน น ของ ประชากรสามารถจํ า แนกออ กต ามลั ก ษ ณะทางด า นประชากรศาสต ร
ไดแก อายุ (age) โครงสรางการแบงแยกอายุของประเทศกําลังพัฒนา ประเทศกําลังพัฒนาจะมีอัตรา
การเพิ่ มของประชากรสูง และโดยเฉลี่ย อายุข องประชากรจะสั้นโครงสรา งการแบง แยกอายุ ของ
ประเทศที่พัฒนาแลวหรือประเทศอุตสาหกรรม ประเทศที่พัฒนาแลวจะมีอายุเฉลี่ยของประชากรสูง
กวาประเทศกํา ลังพัฒนาเนื่องจากมีค วามกา วหนาดา นเทคโนโลยีแ ละสาธารณสุ ข ภายในประเทศ
มากกว า ประเทศที่ กํ า ลั ง พั ฒ นาความหนาแน นของประชากร (density) เป น อี ก ป จจั ย หนึ่ง ที่ มี
ความสําคัญกับนักการตลาดในการประเมินปญหาเกี่ยวกับการจัดจําหนายผลิตภัณฑและการสื่อสาร
การตลาดต างๆ สวนใหญ นักการตลาดชอบที่ จะดํา เนิ นการในตลาดที่ มีอั ตราความหนาแน นของ
ประชากรสูง ดังนั้ นอัต ราเฉลี่ย ของความหนาแน นของประชากรในภูมิภาคจึงเปนแนวทางในการ
พิจารณาความหนาแนนของประชากรที่อาศัยอยูในแตละภูมิภาคนั้นไดเปนอยางดี
2.2 รายได (income) สิ่งสําคัญในการพิจารณาเกี่ยวกับรายไดมี 2 ประการคือ การกระจาย
รายได รายไดของประชาชนตอหัว เปนคาเฉลี่ยและมีความหมาย นักการตลาดใหความสนใจเกี่ยวกับ
ระดับความแตกตางของรายได ถาสินคาของตนออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของรายได หมายความ
วา เมื่ อรายไดเปลี่ย นความตอ งการซื้ อจะเปลี่ย นไปมากนอยเพียงใดและรายไดของประชากรต อ
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หัว เปนตัวที่แสดงถึงระดับการพัฒนาของเศรษฐกิจของประเทศ โดยคํานวณจากผลิต ภัณฑมวลรวม
ประชาชาติหารดวยจํานวนประชากรทั้งประเทศ
2.3 ความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายได (uneven income distribution) รายได
ประชากรตอหัวจะไมมีประโยชนถามีความแตกตางในการกระจายรายไดของประเทศนั้นอยางชัดเจน
2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources) หมายถึง ปจจัยการผลิตที่มีอยูแ ละมีแนวโนม
ที่จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เชน แรธาตุ พลังงานน้ํา ที่ดิน ภูมิประเทศ และภูมิประเทศ เปนตน นักการ
ตลาดระหวางประเทศจะตองเขาใจลักษณะทางภูมิศาสตร ภูมิอากาศของประเทศเพื่อเปรียบเทียบกับ
กิจกรรมทางดานการตลาดของประเทศนั้นๆ
2.5 สภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิ จ ลักษณะและปรากฏการณที่อธิบ ายถึง สภาพของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ โดยแบงขั้นการพัฒนาเศรษฐกิจออกเปน 5 ขั้น ดังนี้ ขั้นสังคมแบบ
ดั้งเดิมเปนชวงที่ยังเชื่อในเรื่องของประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิม ดังนั้นสินคาจึงเปนสินคาเกษตร
เปนสวนใหญ ขั้นการเตรีย มพรอมไปสูการปฏิรูปเปนสังคมที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง และยอมรับใน
เทคโนโลยีใหมๆ แตอยางไรก็ตามยังคงเหลือประเพณีดั้งเดิมอยู ดังนั้นการเกษตรก็ยังคงมีอยูแ ตเปน
ลักษณะของการเกษตรแปรรูป ขั้นปฏิรูปเปนชวงปฏิวัติอุตสาหกรรม และขั้นเติบ โตเต็มที่ เปนชวงที่
ประเทศมี การพั ฒนาอุต สาหกรรม เช น เปลี่ ย นแปลงจากอุ ต สาหกรรมเบาจาการทอผา ไปเป น
อุตสาหกรรมหนัก เชน การผลิตเหล็ก น้ํามัน เปนตน และสุดทายขั้นการบริโภคจํานวนมาก ขั้นนี้จะ
เกิดขึ้นเมื่อประชากรภายในประเทศมีรายไดมากพอ รายไดจากอุตสาหกรรมหนักซึ่งจะมีราคาแพง
ทําใหคนในประเทศมีการใชสินคาและบริการมากยิ่งขึ้น เชน การทองเที่ยว การทําประกันสุข ภาพ
เป นต นสภาพทางเศรษฐกิ จระหว างประเทศ เกี่ ย วข องกับ ระบบเศรษฐกิ จและสาธารณู ป โภคที่
จําเปนตองพิจารณาในการเขาสูตลาดระหวางประเทศ ดังนี้
2.5.1 ระบบเศรษฐกิจเกษตรหรืออุตสาหกรรม เปนวิธีหนึ่งในการพิจารณาชนิดตลาดของ
ประเทศ โดยจะมองที่จุดเริ่มตนวา ประเทศนั้นเปนเศรษฐกิจแบบเกษตรหรืออุตสาหกรรม และดูจาก
ลักษณะของสินคาเกษตรหรืออุตสาหกรรม ตลอดจนลักษณะของสินคาและบริการกิจการสามารถ
สรางตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของอุตสาหกรรมสําหรับตลาดที่สําคัญและนํามาเปรียบเทียบ
กันจะทําใหไดประโยชนในเรื่องของการไดแนวคิดทีด่ ีวา จะใชเครื่องมือและปจจัยการผลิตอยางไรให
เหมาะสมกับโครงสรางอุตสาหกรรมในตลาดนั้นซึง่ ใชมากในตลาดอเมริกา ถึงแมวาโครงสรางจะ
แตกตางกันแตเทคนิคสามารถจะเปลีย่ นแปลงได เชน บางประเทศเนนปจจัยแรงงานในการผลิตผา
ขณะที่บางประเทศจะเนนปจจัยทุนในการผลิตผา เปนตน
2.5.2 ระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมแบงกิจกรรมที่สําคัญออกเปน 2 ภาคคือ การผลิต
และการตลาด การดําเนินการขึ้นอยูกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่ส นับสนุนการดําเนินการ ตลอดจน
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การบริการนอกกิจการซึ่งเรียกวา สาธารณูปโภคในระบบเศรษฐกิจ ยิ่งมีบริการภายในประเทศมาก
เทาใดก็ยิ่งจะทําใหบริษัทในประเทศสามารถดําเนินการผลิตและทําการตลาดไดดีมากขึ้นเทานั้น
2.5.3 ระบบสาธารณูปโภคของประเทศ ประกอบดวย พลังงาน การขนสง การติดตอสื่อสาร
สาธารณูปโภคที่สงเสริมทางดานการคาและความเปนเมือง ลักษณะที่สําคัญมากอยางหนึ่งของระบบ
เศรษฐกิจคือ ระดับความเปนเมืองเพราะประชากรที่อาศัย อยูในเมือง เขตหมูบาน หรือชนบทจะมี
ความแตกตา งกันอยางมากในดานวัฒ นธรรมและเศรษฐกิจ ซึ่งความแตกตางเหลานี้ จะสะทอนถึ ง
ทัศนคติของบุคคลที่แตกตางกันดวย เชน ในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากการสื่อสารและการคมนาคมที่
สะดวกทําให ค วามแตกตางระหวางเมืองกับชนบทจะลดลง มีเ หตุ ผลมากมายสําหรั บ พฤติ กรรมที่
แตกต า งกั น ระหว า งคนในเมื อ งกั บ คนในชนบท นั ก การตลาดระหว า งประเทศจะต อ งศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางความเปนเมืองกับการบริโภคสินคา
นอกจากที่กลาวมาแลว ลักษณะสําคัญอื่นๆ ของเศรษฐกิจตางประเทศในสภาพแวดลอม
ระหวางประเทศ ซึ่งมีผลตอการดําเนินการระหวางประเทศมีอยู 3 ประการคือ 1) เงินเฟอหมายถึง
สภาพทางเศรษฐกิจที่ราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้นและมูลคาของเงินมีแ นวโนมลดลง เนื่องจากอํานาจซื้อมี
มากกวาสินคาและบริการที่ผลิตได 2) บทบาทของรัฐบาล สภาพแวดลอมทางธุรกิจและสภาพของ
การดําเนินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจขึ้นอยูกับบทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจนั้น ถารัฐบาลเปน
ระบบสั ง คมนิ ย มจะมี ก ารจํ ากั ด ภาคการผลิ ต ที่เ อกชนมี บทบาทคอนขางน อย และ 3) การลงทุ น
ตา งประเทศในระบบเศรษฐกิ จ นั กการตลาดระหว างประเทศจะตองรู วา สามารถดํ าเนิน การใน
ตางประเทศไดอยางไรบาง ขอมูลจะเปนตัวบอกถึงทัศนคติของรัฐบาลที่มีตอบริษัท โดยนักการตลาด
ตองตระหนักถึงแนวโนมการลงทุนตางประเทศวาในบางประเทศอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง
3) สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม
วัฒนธรรม (culture) หมายถึง สิ่งที่ทําใหเกิดความเจริญงอกงามแกหมูคณะ วิถีชีวิตของหมู
