
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
รศ. ดร. ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร 

บทที่ 7 
กลยุทธ์การบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ  
 เพื่อให้ผู้เรียน 

อธิบายพืน้ฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ์ได้ 

อธิบายบทบาทของกลยุทธ์ต่อกจิการข้ามชาตไิด้ 

ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกดิจากกลยุทธ์ในระดับต่างๆได้ 

วิเคราะห์และก าหนดแผนกลยุทธ์ของกจิการระหว่างประเทศได้เหมาะแก่กรณี 
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การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 

• หมายถงึการบริหารงานที่ค านึงถงึเป้าหมายระยะยาว และท าการก าหนด
แผนการในการจัดสรรทรัพยากรทุกด้านของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า  
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• วสัิยทัศน์ (Vision)  

• ภารกจิ (Mission)  

• เป้าหมาย (Goal) และวัตถุประสงค์ (Objective)  
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)  

• จุดแขง็ (strengths) หมายถงึปัจจัยที่องค์การมีความได้เปรียบเหนือ
กจิการอื่นในการแข่งขัน 

• จุดอ่อน (weaknesses) หมายถงึปัจจัยที่องค์การมีความเสียเปรียบ
กจิการอ่ืน และท าให้ฝ่ายจัดการต้องพจิารณาอย่างรอบคอบในการ
แข่งขันกับองค์การอ่ืน 

• โอกาส (opportunities) หมายถงึสถานการณ์ภายนอกที่เอือ้อ านวยต่อ
การขยายตัวของธุรกจิ  

• อุปสรรค (threats) หมายถงึสถานการณ์ภายนอกที่ท าให้การด าเนินงาน
ขององค์การเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
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นโยบาย (Policy) 

• เป็นกรอบแนวปฏิบัติอย่างกว้างๆในการบริหารงานองค์การว่าจะมุ่งเน้นที่
จุดใด มากกว่าเป็นการกล่าวถึงวิธีปฏิบัติในรายละเอียด แต่มีความเข้าใจ
ผิดกันโดยทั่ วไป ท าให้มีการเอาค าว่านโยบายมาใช้กับวิธีปฏิบัติในเชิง
รายละเอียด ในทางการบริหารแล้วการที่นโยบายหมายถึงกรอบแนวทาง
ปฏบัิตอิย่างกว้าง ท าให้นโยบายเป็นเร่ืองที่ถูกก าหนดโดยผู้บริหารระดับสูง 
เพ่ือถ่ายทอดไปสู่ฝ่ายปฏิบัติการให้ทุกหน่วยงานย่อยกระท าสิ่ งที่สนอง
นโยบาย  
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การวางแผนกลยุทธ์ 

• กลยุทธ์ระดับบริษัท (corporate level) หมายถึงกลยุทธ์ของบริษัทแม่ซึ่งครอบคลุม
ธุรกจิต่างๆที่อยู่ในเครือ เก่ียวข้องกับการตัดสินใจในการขยายตัวของธุรกิจในเครือ
หรือการลดหรือยกเลิกธุรกจิบางชนิด 

 
• กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (business level) หมายถึงการก าหนดกลยุทธ์เพื่อใช้ในการ

ด าเนินงานของธุรกิจแต่ละชนิด (business unit) เป็นการก าหนดนโยบายในการ
แข่งขันให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท เช่นจะใช้กลยุทธ์ต้นทุนต ่าหรือกลยุทธ์
สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน 

 
• กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (functional level) เกี่ยวข้องกับหน้าที่แต่ละหน้าที่ของแต่ละ

ธุรกจิ 

195 

การบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ www.sctt123.com 6 



195 

การบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ www.sctt123.com 7 



กระบวนการในการจัดการเชงิกลยุทธ์ของธุรกจิระหว่างประเทศ 
(The International Strategic Management Process)  
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การวิเคราะห์กลยุทธ์ในระดบันานาชาติ 

• การวเิคราะห์สถานการณ์ภายนอก (External Environment Analysis) โดย
การใช้ (Five Forces)  

• การวเิคราะห์สถานการณ์ภายใน (Internal Environment Analysis) โดยการ
ใช้ การวเิคราะห์คุณค่าสัมพันธ์  (Value Chain Analysis)  

198 

การบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ www.sctt123.com 9 



วเิคราะห์ปัจจัยห้าประการที่มีผลต่อการด าเนินงาน (Five Forces)  
199-204 
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การวิเคราะห์คุณค่าสัมพนัธ์  (Value Chain Analysis)  
205-210 
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การก าหนดกลยุทธ์ในระดบันานาชาต ิ 
(International Strategy Formulation)  

