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ผมเชือว่า หลายคนฝั นอยากทําธุรกิจ และฝั นต่อไปว่าอยากส่งออก ด้ วยเหตุผลเพราะมัน ใจว่าสินค้ าของตนจะ
เป็ นทีต้องการในต่างประเทศ หรื ออย่างน้ อยก็ขายได้ มากกว่ายอดขายในประเทศ หลายคนคิดว่าการขายในต่างประเทศ
คูแ่ ข่งน้ อยกว่า กําลังซื *อผู้บริ โภคมีมากกว่า การส่งออกจะทําให้ ธุธรุ กิจเติบโตและมัน คงมากขึ *น ประกอบกับกระแส AEC ที
จะเกิดขึน* ในอีก 2-3 ปี ข้ างหน้ ากําลังมาแรง นํามาซึงโอกาสทางการตลาดที
โอกาสทางการตลาดทีเปิ ดกว้ างมากขึน* รวมทัง* เกิดตลาดใหม่ที
น่าสนใจ เช่น พม่า
คําถามต่อไปคือ แล้ วผู้ส่งออกมือใหม่ ต้องทําอะไรบ้ าง จะค้ าขายกับต่ างประเทศต้ องเตรี ยมตัวอย่ างไร
หลายท่านอาจจะเคยเข้ าร่ วมสัมมนาหรื ออบรมหลั
อบรมหลักสูตรทีเกียวข้ องกับการส่งออกต่างๆ จากหลายสถาบันแล้ ว แต่ยงั ไม่
แน่ใจว่าการส่งออกนันมี
* ขนตอนยุ
ั*
่งยากอย่างไรหรื อไม่ และมีอะไรบ้ างทีต้องรู้ บางท่านอาจจะมี
จะมีความกังวลถึงผลกระทบ
ด้ านลบอยู่บ้าง ความเสียงอะไรทีต้องเผชิญ จะเจรจากําหนดเงือนไขข้ อตกลงอย่างไรเพือความมัน ใจในการส่งออก
สิ น ค้ า ไปขายต่ า งประเทศและได้ รั บ เงิ น ค่ า สิ น ค้ า อย่ า งครบถ้ วน ผมจึ ง ขออนุ ญ าตใช้ พื น* ที นี แ* บ่ ง ปั น ความรู้ และ
ประสบการณ์ทีเกียวข้ องกับการส่งออกต่างๆ เพือให้ ท่านผู้อา่ นสามารถเรี
นสามารถ ยนรู้ และอาจเป็
และอาจเป็ นส่วนสร้ างความมัน ใจและเพิม
แรงบันดาลใจให้ ท่านผู้อา่ นโดยเฉพาะท่านผู้อา่ นทีเป็ น SMEs ให้ ก้าวไปสูก่ ารเป็ นผู้สง่ ออกมืออาชีพ
วิธีการตลาดสําหรับสินค้ าส่งออกก็สามารถใช้ ส่วนผสมทางการตลาด 4P’s คือ Product,
Product Price, Place และ
Promotion เหมือนกันกับการตลาดสินค้ าทัว ไป แต่ด้วยสภาพแวดล้ อมต่
ม างๆ ทีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ท่านผู้อ่าน
จึ ง ต้ องคํ า นึ ง ถึ ง ปั จจั ย ต่ า งๆ ที& เกี
เ กี& ย วข้ อ งและต้
งและ อ งเข้
เข้ ม งวดกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี
ามก
ย บต่ า งๆ วิ ธี ก าร
กระบวนการที&เกี&ยวข้ องกับสิ นค้ าและการนํ าเข้ า รวมทัง* ต้ องระมัดระวังและป้ องกันความเสี& ยงที&อาจเกิดขึน,
มากกว่าการขายในประเทศทีทีผ้ ปู ระกอบการน่าจะมีความคุ้นเคยมากกว่า
ในการเริ มทําธุรกิจส่งออก จุดเริ มต้ นทีจะนําไปสู่ความสําเร็ จได้ ตามสุภาษิ ตจีนโบราณทีกล่าวว่า รู้ เขารู้ เรา รบ
ร้ อยครั ง* ชนะร้ อยครั ง* สามารถใช้ ได้ กับการส่งออก แต่ผมอยากให้ ท่านผู้อ่านเปลี
เปลียนลําดับคําเป็ น “รู้ เรารู้ เขา” เพราะ