คณะ ลักษณะสิ่งของที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียวและ
ความก า วหน าของชาติ แ ละศี ล ธรรมอั นดีข องประชาชนนอกจากนี้ วั ฒนธรรมในความหมายทาง
วิชาการ หมายถึง พฤติกรรมและสิ่งที่คนในกลุมไดมีการผลิตหรือสรางสรรคขึ้น จากการเรีย นรูซึ่งกัน
แ ล ะกั น แ ล ะ ร ว ม กั น ใ ช อ ยู ใ น ก ลุ ม ข อ ง ต น ส ภา พแ ว ด ล อ มท า ง วั ฒ นธ รร ม ( cultural
environment) ประกอบด ว ยสถาบั น และอิ ท ธิ พ ลอื่ น ๆที่ มี ผ ลกระทบต อ ค า นิ ย มพื้ น ฐาน การ
รับรู ความพอใจ และพฤติกรรมของปจเจกบุคคลและกลุมคน วัฒนธรรมประกอบดวยองคประกอบที่
สําคัญ ไดแก วัฒนธรรมดานเทคโนโลยีวัฒนธรรมทางวัต ถุ ภาษา สุนทรีย ภาพ การศึกษา ศาสนา
ทัศนคติและคานิยม องคกรทางสังคม และบทบาททางการเมือง
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สํ า หรั บ ป จจั ย ที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู บ ริ โ ภคในตลาดต า งประเทศ
ประกอบดวยกลุ มอางอิง (reference groups) ชนชั้นทางสั งคม (social class) โครงสรางของ
ครอบครั ว (family structure) ระบบการบริ โ ภค(consumptionsystems)และการตั ด สิ น ใจ
(decisionmaking)
3.1 วัฒนธรรมทางดานวัตถุ
วัฒนธรรมทางดานวัตถุ (material culture) เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับเครือ่ งมือและวัตถุทมี่ นุษย
สร า งขึ้ นไม ได เกิ ด ขึ้น เองตามธรรมชาติ สามารถมองเห็ นและจับ ต องได แต ไม รวมถึ ง สิ่ง ของทาง
กายภาพที่ เ กิ ด ขึ้ นเองตามธรรมชาติ เช น ต นไมทั่ วไปไม ไดเ ป นส ว นหนึ่ ง ของวั ฒนธรรม แต ต น
คริสตมาสเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม
เทคโนโลยี (technology) หมายถึง เทคนิคหรือวิธีการทําและใชสิ่งตางๆ
คอมพิวเตอร (computer) เปนเครื่องมือที่มนุษยสรางสรรคขึ้นและมีบ ทบาทสําคัญตอการ
ทํางานตลอดจนสภาพที่ทํางานในปจจุบันใหสามารถทํางานที่ใดก็ได
ชองวางทางดานเทคโนโลยี (technology gap) คือ ความแตกตางระหวางสังคมสองสังคมใน
การประดิษฐ (create) ออกแบบ (design) และการใชสิ่งของตางๆ (use things)
วัฒนธรรมทางดานเทคโนโลยี และวัฒนธรรมทางดานวัตถุ จะเกี่ยวของกับสิ่งที่สังคมกําหนด
เกี่ย วกับ กิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ โดยเทคโนโลยีแ ละวัฒ นธรรมทางดานวัตถุ จะเปนตั วกํา หนด
วิธีการทํางานและประสิทธิภาพในการทํางาน
วัฒนธรรมทางวัตถุเปนเสมือนขอจํากัด กอนที่จะตัดสินใจผลิตสินคาในตางประเทศ กิจการ
ตองมีการประเมินเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางวัตถุของประเทศที่เขาไปลงทุน สิ่งหนึ่งที่จะตองพิจารณาคือ
ระบบสาธารณูปโภค
วัฒนธรรมทางวัตถุกบั การตลาด นักการตลาดจําเปนตองเขาใจถึงวัฒนธรรมทางวัตถุในตลาด
ต า งประเทศ ตั วอย า งเช น นั ก การตลาดอุต สาหกรรมจะได รับ ประโยชน จากตารางป จจั ย การ
ผลิต เพราะตารางนี้จะชวยออกแบบและสรางแนวคิดที่ดีกวาวา ควรจะผลิต สินคาใหเ หมาะสมกับ
วัฒนธรรมทางวัตถุ และโครงสรา งอุตสาหกรรมของประเทศนั้นๆ ไดเทาไร ขอมูลดังกลาวจะชวย
จําแนกผูบริโภคและพฤติกรรมการใช
3.2 ภาษา (language) เป นสิ่งที่ แ ตกต างกัน อยา งเดนชัดที่สุ ดในเรื่องวั ฒนธรรมภาษาจะ
สะท อนถึ งธรรมชาติ แ ละค านิ ย มของวั ฒ นธรรมนั้ น ภาษาจะเกี่ ย วข องอยา งมากในการสื่ อ สาร
การตลาด เชน การโฆษณาและการประชาสัมพันธ ตลอดจนการกําหนดชื่อตราสินคา และการบรรจุ
ภัณฑ ภาษาเปนเครื่ องสะทอนถึงวัฒนธรรม ภาษาที่ใชในประเทศเปรียบเสมื อนกุญแจสําคัญที่จะ
สะท อนให เ ห็ นถึง วั ฒนธรรมของประเทศนั้ น ดั งนั้ นการทํา งานในวั ฒนธรรมใดวั ฒนธรรมหนึ่ งจึ ง
จําเปนตองเรียนรูภาษาของประเทศนั้น เพราะการเรีย นรูภ าษาคือการเรีย นรูวัฒนธรรม จํานวนของ
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ภาษาที่ใชในประเทศก็เปนอีกกรณีหนึ่งที่มีความสําคัญ เพราะในความเปนจริงภาษาหนึ่งจะสะทอนถึง
วัฒนธรรมหนึ่ ง ดังนั้ น ถ าในประเทศมีภ าษาที่ใชหลายภาษาก็ห มายความวา ประเทศนั้ นมีห ลาย
วัฒนธรรม
การกระจายทางดานภาษาและสังคม ความแตกตางของภาษาภายในชาติกอใหเกิด ปญหา
ภาษาทองถิ่น (tribal languages) ไมใชภาษาเขียนแตเ ปนการติดตอสื่อสารระหวางคนในเผาจะใช
ภาษาแบบผสม (lingua franca) ซึ่งเปนภาษาเขียน ความแตกตางของภาษาภายในประเทศจะเปน
ตัวสะทอนใหเห็นถึงปญหาดานสังคมและปญหาทางดานการสื่อสาร
ภาษานําไปสูปญหา ในการโฆษณาตราสินคา (branding) บรรจุภัณฑ (packaging) การขาย
โดยใชพนักงาน (personal selling) และการทําวิจัยตลาดจะขึ้นอยูกับการสื่อสารเปนสําคัญ ถาฝาย
บริหารไมพูดภาษาเดียวกันกับผูฟง แลวการเจรจามีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จไดยาก ในตลาด
ตา งประเทศแต ล ะแห ง บริ ษั ท จะต อ งติ ด ต อสื่ อสารกั บ บุ ค คลตา งๆ มากมาย เช น คนงาน ลู ก ค า
ผูจัดการ เจาของปจจัยการผลิต หรือแมกระทั่งรัฐบาล ดังนั้นการพูดไดมากกวา 1 ภาษา จะกอใหเกิด
ความไดเปรียบในการทําการตลาด
3.3 การศึกษา
การศึ กษา (education) เป นขั้ นตอนของการถ า ยทอดความชํานาญ ความคิ ด ทัศ นคติ
ตลอดจนการฝ กฝน ในอดี ต มนุ ษ ย มี วิธี เ รีย นรู ในแบบต างๆ หนา ที่ สํา คั ญ ของการศึ ก ษาคื อ การ
ถา ยทอดขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และวั ฒ นธรรมที่สํ าคั ญจากคนรุ นเกา ไปสูค นรุ นใหม ดั ง นั้ น
การศึกษาสามารถทําใหวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงได เชน คนบุชแมนในแอฟริกาใตจะศึกษาและเรีย นรู
จากวัฒนธรรมที่ตนเองอาศัยอยู เปนตน
ความแตกต า งระหว างประเทศทางด านการศึ กษา สํ า หรั บ ในแง ของการศึ กษาในตลาด
ตางประเทศ ผูที่ศึกษาในเรื่องนี้ไดกําหนดขอมูลเบื้องตนเปนการศึกษาในโรงเรีย นและอัตราการอาน
ออกเขียนได (literacy rate) เพื่อใชอธิบายความสําเร็จทางดานการศึกษา
การศึกษาและการตลาดระหวางประเทศ นักการตลาดระหวางประเทศไดตระหนักถึงสภาพ
ทางดานการศึกษามากขึ้น เพราะเปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงลักษณะผูบริโภคและประเภทของบุ คคล
ในตลาดนั้นๆ นักการตลาดจะตองศึกษาขอมูล ของประชากรในประเทศที่จะเขาไปดําเนินการเพื่อ
ประยุกตใชในประเด็นตางๆ ดังนี้ ความสามารถอานออกเขียนได การศึกษาในสถาบันการศึกษา การ
วิ จัย ทางการตลาด ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละรายละเอี ย ดในป า ยฉลาก ความร วมมื อ ในช อ งทางการจั ด
จําหนาย คุณภาพของกิจกรรมที่สนับสนุนการใหบริการทางการตลาด
3.4 ทัศนคติและคานิยม
ทัศ นคติ (attitudes) เปนการประเมินความพอใจ หรือไมพอใจของบุคคล ความรูสึกดาน
อารมณ หรื อ แนวโน ม การปฏิ บั ติ ที่ มี ต อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง หรื อ ความคิ ด ในความคิ ด หนึ่ ง ทั ศ นคติ
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ประกอบดวย 3 สวน คือสวนของความรูสึก (affective)สวนของความเขาใจ (cognitive) และสวน
ของพฤติกรรมที่มีตอสิ่งของ ประเด็นปญหาหรือบุคคล
คานิยม (values) เปนอํานาจของผลิตภัณฑช นิดใดชนิดหนึ่งที่จะจูงใจใหเกิด การนิยมหรือ
