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 ยุคเปดเสรีการคาที่ตองจัดการความเหมือนที่แตกตางทางวัฒนธรรม! 
 

ความตกต่ําของเศรษฐกิจสหรัฐฯในปจจุบนั ทําใหผูประกอบการจํานวนมากในหลาย
ประเทศหันไปหาตลาดการคาใหมทดแทน ดังจะเหน็ไดจากตาราง แมมูลคาการคาโลกเพิ่มขึ้น แต
สัดสวนมูลคาการคาของกลุมประเทศที่เปนตลาดใหญดัง้เดิม นับตั้งแตป 2547 -2551 เชน สหรัฐฯ 
สหภาพยุโรป และ ญ่ีปุน กลับลดลง ในชวงเวลาเดยีวกันกับที่สัดสวนมลูคาการคาของกลุมประเทศ
ใหม เชน จีนและอินเดยี กลับเพิ่มขึ้น  
 

มูลคาและสัดสวนการคาโลกป 2547-2551 
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐฯ 

  2547 2548 2549 2550 2551 

ประเทศ มูลคา สัดสวน (%) มูลคา 
สัดสวน 

(%) มูลคา 
สัดสวน 

(%) มูลคา 
สัดสวน 

(%) มูลคา สัดสวน(%) 

โลก 7,638,089 100.00 9,374,329 100.00 10,622,846 100.00 12,226,457 100.00 13,993,807 100.00 

สหรัฐฯ 1,305,092 17.09 1,525,268 16.27 1,732,321 16.31 1,918,997 15.70 2,017,121 14.41 

ญ่ีปุน 383,452 5.02 455,254 4.86 515,866 4.86 579,064 4.74 622,243 4.45 

อินเดีย 77,201 1.01 108,248 1.15 149,750 1.41 185,385 1.52 218,645 1.56 

จีน 412,760 5.40 561,229 5.99 659,953 6.21 791,461 6.47 955,956 6.83 

EU15 2,742,804 35.91 3,294,545 35.14 3,617,190 34.05 4,159,131 34.02 4,773,573 34.11 

ไทย 75,824 0.99 94,403 1.01 118,164 1.11 128,584 1.05 143,761 1.03 

อื่นๆ 2,640,956 34.58 3,335,383 35.58 3,829,601 36.05 4,463,834 36.51 5,262,507 37.61 
ที่มา: ประมวลโดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

 
จากตัวเลขดังกลาว ทําใหหลายประเทศในโลก รวมถึงประเทศไทยพยายามแสวงหาตลาด

ใหมๆมากขึ้น แตผูประกอบการก็ยังไมมีหลักประกนัวา การทําธุรกิจในตลาดใหมจะประสบ
ความสําเร็จเสมอไป  ตามสภาพความเปนจริงแลว มีผูประกอบการจํานวนไมนอยทีล่มเหลวในการ
เปดธุรกิจในตลาดใหมเหลานั้น 
 

เมื่อกลาวถึง  FTA ผูที่เกี่ยวของโดยทั่วไปมักจะคํานึงถึงแตประเด็นดานการคา การลงทุน 
สินคาที่จะคาขายระหวางกนั  กฎระเบียบตางๆทางการคา  อัตราภาษี  กลยุทธทางการตลาด และการ
ถายทอดเทคโนโลยี แตใหความสําคัญเรื่องวัฒนธรรม หรือมีการกลาวถึงประเดน็นี้คอนขางนอย
มาก ทั้งๆที่มีการประเมินความเสียหายทางธุรกิจที่เกิดจากความแตกตางทางวัฒนธรรมของบรรษัท
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ขามชาติ มีมูลคาประมาณปละ 75,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือเฉล่ียประมาณ 1 ลานดอลลาร
สหรัฐฯตอหนึ่งแผนงาน1 ดังนั้น การจัดทําFTA จะเกิดประโยชนมากนอยเพียงใด เมือ่มีการทยอย
ลดอัตราภาษีระหวางกัน จึงขึ้นอยูกับความสามารถในการจัดการกับวฒันธรรมที่แตกตาง 
 
ทําไมตองวฒันธรรม 
 

ปจจุบันการคาระหวางประเทศมีความเขมขนขึ้นมาก โดยเฉพาะในตลาดใหม  ผลกระทบ
ทางลบที่เกิดขึน้จากวัฒนธรรมที่แตกตางจงึนาจะมีมูลคาสูงมากกวาทีก่ลาวถึงขางตน ดังที่มักจะได
ยินกนับอยๆถึงขาวความลมเหลวของทั้งบริษัทเล็กและบริษัทใหญ ทีม่ีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
ตัวอยางคลาสสิกหนึ่ง ไดแก ความพยายามขายยาสีฟน “ฟนขาว” ของเปปโซเดนท (Pepsodent) ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ในยุคที่ผูคนโดยเฉพาะคนไทยนิยม “ทนตแดงดังแสงทับทิม”2 จากการ
เคี้ยวหมาก ผลก็คือ ความพยายามของเปปโซเดนท ลมเหลวอยางสิ้นเชิงในครั้งนั้น3  
 

