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หวัข้อเน้ือหาประจาํบท

ความหมายของการนําเข้าและการส่งออก

ปัจจยัท่ีต้องพิจารณาในการนําเข้าและการส่งออก

กระบวนการนําเข้าสินค้า

การวิเคราะ Five Force Model

กลยทุธร์ะดบับริษทัระหว่างประเทศ

กลยทุธร์ะดบัธรุกิจระหว่างประเทศ

กลยทุธก์ารเข้าสู่ธรุกิจระดบัโลก



ความหมายกลยทุธธ์รุกิจระหว่างประเทศ

กลยุทธ ์หมายถงึ ชุดการตดัสินใจและการกระทาํทีส่่งผลใหเ้กดิการจดัทาํ
แผนและการปฏบิตัติามแผนเพือ่ใหบ้รรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร

การตดัสินใจในการปฏบิตักิารเพือ่ใหอ้งคก์ารประสบผลสาํเร็จในการ
ดาํเนินงานระยะยาว

กระบวนการบริหารอย่างมรีะบบทีต่อ้งอาศัยวสัิยทศันข์องผู้นาํผ่านการ
ตดัสินใจจากการวเิคราะหส่ิ์งแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศ



การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมภายใน

สภาพแวดล้อมภายนอก

กาํหนดวสัิยทศัน์ ภารกจิ

วตัถุประสงค์

วสัิยทศัน์

ภารกจิและวตัถุประสงค์

กาํหนดกลยุทธ์

กลยุทธ์ระดบับริษทั

กลยุทธ์ระดบัธุรกจิ

กลยุทธ์ระดบัหน้าที่

กระบวนการกาํหนดกลยทุธธ์รุกิจระหว่างประเทศ





จดุแขง็ (Strengths) : 

จดุเด่นหรือจดุแขง็ (ข้อได้เปรียบ) เป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นข้อดีท่ีเกิดจาก

สภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแขง็ด้านการเงิน และข้อได้เปรียบด้านการผลิต และ

ด้านทรพัยากรบุคคล โดยบริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ์

การตลาด



จดุอ่อน (Weaknesses) : 

จุดด้อยหรือจุดอ่อน ข้อเสียเปรียบเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ของบริษทั เช่น การขาดเงินทุน นโยบาย

และทิศทาง การบริการท่ีไม่แน่นอน หรือบคุลากรท่ีไม่มีคณุภาพ ซ่ึงบริษทัจะต้องหาวิธีในการ

ปรบัปรงุให้ดีขึน้หรือขจดัให้หมดไปอนัจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 



โอกาส (Opportunities) : 

เกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นผลจากการท่ีสภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอ้ือ

ประโยชน์ หรือส่งเสริมการดาํเนินงานของบริษทั โอกาสแตกต่างจากจดุแขง็ตรงท่ีโอกาสเป็นผล

มาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จดุแขง็เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้ประกอบการท่ี

ดีจะต้องแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ โดยการวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

ตลอดเวลา เช่น เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง เทคโนโลยีและการแข่งขนัในตลาด และใช้ประโยชน์

จากโอกาสนัน้



อปุสรรค (Threats) : 

เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม

ภายนอกท่ีส่งผลเสียต่อธุรกิจ เช่น ราคาน้ํามนัท่ีสูงขึ้น อตัราดอกเบี้ยท่ีสูงขึ้น 

สภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ผู้ประกอบการจาํเป็นต้องปรบักลยุทธ์ทางการตลาด

ให้สอดคล้อง และพยายามขจดัอปุสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ให้ได้ 



Five Forces Model : แรงกดดนัท่ีส่งผลต่อการแข่งขนัทางธรุกิจ5

ท่ีมา : Bluebik Online, 2020



1. อาํนาจต่อรองจากลกูค้า (Bargaining Power of Customer)

