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 การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในทิศทางที่ไมสามารถคาดคะเนได เป็นแรงผักดัน

ประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และการตลาดเสรี  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 

การเมอืง และประชากรศาสตร์ ไดรวมตัวกันเพื่อสรางรากฐานเศรษฐกิจโลก แนวโนมที่มีอิทธิพล

ตอธุรกิจมี 3 ประการ คือ 1. การเติบโตขององค์การคาโลก (WTO) และเขตการคาเสรี (Free 

trade Area: FTA) 2. การยอมรับระบบการตลาดเสรีของประเทศกําลังพัฒนาในลาตินอเมริกา 

เอเชีย และยุโรปตะวันออก และ 3. ผลกระทบของอนิเตอร์เน็ทตอการสื่อสารขามพรมแดน 

 ปัจจุบันกิจกรรมธุรกิจสวนใหญมีขอบเขตเป็นระดับโลก เทคโนโลยี การวิจัย การลงทุน 

การผลิต และการตลาด การจัดจําหนาย และเครือขายการสื่อสาร จะมีเป็นระดับโลก ดังนั้น

ธุรกิจจึงควรเตรียมพรอมที่จะแขงขันในสิ่งแวดลอมเศรษฐกิจโลก ผูผลิตตองตระหนักถึง

ผลกระทบของแนวโนมเหลานี้ ขณะที่บริหารจัดการบริษัทภายในประเทศที่สงออกสินคา หรือ 

รวมตัวเป็นบริษัทนานาชาติ (A Multinational Conglomerate) โดยเฉพาอยางยิ่งผลกระทบจาก

ความสําเร็จของการกอตั้งสหภาพยุโรป (EU) และการเติบโตของเติบโตของการสงออกของ

ประเทศเกาหลใีต การเปลี่ยนแปลงระบบของจีน หรอื การรื้อฟื้นตัวของเศรษฐกิจในเม็กซิโก 

 สิ่งที่ทาทายสําหรับการตลาดระหวางประเทศ คือการพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่ใชในการ

แขงขันภายในตลาดโลก การเติบโตของบริษัทมากมายทําใหธุรกิจตองแขงขันเพื่อความอยูรอด 

ประเด็นเหลานีม้ีผลกระทบตอเศรษฐกิจ การคา ตลาด และการแขงขันของโลก ซึ่งจะถูกนําเสนอ

ภายในเอกสารเลมนี้ 

 

 

1. มุมมองด้านประวัติศาสตร์ (A historical perspective) 

การตลาดระหวางประเทศไดมีวิวัฒนาการเป็น 3 ระยะ ไดแก ระยะขามชาติ ( The 

multinational phase) ระยะโลกาภิวัตน์ (The global phase) และ ระยะตอตานโลกาภิวัฒน์ (The 

anti-global phase) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1.1 ระยะขามชาติ (The multinational phase: MNCs)  

บริษัทขามชาติของอเมริกา (MNCs) คนพบโอกาสตลาดในยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต 

เพื่อควบคุมการผลิต และเทคโนโลยี และการจัดการกําแพงภาษีศุลกากร อเมริกาจึงตั้งบริษัทใน

เครือ (wholly owned subsidiaries) ในขณะนั้นการตลาดยังไมมีความซับซอน เนื่องจากฝุายผลิต

สามารถดัดแปลงสินคาใหสอดคลองกับผูบริโภคในตลาดทองถิ่นได (Product Adaptation) 
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การตลาดขามชาติ (Multinational marketing) คือการทําตลาดในหลากหลายประเทศที่แตกตาง

กัน โดยการดัดแปลงสินคา และการสงเสริมการตลาด 

ในปี ค.ศ. 1950 บริษัทอเมริกาใชกลยุทธ์การแบงสวนตลาด (market segmentation) ใน

ตนปี ค.ศ. 1960 บริษัทอเมริกาใชกลยุทธ์สวนประสมการตลาด (4 Ps) และปลายในปี ค.ศ. 1960 

บริษัทอเมริกาใชกลยุทธ์การวางตําแหนงผลติภัณฑ์ (Product positioning) 

ในที่สุด เมื่อบริษัทขามชาติอเมริกาขยายการผลิตไปสูประเทศตางๆมากมาย จน

ตางประเทศสามารถพัฒนาการผลิต และการตลาดของเขาไดเอง แลวสงสินคากลับไปยัง

อเมริกา เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ อเิลคทรอนิคส์ อุปกรณ์การกีฬา เป็นตน ซึ่งเรียกปรากฏการณ์

นีว้า วงจรการคาตางประเทศ (IPC) 

 

2.1 ระยะโลกาภวิัฒน์ (The global phase)  

จัดสินคาใหเป็นมาตรฐานทั่วโลก เริ่มในปี ค.ศ.1970 ซึ่งตลาดสหรัฐฯถูกโจมตีโดยบริษัทประเทศ

ญี่ปุุน โดยรัฐบาลญี่ปุุนใหการสนับสนุนดานการเงิน และดานอื่นๆ ในกลุมอุตสาหกรรมสงออก 

ทําใหสินคามีราคาต่ํา ซึ่งบริษัทญี่ปุุนจะใชกลยุทธ์ตนทุนต่ํา (Low cost) บริษัทตางประเทศ 

(MNCs) ที่ประสบความสําเร็จจะเปลี่ยนแปลงสูปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจ (Business-based factors) 

เชน บริษัทที่มีวิศวกร และแรงงานที่มีทักษะจะมุงเนนคุณภาพ นอกจากนั้น การเจริญเติบโตของ

ซัพพลายเออร์ (Supplier) ในอุตสาหกรรมที่สัมพันธ์กัน และการเจริญเติบโตของอุปสงค์ตลาดที่

เพิ่มขึน้ อัตราของสนิคาใหมที่เพิ่มขึน้ (New innovation ) 

 ในปี ค.ศ. 1980 ไมเคิล พอร์ตเตอร ์(Porter, E.)  ศกึษาความไดเปรียบเชิงการแขงขันของ

ชาติ โดยการสรางรหัสปัจจัยความสําเร็จของตราสินคาระดับโลก เชน Benetton ในอิตาลี 

Swatch ในสวิสเซอร์แลนด์ Mercedez-Benz ในเยอรมัน หรือ Sonyและ Toyota ในญี่ปุุน ถึง

อยางไรก็ตาม พอร์ตเอร์ ไมไดละเลยปัจจัยบางอยางที่สําคัญคือ ตลาดตางประเทศ (Foreign 

market) โดยในปี ค.ศ. 1983 นายธีโอดอร์ เลวิตต์ (Levitt, T.) แยงวาตลาดทั่วโลกจะมีเอก

ลักษณะคลายกัน เนื่องจากนวัตกรรมดานเทคโนโลยี และการสื่อสารมวลชน ประชากรในโลกนี้

จะมีสนิคาเหมือนกัน และไดรับขาวสารเหมือนกัน ความไดเปรียบของ Large Scale ในมาตรฐาน 

จะมําใหบริษัทระดับโลกมีกําไร แตจําหนายสินคาในราคาต่ํา และ amortize investment ในการ

วิจัยและพัฒนา (R&D) แตถาตองดัดแปลงสินคาใหสอดคลองกับความนิยมของทองถิ่นตอง 

superior quality to price ratio  

 ในปลายปี ค.ศ. 1990 ระยะของโลกาภิวัตน์ไดกระทบและบูรณาการตลาดการเงิน ซึ่ง

เป็นการพัฒนาสูแหลงของความเสี่ยงชนิดใหม (new sources of risk) 
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3.1 ระยะตอตานโลกาภวิัฒน์ (The anti-global phase)  

การตอตานบริษัทขามชาติ (MNCs) เริ่มเมื่อปลายปี ค.ศ. 1990 เชน การทําลายราน KFC ใน

ประเทศอินเดีย หรือ กลุมพิทักษ์สิ่งแวดลอมของเยอรมันเรียกรองใหMcDonald เปลี่ยนบรรจุ

ภัณฑ์ Styrofoam หรือ ประทศจีนตอตานการขายเคาะประตูบาน (Door-to-door selling) 

นอกจากนั้นหลังจากที่สหรัฐฯยกเลิกการโจมตีประเทศอิรัก ในปี ค.ศ. 2003 ทั่วโลกตอตาน

สหรัฐฯ 

 

2. คําศัพท์สําคัญ 

 ไดแก การตลาดโลก การตลาดระหวางประเทศ ตลาดตางประเทศ ตลาดนานาประเทศ 

ตลาดโลก และตลาดภูมภิาค สินคาระดับโลก ตราสินคาระดับโลก ตลาดผูนํา (Leading Markets) 

วงจรชีวติผลิตภัณฑ ์(PLC) ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1) การตลาดโลก บริษัทระดับโลกจะมกีลยุทธ์การตลาดระดับโลก หรือ กลยุทธ์หาแหลง

ผลิตระดับโลก (a global outsourcing strategy) เชน บริษัทฮาร์เลย์ เดวิดสัน 

(Harley Davison) และ บริษัทแก็ฟ (Gap Inc.) 

บริษัท Harley Davison เป็นบริษัทการตลาดระดับโลก (a global marketing company) 

โดยบริษัทจะออกแบบ และผลิตรถมอเตอร์ไซต์ภายในประเทศ และลงทุนการตลาดใน

ตางประเทศ ในขณะที่ บริษัท Gap เป็นบริษัทจัดหาแหลงผลิตจากภายนอกประเทศระดับโลก (a 

global outsourcing company) โดยบริษัทจางออกแบบ และผลิตเอผาจากตางประเทศ แลวนํามา

จําหนายภายในประเทศสหรัฐฯ เป็นตน 
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2) ตลาดต่างประเทศ เป็นการปรับปรุงสินคาและการสงเสริมกาตลาดใหสอดคลองกับ

ตลาดตางประเทศ 

3) ตลาดนานาประเทศ (Multi-domestic markets) เมื่อบริษัทรูสึกวา

ความสําคัญของความแตกตางของการตลาดตางประเทศ และความสําคัญของธุรกิจ

ตางๆ ดังนั้น บริษัทจึงมุงธุรกิจตางประเทศ โดยใชกลยุทธ์ตลาดนานาชาติ บริษัทจะมอง

วาตลาดแตละประเทศมีความแตกตางกันอยางมาก (Polycentric orientation) และ

การเขาถึงตลาดเหลานั้นตองใชโปรแกรมตลาดที่แตกตางกัน กลาวคือ บริษัทจะจัดตั้ง

สาขาในตางประเทศที่บริหารงานโดยอิสระ โดยปราศจากการควบคุมจากสํานักงานใหญ 

(Head Quarter: HQ) 

4) ตลาดโลก และตลาดภูมิภาค  

5) สินค้าระดับโลก ถึงแมวาผูบริโภคในแตละประเทศมีความชอบแตกตางกัน แต

ผูบริโภคเหลานั้นยังมีความชอบในสินคาที่คลายกัน เชน อาหาร เสื้อผา เบียร์ นักบัญชี 

นักกฎหมาย หรอื ผูคาปลีก ปัจจัยแหงความสําเร็จของสินคาระดับโลกไมใชการตั้งราคา

ต่ํา แตเป็นการสรางคุณคาสูงสุดใหกับลูกคา 

6) ตราสินค้าระดับโลก (Global Brand) เชน ตราswatch Mercedes Nestle 

Coca-Cola Nike Mcdonald Sony Honda จากการสํารวจของบริษัท ACNielsen ใน

ปี ค.ศ. 2001 พบวามีตราสินคาระดับโลก 43 ตรา 

7) ตลาดผู้นํา (Leading Markets) คือ ตลาดที่มคีูแขงขันที่เขมแข็ง ลูกคาเรียกรองสูง 

อิสระจากกฎระเบียบของรัฐบาล สินคา และการบริการใชเทคโนโลยีลาสุด และบริษัทมี

สายผลิตภัณฑ์ไฮเทคฯ เชน ตลาดคอมพิวเตอร์ในประเทศสหรัฐฯ ตลาดกลองถายรูปใน

ประเทศญี่ปุุน หรือ ตลาดรถยนต์ในประเทศเยอรมัน ถึงอยางไรก็ตาม ในแตกลุม

อุตสาหกรรม จะมีผูนําตลาดหลายราย เชน อุตสาหกรรมยานยนต์ เยอรมันเป็นตลาด

รถยนต์ที่มีเทคโนโลยีล้ําหนา (An advanced auto-technology market) อิตาลีเป็น

ตลาดรถยนต์หรู ซึ่งรถยนต์ตรา Porsche ออกแบบโดยชาวอิตาลี สหรัฐฯเป็นตลาด

รถยนต์หรูขนาดใหญ และ ญี่ปุุนเป็นตลาดรถยนต์มวลชน (Mass market) เป็นตน 

4.1 วงจรชีวติผลิตภัณฑ์ (PLC) 

วงจรชีวติผลิตภัณฑ์แสดงยอดขายสินคาในชวงระยะเวลาหนึ่ง จะมีลักษณะเป็นกราฟรูป

ตัวเอส (S-curve) ประเทศแตละประเทศจะอยูในขั้นตอนของวงจรชีวิตสินคาแตกตางกัน ซึ่งวงจร

ชีวิตผลิตภัณฑ์มี 4 ขั้นตอน ไดแก แนะนํา เติบโต อิ่มตัว และตกต่ํา เชน โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
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ประเทศในกลุมสแกนดิเนเวียจะอยูในขั้นอิ่มตัว ในขณะที่ เชน โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศจีนจะ

อยูในขั้นแนะนํา 

 จากภาพที่ 1-แสดงกระบวนการแพรกระจายซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงผานวงจร

ชีวิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมีกลุมผูริเริ่มผูยอมรับกลุมแรก ผูยอมรับกลุมใหญ ผูยอมรับกลุมใหญ ผู

ยอมรับกลุมหลัง และ ผูลาสมัย ในขั้นแรกของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ บริษัทจะมุงที่ขนาดของตลาด

และการเจริญเติบโตของตลาด และในขั้นอิ่มตัวของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ บริษัทจะมุงที่สวนครอง

ตลาดและ กําไร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 1 วงจรชีวติผลิตภัณฑแ์ละกราฟของการยอมรับสินคา 

  ที่มา (Johansson, 2006; 16) 

 

 

1. การต่างประเทศของธุรกิจสหรัฐฯ (The Internationalization of US Business) 

ประเด็นที่นาสนใจของการตลาดระหวางประเทศ สามารถอธิบายโดย การเปลี่ยนแปลง

โครงสรางการแขงขัน และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ตลาดทั่วโลก เนื่องจากการเพิ่มขนาด

ตลาดโลก ทําใหบริษัทตางๆตองตกอยูภายใตตลาดโลก คูแขงขันระดับโลก และปัจจัยการผลิต

ระยะเวลา 

แนะน า เติบโต 

ผู้ ริเร่ิม 

โตเต็มที ่

ยอ
ดข

าย
 

ตกต า่ 
(saturation) 

ผู้ยอมรับกลุม่
ใหญ่ 

ผู้ยอมรับกลุม่
ใหญ่ 

ผู้ ล้าสมยั 

ผู้ยอมรับกลุม่
แรก 

ผู้ยอมรับกลุม่
หลงั 

ยอดขายสะสม 

เส้นโค้งการ
แพร่กระจาย 
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ระดับโลก แมวาจะเป็นผูผลิตสินคาจําหนายภายในประเทศ เชน ผูผลิตเทป VCR เสื้อผา และ

เครื่องใชในครัวเรอืนจําหนายในสหรัฐฯ ไดแก โซนี โตโยตา ซัมซุง เนสกาแฟ  ฯ 

หลายบริษัทของสหรัฐถูกบริหารจัดการโดยตางประเทศ เชน เซเวนอิเลฟเวน บริหารโดย

ญีปุุ่น หรอืผูผลติโทรทัศน์ Zenith ถูกซือ้โดยบริษัทLGของเกาหลใีต (แสดงดัง ตาราง 1)  

 ตารางที่ 1 ตางประเทศที่ซือ้บริษัทของสหรัฐฯ 

 

บริษัทของสหรัฐฯ ต่างประเทศที่ซื้อบรษิัทสหรัฐฯ 

เบสท์ฟููด สหราชอาณาจักร 

เบน แอนด์ เจอร์ร่ี สหราชอาณาจักร 

แอลโป สวิสเซอร์แลนด์ 

เบอร์เกอร์คิง สหราชอาณาจักร 

ไคส์เลอร์ เยอรมัน 

ซีแกรม ฝร่ังเศส 

 

 บริษัทที่เขาสูตลาดสหรัฐฯตองการสวนครองตลาด เนื่องจากตลาดสหรัฐฯมีขนาดใหญ 

เชน บริษัท ฟิล์มฟูจิ ลงทุนมากกวา 300 ลานเหรียญสรางโรงงานในสหรัฐฯเพื่อสวนครองตลาด

รอยละ 12 ซึ่งยังมบีริษัทอื่นที่ลงทุนในสหรัฐฯ เชน บริษัท ฮอนดา คาร ์บีเอ็มดับเบิลยู ฯลฯ 

 บริษัทสหรัฐฯที่ทํากําไรไดสวนใหญทําการคาระหวางประเทศ เชน เอ็กซอน (Exxon 

Mobile) ทํารายไดจากตางประเทศถึง 115,464 ลานเหรียญ หรือ คิดเป็นรอยละ 72 ของรายได

ทั้งหมดของบริษัท (แสดงดังตารางที่ 2)  

ตารางที่ 2 บริษัทสหรัฐฯ 10 อันดับแรกที่ทําการคาโลก 

 

บริษัท ร า ย ไ ด

ต   า ง ป ร ะ เ ท ศ 

(ลานเหรียญ) 

รอยละของรายได

ตางประเทศ 

ร อ ย ล กํ า ไ ร

ต   า ง ป ร ะ เ ท ศ 

(ลานเหรียญ) 

รอยละของ

ท รั พ ย์ สิ น

ตางประเทศ 

เอ็กซอน 115,464 71.8 62.7 63.9 

ไอบีเอ็ม (IBM๗ 50,377 57.5 49.6 43.7 

ฟอร์ด 50,138 30.8 - 44.2 

จเีอ็ม (GM) 46,485 26.3 55.3 38.0 

จอีี (GE) 35,350 31.7 22.8 47.4 
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Texaco 32,700 77.1 54.1 45.2 

Citigroup 28,749 35.1 - 41.0 

HP 23,398 55.2 58.0 51.5 

Wal-Mart 22,728 13.8 8.2 36.0 

Compaq 

Computer 

21,174 55.0 

 

101.4 28.2 

 

2. ความหมายของการตลาดระหว่างประเทศ 

การตลาดระหวางประเทศเป็นการดําเนินงานธุรกิจในการออกแบบสินคา หรือบริการ 

ราคา การสงเสริม และการจัดจําหนายสินคาหรือบริการใหกับผูบริโภคมากกวา 1 ประเทศ เพื่อ

แสวงหาผลกําไร จากความหมายดังกลาว ความแตกตางของการตลาดระหวางประเทศ กับ

การตลาดระหวางประเทศเป็นวา ทํากิจกรรมการตลดามากกวา 1 ประเทศ นี้เป็นประเด็น

แตกตางเพียงเล็กนอย แตประเด็นของความแตกตางอันสําคัญเป็นความซับซอนและหลากหลาย

ที่พบในการดําเนินการตลาดระหวางประเทศ โดยแนวคิด หลักการ และกระบวนการตลาดในแต

ละประเทศจะเหมอืนกัน เชน ไทย ญี่ปุุน ยุโรป หรอืสหรัฐฯ สิ่งสําคัญที่ทําใหตลาดภายในประเทศ

มีความแตกตางจากตลาดระหวางประเทศคอื สิ่งแวดลอมทางการตลาด 

  

3. แรงขับเคลื่อนโลกาภิวัฒน์ (Drivers toward globalization) 

 

ยิป (Yip, 1989) พัฒนากรอบคิดเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับโลก เริ่มดวยปัจจัย

สิ่งแวดลอมของอุตสาหกรรมระดับโลก ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระดับโลก มีดังนี้ 1) 

ปัจจัยดานการตลาด 2) ปัจจัยดานตนทุน และ 3) ปัจจัยการแขงขัน และ 4) ปัจจัยเทคโนโลยี 

และ 5) ปัจจัยของรัฐบาล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

1) ปัจจัยด้านการตลาด ประกอบดวย ความตองการของผูบริโภคทั่วไป ผูบริโภคระดับ

โลก ชองทางการตลาดระดับโลก และการถายทอดทักษะการตลาด 

8) ปัจจัยด้านต้นทุน ในอุตสาหกรรมยายยนต์ตองการ Large-scale plants ที่มีการ

ประหยัดในขนาด (Economies of scale) โดยการลดตนทุนจากขนาดของโรงงานขนาด

ใหญ ที่ผลิตรถยนต์สงจําหนายตลาดหลายๆประเทศ เชน โรงงานผลิตรถยนต์โตโยตาที่

รัฐเคนตัดกี้ของสหรัฐฯผลิตรถยนต์ตรา แคมรี (Camry) สงจําหนายในเขตการคาเสรีใน
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อเมริกาเหนอื (NAFTA) หรอื โรงงานผลิตรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู ที่South Carolina ของ

สหรัฐฯสงจําหนายในตลาดอเมริกาเหนือ เป็นตน ในขณะที่ อุตสาหกรรมที่ไมมีการ

ประหยัดในขนาด เชนสินคาบรรจุภัณฑ์ก็จะหันมาใช economies of scope  คือ ตั้ง

โรงงานขนาดเล็กในหลายๆประเทศ (Small factories) เชน บริษัทพีแอนด์จี หรือ บริษัท

ยูนิลีเวอร์ เป็นตน อนึ่ง การแสวงหาแหลงผลิต (Sourcing) ก็เป็นความไดเปรียบดาน

ตนทุน ที่บริษัทระดับโลกเลือกใชกัน เนืองจากมีราคาต่ํา มีระบบการกระจายสินคา 

(logistics system) และ ระบบโทรคมนาคม เชน บริษัทFedEx เป็นตน 

 

9) ปัจจัยการแข่งขัน บางอุตสาหกรรมการแขงขันเป็นตัวผลักดันใหบริษัทเขาสู

ตลาดโลก เชน บริษัทอิริคสันของสวีเดน และ บริษัทโนเกียของฟินแลนด์โจมตีผูผลิต

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 1990 หรือ บริษัทโตโยตาคาร์ผลิตรถยนต์ตรา

เล็กซัส บริษัทฮอนดาคาร์ผลิตรถยนต์ตรา Acura โจมตีผูผลิตรถยนต์หรูของสหรัฐฯ 

หรือบริษัท  Whirlpool ของสหรั ฐฯ โจมตีผู ผลิต เครื่ อ งใช ในครั ว เรื อน  ( Home 

appliances) ตราฟิลิปป ของเนเธอร์แลนด์ (Dutch Philips) เป็นตน 

 

10) ปัจจัยเทคโนโลยี ปัจจุบันยอมรับวาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีผลกระทบตอการทํา

ธุรกิจระหวางประเทศ ประชากรที่ใชอินเตอร์เน็ทประมาณ 200-300 ลานคน ดังนั้น อิน

เทอร์เน็ทจึงเป็นแหลงของความไดเปรียบเชิงการแขงขันในตลาดโลก (Hoffman and 

Novak, 1996) 

Quelch and Klein(1996) 

 ตารางที่ 3 การเติบโตของอนิเทอร์เน็ตในตางประเทศ 

 จํานวนของHost Host ต่ อ  1 , 0 0 0 

คน 

การเติบโตของ Host 

ในปี ค.ศ. 1995 

ฟินแลนด ์ 71,372 14.0 103% 

สหรัฐฯ 2,044,716 12.4 100 

ออสเตรเลีย 161,166 9.0 50 

นิวซีแลนด ์ 31,215 9.0 441 

สวีเดน 77,594 8.8 83 

สวิสเซอร์แลนด์ 51,512 7.8 40 
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นอรเวย ์ 49,725 7.7 57 

แคนาดา 186,722 7.0 96 

ฮอลแลนด ์ 89,227 6.0 98 

เดนมารก์ 25,935 5.5 181 

สหราชอาณาจักร 241,191 4.0 112 

ออสเตรีย 29,705 3.8 92 

อิสราเอล 13,251 3.0 96 

เยอรมัน 207,717 2.5 77 

ฮองกง 12,437 2.2 52 

เบลเยี่ยม 18,699 2.0 125 

ฝรั่งเศส 93,041 1.8 68 

สาธารณรัฐเชคโก 11,580 1.5 153 

ญี่ปุุน 96,632 1.0 86 

อาฟริกาใต 27,040 <1.0 147 

สเปน 28,446 <1.0 141 

ไตหวัน 14,618 <1.0 83 

อิตาลี 30,697 <1.0 80 

เกาหลีใต 18,049 <1.0 101 

โปแลนด ์ 11,477 <1.0 121 

ที่มา (Quelch and Klein, 1996) 

 

 วิวัฒนาการของเว็บไซต์  ทําได 2 ทิศทาง คอืเริ่มจาก บริษัทขามชาติ หรือ การทําการคา

ดวยอินเทอร์เน็ทเพียงอยางเดียว เชน บริษัท Federal Express เริ่มทําเว็บไซต์ เดือนพฤศจิกายน 

ค.ศ. 1994 ซึ่งมีจํานวน 14 หนา เนนที่ขอมูลการบริการ ผลของคําสั่งซื้อจากลูกคาเหนือความ

คาดหมาย หลังจากนั้น บริษัทคูแขงของ FedEX คือ UPS จงึจัดทําเว็บไซต์ 
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11) ปัจจัยของรัฐบาล เชน นโยบายสงเสริมการคา การยอมรับการลงทุนจาก

ตางประเทศ มาตรฐานนของเทคนิค หรือ กฎระเบียบทางการตลาดที่เหมือนกัน  เชน 

รัฐบาลยอมรับระบบ ISO 9001 เพื่อกระตุนใหเกิดการตลาดระดับโลก  

4. การตลาดโลกในระดับท้องถ่ิน (Localized global marketing) 

5.1 ข้อจํากัดของการตลาดระดับโลก มีดังนี้ Negative industry drivers ไมใชวา

อุตสาหกรรมทุกประเภทจะใชกลยุทธ์การตลาดระดับโลกได เนื่องจากตัวผลักดันใหเกิด

การคาแบบโลกาภิวัตน์ (เชน ตลาด การแขงขัน ตนทุน เทคโนโลยี และรัฐบาล)  ไม

เกื้อหนุน lack of resources ทรัพยากรในการทําการตลาดระดับโลกที่สําคัญ ไดแก 

เงินทุน และ การบริหาร กลาวคือ การจัดโครงสรางของกลยุทธ์การตลาดระดับโลกตอง

ใชเงินทุน และประสบการณ์ในการบริหารตลาดระหวางประเทศ  localized mix 

requirements สวนประสมการตลาด (4Ps) ไมเหมาะสมที่จะใชทําการตลาดระดับโลก 

เชน ตัวผลิตภัณฑ์ไดมาตรฐาน ISO 9001 แต ภาษา หรือ วัฒนธรรมในการขาย หรือ 

การโฆษณาไมเป็นสากล เป็นตน  anitglobalization threats (Johansson, 2006; 21) 

 

5. การผสมผสานระหว่างความเป็นสากลกับความเป็นท้องถ่ิน (Global localization) 

ผูบริหารระดับสูงจากตางประเทศใหความสําคัญกับผูบริหารระดับสูงในทองถิ่น 

เนื่องจากเป็นบุคคลที่เช่ือมตอไปยังบุคลากรระดับลางลงไป ปัจจัยความสําเร็จของบริษัทขามชาติ 

ไดแก ผูบริหารจากตางประเทศใหความสําคัญกับบุคลากรระดับลาง และความตองการของ

ตลาดทองถิ่น ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความเป็นสากล แนวคิดลักษณะดังกลาเรียกวา 

“Glocalizat ion” ซึ่งมีความหมายวา “thinking globa lly, but a cting locally” ดังนั้นตามแนว

ทางการบริหารของ Glocalization ผูบริหารในระดับภูมิภาค หรือบริษัทในเครือของประเทศตางๆ 

จะมีอิสระในการพัฒนาแผนปฏิบัติดานผลิตภัณฑ์ การตลาด การเงิน ใหสอดคลองกับ

สถานการณใ์นทองถิ่น ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง และวัฒนธรรม  

 
6. พัฒนาองค์ความรู้ (Developing Knowledge Assets) 

ในปัจจุบัน CEO จะมองวาองค์ความรูเป็นทรัพย์สินพื้นฐานของบริษัท (Minbaeva et al., 

2003) ทรัพย์สินดานองค์ความรู (Knowledge assets) หมายถึงทรัพย์สินที่จับตองไมได เชน สวน

เจาของตราสินคา คานิยม สิทธิบัตร (Ojah and Monplaisir, 2003) และความรูดานการบริหาร

จัดการ (Dhanaraj et al., 2004)   การตลาดตางประเทศกอใหเกิดทรัพย์สินดานองค์ความรู 

เนื่องจากไดรับสินคาใหม ลูกคาใหม คูแขงขันใหม หรือ เทคโนโลยีใหม เป็นตน บริษัทระดับโลก
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บางทีเรียกวาองค์การแหงการเรียนรู (Learning organization) ซึ่งเป็นองค์การที่มีความสามารถ

ในการสรางสรรคส์ินคาใหม พัฒนาตลาดใหม พัฒนาชองทางการตลาดใหม แสวงหาสื่อโฆษณา

ใหม เป็นตน เชน ผูผลติสินคาเทคโนโลยีช้ันสูง เชน บริษัทไมโครซอฟท์ อิวเล็ตแพคการ์ด เมอร์ซี

เดส (Mercedes) โซนี หรอืแมกระทั่งผูผลติสินคาบรรจุภัณฑ ์เชน พแีอนดจ์ ี(P&G) 

 บริษัทพีแอนด์จี (P&G) เนนที่ผูจัดการตราสินคา (The brand manager) ซึ่งจะสนับสนุน

ตราสินคาผานการโฆษณา การจัดแสดงสินคา การประสานงานกับคลังสินคา การวางสินคาใน

รานคา เป็นดน 

 

7. วัตถุประสงค์ของการตลาดระดับโลก (Global marketing objectives) 

จากประโยชน์ของการตลาดโลก ดังนั้นบริษัทช้ันนําของโลกจะใหความสําคัญของการสง

สินคาไปจําหนายยังตางประเทศ เชน บริษัทซีเมน (Siemen) ยักษ์ใหญดานสินคาอิเลคทรอนิกส์

ของเยอรมัน ทําการตลาดและติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก และ รักษาตําแหนงบริษัท

ในตลาดโลก วัตถุประสงค์ของการตลาดโลกมีดังตอไปนี้ 
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1) ใชประโยชน์จากศักยภาพ และการเติบโตของตลาด 

12) ได้ประโยชน์จากการประหยัดในขนาดและขอบเขต มีการผลิตระยะยาว และ

มรการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

13) เรียนรู้ในตลาดผู้นํา (Learning from a leading market) บริษัทขนาดเล็กจะ

มีเงินทุนหมุนเวียนไมมาก ดังนั้นจะเนนการศึกษา เรียนรูเทคโนโลยีใหม และ ศึกษาการ

แขงขัน 

14) กดดันคู่แข่งขัน แทนที่บริษัทจะแขงขันในตลาดที่มีคูแขงขันที่แข็งแกรง บริษัทจะเลือก

ตลาดที่มีการแขงขันไมรุนแรง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท และ

กดดันคูแขงขันที่แข็งแกรง 

15) กระจายตลาด การทําตลาดใหมของบริษัท ทําใหการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งลดลง 

ดังนัน้บริษัทจะสรางความสมดุลระหวางตลาดในประเทศตางๆ เพื่อลดภัยคุกคาม ความ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

16) เรียนรู้วิธีการทําธุรกิจในต่างประเทศ การเกิดผลกระทบของ spillover effect 

จาการตลาดภายในประเทศไปยังตลาดตางประเทศ เชน การเขาตลาดโปแลนด์จะเป็น

โครงการนํารองกอนที่สหรัฐฯจะเขาตลาดรัสเซีย เป็นตน 
8. บทบาทของผู้จัดการตลาดระดับโลก (Global marketing manager) 

 บทบาทของผูจัดการตลาดโลกมี 3 ชนิด ไดแก ผูจัดการสงออก (export manager) 

ผูจัดการตลาดทองถิ่น (Local marketing) และผูจัดการตลาดโลก (global management) ดัง

รายละเอียดตอไปนี ้

 

9. งานการตลาดระหว่างประเทศ 

 งานการตลาดระหวางประเทศมีความซับซอนมากกวาการตลาดภายในประเทศ 

เพราะวา นักการตลาดระหวางประเทศตองจัดการสิ่งแวดลอมที่ควบคุมไมไดอยางนอย 2 ระดับ 

ความไมแนนอนซึ่งเกิดจากองค์ประกอบของสิ่งแวดลอมที่ควบคุมไมได 

 ภาพที่ 1-2 แสดงถึงสิ่งแวดลอมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการตลาดระหวางประเทศ วงกลม

ช้ันในสุด(วงกลที่ 1) เป็นองค์ประกอบที่นักการตลาดควบคุมได (4Ps) สวนวงกลมที่ 2 เป็น

สิ่งแวดลอมภายในประเทศ (Home Environment) ซึ่งมีผลกระทบตอการตัดสินใจการผลิตสินคา

ในตางประเทศอนึ่งวงกลมช้ันนอกแสดงสิ่งแวดลอมของการตลาดตางประเทศ ก. ข. และ 

ประเทศ ค. ซึ่งนักการตลาดตองดําเนินงานตลาดอยูภายในสิ่งแวดลอมเหลานั้น และสิ่งแวดลอม
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นี้เป็นสิ่งที่นักการตลาดควบคุมไมได และการตัดสินใจทางการตลาดในตลาดประเทศ ก. จะไม

เหมอืนกับการตัดสินใจทางการตลาดสําหรับตลาดประเทศ ข. และ ประเทศ ค.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 งานการตลาดระหวางประเทศ 

ที่มา (Cateora and Graham, 2002; 9) 

 

ผูจัดการที่ประสบความสําเร็จตองออกแบบโปรแกรมการตลาดที่สามารถปรับ หรือ 

ดัดแปลงใหสอดคลองกับสิ่งที่ไมแนนอนทางสิ่งแวดลอมทั้งหมด (Uncertainty) กลาวคือ นักการ

ตลาดตองดัดแปลงวงกลมที่ 1 ที่ประกอบดวยสวนประสมการตลาด (4Ps) คือ สินคา ราคา 

ชองทางการตลาด และการสงเสริมการตลาด ใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมที่ควบคุมไมได ทั้ง

ภายในประเทศ และตางประเทศ  

 

สนิค้า       ราคา 
 
สถานท่ี    สง่เสริม 

ส่ิงแวดลอ้มตลาดประเทศ ก. 
(ส่ิงแวดลอ้มท่ีควบคุมไม่ได)้ 

ส่ิงแวดลอ้มตลาดประเทศ ข. 
(ส่ิงแวดลอ้มท่ีควบคุมไม่ได)้ 

ส่ิงแวดลอ้มตลาดประเทศ ค. 
(ส่ิงแวดลอ้มท่ีควบคุมไม่ได)้ 

 

ระดบั
เทคโนโลย ี 

ภูมิศาสตร์ และ
สาธารณูปโภค 

วฒันธรรม 

การเมือง/ 
กฏหมาย 

เศรษฐกิจ 

โครงสร้างการ
แข่งขนั 
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วงกลมที่ 2 จากภาพที่ 1-2 แสดงสิ่งแวดลอมภายในประเทศที่บริษัทไมสามารถควบคุม

ได ซึ่งมีผลกระทบทางตรงตอความสําเร็จของการลงทุนตางประเทศ ดังนี้ สิ่งแวดลอมทาง

การเมอืงและกฎหมาย เศรษฐกิจ และการแขงขัน 

การตัดสินใจทางการเมืองเป็นนโยบายการตางประเทศซึ่งมีผลกระทบทางตรงตอ

ความสําเร็จของการตลาดระหวางประเทศ ตัวอยาง รัฐบาลสหรัฐฯตอตานการคากับลิบยา 

เนื่องจากลิบยาสนับสนุนโจรผูกอการราย นอกจากนั้นสหรัฐฯยังกีดกันการคากับประเทศอาฟ

ริกาใต เนื่องจากการเหยียดสีผิว แมกระทั่งการกีดกันการคากับอิรัคซึ่งบอนทําลายความมั่นคง

ของสหรัฐฯ ดังนั้น โปรแกรมการตลาดตางประเทศของบริษัท ไอบีเอ็ม เอ็กซอน ตองอยูภายใต

ขอบังคับของกฎหมายสหรัฐฯ 

ในทางตรงกันขามการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศอาจมีผลกระทบในทางบวกตอ

ธุรกิจ เชน เมื่ออาฟริกาใตยกเลิกกฎหมายการเหยียดสีผิว สหรัฐฯจึงทําการคาเอมบาร์โก 

(Embargo) กับอาฟริกาใต นอกจากนั้น สหรัฐฯยังตัดสินใจแยกนโยบายสิทธิมนุษยชนออกจาก

นโยบายการคาตางประเทศ จึงออกความสัมพันธ์ทางการคาคงทนถาวรใหกับประเทศจีน 

(Permanently Normalized Trade Relations: PNTR) สิ่งนี้มีผลใหบริษัทโมโตโรลา โบอิ้ง สามารถ

ทําการคากับจนีได 

เศรษฐกิจเป็นสิ่งแวดลอมภายในประเทศที่ควบคุมไมไดอีกอยางหนึ่ง ซึ่งมีผลกระทบ

อยางมากมายตอตําแหนางการแขงขันของบริษัทในตลาดตางประเทศ ความสามารถของการ

ลงทุนกอสรางโรงงานและอุปกรณ์ตางๆ ไมวาจะลงทุนภายในประเทศ หรือตางประเทศ ถือเป็น

หนาที่หลักตอการดํารงอยูของเศรษฐกิจประเทศ ถาเศรษฐกิจภายในประเทศไมเขมแข็ง รัฐบาลก็

ไมสามารถไปลงทุนในตางประเทศได เพราะวา ตองนําเงินทุนมาชวยเหลือเศรษฐกิจ

ภายในประเทศใหเขมแข็งเสียกอน เชน เมื่อกลางปี ค.ศ. 1980 คาเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งตัวใน

ตลาดโลก ทําใหสินคาของสหรัฐฯราคาสูง ผูซื้อหันไปซื้อสินคาจากประเทศอื่นซึ่งมีราคาถูกกวา 

ทําใหการสงออกของสหรัฐฯลดลง ตอมา ในปี ค.ศ. 1990 คาเงินดอลลาร์สหรัฐฯออนตัว ทําให

การสงออกของสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 

การแขงขันภายในประเทศก็มีผลกระทบตองานการตลาดระหวางประเทศ เชน ฟิล์มโก

ดัก เป็นผูนําตลาดสหรัฐฯ ไดขยายการลงไปตางประเทศ ถึงอยางไรก็ตาม บริษัทฟิล์มฟูจิของ

ญี่ปุุน ไดเขามาลงในสหรัฐฯโดยตั้งโรงงานมูลคากวา 300 ลานเหรียญ แลวจําหนายฟิล์มในราคา

ต่ํา ทําใหมีสวนครองตลาดสหรัฐฯ รอยละ 12 สงผลกระทบตอฟิล์มโกดักที่ตองนําทรัพยากร

กลับมาทุมสตลาดสหรัฐฯ 

การดําเนินงานธุรกิจในตลาดตางประเทศ ผูจัดการตองตัดสินใจเกี่ยวกับบรรยากาศทาง

เศรษฐกิจ โครงสรางของช้ันทางสังคม และการมีเสถียรภาพทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงของ
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สิ่งแวดลอมเหลานี้ มีผลกระทบในระยะยาวตอวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ เชน ประเทศ

จนี ที่เปลี่ยนจากระบบคอมมิวนิสต์สูระบบเศรษฐกิจเสรี ในชวงระยะของการเปลี่ยนแปลงจีนตอง

ออกกฎหมายใหม เพื่อเป็นมาตรการสําหรับทําการคา สิ่งเหลานี้เป็นประเด็นที่กระทบตอ

การตลาดระหวางประเทศ 

 

 ตารางที่ 4 งานที่ผูจัดการตลาดระหวางประเทศตองตระหนัก 

 

งานการตลาด คําบรรยาย 

1. พัฒนาผลิตภัณฑใ์หม การสรางนวัตกรรม โดยการออกสินคาใหมในเลาที่

เหมาะสม 

2. พัฒนาความสัมพันธ์กับซัพ

พลายเออร์ ผูจัดจําหนาย และ

ลูกคา 

เนื่องจากเทคโนโลยี และอุปสงค์ตลาดมีความซับซอน 

ดังนั้นบริษัทตองพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาว (Long-

term relationship) กับซัพพลายเออร์ ผูจัดจําหนาย และ

ลูกคา 

3. คูแขงขันหลัก 2-3 ราย ทรัพยากร และขนาดของกิจการ (Resource and economy 

of scale) ตองการการตลาดระดับโลก ซึ่งนําไปสูการการ

ควบและการซื้อกิจการ ทําใหมีคูแขงขันระดับโลกรายใหญ

จํานวนนอยราย 

4. เพิ่มพูนการแขงขันดานราคา เนื่องจากการพัฒนาสินคาโภคภัณฑ์เป็นไปอยางรวดเร็ว 

และมีขนาดระดับโลก ทําใหการแขงขันดานราคาเขมขน 

5. บูรณการระดับภูมภิาค EU NAFTA ASEAN เป็นผลกระทบของ regionalization ตอ

การตลาดตางประเทศ กฎหมายจะมีผลกระทบตอกําแพง

การเขาตลาดตางประเทศ 

6. พัฒนาวัฒนธรรมการตลาด มุงเนนที่ลูกคา และการเพิ่มสมรรถนะดานการสื่อสาร

การตลาดตางประเทศ 

 ที่มา: (Terpsta  & Sarathy, 2000, 9) 

 

 ในขณะที่ โจฮันสัน (Johansson, 2005, 27) เขียนวานักการตลาดระดับโลกควรมีทักษะ 3 

ประการ คือ การวิเคราะหต์ลาด การจัดสูตรกลยุทธ์ และการปฏิบัติและการอํานวยการ โดยการ

วิเคราะหต์ลาดจะเป็นการศึกษาวิจัยตลาดเกี่ยวกับการคัดเลือกตลาดเปูาหมาย (STP marketing) 

และ กลยุทธ์สวนประสมการตลาด (4PS) เป็นตน การจัดสูตรกลยุทธ์เป็นสรางกลยุทธ์ที่บริษัท



 

การตลาดโลก. | ทฤษฎีท่ีนํามาใชในการตลาดระหวางประเทศ 38 

 

สามารถแขงขันในตลาดแลวบริษัทมีกําไร หรืออยูรอดได เป็นตน ถึงอยางไรก็ตาม นักการตลาด

ระดับโลกที่มีทักษะทั้ง 3 ประการยังไมเพียงพอที่จะบริหารตลาดโลกได นักการตลาดระดับโลก

จําเป็นตองสรางความสอดคลองของทักษะทั้งสามกับงานการตลาดตางประเทศ ซึ่งมี 3 งานหลัก 

คือ การเขาตลาดตางประเทศ (Foreign entry) การตลาดทองถิ่น (Local Marketing) และ บริหาร

ตลาดโลก (Global Management) แสดงดังตารางขางลาง 

ตารางที่ 5 ทักษะของนักการตลาดระหวางประเทศ 

               งานการตลาด 

ทักษะการตลาด 

ก า ร เ ข้ า ต ล า ด

ต่างประเทศ 

การตลาดท้องถ่ิน บ ริ ห า ร

ตลาดโลก 

การวิเคราะหต์ลาด ก า ร วิ จั ย ป ร ะ เ ท ศ 

กําแพงการคา 

พฤติกรรมตลาด

ทองถิ่น 

ก า ร แ บ ง ส ว น

ตลาดและการ

ว า ง ตํ า แ ห น ง

ตลาดโลก 

การจัดสูตรกลยุทธ์ วิ ธี ก า ร เ ข า ต ล า ด

ต า งป ร ะ เ ท ศ  ก า ร

ขยายตลาด 

กลยุทธ์การตลาด

ทองถิ่น 

การจัดสูตรกล

ยุทธ์ตลาดโลก 

ก า ร ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ก า ร

อํานวยการ 

การคนหาตัวกลาง

ทางการตลาด 

ก า ร ต ล า ด ใ น

ประเทศพัฒนา และ

ป ร ะ เ ท ศ กํ า ลั ง

พัฒนา 

การดําเนินงาน

ตลาดโลก 

 ที่มา (Johansson, 2005, 27) 

 

10. ทฤษฎีท่ีนํามาใช้ในการตลาดระหว่างประเทศ 

ทฤษฎีที่ใชเป็นพื้นฐานในการศึกษาการตลาดระหวางประเทศมี 5 แนวทาง ดังนี้ ความ

ไดเปรียบของประเทศ (Country-Specific Advantage: CSA) ความไดเปรียบของกิจการธุรกิจ 

(Firm-Specific Advantage: FSA) แบบจําลองแรงบังคับของ ไมเคิล พอร์ตเตอร์ (Po r t er s‖  five  

forces model) และ rivalry between global competitors ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 

1) ความไดเปรียบของประเทศ (Country-Specific Advantage: CSA) 

แนวคิดของความไดเปรียบของประเทศ (Makino et al., 2004) ประกอบดวยแนวคิด 

ทฤษฎีความไดเปรียบเชิงการเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)  ทฤษฎีวัฏจักรการคา (The 
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Trade/Product Trade Cycle Theory: IPLC) ความไดเปรียบเชิงการเปรียบเทียบของชาติ ทฤษฎี

การคาใหม และ ประเทศตนกําเนิด (Country-of-origin: COO) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

17) ทฤษฎีความไดเปรียบเชิงการเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)  

เป็นทฤษฎีดั้งเดิม พัฒนาโดยนาย อดัม สมิธ (Adam Smith) ผูกอตั้งแนวคิด ความมั่งคั่ง

ของชาติ (The Wealth of Nations)  

 ทฤษฎีนี้มีขอสันนิษฐานเบื้องตนวา แตละประเทศจะไดรับผลประโยชน์ทางการคา แมวา

จะเสียเปรียบดานการผลิตโดยสัมบูรณ์ (Absolute Disadvantage) เชน สหรัฐอเมริกามี

ประสิทธิภาพการผลิตสนิคาทุกชนิดดกีวาประเทศแทนซาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาจะไดเปรียบ

จากความชํานาญและการคา (Specialization and Trade) ถาประเทศแทนซาเนียมีประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาทุกชนิดต่ํากวาประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแทนซาเนียยังคงไดรับผลประโยชน์

จากความชํานาญและการคา 

ทฤษฎีความไดเปรียบเชิงการเปรียบเทียบเป็นโมเดล 2 ประเทศ/ ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด 

แสดงดังตารางขางลาง 

ตารางที่ 6. ตัวอยางความไดเปรียบเชิงการเปรียบเทียบ 

 

ตารางที่ 6ก.  การผลติที่เป็นไปไดของสหรัฐฯและฝรั่งเศส (Production Possibilities) กอนใชความ

เชี่ยวชาญ และการคา 

ระดับการผลิตที่เป็นไปได 11.                

สหรัฐฯ 

             ฝรั่งเศส 

            แอปเปิล สม แอปเปิล สม 

ก   แอปเปิล 1,000 หนวย สม 0 หนวย 100 0 80 0 

ข   แอปเปิล 750 หนวย สม 250 หนวย 75 15 60 5 

ค  แอปเปิล 500 หนวย สม 500 หนวย 50 30 40 10 

ง  แอปเปิล 250 หนวย สม 750 หนวย 25 45 20 15 

จ  แอปเปิล 0 หนวย สม 1,000 หนวย 0 60 0 20 

 

 

ตารางที่ 6 ข.  การผลิต และการบริโภคหลังการใชความชํานาญ และการคา 

 

 สหรัฐฯ ฝร่ังเศส 
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ผลติ 
การคา  

บริโภค 

 

ผลติ 
การคา บริโภค 

นําเขา () 

สงออก () 

นําเขา () 

สงออก () 

แอปเปิล 

สม 

0 

60 

+ 30 

- 12 

30 

48 

80 

0 

 - 30 

+ 12 

 50 

 12 

   ราคาซื้อขาย (Trading Price):  30/12 =  แอปเปิล 2.5 หนวย ตอ สม 1 หนวย 

                                                   12/30 =  สม 4 หนวย ตอ แอปเปิล 1 หนวย 

 

 จากตาราง 6 แสดงเป็นการคาระหวาง 2 ประเทศ คือ สหรัฐฯ และฝรั่งเศส โดยมีสินคา 

2 ชนิดคอื แอปเปิล กับสม สําหรับ สหรัฐฯการผลิตสมไดเปรียบมากที่สุด  ในขณะที่ ฝรั่งเศสการ

ผลิตแอปเปิลไดเปรียบสูงสุด  (The Greatest Comparative Advantage) วิธีการกําหนดความ

ไดเปรียบสูงสุดทําไดโดยการเปรียบเทียบอัตราสวนของสินคาทั้งสองชนิด เชน สหรัฐฯมีความ

ไดเปรียบเชิงการเปรียบเทียบในการผลิตแอปเปิลเทากับ 1.25 (100/80) และ สหรัฐฯมีความ

ไดเปรียบเชิงการเปรียบเทียบในการผลิตสม เทากับ 3.0 (60/20)  เพราะฉะนั้น สหรัฐฯมีความ

ไดเปรียบสูงสุดในการผลิตสม (3.0  1.25)  

สหรัฐฯควรกําหนดราคาซื้อขายสม หรือแอปเปิลเทากับเทาไร? เนื่องจากไมมีระบบ

เงินตรา ดังนั้นจึงจําเป็นตองใชระบบบาร์เทอร์ (Barter system) โดย ราคาซื้อขายสมในสหรัฐฯ 

เทากับ แอปเปิล 2.5 หนวย ตอสม 1 หนวย (30/12 = 2.5) ในขณะที่ ราคาซื้อขายแอปเปิลใน

สหรัฐฯ เทากับ สม 4 หนวย ตอ แอปเปิล  1 หนวย (12/30) 

 

 

1.1.1 ข้อจํากัดของทฤษฎีความได้เปรียบเชิงการเปรียบเทยีบ 

 ตนทุนการผลิตสินคาของบริษัทไมใชเฉพาะคาแรงงาน และวัตถุดิบเทานั้น แตยังรวมถึง

ปริมาณการผลิตสินคา (Volume of Production)  การศึกษาวิจัยพบวา มีความสัมพันธ์ระหวาง

ตนทุนการผลิตสนิคา และปริมาณการผลิตสินคา กลาวโดยชัดเจน คือ เมื่อเพิ่มปริมาณการผลิต

สินคาเป็น 2 เทา จะทําใหตนทุนการผลิตลดลง รอยละ 20 ถึง 30  ซึ่งบีซีจี (Boston Consultng 

Group: BCG) ตั้งชื่อวา ทฤษฎีประสบการณ ์(A Experience Theory) 

ขอจํากัดอีกประการหนึ่งของทฤษฎีความไดเปรียบเชิงการเปรียบเทียบอีกอยางหนึ่งคือ 

การละเลยความแตกตางของสินคา และโปรแกรมการตลาด (Product and Program 

Differentiations) ความสามารถในการแขงขันของบริษัทตางประเทศ ไมไดขึ้นอยูเฉพาะตนทุนการ

ผลติเทานั้น แตยังรวมถึงความแตกตางของสินคา และโปรแกรมการตลาดของบริษัทอีกดวย เชน 
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เมื่อคาเงิน Deutsch Mark แข็งตัว ทําใหราคารถยนต์Mercedes สูงขึ้น ผูซื้อรถยนต์จึงหันไปซื้อ

รถยนต์ของประเทศอื่นที่คาเงินออนกวา เป็นตน 

 

18) ทฤษฎีวัฏจักรการค้า (The Trade/Product Trade Cycle Theory) ซึ่งคนพบโดย 

ศาสตราจารย์ เรย์มอนด์ เฝอร์นัน (Prof. Raymond Vernon) แหงฮาร์เวิร์ด บิสิเนส 

สกูล (Harvard Business School) 

 เนื่องจากขอจํากัดของทฤษฎีความไดเปรียบเชิงการเปรียบเทียบ คือ การละเลยความ

แตกตางของสินคา และโปรแกรมการตลาด ตลอดจน การละเลยความซับซอนในการตั้งราคา

สินคา  ดังนั้น ศาสตราจารย์ เรย์มอนด์ เฝอร์นัน จําเสนอโมเดลวัฏจักรผลิตภัณฑ์ระหวาง

ประเทศ (International Product Life Cycle Model: IPLC) โดยศาสตราจารย์ เรย์มอนด์ เฝอร์นัน

ศึกษา การคาของสหรัฐฯ ในระหวางปี 1950-1960 เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหวาง วัฏจักร

ผลิตภัณฑ์ การคา และการลงทุน โมเดลวัฏจักรผลิตภัณฑ์ระหวางประเทศจะเริ่มจาก ประเทศ

รายไดสูงเป็นผูบริโภค แลวสงออก ประเทศรายไดสูงสูญเสียตลาดสงออก และ ประเทศรายได

สูงนําเขาสินคา  ในขณะเดียวกัน ประเทศรายไดสูง และรายไดปานกลางเปลี่ยนจากผูนําเขา

สินคาเป็นผูสงออกสินคาในภายหลัง ตอจากนั้นประเทศดอยพัฒนาจะเปลี่ยนจากผูนําเขาสินคา

เป็นผูสงออกสินคา แสดงดังภาพขางลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   2    3    4   5   6   7    8  9  10  11  12  13  14  

ป ี

ประเทศรายไดสูง ปรมิาณ 

1   2    3    4   5   6   7    8  9  10  11  12  13  

14ปี 

ประเทศรายไดสูง และปาน

กลาง 

ปรมิาณ 

1   2    3    4   5   6   7    8  9  10  11  12  13  14  ปี 

ประเทศรายไดต่ํา 
ปริมาณ 
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ภาพที่ 3แบบจําลองวัฏจักรผลติภัณฑ์ระหวางประเทศ    

ที่มา (Keegan, 1995 หนา 40) 

จากภาพ 3 จะเห็นวาวัฏจักรผลิตภัณฑ์ระหวางประเทศ ประกอบดวย 3 ขั้น คือ ขั้น

สินคาใหม ซึ่งถูกพัฒนาจากประเทศกาวหนาที่มีรายไดสูง ขั้นสินคาอิ่มตัว เป็นขั้นที่ประเทศ

รายไดสูง และประเทศรายไดปานกลางสงออกสินคาใหกับประเทศดอยพัฒนา (Less Developed 

Countries: LDCs) และขั้นสินคาเป็นมาตรฐาน หมายถึง ประเทศดอยพัฒนาผลิตสินคาสงสินคา

กลับไปยังประเทศรายไดสูง ตัวอยาง อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Textile Industry) ประเทศอังกฤษเป็นผู

ริเริ่มผลิตเสือ้ผา ตามดวยประเทศอุตสาหกรรมอื่น และประเทศดอยพัฒนา 

วัฏจักรผลติภัณฑ์ระหวางประเทศ ยึดตามโมเดลน้้าตก (Waterfall Model) ของ

การคา และการลงทุนโลก คือ สินคาเคลื่อนยายจากประเทศรายไดสูง สูประเทศรายไดปาน

กลาง และประเทศรายไดต่ํา ตามลําดับ แนวทางนี้มจีุดมุงหมายเพื่อลดตนทุนการผลิต แตปัญหา

ที่เกิดขึ้นก็คือ บริษัทไมสามารถควบคุมคุณภาพของสินคาได เนื่องจากยายฐานการผลิตสู

ประเทศดอยพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศพัฒนาแลว 

ประเทศกําลังพัฒนา 

ประเทศดอย

พัฒนา 
ต่ํา 

สูง 

เวลา 
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ภาพที่ 4 วงจรการคาในรูปของการถายทอดวิทยาการแบบน้ําตก 

ที่มา: Keegan & Green, 2000) 

นอกจากนั้น วัฏจักรผลิตภัณฑ์ระหวางประเทศ ยังยึดตามแบบจําลองน้ําพุ (Shower 

Model) ซึ่งมีขอสันนิษฐานเบื้องตนวา ตลาด หรือลูกคาไดพัฒนาพรอมกันเป็นตลาดโลก แต

แบบจําลองน  ำตกมองวา ตลาดพัฒนาเป็นลําดับขั้น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 วงจรการคาในรูปของการถายทอดวิทยาการแบบพุ 

ที่มา: (Keegan & Green, 2000,)  

 

6.1 ความไดเปรียบเชิงการเปรียบเทียบของชาติ (National comparative advantage)  

ไมเคิล พอร์ตเตอร์ขายทฤษฎีความไดเปรียบเชิงการเปรียบเทียบ โดการพัฒนา  Diamond of 

national advantage แสดงดังภาพที่   มีราละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ปัจจัยการผลิต  (Factor Conditions) วิธีซึ่งผูขายปัจจัยการผลิตจะมีผลกระทบตอ

ศักยภาพดานกําไรของอุตสาหกรรม  ทําใหราคาปัจจัยการผลิตและราคาสินคาสูงขึ้น  

หรือลดคุณภาพสินคา  และลดบริการพลังของผูขายปัจจัยการผลิตจะมีมากหรือนอย

ขึน้อยูกับปัจจัยตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 6 ปัจจัยกําหนดความไดเปรียบของชาติ 

   

ประเทศพฒันาแล้ว 
ประเทศก าลงัพฒันา ประเทศด้อยพฒันา 

กลยุทธ์ ของบริษัท โครงสราง 

และคูแขงขัน 

ปัจจัยการผลิต 
อุปสงค์ 

อุตสาหกรรม

เกือ้หนุน 
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 2. อุปสงค์  (Demand Conditions) ความตองการของผูซือ้ผลติภัณฑ์ของ 

อุตสาหกรรมภายในประเทศ จะสรางอํานาจการตอรองดานราคา  หรือตองการคุณภาพที่ดีขึ้น

สําหรับราคาเดิม 

3 อุตสาหกรรมที่เกื้อหนุน  (Related and supporting industries) ผูขายปัจจัยการผลิต   

4. กลยุทธ์บริษัท โครงสราง และคูแขงขัน  (Firm strategy, structure, and rivalry)

เงื่อนไขของรัฐบาลในการบริหารบริษัท โครงสรางการแขงขัน 

Porter กลาววาการแขงขัน (competition) ในอุตสาหกรรมจะทําใหบริษัทมีความเขมแข็ง 

และเกือ้หนุนผูขายปัจจัยการผลิต (Suppliers) 

 ทฤษฎีพลวัตรของพอร์ตเตอร์ (por t er s‖  dynamic t heor y) แสดงการสรางความไดเปรียบ

อยางยั่งยืนในอุตสาหกรรม (Sustain its competitive advantage) โดยเริ่มจากปัจจัยการผลิตที่

ตนทุนต่ํา เชน แรงงาน แลวเปลี่ยนสูการพัฒนาเครื่องจักร และเทคโนโลยีใหทันสมัย ซึ่งความ

ยั่งยืนจะตองมีอุตสาหกรรมที่สัมพันธ์ และอุตสาหกรรมเกื้อหนุน ดังนั้น พอร์ตเตอร์ แยงวา 

ประเทศที่รักษาความไดเปรียบเชิงการแขงขันได แมวาตนทุนการผลิตจะเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ IPLC 

ของนาย Vernon กลาววาจะเคลื่อนยายฐานอุตสาหกรรมของประเทศไปยังประเทศที่ตนทุ

แรงงานต่ํา แตพอร์ตเตอร์แยงวาการแขงขัน และทักษะการบริหารธุรกิจจะกอใหเกิดทักษะใหม 

และความไดเปรียบใหม ในขณะที่ IPLC กลาววาประเทศกาวหนาจะทําการคาในสินคาที่มี

มาตรฐาน และมุงเนนที่นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม เชนยกเลิกการผลิตโทรทัศน์ แลวหันไป

ผลิตคอมพิวเตอร์ ถึงอยางไรก็ตาม พอร์ตเตอร์ไดแสดงการสรางสรรค์เงื่อนไขที่เอื้อตอ

อุตสาหกรรมในการสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันในระยะยาว (เชน อุตสาหกรรมยานยนต์) 

ทายที่สุด แนวโนมของเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนแปลงไปตาม 2 แนวทางอยางพรอมกัน 

 

19) ทฤษฎีการคาใหม (The New trade theory)  

 

ทฤษฎีความไดเปรียบของที่ตั้ง (Locational Theory) ซึ่งพัฒนาโดย ไมเคิล พอร์ตเตอร์ 

เป็นการพัฒนาทฤษฎีที่มคีวามสัมพันธ์กันอยางใกลชิด เชน การพัฒนาทฤษฎีใหมในอุตสาหกรรม

ของเทคโนโลยีขั้นสูง ของ หุบเขาซิลิกอน (Silicon Valley) ในทางตอนใตของซานฟรานซิสโก หรือ 

หุบบังกาลอร ์(Bangalore) ในประเทศอนิเดีย หรอื เมอืงสตุตการ์ต-มิวนิค (Stuttgart-Munich) ใน

เยอรมัน ถึงอยางไรก็ตาม การพัฒนาทักษะดานแรงงานก็สามารถสรางความไดเปรียบ

ระดับประเทศได (CSA) เชนอุตสาหกรรมเสื้อผาในประเทศอิตาลี หรือ อุปกรณ์ดานตาของ

ประเทศญี่ปุุน หรอื การผลิตช็อคโกแลทของประเทศเบลเยี่ยม เป็นตน 
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2.1.1. ผลกระทบของจุดกําเนิดของประเทศ (Country-of-origin effects: COO)  

อิทธิพลของตนเกิดสินคา ซึ่งฉลาก Made in label ในปีค.ศ. 1970 ชาวอเมริกันซื้อรถยนต์

ของประเทศญี่ปุุน ไมใชซื้อรถยนต์ตรา โตโยตา หรือนิสสัน  ตอมาเมื่อบริษัทของญี่ปุุนไปตั้ง

โรงงานผลิตรถยนต์ในหลายๆ ประเทศทําใหเกิดการขยายตัวไปสูตราสินคา  

 

2.2. ความได้เปรียบของกิจการธุรกิจ (Firm-Specific Advantage: FSA) 

ความไดเปรียบของกิจการธุรกิจ ประกอบดวยแนวคิด ความไดเปรียบของกิจการธุรกิจ

บนพืน้ฐานขององค์ความรู (Knowledge-based FSA) ความไดเปรียบของกิจการธุรกิจบนพื้นฐาน

ของการตลาด (Marketing-based FSA) ความไดเปรียบของกิจการธุรกิจบนพื้นฐานของการ

ถายทอดองค์ความรู (Transferability-based FSA) ความไดเปรียบของกิจการธุรกิจและการ

ตางประเทศ (FSA and internationalization) ความไดเปรียบของกิจการธุรกิจและตนทุนทางการ

คา (FSA and Transaction costs) ความไดเปรียบของกิจการธุรกิจในหวงโซคุณคา (FSA in the 

value chain) (Verbeke, 2003) ดังรายละเอียดตอไปนี ้  

ความไดเปรียบของกิจการธุรกิจมีชื่อเรียกอยางอื่น ๆ เชน ความไดเปรียบของประเทศ 

(CSAs) เรียกวา ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ และ ความไดเปรียบเชิงที่ตั้ง (แสดงดังตารงที่ 7) 

เป็นตน 

ตารางที ่7 เปรียบเทียบความไดเปรียบของประเทศกับของบริษัท 

ระดับ คําเหมือนกัน 

ประเทศ (CSA)s ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ และ ความไดเปรียบเชิงที่ตัง้ 

บริษัท (FSAs) ความไดเปรียบเชิงความแตกตาง และ ความไดเปรียบในความเป็น

เจาของ 

 ที่มา (Johansson, 2005, 40) 

 

2.2.1. ความได้เปรียบของบริษัทบนพื้นฐานขององค์ความรู้ (Knowledge-based 

FSA)   

ความสามารถดานองค์ความรู เป็นทักษะ ประสบการณ์ของบริษัทและพนักงาน แนวคิดบนฐาน

ของตลาด (Market-based view) อธิบายความไดเปรียบเชิงการแขงขันอยางยั่งยืนผานการ

วิเคราะห์ปัจจัยภายในบริษัท (เฉพาะตัวสินคา หรอบริการ) แตแนวคิดบนฐานของทรัพยากร 

(Resource-based view) ไมไดสรางความไดเปรียบจากสินคา-ตลาดเทานั้น ยังรวมเอา

ความสามารถของบริษัทเขาไวดวย 
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2.2.2. ความได้เปรียบของบริษัทบนพื้นฐานของการตลาด (Marketing-based 

FSA)   

บริษัทเนทเล ยูนิลีเวอร์ และพีแอนด์จี มีประสบการณ์ และทักษะในการคาตางประเทศ เชน 

การวิเคราะห์และการแบงสวนตลาดตางประเทศ การพัฒนาโปรแกรมการสงเสริมการตลาด

ตางประเทศ การรณรงค์การโฆษณาระหวางประเทศ หรือ การแนะนําสินคาใหมออกสูตลาด

ตางประเทศ เป็นตน บริษัทมีความรูดานตลาด เชน  

 บริษัทโคคาโคลา  โซนี เมอร์ซีเดส มีตราสินคาที่มชืี่อเสียง  

 บริษัทไมโครซอฟท์ BMW และ แคนนอนมจีุดแข็งดานเทคโนโลยี 

 บริษัทยิลเล็ต ยูนิลีเวอร์ และ นิสสันมีจุดแข็งดานการโฆษณา 

 บริษัทโกดัค พานาโซนิคมจีุดแข็งดานชองทางการจัดจําหนาย 

 บริษัทฟอร์ด IKEA และโตโยตามีจุดแข็งดานมูลคา หรอื คุณคาตอลูกคา 

 

2.2.3. ความได้เปรียบของบริษัทบนพื้นฐานของการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

(Transferability-based FSA)   

บริษัทพีแอนด์จี ลังเลใจในการเขาตลาดสแกนดิเนเวีย เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สื่อการโฆษณา (เปลี่ยนเป็นดานเทียม) เพราะวาการโฆษณามีผลกระทบตอชองทางการจัด

จําหนายสินคา นอกจากนั้น ในบางกรณีนักการตลาดควรพิจารณาวาประเทศลูก หรือประเทศที่

เป็นลูกคามีความสามารถในการผลิตสนิคาใหม ถึงอยางไรก็ตาม การตั้งโรงงานในประเทศลูกคา

มีทั้งขอดีและขอเสีย กลาวคือ ขอดีคือ เขาใจความตองการของลูกคา สามารถจางทีมขายใน

ประเทศลูกคาได ในขณะที่ขอเสียก็คือ จะถูกมองวาบุกรุก หรือ ทําลายกิจการธุรกิจของประเทศ

ลูกคา (Intruder) 

 

2.2.4. ความได้เปรียบของกิจการธุรกิจและการต่างประเทศ (FSA and 

internationalization)   

บริษัทมีวิธีการเขาตลาดตางประเทศไดหลายวิธี โดยหลักการแลวจะมี 4 วิธี คือ การ

สงออกโดยตรง (Straight exporting) การใหสิทธิการผลิต (Licensing) พันธมิตร (Alliance) และ 

การลงทุนในตางประเทศ (เชน ดานการผลิต หรือ ดานการขาย ) กลาวคือ การใหสิทธิการผลิต 

และพันธมิตรจะโอนความเป็นเจาของในความไดเปรียบผานการทําสัญญา (Contract agreement) 
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ในขณะที่การลงทุนตางประเทศโดยตรง (Foreign Direct Investment: FDI) จะใชเงนิลงทุนตั้งสาขา

การดําเนินงานในตางประเทศ เป็นตน 

คําถามของการเลือกวิธีการเขาตลาดตางประเทศ คือ จะไดผลตอบแทนจากความ

ไดเปรียบของบริษัท (FSA) เทาไร? ในทางทฤษฎี ถาบริษัทใชการใหสิทธิการผลิต หรือ พันธมิตร 

เรียกวิธีนั้นวา แนวทางภายนอก (Externalized option) เชน บริษัทโคคาโคลา ใชการใหสิทธิการ

ผลิตแกตางประเทศผานการทําสัญญา ขอเสียของการใชแนวทางภายนอกคือบริษัทไมสามารถ

เรียนรูตลาดใหม และไมสามารถถายทอดทักษะการบริหารได 

 นอกจากนั้นบริษัทสามารถเลือกใชการสงออกโดยตรงและการลงทุนตางประเทศ

โดยตรง เรยีกวิธีนั้นวา แนวทางภายใน (Internalized option) กลาวคือ การลงทุนในตางประเทศ

โดยตรงมีขอไดเปรียบจากการสรางรายไดในสาขาตางประเทศ (Subsidiary) แลวโอนราคา 

(Transfer prices) หรอื กําไรกลับไปที่บริษัทแม หรอื สํานักงานใหญ FDIเหมาะกับสถานการณ์ที่มี

กําแพงการคา (Trade barriers) สูง ในขณะที่ บริษัทจะเลือกใชการสงออกโดยตรง (Export) เมื่อ

บริษัทไมสามารถจัดการความเสียเปรียบดานที่ตั้ง (Locational disadvantage) เชน การคา

ตางประเทศในกลุมอียู จะเลือกใชประเทศไอร์แลนด์ เป็น third party หรือ การเขาตลาดสหรัฐฯ

จะเลือกเม็กซิโกเป็น third party 

 

2.2.5. ความได้เปรียบของกิจการธุรกิจและต้นทุนทางการค้า (FSA and 

Transaction costs)   

ตนทุนการคาเป็นคาใชจายที่เกิดขึ้นระหวางผูซื้อและผูขาย ไดแก คาขนสง คาภาษี เป็น

ตน นอกจากนั้น ตนทุนทางการคายังหมายถึง คาใชจายในการติดตอสื่อสารระหวางผูขายกับผู

ซื้อ วิธีการจัดการตนทุนดังกลาว จะใชหนาที่ตลาด หรือ กลไกตลาด ในการตนทุนการขนสง 

หรือตนทุนภาษี และ ใชชื่อตราสินคา (The brand name) ในการจัดการคาใชจายในการ

ติดตอสื่อสาร  

 

2.2.6. ความได้เปรียบของกิจการธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า (FSA in the value 

chain) 

หวงโซคุณคาเป็นกิจกรรมของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงสิ่งปูอนเขาใหเป็นผลผลิต อยางเป็น

ลําดับขั้นตอน ในแตละขั้นตอนจะมีการเพิ่มมูลคา หวงโซคุณคาคือ ขั้นตอนการดําเนินงานภายใน

บริษัท (Internalized) ในขณะที่บริษัทที่ไมคอยใชการบูรณาการจะทําการแยกโครงสรางของหวง

โซคุณคา หรือ เรียกวา แนวทางภายนอก (Externalized) เชน McDonald จางบริษัทภายนอกทํา

การผลิต มันฝรั่ง เนือ้ เป็นตน โดยตัวเองทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการควบคุม 
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 บริษัทพานาโซนิค (Panasonic0 และ เรดิโอชาคส์ (Radio Shack) มีโครงสรางของโซ

คุณคาแตกตางกัน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม ชิ้นสวน การประกอบ การตลาด การจัดจําหนาย 

และการคาปลีก นอกจากนั้น บริษัทไอเกีย (IKEA) ผูผลิตเฟอร์นิเจอร์ของประเทศสวีเดน ใชการ

สรางรานแบบบริการตัวเองใหแกผูซื้อที่จะไดรับสินคาในวันเดียวกัน (Self-service store) แทนที่

จะใชตัวแทนรานคาปลีก 

 

Dunning (1988) พัฒนากระบวนทัศนข์องการผลติระหวางประเทศ โดยมีช่ือยอวา “OLI” ซึ่ง

มีองค์ประกอบดังนี้ 

1. ความเป็นเจาของ เป็นความไดเปรียบเชิงการแขงขันของกิจการ (Ownership: FSA) 

2. ที่ตัง้ทางภูมิศาสตร์ เป็นความไดเปรียบเชิงการแขงขันของประเทศ (Location: CSA) 

3. ขั้นตอนภายใน เป็นความไมสมบูรณ์ของตลาดหรอืความลมเหลวของตลาด

(Internalization: MF)  

 

1.Ownership: FSA ไดแก 1)การผูกขาดสินคา เป็นสินคากึ่งสําเร็จรูป (intermediate gds 

   2) a branch plant ดีกวา 

   3)การกระจายของพืน้ที่ทางภูมศิาสตร์ (geographical 

diversification) 

3.ขั้นตอนภายใน (Internalization: MF- Market Imperfect/Failure ความไมสมบูรณ์ของตลาด

หรอืความลมเหลวของตลาด ม ี2 ชนิดคอื 1.ความลมเหลวของตลาดทางโครงสราง

(structural MF) และ 2.ความลมเหลวของตลาดทางการคา (transactional MF) 

ความลมเหลวของตลาด หรือ ความไมสมบูรณ์ของตลาด (Market Imperfect) ความไม

สมบูรณ์ของตลาดเกิดจากสาเหตุ 3 ประการคือ 1.ความเสี่ยงและความไมแนนอนระหวาง

ประเทศ  (Risk and Uncertainty) 2.การประหยัดในขนาด (Economies of scale)  3.ตนทุนหรอื

ผลประโยชน์ของการคาภายนอก (Costs/benefits of external transactions) 

 

ความไดเปรียบทางทรัพย์สิน (Oa: asset advantage) 

ความไดเปรียบทางการคา (Ot: transaction advantage) – ไดจากการเปรียบเทียบระหวางองค์กร

ลําดับขั้นหรือตลาดภายนอก (Hierarchy or External market: H/M) 
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ภาพที่ 7 The endowment/Market Failure paradigm of international production 

ที่มา (Dunning, 1988) 

 

 

 

2.3.การขยายแบบจําลองของไมเคิล พอร์ตเตอร์ (Extending Porters’ five 

forces model) 

กรอบคิดที่ใชวิเคราะห์แรงดึงดูดของอุตสาหกรรม คือ  Po r t er ‖  s five  fo r ces model แสดงดัง

ภาพที่  1- การวิเคราะห์ควรทําในระดับหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (SBU) ไมใชใชวิเคราะห์ในระดับ

องค์การ นาย Porter กลาววาแรงบังคับหาอยางมีผลกระทบตอระดับการแขงและความสามารถ

ทํากําไรภายในอุตสาหกรรม มีราละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 8 แบบจําลองแรง 5 ประการ 

 

2.3.1. คู่แข่งขัน (Rivalry) 

คูแขงขัน

ปัจจุบัน 

ผูแขงขัน 

รายใหม 

ผูขายปัจจัย

การผลิต 

ผูซือ้ 

สินคา

ทดแทน 
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การเพิ่มขึ้นของการแขงขันที่รุนแรงขึ้น  (The  intensity  of  rivalry  among  competitors) 

อุตสาหกรรมจํานวนมากในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมมีระดับการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น  การ

แขงขันนี้โดยทั่วไปสามารถเพิ่มการแขงขันดานราคา  ความแตกตางดานผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

ดานผลิตภัณฑ์  ผูบริหารจะตองระลึกวาธุรกิจในรูปแบบของการแขงขันเหลานี้จะไมสารมารถ

แยกจากกันไดคูแขงขันในปัจจุบัน (Competitive rivalry) ความเขมขนของการแขงขันขึ้นอยูกับ

ปัจจัย ดังนี้ 

1 ขั้นตอนของวัฏจักรอุตสาหกรรม 

2 ขนาดของคูแขงขัน 

3 ตนทุนคงที่สูง 

4 กําแพงการออกจากอุตสาหกรรม 

แบบจําลองแรงบังคับหาอยางของพอร์ตเตอร์ทําใหองค์การสามารถกําหนดปัจจัยสําคัญ

ที่มอียูในอุตสาหกรรมได ซึ่งสิ่งนี้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยวิกฤติที่กําหนดโดยการวิเคราะห์ PEST 

ประเด็นที่ผูจัดการตองพิจารณามีดังนี้ 

 ความสัมพันธ์ภายใน 5 forces model เปลี่ยนแปลงอยางไรเมื่อไดรับผลกระทบ

จากปัจจัยวิกฤติที่กําหนดโดยการวิเคราะห์PEST? 

 กิจกรรมที่องค์การควรปฏิบัติเพื่อทําใหตําแหนงของธุรกิจดีขึ้นเมื่อเผชิญกับ

ปัจจัยวิกฤติคืออะไร? 

 

 การแขงขันที่เขมขนระหวางคูแขงขันโดยอุตสาหกรรมสามารถมีได 3  รูปแบบ  คือ  1. 

การแขงขันดานราคา  2. นวัตกรรมผลติภัณฑ์  3. ความแตกตางดานการแขงขัน  

 2.1 การพิจารณารูปแบบ (ระดับ) การแข่งขัน (Level of competition) มีดังน้ี 

  1 คูแขงขันดานสนองความตองการของมนุษย์ (Desire  competitors) หรือคู

แขงขันอุตสาหกรรม  มนุษย์มีความตองการหลายอยาง  แตละคนมีความตองการที่แตกตางกัน

และเป็นความตองการที่ไมมีที่สิ้นสุด  ตัวอยาง  ความตองการพักผอนของบุคคลประกอบดวย  

ความตองการในการที่จะออกกําลังกาย  การรับประทานอาหาร  การทองเที่ยว  การอาน

หนังสือ  ซือ้บานและที่ดนิรถยนต์ ฯลฯ สมมติวานาย ก เลือกที่จะซือ้หนังสือ 

  2  คูแขงขันดานชนิดของผลิตภัณฑ์ (Generic  competitors) จากขอ 2.1 ถา

ผูบริโภค  คือ  นาย ก. เลือกที่จะอานหนังสือ  ธุรกิจที่จะเขามาแขงขันดานประเภทของหนังสือ  

ไดแก  หนังสือวชิาการ  นวนยิาย  หนังสอืพิมพ์  นติยสาร การต์ูน ฯลฯ 

  3  คูแขงขันดานรูปแบบของผลิตภัณฑ์ (form  competitors) จากขอ 2.2  ถา

ผูบริโภคคือนาย ก. เลือกอานหนังสือพมิพ์  เขาจะตัดสินใจตอไปวาจะอานหนังสือพมิพ์ดานใด 
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  4  คูแขงขันดานตรายี่หอ  (Brand  competitors) จากขอ 2.3   ผูบริโภคคือนาย 

ก. เลือกอานหนังสือพิมพ์ธุรกิจ เขาจะตัดสินใจเลือกวาจะอานหนังสือพิมพ์ธุรกิจยี่หอใด  ซึ่ง

อาจจะเป็น  ผูจัดการประชาชาติ แนวหนา 

  

2.2. แนวความคิดในอุตสาหกรมการแข่งขัน (Industry  concept  of competition) 

อุตสาหกรรมเป็นกลุมของธุรกิจซึ่งเสนอผลิตภัณฑ์หรือระดับช้ันของผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทน

กันไดอยางดี  นักเศรษฐศาสตร์นิยามความหมายของสินคาทดแทนกันอยางดีวา  หมายถึง  

ผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุนของอุปสงค์ไขวสูง ซึ่งหมายความวา  ถาราคาของผลิตภัณฑ์หนึ่ง

สูงขึ้นจะเป็นเหตุใหปริมาณความตองการซื้ออีกผลิตภัณฑ์หนึ่งสูงขึ้นในสัดสวนที่มาแสดงวา

ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิดนี้สามารถทดแทนกันไดอยางดี  ตัวอยาง  TOYOTA สูงขึ้น และบุคคลจะ

เปลี่ยนไปใชรถยนต์ยี่หออื่นแทนในสัดสวนที่มาก  แสดงวาสินคา  2  ชนิดสามารถทดแทนกันได

อยางด ี

 1  โครงสรางตลาดทางการแขงขัน  จํานวนผูขายและระดับความแตกตาง  จุดเริ่มตนใน

การอธิบายอุตสาหกรรม  โดยกําหนดวาผูขายรายเดียว  นอยราย  หรือหลายราย  และลักษณะ

ผลิตภัณฑ์วาคลายคลึงกัน หรือแตกตางกันอยางมากลักษณะเหลานี้เป็นสิ่งสําคัญซึ่งจะกําหนด

รูปแบบโครงสรางการแขงขันของอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง  5  แบบ  ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์  

เรียกวา  โครงสรางตลาดทางการแขงขัน  เนื่องจากตลาดในทางเศรษฐศาสตร์  หมายถึง  

จํานวนผูซื้อและผูขายทั้งสิ้นที่จะทําการตกลาราคาและปริมาณการซื้อขายสําหรับสินคาชนิดใด

ชนิดหนึ่ง 

 2  อุปสรรคในการเขาสูตลาดและเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม  ในอุดมคติธุรกิจจะมี

เสรีภาพที่จะเขาสูอุตสาหกรรมเพื่อการสรางกําไร  การเขาสูตลาดธุรกิจจะทําใหการเสนอขาย

หรอือุปทานสูงขึ้น  และมีผลทําใหกําไรสวนเกินในระยะยาวลดลง  ความงายในการเขาสูตลาดจะ

เป็นอุปสรรคตอการสรางกําไรสวนเกินระยะยาว แตอยางไรก็ตามแตละอุตสาหกรรมจะมีความ

ยากงายในการเขาสูตลาดแตกตางกัน  ตัวอยาง เป็นสิ่งงายที่จะเปิดภัตตาคารใหม   แตลําบากที่

จะเขาสูอุตสาหกรรมรถยนต์   อุปสรรคสําคัญ  ที่ขัดขวางการเขาสูตลาดก็คือ  1. ความตองการ

เงินทุนที่สูง  2.ความประหยัดจากขนาดของการผลิต  3. ความตองการดานลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร  

4. ทําเลที่ตั้งที่หายาก  วัตถุ  หรือผูจัดจําหนายที่หายาก  5. ความตองการความมีชื่อเสียงและ

อื่น ๆ แตละอุปสรรคจะแตกตางกัน  บางครั้งจะมีอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อจะเขาสู

ตลาดใหมที่นาสนใจมากขึน้ 

 3  อุปสรรคจากการเลิกและลดกิจการ  ในอุดมคติธุรกิจจะมีเสรีภาพที่จะออกจาก

อุตสาหกรรมเมื่อไมมีกําไร  แตบอยครั้งจะเผชิญปัญหาการเลิกกิจการเป็นอุปสรรคที่เกิดจากขอ
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ผูกมัดดานกฎหมาย  หรือศีลธรรมกับลูกคา  เจาหนี้  พนักงาน  ขอกําหนดทางกฎหมาย  สินคา

ที่เหลือและสินทรัพย์ประเภททุน  ขาดโอกาสจากทางเลือกที่ดีกวา  การรวมตัวกันแนวดิ่งสูง  

อุปสรรคดานอารมณ์  ธุรกิจจํานวนมากจําเป็นตองอยูในอุตสาหกรรมใหนานตราบเทาที่รายได

ยังคุมกับตนทุนผันแปร 

 4 โครงสรางดานตนทุน  แตละอุตสาหกรรมจะมีตนทุน  ตัวอยาง  ธุรกิจขาดใหญจะมีขอ

ไดเปรียบจากความประหยัดจากขนาดของการผลิต  และประเด็นนี้จะเป็นอุปสรรคตอธุรกิจขาด

เล็กที่จะเขามาแขงขัน โดยเฉพาะในขั้นแนะนําผลติภัณฑ์ตนทุนจะสูงเนื่องจากยอดขายต่ํา 

 5 ระดับของการรวมตัวในแนวดิ่ง  บางอุตสาหกรรมบริษัทจะคนหาขอไดเปรียบจากการ

รวมตัวไปขางหนาและการรวมตัวไปขางหลัง 

 3.6 การเขาถึงระดับโลก  อุตสาหกรรมระดับโลก  ไดแก  น้ํามัน  กลอง  รถยนต์ ของ

บริษัทที่มีอุตสาหกรรมระดับโลกจะทําใหเกิดความประหยัดจากขนาดของการผลิต  และรักษา

ความกาวหนาในเทคโนโลยีนี้ได 

 

2.3.1.1. domestic competitors 

2.3.1.2. Foreign competitors 

2.3.2. คูแขงขันที่เขามาใหม (New entrants) 

อุปสรรคจากคูแขงขันที่เขามาใหมในตลาด (The  threat  of new entrants to the 

market) คูแขงขันใหมในอุตสาหกรรม  จะเป็นอุปสรรคทางการแขงขันสําหรับธุรกิจเดิมการเพิ่ม

ขนของสมรรถภาพ และศักยภาพที่จะแยงสวนครองตลาดของคูแขงขันเดิม  คูแขงขันใหมจะทําให

เกิดการใชทรัพยากรมากขึน้  

 

2.3.3. สนิค้าทดแทนกัน (Substitute) 

อุปสรรคจากผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันได  (The  threat  of  substitute  products) 

ความสามารถในการหาผลติภัณฑ์ที่ทดแทนกัน  จะทําใหเกิดขอจํากัดดานราคาของผลิตภัณฑ์ใน

อุตสาหกรรมเมื่อราคาของผลิตภัณฑ์ที่มีอยูสูงขึ้นเหนือกวาผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันไดลูกคาจะ

เปลี่ยนแปลงไปใชสินคาทดแทนกันไดทันทีธุรกิจที่มีการผลิตสินคาที่ทดแทนกันไดตองพยายาม

สรางความแตกตางทางการแขงขัน  ทางเลือกก็คือธุรกิจที่ตองการเพิ่มตนทุนของผูซื้อของการ

เปลี่ยนระหวางผลิตภัณฑข์องบริษัทของ๕ ูแขงขันซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันได  เราจะตองติดตาม

อยางใกลชิด  ประกอบดวยลักษณะการพัฒนาการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในรูปของการบริหารและ

หารลดราคาลง 
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2.3.4. อํานาจต่อรองของผู้ซื้อ (Buyer power) 

อํานาจการตอรองของผูซือ้  (The bargaining power of buyers) ผูซือ้ผลติภัณฑ์ของ 

อุตสาหกรรมจะสรางอํานาจการตอรองดานราคา  หรอืตองการคุณภาพที่ดขีึน้สําหรับราคาเดิม 

 

2.3.5. อํานาจของซัพพลายเออร์ (Supplier power) 

 กรอบคิดที่ใชวิเคราะห์แรงดึงดูดของอุตสาหกรรม คือ  Po r t er ‖  s five  fo r ces model 

แสดงดังภาพที่  1- การวิเคราะห์ควรทําในระดับหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (SBU) ไมใชใชวิเคราะห์

ในระดับองค์การ นาย Porter กลาววาแรงบังคับหาอยางมีผลกระทบตอระดับการแขงและ

ความสามารถทํากําไรภายในอุตสาหกรรม มีราละเอียดดังตอไปนี้ 

2. อํานาจการตอรองของผูขายปัจจัยการผลิต  (The  bargaining  power of the firm) วิธีซึ่ง

ผูขายปัจจัยการผลิตจะมีผลกระทบตอศักยภาพดานกําไรของอุตสาหกรรม  ทําใหราคา

ปัจจัยการผลิตและราคาสินคาสูงขึ้น  หรือลดคุณภาพสินคา  และลดบริการพลังของ

ผูขายปัจจัยการผลิตจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับปัจจัยตอไปนี้ 

 การควบคุมอุตสาหกรรมอยูภายใตผูขายปัจจัยการผลิต 2-3 ราย 

 ตนทุนการเปลี่ยนไปหาแหลงปัจจัยการผลิตใหมมีสูง 

 ผูขายปัจจัยการผลิตมสีินคายี่หอที่มชืี่อเสียง 

 ผูขายปัจจัยการผลิตอยูในอุตสาหกรรมที่ผูบริโภคคนสุดทายอยูกระจัดกระจาย 

 

2.4. การมุ่งการจัดการ (Management Orientations) 

 รูปแบบและแกนสารของการตอบสนองของบริษัทตอโอกาสตลาดโลก (Global Market 

Opportunities) ขึ้นอยูกับขอสันนิษฐาน หรือความเชื่อของบริษัทเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของโลก 

(Nature of the World) มุมมองโลกของพนักงานบริษัทจัดประเภทได 4 ชนิด คือ เอธโนเซนทริค ( 

Ethnocentric) โพลีเซนทริค (Polycentric) รีจิโอเซนทริค (Regiocentric)  และ จีโอเซนทริค 

(Geocentric ( EPRG) แสดงดังภาพขางลาง 

 

 

 

 

 

Polycentric: 
มองว่าประเทศผลิตสินคา้ (Host 
Countries) มีเอกลกัษณ์ และ
ต่างประเทศแตกต่างกนั 

Regiocentric: 
มองวามีความแตกตางกัน 

และความคลายกันใน

Ethnocentric: 

มองวาประเทศเกิด(Home 
Country) ดีท่ีสุด และ

ตางประเทศคลายกัน 

Geocentric: 
มองวา่มีความแตกต่างกนั และ
ความคลา้ยกนัในประเทศแม่ 
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ภาพที่ 9 การมุงการจัดการ 

ที่มา (Keegan & Green, 2000; 15) 

2.4.1. การมุ่งเอธโนเซนทรคิ (Ethnocentric Orientation) 

 มีมุมมองวาประเทศของตน (Home Country) ดีที่สุด โดยมองวาตางประเทศมีลักษณะ

คลายกัน  ดังนัน้ บริษัทเหลานีจ้งึมขีอสันนษิฐานวา สนิคาที่ประสบความสําเร็จในประเทศของตน 

จะประสบความสําเร็จในตางประเทศดวย ซึ่งบริษัทที่ใชแนวคิดนี้จะเป็น บริษัทภายในประเทศ 

หรอื บริษัทระหวางประเทศ (Domestic or International Companies) 

 

2.5.ทฤษฎขีั้นตอนของการตลาดระหว่างประเทศ 

 หลังจากที่บริษัทตัดสินใจที่จะทําการคาตางประเทศ บริษัทควรตัดสินใจถึงระดับของ

ความเกี่ยวพัน และคํามั่นสัญญา การตัดสินใจในสิ่งเหลานี้จะสะทอนถึงการศึกษา และการ

วิเคราะห์ศักยภาพตลาด และความสามารถของบริษัทหลายบริษัทเริ่มตนการตลาดระหวาง

ประเทศ โดยการแสวงหาประสบการณ ์และเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่ละเล็กละนอย บางบริษัทเขาสู

ตลาดตางประเทศหลังจากที่ทําการศึกษาวิจัย และพัฒนาแผนระยะยาว และเตรียมแผนการ

ลงทุนที่จะยึดครองตลาด ไมวาบริษัทจะเลือกวิธีการเขาตลาดตางประเทศอยางไร บริษัทตอง

ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนตลาดวามีมากนอยระดับใด ทางเลือกของการลงทุนดังกลาวมี 4 

แนวทาง (Kotabe and Helsen, 2004; 14) ดังนี้ 

1. ไม่ได้ทําการตลาดต่างประเทศ (No Direct Foreign Marketing๗ ขั้นตอนนี้บริษัท

ไมไดสรางลูกคาในตางประเทศ แตสินคาของบริษัทไดเขาสูตลาดตางประเทศ โดยผานบริษัทเท

รดดิง้คอมพานี (Trading Company) หรอืลูกคาตางประเทศ บริษัทอาจขายสินคาโดยผานเว็บไซท์ 

2. ทําการตลาดระหว่างประเทศไม่บ่อย (Infrequent Foreign Marketing 

เนื่องจากการผันผวนของระดับการผลิต หรออุปสงค์ตลาดทําใหบริษัทตองทําการตลาด

ตางประเทศ กรณีที่กําลังการผลิตเหลอื บริษัทจะทําการขายสินคาสวนเกินในตางประเทศ แตถา

อุปสงค์ภายในประเทศเพิ่มขึ้น บริษัทจะยกเลิกการขายในตลาดตางประเทศ ในขั้นตอนนี้จะไมมี

การเปลี่ยนแปลงองค์การ หรอืสายผลิตภัณฑ์ 
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3. ทําการตลาดระหว่างประเทศประจํา (Regular Foreign Marketing)  

ขั้นตอนนี้บริษัทจะผลิตสินคา เพื่อจําหนายในตลาดตางประเทศอยางถาวร บริษัทอาจขายผาน

คนกลางภายในประเทศ หรือ ตางประเทศ จุดเนนเบื้องตนของขั้นนี้เป็นการผลิตเพื่อจําหนาย

ภายในประเทศ แตเมื่ออุปสงค์ตางประเทศเพิ่มขึ้น บริษัทจึงจัดสรรทรัพยากรไปยังตลาด

ตางประเทศ โดยปรับสินคาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดตางประเทศแตละแหง 

 

4. การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing) 

ขั้นตอนนี้บริษัทมีคํามั่นสัญญาที่จะทํากิจกรรมการตลาดระหวางประเทศ บริษัทเหลานี้จะคนหา

ตลาดทั่วโลก และทําการขายสินคาที่เกิดจากการวางแผนการผลิตสําหรับตลาดตางๆ การผลิต

และการจําหนายสินคาจะทําในตางประเทศ ซึ่งเรียกบริษัทเหลานีว้า บริษัทตลาดระหวางประเทศ 

หรอื บริษัทนานาชาติ เชน ผูผลิตแอร์ เฟดเดอร์ส (Fedders) 

ขั้นตอนของการตลาดตางประเทศ (Internationalization stages) มี 5 ขั้น คือ 1) การ

สงออกทางออม และการใหสิทธิการผลิต 2) การสงออกทางตรงผานผูจัดจําหนายสินคาอิสระ 

3) การตั้งสาขาการขายในตางประเทศ (Foreign sales subsidiary) 4) โรงงานประกอบสินคาใน

ตลาดทองถิ่น และ 5) การผลิตในตางประเทศ บางบริษัททําการตลาดตางประเทศตั้งแตเริ่มตั้ง

บริษัท ซึ่งเรียกบริษัทเหลานี้วา Born global firm  โดยบริษัทเหลานี้จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ

นวัตกรรม และ เทคโนโลยีช้ันสูง โดยทําการคาตางประเทศภายใน 1 ปี ใชวิธีการเขาตลาด

ตางประเทศหลายวิธีพรอมๆกัน (เชน การสงออก การใหสิทธิการผลิต การรวมคา หรือ การ

ลงทุนตางประเทศโดยตรง) และ มปีัญหาดานความแตกตางดานจิตวิทยาระหวางประเทศแมและ

ประเทศลูกคา (Knight et al., 2004) เชน บริษัทไบโอเกน (Biogen), Progress Software, 

Computer Network Technology และ Auspex Systems เป็นตน 

 

 A series of surveys by Alan Rugman, professor of international business at the Kelley 

School of Business, Indiana University, and senior research fellow in strategic management 

at Templeton College, Oxford, suggest that only a small proportion of the largest companies 

that call themselves multinational have an effective global presence. Most companies, the 

research found, do business in only one of three dominant "clusters" -- the European Union, 

Japan and North America. 

    In a recent study (undertaken with Templeton graduate student St phane Girod), Rugman 

applied the Templeton Global Performance Index (a measure of the profitability of a 

company's foreign operations) to retail firms that describe themselves as multinational. He 
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concludes that only one of the world's 49 largest retail multinational enterprises (MNEs) is 

truly global -- luxury goods retailer Christian Dior/LVMH, which has 35% of its sales in its 

home base in the European Union, 31.3% in Asia and 26% in North America. Only five other 

MNEs have more than one-fifth of their sales in a region beyond their home location. The 

most recent report, "Retail Multinationals and Globalization," funded by Britain's Economic 

and Social Research Council, is scheduled to appear in the February 2003 issue of the 

European Management Journal. 

    Giant American retailer Wal-Mart, often cited as an example of a company with a global 

approach, is not one of the five. "Wal-Mart [has] only 9.6% of its stores outside its home 

region [which includes the United States' NAFTA partners Canada and Mexico]," Rugman 

and Girod write. "Only 16.3% of Wal-Mart's revenue is international, and, again, most of this 

is in the North American region." 

    The two researchers conclude that the likelihood that a retail firm will act globally is 

determined to a great extent by the size of its primary market. Eighty-three percent of the 

study's domesticonly firms come from the United States, a fact the authors attribute to the 

size of the U.S. market. "Most [U.S.] firms do not have to go abroad to generate growth," 

they explain. The biregional MNEs, by contrast, come mainly from small European nations 

and have larger sales in North America than in Europe. "This was a strategic choice carried 

on through acquisitions since the 1960s," they write. "These companies acted as locals as 

much as possible, not using European names in North America." 

    What conclusions do Rugman and Girod draw from their study? "While the retail industry 

is becoming more 'international' and there is overall a need for firms to expand abroad to 

generate new growth, this is not 'global' activity," they write. "Most of the international 

activity is within the local home region of the retail MNE." As a result, Rugman advises, 

managers should not be so quick to buy into "the myth of globalization," but rather 

concentrate on building strategies that create advantage in their major regional markets. 

(Gwynne, 2003) 
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 ภาพที่ 10 วิวัฒนาการตลาดโลก 

 ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004, 14)

ประเภทของ

การตลาด 

การมุงเนน 
การวางแผนผลิตภัณฑ ์

สวนประสมการตลาด 

การตลาดภายในประเทศ การตลาดส่งออก การตลาดระหวางประเทศ การตลาดข้ามชาต ิ การตลาดโลก 

ประเทศที่
เลือก 

เลือก
วิธีการเข้า
ตลาด 

เวลา และ
ล าดบัการ
เข้าตลาด 

ปรับกลยทุธ์
การตลาดตลาด 

ประเทศ 1 

ประเทศ 2 

ประเทศ 3 

การพฒันา และ
การซือ้ยี่ห้อใหม่ 

แบง่ปันต้นทนุ
การสง่เสริม
การตลาด และ
การจดัจ าหน่าย 

ประสานสวนประสม

การตลาด

ระดับประเทศและ

ระดับภูมิภาค 

บูรณาการการผลิต 

และการตลาด 

จัดสรรทรัพยากร

เพื่อความสมดุลลุ

การเติบโตของกลุม

ธุรกิจ 

ปรับกลยทุธ์
การตลาดตลาด 

การพฒันา และ
การซือ้ยี่ห้อใหม่ 

แบง่ปันต้นทนุ
การสง่เสริม
การตลาด และ
การจดัจ าหน่าย 

ภูมิภาค 2. 
ประเทศ 6 

ประเทศ 9 

ประเทศ 1 

ประเทศ 5 

ภูมิภาค 1. 

เน้
นภ

าย
ใน
ปร
ะเท

ศ 

เอธโนเซ็นตริค โพลเีซ็นตริค รีจิโอเซ็นตริค จีโอเซ็นตริค 

พฒันาผลิตภณัฑ์ตาม
ความต้องการของ
ตลาดประเทศแม ่

ผลิตที่ HQ 

พฒันาผลิตภณัฑ์ท้องถ่ิน
ตามความต้องการของ
ตลาดท้องถ่ิน 

พฒันาผลิตภณัฑ์
มาตรฐานส าหรับแตล่ะ
ภมิูภาค 

ผลติในแตล่ะประเทศ ผลิตในแตล่ะภมิูภาค 
Made jointly with mutual 
consulation 

พฒันาผลิตภณัฑ์โลก แปร
ผนัตามท้องถ่ิน 
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12. แบบฝึกหัดบทที่ 1  
 

1. แรงขับเคลื่อนโลกาภวิัตน์มอีะไร? 

2. บทบาทของผูจัดการตลาดระดับมีกี่บทบาท อธิบายพอสังเขป 

3. ทฤษฎีของCSA ประกอบดวยอะไร? 

4.  ทฤษฎีของ FSA ประกอบดวยอะไร? 

5. แบบจําลองแรงบังคับ 5 ประเภทของนายไมเคิล พอร์ตเตอร ์หมายถึงอะไร? 

6. จากตารางที่ 1 และ 2 ขางลางนี้จงตอบคําถามขอ 1-8  

ตารางที่ 1. กําลังการผลิตของสหรัฐฯและฝรั่งเศส กอนใชความเชี่ยวชาญ และการคา 

ระดับการผลิตที่เป็นไปได                สหรัฐฯ              ฝร่ังเศส 

            แอปเปิล สม แอปเปิล สม 

           ก .ผลิตแอปเปิลอยางเดียว 100 0 90 0 

            ข.ผลิตแอปเปิล และผลติสม 95 15 60 5 

            ค. ผลติแอปเปิล และผลติสม 50 30 40 10 

            ง. ผลติแอปเปิล และผลติสม 25 45 20 15 

            จ.ผลิตสมอยางเดียว 0 60 0 20 

 

ตารางที่2.  การผลิต และการบริโภคหลังการใชความชํานาญ และการคา 

 

 สหรัฐอเมริกา                  ฝร่ังเศส 

 การคา:                     การคา: 

  นําเขา(+)   นําเขา(+)  

 ผลติ สงออก(-) บริโภค ผลติ สงออก(-

) 

 บริโภค 

แอปเปิล 0 +30 30 90 -30 60 

สม 60 -20 40 0 +20 20 

 

คําถาม  

6.1. ประเทศที่ไดเปรียบมากกวาในการผลิตแอปเปิลไดแกใคร? 
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6.2. ความไดเปรียบของแอปเปิลเทากับเทาไร? 

6.3. ความไดเปรียบของสมเทากับเทาไร? 

6.4. ราคาของแอปเปิล และของสม สําหรับสหรัฐอเมริกาเทากับเทาไร? 

6.5. ราคาของแอปเปิล และของสม สําหรับฝรั่งเศสเทากับเทาไร? 

6.6. ราคาสูงสุดซึ่งสหรัฐอเมริกาจายซือ้แอปเปิล และสมเป็นเทาไร? 

6.7. .ราคาสูงสุดซึ่งฝร่ังเศสจายซื้อแอปเปิล และสมเป็นเทาไร? 

6.8. ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศสไดประโยชน์จากการคาหรือไม? ทําไม? 

อยางไร? 

7. ความแตกตางระหวาง การตลาดภายในประเทศ(Domestic Marketing) การตลาดระหวาง

ประเทศ (International Marketing)การตลาดนานาชาติ(Multinational Marketing) การ

ตลาดโลก(Global Marketing) การตลาดขามชาติ (Transnational Marketing) 

8. สมมติ 2 บริษัท ทําธุรกิจ 50  ประเทศเหมือนกัน ความแตกตางของการดําเนินธุรกิจของ

บริษัททั้ง 2 มีอยางเดียวคือ บริษัทหนึ่งตั้งสํานักงานใหญที่ สวิสเซอร์แลนด์ สวนอีกบริษัท

ตั้งสํานักงานใหญที่สหรัฐฯ ผูมีสวนไดเสียของทั้ง2บริษัทแตกตางกันหรอืไม? 

9. งานของผูจัดการตลาดระหวางประเทศมีอะไร? จงอธิบายโดยละเอียด 

10. จงอธิบายแนวคิดของการมุงการจัดการธุรกิจตางประเทศ ขางลางนี ้

- เอธโนเซนตรคิ (Ethnocentric) 

- โพลีเซนตรคิ (Polycentric 

- รีจีโอเซนตรคิ (Regiocentric 

- จโีอเซนตรคิ (Geocentric 

 

11. จงอธิบายบริษัท Born-global firm? 
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บทที่ 2  

สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. ศตวรรษที่ 20 และ ศตวรรษที่ 21 

2. ระบบเศรษฐกิจ 

3. การพัฒนาตลาด 

4. ดุลการชําระเงิน (Balance of Payment) 

5. การปกปูองอุตสาหกรรมภายในประเทศ (Protectionism) 

6. รูปแบบการคา 

7. บริษัทขามชาติ (Multinational Corporations: MNCs) 
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บทที่ 2 

สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 
1. บทนํา 

 บทนี้ผูเขียนนําเสนอบทบาทของการคาโลกสําหรับประเทศสหรัฐฯ และความสัมพันธ์

ระหวางการคาระหวางประเทศกับนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ ตามดวยการอภิปรายการ

ปกปูองอุตสาหกรรมภายในประเทศ หัวขอสุดทายที่นําเสนอเป็นบริษัทขามชาติ (MNCs) ดัง

รายละเอียดตอไปนี ้ 

 

เทิปสตา และ ซาราธี (Vern Terpsta & Sarathy, 2000: 34) เขียนกรอบคิดของ

สิ่งแวดลอมในการตลาดระหวางประเทศ (แสดงดังภาพที่ 2-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

ที่มา (Vern Terpsta & Sarathy,  2000: 34) 

 

ในอดีตตลาดที่มีการแขงขัน คือ ยุโรปตะวันตก ญี่ปุุน และสหรัฐฯ การแขงขันใน

อนาคตจะขยายไปที่ลาตินอเมริกา ยุโรปตะวันออก รัสเซีย อินเดีย เอเชีย และอาฟริกา ซึ่งถือ

เป็นตลาดใหม สงผลใหเกิดตลาดโลก ซึ่งเป็นผลดีตอทั้งนักการตลาด และผูบริโภค ในแงของ

นักการตลาดสามารถแสวงหาโอกาสตลาดได และในแงของผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาได

หลากหลายในราคาต่ําทั่วทุกมุมโลก 

ประเทศแม  

กิจการธุรกิจ ตลาดตางประเทศ 

ข. 

ตลาดตางประเทศ 

ก. 

ตลาดตางประเทศ 

ค. 

เศรษฐกิจระหวางประเทศ 

สิ่งแวดลอมดานการเมอืง 

กฎหมายระหวางประเทศ 
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 การเชื่อมโยงของการสื่อสารผานดาวเทียม และบริษัทธุรกิจโลก การเขาถึงลูกคาทุก

มุมโลกจึงเป็นไปไดงาย ทําใหการคาระหวางประเทศมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของแตละ

ประเทศ และเศรษฐกิจโลก เชน อัตราสวนของการนําเขาตอผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) ของสหราชอาณาจักร และ ไตหวันเทากับ 24% และ 43% ตามลําดับ นอกจากนั้น ในปี 

ค.ศ. 2001 การคาระหวางประเทศของสหรัฐฯมีมูลคา $2.35 ลานลานดอลลาร์ แสดงใหเห็นวา

การคาโลกเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศช้ันนําของโลก ดังนั้น ทุกประเทศจึง

พยายามควบคุมการคาระหวางประเทศ เพื่อสรางความไดเปรียบ เนื่องจากการแขงขันเพิ่ม

ความรุนแรงขึ้น แตละประเทศจึงปกปูองอุตสาหกรรมภาย ในประเทศของตน ถาการ

เปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ตอสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ การคาเสรีจะปรากฏขึ้นทั่วโลก 

เชน การกอตั้งองค์การคาโลก (WTO) ถือเป็นชัยชนะของการคาเสรี  

 

 ตารางที่ 8 สิบอันดับแรกของประเทศที่ทําการคากับสหรัฐฯ (ลานลานเหรียญ) 

 

ประเทศ การส่งออกของ

สหรัฐฯ 

การ นํา เข้ าของ

สหรัฐฯ 

รวม เกินดุลการค้า หรือ

ขาดดุลการค้า 

แคนาดา 176.4 229.2 405.6 -52.8 

เม็กซิโก 111.7 135.9 247.6 -24.2 

ญี่ปุุน 65.3 146.5 211.8 -81.3 

จีน 16.3 100.0 116.3 -83.8 

เยอรมัน 29.3 58.7 88.0 -29.5 

ส ห ร า ช

อาณาจักร 

41.5 43.5 85.0 -1.9 

เกาหลีใต 27.9 40.3 68.2 -12.4 

ไตหวัน 24.4 40.5 64.9 -16.1 

ฝร่ังเศส 21.0 29.0 50.0 -8.0 

สิงคโปร์ 17.4 19.6 37.0 -2.2 

 ที่มา (Cateora & Graham, 2002; 30) 

 

 ถึงอยางไรก็ตามนักการตลาดไมควรใหความสําคัญกับการลงทุนและการคาระหวาง

ประเทศมากจนเกินไป เนื่องจาก ยิ่งแตละประเทศมีเศรษฐกิจภายในที่มีขนาดใหญ ก็จะพึ่งพา
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การคาระหวางประเทศอยูในระดับต่ํา และในทางกลับกัน ยิ่งแตละประเทศมีเศรษฐกิจภายในที่

มีขนาดเล็ก ก็จะพึ่งพาการคาระหวางประเทศอยูในระดับสูง  เชน  ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศของสหรัฐฯ (GDP) มูลคา$9.8 ลานลานเหรียญ มอีัตราการเจริญเติบโตของการ

สงออก-นําเขาจาก 10% ของ GDP เป็น 22%ของ GDP ใน ระหวางปี ค.ศ. 1970 ถึง ค.ศ. 

2000 ในขณะที่ ประเทศญี่ปุุนม ีผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) มูลคา$4.8 ลานลาน

เหรียญ มีอัตราการเจริญเติบโตของการสงออก-นําเขาประมาณ 21% ของ GDP ในปี ค.ศ. 

2000  ประเทศเยอรมันมี ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มูลคา$1.9 ลานลาน

เหรียญ มีอัตราการเจริญเติบโตของการสงออก-นําเขาประมาณ 68% ของ GDP ในปี ค.ศ. 

2000  ประเทศสิงคโปร์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน (GDP) มูลคา$92 พันลานเหรียญ มีอัตรา

การเจริญเติบโตของการสงออก-นําเขาประมาณ 300% ของ GDP ในปี ค.ศ. 2000  ตารางที่ 

2-1 แสดงสิบอันดับแรกของประเทศที่ทําการคากับสหรัฐฯ 

 

 

2. ศตวรรษที่ 20และ 21 

 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (World War II) ชวง ค.ศ. 1950-1970 มีอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยางราบเรียบ (แสดงดังภาพที่ 2-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 12 การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 ที่มา: (McAuley, 2001: 18) 

ครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 เศรษฐกิจโลกตกต่ํา เนื่องจากสงครามโลกไดทําลาย

ประเทศอุตสาหกรรม ในขณะที่ครึ่งของศตวรรษที่ 20 แมวาจะไมเกิดสงครามโลก แตเป็นยุค

2000 
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มืดของการพัฒนาเศรษฐกิจโดย 2 แนวทาง คือ มาร์กซิส (Socialistic Marxist) และทุนนิยม 

(Democratic Capitalist) ซึ่งจุดยืนของแตละแนวทางตั้งอยูคนละขั้ว จึงทําใหการพัฒนา

เศรษฐกิจโลกแยกเป็น 2 ขั้ว 

 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐฯแพรขยายแนวคิดทุนนิยม เพื่อบดบังแนวคิด

คอมมิวนิสต์ โดยพัฒนาแผนมาร์แชล (Marshall Plan) และ องค์การเพื่อความรวมมือและ

พัฒนาเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) เพื่อการ

ฟื้นฟูยุโรป และเอเชีย นอกจากนั้น ยังสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม และการเงินของ

ประเทศญี่ปุุน พรอมทั้งใหเงินชวยเหลือประเทศดอยพัฒนาโดยผานAgency for International 

Development เพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก การลมลางอาณานิคมในเอเชีย และอาฟริกา 

(Colony of Asia and Africa) ดวยการสนับสนุนของสหรัฐฯเพื่ออิสรภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ ดังนัน้ จงึทําใหการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และการเติบโตของตลาดใหม 

 การชวยเหลือเศรษฐกิจตางประเทศของสหรัฐฯ กอใหเกิดผลดีตอสหรัฐฯ 2 ประการ 

คือ 1. ตางประเทศที่ไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากสหรัฐฯ โดยผานองค์การเพื่อความ

รวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) จะซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตรจากสหรัฐฯ เพื่อใชใน

การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศของตน 2) กอใหเกิดการรวมมือระหวางประเทศที่ทําการคา

ดวยกัน โดยการกอตั้ง GATT (General Agreement of Trade and Tariff: GATT) GATT กอตั้งขึ้น

เพื่อลดอัตราภาษีศุลกากร และกําแพงการคา เนื่องดวยการรับรองของรอบอุรุกวัย (Uruguay 

Round) ทําให GATT กลายเป็น WTO ซึ่งมีสมาชิกเริ่มตน 117 ประเทศ 

 การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ยุโรป เอเชีย และการรวมมือและใหความ

ชวยเหลือดานเศรษฐกิจ ทําใหเกิดโอกาสทางการตลาดระดับโลก เมื่อปี ค.ศ. 1960 บริษัทขาม

ชาติของประเทศสหรัฐฯ (Multinational Corporate: MNC) เผชิญหนากับปัญหา 2 ประการ คือ 

การตอตานการลงทุนโดยตรง และการเพิ่มจํานวนคูแขงขันในตลาดสงออก อนึ่ง สหรัฐฯลงทุน

ขนาดใหญในยุโรปและลาตินอเมริกาจนกลายเป็นผูกุมเศรษฐกิจ สงผลใหประเทศของกลุม

ลาตินอเมริกาตอตานบริษัทสหรัฐฯ โดยการออกฎหมายเวนคืนทรัพย์สิน (Expropriate) กับ

บริษัทสหรัฐฯ  ในยุโรปสาธารณชนไดเรียกรองใหรัฐบาลจํากัดการลงทุนของตางประเทศ 

สวนสหราชอาณาจักรไดรวมคา (Joint Venture) กับบริษัทสหรัฐฯ 

 คูแขงขันของบริษัทสหรัฐฯไดกอตัวขึ้นหลังจากการเติบโตของเศรษฐกิจระดับโลกหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ไดแก ไตหวัน สิงคโปร์ ฮองกง โดยแขงขันเกี่ยวกับสินคาประเภท เหล็ก 

อุปกรณ์การกอสราง อิเลคทรอนิคส ์ยานยนต์ เครื่องบิน รองเทา เสื้อผา เป็นตน  นอกจากนั้น 

ประเท   ตสาหกรรมใหม (NICs) เชน เวเนซูเอลา ชิลี บังคลาเทศ ไดกอตั้งรัฐวิสาหกิจ (State-

Owned Enterprises: SOE)  
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 กลาวโดยสรุป ศักยภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯไดลดลง คือ เมื่อปี ค.ศ. 1950 

สหรัฐฯมีสวนครองผลิตภัณฑ์รายไดประชาชาติของโลก (Global GNP) เทากับ 3 9 %  แตในปี 

ค.ศ. 2000 สวนครองผลิตภัณฑ์รายไดประชาชาติของโลกของสหรัฐฯเหลือเทากับ 23% โดย

ผลติภัณฑ์รายไดประชาชาติของโลกที่เหลอืถูกแบงปันไปสูประเทศคูแขงขันอื่น 

 การแขงขันที่เขมขนที่สุดสําหรับบริษัทสหรัฐฯ อยูในชวง ค.ศ. 1980 – 1990 ทําให

สหรัฐฯตองตัง้คําถามเหมอืนกับยุโรปที่เคยตั้งเอาไวเมือ 10 ปีที่แลววา “สหรัฐฯจะรักษาจุดแข็ง

ในการแขงขันไดอยางไร?”  ในปี ค.ศ. 1980 ผูผลิตสินคาประเภททุนของสหรัฐฯ คือ 

คอมพิวเตอร์ และเครื่องจักร ลดลง 70% ซึ่งทําใหเกิดการวางงานใน ผูชํานาญระดับสูง (High 

Skill Labor) สหรัฐฯจึงปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหกระชับ (Lean and Mean) จนกระทั่งเมื่อ

ปลายปี ค.ศ. 1990 สหรัฐฯก็กลับมาครองอุตสาหกรรมประเภทคอมพิวเตอร์ และเครื่องจักร

อีกครั้ง 

 ประเด็นสําคัญที่สหรัฐฯพิจารณาคือ ความสามารถของสหรัฐฯในการแขงขันในตลาด

ตางประเทศ และความยุติธรรม (Fairness) ของนโยบายการคาระหวางประเทศ  ยอดขายของ

สหรัฐฯลดลง เนื่องจากการขาดดุลการคากับประเทศญี่ปุุน เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรมยานยนต์ 

และอิเลคทรอนิคส ์เพราะฉะนั้น สหรัฐฯตองผลักดันในญี่ปุุนเปิดตลาด โดยการกอตั้งWTO เพื่อ

ลดการขาดดุลการคากับประเทศญี่ปุุน 

 ในตอนปลายศตวรรษที่ 20 เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางการคาโลก เนื่องจากการ

กอตั้งสหภาพยุโรป (European Union: EU) เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) เขตการคา

เสรีอาเซียน (ASEAN- Free Trade Area : AFTA) และวิวัฒนาการของเอเปค Asia-Pacific 

Economic Cooperation (APEC) ซึ่งกอใหเกิดTrade Block นอกจากนั้นการคืนเกาะฮองกงเมื่อปี 

ค.ศ. 1997 และการคนืเกาะมาเก฿า (Macao) ในปี ค.ศ. 2000 ใหกับประเทศจีน ทําใหเอเชียเพิ่ม

ความสําคัญตอการคาระดับโลก 

 องค์การเพื่อการพัฒนาและรวมมือทางเศรษฐกิจ (OECD) ไดประมาณการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในอีก 25 ปีขางหนา ซึ่งมีอัตราการเติบโตเทากับ 3% แตอัตรา

การเติบโตของประเทศกําลังพัฒนาในอีก 25 ปีขางหนา เทากับ 6% และมีสวนครองผลผลิต

โลก (World Output) จากหนึ่งในหก เป็นหนึ่งในสาม ธนาคารโลกไดประมาณการ 5 ประเทศ 

(บราซิล จนี อนิเดีย อินโดนีเซีย และรัสเซีย) ซึ่งในปัจจุบันมีสวนครองการคาโลกเทากับ 1ใน 3 

ของEU แตในปี ค.ศ. 2020 บราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และรัสเซีย จะมีสวนครองการคา

โลกมากกวา EU ถึง 50% ผลลัพธ์ก็คือ การเคลื่อนยายพลังทางเศรษฐกิจจากประเทศ

อุตสาหกรรมรม (ญี่ปุุน สหรัฐฯ และ อียู) ไปสูประเทศในลาตินอเมริกา ยุโรปตะวันออก เอเชีย 

และอาฟริกา 
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 สิ่งนีไ้มไดหมายความวาตลาดในประเทศญี่ปุ   น สหรัฐฯ และอียูจะหมดความสําคัญ แต

ตลาดเหลานีย้ังมีการเติบโตอยางตอเนื่อง และเป็นตลาดที่ร่ํารวย ดังนั้น บริษัทที่ตั้งอยูในตลาด

เหลานี้จะยังคงไดรับผลประโยชน์ การเคลื่อนยายพลังเศรษฐกิจสูลาตินอเมริกา ยุโรป

ตะวันออก เอเชีย และอาฟริกา หมายความวา ถาบริษัทที่ตองการจะเป็นผูนําเศรษฐกิจใน

ศตวรรษหนา เขาตองวางกรอบคิดการทํางานไวลวงหนาวา “การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน

ตลาดโลกจะมีผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศอยางไร? ” อนึ่งสิ่งสําคัญประการหนึ่งคือ 

ระดับและความเขมขนของการแขงขันในตลาดโลก จะเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทตองการเขาสู

ตลาด หรอืรักษาตลาดในตลาดที่เกิดใหม(BEM) Regional Trade Area อียู ญี่ปุุน สหรัฐฯ 

 

3. ความสามารถด้านการแข่งขันของแต่ละประเทศ (Country competitiveness) 

 การเจริญเติบโตของผลิตภาพมีความสัมพันธ์อยางมากกับ  การลงทุนในรายได

ประชาชาติ (Share of investment in GNP) ซึ่งการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดาน การบริหาร

จัดการ ความเช่ียวชาญดานแรงงาน การศกึษา เป็นตน (แสดงดังตารางขางลาง) 

 ตารางที่ 9 ผลิตภาพและการลงทุนของโลกชวงค.ศ. 1971-1990 (พันลานเหรียญ

สหรัฐ) 

 

ก. ผลิตภัณฑต์อ่คน 

 
1971-75 1976-80 1981-85 1986-90 

ประเทศที่พัฒนาแลว 20.2 22.2 23.0 25.8 

ยุโรปตะวันออกและรัสเซีย 6.0 7.3 8.2 9.2 

ประเทศกําลังพัฒนา 

 แอฟริกา 

 เอเชีย 

 ลาตนิอเมริกา 

โลก 

1.5 

1.8 

0.6 

5.4 

5.5 

1.7 

2.0 

0.8 

6.0 

6.0 

1.8 

1.8 

0.9 

5.9 

6.2 

1.9 

1.8 

1.2 

5.8 

6.6 

     

 

 

1.1. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Changing country 

competitiveness) 
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ลักษณะสําคัญของเศรษฐกิจโลกคือมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน ในปี ค.ศ. 1830 

ประเทศจีน และอินเดียมีสัดสวนของผลิตภัณฑ์ทั่วโลก 60% และ ประเทศอุตสาหกรรมมี

สัดสวนของผลิตภัณฑ์ทั่วโลก 20% ซึ่งในปัจจุบันเป็นกลุมประเทศที่ร่ํารวยที่สุด โดยในปี ค.ศ. 

1913 ประเทศอุตสาหกรรมมีสัดสวนของผลิตภัณฑ์ทั่วโลก 80%  และ ในปี ค.ศ. 1980 

เศรษฐกิจของสหรัฐฯตกต่ํา เนื่องจากการกัดเซาะจากประเทศในเอเชีย ซึ่งนําโดยประเทศญี่ปุุน 

หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1997-1999 เกิดวิกฤติการณ์ทางการเงนิในเชีย 

 

 ตารางที่ 10 ผลติภาพและการลงทุนของโลกชวงค.ศ. 1971-1990 (ตอ) 

 

ข. การลงทุนต่อคน 

 
1971-75 1976-80 1981-85 1986-90 

ประเทศที่พัฒนาแลว 

ค.  

5.1 5.2 5.1 6.2 

ง. ยุโรปตะวันออก

และรัสเซีย 

1.9 2.3 2.3 2.4 

ประเทศกําลังพัฒนา 

 อาฟริกา 

 เอเชีย 

 ลาตนิอเมริกา 

โลก 

0.3 

0.4 

0.2 

1.2 

1.4 

0.4 

0.5 

0.2 

1.5 

1.5 

0.5 

0.4 

0.3 

1.1 

1.5 

0.5 

0.3 

0.4 

0.9 

1.6 

 ที่มา (Keegan, 1995 อางใน World Economic Survey 1992; United Nations) 

 

 

 

1.2. เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources and Technology) 

ในปี ค.ศ. 2002 ประเทศฮองกง และสิงคโปร์ติดอันดับ 10 ของประเทศที่มีความสามารถใน

การแขงขันดานทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยี โดยไมมีทรัพยากรธรรมชาติ  

 

ตารางที่ 11 อันดับของความสามารถในแขงขันของประเทศ 

  

ประเทศ คะแนน อันดับ ประเทศ คะแนน อันดับ 
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สหรัฐฯ 
ฮองกง 
ฟินแลนด ์
สวีเดน 
เบลเยี่ยม 
สิงคโปร์ 
UK. 
เยอรมัน 
นอรเวย์ 
แคนาดา 
เนเธอร์แลนด์ 
ออสเตรีย 
สวิสเซอร์แลนด์ 
เดนมารค์ 
ฝร่ังเศส 
ไอร์แลนด ์
ออสเตรเลีย 
ญี่ปุุน 
ไตหวัน 
นิวซีแลนด ์

72.6 
62.6 
60.0 
59.9 
59.1 
58.9 
58.1 
57.8 
57.5 
57.2 
56.6 
56.0 
56.0 
53.9 
53.4 
53.1 
52.4 
51.6 
49.6 
49.0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

อิสราเอล 
อิตาลี 
สเปน 
เกาหลี 
โปรตุเกส 
มาเลเซีย 
โปแลนด ์
กรีซ 
ฮังการ ี
ชิล ี
ซาอุดิอารเบีย 
ไทย 
รัสเซีย 
เม็กซิโก 
UAE 
บราซิล 
จีน 
สาธารัฐเชค 
คูเวต 
อินเดยี 

49.0 
47.9 
47.1 
46.3 
44.7 
40.6 
40.2 
39.9 
39.7 
39.2 
37.2 
36.8 
35.7 
35.6 
35.6 
35.4 
35.4 
35.2 
34.8 
32.5 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004: 36) 

 

ประเทศสหรัฐฯเป็นประเทศทีมคีวามสามารถดานการแขงขันเป็นอันดับที่ 1 ในปี ค.ศ. 2001 ถึง

อยางไรก็ตาม แมวาในปี ค.ศ. 1985 สหรัฐฯจะเป็นผูนําดานเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

4. การพัฒนาตลาด (Market Development) 

ขั้นตอนของการพัฒนาตลาด 

ตัวแปรที่ใชการแบงสวนตลาดโลก (Global market segmentation) เป็นรายได

ประชาชาติตอคน (GNP per Capita) โดยแบงตลาดโลกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ ประเทศรายไดต่ํา 

(Low-income countries) ประเทศรายไดระดับกลางต่ํา (Lower—Middle- income countries) 

ประเทศรายไดระดับกลางสูง (Upper-Middle-income countries) และ ประเทศรายไดสูง 

(High-income countries) (แสดงดังตารางขางลาง) 

 

 

ตารางที่ 12 ขั้นตอนของการพัฒนาตลาด 

 

รายไดประชาชาติตอคน GNP GNP per ร อ ย ล ะ ประชากร จํ า น ว น
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 (พันล าน

เ ห รี ย ญ

สหรัฐ) 

Capita ของWorld 

GND 

(ลานคน) ประเทศ 

ประเทศรายไดสูง  

GNP per Capita $9,386 

17,110.0 20,906 79.9 818.44 27 

ประเทศรายไดระดับกลางสูง  

GNP per Capita $3,035 แต

$9,586  

2,469.4 2,708 11.5 912.03 55 

ประเทศรายไดระดับกลางต่ํา  

GNP per Capita $766 แต

$3,035 

1,318.2 668 6.2 1,974.37 55 

ประเทศรายไดต่ํา  

GNP per Capita  $766 

529.5 307 2.5 1,724.17 42 

ที่มา (Keegan, 2000, 54)  

 

1.3. ประเทศรายได้ต่ํา (Low-income countries)  

รอยละ 50% ของประชากรโลกเป็นประเทศที่มีรายไดต่ํา (ประเทศโลกที่สาม) มีรายได

ตอคนต่ํากวา $ 766  โดยทั่วไปมีคุณลักษณะดังนี้ 

 ประชากรสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรม และฟาร์มเพื่อยังชีพ มีอุตสาหกรรมจํานวน

จํากัด 

 อัตราการเกิดสูง 

 การรูหนังสือต่ํา 

 อาศัยเงินชวยเหลือจากตางประเทศ 

 การเมอืงไมมเีสถียรภาพ 

 สวนใหญกระจุกตัวอยูในอาฟริกาทางตอนใตของสาฮารา 

 ตัวอยาง ประเทศบังคลาเทศมีรายไดประชาชาติประมาณ $249 ซึ่งเริ่มมีการพัฒนา

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ชา หรอืสินคาเกษตรเพื่อการสงออก ประเทศที่แยกตัวจากสหภาพโซเวียต 

(Soviet Union) ซึ่งมีปัญหาดานเศรษฐกิจอยางรุนแรง เชน ประเทศ Kyrgyzstan, Turkmenistan 

เป็นตน ประเทศรายไดต่ําที่เป็นตลาดอุบัติใหม (Big Emerging Market: BEM) ตลาดเกิดใหม 

คือ จีน และ อินเดีย โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศจีนมีหลายประเทศที่นําเงินลงทุนดาน
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อุตสาหกรรม เชนประเทศ ญี่ปุุน สหรัฐฯ และประเทศในยุโรป  โดยบริษัทที่ลงทุนในประเทศจีน 

ไดแก จเีอ็ม (GM) ฟอร์ด (Ford ) ฮอนดา (Honda) Volkswagen Motorola พีแอนด์จี (P&G) Avon 

ซีเมนส ์(Siemens AG) และ McDonald 

 

1.4. ประเทศรายได้ระดับกลางต่ํา (Lower—Middle- income countries)  

บางประเทศจัดอยูในกลุมประเทศรายไดระดับต่ํา และ ระดับกลางต่ํา ซึ่งเรียกประเทศ

เหลานี้วา ประเทศดอยพัฒนา (LDCs) และมีความหมายตรงกันขามกับประเทศกําลังพัฒนา 

(รายไดระดับกลางสูง)  และประเทศพัฒนา (รายไดสูง) 

 

1.5. ประเทศรายได้ระดับกลางสูง (Upper-Middle-income countries)  

มีรายไดตอคนอยูระหวาง $ 3,036 – 9,385  ประเทศเหลานี้จะลดภาคการเกษตรลง

อยางรวดเร็ว แลวหันมาเนนภาคอุสาหกรรม และความเป็นเมือง ประเทศเหลานี้ ไดแก 

มาเลเซีย บราซิล ชิล ีฮังการ ี 

ประเทศรายไดระดับกลางสูงบางทีเรียกวา เศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม ” (Newly 

Industrializing Economies: NIEs) เชน ฮังการี ไดรับคะแนนของใบรับรอง ISO-9000 ดาน

คอมพิวเตอร์  

ประเทศรายไดระดับกลางสูงที่เป็น Big Emerging Market (BEM) ตลาดเกิดใหม 

(Garten, 1996) มี 4 ประเทศ คือ บราซิลใชระบบโลจีสติคส์ในการจัดจําหนายรานคาปลีก อา

เจนตินา เนนอุตสาหกรรมยา ถึงอยางไรก็ตามทั้งบราซิล และอาเจนตินามีอัตราเงินเฟูอสูงมาก 

บริษัทระดับโลกที่ลงทุนในประเทศบราซิล คือ Whirlpool, Electrolux, Raytheon, Fiat และ Ford  

เม็กซิโกเป็นประเทศในอเมริกาใตที่ใหญเป็นอันดับสองรองจากประเทศบราซิล  ซึ่งเม็กซิโกใช

โปรแกรมแมคไคว์ลาดอร่า ( Maquiladora program) ที่อนุญาตใหตางประเทศมาลงทุนดาน

การผลิตสินคา การประกอบสินคา การนําเขาวัตถุดิบที่สามารถคืนภาษีนําเขาได โดยการใช

แรงงานในเม็กซิโก 

ประเทศสุดทายคือ อาฟริกาใต มีสัดสวนรายได 45% ของรายไดทั้งหมดในทวีปอาฟ

ริกา ซึ่งประเทศอาฟริกาใตทําอุตสาหกรรมดาน การเงิน การสื่อสาร และพลังงาน บริษัทที่มี

ชื่อเสียงที่สุดของประเทศ คือ บริษัท DE Beers diamond cooperative 

 

1.6. ประเทศรายได้สูง (High-income countries)  

GNP per Capita สูงกวา $9,386 ซึ่งสวนใหญเป็นประเทศอุตสาหกรรม หรือหลังอุตสาหกรรม 

(Post –industrial countries) สินคาที่จําหนายในกลุมประเทศนี้จะเป็นสินคาใหม 
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เป็นประเทศในกลุม G-7 คือ สหรัฐฯ ญี่ปุุน เยอรมัน ฝร่ังเศส อังกฤษ แคนาดา อิตาลี  

 นอกจากนั้นประเทศเกาหลีใตถือเป็นกลุมประเทศที่มีรายไดสูง  โดยมีสินคายี่หอระดับ

โลก เชน ซัมซุง  LG โกลดสตาร ์ฮุนได ฯ 

 

ตําแหน่งท่ีต้ังของรายได้ (Location of Income) 

ประเทศที่มีรายได 10 อันดับแรกของโลกในปี ค.ศ. 1992 กับปี ค.ศ. 2002 (แสดงดัง

ภาพขางลาง หนวยเป็นพันลานเหรียญ)  

 

020004000600080001000012000

1992 2002

�                        

              � �                  

             �        

 

ภาพที่ 13 รายไดประชาชาติของโลก ปี ค.ศ.  

 ที่มา: (Keegan, 1995, 92)  

ปัจจุบันในกลุมประเทศ G-7 ไดเพิ่มประเทศรัสเซียเขาในกลุมกลายเป็นกลุมประเทศ 

G-8 ภาพที่ 14 แสดงความสัมพันธ์ระหวางการลงทุนสาธารณหรือผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) และ อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพ (The growth of productivity) 

เชน ญี่ปุุนจะลงทุนสาธารณ 5.1% ตอปี ซึ่งจะมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพ 3.3% 

ในขณะที่ สหรัฐฯ จะลงทุนสาธารณเพียง 0.3% ตอปี ซึ่งจะมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิต

ภาพ 0.6% (แสดงดังภาพที่ 14) 
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 ภาพที่ 14 อัตราการเติบโตของผลิตภาพในกลุม G-7 

 ที่มา (Onkvisit and Shaw, 1997, 61) 

 

5. ตําแหน่งท่ีตั้งของประชากร (Location of Population) 

 

จํานวนของประชากรโลกในปีปัจจุบัน (ค.ศ. 1999) มีมากกวา 6 พันลานคน(Billion people) 

กลาวคือ ประเทศจนี และอินเดียมีประมาณ 85% ของประชากรที่อาศัยอยูในทวีปเอเซีย และ 

สหภาพยุโรป (European Union) จะมีประชากรเกือบ 80% ของประชากรในยุโรปตะวันตก 

(แสดงดังภาพขางลาง) 
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ภาพที่ 15 ประชากรโลก 

 ที่มา (ซินโคตา และ โรนไกเนน, 200, 98) 

 

เนื่องจากแตละประเทศตองการปกปูองอุตสาหกรรมใหม จึงตั้งกําแพงการคา เชน อัตรา

ศุลกากร โควตา คว่ําบาตร (Boycotts) กําแพงทางการเงิน มาตรฐาน ขอจํากัดในการสงออก 

เป็นตน 

 

 

1.7. การผ่อนคลายข้อจํากัดทางการค้า (Easing Trade Restriction) 

 เพื่อขจัดกําแพงการคาดานอัตราศุลกากร โควตา คว่ําบาตร (Boycotts) กําแพง

ทางการเงิน มาตรฐาน เป็นตน จึงกอตั้ง ขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากร และการคา 

(GATT) และองค์การคาโลก (World Trade Organization: WTO)  

1.7.1. ข้อตกลงท่ัวไปของการค้าและภาษีศุลกากร (GATT) 
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หลังจากสงครามาโลกครั้งที่ 2 (WW II) สหรัฐฯ และภาคี 22 ประเทศ ไดลงนามใน

สัญญาขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากร และการคา (GATT) GATT มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

ลดอัตราภาษีศุลกากร และสรางตัวแทนเพื่อเฝาูติดตามขอพพิาททางการคาระหวาง 2 ประเทศ 

(Bilateral Disputes) และ เจรจาตอรองขอพิพาททางการคา 

 นอกจากประเด็นการเขาตลาด (อัตราภาษีศุลกากร) ยังมีประเด็นการคาเกี่ยวกับ การ

บริการ การเกษตรกรรม สิ่งทอ สิทธิทางปัญญา การเคลื่อนยายเงินทุน อนึ่ง สหรัฐฯ ใหความ

สนใจเกี่ยวกับ การบริการ และสิทธิทางปัญญา โดยมีการลงนามในขอตกลงทั่วไปวาดวย

การคาในการบริการ (General Agreement on Trade in Service: GATS) โดยมีการลงนามใน

ขอตกลงทั่วไปวาดวยการคาเกี่ยวกับการลงทุน (General Agreement on Trade-Related 

Investment Measures: TRIMs) และมีการลงนามในขอตกลงทั่วไปวาดวยการคาเกี่ยวกับสิทธิ

ทางปัญญา (General Agreement of Intellectual Property Rights: TRIPs)  

 

1.7.2. องค์การค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 

หลังจากการลงนามในขอตกลงการคาที่การประชุมรอบอุรุกวัย เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 

1994 สหรัฐฯ ก็ขยายประเด็นการคาระหวางประเทศจาก GATT เป็น องค์การคาโลก 

(WTO) WTO มีสมาชิก 132 ประเทศ และมีผูอํานวยการจากการเลือกตั้ง อยูในวาระ 2 

ปี of January 1, 2002, WTO มีสมาชิก 144 ประเทศ    

 

1.7.3. การประชุมสหประชาชาติเพื่อการค้า และการพัฒนา (United 

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

 ประเทศที่กําลังพัฒนา หรือดอยพัฒนาประเทศที่กําลังพัฒนา หรือดอยพัฒนา (LDC) 

จะไมพอใจในการกระจายการคาโลก (World trade distribution) ซึ่งนับวันแตละลดลง เนื่องจาก

ประเทศที่กําลังพัฒนา หรือดอยพัฒนาสงออกขายสินคาเกษตรกรรมเป็นหลัก (Commodity) 

ถึงแมวาประเทศกําลังพัฒนาเหลานั้นจะเป็นสมาชิกของ WTO หรือ GATT ซึ่งใหความสนใจกับ

สินคาอุตสาหกรรม มากกวาสินคาเกษตรกรรม ดังนั้นประเทศดอยพัฒนาจึงกอตั้ง UNCTAD 

ในปี ค.ศ. 1964 ซึ่งมีสมาชิกกวา 160 ประเทศ UNCTAD มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาประเทศเกิด

ใหม (Emerging nations) และสรางระบบภาษีศุลกากรที่เอื้ออํานวยตอการผลิตสินคา

อุตสาหกรรม (Tariff preference system) ถึงอยางไรก็ตาม การลดอัตราศุลกากรก็ยังไมชวยให

อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการสงออกของประเทศดอยพัฒนาดีขึ้น เนื่องจากขาด know-how 

ดานการผลิต การจัดการตลาด และไมมีประสบการณ์ดานการสงออก ดังนั้นอุตสากรรม

สงออกในประเทศดอยพัฒนาควรรวมมอืกับบริษัทขามชาติ (MNC) 
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6. การลงทุนในต่างประเทศของสหรัฐฯ (US. Position in FDI and Trade ) 

สหรัฐฯเริ่มลงทุนในตางประเทศ ในปี ค.ศ. 1945. และในปี ค.ศ. 1980 คาเงินสหรัฐฯแข็งตัว 

และ ในปี ค.ศ. 1985 คาเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งตัวสูงสุด  ในปลายปี ค.ศ. 1980 คาเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯออนตัวลง 50% จนกระทั่ง ปี ค.ศ. 1990 ทั้งสหรัฐฯลงทุนในตางประเทศ และ

ตางประเทศลงทุนในสหรัฐฯ (แสดงดังภาพที่ 2-)สวนใหญสหรัฐฯจะลงทุนในอังกฤษ  
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ภาพที่ 16 สหรัฐฯลงทุนในตางประเทศ และตางประเทศลงทุนในสหรัฐฯ 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004: 45) 

 

 

ในปี ค.ศ. 2000 บริษัทของประเทศสหรัฐฯลงทุนในตางประเทศ $162 ลานลานเหรียญ 

ตั้งแตปี ค.ศ. 1990-2000 มี 7 ประเทศที่เขาไปลงทุนในสหรัฐฯ เชน ญี่ปุุน เยอรมัน (แสดงดัง

ตารางขางลาง) 

 

ตารางที่ 13 ประเทศที่ลงทุนโดยตรงในประเทศสหรัฐฯ 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 998 1999 2000 

สหราชอาณาจักร 

ญี่ปุุน 

เนเธอร์แลนด์ 

ฝร่ังเศส 

เยอรมัน 

แคนาดา 

108.8 

83.5 

64.3 

19.6 

27.3 

29.5 

1000.4 

95.1 

63.1 

24.2 

28.6 

36.8 

90.4 

99.6 

69.2 

23.8 

29.2 

37.8 

102.3 

99.2 

72.2 

- 

34.8 

40.1 

113.5 

103.1 

70.6 

- 

39.6 

43.2 

117.4 

108.8 

72.5 

- 

49.8 

49.0 

121.3 

114.5 

74.3 

41.1 

59.9 

54.8 

129.6 

123.5 

84.9 

47.1 

69.7 

64.0 

143.2 

134.6 

98.9 

58.1 

94.4 

74.1 

183.1 

148.9 

130.7 

77.6 

111.1 

79.7 

213.8 

163.6 

146.5 

131.5 

124.8 

114.6 
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สวิสเซอร์แลนด์ 17.5 19.2 19.6 19.6 25.3 27.9 30.4 38.6 48.4 55.3 69.2 

 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004; 46) 

 

 

FDI ที่เขาไปลงทุนในกลุม ASEAN และประเทศจนี (Yue and Sussangkarn, 2006) 

 

 

ตารางที่ 14 FDI ที่เขาไปลงทุนในกลุม ASEAN และประเทศจนี 

 

ประเทศ 

Inflow (US$ mil.) 

1985-

90 

1991-

96 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

จีน 

บรูไน 

อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ 

ไทยแลนด์ 

กัมพูชา 

ลาว 

เมียนมา 

เวียดนาม 

ASEAN-6 

ASEAN-10 

ป ร ะ เ ท ศ กํ า ลั ง

พัฒนา 

ทั่วโลก 
 

2654 

- 

551 

1054 

413 

2952 

1017 

- 

2 

28 

30 

5987 

6047 

24736 

14193

0 

25746 

210 

1985 

5436 

1226 

6856 

1964 

120 

53 

256 

1217 

17677 

19323 

91502 

25432

6 

44237 

702 

4677 

6323 

1261 

13533 

3882 

168 

86 

879 

2587 

30378 

34098 

19322

4 

481911 

45463 

573 

-241 

2714 

1718 

7690 

7491 

243 

45 

684 

1700 

19945 

22617 

19405

5 

69090

5 

40319 

748 

-1866 

3895 

1725 

16067 

6091 

230 

52 

304 

1484 

26660 

28730 

23188

0 

10867

5 

40715 

549 

-4550 

3788 

1345 

17217 

3350 

149 

34 

208 

1289 

21699 

23379 

25245

9 

13879

5 

46878 

526 

-2977 

554 

982 

15038 

3813 

149 

24 

192 

1300 

17936 

19601 

21972

1 

81757

4 

52743 

1035 

145 

3203 

1792 

5730 

1068 

145 

25 

191 

1200 

12973 

14534 

15761

2 

67875

1 

53505 

2009 

-597 

2474 

319 

11409 

1802 

87 

19 

128 

1450 

17416 

19000 

17203

3 

55957

6 

% of developing world flows 

จีน 

ASEAN-10 

10.73 

24.45 

28.14 

21.12 

22.89 

17.65 

23.43 

11.65 

17.39 

12.39 

16.13 

9.26 

21.34 

8.92 

33.46 

9.22 

31.10 

11.10 
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อัตราสวนจีน/ASEAN 0.44 1.33 1.30 2.01 1.40 1.74 2.39 3.63 2.80 

% of  world flows 

จีน 

ASEAN-10 

1.87 

4.26 

10.12 

7.60 

9.18 

7.08 

6.58 

3.27 

3.71 

2.64 

2.93 

1.68 

5.73 

2.40 

7.77 

2.14 

9.56 

3.41 

ที่มา (Yue and Sussangkarn, 2006, 117) 

 

 

7. ดุลการชําระเงนิ (Balance of Payment: BP)  

ดุลการชําระเงิน เป็นระบบบัญชีซึ่งบันทึกการเงินเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ 

ดุลการชําระเงินประกอบดวยบัญชี 3 อยาง ดังนี้ 1) บัญชีเดินสะพัด (Current Account) มีการ

บันทึกนําเขา และสงออกสินคา การบริการ รวมถึงเงินโอนจากตางประเทศ 2) บัญชีทุน 

(Capital Account) และ 3) บัญชีสํารองทางการ (Official Reserve Account) แสดงรายการ

เพิ่มขึ้น หรือการลดลงของอัตราการแลกเปลี่ยน (แสดงดังตารางที่ 2-4) และหนี้สินธนาคาร

กลาง รวมถึงการนําเขาและสงออกทองคํา  

 การพิจารณาวาดุลการชําระเงินเกินดุล หรือ ดุลการชําระเงินขาดดุล จะพิจารณา

เฉพาะบัญชีเดินสะพัด และบัญชีทุนเทานั้น  บัญชีเดินสะพัด (แสดงดังตารางที่ 2-3) ถือเป็น

บัญชทีี่สําคัญเพราะวาแสดงถึงมูลคาของสินคา และการบริการที่นําเขา และสงออก ตลอดจน

เงินที่ไดรับ และจายในการลงทุน 

 

ตารางที่ 15 บัญชเีดินสะพัดของสหรัฐฯ (US. Current Account) (ลานลานเหรียญ) 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1. การคา 

7.1 สงออก 

2.1.1 ข . 

นําเข้า 

ค. ดุลการคา 

 

398.5 

508 

-

109.5 

 

426.4 

500.7 

-74.3 

 

448.7 

544.9 

-

96.2 

 

459.7 

592.8 

133.1 

 

509.6 

676.7 

-

167.1 

 

583.8 

757.6 

-173.8 

 

618.4 

808.3 

-

189.9 

 

688.9 

885.1 

196.2 

 

682 

930.5 

-

248.5 

 

699.2 

1048.6 

-

349.4 

2. ธุรกิจบริการ 

ก. สงออก 

3.1.1 ข . 

นําเข้า 

 

158.6 

120.6 

38.0 

 

175.2 

121.6 

53.6 

 

188.1 

119.8 

68.3 

 

198.5 

125.7 

72.6 

 

215.5 

135.4 

80.1 

 

234.7 

145.2 

89.5 

 

255.8 

154.8 

101.0 

 

277.5 

170.7 

106.8 

 

284 

187 

97.0 

 

291 

195.6 

95.4 
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ค. ดุลย 

3. รายไดจากการ

ลงทุนตางประเทศ 

ก. รับเงนิ 

ข. จายเงนิ 

ค. ดุล 

 

 

188.3 

159.3 

29 

 

 

167.7 

143 

24.7 

 

 

151.1 

127.6 

23.5 

 

 

154.4 

130.1 

24.3 

 

 

184.3 

167.5 

16.8 

 

 

232.3 

211.9 

20.4 

 

 

245.6 

227.5 

18.1 

 

 

281.3 

274.2 

7.1 

 

 

285.4 

288.9 

-3.5 

 

 

305 

316.9 

-11 

4. รายไดรวม 

ก. สงออก 

4.1.1 ข . 

นําเข้า 

ค. ดุล 

 

745.4 

787.9 

-42.5 

 

769.3 

765.3 

4 

 

787.9 

792.3 

-4.4 

 

812.4 

848.6 

-36.2 

 

909.4 

979.6 

-70.2 

 

1050.8 

1114.7 

-63.9 

 

1119.8 

1190.6 

-70.8 

 

1247.7 

1330 

-82.3 

 

1251.4 

1406.4 

-155 

 

1296.1 

1561.1 

-265 

5 .  เ งิ น โ อ น จ า ก

ตางประเทศ 

-26.8 -11 -34.2 -

36.8 

-38 -34 -39.8 -40.8 -44.1 -48.1 

6 . ดุ ล ย บั ญ ชี

เดินสะพัด 

-69.3 -7 -

38.6 

-73 -

108.2 

-97.9 -110.6 -123.1 -199.1 -313.1 

 

 

ในขณะที่ดุลการชําระเงินของประเทศญี่ปุุน ในระหวางปี ค.ศ. 1994-1997 แสดงดังตาราง

ขางลาง 

 ตารางที่ 16 ดุลการชําระเงินของประเทศญี่ปุุน ค.ศ. 1994-1997 (พันลานเหรียญ) 

 1994 1995 1996 1997 

ก. บัญชเีดินสะพัด 131.64 111.04 65.88 94.35 

1. สนิคา: สงออก FOB 385.7 428.72 400.2 409.24 

2. สินคา: นําเขา FOB -241.5 -296.93 -316.72 -307.64 

  3. ดุลการคาขายสินคา 144.1 131.79 83.56 101.6 

4. การบริการ: Credit 58.3 65.27 67.72 69.30 

5. การบริการ: Debit -106.36 -122.63 -129.96 -123.45 

   6. ดุลการคาขายสินคาและบริการ 96.13 74.43 21.32 47.45 

ข. บัญชทีุน -1.85 -2.23 -3.29 -4.05 

รวม (ก.+ ข.) 128.41 108.82 62.59 90.3 
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 ทีม่า: (Keegan, 2000, 69)  

 

 ในระหวางปี ค.ศ. 1990-1993 ประเทศญี่ปุุนมีการเกินดุลทั้ง 2 บัญชี คือ บัญชีการคา 

และบัญชีทุน (Trade and capital surplus) ถึงอยางไรก็ตามขอมูลจากตารางบัญชี

ดุลการชําระเงินของประเทศญี่ปุุน ในระหวางปี ค.ศ. 1994-1997 ประเทศญี่ปุุนมีการขาดดุล

ทั้ง 2 บัญชี คือ บัญชีการคา และบัญชีทุน ซึ่งเกิดจากเศรษฐกิจตกต่ําในทวีปเอเซีย (ปี ค.ศ. 

1990) 

 

 ตารางที่ 17 อัตราแลกเปลี่ยนของเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

 1985 1987 1988 1992 199

3 

1994 199

5 

199

6 

1997 199

9 

200

0 
ปอนด์ 0.86 0.67 0.54 0.5

6 

0.66 0.68 0.6

3 

0.64 0.59 0.62 0.68 

ฟังค์ฝร่ังเศส 9.6 7.56 5.4 5.2

9 

5.67 5.55 4.9

5 

5.12 5.94 6.49 7.28 

 
เยน 
ฟังค์สวิสฯ 
ยูโร 
เปโซ 

 

250.

23 

2.25 

- 

0.37 

 

123.

32 

2.07 

- 

2.21 

 

123.

7 

1.29 

- 

2.2

8 

 

126.

7 

1.41 

- 

3.12 

 

111.0

8 

1.48 

- 

3.11 

 

102.

18 

1.37 

- 

5.31 

 

93.

96 

1.18 

- 

6.4

5 

 

108.

78 

1.24 

- 

7.60 

 

129.

15 

1.43 
- 

7.92 

 

102.

58 

1.58 

0.99 

9.43 

 

112.

21 

1.68 

1.11 

9.47 

 ที่มา: (Keegan, 1995)  

 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการ

แข่งขัน (Information Technology and the changing Nature of 

Competition) 
 สิ่งที่ทาทายตอกิจการธุรกิจระหวางประเทศ ไดแก  การปรากฏของอินเตอร์เน็ทซึ่ง

กอใหเกิดปัญหาดานสิทธิทางปัญญา ( intellectual property ) ที่สามารถลอกเลียนไดงาย 
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นอกจากนั้น ในการออกกฎระเบียบดานพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ (E-commerce) ของแตละ

ประเทศยังไมมคีวามชัดเจน 

 

3. ข้อตกลงด้านเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Economic 

Arrangements) 
ขอตกลงดานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเป็นวิวัฒนาการของกิจกรรมเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ ซึ่งมีมากกวา 120 เขตการคาเสรี การจัดกลุมตลาดมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับระดับ

การรวมมือ ความสัมพันธ์ระหวางประเทศสมาชิก เพื่อลดกําแพงการคาระหวางประเทศ 

ซึ่งสามารถจัดกลุมไดเป็น 5 กลุม ดังนี้ 

1. กลุ่มร่วมมือระดับภูมิภาค (Regional Cooperation Groups: RCD) เป็นการบูรณาการ 

และรวมมือระดับพื้นฐาน  RCD รัฐบาลแตละประเทศรวมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรม

พื้นฐานที่เป็นประโยชน์ตอเศรษฐกิจ แตละประเทศจะทําสัญญาJoint Venture 

โครงการใหม และซื้อสินคาสําเร็จรูปของโครงการ เชน ประเทศโคลัมเบีย และ เวเน

ซูเอลา รวมทุนสรางโรงงาน Hydroelectronic ที่แมนํ้าโอริโนโค และแบงปันไฟฟูาที่ผลิต 

2. เขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) มีการบูรณาการ และรวมมือมากกวา  RCD  

FTAมีจุดมุงหมายเพื่อลดกําแพงการคา ทั้งกําแพงภาษีศุลกากร และกําแพงที่ไมใชภาษี

ศุลกากรระหวางประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอยางยิ่ง FTAเป็นการขยายตลาดใหญขึ้น 

เพื่อการจําหนายสินคาโดยไมมีกําแพงการคา เชน NAFTA AFTA  

3. สหภาพศุลกากร (Custom Union) เป็นการลด หรือขจัดภาษีศุลกากรภายในกลุม และ

บวกภาษีศุลกากรจากประเทศนอกกลุม  สหภาพศุลกากรเป็นขั้นตอนการรวมมอใน

รูปแบบของการเปลี่ยนจาก FTA สูตลาดรวม เชน ชุมชนยุโรป (European Community: 

EC) 

4. ตลาดร่วม (Common Market) ขจัดกําแพงการคาภายในกลุมสมาชิก เชน ชุมชน

เศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: EEC) ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1957 

นอกจากนั้นยังมีตลาดรวมในลาตินอเมริกา คือ Central American Common Market 

(CACM) Andean Common Market และ  Southern Cone Common Market (Mercour) 

เพื่อการรวมมอืทางเศรษฐกิจอยางเต็มที่ 

5. สหภาพการเมือง (Political Union) เป็นการบูรณาการทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง 

เชน Council for Mutual (COMECON) ของรัสเซีย และ Commonwealth of Nations เป็น

การรวมมือทางเศรษฐกิจ และการเมืองของยุโรป  นอกจากนั้นในปี ค.ศ. 1990 มีการ
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รวมกลุมสหภาพการเมืองในรูปแบบใหม คือ Commonwealth of Independent States 

(CIS) ของสาธารณรัฐที่เกิดจากการสลายตัวของสหภาพโซเวียต (Soviet Union) และ 

สหภาพยุโรป (European Union: EU) เป็นการรวมกลุมของยุโรป 12 ประเทศ 

 

 

ตารางที่ 18 คุณลักษณะของการรวมมอืทางเศรษฐกิจ 

 เ ข ต

การค้ า

เสรี 

สหภาพ

ศุลกากร 

ต ล า ด

ร่วม 

ส ห ภ า พ

เศรษฐกิจ 

สหภาพ

การเมือง 

ขจัดอัตราภาษีศุลกากร      

กําหนดอัตราภาษีศุลกากรกับ

ประเทศที่ไมใชสมาชิก 

     

อิสระในการเคลื่อนยายเงินทุนและ

แรงงาน 

     

นโยบายเศรษฐกิจเหมอืนกัน       

บูรณาการเมอืง      

ที่มา (Albaum, et al., 2002), 123) 

 

 

8. เศรษฐกิจโลก (Global Economy) 

 

ศักยภาพการเติบโตทางการคาทั่วโลก ตั้งแตปี พ.ศ. 2549- 2550 (พยุงศักดิ์. 2550) 
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ที่มา: (พยุงศักดิ์. 2550, 199) 
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 ภาพที่ 17 การบูรณาการเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆทั่วโลก 
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หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 การคาโลกเติบโตอยางรวดเร็ว  โดยในปี ค.ศ. 

1989 ประเทศรายไดสูงมีสัดสวนการคาโลกมากกวา 80% โดรงสรางของการคาโลกแสดงดัง

ภาพที่ 2- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 18  การเคลื่อนไหวของการคาโลก (World Trade Flows)  ปี ค.ศ. 1989 

 ที่มา: Keegan, 1997 

 

Triad คือ ยุโรป อเมริกาเหนือ และญี่ปุุน ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีสัดสวน

ของรายไดประชาติของโลก (world GNP) เทากับ 75% โดยมีสัดสวนของการสงออกใน

ตลาดโลก 65% และมีสัดสวนการนําเขาในตลาดโลก 64% บริษัทใน Triad ที่ทําการสงออก-

นําเขาในตลาดโลกแสดงดังตารางขางลาง 

ตารางที่ 19 บริษัทที่อยูใน triad 

 

อุตสาหกรรม ยุโรป อ เ ม ริ ก า

เหนือ 

ญี่ปุ่น 

EC 

การคาภายในกลุม = 

680 

สงออก = 455 

นําเขา = 480 

 

สวนอื่นของโลก 

การคาภายในกลุม = 130 

สงออก = 405 

นําเขา = 380 

 

สหรัฐ 

การคาภายในกลุม = 

275 

สงออก = 325 

นําเขา = 430 

 

Asia/Pacific 

การคาภายในกลุม = 

315 

สงออก = 405 

นําเขา = 300 

 

110 85 

75 

70 

60 85 

120 

125 

225 

140 

245 

250 
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ยานอวกาศ 2 6 0 

เครื่องบิน 4 4 1 

ธนาคาร 36 13 11 

เครื่องดื่ม 0 5 0 

วัสดุกอสราง 1 0 1 

เคมีภัณฑ์ 10 4 2 

ซอท์ฟแวรค์อมพิวเตอร์ 0 2 0 

อุปกรณ์สํานักงาน ฮารด์แวร์คอมพวิเตอร์ 0 6 3 

ธุรกิจการเงนิ 0 4 0 

อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ 7 7 8 

เซมิคอนดักเตอร์ 0 2 0 

พลังงาน  2 3 0 

วิศวกรรมกอสราง 2 1 7 

การบันเทิง 0 4 0 

อาหาร 4 8 1 

อาหาร และยา 12 10 3 

กระดาษ 1 4 1 

สินคาอุปโภคบริโภค 3 7 3 

การรักษาสุขภาพ 0 3 0 

โรงแรม รีสอร์ท บอนการพนัน 0 1 1 

อุปกรณ์ทําฟารม์ 4 2 2 

ประกันสุขภาพ (กองทุนรวม) 

ประกันสุขภาพ (หุน)  

ประกันทรัพย์สิน (กองทุนรวม) 

ประกันทรัพย์สิน (หุน) 

1 
11 

0 

8 

4 

4 

2 

6 

11 

2 

0 

2 

ไปรษณีย์ 3 3 2 

ผลติภัณฑ์จากเหล็ก 1 1 1 

เหล็ก 5 1 5 

เหมอืงแร 1 0 0 

ยานยนต ์ 9 5 8 
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กลั่นน้ํามัน 8 12 5 

ยา 4 6 0 

โรงพิมพ ์ 2 0 2 

รถไฟ 2 2 3 

ยาง พลาสตคิ 1 1 1 

อุปกรณ์ถายรูป 0 2 1 

หลักทรัพย์ 0 3 0 

สบู เครื่องสําอาง 1 2 0 

รานคาปลีก 3 6 0 

โทรคมนาคม 9 9 2 

ไฟฟูา 5 5 4 

รานคาสง 2 7 0 

ที่มา (Keegan and Green, 2000: 65) 

 

3.1. การค้าสนิค้าอุปโภคบริโภค (Merchandise trade) 

ในปี ค.ศ. 1990 มูลคาการคาในตลาดโลกประมาณ 3.5 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง

รอยละ 75%ของการสงออกเป็นของประเทศอุตสาหกรรม และ รอยละ 25% เป็นการสงออก

ของประเทศกําลังพัฒนา และในปี ค.ศ. 1997 มูลคาการสงออกเทากับ 5,527 พันลาน 

 

ตารางที่ 20 การสงออกและนําเขาสินคาในปี ค.ศ. 1997 (พันลาน: Billion) 

 

ขอบเขตพื้นที่ ส่งออก (FOB) นําเข้า (CIF) 

ระดับโลก $5,527 $5,625 

ประเทศอุตสาหกรรม $3,537 $3,625 

ประเทศกําลังพัฒนา 

-อาฟริกา 

-เอเชีย 

-ยุโรป 

-ตะวันออกกลาง 

-ซีกโลกตะวันตก 

$1,911 

113 

999 

322 

164 

312 

$1,950 

116 

1,056 

276 

199 

300 
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 ที่มา (Keegan and Green, 2000: 66) 

 

 

 ประเทศที่สงสินคาออกใน 20 อันดับแรกของโลก (แสดงดังตารางที่ 2-11) ไดแก 

สหรัฐฯ เยอรมัน ญี่ปุุน จีน ฝร่ังเศส เป็นตน 

 

ตารางที่ 21 20 ประเทศแรกของการสงออกและนําเขาสินคาในปี ค.ศ. 1997 (พันลาน: Billion) 

 

ผู้นําการส่งออก 1997 %ก า ร

เปลี่ยนแปลง 

ผู้นําการนําเข้า 1997 %ก า ร

เปลี่ยนแปลง 

สหรัฐ 762 9% สหรัฐฯ 867 8.9 

เยอรมัน 482 -2.2 เยอรมัน 438 -1.6 

ญี่ปุุน 464 3.6 ญี่ปุุน 304 -3.1 

จีน 287 12.9 สหราชอาณาจักร 297 6.7 

ฝร่ังเศส 280 -1 ฝร่ังเศส 270 3.5 

สหราชอาณาจักร 265 6.3 เนเธอร์แสนด์ 204 2.5 

อิตาลี 222 -1.8 แคนาดา 195 13 

แคนาดา 220 5.8 อิตาลี 190 3.8 

เนเธอร์แลนด์ 171 -.005 ฮองกง 186 11 

เบลเยี่ยม 143 1.1 จีน 164 5.2 

ไตหวัน 135 3.6 เบลเยี่ยม 155 0.2 

เกาหลีใต 125 7.5 เกาหลีใต 123 -4 

มาเลเซีย 115 24.0 สเปน 119 3.5 

เม็กซิโก 108 16.2 ไตหวัน 103 11.3 

สเปน 99 3.9 เม็กซิโก 92 25.8 

สิงคโปร์ 98 1.8 สวิสเซอร์แลนด์ 87 -2.7 

สวิสเซอร์แลนด์ 90 -3.9 มาเลเซีย 79 4.6 

สวีเดน 79 -1.5 รัสเซีย 63 9.6 

รัสเซีย 82 -2.7 บราซิล 61 15.0 
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ซาอุดิอารเบีย 67 7.3 ออสเตรีย 60 -3.5 

 

 ที่มา (Keegan and Green, 2000: 67) 

 

 

 
8.1 ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค (Asian-Pacific Rim) 

 ประเทศในกลุมภาคพื้นเอเซียแปซิฟิคถือเป็นภูมภาคที่ 3 (The third Triad Region) โดย

มีประเทศญี่ปุุน และนิคส์ (NICs) เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ ในอดีตประเทศญี่ปุุน และนิคส์ 

พึ่งพาเทคโนโลยี และตลาดของอเมริกา และยุโรป แตในปัจจุบันประเทศเหลานี้พึ่งพา

เทคโนโลยี และตลาดจากประเทศอื่นภายในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค 

 ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นหุนสวนการคาขนาดใหญของประเทศญี่ปุุน แตประเทศจีน 

และเอเซียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia) ไดเพิ่มความสําคัญตอกลยุทธ์บริษัทของ

ประเทศญี่ปุุนสําหรับการลงทุน และการคา เนื่องจากประเทศเหลานี้มีคาแรงงานต่ําสินคาที่

สงไปขายยังประเทศญี่ปุุน และประเทศที่สามจึงมีราคาถูก ดังนั้น ประเทศเหลานี้จึงกลายเป็น

ตลาดที่สําคัญของประเทศญี่ปุุน ยิ่งไปกวานั้น ประเทศญี่ปุุนลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต

หลายอยางในประเทศจีน และเอเซียตะวันออกเฉียงใต เพื่อตอบสนองตลาดหรือผูบริโภคใน

ประเทศเหลานั้น จากสิ่งเหลานีป้ระเทศญี่ปุุนสามารถสรางเครือขายการผลติที่ซับซอนได 

  

ปัจจุบันมีการตกลงทางการคาของกลุมการคานานาชาติ เชน สมาคมของประเทศ

เอเซียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ซึ่งตอมากลายเป็น

เขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) การประชุมของ ASEAN3 เป็นการ

ประชุมของ ASEAN กับจีน ญี่ปุุน และเกาหลีใต การรวมมือทางเศรษฐกิจของเอเซียแปซิฟิค 

(Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) เป็นการประชุมประจําปีของการรวมมือ และการ

พัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมภิาค 

 

 ตารางที่ 22  เปรียบเทียบประเทศในเอเซีย-แปซิฟิค 

ประเทศ GNP (ล้าน

ดอลลาร์) 

ประชากร (พัน

คน) 

GNP per 

Capita 

อั ต ร า ก า ร

เ ติ บ โ ต ข อ ง 

GNP 1985-
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1995 

ญี่ปุุน $4,321,270 126,455 34,172 3.3% 

สิงคโปร์ 93,115 3,095 30,081 8 

ฮองกง 160,226 6,352 25,225 6.1 

ออสเตรเลีย 357,097 18,563 19,237 2.8 

นิวซีแลนด ์ 53,321 3,673 14,516 1.6 

ไตหวัด 267,922 21,849 12,263 6.0 

 

เกาหลีใต 512,254 45,662 11,218 8.5 

มาเลเซีย 91,692 21,160 4,333 8.2 

ไทย 192,100 59,766 3,214 9.7 

อินโดนีเซีย 110,254 199,904 552 7.7 

จีน 889,882 1,231 723 9.3 

อินเดีย 352,425 965,009 365 5.0 

 

 ที่มา (Keegan and Green, 2000: 102) 

 

1.1 เขตการคาเสรอีาเซียน (Asean  Free  Trade  Area  :  AFTA) 
 เขตการคาเสรี หมายความวา การกําหนดพื้นที่การคาในภูมิภาคหนึ่งภูมิภาคใด ที่จะมี

ขอจํากัดหรืออุปสรรคทางการคาลดนอยลงหรือไมมีเลย เพื่อเพิ่มปริมาณการคาในภูมิภาคนั้น 

ๆ แนวความคิดคือการใหแตละประเทศไดรับประโยชน์สูงสุดจากการคาสินคาที่ตนเองมี

ความสามารถแขงขันได (ในสินคาที่ประเทศหนึ่ง ๆ ผลิตขึ้นไดอยางมีประสิทธิผลและกําไร

มากกวาคูแขง) มีหลายวิธีการในการลดขอจํากัดหรืออุปสรรคทางการคาตัวอยางเชน การลด

ภาษีสินคาเขาที่อาจแขงขันกับสินคาในประเทศนั้น ๆ การกําหนดวาคาธรรมเนียม การจํากัด

ปริมาณสินคาเขา ฯลฯ เมื่อขอจํากัดดังกลาวถูกยกเลิก มีการคาดหวังวาการคาจะเพิ่มขึ้ น

ระหวางประเทศสมาชิกซึ่งจะชวยกอใหเกิดรายไดสําหรับผูผลติ และภาษีสําหรับประเทศ 

 

 ตารางที่ 23 รายไดและประชากรในASEAN 
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ประเทศ GNP (ล้าน

ดอลลาร์) 

ประชากร (พัน

คน) 

GNP per Capita 

บรูไน - $299 - 

กัมพูชา 2,997 10,634 282 

อินโดนีเซีย 222,508 99,904 1,103 

ลาว 1,896 5,189 365 

มาเลเซีย 91,692 21,160 4,333 

เมียวมา - 46,744 - 

ฟิลิปปินส์ 77,431 71,787 1,079 

สิงคโปร์ 93,115 3,095 30,081 

ไทย 192,100 59,766 3,212 

เวียดนาม 19,963 76,743 260 

รวม/Mean GNP per Capita 699,702 495,324 1,412 

 ที่มา (Keegan and Green, 2000: 103) 

 

 

 

อาเซียน : ประวัติศาสตร์ / ภูมิหลัง 

 อาเซียน (สามารถประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต) ไดรับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 

สิงหาคม 2510 ในยุคสงครามเวียตนามทานกลางความไมมั่นคงและไมแนนอนที่เกิดขึ้นใน

ภูมภิาค และสงเสริมความรวมมอืระหวางประเทศสมาชิกในภูมิภาค อาเซียนไดรับการจัดตั้งขึ้น

เพื่อสงเสริมสันติภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค และสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ

สมาชิกในภูมิภาค คือบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ในปี 2538 เวียตนามเขา

เป็น สมาชิก อาเซียน ตามมาดวยลาวและพมา ในปี 2540 และกัมพูชา ในปี 2542 

 

อาฟต้า : ประวัติศาสตร์ และเหตุผล (AFTA) 

 ในปี 2534 มีการจัดตั้งเขตการคาเสรีในภูมิภาคอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรี

เศรษฐกิจ และอาฟตา ครั้งที่ 23 (เขตการคาเสรีอาเซียน) ตามขอเสนอของประเทศไทย และ

เริ่มดําเนินการในปี 2535 เพื่อสงเสริมการคาโดยการลดและคอย ๆ เลิกเก็บภาษีและมาตรการ

อื่นๆ ที่ไมใชมาตาการทางภาษี (มาตรการอื่น ๆ ที่มใิชมาตรการทางภาษีหมายถึงมาตรการทาง
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ภาษี ( มาตรการอื่น ๆ ที่มใิชมาตรการทางภาษีที่หามหรือจํากัดการนําเขาและสงออกสินคา “) 

ในระหวางประเทศสมาชิก ความคิดคือการสงเสริมการขนสงการแขงขันกันระหวางประเทศ

สมาชิกอาเซียนโดยการลดอุปสรรคทางการคา กอนที่จะตองเผชิญกับการเปิดการคาเสรีแบบ

พหุภาคีในอนาคต วิธีการนี้ จะชวยใหอุตสาหกรรมที่ไดรับการคุมครองสามารถปรับตัวใหเขา

กับบรรยากาศการแขงขันในขอบเขตจํากัด กอนที่จะตองกาวเขาสูตลาดโลก ดวยความคิดนี้เอง 

อาเซียนจึงไดเริ่มสรางระบบเศรษฐกิจแบบบูรณาการบนฐานการผลิตหนึ่งเดียว และตลาดใน

ภูมิภาคที่มีประชากรรวมเกือบหารอยลานคน องค์กรพหุภาคี เชน ธนาคารโลก และกองทุน

การเงนิระหวางประเทศเห็นวาเป็นทางเลือกขอตกลงและแผนการทางการคาที่ดี เนื่องจากการ

อาฟตาอยูบนฐานของความรวมมือในภูมิภาค จึงเห็นวาจะสรางบรรยากาศที่มีการปกปูอง

คุมครองมากกวาตลาดระหวางประเทศที่แปรปรวนดวย 

  

อาฟต้าจะดําเนินการอย่างไร 

 สิบปีหลังการกอตั้ง ความคิดเกี่ยวกับอาฟตาถูกแปรเป็นภาคปฏิบัติเมื่อสมาชิกเริ่มแรก

หกชาติไดจัดทําแผนพิกัดภาษีรวมที่มีประสิทธิภาพ (Common Effective Preferential Tariff - 

CEPT) เริ่มมผีลวันที่ 1 มกราคม 2545 แผน CEPT นี้ ระบุกระบวนการและกรอบเวลาในการลด

ภาษี CEPT กําหนดใหมีการลดอัตราภาษีสินคาเขาสําหรับสินคาหลากหลายรายการที่มีการคา

ในภูมิภาคลงเหลือรอยละ 0 - 5 ตามขั้นตอนที่กําหนด (โดยยกเวนสินคาบางรายการที่มี

ความสําคัญ เชน ขาว ซึ่งตอมาถูกถอดออกจากรายการสินคาและสินคาที่ถูกถอดออกจาก

รายการอยางถาวร เชน ยาเสพติด และสารที่ออกฤทธิ์ตอจติประสาท) 

 ในชวงเริ่มแรก มีการกําหนดเวลาลดภาษีตามเปูาหมายคือ ปี 2551 ตอมามีการเรง

กรอบเวลาใหสอดคลองกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ในที่สุดประเทศสมาชิกเริ่มแรก 6 ชาติ

เริ่มดําเนินการในปี 2545 ในปัจจุบัน อัตราภาษี CEPT สําหรับประเทศสมาชิกเริ่มแรก 6 ชาติ 

อยูที่รอยละ 3.21 โดยเฉลี่ย และครอบคลุมรายการสินคาประมาณรอยละ 90 ตามบัญชี

รายการสินคาที่ระบุใหมกีารลดภาษีในภูมิภาค) สําหรับสมาชิกใหม ไดมีการกําหนดกรอบเวลา

ใหมกีารเก็บภาษีรอยละ 0-5 ดังตอไปนี ้

                    สําหรับเวียตนาม 

                    สําหรับลาวและพมา 

                    สําหรับกัมพูชา 
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 ที่มา (http://www.thaifta.com/ThaiFTA/) 

 

 

ประเทศสมาชิกเริ่มแรกยังจะใหสิทธิพิเศษทางภาษีแกประเทศสมาชิกใหมตามระบบสิทธิพิเศษ

ในอาเซียนแบบผสมผสาน (AISP) ซึ่งเป็นระบบที่ประเทศสมาชิกใหมจะใชเพื่อแจงรายการ

สินคาที่ตองการสิทธิพิเศษทางภาษีจากประเทศสมาชิกเริ่มแรก 6 ชาติ มีการกําหนดใหสิทธิ

พิเศษทางภาษีในสินคาออกจากประเทศสมาชิกใหมมีมูลคา 400 ดอลลาร์ตอปี  

 นอกจากการลดภาษีแลว ขอตกลงแผนพิกัดภาษีรวมที่มีประสิทธิภาพ (CEPT) ของ

อาฟตายังกําหนดใหมีการยกเลิกขอจํากัดดานปริมาณสินคาที่ระบุไวในแผนดังกลาว และ

อุปสรรคที่ไมใชมาตรการทางภาษีโดยทันที ภายในกําหนดเวลา “ที่กําหนดไวใน CEPT” (แผน

พิกัดภาษีรวมที่มีประสิทธิภาพ) เพื่อเอื้อใหมีการดําเนินการตามขอตกลงนี้ สมาชิกยังตอง

เห็นชอบที่จะพัฒนาคุณภาพสินคา พัฒนาขั้นตอนในการประเมินภาษี รับรองขอกําหนด

เกี่ยวกับการประเมินการดําเนินการที่สอดคลองตองกัน และปรับปรุงมาตรฐานทางสุขอนามัย

สัตว์ และสุขอนามัยของพืช นอกจากนั้น สมาชิกอาเซียนยังตองเห็นชอบตอกลไกที่จะรับคํารอง

จากภาคเอกชน (เชน นาฟตา และ เอฟทีเอเอ ในอเมริกา) เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่มิใชภาษี 

จะตองสงคํารองและคําชี้แจงไปยังประเทศสมาชิกและสํานักเลขาธิการของอาเซียนในกรุง

จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย คํารองและคําชี้แจงเหลานี้ จะผานกระบวนการชี้แจงและหา

หลักฐานโดยประเทศที่เกี่ยวของ และจะมีการดําเนินการตามกระบวนการตอไป 

 ในประชุมสุดยอดอาเซียนอยางไมเป็นทางการเมื่อปี 2542 ในกรุงมะนิลา ประเทศตาง 

ๆ เห็นชอบในหลักการใหรวมกําหนดเวลาในการยกเลิกภาษีสินคาเขาจากปี 2561 มาเป็นปี 

2558 สําหรับประเทศสมาชิกใหมของ อาเซียน (กัมพูชา ลาว พมา และเวียตนาม) แตยัง

อนุโลมใหสินคาที่มีความสําคัญบางรายการใหคงกําหนดเวลาไวในปี 2561 เพื่อใหบรรลุ
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เปูาหมายสุดทายของอาฟตา ประเทศสมาชิกเริ่มแรก 6 ชาติตามขอตกลงแผนพิกัดภาษีรวมที่มี

ประสิทธิภาพ (CEPT) เห็นชอบใหยกเลิกภาษีรายการ สินคาอยางนอยรอยละ 60 ในบัญชี

รายการสินคาของตนภายในปี 2546 ตามขอมูลลาสุด บรูไน ดารุสซาลาม จะยกเลิกภาษีสินคา

ในบัญชรีอยละ 80.80 อินโดนีเซียลดลงรอยละ 54.63 มาเลเซียลดลงรอยละ 60.25 ฟิลิปปินส์

ลดลงรอยละ 0.07 สิงคโปร์ลดลงรอยละ 100 ประเทศไทยลดลงรอยละ 1.88 โดยรวมแลว 

รอยละ 47.86 ของสินคาในบัญชีรายการสินคาของประเทศสมาชิกเริ่มแรก 6 ชาติที่ลงนามใน

ขอตกลงจะเหลือรอยละ 0 ภายในปี 2546 

ตารางที่ 24 กลุมตลาดAFTA 

 

สมาคม สมาชิก ประชากร 

(ล้าน) 

GDP 

(ล้านล้าน

เหรยีญ) 

GDP per 

Capita 

นําเข้า 

( ล้ า น

เหรยีญ) 

ASEAN free 

Trade Area 

(AFTA) 

บรูไน 

อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย 

ฟิลิปินส์ 

สิงคโปร์ 

ไทย 

.3 

210.4 

22.3 

76.3 

3.2 

61.4 

5.6 

141.0 

78.8 

76.7 

85.0 

123.9 

17,400 

665 

3,534 

1,005 

26,562 

2,018 

2.5 

54.4 

95.9 

37.6 

95.2 

64.3 

 

9.1 การดําเนินการของอาฟตา 

 ตามขอมูลของสํานักเลขาธิการอาเซียน สินคาออกของอาเซียนรวมทั้งสิ้นเติบโตรอย

ละ 19 ในปี 2543 และมูลคาสินคาเขาเติบโตรอยละ 22.8 สินคาออกภายในภูมิภาคอาเซียน

เติบโตรอยละ 26.3 และสินคาเขาเติบโตรอยละ 27 ในปี 2543 อยางไรก็ตาม ในปัจจุบันมี

ความกังวลเกี่ยวกับปริมาณสินคาออกลดลงสืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาในปัจจุบัน

โดยเฉพาะประเทศญี่ปุุนที่ความตองการสินคาเขาจากอาเซียนลดลง ในอานรายละเอียดแผน

ขอตกลงแผนพิกัดภาษีรวมที่มีประสิทธิภาพ (CEPT) มีดังนี ้

 มาตรา 1 คํานิยาม : มาตรานี้ประกอบดวยคํานิยามของแผนพิกัดภาษีรวมที่มี

ประสิทธิภาพ (CEPT) อุปสรรคที่ไมใชมาตรการทางภาษีขอจํากัดดานปริมาณ ขอจํากัดเกี่ยวกับ

การอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บัญชรีายการสินคายกเวน และสินคาเกษตร 

 มาตรา 2 ขอกําหนดทั่วไป : มาตรานี้กลาวถึงขอกําหนดทั่วไปของแผนพิกัดภาษีรวมที่

มีประสิทธิภาพ (CEPT) สาระสําคัญของมาตรานีม้ีดังตอไปนี้ 



 

การตลาดโลก. | เศรษฐกิจโลก (Global Economy) 75 

 

 มีการระบุบัญชีสินคายกเวนช่ัวคราว และมีผลบังคับเฉพาะกับสินคาที่มีความสําคัญ

เทานั้น (สินคาที่มีความสําคัญตอประเทศสมาชิกและอาจมีผลรายแรงหากมิไดใหความสนใจ

เป็นพิเศษในกระบวนการลดภาษี) มาตรานี้ยังระบุวาจะมีกระบวนการทบทวนบัญชีสินคา

ยกเวนในปีที่ 8 เมื่อรายการสินคาดังกลาวมีกําหนดตองลดภาษีลงเหลือรอยละ 0-5 

 สินคาที่จะถือวามีตนกําเนิดจากภูมิภาคอาเซียนจะตองมีสวนประกอบอยางนอยรอย

ละ 40 จะตองมีตนกําเนดิจากประเทศใดประเทศหน่ึงในชาติสมาชิก) 

 สินคาที่ไดรับสิทธิพิเศษในอาเซียน ซึ่งไดรับการเห็นชอบเมื่อปี 2520 จะมีระบุไวในแผน

พิกัดภาษีรวมที่มปีระสิทธิภาพ (CEPT) โดยคํานึงถึงผลกําไรจากสิทธิพิเศษที่มอียู 

 มาตรา 3 รายการสินคาที่ครอบคลุม : มาตรานี้ระบุสินคาที่ผลิตไดทั้งหมดซึ่งไมอยูใน

คํานยิามสนิคาเกษตร จะถูกระบุไวในแผนพิกัดภาษีรวมที่มปีระสิทธิภาพ (CEPT) ดวย 

 มาตรา 4 กําหนดเวลาการลดภาษี ; มาตรานี้กําหนดกระบวนการและกรอบเวลาใน

การลดภาษี ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 มีแผนการลดภาษีสองรายการดวยกัน แตละรายการก็มีกรอบเวลาเฉพาะของตน 

 ก) แผนเรงดวน และ 

 ข) แผนปกติ ตามแผนเรงดวนนั้น มีสินคา 15 รายการที่ระบุไว คือ ซีเมนต์ ปุย 

ผลติภัณฑ์หนังสัตว ์เยื่อกระดาษ สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ อิเล็คโทรนิค เครื่องเรือนไม

และหวาย  น้ํามันพืช เคมี ยา พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบและแกว และ

ลวดทองแดง 

 กรอบเวลาสําหรับแผนเรงดวนมีดังตอไปนี ้สนิคาที่มอีัตราภาษีเกินรอยละ 20 จะลดลง

เหลือรอยละ 0 - 5 ภายในเวลา 5 ปี สินคาที่มีอัตราภาษีนอยกวารอยละ 20 จะลดลงเหลือ

รอยละ 0 - 5 ภายในเวลา 5 ปี 

 สินคาในแผนปกติ คือสินคาที่เหลือที่มีระบุไวในแผนพิกัดภาษีรวมที่มีประสิทธิภาพ 

(CEPT) 

 กรอบเวลาสําหรับแผนปกติมีดังตอไปนี้ การลดภาษีสินคาที่มีอัตราภาษีตั้งแตรอยละ 

20 ขึ้นไปจะมีสองขั้นตอน ขั้นตอนแรก จะตองลดลงเหลือรอยละ 20 ภายในเวลา 5 ปี (1 

มกราคม 2540) และลงเหลือรอยละ 0 - 5 ภายในเวลา 5 ปีหลัง (1 มกราคม 2546) สําหรับ

สินคาที่มีอัตราภาษีต่ํากวารอยละ 20 การลดภาษีจะตองดําเนินการภายในเวลา 7 ปี ในอัตรา

ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอปี ในกรณีหลังนี้ การลดภาษีกําหนดใหเริ่มตนในเวลาดังตอไปนี้ ปี 2546 

รอยละ 15 ปี 2548 รอยละ 10 ปี 2550 รอยละ 0 - 5 (มีขอสังเกตวา ประเทศสมาชิกเริ่มแรก

ไดตอบรับอัตราเร็วขึ้น ซึ่งจะมีการลดภาษีลงเหลือรอยละ 5 ภายในตนปี 2545 ตามที่ไดระบุไว

แตตน) แตละประเทศมคีวามรับผดิชอบในการเริ่มตนและประกาศแผนการลดภาษีของตน 
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 มาตรา 5 ขอกําหนดอื่น ๆ : มาตรานี้ระบุวาประเทศสมาชิกจะตองยกเลิกขอจํากัด

เกี่ยวกับปริมาณสินคาที่ระบุไวในแผนพิกัดภาษีรวมที่มีประสิทธิภาพ (CEPT) และในกําหนด

ระยะเวลา 5 ปี จะตองยกเลิกอุปสรรคที่ไมใชมาตรการทางภาษี มาตรานี้ยังระบุขอยกเวน /

ขอจํากัดดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของประเทศสมาชิก หากเกี่ยวของกับการ

ชําระคาสินคาในแผนพิกัดภาษีรวมที่มีประสิทธิภาพ (CEPT) เป็นตน มาตรานี้ยังกลาวถึง

ขอกําหนดในการพัฒนามาตรฐานสินคา และสํารวจขอบเขตความรวมมือในการชวยเหลือ

การคาเสรีระหวางประเทศสมาชิก) 

 มาตรา 6 มาตรการฉุกเฉิน : มาตรานี้ระบุขอกําหนดวาดวยสถานการณ์เมื่อการคา

สินคาบางรายการกอใหเกิดการคุกคามตอประเทศสมาชิกที่นําเขา ฯลฯ 

 มาตรา 7 การจัดการสถาบัน : มาตรานี้ กําหนดกระบวนการและคุณลักษณะองค์กร

เพื่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับแผนพิกัดภาษีรวมที่มีประสิทธิภาพ (CEPT) และนโยบายที่

เกี่ยวของ ฯลฯ 

 มาตรา 8 การปรึกษาหารือ : มาตรานี้ยืนยันความจําเป็นที่จะตองมีการปรึกษาหารือ

ระหวางประเทศสมาชิกเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินงานตามขอตกลง และกระบวนการอางอิง 

และการใหแนวทาง ฯลฯ 

 มาตรา 9 ขอยกเวนทั่วไป : มาตรานี้ ชวยใหประเทศสมาชิกกําหนดขอยกเวนบางสวน

ของขอตกลง หากจําเป็นตอการคุมครองความมั่นคงของประเทศ การคุมครองชีวิตและสุขภาพ

ของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และการคุมครองสินคาที่มีคุณคาทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ และ

โบราณคดี” มาตรานีม้ีความสําคัญที่เกษตรกร/ผูผลิต และนักกิจกรรมของขบวนการประชาชน

จะตองมีความตระหนัก มาตรานี้ยังใหอํานาจที่มีความสําคัญตอพวกเขาหากตองการรัฐบาลที่

จะเปลี่ยนนโยบายอาฟตาของไทยเพื่อคุมครองผูผลิต/เกษตรกรทองถิ่น ฯลฯ จากการแขงขันที่

ไมเป็นธรรมและเป็นภัยและสรางความมั่นคงทางอาหาร 

 มาตรา 10 ขอกําหนดสุดทาย : มาตรานีป้ระกอบไปดวยแถลงการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับการ

ดําเนินการและการปฏิบัติตามขอตกลงและบทบาทของสํานักเลขาธิการอาเซียนใน

กระบวนการ ฯลฯ 

 

2 เขตการค้ายุโรป (European Trade Areas) 
 ประกอบดวยสหภาพยุโรป (EU) เขตการคาเสรียุโรป (European Free Trade Area: 

EFTA) และ เขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area: EEA) ศูนย์กลางเขตการคาเสรียุโรป 

(Central European Free Trade Area: CEFTA) ดังรายละเอียดตอไปนี ้
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2.1 สหภาพยุโรป (EU)  
ในปี ค.ศ. 1958 เกิดสนธิสัญญากรุงโรม (Treaty of Rome) ระหวาง 6 ประเทศ คือ เบลเยี่ยม 

 เดนมาร์ค  ฝรั่งเศส  กรีซ  เยอรมัน และ  ไอร์แลนด์ ซึ่งเรียกวา “ประชาคมยุโรป” 

(European Community: EC) ในปี ค.ศ. 1973 มีประเทศเขารวมคือ สหราชอาณาจักร เดน

มาร์ค ไอร์แลนด์  ในปี ค.ศ. 1981 มปีระเทศเขารวมคอื กรีซ ในปี ค.ศ. 1986 มีประเทศเขารวม

คือ สเปน โปรตุเกส ในปี ค.ศ. 1987 มีประเทศเขารวมทั้งหมด 12 ประเทศ จึงจัดตั้งกฎหมาย 

Single European Act  ในปัจจุบันนีส้หภาพยุโรปมีสมาชิก 27 ประเทศ 

 

2.2 เขตการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Area: EFTA) และ เขตเศรษฐกิจ

ยุโรป (European Economic Area: EEA) 

 

2.3 ศูนย์กลางเขตการค้าเสรียุโรป (Central European Free Trade Area: CEFTA) 

เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1991 เกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจสั่งการ 

(Command economy) เป็นระบบเศรษฐกิจตลาด (market economy) ของยุโรปกลาง และยุโรป

ตะวันออก เนื่องจากการลมสลายของ CMEA หรือ COMECON (Council for Mutual Economic 

Assistance) ซึ่งเป็นกลุมคอมมิวนิสต์ที่ขึ้นตรงตอรัสเซีย ตอมาไดรวมมือทางดานเศรษฐกิจ

กอตั้งองค์การ OIEC (Organization for International Economic Cooperation) จนกระทั่งในปี 

ค.ศ. 1992  ประเทศฮังการี โปแลนด์ และ เชคโกสโลวาเกียไดทําสัญญากอตั้งเขตการคาเสรี

ของยุโรปกลาง เรียกวา CEFTA (Central European Free Trade Association) และในเดือน

พฤษภาคม ค.ศ. 1995 รัฐบาลของประเทศรัสเซีย และเบลารุส ไดกอตั้งสหภาพศุลกากร (A 

custom union) 

 เบนิโตและคณะ (Benito et al., 2003) ไดทําการตรวจสอบผลกระทบของสิ่งแวดลอม

ตอการทําการคาของบริษัทในเครือของบริษัทขามชาติ (MNE subsidiaries) 

ตารางที่ 25 กลยุทธ์การตลาดสําหรับ EU ในปี ค.ศ. 1992 

 

 การเปลี่ ยนแปลงกล

ยุทธ์ 

ภัยคุกคามในการ

วางแผนการตลาด 

ก ล ยุ ท ธ์ สํ า ห รั บ

ผู้บริหาร 

ก ล ยุ ท ธ์

ผลติภัณฑ์ 

-ค ว า ม ก ล ม ก ลื น ข อ ง

กระบวนการตรวจสอบ

มาตรฐานสินคา 

Untimeliness of 

directives  

Rule of origin 

Local content rules 

-Consolidate production 

-ก า ร ป ร ะ ห ยั ด ท า ง

การตลาด 
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-ความกลมกลืนของบรรจุ

ภัณฑ์ ฉลาก 

-Common patent and 

branding 

 

Differences in 

marketing research 
-เปลี่ยนแปลงจากตรา

สินคาเขาสูการแบงสวน

ตลาด 

-Standardize packaging 

and labeling where 

possible 

กลยุทธ์ราคา -การแขงขันรุนแรงขึน้ 

Withdrawal of restrictions to 

foreign products 

-ก า ร ต อ ต า น ก า ร ค า

ผูกขาดในการจัดซื้อของ

ตลาดรัฐบาล 

ก า ร ส ง อ อ ก แ บ บ

คูขนาน 

-ความแตกตางของ

อัตราภาษี 

-อิสรภาพในการตั้ง

ราคาโอน 

-Exploit different excise 

and value-added taxes 

-เข า ใจความยืดหยุ น

ของอุปสงค์ตอราคา 

-เนนสินค าที่ ใหกํ า ไ ร

สวนเกินสูง 

-แ น ะ นํ า ต ร า สิ น ค า

ตนทุนต่ํา 

กลยุทธ์การ โป

รโมท 

Common guidelines on TV 

broadcasting 

-ลดกฎระเบียบของการ

ผูกขาดในสื่อสารมวลชน

ระดับประเทศ 

-Uniform standards for TV  

commercials 

Restrictions on alcohol 

and tobacco advertising 

Limits of foreign TV 

production 

Differences in 

permissible promotional 

techniques 

-ประสานงานของสวน

ประสมการตลาด 

-ใชประโยชน์จากสื่อใน

ยุ โ ร ป pan-European 

media 

-วางตําแหนงสินคาตาม

ตลาดทองถิ่น 

กลยุทธ์การจัด

จําหนาย 

simplification of transit 

documents and procedures 

elimination of customs 

formalities 

 Consolidate manufacturing 

facilities 

Centralize distribution 

Develop nontraditional 

channel (direct marketing, 

telemarketing) 

 

ที่มา (Keegan and Green, 2000: 110) 

 

 ในตนปี ค.ศ. 1990 ยุโรปกลางและตะวันออกไดปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจ เกิดเป็น

ตลาดใหมขนาด 430 ลานคน พรอมดวยคาแรงงานที่ต่ํากวาสเปน โปรตุเกส และ กรีซ ทําให
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ประเทศผูนําดานเศรษฐกิจตางๆมุงการลงทุนไปที่ยุโรปกลาง และตะวันออก โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งประเทศ สาธารณรัฐเชค ฮังการ ีและโปแลนด์ ดังตาราง 

 

 ตารางที่ 26 FDI ในสาธารณรัฐเชค ฮังการ ีและโปแลนด์ ค.ศ. 1990 - 1994 

ประเทศ $ (ลานดอลลาร์) สัดสวน % 

สหรัฐฯ $2,866 27.0% 

เยอรมัน 2,217 20.9 

ออสเตรีย 890 8.4 

ฝร่ังเศส 888 8.4 

อิตาลี 535 5.0 

สหราชอาณาจักร 487 4.6 

เนเธอร์แลนด์ 472 4.5 

สวิสเซอร์แลนด์ 430 4.1 

เบลเยี่ยม 424 4.0 

สวีเดน 311 2.9 

อื่น 1,084 10.2 

รวม $10,604 100.0 

 

 

ที่มา (Keegan and Green, 2000: 111) 

 

 

3 เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) 
อเมริกาเหนอืประกอบดวย แคนาดา สหรัฐฯ และเม็กซิโก ประเทศสหรัฐฯเป็นผูนําในการ

ผลิตคอมพิวเตอร์ ซอท์ฟแวร์ ยานอวกาศ การบันเทิง หรือ อุปกรณ์การแพทย์ เป็นตน ในปี 

ค.ศ. 1988 สหรัฐฯไดทําสัญญาเขตการคาเสรีกับประเทศแคนาดา ซึ่งเรียกวา CFTA (U.S.-

Canada Free Trade Area) ซึ่งมีมูลคา $300 พันลานเหรียญตอปี โดยประเทศแคนาดาจะซื้อ

สินคาสงออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา 20% ในขณะที่ ประเทศสหรัฐฯจะซื้อสินคาสงออก

จากแคนาดา 80%  
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 ตารางที่ 27 รายไดและประชากรของเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ปี ค.ศ. 

