
บทที่ 4 
การจัดการภายใตภาวะไรพรมแดน 

 
วัตถุประสงคของการเรียน 
หลังจากไดอานบทนี้แลว นักศึกษาควรมีความสามารถที่จะ 
1. อธิบายความสําคัญของการมองการจัดการจากองครวมได 
2. จําแนกความแตกตางของ global perspectives ไดทั้งสามแบบ 
3. บอกลักษณะของความแตกตางของพันธมิตรทางการคาในภูมิภาคได 
4. อธิบายวาเหตุใดประเทศตางๆ จึงเขาเปนสวนหนึ่งของพันธมิตรการคาในภูมิภาค 
5. เปรียบเทียบความแตกตางของ multinational, transnational และ borderless organizations 
6. บอกขั้นตอนที่องคการจะไปลงทุนในตางประเทศได 
7. อธิบายสี่มิติของวัฒนธรรมชาติ 
8. บอกลักษณะวัฒนธรรมสหรัฐอเมริกาตามมิติทั้งส่ี 
9. อธิบายสิ่งที่ทาทายผูจัดการเมื่อไดรับมอบหมายใหไปทํางานตางประเทศ 
ภาวะการณที่ยากลําบากของผูจัดการ 

โอกาสการขายทั่วโลก ไดจูงใจองคกรทั้งใหญและเล็กทั่วโลก  แมแตประเทศจีน ที่ซึ่งการ
ขายแบบสงออกไปยังนานาชาติไมไดเปนทางเลือกสําหรับผูจัดการเทาใดนัก ความจริงแลวบางครั้ง
ยังเกิดความทอใจจากกฎระเบียบของรัฐบาล,กฎเกณฑและขอจํากัดทางวัฒนธรรม ส่ิงเหลานี้ไม
เคยหยุดนักธุรกิจชาวจีนที่ประสบความสําเร็จ เชน Pan Yaping 
            โรงงานอุตสาหกรรม ของ Pan The Xingtehao Industrial Corporation ไดเปลี่ยนตัวเอง
จากผูผลิต ของตกแตงวันคริสตมาส ราคาถูก มาเปนบริษัทผลิตเครื่องใชไฟฟามูลคา 100 ลาน
เหรียญสหรัฐ  โรงงานที่ เมืองเซี่ยงไฮ ดูเกาและอยูตามธรรมชาติ แตคนงานที่นั่น ผลิตสนิคาทนัสมยั
ฝกฝนการใชเครื่องมือการประกอบทางไฟฟา เพื่อสงขายตลาดตางๆทั่วโลก ผลิตภัณฑจากโรงงาน
ที่เซี่ยงไฮ และโรงงานตางๆของ Pan ถูกกําหนดสําหรับขายตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ยุโรป  อุปกรณไฟฟา เครื่องออกกําลังกายในบาน โคมไฟ เครื่องชารตแบตเตอรี่ เครื่องดูดฝุน และ
เครื่องนวดแผนหลัง เหลานี้เปนสวนหนึ่งของสินคาจากหลายชนิดที่สงขายนอกประเทศจีน 
          แมวาตลาดยุโรปจะทํากําไรใหบริษัทอยางงดงาม แต Pan ยังตองการขยายการขาย และ
มองหาทางเขาไปในตลาดสหรัฐอเมริกา เชนเดียวกับนักธุรกิจขามชาติที่ชาญฉลาด Pan ไม
ตองการเขาตลาดอยางไรทิศทาง เขาควรจะรูอะไรบาง เกี่ยวกับการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม กอนที่จะทดลองขายสินคา ถาเราเปน Pan ขอมูลแบบไหนที่เราตองการ 
เพื่อจะตัดสินใจอยางชาญฉลาดในการบุกตลาดอเมริกา 

คุณควรทําอยางไร 
กรณี The Xingtehao Industrial Corporation  แสดงใหเห็นวา ภาวะไรพรมแดนจะมี

ผลกระทบตอประเภท และขนาดขององคการทั่วโลก ปจจุบันเปนเกมแขงขันแบบใหมสําหรับ
ผูจัดการ เมื่อโลกทั้งโลกกลายเปนตลาดเดียวและเขตแดนประเทศไรความสําคัญ แนวโนมที่



องคการจะเติบโตและขยายจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ตัวอยาง การศึกษาบริษัทผูผลิตสินคาตางๆของ
อเมริกา 1250 บริษัท ที่มีธุรกิจในหลายประเทศ มียอดขายเพิ่มข้ึนเปนสองเทา และมีกําไรมากกวา
บริษัทที่คาขายแตในประเทศ 

การขจัดเขตแดนและสิ่งกีดขวางทางการคา นอกจากจะทําใหเกิดภาวะการณที่ลําบากแลว 
ยังทําใหเกิดปญหาตามมาอีก เชน คูแขงใหมสามารถเกิดขึ้นไดทันที ทุกเวลาทุกที่     ผูจัดการที่ไม
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางใกลชิด หรือไมสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงได
ทันทวงที จะพบคูแขงใหมในตลาดในประเทศ และเกิดความไมมั่นใจในความอยูรอดขององคการ 

ใครเปนเจาของอะไร 
ทางหนึ่งที่จะเขาใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของภาวะไรพรมแดน คือ พิจารณาประเทศ

ตนกําเนิดที่ผลิตสินคาที่เราคุนเคย ทานจะประหลาดใจที่พบวาสินคามียี่หอหลายผลิตภัณฑ ที่คิด
วาผลิตโดยบริษัทอเมริกัน กลับไมใช ใหตอบคําถามตอไปนี้  
1. บริษัทแมของ Braun ผูผลิตเครื่องใชในครัวเรือน (เครื่องโกนหนวดไฟฟา เครื่องชงกาแฟและ 
     อ่ืนๆ) ตั้งอยูในประเทศ 
    a. สวิสเซอรแลนด      b. เยอรมัน        c. สหรัฐอเมริกา    d.  ญี่ปุน 
2. บริษัท Bic Pen เปนของประเทศ 
    a. ญี่ปุน                   b. อังกฤษ       c. สหรัฐอเมริกา     d. ฝร่ังเศส 
3. บริษัทที่เปนเจาของ ไอศกรีม Haagen Daz  อยูในประเทศ 
   a. เยอรมัน          b. อังกฤษ            c. สวีเดน                   d. ญี่ปุน 
4. เครื่องโทรทัศน RCA ผลิตโดยบริษัทที่ตั้งอยูในประเทศ 
    a. ฝร่ังเศส                   b. สหรัฐอเมริกา     c. มาเลเซีย                d. ไตหวัน 
5. บริษัทที่เปนเจาของ Green Giant Vegetables คือ 
   a. สหรัฐอเมริกา          b. แคนาดา             c. อังกฤษ                  d. อิตาลี 
6. เจาของ  ช็อคโคแลต Godiva  คือ 
   a. สหรัฐอเมริกา            b. สวิส                  c. เนเธอรแลนด                   d. สวีเดน 
7. บริษัทที่ผลิต Vaseline คือ 
   a.  ฝร่ังเศส                   b. เนเธอรแลนด       c. เยอรมัน              d. สหรัฐอเมริกา 
8. ยีนส  Wrangler ผลิตจากประเทศ 
   a. ญี่ปุน                        b. ไตหวัน                c. อังกฤษ                d. สหรัฐอเมริกา 
9. บริษัทที่เปนเจาของ โรงแรม Holiday Inns มีสํานักงานใหญ ที่ประเทศ 
   a. ซาอุดิอาระเบีย          b. ฝร่ังเศส               c. สหรัฐอเมริกา       d. อังกฤษ 
10. น้ําสม Tropicana เปนเจาของโดย บริษัทที่มีสํานักงานใหญอยูที่ประเทศ 
      a .เม็กซิโก                       b. แคนาดา               c. สหรัฐอเมริกา         d. ญี่ปุน 
(1c-2d-3b-4a-5c-6a-7b-8d-9d-10b) 
 คะแนนทานเปนอยางไรบาง ทานเห็นหรือไมวา สินคามากมายที่เราใชทุกวัน ที่จริงผลิต 
โดยบริษัทที่ฐานไมอยูในประเทศอเมริกา 



 เพื่อเปนการตอกย้ําประเด็นเกี่ยวกับการเขาสูธุรกิจนานาชาติในวันนี้ ดูตารางรายชื่อบริษัท
อเมริกันสวนหนึ่งที่มีรายไดคร่ึงหนึ่งหรือมากกวาจากตางประเทศ จะเห็นไดวา บริษัทเหลานี้เปน
ตัวแทนบริษัทที่มีสินคา ตลาดและอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน 



 
บริษัทมสีินทรัพยรวมมากกวา 60 % ของการดําเนนิงานนอกสหรัฐ 

 
ช่ือบริษัท     % ของสินทรัพยจากการดําเนินงาน
นอกสหรัฐ 
 Exxon        76.8 
 Colgate-Palmolive      71.6 
 Manpower       70.8 
 Mobil        67.2 
 Coca-Cola       67.1 
 Pharmacia & Upjohn      66.7 
 Avon Products       65.3 
 Digital Equipment      64.8 
 Gillette        63.1 
 Unisys        63.1 
 IBM        61.3 
Citicorp       60.6 
Crown Cork & Seal      60.1 
ที่มา :  “Buying American, “ Forbes, July 28, 1997, pp. 218-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทัศนคติของทานตอโลกเปนอยางไร 

