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จากฉบับทีแล้ ว ผมใช้ คําว่า “รู้ เรารู้ เขา” ในการเป็ นจุดเริ มต้ นในการส่งออก เพือให้ ผ้ ูประกอบการเริ
ระกอบการ มจาก
พิจารณาความพร้ อมของตนเอง และขันตอนกระบวนการต่
นตอน
!
างๆ ในการส่งออก รวมทังปั
! จจัยแวดล้ อมต่างๆ ทีเกียวข้ อง
กับตนเองก่อน สิงแรกทีต้ องตัดสินใจคือ เลือกสินค้ าทีจะส่ งออก ซึงไม่ใช่เพียงแต่ลกั ษณะทางกายภาพของสินค้ าหรื อ
คุณภาพของตัวสินค้ าเท่านัน! แต่รวมถึงกฎเกณฑ์
ก
ทีเกียวข้ องต่างๆ กับการนําเข้ าสินค้ าชนิดนันด้
! วย ผู้ประกอบการจะได้ มี
ข้ อมูลทีครบถ้ วนและมันใจในการเสนอขายสินค้ าให้ แก่ผ้ ซู ื !อ
อีกปั จจัยสําคัญในการเริ มต้ นส่งออกคือ การคัดเลือกตลาด การมีข้อมูลทีเกียวข้ องกับตลาดทีสนใจจะช่วย
เป็ นเครื องมือให้ ผ้ ูประกอบการเจาะตลาดได้
เจาะตลาดได้ ถูกต้ องตรงกับความต้ องการของผู้ซื !อและผู้บริ โภค ผู้ประกอบการสามารถ
ทําการวิจัยตลาดได้ 2 รู ปแบบ อย่างง่ายทีสุดคือ การใช้ ข้อมูลและสถิตินําเข้ า-ส่ส่งออกย้ อนหลัง 3-5 ปี การค้ นคว้ าหา
ข้ อมูลโอกาสทางการตลาด กฎระเบี
ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้ อจํากัดต่างๆ กระบวนการในการส่งออกและการนําเข้ าในตลาด
ทีสนใจจากแหล่งต่างๆ ทีเป็ นหน่วยงานในการส่งเสริ มการส่งออกของไทย เช่น สํานักงานทีปรึ กษาการพาณิ ชย์ กรม
ส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ สภาหอการค้ า เป็ นต้ น หรื อปั จจุบนั การค้ นหาข้ อมูลทางอิอินเทอร์ เน็ตก็จะได้ ข้อมูลในอีก
ด้ านหนึงมากขึน! เช่น เว็บไซต์ www.export.gov ของสหรั ฐอเมริ กา จะให้ ข้ข้อมูลด้ านการตลาดในประเทศต่างๆ หรื อ
เว็บไซต์ของ JETRO ประเทศญีปุ่ น เป็ นต้ น วิธีนี !ผู้ประกอบการจะเสียค่าใช้ จ่ายตํา และเหมาะกับประเทศทีมีการพัฒนา
ด้ านข้ อมูลพอสมควร หรื อตลาดส่งออกหลักของประเทศไทย
ส่วนอีกวิธีหนึงคือ การทําวิจยั ตลาด โดยผู้ประกอบการเดินทางไปศึกษาตลาดด้ วยตนเอง เก็บตัวอย่างสินค้ าที
วางขายในตลาดเพือนํามาวิวิเคราะห์ ด้านลักษณะสินค้ า รสนิยมของผู้บริ โภค การออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ
สามารถสํารวจราคาขาย ซึงผู้ประกอบการจะสามารถประเมินต้ นทุนสินค้ านําเข้ าได้ การได้ พบปะพูดคุยกับช่องทางการ
จัดจําหน่ายต่างๆ และหน่วยงานเกียวข้ องในการนําเข้ าสินค้ า แม้ วา่ วิธีการนี !ผู้ประกอบการจะมี
ระกอบการจะ คา่ ใช้ จ่ายสูงและอาจต้ อง
