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การตลาดระดบัโลกหรือการตลาดไรพรมแดน (Global Marketing) 
 

1.   ความสําคัญของปญหาและวัตถุประสงค (Problem statement) 
 

1.1   ความสําคัญของปญหา (Problem statement)   
เนื่องดวยในปจจุบันการขยายตัวและการเจริญเติบโตทางธุรกิจ มีอัตราการเจริญเติบโตอยาง

รวดเร็วแบบกาวกระโดด  มีการขายสินคากันมากขึ้น มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ มี
ผลิตภัณฑสินคา และการบริการตางๆ  มีมากขึ้น  สงผลใหการทําการตลาดในประเทศถึงจุดอิ่มตัว  จึงมี
การแสวงหาแนวทางการขยายการตลาดออกไปสูตางประเทศ  บางประเทศไดมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
จึงหาชองทางเพื่อใหเงินไหลเขาสูประเทศ  โดยการสงสินคาออกไปขายตางประเทศ  เมื่อหลายๆ  
ประเทศตางมุงพัฒนาทําการสงสินคาออกไปขายตางประเทศ  ทําใหมีการแขงขันกันมากขึ้นในตลาดโลก  
หลาย ๆ บริษัทตองเผชิญกับปญหาและสถานการณที่เสียเปรียบคูแขงขัน  เนื่องจากยังขาดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการทําการตลาดระดับโลกหรือการตลาดไรพรมแดน  (Global Marketing)   ดังนั้นจึงไดมี
การนําการวิจัยทางการตลาดระดับโลกมาใช    เพื่อใหธุรกิจสามารถอยูไดในสภาวะที่มีการแขงขัน
คอนขางสูง   และตองศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับกับกลยุทธตาง ๆ  เพื่อใหธุรกิจอยูรอดและเติบโตไดใน
ตลาดระดับโลกหรือตลาดไรพรมแดน 

 
 1.2   วัตถุประสงคของการตลาดระดับโลกหรือการตลาดไรพรมแดน 

1.  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดการตลาดระดับโลกหรือการตลาดไรพรมแดน 
2.  เพื่อศึกษาการจัดองคกรสําหรับตลาดโลกหรือตลาดไรพรมแดน 
3.  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสําหรับตลาดโลกหรือตลาดไรพรมแดน 
4.  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตรการเติบโตสําหรับตลาดระดับโลกหรือตลาดไรพรมแดน 

 
2.   การตลาดระดับโลกหรือการตลาดไรพรมแดน   (Global Marketing) 
 

รายละเอียดของการตลาดระดับโลกหรือการตลาดไรพรมแดน 
 การตลาดไรพรมแดน (Global Marketing) The Oxford University Press ไดใหความหมายของ 

Global Marketing เอาไว คือ “การทําตลาดใหเปนท่ียอมรับท่ัวโลก หรือ การทําประโยชนทางการคาแบบ
ไรพรมแดน โดยมีการดําเนินงานที่แตกตางกัน, คลายคลึงกัน และมีโอกาสที่จะทําคนทั่วโลกเขามาสั่งซื้อ
สินคาไดตามวัตถุประสงค” (http://en.wipedia.org) เมื่อการตลาดภายในประเทศถึงจุดอิ่มตัว จึงมีการ
แสวงหาแนวทางขยายการตลาดออกไปสูตางประเทศ  เมื่อหลายๆ ประเทศตางมุงทําการสงสินคาออกไป
ขายยังตางประเทศ ทําใหมีการแขงขันกันมากขึ้นในตลาดโลก ตัวอยางผลิตภัณฑสินคาชนิดหนึ่ง ซ่ึงมีการ
แขงขันกันสูงมาก คือ ผลิตภัณฑรถยนต ตลอดชวง 3 ทศวรรษที่ผานมา ผลิตภัณฑรถยนตที่มีขายกันอยูมี
เพียง 3 ยี่หอใหญ คือ General Motor (GM), Ford และ Chrysler เทานั้น แตในปจจุบันมีหลายยี่หอมาก คือ 



Mercidez Benz, BMW, Volvo, Volkswagen, Toyota, Honda, Nissan, Thairung เปนผลิตภัณฑกําลังเปน
ที่นิยมอยางมากในตลาดโลก เมื่อมีการแขงขันกันสูงเชนนี้ หลายบริษัทจึงหันมาใชเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสเขาชวย เพื่อเปนขอไดเปรียบทางการแขงขัน อยางเชน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-
Commerce) คือระบบการทํางานผานเครือขายอินเตอรเน็ต ลูกคาสามารถเขาไปดูผลิตภัณฑสินคาใน
เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดตลอดเวลา โดยเฉพาะการทําตลาดไรพรมแดนในลักษณะของธุรกิจสู
ธุรกิจ (Business-to-Business : B2B) มีอัตราการเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว และไมมีปญหาอุปสรรคใน
เร่ืองของเวลา และภูมิศาสตร สําหรับรายละเอียดของการทําตลาดแบบ Global Marketing พอประมวลได
ดังนี้ คือ :  

(1) วิวัฒนาการของ Global Marketing   การทําตลาดมีประวัติความเปนมาอยางยาวนาน ตั้งแต
เร่ิมมีการคาเกิดขึ้น การตลาดในสมัยกอนทําตามวิวัฒนาการของ Global Marketing   เร่ิมตั้งแตมีการคา
เกิดขึ้น ซ่ึงการตลาดสมัยกอนทํากันอยูในพื้นที่ที่จํากัด  เชน  ตามหมูบาน อําเภอ จังหวัด  และมาสูระดับ
ทั่วประเทศ   จนกระทั่งกลายมาสูการตลาดทั่วโลกหรือไรพรมแดน  โดยวิวัฒนาการของ Global  
Marketing   มีดังนี้ 
  1.  การตลาดภายในประเทศ  (Domestic Marketing)  การทําตลาดลักษณะนี้เนนการทํา
ตลาดเฉพาะภายในประเทศของตนเองเปนหลัก ถึงแมวามีบริษัทตางประเทศเขามาแขงขันบาง แตก็เนน
ลูกคาที่อยูในประเทศ และตอมาบางบริษัทอาจมีการตั้งสํานักงานใหญขึ้น อุปสรรคและปญหาที่ใหญสุด
ของการตลาดภายในประเทศเกิดจากการโจมตีรอบทิศทางที่ไมอาจมองเห็น ไมเหมือนกับการตลาดไร
พรมแดนที่สามารถมองเห็นได และการทําตลาดภายในประเทศไมไดมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานแต
อยางใด เพียงแตระมัดระวังจากคูแขงขันบางเทานั้น 

2.  การตลาดสงสินคาออก (Export Marketing) ในระยะตอมาหลายบริษัทเริ่มมีการสง
ผลิตภัณฑสินคาออกไปขายยังตางประเทศ ซ่ึงวิธีนี้เร่ิมดีขึ้น แตก็ไมทําใหลูกคาจากทั่วโลกสามารถรูจัก
สินคาของตนไดอยางทั่วถึง การทําตลาดดวยวิธีนี้ มีส่ิงพึงกระทําอยูหลายอยางดวยกัน เชน ตองมีเอกสาร
การสั่งซื้อสินคา, การเสียคาระวางในการสงสินคา คาขนสง ภาษี เปนตนและบางบริษัทกวาจะดําเนินการ
ไดตองผานอุปสรรคอีกหลายอยาง เชน การจางบริษัทอื่นใหเขามาบริหารจัดการ หรือประสานงานเรื่อง
เอกสาร ตลอดจนอุปสรรคในเรื่องของภาษาที่ใชในการติดตอส่ือสารดวย ภายหลังตอมา จึงมีการจัดสราง
หนวยงานรับผิดชอบดานการสงสินคาออกขึ้นภายในสํานักงานใหญนั้น 

