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คํานํา 

  
  ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การเปดเสรีทางการคา การรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
และการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผูบริโภคมีผลทําใหธุรกิจระหวางประเทศเติบโตอยางรวดเร็ว และการแขงขันใน
ตลาดตางประเทศมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ธุรกิจทั่วโลกตางแสวงหาโอกาสทางการตลาดในประเทศ
ใหมๆ (Emerging Countries) เชน ประเทศจีน อินเดีย เวียดนาม รัสเซีย และตะวันออกกลาง ฯลฯ ธุรกิจเหลานั้น
จะตองเผชิญกับคูแขงขันในระดับโลก ระดับชาติหรือระดับทองถิ่นที่มีความคุนเคยในสภาพแวดลอมทางธุรกิจใน
ประเทศนั้นเปนอยางดี ดังนั้น การที่ธุรกิจจะประสบความสําเร็จในตลาดตางประเทศไดนั้นธุรกิจจะตองมีกลยุทธ
การตลาดระหวางประเทศที่มีประสิทธิภาพจึงจะมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดโลก 
  ตําราการตลาดระหวางประเทศเลมนี้ไดรับการปรับปรุงแนวคิดและทฤษฎีโดยเนนภูมิปญญาของ
โลกตะวันออก นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกิจใหมีความทันสมัยรวมทั้งยังมีการเพิ่ม
กรณีศึกษาทายเลมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหกับผูเรียนและเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสในการนําแนวคิดและทฤษฎี
ไปประยุกตแกไขปญหาทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับการตลาดระหวางประเทศ  ตําราเลมนี้ใชประกอบการเรียน
วิชา ธป .  323 กลยุทธการตลาดระหวางประเทศ สําหรับนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ        
คณะบริหารธุรกิจ และผูสนใจทั่วไปที่ตองการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดระหวาง
ประเทศ 
  ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาตําราเลมนี้จะเปนประโยชนตอนักศึกษาและผูสนใจทั่วไป และ           
ขอขอบคุณ ผศ. ดร.เกษมสันต พิพัฒนศิริศักดิ์ ที่สละเวลาในการอานและใหขอเสนอแนะตางๆ ในการ
ปรับปรุงตําราเลมนี้  
 

         
 

    ดร.ไกรฤกษ  ปนแกว 
      คณะบรหิารธุรกิจ 

               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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