                    คนเยอรมัน และอิตาลี พูดได 3-4 ภาษา เด็กญี่ปุนสวนใหญ เร่ิมเรียนภาษาอังกฤษ 
ต้ังแตระดับประถมศึกษาตอนตน  ในทางกลับกัน เด็กอเมริกัน สวนใหญเรียนแตภาษาอังกฤษใน
โรงเรียน คนอเมริกันคิดวา ภาษาอังกฤษ เปนภาษาเดียวที่ใชเปนภาษาทางธุรกิจ และไมจําเปนตอง
เรียนภาษาอื่น 

                    การนิยมภาษาเดียว เปนผลมาจากการที่คนอเมริกันเปน parochialism ความคิด
แคบ มองโลกโดดเดี่ยว ไมยอมรับคนที่มีวิถีชีวิตและการทํางานที่แตกตาง ความคิดเห็นแคบแบบนี้
คืออุปสรรค ของผูจัดการอเมริกัน ในขณะที่สวนอื่นๆในโลก พยายามทําความเขาใจประเพณี
ตางชาติและความแตกตางของตลาด ผูจัดการอเมริกัน บอยครั้งจะรูสึกผิดที่ละเลยคุณคาและ
ประเพณีตางชาติ และติดกับความคิด “ ของเราดีกวาคนอื่น”  แตทัศนคติที่เห็นแกตัว ใจแคบ ไมใช
มุมมองเดียวที่ผูจัดการอาจจะมีตอการธุรกิจตางประเทศ ผูจัดการอาจจะมีทัศนคติอยางใดอยาง
หนึ่งในสามแบบ คือ ethnocentric (ชี้นําโดยประเทศแม) polycentric (ชี้นําโดยประเทศที่ไป      
ลงทุน) geocentric (สถานการณโลกชี้นํา) ตารางตอไปนี้จะสรุปประเด็นสําคัญของทัศนคติแตละ
แบบ มาดูกันใหละเอียด 
 



ประเด็นสาํคัญเกี่ยวกับทศันคติ 3 แบบ 
   Ethnocentric                  Polycentric   Geocentric 
ขอดี -โครงสรางไมซับซอน -ความรูครอบคลุม   -ตองรอบรูเร่ืองราวตางๆ  ทั่วโลก 
 -ควบคุมใกลชิดเขมงวด          -ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล -รักษาดุลยภาพในดานวัตถุประสงค  
                                                  ของประเทศเจาบาน                     ของทัง้ทองถิน่และระดับโลก              
    -เชื่อถือในผูบริหารทองถิน่            -เลือกคนและแนวทางงานที่ดีที่สุด 
                                                   ซึ่งมีขวัญและกําลังใจสูง 
ขอเสีย -ประสิทธิผลนอย -งานซ้ําซอน ลาชา  -ประสบความสําเร็จยาก 
 -ไมยึดหยุน  -ประสิทธิภาพลดลง  -ผูบริหารตองรอบรูทั้ง 2 ดาน 
 -สังคมและการเมือง -กระทบเปาหมายรวม              คือทองถิ่นและระดับโลก 
              เขามามีบทบาทมาก                                   

  
Ethnocentric Attitude เปนทรรศนะแบบ parochialism ที่มีความเชื่อวา วิธีการปฏิบัติงาน

ที่ดีที่สุด ตองเปนของประเทศแม (ประเทศซึ่งมีสํานักงานใหญตั้งอยู) ผูจัดการที่มีทรรศนะแบบนี้ จะ
เห็นวาผูคนในประเทศอื่นๆดอยกวาในประเทศตน จะไมไวใจใหพนักงานตางชาติตัดสินใจเรื่อง
สําคัญหรือดานเทคโนโลยี ขอดีของทรรศนะนี้คือ มีโครงสรางองคการไมซับซอน และผูจัดการ
สามารถควบคุมคนและกระบวนการทํางานไดอยางใกลชิด ขอเสียเมื่อพิจารณาจากการดําเนินงาน
ระดับนานาชาติ คือ ประสิทธิภาพในการตัดสินใจทางการจัดการและการปฏิบัติอาจจะนอยลง 
เนื่องจากผูจัดการไมไดใสใจวาวัฒนธรรมประจําชาติ ตลาด และพนักงานของแตละประเทศ
แตกตางกัน พนักงานไมมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงานและไมสามารถใชวิธีการที่ตนเองคิดวาดี
ที่สุดในการปฏิบัติงาน และอาจจะมีกระแสตอตานดานสังคมและการเมืองในประเทศที่ไปลงทุนได 

Polycentric Attitude  เปนทรรศนะที่เชื่อวา ผูจัดการในประเทศเจาบาน (ประเทศที่ไป   
ลงทุน) จะรูวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมที่สุด ผูจัดการที่มีทรรศนะนี้จะเห็นวาการดําเนินงานใน
ตางประเทศนั้น แตกตางและเปนเรื่องยากที่จะเขาใจ ดังนั้น ผูจัดการเหลานี้จะปลอยใหแตละพื้นที่
มีอิสระ ใหผูจัดการทองถิ่นเลือกวิถีทางที่ดีที่สุดในการทํางาน ขอดีของทรรศนะนี้ คือ แตละทองถิ่น
สามารถจะมีความรูอยางกวางขวางในการบริหารการตลาด ผูจัดการเหลานี้จะรูสึกผูกพันและมี
จริยธรรมมากกวาผูบริหารที่มาจากประเทศอื่น นอกจากนี้ ประเทศเจาบานจะใหการสนับสนุนถามี
การจางงานคนทองถิ่น ขอเสียคือการที่ประเทศแม “ละวางมือ” ทําใหมีการทํางานซ้ําซอนเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะถาองคการมีธุรกิจอยูในหลายประเทศ การซ้ําซอนของงานเปนการใชทรัพยากรที่ไมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สุดทาย เปนการยากที่จะรักษาวัตถุประสงคหลัก เนื่องจากให
ความสําคัญในการดําเนินงานตามธรรมเนียมทองถิ่น 

Geocentric Attitude เปนทรรศนะที่มององครวม โดยเลือกใชวิธีการปฏิบัติงานและคนจาก
ทั่วสารทิศ ผูจัดการที่มีทรรศนะแบบนี้ เห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่ตองมองในระดับโลก ทั้งในประเทศ
แมและประเทศเจาบาน เร่ืองหลักและการตัดสินใจที่สําคัญตองมองจากวิธีการปฏิบัติและคนที่ดี
ที่สุด โดยไมตองคํานึงถึงที่มา ขอดี คือผูจัดการจะมีความเขาใจในภาพรวม  มีความสมดุลทั้ง



วัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงคทองถิ่น สามารถเลือกทางที่ดีที่สุดสําหรับการทํางาน แตการ
พยายามที่จะมีทรรศนะแบบนี้ ก็เปนขอเสียอยางหนึ่ง คือ เปนการยากที่ผูจัดการจะมีความรูทั้ง
ภายในและภายนอกและสามารถใชความรูนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การจัดการระดับโลกที่ประสบความสําเร็จตองคํานึงถึงความแตกตางของธรรมเนียม
ประเพณีของแตละชาติ วิธีการจัดการที่ดีในชิคาโกอาจจะไมเหมาะสมในเซี่ยงไฮหรือเบอรลิน       ดู
ตัวอยางในตารางตอไปนี้จะพบวา ความผิดพลาดทางวัฒนธรรมอาจจะเกิดขึ้น ถาผูจัดการ      
ละเลยคุณคาและประเพณีของคนตางชาติและยังเอามาตรฐานของตนเองไปกําหนด  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางความเขาใจผิดอันเกิดจากการมองขามวัฒนธรรม 
 

 คุณทําธุรกิจในเซี่ยงไฮ วันหนึ่งคุณเดินไปตามถนน และเดินผานเพื่อนรวมงานชาว
จีน เขาถามคุณวา “คุณทานขาวหรือยัง” คุณตอบวา “ยัง” เขาจะรีบปลีกตัวไป ทั้ง
ยังมีทาทางอายและรูสึกไมสบายใจ ประโยค “ทาวขาวหรือยัง” เปนเพยีงการทกัทาย
เหมือนกับ “สวัสดี เปนอยางไรบาง” ในสหรัฐ  เปนธรรมเนียมของคนจีนที่จะถามวา
ทองอิ่มหรือยัง หรือชีวิตเปนอยางไรบาง 

 ผูจัดการอเมริกันที่เพิ่งโอนยายไปซาอุดิอาระเบีย ประสบความสําเร็จ ไดเซ็นสัญญา
มูลคา 1 ลานเหรียญสหรัฐกับผูผลิตชาวซาอุฯ ผูแทนซาอุฯ มาถึงที่ประชุมสายหลาย
ชั่วโมง ผูบริหารอเมริกันกลับไมสนใจเร่ืองการมาสาย และตองประหลาดใจและ
โกรธเมื่อทราบวาคนซาอุไมไดมีเจตนาจะเซ็นสัญญานั้น เขาเพียงแตเซ็นตาม
มารยาทเพราะมาสาย 

 ผูบริหารจากเวอรจิเนียตะวันตก ที่ไปประเทศเยอรมันเปนครั้งแรก ลูกคารายใหญ
เชิญเขาไปที่บาน เขามอบกุหลาบแดง 12 ดอก ใหภรรยาเจาของบาน เขามาทราบ
ภายหลังวา ในเยอรมัน ดอกไมเลขคูไมเปนมงคล และกุหลาบแดงเปนสัญลักษณ
ของความรักรุนแรง 