เปนการรับรูของลูกคาโดยเปรียบเทียบความสมดุล ระหวางคุณภาพของสินคา หรือบริการซึ่งธุรกิจ
จะตองจัดใหและราคาสินคานั้น
กิจกรรมทางดา นการตลาดระหว า งประเทศในเรื่ อ งทั ศ นคติ แ ละค า นิ ยมของผู บ ริ โภคใน
ระหวางประเทศ พบขอเท็จจริงที่วา การคาขายในบางประเทศไดรับการตอตานจากสังคม เพราะถือ
วาเปนการทําบาป ประเทศเหลานี้จะไมใหความสนใจกับการพัฒนากิจกรรมทางดานการตลาด แตใน
บางประเทศการคากลับไดรับความสนใจเปนอยางดี เชน เนเธอรแลนด โปรตุเกส เปนตน นอกจากนี้
ความมั่งคั่ง วัตถุนิยม ผลประโยชนและการซื้อกิจการ ในธุรกิจระดับโลกไดกลายเปนสัญลักษณของ
ความสําเร็จและเปนที่ยอมรับจากสังคม แตในสังคมของผูนับถือศาสนาพุทธหรือฮินดู การนิพพาน
เปนสิ่งปรารถนาสูงสุดจึงอาจทําใหคนไมมีแรงจูงใจในการผลิตและการบริโภค อยางไรก็ตามผลของ
การปฏิรูปทําใหการคาดหวังไดเกิดขึ้นทั่วโลก ความแตกตางของแตละประเทศเกีย่ วกับทัศนคติตอ การ
ครอบครองกิจการจะเริ่มลดลง
เมื่อบริษัทเขาสูตลาดตางประเทศจะตองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อหาหนทางการดําเนิน
กิจกรรมการตลาดแบบใหมตลอดจนการผลิต สินคาใหม และจะตองจัดการกับความเสี่ย งและเมื่อ
ผูบริโภคยอมรับสินคาใหมเทากับเปนการยอมรับความเสี่ยงในสังคมที่เปนแบบอนุรักษนิยมนั้น บาง
กรณีที่ผูบริโภคระหวางประเทศไมเต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการใชสินคาใหม นั่นคือ การ
ยอมรับสินคาใหมๆ จะมีความเปนไปไดยากมากขึ้น
ดังนั้ นนั กการตลาดจึง ตองหาหนทางในการลดความเสี่ยงโดยทํ าความเขา ใจคานิ ยมและ
ทัศนคติของผูบริโภคระหวางประเทศใหได เชน การใหผูบริโภคทดลองใชสินคาการใชพรีเซ็นเตอรที่
เปนที่ยอมรับของกลุมคนนั้นๆ เปนตน ซึ่งเปนกรณีของพฤติกรรมของผูบ ริโภคระหวางประเทศ ซึ่ง
เกี่ยวของกับกิจกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับการคัดเลือก การซื้อและการใชผลิตภัณฑเพื่อตอบสนอง
ความตองการและความพอใจของผูบริโภคระหวางประเทศนั้นเอง
3.5 องคกรทางสังคม
องคกรทางสังคม หมายถึง การที่คนจะเกี่ยวของกับบุคคลอื่นซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละ
สังคม ลักษณะขั้นพื้นฐานขององคกรทางสังคมคือ ระบบญาติพี่นองหนวยขององคกรทางสังคมที่
สําคัญที่สุดคือ ระบบครอบครัว ซึ่งประกอบดวย พอ แม และลูกที่ยังไมไดแ ตงงานอยูในครัวเรือน
เดียวกัน แตในประเทศกําลังพัฒนาจะเปนการอยูรวมกันเปนครอบครัวขนาดใหญ โดยมีการปกปอง
ดูแลและชวยเหลือซึ่งกันและกัน การมีเขตแดนรวมกัน หมายถึง เพื่อนบาน คนที่อาศัยอยูชานเมือง
หรือตัวเมือง แตในประเทศแถบเอเชียและแอฟริกาอาจหมายถึง กลุมคนหรือชนเผาตางๆ ซึ่งโดยมาก
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ถือวาเปนหนวยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด กลุมคนที่มีความสนใจรวมกันเปนพิเศษ คือ กลุมคนหรือ
องค ก รที่ มี ค วามสนใจร วมกั น หรื อ ความคิ ด เห็ น เหมื อ นกั น ในด า นต า งๆ ไม ว า จะเป น ศาสนา
อาชีพ สันทนาการ หรือการเมือง ซึ่งกลุมที่มีความสนใจรวมกันนั้นจะเปนประโยชนในการแบงตลาด
องคกรทางสังคมแบบอื่นๆ ชนิดขององคกรทางสังคม นอกจากที่กลาวมาแลวนั้นยังสามารถ
แบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก องคกรทางสังคมที่แบงตามการแบงชนชั้นหรือวรรณะ องคกรทางสังคม
ที่แบงตามกลุมอายุ และองคกรทางสังคมที่แบงตามบทบาทของสตรีทางดานเศรษฐกิจ
ตั วแปรทางด านวั ฒ นธรรมและการจั ด การทางดา นการตลาด วั ฒ นธรรมจะหล อหลอม
รูปแบบพฤติกรรมและการมีสวนรวมของคนในสังคม ความสําคัญของตัวแปรทางดานวัฒนธรรมตอ
กิจการในการตลาดระหวางประเทศนั้ นคือ วิ ธีก ารที่ทํ าให กิจการสามารถทํ าการตลาดในสั งคมที่
เฉพาะเจาะจงได และจะดําเนินการใหเหมาะสมโดยใชปจจัยตางๆ หรืออีกนัยหนึ่ง การตลาดระหวาง
ประเทศเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม
4) สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี
ในยุคการโลกาภิวัตนซึ่งเปนยุคของการสื่อสารดวยอินเทอรเน็ตหรือที่เรียกกันในทุกวันนีว้ ายุค
“Internet of thing” ซึ่งหมายความวาทุกสิ่งสรรพบนโลกใบนีล้ วนเชื่อมโยงดวยระบบอินเทอรเ น็ต
รวมทั้งการตลาดระหวางประเทศและตลาดโลกดวย เทคโนโลยีเปนวิทยาการที่เกี่ย วกับศิลปะในการ
นําเอาวิท ยาศาสตรป ระยุก ตมาใชใหเ กิด ประโยชนในทางปฏิบ ัต ิแ ละอุต สาหกรรมนัก การตลาด
ระหวางประเทศจําเปนตองติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีดวยเหตุผลที่สําคัญไดแก เทคโนโลยี
ไดสงผลกระทบตอแบบแผนและพฤติกรรมการบริโภคของตลาดในยุคของโลกเทคโนโลยีส ารสนเทศ
กอใหเกิดการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมหรือนวัต กรรมที่นําเสนอเขาสูต ลาดแทบจะทุกวันนอกจากนี้
เทคโนโลยียังกอใหเกิดเครื่องมือใหมสําหรับใชในการดําเนินกิจกรรมการตลาดระหวางประเทศกลาว
ไดโดยสรุปวา ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีในวันนี้ ไดสงผลอยางรุนแรงตอการดําเนินการตลาด
ระหวางประเทศ ตลาดระหวางประเทศและตลาดโลกอยูในปลายนิ้วมือของผู บริโภคผ านอุปกรณ
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพียงปลายนิ้วคลิ๊กในการสั่งซื้อสินคา และเมื่อผลกระทบเริ่มบังเกิด ขึ้น
แล วอาจสืบ เนื่ องตอกั นไปอี กเป นระยะเวลาอั นยาวนานก็ไดซึ่งเปนสงผลให นักการตลาดระหว าง
ประเทศจะตองเตรีย มความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงและการไลลาของเทคโนโนยีเพื่อนําไปสูการ
ปรับตัวและพรอมที่จะเขาสูการแขงขันในระดับโลก ตลอดจนการแสวงหากลยุทธการเพิ่มสวนแบง
การตลาดในตลาดระหวางประเทศและตลาดโลก
5) สภาพแวดลอมทางการแขงขัน
ตัวแบบแรงกดดัน 5 ประการ (five force model) ของMichael E. Porterไดมีการนํามาใช
ในประเมิ นสภาพแวดลอ มทางการแข ง ขัน อย า งแพร ห ลายโดยมี ป จจั ย ที่ สํา คั ญ ที่ เ ปน แรงกดดั น
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อุตสาหกรรมซึ่งจัดเปนสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการดําเนินการในตลาดระหวางประเทศซึ่ง
ประกอบดวย(Porter, 2008)
5.1 สภาพการณของการแขงขัน (rivalry) โดยการวิเคราะหเกี่ยวกับคูแขงขันทั้งหมดทีม่ อี ยูใ น
อุตสาหกรรมเดียวกันโดยอาจตองวิเคราะหทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้เพราะกลไกการคาเสรี
ในยุคโลกาภิวัตนที่มีการเคลื่อนไหวทุนไดอยางรวดเร็วอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจที่เปนอยู
ไดแก การวิเคราะหกลยุทธของคูแขงขัน ความสามารถในการแขงขันกําลังการผลิตเงินทุน สวนแบง
การตลาดกลยุทธของคูแขงขัน รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอการแขงขัน
5.2 อํานาจการตอรองของผูบริโภค (bargaining power of customers) โดยการวิเคราะห
เพื่อใหทราบอํานาจการตอรองของผูบริโภความีมากนอยเพียงใด ถามีการแขงขันในทางธุรกิจสูงและ
ผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ก็อาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจขององคกรโดยเฉพาะในแงของ
รายได และสวนแบงการตลาดที่ลดลง เนื่องจากมีคูแขงขันในอุตสาหกรรมจํานวนมาก
5.3 อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (bargaining power of suppliers) เปนการ
วิเคราะหเกี่ยวกับผูขายปจจัยการผลิตตางๆ ใหแกองคกร โดยการวิเคราะหการพึ่งพาปจจัยการผลิต
จากผูขายปจจัยการผลิตถาองคกรมีการพึ่งพาผูข ายปจจัยการผลิตรายใดรายหนึ่งสูงก็อาจมีความเสีย่ ง
ตอการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพราะถาผูขายปจจัยการผลิตรายนั้นไมสามารถสงวัตถุดิบไดไมวาจะ
ดวยสาเหตุใด ก็จะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจขององคกรอยางรุนแรงและสงกระทบตอองคกร
อยางตอเนื่องทันที
5.4 การเขามาของผูประกอบการรายใหม (threat of new entrants) โดยการวิเคราะหวามี
ความยากงายในการเขามาของผูประกอบการรายใหมมากนอยเพียงใด ถาการเขามาของผูประกอบ
รายใหมสามารถทําไดงายและสะดวกก็ยอมจะตองทําใหองคกรไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ
ไดงายอาจสูญเสียสวนแบงการตลาด กระทบตอยอดขาย และสงผลตอการเติบโตขององคกรในระยะ
ยาว
5.5 การมีสินคาและบริการอื่นทดแทน (threat of substitute product) โดยการวิเคราะห
วาสินคาและบริการทีอ่ งคกรมีอยูนั้น มีโอกาสหรือไมที่จะมีสินคาและบริการอื่นเขามาทดแทนสินคา
และบริการเดิมขององคกร ซึ่งอาจทําใหรายไดจากการขายสินคาและบริการขององคกรลดลง รวมถึง
สวนแบงการตลาดที่ลดลงในอนาคตดวยเชนเดียวกัน

205

ภาพที่ 11.1 ตัวแบบแรงกดดัน 5ประการของ Porter
ที่มา: Porter (2008)

11.4 การจัดการการตลาดระหวางประเทศ
สภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศโดยทั่วไปนั้นจะเห็นไดจากการกีด กันทางการคา
ตางๆ ซึ่งมีการลดการกีดกันมาโดยตลอดในชวงทศวรรษที่ผานมา การเจริญเติบโตและการขยายตัว
ของอุ ตสาหกรรมขนสง ทางทะเลและทางอากาศ ความแตกตางของชนชาติ การแขงขันในตลาด
ระหวางประเทศ ปจจัยดังกลาวลวนเปนปจจัยที่กอใหเกิดการตลาดระหวางประเทศ
ตลาดระหวา งประเทศได มีการพั ฒนาขึ้ นมาอย างมาก อันเนื่ องมาจากการขยายตั วของ
เทคโนโลยี ที่ทั นสมัย ส ง ผลให ผูบ ริ โ ภคที่ อยู ตา งสถานที่ ส ามารถรั บ รู ค วามต องการในสินค า ชนิ ด
เดียวกันได ผลที่ตามมาก็คือ ผูบริโภคมีความตองการในสินคาที่มีคุณภาพที่สูงขึ้น และในราคาที่ต่ําลง
หรืออาจจะกลาวไดวา มาตรฐานของสินคามีระดับที่สูงขึ้นนั่นเอง อันเปนผลมาจากปจจัย ทางดาน
เศรษฐกิ จและวัฒ นธรรม การแขง ขันและคู แข ง ขัน ที่เ กิด ขึ้นจํานวนมากในตลาดระหว างประเทศ
นอกจากนี้การที่ไดเปนเจาของหรือไดใชสินคาที่มีขายอยูในประเทศอื่น ยังทําใหผูบริโภครูส กึ วาตนเอง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดวย
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การขยายตัวของตลาดระหวางประเทศดวยการเขาสูธุรกิจระหวางประเทศ เปนกลยุทธการ
เติบโตของธุรกิจโดยการเพิ่มยอดขายดวยวิธีการขยายตลาดไปยังตลาดระหวางประเทศซึ่งมีขนาด
ตลาดที่ใหญกวาตลาดในประเทศหลายเทาตัวและเปนการนํามาซึ่งการขยายกําไรที่เพิ่มสูงขึ้นตาม
แนวโน มของตลาดระหวางประเทศที่มีแ นวโนม ใหญโ ตมากขึ้น อยางมาก กิ จกรรมทางการตลาด
ระหว างประเทศจะชวยตอบวัต ถุป ระสงคของการดํ าเนินการและการจัดการในการตลาดระหวา ง
ประเทศไดเปนอยางดีทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว
การจั ด การการตลาดระหว า งประเทศเป น กระบวนการเริ่ ม ต น ตั้ ง แต ก ารวิ เ คราะห
สภาพแวดลอมทางการตลาดระหวางประเทศ การกําหนดแผนกลยุทธทางการตลาดระหวางประเทศ
การจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑและตราสินคาระหวางประเทศการตั้งราคา การจัดการชองทางการจัด
จําหนายการกระจายสินค าและโลจิสติ กสระหว างประเทศ การสื่อสารการตลาดและการสงเสริ ม
การตลาดในตลาดระหวางประเทศ
ในการตัด สิ นใจเกี่ยวกับ สวนประสมทางการตลาดระหว างประเทศ นักการตลาดระหวา ง
ประเทศจะเริ่ ม จากการแบง ส วนตลาด (segmentation) เพื่ อกํ า หนดตลาดเป า หมาย (target
marketing) และทําการวางตําแหนงผลิตภัณฑ (product positioning) กอนจะทําการตัดสินใจใน
การกําหนดสวนประสมทางการตลาด (marketing mix) ซึ่งประกอบดวย ผลิต ภัณฑ (product)
ราคา (price) ชองทางการจัดจําหนาย (place) และการสงเสริมการตลาด (promotion)
การแบ ง ส วนตลาด (segmentation) เป น กระบวนการตั ด สิ นใจเพื่ อแยกแยะผู ซื้อหรื อ
ผูบริโภคในตลาดระหวางประเทศออกเปนสวน ๆ โดยในแตละสวนที่แ บงแยกจะประกอบดวยผูซื้อ
หรือผูบริโภคที่มีคุณลักษณะ พฤติกรรมในกลุมเหมือน ๆ กัน และในแตละสวนตลาดที่แตกตางกันก็
จะมีคุณลักษณะและ/หรือพฤติกรรมที่แตกตางกัน เกณฑที่ใชแบงกลุมผูบริโภคออกเปนกลุม ๆ หรือที่
เรียกวาสวนตลาด (market segment) ที่แตกตางกัน ที่นิยมกันอยางมากไดแก การแบงสวนตลาด
ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะทางประชากร ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม
ปจจัยทางจิตวิทยา เชน คานิยม ทัศนคติ บุคลิกลักษณะ ความเชื่อ ประสบการณ เปนตน
สวนการเลือ กตลาดเปาหมาย (target marketing)หมายถึงการที่ นักการตลาดระหวา ง
ประเทศจําเปนตองกําหนดตลาดเปาหมายภายหลังจากการแบงสวนตลาด เพื่อนําไปสูการกําหนด
สวนประสมทางการตลาด ในการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผูบริโภคในตลาดระหวางประเทศ
การวิเคราะหตลาดตางประเทศที่เปนเปาหมายควรพิจารณาปจจัย และองคประกอบที่สําคัญตาง ๆ
ไดแก (Czinkota,Ronkainen & Mffett, 1999; ชนงกรณ กุณฑลบุตร, 2555)
1. การคัดเลือกเบื้องตนไดแก การพิจารณาสภาพทางกายภาพ สภาพทางจิต วิทยา สภาพทาง
เศรษฐกิจ เปนตน
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2. การประมาณศั ก ยภาพทางการตลาดได แ ก อํ า นาจซื้ อ แนวโน ม ผู บ ริ โ ภคในการซื้ อ
พฤติกรรมตลาดเปาหมาย
3. การประมาณการยอดขายไดแก สถานการณในการแขงขันใน ประเทศนั้น ๆ ขอมูลเกี่ยวกับ
ผูบริโภค พฤติกรรมผูบริโภคในประเทศเปาหมาย กลไกการจัด จําหนายของแตละประเทศ
สินคาที่เสนอขาย เปนตน
4. การกําหนดส วนแบงตลาดเปาหมายซึ่งอาจมุงที่กลุ มประเทศ หรือ การกระจายสูผูบริโภค
หลาย ๆ กลุมประเทศ
เมื่อเลือกสวนตลาดที่ธุรกิจจะใชเปนตลาดเปาหมายแลว ซึ่งอาจหมายถึงไดประเทศหรือกลุม
ผูบ ริ โ ภคเป าหมายในตลาดระหว า งประเทศแล ว ขั้ นตอนต อ มาที่ มีค วามสํ า คัญ อยางยิ่ ง ในตลาด
ระหว า งประเทศคื อการกํา หนดส วนประสมทางการตลาดระหว า งประเทศ อั นได แ ก ผลิ ต ภั ณฑ
(product) ราคา (price) ชองทางการจัดจําหนาย (place) และการสงเสริมการตลาด (promotion)
ในการดําเนินการในตลาดระหวางประเทศ
11.4.1 การจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑเปนหนึ่งในสวนประสมทางการตลาดที่สําคัญอยางมาก ธุรกิจจะครองใจผูบริโภค
และเพิ่มสวนแบงตลาดไดมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับผลิตภัณฑ องคประกอบของผลิตภัณฑ ไดแก
รูปลักษณผลิตภัณฑ คุณสมบัติเชิงกายภาพของผลิตภัณฑ คุณภาพผลิตภัณฑทั้งในเชิงกายภาพและ