1997 

ประเทศ GNP(ลาน) ประชากร (พัน) GNP per Capita 

สหรัฐฯ $7,430,363 267,876 $27,338 

แคนาดา 605,778 29,574 20,483 

เม็กซิโก 318,146 95,728 3,323 

รวม / mean GNP per 

Capita 

$8,354,287 393,178 $21,248 

ที่มา (Keegan and Green, 2000: 92) 

 

วันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1992 ประเทศสหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก ไดทําสัญญากอตั้งเขต

การคาเสรีของอเมรกิาเหนอื ซึ่งเรียกวา NAFTA มีประชากร 400 ลานคน และมี GNP 8.3 ลาน

ลานเหรียญ 

 

ตารางที่ 28  เปรียบเทียบ EC กับ NAFTA 

 

สมาคม ประชากร GNP (ล้าน) นํ า เ ข้ า  ( ล้ าน

ล้าน) 

ส่งออก (ล้ าน

ล้าน) 

EU 

NAFTA 

374.4 

402.9 

8,293 

10,385 

2,565.4 

1,169.1 

2,723.5 

901.5 

 

 

4 ลาตนิอเมริกา (Latin America) 
ลาตินอเมริการวมถึง แคริเบียน อเมริการกลาง และใต และเม็กซิโก มีประชากรรวม

ทั้งหมด 480 ลานคน มีขอตกลงที่อื้อตอการคาเสรี (Preferential trade arrangement) จัดได 4 

กลุม คือ 

ตลาดรวมอเมรกิากลาง (Central America  Integration System: SICA) 

ตลาดรวมแอนเดียน (Andean Common Market: ANCOM) 

ตลาดรวมของทางใตCommon Market of the South (Mercosur) 

ชุมชนแครบิเบียน และตลาดรวม (Caribbean Community and Common Market: CARICOM) 
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4.1 ตลาดร่วมอเมริกากลาง (Central America  Integration System: SICA) 

อเมริกากลางพยายามจัดตั้งตลาดรวม (common market) ในปี ค.ศ. 1960 แตลมสลาย

เพราะเกิดสงครามระหวาง ประเทศเอลซาลวาดอร์ และฮอนดูรัส หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1994 

ไดกอตั้ง CACM (Central American Common Market) ซึ่งมีประเทศสมาชิกไดแก 

เอลซาลวาดอร์ และฮอนดูรัส กัวเตมาลา นิการากัว และคอสตาริกา ในตลาดรวม CACM มี

มูลคาการซื้อขายปีละ $1.5 พันลานเหรียญ 

 

ตารางที่ 29 รายไดและประชากรของSICA ปี ค.ศ. 1997 

ประเทศ GNP(ล้าน) ประชากร (พัน) GNP per Capita 

คอสตาลกิา $9,869 3,571 $2,764 

เอลซาลวาดอร ์ 9,928 5,827 1,704 

กัวเตมาลา 15,182 11,246 1,350 

ฮอนดูรัส 3,798 6,285 604 

นิคารากัว 1,571 4,650 338 

ปานามา 7,454 95,722,7328 2,728 

รวม / mean GNP per 

Capita 

$47,802 34,311 1,393 

ที่มา (Keegan and Green, 2000: 95) 

 

 

4.2 ตลาดรวมแอนเดียน (Andean Common Market: ANCOM) 

 

 ตารางที่ 30 รายไดและประชากรของ ANDEAN ปี ค.ศ. 1997 

ประเทศ GNP(ล้าน) ประชากร (พัน) GNP per Capita 

โบลิเวีย $6,387 7,759 $823 

โคลัมเบีย 76,876 38,150 2,015 

เอควอดอร์ 17,004 12,011 1,416 

เปรู 55,571 24,830 2,238 
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เวเนซูเอลา 69,229 22,724 3,047 

รวม / mean GNP per 

Capita 

$47,802 34,311 1,393 

ที่มา (Keegan and Green, 2000: 96) 

4.3 ตลาดรวมของทางใตCommon Market of the South (Mercosur) 

 

 

 ตารางที่ 31 รายไดและประชากรของ MERCOSUR ปี ค.ศ. 1997 

ประเทศ GNP(ล้าน) ประชากร (พัน) GNP per Capita 

อาร์เจนตินา $296,536 35,572 $8,336 

บราซิล 590,270 194,358 3,591 

ชิล ี 68,611 14,684 4,673 

ปารากวัย 8,790 5,092 1,726 

อุรุกวัย 17,767 3,222 5,514 

รวม / mean GNP per 

Capita 

$981,974 222,928 4,404 

ที่มา (Keegan and Green, 2000: 97) 

 

 

4.4 ชุมชนแคริบเบียน และตลาดรวม (Caribbean Community and Common Market: 

CARICOM) 

 ตารางที่ 32 รายไดและประชากรของ CARICOM ปี ค.ศ. 1997 

ประเทศ GNP(ล้าน) ประชากร (พัน) GNP per Capita 

แอ น ติ กั ว แล ะบ าร์

บูดา 

- 66 - 

บาฮามาส $3,522 299 $11,764 

บาร์บาดอส 1,815 269 6,757 

เบลไลซ์ - 227 - 

โดมินิกา 235 73 3,230 

เกรนาดา - 91 - 



 

การตลาดโลก. | เศรษฐกิจโลก (Global Economy) 83 

 

กัวยานา 507 845 600 

Haiti 1,665 7,458 223 

จาไมกา 4,161 2,568 1,621 

มอนเตอรเ์ร็ท - 12 - 

เซ็นท์คิทท์เนวิส 230 41 5,659 

เซ็นท์ลูเซีย 590 162 3,631 

เซ็นท์วินเซนท์ 277 113 2,459 

Suriname 1,130 412 1,181 

ทรินิแดดและโตแบโก 4,783 1,310 3,651 

รวม / mean GNP per 

Capita 

$47,802 34,311 1,393 

ที่มา (Keegan and Green, 2000: 98) 

 

ตารางที่ 33 การเปรียบเทียบการสงออกระหวางสมาชิกกลุมAPEC กับ EC 

 

สมาคม ประชากร (ล้าน) ส่งออก 1990 

(ล้าน) 

ส่งออก 1990 

(ล้าน) 

GNP 1996 

(ล้านล้าน) 

APEC 

    America* 

    Oceania 

EC 

2,235.1 

406.2 

22.3 

374.5 

2,287,130 

990,320 

65,810 

1,897,400 

2,587,530 

1,335,740 

75,260 

2,130,260 

18,627 

10,837 

513 

8,293 

* หมายถึง สหรัฐฯ แคนาดา เม็กซิโก และชิลี 

 

5 เขตการค้าอาฟรกิา (Africa) 
 

5.1 Economic Community  of West Africa states 

(ECOWAS) 

  

 ตารางที่ 34 รายไดและประชากรของ ECOWAS ปี ค.ศ. 1997 

ประเทศ GNP(ล้าน) ประชากร (พัน) GNP per Capita 
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เบนิน (Benin) $2,141 5,808 $369 

เบอร์คนิา ฟาโซ 2,549 10,966 232 

Cape Verde 397 396 1,003 

แกมเบีย 385 1,204 320 

กานา 7,337 18,115 405 

กูเนีย 3,901 6,965 560 

Guinea-Bissau 285 1,111 256 

ไอวิรี่โคท 9,082 14,945 608 

ไลบีเรยี - 2,855 - 

มาลี 2,577 10,344 249 

มอรติาเนีย 1,113 2,389 466 

ไนเจอร ์ 2,004 9,615 208 

ไนจีเรีย 30,788 117,820 261 

เซเนกัล 5,234 8,949 586 

เซียราลีโอน 735 4,303 170 

โตโก 1,271 4,334 293 

รวม / mean GNP per 

Capita 

$47,802 34,311 1,393 

ที่มา (Keegan and Green, 2000: 116) 

 

5.2 Southern African Development Community (SADC) 

 ตาราง 2-29– รายไดและประชากรของ SADC ปี ค.ศ. 1997 

ประเทศ GNP(ล้าน) ประชากร (พัน) GNP per Capita 

แองโจลา $4,152 11,428 $363 

บอทสวานา 5,205 1,538 3,384 

DR of Congo 1,780 2,799 636 

เลสโซโธ 1,640 2,076 790 

มาลาว ี 1,702 10,371 164 

มอรเิตียส 1,113 2,389 466 

โมแซมบิค 1,503 18,115 90 



 

การตลาดโลก. | เศรษฐกิจโลก (Global Economy) 85 

 

นามีเบีย 3,448 1,630 2,116 

Seychelles 541 76 7,139 

อาฟริกาใต 134,344 43,386 5,029 

สวาซิแลนด ์ 1,130 957 1,181 

แทนซาเนีย 4,005 31,513 127 

แซมเบีย 3,721 9,451 394 

ซิมบัคเว 6,197 11,636 533 

รวม / mean GNP per 

Capita 

$47,802 34,311 1,393 

ที่มา (Keegan and Green, 2000: 118) 

 

 

 

6 ตะวันออกกลาง (Middle East) 
 

 

 ตาราง 2-30– รายไดและประชากรของ GCC ปี ค.ศ. 1997 

ประเทศ GNP(ล้าน) ประชากร (พัน) GNP per Capita 

บาร์เรน $4,625 613 $7,541 

คูเวต 29,289 1,654 23,794 

โอมาน 11,618 2,398 4,845 

กาตาร ์ 7,932 719 11,038 

ซาอุดิอารเบีย 140,027 20,646 6,782 

ส ห รั ฐ อ า ห รั บ อ า

มิเรตส ์

44,798 2,754 16,269 

รวม / mean GNP per 

Capita 

$238,289 28,784 8,278 

ที่มา (Keegan and Green, 2000: 113) 
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การค้าระหว่างประเทศของไทย 
 การคาระหวางประเทศของไทยในปี พ.ศ. 2544 มีมูลคา 10,575.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ลดลงจากปี 2543 รอยละ 11.5  โดยจัดเป็นการสงออก 5,441 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอย

ละ 13.00 และนําเขา 5,134.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 10.00 สงผลใหดุลการคา ในปี 

2544 เพิ่มขึน้ 306.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในขณะเดี่ยวกัน การนําเขาในปี 2544 เพิ่มขึ้นรอยละ 

1.6  

 แตหากคิดเป็นเงินบาท การสงออกมีมูลคา 242,343.7 ลานบาท ลดลงรอยละ 10.4 

และนําเขา  230,240.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 7.4 สงผลใหดุลการคา ในปี 2544 

เพิ่มขึน้ 12,103.1 ลานบาท 

 เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ สินคาสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก หมวดสินคาเกษตรกรรม 

เพิ่มขึน้รอยละ 6.7  ในขณะที่ สนิคาอุตสาหกรรม สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร สินคาแรและ

เชื้อเพลิง และสินคาอื่น? ลดลงรอยละ 14.0, 17.8, 39.7, และ 9.1 ตามลําดับ 

 ตารางขางลาง แสดงการคาระหวางประเทศของไทย ปี 2541-2544 

 

 ตาราง 2-31– ดุลการคาของประเทศไทย 

 

มูลคา: ลานบาท 

ปี มูลคา สงออก นําเขา ดุลการคา 

2541 

 

2542 

 

2543 

 

2544 

4,002,155 

(7.8) 

412,640 

(2.5)  

5,271,892 

(2.7.9)  

5,226,309 

(9.3)  

 

2,248,089 

(24.4) 

2,214,249 

(-1.5) 

2,518,197 

(25.4) 

2,665,246 

(5.8) 

 

1,774,066 

(-7.8) 

1,907,391 

(7.5) 

2,264,639 

(31.8) 

2,561,063 

(13.1) 

474,023 

(-) 

306,858 

(-35.3) 

253,559 

(-12.7) 

104,184 

(-58.9) 
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ที่มา ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการคา กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แตหากเทียบเป็นเงินบาท สนิคาสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก หมวดสินคาเกษตรกรรม เพิ่มขึ้น

รอยละ 9.8  ในขณะที่ สินคาอุตสาหกรรม สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร สินคาแรและ

เชื้อเพลิง และสินคาอื่น? ลดลงรอยละ 11.5, 15.5, 37.9, และ 6.4 ตามลําดับ 

 

 ตารางที่ 2-32 สนิคาสงออกสําคัญของไทย 

สินคา ปี 2543 ปี 2544 %  

1. เครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ 

2. แผงวงจรไฟฟูา 

3. ย า น พ า ห น ะ  อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ

สวนประกอบ 

4. เสื้อผาสําเร็จรูป 

5. กุงสดแชเย็น และแชแข็ง 

6. อัญมณีและเครื่องประดับ 

7. เม็ดพลาสติค 

306,737 

161,385 

110,671 

112,916 

54,132 

60,295 

67,919 

 

320,836 

142,014 

132,871 

117,517 

90,451 

73,512 

68,228 

 

4.6 

-12.0 

20.1 

4.1 

67.1 

21.9 

0.5 

 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2541 2542 2543 2544
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8. เ ค รื่ อ ง รั บ วิ ท ยุ โ ท ร ทั ศ น์  แ ล ะ

สวนประกอบ 

9. ขาว 

10. ยางพารา 

67,138 

58,140 

54,757 

63,653 

61,119 

54,126 

-5.2 

5.1 

-1.2 

 

 ตลาดสงออกที่สําคัญของประเทศไทยใน ปี 2544 ไดแก สหรัฐฯ อาเซียน ญี่ปุุน และ

สหภาพฯ เป็นตน แสดงดังตารางขางลาง 

 ตารางที่ 2-33 ตลาดสงออกสําคัญของไทย 

 

มูลคา: ลานบาท 

การสงออก 2541 2542 2543 2544 

สหรัฐฯ 

 

อาเซียน 

 

สหภาพยุโรป 

 

ญี่ปุุน 

 

อื่นฯ 

500,723 

(22.3) 

408,964 

(18.2)  

401,157 

(17.8)  

308,394 

(13.7)  

628,852 

(28.0)  

 

479,356 

(21.6) 

411,639 

(18.6) 

371,969 

(16.8) 

312,837 

(14.1) 

638,448 

(28.8) 

 

538,195 

(21.4) 

485,688 

(19.3) 

394,707 

(15.7) 

373,618 

(14.8) 

725,990 

(28.8) 

539,304 

(20.2) 

515,585 

(19.3) 

430,065 

(16.1) 

410,042 

(15.4) 

770,250 

(28.9) 

 

 

 

MAJOR MACRO ECONOMIC INDICATORS  

 
THAILAND 

 

(USD billions) 2003 2004 2005 2006 2007p 2008p 
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การเติบโตของเศรษฐกิจ

(%) 

7,0 6,2 4,5 5,0 4,0 5,1 

อัตราเงนิเฟ้อ (Inflation (%) 1,8 2,9 5,8 3,1 2,5 3,0 

ดุลสารธารณ (Public sector 

balance (%GDP) 

0,6 0,3 0,2 0,1 -0,6 -0,4 

การส่งออก (Exports) 78,1 94,9 109,2 127,0 138,3 149,2 

การนําเข้า (Imports) 74,3 93,5 117,7 128,8 140,6 152,5 

ดุลการค้า (Trade balance) 3,8 1,4 -8,5 -1,8 -2,3 -3,3 

ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current 

account balance) 

4,8 2,8 -7,9 0,0 -0,5 -1,4 

Current account balance 

(%GDP) 

3,4% 1,7% -4,5% 0,0% -0,2% -0,5% 

หน้ีต่างประเทศ (Foreign 

debt (%GDP) 

36,2% 31,7% 29,4% 27,9% 25,0% 22,9% 

ห น้ี ภ า ค บ ริ ก า ร  ( Debt 

service (%Exports) 

9,6% 7,6% 5,6% 5,2% 44,6% 4,1% 

สํารองเงินตราต่างประเทศ 

(Foreign currency reserves 

(in months of imports) 

5,2 4,9 4,1 4,8 4,6 4,5 

(e) estimate (f) forecast 

http://www.trading-safely.com/ 

 

 ในปี พ.ศ. 2549-2550 ประเทศสหรัฐฯมีดุลการคากับประเทศไทย แสดงดังภาพ

ขางลาง 

 

http://www.trading-safely.com/
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4,172.72 4,426.32

-8,322.83 -8,372.43
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-9,000.00
-6,000.00
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0.00
3,000.00
6,000.00
9,000.00

12,000.00
15,000.00

2549 2550

          

   �     

         

 
 

 

ภาพที่ 2- มูลคาการนําเขา สงออก และดุลการคาของสหรัฐฯ- ไทย (หนวย; ลานดอลลาร์

สหรัฐฯ) 

ที่มา (กรมการคาตางประเทศ) 

 จากภาพขางบนประเทศสหรัฐฯจะขาดดุลการคาไทยจํานวน 471,500.15 และ 

449,833.39 ลานดอลลารส์หรัฐฯในปี พ.ศ. 2549 และ ปี พ.ศ. 2550 ตามลําดับ 

 

 

ในปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยสงออกสินคาไปยังประเทศสหรัฐฯมีมูลคา 12,798.75  ลาน

ดอลลารส์หรัฐฯ 

 

   � ว     
14%

        ฟฟ  
9%    ว    ฟฟ  
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         ะ   
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          โ       
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65%
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 ภาพที่ 2- สัดสวนการสงออกสินคาไปยังสหรัฐฯ  

ที่มา (กรมการคาตางประเทศ) 

 

 

4. คุณลักษณะของบริษัทข้ามชาติ (Multinational Corporation: 

MNCs) 
  The U.S. government defines a multinational corporations (MNC) for statistical 

purposes as a company that owns or controls 10 percent or more of the voting 

securities, or the equivalent, of at least one foreign business enterprise. 

 ปัจจุบันมีบริษัทขามชาติ 65,000 MNCs  และมีพันธมิตรตางประเทศจํานวน  850,000 

affiliates  

 M NCs‖  tot a l sa les amount to  almost $19 trillion. 

 One t hir d of  mult ina t iona l compa nies ‖  t r a de is a ccounted fo r  by intr a-firm activities. 

 2 ใน 3 ของการคาโลกจะควบคุมโดยบริษัทขามชาติ (multinational companies) 

 Of the 100 largest economies in the world, 51 are corporations. 

 The sovereignty of nations will perhaps continue to weaken due to multinationals and 

the increasing integration of economies. 

 ในปี ค.ศ. 1970 สหประชาชาติ (UN) ระบุวาบริษัทขามชาติจํานวนทั้งสิ้น  7,000 

multinationals  ซึ่งสหรัฐฯ ญี่ปุุน เยอรมัน และสวิสเซอร์แลนด์เป็นเจาของมากกวาครึ่ง 

 ในปี ค.ศ. 1995 สหประชาชาติ (UN) ระบุวาบริษัทขามชาติจํานวนทั้งสิ้น  36,000 

multinationals  ซึ่งสหรัฐฯและอังกฤษเป็นเจาของมากกวาครึ่ง 

 The nation-state, while considerably weaker than its nineteenth century counterpart, is 

likely to remain alive and well. 

 Currently, factors such as currency movements, capital surpluses, faster growth rates, 

and falling trade and investment barriers have all helped multinationals from other 

countries join the cross-border fray. 

 It is not unusual for a startup firm to become global at its inception. Those firms are 

known a s “born global.” 
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บริษัทขามชาติเคลื่อนยายทรัพยากรภายในประเทศไปยังตางประเทศ โดยไมคํานึงถึง count r y‖s  

social welfare เชน บริษัทขามชาติของแคนาดา ชื่อ Varity Corp. ยายสํานักงานใหญจากเมือง

โตรอนโต ไปเมืองบัฟฟาโลในสหรัฐฯ เพื่อประโยชน์ดานเขตการคาเสรีในอเมริกาเหนือ หรือ 

NAFTA ในขณะที่ ประเทศอินเดียเรียกบริษัทขามชาติวา “age nts neocolonia lism” ถึงอยางไรก็

ตาม บริษัทขามชาติจะเพิ่มการจางงาน สรางความสมดุลดานเศรษฐกิจ ดังนั้น บริษัทขามชาติ

จะนิยามไดหลายมิตดิังนี้ 

1. นิยามตามขนาดของบริษัท (Definition by Size) บริษัทขามชาติจะมีขนาดใหญที่สุด โดย

พิจารณาตามคุณคาตลาด (Market value) ยอดขาย (Sales) กําไร (Profit) และ 

ผลตอบแทนตอสวนของทุน (Return On Equity: ROE) แสดงดังตาราง 

ตารางที่ 2-34– ผูนําระดับโลก (Global leaders) 

ตําแหน่ง คุ ณ ค่ า ต ล า ด  ( Market 

value) 

ยอดขาย กําไร 

1 เจนเนอรัล อิเลคทริค (GE) เจนเนอรัลมอเตอร์ ( 

GM) 

Shell 

2 Shell Mitsubishi GM 

3 Nippon T&T Mitsui&Co GE 

4 

5 

โคคาโคลา 

Bank of Tykyo-Mitsubishi 

Itochu 

Sumitomo 

Exxon 

IBM 

ที่มา (Onkvisit & Shaw, 1997: 17) 

 

 ประเทศเยอรมันมีบริษัทขนาดเล็ก และขนาดกลางจํานวน 300,000 บริษัท ไมได

จัดเป็นบริษัทขามชาติ แมวาจะทําประสบผลสําเร็จในการสงออก บริษัทขนาดกลางทํารายได 2 

ใน 3 ของGNP และจางงาน 4 ใน 5 ของคนงานทั้งหมด 

 United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) รายงานวามี

บริษัทขามชาติจํานวน 40,000 บริษัท และมีพันธมิตรตางประเทศกวา 250,000 บริษัท บริษัท

ขามชาติเหลานีม้ีทรัพย์สินในการผลิต 1 ใน 3 ของโลก 
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2. นิยามตามโครงสร้างของบริษัท (Definition by Structure) บริษัทขามชาติจะประกอบดวย

องค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ โครงสราง (Structure) ผลการดําเนินงาน 

(Performance) และพฤติกรรม (Behavior) ดังรายละเอียดตอไปนี ้

2.1. โครงสราง (Structure) จํานวนประเทศที่ทําธุรกิจ และผูบริหารระดับสูง 

2.2. ผลการดําเนนิงาน (Performance)  

2.3. พฤติกรรม (Behavior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. แบบฝึกหัดบทที่ 2 

 

1. จงนิยามคําศัพท์ตอไปนี้ 

 GATT, IMF, WTO, ASEAN, NAFTA, AFTA, EU,  UNCTAD, OECD 

 ดุลการชําระเงิน (Balance of Payment) 

 กําแพงการคาที่ไมใชภาษีศุลกากร (Non-tariff Barriers) 

 ดุลการคา (Balance of Trade) 

 บัญชเีดินสะพัด (Current Account) 

 G 8 

 ลัทธิการปกปูองการคา (Protectionism) 

 

2. จงอธิบาย ดุลการคา บัญชีเดินสะพัด และ ดุลการชําระเงินของประเทศไทยในระหวาง

ปี 2540-2550? 

3. จงอธิบายคุณลักษณะของบริษัทขามชาติ (MNCs) 

4. การวางงานจะเปลี่ยนแปลงการปกปูองเศรษฐกิจหรอืไม? ทําไม? 

5. บทบาทของกําไรตอการคาระหวางประเทศคืออะไร? 
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6. ในทางทฤษฎี ตลาดเป็นการแขงขัน และเป็นกลไกอัติโนมัติเพื่อกอใหเกิดสวัสดิการ

สําหรับลูกคาสูงสุด (Maximum Consumer Welfare)ใชหรอืไม? ทําไม? 

7. จงอภปิรายผลกระทบของ GATS TRIM TRIP ตอการคาโลก 

8. ผลกระทบของอนิเตอร์เน็ทตอการตลาดตางประเทศมีลักษณะอยางไร? 

9. ใหเปิดเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ และดูอัตราภาษีศุลกากรนําเขารองเทาซึ่งมีอัตรา

แตกตางกัน เพราะอะไร? ซึ่งอัตราภาษีศุลกากรนําเขารองเทามีอัตราเดียงกับการ

นําเขาสมหรอืไม? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณศึีกษา เรื่อง บริษัทข้ามชาติ (Multinational Company: MNCs) 

 

ขอมูลการสัมภาษณ์ผูบริหารทั้ง 4 บริษัทปรากฏดังขางนี้ 

 

บริษัท ก. 

บริษัท ก. เป็นบริษัทขามชาติ จําหนายสินคามากกวา 80 ประเทศ ซึ่งสินคาเหลานั้นผลิตจาก 

14 ประเทศ สาขาในตางประเทศบริหารงานโดยตัวเอง มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติงาน และการจัดวางกลยุทธ์โดยสมบูรณ์ ผูดํารงตําแหนงสําคัญๆของสาขา

ตางประเทศสวนใหญเป็นประชากรของประเทศนั้นๆ  แมเจาหนาที่บริหารระดับสูง (Chief 

Executive Officers: CEO)จะถูกสงมาจากสํานักงานใหญ  เมื่อไมมานี้ บริษัท ก . จัดแบง

ตลาดโลกเป็น 2 สวนไดแก ตลาดสหรัฐๆ และตลาดภูมภิาคตางๆทั่วโลก ซึ่งผูบริหารของตลาด

แตละภูมิภาคตองรายงานตอองค์กรการคาโลก ซึ่งเป็นหนวยธุรกิจหนึ่งของบริษัท ก . ที่

รับผิดชอบตอธุรกิจของตลาดภูมิภาค 
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สาขาตางประเทศมีหนาที่รับผิดชอบตอการปรับองค์กรใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดในประเทศนั้นๆ  ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ผลิตโดย สหรัฐฯ ยุโรป ออสเตรเลีย สหราช

อาณาจักร ลาตนิอเมริกา 

ผลการดําเนินงานของสาขาตางประเทศ เป็นไปไดดี โดยเฉพาะตลาดของประเทศรายไดสูง 

ยกเวน ตลาดญี่ปุุน เนื่องจากญี่ปุุนมีการปกปูองตลาดเป็นอยางดี  อีกทั้งประเทศญี่ปุุนมุง

สหรัฐอเมริกา เป็นตลาดเปูาหมาย และแยงสวนครองตลาดของบริษัท ก . ในสหรัฐฯ  ดังนั้น

บริษัท ก.จงึหาวิธีการปกปูองตลาดสหรัฐฯ 

 

บริษัท ข. 

บริษัท ข ผูผลิตสื่อโฆษณาขาชาติ ไมมุงที่ตลาดทวีปใดทวีปหนึ่ง  แตทําตลาดนิตยสาร 

หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ ใน 3 ทวีป บริษัทใชกลยุทธ์ระดับโลก และเป็นบริษัทสื่อสาร  การ

บันเทิงระดับโลก  ซึ่งเขาใจความตองการของผูอาน ผูชม และผูโฆษณาเป็นอยางดี  บริษัทโอน

พนักงาน และเงินขามชาติ  มีความชํานาญการซื้อกิจการธุรกิจ และการเริ่มธุรกิจใหม บริษัท

เป็นสัญชาติออสเตรเลียแลวขยายตลาดไปยังสหราชอาณาจักร และปัจจุบันตลาดหลักของ

บริษัทคือ สหรัฐฯ  บริษัท ข. เขาตลาดทุกๆแหงที่มโีอกาสธุรกิจ เพราะเป็นบริษัทที่มุงตลาด 

ผูบริหารระดับสูงเป็นชาวออสเตรเลีย และชาวออสเตรเลียก็เขาใจธุรกิจของบริษัทเป็นอยางดี 

เพื่อใหเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน บริษัท ข. จึงมองหาตําแหนงบริหารระดับซึ่งเหมาะสม

กับชาวอังกฤษ และชาวสหรัฐอเมริกา ภาษาที่ใชติดตอสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 

บริษัท ค. 

 บริษัท ค เป็นบริษัทขามชาติและเป็นอันดับหนึ่ง หรอื เป็นผูนําตลาด ผลิตสินคาทุกชนิด

ดวยตนเอง เพื่อทําใหตนทุนต่ํา และสินคามีคุณภาพสูง บริษัทออกแบสินคา และผลิตสินคาโดย

ฝุายเดียว  บริษัทชะลอการลงทุนในตางประเทศ เนื่องจากสกุลเงินของบริษัทแข็ง บริษัทเป็น

องค์การมุงตลาด มีเปูาหมายที่รักษาตําแหนงผูนําทางธุรกิจ 

 ผูบริหารอาวุโสประจําสํานักงานใหญ และลูกคาอยูในประเทศเดียวกัน คณะผูบริหาร

เขาใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมขององค์การเป็นอยางดี แตสิ่งนี้ถือเป็นอุปสรรคในการทํา

ตลาดภายนอกประเทศ 

 

บริษัท ง.  

 บริษัท ง. เป็นบริษัทขามชาติมีคณะผูบริหาร 24 ประเทศ และสินคาผลิตจากผูผลิต 28 

ประเทศ และมีลูกคา 92 ประเทศ บริษัทมีตําแหนงเป็นผูนําตลาด ตลาดหลักเป็นประเทศโลกที่
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สาม บริษัท ง.มีภาวะคุกคามในการเพิ่มยอดขายในตลาดโลกที่สาม บริษัทใชการตลาดเชิงรุก 

และผูบริหารเป็นสัญชาติเดียวกับบริษัท 

 บริษัท ง. ครองตําแหนงผูนําตลาดในยุโรป อเมริกาเหนือ และญี่ปุุน บริษัทติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของรายไดในประเทศกําลังพัฒนา 

 คณะผูบริหารระดับสูงเป็นชายยุโรปซึ่งบริหารงานทั่วโลก ในขณะที่ผูบริหารชาว

อเมริกา และญี่ปุุน บริหารงานในประเทศของตน ซึ่งขาดวิสัยทัศน์ 

 

10. คําถาม 

1. บริษัทอะไรเป็นบริษัทขามชาติ 

2. คุณสมบัติของบริษัทขามชาติมีอะไร? 

ความแตกตางระหวางบริษัทในประเทศ บริษัทระหวางประเทศ บริษัทระดับโลก และบริษัทขาม

ชาต ิ
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บทที่ 3 
สิ่งแวดลอมดานการเงิน 

 

 

1. ประวัติศาสตร์ของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (Historical Role of the U.S. Dollar 

อัตราการแลกเปลี่ยน/อัตราปริวรรตเงินตรา (Exchange rate) เป็นกลไกทางการเงินที่

ใชโอนเงินทุนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง แตละประเทศจะมีสกุลเงินของตนเอง 

(Own currency) ที่แสดงมูลคาของสินคา ระบบการเงินระหวางประเทศมีความจําเป็น 

เนื่องจากแตละประเทศมีสกุลเงินแตกตางกัน เพื่อทําการปริวรรตเงินตราผานตลาดปริวรรต

เงินตราตางประเทศ (Foreign exchange market) เชน IMM (International money Market) ใน

กรุงชิคาโก หรือ LIFFE (London International Financial Future Market) ในกรุงลอนดอน เป็น

ตน  

แตละประเทศจะประเมินสถานภาพทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจของ

ประเทศอื่น ในดาน การนําเขา-สงออก การแลกเปลี่ยนการบริการ และการซื้อขายสินทรัพย์

ประเภททุน และการโอนเงิน ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (WW II) เกิดสถาบันตางๆ ทํา

หนาที่ติดตามและประเมินผลการเงินระหวางประเทศ เป็นผลให ระบบเงินดอลลาร์สหรัฐฯลม

สลาย ในปี ค.ศ. 1970 ในชวงระยะเวลา 30 ปี ประเทศสหรัฐฯขาดดุลการคาทําใหคาเงินสกุล

ดอลลารส์หรัฐฯตกต่ํา นอกจากนั้น การแนะนําเงินยูโร (Euro) เขาสูตลาดการเงินของโลกสงผล

ใหคาเงินดอลลาร์สหรัฐฯลดลง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับเงินยูโร และ เงินสกุลเยน ยิ่งไปกวา

นั้น ในปี ค.ศ. 2001 สหรัฐฯทําสงครามกับประเทศอิรักยิ่งทําใหคาเงินดอลลาร์ออนตัว และ

อัตราเงินเฟูอเพิ่มสูงขึน้ 

 

2. การพัฒนาระบบการเงินระหว่างประเทศ (Development of Today’s 

International Monetary System) 

การพัฒนาเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีผลกระทบตอการจัดระเบียบการเงิน

ระหวางประเทศ บทบาทของทองคํา (Gold)  และปัญหาการลดลงของความไมสมดุลในบัญชี

ดุลการชําระเงิน (Balance of Payment: BOP) สงผลใหเกิดการเจรจาเพื่อพัฒนาระบบการเงิน

ระหวางประเทศในปี ค.ศ. 1944 ที่ เบรตตัน  วูดส์  (Bretton  Woods  Agreement) 

1. แตละประเทศสามารถใชนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของตนไดอยางอิสระ เพื่อทําใหเกิด

การจางานเต็มที่ 
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2. การปลอยใหอัตราการปริวรรตเงินตราแบบลอยตัวโดยอิสระไมมีประสิทธิผล ดังนั้น 

ควรมีการบริการอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว 

3. ระบบการเงินควรตระหนักวา อัตราการปริวรรตเงินตราตางประเทศมีผลกระทบตอ

ภายในประเทศ และตางประเทศ 

 

จากขอตกลงดังกลาว ทําใหปรับ Adjustable peg ซึ่งภายใตระบบนี้จะมีการกําหนด

ราคาหนาตั๋ว (par value) ในลักษณะของทองคํา (ทอง 1 เอานซ์มีคาเทากับ  35  ดอลลาร์

สหรัฐฯ) ซึ่งรัฐบาลมีหนาที่ติดตามไมใหราคา Par value มีคาขึ้นหรือลงมากกวา 1% ภายใต

ระบบนีเ้มื่อขาดดุล BOP จะทําใหราคาตัว๋ในปัจจุบันต่ําลง (Devalue) รัฐบาลจะแกไขโดยการใช

กองทุนเงินสํารองตางประเทศไปซื้อเงินตราของตนเองจากตลาดโลกกลับคืนประเทศ หรือ

ในทางกลับกัน การรักษาระบบดังกลาวใหคงอยูและสามารถพัฒนาเสริมสรางการคาระหวาง

ประเทศนัน้  จะตองมีการจัดตัง้องค์กรเพื่อดูแลใหแตละประเทศรักษาคาเงินใหอยูในกรอบที่ขึ้น

ลงตามที่กําหนดไว  องค์กรที่จัดตั้งนั้น  ก็คือ  กองทุนการเงินระหวางประเทศ  (International 

Monetary Fund)  หรือเรียกชื่อยอวา  IMF  องค์กรนี้ทําหนาที่ในการบริหารระบบการเงินของ

โลกโดยมีตัวแทนจากประเทศสมาชิก  อํานาจในการตัดสินใจนั้นขึ้นอยูกับสัดสวนของกองทุนที่

แตละประเทศสมาชิกที่อยู  ทําใหประเทศสหรัฐอเมริกามีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายและ

ทิศทางขององค์กรนี้และระบบการเงนิของโลกได ในปัจจุบันไอเอ็มเอฟมีสมาชิก 180 ประเทศ 

 

ในปี ค.ศ. 1969 กองทุนไอเอ็มเอฟ ใหเงินกูระยะสั้นเพื่อแกปัญหาบัญชี  BOP ใหแก

สมาชิกโดยการออกสิทธิถอนเงินพิเศษ (Special Drawing Rights  หรือ  SDRs)  ใหเป็นเงินตรา

แลกเปลี่ยนระหวางประเทศ ซึ่งใชรวมกับเงินสกุล 4 ประเทศ $ \ €  £ เชน ในปี ค.ศ. 1997-

1998 เกิดวิกฤติการณ์ดานการเงนิในทวีปเอเชีย กองทุนไอเอ็มเอฟจําเป็นตองปลอยเงินกูระยะ

สั้นจํานวน $90 พันลานเหรียญ หรือ กองทุนไอเอ็มเอฟใหเงินกูกับประเทศบราซิล จํานวน $30 

พันลานเหรียญ เพื่อสกัดกั้นวิกฤติการณ์ดานการเงนิของประเทศอาร์เจนตนิา ในปี ค.ศ. 2002 

 นอกจากนั้นขอตกลง Bretton Woods Agreement ยังกอตั้งธนาคารโลก (International 

Bank for Reconstruction and Development) ใหเงินกูแกโครงการสาธารณูปโภคในประเทศ

กําลังพัฒนา 
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3. อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวและแบบคงที่ (Fixed Versus Floating Exchange 

Rates) 

ในปี ค.ศ. 1970 เกือบทุกประเทศใชอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ซึ่งโดยทั่วไป อัตรา

แลกมี 2 ชนิด คือ ลอยตัวแบบอิสระ (free/clean float) โดยรัฐบาลจะไมแทรกแซงอัตรา

แลกเปลี่ยน เนื่องจากปริมาณสกุลเงินที่ซื้อขายในตลาดมีสูง และ การบริหารการลอยตัว 

(managed float) โดยรัฐบาลสามารถแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยน 

แมวาอัตราแลกเปลี่ยนจะมีการผันผวนเพียงเล็กนอย แตก็มีผลกระทบตอกําไร

มหาศาล เชน จากตารางที่ 3-1 ในปี ค.ศ. 1997 ประเทศญี่ปุุนลดคาเงินเยนลง 1\/$ ซึ่งทําให

บริษัทนิสสันมีกําไรเพิ่มขั้นจาก 9 พันลานเยน หรือ $75 ลานดอลลาร์ (ณ อัตราการ

แลกเปลี่ยนที่ \120/$) 

 

Exposure หมายถึง ผลกระทบของความผันผวนของสกุลเงินตอมูลคาปัจจุบันของความ

คาดหวังกระแสเงนิสดในอนาคต 

 

ตารางที่ 35 บริษัท derive more than 50% ของรายไดนอกประเทศแม 

บริษัท ประเทศแม่ รายได้ (พันล้าน$) สัดส่วนของรายได้

นอกประเทศแม่ 

Nestle สวิสเซอร์แลนด์ SwFr 70 98.5 

Philips เนเธอร์แลนด์ Guilders 76.5 95.0 

Unilever UK/เนเธอร์แลนด์ Guilders 87.7 85.0 

Colgate สหรัฐฯ $9.0 79.0 

 ญี่ปุุน \5,663 71.9 

ที่มา (Keegan and Green, 2000, 81) 

หลายประเทศปลอยใหสกุลเงินลอยตัวเพื่อเปรียบเทียบกับเงินอีกสกุลอื่น แตประเทศ

กําลังพัฒนายังผูกติดสกุลเงนิของตนเองไวกับสกุลเงินที่แข็ง เชน ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือผูกไวกับ

สกุลเงินหลายๆสกุล เชน ดอลลาร์สหรัฐฯ เยน หรือ ยูโร หรือ SDR (Special Drawing Right) 

ในปัจจุบันนี ้เศรษฐกิจโลกครอบคลุมโดยเงินสกุลหลัก 3 สกุล คอื ดอลลาร์สหรัฐฯ เยน หรือ ยู

โร ซึ่งครอบคลุมภูมภิาคอเมริกาเหนอืและใต เอเชียตะวันออก และยุโรปตามลําดับ 
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ตารางที่ 36 การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ในระยะเวลา 30 ปี (Foreign currency units/US. 

Dollar) 

ปี Deutsche 

Mark 

French 

Franc 

Japan 

Yen 

Swiss 

Franc 

British 

Pound 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1.96 

2.25 

2.39 

2.72 

3.15 

2.46 

1.94 

1.58 

1.78 

1.70 

1.49 

1.52 

1.61 

1.73 

1.55 

1.43 

1.50 

1.73 

1.82 

4.55 

5.75 

6.73 

8.35 

9.59 

7.56 

6.46 

5.34 

6.06 

5.79 

5.13 

5.18 

5.51 

5.90 

5.35 

4.90 

5.12 

5.84 

6.10 

203 

220 

235 

232 

251 

201 

159 

123 

126 

143 

134 

125 

125 

112 

100 

103 

94 

121 

139 

1.76 

1.80 

1.99 

2.18 

2.59 

2.08 

1.62 

1.28 

1.50 

1.55 

1.30 

1.36 

1.46 

1.48 

1.31 

1.15 

1.24 

1.45 

1.53 

0.42 

0.52 

0.62 

0.69 

0.86 

0.69 

0.68 

0.53 

0.55 

0.62 

0.52 

0.53 

0.66 

0.68 

0.64 

0.65 

0.64 

0.64 

0.60 

1999 

2000 

2001 

94 euro 

1.08 

1.12 

114 

108 

122 

1.50 

1.69 

1.69 

0.62 

0.66 

0.69 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004;,) 
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1.1. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

ไดแก การลดคาสกุลเงิน และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (devaluation and 

exchange rate fluctuation) 

 

ตารางที่ 37 ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจัดอันดับตามการซือ้ขายประจําวัน (1997) 

เมือง เปอร์เซ็นต์ (%) 

ลอนดอน 

นิวยอร์ค 

โตเกียว 

สิงคโปร์ 

ฮองกง 

ซูริช 

แฟร์งเฟริต 

ปารีส 

40 

23 

10 

10 

6 

5 

5 

4 

ที่มา (Keegan and Green, 2000, 79) 

 

 

 

1 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange and 

Foreign Exchange Rates) 
 ตัวกําหนดอัตราการแลกเปลี่ยนคือ การเปรียบเทียบกําลังซื้อ (Purchasing Power 

Parity: PPP)  

 

1.1 สูตรอัตราแลกเปลี่ยน 

 















SInflU

InflBrt
RR ot

.1
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กําหนดให 
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 R = อัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดโดยสกุลเงิน (the exchange rate quoted in a 

currency) 

 Infl = อัตราเงินเฟูอ 

t = ระยะเวลา 

 

ตัวอยาง อังกฤษมีเงินเฟูอ 5%ตอปี และสหรัฐฯมีเงินเฟูอ 2%ตอปี ถาอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 

(R0) เทากับ £0.616/$ อัตราการแลกเปลี่ยนสามารถคํานวณไดดังนี้ 

 
 
 

634.0
02.01

05.01
616.0 




tR  

หมายความเมื่ออัตราเงินเฟูอของอังกฤษสูงกวาอัตราเงินเฟูอของสหรัฐฯจะทําให เงินสกุล

ดอลลารจ์ะเพิ่มจาก £0.616/$ เป็น £0.634/$ 

Pakko and Pollard (2003) เขียนวาการกําหนดโดยการเปรียบเทียบอํานาจซื้อ 

(Purchasing Power Parity: PPP) เป็นพื้นฐานของกฎการตั้งราคาเดียว นิตยสารThe Economist 

จะเผยแพรการวิจัย การเปรียบเทียบกําลังซือ้ทุกๆปี ซึ่งเรียกวา “Big M a c index” โดยยึดขอมูล 

M cDonald‖ s Big M a c hamburg er  แสดงดังตารางที่ –  

 

 

ตารางที่ 38 ดัชน ีBig Mac index 

 ราคาตาส กุ ล

เงินของตลาด

ท้องถิ่น  (Price 

in local 

currency) 

PPP of the 

Dollar 

อั ต ร า

แลกเปลี่ยนจริง 

( Actual 

exchange rate) 

Local currency% 

0ver(+) or 

Lower(-) 

validation 

against Dollar 

สหรัฐฯ 

สวิสเซอร์แลนด์ 

อาร์เจนตินา 

ฝร่ังเศส 

ญี่ปุุน 

บราซิล 

แคนาดา 

$2.30 

SwFr5.70 

Peso3.60 

FFr18.50 

\391  

Cr1,500 

C$2.86 

HK$9.20 

- 

2.48 

1.57 

8.04 

170.00 

652.00 

1.24 

4.00 

- 

1.44 

1.00 

5.83 

104.00 

949.00 

1.39 

7.73 

- 

 +72 

+57 

+38 

+64 

-31 

-10 

-48 
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ฮองกง 

รัสเซีย 

Rouble2,900 1,261.00 1,775.00 -29 

ที่มา (Keegan and Green, 2000, 81) 

 

 จากตาราง คอลัมน์ที่ 1 เป็นราคาของแฮมเบอร์เกอร์ของสกุลเงินทองถิ่น (The local 

currency) คอลัมน์ที่ 2 แทนขอมูล PPP เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เชน ตนทุนของแฮมเบอร์เกอร์

ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์เทากับ SwFR5.70 จะใหคาการเปรียบเทียบกําลังซื้อเทากับ 2.48 

( 30.270.5 ) โปรดสังเกตวาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลSwFR/$ เทากับ 1.44 ตอ 1 

หมายความวาเงิน $2.30 จะเทากับ SwFR3.75 ไมเพียงพอที่จะซื้อแฮมเบอร์เกอร์ในเมือง 

Zurich ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ดังนั้น จากขอมูลราคาแฮมเบอร์เกอร์ในสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ อัตราการแลกเปลี่ยนควรเทากับ 2.48 ตอ 1 ไมใช 1.44 ตอ 1 นอกจากนั้นในคอลัมน์ที่ 

4 สกุลเงินฟังก์สวิสเซอร์แลนด์ (SwFR) สูงกวาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯเทากับ 72% 

( 100
44.1

44.148.2


 ) 

 

  

 

1.2 การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน 

ปัจจัยที่ผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยน ไดแก 1) ปัจจัยดานเศรษฐกิจมหภาค (ไดแก เงินเฟูอ 

ดุลการชําระเงิน การสํารองเงินตราตางประเทศ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ งบประมาณ

ของรัฐบาล เป็นตน)  2) ปัจจัยดานการเมอืง (ไดแก การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร การเปลี่ยนแปลงผูนํารัฐบาล)  และ 3) ปัจจัยอื่นๆ (เป็นเหตุการณ์ที่

ไมคาดหวัง ) แสดงดังตารางขางลาง 

ตารางที่ 39 ปัจจัยที่มอีิทธิพลตออัตราแลกเปลี่ยนตางประเทศ 

 

ปัจจัย  ตัวประเมิน 

ปัจจัยดานเศรษฐกิจมหภาค เงินเฟูอ  

ดุลการชําระเงิน  

การสํารองเงนิตราตางประเทศ  

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ  

งบประมาณของรัฐบาล 
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การเติบโตของปริมาณเงิน (Money supply growth) 

นโยบายอัตราดอกเบีย้ 

ปัจจัยดานการเมอืง การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ การเปลี่ยนแปลง

ผูนํารัฐบาล 

ปัจจัยอื่นๆ (random factors) การลอบสังหารผูนําทางการเมือง วิกฤติการณ์ตลาด

หลักทรัพย์ การคนพบแหงน้ํามัน หรอืแหลงทองคํา เป็นตน 

 ที่มา (Kotabe and Helsen, 2005: 68) 

 

 

 

1.3 การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

 

โดยทั่วไป แตละประเทศพยายามรักษาคาสกุลเงินใหต่ําเพื่อการสงออก เมื่อ ราน KFC เปิด

ที่ประเทศเม็กซิโก จะนําเขาอุปกรณ์ครัวเรือน (เชน กระทะ เตาปิ้ง เป็นตน) จากสหรัฐฯ 

และราน KFC ในประเทศเม็กซิโกจะจายเงินเป็นเช็คเงินสดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

ผานธนาคารทองถิ่นในเม็กซิโก เพราะวาเงินเรโซ (Reso) ของเม็กซิโกไมไดรับการยอมรับ

จากสหรัฐฯ ถาอัตราแลกเปลี่ยนเป็น 10.19 เรโซ/$ และ เม็กซิโกเป็นหนี้ $10,000 ดอลลาร์ 

ดังนัน้สาขาในเม็กซิโกตองจาย 101,900 เรโซ บวกคาธรรมเนียมของธนาคารในทองถิ่น ที่

ซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐฯในตลาดปริวรรตเงินตราตางประเทศ (The foreign exchange 

market) ตัวอยางที่กลาวมานั้น เป็นกรณีที่รัฐบาลไมไดแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยน ในอีก

กรณี ของประเทศอาฟริกาใตจะเป็นการผิดกฎหมายถานําเงินออกนอกประเทศเพื่อซื้อ

เงินตราตางประเทศ โดยไมผานการอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
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1.4 อัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและอนาคต (Spot versus forward exchange 

rates) 

ถาผูซื้อสินคาจายเงินทันที ผูซื้อจะตองแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ ตลาด

ปัจจุบัน (The spot market) แตถาผูซื้อสินคาจายเงินในอนาคต ผูซื้ออาจจะแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ ณ ตลาดปัจจุบัน หรือตลาดซื้อขายในอนาคต (Forward market) ขอดีของการซื้อ

ขายในตลาดอนาคตคือ ผูซื้อสามารถกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาได และสามารถ
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หลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการผันผวนในสกุลเงิน ซึ่งรียกวา “curr ency hedging” หรือการ

ปูองกันการสูญเสีย หรือขาดทุนในอนาคต ถึงอยางไรก็ตาม ปัจจุบัน หลายๆบริษัท (เชน โค

คา-โคลา )ลดการใช hedging เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนรุนแรง และขึ้นๆลงๆ 

ไมสามารถคาดคะเนแนวโนมได 

 

 

 Spot versus forward exchange rates 

 Har d cur r encies a r e t he wor ld‖ s st r onges t  a nd r epres ent t he wor ld‖ s leading 

economies. 

 To avoid the risk of currency fluctuations, companies use hedging. 

 Target exchange rate 

 Exchange rate pass through 
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 ที่มา (Kotabe and Helsen, 2005: 72 ) 

 

 

 

1.2. Economic Exposure 

Exposure หมายถึง ผลกระทบของความผันผวนของสกุลเงินตอมูลคาปัจจุบันของความ

คาดหวังกระแสเงนิสดในอนาคต 
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ตารางที่ 40 บริษัท derive more than 50% ของรายไดนอกประเทศแม 

บริษัท ประเทศแม่ รายได้ (พันล้าน$) สัดส่วนของรายได้

นอกประเทศแม่ 

Nestle สวิสเซอร์แลนด์ SwFr 70 98.5 

Philips เนเธอร์แลนด์ Guilders 76.5 95.0 

Unilever UK/เนเธอร์แลนด์ Guilders 87.7 85.0 

Colgate สหรัฐฯ $9.0 79.0 

 ญี่ปุุน \5,663 71.9 

ที่มา (Keegan and Green, 2000, 81) 

 

1.2.1. การบริหารจัดการผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน ( Exchange Rate 

Exposure) 

1.2.1.1. เฮดจ้ิง (Hedging) 

เป็นการซื้อประกันการขาดทุนจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ไดแก การทํา

สัญญาลวงหนา (forward contract) 

Forward Contracts เป็นกลไกลสําหรับการซื้อและขายสกุลเงินในราคาที่กําหนด

ไวในอนาคต 

ตารางที่ 41 Dollar value of DM denominated contract for delivery of goods 

 อั ต ร า ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น

เงนิตราต่างประเทศ 

มูลค่าของ DM 100M 

Contract 

มกราคม 1984, Actual DM 2.7458 = $1 $36.4 ลาน 

ธันวาคม 1984, Actual DM 3.1570 = $1 $31.7 ลาน 

ธันวาคม 1984, Future DM 2.6450 = $1 $37.8 ลาน 

ที่มา (Keegan and Green, 2000, 81) 

ขาดทุน $4.7 ลาน ($36.4 – 31.7 ลาน) ดังนั้นตองทํา Forward contract จํานวน $37.8 ลาน  

จะไดกําไร $1.4 ลาน  
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4. ดุลการชําระเงนิ (Balance of Payments: BP) 

 

 ดุลการชําระเงินเป็นการสรุปการคาของประเทศระหวางพลเมืองของตนกับชาว

ตางประเทศอาจแสดงเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือ รายปี  ดุลการชําระเงิน เป็นระบบบัญชี

ซึ่งบันทึกการเงินเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ ดุลการชําระเงินประกอบดวยบัญชี 3 อยาง 

ดังนี้ 1) บัญชีเดินสะพัด (Current Account) มีการบันทึกนําเขา และสงออกสินคา การบริการ 

รวมถึงเงินโอนจากตางประเทศ 2) บัญชีทุน (Capital Account) แบงเป็นการลงทุนระยะสั้น กับ

การลงทุนระยะยาว แบงเป็นการลงทุนระยะสั้น กับการลงทุนระยะยาว และ 3) บัญชีสํารอง

ทางการ (Official Reserve Account) แสดงรายการเพิ่มขึ้น หรือการลดลงของอัตราการ

แลกเปลี่ยน (แสดงดังตารางที่ 2-4) และหนี้สินธนาคารกลาง รวมถึงการนําเขาและสงออก

ทองคํา  

 การพิจารณาวาดุลการชําระเงินเกินดุล หรือ ดุลการชําระเงินขาดดุล จะพิจารณา 3 

ชนิด ไดแก ดุลบัญชีการคา ดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลพื้นฐาน คือ ดุลบัญชีเดินสะพัด และดุล

บัญชีทุน อนึ่ง บัญชีเดินสะพัด (แสดงดังตารางที่ 2-3) ถือเป็นบัญชีที่สําคัญเพราะวาแสดงถึง

มูลคาของสินคา และการบริการที่นําเขา และสงออก ตลอดจนเงินที่ไดรับ และจายในการ

ลงทุน 

 

ตารางที่ 42 บัญชเีดินสะพัดของสหรัฐฯ (US. Current Account) (ลานลานเหรียญ) 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1. การค้า 

 สงออก 

 นําเขา 

 ดุลการคา 

 

398.5 

508 

-109. 

 

426.4 

500.7 

-74.3 

 

448.7 

544.9 

-96.2 

 

459.7 

592.8 

133.1 

 

509.6 

676.7 

-167. 

 

583.8 

757.6 

-173.8 

 

618.4 

808.3 

-189.9 

 

688.9 

885.1 

196.2 

 

682 

930.5 

-248.5 

 

699.2 

1048.6 

-349.4 

2. ธุรกิจบริการ 

 สงออก 

 นําเขา 

 ดุล 

 

158.6 

120.6 

38.0 

 

175.2 

121.6 

53.6 

 

188.1 

119.8 

68.3 

 

198.5 

125.7 

72.6 

 

215.5 

135.4 

80.1 

 

234.7 

145.2 

89.5 

 

255.8 

154.8 

101.0 

 

277.5 

170.7 

106.8 

 

284 

187 

97.0 

 

291 

195.6 

95.4 

3. รายได้จากการ

ลงทุนต่างประเทศ 
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 รับเงนิ 

 จายเงนิ 

 ดุล 

188.3 

159.3 

29 

167.7 

143 

24.7 

151.1 

127.6 

23.5 

154.4 

130.1 

24.3 

184.3 

167.5 

16.8 

232.3 

211.9 

20.4 

245.6 

227.5 

18.1 

281.3 

274.2 

7.1 

285.4 

288.9 

-3.5 

305 

316.9 

-11 

4. รายได้รวม 

 สงออก 

 นําเขา 

 ดุล 

 

745.4 

787.9 

-42.5 

 

769.3 

765.3 

4 

 

787.9 

792.3 

-4.4 

 

812.4 

848.6 

-36.2 

 

909.4 

979.6 

-70.2 

 

1050.8 

1114.7 

-63.9 

 

1119.8 

1190.6 

-70.8 

 

1247.7 

1330 

-82.3 

 

1251.4 

1406.4 

-155 

 

1296.1 

1561.1 

-265 

5 .  เ งิ น โอนจาก

ต่างประเทศ 

-26.8 -11 -34.2 -36.8 -38 -34 -39.8 -40.8 -44.1 -48.1 

6 . ดุ ล บั ญ ชี

เดินสะพัด 

-69.3 -7 -38.6 -73 -108. -97.9 -110.6 -123.1 -199.1 -313.1 

 

 

ในขณะที่ดุลการชําระเงินของประเทศญี่ปุุน ในระหวางปี ค.ศ. 1994-1997 แสดงดังตาราง

ขางลาง 

ตารางที่ 43 ดุลการชําระเงินของประเทศญี่ปุุน ค.ศ. 1994-1997 (พันลานเหรียญ) 

 1994 1995 1996 1997 

ก. บัญชเีดินสะพัด 131.64 111.04 65.88 94.35 

1. สนิคา: สงออก FOB 385.7 428.72 400.2 409.24 

2. สินคา: นําเขา FOB -241.5 -296.93 -316.72 -307.64 

  3. ดุลการคาขายสินคา 144.1 131.79 83.56 101.6 

4. การบริการ: Credit 58.3 65.27 67.72 69.30 

5. การบริการ: Debit -106.36 -122.63 -129.96 -123.45 

   6. ดุลการคาขายสินคาและบริการ 96.13 74.43 21.32 47.45 

ข. บัญชทีุน -1.85 -2.23 -3.29 -4.05 

รวม (ก.+ ข.) 128.41 108.82 62.59 90.3 

 ที่มา: (Keegan, 2000, 69)  
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 ในระหวางปี ค.ศ. 1990-1993 ประเทศญี่ปุุนมีการเกินดุลทั้ง 2 บัญชี คือ บัญชีการคา 

และบัญชีทุน (Trade and capital surplus) ถึงอยางไรก็ตามขอมูลจากตารางบัญชี

ดุลการชําระเงินของประเทศญี่ปุุน ในระหวางปี ค.ศ. 1994-1997 ประเทศญี่ปุุนมีการขาดดุล

ทั้ง 2 บัญชี คือ บัญชีการคา และบัญชีทุน ซึ่งเกิดจากเศรษฐกิจตกต่ําในทวีปเอเซีย (ปี ค.ศ. 

1990) 

 

 ตารางที่ 44 อัตราแลกเปลี่ยนของเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ 

 1 9 8

5 

1987 1 9 8

8 

1 9 9

2 

1993 1994 1995 1996 1997 1999 2000 

ปอนด์ 0.86 0.67 0.54 0.56 0.66 0.68 0.63 0.64 0.59 0.62 0.68 

ฟั ง ค์

ฝร่ังเศส 

9.6 7.56 5.4 5.29 5.67 5.55 4.95 5.12 5.94 6.49 7.28 

 

เยน 

ฟังค์สวิส

ฯ 

ยูโร 

เปโซ 

 

250.

2 

2.25 

- 

0.37 

 

123.3 

2.07 

- 

2.21 

 

123. 

1.29 

- 

2.28 

 

126. 

1.41 

- 

3.12 

 

111.0 

1.48 

- 

3.11 

 

102.1 

1.37 

- 

5.31 

 

93.9 

1.18 

- 

6.45 

 

108.7 

1.24 

- 

7.60 

 

129.1 

1.43 

- 

7.92 

 

102.5 

1.58 

0.99 

9.43 

 

112.2 

1.68 

1.11 

9.47 

 ที่มา: (Keegan, 1995)  

 

 ประเทศไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในปี ค.ศ. 2005 4,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ

(ถดถอย-เงินฝืด, 2548, หนา 20) 

 

 

5. เศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก (Economic and Financial Turmoil Around the World) 

 การกูยืมมากเกินไปของบริษัท ครัวเรือน หรอืรัฐบาลเป็นรากเงาของวิกฤติเศรษฐกิจใน 

2 ทศวรรษที่ผานมา จากเอเชียตะวันออกไปอเมริกาใต หรือ จากญี่ปุุนไปสหรัฐฯ  เป็นตน ใน

สวนนี้ ผูเขียนจะนําเสนอวิกฤติการณ์ทางการเงินของเอเชียในระหวางปี ค.ศ. 1997 – 1998 

และ วิกฤติการณ์ทางการเงินของอาร์เจนตินา ในปี ค.ศ. 2002 แลวขยายสูอเมริกาใต ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 
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1.5 วกิฤตกิารณ์ทางการเงินของเอเชีย 

ประเทศจนีลดคาเงินหยวนจาก 5.7 yuan/$ เป็น 8.7yuan/$ ในปี ค.ศ. 1994 กลไกของ

วิกฤติการณ์ทางการเงนิขอเอเชยีแสดงดังภาพที่ 3- ประเทศจนีลดคาเงินหยวนทําใหมูลคาการ

สงออกสินคาต่ําลง ทําใหประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ผูกคาสกุลเงินไวกับดอลลาร์

สหรัฐฯตองขาดทุนทันที 10-20%ของการสงออก นอกจากนั้นประเทศญี่ปุุนลดคาเงินเยน 2 

ครั้ง คอืในปี ค.ศ. 1994 และ ปี ค.ศ. 1997 กลาวคือ ลดคาเงินเยนจาก 99.7 เยน/$ เป็น 126.1 

เยน/$ ซึ่งสงผลกระทบตอเอเชียตะวันออกเฉียงใต 2 ประการ ไดแก 1) เมื่อเศรษฐกิจของ

ประเทศญี่ปุุนตกต่ํา จึงลดการนําเขาสินคาจากประเทศในเอเชีย และ 2) การลดคาเงินเยนทํา

ใหประเทศญี่ปุุนสามารถสงออกสินคาไปแขงขันในตลาดเอเชียได ผลลัพธ์ก็คือประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตขาดดุลการคา (Trade deficits) ใหกับประเทศจีน และประเทศญี่ปุุน เมื่อเป็น

เชนนั้น ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงที่กูเงินตางประเทศ ไมมีเงินจายคืนเจาหนี้ ดังนั้น

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตจําเป็นตองลดคาเงิน ไดแก ประเทศไทยขาดทุนจากการลด

คาเงินบาท 60%เมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศมาเลเซียขาดทุนจากการลด

คาเงินริงกิต 40% ประเทศเกาหลีใตขาดทุนจากการลดคาเงินวอน 50% และประเทศ

อินโดนีเซียขาดทุนจากการลดคารูเปีย 80% เป็นตน จากปรากฏการณ์ดังกลาว ทําใหใบเสร็จ

มูลคา 1US.$ ลดลงเหลือเพียง 30 เซ็นต์ภายในระยะเวลา 3 เดือน 

วิกฤติทางการเงินในเอเชียบวกกับวิกฤติการณ์ทางน้ํามันใน ปี ค.ศ. 1970 ทําใหความ

เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจเสื่อมลง โดยมีปัญหาดานสภาพคลองในภูมิภาคเอเชีย ทําใหบริษัท

ของญี่ปุุนและบริษัทของประเทศตะวันตก และบริษัทของสหรัฐฯบางบริษัทมีรายไดต่ํากวาที่

พยากรณ์ไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศจีน 

ปี ค.ศ. 1994  

ลดคา่เงินหยวนจาก 5.7 yuan/$ เป็น 
8.7yuan/$  

ประเทศญี่ปุุน 

ปี ค.ศ. 1994-1997 

 ลดคา่เงินเยนจาก 99.7 yen/$ เป็น 126.1yen/$  

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต 

คาสกุลผูกไวกับดอลลารส์หรัฐฯ 

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต 

สูญเสียความไดเปรียบดานตนทุน 

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต 



 

การตลาดโลก. | เศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก (Economic and Financial Turmoil Around the World) 114 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 19 กลไกของวิกฤติการณท์างการเงินในเอเชีย 

 ที่มา (Kotabe and Helsen, 2005: 78 ) 

 

จากการศึกษาของธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: 

ADB) พบวาในปี ค.ศ. 2002 และ ค.ศ. 2003 ตลาดเอเชียไดฟื้นตัว ในอัตราการเจริญเติบโต 

4.8% และ 5.8% แมวาอัตราการเจรญิเติบโตต่ํากวาชวงกอนเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงิน ในปี 

ค.ศ. 1997-1998 กลาวคือ ประเทศเกาหลใีต มาเลเซีย สงิคโปร์ และไตหวันจะฟื้นตัวในปี ค.ศ. 

2002 และ ประเทศเวียตนาม ฟื้นตัวในปี ค.ศ. 2003 นอกจากนั้นยังมีประเทศในเอเชียที่ยังตอง

ปรับโครงสรางทางการเงนิ และมีหนีส้ิน เชน อินโดนีเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ 

 

1.6 วกิฤตกิารณ์ทางการเงินของอาร์เจนตินา 

เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2001 โดยประเทศอาร์เจนตินาขาดทุนจากการลดคาเงินเปโซเทากับ 

40% สาเหตุของวิกฤติการณ์ทางการเงินของอาร์เจนตินามี 2 ประการ ไดแก เงินสกุลเปโซผูก

ติดกับดอลลารส์หรัฐฯ ทําใหมูลคาเงินเปโซสูงกวาความเป็นจริง ทําใหสูญเสียความสามารถใน

การแขงขัน เมื่อเงินสกุลอื่นลดคาเงิน กลาวคือ ภายใน 3 เดือนอัตราแลกเปลี่ยนของเงินเปโซ

เหลือ 3เปโซตอ US.$ หรือเป็นการลดคาเงินเปโซ 67% สาเหตุประการที่ 2 คือ รัฐบาลของ

ประเทศอาร์เจนตินามีหนี้สินสะสม ผลกระทบของวิกฤติการณ์ทางการเงินของอาร์เจนตินามี

ตอประเทศเพื่อนบาน เชน บราซิลซึ่งทําการคากับอาร์เจนตินา 1ใน 3 ของการคารวม คาเ งิน

ลดลง 30%  และ คาเงินเรโซของเม็กซิโกลดลง 5% ภายใน 2 เดือน ซึ่งเม็กซิโกทําการคากับ

สหรัฐฯ 90%ของการคารวม 

 

1.7 การตอบสนองต่อวิกฤติการณ์ทางการเงิน  

การตอบสนองตอวิกฤติการณ์ทางการเงิน จัดแบงเป็น 2 ระดับ ไดแก การตอบสนอง

ของผูบริโภค และการตอบสนองของบริษัท ดังนี้ 

 

 การตอบสนองของผูบริโภคตอวิกฤติการณ์ทางการเงิน (Consumer response 

to the recession) 
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 ภาพที่ 20 การตอบสนองตอวกิฤติการณ์ทางการเงนิ 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2005; ) 

 

 

 การตอบสนองของบริษัทตอวิกฤติการณ์ทางการเงิน (Corporate response to 

the recession) ไดแก  

 ถอดถอนธุรกิจ (Pull-out) 

 เนนคุณคาของสนิคา (Emphas ize a  pr oduct‖ s v a lue) 

 เปลี่ยนแปลงสวนประสมของผลิตภัณฑ ์(Change the product mix) 

 เปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ ์(Repackage the goods) 

 เขมงวดในการจัดการสินคาคงคลัง (Maintain stricter inventory 

 ขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่น (Look outside the region for expansion 

opportunities) 

 เพิ่มการโฆษณา (Increase advertising in the region) 

 เพิ่มการจัดซือ้สินคาในทองถิ่น (Increase local procurement) 

ความสัมพันธ์กับประเภทของสนิคา 

ความสัมพันธ์กับตราสินคา 

การดัดแปลงสินคาที่

ด ี

การถอดถอนสินคาที่

ไมดี 

-ใชสนิคานอยลง 

-ใชสนิคาคุณภาพต่ํา 

-ใชสนิคาทดแทน 

-ใชสนิคาที่จําเป็นขั้นพื้นฐาน 

-ไมมคีวามจงรักภักดีตอตรา

สินคา 

-ยกเลิกการใชสินคาเฉพาะ

อยาง 

-เปลี่ยนจากการจงรักภักดีตอตรา

สินคาเป็นคุณคาทางเศรษฐกิจ 

-เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค

ในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา 
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6. การทําการตลาดในยุโรป (Marketing in Euro-Land) 

 

เนื่องจากประเทศในสหภาพยุโรป (European Union) 12 ประเทศ (จาก 15ประเทศ) ได

เปลี่ยนการใชเงินตราเป็น ยูโร (Euro) ตั้งแต 1 มกราคม 2002  สหภาพยุโรปมีสัดสวนของGDP

โลก 28% 

สัญลักษณ์ของเงินยูโร”€”  มีลักษณะการประสมประสานตัวอักษรกรีก และตัวอักษร

โรมัน มีเสนขนานสองขีดทาบตรงกลาง ตัวอักษรกรีกหมายถึงแหลงกําหนดอารยธรรมของ

ทวีปยุโรป สวน เป็นตัวอักษรแรกของคําวา เสนขนานสองเสน ที่ทาบตรงกลาง หมายถึงความ

มีเสถียรภาพมั่นคงของยุโรป  

 

 
 

เหลือง คือ ประเทศที่ใชเงนิสกุลยูโรแลว  

สีน้ําเงิน คือ 3 ประเทศสมาชิกที่ยังไมไดใช  

 

ประเทศที่ใชเงินยูโรแลวคือ 12 ประเทศในกลุมอียู (EU=Europe) คําวา Euroland หรือ 

EuroZone หมายถึง กลุมประเทศสมาชิกของอียู 12 ประเทศที่ใชเงินสกุลยูโรรวมกัน ซึ่งไดแก 

ออสเตรีย เบลเยี่ยม ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก 

เนเธอร์แลนด์  

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/language/10000-4078/pic2.gif


 

การตลาดโลก. | การทําการตลาดในยุโรป (Marketing in Euro-Land) 117 

 

โปรตุเกส และสเปน ประชากรของประเทศสมาชิก 15 ประเทศรวมกันแลวจะมี

ประมาณ 380 ลานคน ประชาชนจะสามารถเดินทางติดตอกันไดอยางเสรี ไมมีพรมแดน การ

ใชโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM จะสามารถติดตอกันไดทั้ง 15 ประเทศ TGV จะสามารถวิ่ง

ติดตอกันทุกประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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7. ระบบการเงินระหว่างประเทศ 

ระบบการเงนิระหวางประเทศ  เป็นตัวกําหนดโครงสรางของตลาดปริวรรตเงินตรา  ซึ่ง

ประเทศทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของกองทุนการเงินระหวางประเทศ  ยอมรับและนํามาใชกับ

ระบบการเงนิของประเทศ  เพื่อเป็นพืน้ฐานสําหรับตลาดปริวรรตเงนิตราตางประเทศ 

ซึ่งกอนที่จะมีกรพัฒนาระบบการเงินระหวางประเทศนั้น  การแลกเปลี่ยนสินคา

ระหวางประเทศไดใชระบบที่เรียกวา  มาตรฐานสินคา  (Commodity Standards)  ซึ่งมีขอจํากัด

มากมายในการแลกเปลี่ยนสินคาระหวางประเทศตาง ๆ แตอยางไรก็ตาม  การพัฒนาของ

ระบบการเงินระหวางประเทศไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  ในปี  1792  ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น

ประเทศแรกไดประกาศใชระบบเงินตราที่เรียกวา  มาตรฐานโลหะ  2  ชนิด  (Bime  Tallic  

Standard) โดยการกําหนดคาเงินตราตนเองเทียบกับโลหะทองคํา  และเงินซึ่งระบบการเงิน

ดังกลาวยังไมถือวาเป็นระบบการเงินที่สากล  จวบจนถึงศตวรรษที่  19  ที่มีการคิดคนระบบ

การเงนิระหวางประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  คอื  ระบบมาตรฐานทองคํา 

 

1.1. ระบบมาตรฐานทองคํา  (Gold Standard) 

วิวัฒนาการของระบบการเงินระหวางประเทศนั้นเริ่มตนจากระบบมาตรฐานทองคําซึ่ง

เป็นระบบการเงนิที่มีความสําคัญมาก  ในชวงครสิต์ศตวรรษที่  19  ระบบมาตรฐานทองคําเป็น

ระบบการเงินที่ใชทองคําเป็นทุนสํารองเงินตรา  โดยเงินตราของแตละประเทศที่อยูในระบบ

ดังกลาวนี้สามารถแลกเปลี่ยนเป็นทองคําไดและทองคําสามารถเคลื่อนยายไปมาระหวาง

ประเทศไดอยางเสรีระบบการเงนินีจ้งึสอดคลองกับยุคเศรษฐกิจการคาเสรีในยุคนั้น 

ภายใตระบบมาตรฐานทองคํานี้  เงินตราของประเทศตางๆ  จะตองมีทุนสํารองเป็น

ทองคําเพียงอยางเดียว  โดยกําหนดคาของเงินตราเทียบเทากับทองคําจํานวนหนึ่ง  เชน  เงิน  

1  ปอนด์  มีคาเทียบเทาทองคําบริสุทธิ์  หนัก  0.0689    เอานซ์  12  ดอลลาร์สหรัฐฯ  มีคา

เทากับทองคําบริสุทธิ์หนัก  0.0287  เอานซ์  เป็นตน  ดังนั้น  เมื่อนําเงินตราสองสกุลมาเทียบ

คากันก็จะเทียบโดยผานน้ําหนักทองคําที่เรยีกวา  Mint Rate 

ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่  1  ภาวะเศรษฐกิจโลกเจริญรุงเรืองมีเสถียรภาพ  

การคาระหวางประเทศขยายตัวปริมาณทองคํายังคงพอเพียงกับความตองการ  ทําใหระบบ

มาตรฐานทองคําดําเนินไปไดโดยราบรื่น  จนกระทั่งเมือเริ่มสงครามโลกครั้งที่  1  ปริมาณ

ทองคําเริ่มขาดแคลนทําใหเกิดความปั่นปุวนในการคาและการเงินระหวางประเทศระบบ

มาตรฐานทองคําจึงถูกยกเลิกไปช่ัวคราวเพราะประเทศตางๆ  จําเป็นตองควบคุมปริมาณ

การคาและการชําระเงินกับตางประเทศ  การยกเลิกการแลกเปลี่ยนระหวางธนบัตรกับทองคํา  

เพราะเหตุผลเกี่ยวกับภาวะสงครามและเมื่อสงครามสงบลงประเทศตาง ๆ ไดพยายามฟื้นฟู
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ระบบมาตรฐานทองคํากลับมาใชอีกครั้งหนึ่ง  แตเนื่องจากภาวะตาง ๆ โดยเฉพาะภาวะทาง

เศรษฐกิจของโลกไดเปลี่ยนแปลงไปมาก  ปริมาณทองคําที่มีอยูไมเพียงพอกับความตองการที่

จะสนองตอบตอการคาระหวางประเทศได  การใชระบบมาตรฐานทองคําเชนเดิมจึงไมอาจ

เกิดขึ้นได  ขณะเดียวกันบางประเทศเริ่มใชเงินตราตางประเทศบางสกุลที่สามารถแลกเปลี่ยน

เป็นทองคําไดทดแทนทองคําเพื่อแกปัญหาการขาดแคลนทองคํา  เชน  มีการถือเงินปอนด์ไว

เป็นสวนหนึ่งของเงินสํารองระหวางประเทศ  การดําเนินการดังกลาวถือไดวาเป็นการเริ่มตน

ของระบบการเงนิระบบใหมที่เรียกวา  ระบบมาตราปริวรรตทองคํา 

 

1.2. ระบบมาตราปริวรรตทองคํา  (Gold  Exchange Standard) 

การเริ่มตนของระบบมาตราปริวรรตทองคํา  เป็นชวงที่ทองคํามีบทบาทนอยลง  ซึ่งถือ

วาเป็นชวงเวลาที่สําคัญชวงหนึ่งของวิวัฒนาการระบบการเงินระหวางประเทศแตอยางไรก็ตาม  

รัฐบาลของประเทศตาง ๆ ยังคงเห็นวาทองคําเป็นทุนสํารองที่นาเชื่อถือที่สุด  จึงพยายามรักษา

คาของเงินตราดวยการสะสมทองคําสํารองอยูเชนเดิมและพยายามที่จะรักษาคาเงินตราเมื่อ

เทียบกับเงินตราของประเทศอื่นดวย  ความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ในชวงนี้  คือ  การเพิ่มขึ้นของ

ศูนย์กลางทางการคาและการเงนิของโลก  เดิมศูนย์กลางการเงินของโลกจะอยูที่นครลอนดอน

เพียงแหงเดียว  ศูนย์กลางใหมที่ เกิดขึ้นก็คือ  นิวยอร์กและปารีส  เป็นผลใหระบบการเงิน

ระหวางประเทศเริ่มขาดเสถียรภาพเนื่องจากเกิดการเก็งกําไรในการเลือกถือทุนสํารอง  ทําให

มีการเคลื่อนยายเงนิทุนระหางประเทศเพื่อหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ประกอบกับวิกฤติการณ์

ทางเศรษฐกิจของโลกที่เกิดขึ้นในชวง  ปี   2472-2476  ทําใหระบบมาตรฐานทองคําตอง

ลมเลิกไปโดยสิ้นเชิง 

ในระยะที่เกิดความปั่นปุวนของระบบการเงินระหวางประเทศนี้  ประเทศตางๆ  ไดเริ่ม

รักษาคาเงินตราโดยการสะสมเงินตราตางประเทศโดยตรงแทนทองคํา  ดังนั้น  ในชวงนี้จึงมี

การปลอยใหอัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของตลาด  ปริวรรตเงินตราบาง

ประเทศก็ตั้งกองทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน  ใชอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตราควบคุม

ปริวรรตเงินตรา  ควบคุมการคาระหวางประเทศ  เกิดการรวมกลุมประเทศ  ปัจจัยทาง

เศรษฐกิจเหลานีชี้ใ้หเห็นวาระบบการเงนิของโลกกําลังอยูในระยะที่ไมมั่นคง  ทําใหประเทศตาง 

ๆ หันมาถือเงินตราตางประเทศสกุลที่เห็นวามั่นคงโดยเฉพาะเงินปอนด์สเตอร์ลิงเพิ่มขึ้น  และ

เลือกเทียบอัตราแลกเปลี่ยนกับเงินตราตางประเทศสกุลสําคัญ 

การเลิกใชทองคําเป็นทุนสํารองสําหรับการกําหนดปริมาณเงินในแตละประเทศ  ทําให

เกิดความเชื่อวารัฐบาลสามารถขยายการใชจายภายในประเทศไดโดยไมมขีีดจํากัดและจะไมทํา

ใหทองคําไหลออกนอกประเทศดังแตกอน  แนวคิดนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ผลักดันใหเกิดการฟื้นตัว
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ทางเศรษฐกิจในระยะกอนสงครามโลกครั้งที่  2  และเกิดความยืดหยุนขึ้นในระบบการเงิน

ระหวางประเทศ  และในระยะนี้เองเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  เริ่มมีความสําคัญเพิ่มขึ้นตามลําดับใน

ฐานะเงินตราที่ใชรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดและถือเป็นเงินสํารองระหวางประเทศ 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ปริมาณทองคําสํารองจํานวนมากที่สหรัฐอเมริกาถืออยู   ตลอดจนโครงการชวยเหลือ

ตางประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา  ทําใหเงินดอลลาร์สหรัฐ  มีบทบาทเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก  

สัดสวนของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  ในฐานะเงินสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้นขณะที่ทองคํามี

สัดสวนลดลงตามลําดับ 

ระบบการเงนิภายหลังสงครามโลกครั้งที่  2  ถูกกําหนดขึ้นตามขอตกลงเบรตตัน  วูดส์  

(Bretton  Woods  Agreement)  ในปี  1994  คือ  ระบบมาตราปริวรรตทองคําซึ่งเป็นระบบ

อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่  (Fixed  Exchange  Rate)  โดยใหเงินตราสกุลตางๆ  ของแตละ

ประเทศมีคาคงที่เมื่อเทียบกับทองคํา  โดยอาจมีการผันผวนไดรอยละ  1  การแลกเปลี่ยน

เงินตราสกุลตางๆ  เป็นไปอยางเสรีและกําหนดใหทองหนึ่งเอานซ์มีคาเทากับ  35  ดอลลาร์

สหรัฐฯ  สวนเงินสกุลอื่น ๆ  ใหเทียบคาในอัตราที่แนนอนกับดอลลาร์สหรัฐฯ  หรือทองคํา  

การใชระบบการเงินดังกลาวก็เพื่อใหเกิดเสถียรภาพของระบบการเงินระหวางประเทศ  การ

รักษาระบบดังกลาวใหคงอยูและสามารถพัฒนาเสริมสรางการคาระหวางประเทศนั้น  จะตอง

มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อดูแลใหแตละประเทศรักษาคาเงินใหอยูในกรอบที่ขึ้นลงตามที่กําหนดไว  

องค์กรที่จัดตั้งนั้น  ก็คือ  กองทุนการเงินระหวางประเทศ  (International Monetary Fund)  

หรือเรียกชื่อยอวา  IMF  องค์กรนี้ทําหนาที่ในการบริหารระบบการเงินของโลกโดยมีตัวแทน

จากประเทศสมาชิก  อํานาจในการตัดสินใจนั้นขึ้นอยูกับสัดสวนของกองทุนที่แตละประเทศ

สมาชิกที่อยู  ทําใหประเทศสหรัฐอเมริกามีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายและทิศทางของ

องค์กรนี้และระบบการเงนิของโลกได 

ดังนั้นตามระบบเบรตตัน  วูดส์  การรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศจึง

เป็นภาระสําคัญของประเทศสมาชิกที่จะตองพยายามดําเนินนโยบายหรือใชมาตรการที่จะทําให

คาเงินของตนมีเสถียรภาพ  และหากเกิดความจําเป็นอาจขอความชวยเหลือจาก  IMF  ไดเป็น

การช่ัวคราว  ระบบการเงนิดังกลาวจึงใหความสําคัญกับเสถียรภาพในการแลกเปลี่ยนการเงิน

ระหวางประเทศเนื่องจากเห็นวาการคาระหวางประเทศจะขยายตัวและเพิ่มมากไปไดก็ตอเมื่อ

บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนทางการเงินระหวางประเทศมเีสถียรภาพ 

กองทุนการเงินระหวางประเทศไดทําหนาที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานของระบบ

การเงินของโลกดวยความเรียบรอยเป็นระยะเวลาหลายปี  โดยอาศัยบทบาทการเป็นผูนําของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา  เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกามีสํารองทองคําจํานวนมากพอที่จะ
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สนับสนุนคาของดอลลาร์  ประเทศใดที่ไมมั่นในใจในคาของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  ก็สามารถ

นํามาแลกเปลี่ยนเป็นทองคําไดตามอัตราที่กําหนดไว  อยางไรก็ตาม  สถานการณ์ทาง

การเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะตั้งแตทศวรรษ  

1960  เป็นตนไป  กลุมประเทศยุโรปตะวันตกและประเทศญี่ปุนเริ่มฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ  

ขณะเดียวกันก็กลายเป็นคูแขงทางการคาที่สําคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา  ประกอบกับ

ปัญหาสงครามเวียดนามก็บีบบังคับใหประเทศสหรัฐอเมริกา  ตองใชจายเงินอยางมหาศาล

สถานการณ์ดังกลาวทําใหเงินดอลลาร์เริ่มไหลออกนอกประเทศในอัตราที่สูงขึ้น  และใน  ปี  

2503  นีเ้อง  ปรากฏวาเป็นครั้งแรกที่มูลคาเงินดอลลาร์นอกประเทศสหรัฐอเมริกา  สูงกวาทุน

สํารองที่เป็นทองคําในประเทศสหรัฐอเมริกา  ดังนั้น  เงินดอลลาร์ทุกดอลลาร์ซึ่งเดิมสามารถ

แลกเป็นทองคําไดตามอัตราที่กําหนด  ไมสามารถนํามาแลกเป็นทองคําไดตามอัตราดังกลาว

อีกตอไป  ประกอบกับวิกฤตการณท์างการเงินระหวางประเทศเริ่มเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดดุล

ชําระเงินอยางมากและตอเนื่องของประเทศสหรัฐอเมริกา  จนกระทั่ง  ปี  2514  รัฐบาล

สหรัฐอเมริกาตองประกาศยกเลิกการรับแลกเปลี่ยนเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ  กับทองคํา  

นั่นหมายถึง  การสิน้สุดของระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ 

 

1.3. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นลงเสรีและระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวภายใต้การ

แทรกแซง  (Flexible  Exchange  Rate  and  Managed  Floating Exchange  

Rate) 

ภายหลังการลมเหลวของระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ไดมีความพยายามที่จะฟื้นฟู

ระบบดังกลาวขึ้นมาใหมและใหมีเสถียรภาพอีกครั้งหนึ่ง  โดยในเดือนธันวาคม  ปี  2514

ประเทศกลุมยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาไดทําความตกลงกันในกรุงวอชิงตัน  ณ  

สถาบันสมิทโซเนี่ยน  ภายใตขอตกลงสมิทโซเนี่ยนนี้กําหนดใหคาดอลลาร์ลดคาลงเมื่อเทียบ

กับทองคําและกําหนดใหอัตราแลกเปลี่ยนคงที่แตอนุญาตใหมีการผันผวนไดรอยละ  2.25  

ขอตกลงดังกลาวถือวาเป็นขอตกลงช่ัวคราวเพื่อเปิดโอกาสใหมีการเจรจากําหนดระบบการ

แลกเปลี่ยนที่ถาวรอีกครั้งหนึ่ง  แตเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของโลกในขณะนั้นทําให

ประเทศตางๆ  ไมสามารถรักษาขอตกลงสมิทโซเนี่ยนได  ในเดือนมีนาคม  ปี  2516  ประเทศ

ตางๆ  จึงปลอยใหคาเงินลอยตัวตามอุปสงค์และอุปทาน  โดยประเทศอุตสาหกรรมสวนใหญ

หันไปใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวหรือระบบอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นลงเสรี  สวนประเทศ

กําลังพัฒนาก็ไดแบงออกเป็น  2  กลุม  คือ  กลุมแรก  ยังคงยึดถืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

เป็นแบบคงที่โดอิงคาเงินตราของตนไวกับเงินตราตางประเทศสกุลหลักเพียงสกุลเดียว  อีก

กลุมหนึ่ง  ไดใชวิธีการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลของตนกับเงินตราตางประเทศ
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หลายสกุลของประเทศคูคา  (Composite  of  Currency)  อยางไรก็ตาม  ระบบการเงินของโลก

ที่ปฏิรูปใหมนี้ก็ยังคงมีกองทุนการเงินระหวางประเทศเป็นศูนย์กลางการประสานงาน

เหมอืนเดิม 

ในปี  2521  ประเทศสมาชิกของกองทุนการเงินระหวางประเทศไดตกลงเพื่อปรับระบบ

การทํางานของกองทุนการเงินระหวางประเทศ  โดยกําหนดเป็นระบบการแลกเปลี่ยนลอยตัว  

และเพิ่มบทบาทของสิทธิถอนเงินพิเศษ (Special Drawing Rights  หรือ  SDRs)  ใหเป็นเงิน  

ตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ  และลดบทบาทของทองคําโดยยกเลิกคาแลกเปลี่ยนอยางเป็น

ทางการ  อีกทั้งยังไดยกเลิกการโอนทองคําระหวางประเทศสมาชิก 

ในระยะปัจจุบันจึงอาจแบงระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังคงใชกันอยูเป็น  3  ระบบใหญ 

ๆ คือ 

1. ระบบอิงคาเงินกับสกุลใดสกุลหนึ่ง  (Pegged  to  a  Single  Currency)  เป็นระบบ

ที่มกีารกําหนดคาเงินของประเทศอิงกับเงินสกุลใดสกุลหนึ่งไวอยางแนนอนตายตัวหรือถาจะมี

การเปลี่ยนแปลงบางก็ตองไมเกินรอยละ  1 

2. ระบบกําหนดคาเงินเคลื่อนไหวในขอบเขตจํากัด  (Flexibility  Limited)  เป็นระบบที่

มีลักษณะการกําหนดคาเงินของตนใหเคลื่อนไหวไดบางสวนใหญมักจะปรับใหขึ้นลงประมาณ

รอยละ  2.25 

3. ระบบคาเงินลอยตัว  (More  Flexible)  เป็นระบบการเงินที่ปลอยใหคาเงินใน

ประเทศเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาด  โดยบางครั้งมีการแทรกแซงจากทางการ

บาง  เพื่อไมใหคาเงินนั้นผันผวนมากเกินไป  ซึ่งมักเกิดขึ้นกับกลุมประเทศที่กําหนดคาเงินแบบ

กึ่งลอยตัว  (Managed  Floating)  ที่มักจะกําหนดคาเงินเป็นรายวัน  รายอาทิตย์  หรือชวง

ระยะเวลาหน่ึงโดยทางการจะคอยแทรกแซงอยู 

การที่ประเทศใดจะเลอืกใชนโยบายใดหรอืระบบใดนั้น  ขึ้นอยูกับปัจจัยหลายประการที่

สําคัญ  ไดแก  ขนาดของประเทศนั้น ๆ ปริมาณการคาระหวางประเทศของประเทศนั้น  ความ

สะดวกในการเคลื่อนยายเงนิทุน  ระดับอัตราเงินเฟื้อและรูปแบบของการคาระหวางประเทศวา

มีประเทศคูคามากนอยเพียงใด  แตระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ประเทศสวนใหญยอมรับจะเป็น

ระบบที่  3  ซึ่งเรียกวา  ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเสรีที่มีการควบคุม  “Ma nage d”  ( Fr eely 

Floatory Exchange  Rate)  ซึ่งคาของเงินตราตางประเทศจะเปลี่ยนแปลงอุปสงค์  (Demand)  

และอุปทาน  (Supply)  

ของเงนิตราแตละสกุล  โดยมีรัฐบาลผานธนาคารกลางของแตละประเทศ  เขาแทรกแซงอัตรา

แลกเปลี่ยน  ในฐานะเป็นสวนหน่ึงของอุปสงค์หรอือุปทานของเงนิตราสกุลตางประเทศ  เพื่อให

ราคาของเงินตรานั้นเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่รัฐบาลกําหนดไว 
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8. คําถามบทท่ี 3 

 

1. ระบบการเงนิระหวางประเทศมีกี่ระบบ?อะไรบาง? 

2. อัตราแลกเปลี่ยนตางประเทศ หมายถึงอะไร? และมีกี่ชนิด? 

3. ปัจจัยที่มอีิทธิพลตอการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนตางประเทศมีกี่ชนิด? อะไรบาง? 

4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนตางประเทศมีกี่วิธี? อะไรบาง? 

5. การบริหารจัดการความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนตางประเทศมีกี่วธิี? อะไรบาง? 

6. วิกฤติการณก์ารเงนิในเอเชยีเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร? และมีผลกระทบตอระบบการเงิน

ของทวีปอเมริกาใตอยางไร? 

7. กองทุนการเงินระหวางประเทศ ( IMF) มีบทบาทตอการแกไขวิกฤติการณ์การเงิน

ระหวางประเทศอยางไร? 

8. บัญชีดุลการชําระเงิน (BOP) ประกอบดวยบัญชีอะไร? และมีความสําคัญตอระบบ

การเงินระหวางประเทศอยางไร?  

 

 

 

 

การศึกษาพบวา บริษัทที่เนน หรือเพิ่มการสงออกจะยิ่งไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

เพิ่มสูงขึ้นเทานั้น ( H1: The greater a firm's export intensity, the greater its economic 

exposure to foreign exchange rates) 

 

การศึกษาพบวา บริษัทที่เนน หรือเพิ่มการการลงทุนตางประเทศโดยตรง (เชน สินทรัพย์) จะ

ลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (H2: The greater a firm's FDI, the lower its economic 

exposure to foreign exchange rates) 

 

H3: The greater a firm's R&D intensity, the lower its economic exposure to foreign 

exchange rates. 

H4: Firms' economic exposures to foreign exchange rates increase with their 

industries' foreign sales intensities. 
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ตารางที่ 45 สหสัมพันธ์ระหวางการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในแตละเดือน  (1987-1992) 

 
ประเทศ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เบลเยี่ยม -            

แคนาดา .08 -           

ฝร่ังเศส .99*** .07 -          

เยอรมัน .99***   .06 .99*** -         

ฮองกง .06    -.13 .07 .09 -        

อติาลี .89***   .25* .87*** .89*** -

.04 

-       

ญี่ปุุน .66***  -.04 .68*** .68*** .14 .55*** -      

เม็กซิโก -.18 .11 -.21* -.17 -

.27* 

-.14 .22* -     

เนเธอร์แลนด์ .98*** .03 .97*** .98*** .07 .87*** .66*** -.19 -    

สิงคโปร์ .71*** .03 .72*** .72*** .11 .66*** .65*** -.14 .67*** -   

เกาหลีใต -.18 .29* -.17 -.17 .07 -.12 .06 .22* -.15 -.08 -  

ส ห ร า ช

อาณาจักร 

.83*** .18 .83*** .83*** .00 .87*** .68*** -

.06 

.82*** .66*** .01 - 

ที่มา (Miller and J.J. Reuer. 1998) 

 

ตารางที่ 46 สหสัมพันธ์ระหวางตัวแปร  (1987-1992) 
ตั ว

แปร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F1 -            

F2 .20* -           

F3 .84***  .19* -          

F4 .23*    .81*** .10* -         

P1 .45***  .05 .07 .09 -        

P2 .19* .40*** .15* .38*** .88*** -       

P3 .82***   .21* .94*** .19* .20* -.00 -      

P4 .21* .90*** .19* .95*** -.04 .26*** .26** -     

Exp. -.03 -.00 -.05 -.06 .08 .09 -.04 -

.03 

-    

FDI -.24** -.03 -.12 -.07 -.08 -.01 -.14 -

.08 

-.12 -   

R&D -.15 .04 -.03 .03 -.04 .02 -.02 .03 .23** .26** -  

IND -.11 -.04 -.07 -.01 -.07 -.04 -.05 .02 .11 .17* .30*** - 
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ที่มา (Miller and J.J. Reuer. 1998) 
ชื่อตัวแปร  
F1: F value for the multivariate test of significance for exchange rate coefficients (สมการที่ 1) 

F2: F value for the multivariate test of significance for exchange rate coefficients (สมการที่ 2) 

F3: F value for the multivariate test of significance for exchange rate coefficients (สมการที่ 3) 

F4: F value for the multivariate test of significance for exchange rate coefficients (สมการที่ 4) 

P1: proportion of variance in real stock returns explained by exchange rates (สมการ 1) 

P2: proportion of variance in real stock returns explained by exchange rates (สมการ 2) 

P3: proportion of variance in real stock returns explained by exchange rates (สมการ 3) 

P4: proportion of variance in real stock returns explained by exchange rates (สมการ 4) 

EXP: firm exports divided by total assets 

FDI: firm foreign assets divided by total sales 

R&D: firm R&D expenditures divided by total sales 

IND: industry average foreign sales divided by total sales 
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บทที่ 4 

วัฒนธรรมโลก และพฤติกรรมการซือ้ 

(Global Cultural environment and buying behavior) 

 

 จุดมุงหมายของบทนี้ เพื่อใหผูอานเขาใจความออนไหวของวัฒนธรรม ซึ่งไมไดอธิบาย

วัฒนธรรมเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่ง  องค์ประกอบของวัฒนธรรมที่มีผลกระทบตอ

การตลาดระหวางประเทศเป็นหัวขอสุดทายที่นําเสนอ 

วัฒนธรรมเป็นการออกแบบการดําเนินชีวิตของกลุมคน ซึ่งมีความสําคัญตอนักการตลาด 

โดยเฉาะอยางยิ่งการตลาดระหวางประเทศ ถาพิจารณาขอบขายของแนวคิดการตลาด 

(Marketing Concept) การตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ณ ระดับที่

บริษัทมีกําไร ซึ่งแสดงใหเห็นวานักการตลาดตองเขาใจวัฒนธรรมของผูบริโภค (ตลาด) เชน 

การเขียนโฆษณา นักการตลาดตองเขาใจการจดจํา และการตีความหมายของลูกคา เกี่ยวกับ

ขอความโฆษณา และสัญลักษณ์ที่ใช  

 ราจู (Raju, 1995)  เขียนวาวัฒนธรรมมีบทบาทตอพฤติกรรมของผูบริโภคในตลาดโลก 

โดยกระบวนการบริโภคมี 4 ขั้นตอน (A-B-C-D) คือ การเขาถึง (access) พฤติกรรมการซื้อ 

(buying behavior) คุณลักษณะของผูบริโภค (consumption characteristics) และ การกําจัด 

(disposal)แสดงดังภาพที่ 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can consumers obtain your product/service? 

(1) การกระจายรายได และ  affordability 

(2) กําแพงการคาระหวางประเทศ ระบบการจัดจําหนายสนิคา 

และ สาธารณูปโภค 

disposal  

ขั้นตอนการตัดสนิใจซื้อของลกูคาเป็นอยางไร? 

(1) รับรู COO ความเป็นเจาของตราสินคา และ ราคา-คุณภาพ 

(2) ความจงรักภักดตีอตราสินคา 

(3) ทัศนคติของผูบริโภคตอตราสินคา/รานคา 

การเขาถึง 
(access 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอรูปแบบการบริโภคคออะไร? 

(1) วัฒนธรรมมผีลกระทบตอการบรโิภคสนิคาและบริการ 

(2) Cultural orientation (ดั้งเดิมเปรียบเทียบกับสมัยใหม) 

(3) ชัน้ทางสังคม/อิทธิพลของกลุมอางองิ 

ผูบริโภคกําจดั/ท้ิงสินคาอยางไร? 

(1) resale recycling remanufacturing 

(2) ความรับผิดชอบตอสังคม และสิง่แวดลอม 

พฤตกิรรมการ

ซื้อ behavior  

คุณลักษณะของ

ผูบริโภค 
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 ภาพที่ 21 แนวคิด A-B-C-D  

 ที่มา (Raju, 1995)   

 

De Mooij & Hofstede (2011) กลาววากรอบแนวคิดของพฤติกรรมผูบริโภคขามวัฒนธรรม 

(Cross-cultural consumer behavior: A review of research findings) 

 
 

ภาพที่ 22 กรอบแนวคิดของพฤติกรรมผูบริโภคขามวัฒนธรรม  

ที่มา (De Mooij & Hofstede (2011) 

จากภาพกรอบแนวคิดของพฤติกรรมผูบริโภคขามวัฒนธรรม Cross-cultural consumer 

behavior  

• คุณสมบัติหรอืสาเหตุ (attributes) หมายถึง คุณสมบัติของผูบริโภค "who ” บุคลิกภาพ 

ความเช่ือมั่นในตนเอง เอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ เจตคติและวถิีชวีิต   

• กระบวนการ (process) หมายถึงกระบวนการ 2 ชนิด คือ  "how"  1)กระบวนการทาง

สังคม แรงจูงใจ อารมณ์ กระบวนการกลุม 2)กระบวนการทางความคิด ความเขาใจ 

การเรียนรูภาษา การรับรู การประมวลผลขอมูล การติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ   
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•  พฤติกรรมผูบริโภค (consumer behavior domains) หมายถึงการใชและความเป็น

เจาของสินคา การยอมรับนวัตกรรม การรองเรียน ความภักดีแบรนด์ การตอบสนอง

การโฆษณา และการใชสื่อ –  

• รายไดของผูบริโภค (income) 

 

 

Manrai & Manrai (2011) ไดทบทวนวรรณกรรมดานพฤติกรรมผูบริโภคขามวัฒนธรรม ใน

ศตวรรษที ่21 (Cross-cultural and cross- national consumer research in the global economy 

of the twenty-first century) 

 

อิทฺธิพลทางวัฒนธรรม: 

คุณคาทางวัฒนธรรม: I-C, PD, M-F, UA, LT-ST 

ประเภทของวัฒนธรรม: VI, VC, HI, HC 

ตัวแปรคั่นกลาง   กระบวนการ  
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ภาพที่ 23กรอบแนวคิดของผลกระทบของวัฒนธรรมตอพฤติกรรมผูบริโภค 

ที่มา (Manrai & Manrai, 2011) 

ตารางที่ 47 การวิจัยผูบริโภคขามวัฒนธรรม  

ผู้วิจัย ลักษณะของ

บทความ

วิจัย 

วัฒนธรรม

และการ

เปรียบเทยีบ 

และขนาด

กลุ่ม

ตัวอย่าง 

องค์ประกอบ

วัฒนธรรม/ 

มาตรวัด/ตัวแปร/

กระบวนการ 

พฤติกรรม

ผู้บริโภค/

กลยุทธ์

การตลาด 

Yoo, 

Donthu, & 

Lenartowicz 

(2011) 

วิธีดําเนนิการ

วิจัยและเชิง

ประจักษ์ 

พัฒนามาตร

วัด U.S. 577, 

Korea 633,  

วัฒนธรรม:

คานิยม  

จติวิสัย: การ

กระทํา 

Individualism/collectivism, 

uncertainty avoidance, 

power distance, 

masculinity/femininity, 

LT-ST orientation, 

consumer ethnocentrism, 

attitude toward 

marketing  

การแบง

สวน

ตลาดโลก 

Matos et al. 

(2011) 
กรอบแนวคิด

และเชิง

ประจักษ์ 

บราซิล

ฝร่ังเศส 

อิตาลี และ

เนเธอร์แลนด์ 

วัฒนธรรม:

คานิยม  

จติวิสัย: การ

รับรู 

Individualism/collectivism, 

uncertainty avoidance, 

power distance, 

Distributive, Procedural, 

and Interactional Justice 

ความพึง

พอใจ การ

ตั้งใจซือ้ 

การบอก

ตอ การ

รองเรียน 

Sharma et 

al. (2011) 
วิธีดําเนนิการ

วิจัยและเชิง

พัฒนามาตร

วัด ระหวาง

วัฒนธรรม:

คานิยม  

การซื้อฉับพลัน การ

แสวงหาการ

พฤติกรรม

การซื้อ 
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ประจักษ์ สิงคโปร์และ

สหรัฐฯ 

บุคคล: 

อุปนิสัย 

เปลี่ยนแปลง การ

ติดตามตนเอง ความ

ไมแนนอนสวนบุคคล 

Nowak & 

Kochkova  

(2011) 

กรอบแนวคิด

และเชิง

ประจักษ์ 

ออสเตรเลีย 

เบลเยี่ยม 

เดนมารก์ 

ฟินแลนด ์

ฝร่ังเศส 

เยอรมัน 

อิตาลี 

เนเธอร์แลนด์ 

วัฒนธรรม:

คานิยม  

ตัวบงชีท้าง

เศรษฐกิจ 

Individualism/collectivism, 

uncertainty avoidance, 

power distance, 

masculinity/femininity, 

DGP/Capita 

การบริโภค

ของ

ครัวเรือน 

Mady 

(2011) 
เชงิประจักษ์ สหรัฐฯกับ

อินเดีย 

จติวิสัย: การ

กระทํา 

ความเชื่อ ความสําคัญ

ของคุณสมบัติ เจตคติ

ระดับโลก 

การ

ตัดสินใจ

ซือ้ การ

ตั้งใจจะซือ้  

ที่มา (Manrai & Manrai, 2011) 

 

 

1. คํานิยาม และขอบข่ายของวัฒนธรรม (Culture: Definition and 

Scope) 
 วัฒนธรรมสามารถใหความหมายไดหลายอยาง เชน ศาสตราจารย์ เกียร์ท โฮฟสเตด 

(Prof. Geert Hofstede) กลาววา วัฒนธรรมเป็นซอฟต์แวร์ของจิตใจ (Software of the Mind) 

และเป็นสิ่งที่มนุษย์ใชเป็นแนวทางในการคิดและปฏิบัติ ในขณะที่ เอดเวิร์ด ฮอลล์ ( Edward 

Hall) นักมนุษยวิทยาไดใหคํานิยามของวัฒธรรมที่สําคัญตอการตลาดระหวางประเทศไวดังนี ้

“มนุษย์จะถูกแนะน้าให้ต่อต้านกับก้าแพงที่มองไม่เห็น...เขาทั้งหลายต่อต้านกับความแตกต่าง

ของวิถีชีวิต การคิด และการรับรู้ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นในครอบครัว สังคม ระบบเศรษฐกิจ 

แม้กระทั่งตัวเขาเอง” (Cateora & Graham, 2002  หนา 99) ประเด็นของฮออล์อยูที่ความ

แตกตางของวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์มองไมเห็น และถานักการตลาดละเลยจะทําลายทั้ง

บริษัท และอาชีพเขาเอง  
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องค์ประกอบของวัฒนธรรมม ี5 ประการ ดังนี้ 

1. วัตถุ คอื เทคโนโลยี และ เศรษฐกิจ 

2. สถาบันสังคม  คือ ครอบครัว การศกึษา โครงสรางการเมอืง และสื่อ 

3. มนุษย์ และความเป็นสากล คือ ระบบความเช่ือ 

4. สุนทรียะ คือ ภาพเขียน เพลง การเตนรํา ละคร 

5. ภาษา 

1.1. ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยม (Attitude, Beliefs, and Value) 

ความเชื่อ หมายถึงการจัดรูปแบบองค์ความรูที่ปัจเจกบุคคลยึดถือวาเป็นความจริงในโลก 

คานิยมหมายถึงความเชื่อ หรือความรูสึกที่ยึดถือมานานซึ่งจํากําหนดแนวทางปฏิบัติของ

ปัจเจกชน หรอื สังคม เชน ชาวญี่ปุุน ตอสูเพื่อความรวมมอื ความเป็นเอกฉันท์ ความกลมกลืน 

self-denied  ในขณะที่ ชาวเวียดนามเชื่อวาการกินผักดี ถาใครกินเนื้อจะไมมีใครคบคาสมาคม 

นั่นแสดงวา คนที่กินผักเป็นคนประหยัด และไมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

 คานิยม (Value) หมายถึง เปูาหมายที่มีความสําคัญแตกตางกัน ซึ่งใชเป็นหลักการใน

การดําเนินชีวิตของแตละบุคคล (Schwartz, S.M, 1992) ซึ่งจัดชนิดของคุณคาได 10 ชนิด 

แสดงดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 24  ชนิดของคานิยม 

 ที่มา (Schwartz,1992) 

อนุรักษ์นยิม 

Self-Enhancement 

Self-Transcendence 

เปิดรับการ

เปลี่ยนแปลง 

อํานา

จ 

ประสบ

ผลสําเร็

จ 

ปลอดภัย 
กระตุน 

ดั้งเดิม 

Universal 
Benevolence 

Self-direction 

Hedonism 

Conformity 
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Schwartz (1992) ศึกษาคานิยมของกลุมตัวอยาง 44,000 ตัวอยางจาก 47 ประเทศ พบวา

คานิยมของปัจเจกบุคคลจัดได 10 ชนิด ดังนี้ 

1. Power ตองการสถานภาพทางสังคม ศักดิ์ศร ีการควบคุมบุคลอื่น หรอื ทรัพยากร 

2. Achievement ตองการประสบความสําเร็จในชวีิต 

3. Hedonism ตองการสุขสบายกับตัวเอง 

4. Stimulation ตองการความตื่นเตน นวัตกรรม และการทาทายชวีิต 

5. Self-direction ตองการมคีวามคิดของตนเอง การกระทําของตนเอง 

6. Universal ตองการความรู สรรเสริญ ปกปูองสวัสดิการของประชากรโลก และ

ธรรมชาต ิ

7. Benevolence ตองการปกปูอง และยกยองบุคคลที่ตดิตอกันเป็นประจํา 

8. Tradition ตองการเคารพ ยกยอง นับถือวัฒนธรรมดัง้เดิม 

9. Conformity ตองการจํากัดการกระทํา ฝนืบรรทัดฐานของสังคม 

10. Security ตองการความปลอดภัย กลมกลืน มั่นคงในสังคม (แสดงดังภาพที่ ) 

 

บาลาบานีส และคณะ (Balabanis et al, 2002) พบวาคานิยมของบุคคลมีความสัมพันธ์กับ

ชาติพันธ์ ( Her ethnocentric) แสดงดังภาพขางลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คานยิมของปัจเจกบุคคล 

-อํานาจ 

-ประสบผลสําเร็จ 

-hedonism 

stimulation 

self-direction 

การตดิตอกับประเทศ 

-การเยี่ยม 

-การไปพักผอน 

ประชากรศาสตร์ 

-ระดับการศกึษา 

-อายุ 

-รายได 

ความปลอดภัย 

ค่านิยมร่วม (Collectivist values) 

-benevolence 

-tradition 

-conformity 

ภาพพจน์ของ

ประเทศตนกําเนดิ 

(Country of Origin 

Image) 

สากล (Universalism) 

อทิธิพลของภาษา 

H1+ 

H2- 

H4+ 

H3- 
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ภาพที่ 25 ความสัมพันธ์ระหวางคานิยมของบุคคล กับชาติพันธ์ 

 ที่มา (Balabanis et al., 2002) 

เคลเลอร์ และฟิวส์ (Keillor and Fields, 1996) ศึกษาการรับรูและทัศนคติของผูบริโภค

ชาวฮองกงที่มีตอรานอาหารจานดวนของสหรัฐฯ ซึ่งพบวา ชาวฮองกงมกีารรับรูและทัศนคติตอ

อาหารจานดวนของสหรัฐฯวาเหมาะสําหรับหนุมสาวที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ตารางที่ 48 การรับรู/ทัศนคติตอรานอาหารจานดวนจําแนกตามการตระหนักถึงชาติ  

รายการในแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย คะแนนท ี

(T- value) เห็นดวย ไมเห็นดวย 

อาหารจานดวนของสหรัฐฯไมดีตอสุขภาพ 

(Unhealthy) 

3.37 3.52 0.55 

อาหารจานดวนของสหรัฐฯเหมาะสําหรับ

หนุมสาว 

4.98 4.45 -1.99** 

รานอาหารจานดวนของสหรัฐฯมีจํานวน

มากเกินไปในฮองกง 

4.40 4.25 -0.69 

 3.88 3.42 -1.79** 

อาหารจานดวนของสหรัฐฯมีลักษณะ

เหมอืนกัน 

3.55 3.27 -1.07 

อาหารจานดวนของอาหารของสหรัฐฯ 4.20 3.22 -3.56* 

 4.13 3.58 -2.20** 

บรรยากาศรานอาหารแบบดั้ ง เดิมมี

ความสําคัญ 

4.49 3.39 -4.22* 

อาหารจานดวนเป็นอาหารตางชาติ 4.67 4.20 -1.67*** 

 4.67 3.96 -2.56* 

อาหารจานดวนมคีวามสะดวก 5.77 5.37 31.69*** 

รานอาหารจานดวนไมเป็นสวนบุคคล 4.54 4.27 -0.99 

ผูบริโภคที่มีอายุไมชอบอาหารจานดวน 5.50 5.07 -1.63*** 

ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง อ า ห า ร มี

ความสําคัญตอรานอาหาร 

5.71 5.04 -2.56* 

ชาวฮองกงชอบอาหารพืน้เมือง 5.00 3.98 -4.29* 

ที่มา (Keillor and Fields (1996) 
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บริษัทตัวแทนโฆษณาเดนสุ ของประเทศญี่ปุุน (Dentsu) ศึกษาระบบความเชื่อ ทัศนคติ

ของประชากรในทวีปเอเซีย  

 ตารางที่ 49 ผลการสํารวจวิถีชีวติของชาวเอเชีย 

 ปักก่ิง บ อ ม

เบย์  

โตเกีย

ว 

สิงคโป

ร์ 

บางกอก 

ความเชื่อ (% ของผูท่ีเห็นดวย) 

 บุตรหลานดูแลพอแม 

 บิดามารดาไมควรเชื่อบุตร 

ไมพูด 

ผูชายทํางาน ผูหญงิเฝูาบาน 

 

67 

21 

12 

20 

 

 

85 

11 

5 

37 

 

15 

39 

46 

21 

 

77 

9 

14 

26 

 

78 

8 

14 

24 

การตระหนัก (% ของผูท่ีเห็นดวย) 

 ความปลอดภัยสวนบุคคล 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ตนทุนชีวิต 

การศึกษาและวัฒนธรรม 

จรยิธรรมของพลเมอืง 

สุขภาพและสวัสดกิาร 

มลภาวะ 

การจางงาน 

สิทธิมนุษยชน 

ความมั่นคงของชาต ิ

 

73 

70 

60 

46 

38 

 

38 

62 

* 

49 

* 

48 

* 

* 

* 

50 

 

* 

48 

56 

* 

* 

68 

46 

37 

* 

* 

 

* 

67 

50 

39 

* 

55 

* 

* 

35 

* 

 

* 

87 

62 

49 

* 

49 

39 

* 

* 

* 

ภาพพจน์ของประเทศ (% ของผูท่ีเห็นดวย) 

 ทํางนหนัก 

ดูแลครอบครัว 

สนุกสนาน 

สุภาพ 

การเจรจาตอรองไมดี 

จงรักภักดตีอบริษัท 

สังคมปิด 

สะอาด 

 

86 

63 

** 

41 

** 

** 

** 

** 

 

59 

** 

53 

47 

** 

** 

** 

 

 

65 

** 

** 

30 

45 

42 

36 

** 

 

65 

21 

** 

29 

** 

** 

** 

37 

 

** 

31 

** 

38 

** 

** 

** 

** 

what the state must be do (% ของผูท่ีเห็นดวย)      

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004, 109) 
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1.2. สุนทรียะ (Aesthetics) 

 เป็นความงาม เชน สี ชาวญี่ปุุน และชาวจีนเชื่อวาสีเทาเป็นสีราคาถูก ในขณะที่ชาวอเมริกัน

เชื่อวาสีเทาเป็นสีที่ราคาแพง และมีคุณภาพสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลิดเพลิน 

 

น้ําเงิน 

 
 
เขียว 

เขียว 

เศราโศก 

 

บราซิล 

 
แดง 

 
Vibrant 

ขาว 

สุภาพ 

 เย็นชา 

มวง 

เหลือง 

ดี 

 
 

สวยงาม 

ดํา 

 
สีทอง 

น้ําเงิน 

สง
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 ภาพที่ 26 ความหมายของสี 

ที่มา (Madden et al., 2000) 
 เพลง ก็ถือเป็นสวนหนึ่งของความงาม ซึ่งในแตละภูมิภาคจะชอบ  rhythm หรือ การ

เคลื่อนไหวแตกตางกัน เชน Bossa Nova จะเป็นสไตล์ที่ชื่นชอบในประเทศ อาเจนตินา แซมบา 

เป็นสไตล์ของบราซิล salsa เป็นสไตล์ของคิวบา Reggae เป็นสไตล์ของจาไมกา และ blues, 

driving rock rhythms hip hop, rap เป็นสไตล์ของอเมริกัน 

แมดเดน (Madden et al., 2000) ศึกษาการแปลความหมายของสีในประเทศตางๆ 4 

ประเทศ ดังภาพที่ 4-4 จากภาพมีเพียง 3 สี  (น้ําเงิน เขียว และ ขาว) ที่ 4 ประเทศให

ความหมายเหมือนกัน (คือ สันติ สุภาพ และสงบ) ในขณะที่สีอื่นๆ เชน สีดํา ประเทศฮองกง 

และสหรัฐฯใหความหมายเป็น Masculine แตประเทศบราซิลใหความหมายเป็นทางการ 

(Formal) 

1.3. ความนิยมความผอม (Dietary Preferences) 

วัฒนธรรมจะไดรับอิทธิพลจากรูปแบบการเตรียมอาหาร และรูปแบบของการรับประทาน

อาหาร เชน รัสเซียรับประทานไขปลา caviar เพราะมีมากในทะเล Caspian Sea ในขณะที่

ฟินแลนด์จะมีเมนูเนื้อกวางเรนดียร์ทุกมื้อ (Reindeer meat) หรือ ชายญี่ปุุนจะชอบรับประทาน

ขาวกับปลาเป็นอาหารหลัก หรือ ฝรั่งเศสชอบรสชาติของเนื้อกระตาย หรือ ชาวฮินดูจะ

รับประทานอาหารที่มีเครื่องเทศ และรสชาติเผ็ด และใชมือรับประทาน  เป็นตน 

1.4. ภาษา และการติดต่อส่ือสาร  

1.5. ความรู้ด้านวัฒนธรรม  

องค์ความรูทางวัฒนธรรมมี 2 ดาน คือ 1) ความรูขอเท็จจริง (Factual Knowledge) เป็นสิ่งที่

มองเห็น และเรียนรูได เชน ความแตกตางของสี ความแตกตางของรสนิยม เป็นตน 2) ความรู

ในการตีความหมาย (Interpretive Knowledge) เป็นความสามารถเขาใจถึงความแตกตางของ

รูปแบบวัฒนธรรม และคุณลักษณะของวัฒนธรรม (Cultural Traits and Patterns) เชน การ

เขาใจความหมายของเวลา ทัศนคติที่มีตอคนอื่น หรือสิ่งอื่น การเขาใจบทบาทในสังคม 

ความหมายของชวีิตที่มคีวามแตกตางในแตละวัฒนธรรม 
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10.1 วัฒนธรรมบริบทสูง และบริบทต่ํา  

วัฒนธรรมบริบทต่ํา (Low-context culture) ขอมูลที่สื่อสารจะมีความชัดเจน เปิดเผย 

เชน สหรัฐฯ สวิสเซอร์แลนด์ หรอืเยอรมัน เป็นตน ในขณะที่ วัฒนธรรมบริบทสูง (high-context 

culture) ขอมูลในการสื่อสารโดยคําพูดจะมีนอย เชน ประเทศญี่ปุุน ซาอุดิอาระเบีย (แสดงภาพ

ขางลาง) เป็นตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27 ประเทศที่มบีริบทสูง-ตํ่า 

 

คุณลักษณะของวัฒนธรรมที่มีบริบทสูงจะ ยึดติดตัวผูพูด หัวหนาจะรับผิดชอบ นัก

กฎหมายจะมีความสําคัญนอยมาก แตละคนจะอยูใกลชิดกัน การเจรจาตอรองจะใชเวลานาน 

และจะไมเกิดขึ้นบอย ในขณะที่ วัฒนธรรมที่มีบริบทต่ําจะ ยึดติดตามเอกสาร ลูกนองจะ

รับผิดชอบ นักกฎหมายจะมีความสําคัญมาก แตละคนจะจะมีความเป็นสวนตัวสูง การเจรจา

ตอรองใชเวลาสัน้  และจะเกิดขึ้นบอย (แสดงดังตารางขางลาง) 

 

ตารางที่ 50 วัฒนธรรมที่มีบริบทสูง และต่ํา 

ปัจจัย วัฒนธรรมที่มีบริบทสูง  วัฒนธรรมที่มีบริบทต่ํา  

นักกฎหมาย มีความสําคัญนอย มีความสําคัญมาก 

คําพูดของปัจเจกบุคคล ยึดติดตัวผูพูด ยึ ด กั บ กา ร เ ขี ย น เ อก ส าร

ขอความ 
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อารเบีย 
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ความรับชอบตอองค์การเมื่อ

เกิดความผดิพลาด 

หัวหนารับผิด ผลักใหกับผูใตบังคับ 

ที่วาง (space) people breathe on each 

other 

people maintain a bubble of 

private space and resent 

intrusions 

เวลา polychromic: ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น

จะเกี่ยวของกับเวลา 

Monochronic: เวลาคือเงิน 

เป็นเชงิเสนตรง และมีสิ่งเดียว

ที่เกิดขึน้ ณ เวลาหนึ่งเทานัน้ 

การเจรจาตอรอง ใชระยะเวลา เพื่อใหผูมีสวน

รวมทุกคนเขาใจ 

การบริ ห าร จั ดการอย า ง

รวดเร็ว 

competitive bidding ไมบอย เป็นปกติ 

ตัวอยาง ญี่ปุุน ตะวันออกกลาง สหรัฐฯ ยุโรปเหนอื 

ที่มา (Keegan, and Green, 2000: 143)  

 

 

2. คําศัพท์วัฒนธรรมของคุณโฮฟสเตด (Hofstede’s cultural 

typology) 
 คานิยม หรือคุณคาของวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานที่ทําใหแตละประเทศมีวัฒนธรรมที่

แตกตางกัน ศาสตราจารย์ เกีร์ท โฮฟสเตด ไดศึกษาผลกระทบของคานิยมตอพฤติกรรม

ผูบริโภค และชนิดของธุรกิจ โดยทําการศึกษากับ ประชากรจํานวน 90,000 คนที่อาศัยอยูใน 

60 ประเทศ ผลการศึกษาพบวา วัฒนธรรมของแตละประเทศมีความแตกตางกันใน 5 มิติ คือ 

ดัชนีเอกบุคคล (Individualism index: IDV) ดัชนีการหางของพลัง (Power Distance Index: PDI) 

ดัชนกีารหลกีเลี่ยงความเสี่ยง (Uncertainty Avoidance Index: UAI) ดัชนีกลามเนื้อ (Masculinity 

Index: MAS) และการมุงอนาคตระยะยาว (Long-term orientation: LTO) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

2.1. ดัชนีปัจเจกบุคคล (Individualism index: IDV) หมายถึง ดัชนีความชอบในพฤติกรรม

ที่สงเสริมความสนใจของตนเอง 

2.2. ดัชนีการห่างของพลัง (Power Distance Index: PDI) หมายถึง ดัชนีความ

อดทนในสังคมที่ไมเทาเทียมกัน ซึ่งความไมเทาเทียมกันระหวางหัวหนา กับ ผูใตบังคับบัญชา 

ภายในระบบสังคม ประเทศที่มีดัชนีระยะของพลังสูง เชน มาเลเซีย (104) ฟิลิปินส์ (94) 

เม็กซิโก (81) เวเนซูเอลาร์ (81) ประเทศอาหรับ (80) อินเดีย (77)  ในขณะที่ประเทศที่มีดัชนี
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ระยะของพลังต่ํา เป็นสังคมที่เป็นประชาธิปไตย มีความมั่งคั่งในทรัพยากร เชน สหรัฐฯ (40) 

เยอรมัน (35) สหราชอาณาจักร (35) สแกนดิเนเวีย (นอร์เวย์ สวีเดน: 31 เดนมาร์ค: 18) 

อิสราเอล (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28 ตําแหนงของ 40 ประเทศจัดตามมาตรวัด power distance & individualism scale 

 ที่มา (Johansson, 2006)  

2.3. ดัชนีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance Index: UAI) 

หมายถึง ดัชนีความไมสะดวกสบายในสถานการณ์ที่ ไมแนนอน เชื่อถือในเครื่องจักร 

(mechanism) ซึ่งจะมีกฎระเบียบเขมงวด เป็นทางการ ประเทศที่มีคะแนนการหลีกเลี่ยงความ
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ไมแนนอนมาก เชน กรีซ (112) โปรตุเกต (104) ญี่ปุุน (92) ฝรั่งเศส (86) สเปน (86) ซึ่ง

ประชาชนในประเทศเหลี้จะชอบธรรมชาติ และความสดชื่น ในขณะที่ ประเทศที่มีคะแนนการ

หลีกเลี่ยงความไมแนนอนต่ํา เชน อินเดีย (40) มาเลเซีย (36) สหราชอาณาจักร (35) ฮองกง 

(39) และ สิงคโปร์ (8) ซึ่งเป็นประเทศที่ใชเรยีบงาย มีนวัตกรรม และเป็นผูประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 29 ตําแหนงของ 40 ประเทศจัดตามมาตราสวน uncertainty avoidance & masculinity 
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 ที่มา (Hofstede, 1983) 

2.4. ดัชนีกลามเนื้อ (Masculinity Index: MAS) ในสังคมที่ผูชายมีความเขมแข็ง  ประสบ

ความสําเร็จ และเป็นผูนําสังคม  ในขณะที่ ผูหญิงจะมีคานิยมเนนมนุษยสัมพันธ์ และ

คุณภาพชีวิต ประเทศที่มีคะแนนกลาเนื้อสูง เชน ญี่ปุุน (95) ออสเตรเลีย (79)อิตาลี 

(70) เม็กซิโก (69) ไทย (34) ชิลี (28) เนเธอร์แลนด์ (14) และ สวีเดน (5)  เป็นตน 

การศึกษาพบวาผูชายจะมีความสัมพันธ์กับการเป็นเจาของสินคาฟุุมเฟือย (Luxury 

goods) (de Mooij and Hofstede, (2002) นาฬิกา (ราคามากกวา $1,500) เครื่องเพชร 

และ ชุด (ราคามากกวา$750) นอกจากนั้นการศึกษายังพบวาวัยรุนญี่ปุุนจะซื้อสินคา

ของหลุยส์วติอง (Louise Vuitton) 

 

ตารางที่ 51 ตําแหนงมิติของวัฒธรรมของโฮฟสเตด: Triad 

 PDI IDV MAS UAI LTO 

ดัชน ี ตําแหนง ดัชน ี ตําแหนง ดัชน ี ตําแหนง ดัชน ี ตําแหนง ดัชน ี ตําแหนง 

ออสเตรีย 11 53 55 18 79 2 70 24-25 - - 

เบลเยียม 65 20 75 8 54 22 94 5-6 - - 

เดนมารค์ 18 51 74 9 16 50 23 51 - - 

ฟินแลนด ์ 33 46 63 17 26 47 59 31-32 - - 

ฝร่ังเศส 68 15-16 71 10-11 43 35-36 86 10-15 - - 

เยอรมัน 35 42-44 67 15 66 9-10 65 29 31 11-12 

กรีซ 60 27-28 35 30 57 18-19 112 1 - - 

ไอร์แลนด ์ 28 49 70 12 68 7-8 35 47-48 - - 

อิตาลี 50 34 76 7 70 4-5 75 23 - - 

เนเธอร์แลนด์ 38 40 80 4-5 14 51 53 35 - - 

โปรตุเกต 63 24-25 69 13 31 45 104 2 - - 

สเปน 57 31 51 20 42 37-38 86 10-15 - - 

สวีเดน 31 47-48 71 10-11 5 52 29 49-50 33 10 

UK 65 42-44 89 3 66 9-10 58 33 25 15-16 

USA 40 38 91 1 62 15 69 26 29 15-16 

ญีปุุ่น 54 33 46 22-23 95 1 85 17 80 3 

ฮองกง 68 15-16 25 37 57 18-19 29 49-50 96 1 
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ไตหวัน 58 29-30 17 44 45 32-32 69 26 87 2 

ที่มา (Keegan  and Green, 2000: 144) 

 คานิยมของวัฒนธรรมตาม ศาสตราจารย์ โฮฟสเตด สามารถใชพยากรณ์พฤติกรรม

ผูบริโภคได จากตารางที่ 51 สหรัฐฯ มีคะแนนดัชนีเอกบุคคล มากกวา ญี่ปุุน และฝรั่งเศส 

แสดงวา สหรัฐฯชอบขาวสารที่รับทาง E-Mail มากกวาญี่ปุุน และฝร่ังเศส 

2.5. ดัชนีการมองระยะยาว (Long-term Index) ความแตกตางของสังคมที่มีคานิยม

ระยะยาว (อนุรักษ์ และประหยัด) และสังคมที่มีคานิยมระยะสั้น (มองอดีต และ

ปัจจุบัน ยึดประเพณีดั้งเดิม) ประเทศที่มีคะแนนการมองระยะยาวสูง เชน จีน (118) 

ฮองกง (96) ญี่ปุุน (80) เกาหลีใต (75)  ในขณะที่ประเทศที่มีคะแนนการมองระยะ

ยาวต่ํา เชน สหรัฐฯ (29) สหราชอาณาจักร (25) แคนาดา (23) และฟิลปิินส์ (19) 

สตีนแคมป และคณะ (Steenkamp et al, 1999) ตรวจสอบอิทธิพลเชิงสาเหตุของ

นวัตกรรมของผูบริโภค (Consumer innovativeness) ในบริบทตางประเทศ โดยพัฒนากรอบคิด

ของตัวแปรปัจเจกบุคคล และตัวแปรวัฒนธรรม ซึ่งตัวแปรของปัจเจกบุคคลมี 2 ตัว คือ 

คานิยมของบุคคล (personal values) และ consumer-context-specific dispositions (แสดงดัง

ภาพ 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติของวัฒนธรรมของชาติ 
-ปัจเจกบุคคล 

-หลีกเลี่ยงความไม

แนนอน 

-masculinity 

นวตักรรมของผู้บริโภค 

ประชากรศาสตร์ 
-ระดับการศกึษา 
-อายุ 
-รายได 

Consumer-context-specific 
disposition 

-เอธโนเซนตรกิส์ (ethnocentrism) 

-ทัศนคตติออดตี  

คุณค่าส่วนบุคคล  
-อนุรักษ์/แบบดั้งเดิม 

-ผลลัพธ์การเพิ่มพูนตนเอง 

(Resultant self-enhancement) 
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ภาพที่ 30 อิทธิเชิงสาเหตุของนวัตกรรมของผูบริโภค 

ที่มา (Steenkamp et al, 1999) 

จากภาพตัวแปรปัจเจกบุคคล และตัวแปรวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอนวัตกรรมของ

ผูบริโภค โดยคั่นกลางดวยตัวแปรวัฒนธรรม (moderating variable) โดยเก็บขอมูลจากตัวอยาง 

3,283 คน ซึ่งอาศัยอยูในทวีปยุโรป 11 ประเทศ ผลการวิเคราะหข์อมูลแสดงดังตาราง 51 

ตารางที่ 52 ผลกระทบของนวัตกรรมของผูบริโภค 

ตัวแปรอสิระ สัมประสิทธิ์ 

จุดตัดบนแกน y  2.6975** 

ผลกระทบหลัก (ระดับปัจเจกบุคคล) 

อนุรักษน์ยิม 

ผลการเพิ่มพูนตนเอง 

Consumer ethnocentrism 

ทัศนคติตออดตี  

 

-0.0838** 

-.0100 

-.1789** 

-.1210** 

ผลกระทบหลัก (ระดับวัฒนธรรม) 

ปัจเจกบุคคล (Individualism) 

ห ลี ก เ ลี่ ย ง ค ว า ม ไ ม แ น น อ น  ( Uncertainty avoidance) 

กลามเนื้อ (Masculinity) 

 

 

.0073** 

-.0074** 

.0067* 

ปฏกิิริยารวมระหวางปัจเจกบุคคลกับวัฒนธรรม 

หลกีเล่ียงความไมแนนอน  อนุรักษน์ยิม 

Masculinity   Resultant self-enhancement 

Individualism  Consumer ethnocentrism 

 

 

-.0013* 

.0009 

.0022* 

ปฏกิิริยารวม (Covariate) 

รายได 

อายุ 

ระดับการศกึษา 

 

-.0011 

-.0060** 

-.0094 

ความแปรผันท่ีอธิบายได (%) 

ระดับปัจเจกบุคคล 

ระดับวัฒนธรรมของชาติ 

 

12.3 

56.2 

/* = Sig. at .05 

/** = Sig. at .01 

ที่มา (Steenkamp et al, 1999) 
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3.   คําศัพท์วัฒนธรรมของโครงการGLOBE 
โครงการ GLOBE ยอมาจากคําวา “Global Leadership and Organizational Behavior 

Effe ctive ness‖ เป็นโครงการวิจัยสํารวจคุณคาวัฒนธรรมและผลกระทบของคุณคาตอ

ภาวะผูนําองค์กรใน 61 ประเทศ การศึกษาครั้งนี้ไดจัดประเภทมาตราวัดสวนของมิติ

วัฒนธรรมได 9 มิติ ไดแก การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ระยะหางของอํานาจ และ การ

รวมกลุม (เหมือนกับของโฮพสเตด) และอีก 6 มิติ คือ in-group collectivism, gender 

egalitarianism , assertiveness, future orientation, performance orientation, humane 

orientation (House et al., 2002) ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 in-group collectivism, 

 gender egalitarianism สังคมที่ลดความแตกตางทางเพศ 

 assertiveness เป็นสังคมที่เนนการเผชิญหนา กาวราว 

 future orientation, 

 performance orientation  เป็นสังคมที่ เนนการกระตุนและใหรางวัลแกสมาชิกเพื่อ

ปรับปรุงผลการดําเนินงานใหเป็นเลิศ 

 humane orientation เป็นสังคมที่เนนการกระตุนและใหรางวัลแกสมาชิกที่มีความ

ยุติธรรม เอื้อเฟื้อ ชวยเหลือผูอื่น (being fair, altruistic, generous, caring and kind to 

others) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่ํา 

มุง
คว

าม
เป็

นม
นุษ

ย์ 

การดําเนนิงาน (Performance) 

 

สูง 

ฮังการี 

 

ฝร่ังเศส 

 

 อติาลี 

 
ไทย 

 
คูเวต 

อนิเดีย 

 

 อหิราน 

 อยิีปต์ 

 ฟิลิปปินส ์

 รัสเซีย 

 อสิราเอล 

เยอรมัน 

สวิสเซอร์แลนด ์

 
ตุรกี 

 
โปแลนด ์

เนเธอร์แลนด ์

 

อังกฤษ 

สหรัฐฯ 

ต่ํา 

 ออสเตรเลีย 

สูง 

 อาฟริกาใต 

 
สเปน 
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 ภาพที่ 31  

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004, 116) 

โครงการศึกษาGLOBE สงแบบสอบถามเกี่ยวกับมิติวัฒนธรรมได 9 มิติใหกับผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 17,000 ชุด ในองค์กรจํานวน 825 แหง ที่ตัง้อยูใน 61 ประเทศ 

 

4. ความแตกต่างของภาษา  
 ภาษาถือเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับวัฒนธรรม จากการศึกษาพบวา ภาษาทั่วโลกมีความ

สอดคลองกับFamily Tree ที่มีการพัฒนารูปแบบคลายกัน เชน สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส และ

โปรตุเกส จัดอยูในกลุมภาษาโรมัน เนื่องจากมีรากภาษาเป็นลาติน ถากําหนดใหภาษาอังกฤษ

เป็นจุดเริ่มตน เยอรมันเป็นสาขาที่ 1 เดนมาร์ค เป็นสาขาที่ 2 สเปนเป็นสาขาที่ 3 ญี่ปุุนเป็น

สาขาที่ 4 เฮบรูว์เป็นสาขาที่ 5 จีนเป็นสาขาที่ 6 ไทยเป็นสาขาที่ 7 ซึ่งคะแนนเหลานี้เป็น

ระยะหางจากภาษาอังกฤษ แสดงดังตารางที่ 53 

 ตารางที่ 53 การหางของภาษาอังกฤษกับ 51 ประเทศ 

ประเทศ ภาษาหลัก ภาษาที่สอง ตัววัด 

ออสเตรเลีย 

สหราชอาณาจักร 

ไอร์แลนด ์

สหรัฐฯ 

อาฟริกาใต 

แคนาดา 

ออสเตรีย 

เยอรมัน 

จาไมกา 

เนเธอร์แลนด์ 

สวิสเซอร์แลนด์ 

เบลเยี่ยม 

เดนมารค์ 

นอรเวย์ 

สวีเดน 

อังกฤษ 

อังกฤษ 

อังกฤษ 

อังกฤษ 

อาฟริกาน 

อังกฤษ 

เยอรมัน 

เยอรมัน 

ครีโอล 

ดัช 

เยอรมัน 

เฟลมิช 

แดนนชิ 

นอร์วเิกียน 

สวีดิช 

 

 

 

 

อังกฤษ 

ฝร่ังเศส 

 

 

 

 

ฝร่ังเศส อิตาเลี่ยน 

ฝร่ังเศส 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

1, 0 (0.6) 

0, 3 (0.9) 

1 

1 

1 

1 

1, 3 (1.6) 

1, 3 (1.7) 

2 

2 

2 



 

การตลาดโลก. | เอกสารอางอิง 147 

 

อาร์เจนตินา 

บราซิล 

ชิล ี

โคลัมเบีย 

คอสตารกิา 

เอลซาลวาดอร ์

เอควอดอ 

ฝร่ังเศส 

กรีซ 

กัวเตมาลา 

อิหราน 

อิตาลี 

เม็กซิโก 

ปากีสถาน 

ปานามา 

เปรู 

โปรตุเกส 

สเปน 

อุรุกวัย 

เวเนซูเอลา 

ยูโสลาเวีย 

อินเดีย 

ฟินแลนด ์

ญี่ปุุน 

เกาหลี 

ตุรกี 

อิสราเอล 

ประเทศอาราบิค 

ฮองกง 

สิงคโปร์ 

ไตหวัน 

สเปนนิช 

ปอร์ตุเกส 

สเปนนิช 

สเปนนิช 

สเปนนิช 

สเปนนิช 

สเปนนิช 

สเปนนิช 

กรีก 

สเปนิช 

ฟารซ์ิ 

อิตาเลี่ยน 

สเปนนิช 

ปานจาบิ 

สเปนนิช 

สเปนนิช 

ปอร์ตุเกส 

สเปนนิช 

สเปนนิช 

สเปนนิช 

เซอร์โบครอเอเทียน 

อินโดอารยัน 

ฟินนิช 

แจแปนนิช 

เกาเลียน 

เตอร์กิช 

เฮบรูว์ 

อารบิค 

แคนโทเนส 

ไตหวันเนส 

ไตหวันเนส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sindhi 

 

 

 

 

 

 

สโลเวเนียน 

ดราวิเดียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3, 3 (3) 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3, 3 (3) 

3, 5 (3.7) 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

6 
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อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย 

ฟิลิปินสื 

ไทย 

บาฮาซา 

มาย์ 

ตากาล็อค 

ไทย 

จาวาเนส 

 

Cebuano 

 

7, 7 (7) 

7 

7, 7 (7) 

7 

ที่มา (Cateora & Graham, 2002  หนา 113) 

 นอกจากนั้นการศึกษายังพบวา การหางของภาษาอังกฤษมีผลกระทบตอคานิยมผาน

ระบบการศึกษา และอินเทอร์เนท คานิยมของปัจเจกบุคคล และegalitarianism ก็แพรกระจาย

ดวยเหมือนกัน ดังนั้น นักการตลาดควรยึดความรูของคานิยมของวัฒนธรรม และการหางของ

ภาษา เพื่อการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และการยอมรับ หรอืปฏิเสธความคิดใหม 

 

5. เกณฑ์อ้างอิงของบุคคล และการรับรู้ (Self-Reference Criterion: 

SRC and Perception) 
 กุญแจความสําเร็จของการตลาดระหวางประเทศ คือ การปรับตัว (Adaptation) ให

สอดคลองกับสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันในตลาดแตละตลาด การปรับตัวเป็นความพยายามของ

นักการตลาดระหวางประเทศซึ่งคาดคะเนอิทธิพลของสิ่งแวดลอมภายในประเทศ และ

สิ่งแวดลอมตางประเทศที่ควบคุมไมได ซึ่งมีผลกระทบตอสวนประสมการตลาด ตอจากนั้น 

นักการตลาดจึงปรับสวนประสมการตลาด เพื่อลดอิทธิพลของสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด 

 อุปสรรคของความสําเร็จในการตลาดระหวางประเทศเป็นเกณฑ์การอางอิงของบุคคล 

(SRC) และเอธโนเซนทริค SRCเป็นการอางอิงของคานิยม ประสบการณ์ และความรูที่ใชเป็น

พืน้ฐานของการตัดสินใจ สวนเอธโนเซนทริคเป็นแนวคิดของวัฒนธรรมตัวเอง หรือแนวคิดของ

บริษัทที่เช่ือวาบริษัทรูวธิีทําธุรกิจดีที่สุด เอธโนเซนทริคเป็นปัญหาสําหรับสหรัฐฯ ในศตวรรษที่ 

21 เนื่องจากสหรัฐฯเคยเป็นผูนําเศรษฐกิจโลกเมื่อปี ค.ศ. 1990 แนวคิดนี้จะกอปัญหากับ

ผูจัดการที่มาจากประเทศที่ร่ํารวยแลวมาทํางานรวมกับผูจัดการที่มาจากประเทศยากจน เมื่อ

บุคคลเผชิญกับกลุุมขอเท็จจริง (วัฒนธรรม) เขาจะตอบโต (reaction) ตามความรูที่เกิดจากวิถี

ชีวติ ไมบอยนักที่บุคคลจะหยุดคิด ไตรตรอง ดังนั้น เมื่อเผชิญปัญหาดานวัฒนธรรม แนวโนมที่

จะตอบโต และอางถึงSRCของตนเองจึงมีสูง การตอบโตนี้ยึดตามคานิยม สัญลักษณ์ และ

พฤติกรรมซึ่งสัมพันธ์กับวัฒนธรรม 

 เอธโนเซนติค และSRC มีอทิธิพลตอการออกแบบสวนประสมการตลาด (4 Ps) สําหรับ

ตลาดตางประเทศ เชน ยี่หอesso แมประสบความสําเร็จในประเทศสหรัฐฯ แตลมเหลวใน

ประเทศญี่ปุุน เนื่องจาก การออกเสียงของยี่หอ Esso เป็นภาษาญี่ปุุนแปลวา Stalled car และ
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อีกตัวอยางหนึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ยี่หอ Pet ของสหรัฐฯ ขายไมดีในประเทศ

ฝร่ังเศส เนื่องจากคําวา Pet เมื่อแปลเป็นภาษาฝร่ังเศสแปลวา กลิ่นเหม็น (Flatulence) 

 วิธีการควบคุมอิทธิพลของเอธโนเซนติค และSRC คือการพิจารณาผลกระทบของสิ่ง

เหลานั้นตอพฤติกรรมของผูบริโภค ถึงแมวาเป็นไปไมไดที่บริษัทจะศึกษาถึงผลกระทบของ

วัฒนธรรมของทุกประเทศได เชน บริษัทVics ของประเทศสหรัฐฯหลีกเลี่ยงความผิดพลาดใน

ตลาดเยอรมัน เมือ่บริษัทพบวา การออกเสียง Vick ในภาษาเยอรมันจะมีความหมายหยาบคาย 

ดังนัน้บริษัทจงึเปลี่ยนชื่อเป็น Wicks 

 เพื่อการปูองกันขอผิดพลาดในการตัดสินใจทางธุรกิจ บริษัทตองทําการวิเคราะห์

วัฒนธรรมไขว (A Cross-Cultural Analysis) ซึ่งใชแยกอิทธิพลของSRC ออกจากเอธโนเซนติค 

การวิเคราะหว์ัฒนธรรมไขว มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1. นิยามปัญหาธุรกิจ หรือเปูาหมายธุรกิจตามวัฒนธรรมภายในประเทศ เชน อุปนิสัย 

นิสัย หรอื บรรทัดฐาน 

2. นิยามตลาดตางประเทศ 

3. แยกอิทธิพลของSRC และตรวจสอบความซับซอนของปัญหาที่เกิดจาก SRC  

4. นิยามปัญหาธุรกิจโดยตองตัดอิทธิพลของSRC และกําหนดทางเลือกหรือคําตอบของ

การแกปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAI & FEM Low 

UAI & MAS High 

อังกฤษ 

กรซี 

ออสเตรีย 

โปรตุเกต 
เม็กซิโก 

แคนาดา

ศส 
USA 

เดนมารค์ 

 เยอรมัน 

สวเีดน 

เนเธอร์แลนด์ 

สิงคโปร์ 

นอรเวย์ 

UAI & FEM High 

UAI & MAS Low 

การออกแบบ 

สไตล ์

แฟช่ัน 

ฮองกง 

อนิเดีย 

เกาหลีใต 

สวสิเซอร์แลน

ด ์

ไทย 

ฝร่ังเศส 

สเปน 

กัวเตมาลา 

ปากีสถาน 

เบลเยี่ยม 
↗ 

PDI+ 

ความ

ปลอดภัย 

คุณคา 

อติาล ี

นวิซีแลนด ์

เวเนซูเอ

ลา 

มาเลเซีย 

ออสเตรเลีย 

สถานภาพ: 

Big powerful 

ความเร็ว 

ขนาดใหญ 

เทคโนโลยี 

การออกแบบ 

จาไมกา 

ญี่ปุุน 
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 ภาพที่ 32 แรงจูงใจซือ้รถยนต์ 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004; 119) 

6. ตัวแปรวัฒนธรรม และการบรหิารการตลาด  
 วัฒนธรรมเป็นรูปแบบการบูรณาการของพฤติกรรม (an integrated pattern of  

behavior) ที่แบงปันกันภายในสังคม ดังนั้นตัวแปรทางวัฒนธรรมจึงมีความสัมพันธ์หรือ

ผลกระทบตอการตลาดระหวางประเทศ สวนประสมทางการตลาด (4Ps) แสดงดังภาพที่ 4- 

สินค้า (product) สินคาที่ใชวัฒนธรรมเป็นตัวกําหนด ไดแก อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผา 

เป็นตน เชน บริษัท จีเอ็ม (General Motors) แนะนํารถยนต์ตรา Buick สูตลาดประเทศจีน โดย

ชาวอเมริกันจะใหเด็กนั่งเบาะหลัง ในขณะที่ชาวจีนจะใหผูบริหารนั่งเบาะหลัง  ราคา การตั้ง

ราคาเลขคี่ End-9 จะเป็นราคามายากล ซึ่งทําใหยอดขายเพิ่มขึ้น ถึงอยางไรก็ตาม ประเทศจีน 

จะนิยมการตั้งราคาลงทายดวยเลข 8 (end-8) เพราะหมายเลขแปดหมายถึงความมั่งคั่ง 

สถานที่ (place) บริษัทเอวอน (Avon) ใชการขายตรงในประเทศจีนและไตหวัน นอกจากนั้นยัง

ทดลองวิธีการจําหนายสินคาประเภทอื่น เชน Kios หางสรรพสินคา อนิเตอร์เน็ท โฮมชอปปิ้งทีวี 

และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

 

6.1. วัฒนธรรมองค์การ (The organizational culture) 

วัฒนธรรมองค์การ คือรูปแบบของการแบงปันคานิยม และความเช่ือที่ทําใหปัจเจกบุคคลเขาใจ

หนาที่ หรอืฝุายตางๆขององค์การ ดังนั้นวัฒนธรรมขององค์การจะเป็นบรรทัดฐานสําหรับการ

ประพฤติตัวในองค์การ(Deshpande, et al., 1993) 

 

6.2. วัฒนธรรมองค์การ (The organizational culture) 

วัฒนธรรมองค์การ คือรูปแบบของการแบงปันคานิยม และความเช่ือที่ทําใหปัจเจกบุคคลเขาใจ

หนาที่ หรอืฝุายตางๆขององค์การ ดังนั้นวัฒนธรรมขององค์การจะเป็นบรรทัดฐานสําหรับการ

ประพฤติตัวในองค์การ(Deshpande, et al., 1993) 
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ภาพที่ 33 แบบจําลองประเภทของวัฒนธรรมองคก์าร 

ที่มา (Deshpande, et al., 1993) 

 

 จากภาพขางบน แสดงชนิดของวัฒนธรรมองค์การที่จัดตามแกนนอน คือ ความ

แตกตางระหวางวัฒนธรรมองค์การที่เนน การบํารุงรักษาภายใน (กิจกรรมลื่นไหล มีการบูร

ณาการ) กับ การวางตําแหน่งภายนอก (คูแขงขัน บรรลุความสําเร็จ และความแตกตาง) 

ในขณะที่ แกนตั้ง ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมองค์การที่เนนกระบวนองคาพยพ 

(Organic process: (ยืดหยุน ปัจเจกบุคคล และspontaneity) กับ กระบวนการกลไก (ควบคุม 

สั่งการ เสถียรภาพ) ดังนี้ มุมบนดานซาย เป็นวัฒนธรรมองค์การแบบเผาพันธุ์ (Clan) มุมลาง

ดานซาย เป็นวัฒนธรรมองค์การลําดับขั้น  มุมบนดานขวาเป็นวัฒนธรรมองค์การแบบ 

Adhocracy และ มุมลางดานขวาเป็นวัฒนธรรมองค์การตลาด 

กระบวนองคาพยพ (Organic 

process: (ยืดหยุ่น 

spontaneity) 

ประเภท:   ลําดับขั้น 

คุณสมบัติเดน:  คําสั่ง กฎระเบียบ 

เป็นทางการ 

สไตล์ผูนํา:   ประสานงาน การ

บริหาร 

พันธะผูกพัน: กฎ นโยบาย ระเบียบ

วิธีการ 

การมุงกลยุทธ์:  ความมีสถียรภาพ 

พยากรณ์ได ราบลื่น  

predictable, smooth 

operation 

การวางตําแหน่ง

ภายนอก 

(คูแขงขัน ความแตกตาง) 

การบํารุงรักษาภายใน 

(กิจกรรมลื่นไหล มกีารบูรณาการ) 

ประเภท:   ตลาด 

คุณสมบัติเดน: การแขงขัน บรรลุเปูาหมาย 

สไตล์ผูนํา:   การตัดสินใจ ประสบผลสําเร็จ 

พันธะผูกพัน: เปูาหมาย การผลิต การแขงขัน 

การมุงกลยุทธ์: ความไดเปรียบเชิงการแขงขัน  

ประเภท:   Adhocracy 

คุณสมบัติเดน: การปะกอบการ ความคิด

สรางสรรค์ ปรับตัว 

สไตล์ผูนํา:   ผูประกอบการ กลาเสี่ยง 

พันธะผูกพัน:  

การมุงกลยุทธ์: นวัตกรรม การเติบโต 

ทรัพยากรใหม 

ประเภท:   เผาพันธุ์ (clan) 

คุณสมบัติเดน: การมสีวนรวม ทีมงาน 

ครอบครัว 

สไตล์ผูนํา:   ที่ปรึกษา ผูอํานวยความ

สะดวก 

พันธะผูกพัน: ความจงรักภักดี ธรรมเนียม

ปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหวางบุคคล 

การมุงกลยุทธ์: พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

จรยิธรรม 

กระบวนการกลไก 

(ควบคุม สั่งการ เสถยีรภาพ) 
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ตารางที่ 54 ชนิดของวัฒนธรรมองค์การ 

 ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน 

ชนิดของวัฒนธรรมองค์การ 

ลําดับขั้น 

ตลาด 

Adhocracy 

เผาพันธุ์ (Clan) 

99.9 

103.3 

77.6 

119.3 

80.3 

112.5 

105.8 

101.4 

99.1 

93.7 

128.3 

78.9 

76.8 

116.3 

99.1 

107.6 

83.2 

89.4 

131.1 

96.2 

 ที่มา (Kotabe and Helsen, 2005; 124) 

 ตารางขางบนเป็นการศึกษาวัฒนธรรมองค์การเชิงเปรียบเทียบระหวาง 5 ประเทศ 

ไดแก ญี่ปุุน สหรัฐฯ ฝรั่งเศส อังกฤษ และ เยอรมัน การศึกษาพบวา บริษัทของประเทศญี่ปุุน 

และฝรั่งเศส เป็นวัฒนธรรมองค์การลําดับขั้นมากกวาบริษัทของประเทศอังกฤษ และสหรัฐฯ 

อนึ่ง บริษัทเชื้อชาติแองโกล์-แซกซอน(Anglo-Saxon) จะเป็นวัฒนธรรมองค์การตลาดมากกวา

บริษัทของประเทศเยอรมัน และฝรั่งเศส ในขณะที่บริษัทประเทศญี่ปุุนจะเป็นวัฒนธรรม

องค์การเผาพันธุ์มากกวาบริษัทของประเทศอื่น นอกจากนั้นยังพบวา วัฒนธรรมองค์การตลาด

จะมีผลการดําเนินงานดี ในทางตรงกันขาม เป็นวัฒนธรรมองค์การเผาพันธุ์ หรือลําดับขั้นจะมี

ผลการดําเนินงานไมดี เชน บริษัทDaimler เดิมใชวัฒนธรรมองค์การลําดับขั้น หลังจากที่ควบ

กิจการกับบริษัทChrysler ที่ใชวัฒนธรรมองค์การยืดหยุน เป็นบริษัทDailerChryslerจึง

เปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมองค์การยืดหยุน 

วัฒนธรรมจะพัฒนาทักษะ และรูปแบบของการบริหารแตกตางกัน โดยการพิจารณา

จากการบริหารของภูมิภาค 3 เขต คือ ญี่ปุุน ยุโรปตะวันตก และ แองโกล-แซกซอน แสดงดัง

ตาราง 54 

 ตารางที่ 55 การจัดประเภทของ 3 ยักษ์ใหญตามคุณโฮฟสเตด  

 ญี่ปุ่น แองโกล์-แซกซอน 

(แคนาดา สหรัฐฯ 

สหราชอาณาจักร) 

ยุโรปตะวันตก 

ต อ น

เหนอื 

continent 

ปัจเจกบุคคล ตํ่า สูง สูง สูง 

อํานาจของระยะหาง สูง ตํ่า ตํ่า สูง 

ความแข็งแรงของกลามเนือ้ สูง สูง ตํ่า สูง 

หลีกเลี่ยงความไมแนนอน ตํ่า สูง สูง ตํ่า 
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บริบท สูง ตํ่า สูง ตํ่า 

 ที่มา (Johansson, 2006; 73) 

ขอมูลจากตาราง ยุโรปตะวันตกตอนบน คือ สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์ และเนเธอร์แลนด์ สวนที่

เหลือก็เป็นภาคพื้นทวีป (continent) กลาวโดยละเอียดยุโรปจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง 

 

10. คําถามบทท่ี 4 

1. จงใหความหมายของคําศัพท์ตอไปนี้ 

 ความออนไหวทางวัฒนธรรม 

 วัฒนธรรม 

 คานิยม (Value) 

 สถาบันทางสังคม 

 ความรูดานขอเท็จจรงิทางวัฒนธรรม 

 ความรูในการตคีวามหมายทางวัฒนธรรม 

 คุณคาทางวัฒนธรรม 

 การยืมวัฒนธรรม 

 การแปลวัฒนธรรม 

 วัฒนธรรมดานวัตถุ 

 สุนทรี 

 ความหางของภาษา 

 กลยุทธ์ของความสอดคลองวัฒนธรรม 

2. บาลาบานิส และคณะ (Balabanis et al., 2002) พบวาคานิยมของบุคคลมี

ความสัมพันธ์กับ her ethnocentric อยางไร? 

3. กรอบคิดที่  Steenkamp et al (1999) ใชตรวจสอบอิทธิพลเชิงสาเหตุของนวัตกรรม

ของผูบริโภค (Consumer innovativeness) ในบริบทตางประเทศมีลักษณะอยางไร? 

4. ศาสตราจารย์ เกีร์ท โฮฟสเตด ไดศึกษาผลกระทบของคานิยมตอพฤติกรรมผูบริโภค 

และชนิดของธุรกิจไวอยางไร? 

5. วัฒนธรรมองค์การมี 4 ชนิด คืออะไร?  และวัฒนธรรมองค์การของแตละประเทศ

แตกตางกันหรอืไม? อยางไร? 

6. เกณฑก์ารอางองิของบุคคล (SRC) หมายถึงอะไร? มีกี่ขัน้ตอน 
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บทที่  5 
สิ่งแวดลอมดานการเมืองและกฎหมาย 

 

 

 

 

จุดประสงค์ของการเรียนการสอน 

 

 

1.  สิ่งแวดลอมทางการเมอืง (Political Environment---Individual   Governments) 

2.  สิ่งแวดลอมทางการเมือง – ความเสี่ยงทางการเมือง (Political Environment---Social 

Pressures and Political Risk 

3. การกอการรายและเศรษฐกิจระดับโลก (Terrorism and the World Economy 

4.  International Agreements 

5.  กฎหมายระหวางประเทศ (International Law and Local Legal Environment) 

6.  Issues Transcending National Boundaries  
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1. บทนํา (Introduction) 

 

โดยทั่วไปแบบจําลองในการศึกษาการตลาดระหวางประเทศ จะเป็นการศึกษา

ความสัมพันธ์ หรือผลกระทบของสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ ตอกิจการธุรกิจ ซึ่งจะยึดฐาน

ทฤษฎี 2 สํานัก คือ ทฤษฎีองค์การอุตสาหกรรม (Industrial Organization: I/O) และ ทฤษฎี

ตนทุนทางการคา (Transaction Cost: TCE) ถึงอยางไรก็ตาม การศึกษาการตลาดระหวาง

ประเทศตองเขาใจผลกระทบของสิ่งแวดลอมทางการเมือง ตอกิจการธุรกิจ ในบทนี้ผูเขียนจะ

อธิบายความสัมพันธ์ระหวางการเมือง และธุรกิจระหวางประเทศ หรือ บริษัทขามชาติ ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

 

2. สิ่งแวดล้อมทางการเมือง  

นโยบายรัฐบาลมีผลกระทบตอวัฏจักรธุรกิจของแตละประเทศ 

 National politics affect business environment directly, through changes in policies, 

regulations, and laws. 

 The political stability and mood in a country affect the actions a government will 

take. 

 Home Country vs. Host Country. 

 โครงสรางของรัฐบาล (Structure of Government: 

 อุดมการณ์ทางการเมือง (Ideology) คือ การสรางระบบ และการรวม

โครงสราง หรือแนวคิดตางๆ กําหนดเป็นทฤษฎี และมีจุดมุงหมายเพื่อนําไป

ประยุกต์ใชในสังคมนั้น ปัจจุบันความคิดเห็นทางการเมืองเป็นพหุนิยม 

(Pluralism) 

 คมมิวนสิต์ (Communism) 

 ทุนนิยม (Capitalism) 

 สังคมนยิม (Socialism) 

 ระบบของพรรคการเมอืง (Political Parties) 

 ระบบอิทธิพลพรรคการเมืองเดียว (Single-party-dominant country) 

ระบบนีจ้ะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวที่มีอิทธิพลในการปกครอง

ประเทศ จะสกัดกั้นการกอตัง้ และการเจรญิเติบโตของพรรคการเมือง

อื่น ทําใหไมสามารถมีระบบพรรคการเมืองสองพรรค หรือหลาย

พรรค 
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 ระบบการเมือง2พรรค (Dual-party system) คือประเทศที่มีพรรค

การเมืองใหญเพียง 2 พรรค ซึ่งมีปรัชญา นโยบายการเมือง และกา

รบบริหารประเทศตางกันมาก พรรคที่ชนะการเลือกตั้งจะเป็นรัฐบาล 

เป็นผูวางนโยบายการบริหารประเทศ ตลอดจนนงโยบายในเรื่อง

การคาระหวางประเทศ ซึ่งจะมีผลตอการดําเนินงานของบริษัท

ระหวางประเทศ 

 ระบบการเมอืงหลายพรรค (Multi-party system) ในระบบนีจ้ะมีพรรค

การเมืองหลายพรรค และไมมีพรรคใดที่มีความเขมแข็ง รัฐบาลที่ ได

จะเป็นรัฐบาลผสมรวมกันกําหนดนโยบายบริหารประเทศ 

 กฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาล (Government Policies and Regulations): It is 

t he r ole of  go v er nment t o pr omot e a  count r y‖s  int er es t s in t he int er nat iona l a r ena 

for various reasons and objectives such as: มีวัตถุประสงค์เพื่อ ความมั่นคงของชาติ 

พัฒนาอุตสาหกรรมใหม และปกปูองอุตสาหกรรมตกต่ํา (national security, 

developing new industries, and protecting declining industries) 

เชน รัฐมนตรีอุตสาหกรรมและการคาระหวางประเทศ (Ministry of International Trade 

and Industry: MITI) ของประเทศญี่ปุุนจะกําหนดนโยบายอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุุน 

ในปี ค.ศ. 1960 และ 1970 ซึ่งประสบผลสําเร็จและยอมรับโดยประเทศอุตสาหกรรมใหม 

(NICs) ไดแก สิงคโปร์ เกาหลีใต และมาเลเซีย 

 โปรแกรมการกระตุ้นของรัฐบาล (Incentives and Government Programs) รัฐบาล

จะใหการสนับสนุนดานเงินลงทุน การฝึกอบรมเพื่อการสงออก เหตุผลที่รัฐบาลแตละ

ประเทศทําอยางนัน้ก็เพื่อ สรางงาน และ ปรับปรุงสถานะดุลการคา 

 การจัดซื้อของรัฐบาล (Government Procurement) เมื่อรัฐบาลเป็นลูกคา ดังนั้น

รัฐบาลจะกําหนดนโยบายการจัดซื้อซึ่งมีผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ 

 กฎหมายการค้า (Trade Laws) กฎหมายการคาของแตละประเทศมีผลกระทบตอ

ธุรกิจระหวางประเทศ การควบคุมการคา (Trade control) จัดได 2 ประเภท คือ การ

ควบคุมเศรษฐกิจ และการควบคุมการคาทางการเมอืง  

 ภาษีศุลกากร (Tariff and Nontariff Barriers) 

Tariff หมายถึง 3 R‖s  of  globa l business คือ กฎ (rule) อัตราภาษี (rate schedule or 

duties0 และ กฎระเบียบของแตละประเทศ ในขณะที่ Duties หมายถึงภาษีที่ลงโทษผูนําเขา

ที่ฝุาฝนืกฎระเบียบของรัฐบาล แสดงดังตารางที่ 56 

 ตารางที่ 56 อัตราภาษีสําหรับสินคานําเขาสหรัฐฯ 
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Column 1 column2 

ทั่วไป พิเศษ Non-NTR 

1.5% Free (A, E, IL, J, MX) 30% 

 0.4% (CA)  

A, General system of preferences 

E, Caribbean basin initiative (CB) preference 

IL, Israel Free Trade Agreement (FTA) preference 

J, Adean Pack Agreement 

MX, NAFTA Mexico preferences 

CA, NAFTA Canada preferences 

ที่มา (Keegan and Green, 2000) 

 ระบบภาษีศุลกากร ซึ่งอาจจะคิดอัตราเดียวกันสําหรับสินคาที่เหมือนกันของทุก

ประเทศ หรือ คิดหลายอัตรา สําหรับสินคาชนิดเดียวกันแตผลิตคนประเทศ ระบบระบบ

ภาษีศุลกากรจัดได 2 ประเภท คือ Single-column tariff เป็นตารางกําหนดการของอัตรา

ภาษีประเภทเดียวที่ใชกับทุกประเทศ และ two-column tariff (แสดงดังตารางที่ 1) โดย

คอลัมน์ที่ 1 จะมีอัตราภาษี 2 อัตรา คือ อัตราทั่วไป (general duty) และ อัตราพิเศษ 

(Special duty) นอกจากนั้น ในคอลัมน์ที่ 2 เป็นการขยายอัตราภาษีใหกับประเทศที่ไมมี

คุณสมบัติสอดคลอง Normal Trade Relation or MFN (ประเทศที่ได MFN จะเสียอัตราภาษี

ต่ําที่สุด) 

 ระบบอัตราภาษีศุลกากรฮาร์โมไนซ์ (Harmonized Tariff System: HTS) โดยสหรัฐฯจะ

กําหนดรหัสของสินคา และ การบริการ (Classification number) ใหกับผูนําเขา และสงออก โดย

สินคาสงออกที่เขาระบบ HTS ตองมีมูลคาซื้อขายมากกวา $2,500 อนึ่งสหรัฐฯ ตองปรับปรุง

การสงออกหลังจากที่ประชุมที่ประเทศ อุรุกวัย ในปี ค.ศ. 1993 (ตองการปรับลดอัตราภาษี

ศุลกากร)  จึงลดการสงออกไปยังอียู 11 ประเทศ กลุม EFTA 5 ประเทศ (ออสเตรีย 

สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน ฟินแลนด์ และ นอรเวย์) ญี่ปุุน นิวซีแลนด์ เกาหลีใต ฮองกง และ สิงค์

โปร์ ดังนั้น ประเทศผูนําเขาสินคาจากสหรัฐฯจึงขาดแคลนสินคาประเภท เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์

กอสราง การเกษตรกรรม กระดาษ ยา เครื่องดื่ม เฟอร์นิเจอร ์ฯ 

 

 ตารางที่ 57 Chapter 89 ของ Harmonized system 

A B C D E F G 

8903  Yachts & other vessels for pleasure     
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or sports; row boats and canoes 

8903.10.00  

 

 

 

15 

45 

60 

Inflatable 

 

 

Valued over $500 

With  attac h ed rigid h u ll…… 

Oth er……………………….. 

Oth er……………………….. 

 

 

 

 

No 

No 

No 

2.4% Free 

ZA, E, IL, J, MX) 

0.4% (CA) 

 

8903.91.00  Other: 

Sailboats, with or without auxiliary 

motors 

 1.5% Free 

ZA, E, IL, J, MX) 

0.3% (CA) 

 

A, General system of preferences 

E, Caribbean basin initiative (CB) preference 

IL, Israel Free Trade Agreement (FTA) preference 

J, Adean Pack Agreement 

MX, NAFTA Mexico preferences 

CA, NAFTA Canada preferences 

ที่มา (Keegan and Green, 2000) 

จากตารางที่ 2 คอลัมน์ E และ F เหมือนกับคอลัมน์ที่ 1 ในตารางที่ 1 นอกจากนั้น คอลัมน์ C 

เหมอืนกับคอลัมน์ที่ 2 ในตารางที่ 57 

 

 เอมบราโก (Embargoes and Sanctions) เชน สหประชาชาติคว่ําบาตรเกาหลีเหนือที่

ทดลองขีปนาวุธวิถีไกล 

 ใบอนุญาตการสงออก (Export License Requirements) 

 Investment Regulations (ownership & financial controls) 

 นโยบายระดับมหภาค ๖Macroeconomic Policies) เชน นโยบายการเงินการคลัง ตนทุน

การลงทุน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟูอ และ อัตราการแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ   

3. กําแพงการตลาดระหว่างประเทศ (Marketing barriers 

 กําแพงการตลาดระหวางประเทศ (Marketing barriers) จัดได 2 ประเภทใหญ คือ 1) 

พิกัดภาษีศุลกากร (Tariff Barriers) และ 2) กําแพงที่ไมใชพิกัดภาษีศุลกากร (Non-tariff 

barriers) ดังรายละเอียดตอไปนี ้(แสดงดังภาพที่ 34) 
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 ภาพที่ 34 กําแพงการตลาดระหวางประเทศ 

กําแพงพิกัดภาษีศุลกากร (Tariff Barriers) จัดได 5 ประเภท คือ 1) ทิศทาง (Direction) 

เป็นการเก็บภาษีตามทิศทางการเคลื่อนยายของสินคา เชน ภาษีนําเขา และภาษีสงออก 2) 

จุดมุ่งหมาย (Purpose)  เชน ภาษีเพื่อการปกปูองอุตสาหกรรมใหม เกษตรกรรม หรือ แรงงาน 

เชน ประเทศบราซิลเก็บภาษีนําเขารถยนต์ 50% และ ภาษีรายได เป็นรายไดของรัฐบาล เชน

ภาษีนําเขารถยนต์ในประเทศสหรัฐฯ จะเสียภาษีใหกับรัฐบาล 3%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 35 กําแพงพิกัดภาษีศุลกากร  

 

กําแพง

การตลา

ด 

พิกัดภาษี

ศุลกากร (Tariff 
Barriers) 

ไมใชพกิัดภาษี

ศุลกากร (Non-tariff 

barriers) 

ทิศทาง 
ภาษีศุลกากรนําเขา 

ภาษีศุลกากรนําเขา 

กําแพงภาษี

ศุลกากร 

จุดมุงหมาย    
ภาษีเพื่อการปกปูองอุตสาหกรรมใหม  

ภาษีรายได 

ระยะเวลา 
Tariff surcharge 

Countervailing duties 

ขอหามการ

นําเขา 

ภาษีเพื่อการปกปูองอุตสาหกรรมใหม  

ภาษีรายได 

การผลิต การ

จําหนาย การบริโภค 
ภาษีตามมูลคาเพิ่ม 

ภาษีเก็บขั้นตอนเดียว 

Cascade 

Exercise 

อัตราภาษี

ศุลกากร 

ภาษีเฉพาะ 

ภาษีตามมูลคา 
ภาษีผสม 
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3) ระยะเวลา (Time length)  เชน tariff surcharge จะเก็บภาษีเป็นครั้งคราว เชน บริษัทHarley 

Davidson ตองการปรับกลยุทธ์ เพื่อแขงขันกับญี่ปุุนที่จะสงออกรถมอเตอร์ไซต์ขนาดใหญเขา

ประเทศสหรัฐฯ ดังนั้น เพื่อปกปูองอุตสาหกรรมรถมอเตอร์ไซต์ขนาดใหญ ประธานาธิบดี เร

แกน จึงปรับพิกัดภาษีนําเขาจากเดิม4.4% เป็น 45% และจะลดลงทุกๆปี ดังนี้ 20% เหลือ 

15% และ 10% และ Countervailing duties จะเก็บภาษีเป็นประจํา ใชเก็บสินคาที่ไดรับการ

อุดหนุนจากประเทศสงออกสินคา 4) อัตราภาษี (Rate) ไดแก อัตราเฉพาะ (Specific) เป็นการ

กําหนดคาจํานวนเงินตอน้ําหนัก หรือปริมาณของสินคา เชน อัตราภาษี $1 ตอแกลลอน และ 

Advalorem duties เป็นการเก็บภาษีตามมูลคาสินคา (value) ซึ่งกําหนดคาตามในกํากับราคา

สินคา (Invoice value) เชน ประเทศญี่ปุุนเก็บภาษีเนื้อวัวที่อัตรา 25% ของมูลคา ฯ และ ภาษี

อัตราผสม 5) ภาษีของโซการผลิต การจําหนาย การบริโภค ไดแก ภาษีขั้นตอนเดียว (Single-

stage sales tax) เป็นการเก็บภาษี ณ จุดเดียวของโซการผลิต และการจําหนายสินคา จะเก็บ

ภาษีตอเมื่อสนิคาไดขายแลว เชน ประเทศสหรัฐฯ จะใชการเก็บภาษีแบบขั้นตอนเดียว ซึ่งพอคา

สง และพอคาปลีกจะซือ้สินคาแลวไมจายภาษี และ ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) เก็บภาษีทีละขั้นตอน

ของระบบการผลิต และการจําหนายสินคา แตจะไมเก็บรวมทีเดียว กลาวคือ เมื่อสินคาถูก

เปลี่ยนมือจะตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม และ Cascade taxes เก็บภาษีแตละจุดของโซการผลิต 

และการจําหนายสินคา และเก็บจากมูลคารวมของสนิคา (Total value of product)  

 ตารางที่ 58 เปรียบเทียบภาษี 3 ระบบ 

 

โซ่การผลิตและจําหน่ายสินค้า ราคาสินค้า 

เกษตรกรรม 

ผูผลติ 

พอคาสง 

พอคาปลีก 

$ 4 

$5 

$7 

$10 

ผูเสียภาษี ขั้นตอนเดียว VAT Cascade 

ผูผลติ 

พอคาสง 

พอคาปลีก 

ผูบริโภค 

ไมม ี

ไมม ี

ไมม ี

คิดที่ $10 

คิดที่ $ 4 

คิดที่ $ (5-4) 

คิดที่ $(7-5) 

คิดที่ $ (10-7) 

คิดที่ $4 

คิดที่ $(5 +previous tax) 

คิดที่ $(7+–previous tax) 

คิดที่ $(10+–previous tax) 

ที่มา (Onkvisit and Shaw, 1997) 
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Excise tax เป็นภาษีที่รียกเก็บเพียงครั้งเดียวจากการขายสินคาเฉพาะ หรือพิเศษ เชน 

ภาษีบุหรี่ เหลาฯ เชน สหรัฐฯเรียกเก็บภาษีบุหรี่ซองลุ 16 เซนต์ 

 

 กําแพงที่ไม่ใช่พิกัดภาษีศุลกากร (Non-tariff Barriers) จัดได 6 ประเภท คือ 1) 

การมี่ส่วนร่วมของรัฐบาลในการคา (Government participation in trade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 36 กําแพงที่ไมใชพิกัดภาษีศุลกากร 

ก าแพงที่
ไม่ใช่ภาษี
ศุลกากร 

โควต้า 
โควต้าสง่ออก 

โควต้าน าเข้า 

คณุลกัษณะ
ของสินค้า 

มาตรฐานสินค้า 

หีบหอ่ ฉลาก 

การทดสอบสินค้า 

ข้อก าหนดของ
สินค้า 

การ
ควบคมุ
ทาง
การเงิน 

การควบคมุอตัรา
แลกเปล่ียน อตัราแลกเปล่ียนหลายอตัรา 

เงินฝากก่อนน าเข้า
สินค้า 
ข้อห้ามด้านสินเช่ือ 

ข้อห้าการคืนก าไร 

รัฐบาลมี
ส่วนร่วมใน
การค้า 

แนะน าทางด้านการบริหาร 

การอดุหนนุ 

การจดัซือ้และการค้าของรัฐบาล 

ระเบียบ
วิธีการทาง
ศลุกากร 
และการ
เข้าตลาด 

ประเภทของสินค้า 

มลูคา่ของสินค้า 

เอกสาร 
ใบอนญุาต 

การตรวจสอบ
สินค้า กฏระเบียบด้านสขุอนามยั 

นโยบายอ่ืนๆ 
นโยบายการส ารอง
ตลาด นโยบายการส ารอง
ตลาด 
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4. สิ่งแวดล้อมทางการเมือง: ความเสี่ยงทางการเมือง  

 ความเสี่ยงทางการเมือง จัดเป็นความเสี่ยงระยะยาวของธุรกิจ ซึ่งการลงทุนทางตรง

จะตองใหความสนใจมาก และยังหมายถึงความเสี่ยงในทรัพย์สินขององค์การดวย ดังนั้น ธุรกิจ

จําเป็นตองศึกษาลักษณะการปกครองของประเทศ ดูความเป็นประชาธิปไตย หรือความเป็น

เผด็จการของประเทศ ถาประเทศมคีวามเป็นเผด็จการสูง หรอื เป็นคอมมิวนิสต์ ธุรกิจขามชาติ

จะมีความเสี่ยงสูงตอการที่ทรัพย์สินจะถูกยึดเป็นของรัฐ ถาประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยก็

ขึ้นอยูกับระบบพรรคการเมือง ถาประเทศมีระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรค นโยบายดาน

การเมือง และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการคาระหวางประเทศ การลงทุนขามชาติ ซึ่งมี

ผลกระทบตอบริษัทขามชาติโดยตรง ยอมมีความมั่นคงมากกวาระบบพรรคการเมืองหลาย

พรรคซึ่งมีรัฐบาลผสม 

1.1. แรงกดดันทางสังคม และกลุ่มผลประโยชน์ (Social Pressures and Special 

Interests) รัฐบาลตอบสนองตอแรงกดดันของผูมีสวนไดเสียภายในประเทศ เชน 

สาธารณชน lobbyist วัด สถาบันศึกษา หรือ NGOs เป็นตน ประเทศกําลังพัฒนา

หลายๆ ประเทศจะดําเนินนโยบายเสรี (Liberalization program) ซึ่งสงเสริมโดย

กองทุนการเงนิระหวางประเทศ (IMF) ในระหวางปี ค.ศ. 1980-1990 

1.2. การบริหารสิ่งแวดล้อมทางการเมือง (Managing the Political 

Environment) 

นักการตลาดระหวางประเทศควรเขาใจนโยบายของรัฐบาลในประเทศที่จะไปลงทุน

และเครื่องมือของรัฐบาลที่ใชสนับสนุนผลประโยชน์ของรัฐบาล (แสดงดังตารางที่ 59) ปัจจัย

ทางการเมืองไดแก เสถียรภาพการเมือง เปูาหมายธุรกิจ สถาบันตางๆ (หนวยงานรัฐฯ และ

ระบบกฎหมาย วัด) ความสัมพันธ์ระหวางประเทศ บริษัทตางประเทศตองใหผลประโยชน์ตอ

รัฐบาลของประเทศที่เขาไปลง   

 

ตารางที่ 59 นโยบายของรัฐบาลในประเทศที่จะไปลงทุน 

เครื่องมือ

เ ชิ ง

นโยบาย 

นโยบาย 

การเงนิ การคลัง การคา ก า ร ล ง ทุ น

ตางประเทศ 

รายได sector 

กฎหมาย -ระดับเงิน

สํ า ร อ ง

ธนาคาร 

-อัตราภาษี 

-เ งิ น

อุดหนุน 

-การควบคุม

การนําเขา 

-ก ฎ ห ม า ย

กรรมสิทธิ ์

-กฎหมาย

แรงงาน 

-กฎหมาย

ก า ร ถื อ

ครองที่ดิน 



 

การตลาดโลก. | สิ่งแวดลอมทางการเมอืง: ความเสี่ยงทางการเมอืง 165 

 

ก า ร

บริหาร 

-ก า ร ค้ํ า

ป ร ะ กั น

เงินกู 

-

กฎระเบียบ

ของสนิเชื่อ 

-ก า ร เ ก็ บ

ภาษี 

-โ ค ว ต า ก า ร

นําเขา 

-อั ต ร า ภ า ษี

ศุลกากร 

-อั ต ร า

แ ล ก เ ป ลี่ ย น

แ ล ะ ก า ร

ควบคุมอัตราฯ 

-การควบคุ ม

ก า ร นํ า กํ า ไ ร

ส ง ก ลั บ

ประเทศ 

-ก า ร อ นุ มั ติ

การลงทุน 

-ก า ร

ค ว บ คุ ม

ราคา 

-ก า ร

ค ว บ คุ ม

คาแรง 

-สิ ท ธิ

ทางการคา 

-domestic 

content 

การตลาด

ทางตรง 

-ก า ร

สรางสรรค์

เงิน 

-การจัดซื้อ

ของรัฐบาล 

-ก า ร นํ า เ ข า

ของรัฐบาล 

-ก า ร ร ว ม ค า

ของรัฐบาล 

-ก า ร จ า

คาแรงของ

รัฐบาล 

-

รัฐวิสาหกิจ 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004; 147) 

 

 นักการตลาดระหวางประเทศตองทําการประเมินโครงสรางอํานาจทางการเมืองกอน

การตัดสินใจทําธุรกิจ เกณฑ์ที่ใชประเมินมี 3 องค์ประกอบ ไดแก สิ่งแวดลอมทาง

เศรษฐกิจและการเมือง สถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศ และ ความสัมพันธ์กั บ

เศรษฐกิจภายนอก (แสดงดังตารางที่ 60) 

 ตารางที่ 60 เกณฑก์ารประเมินความเสี่ยงของประเทศ 

องค์ประกอบ เกณฑ ์

สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

และการเมือง 

 ความมเีสถียรภาพของระบบการเมอืง 

 ระดับการควบคุมระบบเศรษฐกิจ 

 การรับประกันของรัฐธรรมนูญ 

 ประสิทธิผลของการบริหารรัฐกิจ 

 ความสัมพันธ์กับแรงงานและความสงบเรียบรอยของสังคม 

สถานการณ์เศรษฐกิจ

ภายในประเทศ 

 ขนาดของประชากร 

 รายไดตอคน 

 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะ 5 ปีที่ผานมา 

 อัตราเงินเฟูอในระยะ 2 ปีที่ผานมา 

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ  ขอหามการนําเขา 
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เศรษฐกิจภายนอก  ขอหามการสงออก 

 ขอหามการลงทุนในตางประเทศ 

 การปกปูองตราสินคาทางกฎหมาย 

 ขอหามการโอนเงิน 

 การประเมนิคาสกุลเงินในระยะ 5 ปีที่ผานมา 

 การปลอยเงนิตราตางประเทศในการนําเขาน้ํามัน หรอืพลังงาน 

 ขอหามของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004; 148) 

 

ความเสี่ยงหรือความไมแนนอนมี (Risk) 3 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการ

เปลี่ยนแปลงการเป็นเจาของบริษัท ความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการ

ดําเนินงานของบริษัท และ ความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการโอนยายสินคา และการบริการ ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

 

1. ความเสี่ยงท่ีสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าของบริษัท 

 กฎหมายที่ใชลงโทษธุรกิจระหวางประเทศ หรือสํานักงานสาขาของประเทศ

เจาบาน  กรณีไมจายเงินเป็นคาปรับได (Expropriation) เชน การควบคุมการ

ดําเนินงาน การควบคุมเงินทุน กําหนดจํานวนแรงงานที่ตองใช Expropriation 

เป็นกฎหมายเวนคืนทรัพย์สินจากชาวตางประเทศโดยรัฐบาลยอมจายเงินคา

ทดแทน 

 Confiscation เป็นกฎหมายเวนคืนทรัพย์สินจากชาวตางประเทศใหกับรัฐบาล 

โดยไมตองจายเงนิคาทดแทน 

 Nationalization 

 Domestication Policy/Phase-Out Policy รัฐบาลเป็นเจาของธุรกิจที่ไดรับโอน

จากชาวตางประเทศ 

 

2. ความเสี่ยงท่ีสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของบรษิัท  

3. ความเสี่ยงท่ีสัมพันธ์กับการโอนย้ายสินค้า และการบรกิาร 

 Countertrade เป็นการคาตางตอบแทน 
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ตารางที่ 61 คะแนนความเสี่ยงของประเทศ 
  

ประเทศ 

คะแนนปัจจุบัน พยากรณ์ (1 ปี) 

ค ว า ม เ สี่ ย ง

การเมอืง 

ความเสี่ยง

การเงิน 

ค ว า ม

เ สี่ ย ง

เศรษฐกิจ 

ความเสี่ยง แยท่ีสุด ดีท่ีสุด 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

นอรเวย์ 

สวสิเซอร์แลนด์ 

สิงคโปร์ 

ฟินแลนด์ 

ออสเตรีย 

ญี่ปุุน 

สวเีดน 

แคนาดา 

สหราชอาณาจักร 

เบลเยยีม 

ไตหวัน 

เนเธอร์แลนด์ 

เยอรมัน 

ฝร่ังเศส 

เกาหลีใต 

ออสเตรเลีย 

สเปน 

จีน 

สหรัฐฯ 

ชลิ ี

รัสเซีย 

โครเอเซีย 

เม็กซิโก 

อาฟริกาใต 

ยูเครน 

อนิเดีย 

บราซิล 

พมา 

เวเนซูเอลา 

89.0 

92.5 

87.0 

91.5 

92.0 

87.0 

91.0 

86.0 

85.0 

85.5 

76.0 

88.5 

83.0 

81.0 

77.5 

83.0 

82.5 

70.0 

78.5 

75.5 

64.5 

73.0 

69.0 

63.5 

60.0 

58.0 

69.0 

49.0 

49.5 

47.0 

46.0 

45.5 

38.0 

42.5 

49.0 

38.5 

40.0 

42.5 

38.5 

47.5 

39.0 

41.0 

39.0 

41.5 

36.5 

38.5 

45.0 

34.0 

35.5 

42.5 

36.5 

35.5 

37.5 

39.5 

43.0 

25.5 

39.0 

34.5 

46.5 

44.0 

46.0 

47.0 

39.5 

37.5 

43.5 

44.0 

41.5 

42.5 

43.0 

38.5 

40.0 

41.5 

42.0 

41.0 

39.5 

38.0 

38.5 

38.5 

38.0 

35.0 

37.5 

36.0 

37.5 

34.0 

32.5 

35.5 

34.5 

91.3 

91.3 

89.3 

88.3 

87.0 

86.8 

86.5 

85.0 

84.5 

83.3 

83.3 

83.0 

82.0 

80.8 

80.5 

80.3 

80.3 

76.5 

75.5 

74.8 

72.5 

72.3 

71.0 

68.5 

68.5 

67.5 

63.5 

61.8 

59.3 

44.5 

85.5 

86.0 

81.0 

80.5 

79.5 

79.5 

81.0 

77.5 

75.0 

76.5 

76.5 

82.0 

75.5 

79.0 

71.0 

77.5 

75.0 

69.0 

75.0 

67.5 

44.0 

66.5 

60.0 

61.5 

50.0 

58.0 

51.0 

51.0 

54.5 

91.0 

92.0 

85.0 

88.0 

88.0 

88.0 

86.0 

84.0 

84.0 

82.0 

87.0 

88.0 

84.5 

85.5 

77.5 

83.0 

84.5 

76.5 

85.5 

76.0 

56.0 

73.5 

67.5 

67.0 

58.0 

66.5 

63.0 

57.5 

65.5 
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30 โซมาเลยี 25.0 35.5 28.5 33.0 43.5 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004; 149) 

 ขอมูลจากตารางขางบน ประเทศที่มีความเสี่ยงทางการเมืองมากที่สุดคือประเทศ

โซมาเลีย (25.0) ในขณะที่ประเทศบราซิลมคีวามเสี่ยงดานการเงนิสูงที่สุด (25.5) 

 

 

ความเสี่ยงทางการเมือง (Political risk: PR) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม

ทางการเมอืง หรอืนโยบายรัฐบาลที่มผีลกระทบในทางลบตอความสามารถทํากําไรของบริษัท 

 ตารางที่ 62 ประเภทของความเสี่ยงทางการเมอืง 

EIU Business Environment Risk 

Intelligence (BERI) 

PRS Group World Political 

Risk Forecasts 

สงคราม fractionalization of the 

political spectrum 

ความวุ่นวายทางการเมือง 

(political turmoil 

probability 

ค ว า ม ไ ม่ ส ง บ ใ น สั ง ค ม 

(Social unrest) 

fractionalization by 

language, ethnic, religious 

groups 

ข้อห้ามการเป็นเจ้าของ

บ ริ ษั ท  ( equity 

restrictions) 

orderly political transfer มาตรการบีบบังคบเพื่อคง

อํานาจ 

Local operations 

restriction 

ความรุนแรงทางการเมือง 

(Politically motivated 

violence) 

Mentality (Nationalism, 

corruption, nepotism) 

Taxation discrimination 

กรณพีิพาทระหว่างประเทศ 

(International disputes) 

Social condition (ความ

หนาแนนของประชากร และ

การกระจายความมั่งคั่ง) 

Repatriation restrictions 

การเปลี่ยนแปลงในรัฐบาล Organization and strength of 

forces for a radical 

government 

ก า ร ค ว บ คุ ม อั ต ร า

แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ งิ น ต ร า

ต่ างประ เทศ (exchange 

control 

ประสิทธิผลของสถาบัน ขึน้อยูกับคูแขงขันหลัก กําแพงภาษีศุลกากร 
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ระบบราชการ มีอิทธิพลทางลบตออํานาจ

ทางการเมอืงในภูมภิาค 

other barriers 

ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส 

(transparency) 

ความขัดแยงในสังคม เป็น

การเดินขบวนตางๆ 

payment delays 

คอรัปชั่น (Corruption)  ก า ร ข ย า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ 

การเงนิ หรอืการคลัง 

อาชญากรรม  ต้นทุนแรงงาน 

หน้ีต่างประเทศ 

ที่มา (Keegan and Green, 2000, 168) 

 

ขอมูลจากตาราง จะเห็นไดวา ระบบของBERI เนนที่สังคม ในขณะที่ ระบบของ PRS 

Group เนนที่การกระทํา หรือการปฏิบัติของรัฐบาล และ หนาที่ของเศรษฐกิจ นอกจากนั้น EIU 

(Economist Intelligence Unit)  จัดความเสี่ยงทางการเมืองออกเป็น 2 ประเภท คือ ความไมมี

เสถียรภาพทางการเมอืง (มี 5 ตัวช้ีวัด) และ ประสิทธิผลทางการเมือง (ประกอบดวยตัวชี้วัด 5 

ตัว)  

ระบบของBERI ความเสี่ยงการเมืองภายในมี 6 ตัวชี้วัด ความเสี่ยงทางการเมืองภายนอกมี 

2 ตัวช้ีวัด และมีอาการของความเสี่ยงทางการเมอืง 2 ตัวช้ีวัด 

 

สตีเวนส์ (Stevens, 1997) พบวา ความเสี่ยงทางการเมืองจะมีสูงเมื่อทั้งปัจจัยดาน

การเมือง และดานสังคมมีอิทธิพลตอธุรกิจตางประเทศ หรือเมื่อปัจจัยดานสังคมมี

ความสัมพันธ์ในทางลบกับธุรกิจตางประเทศ ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ งสอง

อยางที่มตีอธุรกิจตางประเทศดังตารางสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ขางลาง 

 

 ตารางที่ 63 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวาง FDI กับตัวแปรดานความเสี่ยงทาง

การเมอืง 

ประเทศ ตัวแปร 

GDP BP ED DS PIR OIR 

บราซิล .065 .661 .046 .647 .266 -.083 

โปแลนด ์ .706 -.278 .289 -.716 -.672 -.661 

อินโดนีเซีย .871 .813 .865 .848 -.305 -.668 
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โบลีเวีย .057 -.180 .349 .005 .369 -.0055 

เม็กซิโก .281 -.596 .150 -.635 -.736 -.909 

โปตุเกต .923 -.058 .595 -.429 -.820 -.808 

ฮิต ิ .249 .150 .414 .061 - -.790 

จีน .838 .077 .978 .899 -.246 -.553 

ไนจีเรีย -.440 .200 .562 -.289 -.234 -.520 

ทีมา (Stevens (1997) 

กําหนดให 

ED = หนี้ภายนอก (External Debt 

DS = Debt Service Payments 

PIR = private Interest Rate 

OIR = Official Interest Ratio 

BP = ดุลการชําระเงิน (Balance of payment) 

 

สตีเวนส์ (Stevens, 1997) เขียนวาปัจจัยดานเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอธุรกิจระหวาง

ประเทศไดแก GDP pre capita, External Debt Servicing Capacity, Currency Convertibility, 

Internal Debt Servicing Capacity, Trade Deficit, Budget Deficit, เงินเฟูอ(สูง) และ Domestic 

Interest Rates (สูง) 

 กิจกรรมทางการเมืองที่มผีลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ แสดงดังตารางขางลาง 

ตารางที่ 64 

กิจกรรมทางการเมืองที่มีผลกระทบอย่าง

ไม่เป็นสัดส่วนต่อธุรกิจต่างประเทศ 

กิจกรรมทางการเมืองที่มีผลกระทบอย่าง

เป็นสัดส่วนต่อธุรกิจต่างประเทศ 

อัตราภาษีที่แตกตางกัน ควบคุมราคา 

ขอหามของคาทดแทนเมื่ อ เกิดสงคราม 

(Repatriation restrictions) 

ทัศนคตติอภาคเอกชน 

อธิปไตยของชาติ (National Sovereignty) อิสรภาพของการสื่อสาร 

(National Interest) การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เงนิอุดหนุนธุรกิจทองถิ่นที่เป็นคูแขงขัน ขอหามการนําเขา/สงออก 

ความกดดันใหรวมคา กกหมาย 

Ethnocentric Staffing การเปลี่ยนสกุลเงิน 
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ทีมา (สตีเวนส์, 1997) 

 กิจกรรมทางสังคมที่มผีลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ แสดงดังตารางขางลาง 

ฮาจิคานี (Hadjikhani, 2000) เขียนกรอบคิดในการศึกษา พฤติกรรมทางการเมืองของ

บริษัทสวีเดน ดังภาพขางลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตารางที่ 65 พฤติกรรมการเมืองของบริษัทสวีเดน 

 ที่มา (Hadjikhani, 2000) 

 ตัวอยาง คือ บริษัทสวีเดน ไดแก อิเลคโตรลักซ์ (Electrolux) เอเซียบร์อน เบอรเวอรี่ 

(Asea Brown Berveri: ABB) และ อิรคิสัน (Ericsson) 

 บริษัท ABB เป็นผูกอสรางสาธารณูปโภคที่ไดสัมปทานจากรัฐบาล ซึ่งการตัดสินใจดาน

การเงนิของEU จะทําที่กรุงบรัสเซลส์ (Brusssels)  

 อิเลคโตรลักซ์ (Electrolux มีสาขาการผลิต และการขายประมาณ 600 สาขา กลาวคือ 

สาขาการผลิต (production subsidiary) ตั้งอยูในสวีเดน เยอรมัน อิตาลี และสเปน  

 

 

 ตารางที่ 66 การจัดสรรทรัพยากร และการพัฒนาโครงสราง 

  Electrolux ABB Ericsson 

วัตถุประสงค์ เขมงวดกฎระเบียบ

สิ่งแวดลอม พลังงาน 

(Strict environmental 

rules, energy policy, 

and synchronization 

of standards) 

สิ่งแวดลอม การวิจัย

แ ล ะ พั ฒ น า  ล ด

ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ด า น

พ ลั ง ง า น 

(environment, R&D 

project,  

deregulation energy 

กฎระเบียบการคาเสรี 

การรวมพลังสําหรับ

การควบกิจการ ( และ

Liberalization and 

synchronization rules 

for merging) 

Objective 

อิทธิพล 

Interactions 

คํามั่นสัญญาและความ

ซื่อสัตย์ 

Actor’s characteristics 

Legitimacy ชนิด ขนาดของ

ธุรกิจ 



 

การตลาดโลก. | สิ่งแวดลอมทางการเมอืง: ความเสี่ยงทางการเมอืง 172 

 

policy) 

ค า นิ ย ม  ( declared 

values) 

ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง

ผูบริโภค 

ปรั บปรุ ง ก ารผลิ ต

ด านอุ ตสาหกรรม 

และสิ่งแวดลอม 

กฎของอุตสาหกรรม 

ปี ที่ อ ยู ใ น ก รุ ง

บรัสเซลส์ 

1990 1993 1990 

บุคคลที่เกี่ยวของกับ

การเมอืง 

50 9 1 

สถานที่ กรุงบรัสเซลส์ และ อี

ย ู

กรุงบรัสเซลส์ และ อี

ย ู

กรุงบรัสเซลส์  และ

สวีเดน 

การรวมมอื Alone, ad hoc with 

competitors 

ลําพังคนเดียว alone, ad hoc 

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 40%ของงาน ต อ เ นื่ อ ง กั บ

นักการเมอืง 

5 0 % ข อ ง เ ว ล า

ผูจัดการ 

กิจกรรมอื่น สมาคมอุตสาหกรรม 

ผูบริโภค Greenpeace 

สื่อมวลชน 

องค์การสิ่งแวดลอม 

สื่ อ ม ว ล ช น 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม

วิศวกรรม 

ผูบริ โภค วิศวกรรม 

บ ริ ษั ท

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 ที่มา ( Hadjikhani, 2000) 

การศึกษาพบวาพฤติกรรมดานการเมืองของบริษัททั้ง 3 บริษัทดานคํามั่นสัญญา และความ

ซื่อสัตย์ แสดงดังตาราง 

อิทธิพล บริษัทสวีเดนทั้ง 3 บรษิัท 

  

 

คุณลักษณะของ

บริษัท 

a cto r s‖  

characteristics) 

ก ฎ ห ม า ย 

(legitimacy) 

การเจรจาตอรองกับนักการเมืองตองใชความรู

ดานคานิยม และสมาคมของนักการเมือง กิจการ

ธุรกิจควรรูจักสมาคมของนักการเมืองทั้งที่เป็น

กลุมธุรกิจ และไมใชกลุมธุรกิจ (สื่อมวลชน) ดังนั้น

การเสนอโครงการควรบรรจุทั้ งมูลค าทาง

เศรษฐกิจ และ คุณคาของสมาคมที่นักการเมือง

เกี่ยวของ 
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ขนาดและชนิดของ

ธุ ร กิ จ  ห รื อ

อุตสาหกรรม 

ขนาดธุรกิจมีผลกระทบตอความสามารถทาง

การเมือง ซึ่งสะทอนความเป็นเจาของทรัพยากร

สําหรับคํามั่นสัญญาทางการเมือง ขนาดธุรกิจมี

ผลกระทบตอชื่อเสียง ชนิดของอุตสาหกรรมมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการเทมืองกของกิจการ 

เนื่องจาก ก) นโยบายรัฐบาลเป็นตัวกําหนดทิศทาง

ของอุตสาหกรรม ข) กลุมสมาคมตางๆ อาจมี

ทัศนคตใินแงดี หรือไมดีตออุตสาหกรรม เชน ฝุาย

การเมืองของบริษัท ABB มีขนาดใหญกวา และมี

ค ว า ม ยื ด ห ยุ น ม า ก ก ว า  บ ริ ษั ท  Ericsson 

นอกจากนั้น ชนิดของอุตสาหกรรมยังมีผลกระทบ

ตอรูปแบบของความรวมมือทางการเมือง เชน 

บริ ษั ท  Electrolux มี ก าร ร วมมื อกั บคู แ ข ง ขั น 

ในขณะที่บริษัท ABB ทํางานเพียงลําพัง 

 

ป ฏิ กิ ริ ย า ร ว ม 

(interaction) 

คํามั่นสัญญา การสรางสรรค์ new idea ที่มีอิทธิพลทาง

การเมืองจําเป็นตองใชคํามั่นสัญญาแตกตางกัน

สําหรับนักการเมือง สื่อมวลชน และ กลุมผูมีสวน

ไดเสีย คํามั่นสัญญามีความจําเป็นตอการได

ความรู และ การใหคําตอบดานเทคนิค และสังคม 

นอกจากนั้น คํามั่นสัญญายังใชในการเจรจา

ตอรองกับนักการเมืองได กรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี

จัดตัง้ฝุายการเมอืงไวที่กรุงบรัสเซลล์ ยิ่งไปกวานั้น 

คํามั่นสัญญาถือเป็นทรัพย์สินทางธุรกิจที่ไมมี

ตัวตน ที่สะทอนช่ือเสียง และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

และ อิทธิพลของฝุายการเมอืง(Political unit) 

ความซื่อสัตย์ กิจกรรมตางๆของคํามั่นสัญญา เป็นการสราง

ความซื่อสัตย์ (trust) ซึ่งมีอิทธิพลตอนักการเมือง 

กิจกรรมบางอยางมุงเปูาหมายที่นักการเมือง และ/

หรือ กิจกรรมบางอยางมุงเปูาหมายสมาคมของ

นักการเมอืง 
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คุณริง และคณะ (Ring et al., 1999) ใหความหมายของความเสี่ยงทางการเมือง คือ 

การแทรกแซงของรัฐบาลในกิจกรรมธุรกิจตางประเทศ  และ ศึกษา ผลกระทบของ

สิ่งแวดลอมทางการเมอืงตอกิจการธุรกิจ และกลยุทธ์ธุรกิจ  

นอกจากนั้นยังไดเสนอกรอบคิดของความเสี่ยงทางการการเมืองที่ประกอบดวย แรง

บังคับทางเศรษฐกิจ และการเมือง (ดังภาพขางลาง) โดยมีสมมุติฐานวา ทําไมขอกําหนด

ของกลยุทธ์ (Strategic Imperatives) จะนําไปสูการใชกลยุทธ์ที่ไมตอบสนองตอความ

ตองการทางการเมอืง 

การทําธุรกิจตางประเทศมีกลุมพื้นฐานของโอกาสและอุปสรรคตอธุรกิจ 2 กลุม คือ 

แรงบังคับทางเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลใหเกิดการบูรณาการ (The forces to integration) และ 

แรงบังคับทางการเมือง ซึ่งสงผลใหเกิดการตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล (The forces to 

responsiveness) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p หมายถึง ประพจน์ (Propositions)  

ตารางที่ 67 กรอบคิดความเสี่ยงทางการเมือง 

ที่มา (ริง และคณะ , 1999)  

 จากภาพที่ 67 โครงสรางอุตสาหกรรมม ี2 ประเภท คือ 1) อุตสาหกรรมในหลากหลาย

ประเทศ  (Multi-domestic industry) ซึ่งรัฐบาลจะทําใหเกิดอุปสรรค หรือภัยคุกคามในดาน 

แรงบังคับทาง

เศรษฐกิจ 

แรงบังคับทาง

การเมอืง 

โครงสราง

อุตสาหกรรม 

 
-หลากหลายประเทศ 

-ระดับโลก 

ผลกระทบตอกิจการ 

 
-การโอน 

-ความเป็นเจาของ

กิจการ/การควบคุม 

กลยุทธ์ 

 
-การปกปอูง 

-การดูดซับ 

ขอกําหนดของกลยุทธ์ 

 
ethnocentric 

polycentric 

geographic 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

P3 

P1 P2 
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ความเป็นเจาของกิจการ/การควบคุม (Ownership/control) และ 1) อุตสาหกรรมระดับโลก 

(Global industry) ซึ่งรัฐบาลจะทําใหเกิดอุปสรรค หรอืความเสี่ยงดานการโอน (transfer risk) 

 

ตารางที่ 68 ความเสี่ยงทางการเมอืง 

 การโอน ก า ร เ ป็ น

เจ้าของ 
การควบคุม 

ประเทศลูก (Host country) 

 การคาตางตอบแทน 

 กฎระเบียบการนําเขา/สงออก 

 ขอจํากัดในการนําเขา 

 การคว่ําบาตร (boycotts) 

 ขอหามดานสกุลเงิน (Currency restrictions) 

 ขอหามของตลาดทองถิ่น (Local content restrictions) 

 ในอุญาติการสงออก (Export requirement) 

 สงคราม และการปฏิวัติ 

 การเวนคืนทรัพย์สนิ 

 การเดินขบวน การนัดหยุดงาน 

 การโจมตขีองผูกอการราย 

 ชนชาติพื้นเมอืง (indigenization) 

 มาตรฐานสิ่งแวดลอม 

 การกดกันใหรวมคา 

 การกดกันไมใหลงทุน 

 ในอนุญาตการเป็นเจาของธุรกิจทองถิ่น (Local ownership 

requirement) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศแม (Home country) 

 การคาตางตอบแทน 

 ความตองการสงออก 

 ภาษี 

 ขอหามการนําเขา (Import restrictions) 
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 ขอหามการใหกูเงนิ (Loan restrictions) 

 การควบคุมดานดารถายโอนเทคโนโลยี  

 กกหมายการคอรัปช่ัน 

 การใช embargoes 

 การควบคุมดานราคา/คาแรงงาน 

 การควบคุมการผลิต 

 ในอนุญาตการผลิต (licensing requirement) 

 การกดกันใหกระจายธุรกิจ (pressure to divestment) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ตางประเทศ 

 สงคราม 

 สงครามการคา 

 embargoes 

  

 

 
 
 

 

 

 

ที่มา  (Ring et al., 1999)  

 

 

เมอร์ธา และเลนเวย์ (Murtha and Lenway, 1994) พัฒนากรอบคิดเพื่อศึกษา

ความสามารถของหนวยงานรัฐบาล และโครงสรางสถาบันทางการเมือง วามีผลกระทบตอกล

ยุทธ์ และ โครงสรางของบริษัทขามชาติ MNC อยางไร? กลาวได 2 ประเด็น คือ 1) ปฏิสัมพันธ์

ระหวางหนวยงานสาธารณ หรือรัฐบาล และหนวยงาน หรือองค์การเอกชน จะมีผลกระทบตอ

บริษัทขามชาติ MNC ที่จะลงทุนในทรัพย์สินที่ไมมีตัวตน (Firm-specific intangible assets)

หรอืไม? และ บริษัทขามชาติ  MNC จะใหคําม่ันสัญญาในการลงสรางโรงงานผลิตสินคาที่ไหน? 