 ผูจัดการชาวเปรูเห็นวาผูบริหารอเมริกันที่ทํางานในเปรู เย็นชาและไมนาไวใจ ทั้งนี้
เพราะเวลาพูดคุยตอหนา คนเอเมริกันจะผละหาง คนอเมริกันไมเขาใจวาเปนธรรม
เนียมปฏิบัติในเปรูและประเทศลาติน ที่จะยืนใกลคนที่จะพูดดวย 

 การยกหัวแมมือข้ึน สําหรับตะวันออกกลาง เปนการแสดงความไมเห็นดวย 
ออสเตรเลียวาหยาบ คนฝรั่งเศสวาตกลง 

 ในตุรกี การกอดอกตอหนาคนอื่นไมสุภาพ 



สภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน (The Changing Global Environment) 
 ส่ิงที่ ผูบริหารจะตองเผชิญ กับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนนี้ ส่ิงสําคัญที่เปน
แรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลง มี 2 ประการ คือ 
 1. พันธมิตรทางการคาในภูมิภาค   (Regional Trading Alliances) 
 2. องคการแบบโลกาภิวัตน (Global Organizations) 
1.   พันธมิตรทางการคาในภูมิภาค   (Regional Trading Alliances) 
 ในอดีตนั้นการแขงขัน จะอยูในระดับประเทศตอประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา กับ ญี่ปุน  
ฝร่ังเศส กับ เยอรมัน หรือ  เม็กซิโก กับ แคนาดา    แตในปจจุบัน ไดเปลี่ยนแปลงไป ดวยการสราง
ความรวมมือทางการคา  และ สัญญาความรวมมือในแตละภูมิภาค ที่เดนชัดมีสหภาพยุโรป รวม  
15 ประเทศในยุโรป  และขอตกลงเปดเสรีทางการคาของ 3 ประเทศในอเมริกาเหนือ 

 สหภาพยุโรป  The European Union  (EU)    
เกิดขึ้นใน เดือน กุมภาพันธ  1992   ประเทศในยุโรป  12 ประเทศ ไดรวมลงนามเซ็น

สัญญารวมกัน ในสนธิสัญญา Maastricht  เปน  European Union (EU)   โดยมีจํานวนประชากร
รวมกันทั้งสิ้นกวา 380 ลานคน  จาก    เบลเยี่ยม  เดนมารก  ฝร่ังเศส  กรีซ  ไอรแลนด  อิตาลี     ลัก
ซัมเบอรก  เนเธอรแลนด  โปรตุเกส  สเปน  สหราชอาณาจักร  และ เยอรมัน  และ ในป ค.ศ 1995  
ไดมีการเขารวมอีก 3 ประเทศ  คือ ออสเตรีย  ฟนแลนด และ สวีเดน 

กอนที่จะเกิด EU แตละประเทศ มีการแขงขัน และกีดกันทางการคา โดยการควบคุม  การ
กีดกันดานภาษี เงินอุดหนุน  นโยบาย และ การคุมครองอุตสาหกรรมในประเทศ แตในปจจุบัน  EU  
มีเพียงตลาดเดียว  ไมมีการแบงแยกชนชาติ  มีการจางงาน  การลงทุน  และทําการคารวมกัน   การ
เดินทางไปมาระหวางประเทศทําไดสะดวก โดยใชกระดาษเพียงแผนเดียว เปาหมายสูงสุดของ EU 
คือมีอัตราศุลกากรเดียวกัน และมีนโยบายอุตสาหกรรมและการคาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เงินสกุล
เดียวและธนาคารกลาง อยางไรก็ตาม ยังคงตองใชเวลาอีกหลายปจึงทําใหเปนยุโรปเดียวโดย
สมบูรณ ตัวอยางเชน ยังตองมีการเจรจาอีกหลายรอบเพื่อจะตั้งเงินสกุลเดียว-ยูโร มีแผนวาในป 
2002 ธนบัตรและเงินยูโรจะแทนที่เงินสกุลอ่ืนๆภายในระยะเวลา 6 เดือน 

แรงผลักดันแรกที่ทําใหเกิด EU คือสรางอํานาจการแขงขันกับอุตสาหกรรมของ
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุน การที่แตละประเทศสรางขอกีดกันกันและกัน ทําใหไมสามารถพัฒนา
อุตสาหกรรมในยุโรปใหกวางขวางไดเหมือนกับสหรัฐอเมริกา  EU ทําใหบริษัทในยุโรปมีชองทาง
เขาตลาดที่กลายเปนตลาดที่ใหญและรํ่ารวยที่สุดตลาดหนึ่ง 

สหภาพยุโรป สามารถเขาสูการแขงขันมากขึ้น โดยสนับสนุนใหกลุมธุรกิจในยุโรป รวม
บริษัทและหาพันธมิตรใหมๆ เพิ่มข้ึน  จากทั้งในและนอกภูมิภาค  ลงทุนอุตสาหกรรมตางๆ เชน 
การสื่อสารโทรคมนาคม  เครื่องมือกล  อวกาศ ยา  ธนาคาร ยานยนต  คอมพิวเตอร  และอาหาร
เครื่องดื่ม ส่ิงนี้เองทําใหอเมริกาตองเผชิญหนาการทาทายจากยุโรป 

ประเทศในสวนกลาง และ ตะวันออกของยุโรป ทั้งที่พัฒนาแลว และกําลังพัฒนา เร่ิมเขาสู 
EU มากขึ้น    ในป 2000   เศรษฐกิจในยุโรปจะเติบโต  มีประชากรรวมกันกวา  425 ลานคน  จาก 



21 ประเทศ  ดวยจํานวนมูลคาสินคาถึง  7.8 ลาน ลาน เหรียญสหรัฐ ยุโรปจะกลายเปนตลาด
เศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในโลก 

 เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ  North American  Free Trade Agreement (NAFTA) 
 ขอตกลง NAFTA  เกิดขึ้นเมื่อ  21 สิงหาคม 1992  โดย 3 ประเทศรวมกัน  คือ  เม็กซิโก  
สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา    ตลาดซึ่งมีผูบริโภค รวมกันถึง  363 ลานคน   เศรษฐกิจมูลคา
มากกวา  7  ลานลานเหรียญสหรัฐ 
 NAFTA เร่ิมมีผลต้ังแต 1 มกราคม 1994  ยกเลิกสิ่งกีดขวางสําหรับการคาเสรี คือพกิดัภาษ ี
การขออนุญาตนําเขา อากร ในสามประเทศ NAFTA ไดรับการวิจารณและชัยชนะในเวลาเดียวกัน 
คนเห็นดวยกับการใหความสําคัญของประโยชนระยะยาวจากการสรางงาน การพัฒนาตลาด  และ
การเพิ่มมาตรฐานความเปนอยู ผูตอตานเตือนวา การที่งานตกอยูในมือคนเม็กซิกันเปนการทําลาย
ธุรกิจคนอเมริกันและทําใหคนอเมริกันวางงาน นักอนุรักษส่ิงแวดลอมกลัววา น้ํา อากาศเสียและ
ขยะพิษเพิ่มข้ึน เกิดจากมาตรฐานหยอนยานของรัฐบาลเม็กซิโก 

 สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
     Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) และ Other Asian Developments 

 ในอนาคต เอเชีย โดยเฉพาะ เอเชียตะวันออกเฉียงใตจะกลายเปนภูมิภาคที่การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุด ภูมิภาคนี้จะทวีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจและการเมือง จน
สามารถแขงขันไดกับ NAFTA และ  EU ปจจุบัน ASEAN มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟลิบปนส สิงคโปร ไทย เวียดนาม เมียนมาร กัมพูชา และลาว  ASEAN มีอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 7.6 % ในป 1997 และมีประชากรเกือบ 500 ลานคน และมูลคา
ทางเศรษฐกิจเกือบ 1 ลานลานเหรียญสหรัฐในป 2000 แนวโนมอํานาจทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้
ในศตวรรษหนา ทําใหนักการเมืองและรัฐบาลเริ่มมีการพูดคุยจะตั้ง TAFTA ซึ่งจะรวมทั้ง EU และ
NAFTA เขาดวยกัน  
 เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรและเศรษฐกิจอีกเหตุการณในเอเชีย ที่ดูจะสงผล
กระทบตอการจัดการในองคการระดับโลก คือการที่ฮองกงคืนสูจีน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1997 
แมวาผลกระทบระยะยาวจากเหตุการณนี้ยังไมสามารถเห็นไดชัดเจน แตแนนอนวา จีนจะเปน
แรงผลักดันทางเศรษฐกิจที่สําคัญในอนาคต  
 
2. องคการแบบโลกาภิวัตน (Global Organizations) 
 แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

2.1 A Multinational Corporation (MNC) บริษัทขามชาติ คือ บริษัทซึ่งดําเนินธุรกิจ
ระหวางประเทศมากกวาหนึ่งประเทศในเวลาเดียวกัน แตบริหารงานทุกแหงโดยมี
ฐานอยูที่ประเทศแม (home country) ซึ่งแสดงใหเห็นแนวคิดแบบ Ethnocentric 

2.2 A Transnational Corporation (TNC) บริษัทระดับโลก คือ บริษัทที่ดําเนินธุรกิจ
ระหวางประเทศมากกวาหนึ่งประเทศในเวลาเดียวกัน แตกระจายอํานาจหนาที่ใน
การตัดสินใจใหกับประเทศทองถิ่นที่ดําเนินธุรกิจอยู ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแนวคิดแบบ 
Polycentric 