3.  การตลาดนานาชาติ (International Marketing) เมื่อการทําตลาดโดยการจัดตั้งแผนก
รับผิดชอบดานการสงออกประสบความสําเร็จแลว การทําธุรกิจยังคงตองใชงบประมาณมากอยูดี 
เนื่องจากสาเหตุของระยะเวลาที่แตกตางกัน อุปสรรคเรื่องภาษา ความไมรูในเรื่องของวัฒนธรรมของแต
ละประเทศ ทําใหเปนอุปสรรคขัดขวางการทําตลาดในตางประเทศ ตอมาจึงมีการสรางสํานักงานขึ้นใน
ตางประเทศ บางบริษัทใชวิธีซ้ือสํานักงานหรือบริษัท, สรางราน, สรางโรงงาน และสถานที่สวนบุคคลใน
ตางประเทศ เพื่อประโยชนในการสรางความสัมพันธในการติดตอส่ือสาร และรายงานการดําเนินตางๆ 
ไปยังสํานักงานใหญที่อยูในประเทศของตน ในลําดับตอมามีการสรางศูนยกลางทางการตลาด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพแสดงเว็บไซตการตลาดไรพรมแดนของ http://www.globalmarketing.bz 
 
4.  การตลาดหลายประเทศ (Multinational Marketing) ลักษณะนี้ เปนการทําตลาด

รวมกันกับหลายประเทศ  บริษัทจะทําการตลาดในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตสินคาและการบริการไปยังหลาย 
ๆ ประเทศทั่วโลก และตองการผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ  จากนั้นก็จะทําการรวมตัวกันเปนหนึ่ง
เดียว เพื่อทําการวิจัย พัฒนา ผลิตสินคา และทําการตลาดในระดับภูมิภาคตอไป ตัวอยางเชน ภูมิภาคแถบ
ยุโรปรวมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกา เปนลักษณะของหลายประเทศรวมตัวกันเปนหนึ่ง เพื่อรวมกัน
วางแผนเกี่ยวการผลิตภัณฑสินคา 

5. การตลาดทั่วโลกหรือไรพรมแดน (Global Marketing) ลักษณะนี้ถือวา ทั่วโลกคือ
ตลาดเดียว ดังนั้น ตองผลิตสินคาใหเพียงพอกับตลาดภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก การตัดสินใจทําการตลาด ตอง
มีที่ปรึกษาและนักการตลาดที่มีประจําอยูในประเทศเหลานั้นทั่วโลก เพื่อปองกันผลกระทบตางๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น ซ่ึงเปาหมายคือ ตองการขายสินคาที่เหมือนกัน เปนไปในทิศทางแนวเดียวทั่วโลก หลายบริษัทได
พัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ขึ้นมา เพื่อใหขายสินคาไดทั่วโลก ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

(2) องคประกอบของการตลาดทั่วโลก (Components of Global Marketing) ที่รูจักกันดีในชื่อ   
4 Ps คือ  

1.  ผลิตภัณฑ (Product) ตองสรางผลิตภัณฑที่มีความเปนหนึ่งเดียว ซ่ึงสามารถขายไดใน
ทองตลาดที่แตกตางกัน เชน Coca-cola ใชเพียง 2 สูตร คือ สูตร 1 คือใชน้ําตาลอยางเดียว, และสูตร 2 ใช
น้ําเชื่อมขาวโพด เพื่อขายทุกตลาด 

2.  ราคา (Price) ในเรื่องการกําหนดราคาขายสินคา ตองดูความเหมาะสมหลาย
อยาง  เชน สินคานั้นผลิตในประเทศ หรือนําเขาจากตางประเทศ คํานึงถึงคาขนสง พิกัดอัตราภาษี
ศุลกากร  และที่สําคัญตอคํานึงถึงราคาในการแขงขันวาไดสวนแบงทางการตลาดมากนอยเพียงใด 



นอกจากนั้น ผลิตภัณฑสินคาควรมีการพิจารณาขายในลักษณะใหผูบริโภคมีทางเลือก เชนขายใหกับผูมี
กําลังซื้อสูง, ผูมีกําลังซื้อปานกลาง, และผูมีกําลังซื้อต่ํา 

3.  สถานที่ (Placement) การเลือกสถานที่ขายสินคาใน   แตละประเทศมีความแตกตาง
กันไปขึ้นอยูกับวัฒนธรรม ตัวอยางเชน เครื่องดื่มในอเมริกาก็ขายอยูบนที่นอนฟางเปนโกดังสินคา แตใน
ประเทศอินเดียจะขายอยางนั้นไมได  สวนสินคาสําหรับผูมีรายไดปานกลางในประเทศฝรั่งเศสนิยมขาย
ในรานขายเครื่องแตงกายที่ทันสมัย แต Coca-Cola ขายไดทั่วไปตามทองถนน 

4.  การโฆษณา (Promotion) การโฆษณาสินคาใชงบประมาณมากที่สุดในการทําตลาด
ทั่วโลก บริษัทที่ทําธุรกิจทั่วโลกตองหาแนวทางลดงบประมาณใหมากที่สุด เชน ลดจํานวนคนที่ทํางาน
ซํ้าซอนกัน ลดกําลังการพัฒนาที่มีความเร็วสูงสุดลง และที่สําคัญตองพูด และสงขอความสื่อความหมาย
ไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก  

(3) สิ่งแวดลอมของการตลาดไรพรมแดน (Global Marketing Environment)  คือ ปจจัยตางๆ ที่
มีผลกระทบตอการทําการตลาด สามารถพบเห็นไดโดยทั่วไป ไดแก ปจจัยทางดานสังคม, วัฒนธรรม, 
เศรษฐกิจ, การเมือง, นโยบาย, เทคโนโลยี และสถาบัน เปนตน  ความสําเร็จในการทําตลาดใหไดผล 
ยอมขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมเหลานี้ดวย   นอกจากนี้  ยังเกี่ยวของกับเรื่องของเวลา (Zone) ที่แตกตางกันทั่ว
โลก, อัตราคาแรงขั้นต่ําไมเทากัน, เร่ืองของภาษาที่ใชในการเขียนเว็บไซต เชน ในยุโรปนิยมใช
ภาษาอังกฤษแบบของประเทศอังกฤษ สวนในอเมริกานิยมใชภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน เปนตน 
 
การจัดองคกรสําหรับตลาดโลกหรือตลาดไรพรมแดน  
 (Organizing for Global Marketing 
 

เมื่อเปรียบเทียบความพยายามของบริษัทในการสรางองคกรการตลาดโลก ในตลาด
ภายในประเทศจะมีความเสี่ยงและความไมแนนอนนอยกวา  การจัดการในตลาดตางประเทศมักจะขาด
ประเพณีและวัฒนธรรม การเมือง  สถานการณเศรษฐกิจ ปญหาหลักที่เกิดขึ้นเหลานี้เนื่องจากเงื่อนไข
เฉพาะของผลตางประเทศ ผูจัดการประสบกับหลายปญหาในวิธีการทํางานของบริษัทขามชาติ 

 

 ปญหาเกี่ยวกับการเขาสูตลาดโลก 
1.  การเขาใจวัฒนธรรม 
ความแตกตางในสภาพแวดลอม วัฒนธรรม ของตางประเทศ อาจจะไมเขาใจหรือสามารถที่จะ