เชิงจิตวิทยา ตราผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และสวนประกอบอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ ในปจจุบันนักการ
ตลาดระหวางประเทศจะใหค วามสํา คั ญอย างมากตอ ผลิต ภั ณฑแ ละองค ประกอบของผลิ ต ภั ณฑ
ระหวางประเทศ ในการจั ดการเกี่ย วกับผลิ ตภัณฑระหวางประเทศ ไดมีกลยุ ท ธผลิตภัณฑระหวา ง
ประเทศ (ชนงกรณ กุณฑลบุตร, 2555; อัควรรณ แสงวิภาค, 2554; Cateora and Graham, 2007)
ดังนี้
1) การคงรูปแบบเดียวกันทั่วโลก (standardization)
การคงรูป แบบเดียวกันทั่วโลก เปนกลยุท ธก ารวางผลิตภั ณฑในตลาดระหวา งประเทศใน
รูปแบบผลิตภัณฑแบบเดียวกันทั่วโลก กลาวคือรูปแบบ บรรจุภัณฑ ตราสินคา คุณลักษณะผลิตภัณฑ
องคประกอบผลิตภัณฑ เปนมาตรฐานเดียวกันและวางจําหนายในตลาดระหวางประเทศซึ่งกลยุท ธนี้
ทําใหบริษัทลดตนทุนในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ สวนขอเสียบริษัทอาจไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการจับจายใชสอยที่แตกตางกันไดและอาจสงผลเสียตอการสูญเสีย
ตลาดและความสามารถในการแขงขันในตลาดระหวางประเทศ
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ตัวอยางของผลิต ภัณฑของบริษัท Appleมีการกําหนดกลยุท ธผ ลิตภัณฑในตลาดระหวา ง
ประเทศในรูปแบบผลิตภัณฑแบบเดียวกันทั่วโลก เชน โทรศัพท Iphone แท็บเล็ท Ipad หรือเครื่อง
เสียง Ipod รวมทั้งนาฬิกาขอมือที่ใชเปน Application ของอุปกรณในกลุม Apple เปนตน

ภาพที่ 11.2 ผลิตภัณฑที่เปนมาตรฐานเดียวทั่วโลกของ Apple
ที่มา: www.apple.co.th/product
2) การปรับผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับทองถิ่น (adaptation)
การปรั บผลิ ตภั ณฑใหเ หมาะสมกั บทองถิ่น เปนกลยุท ธ การปรั บเปลี่ ย นผลิต ภัณฑ เพื่ อให
สอดคลองและเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบริโภคในทองถิ่นที่มีความตองการเฉพาะเจาะจงแบบ
ทองถิ่น ซึ่งกลยุทธการปรับผลิตภัณฑในเหมาะสมกับทองถิ่นมีขอดีคือ ธุรกิจสามารถรักษาสวนแบง
ตลาดในประเทศท องถิ่นได เนื่ องจากสามารถตอบสนองต อรสนิ ย ม หรื อพฤติ กรรมการบริโ ภคที่
แตกตางกันในแตละทองถิ่นได ซึ่งเปนไปตามหลัก “think globally but action locally” ซึ่ง
หมายถึ งการใชนโยบายหรื อกลยุท ธก ารตลาดระดับ โลกแต ดํา เนิ นการใหส อดคลองกั นความเป น
ทองถิ่นสวนขอเสียคือ ธุรกิจจะตองพยายามรักษาระดับของการปรับผลิตภัณฑโดยไมใหสูญเสียความ
เปนผลิตภัณฑสากลของธุรกิจ
ตั วอย างของผลิ ต ภั ณฑ แ ฮมเบอร เ กอร ข อง Mcdonald’sจะปรั บ ให มีส วนประกอบของ
เครื่องเทศเมื่อวางจําหนายในประเทศอินเดีย และปรับรสชาดใหจัดจานเมื่อวางจําหนายในประเทศ
ไทยเพื่อใหสอดคลองกับความรสนิยมและความตองการของผูบริโภค
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ภาพที่ 11.3 ผลิตภัณฑแฮมเบอรเกอรของMcdonald’sจะปรับใหมีสวนประกอบและปรับรสชาดให
สอดคลองกับความรสนิยมและความตองการของผูบริโภคในแตละทองถิ่น
ที่มา: www.mcdonald’sfanclub.com/mcdonalds/2424111
3) ปรับเพียงระดับหนึ่งเพื่อใหเปนสากล (adapt some part)
เปนกลยุทธการปรับผลิตภัณฑเพียงบางสวนหรือเล็กนอยเพื่อไมใหกระทบความเปนสากล
ของผลิตภัณฑและภาพลักษณของผลิตภัณฑโดยวิธีการรวบรวมขอมูลความเปนสากลของผลิตภัณฑ
จากทั่ ว โลก แล วทํ า การปรั บ ให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ให มี ค วามเป น สากลข อ ดี คื อทํ า ให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ สดง
ภาพลักษณความเปนสากล สวนขอเสีย คือการปรับภาพลักษณใหเปนสากลอาจสูญเสียเอกลักษณ
ความเปนทองถิ่นของผลิตภัณฑไปได
ตัวอยางของผลิต ภัณฑ Coke Diet ไดปรับปรุงตราผลิตภัณฑต ามภาษาของทองถิ่น แต
Coke ตองพยายามรักษาความเปนสากลของผลิตภัณฑไว และไมสูญเสียความเปนทองถิ่นที่วา Coke
เปนผลิตภัณฑสัญชาติอเมริกันที่มีความเปนสากล

ภาพที่ 11.4 ผลิตภัณฑ Coke Diet ไดปรับปรุงตราผลิต ภัณฑตามภาษาของทองถิ่น แตพยายาม
รักษาความเปนสากลของผลิตภัณฑไว และไมสูญเสีย ความเปนผลิตภัณฑสัญชาติอเมริกัน ที่มีความ
เปนสากล
ที่มา: www.coke.co.th/pictures/259632158522
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11.4.2 การตั้งราคา
การตั้ง ราคาเป นกลยุท ธ หนึ่ งในส วนประสมทางการตลาดระหวา งประเทศ นักการตลาด
ระหวางประเทศจําเปนตองตอบคําถามวาจะตั้งราคาใหกับผลิตภัณฑในตลาดระหวางประเทศเทาไร
เพราะเหตุใด และทําไมตองตั้งราคาเทานั้น แนวคิดพื้นฐานของการตั้งราคา จําเปนตองพิจารณาและ
ตอบคํ าถามกอนกํา หนดกลยุท ธการตั้ งราคาในเบื้องต นว า ราคาที่ ตั้ งจะสามารถแขงขั นในตลาด
ระหวางประเทศไดหรือไม สงผลกระทบตอภาพลักษณของตราผลิต ภัณฑหรือไม มากนอยเพียงใด
ราคาที่ตั้งสามารถมุงเจาะตลาดระหวางประเทศในประเทศนั้นไดหรือไม อยางไร และเพราะอะไร
และราคาที่ตั้งในแตละสวนตลาดในตลาดระหวางประเทศนั้นควรแตกตางกันหรือไมเพราะเหตุใด เมือ่
สามารถวิเ คราะห และตอบคํา ถามทั้งหมดได แ ลว นักการตลาดมีแนวทางในการตั้ งราคาในตลาด
ระหวางประเทศ ดังนี้
1) ราคามาตรฐาน (standard price)
ราคามาตรฐานเปนกลยุทธการตั้งราคาที่เปนมาตรฐานราคาเดียวทั่วโลก โดยอางอิงราคาจาก
ประเทศแมหรือเรียกการตั้งราคาแบบชาตินิยม โดยธุรกิจที่ใชการตั้งราคาแบบนี้มักมีค วามมั่นใจใน
ผลิตภัณฑของตนโดยไมสนใจขอมูลขาวสารตาง ๆ ในตลาดระหวางประเทศแตล ะแหง และไมส นใจ
ผลิตภัณฑของคูแขงขันในตลาดระหวางประเทศและอาจไมสนใจตอความเคลื่อนไหวดานราคาของคู
แขงขัน เชน นาฬิกาโรเล็กซ (Rolex) รถยนตเมอรเซเดสเบนซ (Mercedez Benz) เปนตน

ภาพที่ 11.5 นาฬิกาโรเล็กซ (Rolex) ตั้งราคามาตรฐานเดียวทั่วโลก
ที่มา: www.rolex.com/oysterperpetual
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2) ราคาแบบปรับปรุงหรือราคาที่กําหนดสองราคา (two-tiered pricing policy)
ราคาแบบปรับ ปรุ งหรือ ราคาที่กําหนดสองราคาเปนกลยุท ธการตั้งราคาที่ตั้ งจํ าหนา ยใน
ประเทศแมราคาหนึ่ง และเมื่อนําไปวางจําหนายในตลาดระหวางประเทศในแตละตลาดก็จะมีการตั้ง
ราคาอีกราคาหนึ่ง จึงมักเรีย กวากลยุท ธการกําหนดสองราคาหรือการปรับ ปรุงราคา โดยธุรกิจใน
ประเทศแมจะอนุญาตใหแตละสาขาในตลาดระหวางประเทศแตล ะประเทศทําหนาที่บริห ารจัด การ
ราคาในตลาดในแตละประเทศใหเหมาะสมกั บสภาพการแข งขัน และมีอิส ระในการกําหนดราคา
ผลิตภัณฑที่จะจําหนายในตลาดระหวางประเทศแตละแหงได โดยราคาจะถูกกําหนดโดยสาขาทีต่ งั้ อยู
ในตลาดระหวางประเทศแตละแหง เชน รถยนตโตโยตา หรือเครื่องใชไฟฟา Samsung เปนตน
3) ราคาตามตลาด (market price)
ราคาตามตลาดหมายถึงการกําหนดราคาผลิตภัณฑในตลาดระหวางประเทศใหสอดคลองกับ
สภาพการแขงขันในตลาดตางประเทศที่บริษัทนําผลิตภัณฑเขาสูตลาดโดยการพิจารณาของบริษทั แม
ราคาผลิตภัณฑตามตลาดเปนการกําหนดราคาในตลาดระหวางประเทศแตละตลาดที่อาจจะแตกตาง
กันหรือเหมือนกันในบางตลาดโดยบริษัทแมใหอิสระแกสาขาในตลาดตางประเทศเปนผูกําหนดราคา
ของผลิตภัณฑที่จะจําหนายในตลาดระหวางประเทศแตละแหง ราคาตามตลาดจะมีขอดีคือบางตลาด