และเมื่อไหร?   นอกจากนั้น ประเด็นที่ 2) แบบจําลองความขัดแยงของปฏิสัมพันธ์ระหวาง

ธุรกิจระหวางประเทศ หรือ องค์การรัฐบาลระหวางประเทศ (International firm/state) เกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงความนยิม และอํานาจตอรอง จะทําใหรัฐบาลประเทศลูก (Host government) 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายใหสอดคลองกับบริษัทขามชาติ MNC  
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 ภาพที่ 37 ผลกระทบของสถาบันทางการเมอืงตอกลยุทธ์ของบริษัทขามชาติ ( M NC‖s  

strategies) 

ที่มา  (Murtha, and Lenway, 1994) 

 โดยทั่วไป กลยุทธ์อุตสาหกรรมที่ประสบผลสําเร็จจะใช collaborative interaction 

ระหวางธุรกิจ กับรัฐบาล ในกรณีนี้ รัฐ (State) หมายถึง โครงสรางขององค์การที่รวมเอา

ความสามารถของการบริหารประเทศ และ รัฐบาล (government) หมายถึง กลุมบุคคลที่ทํา

การตัดสินใจดานการบริหาร 

จากภาพ คําวา Policy Credibility หมายถึง commitment ที่จะปฏิบัติตัว ซึ่งขึ้นอยูกับ

ปัจจัย 2 ชนิด คือ ชื่อเสียงของรัฐบาลตอผูจัดการบริษัทขามชาติ MNC และ กลยุทธ์ธุรกิจของ

บริษัทขามชาติ MNC 

 

จากภาพ 37 คําวา Target Specificity หมายถึง รัฐบาลตองแยกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของประเทศที่จะใชเป็นนโยบายแทรกแซงบริษัทขามชาติ MNC โดยนโยบายแทรกแซงมี 2 

สิทธิในทรัพย์สนิ 

เอกชน   100% 

สาธารณชน  0% 

การบริหารการคา 

  ตลาด 100% 

authority  0% 

รัฐบาล 

อุตสาหกรรม 

ความสามารถเชิงกลยุทธ์ 

ผลกระทบตอ MNC 

Target  

Specificity 

Policy 

Credibility 

Interest 

Intermediatio

n 

(+) 

(+) 
(-) 

(-) 

(-) 
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ระดับ คือ แทรกแซงระดับมหภาค (เชน นโยบายการเงิน และการคลัง) และ แทรกแซงระดับ

จุลภาค (เชน การปลอยกู และเงินอุดหนุน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 38 ระบบของ public/private political economic interest intermediation 

ที่มา (Murtha, and Lenway , 1994). 

  

จากภาพ 38 Command economy เป็นเศรษฐกิจที่รัฐ (State) เป็นเจาของทรัพย์สิน

ทั้งหมด ในขณะที่ Transitional เป็นเศรษฐกิจที่รัฐจัดสรรสิทธิการถือครองทรัพย์สิน แตราคา

สินคาเป็นตวักําหนดกลไกตลาด 

Corporatist private enterprise รัฐรวมเอากลุมผลประโยชน์เป็นผูมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจของรัฐบาล นอกจากนั้น อํานาจหนาที่ หรือ ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาจะเป็น

ตัวกําหนดบทบาทของ บริษัท corporatist private enterprise 

 Pluralist private enterprise หมายถึง เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และตลาดเป็น

กลไกทางการคาจะเป็นตัวกําหนดคุณลักษณะของบริษัทขามชาติ (MNCs)  รัฐกระจายอํานาจ 

และกระจายกลุมผลประโยชน์ จะรวมรากหญา (grass root) ในการรวมตัดสินใจ รัฐจะออนแอ 

กระจายอํานาจ ซึ่งจะขึ้นอยูกับรัฐธรรมนูญ รัฐบาลจะใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยพื้นฐานกับ

มหาวิทยาลัย และหนวยงานทหาร ฯ 

ตลาด 

เอกชน สารณชน 

ผสม 

อํานาจหนาที ่

การประสานงาน

(การวางแผน) 

การจัดสรรสิทธิใน

ทรัพย์สนิ 

การบริหารการค้า 

เอกชน 100% 

ตล
าด


 

10
0%

 

Transitional  

Command 

economy 

Pluralist  

Private Enterprise  

Corporatist 

Private Enterprise 
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 ภาพที่ 39 Maximum target specificity and credibility (ในวงเล็บ) of most accessible 

economic policy instrument s for various interest intermediation system 

ทีม่า (Murtha, and Lenway , 1994). 

ระบบผลประโยชน์ของตัวกลาง (interest intermediation system) หมายถึง เครือขาย

นโยบายที่บริหารการติดตอสื่อสาร advocacy, decision-and-burden-sharing ระหวางสิทธิ

ทางปัญญาของแตละประเทศ ขอตกลงทั้ง 3 ฝุาย (Coporatist agreement) คือ แรงงาน ธุรกิจ 

และรัฐบาล โดยเป็นทางการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาด 

เอกชน สาธารณชน 

อํานาจหนาที ่

การประสานงาน

(การวางแผน) 

การจัดสรรสิทธิใน

ทรัพย์สนิ 

การบริหารการค้า 

เอกชน 100% 

ตล
าด


 

10
0%

 

สงออก  

(Rent Network) 

สงออก 

(Unaffiliated 

parties) 

Multifocal 

Simple 

Global 

ตลาด 

เอกชน สาธารณชน 

Transaction/Firm/Industry 

(low) 

อํานาจหนาที ่

การประสานงาน

(การวางแผน) 

การจัดสรรสิทธิในทรัพย์สนิ 

การบริหารการค้า 

เอกชน 100% 

ตล
าด


 

10
0%

 

Firm/diffuse  

(low) 

Transaction 

(very low) 

Sector 

(Highest) 

Industry 

(High) 
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ภาพที่ 40 Gravitational tendencies that home-state strategic capabilities bring to bear on 

M NC‖ s st r at eg ies 

ที่มา (Murtha, and Lenway, 1994). 

 

ระบบผลประโยชน์ของตัวกลาง ชี้วา target specificity of the most politically feasible 

policy instruments for states and the relative credibility associates with these instruments. 

กลาวคือ less-specific instruments มี feasible and equally credible 

Command economy เนนที่ เครื่องมือ specific policy instruments และ รัฐเป็นเจาของ

ธุรกิจทุกชนิด ปัญหาคือ ยุงยากในการประสานระหวางหนวยงานกับตลาดตางประเทศ 

(Institution interface with international market) และcommand economy ไมสรางสรรค์บริษัท

ขามชาติ (MNCs) แตอยางใด 

มาคิจา (Makhija, 1993) ศึกษาความเสี่ยงทางการเมือง ในอุตสาหกรรมน้ํามันของ

ประเทศเวเนซุเอลา  โดยศึกษาการแทรกแซงของรัฐบาล เนื่องจากกิจกรรมของธุรกิจขามชาติ 

MNC ไมตรงวัตถุประสงค์ของรัฐบาลประเทศลูก ดังนั้นการแทรกแซงของรัฐบาลจึงขึ้นอยูกับ

วัตถุประสงค์ ซึ่งมี 3 ประการ ไดแก 

1. รายไดจากน้ํามันสูงสุด 

2. รักษาระดับราคาน้ํามันสงออกสูงที่สุด 

3. เพิ่มการมสีวนรวมของรัฐบาลในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมน้ํามันใหมากขึ้น  

กรอบการศึกษาจะมีองค์ประกอบ 3 ประการคือตัวแปรดานกิจการ ตัวแปรดาน

สิ่งแวดลอม และ ปรัชญาทางการเมอืง (แสดงดังภาพขางลาง) สามารถเขียนเป็นสมการไดดังนี้ 

ความสัมพันธ์จากภาพขางบนสามารถเขียนเป็นสมการไดดังนี้ 

 ,,,...,,..., 11 DEEFFfG ikiijii   

 

 กําหนดให 

 G = รัฐบาล 

 i = ชนิดของการแทรกแซงโดยรัฐบาล 

Fij = ตัวแปรดานกิจการธุรกิจ หรอือุตสาหกรรม 

Eik = ตัวแปรดานสิ่งแวดลอม 

 D = ปรัชญาทางการเมอืง 
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 ภาพที่ 41 ความเสี่ยงทางการเมอืงในอุตสาหกรรมน้ํามัน 

ที่มา (Makhija, 1993: 535) 

 

การศึกษาพบวา จาการใชวิธีการวิเคราะห์จําแนกกลุม (The discriminant analysis) 

วิเคราะหข์อมูลพบวา การแทรกแซงของรัฐบาลเวเนซูเอลามีความสัมพันธ์กับ รายไดจากน้ํามัน

สูงสุด รักษาระดับราคาน้ํามันสงออกสูงที่สุด และ เพิ่มการมีสวนรวมของรัฐบาลในการบริหาร

จัดการอุตสาหกรรมน้ํามันใหมากขึ้น  ในขณะที่ ปรัชญาทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับรายได

จากน้ํามันสูงสุด 

เวลค์ และวิลคินสัน (Welch and Wilkinson, 2004) ศึกษา แนวคิดของการตลาด

อุตสาหกรรม และการจัดซื้อ (Industrial Marketing Purchase: IMP) ประกอบดวย 4 มิติ ดังนี ้

สถาบันทางการเมือง (Political Institutions) เชน กระทรวง สถาบันวิจัยและพัฒนา สื่อตางๆ ฯ 

ผูมีสวนเกี่ยวขอทางการเมือง (Political actors) เชน ระบบราชการ รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทน 

พรรคฝุายคาน สื่อมวลชน หรือ ผูมีสวนไดเสีย ฯ  กิจกรรมทางการเมือง (Political activities) 

เชน ระดับของคํามั่นสัญญา องค์ความรู ฯ และ ทรัพยากรทางการเมือง (Political Resources) 

เชน สัญญากับกลุมสาธารณ การอนุมัติสิทธิการผลิต และนโยบายการผลิตสินคา กฎระเบียบ

อุตสาหกรรม การสนับสนุนดานอัตราภาษี หรือ การใหทุนการศึกษา วิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี ฯ 

สิ่งแวดลอม 

การปฏบัิตงิานของ

กิจการ 
 

วัตถุประสงค์ของ

รัฐบาล 

(1) 

INFO1 

(2) 

INFO2 

(2) 

การแทรกแซง 

(Intervention) 

(3) 

 

ปรัชญาของ

รัฐบาล

ideology 
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 การวิจัยการตลาดอุตสาหกรรม และการจัดซื้อ จะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหวาง

กิจการ ( inter-firm relationship) ซึ่งมีวิวัฒนาการ 3 แบบ คือ แบบจําลองปฏิสัมพันธ์ 

(Interaction model)  แบบจําลองนักการเมือง-กิจกรรม- ทรัพยากร (Actor-Activities-

Resource  model: AAR) และเครือขาย (Network model) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. แบบจําลองปฏิสัมพันธ์ (Interaction model) เป็นการติดตอแบบไมตอเนื่อง และแตละ

ฝุายจะปรับความสัมพันธ์ตามสิ่งแวดลอม หรือ บรรยากาศ และการปฏิสัมพันธ์ 

(พรรคการเมอืง ขบวนการ และบรรยากาศ) 

2.  แบบจําลองนักการเมือง-กิจกรรม- ทรัพยากร (Actor-Activities-Resource  model: 

AAR) เนนปฏิสัมพันธ์ระหวางกิจการ (inter-firm exchange) ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยง

กิจกรรม (activity pattern) ทรัพยากร และเครือขายนักการเมือง (Actor webs) 

แบบจําลอง AAR มองเพียงระบบเดียว ไมมองบริบท และระบบอื่น 

3. เครือขาย (Network model) เครือขายธุรกิจมีหลากหลายรูปแบบ เชน เครือขาย

ช่ัวคราว (temporal) เครือขายตามพื้นที่ (spatial) เครือขายสังคม (Social) เครือขาย

การเมือง และ เครือขายเทคโนโลยี (Halinen and Tornross, 1998) นอกจากนั้น 

เครือขายยังสามารถจัดไดเป็น เครือขายภายใน ( Intra) เครือขายระหวางองค์การ 

(inter-organization) และเครือขายแยกระหวางรัฐบาล และ กิจการธุรกิจ 

 

การศึกษากรณีบริษัทน้ําตาลที่ใหญที่สุดในประเทศออสเตรเลีย คือบริษัท CSR โดยในปี 

ค.ศ. 1980 จะตั้งใหรัฐบาลรัฐควีนแลนด์เป็นตัวแทนการสงออกน้ําตาลไปยังตลาดสงออก

คือ ประเทศสหราชอาณาจักร 
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  นักประสาน (Mix actor) 

  นักธุรกิจ (Business actor 

  นักการเมอืง (Political actor 

ทีม่า (Welch and Wilkinson, 2004) 

 

เครือขายทางการเมืองขึ้นอยูกับสมาชิก (membership) ระดับของการบูรณาการ และ 

ทรัพยากร และอํานาจ ซึ่งจัดได เป็น 2 ขัว้ คือ Policy communities เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคง มี

การแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหวางสมาชิกเป็นประจํา อีกขั้วหนึ่งคือ issue network เป็น

เครือขายเฉพาะการณ ์(Welch and Wilkinson, 2004) 

ฮิลแมนและฮิตต์ (Hillma and Hitt, 1999: 835) การกําหนดกลยุทธ์การเมืองของบริษัท 

(Corporate political strategy) 

D1 

D2 

D3 

D3 

D3 

D3 

D2 

การคา (T) 

ความสัมพันธ ์(R ) 

กลุม (C) 

บุคคล (I) 

บุคคล (I) 

กลุม (C) 

IN 

IN 

IN 

IN 
FI 

CB 

CB 

CB 

CB 

FI 

FI 

FI 

-ระดับของการพึ่งพา 

-Corporatism/pluralism 

-ระดับของการกระจาย 

-ลักษณะของ

ประเด็น 

-ลักษณะของวงจร

ชีวติ 

-ลักษณะของประเด็น 

ทรัพยากรของกิจการ 

หรือของกลุม 
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D1 การกระทําทางการเมอืง , D2 ระดับการมสีวนรวม D3: ประเภทของกลยุทธ์การเมอืง 

IN: กลยุทธ์สารสนเทศ FI: กลยุทธ์กระตุนดานการเงนิ CE: กลยุทธ์การสรางโครงสราง 

ภาพที่ 42 แบบจําลองกลยุทธ์การเมอืง 

ที่มา (Hillma and Hitt, 1999: 835) 

 ตารางที่ 69 ประเภทของกลยุทธ์การเมอืง 

กลยุทธ์ กลวิธี คุณลักษณะ 

กลยุทธ์สารสนเทศ  ล็อบบี ้

 คาชาจายในการทํา

วิจัย 

 มีผูเชียวชาญ 

 มีรายงานดานเทคนิค 

 

กลยุทธ์กระตุนดานการเงนิ  ค า ใ ช จ า ย ก า ร

ทองเที่ยว 

 บริการดานบุคคล 

 

กลยุทธ์การสรางโครงสราง 

( Constituency-building 

strategy) 

  

ที่มา (Hillma and Hitt, 1999: 835) 

 

 

4. ผูก้่อการร้ายและเศรษฐกิจโลก  
จากรศึกษาของ IMF พบวาการโจมตีตึกเวิล์ดเทรด ณ กรุงนิวยอร์คของผูกอการราย 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 ทําใหเศรษฐกิจของสหรัฐฯเสี่ยหายทันที $47 พันลาน และตลาด

หุนเกิดความเสียหาย $1.7 ลานลาน และคนตกงาน 125,000 คน การโจมตีของผูกอการราย

ทําลายการเชื่อมโยงของ suppliers สินคา และการเงนิ 

 

5. ข้อตกลงระหว่างประเทศ (International Agreements) 
 นโยบายการเมอืง ความรวมมอืในการกีดกันทางการคา 
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 G7 (Group of Seven) is an economic policy coordination group made up of political 

leaders from Canada, England, France, Germany, Italy, Japan, and the United 

States. 

 G8 (Group of Eight) consists of G7 and Russia. 

 COCOM (The Coordinating Committee for Multilateral Controls) was founded in 

1949 to stop the flow of Western technology to the former Soviet Union; members 

countries include Australia, Japan and the NATO countries except Iceland. 

 

 

6. กฎหมายต่างประเทศ (International Law)  
  กฎหมายระหวางประเทศ คือกฎ และหลักการที่ประเทศผูกมัด กฎหมายระหวาง

ประเทศจะเกี่ยวกับสิทธิทางปัญญา (Property) การคา การเคลื่อนยาย (Immigration) ฯลฯ ในปี 

ค.ศ. 1920-1945 สหประชาชาติไดกอตั้งศาลถาวรระหวางประเทศ (Permanent Court of 

International Justice) แลในปี ค.ศ. 1946 ไดกอตั้งศาลระหวางประเทศ (International Court of 

Justice: ICJ) ในขณะเดียวกันสหรัฐฯก็กอตั้งคณะกรรมการกฎหมายระหวางประเทศ 

(International Law Commission) ในปี ค.ศ. 1947 

 

a. ระบบกฎหมาย (Types of Legal Systems) 

เปรียบเทียบกฎหมาย Common law และ กฎหมาย Civil law กฎหมายในโลกตะวันตกมี

แหลงกําเนิด 2 แหลงคือ แหลงที่ 1) กรุงโรมใหกําเนิด European Civil Law และ แหลงที่ 2 คือ 

ระบบกฎหมายของสหรัฐฯ ใหกําเนิด English Common Law 

 ประเทศที่ใช Civil Law จะสะทอนแนวคิด และหลักการของอาณาจักรโรมัน ใน

ศตวรรษที่ 16 ซึ่งมาตรา หรือตัวบท (Codes) ใน civil law จะครอบคลุมทุกๆเรื่อง ในขณะที่ 

ประเทศที่ใช Common law จะพิพากษาคดีความโดยใชฏีกา (Past judicial decisions) ซึ่ง

ประเทศเหลานี้ไดแก อเมริกา และอังกฤษ ถึงอยางไรก็ตาม อเมริกายังบัญญัติ The Uniform 

Commercial Code: UCU ซึ่งยอมรับโดย 49 มลรัฐ ใน 52 มลรัฐ 

 เอเชีย แยกเป็น Common law และ กฎหมาย Civil law โดยประเทศที่ใช Common law 

ไดแก อินเดีย ปากีสถาน มาเลเซีย สิงคโปร์ และฮองกง ในขณะที่ประเทศที่ใช กฎหมาย  Civil 

law ไดแก ญี่ปุุน เกาหลี ไทย อินโดนีเซีย ไตหวัน และจีน ปัจจุบันนี้ทั่วโลกนิยมใชกฎหมาย Civil 

law  
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กฎหมายอิสลาม (Islamic Law) ซึ่งนับถือโดยประเทศในตะวันออกกลาง และมาเลเซีย 

กฎหมายอิสลามมีความเชื่อวา พระเจาทีองค์เดียว คือ พระ  Almighty โดยมีSharia เป็น 

comprehensive code ซึ่งชาวมุสลิมถือปฏิบัติ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการทําธุรกิจ ซึ่ง 

Code ไดมาจาก 2 แหลง คือ 1) Koran ซึ่งเขียนเป็นภาษาอารบิคใหกับมูฮัมมัด Prophet 

Muhammud ปฏิบัติ  โดยพระ Allah และแหลงที่ 2) Hadith ซึ่งไดจากคําพูด การปฏิบัติ ของมู

ฮัมมัด Prophet Muhammud  

 

 Cultural Values and Legal Systems: 

 Japan‖s  populat ion of  la wyer s is low. 

 In the U.S., emphasis is on explicit contracts and a reliance on the legal 

system is high. 

 In China, relationships (guanxi) and verbal contracts are important. 

 In Brazil, Jeitinho is used to find solutions outside the legal system. 

 Planning Ahead 

 Arbitration and Enforcement 

 

7. Issues Transcending National Boundaries 
 

 ISO 9000 certification has become an essential marketing tool for firms. 

 ISO 14000 is based on the principle of self –regulation, thereby minimizing 

surveillance and sanctions. 

 Intellectual Property Protection: 

 TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 

 Patent (first-to-file & first-to-invent principles) 

 Copyright  

 The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 

 Trademark (prior-use, first-to-use & first-to-file principles) 

 Trade Secret 

 Paris Convention 
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 Patent Cooperation Treaty 

 Patent Law Treaty 

 European Patent Convention 

 Berne Convention 

 Antitrust Laws of the United States: 

Antitrust law เป็นกฎหมายที่ออกแบบเพื่อกระตุนการแขงขัน และตอตานขอจํากัดในการ

ทําธุรกิจ ซึ่งกฎหมายเหลานี้ถูกผลักดันโดย (Enforced) U.S. Federal Trade Commission 

(FTC) Japan‖s  Fa ir Tra de Commiss ion และ European Commission กฎหมายนี้ใชในกรณี

บริษัทซือ้กิจการตางประเทศ หรอืรวมคากับบริษัทตางประเทศ 

 

 The Sherman Act 

 The Clayton Act 

 Extraterritorial application of U.S. antitrust laws 

 Export Trading Company (ETC) Act of 1982 

 Antitrust Laws of the European Union: 

 

 

ตารางที่ 70 แอนตีท้รัสท์ (Antitrust investigation) 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง แอนตี้ทรัสท์ในอียู แอนตี้ทรัสต์ในสหรัฐฯ 

การควบกิ จการ  ( Merger) 

ระหวางบริษัท  Sandoz 

(ประเทศสวิสเซอร์แลนด์) กับ 

บริษัท Ciba-Geigy (ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์) 

ใ น ปี  ค . ศ .  1996 มู ล ค า

พันลาน$27 

อนุมัติโดยแกไขขอผิดพลาด

เพียงเล็กนอย 

FTC ตองระบุขอกําหนดใหม

เ กี่ ย วกั บ ให สิ ทธิ ก ารผลิ ต

เทค โน โลยี ด านผ าตั ดยี น 

(Gene therapy technology) 

การควบกิ จการ  ( Merger) 

ระหวางบริษัท  Boeing  

(ประเทศสหรัฐฯ) กับ บริษัท 

McDonald Douglas (ประเทศ
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สหรัฐฯ) 

ใ น ปี  ค . ศ .  1997 มู ล ค า

พันลาน$14 

พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหวาง

บิรษัท British Airway (UK) 

กับบริษัท American Airline 

(USA) ในปี ค.ศ. 1998 

  

การควบกิ จการ  ( Merger) 

ระหวางบริษัท WorldCom 

(ประเทศสหรัฐฯ) กับ บริษัท 

MCI (ประเทศสหรัฐฯ) 

ใ น ปี  ค . ศ .  1998 มู ล ค า

พันลาน$37 

บริษัท MCI ตองกระจาย

ทรัพย์สินดานอินเทอร์เน็ท

ทั้งหมด 

 

การควบกิ จการ  ( Merger) 

ระหวางบริษัท Guinness 

(ประเทศสหรัฐฯ) กับ บริษัท 

Grand Metropolitan PLC 

(สหราชอาณาจักร) 

ใ น ปี  ค . ศ .  1997 มู ล ค า

พันลาน$219.3 

หุ นส วนต อ งกระจายตรา

สินคาของเครื่องดื่ม 

 

ก า ร ซื้ อ กิ จ ก า ร 

(Acquisition(ประเทศสหรัฐฯ) 

โดยบริษัท Bertelsmann AG 

(ประเทศเยอรมัน) 

ใ น ปี  ค . ศ .  1997 มู ล ค า

พันลาน$1.5 

อนุมัต ิ อนุมัตโิดย FTC 

ที่มา (Keegan and Green, 2000, 186) 

 

 

 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) of 1977: 
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 The FCPA was designed to prohibit the  payment of any money or 

anything of value to a foreign official, foreign political party, or any 

candidate for foreign political office for purposes of obtaining, retaining, or 

directing business. 

 The FCPA does not prohibit so called facilitating or grease payments. 

 Small payments to lower level officials are allowed to expedite the 

process. 

 FCPA does not prohibit bribery payments to nongovernmental personnel. 

 

 

 

ตารางที่ 71 การจัดตําแหนงประเทศคอรัปชั่น (1996) 

 

1. ไนจเีรยี 12. อูรุกวัย    

2. ปากีสถาน 13.    

3. เคนยา     

4. บังคลาเทศ     

5. จีน     

6. คาเมรูน     

7. เวเนซูเอลา     

8. รัสเซีย     

9. อินโดนีเซีย     

10. อินโดนีเซีย     

11. ฟิลิปินส์     

 

ที่มา (Keegan and Green, 2000, 189) 
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ตารางที่ 72 ประเทศที่ติดสินบน 

ประเทศบริษัทแม่ที่ให้สินบน ประเทศที่รับสินบน 

1. เบลเยียม และลักเซมเบอร์ก ไนจีเรีย 

1. ฝร่ังเศส โบลีเวีย 

2. อิตาลี โคลัมเบีย 

3. เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย 

4. เกาหลีใต ปากีสถาน 

5. สหราชอาณาจักร เม็กซิโก 

6. สเปน อินโดนีเซีย 

7. จนี หรอืฮองกง อินเดีย 

8. เยอรมัน เวเนซูเอลา 

9. สิงคโปร์ เวียดนาม 

10. แคนาดา อาร์เจนตินา 

11. ญี่ปุุน จีน 

12. สวิสเซอร์แลนด์ ฟิลิปินส์ 

13. สหรัฐฯ ไทย 

14. ออสเตรีย ตุรกี 

 

ที่มา (Keegan and Green, 2000, 191) 

 

ประเทศบริษัทแมที่ใหสนิบนมากที่สุดคือเบลเยียม และลักเซมเบอร์ก นอกจากนั้นประเทศที่รับ

สินบนมากที่สุดคือไนจเีรีย 

 

 การศกึษาผลกระทบของการแขงขันตอความเสี่ยงทางการตลาดเกิดใหม 
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สมมติฐานการวิจัย: การใหคะแนนความเสี่ยงของ Insurgent agency sovereign risk-ratings 

ดีกวาหรอืดอยกวา การใหคะแนนความเสี่ยงของ incumbent agency sovereign risk-ratings. 

Hypothesis 2a: The more an agency's business is focused on a given geographic region, 

the more favorable will the agency's risk-rating be for sovereigns in that geographic 

region. 

Hypothesis 2b: Insurgent agency sovereign risk-ratings will be more affected by regional 

specialization than will incumbent agency sovereign risk-ratings. 

Hypothesis 3a: As the number of rival agencies publishing a risk-rating of a sovereign 

increases, the more favorable will be an agency's risk-rating of the sovereign. 

Hypothesis 3b: Insurgent agency sovereign risk-ratings will be more affected by increased 

rivalry than will incumbent agency sovereign risk-ratings. 

 

ตัวแปรอิสระ ไดแก (The sovereign characteristic terms): 

    * Per Capita Income. Measured as per capita GNP in thousands of constant US dollars. 

    * GDP Growth. Average annual real GDP growth rate over the previous three years. 

    * Inflation. Average annual consumer price inflation over the previous three years. 

    * Fiscal Balance. Average annual overall budget balance relative to GDP for the 

previous three years. 

    * External Balance. Average current accounts balance relative to GDP for the previous 

three years. 

    * External Debt. Present value of debt relative to exports of goods and services for the 

current year. 

    * Default History. Variable indicating if the sovereign has defaulted on foreign currency 

debt in the last 25 years. Measures of this indicator variable were based on review of 

default information from Standard & Poor's Credit Watch (Standard & Poor's, 1999). 

    Our research assumption is that while these factors are important to understanding 

sovereign risk-ratings, they may nonetheless fail to capture as yet unexplained variance in 

the ratings due to competitive positioning and rivalry. 
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    ตารางที่ 73 ผลการวิเคราะหค์วามเสี่ยงตอตําแหนงตลาดโลกใหม 

ตัวแปรอสิระ โมเดลตัวแปรควบคุม โมเดลการวิจัย Model partitioning 

incumbent and insurgent 

effects 

ก า ร

ป ร ะ ม า ณ

พารามิเตอร์ 

ความคลาด

เ ค ลื่ อ น

มาตรฐาน 

การประมาณ

พารามิเตอร์ 

ค ว า ม ค ล า ด

เ ค ลื่ อ น

มาตรฐาน 

ก า ร

ป ร ะ ม า ณ

พารามิเตอร์ 

ความคลาด

เ ค ลื่ อ น

มาตรฐาน 

GNP per capita 1.82** .25 1.98** .24 2.20** .26 

GDP per capita 0.56** .08 0.48** .08 0.45** .09 

อัตราเงนิเฟอู -0.19** .07 -0.22** .07 -0.27** .08 

Fiscal balance 0.70** .11 0.67** .12 0.77** .12 

External balance 0.27** .09 0.30** .09 0.28** .09 

External debt -1.27** .11 -1.36** .12 -1.30** .12 

Default history -0.66** .10 -0.79** .10 -0.78** .10 

Insurgent agency 

indicator  

  -1.12** .22 -2.51** .34 

Regional focus   0.84** .13   

จํานวนคูแขงขนั   0.28** .09   

Insurgent agency 

indicator  

    1.83** .27 

Regional focus     -0.03 .10 

จํานวนคูแขงขัน     0.52** .15 

     0.91** .15 

       

2 597.83**  660.01**  700.68**  

Incremental 2   62.78**  40.67**  

โปรดสังเกต ** p < .01. 

* p < .05. 

+ p < .10. 

ที่มา (McNamara, G. And Paul M. Vaaler(2000) 
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5. คําถาม 5 

1. โครงสรางของรัฐบาลมีกี่ชนิด? 

2. กฎหมายระหวางประเทศมีอะไรบาง? 

3. กฏหมายแอนตีท้รัสต์มีจุดมุงหมายเพื่ออะไร?  

4. กําแพงทางการตลาดระหวางประเทศมีอะไร? พรอมวาดภาพประกอบ 

5. ความเสี่ยงทางการเมอืงหมายถึงอะไร? มีตัวชี้วัดอะไร? 

6. สตีเวนส์ (Stevens, 1997) พบวา ความเสี่ยงทางการเมืองประกอบดวยอะไร? 

7. ฮาจิคาน ี (Hadjikhani, 2000) เขียนกรอบคิดในการศึกษา พฤติกรรมทางการเมืองของ

บริษัทสวีเดนอยางไร? (วาดภาพประกอบ) 

8. Murtha and Lenway (1994) พัฒนากรอบคิดเพื่อศึกษาความสามารถของหนวยงาน

รัฐบาล และโครงสรางสถาบันทางการเมอืงอยางไร? (วาดภาพประกอบ) 

9. มาคิจา (Makhija (1993) ศึกษาความเสี่ยงทางการเมือง ในอุตสาหกรรมน้ํามันของ

ประเทศเวเนซุเอลาอยางไร? (วาดภาพประกอบ) 

10. เวลค์ และวิลคินสัน (Welch and Wilkinson (2004) ศึกษาเครือขายการเมืองอยางไร? 

(วาดภาพประกอบ) 

11. การกอการรายมีผลตอเศรษฐกิจโลกอยางไร? 

12. จงใหความหมายของคําศัพท์ตอไปนี้ 

 G8 

 Expropriation 

 Confiscation  

 เอมบราโก (Embargoes and Sanctions) 

 Domestication Policy 

 Countertrade 
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บท 6 

การพัฒนาวิสัยทัศนร์ะดับโลก โดยวิจัยการตลาด 

 

 สติปัญญาดานการตลาดตางประเทศ มีความซับซอนมากกวากวาการวิจัยตลาด

ภายในประเทศ กิจการธุรกิจตองการระบบขอมูลที่ระบุศักยภาพของตลาดตางประเทศ  ไดแก 

ตัวแปรดานวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ ฯ ในบทนี้ผูเขียนจะอธิบายขอมูลจากการวิจัย

ตลาดโลก กระบวนการวิจัยตลาดโลก หรือ การบริหารการวิจัยตลาดโลก ดังรายละเอียด

ตอไปนี ้

 

1. ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยตลาด  

ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค และ ขอมูลของสินคาเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการวิจัย

การตลาด ถึงอยางไรก็ตาม งาน หรอืกิจกรรมของการวิจัยการตลาดตางประเทศแสดงดัง

ตาราง 

 ตารางที่ 74ตารางที่ 6–1 งานของการวิจัยการตลาดโลก 

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

การตลาด 

การแข่งขัน สินค้า ส่ ว น ป ร ะ ส ม

การตลาด (4Ps) 

ภูมหิลังของบรษิัท 

บริบทการเมือง : 

ผูนํา เปูาหมายของ

ประเทศ สถาบันท่ี

สําคัญ 

ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง

เศรษฐกิจ 

รายไดตอคน 

อํานาจซือ้ 

กฎหมาย 

สวนครองตลาด 

สินคาใหม 

ราคาและตนทุน 

ภาพพจน์ย่ีหอ 

คุณภาพ 

จุ ด แ ข็ ง ข อ ง คู

แขงขัน 

ผูใชสินคา 

อ า ยุ  เ พ ศ 

การศึกษาอั ตรา

ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง

ตลาด 

อํ า น า จ ซื้ อ แ ล ะ

ความตัง้ใจซือ้ 

ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง

วัฒนธรรม 

สินคา 

ราคา 

ช อ งทา งก า รจั ด

จําหนาย 

ก า ร ส ง เ ส ริ ม

การตลาด 

ยอดขายของสินคา 

และสายผลิตภัณฑ ์

แ น ว โ น ม ข อ ง

ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ

ภูมิภาค 

กําไรสวนเกิน 

ส ว น ป ร ะ ส ม

การตลาดที่ใช 

 

วเิคราะห์ส่ิงท่ีคนพบ 

ตลาดท่ีดงึดูดในระยะสั้นและระยะยาว 

แรงดูดของตลาดมลีักษณะอยางไร? 

ความคิดเห็นของลูกคาตอสินคา และตอคูแขงขัน 

สินคาท่ีควรแนะนําสูตลาด 

ราคาสินคาที่มคีวามเหมาะสม 

ชองทางการจัดจําหนาย 

โฆษณาและการสงเสริมการขาย 

การตลาดเปูาหมาย ฯ 

 

 ที่มา: Terpsta  & Sarathy, 2000, 214 
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1. กระบวนการวิจัยการตลาด 

  

โครงการวิจัยตลาดจะวางแผนและปฎิบัติอยางไร (Market Research Project)? คําตอบ

คือการเขาใจกระบวนการวิจัย  กระบวนการวิจัย (The Research Process)ใหแนวทางการ

วางแผนที่เป็นระบบตอโครงการวิจัย เพื่อใหเกิดความมั่นใจวารายละเอียดหรือขั้นตอนตาง ๆ

ของโครงการวิจัยมีความสอดคลองกัน สิ่งที่มีความสําคัญตอผูวิจัยคือการออกแบบและการ

ดําเนนิการวจิัยตองสอดคลองกับจุดมุงหมายการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย มิฉะนั้นผลวิจัย

ไมมคีวามหมายหรือความสําคัญหรือเป็นประโยชน์ตอองค์การหรอืผูทําวิจัยหรอืผูบริหาร 

 บทนี้ครอบคลุม ขั้นตอนการวิจัยตลาดขั้นที่ 1 และ 2 คือ การนิยามปัญหาการวิจัย

ตลาด และการพัฒนาปัญหาการวิจัยตลาด (Defining the Marketing Research Problem and 

Developing an approach) การนิยามปัญหาการวิจัยตลาดถือเป็นขั้นตอนการวิจัยตลาดที่

สําคัญที่สุด เนื่องจากกลุมของปัญหาการวิจัยตลาดเป็นงานหรือขั้นตอนของโครงการวิจัย

ตลาดทั้งหมด ผูเขียนนําเสนอองค์ประกอบของแนวทางการกําหนดปัญหาการวิจัยตลาด ดังนี ้

วัตถุประสงค์ หรือกรอบคิดทฤษฎี แบบจําลองการวิเคราะห์ คําถามการวิจัยตลาด สมมุติฐาน 

และปัจจัยที่มอีิทธิพลตอการออกแบบการวิจัยตลาด ดังมรีายละเอียดตอไปนี ้ 

2. ภาพรวมของกระบวนการวิจัยการตลาด (Overview Of The Marketing 

Research Process) 

 การศกึษาวิจัยมวีิวัฒนาการเป็นขั้นตอนซึ่งเป็นคําตอบคําถามสําคัญขางลางนี้ 

 1.ทําไมต้องวิจัย (Why should we do research?) ผูบริหารจะกําหนดจุดมุงหมายของ

การวิจัย ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ปัญหา หรือโอกาสตลาด และการกําหนดทางเลือกเพื่อ

แกปัญหา 

 2. วิจัยทําอะไร (What research should do?) จุดมุงหมายของการวิจัยการบริหาร

เปลี่ยนสูจุดประสงค์(Objective)ซึ่งบอกผูวจิัยถึงคําถามที่ตองการหาคําตอบโดยโครงการวิจัย 

 3. วิจัยมีคุณค่าหรือไม่ (Is it worth doing the research?) สิ่งที่ตัดสินใจในขั้นตอนนี้

คือคุณคาของสารสนเทศ (Value of Information) ซึ่งไดรับจากการวิจัยจะมีคามากกวาตนทุนใน

การเก็บขอมูลนัน้ 

4. การวจิัยควรออกแบบอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์? (How should the 

research be designed to achieve the research objective?) ประเด็นของการออกแบบวิจัย 

เกี่ยวกับวิธีการทําวิจัย หรอื ประเภทของการวจิัย เชน การวิจัยขอมูลฑุตยิภูมิ หรือ การวิจัยเชิง

สํารวจ หรอื การวิจัยเชิงทดลอง  และ การกําหนดวิธีการเก็บขอมูล 
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5. บทวิจัยต้องทําอะไรเกี่ยวกับการวิจัย (What will we do with the 

research?) หลังจากเก็บขอมูลผูวิจัยพิจารณาถึงวิธีการวิเคราะห์ขอมูล ตีความหมายและ

ขอเสนอแนะนําการวิจัยไปปฎิบัติอยางไร 

ขั้นตอนที่สําคัญเชื่อมกันเป็นสําคัญ  (ภาพที่ 6-1) ขั้นตอนแตละอันจะสัมพันธ์เพื่อให

เกิดกระบวนการอันตอเนื่องและผังอยูในกระบวนการวางแผนของธุรกิจซึ่งชวยในการพัฒนากล

ยุทธ์โปรแกรมและแผนปฎิบัติไวกระบวนการวางแผนนี้จะนําไปสูจุดมุงหมายวิจัย (Research 

Purpose) ในขณะเดียวกัน การวางแผนจะสนับสนุนโดยระบบสารสนเทศ (Information System)  

 1.คาดคะเนสารสนเทศที่ผูบริหารตองการเพื่อตัดสินใจ 

 2. จัดระบบขอมูลที่เก็บรวบรวมได 

การพัฒนาจุดมุงหมายของการวิจัยจึงเป็นขั้นตอนสําคัญเนื่องจากจุดมุงหมายวิจัยเป็น

สิ่งที่เชื่อมระหวางการวิจัยการตัดสินใจและจุดมุงหมายวิจัย (Research Objective) ซึ่งใหแนว

ทางการวจิัย 

 

ขั้นตอนการวิจัยตลาดโลกมี 5 ขัน้ตอน ดังนี้  (global market research) 

1. นิยามปัญหาการวิจัย (Define the research problem(s) 

2. พัฒนาแผนการวิจัย (Develop a research design 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล (Collect the Data (secondary and primary) 

4. การวิเคราะหข์อมูล (Analyze the data and interpret the results 

5. รายงานการวิจัย (Report and present the findings of the study 
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ภาพที่ 43 กระบวนการวิจัยการตลาด  

ที่มา (Young and  Javalgi, 2007) 

 

 

ความต้องการ 
ของบริษัท 

ประเทศ 
ภมูิภาค 
โลก 

วิเคราะห์ผลประโยชน์-คา่ใช้จา่ย 

การวเิคราะห์ข้อมลู 

การแปลผลและการน าเสนอผลการวิจยั 

วตัถปุระสงค์ของบริษัท 

ข้อมลูที่ต้องการ 

ค านิยามปัญหา 

การคดัเลอืกหนว่ยวเิคราะห์ 

การประเมินคา่ของการวจิยั 

การออกแบบวิจยั 

การตรวจสอบข้อมลูที่ม ี

เชิงเหตผุล 
เชิงพรรณนา 
เชิงบกุเบิก 

การมุง่เตลาด 
การมุง่กลยทุธ์ 
การมุง่ปัญหา 

-ข้อดีและข้อเสียของข้อมลู
ฑตุิยภมิู 
-แหลง่ข้อมลูฑตุิยภมิู 
-ชนิดของปัญหาทีแ่ก้ไขโดย
ข้อมลูฑตุิยภมิู 

 

 

เตรียมข้อมลู 
การจดัการข้อมลู 
t-test, ตารางไขว้ 
ANOVA 
Multivariate 

โครงสร้าง 
การวดั 
การสุม่ตวัอยา่ง 
การวิเคราะห์ 

ลงรหสั 
ข้อความ 
รูปแบบ 

ประเภท 
ความคลาด
เคลื่อน 

การเก็บข้อมลูปฐมภมิู 

การวิจยัคณุภาพ 

การส ารวจ 

การพฒันา
เคร่ืองมือการวิจยั 

การสุม่ตวัอยา่ง 

Self-Reference Criterion 

Yes 

No 
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1.1. การนิยามปัญหาการวิจัยตลาด และแนวทางการพัฒนาปัญหา

การวิจัยตลาด  
 การนยิามปัญหาการวิจัยตลาด และการพัฒนาปัญหาการวิจัยตลาดแสดงดังภาพที่ 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 44 ขั้นตอนของการนิยามปัญหาการวิจัยตลาด และการพัฒนาปัญหาการวิจัย

ตลาด 

งานที่เกี่ยวของ (Task involved) 

การอภิปรายกับ

ผูตัดสนิใจ หรอื

ผูบริหาร 

สัมภาษณ์

ผูเชี่ยวชาญ 
การวิเคราะห์

ขอมูลฑุติยภูมิ 

การวิจัยเชิง

คุณภาพ 

บริบทสิ่งแวดลอมของปัญหาการวิจัยตลาด 

ขั้นท่ี2 แนวทางกําหนดปัญหาการวิจัยตลาด 

ขั้นที่3 การออกแบบการวิจัยตลาด (Research design) 

ปัญหาของการบริหาร 

 
ปัญหาการวจิัยตลาด 

ขั้นท่ี1 การนิยามปัญหาการวจิัยตลาด 

วัตถุประสงค์ 

หรือ กรอบคิด

ทฤษฎี 

สมมุติฐาน แบบจําลอง

การวิเคราะห์ 

คําถามการวิจัย ปัจจัยที่มีผลกระทบ

ตอการออกแบบ

การวิจัย 
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ปัญหาของการบริหารและปัญหาการวิจัยตลาด (Managerial decision problem 

and marketing research) 
  ปัญหาการบริหารเป็นสิ่งที่ผูตัดสินใจ หรือผูบริหารตองการ ในขณะที่ ปัญหาการวิจัย

เป็นขอมูลที่ตองการ และเป็นวิธีการหาขอมูล ปัญหาการบริหารเนนที่การปฏิบัติ เชน วิธีการ

แบงสวนตลาดที่มปีระสิทธิผลคืออะไร? ควรเพิ่มงบการสงเสริมการตลาดหรือไม? การสูญเสีย

สวนครองตลาดเพราะอะไร? ในขณะที่ ปัญหาการวิจัยตลาดเนนที่ขอมูล หรือสารสนเทศ เชน 

การสูญเสียสวนครองตลาดในสายผลิตภัณฑ์แชมพู ปัญหาของผูบริหารคือ วิธีการฟื้นฟูสวน

ครองตลาด ซึ่งมีทางเลือกที่เป็นไปไดคือ การปรับปรุงสินคา การนําสินคาใหมออกสูตลาด 

หรือ การเปลี่ยนแปลงสวนประสมการตลาด (4Ps) และการเปลี่ยนแปลงสวนตลาด (Market 

segments) เป็นตน 

นอยครั้งที่ปัญหาการวิจัย (Research Problem) จะมีขอบเขตที่ชัดเจนและเป็นสิ่งดึงดูด

ความสนใจของผูตัดสินใจปัญหาการวิจัยไมสามารถนิยามหรือใหคําจํากัดความไดดีนักวิจัย

และผูจดัการ ตองเกิดความเขาใจเขาใจจุดมุงหมายวิจัยอยางสมบูรณ์ 

สมาคมพอคาทองถิ่นตองการทําการวิจัยซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเพื่อลดจํานวน

ผูบริโภคที่เดินทางไปซื้อสินคาในที่ชุมชนอื่น จุดมุงหมายวิจัยเพื่อระบุและประเมินแนวทางเพื่อ

เพิ่มสวนครองตลาดของพอคาทองถิ่นจากพลเมือง 

ปัญหาที่ถูกเปิดเผยยังไมมีความถูกตองแมนยําชัดเจนนอกเสียจากวาแสดงใหเห็นภาย

หลังจากกระบวนการวิจัยซึ่งจะชวยใหประธานสมาคมพอคาทองถิ่นใหความรวมมือเพื่อแกไข

ปัญหาที่เงนิใหลออกไปยังเมืองใกลเคียง 

แนนอนนักวิจัยตองวัด หรือประเมินระดับของเงินที่ไหลออกไป(The Level Of Retail 

Trade Outflow) และเหตุผลที่เงินไหลออกไปยังชุมชนขางเคียงทั้งสอง สิ่งนี้จึงเกิดความ

เปลี่ยนแปลงการออกแบบการวิจัย 

 จุดมุงหมายวิจัย (Research Purpose) ตองเป็นสิ่งที่เขาใจรวมกันระหวางผูวิจัยและ

ผูบริหาร 

- ปัญหาหรอืโอกาสที่ทําการศกึษา 

- ปัญหา หรือโอกาสที่คาดหวัง? 

- ขอบเขตของปัญหาและเหตุผลที่เป็นไปได? 

- ประเมินทางเลือกของการตัดสิน 

- ทางเลือกของการตัดสินใจที่ตองศกึษามีอะไร 

- เกณฑท์ี่ใชคัดเลือกทางเลือกคืออะไร? 
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- ความสําคัญของการตัดสินใจคอือะไร? 

- ผูใชผลการวิจัย 

- ผูตัดสินใจคือใคร 

- มีจุดมุงหมายที่ซอนอยูหรอืไม 

3.  

4. ข้อมูลที่ต้องการ (What information is needed?) 

ตารางที่ 75 ขอมูลสําหรับการตัดสินใจการตลาด 

การตัดสินใจการตลาด intelligence needed 

1. ไปตางประเทศ หรืออยู ใน

ประเทศ 

 

1. ประเมินอุปสงค์ตลาดโลก และสวนครอง

ตลาดของบริษัท 

2. จะเขาตลาดที่ไหน? 2. จัดตําแหนงตลาดโลกตามศักยภาพตลาด 

การแขงขันในตลาดทองถิ่น และสถานการณ์

ทางการเมอืง 

3. เขาสูตลาดเปูาหมายอยางไร? 3. ขนาดตลาด กําแพงของการเขาตลาด

ตางประเทศ คาใชจายการขนสง การแขงขัน

ของทองถิ่น ความตองการของรัฐบาล และ

เสถียรภาพทางการเมอืง 

4. ทําตลาดอยางไร? 4. พฤติกรรมของผูซื้อ  การแขงขัน ชอง

ทางการจัดจําหนาย สื่อการสงเสริมการตลาด 

ประสบการณด์านการตลาด 

 ที่มา: Terpsta  & Sarathy, 2000, 213 

 

คุณนอแมนน์ และคณะ (Naumann et al, 1994) ศึกษาความแตกตางในปัญหาการวิจัย

ตลาดโลกของบริษัทวิจัยตลาดโลกระหวางประเทศสหรัฐฯ และประเทศญี่ปุุน 

 

 ตารางที่ 76 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและความสําคัญของประเภทการวิจัยตลาดโลก

ระหวางประเทศสหรัฐฯ และญี่ปุุน 

 

ประ เภทของการวิ จั ย ค่าเฉลี่ย ตําแหน่งความสําคัญ และร้อยละ 
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ตลาดโลก สหรัฐฯ ตําแหนง รอยละ ญี่ปุุน ตําแหนง รอยละ ค ว า ม

แตกตาง 

ผลิตภัณฑ ์ 4.22 1 81 4.22 2 81  

ศักยภาพตลาด 3.68 2 72 4.46 1 84  

การโปรโมทและการขาย 2.34 3 55 2.72 3 64  

ธุ ร กิ จ ข อ ง บ ริ ษั ท  แ ล ะ 

เศรษฐกิจ 

1.59 4 42 2.44 5 62 p<.006 

ความรับผิดชอบของบริษัท 1.24 5 35 1.63 6 44  

การจัดจําหนายสินคา 1.20 6 35 2.57 4 73 p< .000 

 ที่มา (Naumann et al., 1994) 

 

 

กรอบคิดทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 โดยทั่วไป การวิจัยจะยึดตามพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนดวยทฤษฎี 

ทฤษฎี (Theory) เป็นกรอบคิดที่ตั้งอยูบนหลักการที่เป็นจริง การทบทวนงานวิจัยในอดีตจาก

ขอมูลฑุติยภูมิ เชน ตํารา วารสาร monograph เป็นตน โดยทั่วไป ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวของชวยนักวิจัยกําหนดตัวแปรที่ใชในการวิจัย ไมวาจะเป็นตัวแปรตาม หรือตัวแปรอิสระ 

การนิยามตัวแปรเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการวิจัย การคัดเลือกตัวอยาง หรือ  การ

วิเคราะหแ์ละแปลผล เป็นตน 

แบบจําลองการวิเคราะห์ 

 เป็นกลุมของตัวแปรและความสัมพันธ์ระหวางตัวแปรเหลานั้น ซึ่งใชแทนระบบหรือ

กระบวนการที่เป็นจรงิ แบบจําลองม ี3 ประเภท คือ  

1. แบบจําลองที่เป็นคําพูด (Verbal Model) เป็นตัวแปรและความสัมพันธ์ของตัวแปรที่

แสดงในรูปของคําพูด โดยทั่วไปแบบจําลองเชิงคําพูดจะใชคําศัพท์ที่สําคัญของทฤษฎี 

ตัวอยาง ตัวแปรสิงแวดลอมกลยุทธ์ระดับโลกตัวแปรการคา มีผลกระทบตอ ตัดสินใจ

เลือกวิธีเขาตลาดโลก  

2. แบบจําลองทีเป็นภาพ (Graphical model) เป็นการแยกตัวแปรและเสนอแนะทิศทาง

ความสัมพันธ์ของตัวแปร ตัวอยาง การเลือกวิธีเขาตลาดโลก ดังภาพขางลาง 

คิม และฮาง (Kim and Hwang, 1992) ตรวจสอบวา ตัวแปรสิงแวดลอมกลยุทธ์ระดับ

โลกตัวแปรการคา มีผลกระทบตอ ตัดสินใจเลือกวิธีเขาตลาดโลก แสดงไดดังภาพ 
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 ภาพที่ 45 กรอบคิดของการเลือกวิธีเขาตลาดโลก    

ที่มา (Kim and Hwang, 1992). 

 

สามารถเขียนเป็นแบบจําลองทางคณติศาสตร์ไดดังนี้ 

1. แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) แสดงความสัมพันธ์ระหวางตัว

แปรในรูปสมการ เชน การเลือกวิธีเขาตลาดโลก  

 

  ii  
กําหนดให 

 = การเลือกวิธีเขาตลาดโลก  

i = ตัวแปรสิงแวดลอมกลยุทธ์ระดับโลกตัวแปรการคา 

 = ความคลาดเคลื่อน 

= สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวาง  กับ  

สมมุตฐิาน 

ตวัแปรสงิ
แวดล้อม 

ตวัแปรกลยทุธ์
ระดบัโลก 

ตดัสินใจเลือกวิธี
เข้าตลาดโลก 

ตวัแปร
การค้า 

คณุคา่ของ
เทคโนโลยีของ

กิจการ 

ความรู้ฝังลกึของ
เทคโนโลยี 

ความเข้มข้นของ
โลกาภิวตัน์ 

การรวมพลงัของ
โลกาภิวตัน์ 

แรงจงูใจของกลยทุธ์
โลกาภิวตัน์ 

ความเสี่ยงของ
ประเทศ 

ไมคุ่้นเคยกบั
ท าเลที่ตัง้ 

อปุสงค์ไมม่ี
แนน่อน 

การแขง่ขนั
รุนแรง 
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สมมตฐิานดังกลาวไมไดแนะแนวทางตอการวิจัย  สมมติฐานควรเป็นการสื่อสารขอมูล 

และทําใหคําถามวิจัยมีความชัดเจนยิ่งขึ้น การพัฒนาสมมติฐานแสดงดังภาพที่ 6- เป็น

ความสัมพันธ์ระหวางปัญหาการวิจัยตลาด คําถามการวิจัยตลาด และสมมติฐาน  ตลอดจน

ผลกระทบของกรอบคิดทฤษฎี หลักฐานเชิงประจักษ์ และแบบจําลองการวเิคราะห์ 

 

 

 
 

 

  ภาพที่ 46 การพัฒนาสมมตฐิาน 

 ตัวอยางสมมตฐิานที่ดี ของวิธีการเขาตลาดตางประเทศ 

 สมมตฐิานที่ 1: กลยุทธ์การตลาดโลกของกิจการธุรกิจมีผลกระทบตอวิธีการเขาตลาด

ตางประเทศ  

สมมตฐิานที่ 2: สิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอวธิีการเขาตลาดตางประเทศ 

 สมมติฐานดังกลาวขางตนชี้แนะถึงตัวแปรการวิจัย (สิ่งแวดลอมของรานคา และ การ

รับรูความเสี่ยง เป็นตน) และ เสนอแนะการออกแบบการวิจัย 

 

11.1 ขอบเขตของการวิจัย  (Research Boundaries) 

 เมื่อผูวิจัยกําหนดสมมติฐานวาง (Ho) จะชวยทําใหคําถามการวิจัยมีความชัดเจนเพิ่ม

มากขึ้น  ผูวิจัยยังตองกําหนดขอบเขตของการวิจัย  (Research Scope) เชน ประชากรใน

ศกึษาวิจัย ควรเป็นผูสงออกที่อยูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  คําถามการวิจัยควรศึกษากลยุทธ์

การตลาดโลกหรือไม? หรือการศึกษาวิจัยควรสนใจเฉพาะตัวแปรสิ่งแวดลอมที่ผูสงออกใช

ตัดสินใจเลือกวิธีการเขาตลาดตางประเทศ  ประเด็นของขอบเขตการวิจัยตองกลาวถึง  ความ

ถูกตองของผลการวิจัยซึ่งก็ขึ้นอยูกับ จุดมุงหมายการวิจัย (Research purpose) เชน ผูสงออก

องค์ประกอบของปัญหาการวิจัยตลาดโลก 

คําถามการวิจัยตลาดโลก 

สมมติฐาน 

กรอบคิดทฤษฎี  

หลักฐานเชงิประจักษ ์ 

 

แบบจําลองการวเิคราะห ์
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ตองการสรางโรงงานขนาด 100 ลานบาท ผลการวิจัยตองมีระดับความแมนยําของผลการวิจัย

สูง 

12.1การพัฒนาแผนการวิจัย (Develop a research design) 

การพัฒนาแผนการวิจัยจะประกอบดวย ประเภทของการวิจัย ไดแก การวิจัยขอมูลฑุติยภูมิ 

และการวิจัยขอมูลปฐมภูมิ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

5.1.1 การวิจัยตลาดโลกด้านทุติยภูมิ (Secondary Global Marketing 

Research) 

ขอมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data)  เป็นขอมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไวเรียบรอย 

 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Selected Secondary Data Sources)ไดแก  Lexis/Nexis, 

FINDEX, National Trade Data Bank, U.S. Department of Commerce, Japan External 

Trade Organization (JETRO), OECD, IMF, The Economist Intelligence Unit (E.I.U.), 

ACNielsen Co, Taylor Nelsen Sofres,  เป็นตน 

 

 
ที่มา (http://www.globalnegotiator.com/) 

 

 ปัญหาของการวิจัยโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Problems with Secondary Data 

Research): มีดังน้ี 

 ความแมนยําของขอมูล Accuracy of Data 

 ความลาสมัยของขอมูล (Age of data) 
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 ความนาเชื่อถือของชวงระยะเวลา (Reliability over Time) 

 การเปรียบเทียบขอมูล (Comparability of Data) 

 การศกึษาสามเสา (Triangulate) 

 Functional or Conceptual Equivalence 

 Lumping of Data 
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มาลโลทรา และคณะ (Malhotra et al., 2005) ศึกษาประเด็นหลัก หรือหัวขอการวิจัย

ตลาดระหวางประเทศของวารสาร International Marketing Review (IMR)  แสดงดังตาราง

ขางลาง 

 ตารางที่ 77 การจัดประเภทหัวขอใน วารสาร International Marketing Review 

ประเด็นสําคัญ บรรณาธิการ ฉ บั บ แ ล ะ  

(Volume&number)  

ป ี

การจัดการสงออกเชงิกลยุทธ์ Lyn S. Amine & 

Tamer Cavusgil 

1(2) 1983 

เปรียบเทียบผูซื้อสินคาอุปโภค และผูซื้อ

สินคาอุตสาหกรรม 

Hans Thorelli 2(4) 1985 

ความสัมพันธ์ระหวางการนําเขาและ

สงออก 

michael R. 

Czinkota and Ilkka 

A. Ronkanee 

4(1) 1987 

ประเด็นการตลาดในประเทศกําลัง

พัฒนา 

Ugur Yavas 5(1)5(1) 1988 

เทคนิคในการวิ เคราะห์การบริหาร

การตลาดระหวางประเทศ 

Essan Mahmound 

and Gillian Rice 

5(3) 1988 

การสงออกตลาดไวนต์างประเทศ Tony Spawton 6(2) 1989 

การตลาดสงออก   6(4) 1989 

ธุรกิจระหวางประเทศ: ทฤษฎี Stepen Young 7(4) 1990 

กลยทุธ์การตลาดไวน ์ Tony Spawton 8(4) 1991 

สิ่งแวดลอมมหภาค และการบริหาร

การตลาดระหวางประเทศ 

Sandra Ml 

Huszagh and 

Frederick 

W.Huszagh 

9(1) 1992 

นวัตกรรม และการพัฒนาสินคาใหม Michael J.Baker 11(1) 1994 

นวัตกรรมใหม ความคิด และการวิจัย

ตลาด 

Martin Fojt 11(5) 1994 

ตราสินคาระหวางประเทศ Dale Littler 12(2) 1995 

จรยิธรรมทางการตลาด Gerald Vinten 12(4) 1995 

การตลาดในยุโรปตะวันออก และยุโรป

กลาง 

Ronald Savitt 12(5) 1995 

การปฏบัิตกิารตลาดโลก Ilkkan 

A.Ronkainen 

13(2) 1996 
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วัฒนาธรรมไขวในการวจิัยการตลาด John B.Ford 13(5) 1996 

อินเทอร์เน็ทและการตลาดระหวาง

ประเทศ 

Jim Hamill 14(5) 1997 

Key Account Management Dennis A.Pitta 15(3) 1998 

การสื่อสารการตลาดระหวางประเทศ Marylyn Carrigan 15(4) 1998 

ทฤษฎีและการปฏบัิตกิารสงออก Costrantine 

S.Katsikeas, Jim 

Bell, and Robert 

E.Morgan 

15(5) 1998 

เปรียบเทียบโลกาภิวัตน์ กับระหวาง

ประเทศ 

Claudio Vignali 

and Brenda 

M.Oldfield 

16(4/5) 1999 

Key Account Management Dennis Pitta 16(6) 1999 

ผลกระทบของกฎหมายตอการพัฒนากล

ยุทธ์การตลาดระหวางประเทศ 

John B. Ford 17(3) 2000 

การตางประเทศของการคาปลีก Nicholas 

Alexander and 

Anne Marie 

Doherty 

17(4/5) 2000 

การตลาดตางประเทศในศตวรรษท่ี 21 K. Sivakumar 18(1) 2001 

การวจิัยวัฒนธรรมไขว Naresh 

K.Malhotra 

18(3) 2001 

ผลกระทบของ e-commerce ตอกลยุทธ์

ชองทางการจัดจําหนาย 

Irvine Clarke III 

and Theresa 

B.Flaherty 

18(4) 2001 

ขอมูลท่ีใชในการสงออก Adamantios 

Diamantopoulos 

20(1) 2003 

การเจรจาตอรองในธุรกิจระหว าง

ประเทศ 

Antonis Simintiras 

and Nina 

Reynolds 

20(3) 2003 

การพัฒนาสินคาใหมในตางประเทศ Helen Perks and 

Veronica Wong 

20(4) 2003 

การตลาดตลาดประเทศในภูมิภาค

เอเซีย-แปซิฟิค 

Paul Chao, Saeed 

Samiee, and 

Leslie Yip 

20(5) 2003 
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ที่มา (Malhotra et al., 2005; 396) 

 

อิงค์เพน และบีมิช (Inkpen  and Beamish, 1994) ศึกษาประเด็นหลัก หรือหัวขอการ

วิจัยธุรกิจระหวางประเทศของวารสาร Journal of International Business Studies (JIBS) ใน

ระยะเวลา 25 ปี  แสดงดังตารางขางลาง 

 ตารางที่ 78 รอยละของช่ือบทความวจิัยของวารสาร JIBS 

 

สาขา 

ช่วงปี ค.ศ.  

1970-74 1975-79 1980-84 1 9 8 5 -

89 

1990-94 25 Years 

เศรษฐศาสตร์ 9.9 15.3 19.6 21.2 12.4 16.3 

การเงิน 15.5 25.3 15.8 18.2 8.7 16.1 

การบัญชแีละภาษี 2.8 4.5 4.4 2.3 5.6 4.1 

องคก์าร 1.4 2.7 5.1 2.3 7.5 4.1 

การจัดการ 8.5 7.2 13.3 11.4 19.8 13.1 

นโยบายธุรกิจ 4.2 7.2 10.8 10.6 12.5 9.8 

การตลาด 16.9 18.0 19.6 15.2 17.4 17.5 

ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ แ ล ะ

ความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม 

7.0 3.6 3.2 3.8 8.1 5.1 

กฎหมาย     1.2 .3 

ความสัมพันธ์ระหวางประเทศ 

และการเมอืง 

2.8 4.5 2.5 .8 - 1.9 

ประเด็นสังคม 1.4 .9  - - .3 

ประวัติศาสตร์ดานธุรกิจและ

เศรษฐกิจ 

.9 - .8 - .3 - 

การศึกษาประเทศ   - .8 - .2 

การศึกษากลุมอุตสาหกรรม 

(Industry sector) 

1.4 1.8 - - - .5 

นโยบาย 4.2 2.7 1.3 1.5 1.2 1.9 

การศึกษาและธุรกิจตางประเทศ 22.6 5.4 4.4 9.8 5.6 8.0 

อื่นๆ 1.4 - - 1.5 - .5 

รวมรอยละ 100 100 100 100 100 100 

จํานวนรวม 71 111 158 132 161 633 
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ที่มา (Inkpen,  and Beamish, 1994; 740) 

 ขอมูลจากตาราง วารสาร JIBS เนนสาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์ และ การเงิน 

ประมาณ 50% ของบทความทั้งหมด 

 

1.2. วจิัยตลาดโลกด้านปฐมภูมิ (Primary Global Marketing Research 

 การประชุมกลุมยอย (Focus Groups 

 วีการสํารวจ (Survey Methods for Cross-Cultural Marketing Research): 

 แบบสอบถามQuestionnaire Design 

 

เครื่องมือการวิจัยตองประเมินวามีความเหมาะสมกับตางประเทศหรือไม? เชน 

แบบสอบถาม CETSCALE ที่ใชประเมิน consumer ethnocentric ซึ่งเป็นผูบริโภคที่ไมนิยมซื้อ

สินคาตางประเทศ ซึ่งประเมินความนาเชื่อถือ และความเชื่อมั่นของเครื่องมือกับผูบริโภคใน 4 

ประเทศ คือ สหรัฐฯ ฝร่ังเศส ญี่ปุุน และ เยอรมัน ดังตารางขางลาง 

 ตารางที่ 79  สหสัมพันธ์ของCETSCAE 

 สหรัฐฯ 

(N= 71) 

ฝรั่งเศส 

(N= 70) 

ญี่ปุ่น 

(N= 76) 

เยอรมัน 

(N= 73) 

ความสําคัญในการซื้อสินคาท่ีผลิตภายในประเทศ .56 .59 .40 .30 

ทัศนคติท่ัวไปตอการซื้อสินคาตางประเทศ -.51 -.17 -.25 .00ns 

ทัศนคติท่ัวไปตอการซื้อรถยนต์ตางประเทศ -.32 -.45 -.11ns -.01ns 

ทัศนคติท่ัวไปตอการซื้อรถยนต์ของประเทศสหรัฐฯ - -.25 -.21 .09ns 

ทัศนคติท่ัวไปตอการซื้อรถยนต์ของประเทศฝรั่งเศส -.23 - -.10ns -.22 

ทัศนคติท่ัวไปตอการซื้อรถยนต์ของประเทศญี่ปุุน -.29 -.30 - -.02ns 

ทัศนคติท่ัวไปตอการซื้อรถยนต์ของประเทศเยอรมัน -.29 -.20 -.22 - 

ความเชื่อท่ัวไปตอสนิคาของประเทศสหรัฐฯ - -.10 ns -.30 -.06ns 

ความเชื่อท่ัวไปตอสนิคาของประเทศฝรั่งเศส -.43 - -.02ns -.15ns 

ความเชื่อท่ัวไปตอสนิคาของประเทศญี่ปุุน -.36 .01ns - -.16ns 

ความเชื่อท่ัวไปตอสนิคาของประเทศเยอรมัน -.43 -.09ns -.22 - 

ตําแหนงท่ัวไป2 .27 .13ns .23 .16ns 

ตําแหนงรถยนต์ (Car Rank)2 .38 .20 .14ns .27 

ตําแหนงโทรทัศน์2 .45 .20 .18 .24 

2/ Spea r man‖s  Rho 

ที่มา (Netemeyer; Durvasula,  and Lichtenstein, 1991) 
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 การวิจัยผูบริโภคจะใชมาตรวัดแบบใหคะแนน (Rating scale) ชนิดลิเคร์ท (Likert scale) 

และ มาตรวัดการตีความหมายแตกตาง (Semantic differential scale) ตัวอยาง การใชมาตรวัด

ลิเคิร์ท สเกล 1-5 โดย หมายเลข 1 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง และ หมายเลข 5 หมายถึง ไม

เห็นดวยอยางยิ่ง (ดังตารางที่ -) 

 

 ตารางที่ 80 ความคิดเห็นของผูสิ่งออกตอกําแพงการคา (Potential barriers) 

 เ ห็ น

ด้ ว ย

อ ย่ า ง

ยิ่ง 

เ ห็ น

ด้วย 

เฉยๆ ไม่ เห็น

ด้วย 

ไม่ เห็น

ด้ ว ย

อ ย่ า ง

ยิ่ง 

คาใชจายในการขนสงสินคาเป็นอุปสรรคใหญตอการ

สงออกไปประเทศญี่ปุุน(n= 110) 

17 22 37 24 10 

คุณสมบัติของสินคาไมใชอุปสรรคใหญตอการ

สงออกไปประเทศญี่ปุุน(n= 111) 

27 23 14 22 25 

ภาษาและวัฒนธรรมเป็นอุปสรรคใหญตอการ

สงออกไปประเทศญี่ปุุน(n= 111) 

17 21 28 24 21 

ภาษีศุลกากร และโควตาไมใชอุปสรรคตอการ

สงออกไปประเทศญี่ปุุน(n= 111) 

17 12 39 24 19 

ราคาสินคาในประเทศญี่ปุุนไมดึงดูด(n= 111) 1 7 35 31 37 

คูแขงขันจากประเทศอื่นเป็นอุปสรรคใหญตอการ

สงออกไปประเทศญี่ปุุน(n= 110) 

11 24 35 25 15 

การแขงขันระหวางผูสงออกของประเทศนอรเวย์ไม

เป็นอุปสรรคใหญตอการสงออกไปประเทศญี่ปุุน(n= 

110) 

20 30 26 21 13 

ระบบการจัดจําหนายปลาสดเป็นอุปสรรคใหญตอ

การสงออกไปประเทศญี่ปุุน (n= 108) 

0 10 64 15 19 

ความเสี่ยงในการสงออกไปยังประเทศญี่ ปุุนมี

มากกวาตลาดประเทศอ่ืน (n= 108) 

6 22 34 25 21 

ระยะเวลาท่ียาวนานในการบรรลุเปูาหมายของผู

สงออกไปตลาดประเทศญี่ปุุนเป็นอุปสรรคในการ

สงออก (n= 106) 

16 44 29 11 6 
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 ที่มา (Gripsrud, 1990) 

 

1.3. การสุ่มตัวอย่าง (Sampling)  

นักวิจัยจะวางแผนการสุมตัวอยางประกอบดวย (A sampling plan) ประกอบดวย 

หนวยของการสุม (Sampling unit) ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample size)  และ วิธีการสุม

ตัวอยาง (Sampling procedure) ดังรายละเอียดตอไปนี ้ 

การวิจัยตลาดตางประเทศ (Multicountry research) ทําได 2 แนวทาง คือ การวิจัย

บุกเบิก (A large-scale exploratory research) โดยการศึกษาทุกประเทศทั่วโลก และ การวิจัย

กลุมประเทศ (A few key countries) โดยเริ่มจากจัดกลุมประเทศ ตามเกณฑ์สังคมเศรษฐกิจ 

หรอืวัฒนธรรม เป็นตน แลวเลือกตัวแทนในแตละกลุม 

วิธีการสุมตัวอยางจัดได 2 ประเภท คือ  การสุมตัวอยางโดยใชความนาจะเป็น และ 

การสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเป็น 

 

การสุ่มตวัอย่างเป็นชั้น การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย

One-stage cluster Two-stage cluster

การสุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่ม การสุ่มอยา่งเป็นระบบ

ออกแบบโดยใชค้วามน่าจะเป็น

การสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก การสุ่มตวัอยา่งตามดุลยพินิจ Quota

ออกแบบโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น

การออกแบบการสุ่มตวัอย่าง

 

ภาพที่ 47 วิธีการสุมตัวอยาง 

 

1.1. การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น     

คุณลักษณะพืน้ฐานของการสุมตัวอยางโดยใชความนาจะเป็นม ี 2  ประการ  ไดแก 

1) กําหนดขนาดตัวอยาง  และความนาจะเป็นที่ตัวอยางจะถูกสุม 

2) หนวยการสุมตัวอยาง  ทุกหนวยมีโอกาส/ความนาจะเป็นที่จะถูกเลือก 
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ดังนั้น  การสุมตัวอยางโดยใชความนาจะเป็น  ตองกําหนดจํานวนประชากรเปูาหมาย

ให 

ชัดเจน  โดยบอกไดวาหนวยการสุมตัวอยาง  หนวยอะไรที่รวมหรือไมไดรวมไวในประชากร

เปูาหมาย  คาความนาจะเป็นสามารถใชประมาณคาคุณลักษณะที่ศึกษาได (The estimated 

value)  กลาวคือชวงความเชื่อมั่น  (Confidence  interval  )  ของประชากรสามารถคํานวณได   

นั้นคือ  ผูวิจัยสามารถอางอิง (inference)   ประชากรโดยดูจากตัวอยาง  (sample)  วิธีการสุม

ตัวอยางโดยใชความนาจะเป็น  ไดแก   การสุมตัวอยางแบบงาย  (Simple  Random  

Sampling)   การสุมตัวอยางเป็นระบบ   (Systematic  sampling)  การสุมตัวอยางเป็นขั้น  

(Stratified  sampling)   และ การสุมตัวอยางเป็นกลุม  (Cluster  Sampling)   

1.2. การสุ่มโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non- Probability Sampling) 

 การสุมตัวอยางโดยไมทราบโอกาสที่หนวยตาง ๆ ของประชากรถูกสุมไปเป็นกลุม

ตัวอยาง การสุมตัวอยางแบบนี ้ ผูวิจัยไมสามารถคาดเดา  หรือประมาณไดวา  โอกาสที่แตละ

หนวยของประชากรเปูาหมายจะถูกสุมมาเป็นตัวอยางเทากับเทาไรวิธีการสุมตัวอยางแบบนี้

อาจแบงยอยไดเป็น 3 แบบ คือ การสุมตัวอยางแบบเจาะจง การสุมตัวอยางแบบตามความ

สะดวกหรอืแบบบังเอิญ และ การสุมตัวอยางแบบกําหนดจํานวนตัวอยาง 

 

 ตารางที่ 81 การสุมตัวอยางในการวิจัยตลาดระหวางประเทศ 

ประ เภท ของกา ร

วิจัยตลาดระหว่าง

ประเทศ 

วัตถุประสงค์ของ

ก า ร วิ จั ย ต ล า ด

ระหว่างประเทศ 

คุณลักษณะของการสุ่มตัวอย่าง วิธีการการสุ่ม

ตัวอย่าง วัตถุประสงค์ ของ

การสุมตัวอยาง 

คุณสมบัตขิองกลุม

ตัวอยางที่ตองการ 

เ ชิ ง พ ร ร ณ น า 

(Descriptive) 

ตรวจสอบทัศนคติ

และพฤติกรรมของ

ประเทศใดประเทศ

หนึ่งโดยเฉพาะ 

ตัวแทนประชากร

ภายในประเทศ 

สามารถประมาณ

ค า ค ว า ม ค ล า ด

คลาดของการสุม 

(SEE.) 

ความนาจะเป็น

ภ า ย ใ น แ ต ล ะ

ประเทศ 

เ ชิ ง บ ริ บ ท 

(Contextual) 

ตรวจสอบคุณสมบัติ

ข อ ง ก ลุ ม cross-

national 

ตัวแทนประชากรที

สนใจ 

สามารถประมาณ

ค า ค ว า ม ค ล า ด

คลาดของการสุม 

(SEE.) 

ความนาจะเป็น

ข อ ง ก า ร สุ ม

ตัวอยาง 

เ ชิ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ 

(Comparative) 

ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม

แตกตางหรือความ

คลายคลึงกันระหวาง

ประเทศ 

เปรียบเทียบระหวาง

กลุมcross-national 

ความคลายคลึ ง

กั นของตั วอย า ง

เพื่อควบคุมปัจจัย

ภายนอก 

ไมใชความนาจะ

เป็นของการสุม

ตัวอยาง 
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เ ชิ ง ท ฤ ษ ฎ ี

(Theoretical) 

ตรวจสอบทฤษฎีของ

กลุมcross-national 

เปรียบเทียบระหวาง

กลุมcross-national 

ความคลายคลึ ง

กันของตัวอยาง 

ไมใชความนาจะ

เป็นของการสุม

ตัวอยาง 

 ที่มา (Reynolds et al., 2003: 82) 

 

 

1.4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยตลาดตางประเทศ ไดแก ไปรษณีย์ (Mail) 

โทรศัพท์ (Telephone) การสัมภาษณ์โดยบุคคล (Person-to-person interviews) การสํารวจ

ทางออนไลน์ (Online Survey Methods) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลของยุโรป (ฝรั่งเศส เยอรมัน 

สวีเดน เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร) ซึ่งมวีิธีการแตกตางกัน เชน สวีเดนจะนิยมใชโทรศัพท์

ในการเก็บขอมูล แตไมเป็นที่นิยมในเยอรมัน (แสดงดังตารางขางลาง) นอกจากนั้น ประเทศ

บราซิล และจนีจะมีอัตราการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์ต่ํา 

ตารางที่ 6-8 เปรียบเทียบวิธีการเก็บขอมูลในยุโรป 

 ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ ส ห ร า ช

อาณาจักร 

ไปรษณีย์ 

โ ท ร ศั พ ท์ 

(Telephone) 

ถนน/กลางเมือง 

บาน/ที่ทํางาน 

กลุม 

สัมภาษณ์เจาะลึก 

ขอมูลฑุติยภูมิ 

4% 

15 

52 

- 

13 

12 

4 

33% 

18 

37 

- 

- 

12 

- 

23% 

44 

- 

8 

5 

2 

4 

8% 

21 

- 

44 

6 

8 

8 

9~ 

16 

- 

54 

11 

- 

- 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004; 186) 

 

การสํารวจทางออนไลน์ (Online Survey Methods) ไดแก การสํารวจทางจดหมาย

อิเลคทรอนิคส์ (E-mail surveys) จะแนบแบบสอบถาม self-administered questionnaire ไป

กับจดหมายอิเลคทรอนิคส์ Random Web site surveys นักวิจัยจะเปิดเว็บไซต์ที่มี

แบบสอบถามประกอบไปดวย  และ Panel Web site surveys 
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1.5. การวเิคราะห์ข้อมูล และการรายงานผลการวิเคราะห์  

นอแมนน์ และคณะ (Naumann et al. (1994) เปรียบเทียบเทคนิคการวิเคราะห์ขอมูล

การศกึษาตลาดโลกระหวางประเทศสหรัฐฯ และประเทศญี่ปุุน ดังตารางขางลาง 

ตารางที่ 6-9 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและความสําคัญของเทคนิคเชิงปริมาณระหวาง

ประเทศสหรัฐฯ และญี่ปุุน 

เทคนิคการวิเคราะหต์ลาดโลก ค่าเฉลี่ย ตําแหน่งความสําคัญ และร้อยละ 

คาเฉลี่ย

ข อ ง

สหรัฐฯ 

ตําแหนง รอยละ คาเฉลี่ย

ข อ ง

ญี่ปุุน 

ตําแหนง รอยละ ค ว า ม

แตกตาง 

สถิตพิรรณนา 6.15 1 82 7.00 1 84 p< .000 

ตารางไขว 5.97 2 83 6.71 2 84 p< .001 

t-test for small samples 3.30 3 61 3.03 3 62 p< .016 

วเิคราะห์สหสัมพันธ์ 3.14 4 62 4.58 4 76 p<.005 

วเิคราะห์การถดถอย 3.05 5 66 4.23 5 73  

การวเิคราะห์องค์ประกอบ 2.77 6 62 5.00 6 78 p< .000 

การวเิคราะห์การเกาะกลุม 2.72 7 61 4.84 7 76 p< .000 

chi-square goodness-of-fit 

test 

2.70 8 61 3.35 8 59  

การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA) 

2.54 9 55 3.19 9 59  

Z-test for large samples 2.46 10 48 1.48 10 43 p< .022 

การวเิคราะห์จําแนกกลุม 2.08 11 48 3.16 11 57 p< .026 

MANOVA 1.94 12 46 2.80 12 49  

การวเิคราะห์นานามิติ 1.89 13 42 3.77 13 70 p< .000 

Conjoint analysis 1.83 14 48 2.29 14 59  

Friedman two-way analysis of 

variance by rank 

0.96 15 30 1.16 15 27  

Kolmogorov-Smirnov two 

sample test 

0.96 16 28 1.00 16 27  

Kruskal-Wallis one-way 

analysis of variance by rank 

0.94 17 31 1.26 17 30  

Kendall‖s c oeff icient of 

concordance 

0.81 18 23 1.33 18 38  

Mann-Whitney test 0.74 19 25 0.48 19 19  
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 มาตรวัดมีคะแนน 1-7 

ที่มา (Naumann et al., 1994) 

 

1.6. การวิเคราะห์รูปแบบอุปสงค์ (Analysis of demand pattern) 

ประเทศที่มีรายไดประชาชาติตอคนแตกตางกันจะมีรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่แตกตาง

กัน (Different levels of per capita income)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6- รูปแบบการเจรญิเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิต 

 ที่มา: Terpsta  & Sarathy, 2000, 224 

1.7. ดัชนีหลายปัจจัย (Multiple-factor indexes) 

ใชประเมินศักยภาพตลาดทางออม เชน ตัวชี้วัดการสรางบาน 

 อัตราการสรางบาน 

 สัดสวนของประชากรที่มอีายุระหวาง 20 -30 ป ี

 รายไดตอครัวเรือน $2,000 ตอปี 

 

1.8. การประมาณการโดยการเปรียบเทยีบ (Estimation by analogy) 

ในกรณีที่ไมมขีอมูลมากพอ ใหใชเทคนิคการเปรียบเทียบเพื่อการประเมินศักยภาพตลาด ซึ่งทํา

ได 2 วิธี คือ การเปรียบเทียบ cross-section comparison และ ใชการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 

(time series) 

สิง่ทอ ร้อ
ยล

ะข
อง

กา
รผ

ลิต
รว

ม 

อาหาร เคร่ืองดืม่ 

เหลก็ 
เคมภีัณ

ฑ ์

อื่นๆ 

10 

30 

20 

40 

200 600 400 1,000 800 

เหลก็ 
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 เป็นวิเคราะห์ศักยภาพตลาดโดยการเปรียบเทียบกันระหวางตลาดตางประเทศ 2-3 

ตลาด (แสดงดังตารางที่ -) 

 ตาราง 6-10  เปรียบเทียบตลาดฝรั่งเศส และตลาดแคลิฟอร์เนียในปี ค.ศ. 1982 

 

ตัวแปร ฝรั่งเศส แคลิฟอร์เนีย 

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) $569 พันลาน $333.7 พันลาน 

รายไดประชาชาติตอคน (GNP per 

capita) 

$10,552 $12,617 

อัตราการเติบโตของGDP 0.5  

ขอมูลประชากร 

จํานวนประชากร 

อัตราการเติบโต-ประชากร 

ความหนาแนนของประชากร 

สัดสวนของประชากรในเมืองตอชนบท 

เมืองหลวง 

ประชากรในเมืองหลวง 

 

54,085,000 

4% 

99.4 ตารางกิโลเมตร 

78/22 

ปารีส 

2,230,000 

 

24,698,600 

8.3% 

162/ตารางไมล์ 

91.3/8.7 

ลอสแองเจลสี 

2,812,000 

ขอมูลสถิตอิื่น 

ความยาวของถนน 

พืน้ที่ทั้งหมด 

จํานวนรถผูโดยสาร 

จํานวนโทรศัพท์ตอ100 คน 

จํานวนหนังสือพมิพ์ 

 

802,407 กิโลเมตร 

802,407 กิโลเมตร 

20,300,000  

45.9 

106 ฉบับตอวัน 

 

174,000 ไมล์ 

802,407 กิโลเมตร 

14,730,000 

86.99 

106 ฉบับตอวัน 

 ที่มา (Keegan, ) 

 
ตัวอยาง การประมาณการขนาดตลาดเครื่องเลนดีวีดี (DVD Player) ของประเทศ

ยูเครน นักวิจัยจะตองกําหนดประเทศฐาน (The based country) ซึ่งมีขอมูลยอดขายเครื่องเลน

ดีวีด ี ในที่นี้ ใชประเทศเพื่อนบานของยูเครน คือ โปแลนด์ โดยกําหนดใหอัตราสวนของอุปสงค์

ในเครื่องเลนดีวีดีตอการใชโทรทัศน์สีของประเทศโปแลนด์เทากับประเทศยูเครน ดังสูตร

ขางลาง 
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P

P

U

U

TV

DVD

TV

DVD
  

 กําหนดให 

DVDU  = อุปสงค์ในเครื่องเลนดวีีดีของประเทศยูเครน 

TVU =  โทรทัศน์สีของประเทศประเทศยูเครน 

DVDP  = อุปสงค์ในเครื่องเลนดวีีดีของประเทศโปแลนด์ 

TVP =  โทรทัศน์สีของประเทศประเทศโปแลนด์ 

ขอมูลอุปสงค์เครื่องเลนดีวีดีและโทรทัศน์สีของประเทศโปแลนด์และประเทศยูเครน แสดงดัง

ตารางขางลาง 

 ตารางที่ 82 

 ยอดขาย 

โทรทัศน์ส ี เครื่องเลนดวีีดี 

โปแลนด ์

ยูเครน 

14,722.64 

15,626.15 

69.17 

??? 

ที่มา (http://www. Euromonitor.com) 

 ประมาณการอุปสงค์เครื่องเลนดวีีดี 









6.722,14

17.69
15.626,15  เทากับ 73.4 ชิน้ 

 

1.9. การถดถอย (regression) 

 การวิเคราะห์ถดถอยเป็นเครื่องมือที่วัดความสัมพันธ์ ซึ่งไมเหมือนกับตารางไขว และ

การวัดความสัมพันธ์ทางอื่นซึ่งวัดความสัมพันธ์ระหวางตัวแปร 2 ตัว แตการวิเคราะห์ถดถอย

สามารถหาความสัมพันธ์ของความตั้งใจลงทะเบียนกับตัวแปรตั้งแต 1 ตัวขึ้นไปพรอมกัน การ

วิเคราะห์ถดถอยไมเพียงแควัดความสัมพันธ์ในเชิงปริมาณเทานั้นแตยังเป็นเครื่องมือในการ

ควบคุมทางสถิติ 

 สมการถดถอยอยางงาย เชน  

 bxay   
กําหนดให 

 Y = จํานวนสินคาทีใชตอพันคน 

 X = รายไดประชาชาติตอคน (GNP per capita) 

 

ตารางที่ 83 การถดถอยของสมการการใชสินคาตอประชากรพันคน 

http://www/
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สินค้า กลุ่มตัวอย่าง สมการถดถอย สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ก า ร

ตัดสินใจ (R2) 

รถยนต์ 37 -21.071 +0.101X 0.759 

วิทยุ 42 8.325 + 0.275X 0.784 

โทรทัศน์ 31 -16.501 + 0.074X 0.500.7433 

ตูเย็น 24 -21.330 + 0.102X 0.736 

เครื่องซักผา 22 -15.623 + 0.094X  

 ผลการวิเคราะห์จากตารางขางบน ชี้วา ถาเพิ่มเงิน GNP เทากับ 100 บาท จะทํา

ใหการใชรถยนต์เพิ่มขึน้ 10 คัน ตอพันคน หรือ ถาเพิ่มเงิน GNP เทากับ 100 บาท จะทําใหการ

ใชเครื่องซักผาเพิ่มขึ้น 10 เครื่อง ตอพันคน หรือ ถาเพิ่มเงิน GNP เทากับ 100 บาท จะทําให

การใชวิทยุเพิ่มขึน้ 27 เครื่อง ตอพันคน เป็นตน 

 

 สมการถดถอยพหุ 

สมการพยากรณ์ สําหรับการวิเคราะหถ์ดถอยเชงิพหุ 

  

kk xxxy   ...ˆ
2211  

กําหนดให : 

ŷ  = คะแนนการพยากรณ์ y 

  b1, … , bk  คือ  สัมประสทิธิ์การถดถอยรวม ( Partial Regression  Coefficient ) 

เพื่อใหเขาใจความหมายของสัมประสิทธิ์การถดถอยรวม ผูเขียนขอยกตัวอยางกรณีมี

ตัวแปรอิสระ 2 ตัว 

  2211 xxy  
 

 ขั้นแรกสังเกตไดวา สัมประสิทธิ์การถดถอยรวม b1 แตกตางจากสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยรวม b1 ที่ไดจากการถดถอยของ y บน X1 เพราะวาตัวแปร X1 และ X2 มีความสัมพันธ์

กัน ในกรณีของการถดถอยตัวแปร 2 ตัว ( The regression Bivariate) การแปรผลของ y จะมา

จากการแปรผลของ X1  เพียงตัวเดียง โดยไมไดพิจารณาถึง ตัวแปร X2 ซึ่งในกรณีนี้ไมเป็นจริง 

การตีความหมายของสัมประสิทธิ์การถดถอยรวม b1 คือการเปลี่ยนที่คาดหวังของ Y 

เมื่อ X1   เปลี่ยนแปลง 1 หนวย โดย X2  มีคาคงที่หรือควบคุมผลกระทบของ X2  และ b2 ก็

คลายกับ b1  คือการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังของ y เกิดจาการเปลี่ยนแปลง X2  1 หนวย โดย 
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ให X1 มีคาคงที่หรือ ควบคุมผลกระทบของ X1 ดังนั้น b1  และ b2  เป็นสัมประสิทธิ์ถดถอย

ร่วม นั่นคือ ถา X1  และ X2  เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังของ  จะ

เทากับ b1 + b2   

 สัมประสิทธิ์การถดถอยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุมตัวอยาง ถาสุมกลุมตัวอยางอื่น 

สัมประสิทธิ์การถดถอย จะแตกตางกับความแปรผันในการสุมกลุมตัวอยาง (Sampling 

Variation) ของสัมประสิทธิ์การถดถอยวัดโดยความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) ที่

สัมพันธ์กับสัมประสิทธิ์การถดถอยนั้น 

 ตัวอยาง สมมุติสํารวจขอมูลจากเจาของธุรกิจขนาดยอมที่สนใจสงออกสินคาไป

ตางประเทศ คําบรรยายลักษณะตัวแปร แสดงในตาราง 7-3 ใชแบบสอบถาม สงไปรษณีย์

ใหกับธุรกิจขนาดยอม ของ 5 ราน ไดแบบสอบถาม คือ จํานวน 98 ชุด แตแบบสอบถามที่ใช

ประโยชน์ไดจริงเป็น 90 (อัตราการตอบสนอง 45 %) โดยแบง 60 ชุด ใชในการประมาณคาตัว

แบบ (Model estimate) และที่เหลือ 30 ชุด ใชวัดความเที่ยงตรง ของตัวแปร (Model 

Validation)  

 สมการถดถอยที่ประมาณได คือ 

 Sizey 026.927.1ˆ     .............แบบจําลองที่ 1 

 

  

 กําหนดให   

 ̂ เป็นคาคาดหวังที่จะสงสินคา ตาราง 7- 5 แสดงตัวแบบการถดถอยเชิงเสน

อยางงาย (ตัวแบบที่ 1 )  

 สัมประสิทธิ์การถดถอย เทากับ .026 และมีนัยสําคัญที่  10.0   ความแปรผันของ

คาคาดหวังที่สงออกสินคา ซึ่งอธิบายไดโดยสมการถดถอย เทากับ 5.8%  (  R2   =  0.058 )  

 

ตารางที่ 84 คําบรรยายลักษณะของตัวแปร 

คําอธิบายลักษณะตัวแปร ชื่อใน computer มาตราวัด 

ยินดีสงออกสินคา 

 

สนใจการชวยเหลือของรัฐบาล 

 

ขนาดพนักงาน 

รายไดของกิจการ 

( Y1)     W 

 

( Y2 ) Govt 

 

( X1 ) Size 

( X2 ) Rev 

1(ไมสนใจสงออก) 

5 (สนใจสงออก ) 

1 ( ไมสนใจ ) 

5 (สนใจ ) 

มากกวาศูนย์ 

ลานบาท 
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ประสบการณใ์นการทําการคาภายในประเทศ 

ชนิดของสนิคาที่จําหนาย 

การฝึกอบรมพนักงาน 

 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ

ตางประเทศ 

( X3 ) Years 

 

( X4 ) Prod 

( X5 ) Train 

 

( X6 ) Exp 

 

จํานวนปี 

 

ตัวเลข 

0 (ไมมโีปรแกรม ) 

1 (มีโปรแกรม ) 

0 (ไมมปีระสบการณ ์) 

1 (มีประสบการณ ์) 

  

 2R    จะไมลดลงเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระ ( Xi )  ในสมการถดถอย แตเมื่อเพื่อตัวแปร

อิสระ 2-3 ตัว แลวไมทําใหคา R2  เพิ่มขึ้น  ดังนั้นจึงปรับปรุงคา R2  ( R  Adjusted ) ตาม

จํานวนของตัวแปรอิสระ ( Xi ) และขนาดตัวอยาง ( Sample Size )  ซึ่งคํานวณไดจากสูตร 

 
1

1
11 22






kn

n
RRAdj  

  
 

 
042.0

1160

160
058.011 




  

  

 กําหนดให : 

  n : จํานวนของคาสังเกต (ผูตอบ) 

 k :  จํานวนพารามิเตอร์ 

 

 ผลการวิเคราะหข์อมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS แสดงดังตาราง 

 

ตารางที่ 85 ผลลัพธ์ของตัวแบบที่ 1 (Model 1)  

การวเิคราะห์ความแปรปรวน ( ANOVA ) 

 

แ ห ล่ ง ค ว า ม

แปรปรวน 

df SS MS  F-Value   

Prob>  

Model 

Error 

Total 

1 

58 

59 

Root MSE 

4.601 

74.248 

78.850 

 

 

 

1.131 

4.601 

1.280 

 

 

 

R2 

3.595 

 

 

.058 

      

.0629 
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 xbxbxbxbb 443322110

Dep Mean 

C.V. 

3.050 

37.09

6 

Adj R2  .041  

 

การประมาณคาพารามิเตอร ์( Parameter Estimates ) 

ตัวแปร df ป ร ะ ม า ณ

ค่าพารามิเตอร์ 

SEE H0 : 

Parameter= 0 

Prob>t Std 

estimates. 

Intercept 

ขนาด 

1 

1 

1.927 

0.026 

0.609 

0.013 

3.161 

1.896 

0.002 

0.062 

0.000 

0.241 

 

 เนื่องจากความแปรผันที่อธิบายได มีคาต่ํา ผูวิจัยควรเพิ่มตัวแปรอิสระเพื่ออธิบายการ

แปรผันของตัวแปรตาม (Y) ไดแก X2 , X3, X4  เขาถึงสมการถดถอยอันแรก ซึ่งจะได ตัวแบบ

การถดถอยอันที่ 2 ดังนี้ 

 

 

3. การตีความหมายพารามิเตอร์ของการถดถอยเชิงพหุ  (Parameter 

Interpretation in Multiple Regression ) 

 พารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยอันที่ 2 ใชเทคนิคการประมาณคาแบบกําลังสอง

นอยที่สุด (The Ordinary Least-Square Technique) จะไดผลลัพธ์ดังนี้ 

oYrsvSizey Pr042.483.Re344.032.153.2ˆ    …… …… ..แบบจําลองที่ 2 

 

 ซึ่งแสดงดังตาราง  85 แสดงผลของตัวแบบที่2 

 ขอสันนิฐานสําหรับ การถดถอยเชิงพหุ คือ ตัวแบบการถดถอยคัดรวมเอาตัวแปร

สําคัญที่เกี่ยวของเกือบทั้งหมด มิฉะนั้นจะทําใหอํานาจการพยากรณ์ของตัวแบบการถดถอย 

เชน สมการถดถอยที่ 1 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ = 0.03 และสมการถดถอยที่ 2 มีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ = 0.03 สิ่งนี้จะสะทอนวา การเพิ่มตัวแปรอิสระ (Rev, years, Prod) 

ไมไดทําใหขนาดของสหสัมพันธ์เพิ่มขึ้น จาก ผลลัพธ์ของสมการถดถอยที่ 2 หมายความวา 

คะแนนการยินดีสงออกสินคา จะเพิ่มขึ้น 0.003 หนวย เมื่อเพิ่มขนาดของกิจการทุก 1 หนวย 

โดยกําหนดคาใหกับตัวแปรอื่น (X2 , X3, X4 ) คงที่ สวนตัวแปรอื่นก็ตีความหมายในแนวทาง

เดียวกัน 
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75.6

1460329.1

4329.



F

 

 4. การทดสอบนัยสําคัญ และการตีความหมาย (Tests of Significance 

Interpretations) 

 มีการทดสอบนัยสําคัญหลายวิธีที่นํามาใชกับการถดถอยเชิงพหุ แตในบทนี้จะนําเสนอ

เพียง 3 วิธี 

1. ทดสอบ 2R  (Test of R2 ) 

2. ทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอย 

3. ทดสอบการเพิ่มขึ้นของการแปรผันที่อธิบายโดยกลุมตัวแปรอิสระ 

 

 ทดสอบ 2R  

 การทดสอบนัยสําคัญของสมการถดถอยทั้งหมด และทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอย

รวม สมมุตฐิานวาง H0 สําหรบัการทดสอบสมการถดถอยรวม ไดแก สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 

(Coefficient of Multiple Determination) ของประชากร  ( 2

popR ) เทากับศูนย์ 

 0: 2

0 popRH  

 0: 2 popa RH  

  

 ซึ่งเหมอืนกับสมมุตฐิานวาง (Ho ) ขางลางนี้ 

 0: 43210  H  

 0: 4321  aH  
 Ha :  พารามิเตอรท์ั้งหมดของสมการถดถอยไมเทากับศูนย์ 

สถิตทิี่ใชทดสอบคือ F- Statistic : 

   

  11 2

2




knR

kR
F  

 

 กําหนดให :  

 k =  จํานวนตัวแปรอิสระ 

 n=   ขนาดตัวอยาง 

 df =  k และ n-k-1 

 จากตาราง 7-6 จะ  R มีคาเทากับ 0.329 , N =60  
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ที่ระดับองศาอิสระ (df) เทากับ 4 และ 55 และ p< .01  ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho 

หมายความวา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอยางมนีัยสําคัญ 

ตารางที่ 86 ผลลัพธ์ของตัวแบบที่ 2(Model 2) 

 การวเิคราะห์ความแปรปรวน ( ANOVA ) 

แ ห ล่ ง ค ว า ม

แปรปรวน 

df SS MS F-

Valu

e           

p> F 

Model 

Error 

total 

4 

55 

59 

Root MSE 

Dep Mean 

C.V. 

25.976 

52.873 

78.850 

 

 

 

0.980 

3.050 

32.146 

6.494 

0.961 

 

R2 

Adj R2 

6.755 

0.329 

0.280 

0.000

2 
 

 

 

การประมาณคาพารามิเตอร ์( Parameter Estimates ) 

ตัวแปร df Parameter 

Estimate 

SEE   T for H0 : 

Paramater= 0 

Prob>ItI Std 

estimates 

Intercept 

Size 

Rev 

Years 

Prod 

1 

1 

1 

1 

1 

-2.153 

0.032 

0.344 

0.483 

0.042 

1.131 

0.014 

0.140 

0.146 

0.060 

-1.903 

2.215 

2.442 

3.292 

0.690 

0.062 

0.030 

0.017 

0.001 

0.412 

0.000 

0.298 

0.279 

0.385 

0.092 

 

2. การทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอย (Tests of Regression Coefficients) ถาปฏิเสธ

สมมตฐิานวางสัมประสทิธิ์การถดถอย ทีคาไมเทากับศูนย์ ( 0i ) การทดสอบนัยสําคัญทาง

สถิตขิอง i  ใชสถิตทิี (t-test) ดังสูตรขางลาง 

 
bs

b
t   
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 215.2
014.0

032.0
  

 จากตารางการแจกแจงที (t Distribution) ที่องศาอิสระ (df) เทากับ n-k-1 ถาที่ระดับ

นัยสําคัญอัลฟา ( ) เทากับ 0.05  คาที (t-Value) มีนัยสําคัญทางสถิติ คาสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 

1.10. การวิเคราะห์เกาะกลุ่ม (Cluster analysis) 

ใชพัฒนาศักยภาพตลาดที่รวมการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหวางประเทศโดยใช

ขอมูลมหภาค และ การบริโภคสินคา การวิเคราะห์การเกาะกลุมใชระบุตลาดที่มีลักษณะ

เหมอืนกัน ตัวอยาง การใชกลุมตัวแปร 4 กลุมเพื่อการพัฒนาสวนตลาด 7 สวนดังนี้ 

 ตัวแปรการผลิตและการขนสง เชน air passenger and cargo traffic, electricity usage, 

number of large cities และ จํานวนประชากร 

 ตัวแปรการบริโภค เชน รายได GNP per capita จํานวนรถยนต์ ทีวี โต฿ะพยาบาล วิทยุ 

โทรศัพท์ ระดับการศกึษา  

 ขอมูลการคาตางประเทศ เชน ขอมูลการสงออก และการนําเขา 

 ตัวแปรสุขภาพ และการศึกษา เชน ความคาดหวังการมีชีวิต การเรียนหนังสือ และ

นายแพทย์ 

 
เซธิ (Sethi, 1971)  ใชการวิเคราะห์เกาะกลุมแบงตลาดโลกออกเป็น 7 กลุมประเทศ 

และ จัดเป็น 4 กลุมตัวแปร ดังตารางขางลาง 

ตารางที่ 87 การเกาะกลุมของตัวแปร 

ตัวแปร ค่าน้ําหนักของ

องค์ประกอบ 

Communality average R 

with definers 

B-reliability C-

reliability 

กลุมท่ี 1: การผิต และการนสง 

22(D)  Airpas 

23(D)  Aircar 

8(D)  Elecpr 

15(D)  Nonsp 

4        Urb 2 

1        Pop 

.995 

.993 

.989 

.915 

.829 

.423 

.991 

.989 

.982 

.848 

.719 

.281 

.968 

.967 

.962 

.891 

.807 

.412 

 

 

 

.979 

.953 

 

 

 

.979 (1) 

.958 (2) 

Lbfc = .947 

A-reliability (definers only0 = .987 
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กลุมท่ี 2:  การบริโภค 

6(D)  Inc/cp 

5(D)  GNP/cp 

24(D)  Cars 

17(D)  Tvres 

7(D)  Energy 

10(D)  Hspdbs 

16(D)  Nscire 

9      Elprip 

14(D)  Phones 

13      Radio 

19      Skool 2 

21      Works 

20      College 

.989 

.983 

.947 

.935 

.923 

.903 

.857 

.834 

.830 

.799 

.783 

.662 

.518 

.982 

.971 

.911 

.890 

.876 

.877 

.789 

.717 

.690 

.865 

.710 

.496 

.287 

.911 

.906 

.873 

.862 

.850 

.832 

.789 

.769 

.764 

.736 

.721 

.610 

.477 

 

 

 

 

 

 

 

.9812 

 

.983 

.980 

.977 

.973 

 

 

 

 

 

 

 

.982(2) 

 

.983(1) 

.982(3) 

.980(4) 

.976(5) 

Lbfc = .865.983 

A-reliability (defi.947ners only0 = .981 

   

กลุมท่ี 3:  การคา.935 

26(D)  Inprt 

27(D)  Exprt 

25(D)  Cnpri 

 

.903 

.800 

-.216 

.806 

.649 

.057 

.578 

.512 

.138 

  

Lbfc = .456 

A-reliability (definers only0 = .712 

   

กลุมท่ี 4:  สุขภาพและการศกึษา 

29(D)  Illit 

28(D)  Agricu 

11(D)  Lifex 

12      MD-s 

3       Urb 1 

18(D)  Skool 1 

30       Poltic 

-.967 

-.931 

.915 

.846 

.804 

.774 

.533 

.960 

.884 

.846 

.799 

.729 

.658 

.33 

.868 

.835 

.821 

.759 

.722 

.694 

.478 

 

 

 

.958 

.954 

 

.928 

 

 

 

.958(1) 

.961(2) 

 

.949(3) 

Lbfc = .818 

A-reliability (definers only0 = .951 

   

ที่มา: (Sethi, 1971)   
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5. New Market Information Technologies 

 Major developments/innovations: 

 Point of sale (POS) store scanner data 

 Consumer panel data 

 Single source data 

 Shift from mass to micro marketing 

 Continuous monitoring of brand sales/market share movements 

 Scanning data are used by manufacturers to support marketing decisions. 

 Scanning data are used to provide merchandising support to retailers. 

 

 

6. การบริหารการวิจัยโลก (Managing Global Marketing Research) 

งานของนักวิจัยการตลาดโลก จะมีปัญหาแตกตางจากการวิจัยตลาดภายในประเทศ ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

1. การวิจัยตลาดโลก แทนที่จะทําวิจัยตลาดในประเทศในประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ แตตอง

ทําการวิจัยตลาดเปรียบเทียบระหวางประเทศ 

2. ตลาดขนาดเล็กที่มีอยูในตลาดโลกสรางปัญหาพิเศษใหกับนักวิจัยตลาดโลก เนื่องจา

กําไรต่ํากวาคาใชจายในการทําวิจัยตลาด ซึ่งตลาดขนาดเล็กบังคับใหนักวิจัยตอง

คนหาความสัมพันธ์ระหวางเศรษฐกิจ และประชากรศาสตร์ ที่สามารถใชประมาณการ

อุปสงค์ได  ซึ่งเป็นสาเหตุใหนักวิจัยใชเทคนิคการวิจัยแบบงาย 

3. ขอมูลไมมีความเที่ยงตรง เนื่องจากมีนอย หรือ มากจนเกินไป หรือ ดวยสาเหตุทาง

การเมือง เชน ประเทศรัสเซีย หนวยงานรัฐ Goskomstate ทําการประเมินกิจกรรม

เศรษฐกิจต่ําเกินไป  คือ ผลผลิตจริงของประเทศมีคามากกวา ที่รัฐบาลประมาณไว 

40% 

4. การเปรียบเทียบขอมูลทางสถิติมีความแปรผันมากเกินไป ไมมีมาตรฐานในการเก็บ

ขอมูล เชน เยอรมันใชใบเสร็จการคืนภาษี (Turnover tax receipt) เป็นตัววัดคาใชจาย

ของผูบริโภค ในขณะที่ สหราชอาณาจักรใชใบเสร็จการคืนภาษี การสํารวจการใชจาย

ของครัวเรือน และ การสํารวจแหลงผลิตสนิคา ฯ 
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บริษัทผูทําการวิจัยตลาดโลก คือ PepsiCo International ทบทวนความบกพรองของขอมูล ที่ไม

มีความสอดคลองกับขอบเขตการวิจัย  เชน จากการสํารวจผูบริโภคใน 7 ประเทศ สามารถจัด

ตารางแสดงการจัดประเภทผูบริโภคตามอายุ 

ตารางที่ 88 การจัดกลุมอายุของผูบริโภค 

เม็กซิโก เวเนซู เอ

ลา 

อาร์เจนตินา เยอรมนี สเปน อิตาลี ฟิลิปปินส์ 

14-48 10-14 14-18 14-19 15-24 13-20 14-28 

19-25 15-24 19-24 20-29 25-34 21-25 19-25 

26-35 25-34 25-34 30-39 35-44 26-35 26-35 

36-45 35-45 35-44 40-49 45-54 36-45 36-50 

46+ 45+ 45-65 50+ 55-64 46-60  

    65+   

ที่มา (Keegan and Green, 2000; 232) 

 

 นอกจากนั้นการใหความหมายของการบริโภคก็มีความแตกตางกันในแตประเทศ ดัง

ตาราง 

ตารางที่ 89  

ประเทศ ความหมายของการบริโภค 

เม็กซิโก นับจากจํานวนครั้งที่บริโภคกอนการสัมภาษณ์ 

เวเนซูเอลา นับจากจํานวนครั้งที่บริโภคกอนการสัมภาษณ์ 

อาร์เจนตินา นับจากจํานวนครั้งที่ดื่มกอนการสัมภาษณ์ 

เยอรมน ี นับจากจํานวนครั้งที่บริโภคในแตละวัน 

สเปน นับจากจํานวนครั้งที่ดื่มในแตละสัปดาห์ 

อิตาลี นับจากจํานวนครั้งที่ดื่มกอนการสัมภาษณ์ 

ฟิลิปปินส์ นับจากจํานวนแกวที่ดื่มกอนการสัมภาษณ์ 

 

 Selecting a Research Agency: The following considerations should be taken into  

account while choosing agency: 

 Level of expertise 

 Qualifications 
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 Track record 

 Credibility and experience 

 Client record 

Although information use is crucial for effective export decision making and ultimately 

export performance, most of the extant literature focuses on information acquisition rather 

than information use. Using data from a five-country survey of exporting firms, this study 

examines the impact of information-, export-, and context-specific variables on different 

types of export information use. The results show that the effects of these factors depend 

on the type of information use considered and the mode of information acquisition 

involved. The authors discuss implications of the findings and identify further research 

directions. 

 

James M. Sinkula, Heike Simmet, and Geoffrey R. Durden. (2003). Export Information 

Use: A Five-Country Investigation of Key Determinants. Journal of International 

Marketing 11 no3 106-27 
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5. ภาคผนวก 6ก: 

 

 

 

 

 

 

 

 นโยบาย/แผนงาน    การประชาสัมพันธ์ 

 ขอมูลจากสํานักงานพาณชิย์ในตางประเทศ แผน พัฒ นาบุ ค ลากร กร ะท รว ง

พาณชิย์ 

 ขอมูลภูมิภาค 

 

 

 

 

 ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ขอมูลการคาชายแดน 

 การนําเขา-การสงออกสินคาควบคุม   ขอมูลยูโร 

 การปกปูองและการรักษาผลประโยชน์ทางการคา  ขอมู ลการค าต า ง

ตอบแทน 

 สถิตแิละขอมูลทางการคา 

 

 

 

 

 สินคา High Light สินคาเกษตร   กฎหมายในความรับผดิชอบ 

 สินคาอุปโภคบริโภค ภาวะคาครองชีพและเงินเฟูอ สถาบันการคา 

ขาว 

 

 

ส านกังานเลขานกุารรัฐมนตรี WWW.moc.go.th/thai/OSM 

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ WWW.moc.go.th/thai/opsshead.html 

กรมการค้าตา่งประเทศ WWW.dft.moc.go.th 

กรมการค้าภายใน WWW.moc.go.th/ 
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กฎหมายเกี่ยวกับกรมทะเบียนการคา ขอมูลดานบัญชีและสอบบัญชี สถานที่บริการการ

จดทะเบียนธุรกิจ  น้ํามันเชื้อเพลิงและช่ังตวงวัด ขาว 

ตรวจคนเอกสารและรับรองเอกสาร 

 

 

 

 

 ขอมูลขาวสารทางราชการ  ขอมูลขาวสารการคา 

กิจกรรมในตางประเทศ  บริการสนับสนุนผูสงออก 

กิจกรรมการสงออก   

 

 

 

 

 การเจรจาการคา  การศกึษาวิจัย 

เศรษฐกิจการคา  ขาว 

สถิตกิารคาระหวางประเทศและเครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจ   

 

 

 

 

 นโยบาย    สาระนารูเกี่ยวกับการประกันภัย 

กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย  ขาว   

 

 

 

 

กรมทะเบยีนการค้า WWW.moc.go.th/thai/dcr/ 

กรมสง่เสริมการสง่ออก WWW.depthai.go.th 

กรมการเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ WWW.moc.go.th/thai/dbe/ 

กรมการประกนัภยั WWW.moc.go.th/thai/dol 
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 เครื่องหมายการคา กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

 สิทธิบัตร  การดําเนินคดี 

 ลิขสิทธิ ์  ขาว   

 

 

 

 

 

 การดําเนินงานดานการคา  กฎหมายนารูของ อคส. 

การดําเนินกิจการคลังสินคา  ขาวและประกาศ   

 

 

 

กรมทรัพย์สนิทางปัญญา WWW.ipthailand.org/index.html 

องค์การคลงัสนิค้า WWW.moc.go.th/thai/pwo/ 
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6. แบบฝึกหัดบทที่ 6 

การพัฒนาวสิัยทัศน์โลกาภิวัฒน์ โดยใช้การวจิัยตลาด 

 

1. ขั้นตอนของกระบวนการวิจัยระดับโลกมีกี่ขัน้ตอน? 

2. ขั้นตอนในการกําหนดสมมติฐาน? 

3. แหลงสารสนเทศสําหรับผูบริหารของบริษัทระดับโลกในสํานักงานใหญคืออะไร? 

4. วิธีการ(ไดมา)แสวงหาสารสนเทศมีอะไรบาง? กลยุทธ์การเก็บรวบรวมขอมูลที่สําคัญคือ

อะไร? 

5. เหตุผลอะไรที่ผูบริหารทําวิธีการประมาณการเชิงเปรียบเทียบ? 

6. ความแตกตางของการวิจัยขอมูลทุติยภูมิกับการวิจัยขอมูลปฐมภูมมิีลักษณะอยางไร? 

7. ถาทานเป็นผูอํานวยการตลาดทานจะมีวิธีการชักชวนใหผูบริหารฝุายอื่นรวมมือในการ

เชื่อมโยงสารสนเทศอยางไร? 
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บทที่ 7 

การแบ่งส่วนตลาดโลก การตลาดโลกเป้าหมาย และการวางตําแหน่ง 

 
1. การแบ่งส่วนตลาดโลก (Global Market Segmentation) 

การแบงสวนตลาดโลก หมายถึงการกําหนดกลุมของลูกคา หรือ ประเทศ ที่มีคุณลักษณะ

เหมือนกัน (Hassan and Katsanis, 1991) ตลาดยุโรปแบงได 3 ประเภท คือ international 

sophisticate, semi-sophisticate, and provincial ซึ่งใชฐานการรับรูการโฆษณาของลูกคา 

(Common advertising) นักวิจัยบางทานจัดแบงลูกคาตาม theme of advertising เป็น ลูกคา

ตองการความสวยงาม สุขภาพและความรักจากแม และลูก 

 Theodore Levitt เขียนวา pluralization of combination and segment simultaneity 

กลาวคือ ผูบริโภคที่อาศัยในประเทศที่แตกตางกัน จะเพิ่มพูนความหลากหลาย และ สวนตลาด

ใหม (a same new segment) จะประกอบดวยผูบริโภคจากหลากหลายประเทศรวมกัน เชน 

อาหาร sushi, Greek salad หรือ hamburgers ตารางแสดงการแบงตลาดโลกแบบ 

conventional wisdom และ unconventional wisdom ดังนี้ 

ตารางที่ 90 

 

ภูมปิัญญาดั้งเดิม ภูมปิัญญาสมัยใหม 

1. แตละประเทศมคีวามแตกตางกัน 

2. มีความเหมอืนกันภายในประเทศ 

3.เนนที่ความแตกตางของวัฒนธรรมใน

ระดับมหภาค 

4. การแบงสวนตลาดโดยการจัดกลุมประเทศ 

5. การแบงสวนตลาดในระดับจุลภาคถูกจัดไว

อันดับทาย 

 

แตละประเทศมคีวามเหมอืนกัน 

2. มีความแตกตางภายในประเทศ 

3.เนนที่ความแตกตางและความเหมอืนกัน

ของวัฒนธรรมในระดับจุลภาค (เชน คานิยม 

รูปแบบการบริโภค) 

4. การแบงสวนตลาดตามปัจจัยจุลภาค 

5. การแบงสวนตลาดในระดับจุลภาคถูกจัดไว

อันดับตน 

 

 ที่มา: Keegan and Green, 2000, 243 

 จากตาราง แนวคิดแบบไมดั้งเดิม หรือ แบบใหม ( unconventional wisdom) เรียกวา 

global joke segment จะมีอยูในทุกประเทศ ในขณะที่ conventional wisdom คือ ประเทศ low 



 

การตลาดโลก. | การแบงสวนตลาดโลก (Global Market Segmentation) 238 

 

income เชน อินเดีย ที่มี per capita GNPเทากับ $365 ในขณะที่ unconventional wisdom คือ 

สวนตลาดของประเทศที่มรีายไดปานกลาง และรายไดสูง 

ปัจจุบัน นักการตลาดจะกําหนดสวนประสมการตลาดที่เป็นมาตรฐาน หรือ สวนประสม

การตลาดที่แตกตางกันในแตละประเทศ ซึ่งมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดโลก 

ปัจจัย หรอืตัวแปรในการแบงสวนตลาดโลกมี 3 ระดับ ดังนี้ (Hassan et al., 2003: 450) 

1. ปัจจัยระดับมหภาค (macro-level factors)  เชน ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และ ภูมิภาค 

(regional) โดยใชแหลงขอมูลฑุติยภูมิ (ธนาคารโลก UNESCO, OECD กรมสงเสริมการ

สงออก กระทวงพาณิชย์ของประเทศไทย (Thai DEP) ซึ่งเป็นการแบงตลาด

ระดับประเทศ (country –as-segmentation) ซึ่งเป็นวิธีการแบงตลาดแบบรวม 

2. ปัจจัยระดับจุลภาค (micro-level factors)  เชน พฤติกรรม วิถีชีวิต ประชากรศาสตร์ 

เป็นการแบงตลาดระดับปัจเจกบุคคล (disaggregate international consumer 

segmentation) 

3. ปัจจัยผสม (Hybrid factors)  คือ ปัจจัยระดับมหภาค และระดับจุลภาค แสดงดังภาพ

ขางลาง 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 48 กรอบคิดของปัจจัยในการแบงสวนตลาดโลก 

 ที่มา (Hassan et al., 2003: 465) 

การแบง่สว่นตลาดโลก 

การแบง่สว่นตลาดโลกตามตวัแปร
ผสม 

การวางต าแหนง่ตราสินค้าเชิงกล
ยทุธ์ 

ปัจจัยระดับจุลภาค 

วิถีชีวิต 

การตอบสนองสว่นประสม
การตลาด 

ทศันคต ิรสนิยม 

อปุนิสยั (trait) 

ปัจจัยระดับมหภาค 
เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี 
ภมูิศาสตร์ 
วฒันธรรม 
ประชากรศาสตร์ 
การเมือง 
โครงสร้างอตุสาหกรรม 
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ปัจจัยระดับมหภาคที่ใชแบงสวนตลาดโลก ไดแก รายไดประชาชาติ (Gross National 

Product: GNP) การกระจายของรายไดประชาติ ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เป็นตน 

ซึ่งในแนวคิดแบบดั้งเดิม (Conventional wisdom) แสดงดังตารางขางลาง 

ตารางที่ 91 ปัจจัยมหภาค 

 

ตัวแปรในการแบ ง

สวนตลาด 

ชื่อสวนแบงตลาด นักวิจัย คําบรรยาย 

รายไดประชาติGNP, 

GNP distribution, size  

ส ว น ต ล า ด

ระดับประเทศ 

Kotler, 1986 ตลาดคือประเทศแต

ละประเทศ 

GNP, GNP distribution, 

size, LDC technology 

level 

กลุมประเทศ (Country 

grouping or clusters) 

 

 

ส วนตลาดของอุ ป

สงค์การนําเขา 

Sethi, 1971; Porter, 

1986; Wind, 1986; 

Huszagh et al., 1986 

Nachum, 1994 

เกาะกลุมตามความ

ค ล า ย ค ลึ ง ท า ง

ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส ต ร์ 

และวัฒนธรรม 

การวิเคราะห์ 2 ช้ัน 

โดยใช Factor score 

รวมกับ  cluster 

analysis 

ที่ตั้ งทางภูมิศาสตร์ 

ก า ร บู ร ณ า ก า ร

เศรษฐกิจ และระดับ

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ส ว น ต ล า ด ร ะ ดั บ

ภูมภิาค 

 

 

การแสวงหาแหล ง

ผลิต และการจัดซื้อ

วัตถุดิบ ชิ้นสวน และ

เทคโนโลยี 

Daniels, 1987 

 

 

 

Frear et al., 1995 

World regions with 

similar characteristics 

for economies of scale 

Survey of 135 firms  

based in 42 countries. 

Clustering based on 

sourcing strategies 

Cross-culture patterns ส ว น ต ล า ด ข อ ง

วัฒนธรรม 

Whitlock, 1987 Similar cultural values 

and attributes across 

countries 

ระดับของการพัฒนา

เศรษฐกิจและการคา 

Pro-trade segments Crawford et al., 1988 ทั ศ น ค ติ ต อ สิ น ค า

นํา เขาของประเทศ
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พัฒนา และประเทศ

ดอยพัฒนา 

ตั ว แ ป ร ด า น ก า ร

ดัดแปลงสินคา และ 

ประเทศ 

Specialty products and 

market segments 

Sheth, 1986 Product adaptation from 

one country segment to 

another 

 ที่มา (Hassan et al., 2003: 458) 

 

Frear et al (1995) ตรวจสอบกลยุทธ์ international sourcing strategy โดยการใช

ปฏิสัมพันธ์ระหวางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน และความไดเปรียบเชิงการเปรียบเทียบ 

Competitive advantage and comparative advantage) โดยกลุมตัวอยางเป็นผูจัดการฝุาย

จัดซื้อของบริษัทในประเทศสหรัฐฯ 485 บริษัท ซึ่ง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่

ประกอบดวยโครงสราง 2 ชนิดคือ ความไดเปรียบเชิงการแขงขัน (ประกอบดวยตัวแปร 9 ตัว)  

และ ความไดเปรียบเชิงการเปรียบเทียบ (ประกอบดวยตัวแปร 11 ตัว)  ใชเทคนิคการวิเคราะห์

องค์ประกอบ และการวิเคราะหเ์กาะกลุม (Factor analysis and cluster analysis)  

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบพบวากลยุทธ์หาแหลงผลิตสินคา ( International 

souring) ในตางประเทศ มี 4 องค์ประกอบคือ กําแพงของการแขงขัน ความไดเปรียบเชิงการ

แขงขัน กําแพงของการเปรียบเทียบ ความไดเปรียบเชิงการเปรียบเทียบ ตอจกนั้นใชการ

วิเคราะห์เกาะกลุมจัดกลุมของคะแนนองค์ประกอบทั้ง 4 โดยใชรูปแบบของการหาแหลงผลิต

สินคาที่เหมอืนกัน ซึ่งจัดได 4 กลุม ดังตารางขางลาง  

 

ตารางที่ 92   

 

1 NICs 2.LDCs 3.Dcs 4. 

บราซิล 

จีน 

ฮองกง 

มาเลเซีย 

เปอโตริโก 

สิงคโปร์ 

ฮังการ ี

อินเดีย 

โปล์แลนด ์

โรมาเนีย 

รัสเซีย 

ตุรกี 

เวเนซูเอลา 

ยูโกสวาเลีย 

แคนาดา 

อังกฤษ 

ญี่ปุุน 

ไตหวัน 

 

ฝร่ังเศส 

อิตาลี 

เกาหลี 

เม็กซิโก 
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ที่มา (Frear et al, 1995) 

 

Johansson, J.K. (2006)  

ตารางที่ 93 กลุมการมุงตลาด (A market-oriented clusters of world markets) 

กลุม (Clusters)  ประชากรศาสตร์ Marketing implication 

พึ่ ง พ า สั ง ค ม  ( Dependent 

societies) 

สวนใหญในอาฟริกา เอเชีย 

และ สวนนอยของอเมริกาใต 

อัตราการเติบโตของประชากร 3% 

อายุเฉลี่ย 16 ปี 

จํานวนลูก 5+ 

ทารกเกิด 100/1,000 

การมชีีวติ 40 ปี 

GNP per capita ต่ํากวา $300 

 

นักแสวงหา (Seekers) 

ลาติอเมริกา อินโดนีเซีย ไทย 

ฟิลิปปินส์ โมร็อคโค ตูนีเซีย 

อียิปต์  

อัตราการเติบโตของประชากร 1.5 

-2.5% 

อายุเฉลี่ย 20 ปี 

จํานวนลูก 4+ 

ทารกเกิด 50/100/1,000 

การมชีีวติ 60 

GNP per capita ต่ํากวา $900 

 

ปีนภูเขา (Climbers)  

บราซิล เวเนซูเอลา โปรตุเกต 

เม็กซิโก ไตหวัน มาเลเซีย 

ตุรกี เกาหลีใต 

อัตราการเติบโตของประชากรต่ํา

กวา 1.5% 

อายุเฉลี่ย 30+ ปี 

จํานวนลูก 2 

ทารกเกิด 100/1,000 

การมชีีวติใกลเคียงยาวยานที่สุด 

GNP per capita มากกวา $800 

 

สังคมหรูหรา (Luxury&Leisure 

societies) 

ส ห รั ฐ ฯ  แ ค น า ด า  ญี่ ปุุ น 

สหราชอาณาจักร ออสเตรีย 

อัตราการเติบโตของประชากร0% 

อายุเฉลี่ย 30+ 

การมชีีวติใกลเคียงยาวยานที่สุด 

GNP per capita มากกวา $800 

 

The rocking chairs 

เ ย อ ร มั น ต ะ วั น ต ก 

Fertility rates below replacement 

level 
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สวิสเซอร์แลนด์ ลักเซมเบร์ก 

เนเธอร์แนด์ 

อายุเฉลี่ย 37 ปี 

จํานวนลูก 2- 

การมชีีวติยาวนานที่สุด 

GNP per capita มากกวา $10,000 

 ที่มา (Johansson, 2006, 366) 

 

 

Johansson (2006) ศึกษาเนอหา หรือขอความโฆษณา (Advertising content) ควรเนนที่เหตุผล 

หรอื อารมณ ์จากภาพขางลาง พบวา ประเทศเบลเยี่ยมชอบโฆษณาที่เนนดานอารมณ์ เป็นตน

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยอรมนั 

0.5 
แคนาดา 

 

 เกาหลี 

0 

สวีเดน 

เบลเย่ียม 

ความรู้สกึ 
(Feel) 

 
อาร์เจนตนิ
า 

อินเดีย
a 

ความคดิ (Think) 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

-0.5 

-1.0 

-1.5 

-2.0 

-2 2 1 -1 -3 

ญ่ีปุ่ น ไต้หวนั 

อิตาลี 

เนเธอร์แลนด์
 ออสเตรเลี

ย -4 

สเปน 

 
เดน
มาร์ค 

 
ฝร่ังเศส 

ฮอ่งกง 

 
บราซิล 

 
NZ 

ออสเตรีย 

อเมริก
า 
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ภาพที่ 49 กลุม think and feel country clusters 

 ที่มา (Johansson, J.K. (2006) 

 

 

 

 

 

ในขณะที่ ปัจจัยระดับจุลภาคที่ใชแบงสวนตลาดโลก ไดแก วิถีชีวิต พฤติกรรม เป็นตน 

ซึ่งเป็นแนวคิดแบบใหม (Unconventional wisdom) แสดงดังตารางขางลาง 

ตารางที่ 94 ปัจจัยจุลภาค 

 

ตัวแปรในการแบ ง

สวนตลาด 

ชื่อสวนแบงตลาด นักวิจัย คําบรรยาย 

การตลาด (4 Ps)  equivalent segments 

 

Convenience orientation 

segments 

 

Affinity segments 

 

Consumer –product 

segments 

Sudharshan, 1987 

 

 

Luqmani et al., 1994 

 

 

 

Smit and Neijens, 2000 

Hofstede et al., 1999 

Individual countries 

represent separate 

segments 

อุ ป นิ สั ย  ( Cultural 

traits) 

 sensory segments Moskowitz and Rabino, 

1994 
เกาะกลุมตามความ

ค ล า ย ค ลึ ง ท า ง

ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส ต ร์ 

และวัฒนธรรม 

Two stage analysis of 

import data that 

includes factor scores 

and cluster analysis 

ทัศนคต ิ(Attitudes)  กลุมทัศนคติ Verhage et al., 1989 

 

 

Similar consumer 

attitudes for specific 

products across 
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 countries 

Hybrid factors (คานิยม 

ป ร ะ โ ย ช น์  แ ล ะ

ประชากรศาสตร์ 
values, benefits, 

demographics) 

สวนตลาดโลก หรือ

สากล 

Hassan and Katsanis, 

1991 

 

Kreutzer, 1988 

Profiling of global elites 

and teenagers 

 

Two –stage 

segmentation using 

environmental and 

behavioral indicators 

Macro –level and 

micro-level diffusion 

parameters 

Diffusion –based 

segments 

Helsen et al., 1993 Latent –structure 

method to 

accommodate the bass 

diffusion model 

 ที่มา (Hassan et al., 2003: 459) 

 

 

 Baalbaki and Malhotra (1993) เขียนปัจจัยที่ใชแบงสวนตลาดระหวางประเทศจัดได 2 

ประเภท คือ  

1. ปัจจัยดานสิ่งแวดลอม (Environmental bases)  เชน ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

และ ภูมภิาค (regional) 

2. ปัจจัยดานการบริหารการตลาด (marketing management bases)  คือ 4 Ps 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 50 กรอบคิดของปัจจัยในการแบงสวนตลาดโลก 

 ที่มา (Baalbaki and Malhotra, 1993) 

ฐาน หรอืปัจจัยของการแบงสวน

ตลาดโลก 

ปัจจัยการบริหารการตลาด (4 

Ps) 

ตัวแปรดานผลติภัณฑ์ 

ตัวแปรดานโปรโมท 

ตัวแปรดานราคา 

ตัวแปรดานการจัดจําหนาย 

ปัจจัยสิงแวดล้อม 

เศรษฐกิจ 

ภูมศิาสตร์ 

วัฒนธรรม 

การเมอืง 
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ปัจจัยดานการบริหารการตลาดมีตัวแปรที่ใชแบงสวนตลาดโลกคือ ตัวแปรดานผลิตภัณฑ์ 

ตัวแปรดานโปรโมท ตัวแปรดานราคา และ ตัวแปรดานการจัดจําหนาย  

 

ลักมานี และคณะ (Luqmani  et al., 1994) ใชปัจจัยความสะดวกสบาย และ

ความสามารถในการซื้อจัดกลุมประเทศตางๆในโลกออกเป็น 4 กลุม คือ 1. กลุมแฝง 

(emulating/latent countries) 2. กลุมนวัตกรรม หรือผูนํา (Innovation/leader countries) 3. กลุม

ดั้งเดิม (Traditional countries) 4. กลุมUtopian countries แสดงดังภาพขางลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

ภาพที่ 51  

ที่มา (Luqmani  et al. 1994). 

ความสะดวกสบายสูง 

1. ประเทศแฝง (emulating/latent countries) 

4. Utopian countries 

สเปน 

อังกฤษ 

กรซี, รัสเซีย 
สิงคโปร์ 

โปรตุเกต 

ออสเตรเลีย 

ฝร่ังเศส 

สหรัฐฯ 

เดนมารค์ 

 เยอรมัน 

สวเีดน 

สวสิเซอร์แลนด์ 

อสิราเอล 

นอรเวย์ 

ความสะดวกสบายต่ํา 

3. ประเทศด้ังเดิม (Traditional countries) 

2. ประเทศผูนํา (leader countries) 

ความสามารถใน

การซื่อต่ํา 

ความสามารถใน

การซือ้สูง 

ซาอุดอิารเบีย, 

คูเวต 

ญี่ปุุน 

บังคลาเทศ 

นวิซีแลนด ์

กวม 

ซูดาน 

โซมาเลีย 

อาฟกานสิถาน 

ปากีสถาน 

ตุรกี, ฮังการ ี
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 คีแกน และกรีน (Keegan and Green, 2000) ใชตัวแปร หรือปัจจัย 4 ชนิด คือ 

ประชากรศาสตร์ เชน รายไดประชาชาติ ขนาดของประชากร เป็นตน ปัจจัยจิตวิสัย เชน คุณคา 

ทัศนคติ วิถีชีวิต เป็นตน ปัจจัยดานคุณลักษณะของพฤติกรรม และ ปัจจัยดานผลประโยชน์ที่

ผูบริโภคไดรับ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

13.1 ตัวแปรเชิงประกรศาสตร์ (Demographic Segmentation) 

การแบงสวนตลาดเชิงประชากรศาสตร ์ไดแก รายได ประชากร อายุ เพศ การศกึษา และ

อาชีพ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

14.1 รายไดและประชากร (Income and Population) 

การขยายตลาดโลก นักการตลาดควรพิจารณาตัวแปรรายไดเพื่อใชในการแบงสวนตลาด 

ในกรณีที่ สินคาสะดวกซือ้ เชน บุหรี่ เครื่องดื่ม ฟิลม์ถายรูป ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นสินคาที่มตีนทุน

ตอหนวยต่ํา ดังนั้น ตัวแปรที่ใชแบงสวนตลาดควรใชจํานวนประชากร (Population) มากกวา

การใชตัวแปรรายได ถึงอยางไรก็ตาม ตัวแปรรายไดจะเป็นตัวชีว้ัดศักยภาพของตลาดโลก เชน 

รอยละ 75 ของรายไดประชาชาติของโลก (GNP) อยูในกลุมประเทศ Triad (สหรัฐฯ ยุโรป และ

ญี่ปุุน) ซึ่งมีประชากรเพียง 15% ของประชากรโลก แตไมสามารถแยกแยะหรอืจัดกลุม

ประชากรโลกสวนที่ 85% 

GNP สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นดอลลารส์หรัฐฯไดโดยใช Purchasing-Power Parities 

(PPP) หรอืเปรียบเทียบโดยใชราคาสินคาโดยตรง(ตารางที่ 7-หนา 244) ซึ่งสามารถคาไดจาก

ธนาคารโลก หรอื หนังสือ CIA World Factbook ซึ่งเขาเว็บ 

htt:p://www.cia.gov/cia/publications/factbook 

ตารางที่ 95 รายไดประชาชาติตอคน (per Capita Income, 1997) 

รายไดประชาชาติตอคน  รายไดประชาชาติตอคนที่ปรับดวยอํานาจซือ้ 

(PPP)  

1.ลักเซมเบอร์ก $41, 979 1.ลักเซมเบอร์ก $37,938 

2.สวิสเซอร์แลนด์ 40,794 2.สหรัฐฯ 27,738 

3.ญี่ปุุน 34,172 3.สวิสเซอร์แลนด์ 25,861 

4.นอรเวย์ 32,256 4.คูเวต 23,794 

5.เดนมาร์ค 30,792 5.ฮองกง 23,624 

6.สิงคโปร์ 30,081 6.สิงคโปร์ 22,798 

7.เยอรมัน 28,228 7.ญี่ปุุน 22,123 
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8.ออสเตรีย 27,912 8.นอรเวย์ 21,947 

9.สหรัฐฯ 27,738 9.เบลเยี่ยม 21,670 

10.เบลเยี่ยม 25,806 10.แคนาดา 21,555 

 ที่มา: Keegan & Green, 2000, 244 

 จากตาราง ถาจัดอันดับประเทศตาม GNP/capita ประเทศสหรัฐฯจัดอยูในอันดับที่ 9 

แตถาจัดอันดับประเทศตาม Standard of Living (เงินที่ซื้อสนิคาได) ประเทศสหรัฐฯจัดอยูใน

อันดับที่ 2 รองจากประเทศลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) กลาวคือ สหรัฐฯมี GNP/Capita = 

$27,738 และมีจํานวนประชากรเทากับ 270 ลานคน) 

 ประชากร (Population) ประชากรโลกปัจจุบันมปีระมาณ 5.8 พันลานคน และในกลาง

ศตวรรษหนาจะเทากับ 10 พันลานคน ประเทศจีนและอินเดียมปีระชากรประมาณ 1.2 พันลาน

คน และ 900 ลานคนตามลําดับ ซึ่งถือเป็นตลาดเปูาหมายของสินคาบรรณจุภัณฑ์ซึ่งผลติโดย

บริษัท P&G, Kao, บริษัทยุนลิิเวอร์ (Uniliver) หรือ Johnson &Johnson เป็นตน 

 บริษัทแมคโดนัลด์ขยายตลาดโลก หรอืแบงสวนตลาดโลกโดยใชตัวแปรทั้งรายได และ

จํานวนประชากร ซึ่งจําหนายใน 110 ประเทศ รายได 87% มากจากตลาดหลัก 11 ประเทศ คือ 

ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน ฮองกง ญี่ปุุน เนเธอร์แลนด์ ไตหวัน 

และสหรัฐฯ ซึ่งจํานวน 7 ประเทศเป็นประเทศที่มรีายไดประชาชาติสูง (High GNP) ในขณะที่อีก 

4 ประเทศมีจํานวนประชากรสูง 

ตารางที่ 96 10 อันดับแรกของประเทศที่มจีํานวนประชากรสูงสุดในระหวา ปี ค.ศ. 1997-2010 

 ประชากร 

(พันคน) 

%ของ

ประชากร

โลก 

พยากรณ์

จํานวน

ประชากร

ปี 2010 

(พันคน) 

GNP ในปี 

1997 

(ลานเหรียญ) 

รายได

ประชาชาติ

ตอคน 

%ของ

รายได

ประชาชาติ

ของโลก 

โลก 5,859,548 100.0 7,192,935 $27,803,701 - 100.0 

1.จนี 1,231,650 21.02 1,438,249 889,882 $723 3.2 

2.อินเดีย 965,009 16.47 1,220,483 352,425 365 1.27 

3.สหรัฐฯ 267,876 4.57 297,998 7,430,363 27,738 26.5 

4.

อินโดนีเซีย 

199,904 3.41 246,446 220,508 1,103 0.79 

5.บราซิล 164,358 2.8 200,047 590,270 3,591 2.12 

6.รัสเซีย 149,086 2.54 156,558 300,846 2,018 1.08 
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7.

ปากีสถาน 

137,816 2.35 197,914 65,136 473 0.23 

8.ญี่ปุุน 126,455 2.16 133,190 4,321,270 34,172 15.54 

9.บังคลา

เทศ 

124,607 2.13 159,619 30,992 249 0.11 

10.ไนจเีรีย 117,820 2.01 169,788 30,788 261 0.11 

 ที่มา (Keegan & Green, 2000, 246) 

 

 ประมาณการวาชาวอินเดียกวา 100 ลานคนจะมีรายไดสูง เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

ซึ่งจัดเป็นช้ันสังคมระดับกลางสูง (The upper-middle class) มีรายไดเฉลี่ยตอคนมากกวา $ 

1,400 นอกจากนั้น ประชากรอินเดียประมาณ 250-300 ลานคนเป็นชนช้ันกลางจะซือ้สินคา

ตูเย็น และ โทรทัศน์ เป็นตน 

 

15.1 อายุ (Age segmentation) 

การแบงสวนตลาดตามอายุจัดได 2 กลุม คอื กลุมวัยรุน (Global teenagers) มีอายุ 12 -19 ปี 

ซึ่งสนใจสินคาแฟชั่น เพลง ดนตรี กลาแสดง ใชชีวิตแบบหนุมสาว กลุมนี้มจีํานวนประชากร

ประมาณ 1.3 พันลานคน สินคาที่ซือ้ ไดแก โคคา-โคลา Benetton, Swatch, Sony, MTV, 

AsiaSat I กลุมที่สองเป็นผูสูงอายุที่มรีายไดสูง (global elite) ซือ้รถยนต์ Benz ใชบัตร

เครดิต American Express, เครดิตการด์ (Gold and Platinum cards) 

ตัวแทนโฆษณาประเทศญี่ปุุน Hakuhodo ศกึษาชาวจีน ในชวงอายุ 45-54 ปี จัดได 6 กลุม 

ไดแก กลุมผูประกอบการ (5.3%) เป็นกลุมที่ชอบเสี่ยง ชอบวิถีชีวติที่หรูหรา พบในเมืองเซี่ยงไฮ 

(Shanghai) กลุมGood student (18.3%) กลุม Thrifty shoppers (7.9%) กลุม Family oriented 

(29.6%) กลุมSelf-center (20.4%) กลุมFalling behind (18.6%)  

 

16.1 การแบงสวนตลาดดานเศรษฐกิจสังคม (Socioeconomic segmentation) 

 

การวิเคราะหอ์ํานาจซื้อในแตละประเทศจะใช socioeconomic strata (SES) analysis เชน 

การศกึษาของบริษัท Strategy Research Corporation ในตลาดลาตินอเมริกา โดยใชเกณฑ์

จํานวนสินคาคงทนถาวร และระดับการศกึษา จัดช้ันทางสังคมเศรษฐกิจได 5 ช้ัน ไดแก ช้ันสูง 

ช้ันกลางสูง ช้ันกลาง ช้ันต่ํา และช้ันยากจน โดยสวนใหญประเทศในลาตนิอเมริกาจะอยูในชั้น

ช้ันต่ํา และช้ันยากจน (แสดงดังตารางที่ 7-) 
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ตารางที่ 97 SES ของตลาดลาตนิอเมริกา 

                      SES 

ประเทศ 

ช้ันสูง ช้ันกลางสูง ช้ันกลาง ช้ันต่ําและช้ัน

ยากจน 

อาร์เจนตินา 

บราซิล 

ชิลี 

โคลัมเบีย 

เอกัวดอร์ 

เม็กซิโก 

ปารากวัย 

เปรู 

อุรุกวัย 

เวเนซูเอลา 

2% 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

8 

1 

9% 

16 

6 

8 

15 

12 

12 

8 

20 

4 

35% 

39 

42 

37 

22 

30 

34 

33 

36 

36 

55% 

53 

50 

53 

61 

56 

51 

56 

36 

59 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004; 217) 

 

 

17.1 การแบงสวนตลาดดานพฤติกรรม (Behavioral segmentation) 

เป็นเกณฑด์าน ระดับความจงรักภักดีตอตราสินคา อัตราการใช การเจาะตลาด และประโยชน์

ของสนิคา เป็นตน การจัดตลาดยุโรป ตามเกณฑพ์ฤติกรรมการซือ้แสดงดังตารางที่ 7- 

 ตารางที่ 98 การจัดกลุมประเทศยุโรปตามเกณฑ์พฤติกรรมการซื้อ 

ตลาดจัดตั้ง ตลาดที่พัฒนา ตลาดที่ไมพัฒนา 

อังกฤษ 

ฟินแลนด์ 

เยอรมัน 

เนเธอร์แลนด์ 

อิสราเอล 

นอรเวย์ 

สวิสเซอร์แลนด์ 

ออสเตรีย 

เบลเยี่ยม 

ไอร์แลนด์ 

อิตาลี 

สาธารณรัฐเชค 

เดนมารค์ 

ฝร่ังเศส 

ฮังการี 

ปอตุเกต 

สเปน 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004; 218) 
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สําหรับสินคาใหม นักการตลาดตางประเทศควรใชการแบงสวนตลาดดวยเกณฑ์ product 

diffusion pattern (เชน ความรวดเร็วในการยอมรับสินคาใหม เวลาที่ยอดขายสูงสุด และ 

แนวโนมของนวัตกรรม) 

จากตารางที่ 94 จัดกลุมตลาดยุโรปตามการแพรกระจายสินคาใหม (โทรทัศน์สี VCR และ CD-

player) ได 3 กลุม เชน ประเทศเบลเยี่ยม เดนมารค์ จะอยูในสวนตลาดเดียวกัน 

 

ตารางที่ 99 การแบ่งส่วนตลาดด้วยเกณฑ์การแพร่กระจายขอสินค้าใหม่ 

          สวนตลาด 

สินคาใหม 

สวนตลาด 1 สวนตลาด 2 สวนตลาด 3 

โทรทัศน์ส ี

 

ออสเตรีย 

 

ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส 

เนเธอร์แลนด์ 

สวิสเซอร์แลนด์ 

สหราชอาณาจักร 

สหรัฐฯ 

เบลเยียม เดนมารค์ 

ญี่ปุุน นอรเวย์ 

 

วีซีดี (VCR) 

 

ออสเตรีย ฝร่ังเศส 

ญี่ปุุน เนเธอร์แลนด์ 

สวิสเซอร์แลนด์ 

นอรเวย์ สหราช

อาณาจักร สหรัฐฯ 

เบลเยี่ยม เดนมารค์ 

ฟินแลนด์ สวีเดน 

เครื่องเลนซีดี 

(CD-players) 

ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

เดนมารค์ ฟินแลนด์  

ฝร่ังเศส ญี่ปุุน 

เนเธอร์แลนด์ สหราช

อาณาจักร  

นอรเวย์ สวีเดน 

สวิสเซอร์แลนด์  

สหรัฐฯ 

 

ที่มา (Helsen, et al., 1993) 

 

18.1 การแบงสวนตลาดดานจติวิสัย (Psychographic segmentation) 

นักการตลาดสามารถจัดกลุมผูบริโภคดวยเกณฑ์วิถีชีวิต เชน ทัศนคต ิความคิดเห็น และ 

คานิยม เป็นตน การแบงสวนตลาดโดยใชวถิีชวีิตเป็นที่นิยมในกลุมนักโฆษณา ไดแก BSB‖ 

DMBB Global Scan ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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19.1 Global Scan 

จัดกลุมลูกคาในแตละประเภทเป็น 4 กลุม คือ  

20) กลุมตอสู (Strivers) มีสัดสวน 26% เป็นหนุมสาว อายุเฉลี่ย 31 ปี เป็นกลุมวัตถุนิยม 

(Materialism) มีเงินและเวลาจํากัด 

21) กลุมประสบผลสําเร็จ (Achievers) มีสัดสวน 22% มีอายุมากกวากลุมตอสู กลุมนี้

เป็นผูมั่งคั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 52 BSB’ s global scan 

ที่มา (Keegan & Green, 2000; 251) 
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22) กลุมกดดัน (pressured) มีสัดสวน 13% สวนใหญเป็นเพศหญิง มีปัญหาชีวติ ปัญหา

การเงนิ 

23) กลุมปรับตัว (Adapter) มีสัดสวน 18% มีการจัดการคานิยม แตพรอมเปิดรับการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

24) กลุมดัง้เดิม (Traditional) มีสัดสวน 16% ยึดถือวัฒนธรรม และมรดกของประเทศ 

(Country’s heritage and culture) 

ญี่ปุุนสวนใหญเป็นผูปรับตัว และ ตอสู ในขณะที่ สหรัฐฯ และยุโรป เป็นกลุมตอสู และประสบ

ผลสําเร็จ 

 

 

การศกึษาของ DMBB ใชกลุมตัวอยางประเทศยุโรป 15 ประเทศ (Euroconsumer study) พบวา 

 Successful Idealists 5-20% เป็นกลุมผูประสบผลสําเร็จ เป็นมอือาชีพ แตรักษา หรอื

รับผิดชอบตอสังคม 

 มีความมั่งคั่ง (Affluent Materialists) ยึดถือสถานภาพทางสังคม (Status-conscious) 

เป็นนักธุรกิจ 

 Comfortable Belongers มีจํานวนประมาณ ครึ่งหนึ่งของประเทศ คลายกับกลุมปรับตัว 

และกลุมดัง้เดิม กลุมนี้จะตระหนักถึงความสะดวกสบาย บาน ครอบครัว เพื่อน และ

ชุมชน 

 ตอสูเพื่อความอยูรอด (Disaffected Survivors) เป็นกลุมที่ขาดอํานาจ และยากจน จะ

ผดิหวัง ลาออกจากงาน ไมมีสถานภาพในสังคม 

 

 

20.1 คุณลักษณะของผูบริโภควัฒนธรรมไขว (Cross-cultural consumer 

characteristics (4 Cs) 

 ศกึษาจติวิสัยของ 20 ประเทศ โดยเนนเปูาหมาย แรงจูงใจ และคานิยม ซึ่งใช

กําหนดการเลือกซือ้สินคา 

ตารางที่ 100 Y&R 4Cs 

 ทัศนคติ งาน วิถีชีวติ พฤติกรรมการ

ซือ้ 

คนจน  ไมมคีวามสุข แรงงานไมมี ปิดตนเอง Staples 
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ผดิหวัง ฝมีอื TV ราคา 

ตอสู 

(Struggling 

Poor) 

ไมมคีวามสุข 

ไมพึงพอใจ 

Labor  

ชางฝมีอื 

กีฬา 

TV 

ราคา 

รานขายถูก 

กระแสหลัก 

(Mainstreamer

s 

มีความสุข 

Belong 

ชางฝมีอื 

การสอน 

ครอบครัว 

จัดสวน 

นิสัย 

จงรักภักดีตอ

ตรา 

ใฝุฝัน 

(Aspirers 

ไมมคีวามสุข 

Ambitious 

 

การขาย 

White collar 

กีฬา 

นิตยสารแฟช่ัน 

Conscious  

การบริโภค 

สินเชื่อ 

ประสบ

ผลสําเร็จ  

มีความสุข 

ขยัน 

ผูบริหาร 

นักวิชาชีพ 

การทองเที่ยว 

ทานอาหารนอก

บาน 

หรูหรา 

คุณภาพ 

เปลี่ยนผาน  ปฏิวัติ 

Liberal 

นักศึกษา 

Health field 

ศลิปะ หัตถกรรม 

นิตยสาร

ตางประเทศ 

ฉับพลัน 

สินคามี

เอกลักษณ์ 

ปฏิรูป 

(Reformers 

เติบโตจากภายใน

ตัว 

Improve world 

มอือาชีพ 

ผูประกอบการ 

ชอบอาน 

Cultural events 

นิเวศน์ 

Homemade/gr

owth 

 

 ที่มา (Keegan & Green, 2000; 253) 

จากภาพ 7 ประเภท สามรถจัดเป็น 3 กลุม คือ 

1. จํากัด (Constrained - Resigned Poor &Struggling Poor) 

2. กลาง (Middle majority - Mainstreamer, Aspirer and Succeeders) 

3. นวัตกรรม (Innovators- Traditional and Reform) 

เชน ถาใช เปูาหมาย แรงจูงใจ และคานิยม กลุม Resigned Poor จะมีชีวิตอยูรอด ไมมีแรงจูงใจ 

และมีคานิยมเพื่อการเลี่ยงชีพ 

ยาวาส และคณะ (Yavas et al., 1992) พบวาผูบริโภคใน 6 ประเทศมีความแตกตางในการรับรู

ความเสี่ยง และความจงรักภักดีตอตราสินคาสบูและ ยาสีฟัน (Risk perception and brand 

loyalty) แสดงดังตารางขางลาง 
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ตารางที่ 101  คาเฉลี่ยของความเสี่ยงและความจงรักภักดีของแตละประเทศ (one-way 

ANOVA) 

สินคา ตัววัด ประเทศ ระดับ

นัยสําคัญ สหรัฐ

ฯ 

เม็กซิโ

ก 

เนเธอ

ร์แลน

ด ์

ตุรกี ไทย อาร

เบีย 

สบู 

 

ยาสฟีัน 

ความเสี่ยง1 

ความจงรักภักดี
2 

ความเสี่ยง 

ความจงรักภักด ี

5.33 

2.16 

5.35 

2.37 

4.33 

2.57 

4.25 

2.58 

5.20 

2.01 

5.00 

2.38 

4.59 

1.87 

4.54 

1.98 

5.39 

1.76 

5.86 

1.86 

5.48 

2.00 

5.38 

2.27 

.0001 

.0001 

.0001 

.0001 

1/ mean scores can range between 2 and 8 

2/ mean scores can range between 1 and 3 

ที่มา (Yavas, et al., 1992: 268) 

นอกจากนั้นเมื่อรวมผูตอบแบบสอบถามทั้ง 6 ประเทศ แลว วิเคราะหก์ารเกาะกลุม 

(Clustering analysis)โดยใชตัววัด/ตัวแปรการรับรูความเสี่ยง และความซื่อสัตย์ตอตราสินคา ได

ผลลัพธ์จํานวนการเกาะกลุมเทากับ 4 กลุม (pseudo –F= 343.61, expected r2 =0.5789) 

 

ตารางที่ 102 Cluster means on risk and loyalty: one-way ANOVA 

สินคา ตัววัด การเกาะกลุม (Clusters) ระดับ

นัยสําคัญ 1 2 3 4 
สบู 

 

ความเสี่ยง1 

ความจงรักภักดี
2 

 

5.21 

2.16 

3.21 

1.69 

 

4.64 

2.28 

 

6.67 

1.89 

.00001 

.00001 

ยาสฟีัน ความเสี่ยง 

ความจงรักภักด ี

4.43 

2.35 

3.21 

1.84 

6.13 

2.57 

6.49 

2.14 

.00001 

.00001 

 ที่มา (Yavas, et al., 1992: 268) 

 

 

 ขอมูลจากตาราง กรณีสบู มีคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูความเสี่ยง ( x ) อยูระหวาง 

3.21 ถึง 6.67 ในขณะที่ยาสีฟันมีคาอยูระหวาง 3.21 ถึง 6.49 
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ตารางที่ 103 การจัดกลุมประเทศ (Cluster composite by country) 

สินคา การเกาะกลุม (Clusters) %ของ

ตัวอยาง 1 2 3 4 
สหรัฐฯ 

เม็กซิโก 

เนเธอร์แลนด ์

ตุรกี 

ไทย 

ซาอุดอิารเบีย 

18.87 

39.32 

48.06 

29.26 

18.18 

38.21 

23.58 

35.90 

17.05 

34.93 

16.53 

13.82 

16.98 

18.80 

17.05 

16.16 

19.01 

14.63 

40.57 

5.98 

17.83 

19.63 

46.28 

33.33 

12.85 

14.18 

15.64 

27.76 

14.67 

14.91 

รอยละของตัวอยาง 32.0 24.97 16.97 26.06 100 

ที่มา (Yavas, et al., 1992: 269) 

 คาไคสแควร์ (Chi-square = 111, d.f.=15, p<0.00001) แสดงวาการเกาะกลุมทั้ง 4 

กลุมมีความแตกตางกัน ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1. การเกาะกลุม 1(Cluster 1) สัดสวนของผูบริโภคมากที่สุดประกอบดวยชาวเม็กซิโก 

เนเธอร์แลนด์ ซาอุดิอารเบีย 

2. การเกาะกลุม 2(Cluster 2) สหรัฐฯเม็กซิโก ตุรกี มคีวามเสี่ยงและความจงรักภักดีต่ํา

ทั้งสบูและยาสีฟัน 

3. การเกาะกลุม 3(Cluster 3) เป็นกลุมที่เล็กที่สุด มคีวามเสี่ยงและความจงรักภักดีระดับ

ปานกลางสําหรับสบู และ มีความเสี่ยงและความจงรักภักดีระดับสูงสําหรับยาสีฟัน 

4. การเกาะกลุม 4(Cluster 4)  สัดสวนใหญเป็นสหรัฐฯ และไทย ซึ่งมีความเสี่ยงและ

ความจงรักภักดีสูงทั้งสบูและยาสีฟัน 
 

1 การตลาดโลกเป้าหมาย  
หลังจากที่แบงสวนตลาดแลว จะเลือกตลาดเปูาหมาย ซึ่งมี 2 แนวทาง คือ การกระจาย และ 

ความเขมขน (แสดงดังตารางขางลาง) 

 

ตารางที่ 104 ปัจจัยที่มผีลกระทบตอกลยุทธ์การกระจายและกลยุทธ์เขมขน 

ปัจจัย การกระจาย 

(Diversification) 

เขมขน 

(Concentration) 

อัตราการเติบโตของตลาด ตํ่า สูง 
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เสถียรภาพของยอดขาย 

ฟังก์ชันการตอบสนองยอดขาย 

เวลาของการแขงขัน 

การทะลัก (Spillover effects) 

ดัดแปลงสนิคา 

ดัดแปลงการสื่อสารการตลาด 

การประหยัดในขนาดของการจัดจําหนายสินคา 

ขอจํากัด 

แผนการควบคุม 

ตํ่า 

ลดลง 

สั้น 

สูง 

ตํ่า 

ตํ่า 

ตํ่า 

ตํ่า 

ตํ่า 

สูง 

เพิ่มขึน้ 

รายะยาว 

ตํ่า 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

 ที่มา (Czinkota& Ronkainen, 2002, 475) 

 

2 การวางตําแหน่งผลติภัณฑ์ (Product positioning) 
การวางตําแหนงผลิตภัณฑ์หมายถึง กิจกรรมการตลาด เพื่อสื่อสารคุณสมบัติของสินคา 

ประโยชน์ของสินคา และภาพพจน์ของตราสินคา ใหกับลูกคา 

 

แผนที่การรับรู หรือพืน้ที่ของผลิตภัณฑ์ (Perceptual map or product space) 

 หมายถึง แผนที่ 2 มิติ ซึ่งไดจากการใหคะแนนของลูกคากับคุณสมบัติสินคา ในตรา

สินคาที่แขงขันในตลาด (แสดงดังภาพขางลาง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุรักษ์นยิม 

 

กระตุนผูมี

อายุ 

-สปิริต  
-เป็นนักกีฬา 

-สนุกสนานในการขับ

ขี ่
-กระตุนหนุมสาว 

มรีะดับ ความภาคภูมิใจ มีความโดด

เด่น 

Very practical. 

ประหยัดน้ํามัน. 

ราคาประหยัด. 

4. 
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นิสสัน 
ฟอร์ด  
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ภาพที่ 53 แผนที่การวางตําแหนงตลาดของรถยนต์ ในปี ค.ศ. 1970 

 ที่มา (Johansson, 2006; 374) 

 

 จอห์นสัน (Johansson, 2006) เขียนการขยายพื้นที่ผลิตภัณฑ์ ในตลาดรถยนต์ของ

บริษัท ฮอนดา  โดยใชตราสินคา ฮอนดา แอคคอร์ด ขยายสูตลาดสหรัฐฯ (ค.ศ. 1982) วาง

ตําแหนงเป็นรถยนต์ประหยัดน้ํามัน แสดงดังภาพขางลาง 
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ภาพที่ 54 ฮอนดา แอคคอร์ดขยายพืน้ที่ผลติภัณฑ์ 

 ที่มา (Johansson, 2006) 

 

21.1กลยุทธ์การวางตําแหนงผลิตภัณฑ์ 

กลยุทธ์ STP สําหรับตลาดโลก มี 4 สถานะ คือ 1) สวนตลาด และ การวางตําแหนง

เหมือนกัน 2) สวนตลาดเหมือนกัน แต การวางตําแหนงแตกตางกัน 3) สวนตลาดแตกตางกัน 

แต การวางตําแหนงเหมอืนกัน 4) สวนตลาดแตกตางกัน และ การวางตําแหนงแตกตางกัน  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

การแบ่งส่วนตลาดโลก 

การแบงสวนตลาดโลกตามตัว
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การวางตําแหนงตราสินคาเชิงกล

ยุทธ ์

ปัจจัยระดับจุลภาค 

วิถีชีวติ 

การตอบสนองสวนประสม

การตลาด 

ทัศนคต ิรสนยิม 

อุปนิสัย (Trait) 

ปัจจัยระดับมหภาค 

เศรษฐกิจ 

เทคโนโลย ี

ภูมศิาสตร์ 
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Optimization 
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ภาพที่ 55 กรอบคิดของการแบงสวนตลาดโลก และการวางตําแหนงตลาดโลก 

 ที่มา (Hassan et al., 2005) 

1) สวนตลาด และ การวางตําแหนงเหมือนกัน เรียกวา กลยุทธ์มุ่งเน้น (Focus 

strategy) เชน ไนกี้ (Nike) เป็นตราสินคาระดับโลกที่มุงตลาดหนุมสาว และนักกีฬา จะใช

นักกีฬาที่มชืี่อเสียงเป็นผูโฆษณาสินคา หรือผูผลิตเครื่องสําอางในยุโรป ตราสินคา Body Shop 

ก็ใชกลยุทธ์มุงเนน ที่ลูกคาที่ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม เป็นตน  

2) สวนตลาดเหมือนกัน แต การวางตําแหนงแตกตางกัน เรียกวา กลยุทธ์ที่ดีที่สุด 

(Optimization strategy) เชน ไมเล (Miele) ผูผลิตเครื่องใชในคัวเรือน โดยกําหนดแบบจําลองที่

คงทนถาวร จําหนายในยุโรป ในขณะที่แบบจําลองเครื่องใชที่มีลากหลายสไตล์ และ ซอมบํารุง 

จําหนายในประเทศสหรัฐฯ เป็นตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 56 กรอบคิดของการแบงสวนตลาดโลก และเมทริกซ์การวางตําแหนงตลาดโลก 

 ที่มา (Hassan et al., 2005) 

 

3) สวนตลาดแตกตางกัน แต การวางตําแหนงเหมือนกัน เรียกวา กลยุทธ์ภูมิภาค 

(Geo-centric strategy) เชน บริษัทในสหรัฐฯ และยุโรปนิยมใชกัน เชน BMW Mercedes Benz 

โค฿ก โกดัก เป็นดน 

1. 

กลยุทธ์มุงเนน 

(Focused strategy) 

เชน Body shop, Nike) 

2. 

กลยุทธ์ที่ดทีี่สุด 

 

(Miele) 

สวนตลาด 

 (Market segments) 

กลยุทธ์การวางตําแหนง 

เหมอืนกัน 

เหมอืนกัน 

3. 

กลยุทธ์ท้องถ่ิน  

(Gillette, IKEA) 

4. 

กลยุทธ์ทองถิ่น 

(Nestle) 

แตกตางกัน 

แตกตางกัน 
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4) สวนตลาดแตกตางกัน และ การวางตําแหนงแตกตางกัน  เรียกวา กลยุทธ์ท้องถิ่น 

(Local strategy) จะใชเป็นกลยุทธ์เขาตลาดมากกวาใชเป็นกลยุทธ์ขยายตลาด เชน เนสเลท์ ใช

กาแฟยี่หอ Nescafe เขาตลาดยุโรป และสหรัฐฯ โดยกําหนดตําแหนงสินคาเป็นไปตาม

วัฒนธรรมของแตละประเทศ โดยยุโรป หรอืสหรัฐฯ ไมนิยมดื่มกาแฟสําเร็จรูป (Instant coffee)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  /* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05   ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.10 

 

ภาพที่ 57 กรอบคิดของการแบงสวนตลาดโลก และเมทริกซ์การวางตําแหนงตลาดโลก 

 ที่มา (Hassan et al., 2005) 

 

 จากภาพขางบน กลยุทธ์การวางตําแหนงแตละชนิด ใชปัจจัย หือตัวแปรในการแบง

สวนตลาดตางกัน เชน กลยุทธ์มุงเนน จะใชปัจจัยเศรษฐกิจระดับมหภาค ทัศนคติ และการใช

สินคา และวัฒนธรรมระดับจุลภาค เป็นดน 

 

 

สวนตลาด  
(Market segments) 

กลยุทธ์การวางตําแหนง 

เหมอืนกัน 

เหมอืนกัน 

1. 

กลยุทธ์มุงเนน 

 เศรษฐกิจมหภาค* 

 ทัศนคตแิละการใช* 

 วัฒนธรรม(ยอย* 

2. 

กลยุทธ์ที่ดทีี่สุด 

 ทัศนคตแิละการใช* 

 วัฒนธรรม(ยอย)* 

  

3. 

กลยุทธG์eo-centric strategy 

 Geo-demographic* 

 ทัศนคตแิละการใช* 

 วัฒนธรรม(ยอย* 

 

4. 

กลยุทธ์ทองถิ่น 

 ความจงรักภักดีตอตรา

สินคา* 

แตกตางกัน 

แตกตางกัน 
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2-1 วางตําแหน่งตลาดท้องถิ่น ตลาดต่างประเทศ และตลาดโลก (Global, 

foreign and local consumer culture positioning) 

 

แอลเดลและคณะ (Alden et al., 1999) ศึกษาการวางตําแหนงตราสินคาระดับโลก 

โดยใชมาตรวัด 5 มาตรวัด คือ spokesperson appearance, theme, การโปรโมทชื่อตราสินคา 

(promotion of brand name) ภาพตราสินคา (visual display of brand name) และการ

ออกแบบโลโก (brand logo design) แลวใชการวิเคราะห์แบบ Correspondence Analysis (CA) 

ไดผลลัพธ์แสดงดังภาพขาลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G: ตราสินคาระดับโลก (global brand) 

 L: ตราสินคาระดับทองถิ่น (Local brand) 

 F: ตราสินคาตางประเทศ (foreign brand) 

 

ภาพที่ 58  

ที่มา (Alden et al., 1999) 

 

 จากภาพขางบน พบวา ตราสินคาระดับโลก ระดับทองถิ่น และตางประเทศมีการวาง

ตําแหนงสินคาในการโฆษณาทางโทรทัศน์แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งตราสินคาระดับ

โลก กับตราสินคาระดับทองถิ่น 
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การศึกษาพบวาตราสินคาระดับโลกใชโฆษณาทางโทรทัศน์ที่เนนภาพตราสินคา

มากกวา การโฆษณาตราสินคาทองถิ่นทางโทรทัศน์ จากตางขางลางแสดงวาตราสินคาระดับ

โลกใชโฆษณาทางโทรทัศน์นอยกวา การโฆษณาตราสินคาทองถิ่นทางโทรทัศน์ 

 

ตารางที่ 105 การวางตําแหนงประเทศตามวัฒนธรรมของผูบริโภค 

กลยุทธ์

การวาง

ตําแหนง 

ประเทศ 

สหรัฐฯ ไทย เกาหลี อินเดีย เยอรมัน ฮอลแลนด์ ฝร่ังเศส รวม 

LCCP 88.5% 40.5 66.5 85 45.4 46 48.4 59 

GCCP 5.5 41.5 22 10 32.4 21.6 19.4 22.4 

FCCP .5 6.5 2 .8 5.9 8.5 1.6 3.8 

ไมมกีาร

วาง

ตําแหนง 

5.5 11.5 9.5 4.2 16.5 23.9 30.6 14.8 

รวม 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ที่มา  (Alden et al. (1999) 

จากตารางขางลางแสดงวาตราสินคาระดับโลกในสินคาประเภทอาหารใชโฆษณาทาง

โทรทัศน์นอยกวา การโฆษณาสินคาคงทนถาวร และสินคาเทคโนโลยีขั้นสูงตราสินคาทองถิ่น

ทางโทรทัศน์ 

 

ตารางที่ 106 การวางตําแหนงประเภทสินคาตามวัฒนธรรมของผูบริโภค 

กลยุทธ์การ

วางตําแหนง 

 

ประเภทสินคา 

อาหาร สวนตัว เครื่องใช

ครัวเรือน 

สินคา

คงทน 

Low-

tech 

สินคา

คงทน 

High-

tech 

การ

บริการ 

อื่นๆ 

LCCP 63.1% 58.3 63 53.6 34.3 72.3 51.4 

GCCP 18.6 24 23.7 25.2 33.3 16.1 28.6 

FCCP 5.7 3.5 1.5 4.7 1.0 1.8 2.9 

ไมมกีารวาง 12.6 14.2 11.8 16.5 31.4 9.8 17.1 
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ตําแหนง 

รวม 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ที่มา  (Alden et al., 1999) 

จากตารางขางบนแสดงวาตราสินคาระดับทองถิ่นของสินคาประเภทอาหารใชโฆษณา

ทางโทรทัศน์บอยที่สุด แตการโฆษณาสินคาคงทนถาวร และสินคาเทคโนโลยีขั้นสูงตราสินคา

ทองถิ่นทางโทรทัศน์ไมบอย นอกจากนั้น ยังแสดงวาตราสินคาระดับทองถิ่นของบริการจะใช

โฆษณาทางโทรทัศน์มากกวาการโฆษณาสินคา 

 

Kara and Kaynak (1996) ศกึษาเชิงเปรียบเทียบของการรับรูรานอาหารจานดวน (เชน 

McDonald KFC เป็นตน) ของลูกคาในประเทศสหรัฐฯ และแคนาดา เพื่อวางตําแหนงตลาด โดย

ใชการวิเคราะห ์Correspondence analysis  
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ภาพที่ 59 ความถี่ในการเขารานอาหารจานดวน และปัจจัยที่ใชในการเลือกรานของตลาด

สหรัฐฯ 

 ที่มา (Kara and Kaynak, 1996) 

 ภาพที่ 7-  แสดงตลาดสหรัฐฯรับรูปัจจัยของรานอาหาร ซึ่งพบวา ปัจจัยดานการสง

มอบการบริการ ความหลากหลายของอาหาร ความรวดเร็วในการสงมอบ คุณภาพ ความ

สะอาด และพนักงานเป็นมิตรมีความสําคัญตอลูกคาประจํา (Frequent fast-food buyers) 

ในขณะที่ ปัจจัยดานความทันสมัย ราคา และคุณคาทางโภชนาการ มีความสําคัญตอลูกคาไม

ประจํา (Less frequent fast-food buyers) 
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ภาพที่ 60 ความถี่ในการเขารานอาหารจานดวน และปัจจัยที่ใชในการเลือกรานของแคนาดา 

 ที่มา (Kara and Kaynak, 1996) 

 

 ภาพที่ 7-  แสดงตลาดแคนาดาที่รับรูปัจจัยของรานอาหาร ซึ่งพบวา ปัจจัยดาน

จํานวนที่นั่ง ความสะอาด คุณคาทางโภชนาการ พนักงานเป็นมิตร มีความสําคัญตอลูกคา

ประจํา (Frequent fast-food buyers) ในขณะที่ ปัจจัยดานความทันสมัย ทําเลที่ตั้ง และความ

ทันสมัย มคีวามสําคัญตอลูกคาไมประจํา (Less frequent fast-food buyers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizza Hut  
Lit t le Cae sa r ‖ s 

Subway 

 Taco Bell 

 

0 
Wendy‖s 
Fuddruckers 

KFC 

McDonald 
Burger King 
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ภาพที่ 61 รับรูความคลายกันระหวางรานอาหารจานดวน (Fast –Food Outlets) 

 ที่มา (Kara and Kaynak, 1996) 

 จากภาพ แสดงการรับรูความเหมือนกันและความแตกตางกันของผูบริโภคที่มีตอ

รานอาหาร โดยพบวา ผูบริโภครับรูความเหมือนกันของ ราน McDonald กับราน Burger King 

ราน Pizza Hut กับราน Lit t le Cae sa r ‖ s ในขณะที่ผูบริโภครับรูความแตกตางของ รานKFC ราน

Taco Bell และราน Subway จากรานอาหารอื่นๆ 

 

 

3 การตลาดในประเทศด้อยพัฒนา (Marketing in Less 

Developed Countries) 
วัตถุประสงค์ของประเทศกําลังพัฒนา (Objectives of Developing Countries) 

ประเทศกําลังพัฒนาตองการเป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) ซึ่งจะบรรลุเปูาหมายทั้งดาน

เศรษฐกิจ และสังคม มีการศึกษาสูงขึ้น มีรัฐบาลที่มีประสิทธิผลมากขึ้น ขจัดความไมเทาเทียม

กันในสังคม เพิ่มจรยิธรรม และคุณธรรมในประเทศกําลังพัฒนา 

 ระดับของการพัฒนาตลาด (The Level of Market Development) คูขนานกับขั้นตอน

การพัฒนาเศรษฐกิจ แสดงดังตารางที่ 7- ตารางนี้เป็นโมเดลคงรูป (A Static Model) ซึ่งแสดง

กระบวนการวิวัฒนาการในอุดมคติ ตารางนี้เนนการรวมมือกันระหวางการพัฒนาตลาด และ

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ตารางที่ 107  วิวัฒนาการกระบวนการตลาด (Evolution of the Marketing Process) 

ขั้นตอน ขั้นตอนยอย ตัวอยาง หนาที่การตลาด สถาบัน

การตลาด 

การควบคุม

ชองทางการ

จําหนาย 

Primary 

Orientations 

ทรัพยากรที่ใช 

เกษตรกรรม 

และวัตถุดิบ 

-พอยังชีพ 

-สงออกโภค

ภัณฑ์ 

-การลาสัตว์ 

-เศรษฐกิจ

เกษตร 

กาแฟ กลวย 

 

-ไมมี 

-การ

แลกเปลี่ยน 

-ไมมี 

-พอคารายเล็ก 

Traders ผู

สงออก-นําเขา 

-ธรรมเนียม

ปฏิบัติ 

-ตัวกลาง 

-ความพอเพียง 

-การ

ประกอบการ

ธุรกิจ การทํา

การคา 

 

-ที่ดนิ และ

แรงงาน 

-ที่ดนิ และ

แรงงาน 

การผลิต 

(Mk.(f)= prod.) 

-ขนาดเล็ก 

 

 

-การผลติขนาน

ใหญ 

-อุตสาหกรรม

ครัวเรือน 

 

-เศรษฐกิจ

สหรัฐฯ ปี 

1885-1914 

-การ

แลกเปลี่ยน 

-การจัด

จําหนายตัว

สินคา 

-สรางอุปสงค์ 

-การจัด

จําหนายตัว

สินคา 

-พอคาสง ผู

สงออก-นําเขา 

 

-พอคาสง 

Traders และ

สถาบันที่มีความ

ชํานาญ 

-ตัวกลาง 

 

 

-ผูผลิต 

-การ

ประกอบการ

ธุรกิจ การเงิน 

 

-การผลติ และ

การเงนิ 

 

-ที่ดนิ แรงงาน 

เทคโนโลยี และ

การขนสง 

-ที่ดนิ แรงงาน 

เทคโนโลยี การ

ขนสง และทุน 
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การตลาด 

(Prod.(f)= mk.) 

-ทําการคา 

 

 

 

 

-จัดจําหนาย

ขนานใหญ 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ 

ปี 1915-1929 

 

 

 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ 

ปี 1950-

ปัจจุบัน 

-สรางอุปสงค์ 

-การจัด

จําหนายตัว

สินคา 

-ขอมูลตลาด 

 

-สรางอุปสงค์ 

-การจัด

จําหนายตัว

สินคา 

-ขอมูลตลาด 

-การวางแผน

และพัฒนา

ตลาดและสินคา 

-รานคาปลีก

ลูกโซ 
 

 

 

 

-บูรณการชอง

ทางการจําหนาย 

-ผูผลิต 

 

 

 

 

-ผูผลิต และ

พอคาคนกลาง 

-การ

ประกอบการ

ธุรกิจ การทํา

การคา 

 

 

 

-การตลาด 

-ที่ดนิ แรงงาน 

เทคโนโลยี การ

ขนสง ทุน และ

การสื่อสาร 

 

-ที่ดนิ แรงงาน 

เทคโนโลยี การ

ขนสง ทุน และ

การสื่อสาร 

 Mk.(f) = prod. : การตลาดเป็นฟังก์ชันของการผลิต (Marketing is the function of production) 

(ที่มา Cateora & Graham, 2002  หนา 252) 
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2. คําถามบทท่ี 7 

 

1. ปัจจัยที่ใชในการแบงสวนตลาดโลกมีอะไร? อธิบาย 

2. กลยุทธ์การตลาดเปูาหมายระดับโลกมีกี่ประเภท?  

3. การวางตําแหนงผลิตภัณฑ์หมายถึงอะไร? พื้นที่ผลิตภัณฑ์หมายถึงอะไร? พรอมวาด

ภาพประกอบ 

4. กลยุทธ์การวางตําแหนงตลาดระดับโลกมี่ชนิด ? 

