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สวัสดีครับ ในการค้ าระหว่างประเทศ นอกจากท่านผู้อา่ นจะต้ องศึกษาด้ านกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบตั ิตา่ งๆ ใน
ด้ านการนําเข้ าส่งออก รวมทังด้
) านผลิตภัณฑ์และสุขอนามัยให้ ดีแล้ ว หัวใจในการค้ าระหว่างประเทศที.สําคัญมากอีก
ปั จจัยหนึง. คือ การตลาด ซึง. ผมไม่ได้ หมายความเพียงว่าจะจําหน่ายสินค้ าได้ อย่างไร แต่การตลาดมีความหมายกว้ าง
มาก ตังแต่
) การค้ นคว้ าศึกษาหาข้ อมูลเพื.อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ สามารถเข้ าถึงความต้ องการของผู้ซื )อ จนถึงขัน) ตอน
ความรับผิดชอบต่อสินค้ าเมื.อผู้บริ โภคนําไปใช้ ดังนัน) ผมคิดว่าการตลาดที.ดีต้องเริ. มต้ นจากการมีข้อมูลที.ดี เหมาะสม
และเพียงพอที.จะนําไปเปลี.ยนเป็ นกลยุทธ์การตลาด
ท่านผู้อา่ นเคยไปดูงานแสดงสินค้ าหรื อไม่ครับ หากท่านคิดจะทําการค้ าระหว่างประเทศ สิ.งแรกที.ควรทําคือ
ไปดูงานและร่ วมงานแสดงสินค้ าทังที
) .จดั ขึ )นในประเทศหรื อต่างประเทศ ท่านอาจคิดว่าไปต่างประเทศมีค่าใช้ จ่ายสูง แต่
ท่านทราบหรื อไม่วา่ หลายหน่วยงานรัฐที.ทําหน้ าที.ส่งเสริ มการส่งออกสามารถให้ โอกาสท่านไปร่ วมงานแสดงสินค้ าใน
ต่างประเทศเพื.อสนับสนุนให้ ผ้ ูประกอบการได้ เห็นตลาดในต่างประเทศ โดยการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายบางส่วนเพื.อให้
ท่านนํ าสินค้ าไปลองตลาดต่างประเทศ พบผู้ซือ) เห็นตลาด เห็นคู่แข่ง และพบเจอสิ.งอื.นๆ อีกมากมาย ลองติดต่อ
สอบถามดูครับ เพื.อสร้ างโอกาสของท่านในการได้ รับข้ อมูลที.เป็ นประโยชน์โดยตรงกับธุรกิจของท่าน
ท่านผู้อา่ นควรเลือกไปร่ วมงานแสดงสินค้ าที.สําคัญๆ ระดับโลก และควรเป็ นงานที.ท่านเห็นว่าจะมีกลุ่มลูกค้ า
ตรงกับสินค้ าของท่าน เพราะท่านจะได้ พบเจอกับลูกค้ าที.มีความต้ องการสินค้ าสอดคล้ องกับความคาดหวังในการ
จําหน่ายสินค้ าของท่านในเบื )องต้ นโดยตรง ท่านจะได้ รับข้ อมูลเพิ.มเติมด้ านความต้ องการ รู ปแบบ ลักษณะ คุณภาพ
และพฤติกรรมของผู้บริ โภค รวมทังแนวโน้
)
มธุรกิจ ทําให้ ท่านสามารถนํามาปรับปรุ งสินค้ าให้ ตรงกับตลาดได้ และสร้ าง
ความมัน. ใจในตัวสินค้ าเพื.อจําหน่ายในต่างประเทศได้ ดียิ.งขึ )น
ข้ อมูลสถิติตลาดต่างประเทศที.เป็ นระบบและข้ อมูลที.ได้ รับโดยตรง สามารถช่วยผู้ประกอบการตอบโจทย์
การตลาดที.สําคัญที.สดุ คือ สินค้ าของผู้ประกอบการเหมาะกับลูกค้ ากลุม่ ไหน แนวทางสินค้ าเป็ นอย่างไร ราคา สถานที.