ผู้ประกอบการควรเริ มจากพิพิจารณาความพร้
ารณา
อมของตนเอง และขันตอนกระบวนการต่
*
ต่างๆ ในการส่งออก รวมทังปั
* จจัย
แวดล้ อมต่างๆ ทีเกียวข้ อง
ประเด็นแรกที ต้องพูดถึงคือ ด้ านสินค้ า แม้ ว่าผู้ประกอบการจะมีสินค้ าหลายประเภทอยู่ในมือ แต่ ในการ
เริ& มต้ นสําหรั บการส่ งออกนั น, ไม่ ควรเริ& มจากความต้ องการจะขายสินค้ าหลายๆ ชนิด แต่ ผ้ ูประกอบการควร
เลือกสินค้ าประเภทที&ตนเองถนัดมากที&สุด เมือสามารถตัตัดสินใจได้ วา่ จะส่งออกสินค้ าประเภทใดแล้
ประเภทใด ว ผู้ประกอบการ
ต้ องพยายามศึกษาถึงกฎระเบียบ ข้ อจํากัดที&เกี&ยวกับสินค้ านั น, ๆ ในตลาดเป้าหมายให้
าหมาย ถ่องแท้ เสียก่อน เช่น การ
กําหนดโควตาในการนําเข้ า หรื อการคุ้มครองผู
ครอง ้ ผลิตสินค้ าชนิดนันในประเทศของผู
*
ผู้นําเข้ า มาตรฐานของสินค้ าชนิดนัน*
ข้ อกําหนดต่างๆ เกียวกับสินค้ าทีต้องชี *แจงบนบรรจุ
*
ภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น รวมถึงพิจารณาว่าสินค้ านันสามารถผลิ
*
ตเองได้ หรื อ

ต้ องซื *อจากผู้ผลิตรายอืน หรื อเป็ นการจ้ างผลิต หากเป็ นการจ้ างผลิต ผู้สง่ ออกต้ องรู้ แหล่งผลิต และความสามารถในการ
กระจายการผลิตไปยังผู้ผลิตหลายรายโดยไม่พึงพิงผู้ผลิตรายเดียว นอกจากนี * ผู้ส่งออกต้ องรู้ สภาพปั ญหาการผลิต มี
มาตรการในการควบคุมคุณภาพสินค้ า ความพร้ อมในการออกแบบสินค้ าหรื อปรับปรุ งสินค้ าให้ เหมาะสมกับผู้ซื *อหรื อ
ผู้บริ โภค และพิธีการและเอกสารทีใช้ ในการส่งออก เพราะสินค้ าแต่ละชนิดอาจจะมีข้อกําหนดทีแตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศหรื อแม้ แต่ในประเทศเดียวกันแต่มีหลายรัฐ หลายมณฑล หรื อหลายเขตปกครอง อาจมีกฎเกณฑ์ทีแตกต่างกัน
ได้ แต่ละรัฐหรื อเขต
นอกจากนี * ผู้ส่งออกควรศึกษาว่ามีวิธีการใด เอกสารประเภทใด และมีวีธีการอย่างไรทีจะได้ รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี เพือให้ ผ้ ปู ระกอบการและคู่ค้าได้ รับประโยชน์มากทีสดุ โดยเฉพาะในประเทศทีรวมกลุ่มอยู่ใน AEC และ Free
Trade Agreement เช่น สินค้ าอุปโภคบริ โภค วัตถุดิบต่างๆ เป็ นต้ น ในสินค้ าแต่ละประเภทอาจมีกฎเกณฑ์ ระเบียบใน
การนําเข้ า แหล่งกําเนิดสินค้ า และมาตรฐานสินค้ าทีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ซึงจะเชือมโยงไปถึงความต้ องการ
ใบรับรองต่างๆ เช่น การระบุสว่ นผสมต่างๆ ในสินค้ า ใบรับรองแหล่งกําเนิดของสินค้ า ใบรับรองมาตรฐานสินค้ า เป็ นต้ น
หากผู้ประกอบการทําการบ้ านดีๆ จะสามารถเพิมศักยภาพการแข่งขันของตนได้ มากขึ *น