การแข่งขนัที่สูงขึ้น ผู้ค้าต้องตระหนักว่าลูกค้าก็มีอํานาจ

การต่อรองเช่นกนั เช่นต่อรองขอให้ ลด แลก แจก แถม เพื่อให้เป็นไป

ตามที่ต้องการ โดยเฉพาะหากลูกค้ารายนัน้เป็นลูกค้ารายสาํคญัและซื้อ

สนิคา้ในปรมิาณมาก และหากผูค้า้ไมต่อบสนองความตอ้งการ ลกูคา้กอ็าจ

หนีไปซือ้สนิคา้กบัคนอื่นจนในทีส่ดุอาจไมเ่หลอืลกูคา้เลยกเ็ป็นได ้แต่หาก

เรายอมลดราคารายไดก้ล็ดลง หรอืหากเพิม่คุณภาพสนิคา้ต้นทุนกส็งูขึน้

ดว้ย ซึง่ปัจจยัทัง้ 2 ลว้นสง่ผลใหก้ําไรทีจ่ะไดร้บัลดลงไปทัง้สิน้ ยิง่ธุรกจิที่

มคีวามสนใจจากกลุ่มลูกค้าน้อยอยู่แลว้ยิง่จะทําใหลู้กค้ามอีํานาจต่อรอง

มากยิง่ขึน้ ฉะนัน้ผูป้ระกอบการอาจจะแกไ้ขสถานการณ์ดว้ยการรวมกลุ่ม

เพื่อกําหนดราคาขัน้ตํ่า หรอืแม้กระทัง่การสร้างคุณค่าในตวัสนิค้า เช่น 

สรา้งแบรนดส์นิคา้ใหแ้ขง็แกรง่หรอืสรา้งความแตกต่าง



๒. อาํนาจต่อรองจากซพัพลายเออร ์(Bargaining Power of Suppliers)

แรงกดดันจากซัพพลายเออร์ซึ่งมีหน้าที่ส่ง

วตัถุดบิสาํหรบัการผลติใหก้บัเรา สถานการณ์จะยิง่แยเ่ขา้ไป

ใหญ่หากซพัพลายเออร์ที่ผลิตวตัถุดิบชนิดนัน้ๆมีจํานวน

น้อยราย และการซื้อวตัถุดบิมาในราคาสูงกส็่งผลใหต้้นทุน

ผลติของเราสงูขึน้ และหากราคาขายไมส่ามารถขยบัขึน้ไดก้็

ยิ่งทําให้ธุรกิจอยู่ ในสภาวะเสี่ยงสูงขึ้น ฉะนั ้นเราควร

รวมกลุ่มในธุรกิจที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันเพื่อต่อรอง

กบัซพัพลายเออร์ หรืออาจรวมกลุ่มกนัเพื่อซื้อสนิค้าทีละ

มากๆเพือ่ใหร้าคาของวตัถุดบิถกูลง



๓. การเข้ามาของผูป้ระกอบการใหม่ (Threat of New Entrants)

การเขา้สูต่ลาดของผูป้ระกอบการหน้าใหมย่อ่ม

แปลว่ามคีู่แขง่เพิม่ขึน้ ส่งผลใหส้่วนแบ่งทางการตลาดทีเ่รา

เคยได้รบัลดน้อยลงไป ธุรกิจขนาดใหญ่อาจไม่กงัวลมาก

เพราะมกีําลงัผลติมาก วตัถุดบิราคาถูก แต่สําหรบักจิการ

ขนาดเลก็กต็อ้งรบัมอืใหด้ ีเราอาจจะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี

กบัลูกค้าโดยตรง ทําให้ลูกค้าพงึพอใจให้กลายมาเป็นฐาน

ลกูคา้ทีเ่หนียวแน่นแทน สว่นวธิทีีจ่ะป้องกนัการเพิม่ขึน้ของ

คู่แขง่ อาจทาํไดเ้ชน่การสรา้งความแตกต่างของสนิคา้ สรา้ง

ความโดดเดน่จนเลยีนแบบไดย้าก



4. การคกุคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitutes)

แรงกดดนัในหวัขอ้น้ี ถือว่าเป็นแรงกดดนัที่มี

ผลกระทบมากที่สุด อาจไม่ใช่สินค้าประเภทเดียวกันแต่

วตัถุประสงค์ในการใช้งานคล้ายกนัหรือเหมือนกนั ทําให้

เพิม่ทางเลือกแก่ลูกค้าในการเลือกซื้อสนิค้าทดแทน เช่น 

สมาร์ทโฟนแทนนาฬิกาหรือกล้องดิจิตอล Airbnb แทน

โรงแรม เครื่องบนิแทนรถทวัร ์แมว้่าสนิคา้แต่ละชนิดอาจจะ

มีบางฟังก์ชันที่ทดแทนกันได้ แต่ก็ไม่ใช้ทัง้หมด ฉะนัน้

ผู้ประกอบการควรให้ความสําคญักบัการพฒันาคุณภาพ 

การปรบัปรุงรูปลกัษณ์ และสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด เพื่อ

สรา้งความภกัดต่ีอแบรนด ์ทาํใหส้นิคา้มเีอกลกัษณ์จนน่าซือ้

มากกวา่สนิคา้ทดแทน



๕. การแข่งขนัของผูท่ี้อยู่ในตลาดเดิม (Industry Rivalry)