รับรูได เชน วิธีการคิด  บทบาท และความสัมพันธของครอบครัว ทรัพยสินสวนบุคคล   การแขงขัน 
พฤติกรรมของแตละบุคคล ปญหาสังคมอื่นๆที่เกี่ยวของ  ในทางกลับกัน บริษัทไมควรมองขามในการ
พยายามกาวไปสูตลาดโลก เพราะในอดีต กลาววา ผลิตภัณฑ และบริการจะไมประสบความสําเร็จในบาง
พื้นที่อันเนื่องมาจากเหตุผลทางวัฒนธรรม   

ตัวอยางเชน (Example) การลงทุนของ บริษัท เปปซี่ ในบราซิลที่เร่ิมลงทุน 500 ลานเหรียญและ
มีความพยายามขยายหุนเพิ่มขึ้นเปน 6 พันลานเหรียญ เปปซี่ตองการเปลี่ยนแปลงตลาดเครื่องดื่มใน



บราซิล โดยมีคําขวัญสําหรับการโฆษณาวา “เปปซี่สําหรับคนรุนใหม”  และอีกหนึ่งตัวอยางของ คือ 
Frito-lay ที่มีการลงทุนในประเทศจีน ที่ประสบความสําเร็จในการผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกตาง ได
เสนอผลิตภัณฑของทานเลนในชื่อ ชีโตส มีการนําเสนอชีโตสนอยแทนรสชาติเดิมคือ Savory American 
Cream และ Zesty Japanese steak ผลลัพธของการผสมผสานนี้จึงไมเปนที่นาแปลกใจเลยที่บริษัทเปปซี่ 
จะเปนผูนําในดานอาหาร และเครื่องดื่ม อันดับหนึ่งของโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ความไมแนนอนทางการเมือง 
ความไมแนนอนของรัฐบาล ในหลายๆประเทศ  สังคมที่ไมสงบ และภาวะความขัดแยงอัน

นําไปสูสงครามที่คาดไมถึง  เหลานี้คือปญหาที่เปนตัวขัดขวางการจัดตั้งตลาดโลก อยางไรก็ตามใน
สถานการณที่คลายกันนี้นักลงทุนตองใชความระมัดระวังเปนอยางมาก บริษัทควรมีเขาใจในความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับการลงทุนขนาดใหญ 

 3.  ขอจํากัดการนําเขา 
 ภาษีศุลกากร โควตาการนําเขาสินคา และขอจํากัดการนําเขาอื่นๆ เปนสวนหนึ่งในอุปสรรคของ
ธุรกิจทั่วโลก ส่ิงเหลานี้คือการสงเสริมการพึ่งพาตนเองแตก็อาจจะเปนสิ่งที่กีดขวางการเขามาลงทุนของ
บริษัทขามชาติได ตัวอยางเชน มีบางประเทศเชน เกาหลีใต ไตหวัน ไทย และญ่ีปุน มีการจํากัดสถานที่
นําเขาสินคาเชน สินคาที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่รวมถึงเครื่องมือส่ือสาร ขาว ผลิตภัณฑจากไม 
รถยนต  เปนตน 
 



 

4.  การเปล่ียนแปลงการควบคุมและขอจํากัดในการเปนเจาของ 
 ในบางประเทศไดวางขอจํากัดของจํานวนเงินที่ไดรับและการลงทุนที่สามารถเพิกถอนได การ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนนี้โดยปกติมักจะใชกับประเทศที่กําลังประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน 
นอกเหนือจากนี้ ในหลายประเทศมีขอกําหนดใหผูถือหุนรายใหญของบริษัทตองเปนพลเมืองของเจาของ
ประเทศนั้น ที่สําคัญเจาของกิจการตองใหความสําคัญตอคาของสกุลเงินตาง ๆ ในการขยายตลาด
ตางประเทศ  

ตัวอยางเชน (Example) ไมกี่ปที่ผานมานี้ อินเดียไดจํากัดการถือหุนทางธุรกิจของคนตางชาติไว
สูงสุดเพียง 40 เปอรเซ็นต การสรางขอจํากัดในครั้งนี้ไดมีการยกเวนบริษัทระดับโลกมากมายดังนี้ โซนี่ 
เวิลพูล เจวีซี กรุนดิก พานาโซนิก เคลลอก ลีวาย พิซซาฮัท โดมิโน ซ่ึงไดเขาไปลงทุนในตลาดนี้ 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

5.  สภาพเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจของประชาชาติจะดีขึ้น และธุรกิจที่มีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน ก็ยังคงมีความ

แตกตางกันในดานการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญทางการเมืองหรือสังคม 
และนี่อาจเปนความสําคัญประการหนึ่งในการพิจารณาวาการลงทุนนั้นนักการตลาดตองดําเนินการ
วิเคราะหการดําเนินงานของประเทศนั้นๆในการพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงอํานาจในการซื้อของประชาชน
และความเขมแข็งของสกุลเงิน  

ตัวอยางเชน (Example) การเซ็นตสัญญาเขตการคาเสรีในอเมริกาเหนือ บริษัทอเมริกันสวนมาก
ตางมุงเขาไปลงทุนยังประเทศแม็กซิโก ทั้งอาคารสถานที่ผลิตสินคา และรานคาปลีกบริษัทเหลานี้คาดวา
การเซ็นสัญญานี้จะมีความมั่นคงตอเศรษฐกิจในแม็กซิโกซึ่งในระยะยาวการลงทุนเหลานี้อาจทําใหได
ผลตอบแทนที่คุมคา อยางไรก็ดี หลายบริษัทสูญเงินไปกวาลานเหรียญสหรัฐเนื่องจากการลดคาเงินเปโซ 
แทจริงแลวการลดคาเงินเปโซทําใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญอยาง wal-mart ตองปรับโครงการลงทุนใน
แม็กซิโกลง หนึ่งพันลานเหรียญ 
 



กระบวนการสําหรับการตลาดระดับโลก   
(Programming for Global Marketing) 
 
 1.  การวิจัยทางการตลาดระดับโลก  (Global  Marketing Research) 
 การวิจัยทางการตลาดระดับโลก เปนการวิเคราะหขอมูล เพื่อลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจการ
วิจัยทางการตลาดมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ   ไมวาตลาดในประเทศและตางประเทศตางประสบ
ปญหา หลายๆ  บริษัทตองเผชิญกับสถานการณที่ตองเสียเปรียบคูแขงขัน  เนื่องจากไมมีความเขาใจอยาง
แทจริงเกี่ยวกับการตลาด   ฉะนั้นเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการตอไปได  จึงจําเปนตองมีการวิเคราะห
ขอมูลเกี่ยวกับผูบริโภค    โดยพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นตางๆ  ดังนี้ 
  1.1  ลักษณะทางประชากรศาสตร  (Population Characteristics)  คือสวนประกอบหนึ่ง
ของการตลาด  ประชากรในแตละประเทศยอมมีความแตกตางกัน  ผูประกอบธุรกิจจะตองศึกษาและความ
เขาใจเกี่ยวกับลักษณะโดยรวมของประชากร  ภูมิประเทศ  ลักษณะเมือง  ชนบท  และปจจัยอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของกับประชากรไดแก  จํานวนและขนาดของครอบครัว  อาชีพ  การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และ
วัฒนธรรม  ปจจัยเหลานี้เปนปจจัยที่สําคัญที่ผูประกอบธุรกิจตองใหความสําคัญ  ซ่ึงปจจัยดังกลาวมีผลตอ
ความสําเร็จของการประกอบธุรกิจ   