5. กลยุทธ์การตลาดในประเทศกําลังพัฒนาควรทําอยางไร? 
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บทที่ 8 

กลยุทธ์การตลาดโลก 

 

 ขอสันนษิฐานเบื้องตนของผูบริหารการธุรกิจระหวางประเทศมี 2 ประการ คือ 1) ความ

ทาทายดานการสรางความสมดุลระหวางการประหยัดในขนาด (Economies of scale) และ การ

ตอบสนองตอทองถิ่น และ 2) ถาผูบริหารการธุรกิจยิ่งเนนการประหยัดในขนาด ยิ่งตองใชกล

ยุทธ์ระดับโลก ซึ่งขอสันนิษฐานดังกลาวมีขอบกพรอง กลาวคือ กลยุทธ์ระดับโลกตองจัดการ

ความแตกตางของเขตแดน ไมวาจะเป็นเขตแดนดานภูมิศาสตร์หรอืไมก็ตาม (Borders) 

แซม ปาล์มมิซาโน (Sam Palmisano) ซีอีโอของบริษัทไอบีเอม (IBM) เขียนไววา ใน

ระหวางปี ค.ศ. 2000-2003 จะมีโรงงานประมาณ 60,000 แหง ในประเทศจีน ที่สรางโดยชาว

ตางประเทศ นอกจากนั้น ในปี ค.ศ. 2005 ประเทศอินเดียจะทําธุรกิจดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) มากกวาครึ่งหนึ่งของโลก 

กรอบคิดของการบูรณการโลกธุรกิจ เป็นสามเหลี่ยม “AAA Triangle” ไดแก การ

ปรับตัว (Adaptation) การรวมตัว (Aggregation) และ การคากําไร (Arbitrage) ดังรายละเอียด

ตอไปนี ้

การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การเพิ่มรายไดและสวนครองตลาดโดยการใช

ความเป็นทองถิ่นของบริษัทใหมากที่สุด เชน การพัฒนาหนวยธุรกิจทองถิ่นในตลาด

ตางประเทศแตละแหง ใหทําหนาที่ดานหวงโซอุปทานทั้งหมด (Supply chain) 

การรวมตัว (Aggregation) เป็นความพยายามที่จะสรางการประหยัดในขนาด 

(Economies of scale) โดยสรางโรงงานในแตละภูมิภาค หรือทั่วโลก กลาวคือ เป็นการสราง

มาตรฐานของสนิคา และการบริการ แลวจัดกลุมกระบวนการผลิตสินคา หรอืการบริการ 

การค้ากําไร (Arbitrage) เป็นการใชประโยชน์จากความแตกตางระหวางประเทศ 

หรอืระหวางภูมิภาค กลาวคือ เป็นการแยกสวนของหวงโซอุปทานในแตละประเทศ หรือแตละ

ภูมภิาค เชน ตัง้ศูนย์call center ในประเทศอนิเดีย ตั้งโรงงานในประเทศจีน และ ตั้งรานคาปลีก

ที่ยุโรปตะวันตก เป็นตน 
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สามเหลี่ยม AAA มีความสัมพันธ์กับองค์การที่แตกตางกัน เชน ถาผูบริหารเนนการปรับตัว 

(Adaptation) จะตั้งองค์การ country-centered organization ในขณะที่ ถาผูบริหารเนน การ

รวมตัว (Aggregation) จะรวมกลุมขามประเทศ ในระดับ แผนกสินคา หรือ หนวยธุรกิจ หรือ 

ระดับภูมภิาค หรือระดับโลก เป็นตน นอกจากนั้น ถาผูบริหารเนน การคากําไร (Arbitrage) จะ

ใชองค์การแนวดิ่ง หรอืองค์การตามหนาที่ โดยสรางความสมดุลระหวางอุปทาน และอุปสงค์ 

 

ตารางที่ 108 ทางเลือกกลยุทธA์AA (What are your globalization options?) 

 

 การปรับตัว การรวมตัว การค้ากําไร 

ความได้เปรียบเชิงการ

แข่งขัน 

(Why should we 

globalize at all?) 

to achieve local 

relevance through 

national focus while 

exploiting some 

economies of scale 

เพื่อความสําเร็จในการ

ประหยัดโดยขนาดและ

ข อ บ เ ข ต จ า ก ก า ร ใ ช

มาตรฐานสากล  

เพื่อความสําเร็จในดาน

เศรษฐกิจโดยสมบูรณ์

จากการใชความชํานาญ

ดานตางประเทศ  

จัดรูปร่าง 

(Configuration: Where 

should we locate 

operations overseas?) 

Mainly in foreign countries that are similar to the 

home bases, to limit the effects of cultural, 

administrative, geographic, and economic distance 

In a more diverse set of 

countries, to exploit 

some elements of 

distance 

การประสานงาน 

(How should we 

connect international 

operations?) 

by country, with 

emphasis on achieving 

local presence within 

borders 

by business, region, or 

customer, with 

emphasis on horizontal 

relationships for cross-

border economies of 

scale 

By function, with 

emphasis on vertical 

relationships, even 

across organizational 

boundaries 

การควบคุม 

(What type of extremes 

should we watch out 

for?) 

Excessive variety or 

complexity 

Excessive 

standardization, with 

emphasis on scale 

Narrowing spread 

ผู้ ปิ ด กั้ น ก า ร

เปลี่ยนแปลง (Change 

blockers 

(Whom should we 

Entrenched country 

chiefs 

All-powerful unit, 

regional, or account 

heads 

Heads of key functions 
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watch for internally?) 

การฑูต/การเจรจาทาง

ก า ร ค้ า  ( Corporate 

diplomacy: How 

should we approach 

corporate diplomacy?) 

Address issues of 

concern, but proceed 

with discretion, given 

the emphasis on 

cultivating local 

presence 

Avoid the appearance 

of homogenization or 

hegemonism; be 

sensitive to any 

backlash 

Address the exploitation 

or displacement of 

suppliers, channels, or 

intermediaries, which 

are potentially most 

prone to political 

disruption 

กลยุทธ์บริษัท  

(What strategic levers 

do we have?) 

Scope selection 

แปรผัน (Variation 

กระจายศูนยก์ลาง 

Partitioning 

Modularization 

ยดืหยุน 

หุนสวน (Partnership 

Recombination 

นวัตกรรม 

ภู มิ ภ า ค  ห รื อ ก ลุ ม

ประเทศ 

ผลิตภัณฑห์รือธุรกิจ 

หนาที่ (Function 

Platform 

Competence 

Client industry 

วัฒนธรรม (COO effect) 

การบริหาร (taxes, 

regulations, security) 

ข อ บ เ ข ต ภู มิ ศ า ส ต ร์ 

(distance, climate 

difference) 

เศรษฐกิจ( Differences 

in prices, resources 

knowledge) 

 

ที่มา (Ghemawat, 2007; 61) 

 

เป็นสามเหลี่ยม “AA A  Triangle” (แสดงดังภาพขางลาง) บริษัทจะเนนกลยุทธ์ A 

แตกตางกันตามวงจรของการพัฒนาของบริษัทระดับโลก เชนบริษัทไอบีเอ็ม เริ่มตนดวยกล

ยุทธ์การปรับตัว (Adaptation strategy) โดยตั้งบริษัทเล็กๆในประเทศที่เป็นตลาดเปูาหมาย 

(Mini IBM) โดยบริษัทจะทํากิจกรรมการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการจัดสรรทรัพยากรให

สอดคลองกับตลาดทองถิ่น หลังจากนั้น ในปี ค.ศ. 1980-1990 บริษัทไอบีเอ็มตองการ

ประหยัดในขนาด จงึเปลี่ยนไปใชกลยุทธ์รวมตัว (Aggregation strategy) ซึ่งจัดทําการรวมตัวใน

ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก ทายที่สุดบริษัทไอบีเอ็มไดเปลี่ยนมาใชกลยุทธ์การคากําไร 

(Arbitrage strategy) คือเปลี่ยนไปเนนใชแรงงานในประเทศอินเดียเพิ่มจากจํานวน 9,000 คน

(ในปี ค.ศ. 2004) เป็น 43,000 คน (ในปี ค.ศ. 2006 เป็นตน นอกจากนั้นยังมีบริษัทระดับโลก

ซึ่งเป็นผูผลิตสินคาบรรจุภัณฑ์ เชน บริษัทพีแอนด์จี (P&G) ก็ใชกลยุทธ์เชนเดียวกับบริษัท

ไอบีเอ็ม 
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 จากภาพขางลาง บริษัทจะใหความสนใจกับคะแนนที่มากกวามัธยฐาน แตนอยกวา

คะแนนเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 62 สามเหลี่ยม “AA A  Tr iangle 

ที่มา (Ghemawat, 2007: 62) 

  

 จาก A เป็น AA 

การใชกลยุทธ์ AA ตองพิจารณาถึงนวัตกรรมดานองค์การ และดานวัตถุดิบ โดยบริษัท

ตองทํามากกวาการจัดสรรทรัพยากร และติดตามการปฏิบัติงาน คือตองใชเครื่องมือบูรณา

10% 10% 

100% 

20% 

2% 
2% 

4% 

40% 

60% 

6% 

80% 

8% 
8% 

6% 

4% 

การปรับตัว (Adaptation) 
Advertising-to-Sales 

การรวมตัว (Aggregation) 
R&D-to-Sales 

การค้ากาํไร (Arbitrage) 
Labor-to-sales 

มัธยฐาน 

เปอร์เซ็นไทลที่ 90 
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การทั้งดานซอฟท์แวร์ (เชน Style, socialization ฯ) และดานฮาร์ดแวร์ (เชน Structure, System 

ฯ) ดังตอไปนี ้

 

 การปรับตัว (Adaptation) และ การรวมตัว (Aggregation)  

เชน บริษัท P&G เริ่มตนดวยกลยุทธ์ปรับตัว แลวตามดวยกลยุทธ์รวมตัว ในยุโรปโดยยุบฝุาย

ตางๆ แลวจัดทําเมทริกซ์ของฝุายตางๆ ในปี ค.ศ. 1980 ซึ่งจัดตั้งหนวยธุรกิจสากล (Global 

Business Unit: GBUs) ซึ่งจะรับผิดชอบดานกําไร และใหการสนับสนุน geographic market 

development organization: MDOs) 

 

 

 การรวมตัว (Aggregation) และ การค้ากําไร (Arbitrage) 

บริษัท TCS พัฒนาความสมดุลระหวางการรวมตัว (Aggregation) และ การคากําไร (Arbitrage) 

เพื่อสราง coherent delivery structure ซึ่งมีศูนย์การพัฒนาซอท์ฟแวร์ 3 แหง ไดแก1) ศูนย์

ระดับโลก (global center) ตั้งอยูที่ประเทศอินเดีย และจีน 2) ศูนย์ระดับภูมิภาค (Regional 

center) ตั้งอยูที่ประเทศ อุรุกวัย บราซิล และฮังการ ีและ3) ศูนย์ nearshore 

 

 การค้ากําไร (Arbitrage) และ การปรับตัว (Adaptation) 

บริษัท Cognizant พัฒนาความสมดุลในการจัดจําหนาย มากกวาการเนนบริษัทสัญชาติอนิเดีย 

 

ตารางที่ 109 กลยุทธ์ Cognizant‖ s A A  St r a t eg y 

ทมีงาน (Staffing) การส่งมอบ การตลาด 

-เนนกระบวนการสรรหา  

-ที่ ป รึ ก ษ า  แ ล ะ เ อ็ ม บี เ อ 

(More MBAs and 

consultants) 

-More non-Indian 

-โปรแกรมการฝึกอบรมใน

อินเดีย 

- Two global leads-one in -

U.S., on in Indian- for each 

project 

-ทุกเคาโครงรวมมือระหวาง

อิ น เ ดี ย กั บ ส ห รั ฐ ฯ  ( All 

proposals done jointly 

(between Indian-U.S) 

-More proximity to 

-วางตําแหนงรวมกันระหวาง

อิ น เ ดี ย กั บ ส ห รั ฐ ฯ  ( Joint 

Indian-U.S. positioning) 

-Use of U.S. Nationals in 

key marketing positions 

-เ น น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ

ผูบริหารอาวุโส 

-เนนการขายใหสมาชิกกลุม
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customers 

-On-site kickoff teams 

-Intensive travel, use of 

technology 

เล็กของลูกคากลุมใหญ  

 

 

 

 

 การพัฒนากลยุทธ์ AAA 

 จากภาพ บริษัท PMS เนนกลยุทธ์การปรับตัว ในขณะที่บริษัท GEH เนนกลยุทธ์การรวมตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 63 AAA Competitive map for diagnostic imaging 

การปรับตัว (Adaptation) การรวมตัว (Aggregation) 

การค้ากาํไร (Arbitrage) 
 

  GEH 
  SMS 
  PMS 
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ที่มา : Ghemawat, 2007; 66 

 

 

 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ และการแข่งขันระดับโลก (Information 

Technology and Global Competition) 
การพัฒนาเทคโนโลยีดานการขนสง เชน เครื่องบินเจ็ท ตูคอนเทนเนอร์แชแข็ง

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการคาโลกระหวางชวงระยะเวลา 50 ปีหลังยุติ

สงครามโลกครั้งที่ 2 ในชวงตนปี ค.ศ. 1980 ไดเกิดปรากฏการณ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

( Information Technology: IT) โดยเฉพาะอยางยิ่งการเติบโตดานโทรคมนาคม 

(Telecommunication) และพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ (E-Commerce) สงผลตอการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการแขงขันในระดับโลก กลาวคือ ในปี ค.ศ. 1980 และ ปี 1990 การเติบโตของ

โทรคมนาคมมากกวา 600%เกิดอุบัติการณ์ใหมคือ ผลิตภัณฑ์สารสนเทศมวลรวม (gross 

information product: GIP) ที่ทําให GDP หดตัว ในปี ค.ศ. 2001 มูลคาการซื้อขายสินคาของ

สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุนเทากับ $ 3.43 ลานลานเหรียญ และการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน

ตางประเทศทางอเิลคทรอนิคสป์ระจําวันมีมูลคา $1.21 ลานลานเหรียญ ซึ่งมีสัดสวนเป็น 1ใน3 

ของมูลคาการซื้อขายทั่วโลก กลาวโดยสรุปไดวา ไมมีชองทางการตลาดชนิดใดที่ทําใหการคา

เจริญเติบโตไดรวดเร็วเทากับพาณชิย์อิเลคทรอนิคส ์(E-Commerce) 

 

1.1. พาณิชย์อเิลคทรอนิคส์ (Electronic Commerce: e-commerce) 

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สั้นลงเนื่องจากไมมีระยะหางทางภูมิศาสตร์ ซึ่งขจัดโดยพาณิชย์

อิเลคทรอนิคส์ (E-commerce) ใน ปี ค.ศ. 2001 สัดสวนการใชอินเตอร์เน็ทของสหรัฐฯลดลง

จาก 36%ของโลก เหลือ 24%ของโลกในปี ค.ศ. 2005 นอกจากนั้นรายไดของสหรัฐฯครึ่งหนึ่ง

ไดจากธุรกิจออนไลน์ไปยังประเทศอื่นๆ 

 บริษัทเดลคอมพิวเตอร์ (Dell Computer) มีรายไดจากการขายคอมพิวเตอร์ผาน

อินเตอรใ์นประเทศญี่ปุุนเทากับ 75% ของรายไดรวม 

 บริษัทยักษ์ใหญ Netease Systems Ltd. ในประเทศจีน มีรายไดจากธุรกิจ 3 ประเภท 

คือ SMS (มีผูสงขอความวันละ 200,000 ขอความ) Game(มีรายไดวันละ 200,000 หยวน), 

online advertising 
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1.2. การบริหารเวลา (Real-Time management) 

เนื่องจากการบริหารตลาดระหวางประเทศมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ดังนั้นขอมูลที่

ผูบริหารใชตองเป็นปัจจุบัน (The real time)  เชน กลางปี ค.ศ. 1990 บริษัทวอลโว เผชิญ

ปัญหาหวงโซอุปทาน (Supply chain) ซึ่งระดับสินคาคงคลังมีเกินความตองการของตลาด ทีม

การตลาด และทีมขายใชการตลาดเชิงรุก ทําใหคําสั่งซือ้มีมากกวากําลังการผลิตรถยนต์ ดังนั้น 

บริษัทจงึตัดสินใจเพิ่มกําลังการผลิต และทําใหระดับสินคาคงคลังมีมากกวาอุปสงค์ตลาด นี้คือ

ปัญหาที่ผูผลิตสินคาไมไดรับขอมูล ณ ปัจจุบัน (Real-time information) โดยไดรับขอมูลจาก

ตัวแทนจําหนายรถยนต์อีกทอดหนึ่ง วิธีการแกปัญหา คือเชื่อมโยงขอมูลจากสวนตางๆของ

บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อจะเป็นธุรกิจ a real- time 

enterprise เชน บริษัทลีวายส์ นําระบบ EDI ซึ่งเรียกวา “Lev iLink” มาประยุกต์ใชในการจัดการ

คําสั่งซือ้และการสงมอบสินคา 

 

1.3. การติดต่อส่ือสารทางออนไลน์ (Online communication) 

ตัวแทนขายสามารถออนไลน์เขาฐานขอมูลของสํานักงานใหญ (Head Quarter/RHQ) เนื่องจาก

มีคอมพวิเตอร์ เครื่องโทรสาร และดานเทียม ซึ่งตัวแทนจําหนายสามารถปรับลดราคาสินคาได

ในขณะที่เจรจาการขายกับลูกคา และลดปัญหาการติดตามผลงานของผูบริหารอีกดวย 

ปัจจุบันบริษัทขามชาติ มีบริษัทในเครือทั่วโลก ซึ่งตั้งอยูในโซนเวลาที่แตกตางกัน การ

ติดตอสื่อสารทางออนไลน์สามารถแกปัญหาไดอยางเป็นลําดับ เชน หองทดลองปฏิบัติการใน

รัฐชคิาโก ปิดเวลา 17.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาที่ศูนย์ออกแบบในญี่ปุุนเปิดทํางาน 

 

1.4. องค์การอินเตอร์เน็ท (Internet organization) 

ผลกระทบของเครือขายขอมูล (Information networks) ของบริษัทขามชาติที่มีตอโครงสราง

องค์การ การไหลเวียนขอมูลทั้งองค์การเป็นไปอยางรวดเร็ว กลาวคือ จากแหลงขอมูล (เชน 

ขอมูล ณ จุดขาย และ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ตลาด) ไปยังผูใชขอมูล 

(ผูจัดการตราสินคา และผูบริหารระดับสูง) เชน ฝุายบริหารสายผลิตภัณฑ์ (Assembly-line 

department) ของบริษัทพีแอนด์จี (P&G) ทราบขอมูลยอดขายของครีมลางหนาทุกตราของ

บริษัท ดังนั้นผูจัดการสายผลิตภัณฑ์สามารถตัดตราสินคาที่ขายไมได และปรับเปลี่ยน

กําหนดการผลิตครมีลางหนา 
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1.5. การแพร่กระจายของสนิค้าอย่างรวดเร็ว (faster product diffusion) 

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ทําใหการแพรกระจายของ

เทคโนโลยีเป็นไปอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลกระทบตอวงจรชีวิตสินคาใหสั้นลง (Shorter PLC) เชน 

ความแตกตางของระยะเวลา (Time lag) ในการนําโทรทัศน์สีสูตลาดสหรัฐฯ และตลาดญี่ปุุน 

และยุโรปเทากับ 5 ปี หรือ แผนซีดีมีความแตกตางของระยะเวลาเทากับ 1 ปี ในขณะที่

คอมพิวเตอร์ไมมคีวามแตกตางของระยะเวลาสําหรับประเทศไตหวัน อินเดีย ญี่ปุุน และสหรัฐฯ 

 

1.6. พลโลก (global citizenship) 

การแพรขยายของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาธุรกิจทําใหเกิดglobalization 

 

4. กลยุทธ์ระดับโลก (Global Strategy) 

1.7. อุตสาหกรรมโลก (Global Industry) 

บริษัทฮอนดาคาร์ เริ่มตั้งโรงงานแรกในเมือง Marysville รัฐโอไฮโอ ซึ่งวางแผนกําลังการลิต

รถยนต์จําหนายใหอเมริกาเหนอื 40% ในปี ค.ศ. 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แรงขับเคลือ่น

ของตลาด 

แรงขับเคลื่อน

ของการแขงขัน 

ศักยภาพของ

อุตสาหกรรมโลก 

แรงขับเคลื่อน

ของรัฐบาล 

แรงขับเคลื่อน

ของตนทุน 
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 ภาพที่ 64 แรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระดับโลก 

 ที่มา : Kotabe,and Helsen, 2004; 237 

 

 

1.8. โครงสร้างการแข่งขัน (Competitive Structure) 

โครงสรางการแขงขันเป็นคุณลักษณะอันที่ 2 ของกลยุทธ์ระดับโลก ในปี ค.ศ. 1970-1980

เทคโนโลยีCAD/CAM มีความยุงยากซับซอน ทําใหประหยัดในขนาด (The economies of scale) 

หรือเรียกวา ผูนําดานตนทุนของประเทศญี่ปุุน (Cost leadership) มีความไดเปรียบเชิงการ

แขงขัน 

 อนึ่งเมื่อระบบการผลิตมีความยืดหยุนสามารถปรับสินคาใหสอดคลองกับความ

ตองการของลูกคาไดจึงเกิด “differ entiat ion” กลาวคือเมื่อเทคโนโลยี CAD/CAM ไดพัฒนาจน

สมบูรณ์จะลดความสําคัญของผูนําดานตนทุน เชน แมวาญี่ปุุนจะครองตลาดรถยนต์ในอเมริกา

เหนอื และเอเชีย แตBMW และ Volvo (ซึ่งปัจจุบันเป็นของบริษัทฟอร์ด)ก็ครองตลาดบนอยู 

 

  

1.8.1. คู่แข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Industry competitors) 

1.8.2. ผู้เข้าตลาดที่มีศักยภาพ (potential entrants) เชน บริษัท Shanghai 

Jahwa Company, Ltd. กอตั้งในปี ค.ศ. 1898 กลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญดาน

เครื่องสําอาง ของประเทศจีน ซึ่งมีสินคาหลายตรา ไดแก Manma, Liushen, 

Ruby และ G.L.F. นอกจากนั้นบริษัท Shanghai Jahwa Company, Ltd จะเขาสู

ตลาดตะวันตกซึ่งมีตรา Estee Lauder, Lancome, Maxfactor เป็นตน 

1.8.3. อํานาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต (the bargaining power of 

suppliers) 

เชน บริษัทอินเทล (Intel Inc.) ผูผลิตไมโครปรอเซสเซอร์สําหรับคอมพิวเตอร์สวนบุคคล 

อํานาจตอรองกับผูผลติคอมพิวเตอร์ตรา IBM Acer เป็นตน 

1.8.4. อํานาจต่อรองของผู้ซื้อ (the bargaining power of buyers) 

 

1.8.5. ภัยคุกคามของสินค้าทดแทน (the threat of substitute products or 

service) 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Kristiaan%20%20Helsen&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/002-3459073-5400829
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1.9. การแข่งขันระดับสูง (Hyper-competition) 

บริษัทที่ไมมีความไดอยางยั่งยืน (Sustainable advantage) เนื่องจากไมทราบวาคูแขงขันที่เขา

ตลาดใหมเป็นใคร (จากแบบจําลอง 5 forces model) ดังนั้น บริษัทจําเป็นที่จะเคลื่อนไปสูแหลง

ความไดเปรียบชั่วคราว (The next temporary advantage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 65 การทดแทนระหวางราคาและการรับรูคุณภาพและ จุดคุณคาที่เหมาะสมที่สุด

 ที่มา ที่มา : Kotabe and Helsen, 2004; 237 

 การเปลี่ยนแปลงการแขงขัน หรือ เรียกวา “Cr ea t ive Des t r uct ion” ประเทศญี่ปุุนซื้อ

สินคาใหมของสหรัฐฯ แลวแยกชิ้นสวนตรวจสอบวิศวกรรม การผลิต แลวเบียนแบบเพื่อสราง

สินคาทดแทน ดังนั้น สิ่งที่สําคัญในปัจจุบัน คือ ผลประโยชน์ที่มองไมเห็น ( intangible benefit) 

เชน ภาพพจน์ของตราสินคา (brand image) และ สวนทุนของตราสินคา (brand equity) เป็นตน 

การแขงขันระดับจะแขงขันในขอบเขต ดังตอไปนี้ 

 

1.9.1. ต้นทุนและคุณภาพ  

ประเทศญี่ปุุนแขงขันในตลาดโลกเมื่อเผชิญหนากับบริษัทของสหรัฐฯ และบริษัทของ

ยุโรป เพราะ ญี่ปุุนใชทั้งกลยุทธ์การสรางความแตกตาง และกลยุทธ์ตนทุนต่ํา ( The 

differentiation and cost leadership) กลาวคือ จําหนายสินคาคุณภาพสูงกวาและตนทุนต่ํากวา 

หรอื เรียกวา การคุณคาสูงสุด (Ultimate value) แสดงดังภาพที่ 8- 

ราคา 

การรับรูคุณภาพ 

จุดคุณคาที่

เหมาะสมที่สุด

  

สินคา 1 

สินคา 2 

สินคา 3 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Kristiaan%20%20Helsen&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/002-3459073-5400829
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1.9.2. เวลาและเทคโนโลยี (timing and know-how ) เป็นการพิจารณาความ

ไดเปรียบทางการตลาดของรายแรกที่เขาตลาด (First-mover advantage)  และ

ผูนําดานเทคโนโลยี เชน Triniron color TV, Betamax videorecorder, DVD 

(Digital video disc) 

1.9.3. Strongholds คือสวนครองตลาด หรือพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่บริษัทมีตําแหนงที่

แข็งแกรง (เชน การพัฒนากําแพงการคา) บริษัทญี่ปุุนพัฒนาความแข็งแกรงใน

การแขงขัน โดยการเป็น strong domestic competitor ในตลาดญี่ปุุน ซึ่งมีขนาด

ครึ่งหนึ่งของตลาดสหรัฐฯ (ในลักษณะของ GDP) 

1.9.4. ทรัพยากรด้านการเงนิ 

บริษัทตองการเงินทุนเพื่อใชในการซื้อ หรือพัฒนาเทคโนโลยีใหมลาสุด หรือติตาม

ประเมินผลคูแขงขัน เชน การควบกิจการระหวาง Asea ของสวีเดนกับ Brow-Boveri ของ

สวิสเซอร์แลนด์ เพื่อแขงขันกับบริษัทระดับโลกอยางบริษัทจอีี (General Electrics: GE) 

บริษัท Black&Decker ผูผลิตhand tools ของประเทศสหรัฐฯ ใชกลยุทธ์ระดับดาลกบน

พื้นฐานของความแข็งแกรงดานตนทุน และคุณภาพ และเวลา และknow-how จนกระทั่งในปี 

ค.ศ. 1980 บริษัท Black&Decker เผชิญกับภัยคุกคามของบริษัท Makita ซึ่งใชกลยุทธ์การผลิต

และการตลาดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ทําใหตนทุนต่ํา และเพิ่มสวนครองตลาด บริษัท  

Black&Deckerตอบโตโดยการประสานการพัฒนาสินคาใหมระดับโลกเพื่อสรางมาตรฐานสินคา

และการตลาด โดยบริษัท Black&Deckerซื้อแผนกเครื่องใชครัวเรือนของบริษัท GE เพื่อ

พัฒนาการประหยัดในขนาดระดับโลก ( World-scale economies) ในการผลิต จัดจําหนาย และ

การตลาด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ครั้งนี้ทําใหบริษัท Black&Decker มีรายไดและกําไรเพิ่ม 

50% ในปี ค.ศ. 1990 ถึงอยางไรก็ตาม ในปี  ค.ศ. 2001 ( เศรษฐกิจตกต่ํา )  บริษัท  

Black&Deckerจะตองปรับโครงสรางตนทุนอยางตอเนื่อง โดยการโอนการผลิต power tools 

จากสหรัฐฯ และอังกฤษไปใหกับโรงงานที่ตนทุนต่ํา ในเม็กซิโก จีน และสาธารณรัฐเชค และ 

ทําการแสวงหาแหลงผลิต (Sourcing)จาก 3PL ซึ่งจากโครงการดังกลาวใชคาใชรวม $190 ลาน

เหรียญ และสามารถประหยัดคาใชจายไดปีละ $100 ลานเหรียญ 

1.9.5. การพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependence)  

การวิจัยและพัฒนา (R&D) ตองในการบูรณาการขามประเทศ เชน บริษัท Compaq, 

Dell computer, Acer จะใช semiconductor chips จากIntel, AMD, Cyrix และ Hard drive จาก

บริษัท Seagate, Conner และใชซอฟท์แวร์จากบริษัทไมโครซอฟท์ 
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22.1 กรอบคิดของกลยุทธ์ระดับโลก (Global Strategy: A Framework) 
 

ยิป (Yip, 1989) พัฒนากรอบคิดเพื่อวิเคราะหก์ลยุทธ์ระดับโลก เริ่มดวยปัจจัยสิ่งแวดลอม

ของอุตสาหกรรมระดับโลก ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระดับโลก มีดังนี้ 1) ปัจจัยดาน

การตลาด 2) ปัจจัยดานตนทุน และ 3) ปัจจัยการแขงขัน และ 4) ปัจจัยสิ่งแวดลอมอื่น เพื่อ

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม บริษัทตองพัฒนากลยุทธ์ระดับโลก (Global Strategy) ใน

ขณะเดียวกันCzinkota & Ronkainen, (2002, 466) เขียนปัจจัยที่ผลักดัน (ทั้งภายนอก และภายใน) ที่

ผลักดันใหพัฒนากลยุทธ์การตลาดโลก และจัดทรัพยากรโลกมี 4 ชนิด คือ 1) ปัจจัยดาน

การตลาด 2) ปัจจัยดานตนทุน และ 3) ปัจจัยการแขงขัน และ 4) ปัจจัยสิ่งแวดลอม สงผลลัพธ์ 

(Outcome) ปัจจัยทั้ง 4 ชนิดมีผลกระทบตออุตสาหกรรมและประเทศตางๆ ในทิศทางที่แตกตาง

กัน การขยายตลาดสูระดับโลกสรุปไดดังภาพที่ 8- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* : ประเทศ 19 OECD 

: 68 ประเทศที่มีรายไดประชาชาติตอคนอยูในระดับปานกลาง รวมถึงประเทศอินเดีย และ 

จีน 

: ประเทศที่มรีายไดประชาชาติตอคนอยูในระดับต่ํา 

GDP ของโลก (พันลานเหรียญ สหรัฐฯ) อุตสาหกรรม 

ทองถิ่น (Local) โลก (Global) 

การบริการของรัฐฯ 

 

 

 

สินคาโภคภัณฑ ์(ขนาด

อุตสาหกรรมเป็นตัว

ขับเคลื่อน ตลาดเกา 

$4 US  ปี ค.ศ. 1980 

ตลาดใหม 

$17 US (ปีปัจจุบัน) 

ตลาดปิด 

$3 US 

สินคาอุปโภคบริโภค

(ทองถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อน) 

 

 

 

 

สามยักษ์ใหญ 

(Triad)* 

 ประเทศกําลัง

พัฒนา 

 ประเทศรายไดต่ํา
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ภาพที่ 66 ภูมทิัศนข์องอุตสาหกรรมโลก ( The global landscape by industry and market) 

 ที่มา: (Czinkota& Ronkainen, 2002: 470) 

 

 

 กลยุทธ์ระดับโลกของบริษัทประกอบดวยสายผลิตภัณฑ์หลายๆสาย เชน การจัดการ

กระแสการเงินระดับโลก ตองใหเกิดความสมดุลระหวางเงินไหลเขา และเงินไหลออกของสกุล

เงินในสายผลิตภัณฑต์างๆ 

 การจําหนายสายผลิตภัณฑ์หลายอยางในประเทศหนึ่งประเทศใด เพื่อการประหยัดใน

ขนาด (Economy of Scale) บริษัทตองวิเคราะหว์ัฒนธรรม การเมอืง และเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศ กอนทําการวิเคราะห์การแขงขัน และอุปสงค์สําหรับสายผลิตภัณฑ์แตละสาย  (Lim et 

al., 2006) 

 นอกจากนั้นทัศนคติของผูบริหารที่มีตอการตลาดระหวางประเทศก็มีผลตอกลยุทธ์

ระดับโลก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 67 กรอบคิดของแรงกลยุทธ์ระดับโลก (Framework of global strategy forces) 

 ที่มา: (Yip, 1989: 30)  

ประเด็นของโลกาภิวัฒน์ คือ ตัวขับเคลื่อน industry globalization drivers ( เชน ตนทุนการตลาด และ

เงื่อนไขของอุตสาหกรรม) เป็นปัจจัยภายนอก ในขณะที่ คานงัดของกลยุทธ์ระดับโลก ( global 

strategy levers) คือทางเลือกของการทําธุรกิจระดับโลก ตัวขับเคลื่อนจะสรางสรรค์บริษัทขามชาติ 

(MNEs) เพื่อใหบรรลุผลประโยชน์จากกลยุทธ์ระดับโลก การที่บริษัทจะบรรลุผลประโยชน์ไดนั้น 

กําหนดคานงัดของกลยุทธ์ระดับโลก 

-รวมมอืกับตลาดหลัก 

-มาตรฐานของสินคา 

-มุงเนนกิจกรรม 

-การตลาดรวม (union marketing) 

-บูรณาการแนวโนมการแขงขัน 

ตําแหนงและทรัพยากรของธุรกิจ

และบริษัทแม 

ตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระดับโลก 

-ปัจจัยตลาด 

-ปัจจัยตนทุน 

-ปัจจัยสิ่งแวดลอม 

-ปัจจัยการแขงขัน 

ความสามารถของ

องคก์ารในการปฏบัิติ

ตามกลยุทธ์ระดับโลก 

 

ผลประโยชน์
ของกลยุทธ์
ระดับโลก 
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บริษัทขามชาติตองกําหนดคานงัดกลยุทธ์ระดับโลก เชน การใชมาตรฐานสินคา ( Product 

standardization) ใหสอดคลองกับตัวขับเคลื่อนของอุตสาหกรรม ตําแหนง และทรัพยากรของธุรกิจ 

และบริษัทแม นอกจากนั้น ความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติงานดานกลยุทธ์จะมี

ผลกระทบตอความสําเร็จของกลยุทธ์ระดับโลก(Lim et al., 2006) 

 

 

5. กลยุทธ์การตลาดระดับโลก (Global Marketing Strategy) 

Nestle เป็นบริษัทที่มีชื่อตราสินคาระดับโลก (Global brand name) Coca Cola เป็นการโฆษณา

ระดับโลก Xeroxมีนโยบายของการใหเชาซือ้ระดับโลก Dell computer เป็นบริษัทที่ใชวิธีการขาย

ตรงระดับโลก (Direct sell) เป็นตน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 8- การแปรผันของเนื้อหา และการครอบคลุมตลาดโลก 

 ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004: 237) 

มาตรฐานของกระบวนการตลาดโลก (Standardized global marketing) เชน การ

ออกแบบผลติภัณฑ์ การวางตําแหนงสินคา และ ตราสินคา ชื่อตราสินคา การบรรจุภัณฑ์ การ

โฆษณา การสงเสริมการขาย และการจัดจําหนายสินคา จะเป็นเพียงสวนหนึ่งของกลยุทธ์

ระดับโลก (Global strategy) ซึ่งจะใชกลยุทธ์การตลาดหรือไมขึ้นอยูกับ เงื่อนไขของสวนประสม

ตลาด-สินคา ขั้นตอนของการพัฒนาตลาด และ การบริหารของบริษัทขามชาติ (MNEs) แสดง

ดังภาพที่ 8- 

กา
รค

รอ
บค

ลุม
ตล

าด
โล

ก 

Extent of Uniform content 

100% 

สินคา  

การโฆษณา 

100% 

50% 

50% 

การโปรโมท 
ราคา 

บรรจุภัณฑ์ 

การจัดจําหนาย 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Kristiaan%20%20Helsen&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/002-3459073-5400829
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1.10. ผลประโยชน์ของกลยุทธ์ตลาดโลก 

1.10.1. ลดต้นทุน 

การลดตนทุนในการผลิตโฆษณา วัสดุในการสงเสริมการขาย หรือบรรจุภัณฑ์ จะชวย

สดตนทุนในการเก็บรักษาสินคาคงคลัง ประมาณ 20%ของยอดขาย เชน การโฆษณาน้ํามัน

ของบริษัท Exxon M obile “จับเสือใสถัง พลังสูง” 

อนึ่ง การเป็นเจาของ Website ในอินเตอร์เน็ท ซึ่งเป็นการตลาดที่เขาถึงลูกคาโดยตรง 

จะสามารถลดตนทุนได  

1.10.2. ปรับปรุงคุณภาพสินค้า 

ในอดีต R&D ตั้งอยูในสํานักใหญ (HQ) แตปัจจุบันไดกระจายอยูใน Traid เชน บริษัทพี

แอนด์จี (P&G) ใหเยอรมันทําวิจัยพัฒนาผงซักฟอก Liquid Tide ที่ขจัด phosphate ใน

ผงซักฟอก โดยแทนดวยกรด Fatty acid ในขณะที่ บริษัทพีแอนด์จีในประเทศญี่ปุุนทําการวิจัย

และพัฒนา surfactant to get off grease นอกจากนั้น บริษัทพีแอนด์จีในประเทศสหรัฐฯวิจัย

และพัฒนา builder to keep dirt จากเสือ้ผา เป็นตน 

 

1.10.3. เพิ่มพูนความชอบของผู้บริโภค 

การรูจักและจดจําตราสินคาระดับโลก จะเป็นการเพิ่มคุณคาใหกับลูกคา เชน Pepsi มี

ชุดโฆษณาเหมอืนกันทั่วโลก เชน เป็ปซี่แม็กซ์ 

1.10.4. เพิ่มพุนความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 

1.11. ข้อจํากัดของกลยุทธ์โลก 

แมวากําแพงดานจิตวิทยาจะถูกขจัดออกไปจากกลยุทธ์การตลาดโลก แตยังเหลือ

กําแพงความแตกตางดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ หรือ การเมือง เป็นตน ซึ่งเป็นที่มาของ

การถกเถียงกันมากวา 20 ปี ในผลกระทบอง counteracting forces of  

“unificat ion VS . fra gmenta t ion” หรอื  

“sta nda r diza t ion VS . adapta t ion” (ปี ค.ศ. 1960)หรือ 

 “globa lizat ion VS . loca lizat ion”(ปี ค.ศ. 1970) หรอื  

“globa l integ r a t ion VS . loca l r es ponsivenes s”(ปี ค.ศ. 1980) หรอื  

“scale VS . sensit ivity”(ปี ค.ศ. 1990) หรอื  

“online &scale VS . offline & mar ket se nsit ivity”(ปี ค.ศ. 2000)   
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 กลาวโดยหลักการ แนวคิดดานซายมือ เชน unification standardization globalization 

เป็นตน หมายถึง ขอโตแยงดานอุปทาน (Supply-side arguments) ซึ่งนิยมการประหยัดใน

ขนาดและขอบเขต (Economies of scale and scope) ในขณะที่ แนวคิดดานซายมือ เชน 

fragmentation adaptation localization เป็นตน หมายถึง ขอโตแยงดานอุปสงค์ (Demand-side 

arguments) ซึ่งนิยมความแตกตางของตลาด หรือผูบริโภค เป็นตน (Kotabe and Helsen, 

2004; 251) 

 

 

6. กลยุทธ์การตลาดโลกของภูมิภาค (Regionalization of Global Marketing 

Strategy) 

 

 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกจัดตามภูมิภาค (The Intra-Regional nature of the 

World’s largest Firms) 

บริษัทจีอ็ม (GM Corp.) ยุงยากในการจัดองค์การ การผลิต เพื่อใหเกิดความยืดหยุน

สูงสุด และบูรณาการขามประเทศ เนื่องจากแตละประเทศมีวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจที่

แตกตางกัน ดังนั้น เพื่อสรางความสมดุลระหวางการบูรณการและการใชทรัพยากรของบริษัท

อยางมีประสิทธิผล หลายบริษัทจะเลือกใชกลยุทธ์ระดับภูมิภาค (Regional strategies) ใน

ภูมิภาค ยุโรป อเมริกาเหนือ และในเอเชีย-แปซิฟิค ซึ่งแสดงดังตารางขางลาง (Rugman  and  

Verbeke, 2004)  ขอดขีองกลยุทธ์ระดับภูมภาคมี 2 ประการ ไดแก ลดความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนในแตละภูมิภาค และ เพิ่มความกลมกลืนของมาตรฐาน สินคา อุตสาหกรรม 

มลภาวะ ความปลอดภัย หรอืสิ่งแวดลอม เป็นตน 

 

ตารางที่ 110  ประเภทของ 500 บริษัทขามชาติอันดับแรกของโลก 

ประเภทของบรษิัท จํานวนบรษิัท 

ข้ามชาต ิ

% ข อ ง 5 0 0 

บริษัท 

%  ย อ ด ข า ย

ภายในภูมิภาค 

global 9 1.8 38.3 

มุ ง เ น น  2  ภู มิ ภ าค  ( Bi-region 

oriented) 

25 5.0 42 

Host-region oriented 11 2.2 30.9 
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Home-region oriented 320 64.0 80.3 

ขอมูลไมเพียงพอ 15 3.0 40.9 

ไมมขีอมูล 120 24.0 - 

รวม 100% 500 71.9 

ที่มา: (Rugman and Verbeke, 2004: 7) 

 

คุณรัจแมน (Rugman, 2003: 7) เขียนไววา 500 บริษัทอันดับแรกของโลกมีหุนของ

การลงทุนในตางประเทศโดยตรงของทั่วโลกมากกวา 90% ( The wor ld‖ s st ock of  FDI) และมี

การสัดสวนของการคาระดับโลกประมาณ 50% (The world trade) 

 บริษัทขามชาติสวนใหญเนนที่ระดับภูมภิาค (Rugman, 2003) กลาวคือ 20 บริษัทขาม

ชาติที่ใหญที่สุดในโลก (แสดงดังตารางขางลาง) มี15 บริษัทเป็นบริษัทที่มีสํานักงานใหญอยูใน

ยุโรปแลวตั้งบริษัทในเครือที่อเมรกิาเหนอื (European home-triad based) 
 

ตารางที่ 111 อัตราสวนของยอดขายตางประเทศตอยอดขายรวม (Foreign-to-total sales: F/T) 

ตําแหน่ง

ของF/T 

บริษัท อุตสาหกรรม ประเทศ ภูมภิาค ปี 2001 

FA/TA FS/TS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Royal Phillips Electronics 

Thomson Corp. 

Nortel Network 

Astrazeneca 

Norsk Hydro 

Invensys 

News Corp. 

DaimlerChrysler 

Adecco 

Standard Chartered Group 

RMC Group 

Peninsular & Oriental 

Interbrew 

Manpower 

Total Fina Elf 

Yamaha Motor 

Skanska 

Vodafone 

Electronics 

Media 

Electronics 

ยา 

เคมีภัณฑ์ 

อุปกรณ์อุตสาหกรรม 

บันเทิง 

ยานยนต ์

ทั่วไป 

ธนาคาร 

วัสดุ แกว 

Media 

เคร่ืองดื่ม 

อื่นๆ 

กลั่นน้ํามัน 

ยานยนต ์

วิศวกรรม กอสราง 

โทรคมนาคม 

เนเธอร์แลนด์ 

แคนาดา 

แคนาดา 

อังกฤษ 

นอรเวย์ 

อังกฤษ 

ออสเตรเลีย 

เยอรมัน 

สวิสเซอร์แลนด ์

อังกฤษ 

อังกฤษ 

อังกฤษ 

เบลเยยีม 

สหรัฐฯ 

ฝร่ังเศส 

ญี่ปุุน 

สวีเดน 

อังกฤษ 

ยุโรป 

อเมริกาเหนือ 

อเมริกาเหนือ 

ยุโรป 

ยุโรป 

ยุโรป 

เอเชียแปซิฟิค 

ยุโรป 

ยุโรป 

ยุโรป 

ยุโรป 

ยุโรป 

ยุโรป 

อเมริกาเหนือ 

ยุโรป 

เอเชียแปซิฟิค 

ยุโรป 

ยุโรป 

77.70 

98.87 

92.54 

72.76 

28.02 

91.19 

89.02 

80.40 

89.10 

70.10 

75.99 

94.41 

- 

86.99 

87.64 

38.68 

- 

95.16 

95.52 

95.00 

94.50 

94.49 

90.92 

90.91 

90.30 

84.00 

82.97 

82.06 

80.58 

78.72 

78.70 

77.74 

77.43 

77.37 

77.20 

77.05 
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19 

20 
British Petroleum (BP) 

BMW 

กลั่นน้ํามัน 

ยานยนต ์

อังกฤษ 

เยอรมัน 

ยุโรป 

ยุโรป 

79.87 

68.09 

76.75 

75.05 

หมายเหต;ุ FS/TS: อัตราสวน ยอดขายตางประเทศตอ ยอดขายรวม 

FA/TA: อัตราสวน ทรัพย์สนิในตางประเทศตอ ทรัพย์สนิรวม 

ที่มา: (Rugman, 2003: 5) 

 

 

 

 

 ประเภทของบริษัทขามชาติ 

โลก (global ) bi-region 

oriented 

home-triad base host-triad base 

 

 

ชื่อของบริษัท  

1. โรยัล ฟิลิปส์ 

อิเลคทรอนิกส์ (Royal 

Phillips Electronics) 

 

1.Astrazeneca 

2. Invensys 

3.DaimlerChrysler 

4. Manpower 

5. BP 

Thomson Corp. 

Nortel Network 

Norsk Hydro 

Adecco 

RMC Group 

Peninsular & Oriental 

Interbrew 

Total Fina Elf 

Yamaha Motor 

Skanska 

Vodafone 

BMW 

1 News Corp. 

2. Standard Chartered 

Group 

 

ที่มา: (Rugman, 2003:95) 
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ตารางที่ 112 บริษัทขามชาติระดับโลก (Global MNEs) 

 ตําแหนง

ใ น  5 00 

บริษัท 

บริษัท ภูมิภาค รายได 

(US$bn) 

ยอดขาย F/T % ยอดขาย

ภ า ย ใ น

ภูมิภาค 

% ยอดขาย

ใ นอ เม ริ ก า

เหนอื 

% ยอดขาย

ในยุโรป 

% ยอดขาย

ในเอเซีย-แป

ซฟิิค 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

19 

37 

143 

147 

162 

190 

239 

388 

459 

Intl. Business Machine 

โซนี (Sony) 
โรยัล ฟิลิปส์ อิเลคทรอนิกส์  

โนเกีย 

อนิเทล 

แคนอน 

โคคา-โคลา 

Flextronics International 

LVMH 

อเมริกาเหนอื 

เอเซีย-แปซิฟิค 

ยุโรป 

ยุโรป 

อเมริกาเหนอื 

เอเซีย-แปซิฟิค 

อเมริกาเหนือ 

เอเซีย-แปซิฟิค 

ยุโรป 

85.9 

60.6 

29.0 

27.9 

26.5 

23.9 

20.1 

13.1 

11.0 

64.8 

67.2 

- 

98.5 

64.6 

71.5 

- 

- 

83.4 

43.5 

32.8 

43.0 

49.0 

35.4 

28.5 

38.4 

22.4 

36.0 

43.5 

29.8 

28.7 

25.0 

35.4 

33.8 

38.4 

46.3 

26.0 

28.0 

20.2 

43.0 

49.0 

24.5 

20.8 

22.4 

30.9 

36.0 

20.0 

32.8 

21.5 

26.0 

40.2 

28.5 

24.9 

22.4 

32.0 

  คาน้ําหนักเฉลี่ย 

รวม 

 33.1 

298.0 

 38.3    

ที่มา: (Rugman and Verbeke, 2004: 8) 
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This study examines the relationship between market valuation and the geographic scope 

of U.S. multinational corporations' (MNCs) foreign operations by focusing on the importance 

of the location of MNC operations. The location factors utilized here capture the degree of 

segmentation/integration between the United States and the foreign regions where the 

MNC operates. The results indicate that MNCs with presence in countries with developing 

economies have significantly higher market values than MNCs that operate only in 

countries with advanced economies. Furthermore, the market value impact of intangible 

assets increases with the degree of an MNC's expansion into developing locations only; 

this result is consistent with the notion that internalizing markets for the cross-border 

transfer of intangibles leads to competitive advantages. 

 

(Pantzalis, C. , 2000). Does Location Matter? An Empirical Analysis of Geographic Scope 

and MNC Market Valuation. Journal of International Business Studies 32 no1 133-

55. 

 

Table 3 Market value and location factors 
                    Int'l Involvement Measured by the     Int'l Involvement Measured by the 

                           Number of Foreign Regions        Number of Foreign Subsidiaries 

                       (1) Dep.          (II) Dep.          (III) Dep.            (IV) Dep. 

                      Variable V:       Variable V:        Variable V:           Variable V: 

Variable               Tobin's Q         Excess Q           Tobin's Q             Excess Q 

Intercept               0.9011(FN***)    -0.3666(FN*)        0.8049(FN***)      -0.4713(FN**) 

                       (4.08)           (-1.67)             (3.65)             (-2.13) 

Long term debt         -0.9221(FN***)    -0.9001(FN***)     -0.9441(FN***)      -0.9273(FN***) 

  ratio (LTD)         (-5.68)           (-5.58)            (-5.81)             (-5.71) 

R&D intensity           1.6156            1.7292(FN*)        1.6636              1.7788(FN*) 

  (RD)                 (1.57)            (1.69)             (1.62)              (1.73) 

Advertising             1.7104(FN*)       1.5803             1.8735(FN*)         1.7959(FN*) 

  intensity (AD)       (1.70)            (1.58)             (1.87)              (1.79) 

Size (SIZE)            -0.0604(FN**)     -0.0715(FN***)     -0.0245             -0.0277 

                      (-2.24)           (-2.67)            (-0.93)             (-1.05) 
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Corporate Focus         0.3932(FN***)     0.4331(FN***)      0.3996(FN***)       0.4423(FN***) 

  (FOCUS)              (2.59)            (2.88)             (2.64)              (2.92) 

Systematic Risk         0.0117            0.0056             0.0333              0.0258 

  (BETA)               (0.16)            (0.08)             (0.45)              (0.35) 

Insiders-%              0.0087(FN*)       0.0063             0.0094(FN**)        0.0070 

  (INSIDE)             (1.88)            (1.37)             (2.02)              (1.52) 

(Insiders-%  )[sup2]    -0.000086         -0.000063          -0.000092(FN*)      -0.000069 

  (INSIDE_SQ)         (-1.55)           (-1.14)            (-1.67)             (-1.26) 

Blockholders-%         -0.0042(FN***)    -0.0035(FN***)     -0.0041(FN***)      -0.0034(FN**) 

  (BLOCK)             (-2.91)           (-2.46)            (-2.87)             (-2.38) 

Institutions-%          0.0091(FN***)     0.0090(FN***)      0.0092(FN***)       0.0092(FN***) 

  (INSTIT)             (4.45)            (4.43)             (4.48)              (4.49) 

Involvement in          0.0318            0.0454            -0.0045(FN*)        -0.0040(FN*) 

  ADVA locations       (0.95)            (1.36)            (-1.94)             (-1.71) 

Involvement in          0.0475            0.0755(FN**)       0.0126(FN*)         0.0148(FN**) 

  DEVE locations       (1.36)            (2.18)             (1.86)              (2.17) 

Industry dummies 

  (IND[subj])               Yes               Yes                Yes                 Yes 

N = 420 

  Adjusted-R[sup2]       0.3814            0.3907             0.3828              0.3842 

F-value                 8.598             8.901              8.643               8.688 

FOOTNOTE 

***, **, and * denote significance at the 1%-, 5%- and 10%-level, respectively. 

 

 

 

ภาพที่ 68 มูลคาตลาดและปัจจัยดานที่ตั้ง (Market value and location factors) 

 

 Int'l Involvement Measured by the  

Number of Foreign Regions        
Int'l Involvement Measured by the   

Number of Foreign Subsidiaries   

ตัวแปร (1) Dep.Variable: 
Tobin's Q 

(2) ตัวแปรตามซ 
Excess Q 

(3) ตัวแปรตาม: 
Tobin's Q 

(4) ตัวแปรตาม: 
Excess Q 

Intercept     
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Long term debt 

ratio (LTD)    
    

R&D intensity  

(RD) 
    

Advertising 

intensity  (AD) 
    

Size (SIZE)                 

Corporate Focus 

(FOCUS)   
    

Systematic Risk     

(BETA)           
    

Insiders-%    

  (INSIDE)       
    

(Insiders-%  

)[sup2]      

(INSIDE_SQ)      

    

Blockholders-%  

(BLOCK)          
    

Institutions-%   

(INSTIT)           
    

Involvement in  

ADVA locations   
    

Involvement in   

DEVE locations     
    

Industry dummies 

  (IND[subj])       
    

N = 420     

Adjusted-R[sup2]       

F-value                      
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TABLE 4 COMPARISON OF FIRM CHARACTERISTICS OF MNCS WITH AND WITHOUT OPERATIONS IN 

DEVELOPING REGIONS 

    Reported are the mean and standard deviation for each variable, as well as the t-statistic for the 

means difference test between the samples of MNCs with- and without operations in developing 

regions. 

                               MNCs With          MNCs Without 

                              Operations in         Operations in       Means Difference 

                            Developing Regions    Developing Regions        Test t-Statistic 

Variable                       (N = 239)             (N = 181)              (p-value) 

Tobin's Q                       1.4834                1.3287                2.05(FN**) 

                               (0.8095)              (0.7006)              (0.041) 

Excess Q                        0.2595                0.0403                2.92(FN***) 

                               (0.8091)              (0.6954)              (0.004) 

Total assets                    9058                  1502                  4.19(FN***) 

                               (24017)               (3933)                (0.000) 

R&D intensity                   0.0359                0.0323                1.02 

                               (0.0333)              (0.0384)              (0.306) 

Advertising intensity           0.0215                0.0194                0.61 

                               (0.0337)              (0.0364)              (0.544) 

Growth of sales                 0.0858                0.0728                0.93 

                               (0.1556)              (0.1218)              (0.356) 

Long term debt ratio            0.2600                0.2656               -0.26 

                               (0.2096)              (0.2229)              (0.792) 

Corporate focus                 0.5209                0.5142                0.29 

                               (0.2273)              (0.2415)              (0.770) 

Systematic risk (BETA)          0.8944                0.8827                0.27 

                               (0.4801)              (0.3947)              (0.784) 

Insider-%   holdings            10.71                 14.25                -2.03(FN**) 

                               (17.08)               (18.54)               (0.043) 

Blockholder-%   holdings        22.03                 29.74                -3.29(FN***) 
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                               (22.96)               (24.79)               (0.001) 

Institutions-%   holdings       50.86                 43.38                 4.21(FN***) 

                               (16.71)               (19.59)               (0.000) 

Number of foreign               15.01                 3.62                  13.73(FN***) 

  countries                    (10.77)               (3.39)                (0.000) 

Number of foreign               26.40                 5.30                  9.70(FN***) 

  subsidiaries                 (28.63)               (7.02)                (0.000) 

FOOTNOTE 

***, **, and * denote significance at the 1%-, 5%- and 10%-level, respectively. 

    TABLE 5 MARKET VALUE, LOCATION FACTORS AND INTERACTION OF LOCATION FACTORS WITH 

INTANGIBLES 

    V = alpha[sub0] + alpha[sub1]LTD + alpha[sub2]RD + alpha[sub3]AD + alpha[sub4]SIZE + 

alpha[sub5]FOCUS + alpha[sub6]BETA + alpha[sub7]INSIDE + alpha[sub8]INSIDE_SQ + 

alpha[sub9]BLOCK + alpha[sub10]INSTIT + alpha[sub11]ADVA + alpha[sub12]DEVE + 

alpha[sub13]ADVA  ื INTA + alpha[sub ื14]DEVE  ื INTA + {Begin Greek}Sa{End Greek}[subj]IND[subj] + 

epsilon 

    Market value, V, is measured by Tobin's Q in regressions (I) and (III) and by Excess Q in regressions 

(II) and (IV). The intangibles variable, INTA, is measured as the sum of the R&D and advertising 

intensities, i.e. as RD + AD. Location factors ADVA (DEVE) are measured by the number of advanced 

(developing regions) the firm operates in (regressions (I) and (II)) or by the number of the firm's foreign 

subsidiaries in advanced (developing) countries (regressions (III) and (IV)). Reported are the coefficients 

for each of the variables and their corresponding t-values in parentheses. The coefficients of the 2-digit 

SIC industry dummies (IND[subj]) included in the regression are not reported. 

                    Int'l Involvement Measured by the  Int'l Involvement Measured by the 

                        Number of Foreign Regions       Number of Foreign Subsidiaries 

                        (I) Dep,          (II) Dep.             (III) Dep.          (IV) Dep. 

                      Variable V:        Variable V:           Variable V:         Variable V: 

Variable               Tobin's Q          Excess Q              Tobin's Q           Excess Q 

Intercept               0.9791(***)      -0.3006             0.0834(***)      -0.4760(**) 

                       (4.16)             (-1.28)             (3.66)             (-2.17) 

Long term debt         -0.9030(***)      -0.8821(***)     -0.9499(***)      -0.9351(***) 

  ratio (LTD)         (-5.64)             (-5.53)            (-5.88)             (-5.79) 

R&D intensity           0.9251              1.2071             1.5613              1.7700 

  (RD)                 (0.52)              (0.68)             (1.41)              (1.60) 
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Advertising             0.3524              0.4234             1.3924              1.4088 

  intensity (AD)       (0.20)              (0.24)             (1.31)              (1.33) 

Size (SIZE)            -0.0602(**)       -0.0712(***)     -0.0162             -0.0202 

                      (-2.26)             (-2.68)            (-0.61)             (-0.76) 

Corporate Focus         0.3781(**)        0.4199(***)      0.4008(***)       0.4449(***) 

  (FOCUS)              (2.52)              (2.82)             (2.67)              (2.96) 

Systematic risk         0.0052             -0.0011             0.0262              0.0187 

  (BETA)               (0.07)             (-0.02)             (0.36)              (0.25) 

Insiders-%              0.0080(FN*)         0.0057             0.0092(FN**)        0.0070 

   (INSIDE)            (1.74)              (1.25)             (1.99)              (1.51) 

(Insiders-%  )[sup2]    -0.000078           -0.000056          -0.000091(FN*)      -0.000070 

   (INSIDE_SQ)        (-1.43)             (-1.03)            (-1.65)             (-1.27) 

Blockholders-%         -0.0037(FN***)      -0.0030(FN**)      -0.0038(FN***)      -0.0032(FN**) 

   (BLOCK)            (-2.57)             (-2.13)            (-2.69)             (-2.24) 

Institutions-%          0.0088(FN***)       0.0088(FN***)      0.0088(FN***)       0.0089(FN***) 

   (INSTIT)            (4.37)              (4.37)             (4.31)              (4.33) 

Involvement in          0.0397              0.0560            -0.0020             -0.0009 

   ADVA locations      (0.84)              (1.19)            (-0.47)             (-0.20) 

Involvement in         -0.0632             -0.0310            -0.0122             -0.0094 

  DEVE locations      (-1.30)             (-0.64)            (-1.09)             (-0.84) 

ADVA X                 -0.1836             -0.2348            -0.0489             -0.0556 

  Intangibles         (-0.28)             (-0.36)            (-1.03)             (-1.17) 

  (INTA) 

DEVE X                  1.8036(FN***)       1.7415(FN***)      0.3733(FN***)       0.3644(FN***) 

  Intagibles              (3.03)           (2.94)             (2.73)              (2.66) 

  (INTA) 

Industry dummies 

  (IND[subj])             Yes                   Yes                 Yes                 Yes 

N = 420 

  Adjusted-R[sup2]       0.3992              0.4064             0.3932              0.3932 

F-value                 8.734               8.967              8.542               8.543 

FOOTNOTE 

***, **, and * denote significance at the 1%-, 5%- and 10%-level, respectively. 
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ตารางที่ 113 บริษัทขามชาติระดับ 2 ภูมิภาค (Bi-region MNEs) 

 ตําแหนง

ใ น  5 00 

บริษัท 

บริษัท ภูมิภาค รายได 

(US$bn) 

ยอดขาย F/T % ยอดขาย

ภ า ย ใ น

ภูมิภาค 

% ยอดขาย

ใ นอ เม ริ ก า

เหนอื 

% ยอดขาย

ในยุโรป 

% ยอดขาย

ในเอเซีย-แป

ซิฟิค 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

4 

10 

58 

68 

138 

140 

153 

158 

210 

228 

230 

262 

268 

285 

288 

316 

บีพี (BP) 

โตโยตา มอเตอร์  

Nissan Motor 

Unilever 

โมโตโรลา (Motorola) 

GlaxoSmithKline 

EADS 

Bayer 

L.M.Ericsson 

Alstom 

Aventis 

Diageo 

Sun Microsystems 

Bridgestone 

Roche Group 

3M 

ยุโรป 

เอเชยี-แปซิฟิค 

เอเชยี-แปซิฟิค 

ยุโรป 

อเมริกาเหนอื 

ยุโรป 

ยุโรป 

ยุโรป 

ยุโรป 

ยุโรป 

ยุโรป 

ยุโรป 

อเมริกาเหนือ 

เอเชยี-แปซิฟิค 

ยุโรป 

อเมริกาเหนอื 

174.2 

120.8 

49.6 

46.1 

30.0 

29.5 

27.6 

27.1 

22.4 

20.7 

20.5 

18.6 

18.3 

17.6 

17.3 

16.1 

80.4 

50.8 

50.3 

- 

56.0 

50.8 

- 

- 

97.0 

88.0 

87.2 

- 

52.6 

61.2 

98.2 

53.1 

36.3 

49.2 

49.7 

38.7 

44.0 

28.6 

44.9 

40.3 

46.0 

45.1 

32.1 

31.8 

47.4 

38.8 

36.8 

46.9 

48.1 

36.6 

34.6 

26.6 

44.0 

49.2 

33.7 

32.7 

13.2 

28.0 

38.8 

49.9 

47.4 

43.0 

38.6 

46.9 

36.3 

7.7 

11.0 

38.7 

14.0 

28.6 

44.9 

40.3 

46.0 

45.1 

32.1 

31.8 

30.2 

10.1 

36.8 

24.6 

- 

49.2 

49.7 

15.4 

26.0 

- 

10.2 

16.1 

25.9 

16.1 

6.4 

7.7 

17.2 

38.8 

11.7 

18.9 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

317 

340 

342 

383 

386 

390 

408 

415 

416 

Skanska 

Mc Donald‖s 

Michelin 

Eastman Kodak 

Electrolux 

BAE Systems 

Alcan 

L‖Oreal 

Lafarge 

ยุโรป 

อเมริกาเหนอื 

ยุโรป 

อเมริกาเหนอื 

ยุโรป 

ยุโรป 

อเมริกาเหนอื 

ยุโรป 

ยุโรป 

15.9 

14.9 

14.6 

13.2 

13.1 

13.0 

12.6 

12.3 

12.3 

83.0 

62.4 

- 

- 

- 

82.7 

95.4 

- 

- 

40.0 

40.4 

47.0 

48.5 

47.0 

38.1 

41.1 

48.5 

40.0 

41.0 

40.4 

40.0 

48.5 

39.0 

32.3 

41.1 

32.4 

32.0 

40.0 

31.9 

47.0 

24.7 

47.0 

38.1 

39.6 

48.5 

40.0 

- 

14.8 

- 

17.2 

9.0 

2.7 

13.9 

- 

8.0 

  คาน้ําหนักเฉลี่ย 

รวม 

 33.1 

298.0 

42.0 38.3    

ที่มา: (Rugman and Verbeke, 2004: 9) 
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 ยอดขายภายในภูมิภาคจัดแบ่งตามประเภทของอุตสาหกรรม (The Intra-

Regional sales by Industry categorization) 

 

ตารางที่ 114 ยอดขายเฉลี่ยในภาคการผลิตและภาคการบริการ 

ประเภทของอุตสาหกรรม ยอดขายเฉลี่ ยภายใน

ภูมิภาค 

ภาคการผลิต 

1. การผลิตทรัพยากรธรรมชาติ 

2. การกอสราง 

3. เครื่องบิน 

4. พลังงาน 

5. ยานยนต ์

6. การผลิตอื่น 

7. เคมีภัณฑ์ 

8. คอมพิวเตอร์ 

9. อาหาร ยา บุหรี่ 

77.6 

73.5 

66.3 

66.0 

60.6 

57.8 

56.5 

56.2 

55.0 

ภาคการบริการ 

1. การขายสินคา 

2. โทรคมนาคม 

3. การขนสง 

4. ธนาคาร 

5. การบริการอื่นๆ 

6. บันเทิง 

7. การบริการดานการเงนิอื่น 

87.9 

87.6 

83.7 

78.3 

75.8 

73.1 

71.9 

ที่มา: (Rugman, 2005: 27) 
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 ยอดขายภายในภูมิภาคจัดแบ่งตามภูมิภาค (The Intra-Regional sales by 

Region) 

 

ตารางที่ 115 ยอดขายเฉลี่ยของ 3 ภูมภิาค 

ภูมิภาค จํานวนบรษิัท ย อ ด ข า ย เ ฉ ลี่ ย ภ า ย ใ น

ภูมิภาค 

อเมริกาเหนอื 

ยุโรป 
เอเชยี-แปซิฟิค 

อื่นๆ 

185 

119 

75 

1 

77.2 

62.8 

74.3 

88.0 

รวม 380 72.2 

 

 

ตารางที่ 116 บริษัทขามชาติระดับภูมภิาค 

 

ภูมิภาค โลก ภูมิภาค 2 

ภาค 

Host-

region 

oriented 

Home-

region 

oriented 

ข้ อ มู ล ไ ม่

เพียงพอ 

อเมริกาเหนอื 

ยุโรป 
เอเชยี-แปซิฟิค 

อื่นๆ 

3 

4 

3 

0 

6 

16 

3 

0 

1 

8 

2 

0 

167 

86 

66 

1 

8 

5 

1 

0 

รวม 10 25 11 320 14 
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ผลกระทบของขอบเขตภูมิศาสตร์ตอกลยุทธ์และโครงสรางของบริษัทขามชาติ (MNEs)กลาวคือ 

ขอบเขตภูมิศาสตร์ (The geographic scope) หมายถึง การกระจายทรัพย์สิน กิจกรรม และ

ยอดขาย ในภูมภาคตางๆ จากภาพขาลาง แนวนอนแทนผลกระทบของขอบเขตภูมิศาสตร์ตอ

โครงสรางของบริษัทขามชาติ  ในขณะที่แนวตั้งแทน ผลกระทบของขอบเขตภูมิศาสตร์ตอ

ทางเลือกเขาตลาด 

  ชองที่ 1 เป็นแนวคิดระหวางประเทศแบบดั้งเดิม (The international theory) ซึ่ง

ออกแบบโครงสรางและกลยุทธ์ของบริษัทMNEs ที่มีความสอดคลองกับปัจจัยภายนอก 

กลาวคือ เมื่อขอบเขตภูมศิาสตร์มีการขยาย ก็จะทําใหโครงสรางและกลยุทธ์ของบริษัทมีความ

ซับซอนมากยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 69 ผลกระทบของขอบเขตภูมิศาสตร์ตอกลยุทธ์และโครงสรางของบริษัทขามชาติ 

ที่มา: (Rugman and Verbeke, 2005: 11) 

ชองที่ 2 เป็นแนวคิดตนทุนการคาแบบดั้งเดิม (The traditional TCE) ซึ่งผลกระทบของ

ขอบเขตภูมศิาสตร์ตอออกแบบโครงสรางและกลยุทธ์ของบริษัทMNEs อยูในระดับต่ํา ในขณะที่ 

ชองที่ 4 บริษัทจะเนนความไดเปรียบเฉพาะสาขา (The subsidiary-specific advantage) ซึ่งเนน

แนวคิดเครือขาย 

1) ทฤษฎีระหวางประเทศ

(International theory) 

3) ทฤษฎีระดับภูมภิาค 

(New  theory of regional 

strategy and structure) 

2) ทฤษฎีตนทุนการคา 

(TCE theory) 

4) ทฤษฎีเครอืขาย 

(Differentiated Network   

theory) 

ขอบเขตภูมศิาสตร์ตอโครงสรางของบริษัทขามชาติ 

ผล
กร

ะท
บข

อง
ขอ

บเ
ขต

ภูม
ศิา

สต
ร์ต

อ

ทา
งเ

ลือ
กเ

ขา
ตล

าด
 

สูง 

สูง 

ตํ่า 

ตํ่า 
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ชองที่ 3 เป็นแนวคิดระดับภูมิภาค ซึ่งขอบเขตภูมิศาสตร์มีผลกระทบตอกลยุทธ์และ

โครงสรางของบริษัทขามชาติ (MNEs) ในระดับสูง โดยผูเขียนจะไดอธิบายรายละเอียด

ดังตอไปนี ้

 

1.12. การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค (Analysis of Regionalization) 

ผูบริหารบริษัทขามชาติ (MNEs) จะพัฒนากลยุทธ์โดยใชเมทริกซ์ CSA/FSA ซึ่งใช

กําหนดจุดแข็งและจุดออนของ CSA และ FSA ภาพขางลาง แสดง แบบจําลองสําหรับสําหรับ

การวิเคราะหธ์ุรกิจระหวางประเทศจะใชความสัมพันธ์ระหวาง 

FSA และ CSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 70 เมทริกซ์ CSA/FSA 

ที่มา: (Rugman, 2005: 35) 

จากภาพขางบน ชองที่ 1 บริษัทจะใชทรัพยากรทั่วไป และ/หรือ สินคาอิ่มตัว (เชน โภค

ภัณฑ์) ซึ่งบริษัทจะมีความไดเปรียบของฐานการผลิต (Production- based FSA) จากทําเลที่ตั้ง 

และตนทุนต่ํา หรือบริษัทที่ไดรับผลประโยชน์จากนโยบายรัฐบาลสนับสนุนดานภาษี หรือ เงิน

ชวยเหลือ เป็นตน 

บริษัทที่อยูในชองที่ 2 เป็นบริษัทที่ไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีจุดออนทั้ง CSA และ FSA 

บริษัทเหลานี้จะปรับโครงสรางองค์การใหม หรือ ออกจากตลาด เชน ธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs) ที่ไมไดทําการคาตางประเทศ 

บริษัทที่อยูในชองที่ 3 เป็นบริษัทที่มีจุดแข็งทั้ง CSA และ FSA ไดแก จุดแข็งดาน

ทรัพยากรภายในประเทศ (Resource-based  CSA) และจุดแข็งดานการผลิต และ/หรือ

1. โภคภัณฑ ์
ความไดเปรียบของฐาน
การผลิต  

3) กลยุทธ์ตนทุนตํ่า และ

กลยุทธ์สรางความ

แตกตาง 

2)  ธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs) 

4)  จุดแข็งดานการผลิต 

และ/หรือการตลาดของ 

FSA 

FSA 

CS
A 

จุดแข็ง 

จุดออน 

จุดออน 

จุดแข็ง 
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การตลาดของ FSA โดยทั่วไป บริษัทที่อยูในชองนี้จะใชไดทั้งกลยุทธ์ตนทุนต่ํา และกลยุทธ์สราง

ความแตกตาง 

บริษัทที่อยูในชองที่ 4 เป็นบริษัทที่มีจุดแข็ง FSA ไดแก จุดแข็งดานการผลิต และ/หรือ

การตลาดของ FSA ซึ่งมีตราสินคาที่มีชื่อเสียง สามารถทําการคาตางประเทศโดยไมตองอาศัย 

CSA ดังนัน้จะใชกลยุทธ์แตกตาง (Differentiated strategy) 

บริษัทที่อยูในชองที่ 1 จะเคลื่อนสู ชองที่ 3 ถาบริษัทไมมนีวัตกรรมใหม  

กลาวโดยสรุป การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค ได 2 ประเด็น คือ 1) บริษัทที่มีโครงสราง

เป็น conglomerate structure ควรแยกฝุายใหทํางานเป็นอิสระ โดยใชกลยุทธ์ตางกัน (Generic 

strategies) และ 2) การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม เชน EU 1999 single currency, NAFTA จะมี

ผลกระทบตอ CSA ถาปรับปรุง CSA บริษัทจะเคลื่อนเขาชองที่ 3 หรือถาไมปรับปรุง CSA 

บริษัทจะเคลื่อนเขาชองที่ 2 และออกจากตลาดไปในที่สุด 

 

 เมทรกิซ์ภูมิภาค (The regional matrix) 

ปรับปรุงเมทริกซ์ CSA/FSA ใหเป็นเมทริกซ์ใหม  โดยแกนตั้ง แทนขอบเขตระดับโลกและ

ขอบเขตระดับภูมภิาค กลาวคอื ในระดับภูมิภาค CSA ( เชน กฎระเบียบการคาระหวางประเทศ 

กฎระเบียบ EU, NAFTA เป็นตน) มีผลกระทบตอขอบเขตภูมิศาสตร์ของบริษัท (A  firm‖ s 

geographic scope) ในขณะเดียวกัน ในระดับโลก กฎระเบียบของ WTO, IMF หรือ UN มี

ผลกระทบตอขอบเขตภูมศิาสตร์ของบริษัท เชนเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 71 มิติระดับภูมภิาค และมิติระดับโลกของFSA 

1)  3) Global firms 

บริษัทโคคาโคลา 

2)  Home-region firms 

คาฟูร์ 
4)  Bi-regional firms เชน 

บริษัทโตโยตา 

การเขาถึงเขตภูมศิาสตร์ของFSA 

ขอ
บเ

ขต
ทา

งภ
ูมศิ

าส
ตร์

ขอ
งทํ
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ลที่
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SA

 

โลก 

ภูมภิาค 

ภูมภิาค 

โลก 
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ที่มา: (Rugman, 2005: 37) 

 

แกนนอนของเมทริกซ์ภูมิภาค แทนการเขาถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของ  FSA ตาม

สิทธิบัตรของชาติ หรือ ฉลากของประเทศ (Eu. eco label) ซึ่งบริษัทควรมีตราสินคาระดับโลก 

เพื่อสรางความเป็นมาตรฐานที่นําไปสูการประหยัดในขนาด และการประหยัดในขอบเขต 

(Economies of scale and scope) 

ชองที่ 3 มีทั้งการประหยัดในขนาด และ ตราสินคาระดับโลก เชน บริษัท LVMH หรือ 

บริษัทโคคาโคลา (Coca-Cola) 

ชองที่ 2 เป็นกรณีที่บริษัททองถิ่นไดรับผลกระทบจากตลาดทองถิ่น เชน บริษัท US. 

Post office, Kroger, คาฟูร ์(Carrefour) 

ชองที่ 4 เป็น  Bi-regional firms เชน บริษัทโตโยตา (Toyota Motor) มียอดขายทั้งใน

นาฟตา (NAFTA) และอาเซีย (Asia) หรอืบริษัทนิวส์คร์อป ( NewsCorp) Nike, Wal-Mart, Glaxo 

Smith line เป็นตน 

 

 เมทริกซ์การบูรณการระดับประเทศ และการตอบสนองระดับประเทศ 

(The integration/responsiveness matrix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 72 เมทริกซ์การบูรณการระดับประเทศ และการตอบสนองระดับประเทศ 

ที่มา: (Rugman, 2005: 47) 

 

1)  3)  

2)  4)  

การตอบสนองของประเทศ (National responsiveness) 
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ชองที่ 1 บริษัทจะเนนการประหยัดในขนาด ซึ่งนําไปสูกลยุทธ์การแขงขันที่เนนราคา 

หรอื การรูจักตราสินคา  

 

ชองที่ 3 สวนใหญเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งตองทําการบูรณาการดาน

การผลิตและการตลาดอยางมาก 

ชองที่ 4 บริษัทจะปรับปรุงสนิคา หรอืการบริการใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และ

รัฐบาลที่มสีูง โดยไมเนนการประหยัดในขนาด 

 

 เมทรกิซ์กลยุทธ์ระดับภูมิภาค (The regional strategy  matrix) 

เมทริกซ์กลยุทธ์ระดับภูมิภาคแสดงความสัมพันธ์ระหวางอํานาจการตัดสินใจกับ

คุณลักษณะสินคาที่ปรับเขากับตลาดทองถิ่น ซึ่งเป็นกรอบคิดที่แสดงความแตกตางระหวางกล

ยุทธ์ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศของบริษัทขามชาติ (MNEs) ซึ่งมียอดขาย 

ทรัพย์สิน และบุคลากรกระจายอยูทุกภูมิภาค แกนตั้งของเมทริกซ์แทนคุณลักษณะของสินคา

ของบริษัทขามชาติ (MNEs) [ทําหนาที่เป็นผลลัพธ์ (Ex post)]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 73 เมทริกซ์กลยุทธ์ระดับภูมภิาค  

โครงสรางองค์กรและอํานาจการตัดสนิใจ 

คุณ
ลัก

ษณ
ะส

นิค
าข

อง
บริ

ษัท
 

สินคาระดับโลก 

สํานักงานใหญ 

(1) Wal-Mart,  
Carrefour, Estee 
Lauder, Philip 

Morris, Hyundai 
 2) 

- Merck 
-Toyota 

3) 
“Global thinking-
loc al ac t” 

4)  

5) 
-Astra Zeneca 
-L‖Oreal 
-BAT 

6) 
-Kraft 

7) 
“Professional 

firm s” 

8)  

9) 
-Nestle 

สินคาระดับ

ภูมิภาค 

สินคา

ระดับประเทศ 

ศูนยก์ลางระดับ
ภูมิภาค สาขาระดับประเทศ 
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ที่มา: (Rugman, 2005: 49) 

 ขนาด หรือระดับความเป็นมาตรฐานสินคาในระดับโลก ระดับภูมิภาค หรือ
ระดับประเทศแทนความชอบที่เปิดเผยของบริษัทขามชาติ(A revealed preference) ในอีกดาน
หนึ่ง แกนนอนแทนขนาดหรือระดับของการตัดสินใจโดยสํานักงานใหญ หรือ  ศูนย์กลางระดับ
ภูมิภาค หรือ สาขาระดับประเทศ กลาวคือ แกนนอนแทนตําแหนง/ที่ตั้งของอํานาจการ
ตัดสินใจของบริษัทขามชาติ [ทําหนาที่เป็นสาเหตุ (Ex ante)] ซึ่งจะตัดสินใจในขอบเขตของ การ
คัดเลือกประเทศเปูาหมายสงออกสินาคา แนวทางการเขาตลาดตางประเทศ การวิจัยและ
พัฒนา (R&D) การผลิต การตลาด การจัดจําหนาย เป็นตน 

จากภาพขางบน กลยุทธ์ระดับโลก ไดแก ชองที่ 1, 2, 3, 4 และ 7 กลาวคือ ชองที่ 1 

เนนระดับโลกอยางเดียว ( Pure global ) เชน บริษัทวอลมาร์ท (Wal-Mart) คาร์ฟูร์ (Carrefour) 

เอสเตลอเดอร์ (Estee Lauder) ฟิลิปมอร์ริส (Philip Morris) และฮุนได (Hyundai) เป็นตน 

ในขณะที่ ชองที่ 2 และชองที่ 3 เนนการจัดสินใจโดยซีอีโอ หรือทีมผูบริหาร ระดับสูง (CEO 

/TMT)  เชน บริษัทเมอร์ซ (Merck) บริษัทโตโยตามอเตอร์ (Toyota Motor) เป็นตน ในขณะที่ชอง

ที่ 4 และชองที่ 7 เนนบริษัทที่กระจายอํานาจการตัดสินใจที่สําคัญกับสาขาในระดับภูมิภาค 

และระดับประเทศตามลําดับ 

กลยุทธ์ระดับภูมิภาค ไดแก ชองที่ 5 และ 6  เชน บริษัทลอรีอัล ( L‖Or ea l) แอสตรา 

เซเนกา (Astra Zeneca) หรอื บริษัทคารฟ์ู (Kraft) เป็นตน 

ชองที่ 9 เนนการตอบสนองระดับประเทศ (The national responsiveness) ซึ่งบริษัท

เหลานี้จะกระจายอํานาจการตัดสินใจแกสาขาในแตละประเทศ เชน บริษัทเนสทเล (Nestle) 

เป็นตน 

 

ปรับปรุงเมทริกซ์ CSA/FSA ใหเป็นเมทริกซ์ใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FSA เพือ่ความสําเร็จดานการจดัจําหนายสินคา (ปลาย

น้ํา) 

แนวคิดใหมของบริษัทขนาด

ใหญ 500 แหง (asymmetry) 
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ใหญ 500 แหง (symmetry) 
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ภาพที่ 74 แนวคิดใหมและแนวคิดเกาของบริษัทขนาดใหญ 500 แหง 

ที่มา: (Rugman and Verbeke, 2004: 14) 

 

เสนทแยงมุมในภาพขางบน แสดง FSA เพื่อความสําเร็จดานแสวงหาแหลงผลิตและ

การผลิตสินคา (ตนน้ํา) และ  FSA เพื่อความสําเร็จดานการจัดจําหนายสินคา (ปลายน้ํา) 

กลาวคือ เสนทแยงมุมดานซายมือ แสดง แนวคิดใหมของบริษัทขนาดใหญ 500 แหง ซึ่งเนน

แสวงหาแหลงผลิตและการผลิตสินคา (ตนน้ํา) ในขณะที่ แนวคิดเกาของบริษัทขนาดใหญ 500 

แหงจะเนนดานการจัดจําหนายสินคา (ปลายน้ํา) 

 

 

กลยุทธ์ระดับภูมิภาคมี 2 ประเภท คือ Cross-subsidization of markets, identification 

of weak market segments และ Use of the lead market concept ตัวอยางบริษัทที่ใชกลยุทธ์

ระดับภูมภิาค ไดแก Sony Playstation, Microsoft Xbox หรอื Nintendo GameCube เป็นตน 
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 ภาพที่ 75 ระดับของความเป็นมาตรฐานของสินคาในโลก 

 ที่มา : Kotabe and Helsen, 2004; 254 

   ปรับเขากับทองถิ่น    ปรับเขากับโลกาภิวัตน์ 

ทองถิ่น สากล 
หน

าท
ี่หล

ัก 

แนวคิดการตลาด 

เทคโนโลย ี

แนวคิดสินคา 

การใชสินคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัฒนธรรม/

นสิัย 

-ไสกรอกปลา 

-เบียร์ 

-ชุดนักมวย 

-หมอหุงขาว 

Design taste 

-เฟอร์นิเจอร์ 

-ตูเย็น 

-เครื่องครัว 

ภาษา 

-การประมวล

ขอความ 

-คอมพิวเตอร์ 

ขนาด/หบีหอ 

-เสนใย 

-ยานยนต์ 

น้ําอัดลม 

ระบบ

เทคนิค 
-ทีวีส ี

 

ผูใช/วธีิการใช 

-วทิย ุ

ไมม ี

-นาฬกิา 

-มอเตอร์ไซต ์

-เคมีภัณฑ ์

-เงินลงทุน 

 

 

ตัวอยาง 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Kristiaan%20%20Helsen&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/002-3459073-5400829
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1.13. Cross-subsidization of markets ใชฐานกําไรในตลาดประเทศหนึ่ง ไปโจมตี

อีกตลาดหนึ่ง เชน Michelin ใชฐานกําไรในยุโรปโจมตี บริษัท Goodyear ในตลาด

สหรัฐฯ 

1.14. กําหนดส่วนตลาดที่อ่อนแอ (identification of weak market 

segments)  เชน รถยนต์มอเตอร์ไซต์ของบริษัทฮอนดาคาร์ เขาตลาดสหรัฐฯในปี 

ค.ศ. 1960 โดยรณรงค์การโฆษณา “You can meet  the nices t  peo ple on a  Honda ” 

1.15. ใช้แนวคิดตลาดผู้นํา (Use of the lead market concept) 

ตลาดนํา (lead market) is where unique local companies is nurturing product and 

service standards to be adopted by the rest of the world ov er  t ime” ตลาดญี่ปุุนชอบ 

high-tech gadgets ซึ่งใชในปั๊มแก็สทั่วโลก ดังนั้น บริษัท BP Amoco จึงนํา gas pumpเขา

ตลาดญี่ปุุนเป็นตลาดแรก 

 บริษัทฟอร์ดมอรเ์ตอร์ มีกระบวนการออกแบบและการผลิตรถยนต์ทั่วโลก โดยตั้งศูนย์

ออกแบบที่รัฐมชิิแกน อังกฤษ อติาลี และญี่ปุุนซึ่งเชื่อมโยงดวยดาวเทียม 

 

 

 

1.16. กลยุทธ์การตลาดสําหรับตลาดอุบัติใหม่ (marketing strategies 

for emerging markets) 

กลุมประเทศอุบัติใหม (Big Emerging Members: BEM) มี 10 กลุม ไดแก CEA (Chinese 

Economic Area) ASEAN เกาหลีใต อินเดีย เม็กซิโก บราซิล อาเจนตินา โปแลนด์ ตุรกี และอาฟ

ริกาใต 

 

 

7. กรอบแนวคิดของกลยุทธ์ตลาดโลก (Framework of Global Marketing 

Strategy) 

ยิป (Yip, 1989) เขียนวาโลกาภิวัฒน์เป็นขั้นตอนการเขาสูตลาดตางประเทศและการขยายตลาด

ตางประเทศ แสดงดังภาพที่ 9- 
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 ภาพที่ 76 วิวัฒนาการตลาดโลก 

 (ที่มา: ยิป (Yip, 1989: 29) 

 

จากภาพเป็นวิธีการโลกาภิวัฒน์ (การขยายตลาด) และวิธีการบูรณาการกลยุทธ์ระดับโลก จะ

มี 3 ขั้น คือ 1) การพัฒนากลยุทธ์หลัก (A core strategy) เป็นพื้นฐานของความไดเปรียบเชิงการ

แขงขันอยางยั่งยืน โดยทั่วไปจะพัฒนาที่ home country 2) กลยุทธ์ธุรกิจระหวางประเทศ 

(internationalizing the core strategy) โดยกิจกรรมการขยายไปตางประเทศ และการดัดแปลง 3) กล

ยุทธ์ธุรกิจโลก (Globalizing) เป็นกลยุทธ์ระหวางประเทศ โดยการบูรณาการกลยุทธ์ของประเทศ

ตางฯ 

 

 

แอนเดอร์สัน (Anderson, 1993) เขียนแบบจําลองที่ใชศึกษาขั้นตอนระหวางประเทศไว 

(Internationalization process) 2 แบบ คือ แบบจําลอง Uppsala Internationalization Model (U-

M) และ แบบจําลอง Innovation-Related Internationalization Model (I-M) ดังรายละเอียด

ตอไปนี ้

กลยุทธ์ธุรกิจหลัก (Develop 

core business strategy) 

ประเทศ 

ก. 

ประเทศ 

ข. 

ประเทศ 

ค. 

กลยุทธ์ธุรกิจหลัก (The core business strategy) 

กลยุทธ์ธุรกิจระหวางประเทศ 

(Internationalize the strategy) 

กลยุทธ์ธุรกิจโลก (Globalize 

the strategy) 
ประเทศ 

ง. 
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23.1 แบบจําลองอัปสาลาตางประเทศ ( Uppsala Internationalization Model: U-M)  

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 77 ขั้นตอนระหวางประเทศของกิจการธุรกิจ 

 ที่มา:  (Anderson, 1993: 212) 

 

จากภาพความรูตลาดและสัญญากับตลาดจะมีผลกระทบตอคําสัญญาในการตัดสินใจและ

กิจกรรมปัจจุบันของกิจการ   

 คําสัญญากับตลาดประกอบดวยองค์ประกอบ 2 ประการ คือ ปริมาณของทรัพยากรที่

บริษัทใหคําสัญญา และ ระดับของคําสัญญา (Amount of resource committed and degree of 

commitment) 

 กิจกรรมระหวางประเทศ (An international activities) ประยุกต์ใชทั้งความรูทั่วไป และ

ความรูเฉพาะตลาด กลาวคือ ความรูเฉพาะตลาดตองคนหาโดยใชประสบการณ์ ในขณะที่

ความรูการผลิต หรือการปฏิบัติการสามารถโอนยายจากประเทศหนึ่งสูอีกประเทศได ซึ่งเป็น

การเติบโตดานขาง (lateral growth) องค์ความรู (Knowledge) หมายถึงมิติของทรัพยากรมนุษย์ 

เพราะฉะนั้น ยิง่เพิ่มพูนความรูดานตลาด ทรัพยากรยิ่งเพิ่มคุณคา และ คําสัญญากับตลาดยิ่งมี

มากขึ้น 

 

ความรูตลาด 
(Market knowledge) 

คําสัญญากับตลาด 
(Market commitment) 

คําสัญญาในการตัดสินใจ 
(Commitment decisions) 

กิจกรรมปัจจุบัน 
(Current activities) 
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13. แ บ บ จํ า ล อ ง น วั ต ก ร ร ม ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ( Innovation-Related 

Internationalization Model: I-M) 

ขั้นตอนระหวางประเทศเป็นแบบจําลองที่เนนสําดับขั้นการเรียนรูที่สัมพันธ์กับการยอมรับ

นวัตกรรม แสดงดังตารางขางลาง 

 

 ตารางที่ 117 แบบจําลอง I-M 

Bilkey&Tesar (1977) Cavusgil (1980) Czinkota (1982) Reid (1981) 

ขั้นที่1. ผูบริหารไม

สนใจการสงออก 

ขั้นที่2. ผูบริหารไม

สนใจการสงออก 

ขั้นที่3. ผูบริหารไม

สนใจการสงออก 

ขั้นที่4. ผูบริหารไม

สนใจการสงออก 

ขั้นที่5. ผูบริหารไม

สนใจการสงออก 

ขั้นที่6. ผูบริหารไม

สนใจการสงออก 

ขั้นที่1. การตลาด

ภายในประเทศ 

ขั้นที่2. คนหาขอมูล 

แ ล ะ ศึ ก ษ า ค ว า ม

เ ป็ น ไ ป ไ ด ใ น ก า ร

สงออก 

ขั้นที่3. ทดลองทํา

การสงออก 

ขั้นที4่. ทําการสงออก

โดยตรง 

ขั้นที่5. จัดสรร

ทรัพยากรใหตลาด

ตางประเทศ 

 

ขั้นที่1. ผูบริหารไม

สนใจการสงออก 

ขั้นที่2. ผูบริหารสนใจ

การสงออก 

ขั้นที่3. ผูสํารวจการ

สงออก 

ขั้นที่4. ผูทดลอง

สงออก 

ขั้นที่5. ผูสงออกราย

เล็ก 

ขั้นที่6. ผูสงออกราย

ใหญ 

ขั้นที่1. ตระหนักถึง

การส งออก ศึกษา

ปัญหา และโอกาส

การสงออก 

ขั้นที่2. ตั้งใจสงออก  

ขั้นที่3. ทดลอง

สงออก 

ขั้นที่4. ประเมินผล

การสงออก 

ขั้นที่5. ยอมรับ หรือ

ปฏิเสธการสงออก 

 

 ที่มา: (Anderson, 1993: 213) 

 

การประเมินผลแบบจําลองอัปสาลาตางประเทศ และแบบจําลองของนวัตกรรมตางประเทศ ( 

U-M และ I-M) ใชทั้งเกณฑ์เชิงพรรณนา และความถูกตอง (explanatory and falsifiability 

criteria) 

 ตารางที่  118 การประเมินแบบจําลอง U-M และ I-M โดยเกณฑ์การพรรณนา 

(Exploratory criterion) 

เกณฑ์การประเมิน U-Model I-Model 
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ประเภทของการพรรณนา

ทางวิทยาศาสตร์ 

genetic(historicist) genetic(historicist) 

ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น 

-ขอบเขต (จํานวนตัวอยาง) 

-เวลา 

 

 

ไมมขีีดจํากัด 

ไมมเีวลาจํากัด 

 

 

SME 

มีการจํากัดเวลา 

 

ความเป็นเหตุผล 

-ประเภทของแบบจําลอง 

-ตัวแปรอิสระ/พรรณนา 

 

 

วงจรของอิทธิพลเชงิสาเหตุ 

ตัวแปรความรูของกิจการ 

 

 

หวงโซของการพรรณนา 

คุณลักษณะขององค์การ

ซึ่งมีหลากหลาย 

อรรถประโยชน์ 

-ข อ สั น นิ ษ ฐ า น เ บื้ อ ง ต น

เกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ 

-การนยิามตัวแปร 

-ขอความของความสัมพันธ์

แตละขัน้ตอน 

 

ยึดตามทฤษฎีพฤติกรรม 

ขั้นตอนการตัดสินใจ และ

ปัจจัยดานตลาด 

ไมมกีารนยิามเชิงปฏิบัติการ 

คลุมเครอื 

 

การตั ดสิ น ใจส วน เพิ่ ม 

อิทธิพลจากการแขงขัน 

ไมชัดเจน 

มีขอโตแยง 

 ที่มา: (Anderson, 1993: 221) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรูตลาด 

(Market knowledge) 

การใหคํามั่นของตลาด 

(Market commitment) 

การใหคํามั่นในการตัดสินใจ 

(Commitment decisions) 

กิจกรรมปัจจุบัน 

(Current activities) 

ระดับทฤษฎี 

ความแตกตางดานจิตวิทยา/

วัฒนาธรรม (Psychic distance 

การคัดเลือกตลาดใหม 

(Choice of new markets) 

ระดับ

ปฏิบัติการ 

ขั้นที่ 1 

ไมมกีิจกรรมสงออก 

ขั้นที่ 2 

สงออกผานตัวแทน

อิสระ (ตัวแทน) 

ขั้นที่ 3 

ตั้งสาขาการขายใน (1) 
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 ภาพที่ 8- ระดับของทฤษฎีและระดับการปฏิบัติการของแบบจําลอง U-Model 

 ที่มา: (Anderson, 1993: 222) 

 

โอซโซเมอร์และปรัซเซียร์ (Ozsomer and Prussia, 2000) ตรวจสอบอันดับอิทธิพลเชิง

สาเหตุระหวางกลยุทธ์การตลาด และโครงสรางตลาดที่เป็นตัวกําหนดผลการดําเนินงานของ

สาขาบริษัทในตางประเทศ (The subsidiary performance) โดยนําเสนอแบบจําลอง 2 ชนิด ดังนี้ 

1. แบบจําลองภาพแบจําลองเฉพาะการณ์ Contingency model ที่ลําดับขั้นตอนของ 

สิ่งแวดลอม (Environment) กลยุทธ์ (Strategy)โครงสราง (Structure) ผล

การดําเนินงาน (performance) กลาวคือ นักการตลาดตองกําหนดกลยุทธ์กอน แลวจึง

กําหนดโครงสรางแบบกระจายศูนย์กลาง (Decentralized structure) แสดงดังภาพที่  - 

2. แบบจําลอง Process model ที่ลําดับขั้นตอนของ โครงสราง (Structure) กลยุทธ์ 

(Strategy)ผลการดํา เนินงาน (performance) กลาวคือ นักการตลาดเนนที่

โครงสรางแบบรวมศูนย์กลาง (A centralized structure) แลวจะกําหนดกลยุทธ์ของ

สาขาตางประเทศ (Subsidiary) ซึ่งจะสอดคลองกับกลยุทธ์ระดับโลก (The global 

strategy) แบบจําลองขัน้ตอนจะเหมาะสมกับบริษัทขามชาติ (MNCs) 

 

 

 

 

 

 

ความคลายกันของตลาดเปูาหมาย: 

TMS (t1) 

ความคลายกันของตลาด

เปูาหมาย: TMS (t2) 

กลยุทธ์การตลาดมาตรฐาน: 

SMS (t1) 

ผลการดําเนนิงาน(Performance 

(t1) 

ผลการดําเนนิงาน

(Performance)(t2) 

SMS (t2) 
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ภาพที่ 78  แบบจําลอง Contingency model 

ที่มา (Ozsomer & Prussia, 2000: 30) 

จากภาพจะมีคําศัพท์สําคัญดังนี ้

 TMS หมายถึง ความเหมือนกันของฟังก์ชันอุปสงค์ หรือ ตลาด ระหวางบริษัท

แมและ บริษัทลูก (Parent and subsidiary demand) 

 SMS หมายถึง ความเหมอืนกันของสวนประสมการตลาด (4Ps) ระหวางบริษัท

แมและ บริษัทลูก (Parent and subsidiary demand) 

 CS หมายถึง โครงสรางตลาด ซึ่งขึ้นอยูกันการตัดสินแบบรวมศูนย์ หรือ

กระจายศูนย์ 

ภาพแบจําลองเฉพาะการณ์ (Contingency model) สะทอนวาบริษัทไมไดกําหนดกลยุทธ์

การตลาดมาตรฐาน (SMS) ไวลวงหนา แตตลาด หรือผูบริโภคจะสรางโอกาสสําหรับกลยุทธ์

การตลาดมาตรฐาน นอกจากนั้น  กลยุทธ์การตลาดที่ ไมคอยเป็นมาตรฐาน ( low 

standardization) จะสรางสรรค์ความตองการใหมสําหรับสาขาของบริษัท (SMS  CS) 

สุดทายโครงสรางตลาดจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท (CSP) โดย

โครงสรางแบบกระจายศูนย์กลาง เพื่ออํานวยความสะดวกกับ localized marketing strategies 

โดยสรุป ภาพแบจําลองเฉพาะการณ์กวาวาโครงสรางตลาดแบบกระจายศูนย์กลางเป็นตัวคั่น

ระหวางผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดตอผลการดําเนินงานของบริษัท 

 

 
ความคลายกันของตลาดเปูาหมาย: 

TMS (t1) 
ความคลายกันของตลาด

เปูาหมาย: TMS (t2) 

กลยุทธ์การตลาดมาตรฐาน: 
SMS (t1) 

SMS (t2) 
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ภาพที่ 79  แบบจําลอง Process model 

ที่มา (Ozsomer & Prussia, 2000: 31)  

 

ภาพแบจําลองขั้นตอน (process model) มองวา โครงสรางตลาดเกิดจากปฏิสัมพันธ์

ระหวางสาขาของบริษัท (Subsidiary) กับสิ่งแวดลอม (TMSCS) กลาวคือ ยิ่งมีความ

เหมอืนกันระหวางสิ่งแวดลอมตลาด ยิ่งรับประกัน CS (รวมศูนย์กลาง) ในขณะที่ ความตองการ

ตลาด หรอื ผูบริโภคแตกตางกัน หรือ ความตองการตลาดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูจัดการ

สํานักงานใหญ (HO) ซึ่งไมมีความรูเกี่ยวกับความตองการตลาดทองถิ่น (Local market need) 

จะกระจายอํานาจใหกับสาขาของบริษัท 

 นอกจากนั้น โครงสรางตลาด (CS) มีผลกระทบตอกลยุทธ์การตลาดมาตรฐาน 

(CSSMS) ในโครงสรางตลาดแบบกระจายศูนย์กลาง (Decentralized CS) ซึ่งผูจัดการสาขา

จะมีอํานาจเต็มที่ ในการปรับกลยุทธ์การตลาดใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ขอ

สันนิษฐานเบื้องตนของแบบจําลองขั้นตอนคือ “the a bilit y t o use globa l st r a t eg y is 

determined by the existing state of  centr a lizat ion”  นอกจากนั้ น  กลยุ ทธ์การตลาด

มาตรฐานมีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน (SMSP) 



 

 

320 

 

 ผลการศึกษาพบวา แบบจําลองเฉพาะการณ์มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ์ 

(Chi-square = 13.12, d.f. = 16, p> 0.05) แตแบบจําลองขั้นตอนไมมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square = 26.57, d.f. = 16, p  0.05)  

 

 

การศกึษาครั้งนีใ้ชการวิจัยระยะยาว (Longitudinal study) เพื่อตรวจสอบเสถียรภาพไม

ถาวร (Temporal stability) คือ 1) comtemporanous relationship เป็นผลกระทบในเวลาเดียวกัน 

(the effects occurring in the same time period)  2) autoregression influence เป็นผลกระทบ

ภายในตัวแปรเอง ในชวงเวลาตางๆ (effects of a variable on itself overtime) ซึ่งเป็นลักษณะ

ผลกระทบกลับไปกลับมาตอเนื่องไมหยุดนิ่ง (momentum) และ 3) ผลกระทบของตัวแปรตอสิ่ง

ที่ไมใชตัวแปซึ่งเกิดขึ้นนอกเวลา ผลกระทบนี้เรียกวา “cr os s-lag eff ects ” (The effects of 

variables on unlike variable overtime) 

  

 

เขียนวา at local think global คือ กระจายศูนย์กลางในระดับโครงสราง (decentralize 

in structure) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดเปูาหมาย 

การใชสนิคา (Product usage) 

 

TMS 

บทบาทของหนวยขาย 

การสงเสริมการขาย 

ประเด็นหลักของการโฆษณา (Ad theme 

ประเภทของชองทางการจําหนาย 

 

SMS 

การตัดสินใจดานการบริหารทีมขาย 

Sales force promotion decision 

การตัดสินใจดานราคา 

 

CS 

.71 

(4.73) 

.53 

(3.38) 

.52 

(3.26) 

.41 

(2.68) 

.98 

.76 

(5.25) 

.51 

(3.21) 

.70 

(4.70) 

.65 

(4.28) 
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โปรดสังเกตวา 2  (Chi-square) = 46.18, p>0.05, d.f. = 32 

ภาพที่ 80  การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยัน (CFA) 

 ที่มา (Ozsomer & Prussia, 2000: 40)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดสังเกตวาคาในวงเล็บคือคาt-value 

ภาพที่ 81  ผลลัพธ์จากการวิเคราะห ์ของแบบจําลอง Contingency  

ที่มา (Ozsomer & Prussia, 2000: 30) 

TMS (t1) TMS (t2) 

SMS (t1) 

P 

(t1) 

CS 

(t1) 

P 

(t2) 

CS 

(t2) 

SMS (t2) 

0.62 

(4.76) 

0.46 

(4.76) 

0.35 

(3.79) 

0.31 

(1.96) 0.73 

(5.97) 

0.52 

(3.79) 

-0.25 

(-2.03) 
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ผลการวิเคราะห์ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป LISRELไดคา Chi-square = 16.37, p>0.10, 

d.f. = 21 แสดงวาแบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ์ จากภาพการขยาย

ผลกระทบของสิ่งแวดลอมและกลยุทธ์ รวมถึงผลกระทบ contemporaneous and cross-lagged 

effects และ แสดงความสําคัญของผลกระทบของความลาหลัง (cross-lagged effects ) 

 

Lemak & Arunthanes (1997) เขียนประเด็นของกลยุทธ์ของธุรกิจระดับโลก ดังนี้ 

1. เปรียบเทียบ และสรุปStandardization and adaptation 

2. อภิปรายขอสันนิษฐานเบื้องตนของทฤษฎี contingency theory จากวรรณกรรมดาน

ทฤษฎีองค์การ 

3. กําหนดกลยุทธ์ระหวางประเทศ International generic strategies 4 ชนิด โดยยึดตาม

กลยุทธ์ของ Porter 

4. ทบทวนกรอบคิด EPG Framework : Ethnocentric, polycentric and Geocentric 

ซึ่ง Lemak & Arunthanes (1997) ไดพัฒนากลยุทธ์ระหวางประเทศตามประเด็นที่กลาวมาดังนี้ 

1. การเปรียบเทียบระหวางกลยุทธ์การตลาดมาตรฐาน หรือกลยุทธ์การตลาดที่ไมเป็น

มาตรฐาน (standard and adaptation)  ขอดีและขอดอยของมาตรฐานการตลาด 

(Standardized marketing mix) 

 

ข้อดี ข้อด้อย 

1. ประหยัดในขนาดสําหรับการผลิต 

และการจัดซือ้ 

1. ความตองการของตลาดโลกมีความ

หลากหลาย และความแตกตาง 

2. เรียนรูประสบการณ์ไดรวดเร็ว- การ

ถายทอดนวัตกรรม 

2. ลูกคาสวนใหญไมตองการจายเงิน

นอยสําหรับสินคาที่มคีุณภาพ 

3. ลดตนทุนในการออกแบบสินคา 3. การประหยัดในขนาดไมมีความสําคัญ

สําหรับบางอุตสาหกรรม 

 

ถึงอยางไรก็ตาม ยังไมมีขอสรุปวา ควรเลือกใชกลยุทธ์การตลาดที่มาตรฐาน หรือกลยุทธ์

การตลาดที่ไมเป็นมาตรฐาน ดังนั้นการประยุกต์ใชกลยุทธ์การตลาดระดับโลกควรทําใหผล

ดําเนนิงานทางการเงินดขีึน้ 



 

 

323 

 

2. แนวคิดทฤษฎีเฉพาะการณ์ (contingency theory๗ กลาวคือ บริษัทขามชาติที่เป็น 

organic structure ตองปรับตัวใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมที่เป็นพลวัตร (Dynamic 

environment) 

3. กลยุทธ์ระหวางประเทศทั่วไป (Generic strategies) sสําหรับหับบริษัทขามชาติ (MNCs) 

ซึ่งมี 4 กลยุทธ์ดังภาพขางลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 82 กลยุทธ์ระหวางประเทศทั่วไป (international generic strategies 

 ที่มา (Lemak & Arunthanes (1997: 30) 

 

Lim et al. (1993: 103-120) ตรวจสอบมิติของความไดเปรียบเชิงการแขงขัน และปัจจัยอื่นที่

กําหนดกลยุทธ์การเจริญเติบโตของ A nsoff ‖ s 4 t ypes ในการตลาดเพื่อการสงออก โดยใชการ

วิเคราะห์จําแนกกลุม (Multivariate discriminant) พบวาปัจจัยที่กําหนดความแตกตางของกล

ยุทธ์การตลาดตางประเทศ และกิจกรรมการตลาดตางประเทศมี 2 ปัจจัย คือ top 

management vision and commitment และ international market aspirations 

 

 ผลการศึกษาพบวาบริษัทที่เนนการพัฒนาสินคา (Product development) มีความ

ไดเปรียบดานประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา บริษัทที่เนนกลยุทธ์การเจาะตลาด (Market 

กระจาย 

ปัจ
จัย

ต่อ
คว

าม
สาํ

เร
็จใ

นก
าร

เพ
ิ่มม

ูลค
า่ 

(C
rit
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al
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-a
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 s
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ce

ss
 fa

ct
or

s 

กลยุทธ์การเพิ่มมูลคา่ทั่วโลก

(Worldwide value-added 

strategy 

 

สัดสวนของยอดขายตางประเทศตอยอดขายรวม 

สูง ต่ํา 

เขมขน 

กลยุทธ์การเพิ่มปรมิาณสงู

ที่สดุ (Worldwide volume 

maximization strategy 

 

กลยุทธ์การสง่ออกบนฐาน

ภายในประเทศ(Domestic 

based export strategy 

 

กลยุทธ์การเพิ่มมูลคา่บนฐาน

ภายในประเทศ (Domestic 

based value-added 

strategy 

 
 

10% 
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penetration) แตบริษัทที่เนนกลยุทธ์การพัฒนาสินคา จะตองใชทรัพยากรมากกวาบริษัทที่ใชกล

ยุทธ์การเจาะตลาดตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 83 centriods of groups ของการวเิคราะหจ์ําแนกกลุม 

 ที่มา (Lim et al., 1993: 115) 

 

A centriods คือ a linear combination of mean ( x ) ซึ่งแทน the position of each international 

strategy focus in discriminant space 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความไดเปรียบเชงิการแขงขัน 

-ราคา 

-เทคโนโลยี 

-เอกลักษณ์ของสินคา 

-ความชํานาญดานตลาดและการขาย 

คําสัญญาขององค์การ 

-คําสัญญาดานทรัพยากรตอการตลาด

ระหวางประเทศ 

คุณลักษณะของผู้บรหิารระดบัสูง 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระ 

0 

+0.5 

+1.0 

-0.5 

-1.0 
0 -1.0 -0.5 +0.5 +1.0 

MD 

MP 
DI 

PD 

ฟังก์ชันของสมการจําแนกกลุม 1 

(Top management vision and commitment) 

ฟังก์ชันของสมการจําแนกกลุม 2 

(International m
arket aspirations) 



 

 

325 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 84 

ที่มา (Lim et al., 1993: 107) 

  

 

 

Johansson and Yip (1994)  ศึกษา ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหวางโครงสรางองค์การ 

(organization structure) กับกลยุทธ์โลก กระบวนการบริหาร และการดําเนินงานของบริษัท 

 

โครงสรางที่ใชมี 4 ชนิดดังนี ้

1. ตัวขับเคลื่อนที่เป็นอุตสาหกรรม (industry globalization drivers) ประกอบดวย  ตัวขับ

เคลื่อนที่เป็นตลาด (overall market drivers) ตัวขับเคลื่อนที่เป็นตนทุน (overall cost drivers 

ตัวขับเคลื่อนที่เป็นรัฐบาล (overall government drivers) และ ตัวขับเคลื่อนที่เป็นการแขงขัน 

(overall competitive drivers) 

 

2. โครงสรางขององค์การ (organization structure) ประกอบดวย 
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2.1. สํานักงานใหญแหงเดียว (one global head) 

2.2. แผนกหรือฝุายตางประเทศ (international division) 

2.3. มิติของธุรกิจ (business dimension of matrix) 

2.4. มิติของเขตภูมศิาสตร์ (geographic dimension of matrix) 

2.5. มิติของหนาที่ (function dimension of matrix) 

 

3. กระบวนการบริหาร ( The management processes) ประกอบดวย 

3.1. การประสานงานระหวางประเทศ (cross-country coordination) 

3.2. global budgeting 

3.3. global group meeting 

3.4. global performance review 

3.5. global strategy information system 

4. กลยุทธ์โลก (global strategy) ประกอบดวย 

4.1. global share balance 

4.2. standardized products 

4.3. activity concentration 

4.4. marketing uniformity 

4.5. integrated competitive moves 

4.6. overall global strategy 

5. ผลการดําเนนิงานของบริษัท (performance)ประกอบดวย 

5.1. สวนครองตลาด (market share 

5.2. กําไรเปรียบเทียบ (relative profitability 

 

 

  

 

 

 

 

 

ตัว

ขับเคลื่อน

อุตสาหกรร

ม 

โครงสราง

องค์การ 

ผลการ

P1=สวนครองตลาด 

P2= กําไรเปรียบเทียบ 

D1 

D2 

.86 

.34 

-.01 

O1 

O2 

.93 

-.18 

P1 .86 

D1= Overall Market Drivers 

D2= Overall Cost Drivers 

 

O1= One Global Head 

O2= International Division 

M1= งบประมาณระดับโลก 

.18 
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 ภาพที่ 85  แบบจําลองที่ 1 ผลกระทบโดยตอผลการดําเนินงาน 

 ที่มา (Johansson and Yip, 1994) 

พิจารณาสัมประสิทธิ์ของตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ( industry globalization drivers) ใน

แบบจําลองที่ 1 ตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท แตมี

ผลกระทบตอกลยุทธ์โลก และ กระบวนการบริหาร 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ตัว

ขับเคลื่อน

อุตสาหก

รรม 

โครงสราง

องค์การ 

D1 

D2 

.94 

.18 

.40*** 

O1 

O2 

.97 

-.06 

ผลการ

ดําเนินงาน: 

R2= .32  

P1= สวนครองตลาด 

P2= กําไรเปรียบเทียบ 

P1 

P2 

.88 

.84 

D1= Overall Market Drivers 

D2= Overall Cost Drivers 

 

O1= One Global Head 

O2= ฝุายตางประเทศ 

M1= งบประมาณระดับโลก 

M2=การประชุมระดับโลก 

G1= Standardized Product 

G2= Integrated Competitive Moves 

G3 = Overall Global Strategy-Actual 

.18 

กลยุทธ์

โลก: R2 = 

.59 

G1 G2 

.72 

.25 

G3 

.31 

.49 
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 ภาพที่ 86 แบบจําลองที่ 2 ผลกระทบของกลยุทธ์โลกตอผลการดําเนินงาน 

 

แบบจําลองที่ 6 และ 8 แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหวางโครงสรางองค์การ (organization 

structure) กับกลยุทธ์โลก กระบวนการบริหาร ในขณะที่ มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการ

ดําเนนิงานของบริษัทไมชัดเจน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการ

ดําเนนิงา

น: R2= 

.32  

P1 

P2 

.83 

.89 

ตัว

ขับเคลื่อน

อุตสาหกรร

ม 

D1 

D2 

.87 

.32 

D1= Overall Market Drivers 

D2= Overall Cost Drivers 

 

โครงสราง

องค์การ 

O1 O2 

.89 
-.24 

O1
= 

On
e 

Gl
ob

al 
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ad
 

O2
= 

In
te

rn
at
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al 

Di
vis

ion
 

กระบวนการ

บรหิาร R2 

=.53 

 

M1 M2 

.74 
.60 

M
1= งบประมาณ

ระดับโลก 

M
2= การประชุมระดับโลก 

กลยุทธ์โลก 

R2 =.58 

G1 
G2 

.32 
.22 

G3 

.73 

.23** 

.41*** 

.54*** 

.34** 

.30*** 

.21** 

.37*** 
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ภาพที่ 87  แบบจําลองที่ 4 โครงสรางองค์การนํากลยุทธ์โลก 

 ที่มา (Johansson and Yip, 1994) 

 

แบบจําลองที่ 7 และ 8 แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหวางกระบวนการบริหาร กับ  กลยุทธ์

โลกมีความชัดเจน นอกจากนั้น กลยุทธ์โลกมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการดําเนินงานของ

บริษัท ในขณะที่ ประเทศ (Nationality) มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในทางลบกับผลการ

ดําเนนิงาน (แบบจําลอง 4 อันสุดาย) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการ

ดําเนนิงา

น: R2= 

.23  

P1 

P2 

.77 

.93 

ตัว

ขับเคลื่อน

อุตสาหกรร

ม 

D1 

D2 

.95 

.13 

D1= Overall Market Drivers 

D2= Overall Cost Drivers 

 

โครงสราง

องค์การ  

R2 = .25 

.94 
-.13 

O1
= 
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กระบวนการ

บรหิาร R2 

=.48 

M1 M2 

.74 
.60 

M
1= งบประมาณ

ระดับโลก 

M
2= การประชุมระดับโลก 

กลยุทธ์โลก 

R2 =.46 

G1 G2 

.17 .18 

G3 

.84 

.69*** 

.68** 

.21** 

.50*** 

.34*** 
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ภาพที่ 88  แบบจําลองที่ 5 กลยุทธ์โลกนําโครงสรางองค์การ 

 ที่มา (Johansson and Yip, 1994) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการ

ดําเนนิงา

น: R2= 

.32  

P1 

P2 

.84 

.88 

ตัว

ขับเคลื่อน

อุตสาหกรร

ม 

D1 

D2 

.87 

.32 

โครงสราง

องค์การ 

.88 
-.27 

กระบวนการ

บรหิาร 

 R2 =.53 

 

M1 M2 

.74 
.60 

กลยุทธ์โลก 

R2 =.58 

G1 
G2 

.32 

.22 

G3 

.73 

.41*** 

.53*** 

.38** 

.30*** 

.21** 

.55*** 

เชือ้ชาติ 

(ญี่ปุุน) 

N1 

.18** 

.31*** 

1.0 
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ภาพที่ 89  แบบจําลองที่ 6 โครงสรางองค์การนํากลยุทธ์โลกบูรณาการประเทศญี่ปุุน 

 ที่มา (Johansson and Yip, 1994) 

 

Whitelock (2002) อภิปรายทฤษฎีระหวางประเทศ 4 ทฤษฎี คือ แบบจําลองอัพสาลา 

(Uppsala model) ทฤษฎีการคา (Eclectic paradigm/ transaction cost analysis (TCA) เครือขาย

การตลาดระหวางประเทศ และการจัดซื้อ ( interactive network approach of the international 

Marketing and Purchasing Group) และ  กลยุทธ์ธุรกิจ (business strategy approach) ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

 แบบจําลองอัปสาลา (Uppsala model) กิจการจะพัฒนา their activities 

abroad overtime and in an incremental fashion, based on their knowledge 

development, and that this development is explained by the concept of 

psychic distance, with firms expanding first into markets which were 

psychically close, and into more distant markets as their knowledge 

developed.  

 ทฤษฎีการคา Eclectic paradigm เพื่ออธิบายขนาด รูปแบบของการผลิต

ระหวางประเทศ (extent, form and pattern of international production) 

นอกจากนั้น การวิเคราะห์ตนทุนการคา (transaction cost analysis: TCA) ใน

อธิบายการตัดสินใจดานการบูรณาการในแนวดิ่ง (vertical integration) 

  เครือขายการตลาดระหวางประเทศ และการจัดซื้อ interactive network 

approach of the international Marketing and Purchasing Group, กิจการควร

มีเครือขายความสัมพันธ์กับผูขายปัจจัยการผลิต ผูจัดจําหนายสินคา ลูกคา 

ตัวแปรที่สําคัญสําหรับแนวคิดของเครือขายมี 4 ตัว คือ คุณลักษณะของ
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สมาชิกเครือขาย (ผูซื้อ /ผูขายปัจจัยการผลิต) องค์ประกอบและขั้นตอนของ

ปฏิสัมพันธ์ บรรยากาศของการปฏิสัมพันธ์ และสิ่งแวดลอม 

  กลยุทธ์ธุรกิจ (business strategy approach) ยึดตาม idea of pragmatism ซึ่ง

เป็นแนวทางเฉพาะการณ์ที่นักการตลาดคัดเลือกกลยุทธ์ที่สอดคลองกับ

โอกาสตลาด ทรัพยากรบริษัท และแนวคิดการบริหาร (Rundh, 2003) 

 

ตารางที่ 119 เปรียบเทียบทฤษฎีระหวางประเทศ 

ทฤษฎี คุณสมบัติสําคัญ Locus 

Uppsala model ความรูจากประสบการณ์  

 
กิจการ 

eclectic paradigm ตนทุนของการคา (cost of 

transaction) 

กิจการ 

เครือขายอุตสาหกรรม  

(IMP group) 

ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กิจการ ลูกคา ผูขายปัจจัย

การผลิต คูแขงขัน 

ก ล ยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ  ( Business 

strategy) 

โอกาส (Opportunity) 

ทรัพยากร (Resources) 

ป รั ช ญ า ก า ร บ ริ ห า ร 

(Managerial philosophy) 

ตลาด 

กิจการ 

กิจการ 

ที่มา (Whitelock, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาด: 

ศักยภาพ/แรงดึงดูด 

(IMP/Business Strategy) 

 

การเตบิโต (Growth) 

ขนาดตลาด (Size) 

(IMP/Business Strategy) 

 

การแขงขัน (Competition) 

(IMP/Business Strategy) 

กจิการ: 

ทรัพยากร (Resources) 

(Business Strategy/Eclectic 

Paradigm) 

 

Orientation /Philosophy 

(กลยุทธ์ธุรกิจ) 

 

วัตถุประสงค์ (Objective) 

(Eclectic Paradigm) 

ตนทุนการคา  

(Eclectic Paradigm) 

การแปลความหมายโดยผูบริหาร 

(IMP) 

 

ความรูจากประสบการณ์  

ตัดสนิใจเขาตลาด 

คัดเลอืกวธีิการเขาตลาด 
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ภาพที่ 90 แบบจําลองการเขาตลาดตางประเทศ  

ที่มา (Whitelock, 2002) 

 

 

Chetty and Campbell-Hunt ( 2003) เสนอกรอบการศกึษาเสนทางการคลาดตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 ตารางที่ 120 เปรียบเทียบการตลาดภูมภิาค และการตลาดโลก 

 กิจการระดับโลก (6) กิจการระดับภูมิภาค(4) 

ขอบเขตตลาด (market scope ย อ ด ข า ย ส ว น ใ ห ญ อ ยู ใ น

ตางประเทศ 

ซึ่งมีมากกวา 60 ประเทศ 

ยอดขายรอยละ 80% อยู

ภายในประเทศนิวซีแลนด์ 

และออสเตรเลีย 

ลูกคาอยูใน 10 ประเทศ 

ขอบเขตสินคา  Focused broad 

ตั ว แ ท น ต ล า ด  ( Market 

representation 

ทางออม (2) 

Mixed(2) 

ทางตรง (2) 

ทางตรง(4) 

ข อ บ เ ข ต ก า ร ผ ลิ ต 

(Manufacturing scope 

ประเทศแม 

(Home country) 

Offshore(3) 

Home country(1) 
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ที่มา (Chetty and Campbell-Hunt, 2003) 

 

 

 

 

1.17. การตลาดและความสัมพันธ์กับกลยุทธ์โลก (Marketing and Its 

Links To Global Strategy) 

 การตลาดเป็นวินัยที่ใชการบูรณาการกับกลยุทธ์บริษัท (Firm‖s  ov er a ll st r a t eg y) นาย 

Takeuchi &Peter ใชคําวา”เชื่อมโยง” (Linkage) อธิบายวิธีการพัฒนาเทคโนโลยี และการผลิตที่

ทําใหการตลาดระดับโลกมีประเมินผล และเพิ่มพูนความไดเปรียบเชิงการแขงขันระดับโลก 

(Global competitive advantage) 

 ตารางที่ 8- สรุปการเชื่อมโยงระหวางกลยุทธ์การตลาดระดับโลก และกลยุทธ์บริษัท 

ตามขอบเขตของเทคโนโลยี โลจสีติคส์ การลิต เป็นตน 

 

ตารางที่ 121 ความสัมพันธ์ระหวางกลยุทธ์บริษัทระดับโลก และ กลยุทธ์การตลาดดับโลก 

 

ขอบเขตกลยุทธ์ ตัวอยางความสัมพันธ์ 

 เทคโนโลยี 

 โลจสีติคส์ระดับโลก 
 

 การผลิต 

 การเงนิ 

 โครงสรางองค์การ 

 การตอบโตคูแขงขัน 

 บุคลากร 
 

 ความสัมพันธ์กับรัฐบาล 

 สิทธิบัตร ทําใหบริษัทไมเกรงกลัวตอกลยุทธ์การตัด

ราคา 

 พัฒนาระบบเครือขายทั่วโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

การสงมอบสินคาดวยระบบ JIT (Just in time) 

 

 

 องค์การกระจายอํานาจ หรอืเป็นองค์การเมทริกซ์ 

 

 เคลื่อนยาย หรอืโอนบุคลากรที่มปีระสบการณไ์ปสูตลาด

ใหม 
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 กลยุทธ์ระดับโลกของบริษัทประกอบดวยสายผลิตภัณฑ์หลายๆสาย เชน การจัดการ

กระแสการเงินระดับโลก ตองใหเกิดความสมดุลระหวางเงินไหลเขา และเงินไหลออกของสกุล

เงินในสายผลิตภัณฑต์างๆ 

 การจําหนายสายผลิตภัณฑ์หลายอยางในประเทศหนึ่งประเทศใด เพื่อการประหยัดใน

ขนาด (Economy of Scale) บริษัทตองวิเคราะหว์ัฒนธรรม การเมอืง และเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศ กอนทําการวิเคราะหก์ารแขงขัน และอุปสงค์สําหรับสายผลติภัณฑ์แตละสาย 

 นอกจากนั้นทัศนคติของผูบริหารที่มีตอการตลาดระหวางประเทศก็มีผลตอกลยุทธ์

ระดับโลก 

 

 กลยุทธ์ระดับโลก และสายผลิตภัณฑ์ (Global Strategy and Product Line 

ภาพที่ 7-1  เป็นกรอบคิดสําหรับการพัฒนากลยุทธ์สายผลิตภัณฑ์ระดับโลก สิ่งที่มี

อิทธิพลตอกรอบคิดดังกลาวมี 3 อยาง คือ สิ่งแวดลอมโลก (A global environment) 

อุตสาหกรรม (the industry) และ กิจการธุรกิจ (A firm) การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงการ

แข่งขัน (competitive advantage) 

 การประเมินบริษัทใชการประเมินความไดเปรียบเชิงการแขงขัน ( Competitive 

advantage) กลาวคือ ทําไมบริษัทจึงคัดเลือกสายผลิตภัณฑ์ และทําไมผูบริโภคจึงตัดสินใจซื้อ

สินคาของบริษัทแทนที่จะตัดสินใจซื้อสนิคาของคูแขงขัน ความไดเปรียบเชิงการแขงขันเกิดจาก

ทรัพยากรของบริษัท เชน ความเป็นเลิศดานเทคโนโลยี การลิต การตลาด การจัดการกระแส

เงิน เป็นตน แหลงของความไดเปรียบเชิงการแขงขันประกอบกันเป็นโซ่เพิ่มคุณค่า (Value-

added chain) กลาวโยสรุป บริษัทสามารถดึงดูดผูบริโภคโดยความเป็นเลิศดานเทคโนโลยี การ

ลิต หรอื การตลาด 
 

 ปัจจัยที่สองบริษัทตองพิจารณาในการกําหนดกลยุทธ์เพื่อความไดเปรียบเชิงการ

แขงขันคือ สิ่งแวดลอมระดับโลก การปฏิบัติของรัฐบาลแตละประเทศมีอิทธิพลตอการกําหนด

กลยุทธ์ นาย Carpano และคณะ ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางกลยุทธ์ สิ่งแวดลอม และผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจ 75 บริษัท ทั้งที่เป็นบริษัทระดับโลก และระดับ Mulitdomestic ผลการศึกษา

พบวา กลยุทธ์ตลาดมวลชนที่เป็นมาตรฐาน (Mass-market standardized strategy) เหมาะกับบริษัท

ระดับโลกมากกวาบริษัทระดับ Mulitdomestic 

ปัจจัยที่สามบริษัทตองพิจารณาในการกําหนดกลยุทธ์เพื่อความได เปรียบเชิงการ

แขงขันคือ อุตสาหกรรม โดยพิจารณาปัจจัย ของขั้นตอนการเติบโต กําแพงการเขา
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อุตสาหกรรม เครื่องมือที่ใชวิเคราะห์อุตสาหกรรมคือ IPLC ซึ่งใชในการพยากรณ์อุปสงค์ เชน 

อุตสาหกรรมเสนใย (Rayon manufacturer) เพื่อใชทอผา เนื่องจากอุตสาหกรรมเสื้อผากระจุกตัวอยู

ในกลุมประเทศตะวันออกไกล (Far East) เชน จีน อินเดีย ศรีลังกา เป็นตน ดังนั้น อุตสาหกรรม

ประเภทนี้จึงยายไปตั้งอยูในแถบตะวันออกไกล 

  

 

2. ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์โลก (the strategic planning 

process) 
จากโอกาสและสิ่งทาทายกอใหเกิดตลาดใหม ดังนั้น นักการตลาดตองวางแผนกลยุทธ์

ที่มคีวามสอดคลองระหวางตลาดและ สนิคา พรอมดวยทรัพยากรของบริษัท (Czinkota& Ronkainen, 

2002, 471)  
คุณ Janavaras, B.J. (1998) เขียนระบบการบริหารจัดการตลาดโลก (Global 

Marketing Management System: GMMS) ซึ่งผูจัดการตลาดระหวางประเทศสามารถใชเป็น

เครื่องมือในการเขาตลาดตางประเทศ  

ระบบ GMMS มีขั้นตอน 3 ขั้น และแบงออกเป็น 4 ระยะ ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของ

โครงการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การวิเคราะหแ์ละการประเมนิบริษัท (Company assessment and analysis) 

2. การวิจัยตลาดโลก (Global market research ) 

3. แผนบริหารการตลาดโลก (Global marketing management plan) 

The Global Marketing Management System Online (GMMSO) เป็นเครื่องมือในการ

บริหารการวางแผนกลยุทธ์ (a strategic planning management tool) ที่ใชออกแบบการขยาย

ตลาดตางประเทศ  The GMMSO will enable you to systematically conduct a company 

situation analysis, identify counties with high market potential for your products/services, 

conduct a competitive analysis, and select the best country market, determine best entry 

mode strategy for the target country, and develop the marketing plan.  

ระบบระบบการบริหารการตลาดโลก (The GMMS) มี 4 ระยะ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัท (Company 

situation analysis) 
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 มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะห์การแขงขัน และกําหนดประเทศที่มีศักยภาพตลาดสูงสุด

สําหรับสินคาและบริการของบริษัท โดยระยะที่ 1 ปรกอบดวย การวิเคราะห์บริษัท การพัวพัน

กับตางประเทศ (International involvement) วิเคราะห์อุตสาหกรรม โครงรางตลาดเปูาหมาย 

โครงรางของสินคา ความพรอมระดับโลก (Global readiness) และการวิเคราะห ์SWOT ดังนี้ 

 

 ระยะที่ 2 การค้นหาตลาดโลก: การกําหนดโอกาสตลาดโลก 

(Global market search: Determining global marketing opportunities) 

 มีจุดมุงหมายเพื่อกําหนดประเทศที่มศีักยภาพตลาดสูงสุดสําหรับสินคาและบริการของ

บริษัท ซึ่งระยะที่ 2 ประกอบดวย การคัดเลือกตลาด การกลั่นกรองระดับมหภาค การเขาถึง

ตลาด (Market accessibility) และ การกลั่นกรองระดับจุลภาค 

 

 กลยุทธ์การตลาดโลกไมไดหมายความวาทุกบริษัททําการจําหนายสินคาทั่วโลก แต

หมายความวาบริษัทควรจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองกับตลาดในประเทศตางๆ โดยทั่วไป 

การกําหนดโอกาสตลาดโลก จะเริ่มตนจากระดับภูมิภาค (Asia, EU, America)วิ แลวแยก

วิเคราะห์แตละประเทศ (Each country) เชน แยกทวีปยุโรปออกเป็น ยุโรปเหนือ ยุโรปกลาง 

และยุโรปใต ซึ่งจะแสดงคุณลักษณะทางประการศาสตร์ และพฤติกรรมที่เหมอืนกัน 

 แบบจําลองวิเคราะหพ์อร์ตฟอลิโอ (portfolio models) จะใชตัวประเมิน หรือตัววัดผล 2 

ตัว คือ 1) จุดแข็งภายในบริษัท (Internal strength) และ 2) แรงดึงดูดของตลาด หรือ ประเทศ 

(External attractiveness) กลาวคือ ตัวแปรของการประเมินจุดแข็งภายในบริษัท ไดแก สวน

ครองตลาดเปรียบเทียบ ความสอดคลองของสินคา กําไรสวนเกิน market presence และ

ทรัพยากรบริษัท นอกจากนั้น ตัวแปรของการประเมินแรงดึงดูดของประเทศ ไดแก ขนาดของ

ตลาด อัตราการเจริญเติบโตของตลาด จํานวนและประเภทของคูแขงขัน กฎระเบียบของ

รัฐบาล และ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมอืง เป็นตน 
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 ภาพที่ 91 การกําหนดโอกาสตลาด 

 ที่มา (Harrell, and Kiefer, 1993) 

 

 

ระยะที่ 3 การวิเคราะห์เจาะลึกตลาด (In-dept market analysis of selected 

countries) 

 มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะห์การแขงขัน และกําหนดประเทศที่มีศักยภาพตลาดสูงสุด

สําหรับสินคาและบริการของบริษัท โดยระยะที่ 3 ประกอบดวย การวิเคราะห์การแขงขัน 

ศักยภาพการขายของบริษัทและศักยภาพของประเทศ การเขาตลาด (Market entry) โครงสราง

ชองทางการตลาด และ ประเทศตลาดเปูาหมาย (Best target market country) 

 

ระยะที่ 4 กลยุทธ์การเข้าตลาด และ แผนการบริหารการตลาดโลก (Entry 

strategy and the global marketing management plan) 

 พัฒนากลยุทธ์การเขาตลาด และโปรแกรมการตลาดสําหรับตลาดเปูาหมาย โดยใช

ขอมูล และสิ่งที่คนพบจากระยะที่ 1-3 กลยุทธ์และแผนควรออกแบบใหความเสี่ยงต่ําที่สุด และ 

กําไรสูงที่สุด ในขณะที่บริษัทกําลังเขาสูตลาดโลก โดยระยะที่ 4 ประกอบดวย วิธีการเขาตลาด 

การแบงสวนตลาด ยอดขาย กําไร และการเจาะตลาด กลยุทธ์และแผนราคาสินคา กลยุทธ์

และแผนการโปรโมท  กลยุทธ์และแผนการจัดจําหนาย และ งบประมาณ 
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ภาพที่ 92 ระบบการจัดการตลาดโลก (Global Marketing Management System: GMMS) 

ตลาดโลก (Global m
arket) 

ตลาดเปูาหมาย (Target  m
arkets) 

ระยะ 1:  การวิเคราะห์

สถานการณ์บริษทัและตลาด 

1.1 วิเคราะห์ภายใน 
-รหัสสินคา 

-ภูมิหลังบรษิัท 

-กลยุทธ์การแขงขัน 

-กิจกรรมธุรกิจระหวางประเทศ 

-การวิเคราะหท์รัพยากรมนุษย์ 

-วิเคราะห์เงินลงทุน 

1.2 วิเคราะห์สนิคา้/การตลาด 

-โครงรางตลาดเปูาหมาย 

-วิเคราะห์สนิคา 

-วิเคราะห์ราคา 

-การวิเคราะหก์ารโปรโมท 

-วิเคราะหก์ารจัดจําหนาย 

1.3 วิเคราะห์ภายนอก 

-วิเคราะห์อุตสาหกรรม 

-ภูมิหลังอุตสาหกรรมและแนวโนม 

ระยะ 2: การกําหนดโอกาส

ในตลาดต่างประเทศที่มี

ศักยภาพ 2.1 ศักยภาพตลาดมหภาค 

-เกณฑ์ดานเศรษฐกิจ 

-เกณฑ์ดานประชากรศาสตร์ 

-เกณฑ์ดานภูมิศาสตร ์

เกณฑ์ดานวัฒนธรรม-สังคม 

2.2 ศักยภาพตลาดจุลภาค 

-เกณฑ์ดานการผลิต 

-เกณฑ์ดานการบรโิภค 

-เกณฑ์ดานการแขงขัน 

เกณฑ์ดานการใช 

2.3การส่งสินค้าเข้าตลาด ( 

market accessibility) 

-การควบคุมการสงออก 

-การควบคุมของประเทศนําเขา 

-การเมือง 

-สาธารณูปโภค 2.4 กลัน่กรองเบื้องตน้ 

-วีการเก็บและวิเคราะห์ขอมลู 

-การจัดกลุมตลาดและตําแหนง

ตลาด 

ระยะ 4: กลยุทธ์การเข้า

ตลาดและโปรแกรม

การตลาด 4.1 กลยุทธ์การเขา้ตลาด 

-วิธีการสงออก 

-วิธีการทําสญัญาการสงออก 

-วิธีการลงทุน 

4.4 โครงสร้างองค์การ 

-ปัจจัยที่ตองพิจารณา 

-ชนิดขององคก์าร 

-ผูบริหารและพนักงาน 

4.3 แผนกําไรและ

งบประมาณ 

-ตนทุนในการเขาตลาด 

-การพยากรณ์ยอดขาย 

-ตนทุนสินคาที่ขาย 

-จุดคุมทุนาการสงออก 

- 

4.2 แผนการตลาดท้องถิ่น 

-วัตถุประสงค์การตลาด 

-การแบงสวนตลาด 

-ยอดขาย กําไร และการเจาะ

ตลาด 

-กลยุทธ์ผลิตภัณฑ ์

-กลยุทธ์ราคา 

-การยุทธ์การสงเสรมิการตลาด 

-กลยุทธ์การจัดจําหนาย 

ระยะ 3:การวิเคราะห์ตลาด

และศักยภาพการขาย 

3.1 พฒันาธุรกจิ 

-ตัวแทน/ผูจําหนาย 

-เอกสาร งายวิจัยที่ตีพิมพ์ของ

รัฐบาล 

3.2 การประมาณการ

ศักยภาพยอดขาย 

-การแขงขันในตลาด 

-วิธีการเขาตลาด 

-โครงสรางชองทางการจัดจําหนาย 

-ศักยภาพของการขาย 

วัตถุประสงค์ของการตลาดโลก 

การแระเมินผลและการควบคุม 
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ที่มา: Janavaras, B.J. 1998, 11 
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3. การวิเคราะห์การแข่งขัน (Competitive Analysis) 
บริษัทตองกําหนดความไดเปรียบเชิงการแขงขัน (The competitive advantage) โดยอาจใช

เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT (แสดงดังภาพที่  

 

 

                     ปัจจัยภายใน 

 

 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

 

ชื่อเสียงของยี่หอ  เงินทุน 

เทคโนโลย ีการโฆษณา ฯ 

ราคา ขาดแคลนเงินลงทุน ใชเวลา

พัฒนาผลิตภัณฑใ์หมยาว พึ่งพาผู

จัดจําหนายสนิคา 

โอ
กา

ส 
(O

) 

 

การเติบโตของตลาด 

การลงทุนด ี

อั ต ร า แ ล ก เ ป ลี่ ย น มี

เสถียร 

กฎระเบียบเอื้ออํานวย 

จุดแข็ง (S)  โอกาส (O) 

 

ใชประโยชน์จากโอกาสโดยอาศัย

จุดแข็งของกิจการ 

 

จุดอ่อน (W)  โอกาส (O) 

 

ลบลางจุดออนโดยอาศัยโอกาสท่ี

เกิดขึ้น 

 

ภัย
คุก

คา
ม 

(T
) 

 

มคีูแขงขันยักษใ์หญ 

ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

ความชอบของลูกคา 

จุดแข็ง (S)  อุปสรรค (T) 

 

หลีกเลี่ยงอุปสรรคโดยอาศัยจุด

แข็ง 

 

จุดอ่อน (W) อุปสรรค (T) 

 

ลดจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

 

ภาพที่ 93 วิเคราะห์ SWOT 

ที่มา (Kotabe,and Helsen, 2004; 254) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Kristiaan%20%20Helsen&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/002-3459073-5400829
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Eleanor R.E. O Higgins (2003) เขียนการแตกกระจายของโลกดังนี้ 

 

 คนร่ํารวยที่สุด 5% มีรายไดเป็น 114 เทาของรายไดของคนจนที่สุด จํานวน 5% 

 ปี ค.ศ. 1990 จํานวนคนใน sub-Saharan Africa เพิ่มขึ้นจาก 242 ลานคน เป็น 300 

ลานคน 

 ผูใชอินเตอร์เน็ทจํานวน 72% ซึ่งคิดเป็นสัดสวน 14% ของประชากรโลก และอาศัยอยู

ในประเทศรายไดสูง อกจากนั้น ผูใชอนิเตอร์เน็ท 16.4 ลานคนเป็นอเมริกัน 

 ตองใชเวลา 130 ปี ในการแกไขปัญหาความหวิ หรอืความยากจน 

 ในปลายปี ค.ศ. 2000 จะมีคนตายดวยโรคเอดส์จํานวน 22 ลานคน นอกจากนั้นจะมี

ประชากรที่เป็นโรคเอดส์ และมีชีวิตอยูจํานวน 40 ลานคน โดยรอยละ 90% อาศัยอยู

ในประเทศกําลังพัฒนา 

 แตละวันจะมีเด็กตายดวยโรคที่ไมสามารถรักษาไดจํานวน30,000 คน 

 แตละปีจะมีแม และเด็กทารกตายจํานวน 500,000 คน 

 เด็กที่ไมไดเขาโรงเรียนมีจํานวน 113 ลานคน โดยรอยละ 97% อยูในประเทศกําลัง

พัฒนา 

 มีเพียง 82 ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเต็มรูป 

 61 ประเทศ หรอื รอยละ 38% ของประชากรโลกจะไมไดรับขาวสารโดยอิสระ 

 

จากการแตกกระจายของโลกดังกลาว นักการตลาด ควรกําหนดกลยุทธ์ตลาดโลกใหเกิด

ความสมดุลของผลประโยชน์ และ ผลเสีย ดังตาราง 

 ตารางที่ 122 งบดุลของกลยุทธ์โลก (Globalization strategy balance-sheet) 

ผลประโยชน์ ผลร้าย 

cumulative trade benefit cumulative debt burden 

economic and social reforms and 

improvements 

Subsidies and tariffs vs. developing 

countries 

wider availability of reasonably priced goods Falling commodity prices 

FDI spin-offs Diversion of local food production 
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 งาน 

 การฝึกอบรม 

 ทักษะ 

 เทคโนโลยี 

 enterprise 

Provide host country infrastructure Harmful product marketing 

Provide host country services-health, 

education etc. 

Facilitating corruption 

Host country natural resource exploitation Cultural domination 

Environmental preservation Human rights abuses 

Subsidize poor countries Sweat shop 

 Rich-poor skills divide 

 Worker and local population oppression 

 Environmental resource and infrastructure 

degradation 

 Insecurity of investment 

 Unfair pricing 

 Competitive manipulation 

 Tax avoidance 

ที่มา (Eleanor R.E. O Higgins (2003) 

 

กลยุทธ์การตลาดโลกมีสาเหตุ และผลลัพธ์ดังตาราง 

แรงขับของโลกาภวิัฒน์ การปฏิบัติการโลกาภวิัฒน์ ประโยชน์ตอบริษัท 

-ตลาดโลก 

-ความไดเปรียบของตนทุน 

-การแขงขันระดับโลก 

-อิทธิพลของรัฐบาล 

-major market participation 

-มาตรฐานสินคา 

-uniform marketing 

-activity 

location/concentration 

-coordinated competitive 

-การประหยัดในขนาด 

-อํานาจตอรอง 

-labor and other factor costs 

and availability 

-ยืดหยุน 

-ปรับปรุงคุณภาพ 
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moves -ค ว า ม ช อ บ ข อ ง ลู ก ค า 

preference 

-เพิ่ มพู นกลยุ ท ธ์ ก ารว าง

ตําแหนง 

 

8. ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) 

 จากภาพที่ 8-1 แสดงความไดเปรียบเชิงการแขงขันเป็นพื้นฐานสําหรับการคัดเลือกกล

ยุทธ์ ความไดเปรียบเชิงการแขงขันเกิดจากความสอดคลองระหวางความสามารถของบริษัท

กับกิจกรรมของโซเพิ่มคุณคา นั่นคือ สายผลิตภัณฑ์ที่มีความไดเปรียบเชิงการแขงขันจะเกิด

จากกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี การผลิต โลจิสติคส์ การตลาด และการบริการหลังขาย 

(แสดงดังตารางที่ 8-) 

ตารางที่ 123 กิจการธุรกิจและโซเพิ่มคุณคา 

ประเทศ หรือ 

ตลาด 

เทคโนโลย ี การจัดซือ้ การผลิต โลจสิติคส์ การตลาด ก า ร

บริการ 

สหรัฐฯ       

ยุโรป       

ญี่ปุุน       

เ อ เ ซี ย

ต ะ วั น อ อ ก

เฉียงใต 

  

 

 

 

  

 

 

 

LDCs       

ยุ โ ร ป

ตะวันออก 

      

อื่น ฯ       
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Narula (1993)  การวิเคราะหส์ถานะความไดเปรียบเชิงการแขงขันของการพัฒนาเป็นเครือขาย

วิสาหกิจ (Cluster Competitiveness Analysis)   

จากภาพสถานะที่ 1 ภาครัฐมีระเบียบขอบังคับ ที่เขมงวดในการควบคุมภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุนนอย ภาคธุรกิจให

ความสําคัญกับปัจจัยความตองการที่เกี่ยวของกับการผลิตเฉพาะปัจจัยขั้นพื้นฐาน ที่ทําให

ไดเปรียบในการแขงขันเทานั้นไมสนใจปัจจัยการผลิตขั้นสูง จึงมีการลงทุนคอนขางนอยใน

ปัจจัยการผลิตขัน้พืน้ฐานและขาดการลงทุนจากนอกพื้นที่หรือจากตางประเทศ ความตองการ

ของผูบริโภคหรือลูกคาที่มีตอธุรกิจหรืออุตสาหกรรมคอนขางต่ําทั้งในเชิงปริมาณ และความ

ตองการเชิงคุณภาพทําใหการผลิตสินคาหรือบริการในเครือขายขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

จึงทําใหขาดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยตางๆซึ่งมีผลทําใหความไดเปรียบในการ

แขงขันในเครือขายมีนอยหรือไมสามารถแขงขันกับเครือขายวิสาหกิจอื่นๆ ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

  

          
    กลยุทธ์            โครงสร้าง 

           
  
 เชิงปริมาณ      เชิงคุณภาพ 

                
 
    ระดับสูง       ขั้นพ้ืนฐาน 

เงือ่นไขความตอ้งการ เงือ่นไขปัจจยัการผลิต 

 

กลยุทธ์ธรุกิจและบริบทการแข่งขัน 

           
  
   สนับสนุน        เช่ือมโยง 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวโยงและสนบัสนุน 

 

รฐับาล 

โอกาส 

ความได้เปรียบ

การแข่งขัน 

 ภาครัฐควบคุม ภาคธุรกจิและการแข่งขันของ

ภาคอตุสาหกรรมอย่างเข้มงวด 

 
 ภาครัฐควบคุม ภาคธุรกจิและการแข่งขันของ

ภาคอตุสาหกรรมอย่างเข้มงวด 

 

การสะสมของเทคโนโลยี 

การลงทุน 

ในพ้ืนที่  
จาก

ภาย

นอก 

มีการพ่ึงเทคโนโลยี

ต่างประเทศ 

ลูกค้ามีความต้องการต ่า 

มีการสนับสนุนน้อย

จากภาครัฐบาล การลงทุนในพ้ืนที่

ค่อนข้างน้อยใน

ปัจจัยพื้นฐาน 

ผู้ผลิตมีความได้เปรียบจาก

ปัจจัยพ้ืนฐานทมีีในพ้ืนที่ 

คูแขงขัน 
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ภาพที่ 94  สถานะที่ 1 ของแบบจําลองการวเิคราะหค์วามสามารถในการแขงขัน   

 

สถานะที่ 2 ขึ้นอยูกับความสามารถของภาครัฐที่จะใหเกิดความสมดุลระหวางนโยบาย

การคากับการพัฒนาหรือใหการสนับสนุนการลงทุนในภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม การ

ลงทุนในปัจจัยขั้นสูงของการผลิตที่จะทําใหธุรกิจมีการพัฒนาสินคาและบริการมากขึ้น ที่จะ

นําไปสูความตองการเพิ่มขึ้นของลูกคาหรอืผูบริโภคแตความตองการเชิงคุณภาพยังมีนอย จาก

ความตองการที่มีมากขึ้นทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน     ที่นําไปสูการสนับสนุ น

อุตสาหกรรมตนน้ํารวมทั้งถามีการสนับสนุนจากภาครัฐในการเพิ่มมูลคา ที่ผลักดันใหเกิดการ

เติบโตเครือขาย ทําใหมีบริษัทภายในประเทศหันมาสนใจและสนับสนุนอุตสาหกรรมใน

เครือขายทําใหเกิดการเช่ือมโยงของอุตสาหกรรมมีการลงทุนเพิ่มขึ้นแตก็ยังคงเป็นการเชื่อมโยง

หรอืสนับสนุนในภาคอุตสาหกรรมพืน้ฐานเทานั้น 

 

สถานะที่  3  ความได เปรียบจากเทคโนโลยีมีความสําคัญเป็นอันดับแรกตอ

ความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมในเครือขาย ภาครัฐลดความชวยเหลือแก

บริษัทและภาคอุตสาหกรรมลง โดยเขมงวดการลงทุนในพืน้ที่และใหความสําคัญการลงทุนจาก

ภายนอกเพิ่มขึ้น บางบริษัทเริ่มมีการวิจัยและพัฒนาสินคาหรือบริการที่นําไปสูการแขงขันที่

เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจในทองถิ่นและสรางรายไดใหธุรกิจเพิ่มขึ้น นําไปสูความตองการเชิง

คุณภาพของลูกคาหรือผูบริโภคมีมากขึ้น ทําใหเกิดความตองการเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมที่

เชื่อมโยงและสนับสนุนทั้งธุรกิจที่เป็นตนน้ําและปลายน้ํา ที่จะทําใหเกิดความเขมแข็งของ

อุตสาหกรรมสนับสนุนใหเพิ่มขึ้นในระดับประเทศรวมทั้งการสรางความสัมพันธ์และเชื่อมโยง

กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทําใหเกิดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น มีการ

ลดลงการลงทุนในพืน้ที่แตมีอัตราการลงทุนจากภายนอกเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสรางความสามารถการ

แขงขันทางเทคโนโลยี และความตองการปัจจัยการผลิตขั้นสูงมีเพิ่มขึ้นแตลดความตองการ

ปัจจัยขั้นพืน้ฐานลงทําใหความสามารถการแขงขันขัน้พื้นฐานลดลง 

 
จากภาพสถานะที่ 4 ความสามารถการแขงขันทางเทคโนโลยีในจะมีผลตอการสราง

ความไดเปรียบเชิงการแขงขัน (Competitive advantage) เครือขายวิสาหกิจ โดยภาครัฐจะลด

การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมลงโดยการออกขอบังคับมาควบคุมในระดับนโยบายเขมงวด

การลงทุนในพื้นที่และสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศในสวนโครงสรางที่เห็นวาเหมาะสม 

ซึง่เป็นการลงทุนที่ไปเพิ่มคุณคาใหกับการผลิตหรอืการลงทุนดานอุปกรณ์ ทําใหมีการหาแหลง
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เงินทุนเพิ่มขึ้น ภาคธุรกิจเริ่มมีการทําวิจัยและพัฒนาสินคามากขึ้น  โดยธุรกิจและ

ภาคอุตสาหกรรมใหความสําคัญกับกลยุทธ์ในระดับภูมิภาคและระดับที่สูงขึ้น ที่นําไปสูการ

ลงทุนจากตางประเทศ ลูกคาหรือผูบริโภคมีความตองการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความตองการที่

เป็นเชงิคุณภาพที่จะทําใหเกิดความไดเปรียบ   และความสามารถในการแขงขันมากขึ้นนําไปสู

การพัฒนาการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมใหมๆ มากขึ้นโดยความไดเปรียบการแขงขันจากการ

สนับสนุนจะลดลง แตจะเพิ่มขึ้นเปลี่ยนเป็นความไดเปรียบการแขงขันจากการเชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมใหมๆ มากขึ้น โดยการลงทุนในพื้นที่จะลดลงแตจะเพิ่มขึ้นในสวนของการลงทุน

จากภายนอก โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับปัจจัยความตองการการผลิตระดับสูงเพิ่มขึ้น ทํา

ใหความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึน้โดยเฉพาะความสามารถทางเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
    กลยุทธ์             โครงสร้าง 

                
 
    ระดับสูง         ขั้นพ้ืนฐาน 

เงือ่นไขความตอ้งการ เงือ่นไขปัจจยัการผลิต 

 

กลยทุธธุ์รกิจและบริบทการแข่งขนั 

           
  
   สนับสนุน         เช่ือมโยง 

อุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวโยงและสนบัสนุน 

 

รฐับาล 

โอกาส 

การสะสมของเทคโนโลยี 

การลงทุนจากภายนอกเป็นการ

เพิ่มคุณค่าการผลิตและการลงทุน

ในอุปกรณ์ ท าให้เกดิการค้นหา

แหล่งเงินทุนเพ่ิมขึ้น 

ในพ้ืนที่  
จาก

ภาย

นอก 

รัฐบาลเข้มงวดการลงทุนใน

พ้ืนที่และสนับสนุนการลงทุน

จากต่างประเทศในส่วน

โครงสร้างที่เหมาะสม 

กลยุทธข์องธุรกจิและภาคอุตสาหกรรมให้

ความส าคัญในระดับภมูิภาคและระดับที่

สงูขึ้นน าไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศ 

ความสามารถทางเทคโนโลยี

ดึงดูดให้มีการลงทุนจาก

ภายนอกและความสามารถ 
การแข่งขันเพ่ิมขึ้น 

           
  
 เชิงปริมาณ      เชิงคุณภาพ 

ภาครัฐลดการสนับสนุนลงโดยออก 

ข้อบังคับ นโยบายในระดับอุตสาหกรรม 

บริษัทเร่ิมต้นท า R&D และ

พัฒนาการวิจยั 

ความได้เปรียบ

การแข่งขัน 
 

การเพิ่มขึ้นความต้องการเชิง

คุณภาพน าไปสู่การพัฒนา

ความสมัพันธก์บัอุตสาหกรรม

ใหม่ๆ เกดิขึ้น ความได้เปรียบการ

แข่งขัน 

ความได้เปรียบการแข่งขนัในภาคอุตสาหกรรม 

ความได้เปรียบ

การแข่งขัน 
 

    ความได้เปรียบ 
     การแข่งขัน 

ความได้เปรียบ

การแข่งขัน 

     กลยุทธ์ 
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ภาพที่ 95  สถานะที่ 4 ของแบบจําลองการวเิคราะหค์วามสามารถในการแขงขัน   

จากภาพสถานะที่ 4 ความสามารถการแขงขันทางเทคโนโลยีในจะมีผลตอการสราง

ความสามารถการแขงขัน (Competitive advantage) เครือขายวิสาหกิจ โดยภาครัฐจะลดการ

สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมลงโดยการออกขอบังคับมาควบคุมในระดับนโยบายเขมงวดการ

ลงทุนในพื้นที่และสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศในสวนโครงสรางที่เห็นวาเหมาะสม ซึ่ง

เป็นการลงทุนที่ไปเพิ่มคุณคาใหกับการผลิตหรือการลงทุนดานอุปกรณ์ ทําใหมีการหาแหลง

เงินทุนเพิ่มขึ้น ภาคธุรกิจเริ่มมีการทําวิจัยและพัฒนาสินคามากขึ้น  โดยธุรกิจและ

ภาคอุตสาหกรรมใหความสําคัญกับกลยุทธ์ในระดับภูมิภาคและระดับที่สูงขึ้น ที่นําไปสูการ

ลงทุนจากตางประเทศ ลูกคาหรือผูบริโภคมีความตองการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความตองการที่

เป็นเชงิคุณภาพที่จะทําใหเกิดความไดเปรียบ   และความสามารถในการแขงขันมากขึ้นนําไปสู

การพัฒนาการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมใหมๆ มากขึ้นโดยความไดเปรียบการแขงขันจากการ

สนับสนุนจะลดลง แตจะเพิ่มขึ้นเปลี่ยนเป็นความไดเปรียบการแขงขันจากการเชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมใหมๆ มากขึ้น โดยการลงทุนในพื้นที่จะลดลงแตจะเพิ่มขึ้นในสวนของการลงทุน

จากภายนอก โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับปัจจัยความตองการการผลิตระดับสูงเพิ่มขึ้น ทํา

ใหความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึน้โดยเฉพาะความสามารถทางเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. แบบฝึกหัดบทที่ 8 

1. กรอบคิด 3As หมายถึงอะไร? มีความสําคัญตอกลยุทธ์การตลาดระดับโลกอยางไร? 

2. สิ่งที่เกิดจากการแตกกระจายของโลกมีอะไรบาง 

3. ความไดเปรียบเชิงการแขงขันสรางไดอยางไร? ตามแนวคิดของ Narula 
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4. ตัวขับเคลื่อนโลกาภวิัฒน์ ประกอบดวยอะไร? 

5. จงอธิบายกรอบคิดของแรงกลยุทธ์ระดับโลก (Framework of global strategy forces) ของยิป (Yip,) 

6. คุณรัจแมนและเวอร์เบค (Rugman  and  Verbeke, 2004)  กําหนดกลยุทธ์ระดับภูมิภาคไว

อยางไร? 

7. Terpsta,  & Sarathy (2000: 167) เขียนกลยุทธ์การตลาดเฉพาะการณ์ (Contingency 

approach) เพื่อศกึษาการวิวัฒนาการตลาดโลกมีกี่ระยะ? อธิบาย 

8. คุณแอนเดอร์สัน (Anderson, 1993) เขียนแบบจําลองที่ใชศึกษาขั้นตอนระหวางประเทศไว 

(Internationalization process) 2 แบบ คอื? 

9. คุณโอโซเมอร์และปรัซเซีย (Ozsomer and Prussia, 2000) ตรวจสอบอันดับอิทธิพลเชิง

สาเหตุระหวางกลยุทธ์การตลาด และโครงสรางตลาดที่เป็นตัวกําหนดผลการดําเนินงาน

ของสาขาบริษัทในตางประเทศ (The subsidiary performance) โดยนําเสนอแบบจําลอง 2 

ชนิดคอือะไร? 

10. Lemak & Arunthanes (1997) เขียนประเด็นของกลยุทธ์ของธุรกิจระดับโลก ดังนี้ 

11. Lim et al. (1993: 103-120) ตรวจสอบมิตขิองความไดเปรียบเชิงการแขงขัน และปัจจัยอื่น

ที่กําหนดกลยุทธ์การเจริญเติบโตของ A nsoff ‖ s 4 t ypes ในการตลาดเพื่อการสงออกไว

อยางไร? 

12. คุณจอห์นสันและยิป (Johansson and Yip, 1994)  ศึกษา ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหวาง

โครงสรางองค์การ (organization structure) กับกลยุทธ์โลก กระบวนการบริหาร และการ

ดําเนนิงานของบริษัท 

13. Janavaras, B.J. (1998) เขียนระบบการจัดการตลาดโลก (Global Marketing Management 

System: GMMS) ซึ่งผูจัดการตลาดระหวางประเทศสามารถใชเป็นเครื่องมือในการเขา

ตลาดตางประเทศ  ระบบ GMMS มีขั้นตอน 3 ขั้น และแบงออกเป็น 4 ระยะ ขึ้นอยูกับ

จุดมุงหมายของโครงการ ดังรายละเอียดอะไร? 
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10. เอกสารประกอบ และหนังสืออ้างอิง 

1. ศศิวิมล สุขบท (2546) การตลาดระหว่างประเทศ, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แหง

จุฬาลงกรณ์.  

2. อดุลย์ จาตุรงคกุล การตลาดระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ, สํานักพิมพ์ 

3. อภิรัฐ ตั้งกระจาง (2545). การตลาดระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ, บริษัทธรรมสาร 

จํากัด 
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คุณลิม และคณะ (Lim et al., 2006)  

กลยุทธ์การตลาดตางประเทศ (international marketing strategy) มีสวนประกอบ 3 สวน (Zou 

and Cavusgil, 2002) ไดแก  

1.  The most common characterization of international marketing strategy is along the 

standardization-adaptation dimension (e.g., Jain, 1989). 

2. the concentration-dispersion perspective (e.g., Roth, 1992). 

Craig and Douglas's (2000) theory of configural advantage, is concerned more with the 

geographic design of the international marketing organization. The underlying premise of 

this perspective is that a multinational firm should seek an optimal geographic spread of its 

value-chain activities such that synergies and comparative advantages across different 

locations can be maximally exploited. International marketing strategies, then, are 

differentiated according to the extent to which one or more aspects of the marketing value 

chain are consolidated or 'concentrated' at particular geographic locations, vs being 

scattered or 'dispersed' across various country markets 

 

 

3. the integration-independence perspective ซึ่ง is heavily influenced by the 

competitive 'warfare' description of Hamel and Prahalad (1985). The key question 

here is whether a multinational firm treats its subsidiary units as standalone profit 

centers (i.e., independently), or as parts of a grander strategic design (i.e., as 

integrated units). 

 

 

 

 

ตารางที่ 8– แนวคิดของกลยุทธ์การตลาดโลก 

แ น ว คิ ด

(perspective) 

หลักการเหตุผล ตัวแปรหลัก สาเหต ุ ผลกระทบ 

ม า ต ร ฐ า น 

(standardization) 

-การประหยั ด ใน

ขนาด 

-มาตรฐานสนิคา 

-มาตรฐานการโป

-ความสอดคลอง

ของวัฒนธรรม 

-ประสิทธิภาพ 

-ความคงเสนคงวา 
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-ตนทุนตํ่า 

-ความสะดวก 

รโมท 

-ม า ต ร ฐ า น

โครงสรางชองทาง 

-มาตรฐานราคา 

-ความเหมือนกัน

ของอุปสงค์ 

-กําแพงการคาต่ํา 

-เทคโนโลยขีั้นสูง 

- 

-ก า ร ถ า ย โ อ น

ความคิด 

การประสานงาน 

(configuration/coor

dination) 

-ความไดเปรียบเชิง

การเปรียบเทียบ 

-การพงึพา 

-ค ว า ม ชํ า น า ญ

เฉพาะดาน 

-เนนท่ีกิจกรรมของ

หวงโซคุณคา 

-ประสานกิจกรรม

ของหวงโซคุณคา 

-กําแพงการคาต่ํา 

-เทคโนโลยขีั้นสูง 

-มุ ง ก า ร จั ด ก า ร

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์

ตางประเทศ 

-ประสิทธิภาพ 

-รวมพลัง 

ก า ร บู ร ณ า ก า ร 

( integration-

independence 

perspective 

-ก า ร ไ ข ว ส า ข า

บริษัท 

-การแขงขันท่ีไมใช

ทําเลท่ีต้ัง 

-ความเป็นเหตุผล 

-บู ร ณ า ก า ร ตั ว

ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร

แขงขัน 

-เขามีสวนรวมใน

ตลาดโลก 

-กําแพงการคาต่ํา 

-เทคโนโลยขีั้นสูง 

-มุ ง ก า ร จั ด ก า ร

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์

ตางประเทศ 

-บูรณาการตลาด 

-ประสิทธิภาพของ

การแขงขัน 

-การยกระดับการ

แขงขัน 

 

ที่มา (Zou and Cavusgil, 2002) 

 

Zou and Cavusgil (2002) to model the construct of international (global) marketing strategy 

represents a significant step toward a truly multidimensional approach to this concept. Zou 

and Cavusgil (2002) propose a second-order factor construct, termed the 'GMS', which 

overarches eight first-order dimensions of global marketing strategy spanning the three 

broad characterizations.(FN2) Thus any multinational firm's global marketing strategy, with 

given degrees of standardization, concentration, and integration, can be captured by a 

single GMS score. However, such a second-order factor construct, while providing an 

aggregate measure of the degree of 'global-ness' of a multinational's marketing strategy, 

is not modeled to take into account possible interactions among the first-order strategy 

dimensions. Specifically, by virtue of its linear approach, it is not designed to capture 

qualitatively distinct patterns of strategy made up of different combinations of strategy 

elements. This limitation is regrettable because the various strategy elements are likely to 

interact and combine themselves into multidimensional 'gestalts' (Miller, 1981, 1986; 

Meyer et al., 1993). 
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จากตารางขางลาง ปัจจัยหรือมิตขิองกลยุทธ์การตลาดโลกมี 11 ประเภท  ไดแก  ชื่อตราสินคา 

การออกแบบสินคา การผลิตสนิคา การจัดจําหนายสินคา ที่เป็นมาตรฐาน  

โดยนักวิจัยใชการวิเคราะห์เกาะกลุม (The cluster analysis) เพื่อจัดกลุมของกลยุทธ์การ

ตลาดโลก ซึ่งจัดไดเป็น 3 กลุม ดังนี้ กลุมที่1 2 และ 3 ดังนี้ 

 

 ตารางที 8- คากลางของกลุม และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม 

 

มติ ิ(Dimension) กลุมที่1 กลุมที่2 กลุมที่3 'Pseudo-t' statistics 

for describing 

differences among 

Cent

riod 

Sd. centr

iod 

Sd. centr

iod 

Sd. 1vs.2 1vs.

3 

2vs.

3 

Brand name standardization  

Product design standardization  

Advertising theme standardization     

Sales promotion tactics std.  

Channel design standardization      

Pricing standardization  

Product design and development  

concentration  

Logistics and distribution planning  

concentration  

Advertising and promotional 

planning concentration  

Competitive decision-making 

integration   

 

8.59 

7.48 

6.67 

5.96 

5.79 

6.45 

 

8.23 

 

6.51 

 

7.79 

 

7.79 

1.56 

2.11 

1.87 

2.00 

1.90 

2.13 

 

1.22 

 

2.23 

 

2.27 

 

1.60 

8.34 

4.25 

3.80 

3.97 

6.15 

4.21 

 

6.78 

 

5.45 

 

4.43 

 

4.24 

1.83 

3.11 

1.71 

1.65 

1.79 

2.41 

 

2.34 

 

2.31 

 

2.28 

 

1.70 

6.08 

3.85 

4.65 

5.68 

2.92 

4.28 

 

5.27 

 

3.18 

 

4.80 

 

5.00 

2.49 

3.00 

1.79 

1.64 

1.32 

2.80 

 

2.15 

 

1.87 

 

2.37 

 

1.91 

0.407 

3.656 

4.856 

3.346 

0.627 

2.843 

 

2.349 

 

1.496 

 

4.449 

 

6.301 

3.76 

3.8

6 

3.20 

0.44 

4.71 

2.58 

 

4.51 

 

4.39 

 

3.71 

 

4.65 

3.16 

0.40 

1.27 

2.53 

4.96 

0.0

8 

 

2.16 

 

2.79 

 

0.43 

 

1.18 

ที่มา (Lim et al., 2006, 511)  
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กลุมที่1 เรียกวา “นักการตลาดโลก” (The global marketer) ซึ่งมีมาตรฐานของหวงโซคุณคา 

ไดแก การออกแบบสินคา การผลิตสินคา การจัดจําหนายสินคา ที่เป็นมาตรฐาน ตัวอยาง 

บริษัท Godiva ของประเทศเบลเยี่ยมผูผลิตช็อคกาแล็ตระดับโลก เป็นตน 
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 ตารางที่ 8- กลุมบริษัทที่เป็นนักการตลาดโลก 

บริษัท อุตสาหกรรม (Industry) ระดับกลยุทธ์ ขอบเขตภูมิศาสตร์ ชวงเวลา 

Barco 

Benetton      

Daewoo 

Dunhiil Holdings    

Godiva Europe 

Henkel   

Loctite 

Murphy Brewery   

Jurassic Park          

P&G Europe          

PSA Peugeot Citr๖en   

Rochas 

Samsung 

Singapore Airlines   

Singer 

Sony Europa     

Stella Artois       

Supermercados Disco  

Utex       

Wal-Mart      

WebEx 

Zara 

 Professional equipment 

 Fashion apparel 

  Diversified 

Fashion and tobacco 

Chocolates 

  Diversified 

Adhesives and sealants 

Breweries 

Entertainment 

Consumer packaged   goods 

Automobiles 

    Perfumes 

  Electronics 

Airlines 

  Sewing machines 

Electronics 

Breweries 

Grocery retailing 

  Industrial sealing devices 

General retailing 

  Web-based communications 

  Fashion apparel 

 Projection Systems Division 

 Corporation           

  Automobile business  

Corporation           

Corporation          

 Adhesives Group   

 Corporation             

Murphy brands         

Licensing business    

Ariel Ultra brand       

Corporation      

   Rochas brand          

  Consumer electronics      

Corporation           

  Corporation           

Consumer electronics     

Stella Artois brand      

Disco supermarket chain    

Corporation       

Corporation           

 Web conferencing products  

 Apparel stores         

Worldwide         

Worldwide         

Worldwide         

 Worldwide         

  Worldwide         

Worldwide         

Worldwide         

Worldwide         

Worldwide         

Europe            

Worldwide         

Worldwide         

Worldwide         

 Worldwide         

 Worldwide         

Europe            

Worldwide         

Latin America     

Worldwide         

  Worldwide         

Worldwide        

Worldwide        

  Late 1980s 

   Early 1990s 

  Late 1990s 

Late 1980s 

    Late 1980s 

  Early 1980s 

  Early 1990s 

   Late 1990s 

 Early 1990s 

   Late 1980s 

Early 1990s 

     Late 1980s 

   Early 2000s 

Early 2000s 

Early 1910s 

   Early 1990s 

  Late 1990s 

Late 1990s 

 Early 1990s 

Early 2000s 

  Early 2000s 

   Early 2000s 
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กลุมที่2 เป็นกลุมที่มีนโยบายมาตรฐานผสม (A mixed standardization policy) ซึ่งใชทั้งกลยุทธ์

การตลาดมาตรฐานผสมกับกลยุทธ์การตลาดดัดแปลงเพื่อตอบสนองความตองการของ

ตลาดโลกอยางมีประสิทธิภาพ กลุมนี้ เรียกวา “นักสาธารณูปโภค” (The infrastructural 

minimalists) ซึง่มมีาตรฐานของช่ือตราสินคา และการจัดจําหนายสินคา ในขณะที่ ประเด็นหลัก

ของโฆษณา และการสงเสริมการขาย การออกแบบสินคา การผลิตสินคา และราคาสินคาที่

เป็นทองถิ่น ตัวอยาง บริษัท Gallo เป็นตน 

 

กลุมที่3 เป็นกลุมที่มีนโยบายมาตรฐานผสม (A mixed standardization policy) ซึ่งใชทั้งกลยุทธ์

การตลาดมาตรฐานผสมกับกลยุทธ์การตลาดดัดแปลงเพื่อตอบสนองความตองการของ

ตลาดโลกอยางมีประสิทธิภาพ กลุมนี้ เรียกวา “นักประสานงานการตลาด” (The tactical 

coordinaors) ซึ่งมีมาตรฐานของการสงเสริมการขาย ถึงแมชื่อตราสินคาจะเป็นมาตรฐาน แตก็

ยังมีระดับต่ํากวาตราสินคาของกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ในขณะที่ ประเด็นหลักของโฆษณา การ

ออกแบบสินคา การผลิตสินคา และราคาสินคาที่เป็นทองถิ่น ตัวอยาง บริษัท  AXA ซึ่งเป็น

บริษัทประกันภัย ขยายกิจการโดยการซื้อกิจการ (An Acquisition) เป็นตน 
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 ตารางที่ 8- กลุมบริษัทที่เป็นนักสาธารณูปโภค 

บริษัท อุตสาหกรรม (Industry ระดับกลยุทธ์ ขอบเขตภูมศิาสตร์ ชวงเวลา 

Bausch & Lomb            

Ben & Jerry's    

Citibank             

Dendrite      

DHL          

Fike        

Gallo Rice      

Haier             

Hewlett-Packard        

Ikea       

O real 

Mary Kay    

Nando's    

R&A Bailey      

 Schering AG      

Selkirk       

 

Eye care/lenses 

Ice cream 

    Banking 

  Sales automation systems 

 Express delivery 

  Industrial control devices 

 Rice production and  marketing 

 Electric appliances 

Computers 

 Furniture retailing 

Beauty products 

Beauty products 

Restaurants 

Wines and spirits 

Specialty pharmaceuticals 

 Building materials 

 

Corporation       

Corporation       

  Corporation  

Corporation        

  Corporation   

    Corporation       

Gallo brand      

   Corporation      

Home Products Division    

  Corporation     

Elseve brand        

Corporation      

   Corporation      

Bailey's brand     

Corporation   

 Bricks business    

 

Worldwide       

    Worldwide       

      Worldwide       

Worldwide         

Worldwide    

     Worldwide         

Worldwide         

Worldwide         

Europe            

Worldwide         

Europe            

   Asia              

Worldwide         

Worldwide         

 Worldwide         

Asia              

Early 1990s 

   Late 1990s 

Early 1990s 

  Early 1990s 

    Early 1990s 

      Early 1990s 

  Early 1990s 

    Early 2000s 

     Late 1980s 

      Early 2000s 

   Late 1990 

   Early 1990s 

      Late 1990s 

    Late 1990s 

    Early 2000s 

 Late 1990s 
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ตารางที่ 8- กลุมบริษัทที่เป็นนักประสานงาน 

บริษัท อุตสาหกรรม (Industry ระดับกลยุทธ์ ขอบเขตภูมศิาสตร์ ชวงเวลา 

AXA                

BRL Hardy            

Carrefour         

Euro RSCG              

IC1 Paints               

Kikkoman              

Microsoft            

Montgras             

Nestl                

Polygram Classics         

Sargan pic          

Tesco                 

Toyota      

 

        Insurance 

     Wines and spirits 

    General retailing 

     Marketing 

communications 

    Paints 

   Foods manufacturing 

   Computer software 

    Wines and spirits 

   Foods manufacturing 

    Recorded music 

   Health care products 

    Retailing 

   Automobiles 

 

     Corporation          

    Corporation                  

   Corporation          

Advertising business     

Corporation                  

     Soy Sauce business   

   Microsoft Works program      

    Corporation                  

Culinary products              

Corporation                

Consumer brands division   

      Tesco chain               

    Corporation                  

 

Worldwide         

Worldwide         

Asia              

Worldwide         

    Worldwide         

Worldwide         

Worldwide         

Worldwide         

Worldwide         

   Worldwide         

Worldwide         

Worldwide         

Worldwide         

 

       Early 1990s 

       Late 1990s 

   Early 1990s 

        Late 1990s 

        Late 1980s 

      Early 2000s 

       Late 1980s 

   Early 2000s 

     Early 1980s 

  Mid 1990s 

       Early 1990s 

    Early 2000s 

    Early 2000s 
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ภาพที่ 8- contingent fit between archetypes and configurations of subsidiary network 

characteristics 

 

 

 

 

 

นกัการตลาดโลก 

นกัประสานงาน 
 ขอบเขตภูมิศาสตร์กวา้ง แต่

หนา้ท่ีรับผิดชอบของสาขา
บริษทัแคบ 

 อิสรภาพของสาขาบริษทัมี
ระดบัปานกลาง 

 สาขาบริษทัมีระดบัการพ่ึงพาส
นกังานใหญ่สูง 

 สาขาบริษทัมีระดบัการพ่ึงพา
สาขาดว้ยกนัสูง 

  

นกัสาธารณูปโภค 

นกัประสานงาน 
 ขอบเขตภูมิศาสตร์แคบ และ

หนา้ท่ีรับผิดชอบของสาขา
บริษทัแคบ 

 อิสรภาพของสาขาบริษทัมี
ระดบัต ่า 

 สาขาบริษทัมีระดบัการพ่ึงพาส
นกังานใหญ่สูง 

 สาขาบริษทัมีระดบัการพ่ึงพา
สาขาดว้ยกนัสูง 

  

นกัประสานงาน 

นกัประสานงาน 
 ขอบเขตภูมิศาสตร์กวา้ง และ

หนา้ท่ีรับผิดชอบของสาขา
บริษทักว้าง 

 อิสรภาพของสาขาบริษทัมี
ระดบัสูง 

 สาขาบริษทัมีระดบัการพ่ึงพาส
นกังานใหญ่ต ่า 

 สาขาบริษทัมีระดบัการพ่ึงพา
สาขาดว้ยกนัต ่า 
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บ ท ที่  9 

กลยุทธ์การเขาสูตลาดโลก 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหเกิดความเขาใจแบบจําลองการเขาตลาดตางประเทศ 

2. เพื่อใหเกิดความเขาใจการเขาตลาดตางประเทศโดยตรงและโดยออม 

3. เพื่อใหเกิดความเขาใจการรวมคา การใหสิทธิการผลิต การลงทุนในตางประเทศ

โดยตรง 

4. เพื่อใหเกิดความเขาใจบริษัทสงออกที่ประสบผลสําเร็จ 
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บ ท ที่  9 

กลยุทธ์การเขาสูตลาดโลก 

(Global Market- Entry Strategies) 

“In a comple x, uncertain world  fil le d  with d angerous opp onent, it 

is  bes t not to go it alone” 

KENICHI OHMAE 

1. บทนํา 

เบอร์เจล และเมอรี่ (Burgel and Murray, 2000) เขียนบริษัทขนาดเล็ก ไมมีประสบการณ์

ในการคาระหวางประเทศ และเป็นบริษัท high-technology  การตัดสินใจเขาตลาดตางประเทศ

จะเปรียบเทียบระหวาง ทรัพยากร และ การหนุนเสริมความตองการของตลาด ปัจจัยที่

กําหนดการเลอืกวิธีการเขาตลาดตางประเทศคือ นวัตกรรมของเทคโนโลยี และ ประสบการณ์

ดานชองทางการจําหนายสินคาในตลาดตางประเทศ โดยปกติ บริษัทขนาดเล็กที่ ไม

ประสบการณค์าระหวางประเทศประมาณ 70% จะใช การสงออกโดยตรง และการสงออกโดย

ใชตัวแทนจําหนาย (Direct exporting & agent and distributors) มีบริษัทบางบริษัท(30%) ใช

การลงทุนในตางประเทศโดยตรง (FDI) 

นอกจากนั้นทฤษฎีการตลาดตางประเทศที่ใชอธิบายขั้นตอนการตัดสินใจเลือกวิธีการ

เขาตลาดตางประเทศจะใชทฤษฎีองค์การ (Organizational Capacity: OC) ไดดีกวาทฤษฎี

ขั้นตอนการตางประเทศ ( Stage model of international) และ ตนทุนการคา (TCE) 

 

บัคเลย์ และคาสสัน (Buckley and Casson, 1998, 547)  เขียนวาในปี ค.ศ. 1960 เนน

ทฤษฎีของ Hymer-Kindle Berger และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ของเวอร์นัน ( Vermon) เพื่อการ

เปรียบเทียบระหวางการสงออกและการลงทุนตางประเทศโดยตรง (Exporting VS. FDI) 

 ในปี ค.ศ. 1970  เนนทฤษฎีของการใหสทิธิการผลิต หรือการคา (Licensing) แฟร์นไชส์ 

(franchising) และสัญญาพวง (subcontract) 

 ในปี ค.ศ. 1980  เนนทฤษฎีของการควบกิจการ และการซื้อกิจการ ( Merger & 

Acquisition: M&A) ซึ่งตองการ quick fix ในเสนทางโลกาภวิัฒน์ 

 ในปี ค.ศ. 1990  บทบาทของการลงทุนตางประเทศโดยตรง (Foreign Direct 

Investment: FDI) ในn transitional/emerging economies เชน ยุโรปกลาง ตะวันออก จีน 

เวียดนามฯ โดยมีประเด็น 2 ชนิด 1) คาใชจายในการทําธุรกิจตางประเทศ (costs of doing 
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business abroad) และ 2)  ความสําคัญของความแตกตางดานจิตวิทยา หรือวัฒนธรรม 

(Psychic distance) 

ตารางที่ 124 จัดประเภทของ IB strategy research ของวารสาร JIBS ในระหวางปะ ค.ศ. 

1970-2003 

 จํานวน 

กลยุทธ์ธุรกิจตางประเทศโดยรวม (overall international strategy) 11 

กลยุทธ์หลัก (Core strategy) 12 

บริษัทขามชาติ (MNCs): 

-โครงสรางขององค์การ  

-การตัดสินใจดานเลือกที่ตัง้ (Location decisions) 

-วิธีการเขาตลาด  

-พันธมิตร และการรวมคา (Alliances &JV) 

18 

5 

4 

4 

5 

5 

กลยุทธ์ตางประเทศ (International aspects of functional strategies): 

-การบริหารทรัพยากรมนุษย์   

-การบริหารเทคโนโลยี  

-การแสวงหาแหลงทรัพยากร (Sourcing) 

-การตลาด  

-การควบคุม และบัญช ี 

-การผลิต  

-การบริหารสารสนเทศ (Information management 

22 

9 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

ประเด็นดานเศรษฐกิจระดับมหภาค แลการเมือง  11 

อื่นๆ  10 

รวม 84 

ที่มา (Joan Enric Ricart, et al., 2004) 

 

กลยุทธ์การเขาตลาดตางประเทศ เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับ การกําหนดตลาด/สินคา

เปูาหมาย การกําหนดวัตถุประสงค์ของตลาดเปูาหมาย การกําหนดวิธีการเขาตลาด

ตางประเทศ การกําหนดเวลาเขาตลาดตางประเทศ การกําหนดแผนการตลาด (4Ps plan) และ 

การกําหนดระบบการควบคุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตลาดตางประเทศ  ดังรายละเอียด

ตอไปนี ้
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2. กระบวนการคัดเลือกตลาดเป้าหมายในต่างประเทศ 

ขั้นตอนสําคัญของการพัฒนากลยุทธ์กาขยายตลาดโลกคือ การคัดเลือกตลาดเปูาหมายที่

มีศักยภาพ แสดงดังภาพขางลาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 96  แบบจําลองของการตัดสินใจเขาตลาดตางประเทศ 

มสีินคาท่ีจะสงออกหรือไม? 

ควรจะลงทุนในตางประเทศหรือไม? 

ตลาดเปูาหมายผานการกลั่นกรองหรือไม? 

การวเิคราะห์ขอมูลฑุติยภูมิช้ีถึงประเทศท่ีมี
ศักยภาพการขายสูงหรือไม? 

ขอมูลปฐมภูมสินับสนุนขอมูลฑุติยภูมิหรือไม? 

ออกแบบกล

ยุทธ์ใหม 

ควรเขาตลาดตางประเทศ ณ ปัจจุบันหรือไม? 

แผนการตลาดตางประเทศของบริษัทมคีวาม
เหมาะสมหรือไม? 

วธีิการเขาตลาดตางประเทศของบริษัทมคีวาม
เหมาะสมหรือไม? 

ไมใช 

ไมใช 

ใช 

ใช 

ผลการดําเนนิงานเป็นท่ีพึงพอใจหรือไม? 

ดําเนนิการ 

บริษัทควรตรวจสอบตลาดอ่ืนอกีหรอืไม? 

ออกแบบ
แผนการ
ตลาดใหม 

เขาตลาด
ลาชา 

ใชประโยชนจ์าก

ตลาดประเทศแม 

ถอดถอน 

เลอืกตลาด

เดียว 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ออกแบบ
วธีิการเขา
ตลาดใหม 
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ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004, 266) 

 

โดยทั่วไป กระบวนการคัดเลือกตลาดตางประเทศมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1. คัดเลือกดัชนทีี่เป็นตัวชีว้ัด (Indicators) เชน บริษัทคอลเกต ปาล์มโอลีฟ ใชดัชนี

ในการคัดเลือกตลาดเปูาหมายในตางประเทศ ไดแก  กําลังซื้อ ในขณะที่ บริษัท เนสท์เลใช 

จํานวนประชากร และแนวโนมการบริโภคในอนาคตเป็นดัชนีช้ีวัด นอกจากนั้น แมคโดนัลด์ ใช วิถี

ชีวติ อัตราของผูหญิงทํางานนอกบาน และชวงเวลาพักกลางวันที่สั้นที่สุด เป็นตน 

1.2. การใหน้ําหนักแกดัชนี (Weighted) ซึ่งผลรวมของคาน้ําหนักดัชนีทั้งหมดตอง

เทากับ 100 คะแนน ถาดัชนีตัวใดมีความสําคัญตอกิจการธุรกิจมากจะมีคาน้ําหนักมาก  เชน 

บริษัทคอลเกต ปาล์มโอลีฟ ใหความสําคัญกับกําลังซื้อของตลาดมากกวาอัตราการบริโภค 

ดังนั้นคานําหนักของกําลังซื้อ (เชน 10 คะแนน) จะมากกวาคาน้ําหนักของอัตราการบริโภค 

(เชน 7 คะแนน) เป็นตน 

1.3. การใหคะแนนแกดัชนีแตละตัว (Rating) ดัชนีที่เป็นตัวชี้วัด ( Indicators) ซึ่ง

อาจจะมีคะแนน 1-7 คะแนน  

1.4. คํานวณคะแนนรวม โดยจะเลอืกประเทศที่มคีะแนนมากที่สุด 

ตารางที่ 125 การคํานวณคะแนนรวมเพื่อคัดเลือกตลาดตางประเทศเปูาหมาย 

 ปัจจัยการคัดเลือกตลาดส่งออก ค่ า

น้ํ า ห นั ก 

(Weight) 

ประเทศ 

ไตหวัน สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ญี่ปุุน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

. 

. 

17 

ประชากร (Population) 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ(Economic Factors) 

สถานการณ์ทางการเมอืง 

ภาษา (Languages) 

ขอหามทางการคา (Trade Restriction) 

กําแพงการคา (Trade Barriers) 

 

5 

5 

5 

8 

5 

8 

. 

. 

 

4 

4 

5 

5 

6 

7 

. 

. 

 

3 

3 

5 

3 

3 

7 

. 

. 

 

4 

4 

5 

5 

6 

7 

. 

. 

 

4 

4 

5 

2 

4 

5 

. 

. 