ขายเป็ นอย่างไร ใช้ วตั ถุดิบอะไร กระบวนการผลิตแบบไหน เพื. อให้ ผ้ ูประกอบการสามารถตีกรอบในการผลิตและ
การค้ าระหว่างประเทศได้ ชดั เจน
ในการผลิตสินค้ าในปั จจุบนั นัน) คงไม่สามารถคิดว่าเรามีสินค้ าอะไรก็สามารถขายได้ อีกแล้ ว ไม่ว่าจะเป็ นการ
จําหน่ายในประเทศหรื อการค้ าระหว่างประเทศ ดังนัน) ท่านผู้อ่านต้ องใช้ เวลาในการศึกษาและเข้ าใจพฤติกรรมของ
ลูกค้ าอย่างละเอียดและมีความชัดเจน การผลิตสินค้ าต้ องเหมาะสมสอดคล้ องกับกระแสความนิยม (Trend) ที.กําลัง
เกิดขึ )น ซึง. อาจไม่ต้องไปตามกระแสนิยมทังหมดทุ
)
กสิ.งอย่าง แต่ผ้ ปู ระกอบการอาจปรับปรุ งตามกระแสนิยมเพียงบางสิ.ง
เช่น สี ขนาด เป็ นต้ น ซึง. เหล่านี )เป็ นสิ.งที.ลกู ค้ าต้ องการในขณะนัน) อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรยึดมัน. ว่าสินค้ าของ
ตัวเองมีเอกลักษณ์ (Signature) มากพอที.จะทําการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ และพัฒนาสินค้ าและต่อยอดไปใน

ทิศทางและวิถีทางที.กําหนด เพราะการปรั บปรุ งหมายถึงการผลิตสินค้ าได้ ตรงใจกลุ่มลูกค้ ามากที.สุด ทําสิ.งที.โดดเด่น
และแตกต่างจากคนอื.น ทําให้ สินค้ าชิ )นนันมี
) คณ
ุ ค่ามากขึ )นในสายตาผู้บริ โภค
พฤติกรรมการซื )อของลูกค้ าก็มีความแตกต่างกันในแต่ละตลาด ทัง) ที.ลกั ษณะทั.วไปที.ดูเหมือนกันๆ น่าจะมี
พฤติกรรมคล้ ายกัน แต่มีความต้ องการและความชอบสินค้ าที.แตกต่างกัน เช่น หากท่านผลิตสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ ท่าน
ทราบหรื อไม่วา่ ชาวยุโรปและชาวอเมริ กนั ซึง. มีลกั ษณะรู ปร่ างสูงใหญ่เหมือนกัน แต่พฤติกรรมการซื )อไม่เหมือนกันนะครับ
หากท่ านผู้ประกอบการไม่ได้ เจาะลึกลงไปถึ งพฤติ กรรมการใช้ งานของแต่ละชาติ ก็ อาจผลิ ตสิ นค้ าที. มี ขนาดใหญ่
เช่ นเดี ยวกันเพื. อ จํ า หน่ ายในทุก ตลาดที. คิ ด ว่า เป็ นชาติ ต ะวัน ตก แต่ค วามเป็ นจริ ง ท่ า นอาจขายได้ เ ฉพาะตลาด
สหรัฐอเมริ กาเท่านัน) ซึง. ผู้บริ โภคชอบเฟอร์ นิเจอร์ ขนาดใหญ่ และยิ.งใหญ่มากเท่าไรยิ.งชอบ ขณะที.ผ้ ูบริ โภคชาวยุโรป
จะไม่ได้ คํานึงถึงขนาดเป็ นหลักแต่จะดูเรื. องการออกแบบ การตกแต่ง สีสนั ซึง. ก็คือชอบแนวแฟชัน. ในขณะนันเป็
) นหลัก
ทําให้ ต้องมีการออกแบบ พัฒนา และปรับเปลี.ยนรู ปแบบ สี ขนาดของเฟอร์ นิเจอร์ บ่อยๆ เพื.อให้ ตามกระแสนิยม หรื อ
หากเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ สําหรับตลาดญี. ปุ่นก็ต้องเน้ นความเรี ยบง่าย นํ )าหนักเบา งานละเอียด มีคณ
ุ ภาพ และสะดวกใน
การเก็บเพราะพื )นที.ของเขามีจํากัด
ท่านผู้อา่ นครับ การเตรี ยมพร้ อมที.ดีจะช่วยให้ การทํางานต่างๆ เป็ นเรื. องที.ง่ายขึ )น และลดความเสี.ยงต่างๆ ลง
แต่การเตรี ยมตัวที.ดีต้องอยู่บนพื )นฐานของข้ อมูลที.เพียงพอ ซึง. ข้ อมูลที.สําคัญต่างๆ เหล่านี )มาจากตัวท่านและรอบตัว
ของท่านเอง และท่านต้ องเป็ นผู้วิเ คราะห์ ข้อมูลและนํ ามาปรั บปรุ งด้ านการผลิตเพื. อให้ สามารถตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ ดียิ.งขึ )นครับ