ตัวอยางเชน (Example)   ในสหรัฐอเมริกา  การทําธุรกิจเครื่องสําอางไดมั่นใจวาธุรกิจนี้
เปนที่ตองการของสุภาพสตรีทุกชนช้ันในอเมริกา   แตในลาตินอเมริกา ธุรกิจเครื่องสําอาง  มีการแบง
สวนการตลาดของธุรกิจเครื่องสําอางโดยมีการแบงตามกลุมรายไดของผูบริโภค  โดยแบงเปนกลุมที่มี
รายไดสูง กลาง และต่ํา  และมีการแบงตามพื้นที่กลุมสตรีที่อยูในเขตชุมชนและสตรีที่อยูในกลุมชนบท  
โดยพบวาสตรีที่มีรายไดสูงและอยูในพื้นที่ชุมชนมีความตองการเครื่องสําอางที่มีคุณภาพ  ที่มีการโฆษณา
ผานสื่อที่มีช่ือเสียงและรานคาที่มีการตกแตงรานที่สวยงาม  แตสตรีที่อยูในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ที่ยังไม
เจริญ  ตองการเครื่องสําอางที่มีราคาไมสูงมากนัก  และเครื่องสําอางยังไมเปนที่ยอมรับกันแพรหลายใน
พื้นที่ที่ชนบท 

  1.2  ความสามารถในการซื้อ  (Ability to Buy)   ปจจัยที่มีผลตอการใชจายของผูบริโภค
ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมหรือระดับรายไดของประชากรตอคน   การกระจายตัวของรายได   กําลังที่จะซื้อ  
และความสามารถในการชําระหนี้   ซ่ึงปจจัยเหลานี้ถือวาเปนปจจัยสําคัญที่มีความแตกตางกันในแตละ
พื้นที่ ซ่ึงโอกาสทางการตลาดก็มีความแตกตางกันไปตามปจจัยดังกลาวดวย 

  1.3 ความสมัครใจในการซื้อ  (Willingness to Buy)  วัฒนธรรมคานิยมและทัศนคติ  
กฎระเบียบสังคม  และความเชื่อ  มีผลตอพฤติกรรมและแรงจูงใจในการซื้อของผูบริโภค  ผูประกอบ
ธุรกิจสามารถนําปจจัยเหลานี้มาวิเคราะห  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลทางการตลาดและ
เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 



 2.   ความแตกตางในงานวิจัยและกระบวนการวิจัย 
 งานวิจัยและกระบวนการวิจัยนั้นมีความสัมพันธและสอดคลองกับกระบวนการทางการตลาด  
และมีความแตกตางกันบางในบางประเทศ  นักวิจัยทางการตลาดหลายๆ คน ใหความสําคัญกับการสํารวจ
ขอมูลสํามะโนครัวประชากรในเชิงลึก  อยางไรก็ตามนักวิจัยทางการตลาดมักจะพบกับปญหาตาง ๆ  ใน
การใชขอมูลการสํารวจสํามะโนประชากร  ไดแก 
  2.1  ภาษา  บางประเทศไดแสดงขอมูลการสํารวจสํามะโนประชากรเปนภาษาอังกฤษ  
แตในบางประเทศจะจัดทําเปนภาษาในทองถ่ิน  หรือในบางประเทศยังไมมีขอมูลสํามะโนประชากรเลย   
  2.2 เนื้อหาขอมูล  โดยเนื้อหาของขอมูลการสํารวจสํามะโนครัวมักจะเปลี่ยนแปลงไปไม
เหมือนกันตามแตละประเทศ และบอยคร้ังประเด็นที่เปนที่สนใจตอนักวิจัย ตัวอยางเชน สวนใหญใน
ตางประเทศจะไมรวมเอาคําถามดานรายไดไวในการสํารวจสํามะโนครัวและอื่นๆอีกเชน เร่ืองสถานภาพ
ทางการสมรสและระดับการศึกษา 
  2.3  ชวงระยะเวลา ในสหรัฐอเมริกาจะทําการสํารวจสํามะโนครัวทุกๆ10ป สวนญี่ปุน
และแคนาดา ไดเปนผูนําที่ทําการสํารวจทุก ๆ 5 ป อยางไรก็ตาม บางประเทศแถบยุโรปตอนเหนือนั้น 
มักจะปลอยปะละเลยการทําการสํารวจสํามะโนครัวเพื่อไวใชเปนฐานขอมูลในการนําไปใช   เชน การ
ลงทะเบียนในทะเบียนสูติบัตร มรณบัตร การเปลี่ยนแปลงสถานภาพสมรสและการยายทะเบียนบาน เปน
ตน 
  2.4  ความสะดวกในการเขาถึงขอมูล   ถาหากนักวิจัยตองการถึงรายละเอียดของ
การศึกษาที่เกี่ยวของกับประเด็นทางครอบครัว    ในบางประเทศก็ตองเสียคาใชจาย และเวลา  เพื่อให
ไดมาซึ่งขอมูลที่มีถูกตองและความชัดเจน   บางครั้งนักวิจัยตองประสบปญหาและความยากลําบาก  
เนื่องจากในหลายๆประเทศไมไดมีการสํารวจขอมูลสํามะโนประชากรไวเลย    แตอยางไรก็ตามนักวิจัย
สามารถคนหาขอมูลเหลานี้ไดทางอินเทอรเน็ต 
 

 3.   กลยุทธผลิตภัณฑในระดับโลก 
 การวิจัยทางการตลาดระดับโลกชวยใหมั่นใจไดวา ถามีสินคาที่ไมตรงกับความตองการหรือไม
ไดรับการตอบสนองจากผูบริโภค  จะตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑกอน  จึงจะนําไปจัดจําหนายในตลาด
ตางประเทศหรือในตลาดระดับโลก  การวางแผนในการกระบวนการผลิตสินคาซึ่งเปนสินคาที่ตองการ
ของตลาด   มีผลตอความมั่นใจในการนําเสนอผลิตภัณฑที่จะจําหนาย ซ่ึงเปนหลักประกันวาหากมีการนํา
สินคาเขาไปจําหนายในตลาดตางประเทศ   ผลิตภัณฑที่จะจัดจําหนายนั้นเปนที่ตองการของตลาด 

สวนใหญหนวยธุรกิจในสหรัฐอเมริกามักจะไมคํานึงถึงการทําตลาดภายในประเทศ  ไมมีการ
วางแผนดานผลิตภัณฑอยางรัดกุม  อยางไรก็ตามนักการตลาดบางคน  ก็ทําผิดพลาดที่ไมไดวางแผน
ทางดานผลิตภัณฑใหรัดกุมและเพียงพอ    ทําใหการออกสูตลาดตางประเทศประสบกับปญหา   ตัวอยาง
ของปญหาที่ปรากฏขึ้นคือ เมื่อเหลาบรรดาบริษัทอุตสาหกรรมในอเมริกาเริ่มที่จะสงออกตูเย็นไปยังยุโรป 
ซ่ึงบรรดาบริษัทเหลานั้น ไดสงออกตู เย็นไปยังตลาดตางประเทศ     และบางสวนไดจําหนายใน
สหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม ตูเย็นเหลานั้นมีรูปทรง  และขนาดที่ไมตรงกับการใชงาน  โดยไมสามารถ