การที่มคีู่แข่งในตลาดมาก จะยิง่ลด

โอกาสในการขายสนิค้าของบริษัท ฉะนัน้เรา

ควรพิจารณาจากปัจจัยจํานวนคู่แข่งภายใน

อุตสาหกรรม  และอัต ราการ เติบ โตของ

อุตสาหกรรม นอกจากนัน้เรากค็วรเตรยีมพรอ้ม

ใหด้ ีวางแผนกลยทุธใ์หร้ดักุมหากตอ้งการเขา้สู่

ตลาดนัน้ๆเพื่อลดความเสีย่งและเสรมิสรา้งให้

องคก์รแขง็แกรง่ต่อไป



กจิการสามารถพฒันาผลิตภณัฑจ์นเป็นทีอ่ยู่รับของตลาด
ภายในประเทศและมีผลผลิตเกนิความตอ้งการของตลาดจงึส่งผล
ผลิตไปจาํหน่ายยังตลาดตา่งประเทศ

กจิการใช้ระบบการผลิตขนาดใหญ่จงึทาํใหสิ้นค้าทีผ่ลิตไดม้ีตน้ทนุ
ตอ่หน่วยตํ่าสามารถส่งออกไปจาํหน่ายในตลาดตา่งประเทศ ตลาด
ส่งออกช่วยขยายยอดการผลิตใหเ้พิม่ขึน้

ประเทศมีตน้ทนุการผลิตสินค้าสูงหรือประเทศโดยข้อจาํกัดทางด้าน
การค้าระหว่างประเทศลงทนุตัง้โรงงานในประเทศทีม่ีวัตถุดบิและ
ค่าแรงถูก

ปัจจยัท่ีต้องพิจารณาในการส่งออกและนําเข้า



กลยทุธต้์นทุนตํา่ระหว่าง

ประเทศ

-สรา้งความประหยดัจาก

ขนาดการผลิตเน้นการ

ส่งออกผลิตภณัฑส์ู่ประเทศ

อ่ืน

กลยทุธก์ารสรา้งความ

แตกต่างระหว่างประเทศ

-ผลิตภณัฑท่ี์ลอกเลียนแบบ

ยาก

กลยทุธก์ารจาํกดัขอบเขต

ระหว่างประเทศ

-มุ่งเน้นตลาดท่ีมีลกัษณะ

เฉพาะเจาะจง

กลยทุธร์ะดบัธรุกิจระหว่างประเทศ



แนวทางการตดัสินใจดาํเนินธรุกิจระหว่างประเทศ

การส่งออกทางตรง ผู้ส่งออกตดิต่อธุรกจิกบัผู้ซ้ือในต่างประเทศโดยตรง

การส่งออกทางอ้อม ผู้ผลติตดิต่อผ่านคนกลางในการส่งออกต่างประเทศ

การให้สิทธ์ิ Licensing ไม่พร้อมดาํเนินธุรกจิเองเลยให้สิทธ์ิกบัผู้รับสิทธ์ิในการผลติใน

ตลาดต่างประเทศแทน



แนวทางการตดัสินใจดาํเนินธรุกิจระหว่างประเทศ

การควบธุรกจิ (Merger) การรวมธุรกจิตั้งแต่ 2 ธุรกจิทีม่ขีนาดไม่เท่ากนั

การควบคุมธุรกจิ (Take Over) การเข้าซ้ือธุรกจิโดยการซ้ือกรรมสิทธิหรือ

ความเป็นเจ้าของซ่ึงธุรกจิทีเ่ข้าควบคุมจะส้ินสภาพลงเป็นธุรกจิเดยีว

กจิการร่วมค้า   กจิการตั้งแต่สองแห่งขึน้ไปทาํการลงทุนในทรัพยากรร่วมกนัเพ่ือการ

ดาํเนินธุรกจิใหม่



สรุป

ความหมายของกลยทุธธ์รุกิจระหว่างประเทศ

กระบวนการกาํหนดกลยทุธธ์รุกิจระหว่างประเทศ

การวิเคราะห ์SWOT Analysis

การวิเคราะ Five Force Model

กลยทุธร์ะดบับริษทัระหว่างประเทศ

กลยทุธร์ะดบัธรุกิจระหว่างประเทศ

กลยทุธก์ารเข้าสู่ธรุกิจระดบัโลก



แบบฝึกหดัท้ายบท

ใหน้กัศกึษาอธบิายกระบวนการกาํหนดกลยทุธธ์ุรกจิระหวา่งประเทศอยา่งไรให้
เหมาะสมในแต่ละประเทศ

ใหน้กัศกึษาวเิคราะหS์WOT Analysis โดยเลอืกกรณศีกึษาทางธุรกจิ 1 กจิการ

ใหน้กัศกึษาวเิคราะห ์Five Force Model จากกรณศีกึษาทางธุรกจิ

ใหน้กัศกึษาทาํการวเิคราะหก์ารใชก้ลยทุธใ์นการเขา้ทาํตลาดในประเทศจนีควรใช้
กลยทุธอ์ะไรทาํไมถงึตอ้งใชก้ลยทุธด์งักล่าวอธบิายอยา่งละเอยีด
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