 

 รวม 100 87 77 85 80 

 ขอมูลจากตารางละเลือกประเทศไตหวันซึ่งมีคะแนนรวมสูงสุด (คะแนน 87 คะแนน) 

นอกจากนั้น ยังมีวิธีการกลั่นกรองตลาดเปูาหมายที่ใชวิธีการซับซอน เชน คิวเวอร์ส 

(Cuyvers, 2004) ศกึษาโอกาสสงออกกลุมสนิคาของประเทศไทยจัดเป็น 3 กลุม คือ เสนใย/สิ่ง
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ทอ เสื้อผา และ technology-intensive  นอกจากนั้น ยังเสนอแนะวาอุตสาหกรรมที่มีโอกาส

สงออกจะเป็นกลุมสนิคาการผลิต มากกวากลุมเคมภีัณฑ์ และ กลุมธุรกิจเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวกรอง 1.1: การประเทินเศรษฐกิจของประเทศ

ระดับมหภาค และ ความเสี่ยงของประเทศ 

233 ประเทศ 

142 ประเทศ 

ตัวกรอง 1.1 

ตัด 91 ประเทศ 

คะแนนความเสี่ยง 6 หรือ 7 ของ OND 

ตัวกรอง 1.2 

ตัด 59 ประเทศ 

ขอมูลไมเพียงพอ ตัวกรอง 1.2: การประเทินเศรษฐกิจของประเทศ

ระดับมหภาค และ ศกัยภาพตลาด 

83 ประเทศ 

53 ประเทศ 

ตัวกรอง 1.2 

35 ประเทศ 

ไมผานเกณฑ์ GNP 

ตัวกรอง 2: โอกาสในการสงออกที่เปน็ไปได 

45 ประเทศและมีสนิคา 44,100 ชนิด 

เกณฑ์คือ อัตราการนําเขาสินคา และขนาดของ

ตลาด  

ตัวกรอง 3: โอกาสในการสงออกที่เปน็จริง 

45 ประเทศและมีสนิคา 8,667 ชนดิ 

สินคา 7,184 ชนดิ 
ตัวกรอง 3.1 

เกณฑ:์ ดัชนีของ Herfindahl-Hirschman 

สินคา 5,069 ชนิด 

ตัวกรอง 3.2 

เกณฑ:์ สวนครองตลาด  0.95 

สินคา 2,858 ชนิด 

สินคา 2,246 ชนดิ 

ตัดสินคา 1,483 ชนิด 

เกณฑ์ RCA > 0.02 
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ภาพที่ 97 การคัดเลือกโอกาสการสงออกสําหรับประเทศไทย ในปี ค.ศ. 1997 

ที่มา : Cuyvers, 2004 

 บริษัท Grolsch ผูผลิตเบียร์ระดับพรีเมี่ยมของประเทศเนเธอร์แลนด์ คัดเลือกตลาด

สงออกเป็นตลาดอุบัติใหม (BEM) ไดแก จีน และบราซิล ซึ่งมีกําไรต่ํา ดังนั้น บริษัท Grolsch จึง

ตัดสินใจเขาตลาดอิ่มตัว (Mature) ซึ่งมีอํานาจซื้อสูง และกําไรสูง ไดแก สหรัฐฯ สหราช

อาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย เป็นตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 98 โอกาสตลาดในเอเชียแปซิฟิคของบริษัท Henkel 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2005; 268) 

 จากภาพที่ 9- แสดงเมทริกซ์โอกาสตลาดของแผนกเอเชียขแปซิฟิคของบริษัทHenkel 

ผูผลติเบียร์ประเทศเยอรมัน โดยชองทึบแสดงถึงประเทศที่เป็นโอกาสตลาดของบริษัท 
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2. การคัดเลือกวิธกีารเขาตลาดโลก 
เกณฑ ์หรอืปัจจัยที่ใชในการตัดสินใจเลือกวิธีการเขาตลาดโลก หรือตลาดตางประเทศ

มี 2 ประเภท ไดแก ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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 เขาตลาด พัฒนา consolidation 

 

ภาพที่ 99 วิธีการเขาตลาด และการพัฒนาตลาด 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2005; 270) 
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การศึกษาพบวาปัจจัยที่ใชในการกลั่นกรองตลาดตางประเทศของบริษัทขามชาติ 

(MNEs) มี 13 ตัว (Muralidharan, 2003: 73) ไดแก Societal attitudes, demographic trends, 

economic status, regulations, trade pacts, technology trends, inflation, interest rates, raw 

material prices, exchange rates, market size, competitor actions, and market response 

 

2.1. ปัจจัยภายนอก  
 

ประกอบดวย ขนาดของตลาดและอัตราเติบโตของตลาด กลาวคือ ตลาดขนาดใหญจะมี

ผลกระทบตอการรวมคา หรือ การตั้งบริษัทในเครือ นอกจากนั้น การพยากรณ์อัตราการ

เติบโตของตลาดในอนาคต โดยเฉพาะตลาดอุบัติใหม ความเสี่ยง เป็นความไมมีเสถียรภาพทาง

การเมือง และเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอธุรกิจ เชน กระบวนการพัฒนาความสงบสุขใน

ตะวันออกกลาง หรือ การยกเลิกการเหยียดผิวในอาฟริกาใต หรือ รัฐบาลประเทศจีนชะลอ

การออกใบอนุญาตใหเปิดบริษัทประกันภัย Metlife ของสหรัฐฯ เป็นตน กฎระเบียบของรัฐบาล 

บทบาทของอิตาลีและฝรั่งเศสตอผูผลิตรถยนต์โตโยตา และนิสสัน จนบริษัททั้งสองตองใน

ผูผลิตในทองถิ่น เป็นตนสิ่งแวดลอมดานการแขงขัน เชน บริษัท Kellog ผูนําตลาดอาหารเชา

ของสหรัฐฯ สงผลตอการรวมคาระหวางบริษัท Nestle General Mill เพื่อเพิ่มสวนครองตลาด 

เป็นตน สาธารณูปโภค เชน ระบบขนสง ระบบโทรคมนาคม โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรดาน

การเงนิ และทรัพยากรมนุษย์ 

 จากปัจจัยภายนอกบริษัทเหลานี้สามารถจัดแรงดูดของตลาดแตละประเทศได 5 ชนิด 

คือ Platform countries ไดแก ฮองกง สิงคโปร์ ประเทศอุบัติใหม ไดแก เวียดนาม ฟิลิปปินส์ 

ประเทศเจริญเติบโต ไดแก จีน และอินเดีย ประเทศอิ่มตัวและประเทศจัดตั้ง ไดแก เกาหลีใต 

ไตหวัน และญี่ปุุน ในตลาดชนิดนี้จะมีชนช้ันกลางมาก และมีระบบสาธารณูปโภคที่ดี กลยุทธ์ที่

นักการตลาดใชคอื พันธมิตร การซื้อและควบกิจการ (แสดงดังภาที่ 9- ) เชน บริษัท GE ลงทุน 

$10 พันลานเหรียญ ในตลาดยุโรป ณ ระหวางปี ค.ศ. 1989-1996 โดยเงินลงทุนครึ่งหนึ่งใช

สรางโรงงานใหม และอีกครึ่งหนึ่งใชซือ้กิจการขนาดเล็ก เป็นตน 

 

2.2. ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายในบริษัทประกอบดวย วัตถุประสงค์ของบริษัท เชน บริษัท Bridgestone ผูผลิตยาง

รถยนต์ของญี่ปุุน ตองการวางตําแหนงการแขงขันที่เขมแข็งในตลาดสหรัฐฯ โดยการซื้อบริษัท  

Firestone นอกจากนั้น บริษัท Bridgestone ไดตั้งโรงงานในยุโรปกลาง และรวมคา หรือรวมทุน

กับจีน และอินเดีย เป็นตน การควบคุม เชน บริษัท Caterpillar ผูผลิตรถบรรทุกของประเทศ
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สหรัฐฯ ตองการควบคุมการผลิตในตางประเทศ เพื่อปูองกัน know how ดังนั้น บริษัท 

Caterpillar จะหลีกเลี่ยงการรวมคา เพราะวา หลักการของการรวมคา เป็นความสัมพันธ์

ระหวางทรัพยากรที่ใชกับการควบคุม กลาวคือ ถาบริษัทใชทรัพยากรมาก การควบคุมจะมี

มากตามไปดวย เป็นตน  ทรัพยากรภายในบริษัท ความสามารถของบริษัท ความยืดหยุนของ

บริษัท 

 

2.3. ตนทุนทางการคา (Transaction Cost Analysis: TCA) 
การตัดสินใจเลือกวิธีการเขาตลาดโลก หรอืตลาดตางประเทศจัดแบงได 2 ประเภทคือ 

วิธีการเขาตลาดที่ใชการควบคุมต่ํา และวิธีการเขาตลาดที่ใชการควบคุมสูง (The low-control 

and high-control modes) ประเด็นก็คือผูจัดการตลาดตางประเทศตองการควบคุมระดับไหน 

แตโดยอุดมคติผูจัดการตลาดตองการควบคุมการบริหารตลาดทั้งหมด ซึ่งตองใชทรัพยากร

ของบริษัทมากมาย แตเป็นไปไมได ดังนั้น เพื่อแกปัญหาระหวางวิธีการเขาตลาดที่ใชการ

ควบคุมต่ํา และวธิีการเขาตลาดที่ใชการควบคุมสูง จะใชการเปรียบเทียบตนทุนทางการคา นั่น

คือจะเลือกวิธีการเขาตลาดที่มตีนทุนการคาต่ํากวา หรอืต่ําที่สุด 

ในกรณีที่กลไกตลาดเกิดความลมเหลว ซึ่งจะทําใหทรัพย์สิน ( transaction-specific 

assets) มีมูลคา ไดแก สวนของตราสินคา (The brand equity) เทคโนโลยี บริษัทจะใชวิธีการ

เขาตลาดแบบควบคุมสูง เป็นตน จากการศึกษาวิธีการเขาตลาดตางประเทศ โดยใชกลุม

ตัวอยางบริษัทขามชาติขนาดใหญ 180 บริษัท ในชวงระยะเวลา 15 ปี พบวา บริษัทขามชาติจะ

ใชการตั้งบริษัทในเครือ หรอืสาขาของตนเอง (Wholly owned subsidiaries) เมือ การวิจัยพัฒนา 

และ  การโฆษณามีความเขม และ ผูบริหารสะสมประสบการณ์ในการคาระหวางประเทศใน

ระดับสูง ในอีกดานหนึ่ง บริษัทจะเลือกใชการเป็นหุนสวน (A partnership) ในกรณีที่ ตลาดมี

ความเสี่ยงสูง ตลาดมุงที่วัฒนธรรม และสังคม และมีขอบังคับดานกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของ

ชาวตางประเทศ 
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3. กรอบคิดของกลยุทธ์การเข้าตลาดโลก 

คาวัสจิล และ ซู (Cavusgil and Zou, 1994) ในการสัมภาษณ์ผูจัดการตลาด

ตางประเทศชาวอเมริกันจํานวน 202 คน แลวพัฒนาแบบจําลองการเขาตลาดโลก ที่

ประกอบดวยปัจจัยนําเขาไดแก ปัจจัยภายในบริษัท และปัจจัยภายนอกบริษัท กระบวนการ 

ไดแก กลยุทธ์เพื่อการสงออก และผลลัพธ์ คือ ผลการดําเนนิงานสงออก แสดงดังภาพขางลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 100 กรอบคิดกลยุทธ์การตลาดเพื่อการสงออกและผลการดําเนินงานสงออก 

 ทีม่า : Cavusgil, and Zou, 1994; 3 

 

 การศกึษาครั้งนีไ้ดกําหนดสมมุตฐิานดังนี้ 

H1: เมื่อประสบการณ์ตางประเทศเพิ่มมากขึ้น บริษัทจะเพิ่มระดับการดัดแปลงสินคา และการ

สงเสริมการตลาด (การวางตําแหนงตลาด หบีหอ หรอืฉลาก และวิธีการสงเสริมการขาย) 

 

 

 

 

ปัจจัยภายในบริษัท 

คุณลักษณะของบริษัท 

คุณลักษณะสนิคา 

กลยุทธ์การตลาดเพื่อ

การสงออก 

ผลการดําเนนิงาน

การสงออก 

คุณลักษณะของ

อุตสาหกรรม 
คุณลักษณะตลาดสงออก 

 

ปัจจัยภายนอกบริษัท 
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H1: ผลการดําเนนิงานตลาดสงออกจะดีขึน้เมื่อ  

ก) บริษัทเพิ่มระดับการดัดแปลงสินคา  

ข) บริษัทเพิ่มระดับการดัดแปลงของการสงเสริมการตลาด (การวางตําแหนงตลาด หีบหอ 

หรอืฉลาก และวิธีการสงเสริมการขาย) 

ค) บริษัทเพิ่มจํานวนผูจําหนายสินคา หรอืสาขาบริษัท 

ง) การแขงขันในตลาดสงออกเพิ่มความรุนแรง 

จ) บริษัทเพิ่มความสามารถดานตางประเทศ 

ฉ) บริษัทเพิ่มคําม่ันสัญญาตอการทําการคาสงออก 

 

H2: บริษัทเพิ่มระดับการดัดแปลงสินคาเมื่อ  

ก) บริษัทเพิ่มจํานวนผูจําหนายสินคา หรอืสาขาบริษัท 

 

H3: บริษัทเพิ่มระดับการดัดแปลงของการสงเสริมการตลาดเมื่อ 

ก) ความสามารถดานตางประเทศสูงขึน้ 

ข) เอกลักษณ์สนิคาเพิ่มสูงขึ้น 

ง) การแขงขันในตลาดสงออกเพิ่มความรุนแรง 

จ) ประสบการณ์ดานสินคาลดลง 

ฉ) ตลาดสงออกลดความคุนเคยตอตราสินคา 

ช) อุตสาหกรรมลดการเนนเทคโนโลยี 

 

H4) บริษัทเพิ่มจํานวนผูจําหนายสินคา หรอืสาขาบริษัทเมื่อ 

ก) บริษัทเพิ่มคําม่ันสัญญาตอการทําการคาสงออก 

ข) การแขงขันในตลาดสงออกเพิ่มความรุนแรง 

ค) ประสบการณ์ดานสินคาลดลง 

ง) ตลาดสงออกลดความคุนเคยตอตราสินคา 

ฉ) อุตสาหกรรมลดการเนนเทคโนโลยี 

 

H5) การแขงขันดานราคาจะเพิ่มความรุนแรงขึน้เมื่อ 
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ตารางที่ 126 ตัวประเมินผลการดําเนินงานการสงออก (Export performance measures) 

ตัววัดผลการดําเนินงานส่งออก นักวิจัย 

ยอดขายของการสงออก (Export sales level Cooper and Klein-Schmidt(1985); Kirpalani 

and Macintosh(1980); Madsen(1989) 

การเจรญิเติบโตของยอดขายการสงออก  Axinn(1988); U.K. Awards 

U.K. Awards 

กําไรของการสงออก  Bilkey (1982, 1985), Madsen (1989) 

อัตราสวนของยอดขายการสงออกตอยอดขาย

รวม 

Bauerschmidt; Sullivan; and Gillespie 

(1985); 

การเพิ่มความสําคัญของกาสงออกตอบริษัท  U.K. Awards 

การจดัการกําแพงการคา  Bilkey (1985); Cavusgil(1984);denis and 

Depelteau(1985); Kaynak and 

Kothari(1984); 

แนวโนมของกานสงออก (Propensity to export) 

 

Piercy(1981); Reid(1986) 

Angelmar and Pras(1984) 

Diamantopoulos and Inglis(1988) 

การยอมรับสินคาของผูจัดจําหนายการสงออก  Angelman and Pras (1984) 

การทุมเทการสงออก Diamantopoulos and Inglis  (1988) 

ขั้นตอนการตางประเทศ Piercy (1981) 

ทัศนคตติอการสงออก  Brady and Bearden(1979); Johnston and 

Czinkota(1982) 

 ที่มา (Cavusgil and Zou, 1994, 4) 

 ผลการศกึษาแสดงดังภาพขางลาง 
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*: Non-significant relationship 

 .29** 

วัฒนธรรมเฉพาะสินคา 

(Cultural specifically of 

product) 

เอกลักษณส์ินคา 

(Product uniqueness) 

ดัดแปลงการโปรโมท 

 

สนับสนุนการสาขา/

ตัวแทนจัดจําหนาย

ตางประเทศ 

เทคโนโลยขีองอุตสาหกรรม 
(Technology Industry ) 

การแขงขันของตลาดสงออก 

(Export Market competitiveness) 

ประสบการณ์ดานสินคาของ

บรษิัท 

 

คําสัญญาจะทําการคา 

(Commitment to venture) 

คุนเคยตราสินคาของตลาด

สงออก 
 

ดัดแปลงสินคา 

 

ความสามารถดาน

ตางประเทศ  

(International competence 

การแขงขันดานราคา 

ผลการดําเนินงานสงออก 

 

 .15 

 .0  

 .10* 

 .10* 

 .10* 

 -.12* 

 -.19** 

 -.37 

.3  

 

  .32 
.35 

 .29 

.2  

.5  

.22 

 .22 

 .22 
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**: Refuted hypothesis 

 ที่มา (Cavusgil, and Zou, 1994, 14) 

 

 

อิเคเลโด และ ซิวากุมาร์ (Ekeledo and Sivakumar (2004) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบ

ตอระดับการควบคุมของการเขาตลาดตางประเทศ โดยใชแนวคิดทรัพยากรองค์การพัฒนา

กรอบการวิจัย ดังภาพขางลาง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 101 แบบจําลองการเขาตลาดตางประเทศตามแนวคิดทรัพยากร 

  ที่มา (Ekeledo and Sivakumar,  2004, 86) 

 

พบวา บริษัทที่มีสิทธิบัตรในเทคโนโลยี (The proprietary technology) จะใชวิธีการควบคุม

วิธีการเขาตลาดอยางเต็มที่ โดยจะยอมรับการเป็นเจาของธุรกิจเอง (Sole ownership) 

ทรัพยากรบริษัท 
-เทคโนโลย ี
-ความรูฝังลกึ 
-ประสบการณ์ดานธุรกิจ 
-ทรัพย์สิน 
-ขนาดของบรษิัท 
-วัฒนธรรมขององคก์าร 
-ชื่อเสียง 

ปัจจัยของประเทศแม 

(Home country 

factors) 

ลักษณะของผลิตภัณฑ ์
เปรียบเทียบระหวางสินคากับ 

การบรกิาร 

ประเด็นของกลยุทธ์ 
ปกปูองความไดเปรียบเชิงการ

แขงขัน หรือ เพิ่มพูนทรัพยากร 

ปัจจัยของประเทศลูก 

(Host country 

factors) 

ระดับของการ

ควบคุมวธีิการ

เขาตลาด

ตางประเทศ 
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พบวา บริษัทที่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจ (เชน คุนเคยกับตลาดสงออก) จะใชวิธีการ

ควบคุมวิธีการเขาตลาดอยางเต็มที่ โดยจะยอมรับการเป็นเจาของธุรกิจเอง (Sole ownership) 

 

พบวา บริษัทที่มีทรัพย์สินพิเศษ (เชน การเงิน เทคโนโลยี หรือทรัพยากรอื่น) จะใชวิธีการ

ควบคุมวิธีการเขาตลาดอยางเต็มที่ โดยจะยอมรับการเป็นเจาของธุรกิจเอง (Sole ownership) 

 

พบวา บริษัทที่มีขนาดใหญ (จํานวนพนักงาน) จะใชวิธีการควบคุมวิธีการเขาตลาดอยางเต็มที่ 

โดยจะยอมรับการเป็นเจาของธุรกิจเอง (Sole ownership) 

 

พบวา บริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์การที่เนนตลาดตางประเทศ จะใชวิธีการควบคุมวิธีการเขา

ตลาดอยางเต็มที่ โดยจะยอมรับการเป็นเจาของธุรกิจเอง (Sole ownership) 

 

พบวา บริษัทที่มีชื่อเสียง จะใชวิธีการควบคุมวิธีการเขาตลาดอยางเต็มที่ โดยจะยอมรับการ

เป็นเจาของธุรกิจเอง (Sole ownership) 

 

พบวา บริษัทที่มีความจําเป็นตองใชทรัพยากรในประเทศสงออกจะใชวิธีการควบคุมรวมกัน 

โดยจะยอมรับการรวมทุน (The joint venture) 

 

 กลาวโดยสรุป พบวาแนวคิดทฤษฎีทรัพยากรองค์กรสามารถอธิบายกลยุทธ์การเขา

ตลาดตางประเทศไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนั้นยังยืนยันผูผลิตสินคาใชกลยุทธ์เขาตลาด

ตางประเทศไมแตกตางจากธุรกิจบริการ 

 

 

 

บัคเลย์ และคาสสัน (Buckley and Casson, 1998) เขียนกลยุทธ์การเขาตลาด

ตางประเทศ โดยประยุกต์ใชแนวคิด ตนทุนของที่ตั้ง ปัจจัยการตางประเทศ ปัจจัยดานการเงิน 

ปัจจัยดานวัฒนธรรม โครงสรางตลาด กลยุทธ์การแขงขัน ตนทุนการปรับตัวเขากับทองถิ่น 

และ ตนทุนในการทําธุรกิจ [ Location costs, internationalization factors, financial variables, 

cultural factors such as trust and psychic distance, market structure and competitive 

strategy, adaptation costs (to local environment), and the cost of doing business abroad] 
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ซึ่งสามารถจัดประเภทของกลยุทธ์การเขาตลาดตางประเทศได 12 กลยุทธ์ (แสดงดังภาพ

ขางลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ P: การผลิต R: การวิจัย D: การจัดจําหนาย M: การตลาด 

ภาพที่ 102 กลยุทธ์การเขาตลาดตางประเทศ 12 ประเภท (Entry Strategies and their 

variants) 

ที่มา (Buckley and Casson, 1998, 547). 

 จากภาพแสดงแบบจําลองของการศกึษาที่มคีุณลักษณะ 3 ประการ คือ  

1. มีกลยุทธ์การเขาตลาด ( market entry strategies 

2. ความแตกตางระหวางระหวางการผลิตและการจัดจําหนาย (production and 

distribution) 

3. ปฏิสัมพันธ์ระหวาง foreign entrant และ its leading host-country rival 

 

 

6 

การผลิต อุปสงค์ การจัดจําหนาย 

Home 

ตางประเทศ 

ท่ีต้ังโรงงาน และ 

ศูนยก์ารวจิัยและ

พัฒนา 

ความเป็น

เจาของ  

1,2,11 

P 

P 
R 

D 

M 

P D 

4,5,10 

7,8,12 

1 
1,3,4,12 

12 

2 4 

5 
10 

11 

7,9,10,11 

3,6,9 

2,5,6,

8 

7 

9 8 
3 
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ตารางที่ 127 กลยุทธ์ในการเขาตลาดตางประเทศ  12 ประเภท 

 

เลขที ่ ประเภทของกลยุทธ์ คําบรรยาย การแปรผัน (Variants) 

1 การลงทุนตางประเทศ

โดยตรง (Normal FDI) 

ผูเขาตลาดเป็นเจาของโรงงานผลิต

สินคา และชองทางจําหนาย 

1.1 ลงทุนสรางโรงงานการผลิตใหม 

และชองทางการจัดจําหนายใหม 

1.2 ซื้อโรงงานและชองทางการจัด

จําหนาย 

1.3 ลงทุนสรางโรงงานการผลิตใหม 

แตซื้อชองทางการจัดจําหนาย 

1.4 ซื้อโรงงานแตสรางชองทางการ

จัดจําหนายใหม 

2 การลงทุนตางประเทศ

ดานการผลิต (FDI in 

production) 

ผูเขาตลาดเป็นเจาของโรงงานผลิต

สนิคา แตใชชองทางจําหนายอิสระ 

2.1 ลงทุนสรางโรงงานการผลิตใหม 

2.2 ซื้อโรงงานการผลิต 

3 รั บ ช ว ง สั ญ ญ า 

(Subcontracting) 

ผูเขาตลาดใชชองทางจัดจําหนาย

ของตนเอง แตจางผลิตสินคา 

3.1 สรางระบบการจัดจําหนายใหม 

3.2  สรางระบบการจัดจําหนายใหม 

4 การลงทุนตางประเทศ

ด านการจั ด จํ าหน า ย

สินคา(FDI in distribution 

ผู เขาตลาดสงออกสินคาไปให

ชองทางจําหนายของตนเอง 

4.1 สรางระบบการจัดจําหนายใหม 

4.2  ซื้อระบบการจัดจําหนาย 

5 สงออก หรือ ใหสิทธิการ

ผลิต  

ผู เขาตลาดสงออกสินคาไปให

ชองทางจําหนายอิสระ 

 

6 ใหสิทธิการผลิต  ผูเขาตลาดถายโอนเทคโนโลยี  

7 Integrated JV Entrant jointly owns an 

integrated set of production and 

distribution facilities. 

 

8 รวมคาในการผลิต (JV in 

production) 

Entrant jointly owns foreign 

production, but uses an 

independent distribution facilities. 

 

9 ร ว ม ค า ใ น ก า ร จั ด

จําหนาย ( JV in 

distribution) 

Entrant jointly owns foreign 

distribution, but subcontracts 

production to an independent 

facilities. 

 

10 รวมคาเพื่อการสงออก 

(JV exporting) 

Entrant exports to a jointly 

owned  distribution facilities. 

 

11 FDI/JV combination Entrant jointly owns foreign 11.1ลงทุนสรางโรงงานการผลิตใหม 
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production and jointly owns 

foreign distribution. 

11.2  ซื้อโรงงานการผลิต 

12 JV/FDI combination Entrant jointly owns foreign 

distribution and jointly owns 

foreign production. 

12.1 สรางระบบการจัดจําหนายใหม 

12.2 สรางระบบการจัดจําหนายใหม 

 

ที่มา ( Buckley and Casson, 1998, 547) 

 

 หลักการพื้นฐานในการจัดประเภทกลยุทธ์การเขาตลาดตางประเทศเพื่อการทํากําไร 

ไดแก สถานที่ตั้งโรงงานผลิตสินคา การเป็นเจาของโรงานการผลิต การเป็นเจ าของชอง

ทางการจัดจําหนายสินคา และการเป็นเจาของกรรมสิทธิ์สนิคา หรอืการรวมทุน  

 

ตารางที่ 128  เปรียบเทียบผลกระทบของปัจจัยที่มผีลตอการเลือกกลยุทธ์ธุรกิจตางประเทศ 

 a q s t2 t3 r 

1.3 ซือ้กิจการ + - + + + ? 

2.1 แฟร์นชายส์ + + - + - - 

โปรดสังเกต 

a: ตนทุนการปรับปรุงโรงงานผลิต 

q: ตนทุนการสรางความนาเชื่อถือเพื่อเขาถึงความชํานาญดานการตลาด 

s: มูลคาของกําไรที่แบงปันกัน 

t2:  ตนทุนการคาที่เพิ่มเนื่องจากการใหเทคโนโลยีในสิทธิการผลติ 

t3:  ตนทุนการคาที่เพิ่มขึ้นจากการใชตลาดภายนอกสําหรับการคาสง 

r:  อัตราดอกเบีย้ 
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ตารางที่ 129  เปรียบเทียบผลกระทบของตัวแปรอิสระที่มีผลตอการเลือกกลยุทธ์เขาตลาด

ตางประเทศ 

 a j1 j2 j3 m q1 q2 q3 r s t1 t2 t3 z 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11.1 

11.2 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

-+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

? 

? 

? 

+ 

? 

? 

? 

+ 

? 

+ 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

? 

? 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

โปรดสังเกต:  

a: ตนทุนการปรับปรุงโรงงานผลิต 

j1:  ตนทุนการสรางความนาเชื่อถือเพื่อสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยใีนการผลิตแบบรวมทุน 

j2:  ตนทุนการสรางความนาเชื่อถือเพื่อเขาถึงทักษะการตลาดโดยรวมทุนจัดจําหนายสินคา 

j3:  ตนทุนการสรางความนาเชื่อถือเพื่อสนับสนุนการการขนสงสินคาใหกับพอคาสงโดยการรวมทุน 

m: ตนทุนการซือ้ความรูดานการตลาดโดย wholly owned distribution 

q1: ตนทุนการสรางความนาเชื่อถือเพื่อการถายทอดเทคโนโลยกีารผลิตใหกับโรงงานที่ซื้อใหม 

q2: ตนทุนการสรางความนาเชื่อถือเพื่อการถายทอดความชํานาญดานการตลาดใหกับศูนย์การจัดจําหนายสินคาที่ซือ้ใหม 

q3: ตนทุนการสรางความนาเชื่อถือเพื่อสนับสนุนการการขนสงสินคาใหกับพอคาสงโดยการรวมทุน 

s: มูลคาของกําไรที่แบงปันกัน 

r:  อัตราดอกเบีย้ 

t1:  ตนทุนการคาที่เพิ่มเนื่องจากการทําสัญญาพวงการผลิต 

t2:  ตนทุนการคาที่เพิ่มเนื่องจากการใหเทคโนโลยใีนสิทธิการผลิต 

t3:  ตนทุนการคาที่เพิ่มขึน้จากการใชตลาดภายนอกสําหรับการคาสง 

z: ตนทุนเพิ่มสุทธิ 

ที่มา ( Buckley and Casson, 1998, 554) 



 

การตลาดโลก. | กรอบคิดของกลยุทธ์การเขาตลาดโลก 412 

 

 

 วิธีการคัดเลือกกลยุทธ์การเขาตลาดตางประเทศ มีประเด็นดังนี้ 

 ถา z เพิ่มขึน้ บริษัทจะเลือกใชการใหสิทธิการผลติ หรอื การเป็นเจาของโรงงานผลิต 

 ถา a เพิ่มขึน้ บริษัทจะเลือกใชการตั้งโรงงานใหม (Greenfield production) 

 ถา q เพิ่มขึ้น บริษัทจะเลือกใชการตั้งโรงงานใหม (Greenfield production) หรือ a r m‖s  

length contractual arrangement 

 ถา t3 เพิ่มขึน้ บริษัทจะเลือกใชการ 

 ถา t1 เพิ่มขึน้ บริษัทจะเลือกใชการ 

 

 

Czinkota, M.R. and Ronkainen, I.A. (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 103  แบบจําลองของขัน้ตอนการสงออก (Model of the export development process) 

ที่มา (Czinkota and Ronkainen, 2002, 278.) 
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4. วิธีการเข้าตลาดต่างประเทศ  

การตัดใจสินเขาสูตลาดตางประเทศเป็นการตัดสินใจระดับมหภาค นั่นคอื เมื่อบริษัทเลือก

ระดับของความสัมพันธ์กับตางประเทศ บริษัทตองคัดเลือกโปรแกรมการตลาดดวย เชน บริษัท

เลือกวิธีการเขาตลาดตางประเทศโดยใชผูจัดจําหนาย (Distributor) หรอืใหสิทธิการคา 

(Licensee) ซึ่งจะจํากัดขอบเขตของ การวิจัยตลาด นโยบายผลิตภัณฑ ์ราคา และการสงเสริม

การตลาด เป็นตน ชวงของการเขาสูตลาดตางประเทศเริ่มจากการสงออกทางออม (indirect 

exporting) จนกระทั่งการลงทุนตั้งโรงงานการผลติในตางประเทศ (แสดงดังภาพที่ 10-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 104 ทางเลือกของการเขาตลาดตางประเทศ 

ที่มา (Terpsta & Sarathy, 2000, 375) 

 

 บัคเลย์ และคาสสัน (Buckley and Casson (1998) เขียนไววา วธิีการเขาตลาด

ตางประเทศม ี4 วธิี คือ การสงออก การใหสิทธิการผลิต หรอื การคา (Licensing) การรวมคา 

(Joint venture) และ การลงทุนในตางประเทศโดยตรง (Wholly-owned foreign investment) 

นอกจากนั้น โจฮานสัน (Johansson, 2006) เขียนวิธี การเขาตลาดตางประเทศไว 4 วธิี คือ (1) 

การสงออก ไดแกเชน การสงออกโดยออม และ การสงออกโดยตรง (ตัวแทนการจําหนาย 

หรอื สาขาการขาย และ การขายตรง (ขายทางไปรษณีย์ และ พาณิชย์อิเลคทรอนิคส์) (2) การ

ใหสิทธิการผลติ หรอื การคา (Licensing) เชน การใหสิทธิทางเทคโนโลยี การทําสัญญาจาง

การสงออก

ทางตรง (Direct 

export) 

ผลิตในประเทศ 

(Production in Home Market) 

บรษิัทการคาเพื่อการสงออก 

 (Trading company) 

บรษิัทจัดการเกี่ยวกับการสงออก  

(Export management company 

การบรกิารขนสงพวงสินคาหลายชนดิ 

(Piggyback) เป็นตน 

การสงออก

ทางออม 

(Indirect export 

ผูจัดจาํหนายตางประเทศ  

ตัวแทน (Agent) 

สาขาการตลาดในตางประเทศ  

ทําสัญญาจางผลิตสินคา 

ใหสิทธิการคา (Licensing) 

ประกอบ (Assembly 

รวมคา (Joint venture 

100% ownership 

ผลิตในตางประเทศ 

(Foreign Productions) 



 

การตลาดโลก. | วธีิการเขาตลาดตางประเทศ 414 

 

การผลิต ผูผลติอุปกรณ์กําเนิด (OEM) การทําสัญญาจางบริหาร การทําสัญญาสรางโรงงาน 

(Turnkey contract) และ การใหแฟรน์ไชส์ (3) พันธมิตร (Alliance) พันธมิตรดานการจัด

จําหนาย พันธมิตรดานการผลติ พันธมิตรดานการวิจัยและพัฒนา และ การรวมคา   (4) การ

ลงทุนในตางประเทศโดยตรง (Wholly-owned foreign investment) เชน โรงงานประกอบสินคา 

โรงงานผลติสินคาสําเร็จรูป (Full-fledged manufacturing) การวิจัยและพัฒนา และ การซือ้

กิจการ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

2.4. การสงออก (exporting) 
การสงออกจัดแบงเป็น 3 ประเภท คือ การสงออกทางออมและ การสงออกทางตรง 

ดังมรีายละเอียดตอไปนี ้

 

2.4.1. การสงออกทางออม 
 การสงออกทางออมเป็นการสงสินคาที่ผลิตในประเทศสงไปจําหนายตางประเทศโดย

ผานคนกลางการสงออกทางออมประกอบดวย บริษัทจัดการสงออก (Export Management 

company)  

2.4.2. การรวมมือเพื่อการสงออก (Cooperation in Exporting) บริษัทการคาเพื่อการ

สงออก (Trading company) และการบริการขนสงพวงสินคาหลายชนิด 

(Piggyback ) 

2.4.3. การสงออกทางตรง 
การสงออกทางตรงประกอบดวย ตัวแทนตางประเทศ (Foreign distributor)  นายหนา 

(Agent) หรอื สาขาการตลาดในตางประเทศ (Oversea marketing subsidiary)  

 

2.5. การใหสิทธิบัตร (Licensing)  
 การจัดใหมี  Licensing  นั้นกอใหเกิดมีการผลิตสินคาของบริษัท  แตผลิตใน

ตางประเทศ  Licensing  contract  อาจจะบรรลุขอตกลงทางดานการตลาด  (Marketing  

requirement)  ให Licensing  ตองปฏิบัติใหเป็นไปตามนั้นโดยผูให  Licensing  หรือ  Licensor  

จะตองจดัเอกสารชวยในการขาย  และชวยเหลือทางดานการตลาด  (provide  sales  materials  

&  marketing  assistance)  ในบางครั้งอาจที่จะมีการอบรมพนักงานขายหรือพนักงานบริการ

ของ  Licensing  ใหดวย  อยางเชน  Westinghouse  ที่ขายผลิตภัณฑ์ของตนในตลาด

ตางประเทศโดยวิธีให  Licensing  มากกวาที่จะไปสรางโรงงานของตนในตางประเทศ   จะ
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ชวยเหลือทางดานการตลาดและทางดาน  Technical  know-how  ใหแก  Licensing  พวกนั้น

แตก็มี  Licensor  บางพวกที่ปฏิบัติตรงกันขามกันเลยคือ  ไมชวยทางดานไหนเลยนอกจาก

ทางดานการผลิตภัณฑ์ 

 การใช  License  นี้จะเห็นไดวาในบางกรณีจะเหมาะสมมากกวาการสงออก  ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะอาจชวยขจัดปัญหาเกี่ยวกับตนทุนในการขนสงทางเรือซึ่งสูงมาก  (สําหรับสินคา

สําเร็จรูป)  หรือชวยแกปัญหาเกี่ยวกับกําแพงภาษี  หรือการกําหนดโควตา  หรือความรูสึก

ชาตินยิมที่จะใชสนิคาที่ผลิตในประเทศมากกวา  นอกจากนั้นอาจไดประโยชน์ในแงของทางดาน

การตลาด  เป็นตนวา  ถาผลิตในประเทศนั้นแลวขายในนั้นก็ยอมที่จะรูความเป็นไปของตลาด

และรูขดีความสามารถในการจําหนายของ  License  มากกวา 

 Licensees  คือ  ผูผลิตอิสระและเป็นผูที่ไดรับสิทธิตามสัญญาใหผลิตสินคาโดยใช   

trade  mark  และใช   Technical  know-how  หรอืใชกรรมวิธีการผลิตของบริษัทที่ให  License  

นั้นบางครั้งการให  License  นี้ดูคลายวาเป็นการบริหารงานในตางประเทศ  แตแทที่จริงแลว

ผูผลิตภายใต  License  นั้นไมใชเป็นแบบสาขาในตางประเทศที่อยูภายใตการควบคุมการผลิต

ของผูผลิตของตางชาติการให  License  นี้ไดทวีความสําคัญยิ่งขึ้นในปัจจุบันสําหรับวงการคา

ระหวางประเทศ 

 

2.5.1. การเขาตลาดตางประเทศโดยแฟร์นไชส์  
อุตสาหกรรมบริการเพิ่มการตลาดตางประเทศ โดยใชแฟร์นไชส์ ตารางที่ 9- แสดงบริษัท

แฟร์นไชส์ 10 อันดับของโลก  อนึ่ง แฟร์นไชส์มีลักษณะใกลเคียงกับการใหสิทธิบัตร แต

แตกตางกันที่ระดับของการใหสิทธิ  

ตารางที่ 130 บริษัทแฟร์นไชส์ 10 อันดับของโลก 
บรษิัท อุตสาหกรรม ปีที่กอตั้ง ปี แ ร ก ที่ ใ ห

แฟร์นไชส์ 

ปี แ ร ก ที่ ใ ห

แ ฟ ร์ น ไ ช ส์

ร ะ ห ว า ง

ประเทศ 

จํ า น ว น

ประเทศ 

General Nutrition centers 

Mrs. Fields 

Uniglobe Travel 

Subway 

Computertots 

Midas 

Mailboxes Etc. 

Sir Speedy 
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Vitamins retailing 
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Sandwiches 

Computer education 

Automotive services 

Business support 

Print&copying services 

Steakhouse 
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12 
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World Gym Fitness Fitness 1977 1985 1985 - 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2005; 276) 

 

แฟรนไซเซอร์ (Franchisor) จะใหสิทธิประโยชน์แกแฟร์นไชซี (Franshisee) ดังนี้ ชื่อ

ธุรกิจ ตราสินคา สัญลักษณ์ การออกแบบวัฒนธรรมองค์กร คูมือการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม

พนักงาน การใหคําปรึกษา วัตถุดิบและทรัพยากร ขอมูลขาวสาร หรือการสงเสริมการขายและ

การประชาสัมพันธ์ฯ โดยแฟร์นไชซี (Franshisee) จะจายคาความจงรักภักดี (Royalty fee) คา

สมาชิก คาเชาอุปกรณ์ คาวัตถุดิบ คาตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได เป็นตน 

 

ขอดขีองธุรกิจแฟร์นไชส์ 

1. เขาตลาดตางประเทศที่มคีาใชจายต่ํา 

ขอเสียของธุรกิจแฟร์นไชส์ 

1. แฟร์นไซเซอร์ (Franchisor) จะไดรับผลตอบแทนไมมากเทากับการลงทุนโดยตรง 

2. แฟร์นไซเซอร์ (Franchisor) จะมีความเสี่ยงตอการเสียชื่อเสียงของธุรกิจ หรอืตราสินคา 

 

 
Young Suhk Pak. THE EFFECT OF STRATEGIC MOTIVES ON THE CHOICE OF ENTRY 

MODES: AN EMPIRICAL TEST OF INTERNATIONAL FRANCHISERS. Multinational Business 

Review 10 no1 28-36 Spr 20. 

 

ABSTRACT 

International franchisers have been generally regarded as market seekers who exploit 

their firm-specific capabilities overseas. The emerging, knowledge-based approach, 

however, provides a premise to view international franchisers as dynamic learners and/or 

innovators who try to take advantage of geographic comparative advantages of the global 

operation. Accordingly, this study examines whether different strategic motives lead to 

different choices of entry modes. The test results clearly indicate that international 

franchisers preferred equity ownership to the contractual modes when they had strategic 

motives of enhancing global competitiveness and learning capabilities from the 

international operations. 
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Hypothesis 1: The more a franchiser recognizes the significant role of foreign applicants, 

the more likely that it will enter foreign markets via contractual modes (Type 1). 

    Once franchisers are recognized as exploiters of their franchise format, it is reasonable 

to assume that their main strategic concern should be focused on maximizing revenues as 

well as minimizing financial and managerial efforts. After all, the above discussions predict 

that international franchisers with a market-seeking motive are not only likely to enter 

foreign markets via contractual modes but also able to enter quickly via entry mode Type 

1. Therefore, we can hypothesize that: 

    Hypothesis 2: The more a franchiser tries to exploit foreign market potential, the more 

likely that it will enter foreign markets via contractual modes (Type 1). 

    Hypothesis 3: The more a franchiser tries to quickly penetrate foreign markets, the 

more likely that it will enter foreign markets via contractual modes (Type 1). 

Hypothesis 4: The more a franchiser is motivated to control over the overseas operations, 

the more likely that it will enter via equity modes (Type 2). 

    Hypothesis 5: The more a franchiser is motivated to learn in the overseas, the more 

likely that it will enter via equity modes (Type 2). 

Hypothesis 7: The more a franchiser is alert to rival firms' activities, the more likely that it 

will enter via equity modes (Type 2). 

 
Table 1 Variable Descriptions and Expected Relations with the Equity Modes 
               Strategic Motives                 Hypothesis      Variables     Expected relation with 

                                                                                 the equity modes 

Static Determinants 

 1. Take advantage of local franchisees            H1           APPLICNT               (-) 

 2. Take advantage of market potential             H2           DEMAND                 (-) 

 3. Quickly penetrate foreign markets              H3           PENTRTN                (-) 

Dynamic Determinants 

 1. To have control overseas operations            H4           CONTROL                (+) 

 2. To acknowledge foreign markets as a            H5           LEARNG                 (+) 

    source of learning/knowledge gaining 

 3. To gain overall competitiveness                H6            COMPT                 (+) 

 4. To monitor aggressive rivals                   H7            RIVAL                 (+) 
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Scott Shane. (1998).  Explaining the Distribution of Franchised and Company-Owned 

Outlets in Franchise Systems. Journal of Management 24 no6 717-39  

 

H1: The relationship between degree of geographic dispersion and proportion of franchised 

outlets is U-shaped. 

H2: The relationship between royalty rate and the proportion of franchised outlets is 

inverse U-shaped. 

H3: The relationship between rate of growth and the proportion of franchised outlets is 

inverse U-shaped. 

 H4: The relationship between system size and the proportion of franchised outlets is 

inverse U-shaped. 

H5: The relationship between franchise fee and the proportion of franchised outlets is U-

shaped. 

H6: The relationship between initial investment and the proportion of franchised outlets is 

inverse U-shaped. 

 
 

 

 

24.1 สัญญาจางผลิตสนิคา (Contract  Manufacturing) 

 บริษัทผูผลิตที่เกี่ยวของกับการตลาดระหวางประเทศอาจที่จะตัดสินใจขายผลิตภัณฑ์

ของตนในตลาดตางประเทศ  โดยอาจทําสัญญากับผูผลิตในตางประเทศใหผลิตสินคานั้นเพื่อ

ขายในตลาดนั้น  การทําเชนนี้ไมใชเป็นการตั้งสาขา  หรือไมไดเป็นการทําสัญญาให  License  

แตเป็นการทําสัญญาผลิต (Contract  Manufacturing  operation)  ตัวอยางเชน  บริษัทพิมพ์

หนังสือของสหรัฐซึ่งไดทําการพิมพ์  และขายหนังสือในสหรัฐไปขอใหบริษัทพิมพ์  หนังสือใน

ประเทศอังกฤษพิมพ์และจัดจําหนายหนังสือเลมหึ่งที่บริษัทสหรัฐพิมพ์และจําหนายอยูในสหรัฐ  

โดยใหบริษัทที่อยูในอังกฤษไดรับ  copyright  และถือเป็น  British  edition  (คือเป็นเลมที่พิมพ์

ในอังกฤษ)  ดังนั้นหนังสือเลมนี้ก็ทําการผลิตและจําหนายโดยผาน  sales  outlet  ของบริษัท

พิมพ์หนังสอืในอังกฤษ  โดยจะขายในอังกฤษหรอืที่ไหนก็ไดตามแตจะตกลงในสัญญา 
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 การทําขอตกลงเชนนี้จะเห็นไดวาบริษัทผูพิมพ์หนังสือของสหรัฐไมตองลงทุน  ไมตอง

ชวยเหลือทางดานเทคนิคและไมตองผูกพัน  แตจะตองชวยปรับปรุงในภายภาคหนา  และ

บริษัทพิมพ์หนังสอืในอังกฤษจะมีสัญญาผลิตหนังสือตามรายละเอียด  (specification)  ที่บริษัท

หนังสือของสหรัฐที่กําหนดไวตาสัญญาระหวางกัน  บริษัทหนังสือของสหรัฐอาจจะตองจายคา

พิมพ์และแบงผลกําไรบางสวนในบริษัทหนังสือใหอังกฤษดวย 

 

25.1 พันธมิตรเชงิกลยุทธ์ (Strategic Alliances: SA) 

บริษัทดาวเคมีคัล (Dow Chemical) จากประเทศสหรัฐฯไดรวมทุนกับบริษัทปูนซิเมนต์

ไทยจํากัด เพื่อตั้งบริษัทแปซิฟิค พลาสติค จํากัด ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด

ระยอง เพื่อทําการผลิต และจําหนายเม็ดพลาสติกในประเทศไทย และเอเซีบแปซิฟิค เป็นตน 

คุณ Johansson (2006) เขียน พันธมิตรเชิงกลยุทธ์เป็นการรวมมือในการบริหารระหวางบริษัท 

ซึ่งอาจจะเป็นคูแขงขันก็ได  พันธมิตรเชิงกลยุทธ์จัดได 2 ประเภท คือ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มี

สวนของเจาของ (equity-based SA) เชน การรวมทุน (Joint venture) และ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์

ที่ไมมีสวนของเจาของ (Non-equity-based SA) เชน  พันธมิตร (partnership)  agreements to 

share, contractual participation in project ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 

6.1.1 พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มีส่วนของเจ้าของ (equity-based SA: การร่วมค้า

หรอื การร่วมทุน (Joint  ventures) 

 การรวมคาเป็นหุนสวนในระดับบริษัท (A partnership at corporate level) ซึ่งอาจทํา

ระหวางบริษัทภายในประเทศ หรือกับบริษัทระหวางประเทศ เชนเดียวกับการใหสิทธิการผลิต 

(Licensing)  คือ การรวมคา (Joint  ventures)  จะกอใหเกิดมีการผลิตสินคาของบริษัทแตผลิต

ในตางประเทศ  แตเนื่องจากวา  Joint  ventures  จะมีการลงทุนรวมกันจะมีความผูกพัน

มากกวา  Licensing  โดยทั่วไปแลวการให  License  มักที่จะนําไปสูถึงการกระทํา  Joint  

ventures  กันตอไป  การคาระหวางประเทศนั้นมักที่จะใชวิธี  Joint  ventures  มากกวาการให

สิทธิการผลติ ( License) 

ตารางที่ 131 การเขาตลาด และการขยายตลาดโดยการรวมคา (Joint Venture) 

บริษัท จุดมุ่งหมายของการร่วมค้า 

GM (USA), Toyota (Japan) NUMMI, a jointly operated plant in Freemont, 

California 

GM (USA), Shanghai Automotive 

Industry (จนี) 

50-50 JV to build assembly plant to produce 

100,000 midsize sedans for ตลาดจีน ซึ่งเริ่ม ปี ค.ศ. 
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1997 ($1 พันลาน) 

GM (USA), Hindustan Motors 

(อินเดีย) 

JV รวมกันผลิตรถ Opel Astras จํานวน 20,000 คัน(GM 

ลงทุน $100 ลาน) 

GM (USA),รัฐบาลรัสเซีย และ 

Tatarstan 

 

Ford (USA), Mazda (ญีปุุน) รวมกันผลิตในมิชิแกน Flat Rock 

Ford (USA),Mahidra&Mahindra 

Ltd. (อินเดีย) 

50-50 JV to build Ford Fiestas ในอินเดีย ($800 ลาน) 

Chrysler (USA), BMW (เยอรมัน) 50-50 JV to สรางโรงงานในอเมริกาใตเพื่อผลิต

เครื่องยนตข์นาด 4 สูบ ($500 ลาน) 

AT&T (USA), NEC (ญี่ปุุน)  

AT&T (USA), Mitsubishi Electric 

(ญี่ปุุน) 

 

TI(USA), Kobe Steel (ญีปุุน)  

IBM(USA), Siemens AG (เยอรมัน)  

James River Corp., Oy Nokia AB, 

Cragnotti & Parners Capital 

Investment 

รวมมือทําวจิัยใน advanced semiconductor chips 

Avon(USA), Guangzhou Cosmetics 

(จนี) 

 

French Telekom, Deutsche 

Telekom, Sprint 

Global One 

telefonos de Mexico and Sprint 

(USA) 

 

 ที่มา (Keegan and Green, 2000,:315) 

 

 รัฐบาลของประเทศผูรวมทุนออกกฎหมายใหชาวตางประเทศที่รวมทุนถือหุนไมเกิน 

50% (เชน รัสเซีย หรือ ไทย) เชน ขอมูลจากตารางขางลาง  ในปี 1979 บริษัทฟอร์ดซื้อหุน

มาสดา 25% และเพิ่มขึ้นเป็น 33.4% ในปี 1996 นอกจากนั้น โวคสวาเกน เขาซื้อหุนของบริษัท 
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Skoda (ผูผลติรถยนต์รายใหญที่สุดของประเทศเชคโกสโลวาเกีย) 31% และซือ้หุนเพิ่ม 70% ใน

ปี 1995 เป็นตน 

 

ตารางที่ 132 การลงทุนในสวนเจาของ ( equity Stake) 

สินค้า ประเทศผู้ลงทุน ( home country การลงทุน (หุ้น จํานวน เวลา) 

ยานยนต์ GM (US) 

 

Volkswagen AG (เยอรมัน) 

 

 

 

ฟอร์ด (US) 

Proton (มาเลเซีย) 

Saab automobiles AB (Sweden, 50% 

stake, $500 mil., 1990) 

Skoda (สาธารณรัฐเชคฯ 31% ของหุน 

ในปี 1991 ลงทุน $6 พันลาน: จะเพิ่มขึ้น 

50.5% ในปี 1994 ในปัจจุบันเป็นเจาของ

หุน 70%) 

มาศดา (ญี่ปุุน มีหุน 25% ในปี 1979) 

Lotus Cars ( สหราชอาณาจักร มีหุน 

80% ลงทุน $100 ลานใน ป ี19996) 

สื่ อ โ ฆ ษ ณ า  แ ล ะ

บันเทิง 

ซีแกรม (แคนาดา) MCA (สหรัฐฯ, มีหุน 80%มูลคา $5.7 

พันลาน ในป ี1995) 

 

สายการบิน บริทิช แอร์เวย์ (UK) 

KLM Royal Dutch airlines 

(เนเธอร์แลนด)์ 

USAir (สหรัฐฯ, มีหุน 19.9%มูลคา $300 

ลาน ในป ี1993) 

Northwest (สหรัฐฯ, มีหุน 19.3%มูลคา 

$400 ลาน ในป ี1989) 

โทรคมนาคม British Telecommunication PLC (UK) 

Deutsche Telekom and France 

Telecom 

MCI Communications (สหรัฐฯ, มีหุน 

20%มูลคา $4.3 พันลาน ในป ี1994) 

คอมพิวเตอร์ ซัมซุง (เกาหลีใต) AST (สหรัฐฯ, มีหุน 40% ในปี 1995) 

   

 ที่มา (Keegan and Green, 2000: 318) 

 
บัคเลย์ และคาสสัน (Buckley and Casson, 1996) ศึกษากลยุทธ์การเขาตลาด

ตางประเทศดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ตารางที่ 133 ประเภทของการรวมทุนตางประเทศโดยจัดตามการแบงปันความรู (Typology of 

IJV according to the kind of knowledge shared) 
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กิจการ 1 

กจิการ 2 

เทคโนโลยี ความชํานาญดาน

การตลาด 

เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ 

ความชํานาญดาน

การตลาด 

เทคโนโลยี 1.รวมวจิัยและพัฒนา (R&D) 2.market access by 

firm 1 to country B 

7. = 1+2 (Firm 2 

buy back) 

ความชํานาญดานการตลาด 3.market access by firm 2 

to country A 

4.collusion in 

markets of A and B 

9. กิจการ 2 

ถายทอดเทคโนโลยี

สํ า ห รั บ ต ล า ด 

A&B(Firm 2 buy 

back) 

เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ  ค ว า ม

ชํานาญดานการตลาด 

6. = 1+3 (Firm 1 buy back) 8.กิจการ 1 ถายทอด

เทคโนโลยีสําหรับ

ตลาด A&B(Firm 1 

buy back) 

5.ร ว ม วิ จั ย แ ล ะ

พัฒนา (R&D) และ

เขาตลาด A&B (Firm 

1 and 2 buy back) 

 ที่มา (Buckley  and Casson, 1996, 852). 

  

ขอดีของการเป็นเจาของบริษัทในเครือ (Wholly owned subsidiaries0 คือสามารถ

ควบคุมการปฏิบัติการไดทั้งหมด ไมวาดานการตลาด การผลิต และการแสวงหาแหลงปัจจัย

การผลิต (Kotabe and Helsen, 2005: 283) ซึ่งเป็นวิธีการเขาตลาดที่รวดเร็วกวาการรวมทุน 

(Joint Venture) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 105 รูปแบบความเป็นเจาของของโกดักที่ลงทุนในประเทศจนี 

โกดัก 

80% 70% 

10% 

30% 

10% 

บริษัทโกดัก(จีน) 

 Xiamen plant 

 Shantou plant 

บริษัทโกดัก(Wuxi) 

 Wuxi plant 

 

บริษัท Wuxi Aermei 

Film&Chemical Corp. 

บริษัทเซี่ยเหมนิ ( 
Xiamen Fuda Photo 

Materials Co. 

บริษัท Shantou Era 

Photo Materials 

Industry Co. 
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ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004, 284) 

 

ขอดอยของการเป็นเจาของบริษัทในเครือคือมีความเสี่ยงดานตลาด การ เมือง 

วัฒนธรรม ในการบริหารจัดการธุรกิจ เชน บริษัทแดวูของประเทศเกาหลีใตเขาซื้อกิจการดาน

มัลติมีเดียของกลุมธุรกิจชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีชื่อวา French group Thomson-CSF เมื่อปี ค.ศ. 

1996 แตในที่สุดบริษัทแดวูก็ถูกรัฐบาลฝรั่งเศสตอตานในการซื้อธุรกิจดังกลาว 

 

ในปี ค.ศ. 1980 บทบาทของการรวมทุนตางประเทศ ( IJV) เพิ่มบทบาทมากขึ้น เนื่องการจาก

การเจรญิเติบโตของนวัตกรรม และตลาดระดับโลก  

บัคเลย์ และคาสสัน (Buckley  and Casson, 1996) เขียนการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ 

การรวมคา (Joint venture) การใหสทิธิการผลิต (Licensing) และ การควบกิจการ (Merger)  ใช

ปัจจัย 8 ประการของทฤษฎีการคาระหวางประเทศ คือ ปัจจัยดานเศรษฐกิจ(ขนาดตลาด) 

เทคโนโลยี กฎหมาย วัฒนธรรม จติวิทยา ฯ 

จากภาพ R หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D) แทนดวยวงกลม และ P หมายถึง การ

ผลิต (Production) แทนดวย สี่เหลียมจัตุรัส และ D หมายถึง การจัดจําหนาย (Distribution) 

แทนดวย สี่เหลียมขนมเปียกปูน และ M หมายถึง การตลาด (Marketing) ซึ่งแทนดวยวงกลม 

 หมายเลข 1 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับตัวสินคา (Physical activities) เชน การผลิต และการ

จัดจําหนาย ซึ่งเชื่อมโยงการไหลเวียนของสินคา ซึ่งแทนดวยเสนคู ในขณะที่ หมายเลข 2 เป็น

กิจกรรมเกี่ยวกับองค์ความรู (Knowledge-based activities) ไดแก การวิจัยและพัฒนา และ

การตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1 D2 M1 M2 
4 

3 2 

4 4 

3 2 

1 1 

R1 R2 

R0 1 1 

P1 P2 

3 2 

4 

4 
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ภาพที่ 106 การรวมมือดานเทคโนโลยี และการตลาด การรวมทุนตางประเทศ 4 ชนิด ของ

บริษัท 2 แหง (4 IJV configurations) 

 ที่มา (บัคเลย์ และคาสสัน, Buckley  and Casson,1996, 853). 

 ขอสันนษิฐานเบื้องตนคอื เทคโนโลยีจะไหลเวียนจากการวิจัยและพัฒนา ไปสูการผลิต 

ในขณะที่ การตลาด จะประสานงานการผลิต และ การจัดจําหนาย 

 บริษัท 1 ตั้งอยูในประเทศ ก. ซึ่งเป็นเจาของกิจการแทนดวยสีดํา และ บริษัท 2 ตั้งอยู

ในประเทศ ข. ซึ่งเป็นเจาของตลาดแทนดวยสีขาว และ โรงานที่รวมคา ( Jointly owned 

facilities) แทนดวยสีดํา และสีขาว นอกจากนั้น บริษัทหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ลงเงินทุน

เทากัน 50:50 (Jointly equity) 

ประเภทของการรวมทุนตางประเทศ มี 9 ชนิด ดังรายละเอียดตอไปนี ้ 

ชนิดที่ 1 บริษัท 2 แหง รวมมือดานการวิจัยเพียงอยางเดียว (Pure research 

collaboration) แทนดวยเสนเชื่อมโยงระหวาง R1 และ R2 ไปยัง R0 และสงขอมูลยอนกลับของ

เทคโนโลยีใหม ไปยังโรงงาน P1 และ P2 

ชนิดที่ 4 บริษัท 2 แหง รวมมือดานการตลาด (Distribution)  แทนดวยเสนเชื่อมโยง

ระหวาง M1 และ M2 ไปยัง M0 ซึ่งเป็นการรวมมอืของ D1 และ D2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M0 

D1 
D2 

M1 
M2 

5,8,9 

6 
7 

8 
9 

R1 
R2 

R0 5,6,7 5,6,7 

P0 

5,8,9 
5,8,9 

D 

5,7,8,9 5,6,8,9 

การไหลเวียนของ R&D 

การไหลเวียนของสินคา 
ขอมูลยอนกลับ 
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ภาพที่ 107 ชนิดของการรวมทุนตางประเทศ ชนิดที่ 5-9 

 ที่มา (Buckley  and Casson,1996: 853) 

 

ชนิดที่ 2 การเขาตลาดประเทศ ข. โดยบริษัทหมายเลข 1 แทนดวยการสงออกจาก

โรงงานการผลิต P1 ไปยังผูจัดหนายรวมคา D2 (IJV D2) และ เทคโนโลยี จากหองทดลอง R1 

รวมกับความชํานาญการตลาด M2 เพื่อการสงออก 

ชนิดที่ 3 ตรงกันขามกับการรวมทุนตางประเทศ ชนิดที่ 3 

ชนิดที่ 5 เป็นการผสมระหวาง การรวมทุนตางประเทศ ชนิดที่ 1 และ ชนิดที่ 4 ซึ่งการ

รวมทุนตางประเทศชนดิที่ 5 เป็น symmetry –globally oriented kind 

ชนิดที่ 6 และ 7 บริษัท 2 แหง รวมมอืดานการวิจัย หรือ เทคโนโลยี และ มีเพียงบริษัท

เดียวที่ใหความชวยเหลือดานการตลาด 

ชนิดที่ 8 และ 9 บริษัท 2 แหง รวมมือดาน การตลาด และ มีเพียงบริษัทเดียวที่ให

ความชวยเหลือดานการวิจัย หรอื เทคโนโลยี 

 เพื่อใหเกิดการเทากันระหวางบริษัทหมายเลข 1 และบริษัทหมายเลข 2 จึงกําหนดให

ประเทศ ค. ซึ่งเป็นประเทศลูกคา  ตั้งอยูระหวาง 2 ประเทศ (เป็นตําแหนงที่คาขนสงต่ําที่สุด 

หรอื อยูในเขต FTA) 

บริษัทหมายเลข 1 ซื้อธุรกิจของบริษัทหมายเลข 2 โดยซื้อโรงงาน เทคโนโลยี และ

การตลาด นอกจากนั้นตัด หรอืยกเลิก R1, R2, M1 และ  M2  เหลือเพียง R0, M0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M0 

D1 D2 

R

0 

P1 P2 P0 
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ภาพที่ 108 บริษัทหมายเลข 1 ซื่อธุรกิจของบริษัทหมายเลข 2 

 ที่มา ( Buckley  and Casson, 1996: 858) 

 

บริษัทใหสิทธิการผลติ (licensing) บริษัทหมายเลข 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 109  

 ที่มา (Buckley  and Casson, 1996: 859) 

 

 การรวมทุนตางประเทศ (IJV) ชวยใหบริษัท 2 แหง สามารถไดประโยชน์จากความรูดน

ตางประเทศ และรวม set-up cost บางสวน ไมเหมอืนกับการควบกิจการ (Merger) ที่รวม set-

up cost ทั้งหมด ในขณะที่ การใหสิทธิการผลิต ( licensing) ไมไดใชประโยชน์ดานการ

ตางประเทศ แตหลีกเลี่ยงตนทุน set-up cost ของการรวมทุนตางประเทศเทานั้น 

 

M1 

D1 D2 

R2 

P1 P2 P0 

R1 

M2 

การไหลเวียนของขอมูล 

การไหลเวียนของขอมูล 
การไหลเวียนของสินคา 

การไหลเวียนของเทคโนโลย ี
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ตารางที่ 134 ผลกระทบของขนาดตลาด และความไมมีเสถียรภาพตอการเลือกกลยุทธ์ระหวาง

ประเทศ 

 

ขนาดตลาด 

ความไม่มีเสถยีรภาพ 

ตํ่า สูง 

สูง ควบคุมกิจการ การรวมทุนตางประเทศ 

ตํ่า IJV การใหสทิธิการผลิต 

 

 

ตารางที่ 135 ปัจจัยทีมผีลกระทบตอการเลือกกลยุทธ์ธุรกิจระหวางประเทศ 

 

 

ปัจจัย 

กลยุทธ์ระหว่างประเทศ 

การใหสิทธิการ

ผลติ 

ก า ร ร ว ม ทุ น

ตางประเทศ 

การควบกิจการ 

ขนาดตลาด - X + 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี + X - 

อัตราดอกเบีย้ + X - 

ความแตกตางของวัฒนธรรม + ? ? 

การปกปูองอิสรภาพ + + - 

การละเมิดสิทธิทางปัญญา - + + 

การประหยัดในขนาด + - - 

ความไมแนนอนของเทคโนโลยี - + + 

 

 
 

2.6. พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ไมมีสวนของเจาของ (Non-equity-

based Strategic Alliances) 
 บริษัทขามชาติขนาดใหญตองการคนหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการเจาะตลาด 

พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ อาจเกิดจากการควบกิจการ การซื้อกิจการ การรวมคา หรือการใหสิทธิ

การผลิต เป็นตน ตัวอยาง Motorola Inc. และ Toshiba corp.รวมคาในโรงงานผลิตชิพ (Chip 

factory) ในประเทศญี่ปุุน 
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 ถึงอยางไรก็ตาม พันธมิตรเชงิกลยุทธ์มี 3 รูปแบบ (Shaw  and Onkvisit, 1997: 352) 

ดังนี้ 

1. การรวมกันจัดจําหนาย (shared distribution) เชน รถยนต์มิซูบิชิ ใหการจัดจําหนาย

ของบริษัทผลติรถยนต์Chrysler ในประเทศสหรัฐฯ 

2. การใหสิทธิการผลิต (licensed manufacturing๗ เชน บริษัทมาซูชิตา (Matshushita)  

ผลติคอมพิวเตอร์ให IBM 

3. การรวมวิจัยและพัฒนา (R&D alliances) เชน โซนีรวมกับ Philips ทําการวิจัยและ

พัฒนาdigital videodisks 

 

แรงจูงใจในการทําพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของบริษัทขามชาติคือ การเขาตลาดใหม การเพิ่มสาย

ผลติภัณฑ์ใหม การเรียนรูทักษะใหม การแบงปันคาใชจายดาน R&D การผลิต และการตลาด 

 

คุณคีแกน (Keegan, 1995: 399) เขียนพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance) มี

คุณลักษณะ 4 ประการ คือ ก)เป็นขอตกลงตามสัญญา ไมใชตกลงในสวนของทุน ข) ความเป็น

เจาของบริษัทไมชัดเจน ค) เนนรูปแบบของการถายโอนเทคโนโลยี ( technology transfer) 

มากกวา การจัดตั้งสาขาบริษัท (subsidiary) หรือ การลงทุนในตางประเทศโดยตรง และ ง .) 

ความรวมมอืตลอดชวีิต 

ประเภทของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลกจัดได (Global strategic partnership: GSP) 4 

รูปแบบ คือ การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology development) การผลิต และการขนถายสินคา 

(operations and logistics) การตลาด การขาย และการบริการ (Marketing, sales, and service) 

และ  and single-country and multicountry X and Y แสดงดังตาราง 

 

ตารางที่ 136 รูปแบบของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ 

รูปแบบหรอืการเน้นพันธมิตร คําบรรยาย 

1. การพัฒนาเทคโนโลยี  จุดมุงหมายเพื่อลดตนทุน และปูองกันความเสี่ยงจาก

การพัฒนาเทคโนโลยี 

 

2. การผลิตและการขนถาย

สินคา 

จุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการ

ประหยัดในขนาด หรือถายโอนเทคโนโลยี หรือ ใชความ

ไดเปรียบของประเทศ 

3. การตลาด การขาย และ กิจกรรมของโซคุณคาของประเทศ X ใชในกรณีที่มีจุด
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การบริการ   

4. single-country and 

multicountry X and Y 

แข็งและจุดออนที่แตกตางกัน ในขณะที่ กิจกรรมของโซ

คุณคาของประเทศ X ใชในกรณีที่มีจุดแข็งและจุดออน 

(S&W)ที่แตกตางกันกิจกรรมของโซคุณคาของประเทศ X 

ใชในกรณีที่มจีุดแข็งและจุดออนที่เหมอืนกัน 

ที่มา: (Keegan, 1995: 399) 

 

ขอสันนิษฐานเบื้องตนของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลกที่จะประสบผลสําเร็จไดมี 5 

ประการ ดังนี้ ภารกิจ (mission) กลยุทธ์ (strategy, governance, culture, organization, and 

management ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1. ภารกิจ (mission) คือ สถานการณ ์win-win situation 

2. กลยุทธ์ (strategy) กําหนดกลยุทธ์แตกตางตามหุนสวน เพื่อหลกีเลี่ยงความขัดแยง 

3. governance, เนนการอภิปราย และ ประชามติ (Discussion and consensus) เป็น

บรรทัดฐาน หุนสวนทุกคนมีความเทาเทียมกัน 

4. วัฒนธรรม (culture) เนนการแบงปันคุณคา (Shared value) 

5. องค์การ (organization) เป็นการออกแบบ และโครงสรางองค์การนวัตกรรม 

6. การจัดการ (management) 

 

ปัจจัยแหงความสําเร็จของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลก (GSP) มี 4 ปัจจัย คือ หุนสวน

ตองมีเปูาหมายรวมกัน (mutual goals) ความขัดแยงคาดวาจะเกิดขึ้นได พนักงาน วิศวกร และ

ผูจัดการตองเขาใจเปูาหมายรวมกัน (cooperation ends) และ เริ่มตนดวยการแขงขันแบบ

ประนีประนอม (competitive compromise) 

 

 ตารางที่ 9- ตัวอยางของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลก GSP 

บริษัท จุดมุ่งหมายของ GSP 

Hewlett-Packard และ Canon, Inc. ความเป็นผูนําดานLaser Printer ระดับโลก 

Daimler-Benz และ Mitsubishi เขาสูตลาดใหม สินคาใหม 

IBM และ Motorola พัฒนาเครอืขายคอมพิวเตอร์ไรสาย 

IBM, Toshiba Corp, Siemens AG พัฒนาchip รุนใหม 

ที่มา (Keegan, 1995: ) 
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ทาวน์เซนด์ (Townsend, 2003) ศึกษาแนวคิดของพันธมิตร โดยการทบทวนกลยุทธ์การตลาด

ระหวางประเทศ (Understanding alliances) แสดงดังภาพขางลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 110 โครงสรางหลักของพันธมิตร (Dominant structures) 

ที่มา (Townsend, 2003) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใหสิทธิการผลิต 

Non-equity partnerships 

Equity exchange 

(Sharing) 

การรวมคา 

การควบกิจการ และการซื้อ

กิจการ 

Quasi-market 

Quasi-hierarchy 

High-tech 

Low-tech 

ยืดหยุน 

ควบคุม 

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 

ความไดเปรียบเชงิ

การแขงขันอยาง

ยั่งยืน 

ตลาด 

สินคา 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

แรงจูงใจ 

ผลการ

ทุนท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิด

ความสัมพันธ์ 

สิทธิการผลิต 

Non-equity partnerships 

Equity exchange 

โครงสราง 

Co-marketing 
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ภาพที่ 111 กรอบคิดของของพันธมิตร (Alliance framework) 

ที่มา (Townsend, 2003) 
 

 

2.7. การตั้งโรงานสาขา (Manufacturing subsidiaries) 
 

คุณเซธิ และคณะ(Sethi et al., 2003) อธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงทิศทางของการ

ลงทุนในตางประเทศโดยตรง (FDI)  

 

2.7.1. การลงทุนตางประเทศโดยตรง (Foreign Direct Investment: FDI) 
 กระบวนการผลิต (Manufacturing process) สามารถประยุกต์ใชเป็นกลยุทธ์โดยการ

ผลิตสินคาในตางประเทศบางสวน หรือ ผลิตสินคาในตางประเทศทั้งหมด เชน บริษัท IBM ตั้ง

โรงงานในสหรัฐฯ 16 แหง และตั้งโรงงานผลิตคอมพิวเตอร์ในตางประเทศ 18 แหง ถึงอยางไรก็

ตาม การผลิตอีกวิธีหนึ่งคือ การผลิตในประเทศลูก (Host country) ที่เรียกวา “Sour cing” 

ตัวอยาง บริษัท Packard Bell Electronics, Inc. ซึ่งตั้งโรงงานผลิตชิ้นสวนสินคา ณ ประเทศ

ฝร่ังเศส แต ตั้งโรงงานประกอบสินคา ณ ประเทศบราซิล เป็นตน (Shaw  and Onkvisit, 1997) 

 บริษัทขามชาติ (Multinational corporations: MNCs) จะเนนการลงทุนในตางประเทศ

เป็นหลัก ประเทศเปูาหมายการลงทุนจะอยูในทวีปเอเซีย และอเมริกาใต โดยลงทุนในประเทศ

กําลังพัฒนา และลดการลงทุนในประเทศอุตสาหกรรม ตารางที่ 9-แสดงเงนิลงทุนตางประเทศ

โดยตรง (FDI) ที่ประเทศกําลังพัฒนา 10 ประเทศ  
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ตารางที่ 137 หารไหลเขาของเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Inflows of Foreign Direct 

Investment: FDI) 

Host economy 1970-79 

(billion $) 

Host economy 1980-89 

บราซิล 

เม็กซิโก 

อียิปต์ 

มาเลเซีย 

ไนจีเรีย 

สิงคโปร์ 

อินโดนีเซีย 

ฮองกง 

อิหราน  

อุรุกวัย 

สัดสวนของเงินทุนในประเทศ

กําลังพัฒนา 

1.3 

.6 

.3 

.3 

.3 

.3 

.2 

.1 

.1 

.1 

 

66% 

บราซิล 

เม็กซิโก 

อียิปต์ 

มาเลเซีย 

ไนจีเรีย 

สิงคโปร์ 

อินโดนีเซีย 

ฮองกง 

อิหราน  

อุรกุวัย 

สัดสวนของเงินทุนในประเทศ

กําลังพัฒนา 

2.3 

1.9 

1.1 

1.8 

1.7 

1.1 

.9 

.7 

.7 

.5 

 

68% 

(ที่มา: Shaw  and Onkvisit, 1997: 342) 

 

 

 

 

 

 ตัวบงชีท้ี่ทําใหแตละประเทศไดรับเงนิลงทุน แสดงดังตาราง 

 

ตารางที่ 138 major recipients of private capital (%) 

 ก า ร

เปลี่ยนแ

ป ล ง

อั ต ร า

แลกเปลี่

ยน1 

เ งิ น

ลงทุน

ใ น

ระยะ

ยาว2 

อั ต ร า

เ งิ น

เฟ้อ3 

Change in 

private 

consumpti

on-GDP 

ratio4 

อัตราการ

เปลี่ยนแปล

ง ก า ร

บริ โภคต่อ 

GDP5 

อั ต ร า

เติบโต

ก า ร

ส่งออก

ประจํา

ปี6 

อั ต ร า

บั ญ ชี

เดินสะพั

ด ต่ อ 

GDP 7 

ค ว า ม

แตกต่า

ง จ า ก

อั ต ร า

บั ญ ชี

เดินสะ
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พัด 

อาร์เจนตินา 

บราซิล 

ชลิ ี

จีน 

โคลัมเบีย 

ฮังการ ี

อนิเดีย 

อนิโดนีเซีย 

เกาหลี 

มาเลเซีย 

เม็กซิโก 

เปรู 

ฟิลิปินส์ 

โปแลนด์ 

ไทยแลนด ์

เวเนซูเอลา 

 

12.2 

-0.2 

1.8 

-12.5 

3.6 

7.1 

-7.3 

-1.1 

-1.8 

-1.0 

4.8 

10.4 

2.3 

9.1 

0.1 

0.2 

3.0 

1.4 

4.9 

5.0 

1.2 

5.3 

1.0 

2.6 

1.9 

9.4 

4.3 

1.3 

1.1 

1.0 

4.6 

2.0 

366.0 

320.0 

21.3 

8.1 

23.5 

9.0 

9.1 

9.6 

8.4 

3.7 

69.1 

481.3 

15.1 

53.0 

5,8 

23.0 

9.0 

3.5 

-0.8 

-0.9 

2.2 

8.9 

-1.8 

1.0 

-0.1 

0.1 

5.1 

5.8 

2.3 

12.4 

-5.9 

0.5 

-1.8 

-1.9 

3.0 

1.9 

-1.2 

-5.9 

0.4 

-1.8 

6.0 

7.6 

2.2 

-4.0 

4.3 

-11.2 

10.8 

-3.1 

8.7 

5.2 

7.7 

18.5 

11.1 

1.8 

8.5 

12.1 

10.5 

18.7 

9.4 

1.5 

12.7 

5.5 

17.0 

4.4 

-3.3 

-0.2 

-1.4 

0.1 

-2.0 

-9.9 

-1.2 

-2.4 

-0.4 

-3.2 

-8.2 

-3.8 

-6.3 

-3.0 

-5.2 

0.2 

-2.1 

0.7 

3.3 

8.2 

2.4 

-8.8 

0.5 

4.3 

5.7 

27.3 

-4.8 

-3.4 

0.9 

-0.4 

7.2 

2.8 

1/ 1990-94 2/ as% of GDP, 1990-93 3/ consumer price index, 1980-89 
4/ 1990-93 VS. 1985-89  5/ 1990-93 VS. 1985-89 6/ 1990-94 7/ 

1994 

(ที่มา: Shaw  and Onkvisit, 1997: 342) 

 

 

 

ฮิลเลย์ (Hiley, 1999) เขียนวาประเทศญี่ปุุน และประเทศอุตสาหกรรมใหม (NIE) จะ

ลงทุนตางประเทศโดยตรง (FDI) ในประเทศอาเซียน โดยใชแนวคิดหงส์บิน (The flying geese 

paradigm) เพื่อพยากรณ์กลยุทธ์การใชทรัพยากร (Resource-based strategies) การ

เจริญเติบโตอยางยั่งยืนในอุตสาหกรรมเนนแรงงานที่ไมมีความชํานาญ (Unskilled labor-

intensive manufactures) และ การโผลขึ้นมาของอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานมี่มีความชํานาญ 

และ เนนเงินลงทุน (More skilled and capital –intensive industries) 

 แนวคิดหงส์บินเริ่มจากการนําเขาสินคา แลว ผลิตใชในประเทศ และสุดทายจะสง

สินคาออกไปจําหนายตางประเทศ กลาวอีกนัยหนึ่ง แนวคิดหงส์บินใชศึกษาการเปลี่ยนแปลง
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ของโครงสรางอุตสาหกรรม การโอนยายอุตสาหกรรมจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง 

ซึ่งแสดงเป็นรูปตัววีคว่ํา (ดังภาพขางลาง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 112 รูปแบบของหงสบ์ิน: โครงสรางอุตสาหกรรมของประเทศ 

 ที่มา  (Hiley, 1999) 

การโอนยายอุตสาหกรรมจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง เชน ประเทศญี่ปุุนโอนยาย

อุตสาหกรรมการผลิตเสนใยไปยัง NICs ASEAN-6 ATE-4 ตามลําดับ (ดังภาพขางลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 113 รูปแบบของหงส์บิน: การโอนยายอุตสาหกรรมจากรประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศ

หนึ่ง 

 ที่มา (Hiley, 1999) 

 รูปแบบของหงส์บิน หรือ การพัฒนาเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟิค ( แสดงดังภาพ

ขางลาง) เริ่มตนที่ประเทศญี่ปุุนในปี ค.ศ. 1960 แลวเกิดวิกฤติน้ํามันในปี ค.ศ. 1973 และ 

ประเทศ NICs เริ่มตนในปี ค.ศ. 1970 จนถึงกลางปี ค.ศ. 1980  ทายที่สุด กลุมประเทศอาเซียน

เริ่มในทายปี ค.ศ. 1980  

เวลา 

เคมีภณัฑ์ หิน และ
เหล็ก 

อิเลคทรอนิคส์ 
ดชันีความไดเ้ปรียบ
เชิงการเปรียบเทียบ 

เสน้ใย 

เวลา 

NICs ASEAN-6 ATE-4 
ดัชนคีวามไดเปรียบ

เชงิการเปรียบเทียบ 
ญี่ปุุน 
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ภาพที่ 114 รูปแบบของการพัฒนา 

 ที่มา (Hiley, 1999) 

 

 ผูนําของฝูงหงสค์ือ ประเทศญี่ปุุน ตามดวยประเทศอุตสาหกรรมใหม (สิงคโปร์ ไตหวัน 

เกาหลีใต และ ฮองกง) และ ASEAN-6 ไดแก ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ บรูไน 

(แสดงดังภาพขางลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 115 รูปแบบของหงสบ์ิน: ญี่ปุุน NICs และ ASEAN-10 

 ที่มา (Hiley, 1999) 

 

 

เวลา 

NICs 

ASEAN-10 
อัตราการเตบิโต 

ญี่ปุุน 

196

0 

197

0 

198

0 

199

0 

5 

10 

เกาหลีใต 

ชัน้ท่ี 1 ญี่ปุุน 

ชัน้ท่ี 2 

ชัน้ท่ี 3 

ไตหวัน 

ฮองกง 

สิงคโปร์ 

ไทย 
มาเลเซีย 

อนิโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ 

กัมพูชา 

เวยีดนาม ลาว 

บรูไน 

พมา 
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คุณมากิโน และคณะ (Makino et al., 2002) ศึกษาการเลือกประเทศ (กลุมประเทศที่

พัฒนาแลว และกลุมประเทศดอยพัฒนา) เพื่อการลงทุนในตางประเทศโดยตรงของประเทศ

อุตสาหกรรมใหม (NIE) โดยกลุมตัวอยางเป็นบริษัทไตหวันจํานวน 328 บริษัท  การศึกษา

พบวา การใชประโยชน์สินทรัพย์ และการแสวงหาทรัพย์สิน (Asset-exploitation and asset-

seeking) มีผลกระทบตอการลงทุนในตางประเทศโดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 116 Regional Groups and FDI Motivations 

 ที่มา  (Makino et al., 2002) 

 

มากิโน และคณะ (Makino et al (2002).เขียนแบบจําลองของผลกระทบของแรงจูงใจ

ของบริษัทตอการเลือกประเทศลงทุน โดยคั่นกลางดวยความสามารถของบริษัท (แสดงดังภาพ

ขางลาง) 

 

 ความสามารถ (Capabilities) 

-การผลิตท่ีเนนแรงงาน 

-ทรัพย์สนิท่ีต้ังบนเทคโนโลยี 

-ประสบการณ์ในการแสวงหาเทคโนโลย ี

ใหญ 

Asian 

NICs 

ประเทศพัฒนา 

(DCs) 

Large LDCs 

(จีน อนิเดีย) 

ระดับของการ

พัฒนาเศรษฐกิจ 

ตนนํ้า 

(Upstream) 

เล็ก ขนาดตลาด 

ประเทศดอยพัฒนาขนาด

เล็ก (Small LDCs๗ 
ปลายนํ้า 

(Downstream) 

แสวงหา

ทรัพย์สนิเชงิกล

ยุทธ์ 
แสวงหาตลาด 

(differentiated 

gds) 

แสวงหาทรัพยากร 

(แรงงาน) 

ประเทศดอยพัฒนา

ขนาดใหญ  

(จีน อนิเดีย 
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ภาพที่ 117 กรอบแนวคิดผลกระทบของแรงจูงใจของบริษัทตอการเลือกประเทศลงทุน 

 ที่มา (Makino et al., 2002) 

 

การศึกษาพบวา แรงจูงใจของบริษัทมีผลกระทบตอการเลือกประเทศลงทุนโดยตรง 

กลาวคือ แรงจูงใจดานการแสวงหาเทคโนโลยี และการแสวงหาตลาดมีผลกระทบตอการลงใน

ประเทศพัฒนา (DC) ในขณะที่ แรงจูงใจดานการแสวงหาแรงงาน (Labor) มีผลกระทบตอการ

ลงในประเทศดอยพัฒนา (LDC) 

 บริษัทในประเทศอุตสาหกรรมใหม (NIE) จะลงทุนเพื่อแสวงหาทรัพย์สินดานกลยุทธ์ใน

ประเทศพัฒนา มากกวาประเทศดอยพัฒนา เมื่อบริษัทมีความสามารถดานเทคโนโลยี และ 

ประสบการณ์ในการแสวงหาเทคโนโลยี เหนือกวาประเทศที่ไปลงทุน นอกจากนั้น บริษัทใน

ประเทศอุตสาหกรรมใหม (NIE) จะลงทุนเพื่อแสวงหาตลาดในประเทศพัฒนา มากกวาประเทศ

ดอยพัฒนา เมื่อบริษัทมีความสามารถดานเทคโนโลยี เหนอืกวาประเทศที่ไปลงทุน 

 

 

2.7.2. การแสดงหาแหลงผลิต  (Outsourcing) 
Johansson (2006, 170) 

 

 สวนนี้ผูเขียนจะเสนอการบริหารการกระจายสินคา ในจุดสัมผัสระหวางการวิจัยและ

พัฒนา (R&D) การผลิต และการตลาด ซึ่งเรียกวา “กลยุทธ์การแสวงหาแหลงผลิตระดับโลก” 

(Global sourcing strategy) ดังรายละเอียดตอไปนี ้
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1. ขนาดและความซับซอนของกลยุทธ์การหาแหลงผลติระดับโลก 
 

เนื่องจากการแขงขันระดับโลกทําใหชวงชีวิตผลิตภัณฑ์สั้นลง ดังนั้นการทําการตลาด

ตางประเทศจะไมสามารถใชแนวทาง Polycentric หรือ country-by-country ได โดยคูแขงขัน

ระดับโลก จะครอบคลุมตลาดทั่วโลก และเอาชนะความไดเปรียบเชิงการแขงขันของแนวทาง 

country-by-country เชน บริษัทโซนี ทําการตลาดโลกของโทรทัศน์สี ในปี ค.ศ. 1960 โดยการ

เขาตลาดสหรัฐฯ แลวขยายสูประเทศอื่น แนวทางที่บริษัทโซนีใชคือการครอบคลุมตลาดทั่วโลก

จากความไดเปรียบของการประหยัดในขนาด (Economies of scale) และ ความไดเปรียบของ

เจาแรกที่เขาตลาด (The first - mover advantage) 

 

 ในปัจจุบันความรวดเร็วของการแพรกระจายของเทคโนโลยี ทําใหบริษัทตางๆตองมีกล

ยุทธ์การแสวงหาแหลงผลิตจากในประเทศ และตางประเทศ (Outsourcing Strategy) พัฒนา

เครือขายการจัดจําหนาย และการบริการ เพือ่การใชประโยชน์จากเทคโนโลยีใหมและศักยภาพ

ตลาด 

 องค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN)รายงาน ในปี ค.ศ. 1999 วา 34% ของ

การคาทั่วโลก เกิดจากการคาระหวางบริษัทขามชาติของสหรัฐฯ และ อีก 33%ของการคาทั่ว

โลก เกิดจากการคาระหวางบริษัทขามชาติของสหรัฐฯ กับบริษัทในประเทศญี่ปุุน โดยการทํา

สัญญาระยะยาว ซึ่งเรียกวา “Ja pa n Keiret su” กลาวโดยยอ ก็คือ การคาทั่วโลกประมาณ 2 

ใน 3 เป็นการคาระหวางบริษัทขามชาติ (MNCs) สงผลใหปริมาณการคาทั่วโลกของสามยักษ์

ใหญ (Triad regions) คือ สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน มีการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้นจาก $44.4 

พันลาน เมื่อปี ค.ศ. 1970 เป็น $735 พันลาน ในปี ค.ศ. 2001 ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงมี 

2 ประการ คอื 1) เมื่อ 30 ปีที่ผานมา การคาระหวางยุโรป กับสหรัฐฯลดลง แตการคาระหวาง

สหรัฐฯกับประเทศญี่ปุุน และยุโรปกับประเทศญี่ปุนกลับเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นการชี้ใหเห็นวา ยุโรป

กับญี่ปุุนเริ่มจะมีบทบาทสําคัญตอการคาระดับโลกมากกวาสหรัฐฯ 2) ประเทศอุตสาหกรรม

ใหมในเอเซีย (NICs) ไดแก เกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง และสิงคโปร์ เพิ่มบทบาทความสําคัญตอ

การคาโลก ในดานการผลิต และเป็นแหลงของการผลิตสินคาที่ราคาถูกสําหรับบริษัทขามชาติ 

ซึ่งกอใหเกิดการคาแบบทวิภาคี ระหวางสหรัฐฯ กับประเทศNICs เชน การเซ็นสัญญาทาง

การคาระหวางประเทศสหรัฐฯ กับเกาหลีใต ในปี ค.ศ. 2007 ทายที่สุด การคาของบริษัทขาม

ชาติ กับประเทศ NICs เพิ่มขึน้เป็น 9 เทา คอื $165 พันลาน ในปี 2001 จากปี ค.ศ. 1970 ($1.8 

พันลาน) ภาพที่ 11- แสดงเครอืขายการผลิตและการแสวงหาแหลงผลิตของบริษัทฮอนดา คาร์ 
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 ผูจัดการตลาดระหวางประเทศจําเป็นตองเขาใจบทบาทในการตัดสินใจดานการตลาด

ของฝุายวิศวกรรม ออกแบบ การผลิต หรือ จัดซื้อ เพื่อการบริหารจุดสัมผัสระหวางฝุาย การ

วิจัยและพัฒนา ฝาุยการผลิต และฝุายการตลาด ซึ่งจะกอใหเกิดความไดเปรียบเชิงการแขงขัน 

และมีความสามารถทํากําไร เชน บริษัทโตโยตาคาร์ มีแหลงการผลิตยานยนต์ในสหรัฐฯ ยุโรป 

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยประเทศสหรัฐฯ และเบลเยี่ยมจะมีศูนย์การออกแบบเรียกวา 

“Ca lty Des ign Res ea r ch” ซึ่งตั้งอยูในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยทําหนาที่การออกแบบตราเล็กซัส 

(lexus) และ โซลารา (Solara) และเป็นศูนย์กลางดานเทคนิค ที่ใชในการดัดแปลงเครื่องยนต์ 

และขอกําหนดใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแตละประเทศ 

 ในขณะที่ กลุมประเทศในเอเชียตะวันอกเฉียงใต จะพัฒนาการประหยัดในขนาดและ

มาตรฐานของยานยนต์ กลาวคือ ประเทศอินโดนีเซีย ผลิตเครื่องยนต์กาสโซลีน (Gasoline 

engine) ประเทศมาเลเซีย ผลิตอุปกรณ์สเตียร์ริง (Steering component) ประเทศฟิลิปปินส์ 

ผลิตอุปกรณ์ทรานมิซซัน (Transmission) ประเทศไทย ผลิตเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel engine) 

นอกจากนั้น  ในปี ค.ศ. 2003 บริษัทโตโยตาคาร์ ไดลงทุนโดยตรงในประเทศออสเตรเลียและ

ประเทศไทยเพื่อเป็นฐานการออกแบบและผลิตรถยนต์บรรทุก และรถขนสงผูโดยสาร ซึ่ง
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 ภาพที่ 11- เครือขายการผลิตและการแสวงหาแหลงผลิตของบริษัทฮอนดา คาร์ 

 ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004; 300) 
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 รถยนต์   

 

 

 

2. แนวโนมของการหาแหลงผลิตระดับโลก 
ตลอดชวง 20 ปีที่ผานมา กลยุทธ์การแสวงหาแหลงผลิตไดเปลี่ยนแปลง โดยในปี ค.ศ. 

1970 และปี ค.ศ. 1980 เกิดการประหยัดตนทุน (Cost-saving) และในปี ค.ศ. 1990 เกิด

คุณภาพ (Quality) ปัจจัยที่มผีลกระทบตอกลยุทธ์การแสวงหาแหลงผลิต แสดงดังภาพ 10- 
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กลยทุธ์การผลิต 
1. คณุภาพ 
2. ความยืดหยุ่น 
3. เทคโนโลยี 
4. global-relationship 
5. dependability 

เป้าหมายธุรกิจ 

กลยทุธ์ของธุรกิจ 

อตัราแลกเปลีย่น 
ปัจจยัดา้นตน้ทนุ 
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ภาพที ่118 ภาพที่ 11- ปัจจัยที่มีผลกระทบตอกลยุทธ์การแสวงหาแหลงผลิต 

 ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004; 302) 

 

 

 

 

 

แนวโนมของกลยุทธ์การหาแหลงผลิตม ี5 แนวทางดังนี ้ 

2.1. the decline of exchange rate determinism of sourcing 
ในกลาง ปี ค.ศ. 1970 อัตราการแลกเปลี่ยนมีความผันผวนรุนแรง กลาวคือ เมื่อสกุล

เงินแข็งตัว จะทําใหบริษัทสงสินคาออกจะตองขึ้นราคาสินคาในตางประเทศ แตเมื่อสกุลเงิน

ออนตัว ราคาชิ้นสวนประกอบสินคานําเขามาผลิตในประเทศจะมีราคาสูงขึ้น บริษัทสงออก

สินคาจงึมคีวามยุงยากในการทําการคา ดังนั้น บริษัทจะใชอัตราการแลกเปลี่ยนเป็นตัวกําหนด

การแสวงหาแหลงผลิตช้ินสวนสินคาในตางประเทศ (Foreign sourcing) 

ถึงอยางไรก็ตาม การแสวงหาแหลงผลิตชิ้นสวนสินคาในตางประเทศ มีเหตุผลจาก

คุณภาพสินคา และเทคโนโลยี ดังนี้ 

 บริษัทระดับโลกตองใชเวลานานในการพัฒนาผูขายปัจจัยการผลิตในตางประเทศ ที่มี

เหตุจูงใจที่ไมใชตนทุน 
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 ผูขายปัจจัยการผลิตภายในประเทศ จะขึ้นราคาชิ้นสวนสินคาเนื่องจากอัตราการ

แลกเปลี่ยนสูงขึ้น ดังนั้น บริษัทระดับโลกจะไมสามารถมั่นใจวาถาเปลี่ยนไปใชผูขาย

ปัจจัยการผลิตภายในประเทศจะกอใหเกิดความไดเปรียบดานตนทุน 

 บริษัทระดับโลกจะสรางความสัมพันธ์ระยะยาวกับผูขายปัจจัยการผลิตในตางประเทศ 

ซึ่งการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจะไมมผีลกระทบตอการคาระหวางประเทศ 

 บริษัทระดับโลกสามารถยายฐานการผลิตสินคาจากประเทศหนึ่ง (ที่มีสกุลเงินแข็ง) ไป

ยังอีกประเทศหนึ่ง (ที่มีสกุลเงินออน) หรืออาจจะพัฒนาแผนการจัดซื้อปัจจัยการผลิต

จากทองถิ่น 

 

2.2. new competitive environment caused by excess worldwide capacity 
เนื่องจากคูแขงขันกระจายอยูทั่วทุกมุมโลก จะผลิตสินคาเกินความตองการของ

ตลาดโลก เชน ปูนซีเมนต์ หรือ คอมพิวเตอร์ ดังนั้น บริษัทสามารถใชประโยชน์จากการ

แสวงหาแหลงผลิตช้ินสวนสินคาในตางประเทศ 

 

2.3. innovations in and restructuring of international trade infrastructure 
เนื่องจากนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของการคาระหวางประเทศใหม ที

สนับสนุนกลยุทธ์การแสวงหาแหลงผลิต ดังนี้ 1) เพิ่มจํานวนของผูจัดการฝุายจัดซื้อที่มี

ประสบการณใ์นการแสวงหาแหลงผลิต 2) ปรับปรุงการขนสง และการติดตอสื่อสาร เชน fax , 

intranet เป็นตน 3) มีทางเลือกดานการเงิน เชน การคาตางตอบแทน (Countertrade) 4) 

โรงงานการผลิตสินคากระจายอยูทั่วโลก 5) โรงงานใน macquiladora plant ซึ่งตั้งอยูในเขต

ปลอดภาษี (Free-Trade zone) ของประเทศสิงคโปร์ หรือเขตเซินเจิน (Shenzhen) ของประเทศ

ฮองกง ที่ตัง้อยูใกลประเทศจีน เป็นตน 

 

2.4. enhanced role of purchasing managers 
บทบาทของผูจัดการฝุายจัดซื้อจะเพิ่มขึ้น เพราะใชระบบ  JIT ซึ่งใชความสัมพันธ์

ระหวางผูขายปัจจัยการผลิต 

 

2.5. trend toward global manufacturing 

3. หวงโซคุณคาและจุดสัมผัสของแตละหนาที่ 
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การออกแบบกลยุทธ์การแสวงหาแหลงผลิตระดับโลก (The global sourcing strategy) 

เป็นการรวมมือระหวางความไดเปรียบเชิงการแขงขันของบริษัท (The competitive advantage) 

และ ความไดเปรียบเชิงการเปรียบระหวางประเทศ (The comparative advantage) 

แนวคิดของโซแหงคุณคา  ( Value Chain )  เพื่อใชเป็นเครื่องมือในการศึกษาและ

วิเคราะห์กิจกรรมเพิ่มมูลคาขององค์การบนพื้นฐานของการคาระดับโลก  โดยแนวคิดลูกโซ

แหงคุณคาไดแบงกิจกรรมตางๆ  ภายในองค์กรออกเป็นประเภทตางๆ  โยพิจารณาในแง

ความสําคัญตอการจัดทํากลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจ  เพื่อที่ผูวิเคราะห์จะสามารถศึกษาถึง

ลักษณะ  ความสําคัญ  และความสัมพันธ์ของแตละกิจกรรม  โดยที่  Porter  ไดเสนอวา

องค์กรธุรกิจสามารถสรางความสามารถในการแขงขันไดโดยการดําเนินกิจกรรมเหลานี้ใน

ตนทุนที่ถูกวาคูแขงขัน  หรอืกอใหเกิดความแตกตางจากคูแขงขัน 

โซแหงคุณคาแสดงใหเห็นถึงคุณคาทั้งหมดที่องค์กรมอบใหแกลูกคา  โดยที่กิจกรรม

แตละกิจกรรมมีสวนชวยในการกอใหเกิดคุณคาของทั้งองค์กร  ซึ่งคุณคาที่เกิดขึ้นจากแตละ

กิจกรรมเป็นพื้นฐานในการสรางคุณคาขององค์กรใหกับลูกคา  กิจกรรมที่กอใหเกิดคุณคาขึ้น

ภายในองค์กรสามารถแบงไดเป็น  2  ประเภท  ( ภาพที่ 11- ) ไดแกกิจกรรมหลัก ( Primary  

Activities ) และกิจกรรมสนับสนุน ( Support Activities )  โดยที่กิจกรรมหลักประกอบดวย

กิจกรรมตางๆ   ที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค์สินคาและบริการ  การขายสินคาหรือบริการนั้น  

การสงมอบสินคาใหกับลูกคา  รวมทั้งการใหบริการหลังการขาย  ในขณะที่กิจกรรมสนับสนุน

หรือกิจกรรมเสริมสนับสนุนการดําเนินการดําเนินกิจกรรมของกิจกรรมหลักโดยจัดหาการ

สั่งซื้อวัตถุดิบ  เทคโนโลยี  บุคลากร  รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ภายในองค์กรเพื่อ

สนับสนุนกิจกรรมหลัก  การวิเคราะหล์ูกโซแหงคุณคาของแตละองค์กรจะชวยใหผูศึกษาทราบ

ถึงการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองค์กรเพื่อนําไปสูการไดเปรียบทางการแขงขั น  

นอกจากนั้นยังสามารถใชเป็นหลักในการวิเคราะหค์วามสามารถภายในของแตละองค์กรเพื่อใช

พิจารณาวากิจกรรมแตละประการขององค์กรนั้นเป็นจุดแข็งหรือจุดออน  จะตองมีการ

ปรับปรุงในสวนใดบางเพื่อใหการปฏิบัติงานในหนาที่ตางๆ มีความสอดคลองกัน  รวมทั้ง

พิจารณาวากิจกรรมแตละประเภทกอใหเกิดคุณคาอยางไร 

 

  

 

 

 

 

Inbound 
Logistics 

การผลิต  Outbound  
Logistics 

การตลาดและ
การขาย  

การบริการ  

สาธารณูปโภคของธุรกิจ  

การจดัซ้ือ (Procurement) 

การพฒันาเทคโนโลยี  

การบริหารทรพัยากรมนษุย์ 

กิจกรรมสนับสนุน 
(Support activities) 

ก าไร
ส่วนเกิน 
(Margin) 



 

การตลาดโลก. | วธีิการเขาตลาดตางประเทศ 479 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 11- หวงโซคุณคา 

กิจกรรมหลักภายในองค์กรประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้    

1.  Inbound  Logistics    ไดแกกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการไดรับ  การขนสง  การ

จัดเก็บ และการแจกจายวัตถุดิบและ  input    ตางๆ เชน  การจัดการวัตถุดิบ  การควบคุม

วัตถุดิบ  การบริการ  คลังสินคา  การจัดทํากําหนดเวลาของรถขนสงในการเดินทางไป- กลับ

กับแหลงวัตถุดิบ 

2.  Operation ไดแกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปแบบวัตถุดิบตางๆ 

ใหออกมา เป็นสินคา (Transforming inputs into final product) ซึ่งไดแกกิจกรรมตางๆ เชนการ

แปรรูป  การประกอบ  การบรรจุหีบหอ  การดูแลรักษาเครื่องจักร  การทดสอบ 

3.   Outbound  Logistics  ไดแกกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ  รวบรวม  

จัดจําหนายสินคาและบริการที่เสร็จแลวไปยังผูบริโภค  เชน  การจัดการคลังสินคา  การจัด

ตารางการเดินรถเพื่อขนสงสนิคา 

4.   Marketing and Sales ไดแกกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการชักจูงใหลูกคาซื้อสินคา

และบริการขององค์กรธุรกิจ  เชน  การโฆษณา  การจัดรายการสงเสริมการจําหนาย  การจัด

ทีมงานขาย  การเลือกสรรชองทางการจัดจําหนาย  การกําหนดราคา 

5. Customer Service  ไดแกกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการใหบริการเพื่อเพิ่มคุณคาหรือ

บํารุงรักษาสินคารวมทั้งการบริการหลังการขาย  เชน  การติดตั้ง  การซอมบํารุง  การจัดหา

อะไหล การอบรมใชสนิคา 

 

  กิจกรรมเสริมหรือกิจกรรมสนับสนุนสามารถแบงออกเป็น 

1. Procurement ไดแกกิจกรรมหรือหนาที่ในการจัดหาหรือจัดซื้อ  input  เพื่อเขามาใช

ในกิจกรรมหลักตางๆ ไมใชกิจกรรมในการซื้อ input เหลานั้น  ซึ่ง input   เหลานี้ประกอบไป

ดวยทั้งวัตถุดิบ เครื่องจักร  เครื่องมือตางๆ  
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2.  Technology  Development  ไดแกกิจกรรมตางๆ  ที่ชวยในการเพิ่มคุณคาใหแกตัว

สินคาหรอืกระบวนการ เชน  กิจกรรมดานการวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาและออกแบบสินคา  

การเลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะกับองค์กร  การแสวงหาเทคโนโลยีจากแหลงตางๆ เป็นตน 

3. Human Resources  Management  ไดแกกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  ตั้งแตการวิเคราะห์ความตองการดานบุคลากร  การสรรหาคัดเลือก  การ

ฝกึอบรม  การบริหารเงินเดือนและคาตอบแทน  เป็นตน 

4. Firm  Infrastructure  ไดแกกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับ  การบริหารงานทั่วไปใน

องค์กร  การวางแผน  การบัญชแีละการเงนิ  เป็นตน 

กิจกรรมหลักขององค์กรจะมีความสําคัญที่แตกตางกันออกตามลักษณะของ

อุตสาหกรรมและองค์กรธุรกิจ  สําหรับผูจัดจําหนายสินคา  Inbound   and   Outbound  

Logistics  จะมีความสําคัญเป็นอยางมาก สําหรับองค์กรที่ใหบริการ  เชน  รานอาหาร  นั้น  

กิจกรรมในดาน Outbound  Logistics   ลูกคาจะเป็นผูดําเนินการ  โดยลูกคาจะเป็นผูเดิน

ทางเขามาที่รานอาหารเพื่อรับประทานอาหาร  ดังนั้นรานอาหารจึงควรเลือกทําเลที่สามารถ

เดินทางไปถึงไดสะดวกและตองมกีารจัดเตรยีมที่จอดรถไวอยางเพียงพอ  อยางไรก็ดีในองค์กร

ธุรกิจทุกประเภทจะตองมีการดําเนินกิจกรรมหลักเหลานี้อยูในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไมมากก็

นอย  ในขณะที่กิจกรรมสนับสนุนนั้นจะมุงเนนที่จะสนับสนุนกิจกรรมหลักในดานตางๆ  โดย

ไมไดมุงเนนที่จะสนับสนุนกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ 

ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดลูกโซแหงคุณคานั้นจะตองมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหวางกิจกรรมแตละชนิด  เนื่องจากกิจกรรมแตละชนิดภายใตลูกโซแหงคุณคาจะมี

ความสัมพันธ์กัน  และกิจกรรมในปัจจัยหนึ่งยอมนําไปสูการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของตนทุนและ

คุณคาในอีกปัจจัยหนึ่ง  ดังนั้นจะตองมีการพิจารณาความสัมพันธ์ทั้งหลายใหดีและเลือก

แนวทางที่ดีที่สุด  เนื่องจากในบริษัทหนึ่งๆ  สามารถมีทางเลือกไดหลายทาง  เชน  การ

ตรวจสอบคุณภาพสินคาทุกชิ้นโดยพนักงานจะกอใหเกิดตนทุนในการผลิตที่สูงกวาการ

ตรวจสอบเพียงแค 10 %   ของสินคาทั้งหมด  แตจะทําใหพนักงานที่คอยบริการหลังการขาย

หรอืการซอมแซมหลังการขายลดลงไปดวย 

 ขั้นตอนของการพัฒนากลยุทธ์การแสวงหาแหลงผลติระดับโลกมี 5 ขัน้ ดังนี้ 

1. แยกความสัมพันธ์ระหวาง R&D การผลิต และการตลาด ในหวงโซคุณคาของบริษัท 

2. กําหนดตําแหนงความไดเปรียบเชิงการแขงขัน โดยพิจารณาทั้ง การประหยัดในขนาด 

และการประหยัดในขอบเขต 

3. เปรียบตนทุนการคาระหวางความสัมพันธ์ของหวงโซคุณคา 

4. กําหนดความไดเปรียบเชงิการเปรียบระหวางประเทศ 
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3.1. จุดสัมผัสระหวางการวิจัยและพัฒนา และการผลิต (R&D /manufacturing 

interface) 
จุดสัมผัสระหวางการวิจัยและพัฒนา และการผลิต เป็นนวัตกรรมของสินคา การออกแบบ

สินคาใหม กระบวนการผลิตสนิคาใหม และการแสวงหาชิน้สวนประกอบ 

3.2. จุดสัมผัสระหวางการผลิตและการตลาด (manufacturing /marketing 

interface) 
จุดสัมผัสระหวางการผลิต และการตลาด เป็นการจัดมาตรฐานสินคา และชิ้นสวนประกอบ 

และ การดัดแปลงสินคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ภาพที่ 119 จุดสัมผัสระหวางการวจิัยและพัฒนา การผลิต การตลาด 

 ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004; 308) 

 

 

3.3. จุดสัมผัสระหวางการวิจัยและพัฒนา และการตลาด (marketing /R&D 

interface) 
จุดสัมผัสระหวางการวจิัยและพัฒนา และการตลาด เป็นการพัฒนาสินคาใหม (NPD) และ การ

วางตําแหนงสินคา 

วิจัยและพัฒนา 
(R&D) 

การผลิต 
(Manufacturing) 

การตลาด 
(Marketing) 

I 

II 

III 



 

การตลาดโลก. | วธีิการเขาตลาดตางประเทศ 482 

 

 

4. การจัดซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 120 ประเภทของการจัดซื้อ 

 ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004; 314) 

 

 

 

 

ตารางที่ 139 แบบฟอร์มของเครือขายหวงโซอุปทาน 

 โครงร่ า งของ

เครือข่าย 

คําบรรยาย ตําแหน่งของ

ผู้ผลิต 

ตําแหน่งของ

ผู้ขายปัจจัย

การผลิต 

ตําแหน่งของ

อุปสงค์ 

1 ผลิตในทองถิ่น  ภายในประเทศ ภายในประเทศ ภายในประเทศ 

2 สงออก สงสินคาท่ีผลิตภายในประเทศ

ออกไปขายตางประเทศ 

ภายในประเทศ ภายในประเทศ

ห รื อ 

ตางประเทศ 

ตางประเทศ 

การแสวงหาแหล่ง
ผลิต (Sourcing) 

ภายในประเทศ 

ภายนอกบริษัท 
(Outsourcing) 

ภายในบริษทั 
ต่างในประเทศ 

วิธีการแสวงหาแหล่งผลิต ท่ีตั้งของแหล่งผลิต 
ประเภทของการแสวงหา
แหล่งผลิต 

 Domestic in-house sourcing 

 Offshore subsidiary sourcing 

ต่างในประเทศ 

ภายในประเทศ  Domestic in-house sourcing 

 Domestic in-house sourcing 
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3 International 

sourcing 

สินคาผลิตในประเทศ แตนําเขา

ชิ้ น ส ว น ป ร ะ ก อ บ จ า ก

ตางประเทศ 

ภายในประเทศ  ตางประเทศ ภายในประเทศ 

4 Global sourcing สินคาผลิตจากชิ้นสวนนําเขา

จากตางประเทศเพื่อตอบสนอง

ต ล า ด ท อ ง ถิ่ น  ห รื อ ต ล า ด

ตางประเทศ 

ภายในประเทศ

ห รื อ 

ตางประเทศ 

ตางประเทศ ภายในประเทศ

แ ล ะ 

ตางประเทศ 

5 Offshoring สินคาผลิตในตางประเทศ แลว

สงกลับประเทศ (Re-imported) 

เ พื่ อ ต อ บ ส น อ ง ต ล า ด

ภายในประเทศ 

ตางประเทศ ภายในประเทศ

ห รื อ 

ตางประเทศ 

ภายในประเทศ 

6 Global 

Manufacturing 

สินคาผลิตในตางประเทศ เพื่อ

ตอบสนองตลาดตางประเทศ 

ตางประเทศ ภายในประเทศ

ห รื อ 

ตางประเทศ 

ตางประเทศ 

ที่มา (Hong, and Holweg, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M3  M4  M5 
“quasi-
Market” 

M6 

 
 
M2 

 
“quasi-

hierarchy” 
M1 

เน้นการแสวงหาปัจจัยการผลิต 

กา
รแ

บ่ง
ปัน

ปัจ
จัย

กา
รผ

ลิต
 

ต า่ 
ต า่ 

สูง 

สูง 

M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 

ผุ้ผลิตรถยนต์ ผุ้ผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ 

S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 



 

การตลาดโลก. | วธีิการเขาตลาดตางประเทศ 484 

 

 

 

 ภาพที่ 121 กรอบของกลยุทธ์การแสวงหาปัจจัยการผลิต (Sourcing strategies) 

ที่มา (Nobeoka, (2006) 

 

 

 

5. ผลลัพธ์ระยะยาวของการหาแหลงผลติระดับโลก 

 

 Sustainable Versus Transitory Core Competence (long-term implications of offshore 

sourcing) 

o พันธมิตรเชงิยุทธศาสตร ์(Strategic alliances 

o การพึงพา (Dependence 

o Gradual loss of design and manufacturing abilities 

 

 

6.  การแสวงหาแหลงการปฏิบัติการ (Outsourcing of Service Activities) 
 ในปี 2000 สหรัฐฯ เป็นผูนําเขาและสงออกการบริการรายใหญที่สุดในโลก ซึ่งคิดเป็น

มูลคา $274 .6 billion of services to the world and receiving $189.9 billion worth of 

services.  

 วิวัฒนาการเทคโนโลยีดานการประมวลผลขอมูลและโทรคมนาคมทําใหธุรกิจการ

บริการมคีวามล้ําหนา 

 Intellectual Outsourcing  

 Outsourcing of service activities may serve the following purposes: 

 (a). Reducing time to implement internal         processes 

 (b). Sharing risk 

 (c). Improving customer service 

 (d). Improving access to expertise not available  

          in-house 

(e). Reducing head-count 
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 (f). Instilling a sense of competition 

 

 

2.7.3. การซ้ือกจิการ (Acquisition) 

 
การซื้อกิจการมีเหตุผลหลายประการ ไดแก 1) เป็นวิธีการเขาตลาดทองถิ่นไดรวดเร็ว

กวาการกอสรางโรงงานใหม 2) บริษัทเขาตลาดทีหลัง (late comers) ที่เลือกใชการซื้อกิจการ

จะไดประโยชน์ชื่อเสียงของตราสินคา ชองทางการจัดจําหนายสินคา หรือเทคโนโลยีของ

เจาของธุรกิจเกา เชน กลุมบริษัทเกาหลีใต (South Korea Chaebols) เขาซื้อกิจการใน

อุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง (แสดงดังตารางขางลาง) 

 

 ตาราง 9– การเขาตลาด และการขยายตลาดโดยการซื้อกิจการ (Acquisition) 

 
สินค้า หรืออุตสาหกรรม บริษัทที่ เข้ าซื้ อกิจการ 

(Acquiring company) 

บริษัทที่ถูกซื้อกิจการ (Target (country, 

date, amount) 

ผาและอาหาร Sara Lee (USA) 

 

 

Sandoz AG (Switzerland) 

Nestle (Switzerland) 

Douwe Egberts (กาแฟและชา), Dim(ถุงเทา) 

และบริษัทอื่นท่ีมียอดขายมากกวา $1 พันลาน

เหรียญ 

Gerber (USA, 1994, $3.7พันลานเหรียญ)

Perrier(France, 1992, $1.4 พันลานเหรียญ) 

สินคาสวนบุคคล L‖Oreal SA (Franc e) 

Uniliver (UK-Netherland) 

Avon(USA) 

Maybelline (USA,1995, $660 ลานเหรียญ) 

Helene Curtis Industries (USA,1996, $770 

ลานเหรียญ) 

Justine cosmetics (South Africa,1996) 

 

ยางรถยนต์ Bridgestone corporation 

(Japan) 

Continental AG(Germany) 

Pirelli SpA(Italy) 

Michelin(France) 

Firestone Tire and Rubber 

company(USA,1988, $2.6 พันลานเหรียญ) 

General Tire (USA,1987, $625 ลานเหรียญ) 

Armstrong Tire (USA,1988, $190 ลานเหรียญ) 

Uniroyal/Goodrich (USA,1990, $1.5 พันลาน

เหรียญ) 

สื่อโฆษณาและการบันเทิง Sony(Japan) CBS Records(USA,1987,$2 พันลานเหรียญ); 
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Matsushita (Japan) Columbia Pictures (USA,1989, $3.4 พันลาน

เหรียญ) 

MCA-Universal (USA,1990, $6.59 พันลาน

เหรียญ) 

 

Consumer electronics Thomson SA (France) GE (USA, $800 ลานเหรียญ);Telefunken(West 

Germany) 

 

รถยนต์และรถบรรทุก Daimler-Benz(Germany) 

 

Volkswagen AG(Germany) 

BMW(Germany) 

Ford Motor company 

(USA) 

Paccar(USA) 

Merger กับ Chrysler Corporation (USA,1998, 

$40 พันลานเหรียญ) 

Sociedad Espanola de automoviles de Turisme 

(Spain,1990, $600 ลานเหรียญ) 

Rover (UK,1994, $1.2 พันลานเหรียญ) 

Jaguar (UK,1989, $2.6 พันลานเหรียญ): Volvo 

(Sweden, 1999, $6.5 พันลานเหรียญ) 

DAF trucks (Netherland,1996, $543 ลาน

เหรียญ) 

 

สินคาบรรจุภัณฑ ์ Crown Cork&Seal(USA) Carnaudmetalbox(France,1995,$5.2 พันลาน) 

ยา Hoechst AG(Germany) Marion MerrelDow(USA, $7.1 พันลานเหรียญ) 

โทรคมนาคม AT&T(USA) Istel (UK) 

ที่มา (Keegan, 1995: 319) 
 

ลาร์สัน และฟินเคลสไตน์ (Larsson and Finkelstein, 1999) บูรณการกรอบคิดของ

เศรษฐศาสตร์ การเงิน กลยุทธ์ องค์การ และ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อศึกษาการควบ

กิจการ และการซื้อกิจการ (M&A) แสดงดังภาพขางลาง 

 

 

 

 

 

 

 

การบูรณการ

 
การรวมพลัง ( 

synergy) 

การรวม
ศักยภาพ 

ประเด็นของการควบกิจการและการซื้อกิจการ 

การรวม 
การบูรณการ ความสัมพันธข์อง

พนักงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

M&A Field 

กลยุทธ์ 

เศรษฐศาสตร ์

การเงิน 

+ 
(1) 

+ 
(2) 

- 
(3) 
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 ภาพที ่9-  แบบจําลองการควบกิจการ และการซื้อกิจการ 

 ที่มา (Larsson and Finkelstein, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบูรณการ
องค์การ 

 
Realization 

synergy 

การรวมศักยภาพ 

การต่อต้านของ

พนักงาน 

ความเหมือนกันของ
รูปแบบการบริหาร 

การรวม Cross-
border 

ขนาด 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 
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 ภาพที ่9-  แบบจําลองผลการดําเนินงานของการควบกิจการ และการซื้อกิจการ 

 ที่มา (Larsson and Finkelstein, 1999) 

 

 

 

 

 

2.7.4. การกอสรางโรงงานใหม (Greenfield Operations) 
ในกรณีที่บริษัทไมสามารถใชวิธีการเชาตลาดตางประเทศโดยการซื้อกิจการ โดยเฉพาะใน

ตลาดประเทศเกิดใหม (Emerging markets) บริษัทจะเลือกใชวิธีการสรางโรงงานใหม ซึ่งมีขอดี

คือมีความยืดหยุนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซัพพลายเออร์ โลจิสติกส์ การวางแผนผัง

โรงงาน หรือเทคโนโลยีการผลิต เป็นตน นอกจากนั้นยังไดรับผลประโยชน์ดานภาษีจาก

ประเทศที่ใหสรางโรงงานใหม และคาใชจายในการสรางโรงงานไมไดรวมเป็นคาใชจายของ

บริษัทแม ถึงอยางไรก็ตาม วิธีการสรางโรงงานใหมมีขอดอยคือตองใชเงินทุนสูง และระยะเวลา

ยาวนาน (แสดงดังตารางขางลาง) 

 

 ตาราง 9– การลงทุนตั้งโรงงานใหม 

 

สินค้า Investing company (ประเทศผู้

ลงทุน) home country 

การลงทุน (ที่ต้ัง) 

ยานยนต์ Mercedes-Benz AG (Germany) 

 

Bayerische Motoren Werke AG 

(Germany) 

Toyota (Japan) 

$300 ลาน M-class auto assembly 

plant (Albama, USA) 

อุปกรณถ์ายรูป Fuji Photo Film Company (Japan)  

อิเลคทรอนิคส์ และเซมิ

คอนดัคเตอร์ 

Hyundai Electronics (South 

Korea) 

-ลงทุนสรางโรงงานเซมิคอนดัคเตอร์ 2 

โรงมูลคา $3.7 พันลานเหรียญ ใน
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Samsung Electronics (South 

Korea) 

Daewoo Electronics (South 

Korea) 

 

ประเทศสก็อตแลนด์ 

-ลงทุนสรางโรงงานผลิตชิปมูลคา $1.3 

พันลานเหรียญ ในประเทศสหรัฐฯ 

-ลงทุนสรางโรงงานเซมิคอนดัคเตอร์ 2 

โรงมูลคา $3.7 พันลานเหรียญ ใน

ประเทศสก็อตแลนด์ 

-ลง ทุนสร า ง โ ร ง ง า นผ ลิ ตหลอดสี 

จอคอมพิวเตอร์ เคร่ืองซักผา เตาอบ

ไมโครเวฟ มูลคา $500 ลานเหรียญ ใน

ประเทศเม็กซิโก (1997) 

-ลงทุนสรางโรงงานประกอบโทรทัศน์

มูลคา $20 ลานเหรียญ ในประเทศ

เม็กซิโก (1991) 

-ลงทุนสรางโรงงานผลิตตู เย็น และ

เคร่ืองซักผามูลคา $22 ลานเหรียญ ใน

ประเทศเม็กซิโก (1994) 

 ที่มา (Keegan and Green, 2000: 318) 

 
 

 

3. ปัจจัยที่ใชเลือกกลยุทธ์ (International factors in strategic choice) 
 ขอมูลจากตาราง ถาบริษัทไมมีความแนนอนทางเทคโนโลยี หรือมีความยืดหยุนสูง ควรเลือกกล

ยุทธ์การควบกิจการ หรอื การรวมคากับตางประเทศ 

 

ตารางที่ 9– ตัวกําหนดตนทุนของกลยุทธ์การเขาตลาดตางประเทศ 
 

 

ปัจจัย 

สัญลักษณ ์ กลยุทธ์ 

1 . ก าร ให สิ ท ธิ

การผลิต 

2.IJV 3.ก า ร ค ว บ

กิจการ 

อุปสรรคของการใหสทิธิการผลิต 

ไมมสีิทธิบัตร 

Uncertainty about technological 

competence 

 

p 

t 

 

+ 

+ 

 

0 

0 

 

0 

0 

อุปสรรคของ IJV     
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มคีวามแตกตางดานวัฒนธรรม d 0 + + 

อุปสรรคของการควบกิจการ 

ปกปอูงความเป็นอิสรภาพ 

การประหยัดในขนาดของเทคโนโลยี 

 

 

n 

s 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

+ 

+ 

 

 ที่มา (Buckley  and Casson, 1996, 860). 

 

 ความสําเร็จของการใหสิทธิการผลิตจะขึ้นอยูกับความยุติธรรมของกฎหมาย ในขณะที่ 

ความสําเร็จของการรวมคากับตางประเทศจะสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับวัฒนธรรม ดังนั้นความ

แตกตางของวัฒนธรรมจึงเป็นอุปสรรคตอความสําเร็จของการรวมทุนตางประเทศ 

 

ปฏิสัมพันธ์ระหวางขนาดตลาด และ ความออนไหว (Interaction of market 

size and volatility) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X0 X2 X1 

A3 

A1 

A2 

A0 

B2 

B0 
B1 

-C3V 

-C1V 

-C2V 

Null 
(k=0) 

License 
(k=1) 

IJV 
(k=2) 

Merger 
(k=3) 

Null 
(k=0
) 

ขนาดตลาด, X 

0A  

1A  

2A  

3A  

ก าไร 
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 ภาพที่ 9– ผลกระทบของขนาดตลาดตอการเลือกกลยุทธ์ (Influence of Market size 

on strategic choice) 

 ที่มา (Buckley  and Casson, 1996, 866). 

 

 แกนนอนแทนกําไร และแกนตั้งแทนขนาดของตลาด เสนที่ไมมีกําไรแทนดวย 00 AA   

และการใหสทิธิการผลิตแทนดวย 11AA   จะอยูต่ํากวาเสน 00 AA   เนื่องจากการใหสิทธิการผลิต

จะไมมีตนทุน set-up cost และจะไมไดประโยชน์จากตางประเทศ ดังนั้นเสน 11AA   จะมีความ

ชันต่ํา 

 กรณีการรวมคากับตางประเทศ (IJV) แทนดวยเสน 22 AA   มีจุดตัดแกนตั้งอยูในระดับ

ต่ําในระดับปานกลาง เนื่องจากมีตนทุนset up cost สูง แตไดประโยชน์จากตางประเทศ ดังนั้น

เสน 22 AA   จึงมีความชันสุงกวาการใหสิทธิการผลิต นอกจากนั้นการควบกิจการแทนดวยเสน 

33 AA   
 เสนทึบแทนกําไรสูงสุด (Profit maximum) แทนดวย 32100 ABBBA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D3 

D1 

D2 

D0 
E2 E3 

E1 

(a+b3)x 

V1 

ax 

License 
(k=1) 

IJV 
(k=2) 

Merger 
(k=3) 

Null 
(k=0
) 

ความอ่อนไหวของตลาด 

0D  

ก าไร 

V2 V3 

(a+b3)x 

0 

1D  

2D  

3D  
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 ภาพที่ – ผลกระทบของความออนไหวของตลาดตอการเลอืกกลยุทธ์  

 ที่มา (บัคเลย์ และคาสสัน, Buckley  and Casson, 1996, 867) 

 

แกนนอนแทนกําไร และแกนตั้งแทนความออนไหวของตลาด เสนที่ไมมีกําไรแทนดวย 00DD   

และการใหสิทธิการผลิตแทนดวย  11DD    และกําไรของการรวมคากับตางประเทศ และ การ

ควบกิจการแทนดวย 22DD   และ 33DD   ตามลําดับ กําไรสูงสุดแทนดวยเสนทึบ 03213 DEEED   

 

 ขอดีของการรวมคากับตางประเทศคือ สามารถเปลี่ยนหุนสวนไดเมื่อเทคโนโลยีมีการ

พัฒนา 

 ขอมูลจากตารางขางลาง การรวมคากับตางประเทศ ( IJV) เหมาะสําหรับสถานการณ์

สมมาตร (Symmetric situation) กลาวคือ เมื่อขนาดตลาด และความออนไหวของตลาดสูง 

หรอื ต่ําเหมอืนกันจะใชกลยุทธ์การเขาตลาดตางประเทศโดยวิธีรวมคา  

 ตารางที่ – ผลกระทบของขนาดตลาด และ ความออนไหวของตลาดตอการเลือกกล

ยุทธ์ 

 

 

ขนาดตลาด 

ความออนไหว (Volatility) 

ตํ่า สูง 

ใหญ การควบกิจการ  IJV 

เล็ก IJV การใหสทิธิการผลิต  

 ที่มา (บัคเลย์ และคาสสัน, Buckley  and Casson, 1996, 869). 

 

 ในขณะที่ การควบกิจการ และการใหสิทธิการผลิตเหมาะกับ  เหมาะสําหรับ

สถานการณ์ทไมสมมาตร (Asymmetric situation) กลาวคือ การเขาตลาดตางประเทศโดย

วิธีการควบกิจการจะเหมาะกับสถานการณ์ที่ตลาดมีขนาดใหญ และ ความออนไหวของตลาด

สูง แตการเขาตลาดตางประเทศดวยวิธีการใหสิทธิการผลิตจะเหมาะกับสถานการณ์ตลาดที่

ตรงกัน 

การรวมคากับตางประเทศเหมาะสําหรับสถานการณด์ังนี้ 

 นวัตกรรมมีจํากัด อัตราดอกเบีย้ต่ํา และ ขนาดของตลาดเล็ก 

 นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงปานกลาง อัตราดอกเบี้ยปานกลาง และ ขนาดของตลาดปาน

กลาง 
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 นวัตกรรมมีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อัตราดอกเบีย้สูง และ ขนาดของตลาดใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ – ผลกระทบของความแตกตางดานวัฒนธรรม การปกปูองอิสรภาพ การ

ประหยัดในขนาด และ ความไมแนนอนของเทคโนโลยี 

 ที่มา (บัคเลย์ และคาสสัน, Buckley  and Casson, 1996, 870). 

 จากภาพขาบน แกนตั้งเป็นความออนไหวของตลาด และแกนนอนเป็นขนาดตลาด โดย

การเขาตลาดตางประเทศแบบการใหสิทธิการผลิตจะใชในกรณีที่บริษัทไมมีสิทธิบัตร และ 

เทคโนโลยีไมมีความแนนอน (p,t) 

 กลาวโดยสรุป ปัจจัยที่มีผลกระทบตอการเลือกกลยุทธ์การเขาตลาดตลาด

ตางประเทศดวย การใหสิทธิการผลิต การรวมคากับตางประเทศ และ การควบกิจการ แสดง

ดังตารางขางลาง 

 

ตารางที่ – ปัจจัยที่มผีลกระทบตอกลยุทธ์การเขาตลาดตางประเทศ 
 

 

ปัจจัย 

สัญลักษณ ์ กลยุทธ์ 

1.การใหสิทธิ

การผลิต 

2.IJV 3.ก า ร ค ว บ

กิ จ ก า ร 
(Merger) 

ขนาดตลาด 

การเปลี่ยนแปลงองเทคโนโลยี 

x 

t 

- 

+ 

x 

x 

+ 

- 

ขนาดตลาด 

ความอ่อนไหว
ของตลาด 

Null 
K=0 

0 

p,t p,t 

d 

d,n,s 

License 
K=1 IJV 

K=2 

การควบกิจการ 

K=3 

F1 

F2 

F3 
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อัตราดอกเบ้ีย r + x - 

มคีวามแตกตางดานวัฒนธรรม d + ? ? 

ปกปอูงความเป็นอิสรภาพ 

ไมมสีิทธิบัตร 

การประหยัดในขนาดของเทคโนโลยี 

ความไมแนนอนของเทคโนโลยี 

 

n 

p 

s 

t 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

โปรดสังเกต X หมายถงึ จะมีคาเป็นบวก (+) เมื่อมีคาต่ํา และ จะมีคาเป็นลบ (-) เมื่อมีคาสูง 

 ที่มา (บัคเลย์ และคาสสัน, Buckley  and Casson, 1996, 860). 

 

 

คาลานสโตน และเซา (Calantone  and Zhao (2001) ศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การ

ตลาดโลกของประเทศเกาหลีใต ญี่ปุุน และสหรัฐฯ (แสดงดังภาพขางลาง)  การศึกษา พบวา 

ประสิทธิภาพของบริษัทมีอิทธิพลเชิงสาเหตุตอการควบคุมของบริษัท  โดยบริษัทของ ประเทศ

เกาหลีใต ญี่ปุุน และสหรัฐฯมีขนาดของกิทธิพลเทากัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การควบคมุ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพ 

การเรียนรู้ 

การแข่งขนั 

21 

22 

23 

12 

แรงจูงใจ 
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 ภาพที่ 9- แบบจําลอง 

ที่มา (คาลานสโตน และเซา , Calantone  and Zhao (2001) 

 

นอกจากนั้นยังพบวา สภาพการแขงขันมีอิทธิพลเชิงสาเหตุตอการควบคุมของบริษัท  โดย

บริษัทของ ประเทศญี่ปุุน และสหรัฐฯมีขนาดของกิทธิพลเทากัน  แต ประเทศสหรัฐฯมีขนาด

ของเสนอทิธิพลมากกวา ประเทศเกาหลใีต  

 

 

 

โครงสราง/แนวคิด ตัวแปร หรอืตัวชี้วัด 

การแขงขัน  การลดการแขงขัน 

 การเพิ่มพลังของตลาด 

 การเขาตลาดจีนไดดีกวา 

การเรียนรู  เรียนรูจากหุนสวนดวยการโปรโมท 

 ความสัมพันธ์กับรัฐบาล 

 ตลาดทองถิ่น 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ประสิทธิภาพ  การสรางกําไร 

 การลดตนทุน 

 เงินลงทุนที่เพียงพอ 

 การจัดการกําแพงการคา 

การควบคุม  การควบคุมการบริหาร 

 การควบคุมทางการเงิน 

 สิทธิในการวีโต 

 การควบคุมการอํานวยการ การสั่งการ 

 การควบคุมการวางแผน 

 การควบคุมราคาสนิคา 

ผลการดําเนนิงาน  ผลตอบแทนตอการลงทุน (ROI) 

 ผลตอบแทนตอสวนของเจาของ (ROE) 
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 อัตราการเติบโตของยอดขาย 

ที่มา (คาลานสโตน และเซา , Calantone  and Zhao (2001) 

 

 คุณซู และ คาวัสจิล (Zou and Cavusgil (2002) เขียนกรอบคิดของกลยุทธ์ตลาดโลก 

(Global Marketing Strategy: GMS) ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 แนวคิด คือ มาตรฐาน 

(Standardization) configuration-coordination, และ การบูรณการ  แสดงดังภาพขางลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 122 แบบจําลองกลยุทธ์การตลาดโลก 

 ที่มา (ซู และ คาวัสจลิ,  Zou and Cavusgil, 2002) 

โอคสส์ และจูเลียน (O‖Ca ss   a nd Julia n, 2 003)  เขียนกลยุทธ์การตลาดโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H7(+) 

กลยทุธ์การ
ตลาดโลก 

ผลการปฏิบติั
กลยทุธ์โลก 

ผลการปฏิบติั
กลยทุธ์โลก 

ประสบการณ์
ต่างประเทศ 

เงือนไขของ
ส่ิงแวดลอ้มโลก 

การมุ่งเนน้
โลกาภิวฒัน์ 

H6(+) 

H5(+) 

H4(+) 

H1(+) 

H3(+) 

H2(+) 

กลยุทธ์ท่ี

ดัดแปลง-

มาตรฐาน 

ผลการปฏบัิติ

กลยุทธ์

การตลาด 

คุณลักษณะ

ของบริษัท 

เอกลักษณส์ินคา 

คุณลักษณะของ

สิ่งแวดลอม 

.54+ 

.84 - 

 

ประสบการณ์

ตางประเทศ 

การสนับสนุน 

ทรัพยากร 

ความหนาแนนของ

การแขงขัน 

สิ่งแวดลอมดานกฎหมาย

และการเมือง 

.58+ 

.53+ 

.50+ 

.80+ 

.84+ 

.20+ 

.33+ 

.26+ 

.28+ 

.01+ R2=.28 
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 ภาพที่ 9- แบบจําลองกลยุทธ์การตลาดโลก 

 ที่มา (O‖Ca ss   a nd Julia n, 2 003) 

 

 

4. วิธีการเขาตลาดและการควบคุม 
แนวทางในการจัดองค์การตลาดในตลาดทองถิ่น (Local Marketing) มี 3 แนวทาง โดย

จัดตามลําดับการเพิ่มของการควบคุม ดังนี้ 

1. ตัวแทนอิสระ (Independent Agent) และผูจัดจําหนาย (Distributor) ใหทองถิ่นทํา

การตลาดเอง 

2. พันธมิตรกับหุนสวนการตลาดทองถิ่น ( local marketing partner) 

3. บริษัทในเครือ (wholly owned sales subsidiary) 

 

 

วิธีการเขาตลาด การควบคุมการตลาด ตั้งสํานักงานขายของ

บริษัทในตางประเทศ 

(Sales subsidiaries) 

ตัวแทนอิสระ ร ว ม ค า กั บ

พันธมิตร 

การสงออก Vodka ในประเทศ

สหรัฐฯ 

โตชิบา EMI ใน

ประเทศญี่ปุุน 

ว อ ล โ ว  ใ น ป ร ะ เ ท ศ

สหรัฐฯ 

การใหสิทธิการผลติ ดีสนีย์ ในประเทศ

ญี่ปุุน 

ไมโครซอฟท ใน

ประเทศญี่ปุุน 

ไนกีใ้นเอเซีย 

กลยุทธ์พันธมิตร ผ ลิ ต ร ถ ย น ต์ ใ น

ประเทศจนี 

EuroDisney Black&Deckerใ น

ประเทศจนี 

FDI LG ในประเทศ

สหรัฐฯ 

มิชูบิชิมอร์เตอร์ ใน

ประเทศสหรัฐฯ 

P&G ในยุโรป 
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ภาพที่ - การเขาตลาด และการควบคุมการตลาด 

 ที่มา (Johansson, 2006: 173) 

 ขอมูลจากภาพบริษัทแตละบริษัทจะใชวกีารควบคุมการตลาด สําหรับวิธีการเขาตลาด

ที่แตกตางกัน 

 

 

5. กลยุทธ์การเขาตลาดที่เหมาะสมที่สุด (Optimal entry strategy) 
ถาบริษัทตองการปูองกันความเสี่ยงทางการเมือง แตการควบคุมคุณภาพสินคาต่ํา จะ

ใชการใหสิทธิการผลิต ถาบริษัทตองการ แตการควบคุมความไดเปรียบของบริษัททั้งหมด 

(FSA) แตจะยอมรับความเสี่ยงทางการเมืองทั้งหมด จะใชวิธีการลงทุนตางประเทศโดยตรง 

(FDI) ปัจจัยที่มผีลกระทบตอกลยุทธ์การเขาตลาดตางประเทศมี 2 ประการคือ  

1. ปัจจัยดานความไดเปรียบของบริษัท (FSA) จัดกลุมได 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์สวน

เพิ่ม ( Incremental) กลยุทธ์การปกปูอง (Protected) และ กลยุทธ์การควบคุม 

(Control)  

2. ปัจจัยตลาด (Market factor) จะกอใหเกิดโอกาส หรือภัยคุกคามกับบริษัท ซึ่ง

ขึ้นอยูกับสถานการณ์ของตลาดหรือสินคา มี 3 สถานการณ์ดังนี้ ตลาดอุบัติใหม 

(Emerging market) ตลาดเจริญเติบโตสูง (High-growth market) และตลาดอิ่มตัว 

(Mature market) อนึ่งการบริการ (Service) ตองแยกออกจากสินคาเนื่องจากมี

คุณลักษณะแตกตางจากสินคา (แสดงดังภาพขางลาง) 

 

 

กลยุทธ์ของบริษัท สถานการณต์ลาด/สินคา การบริการ 

ตลาดอุบัติใหม ต ล า ด

เจริญเติบโต 

ตลาดอิ่มตัว 

สวนเพิ่ม ส ง อ อ ก โ ด ย

ออม 

ส ง อ อ ก โ ด ย

ออม 

ส ง อ อ ก

โดยตรง 

พันธมิตร/ใหสิทธิ

การผลิต 

ปกปูอง รวมคา ส ง อ อ ก โ ด ย

ออม 

พันธมิ ต ร / ใ ห

สิทธิการผลติ 

ใหสิทธิการผลติ 

ควบคุม ตั้ ง ส า ข า ใ น ซื้ อ กิ จ ก า ร / ตั้ ง ส า ข า ใ น แ ฟ ร น ไ ช ส์ /
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ตางประเทศ พันธมิตร ตางประเทศ พันธมิตร/สงออก 

 
ภาพที่ – เมทริกซ์ของกลยุทธ์การเขาตลาด 

 ที่มา (Johansson, 2006: 174) 

 
ขอมูลจากภาพ กลยุทธ์สวนเพิ่ม เหมาะสมกับบริษัทที่ขาดแคลนทรัพยากร และควรใชกลยุทธ์

น้ําตก (Water fall) ในขณะที่บริษัทขนาดใหญที่ตองการขยายตลาดโลก และตองการควบคุม

การผลิตและการตลาดในตางประเทศจะเลือกใชการลงทุนในตางประเทศโดยตรง (FDI) เชน ใน

ตลาดอุบัติใหม (BEM) บริษัทจะใชการตั้งสาขาบริษัทในตางประเทศ (A wholly owned 

subsidiary) 

 
 ภาพตัวอยางของการเลือกใชกลยุทธ์ในการเขาตลาดแตละชนิด 

 

กลยุทธ์ของ

บริษัท 

สถานการณต์ลาด/สินคา การบริการ 

อุบัติใหม เจริญเติบโต อิ่มตัว 

สวนเพิ่ม  ปลากของอเมริกา

เ ห นื อ สู ป ร ะ เ ท ศ

ญี่ปุุน 

  

ปกปูอง ยาในประเทศจีน สงออกโดยออม การบรรจุขวดโค฿ก 

โตโยตา และ จีเอ็ม 

ดี ส นี ย์ แ ล น ด์ ใ น

ประเทศญี่ปุุน 

ควบคุม New FDI ในอินเดีย Matsushita ในตลาด

โทรทัศน์ของสหรัฐฯ 

ไอบีเอ็มในท่ัวโลก 

รถยนต์ในสหรัฐฯ 

โรงแรมฮิลตัน/เชอ

ราตัน 

McDonald 

 
ภาพที่ – บริษัทใชกลยุทธ์การเขาตลาด 

 ที่มา (Johansson, 2006: 176) 

 

 

6. เวลาในการเขาตลาด (Timing of entry) 

 
ตารางที่ 9- การขยายตลาดตางประเทศของสตาร์บัค (Starbucks Coffee) 
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ปี ประเทศ ป ี ประเทศ 

1971 

1987 

1996 

 

 

1997 

1998 

 

 

 

1999 

ซีแอตเติล 

แคนาดา 

ฮาวาย 

ญี่ปุุน 

สิงคโปร์ 

ฟิลิปปินส์ 

มาเลเซีย 

นิวซีแลนด์ 

ไตหวัน 

ไทย 

จีน 

คูเวต 

เลบานอน 

เกาหลีใต 

2000 

 

 

 

 

 

2001 

 

 

2002 

ออสเตรเลีย 

บารเรน 

ดูไบ 

ฮองกง 

กาตาร ์

ซาอุดิอารเบีย 

ออสเตรีย 

อิสราเอล 

สวิสเซอร์แลนด์ 

เยอรมัน 

อินโดนีเซีย 

โอมาน 

สเปน 

 ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004; 289) 

 

 

Delios and Makino adopt a contingency approach to analyze the relationship between 

timing of entry and a subsidiary's relative size and its survival. Using a sample of 6955 

foreign entries of 703 Japanese firms, the authors develop and test hypotheses about 

asset-based competitive advantage moderators of timing of entry's influence on a 

subsidiary's relative size and survival. The results show that early entrants not only have a 

larger relative size but also have greater exit likelihood than do late entrants. The 

magnitude of these effects depends on the type of asset advantages a foreign investing 

firm possesses. 

Delios, A. and Shige Makino. (2003) Timing of Entry and the Foreign Subsidiary 

Performance of Japanese Firms. Journal of International Marketing 11 no3 83-105 
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In this study, we propose and test a hierarchical model of market entry modes. Entry 

modes can first be viewed as equity-based versus non-equity-based. Within equity-

based modes, the choice is between wholly owned operations and equity joint ventures, 

while within non-equity-based modes, the choice is between contractual agreements and 

export. Empirically, we demonstrate that there are factors that exert substantial influences 

at the equity versus non-equity level, but rather weak influences at the lower level of 

choice hierarchy. The empirical results are based on a sample of over 10,000 foreign entry 

activities into China between 1979 to 1998. The findings provide supportive evidence for 

the hierarchical model of market entry modes. (Yigang Pan; David K. Tse, 2000) 

 
 This paper empirically analyzes the determinants of the choice between wholly 

owned subsidiary and technology licensing as a strategy for expansion abroad. We use a 

new and comprehensive database on worldwide plant level investments in the chemical 

industry during the 1981-1991 period. We find that both cultural distance and the 

presence of other potential licensors favor the use of licensing as a strategy for expanding 

abroad, whereas, prior experience favors the choice of wholly owned subsidiary. An 

implication of this study is that competition in the market for technology can foster the 

international diffusion of technology through the use of arm's length agreements.( Ashish 

Arora; Andrea Fosfuri, 2000) 

 
This study examines the transfer of local market knowledge within the diversified firm as 

its divisions expand into a new host country. Within the U.S.-based corporations in our 

sample, both the nature of local market knowledge itself and differences in organizational 

structures significantly influence the extent of internal knowledge transfer among divisions. 

The results suggest that as firms expand into new international markets, their 

organizational learning processes differ significantly.( Michael D. Lord; Annette L. Ranft, 

2000) 

 

Because entrepreneurs mature within a societal context, their attitudes toward cooperation 

are likely to be influenced by the underlying values of their society. Using a seven-nation 
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sample, we find that entrepreneurs from feminine, collective, and uncertainty-avoiding 

societies have a greater appreciation for the strategic importance of cooperative strategies 

than their counterparts. Moreover, entrepreneurs from feminine societies place greater 

emphasis on partner commonality in terms of objectives and values to ensure cooperative 

success, whereas those from individualistic societies emphasize contractual safeguards. 

(H. Kevin Steensma; Louis Marino; K. Mark Weaver (2000). Attitudes Toward Cooperative 

Strategies: A Cross-Cultural Analysis of Entrepreneurs. Journal of International Business 

Studies 31 no4 591-609 2000) 

 

 

Corporate international diversification theory posits that multinational corporations (MNCs) 

should have lower risk and higher financial leverage than purely domestic corporations 

(DCs). We suggest an alternative upstream-downstream hypothesis according to which 

the overall effect of internationalization on the risk and leverage of MNCs is expected to 

vary with home and target market conditions. The empirical results are consistent with the 

suggested hypothesis 

 

Chuck C. Y. Kwok; David M. Reeb (2000) Internationalization and Firm Risk: An 

Upstream-Downstream Hypothesis. Journal of International Business Studies 31 no4 611-

29 2000 

 

 

Transaction cost theory posits that culture plays a limited role in the choice between JV 

and WOS. In contrast, research suggests that firms' preferred level of ownership in their 

foreign subsidiaries is influenced primarily by cultural traits. This study provides additional 

evidence in this ongoing debate by replicating Hennart's transaction cost model of entry 

mode choice in two different national contexts: Japanese firms investing in the U.S. and 

the U.S. firms investing in Japan. The results suggest that the transaction cost explanation 

for the ownership choice holds in the both national contexts. Yet, the propensity to choose 

JV or WOS significantly varied between Japanese and the U.S. firms. (Makino and  

Neupert , 2000). 
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The determination of entry-modes is examined using an institutional theory framework. 

Two sources of isomorphic pressures affect a strategic business unit's (SBU) entry-mode 

choice: (1) host country institutional environment, and (2) internal institutional environment 

(the parent organization). SBUs were hypothesized to adopt similar organizational forms, 

structures, policies, and practices, thus becoming isomorphic, based on felt pressures to 

conform to behavioral norms within the environments. The results indicated that SBUs 

using wholly-owned entry-modes demonstrated high levels of internal (parent) 

isomorphism; those using exporting, joint ventures, or licensing agreements demonstrated 

external isomorphism; and those using multiple or mixed entry-mode demonstrated low 

levels of isomorphic pressures 

 

Davis, P.S.; Ashay B. Desai; John D. Francis (2000) Mode Of International Entry: An 

Isomorphism Perspective. Journal of International Business Studies 31 no2 239-58. 

 

 

 

The industrial organisation and evolutionary economics traditions in international business 

and the resource-based view of the firm in strategic management provide a rich and 

related set of perspectives on the question of performance in an international environment. 

This paper draws on these perspectives to examine the nature of marketing capabilities 

across a range of firm types in Hungary, Poland and Slovenia. A number of key strategic 

capabilities are examined including market orientation, the time horizon of strategic 

decision making and positioning capability. The study finds that firms with foreign 

participation have been able to develop a sophisticated level of marketing capability with a 

resulting positive impact on financial and market performance. Wholly-owned subsidiaries 

and international joint ventures emerge as equally effective mechanisms for the transfer of 

marketing capability. Conclusions are drawn and implications from the research are 

outlined. 
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John Fahy; Graham Hooley; Tony Cox; Jozsef Beracs; Krzysztof Fonfara; Boris Snoj. 

(2000)The Development and Impact of Marketing Capabilities in Central Europe. Journal of 

International Business Studies 31 no1 63-81. 

 

 

TABLE 1 MARKETING CAPABILITIES BY FIRM TYPE (ALL FIRMS) 

 

 (A)  

SOEs 

(n = 

299) 

(B) Privatised 

Former SOEs 

(n=589) 

© Firm 

with FDI 

(n= 315) 

(d) Domestic 

Organic 

Firms 

(n= 371) 

F Ratio/ 

Chi 

Sig 

Marketing 

Capability    

Marketing 

orientation 

4.82 4.98 

>A 

5.15 

>A,B 

5.17 9.00 .001 

Survival priorities 64.6% 52.0% 28.4% 49.6%   

Short term 

financial priorities 
12.8% 18.7% 16.0% 10.8%   

Long term Market 

position priorities 
22.6% 29.4% 55.6% 39.6% 108.7 .001 

คุณภาพสนิคา 2.23 2.27 

>A,B,C 

2.46 2.31 9.89 .001 

คุณภาพบริการ 2.27 2.33 

>A,B 

2.46 

>A 

2.39 8.55 .001 

ราคา 1.98 1.94 2 . 0 3 

<A,B,C 

1.84 9.20 .001 

ที่มา (Fahy et al., 2000) 

 

 

 TABLE 2 PERFORMANCE BY OWNERSHIP TYPE 
Relative 

performance 

 Mean Source SS Df. F ration. Sig 
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Performance 

relative to 

objectives set 

 

SOEs 

PSOs 

FDI 

Organic 

Total 

1.827 

1.901 

2.026 

1.937 

1.919 

 

 

Between Group 

Within Group 

 

 

5.434 

392.794 

398.228 

 

 

3 

1320 

1323 

 

 

 

6.087 

 

 

 

.000 

Performance 

relative to 

previous year 

 

SOEs 

PSOs 

FDI 

Organic 

Total 

2.106 

2.197 

2.403 

2.204 

2.221 

 

 

Between Group 

Within Group 

 

 

12.213 

512.690 

524.903 

 

 

3 

1312 

1315 

 

 

 

10.418 

 

 

 

.000 

Performance 

relative to 

major 

competitors 

 

SOEs 

PSOs 

FDI 

Organic 

Total 

1.916 

1.977 

2.180 

2.023 

2.014 

 

 

Between Group 

Within Group 

 

 

6.860 

290.219 

297.079 

 

 

3 

909 

912 

 

 

 

7.162 

 

 

 

.000 

 

TABLE 3 MARKETING CAPABILITIES BY FIRMS WITH FDI ONLY 

 (A) Joint 

Ventures with 

former SOEs 

(n=101) 

(B) Joint Ventures 

with Private 

Firms 

(n=96) 

© Greenfield 

Investments 

(n=82) 

F Ratio/ 

Chi 

Sig 

Marketing Capability  

Marketing orientation   

5.03 5.23 5.27 1.59 .206 

Survival priorities 26.7% 29.5% 28.2%   

Short term financial 

priorities 

20.8% 13.7% 15.4%   

Long term Market 

position priorities 

52.5% 56.8% 56.4% 1.94 .748 

คุณภาพสนิคา 2.43 2.44 2.49 .3044 .738 

คุณภาพบริการ 2.44 2.48 2.56 .939 .392 

ราคา 2.09 1.93 2.12 2.70 .069 

ที่มา (Fahy et al., 2000) 

 

5. คําถาม 9 
 

1. วิธีการเขาตลาดตางประเทศมีกี่วิธี?  
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2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอโครงสรางของชองทางจําหนายและกลยุทธ์ชองทาง จําหนายของ

นักการตลาดโลกคืออะไร? 

3. สิ่งทาทายของชองทางจําหนายในญี่ปุุนคืออะไร? และ แนวทางที่ดีที่สุดสําหรับบริษัท

ตางชาติที่ตองการจัดการสิ่งทาทายเหลานั้นคอือะไร 

4. จงใหความหมายของคําศัพท์ขางลางนี่ 

 

 รานคาปลีกระดับโลก (Global Retailers 

 บริษัทบริหารจัดการสงออก (Export Management Company 

 บริษัทเทรดดิง้คอมพานี (Trading Company) 

 Complementary Marketers 

 ตัวแทนผูผลติเพื่อการสงออก (M a nufa ctur er ‖ s Expor t  Ag ent 

 Home-country Brokers 

 สํานักงานจัดซือ้ (Buying Offices 

 กลุมการขาย (Selling groups 

 Webb-pomerene Export Associations 

 บริษัทขายตางประเทศ (Foreign sales corporation 

 พอคาสงออก (Export merchants 

 Export jobbers 

 M a nufa ctur er ‖ s r epres entat ives 

 ผูจัดจําหนาย (Distributors 

 ตัวแทนตางประเทศ (Foreign-country brokers 

 Managing agents and compradors 

 ดีลเลอร์ (Dealers 

 Import jobbers, wholesalers, and Retailers  

 

 

5.ในการพัฒนารูปแบบชองทางการจัดจําหนายสินคาระหวางประเทศจําเป็นตองทราบถึง

องค์ประกอบพืน้ฐานอะไรบาง? 

6.รูปแบบการจัดจําหนายสินคาระหวางประเทศมอียูกี่รูปแบบ  อะไรบาง? 
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7.จงใชตารางขาลาง เลือกตลาดสงออกสินคา OTOP 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

วธีิการเขาตลาด 

ก า ร

ส งออก

ทางออม 

ก า ร

สงออก

ทางตรง 

ส า ข า

การตลาด 

ส า ข า

การตลาด-

Local 

assembly 

ก า ร ใ ห

สิ ท ธิ ก า ร

ผ ลิ ต 

(Licensing) 

 

การรวม

คา 

( Joint 

venture) 

 

100% 

ownership 

 

1. จํานวนตลาด 

2. การเจาะตลาด 

3. ข อ มุ ล ก า ร ต ล า ด

ยอนกลับ 

4. ก า ร เ รี ย น รู ต ล า ด

ตางประเทศ 

5. การควบคุม 

6. ตนทุนการตลาด 

7. กําไร 

8. เงินลงทุน 

9. การบริหาร 

10.บุคลากร 

11.ปัญหาตางประเทศ 

12.ความยืดหยุน 

13.ความเสี่ยง 

       

 

8. ซู และ คาวัสจิล (Zou and Cavusgil (2002) เขียนกรอบคิดของกลยุทธ์ตลาดโลก

อยางไร? 

9. Calantone  and Zhao (2001) ศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดโลกของประเทศ

เกาหลีใต ญี่ปุุน และสหรัฐฯอยางไร? 

10. O‖Ca ss   a nd Julia n ( 2 003)  เขียนกลยุทธ์การตลาดโลกอยางไร? 

11. Larsson and Finkelstein (1999) บูรณการกรอบคิดของเศรษฐศาสตร์ การเงิน กลยุทธ์ 

องค์การ และ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อศึกษาการควบกิจการ และการซื้อ

กิจการ (M&A) แสดงไดอยางไร? 

12. Makino et al (2002).เขียนแบบจําลองของผลกระทบของแรงจูงใจของบริษัทตอการ

เลือกประเทศลงทุนอยางไร? 
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13. คุณบัคเลย์ และคาสัน (Buckley and Casson, 1996) ศึกษากลยุทธ์การเขาตลาด

ตางประเทศอยางไร? 

14. คุณบัคเลย์ และคาสัน (Buckley and Casson, 1998) กําหนดกลยุทธ์การเขาตลาด

ตางประเทศไว 12 ประเภทมีอะไร? และใชเกณฑ์ หรือปัจจัยอะไรในการจัดประเภทกล

ยุทธ์การเขาตลาด? 

15. ความยุงยากในการประสานกิจกรรม (1) การวิจัยพัฒนาและการผลิต (2) การผลิต

และการตลาด (3) การวิจัยพัฒนาและการตลาด คืออะไร? จงอธิบายโดยละเอียด 

16. จงอธิบายการแสวงหาแหลงผลติของบริษัท ฮอนดา คาร ์บริษัทไนกี?้ 

 

17. จากตารางขางลางทําไมสตาร์บัคคอฟฟี่ จงึเลือกตลาดเอเชยี-แปซิฟิค? 

 
ตารางที่  การขยายตลาดตางประเทศของสตาร์บัค (Starbucks Coffee) 

ปี ประเทศ 

 

1996 

 

 

1997 

1998 

 

 

 

1999 

 

ญี่ปุุน 

สิงคโปร์ 

ฟิลิปปินส์ 

มาเลเซีย 

นิวซีแลนด์ 

ไตหวัน 

ไทย 

จีน 

คูเวต 

เลบานอน 

เกาหลีใต 

 
25) แนวตอบ 

1. ในการพัฒนารูปแบบชองทางการจัดจําหนายสินคาระหวางประเทศจําเป็นตอง

ทราบถึงปัจจัยพื้นฐาน  4  ประการ  คือ 

1.1 รูปแบบชองทางการจัดจําหนายสินคาระหวางประเทศ 
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1.2 ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอการพัฒนารูปแบบการจัดการชองทางการจัด

จําหนายสินคาระหวางประเทศ 

1.3 การวิเคราะหข์อมูลในตลาดเปูาหมาย 

1.4 การพิจารณาคัดเลือกเลือกรูปแบบชองทางการจัดจําหนายสินคาระหวาง

ประเทศ 

2. รูปแบบการจัดจําหนายสินคาระหวางประเทศมอียู  2  รูปแบบ  คือ 

2.1 การจัดจําหนายสินคาระหวางประเทศโดยตรง 

2.2 การจัดจําหนายสินคาระหวางประเทศโดยทางออม 
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บทที่ 10 
สนิคา และการบริการ 

 

1. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหเกิดความรูในการวิเคราะหอ์งค์ประกอบของสนิคา 

2. เพื่อใหเกิดความรูในกระบวนการพัฒนาสินคาใหมระดับโลก 

3. เพื่อใหเกิดความรูในการบริหารกลุมสินคา 

4. เพื่อใหเกิดความรูในการบริหารตราสินคาในตลาดโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 10 
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สนิค้า และการบริการ 

(Product and Service) 

 

 การตลาดระดับโลกเกี่ยวกับการประสานกิจกรรมการตลาด (ประเทศแหลงกําเนิด

สินคา) กลาวคือ ประยุกต์ใชกลยุทธ์ระดับโลก (A global strategy) กับตลาดตางประเทศแต

ละตลาด ซึ่งเกี่ยวกับระดับมาตรฐานของการตลาด (marketing standardization) ที่รักษาความ

เป็นยูนิฟอร์มของสนิคา การโฆษณา การจัดจําหนาย ฯ 

 ความแตกตางระหวางสินคา และตราสินคาระดับโลก และระดับภูมิภาค (Global and 

regional products and brands) สินคาระดับโลกจะมีคุณลักษณะเหมือนกันทั่วโลก โดยจะมีชื่อ

ตราสินคาเหมือนกัน เชน ยาสีฟันคอลเกต ใบมีดโกนตรายิลเล็ต ฯ ในขณะที่สสินคาระดับ

ภูมิภาค จะมีเอกลักษณ์เฉพาะภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง เชน แบบจําลองรถยนต์ฮอนดาในยุโรป 

ชื่อ Concerto หรอื P&G Ariel and Vizir ในยุโรป ฯ 

 บทนี้ผูเขียนจะเริ่มดวยการอธิบายขอดี และขอดอยของสินคาที่เป็นมาตรฐานทั่วโลก 

กระบวนการพัฒนาสินคาใหม สุดทายผูเขียนจะอธิบายการพัฒนาตราสินคาระดับโลก ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

 

 คําถามที่วา “บริษัทควรขายสินคาอะไร? ” สําหรับบริษัทที่มุ งขยายตลาดไป

ตางประเทศ (A Domestic Market Extension Orientation) จะตอบวา สินคาอะไรก็ไดที่สามารถ

ขายภายในประเทศได แตบริษัทที่มุงตลาดนานาประเทศ (Multi-domestic Market Orientation) 

จะพัฒนาสนิคาที่แตกตางกันใหมีความสอดคลองกับตลาดแตละประเทศ ในขณะที่บริษัทระดับ

โลก (A Global Company) จะคนหาความเหมอืนกันของตลาดโลก 

 บริษัทขนาดใหญกลายเป็นบริษัทระดับโลก ถึงอยางไรก็ตาม การดัดแปลง (Product 

Adaptation) ก็ถือวาเป็นงานการตลาดที่สําคัญสําหรับบริษัทขนาดเล็ก เมือการแขงขันระดับ

โลกเขมขนขึ้น และความชอบของผูบริโภคกลายเป็นความชอบระดับโลก ทําใหสินคาที่ผลิตขาย

ภายในประเทศไมสามารถขายไดในตลาดตางประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงผลิตสินคาที่มีคุณภาพ

สอดคลองกับความตองการของตลาดโลก ภายใตราคาที่เหมาะสม 

 บทนี้จะเนนที่กลยุทธ์การพัฒนาสินคาใหมในตลาดโลก โดยเริ่มตนดวยกลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทขามชาติ และ กระบวนการพัฒนาสินคาใหม สุดทายผูเขียนจะนําเสนอ
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บทบาทของวัฒนธรรมไขว (Cross-cultural challenges) ตอการบริหารโครงการพัฒนา

ผลติภัณฑ์ใหม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

2. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product strategies) 

  

กอนที่ผูเขียนจะอธิบายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์โลก ผูเขียนจะนําเสนอองค์ประกอบของสินคา 

กลาวคือ องค์ประอบของสินคาเป็นผลรวมคุณลักษณะทั้งหมดเพื่อกําหนดอรรถประโยชน์ที่

ผูบริโภคจะไดรับ การกําหนดมิติตางๆของสินคาจะเป็นประโยชน์สําหรับผูผลิตที่จะดัดแปลง

สินคาใหเหมาะกับตลาดตางประเทศ แสดงดังภาพที่ 11-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 11-1 แบบจําลองสวนประกอบของสนิคา 

ที่มา (Czinkota& Ronkainen, 2002, 305) 

 

 

1.1. ส่วนประกอบหลัก (Core Component) 

ส่วนประกอบท่ี
สนบัสนุนการ
บริการ บริการซ่อมบ ารุง 

บริการส่งมอบ 

บริการฝึกอบรม 

บริการติดตั้ง 

บริการดา้นกฎหมาย 

บริการรับประกนั 

ส่วนประกอบการ
บรรจุภณัฑ์ 

เคร่ืองหมาย
การคา้ 

ช่ือตรา
สินคา้ 

คุณภาพ 

หีบห่อ 

ราคา ส่วนประกอบ
หลกั คุณลกัษณะการออกแบบ 

คุณลกัษณะดา้นหนา้ท่ี 
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สวนประกอบหลักเป็นลักษณะทางกายภาพของสินคา มีดังนี้ คุณลักษณะของการ

ออกแบบสินคา คุณลักษณะดานหนาที่ของสินคา แบบจําลองนี้ แสดงอิทธิพลของปัจจัยดาน

วัฒนธรรม กายภาพ และMandatory ที่มีตอการยอมรับสินคา ซึ่งเนนสวนประกอบสินคา 3 

ประการ คือ สวนประกอบหลัก สวนประกอบของบรรจุภัณฑ์ และ สวนประกอบการสนับสนุน

การบริการ สวนประกอบเหลานี้เป็นองค์ประกอบของสินคาที่จับตองไมได และจับตองได และ

กอใหเกิดอรรถประโยชน์ตอผูบริโภค 

การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะดานการออกแบบ และหนาที่ของสินคา สี รสขาติ หรือ

คุณลักษณะอื่น สามารถปรับใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของแตละประเทศที่แตกตางกันได เชน 

เนสเลท์ ขายcorn flakes ซึ่งเป็นอาหารเชาในUS แตชาวญี่ปุุนมองวาcorn flakes เป็นขนมขบ

เคี้ยวไมใชอาหารเชา ซึ่งโดยปกติอาหารเชาของชาวญี่ปุุนจะเป็นขาว และปลา ดังนั้น เนสเลท์ 

ไดพัฒนาอาหารเชา ที่ประกอบดวย Seaweed แคร์รอท มะพราว และ Zucchini การดัดแปลง

รสชาติอาหารเชาของเนสเลท์ ใหสอดคลองกับรสนิยมของชาวญี่ปุุนทําใหยอดขายเพิ่มขึ้นรอย

ละ 12 
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1.2. เปรียบเทียบสินค้ามาตรฐานกับการดัดแปลงสินค้า (Standardization 

versus Adaptation) 

การตัดสินใจเกี่ยวกับสินคาที่จําหนายในตางประเทศ จะเป็นประเด็นของสินคา

มาตรฐาน หรือดัดแปลงสินคา กลาวคือ มาตรฐานหมายถึง บริษัทจําหนายสินคาชนิดเดียวทั่ว

โลก ในขณะที่ การดัดแปลงสินคาหมายถึง บริษัทมองวาลูกคาในแตทวีป หรือประเทศมีความ

ตองการ หรือ ความปรารถนาแตกตางกัน ดังนั้น ความเป็นมาตรฐานจะมุงที่ผลิตภัณฑ์ เพื่อ

การลดตนทุนผานการผลิตขนานใหญ (Mass production) แต การดัดแปลงสินคา มุงเนนตลาด 

หรือลูกคา โดยเพิ่มความพึงพอใจผานการดัดแปลงสินคาใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดทองถิ่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอมาตรฐานสินคากับการดัดแปลงสินคา แสดงดังตาราง

ขางลาง 

 

ตารางที่ 11–1 เปรียบเทียบมาตรฐานกับการดัดแปลงสินคา 

 

7.1.1 ปัจจัยที่กระตุ้นให้ใช้สินค้ามาตรฐาน 

 การประหยัดในขนาดการผลิต 

 ประหยัดในการวิจัยและพัฒนา (R&D) 

 ประหยัดในการตลาด 

 การบูรณการตลาดโลก 

 คูแขงขันระดับโลก 

8.1.1 ปัจจัยที่กระตุ้นให้ดัดแปลงสินค้า 

 วิธีการใชสินคาแตกตางกัน 

 อิทธิพลของกฎหมายขอบังคับ 

 ความแตกตางของรูปแบบพฤติกรรมการบริโภค 

 คูแขงขันระดับทองถิ่น 

ที่มา (Czinkota & Ronkainen, 2002, 306) 

 

 การทํามาตรฐานสินคา หรือ ดัดแปลงสินคาจะปรากฏขึ้นที่สินคาหลัก หรือ รูปแบบ 

หรือสวนเพิ่มของสินคา ซึ่งบริษัทอาจจะผลิตตราสินคาเดียวจําหนายทั้งในประเทศ และ

ตางประเทศทั่วโลก ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ตราสินคาระดับโลก (A Global product strategy) ตรา

สินคาระดับโลกจะออกแบบใหสอดคลองกับมาตรฐาน 2 ประการ คือ สอดคลองกับความชอบ
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ของตลาดภายในประเทศ และ/หรือ สอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ําของตลาดสงออก ในอีกดาน

หนึ่ง ซึ่งบริษัทอาจจะดัดแปลงตราสินคาใหสอดคลองกับความตองการของเฉพาะกลุมตลาด 

เชน บริษัทเยอรมันผลิตรถยนต์ตรา BMW ตองปรับรถยนต์ใหสามารถขับเคลื่อนดวยพวงมาลัย

ดานขวามือ เพื่อจําหนายในตลาดประเทศญี่ปุุน เป็นตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 11-2 กลยุทธ์การดัดแปลงตลาดตางประเทศ 

ที่มา (Czinkota& Ronkainen, 2002, 307) 

โดยทั่วไปสินคาทีเป็นมาตรฐานไดแก สินคาเกษตรกรรม วัตถุดิบ สินคาโภคภัณฑ ์

ในขณะที่ บาน โรงงาน อุปกรณ์ หรือบริการดานตางๆ จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดัดแปลงตามความ

ตองการของลูกคาแตละราย (แสดงดังภาพขางบน) 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอสินคาระดับโลก หรือสินคาที่เป็นมาตรฐาน (Solberg, 2000) มี

ดังนี้ 

ก. ความต้องการร่วม (common customer needs) 

วิธีการใชสินคา หรือประโยชน์ของสินคาที่ลูกคาแสวงหา เชน เปปซี่แม็กซ์ (Pepsi Max) มุง

ตลาดเปูาหมายระดับโลก ซึ่งไมไดผสมน้ําตาล เปปซี่แม็กซ์เป็นโซดา (a one-calorie soda with 

a cola) 

 

 

ลกัษณะของสินค้า 
อปุโภคบริโภค อตุสาหกรรม 

ระ
ดบั

ขอ
งว
ฒัน

ธร
รม

 

ต ่า 

สงู ความต้องการในการดดัแปลง 
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 ภาพที่ 123 การลูเขาหากันของรูปแบบการดื่ม 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004, 331) 

 จากภาพแสดงรูปแบบการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่ง 20% ดื่มเหลา 40%  เป็น

ดื่มไวน์ และ 40% ดื่มเบียร์ 

ถึงอยางไรก็ตาม ความตองการของตลาดรถยนต์มีความแตกตางกันในแตละประเทศ 

(แสดงดังตารางที่ 10- ) เชน ประเทศออสเตรียตองการรถยนต์ที่สะทอนศักดิ์ศรี ในขณะที่ 

ประเทศอติาลีตองการรถยนต์ที่มสีถานะดี การออกแบบที่กลมกลืนกับบุคลิกภาพ เป็นตน 

 

ตารางที่ 140 ความแตกตางของความตองการรถยนต์ในตลาดยุโรป 

ประเทศ ความต้องการ 

เนเธอร์แลนด์  understatement 

 ตราสินคามีชื่อเสียงระดับสูง 

ฝร่ังเศส  มีความเป็นตนเองสูง 

 ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม 

0 

100% 

ออสเตรีย 
 

แคนาดา 
 

สหรัฐ
ฯ 

 
เนเธอร์แลนด์ 

อิตาลี 

ฝร่ังเศส 

ญ่ีปุ่ น 

เบลเยี่ยม 
 

เยอรมนั 

0 100% 

100% 

0 

50 50 

50 

สหราชอาณาจกัร 
 

ไวน์ 

เบียร์ 

สปิริต 
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สวิสเซอร์แลนด์  อุปสงค์แบบไมตอเนื่อง (demanding but discreet 

 

ออสเตรีย  มีความเป็นศักดิ์ศร ี

 รถยนต์จะนําเสนอเจาของรถยนต์ตอภายนอก 

อิตาลี  สอดคลองกับบุคลิกภาพ 

 Dynamic driving 

 ยึดเกาะถนน 

ทีม่า (Kotabe and Helsen, 2004, 332) 

 

 

ข. ลูกค้าระดับโลก (Global customer) 

 

ค. การประหยัดในขนาด (Scale economies) 

สินคามาตรฐานสามารถประหยัดตนทุนการผลิต และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากความตองการ

สินคามาตรฐานของตลาดโลก เชนบริษัท Kelloge ผูแปรรูปอาหาร สามารถลดตนทุนจากบรรจุ

ภัณฑ์ของสินคาที่จําหนายทั่วโลก เป็นตน 

 

ง. ความเหมาะสมด้านเวลา (Time-to-market) 

จ. ข้อตกลงของตลาดระดับภูมิภาค (Regional market agreements) 

ระดับของมาตรฐานสินคาจะสูง หรือต่ํา ขึ้นอยูกับการดัดแปลงสินคา เชน การศึกษา

การดัดแปลงสินคาที่ผลิตโดยบริษัทสหรัฐฯ จากผูบริโภค 143 ตัวอยาง ใน 4 ประเทศ พบวา

รอยละของการดัดแปลงสินคามีดังนี้ 

 ตารางที่ 141 

คุณลักษณะสินค้า ร้อยละของการดัดแปลงสินค้า 

(%) 

ตราสินคา 

ความงามของบรรจุภัณฑ ์

สวนประกอบของสนิคา 

คุณลักษณะสินคา 

25 

55 

63 

35 
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ฉลาก 

ขนาดของบรรจุภัณฑ์ 

วธิีการใชสินคา 

71 

55 

23 

 ที่มา (Albaum et al., 2002)  

 

1.2.1. ผลกระทบตัวแปรการตลาด (Effect of other marketing 

variables) 

 

ประเด็นของมาตรฐานสินคา และการดัดแปลงสินคาไมสามารถวิเคราะห์แยกออกจาก

ปัจจัยอื่นได นักการตลาดจําเป็นตองตัดสินใจรวมกับตัวแปรอื่น เชน กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และกล

ยุทธ์การสงเสริมการตลาด ในการเจาะตลาดตางประเทศมี 3 ประเภทคือ กลยุทธ์การขยาย

สินคา (Extend product/communication strategies) กลยุทธ์การดัดแปลงสินคา (Adaptation 

strategy) และ กลยุทธ์นวัตกรรมสนิคา (Invention strategy) ซึ่งกลยุทธ์ทั้งสามจะมีกลยุทธ์ยอย 

5 กลยุทธ์ประกอบ (แสดงดังตารางที่ 10- 1) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 142 กลยุทธ์การขยายตลาดโลก 

ก ล

ยุทธ์ 

ฟั ง ก์ ชั น

ของสินค้า 

เ งื่ อ น ไ ข

ก า ร ใ ช้

สินค้า 

ความสามารถ

ใ น ก า ร ซื้ อ

สินค้า 

ก ล ยุ ท ธ์

สินค้า 

ก ล ยุ ท ธ์

ก า ร

สื่ อ ส า ร

การตลาด 

ตําแหน่ง ตั ว อ ย่ า ง

สินค้า 

1 เหมอืนกัน เหมอืนกัน ใช ขยาย ขยาย 1 น้ําอัดลม 

2 แตกตาง เหมอืนกัน ใช ขยาย ดัดแปลง 2 motors

ป ร ะ เ ท ศ

แหลงกําเนิด

สินคา 

3 เหมอืนกัน แตกตาง ใช ดัดแปลง ขยาย 3 น้ํ า มั น 

ผงซักฟอก 

4 แตกตาง แตกตาง ใช ดัดแปลง ดัดแปลง 4 เ สื้ อ ผ า 

ก า ร์ ด อ ว ย

พร 
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5 เหมอืนกัน - ไมใช นวัตกรรม

ด านการ

สื่อสาร 

พั ฒ น า

ใหม 

5 เครื่องซักผา 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004; 328) 

 

1.2.2. ขยายทั้งสินค้าและการสื่อสาร (Product and communication 

extensions) 

บริษัทเลือกใชกลยุทธ์สินคามาตรฐานและโฆษณามาตรฐาน บริษัทที่เลือกใชกลยุทธ์นี้จะเป็น

บริษัทขนาดเล็กที่มีทรัพยากรจํากัด กลยุทธ์นี้เหมาะสมกับตลาดเปูาหมายระดับโลก (Global 

segment) เชน บริษัทบลิสเท็กซ์ (Blistex) ผูผลิต a lip balm ในตลาดยุโรป กลยุทธ์นี้จํา

กอใหเกิดการประหยัดในขนาด โดยใชสินคาเป็นตัวขับเคลื่อน (product-driven) โดยมี

เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม เชนใชคอมพิวเตอร์ชวยออกแบบ (CAD) และ คอมพิวเตอร์ชวย

การผลิตสนิคา (CAM) เป็นตน 

 

1.2.3. ขยายสินค้าและดัดแปลงการสื่อสาร (Product extension and 

communication adaptation) 

เนื่องจากวัฒนธรรมแตกตางกัน บริษัทจะเลือกใชกลยุทธ์สินคามาตรฐานและดัดแปลงโฆษณา 

ซึ่งยังทําใหบริษัทประหยัดในขนาด (Economy of scale) เชน บริษัท Wrigley ผูผลิตหมากฝรั่ง 

ซึ่งมีฐานการผลิตในชิคาโก ประเทศสหรัฐฯ เขาสูตลาดยุโรป โดยใชกลยุทธ์สินคาเดิม แตปรับ

กลยุทธ์การโฆษณา เป็นตน 

 

1.2.4. ดัดแปลงสินค้าและขยายการสื่อสาร (Product adaptation and 

communication extension) 

บริษัทจะเลือกใชกลยุทธ์โฆษณามาตรฐาน แตดัดแปลงกลยุทธ์สินคา เชนการเพิ่มตราสินคาใน

สายผลิตภัณฑ์ โดยการซื้อบริษัททองถิ่น (Acquisition) เชน บริษัทพีแอนด์จีในประเทศไตหวัน 

ถายทอดเทคโนโลยีการผลติแชมพูแพนทีนใหกับบริษัทบริษัทพีแอนดจ์ีในอเมริกาใต ซึ่งอเมริกา

ใตเพียงปรับเทคโนโลยีนดิหนอย 

 

1.2.5. ดัดแปลงทั้งสินค้าและการสื่อสาร (Product and communication 

adaptations) 
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บริษัทจะเลือกใชการดัดแปลงทั้งกลยุทธ์สินคาและดัดแปลงกลยุทธ์การโฆษณา  เชน บริษัท 

Slim-Fast ที่จําหนายในประเทศเยอรมันจะใช local celebrity ในขณะที่ ใช testimonial for diet 

ในประเทศอังกฤษ เป็นตน 

 

1.2.6. นวัตกรรมสินค้า (Product innovation) 

เป็นการพัฒนาสินคาใหมสําหรับตลาดโลก (Product invention) ในอดีตบริษัทพีแอนด์จีในยุโรป 

จะพัฒนาสินคาสําหรับตลาดยุโรปเทานั้น แตปัจจุบันบริษัทพีแอนด์จีทําการพัฒนาสินคา

สําหรับตลาดโลก (Produce globally, market locally) หรือ บริษัทฟอร์ด ทําการพัฒนารถรุน 

Ford Mondeo เพื่อตลาดโลก แตประสบความลมเหลว เนื่องจากมีปัญหาดานขนาดรถยนต์ 

และราคาแพงเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 124 แนวคิดการดัดแปลงสินคา และการสงเสริมการตลาด 

 ที่มา (Cavusgil, et al., 1993) 

 

สิ่งแวดลอมตลาด ไดแก กฎระเบียบขอบังของรัฐบาล (Government Regulation) 

กฎระเบียบขอบังของรัฐบาล (Non-tariff Barriers) กฎระเบียบขอบังของรัฐบาล (Customer 

cha r a cter istics‖,  Expecta t ions, and preferences) 

คณุลกัษณะของบริษัท 

วิธีการเข้าตลาด
ตา่งประเทศ 

เป้าหมายการสง่ออก 

ประสบการณ์ใน
ตา่งประเทศ 

เทคโนโลยีของ
อตุสาหกรรม 

เอกลกัษณ์ของสินค้า ประเภทของสินค้า วฒันธรรมเดี่ยวกบัสินค้า 

คณุลกัษณะของตลาดสง่ออก 

คณุลกัษณะของบินค้า 
หรือ อตุสาหกรรม 

การแข่งขนัในตลาดสง่ออก 

กฎหมายคล้ายกนั 

ตลาดคุ้นเคยกบัสินค้า 

การดดัแปลงสินคา้  
- ขณะเขา้ตลาดต่างประเทศ 
- หลงัจากเขา้ตลาดต่างประเทศ 
การส่งเสริมการตลาด 
- การวางต าแหน่ง 
- บรรจุภณัฑ/์ฉลาก 
- การส่ิงเสริมการตลาด 
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คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ไดแก โครงสรางผลิตภัณฑ์ (Product Constituents) ตรา

สินคา (Branding) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) คุณลักษณะ (Appearance) วิธีการใช (Methods of 

Operation or Use) คุณภาพ (Quality) การบริการ (Service) และ ประเทศผูผลิต (Country of 

Origin Effects) 

คุณลักษณะของบริษัท (Company Considerations) ผลิตภัณฑ์ปลอมแปลง (The 

Product counterfeiting) 

 

 

2. การพัฒนาสินค้าระดับโลก (Global Product Development) 
 การพัฒนาสินคาใหมถือเป็นหัวใจของกระบวนการตลาดระดับโลก (A global 

marketing process) สินคาใหมควรพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดระดับโลก 

หรือตลาดระดับภูมิภาค ในขณะเดียวกัน ก็ควรสอดคลองกับวัตถุประสงค์ของบริษัท เชน 

ความสามารถทํากําไร เป็นตน 

 เนื่องจากการแขงขันทวีความรุนแรงขึ้นอยางรวดเร็ว การวางแผนดานผลิตภัณฑ์ควร

กอใหเกิดผลประโยชน์ดานรูปธรรมสูงสุด บริษัทที่ยอมรับแนวทางการตลาดระดับโลกควร

พัฒนาสินคาใหไดมาตรฐานโลก เชน บริษัทนิสสัน (Nissan) พัฒนารถยนต์ใหเหมาะกับตลาด

สวนใหญ โดยนิสสันลดแบบจําลองรถยนต์จาก 48 แบบลงเหลือ 18 แบบ ซึ่ง 3M และ ซีร็อคซ์ 

(Xerox) ก็ใชกลยุทธ์เหมือนกับนิสสัน 

 ในขณะเดียวกัน ยิลเล็ต (Gillette) พัฒนาตลาดยุโรปตะวันออก และจีน โดยเริ่มจาก

การนําใบมีดโกนรุนเกา ราคาถูก จําหนายในยุโรปตะวันออก และจีน หลังจากนั้น จึงนําใบมีด

โกนรุนใหม ราคาพรเีมี่ยมออกจําหนาย 

 เปูาหมายของการพัฒนาสินคาใหมไมใชกาพัฒนามาตรฐานสินคา หรือ สายผลิตภัณฑ ์

แตเป็นการดัดแปลงสินคา หรอืสายผลิตภัณฑใ์หสอดคลองกับความตองการตลาดโลก 

 การพัฒนาสินคาใหม ยึดฐานคิด 2 ประการ คือ 1) เขาใจความตองการของลูกคาใน

ตลาดตางประเทศ และสรางความสัมพันธ์กับตลาด หรอืลูกคา 

 

2.1. กรอบคิดของสินค้าสําหรับตลาดต่างประเทศ (Products for foreign 

markets: A conceptual framework) 
 ตารางที่ 143 คุณลักษณะตลาด และกลยุทธ์สายผลติภัณฑ์ 
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ถา ดังนัน้ 

ค ว า ม

ต อ ง ก า ร

ลูกคา 

เงื่ อนไขการ

ใชสนิคา 

ความสามารถ

ใ น ก า ร ซื้ อ

สินคา 

 

กลยุทธ์สายผลติภัณฑ์ 

เหมอืนกัน 

แตกตางกัน 

เหมอืนกัน 

แตกตางกัน

เหมอืนกัน 

เหมอืนกัน 

เหมอืนกัน 

แตกตางกัน

แตกตางกัน 

ไมมี 

 ม ี

ม ี

ม ี

ม ี

ไมม ี

ขยายสินคาและการสื่อสารการตลาด 

ขย าย สิ น ค า แล ะดั ด แป ล งก าร สื่ อ ส า ร

การตลาด 

ดั ด แป ลงสิ น ค า แล ะข ย ายก าร สื่ อ ส า ร

การตลาด 

ดัดแปลงสนิคาและการสื่อสารการตลาด 

สินคาใหมและการสื่อสารการตลาดใหม 

 

 นอกจากความตองการของลูกคา การใชสินคาและความสามารถในการซื้อสินคา ยัง

จัดรูปแบบ (form) สําหรับการตัดสินใจพัฒนาสินคาใหมในตลาดตางประเทศ (แสดงดังตารางที่ 

10-1) 

 

2.2. การพัฒนาสินค้าใหม่ (New Product Development: NPD) 

 เนื่องจากตนทุนในการพัฒนาสินคาใหมสูงมาก ดังนั้นจงึตองกลั่นกรองโครงการพัฒนา

สินคาอยางละเอียด บริษัท ไบโอเทค มีขั้นตอนการพัฒนาสินคาใหม 4 ขั้น ดังนี้ การสราง

ความคิด การศกึษาความเป็นไปได การพัฒนาสินคา และการนําสินคาออกสูตลาด ถึงอยางไร

ก็ตาม บริษัทไบโอเทตั้งทีมอนุมัตโิครงการที่ประกอบดวย หัวหนาการผลิต การประกันคุณภาพ 

การเงนิ การวิจัยและพัฒนา และการตลาด  

กระจกที่สะทอนการตัดสินใจยอมรับสินคาใหม คือ ขั้นตอนของบริษัทในการแนะนํา

สินคาสูตลาด คือ การพัฒนาความคิด (ideas/concept generation) การกลั่นกรองแนวคิด การ

ประเมินแนวคิด (screening evaluation) การพัฒนาตนแบบสินคา และการทดสอบสินคา 

(prototype product testing) และการนําสินคาออกสูตลาด (launched)  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

คุณซองและแพร์รี่ (Song and Parry, 1997) ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของปัจจัย

ดานกลยุทธ์ กลวิธี และ สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของสินคาใหม (New product) 

โดยเก็บขอมูลจากโครงการพัฒนาสินคาใหมของประเทศญี่ปุุน 788 โครงการ และ สหรัฐฯ 

612 โครงการ กรอบคิดของการศึกษาครั้งนี้เป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหวางแหลง

ความไดเปรียบ กับความแตกตางของสินคา ซึ่งคั่นกลาง โดยประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
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ในกระบวนการพัฒนาสินคาใหม และ การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหวางความแตกตางของ

สินคา กับ ผลการดําเนินงานของสินคา (A product performance) ซึ่งคั่นกลาง โดยปัจจัยดาน

สิ่งแวดลอม (แสดงไดดังภาพ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 125 กระบวนการพัฒนาสินคาใหมในประเทศญี่ปุุน และประเทศสหรัฐฯ  

ที่มา (Song and Parry, 1997) 

 

ความไดเ้ปรียบจากหนา้ท่ี หรือฝ่าย 
-ความช านาญดา้นการตลาด และ
ทรัพยากร 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
-ค ามัน่สญัญาภายใน
องคก์าร 
-ศกัยภาพตลาด 
-ความเขม้ขน้ของการ
แข่งขนั 

ความได้เปรียบด้านความ
แตกตา่งของสินค้า 

-มีนวตักรรมดีกวา่ 
-คณุภาพดีกวา่ 
-สอดคล้องกบัความต้องการ
ของลกูค้า 

ความได้เปรียบจากหน้าที่ 
หรือฝ่าย 

-ความช านาญด้าน
การตลาด และทรัพยากร 

ผลการด าเนินงานของ
สินคา้ใหม่ 

-ก าไร 
-ยอดขาย 
-ส่วนครองตลาด 

ความไดเ้ปรียบจากโครงการ 
-ค ามัน่สญัญาภายในองคก์าร 
-การบูรณาการขา้มสายงาน 

ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน
พฒันาสินคา้ใหม่ 

-ประสิทธิภาพของการพฒันาดา้น
เทคนิค 

ความไดเ้ปรียบจากหนา้ท่ี หรือฝ่าย 
-ความช านาญดา้นเทคนิค และ
ทรัพยากร 

ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน
พฒันาสินคา้ใหม่ 

-การพฒันา และกลัน่กรองความคิด 
-การวิเคราะห์โอกาสตลาด และการ
วิเคราะห์ธุรกิจ 
-การทดสอบสินคา้ 
-การท าคา้เชิงพาณิชย ์
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ตารางที่ 144 การประมาณการคาสัมประสิทธิ์ในสมการกระบวนการพัฒนาสินคาใหมของ

ญี่ปุุน และ สหรัฐฯ 

 

 ขั้ น ก า ร ส ร้ า ง

ค ว า ม คิ ด แ ล ะ

ก ลั่ น ก ร อ ง

ความคดิ 

ขั้นการวิเคราะห์

ตลาดและธุรกจิ 

ขั้ น ก า ร พั ฒ น า

เทคนิค 

ขั้นการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ 

ขั้นการทําการค้า

เชิงพาณิชย ์

U.S. J. U.S. J. U.S. J. U.S. J. U.S. J. 

ทั ก ษ ะ แ ล ะ

ท รั พ ย า ก ร

ด า น

ก า ร ต ล า ด 

(H1) 

.11* 

(3.03) 

.20* 

(6.25) 

.12* 

(3.40) 

.28* 

(9.63) 

- - .18* 

(4.25) 

.06* 

(1.88) 

.43* 

(12.65) 

.18* 

(6.14) 

ทั ก ษ ะ แ ล ะ

ท รั พ ย า ก ร

ดาน เทคนิค 

(H2) 

- - - - .38* 

(11.57) 

.32* 

(11.01) 

- - - - 

การใหคํามั่น 

(H3) 

.33* 

(8.80) 

.18* 

(4.70) 

.22* 

(10.47) 

.24* 

(7.01) 

.15* 

(3.99) 

.26** 

(7.87) 

-.03 

(-.72) 

.08** 

(1.95) 

.29* 

(8.33) 

.25* 

(7.32) 

การบูรณการ

ขามสายงาน 

(H4) 

.32* 

(8.15) 

.28* 

(7.41) 

.41* 

(10.47) 

.30* 

(8.56) 

.32* 

(8.80) 

.30* 

(9.65) 

.38* 

(8.44) 

.37* 

(9.37) 

.14* 

(3.84) 

.37* 

(10.61) 

R2 .40 .26 .4 .39 .42 .49 .22 .20 .49 .40 

Regression 

F-value 

137.52* 92.77* 137.16* 168.07* 144.2* 252.04* 58.09* 64.92* 195.83* 172.21* 

/* = p < .01, ** = p < .05 

 ที่มา : Song and Parry, 1997 

 

กระบวนการพัฒนาสินคาใหมระดับโลก 4 ขั้น ดังนี้ การสรางความคิด การทดสอบ

แนวคิด การทดสอบตลาด และการนําสินคาออกสูตลาด ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

2.2.1. การสร้างความคิด และการกลั่นกรองความคิด (New product idea 

generation and Screening) 
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แหลงของความคิดของสินคาใหม คือ 4Cs คือ บริษัท ลูกคา การแขงขัน และ ผูมีสวนรวม (เชน 

ผูขายปัจจัยการผลิต หรอื พอคาปลีก ตัวแทนจําหนายสินคา เป็นตน) เชน บริษัทยูนิลีเวอร์ ตั้ง

เครือขายของศูนย์นวัตกรรมทั่วโลก (Innovation Center: IC) โดยศูนย์ไอซี (IC) จะประกอบดวย 

การตลาด ตัวแทนโฆษณา ชางเทคนิค และประธานบริษัท โดยศูนย์จะมีหนาที่รับผิดชอบในการ

วิจัยและพัฒนาความคิดผลิตภัณฑ์ใหม เทคโนโลยี หรือการตลาด เชน บริษัทยูนิลีเวอร์จัดตั้ง

ศูนย์ไอซีในประเทศไทยเพื่อการพัฒนาไอซ์ครีมตราดีไลท์ (Delight) ในตลาดเอเชีย 

 ถึงอยางไรก็ตาม ความคิดผลิตภัณฑ์ใหมไมไดประสบผลสําเร็จเสมอไป  ดังนั้นบริษัท

ควรมีกระบวนการกลั่นกรองความคิดเหลานั้น ดังเชนแบบจําลองของการประเมินมิติหรือ

คุณสมบัติที่สําคัญของการกลั่นกรองความคิดใหม แสดงดังตารางที่ 10- 

 

 ตารางที่ 145 แบบจําลองในการกลั่นกรองความคิดผลติภัณฑ์ใหม 

 

มิติ (ชื่อองค์ประกอบ) สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์

การถดถอย 

ค่ า เ อ ฟ 

(F-

Value) 

ตัวแปร 

คุณภาพสินคา เอกลักษณ์

สินคา 

1.74 68.7  สินคาเดนกวาคูแขง 

 สินคามีเอกลักษณ์ 

ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง ข อ ง

ทรัพยากร หรอืโครงการ 

1.13 30.0  ทักษะดานการบริหาร 

 ทักษะดานวิจัยการตลาด 

 ท รั พ ย า ก ร ก า ร จั ด

จําหนาย 

 มีทรัพยากรการเงิน 

ขนาด อัตราเติบโต และ

ความตองการของตลาด 

0.8 12.5   

ประโยชน์ของลูกคาในการ

สินคาใหม 

0.72 10.2   

ความใหมของสินค าตอ

บริษัท 

-0.35 2.9   

ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง ข อ ง

เทคโนโลยี 

0.34 2.5  ทรัพยากรและทักษะดาน

R&D 
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การแขงขันในตลาด -0.30 2.0  แขงขันดานราคาอยาง

รุนแรง 

 ตลาดมีการแขงขันรุนแรง 

 มี จํ า น ว น คู แ ข ง ขั น

มากมาย 

ขอบเขตของสินคา 0.22 0.9  ตลาดเป็นตัวขับเคลื่อน

ความคิดสนิคาใหม 

คาคงที่ 0.32   

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004, 340) 

 

2.2.2. การทดสอบแนวคิด 

เมื่อไดกลั่นกรองความคิดใหมแลว ขั้นตอไปคือการสรางแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product concept) 

คือ คําบรรยาย หรือ คําพูดเกี่ยวคุณลักษณะของสินคาใหม วิธีการที่ใชไดแก การประชุมกลุม

ยอย (A focus group) เพื่อประเมินวาลูกคาชอบ หรือไมชอบคุณลักษณะของสินคาใหม เมื่อ

เปรียบเทียบกับสินคาของคูแขงขันที่มีอยูในตลาด 

 นอกจากนั้นยังใชการวิเคราะห์คอนจอยท์เพื่อประเมินความนิยมตอแนวคิดผลิตภัณฑ์ 

สมมต ิบริษัท กข. จะผลิตจานดาวเทียมจําหนายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ประเทศไทย และ

มาเลเซีย) ดังรายละเอียดตอไปนี ้

ขั้นที่ 1 ระบุคุณสมบัติของจานดาวเทียม 4 ประการ คือ จํานวนชองทางการจํานาย  

ราคาขาย คาธรรมเนียมติดตัง้ และ ขนาดของจานดาวเทียม  แสดงดังตารางขางลาง  

ตารางที่ 146 คุณสมบัติของสินคา และระดับของคุณสมบัติของสินคา 

คุณสมบัติของสินค้า ระดับของคุณสมบัติของสินค้า 

จํานวนชองทางการจํานาย 

 

 

(1) 30 

(2) 50 

(3) 100 

ราคาขาย 

 

 

(1) $500 

(2) $ 600 

(3) $ 700 

คาธรรมเนียมติดตัง้ 

 

(1) ฟรี 

(2) $100 
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(3) $200 

 

ขนาดของจานดาวเทียม 

(1) 18‖ ‖ 

(2) 2 5” 

(3) 30” 

 

ขั้นที่ 2 จัดทําโครงรางของจานดาวเทียม โดยทั่วไปจะมีจํานวน 18-32 โครงราง เชน  

ตารางที่ 147 ตัวอยางโครงรางที่ 2 

โครงร่างจานดาวเทยีมอันดับที่ 16 

(1) จํานวนชองทางการจํานาย: 30 

(2) ราคาขาย : $500 

(3) คาธรรมเนียมติดตัง้: $100 

(4) ขนาดของจานดาวเทียม: 2 5” 

 

ขั้นที่ 3 เมื่อจัดทําโครงรางแนวคิดของจานดาวเทียมเสร็จแลว ใหนําไปสํารวจความ

นิยม หรือความชอบของผูบริโภคที่มีตอแนวคิดจานดาวเทียม แลวนําขอมูลมาวิเคราะห์ดวย

โปรแกรม SPSS for Window จะใหผลลัพธ์ดังตารางขางลาง 

ตารางที่ 148  ผลการวิเคราะหค์อนจอยท์ของจานดาวเทียม 

คุณสมบัติของสินค้า ส่วนตลาดไทย 

1 

ส่วนตลาดไทย 

2 

ส่ ว น ต ล า ด

มาเลเซีย 1 

ส่ ว น ต ล า ด

มาเลเซีย 2 

จํานวนชองทางการจํานาย 

30 

50 

100 

 

.0 

1.5 

3.2 

 

0.0 

3.4 

5.6 

 

0.0 

1.4 

3.0 

 

0.0 

1.8 

2.5 

ราคาขาย 

$500 

$ 600 

$ 700 

 

0.0 

-3.2 

-4.6 

 

0.0 

-1.5 

-2.0 

 

0.0 

-2.8 

-4.8 

 

0.0 

-2.5 

-3.0 

คาธรรมเนยีมตดิตัง้ 

ฟรี 

$100 

$200 

 

0.0 

-1.5 

-1.8 

 

0.0 

-0.2 

-0.4 

 

0.0 

-1.4 

-2.1 

 

0.0 

-1.0 

-1.7 

ขนาดของจานดาวเทียม     
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18‖‖ 

25 ” 

3 0” 

0.0 

-0.5 

-0.8 

0.0 

-1.0 

-1.5 

0.0 

-0.4 

-1.0 

0.0 

-2.0 

-5.0 

ขนาดของสวนตลาด 12,000 28,000 15,000 16,000 

 

 

2.2.3. การทดสอบตลาด 

การทดสอบตลาดจะใชการทดสอบภาคสนามในตลาดที่สุมได เพื่อประเมินศักยภาพ

ตลาด หรอื อาจจะใชการทดลองในหองปฏิบัติการ (เชน การใหลูกคาคาดหวังชมโฆษณาสินคา

ใหมเปรียบเทียบกับสินคาของคูแขงขัน) ขอเสียของการทดสอบตลาด เชน ใชเวลานาน และ

คาใชจายสูง ผลลัพธ์ที่ไดจากการทดสอบตลาดอาจจะผดิพลาดเมื่อไปใชบริหารตลาดจริง หรือ 

กระตุนใหคูแขงขันแนะนําสินคาใหมสูตลาดกอนตนเอง เป็นตน 

ตารางที่ 149 ตัวอยางประเทศที่ทําการทดสอบตลาด 

บริษัท สินค้า ตลาดที่ ใช้ทดสอบ

สินค้า 

การครอบคลุม 

คอลเกตปรล์มโอลีฟ 

ยูนิลีเวอร์ 

โตโยตา 

ฮอนดา 

มิลเลอร ์

บีเอ็มดับเบิลยู 

ยูนิลีเวอร์ 

พีแอนดจ์ ี

แมคโดนัลด์ 

เคเอฟซี 

เฟียต 

นูรชิ (แชมพู) 

ออร์แกนิคส์ (แชมพู) 

โตโยตาโซลูนา 

ฮอนดาซีวคิ 

เรดด็อค (เบียร์) 

คอนเซ็บสโตร์ 

แชมพูโดฝ 

Nutristar 

Golden Arch Hotel 

เมนูอาหารเชา 

Palio 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

แคนาดา 

ออสเตรเลีย 

ไตหวัน 

เวเนซูเอลา 

สวิสเซอร์แลนด์ 

สงิคโปร์ 

บราซิล 

ทั่วโลก 

ทั่วโลก 

เอเชีย 

เอเชีย 

อเมริกาเหนอื 

ทั่วโลก 

เอเชีย 

โลกที่สาม 

ยุโรป 

ทั่วโลก 

ทั่วโลก 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004, 345) 

2.2.4. เวลาเข้าตลาด: เปรียบเทยีบระหว่างแนวคดิน้ําตก กับแนวคดิน้ําพุ 

ชวงระยะเวลาที่แตกตางกันระหวางการนําสินคาใหมออกสูตลาดโลกของประเทศ

สหรัฐฯ และตางประเทศของบริษัท แม็คโดนัลด์ โคคาโคลา และมาร์โบโล ใชเวลาเทากับ 22 
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20 และ 30 ปีตามลําดับ นอกจากนั้น บริษัทโนเกียมีลําดับขั้นในการเขาตลาด โดยเริ่มจาก

ตลาดยุโรป ไปตลาดสหรัฐฯ แตพายแพโมโตโรลา 

แบบจําลองน้ําตก 

 

 

 

 

 

 

 

แบบจําลองน้ําพุ 

นําสินคาใหมออกสูตลาดโลกในระยะเวลาสั้น เนื่องจากการเจริญเติบโตของสวน

ตลาดโลก และ การแขงขันเพื่อความเป็นผูนําตลาดโลก เชน การแนะนํา Microsoft Xbox ออกสู

ตลาดโลก (เชน ตลาดประเทศญี่ปุุน และตลาดยุโรป) ภายใน 6 เดือน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 126 

ทีม่า (Kotabe and Helsen, 2004, 346) 

กลยุทธ์น้ําตกจะมีความเหมาะสมกวากลยุทธ์น้ําพุในสถานการณ์ ดังนี้ วงจรชีวิตสินคา

ยาว (Longer PLC) ตลาดตางประเทศมีขนาดเล็ก เติบโตชา มีคาใชจายในการเขาตลาดสูง คู

แขงขันในทองถิ่นออนแอ โดยคูแขงขันตองการรวมลงทุน เป็นตน 

ตารางที่ 150 Roll-out  Un ile v er ‖ s Dov e crea m sha mpo o ในเอเชยีแปซิฟิค 

ประเทศ เวลาเข้าตลาด ตําแหน่งการแข่งขัน ส่วนครองตลาด 

ไตหวัน 

เกาหลีใต 

ฮองกง 

สิงคโปร์ 

ญี่ปุุน 

มีนาคม 2000 

พฤศจกิายน 2000 

มกราคม 2001 

มิถุนายน 2001 

กันยายน 2001 

อันดับ 1 

อันดับ3 

อันดับ4 

อันดับ3 

อันดับ2 

12.7% 

8.8 

7.3 

9.2 

8.2 

ประเทศแม ่

ประเทศ ก. 