2.3 Borderless Organization องคการแบบไรพรมแดน เปนองคการระดับโลกที่ไม
คํานึงถึงขอบเขตสภาพทางภูมิศาสตรของแตละประเทศ ซึ่งโครงสรางทางการบริหาร
จะเปนแบบโลกาภิวัตน หรือระดับโลก นั่นคือแนวคิดแบบ Geocentric  

ธุรกิจตางประเทศเกิดขึ้นมานานพอสมควรแลว บริษัท ซีเมนต เรมิงตัน และซิงเกอรตาง
ขายผลิตภัณฑไปตางประเทศมาตั้งแตศตศวรรษที่ 19 บริษัทฟอรด มอเตอร ตั้งสาขาตางประเทศ
สาขาแรกในฝรั่งเศสในป 1908  ชวงป 1920 บริษัทเฟยต ยูนิลิเวอร เชลล กลายเปนบรรษัทขาม
ชาติ มาจนกลางป 1960 Multinational Corporations (MNC) บรรษัทขามชาติกลายเปนเรื่อง
ธรรมดา MNC หมายถึง บริษัทที่ลงทุนธุรกิจในสองประเทศหรือมากกวา แตฐานอยูในประเทศแม 
และเติบโตจากการทําการคาตางประเทศ MNC มีลักษณะเนนการควบคุมจากประเทศแม มี
ทัศนคติแบบ ethnocentric ในการจัดการธุรกิจขององคการ 
 เมื่อกระแสโลกาภิวัตนมีมากขึ้น ไดเกิดรูปแบบองคการที่มีลักษณะเปนองคการระหวาง
ประเทศมากขึ้น คือ Transnational Corporations (TNC)  ความสําเร็จการจัดการในตางประเทศ
ไมไดมาจากการควบคุมจากประเทศแม การตัดสินใจขึ้นอยูกับผูบริหารในทองที่ จางคนทองถิ่นมา
บริหารในแตละประเทศ ผลิตภัณฑหรือกลยุทธการตลาดเปนไปตามวัฒนธรรมทองถิ่น (ทัศนคติ
แบบ polycentric) ยกตัวอยางเชน บริษัทเนสทเล มีธุรกิจกิจอยูทั่วโลก เปนบริษัทอาหารที่ใหญ
ที่สุดในโลก แตผูจัดการจะปรับสินคาของบริษัทใหเขากับผูบริโภค ดังนั้น ในยุโรป เนสทเลขาย
สินคาที่ไมมีขายในอเมริกา หรือลาตินอเมริกา หรืออยางบริษัท ฟริโตเล บริษัทยอยของเปบซี่ มัน 
Dorito ในอังกฤษที่มีรสชาติและสวนผสมที่แตกตางจากในอเมริกาและแคนาดา 
 บริษัทใหญๆและมีชื่อเสียงอีกหลายบริษัทกําลังปรับปรุงโครงสรางการจัดการไปสูสากล
มากขึ้น เรียกวา Borderless Organization  เปนวิธีการเขาสูธุรกิจระดับโลกโดยใชทรรศนะ 
geocentric ยกตัวอยาง IBM ยกเลิกโครงสรางองคการที่ฐานอยูในประเทศเปนการแบงเปนกลุม 
อุตสาหกรรม 14 กลุม บริษัทฟอรด จะเพิ่มแผนกการผลิตรถลาตินอเมริกันและเอเชีย Bristol-
Myers เปลี่ยนเปนเนนการขายในตางประเทศและแตงตั้งผูบริหารดูแลยาที่ขายทั่วโลก เชน 
Bufferin Excedrin การเคลื่อนตัวสู borderless organization นี้เปนความพยายามขององคการที่
จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแขงขันในตลาดโลก 
 แมวาผูบริหารของบริษัทขามชาติไมวาจะมีรูปแบบ MNC, TNC หรือ  Borderless 
Organization ก็ตาม  เชื่อวาการทําธุรกิจในตางประเทศในลักษณะเปนธุรกิจขามชาติ นั้น จะชวย
ใหการทําธุรกิจมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  แตนักการเมืองและประชาชนใน
สหรัฐอเมริกา กลับไมเชื่อตามนั้น เนื่องจากพวกเขาเห็นวาการมีสินคาจาก ญี่ปุน เม็กซิโก หรือจีน  
เขามาขายในอเมริกาเพิ่มข้ึนจะเปนการแยงงานจากคนอเมริกันเพิ่มข้ึน พวกเขาจึงใหการสนับสนุน
นโยบายซื้อสินคาคนอเมริกัน “Buy American”  แตจริงๆแลว สินคาตางชาติที่คนเหลานั้นทําการ
ตอตานอยูนั้น เปนสินคาที่ผลิตในอเมริกาทั้งสิ้น เชน รถตักดิน  ที่ขายโดยบริษัท Komatsu ซึ่งเปน
บริษัทญี่ปุนนั้น ผลิตในรัฐ Illinois แตรถตักดินเหมือนกันที่ขายในนามยี่หอ  John Deere ผลิตโดย
บริษัท Hitachi  ในประเทศญี่ปุน พนักงานชาวอเมริกันที่อยูในโรงงานของ Mercedes Benz ใน
เมือง  Vance รัฐ Alabama ทําการผลิตรถสปอรตในชื่อ  Mercedes และโทรทัศนยี่หอ  Sony  ที่



ขายในอเมริกาผลิตใน  California  สวนผูผลิตโทรทัศนยี่หอ  Zenith  ซึ่งเปนของอเมริกา กลับผลิต
สินคาดังกลาวที่ประเทศเม็กซิโก จากตัวอยางดังกลาวจะเห็นวา ยี่หอสินคาของประเทศหนึ่ง       ไม
สามารถบอกไดอีกตอไปวาผลิตในประเทศนั้นหรือไม อาจจะผลิตในประเทศอื่นก็ได บริษัท
อยางเชน  Hoescht  Toyata  และ  Siemens จางพนักงานหลายพันคนเขามาทํางานกับบริษัทที่
อยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน บริษัทอยาง  Coca-Cola  Exxon  EDS และ  
Citicorp  จางพนักงานหลายพันคนในที่ตางๆ ทั่วโลก ดังนั้นวลีที่กลาววา “ใหซื้อสินคาของคน
อเมริกัน”  หรือ  “Buy American”  แสดงใหเห็นถึงแนวความคิดเกาลาสมัยและเปนแนวความคิดที่
ลมเหลว ตอการกาวทันโลกในภาวะที่ส่ิงแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังในปจจุบัน 
องคการจะกาวไปสูการเปนองคการระหวางประเทศไดอยางไร 
 ขั้นที่ 1  : Passive Response ผูบริหารจะใชวิธีการผลักดันตัวเองไปสูการทําธุรกิจ
ระหวางประเทศโดยการสงออกสินคาและบริการของบริษัท ซึ่งรูปแบบนี้จะเรียกวาเปน  “ passive 
step”  ซึ่งบริษัทจะมีความเสี่ยงต่ํา เพราะผูบริหารไมตองใชความพยายามในการทําตลาดมากนัก  
จะสงสินคาไปขายก็ตอเมื่อมีคําสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศเขามา วิธีการนี้เปนวิธีแรกและวิธีเดียว
ที่ธุรกิจประเภท mail-order ใชในการทําธุรกิจ 
 ขั้นที่ 2 : Initial Overt Entry  ผูบริหารมีความมุงมั่นมากขึ้นในการที่จะขายสินคาใน
ตางประเทศหรือผลิตสินคาในโรงงานที่อยูในตางประเทศ แตยังไมไดมีการดําเนินงานใดๆ ในการ
นําพนักงานของบริษัทเขาไปดําเนินธุรกิจในตางประเทศโดยตรง ในดานการขายระยะที่ 2 นี้ จะสง
พนักงานของบริษัทเขาไปพบลูกคาตางประเทศในรูปแบบ business trip เทานั้น 