ใชไดกับเครื่องปรับระดับอุณหภูมิ  หรือในบางประเทศ   สินคาที่สงออกก็ชํารุดเสียหายงาย  ความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือความลมเหลวอยางนาเจ็บปวดที่สุดที่บรรดาบริษัทอุตสาหกรรมในอเมริกาได
ประสบ   ถึงแมวาภายหลังจะมีการดัดแปลง ปรับปรุงผลิตภัณฑแลวก็ตาม    สําหรับบางประเทศที่เคยมี
ปญหาก็อาจจะขจัดความผิดพลาดเหลานี้ไปไดบาง ซ่ึงเปนการเรื่องที่ยากมากสําหรับการปรับปรุง และ
ดัดแปลงผลิตภัณฑ   แมแตตลาดภายในประเทศที่มีการผลิตสินคาทีละมาก ๆ จะสามารถลดตนทุนการ
ผลิตได   แตผลลัพธคือ การเพิ่มขึ้นของตนทุนทางกระบวนการการผลิต ซ่ึงอาจจะผลักภาระตนทุนให
เพิ่มขึ้นพรอมกับการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ ใหตรงกับความตองการของตลาด 

 

4.   กลยุทธการจัดจําหนายในตลาดระดับโลก 
 ระบบเครือขาย มีบทบาทที่สําคัญตอการจัดจําหนายระดับโลก ทําใหการขนสงสินคามีความ
สะดวกมากขึ้น เปนการกระตุนความตองการของลูกคา ซ่ึงถือวาเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินการตลาด
ระดับโลก การจัดการชองทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นในตลาดระดับโลก ถือเปนการควบคุมระบบการจัด
จําหนาย ผูผลิตตองใสใจ มีการควบคุมเกี่ยวกับการจัดจําหนาย โดยการคัดเลือกตัวแทนจําหนายและผูคา
สง เมื่อเร่ิมตนทําธุรกิจในตางประเทศ ตัวแทนจําหนายและผูคาสง ปฏิบัติหนาที่เหมือนกัน ตองยอมรับใน
ตัวผูผลิตสินคา และการตั้งสาขาในประเทศของตนเอง ผูผลิตจะประสบความสําเร็จนั้นขึ้นอยูกับการ
บริหารในองคกรโดยใชส่ือกลางที่เปนอิสระ ถาสาขาในตางประเทศขายสินคาในสื่อกลางอื่น ๆ เชน 
การคาสงและการคาปลีกที่มีการโฆษณาสินคาอุปโภคบริโภค ผูผลิตสวนใหญจะควบคุมแคบางสวน 
อยางไรก็ตาม ผูผลิตสินคา ในเขตพื้นที่การตลาด พวกเขามีศักยภาพมากขึ้นสําหรับสื่อกลางเหลานี้ 

ตัวอยางเชน (Example)  Volkswagen, General, Anheuser-Busch, และ Procter & Gamble มีการ
ลงทุนที่สําคัญในการผลิตเครื่องอํานวยความสะดวก ผลิตดวยเครื่องจักรในประเทศบลาซิล กลุมผูลงทุน
เร่ิมกระบวนการผลิต ทํายอดขายโดยนักธุรกิจและผูคาปลีกในประเทศ 
 การจัดการชองทางการสื่อสาร ทําใหผูผลิตดําเนินการการจัดการควบคุมไดอยางเหมาะสม เมื่อ
ผูผลิตขายสินคาใหกับผูซ้ือที่เปนรานคา หรือ ผูบริโภคเบื้องตน ถึงแมการจัดการสวนใหญที่เกิดขึ้นจาก
การขายสินคาใหกับรานคา กลุมผูบริโภคบางสวน ก็ทําใหการดําเนินการประสบผลสําเร็จไดเชนกัน 
 
 
 
 
 
 

 5.  กลยุทธการกําหนดราคาระดับโลก 
 การกําหนดราคาจําหนายเปนสวนสําคัญอันดับแรก  และเปนเรื่องที่ซับซอนซึ่งสามารถใชเปน
ขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจในการจําหนายสินคาในตลาดระดับโลก    การกําหนดราคาเปนงานที่สําคัญ 
บอยครั้งการกําหนดราคาจําหนายในตลาดระดับโลก  เปนเรื่องที่ยุงยาก  เนื่องจากมีการจัดเก็บ



คาธรรมเนียมภาษีที่เกี่ยวของ  กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับธุรกิจที่จะไปตีตลาดในตางประเทศ   อัตราคา
ภาษี   เงินเฟอและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ   ขอจํากัดในการนําเขาสินคาก็เปนสิ่งสําคัญ
สําหรับ ผูซ้ือขายในตลาดระดับโลก  มีการแขงขันสูงมาก   ส่ิงเหลานี้เปนปญหาที่นักการตลาดตอง
ประสบในการทําธุรกิจในตลาดระดับโลก  
 
ยุทธศาสตรการเจริญเติบโตสําหรับตลาดระดับโลก  
Entry and Growth Strategies for Global Marketing 
 
ยุทธศาสตรการเจริญเติบโตสําหรับตลาดระดับโลก    มีหลักในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการเผชิญหนา   หาก
ตองการเขาไปทําธุรกิจในตลาดระดับโลก    ตองมีการติดตามการเจริญเติบโต ภายในตลาดซึ่งจะตอง
เกี่ยวของกับทางเลือกของยุทธศาสตรการเจริญเติบโต    ประกอบดวยการวิเคราะหตลาด สมรรถภาพของ
บริษัท    บริษัทมีการยกระดับการซื้อขายในตลาด  บริษัทมีความสามารถในการเผชิญกับอัตราความเสี่ยง  
และตองพิจารณาสิ่งตางๆ  เหลานี้ ไดแก 
 1จํากัดเงินลงทุน  และใชทรัพยากรใหนอยที่สุด 
 2. การมีสวนรวมกับตลาดระดับโลกมีเงินลงทุนจํานวนมากในครั้งแรกและมีวางแผนในระยะยาว   

3.มีการใชทรัพยากรอื่นทดแทน ลงทุนนอย ทําใหมีความเสี่ยงต่ําบริษัทมีความเสี่ยงต่ํา ลงทุนนอย  
 การเจริญเติบโตสําหรับตลาดระดับโลก   ถือวาทั้ง 3 ขอ เปนวิธีการสรางกําไรเมื่อบริษัทตัดสินใจ  
ประเทศเปาหมายที่จะเขาไปแลว บริษัทจะตองมีวิธีการเขาตลาด ซ่ึงอาจเปนการสงออก การใหสิทธิ การ
รวมทุน  Franchising  พันธมิตรทางธุรกิจ  และการลงทุนโดยตรง  วิธีการเขาตลาดทั้ง 6  วิธีจะมี
เปอรเซ็นตการผูกมัด ความเสี่ยง การควบคุม และกําไร  แตกตางกัน 

 

1.   การสงออก  (Exporting) 
การสงออกเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ เปนวิธีที่งายที่สุดและพบบอยที่สุดสําหรับการยายบริษัทระหวาง

ประเทศแหงแรก  การสงออกมีสองขอไดเปรียบชัดเจน คือ คาใชจายในการจัดตั้งดําเนินการผลิตใน
ประเทศเจาบาน และอยางที่สองอาจชวยใหบริษัทบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว โดยการผลิตสินคาการสงออก
ไปยังตลาดประเทศอื่นๆ บริษัทตระหนักถึงระดับประเทศมากมายจากปริมาณการขายของโลก ขอเสีย
สําคัญที่เกี่ยวของกับการสงออกรวมถึง 

(1) บางครั้งคาใชจายสูงเกี่ยวกับกระบวนการ 
(2) ความจําเปนของบริษัทสงออกเพื่อชําระภาษีอากรนําเขาหรือการกีดกันทางดานการคา 
(3) ตัวแทนตางประเทศที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบดานการตลาดสําหรับผลิตภัณฑนั้นๆ

อาจไมมีความนาเชื่อถือ 
 
 
 