ประเทศ ข. 

มากวา่ 3 ปี 

ประเทศแม ่

ประเทศ ก. ประเทศ ข. 

1-2 ปี 

ประเทศ ค. ประเทศ ง. 
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ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004, 346) 

 

 

2.3.การยอมรับและการแพร่กระจายสินค้าใหม่ (adoption and diffusion 

of new products) 

 มี 5 ขั้นตอน คือ การรูจัก (awareness) มีความสนใจ หรือ ความรู (interest / 

knowledge) ประเมินผล (evaluation/  of information to decide whether to try or to not to 

try) ทดลองใช (trial) และยอมรับ (adoption/ continuing use) 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับสินคาใหมมี 3 ประการ คือ ความแตกตางของปัจเจก

บุคคล (Individual differences) คุณลักษณะสวนบุคคล (อาชีพ รายได และระดับการศึกษา)  

และ คุณลักษณะของสนิคา (เชน ความไดเปรียบเชิงการแขงขัน ความสอดคลอง ความซับซอน 

ทดลองใชได และ การสังเกตได) 

 นอกจากนั้นคุณลักษณะของประเทศ (Country characteristics0 ยังมีผลกระทบตอการ

ยอมรับสินคาใหม ดังนั้น ประเทศที่มีวัฒนธรรมคลายคลึงกัน (ญี่ปุุน เกาหลีใต และไทย) จะมี

อัตราการยอมรับสินคาใหมสูงกวาประเทศที่มวีัฒนธรรมหลากหลาย  

 การศึกษารูปแบบการบริโภคสินคาคงทนถาวรในตลาดยุโรป สามารถจัดคุณลักษณะ

ของประเทศได 3 คุณลักษณะ คือ cosmopolitanism, mobility และ  % of women in the labor 

force 

 การศึกษาพบวามิติวัฒนธรรมของศาตราจารย์โฮฟสเตด 2 มิติ ( Individualism and 

uncertainty avoidance) มีผลกระทบตอนวัตกรรม หรอืสินคาใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดชั
นีน

วตั
กร
รม

ขอ
งช
าติ

 

ปัจเจก

บุคคล 

1 

นอรเวย ์
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ภาพที่ 127 ความสัมพันธ์ระหวางปัจเจกบุคคล และดัชนีนวัตกรรมของชาติ 

 จากภาพขางบน ประเทศที่มีความสัมพันธ์ระหวางปัจเจกบุคคล และดัชนีนวัตกรรม

ของชาติ อยูในระดับสูง ไดแก อังกฤษ หรือสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ สวีเดน นอร์เวย์  

เป็นตนนอกจากนั้น ประเทศที่มคีวามสัมพันธ์ระหวางปัจเจกบุคคล และดัชนีนวัตกรรมของชาติ 

อยูในระดับปานกลาง ไดแก เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ เดนมาร์ค เป็นตน ทายที่สุด ประเทศที่มี

ความสัมพันธ์ระหวางปัจเจกบุคคล และดัชนีนวัตกรรมของชาติ อยูในระดับต่ํา ไดแก กรีซ โปร

ตุเกต เป็นตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 128 ความสัมพันธ์หลีกเลี่ยงความไมแนนอน และดัชนีนวัตกรรมของชาติ 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004, 337) 

 จากภาพขางบน แสดงความสัมพันธ์เชิงผกผันระหวางการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและ

ดัชนีนวัตกรรมของชาติ กลาวคือ ประเทศที่มีการหลีกเลี่ยงระดับต่ําและมีดัชนีนวัตกรรมของ

ชาติระดับสูง ไดแก สหราชอาณาจักร สวีเดน นอร์เวย์ ในขณะที่ประเทศเบลเยี่ยม ฝรั่งเศส มี

ระดับการหลกีเลี่ยงความเสี่ยงสูง และระดับดัชนนีวัตกรรมของชาติปานกลาง  
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3. ความสามารถหลัก รูปแบบสินค้า และกลุ่มสินค้า (Core competence product 

platforms and product family) 

 นายเมเยอร์และ อัตเตอร์บาสค์ (Meyer&Utterbask, 1993) ขยายความสัมพันธ์

ระหวางความสามารถหลักของบริษัท กับสินคาใหม เพื่อเสนอแนะการพัฒนาสินคาที่มี

ประสิทธิผล ซึ่งม ี2 ขั้น คือ product platform และ ความสามารถหลักของบริษัท (competence) 

แสดงดังภาพที่ 10-1 

 ตัวอยาง บริษัทฝรั่งเศส 2 บริษัทที่ใชแนวทางการพัฒนาสินคาดังกลาว คือ Generale 

des Eaux และ บริษัท  Lyonnais des Eaux เป็นบริษัทผูจัดการทรัพยากรน้ําของฝรั่งเศส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 129 การอบคิดของการบูรณาการ ตลาด platform และ ความสามารถหลัก 

 ที่มา (นายเมเยอร์และ อัตเตอร์บาสค์, 1993) 

2.4. กลยุทธ์ประสบการณ์ และ กลยุทธ์ Compression 

ตลาด 

ความสามารถ 
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 นาย Eisenhart&Tabrizi จัดกลุมโครงการพัฒนาสินคา 72 โครงการของบริษัทในเอเซีย 

ยุโรป และสหรัฐ เป็น 2 กลุม คอื กลยุทธ์ประสบการณ ์และกลยุทธ์ Compression 

 

1. กลยุทธ์ Compression มีขอสันนิษฐานเบื้องตนวา บริษัททราบขั้นตอนการพัฒนา

สินคาใหม และในสถานการณ์วิกฤติบริษัทสามารถใชคอมพิวเตอร์ชวยในการ

ออกแบบ (CAD) และใชทีมงานจากฝุายตางๆ ได 

2. กลยุทธ์ประสบการณ ์มขีอสันนษิฐานเบื้องตนวา บริษัทไมทราบขั้นตอนการพัฒนา

สินคาใหม จึงตองใชความคิดสรางสรรค์ ซึ่งขึ้นอยูกับประสบการณ์จริง ความ

ยืดหยุน และ การปรับปรุง 

 

 

2.5.การยกระดับของเทคโนโลยี (Technology Upheavals) 

 บริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมhigh-tech เชน บริษัทSG (Silicon Graphic) ซึ่งใชวิธีการ

พัฒนาสนิคาใหม หรอืเทคโนโลยีใหม ตามหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี ้

1. สรางทีมพัฒนาสินคาใหมที่ยึดความตองการของลูกคาเป็นหลัก และใหลูกคามี

สวนรวมในการพัฒนาสินคาดวย 

2. ถาสินคาใหมแยงสวนครองตลาดของสินคาเกา ใหพัฒนาสินคาใหมตอไป ถาหาก

สินคาใหมมกีารเติบโต 

3. use new tech and capabilities to address high-end frontier customers เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว การใชเทคโนโลยีเกาพัฒนาสินคาราคา

ถูกตอบสนองตลาดมวลชน (mass market)  ถึงอยางไรก็ตามSG จะไมผลิตสินคาที่

ใหกําไรสวนเกินต่ํากวา 50%  

4. to create chaos, build on core capabilities ซึ่งนิยามไดดังนี้ 

 ไมโครพรอเซสเซอร์ (Microprocessor) เชน ภาพ 3 มิติ การประมวลภาพวิดีโอ 

เป็นตน 

 Intuitive interface ซึ่งทําให SG ตั้งราคาสินคาต่ํากวาคูแขงขัน และถายทอด

เทคโนโลยีไดรวดเร็วกวาคูแขงขัน 

 Symmetric multiprocessing 

 แบงปันระบบการปฏิบัติการ และระบบสถาปัตยกรรมในเครื่องจักรของSG 

 มีพนักงานที่เฉลียวฉลาดทางเทคโนโลยี 
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5. สรางพันธมิตรเพื่อการสรางนวัตกรรม โดยบริษัท SG เป็นพันธมิตรกับบริษัทไทม์

วอร์เนอร์ ( Time-Warner) ที่ผลิตตัวควบคุมโทรทัศน์ และรวมทุนกับ บริษัทนินเทน

โด (Nintendo) ที่มีความชํานาญดานเกมคอมพิวเตอร์ ถึงแมวา บริษัท SG มีความ

เชี่ยวชาญดาน graphic micro-processor แตบริษัทSG ยัง Outsourcing กับบริษัทโซ

เสคตรอน (Solectron) 

6. เปูาหมายการเงินเป็นตัวคบคุมขั้นตอนการพัฒนาสินคาใหม เชน บริษัทSG ตั้งเปูา

กําไรสวนเกินรอยละ 50 ใชจายในการวิจัยและพัฒนา12%ของยอดขาย 

 

 

2.6. การพัฒนารถยนต์ของญี่ปุ่น (Japanese New-Car development) 

 สหรัฐผลิตรถยนต์ที่ใหความสะดวกสบาย (Comfortable) เยอรมันผลิตรถยนต์ที่มี

ความเร็ว ในขณะที่ ญี่ปุุนผลติรถยนต์ที่มคีุณภาพ ความนาเชื่อถือ และมีคุณคา  

 ขั้นตอนการผลิตรถยนต์ของญี่ปุุน เริ่มดวย 

1. การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product concept) ยึดพื้นฐานตามความตองการของ

ผูบริโภค 

2. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) วัตถุดิบใหม ขั้นตอนการ

ผลติใหม โดยใชเครื่องมอือิเลคทรอนิคส์ 

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design) โดยพิจารณา การปฏิบัติงาน ความ

สะดวก การประหยัดน้ํามัน ความปลอดภัย เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม รสนิยมของ

ผูบริโภค สวนตลาด CAD CAM 

 

 

2.7. การกระจายสายผลติภัณฑ์ (Product –line diversification) 

Disregarding the result 

มุงเนนและโซคุณคา (Refocusing and the value chain) ความสําเร็จของสายผลิตภัณฑ ์

และProduct-line success and downstream value activities) การขยายสายผลิตภัณฑ ์

(Product-line extension) ผลกระทบการแขงขันตอสายผลิตภัณฑ์ (Competitive influences on 

the product-line) ผลกระทบของวิธีการเขาตลาด (Impact of method of entry) 

Divestment within a product line) และ ยกเลิกภายในประเทศ แตขายในตางประเทศ (Banned 

at home, Sold aboard 
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4. การจัดการตราสินค้า (Management of the Product and Brand Portfolio) 

 

2.8.การบริหารตราสนิค้า (Managing the Brand) 

  

 

(Ewing et al., 2001)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 130 ปัจจัยที่มีผลกระทบตอความสําเร็จของตราสินคาระดับโลก 

 ที่มา : Ewing et al., 2001 

 

 

 

 

 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 

การมุงเนน 

(Focus) 

การลงทุน 

ภาวะผูนํา 

ความสําเร็จของตรา

สินคาระดับโลก 

การรับรูของผูบริโภค 

ปรัชญาขององคก์ร 

ภาพพจน์ของประเทศ 

ภาพพจน์ของตรา

สินคา 

วัฒนธรรมบริษัท 

จุดเนน รูปแบบของภาวะผูนํา 



 

การตลาดโลก. | การจัดการตราสินคา (Management of the Product and Brand Portfolio) 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 131 กลยุทธ์ตราสินคาของบริษัทในทวีปเอเชยี 

 ที่มา : Ewing et al., 2001 

 

 

 

 

โรธ (Roth, 1992 & 1995)   

 
(2b) 

 

สวนครอง

ตลาด 

ภาพพจน์ตรา

สินคา 

customization/Sta

สถานการณ์ตลาด 

(Market condition) 

(1) (2a) 



 

การตลาดโลก. | การจัดการตราสินคา (Management of the Product and Brand Portfolio) 501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่132 แบบจําลองความสัมพันธ์ระหวางสถานการณ์ตลาด กลยุทธ์ภาพพจน์ตรา

สินคา และผลการดําเนินงานของตราสินคา 

 ที่มา (Roth,  1992 & 1995) 

 

ตารางที่ 151 การวิเคราะห์ถดถอยพหุสําหรับ Brand Image Customization 

 

 สัมประสิทธิ ์ ค่าท ี(t-value) 

ตัวแปรอิสระ 

  ระยะของอํานาจ 

 หลีกเลี่ยงความไมแนนอน 

 ปัจเจกบุคคล  

เศรษฐกิจสังคมของชาติ 

Intermarket socioeconomic variation 

 

-.073 

.086 

.142 

.276 

.066 

 

-1.209 

2.07* 

3.421** 

5.460*** 

1.636 

ตัวแปรร่วม (Covariates) 

ประเภทของสินคา (ตัวแปรหุนที่ 1) 

ประเภทสินคา (ตัวแปรหุนที่ 2) 

ตราสินคา (ตัวแปรหุนที่ 1) 

ตราสินคา (ตัวแปรหุนที่ 2) 

ตราสินคา (ตัวแปรหุนที่ 3) 

ตราสินคา (ตัวแปรหุนที่ 4) 

ตราสินคา (ตัวแปรหุนที่ 5) 

ตราสินคา (ตัวแปรหุนที่ 6) 

ตราสินคา (ตัวแปรหุนที่  7) 

ตราสินคา (ตัวแปรหุนที่ 8) 

 

-.341 

.069 

.153 

.112 

-.070 

.003 

-.045 

.076 

.043 

.059 

 

-7.401** 

1.337 

2.685** 

1.708 

-1.606 

0.066  

-0.924 

1.290 

0.953 

1.033 
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ตราสินคา (ตัวแปรหุนที่ 9) 

ตราสินคา (ตัวแปรหุนที่ 10) 

-.064 

.084 

-1.125 

1.538 

  R2                                                   .395 

คาเอฟ (F-value)                                10.984** 

 

ดรัจกลาสและคณะ (Douglas et al. (2001) จัดกลุมตราสินคาตางประเทศ เป็น 3 ระดับ 

คือ ระดับองค์การ (เชน ตราสินคาของบริษัท ธุรกิจ ฝุาย /แผนก ประเภทสินคา) ระดับ

ภูมิศาสตร์ (เชน ตราสินคาระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับชาติ) และระดับสินคา (เชน ชวง

ของสินคา หรือ สายผลิตภัณฑ์) ตัวอยาง บริษัท Nestle มีตราสินคากวา 8,000 ตรา ซึ่งจัด

ประเภทของตราสินคาเป็น 5 ระดับคือ  ตราสินคาบริษัทระดับโลก มี 10 ตรา เชน Nestle, 

Carnation, Buitoni  ตราสินคา worldwide strategic product brands มี 45 ตรา เชน Kit Kat, 

Polo  ตราสินคา Regional corporate brands มี 25 ตรา  ตราสินคา Regional product 

brands มี 100 ตรา และ  ตราสินคา Local strategic brands จํานวน 700 ตรา เป็นตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่133 Nestle Branding Tree 
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ที่มา: Czinkota& Ronkainen, 2002,  

 

จาการสํารวจการยอมรับตราสินคาของคนเอเชียในจํานวน 1000 ตรา ( A sia‖ s t op 1000 

Brands) โดยบริษัท Synovate พบวาตราสินคาที่นิยมเป็นอันดับ 1-5 ไดแก โนเกีย โซนี คอล

เกต โคคา-โคลา และ พานาโซนิค ตามลําดับ (R & D., 2550) ในขณะที่ตรามามาของไทยเป็น

ที่นิยมมากที่สุด คืออยูในอันดับที่ 115 ตามดวยการบินไทยอยูในอันดับที่ 119 (แสดงดังตาราง

ขางลาง) 

 

ตารางที่ 152 ตราสินคาที่คนเอเชยียอมรับ ในปี 2007 

อันดับ ตราสินค้า กลุ่มสินค้า 

1 โนเกีย โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

2 โซนี สินคาอเิลคทรอนิกส ์

3 คอลเกต ยาสฟีัน 

4 โคคา-โคลา น้ําอัดลม 

5 พานาโซนิค สินคาอเิลคทรอนิกส ์

6 ฮอนดา รถยนต์ 

7 เซเวน- อเีลฟเวน รานสะดวกซือ้ 

8 ซัมซุง สินคาอเิลคทรอนิกส/์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

9 เนสท์เล อาหาร/เครื่องดื่ม 

10 อาดดิาส ชุดกีฬา 

. 

. 

. 

  

115  มามา  อาหาร 

119  การบินไทย การบิน 

170   สิงห์ เครื่องดื่ม 

193  สปอนเซอร์ เครื่องดื่ม 

197  ไว ไว อาหาร 

207   มาล ี  

224   ทรู TRUE โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

232  ปตท. พลังงาน 

255  ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคาร 

ที่มา  (R & D., 2550) 
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2.9. กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงตราสินค้า (Brand-name changeover Strategies) 

การบริหารตลาดของตราสินคาทองถิ่นที่อยูในชวงเปลี่ยนผานสูตราสินคาระดับโลก 

นักการตลาดจะใชกลยุทธ์ 4 ประเภท ในการเปลี่ยนแปลงตราสินคา คือ fade-in/fade-out 2) 

combine brand โดยการ co-brand หรือ one umbrella brand 3) transparent forewarning 4) 

summary axing ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

2.9.1. fade-in/fade-out โดยปกติ ชื่อของตราสินคาใหมระดับโลกจะผูกไวกับชื่อของ

ตราสินคาระดับโลกที่มีอยูแลว หลังจากนั้นจึงตัดชื่อของตราสินคาเกาทิ้งไป เชน 

การเปลี่ยนแปลงชื่อตราสินคาของดีสนีย์ ของประเทศฝรั่งเศส เดิมจะชื่อ “Euro  

Disney” หลังจากนั้น ฝรั่งเศสจะตัดคําวา Euro ทิ้งไป และ เปลี่ยนใชคําวา 

“La nd”แทน จงึไดช่ือของตราสินคาระดับโลกวา “Disneyland Pa r is” เป็นตน 

2.9.2. การรวมตราสินคา (combine brand) โดยการรวมตราสินคาทองถิ่นเขากับตรา

สินคาโลก หรอืตราสินคาภูมิภาค เชนการใช one umbrella brand หรือ endorsed 

brand ที่เป็นตราสินคาระดับโลกสนับสนุนตราสินคาใหม เชน บริษัท Whirlpool 

ซึ่งเป็นตราสินคาโลก ซื้อกิจการของบริษัท Philips โดยเริ่มแรกจะใชตราสินคาวา 

“Whir lpoo l & Philips” หลังจากนั้นจะตัดคําวา “Philips” ออกไป  นอกจากนั้นยัง

มีบริษัทอื่นที่ใชวิธีการเหลานี ้เชน บริษัทโซนี โกดัก ซีเมน เจวีซี หรือ พานาโซนิค 

เป็นตน 

2.9.3.  transparent forewarning เป็นการสื่อสาร หรือ การโฆษณาสูผูบริโภค

ลวงหนาวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตราสินคา เชน ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ หรือ

เรียกยอวา “ HSBC”  (แสดงดังภาพขางลาง) เป็นธนาคาร “The wor ld‖ s Local 

Ba nk” มีลูกคากวา 100 ลานคน ในกวา 200 ประเทศทั่วโลก มีพนักงานมากกวา 

280,000 คน มีสํานักงานสาขา 9,500 แหง ใน 76 ประเทศ เนนตลาดเปูาหมาย

ผูสูงวัย และผูอยูในวัยเกษียณ จํานวน 21,000 ราย ใน 20 ประเทศ (พรรษพล 

มังกรพิศม์, 2549) 

 

 

 

 

 

 
HongkongBank 

 
Midland Bank 

 
Midland Bank 

  

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pridebuffalo.org/hsbc.gif&imgrefurl=http://www.pridebuffalo.org/sponsors.html&h=538&w=538&sz=6&hl=th&start=1&tbnid=PVdt-8SmsCEnKM:&tbnh=132&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3DHSBC%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pridebuffalo.org/hsbc.gif&imgrefurl=http://www.pridebuffalo.org/sponsors.html&h=538&w=538&sz=6&hl=th&start=1&tbnid=PVdt-8SmsCEnKM:&tbnh=132&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3DHSBC%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pridebuffalo.org/hsbc.gif&imgrefurl=http://www.pridebuffalo.org/sponsors.html&h=538&w=538&sz=6&hl=th&start=1&tbnid=PVdt-8SmsCEnKM:&tbnh=132&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3DHSBC%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DN
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http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pridebuffalo.org/hsbc.gif&imgrefurl=http://www.pridebuffalo.org/sponsors.html&h=538&w=538&sz=6&hl=th&start=1&tbnid=PVdt-8SmsCEnKM:&tbnh=132&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3DHSBC%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pridebuffalo.org/hsbc.gif&imgrefurl=http://www.pridebuffalo.org/sponsors.html&h=538&w=538&sz=6&hl=th&start=1&tbnid=PVdt-8SmsCEnKM:&tbnh=132&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3DHSBC%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pridebuffalo.org/hsbc.gif&imgrefurl=http://www.pridebuffalo.org/sponsors.html&h=538&w=538&sz=6&hl=th&start=1&tbnid=PVdt-8SmsCEnKM:&tbnh=132&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3DHSBC%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pridebuffalo.org/hsbc.gif&imgrefurl=http://www.pridebuffalo.org/sponsors.html&h=538&w=538&sz=6&hl=th&start=1&tbnid=PVdt-8SmsCEnKM:&tbnh=132&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3DHSBC%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DN
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http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pridebuffalo.org/hsbc.gif&imgrefurl=http://www.pridebuffalo.org/sponsors.html&h=538&w=538&sz=6&hl=th&start=1&tbnid=PVdt-8SmsCEnKM:&tbnh=132&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3DHSBC%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DN
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 ภาพที่ 134 one family, now one name 

 ที่มา (Kotabe and Helsen, 2005, 364) 

2.9.4. summary axing โดยบริษัทยกเลิกตราสินคาเกาทันทีทันใด แลวจัดตั้งตรา

สินคาใหมระดับโลก นักการตลาดจะใชในกรณีที่คูแขงขันออกตราสินคาใหมทันที 

ซึ่งเป็นวิธีการที่ไมนยิมใช  

 

2.10. ตราสนิค้าส่วนตัว (Private Label Brand) 

บางทีเรี่ยกวา “ตรารานคา” (A store brand) ประเทศที่นิยมใช เชน UK มียอดขายจากตรา

สินคารานคา ถึง 1ใน 3 ของรานซูปเปอร์มาร์เกต หรือ ประเทศฝรั่งเศสมียอดขาย 1ใน 4 ของ

รานคาปลีก และปัจจุบันกําลังเป็นที่นยิมในเอเชีย (แสดงดังตารางขางลาง) 

 

 ตารางที่ 153 รอยละของยอดขายตราสินคาของรานคา 

 ป ี

1990 1995 

ไตหวัน 5.0 12.0 



 

การตลาดโลก. | การจัดการตราสินคา (Management of the Product and Brand Portfolio) 506 

 

สิงคโปร์ 

ฮองกง 

เกาหลีใต 

มาเลเซีย 

ไทยแลนด์ 

ฟิลิปปินส์ 

ญี่ปุุน 

อินโดนีเซีย 

3.8 

4.2 

4.0 

2.9 

2.2 

2.2 

1.0 

0.0 

6.6 

6.5 

6.0 

5.3 

5.0 

3.3 

2.5 

0.3 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2005, 366) 

ปัจจัยที่ทําใหตราสินคาของรานคาประสบความสําเร็จ ไดแก การปรับปรุงคุณภาพของ

ตราสินคาของรานคา พัฒนาความเป็นเลิศของตราสินคาของรานคา สรางความสมดุลของ

อํานาจระหวางผูผลิต และรานคาปลีก ขยายสูประเภทของสินคาใหม รานคาปลีกลูกโซระดับ

นานาชาติ เหมาะกับชวงเศรษฐกิจตกต่ํา เป็นตน 

 

ไฮซ์ (Hsieh, 2002) ศกึษาปัจจัยที่มีอทิธิพลเชิงสาเหตุตอกลยุทธ์ชื่อ-ตราสินคาระดับโลก 

ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 135 

ที่มา (Hsieh, 2002) 

 

H1 
ประหยัด

ตนทุน 
กลยุทธ์ชื่อ

ตราสินคา 

ปัจจัย

สิ่งแวดลอม 

โครงสราง

ตลาด 

ยอดขาย 
H2 

H3 

H4 
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อาลาชบาน และคณะ (Alashban et al. 2002)  จัดกลุมประเทศตามภาพพจน์ตรา

สินคารถยนต์ (brand image) ซึ่งจัดเป็น 4 องค์ประกอบคือ (1) ความรูสึก (Sensory)  เชน 

ความตื่นเตน สนุกสนานในการขับขี่ ความเรงสูง รูปแบบทันสมัย และ สปอร์ต (2) สัญลักษณ์ 

(Symbolic) หรูหรา และ มีศักดิ์ศรี (3) การใชประโยชน์ (Utility) เชน ความนาเชื่อถือ ปลอดภัย 

คงทน และ (4) ประหยัด (Economy) เชน ประหยัดน้ํามัน และ การซอมบํารุง 

 

 ตารางที่ 154 การตระหนักถึงตราสินคา และ ความสัมพันธ์ (Cohesiveness) 

ตําแหน่ง ตราสินค้า ดั ช นี

ความสัมพนัธ ์

ก า ร

รู้ จั ก

ต ร า

สินค้า 

ตําแหน่ง ต ร า

สินค้า 

ดั ช นี

ความสัมพนัธ ์

ก า ร

ตระหนัก

ถึ ง ต ร า

สินค้า 

1 Mercedes-

Benz 

2.21 98.92 25 subaru 6.21 62.65 

2 Porsche 2.89 88.07 26 Jeep 6.429 86.89 

3 Honda 2.97 94.85 27 GM 6.64 80.75 

4 Mazda 3.00 86.57 28 Lancia 6.87 55.91 

5 BMW 3.07 97.92 29 Infinit 6.94 25.72 

6 Lexus 3.11 50.44 30 Rover 6.95 69.04 

7 Jaguar 3.12 86.36 31 Eagle 7.73 23.96 

8 Mitsubishi 3.36 90.67 32 Chrysler 8.49 82.50 

9 Audi 3.53 90.07 33 Samsung 8.99 35.41 

10 Volk 3.90 94.83 34 Daihatsu 9.15 56.07 

11 Alfa 

Romeo 

4.13 75.48 35 GMC 9.60 47.05 

12 Land 

Rover 

4.18 71.63 36 SEAT 10.95 50.21 

13 Ford 4.34 98.64 37 Daewoo 11.50 61.54 

14 Lincoln 4.50 60.94 38 Hyundai 11.68 72.48 

15 Cadillac 4.75 85.64 39 Pontiac 12.59 63.43 

16 Toyota 4.85 96.70 40 Mercury 13.37 47.67 

17 Opel 4.88 79.85 41 Dodge 13.96 70.65 

18 Nissan 5.14 94.25 42 Chevrolet 14.08 83.06 

19 Peugeot 5.35 88.43 43 Buick 15.56 60.04 
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20 Renault 5.42 85.99 44 Kia 16.76 42.57 

21 Isuzu 5.78 60.13 45 Oldmobile 16.81 46.84 

22 Citroen 5.82 77.70 46 Plymouth 19.00 18.84 

23 Suzuki 5.92 87.81 47 Vauxhall 20.22 27.89 

24 Fiat 5.89 91.02     

        

 

5. ทัศนคติต่อประเทศแหล่งกําเนดิสินค้า (Country-of-Origin Stereotypes) 

บริษัทญี่ปุุนผูผลติ เครื่องสําอาง 2 ยี่หอ คือ KAO และ Shiseido ประสบความสําเร็จในประเทศ

ญี่ปุุน และเอเซีย ถึงอยางไรก็ตาม บริษัททั้งประสบอุปสรรคในยุโรป และอเมริกา 

บริษัทตัวแทนโฆษณาญี่ปุุน Hakuhodo รวมมือกับบริษัทที่ปรึกษาอังกฤษ Wolf Olins ศึกษา

ผลกระทบของฉลาก “ma de in Ja pa n”ที่มีตอความชอบสินคาของ 3 ประเทศ (สหรัฐฯ สหราช

อาณาจักร และญี่ปุุน) สินคาที่ผลิตโดยญี่ปุุนที่สหรัฐฯชอบนอยที่สุด ไดแก ภาพยนตร์และเพลง 

(40%) สินคาฟุุมเฟือย (36%) ในขณะที่ สินคาที่ผลิตโดยญี่ปุุนที่สหรัฐฯชอบมากที่สุด ไดแก 

รถยนต์ (73%)เครื่อง audio(72%) และ กลองถายรูป ตามลําดับ ถึงอยางไรก็ตาม สินคาที่ผลิต

โดยญี่ปุุนเป็นสินคาที่มีคุณภาพ ใชเทคโนโลยีล้ําหนา และการออกแบบล้ําสมัย (แสดงดังภาพ

ขางลาง) 
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 ภาพที่ 136 คุณสมบัติของสินคาที่สัมพันธ์กับสินคาที่ทําจากประเทศญี่ปุุน 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004, 377) 
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2.11. อทิธิพลของประเทศแหล่งกําเนิดสนิค้า(COO.) ต่อผู้บริโภค 

เชน ผูบริโภคสวนใหญจะชอบแชมเปญ (Champagne) ของฝรั่งเศสมากกวาแชมเปญของ

ประเทศจนี การศกึษาพบวา  

 ผลกระทบของ ประเทศแหลงกําเนิดสินคา มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชน รถยนต์

ที่ผลิตโดยญี่ปุุน เปลี่ยนจากความไมชอบรถยนต์ญี่ปุุนเป็นความชอบรถยนต์ญี่ปุุน

ภายในเวลา 2 ทศวรรษ เป็นตน  

 โดยทั่วไป ผูบริโภคจะชอบสินคาที่ผลิตภายในประเทศมากกวาสินค านําเขา เชน 

รถยนต์ที่ขายดีที่สุด (อันดับที่ 1) ของฝรั่งเศสคือ เรโนลด์ (Renault) ของญี่ปุุน คือ โต

โยตา ของเยอรมัน คือ โวคสวาเกน ในประเทศกําลังพัฒนา (เชน ฟิลิปปินส์) จะชอบ

สินคาที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมรีาคาต่ํากวาสินคานําเขามากมาย  

 ประเทศที่ออกแบบและผลิตสินคามีบทบาทสําคัญตอ ประเทศแหลงกําเนิดสินคา เชน 

บริษัท โตโยตานําเสนอโมเดลรถตราแคมร ีวา “The best  ca r  built  in A mer ica ” 

 ปัจจัยดานประชากรศาสตร์มผีลกระทบตอ ประเทศแหลงกําเนิดสินคา เชน ผลกระทบ

ของ ประเทศแหลงกําเนิดสินคาจะมีผลตอผูสูงอายุมากกวาเด็ก 

 วัฒนธรรมแตกตางกันจะไดรับผลกระทบของ ประเทศแหลงกําเนิดสินคา แตกตางกัน 

เชน ความเป็นปัจเจกบุคคล (ประเทศสหรัฐฯ)จะชอบสินคาภายในประเทศที่มีคุณภาพ

เป็นเลิศ ในขณะที่ collectivism (ประเทศญี่ปุุน) จะชอบสินคาภายในประเทศที่ไม

จําเป็นตองมีคุณภาพเป็นเลิศ 

 ประเภทของสินคา (Product category) แตกตางกันจะไดรับผลกระทบของ ประเทศ

แหลงกําเนิดสินคา แตกตางกัน เชน ประเทศญี่ปุุน ประเทศแหลงกําเนิดสินคาจะมี

ผลกระทบตอความชอบในสินคารถยนต์ อิเลคทรอนิกส์ แต ประเทศแหลงกําเนิดสินคา

จะไมมผีลกระทบตอความชอบในสินคาเครื่องสําอาง เสื้อผา เป็นตน 

 ผูบริโภคใช ประเทศแหลงกําเนิดสินคา เป็นตัวนําในการประเมินตราสินคาที่ไมคุนเคย 

 

 

จากภาพที่ 11- แสดงผลลัพธ์ 4 ชนิด ที่เกิดจากผลกระทบของ ประเทศแหลงกําเนิด

สินคาทีมีตอประเภทสินคา ซึ่งขึ้นอยูกับ ความสอดคลองระหวางประเภทสินคาและประเทศ 

และ ความชอบมีความสอดคลองระหวางประเภทสินคาและประเทศหรือไม 
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 ภาพที่ 137 ความสอดคลองระหวางสนิคากับประเทศ 

 ที่มา (Roth and Romeo, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความสอดคลองท่ีด ี

 รถยนต์ของญี่ปุุน 

 นาฬกิาของเยอรมัน 

กลยุทธ์ท่ีใช 

 ชื่อตราสินคาเพ่ือสะทอน

ประเทศแหลงกําเนดิสนิคา 

 บรรจุภัณฑร์วมเอาขอมูล

ประเทศแหลงกําเนดิสนิคา 

2. ความสอดคลองท่ีไมด ี

 รถยนต์ของฮังการ ี

 นาฬกิาของเม็กซโิก 

กลยุทธ์ท่ีประยุกตใ์ช 

 เนนประโยชนท่ี์มากกวา 

ประเทศแหลงกําเนดิสนิคา 

 Noncountry branding 

 รวมคากับหุนสวนท่ีมีความ

สอดคลอง 

มิติภาพพจนข์องประเทศ 

บวก ลบ 

3.  ความไมสอดคลองท่ีด ี

 เบียร์ของญี่ปุุน 

กลยุทธ์ท่ีใช 

 เปลี่ยนความสําคัญของมติิ

ภาพพจน์ของสินคา 

 โปรโมทประเทศแหลงกําเนดิ

สินคา 

4. ความไมสอดคลองท่ีไมด ี

 เบียร์ของฮังการ ี

กลยุทธ์ท่ีประยุกตใ์ช 

 ยกเลิก ประเทศแหลงกําเนดิ

สินคา 

มิติ
ขอ

งค
ุณ

สม
บัต

ิขอ
ง

สิน
คา

 

สําคัญ 

ไม

สําคัญ 

1. ผูตอสู 

 San Miguel, 

Proton, 

SoundBlaster 

2. ผูชนะ 

 Singapore Airline 

มิติภาพพจนข์องประเทศ 

ลบ บวก 

ภา
พพ

จน
์ตร

าส
ินค

า 

บวก 
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 ภาพที่ 138ความทาทายสําหรับบริษัทในเอเซียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN firms) 

  ที่มา : Ewing et al., 2001 

 

2.12. กลยุทธ์ในการบริหาร ประเทศแหล่งกําเนิดสนิค้า  

 

Darling (2002) ตรวจสอบทัศนคติของผูบริโภคตอสินคาที่ผลิตใน (made in) ประเทศ

อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และสหรัฐฯ พบวามีความแตกตางของทัศนคติของผูบริโภคตอสินคา 

และการดําเนินงานการตลาด (Marketing practice) 

 

 ตารางที่ 155 การใหคะแนนแกการดําเนินงานการตลาด 

 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

x  ตําแห

นง 
x  ตําแห

นง 
x  ตําแห

นง 
x  ตําแห

นง 
x  ตําแห

นง 
x  ตําแห

นง 

อังกฤษ 

ฝร่ังเศส 

เยอรมัน 

สหรัฐฯ 

3.43 

3.04 

3.62 

3.21 

2 

4 

1 

3 

3.36 

3.04 

3.63 

3.28 

2 

4 

1 

3 

3.36 

3.15 

3.63 

3.35 

2 

4 

1 

3 

3.34 

3.25 

3.69 

3.42 

3 

4 

1 

2 

3.31 

3.18 

3.61 

3.59 

3 

4 

1 

2 

3.29 

3.16 

3.61 

3.56 

 

3 

4 

1 

2 

 ที่มา (Darling, (2002). 

ทัศนคติของผูบริโภคตอผลการดําเนินงานตลาดระหวางประเทศ โดยประเทศเยอรมัน

เป็นอันดับที่ 1 และประเทศ สหรัฐฯ อังกฤษ เป็นอันที่ 2 และ 3 ตามลําดับ 
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 ตารางที่ 156 การใหคะแนนแกคําอธิบายสินคา 

 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

x  ตํ า แ

หนง 
x  ตํ า แ

หนง 
x  ตํ า แ

หนง 
x  ตํ า แ

หนง 
x  ตํ า แ

หนง 
x  ตํ า แ

หนง 

อังกฤษ 

ฝร่ังเศส 

เยอรมัน 

สหรัฐฯ 

3.26 

3.13 

3.88 

3.11 

2 

3 

1 

4 

3.16 

3.13 

3.90 

3.29 

3 

4 

1 

2 

3.15 

3.12 

3.76 

3.30 

3 

4 

1 

2 

3.13 

3.20 

3.86 

3.28 

4 

3 

1 

2 

3.16 

3.10 

3.87 

3.46 

3 

4 

1 

2 

3.15 

3.07 

3.70 

3.40 

3 

4 

1 

2 

 3.35 3.37 3.30 3.37 3.40 3.33 

 

ตารางที่ 157 การใหคะแนนแกประเทศแหลงกําเนิดสินคา 

 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

คาเฉ

ลี่ย 

ตํ า แ

หนง 

คาเฉ

ลี่ย 

ตํ า แ

หนง 

คาเฉ

ลี่ย 

ตํ า แ

หนง 

คาเฉ

ลี่ย 

ตํ า แ

หนง 

คาเฉ

ลี่ย 

ตํ า แ

หนง 

คาเฉ

ลี่ย 

ตํ า แ

หนง 

อังกฤษ 

ฝร่ังเศส 

เยอรมัน 

สหรัฐฯ 

3.20 

2.94 

3.62 

2.93 

2 

3 

1 

4 

2.96 

2.89 

3.63 

3.12 

3 

4 

1 

2 

3.05 

3.10 

3.66 

3.15 

4 

3 

1 

2 

3.01 

3.24 

3.75 

3.24 

4 

2.5 

1 

2.5 

3.06 

3.00 

3.85 

3.42 

3 

4 

1 

2 

3.03 

2.98 

3.59 

3.34 

3 

4 

1 

2 

 3.17 3.15 3.24 3.31 3.33 3.24 

 

 

 

This paper examines whether MNC subsidiaries with world product mandates fared better 

than non-specialized subsidiaries in the face of Canada-U.S. trade liberalization. Using 

confidential affiliate-level panel data on 445 Canadian subsidiaries of U.S. MNCs, empirical 

analysis finds that affiliates with higher levels of R&D and human capital resources grew 

relatively more when trade was liberalized. However, R&D- and human-capital-intensive 

affiliates experienced systematically different growth patterns. The findings imply that 

world product mandates do reduce affiliates' vulnerability to downsizing, and that human 

capital development and R&D may be equally important in building world product 

mandates. 
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(Feinberg, S.E. (2000) 

 

Drawing on the findings of previous theoretical and empirical studies, this study proposes 

two frameworks for examining standardization strategies in home-host and intermarket 

scenarios. For the first time, internal and external factors, extent of standardization, 

program and process, performance, and home-host/intermarket scenarios are included in 

one study. In its examination of the proposed research frameworks, the study relies on the 

experiences of 146 Australian and New Zealand firms operating in the Greater China 

markets. Factors identified as significantly related to the selection of standardized 

marketing strategies in the home-host scenario include product type, consumer behavior, 

marketing infrastructure, political environment, and firm size. Factors suggested by the 

multivariate regression analysis as significantly related to standardized strategies in the 

intermarket scenario are product type, international business experience, competitive 

environment, political and legal aspects, and firm size. For the first time, it is suggested 

that the standardization of distribution and product strategies has an effect on firm 

performance in the intermarket scenario.  

(Chung, H.F. . (2003) 

 

ตารางที่ 158 Price/Quality product strategy 

  คุณภาพ 

 

ราคา 

 ตํ่า สูง 

สูง - ยุโรป 

ตํ่า สหรัฐฯ ญี่ปุุน 

 

ที่มา (Brouthers et al. (2000) 

Brouthers et al. (2000) กลาววา 

H 1: กลยุทธ์ผลติภัณฑ์ของประเทศญี่ปุุนเนนที่คุณภาพสูง/ราคาต่ํา (superior value) 

H2: กลยุทธ์ผลติภัณฑ์ของประเทศยุโรปเนนที่คุณภาพสูง/ราคาสูง (premium) 

H3: กลยุทธ์ผลติภัณฑ์ของประเทศสหรัฐฯเนนที่คุณภาพตํ่า/ราคาต่ํา (economy) 

    Hypothesis 1: Triad Firms pursuing a quality/price strategy consistent with propositions 

1-3 will, on average, perform better than firms pursuing different strategies. 
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 Hypothesis 2: Because the impact of home country-specific advantages has lessened 

over time, the importance of our proposed "strategic fits" also will lessen over time. 

REGRESSION RESULTS 

    Table 3 shows the 9 models testing the relationship between firm performance and fit, 

based on surveyed perceptions. Table 3 reports the R[sup2], adjusted R[sup2], regression 

coefficients, standardized Betas, and significance for each model. Perceived Fit was found 

to be a highly significant (p < 0.01) predictor of ROS and ROA across all years and for the 

1982-1990 time frame. Perceived Fit was found to be a significant (p < 0.05) predictor of 

ROS for the 1991-1995 time frame and a marginally significant (p < 0.06) predictor of 

ROA for the same time period. Perceived Fit was not significantly related to Growth for 

any of the three time periods. As shown by the control variables, U.S. firms, electronics 

industry firms, and beverage industry firms consistently had Higher Return on Sales and 

Return on Assets, while Japanese firms had consistently greater Growth. 

    Table 4 shows the 9 models testing the relationship between firm performance and fit 

based on published cost and quality indices. Table 4 reports the R[sup2], adjusted R[sup2], 

regression coefficients, standardized Betas, and significance for each model. As would be 

expected with the high correlation between Perceived Fit and PCQI Fit, the findings are 

very similar. PCQI Fit was found to be a highly significant (p < 0.01) predictor of ROS and 

ROA across all years and for the 1982-1990 time frame. PCQI Fit also was found to be a 

highly significant (p < 0.01) predictor of ROS for the 1991-1995 time frame and a 

significant (p < 0.05) predictor of ROA for the same time period. PCQI Fit was not 

significantly related to Growth for any of the three time periods. As in the previous models, 

U.S. firms, electronics industry firms, and beverage industry firms consistently had higher 

Return on Sales and Return on Assets, while Japanese firms had consistently greater 

Growth. 

 

ตัวแปร ผลตอบแทนตอยอดขาย ผ ล ต อ บ แ ท น ต อ

สินทรัพย์ 

การเจริญเติบโต 

M1 

ทุกป ี

M2 

1982

-90 

M3 

1991

-95 

M4 

ทุกป ี

M5 

1982

-90 

M6 

1991

-95 

M7 

ทุกป ี

M8 

1982

-90 

M9 

1991-

95 
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Perceived Fit 1.20 

(0.150 

1.28 

(0.17) 

1.09 

(0.13) 

1.61 

(0.20 

2.04 

(0.26

) 

0.80 

(0.10) 

-0.13 

(0.00) 

0.43 

(0.01) 

-1.21 

(-

0.06) 

Auto industry 

Dummy 

         

Beverage ind. 

Dummy 

         

Electronics ind. 

Dummy 

         

U.S.A. firm 

Dummy 

         

Beverage ind. 

Dummy 

         

R2 0.41 0.46 0.34 0.35 0.38 0.34 0.31 0.30 0.28 

Adjusted R2 0.39 0.44 0.30 0.33 0.36 0.30 0.28 0.28 0.24 

ที่มา (Brouthers et al. (2000) 

 

 

 

 

 

6. คําถามบทที่ 11 

การตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ 

 

1. อะไรคือความแตกตางระหวางสนิคา (Product) และ ตราสินคา (Brand) 

2. ความแตกตางระหวางสนิคาหรือยี่หอระดับประเทศ,ระหวางประเทศ,ระดับโลก คืออะไร? 

3. เงื่อนไข และ เหตุผล ซึ่งตองขยายองค์ประกอบตางๆ ของโปรแกรมการตลาดตางประเทศ 

คืออะไร? 

4. เมื่อไหรโปรแกรมการตลาดควรปรับปรุง/ดัดแปลง ใหเหมาะกับตลาดเปูาหมายแทนที่จะ

ขยายจากตลาดเดิม? 

5. ความสัมพันธ์ระหวาง IPLC และ ชวงชีวติผลิตภัณฑ ์(Product Life Cycle: PLC) คืออะไร? 
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6. เมื่อสนิคาเขาสูขัน้อิ่มตัว(Saturation) กอใหเกิดผลกระทบตอบริษัทอยางไร? 

7. อาลาชบาน และคณะ (Alashban et al., 2002)  จัดกลุมประเทศตามภาพพจน์ตราสินคา

รถยนต์ (brand image)ไวกี่สวน? อะไร? จงอธิบาย 

8. Douglas et al. (2001) จัดกลุมตราสินคาตางประเทศไวกี่ระดับ? อะไร? จงอธิบาย 

9. Alden et al. (1999) ศกึษาการวางตําแหนงตราสินคาระดับโลกไวอยางไร? 

10. Song and Parry (1997) ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของปัจจัยดานกลยุทธ์ กลวิธี และ 

สิ่งแวดลอมที่มอีิทธิพลตอความสําเร็จของสนิคาใหม (New product) ไวอยางไร? 

11.  Meyer&Utterbask (1993) ขยายความสัมพันธ์ระหวางความสามารถหลักของบริษัท กับ

สินคาใหมไวอยางไร? 

12. ใหทานออกแบบตราสินคาสําหรับผาไหมลายขิต  เพื่อการสงออก? 
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บทที่ 11 

การตัง้ราคาในตลาดระหวางประเทศ 

1. จุดประสงค ์

 

1. กรอบคิดในการตัง้ราคาสนิคาในตลาดระหวางประเทศ 

2. หลักการพืน้ฐานวธิีการตัง้ราคาสนิคาตางประเทศ 

3. การตัง้ราคาสนิคาใหสอดคลองกับตลาดระหวางประเทศ 

4. กลยุทธ์ราคาโอน 

5. การคาตางตอบแทน 

6. ระบบการตัง้ราคา 

7. การประสานงานการตัง้ราคาระดับโลก 

8. กลยุทธ์การตัง้ราคาสนิคาในตลาดระหวางประเทศ 
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 บทนี้ผูเขียนจะเสนอหัวขอการตั้งราคาสินคาในตลาดตางประเทศ หรือการตั้งราคา

สินคาเพื่อการสงออก ไดแก กรอบแนวคิดในการตั้งราคาสินคาในตลาดตางประเทศ  หลักการ

พื้นฐานของการตั้งราคาสินคาในตลาดตางประเทศ การตั้งราคาสินคาใหสอดคลองกับตลาด

ตางประเทศ  และ กลยุทธ์การตัง้ราคาสนิคาในตลาดตางประเทศดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 

2. กรอบแนวคิดของการตั้งราคาสินค้าในตลาดต่างประเทศ 

 

การพิจารณาราคาของสินคานั้นเป็นหนาที่อันสําคัญและคอนขางยุงยากของผู

บริหารงานทางดานการตลาดหนาที่หนึ่ง  ทั้งนี้เพราะกําไรที่เป็นจุดมุงหมายสําคัญในการ

บริหารงานนั้นจะเกี่ยวของกันอยางใกลชิดกับนโยบายทางดานราคา  และการกําหนดราคา

จะตองพิจารณาหลายอยางประกอบกันทั้งทางดานตนทุน  คูแขง  และอุปสงค์ของสินคาใน

ตลาดโดยทั่วไปแลวการกําหนดราคาสินคาสําหรับตลาดภายในประเทศก็ยุงยากอยูพอสมควร  

ราคาสนิคาสําหรับตลาดประเภทตาง ๆ 

ปัญหา หรอืประเด็นการตัดสินใจดานการตัง้ราคาสนิคาระหวางประเทศจัดเป็น 2 ชนิด 

คือ การตั้งราคาเพื่อการสงออก (Export pricing) และการตั้งราคาระดับโลก (Global pricing) 

กลาวคือ การตัง้ราคาเพื่อการสงออกจะตัดสินใจในประเด็นของ ความเสี่ยงของสกุลเงิน อัตรา

ภาษี หรือ การตั้งราคาระดับ และการตั้งราคาระดับต่ํา ซึ่งอาจจะเป็นการทุมตลาด ในขณะที่

การตั้งราคาสินคาของบริษัทระดับโลก หรือบริษัทขามชาติ จะตัดสินใจในประเด็นของ อัตรา

การแลกเปลี่ยน การโอนราคาใหกับสาขาบริษัทในตางประเทศ การประสานงานการตั้งราคาใน

ประเทศตางๆ และการคาตางตอบแทน การตัง้ราคาเป็นระบบ เป็นตน (แสดงดังภาพที่ 12-1 )  
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 ภาพที ่139 แนวทางของการตัง้ราคาในตลาดตางประเทศ 

ที่มา (Johansson, 2005: 446) 

 จากภาพขางบน แสดงแนวทางในการตั้งราคาสินคาในตลาดตางประเทศ 2 แนวทาง

ไดแก การตัง้ราคาเพื่อการสงออก และ การตัง้ราคาของบริษัทขามชาติ 
 

 

หลกัพืน้ฐานของการตัง้ราคา 

ต้นทนุ เส้นโค้งประสบการณ์  
การแขง่ขนั อปุสงค์วจิยัตลาด 

อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

การตัง้ราคาของบริษัทขามชาติ 

ราคาสดุท้าย 

การวางต าแหนง่ราคา 

การโอนราคา 

การค้าตา่งตอบแทน ราคาเชิงระบบ 

การประสานงานด้านราคา 
ราคาตอ่ต้านตลาดเกย์ 

อตัราภาษีศลุกากร และการเพิ่มราคา 

การตัง้ราคาเพื่อการสงออก 

การทุม่ราคา 

ความเสีย่งของสกลุเงิน และ สนิเช่ือ 

การตัง้ราคาระดบัสงู หรือ ระดบัต ่า 
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3. หลักการพื้นฐานของการตั้งราคา (Pricing Basics) 

 

 การตัดสินใจวาควรมีการตั้งราคาสินคาในตลาดตางประเทศเทาใดนั้นจะมีสิ่งที่จะตอง

พิจารณาเหมือน ๆ  กับการตั้งราคาสินคาสําหรับตลาดภายในผิดแตวาผูจัดการตลาดระหวาง

ประเทศจะตองพิจารณาราคาสําหรับตลาดหลาย ๆ  แหง  และตลาดแตละแหงจะมีสภาพที่

แตกตางกัน  ราคาก็จําเป็นตองพิจารณาใหเหมาะสมกับแตละตลาดดวย สิ่งที่จะตองคํานึงถึง

เกี่ยวกับราคา มีดังนี้ 

ก. ตัวแปรที่กระทบกระเทือนถึงราคา 

ก.1.  ตนทุน  (Costs) 

ก.2. อุปสงค์  (Demand) 

ก.3. การแขงขัน  (Competition) 

ก.4.  รัฐบาล  (กฎหมาย  เชน  resale  price  maintenance) 

ก.5.  จุดมุงหมายของบริษัท  (Company  goals) 

ก.6. โครงสรางของการกระจายสินคาและชองทางการจัดจําหนาย  

(Distribution  structure  and  channels)   

ข. เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับราคา 

ข.1. ราคาที่เกี่ยวพันกับเรื่องการตลาดอื่น ๆ (Price  in  relation  to the  rest  

the  marketing  mix) 

ข.2. การวิเคราะหจ์ุดคุมทุน  (Break-even  analysis) 

ข.3.  การตั้งราคาระดับสูงและการตั้งราคาเจาะตลาด (Skimming Policy  

versus  penetration  pricing) 

 ปัญหาทางดานราคานี้จะเกิดขึ้นแกผูบริหารการตลาดระหวางประเทศที่บริษัทของตนมี 

สาขา (Subsidiary)  หรือบริษัทที่ไปทําการคาในตางประเทศเองถาบริษัทขายสินคาโดยผาน

ตัวแทนจําหนาย (distributor) ผูรับสิทธิบัตร (licensee) หรือมีการรวมคา (The  joint ventures)  

การกําหนดราคาก็มักที่จะปลอยใหเป็นหนาที่ของคนกลางเหลานั้น 

 

1.3. บทบาทของต้นทุน (The role of costs) 

 

 ตนทุนที่เกี่ยวของกับราคาในตลาดตางประเทศนั้นจะรวมถึงคาใชจายทุกอยางที่ทําให

สินคาไปถึงมือผูบริโภคได  ดังนั้นถาบริษัทผูผลิตสินคาและสงไปขายในตลาดตางประเทศแหง

เดียวการกําหนดราคาก็จะไมยุงยากมากนักจะยากเฉพาะการจัดสรรคาใชจายเหลานั้นใหแก



 

การตลาดโลก. | หลักการพื้นฐานของการตัง้ราคา (Pricing Basics) 524 

 

กลุมสินคาตาง ๆ แตโดยทั่วไปบริษัทมักจะมี  subsidiary  ในหลายประเทศ  ดังนั้นการแบง

คาใชจายแบบตนทุนทางออม  (indirect  cost)  ใหแก  subsidiary  ในประเทศตาง ๆ ก็ยุงยาก

คลายกับการจัดสรรคาใชจายใหแกกลุมสินคาตาง ๆ นั้นเอง  และในแตละตลาดจะโครงสราง

ของตนทุนที่แตกตางกัน 

 

1.3.1. ต้นทุนโรงงาน 

 ถาบริษัทผลิตสินคาที่ใดและขายในตลาดนั้นเรื่องเกี่ยวกับตนทุนโรงงานจะไมมีปัญหา

แตถาบริษัทมีโรงงานหลายแหง  (อยูในหลายประเทศ)  และสินคาสงไปขายตลาดหนึ่งจาก

แหลงผลิตหลายแหลงนั้นจะตองตัดสินใจวาจะใชตนทุนของโรงงานใด  และคาใชจายที่

เปลีย่นแปลง  (variable)  หรอื  ตนทุนเต็มที่  (full  cost)  และตนทุนเต็มที่จะหมายความแคไหน

ถาสินคานั้นมาจากโรงงานในตางประเทศโดยทั่วไปแลวคาใชจายบางอยาง  เชน  คาโฆษณา

ภายในประเทศ   หรอื  คาทําวิจัยตลาดภายใน  เขาจะไมถือเป็นคาใชจายสําหรับสินคาที่ขายใน

ตางประเทศ  ตามหลักแลวราคาตลาดควรจะคิดจากคาใชจายเกี่ยวกับการผลิตและคาใชจาย

อยางอื่นที่เป็นคาใชจายสําหรับสินคานั้นซึ่งจะขึ้นอยูกับบัญชตีนทุน 

 

1.3.2. ต้นทุนการตลาด 

 ตนทุนการกระจายสินคาและตนทุนการตลาดนั้นจะตองรวมเขาไวดวยสําหรับราคาที่

จะขายในตลาดตางประเทศ  ตนทุนการกระจายสินคา (physical distribution) นั้นจะรวมถึง

คาใชจาย 2 อยางคือ  คาขนสงไปยังประเทศผูซื้อ และคาขนสงภายในประเทศผูซื้อ subsidiary 

ในตางประเทศมักจะตองการใหสินคานั้นมีราคาตนทุนต่ําเมื่อถึงตลาดเขา  นั่นคือควรพิจารณา

หาตนทุนคาขนสงดวย ไมควรใหสูงนักถาเลือกได 

 นอกจากคาขนสงก็มีภาษีขาเขาซึ่งเป็นคาใชจายรวมอยูกับการขนสง  ดังนั้นบริษัท

มักจะหาทางสงสนิคาจาก subsidiary ที่อยูในประเทศที่ไดเปรียบเกี่ยวกับกําแพงภาษีหรืออยาง

นอยก็ไมเสียเปรียบเกี่ยวกับภาษี  เชน  พวกที่อยูในประเทศกลุม EEC  ดวยกันสงไปให 

subsidiary ที่อยูในกลุม EEC  หรือ subsidiary  ของบริษัทอเมริกันที่ตั้งอยูในแคนาดาสงสินคา

ไปให subsidiary ที่อยูในออสเตรเลียหรืออินเดีย  เพราะเป็นประเทศสหราชอาณาจักร ดวยกัน

ยอมจะไดผอนปรนภาษีมากกวาสงไปจากสหรัฐ  สําหรับคาขนสง คาเก็บรักษา คาสินคาคง

คลังภายในประเทศก็ใหใชหลักพิจารณาอันเดียวกัน  คอื  หาราคาที่ถูกกวา 

 ตนทุนทางการตลาดอื่น ๆ จะเกิดขึ้นภายในตลาดตางประเทศเอง  เชน  คาทําวิจัย

ตลาด หรือการใหบริการทางการตลาดอื่น ๆ ซึ่งคาใชจายเหลานี้จะแตกตางกันไปในตลาดแต
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ละแหง  และแลวแตกลุมสินคาและจุดมุงหมายของบริษัทในแตละตลาดดวย  คือ  บริษัทจะมี

จุดมุงหมายของบริษัทสําหรับแตละตลาดไมเหมือนกัน 

 นอกจากนี้ความจําเป็นในการใช  marketing mix ที่แตกตางกันในแตละตลาดทําให

ตนทุนทางการตลาดแตกตางกัน  แมวาบริษัทอาจจะตองการใช  marketing mix เหมือนกันใน

ทุกตลาด  แตสภาพในแตละตลาดอาจไมเอื้ออํานวยใหใชแบบเดียวกันได  เชน  สภาพการ

แขงขันการจําหนาย  หรอืสื่อโฆษณาไมเหมอืนกัน  ดังนัน้จงึทําใหตนทุนการตลาดไมเหมือนกัน 

 

1.4. การตั้งราคาตาเส้นโค้งประสบการณ์ (Experiencing Curve pricing) 

 

การตั้งราคาระดับสูง (Skimming Pricing) บริษัทที่นําสินคาใหมออกสูตลาด

สามารถใชการตั้งราคาสินคาระดับสูงได โดยการตั้งราคาสินคาในระยะแรกไวสูง เพื่อดึงดูด

ลูกคาที่ไมมีความออนไหวตอราคา แตจะซื้อสินคาในราคาสูงเพราะเชื่อวา ราคาสินคาสูงชี้ถึง

คุณภาพ และสรางความพึงพอใจไดดีกวาสินคาอื่นที่ทดแทนกันได หลังจากนั้นบริษัทจะลด

ราคาสนิคาลงเพื่อดึงดูดลูกคาอีกกลุมที่มคีวามออนไหวตอราคา 

สถานการณ์ที่เหมาะสําหรับการตั้งราคาสินคาระดับสูง รวมถึง จํานวนลูกคาคาดหวัง

ที่มีความยินดีจะซื้อสินคาราคาสูงมีมากพอ ราคาสินคาสูงไมดึงคูแขงขันเขาสูตลาด การตั้ง

ราคาสินคาต่ําไมมีผลกระทบตอการเพิ่มปริมาณการผลิต และการลดลงของตนทุนตอหนวย 

และ ลูกคาตีความหมายวาสนิคาราคาสูงเป็นสินคาที่มีคุณภาพ ถึงอยางไรก็ตาม สินคานั้นตอง

ไดรับการปกปูองทรัพย์สินทางปัญญาดวย เชน บริษัทยิลเล็ทใชการตั้งราคาสินคาระดับสูง

สําหรับเครื่องโกนหนวดMACH4 เพราะไดรับการปกปูองเทคโนโลยีการผลติ 

การตั้งราคาระดับต่ํา หรือการตั้งราคาเพื่อเจาะตลาด (Penetration Pricing) เป็น

วิธีการตั้งราคาสินคาเมื่อแนะนําสินคาเขาตลาดครั้งแรก เชน บริษัทโซนี เลือกการตั้งราคา

ระดับต่ําเมื่อนําระบบเกม PlayStation เขาสูตลาดญี่ปุุน และสหรัฐฯในปี ค.ศ. 1995 เพื่อหวัง

สวนครองตลาด (Market Share)ที่มคีวามออนไหวตอราคา 

สถานการณ์ที่เหมาะสําหรับการตั้งราคาสินคาระดับต่ํา รวมถึง สวนตลาด (Market 

Segments) มีความออนไหวตอราคา การตั้งราคาระดับต่ําจะไมดึงดูดลูกคาเขาตลาด ตนทุน

การผลิต และการตลาดตอหนวยจะลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณการผลิตและจําหนายสินคา 

 

1.5. เงินเฟ้อ  (Inflation) 
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 บริษัทตองคํานึงถึงเงินเฟูอดวย  เพราะในปัจจุบันนี้สภาพเงินเฟูอเกิดขึ้นอยูทั่วไป  เงิน

เฟูอนีจ้ะทําใหตนทุนของสินคาแพงขึ้น  เชน  สมมติวาตนทุนของสนิคาแตเดิมเป็นราคาดังนี้ 

 วัตถุดิบ     250 บาท 

 คาใชจายอํานวยการ   100   “ 

 คาแรง     100   “ 

 คาหบีหอ      50   “ 

 ตนทุนรวม     500   “ 

 กําไรเบือ้งตน 10%     50   “ 

 ราคาขาย (ราคาเงนิสด)   550   “ 

 

ถาเงนิเฟูอ 36% ตอปี  ราคาตนทุนสินคาจะเพิ่มดังนี้ 

 วัตถุดิบ  250 + 30  (12% inflation for 4 months) 280 บาท 

 คาแรง  100 + 3    (   3%      “   1   “   ) 103   “ 

 คาใชจายอํานวยการ 100 + 6    (   6%    “  2    “ ) 106   “ 

 คาหบีหอ   50 + 4.5  (  9%      “   3    “   )  55   “ 

 ตนทุนรวม       544   “ 

 กําไรเบือ้งตน 10%       54   “ 

 ราคาขาย (ราคาเงนิสด)     598   “ 

 ตัวอยางขางตนนี้เป็นตัวอยางที่แสดงใหเห็นอยางงาย ๆ แตในทางความเป็นจริงแลว 

จะมีคาใชจายมากชนิดกวานี้ และระยะเวลาระหวางการผลิตและการขายอาจนานกวานี้  หรือ

ระยะเวลาจากการขายจนถึงการชําระเงินอาจนาน  ซึ่งก็จะทําใหตนทุนเกี่ยวกับเงินเฟูอสูงขึ้นไป

อีก  อีกปัญหาหนึ่งที่อาจติดตามมาคือ  รัฐบาลอาจควบคุมราคา  เชน  รัฐบาลอาจไมใหขาย

ราคาเกิน 550.00 บาท ก็อาจทําใหไมสามารถเปลี่ยนราคาได สําหรับสินคาบางประเภท

รัฐบาลอาจไมควบคุมราคา ถาเป็นเชนนั้น บางบริษัทอาจทําการเพิ่มราคาทีละนอยแตเพิ่ม

บอยครั้งดีกวาจะเพิ่มทีละมาก  แตเพิ่มนอยครั้งทําใหผูบริโภคตกใจได 

 

1.6. อุปสงค์ (Demand) 

 โดยทั่วไปการกําหนดราคามักจะกําหนดจากอุปสงค์และอุปทาน  โดยควรจะตั้งราคา 

ณ จุดตัดของเสน marginal cost และ marginal revenue ตัดกัน  นักการตลาดจะทราบดีวา

ราคาที่ถูกตองนั้นคือราคาที่เหมาะกับอุปสงค์ในตลาดหรือราคาที่เหมาะกับตลาด   และตลาด

แตละแหงก็จะมีลักษณะของอุปสงค์แตกตางกันคือ จํานวนผูที่จะเป็นลูกคาไมเทากันรายไดและ
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ความสามารถในการจายไมเทากัน  รสนิยมและนิสัยแตกตางกัน  ปฏิกิริยาที่มีตอผลิตภัณฑ์

แตกตางกัน  และลักษณะการแขงขันในแตละตลาดแตกตางกันอีกดวย  สินคาของบริษัทอาจ

ไดรับปฏิกิริยาตอบโตไมเหมือนกันในแตละแหง  ดังนั้นการวิเคราะห์อุปสงค์ของตลาด

ตางประเทศจึงมีปัญหาคลายคลึงกันกับวิเคราะห์อุปสงค์ภายในเชนกัน 

 

1.7. การแข่งขัน (Competition) 
 ในตลาดที่มีการแขงขันสมบูรณ์  ผูผลิตทุกคนจะขายสินคาในราคาเดียวกัน  แตใน

ความเป็นจริงแลวบริษัทตาง ๆ จะแขงขันกันและจะตองดูราคาของคูแขงและมีอิสระที่จะขายสูง

กวาหรือต่ํากวาคูแขงได  บางบริษัทอาจใชอยางอื่นที่ไมใชราคาเป็นเครื่องแขงขัน เชน ใช

คุณภาพ ใหเครดิตผอนปรนและทําใหสินคาเป็นอีกชนิดหนึ่งแตกตางจากคูแขงก็ได  เชน  จักร

เย็บผาซิงเกอร์กับจักรญี่ปุุน 

 สภาพการแขงขันจะแตกตางกันไปในแตละแหง  ดังนั้นราคาจึงอาจตั้งไดสูงต่ําแตกตาง

กัน  ถาบริษัทมีสถานการณ์แขงขันที่แข็งแกรงในตลาดใด ก็อาจตั้งราคาใหสูงกวาในตลาดที่มี

สภาพการแขงขันที่ออนแอ  เชน  บริษัทยา  (ที่มีโรงงานผลิตในเบลเยี่ยมดวย)  จะขายยาใน

ตลาดประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) ไดสูงกวาที่จะขายในตลาดฝรั่งเศส 25% เพราะมี

สถานการณ์แขงขันมั่นคงกวาในตลาดฝรั่งเศส และในฝรั่งเศสหนวยงานรัฐบาลที่ควบคุมยาจะ

ซื้อยาที่ผลิตจากอิตาลี (ยาจากอิตาลีผลิตไดถูกกวาเพราะผลิตโดยไมเสีย royalty ใหกับบริษัท

ดั้งเดิมซึ่งเรียกวา “pira t es ”) สภาพการแขงขันของสินคาบางอยางเชน รถยนต์ Renault จะ

แตกตางจากรถยนต์อยางอื่น เพราะรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเจาของบริษัท  ดังนั้นจึงขายรถยนต์ได

ในราคาต่ํากวาราคาตนทุนเต็มที่  ในตลาดตางประเทศเพราะบริษัทตองการจะใหคนงานมีงาน

ทํามากกวาตองการผลกําไร  ดังนั้นการแขงขันกับบริษัทที่มีจุดมุงหมายเชนนี้ก็ยอมยากกวา

บริษัทที่ดําเนินการเพื่อหากําไรแตเพียงอยางเดียว  การแขงขันในตลาดตางประเทศนั้นจะ

แลวแตทาทีของธุรกิจและของรัฐบาลดวย  บางประเทศจะยอมใหมีการแขงขันกันไมใหรวมมือ

กัน  โดยจะออกเป็นกฎหมาย Antitrust บางทีก็เป็นความนยิมของธุรกิจเองไมชอบรวมมือกัน 

 

1.8. รัฐบาลและราคาสนิค้า 

 การกําหนดราคาขายปลีก (Resale Price Maintenance)  ในบางประเทศรัฐบาล

อาจไมใหมีการกําหนดราคาขายปลีก  เชน  ในประเทศอังกฤษ  เยอรมัน  ฝรั่งเศส  และ

ประเทศสแกนดิเนเวียหลายประเทศ  คือ  ผูผลิตไมสามารถกําหนดราคาขายปลีกได  แต

ประเทศในยุโรปหลายประเทศก็ยังมกีารใช RPM อยู  เชน  เบลเยี่ยม  สเปน  และอิตาลี  ผูผลิต

ไมสามารถกําหนดราคาขายปลีกได บางคนจะกลาววาการไมใหทํา RPM นี้ทําใหเกิดสงคราม
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ราคาขายปลีก (retailer price war)  และทําลายความสัมพันธ์ระหวางชองทางการจําหนายและ

การขาย  และเขาอาจตองใชวิธีใหมโดยกําหนดราคาหลายแบบและขายผานผูคาปลีกตาง ๆ 

กัน  เชน  สินคาราคาปานกลางใชตราเดิมและขายผานผูคาสง  สวนสินคาที่ขายราคาถูก  เชน  

ขายผานราน discount house หรือ mail order house จะใชตราของผูขายนั้น (private brand) 

และขายโดยผานบริษัทผูจําหนายใหม ๆ  

 การควบคุมราคาโดยรัฐบาล (Government Price Control)  บางครั้งรัฐบาลของ

บางประเทศจะทําการควบคุมราคาสินคาที่ขายในประเทศ ถาผูผลิตตองการขึ้นราคาจะตอง

กรอกรายการใหหนวยงานของรัฐบาลตรวจสอบตนทุนกําไรกอนจะทําการตัดสินใจวาจะใหขึ้น

ราคาไดมากนอยเพียงใด บางประเทศจะควบคุมราคาสินคาเพียงบางอยาง โดยจะบวกรายชื่อ

ไววาสินคาอะไรบางที่อยูภายใตการควบคุม บางครั้งรัฐบาลอาจควบคุมราคาเพื่อปูองกันเงิน

เฟูอ เชน ประเทศฝรั่งเศส ในปี 1963 – 1967 และในปี 1969 หรือควบคุมราคาเพราะมี

ดุลการคา ขาดดุลเชน ประเทศเดนมาร์กในปลายปี 1970 ไดใชมาตรการควบคุมราคาเพื่อชวย

ดุลการคาตามคําแนะนําของ IMF และ OECD ในสภาพการเชนนี้บริษัทจะตองพิจารณาตนทุน

และเรื่องอื่นเพื่อชวยใหดําเนินการไดอยางมีกําไรโดยไมมีการเพิ่มราคาเพราะรัฐบาลควบคุม

ราคาไว 

จุดมุ่งหมายของบริษัท (Company goal) 

 จุดมุงหมายของบริษัทในแตละตลาดยอมจะไมเหมือนกัน เชน ในบางแหงบริษัทอาจ

ตองการเจาะตลาดและขยายสวนของตลาดเพิ่มขึ้น  ในขณะที่ตลาดบางแหงอาจพอใจในการ

ดําเนินงานของตัวแทนแลว  ดังนั้นในบางตลาดอาจใชกลยุทธ์ตั้งราคาเจาะตลาด ( The 

penetration pricing strategy) และในบางแหงจะใช pre-emptive pricing strategy บางแหงจะ

ใชกลยุทธ์การตั้งราคาระดับสูง (Skimming pricing strategy) แลวแตบริษัทมีจุดมุงหมายอยาง

ใด 

 

1.9. ระบบการจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย (Distribution Structure & 

Channels) 

 ระบบการจัดจําหนายที่แตกตางกันในแตละตลาดจะทําใหตนทุนไมเหมือนกัน และ

แมวาระบบการจัดจําหนายอยางเดียวกันในตลาดที่ตางกันตนทุนก็ไมเทากัน ทั้งนี้เพราะตนทุน

สวนบวกเพิ่มและบริการที่ใหแกแตละชองทางไมเทากันในแตละตลาด ดังนั้นการเลือกชองทาง

ก็เทากับไดพิจารณาเกี่ยวกับราคาดวย 
 การพิจารณาเกี่ยวกับราคาในตลาดตางประเทศจะตองพิจารณาถึงกลยุทธ์ทางดานราคาของบริษัทเพื่อใหเขากับ

ปัจจัยตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปรได ที่กลาวมาแลวและตองใชเทคนิคตาง ๆ ที่ใชสําหรับกําหนดราคาภายในประกอบดวยรวมทั้งใชจุด

คุมทุน (Break – even approach)  
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4. การตั้งราคาสินค้าให้สอดคล้องกันในตลาดระหว่างประเทศ 
  

การตั้งราคาในตลาดระหวางประเทศนั้นผูบริหารงานทางดานตลาดจะตองตั้งราคาให

สอดคลองกันในแตละตลาดในบางครั้งอาจเผชิญกับปัญหาที่วาจะกําหนดราคาใหเป็นแบบ

เดียวกันทั้งหมด หรอืจะตองมีการปรับใหเขากับตลาดแตละแหง 

 ราคาถึงมือผู้บริโภค  เนื่องจากตนทุนของสินคาแตละแหงไมเหมือนกัน และรายรับที่

จะไดจากตลาดแตละแหงไมเทากัน ดังนั้นการตั้งราคาสินคาสําหรับแตละตลาดยอมไมควร

เทากัน แมวา สาขาของบริษัท (Subsidiary) ในแตละตลาดอาจจะมีจุดมุงเพื่อหากําไรเหมือนกัน

ก็ตาม แตการพิจารณาตัดสินใจนั้นจะตองพิจารณาถึงปัจจัยตาง ๆ ที่จะมากระทบถึงผลกําไร

ซึ่งในตลาดจะไมเหมือนกัน ดังนั้นราคาสินคาของแตละ subsidiary ยอมจะตองตั้งแตกตางกัน

ไปดวย 

 จะเห็นไดวาราคาในแตละตลาดนั้นมีความจําเป็นที่จะตองแตกตางกันดังกลาวแลว 

แมวาในตลาดของประเทศ common market เหมือนกันก็ยังมีราคาที่แตกตางกัน เพราะใน

ประเทศกลุม EEC นั้นจะไมมีกําแพงภาษีระหวางกัน แตภาษีภายในประเทศจะเก็บแตกตางกัน 

การพยุงราคาหรือการควบคุมราคาจะแตกตางกัน สมรรถภาพ รสนิยมจะแตกตางกันไปในแต

ละประเทศ ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานีจ้ะทําใหราคาสนิคาในแตละประเทศไมเทากัน 

 

 การเพิ่มราคาสงออก (Export price escalation) กรณีที่ 1 บวกคาอัตราภาษีศุลกากร 

(Tariff) และ คา CIF กรณีที่ 2 บวกเพิ่มราคาในชองทางการตลาด กรณีที่ 3 บวกภาษีมูลคา 

(VAT) ซึ่งในประเทศอิตาลีคิดอัตราภาษีมูลคาเทากับ 2% ในกรณีที่ 4 การตั้งราคาในประเทศ

ดอยพัฒนา (LDC) คือมชีองทางการจําหนายสินคายาว 

ตารางที่ 159  

 

ปัจจัยตนทุนและชองทางการตลาดตางประเทศ 

ตลาดสงออก 

ช อ ง ท า ง

ก า ร ค า

ส ง -ค า

ป ลี ก

ภายในปร

ะเทศ 

กรณท่ีี 1 กรณท่ีี 2 กรณท่ีี 3 กรณท่ีี 4 

ตนทุนการผลิต 

 ตนทุนการขนสง และคาประกันภัย 

= ตนทุนภายในประเทศ (CIF) 

6.00 

--- 

6.00 

2.50 

8.50 

6.00 

2.50 

8.50 

6.00 

2.50 

8.50 

6.00 

2.50 

8.50 
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 ภาษีศุลกากร (20%  CIF) 

= ตนทุนของผูนําเขา 

 กําไรสวนเกินใหผูนําเขา (25%) 

 VAT (16%ของตนทุนบวกกําไรสวนเกิน) 

= ตนทุนของพอคาสง (หรือราคาของผูนําเขา) 

 กําไรสวนเกินใหพอคาสง (33⅓%ของตนทุน) 

 VAT (16%ของตนทุนบวกกําไรสวนเกิน) 

= ตนทุนของพอคาสงในตางประเทศ 

 กําไรสวนเกินใหพอคาสงตางประเทศ (33⅓%ของ

ตนทุน) 

 VAT (16%ของตนทุนบวกกําไรสวนเกิน) 

= ตนทุนของพอคาปลกีในตางประเทศ 

 กําไรสวนเกินใหพอคาปลีกตางประเทศ (50%ของ

ตนทุน) 

 VAT (16%ของตนทุนบวกกําไรสวนเกิน) 

= ราคาขายปลีกในตางประเทศ 

%ของราคาท่ีเพิ่มขึ้นภายในประเทศ 

%ของราคาท่ีเพิ่มขึ้นในกรณีท่ี 1 

%ของราคาท่ีเพิ่มขึ้นในกรณีท่ี 2 

%ของราคาท่ีเพิ่มขึ้นในกรณีท่ี 3 

----- 

------ 

----- 

---- 

----- 

6.00 

2.00 

------ 

------ 

------ 

------ 

8.00 

4.00 

------- 

12.00 

 

 

1.70 

10.20 

--- 

--- 

10.20 

3.40 

------ 

------ 

------ 

------ 

13.60 

6.80 

------ 

20.40 

70% 

 

1.70 

10.20 

2.55 

----- 

12.75 

4.25 

----- 

----- 

----- 

----- 

17.00 

8.50 

------ 

25.50 

113% 

25% 

1.70 

10.20 

2.55 

2.04 

14.47 

4.93 

0.79 

------ 

------ 

------ 

20.51 

10.26 

1.64 

33.41 

170% 

59% 

27% 

1.70 

10.20 

2.55 

2.04 

14.47 

4.93 

0.79 

20.51 

6.84 

1.09 

28.44 

14.22 

2.28 

44.94 

275% 

120% 

76% 

39% 

ที่มา (Johansson, 2005; 141) 
 

 ตัวอยางที่ใหขางตนนี้จะแสดงถึงราคาต่ําสุดซึ่งขีดเสนใตไวกับราคาสูงสุด นอกนั้นที่

ไมไดบอกคือประเทศที่มรีาคาอยูระหวางสูงสุดกับต่ําสุดนี้ 

 

 แมวาการใชราคาเดียวกันในตลาดแตละแหงนั้นทําไดยากมากก็ตาม แตบริษัทก็อาจจะ

ใชนโยบายราคาที่ประสานกันได เชน อาจกําหนดวาจะตั้งราคาสําหรับขายพวกมีรายไดปาน

กลางและรายไดนอย เมื่อเป็นเชนนี้บริษัทก็จะตั้งราคาอยูในพวกปานกลางหรือต่ําในแตละ

ตลาด แมวาจะไมเทากันในทุกตลาด แตเมื่อพิจารณาในแตละตลาดแลวราคาของบริษัทจะอยู

ในพวกปานกลางหรือต่ําก็ได ถาบริษัทตองทําการกําหนดนโยบายใหเป็นแบบเดียวกันเชนนี้ ก็

จะตองมีศูนย์รวมประสานงานและควบคุม (Central coordination and control) ไมใหแตละแหง

กําหนดเอง 
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ราคาให้คนกลางหรอืผู้ซื้อรายใหญ่ 

 

 ราคาขายใหคนกลางนั้นจะตองพิจารณาสิ่งที่แตกตางจากราคาของผูบริโภค ผูขายจะ

ขายใหกับผูซื้อที่เป็นคนกลางที่อยูในตลาดหางไกลและไมเกี่ยวกันในราคาแตกตางกันไดดีกวา

ตลาดที่เกี่ยวกัน เชน EEC ซึ่งมักจะทําใหราคาแตกตางกันไดยาก โดยเฉพาะราคาของพวกคน

กลางทั้งหลาย (เพราะในตลาด EEC นี้ถาผูผลิตขายใหผูคาสงในราคาแตกตางกันแลว ผูซื้อใน

ประเทศหน่ึงอาจจะไปหาซือ้จากผูคาสงในอีกประเทศหน่ึงที่มีราคาต่ํามาขายในตลาดของตนได 

ซึ่งจะทําใหผูคาสงในประเทศตนทราบถึงราคาขายสงในประเทศอื่นที่ต่ํากวาและอาจขอให

ผูผลิตขายใหในราคาเทากัน มิฉะนั้นพอคาก็จะสงคนไปซื้อจากประเทศที่มีราคาต่ํามาขาย ซึ่ง

ผลที่สุดก็จะทําใหมีราคาเทา ๆ กันในทุกตลาดในกลุม) 

 

 นอกจากนี้ถาบริษัทขายสินคาใหกับบริษัทที่ขายในตลาดตางประเทศหลายแหงก็ยอม

จะตองขายในราคาที่แตกตางกันไมได เพราะมักจะรูราคากันอยูหรือการขายใหกับรัฐบาลซึ่ง

ยอมตองการราคาถูก ก็ตองขายราคาเทา ๆ กัน คือ ถูกเหมือน ๆ กัน และคูแขงในตลาด

ตางประเทศก็มักจะไดแกคูแขงพวกเดียวกันในเกือบทุกตลาด ดังนั้นจึงเป็นการบังคับอยูที่จะ

ไมใหราคาแตกตางกัน 

 ถาบริษัทขายผานตัวแทนจําหนายที่อยูในตลาดตาง ๆ โดยใหสวนลดที่แตกตางกัน ใน

เวลาที่ตัวแทนจําหนายเหลานี้มาประชุมเขายอมจะทราบวาใครไดสวนลดเทาใดซึ่งผลสุดทายก็

จําเป็นจะตองปรับใหเทากันเพราะจะตองมีการขอใหใชสวนลดในอัตราเทากัน 

 และนอกจากนี้กรมศุลกากร และสรรพากรของแตละประเทศมักจะคอยตรวจสอบ

ราคาสนิคาเขาของประเทศอื่นวาสินคาอยางเดียวกันมรีาคาเทาใดเพื่อปูองกันการบอกราคาต่ํา

กวาเป็นจรงิหรอืสูงกวาเป็นจริง สินคาเขาก็ยอมจะมีราคาแตกตางกันไมไดมาก 

 นอกจากสาเหตุตาง ๆ ดังกลาวแลวนี้สิ่งที่ทําใหสินคามีราคาไมแตกตางกันมาก อีก

อยางหนึ่งก็คือ บริษัทเองอาจตองการใหมีราคาใกลเคียงกัน สําหรับราคาผูบริโภค (consumer 

prices) นั้นจะควบคุมไดยากนอกเสียจากวาบริษัทจะทําการขายใหแกลูกคาโดยตรง (direct 

distribution) เชน Avon, Singer และ Tupperware หรอืบริษัทมี sales subsidiary ในบางประเทศ

จะอนุญาตใหมีการกําหนดราคาขายปลีกได ซึ่งจะทําใหบริษัทควบคุมราคาขายปลีกได 

บางครั้งผูผลิตอาจจะใช recommended listed หรือ advertised prices เพื่อชวยไมใหตัวแทน

จําหนายตั้งราคาขายไดตามชอบใจ หรือการใช consignment selling ก็ควบคุมราคาได การ

ขยายเวลาการใหเครดิตแกผูซือ้ก็อาจเป็นเครื่องชวยควบคุมราคาไดเชนกัน 
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5. การตั้งราคาระดับโลกและการผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน (Global Pricing and 

exchange-rate fluctuation) 

ในปี ค.ศ. 1992 ตลาดรถยนต์ยุโรปที่ราคาแพงทีสุด คือ ประเทศอิตาลี และ สเปน 

หลังจากนั้นเพียง 1 ปี ประเทศอิตาลี และ สเปน กลายเป็นตลาดรถยนต์ที่ราคาถูกที่สุดในยุโรป 

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจะสะทอนมูลคาสกุลเงินเมื่อเปรียบเทียบกับเงินอีก

สกุลหนึ่ง เชน มูลคาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1 เหรียญเทากับ 38 บาท เป็นตน ปัจจัยดานการ

เมอง เศรษฐกิจมีอทิธิพลตอการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน กลยุทธ์ที่ผูสงออกนําไปใชในการ

บริหารความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แสดงดังตารางที่ 13-  

ตารางที่ 160  

ค่าสกุลเงนิอ่อนตัว ค่าสกุลเงนิแข็งตัว 

 เนนประโยชน์ดานราคา 

 เพิ่มสายผลิตภัณฑ์ที่คุณลักษณะของ

สินคามีตนทุนสูง 

 ภายในประเทศ 

 ใชโอกาสสงออกในทุกตลาด 

 ทําการคาที่เป็นเงนิสด 

 ยืมเงินลงทุนในตลาดทองถิ่นใหต่ํา

ที่สุด 

 ออกใบเสร็จใหลูกคาตางประเทศใน

สกุลเงินภายในประเทศ 

 ตั้งราคาตามตนทุนรวม แตใชการตั้ง

ราคาตามตนทุนสวนเพิ่มเมื่อทําการ

เจาะตลาด 

 เร ง เก็บเงินตราตางประเทศกลับ

ประเทศแม 

 ทําคาใชจายของสกุลเงินทองถิ่นใหต่ํา

ที่สุด (ประเทศลูก) 

 ยืมเงินลงทุนในตลาดทองถิ่นใหต่ํา

ที่สุด 

 เนนคุณภาพสินคา การบริการ  

 เพิ่มผลิตภาพ และลดตนทุน 

 เปลี่ยนเป็นการคนหาแหลงทรัพยากร 

และการผลิตในตางประเทศ 

 จัดอันดับความสําคัญของประเทศ

สงออกที่มคีาเงินแข็งตัว 

 จัดทําการคาตางตอบแทนกับประเทศ

ที่มคีาเงินออน 

 ตัดกําไรสวนเกิน และใชการตั้งราคา

ตามตนทุนสวนเพิ่ม (MC.) 

 รักษา เ งิ นตราต างประ เทศไ ว ใ น

ประเทศลูก และเก็บเงินชาๆ 

 ทําคาใชจายของสกุลเงินทองถิ่นให

มากที่สุด (ประเทศลูก) 

 ยืมเงนิลงทุนในตลาดทองถิ่น 

 ออกใบเสร็จใหลูกคาตางประเทศใน

สกุลเงินของลูกคา 
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 ออกใบเสร็จใหลูกคาตางประเทศใน

สกุลเงินของผูขาย 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004, 397) 

ประเด็นการตัดสินใจเกี่ยวกับราคาสนิคาที่มคีวามผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ระหวางประเทศมี 2 ประการ คือ ผลกระทบของความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนจะทําให

บริษัทมีกําไร หรือขาดทุน? และ บริษัทจะเลือกใชเงินสกุลอะไรในการตั้งราคาสินคา? 

ดังตอไปนี ้

 เชน บริษัทประเทศสหรัฐฯสงออกสินคาไปประเทศญี่ปุุน ถาคาเงินดอลลาร์สหรัฐฯออน

ตัวเมื่อเทียบกับคาเงินเยนของญี่ปุุน ดังนั้นบริษัทประเทศสหรัฐฯจะไดเปรียบการแขงขันใน

ตลาดญี่ปุุน และแยงสวนครองตลาดจากบริษัทคูแขงขัน (เชน บริษัทประเทศญี่ปุุน และประเทศ

ยุโรป) โดยไมทําใหกําไรลดลง ในทางตรงกันขาม ถาคาเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งตัวเมื่อเทียบกับ

คาเงินเยนของญี่ปุุน ดังนั้นบริษัทประเทศสหรัฐฯจะไมมีความไดเปรียบการแขงขันในตลาด

ญี่ปุุน และสูญเสียครองตลาดจากบริษัทคูแขงขัน (เชน บริษัทประเทศญี่ปุุน และประเทศยุโรป)  

ถา บริษัทประเทศสหรัฐฯตองการรักษาความไดเปรียบการแขงขันในตลาดญี่ปุุน บริษัทประเทศ

สหรัฐฯจะตองลดคาเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แตจะทําใหกําไรลดลง แสดงดังตารางที่ 13-  

 

 ตารางที่ 161 ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน และเสถียรภาพของสกุลเงินทองถิ่น 

 

อุปสงค์ในประเทศญี่ปุุน (หนวย) = 2,000 -50  ราคา (เยน) 

ตนทุน = $0.0 

กลุม A: 100% pass-through 

อัตราแลกเปลี่ยน ราคาขายตอหนวย

ในสหรัฐฯ 

ราคาขายตอหนวยใน

ญี่ปุุน 

จํานวนหนวยท่ีขาย รายไดของสหรัฐฯ 

100 เยน =$1 

130 เยน =$1 

70 เยน =$1 

$30,000 

$30,000 

$30,000 

\3.0 ลาน 

\3.0 ลาน 

\3.0 ลาน 

1,850 

1,805 

1,895 

$55.50 ลาน 

$54.15 ลาน 

$56.85 ลาน 

กลุม B: เสถียรภาพของสกุลเงินทองถิ่น 

อัตราแลกเปลี่ยน ราคาขายต อ

ห น ว ย ใ น

สหรัฐฯ 

ร า ค า ข า ยต อ

หนวยในญี่ปุุน 

จํ า น ว น

ห น ว ย ท่ี

ขาย 

ร า ย ไ ด ข อ ง

สหรัฐฯ 

กํ า ไ ร (ข าด ทุน )

เมื่อเปรียบเทียบ

กับ10% pass-

through 

100 เยน =$1 

130 เยน =$1 

$30,000 

$23,077 

\3.0 ลาน 

\3.0 ลาน 

1,850 

1,850 

$55.50 ลาน 

$42.69 ลาน 

$0.00 ลาน 

($11.45 ลาน) 
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70 เยน =$1 $42,857 \3.0 ลาน 1,850 $79.28 ลาน $22.45 ลาน 

 

 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004, 397) 

 

 จากตารางที่ 13- บริษัทสหรัฐฯสงออกสินคาไปประเทศญี่ปุุน เมื่ออัตราแลกเปลี่ยน

ของสหรัฐฯ และญี่ปุุนมีการเปลี่ยนแปลง สมมุติให อุปสงค์ของตลาดในประเทศญี่ปุุนเทากับ 

2,000 -500  Yen price และรายไดหมายถึงกําไร (หมายความวาไมมตีนทุน) 

 เริ่มดวย $1 เทากับ \100 ทําใหบริษัทสหรัฐฯมีรายไดจากการสงออกสินคาไปประเทศ

ญี่ปุุนเทากับ $55.50 ถาเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งกวาเงินเยนเทากับ 30%อัตราการแลกเปลี่ยน

จะเป็น \130 ตอ $1 เมื่อสหรัฐฯขายสินคาราคาเทาเดิม (Ex factory price) คือ $30,000 

ดอลลาร์ตอชิ้น ผูบริโภคชาวญี่ปุุนจะจายเงินเพิ่ม 30% ทําใหอุปสงค์รวมลดลง (จาก 1,850 

หนวยเป็น 1,805 หนวย) และรายไดของสหรัฐฯลดลงเป็น $1.35 ลานเหรียญ ปัญหาที่บริษัท

สหรัฐฯก็คือ “จะยอมรับการขาดทุนจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม? ” และ” 

จํานวนเทาไร?” ตัวอยาง บริษัทสหรัฐฯยังคงราคาเดิม (\3 ลาน) ในกรณีนี้รายไดของสหรัฐฯจะ

ลดลง $11.45 ลานเหรียญ 

 ถึงอยางไรก็ตาม ปัจจัยที่มีผลกระทบความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ไดแก การ

มุงเนนการตัง้ราคาของบริษัท การมุงเนนผลการดําเนินงาน นโยบายการจัดจําหนาย ความเป็น

เจาของตราสินคา และ ความไมแนนอนของอัตราแลกเปลี่ยน (Clark, et al., 1999)  กลาวโดย

สรุป การลดคาสกุลเงิน (A depreciating currency) จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใน

ดานราคาต่ํา และเพิ่มความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก ในอีกดานหนึ่ง การเพิ่มคาสกุล

เงิน (A appreciating currency) ไมใชวา จะทําใหราคาสินคาสงออกสูงขึ้น หรือ ลด

ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก เนื่องจากบริษัทสามารถยาย หรอืเปลี่ยนฐานการผลิต

ไปยังประเทศที่มคีาเงินออนตัว (Johansson, 2005; 451) 

 

 

2. การโอนราคา (Transfer pricing)  ในตลาดระหว่างประเทศ 

 เมื่อบริษัทธุรกิจไดดําเนินกิจการในตางประเทศลึกซึง้ไปกวาการสงสินคาออกไปขายใน

ตลาดนั้น ๆ แตเพียงอยางเดียวโดยอาจตั้ง  subsidiaries  ทํา  joint  ventures  หรือทํา  

licensing  agreement  ในตลาดตาง ๆ  เหลานั้น  ถาเป็นเชนนี้ก็ตองเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับ
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ราคาในตลาดตางประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได  การทํา  transfer pricing  ก็เป็นวิธีหนึ่งเกี่ยวกับ

ราคาที่ใชกันในตลาดระหวางประเทศ 

 การโอนราคาหรือการ transfer pricing   นั้นหมายถึงการคิดราคาของสินคาที่ขาย

ใหกับบริษัทที่อยูในเครือเดียวกัน  คือ  ราคาแผนก  (division)  หนึ่งคิดใหกับอีกแผนกหนึ่ง  

หรือราคาที่แผนกหนึ่งคิดใหกับ  subsidiary  ของบริษัทที่อยูในตางประเทศก็ได  บริษัทใหญ ๆ  

ที่ทําการ  transfer pricing  นั้นเกิดปัญหา  2  ระดับ  คือ  จะตองหาสินคาที่เหมาะสมสําหรับ

สินคาที่ออกจากแผนกการผลิต  (product  division)  ไปยังแผนกตางประเทศ  (international  

division)  และจากแผนกตางประเทศไปยังสาขาในตางประเทศ (A foreign  subsidiary)  ถา

แผนกการผลิตขายตรงไปยังตางประเทศ  การทําราคาโอน ( transfer pricing)  ชวงแรกก็ไม 

การคิดราคาจาก  product  division  ไปยัง  international  division 

 ถาสมมติวาทั้งแผนการผลิตและแผนกตางประเทศดําเนินการแบบมุงกําไรเป็นสําคัญ  

(profit  centers)  การคิดราคาสนิคาที่ออกจากแผนการผลติไปยังแผนกตางประเทศควรจะตอง

มีลักษณะบางอยาง  (ถาคํานึงถึงผลไดของบริษัทเป็นสวนรวมมากกวาคํานึงผลไดรายแผนก)  

คือ  ถามองจากแผนกการผลิตราคาสินคาที่คิดนั้นควรจะสูงพอที่จะทําใหเขาเต็มใจผลิต

สําหรับสงออกและถาตองการมกีารใหบริการแกตัวสินคาดวย  ราคานั้นก็ควรจะสูงพอที่เขาจะ

จัดบริการใหดวยนั้นหมายความวาราคาที่แผนกผลิตคิดราคาใหแกแผนกตางประเทศควรที่จะ

สูงเทากับที่ขายใหกับผูอื่นหรืออาจจะคิดใหต่ํากวาขายใหกับผูอื่น  ถาแผนกตางประเทศได

จัดทําบางเรื่องเชนทําวจิัยตลาดทําการสงเสริมสินคา  ฯลฯ  ไวอยางดี 

 และถาจะมองจากแผนกตางประเทศราคาที่ไดรับมาจากแผนกผลิตควรจะต่ําพอที่จะ

ไปแขงขันไดในตลาดตางประเทศคือพอที่จะไปทําโฆษณาสงเสริมในตลาดตางประเทศไดแลว

ยังพอเหลือกําไรบาง  ดังนั้นจะเห็นไดวาความประสงค์ของ  2  แผนกนี้อาจตรงกันขามคือ  

แผนกผลิตอาจตองการคิดราคาสูงพอใหเขาอยากที่จะผลิตเพื่อสงไปขายในตางประเทศ  สวน

แผนกตางประเทศก็อยากไดราคาต่ําพอประมาณ  พอที่จะนําไปใชในสวนของโฆษณาสงเสริม

การจําหนายและเหลอืกําไรพอแสดงผลการดําเนินงานไดบาง  ดังนั้นนโยบายของบริษัทก็ควรที่

จะไดคํานึงถึงความขัดแยงของแผนกดวย  แตก็มีบอยครั้งที่ถาองในแงของแผนกแลวจะเห็นวา

แผนกไมพอใจ  แตถามองจากบริษัทเป็นสวนรวมอาจจะเห็นวานาพอใจมากเลยทีเดียว  เชน  

แผนกผลิตภัณฑ์สินคามีตนทุน  50  บาท  ขายใหกับผูซื้อภายนอกราคา  60  บาท  แตขาย

ใหกับแผนกตางประเทศ  58  บาท  แผนกอาจไมพอใจเทาใดนักเพราะ  mark  up  จะลดลง  

20  %  ที่ขายใหกับแผนกตางประเทศคือได  8  บาทจากที่เคยได  10  บาท  ที่ขายไปภายนอก  

สําหรับแผนกตางประเทศที่ซือ้จากแผนกผลติมา  58  บาท  รวมราคาคาใชจายที่เกิดขึ้นในการ

ขนสงออกอีก  10  บาท  จะรวมทุนเป็น  68  บาท  สมมติวาในตลาดตางประเทศจะขายไดใน
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ราคา  72  บาท  เนื่องจากสภาพการแขงขันทําใหไมสามารถที่จะขายไดในราคาที่สูงกวานี้  จะ

เห็นไดวาจะไดกําไร  4  บาท  หรือต่ํากวา  6  %   ของราคาขาย  ซึ่งแผนกตางประเทศก็ควร

จะไมพอใจเทาใดนัก  แตถามองในแงของบริษัทแลวจะเห็นไดวาบริษัทไดกําไร  12  บาท  จาก

ราคา  72  บาท  หรือคิดเป็นประมาณ  17  %  (8บาท  บวก  4  บาท)  ซึ่งบริษัทอาจเห็นวา

เป็นกําไรที่สูงพอสมควรก็ได  แมวาทั้ง  2  แผนกจะไมพอใจนักก็ตาม 

 วิธีแกไขขอขัดแยงดังกลาวก็คือไมควรที่จะพิจารณา  profit  centers  คือไมเอากําไร

ของแตละแผนกมาพิจารณาวาเป็นผลงานที่ดีหรือเลว  สําหรับแผนกผลิตก็ควรที่จะดูตนทุน

และการดําเนินการอยางอื่นเป็นหลัก  ไมใหดูจากผลกําไร  ซึ่งจะทําใหเขาสามารถที่จะขาย

ใหกับแผนกตางประเทศไดมนราคาที่ต่ําที่จะทําใหไปแขงขันในตลาดตางประเทศได  และจะไมมี

อุปสรรคเกี่ยวกับการโอนราคากันภายใน  และควรเอาใจใสผลกําไรรวมของบริษัทใหมากขึ้น 

 สําหรับแผนกตางประเทศเองก็ควรที่จะดําเนินงานแบบ  service  center  มากกวา  

profit  centers  อาจมีคําถามวาถาฝุายขายไมดําเนิน การแบบ  profit  centers  แลวจะทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมีสิ่งจูงใจหรือไม  วิธีทําก็คืออาจใหแผนกตางประเทศดําเนินงาน

เหมือนเป็น  commission  agent  ของแผนกการผลิต  คาใชจายของแผนกตางประเทศก็นํามา

เบิกจายแผนกการผลิต 

 

2.1. การโอนราคาตามราคาต้นทุนโรงงาน  (Transfer  at  Manufacturing  

cost) 

 การโอนราคาโดยการใชตนทุนโรงงานนี้ เป็นการโอนราคากันแบบหนึ่งซึ่งแผนก

ตางประเทศชอบแตแผนกผลิตไมชอบ เพราะเขารูสึกวาเขาเป็นผูชวยแผนกตางประเทศโดย

แผนกผลิตไมไดอะไรคือไมมีผลกําไรแสดงการดําเนินการผลิตเลยเพราะสงใหแผนก

ตางประเทศตามราคาทุน บริษัทอาจชวยใหแผนกการผลิตใหมีความรูสึกที่ดีขึ้นด วยวิธีการ

บัญชีหรือทํา  Memorandum profit  ใหแกแผนกการผลิตสําหรับสินคาที่ขายใหกับแผนก

ตางประเทศ  แตก็สูกําไรที่แทจริงไมได  ดังนั้นการโอนราคาแบบนี้จึงทําใหแผนกการผลิตไม

คอยที่จะสนใจใหบริการแกแผนกตางประเทศมากนัก  แตเขาจะสนใจขายใหกับลูกคาใน

ประเทศมากวา   

 

2.2. การโอนราคาเท่ากับขายให้แก่ผู้ซื้อภายนอก หรอืการโอนราคาให้กับธุรกิจอื่น

ที่ไม่อยู่ในเครือ  (Transfer  at  Arm’s  Length) 
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 การโอนราคาใหแกแผนกตางประเทศในราคาเทากับขายใหกับผูซื้อภายนอก  วิธีนี้

แผนกผลิตมักชอบเพราะเขาจะไดราคาเทากันไมวาจะขายใหกับบริษัทลูกคาในเครือ/ภายใน

หรอืลูกคาภายนอก  และการใหกับแผนกตางประเทศก็อาจดีกวาเพราะไมมีปัญหาเกี่ยวกับการ

ใหเครดิต 

 ปัญหาที่ เกิดขึ้นสําหรับการคิดราคาแบบนี้ถาไมมีผูซื้อภายนอก  คือไมมีราคา

เปรียบเทียบ  จําเป็นตองคิดราคาประมาณขึ้นมาเอง  และราคาอาจไมเหมาะสมเพราะไมได

คํานึงถึงบริการที่แผนกตางประเทศไดทํา  และบางครั้งราคานั้นอาจสูงเกินไปจนไปแขงขันกับ

ผูอื่นไมได  และนอกจากนั้นการคิดราคาที่ขายในตลาดตางประเทศไมควรที่จะพิจารณาจาก

ตลาดภายใน  เพราะผูซือ้  สภาพตลาดและอุปสงค์  อุปทาน  ไมเหมือนกัน 

 

2.3. การโอนราคาแบบคิดราคาทุนบวกเพิ่มด้วยค่าใช้จ่าย  (Transfer  at  Direct 

Cost  Plus Overhead and Margin: Cost-plus price) 

 การคิดราคาแบบนี้เป็นการคิดราคาอยูระหวางกลาง  2  วิธีขางตน  คือ  คิดราคา

ตนทุน  และบวกเพิ่มดวยคาใชจายบางอยางที่คิดเป็นจํานวนหรอืเป็นเปอร์เซ็นต์  ซึ่งบางครั้งจะ

เป็นจํานวนที่ไดตกลงกันระหวาง  2  แผนกแลวหรืเป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์  return  on  product  

division  investment  ก็ได  ราคา  transfer prices  จึงอาจมีราคาที่แตกตางกันออกไป  เชน  

บางครั้งจะมีราคาต่ําประมาณ  cost  plus  5%  จนสูงถึงขนาด  cost  plus  20%  การคิด

ราคาแบบนีบ้างครั้งแตกตางกันเนื่องจากการคิดตนทุนแตกตางกันแลวแตจะตีความหมายของ

คําวาตนทุน  transfer pricing  formula  ที่ดคีวรจะไดมกีารคํานึงถึงกําไรของบริษัทเป็นสวนรวม

และในขณะเดียวกันก็จะทําใหแผนกมีกําลังใจในการทํางาน  และไมตองเสียเวลาถกเถียงเรื่อง

การโอนราคามากเกินไป  และไมควรใหตองยุงยากทางดานบัญชีดวย 

 

2.4. การคิดราคาจากฝ่ายต่างประเทศ (International  Division) ไปยัง

สาขาในต่างประเทศ (Foreign  Subsidiary) 

เมื่อมีการขายสินคาใหแกสาขา (Subsidiary)   ที่อยูในตางประเทศ  ปัญหาเกี่ยวกับ

การโอนราคาที่แตกตางกันออกไป  บริษัทอาจใชการโอนราคาเพื่อใหไดกําไรมากในประเทศที่

เก็บภาษีต่ํา  คือ  อาจใชราคาต่ําใหแก  สาขา (subsidiary)  ที่อยูในประเทศที่มีการเก็บภาษีต่ํา  

และโอนราคาใหสูงแกสาขา (subsidiary)  ที่อยูในประเทศที่เก็บภาษีสูง  แตหลักโดยทั่วไปแลว

ความเป็นก็ตองคิดถึงกําไรของบริษัทเป็นสวนรวม  ความรวมมือของแผนกตาง ๆ  และระดับ

ผูบริหาร  สามารถที่จะควบคุมและประเมินผลงานของแตละแผนกได  นอกจากนี้การสงสินคา
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ไปตางประเทศตองคํานึงถึงภาษีภายในและตางประเทศ  และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับภาษี

ศุลกากรในตางประเทศ  นอกจากนั้นยังตองคํานึงถึงวาบริษัทตองการใชนโยบายเกี่ยวกับราคา

อยางไรกับผูที่เกี่ยวของในตางประเทศ  เชน  อาจตองการคิดราคาใหแตกตางกันสําหรับ สาขา

ในตางประเทศ ( wholly  owned  subsidiary) ผูรวมคา ( joint  ventures) ผูรับสิทธิการผลิต 

(licensee)  และ ตัวแทนจําหนายสินคา (Distributor)  ถาบริษัทไดดําเนินการในตางประเทศหลาย

แบบก็จะมเีรื่องที่ตองพิจารณา  วาจะตองใชราคาอยางใดกับผูเกี่ยวของชนิดไหน 

 เกี่ยวกับภาษีในตางประเทศนั้น  บริษัทอาจใชการโอนราคาเพื่อใหไดกําไรมากขึ้น  

ดังนัน้จะเห็นไดวาบริษัทอาจใชการโอนราคาต่ําใหแก สาขา (Subsidiary)  ที่อยูในประเทศที่เก็บ

ภาษีต่ํา  และโอนราคาใหสูงแก สาขา (subsidiary)  ที่อยูในประเทศที่เก็บภาษีสูง  ดังนั้น

กรมสรรพากรของประเทศผูสงออกควรตองระมัดระวังถารูสกึวาการโอนราคานั้นต่ําเกินไป 

 สําหรับประเทศผูสั่งสินคาเขาหรือประเทศที่สินคานั้นจะสงไปขายตองระมัดระวังถา

รูสึกวาการโอนราคานั้นจะสูงเกินไป  เพราะการที่เขาโอนราคาใหสูงเป็นอาจจะเป็นเพราะไม

อยากเสียภาษีกําไรสูง  หรือถาประเทศนั้นมีการควบคุมเงินตราก็อาจเป็นเพราะหลีกเลี่ยงการ

สงผลกําไรกลับคืน  คือ  บริษัทคิดราคาสินคาที่สงใหสูงจะทําใหเหลือผลกําไรนอยทําใหไมมี

กําไรเหลือที่จะตองสงกลับออกไปยังประเทศผูสงออก  อีกสาเหตุหนึ่งก็คือกลัวการลดคาของ

เงินตรา  (devaluation)  ถาบริษัทไมแนใจวาประเทศที่  subsidiary  ตั้งอยูจะมีการลดคาเงิน  

เขาก็ยอมที่จะคิดราคาสินคาใหสูงขึ้น  เพราะถาคิดราคาต่ําไดกําไรมาก  แตคาของเงินลด  

เวลาที่แลกเงินเพื่อสงผลกําไรกลับก็จะไดไมเทาใดเพราะอัตราแลกเปลี่ยนเงินของประเทศนั้นมี

คาลดลง 

 เจาหนาที่ศุลกากรและสรรพากรของแตละประเทศจะสนใจในเรื่องตรงกันขามกัน  คือ  

เจาหนาที่ศุลกากรจะสนใจถาสินคาเจาแจงราคาไวต่ําไปเกรงวาจะแจงต่ําเพื่อเลี่ยงการเสียภาษี

ขาเขาใหต่ํากวาความเป็นจริง  สวนเจาหนาที่สรรพากรนั้นจะตองระมัดระวังถารูสึกวาสินคา

นั้นมีราคาสูงเพราะอาจจะแจงใหราคาสูงเพื่อใหเหลือผลกําไรต่ําก็จะเสียภาษีสรรพากรนอย  

การคิดราคาใหแกผูเกี่ยวของอื่น  บริษัทมักจะคิดราคาใหสูงสําหรับผูเกี่ยวของที่ไมใชสาขา 

(subsidiary) เชน ผูรวมคา ( joint  ventures) ผูรับสิทธิการผลิต (license)  หรือ  ตัวแทน

จําหนายสินคา (distributor)  ทั้งนีเ้พราะถาคดิราคาใหตํ่าผูเกี่ยวของเหลานี้ก็จะไดกําไรมาก  ซึ่ง

ก็ไมใชเป็นกําไรของบริษัทเหมอืนกับสาขา ( wholly  owned  subsidiary)  ดังนั้นจึงอาจพูดไดวา

บริษัทผูผลิตมักไมทําการ  transfer pricing  กับผูที่เกี่ยวของที่บริษัทไมไดเป็นเจาของ  (เชน 

ผูรับสิทธิการผลิต ( license) ,  joint  ventures  หรือ  distributor)  แตผูเกี่ยวของเหลานี้จะมี

การแจงราคาที่ไมถูกตองเนื่องจากตองการเลี่ยงภาษีศุลกากรและสรรพากร 

 ตารางที่ 162 วิธีการการโอนราคา (Transfer pricing methods) 
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วิธีการ สหรัฐฯ แคนาดา ญี่ปุ่น ส ห ร า ช

อาณาจักร 

ตนทุน 46% 33% 41% 38% 

ราคาตลาด 35 37 37 31 

ก า ร เ จ ร จ า

ตอรอง 

14 26 22 20 

อื่นๆ 5 4 0 11 

 ที่มา (Keegan and Green, 200: 446) 

  

6. การค้าต่างตอบแทน (Counter Trade) 

 การคาตางตอบแทนมีสัดสวน 10-15%ของการคาโลก และมีเว็บไซต์ที่ทําการคาตาง

ตอบแทนมากวา 1,172 เว็บไซต์ เชน บริษัทเปฺปซี (PepsiCo) ตกลงทําการคาตางตอบแทนกับ

รัสเซียมูลคา 3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสแว็ป (Swap) กําไรในเครื่องดื่มวอดกา และการขน

สินคาทางทะเล (ocean freighters) การคาตางตอบแทนจัดแบงได 5 ชนิด ดังรายละเอียด

ตอไปนี ้(ตารางที่ 13- ) 

1. บาร์เทอร์ (Barter) เป็นการแลกเปลี่ยนสินคาที่มีมูลคาเทากัน เพื่อหลีกเลี่ยงการใชเงิน

เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยน 

2. Counterpurchase (Parallel Barter) เกิดขึ้นเมื่อมีสัญญา 2 ฉบับ โดยซัพพลายเออร์

ขายโรงงาน หรอืสินคาใหกับผูซื้อ และ ซัพพลายเออร์ยินดีซื้อสินคาจากผูซื้อในราคาที่

เทากัน 

 

ตารางที่ 163   ชนิดของการคาตางตอบแทน 

 

คุณลักษณะ 

ชนิดของการค้าต่างตอบแทน 

BT CA/ST CP BB OF 

ห ลี ก เ ลี่ ย ง อั ต ร า แ ล ก เ ป ลี่ ย น

ตางประเทศ 

      

หลกีเล่ียงการจายหน้ีภายนอก      

ปิดบัง/ซอนสวนลดราคาสินคา      

เลื่อน/เปลี่ยนแปลงความเสี่ยง      

ทดแทน FDI      

ปัจจัยดานการเมอืง      
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หมายเหต:ุ  = ไมมคีุณลักษณะ  และ  = ไมมคีุณลักษณะ   

ที่มา (Hennart, 1990) 

3. การซื้อคืน (Compensation or Buyback) เกิดขึ้นเมื่อมีสัญญา 2 ฉบับ โดยซัพพลาย

เออร์ขายเครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีใหกับผูซื้อ แลวซัพพลายเออร์ยินดี

จะซือ้สินคาสําเร็จรูปคืน 

4. การค้าแบบสับเปลี่ยน (Switching Trading) เกิดขึ้นเมื่อมีบุคคล 3 ฝุาย คือ ซัพพลาย

เออร์ขายปัจจัยการผลิตใหกับผูผลิต แตผูผลิตใชไมได จําเป็นหาบุคคลที่สามมาซื้อ

สินคานั้นซึ่งจะไดสวนลด แตตองจายเงนิในสกุลเงินที่แข็ง 

5. การค้าทดแทนกัน (Offset)  ซัพพลายเออร์ตางประเทศตองการจะประกอบสินคาที่ได

ชิ้นสวนประกอบจากประเทศทองถิ่น และขายสินคาสําเร็จรูปในตลาดทองถิ่น  เชน 

อุตสาหกรรมเครื่องบิน ฯ 

 

ถึงอยางไรก็ตามการคาตางตอบแทนยังจัดประเภทไดดังภาพขางลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นการคาที่มเีงื่อนไขตองเป็นตางตอบแทนหรือไม? 

เป็นการค้าที่ใช้เงินหรือไม?่ 

ใช่ 

Counterpurchase, การซือ้คืน หรือ การคา

ทดแทน 

การขายโดยตรง (เงินสด หรือ เงินเช่ือ) 

ไม่ใช่ 

การคาตางตอบแทน 

Barter-type 

ใช่ 

ใช่ ไม่ใช่ 

Counterpurchase, การซือ้คืน  

นําสินคากลับประเทศผูสงออก แลว

ขายอุปกรณ/์เครื่องจักรหรือไม? 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ ใช่ 

การคาไดขยายเวลาระยะยาว และสินคาเป็น

กลุมหรือไม? 
การตกลงกนัเพยีงการซือ้สนิค้ากลบัคืนหรือไม?่  

Clearing arrangement 

มีฝุายที่ 3 (3PL)รวมมือหรือไม? 
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ภาพที่ 140 

 

 

7. ระบบของราคา (Systems Pricing) 

กรณีที่บริษัทขายสิคาเป็น package  ซึ่งสวนใหญขายใหกับประเทศดอยพัฒนา เชน ประเทศ

ญี่ปุุนขายโรงงานกระดาษใหกับประเทศบราซิล ในแถบแมน้ําอเมซอน เป็นตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 141 การตั้งราคา a turnkey package 

ที่มา (Johansson, 2005: 458) 

การตัง้ราคา a turnkey package 

ระบบสวนลดราคา? 

การตั้งราคาเป็นกลุ่ม 

ราคาของหบีหอ 

บริษัทไมมคีวามไดเปรียบ FSA 

การตั้งราคาไม่เปน็กลุ่ม 

สวนประกอบของ FSA Get supplier discount? 

การแบงปันกําไร 

ไมแบงปันกําไร 

ผูรับราคาสินคา 

คูแขงขัน: 
stand-alone profit center 

ผูกําหนดราคาสินคา 

สว่นประกอบของราคา 

Competitive entry? 
ผลติเอง หรือซือ้? 



 

การตลาดโลก. | ระบบของราคา (Systems Pricing) 542 

 

จากภาพแสดงประเด็นการตัดสินใจตั้งราคาเป็นระบบ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งเป็นการขายทั้งฮาร์ดแวร์ (โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือขายการ

สับเปลี่ยน คอมพิวเตอร์ออกใบเสร็จ เป็นตน) และซอฟท์แวร์ ในการบริหารงาน 

 

 

3. การประสานงานระดับโลก (Global Coordination) 
  การคาแบบเกย์ (Agray trade) เป็นการนําเขาสินคาจากประเทศผูผลิตโดยบริษัทที่

ไมไดรับอนุญาติ ตลาดเกย์มี 3 ประเภท คือ ไดแก นําเขาสินคาแบบคูขนาน Reimportation 

และ นําเขาสินคาดานขาง ดังรายละเอียดตอไปนี ้(แสดงดังภาพขางลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหต:ุ ราคาสินคาในประเทศ ข.  ราคาสินคาในประเทศ ค.  ราคาสินคาในประเทศ ก. 

 ภาพที่ 142 ตลาดเกย์ (Gray markets) 

ที่มา (Assmus  and  Wiese, 1995) 

 

 นําเข้าสินค้าแบบคู่ขนาน (Parallel importation) เป็นการนําสินคาเขาแบบคูขนานกับ

ผูนําเขาสินคาที่ไดรับอนุญาต เชน เชน เยอรมันนําเขายีนส์ตราลีวายส์ จากสหรัฐฯ 

หรอื ญี่ปุุนนําเขารถยนต์ตราบีเอ็มดับเบิลยู และ เมอร์ซีเดสเบ็นซ์ เป็นตน 

 Re-importation ในกรณีที่สินคาในตลาดตางประเทศราคาต่ํากวาประเทศแมที่ผลิต

สินคา จะนําเขาสินคาจากประเทศสาขาที่ผลิตสินคา เชน เยอรมันนําเขารถยนต์ตรา

บีเอ็มดับเบิลยู และ เมอร์ซีเดสเบ็นซ์จาก เดนมารค์ หรอือิตาลี เป็นตน 

ประเทศ ก. ศนูย์กลางการผลติสนิค้า 

สง่ออกโดยใบอนญุ
าต 

น าเข้าสินค้าด้านข้าง ประเทศ ข. ประเทศ ค. 

สง่ออกโดยใบอนญุ
าต 

น าเข้าสนิค้าแบบคูข่นาน 

Re-imporation 
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 นําเข้าสินค้าด้านข้าง(Lateral importation) ถาราคาสินคาชนิดเดียวแตกตางกันทั้ง

สองประเทศที่ไมไดผลิตสนิคา ประเทศที่ราคาสนิคาสูงกวาจะนําเขาสินคาจากรปะเทศ

ที่ราคาต่ํากวา เชน สหรัฐฯผลิตฟิล์มตราโกดัก แตไตหวันขายฟิล์มโกดักใหกับเยอรมัน 

เป็นตน 

 

 

3.1. การตั้งราคาต่อต้านการค้าเกย์ (Pricing actions against gray trade) 

บริษัทขามชาติจะประยุกต์ใชกรอบคิดในการคัดเลือกวิธีการประสานงานดานราคาใน

ตางประเทศ จะใชปัจจัย 2 ชนิด คือ ระดับของความซับซอนของสิ่งแวดลอม และระดับของ

ทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งจัดประเภทของวิธีการประสานงานดานราคาสินคาตางประเทศ ได 4 

ประเภทดังนี้ (แสดงดังภาพขางลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 143 กลยุทธ์การตัง้ราคาประสาน (Coordinated Pricing Strategies) 

ที่มา (Assmus  and  Wiese, 1995) 

 

การรวมศูนย์กลาง การประเมินผลดานเศรษฐกิจ การประสานงานที่เป็นทางการ และ

การประสานงานที่ไมเป็นทางการ กลาวคือ การรวมศูนย์กลาง และการประเมินผลดาน

เศรษฐกิจ มีขอสันนิษฐานเบือ้งตนวาสํานักงานใหญจะมีขอมูล และความรูในสถานการณ์ตลาด

เป็นอยางด ีซึ่งบริษัทจะใชกลยุทธ์การตลาดระดับโลก ซึ่งสวนประสมการตลาดที่เป็นมาตรฐาน 

แตการประเมนิผลดานเศรษฐกิจจะเหมาะสมกวาการรวมศูนย์กลาง เมื่อทรัพยากรในทองถิ่นมี

มากกวาทรัพยากรในสํานักงานใหญ ซึ่งถาเกิดตลาดเกย์สํานักงานใหญจะยกเลิกใบอนุญาต

การนําเขาสินคา แตจะใหกับสาขาในทองถิ่นนําเขาสินคาอยางไมเป็นทางการ 

การประเมนิผลดาน

เศรษฐกิจ 

การประสานงานที่ไม

เป็นทางการ 

การรวมศูนย์กลาง ทางการ 

ระดับความซับซอนของสิ่งแวดลอม 

ระดับของทรัพยากรทองถิ่น 

ต ่า 

สงู 

ต ่า 

สงู 
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ในขณะที่ การประสานงานที่เป็นทางการ และการประสานงานที่ไมเป็นทางการจะ

เหมาะสมกับบริษัทขามชาติที่มีความยืดหยุนของกลยุทธ์การตลาด ซึ่งสามารถดัดแปลงให

สอดคลองกับสถานการณใ์นตลาดทองถิ่น ในกรณีนี้ ผูจัดการสาขาจะมีความรูดานตลาด และ

ราคาสนิคาตางประเทศเป็นอยางดี 

 

 

8. กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อการส่งออก 

 

คุณไมเยอร์ส และคณะ (Myers et al., 2000) เขียนกรอบคิดสําหรับกลยุทธ์การตั้งราคา

เพื่อการสงออก ซึ่งประกอบดวยตัวแปรแฝงภายนอก หรือตัวแปรอิสระที่สังเกตไมได 

(exogenous latent variables) และตัวแปรแฝงภายใน หรือตัวแปรตามที่สังเกตไมได (An 

endogenous latent variables) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ภาพที่ 144 กลยุทธ์การตัง้ราคาเพื่อการสงออก 

 ที่มา (Myers et al., 2000)   

 

ตัวแปรสาเหตุ 

กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อการสง่ออก 

ปรัชญาของการตั้งราคา 

 วัตถุประสงค์ของการตั้งราคา 

 สภาวะการแขงขนั 

 การควบคมุการตัดสินใจ 

 ความยืดหยุน 

การกําหนดราคา 

 เปรียบเทียบการตั้งราคาตามตนทุน 

และการตั้งราคาตามตลาด 

การดาํเนนิงานดา้นราคา 

 ระดบัการประสานงานในการตัง้ราคา 

 ทางเลือกของสกลุเงิน 
 

ผลการดําเนินงาน

ของการส่งออก 
-ยอดขาย 
-สวนครองตลาด 

สินคา้ 

-ระดับความเป็นมาตรฐาน 

-อายุ 

ตลาดสง่ออก 

-ความยาวของชองทางการตลาด 

-ความซับซอนของตลาด 

-ความเขมขนของการแขงขัน 

-ความออนไหวของเงินตรา

ตางประเทศ 

-อัตราเงินเฟูอ 

องค์การและการบริหาร 

-ประสบการณ์ทําธุรกิจตางประเทศ 

-คํามั่นสัญญาตอการทําการคา

ตางประเทศ 
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ลาเกสและมองต์โกเมอรี่ (Lages and Montgomery, 2005) ศึกษาผลกระทบของกล

ยุทธ์การปรับราคาสินคาตอผลการดําเนินงานของบริษัทสงออก (แสดงดังภาพที่ 13-) โดยมี

กลุมตัวอยางเป็นผูสงออกของประเทศโปรตุเกส จํานวน 2,500 บริษัท การศึกษาครั้งนี้

ประยุกต์ใชแบบจําลองสมการเชิงโครงสราง (Structural Equation Model) และใชวิธีการ

ประมาณคาพารามิเตอรแ์บบกําลังสองถวงนํ้าหนักนอยที่สุด (WLS) พบวา การปรับราคาสินคา

มีอิทธิพลเชิงสาเหตุในดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทสงออกของประเทศโปรตุเกส  

นอกจากนั้นยังพบวา การสนับสนุนการสงออกมีอิทธิพลเชิงสาเหตุในดานบวกตอผลการ

ดําเนนิงานของบริษัทสงออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 145  ผลกระทบของการสนับสนุนการสงออกตอผลการดําเนินงานของบริษัทสงออก 

ที่มา (Lages and Montgomery, 2005) 

 

 

 

 

กลยุทธ์การ

ปรับราคา 

การแขงขันใน

ตลาดสงออก 

การสนับสนุนการ

สงออก 

ผลการดําเนนิงาน

สงออกประจําป ี

ประสบการณ์บริหาร

ในตางประเทศ 
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การศกึษากลยุทธ์การตัง้ราคาสนิคาสงออก ซึ่งเป็นแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช

การสัมภาษณ์ผูบริหารธุรกิจระหวางประเทศของสหภาพยุโรป (European Union) 45 คน ที่

รับผดิชอบในอุตสาหกรรมแตกตางกัน 5 ประเภท (Stottinger, 2001) 

พบวา บริษัทที่ไมประสบการณ์ ในการสงออก (ยอดขายการสงออกต่ํากวา 20%) จะ

กําหนดเปูาหมายการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงนิ 

พบวา บริษัทที่มีประสบการณ์ในการสงออก (ยอดขายการสงออกอยูระหวาง 20 - 

80%) จะกําหนดเปูาหมายการดําเนินงานที่เป็นตัวเงิน 

พบวา บริษัทที่ไมประสบการณ์ในการสงออก (ยอดขายการสงออกต่ํากวา 20%) จะ

เขมงวดในใชวธิีการตัง้ราคาสนิคาบวกเพิ่มจากตนทุน (A rigid cost-plus) 

พบวา บริษัทที่มีประสบการณ์ในการสงออก และตลาดเปูาหมายเป็นระดับสูง (A 

premium price segment)จะยืดหยุนในใชวิธีการตั้งราคาสินคาบวกเพิ่มจากตนทุน (A flexible 

cost-plus) 

 

 

ตารางที่ 164 ผลกระทบของกระบวนการตั้งราคาสนิคาตางประเทศ 

ปัจจัย กระบวนการตั้งราคาสินค้าต่างประเทศ 

ประสบการณใ์นการสงออก 

 

-แนวทางการคํานวณราคาสนิคาสงออก 

-เปูาหมายของการกําหนดราคา 

ระบบการจัดจําหนายในตางประเทศ 

 

-ความแตกตางของราคาสินคาสินคาในประเทศ

ตางๆ 

-เปูาหมายของการกําหนดราคา 

-ไมพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของการตัง้ราคา 

ตําแหนงกลยุทธ์ราคา 

 

-แนวทางการคํานวณราคาสินคาสงออก 

-รวมศูนย์กลางในการตัดสินใจตัง้ราคา 

ขนาดบริษัท -รวมศูนย์กลางในการตัดสินใจตัง้ราคา 

ที่มา (Stottinger, 2001) 

 

พบวา บริษัทที่ใชพนักงานขายของตนเองจะกําหนดเปูาหมายการดําเนินงานที่ไมใชตัว

เงิน 

พบวา บริษัทที่ใชตัวแทนจําหนายอิสระจะกําหนดเปูาหมายการดําเนินงานที่เป็นตัวเงนิ 
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พบวา บริษัทที่ใชทั้งตัวแทนจําหนายอิสระและพนักงานขายของตนเองจะกําหนด

เปูาหมายการดําเนินงานที่เป็นตัวเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 146 กรอบแนวคิดของกา 

ที่มา (Stottinger, 2001) 

พบวา บริษัทที่จะชอบรวมศูนย์กลางในการตัดสินใจตั้งราคา มากกวาการกระจาย

อํานาจการตัดสิในดานราคา 

กลยุทธ์การปฏบิัตกิาร 
-กําหนดเปูาหมายการ

ดําเนินงาน 

-รวม/กระจายอํานาจการ

ตัดสินใจดานราคา 

-ตั้งราคามาตรฐานเดียวกันทั่ว

โลก/แตกตางกัน 

-วิธีการคํานวณราคาสงออก 

ผลการดําเนินงาน 
-เปูาหมายการ

ดําเนินงาน 
-ความพงึพอใจกับ

ผลการดําเนินงาน
ดานราคา 

-ปัญหาของการตั้ง
ราคาสงออก 

ตัวแปรดา้นตลาด 
-กฎระเบียบของรัฐบาล 
-อัตราเงินเฟูอ 
-การผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยน 
-อุปสงค์ตลาด 

ตัวแปรดา้นอุตสาหกรรม 
-ความเขมขนของการ

แขงขัน 

-จํานวนคูแขงขัน 

ตัวแปรดา้นสินคา้ 
-สินคาเกา/สินคาใหม 

-สินคาเป็นมาตรฐาน/

ดัดแปลง 

ทัศนคติของการบรหิาร 
-ความสาํคญัของการสงออก

ตอกลยุทธ์บริษัท 

-ตําแหนงราคาของบรษิัท 

ตัวแปรดา้นบรษิัท 
-ประสบการณ์ในตางประเทศ 
-ประเทศที่นําเขาสินคา 
-ระบบการจําหนายสินคา 
-ระบบสารสนเทศ 
-ยอด จํานวนพนักงาน L7 

L6 

L1,2 

L5 

L3b 

L4 

L3a 
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พบวา บริษัทที่มีขนาดใหญ (จํานวนพนักงาน)จะชอบรวมศูนย์กลางในการตัดสินใจตั้ง

ราคา มากกวาการกระจายอํานาจการตัดสิในดานราคา 

 

 

 

คลาร์ก และคณะ (Clark, et al., 1999) พบวาขนาดของการผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยน (Exchange rate pass-through) มีผลกระทบตอวิธีการตั้งราคาแบบบวกเพิ่มตนทุน 

(Cost-plus pricing) วิธีการตั้งราคาแบบบวกเพิ่มตนทุนที่เพิ่ม (Incremental cost pricing) และ

วิธีการตั้งราคาเพื่อกําไรสวนเกิน (profit contribution pricing) ในระดับมาก ระดับปานกลาง 

และระดับนอยที่สุด ตามลําดับ 

 

พบวาการแข็งตัวของสกุลเงิน (Currency appreciation) ของตลาดสงออกจะทําใหเพิ่ม

ความแข็งแกรงของสวนของตราสินคา (Increase brand equity) และลดขนาดของผลกระทบ

ของการผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 147 การตัง้ราคาสงออกและการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ที่มา (Clark, et al., 1999) 

 

การตอบสนองเชงิกลยุทธ์ 

การเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยน 

ขนาดผลกระทบของของการ

ผันผวน 

ราคาสินคา

สงออก 

ความไมแนนอนของ

อัตราแลกเปลี่ยน 

สวนของตราสินคา  

เป้าหมายของบริษทั 

-กําไร 

-ราคาเพื่อการสงออก 

นโยบายแสวงหาแหลง

ผลิตสินคา 

ชองทางการจัดจําหนาย

สินคา 

ความสมมาตรของการ

แขงขัน 
ความ

ยาว 

ความเขมขน 

บูรณาการ 
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ภาพที่ 148 การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการควบคุมชองทางจําหนายสินคา 

ที่มา (Clark, et al., 1999: 258) 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยน 

ขนาดผลกระทบของ
ของการผันผวนรวม 

ชนิดชองทางการจัดจําหนาย 

Dyad # 1 
E, ― pa ss-
through to I, = 

 

Dyad # 2 
I, ― pa ss-through 

to R, =  

Dyad # 3 
R, ― pass-
through to  U, =  
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ไมควบคุม 
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ภาพที่ 149 การแขงขันในการตัง้ราคาเพื่อการสงออก 

ที่มา (Clark, et al., 1999: 258) 
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การตั้งราคา: แนวทางของประเทศญี่ปุุน (Setting Prices: The Japanese Approach) 

บริษัทโซนี ไดพัฒนาเครื่องเลนซีดี เมื่อกลางปี ค.ศ. 1980 ตนทุนตอหนวยสูงกวา $ 600 

เนื่องจากราคาดังกลาวไมสามารถแขงขันในตลาดสหรัฐฯ และตลาดอื่นได ดังนั้น นาย  Akio 

Morita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 150 วิธีการที่บริษัทญี่ปุุนรักษาตนทุนต่ํา 

จึงเสนอแนะผูบริหารโซนีใหลดราคาเครื่องเลนซีดีลงเป็น $300 โดยคาดหวังวาจะขายเครื่อง

เลนซีดีไดมาก ซึ่งสงผลใหเกิดการประหยัดในขนาด (Economy of Scale) และมีตนทุนตอหนวย

ตํ่า 

 จากภาพบริษัทญี่ปุุนจะเริ่มที่การวิจัยตลาด และคุณลักษณะสินคา เหมือนกับบริษัท

สหรัฐฯ แตในขั้นตอนการกําหนดตนทุนเปูาหมายที่ไดจาก ราคาขายหักดวยกําไรที่ต องการ 

และตนทุนเปูาหมายเป็นเกณฑ์บังคับการตลาด การออกแบบ วิศวกรรม และราคาปัจจัยการ

ผลติ ขัน้ตอนสุดทายเป็นการผลิตสินคา ซึ่งทําใหบริษัทญี่ปุุนลดตนทุนอยางตอเนื่องได ในขณะ

ที่บริษัทสหรัฐฯตนทุนสินคาจะกําหนดหลังจากการออกแบบ วิศวกรรม และปัจจัยการผลิต ถา

สหรัฐฯ 

วิจยัตลาด 

คณุลกัษณะสนิค้า 

การออกแบบ 

วิศวกรรม 

ราคาปัจจยัการผลติ 

ต้นทนุ 

ผลิต 

ถ้าต้นทนุสงูเกินไป ให้
กลบัไปท่ีการออกแบบ 

ลดต้นทนุเป็นชว่งระยะเวลา 

ญ่ีปุ่ น 

วิจยัตลาด 

คณุลกัษณะสนิค้า 

การออกแบบ วิศวกรรม ราคาปัจจยัการผลติ 

ต้นทนุเป้าหมาย 

ผลติ 

ต้นทนุเป้าหมาย บงัคบัการตลาด 
การออกแบบ วิศวกรรม และปัจจยั
การผลิต 

ลดต้นทนุอยา่งตอ่เนื่อง 

ราคาขาย  ก าไรท่ีต้องการ 
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ตนทุนสูงเกินไปผูผลิตจะกลับไปยังขั้นตอนการออกแบบสินคา ซึ่งทําใหบริษัทสหรัฐฯลดตนทุน

เป็นชวงๆเทานั้น 

 

 

TRANSFER PRICING APPROACHES 

    Prior to 1994, there were essentially four approaches in which transfer prices 

could be determined to meet the Basic Arms Length Standard, the international 

standard for transfer price determination accepted by tax authorities around the 

world. The first approach was the comparable/uncontrollable method, which 

required the seller to compare its transfer price to that of an independent seller 

selling a similar good to an independent buyer. The second approach was the 

resale price or gross margin method, which required the seller to compare its 

gross profit margin to that attained by independent sellers selling to independent 

buyers (i.e., comparable uncontrolled transactions). The third approach was the 

cost-plus or gross markup method, which required the seller to add a gross 

profit to product costs that was comparable to that earned by companies 

performing similar functions. If none of these three methods applied, an 

alternate method could be used. Multinational enterprises were required to 

apply these approaches in a hierarchical fashion; that is, the 

comparable/uncontrollable resale method was to be used unless the MNE 

rejected it as unsuitable for its circumstances. The MNE could then try the resale 

price method; if it was also unsuitable, the cost-plus method could be tried. If 

none of these approaches suited the unique requirements of the MNE, another 

approach could be used. However, alternate approaches were rarely used 

because of the potential for closer scrutiny by taxing authorities. 

    These approaches were augmented in 1994 by two additional transfer 

approaches: the comparable profits method and the profit-split method. The 

comparable profits method required the seller to compare its profits to those of 
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similar MNEs. The profit-split method allocated profits between business units on 

the basis of the functions performed, assets used, and risks assumed by each 

unit. The profit-split method then compared relative profits with those of 

uncontrolled MNEs in similar situations. 

    In addition to offering two new transfer pricing options, the 1994 regulations 

dropped the strict hierarchical approach to selection of a transfer pricing 

procedure and instead adopted a "best-method" rule. This rule allowed an MNE 

to select the transfer pricing procedure that provided the most accurate price for 

its unique situation. Thus, an MNE could choose among a total of six transfer 

pricing options (for a summary of transfer pricing methods, see the Appendix). 

    Nevertheless, this flexibility was not a panacea because the common theme 

in each of these pricing methods is a comparison to similar companies supplying 

similar products to independent buyers. However, in the case of companies 

transferring business services or component parts, it is frequently difficult to 

identify similar products and services in unrelated companies. This is especially 

true in the case of components, because the policy of having each subsidiary 

specialize in its most efficient activity means that many services and components 

are unique to that subsidiary. To meet the taxing authorities' rule that prices of 

products and services be comparable requires that labor, materials, overhead, 

and profits associated with a given product or service be compared with those 

provided by independent suppliers. Such comparisons are problematic for MNEs 

because even if comparable suppliers exist for "work in progress" items or 

services, it is unlikely that costs would be comparable because of different 

methods or rates of depreciation, labor and material costs, labor/automation 

mixes, and overhead bases. Furthermore, even if information on material and 

labor costs was obtainable on a comparable basis, data on overhead and 

indirect costs would be extremely difficult to obtain and even more difficult to 
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compare across components or services. Thus, the existence of a comparable 

situation to meet taxing requirements is problematic. 

    Nevertheless, the replacement of the strict hierarchical approach with the 

more flexible best method rule enabled an MNE to select the method that best 

met the unique needs of the seller, provided that the selection was made in 

good faith, was properly documented, and generated a reasonable result. 

Moreover, the best method for many producers is the cost-plus method 

because it is already widely used for determining transfer prices in industry (i.e., 

research has shown it to be a preferred pricing approach; Burns 1980; Kim, 

Swinnerton, and Ulferts 1997). Yet even as the cost-plus method is being 

frequently used in transfer pricing, the advent of ABC is changing the way that 

costs are allocated in industry. This could have implications in international 

transfer pricing because using the cost-plus method in combination with ABC 

offers two potential advantages to MNEs. The first advantage is to provide a 

rigorous rationale for cost allocation, and the second is to generate the specifics 

needed for an advanced pricing agreement (APA) with taxing authorities (an 

APA is a negotiated agreement between a company and a taxing authority that 

determines a transfer price that is acceptable to all parties, using cost and profit 

information unique to the particular taxpayer). The purpose of the APA is to 

avoid time consuming and costly tax audits through the careful documentation of 

costs, which can be provided by ABC. 

ABC 

    Pioneered by Cooper and Kaplan (1988), ABC is a different way of viewing 

cost allocation. It grew out of the realization that traditional accounting methods 

were inadequate in providing comprehensive cost information for decision 

making in today's business environment. This is because the full cost of a 

manufactured part or service includes direct labor, material, variable overhead, 
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and fixed costs. Direct labor and material are normally observed, measured, and 

maintained as standards. The overhead costs are reported by responsibility 

centers, such as departments, plants, or subsidiaries. The difficult decision is 

how to allocate overhead costs to products or services. 

    In the traditional approach to cost allocation, the typical business uses a two-

step system for absorbing costs. Costs are accumulated in a pool and then 

allocated to specific products or services by means of a companywide base such 

as direct hours used in producing the product or service (Collins and Werner 

1990). Other allocation bases are machine hours or direct labor cost, for 

example. The traditional use of direct labor hours as an allocation basis traces 

back to the mid-1920s, when cost accounting systems were being developed. 

At that time, labor was a major expense, generating 80% of all costs. Thus, it 

was a target of management attention. In recent years, however, direct labor 

accounts for no more than 8% to 12% of all costs in advanced manufacturing 

industries (Smith 1989). Indeed, Kelly (1991, p. 43) notes that hands-on labor 

costs in high-technology industries are "closer to 5% [while] overhead has 

ballooned to 55% or more." 

    Activity-based costing responds to the changes in the way costs are incurred 

in business today by recognizing "that virtually all activities taking place within a 

firm support the production, marketing and delivery of goods and services" 

(Goebel, Marshall, and Locander 1998, p. 50). By using ABC, firms can identify 

systematic cause and effect linkages among products, markets, and costs before 

resorting to across-the-board allocations. These linkages, called "cost drivers," 

are activities that cause costs to be "driven" up or down. These costs occur when 

an activity is performed, so a cost driver is a way of allocating a cost to a 

particular activity. For example, in marketing a cost driver would be the number 

of shipments made to a particular region, number of orders entered, or sales 
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calls made in a region; these drivers are used to allocate costs. In using ABC, 

firms accumulate costs but then allocate them to products, services, or regions 

by the appropriate drivers. For example, a region requiring 15% of sales force 

time might be charged 15% of total sales overhead; a region using 20% of 

order entry time would be charged 20% of order entry overhead. 

    Allocating costs in this manner provides an accurate and more complete 

picture of the costs and profitability of products or services. As a result, the 

number of companies using ABC continues to increase. However, ABC does 

have limitations. Some companies find ABC difficult to implement because it 

requires changes in the way costs are tracked throughout the organization. It 

also requires the education of employees at all levels about the purpose of and 

reasons for using ABC. These changes can be costly and time consuming to 

implement. Furthermore, strong employee resistance as a result of 

organizational and functional changes required by ABC is the biggest identified 

obstacle to ABC implementation (Ness and Cucuzza 1995). Yet it is apparent 

that these obstacles can be overcome because there has been rapid diffusion of 

ABC throughout industry. This was demonstrated by the results of a recent 

survey by the Institute of Management Accountants in which 49% of responding 

firms had adopted ABC, up from 41% the previous year (Krumwiede 1998). 

ABC AND TRANSFER PRICING 

    The advantage of the ABC method is its focus on the allocation of overhead 

costs. These costs can be substantial when companies transfer components or 

services between different taxing jurisdictions. Examples of such costs are 

machine overhead; set-up costs; packing/transportation; research and 

development (R&D); documentation; site services; warehousing; travel; and 

sales, advertising, and other costs related to marketing of the finished product. 

In contrast to the ABC approach, the traditional absorption method reports these 



 

การตลาดโลก. | กลยุทธ์การต้ังราคาเพื่อการสงออก 557 

 

activities to responsibility centers and allocates them to products or territories by 

means of a base of machine hours or direct labor, for example. This approach 

tends to overstate or understate costs associated with manufacturing component 

parts or services intended for transfer among company units and could be 

viewed as arbitrary by taxing authorities. For example, packing or transportation 

requirements could vary among regions, and their costs could be overstated in 

some regions and understated in others. However, using ABC clearly allocates 

costs to the most appropriate cost driver and removes the arbitrariness. 

Moreover, using ABC to associate overhead costs with a particular product, 

service, or region gives companies faced with transfer pricing issues some of the 

needed detail to support APAs between companies and taxing authorities 

regarding transfer pricing methodologies. As Fallon (1997) notes, the advantage 

of APAs is that they address transfer pricing issues before administrative 

examinations or litigation become necessary. The result, in cost/benefit terms, is 

potentially so significant that countries such as Australia, Belgium, Canada, 

France, Germany, Japan, Korea, Spain, the United Kingdom, the United States, 

and others are completing APAs (Durst 1998). 

    This is not to say that APAs can eliminate all transfer pricing disagreements 

and disputes, but the costs, uncertainties, and time involved can be greatly 

reduced. The following section describes how the detail needed for an APA is 

generated through ABC and compares ABC to traditional costing. 

TRANSFER PRICING USING ABC: AN ILLUSTRATION 

    Tables 1-4 provide a theoretical example that shows how ABC affects the 

allocation of costs and the potential tax liability of a company involved in transfer 

pricing decisions. For readers interested in a more technical description of ABC 

implementation, the literature is replete with examples (see Coburn, Grove, and 

Cook 1997; Krupnicki and Tyson 1997). 
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    Table 1 provides basic manufacturing (e.g., labor hours, machine hours, direct 

materials) and marketing (e.g., R&D requirements, order entry, executive salary, 

corporate advertising) costs that are associated with three different 

manufacturing locations: one in Asia, one in Latin America, and one in Europe. 

Direct costs, transfer prices, cost drivers, and overhead costs are shown for each 

location. The total costs for all three locations are also shown. For example, 

Table 1 shows that 23,000 units were produced in Asia at a direct material cost 

of $16 per unit. This generated $368,000 of material costs for Asia. Similar 

calculations for Latin America and Europe yield total company material costs of 

$658,000. Likewise, production and transfer of 23,000 units in Asia required 

two machine hours per unit, or a total of 46,000 machine hours. Repeating this 

calculation for Latin America and Europe yielded 71,000 machine hours required 

to produce total company output of 38,000 units. Totals shown in Table 1 were 

generated in a similar fashion, and overhead costs and total period costs are 

also shown in the table. 

    We used the basic information from Table 1 to allocate company costs using 

traditional cost accounting procedures (see Table 2). For example, direct labor 

per unit produced of $36 (direct labor at $12 per hour for three hours) and 

direct material costs of $16 are allocated to the Asian location. Next, overhead 

costs are charged according to the formula shown (Table 2). This yields a total 

cost of $115.13 per unit of Asian production, generating total costs for production 

of the 23,000 units at the Asian location of $2,648,000. Similar information 

using traditional costing procedures is shown for the output from the other two 

locations, yielding total costs for the three locations of $3,944,000. 

    To contrast the traditional cost approach with the proposed ABC approach, 

Table 3 shows distribution of the same costs using the ABC method. We 

allocated direct labor and direct materials as in Table 2, but overhead costs 
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were charged using ABC following the method shown in the notes to Table 3. 

That is, overhead was allocated by the drivers identified in Table 1. As a result, 

although total costs charged to the three locations were still the same 

($3,944,000), costs generated by each location changed dramatically, and the 

results in terms of changes in net revenues in each location are remarkable. 

These changes are demonstrated in Table 4 in which, for example, we show 

that the revenue generated by the Asian location increased by 346% whereas 

that generated by the Latin American and European locations decreased by 

40% and 305% respectfully. That is, by using traditional costing methods, the 

Asian location generated net revenue of $112,000, Latin America generated 

$79,000, and Europe generated $75,000. However, by using ABC to more 

precisely allocate overhead, the Asian location generated net revenue of 

$387,750; this was an increase of $275,750 (346%). Latin America decreased 

by $47,300 to $31,700 (negative 40%), and the European location decreased 

net revenue from $75,000 to negative $153,450, a change of more than 

$228,000 (negative 305%). These changes would be significant in terms of the 

tax liability associated with intracompany transfers. This would be especially true 

if the reduction in revenue occurred in a high tax location. That is, if either 

Europe or Latin America was a high tax location, using ABC costing would have 

a significant impact on reducing tax liability in those locations. Conversely, if the 

European or Latin American locations were lower tax locations, shifting either the 

manufacturing location or a portion of the costs to the higher tax Asian location 

would be desirable. 
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Table 1. Product Cost Information 

                                                                    Regions 

Cost Drivers                                         Asia      Latin America     Europe       Totals 

Units produced and transferred            23,000       10,000          5,000       38,000 

Direct materials ($/unit produced)         16.00        14.00          30.00      658,000 

Direct labor hours/unit produced               3            2              1       94,000 

Machine hours/unit produced                    2            2              1       71,000 

Direct labor costs per hour (dollars)      12.00        18.00          24.00    1,308,000 

Number of orders processed                   450          100             75          625 

Number of set-ups (production runs)            8            4             20           32 

Number of R&D requests                         7           12             21           40 

Warehouse space (square foot/unit)           .75          .50           1.00       27,250 

Transfer price (dollars)                       120.00       100.00          90.00    4,210,000 

Overhead Costs (Dollars) 

Receiving                                 61,000 

Set-up costs                             142,000 

Machine depreciation                     890,000 

R&D salaries                             160,000 

Order entry                              100,000 

Warehousing                               12,000              Total Period Costs (Dollars) 

Packing/transportation                   148,000              Materials          658,000 

Marketing executive salaries             365,000              Labor            1,308,000 

Corporate advertising                    100,000              Overhead         1,978,000 

                                                       1,978,000              Total            3,944,000 
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ตารางที่ 165 ขอมูลตนทุนสินคา 

Cost Drivers            ภูมภิาค รวม 

เอเชีย อเมริกาใต ยุโรป 

จํานวนหนวยสินคาที่โอน 23,000   10,000   5,000    38,000   

ตนทุนวัตถุดิบ/หนวย 16.00 14.0   30.00    658,000 

ช่ัวโมงแรงงานทางตรงที่ผลิต ( labor 

hours/unit produced 

3 2 1 94,000 

ช่ั ว โ ม ง เ ครื่ อ งจั ก รที่ ผลิ ต  ( Machine 

hours/unit produced              

2 2 1 71,000 

ตนทุนแรงงานตอช่ัวโมง (dollars)       12 18 24 1,308,000 

จํานวนคําสั่งซื้อ (Number of orders 

processed                    

450 100 75 625 

จํานวนการติดตั้งการผลิต (Number of 

set-ups (production runs)      

8 4 20 32 

จํ า น ว น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า R&D 

requests                        

7 12 21 40 

ขนาดคลังสินคา (square foot/unit)      .75 .50 1.00 27,250 

ราคาโอน (dollars)                        120.00 100.00 90.00 4,210,000 

ตนทุนโสหุย (Overhead Costs (Dollars) 

Receiving 

Receiving 61,000    

Set-up cost 142,000    

คาเสื่อมราคาเครื่องจักร 890,000    

เงินเดอืนวิจัยและพัฒนา 160,000    

Order entry 100,000    

Warehousing 12,000    

Packing/transportation 148,000  Materials 658,000 

เงินเดอืนผูบริหารการตลาด 356,000  Labor 1,308,000 

คาโฆษณาบริษัท 100,000  overhead 1,978,000 

รวม 1,978,000  รวม 3,944,000 
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ตารางที่ – ตนทุนแบบดั้งเดิม 

ตนทุนตอหนวยแบบดั้งเดิม 

 

ภูมภิาค  

รวม เอเชีย อเมริกาใต ยุโรป 

Direct labor (dollars)  

Direct materials costs 

(dollars) 

 Overhead (dollars)    

Cost per unit (dollars)     

ตนทุนรวม  

36.00 

16.00 

63.13 

115.13 

2,648,000 

36.00 

14.00 

42.09 

92.09 

921,000 

24.00 

30.00 

21.04 

75.04 

375,000 

 

 

 

 

3,944,000 

 

 

 

    Table 3. Costing Using the ABC Method 

                                                       Regions 

                                                  Asia    Latin America      Europe      Totals 

Direct labor                             36.00        36.00          24.00     1,308,000 

Direct materials                         16.00        14.00          30.00       658,000 

Machine depreciation                25.08        25.08          12.54       890,000 

Set-up costs(FNb)                         1.54         1.78          17.75       142,000 

Order entry(FNc)                          3.13         1.60           2.40       100,000 

Receiving(FNd)                            1.91          .98           1.46        61,000 

Warehousing(FNe)                           .33          .22            .44        12,000 

Packing/transportation(FNf)               3.90         3.90           3.90       148,000 



 

การตลาดโลก. | กลยุทธ์การต้ังราคาเพื่อการสงออก 563 

 

R&D salaries(FNg)                         1.22         4.80          16.80       160,000 

Marketing executive salaries(FNh)        11.43         5.84           8.76       365,000 

Corporate advertising(FNi)                2.63         2.63           2.63       100,000 

Cost per unit (dollars)                 103.17        96.83         120.68 

Total costs (dollars)                2,373,000      968,000        603,000     3,944,000 

FOOTNOTES 

    Notes: See Table 1 for detailed cost data. 

     
 

 

Costing Using the ABC Method 

 
 ภูมิภาค รวม 

 เอเชีย อเมริกาใต ยุโรป  
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Table 4. Cost Comparisons: Traditional Versus ABC Costing 

                                                 Regions 

Traditional Unit Costs            Asia       Latin America       Europe     Totals 

Transfer revenue                2,760,000     1,000,000         450,000    4,210,000 

Cost of goods                   1,196,000       500,000         270,000    1,966,000 

Gross revenue                   1,564,000       500,000         180,000    2,244,000 

Less Overhead Expenses 

  Receiving                                                                   61,000 

  Set-up costs                                                               142,000 

  Machine depreciation                                                       890,000 

  R&D                                                                        160,000 

  Order entry                                                                100,000 

  Warehousing                                                                 12,000 

  Packing/shipping                                                           148,000 

  Marketing executive salaries                                               365,000 

  Corporate advertising                                                      100,000 

Total Overhead                  1,452,000       421,000         105,000    1,978,000 

New Revenue                       112,000        79,000          75,000      266,000 

ABC Costing: 

Transfer revenue                2,760,000     1,000,000         450,000    4,210,000 

Cost of goods                   1,196,000       500,000         270,000    1,966,000 

Gross revenue                   1,564,000       500,000         180,000    2,244,000 

Receiving                          43,900         9,800           7,300       61,000 

Set-up costs                       35,450        17,800          88,750      142,000 

Machine depreciation              576,500       250,800          62,700      890,000 

R&D                                28,000        48,000          84,000      160,000 
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Order entry                        72,000        16,000          12,000      100,000 

Warehousing                         7,600         2,200           2,200       12,000 

Packing/shipping                   89,500        39,000          19,500      148,000 

Marketing executive salaries      262,800        58,400          43,800      365,000 

Corporate advertising              60,500        26,300          13,200      100,000 

Total Overhead                  1,176,250       468,300         333,450    1,878,000 

New Revenue                       387,750        31,700       (153,450)      266,000 

 

 

 

9. คําถามท้ายบทที่ 13 
 

1. ปัจจัยพืน้ฐาน ที่สงผลกระทบตอราคาสนิคาคืออะไร? 

2. ราคาโอน (Transfer price) คืออะไร? ความแตกตางระหวางราคาโอนกับราคาปกติคือ

อะไร? วิธีการ 3 ประการที่ใชกําหนดราคาโอนคืออะไร? 

3. แนวทางเพื่อตั้งราคาโลกคืออะไร? ทานจะเสนอแนะแนวทางไหนตอบริษัทระดับโลก? 

4. ชนิดของการคาตางตอบแทนมีกี่ชนิดหรอืไม? 

5. จงอธิบายกรอบคิดกลยุทธ์การปรับราคาสนิคาของคุณ Lages and Montgomery (2005) ? 

6. จงเปรียบเทียบการตัง้ราคาของบริษัทญี่ปุุน และบริษัทสหรัฐฯ 

7. กลยุทธ์การประสานงานดานราคาระดับโลกมีอะไร? 

8. ตลาดเกย์มกีี่ประเภท? พรอมยกตัวอยางสนิคาประกอบ 
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บทที่ 12 

กลยุทธ์การสงเสรมิการตลาดระดับโลก 
 

1. จุดประสงค ์

 

1. การสงเสริมการตลาดระหวางประเทศ 

2. กลยุทธ์และเปูาหมายของการโฆษณา 

3. ขอความการโฆษณา 

4. การวิเคราะหแ์ละการวางแผนสื่อการโฆษณา 

5. ตัวแทนโฆษณาและการปฏิบัติการรณรงคก์ารโฆษณา 

6. การประเมนิประสิทธิผลของการโฆษณา 

7. การสงเสริมการขายในตลาดตางประเทศ 

8. การขายโดยบุคคล 

9. การประชาสัมพันธ์ในตลาดตางประเทศ 
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กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดระดับโลก 

(Global Promotional Strategies) 

 

 การสงเสริมการตลาดระหวางประเทศ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของสวนประสม

การตลาด ซึ่งไดแก การโฆษณา การขายโดยบุคคล การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ 

และการตลาดทางตรง สวนประสมเหลานีใ้ชเพื่อ  ใหขอมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของสินคา ชักชวน

ใหผูบริโภคทดลองใชสนิคา และ  ใหผูบริโภคจดจําประโยชน์ของสินคาที่ใชได 

 บทนี้จะนําเสนอภาพรวมของกระบวนการสื่อสารการตลาด และสวนประสมของการ

สงเสริมการตลาด สุดทายผูเขยีนนําเสนอการตลาดทางตรง0 

1. กระบวนการตดิต่อสื่อสาร (The Communication Process) 
 ความแตกตางของวัฒนธรรมแตละประเทศมีอิทธิพลตอความถูกตอง หรือแมนยําของ 

กระบวนการติดตอสื่อสารการตลาดระหวางประเทศ (Aaker, 2000) การติดตอสื่อสารเป็น

กระบวนการสงขาวสาร (Message) ถึงคนอื่น ซึ่งมีองค์ประกอบ 7 อยาง คือ แหลงขอมูล หรือ

ผูสง (Source) ขอความ (Message) ชองทางการติดตอสื่อสาร (Channel of communication) 

ผูรับขาวสาร(Receivers) และกระบวนการใสรหัสและถอดรหัส(A Process of Encoding and 

Decoding) และสิ่งรบกวน แสดงดังภาพที่ 13- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 151ภาพที่ 13- 1  กระบวนการตดิตอสื่อสารระหวางประเทศ  

ผูรั้บ 

  ช่องทางการ 
ติดต่อส่ือสาร 

ส่ิงรบกวน 

ขอ้มูลยอ้นกลบั 

บริบทวฒันธรรมประเทศ ก. 

ใส่รหสั 

บริบทวฒันธรรมประเทศ ข. 

ถอดรหสั 

  แหล่งขอ้มูล 
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 ที่มา (Cateor and Graham, 2001; 486) 

 แหลงขอมูล หรือผูสง(Source) อาจเป็นบริษัท หรือบุคคลที่จะสงขอมูล ขอมูลที่สงไป 

เชน เครื่องดื่มลดน้ําหนัก เรียกวา ข่าวสาร ขาวสารจะสงผานชองทางการติดตอสื่อสาร เชน 

พนักงานขาย หรือ สื่อโฆษณา หรือ เครื่องมือประชาสัมพันธ์ ผูบริโภคเชน ผูอาน ผูฟัง ผูชม

ขอความเรียกวา ผูรับ 

  

1.1. องค์ประกอบของส่วนการส่งเสริมตลาด (The Promotional Elements) 

การโฆษณา การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์  การสงเสริมการขาย และ การตลาด

ทางตรง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 166 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

การตลาด 

ม ว ล ช น 

ห รื อ

ปั จ เ จ ก

บุคคล 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

การโฆษณา มวลชน มีประสิทธิภาพสามารถเขาถึงคน

จํานวนมาก 

-ตนทุนรวมสูง 

-ย า ก ที่ จ ะ รั บ ข อ มู ล

ยอนกลับ 

ก า ร ข า ย โ ด ย

บุคคล 

สวนบุคคล -รับขอมูลยอนกลับทันที 

-สามารถเลือกผูรับได 

-สามารถใชขอมูลที่ซับซอนได 

-ตนทุนตอครัง้สูง 

-ข อ ค ว า ม มี ค ว า ม

แ ต ก ต า ง ขึ้ น อ ยู กั บ

พนักงานขาย 

 

ก า ร

ประชาสัมพันธ์ 

มวลชน เป็นแหลงขอมูลที่มคีวามนาเชื่อถือ

สูง 

-ย า ก ที่ จ ะ ป ร ะ ส า น

เ ค รื่ อ ง มื อ ก า ร

ประชาสัมพันธ์ 

การสงเสริมการ

ขาย 

มวลชน -มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะสั้น 

-มีความยืดหยุนสูง 

-นําไปสูสงครามการ

สงเสริมการตลาด 

-ลอกเลียนแบบไดงาย 

-เกิดความผิดพลาดได
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งาย 

ก า ร ต ล า ด

ทางตรง 

สวนบุคคล -เตรียมขอมูลไดรวดเร็ว 

-อํานวยความสะดวกในการสราง

ความสัมพันธ์กับลูกคา 

-การตอบสนองของ

ลูกคาต่ํา 

-ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร

จัดการขอมูลสูง 

 

 

2. การโฆษณาต่างประเทศ (International advertising) 
คุณอาจราวาล (Agrawal, 1995) พบวานักการตลาดจะใชกลยุทธ์การโฆษณา

ตางประเทศทั้งแบบมาตรฐาน และแบบดัดแปลง เชน ในปี ค.ศ. 1950 บริษัทจะเนนการ

โฆษณาทองถิ่น (Localized international advertising) ตอมาในปี ค.ศ. 1960 บริษัทจะเนนการ

โฆษณาแบบมาตรฐาน (Standardized international advertising) หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1970 

บริษัทจะเนนการโฆษณาดัดแปลง (Adapted international advertising) แตในปี ในปี ค.ศ. 1980 

บริษัทไดกลับมาใชการโฆษณาแบบมาตรฐาน ถึงอยางไรก็ตาม ในศตวรรษที่ 20 บริษัทใชกล

ยุทธ์การโฆษณาตางประเทศแบผสม และการโฆษณาทองถิ่น  

 

1.1. การตัดสินใจเกี่ยวกับการโฆษณาระดับโลก (The global advertiser’s 

decision) 

1.1.1. วัตถุประสงค์ของการรณรงค์การส่งเสริมการตลาด (Strategic 

objectives) 

 วัตถุประสงค์ของการรณรงค์การสงเสริมการตลาด แบงได 3 ระดับ คือ วัตถุประสงค์

ระดับโลก วัตถุประสงค์ระดับภูมภาค และวัตถุประสงค์ระดับทองถิ่น  ตัวอยาง บริษัทคอมแพ็ค 

(Compaq) ตั้งวัตถุประสงค์เพื่อการเป็นผูนําคอมพิวเตอร์สวนบุคคล (Personal Computer) ซึ่ง

ทําใหยอดขายของบริษัทคอมแพ็คที่ไดจากตลาดตางประเทศเทากับรอยละ 50 ของยอดขาย

ทั้งหมด ใน ปี 1998 

 วัตถุประสงค์ที่กําหนดในระดับทองถิ่น (Local objectives) ตองมีความชัดเจน มุงตลาด

เฉพาะประเทศ วัตถุประสงค์เป็นการสรางการรูจักตราสินคา การเพิ่มพูนภาพพจน์ หรือ การ

เพิ่มสวนครองตลาด ถึงอยางไรก็ตาม วัตถุประสงค์ตองประเมนิผลได เพื่อการควบคุม 
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1.1.2. งบประมาณการโฆษณาระดับโลก (Global advertising 

budgeting) 

 งบประมาณที่ใชในการโฆษณาทีความแตกตางกันตามประเภทของอุตสาหกรรม เชน 

บริษัทเคมีภัณฑ์ และสินคา personal care จะใชงบการโฆษณาสูงที่สุด ประมาณ 30%ของ

ยอดขาย นอกจากนั้น สินคาบรรจุภัณฑ์และยานยนต์ใชงบประมาณการโฆษณา 5-10%ของ

ยอดขาย 

งบประมาณการสงเสริมการตลาด จะเชื่อมโยงวัตถุประสงค์เขากับการตัดสินใจดาน

สื่อ ขอความ และการควบคุมการสงเสริมการตลาด (แสดงดังตารางที่ 13-) การวิจัยวิธีการจัด

งบประมาณการสงเสริมการตลาด โดยสํารวจจาดผูจัดการโฆษณาจํานวน 484 คน ใน 18 

ประเทศ ผลการวิจัยปรากฏดังตาราง คือ ในปี 1998 บริษัทพีแอนดจ์ ี(P&G) ใชงบประมาณการ

สงเสริมเทากับ 4.7 พันลานเหรียญ บริษัท P&G ใชงบประมาณการสงเสริมเทากับ 4.7 พันลาน

เหรียญ บริษัทยูนิลิเวอร์ใชงบประมาณการสงเสริมเทากับ 3.4 พันลานเหรียญ บริษัท เจนเนอร์

รัล มอร์เตอร์ (GM) ใชงบประมาณการสงเสริมเทากับ 3.2 พันลานเหรียญ บริษัทฟอร์ด ใช

งบประมาณการสงเสริมเทากับ 2.2 พันลานเหรียญ บริษัท DaimlerChryler ใชงบประมาณการ

สงเสริมเทากับ 1.9 พันลานเหรียญ บริษัท Nestle ใชงบประมาณการสงเสริมเทากับ 1.8 

พันลานเหรียญ และบริษัทโตโยตา ใชงบประมาณการสงเสริมเทากับ 1.7 พันลานเหรียญ  
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 ตารางที่ 167 บริษัทที่ใชงบโฆษณาสากล 

อันดับ ผูโฆษณา สํานักงานใหญ คาโฆษณาทั่วโลก คาสื่อโฆษณา คาโฆษณาในแตละภูมภาค 

2002 2001 2002 2001 %Chg 2002 2001 %Chg เอเชยี ยุโรป อเมริกา 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

3 

2 

6 

5 

4 

7 

10 

9 

16 

17 

14 

8 

11 

12 

P&G. 

Uniliver 

GM. 

Toyota 

Ford 

Time Warner 

DaimlerChryler 

L‖Oreal 

Nestle 

Sony  

Johnson&Johnson 

Walt Disney 

Altria  

Honda 

Volkswagen 

Cincinnati 

London/Rotterdam 

Detroit 

Japan 

Michigan 

NY. 

Michigan/Stuttgart 

Paris 

Switzerland 

Tokyo 

New Jersey 

California 

NY. 

Tokyo 

Wolfsburg, Germany 

4,479 

3,315 

3,218 

2,405 

2,387 

2,349 

1,800 

1,683 

1,547 

1,513 

1,453 

1,428 

1,425 

1,383 

1,349 

3,675 

2,782 

2,953 

2,162 

2,226 

2,295 

1,791 

1,458 

1,615 

1,238 

1,226 

1,315 

1,639 

1,393 

1,390 

21.9 

19.2 

9.0 

11.2 

7.2 

2.4 

0.5 

15.4 

-4.2 

22.2 

18.5 

8.6 

-13.1 

-0.7 

-3.0 

2,032 

689 

2,447 

885 

1,407 

1,812 

1,341 

545 

494 

875 

1,079 

1,154 

892 

710 

440 

1,679 

581 

2,202 

770 

1,273 

1,726 

1,398 

502 

520 

656 

890 

1,103 

1,082 

682 

460 

21.0 

18.6 

11.1 

14.9 

10.6 

5.0 

-4.1 

8.6 

-5.0 

33.4 

21.3 

4.6 

-17.5 

4.0 

-4.4 

539 

705 

63 

1,063 

89 

40 

21 

65 

138 

135 

83 

32 

29 

522 

39 

1,647 

1,713 

522 

347 

746 

413 

356 

1,001 

819 

417 

232 

191 

436 

108 

756 

120 

145 

103 

28 

92 

53 

31 

38 

67 

38 

30 

14 

37 

16 

83 

 ที่มา (Johansson, 2006) 



การตลาดโลก. | จุดประสงค์ 553 

 

 

1.1.2.1. วิธีการจัดสรรงบประมาณการโฆษณาระดับโลก  

วิธีการจัดสรรงบประมาณการโฆษณามี 5 วิธี ไดแก 1) จัดสรรงบประมาณตามวัตถุประสงค์

และงาน เชน วัตถุประสงค์การโฆษณาเพื่อใหลูกคารูจักตราสินคา และงานของการโฆษณาจะ

ประกอบดวยขอความและความคิดสรางสรรค์ ประเทศที่นิยมใชไดแก แคนาดา และสิงคโปร์ 

ในขณะที่ สวีเดน และอาร์เจนตินา ไมนิยมใช 2) รอยละของยอดขาย  เป็นการจัดสรร

งบประมาณการโฆษณาตามรอยละของยอดขาย ประเทศที่นิยมใชไดแก บราซิล และฮองกง 

ประเทศที่ไมนิยม ใชการจัดสรรงบประมาณการโฆษณาตามยอดขาย ไดแก  เยอรมัน 3) ดุลย

พินจิของผูบริหาร ประเทศที่นิยมใชไดแก สหรัฐฯ เดนมาร์ค 4) ตามเงินที่มีอยู ประเทศที่นิยมใช

ไดแก สวีเดน เยอรมัน 5) ตามคูแขงขัน ประเทศที่นิยมใชไดแก เยอรมัน สวีเดน 

 

 

ตารางที่ 168 วิธีการจัดสรรงบประมาณสํารับโปรแกรมการสงเสริมการตลาด 

 

วิ ธี ก า ร จั ด ส ร ร

งบประมาณ 

ร อยละของการ ใ ช

งบประมาณ 

ความแตกตาง 

ต่ําสุด มากที่สุด 

วัตถุประสงค์และงาน 64 สวีเดน (36%)  

อาร์เจนตินา (44%) 

แคนาดา (87%) 

สิงคโปร์ (86%) 

รอยละของยอดขาย 48 เยอรมัน (31%) บราซิล (73%) 

ฮองกง (70%) 

ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง

ผูบริหาร 

33 ฟินแลนด ์(8%) 

เยอรมัน (8%) 

สหรัฐฯ (64%) 

เดนมารค์ (51%) 

บราซิล (46%) 

เกรทบริติช (46%) 

 

ตามเงนิที่มีอยู 12 อาร์เจนตินา (0%) 

อิสราเอล (0%) 

สวีเดน (30%) 

เยอรมัน (25%) 

เกรทบริติช (24%) 

 

ตามคูแขงขัน 12 เดนมารค์ (0%) 

อิสราเอล (0%) 

เยอรมัน (33%) 

สวีเดน (33%) 
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เกรทบริติช (22%) 

มากกวาปีที่ผานมา

เล็กนอย 

9 อิสราเอล (0%)  

เหมอืนกับปีที่ผานมา 3   

ที่มา: Czinkota & Rinkainen, 2002 

 

1.1.1. การจัดสรรทรัพยากร (Resource allocation) 

วิธีการจัดสรรทรัพยากรของบริษัทขามชาติ (MNC) มี 3 วิธี คือ 1) แบบลางขึ้นบน (Bottom-up 

budgeting) คือสํานักงานใหญ (HQ) ใหบริษัทสาขาเสนองบประมาณ แลว HQ ทําการอนุมัติงบ

ฯ เชน บริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft) เฟดเอ็กซ์ (FedEx) 2) แบบบนลงลาง (Top down 

budgeting) หมายถึงสํานักงานใหญ (Head Quarter: HQ) จัดสรรงบประมาณใหกับบริษัทสาขา 

เชน บริษัทโมโตโรลา AT&T Delta Airline Sun Microsystem เป็นตน และ 3) การจัดสรร

งบประมาณตามภูมิภาค (A regional angle) โดยแตละภูมภิาคเขียนงบประมาณเสนอสํานักงาน

ใหญ (HQ) แลว HQ จะอนุมัตโิครงการ เชน การสํารวจพบวา ในปี ค.ศ. 1995  สัดสวนที่บริษัท

นิยมใชการจัดสรรงบประมาณแบบลางขึ้นบน (28%) และจัดสรรงบฯตามภูมิภาค (28%) แสดง

ดังตารางขางลาง  

 

 ตารางที่ 169 ผลการสํารวจการจัดสรรงบประมาณการโฆษณาระหวางประเทศ 

วิธีการจัดสรรงบประมาณ ประเภทของอุตสาหกรรม 

รวม ส า ย

ก า ร

บิน 

ย า น

ยนต์ 

สิ น ค า

อุปโภค

บริโภค 

high-

tech 

โรงแรม สิ น ค า

ฟุมุเฟือย 

แตละภูมิภาคนําเสนองบประมาณให

สํานักงานใหญอนุมัติ 

28% 46% 29% 30% 25% 23% 17% 

ต ล า ด แ ต ล ะ ป ร ะ เ ท ศ นํ า เ ส น อ

งบประมาณใหสํานักงานใหญอนุมัติ 

28 8 29 45 39 14 22 

HQ จัดสรรงบประมาณ 20 29 11 9 25 23 26 

จัดสรรงบประมาณจากแหล ง ทุน

หลายๆแหลง 

15 13 14 6 11 32 17 

วธีิการอ่ืนๆ 9 4 18 9 - 4 17 

ไมตอบแบบสอบถาม 1 - - - - 4 - 

ที่มา : Kotabe and Helsen, 2004; 425 
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1.2. การตัดสินใจด้านสื่อการโฆษณาระดับโลก (Global Media Decisions) 

 

 คุณลักษณะผูฟังกลุมเปูาหมาย วัตถุประสงค์ของการรณรงค์ และงบประมาณเป็นตัว

จัดรูปแบบของการคัดเลือกสื่อ และการกําหนดการสื่อ (Media schedule) ปัจจัยที่มีผลกระทบ

ตอการคัดเลือกสื่อ มี 4 ปัจจัย คือ สื่อที่มีอยูในตลาด (Media availability) ตนทุน การ

ครอบคลุมตลาด และ การขาดแคลนขอมูลตลาด  (Kotabe and Helsen, 2005: 432; 

Cateor and Graham, 2001; 495) 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1.2.1. ค่าใช้จ่ายด้านสื่อ (Media spending)  

Global Media giants คือ Disney และ AOL Time Warner จะครอบคลุมสื่ออิเลคทรอนิกส์ทั่ว

โลก  

ปี ค.ศ. 1999 คาใชจายในการซือ้สื่อทั่วโลกเทากับ 300 พันลานเหรียญ (แสดงดังภาพ

ที่ 13-1) ซึ่งสหรัฐใชเงินในการซื้อสื่อมากที่สุด เทากับ 134 พันลานเหรียญ รองลงมาคือ

ประเทศญี่ปุุน (41 พันลานเหรียญ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 152 คาใชจายการโฆษณาของแตละประเทศ 

ที่มา: “Top Globa l A d M a r ket, ” Adage Global Web site, www.adagaglobal.com. 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004; 432) 

 

สื่อโฆษณาระดับโลก (Global media) 

 

การเลือกใชสื่อมีความแปรผันตามตลาดแตละประเทศ ดังนี้ 
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 ประเทศที่นิยมใชสื่อโทรทัศน์ เชน เปรู เลือกใชสื่อโทรทัศน์คิดเป็นรอยละ 84 ของ

คาใชจายในการใชสื่อ ตามดวยเม็กซิโก (รอยละ 73) เวเนซูเอลา (รอยละ 67) 

 ประเทศที่นิยมใชสื่อสิ่งพิมพ์ เชน คูเวต (Kuwait) เลือกใชสื่อโทรทัศน์คิดเป็นรอยละ 

91 ของคาใชจายในการใชสื่อ ตามดวยประเทศนอรเวย์ (รอยละ 77) สวีเดน (รอย

ละ 77) 

 ประเทศที่นิยมใชสื่อวิทยุ เชน ทรินิแดด โตแบโก เนปาล และฮอนดูรัส เลือกใชสื่อ

วิทยุคิดเป็นรอยละ 20 ของคาใชจายในการใชสื่อ  

 ประเทศที่นิยมใชสื่อกลางแจง เชน โบลิเวีย เลือกใชสื่อกลางแจงคิดเป็นรอยละ 48 

ของคาใชจายในการใชสื่อ ในขณะที่เยอรมัน เลือกใชสื่อกลางแจงคิดเป็นรอยละ 3 

ของคาใชจายในการใชสื่อ 

 ประเทศที่นิยมใชสื่ออินเทอร์เนท เชน สหรัฐ และยุโรป  จากการพยากรณ์ในปี 

ค.ศ. 2002 อนิเทอร์เน็ทจะถูกใชในการโฆษณาคิดเป็นรอยละ 5 ของคาโฆษณาทั่ว

โลก (คิดเป็นตัวเงินมีมูลคา 17 พันลานเหรียญ) นอกจากนั้น การพยากรณ์ในปี 

ค.ศ. 2004 อินเทอร์เน็ทจะถูกใชในการโฆษณาคิดเป็นตัวเงินมีมูลคา 33 พันลาน

เหรียญ (แสดงดังตารางที่ 14-) 

 

ตารางที่ 170 การใชสื่ออินเทอร์เนทในการโฆษณา (พันลานเหรียญ) 

ภูมิภาค 1998 1999 2000 2001 2002 

อเมริกาเหนอื $1,300 $ 2,805 $ 5,358 $ 8,680 $ 12,587 

ยุโรป 105 286 621 1,217 2,169 

เอเซียแปซิฟิค 80 166 346 691 1,235 

ลาตนิอเมริกา 20 51 121 259 949 

อื่นๆ 1 2 4 8 14 

รวม $ 1,506 $ 3,310 $ 6,450 $ 10,855 $ 16,954 

ที่มา: http://www.forrester.com 

 

1.2.2. การโฆษณาผ่านเว็บ 

 เชน Banner ads,  

Tickers 

Pop-up-ads 
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Interstitial ads 

Transactional ads 

Roadblocks 

 

 

1.2.3. การประยุกต์กับกลยุทธ์การโฆษณาสากล (Strategic implications) 

การประยุกต์ใชกลยุทธ์การโฆษณาสากล หรือระดับโลกตองพิจารณาปัจจัยดังนี ้

คาใชจายการโฆษณาเป็นอุปสรรคของการเขาตลาดตางประเทศ การขาดสื่อโฆษณา เชน ใน

ประเทศดอยพัฒนา หรือ วัตถุประสงค์ของการติดตอสื่อสาร ซึ่งเรียกวา ผลกระทบลําดับขั้น 

(The hierarchy of effects) ไดแก การตระหนักถึงตราสินคา การเขาใจตราสินคา การชอบตรา

สินคา การทดลองใชตราสินคา และการการยอมรับตราสินคา (brand awareness, brand 

knowledge, liking/attitude, trial, adoption) 

  

 

3. องค์ประกอบของการโฆษณาระดับโลก 
องค์ประกอบของการโฆษณาระดับโลกประกอบดวย 4 อยาง คือ กลยุทธ์ องค์การ สื่อ

การโฆษณา และ ขอความ และการสรางสรรค์ขอความโฆษณา (Johansson, 2006; 507) 

ดังตอไปนี ้ 

 กลยุทธ์  (Strategy) กลยุทธ์ การโฆษณาระดับโลกจะวางตําแหนงสินคา หรือการ

บริการ เหมือนกันทั่วโลก แมวาสวนตลาด หรือ เงื่อนไขการใชสินคาจะแตกตางกัน 

ดังนั้นเมื่อสินคามีมาตรฐานจะสงผลใหเกิดการลนในทางบวก (The positive spillover) 

เพราะฉะนั้น ชื่อตราสินคาควรมีเอกลักษณ์ (brand name)  

 องค์การ (Organization) สํานักงานใหญจะอํานวยการ และควบคุมการโฆษณาระดับ

โลก ดวยการชวยเหลือจากเครือขายตัวแทนโฆษณา (Advertising agency) ดังนั้น จะ

เป็นการจัดองค์การโฆษณาแบบรวมศูนย์กลาง  

 สื่อการโฆษณา (Media)โฆษณาระดับโลกใชสื่อดาวเทียม ทีวี นิตยสารตางประเทศ 

หรอืหนังสือพมิพ์ตางประเทศ เพื่อ เขาถึงลูกคาในหลายๆประเทศ และ ติดตามลูกคาที่

ทองเที่ยวไปทั่วโลก 

 การสร้างสรรค์ข้อความโฆษณา (Message and creative) ขอความและภาพ

โฆษณาเป็นหัวใจของการรณรงค์การโฆษณาสากล ซึ่งตองเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่ว
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โลก การโฆษณาสากลควรเป็นมาตรฐาน หรือควรดัดแปลงใหสอดคลองกับความ

ตองการของแตละประเทศ  

Shoham (1996) ศึกษาผูบริโภค หรือตลาดน้ําอัดลมในประเทศอิสราเอล โดยใช

โฆษณาตราสินคา 3 ชนิด ไดแก ตราสินคาที่ใชโฆษณาทองถิ่น คือ ตรา  “Mey Eden” ตรา

สินคาที่ดัดแปลงการโฆษณา คือ “Clear  Diet Schweppes ” และ ตราสินคาที่ใชโฆษณา

มาตรฐาน คือตรา “Diet  Coke”  และพบวากลยุทธ์การโฆษณามาตรฐาน กึ่งมาตรฐาน และ 

ดัดแปลง (standardized, semi-adapted, and adapted commercials) มีผลกระทบตอการรูจัก

ตราสินคา (Recognition) การจดจําตราสินคา (Recall) และความเชื่อถือของตราสินคา 

(Believability) โดยการปรับโฆษณามีผลตอการตระหนักถึง การจดจํา และการเชื่อถือตรา

สินคา 

 

 ตารางที่ 171ตารางที่ 13- คุณสมบัติการโฆษณามาตรฐาน หรอืดัดแปลง 

องค์ประกอบของการอํ านวยการ

โฆษณา 

ตราสินคา 

Mey Eden Clear Diet 

Schweppes 

Diet Coke 

-คําแปล 

-voice-over language 

รูปภาพประกอบ 

- พืน้หลัง (background) 

-นักแสดง 

-ชื่อตราสินคา 

-โลโกหีบหอ (Package Logo) 

-Endorsement 

-โลโกสนิคา (product Logo 

-ดนตร ี

ไมจําเป็น 

เฮบรูว์ 

ไมใช 

อิสราเอล 

อิสราเอล 

เฮบรูว์ 

เฮบรูว์ 

ไมใช 

เฮบรูว์ 

อิสราเอล 

ใช 

เฮบรูว์ 

ไมใช 

จักรวาล 

จักรวาล 

ตัวอักษรเฮบรูว์ 

อังกฤษ 

ไมใช 

อังกฤษ 

อิสราเอล 

ไมใช 

อังกฤษ 

ไมใช 

อเมริกา 

อเมริกา 

อังกฤษ 

อังกฤษ 

ไมใช 

อังกฤษ 

อเมริกา 

ที่มา (Shoham, 1996, 13) 

 

 องค์ประกอบของการรณรงค์การโฆษณามี 2 สวนคือ ขอความ  (Strategy, selling 

proposition, platform) และ การอํานวยการ (Kotabe and Helsen, 2005: 424)  

ขาวสารและการสรางสรรค์ (Message and creative) ขอความและภาพ (copy & 

visualization) จะเป็นสวนประกอบสําคัญของการรณรงค์การโฆษณา ซึ่งองค์ประกอบทั้งสอง
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ชนิดจะมี uniform หรือรูปแบบเฉพาะ การลดระดับของรูปแบบเฉพาะมี 3 ประเภท คือ อัต

ลักษณ์ (identical advertise) ตนแบบมาตรฐาน (Prototype advertise) และ รูปแบบมาตรฐาน 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 อัตลักษณ์ (Identical advertise) เป็นการโฆษณาทองถิ่น (ทั้งภาษา ภาพ) เชน การ

โฆษณาน้ํามันของบริษัทเอกซอน (Exxon) ชุดจับเสือใสถังพลังสูง เป็นตน 

 ต้นแบบมาตรฐาน (Prototype standardization) เป็นการโฆษณาเหมือนกันทุกประเทศ 

เพียงแตแปลภาษาเป็นภาษาทองถิ่น เชน การโฆษณาของบริษัทโคคาโคลา หรือ บริษัท

คอลเกตปาล์มโอลีฟ เป็นตน การโฆษณาประระเภทนี้สํานักงานใหญจะเขมงวดดาน

ขอความการโฆษณา แตจะยืดหยุนดานการสรางสรรค์ (เชน การวางผัง สี หรือ

สัญลักษณ์ของการโฆษณา) 

 รูปแบบมาตรฐาน (Pattern standardization) จะเนนใจความสําคัญของการวาง

ตําแหนงสินคา (Positioning theme) โดยที่สรางสรรค์ขอความโฆษณาใหสอดคลองกับ

ตําแหนงสินคาในตลาดทองถิ่น เชน การโฆษณาของบริษัทซีร็อค (Xerox0 ในยุรโรป 

หรือ การโฆษณาของบริษัทอิเลคโตรลักซ์ (Elextrolux)  สงโฆษณาผานแผนซีดีรอม 

(CD-ROM) ใหกับสาขาบริษัท 

 

ตารางที่ 172ตารางที่ 13-6  เปรียบเทียบกลยทุธ์การโฆษณา 2 ประเภท 

โฆษณาต้นแบบ (Prototype advertise) รูปแบบมาตรฐาน 

ชื่อตราสินคา 

ใจความสําคัญ (Theme) 

ภาพ (visual) 

การวางตําแหนงสินคา 

นักแสดง 

คําพูด 

ภาษา (ทองถิ่น) 

สื่อ 

วัสดุ อุปกรณ์ 

คําขวัญ (Slogan) 

ชื่อตราสินคา 

ใจความสําคัญ (Theme) 

ภาพ (visual) 

การวางตําแหนงสินคา 

ไมม ี(ใชนักแสดงแตกตางกัน) 

ไมม ี(ใชคําพูดแตกตางกันX 

ภาษา (ทองถิ่น) 

ไมม ี(ใชสื่อทองถิ่น) 

มีบาง 

คําขวัญ (Slogan) 

ที่มา (Johansson, 2006: 509) 
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 ตารางขางบนแสดงการเปรียบเทียบระหวางกลยุทธ์ตนแบบมาตรฐาน และ รูปแบบ

มาตรฐาน ซึ่งสวนใหญจะมีลักษณะคลายกันจะแตกตางกันก็เพียง สื่อ นักแสดง คําพูด เป็นตน  

การศึกษาพบวา บริษัทตัวแทนโฆษณาของสมาคมการโฆษณาระหวางประเทศ ( The 

International Advertising Association: IAA) ของประเทศสหรัฐฯ พบวาบริษัทโฆษณาใชกลยุทธ์

การโฆษณา ที่เป็นมาตรฐานมากกวาการอํานวยการ หรือการปฏิบัติงานโฆษณา (Duncan and 

Ramaprasad, 1995) 

 

การศึกษาการโฆษณาตางประเทศของบริษัทขามชาติ (MNEs) จะไมไดศึกษาความ

เสี่ยงในตลาดตางประเทศ เมื่อทําการรณรงค์การโฆษณามาตรฐาน (Laroche et al., 2001) 

แนวทางการพัฒนางานโฆษณามีดังนี้ 

-laissez Faire, -Export advertising, -Prototype standardization, -Regional 

approach , Pattern standardization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 153ภาพที่ 13-3  แบบจําลองโฆษณามาตรฐานของบริษัทขามชาติ 

 ที่มา : Laroche et al., 2001 

ระดับการ

ควบคุมของ

บรษิัทขาม

ชาติที่มีตอ

สาขาบรษิัท 

ระดับ

มาตรฐานของ

การโฆษณา 
H4b 

H3 
H1 

H5b 

H2b 

ทักษะของสาขาบรษิัท 

การตัดสินใจของสาขา

บรษิัท 

ความคุนของผูบริหารบรษิัทขามชาติ
กับวัฒนธรรมของธุรกิจตางประเทศ 

สภาวะแวดลอมของ

ประเทศ 

ความคุนของผูบริหารบรษิัทขามชาติ
กับวัฒนธรรมของธุรกิจตางประเทศ 

H5 

ความคลายกันของ

ภาพพจน์ตราสินคา 

 
ขั้นตอนของการพัฒนา

ตลาด 

 สภาวะการแขงขนั 

ความคลายกัน

ของตําแหนง

ตลาด 

ความคุนของ
ผูบริหารบรษิัท

ขามชาติกบับริบท
ตางประเทศ 

อํานาจการ
ตัดสินใจของ
สาขาขบรษิัท 

H4a 
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4. ข้อดแีละข้อด้อยของการโฆษณาระดับโลก 
ปัจจัยที่สนับสนุนการโฆษณาแบบมาตรฐาน (Merits of standardization) 

ไดแก 

-การประหยัดในขนาด (Scale of economies) เชนบริษัทลีวายส์ ประหยัดคาโฆษณาได 1.5 

ลานปอนด์ โดยการรณรงค์โฆษณาเพียงชุดเดียวทั่วทั้งยุโรป 

-ภาพพจน์มีความคงเส้นคงวา (consistent image) บริษัทที่ขายสินคาเหมือนกันในตลาด

แตกตางกันทั่วโลก จะมีความคงเสนคงวาของภาพพจน์ตราสินคา เชน บริษัท Campbell ผูผลิต

คุกกี้ ใชการโฆษณาเพียงชุดเดียวในตลาดยุโรป กวา 20 ประเทศ เพื่อเพิ่มการรูจักตราสินคา 

และ เอกลักษณ์ของการวางตําแหนงสินคา ถึงอยางไรก็ตาม การเลือกสื่อโฆษณา และประเภท

สินคาที่จําหนาย ก็มีความแกตกตางกัน ดังนั้นนักการตลาดควรระมัดระวังในการรณรงค์การ

โฆษณาเพียงชุดเดียว 

-ส่วนตลาดสากล (global consumer segment๗ เนื่องจากมีความคลายคลึงกันขาม

วัฒนธรรม (Cross-culture similarity) ซึ่งเรียกวา “Global v illage ” เชน บริษัท Bausch&Lomb 

ทําการรณรงค์โฆษณาแวนตาเรย์แบน (Ray-Ban) สูตลาดเอเชีย โดยมุงกลุมเปูาหมาย 

“Gener a t ion X” มีอายุระหวาง 16-25 ปี และตามกระแสนิยม และมีอํานาจซื้อ เป็นตน 

-Cross-fertilization เนื่องจากบริษัทมีความไดเปรียบดานขอบเขต (scope advantage) จะใช

ขามประเทศได เชน บริษัท Nestle  หรอื บริษัท P&G (Duncan and Ramaprasad, 1995) 

 

ปัจจัยที่ขัดขวางการโฆษณาแบบมาตรฐาน 

ปัจจัยที่ขัดขวางการโฆษณามาตรฐานมี 4 ประการ ดังนี้ 

-ความแตกต่างในด้านวัฒนธรรม (Cultural differences) 

-กฎระเบียบของการโฆษณา (Advertising regulations) 

-ความแตกต่างของระดับการพัฒนาตลาด (Differences in the degree of market 

development) 

- Not Invented Here (NIH) syndrome  
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1.3. กฎระเบียบของการโฆษณา 

ผูเขียนไดสรุปประเด็นของกฎระเบียบของการโฆษณาสากลมีดังนี้ 

 

-Advertising of vice product and pharmaceuticals 

-comparative advertising 

-content of advertising messages 

-advertising targeting children 

 

ตารางที่ 173 กฏระเบียบของการโฆษณาสําหรับสินคาบางชนิด ประเทศยุโรป 

 

ประเทศ บุหรี่ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ที่ มี

แอลกอฮอล์ 

ผลิตภัณฑ์ยารักษา

โรค 

ฝร่ังเศส ยกเลิกไมใหโฆษณาปี 

ค.ศ. 1993 

ยกเลิกเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์มากกวา 

1.2% 

การโฆษณาตองไดรับ

ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

อาหารและยา 

สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยกเลิกไมใหโฆษณา 

ยกเวน ใชสื่อนติยสาร 

ย ก เ ลิ ก ก า ร

อ อ ก อ า ก า ศ  แ ต

สามารถโฆษณาไดใน

สื่อสิ่งพิมพ์ 

 

 

อิตาลี ยกเลิก เขมงวด  

เนเธอร์แลนด์ ย ก เ ลิ ก ก า ร

ออกอากาศ แตมีคํา

เตือนเกี่ยวกับสุขภาพ 

อนุญาตใหสงเสริมได

แ ต ต อ ง อ ยู ใ น ก ฏ

ระเบียบ 

 

สหราชอาณาจักร ย ก เ ลิ ก ก า ร

อ อ ก อ า ก า ศ  แ ต

สามารถโฆษณาไดใน

สื่อสิ่งพิมพ์ 

ย ก เ ลิ ก ก า ร

อ อ ก อ า ก า ศ  แ ต

สามารถโฆษณาใน

สื่ออื่นได 
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 วิธีการจัดการกฎระเบียบการโฆษณา ไดแก keep track of regulations and pending 

legislation, screen the campaign early on, lobbying activities, challenge regulations in 

court, adapt marketing mix strategy (Kotabe and Helsen, 2005: 439) 

 

1.4. ตัวแทนโฆษณาระดับโลก (The global advertising agency) 

 

1.4.1. ตัวแทนโฆษณาระดับโลก (The global advertising agency) 

 

 

ตารางที่ 174 การจัดอันดับตัวแทนโฆษณาทั่วโลก (ปี ค.ศ. 2002) 

อันดับ ชื่อบริษัท ที่ตั้งสํานักงาน

ใหญ 

รายไดทั่ ว

โลก 

( ล า น

เหรียญ) 

% ก า ร

เปลี่ยนแปลง 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

เดนสุ (Dentsu) 

แมคแคน-อิริคสัน (McCann-

Erickson Worldwide 

BBDO Worldwide 

เจ วอลเตอร์ ทอมสัน 

Euro RSCG Worldwide 

Publics  

Hakuhodo 

DDB Worldwide Communications 

ลีโอ เบอร์เน็ท เวิล์ดไวด์ 

ทีบีดับเบิลเอ เวิล์ดไวด์ 

โตเกียว 

 

นิวยอร์ค 

นิวยอร์ค 

นิวยอร์ค 

นิวยอร์ค 

ปารีส 

โตเกียว 

นิวยอร์ค 

ชิคาโก 

นิวยอร์ค 

$1,442.6 

 

1,238.5 

1,062.7 

996.9 

976.0 

909.9 

860.8 

815.0 

801.9 

665.9 

-11.9 

 

-8.0 

9.8 

-3.3 

-9.5 

.02 

-1.1 

9.7 

6.5 

10.2 

ที่มา (Johansson, 2006: 518) 
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1.4.2. งานของตัวแทนโฆษณาระดับโลก (The agency’s job) 

 

ตารางที่ 175 

ขอบเขตของตลาด จํานวนของตัวแทน

โฆษณา 

%ของยอดรวม 

ตัวแทนรณรงค์การโฆษณาชุดเดียว (One 

type of multicountry campaign) 

  ระดับโลก 

  Major 

  Region  

 

 

15 

35 

103 

153 

 

 

6.5% 

15.1 

44.4 

66.0 

ตัวแทนรณรงค์การโฆษณาหลายชุด (More 

than one type of multicountry campaign) 

  Global-major 

  Global-regional 

 Major-regional 

  Global-major-regional 

 

 

5 

16 

29 

29 

79 

 

 

2.2% 

6.9 

12.5 

12.5 

34.1 

รวม 232 100.00% 

 

 

2. การขายโดยบุคคล 
 

ปัจจัยที่มผีลกระทบตอการบริหารการขายระหวางประเทศจะพิจารณา 2 ประเภท คือ 

กลยุทธ์การขายระหวางประเทศ และวัฒนธรรมระหวางประเทศ  (แสดงดังตารางที่ 14- )

กลาวคือ ผูเขียนจะศึกษาความสัมพันธ์ระหวางวิธีการเลือกเขาตลาดกับการบริหารการขาย

ระหวางประเทศ กระบวนการบริหารการขายประกอบดวย การสรรหา การฝึกอบรม การ
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อํานวยการ และการประเมินผลงานของพนักงานขาย รวมถึง ขั้นตอนในการขาย ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

 

 

 ตารางที่ 176 กลยุทธ์การขายระหวางประเทศและวัฒนธรรมระหวางประเทศ 

กลยุทธ์การขายระหว่างประเทศ วัฒนธรรมระหว่างประเทศ 

การบริหารลูกคาระดับโลกกับการบริหารลูกคา

ทองถิ่น 

ทักษะของพนักงานขาย 

ภาพพจน์ของประเทศ 

การสรรหาจากตางประเทศ (Expatriate recruiting) 

การฝึกอบรมแบบรวมศูนย์กลาง 

การตดิตอสื่อสารจากบริษัทแมถึงบริษัทลูก 

แรงจูงใจ 

ความออนไหวดานวัฒนธรรม 

มาตรฐานของจริยธรรม 

ความยุติธรรม 

การพัฒนาความสัมพันธ์ 

ความแตกตางของรูปแบบการขาย 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004; 454) 

 

2.1. วธิีการเข้าตลาดต่างประเทศและกลยุทธ์ของการขาย 

ยิ่งมีการบุรณการไปขางหนา ก็ยิ่งมีการจัดตั้งสาขาการขายและคลังสินคา (Kline et 

al., 1990) 

 ตารางที่ 177ตารางที่ 14-11 การทุมเทความพยายามและการบริหารการขาย 

ระดับของการทุมเท

ความพยายาม 

ตัวอยาง คําบรรยาย การตระหนักถึงของ

การบริหารการขาย 

จํ า กั ด ก า ร ข า ย

ตางประเทศ 

 

EMC 

ETC 

การสงออกโดยตรง 

การใหสทิธิการผลิต 

  

ผูบริหารและทีมขาย

ในทองถิ่น 

 

piggybacking  

ก า ร ข า ย ผ า น

เครือขาย 

  

ผู บ ริ ห า ร จ า ก

ตางประเทศ และทีม

ก า ร ข า ย ผ า น

เครือขายในทองถิ่น 
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ขายในทองถิ่น 

 

ก า ร ข า ย ต ร ง กั บ

ทองถิ่น 

ทีมขายตางประเทศ

ทั้งหมด 

ผู เ ช่ี ย ว ช า ญ ท า ง

เทคโนโลยีระดับสูง 

  

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004; 455) 

 

2.2. วัฒนธรรมระหว่างประเทศ 

 

2.2.1. การขายโดยบุคคล 

พนักงานขายตองเขาใจความตองการของลูกคา โดยเฉพาะความตองการของลูกคาใน

แตละประเทศ และสามารถสรางความสัมพันธ์กับลูกคาตางประเทศได ดังนั้น พนักงานขาย

ตองเขาใจ ความชอบ ทัศนคต ิหรอืคานิยมของลูกคาตางประเทศ 

 

2.2.2. การสร้างสรรค์วัฒนธรรม (Cultural generalization) 

ชาวเยอรมันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ และขยัน ดังนั้น ดังนั้นผูบริหารควรฝึกอบรมดานเทคนิค

เพียงเล็กนอย แตเนนดานการเป็นตัวแทนขายอิสระ ( Independent sales agent) ชาวเกาหลีใต 

เนนทํางานแบบ top-down, authoritarian leadership structure มองระยะสั้น ในขณะที่ชาว

ญี่ปุุนมองระยะยาว ชาวออสเตรเลียเนนความมั่นคงของงานมากกวารายได ชาวนิวซีแลนด์มี

วัฒนธรรมคลายกับชาวญี่ปุุนมากกวาชาวออสเตรเลีย 

 

 

2.2.3. วัฒนธรรมองค์กร (corporate culture) 

2.2.4. การตลาดทสีร้างความสัมพันธ์ (relationship marketing) 

 

 

2.2.5. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) 
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ศึกษาตัวชี้วัดของพนักงานดานความรู/ความเขาใจของนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของ

ประเทศญี่ปุุนกับประเทศแคนาดา โดยใชตัวชี้วัด 4 ตัว คือ Extrovert vs. introvert, sensing vs. 

intuitive, thinking vs. feeling, judging vs. perceiving  

 

 

ตารางที่ 178ตารางที่ 14-12 ตัวช้ีวัดคุณลักษณะของนักขายของ MBTI 

มิติของนักขาย คําบรรยายลักษณะ 

Extrovert vs. 

introvert 

-เชื่อถือสิ่งแวดลอม มุงการปฏิบัติ สังคม การตดิตอสื่อสาร ซื่อสัตย์ 

-มุงแนวคิด ชอบความเป็นสวนตัว  

sensing vs. intuitive, -มุงเนนประสบการณ์ ทักษะ การสังเกต จดจํารายละเอียด 

-มุงคุณคา ความหมาย จนิตนาการ นามธรรม และมุงอนาคต 

thinking vs. 

 feeling, 

 

judging vs. 

perceiving 

-ตัดสินใจอยางรวดเร็ว มีการวางแผน จัดองคก์าร และการควบคุม 

-เปิดรับขอมูลใหม ปรับตัว 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004; 461) 

2.3.ผลกระทบของวัฒนธรรมต่อการบริหารการขาย 

คุณแมคกินเนส และ คณะ (McGuinness et al., 1991) ศกึษาวาคุณภาพสินคา การสงเสริม

การตลาด การบริการที่มีผลกระทบตอยอดขายในประเทศจีน โดยการศึกษาเปรียบเทียบ 6 

ประเทศดังตารางที่ - 

 ตารางที่ 179ตารางที่14 –13 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปัจจัยในการเลือกซือ้สินคา

ของประเทศ 6 ประเทศ 

ตัวแปร เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ ส ห ร า ช

อาณาจักร 

อิตาลี ญี่ปุุน ฝร่ังเศส 

คุณภาพสินคา 4.18 4.27 3.67 3.66 3.40 3.44 

ราคาสนิคา 4.19 4.34 3.74 3.35 3.44 3.45 

การสงเสริมการตลาด 3.26 3.19 2.76 3.13 3.44 2.48 

การบริการ 3.60 3.59 3.15 3.55 3.72 3.10 

การโอนเทคโนโลยี 2.98 2.80 2.73 2.99 2.59 2.55 

ก า ร ช ว ย เ ห ลื อ ด า น 2.61 2.67 2.35 2.83 2.52 2.40 
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การเงนิ 

บาร์เทอร์ 2.33 2.20 2.04 2.49 2.60 2.32 

เขาตลาดรายแรก 3.72 3.33 2.70 3.24 4.49 2.17 

% อุ ป ก ร ณ์ ใ น

โรงงานผลิตสนิคา 

28.41 24.48 20.95 33.33 37.50 14.67 

ความสัมพันธ์กับลูกคา 3.57 3.51 3.02 3.59 4.03 2.99 

ความนยิมของลูกคา 4.02 3.98 3.47 3.76 3.50 3.07 

 ที่มา ( McGuinness et al., 1991) 

 ศึกษา expatriate salesperson  พนักงานขายของประเทศแม (ประเทศสหรัฐฯ) ที่มี

พฤติกรรมที่มีผลการดําเนินงานขายดีในประเทศแม แตไมประสบผลสําเร็จในประเทศสาขา 

(Host country) เชน ผูจัดการขายเชื้อชาติอเมริกันไปทํางานที่ประเทศฮองกง (แสดงดังตารางที่ 

-) 

 

 ตารางที่ 180ตารางที่ 14–14 ความแตกตางระหวาง พฤติกรรม และผลดําเนินงาน

ระหวางผูจัดการอเมริกาที่ทํางานในประเทศอเมรกิา กับผูจัดการเชือ้ชาติอเมรกิาที่ทํางานใน

ประเทศฮองกง  

พฤติกรรมของผู้จัดการ ผู้ จั ด ก า ร เ ชื้ อ

ชาติอเมริกาที่

ทํ า ง า น ใ น

ป ร ะ เ ท ศ

อเมริกา 

ผู้ จั ด ก า ร เ ชื้ อ

ชาติอเมริกาที่

ทํ า ง า น ใ น

ประเทศฮ่องกง  

 

ร ะ ดั บ ค ว า ม

แตกต่างอย่างมี

นัยสําคัญ 

ตัวแทน .19 .01 .01 

reconciliation  .33* .10 .05 

อดทนตอความไมแนนอน .13 .23 NS 

การจูงใจ .43** .21 .05 

ความคิดริเริ่มดานโครงสราง .33* .13 .10 

ความอดทนตออสิรภาพ .18 -.16 .01 

บทบาทสมมุติ .55*** .19 .01 

การพินจิพิเคราะห ์ .46** .19 .01 

เนนการผลิต .17 .19 ns 
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พยากรณ์ไดแมนยํา .36*** .17 .10 

บูรณาการ .41** .24* ns 

ปฐมนิเทศดีเลิศ .37** .16 .05 

/* = p<.05, /** = p<.01, /*** = p<.001 

 ที่มา ( Black and Porter, 1991) 

 

2.3.1. วัตถุประสงค์ของการขาย 

 

2.3.2. กลยุทธ์ของการขายระหว่างประเทศ 

2.3.3. การสรรหาพนักงานขาย และพนักงานการตลาด 

1. Expropriates 

2. Virtual Expatriates 

3. Local Nationals 

4. Third-Country Nationals 

5. Host-Country Restrictions 

  

2.3.4. การฝึกอบรมสําหรับการตลาดระหว่างประเทศ 

Birdseye, M.G. and J.S. Hill (1995). 