ขั้นที่ 3 : Established International Operations ผูบริหารมีความตั้งใจอยางแนวแนที่จะ
ทําธุรกิจโดยใหความสําคัญกับตลาดตางประเทศ ผูบริหารสามารถทําเรื่องดังกลาวไดในหลายๆ วิธี  
เชนขายลิขสิทธิ์ (License) หรือสัมปทาน (Franchise) ใหกับบริษัทอื่นเพื่อใชสิทธิในยี่หอ 
เทคโนโลยี  หรือสินคาของบริษัท  ซึ่งวิธีการนี้จะใชมากกับธุรกิจทางดานยา เภสัชกรรม และ 
Fastfood  เชน พิซซาฮัท  การรวมลงทุนอาจอยูในรูปของกิจการรวมคา (Joint ventures) หรือ
บริษัทในตางประเทศและภายในประเทศอาจจะรวมทุนกันในการพัฒนาสินคาใหม หรือสราง
โรงงานใหมในอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งบางทีเราจะเรียกวาการเปนพันธมิตร (Strategic Alliances) ก็ได  
การรวมกันทําธุรกิจนี้จะชวยใหเกิดความรวดเร็ว และประหยัดมากขึ้นในการทําธุรกิจระหวาง
ประเทศ ซึ่งดีกวาการทําธุรกิจดวยตัวเองเพียงลําพัง ตัวอยางที่เราเห็นไดชัดเร็วๆ นี้คือ การทําธุรกิจ
รวมกันระหวาง British Airways  กับ American Airlines ระหวาง  Polaroid  กับ  Minolta  และ  
Nestle กับ  General mills  ประการสุดทาย คือการที่ผูบริหารตัดสินใจยอมรับภาระผูกพันมากที่สุด
เมื่อกิจการจัดตั้งบริษัทยอยในตางประเทศ (Foreign Subsidiary) ซึ่งอาจเปนในรูปบริษัทขามชาติ 
(MNC – Domestic Control) บริษัทระดับโลก (TNC – Foreign Control หรือองคการแบบไร
พรมแดน (Borderless Organization – Global Control)  
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การบริหารงานในสภาพแวดลอมในตางประเทศ 
 ผูบริหารที่ตองไปเผชิญสภาพแวดลอมในตางประเทศที่แตกตางไปจากเดิมจะตองคํานึงถึง
ปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้  
สภาพแวดลอมทางดานกฎหมาย และการเมืองของแตละประเทศ 
 ผูบริหารในสหรัฐอเมริกา จะคุนเคยกับระบบกฎหมายและการเมืองในแบบหนึ่ง ซึ่งไมคอย
มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก รวมทั้งระบบกฎหมายและการเมืองมีเสถียรภาพดี การเลือกตั้งเปนไป
ตามวาระ และแมจะมีการเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองที่มีอํานาจในสภาพ แตนโยบายตางๆ       ไม
คอยมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสภาพแวดลอมดังกลาวทําใหการคาดการณเร่ืองตางๆ ในอนาคต
คอนขางถูกตอง ซึ่งเหตุการณนี้จะไมเกิดขึ้นในอีกหลายๆ ประเทศ  
 หลายๆ ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้ง เชนอเมริกาใต และประเทศใน      แอฟ
ริกาบางประเทศมีรัฐบาลถึง 6 ชุด ในแตละป แตละรัฐบาลใหมก็จะมีกฎระเบียบใหมๆ ออกมา 
เปาหมายของรัฐบาลแรกอาจจะสนับสนุนและสงเสริมธุรกิจภายในประเทศ แตรัฐบาลชุดตอมา
อาจจะใหความสําคัญกับการคาเสรี  ดังนั้นผูบริหารของบริษัทที่อยูในประเทศเหลานี้ จะเผชิญกับ
ความไมแนนอนสูง  เนื่องมาจากเหตุผลทางการเมือง การแทรกแซงทางการเมืองในธุรกิจมักจะเกิด
ข้ึนกับหลายๆ ประเทศในเอเซีย เชน  Anoa Dussol-Perran เร่ิมใหบริการขนสงผูโดยสารดวย
เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร ในประเทศเวียดนาม แมจะมีความยุงยากในเรื่องตองใชเอกสารจํานวน
มาก และรัฐบาลทํางานชา  แตเธอก็มุงมั่นและมีเปาหมายที่จะขยายธุรกิจตอไป  
 ในตางประเทศมักหยอนยานในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับฉลากผลิตภัณฑ ผูจัดการแผนก
ผลิตภัณฑในบริษัทยาสหรัฐ มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับกําไรของผลิตภัณฑยาใหม ซึ่งมีผลขางเคียง
รุนแรงแตไมเปนอันตรายถึงตาย การระบุจขอมูลเพิ่มเติมไวในฉลากหรือไวในเอกสารประกอบในหอ



ผลิตภัณฑ จะทําใหทราบถึงตนทุนผลิตภัณฑ สวนแบงกําไร คุณจะทําอยางไร ทําไม อะไรสําคัญ
สําหรับการตัดสินใจของคุณ 
 สภาพแวดลอมทางกฎหมายและการเมืองทีไมแนนอน ยอมมีผลกระทบตอผูจัดการ เปน
ความจริงที่วา ในประเทศที่มีสังคมและการเมืองตางจากสหรัฐอเมริกา มีความสําคัญมาก ผูจัดการ
ตองยอมรับวา ถาผูจัดการเขาถึงความแตกตางดังกลาวก็จะทําใหการดําเนินงานและโอกาสยังคงมี
อยู ยกตัวอยางความแตกตางของกฎหมายวาดวยความลับทางการผลิต ขอหามทางการคา เงือ่นไข
ในการทํางาน การจายสินบน สิทธิสวนบุคคล สิทธิคนงาน เปนตน 
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ (The Economic Environment)   
 ผูจัดการในระดับภูมิภาค (Global Manager) มีความรูเกี่ยวกับความสัมพันธในดาน
เศรษฐศาสตร ซึ่งผูจัดการในระดับประเทศที่ตนติดตออยูไมมี เชนอัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟอ
และนโยบายภาษีตางๆ 
 บริษัทในระดับภูมิภาค สามารถสรางกําไรอยางมโหฬาร ข้ึนอยูกับความแข็งคาของเงินตรา
ภายในประเทศของตนและของประเทศซึ่งประกอบการ การลดคาเงินมีผลกระทบตอกําไรของ
บริษัท การแข็งคาของเงินตราตางประเทศมีผลตอการตัดสินใจของผูจัดการ ตัวอยางเชน บริษัทGM 
ไดนําเขา Geo Storm จากประเทศญี่ปุน แตไดตัดสินใจที่จะหยุดนําเขาเมื่อคาเงินญี่ปุน แตได
ตัดสินใจที่จะหยุดนําเขาเมื่อคาเงินญี่ปุนแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับคาเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ทําให
การนําเขาไมเปนการประหยัด 
 อัตราเงินเฟอในแตละภูมิภาคในโลกนี้จะแตกตางกันไป ตัวอยางเชน ในประเทศเล็กๆอยาง
โบลีเวีย อัตราเงินเฟอเคยถึง 26,000 % ในประเทศที่ใหญกวาและมีอุตสาหกรรมมากกวาเชน 
บราซิล อัตราเงินเฟอในบางครั้งถึง 2,700 % อัตราเงินเฟอมีความสําคัญตอราคาวัตถุดิบ        
คาแรงงานและคาใชจายอื่นๆและบริษัทสามารถเพิ่มราคาสินคาหรือบริการได 
 นโยบายภาษีตางๆเปนสิ่งที่ผูจัดการระดับภูมิภาคตองคํานึงถึง ในบางประเทศมี           ขอ
หามมากกวาในประเทศของตน ในบางประเทศมีขอผอนปรนมากกวา กฎเกณฑภาษีในแตละ
ประเภทจะแตกตางกัน ผูจัดการจะตองมีความรูในเรื่องกฎเกณฑทางภาษีในประเทศที่ตนจะเขาไป
ดําเนินการ โดยอยางนอยที่สุดจะตองรูภาษีทั้งหมด 
สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม (The Cultural Environment)  
 เปนเรื่องเกี่ยวกับความแตกตางของวัฒนธรรมของแตละประเทศ วัฒนธรรมประชาชาติ 
เปนเจตคติและมุมมองของบุคคลในประเทศนั้นรวมกันกําหนดขึ้น และเปนตัวกําหนดพฤติกรรม
และความคิดเห็นตางๆ Greet Hofstede ไดทําการศึกษาวิจัยพบวา วัฒนธรรมของชาติมีอิทธิพล
ตอคานิยมและเจตคติของพนักงานอยางมาก จึงไดเสนอแนวคิดเพื่อเขาในในความแตกตางระหวาง
วัฒนธรรมของชาติ ดังนี้ 

• ปจเจกชน (Individualism) VS กลุมบุคคล (Collectivism) เปนการยึดหลักการดูแล
ผลประโยชนสวนตนและครอบครัว ตรงกันขามกับการคาดหวังสมาชิกในกลุมจะดูแล
และปกปองตนได ลักษณะคนอเมริกันเปน Individualism ตางคนตางอยู สวนคน
เอเซียจะเปนแบบ collectivism จะเนนในเรื่องหมูคณะ 



• ชองวางของอํานาจ (Power Distance) เปนการที่สังคมยอมรับความไมเทาเทียมกัน
ในดานการแบงสรรอํานาจในสถาบันและองคการตาง ๆ 

• การหลีกเลี่ยงความไมแนนอน (Uncertainty Avoidance) คือระดับของมาตรฐานทาง
วัฒนธรรมที่บุคคลจะสามารถอดทนตอความเสี่ยง และพฤติกรรมที่ไมเปนรูปแบบได
แคไหน 

• คุณภาพชีวิต (Quality of Life or Femininity) VS วัตถุนิยม (Quantity of Life or 
Masculinity) วัตถุนิยมคือคานิยมทางสังคมที่ยึดติดกับวัตถุเปนหลัก สวนคุณภาพชีวิต
เนนสัมพันธภาพและการอยูรวมกันกับผูอ่ืน การกินดีอยูดีของสังคม 

ความแตกตางทางดานวัฒนธรรมของชาติตางๆ ที่ผูบริหารไมสามารถปรับตัวเขากับ
วัฒนธรรมนั้นไดเรียกวา Culture Shock เปนความรูสึกสับสน ไมคุนเคย รวมทั้งสภาพจิตใจที่ตอง
ปรับเปลี่ยนอยางมากเนื่องจากวัฒนธรรมใหม 

วิธีการปฏิบัติตามแนวการบริหารงานแบบญี่ปุน แตกตางอยางมากจากการบริหารงานใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทฤษฎี Z จึงเกิดจากการเลือกวิธีการปฏิบัติทางการบริหารแบบญี่ปุน มา
ประยุกตใชกับบริษัทของอเมริกันบางบริษัท 