เดินทางไปดูตลาดหลายครั ง! แต่วิธีการนีผ! ้ ูประกอบการจะเห็นภาพจริ งและเป็
แ นประโยชน์
ชน์ ต่อการตัดสินใจได้
ใจ มากกว่า
ผู้ประกอบการอาจเข้ าร่ วมโครงการต่างๆ ทีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ !นในต่ต่างประเทศ เช่น Business Matching,
Trade Fair เป็ นต้ น ซึงผูผู้ประกอบการจะได้ รับความสะดวกในการติ
ค
ดต่อธุรกิจมากกว่ว่าและอาจสามารถลดค่
และอาจ
าใช้ จ่ายได้ บ้าง
เมือเปรี ยบเที
เทียบกับการตะลุยตลาดด้ วยตนเอง วิธีการนี !เหมาะสําหรับตลาดทังที
! เปิ ดใหม่และตลาดส่
ละตลาด งออกในปั จจุบนั
เมือเดือนมีมีนาคมทีผ่านมา ผมได้ มีโอกาสไปเยียมชมสํานักงาน JETRO ที กรุ งโตเกียว ประเทศญี ปุ่ น ทีนัน
นอกจากให้ บริ การให้ คําปรึ กษาทางธุรกิจในการค้ าและการลงทุนในต่างประเทศแก่ผ้ ูประกอบการญีปุ่ นแล้ ว ยังมีสิงที
น่าสนใจคือห้ องสมุดทีเกี ยวข้ องกับข้ อมูลด้ านการส่งออกและนํ าเข้ าและการลงทุนในประเทศต่างๆ ทัง! ด้ านสภาวะ
เศรษฐกิจ และข้ อมูลต่างๆ ทีสําคัญและจําเป็ นสําหรับการทําธุรกิจในต่างประเทศ เช่น มาตรฐานสินค้ าในประเทศต่างๆ

กฎเกณฑ์การนําเข้ า เป็ นต้ น แต่สิงทีผมสนใจมากกว่านัน! คือ มีผ้ เู ข้ าใช้ บริ การจํานวนมาก และดูเหมือนว่าจะใช้ เวลาทังวั
! น
อยู่ ที นัน รวมทัง! เมื อสอบถามบรรณารั ก ษ์ ก็ พ บว่ า มี ผ้ ู ใ ช้ บ ริ ก ารจํ า นวนมากเช่ น นี ท! ุ ก วัน นันหมายความว่า ก่ อ นที
ผู้ประกอบการญีปุ่นจะตัดสินใจทําการค้ าต่ างประเทศ เขาศึกษาข้ อมูลอย่ างเต็มทีในทุกๆ ด้ าน ทังด้
! านโอกาส
อุปสรรค ความเสียงทีเกียวข้ องในการดําเนินธุรกิจ ข้ อจํากัดต่างๆ มาตรฐานสินค้ า และเรื องอืนๆ ทีเกียวข้ อง เมือข้ อมูล
ต่างๆ พร้ อม ก็ขอคําปรึ กษาจาก JETRO ทีมีสํานักงานอยู่เกือบทัวทุกมุมโลก หลังจากนัน! ผู้ประกอบการญีปุ่ นก็จะเริ ม
ออกเดินทางมาสํารวจตลาดจริ ง เพือประเมินความเป็ นไปได้ ในการทําธุรกิจในต่างประเทศ ซึงจะนําไปสูก่ ารตัดสินใจจริ ง
ทีผมยกตัวอย่างวิธีการของผู้ประกอบการญี ปุ่ นข้ างต้ นนัน! ผมอยากให้ ท่านผู้อ่านเตรี ยมตัวให้ มากๆ ก่อนการ
เริ มทําธุรกิจในต่างแดน เนืองจากเราไม่มีความคุ้นเคย และหากเกิดความผิดพลาดครั ง! เดียวอาจไม่เพี ยงสูญเสียเงิ น
เท่านัน! แต่สิงสําคัญคือ อาจทําให้ เสียกําลังใจในการทําธุรกิจส่งออกต่อไป ขณะทีการเตรี ยมพร้ อมทีดีจะทําให้ ท่านผู้อา่ น
มันใจมากขึ !นในการเริ มต้ นและดําเนินธุรกิจส่งออก แล้ วพบกันในครัง! ต่อไปครับ