2.   การใหสิทธิ (licensing)   
การให license เปนวิธีการที่งายวิธีหนึ่งในการทําการตลาดระหวางประเทศ ผูใหสิทธิ (Lincesor)  

จะใหสิทธิเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องหมายการคา  สิทธิบัตร ความลับทางการคา  หรืออะไรก็ตามที่
มีมูลคาสูงใหกับบริษัทในตางประเทศ  โดยคิดคาธรรมเนียมหรือคาใชสิทธิเปนผลตอบแทน  ผูใหสิทธิได
ประโยชนจากการเขาตลาดตางประเทศโดยมีความเสี่ยงนอยมาก ผูซ้ือสิทธิ  (Lincensee)   ไดความรูดาน
การผลิต  ไดใชยี่หอผลิตภัณฑที่เปนที่รูจัก  การใหสิทธิ  มีขอเสียบางประการ เชน ผูใหสิทธิจะสามารถ
ควบคุมผูซ้ือสิทธิในการผลิตหรือการขายไดนอยกวาการดูแดหรือผลิตเอง  นอกจากนี้ถาหากผูซ้ือสิทธิ
ประสบความสําเร็จมาก ก็แปลวาผูใหสิทธิเสียโอกาสในการทํากําไรเอง และเมื่อหมดสัญญาอาจกลายเปน
วาสรางคูแขงขันรายใหมขึ้นมา เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว  ผูใหสิทธิมักจะเปนผู
จัดสรรวัตถุดิบ หรือสวนประกอบในการผลิตบางตัวใหกับผูซ้ือสิทธิ  แตวิธีการที่ดีที่สุดคือ ผูใหสิทธิเปน
ผูนําในการมีวัตกรรมใหมๆ  เพื่อวาผูซ้ือสิทธิจะไดมาซื้อสิทธิและผูกพันอยูกับผูใหสิทธิ  

ตัวอยางเชน (Example)  บริษัท RCA ไดมอบสิทธิในการผลิตโทรทัศนแกบริษัทแหงหนึ่งใน
ญ่ีปุน บริษัทนั้นไดทําการศึกษาและดัดแปลง นําออกสูตลาดสหรัฐอเมริกา 

3.   Franchising  
คลายกับใบอนุญาตแตมีแนวโนมที่จะเกี่ยวของกับภาระผูกพันระยะยาว โดยบริษัทดานบริการ

ตางกับบริษัทดานผลิตในขอตกลง franchising ขายจํากัดสิทธิการใชช่ือแบรนดและสวนแบง franchisee 
เปนกําไรในอนาคต ตรงกันขามกับสัญญาอนุญาต franchisee ยินยอมที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติการอยางเครงครัด ขอดีและขอเสียที่เกี่ยวของกับ franchising  เปนหลักเชนเดียวกับใบอนุญาต
ยกเวนจะมีระดับที่นอยกวาเทานั้น ในหลายกรณี การให franchising มีการผสมของการตัดสินใจและ
กระจายอํานาจศูนยรวมตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวอยางเชน (Example)  McDonald, KFC, Avis  
KFC ในระยะแรก KFC ในญี่ปุนไดรับการยอมรับเปนอยางดี แตก็มีอุปสรรคหลายดานที่ตอง

แกไข คนญี่ปุนมองวา อาหารจานดวนเหลานี้เปนอาหารที่มีการใชสวนประกอบที่ไมไดมาจากธรรมชาติ
และไมดีตอสุขภาพ บริษัทเอเจนซี่โฆษณาของ KFC ในญี่ปุนคือ McCann – Erickson รูวาตองสรางความ
เชื่อในยี่หอ KFC ใหกับคนญี่ปุน จึงลงทุนไปเปดกิจการ KFC โดยไดแสดงถึงปรัชญาของ KFC การดูแล
แบบชาวอเมริกันทางใต การทําอาหารเองแบบดั้งเดิมของคนอเมริกัน ในภาพยนตรมีภาพของคุณแม 
Colonel Sanders ปรุงไก KFC จากไก และสูตรลับสวนผสม 11 ชนิด ไมมีสารสังเคราะห ปรุงดวยมือ 
สามารถใหเด็ก ๆ ทานไดโฆษณาชิ้นนี้ประสบความสําเร็จในญี่ปุนมาก และในเวลาไมถึง 8 ป KFC ขยาย
จาก 400 สาขาเปนมากกวา 1000 สาขาในญี่ปุน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



4.  กิจการรวมคา (Joint venture)   
บริษัทอาจตัดสินใจที่จะรวมกันจัดการกับบริษัทรวมคาหนึ่งแหงหรือมากกวาก็ได กิจการรวมคา

เปนที่นิยมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ตองการใหมีการลงทุนมากเชนการสํารวจกาซธรรมชาติและการ
ผลิตรถยนต การควบคุมของบริษัทรวมทุนอาจจะแบงเทากันหรือบริษัทหนึ่งอาจควบคุมการตัดสินใจ 
กิจการรวมคามีขอดีหลายประการคือ บริษัทสามารถไดรับประโยชนจากความรูของประเทศเจาบานมี
ตําแหนงในการแขงขันวัฒนธรรม, ภาษา, ระบบการเมืองและเพื่อสรางกําไรบริษัท คาใชจายและความ
เสี่ยงของการปฏิบัติการในตลาดตางประเทศ สุดทายกิจการรวมคาใหบริษัทสามารถใชผลประโยชนจาก
ระบบการกระจายพันธมิตรเทคโนโลยีความรูหรือทักษะดานการตลาด  

ตัวอยางเชน (Example)   บริษัท General Mill ไดรวมกิจการรวมคากับบริษัท CPC International 
ในการทํากิจการที่เรียกวา International Dessert Partners เพื่อพัฒนาธุรกิจขนมปงอบและสวนผสมของ
ของหวานหลักๆในประเทศแถบละตินอเมริกา    กิจการรวมคาจะรวมเทคโนโลยีของบริษัท General Mill 
และผลิตภัณฑของหวานของบริษัท Betty Crocker เขากับการตลาดและประสิทธิภาพการกระจายสินคา
ในประเทศแถบละตินอเมริกาของบริษัท CPC ขอเสียสําคัญที่เกี่ยวของกับกิจการรวมคา คือ  

 (1)  บริษัทอาจเสี่ยงใหความรูถึงการเปนเจาของเพื่อพันธมิตร  
 (2) บริษัทอาจสูญเสียการควบคุมกวาบริษัทตางชาติที่จําเปนในการประกอบการ 
 
 
  
 
 
 

5.   พันธมิตรทางธุรกิจ (strategic alliances)   
แมวาพันธมิตรทางธุรกิจจะพิจารณาโดยบางสวนเปนรูปแบบการรวมทุน แตจะพิจารณาใหเปน

องคกรที่แตกตางดวยเหตุผลสองประการคือ อยางแรกโดยทั่วไปพันธมิตรทางธุรกิจจะเกิดขึ้นจากสอง
บริษัทหรือมากกวาเพื่อไดประโยชนดานการแขงขันทั่วโลกเทียบกับการแขงขันเฉพาะพื้นที่   อยางที่สอง
พันธมิตรทางธุรกิจมักเปนธรรมชาติในแบบระยะยาวมากกวากิจการรวมคา พันธมิตรทางธุรกิจนั้น
หุนสวนจะแบงเปาหมายในระยะยาวรวมกันและมีความรวมมือกันเกือบทั้งหมด   เราสามารถใชพันธมิตร
ทางธุรกิจเพื่อลดคาใชจายในการผลิตลง เรงการกระจายเทคโนโลยี และการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ และ
เอาชนะอุปสรรคดานกฎหมายและดานการคา  ขอเสียเปรียบที่สําคัญจากพันธมิตรทางธุรกิจคือความเสี่ยง
ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับขอขัดแยงระหวางหุนสวน 

 
 

 6.   การเปนเจาของโดยตรง  (Direct ownership)   
บางบริษัทตองการเขาสูหรือเติบโตในตลาดผานการจัดตั้งบริษัทยอยที่เปนเจาของทั้งหมดหรือ

ผานการควบรวมกิจการ (acquisition)   ทั้งสองกรณีนั้นบริษัทจะเปนเจาของหุน 100 เปอรเซ็นต  ขอดีของ
การเปนเจาของโดยตรงที่บริษัทจะไดรับคือ  



 (1) การควบคุมการใชเทคโนโลยีและการดําเนินการของตน 
 (2) บริษัทจะมีการเขาถึงตลาดตางประเทศไดในทันที 
 (3) บริษัทจะมีความนาเชื่อถือและกําไรในตางประเทศทันทีเมื่อเขาสูตลาดหรือเติบโตผานการ

ควบรวมกิจการ 
 (4) บริษัทมีความสามารถในการสรางทีมบริหาร   แนนอนวาขอเสียที่สําคัญของการเปนเจาของ

โดยตรงคือคาใชจายจํานวนมหาศาลและความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกลยุทธ ปญหาเหลานี้อาจมีมากกวาขอดี
โดยขึ้นกับประเทศที่บริษัทเขาไปทําธุรกิจ 
   ในทุกวิธีการที่ใชเพื่อเติบโตภายในตลาดตางประเทศนั้นบริษัทตองผสมการตลาด เปนหนาที่ของ
หลายปจจัยที่สงผลตอบุคคลและเรียกรวมบริษัทในการตัดสินใจของพวกเขาคือโอกาสประสบ
ความสําเร็จภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

-  เมื่อตลาดมีลักษณะเหมือนกันในทางเศรษฐกิจ 
-  เมื่อผูบริโภคทั่วโลกเปนพื้นฐานของสวนแบงการตลาด 
-  เมื่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตของผูบริโภคมีความคลายคลึงกัน 
-  เมื่อผลิตภัณฑเขากันไดในทางวัฒนธรรมกับของประเทศเจาบาน 
-  เมื่อตําแหนงการแขงขันของบริษัทเหมือนกันในตลาดที่แตกตางกัน 
-  เมื่อเปนการแขงขันกับคูแขงเดียวกันพรอมสวนแบงทางการตลาดที่เหมือนกันในประเทศที่

แตกตางกันมากกวาจะเปนการแขงขันกับบริษัททองถ่ินจริงๆ 
-  เมื่อผลิตภัณฑเปนผลิตภัณฑที่มีเทคโนโลยีสูงและมีการจัดองคประกอบที่ดีมากกวาเปน

ผลิตภัณฑเพื่อการบริโภค 
-  เมื่อมีความเหมือนกันสิ่งแวดลอมทางกายภาพ, ทางการเมืองและทางกฎหมายระหวางประเทศ

ของเจาของบริษัทและประเทศที่บริษัทเขาไปทําธุรกิจ 
-  เมื่อสาธารณูปโภคพื้นฐานดานการตลาดในประเทศของเจาของบริษัทและประเทศที่บริษัทเขา

ไปทําธุรกิจเหมือนกัน 
  ควรทําการตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนหรือสรางมาตรฐานเฉพาะหลังการวิเคราะหสวนผสมของ

ผลิตภัณฑ-การตลาดอยางถี่ถวนแลวเทานั้น เปาหมายสุดทายของบริษัทคือการพัฒนา  ผลิตและนํา
ผลิตภัณฑออกสูตลาดใหเหมาะสมกับความตองการจริงๆ ของผูบริโภคในทองถ่ินและตอเงื่อนไขทาง
สังคมและทางเศรษฐกิจของตลาด มีความแตกตางที่ซับซอนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งและ
จากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่งไดสําหรับผลิตภัณฑที่ใชและสิ่งที่ผูบริโภคคาดหวัง 
 
 
 
 
 



 
3.  การประยุกตใชในแนวคิดของการตลาดโลกหรือการตลาดไรพรมแดน (Application of Global 
Marketing) 
 
กรณีศึกษา 
การขยายตลาดสูตางประเทศ-กระทิงแดง 

ภาพของชายวัยยางเขา 80 นุงกางเกงแพร สวมเสื้อ ใสงอบ ขี่จักรยานคันโปรดดวยทาทางที่
แข็งแรงคลองแคลว กระฉับกระเฉง ไปรอบๆ โรงงานที่ยานบางบอน ในทุกๆ เชา มักเปนที่คุนตาของคน
ทั่วๆ ไปในยานนั้น หลายคนอาจจะรูเพียงวาชายสูงอายุรางเล็กคนนี้เปนผูจัดการโรงงาน "กระทิงแดง" แต
คงไมมีใครนึกมากอนวาชายคนนี้จะเปนมหาเศรษฐีที่รวยเปนพันลานหมื่นลาน นี่คือกิจวัตรประจําวันทุก
เชาของของ "เฉลียว อยูวิทยา" คนที่ไดช่ือรวยติดอันดับโลก  

“เฉลียว” ชอบขี่จักรยานตรวจโรงงานทุกๆ เชา เทาที่โอกาสจะเอื้ออํานวย เพราะนอกจากจะได
ประโยชนในการตรวจตราโรงงานแลว การขี่จักรยานยังเปนยาวิเศษที่ทําใหรางการแข็งแรงดวย  

เฉลียว หรือ โกเหลียว เปนคนเชื้อจีน ปูมาจากเมืองจีน ยาเปนคนไทย เปนคนจังหวัดพิจิตรโดย
กําเนิด เขาไมไดรํารวยชนิดคาบชอนเงินคาบชอนทองมาตั้งแตเกิด ครอบครัวยากจน ตองปากกัดตีนถีบ 
ชวยพอแมทํางานกันตั้งแตเด็กๆ ทํางานมาหลายอยาง ขายทุเรียน ขายสมโอ ฯลฯ กอนที่จะผลิกผันชีวิตมา
คาขายยารักษาโรคในชวงสมัยสงครามโลก จากนั้นก็ขยับขยายมาตั้งโรงงานผลิตยาอยูแถว ๆ คลองหลอด 
ยาแกไขที.ซี.มัยซิน  ยาน้ําเบบี้ดอลล  
     จากธุรกิจผลิตยาเมื่อกวา 30 ปกอน โกเหลียว ก็หันมาเอาดีกับธุรกิจเครื่องดื่มชูกําลัง แขงกับ
บริษัทจากญี่ปุน โดยใชช่ือวา "กระทิงแดง"  
 เฉลียว เร่ิมปลุกปน กระทิงแดง ตั้งแตตั้งชื่อ ออกแบบโลโก กระทิงแดงสองตัวหันหนาวิ่งชนกัน 
เดินไปตามถนนเพื่อแจกใหใหลูกคาชิมฟรีๆ ลองผิดลองถูกปรับสูตรจนลงตัว กอนจะเริ่มโปรโมตดวยวลี 
ที่วา กระทิงแดง ซูซา...ซูซา ! ที่ใครๆ ก็พูดถึง หรือแมกระทั่งเปนเซลสแมนเดินสายไปขายเองใน
ตางจังหวัด 
 