ในขณะที่พื้นฐานทางการบริหารไดถูกนําไปใชในประเทศตางๆ กัน แนวปฏิบัติไดนํามาซึ่ง
หนาที่ทางการบริหารจึงแตกตางไปในบริษัททองถิ่น และบริษัทระหวางประเทศ ตัวอยาง เชน ใน
บริษัทตางประเทศ การวางแผนจะมีข้ึนโดยคํานึงถึงตลาดในทั่วโลก การจัดองคการตองมีโครงสราง
แบบที่ใชไดทั่วโลก ดานการจัดคนเขาทํางาน การบริหารบุคคลจะตองคํานึงถึงแรงงานของทั่วโลก
มารวมกัน สวนการชักนําในวัฒนธรรมที่แตกตางกันจะตองนํามาพิจารณา และในเรื่องการควบคุม
ความตองการที่แตกตางกัน เชน ขอกําหนดในเรื่องภาษีในแตละประเทศ ก็จําเปนตองพิจารณาดวย
เชนกัน 

การบริหารเปรียบเทียบ (Comparative Management) เปนการศึกษาและวิเคราะหการ
บริหารในสภาวะการณที่แตกตางกัน และเหตุผลซึ่งกิจการไดแสดงถึงผลการปฏิบัติงานที่ตางกันใน
แตละประเทศ การบริหารหรือการจัดการเปนสวนประกอบที่สําคัญ เพื่อบรรลุถึงความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ พื้นฐานทางการจัดการ (แนวความคิด, ทฤษฎี, และหลักการ) จะเปนไปตามหลัก
สากล แตพื้นฐานที่นํามาใชแตกตางกันอยางมากในประเทศตางๆ เปนเรื่องของการรูวิธีการวา
จะตองปฏิบัติอยางไร เพื่อนําไปใชในประเทศตางๆ เหลานั้น 
การเปนผูบริหารธุรกิจทั่วโลก 
 บทบาทอะไรที่ผูบริหารธุรกิจปฏิบัติในประเทศทั่วโลก มันทําความสําคัญใหกับระบบ
เศรษฐกิจอยางนั้นหรือ ผูบริหารธุรกิจไดแบงปนระบบใหครอบคลุมใหเหมือนกันของอุปนิสัยและ
ลักษณะหรือ ซึ่งจะเห็นไดถาเราสามารถตอบคําถามเหลานี้ได 
 คอนขางงายของการมีทุนเพียงพอที่จะนําไปใชสําหรับการเริ่มตน และทัศนะคติที่จะ
สงเสริมหุนสวนใหม  และอดทนอดกลั้น ทําใจในธุรกิจที่ลมเหลว  อาจจะนําพาคุณเชื่อวาผู
บริหารธุรกิจสหรัฐสนใจที่นี่มากกวาที่อ่ืนในโลก  อยางไรก็ตามนั่นไมใชกรณี  ประเทศในยุโรป
ทั้งหมด  ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมีการปฏิบัติเสมอ  มากกวาบทบาทสําคัญของผูจัดหางาน



ของธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐ และบทบาทนั้นก็กําลังเจริญเติบโตในชาติยุโรปทั้งหมด  ในสิ่งที่นําเขา
ไปธุรกิจขนาดเล็กในยุโรปถูกเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจ ไมนานกวาที่ธุรกิจขนาดเล็กจะพึงพอใจ
ที่จะอยูอยางขนาดเล็ก  หลาย ๆ ธุรกิจเขาสูการแขงขันกับกลุมประเทศทางตะวันออก  นักธุรกิจใน
ภูมิภาคเอเซียทําอะไรบาง  ถึงแมวาสถิติตัวเลขและความสําคัญของขาวและหุนสวนเล็ก ๆ ใน    
เอเซียจะหามาไดยาก  ผูเชี่ยวชาญทั้งหมดเชื่อวา ผูบริหารธุรกิจกําลังรุงเรืองในภูมิภาคนี้เชนกัน  
ตัวอยางในแผนดินใหญจีน  ผูบริหารธุรกิจเสี่ยงภัยกําลังโตขึ้นมาจากการจัดอันดับ ซึ่งเปนอันดับ
เล็ก ๆ ในหลาย ๆ ประเทศ  นักวิจัยประเมินวามีธุรกิจขนาดเล็กในจีนประมาณ 20.8 ลานคน            
ผูบริหารธุรกิจไดปรากฏทํากิจกรรมในทุกภูมิภาคทั่วโลก 
 นักธุรกิจทั่วโลกไดแสดงระบบบุคลิกนิสัยที่เหมือนกันหรือไมใช  จากการศึกษาพบวา     นัก
ธุรกิจในหลาย  ๆ ประเทศ มีรูปแบบแตกตางกัน  ในการประสบความสําหรับของพวกเขา        
ตัวอยางโดยเฉพาะนักธุรกิจไอริช กับการจัดการองคการและการงวางแผนที่แข็งแกรง ธุรกิจเพื่อ
ประชาชน และดําเนินธุรกิจตามกระบวนการจัดการในคําสั่งแบบนั้น   แนวคิดชาวรัสเซียสนับสนุน
กระบวนการจัดการธุรกิจและการจัดองคการและการวางแผน การนําผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงของ
อเมริกันเขามา ธุรกิจกับประชาชน และการขายและการตลาด การจัดองคการและการวางแผน  นัก
ธุรกิจฮังการี  เห็นวาความเขทมแข็งของพวกเขาอยูที่การปฏิบัติตอประชาชน  การสิ่งใหมๆ เขามา
และการวางแผน  บางสิ่งบางอยางในการเรียนที่แสดงใหเห็น  อาจจะอธิบายไดโดยวัฒนธรรมที่
หลากหลายของนานาชาติ ของประเทศตาง ๆ  
คุณพรอมจะไปทํางานตางประเทศหรือไม 

องคการจะตกลงใจทําอยางไร  ซึ่งลัทธิเสรีภาพความเปนอิสระจะสงผลกับงานที่ไดรับ    
ทั่วโลก แบบฉบับการตัดสินใจอยูบนพื้นฐานของหลักการคัดเลือกพนักงานซึ่งมีอิทธิพลโดย
ประสบการณและขอผูกมัดของบริษัท  ถึงกระบวนการจัดการทั่วโลก  ตามรายการในตาราง 4-6  
เปนหลักเกณฑเฉพาะ  หลาย ๆ อยางซึ่งถูกนํามาใชโดยองคการทั่วโลกจาก  ออสเตรเลีย  สหรัฐ  
อังกฤษ  แคนาดา  ฝร่ังเศส   นิวซีแลนด และเอเซีย  ในการตัดสินใจคัดเลือกพนักงานทั่วโลกอยาง
เห็นไดชัด  ทักษะทางเทคนิค เปนความสําคัญสําหรับความสําเร็จในงานที่ไดรับนอกประเทศ  แต
ทักษะอื่น ๆ เชน ภาษา ลักษณะนิสัยที่ออนโยน  ยืดหยุน การปรับตัวของครอบครัว เปนสิ่งที่
ตองการเชนกัน  คุณสามารถเห็นไดจากรายการซึ่งทั้งเทคนิคและปจจัยเกี่ยวกับมนุษยซึ่งถูกนํามา
พิจารณาเสมอ  องคการที่ไมนําทั้ง 2 อยางมาพิจารณาก็เหมือนกับเปนประสบการณที่จัดอันดับวา
ลมเหลวในการสงพนักงานไปรับงานทั่วโลก 

 
 
 
 
 

 

หลักเกณฑสาํหรับการตัดสินใจคัดเลือกพนักงาน 
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                                                                               ออสเตรเลีย    ผูอพยพไปอยูตางประเทศ         เอเซีย 
                                                                   N=47                 N=52                      N=15 
1. ความสามารถในการปรับตัว   1                            1                                  2 
2.  ความสามารถทางชางเทคนิค                                     2                           3                                  1 
3.  ความสามารถในการปรับตัวของคูสมรสและครองครัว  3                           2                                  4 
4.  ทักษะในการติดตอสัมพันธกัน                                    4                           4                                  3 
5.  ปรารถนาที่จะทําประโยชนกับตางชาติ                        5                           5                                  5  
6.  มีประสบการณตางประเทศ                                        6                           7                                  7 
7.  มีความเขาใจในวัฒนธรรมของประเทศ                        7                           6                                  6 
8.  ใบประกาศทางวิชาการ                                               8                           8                                 8 
9.  มีความรูทางดานภาษาของประเทศ                             9                           9                                  9 
10.  เขาใจในวัฒนธรรมพื้นบานของประเทศ                   10                          10                                 10 
 
 เมื่อคัดเลือกพนักงานที่จะดํารงตําแหนงผูบริหารในตางประเทศไดแลว มีปจจัยหลายอยาง
ทั้งในดานขอมูลสวนตัว ขอมูลขององคกรที่จะตองใชพิจารณาความเหมาะสมในการมอบหมายงาน 
และปรับปรุงบุคลากรใหมีความเหมาะสมในการทํางาน  