• กลยุทธ์มีสามระดับได้แก่ กลยุทธ์ระดับบริษัท (corporate level) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
(business level) และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (functional level) ทัง้นีเ้พราะบริษัทข้ามชาติ
ขนาดใหญ่ประกอบด้วยธุรกิจหลายชนิด จนต้องแยกเป็นบริษัทในเครือ ท าให้การ
ก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละกลุ่มธุรกจิมีความแตกต่างกัน ในขณะเดียวกันก็ต้องมีกลยุทธ์
ระดับบริษัทที่จะเป็นนโยบายในการขยายหรือลดขนาดและชนิดของธุรกิจในเครือ 
ธุรกจิในระดับนานาชาตินัน้ ควรมีการระบุเป้าหมายของการด าเนินงานในต่างประเทศ
ไว้ในภารกจิของบริษัทด้วย (mission statement)  
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การก าหนดกลยุทธ์ระดับบริษัท  
(Strategy Formulation at Corporate Level)  

• กลยุทธ์การขยายตัว (growth)  

• กลยุทธ์การไม่ขยายตัว (stability strategy)  

• กลยุทธ์การลดระดับการด าเนินงาน (retrenchment strategies)  

• กลยุทธ์ผสม (combination)  
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กลยุทธ์การขยายตัว (growth)  

• การเจริญเตบิโตจากภายใน (internal growth)  
• การรวมกจิการ (mergers)  
• การที่กจิการเข้าซือ้กจิการอื่นด้วยเหตุผลต่างๆ (acquisitions) 

– การซือ้กิจการประเภทเดียวกัน (horizontal integration)  
–  การซือ้กิจการที่เก่ียวข้อง (horizontal related acquisition)  
– การซือ้กิจการที่ไม่เก่ียวข้อง (horizontal unrelated acquisition หรือ conglomerate)  
– การซือ้กิจการที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการทางธุรกิจของกิจการ (vertical  related acquisition 

หรือ vertical integration)   

• พนัธมิตรธุรกจิ (strategic alliances)  
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กลยุทธ์การลดระดับการด าเนินงาน 
 (retrenchment strategies)  

• การลดต้นทุนเพื่อปรับประสิทธิภาพ (turn around)  

• การขายกจิการบางส่วน (divestment)  

• การเลิกกิจการ (liquidation)  
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ตารางสรุปกลยุทธ์ที่ควรใช้ในแต่ละสถานการณ์ 
219 
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การก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
(Business Units Strategies)  

• การเป็นผู้น าทางต้นทุน (cost leadership) ท าให้ราคาจ าหน่ายถูกกว่าคู่
แข่งขัน ส่งผลต่อปริมาณขาย 

• การสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ (differentiation) ต้องใช้งบประมาณ
การวิจัยเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน แต่ความแตกต่างของ
ผลติภัณฑ์ท าให้สามารถขายได้ในราคาสูงกว่าคู่แข่งขัน 
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กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง 

การบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ www.sctt123.com 18 

ซูบารุ สร้างความแตกต่างให้ผลิตภณัฑ์ ที่ระบบขับเคล่ือน จากล้อหน้า สู่ ขับส่ีล้อ 

ซูซูก ิสร้างความแตกต่างให้ผลิตภณัฑ์เร่ิมจากรถจี๊บเล็ก ใช้ขับในเมืองได้ สู่ เก๋งหรูขับส่ีล้อ 
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ธุรกิจระหว่างประเทศต้องพจิารณากลยุทธ์ต่อไปนี ้

• การสร้างความเป็นสากลให้กับผลิตภณัฑ์ (global product) หมายถึงการท าให้ผลิตภัณฑ์
ที่วางจ าหน่ายทั่ วโลกมีคุณสมบัติและรูปลักษณ์เหมือนกัน เช่น ฟิลม์โกดัก การที่
ผลิตภณัฑ์มีคุณสมบตัเิหมือนกันทั่วโลกมีผลดีต่อต้นทุนการวิจัยต่อหน่วยที่ต ่า 

• ปรับผลิตภัณฑ์เข้าหาความต้องการของแต่ละท้องถิ่น (responsiveness) หรือ 
(customize product) หมายถึงการปรับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้บริโภคในแต่ละประเทศ เน่ืองจากความจ าเป็นในบางผลิตภณัฑ์ที่ต้องปรับ  
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การด าเนินกลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
(Functional Strategy Implementation)  

• เป็นการน ากลยุทธ์สู่ความเป็นจริงโดยผ่านกลยุทธ์ระดับหน้าที่  (functional strategy) 
จุดส าคัญจุดหน่ึงได้แก่การตัดสินใจเลือกประเทศ (international location decisions) 
เพราะการลงทุนในต่าง ประเทศ ต้องการความมั่นใจหลายประการ เช่นผลตอบแทนที่
คุ้มค่า ความมั่ นคงทางการเมือง กฎหมายที่ เป็นสากล ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่
เอือ้อ านวยทัง้ทางศุลกากรและการปริวรรตเงนิตราด้วย  
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การประเมิน ควบคุมและปรับกลยุทธ์  
(Evaluate, Monitor, Control, Revise International Strategy)  