2.3.5. การอํานวยการ 

2.3.5.1. แรงจูงใจและการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขาย 

แผนการจายคาตอบแทนของบริษัทประเทศสหรัฐฯมีความแตกตางกันในแตละประเทศทั่วโลก 

ซึ่งขึน้อยูกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ภาพที่ 14- แสดงความแตกตางของแผนการจายคาตอบแทน

ในภูมภาคยุโรป เอเชีย เป็นตน 

 

ประเทศ/ภูมิภาค 

ระดับความเหมอืนกันของแผนการจายคาตอบแทน 

eligibility ตั ว

ประเมินผล

งาน 

ค า

น้ําหนัก 

ก ล ไ ก

ข อ ง

แผน 

ส ว น

ประสม 

ความถี่ของ

ก า ร จ า ย

คาตอบแทน 

ยุโรป UK.       

สแกนดเินเวยี       

ฝร่ังเศส       
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เยอรมัน       

สเปน/อติาลี       

เ อ เ ชี ย

ต ะ วั น อ อ ก

เฉียงใต 

ฮองกง       

เกาหลี       

ไตหวัน       

มาเลเซีย 

อนิโดนีเซีย 

(สิงคโปร์) 

      

ออสเตรเลีย       

ญี่ปุุน       

แคนาดา       

อเมริกาใต       

 

  เหมอืนกัน  แปรผัน       แตกตางกัน 

 ภาพที่ 154ภาพที่ 14- แผนการจายคาตอบแทนของบริษัทประเทศสหรัฐฯ 

 ที่มา (Cateor and Graham, 2001; 531) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลประโยชน์ 

ตวัแปรของการ
จ่ายค่าตอบแทน 

 
 
 
จ่ายค่าตอบแทน
เพื่อการกระตุน้ 

การยกยอง 

ฐานเงินเดอืน 

 

 

วตัถุประสงค์
ของบริษทั 

ทีมงาน 

การประกวด
ยอดขาย 

 
ก าไรต่อคน 

ประจําปี 

เดือน 

ไตรมาส 

ณ เวลาท่ี
มีรายได ้

โบนัส 

-กําไร 

-ความพงึพอใจของลกูคา 

20% ของการจ่ายเพ่ือการกระตุน้ 
-ผลด าเนินงานของทีมขาย 

-ผลด าเนินงานของอุตสาหกรรม 

60% ของการจ่ายเพ่ือการกระตุน้ 
-การเจริญเติบโต/ก าไรส่วนเกิน 
-การแกปั้ญหา 
-ช่องทาง/หุ้นส่วน 

20% ของการจ่ายเพ่ือการกระตุน้ 
-ประเทศ 
-ทอ้งถ่ิน 

2 

2 

1-2 

1-4 

องค์ประกอบ

ของการจาย

คาตอบแทน 

ตัววัดของการจาย

คาตอบแทน 

จํานวนตัว

วัด 

ความถีข่อง

การจายเงิน 
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 ภาพที่ 155ภาพที่ 13-4- แผนการจายคาตอบแทนผูบริหารการขายของบริษัทIBM  

 ที่มา (Cateor and Graham, 2001; 531) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.2. สไตล์ของการบริหารการขาย 

 

 ตารางที่ 14-15 การใหคะแนนของพนักงานขายกับรางวัล 

 

รางวัล ความสําคัญเปรียบเทียบ (คาเฉลี่ย) 

ญี่ปุุน สหรัฐฯ 

 ความมั่นคงของงาน 

 การสงเสริม 

 Merit increase in pay 

 รูสกึประสบความสําเร็จ 

 สังคมยอม (ไดรางวัลนักขาย) 

18.5 

13.7 

24.7 

18.5 

8.1 

16 

17.6 

14.9 

26.2 

18.2 

5.2 

17.8 
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 พัฒนาตนเองได 

 

 จากตาราง สิ่งที่แตกตางระหวางพนักงานขายของประเทศสหรัฐฯ กับประเทศญี่ปุุน 

คือ พนักงานขายของประเทศญี่ปุุนใหความสําคัญตอการยอมรับทางสังคมมากกวาพนักงาน

ขายของประเทศสหรัฐฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบล็คและพอร์ตเตอร์ (Black and Porter (1991) ใชเครื่องมือวัด LBDQ ซึ่งมี 12 มิติ 

ประเมินพฤติกรรมการบริหารของผูจัดการชาวสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน โดย

ศึกษาเปรียบเทียบระหวางผูจัดการชาวอเมริกาที่ทํางานในประเทศอเมริกา กับผูจัดการชาว

อเมริกาที่ไปทํางานในประเทศฮองกง พบวา ไมมีความแตกตางกัน แตความสัมพันธ์ของพฤติ

กรรมการบริหารกับผลการดําเนินงานของผูจัดการชาวอเมริกาที่ทํางานในประเทศสหรัฐฯ 

(8/12 LBDQ) แตกตางจากพฤติกรรมของผูจัดการชาวอเมริกาที่ทํางานในฮองกง (1/12 LBDQ) 

 

Birdseye and Hill (1995)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ประชากรศาสตร์: อาย ุสถานภาพ การศึกษา ประสบการณ์ใน

ต่างประเทศ 
คุณภาพชีวติ: Life autonomy ความพึงพอใจในชีวิต 
ครอบครัว:     ทศันคติของครอบครัว ความพึงพอใจของครอบครัว 

จ านวนลูก 

ปัจจัยด้านงาน/องค์การ 
ความพึงพอใจในงาน: ต าแหน่งงาน ภาระงาน เงินเดือน 

สวสัดิการ ความกา้วหนา้ ความสมัพนัธ์กบัหวัหนา้งาน 
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

Job autonomy: มีอิสระในการคิด และการตดัสินใจ อ านาจ
หนา้ท่ี การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

ความคลา้ยคลึงกนัของงานในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

ความตั้งในออกจากงาน 
-งาน 
-องคก์าร 
-ท่ีตั้ง 
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 ภาพที่ 13-5– แบบจําลองความไมพึงพอใจในการทํางานตางประเทศ 

ทีม่า (Birdseye and Hill, 1995)  

 

 

 

 

 ตารางที่ 14-16 สหสัมพันธ์ระหวางปัจเจกบุคคล งาน/องค์การและสิ่งแวดลอม 

 ความต้ังใจออกจากงาน 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

งาน ท่ีต้ัง องคก์าร 

ปัจจัยส่วนบุคคลประชากรศาสตร์ 

:  อายุ 

                           สถานภาพ 

                           การศึกษา 

                           เวลาในตางประเทศ 

คุณภาพชีวิต:  

    Life autonomy  

    ความพงึพอใจในชีวิต 

ครอบครัว:    

  ทัศนคติของครอบครัว  

  ความพงึพอใจของครอบครัว  

  จํานวนลูก 

 

 

-

.295** 

- 

- 

-.313** 

 

-

.396** 

-

.359** 

- 

- 

-.453** 

- 

 

-.218** 

- 

- 

-.333** 

 

-.416** 

-.437** 

- 

-.45** 

-.447** 

- 

 

-.214 

- 

- 

-.324** 

 

-.315** 

-.301** 

- 

- 

-.414** 

- 
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ปัจจัยด้านงาน/องค์การ 

ความพึงพอใจในงาน: 

   ตําแหนงงาน  

     ภาระงาน  

    เงินเดอืน สวัสดิการ  

    ความกาวหนา  

    ความสัมพันธ์กับหัวหนางาน  

     ความสัมพันธ์กับเพื่อนรวมงาน 

Job autonomy:  

    มีอสิระในการคิด และการตัดสินใจ  

   อํานาจหนาที่  

   การมสีวนรวมในการตัดสินใจ 

ความคล ายคลึ งกั น ของงาน ในประ เทศ  และ

ตางประเทศ 

  เนือ้หาของงาน 

  วิธีการ 

สถานภาพที่สงเสริม 

ขอบเขตหนาที่ 
 

 

-.432** 

- 

-.506* 

- 

-.345** 

-.211* 

- 

-.436** 

- 

-

.332** 

-

.338** 

 

- 

- 

- 

- 

 

-.323** 

- 

-2.48** 

- 

-.200* 

-.182** 

- 

-.285* 

- 

-.228** 

-.294** 

 

- 

- 

- 

- 

 

-.317* 

- 

-.357* 

- 

-.371* 

- 

- 

-.422* 

- 

-.276* 

-.380** 

 

- 

- 

- 

- 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานของชีวิต  

คาใชจายในการดําเนนิชีวิต 

 โรงพยาบาล สินคา  

คุณภาพสนิคา  

สถาบันการศึกษา 

 

 

-.346* 

- 

.259** 

- 

-.282** 

 

-.416** 

-.291** 

-.326** 

- 

-.317* 

 

-.215** 

-.249** 

-.189* 

- 

- 

ที่มา (Birdseye and Hill, 1995)  

2.3.5.3. การรับรู้ด้านจริยธรรม 

 

2.3.6. การประเมินและควบคุมตัวแทนการขาย 
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มันนีและเกรแฮม (Money and Graham, 1999) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผล

การดําเนินงานของพนักงานขาย และความพึงพอใจในงาน โดยใชขอมูลจากประเทศญี่ปุุน และ

ประเทศสหรัฐฯ นอกจากนั้น การศึกษาครั้งนี้ใชโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL วิเคราะห์ขอมูล 

(แสดงดังภาพขางลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 13-6-  แบบจําลองความสัมพันธ์ระหวางผลการดําเนินงานและความพึงพอใจ

ในงานของพนักงานขาย 

 ที่มา (Money and Graham, 1999) 

 

 จากภาพแสดง valence for pay (การใหรางวัล) ระดับการศึกษา อาวุโส  และ ความ

กลมกลืนของคานิยม (Value congruence) มีอิทธิพลเชิงสาเหตุตอผลการดําเนินงาน การจาย

คาตอบแทน และความพึงพอใจในการทํางาน 

 

ระดบั
การศกึษา 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ความกลมกลนื
ของคา่นิยม 

รางวลั 

อาวโุส 
(Seniority) 

ความพงึ
พอใจในงาน Pay 

H2, P1 

H1* 

H6, P4* H3, P2 
H5, P2 

A=.34* J.=.17 

A=-.21*, J.=-.21* 

A=.09, J.=.51* 

H7, P3* 
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 พบวาแบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ์ วัฒนธรรมเป็นตัวปรับ 

(moderator) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหวางผลการดําเนินงานของพนักงานขายกับความพึง

พอใจในงาน นอกจากนั้น pay and valence fro pay มีบทบาทสําคัญตอพนักงานขายของ

สหรัฐฯมากกวาพนักงานขายของประเทศญี่ปุุน 

 Value congruence มีอิทธิพลเชิงสาเหตุตอความพึงพอใจในงานของชาวญี่ปุุน แตไมมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจของชาวอเมริกา และ แรงจูงใจดานตัวเงินเป็นปัจจัยสําคัญตอชาว

อเมริกา ในขณะที่ close supervisor and corporate culture มีความสําคัญตอการบริหารหนวย

ขายของชาวญี่ปุุน 

 

การเตรยีมบุคลากรสําหรับงานต่างประเทศ 

1. Overcoming reluctance to accept a foreign assignment 

 

2. Reducing the rate of early return 

 

3. Successful expatriate repatriation 

 

 

 

การพัฒนาการตระหนักถงึวัฒนธรรม 
 ความชํานาญดานวัฒนธรรมสามารถเรียนรูไดเหมือนกับความชํานาญทางสังคม บุคลากรที่มีความชํานาญดานวัฒนธรรม

สามารถ 

 ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นดวยความจริงใจ และเคารพนับถือ 

 ยอมรับความแตกตางระหวางวัฒนธรรม 

 เอาใจใสตอความตองการของผูอื่น โดยไมยึดถือแนวคิดตนเองเป็นเกณฑ์ 

 จดจํา และควบคุมSRC นั่นคือ จดจําผลกระทบของวัฒนธรรม และคานิยมของ

ตนเอง ที่มตีอการรับรู การประเมนิสถานการณแ์ตละอยาง 

 ยิ้มแยมเมื่อผดิหวัง 

 

การเปลี่ยนแปลงโครงร่างของผู้จัดการระดับโลก 
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ความชํานาญทางภาษาต่างประเทศ 

 

 

3. การส่งเสริมการขาย 
 

ตารางที่ 14-17 การใหรางวัล ของแถม และการแขงขัน (Gifts, premiums and competitions) 

 

ประเทศ ก า ร ส ง เ ส ริ ม

การขาย 

ไ ม มี ก ฏ

ขอบังคับ 

มี ข อ บั ง คั บ

หลัก 

ย ก เ ลิ ก แ ต มี

ขอยกเวน 

หามเด็ดขาด 

ออสเตรเลีย ของแถม 

รางวัล 

การแขงขัน 

 
 

 

 

 

  

ออสเตรีย ของแถม 

รางวัล 

การแขงขัน 

  

 
 

  

แคนาดา ของแถม 

รางวัล 

การแขงขัน 

 
 

 

 

 

  

เดนมารค ของแถม 

รางวัล 

การแขงขัน 

   
 

 

 

ฝร่ังเศส ของแถม 

รางวัล 

การแขงขัน 

 
 
 

   

เยอรมัน ของแถม 

รางวัล 

การแขงขัน 

  

 
 

  

ฮองกง ของแถม 

รางวัล 

การแขงขัน 

 
 
 

   

ญี่ปุุน ของแถม 

รางวัล 

การแขงขัน 
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เกาหลี ของแถม 

รางวัล 

การแขงขัน 

  
 
 

  

ส ห ร า ช

อาณาจักร 

ของแถม 

รางวัล 

การแขงขัน 

 
 

 

 

 

  

สหรัฐ ของแถม 

รางวัล 

การแขงขัน 

 
 
 

   

เวเนซูเอลา ของแถม 

รางวัล 

การแขงขัน 

  
 
 

  

  
Huff and Alden (1998) ศึกษาทัศนคติของประชากรในประเทศไทย ไตหวัน และ มาเลเซีย ตอ

การสงเสริมการขาย โดยใชคูปอง (A price-oriented promotion) และการจับฉลากชิงโชค (A 

nonprice-oriented promotion) พบวา ประเทศไทย และ ไตหวันนิยมคูปองมากกวาการจับ

ฉลาก ในขณะที่ประเทศมาเลเซียนิยมการจับฉลากมากกวาคูปอง 

 

 

4. การตลาดทางตรง  

ใชการติดตอสื่อสารถึงลูกคาโดยตรง เพื่อสรางการตอบสนองจากลูกคา เชน การสั่งซื้อสินคา 

การขอขอมูลเพิ่มเติม การเยี่ยมรานคา เป็นตน รูปแบบของการตลาดทางตรง รวมถึง การขาย

แบบเผชิญหนา Direct Mail Catalog  โทรศัพท์ โฆษณาใหลูกคาตอบสนองทันที โดยผานทีวี 

วิทยุ หนังสอืพิมพ์ การตลาดออนไลน์ 

 

 

 

 

 

5. การอุปถัมภ์รายการ (Event sponsorships) 
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ตาราง 14-18 การอุปถัมภก์ารกีฬาของกระทิงแดง (มกราคม-มิถุนายน 2003) 

 

ชื่อรายการ วินัย ประเทศ 

Red Bull Crashed Ice 

Red Bull Creativity contest 

Red Bull Kite Freeze 

Red Bull Ride 

Red Bull Race Down to the 

Middle of the Earth 

Red Bull 5x 

Red Bull Crashed Ice 

Red Bull White Rush 

Red Bull City Flight 

Red Bull Xtreme 

Red Bull Blade Raid 

Red Bull Big Air 

Red Bull Fuel and Fury 

Red Bull Nordix 

Red Bull Trolley Grand Prix 

Red Bull Hannibal 

Red Bull Heavy Metal 

Red Bull Cliff Diving 

Air Power 03 

Red Bull  Air Race 

Ice Cross Downhill 

Various 

ออสเตรีย 

เนเธอร์แลนด์ 

สหรัฐฯ 

ออสเตรเลีย 

เยอรมัน 

สหรัฐฯ ออสเตรเลีย อาฟริกา

ใต 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004, 447) 

 

6. การจัดแสดงสนิค้า (Trade show) 
 

7. พาณิชย์อเิลคทรอนิคส์ (E-commerce) 
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7.1. e-tailing Growth 
 

ตารางที่ 14-19  การคาดคะเนการใชพาณชิย์อิเลคทรอนิคส ์(e-commerce) ของโลก 

Total e-commerce (US$ billions) wor ld‖ s online populat ion ( million,  es t ima t ed 

2004) 

ปี จํานวนเงิน ภูมภิาค จํานวนประชากร 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

$657.0 

1,233.6 

2,321.2 

3,979.7 

6,789.8 

ทั่วโลก 

อเมริกาเหนอื 

ยุโรป 

เอเชีย 

อเมริกาใต 

อาฟริกา 

ตะวันออกกลาง 

โอเชียเนีย 

 

800.0 

223.0 

224.4 

256.5 

50.7 

12.8 

16.8 

15.8 

% of int er net sa les outs ide of  compa ny‖s home r eg ion ( 2 001) 

 อเมริกาเหนอื 

 

ยุโรป 

 

เอเชีย-แปซิฟิค 

 

อื่นๆ 

ไมม ี

ตํากวา 10% 

10-49% 

50-89% 

90-99% 

100% 

38.9% 

22.1 

23.8 

5.4 

3.4 

6.4 

23.1% 

7.7 

30.8 

26.9 

3.8 

7.7 

29.6% 

7.4 

33.3 

11.1 

7.4 

11.1 

- 

16.7% 

- 

33.3 

16.7 

33.3 

Global B2B E-commerce Projection ZUS$ billion) 

 ปี  

2000 2005 

อเมริกาเหนอื 

ยุโรป 

เอเชีย 

$255.0 

72.5 

96.8 

3,620.0 

1,750.0 

2,400.0 
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อื่นๆ 

ทั่วโลก 

9.0 

4,333.3 

760.0 

8,530.0 

ที่มา (Johansson, 2006: 545) 

 

 

7.2. Marketing strengths and weaknesses 

7.3. promoting the site 
 

 

ตารางที่ 14-20 Top 20 countries with the highest internet penetration rate 

อันดับ ประเทศ การเจาะตลาด 

(% ของประชากร) 

ผูใชอนิเตอร์เน็ท 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

สวีเดน 

สหรัฐฯ 

ฮองกง 

ออสเตรเลีย 

Iceland 

เนเธอร์แลนด์ 

แคนาดา 

เดนมารค์ 

เกาหลีใต 

สวิสเซอร์แลนด์ 

UK 

สิงคโปร์ 

เยอรมัน 

นิวซีแลนด์ 

ญี่ปุุน 

ไตหวัน 

ฟินแลนด์ 

นอรเวย์ 

76.6 

69.3 

69.3 

66.9 

66.6 

66.5 

64.2 

62.5 

62.4 

62.0 

60.1 

60.0 

54.9 

52.0 

51.6 

51.1 

50.7 

50.0 

6,906,109 

203,271,187 

4,661,589 

13,563,452 

195,000 

10,806,328 

20,450,000 

3,375,850 

30,670,000 

4,606,512 

35,831,416 

2,100,000 

45,357,649 

2,110,000 

65,933,441 

11,602,523 

2,650,000 

2,288,000 
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19 

20 

 

อิตาลี 

Bermuda 

49.3 

47.2 

28,610,000 

30,000 

ที่มา (Johansson, 2006548) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิจัยการสงเสริมการตลาดของบริษัทขามชาติของประเทศสหรัฐฯในตลาดเกิด

ใหม (ประเทศอนิเดยี) พบวามีผลกระทบของ ความคลายคลึงกันของตลาด/ผูบริโภค 

มาตรฐานของกระบวนการโฆษณา ความคลายคลึงกันของสิ่งแวดลอม และ วิธีการ

เขาตลาดตางประเทศ ตอมาตรฐานของการสงเสริมการตลาด (ขอความโฆษณา) 

และหีบหอ  

 (Griffith et al., 2003) 
 

 

  ตารางที่ 13-21 ผลกระทบของมาตรฐานการโฆษณาและหบีหอ 

 Coefficients t-Value     p-Value       

ตัวแปรตาม: มาตรฐานของขอความโฆษณา 

ตัวแปรอสระ: 

ความคลายคลงึกันของตลาด 

 

.419 

 

5.592 

 

.001 
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มาตรฐานของกระบวนการผลิต  

ความคลายคลงึกันของส่ิงแวดลอม 

วธีิการเขาตลาดตางประเทศ 

.367 

-.370 

-.075 

3.118 

-3.309 

-.710 

.002 

.001 

.241 

ตัวแปรตาม: มาตรฐานของหีบหอ 

ตัวแปรอสระ: 

ความคลายคลงึกันของตลาด 

มาตรฐานของกระบวนการผลิต  

ความคลายคลงึกันของส่ิงแวดลอม 

วธีิการเขาตลาดตางประเทศ 

 

.040 

.273 

-.436 

-.265 

 

.271 

1.822 

-2.384 

-1.966 

 

.393 

.038 

.011 

.028 

  

 

 

 

 

 
   The author investigates the standardization/adaptation issue in international advertising 

from an organizational perspective, introducing two variables: knowledge of local market 

conditions at the center (exporter/headquarters level) and headquarters' influence on local 

marketing decisions. The author interviewed 150 Norwegian exporters by mail on their 

experience in this respect. The results reveal that the two dimensions indeed have some 

impact on how firms develop their international marketing strategies. Knowledge of local 

market conditions seems to play an overriding role, leading to a more standardized 

approach by firms. Not surprisingly, centralized decision power seems to lead to more 

negative reactions at the intermediary level. In contrast, firms that have a more relaxed 

stance on the standardization issue and leave the marketing decisions to the local 

representatives seem to have better relations with these representatives than do other 

firms. The author discusses implications for global brand management and research. 

(Solberg, C.A.. (2002)  
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 ภาพที่ 13– ชนิดของการบริหารกลยุทธ์ในตลาดระหวางประเทศ 

ที่มา (Solberg, 2002)  

 จากภาพขางบน แกนนอนแทน ศูนย์กลางการตัดสินใจ ไดแก สํานักงานใหญเป็นผู

ตัดสินใจ หรือตัวแทนทองถิ่นเป็นผูตัดสินใจ ในขณะที่ แกนตั้งแทนระดับความรูดานตลาดที่

สํานักงานใหญมีอยู 

 

ตารางที่ 14- สมมุตฐิานของการศกึษา 

 H1: Local 

Barony 

H2: Civil War H3: 

Confederation 

H4: Federation 

ก.ระดับของการดัดแปลง 

ข.ผลการดําเนนิการสงออก 

ค.บรรยากาศการรวมมอืทํางาน 

สูงมาก 

ต่ํามาก 

ด ี

ต่ํามาก 

ต่ํา 

ต่ํา 

สูง 

สูง 

สูงมาก 

ต่ํา 

สูงมาก 

สูง 

ที่มา (Solberg, 2002)  
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PUBLISHER ABSTRACT AB Advertising for multinational products uses standardization most often in strategy, less often in 

executions, and least often in language. This study's international sample of advertising agency executives considers 

creative impact the most important and pressure (from time, client, etc.) the least important reason to use some form of 

standardized advertising. Despite this, it is views on client pressure which explain most of the variance in views on 

future use of standardization. That is, those respondents who believe that client pressure is increasing also believe that 

overall use of standardization will increase. A separate sample of agency executives reinforced some of these findings, 

particularly the role of the successful, big idea and client pressure in making the decision to standardize. Copy research 

also plays a role in standardization recommendations, but it is not used as extensively as might be necessary. 

RESEARCH QUESTIONS 

       Based on a review of the advertising standardization literature, it appears that there is an increasing recognition 

that certain elements may be standardized and others localized; few studies have, however, focused on the extent of 

standardization in these elements. The literature has also identified a variety of reasons for standardizing or localizing; 

however, it has not focused on the relative importance of these reasons. A better understanding of "standardizing the 

message" is needed, with a realization that standardization is a complex concept driven by a set of agency and client 

attitudes and practices. 

    Given the almost non-existent research on practitioner use of, views about, and rationale for standardization and 

given the paucity of research (despite its crucial role) on the use of copy research in advertising transferability decisions, 

this study poses the following research questions: 

    1. To what extent are strategy, execution, and language standardized in multinational advertising campaigns? How do 

respondents feel about using advertising developed by another office? 

    2. How important are the several reasons for standardizing any or all elements of a multinational advertising 

campaign? What is the underlying structure and logic of these reasons? 

    3. What are agency opinions about the amount of standardization that will be used in the future? What views about 

the future marketplace and standardization per se explain these opinions? 

    4. When a decision is made to standardize elements of a campaign, in how many countries where the campaign will 

be used do agencies conduct copy research? What are the copy research methods used and what effects are measured 

to determine transferability of a campaign? 

 

Tom Duncan and Jyotika Ramaprasad. (1995). Standardized Multinational Advertising: The Influencing Factors. Journal 

of Advertising.  24 (3), 55-68. 

 

 

Television commercials convey much of their power through visuals. Yet little has been done to research visual 

characteristics in television commercials in different cultural contexts. This study compared the visuals of U.S. and 
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Chinese television commercials within the framework of high-context versus low-context cultures and individualistic 

versus collectivistic societies. The authors examined how visuals manifested themselves in two sets of variables designed 

especially for this study: storytelling and cinematography, as well as culture indicators. Results showed that traditional 

storytelling techniques such as story line and comparison and identification are better vehicles for cultural manifestations 

than cinematographic variables such as subjective camera, direct address, and pacing. Results on cultural indicators were 

mixed, however, indicating that values manifested in visuals might not be as simple as first believed. 

 Our first hypothesis predicted that U.S. ads contained more complete visual story lines than Chinese ads. 

Overall, 46.5% of all U.S. ads (93 out of 200) had visuals that could stand alone as a complete story, whereas 32% of 

all Chinese ads (64 out of 200) demonstrated a visual story. The difference in this category was significant, x[sup2](1) = 

8.82, p < .001, thus supporting H1a. 

    H1b was also confirmed--U.S. ads did use more direct product comparisons than Chinese commercials--but the 

frequencies were small. For example, only 4 Chinese ads used comparison appeals, whereas 14 U.S. ads used this 

strategy, x[sup2](1) = 6.87, p < .05 (see Table 2). It should be pointed out that among the four Chinese ads using the 

comparison appeal, none of them named their competitors. Two of them used self-comparisons, highlighting the 

improvements of the new version over the old. The other two compared themselves with anonymous products. Several 

U.S. ads, however, openly disparaged their competitors. 

    H1c proposed that brand acknowledgement in U.S. ads would appear earlier in the commercial than in Chinese ads. 

The results supported this prediction, x[sup2](2) = 25.84, p < .01 (see Figure 1). Overall, 48.5% of U.S. ads presented 

brandname images or symbols in the first third of the commercial, 25.2% in the second third, and 26.3% in the last 

third. For Chinese ads, 33.5% appeared in the first third, 15.5% in the second third, and 51.0% in the last third. As 

Figure 1 demonstrates, U.S. advertisers were inclined to introduce their brands as early as possible. 

    H1d stated that the pacing of U.S. ads would be faster than that in Chinese ads. This difference was statistically 

significant, t(1, 397) = -2.79, p < .01. Calculating the average duration for each shot appearing on screen, results 

revealed that the shots in U.S. ads lasted longer than shots in Chinese ads (United States, M = 2.66 seconds, SD = 

2.88; Chinese, M = 2.05, SD = 1.67). This means that the pacing of U.S. ads was actually slower than Chinese ads, 

contrary to our hypothesis. 

    H1e predicted that U.S. ads used more subjective camera shots than Chinese ads. Results (see Table 2) showed that 

although more U.S. ads (16%) employed subjective shots than did Chinese ads (11%), the difference was not statistically 
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significant, x[sup2](1) = 2.14, p > .05. This hypothesis was therefore not supported. 

    H1f stated that U.S. ads would employ fewer direct-address shots than Chinese ads. This prediction was not 

supported either. Within the sample, 23.5% of Chinese ads had characters directly addressing the viewer, whereas 

17.5% of U.S. ads used this approach. The difference was not significant, however (see Table 2). 

    H2a stated that U.S. ads would be less likely than Chinese ads to appeal to tradition and history as selling points. This 

hypothesis was supported. Indeed, only 1% of U.S. ads employed history or tradition as appeals, whereas 18.5% of 

Chinese ads used this approach, x[sup2](1) = 34.62, p < .001. 

    Last, H2b predicted that U.S. ads would contain fewer group images than Chinese ads. This hypothesis was not 

supported. In fact, the results were opposite of the prediction. Overall, 65.5% of U.S. ads contained group images, 

15.5% contained individual images, and 19% did not use any human images. The percentages from Chinese ads in this 

category were 46.5%, 23.5%, and 30%, respectively. The differences in this category were statistically significant, 

x[sup2] (2) = 14.67, p < .01, albeit opposite of the prediction pattern. 

 

Xue, Fei; Zhou, Peiqin; Zhou, Shuhua. VISUAL DIFFERENCES IN U.S. AND CHINESE TELEVISION COMMERCIALS. Journal 

of Advertising 34 no1 111-19 Spr 2005 

 

 

This study investigates the moderating roles of self-construal and need for cognition (NFC) on brand attitudes and 

purchase intentions in response to comparative versus noncomparative advertising. To enhance reliability and external 

validity, the study is conducted in two culturally and economically distinct countries, Thailand and the United States. 

Independent self-construal exerts a moderating effect in both countries. Furthermore, as expected, this effect is 

observed for consumers with low but not high NFC. Unexpectedly, however, for low-NFC consumers, comparative ads 

are more persuasive among those with low rather than high independent self-construal. Heightened situational 

involvement, evoked by incongruity between self-construal and ad message structure, appears to be the psychological 

mediator underlying this effect. 

  From the United States, 211 usable questionnaires (X[subage] = 23; percentage female = 51%) and from 

Thailand, 395 usable questionnaires (X[subage] = 20; percentage female = 69%) were included in the data analysis. 

Three U.S. questionnaires were excluded because of insufficient English ability and five Thai questionnaires were 
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excluded due to missing data. 

    As expected, a two-dimensional rather than a one-dimensional solution best represented the self-construal construct. 

INDSC and INTSC exhibited an orthogonal relation in the U.S. sample (r[subUS] = .12, p > .1) and a positive relation in 

the Thai data (r[subThai] = .30, p < .01). Neither the Thai nor the U.S. data revealed significantly negative correlations 

between the two SCs. Thus, INDSC (alpha[subUS] = .70 and alpha[subThai] = .61) and INTSC (alpha[subUS] = .65 and 

alpha[subThai] = .71) were treated as two separate dimensions rather than opposite poles of a single construct. As a 

consequence, each participant received one score for INDSC and one score for INTSC. Participants were categorized as 

high or low on these measures using median splits. Participants were also classified as high versus low NFC 

(alpha[subUS] = .87 and alpha[subThai] = .75) based on a median split. 

    Because the dependent measures were conceptually and empirically related (r[subAb-PI, US] = .66 and r[subAb-PI, 

Thai] = .55), MANOVAs (multivariate analysis of variance) were used in the overall analysis to guard against type I error 

(Zhang 1996). MANOVAs were then followed by ANOVAs (analysis of variance) of each of the dependent measures. 

Given consistency for both dependent measures (i.e., A[subb] and PI), only the A[subb] ANOVA results are presented. 

U.S. Sample Analysis 

    A full MANOVA was run with A[subb] and PI as the dependent measures and ad message structure, INDSC, INTSC, 

and NFC as the independent variables. In the initial analysis, only INDSC moderated the effects of CP versus NC on 

brand attitudes and purchase intentions (message structure  ื INDSC, p < .01). This result supported H1. That is, INDSC 

exerted a stronger moderating impact on consumer responses to comparative versus noncomparative advertising than 

did INTSC. As a result, INTSC was dropped and the model was reestimated. Support for H2 and H3 required a significant 

three-way interaction effect of the three independent variables. The MANOVA results revealed a significant three-way 

interaction effect of ad message structure  ื INDSC  ื NFC, F(2, 200) = 3.80, p < .05. Mean contrasts produced predicted 

results for high- but not low-NFC consumers. 

    Specifically, regarding A[subb] for low-NFC consumers with low INDSC, CP ads (X = 5.06), as opposed to NC ads (X 

= 4.25, p < .01), were more persuasive. But for low-NFC consumers with high INDSC, CP ads (X = 3.93), as opposed 

to NC ads (X = 4.85, p < .05), were less persuasive. The results of PI closely mirrored those of A[subb]. Although the 

cell means were statistically different, they were in the opposite direction of what was predicted. As a consequence, H2 

was not supported. 
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    For consumers with high NFC, INDSC did not have a moderating impact. Specifically, for high-NFC consumers with 

low INDSC, CP ads (X = 4.80), as opposed to NC ads (X = 3.92, p < .05), resulted in more positive brand attitudes. For 

high-NFC consumers with high INDSC, CP ads (X = 5.15), as opposed to NC ads (X = 4.18, p < .001), generated more 

positive attitudes. Hence, H3 was supported. The cell means and standard deviations for A[subb] and PI are displayed in 

Table 1. 

Thai Sample Analysis 

    As in the United States, the initial MANOVA results revealed no significant moderating impact of INTSC. Only INDSC 

moderated the effects of CP versus NC on brand attitudes and purchase intentions (message structure  ื INDSC, p < .01). 

H1 was thus supported and INTSC was dropped. The reestimated model revealed a significant three-way interaction 

effect of ad message structure  ื INDSC  ื NFC, F(2, 374) = 7.94, p < .001. Overall, the Thai results closely mirror the U.S. 

results. Specifically, regarding A[subb] (r = .73) for low-NFC consumers with low INDSC, CP ads (X = 4.41), as opposed 

to NC ads (X = 3.73, p < .001), produced more positive brand attitudes and stronger purchase intentions. But for low-

NFC consumers with high INDSC, CP ads (X = 3.85), as opposed to NC ads (X = 4.28, p < .05), were less persuasive in 

terms of attitudes and intentions. Although significant, the cell means were in the opposite direction of what was 

predicted by H2. 

    For consumers with high NFC, INDSC did not have an impact. Specifically, for high-NFC consumers with low INDSC, 

CP ads (X = 4.35), as opposed to NC ads (X = 3.89, p < .05), were more persuasive. For high-NFC consumers with 

high INDSC, CP ads (X = 4.49), as opposed to NC ads (X = 3.71, p < .001), were also more persuasive. As a result, H3 

was supported. Figures 2 and 3 graphically display the findings for H2 and H3. 

Post Hoc Mediation Analysis 

    Although the results failed to support H2, a systematic pattern did occur in the opposite direction of what was 

expected. Furthermore, the fact that this pattern was uncovered in two distinct national markets using individual-level 

measures of the cultural factor (INDSC) enhances the reliability and external validity of this finding. In addition, extensive 

pretesting coupled with substantial theory and prior research on both key constructs (INDSC and NFC) enhances internal 

validity, minimizing the possibility that method variance is responsible for the observed outcomes. 

    Assuming that the results for H2 are valid, it is possible that differential levels of situational involvement for low-NFC 

consumers produced the unexpected effects. That is, situational involvement may have been higher when there was 
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incongruity between self-construal and ad message structure (high-INDSC/NC ad and low-INDSC/CP ad) than when 

there was congruity (high-INDSC/CP ad and low-INDSC/NC ad). Specifically, deviations from expectations (or 

alternatively, ad schema preferences and expectations) of the comparative ad message structure for consumers who 

were low on NFC may have been sufficiently strong to produce higher levels of situational involvement and overcome 

accessibility effects identified by Aaker (2000). 

    In place of accessibility effects, increased affect from more effortful processing required by low-NFC consumers to 

resolve the deviation from expectations may have produced comparative advertising's stronger effects for this group 

(Alden, Stayman, and Hoyer 1994; Maheswaran and Chaiken 1991; Meyers-Levy and Tybout 1989). Given that this 

possible mechanism is consistent with both theory and the observed results, mediation analysis was conducted to explore 

whether situational involvement played a role in the unexpected results for H2. 

    Applying Baron and Kenny's (1986) mediation analysis procedure, situational ad involvement was found to mediate 

the relation between the SC-incongruent ad message structure and A[subb] or PI for low-NFC participants in both 

countries. Specifically, in the United States, the squared beta coefficient indicates that the effect of ad message 

structure  ื INDSC on A[subb] dropped by 71% when ad involvement was included in the regression equation (beta[before 

inclusion] = -3.35, p [less or equal] .01; beta[after inclusion] = -1.79, p [less or equal] .05). In Thailand, the findings are 

consistent with the U.S. results. The effect of ad message structure  ื INDSC on A[subb] dropped by 68% when ad 

involvement was included in the regression equation (beta[before inclusion] = -2.81, p [less or equal] .01; beta[after 

inclusion] = -1.60, p [less or equal] .05). For high-NFC participants, ad message structure  ื INDSC did not significantly 

affect involvement in either the United States (beta = .065, t = .14, p > .1) or Thailand (beta = .241, t = .77, p > .1). 

(See Table 2). 

Alden, Dana L.; Polyorat, Kawpong. SELF-CONSTRUAL AND NEED-FOR-COGNITION EFFECTS ON BRAND ATTITUDES 

AND PURCHASE INTENTIONS IN RESPONSE TO COMPARATIVE ADVERTISING IN THAILAND AND THE UNITED STATES. 

Journal of Advertising 34 no1 37-48 Spr 2005. 

 

This study examines two central issues underlying effective media decisions in China. We pay particular attention to the 

issue in reaching China's upscale and status-seeking consumers and the cost/benefits of so doing. In this study, we 

analyzed syndicated secondary data involving 48,000 respondents in 15 cities in China, and compared the extent to 
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which television, newspapers, and general and special interest magazines reach particular consumer segments 

effectively. The study then used a second database containing cost information on media vehicles, and compared their 

efficiency in reaching segments of upscale/status-seeking consumers in China. As hypothesized, and in accord with 

findings in developed economies, we found that magazines have the highest targetability among the three most popular 

mass media. Among special interest magazines, fashion magazines are significantly more costly to advertise in, while 

they reach the same income segments as travel and business magazines. The implications of these findings on 

advertising research and practices are discussed. 

 ANALYSIS AND RESULTS 

Audience Targetability and Demographic Profile (H1a, H1b) 

    We assessed the targetability of magazines versus television and newspapers by first examining the demographic 

profile of the audience they attract using one-way ANOVA (analysis of variance) (for age comparison) and X[sup2] 

cross-tabulations (for education and family income comparison). As hypothesized, we found that magazine readers were 

younger than television viewers, F(1, 45116) = 3167.09, p < .001, mean = 37.03 versus 46.28, and that a higher 

percentage of magazine readers belong to higher educational (X[sup2] = 670.98, p < .001) and income groups (X[sup2] 

= 313.72, p < .001) than television viewers. Magazine readers were also younger than newspaper readers, F(1, 39024) 

= 1804.52, p < .001, mean = 37.03 versus 43.95, and a higher percentage of magazine readers belong to higher 

educational (x[sup2] = 334.68, p < .001) and income groups (x[sup2] = 17.06, p < .001) than newspaper readers. 

These findings confirmed H1a (see Table 1). The profile of survey participants is included in Table 1. 

    We ran similar tests comparing the readerships of general and fashion magazines (H1b). As hypothesized, we found 

that fashion magazine readers were younger than general magazine readers, F(1, 15270) = 317.22, p < .001, mean = 

32.20 versus 37.03, and that a higher percentage of fashion magazine readers belong to higher educational (x[sup2] = 

54.61, p < .001) and income groups (x[sup2] = 34.12, p < .001) than general magazine readers (see Table 2). The 

results confirmed H1b, indicating that fashion magazines are more effective than general magazines in targeting 

consumers that are more upscale. 

Audience Targetability and Psychographic Profile (H2a, H2b) 

    We conducted a principal components factor analysis with varimax rotation to identify Chinese consumers' underlying 



 

การตลาดโลก. | จุดประสงค์ 592 

 

purchase motives. Using eigenvalue (>1) and the Scree test as criteria, we obtained four factors that accounted for 

51.77% of the total variance: utilitarian, trend-conscious, conservatism, and personal taste. The four-factor structure 

yielded acceptable goodness-of-fit statistics in confirmatory factor analysis, x[sup2] = 910.097, df = 48, GFI (goodness-

of-fit index) = .981, CFI (comparative fit index) = .904, RMSEA (root mean square error of approximation) = .048. We 

have noted that the nonlocal positioning of foreign consumer goods in China appeals to the status-seeker's desire to be 

cosmopolitan, trendy, and sophisticated. Thus, participants who score high mean values on trend-conscious and personal 

taste would be more likely to engage in status-seeking consumption, whereas participants who score high mean values 

on utilitarian and conservatism would be more likely to refrain from engaging in status-seeking consumption. 

    We conducted a series of MANOVA (multivariate analysis of variance) using the obtained factor scores as dependent 

variables and media exposure as the independent variables. Results showed significant differences between the 

audiences of television and magazines, F(4, 14157) = 80.19, p < .001, with the latter scoring higher mean values on 

trend-conscious (p < .001) and personal taste (p < .001), and lower mean values on utilitarian (p < .001) and 

conservatism (p < .001). We ran similar tests comparing the audiences of newspaper and magazines; these results also 

showed significant differences, F(4, 12078) = 29.43, p < .001, with the latter scoring higher mean values on trend-

conscious (p < .001) and personal taste (p < .01), and lower mean values on utilitarian (p < .001) and conservatism (p < 

.001). These findings confirmed H2a (see Table 3). 

    While there were statistically significant differences across all hypothesized paired comparisons, the magnitude of 

mean value differences was quite small. We speculate that one reason the psychographic profiles are not as highly 

differentiated in China is because, similar to television, there are often free copies of print media available. As we 

mentioned previously, in China there are free copies of magazines distributed in hotel and airport lounges. In addition, 

work units in China often display newspapers on billboards for workers to read. These practices could render it more 

difficult for media vehicles in China to develop into tools aimed at reaching distinct targets. 

    We then tested H2b, comparing general and fashion magazines. Results of MANOVA showed significant differences, 

F(4, 4523) = 18.62, p < .001, with the readers of fashion magazines scoring higher mean values on trend-conscious (p 

< .001) and personal taste (p < .05), and lower mean values on utilitarian (p < .001) and conservatism (p < .001) than 

general magazines. These findings confirmed H2b (see Table 4). 
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Other Observations 

    In addition to reporting the findings directly related to hypothesis testing, we also examined the profile of readers that 

different magazines in China appear to target. As indicated in Table 2, general and special interest magazines attract 

different consumer segments. Whereas general magazines by definition appeal to a broader audience, they are indeed 

attracting a younger (age = 37.03), higher-income (5% mean with income RMB60,000 or above), and better-educated 

consumer segment (12.4% college degree or above) than women's interests magazines and entertainment magazines, 

whose audience profiles are more consistent with the profile of the general population on these dimensions (age mean = 

45.65, 3.1% with income RMB60,000 or above, 7.2% college degree or above; see Table 1). Among the remaining 

special interest magazines, in-flight, business, and travel magazines reach the most upscale segment in terms of income 

(over 10% with income RMB60,000 or above) and education (college degree or above: travel, 13.8%; in-flight, 19.7%). 

Meanwhile, although the readers of fashion magazines have attained a level of education (13.3% college or above) 

similar to that of in-flight, business, and travel magazines, these readers earn a lower income. The difference in income 

can be attributed to the age of fashion magazine readers, who are younger than the readers of alternative magazines 

(age = 32.2 versus 38.19 to 39.95). 

    In terms of the audience's psychographic profile, results of ANOVA and Tukey B tests showed significant differences 

on the dimensions of utilitarian and conservatism (p < .001), but no significant differences on trend-conscious or personal 

taste (p > .05). Of the two statistically significant factors, utilitarian is more discriminating, creating four magazine 

groupings, whereas conservatism created two magazine groupings among the eight categories of magazines. 

Specifically, in-flight and fashion magazines reach the least utilitarian readership, whereas health-care and business 

magazines reach the most utilitarian readership. Thus, although fashion magazine readers earn less, they share similar 

buying motives with in-flight magazine readers, who are among the top income earners. Indeed, fashion and in-flight 

magazine readers also belong to the less conservative group and are the least conservative among magazine readers. It 

is interesting to note that business magazine readers are among the most utilitarian and conservative. Meanwhile, 

general, women's interests, and entertainment magazines that appeal to the "average" audience demographically 

receive cross-loading on multiple utilitarian groups. Thus, these magazines appear to cut across different psychographic 

segments. 

    Anthropological research has suggested that similar to window shopping, magazine reading has become a form of 

aspirational consumption in consumerist societies, where a broader range of consumers reads about newly arrived 
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commodities and designer products, participating in "imagined cosmopolitanism" (Schein 2001). Thus, fashion magazines 

in China may be attracting "aspirational consumers," in addition to consumers who are reading the magazines for 

consumer information. 

Media's Cost Effectiveness (RQ1, RQ2) 

    We assessed the cost efficiency of television, newspapers, and magazines in terms of their mean CPM scores. Results 

indicated that contrary to our hypotheses, television has the lowest mean CPM score (18) (i.e., the most cost efficient), 

followed by newspapers (24) and magazines (54) (see Table 5). There findings suggest that in terms of the number of 

consumers reached, television provides the best cost efficiency, whereas magazines provide the least cost efficiency. 

Thus, the extent of media reach may be more important than the media's apparent campaign costliness (television) or 

"newsworthiness" (newspaper) in determining the cost efficiency of media in China. As we have noted, however, it is 

more meaningful to compare the cost effectiveness of different media within specific segments than across an 

undifferentiated audience, a point we shall return to below. 

    While RQ1 and RQ2 relate cost efficiency to different media class, Tables 5 and 6 reveal that there are considerable 

differences in the vehicle's CPM within each media class or within each category of magazines. For example, the CPM 

for general magazines ranges from 18 to 136, whereas the CPM for entertainment magazines and fashion magazines 

ranges from 43 to 214 and from 60 to 294, respectively (see Table 6). Given these substantial within-class, within-

category differences, we provided an additional investigation, contrasting the cost efficiency of media vehicles and their 

effective targeting of a selected segment, upscale consumers. 

    We contrasted each media vehicle's CPM with the media vehicle's target effectiveness in Figure 1. The media 

vehicle's target effectiveness is measured in terms of the average household income reached. While in general the figure 

showed a positive relation between a vehicle's CPM and its target effectiveness, one general magazine (Window of the 

South) and one fashion magazine (Elle) appear to be outliers, with general magazines being especially cost-effective and 

fashion magazines being especially cost-ineffective. 

Gu, Fang, Flora; Hung, Kineta; Tse, David K. IMPROVING MEDIA DECISIONS IN CHINA. Journal of Advertising 34 no1 

49-63 Spr 2005. 
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An experiment was conducted to test the hypothesis that country stereotypes can be spontaneously activated by the 

mere presence of country-of-origin (COO) information in the environment, and they may influence product judgments 

even when consumers do not intend to base their judgments on COO. Participants learned the attributes of a set of 

brands from advertisements, and categorized each brand as good or bad by using a simple attribute rule. Results 

indicate that the accuracy of participants' categorization decisions was influenced by their intentional use of the attribute 

rule and the country stereotypes that were activated automatically by COO cues presented during categorization. This 

study also employed the process dissociation procedure to generate quantitative estimates of the two sources of 

influence. The results provide converging evidence that COO effects occurred automatically and contributed to product 

evaluations without participants' intention or control. 

 Results 

    The hypotheses were tested with two sets of dependent measures: brand categorization accuracy and process 

estimates. Categorization accuracy was measured by the proportion of brands rated as members of each category, as 

defined by the attribute rule. The comparison of categorization accuracy in different experimental conditions allowed 

investigation of controlled and automatic processes in an indirect manner. In contrast, process estimates derived from the 

process dissociation procedure provided direct and quantitative measures of the influence of rule-based response and 

country stereotype on brand evaluation. 

Accuracy of Brand Judgment 

    Table 2 presents mean proportions of brands correctly categorized by participants. On the accuracy of categorization, 

an ANOVA (analysis of variance) with a within-subjects factor of match (positive versus negative) and between-subjects 

factors of goal (evaluation versus memory) and attention (full versus divided) revealed significant main effects of match, 

F(1, 92) = 26.71, p < .001; goal, F(1, 92) = 18.17, p < .001; and attention, F(1, 92) = 16.39, p < .001. Also significant 

were two-way interaction effects between match and goal, F(1, 92) = 9.89, p < .01, and between match and attention, 

F(1, 92) = 7.76, p < .01. 

    The significant main effect of match provided empirical support for H1. Positive matches (accuracy = 86.1%) resulted 

in higher categorization accuracy than negative matches (accuracy = 75.1%). For positive matches, both brand 

information (overall evaluation or attributes) and country stereotype led to the same correct response. For negative 

matches, however, only brand information could produce the correct response; COO-based judgment would result in 
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error. Two separate ANOVAs were performed on the accuracy data within each COO. Consistent with the overall test, 

participants correctly identified more positive matches than negative matches of brands made in China (positive/China = 

86.0%, negative/China = 75.2%, F[1, 92] = 9.76, p < .01), as well as brands made in Japan (positive/Japan = 86.1%, 

negative/Japan = 74.9%, F[1, 92] = 16.82, p < .001). 

    Hypothesis 2 received initial support from the significant main effect of goal: Participants in the evaluation condition 

attained higher accuracy (85.1%) in brand judgment than participants in the memory condition (76.1%). The significant 

interaction effect between match and goal provided further support for the hypothesis. That is, the extent to which 

automatically activated country stereotype influences brand judgment depends on the relative accessibility of brand-

related information previously stored in memory. Simple effects analyses within positive and negative matches provided 

more evidence of the advantage of brand evaluation. For positive matches, the relative ease of brand evaluation 

retrieval gave it more power than brand attributes in reinforcing country stereotype, thereby resulting in higher accuracy: 

positive match/evaluation goal = 88.3%, positive match/memory goal = 83.8%, F(1, 92) = 5.76, p < .01. For negative 

matches, brand evaluation was better able to inhibit country stereotype than brand attributes, thus resulting in greater 

accuracy: negative match/evaluation goal = 81.9%, negative match/memory goal = 68.2%, F(1, 92) = 11.47, p < .001. 

    Similarly, H3 was supported by the significant interaction effect between attention and match. Attention division made 

it more difficult to retrieve brand-related information from memory, thus leaving country stereotype relatively unopposed. 

Consequently, attention division resulted in more errors in judging negative matches than positive matches because 

negative matches depended entirely on recollected brand information for accuracy. Simple effects analyses showed that 

although there was a significant reduction in accuracy for positive matches across attention conditions (positive match/full 

attention = 90.3%, positive match/divided attention = 82.3%, F[1, 92] = 7.47, p < .01), the reduction in accuracy due to 

attention division was far greater for negative matches (negative match/full attention = 83.3%, negative match/divided 

attention = 67.5%, F[1, 92] = 9.58, p < .001). 

Process Estimates 

    Using the process dissociation equations, estimated influences of memory of rule-related brand information (P[subR]) 

and country stereotype (P[subC]) were computed separately for each participant from the proportions of correct 

categorization of positive and negative matches. (The means of these values and example calculations are shown in 

Table 2.) To test H4, the P[subR] and P[subC] values averaged across China and Japan were submitted to separate 
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ANOVAs with goal and attention as between-subjects factors. As expected, results show that estimated P[subR] was 

significantly greater when attention was full than when it was divided, P[subR/full] = .726, P[subR/divided] = .508, F(1, 

92) = 15.17, p < .001, but estimated P[subC] remained nearly constant across attention conditions, P[subC/full] = .648, 

P[subC/divided] = .659, F(1, 92) = .33, p = .565. The same pattern of results were obtained when the effects of 

attention was tested within brands of each country of origin. 

    Though not explicitly hypothesized, the ANOVA analyses also revealed a significant effect of goal on P[subR], but not 

on P[subC]. P[subR] was significantly higher when participants were instructed to evaluate the brands than when they 

were instructed to memorize brand attributes, P[subR/evaluation] = .711, P[subR/memory] = .523, F(1, 92) = .33, p = 

.565, but P[subC] was almost identical in evaluation and memory goal conditions, P[subC/evaluation] = .655, 

P[subC/memory] = .653, F(1, 92) = .41, p = .524. These results are in line with the assumption that brand evaluations 

are more accessible than attributes. They also lend additional support to H2, which postulated that compared with brand 

attributes, brand evaluations have greater facilitative and inhibitive power vis-เ-vis automatically activated country 

stereotypes. 

Johnson, Keith F.; Liu, Scott S. THE AUTOMATIC COUNTRY-OF-ORIGIN EFFECTS ON BRAND JUDGMENTS. Journal of 

Advertising 34 no1 87-97 Spr 2005 

 

This study is a cross-cultural examination of interactivity on U.S., U.K., Japanese, and South Korean corporate Web sites. 

Each Web site was content-analyzed for use of various interactivity functions. Using cultural difference criteria of high 

versus low context, power distance, and individualism-collectivism, this study compares three dimensions of interactivity 

on the Web sites of each country's top 50 advertisers. Twenty-five interactivity functions/indicators, classified into three 

interactivity dimensions, were used in the final data analysis to test three research hypotheses. Our findings indicate that 

Western Web sites tend to emphasize consumer-message (Hi) and consumer-marketer interactivity (H2), whereas 

Eastern Web sites highlight consumer-consumer interactivity (H3). Implications of the findings and suggestions for future 

research are discussed. 

RESULTS 
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Consumer-Message Interactivity 

    Since Western cultures are low context and Eastern cultures are high context, we hypothesized that Western Web 

sites would contain more consumer--message (C-MS) interactivity functions than would Eastern Web sites (H1). Table 4 

shows the frequency distribution of 11 C-MS interactivity functions. The results indicate that Western Web sites are 

overall more likely to utilize C-MS interactivity functions than are Eastern Web sites. For example, regarding personal 

choice helpers, 12 U.S. Web sites and 18 U.K. Web sites use the function, whereas only 13 Japanese and 2 South 

Korean Web sites do (x[sup2] = 15.46, df = 3, p < .01). The overall pattern was similar for most C--MS functions, 

except for multimedia shows (South Korea used this more than other countries) and on-line sweepstakes (more Eastern 

than Western Web sites use this function). 

    The C-MS interactivity index score for each Web site was calculated by adding the number of C-MS interactivity 

functions employed out of 11 total functions. For example, if a Web site employed all 11 C-MS functions, its index score 

was 11; if it employed only 1, its index score was 1, and so forth. Therefore, the possible range of the C-MS index score 

was 0 to 11. To examine the existence of mean differences in the C-MS index score, an ANOVA test was conducted 

across the four countries. Table 5 demonstrates the statistical significance of mean differences in C-MS index scores 

among the four countries (F = 7.05, df = 3, 196, p < .01). As post hoc tests to determine the statistical significance of 

observed mean differences between Eastern and Western Web sites, we conducted one-tailed between-group t tests. 

As shown in Table 6, the mean C-MS index score for the U.S. Web sites (M = 4.56) was higher than those for South 

Korean (M = 3.20) and Japanese Web sites (M = 3.66). The results were statistically significant (p < .01). Similarly, the 

mean C-MS index score for the U.K. Web sites (M = 4.62) was higher than those for South Korean (M = 3.20) and 

Japanese Web sites (M = 3.66), and the results were statistically significant (p < .05). Therefore, H1 is fully supported. 

Consumer-Marketer Interactivity 

    Based on the proposition that Western culture has a lower power-distance predisposition than Eastern culture, we 

hypothesized that Western marketers would use more consumer-marketer (C-MK) interactivity functions (H2). Table 7 

shows the frequency distribution of nine C-MK interactivity functions. Overall, Western Web sites are more likely to use 

C-MK interactivity functions than are Eastern Web sites. For example, regarding site survey function, 6 U.S. and 13 U.K. 

Web sites use the function, whereas only 3 Japanese and no . South Korean Web sites do (x[sup2] = 18.99, df = 3, p < 

.01). The overall pattern was similar for other interactive functions, except for new-product proposal (South Korea used it 



 

การตลาดโลก. | จุดประสงค์ 599 

 

more than other countries) and e-form/comment/feedback (no differences across countries). The C-MK interactivity index 

score for each Web site was calculated by adding the number of C-MK interactivity functions employed out of nine total 

functions (ranging 0 to 9). The results of an ANOVA test in Table 8 show the statistical significance of mean differences 

in C-MK index scores among the four countries (F = 18.75, df = 3, 196, p < .01). The results of post hoc t tests for the 

mean differences between Eastern and Western Web sites (Table 9) show that the mean C-MK index scores for the U.S. 

Web sites (M = 3.36) and the U.K. Web sites (M = 3.42) were higher than those for Japanese Web sites (M = 2.56) 

and South Korean Web sites (M = .1.62). The results were all statistically significant (p < .01). Therefore, H2 is also fully 

supported. 

Consumer-Consumer Interactivity 

    Because Eastern society emphasizes more collectivistic cultural values than Western society, we hypothesized that 

Eastern marketers would use more consumer-consumer (C-C) interactivity functions than would Western marketers (H3). 

As shown in Table 10, Eastern Web sites are overall more likely to use C-C interactivity functions than are Western Web 

sites. For example, 37 South Korean and 6 Japanese Web sites use surfer positions, whereas only 1 U.S. and 4 U.K. 

Web sites do (x[sup2] = 92.76, df = 3, p < .01). The overall pattern was similar for product user group, on-line 

communities, and electronic postcards. For on-line chat with other consumers, however, there was no difference across 

the four countries. The C-C interactivity index score (ranging 0 to 5) was calculated. The results of an ANOVA test in 

Table 11 show the statistical significance of mean differences in C-C index scores among the four countries (F = 34.83, 

df = 3,196, p < .01). The post hoc t tests for the mean differences between Eastern and Western Web sites (Table 12) 

show that the mean C-C index score for South Korean Web sites (M = 1.60) was higher than those for U.S. (M = .12) 

and U.K. Web sites (M = .24) (p < .01). Similarly, the mean C-C index score for Japanese Web sites (M = .42) was 

higher than those for U.S. Web sites (M = .12) (p < .05). Japanese Web sites had a higher mean index score (M = .42) 

than U.K Web sites (M = .24); however, the result was not statistically significant (p > .05). Therefore, H3 is also 

generally supported. 

Additional Analyses 

    Some studies on interactivity differentiate between consumer-content interactivity (manipulating actual content) and 

consumer--computer interaction (using the computer to control what the user views using an input device and 

navigation tools) (McMillan and Hwang 2002). In our study, we grouped these two dimensions into one dimension 
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(consumer--message interactivity) because we thought consumers interact with messages on the Internet regardless of 

choosing their own ways of viewing (user-computer) or shaping content (user-content). We conducted an additional 

analysis by separating consumer-content (personal choice helper and virtual reality display) and consumer-computer 

interactive functions (keyword search, software downloading, choice of speed, multimedia shows, etc.). We found that 

separating consumer--computer and consumer--content functions does not change the relations among countries, that 

is, Western Web sites used more consumer-message interactive functions than Eastern Web sites, regardless of 

consumer-content or consumer-computer interactivity. In addition, we examined the relation between product categories 

of Web sites and interactive functions, and did not find any significant effect of product category on interactive functions 

(p > .05). 

    We also examined the possible impact of broadband penetration on the interactive functions that corporate Web sites 

provide, such as multimedia displays, virtual reality shows, and choice of speed. The results show that compared with 

U.S., U.K., and Japanese Web sites, more South Korean Web sites use multimedia shows (see Table 4). This might be 

due to South Korea's having the highest broadband penetration level (70%). Regarding virtual reality display, since more 

Western Web sites (low broadband penetration) used this function than Eastern Web sites (high broadband penetration), 

we can conclude that this function is not related to broadband penetration. Regarding choice of speed (providing several 

options for different Internet connection speed), compared with U.S., Japanese, and South Korean Web sites, more U.K. 

Web sites used this function. This might also be explained by the United Kingdom having the lowest broadband 

penetration level (15%). However, these three interactive functions, which might be partly influenced by the Internet 

infrastructure in each country, do not significantly change the relations among countries (Western Web sites use more 

consumer-message functions than Eastern Web sites, even after removing these three functions). 

Cheon, Hongsik John; Cho, Chang-Hoan. CROSS-CULTURAL COMPARISONS OF INTERACTIVITY ON CORPORATE WEB 

SITES. Journal of Advertising 34 no2 99-115 Summ 2005 

 

This study develops a cross-cultural content analysis framework to examine underlying cultural dimensions: 

individualism/collectivism, time orientation, relationship with nature, and contextuality. Most cross-cultural content 

analyses have inferred that differences in execution have been due to assumed cultural differences in the societies 

examined (often based on the work of Hofstede [1980]); the development of the structure proposed here will allow the 
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direct investigation of those cultural issues. Television commercials from the U.S. and Korea were selected as being 

representative of North American and East Asian commercials. Both countries are present-time oriented, and while 

individualism and collectivism are prevalent in both cultures, individualism is more dominant in the U.S. Korean 

commercials stress oneness-with-nature slightly more than U.S. commercials, and U.S. commercials use more direct 

approaches. Directions for refinement and future research are identified. 

 Table 4 presents the frequency with which each dimension was observed in the themes, as well as the results 

of chi-square tests of differences between the U.S. and Korean commercials. As mentioned earlier, individualism and 

collectivism were operationalized as two separate constructs. The theme of individualism is much more prevalent in the 

U.S. (74.7%) than in Korea (53.0%, Chi-sq.=17.01, p< .001). This finding supports hypothesis 1B. There was no 

significant difference in the frequency of collectivism (U.S.=50.5%, Korea=51.2%), therefore hypothesis 1A is not 

supported. 

    While most of the commercials in both countries were observed to be present oriented, there were differences 

between the countries (U.S.=99.5%, Korea=80.4%, Chi-sq.=41.3, p< .001). Both a past and a future orientation was 

observed in some commercials in both countries (U.S.: 7.2%, 13.3%, Korea: 18.3%, 3.8%, respectively), however, the 

differences between the countries were not statistically significant. Contrary to prior expectations and hypothesis 2, 

Korean commercials were not more past-oriented nor were U.S. commercials more future-oriented in their themes. 

However, as indicated above, there were differences in time orientation, with U.S. commercials being more present-time 

oriented. 

    The dimension of relationship-with-nature seems to be reflected most with respect to oneness-with-nature across 

the two countries (U.S.: 12.8%, Korea: 16.8%), while manipulation-of-nature and subjugation-to-nature were relatively 

rare (U.S.: 4.8% and 2.9%; Korea: 1.4% and 0.5%). Again, the differences between the two countries were not 

statistically significant. There was only non-significant directional support for the contention that oneness-with-nature is 

found more often in Korean commercials and that manipulation-of-nature is found more often in U.S. commercials. The 

context results were as hypothesized, with Korean ads seen as more high context and U.S. ads seen as more low 

context. 

    The frequency of each executional item is shown in Table 5. Similar to the frequencies reported for the themes, 

individualism/collectivism was reflected most in the executions across the two countries. As hypothesized, individualism 

was observed more often in the execution of the U.S. commercials in terms of the three executional items: "featuring a 
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person being unique" (U.S.: 74% vs. KOR: 34%, chi-square (1 df)=48.1, p<.001), "emphasizing benefits to oneself" 

(U.S.: 82% vs. KOR: 35%, chi-square (1 df)=63.1, p<.001) and "featuring a person doing something by oneself" (U.S.: 

56% vs. KOR: 6%, chi-square (1 df)=86.4, p<.001). In addition, as hypothesized, the execution of Korean commercials 

was more collectivistic in terms of "a conversation among people" (KOR=25% vs. U.S.=14%, chi-square (1 df)=6.5, 

p<.05), but there were no significant differences across the two cultures in terms of "featuring people in harmony with 

one another" and "featuring people working together." 

    As was the case in the themes, past- and future-time-orientation were not observed frequently in executions in 

either culture, while "association of youth with a product" and "addressing short-run enjoyment and pleasure" were 

observed frequently in both cultures. Of the two cultures, Korean commercials associated youth with a product more 

often than did the U.S. commercials (KOR: 50% vs. U.S.: 31%, chi-square (1 df)=10.8, p<.001), while the U.S. 

commercials addressed short-run enjoyment and pleasure more often than did Korean commercials (U.S.: 95% vs. KOR: 

80%, chi-square (1 df)=19.0, p<.001). 

    Although the occurrences of manipulation-of-nature and subjugation-to-nature appeals were relatively rare as was 

the case with the themes, oneness-with-nature was observed quite often in both cultures. However, the difference in 

the executional reflection of oneness-with-nature across the two cultures was relatively minor: there was no significant 

difference in terms of "featuring people being in harmony with nature." Korean commercials featured products as a 

means of being one with nature more often than did the U.S. commercials, but the difference was only marginally 

significant (KOR: 14% vs. U.S.: 8%, chi-square (1 df)=2.9, p<.10). 

    The U.S. commercials emphasized product features and the utilitarian needs for the product more often than did 

Korean commercials (U.S.: 88% and 53% vs. KOR: 57% and 23%, chi-square (1 df)=41.6 and 30.8, both p<.001). 

However, both the U.S. and Korean commercials seemed to emphasize emotion and mood, with the U.S. commercials 

doing this more often (U.S.: 74% vs. KOR: 61%, chi-square (1 df)=6.1, p<.05). On the other hand, the use of metaphors 

was more prevalent in Korean commercials than in the U.S. commercials (KOR: 37% vs. U.S.: 5%, chi-square (1 

df)=42.8, p<.001). 

    To summarize, the results for both the themes and the executions of television advertising were found to be more 

individualistic in the U.S. ads as hypothesized, but Korean ads were not found to be more collectivistic in either theme or 

execution. Contrary to our hypotheses, U.S. commercials were not more future-oriented in either theme or execution, 

nor were Korean commercials more past-oriented. Instead, commercials in both cultures demonstrated strong present-
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time orientations. These results are generally consistent with those of Cheng and Schweitzer (1996), who found 

"modernity" and "youth" (these values are often associated with a present-time orientation) to be the only two dominant 

values shared by commercials in both the U.S. and China. Also, contrary to our hypotheses, U.S. commercials did not 

stress the manipulation of nature more than Korean commercials; to the extent that one's relationship with nature is 

present in Korea and U.S. television advertising, oneness-with-nature tends to be the dominant appeal. The results in 

terms of execution were consistent with the contextuality hypotheses as Korean commercials were more high-context in 

nature. 

 

 

Cho, B.; J.W. Gentry; S. Jun and F. Kropp. (1999). Cultural values reflected in theme and execution: a comparative study 

of U.S. and Korean television commercials. Journal of Advertising . 18(4), 59-73. 

 

 

The author reports the results of an exploratory study of cross-country differences in recall of and attitude toward 

comparative advertising. As American companies are increasingly advertising their products in other countries, the issue 

of cross-country differences in comparative advertising effectiveness is very important. The study found that although 

recall of comparative ads was high, consumer attitudes toward comparative ads was not very positive, especially in 

countries where comparative ads are not widely used or are used rarely. Therefore, comparative ads should be targeted 

at other countries with caution. 

 ANALYSIS AND RESULTS 

    Subjects provided two unaided recall scores (on a scale of 0 to 4, one for number of comparative ads recalled and 

one for number of noncomparative ads recalled) and two aided recall scores (on a scale of 0 to 4, one for number of 

comparative ads recalled and one for number of noncomparative ads recalled). They also provided an attitude score (on 

a scale of 0 to 1) for each of the eight test ads (four comparative ads and four noncomparative ads). All subjects were in 

either groups 0 in the United States (N=44), group 1 in Canada, where comparative ads are legal and are widely used 

(N=72), group 2 in Great Britain, where comparative ads are legal but are not widely used (N=85), or group 3 in India, 

where comparative ads have been illegal and hence are rarely used (N=80). 

    Three analyses of variance (ANOVA) were performed on the data. The first ANOVA used unaided recall scores as the 
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dependent variable and ad type (comparative or noncomparative) and country group (0, 1, 2, or 3) as the independent 

variables. Ad type was significant at the .05 level, but country group was not significant in explaining the variance in 

aided recall scores. 

    The second ANOVA used aided recall scores as the dependent variable and ad type (comparative or noncomparative) 

and country group (0, 1, 2, or 3) as the independent variables. Again, ad type was significant at the .05 level, but 

country group was not significant in explaining the variance in unaided recall scores. 

    Finally, ANOVA was performed with attitude scores as the dependent variable and ad type (comparative or 

noncomparative) and country group (0, 1, 2, or 3) as the independent variables. The interaction term and the two 

independent variables were significant at the .05 level. The ANOVA results are shown in Table 4. 

    Figure 1 is a plot of the average unaided recall scores for the three country groups and the control group. It shows 

that, overall, comparative ads were recalled more than noncomparative ads. The difference in recall scores is statistically 

significant at the .05 level as in the ANOVA. That finding is consistent with results from previous studies in this area 

(Donthu 1992; Muehling, Stoltman, and Grossbart 1990). 

    The average unaided recall of comparative ads is about the same for all three country groups and the control group 

(mean unaided recall scores of 2.20, 2.28, 2.26, and 2.20 for the four groups, respectively). As the scores are not 

statistically different (at the .05 level), the respondent's country of origin does not seem to have affected the unaided 

recall of comparative ads. These results combined with the ANOVA findings provide support for H1. H2, however, is not 

supported. 

    Figure 2 is a plot of the average aided recall scores for the three country groups and the control group. Overall, as 

expected, the aided recall scores are slightly higher than unaided recall scores, but the recall patterns are about the 

same. The only exception is that group 3 (subjects in a country where comparative ads are rarely used) has a slightly 

lower recall of comparative ads than the other groups (mean unaided recall score for group 3 is 2.32 vs. 2.50, 2.45, 

and 2.51 for the other three groups, respectively). Group 3's recall score, however, is not statistically lower (at the .05 

level) than three of the others groups, so the issue was not investigated further. Once again, these results combined 

with the ANOVA findings support H1, but not H2. Comparative ads were recalled more than noncomparative ads, but the 

respondent's country of origin had no effect on the recall of comparative ads. 

    Figure 3 is a plot of the average attitude scores for the three country groups and the control group. These results are 

a little more interesting than the recall results, as in the ANOVA. Overall, subjects had a significantly more negative 
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attitude toward comparative ads than toward noncomparative ads, especially those in countries where comparative ads 

are not widely used (group 2) or are rarely used (group 3). The average attitude score for group 3 (.33) is significantly 

lower (at the .05 level) than those for group 0 (0.56) and group 1 (.55). Similarly, the attitude score for group 2 (.38) is 

significantly lower (at the 0.05 level) than those for group 0 (.56) and group 1 (.55). These results combined with the 

ANOVA findings support H3 and H4. Hence, respondents' attitude toward comparative ads was more negative than their 

attitude toward noncomparative ads. It was specially negative n countries where comparative ads are not widely used or 

used rarely. 

Naveen Donthu. A Cross-Country Investigation of Recall of and Attitude toward Comparative Advertising. Journal of 

Advertising 27 no2 111-22 Summ '98 

 

 

 

PUBLISHER ABSTRACT AB The authors replicate and extend previous research on the effects of pictures, consumer 

information-processing level, ad meaning, and ad exposure on brand name recall by using consumers in a different 

culture. The findings indicate the robustness of the effects of those factors on recall. Specifically, better recall was 

obtained with ads containing pictures and words than with words-only ads, with ads processed semantically than with 

ads processed sensorially, with ads having high level of meaning, and with ads that were repeated. Use of a high-

meaning picture-and-words ad that was processed semantically and repeated achieved an improvement of nearly 52% 

in brand name recall over use of a low-meaning words-only ad that was procssed sensorially and shown once to 

subjects. The most significant contributor to explaining brand recall variation is the level-of-meaning factor, followed by 

ad exposure, level of processing, and ad type. Several significant interactions among those factors also were observed 

that replicate and extend prior findings in psychology and marketing research. Implications of the results are discussed 

and future research directions are suggested. 

 RESULTS 

MANIPULATION CHECKS 

       We tested the level-of-meaning manipulation by comparing subjects in the high-and low-meaning ad cells on the 

target cue (e.g., durability of tires) embedded within the semantic rating scales. All 17 pairs of stimulus ads differed in 
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their level of meaning in the intended direction (z's > 2.16, p's < .05), with high-meaning ads perceived as being more 

meaningful than low-meaning ads. Means ranged from 4.7 to 6.0 for the high-meaning ads and 2.3 to 3.5 for the low-

meaning ads, on the appropriate sides of the scale midpoint. Moreover, no systematic pattern was observed among 

sensory- versus semantic-directed subjects. 

    For the sensory group, coefficient alpha for the three items used to measure the level of processing was .75 and .87 

when the ads were words only and pictorial, respectively. For the semantic group, alpha was .70 and .75 for the high- 

and low-meaning ads, respectively. Hence, all alpha coefficients satisfied the minimum criterion for reliability. Two 

upper-tail tests were conducted. The first showed a significant difference among sensory-directed subjects in their 

perception of picture-and-words and words-only ads (z = 4.58, p < .05). They perceived the picture-and-words ads to 

be more eye-catching, attractive, and aesthetic than the words-only ads, hence indicating that they were sensitive to 

sensory features. The second test showed semantic-directed subjects to perceive highmeaning ads to be more 

informative and deep than low-meaning ads (z = 3.04, p < .05), indicating that they processed messages semantically 

as intended. 

HYPOTHESIS TESTING 

       Table 2 reports the mean recall statistics for each experimental condition and Table 3 the ANOVA results. Overall, 

subjects recalled an average of 21% of the ads used in the study. That level of recall might seem low, but subjects 

viewed a large number of stimuli, each for a short, controlled period, and under an incidental learning paradigm in which 

they were unaware that unaided recall would be required. Recall across treatments ranged from 3.5 to 54%. 

    H1. We predicted that brand name recall would be higher for ads with picture and words than for those with words 

only, when consumers process the ads semantically rather than sensorially, for highthan for low-meaning ads, and when 

ads are repeated rather than exposed once. Consistent with H1, brand names were recalled better when the ads had 

picture and words than when they had words only (x = 4.31 vs 2.76, respectively; F = 55.89, p < .01). Ads processed 

semantically were recalled better than those processed sensorially (x = 4.62 vs 2.40, respectively; F = 120.67, p < .01). 

High-meaning ads were recalled better than low-meaning ones (x = 4.84 vs 2.23, respectively; F = 151.69, p < .01). 

Repeated ads were recalled better than those shown once only (x = 4.73 vs 2.34, respectively; F = 126.67, p < .01). 

Hence, H1 is supported. 

    To determine the strength of the relationship between each of the factors and brand name recall, we calculated effect 
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sizes. The effect sizes (omega[sup2s) were .09 (ad type), .25 (level of meaning), .20 (level of processing), and .21 

(repetition), suggesting that the level of meaning was the most significant contributor to brand name recall, followed by 

level of processing, repetition, and finally ad type. Using the baseline condition (words-only ads, processed sensorially, of 

low meaning, and exposed once to subjects) in a multiple regression analysis, we found that the four factors collectively 

accounted for nearly 52% of the variation in brand name recall (F = 75.46, p < .01). 

    H2. We hypothesized that brand names in picture-and-words ads would be recalled better than those in 

corresponding words-only ads when processing is at a sensory level and that the picture superiority effect would not be 

present when processing is at a semantic level. Of further interest is whether that pattern differs for brand names with 

high versus low meaning (presence vs absence of redundant cues). The general form of H2 would be confirmed by a 

significant two-way interaction involving ad type and processing level. Variations in that effect would be indicated by a 

significant three-way interaction involving the level-of-meaning factor. 

    H2 is affirmed by a significant two-way interaction between ad type and processing level (F = 16.79, p < .01). 

Further, the nature of the interaction conforms to the pattern predicted by H2. Simple effects tests reveal that, as 

expected, picture-and-words ads were recalled better than words-only ads under sensory processing (x = 3.61 vs 1.15; 

t = 4.21, p < .01). However, that superiority is not present under semantic processing (x = 5.03 vs 4.25; t = 1.33, p > 

.10). 

    The three-way interaction involving ad type, processing level, and level of meaning is not significant (F = 1.12, p > 

.10). Hence, the variation in meaning content of the stimuli does not alter the findings. However, a two-way interaction 

between level of meaning and ad type is significant (F = 3.07, p < .10). Simple effects tests reveal recall to be greater 

for high-meaning picture-and-words ads than for words-only ads (x = 5.83 vs 3.86; t = 3.37, p < .01). The picture 

superiority effect does not hold for low-meaning ads (x = 2.78 vs 1.70; t = 1.85, p > .10). 

    H3. We hypothesized that differences in brand name recall after a single exposure that favor ads processed at a 

semantic rather than a sensory level would be magnified with repetition. Preliminary support for H3 is evidenced by a 

significant interaction between processing level and number of exposures (F = 72.76, p < .01). The pattern of the 

interaction also conforms to that predicted by H3. In particular, the difference between semantic and sensory processing 

after a single exposure (x = 2.58 vs 2.09 = .49; t = .84, p > .10) is smaller than that observed after repetition (x = 

6.70 vs 2.71 = 3.99; t = 6.83, p < .01). 

    H4. We predicted that the picture superiority effect for ads exposed once under sensory versus semantic processing 
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would be magnified with repetition. H4 has preliminary support in the form of a significant three-way interaction 

involving ad type, level of processing, and number of exposures (F = 3.71, p < .05). Separate tests of the two-way 

interactions under single and repeated ad exposure conditions were conducted. With single exposure, the interaction 

between ad type and level of processing is significant (F = 1.93, p < .10; see Figure 3, A). Simple effects tests show 

that under sensory processing, brand name recall is greater for picture-and-words ads than for words-only ads (x = 

3.12 vs 1.06; t = 3.52, p < .01). In contrast, under semantic processing, recall of brand names is no different for picture-

and-words ads than for words-only ads (x = 3.12 vs 2.08; t = 1.78, p > .10). 

    With repetition, the ad type by level of processing interaction is significant (F = 8.33, p < .05, see Figure 3, B). 

Simple effects tests show that under sensory processing, brand name recall is higher for picture-and-words ads than for 

words-only ads (x = 4.09 vs 1.24; t = 4.88, p < .01). Under semantic processing, no difference in recall is found (x = 

6.94 vs 6.46; t = .82, p > .10). This finding replicates the picture superiority effect obtained under the single-exposure 

condition. More important, the significant three-way interaction shows that the difference in brand name recall between 

picture-and-words and words-only ads processed in a sensory way is lower with a single exposure than with repetition 

(x = 2.06 vs 2.85 = .79). In contrast, the difference in brand name recall between semantically processed picture-and-

words ads and words-only ads is higher with a single exposure than with repetition (x = 1.04 vs .48 = .56). Thus, H4 is 

supported. 

    H5. We predicted that differences in brand name recall in favor of high-meaning over low-meaning ads with a single 

exposure would be magnified with repetition. Preliminary support for H5 is shown by a significant two-way interaction 

between level of meaning and number of exposures (F = 6.90, p < .01). The pattern of the interaction also conforms to 

that predicted by H5. Specifically, the recall superiority of high- over low-meaning ads is smaller with a single exposure 

(x = 3.35 vs 1.37 = 1.98; t = 3.39, p < .01) than with repetition (x = 6.29 vs 3.13 = 3.16; t = 5.41, p < .01). Thus, H5 

is supported. 

    However, that finding must be qualified in view of a significant three-way interaction involving ad type, level of 

meaning, and number of exposures (F = 4.51, p < .05). The level of meaning by number of exposures interaction across 

ad type is depicted in Figure 4. The interaction is significant for words-only ads (F = 3.84, p = .05) but not for picture-

and-words ads (F = .02, p > .10). Though Figure 4 suggests that the overall pattern[cont. on p.76] of the interaction is 

similar for both picture-and-words and words-only ads, the magnitude of the differences is statistically significant only 

for the verbal material. Specifically, simple effects tests show that the recall superiority of high-over low-meaning 
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words-only ads is smaller with a single exposure (x = 2.22 vs .94 = 1.28; t = 2.19, p < .05) than with repetition (x = 

5.64 vs 2.44 = 3.20; t = 5.47, p < .01; see Figure 4, A). The recall superiority of high- over low-meaning picture-and-

words ads is directionally smaller with a single exposure (x = 4.63 vs 1.78 = 2.85; t = 4.88, p < .01; see Figure 4, B) 

than with repetition (x = 6.86 vs 3.91 = 2.95; t = 5.05, p < .01). Thus, ad type may affect the magnitude of the level 

of meaning by number of exposures interaction. 

    H6. We posited that the recall superiority of semantic over sensory processing would be significant for high- but not 

low-meaning stimuli. Our results support H6. Specifically, the two-way interaction between level of meaning and level 

of processing is significant (F = 32.00, p < .01). Simple effects tests showed recall to be greater under semantic than 

under sensory processing for high-meaning ads (x = 6.51 vs 3.12; t = 5.80, p < .01). However, no significant 

differences across processing levels were observed for low-meaning ads (x = 2.76 vs 1.68; t = 1.85, p > .10). 

    Interestingly, that interaction is qualified by the presence of a significant three-way interaction involving level of 

meaning, level of processing, and repetition (F = 9.31, p < .01). As depicted in Figure 5, the level of meaning by level of 

processing interaction is found with repetition (F = 30.95, p < .01), but not with a single exposure (F = 2.48, p > .10). 

Simple effects tests indicate that, with repetition, the recall superiority of semantic over sensory processing is greater for 

high-meaning ads (x = 9.17 vs 3.40 = 5.77, t = 9.87, p < .01) than for low-meaning ads (x = 4.23 vs 1.97 = 2.26, t = 

3.87, p < .01). With a single exposure, there is no difference between semantic and sensory processing for either high-

meaning ads (x = 3.86 vs 2.82 = 1.04; t = 1.77, p > .10) or low-meaning ads (x = 1.33 vs 1.40 = -.07; t = -.12, p > 

.10). 

Siew Meng Leong; Swee Hoon Ang, and Lai Leng Tham. Increasing Brand Name Recall in Print Advertising Among Asian 

Consumers. Journal of Advertising v25 p65-81 Summ '96 

 

 

 

Across cultures, do systematic differences in advertising content mirror predictable differences in the cultures 

themselves? The authors designed a study to shed light on that question, using Hofstede's cultural model as a tool for 

analyzing cultures and using advertising appeals identified by Pollay. After coding advertisements in business publications 

from 11 countries for the appeals employed, they computed correlation coefficients relating the proportional use of each 
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appeal and Hofstede's cultural dimensions: individualism, uncertainty avoidance, power distance, and masculinity. The 

culture-reflecting quality of advertising was supported for 10 of 30 hypothesized relationships, and for an additional 

eight after removal of outliers from the data. 

 INDIVIDUALISM 

       Eight of Pollay's appeals appear to be related positively or negatively to individualism (IDV), the degree to which 

individual decision making and actions are encouraged by society. Hofstede explained that this dimension reflects the 

way people live together. In a collectivistic society, the lower end of the individualism-collectivism continuum, 

individualistic behavior may be seen as selfish. 

    Independence is the societal norm in countries with high IDV scores; everyone is expected to take care of themselves. 

This norm suggests a positive relationship between IDV and independence. 

H1: Relative frequency of independence appeals is correlated positively with country scores on the individualism 

dimension. 

    Additionally, there is a belief in individual decision making. Everyone is entitled to his or her own opinion (Hofstede 

1980). Therefore, the distinctive appeal was expected to be related positively related to IDV. 

H2: Relative frequency of distinctive appeals is correlated positively with country scores on the individualism dimension. 

    Identity is defined in terms of the individual. Individual welfare is valued over the collective's or organization's welfare 

(Hofstede 1980). This societal norm suggests a positive relationship between IDV and self-respect, an appeal Pollay 

called "security." Pilot studies on the coding instrument indicated that "security" was often confused with "safety," even 

after careful training of coders, so in subsequent pilot studies we used the term "self-respect." 

H3: Relative frequency of self-respect appeals is correlated positively with country scores on the individualism 

dimension. 

    The remaining five individualism appeals are related to collectivism. The societal norm in a country with a low score 

on the IDV dimension, one that places high value on the collectivity, is to value group decision making, and emphasize 

belonging (Hofstede 1980). This norm suggested a negative relationship between IDV and the popular and affiliation 

appeals. 
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H4: Relative frequency of popular (common-place or even universal) appeals is corre-lated negatively with country 

scores on the individualism dimension. 

H5: Relative frequency of affiliation appeals is correlated negatively with country scores on the individualism dimension. 

    In a country with a low score in the individualism dimension, the people have an emotional dependence on 

organizations and institutions. An individual's identity is based on the social system rather than on the self. Although 

one's private life is invaded by organizations and clans, those organizations provide protection, loyalty, and security 

(Hofstede 1980). This norm suggests a negative relationship between IDV and three additional appeals. 

H6: Relative frequency of family appeals is correlated negatively with country scores on the individualism dimension. 

H7: Relative frequency of succorance appeals is correlated negatively with country scores on the individualism dimension.  

H8: Relative frequency of community appeals is correlated negatively with country scores on the individualism 

dimension. 

POWER DISTANCE  

       Eight appeals were coded as relating to the power distance dimension. Power distance indicates the degree to 

which power differences are accepted and sanctioned by society. Hofstede (1980) explained that the power distance 

index explains how different societies have addressed basic human inequalities in social status and prestige, wealth, and 

sources of power. 

    The societal norm in a country with a high score on the PDI dimension is for powerful people to look as powerful as 

possible. People with power are considered to be right and good. Powerful people are expected to have privileges. In 

countries with large power distance, the exercise of power gives satisfaction and powerful people try to maintain and 

increase power differences (Hofstede 1980). Therefore, the ornamental and vain appeals were expected to be related 

positively to PDI. 

H9: Relative frequency of ornamental appeals is correlated positively with country scores on the power distance 

dimension.  

H10: Relative frequency of vain appeals is correlated positively with country scores on the power distance dimension. 
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    Furthermore, in countries with scores high on the power distance dimension, expensive symbols of status acquired 

through conspicuous consumption are used to show power, wealth, and elitism. This societal norm suggests a positive 

relationship between PDI and the dear and status appeals. 

H11: Relative frequency of dear appeals is correlated positively with country scores on the power distance dimension.  

H12: Relative frequency of status appeals is correlated positively with country scores on the power distance dimension. 

    Conversely, four other appeals are associated with the low end of the power distance scale. The societal norm in a 

country with a low score on the PDI dimension is uniformity, in contrast to standing out. Powerful people try to look less 

powerful than they are and avoid conspicuous displays of wealth and power. Powerful people in such countries believe 

they should minimize inequalities between themselves and less powerful individuals. Privileges and status symbols are 

discouraged by society (Hofstede 1991). Therefore, the cheap and plain appeals were expected to be related negatively 

to PDI, given that they represent the appeal of the lowest common denominator. 

H13: Relative frequency of cheap appeals is correlated negatively with country scores on the power distance dimension. 

H14: Relative frequency of plain appeals is correlated negatively with country scores on the power distance dimension. 

    Powerful people in societies at the low end of the power distance scale are more willing to admit a need for support 

(Hofstede 1980, 1991). This norm suggests a negative relationship between PDI and the humility and nurturance 

appeals. 

H15: Relative frequency of humility appeals is correlated negatively with country scores on the power distance 

dimension. 

H16: Relative frequency of nurturance appeals is correlated negatively with country scores on the power distance 

dimension. 

UNCERTAINTY AVOIDANCE  

       Eight appeals were expected to be related to Hofstede's uncertainty avoidance dimension. Uncertainty avoidance 

represents the degree to which society is unwilling to accept and cope with uncertainty. People use law, religion, and 

technology to address uncertainty. This dimension is related to anxiety, need for security, dependence on experts, and 
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the application of information (Hofstede 1980, 1991). 

    The societal norm in countries with high UAI scores includes an intolerance for uncertainty (Hofstede 1980). This norm 

suggests a positive relationship between UAI and three of Pollay's appeals. 

H17: Relative frequency of safety appeals is correlated positively with country scores on the ncertainty avoidance 

dimension. 

H18: Relative frequency of tamed appeals is correlated positively with country scores on the uncertainty avoidance 

dimension. 

H19: Relative frequency of durable appeals is correlated positively with country scores on the uncertainty avoidance 

dimension. 

    The remaining five appeals are expected to be related to the low end of the uncertainty avoidance Scale. Countries 

with low UAI scores accept uncertainty; people are more willing to take risks. This societal norm suggests a negative 

relationship between UAI and these three appeals. 

H20: Relative frequency of adventure appeals is correlated negatively with country 

scores on the uncertainty avoidance di-mension. 

H21: Relative frequency of untamed appeals is correlated negatively with country scores on the uncertainty avoidance 

di-mension. 

H22: Relative frequency of magic appeals is correlated negatively with country scores on the uncertainty avoidance 

dimension. 

    A higher tolerance for youth is expected in low UAI countries because youth is considered suspect in high UAI 

countries. Therefore, the youth appeal was expected to be related negatively to UAI. 

H23: Relative frequency of youth appeals is correlated negatively with country scores on the uncertainty avoidance 

dimension. 
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    A higher tolerance for casualness was expected in low UAI countries because people in those countries believe there 

should be as few rules as possible whereas people in high UAI countries favor conservatism, law, and order. Therefore, 

the casual appeal was expected to be related negatively to UAI. 

H24: Relative frequency of casual appeals is correlated negatively with country scores on the uncertainty avoidance 

dimension. 

MASCULINITY 

       Six appeals were related to the masculinity dimension. In addition to measuring clearly defined sex roles, the 

masculinity dimension indicates the degree to which traditional male values (assertiveness, performance, ambition, 

achievement, and materialism) are important to a society (Hofstede 1980). The opposite end of this continuum has been 

labeled femininity. 

    The societal norm in a country with a high score on the MAS dimension is to have an achievement ideal, to have a 

"machismo" ideal, to value productivity, and to try to be the best. In these countries, big and fast are considered 

beautiful (Hofstede 1980). Hence, advertisements would be expected to spotlight a product's effectiveness, as well as 

performance capabilities such as versatility and accessibility (measured by the convenient appeal. This norm suggests a 

positive relationship between MAS and three appeals. 

H25: Relative frequency of effective appeals is correlated positively with country scores on the masculinity dimension. 

H26: Relative frequency of convenient appeals is correlated positively with country scores on the masculinity dimension. 

H27: Relative frequency of productivity ap- peals is correlated positively with coun-try scores on the masculinity 

dimension. 

    The last three appeals are associated with femininity and the low end of the masculinity scale. The societal norm in a 

country with a low score on the MAS dimension is to value quality of life. The environment is important. This norm 

suggests a negative relationship between MAS and natural. 

H28: Relative frequency of natural appeals is correlated negatively with country scores on the masculinity dimension. 
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    In a country with a low MAS score, small and slow are considered beautiful. People are sympathetic toward the 

unfortunate. This norm suggests a negative relationship between MAS and the remaining two appeals. 

H29: Relative frequency of frail appeals is correlated negatively with country scores on the masculinity dimension. 

H30: Relative frequency of modest appeals is correlated negatively with country scores on the masculinity dimension. 

SOURCE OF DATA 

       As a fourth step in the research, we analyzed the contents of print advertisements for the appeals they contained. 

The ads examined were in nationally circulated general business publications from each country. The method, content 

analysis, is commonly used in academic research in marketing (Kassarjian 1977). Hofstede's (1980) cluster analysis of 

the 40 countries included in his initial study identified 11 clusters. We randomly ordered countries within each cluster and 

selected the first country in each cluster for inclusion in our study. In two cases, the country randomly selected as first on 

the list was subsequently replaced with one that was second on the list because of lack of availability of publications 

designed solely for that country's national population. India replaced Hong Kong and Taiwan replaced Thailand. Our final 

11 sources of business publication advertising were Chile, Brazil, Taiwan, Japan, India, Israel, Mexico, United States, 

France, Finland, and South Africa. 

    The coded print advertisements for each country were those appearing in a nationally circulated publication appealing 

mainly to the business and professional reader. We compiled the list of publications by using Ulrich's International 

Periodicals Directory (1992), Gale International Directory of Publications (1989-1990), and advice from consulate offices, 

embassies, and nationals from the countries of interest. Business publications were selected for two important reasons. 

First, Hofstede's original data were collected in an organizational environment. To expand beyond the original domain of 

his study would be questionable and inappropriate. Second as business publications have a clearly defined target 

audience, advertisements in those publications are targeted to a relatively homogeneous audience. Observed differences 

therefore could be more easily attributed to cultural differences between countries rather than to differences in the 

audiences targeted. 

    Initial examination of the publications clearly showed that not all product categories were advertised uniformly across 

countries. Because different products have different benefits associated with them, variation in observed appeals might 

be due to a variation in product categories. Other researchers have found differences in advertising content based on the 

product category (Cutler and Javalgi 1992; Madden, Caballero, and Matsukubo 1986; Rice and Lu 1988; Tse, Belk, and 
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Zhou 1989; Weinberger and Spotts 1989; Zandpour, Chang, and Catalano 1992). The possibility that the product 

category itself may be culturally bound (Caillat and Mueller 1996) suggested a need to limit the number of product 

categories examined. We therefore used advertisements in only four product categories: office equipment, financial 

services, clothing and accessories, and travel services. 

    Those four categories were the ones most heavily advertised across all the countries. Some products, such as 

tobacco, were heavily advertised in one market but banned from advertising in another. Cars were heavily advertised in 

some markets and were almost completely absent in others. Despite the fact that the clothing and accessories category 

was the least advertised of the four, such products were advertised fairly consistently in all 11 countries. Table 4 reports 

the number of ads in each product category for each country. 

    The amount of advertising in publications varied among the countries. To obtain a target of 200 advertisements per 

country, we included up to 50 advertisements per product category from 1992 and 1993. The available issues were 

examined to identify all display advertisements fitting a particular product category. Advertisements were generally full-

page ads and in color. If fewer than 50 unduplicated advertisements were available, all of them were used. If more than 

50 unduplicated advertisements were found in the available issues, 50 ads were selected randomly from the set. 

    The advertisements were coded in the language of the publication. For each country, two to three coders who were 

native speakers of the language and who were raised in the culture of the country were employed for that task. The 

coders were located by word of mouth and job postings on two large university campuses. Coding advertisements in the 

original language has been endorsed by Tse, Belk, and Zhou (1989). 

    As each ad was viewed by a coder, he or she was instructed to code it for all appeals present by using Pollay's 

(1983) list of advertising appeals. Each of the 30 appeals was coded as a dichotomous judgment: the appeal is used in 

the ad or it is not. This type of system was used by Tse, Belk, and Zhou (1989). Because of the complexity of the coding 

task, coding forms were pilot tested several times to determine which combination of appeals and how many appeals 

should be coded concurrently. We concluded that the best results were obtained when coders examined their 

advertisements for about five closely related appeals at one time. The coders were given detailed descriptions of the 

appeals and were trained with uniform instructions. The instructions were both read aloud and provided in writing to 

each coder to minimize any influence by the researcher. Coding conflicts were resolved between the coders for each 

country. 

    The intercoder reliability was very high, ranging from 77.2 to 97.6. Because of the weaknesses associated with 
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measures of intercoder agreement (Kolbe and Burnett 1991), we measured intercoder reliability by using Perreault and 

Leigh's (1989) index of reliability (I[subr). For eight of the groups of coders it was greater than 90.0. Table 5 reports 

these measures. 

DATA ANALYSIS 

       Our research was designed to test hypothesized relationships between values in advertising and salient values in a 

culture. However, if advertising appeals do not differ between countries, there would be no need to compare the usage 

of appeals with measures of cultural differences. We therefore first tested the data for between-country differences on 

each appeal. Cross-tabulation tables for each of the 30 appeals included in the study were analyzed for between-

country differences by a chi-square test. Each chi-square test was a 2  ื 11 comparison (the appeal was used or not used 

by the 11 countries). Pooling across product category could potentially result in insignificant chi-square results if an 

appeal was commonly used in one product category but not in others. Product-category-specific tests of difference were 

not conducted because each chi-square test was significant despite the pooling. 

    For the rest of the study, a proportional measure was used. To test the relationship of advertising appeals to cultural 

values, we collapsed the raw data into country-level measures. The issue of concern was not the percentage of 

advertisements that contain a particular appeal, but rather the hypothesis that the appeals used most commonly across 

advertisements are those related to the values most salient in the culture. We recognized that, across cultures, factors 

such as advertising style might differ and lead to differences in the total number of appeals contained in individual ads. 

Further, one scholar in cross-cultural research (Hall 1976) has explained that different cultures rely on varying degrees 

of explicit and implicit communication cues. The tendency in some cultures to evaluate more of the explicit cues could 

also lead to a difference in the total number of appeals perceived in an ad. 

    We therefore constructed the proportional measure by dividing the use of a particular appeal by all uses of all 

appeals, country by country. For example, coders for the Taiwanese publication T'ien-hsia coded 38 advertisements as 

containing an appeal to distinctiveness from a total of 657 appeals coded across 188 ads. The proportional measure 

included in this phase of the research for Taiwan was .058 (38/657). Meanwhile, Chileans coded 100 advertisements as 

containing an appeal to distinctiveness from a total of 2322 appeals coded. The proportional measure in this phase of the 

research for Chile was .043 (100/2322). Overall, therefore, the distinctive appeal was more common in Taiwan than in 

Chile in a relative sense. 
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    The proportions wee correlated with the country scores on the hypothesized related dimensions. For the example of 

distinctive appeals, each country's proportional measure of appeal use was correlated with each country's score on 

Hofstede's individualism dimension. 

RESULTS 

       Pearson correlation coefficients and levels of significance are reported in Table 6 to show the extent to which the 

proportion of each appeal within the total appeals found in the ads for each country is correlated with one of Hofstede's 

dimensions. 

    Significant correlation coefficients in the hypothesized direction were found for: 

* Five of eight appeals for Hofstede's power distance dimension, Pollay's ornamental, vain, dear, and status appeals are 

related positively and the cheap appeal is related negatively. 

* Three of eight appeals for uncertainty avoidance: the untamed, magic, and youth appeals are related negatively. 

* Two of six appeals for masculinity dimension of culture: the convenience appeal is related positively and the modest 

appeal is related negatively. 

    None of the hypothesized relationships with the individualism dimension are supported. The family appeal is 

correlated significantly with individualism, but positively--opposite the direction hypothesized. 

    Because of the small sample size (11 countries), the data were particularly susceptible to the influence of outliers. We 

therefore visually examined plots of the appeals as hypothesized for outliers effects. For all but one or two countries, 

eight additional appeals--distinctive, popular, succorance, humility, tamed, adventure, effectiveness, and natural--were 

correlated significantly in the hypothesized direction with their appropriate cultural dimensions after outliers were 

removed. Table 7 reports the new correlations and p-values for these appeals. 

    In total, 10 of the 30 hypotheses were supported with the initial analysis. Eight additional appeals were supported 

after removal of one or more outliers. 

Nancy D. Albers-Miller; Betsy D. Gelb. Business Advertising Appeals as a Mirror of Cultural Dimensions: A Study of 

Eleven Countries. Journal of Advertising v25 p57-70 Wint '96 
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It is every company's goal to gain the most from investments in advertising. Contrary to the conventional wisdom that 

sustained spending in advertising is needed to maintain high levels of sales, the concept of marketing persistence 

suggests that short-term advertising campaigns can have long-lasting impacts on sales. This study offers a first glimpse 

of the long-term effect of television advertising on sales in China through the use of a marketing-persistence model. 

Significant marketing persistence was found in sales of consumer durables, whereas there were mixed results in sales of 

nondurables. Based on the findings, implications for long-term marketing resource deployment are suggested. 

 Our results show that, as a whole, advertising had long-term effects on sales of consumer durables, but did 

not have long-term effects on sales of consumer nondurables. 

    Specifically, for consumer durables, the sales series of all eight brands passed both unit root tests (see Table 1, 

columns 3 and 4). Seven of the eight corresponding advertising series also passed both unit root tests and both 

cointegration tests (see Table 1, columns 5 to 8). Subsequent analysis employing Equation (1') found significant marketing 

persistence for these seven brands (see Table 2) with the strength of persistence (r) ranging from .304 (for D22--Xinfei 

refrigerator) to .545 (for D31--Little-Swan washing machine). 

    For consumer nondurables, four out of the six brands (i.e., two shampoos--ND1 and ND2; two skincare creams--

ND4 and ND5) followed the "business as usual" scenario. That is, temporary advertising activity created temporary sales 

results. Only one brand (ND6--Yulanyou skincare cream) exhibited significant persistence, but its strength of persistence 

(rho = .246) was weaker than that measured for the durable goods. 

 

Nan Zhou, Dongsheng Zhou, and Ming Ouyang. Long-term Effects of Television Advertising on Sales of Consumer 

Durables and Nondurables. Journal of Advertising 32 no2 45-54 Summ 2003. 

 

 

ABSTRACT 

Although there have been several studies concerning the issue of advertising standardization, few authors have 

proposed an integrated model of the determinants of advertising standardization Even if the extent of control of 

Multinational Corporations (MNC) over their subsidiaries is often cited as a key element in the determination of the level 

of advertising standardization adopted by the MNCs, there is no consistent view concerning the role of this variable. This 

paper attempts to clarify these points by proposing, at the MNC level, a measurement model and a structural model for 
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the determinants of the degree of advertising standardization. In this model, the mediation effect of the MNC's degree of 

control over the subsidiary is tested and validated. In addition, the measurement instruments used for the determinants 

are confirmed. 

 RESULTS AND DISCUSSION 

INITIAL ANALYSES 

    Before testing the full latent model, a factor analysis was performed on the whole set of items. This factor analysis 

allowed the removal of items with poor psychometric proprieties (e.g., items with poor loadings on the respective factors 

or/and those loading on multiple factors) (Pedhazur & Schmelkin, 1991). Then, a second factor analysis was performed on 

the whole set of remaining variables. The results showed an 8-factor structure explaining 67.9% of the variance. 

Moreover, the factorial structure appears again to be highly comparable with the results of former studies (Harvey, 

1993). What is new is the addition of the two factors representing the manager's familiarity with the foreign context. All 

the extracted factors showed strong reliabilities, with all Cronbach alpha above the 0.70 threshold (Nunnally, 1978). For 

each factor, the final number of items used for the confirmatory factor analysis as well as the reliability analysis are 

presented in Table 2. 

    Therefore, the purified instrument, formed by the resulting set of items, allowed us to adequately perform a 

confirmatory factor analysis. The use of a purification step (Churchill, 1979) in the confirmatory process increases the 

ease of computation for the measurement model estimation and reduces the potential problems of non-convergence 

(Gerbing & Anderson, 1993) while respecting the amount of information kept in the model. The full latent model was 

specified using the results from the exploratory factor analysis. This model was then tested in order to estimate 

simultaneously its measurement and relational properties (Figure 1). It was estimated by the reweighed generalized least 

squares (ERLS) procedure using the EQS software. As recommended by Bentler (1989) in the case of a potential non-

normal data set, this procedure was chosen for its level of performance. Therefore, the potential normality deviations of 

the data set were taken into account. 

FULL LATENT MODEL: MEASUREMENT AND RELATIONAL MODELS 

    The two parts of the model are evaluated simultaneously giving an overall estimation of the model. In a first step, the 

general results for the model are presented before going into details for each separate part. 

    Different indicators can be used to assess the overall fit qualities of a model using structural equations modeling. If the 

x[sup2] value has been historically the initial estimator of one model's fit (Bollen, 1989; Browne & Cudeck, 1989), its 
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sensibility to sample sizes and distributions has oriented researchers towards modified versions of the x[sup2] (Tanaka, 

1993). The standardized x[sup2] (x[sup2]/degree of freedom) represents the first alternative. The acceptance criterion 

ranges from 3 to 2 (Carmines & McIver, 1981). Another fit indicator, the Comparative Fit Index (CFI), shows the relative 

improvement of the hypothesized model over a null model while taking into account relatively small sample sizes 

(Bentler, 1989). The cutoff value suggested for an adequate fit is 0.90. 

    The hypothesized full latent model presented in Figure 1 was estimated for our sample and the following fit statistics 

were obtained: x[sup2] = 1034.5, degree of freedom = 649, standardized x[sup2] = 1.59, Comparative Fit Index = 

.924. All these results satisfy the criteria previously introduced and suggest that the specified model has a reasonably 

good fit to the data and therefore that our conceptualization receives strong support from empirical data. 

MEASUREMENT MODEL 

    A scrutiny of the results for the measurement part of the model brings additional insights. The estimated 

measurement parameters (loadings) are reported in Table 2. It is important to notice that all the indicators are statistically 

significant (i.e., t-values superior to the 2.0 threshold) and have strong loadings on their respective latent factors. 

Moreover, in order to ensure that the second order model proposed was better adapted than a first order one, a 

concurrent model was proposed with only the first order factors. No support was found for this model confirming the 

superiority of the hypothesized measurement model. In particular, the hypothesized second order factors, potentially 

influencing the degree of control over the subsidiary, were all confirmed (similarities in market positions, decision power 

of a subsidiary and MNC's manager's familiarity with the foreign context) and therefore hypotheses H2a, H4a and H5a 

were all supported. The factor describing country environmental conditions was also confirmed as a general first order 

factor. 

    Once the reliability and the shape of the measurement instruments were supported, the validity of the measurement 

model had then to be assessed. The approach used in this research refers to one of the methods presented by Fornell 

and Larcker (1981). It is based on the assumption that the convergent validity of the model is demonstrated if the 

average variance extracted (AVE) between a construct and its measures is above the 0.50 threshold. This AVE is in fact 

the square value of parameter estimates. On the other hand, the discriminant validity is demonstrated when the 

variance shared between two constructs measuring the same general concept is inferior to the average variance 

extracted between a construct and its measures. The results of these analyses are presented in Tables 3 and 4. 

Therefore, we can claim that the overall validity of the instrument is achieved. These results support the hypothesized 
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measurement structure. This finding represents an important step toward a better understanding of advertising 

standardization at the level of the MNC's headquarters. Indeed, many studies have proposed conceptualizations of the 

determinants (Jain, 1989; Harvey, 1993) but very few have proposed effective ways to measure them and even fewer 

have tested for validity of the measures. However, it is important to acknowledge that the proposed validation is only 

partial and should be completed with criterion and/or nomological validity to give full validation to the proposed 

instrument. 

RELATIONAL MODEL 

    The estimated structural parameters and fit indicators are reported in Table 5. The overall fit of the model is good and 

the parameters are all significant. The model fits adequately the data suggesting that the degree of control by the MNC 

over the subsidiary acts as a mediator between the four context factors and the level of advertising standardization 

adopted by the MNC. The degree of control plays a central role when advertising standardization is studied through the 

MNC headquarters perception. The strong and significant impact (0.472: normalized estimate) of the degree of control on 

the level of advertising standardization strengthens the role of this variable in the standardization debate (H1 is 

supported). A scrutiny of specific results shows that the expected valences of the determinants on the degree of control 

are confirmed. The more, the market positions or country environmental conditions are similar between MNC's and 

subsidiary's countries, or the more the MNC's manager is familiar with the context of the foreign country, the higher the 

MNC's degree of control over the subsidiary (H2b, H3 and H5b are supported). Moreover, the less the subsidiary has 

decisional power, the higher the MNC's degree of control over the subsidiary (H4b is supported). The main contributing 

factors to the degree of control are the similarity in market positions between the subsidiary and the MNC (0.364: 

normalized estimate) and the level of decisional power or autonomy of the subsidiary (-0.449: normalized estimate). 

Even though the other factors have significant coefficients, they can be considered as close to marginality with estimates 

under the 0.2 threshold (Chin, 1998). 

    It is important to remember at this stage the nature of our sample. Indeed, even if the hypothesized model is valid for 

MNCs from a limited number of different countries, some authors may argue for differences due to the country of origin 

of the MNC, the size of the MNC, or the main product category of the MNC. Therefore, the model was retested to 

include these potential influences on the level of advertising standardization. The overall fit of the model remained 

satisfactory, but none of these additional variables had a significant impact on the level of standardization. The non-

significance of the country of origin variable might be explained by the fact that our sample consisted of industrialized 
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countries and can therefore be considered a fairly homogeneous sample. The results concerning the absence of size 

effects are however more surprising. 

    Moreover, some authors suggest direct effects between the determinants and the level of advertising standardization 

without any mediating effect of the degree of control variable. On the contrary, this variable is considered as one of the 

direct determinants of advertising standardization. An additional test was performed to check for this possibility. None of 

the potential paths had a significant influence on standardization. In addition, the new proposed model had a poorer fit 

than the previous one. These results give additional support to the central and mediating role played by the degree of 

control in influencing the level of advertising standardization. 

CONCLUSION 

    This article contributes to our understanding of the standardization decision-making process by integrating two 

organizational factors- decision power of subsidiaries and familiarity with foreign markets at HQ, with two cultural-

related factors similarity in market position and country environmental conditions. The conceptual model describes the 

processes through which these organizational and cultural factors impact the degree of HQ control over its subsidiaries, 

with the latter affecting the level of standardization. The rationale for the model is that appropriate organizational and 

cultural situations are likely to facilitate the degree of coordination and control by HQ, which in turn drives the extent to 

which marketing standardization should be followed or not. This conceptualization reflects Solberg's (2000) proposition 

that HQ's learning and control are keys to marketing standardization. This approach gave additional insights on the 

nature of the control, supporting the control as a general construct that covers different aspects of the decision. The 

results might suggest another explanation than the usual economic rationale in favor of the adoption of standardized 

campaigns. The central role played by the degree of control indicates that headquarters may lack confidence in their 

subsidiaries for achieving their communication goals. 

    Of managerial significance, our results suggest that MNCs need to develop a learning orientation toward foreign 

markets. Understanding the similarities in market position, getting familiar with foreign contexts, and developing shared 

values and beliefs among subsidiary managers and managers at HQ may make MNCs pursue a centralized control, 

thereby adopting a standardized approach to international marketing mixes. Without this learning orientation, firms that 

standardize their marketing across cultures tend to be challenged by local subsidiaries/representatives (Mๅrtenson, 1987; 

Chase, 1987; Harzing, 2000). Alternatively, they might suffer from the lack of fit between organizational/cultural 

environment and HQ control (Nohria and Goshal, 1994; Harzing, 2000). 
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Michael Laroche; V.H. Kirpalani; Frank Pons; Lianxi Zhou. A Model of Advertising Standardization in Multinational 

Corporations. Journal of International Business Studies 32 no2 249-66 2001 

 

 

 

 

Given the importance of government advertising regulation, there has been limited research exploring the common 

ground between government regulations in different countries. This paper begins by proposing a theoretical framework 

for comparing government regulations, and then uses the framework to analyze the similarities and differences between 

advertising regulations in China, Hong Kong, and Taiwan. It concludes that harmonization of regional advertising 

regulation in Greater China is an attainable goal. 
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1. บทบาทของการโฆษณาในสวนประสมของการสงเสริมการตลาดคืออะไร?  บทบาท ของ

การสงเสริมการขายในสวนประสมของการสงเสริมการตลาดคืออะไร? และ บทบาทของ

ทั้งการโฆษณา และ การสงเสริมการขายมีความแตกตางกันหรือไม ระหวางตลาดอุปโภค 

และ ตลาดอุตสาหกรรม? 

2. บทบาทของการสงเสริมการตลาดในสวนประสมการตลาดมีความแตกตางกันในแตละ

ประเทศหรือไม? 

3. ปัจจัยที่ตองพิจารณาเพื่อตัดสินใจวาตองใชกลยุทธ์โฆษณาแบบรวมศูนย์ หรือ กลยุทธ์

โฆษณาแบบกระจายมีอะไรบาง? 

4. ทําไมขอความโฆษณาระดับโลกตองพิจารณา(ตระหนัก) ใหความสนใจกับความเกี่ยวของ

ของลูกคา (Consumer involvement) 

5. การรณรงค์การโฆษณาแบบมาตรฐาน หรอื เฉพาะทองถิ่นมีความสอดคลองกับยี่หอระดับ

โลกอยางไร?  

6. จงอธิบายแนวความคิดของความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม และยี่หอ Culture – brand 

Product   
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การโฆษณาในมาเลเซีย 
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โดย บิสิเนสไทย [25-9-2007] 
 

โฆษณาสินคาของมาเลเซียทุกชิ้นจะตองมีคําวา "Made in Malaysia" ถือวาเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะ เพราะเขามองวาการสรางแบบฉบับใหกับผูบริโภคเป็นสิ่งสําคัญ  เพราะมีความ

ระมัดระวังในเรื่องวัฒนธรรมและอาจกระทบกับศาสนาของประเทศ  

 

 

ตัวอยางเชน การทําโฆษณาและธุรกิจ ประเภท การประกันภัยไมไดรับความนิยมในมาเลเซีย ก็

เนื่องมาจากการนับถือและเชื่อถือในศาสนาอิสลาม ที่วาดวยการเป็นหนี้ถือเป็นบาป  เมื่อมีหนี้

มากขึ้นจนไมสามารถหาเงินมาใชหนี้ไดก็จะหันไปกออาชญากรรมตัวอยางเชน  การทําโฆษณา

และธุรกิจ ประเภทเครื่องประดับเพชร พลอย ก็จะไมนิยมเพราะขัดกับศาสนา ที่มาดวยการไม

ควรโออวด 

ดานกฎหมายมาเลเซียถือวาเป็นประเทศที่มคีวามเขมงวดมาก การทําโฆษณาสินคาในมาเลเซีย 

หามใชการเปรียบเทียบสินคาโดยระบุยี่หอโดยเด็ดขาด และมีความระมัดระวังเกี่ยวกับการ

เลือกใชนักแสดงในการทําโฆษณา อีกดวยเพราะถือวาบุคคลเหลานี้มีความสําคัญมากตอการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในประเทศ ที่อาจจะสงผลกระทบตอประเพณีวัฒนธรรม และ

ศาสนา ของประเทศได ผูที่มผีลกระทบและตองระมัดระวังในการทําโฆษณา ไดแก 

1. นักแสดงชาย-หญิง ถือวาเป็นพวกแรกที่จะสงผลกระทบตอพฤติกรรมของแมบาน เด็กวัยรุน

และพวกทํางานหาเชากินค่ํา เพราะบุคคลเหลานี้จะนิยมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์มาก เพราะเคย

มี โฆษณาสินคาที่ใชนักแสดงชาย-หญิง แตงตัวโดยการนําแฟช่ัน และวัฒนธรรมตะวันตกเขา

มา 

2. ผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน เพราะถือวาเป็นบุคคลที่ไดรับการยอมรับ สิ่งที่เขาพูดจะสงผลให

ผูบริโภคคลอยตาม 

3. เด็ก ก็ไมควรใชเด็กที่มีอายุนอยเกินไป โดยเขามองวาจะทําลายความสด ความไรเดียงสา

ของเด็กได 

4.ครอบครัว การแสดงโดยใชครอบครัวมาเป็น Presenter จะตองไมขัดและกระทบกับศาสนา 
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5. การทําภาพกราฟิก ภาพสัตว์ คน การต์ูน ก็หามมคีวามเกินจรงิเกินไปจนทําใหเกิดการเขาใจ

ผดิ 

6. การแบงชนช้ัน การทําโฆษณาจะตองไมสื่อใหเห็นถึงคามแตกตางดานชนช้ัน ไมทําใหเกิด

การแบงแยกระดับช้ันของคนในประเทศ 

7. ความเป็นเพศชาย-หญิง จะตองมีความเสมอภาค  มีความเทาเทียมกันทั้ง 2 เพศ 

การสรางสรรค์ผลงานการโฆษณาในมาเลเซีย จะใชโฆษณาประเภทสรางอารมณ์ความรูสึก 

Emotional โดยการใชดารานักแสดง ชาย-หญิงมาเป็นแรงจูงใจและกระตุนในการโฆษณาสินคา 

ตัวอยางเชน การโฆษณา บุหรี่ Marbolloro ในโฆษณาจะสรางอารมณ์ดวยการใชสีสรรจาก

ดาราหญิงและเสียงเพลง ประเภทสินคาที่ตองระมัดระวังในการทําโฆษณา  

1. อาหาร (food) ไดแก นม เครื่องปรุงแตงรส อาหารสําเร็จรูป ของหวาน ขนมขบเคี้ยว มากา

รีน เนย ชีส ผลไมตางๆ  ไอศกรีม  

2. เครื่องดื่ม รวมไปถึง soda pop เครื่องดื่มที่มีโซดาเป็นสวนผสม ไดแก soft drink  น้ําผลไม 

เครื่องดื่มชนิดผง  

3. ธนาคาร ไดแก สถาบันใหเงินกู สถาบันออกทรัพย์สินตางๆ 

4. สินคาฟุุมเฟือย (luxury) ไดแก นาฬิกา เพชร พลอย ของใชราคาแพง 

5. เครื่องใชภายในบาน ถือวาจะสงผลกระทบตอวัฒนธรรมการดํารงชีวติของคนในประเทศได 

6. ผลติภัณฑ์ใชสวนตัว (Personalcare) ไดแก แชมพู ยาสีฟัน เครื่องสําอาง สบู 

7. การทองเที่ยว จะอนุญาตใหทําโฆษณาโดยใช Logo อยางชัดเจน 

 

 

http://www.businessthai.co.th/content.php?data=412170_Agency%20Media (19/1/2008) 

 

http://www.businessthai.co.th/content.php?data=412170_Agency%20Media


 

การตลาดโลก. | คําถามบทท่ี 13 634 

 

 

บทที่ 13 

ช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ 

(International Marketing Channels) 
จุดประสงค ์

 

1. ความหมายของการกระจายสินคาระดับโลก (Definition of Global Logistics) 

2. การบริหารการกระจายสินคาระดับโลก (Managing Global Logistics) 

3. เขตปลอดภาษีศุลกากร (Free Trade Zones) 

4. U.S. Special Import Tariff Provisions 

5. การคาปลีกระดับโลก (Global Retailing) 
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 การสงออกสินคาไปตางประเทศมอีุปสรรค หรอืปัญหาหลายประการ เชน การขนสง

สินคา การจัดการเอกสารสงออก-นําเขา การจายเงนิ การประกันภัย เป็นดน (แสดงดังตาราง

ขางลาง) 

ตาราง ปัญหาของการสง่ออก 

 

การกระจายสินคา (Logistics 

-arranging transportation 

transport rate determination 

-handling documentation 

-obtaining financial information 

-distribution coordination 

-บรรจุภัณฑ ์(packaging) 

-obtaining insurance 

Servicing exports 

Law procedure การสงเสริมการขาย (Sales promotion 

 

Foreign market intelligence 

ทีม่า (Keegan and Green, 2000: 274) 

 

1. Definition of Global Logistics 

Global logistics is defined as the design and management of a system that directs and 

controls the flows of materials into, through and out of the firm across national boundaries 

to achieve its corporate objectives at a minimum total cost (see Exhibit 16-1). 

คือ กระบวนการวางแผน การดําเนินงาน และการควบคุมการเคลื่อนยายสินคาทั้งไปและ

กลับ การเก็บรักษาสินคา การบริการ และการบริหารขอมูลที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล ตั้งแตจุดเริ่มตนของการผลิตไปสูจุดสุดทายของการบริโภคเพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคาซึ่งรวมไปถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเงนิ  
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 ภาพที่ 156 การกระจายสินค้าระดับโลก 

 ที่มา (Kotabe and Helsen, 2005; 482) 

 

1) Materials management refers to to the inflow of raw material, parts, and 

supplies through the firm. 

26) Physical distribution refers to the movement of the firm’s finished 

products to its customers, consisting of transportation, warehousing, 

inventory, customer service/order entry, and administration. 

 

3. Managing Global Logistics 

The following factors contribute to the increased complexity and cost of global logistics: 

 Distance 

 Exchange rate fluctuations 

 Foreign intermediaries 

 Regulation 

 Security 

 
 

วัตถุดิบ 

ชิน้สวนประกอบ 

วัสดุสิ้นเปลือง 

ลูกคา้ทัว่โลก 

บริษัท 

กระบวนการ

ผลติ และ การ

ประกอบ 

สินคา้
ส าเร็จรูป 

การขนสง 

การคลังสินคา 

สินคาคงคลัง 

การจัดการคําสั่งซื้อ 

การบริหาร 

การบริหาร
วตัถดิุบ 

การจดัจ าหน่าย
สินคา้ 
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1.1. การขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ  

 10 อันดับของประเทศที่มีทาเรือขนสงที่ใหญทีสุดในโลก คือ ฮองกง รองลงมา คือ

สิงคโปร์ ซึ่งแสดงดังภาพขางลาง (Albaum et al., 2002) โดยที่ประเทศสิงคโปร์เป็น “trans-

shipment’ hub ในขณะที่ประเทศฮองกงเป็น ‘local port’ ซึ่งสงออกสินคาออกไปประเทศจีน 

(re-export) 

 

0 5 10 15 20

Antwerp
Hamburg

Long Beach
Los

Shanghai
Rotterdam
Kaohsiung

Busan
Singapore

Hong Kong

TEU

 
 

 ภาพที่ 14-2  

หมายเหตุ หนวยเป็น Millions of Twenty-foot equivalent units (TEU) 

ที่มา (Albaum et al., 2002; 586) 

ปัจจัยที่มอีิทธิพลตอการกําหนดวิธีการขนสงสนิคามี 3 ประการ คือ value-to-volume ratio, 

perishability และ ตนทุนในการขนสงสินคา (Kotabe and Helsen, 2005; 485) 

 

1.1.1. วธิีการขนส่งสนิค้าทางทะเล (Ocean Shipping)  

เรือขนสงสนิคาทางทะเลมี 2 ประเภทคือ Liner Service ซึ่งมีกําหนดการเดินเรอื และ Bulk 

Shipping จะมีสัญญาการขนสงสินคา สินคาที่ขนสง ไดแก รถยนต์ เบียร์ ถั่วลิสง เป็นตน เชน 

บริษัทฮอนดา และฮุนไดจะมีเรอืเดินบรรทุกสินคาของตนเอง กลาวคือ บริษัทฮอนดาขนสง

รถยนต์ไปยังประเทศสหรัฐฯ และนําถั่วลิสงจากประเทศสหรัฐฯกลับประเทศญี่ปุุน เป็นตน 

นอกจากนั้นยังมีพันธมิตรของการขนสงทางเรือ (Global carrier alliance) ระหวาง American 

President Line (APL) กับ Orient Overseas Container Line (ของฮองกง) และ Mitui O.S.K. 

(ของญี่ปุุน) หรอืพันธมิตรระหวาง Sea-Land Service (ของสหรัฐฯ ในมลรัฐซีแอตเติล) กับ 

Maersk Line (ของเดนมาร์ค) 
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 ยุโรปจะมีบริษัทที่ทําการขนสงสินคาทางทะเล ไดแก บริษัทDFDS เป็นบริษัทขนสง

สินคาทางทะเลของประเทศเดนมารค์  บริษัทDFDS Home เป็นพันธมิตรในการขนสงสินคาทาง

ทะเลระหวางประเทศกลุมสแกนดิเนียเวีย เบเนลักซ์ สหราชอาณาจักร และโปรตุเกต บริษัท

DFDS/THL เป็นพันธมิตรระหวางประเทศเยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ และสเปน บริษัทFrench 

Partner เป็นพันธมิตรระหวางประเทศฝร่ังเศส ออสเตรีย อิตาลี และกรีซ เป็นตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ เครือขา่ย Road and Rail Network  

 ที่มา (ระหัตร โรจนประดิษฐ์, 2549) 

ยุทธศาสตรท์่าเรือไตรภาคีของท่าเรือสงขลา-ท่าเรือปากบาราและท่าเรือระนอง (The strategy 

of Southern seaports triangle) (http://www.otp.go.th/english/deailynews/meeting) 

 

ซึ่งเป็นความรวมมือระหวางประเทศมาเลเชีย และประเทศไทย ในการเพิ่มศักยภาพการขนสง

สินคาทางทะเลอันดามัน ซึ่งมีทาเรือคลัง (Klang) ของประเทศมาเลเซีย ทาเรอืสงขลา-ทาเรือ

ปากบาราและทาเรือระนอง 

 

 

 

Ranong Port A 

Malaysia B Singapore C 

D 

E 
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1.1.2. การขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight) 

เนื่องจากมีเทคโนโลยี computerized inventory system มีการบริหารจัดการสินคาโดยใช

หุนยนต์ และเครื่องบินเจต (The jet engine) ทําใหการขนสงทางอากาศมรีวดเร็ว เชน การสง

สินคาจากแอตแลนตาไปยังแฟรงเฟิรต์ใสชเวลา 2 วัน หรอืสงสินคาจากดีทรอยด์ไปยังฮิโรชมิา

ใชเวลา 3 วัน เป็นตน บริษัทที่ใหบริการขนสงสินคาทางอากาศ ไดแก FedEx, DHL  หรอื UPS 

เป็นตน ผูผลติสินคาที่ใชการขนสงทางอากาศ ไดแก บริษัทไนกี ้รบีอค หรอื สนิคาแฟช่ัน เป็น

ตน 

 Intermodal Transportation 

 

1.1.3. องค์การที่อํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ  

ไดแก freight forwarder และ คลังสินคาสาธารณ (Public warehouse)(Albaum et al., 2002; 

587) 

เฟรจต์พรอ์วาร์ดเดอร์ (The freight forwarder) ในประเทศสหรัฐฯกําหนดใหเป็นตัวแทนขนสง

สินคาทางทะเลภายใตกฎหมาย U.S. Shipping Act ในปี ค.ศ. 1998 ซึ่งมหีนาที่ ขนสงสินคา 

และ กําหนดขนาดของเรอืขนสง ในปัจจุบัน เฟรจตพ์ร์อวารด์เดอร์ ทําหนาที่ดานการวาง

แผนการผลิต การบริหารสินคาคงคลัง การประกอบชิ้นสวนสินคา การเก็บเงิน และการจัดทํา

รายงานอิเลคทรอนิคส ์เชน บริษัท Air Express International (AEI) ทําหนาที่ประกอบสินคาดวย

อิเลคทรอนิคสใ์นประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนั้น บริษัท AEI ทําการบริหารสินคาคงคลัง 

และขนสงสนิคาของบริษัท Intel เป็นตน 

 

ผู้ขนถ่ายสินค้าและตัวแทน (Freight Forwarder and Customhouse Broker 

ตัวกลางใหบริการใหการนําขนถายสินคา (Moving cargo) ระหวางประเทศ และภายในประเทศ 

มี 2 ชนิด คือ ผู้ขนถ่ายสินค้า (Freight Forwarder) และ ตัวแทน (Customhouse Broker) 

กลาวคือ Freight Forwarder ทําหนาที่แทนผูสงออกสินคา ในขณะที่ Customhouse Broker ทํา

หนาที่แทนผูนําเขาสินคา เชน การสงออกทุเรียนไปยังประเทศจนี (แสดงดังภาพขางลาง) 

 

 

  

 

ผูข้นถ่ายสินคา้ ตวัแทน 

ผูผ้ลิตใน
ประเทศไทย 

ศลุกากรใน
ประเทศไทย 

ศลุกากรใน
ประเทศจีน 

ผูซ้ื้อใน
ประเทศจีน 
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ภาพที่ 157ภาพที่ 14-3– ตัวกลางที่อํานวยความสะดวกในขนสงสินคาจากประเทศไทยไปยัง

ประเทศจนี 

 ที่มา (Onkvisit and Shaw, 1997, 513) 

 

เฟรจต์พร์อวาร์ดเดอร์ในประเทศสามารถค้นได้จากเว็บไซต์ WWW.thaishipper.com ดังภาพ

ข้างลา่ง 

 

 
ที่มา (WWW.thaishipper.com) 

 จากภาพบริษัทที่เป็นเฟรจตพ์ร์อวาร์ดเดอร์ ไดแก Wise Logistics, CU Logistics, 

proforwarder Group,  หรอื TEU เป็นตน 

 

1.2. คลังสินค้า 

ทําหนาที่ดานการเก็บรักษาสินคา บรรจุสินคา และประกอบสินคา คลังสินคาระหวางประเทศ

โดยทั่วไปจะเป็นคลังสินคาสาธารณะระหวางประเทศ (International Public warehouse) ซึ่ง

ออกแบบเป็น Customs bounded warehouses (ไมตองเสียภาษีศุลกากรจนกวาจะขนสินคาออก

จากคลังสินคา)  

http://www.thaishipper.com/
http://www.thaishipper.com/
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ศูนย์กลางการจัดจําหนายสินคา (Central distribution center) เชน ในประเทศฮองกง นิวยอร์ค 

หรอื โคโลน ซึ่งศูนย์กลางการจัดจําหนายมี 2 ประเภท คือ Distriparks จะตั้งอยูที่เมอืงทา

สําคัญ เชน เมอืง Rotterdam ของประเทศเนเธอร์แลนด์ หรอื ประเทศสิงคโปร์ เป็นตน และ 

Districenters จะบริหารดานการกระจายสินคาทั้งหมด (The complete logistics) โดยเป็นการ

ใหบริการแบบครบวงจร (One-stop- shop service) เชนในประเทศจนีวางแผนจัดตั้งศูนย์กลาง

การจัดจําหนายสินคา Panyu Districenters เพื่อลดบทบาทของฮองกงในการ re-export สินคา

สูประเทศจีน 

เขต Free Area Zone (FAZ) เป็นเขตที่ตัง้อยูนอกเขตศุลกากร (The custom area) ซึ่งใชในการ 

repacking และผลติสินคา เชน ในประเทศโคลัมเบียมี Barrenquilla Free Zone หรอื เขต

Shannon Free Zone ตั้งอยูที่ประเทศไอร์แลนด์ หรอื Honolulu Free Zone ตั้งอยูที่ประเทศ

สหรัฐฯ เป็นตน บริษัทที่ใชเขต FAZ ไดแก บริษัทผลติรถยนต์ตรา BMW&Mazda ใชเขต FAZ ใน

สหรัฐฯเพื่อลดภาษีศุลกากรสําหรับชิ้นสวนประกอบรถยนต์นําเขา เพื่อการประกอบรถยนต์

สงออกไปจําหนายในทวีปอเมริกาเหนอื 

Free Port เป็นทาเรอืที่ใชในการ re-export และเป็นศูนย์กลางการจัดจําหนายสินคา เชนทาเรือ

ของประเทศสิงคโปร์ หรือ ฮองกง เป็นตน 

 เขตการผลิตเพื่อการสงออก (Export Processing Zone: EPZ) ผูผลิตตางประเทศจะ

ไดรับประโยชน์จากสินคาระหวางการผลิต (Intermediary goods) ในดานภาษีนําเขา 

สาธารณปูโภค และกฎระเบียบ โดยปกติ ประเทศดอยพัฒนา (LDCs) จะใชเขตการผลิตเพื่อ

การสงออก เพื่อกระตุนหรือจูงใจผูลงทุนจากตางประเทศเขามาตั้งโรงงานเพื่อพัฒนา

อุตสาหกรรมในประเทศดอยพัฒนา เชน กลุมประเทศในเอเชียใตและเอเชียตะวันออก อเมริกา

กลาง และอเมริกาใต เป็นตน 

 

 Warehousing and Inventory Management 

 Hedging Against Inflation and Exchange Rate Fluctuations 

 Benefiting from Tax Differences 

 Logistic Integration and Rationalization 

 E-Commerce and Logistics 

 Third-Party Logistic (3PL) Management 

 The largest 3PL sector is the value-added warehousing and 

distribution industry. 
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Gunasekaran and Ngai (2003) เขียนการจัดการระบบการกระจายสินคาของบริษัทขนาดเล็ก 

(A small third-party logistics: 3PL) ประกอบดวยโครงสราง 3 ชนิด คือ ระบบสารสนเทศ และ

ระบบการรายงาน โครงสรางระบบการกระจายสินคา และ กระบวนการ และกิจกรรมของการ

กระจายสินคา (แสดงดังภาพขางลาง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 14-3- แบบจ้าลองการบิหารหว่งโซ่อุปทาน 

 

ตารางที่ 13– กิจกรรมของการบริการด้านระบบการกระจายสินค้า 

หนาที่ กิจกรรม 

การขนสง shipping, forwarding, consolidation, contract 

delivery, freight bill payment/audit, household 

goods, relocation, load tendering, brokering 

คลังสินคา Storing, receiving, assembling, returning goods, 

marking/labeling, knitting 

การบริหารสินคาคงคลัง การพยากรณ์, การวิเคราะหท์ําเลที่ตัง้, เครือขาย, 

การออกแบบแผนผัง 

การจัดการคําสั่งซื้อ 

ระบบสารสนเทศ 

Order entry fulfillment, EDI, e-commerce, internet, 

WWW, routing/scheduling, ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

and expert system 

3PL  

ระบบสารสนเทศ และระบบการ
รายงาน 

กระบวนการและกิจกรรมการขนถ่าย
สินค้า 

-การจัดการค าส่ังซ้ือ การบริหารอปุสงค์ 
การจัดซ้ือ ความสัมพันธ์กับลกูค้า 

โครงสรางของการขนถาย

สินคา 

-ศูนย์กลางการจัดจําหนาย 

จุดสต็อคสินคา 
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บรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ ์และการนํากลับมาใชใหม 

(Designing, recycling 

 ท่ีมา (Gunasekaran and Ngai (2003) 

 

การบริหาร 3PL ประกอบด้วย การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารสินค้าคงคลัง การ

ขนส่ง การวางแผนก้าลังการผลิต และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ภาพที่  14-4– แบบจ้าลอง 3PL 

 ที่มา (Gunasekaran and Ngai (2003) 

 

 การวางแผนกลยุทธ์ ของบริษัทขนาดเล็ก จะขาดแคลนทุน ทรัพยากร และความ

เชี่ยวชาญ ดังนั้นบริษัทขนาดเล็กจะตองทําพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic alliances)  

 การวางแผนดานกําลังการผลติ มีทรัพยากร 4 ชนิด คือ คลังสนิคา การขนสง อุปกรณ์

การบริหารวัตถุดิบ และทรัพยากรมนุษย์ การตัดสินใจเกี่ยวกับกําลังการผลิตจะเป็น

การตัดสินใจผลติเอง หรอืซื้อ outsourcing เทคโนโลยีที่ใชในการบริหารกําลังการผลิต 

ไดแก MRP CRP ERP นอกจากนั้นแบบจําลองทางสถิติ เชน แบบจําลองโปรแกรม

เสนตรง แบบจําลองแถวคอย และแบบจําลองกําหนดการผลิตที่เหมาะสมที่สุด 

 การบริหารสารสนเทศ เป็นการบริหารขอมูลในหวงโซคุณคา เทคนิคที่ใช คือ 

Groupware การบริหารสารสนเทศ (IS) shareware เหมอืงขอมูล (data mining) 

คลังขอมูล (data warehouse) นอกจากนั้นเทคโนโลยีที่นํามาใชกับการบริหาร

การบริหาร
3PL  

การวงแผนกลยทุธ์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การบริหารสินคา้คงคลงั 

การขนส่ง การวงแผนก าลงัการผลิต 
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สารสนเทศคอื EDI e-commerce ERP อินเตอรเ์น็ท WWW, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence) ระบบผูเช่ียวชาญ (Expert system) 
 

 

ตารางที่ 181ตารางที่ 13-  การแปลงจากบริษัท SML สูบริษัท 3PL 

หนาที่ กิจกรรม กลยุทธ์/เทคนิค เทคโนโลย ี

การวงแผนกล

ยุทธ ์

 

การพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ 

การบริหารทรัพยากร 

งบประมาณ การคัดเลือก

สินคา และการแบงสวน

ตลาด 

กลยุทธ์พันธมิตร 

outsourcing การ

พยากรณ์อุปสงค์ 

การคัดเลือกหุนสวน 

การัยการสนับสนุน

จากรัฐบาล และ

ผูบริหารอยาง

ตอเนื่อง 

Groupware, shared 

information systems 

เชน Internet, EDI, 

ERP, WWW 

การบริหารสินคา

คงคลัง 

การพยากรณ์ การ

วิเคราะหท์ําเลที่ตัง้ ที่

ปรึกษาดานเครือขาย การ

คัดเลือกสินคา การ

วิเคราะหก์ารแบงสวน

ตลาด 

JIT, Kanban ระบบ

Demand-pull 

strategy 

MRPII, EDI, ERP, 

WWW, online 

purchasing 

การขนสง 

 

-จํานวนรถขนสง 

-สมรรถนะคลังสินคา 

-ทรัพยากรมนุษย์ 

-เครื่องมือการจัดการ

วัตถุดิบ 

outsourcing กลยุทธ์

พันธมิตร การ

วางแผนกําหนดการ

ผลติ และเสนทางการ

ขนสง 

Internet, e-mail, 

WWW 

การวงแผนกําลัง

การผลิต 

 

การประเมนิผลงาน 

-การเก็บ ประมวลผล 

การรายงานขอมูล 

 Linear programming, 

waiting line model, 

scheduling 

optimization, MRPII, 

CRP, ERP 

เทคโนโลยี  Groupware, IT/IS, EDI, e-commerce, 
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สารสนเทศ (IT) 

 

shareware, data 

mining, data 

warehousing, 

intranet , extranet 

internet, WWW, AI 

and expert systems, 

ERP  

 

 ที่มา (Gunasekaran and Ngai (2003) 
 

 

 
 

2. Free Trade Zones 

 A free trade zone (FTZ) is an area that is located within a nation (say, the United 

States), but is considered outside of the customs territory of the nation. 

 FTZs provide many cash flow and operating benefits to zone users and include 

(see Exhibit 16-2): 

1. Duty deferral and elimination 

2. Lower tariff rates 

3. Lower tariff incidence 

4. Exchange rate hedging 

5. Import quota not applicable 

6. “M a de in U.S .A.”  des igna t ion 
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4. การค้าปลีกระดับโลก (Global Retailing )  

 
ประเทศพัฒนาแลวจะมีการจางงานในอุตสาหกรรมคาปลีก 7-15% ในปี ค.ศ 2002 รานคา

ปลีกวอลมาร์ท (Wal-Mart) ซึ่งเป็นรานคาปลีกที่ใหญทีสุดในโลกของสหรัฐฯ ซึ่งมีรายได $220 

พันลานเหรียญฯ แตมีรายไดจากตางประเทศ หรอืนอกเขตนาฟตา (NAFTA) เพียง 10% 

(Kotabe and Helsen, 2004: 498) 

ผูคาปลีกนั้นจะมีเป็นจํานวนมากในทุกประเทศและเป็นประโยชน์มากสําหรับการจําหนายสินคา

ผูบริโภค  (personal  consumption  goods)  ชนิดของการคาปลีกจะมีมากมายหลายอยาง  ซึ่ง

รายคาปลีกในสหรัฐกับในยุโรปจะคลายกัน  เวนแตวายุโรป  รานสหกรณ์สินคาผูบริโภค  

(consumer  cooperative  store)  จะสําคัญกวา  และรานคาปลีกลูกโซและรานคาปลีกทาง

ไปรษณีย์  (chain  and  mail  order  store)  จะสําคัญนอยกวาในสหรัฐ  และเชนเดียวกันกับใน

อเมริกาใต  และตะวันออกไกลพวกราน  specialty  shops  ราน  department   store  ที่หรูหรา  

chain  general  store,  small  shops,  vender,  peddlers   จะมีอยูทั่วไปสวนที่อยูนอกชุมชน

มักที่จะมีรานเล็ก ๆ  ไมเครื่องประดับประดาเครื่องใชตาง ๆ  มากนัก ผูทําการคาปลีกก็มักไม

คอยรูเรื่องเกี่ยวกับวิธีจัดการสนิคาแบบใหมมากนัก 

 พวกรานคาปลีกโดยทั่วไปไมคอยไดทําการคาปลีกระหวางประเทศเอง  นอกจากพวก

คาปลีกรายใหญเชน  ราสรรพสินคา(department   store)  และรานคาสหกรณ์ผูบริโภค

((consumer  cooperative  store)   ที่ซือ้ที่ละเป็นจํานวนมากมักจะซือ้สินคาจากตางประเทศเอง

เพื่อจะไดประหยัดกวา  สวนพวกรานคาปลีก  พวกรานคาเฉพาะอยาง  (specialty  shops)    

และรานอื่น ๆ  จะซือ้สินคาโดยที่จะมีพนักงานขายมาติดตอ  โดยดูจากโฆษณา  ดูจากแคต

ตาล฿อก  หรอืจากจดหมายติดตอ นอกจากนั้น ผูซือ้ที่เป็นสถาบันใหญ ๆ  (institutional  

buyers)  โยครั้งจะซือ้สินคาจากตางประเทศโดยตรงจากผูผลิตหรอืคนกลาง  เชน  

โรงพยาบาล  อาจสั่งซือ้เครื่องมอืเครื่องใชโดยตรงจากผูผลติตางประเทศ  หรอืจากผูจัดหา  

(supply  house) 

 ระบบการจัดจําหนายสินคามี 2 ประเภท คือ ระบบผลัก (push) และระบบดึง (Pull)  

 

 

3.1  ความแตกต่างของร้านค้าปลีกทั่วโลก (Retailing differences across the 

world) 
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Alexander and Myers (2000) เขียนการดําเนินงานการคาปลีกระหวางประเทศจะ

ประกอบดวยโครงสรางหลัก 3 ประการ คอื ตลาด (Market) องค์การ และ การสังเคราะห์ 

(Synthesis) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 158ภาพที่ 14-5- กรอบตลาดระหว่างประเทศ 

 ที่มา (Alexander and Myers, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดภายในประเทศ 

Primary Markets 

Tertiary Markets 

Secondary 
Markets 

การพัฒนา
ทรัพย์สิน 

แรงกดดันด้าน
สิ่งแวดล้อม 

แรงกดดันด้าน
สิ่งแวดล้อม 

Borrowed Asset Innovative Asset 

ตลาดเร่ิมต้น 

ตัวขับเคลือ่นการเปลี่ยนแปลง 

 ฐานแนวคิด 

 ฐานเทคโนโลยี 
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ภาพที่ 159ภาพที่ 14-6- กรอบตลาดระหว่างประเทศ 

 ที่มา (Alexander and Myers, 2000) 
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ภาพที่ 160ภาพที่ 14-7- กรอบตลาดและการปฏิบัติงานระหว่างประเทศ 

 ที่มา (Alexander and Myers, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hutchinson,  et al. (2006) ศกึษาการคาระหวางประเทศ 

แนวคิดขององค์การ 

สูง 

การขยายตลาด 

ต ่า 

ระดบัโลก 
ข้ามชาติ 

จีโอเซนตริค 
เอธโนเซนตริค 

Transnational 
Proximal 
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 ภาพที่ 161 กรอบคิดของการพัฒนาการค้าปลีกใน SME 

 ที่มา (Hutchinson,  et al., 2006) 

 

3.2  พาณิชย์อเิลคทรอนิกส์และการค้าปลกี (E-commerce and Retailing) 

 

ก าแพงการค้าต่างประเทศ 

กลยุทธ์: ความเสีย่ง ทศันคติของผูบ้ริหาร ขาดทกัษะ 
การปฏิบัตกิาร: ข้อจ ากดัดา้นการเงิน 
สารสนเทศ: ข้อจ ากดัดา้นความรู้ทางตลาด 
กระบวนการ: ขาดปฏิกิริยาร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั 

สิ่งกระตุ้น 

กลยุทธ์เฉพาะด้าน 
  แนวคิดการค้าปลีก ชือ่เสียงของตราสินค้า  
กลยุทธ์ตลาด 
  มุ่งการตลาดระดบัต ่า หรือมุ่งการตลาดระดบั
มาก 

ตัวขับเคลือ่น 

ผู้ จัดการ 
  วิสยัทศัน์ ประสบการณ์ และ ความรู้ของการ
จดัการ 
เครือข่าย 
  ความสมัพนัธ์ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ของผู้บริหารการตลาดระหว่างประเทศ 

วิธีการเข้าตลาด 

ตัวแปรตาม 
  ทรพัย์สินของผลิตภณัฑ์ (ตราสินค้า 
และ ทรพัยากรดา้นตลาด การเงิน 
และ ค ามัน่สญัญาขององค์การ) 
ตัวเลือก(Option) 
  เป็นเจ้าของร้าน Concessions, 
แฟรนไชส์ การค้าส่ง การให้สิทธิการ
ผลิต และการจดัจ าหน่าย 

กระบวนการพัฒนา 

การอ านวยการ 
  แรงดึงดูดของตราสินค้า
ต่างประเทศ 
 
แนวทาง 
  กระบวนการเปลีย่นแปลง  

ผู้อ านวยความสะดวก 
การสนับสนุนจากภายนอก 
  โปรแกรมของรฐับาล หรือ 
บริษัททีป่รึกษา 
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ปัจจุบันยอมรับวาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีผลกระทบตอการทําธุรกิจระหวางประเทศ 

ประชากรที่ใชอินเตอรเ์น็ทประมาณ 200-300 ลานคน ดังนัน้ อนิเตอร์เน็ทจึงเป็นแหลงของ

ความไดเปรียบเชิงการแขงขันในตลาดโลก (Hoffman and Novak, 1996) 

วิวัฒนาการของเว็บไซต์  ทําได 2 ทิศทาง คอืเริ่มจาก บริษัทขามชาติ หรอื การทํา

การคาดวยอินเตอร์เน็ทเพียงอยางเดียว เชน บริษัท Federal Express เริ่มทําเว็บไซต์ เดือน

พฤศจกิายน ค.ศ. 1994 ซึ่งมีจํานวน 14 หนา เนนที่ขอมูลการบริการ ผลของคําสั่งซื้อจาก

ลูกคาเหนอืความคาดหมาย หลังจากนั้น บริษัทคูแขงของ FedEX คือ UPS จงึจัดทําเว็บไซต์ 

 

บริษัทขามชาติ (MNCs) 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มทําอนิเตอร์เน็ท 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ของบริษัท 3M มีขอมูลสินคาประมาณ 60,000 รายการ 

 

 

แบบจําลองของธุรกิจอินเตอร์เน็ท ม ี2 แบบ ดังภาพ 

 

 

1. ข้อมูลดา้นสินคา้ (Image/product information) 
2. เก็บข้อมูล /การวิจยัการตลาด 
3. การบริการลูกคา้ 
4. การสนบัสนนุภายในองค์การ 
5. การคา้ (Transaction) 

ข้อมูล        แบบจ าลองการค้า 

1. การคา้ 
2. การบริการลูกคา้ 
3. ข้อมูลสินคา้ 
4. เก็บข้อมูล /การวิจยัการตลาด 

 

การคา        แบบจําลองขอมูล 
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 ภาพที่ 162 ตัวขับเคลื่อนแบบจําลองธุรกิจอินเตอร์เน็ท (Internet business models) 

ที่มา (Quelch and Klein, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของเว็บไซต์ ดังภาพ 

 

เน้นลูกค้า 

ผลกระทบต่อธุรกิจ 

การสนับสนุนดาน

เทคนิค กฎหมาย 

การบริหารฐานข้อมลู 
กาวิจัยภายในบริษทั 
ข้อมูลบริษทั 

ขอมูล/สนับสนุน

การตลาดและการ

ขาย 

 

บริการลูกคา 

การค้า 

ขอมูลสนิคา 

การโปรโมท 

พัฒนาฐานขอมูล 

วิจัยการตลาด 

การคา ภายนอก 

ภายใน 
ลดตน้ทนุ สร้างรายได ้
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 ภาพที่ 14-10- ประเภทของเว็บไซต์ 

 ที่มา (Quelch and Klein, 1996) 

 

 

 

 

 

 

Samiee (1998) ศกึษาบทบาทของอนิเตอร์เน็ทต่อธุรกิจส่งออก โดยพัฒนากรอบคิด ดังภาพ 

 

Audience 
Focus 

เน้ือหาของเว็บไซต์ 

1. 
Apple Computer 
Saturn 
Reebok 
CatalogSite 

2 
Software.net 
Wordsworth Books 
Mr.Upgrade 
CD Now 
Godiva Chocolates 
LIGHYNING Instrumentation 
Yvonne’s Weinkabinett 

3. 
Building Industry Exchange 
Federal Express 
Sun Microsystem 
ChinaWeb 
Gateway to New Zealand 
Digital Equipment Corp. 
Eli Lilly & Co. 
British Airways 
Consulting Inc. 

4. 
TRADE’ex 
Underground Music Archive 
American Venture Capital  Exchange 
Online BookStore 
CapEx 

โลก 

ภายในประเทศ 

ข้อมูล 
การบริการ การคา้ 



 

การตลาดโลก. | การคาปลีกระดับโลก (Global Retailing ) 654 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 14-11– กรอบคิดของการส่งออกและอนิเตอร์เน็ท  

ที่มา (Samiee, 998) 

เขียนประเภทของผู้ส่งออก และ ขั้นตอนของการพัฒนาการส่งออก ประเภทของผู้ส่งออกมี 2 

ประเภทคือ ผู้สง่ออกประจ้า: (Regular exporter) และ ผูส้่งออกครั้งคราว: (Sporadic exporter) 

 

 

 

 

 

 ตารางที่ 13- การใชอ้ินเตอรเ์น็ท และ ประเภทของผูส้่งออก 

การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ท ประเภทของผู้ส่งออก 

ผูส้่งออกประจ้า  ผูส้่งออกครั้งคราว: 

ประเภทของการประยกุต์ใช้
อินเตอร์เน็ท (Internet application 
Type) 

แนวคิดพืน้ฐาน:  
(Fundamental Axioms) 

ประเภทของผู้
ส่งออก 

ประเภทของการคา้ 
(Transaction Type) 

ผลลพัธ์ของการใช้อินเตอร์เน็ท 

ผูส่้งออกประจ า:  
(Regular exporter) 

ผูส่้งออกคร้ังคราว:  
(Sporadic exporter) 

ขัน้ตอนการส่งออก:  
(exporter processes) 

การสร้างรายได:้  
(Revenue generation) 

Intrafirm exporters&long-
term exporting 

agreement 

Interfirm exports& 
discrete exchange 

การเพ่ิมรายไดจ้ากการส่งออก:  

 

ข้อจ ากดัของโครงสร้าง: (STRUCTURAL CONSSTRAINTS) 
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วจิัยการตลาด 

การโปรโมท 

Order taking 

 
 
 

 
 
บางครัง้ 

ที่มา (Samiee, 998) 

 

ประเภทของการประยุกต์ใชอินเตอร์เน็ท (Internet application type) ของผูผลติ ผูคาสง แลผูคา

ปลีก โดยเฉพาะอยางยิ่งผูคาปลีกจัดได 2 ประเภทคือ catalog firm และ Virtual Internet 

Retailer (VIR) 

 ตารางที่ 13- การประยุกต์ใช้อนิเตอร์เน็ทของผูผ้ลติ และผูค้้าส่งในการส่งออก 

การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ท ประเภทของผู้ส่งออก 

ผูผ้ลติ/ผู้ค้าส่ง ผูค้้าปลีก: 

ยึดตามขั้นตอน (Process-base) 

 

การสรา้งรายได้  

 

-การจัดซือ้ 

-การควบคุม 

-ก า ร โ ป ร โ ม ท แ ล ะ

สารสนเทศ 

-การขายและการบริการ 

 
 

-ก า ร โ ป ร โ ม ท แ ล ะ

สารสนเทศ 

-การขายและการบริการ 

ที่มา (Samiee, 998) 

 

ขอจํากัดของการชิอนิเอทร์เน็ทเพื่อการสงออกคือ ภาษาคอมพิวเตอร์ การเขาถึงเครอืขาย

อินเตอรเ์น็ท ความเป็นเจาของคอมพิวเตอร์ กฎระเบียบ ภาษาอังกฤษ และ วัฒนธรรมของ

องค์การ (Samiee, 998) 

 

Morgan-Thomas. and Bridgewater (2004) พบวา การลงทุนและการใหคํามั่นสัญญาในอิน

เทอร์เน็ท เพื่อ VEC (Virtual Export Channel) จะมีผลตอความสําเร็จของการตลาดระหวาง

ประเทศ 

 

Internet is a network of interlinked computers throughout the world operating on a 

standard protocol (Transmission Control Protocol/Internet Protocol: TCP/IP) กล่าวโดยสรุป อิน

เทอร์เนทคือ network as networks 

 

 
อินเตอร์เน็ทท าหนา้ทีแ่ทนการตลาด
ได ้(H1) 
โครงสร้าง: E-business model 
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 ภาพที่ 14-12- กรอบคิดของ VEC 

 ที่มา (Morgan-Thomas, A. and Bridgewater, 2004) 

 

 

 

 

 

 

แฮมิลล ์(Hamill, 1997).พบวา อนิเทอร์เนทเป็นแนวทางตนทุนต่ํา (a low cost gateway) ในการ

เขาสูตลาดโลกสําหรับกิจการขนาดกลาง และขนาด 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัขบัเคลือ่นภายใน: 
Collaboration/Information and 

systems requirements/cost 

สูง 

 

เจาะตลาด 

 
Product 
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 ภาพที่ 14-13  กลยุทธ์การวางต้าแหน่งส้าหรับการประยุกต์ใชอ้ินเตอร์เน็ท 

 ที่มา (แฮมิลล ์Hamill, 1997) 

 

แฮมิลล ์(Hamill, 1997) เขียนการประยุกต์ใชอินเทอร์เนท และ WWW ของผูสงออกขนาดกลาง

และขนาดยอม 

  

 การตดิต่อสื่อสาร 

เครื่องมือ; e-mail; Usenet; Listserv; voice mail; IRC; video conferencing; MUDS 

เป็นต้น 

Target: ลูกค้า ผู้ขายปัจจัยการผลิต ตัวแทน ผู้จัดจ้าหน่าย หุ้นส่วน research 

centers รัฐบาล 

 สติปัญญาด้านตลาด 

เครื่องมือ; WWW site; information search 

Target: รายงานวิจัยตลาด และประเทศ 

 การตลาดและการส่งเสริมการขาย 

เครื่องมือ; WWW site 

ตลาดเป้าหมาย: ลูกค้าระดับโลก 

ตารางที่ 13—ปัจจัยความส้าเร็จของวิสาหกิจจากการสนับสนุนของอินเตอร์เน็ท (  SME 

internationaliza t ion: t he int er net‖  s contr ibution 
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ปัจจัยความส าเร็จ การสนับสนุนของอินเตอร์เน็ท 

ค้นหานายหน้าหรอืตัวแทนจ้าหน่าย ใช้ online database & searches to find 

suitable overseas representation; and/or 

reduced dependency on agents/distributors 

through direct selling  

บริหารความสัมพันธ์กับนายหน้าหรือตัวแทน

จ้าหนา่ยอย่างมปีระสิทธิผล 

electronic communications to support more 

traditional forms of collaboration and 

contact; creation of virtual communities 

based on mutual trust 

ค้ามั่นสัญญากับการส่งออก increase commitment to overseas market 

through participation in global electronic 

networks 

ตระหนักถึง มีความรู ้และมุ่งเน้นตา่งประเทศ increase in international awareness, 

confidence and commitment through access 

to global information sources; participation in 

global network communities; enquiries and 

feedback to WWW site from potential global 

customers 

คัดเลือกตลาด Significantly simplified through internet-

based export market research resources 

respect for and orientation to foreign 

customers 

Closer company/customer relationships 

through electronic communications, 

feedback, interactivity 

พัฒนาแผน และกลยุทธ์การส่งออก (Export 

planning and strategy development) 

utiliza t ion of  t he Web‖s  pot ential in st r a t eg ic 

export planning 

ระเบียบวิธีการติดต่อสื่อสารและเอกสารการ

ส่งออก-น้าเข้า 

electronic communications with foreign 

agents/distributors; customers; partners 

governments 

ส่วนประสมการตลาดที่มปีระสิทธิผล การตลาดเป้าหมาย 

มุมมองในระยะยาว Internet resources supporting the 
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development of longer term export 

objectives 

 ที่มา (แฮมิลล์ม Hamill, 1997) 

 

 

 

 

 ตารางที่ 13– การวิเคราะห์การถดถอยโลจีสติคส์ (Logistic regression on successful 

and unsuccessful Web site users 

ตัวแปรอิสระ  Sig. exp() สมมุติฐาน สนับสนุน

สมมติฐาน 

การค้า (Transaction  

ความสัมพันธ์ 

Transaction  Relationship 

0.44 

0.22 

0.43 

0.21 

0.44 

0.288 

 H1  

ผลกระทบของเครือขา่ย 

การลงทุน 

เรียนรู้จากประสบการณ์ 

Time-based learning 

ความซับซ้อน 

0.49 

0.55 

-0.09 

0.02 

0.54 

.00**** 

.00**** 

0.42 

0.07** 

0.00**** 

1.63 

1.73 

 

1.02 

1.72 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

 
 
 
 
 
 

Export intensity 

ประสบการณใ์นการส่งออก 

Specialist product 

ความซับซ้อนของสินค้า 

การส่งออกทางตรง 

นายหน้าและตัวแทนจ้าหนา่ย 

0.45 

-0.48 

0.24 

-0.17 

0.85 

0.23 

.00** 

0.01*** 

0.08* 

0.19 

0.00**** 

0.50 

1.57 

0.62 

1.27 

2.34 

1.25 

H7a 

H7b 

H8a 

H8b 

H9a 

H9b 

 
 
 
 
 
 
 

ขนาด (Size 

การแขง่ขัน 

ตลาดสง่ออกหลัก USA/Canada 

-0.45 

-0.37 

-0.15 

.00**** 

0.00*** 

0.65 

0.64 

0.69 

0.86 
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High-tech 

เครื่องจักร 

เคมีภัณฑ์ 

Other manufacturing 

ที่ปรึกษา 

ค้าปลีก/การจัดจ้าหนา่ย 

Intercept 

0.14 

-0.11 

0.19 

0.65 

0.95 

-0.04 

-5.02 

0.85 

0.88 

0.81 

0.41 

0.27 

0.96 

0.20 

   

Log likelihood 

Chi square 

Hosmer and Lemeshow test 

Cox and Snell R2 

Negelkerke R2 

Psueudo R2 

Correct classifications (%) 

Initial classifications (%) 

294.512 

10.113 

0.257 

0.428 

0.571 

0.403 

80.9 

51.4 

 ที่มา (แฮมิลล,์ Hamill, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างโครงสร้างการจัดจําหน่ายของญี่ปุ่นกับสหรัฐ 

ชิน้สวนประกอบรถยนต์ของสหรัฐฯ (Automobile parts: Japan Automobile parts: US 
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ผู้ผลิต Warehouse 

distributor 
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- - - - - - :  primary function 

---------- : secondary function 

 

ช่องทางการจําหน่ายของประเทศญี่ปุ่น (Japanese Distribution Structure) 

ชิน้สวนประกอบรถยนต์ของญี่ปุุน (Automobile parts: Japan) 
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Subdealers 
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ภาพที่ 9- การเปรียบเทียบช่องทางการจ้าหนา่ยรถยนต์ของสหรัฐฯและญี่ปุ่น  

ที่มา: Cateora,  and Graham, 2002, 405 

 

 

 การศกึษาวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงจากกลยุทธ์ชองทางการตลาด 1 ชองไปเป็นกล

ยุทธ์ชองทางการตลาดหลายชอง โดยใชแนวคิดทฤษฎี 4 ชนิด ไดแก ขั้นตอนตางประเทศ

(Internationalization process) การบริหารของบริษัทขามชาติ (MNC management orientation 

stages) โครงสรางทางการคาของชองทางการขาย (Sales channel economic structure (TCA) 

ความสัมพันธ์ระยะยาว และ วงจรชีวติของสนิคา-เทคโนโลยี อนึ่ง การศกึษาครั้งนี้ใชการ

สัมภาษณ์กรณีศกึษาบริษัทผลติคอมพิวเตอร์ 4 บริษัท ไดแก บริษัท Fujitsu ICL, IBM Siemens 

Nixdorf (SNI) Compaq เป็นตน 

Multiple sales channels, especially the hybrid ones, are an optimal solution for expanding 

sales volumes. The results contribute to the relatively underresearched area of multiple 

channels, and the managerial implications drawn should be helpful not only to PC 

companies but also to other firms, such as "born globals." 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งออกทางตรง 

ตัวแทนจ าหน่ายอิสระ 

ผู้ผลิตสินค้า 

ร้านค้าปลีกอิสระ ช้ันท่ี 1 

สาขาการขาย หรือ 
สาขาการตลาด 

ช่องทางการตลาด
ทางอ้อม 

ช่องทางการตลาด
ทางตรง 

ขอบเขตของประเทศ 

การส่งออกทางอ้อม 

คนกลางภายในประเทศ 

การลงทุน
การตลาดทางตรง 

ช่องทางการตลาด 

เป็นเจ้าของ
การส่งออก 

กลุ่มผู้ผลิต 

ช้ันท่ี 2 
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 ภาพที่ : การเข้าตลาด วิธีการเจาะตลาด และช่องทางการตลาดเพื่อขยายตลาด 

ที่มา : Gabrielsson et al., 2002  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ : ก) ช่องทางการตลาดแบบคู่  ; ข) ชอ่งทางการตลาดแบบผสม 

ที่มา : Gabrielsson et al., 2002  
 

 

 

 

 

 

ผู้บริโภคคนสุดท้าย 
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และร้านค้าปลีก 

Sales, distribution, 
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generation 

Sales, distribution, 
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generation 

ผู้บริโภคคนสุดท้าย 

ทางอ้อม 

 Marketing Subsidiary 

ทางตรง 

ตัวแทนจ าหน่าย 
และร้านค้าปลีก 

Sales, distribution  promotion, customer 
generation 



 

การตลาดโลก. | การคาปลีกระดับโลก (Global Retailing ) 664 

 

ตาราง – สรุปทฤษฎี และการตัดสินใจโครงสร้างช่องทางการขาย 

 

ทฤษฎี วัตถุประสงค์ เหตุผลเบื้องต้น องค์ประกอบ โครงสร้างช่อง

ทางการขาย 

1. ขั้ น ต อ น

ก า ร ต ล า ด

ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

( Internationalizat

ion process     

 

เพื่ออธิบายแบแผนของ

ก า ร ต ล า ด ร ะ ห ว่ า ง

ประเทศแบบองค์รวม 

แ ล ะ  ด้ า น น อ ก 

(Explaining the outward 

and holistic 

internationalization 

pattern                  

Laterally rigid 

decision making, 

organizational 

learning          

ปั จ จั ย ด้ า น สิ น ค้ า 

ต ล า ด / ผู้ บ ริ โ ภ ค 

ผู้ ผ ลิ ต  ช่ อ ง ท า ง

การตลาด 

Choice of 

channel 

structure in 

entry and 

penetration 

stage 

2. ขั้นตอนการ

บ ริ ห า ร ข อ ง

บริ ษัทข้ ามชาต ิ

( MNC 

management 

orientation 

stages)         

Explaining the the 

outward and holistic 

internationalization 

pattern 

HQ 

predisposition 

toward global 

integration and 

local 

responsiveness 

EPR or hierarchical 

stage 

Choice of 

horizontal 

composition of  

channel 

structure 

3. โครงสร้างทาง

การค้าของช่อง

ท า ง ก า ร ข า ย 

(Sales channel 

economic 

structure (TCA) 

Explaining the economic 

structure and process of 

the channel 

Cost and 

efficiency of 

performing the 

distribution and 

transaction 

functions 

Asset specificity, 

external 

uncertainty, internal 

uncertainty, 

transaction volume 

 

4. ความสัมพันธ์

ระยะยาว 

Explaining the 

development of the 

channel relationship 

over time 

Interdependence 

development, 

comparison level 

Partnership 

advantage, sales 

channel conflicts 

and relationship 

factors 

Choice 

between 

multiple 

channel 

structures 

5. วงจรชีวิตของ

สิ น ค้ า -

เทคโนโลยี 

Explaining the product 

technology development 

การแพร่กระจาย

และการยอมรับ

นวัตกรรมใหม่ 

ขั้ นตอนของวงจร

ชวีติสนิค้า 4 ขั้น 

ทางเลือกของ

โครงสร้างของ

ช่ อ ง ท า ง

การตลาด  
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ที่มา : Gabrielsson et al., 2002  
 

 

การศกึษาชองทางการจัดจําหนายของคอมพิวเตอร์สวนบุคคล (Personal Computer) 

พบวา การเพิ่มขั้นตอนตางประเทศไมมผีลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงจากชองทางการตลาด

บูรณาการระดับต่ํา (ชองทางการตลาดทางออม) สูชองทางการตลาดบูรณาการระดับสูง 

(ชองทางการตลาดหลายชอง ไดแก ชองทางการตลาดแบบคูขนาน และแบบผสม) แตขึ้นอยูกับ

ปัจจัยอื่น เชน ประสบการณ์ของผูจัดจําหนาย หรือ ความไดเปรียบของการเป็นหุนสวน  (P1) 

การศกึษาชองทางการจัดจําหนายของคอมพิวเตอร์สวนบุคคล (Personal Computer) 

พบวา ขัน้ตอนของการบริหารบริษัทขามชาติ (Multinational Enterprises: MNEs) มี

ความสัมพันธ์กับการคัดเลือกกลยุทธ์ชองทางการจัดจําหนายสินคา (P2) 

 กลาวคือ ชองทางการตลาด 1 ชอง จะใชในการบริหารขั้นเอธโนเซนตรกิ (Ethnocentric 

stage)  และ ชองทางการตลาดแบบคูขนาน จะใชในการบริหารขั้นโพลีเซนตรกิ (Polycentric 

stage) และ ชองทางการตลาดหลายชองแบบผสม จะใชในการบริหารขั้นจโีอเซนตริก 

(Geocentric stage) 

 

พบวา การเพิ่มความหลากหลายของสินคา-ตลาด และความไมแนนอนของสภาวะแวดลอมซึ่ง

เกิดจากการแขงขัน และการแนะนําเทคโนโลยีใหม จะสามารถอธิบายการพัฒนาชองทาง

การตลาดหลายชอง (Multiple sales channels) (P3, P5) 

 

พบวา ขัน้ตอนของวงจรชีวติสินคา-เทคโนโลยี (ขั้นแนะนํา เติบโต อิ่มตัว และตกต่ํา) จะ

ปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์สวนบุคคล (P4) 

 

A surprising result was that the influence of internal uncertainty was not explicitly 

identified, as previous studies had suggested (see, e.g., Anderson 1985), and therefore it 

was not included in P[sub6]. 

 

The high partnership advantages influence the channel development from single (direct, 

indirect) to multiple (dual, hybrid), whereas the conflict potential drives development from 

dual to hybrid channels, as postulated in P[sub7]. 
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ผูผลติสินคาที่มอีํานาจสูง จะควบคุมความขัดแยงในชองทางการตลาดแบบคูขนานใหอยูใน

ระดับต่ําที่สุด ในขณะที่ การใหคํามั่นและความนาเชื่อถือมีความจําเป็นตอการพัฒนาความ

ไดเปรียบของการเป็นหุนสวน ในชองทางการตลาดทางออม หรือชองทางการตลาดแบบผสม

(P8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Gabrielsson et al., 2002  

 

 

ABSTRACT 

Previous studies have highlighted task environmental factors as the sole drivers of a 

distributor's commitment to its supplier and have found positive consequences of distributor 

commitment. The authors propose institutional factors as another motive for distributor 

commitment in channel relationships. Specifically, the authors suggest that long-term 

orientation is an essential institutional environment to consider for a comparative study of 

distributor commitment. The authors hypothesize that distributor commitment is driven by 

both task environmental factors and institutional factors. The authors conduct national 

surveys of industrial distributors in the United States and Japan to test the hypotheses. 

The hypothesis test results indicate that task environmental factors are related significantly 

ช่องทางการตลาด
โดยตรง 

 P2 P1  
 P4  

การควบคุมสูง 
control 
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 P4  

 P8  
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Channel 
 P2  

 P4  

 P8  
 

ช่องทางการตลาด
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ทางอ้อม
หลากหลาย 

การตลาด
ทางตรง

หลากหลาย 

ช่องทางการตลาด 
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to distributor commitment regardless of the channel contexts and that the effect of an 

institutional factor varies across the channel contexts. 

การศึกษาเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างค้ามั่นสัญญาของผู้จ้าหน่ายสินค้า (distributor 

commitments) กับสิ่งแวดล้อมด้านสถาบัน หรือองค์กร และ สิ่งแวดล้อมด้านงาน โดยท้าการ

ส้ารวจจากผู้จ้าหน่ายสินค้าของประเทศสหรัฐฯ และประเทศญี่ปุ่น การศึกษาพบว่า 

สิ่งแวดล้อมด้านงาน (Task environment) มีความสัมพันธ์กับค้ามั่นสัญญาของผู้จ้าหน่ายสินค้า 

และ ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมด้านสถาบัน มีต่อค้ามั่นสัญญาของผู้จ้าหน่ายสินค้า จะแปรผัน

ตามบริบทของช่องทางการตลาด 

 

 

 H[sub1]: (a) Bilateral communication, (b) distributor specialized investment, (c) supplier 

trustworthiness, and (d) total interdependence in a distribution channel dyad are related 

positively to distributor commitment.(FN2) 

 

การศกึษาเปรียบเทียบค้ามั่นสัญญาของช่องทางการตลาดสนิค้าอุตสาหกรรม ระหว่างประเทศ

สหรัฐฯ กับประเทศญี่ปุ่น 

H[sub1]: พบว่า การสื่อสาร 2 ทาง การลงทุนในการจัดจ้าน่ายสินค้า ความซื่อสัตย์ของผู้ขาย

ปัจจัยการผลิต มีความสัมพันธ์กับค้ามั่นสัญญาของผู้จัดจ้าหน่ายสินค้า  

 

H2]: พบว่า การเสียเปรียบด้านการพึ่งพาของผู้จ้าหน่ายสินค้า และ การได้เปรียบด้านการ

พึ่งพาของผู้จ้าหน่ายสินค้า (Distributor dependence deficit and distributor dependence 

advantage) ไม่มีความสัมพันธ์ต่อค้ามั่นสัญญาของผู้จัดจ้าหน่ายสินค้า ในบริบทที่ไม่ได้เน้น

ความสัมพันธ์ระยะยาว 

 

H[sub3]: พบว่า การเสียเปรียบด้านการพึ่งพาของผู้จ้าหน่ายสินค้า และ การได้เปรียบด้านการ

พึ่งพาของผู้จ้าหน่ายสินค้า มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อค้ามั่นสัญญาของผู้จัดจ้าหน่ายสินค้า ใน

บริบทที่ไม่ได้เน้นความสัมพันธ์ระยะยาว 
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H[sub4]: Distributor commitment is (a) unrelated to supplier control in the channel context 

in which long-term orientation is institutionalized and (b) related positively to supplier 

control in the channel context in which long-term orientation is not institutionalized. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่  

ทีม่า : Kim and Oh, 2002 

 

Theory suggests that culture may hinder the ability to effectively standardize the process 

of relationship development strategies across intra- and inter-cultural relationships. 

Construct relationships between trust, commitment, conflict and satisfaction in 

manufacturer-distributor relationships are examined intra- (i.e., within a single cultural 

type) and inter-culturally (i.e., between different cultural types) with a sample of 

distributors from Canada, Chile, Mexico and the United States. Results support theoretical 

differences in the consequences of the trust-commitment relationship between intra-

cultural and inter-cultural relationships. The results suggest process standardization based 

upon cultural type 

(Griffith, David A.; Michael Y. Hu; John K. Ryans, Jr.(2000 

TABLE 1 MEANS AND STANDARD DEVIATIONS 

สิ่งแวดลอ้มเกี่ยวกับงาน 

- H1a, 1b, 1c, 1d   

ค้ามั่นสญัญาของผู้
จัดจ้าหน่ายสินค้า  

Supplier 
control 

การพงึพาท่ีไม่สมมาตร 

- H2a, 3a   

- H2b, 3b   

 

- H1a, 1b, 1c, 1d   

- H2a, 

2b   

- H3a, 

3b   

- H4a, 

4b   

- H1a, 1b, 1c, 1d   
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                   Intra-Cultural       Inter-Cultural 

              Canada    United States     Chile    Mexico 

              n = 54       n = 32        n = 34    n = 31 

Trust          6.27         6.61         6.49       6.56 

               (.80)        (.62)        (.84)      (.79) 

Commitment     6.02         5.87         6.27       5.83 

              (1.29)       (1.43)        (.96)     (1.48) 

Conflict       2.62         3.63         3.02       2.74 

              (1.57)       (1.99)       (1.52)     (1.39) 

Satisfaction   5.82         5.27         5.54       5.79 

              (1.00)       (1.95)       (1.05)     (1.23) 

    Means and standard deviations are reported as 1-7 scales to enhance comparability. () 

standard deviations. 

    TABLE 2 CONSTRUCT CORRELATIONS 

              Trust    Commitment    Conflict    Satisfaction 

Trust         1.00        .278       -.592            .409 

Commitment     .471      1.00        -.178            .687 

Conflict      -.027      -.326       1.00            -.396 

Satisfaction   .265       .535       -.768           1.00 

    Intra-cultural correlations are below the diagonal. 

    Inter-cultural correlations are above the diagonal. 

    TABLE 3 MODEL RESULTS 

                                    Intra-Cultural    Inter-Cultural    Unconstrained     Constrained 

                                       n = 86             n = 65        Model n = 151    Model n = 

151 

                                   Unstandardized    Unstandardized    Unstandardized    

Unstandardized 

                                     Regression        Regression        Regression        Regression 

                                     Coefficient       Coefficient       Coefficient(FN1)  Coefficient 

Trust--Commit (gamma[sub11])              1.074(FN**)        .540(FN*)                          

.772(FN**) 
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Commit--Conflict (beta[sub21])           -.464(FN*)       -1.042(FN*)                         -

.358(FN*) 

Commit--Satisfaction (beta[sub31])        .363(FN*)         2.274(FN*)                         

.752(FN*) 

Conflict--Satisfaction (beta[sub32])     -.519(FN**)        .339                              -

.435(FN*) 

Chi-Square                            18.143            20.532             38.689          50.195 

Df                                       10                10                 20              24 

Probability level                       .053              .025               .007            .001 

Cmin/df                                1.814             2.053              1.93            2.091 

GFI                                     .942              .920               .933            .913 

AGI                                     .839              .776               .812            .796 

NFI                                     .932              .889               .915            .889 

IFI                                     .968              .940               .957            .939 

TLI                                     .931              .865               .865            .936 

RMR                                     .097              .154               .129            .207 

FOOTNOTES 

* p < .05. 

** p < .01. 

1 Unstandardized parameter estimates were allowed to vary across groups. Intra- and 

Inter-cultural parameter estimates are presented within the text of the manuscript. 

FIGURE 1 A GENERAL MODEL OF TRUST, COMMITMENT, CONFLICT AND SATISFACTION 

 

We examine the determinants of trust in 453 supplier-automaker relationships in 

the U.S., Japan, and Korea. We define trust and derive a model of its determinants 

drawing upon (1) an embeddedness (relationship-based) perspective, (2) a process-based 

perspective, and (3) an economic (hostage-based) perspective. Our findings indicate 

strong support for the process-based perspective in all countries; embeddedness was only 

important in Japan, and the economic hostage-based variable (stock ownership) was not 

important in any country 

(Dyer, J.H. and  Wujin Chu. (2000)  
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TABLE 1 DESCRIPTIVE STATISTICS: POOLED SAMPLE AND BY COUNTRY 

Variables      Pooled        U.S.      Japan        Korea      Sig. Diff. 

              (n = 453)   (n = 135)   (n = 101)   (n = 217)       (FN***) 

Trust            14.11       13.63       16.37       13.35        (FN***) 

Length           21.61       32.56       41.4        12.44        (FN***) 

Face           2042.56     1245.01     4989.54     1413.41        (FN***) 

Continuity        0.78        0.71        0.91        0.77        (FN***) 

Assistance        9.83        7.39       10.15       10.51        (FN***) 

Stock             0.04        0.00        0.11        0.03        (FN***) 

    Note: 1. The last column indicates whether the country means are significantly different 

from each other (F-test). 