หัวขอหลักในการปรับปรุงบุคลากร คือ การเตรียมตัวลวงหนากอนการโอนยายและการ
ปรับตัวในประเทศ กอนรับมอบหมายงาน 
          การเตรียมตัวลวงหนากอนการโอนยายเพื่อรับมอบหมายงานเปนผลจากปจจัยหลายอยาง 
ส่ิงที่สําคัญคือ ขอมูลสวนตัวจะตองถูกตอง และตรงกับตําแหนงที่จะรับมอบหมายและประเทศที่จะ
ยายไปทํางาน 
           บุคคลที่จะไดรับมอบหมายจะทํางานที่ไดรับมอบหมายราบรื่นหรือไม เปนผลมาจากการ 
อบรมกอนการเดินทางและประสบการณ บุคคลที่มีประสบการณเกี่ยวกับประเทศที่จะเดินทางไป
ทํางานจะดีกวาบุคคลที่ไมเคยมีประสบการณเลย 
            องคการก็มีบทบาทในการชวยใหการปรับตัวงายขึ้น หลักเกณฑในการคัดเลือก และกลไก
ในการเลือกสรรที่เปนสากล เพื่อลดปญหาในการโยกยาย 
            บุคคลที่จะโยกยายไปทํางานในตางประเทศ ในชวงของการอบรมในประเทศ ซึ่งเปนการ 
อบรมถึงขอยุงยากทั้งในดานสวนตัว และเรื่องงาน ปจจัยสวนตัวรวมถึงความสามารถในตัวที่ควรมี
คือ 

(1) สามารถทํางานใหสําเร็จไวแมอยูในสภาพที่กดดัน 
(2) รูถึงประสิทธิภาพของพนักงานในประเทศที่จะเขาดําเนินการ 
(3) แลเห็นและปรับเปลี่ยนคาทางวัฒนธรรมและมาตรฐานของประเทศที่จะเขา

ดําเนินการใหเกิดประโยชนกับงาน 
              องคประกอบที่จะทําใหงายในการโยกยายรวมถึงการทํางาน คือการปลูกฝงองคประกอบ
ทางสังคมใหกับที่จะโยกยาย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการปรับเปล่ียนในประเทศใหม และตอการ
ทํางาน  ปจจัยสําคัญทางดานการงานที่จะทําใหการปรับตัวในประเทศใหมประสบความสําเร็จจะ
เกี่ยวของกับความเขาใจในงานที่ไดรับมอบหมาย และบทบาทตองาน ซึ่งถาปจจัยทางดานงาน    



มิไดถูกพิจารณารวมดวย จะทําใหผูที่จะยายไปทํางานในประเทศอื่น ตองใชเวลานานในการ    
ปรับตัว หรือลมเหลว 
               องคประกอบทางวัฒนธรรมควรถูกพิจารณารวมดวยเพื่อความสําเร็จในการโยกยาย 
ความเหมือนขององคประกอบทางวัฒนธรรม ซึ่งบุคคลที่จะโยกยายมีประสบการณอยู จะชวยให
ปรับตัวไดงายขึ้น  
               อีกองคประกอบหนึ่งที่ควรนํามารวมพิจารณา เพื่อความสําเร็จในการปรับตัว คือ      
องคประกอบทางสังคม ซึ่งจะอางถึงการดําเนินการขององคกรและลูกจาง ที่สามารถทํางานรวมกัน
ได การเปลี่ยนแปลงจะทํางายขึ้น หากบุคคลเขาใจองคประกอบทางสังคมและเรียนรูอยางรวดเร็ว 
                ทายที่สุดยังมีส่ิงสําคัญที่ควรระลึกถึง ซึ่งมิเกี่ยวของกับงานแตมีอิทธิผลตอประสิทธิภาพ
ของบุคคลในการปรับตัว เพื่อทํางานในตางประเทศ คือ การที่บุคคลสามารถยอมรับความแปลก
ใหมของวัฒนธรรม และการปรับตัวของครอบครัวผูโยกยาย  
                 การปรับตัวของครอบครัวผูโยกยายถือเปนปญหาหลัก การที่ครอบครัวอยูในวัฒนธรรม
ที่แตกตางไป เชน การซื้อของ การขับรถ หรือการไปดูหนัง จะทําใหเกิดปญหาขึ้น ซึ่งจะนํา
ความเครียดไปสูผูโยกยายและครอบครัว ซึ่งเปนปรากฏการณปกติ จากการศึกษา พบวา จะมีผล
ในชวง 4-6 เดือนแรก แตอยางไรก็ตามบุคคลทั่วไปสามารถปรับตัวได 



ปจจัยที่มีผลตอการคัดเลือกบุคลากรทํางานในตางประเทศ 
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กรณีศึกษา 
 
เปาหมายสูความสําเร็จธุรกิจตางประเทศ 
 
 สมาคมบาสเกตบอลนานาชาติ (NBA) เปนที่ประจักษแลววา เปนสมาคมกีฬาระดับโลก
อยางแทจริง บาสเกตบอลไดจุดประกายความสนใจของแฟน ๆ และผูเลนทั่วโลก และ NBA กําลัง
ทําเงินจากเกมสที่เปนที่สนใจทั่วโลก หากถามใครสักคนในประเทศจีนวา ทีมบาสฯ ใดเปนที่ชื่นชอบ
ที่สุด คําตอบที่จะไดคือ “Red Oxen” จากเมือง Chicago สมาคมนี้เปนบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจดาน
บันเทิงทั่วโลก และสงสัญญาณภาพเกมสการแขงขันบาสฯไปทุกหนทุกแหง ในการติดตอกับคูคา 
NBA สามารถขายใบอนุญาตในการสงสัญญาณภาพภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมากกวา 
500 ลานเหรียญสหรัฐ รวมถึงสินคาที่เปน ลูกบาสฯ แปนบาสฯ เสื้อยืดและหมวก การเปลี่ยนเกมส
กีฬาภายในประเทศไปสูธุรกิจที่ประสบความสําเร็จทั่วโลกไดอยาง มหัศจรรยเปนเรื่องที่นาทึ่งมาก
ของประสิทธิภาพและความสามารถของการบริหารการจัดการระหวางประเทศ 
 แมวา จะมีสมาคมกีฬาอื่น ๆ ของ U.S. ที่พยายามจะกาวไปสูระดับโลก แตยังไมมีสมาคม
กีฬาใดเลยที่ประสบความสําเร็จจนเปนที่ยอมรับในระดับเดียวกับ NBA อยางเชน สมาคมฟุตบอล
นานาชาติไดแถลงเปดตัว สมาคม European base World Football ในป 1991 แตหลังจากการจุด
ประกายความสนใจ ความนิยมในกีฬาฟุตบอลในยุโรปและประเทศญี่ปุน ไดเสื่อมลง ทําใหสมาคม
ขาดทุนมากกวา 100 ลานเหรียญ สมาคมไดพยายามหาผูชมทางโทรทัศนและผูสนับสนุน ในอีก
ดานหนึ่ง สมาคมเบสบอลก็มีปญหาภายในประเทศมากมาย เจาของทีมไมสามารถกําหนด
เปาหมายของศักยภาพกีฬาในตลาดโลกได ในภาพรวมแลว แผนการขยายตัวสูระดับโลกของ เบส
บอลเปนไดอยางชา ๆ ในยุโรป ซึ่งเปนการเล็งเปาหมายผิด เพราะเบสบอลไมเปนที่นิยมในยุโรป 
สมาคมกีฬาอาชีพอื่น ๆ ก็ไมมีอํานาจทางการตลาดหรือมีทีทาสนใจทีจะขยายตัวไปสูตลาดโลก 
 อะไรคือเบื้องหลังความสําเร็จของ NBA องคประกอบหนึ่งคือ สมาคมมีผลประโยชนอยาง
มากมายกวากีฬาประเภทอื่น บาสฯ นั้นมีการเลนกันเกือบทั่วโลก และมันก็เปนเกมสกีฬาที่เขาใจได
งาย ในหลายปที่ผานมา สมาคมนักกีฬาบาสฯ อาชีพและสมัครเลน ไดเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในยุโรป
และเอเชีย บาสฯ เปนกีฬาในโอลิมปคตั้งแตป 1936 วากันที่จริงแลว ในป 1992 ในบาเซโลนา     โอ
ลิมปค Dream Team ของ US. ทําใหเกิดความตื่นเตนกันไปทั่วโลกและทําใหเกิดความสนใจอยาง
มากมายในกีฬาบาสฯ อาชีพ ทุก ๆ ที่ที่นักกีฬา Dream Team ไปในบาเซโลนา พวกเขาจะกอใหฝูง
ชนซึ่งเปนแฟน ๆ ที่ชื่นชอบของพวกเขา จากการผลักดัน NBA สูระดับโลกนี้ ทําใหเกิดปฏิกิริยาจาก
แฟน ๆ เพิ่มข้ึนอยางมากมาย 
 องคประกอบอื่นที่สําคัญ ที่ชวยเหลือสนับสนุน NBA ใหเปนที่สนใจ ก็คือ ชาย 2 คนนี้ คือ 
David J. Stern เปนผูจัดการ เปนตัวแทนของ NBA และ Michael Jordan เปนผูเลนที่มีการเจรจา
ใหเปนตัวแทนสินคาจากความสําเร็จของเขาในสนาม Stern เขามาเปนผูจัดการของ NBA ในป 
1984 ในปเดียวกัน Michael ก็เขาสมาคมเชนเดียวกัน Stern ยอมรับในอิทธิพลของ cable TV และ
สัญญาณดาวเทียม ซึ่งไมเฉพาะภายในประเทศเทานั้น แตมีอิทธิพลไปทั่วโลก และดวยศักยภาพ
ของสื่อเหลานี้ เกมสกีฬาบาสฯ จึงกลายเปนสินคาสงออก Stern กลาววา สัญญาณดาวเทียมเปน