ในตางประเทศจะได กําไรสู งและบางตลาดในตา งประเทศจะไดกําไรต่ํา แต เมื่อเฉลี่ยแลวจะทําให
บริษัทแมมีกําไรขณะเดียวกันก็สามารถแขงขันไดตามสภาวะการแขงขันในตลาดระหวางประเทศแต
ละประเทศ อยางไรก็ตาม ขอเสียของการตั้งราคาตามตลาดอาจประสบปญหา “ตลาดสีเทา”(gray
market) คือมีโอกาสเกิดการเคลื่อนยายผลิตภัณฑช นิดเดียวกัน คุณภาพเดียวกันจากประเทศที่ มี
ราคาต่ํากวาไปจําหนายในประเทศที่มีราคาสูงกวา
11.4.3 ชองทางการจัดจําหนาย
ชองทางการจัดจําหนายในตลาดระหวางประเทศ เปนชองทางการจัดจําหนายและกระจาย
ผลิตภัณฑของธุรกิจไปสูต ลาดระหวางประเทศในแตละประเทศ โดยมีวัต ถุประสงคเพื่อกระจายตัว
ผลิตภัณฑในสูมือของผูบริโภคในตลาดระหวางประเทศในแตละประเทศทั่วโลก ทั้งนีเ้ พือ่ เปดโอกาสให
ผูบ ริโ ภคในตา งประเทศไดรับทราบถึ งขอมู ล ตัวผลิ ตภัณฑ ตลอดจนเปนเจ าของกรรมสิท ธิ์ในตั ว
ผลิตภัณฑ และชองการจัดจําหนายยังทําหนาที่ในการเชื่อมโยงระหวางบริษัทแมเจาของผลิตภัณฑกบั
ผูบริโภคในตลาดระหวางประเทศในแตละประเทศทั่วโลกอีกดวย ในตลาดระหวางประเทศการจัดการ
ชองทางการจัด จํ าหน าย ธุรกิจสามารถเลือกชองทางการจัด จําหนายได หลายรู ป แบบ เช น ค าส ง
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(wholesaling) ค า ปลี ก (retailing) ห า งสรรพสิ น ค า (department stores) ร า นค า พิ เ ศษ
(specialty retailers) ซุปเปอรมารเก็ต (supermarket) รานสะดวกซื้อ (convenience stores)
รานคา ลดราคา (discount stores) ไฮเปอร มารท (hyper markets) ชองทางการจําหน ายตรง
(direct market) ตัวแทนจําหนาย (agency) ชองทางแบบประสมประสาน (combination) และ
รานจําหนายสินคาเฉพาะอยาง (category killers) เปนตน
11.4.4 การสื่อสารการตลาดในตลาดระหวางประเทศ
การสื่อสารการตลาดในตลาดระหวางประเทศเปนกระบวนการสื่อสาร การแผยแพรขอมูล
ขาวสาร การสร างความเขาใจ การใหข อมูล ของผลิต ภัณฑ และของธุรกิ จเพื่ อให ผูบ ริ โภคในตลาด
ระหวางประเทศที่มึความแตกตางทางสังคม วัฒนธรรมไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและธุรกิจ โดย
มีวัตถุประสงคใหผูบ ริโภคในตลาดระหวางประเทศไดเขาใจขอมูล ที่ถูกตองเกี่ย วกับผลิตภัณฑแ ละ
ธุรกิ จ การสร างภาพลั กษณที่ ดีให กับ ผลิ ตภั ณฑแ ละธุ รกิ จ (อั ควรรณ แสงวิ ภาค,2554)การสื่อสาร
การตลาดในตลาดระหว า งประเทศนิ ย มใช รู ป แบบการสื่ อ สารผ า นการโฆษณา (advertising)
ประชาสัมพันธ (public relation) การสงเสริมการขาย (sale promotion)การสื่อสารการตลาดผาน
การจําหนายตรง (direct marketing)การใหการสนับสนุนกิจกรรม (event sponsorships)งาน
แสดงสิ นคา (trade show)การสื่ อสารการตลาดแบบประสมประสานกั บตลาดโลก (globally
integrated marketing communication –GIMC) เปนตน สําหรับรูปแบบการสื่อสารผลิตภัณฑใน
ตลาดระหวางประเทศมีรูปแบบที่นิยมเปนอยางมากในตลาดระหวางประเทศ ดังนี้
1) ผลิตภัณฑมาตรฐาน-การสื่อสารทางการตลาดที่เปนมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณฑ มาตรฐาน-การสื่ อ สารทางการตลาดที่ เ ป น มาตรฐานเป นกลยุ ท ธ การสื่ อ สาร
การตลาดในตลาดระหวางประเทศโดยผลิต ภัณฑ ที่เป นมาตรฐานวางจํ าหน ายทั่ วโลก และใชการ
สื่อสารทางการตลาดที่เปนมาตรฐานเดียวทั่วโลก กลาวคือการวางจําหนายผลิตภัณฑรูปแบบเดียวทั่ว
โลกและใชการสื่อสารการตลาดแบบเดียวทั่วโลกโดยไมมีการปรับเนื้อหาการสื่อสาร
ตัวอยางเชนรองเทา Nike จะใชผลิตภัณฑมาตรฐานรูปแบบเดียววางจําหนายทั่วโลกและใช
การสื่อสารการตลาดโดยผานเนื้อหา “Just do it”แบบเดียวในการสื่อสารผลิตภัณฑ Nike ไปทั่วโลก
หรือตัวอยางของวิสกี้ Johnnie Walker ใชการสื่อสารการตลาดโดยผานเนื้อหา “Keep Walking”
แบบเดียวกันในการสื่อสารวิสกี้ Johnnie Walker ไปทั่วโลก
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ภาพที่ 11.6 รองเทา Nike จะใชผ ลิตภัณฑมาตรฐานรูป แบบเดียววางจําหนายทั่วโลกและใชการ
สื่อสารการตลาดโดยผานเนื้อหา “Just do it” สวนวิสกี้ Johnnie Walker ใชการสื่อสารการตลาด
โดยผานเนื้อหา “Keep Walking” แบบเดียวทั่วโลก
ที่มา: www.nike.co.th/nikeshoes/523156; www.Johnniewalker.co.th/advertising/26326
2) ปรับปรุงการสื่อสารการตลาด-สินคามาตรฐาน
การปรับปรุงการสื่อสารการตลาด-สินคามาตรฐานเปนกลยุทธการสื่อสารการตลาดในตลาด
ระหวางประเทศโดยผลิตภัณฑที่เปนมาตรฐานวางจําหนายทั่วโลก และใชการสื่อสารทางการตลาดทีม่ ี
การปรับปรุงเนื้อหาการสื่อสารทางการตลาด กลาวคือการวางจําหนายผลิตภัณฑรูปแบบเดียวทั่วโลก
และมีการปรับปรุงเนื้อหาหรือรูปแบบการสื่อสารการตลาด
ตัวอยางเชนกางเกงยีนสลีวายส จะใชผลิต ภัณฑมาตรฐานรูปแบบเดีย ววางจําหนายทั่วโลก
และมีการปรับ เนื้อหาการสื่อสารการตลาดใหเขากับรสนิย มในการสวมใสยีนสของผูบ ริโภค ขนาด
ความนิยมในแตล ะกลุมประเทศหรือแตล ะประเทศเชน เนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอโฆษณาใน
สหรัฐอเมริกาจะใชสื่อสารเนื้อหาวากางเกงยีนสลีวายสมีความบึกบึนและทนทานทั้งนี้เพื่อตอบสนอง
กลุมเปาหมายของกางเกงยีนส ลีวายสในสหรัฐอเมริกาที่ เปนกลุมผูรัก ยีนส ที่ใช แรงงาน ในขณะที่
กลุมเปาหมายในเอเซียมักเปนกลุมวัยรุนที่มีฐานะดี ดังนั้นเนื้อหา รูปแบบ การสื่อสารโฆษณาจะใชให
เหมาะสมสอดคลองกับพฤติกรรมของวัยรุนกลุมนี้หรือแมแตพรีเซนทเตอรก็จะใชด าราวัย รุนชื่อดัง
เปนตน
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ภาพที่ 11.7 การโฆษณากางเกงยีนสลีวายสในสหรัฐอเมริกา
ที่มา: www.bloggangjeans.com/levi’s/501theorininal/25363
3) การสื่อสารการตลาดแบบที่เปนสากลกับผลิตภัณฑทองถิ่น
การสื่ อสารการตลาดแบบสากลกั บ ผลิ ต ภัณฑ ทองถิ่ นเป นกลยุ ทธการสื่อสารการตลาดใน
ตลาดระหวางประเทศโดยใชการสื่อสารทางการตลาดแบบสากลกับผลิตภัณฑทองถิ่น เพือ่ ยกระดับใน
ผลิตภัณฑทองถิ่นใหมีภาพลักษณการเปนผลิตภัณฑสากล
ตัวอย างเชน ผลิ ต ภั ณฑ เนสทเ ล บางผลิต ภัณฑมี วางจํ าหนา ยเฉพาะในตลาดทองถิ่ นหนึ่ ง
เทานั้นแตบริษัทเนสทเลจะใชการสื่อสารการตลาดที่เปนมาตรฐานสากลกับผลิตภัณฑทองถิ่นนั้นและ
ทําใหผลิตภัณฑทองถิ่นมีภาพลักษณเปนสากลไปกับตราผลิตภัณฑข องเนสเลที่มีค วามเปนสากลอยู
แลว เปนตน

ภาพที่ 11.8 ผลิตภัณฑของเนสเลในตลาดทองถิ่นบางประเทศใชการสื่อสารแบบสากลตามความเปน
สากลของเนสเลเพื่อใหผลิตภัณฑทองถิ่นมีภาพลักษณความเปนสากล
ที่มา: www.pictureproduct.com/productlines
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4) การสื่อสารการตลาดแบบทองถิ่นกับผลิตภัณฑทองถิ่น
การสื่อสารการตลาดแบบทองถิ่นกับผลิตภัณฑทองถิ่นเปนกลยุทธการสื่อสารการตลาดใน
ตลาดระหวางประเทศโดยการสื่อสารการตลาดแบบทองถิ่นกับผลิตภัณฑทองถิ่นกลาวคือการกําหนด
เนื้อหาหรือรูปแบบการสื่อสารแบบทองถิ่นเพื่อสื่อสารผลิตภัณฑทองถิ่นใหกับผูบริโภคเชน การตั้งชื่อ
ตราผลิต ภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑที่ มีลักษณะเปนทองถิ่น การใชภ าษาทองถิ่น รูป แบบการ
สื่อสารการตลาดที่สอดคลองเหมาะสมกับทองถิ่น เปนตน