FOOTNOTE 

*** Country samples are significantly different at alpha = 0.01. 

    TABLE 2 CORRELATION MATRIX 

Variables        1       2         3       4        5        6 

TRUST         1.000 

LENGTH         .27     1.000 

FACE           .14      .19     1.000 

CONTINUITY     .40      .15      .05     1.000 

ASSISTANCE     .30     -.10      .11      .16     1.000 

STOCK          .01      .07      .16      .01      .03     1.000 

    TABLE 3 RESULTS: POOLED SAMPLE AND BY COUNTRY 

Variables                Expected Sign    Pooled Sample        U.S.           Japan           

Korea 

H1: Length --> Trust           +               .24(FN***)    -0.02            0.25(FN***)    -

0.10 

                                             (0.04)          (0.08)          (0.10)          (0.06) 

H2: Face --> Trust             +               .05           -0.09            0.08           -0.02 

                                             (0.04)          (0.08)          (0.10)          (0.06) 

H3: Continuity --> Trust       +               .32(FN***)     0.53(FN***)     0.05            

0.21(FN***) 
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                                             (0.04)          (0.08)          (0.10)          (0.06) 

H4: Assistance --> Trust       +               .27(FN***)     0.04            0.34(FN***)     

0.35(FN***) 

                                             (0.04)          (0.08)          (0.10)          (0.06) 

H5: Stock --> Trust            +             -0.02            0.04           -0.02           -0.07 

                                             (0.04)          (0.07)          (0.10)          (0.06) 

                         R-Square:             .27             .26             .12             .20 

                         Adj. R-Square         .26             .23             .08             .18 

                         F Value             32.2(FN***)       9.1(FN***)     3.7(FN**)      

10.7(FN***) 

FOOTNOTES 

***Significant at p < .01. 

**Significant at p < .05. 

 

 The benefits that firms obtain from investing in international joint ventures (IJVs) 

can be reinforced or reduced by the management of later stages of collaboration. This 

paper presents an analysis of the shareholder wealth effects of IJV formation and five 

types of IJV termination. The empirical findings challenge common assumptions in the IJV 

literature, contrast prior evidence on the performance implications of market entry and exit 

through acquisitions and divestitures, and demonstrate the value of integrating IJV life-

cycle stages in future research. 

 Reuer, J.J. (2000). Parent Firm Performance across International Joint Venture Life-cycle 

Stages. Journal of International Business Studies 31 no1 1-20 2000 

 

 

This study attempts to determine and explain the service-offering behavior of British 

export intermediaries (EIs). It was empirically confirmed that EIs offer two categories of 

services: transaction-creating and physical-fulfillment services. It was postulated that the 

extent to which an EI offers these types of services is influenced by a set of factors that 

are internally-, product-, market-, supplier-, and buyer-related. Empirical tests on a 

sample of 135 British EIs established that an EI's exporting role, number of employees, 
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amount of undifferentiated products carried, number of suppliers, and number of countries 

served all have a direct impact on an EI's service-offering behavior. 

George I. Balabanis. Factors Affecting Export Intermediaries' Service Offerings: The British 

Example. Journal of International Business Studies 31 no1 83-99 2000 

TABLE 1 DESCRIPTIVE STATISTICS 

                                                  Physical 

Transaction                    Standard          Fulfillment               Standard 

Creating Services       Mean   Deviation          Services        Mean     Deviation 

Development of          1.699    1.537      Provision of cost,    3.654      1.633 

  export marketing                            insurance & 

  strategy for                                freight 

  suppliers                                   quotations 

Advertising and         1.534    1.412      Freight               3.647      1.780 

  promotion                                   forwarding 

Product research        1.241    1.393      Export packaging      2.805      1.936 

  and design 

International           1.207    1.246      Quality control       2.654      1.950 

  market research                             of exported 

                                              goods 

Selection of foreign    2.167    1.659      Financing and         2.530      1.792 

  distributors for                            credit 

  suppliers 

Negotiation             0.939    1.283      Warehousing           2.444      1.773 

  collaborative 

  agreements on 

  behalf of 

  suppliers 

Training of             0.805    1.311 

  distributor's 

  personnel 
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    Scale: 0 = never, 1 = rarely, 2 = occasionally, 3 = often, 4 = regularly, 5 = an 

important service we always offer. 

    TABLE 2 REGRESSION ANALYSIS RESULTS 

                                                                       Physical 

                                                    Transaction      Fulfillment 

                                                 Creating Services     Services 

Hypothesis. Variable                             Beta  p-Value     Beta     p-Value 

H1. Number of employees (size)                   0.400   0.002     0.131     0.308 

H2. Years of business experience                -0.112   0.326     0.029     0.805 

H3. Physical presence in foreign markets         0.208   0.115     0.056     0.673 

H4. Exporting role (taking title)                0.095   0.366     0.255     0.019 

H5. Undifferentiated products                    0.223   0.033     0.161     0.127 

H6. Product diversification                      0.174   0.185    -0.069     0.602 

H7. Number of countries served                   0.254   0.040    -0.071     0.566 

H8. Exports to economically developed 

    countries                                   -0.139   0.366    -0.047     0.764 

H9. Physical distance of the foreign markets    -0.074   0.604     0.169     0.244 

H10. Exports to culturally close countries       0.126   0.286     0.121     0.313 

H11. Number of suppliers                        -0.330   0.017     0.266     0.051 

H12. Suppliers' size                             0.014   0.893     0.029     0.791 

H13. Direct sales to final users                -0.060   0.735     0.126     0.257 

R[sup2]                                           0.324   0.004     0.307     0.008 

Adj. R[sup2]                                      0.203             0.182 

 

The importance of taking account of a firm's home-market relationships in efforts to 

explain its choice of partners for international alliances is discussed. Liberating and 

moderating relationships are proposed as two alternative types of alliances that firms may 

form in response to the influence of home-market dependencies. Propositions suggesting 

explanatory factors that predict which type of relationship is formed then are presented; 

these propositions are based on the complementary aspects of transaction cost theory, the 

network approach, and resource dependence theory. 
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Elg, U. (2000). Firms' Home-market Relationships: Their Role when Selecting International 

Alliance Partners. Journal of International Business Studies 31 no1 169-77 2000 

 

The authors develop a transaction cost model of the circumstances in which small, 

knowledge-intensive firms switch from the channel they use in the domestic market to a 

different channel in a foreign market. The authors argue that the domestic channel is 

frequently extended into a foreign market to gain economies of scale, because product 

characteristics are generally similar and because of strategic momentum. In knowledge-

intensive sectors, integrated channels predominate in both domestic and foreign markets. 

Integrated channels facilitate the protection of knowledge-based assets and high levels of 

interaction with customers. However, firms may switch to a less-integrated mode in a 

foreign market if asset specificity is relatively low, as a response to environmental 

diversity, and when the market makes a small contribution to overall sales. Data gathered 

through a disk-by-mail survey of the export channel choices of Canadian software 

developers generally support these propositions. The authors make a contribution to the 

literature by rephrasing the channel selection decision so that the conditions under which 

firms switch modes are emphasized, thus linking the choice of modes in a foreign market 

to experience in the domestic market. The authors suggest that managers need to be 

aware of the momentum created by domestic channels and fully evaluate alternatives 

before extending existing channels into a foreign market. The results help identify 

conditions under which an international channel strategy that is different from the one 

used in the home market should be considered for a knowledge-intensive product. 
Rod B. McNaughton and Jim Bell. Channel Switching Between Domestic and Foreign Markets. Journal of International 

Marketing 9 no1 24-39 2001 
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5. คําถามบทที่ 14  

1. จงให้ความหมายของการกระจายสินค้าระดับโลก? 

2. จงอธิบายยุทธศาสตรท์่าเรือไตรภาคี (The strategy of Southern Seaports Triangle) 

3. บทบาทของ 3PLต่อการค้าระหว่างประเทศคืออะไร? 

4. จงอธิบายบทบาทของ Free Trade Zone (FTZ) 

5. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ต่อการค้าปลีกระดับโลกคืออะไร? 
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บทที่ 14 

วิสาหกิจนาดกลางและขนาดย่อม; การบริหารการส่งออก-นําเข้า 

 
1. ความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Definitions of  Small and 

Medium Enterprises: SME) 

 

 

ตารางที่ – คํานยิามของSME ตามขนาด 

เกณฑ ์ ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง 

รายได 

งบดุล 

พนักงาน 

นอยกวา 2.8 พันลานปอนด์ 

นอยกวา 1.4 พันลานปอนด์ 

นอยกวา 50 คน 

นอยกวา 11.2 พันลานปอนด์ 

นอยกวา 5.6 พันลานปอนด์ 

นอยกวา 250 คน 

 ที่มา (McAuley, 2001: 110) 

 

 

 

 

1. คุณลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Characteristics of  

Small and Medium Enterprises: SME) 

 

 

2. อุปสรรคและโอกาสของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Constrain and 

opportunity  SME) 

 

 

 

2.1. อุปสรรคของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Constrain  SME) 

อุปสรรคของการเจริญเติบโตของธุรกิจ SMEs ไดแก (McAuley, 2001: 116-117 



 

การตลาดโลก. | ความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Definitions of  Small and 

Medium Enterprises: SME) 

680 

 

 

 อัตราการแลกเปลี่ยน (Exchange rate) 

 Getting paid 

 การเงนิ (Finance) 

 ความไม่มั่นคงทางการเมือง (political instability) 

 กําลังการผลิต (production capacity) 

 ทัศนคติของการบริหาร (Management attitudes) 

 ทรัพยากรมนุษย์ (human resource) 

 

2.2. โอกาสของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (The opportunity  SME) 

 

โอกาสของการเจรญิเติบโตของธุรกิจ SMEs ไดแก (McAuley, 2001: 118-119) 

 

 การพัฒนาตลาดส่งออก (Export market development) 

 นายหน้าและตัวแทนจําหน่าย (Agent and distributors) 

 การเยี่ยมชมต่างประเทศ (International visits) 

 การจัดแสดงสินค้า (Trade exhibition and missions) 

 

 

3. ทักษะการส่งออกและความสามารถในการส่งออก (Export skills and 

competencies) 

ทักษะที่แตกตางกันจะใชกับขั้นตอนของการคาตางประเทศแตกตางกัน ซึ่งการคาระหวาง

ประเทศจะมี 5 ขัน้ตอน  

The aim of this study is to provide better insight into the internationalization process of 

small and medium-sized enterprises (SMEs). Using a five-year panel dataset and a 

relatively new technique, DEL analysis, the predictive validity of the export stage concept 

of Cavusgil's innovation-related internationalization model (the I-model) is examined. This 

stage theory conceptualizes the internationalization process using five stages: a domestic 
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marketing stage, a pre-export stage, an experimental involvement stage, an active 

involvement stage, and a committed involvement stage. In addition, the time period to be 

considered in moving from one stage to another is explicitly tested. The results suggest 

within certain limits that Cavusgil's stage theory holds for European manufacturing SMEs. 

According to the considered time frame, the results are slightly in favor of a two-year 

period. 

 

    Table 1 Stages of Internationalization 

Stage                                  Description 

ขั้นตอนที่ 1Stage 1: Domestic Marketing        

 The firm is only interested in the domestic market and does not 

export at all. The firm is not interested or willing to 

experiment with exporting--it is too busy doing other 

things, or it is not capable of handling an export order. The 

export/sales ratio is 0. 

ขั้นตอนที ่2 Stage 2: Pre-Export                    

 The firm searches for information and evaluates  the feasibility of 

exporting activities. However,  basic information about costs, exchange 

risks, distribution, etc. is still lacking. The export/sales ratio is at or near 0. 

ขั้นตอนที ่3Stage 3: Experimental Involvement    

   The firm starts exporting on a small basis. Physical  and cultural 

distances are limited. The involvement  of an experimental exporter is 

usually marginal  and intermittent. The export/sales ratio varies   from 0-9 

percent. 

ขั้นตอนที ่4 Stage 4: Active Involvement          

   There is a systematic effort to increase sales  through export to 

multiple countries. A suitable  organizational structure is in place to support  

these activities. The export/sales ratio varies from  10-39 percent. 

ขั้นตอนที ่5Stage 5: Committed Involvement        
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  The firm depends heavily on foreign markets.  Managers are 

continuously faced with choices for  the allocation of limited resources to 

either domestic or foreign markets. Many firms are engaged in licensing 

arrangements or direct investments. The export/sales ratio is 40 percent or 

more. 

 

คุณ Albaum et al (2002) กลาววาทักษะการคาระหวางประเทศที่สําคัญสําหรับธุรกิจSMEs 

ไดแก  การวางแผน และสตปิัญญาดานตลาด การบริหารผลิตภัณฑ ์การวิเคราะห์(บริโภค การ

คัดเลือกตลาดและการพัฒนาตลาด การสงเสริมการตลาด และการติดตอสื่อสารการตลาด 

และ การตัง้ราคาในตางประเทศ 

 

 ทักษะดานการบริหารของชาวยุโรป ไดแก 

 

ประเภทของทักษะ คําบรรยายลักษณะของแต่ละประเภท 

ทักษะดานมนุษยสัมพันธ์ ทักษะดานการติดตอสื่อสาร (การฟัง การใหคําปรึกษา การ

อธิบาย การสนทนา ฯ) ทักษะดานจิตวิทยา (การเขาใจผูอื่น การม

อิทธิพลตอผูอื่น) ความสามารถในการทํางานหลายระดับ  

ทักษะดานตางประเทศ ประสบการณใ์นตางประเทศ พูดไดหลากหลายภาษา 

ความยดืหยุน ความหลากหลาย ความอดทนตอความไมแนนอน 

ความคิดริเริ่ม การรเิริ่ม ความคิดสรางสรรค์ 

วิสัยทัศนก์วางไกล ความถนัดในการดํารงอยูในหลายๆสถานการณ์ (การบูรณาการ

หลายสาขา แนวทางระบบ) ความเขาใจอยางลึกซึ้ง (ปรัชญา 

จรยิธรรม) 

 ที่มา (McAuley, 2001: 122) 

 

 

ผูบริหารการตลาดตางประเทศตองมีความรู ประสบการณ ์และทักษะดังนี้ 

 

ความรู ประสบการณ ์และทักษะ ความถี ่

เทคนิค 15 
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ภาษา 

การคา 

การสงออก 

ตางประเทศ 

มนุษยสัมพันธ์ 

การปรับตัว 

ความรูดานการสงออก 

สติปัญญา 

วุฒิดานวิชาชีพ 

8 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 ที่มา (McAuley, 2001: 122) 

 

 

 

3.1. อทิธิพลของวัฒนธรรม (Cultural influence) 

 

 

3.2.การพัฒนาการส่งออกและบทบาทของสารสนเทศ  (Export 

development and the role of information) 

ธุรกิจขนาดขนาดและขนาดยอมจะขาดขอมูลดาน 

 ขาดขอมูลความแตกตางในดานสรนิยม นิสัย และความชอบของลูกคา 

 มีขอจํากัดในสิ่งแวดลอมการตลาด 

 ขาดความรูเกี่ยวกับแหลงขอมูล 

 

3.3. พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic alliance) 

ธุรกิจขนาดขนาดและขนาดยอมจะรวมมอืปฏิบัติงานดังนี้ 

 ขอตกลงรวมกันดานการคาและการจัดจําหนาย 

 การใหสทิธิการผลิต 

 การทําสัญญาระยะยาว 

 การใหสทิธิทางการคา 
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 การโอนถานสิทธิบัตร หรอืลิขสิทธิ์ 

 การทําสัญญาการผลิต 

 การถายทอดเทคโนโลยี 

 การวิเคราะหก์ารลงทุน 

 

 

3.4. การฝึกอบรมและการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(Training and supporting SME) 

 

 

 

 

4. ลักษณะทั่วไปของกลยุทธ์การตลาดต่างประเทศของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (The nature of international marketing strategy in SMEs) 

4.1. การส่งออก (Exporting) 

4.2. การตลาดต่างประเทศนิช  (International niche marketing) 

4.3. การขนส่งภายในประเทศ (Domestically delivered/developed niche 

services) 

4.4. การตลาดทางตรง  (Direct marketing) ได้แก่ e-commerce 

4.5. การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานต่างประเทศ (Participation in 

international supply chain) 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ทั่วไป 

กลยุทธ์ตางประเทศ

ของSMEs 

ปัจจัยบริษัท 
ปัจจัยดานตลาด 

การแบงสวนตลาด การตลาด

เปูาหมาย และวางตําแหนง 

(STP) ขั้นตอนของการ

ตางประเทศ 

แรงจูงใจ 
กําแพงการคา 

เครือขายสนับสนุน 

โครงสรางการแขงขัน

ของอุตสาหกรรม 
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 ภาพที่ 15-1– ปัจจัยที่มผีลกระทบตอกลยุทธ์การตลาดระหวางของ SMEs 

 ที่มา (Doole and Lowe, 1999: 237) 

 

 

5. ขั้นตอนของต่างประเทศ (The stages in international ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 14-2– ขั้นตอนของการตลาดระหวางของ SMEs 

ที่มา (Doole and Lowe, 1999: 242) 

 

 

 

 

 

 

 

ความคาดหวังใน

ตางประเทศ 

Passive 
ตํ่า 

ตํ่า สูง 

Reactive 

Experimental 

Proactive 
Committed 

ความสามารถของ

บริษัท 
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6. ขั้นตอนของการพัฒนาต่างประเทศ (The stages in international 

development) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrate 

Birth 

Domestic 

Global 

ภูมภิาค 

Expand Network 

High-tech, born 
global, Direct 

marketing,  
e-commerce 

 

Piggybacking, on OEM 

Supply chain 

Contract through family, friend, business, 
supply chain 

Home market is 
trading block 
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 ภาพที่ 14-3  

 

 ที่มา (Doole and Lowe, 1999: 248) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 15-4  

 ที่มา (Doole and Lowe, 1999: 249) 

 

 

 

 

 

 

สวนครองตลาด 

Supply chain 

ตํ่า 

ตํ่า สูง 

Market 
concentration 

Networking 

Born global 

จํานวนประเทศ 
สูง 

Market 
concentration 

Worldwide 
competition 
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ภาพที่ 15-5– การยกเครื่องวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  

ที่มา (McAdam, 2000, 40) 

Reengineering 
change 

การเปลี่ยนแปลง

โครงสราง

องค์การ 

ภาวะผูนํา  

(Leadership)  
การ

ประเมินผล

การลดตนทุน 

การ

ประเมินผล

กลยุทธ์ 

ลูกคา และ

ตลาด 

การประเมนิผล

(Measurement) 

มุงเนนความ

ยืดหยุนและการ

เปลี่ยนแปลง 

วิธีการ  
(แผนที่

กระบวนกา
ร) 
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    Rodney McAdam. (2000)  The Implementation of Reengineering in SMEs: A Grounded Study. International Small Business Journal 18 no4 29-

45 Jl/S 2000 

 

SINCE THE HEGEMONY OF Reengineering as an approach for large-scale change in organisations, there has been a proliferation of 

studies in the literature involving Reengineering applications, including successes and failures. However, the vast majority of this 

literature considers Reengineering in the context of large organisations, from both private (Alavi and Yoo, 1995) and public 

(Halachmi, 1996) sectors. There is a paucity of studies involving the application of Reengineering with SMEs. The reason for this 

lack of research is possibly Reengineering's emergence in large enterprise resulting in a lack of available effort at SME level. 

Another possible reason is a lack of belief that a resource intensive large-scale change approach can be successfully applied within 

SMEs. Existing texts which describe Reengineering methodologies often contain a somewhat hopeful postscript which states that the 

methodology can be applied to SMEs in a less formal manner. 

    Is it correct to assume that the critical success factors for Reengineering in large enterprises and SMEs are the same? Can 

Reengineering methodologies developed in large organisations be applied in SMEs with minor adjustment? Is it possible at all to 

apply Reengineering successfully in SMEs? 

    The main aim of this paper is to determine the critical success factors for successful Reengineering implementation in SMEs. The 

first part of the paper describes the existing literature. The second part of the paper describes the existing literature. The third part 

describes the research method, results and discussion. Throughout the paper a grounded model (Eisenhardt, 1989) is developed to 

address critical success factors for Reengineering implementation in SMEs. 

REENGINEERING AND SMES 

    In seeking to define Reengineering the ongoing development in the field must be considered. The early definitions (late 1980s, 

early 1990s) are typified by that of Hammer (1990): 

"Reengineering is the fundamental rethinking and radical redesign of business processes to achieve dramatic improvements in cost, quality, 

service and speed." 

    Thus, at the outset, Reengineering was characterised by radical change to organisations which were viewed as consisting of a 

series of business processes. However, the disturbing trend of Reengineering failure (in some cases 60-80 per cent -- Feltes and 

Karuppan, 1995) has resulted in a number of critical perspective writings (Grint, 1995; Willmott, 1995, etc.) based on issues such 

as emancipation of employees and the harmful effects of downsizing. This contribution and change philosophy, incorporates both 

employee and business benefits, beyond the original routinised approach. In this developed holistic approach, a wide range of key 

success factors are important. For example, Braganza and Myers (1995) list some of these factors as cultural and behavioural 

change, internal communications, process identification and change and changing reward systems. Based on this developed holistic 

approach, for the purposes of this paper, Reengineering is defined as significantly improving business processes by addressing both 

business and employee change factors (Mashiri and Zairi, 1999). 

    Why should SMEs be interested or involved in Reengineering? The current research only considers organisations in the 50-250 

employee range. For organisations of less than 50 employees (and segmentation within) lifecycle patterns are more likely to have 

an effect on research. The organisations in the current study all had quasi-stable structures, processes and procedures, however, 
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they were in rapidly changing markets reflected in customer changes which required rapid and flexible business process and 

organisational change. Reliance on continuous improvement methods were found to be inadequate (Ryans, 1995), hence the 

interest in the more radical Reengineering approaches (Raymond et al, 1998). 

    The literature review for this paper was restricted mainly to literature relating to SMEs and large-scale change within SMEs. 

There is a large body of literature on change management within SMEs (e.g. Gadenne, 1999), however, Reengineering is built on 

the assumption of large-scale change (Peppard and Rowland, 1995) and therefore assumptions contained in the general 

change/SME discourse may be suspect in an SME environment. The existing literature on SMEs and Reengineering has been 

collated and coded under seven key categories which relate to the specific characteristics of SMEs. 

RESOURCES AND COST REDUCTION 

    Although SMEs have come under increasing pressure for change, the resources available for such organisations has not 

fundamentally changed. SMEs are by nature resource limited in comparison to larger organisations. Barier (1994) and Kinni (1995) 

defines the key resource limited areas for effective Reengineering as human, material and financial. Firstly, relating to human 

resources, in contrast to Reengineering in large organisations, SMEs cannot allow the Reengineering effort to involve a large number 

of people on a full-time basis (Baechler, 1998). Otherwise the drain on resources could hinder the SME's ability to operate currently 

(Ryans, 1995). Furthermore, SMEs generally have small management teams and cannot dedicate a manager to oversee the 

Reengineering change full-time, unlike larger organisations with larger and multi-layered management teams (Kinni, 1995). 

Reengineering requires diversity of skills and experience across many different functions (Willmott, 1995) and SMEs are unlikely to 

have this breadth of experience and knowledge (Raymond et al, 1998). Kinni (1995) concludes that this issue of knowledge is 

compounded by Reengineering sometimes being equated with executive work (e.g. cross-functional work, process analysis, etc.) 

and therefore further hampering SMEs in terms of human resource availability at higher levels. 

    Secondly, discussions on SME resource limitations of material and financial elements in regard to Reengineering mainly focus on 

Information Technology (Hale et al, 1996). Although Information Technology's (IT's) role within Reengineering, in both large and 

small organisations, is seen as an enabler rather than a leader (Peppard and Rowland, 1995, Hale et al, 1996), it is still essential 

for meaningful Reengineering implementation. If SMEs are strongly linked to suppliers who are exerting downward pressure for 

Reengineering there may be financial assistance for common IT enabling infrastructure. However, more free standing niche market 

SMEs may have to finance the Reengineering effort themselves (Maull et al, 1995). The implementation of IT enabled 

Reengineering also has a larger leverage effort in SMEs than in larger organisations due to the scarcity of such systems in SMEs 

(Raymond et al, 1998). 

    Thirdly, a further financial resource restriction on SMEs is that of consultancy fees. It is strongly argued that large organisations 

should introduce relatively objective consultancy advice at the outset of the Reengineering effort (Alavi and Yoo, 1995). As a result 

of limited experience in-depth, SMEs may need this help even more than large organisations, but some may find the financial cost 

too great (Kinni, 1995). Ultimately, the cost of Reengineering should be heavily outweighed by the savings made through improved 

customer satisfaction, process improvement and waste reduction (Hammer and Champy, 1993). 

MARKET ENVIRONMENT, CUSTOMERS AND STRATEGY 

    Reengineering change programmes are usually driven by market changes which necessitate change (Alavi and Yoo, 1995). 

SMEs can experience market pressure for change due to erosion of niche markets by agile large organisations and by downwards 

pressure from large organisations to whom they supply goods and services. As SMEs have little control over the market 

environment they are considerably affected by volatile market pressures (Raymond et al, 1998). This market pressure must be 

harnessed and used to energise and drive SME Reengineering change programmes (Barrier, 1994), if the organisation is not aligned 

to the market conditions. Furthermore, SMEs should align the goals of the Reengineering programme with business strategy which 
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has been formed to address market changes and pressures (Hale et al, 1996). This alignment process can be much quicker in SMEs 

than in large organisations because of the increased dynamic responsiveness of SMEs (Wiele and Brown, 1998). Market alignment 

must be quickly followed by customer segmentation and process alignment to suit market and customer alignment as originally 

suggested by Hammer and Champy (1993). 

    SMEs appear to lack the comprehensive business improvement planning which should address market changes strategies found 

in large organisations (Gunasekaran et al, 1996). In studying a number of cases of business improvement in SMEs, Gunasekaran 

further concluded that there is an 'apthathetic' approach to developing applicable SME business improvement methodologies and 

standards and that there is a need for understanding of quality and productivity issues in relation to the market. Hence the need for 

improving Reengineering change-based approaches within SMEs. 

    From their case study analysis Hale et al (1996) conclude that Reengineering in SMEs must start with a customer focus and an 

analysis of the customer needs which must be used to drive and inform the Reengineering approach. Barrier (1994) states that in 

the customer area of Reengineering SMEs should benefit as a result of their 'tighter proximity to the customer', and hence their 

increased knowledge of the customer. Furthermore, Raymond et al (1998) sees the SMEs traditional loyalty to specific customers as 

a key catalyst for driving customer informed Reengineering. Also the closer loyalty and proximity to specific customers can lead to 

increased SME employee knowledge about customer products and requirements. This knowledge can then be incorporated within 

the Reengineering effort. 

LEADERSHIP STYLE 

    In almost all change management and Reengineering studies the literature (e.g. Francis and McIntosh, 1997) stresses the 

importance of leadership commitment and vision, whether the change is 'top down' or 'bottom up'. In SMEs, where the 

leadership role is usually highly centralised and dominant, the need for leadership commitment and vision in regard to the 

Reengineering effort is of paramount importance (Hale et al, 1996). This commitment must be demonstrated in the allocation of 

resources and the delineation of long-term plans for the Reengineering effort, rather than short-term improvement teams and 

actions. 

    A potential advantage for SMEs in Reengineering is the natural visibility and involvement of the leaders and managers. If they 

are committed and driving the Reengineering effort then their approach should be visible and clear to all employees (Wiele and 

Brown, 1998). 

FLEXIBILITY AND CHANGE ORIENTATION 

    Hale et al (1996) consider that before there can be effective Reengineering change management, the effect of change on the 

organisation must be realised and measured. As SMEs are more at risk from volatile market conditions than large organisations the 

need to address the effect of change is even more important (Vossen, 1999). 

    The inherent flexibility within many SMEs can be effectively used in implementing Reengineering. For example, there is strength 

in decision-making and the relatively rapid implementation of decisions which can lead to more faster implementation of change 

and Reengineering related to market changes (Raymond et al, 1998, Barrier, 1994). This rapid implementation of change is 

consistent with the original tenets of Reengineering (Hammer and Stanton, 1995) and distinguishes it from TQM-based change. 

    Conversely, the lack of training and development of SME personnel in change management may hinder the effectiveness of this 

rapid decision-making process and the subsequent outcomes (Wiele and Brown, 1998). 

STRUCTURE 

    In comparison to large organisations SMEs have relatively informal, flatter and highly centralised structures (Hale et al, 1996). 

Thus, SMEs should not have the same degree of problems when implementing Reengineering change that large organisations have 
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in regard to middle management resistance and functional fieldom (Francis and McIntosh, 1997). 

    Hale et al concludes that SMEs have more chance of quickly formig a team-based process structure, in line with Reengineering 

because of their informal style and natural cross-functional working style. Cross-functional working in SMEs may be hindered by a 

lack of in-depth knowledge among the employees as mentioned earlier. 

REENGINEERING METHODOLOGY ISSUES 

    While specific choice of Reengineering methodology may not be of major importance in large organisations, it is of major 

significance in SMEs because of resource implications. Wastell et al (1994) concludes that SMEs have a preponderance for simple 

structured Reengineering methods that allow for contingency. Wiele and Brown (1998) point out that SMEs do not suit large 

structured change approaches but prefer the contingency approach. 

    An interesting aspect of Hale et al's work is that the 'as-is' process analysis part of the Reengineering methodology was greatly 

simplified, resulting from lack of both resources and in-depth specialist knowledge (e.g. consultants) on the 'as-is' part of the 

Reengineering methodology. Instead, there was a focus on quickly establishing the 'to-be' aspect of the Reengineering business 

processes. 

POSTULATED CRITICAL SUCCESS FACTOR MODEL 

    In summarising the discussion a tentative 1st stage grounded model (Eisenhardt, 1989) based on the literature is postulated. This 

model (Figure 1) shows the key categories of factors which contribute to successful Reengineering in SMEs. 

RESEARCH METHODOLOGY 

    The research method chosen was that of inducting theory using case studies (Eisenhardt, 1989). In this approach theory or 

models are developed throughout the empirical study in a grounded approach rather than using hypothesis testing. Strengths of 

theory building from cases include the likelihood of generating novel theory through juxtaposition of contradictory or paradoxical 

evidence, the emergence theory is likely to be testable (as measured during case analysis) and the resultant theory is likely to be 

valid as it is closely linked with case evidence (Larrson, 1993). The key steps of the research methodology are shown in Figure 2. 

    The methodology involved the following steps. Firstly, 23 SMEs (between 50 and 250 employees) were chosen for the study 

based on their involvement in Reengineering and Business Improvement in general and their willingness to participate in the study. 

Of the organisations, 2 were in the 200-250 employee range, 3 in the 150-200 range, 8 in the 100-150 range and 10 in the 50-

100 range. All of the organisations were in the manufacturing sector and had been in existence greater than 5 years. Thus, 

structures, systems and procedures were relatively stable as the organisations had become established and were not subject to 

obvious life-cycle effects which are more likely in younger developing organisations (0-50 employees). 

    Secondly, management representatives from each organisation were formed into social constructionist learning workshop groups 

(Easterby-Smith, 1993). Each group constructed meanings in regard to successful Reengineering implementation in their 

organisations without preset agendas based on large enterprise findings. At all of these meetings a university facilitator was present. 

In total, 25 workshops were held at different organisation locations to increase cross-learning and benchmarking. These workshops 

were a key part of the grounded theory approach (Eisenhardt, 1989). Thirdly, each organisation had to decide the key success 

factors for implementing Reengineering in their organisations. 

    The qualitative data was then coded (Remenyi et al, 1998 and Easterby-Smith et al, 1993) into the main categorising the model 

derived from the literature as described earlier. Within each category the component factors were established by further use of the 

coding procedure. If new issues arose during the coding procedure they were classified as either a new category or a new factor 

within a category. 
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CASE STUDY ANALYSIS 

    The coding analysis (reducing the data to key events in key categories) showed that all of the main categories, already 

established from the literature, were relevant. In addition, a new category grouping was established -- collectively coded as 

'measurement'. Figure 3 shows the frequency distribution for the number of coded issues relating to each category as obtained 

from the analysis of the 23 cases. This shows that Flexibility and Change Orientation, Leadership and Market Environment, 

Customers and Strategy were the most frequently referred to categories and therefore should be a critical part of Reengineering 

strategy within SMEs. 

    In the following section of the paper each of the categories are briefly discussed in regard to the research findings, before listing 

the final grounded model at the end of the section. 

RESOURCES AND COST REDUCTION 

    The need for adequate resources, both human and Information Technology, to enable the Reengineering effort was stressed 

throughout the cases. The SME's limited resources were seen as a major constraint, consistent with the findings of Hale et al 

(1996). 

    Careful human resource management was seen as necessary to enable the Reengineering goals to be met and at the same time 

allow the business to function. For example, one of the SMEs had become so involved in Reengineering that insufficient time 

remained for managers to fulfil their operational duties, resulting in a decline in delivery times. As a result the Reengineering effort 

was scaled down and the timescale for completion lengthened. Furthermore, SMEs were seen as containing only a limited number 

of specialists and hence the provision of a Reengineering expert was seen as a major hurdle (in agreement with Wiele and Brown, 

1999). External consultancy was seen as a necessity, despite financial limitations. Furthermore, the need to carefully manage the 

consultancy issue to achieve maximum added value in a minimum time frame was emphasised. The need to retrain employees in 

specific skills, resulting from the Reengineering was seen as important. If this training was not given then the impact of the 

Reengineering would be minimused. This finding was consistent with that of Wiele and Brown (1999) who found 'lack of training' to 

be a key obstacle to change in SMEs. 

    Information techology (IT) was seen as a key resource for Reengineering, especially when the overall Reengineering change 

strategy was carefully integrated with IT. The constraints of capital expenditure on IT result in the need for: ". . . increased efficiency 

and rigor from the IT resource" (Hale et al, 1996) who found that maximising the efficiency of IT was a key success factor for 

Reengineering in SMEs. From a cost reduction perspective, resources allocated to Reengineering had to be covered by cost 

reductions, giving a significant return on investment (Raymond et al, 1998; Hammer and Champy, 1993). Most of the organisations 

expected at least a 5-fold return on investment. 

MARKET ENVIRONMENT, CUSTOMERS AND STRATEGY 

    The fast changing environment for SMEs (Raymond et al, 1998) was seen as key driver for Reengineering change. The need to 

reorganise to meet the market-driven changes were stressed by all organisations. The 'old' idea of SMEs having special customer 

loyalty was questioned: '. . . we no longer assume customer loyalty, we need to improve quality and costs'. 

    This questioning of customer loyalty is supported by Gunasekaran et al (1996). The Reengineering effort was seen as helping the 

organisations to focus on 'creating value for customers' in a time of 'rising customer expectations'. The Reengineering focus was 

seen as on the customer and not on the internal workings of the organisation. This customer 'pull' subsequently shaped the business 

process. This findings agrees with that of Raymond et al (1998) who stressed the need for customer focus and analysis as a 

primary change requirement. 

    The start of the Reengineering process was considered to be a careful analysis of the customer and market requirements which 

have been brought about by market and environmental changes. This market focus was enhanced by a large proportion of SME 
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employees having dealings with the customer (as high as 80 per cent for one of the organisations). Hale et al (1996) sees this 

closeness to the customer as a key advantage for SMEs in implementing Reengineering in comparison to larger organisations. To 

capitalise on this advantage the organisations had to have a more structured manner of operating and planning, rather than simply 

operating on a day-to-day basis. While not as structured as larger organisations, the organisations studied, although flexible, had a 

planning approach of some degree of rigour. 

    To enable the Reengineering effort to achive such direction there was considered to be the need for a clear management vision 

communicated to the entire workforce. The vision and strategy must ensure that the Reengineering efforts are fully aligned with 

business goals, due to resource constraints and the need to change the business. 

LEADERSHIP 

    The need for leadership commitment to the Reengineering effort was seen as critical in the SMEs, more than for large 

organisations (see Business Excellence Model for SMEs, EFQM, 1999). Management commitment was seen as benefiting from 

training and education in Reengineering change so that there could be more confidence in their support, consistent with the findings 

of Wiele and Brown (1999). 

    In addition to leadership commitment leadership drive, enthusiasm and visible support was seen as essential for success. 

Closely linked to these factors was the need for management consistency: 'We need consistency as management are in the goldfish 

bowl of the SME'. 

    The decision-making process associated with Reengineering was seen as necessary with managers needing to act quickly and 

implement Reengineering solutions to address the fast moving environment of the SME, consistent with the findings of Hale et al 

(1996). For example, in one of the SMEs studied, there was a manager who had been recruited from a larger organisation which 

had implemented Reengineering. He expressed amazement at the speed of implementation of Reengineering in the SME and found 

it difficult to adjust his manner of working to the fast changing environment. 

    The leadership were seen as being challenged by the need to empower the workforce to devise and implement Reengineering 

change. The challenge involves relinquishing some degree of control and power in a traditionally centrally and hierarchical power 

structure. Raymond et al (1998) and Ghobadian and Gallear (1996) found this to be a factor in their respective studies. 

FLEXIBILITY AND CHANGE ORIENTATION 

    All of the organisations considered the SME's dynamic culture as being supportive of Reengineering and as being much more 

dynamic than that of large organisations (most of those involved in the research had experience of large organisations in supplier 

roles or in previous employment). This culture was seen as reflecting the fast changing marketplace for SMEs. The need for early 

success in the Reengineering effort was stressed: 'we need success stories for confience and to complete [Reengineering] projects 

quickly'. 

    The SME culture was seen as enabling this rapid change. Furthermore, in support of these changes the management need to: 

'quickly implement the [Reengineering] changes and must not prevaricate'. SMEs were seen has having the: 'willingness, 

adaptability and empowerment to change', and to do so much faster than large organisations. 

    These findings were consistent with those of Raymond et al (1998) and Hale et al (1996) who recognise the dynamic culture in 

SMEs as being suited to adopting fast moving Reengineering practices. Employees must be involved throughout the Reengineering 

process and to have appropriate responsibility, authority and incentives to implement the Reengineering changes. The 

communication process must involve all levels and show why the change is needed and: 'feedback evidence that the new 

Reengineering processes are working'. 

    Hale et al (1996) view the communication process as a key link running throughout the Reengineering efforts in all areas of the 

organisation. The research showed that the employees considered that empowerment within the Reengineering teams was seen as 
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leading to increased corss-functional activity which is essential for Reengineering success. Wiele and Brown (1998) point out that 

SMEs have much more natural cross-functional activity as opposed to larger organisations which have a more established structure. 

STRUCTURE 

    Most of the SMEs were seen has having a relatively simple structure (described as 'informal' by Hale et al, 1996). Thus, it was 

considered more straightforward to identify core processes for Reengineering and to drive Reengineering throughout the 

organisation than for large organisations. Furthermore, cross-functional activity in support of Reengineering was seen as 'natural' 

within SMEs where most employees had a cross-functional responsibility and where functions were not established fiefdoms 

resistant to change. 

    The Reengineering change was seen as total, affecting the entire organisation and not limited to a part of the organisation, which 

is usually the case for larger organisations. However, changes must be implemented quickly to keep disruption to the business to a 

minimum. Furthermore, any changes in roles and responsibilities within the organisation structure must be communicated and 

agreed as soon as possible as human resources are strictly limited and managed. This 'total' effect on the business is consistent 

with the findings of Raymond et al (1998) and Maul et al (1995). 

REENGINEERING METHODOLOGY ISSUES 

    The management team were seen as responsible for evaluating the existing change position of the organisation before a 

Reengineering methodology could be applied. This analysis would ensure the most effective use of time and resources and is 

consistent with the approach suggested by Gunasekaran et al (1996). 

    All of the organisations agreed that a cross-functional team led by the managing director (or equivalent) shoud drive the 

Reengineering effort within the SMEs. Further, the need for initial training of both management and the Reengineering team was 

stressed. A preference was stated for straightforward and practical Reengineering methods as opposed to resource intensive, 

bureaucratic methods sometimes used in large organisations. It was reckoned that SMEs did not have the time or resources to use 

such methods. Again, Hale et al (1996) in their single case study show that SMEs prefer simpler Reengineering methods than those 

used in large organisations. 

    In Reengineering methods, the time consumed in large organisation during the 'as-is' analysis of business processes was 

considered a problem by the SMEs. The SMEs were found to favour concentrating on the 'to-be' phase with minimal analysis and 

effort on the 'as-is' business processes. The simpler and more dynamic structure of SMEs enables this approach to be adopted: 

'you must move at rapid pace -- cannot afford staff to get bogged down in calculations, theories and evaluations'. 

    A key part of the methodology was found to be process identification and process mapping and analysis (Hammer and Champy, 

1993). This analysis enabled the organisations to allocate resources and perform cost/benefit analysis more accurately. The 

businesses which need to be changed were seen as obvious because of the simpler structure of SMEs. Also, there is increased 

breadth of customer contact which ensures customer views get translated throughout the organisation, enabling process 

improvement opportunities to be already identified, as also found by Ghobadian and Gallear (1996). 

PERFORMANCE MEASUREMENT 

    The category of measurement emerged from the primary research using Eisenhardt's (1989) method, rather than from the 

existing literature research as discussed earlier. While the earlier literature refers to measurement, it is not sufficiently strong as to 

be identified as a key category. All of the SMEs stressed the importance of measurement leading on from the key categories 

already discussed. 

    The organisations stated that Reengineering efforts should produce visible improvements that effect the 'bottom line' or key 

financial indicators of the organisatons. While large organisation's efforts at Reengineering will also be linked to the financial 
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indicators, the link is not as direct as for the SMEs studied. 

    Furthermore, measures should be installed throughout the business processes involved in the Reengineering effort. These 

measures should be guided by the benchmarks: 'we need benchmarking -- looking outside the boundaries of your organisation'. 

    Thus benchmarking was seen as critical in coming up with ideas for forming the 'to-be' business processes. The benchmarking 

process was seen as benefiting from the increased customer contact of SMEs compared to large organisations and hence the flow 

and comparison of new ideas (also shown by Wiele and Brown, 1998). 

    Initially, the level of improvement must be identified and quantified. Also, there was a belief that future performance levels and 

goals should be identified at the outset to enable meaningful Reengineering plans to be made. 

    Overall, cost-benefit analysis for Reengineering efforts were seen as essential so that the SMEs could justify the use of scarce 

resource (consistent with the comments on resources by Ryans, 1995). 

    Finally, measurement was seen as essential to ensure the business performs successful during the Reengineering transition and 

that the change effort does not become an end in itself (also stressed by McWilliams, 1996). 

GROUNDED MODEL 

    The key categories and factors within these categories for Reengineering change in SMEs have been identified from the 

literature research. Using coding techniques (Easterby-Smith et al, 1993) key categories and factors were first established using the 

literature research and then developed using the primary research. The primary research added a new category and a number of 

new factors within categories. Leading on from Figure 1 a grounded model (Eisenhardt, 1989; Glaser and Strauss, 1967) for 

Reengineering in SMEs can now be shown as. 

    This model (Figure 4) shows the main categories in their linked processual order as found in the research. However, it should be 

noted that in practice, Figure 4 is highly recursive. The model shows that choice of methodology for mapping of existing business 

processes is one of the first steps. This category is followed by a market, customer and strategy evaluation and appropriate cost 

allocation. At this stage cost/benefit analysis is projected. Following the cost benefit analysis, and assuming a decision to proceed, 

there are 4 categories which are applied concurrently and ineractively, namely structure changes, leadership drive, flexibility and 

change orientation of the organisation and continual application of measurement frameworks. The key factors within each category 

are listed below to show the depth of issues faced by SMEs who decide to Reengineer: 

CATEGORY: RESOURCES AND COST REDUCTION 

FACTORS 

    * must have adequate resources for Reengineering to work; 

    * need careful human resource management; 

    * little resources as most managers have several roles; 

    * SMEs have a limited number of specialists; 

    * need trained facilitators; 

    * need someone who understands what Reengineering is all about; 

    * need external consultancy as resource is limited; 

    * need to retrain staff; 

    * must have skills and experience within the workforce; 

    * the change strategy must be linked to IT; 

    * utilise IT opportunities; 

    * increased efficiency and rigor from IT; 
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    * IT must support the new processes easily and consistently; 

    * IT capital expenditure can be a problem. 

CATEGORY: MARKETS, CUSTOMERS AND STRATEGY 

FACTORS: 

    * changing environment; 

    * need to reorganise for fast changing environments; 

    * no longer assume customer loyalty - need to improve quality and costs; 

    * must focus on customer satisfaction and rising customer expectations; 

    * the market/customer problem must be defined; 

    * capitalisation on large number of employees interfacing with the customer; 

    * need committed people linked to customers; 

    * need vision - especially in smaller organisations/family businesses; 

    * need alignment with the organisations objectives. 

CATEGORY: LEADERSHIP 

FACTORS: 

    * need leadership commitment to change; 

    * top management buy-in is critical; 

    * little managerial confidence -- lack of training; 

    * need educaton of top management; 

    * need vision; 

    * need leadership drive -- not euphemism for control freaks; 

    * need leadership consistency -- goldfish bowl of the SME; 

    * leaders must give visible support; 

    * implementation decision-making by management; 

    * hand-over of power and control needs to be addressed. 

CATEGORY: FLEXIBILITY AND CHANGE ORIENTATED 

FACTORS: 

    * dynamic SME culture should support Reengineering; 

    * need success stories for confidence, complete projects quickly; 

    * must move at rapid pace for change implementation; 

    * SMEs have willingness, adaptability and empowerment; 

    * need empowerment and participation of those affected by the change; 

    * must give responsibility, authority and incentives to staff; 

    * empowerment should lead to increased cross-functional activity; 

    * cross-functional teams can come together quickly; 

    * need communication at all levels -- why imprvement is needed; 

    * feed back evidence that new processes are working to the workforce. 
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CATEGORY: STRUCTURE 

FACTORS: 

    * company structure -- usually a simply structure; 

    * relatively easy to identify core processes; 

    * need a cross-functional Reengineering team; 

    * Reengineering will affect the entire organisation structure; 

    * most managers have more than one role; 

    * need to implement organisational structure changes; 

    * communicate changes to roles and responsibilities; 

CATEGORY: REENGINEERING METHODOLOGY ISSUES 

FACTORS: 

    * need to form a cross-functional Reengineering team; 

    * need to learn Reengineering methodologies and techniques; 

    * cannot use resource intensive, bureaucratic Reengineering methods; 

    * the Reengineering effort must be straight forward and practical; 

    * too much concentration on 'as is' processes; 

    * must move at rapid pace -- cannot afford staff to be bogged down in calculations, theories and evaluations; 

    * need evaluation of existing change position; 

    * the business processes to change are obvious; 

    * ensure project breadth and depth. 

CATEGORY: PERFORMANCE MEASUREMENT 

FACTORS: 

    * identify visible improvements that effect the bottom line; 

    * need to create linkage between Reengineering and business goals; 

    * benchmarking -- need to look outside the boundaries of the organisation; 

    * need installation of measures throughout the process; 

    * an understanding of what level of improvement is expected; 

    * need to have future performance level goals before starting; 

    * specific outcomes identified; 

    * must set out measurable targets and supporting resources; 

    * ensure that the business performs successfully during the transition; 

    * cost benefit analysis for the Reengineering effort. 

    This gounded model can be further used and developed in three ways. Firstly, further grounded studies, involving SMEs who 

have applied Reengineering, can be carried out to check the scope of the categories and factors. Such an exercise would add to the 

robustness and validity of the models (Eisenhardt, 1989). Secondly, the model is a useful starting point for hypothesis testing using 

quantitative techniques to check the correlation's between the categories and fctors (Remenyi et al, 1988). Secondly, the model is a 

useful starting point for hypothesis testing using quantiative techniques to check the correlation's between the categories and factors 
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(Remenyi et al, 1998). Thirdly, SMEs who are applying Reengineering-based change can use the model as a guide for showing the 

scale of the issues raised by Reengineering (Yeb-Yun Lin, 1999). 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

    The key aim of the paper was to determine the critical success factors for the implementation of Reengineering in SMEs. Initially 

a synthesis of the available literature showed that Reengineering could be applied to SMEs and that the key success factors could 

be grouped under the headings of resources, market environment, customers and strategy, leadership flexibility and change 

orientation, structure and methodology. However, it was unclear as these were the only categories and also information was lacking 

on the component factors within these categories. This lack of information was found to be caused by a paucity of research in the 

area. 

    The founded research in the paper enabled a grounded model to be established and the component factors within each category 

of the model to be explored and listed. The key findings are briefly summarised under each main category of the model: 

    * Resources -- a relative scarcity of available resources will result in careful tailoring of the Reengineering approach and the 

timescales for completion. 

    * Market Environment and Strategy -- the fast changing market necessitates a flexible and fast approach to Reengineering. The 

close customer contact can help direct Reengineering efforts. 

    * Leadership -- leadership can drive the Reengineering by ensuring rapid implementation of Reengineering solutions. 

    * Flexibility and Change Orientated -- the dynamic SME culture should enable Reengineering efforts to overcome cultural 

barriers to change. 

    * Structure -- the relatively simple SME structure should ensure the Reengineering effort spreads rapidly throughout the 

organisation. 

    * Methodology -- Reengineering methodologies must be simple and avoid complicated analysis at the 'as-is' stage. 

    * Measurement -- because of the resource limitations and the danger of disrupting the business operations, measurement 

relating to the key financial indicators and to cost benefit analysis is essential. 

    The grounded model that has been constructed can be further developed and used by SMEs as an indication of the scale of the 

issues raised during Reengineering. The model can also be used in further case study analysis to improve and check its validity and 

rigor, or it can be used as a starting point for quatitative studies to investigate the correlations between the categories and the 

factors. 

ADDED MATERIAL 

Figure 1 Reengineering Implementation Factors for SMEs -- 1st Stage of the Grounded Model 

Figure 2 Research Methodology 

Figure 3 Frequency Distribution of Issues Within Each Main Category 

Figure 4 Linked Grounded Reengineering Model 
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1 องค์การเพื่อการสงออก (Organizing for Exports) 

2.  การสงออกทางออม (Indirect Exporting) 

3.  การสงออกทางตรง (Direct Exporting) 

4.  Mechanics of Exporting 

5.  Role of the Government in Promoting Exports 

6.  Managing Imports—the Other Side of the Coin 

7.  Mechanics of Importing 

8.  Gray Markets  

 

การสงออกเป็นวิธีการที่นยิมในการคาระหวางประเทศ เนื่องจากการสงออกใชทรัพยากรของ

บริษัทนอย และ การสงออกใหผลประโยชน์ดานการตลาด เทคโนโลยี หรอืการเงินตอบริษัท  

 Exporting is the most popular way for many companies to become international. 

 Exporting is usually the first mode of foreign entry 

 used by companies. 

 Selling to foreign markets involves numerous high risks, arising from a lack of 

knowledge about and unfamiliarity with foreign environments, which can be 

heterogeneous, sophisticated, and turbulent. 

 Manufactured goods accounted for almost 60 percent of the exports of developing 

countries (see Exhibit 17-1). 

 Because of every export transaction, there is, by definition, an import transaction 

as well. 

 Aside from differences between the procedure and rationale for exports and 

imports, both are largely the same the world over. 

 For successful development of export activities, systematic collection of information 

is critical. 

1. องค์การเพื่อการส่งออก (Organizing for Exports) 

องค์การหรอืบริษัทที่จะทําการสงออกสินคาไปตางประเทศจะเริ่มจากการวิจัยศักยภาพตลาด 

และ กําหนดสวนตลาดตางประเทศเปูาหมาย ดังรายละเอียดตอไปนี ้(Keegan, 2003; ) 
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1.1. วจิัยเพื่อการส่งออก (Research for Exports) 

บริษัทที่ทําการสงออกสินคาไปตางประเทศสิ่งแรกที่ตองทําคอื การวิจัยศักยภาพตลาดโดยใช

ขอมูลฑุติยภูมิ จากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการตางประเทศ หรอื จากวารสารการสงออก 

เป็นตน ปัจจัยทีใ่ชกําหนดตลาดและสวนตลาดตางประเทศเปูาหมายไดแก ปัจจัยดานเศรษฐกิจ

และสังคม (เชน ประชากรศาสตร์ รายได ภูมิศาสตร์ และ ภูมิอากาศ) ปัจจัยดานการเมอืงและ

กฎหมาย ปัจจัยดานผูบริโภค (เชน วิถีชีวติ ความชอบ วัฒนธรรม รสนิยม พฤติกรรมการซือ้) 

ปัจจัยดานการเงิน  

ขั้นตอนแรกของการวิจัยตลาดตางประเทศควรจัดกลุมประเทศตางๆ โดยใชตัวแปรดาน

เศรษฐกิจระดับมหภาค ซึ่งคนไดจากธนาคารโลกและสหประชาชาติ จะมีขอมูลสถิติดาน

ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมอืง และสังคมในแตละปี กองทุนการเงนิระหวางประเทศ 

(IMF) จะมีขอมูลดานการคาระหวางประเทศ และการเงินระหวางประเทศทั้งรายไตรมาส และ

รายปี  หรอื องค์การเพื่อการพัฒนาและความรวมมอืทางเศรษฐกิจ (OECD) และ สหภาพยุโรป 

(European Union) จะมีขอมูลการศกึษาของประเทศที่เป็นสมาชิก ตัวอยางการจัดกลุมประเทศ

อินเดีย เม็กซิโก และจีน เชน เขตพื้นที่ Mumbai-Thane-Pune area, Monterrey area and 

Mexico city and shanghai-Wuxi area มีความคลายกันระหวางประเทศอินเดีย เม็กซิโก และ 

จีน กลาวคือ มีชนช้ันกลางอาศัยอยู มีอํานาจซื้อสูง และ สามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมได 

ถึงอยางไรก็ตาม ผูสงออกควรศกึษาตัวแปรของผูบริโภคประกอบ เพื่อกําหนดสวนประสม

การตลาด (Marketing mix: 4PS) ที่เหมาะสมกับตลาดเปูาหมาย 

 

1.2. ส่วนตลาดเพื่อการส่งออก (Export Market Segments) 

ในบทที่ 7 ผูเขียนอธิบายการจัดกลุมของประเทศและการจัดกลุมภูมภิาค ซึ่งทําใหบริษัท

สามารถเชื่อมตอเขตภูมิศาสตรต์างเขาดวยกัน 

 Homogeneous market segments and clusters 

 Geographical and psychographic segments 

 Issues of standardization vs. adaptation 

 

2 การส่งออกทางอ้อม (Indirect Exporting) 
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 การสงออกทางออมเป็นการสงสินคาที่ผลิตในประเทศสงไปจําหนายตางประเทศโดย

ผานคนกลางการสงออกทางออมประกอบดวย บริษัทจัดการสงออก (Export Management 

company: EMC) การรวมมือเพื่อการสงออก (Cooperation in Exporting) บริษัทการคาเพื่อการ

สงออก (Trading company) และPiggyback ดังแสดงรายละเอียดตอไปนี ้

 

2.1 บริษัทจัดการส่งออก (Export Management Company: EMC) 

 บริษัทจัดการสงออกจะทําหนาที่การตลาดตางประเทศแทนผูผลิต กลาวคือ ทําหนาที่

คลายฝุายตางประเทศของผูผลิตสินคา ขนาดของบริษัท EMC มีพนักงานตั้งแต 1-100 คน เชน 

บริษัท Washington D.C. ขอดีของ EMC มี 2 ประการ คือ ผูผลิตสินคาใชเงินทุนต่ําสุดในการ

สงออกสินคา และ ไมผูกมัดผูบริหารบริษัท ในขณะที่ EMC มีขอเสียคือ จะไมลงทุนในชองทาง

การจัดจําหนาย 

 สหรัฐมีบริษัท EMC มากกวา 2,000 บริษัท เนื่องจาก EMC กอใหเกิดการประหยัดใน

ขนาด และประโยชน์อยางอื่นเกี่ยวกับการคาตางประเทศ สวนใหญผูผลิตขนาดเล็ก และขนาด

กลางจะเลือกใชบริษัท EMC ในการคาตางประเทศ ถึงอยางไรก็ตาม บริษัทผูผลิตขนาดใหญ

อยาง GE ก็เลือกใชบริษัท EMC  

 

2.2 การร่วมมือเพื่อการส่งออกหรือสหกรณ์การส่งออก (Cooperation in 

Exporting)  

 สหกรณ์การสงออกทําใหประหยัดคาใชจายในการจางผูสงออกภายในประเทศ หรือ

ประหยัดคาใชจายในการตัง้ฝุาย หรอืแผนกสงออก ประเภทของสหกรณ์การสงออกมีดังนี้ 

 Webb-Pomerence Association (WPEA) สหรัฐออกกฎหมาย Webb-Pomerence Actใน

ปี 1918 กอใหเกิดการรวมตัวของผูผลิตสินคาเพื่อการสงออกของสหรัฐ จํานวน 200 สมาคม 

จนกระทั่งปัจจุบัน เหลือเพียง 15 สมาคม เชน American Poultry USA, Inc หรือ Texas 

Produce Export Assoc. หรอืสมาคมการสงออกสินคาโภคภัณฑ ์เชน Srda ash group เป็นตน 

 WPEA มีประโยชน์คือ ลดตนทุนการสงออก ขยายอุปสงค์โดยการโปรโมท ลดกําแพง

การคา และปรับปรุงเทอมการคา  

 นอกจากนั้น  WPEA ยังกําหนดราคาสินคา มาตรฐานสินคา และจัดการสินคา

สวนเกิน ถึงแมวา  WPEA รับผิดชอบการคาเพียง 5% ของการคาสหรัฐ แต  WPEA 

ประกอบดวยบริษัทที่ทําการคาหลากหลาย เชน สินคาเกษตร เคมีภัณฑ์ กระดาษ ปั้ม สิ่งทอ 

ยาง ทีว ีเป็นตน 
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2.3 บริษัทการค้าเพื่อการส่งออก (Export Trading Company) 

 บริษัทการคาเพื่อการสงออก รวบรวมสินคาหลายประเภทจากบริษัทตางเพื่อสงออก

ไปตางประเทศ บริษัทการคาเพื่อการสงออกมีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยเริ่มเมื่อปี 1602 

ประเทศเนอเธอร์แลนด์ไดกอตั้งบริษัทEast India Company of Netherlands แลวตามดวยการ

กอตั้งบริษัท British East India Company และ French East India Company เป็นตน ปัจจุบัน

บริษัทการคาเพื่อการสงออกที่มีชื่อเสียงคือ Sogoshosha of Japan ไดแก Sumitomo, 

Mitsubishi, Mitsui เป็นตน และบริษัทของไทยไดแก อโศกอินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด บริษัทคา

สากลซีเมนต์ไทย จํากัด บริษัทซีพีอินเตอร์เทรดดิ้ง และ บริษัทยูเอ็มซี เป็นตน บทบาทของ

บริษัทการคาเพื่อการสงออกในเวทีการคาโลกคือ การนําเขา สงออก countertrading การ

ลงทุน และการผลิต เนืองจากบริษัทการคาเพื่อการสงออกมีขนาดใหญทําใหเกิดการประหยัด

ในขนาด จงึสามารถขายสินคาราคาต่ําได 

 ปัจจัยแหงความสําเร็จของ Sogoshosha of Japan มี 4 ปัจจัย คือ 1) เนนการหาขอมูล

และกระจายขอมูลดานโอกาสตลาด แลวลงทุนโครงการขนาดยักษ์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ

สารสนเทศ 2) การประหยัดในขนาดสามารถสั่งซื้อสินคาจํานวนมากในราคาต่ํา และตอรองคา

ขนสงได 3) กอใหเกิดการจางงานภายในประเทศ (ตลาดภายในประเทศ) 4) เขาถึงแหลงเงินทุน

ขนาดใหญไดทั้งภายใน และภายนอกประเทศ 

 

 ภาพที่ 163ตารางที่ 15-  ชนิดของบริษัทเทรดดิง้คอมพานี (Trading company) 

 

ประเภท เหตุผลในการรวมกลุ่ม ตัวอย่างของประเทศต้น

กําเนดิ 

บริษัทเทรดดิ้งคอมพานีทั่วไป 

( General Trading 

Companies) 

Historical involvement in 

generalized imports/exports 

Mitsui (ญี่ปุุน) East Asiatic 

(เดนมารค์) SCOA (ฝร่ังเศส) 

Exporting Trading 

Companies 

ส ง เสริมการ เติบ โตของผู

สงออก 

ฮุนได( เกาหลี ใต )  Interbras 

(บราซิล) 

Federal Export Marketing 

Groups 

การรวมมืออยางหลวมๆของ

ผูสงออก ซึ่งบริหารจัดการ

โดย third parties 

Fedec (UK) SBI Group (นอร

เวย์) IEB Project Group 

(โมร็อคโค) 

Trading arms of MNCs specific international trading 

operations in parent 

GM (US), Volvo (Sweden) 
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company operations 

Bank based or affliliated 

trading groups 

ธนาคารเป็นศูนย์กลางของ

กิจกรรมธุรกิจ 

มิซูบิชิ(ญี่ปุุน) Cobec (บราซิล) 

Commodity Trading 

Companies 

Long standing export trading 

in a specific market 

Metallgesellschaft (เยอรมัน) 

 ที่มา (Kotabe and Helsen, 2005; ) 

นอกจากนั้น บริษัทโอเชียนกลาส (ประเทศไทย) ตอยอดธุรกิจตางประเทศเพิ่มชอง

ทางการขายไปยังประเทศจนี โดยการตัง้บริษัท โอเชียนเทรดดิง้ (เซี่ยงไฮ) จํากัด 

 

2.4 สะพายเป้หลัง (Piggyback) 

คนกลางที่ดําเนินการเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศไดแยกออกตามหนาที่ตาง ๆ  

ดังไดกลาวไวแลว  ซึ่งความจริงแลวแตละชนิดก็ไมสามารถที่จะแยกออกจากกันได

อยางชัดเจน  แตก็ไดทําหนาที่บางอยางที่เห็นไดชัดและแตกตางกันออกไดดังนี้ 

1. commission  house  จะทําหนาที่ใหแกฝุายจัดซื้อ  และรับคานายหนาจากผู

ซือ้ 

2.    Export and/or import merchants   จะกระทํากิจการเพื่อผลประโยชน์ของ

ตนเองโดยไดรายไดคอืผลกําไรจากการกระทํากิจการนัน้ 

3.   M a nufa ctur er ‖ s expor t  a ge nt‖ s จะกระทําการใหฝุายผูผลิตโดยไดรับคา

นายหนาขาย (sales commissions) จากผูวาจาง  

4.   นายหนา (Brokers) อาจเป็นตัวแทนจากผูซื้อหรือผูขายก็ไดโดยทั่วไปแลว

มักจะทําการซื้อขายสินคาที่เป็น staple articles ที่ขายในตลาดทั่ว ๆ ไป นายหนาจะไดรับ

คา commissions จากฝุายที่เขาเป็นตัวแทนให 

5.  Export house อาจทําทั้ง export และ import และอาจทําหนาที่หลาย ๆ อยาง 

หรอืทั้งหมดของหนาที่ของคนกลางชนิดตาง ๆ ดังที่กลาวมาไวแลวขางตนนั้น 

  

 

3 การส่งออกทางตรง 

การสงออกทางตรงประกอบดวย ตัวแทนตางประเทศ (Foreign distributor)  นายหนา 

(Agent) หรือ สาขาการตลาดในตางประเทศ (Oversea marketing subsidiary) ดังรายละเอียด

ตอไปนี ้
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3.1 นายหนาและตัวแทนจําหนาย (Agent & Distributor) 

 นายหนา คือ รานคาที่ไดรับแตงตั้งใหสงออกในเขตใดเขตหนึ่งที่กําหนดให พวกที่เป็น

เอเยนต์จะเป็นคนหาคําสั่งซื้อสินคาที่ตนเป็นเอเยนต์ เมื่อไดคําสั่งซื้อแลวก็จะสงไปใหผูสงออก

ทราบ ถาผูสงออกยอมรับคําสั่งซื้อเขาก็จะสงของมาใหผูซื้อเลย และผูซื้อก็มักจะจายเงินใหกับ

ผูสงออกโดยตรง ผูเป็นเอเยนตท์ี่หาคําสั่งซือ้ก็จะไดรับคานายหนาเป็นการตอบแทน 

 สําหรับเกี่ยวกับกิจการสั่งสินคาเขาก็อาจใชเอเยนต์ในการจัดซื้อไดเชนเดียวกัน คือ 

เอเยนต์ที่ใชในการสั่งเขานี้จะอยูในประเทศที่เราตองการซื้อและจะมีหนาที่ทําการสั่งซื้อสินคาที่

เราตองการพรอมทั้ งจัดทําสิ่งตาง ๆ ที่จําเป็นในการซื้อดวย เอเยนต์พวกที่ เรียกวา 

commissionaires นั้น พวกผูสั่งเขาของสินคาสําเร็จรูปมักชอบใช และในกรณีที่ถาตองการซื้อ

ตองมีการเลือกมากเขามักจะกําหนดใหมีการสั่งซื้อซ้ํา พวกนี้จะจัดหาตัวเลขทางดานการตลาด 

จัดรายการเดินทางและทําการนัดหมายใหกับผูซื้อที่ออกตลาดเป็นครั้งคราว (visiting buyers) 

และดูการหีบหอสินคาดวยพวกเอเยนต์ซื้อ (buying agent) นี้มักจะดําเนินการโดยไดรับคา

นายหนาเป็นการตอบแทน แตบางคราวก็ไดรับเงินเดือนและใหคาใชจายชดเชยดวย 

 ตัวแทนจําหนาย (distributor) ก็เชนเดียวกับนายหนา (agent) คือ รานคาที่ไดรับแตงตั้ง

ใหสงเสริมการขายสินคาของผูสงออก ในเขตที่กําหนดให การดําเนินการของตัวแทนจําหนาย

นั้นจะตองมีสินคาคงคลังอยูในมือทั้งเพื่อแสดงเป็นตัวอยาง และสําหรับขายตอ (resale) อีก

ดวย สินคาคงคลังพวกนี้จะตองซื้อจากผูสงออกในราคา quoted prices และหักเงินลดหยอน 

(discount) ออกแลว ดังนั้น ตัวแทนจําหนายจะขายสินคาจากสินคาคงคลังที่เขามีใหบริการแก

ตัวสินคาตามความจําเป็น และตองมีเครื่องอะไหลดวย 

 

 ตารางที่ 15- การเปรียบเทียบระหวางการสงออกทางตรงและการสงออกทางออม 

การสงออกทางออม การสงออกทางตรง 

- low set-up costs 

- ผูสงออกไมไดความรูจากตลาดสงออก 

- ความเสี่ยงดานสินเช่ือจะอยูที่ตัวกลาง 

- ไมสามารถพัฒนาความจงรักภักดีได 

- High set-up costs 

- ผูสงออกมีความรูจากตลาดสงออก 

- ความเสี่ยงดานสินเช่ือสูงซึ่งอยูในปีแรก 

- สามารถพัฒนาความจงรักภักดีได 

 ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004; 513) 

 

 ชนิดของนายหน้าและตัวแทนจําหน่าย 
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นายหนา (Agent) หรอื ตัวแทนจําหนาย  (distributor) จะแบงออกเป็น exclusive semi-

exclusive  nonexclusive  (คือเป็นชนดิทั่วไป) 

 Exclusive Agentคือ ผูที่มีสิทธิขายสินคานั้นแตผูเดียว ในเขตที่กําหนดให เอเยนต์จะ

ไดรับคานายหนาจากสินคาที่ขายในเขตทั้งหมดไมวาลูกคาจะซื้อโดยใครชักชวนก็ตาม บางครั้ง

ผูสงออกชักชวนเอง แตถาไมรวมการซื้อของรัฐบาลหรือการซื้อของสถาบันในเขตนั้น คือถา

รัฐบาลหรือสถาบันซึ่งอาจซื้อจากบริษัทโดยตรงหรือจากใครอื่นก็จะเป็นแตเพียง semi-

exclusive สําหรับ nonexclusive Agent หรือ distributor จะไมไดรับสิทธิพิเศษ (exclusive right) 

คือผูผลิตอาจจะตั้งเอเยนต์หรือตัวแทนจําหนายเพิ่มไดในเขตใดเขตหนึ่ง และถาเป็นเชนนั้นการ

คิดคานายหนาใหจะแบงแยกออกตามจํานวนขายทั้งหมดของทุกรานรวมกัน 

 สําหรับในแงการดําเนินงานนั้นตัวแทนจําหนายจะซื้อสินคาเพื่อไวขายตอ ในขณะที่

เอเยนต์อาจเป็นคูเจรจาตกลงทําสัญญาซื้อขาย สวนสินคาตามคําสั่งซื้อนั้นอาจสงไปใหลูกคา

โดยตรงเลย และลูกคาก็ชําระคาสินคาใหกับผูสงออก 

  Lessee ในบางครั้งสินคานั้นไมไดมีการขาย เพียงแตใหนายหนา (Agent)  เชาซึ่ง 

Agent  ก็จะเอาสินคานั้นใหลูกคาเชาตอ ดังนั้นในกรณีเชนนี้ไมไดมีการขาย กรรมสิทธิ์ของ

สินคานั้นไมไดมกีารเปลี่ยนมอื ผูเชาไปเรียกวา Lessee  

 

 บริการที่นายหนาและตัวแทนจําหนายให บริการที่เอเยนต์และตัวแทนจําหนายใหจะมี

หลายอยางแตกตางกันไป ทั้งนี้แลวแตชนิดของสินคาสภาพของตลาด ชนิดของรานที่เราติดตอ

และแลวแตทาทีและสถานะของผูผลิตดวย พวกสินคาเครื่องจักร เครื่องมือ เชน รถยนต์ เครื่อง

เก็บเงิน และเครื่องพมิพ์ดดี จําเป็นตองไดรับบริการจากตัวแทนจําหนายหลายอยาง เชน เป็นผู

จัดสั่งซือ้อาหลั่ยให แกเมื่อเวลาเสีย และตองแสดงสินคาเป็นอยางดี สินคาบางอยางการติดตั้ง

หรือกอสรางจะตองจัดทําโดยวิศวกรหรือชางที่สงมาโดยตรงจากผูผลิต เชน โรงงานกรองน้ํา 

โรงงานไฟฟูา ในตลาดบางแหงที่ผูซื้อมีเครดิตไมดีหรือมีเครดิตไมนาไววางใจ เอเยนต์อาจตอง

รับภาระในการค้ําประกันเครดิต ถาตัวแทนจําหนายเป็น import house ที่ใหญก็จะรับภาระ

ทางดานการจัดจําหนายหลายอยาง เชน ตองเก็บสินคาคงคลังไวเป็นจํานวนมาก ใหเครดิตแก

ลูกคามาก ทําหนาที่เกี่ยวกับการรับและขนสงสินคาออกจากทาเรือไปเก็บไว และสงตอไปให

ลูกคา ทางดานการโฆษณาก็เชนกันผูสงออกบางคนชอบทําการโฆษณาสินคาเอง บางก็ชอบให

เอเยนต์หรือตัวแทนจําหนายชวยทําโดยชวยเหลือทางดานคาใชจายบาง บางคนก็ชอบแบงกัน

ทําระหวางผูผลิตกับเอเยนต์ สินคาแมจะเป็นอยางเดียวกัน และขายในตลาดที่คลายกัน แต

บริการที่ไดรับจากเอเยนตจ์ะแตกตางกันไปแลวแตทุน แลวแตโครงสรางและนโยบายของแตละ

เอเยนต์ 
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 การเลือกนายหนาและตัวแทนจําหนาย  การเลือกเอเยนต์และตัวแทนจําหนายนี้เป็น

ของสําคัญมาก เพราะเขาเป็นผูจัดจําหนายสินคาในตลาดตางประเทศใหแกผูสงออก ดังนั้นถา

ไดเอเยนตด์ี การจัดจําหนายสินคาของผูผลติในตางประเทศก็จะดําเนินไดโดยราบรื่น 

 รายชื่อของผูที่ตองการเป็นเอเยนต์สินคาของแตละประเทศนั้นอาจมีรายชื่อแสดงความ

จํานงมาตามหนวยงานของรัฐบาลหรือผานสถานทูตของตนในแตละประเทศ แตพวกที่แสดง

ความจํานงนี้มักจะเป็นพวกที่ไมคอยดีนัก ทั้งนี้เพราะพวกพอคาที่เป็นตัวแทนที่ดีมักจะถูกขอให

ยอมเป็นเอเยนต์ให เขาจึงมักจะเป็นฝุายเลือกวาจะยอมเป็นเอเยนต์ใหแกใครดีมากกวาจะไป

แสดงความจํานงขอเป็นเอเยนต์ ผูผลิตหรือผูสงออกจึงควรพยายามชักชวนและแสดงใหเห็น

เกี่ยวกับโครงสรางของบริษัท ผลิตภัณฑ์ บริการและนโยบายของตน พรอมทั้งแสดงใหเห็นถึง

ความแข็งแกรงทางดานการเงนิ ความสามารถในการสงออก ความกระตือรือรนที่จะขายสินคา

ในตลาดตางประเทศ ความสําเร็จในตลาดอื่น ๆ คุณภาพมูลฐานของสินคา การบรรจุหีบหอที่

สะดุดตา การจัดการสนิคาเป็นอยางด ีความรวมมือที่ไดรับจากผูขายอื่น และมีขอสัญญาอยาง

ผอนปรน เชน เกี่ยวกับจํานวนคานายหนา สวนลด หรอืการกําหนดราคาและปริมาณขาย 

 

 

4 กรมส่งเสริมการส่งออกของรัฐบาล (Role of the government in 

promotion exports) 

4.1 กรมส่งเสริมการส่งออก 
กรมสงเสริมการสงออกเป็นองค์กรภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจหลัก

ในการสงเสริม ผูประกอบการผลิตและผูสงออกใหสามารถใชศักยภาพการผลติและการตลาด

ไดอยางเต็มที่ เพือ่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสนิคาไทยในตลาดโลก เสริมสราง 

อํานาจหนาที่ 
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1) เสนอนโยบายและจัดทําแผนปฏิบัติการดานการคาและการตลาด รวมทั้งเสนอแนะ

แนวทางและมาตรการเพื่อสงเสริมการสงออก 

27) จัดทําและใหบริการขอมูลการคา และสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศในสวนที่เกี่ยวของ

กับการสงออกแกผูผลติ ผูสงออกไทยและผูนําเขาตางประเทศ 

28) เผยแพรและประชาสัมพันธ์สินคาไทยเพื่อสงเสริมการสงออก 

29) พัฒนาความรูความสามารถแกภาคเอกชนในดานการคาระหวางประเทศ เพื่อสงเสริม

สมรรถภาพในการสงออก ตลอดจนประสานงานและใหความรวมมือแกสถาบันและ

องค์กรตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศเพื่อการพัฒนาและสงเสริมการสงออก 

 

ภารกิจหลัก 

1) สงเสริมการสงออกและขยายตลาดสินคา/บริการไทย โดยมีเปูาหมายคือรักษาตลาด

เดิมและขยายตลาดใหม 

2) พัฒนาและใหบริการดานการคาและการเพิ่มศักยภาพในการสงออก อาทิ การขยาย

ฐานผลิตไปยังตางประเทศ 

3) เสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งใหผูสงออกไทย โดยพัฒนาผลติภัณฑแ์ละการบริการ

ใหไดมาตรฐาน และทําการตลาดตางประเทศไดมากขึ้น 

4) สงเสริมและสรางภาพพจน์สินคาและบริการไทยใหเป็นที่เชื่อถือได ทั้งในดานคุณภาพ

และบริการลูกคาอยางรวดเร็ว 

 

1. กลไกลการส่งออก (Mechanics of exporting) 

1.1. ต้ังบริษัทส่งออก เพื่อขอใบอนุญาตการส่งออก 

การจดทะเบียนธุรกิจ  (บริษัท , หางหุนสวนจํากัด , นิติบุคคล) เจาของกิจการมีหนาที่

ตองยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดประกอบกิจการ เจาของกิจการ

ใด    ฝุาฝืนตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท  และปรับตอเนื่องวันละไมเกิน 100 บาท  

จนกวาจะไดจดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งนี้การจดทะเบียนพาณิชย์ ตองเสียคาธรรมเนียม 50 บาท  

ตามหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย์  และสํานักงาน

บริการจดทะเบียนตาง ๆ  

 

1.2. รายการค้าเพื่อการส่งออก (export transactions) ประกอบด้วย 
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1.2.1. ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศดานการสงมอบสินค า 

(International Commercial Terms หรือ INCOTERMS)  ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

  ราคาสินคาที่แจงใน Invoice หรือ Perform Invoice ในการซื้อขายสินคาระหวาง

ประเทศนั้น  ตามปกติผูซื้อและผูขายจะตกลงกันวา  ราคาดังกลาวจะรวมคาใชจายอะไรอยู

บาง  เพื่อปูองกันปัญหาขัดแยงกันภายหลัง  จึงมีการกําหนดชนิดของราคาขึ้น  โดยสภา

หอการคานานาชาติ (The International Chamber Of Commerce)  ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปที่

นิยมใชและพบเห็นกันอยูเสมอ ๆ คําศัพท์ของการตลาดระหวางประเทศ แสดงถึงการแบง

ประเภทของความเสี่ยง หรือ ตนทุนในการคาระหวางประเทศ ในปี ค.ศ. 2000 INCOTERM ใช

ระบบการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลทางคอมพิวเตอร์ (Electronic Data Interchange: EDI) 

ดังนั้นเมื่อกําหนดราคาสินคาควรแยกตนทุนใหชัดเจน คําศัพท์ในการตลาดระหวางประเทศมี

ดังนี้ 

 EXW (Port of Origin) 

 สงมอบสินคาถึงกาบเรือ (FAS: Free Alongside) 

 สงมอบสินคาบนระวาง (FOB: Free on Board) 

 CIF 

 C&F (Cost and Freight) 

 DAF:  Delivered at frontier (named place) 

 DES:  Delivered ex ship (ระบุปลายทาง เชน DES Singapore Port) ผูขายจะหมดภาระ

เมื่อถึงทางเรอืประเทศสิงคโปร์ 

 DEQ:  Delivered duty paid (ระบุปลายทาง เชน DEQ Singapore Port) 

 DDU:  Delivered duty paid (ระบุปลายทาง เชน DDU Singapore Port)  

 DDP:  Delivered duty paid (ระบุปลายทาง เชน DDP Singapore Port)  

ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศจัดแบงไว 4 ประเภท (อัควรรณ์, 2547, 272) ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

1. กลุ่ม อี (E) เป็นกลุมของขอตกลงที่ผูขายสงมอบสินคา ณ โรงงาน หรือคลังสินคาของ

ผูขาย ซึ่งคาใชจายและความเสี่ยงในการเคลื่อนยายสินคาเป็นของผูซือ้ ไดแก 

- EXW (Ex-Factory, Ex-works, Ex-mill, Ex-Plantation, Ex-Warehouse)  คือ  

ราคาซื้อขายตามราคาขั้นตนของสินคาที่ออกจากโรงงาน  การซื้อขายตาม

ราคานี้ 
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ผูขายมีหนาที่ : จัดหาสินคาใหตรงตามที่ระบุไวในสัญญาซื้อขาย ในขณะที่  ผูซื้อมีหนาที่  : รับ

มอบสินคา  ณ  สถานที่และเวลาที่ระบุไวในสัญญา  รับภาระคาใชจายตาง ๆ เชน คาบรรจุหีบ

หอ  คาภาษี  คาใชจายในการสงสินคาออก  และคาความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับสินคา (แสดงดัง

ตารางขางลาง) 

 

EXW  ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง 

ผูขาย  ไมเสียคาใชจายใด  ไมตองรับความเสี่ยงใด 

ผูซือ้  คาบริษัทขนสง 

 คาเอกสารสงออก 

 คาผานพิธีศุลกากรสงออก 

 คายกของขึ้นเรอื 

 คาระวางเรือ 

 คายกของลงเรอื 

 คาเอกสารนําเขาและคาผานพิธี

ศุลกากรของประเทศผูซือ้ 

 คาขนสงจากทาเรือไปยังผูซือ้ 

 คาประกันภัย 

 คว าม เสี่ ย งตั้ ง แ ต หน า

โรงงานผูขายจนกระทั่งถึง

มอืผูซือ้ 
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 ที่มา (Albaum, et al., 2002, 462) 

 

 

 

FAS vessel, 
LC&R 

C&F, 
CIF, C 

Ex mill, 
LC&R 

FOB vessel, LCR 
CIF, L&R 
C&F, L&R 

Ex doc 
LC&R 

FOB 
LC&R 

DDU, DDP, 
LC&R 

ex work, 
LC&R 

FCA, 
LC&R 

FOB 
LC&R 

RR in  
port  city 

DEQ,  
LC&R 

DES/DAF, 
LC&R 

FAS, LC&R 
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2. กลุ่ม เอฟ (F) เป็นกลุมของขอตกลงที่ผูขายสงมอบสินคาใหแกผูรับขน หรือสงมอบ

สินคาไปในยานพาหนะของผูรับขน โดยผูขายมีภาระไมตองรับภาระคาระวางหลัก สวน

ความเสี่ยงในการเคลื่อนยายสินคาจากจุดที่ผูขายสงมอบจะถือวาเป็นภาระของผูซื้อที่

ตองรับผิดชอบทั้งหมด ไดแก 

 FAS (Free Along Side or Free Along Side Ship: named port of shipment)  คือ  ราคา

ซือ้ขายที่จะนําสินคาจนถึงทาเรือตนทาง โดย ผูขายมีหนาที่ : จัดหาสินคาใหตรงตามที่

ระบุไวในสัญญาซื้อขาย  จัดสงสินคาไปเทียบขางเรือ  ณ  ทาเรือตนทางที่กําหนดไว  

ราคาสินคาจะรวมคาใชจาย คือ คาขนสง  คาโกดังและคาใชจายอื่น ๆ จนกระทั่งถึง

ทาเรือตนทาง ในขณะที่  ผูซื้อมีหนาที่  : กําหนดเรือมารับสินคา  ณ  ทาเรือตนทาง  

รับภาระคาใชจาย  ไดแก  คาขนสงสินคาลงเรือ  คาระวางบรรทุก  คา ประกันภัย  คา

ภาษีขาออก  คาภาษีขาเขา  และคาธรรมเนียมตาง ๆ   (แสดงดังตารางขางลาง) 

 

FAS  ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง 

ผูขาย  คาขนสงขั้นแรกจากโรงงานไปยัง

ขางเรอืพรอมที่จะยกขึน้เรือ 

 คาเอกสารสงออก 

 คาผานพิธีศุลกากรสงออก 

 

 ค ว า ม เ สี่ ย ง ตั้ ง แ ต ห น า

โรงงานผูขายจนกระทั่งถึง

ขางเรอื 

ผูซือ้  คายกของขึ้นเรอื 

 คาระวางเรือ 

 คายกของลงเรอื 

 คาเอกสารนําเขาและคาผานพิธี

ศุลกากรของประเทศผูซือ้ 

 คาขนสงจากทาเรือไปยังผูซือ้ 

 ความเสี่ยงตั้งแตทาเรือใน

ประเทศผูขายจนถึงมือผู

ซือ้ 
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 FOB (Free on Board: named port of shipment)  คือ  ราคาสินคาที่ผูขายไดรวม

เอาคาใชจายตาง ๆ อันไดแก  คาบรรจุหีบหอ  คาขนสงและคาอื่น ๆ ตลอดจนคาย

กสินคาลงเรือ ณ ทาตนทาง โดย ผูขายมีหนาที่ : สงมอบสินคาบนเรือ, จัดหา

ใบอนุญาตสงออก, ชําระคาภาษีและคาธรรมเนียมอื่น ๆ และจายคาขนสงสินคา

ขึ้นบนเรือ ในขณะที่ ผูซื้อมีหนาที่  : จัดหาเรือไปรับสินคา  ณ  ทาตนทาง  ทํา

สัญญารับขนของ  จายคาระวางบรรทุก  คาประกันภัย  คาภาษีขาออก และคาขน

ถายสินคาลงเรอื 

 

3. กลุ่ม ซี (C) เป็นกลุมของขอตกลงที่ผูขายสงมอบสินคาใหแกผูรับขน หรือสงมอบสินคา

ไปในยานพาหนะของผูรับขนเชนเดียวกับขอตกลงของกลุมเอฟ แตผูขายมีภาระตอง

จายคาระวางหลัก สวนความเสี่ยงในการเคลื่อนยายสินคาจากจุดที่ผูขายสงมอบจะถือ

วาเป็นภาระของผูซือ้ที่ตองรับผดิชอบ ไดแก 

 

- C&F (cost & freight)  คือ  ราคาซื้อรวมคาใชจายตาง ๆ ตลอดจนคาระวาง

จนถึงเมืองทาปลายทาง 

ผูขายมีหนาที่ : จัดหาสินคาใหตรงตามที่ระบุไวในสัญญาซื้อขาย  ทําสัญญารับขนและชําระคา

ระวางเรือที่ขนสงสินคาจนถึงจุดหมายปลายทาง  สงมอบสินคาบนเรือ  จัดหาใบอนุญาต

สงออก  ชําระคาภาษีและคาธรรมเนียม  จายคาขนสงสินคาขึน้เรือและลงจากเรอื 

ผูซือ้มีหนาที่  : ตองจายคาประกันภัยและคาใชจายอื่น ๆ เอง ในทันทีที่สนิคาถึงปลายทาง 

- C&F  =  FOB + Freight 

- C&F (Cost & Insurance:  named port of destination)  คือ  ราคาสินคารวมคา

ประกันภัย 

- CIF (Cost + Insurance + Freight: named port of destination)  คือ  ราคา

สินคาที่รวมคาใชจายทั้งหมด  ตลอดจนคาประกันภัย  คาระวางบรรทุกจนถึง

เมืองทาปลายทาง 

ผูขายมีหนาที่ : จัดหาสินคาใหตรงตามที่ระบุไวในสัญญาซื้อขาย  ทําหนาที่เหมือน C&F ทุก

ประการ  เพียงแตเพิ่มหนาที่ในการจัดทําสัญญาประกันภัยสินคาระหวางการขนสงพรอมทั้ง

ชําระเบี้ยประกันภัยดวย ผูซื้อมีหนาที่  : รับมอบสินคา ณ ทาเรือปลายทางตามที่ตกลงกันไว  

รับภาระคาใชจายในการขนถายสินคาลง  รวมทั้งคาใชจาย  คาลําเลียง  คาทา  และคาภาษีขา

เขา 
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 การกําหนดราคาตลาด CIF quotation 

 การคํานวณราคา CIF โดยทั่วไปจะบวกเพิ่ม 10% ของมูลคา C&F ซึ่งมีสูตรดังนี้ 

 RN

FC
CIF

11.01

&


 ______________________(Albaum, et al., 2002, 464) 

 กําหนดให 

 C = มูลคา FAS 

 F = คาระวางรวม 

 N = คาน้ําหนักรวมที่จะขนสง 

 R = อัตราประกันภัย (ตอ $100) 

 ตัวอยาง ประเทศแคนาดาไดรับคําสั่งซือ้แอปเปิลจากประเทศฝรั่งเศส (Inquiry) จํานวน 

4,000 กลอง ซึ่งมีตนทุนดังนี้ 

  ตนทุนของแอปเปิล 1 กลอง 

 ราคา FOB       $ 7.50 /กลอง 

 คาระวางรถไฟไปถึงทาเรือแวนคูเวอร์ (Vancuover)   $ 1.00 /กลอง 

 คา Wharfage & handling      $ .250 /

กลอง 

 คาระวางเรือ (แวนคูเวอร์ถึง Lettavre)    $ 4.80 /กลอง 

 ประกันภัยทางทะเล      $ 0.20 /กลอง 

 คาธรรมเนียมศุลกากรของฝรั่งเศส     $ 10.00 /

กลอง 

 

การกําหนดราคา CIF/กลอง คือการบวกเพิ่ม 10%   ซึ่งประกอบดวยตนทุนตอไปนี้ 

ราคา FOB       $ 30,000 

 คาระวางรถไฟไปถึงทาเรือแวนคูเวอร์ (Vancuover)   $ 4,000 

 คา Wharfage & handling      $ 1,000 

 คาระวางเรือ (แวนคูเวอร์ถึง Lettavre)    $ 19,200 

 ประกันภัยทางทะเล      $ 0.20 /กลอง 

 คาธรรมเนียมศุลกากรของฝรั่งเศส     $ 10 

จํานวนกลองแอปเปิล       4,000 กลอง 
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คํานวณราคา CIF = 
 20.0011.01000,4

200,19010,35



  = $13.58/กลอง 

 

 

4. กลุ่ม ดี (D) เป็นกลุมของขอตกลงที่ผูขายสงมอบสินคาและดูแลผูรับขนที่ตนเองไดจาย

ระวางไวแลว ใหนําสงสินคาไปยังผูซือ้จนถึงจุด หรอืสถานที่ปลายทาง ไดแก 

 

 DES:  Delivered ex ship (ระบุปลายทาง เชน DES Singapore Port ) ผูขายจะหมด

ภาระเมื่อ ถึงทางเรอืประเทศสิงคโปร์ 

 

DES  ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง 

ผูขาย  คาขนสงขั้นแรกจากโรงงานไปยัง

ขางเรอืพรอมที่จะยกขึน้เรือ 

 คายกของขึ้นเรอื 

 คาเอกสารสงออก 

 คาผานพิธีศุลกากรสงออก 

 คาระวางเรือ 

 คาประกันภัยขณะที่สินคาเดินทาง

จากโรงงานไปยังขางเรอื 

 

 ค ว า ม เ สี่ ย ง ตั้ ง แ ต ห น า

โรงงานผูขายจนกระทั่งถึง

บนเรือ 

ผูซือ้  คายกของลงเรอื 

 คาเอกสารนําเขาและคาผานพิธี

ศุลกากรของประเทศผูซือ้ 

 คาขนสงจากทาเรือไปยังผูซือ้ 

 คาประกันภัยตั้งแตทาเรือจนถึงผู

ซือ้ 

 ความเสี่ยงตั้งแตทาเรือใน

ประเทศผูซื้อจนกระทั่งถึง

มอืผูซือ้ 
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 DEQ:  Delivered ex quay ; duty paid (ระบุปลายทาง เชน DEQ UdonThani, Thailand) 

ผูขายจะหมดภาระเมื่อถึงจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย 

 

DEQ  ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง 

ผูขาย  คาขนสงขั้นแรกจากโรงงานไปยัง

ขางเรอืพรอมที่จะยกขึน้เรือ 

 คายกของขึ้นเรอื 

 คาเอกสารสงออก 

 คาผานพิธีศุลกากรสงออก 

 คาระวางเรือ 

 คาประกันภัยขณะที่สินคาเดินทาง

จากโรงงานไปยังขางเรอื 

 คายกของลงเรอื 

 ค ว า ม เ สี่ ย ง ตั้ ง แ ต ห น า

โรงงานผูขายจนกระทั่งถึง

ทาเรือของผูซือ้ 

ผูซือ้  คาเอกสารนําเขาและคาผานพิธี

ศุลกากรของประเทศผูซือ้ 

 คาขนสงจากทาเรือไปยังผูซือ้ 

 คาประกันภัยตั้งแตทาเรือจนถึงผู

ซือ้ 

 ความเสี่ยงตั้งแตทาเรือใน

ประเทศผูซื้อจนกระทั่งถึง

มอืผูซือ้ 

 

 DDU:  Delivered duty Unpaid (ระบุปลายทาง เชน DDU Udon Thani, Thailand ) 

ผูขายจะหมดภาระเมื่อถึงจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย 

 DDP:  Delivered duty paid (ระบุปลายทาง เชน DDP Singapore Port)  

 

กลาวโดยสรุปจุดแลกเปลี่ยนสินคา หรือจุดสงมอบสินคาของขอตกลงทางการคาระหวาง

ประเทศแสดงดังตารางขางลาง 

 

 ตารางที่ 15– จุดการสงมอบสินคา และจุดเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงจากผูขายไปยังผูซือ้ 

 EXW FAS FOB C&F CIF ExDock DDP 
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คลังสินคาของผูผลิต        

ทาเรือสงออก        

บนเรือ        

ทาเรือนําเขา        

คลังสินคาของผูซือ้        

คาประกันภัย  ผูซือ้ ผูซือ้ ผูซือ้ ผูซือ้ ผูขาย ผูขาย ผูขาย 

 ที่มา (Onkvisit and Shaw, 1997; 644) 

 

1.1.1. เอกสารที่ใชประกอบการคาตางประเทศ (Shipping Documents) ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 
เอกสารที่ใชประกอบการคาตางประเทศที่ผูซื้อและผูขายระบุไวในสัญญาการสั่งซื้อ

สินคาเขาหรอืการสงสินคาออก  มอียู 5 ประเภท  คือ 

 1.   เอกสารการเงนิ เชน Draft 

 2.   เอกสารทางการคา เชน Invoice, Pro-formal Invoice, Purchase Order Quotation 

 3.   เอกสารการขนสง เชน Bill of Lading, Air Waybill, Parcel Post Receipt, Rail 

Waybill 

 4.   เอกสารประกันภัย เชน Insurance Policy, Insurance Certificate 

 5.   เอกสารราชการ เชน Certificate of Origin, Certificate of Inspection, Certificate of 

Analysis, Health Certificate 

 

ตั๋วเงนิ (Draft) 

 ตั๋วเงนิที่ใชกันอยูแพรหลายโดยทั่วไปนั้น  มอียู 3 อยาง คือ 

 1.   ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เป็นตราสารที่ผูออกตราสารนี้ (ผูออกตั๋ว) สั่งให

บุคคลหนึ่ง (ผูจายเงินตามตั๋ว)  จายเงินใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง (ผูรับเงินตามตั๋ว)  จะเห็นวามี

บุคคลเขามาเกี่ยวของ 4 ฝาุย คือ 

 ผูสั่งจาย (Drawer) คือ ผูออกตั๋ว 

 ผูจาย (Drawee) คือ ผูที่ถูกระบุชื่อในตั๋วสั่งใหจายเงินตามจํานวนที่ปรากฏใน

ตั๋ว  อาจถูกยื่นใหรับรองตั๋ว (Accept : ในกรณีที่ตั๋วมีระยะเวลาในการจายเงิน)  

ตามคําสั่ง 
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 ผูรับเงิน (Payee) คือ ผูซึ่งจะไดรับเงินตามจํานวนที่ระบุไวจากผูจายเงิน  แต

ผูรับเงนินีอ้าจโอนกรรมสทิธิ์ไปใหแกผูอื่นไดโดยการสลักหลังและสงมอบ  แลว

จะมีฐานะเป็นผูสลักหลัง (Endoser) คือ การที่ไดลงชื่อเพื่อโอนตั๋วไวในดานหลัง

ของตัว๋ 

 ผูรับโอน  คือ  ผูรับสลักหลัง (Endoser) จะเป็นผูสงวนสิทธิในการรับเงินแทน

ผูรับเงนิ 

 2.   ตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory Note) เป็นตราสารซึ่งผูออกตั๋วใหสัญญาวาจะใชเงิน

จํานวนหนึ่งแกบุคคลอีกคนหนึ่ง (ผูรับเงนิ) ตามคําสั่งเมทื่อถึงกําหนดเวลา 

 3.   เช็ค (Cheque)  เป็นตราสารที่บุคคลผูออก (ผูสั่งจาย) สั่งธนาคาร (ที่ตนมีบัญชีอยู) 

ใหใชเงินจํานวนหนึ่งแกบุคคลอีกคนหนึ่ง (ผูรับเงนิ) 

บัญชีราคาสนิคาหรือใบกํากับราคาสนิคา (Invoice)  
 เป็นเอกสารที่ผูสงสินคาจัดทําขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินคา เชน รายการ

จํานวนสินคา  น้ําหนัก  ราคาตอหนวย  ราคารวม  ชนิดของ Invoice มี 2 ชนิด 

 1.   Official Invoice เป็น Invoice ที่ใชในทางรัฐบาล  ซึ่งทางการของประเทศปลายทาง

ตองการ  จําแนกเป็น 

 Custom Invoice เป็น Invoice ที่ทําขึ้นเพื่อมอบใหดานศุลกากรปลายทางใช

ตรวจสินคา  การที่ดานศุลกากรเรียก Invoice ชนิดนี้ก็เพื่อหาทางปูองกันการ

ตัดราคาตลาดในบางประเทศ 

 Consular Invoice เป็น Invoice ที่ตองนําไปใหกงสุลของประเทศที่จะสงสินคาไป

ซึ่งตั้งอยูในประเทศของผูขาย  เป็นผูตรวจสอบและลงนามประทับตราทาง

ราชการ  ซึ่งจะตองเสียคาธรรมเนียมใหสถานกงสุลตามระเบียบของกงสุลนั้น 

ๆ 

 2.   Commercial Invoice เป็นเอกสารที่ผูสงสินคาจัดทําขึ้นเพื่อแสดงรายการเกี่ยวกับ

สินคา เชน จํานวนสินคา น้ําหนัก ราคาตอหนวย ราคารวม ประเภทของราคาที่ตกลงซื้อขาย

กัน เครื่องหมายหีบหอ ชื่อเรือ ชื่อผูขาย Commercial Invoice สามารถจําแนกออกเป็น 5 ชนิด 

คือ 

 Local Invoice ใชในกิจการคาภายในประเทศ 

 Shipping Invoice ใชในกิจการคาระหวางประเทศ 

 Consignment Invoice ใชในการสงสินคาไปเพื่อฝากขาย 

 Sample Invoice ใชสําหรับสงสนิคาตัวอยางไปตางประเทศ 
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 Pro-form Invoice ใชไดทั้งเป็นการเสนอขายและขอตกลงแทนสัญญาซื้อขายไป

ในตัว 

ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) 

 เป็นเอกสารที่บริษัทผูทําการขนสงสินคา (Shipping Company) ออกใหแกผูจัดสง 

(Shipper) ไว เพื่อเป็นหลักฐานวาตนไดรับมอบสินคาไวเพื่อทําการขนสงจากที่หนึ่งไปยังสถานที่

อีกแหงหนึ่งตามที่กําหนด 

 ลักษณะที่สําคัญของใบตราสงสินคา (Bill of Lading) มี 3 ประการ คือ 

 เป็น Receipt คือ เป็นใบรับสินคาที่จะทําการขนสง  แสดงรายการสินคาตาม

สภาพภายนอกของหีบหอ  และจดแจงประเภทของสินคาตาม Invoice  

 เป็น Contract คือ เป็นสัญญาระหวางผูสงออกกับผูขนสง วาจะดําเนินการ

ขนสงสินคาไปยังเมืองปลายทางที่กําหนด และจะสงมอบสินคาใหผูรับตาม

คําสั่งของผูสง 

 เป็นตราสารที่แสดงสิทธิของผูทรง  ซึ่งแสดงวาผูทรง B/L เป็นเจาของสินคา

ตามรายการที่ทําการขนสงนั้น ๆ และโอนสิทธิตอ ๆ กันได B/L จึงเป็นเอกสาร

ที่เปลี่ยนมอืได (Negotiable) 

  

 ใบพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ (Air Way Bill) คือ ใบตราสั่งสินคาทางอากาศ ซึ่งใชในกรณีที่

ผูขายตองการสงสินคาทางเครื่องบิน บริษัทการบินจะเป็นผูออกเอกสารชุดนี้เป็นเพียงใบรับ 

(Receipt) ใหไวเป็นหลักฐานแกผูสงสินคาออก ซึ่งมีความสําคัญเชนเดียวกับ B/L ตางกันที่วา 

Air Way Bill นีไ้มไดเป็นตราสารที่แสดงสิทธิของผูทรงเอกสาร 

 ใบพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์ (Parcel Post Receipt) คือ ใบพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์ในการสง

สินคาระหวางประเทศ สินคามีขนาดเล็กหรอืน้ําหนักนอย 

 ใบตราสงของรถไฟ (Rail Way Bill) คือ ใบตราสงทางรถไฟ เป็นใบรับสินคาออกโดย

การรถไฟ และมีลายเซ็นของผูทําการขนสงและตัวแทนลงนามประทับตราและวันที่ออก 

 กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policy) คือ กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งเป็นสัญญาซึ่ง

บุคคลหนึ่ง คือ ผูรับประกัน ตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งคือผูเอา

ประกัน ซึ่งไดเสียเบี้ยประกันภัยใหแกผูรับประกันภัย ในกรณีที่มีภัยตามที่ไดตกลงกันไวเกิดขึ้น

แกสินคาที่เอาประกันภัย 

 ในการขนสงสินคาทางทะเลนั้น  ยอมอาจจะมีภัยเกิดขึ้นไดอยูในทุกโอกาส  ฉะนั้นเพื่อ

ลดการเสี่ยงภัยดังกลาวจะตองมีฝุายหนึ่งฝาุยใดในระหวางผูซื้อกับผูขายจะตองทําประกันภัยไว
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แลวแตจะตกลงกัน  เรียกวา  การประกันภัยทางทะเล ((Marine Insurance) ในการประกันภัยนี้

วงเงินที่เอาประกันควรสูงกวาราคาจริงของสนิคา อยางนอยควรเป็นราคาสินคาบวกภาษีขาเขา 

ทั้งนี้เพราะเวลาชําระภาษีจะตองชําระทั้งจํานวนที่ปรากฏใน Invoice แมวาสินคานั้นจะถูกภัย

เสียหายหมดแลวก็ตาม 

 ใบรับรองการประกันภัย (Insurance Certificate) เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกันภัย

ลอย สินคารายใหญอาจจะตองสงทยอยกันหลายเที่ยวเรือ จึงไดมีการประกันภัยลอยขึ้นไว 

เพื่อประหยัดคาธรรมเนียมและคาอากรแสตมป ยิ่งหวานั้นการสงสินคาแตละครั้งอาจตางผูซื้อ 

ตางสถานที่ ตางลําเรือ หรืออาจจะสงตอกันเป็นระยะเวลากระช้ันชิด จึงไมสามารถทําการ

ประกันภัยเป็นราย ๆ แลวนํากรมธรรม์ประกันภัยสงใหผูรับสินคา หรือนําไปยื่นธนาคารพรอม

กับเอกสารอื่น ๆ เพื่อขอรับเงินคาสินคาไดทันที เพื่อความรวดเร็วบริษัทประกันภัยจึงออก

ใบรับรองใหแทนใบรับรองการประกันภัยจะไมเป็นที่ยอมรับถาแอลซีระบุวาตองการใบ

กรมธรรมป์ระกันภัย 

 ใบรับรองตนกําเนิด (Certificate of Origin) เป็นใบรับรองตนกําเนิดสินคา (วาสินคานั้น 

ๆ มีกําเนิดในประเทศใด) ตามปกติแลวจะใหสภาหอการคา (Chamber of Commerce) ของ

ประเทศผูสงสินคาเป็นผูออกให วัตถุประสงค์ในการใชเอกสารนี้ก็โดยเหตุที่บางประเทศเรียก

เก็บภาษีศุลกากรจากสินคาที่ผลิตในประทศที่มสีนธิสัญญาในเรื่องภาษีตอกันต่ํากวาสินคาจาก

ประเทศอื่น หรอืหามสินคาจากประเทศใดประเทศหนึ่งเขาประเทศของตน ใบรับรองนั้นอาจจะ

ออกโดยผูขายบริษัทตรวจสอบที่ไดรับอนุญาต 

 ใบรับรองการตรวจสินคา (Certificate of Inspection) เป็นเอกสารรับรองคุณภาพสินคา

ทีส่งออก โดยองค์การตรวจสินคาของรัฐบาลหรือเอกชนที่เชื่อถือได เนื่องจากสินคาบางชนิดผู

ซือ้ตองการใหมีการตรวจสอบคุณภาพ โดยระบุชื่อองค์การที่ตองการใหเป็นผูตรวจสอบสินคา

ไวในเครดิต 

 ใบสําคัญแสดงการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis) เป็นใบสําคัญแสดงการวิเคราะห์

วาสินคานั้นมีสวนผสมอะไรบาง และมีสัดสวนเป็นอยางไร ซึ่งผูซื้อจะไดทราบวาสินคามี

สวนผสมตามความตกลงซึ่งตนตองการหรือไม 

 ใบสําคัญแสดงความสมบูรณ์ของสินคา (Health Certificate) คือ ใบสําคัญแสดงถึง

ความสมบูรณ์ของสินคา โดยเฉพาะสินคาทางการเกษตรซึ่งตองการคํารับรองวามีความ

สมบูรณ์ปราศจากโรครบกวน 

 ฺใบรับรองขาย (Beneficia r y‖s  Cer t ificat e) คือ ใบรับรองผูขายใหความยืนยันในการ

ปฏิบัติตามขอตกลงของเครดิต 
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 ใบแสดงการบรรจุหีบหอและใบแสดงรายการน้ําหนักสินคา (Packing List And Weight 

List) เป็นรายการในการบรรจุหีบหอ แสดงถึงการบรรจุของในแตละหีบหอวาไดบรรจุสินคา

แบบใด จํานวนเทาใด ในบางครัง้จะแสดงน้ําหนักและขนาดดวย 

 

จดหมายสินเชื่อ (Commercial Letter of Credit) 

 L/C ในทางการคา (Commercial Letter of Credit) เป็นตราสารทางการเงินของธนาคาร 

(Ba nk ― s Inst r ument) ประเภทหนึ่งซึ่งธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank) ไดจัดใหมีไวเพื่อใช

เป็นเครื่องสําหรับอํานวยความสะดวกใหแกบรรดาผูประกอบการคาประเภทซื้อขายสินคาตาง

แดน  โดยธนาคารใชตราสารประเภทนี้เป็นสื่อเชื่อมโยงในระหวางผูซื้อสินคา ( Importer) และ

ผูขายสินคา (Exporter) อยูตางถิ่นกัน  ในลักษณะที่ธนาคารในฐานะคนกลาง (Middleman) จะ

เป็นผูออกตราสารประเภทนี้ใหแกผูขาย (Exporter) ตามคําสั่งของผูซื้อ (Importer) เพื่อใหความ

มั่นใจแกผูขายวา  ตนจะไดรับการชําระเงินคาสินคาอยางแนนอน  หากไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

ไดกําหนดไวในตราสารที่แจงมา  และในขณะเดียวกันก็จะชวยใหความมั่นใจแกผูซื้อ (Importer) 

วาสินคาที่ตนสั่งซือ้มานั้น  จะไดรับการตรวจตราจากธนาคารโดยทางออม  ดวยการตรวจสอบ

เอกสารสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการสงสินคามาใหวา  ทางผูขาย (Exporter) ไดปฏิบัติโดย

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่ผูซือ้และผูขายไดตกลงกนไวแลวทุกประการ 

 L/C ทางการคาที่กลาวมาแลวขางตน โดยปกติธนาคารพาณิชย์จะออกใหตามคําขอ

ของผูซื้อสินคา (Importer) ที่อยูในประเทศของตน  โดยจะออกเป็นตราสาร (หรือเป็นโทรเลข) 

แจงผานไปทางสํานักงานสาขาหรือธนาคารตัวแทน (Correspondence Bank) ของตนใน

ตางประเทศ  ขอใหแจงตอไปยังผูขายสินคา (Exporter) วาผูซื้อ (Importer) ไดขอใหธนาคารใน

ประเทศของตนเปิด L/C คือ Issuing Bank และ Issuing Bank ก็จะเปิด L/C โดยระบุขอความ

ตามที่ผูซื้อผูขายไดตกลงซื้อขายกันไวทุกประการ  และหากผูขาย (Exporter) ไดดําเนินการ

จัดสงสินคาใหแกผูซื้อ (Importer) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน L/C ทุกประการแลว  ผูขาย 

(Exporter) ก็มีสิทธิที่จะนําเอกสารการสงสินคาออกที่สําคัญที่ระบุไวใน L/C ไปขอขึ้นเงินกับ

สํานักงานสาขาหรอืธนาคารตัวแทนได 

ภาพที่ 15- ทางเดินเอกสาร และสินคาที่มีการชําระเงินโดย L/C ในกรณีที่ธนาคารที่รับ

ซือ้ตั๋วและธนาคารที่จายเงนิและใหกูอยูคนละประเทศ ซึ่งมี 10 ขั้นตอน ไดแก  

1. การทําสัญญาซื้อขายระหวางผูนําเขากับผูสงออกสินคา  

2. ธนาคารของประเทศผูนําเขาสินคา (Issuing or Opening Bank) หรือผูซื้ออนุมติจดหมาย

สินเชื่อ (L/C) 
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3. ธนาคารของประเทศผูนําเขาสินคาสงจดหมายสินเชื่อ (L/C)ใหกับธนาคารของประเทศ

ของผูสงออกเพื่อรับการยืนยัน (Advising or confirming Bank) 

4. ธนาคารของประเทศของผูสงออกสงเอกสารแนะนําแกผูสงออกสินคา  

5. ผูสงออกจัดสงสินคาใหแกผูนําเขา 

6. ผูสงออกจัดสงใบตราสงสินคา (Bill of lading) ใหแกธนาคารที่ยืนยันจดหมายสินเชื่อใน

ประเทศของตน 

7. ธนาคารที่ยืนยันสินเชื่อจายเงนิใหกับผูสงออก 

8. ธนาคารที่ยืนยันสินเชื่อจัดสงเอกสารใบตราสงสินคาใหกับธนาคารที่ออกจดหมาย

สินเชื่อในประเทศผูนําเขา 

9. ธนาคารที่ออกจดหมายสินเชื่อจายเงินใหกับผูสงออกสงเงินใหกับธนาคารที่ยืนยัน

สินเชื่อในประเทศผูสงออก 

10. ธนาคารที่ออกจดหมายสินเชื่อจัดสงเอกสารใบตราสงสินคาใหกับผูนําเขาและผูนําเขา

สินคาจายเงนิใหธนาคารที่ออกจดหมายสินเชื่อ 
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 ภาพที่ 15-  กระบวนการ Sight L/C 

 ที่มา (Onkvisit and Shaw, 1997; 653) 

 

ชนิดของ Commercial Letter of Credit (L/C) 

 ชนิดของ L/C ที่ใชเปิดเพื่อการสั่งสินคาเขา สามารถแบงออกเป็น 2 ประเภท  ดังนี ้   

Revocable Credit – เครดิตชนิดที่เพิกถอนได และ  Irrevocable Credit – เครดิตชนิดที่เพิกถอน

ไมได  (Onkvisit and Shaw, 1997; 651-656) 

 

 2.1   Revocable Credit – เครดิตชนิดที่เพิกถอนได 

 Revocable Credit  เป็นเครดิตที่ไมกอใหเกิดความผูกพันทางกฎหมายระหวางธนาคาร

กับผูรับผลประโยชน์ (Beneficiary) แตอยางใด  เพราะอาจถูกแกไขยกเลิกเสียเมื่อไรก็ได  โดย

ไมจําเป็นใหผูรับประโยชน์ทราบลวงหนา 

 แตอยางไรก็ตาม  เมื่อมีการแจงเครดิตผานสาขาหรือธนาคารตัวแทนอื่นแลว  การ

แกไขหรอืยกเลิกจะมผีลใชไดตอเมื่อสาขา/หรือธนาคารตัวแทนเทานั้น  ไดรับแจงการแกไขหรือ

ยกเลิกแลวเทานั้น  แตหากสาขา/หรือธนาคารตัวแทนนั้น ๆ ไดจายเงินหรือรับรองตั๋ว  หรือรับ 

Negotiate กอนไดรับการแจง  ก็ถือวาการกระทํานั้น ๆ มีผลใชได  แตมีสิทธิเรียกเงินที่จายคืน

มาได 

 2.2    Irrevocable Credit – เครดิตชนิดที่เพิกถอนไมได 

 เครดิตชนิดนี้เมื่อเปิดไปแลวจะผูกพันธนาคารผูเปิดเครดิต ( Issuing Bank) ตอผูรับ

ประโยชน์ (Beneficiary) คือ เครดิตมีการรับรองของ Issuing Bank วาจะแกไขเพิ่มเติมหรือ

ยกเลิกโดยปราศจากความยินยอมของคูสัญญาที่เกี่ยวของไมได  สวนธนาคารผูแจงเครดิต 

(Advising Bank) นั้น  จะจํากัดความรับผิดชอบของตนตอผูรับประโยชน์  วาเป็นแคเพียงการ

แจง (Advise) ไมไดมีภาระความผูกพันในการจายเงนิตามตัว๋ที่ Drawn Uner L/C นั้น ๆ  

 Irrevocable Credit ไมผูกพันกับ Advising Bank แตอยางใด เวนแตกรณี Issuing Bank 

ไดขอให Advising Bank นั้นทําการ Confirm Credit ตอผูรับ 

2.2.1   Transferable Credit-สินเชื่อที่โอนได 

 Transferable Credit จะตองเปิดประเภทยกถอนไมได (Irrevocable Credit) เทานั้นและมี

เงื่อนไขยอมใหผูรับประโยชน์ (Beneficiary) สงสินคาเป็นบางสวนไดดวย (Partial Shipment 
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Allowed) และที่สําคัญก็คือ ตองระบุไวในตัวเครดิตใหชัดเจนดวยวา เป็น Transferable 

Irrevocable Documentary Credit 

 ผูรับประโยชน์คนแรก (ซึ่งอาจไมมีสินคาพรอมที่จะสง  หรือเป็นเพียงนายหนา  หรือ

เป็นตัวแทนจัดซื้อของผูซื้อเอง)มีสิทธิโอนเครดิตชนิดนี้ใหแกบุคคลที่สองหรือบริษัทหางรานได  

หรือจะแบงโอนเป็นสวน ๆ ใหแกผูรับโอนหลายรายก็ไดตามความตองการ  แตผูโอนเหลานั้น

จะโอนตอไปใหแกผูอื่นไมได 

 อนึ่ง  การโอนดังกลาวจะโอนใหแกบุคคลที่สอง  ซึ่งอยูภายในประเทศเดียวกันหรืออยู

ในตางประเทศก็ได  หากเครดิตไมไดระบุหามไว  และเงื่อนไขตาง ๆ ในเครดิตใหทําเชนนั้นได 

 การโอนเครดิตทําไดในลักษณะตอไปนี้ 

 1.   โอนใหทั้งหมดแกผูรับโอนรายเดียว 

 2.   โอนใหบางสวนแกผูรับโอนรายเดียว (สวนที่เหลือยังคงไวในนามของผูรับ

ผลประโยชน์คนแรก  เพื่อจัดสงสินคาเอง  หรือมิฉะนั้นก็เป็นสวนกําไรของผูรับประโยชน์คน

แรก) 

 3.   โอนแบงสวนใหแกผูรับโอนหลายรายตามจํานวนเครดิตทั้งหมด 

 4.   โอนแบงสวนใหผูรับโอนหลายราย  แตไมทั้งหมด (สวนที่เหลืออาจเป็นไปตามกรณี 

ขอ 2)   

  

ผูรับประโยชน์คนแรกของเครดิตมีสทิธิที่จะปฏิบัติดังนี้ 

 1.   เพื่อปูองกันไมใหผูรับโอนตามชื่อและที่อยูของผูซื้อในตางประเทศ  จะขอให

ธนาคารผูทําการโอน (คือธนาคารผูรับผานเครดิตฉบับนั้น) ใสชื่อของตนเองลงในเครดิตที่จะ

โอนไปนั้นแทนชื่อของผูซือ้ในตางประเทศก็ได 

 2.   กําหนดราคาสนิคาและจํานวนเงินของเครดิตที่จะโอนไปนั้นใหต่ําลงจากที่ระบุไวใน

เครดิตฉบับเดิมได (ผลตางก็คือกําไรของผูรับประโยชน์คนแรกนั่นเอง) แตทั้งนี้หมายถึงวา  

ผูรับประโยชน์คนแรกไดตกลงราคาซือ้ขายที่ระบุพไวในเครดิตฉบับเดิมได  

 ระยะเวลาการสงมอบสินคาและวันหมดอายุในการยื่นเอกสารขอเบิกเงินตามเครดิต

จากธนาคาร  กําหนดใหเร็วขึน้จากที่ไดระบุไวในเครดิตฉบับเดิมได 

2.2.2 Red Clause Credit 

 Red Clause Credit คือ L/C ที่มีขอกําหนดใหผูรับประโยชน์ (Beneficiary)  สามารถเบิก

เงินลวงหนาเพื่อไปใชจายในการสงสินคากอนจํานวนหนึ่งเดิมตามที่เคยปฏิบัติมา  คําสั่งที่

จายเงินลวงหนาบางสวนกอนนี้ใชบันทึกดวยหมึกแดง  ดังนั้น  จึงเรียกเครดิตชนิดนี้วา Red 

Clause Credit 
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 ผูซื้อ (Importer) ตางประเทศบางรายอาจใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูขาย 

(Exporter) ซึ่งกระทําผานธนาคารของตน โดยวิธีการเปิด Red Clause L/C 

 การเปิด Red Clause  L/C นี้  ผูซื้อ  (Importer) จะใหธนาคารผูเปิด L/C (Issuing Bank) 

ระบุเงื่อนไขที่เรียกวา  Red Clause ลงใน  L/C ยินยอมใหผูขาย (Exporter) เบิกเงินจํานวนหนึ่ง 

เชน 80% หรือ 100% ตาม L/C ที่เปิดมา  โดยตองการเพียงเอกสารรับรองจากผูขาย 

(Exporter) วาเมื่อผลิตสินคาสําเร็จแลวจะสงสินคาดังกลาวมาใหทีหลัง  ซึ่งวิธีนี้ผูขาย 

(Exporter) จะสามารถเบิกเงินตามที่ระบุ  ไปใชในการตระเตรียมสินคาเพื่อสงใหผูซื้อ 

(Importer) 

  

2.2.3   Stand-by Credit 

 Stand-by Credit เมื่อ Clean L/C หมายถึง เครดิตที่ธนาคารหนึ่งเปิดใหกับอีกธนาคาร

หนึ่งในตางประเทศ เพื่อค้ําประกันลูกคาของตนที่ไปดําเนินกิจการในตางประเทศ เชน บริษัทใน

อเมริกามาประมูลสรางทางในประเทศไทย ซึ่งในการนี้รัฐบาลไทยตองการใหมีการค้ําประกัน

เพื่อปูองกันมิใหบริษัทบิดพลิ้วในภายหลัง บริษัทก็จะขอใหธนาคารในประเทศไทยออกหนังสือ

ค้ําประกันให แตเนื่องจากธนาคารในประเทศไทยไมทราบฐานะบริษัทดีพอ จึงตองใหบริษัท

ติดตอไปยังธนาคารของตนในอเมริกา ใหเปิด L/C มาใหธนาคารในประเทศไทยไวเป็นประกัน 

 

2.2.4   Revolving L/C 

 Revolving L/C เป็นเครดิตที่ใชทุนหมุนเวียนตอไปเรื่อย ๆ ตามจํานวนเงินและเงื่อนไขที่

ระบุไวในเครดิต โดยไมตองเปิดเครดิตฉบับใหมอีก หลังจากผูรับประโยชน์ (Beneficiary) ไดสง

สินคาและทําเอกสารเบิกเงินไปแลวแตละคราว 

 

ข้อแนะนําสําหรับผู้ส่งออก 

 ธนาคารผูเปิดหรอืธนาคารผูยืนยันการชําระเงิน  จะรับผิดชอบหรือผูกพันที่จะชําระเงิน

ตามเลตเตอร์ออฟเครดิต  ก็ตอเมื่อผูรับประโยชน์ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของเลตเตอร์อฟเครดิต

ทุกประการแลวเทานั้น 

 ดังนัน้  ทันทีที่ไดรับ L/C ผูรับประโยชน์ควรจะรีบตรวจเช็คใหละเอียดวา เงื่อนไขตาง ๆ 

เป็นไปตามที่ทานไดตกลงกับผูซือ้หรอืไม 

 ขอสําคัญ ๆ ที่พึงระมัดระวัง  มดีังนี้ 

1. การชําระเงิน  ตรงตามขอตกลงหรอืไม 

2. เอกสารตาง ๆ ที่ L/C ตองการ ทานสามารถจัดหาใหไดหรอืไม 
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3. จํานวนเงินใน L/C ตรงตามขอตกลงหรอืไม 

4. ถาจะตองมีการสงมอบสินคาหลายงวด L/C อนุญาตใหมี Partial  Shipment ได

หรอืไม 

5. ถาจะตองมีการบรรทุกสินคาบนดาดฟูาเรือ L/C อนุญาตใหบรรทุก On  Deck ได

หรอืไม 

6. ถาจะตองสงสินคาไปกับเรือ Charter, L/C อนุญาตใหทําเชนนั้นไดหรอืไม 

7. ธนาคารที่เปิด L/C มานาเชื่อถือไดหรอืไม กรณีไมมกีารยืนยันการชําระเงิน 

8. ประเทศผูซือ้เปิด L/C มามีฐานะทางการเงินดหีรอืไม ถาเป็นที่สงสัย ขอใหสอบถาม

ธนาคารเสียกอน 

ถาผูสงออกพบวา  เงื่อนไขตาง ๆ ที่เครดิตระบุมานั้นไมเป็นไปตามขอตกลง  หรือไม

สามารถปฏิบัติตามได  ผูสงออกจะตองรีบติดตอกับผูซื้อ  เพื่อใหผูซื้อสั่งใหธนาคารผูเปิด

จัดการแกไขเงื่อนไขนั้นเสียกอน 

 ถาผูสงออกไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในเลตเตอร์ออฟเครดิต  และสงเอกสารซึ่ง

ผดิไปจากเงื่อนไข  โอกาสที่จะถูกปฏิเสธการชําระเงินยอมมีตลอดเวลา  โดยเฉพาะเวลาที่ราคา

สินคาที่ซือ้ลดลง  หรอืหรอืฐานะการเงนิของผูซือ้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมดี 
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ภาพที่ 15– ตัวอยางจดหมายสินเชื่อ (L/C) 

ที่มา (Czinkota and  ronkainen, 2002, 346) 

 

ข้อแนะนําสําหรับผู้นําเข้า 

 ขอเตือน  เมื่อธนาคารไดเปิด L/C ไปใหผูขายตามคําสั่งของทานแลว ทานมีภาระ

รับผิดชอบที่จะตองจายเงินตาม L/C เมื่อผูสงออกไดสงเอกสารถูกตอง และไดปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของ L/C แลวทุกประการ ไมวาสินคาที่ผูสงออกสงมานั้นจะตรงตามขอตกลงหรือไมก็

ตาม อยาเปิดใหผูขายรายใหมที่ทานไมรูจักฐานะการเงินโดยไมมีการตรวจสอบถามใหแนนอน

เสียกอนถายังไมแนใจ ใหมีบริษัทตรวจสอบคุณภาพเป็นผูตรวจสินคากอนสง และถายังไม

แนใจ ทานอาจจะใหผูขายใหธนาคารของเขาออกหนังสือค้ําประกัน (Performance Bond) วา 

ถาสินคาที่ทานซื้อไมถูกตองจะเรียกเงินคืนได  ถึงอยางไรก็ดี  ทานยอมไมสามารถปูองกัน

ผูขายที่คิดจะฉอโกงทานได  ดังนั้น  การเปิด L/C ใหผูที่ทานไมรูจักหรือยอมเปิด L/C ชนิด 

Transferable จงึมคีวามเสี่ยงตอการที่จะเกิดความเสียหาย 
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อยาซือ้สินคาผานนายหนา  โดยเปิด L/C ชนิดโอนไดโดยไมทราบวาผูขายจริง ๆ คือใคร 

ทานมีภาระรับผิดชอบกับธนาคาร ถึงแมวาสินคาที่สงมาจะไมใชของที่ทานสั่งซื้อ หรือเป็น

สินคาที่ทานใชไมไดเพราะธนาคารไมเกี่ยวกับสินคา ถาเอกสารถูกตอง ธนาคารจะตองจายเงิน

ตามกฎสากลที่เราเรียกวา Uniform Custom and Practice for Documentary Credit ซึ่งใชกันทั่ว

โลก 

ถึงแมวาผูสงออกไมสามารถจะสงสินคาไดตาม L/C และไมสามารถเบิกเงินได แต L/C 

ที่ทานเปิดไปแลวก็ทําใหมคีาใชจายตาง ๆ เกิดขึ้น 

กอนที่ทานจะมีการเปิด L/C ผูนําเขาจงึควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ทานไดตรวจดูแลววา  ผูสงออกเป็นผูที่เชื่อถือไดหรอืไม 

2. เงื่อนไขตาง ๆ ที่ทานสั่งใหธนาคารระบุไปใน L/C นั้น ตรงตามขอตกลงและผูขาย

สามารถปฏิบัติตามไดหรือไม เพราะถามีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ทานจะตอง

เสียคาใชจายเพิ่มขึ้น 

3. เอกสารตาง ๆ ที่ทานตองการประกอบการนําเขานั้น  ทานไดระบุลงไปในคําสั่งเปิด

ครบถวนหรอืไม 

4. ถาทานไมแนใจวา  ผูสงออกจะสงสินคาตามคุณภาพที่ตกลง  ทานจะตองระบุใหมี

การตรวจคุณภาพโดยบุคคลที่สาม  และมีใบรับรองการตรวจสนิคากํากับดวย 

เทอมการชําระเงินที่ผูขายเสนอมานั้น  ผูขายบวกดอกเบี้ยสูงเกินไปหรือไม  และทานไดคิดถึง

ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนหรอืยัง 

วธิีการจ่ายเงิน 

1. จดหมายสินเชื่อ (Letter of Credit) 

2. ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

3. วิธีการจายเงนิลวงหนา  (Cash in Advance) 

4. เปิดบัญชี (Open A/C) 

5. Forfaiting 

 

1.1 วิธีการจายเงนิลวงหนา  (Cash in Advance) 

 วิธีการจายเงนิลวงหนา  เป็นที่รูจักกันทั่วไปในวงการคา  ซึ่งหมายถึงการจายเงินพรอมกับการ

สั่งสินคา  วิธีการนี้ผูซื้อ (Importer)  เป็นฝุายเสียเปรียบ  เพราะตองจายเงินไปกอนที่จะไดรับ

สินคา  การชําระเงินโดยวิธีนี้มักจะทํากันในขณะที่สนิคานั้นหายากและเป็นที่ตองการของตลาด  

หรอือาจเป็นเพราะเครดิตของลูกคา (Importer) ยังไมเป็นที่เชื่อถือของผูขายก็ได 

 1.2  เปิดบัญชี (Open Account) 
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 เปิดบัญชีคือบัญชีเงินเชื่อ  การซื้อเชื่อที่ไมตองทําตั๋วสัญญาใชเงินและลูกหนี้มักผอน

ชําระเป็นงวด ๆ ตามแตจะตกลงกัน  หรืออีกนัยหนึ่งวิธีการนี้หมายความวา  ผูขายจะสงมอบ

สินคาใหผูซื้อกอน  โดยผูซื้อยังไมตองชําระเงินคาสินคานั้น  ผูขายจะตองรอการรับชําระเงิน

จากผูซือ้อาจเป็นเวลา  30, 60 หรือ 90 วัน  หรือนานกวานั้น  ผูขายอาจจงใจใหผูซื้อชําระเงิน

เร็วขึ้น โดยแจงใหทราบวา  ถาชําระเงินเร็วขึ้นภายใน 10 หรือ 12 วัน  จะใหสวนรอยละหนึ่งถึง

สาม  ตัวอยางเชน  ผูขายใหสวนลด  1% : 10 วัน  ก็หมายความวา  ถาผูซื้อชําระเงินภายใน 10 

วัน  นับตั้งแตวันที่ลงในบัญชรีาคาสนิคา (Invoice) ตองหักเงินไวใหรอยละหนึ่งตามราคาที่แสดง

ไวในบัญชรีาคาสินคา   จะเห็นไดวาผูขายเป็นฝุายเสียเปรียบ  และจะกระทํากันเฉพาะผูซื้อที่มี

เครดิตดี  หรอืสินคานั้นอาจขายใครอื่นไมไดนอกจากผูซือ้ 

 1.3   ฝากขาย ( Consignment) 

 ผูขายซึ่งเชื่อวาสินคาของตนอาจขายไดในตลาดตางประเทศ  ก็จัดสงสินคาไปใหบุคคล

ที่ตนรูจักขอใหจัดการขายสินคาให  หรือสงตัวแทนคนใดคนหนึ่งจัดการให  การชําระเงินจะ

กระทําไดตอเมื่อไดรับเงินจากผูซื้อแลว   ผูซื้ออาจเป็นฝุายเสียเปรียบ  เพราะสินคาขายไมได

เต็มราคาหรอืเต็มจํานวน  และกําไรก็จะตองจัดแบงกันไปตามแตจะตกลงกัน 

 ตามทางปฏิบัติในปัจจุบัน  ธนาคารตาง ๆ ยินดีรับดําเนินการในเรื่องฝากขายสินคาไป

ใหในนามของธนาคาร  ธนาคารรับจัดการเป็นธุระใหในการดูแลสินคา  รับเขาคลังสินคาไวใน

นามของธนาคาร  ตลอดจนรับชําระเงิน  ธนาคารไมไดปฏิบัติอยูอยางเดียว  คือ  รับขายสินคา  

ผูฝากขายจะตองไปหาตัวแทนหรอืนายหนาจําหนายสิสินคาเอาเอง 

 ในเรื่องนี้ยังมีขอยุงยากอีกประการหนึ่งคือ  ผูขายฝากจะตองไววางใจในตัวผูรับสินคา

วาจะนําเอกสารไปออกสินคาโดยเร็ว  การเอาสินคาออกลาชาเกินสมควรจะทําให เสียคาเก็บ

ของในคลังสินคา  หรอืมิฉะนั้นก็ไมอาจขายสินคาเมื่อเวลามีราคาดีได  สรุปแลวเห็นไดวาผูขาย

เป็นฝุายเสียเปรียบ 

 1.4   การเรียกเก็บเงิน ( Bill for Collection) 

 เมื่อผูขายไดตรวจสอบฐานะการเงินและเครดิตของผูซื้อเป็นที่พอใจแลว  ก็จะสงสินคา

ไปใหผูซื้อ  พรอมกับเอกสารประกอบการสงสินคาไปใหธนาคาร  เพื่อขอใหธนาคารเรียกเก็บ

เงินคาสินคาจากผูซื้อ  หรือใหผูซื้อรับรองตั๋วแลกเงินเสียกอน  จึงจะใหเอกสารเหลานั้นไปได  

เนื่องจากผูซือ้จะไปออกสินคาโดยไมมีเอกสารเหลานั้นไมได  จึงเป็นที่มั่นใจแกผูขายไดวา  ผูซื้อ

จะตองชําระเงิน  หรือมิฉะนั้นก็จะตองรับรองตั๋วแลกเงิน  แตอยางไรก็ดี  ผูขายก็ยังเป็นฝุาย

เสียเปรียบอยู  กลาวคือ  ถาผูซื้อไมยอมชําระเงินหรือรับรองตั๋วแลกเงิน  สินคาก็ไปอยูใน

ประเทศของผูซือ้แลว  ซึ่งอาจตองนําสินคาออกขายทอดตลาดใหผูขายขาดทุนได 

 วิธีการชําระเงินคาสินคาโดยการเรียกเก็บเงิน ( Bill for Collection) มี 2 วธิี คือ 
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 1.4.1   การเรียกเก็บเงินโดยใหรับรองตั๋วแลกเงินเสียกอนจึงจะใหเอกสารไปออกสินคา

ได ( D/A = Documents Against Acceptance) 

 ตามวิธีนี้  ผูขายจะสงเอกสารประกอบการสงสินคาทั้งหมดไปใหธนาคารเรียกเก็บเงิน ( 

Collecting Bank)   ธนาคารผูเรียกเก็บเงินจะใหเอกสารดังกลาวแกผูซื้อ  ก็ตอเมื่อผูซื้อไดรับ

รองตั๋วแลกเงินแลว  ผูขายมิไดมีหลักประกันอันใดเกี่ยวกับการรับรองนั้น  เพราะผูรับรอง

อาจจะไมชําระเงินในภายหลังก็ได  ผูขายก็ไดแตฟูองรองผูรับรองตามกฎหมาย  แตสินคานั้นผู

รับรองไดเอาออกมาจําหนายแลว  และถึงแมวาจะมีการจายเงินเมื่อตั๋วถึงกําหนด  การสงเงิน

ไปชําระก็อาจมอีุปสรรค 

 1.4.2   การเรียกเก็บเงินโดยใหชําระเงินเสียกอนจึงจะใหเอกสารไปออกสินคาได ( D/P 

= Documents Against Payment) 

 ธนาคารผูเรียกเก็บเงินจะใหผูซื้อชําระเงินตามตั๋วแลกเงินเสียกอน  ซึ่งอาจเป็นตั๋วชนิด

จายเมื่อเห็นหรือจายเมื่อมีกําหนดระยะเวลาก็ได  จึงจะมอบเอกสารประกอบการสงสินคา

ทั้งหมดให  ในกรณีนีผู้ขายก็ไมมีหลักประกันอันใดที่จะใหความแนใจไดวา  ตั๋วแลกเงินจะไดรับ

การชําระเงิน  สมมติวาผูซื้อไมยอมจายเงินตามตั๋ว  จะใหธนาคารสงสินคากลับคืน  ก็ตองเสีย

คาขนสงและคาประกันภัยทั้งขึน้ทั้งลอง  นอกจากนั้นกฎขอบังคับในการควบคุมการแลกเปลี่ยน

เงินก็ยังเป็นปัญหาอยูดวยเหมอืนกัน 

 การคาตางประเทศลักษณะนี้  โดยปกติมักจะกระทํากันระหวางผูซื้อและผูขายที่ไดทํา

การคากันมานาน  จนมีความคุนเคยและไวใจกัน  หรืออาจเป็นบริษัทสาขาในเครือเดียวกันซึ่ง

ตั้งอยูในตางประเทศ  การสั่งซือ้สินคาก็ไมจําเป็นตองเปิด L/C 

 

 1.5   เลตเตอร์ออฟเครดิตทางการคา ( Commercial Letter of Credit) 

 วิธีนี้เป็นที่นิยมกันมากที่สุด  เพราะใหความเป็นธรรมแกทั้ง 2 ฝุาย  คือ  ผูซื้อ ( 

Importer) และผูขาย ( Exporter)  โดยมีขอผูกมัดตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน L/C  ซึ่งแลวแตจะตก

ลงกันดวยการมธีนาคารเป็นสื่อกลาง 

 การที่ผูซื้อ ( Importer)  และผูขาย ( Exporter) นิยมใชบริการของธนาคารพาณิชย์ 

(Commercial Bank)  เกี่ยวกับการคาตางประเทศโดยการเปิด L/C มาก  ก็เพราะวาธนาคาร

เปรียบเสมือนเป็นตัวกลางของทั้งผูซื้อ ( Importer) และผูขาย ( Exporter) ผูซื้อ ( Importer) มี

ความมั่นใจวา  ถาสั่งซื้อสินคาโดยเปิด L/C  ไปใหผูขาย ( Exporter) แลว  ผูขาย ( Exporter) ก็

จะจัดสงสินคามาใหตนครบถวนตามที่ระบุไวใน L/C ทุกประการ  ถาผูขายไมปฏิบัติตามเงื่อนไข

ใน L/C ธนาคารก็จะไมรับซื้อเอกสารจากผูขาย  ในทางตรงกันขาม  ผูขายก็มั่นใจวา  ถาตนสง



 

การตลาดโลก. | นายหนาและตวัแทนจําหนาย (Agent & Distributor) 731 

 

สินคาไปใหผูซื้อ ( Importer) และจัดทําเอกสารประกอบการสงสินคาถูกตองตาม L/C แลว

ผูขาย ( Exporter) ก็จะไปรับเงนิไดจากธนาคารในประทศของตน 

 การเปิด L/C ใหแกลูกคาผูซื้อ (Importer) นั้น  ธนาคารผูเปิด L/C ( Issuing Bank) 

จะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ Uniform Custom อยางเครงครัด  เพราะทุกประเทศใชเป็น

กฎหมายสําหรับการคาระหวางประเทศ 

 ในปัจจุบันการประกอบการคาตางประเทศนิยมใชอยู 2 วิธี คือ  การเรียกเก็บเงิน 

(Collection) และการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Commercial letter of Credit) เป็นสวนใหญ

โดยเฉพาะวิธีการควบคุมปริวรรตเงินตราตางประเทศของบางประเทศอาจบังคับใหตองใช

วิธีการชําระเงินดวยการเปิด L/Cไดแตเพียงอยางเดียว สวนวิธีการสั่งซื้อสินคาโดย Cash or 

Advance Payment  นั้น  มักจะใชกับการสั่งของเล็กนอยหรือเพื่อไวใชเอง  ไมใชเป็นการคาเชน

ในการสั่งซือ้หนังสือตําราตาง ๆ 

2.   การขยายเงินตราตางประเทศเพื่อการชําระคาสินคาที่นําเขา 

 ธนาคารพาณิชย์จะขายหรือโอนเงินตราตางประเทศใหกับลูกคาของธนาคารเพื่อการ

ชําระคาสั่งสินคาที่นําเขาในรูปของคําสั่งจายเงินประเภทตาง ๆ ตามความประสงค์ของลูกคา  

ดังนี้ 

2.1   ดราฟต์ (Demand Draft) 

2.2   คําสั่งโอนเงนิทางไปรษณีย์ (Mail Transfer) 

2.3   คําสั่งโอนเงินทางโทรเลข (Telegraphic Transfer) 

2.4   คําสั่งโอนเงินทางเทเลกซ์ (Telex Transfer) 

2.5   หนังสอืสั่งจายเงนิ (Letter of Authority) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเสี่ยงต่้า/ความไว้วางใจต่้า 
Cash in advance 

Confirm L/C 

 Letter of credit (L/C) 

 Open Account 

 Document against Payment 

 Document against Acceptance 

 Consignmentt 

ความเสี่ยงสงู/ความไว้วางใจสูง 

ความได้เปรียบน้อยที่สุด 

ความได้เปรียบมากทีสุ่ด 

มุมมองของผู้ซือ้ มุมมองของผู้ขาย 
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 ภาพที่ 15-  สามเหลี่ยมความเสี่ยง (risk triangle) 

 

2.1   ดราฟต์ (Demand Draft – D/D) 

 D/Dเป็นตราสารสั่งจายเงินประเภทหนึ่งของธนาคารสั่งใหธนาคารตัวแทนหรือสาขา

ตางประเทศในตางประเทศ ใหจายเงินจํานวนหนึ่งแกผูรับในตางประเทศตามที่ตราสารระบุ 

D/D นีม้ีลักษณะคลายกับตั๋วแลกเงินหรอืเช็ค  คอืสามารถโอนใหแกกันได 

 ตราสารประเภทนี้  ลูกคาที่มาติดตอขอซื้อจากธนาคารสวนใหญจะนําไปสงใหแกผูรับ

ดวยตนเอง  แตก็มีบางรายที่ขอใหธนาคารชวยจัดสงให  ซึ่งธนาคารก็จะบริการใหตามความ

ประสงค์  โดยเก็บคาไปรษณียากรในการสงตามสมควร 

 ทางดานผูรับในตางประเทศ  เมื่อไดรับ D/D แลว  ก็จะตองนําไปขอรับเงินจากธนาคาร

ที่ D/D ระบุใหเป็นผูจายเงนิ  แตในบางกรณีที่ผูรับไมสามารถนําดราฟต์ไปขึ้นเงิน ณ ธนาคารผู

จายเงินโดยตรงได  อาจจะขอใหธนาคารใดธนาคารหนึ่งชวยเรียกเก็บเงินใหก็ได  ซึ่งในกรณีนี้

ผูรับอาจจะไมไดรับเงินทันที  แตจะตองรอใหธนาคารผูรับ D/D เรียกเก็บเงินเสียกอน  แตถา

ผูรับเงนิเป็นลูกคาของธนาคาร (เปิดบัญชีไว) ก็อาจจะไดรับความสะดวกมากยิ่งขึน้ 

2.2   คําสั่งโอนเงินทางไปรษณีย์ (Mail Transfer – M/T) 

 M/T  เป็นคําสั่งจายเงินอีกประเภทหนึ่งของธนาคาร  ซึ่งมีลักษณะเหมือนจดหมายแต

อยูในแบบฟอร์มที่กําหนดขึน้โดยเฉพาะ  สั่งใหธนาคารตัวแทนหรือสาขาตางประเทศจายเงินให

ผูรับตามจํานวนเงินและสกุลเงินที่ระบุไวใน M/T โดยธนาคารจะจัดสงคําสั่งจายเงินประเภทนี้ไป

ใหธนาคารผูจายเงนิโดยตรงทางไปรษณีย์อากาศ 

 การโอนเงินประเภทนีป้ลอดภัยมาก  เนื่องจากเป็นการโอนเงินระหวางธนาคารโดยตรง  

ซึ่งเมื่อธนาคารผูจายเงินไดรับคําสั่งจายเงินแลว  ก็จะตืดตอแจงใหผูรับตามตําบลที่อยูซึ่งระบุ

ไวใน M/T ทราบทันที  เพื่อใหผูรับเงินมาติดตอขอรับเงินที่โอนมา  หรืออาจจะแจงใหผูรับทราบ

ทางโทรศัพท์ในกรณีที่สามารถทราบเบอร์โทรศัพท์ของผูรับ  

 การโอนเงินประเภทนี ้ เป็นวิธีการที่ปลอดภัยกวาการโอนเงินดวย D/D สําหรับผูรับเป็น

อันมาก  เพราะเป็นคําสั่งจายเงินจากธนาคารถึงธนาคารผูจายเงินโดยตรง  การที่จะสูญหาย

หรือมีผูปลอมลายมือชื่อไปขอรับเงินจึงยอมไมอาจเกิดขึ้นได  แตการโอนเงินดวย M/T นี้  เงิน
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โอนจะถึงมือผูรับชากวาการโอนโดย D/D เพราะคําสั่งจายเงินโดย M/T จะตองผานธนาคารผู

จายเงนิเสียกอน  แลวจึงจะแจงใหผูรับมาขอรับเงนิ  ไมเหมือน D/D ซึ่งจะถึงมอืผูรับทันที 

2.3   คําสั่งโอนเงินทางโทรเลข (Telegraphic Transfer – T/T) 

 T/T เป็นคําสั่งจายเงินอีกประเภทหนึ่งของธนาคาร  มีลักษณะคลายกับ  M/T ตางกัน

เพียงตรงที่การโอนเงินประเภทนี้จะถึงธนาคารผูจายเงินเร็วขึ้น  เนื่องจากธนาคารจะสง

ขอความอันเป็นคําสั่งจายเงินใหแกผูรับประโยชน์ไปยังธนาคารผูจายเงินปลายทางโทรเลข 

(Telegraphic) 

 อนึ่ง  การโอนเงินทางโทรเลขนี้  ธนาคารจะออกคําสั่งจายไปไดเฉพาะยังธนาคาร

ตัวแทนหรือสาขาตางประเทศเทานั้น  เพราะทางธนาคารผูจายเงินปลายทางเมื่อไดรับคําสั่ง

จายเงินของธนาคารในรูปของโทรเลข  ก็จะตองตรวจสอบรหัสโทรเลขดังกลาวใหถูกตอง

เรียบรอยเป็นที่แนใจเสียกอนวา  เป็นคําสั่งจายเงนิที่ออกโดยธนาคารจริง  โดยใชคูมือถอดรหัส 

(Test Key)  ซึ่งธนาคารไดมอบใหเป็นการแลกเปลี่ยนไว  เมื่อไดทําขอตกลงเป็นตัวแทนระหวาง

กัน (Agency Arrangement) เพื่อใชเป็นคูมือในการตรวจสอบความถูกตองของคําสั่งตาง ๆ 

รวมทั้งคําสั่งจายเงินทางโทรเลขระหวางธนาคาร  ซึ่งจะเป็นการตกลงระหวางธนาคารกับ

ธนาคารตัวแทนแตละแหงโดยเฉพาะถือเป็นความลับสุดยอดของธนาคาร  กอนที่จะทําการแจง

ใหผูรับทราบถึงการโอนโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดตอไป  พรอมทั้งนัดหมายใหผูรับมารับเงิน

ดวย 

 T/T ที่ธนาคารออก  แบงออกเป็น 2 ประเภท  ไดแก 

 Letter Telegram  หมายถึง  คําสั่งจายเงินที่ธนาคารออกไปยังธนาคารผูจายเงินโดย

ทางโทรเลขธรรมดา 

 Ordinary Telegram หมายถึง  คําสั่งจายเงินที่ธนาคารออกไปยังธนาคารผูจายเงินโดย

ทางโทรเลขดวน   

ซึ่งเร็วกวาประเภทแรก 

2.4   คําสั่งโอนเงินทาง Telex (Telex transfer) 

 การโอนเงินทาง Telex นี้ เป็นวิธีการออกคําสั่งจายเงินไปยังธนาคารผูจายเงินโดยตรง

ที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดยิ่งกวาคําสั่งจายเงินประเภทอื่นๆ ที่ไดกลาวมาแลวขางตน เนื่องจาก

เป็นการโอนเงินโดยใชเครื่อง  Telex  ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารที่รวดเร็วและทันสมัยที่สุดที่ติด

ตั้งอยู  ณ  สํานักงานใหญธนาคารถึงธนาคารผูจายเงนิปลายทางโดยตรงทันที  โดยไมตองผาน

กรมไปรษณีย์โทรเลขเหมือนการออกคําสั่งจายเงนิประเภทอื่น ๆ  ดังไดกลาวมาแลว   

 อยางไรก็ตาม  การโอนเงินโดยวิธีนี้ก็ยังมีขอจํากัดอยูบางตรงที่วา  ธนาคารจะออก

คําสั่งจายเงนิโดยวิธีนีไ้ปสั่งจายไดเฉพาะธนาคารผูจายเงินปลายทางที่มีเครื่อง Telex  ติดตั้งอยู
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เหมอืนกันเทานั้น  เพื่อรับคําสั่งจายเงนิที่ธนาคารออกไป  แตก็ไมนับวาเป็นปัญหาอะไรที่สําคัญ

มากนัก  เนื่องจากปัจจุบันนี้ธนาคารที่สําคัญทั่วโลก  ตลอดจนสาขาตางประเทศทุกสาขาของ

ธนาคารก็ติดตั้งเครื่อง Telex นี้ไวทุกแหง  เพื่อทําการรับขาวสารตลอดจนคําสั่งจายเงินหรือ

โอนเงนิระหวางธนาคาร ฯลฯ  ซึ่งถาการติดตอทาง Telex ทําได  การออกคําสั่งจายเงินวิธีนี้จะ

กระทําไดภายใน 2-3 นาทีเทานัน้  ดังนัน้  ในกรณีที่ลูกคาตองการสงเงินใหผูรับในตางประเทศ

ดวยความจําเป็นอันรบีดวน  ธนาคารก็จะใชการออกคําสั่งจายเงนิโดยวิธีนีบ้ริการแกลูกคา 

2.5 หนังสือจายเงนิ (Letter of Authority) 

 เป็นหนังสือสั่งจายเงินหรืออนุมัติใหจายเงินที่ธนาคารออกไปในรูปของจดหมายเพื่อสั่ง

ใหสาขาตางประเทศ  หรือธนาคารตัวแทนของธนาคารในตางประเทศจายเงินเป็นประจําใหแก

ผูรับประโยชน์ตามคําสั่งและเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือนั้น 

 Letter of Authority เป็น Payment Instrument ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะแตกตางไปจาก

คําสั่งจายเงนิชนิดอื่น ๆ ดังไดกลาวมาแลวขางตน เชน D/D, M/T 

 

8. Gray Markets 

ปัจจัยที่เกื้อหนุนตลาดเกย์ ไดแก ราคาสนิคามีความแตกตางกันมาก  

Limited available เชน เมื่ออุปสงค์มากกวาอุปทานในรถยนต์ตราBenz Porsche Lexus จะเกิด

ตลาดเกย์ และ ตนทุนการกระจายสินคาต่ํา (Inexpensive logistics) 

การคาแบบเกย์ (Agray trade) เป็นการนําเขาสินคาจากประเทศผูผลิตโดยบริษัทที่

ไมไดรับอนุญาต ตลาดเกย์มี 3 ประเภท คือ ไดแก นําเขาสินคาแบบคูขนาน Reimportation 

และ นําเขาสินคาดานขาง ดังรายละเอียดตอไปนี ้(แสดงดังภาพขางลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 15– ตลาดเกย์ (Gray markets) 

ประเทศ ก. ศนูย์กลางการผลิตสินค้า 

สง่ออกโดยใบอนญุ
าต 

น าเข้าสินค้าด้านข้าง ประเทศ ข. ประเทศ ค. 

สง่ออกโดย
ใบอนญุ

าต 

น าเข้าสินค้าแบบคูข่นาน 

Re-imporation 
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ที่มา (Assmus  and  Wiese, 1995) 

 

เชน ประเทศญี่ปุุนผลิตนาฬิกาตราไซโก กําหนดชองทางการตลาดไว 2 ประเภท คือ ผู

จัดจําหนาย และรานคาปลีก โดยสงไปจําหนายในสาขาตางประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา

เหนอื  และประเทศฮองกง แสดงดังภาพขางลาง 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่15-  

 ที่มา (Johansson, 2005: 489) 

ตลาดเกย์เกิดขึ้นในประเทศฮองกง โดยฮองกงสงนาฬิกาใหกับผูจัดจําหนายในอเมริกา

เหนือ และยุโรปที่ไมไดรับใบอนุญาตใหจําหนายนาฬิกาตราไซโก จากประเทศญี่ปุุน หรือ 

รานคาปลีกในประเทศฮองกงสงพนักงานไปซื้อนาฬิการุนใหมในประเทศญี่ปุุน ซึ่งเป็นที่

ตองการในตลาดยุโรป และตลาดอเมรกิาเหนอื  

 

 

 

คําถามบทที่ 15  
 

1. เอกสารที่ใชในการสงออกและนําเขสินคามีอะไร? กลาวโดยละเอียด? 

ผู้น าเข้า ผู้น าเข้า ผู้น าเข้า 

ฮ่องกง อเมริกาเหนือ ยโุรป ญ่ีปุ่ น 

ฮ่องกง อเมริกาเหนือ ยโุรป ญ่ีปุ่ น 

ฮ่องกง อเมริกาเหนือ ยโุรป ญี่ปุ่ น 
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2. ทําไมบริษัทขนาดใหญมีความโดเดนในการสงออก? ผูสงออกขนาดเล็กทําอยางไรจึง

สงออกสินคาไดเพิ่มขึ้น? 

3. ขั้นตอนในการเปิด L/C มีกี่ขัน้ตอน? วาดแผนผังประกอบ? 

4. เขตอปลอดภาษี (Free Zone) หมายถึงอะไร? มีขั้นตอนการเปิดเขตปอดภาษีอยางไร? 

มีประโยชน์อยางไร? จงยกตัวอยางประกอบ 

5. ประเภทอัตราภาษีศุลกากร (duty) คืออะไร? 

6. ขั้นตอนของการสงออก และนําเขา 
7. จงอธิบายคําศัพท์ของการขาย (Terms of Sales) ดังนี้ 

 CIF 

 C&F (Cost and Freight) 

 FAS (Free Alongside) 

 FOB (Free on Board) 

 EXW (Port of Origin) 

 DAF:  Delivered at frontier (named place) 

 DES:  Delivered ex ship (named port of destination) 

 DEQ:  Delivered duty paid (named port of destination) 

 DDU:  Delivered duty paid (named place of destination) 

 DDP:  Delivered duty paid (named place of destination) 

 

1. วิธีการจายเงนิมกีี่วิธี? อะไร? 
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5) ภาคผนวก 

 

ขั้นตอนการส่งออกสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการผานพิธกีารใบขนสินคาขาออก 
 

จดทะเบียนพาณชิย์ 
(กรมทะเบียนการคา) 

ย่ืนขอทําบัตรลายเซ็นผูสงออก 
(กรมศุลกากร) 

จดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ 
(กรมสรรพากร) 

สนิคา้ควบคุม 

พิธีการศุลกากร 
(กรมศุลกากร) 

ย่ืนความประสงค์ขออนุญาต 
ขอจดทะเบียนฯ หรือขอโควตา 

ตามประกาศของกรมการคาตางประเทศ 

สินค้ามาตรฐาน 
1. ปอฟอก 2. ข้าวโพด 
3. เมล็ดละหุ่ง 4. ผลิตภณัฑม์นัฯ 
5. ปุยนุ่น  6. ไมส้กัแปรรูป 
7. ขา้วฟ่าง  8. ถัว่เขียวผิวด า 
9. ถั่วเขียว  10. ปลาป่น 

สนิคา้ทัว่ไป สนิคา้มาตรฐาน 

จดทะเบียนเป็นผูสงออก  
สินคามาตรฐาน 10 ชนิด 

(สํานักงานมาตรฐานสินคา 
กรมการคาตางประเทศ) 

สงออก 
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รับใบขนสินคา้ขาออกพร้อมเอกสารตรวจสอบ
บตัรลายเซ็นตอ์อกเลขท่ีใบขนส่งสินคา้ 

ตรวจสอบพิธีการใบอนุญาตและ

หนังสือรับรอง 

ตรวจสอบราคา พิกัด รหัสสินคา 

อัตราอากร คํานวณ และสั่งการ

ตรวจ 

สินคายกเวนอากร (กรณีชดเชยคา

ภาษีอากร) ราคาไมเกิน 300,000 

บาท เจาหนาที่ประเมินอากร

ประทับตราสมบูรณ์ 

สินคา้ยกเวน้อากร (กรณีชดเชยคา่ภาษี
อากร) ราคาเกิน 300,000 บาท เจา้หนา้ท่ี
ประเมินอากรประทบัตราสมบูรณ์ 

ชําระภาษีอากร 

ประทับตราสมบูรณ์ 

กรณียกเวนอากร 

ลงบัญชีใบขนฯ ยกเวนอากร 
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ตารางเปรียบเทยีบขั้นตอนการส่งออกระบบ EDI กับระบบ E-export 

  

ระบบ EDI (Export) 

  

ระบบ e-Export 

1. มี  8 ขั้ น ต อ น 

2. กรณี  Green line มี  2 จุดที่ตองพบกับเจาหนาที่ 

3. ต อ ง พิ ม พ์ ใ บ ข น ฯ  แ ล ะ สํ า เ น า 

4. ตองให messenger นําใบขนฯ ไปใหผูสงออก ลงลายมือช่ือในใบขน

ฯ 

5. ต อ ง ยื่ น เ อ ก ส า ร  invoice 

6. ต อ ง ทํ า ใ บ ข น ฯ  มุ ม น้ํ า เ งิ น ก ร ณี ข อ ใ ช สิ ท ธิ์ ป ร ะ โ ย ช น์ 

7. ตองทํ า ใบขนฯ  มุมน้ํ า เ งิ นกรณี ขอ ใช สิ ทธิประ โยชน์ 

8. ต อ ง จ า ง  Shipping ม า ยื่ น ใ บ ข น ฯ 

9. คาใชจายในการจัดทําใบขนฯ และเอกสารอื่นๆ มากกวาระบบ e-

Export 

10. คาใชจายในการสงขอมูล นอยกวาเพราะไมตองสงขอมูล invoice 

11. คาใชจายรวมทั้งหมด (ขอ 2-10) มากกวาระบบ e-Export 

12. สะดวก รวดเร็ว นอยกวาระบบ e-Export 

1. มี  5 ขั้ น ต อ น 

2. กรณี  Green line ไม ต อ ง ไปพบเจ า หน าที่ เ ล ย 

3. ไ ม ต อ ง พิ ม พ์ ใ บ ข น ฯ  แ ล ะ สํ า เ น า 

4. ไมตองใช messenger ผูสงออกหรือผูรับมอบลงลายมือช่ือทาง

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ 

5. ไ ม ต อ ง ยื่ น เ อ ก ส า ร  ย ก เ ว น ก ร ณี เ ปิ ด ต ร ว จ 

6. ไมตองทําใบขนฯ มุมน้ําเงิน หากหนวยงานใดยังตองการใบขนฯ 

มุมน้ําเงินผูสงออกสามารถพิมพ์ใบขนฯ  แลวรับรองตนเองได 

7. ไ ม ต อ ง ทํ า ใ บ สุ ท ธิ นํ า ก ลั บ 

8. ไ ม ต อ ง จ า ง  Shipping ม า ยื่ น ใ บ ข น ฯ 

9. คาใชจายในการจัดทําใบขนฯ และเอกสารอื่นๆ นอยกวาระบบ 

EDI 

10. คาใชจายในการสงขอมูลมากกวา เพราะตองสงขอมูล invoice 

11. ค า ใ ช จ า ย โ ด ย ร ว ม ทั้ ง ห ม ด น อ ย ก ว า ร ะ บ บ  EDI 

12. สะดวก รวดเร็ว มากกวาเพราะมีข้ันตอนนอยกวา 

  

Chart แสดงขั้นตอนการส่งออกของระบบ EDI กับ E-export 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.tnsc.com/html/images/stories/logistic_center/CompareChart.pdf
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บทที่ 15 

การจัดองค์การ การปฏิบัติ การควบคุมตลาดโลก  
 

บทนี้ผูเขียนจะบรรยายหัวขอ งานหลักขององค์การระดับโลก โครงสรางองค์การระดับโลก 

การบริหารลูกคาระดับโลก ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

องค์การระดับโลกมีงานสําคัญ  3 งาน ดังนี้ (Johansson, 2006) 

1. การติดตอสื่อสาร ใชระบบการติดตอสื่อสารหลายทิศทาง  การติดตอสื่อสารจาก

ศูนย์กลาง (center) ไปยังตลาดทองถิ่น แลวยอนกลับมาที่สํานักงานใหญ (Head 

quarter: HQ) และสาขาบริษัท (subsidiaries) 

2. จูงใจหรือกระตุน การดําเนินงานกลยุทธ์โลก ผูจัดการประเทศทองถิ่น ( local country 

manager) ตองการแรงกระตุนใหดําเนินงานกลยุทธ์โลก แมวาบางครั้งจะลดบทบาท

ของทองถิ่น และทรัพยากร 

3. ยืดหยุน โครงสราง หรอืระบบขององค์การระดับโลกตองมคีวามยดืหยุน 

 

เครื่องมือที่องค์การใชในการปฏิบัติงาน 3 อยางขางตนมดีังนี้ 

 พัฒนาหนวยธุรกิจใหม ซึ่งเป็น global team 

 พัฒนาตําแหนงขององค์การใหม เชน การจัดตัง้ a global marketing director 

 เปลี่ยนแปลงสายงานการรายงานใหม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ

องค์การ 

 พัฒนาระบบใหม ผูจัดการทองถิ่นจะรักษาอํานาจหนาที่ทางการ และสายงาน

ความรับผิดชอบ (Formal authority and reporting line) แตถูกบังคับใหทํางาน

หนักกวาเดิม หรอื ทํางานแตกตางจากเดิม 

 บุคลากรสามารถปรับตัวได บริษัทที่เนนเทคโนโลยี ผูจัดการตลาดในสํานักงาน

ใหญ จะเป็นนายหนาการเปลี่ยนแปลง (global change agent) ซึ่งใชเวลาสวน

ใหญประชุมเพื่ออธิบายกลยุทธ์โลก และ แลกเปลี่ยนขอมูลกับสาขาบริษัท 
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1. เปรยีบเทียบการวางแผนแบบล่างขึ้น และแบบบนลงล่าง (Bottom-

up VS. top-down planning) 
การวางแผนอาจจะใชแบบบนลงลาง (การรวมศูนย์กลาง) หรือวางแผนจากลางขึ้นบน 

(การกระจายอํานาจ) โดยทั่วไปการวางแผนกลยุทธ์การตลาดสากลจะใชทั้งสองวิธีประกอบกัน 

ซึ่งใหทั้งสํานักงานใหญ (HQ) และสาขาทองถิ่นเสนอแนะกระบวนการวางแผน จาการศึกษา

พบวา รอยละ 66 ของบริษัทขามชาติใชการวางแผนกลยุทธ์แบบลางขึ้นบน (Kotabe and 

Helsen, 2004: 540) 

อุปสรรคของการวางแผนกลยุทธ์การตลาดสากล หรอืระดับโลก แสดงดังภาพขางลาง 

 

 

หมายเหต:ุ สีจาง = ปัญหาหลัก  สเีขม = ปัญหารอง สีขาว = ไมมปีัญหา 

ภาพที่ 164ภาพที่ 16- อุปสรรคภายในของการวางแผนกลยุทธ์การตลาดสากล 

 ที่มา (Kotabe & Helsen, 2004: 541) 
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มีขอ้มุลท่ีผิดพลาดมากเกินไป

มีค าศพัทข์องการวางแผนมากเกินไป

ขาดการร่วมร่วมมือระหว่างHQ กบัสาขาทอ้งถ่ิน

ผูบ้ริหารอาวุโสไม่มีแผนระยะยาว

ขาดกรอบคิดในการก าหนดจุดแขง็/จุดอ่อน

มีตวัเลขมากเกินไป

ลม้เหลวในการแยกแผนระยะสั้นกบัแผนระยะยาว

ขาดกรอบในการก าหนดโอกาสและภยัคุกคาม

วตัถุประสงคไ์ม่เป็นจริง

แนวทางปฏิบติันอ้ยเกินไป

ขาดขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
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2. โครงสร้างองค์การ (Organizational Structure) 
ประเด็นสําคัญของการออกแบบองค์การ (The organizational design) คือ การสราง

ความสมดุลระหวางความตองการประสานงานของสํานักงานใหญ กับการกระตุนสาขาบริษัท

ในตลาดทองถิ่น ใหดําเนนิงานกลยุทธ์โลก การจัดองค์การทางการตลาดระดับโลก (Marketing 

Organization) หมายถึง การกําหนดหนาที่ และโครงสรางของงานการตลาด สามารถจัดได 6 

ชนิด ดังรายนี้ 

2.1. แผนกการสงออก (Export department) ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของบริษัทที่ทําการคา

ตางประเทศ แสดงดังภาพขางลาง เป็นขั้นตอนแรกขององค์การที่ทําการสงออกสินคา

ไปบังตางประเทศ แผนกสงออกเป็นศูนย์ตนทุน (cost center) ซึ่งไมมีอํานาจหนาที่

ตัดสินใจเกี่ยวกับสินคา และสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 165ภาพที่ 16- โครงสรางฝาุยการสงออก 

ทีมา (Johansson, 2006) 
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ผู้จดัการ
การตลาด 

การผลิต การเงิน R&D 

Central staff 

Export staff การ
วางแผน 
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2.2. ฝ่ายการส่งออก (Export division) เมื่อรายไดการสงออกเพิ่มขึ้น (โดยปกติ

ประมาณ 10% ของรายไดรวม) บริษัทจะจัดตัง้ฝุายตางประเทศ ซึ่งจะมีผูจัดการทั่วไป (General 

Manager) ที่รับผิดชอบผลกําไรและขาดทุน (profit and loss responsibility0 ซึ่งโดยทั่วไปแผนก

ตางประเทศจะเป็นหนวยธุรกิจ (SBUs)ที่ทําการคาตางประเทศ ถึงอยางไรก็ตาม ฝุาย

ตางประเทศจะทํางานแขงขันกับฝุายในประเทศ เพื่อการจัดสรรทรัพยากร การบริการจัดซื้อ

จากสํานักงานใหญ และ เรียกรองการออกแบบสินคา หรือ การวางตําแหนงสินคา เป็นตน 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 166 

 

ประธาน 
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1 

Division staff 
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Subsidiary staff 
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2.3. แผนกสินค้าระดับโลก (Global product division) กรณีที่การพัฒนากลยุทธ์โลกที่

บริษัทไมสามารถแยกสายผลิตภัณฑ์ได (Product line) จะทําการแยกตลาดเป็นตลาด

ในประเทศ และตลาดตางประเทศ ดังนั้น บริษัทจะจัดตั้งฝุายผลิตภัณฑ์โลก (Global 

product division)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทซันไมโครซีสเตมซ์ (Sun Microsystems) 
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ประธาน Corporate staff 

Product 3 division 
Executive Vice President 

รองประธานบริหาร
แผนกสินค้า 2 

ผลิต ขาย 

โรงงานผลิตใน
ประเทศแม ่

โรงงานประเทศ
บราซิล 

โรงงานประเทศ
มาเลเซีย 
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บริษัทอิรคิสัน (Ericsson) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 167 

 

 ที่มา (Kotabe & Helsen, 2004: 544) 

 

2.4. โครงสร้างทางภูมิศาสตร์ หรือภูมิภาค (Geographic structure) เมื่อยอดขาย

ตางประเทศมีการขยายตัว และการบริหารประเทศตางๆเพิ่มขึ้น และการบริหาร

ทรัพยากรเพิ่มขึ้น บริษัทจะแยกฝุายตางประเทศออกเป็นกลุมประเทศ หรือ เขต

ภูมิภาค (Trade region) โดยทั่วไปจะจัดกลุมตามพื้นที่ เชน ยุโรป อเมริกาใต 

ตะวันออกกลาง เอเชียใต แลแปซิฟิค ยุโรปตะวันออกและรัสเซีย เชน บริษัทของญี่ปุุน 

ซึ่งสาขาบริษัทในตางประเทศมียอดขายมากกวาบริษัทแม หรือ แมกระทั่งบริษัทบาง

บริษัทของยุโรปมียอดขายในตางประเทศมากกวาในประเทศ เชน โนเกีย  (แสดงดัง

ภาพขางลาง)  
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ภาพที่ 168 

 

 

 

 Country-based subsidiaries มีขอเสียคือ costly, การประสานกับสํานักงานใหญ (HQ) 

มีความซับซอน ปิดบังการทํา cross-fertilization 

 

 New role of country manager เชน บริษัท P&G และบริษัท Dow จะมีการพัฒนาฝุาย

ธุรกิจระดับโลก (Global business division) เพื่อตัดสินใจในการลงทุน 

ถึงอยางไรก็ตาม ผูจัดการตลาดระดับประเทศตองทําหนาที่ใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดทองถิ่น ซึ่งหนาที่เหลานั้น ไดแก trader, cabinet member, builder, ambassador และ 

representation 

 

 โครงสรางตามภูมิภาค (Regional structure) ในเอเชียแปซิฟิคจะมี RHQ ซึ่งมีหนาที่ 5 

ประการ กลยุทธ์การสอดแนม การติดตอสื่อสาร ประสานงาน และการรวมทรัพยากร 

(scouting strategic stimulation signal communication, coordination pooling resource) 

 

2.5. องค์การเมทริกซ์ (Matrix organization)   

จะประกอบดวย 2 มิติ คือ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และฝุายธุรกิจ (Geographic area and business 

divisions) เชน เมทริกซ์ของบริษัท DaimlerChrysler 
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 ภาพที่ 169ภาพที่ 16-  องค์การเมทริกซ์ 

ที่มา (Kotabe and Helsen, 2004: 548) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 170 
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สาขา (การผลิต 
การขาย  และ 

R&D) 

Subsidiaries 
(การผลิต การขาย  

และR&D) 

สาขา (การผลิต 
การขาย  และ 

R&D) 

Subsidiaries 
(การผลิต การขาย 
และ R&D) 

สาขา (การผลิต 
การขาย  และ 

R&D) 

Subsidiaries 
(การผลิต การขาย  

และR&D) 

สาขา (การผลิต 
การขาย  และ 

R&D) 

Subsidiaries 
(การผลิต การขาย 
และ R&D) 
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ทีมา (โจฮันสัน, Johansson, 2006) 

 

2.6. องค์การเปลี่ยนผ่านประเทศ (transnational organization)   

ความจําเป็นของโลกาภวิัตน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อการเขาถึง ขอบเขต กลยุทธ์ระดับโลก ในดานการ

ผลิต การตลาด การวิจัยและพัฒนา (R&D) การออกแบบและวิศวกรรม ซึ่งทําใหบริษัท 

(โดยเฉพาะบริษัทดานเทคโนโลยี) ตองพัฒนาโครงสรางองค์การ ในสวนตางๆของหวงโซคุณคา 

(Value chain) ซึ่งตองอยูในสวนตางๆทั่วโลก เรียกบริษัทเหลานี้วา Transactional organization 

ที่เนนดานเครอืขายระหวางประเทศ (Cross-country network) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 171 

 ทีมา (Johansson, 2006) 

 

ตัวอยาง บริษัทอิริคสัน (Ericsson) ของประเทศสวีเดน จะตั้งการวิจัยและพัฒนาไวในประเทศ

หนึ่ง แลวจะทําการผลิตในประเทศอื่น นอกจากนั้นยังทําการตลาดและขายโดยประเทศอื่น 

(แสดงดังภาพ) 

 

กระบวนการท่ีซบัซ้อนของการประสานงาน 
และร่วมงานในสิ่งแวดล้อมท่ีร่วมกนั

ตดัสินใจ 

การกระจายทรัพยากรและ
ความสามารถ 

Large flows of components, 
products, resources, people, 

and information among 
interdependent units 
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2.7. เครือข่ายแนวนอน (Horizontal networks)   

เนื่องจากการอุบัติใหมของทักษะดานTransnational การติดตอสื่อสารระดับโลกนําไปสูองค์การ

ที่กระชับ (Lean organization) ซึ่งเรียกวา เครือข่ายแนวนอน ซึ่งจะลดระดับหรือโครงสราง

องค์การบริหารใหราบลง ในเครือขายแนวนอน ผูจัดการทองถิ่น ( local manager) จะทําการ

พัฒนากลยุทธ์ระดับโลก และปฏิบัติงานกลยุทธ์ระดับโลก เชนบริษัทยูนิลีเวอร์ (Unilever) จะมี

ผูจัดการทั่วไปจัดสูตรกลยุทธ์การตลาด ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การโฆษณา ซึ่งจะมีงบประมาณ

ของตนเอง โดยทําหนาที่คลายศูนย์ตนทุน หรอื ศูนย์กําไร 

 

 

ในศตวรรษที่ 21 การตลาดตองเปลี่ยนจาก dyadic paradigm(A dominant firm has 

power over a dependent firm) เป็น เครือขาย คือ  multiple firm คนหา cooperative mutually 

beneficial relationship การตลาดมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงดาน บริบทองค์การ (Organization 

context)  และความสัมพันธ์กับผูบริโภค (Relationship with customer) ตัวขับเคลื่อนใหเกิด

เครือขายรูปแบบตางๆ มี 2 ปัจจัย คือ สิ่งแวดลอมที่เป็นองค์ความรู และ องค์การลําดับขั้น (A 

dynamic and knowledge-rich environment และ hierarchical organization) เครือขายองค์การ 

จัดประเภทออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ เครือขายภายใน (Internal network)  เครือขายแนวดิ่ง 

(Vertical network) เครือขายตลาด (Inter-market network) และ เครือขายโอกาสการตลาด 

(Opportunity network 

เครือขายแตละอันมีคุณลักษณะที่แตกตางกัน 3 ประการ คือ 1) Single firm (เชน 

บริษัท Asea Brown Boveri) เปรียบเทียบกับ Multi-firm (เชน บริษัท Liz Claiborne) 2) Single 

industry (เชน บริษัท Nike) เปรียบเทียบกับ Multi-industry (เชน บริษัท Keiretsu, Chaebol) และ 

3) Stable (ยึดตาม Trust and experience) เปรียบเทียบกับ ช่ัวคราว (Temporary) ซึ่งยึดตาม 

Trust and experience) 

บทบาทของการตลาดในแตละเครือขายมีดังนี้ สรางสรรค์และจัดการองค์ความรูดาน

การตลาดใหม ใหการศกึษา หรอืฝกึอบรม ระบบสารสนเทศที่เป็นจริง (Real- time Information 

System) บูรณาการภายในองค์การ จัดการความขัดแยง พยากรณ์เทคโนโลยี วิเคราะห์การ

ลงทุน และความเสี่ยง ราคาโอน และการประสานเครือขายในดานเศรษฐกิจ และสังคม เป็นตน 

Czinkota & Ronkainen  (2002) 

 

 

 

ส านกังาใหญ่ ส านกังาใหญ่ (HQ) 
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Decentralized Federal Model   Networked Global Organization 

 

 

ภาพที ่172ภาพที่ 14- การจัดองคก์ารของเครือขายตลาดโลก (Networked Global 

Organization) 

ที่มา: Czinkota & Ronkainen,  2002, 663 

 

3. วงจรชีวิตของโครงสร้างองค์การ (Life cycle of organizational 

structures) 
ซินโคตา และรอนไคเนน (Czinkota & Ronkainen, 2002, 663) เขียนวาบริษัทที่มีสินคา

หลากหลาย และยอดขายในตางประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยในขั้นแรกจะใหสาขาบริษัทรายงาน

โดยตรงตอผูบริหารระดับสูง (Top management) ขั้นตอมาจะจัดตั้งฝุายตางประเทศ ยิ่งเมื่อ

สินคาเพิ่มความหลากหลาย และเพิ่มความสําคัญของตลาดตางประเทศ บริษัทจะพัฒนา

โครงสรางองค์การระดับโลก เพื่อประสานการดําเนินงานและการผลิตกับสาขาบริษัท 

(Subsidiaries) เมื่อบริษัทขามชาติ (MNC) ตองปรับตัวใหสอดคลองกับตลาดทองถิ่น และคงไว

ซึ่งการลิตและการแขงขันระดับโลก บริษัทจะเลือกใชโครงสรางองค์การแบบเมทริกซ์ (แสดงดัง

ภาพ) 

 

 

 

 

 ฝ่ายสินค้า
ระดบัโลก
ประเทศ ความหลากหลายของ

สินค้าระหวา่งประเทศ 

สงู เมทริกซ์โลก 

ทางเลือกของ
การพฒันา 

ฝ่ายระหวา่ง
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ภาพที่ 173ภาพที่ 16- แบบจําลองของ Stopford-Wells staged model 

ที่มา: (Czinkota & Ronkainen,  2002, 663 

 

4. การรวมอํานาจหรือการกระจายอํานาจ (Global Network as an 

Asset) 
โดยทั่วไป การเงินและการวิจัยและพัฒนาจะใชการบริหารแบบรวมศูนย์ (centralization)  

แนวทางในการรวม Autonomy of local unitเขากับผลประโยชน์ของการประสานงาน โดยบริษัท

ขามชาติจะแบงปันคุณลักษณะดังนี้ 

 Non-centralization กราจายอํานาจสูทองถิ่น 

 Negotianalism การตัดสินใจใชกระบวนการเจรจาตอรอง 

 Constitutionalism แตละบริษัทจะมีกฎระเบียบการบริหารของตนเอง คลายกับบริษัท 

Asea Brown Boveri 

 Territoriality มีขอบเขตการขายดานภูมิศาสตร์ที่ชัดเจน 

 Balance of power สรางความสมดุลระหวางสํานักงานใหญ (HQ) และสาขาบริษัท หรือ

หนวยธุรกิจ 

 Autonomy 
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หมายเหต:ุ สีจาง = เนนปฏิบัติ  สเีขม = แผนสําหรับปฏิบัติ 

ภาพที่ 174ภาพที่ 16- กิจกรรมของบริษัทขามชาคิ 

 ที่มา (Kotabe & Helsen, 2004: 555) 

 

 

 

บริษัทที่ประสบความสําเร็จจะมีการประสานงานการตลาดระหวางประเทศ หรือระดับ

โลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการประสานงานดานการวางตําแหนงตราสินคา การออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ กลยุทธ์การโฆษณา และนโยบายการตัง้ราคา (แสดงดังภาพขางลาง) 

  

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

เปล่ียนแปลงอ านาจจากสาขาทอ้งถ่ินแผนกสากล

จดัตัง้ศูนย์ความเป็นเลิศ

จดัตัง้หน่วยธุรกิจระหว่างประเทศ

ใชเ้ครือขา่ยอิเลคทรอนิกส์ทัว่โลก

บูรณาการระบบสารสนเทศสากล

ใชที้มขายขา้มเขตแดน
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ภาพที่ 175ภาพที่ 16-  การตัดสินใจการตลาดระหวางประเทศ 

 ที่มา (Kotabe & Helsen, 2004: 555-556) 

หมายเลขในแกนตั้งหมายถึงคะแนน ไดแก 

 1 = National autonomy 

 2 = Informal co-operation 

 3 = Shared decisions 

 4 = Central co-ordination 

 5 = Central direction 

 6 = Central control 

 

คะแนน 0-2.5 เป็นการกระจายอํานาจ คะแนนระหวาง 2.5-4.5 เป็นการประสานงาน และ 

คะแนนระหวาง 4.5-6 เป็นการรวมอํานาจ 

 

 

 

 

5. เครือข่ายโลกเป็นทรัพย์สิน (Global Network as an Asset) 
เครือขายของสาขาในระดับโลกจะเป็นทรัพย์สินที่มองไมเห็น ( Invisible asset) ซึ่งกอใหเกิด

ชนะระหวางสํานักงานใหญ (HQ) กับสาขา (Subsidiaries) 
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5.1. ประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวด (Painful History) 

5.2.มุมมองชนะ-ชนะ (The win-win view) 

 

6. การบรหิารระดับโลก (Globalizing Management) 
 

ตารางที่ 182ตารางที่ 16- คําบรรยายลักษณะงานของตําแหนงผูอํานวยการตลาดโลก 

(Position description for global marketing director) 

 

หน้าที่รับผิดชอบ 

คุณสมบัติ 

 ปริญญาตรี หรือเทียบเทา ถาเป็นปริญญาโทจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 มีประสบการณด์านการขายและการตลาดอยางดี 

 มีทักษะดานการสื่อสารดวยคําพูดและตัวอักษรอยางดเีลิศ 

 มีความรูเกี่ยวกับตลาดเป็นอยางดี 

 มีประสบการณใ์นตางประเทศ 

 ใชภาษาตางประเทศไดอยางดี 

 

 ที่มา (Johansson, 2006, 569) 

 

 

 

6.1. ผู้อํานวยการตลาดระดับโลก (Global Marketing Directors) 

มีหนาที่รับผดิชอบดังนี ้

 กลยุทธ์ หมายถึง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การงบประมาณ และการดําเนินงานของแต

ละหนาที ่

 ระบบ 

 การประสานงาน 

 การปะเมินผลงาน 

 ความสามารถทํากําไร 
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6.2. ทมีงานระดับโลก (Global Team) 

 

 

 

7. ระบบของการบรหิารระดับโลก (Management Systems) 

7.1. การประสานงานไม่เป็นทางการ (Informal Coordination) 

7.2. คณะกรรมการประสานงาน (Coordinating Committees) 

7.3.ทมีที่ปรึกษาของการประสานงาน (Coordination Staff) 

 

8. บุคลากรและวัฒนธรรมขององค์การ (People and Organizational 

Culture) 

8.1. การยอมรับของท้องถ่ิน (Local Acceptance) 

8.2.วัฒนธรรมองค์การ (Corporate Culture) 

8.3. ผู้จัดการ (Expatriate Manager) 

 

 

9. ผู้บริโภคระดับโลก (Global Customer) 
กลยุทธ์การตลาดโลกสําหรับการอุบัติใหมของลูกคาระดับโลก ขอดีของการกระสานงาน

กับลูกคาขามชาติ ซึ่งสามารถเลือกประเทศที่เราตองการซื้อได เชน การซื้อคอมพิวเตอร์ 

น านแมคโคร หรือ บีดี อุดรธานี หรือ ซื้อผานทีวีไดเร็ค หรือ รานDuty Free ที่สนามบิน

สุวรรณภูมิ โดยบริษัทจําหนายคอมพิวเตอร์ตองประสานงานดานคุณลักษณะสินคา ราคา 

การับประกัน หรอื การจัดจําหนาย เป็นตน 

 

9.1. การบริหารลูกค้าระดับโลก (Global Account Management: GMM) 
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ในทางปฏิบัติการประสานงานกับลูกคาระดับโลก ไมใชเรื่องงาย ดังนั้นบริษัทจะตั้งผูจัดการ

ลูกคาระดับโลก (Global Account Manager) ซึ่งบริหารเฉาพะลูกคาระดับโลก มีหนาคือ การ

ประสานคําสั่งซื้อจากลูกคาหลายๆประเทศ ตอรองราคา ประสานงาน ติดตอสื่อสารจากแหลง

ภายในบริษัท (การวิจัยและพัฒนา การผลิต และชิ้นสวน)  ไปสูลูกคาในตางประเทศ และ

ใหบริการหลังขาย  (Yip and Madson, 1996) เชนบริษัทพีแอนด์จี (P&G) มีลูกคาระดับโลกรอย

ละ 60%เป็นรานคาปลีกวอลล์มาร์ท (Wal-Mart)  

 

 

9.2. Retail Trade Groups 

 

 

11. การปฏิบัติการทางการตลาด 

 การปฏิบัติการทางการตลาด (Marketing Implementation) หมายถึง กระบวนการที่

ประยุกต์แผนการตลาดเป็นแนวปฏิบัติทางการตลาดที่สอดคลองกับวัตถุประสงค์ที่ไดระบุไวใน

แผนการตลาด 

 ในขณะที่กลยุทธ์กลาวถึง กิจกรรมทางการตลาดที่แสวงหาขอมูลเกี่ยวกับ “อะไร” และ 

“ทําไม” แตการปฏิบัติการเนนถึง ใครที่ไหน เมื่อไรและอยางไร เป็นตน 

 บอนโนมา  (Bonnoma) ไดศึกษาถึงการแกปัญหาเชิงปฏิบัติการจากองค์กาธุรกิจ 22 

แหง โดยแบงการศึกษาปัจจัยเป็น 4 สวน ซึ่งมีอิทธิพลตอการปฏิบัติการดานการตลาด 

กลาวคือ 

1. ทักษะในดานการจดจําและระบุปัญหา 

2. ทักษะในดานวเิคราะหส์ถานะขององค์การเมื่อมีปัญหาขึน้ 

3. ทักษะในดานการปฏิบัติการตามแผน 

4. ทักษะในการประเมินผลการปฏิบัติการ 

ทักษะในด้านการปฏิบัติการทางการตลาด 

 ความชํานาญเฉพาะจําเป็นตองถูกนํามาใชในองค์การเกี่ยวกับนโยบายหนาที่โปรแกรม

ตาง ๆ เพื่อบรรลุการปฏิบัติการอยางมปีระสิทธิภาพ ทักษะที่สําคัญมีอยู 4 ประเภทดวยกัน คือ 

การจัดสรร การตรวจสอบ การจัดโครงสราง และการโตตอบ 

 1.  การจัดสรร (Allocating) เกี่ยวกับเวลา เงินทุน และบุคลากร ใหปฏิบัติงานตาม

หนาที่ทางการตลาด นโยบาย และโปรแกรมตาง ๆ 
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 2.  การตรวจสอบ (Monitoring) การพัฒนาและบริหารระบบการควบคุมการตลาด 

เพื่อปูอนขอมูลจากตลาดยอนกลับเขาสูองค์การสบืเนื่องมาจากการดําเนินการทางการตลาด 

 3.  การจัดโครงสราง (Organization) เกี่ยวของกับการระบุโครงสรางของความสัมพันธ์

ระหวางเจาหนาที่ฝุายการตลาดในการปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ที่ไดวางไวขององค์การ 

 4.  การโตตอบ (Interaction) ความสามารถของเจาหนาที่การตลาดทุกฝุาย ทุกระดับ 

ตองแกไขปัญหาเฉพาะหนา และดําเนนิงานอยางมปีระสิทธิภาพ 

 

การปฏิบัติการทางการตลาดเกี่ยวกับข้อมูล 

 การพัฒนาระบบขอมูลขององค์การใด ๆ สามารถแบงเป็น 4 ระบบ คอื 

 1.  การรวบรวมและรายงานขอมูลภายใน (Internal Reporting system) ตัวอยาง บริษัท

ควรจะแสวงหาขอมูลอะไรในบริษัทบาง ขอมูลอาจเป็นยอดขายแยกตามรายภาคจํานวน

ตัวแทนจําหนายและยอดขายของแตละราย ตนทุนการผลิตงบประมาณคาใชจายสําหรับการ

โฆษณาและการสงเสริมการขายอยางไรก็ตาม การรวบรวมขอมูลดังกลาวตองคํานึงถึงวิธีการ

เก็บขอมูลภายในบริษัทเองวาสามารถรวบรวมใหไดอยางไร เป็นตน 

 2.  การเสาะแสวงหาขอมูลการตลาด (Marketing Intelligence) ความเป็นไปไดใน

การศกึษาขอมูลภายนอกบริษัทวาจะเป็นแหลงใดนํามาใชเพื่อประโยชน์อยางไร ขอมูลดังกลาว

จะเป็นทั้งดานอุตสาหกรรม ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นตน 

นอกจากนี้ยังมีขอมูลอื่น ๆ ที่จําเป็น เชน ขอมูลเกี่ยวกับคูแขงขันลูกคา ฯลฯ ซึ่งขอมูลเหลานี้

เป็นสิ่งจําเป็นตองเสาะแสวงหาขอมูลดังกลาวอยูเสมอ 

 3. การวิจัยตลาด (Market research system) นอกเหนือจากการเก็บขอมูลภายใน

บริษัท และการเสาะแสวงหาขอมูลภายนอกอยูเป็นประจําแลว บางครั้งอาจจําเป็นตองใชขอมูล

ใดเป็นพิเศษ เพื่อทําวิจัยตลาดเพิ่มเติมเพื่อแกปัญหา เฉพาะเรื่อง ตัวอยาง การประเมินผลการ

สงเสริม การประเมนิความพอใจลูกคา การศกึษาขอมูลเกี่ยวกับลูกคา 

 4.  การประมวลผลขอมูลและวิเคราะห์โดยใชคอมพิวเตอร์ (Computer – Based 

information processing and analysis) เนื่องจากผูบริหารมีความประสงค์ที่จะไดรับขอมูลที่ทัน

ตอเหตุการณ์อยูเสมอ จึงมีความจําเป็นที่จะตองนําระบบคอมพิวเตอร์มาใชในการประเมินผล

ขอมูล และวิเคราะหซ์ึ่งจําทําใหเป็นไปโดยรวดเร็ว 

This study offers an empirical test and extension of the Bartlett and Ghoshal typology of 

multinational companies (MNCs) A three-fold typology of multinational companies: Global, 

Multidomestic and Transnational is developed from the literature. This typology is tested 

using data from 166 subsidiaries of 37 MNCs, headquartered in 9 different countries. 
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Subsidiaries in the three types of MNCs are shown to differ significantly in aspects of 

interdependence and local responsiveness. 

(Harzing, A-W. (2000).  

 

 

 

This paper examines differences in what affects managerial performance of middle-level 

managers in four countries--China (N=204), India (N=184), the Philippines (N=220), and 

the United States (N=176). Important differences were predicted and found in factors 

affecting managerial performance as perceived by the respondents. While East-West 

differences exist, significant differences are noted among the three Asian countries. 

Specifically, Chinese and American managers represented two extremes in their beliefs 

about what determines managerial performance of middle-level managers. Both Filipino 

and Indian managers were found more similar to their U.S. counterparts than their Chinese 

counterparts. Implications of the findings are discussed. 

(Neelankavil, J.P.; Anil Mathur; Yong Zhang (2000).  
TABLE 1 DEMOGRAPHIC PROFILES OF THE FOUR SAMPLES 

                            Philippines       India         USA          China 

Characteristics             (N = 220)       (N = 184)    (N = 176)     (N = 204) 

Sex 

  Males                        67.3%          89.7%         63.6%        66.8% 

  Females                      32.7%          10.3%         36.4%        33.2% 

Age 

  Under 35                     29.3%          53.6%         28.9%        47.5% 

  35-44                        42.3%          27.8%         39.9%        28.3% 

  45-54                        20.5%          14.8%         24.8%        15.6% 

  55-64                         7.9%           3.8%          6.4%         8.6% 

Functional responsibility 

  Data processing/computer      3.2%           7.1%          9.1%         2.0% 

  Engineering/research          8.7%          13.6%         10.0%        13.2% 

  Finance/accounting           14.6%          16.3%         22.7%        25.9% 



 

การตลาดโลก. | นายหนาและตวัแทนจําหนาย (Agent & Distributor) 761 

 

  Marketing/sales              21.9%          15.8%         18.2%        11.2% 

  Personnel/HR                  7.8%           9.2%          8.0%        13.7% 

  Production/maintenance       11.4%          15.2%          3.4%        10.6% 

  Others                       32.4%          22.8%         26.7%        23.4% 

Number of direct subordinates 

  (Mean)                       12.5            8.3           7.8         19.7 

Average number of hours spent on 

  the job/per week             45.0           49.8          50.4         42.8 

Time with the present company 

  (number of years)            11.6            8.3          11.6          9.8 

Time in the present job 

  (number of years)             5.5            4.0           3.4          5.6 

Number of years of formal education 

  Less than 13                  9.6%          61.1%          6.3%        43.6% 

  13-17                        77.6%          27.2%         46.3%        53.0% 

  18 or more                   12.8%          11.7%         47.4%         3.4% 

 

 

 

This paper examines the characteristics of foreign-owned subsidiaries in export-

intensive "leading-edge industry clusters" as defined by Porter [1990]. Using a sample of 

229 subsidiaries from three countries, we show that subsidiaries in such clusters are more 

embedded, more autonomous, and more internationally-oriented than subsidiaries in other 

industry sectors. We also show that there are significant differences in the roles of foreign-

owned subsidiaries from one leading-edge cluster to the next, that are associated with 

the dynamism of the cluster and the overall level of foreign ownership. The results indicate 

(1) that typologies of subsidiary roles should give increased consideration to environmental 

factors, and (2) that thinking on industry clusters, instead of treating them identically, 

should recognize that they have heterogeneous characteristics. 

Birkinshaw, J. and Neil Hood. (2000). Characteristics of Foreign Subsidiaries in Industry Clusters. Journal of International Business Studies 31 no1 141-54 2000 
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The literature reflects remarkably little effort to develop a framework for understanding 

market learning at subsidiaries of multinational corporations. This article develops a model 

that incorporates exploratory and exploitative learning as two capabilities that need to be 

effectively nurtured and managed in subsidiaries. The authors integrate the organizational-

learning and resource-based view of the firm; present field interviews with managers; and 

propose that resources derived from the parent, the subsidiary, and the parent-subsidiary 

relationships are related to the creation of new knowledge and the use of existing 

knowledge in subsidiaries. The authors develop research propositions that capture the 

differential impacts of each learning capability on subsidiary performance. It is suggested 

that the turbulence of subsidiary markets moderates the strength of the relationships 

between market-learning capabilities and performance. 

 

Ayseg O ึzsom -Based Model of Market Learning 

in the Subsidiary: The Capabilities of Exploration and Exploitation. Journal of 

International Marketing 11 no3 1-29 

  

 

 

 

 

 

2. คําถามบทท่ี 16 

 

1. โครงสรางเครือขาย (The network structures) มีลกัษณะอยางไร? 

2. องค์การระดับโลกมีงานสําคัญ  3 งาน ดังนี้ (Johansson, 2006) อะไรบาง? 

3. โครงสรางขององค์การตลาดตางประเทศมีกี่ชนิดอะไรบาง? จงอธิบายพอสังเขป 

4. จงอธิบายการบริหารลูกคาระดับโลก? 
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