ส่ิงที่เปลี่ยนแปลงวิกฤติการณในโลกกีฬาและอุตสาหกรรมดานความบันเทิง แต Cable TV เปนการ
บุกเบิกความหลากหลายของรายการ จากเครือขายที่มีอยูเพียง 3 แหง ไปสูการเกิดเครือขายใหม ๆ 
นับไมถวน ซึ่งทําใหเกิดการแขงขันระหวางชองสัญญาณ อิทธิพลของ Cable TV ไปไดดีเฉพาะ
ภายในประเทศเทานั้น แตมีผลเชนเดียวกันในประเทศอื่น ๆ ซึ่งบางประเทศมีเครือขาย TV อยูเพียง 
1 หรือ 2 แหง เทานั้น ซึ่งสวนมากจะถูกควบคุมโดยรัฐ cable เขาไปทําใหมีชองสัญญาณมากมาย
และชองสัญญาณใหม ๆ เหลานั้น ก็ตองการรายการบันเทิงที่ดีและตองการอยางรวดเร็วดวย การ
แพรภาพบาสฯ อาชีพก็ถูกจัดใหเปนความบันเทิงอยางหนึ่ง Stern ไดพูดวา “เราพรอมแลว” การ
แพรหลายอยางเขาถึงของ cable ไมไดทําใหผูชมเพิ่มข้ึนเทานั้น แตยังขยายการเขาถึงของโฆษณา
ไปไดกวาการแพรภาพแบบดั้งเดิมที่เคยทํามา ในสวนนี้ เปนสวนที่เกี่ยวของกันระหวาง Michael 
Jordan และ Nike ซึ่งเปนหุนสวนในดานโฆษณารวม ก็เชนเดียวกัน NBA ที่ Nike  ตองการรุกเขา
ไปในตลาดโลก ในชวงป 1980 ไดใช TV เปนอาวุธในการโฆษณา ธุรกิจของ Nike ทําให Jordan 
กลับมาเปนคนมีชื่อเสียงอยางมากมาย ในภาพแหงชัยชนะของเขาและความมีจิตวิญญาณในการ
แขงขัน ในทันทีทันใดนั้น เด็กชายทั่วโลกก็จะพูดเปนเสียงกันวา “จะเปนเหมือน Mike” คุณสมบัติ
ของ Jordan ที่รวมกันใน Air Nike  ทั้งความสามารถในดานกรีฑา ความกระตือรือรนในการแขงขัน
ของเขา รอยยิ้มของเขาและความพยายามของ Nike ที่จะเปนผูนําของโลกอยางรวดเร็ว ทําให 
Jordan เปนนักกรีฑาที่มีชื่อเสียงของโลก ซึ่งเปนตัวผลักดันภาพพจนของ NBA ไดเปนอยางดี 
 ในองคประกอบสุดทายที่สนับสนุนในความสําเร็จของ NBA คือ การที่สมาคมไดแสดงให
เห็นวา ไมไดเห็นเฉพาะความสามารถของคนอเมริกันเทานั้น ยังมี Hakeem Olajuwon (Houston 
Rockets) จากประเทศไนจีเรีย Toni Kukok (Chicago Bulls) จาก ยูโกสลาเวีย และ Rik Smite 
(Indianapalis Pacers) จาก Holland NBA ไดซื้อความสามารถพิเศษทางดานบาสฯ จากทั่วโลก 
ซึ่งทําใหเกมสดูยิ่งใหญและเปนที่สนใจทั่วโลก 
 การใชนักกรีฑาที่ดีจากทั่วโลก จากความนิยมที่มากขึ้นของ Michael และกลไกสําหรับการ
สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมความบันเทิงจากทั่วโลก ทําให NBA อยูในตําแหนงและฐานะที่
นาอิจฉาทีเดียว และทั้งหมดนี้ ก็คือส่ิงที่ Stern ไดวางแผนไว 
 
คําถาม 
1. คุณคิดวา NBA และสมาชิกแสดงใหเห็นถึงโครงสรางโดยรวมของอะไร 

อธิบายวา ทําไมความคิดนี้จึงมีหรือไมมีสวนสนับสนุนในความสําเร็จของ NBA 
2. ความถูกตองทางการเมือง เศรษฐศาสตร และวัฒนธรรมที่แตกตาง อาจเปนสวนสําคัญที่ทีม 

NBA คัดเลือกผูเลนจากตางประเทศ ความแตกตางเหลานี้เกี่ยวของกันอยางไร 
3. สมมติวา คุณถูกจางใหเปนลูกทีมคนหนึ่งของ NBA และถูกยายใหไปอยูที่เซี่ยงไฮ ประเทศจีน 

คุณจะตองทําอะไรที่จะทําใหประสบความสําเร็จทั้งในดานสวนตัวและอาชีพ 
4. NBA แสดงถึงประสิทธิภาพและความสามารถในดานการจัดการระหวางประเทศอยางไร 
 
 



Shopping the World 
Jimmy Fand เจาของธุรกิจ The Tile Connection บริษัทนําเขากระเบื้องเซรามิคที่ใหญ

ที่สุดของอเมริกาเหนือ 
 Fand เดินทางรอบโลกเพื่อคนหากระเบื้องที่มีลักษณะแปลกแตกตางและมีเอกลักษณ การ
ที่เขาเขามาในธุรกิจนี้เกิดจากเมื่อคร้ังที่เขาหาซื้อกระเบื้องเพื่อที่จะนํามาใชในการสรางบานใน 
Tampa เขาพบวา มีแบบใหเลือกนอยมากและมีราคาแพง เขาเติบโตในโคลัมเบีย ซึ่งเปนที่ที่ใช
กระเบื้องเปนวัสดุในการสรางบาน เขารูวาที่นั่นมีแบบใหเลือกดีกวาที่กําลังหาอยู เขาตกลงใจที่จะ
เขามาในธุรกิจนี้ ดวยตัวเอง และออกคนหาและนําเขากระเบื้องเซรามิคจากอุตสาหกรรมกระเบื้อง
ตางประเทศ 
 จากการคนหา ทําใหเขาไดพบอุตสาหกรรมกระเบื้องที่มีคุณภาพสูงในที่ตาง ๆ อยูในสเปน 
โปรตุเกส โคลัมเบีย บราซิล อาเจนตินา ญี่ปุน ตุรกีและที่อ่ืน ๆ รอบโลก 
 ภูมิหลังของ Fand คอนขางนาสนใจ เขามานิวยอรค เมื่ออายุ 19 ป และพบวาเปนเมืองที่
นาตื่นเตนและเต็มไปดวยทุก ๆ ส่ิงที่เคาไดคาดหวังไว แมวา ความเปนจริงแลว เขาตองถูกใหออก
จากโรงเรียนมัธยม แตเขาก็ไดพยายามเรียนจนไดวุฒิจาก 3 มหาวิทยาลัย ดูเหมือนวา ความสําเร็จ
และความมั่นใจในการเปนนักธุรกิจระดับโลกของเขานั้นไดมาจากการยินดีที่จะซึมซับประสบการณ
ใหม ๆ นั่นเอง 
 Fand ติดตอกับบริษัทคูคาตางประเทศดานวัตถุดิบไดอยางสะดวก เขาพูดไดหลายภาษา 
สเปน อังกฤษ อิตาเลียน และโปรตุเกส เขาคิดวา ทุกคนควรมองที่ตลาดโลก เพราะวา ยังมีธุรกิจอีก
มากมายที่มีโอกาสเติบโต แตเขาก็ยอมรับวา คนจํานวนมาก กลัวที่จะทําธุรกิจนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
 คําแนะนําของเขาสําหรับผูที่กลัวกับการเขาไปในตลาด 

1. ระมัดระวัง คนที่คุณติดตอดวย ตองรูจักธุรกิจที่คุณติดตอดวย 
2. การไปตามงานแสดงสินคาทั้งในและตางประเทศ ตองทําความรูจักกับคนอื่น ๆ ที่อยู

ในอุตสาหกรรมเดียวกับคุณ 
3. ทําการบาน รูจักสินคาของคุณ และการตั้งราคา 
Fand กลาววา หลังจากที่คุณทําการวิจัย อยากลัวที่จะคัดเอาหุนสวนธุรกิจที่ไมอาจยอมรับ

ไดออกไป ทายสุด เปนความเสี่ยงของภาพพจนธุรกิจและชื่อเสียงของคุณ คุณคงไมตองการให
ภาพพจนและชื่อเสียงของคุณเสี่ยงกับการยอมรับสินคาและบริการที่มีคุณภาพเลว 
 
คําถาม 
1. คุณคิดวา Fand เปนคนที่ทําธุรกิจในวงแคบ ๆ หรือไม  ทําไม? 
2. ใช Internet หาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศใดประเทศหนึ่งที่ บริษัท The Tile Connection 

นําเขาสินคา 



3. สมมติวา คุณกําลังหาที่ตั้งอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิค ในประเทศแถบเอเชีย ซึ่งคุณสามารถ
ที่จะนําเขากระเบื้องได ขอมูลอะไรบางที่คุณจะตองรูเกี่ยวกับประเทศนั้นกอนที่คุณจะทาํธรุกจิที่
นั่น 

4. คุณคิดอยางไรกับคําแนะนําของ Fand ในเรื่องการทําธุรกิจระดับโลก คุณจะเพิ่มเติมอะไรอีก
ไหม 
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