"โกเหลียว" สรางกระทิงแดงขึ้นมาจากบริษัทเล็กๆ ที่มีพนักงานไมถึง 10 คน จนกระทิงแดงเปน
บริษัทขนาดใหญที่มีพนักงานรวมพันคน 
  ยิ่งไปกวานั้นวันนี้ กระทิงแดง ผลิต-จําหนายสรางตลาดในตางประเทศโดยใชช่ือวา เรดบูล (Red 
Bull) จนกระทั่งสามารถสงเครื่องดื่มชนิดนี้ไปขายทั่วโลกในกวา 70 ประเทศทั่วโลกไมวาจะเปนเอเชีย 
ตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกา อาฟริกา จีน ฯลฯ และมีโรงงานอยูในหลายๆประเทศ เชน ออสเตรีย จีน 
เวียดนาม ฯลฯ  



  จุดหักเหที่สําคัญที่สุดซึ่ง "ตอยอด"ใหธุรกิจเครื่องดื่ม กระทิงแดง-เรดบูล กาวกระโดดไปทั่วโลก
และสรางรายไดจนรวยมหาศาลเชนทุกวันนี้ มาจากความกลาในการตัดสินใจกาวขามการแขงขัน
ภายในประเทศออกไปประกาศศักดิ์ศรีในเวทีตลาดโลกนั่นเอง 
   อยางไรก็ตามภารกิจที่สําคัญนี้คงจะไมอาจประสบความสําเร็จไดถาหากขาดผูรวมลงทุนที่ดีอยาง 
"ดีทริช เมเทสซิทซ (Dietrich Mateschitz) เซลสแมนชาวออสเตรีย ที่ไดรับการยอมรับในภายหลังวาเปน
นักสรางตลาด เรดบูล จนไตขึ้นชั้น โกลบอล แบรนด และเปนผูนําตลาดเครื่องดื่มใหพลังงาน ( Energy 
Drink ) เกือบ 100 ประเทศทั่วโลก โดยอาศัยนวัตกรรมเครื่องดื่มใหพลังงานที่มีรากเหงา จาก เครื่องดื่ม 
"กระทิงแดง" ของบานเรา  

การขยายธุรกิจตางประเทศของกระทิงแดงนั้นเริ่มจากการที่ "ดีทริช เมเทสซิทซ (Dietrich 
Mateschitz)ไดมาเห็นกระทิงแดงในเมืองไทยและไดชักชวนให เฉลียว ไปลงทุนในตางแดน โดยใหฝาย
ไทยถือหุนใหญ โดยใหฝายไทยถือหุน 51% และ ดีทริช มาเตอชิทช  ถือหุน 49% เนื่องจากเขามีความคิด
วานาจะนํา เคร่ืองดื่มกระทิงแดง ซ่ึงเปนผลิตภัณฑ ท่ี "เฉลียว" คิดคนขึ้นมา และจําหนายในเมืองไทย ไป
เผยแพรยังยุโรป   

เรดบูล เร่ิมผลิตและวางจําหนายในยุโรป โดยกอตั้งบริษัท Red Bull GmbH. เมื่อ ป 1984 โดยเริ่ม
จากผลิตและจําหนายในประเทศออสเตรียกอน จากนั้นก็คอยๆขยายตลาดออกไปยังประเทศอื่นๆ ใน
ละแวกใกลเคียง  

ถึงกระนั้น อนาคตที่สดใสที่แทจริงเพิ่งเริ่มตน และพัฒนาจากความคิดสูการปฏิบัติ เมื่อป 1987 
เมื่อสํานักงานอาหารและยา (เอฟดีเอ) ของสหรัฐอเมริกาอนุมัติให เครื่องดื่มกระทิงแดง หรือ เรดบูล 
วางตลาดจําหนายสูมือผูบริโภค                        

ปจจุบันเฉพาะฐานผลิตออสเตรีย สามารถผลิต เรดบูล ออกจําหนายได 1.5 ลานกระปอง 
ครอบคลุมเกือบ 100 ประเทศทั่วโลก และประสบความสําเร็จในการทําตลาด ดวยสวนแบงการตลาดใน
แตละประเทศ ที่มีอัตราเฉลี่ยตั้งแต 65-90% ซ่ึงเปนผลมาจากการทําตลาดดวยนวัตกรรมใหมของสินคา
และการตลาด ที่ไมมีคูแขงรายใดทําได 

สําหรับตลาดโลกในแตละป เรดบูล มียอดขายถึง 900-1,000 ลานกระปอง และถือเปนหมายเลข 1 
ของโลก สําหรับเครื่องดื่มบํารุงกําลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4.  สรุป (Conclusion) 
 

การทําการตลาดของธุรกิจที่มุงเนนผูบริโภคในตลาดระดับโลก นั้น ตองพิจารณาปจจัย   ตาง ๆ 
เชน สภาพแวดลอมภายนอกของธุรกิจ  การแขงขันในตลาดระดับโลก  สังคมเศรษฐกิจการเมืองและ
วัฒนธรรม รวมถึงตองเขาใจสภาพแวดลอมทางการตลาดในประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางพื้นฐาน
ในประเทศและปญหาทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันตองคํานึงถึงวัตถุประสงคทางการตลาดของธุรกิจก็จะ
เปลี่ยนแปลงไป นั่นคือ กําไรของธุรกิจจะตองรวมถึงกําไรของผูถือหุน ความพอใจของพนักงานภายใน
องคกร ลูกคา สังคม และรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดระดับโลก จะตองมีการนํา
กลยุทธทางการตลาดมาใชไดอยางเหมาะสม  

 
5.  ขอเสนอแนะ (Suggestion) 
 

ในยุคโลกไรพรมแดนนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ เนื่องจากการไหลทะลักของขอมูล 
ขาวสารอยางมหาศาล ไมวาจะเปนการเปลี่ยน แปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี และ
เศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงเหลานี้เอง ที่สงผลใหความตองการ และพฤติกรรมของผูบริโภคเปล่ียนแปลง
ไป และถานักการตลาดไมศึกษาความเปลี่ยนแปลง และไมปรับปรุงแนวคิด ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริโภคเหลานั้น ก็ยากที่จะทําการตลาดไดสําเร็จ และตรงใจตรงกับความตองการของผูบริโภค
ปจจุบันนอกจากมีการแขงขันกันอยางรุนแรงในตลาดแลว ผูบริโภคยังมีทางเลือกมากมาย แตยังรูสึกวาถูก
ยัดเยียด ในสิ่งที่ยังไมคอยตรงกับความตองการมากนัก ดังนั้น แนวโนมของตลาดในปจจุบัน จะเปนการ
มุงเนน การสรางความแตกตางของผูผลิตภัณฑ (product differentiation) ขณะที่การแบงสวนตลาด 
(market segmentation) มีความสําคัญนอยลง นักการตลาดควรมุงการตอบสนองเฉพาะรายมากขึ้น 
(customization) โดยการเนนกุลยุทธหลัก ๆ คือ  

1. การสรางความพึงพอใจของลูกคา 
2. การบริหารสัมพันธภาพกับลูกคา (customer relation management) หรือ CRM 
3. การสรางตราผลิตภัณฑ (brand building) 
4. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (integrated marketing communication) หรือ IMC 
5. การสรางมูลคาเพิ่ม (value added) 
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7.  คําตามเพื่ออภิปราย (Debating Points) 

7.1  ทานคิดวาทําไมจึงตองมกีารทําการตลาดโลก? 
7.2  จากการทําการตลาดโลกของแตละประเทศ ทานคิดวาประเทศเหลานั้นจะไดรับประโยชน

อะไรบาง? 
7.3 ทานคิดอยางไรกับการทําตลาดโลกของประเทศไทย? 
 

 

 

 



 
 
 