ตัวอยางเชน น้ํายาอุทัยทิพย ยาหมองตราถวยทอง ยาสีฟนสมุนไพรดอกบัวคู ที่ใชเนื้อหาการ
สื่อสารผานการโฆษณาที่เนนความเปนไทย สมุนไพรไทย ตราผลิต ภัณฑหรือบรรจุภัณฑแบบไทย ๆ
และใชวิธีการสื่อสารทางการตลาดแบบทองถิ่นในรูปแบบชาตินิยมคือความเปนไทย

ภาพที่ 11.9 ผลิตภัณฑทองถิ่นที่ใชการสื่อสารแบบทองถิ่น
ที่มา: www.blogsbrandthai.com/pictures/253662
11.4.5 อุปสรรคและขอจํากัดในการสื่อสารทางการตลาดระหวางประเทศ
1) ดานภาษา
ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการดํ า เนิ น ธุ รกิ จระหว า งประเทศได แ ก อุ ป สรรคในการสื่ อ สารของเจ า ของ
ผลิตภัณฑกับผูบริโภคที่มีความแตกตางกันดานภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการตลาดระหวางประเทศ
ซึ่งแตละประเทศอาจมีภาษาทองถิ่นของประเทศตนเอง ความแตกตางทางภาษาถือเปนอุปสรรคและ
ขอจํากัดในการสื่อสารทางการตลาดระหวางประเทศได
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2) ดานวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเปนการรวมตัวกันของทัศนคติและความเชื่อและมีผลตอความรูสึกนึกคิด การดําเนินชีวิต
และการยอมรับหรือความเขาใจผลิตภัณฑที่เขาสูต ลาดระหวางประเทศ การสื่อสารการตลาดขาม
วัฒนธรรมจึงมีค วามยากลําบากอยูพอสมควรหากมีค วามแตกตางดานวัฒนธรรมในตลาดระหวา ง
ประเทศซึ่งความแตกตางดังกลาวนี้อาจสงผลตอการยอมรับ ผลิต ภัณฑหรือรูปแบบการสื่อสารทาง
การตลาดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑได
3) ดานการศึกษา
ระดั บการศึ กษาของกลุ มเปาหมายทางการตลาดในตลาดระหว างประเทศที่แ ตกตางกันยอมเป น
อุปสรรคตอการสื่อสารทางการตลาดระหวางประเทศ เพราะอาจสงผลตอการสื่อสารและความเขาใจ
การยอมรับ ตอสื่อหรือรูปแบบการสื่ อสารทางการตลาดในตลาดระหว างประเทศ ความเหลื่อมล้ํ า
ทางการศึกษายอมสงผลกระทบตอการตลาดระหวางประเทศและเปนอุปสรรคตลอดจนเปนขอจํากัด
ในการสื่อสารทางการตลาดระหวางประเทศ
4) ดานคานิยมและทัศนคติ
คานิยมและทัศนคติของผูบริโภคในตลาดระหวางประเทศเปนอีกปจจัยหนึ่งของอุปสรรคและขอจํากัด
ในการสื่อสารทางการตลาดระหวางประเทศ เพราะเปนเรื่องของมุมมอง การยอมรับ ความเชื่อใน
ตลาดเปาหมายในตลาดระหวางประเทศ เชน การที่ผูบริโภคกลุมเปาหมายในประเทศหนึ่งอาจไม
ยอมรั บผลิต ภัณฑที่ มาจากประเทศที่มีป ระวัติ ศาสตรข องประเทศที่ส รางความเจ็บ ช้ํา น้ําใจให กับ
ประวัติของชนชาติของประเทศตน หรือรูปแบบเนื้อหาการสื่อสารอาจไมเปนที่ยอมรับในกลุม ผูบริโภค
ในประเทศนั้น ๆ เปนตน
5) ดานความไมพรอมของสื่อ
จํานวนและคุณภาพของสื่อและเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดระหวางประเทศในแตล ะประเทศที่
เจาของผลิตภัณฑตองการสื่อสารจัดเปนอุปสรรคและขอจํากัด ในการสื่อสารทางการตลาดระหวาง
ประเทศได เชน บางประเทศอาจมี ความจํ า เปนต อ งสื่ อสารผ านสื่ อวิท ยุห รือ โทรทัศ นเ ท า นั้น ไม
สามารถสื่อสารผานอินเตอรเน็ตหรือคอมพิวเตอรได
6) ดานความเชื่อทางศาสนา
ความแตกต างด า นศาสนา ความเชื่ อทางศาสนาเป น เรื่อ งละเอี ย ดออ น ซึ่ ง การสื่ อสาร
การตลาดระหว างประเทศบางครั้ ง อาจกระทบกระเทื อนถึ งความเชื่อ ทางศาสนาและกลายเป น
เรื่องราวบานปลายใหญโตจนอาจสงผลเสียหายตอภาพลักษณของผลิตภัณฑแ ละธุรกิจได นักการ
ตลาดระหวางประเทศตองพยามทําความเขาใจและศึกษาความแตกตางดานความเชื่อทางศาสนาและ
ระมัดระวังตอการจัดทําสื่อและการสื่อสารในตลาดระหวางประเทศใหมากที่สุดกอนดําเนินการสือ่ สาร
การตลาดระหวางประเทศ
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7) ดานกฎหมาย
กฎหมายและระเบียบขอบังคับในตลาดระหวางประเทศของประเทศตาง ๆ อาจมีความ
แตกตางกันและใหความสําคัญหรือควบคุมผลิตภัณฑบ างอยางที่แ ตกต างกันกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับอาจสงผลตอการสื่อสารการตลาด เชน ในเรื่องเนื้อหาของสื่อ หรือการควบคุมการโฆษณาใน
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับเหลาหรือบุหรี่โดยเฉพาะในประเทศไทย ดังนั้นนักการตลาดระหวางประเทศควร
ศึกษากฎหมายและระเบีย บขอบังคับในตลาดระหวางประเทศของประเทศตาง ๆ กอนการสื่อสาร
การตลาดในประเทศที่ตองการดําเนินการตลาดระหวางประเทศ
11.4.6 การสื่อสารทางการตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงขอจํากัดในตลาดระหวางประเทศ
บางครั้งการดําเนินการเพื่อการสื่อสารทางการตลาดระหวางประเทศอาจประสบปญหาและ
อุปสรรคในการสื่อสารทางการตลาดระหวางประเทศ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ย งขอจํากัดในตลาดระหวาง
ประเทศธุรกิ จมีวิธีการดําเนินการเมื่ อมีขอจํากัด เกิดขึ้นในการดําเนินการในตลาดระหวางประเทศ
ดังนี้
1) ธุรกิจควรปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับในการสื่อระหวางประเทศและการติดตอกับ
ลูกคาในตางประเทศอยางเครงครัด
2) กรณีที่ไมสามารถสื่อสารทางการตลาดอันเนื่องจากมีปญหาดานกฎหมายหรือขอบังคับใน
ตลาดระหวางประเทศ ควรหาแนวทางเขาเจรจาตอรองเพื่อขอความชวยเหลือ (lobbying) จากผูมี
อํานาจเพื่อการโนมนาวใหเห็นชอบและใหการอนุมัติ
3) การขอความยุติธรรมโดยอาศัยอํานาจศาล
4) ปรับปรุงสวนประสมทางการตลาดใหเหมาะสมกับกฎหมายและขอบังคับในตลาด
ระหวางประเทศ
11.4.7 การสงเสริมการขาย
การสงเสริมการขายเปนเครื่ องมือทางการตลาดระหวางประเทศซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
สงเสริมการตลาด เครื่องมือในการสงเสริมการขายในตลาดระหวางประเทศที่นิยม ไดแก การแจก
ตัวอยางการแจกคูป องที่อยูในตัวสินคาการใหสวนลดกับการซื้อสินคาอื่น ๆการใหของแถมการให
โบนัสที่อยูในบรรจุภัณฑการสงเสริมการขายดวยสินคาใหเติมการบริการสงสินคาทางไปรษณียฟรีการ
ใหสวนลดในการซื้อครั้งตอไปการคืนสินคา การคืนเงิน การลดราคา การรับ ประกันความพึงพอใจ
เปนตน

218

11.4.8 การสื่อสารการตลาดในรูปแบบตาง ๆ
นอกจากการสื่อสารการตลาดดังที่กลาวมาแลว ในตลาดระหวางประเทศยังมีวิธีการสื่อ สาร
การตลาดในรูปแบบตาง ๆ อีกหลายรูปแบบที่ไดรับความนิย มนํามาใชในการตลาดระหวางประเทศ
อาทิการสื่อสารการตลาดผานการจําหนายตรง (direct marketing)การใหการสนับ สนุนกิจกรรม
(event sponsorships)งานแสดงสินคา (trade show)การประชาสัมพันธ (public relation)การ
สื่ อ สารการตลาดแบบประสมประสานกั บ ตลาดโลก (globally integrated marketing
communication –GIMC) ซึ่งเปนการบูรณาสื่อทางการตลาดทุกสื่อเขาดวยกันเพื่อใชในการสื่อสาร
การตลาดในระดับโลก

11.5 ปจจัยที่สําคัญและแนวโนมของการแขงขันในตลาดระหวางประเทศ
ปจจัยที่สําคัญใดบางที่จะมีผลตอความสามารถในการแขงขันในตลาดระหวางประเทศPorter
(1990) ไดสรุปวา ความสามารถของประเทศตางๆในการพัฒนาตนเองไปสูระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
และระดับของผลิตภาพในการผลิต ลวนเปนปจจัยที่สําคัญตอความสําเร็จของตลาดระหวางประเทศ
โดยมองวาการสูญเสียสัดสวนทางการตลาดในดานอื่นๆ เชน ดานตนทุน ความสามารถในการแขงขัน
ทางการตลาดการขนสงและเทคโนโลยี จะแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับการแขงขันใน
ตลาดระหวางประเทศ ปจจัย ที่กอใหเกิด ความไดเปรียบในการแขงขัน ภายใตส ภาพแวดลอมของ
ตลาดระหวางประเทศ ซึ่งแนวคิดนี้ประกอบดวย1) เงื่อนไขทางดานปจจัยพื้นฐาน การที่ประเทศใด
สามารถเปลี่ ยนแปลงป จจั ยพื้น ฐาน เชน ทรัพยากรที่มีอยู การศึ กษา และโครงสรางพื้ นฐานทาง
เศรษฐกิจใหสนับสนุนดานการแขงขัน ยอมจะสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ในตลาดระหวาง
ประเทศ 2) เงื่อนไขทางดานอุปสงค ขนาดของตลาดระหวางประเทศ ลักษณะเฉพาะของผูบริโภค
และการนําเสนอสินค า 3) ความเชื่ อมโยงของอุ ต สาหกรรม ซึ่ งหมายถึง อุต สาหกรรมที่อยูในโลจิ
สติกสเดียวกัน เชน ผูบรรจุหีบหอ ผูที่อยูในสายการผลิต การตลาด และตัวแทนจําหนาย4) กลยุทธ
ของบริษัท โครงสรางตลาด และสภาพการแขงขัน
ปจจัยตางๆ ดังกลาว ลวนมีความสําคัญตอความสําเร็จของตลาดระหวางประเทศทั้งสิ้น โดย
สภาพแวดลอมทางดานการแขงขันระหวางประเทศจะเปนการกระตุนอุปสงคในการประดิษฐคิดคน
ผลิตภัณฑใหมๆ ใหมีเพิ่มขึ้น รวมถึงปจจัย ทางดานนโยบายทางการคา ทั้งในสวนของการใหความ
สนับสนุนที่ไมเปนธรรม การสรางการกีดกันทางการคา ลวนแตเปนยุทธวิธีในการไปสูความสําเร็จของ
ตลาดระหวางประเทศทั้งสิ้น
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11.6 บทสรุป
กระบวนการการจัด การตลาดระหวางประเทศ เปนการวิเ คราะห การวางแผน การปฏิบัติ
ตามแผน การควบคุมและประเมินผลการดํ าเนิ นงานระหว า งประเทศ ซึ่ งประกอบด วยกิจกรรม
เกี่ยวกับการตลาดตั้งแตการวิเคราะหต ลาดและสภาพแวดลอมทางการตลาดระหวางประเทศ การ
คนหาตลาดที่มีศักยภาพในระหวางประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานระดับโลก การจัด การ
กิจกรรมเพื่ อเพิ่ ม คุณค า การพั ฒ นากลยุ ท ธก ารตลาดระหว า งประเทศ การออกแบบและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ การขยายตัวของเทคโนโลยีที่ทันสมัย สงผลใหผูบริโภคที่อยูตางสถานที่
สามารถรับรูความตองการในสินคาชนิดเดียวกันได ผลที่ตามมาก็คือ ผูบริโภคมีความตองการในสินคา
ทีม่ ีคุณภาพที่สูงขึ้น และในราคาที่ต่ําลงหรืออาจจะกลาวไดวา มาตรฐานของสินคามีระดับ ที่สูงขึ้น
นั่นเอง อันเปนผลมาจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม นอกจากนี้การที่ไดเปนเจาของหรือ
ไดใชสินคาที่มีขายอยูในประเทศอื่น ยังทําใหผูบริโภครูสึกวาตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดวย สําหรับ
ปจจัยที่กอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันในการจัดการการตลาดระหวางประเทศ ประกอบดวย
1) เงื่อนไขทางดานปจจัยพื้นฐาน การที่ประเทศใดสามารถเปลี่ยนแปลงปจจัยพื้นฐาน เชน ทรัพยากร
ที่มีอยู การศึกษา และโครงสรางพื้ นฐานทางเศรษฐกิ จ ใหส นั บสนุนดา นการแข งขัน ยอ มจะสรา ง
ความไดเปรียบทางการแขงขันในตลาดระหวางประเทศ 2) เงื่อนไขทางดานอุปสงค ขนาดของตลาด
ระหว า งประเทศ ลั กษณะเฉพาะของผู บ ริ โ ภคและการนํ า เสนอสิ น ค า 3) ความเชื่ อ มโยงของ
อุ ต สาหกรรม หมายถึ ง อุ ต สาหกรรมที่ อ ยู ใ นโลจิ ส ติ ก ส เ ดี ย วกั น เช น ผู บ รรจุ หี บ ห อ ผู ที่ อยู ใ น
สายการผลิต การตลาด และตัวแทนจําหนาย 4) กลยุทธของบริษัท โครงสรางตลาด และสภาพการ
แขงขันในตลาดระหวางประเทศ

คําถามทายบท
1. ใหอธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาดระหวางประเทศ อธิบายพรอมยกตัวอยางผลิตภัณฑใน
ตลาดระหวางประเทศมาอยางนอย 1 ชนิดเพื่อประกอบการอธิบาย
2. ใหอธิบายโอกาสและภัยคุกคามในการดําเนินการตลาดระหวางประเทศ อธิบายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ
3. ใหอธิบายสภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎหมาย สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอม
ทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางการแขงขันวามีอิทธิพลตอดําเนินการตลาดระหวาง
ประเทศไดอยางไร
4. จากกรณีศึกษาเรื่อง “BEAUTY รุกตลาดความงามกลุมประเทศ CLMV”ใหตอบคําถามตอไปนี้
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4.1 ใหอธิบายสภาพแวดลอมทางการตลาดระหวางประเทศที่เปนโอกาสและภัยคุกคามการ
ดําเนินการในตลาดระหวางประเทศ
4.2 ใหอธิบายสวนประสมทางการตลาดระหวางประเทศ
4.3 ใหอธิบายปจจัยสูค วามสําเร็จหรือลมเหลวภายใตสภาพแวดลอมทางการตลาดระหวางประเทศ
ของธุรกิจ/บริษัท ในกรณีศึกษา
กรณีศึกษาเรื่อง “BEAUTY รุกตลาดความงามกลุมประเทศ CLMV”
BEAUTY สยายปกรุกตลาดความงามกลุมประเทศ CLMV ตะลุยขยาย BEAUTY BUFFET
BEAUTY COTTAGE 13 สาขาภายในปนี้ ลาสุดประเดิมเปด 2 สาขา ณ กรุงเวียงจันทน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คาดกระแสตอบรับดีเวอรเนื่องจากผลิตภัณฑเปนที่รูจักและ
ไดรับความนิยมเปนอยางมาก
นายแพทยสุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
(BEAUTY)ผูดําเนินธุรกิจจําหนายปลีกผลิตภัณฑเ ครื่องสําอางและบํารุงผิวเปด เผยวา บริษัทมีแ ผน
ขยายสาขาในกลุมประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม) จํานวน 13 สาขา ภายในปนี้
โดยแบงเปน พมา 2 สาขา BEAUTY BUFFET 1 สาขา BEAUTY COTTAGE 1 สาขา ลาว 3 สาขา
BEAUTY BUFFET 2 สาขา BEAUTY COTTAGE 1 สาขา เวียดนาม 4 สาขา BEAUTY BUFFET 2
สาขา BEAUTY COTTAGE 2 สาขา และ กัมพูชา 4 สาขา BEAUTY BUFFET 2 สาขา BEAUTY
COTTAGE 2 สาขา
โดยตั้งแตตนปที่ผานมา BEAUTY ไดทําการเปดสาขาในพมาไปแลวจํานวน 2 สาขาประเทศ
ลาว 2 สาขาและจะทยอยเปด สาขากัมพูชา 4 สาขา เวีย ดนาม 4 สาขาและลาว 1 สาขา โดยผาน
ตัวแทนจําหนายในพื้นที่ ขณะที่กลยุทธทางการตลาดในกลุม CLMV เนนชูจุดเดนในเรื่องของคุณภาพ
สินคาที่ทัดเทียมกับแบรนดชั้นนําแตเหมาะสมกับสภาพผิวของลูกคาและสอดคลองกับพฤติกรรมของ
ลูกคากลุมเปาหมาย ตลอดจนการตั้งราคาที่เหมาะสมควบคูไปกับการใชสื่อประชาสัมพันธแ ละจัด ทํา
โปรโมชั่ น ที่ ตรงตามความต องการของลู กคาในแตล ะประเทศนั้นๆโดยเน นศึก ษาพฤติ ก รรมของ
ผูบ ริโภคในท องถิ่นและการตอบสนองตอแบรนด ที่วางตําแหนงเป นแบรนดชั้นนําในกลุมประเทศ
CLMV ซึ่งความรูสึกของผูบริโภคในกลุมประเทศ CLMV จะมองวาแบรนดและผลิตภัณฑจากประเทศ
ไทยมีความนาเชื่อถือมาก
“ภาพรวมธุรกิจดานความงามในกลุมประเทศ CLMV มีแนวโนมการเติบโตที่ดีอยางตอเนื่อง
และมองวาในอนาคตยังมีกําลังซื้ออีกมากเนื่องจากพฤติกรรมสวนใหญของผูบริโภคหันมาใหความ
สนใจในการดูแ ลผิ วพรรณหน าตาให ดูดี เสริมบุค ลิ กและสร างความมั่ นใจของตั วเอง ประกอบกั บ
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ผลิตภัณฑของ BEAUTY เปนที่รูจักเปนอยางดีและไดรับความนิยมเปนอยางมากในกลุมประชากรของ
ประเทศเหลานี้หากสามารถขยายสาขาไปใหครอบคลุมในทุกประเทศคาดวานาจะมีกระแสตอบรับทีด่ ี
เปนอยางมาก”นายแพทยสุวิน ไกรภูเบศ อธิบายถึงแนวโนมการเติบโตของBEAUTY
(ที่มา: ปรับปรุงจาก “BEAUTY รุกตลาดความงามกลุมประเทศ CLMV” นิตยสาร Manager 360˚
Magazine ฉบับที่19 เดือนสิงหาคม 2557)
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