• เป็นขัน้ตอนการตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ การประเมินในขัน้นี ้
ท าให้กิจการทราบสิ่ งที่ เ ป็นจุดอ่อนของกลยุทธ์ที่ ใ ช้  และสามารถ
ปรับเปล่ียนได้อย่างเหมาะสม เคร่ืองมือที่ส าคัญในการประเมินได้แก่ งบ
การเงิน (Financial Statement) และการวิเคราะห์งบการเงินคือเคร่ืองมือ
ส าคัญต่อการพจิารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
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กลยุทธ์ในการจัดการของบริษัทข้ามชาติ 
(Multinational Enterprise Strategy)  

• รูปแบบระหว่างประเทศ (International Model) 

• รูปแบบที่ปรับเข้าหาท้องถิ่น (Multidomestic Model) หรือ (Multinational Model) 

• รูปแบบทีมุ่่งสร้างความเป็นสากล (global model) 

• รูปแบบข้ามชาต ิ(transnational industries)  
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การกระจายอ านาจ 
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การเปรียบเทยีบกลยุทธ์ 4 ประเภท 230 
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การแบ่ง โดย Rodrigue 

• การแบ่งแบบใช้ส านักงานใหญ่เป็นศูนย์กลาง (Ethnocentric) 

• การกระจายอ านาจการจัดการสู่สาขา (Polycentric)  

• การกระจายอ านาจสู่ภูมภิาค (Regiocentric)  

• การใช้กลยุทธ์ความเป็นสากล (Geocentric)  
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ค าถามท้ายบท 
• จงอภปิรายถงึความเช่ือมโยงระหว่าง วสัิยทศัน์ (vision) ภารกิจ (mission) เป้าหมาย (goal) 

วัตถุประสงค์ (objective) นโยบาย (policy) โดยอภปิรายถงึแนวทางของกิจการข้ามชาติที่ด าเนินงานใน
หลายประเทศ และความส าคัญของปัจจัยเหล่านัน้ต่อความส าเร็จในระดับนานาชาติ 

• จงอภปิรายถงึสภาพแวดล้อมภายนอกของกิจการข้ามชาต ิโดยพจิารณาในแง่ของการวเิคราะห์ใน
สภาพแวดล้อมชนิดต่างๆ บทบาทและความส าคัญ ตลอดจนขัน้ตอนในการวเิคราะห์ตามแนวทางที่
ท่านคิดว่าเหมาะสม 

• จงอภปิรายกลยุทธ์ระดับต่างๆที่มีบทบาทต่อกิจการข้ามชาต ิ(multinational enterprise) โดยสรุปจาก
แนวทางของบริษัทเจริญโภคภณัฑ์จ ากัด ท่านคิดว่าบริษัทดังกล่าวควรก าหนดแนวทางของกลยุทธ์
ระดับบริษัท (corporate level) อย่างไร และกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (business level) ในส่วนที่เป็นธุรกิจ
อาหารอย่างไร และความเช่ือมโยงลงไปสู่ระดับหน้าที่ (functional level) อย่างไร ให้อภปิรายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน 

• แนวทางการวเิคราะห์ปัจจัยห้าประการ (Five Force) ของพอร์ตเตอร์มีบทบาทและแนวทางในการใช้
ประโยชน์เพื่อการวเิคราะห์สถานการณ์ภายนอกอย่างไร ให้อภปิรายพร้อมทัง้ยกตัวอย่างประกอบให้
ชัดเจน 

• ถ้าท่านเป็นผู้บริหารบริษัทส่ิงทอ และมีแผนจะด าเนินงานไปสู่ต่างประเทศ การวเิคราะห์คุณค่า
สัมพนัธ์ (Value Chain Analysis) จะมีบทบาทอย่างไรต่อแผนการขยายงานในต่างประเทศ ให้อภปิราย
อย่างละเอียดและชัดเจน 

• ให้อภปิรายกลยุทธ์ในการจัดการของบริษัทข้ามชาต ิโดยอภปิรายถงึกลยุทธ์ทุกชนิดพร้อมทัง้
อภปิรายให้เหน็ความเช่ือมโยงกับการกระจายอ านาจหรือการรวมอ านาจ และสรุปข้อดีข้อเสียของ
แต่ละวธีิให้เหน็ชัดเจน 
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Quick MBA  http://www.quickmba.com/strategy/ 
Strategic Management Society http://www.smsweb.org/ 
Strategic Management Journal Online http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/2144 
Strategic Management Self-Study Modules http://www.csuchico.edu/mgmt/strategy/ 
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