วัฒนธรรมจึงเปนเรื่องที่สําคัญในทางการคาอยางยิ่ง นกัธุรกิจที่เขาใจถงึขอเท็จจริงดังกลาว
เปนอยางด ี มกัพยายามคนควาหาความรูเกีย่วกับวัฒนธรรมของประเทศที่กําลังทําธุรกิจ หลายทาน
ถึงกับลงทุนเรียนภาษานัน้ๆกอนจะไปลงทุน แตจากการศึกษาเรื่องการบริหารความแตกตางทาง
วัฒนธรรมในปจจุบัน และเปนหลักการทีย่อมรับอยางกวางขวางในแวดวงนี้ เห็นตรงกันวา “ทาน
ไมจําเปนตองทําถึงขนาดนัน้” และ บางครั้งทานก็ไมควรทําเชนนั้น ไมจําเปนตองพดูภาษาตางชาติ
ไดดี และ ไมจําเปนตองอานหนังสือเก่ียวกับวัฒนธรรมเลมโตๆ ทานก็สามารถเปนผูจัดการความ
แตกตางทางวฒันธรรมได 
 
ทําไมไมจําเปนตองอานหนงัสือเก่ียวกับวัฒนธรรมเลมโต? 
 

การศึกษาวัฒนธรรมของชาติที่จะไปทํามาคาขายยอมเปนเรื่องดี แตก็ไมใชคําตอบสุดทาย
ทั้งนี้เพราะ วฒันธรรมไมหยุดนิ่งและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยกตัวอยางเชน เปปโซเดนที่ได
กลาวถึงแลวนัน้ หากผูประกอบการยังคงคดิวาคนไทยนยิมเคี้ยวหมากอยู และชื่นชอบทนตแดงแลว
เอายาสีฟนที่สีแลวทําใหทนตแดงขายในปจจุบันกย็อมจะตองผิดพลาดอยางแนนอน หรือ ตัวอยางที่

                                                 
1 Copeland and Grigg (1985) และ Sheridan (1998) แสดงใน McNulty, Yvonne and Phyllis Tharenou. (2004) 
2 อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนงิ บทชมความงามของวิหยาสะกํา 
3 Result of Poor Cross Cultural Awareness, และ Marketing Translation Mistake,  ความลมเหลวของเปปโซเดนทเปนที่รูจัก
อยางกวางขวางถึงกับมีเพลงรองลอเลยีนวา “บลัดดี้แมรี่หญิงที่ช้ันรัก เธอเคี้ยวหมากและไมใชเปปโซเดนท” โดย RODGERS AND 
HAMMERSTEIN 



3 

ใกลตัวกวานั้น เชน หากทานจะทําธุรกจิกับรัสเซียและไดไปอานหนงัสือแนะนํา ซ่ึงหลายเลมจะ
กลาววา “คนรัสเซียชอบมาทํางานสาย การมากอนเวลาถือเปนการเสียมารยาท คนรัสเซียถือวามา
สายสัก 10 นาที เปนเรื่องปกต”ิ และเมือ่ทานทําธุรกิจกับรัสเซียจึงไปสาย โดยหารูไมวา เมื่อคน
รัสเซียไดทําธุรกิจกับคนยุโรป ทําใหตรงตอเวลามากขึน้ วัฒนธรรมของคนรัสเซียเปลี่ยนไปตรง
เวลานัดแลว การไปสายของทานจึงเปนเรื่องที่ไมเหมาะสม 
 
ทําไมไมจําเปนตองพูดภาษาของชาติท่ีไปทําธุรกิจ? 
 

การพูดไดหลายภาษาเปนเรื่องดี แตไมใชวาถาพูดไมไดแลวจะทําธุรกจิไมได นกัธุรกิจ
เจาของบรรษัทขนาดใหญที่มีบริษัทเครือขายกระจายอยูทั่วโลกหลายคนก็มักพดูไดเพียงแคภาษา
เดียว เชน ไมโครซอฟต แมจะทําธุรกิจกับอนิเดียมากมาย แต บิลล เกตต ก็พูดภาษาอนิเดียไมได ถึง
กระนั้นก็ยังประสบความสําเร็จไดอยูด ี สาเหตุก็เพราะ โลกธุรกิจทุกวันนี้นอกจากจะมภีาษากลาง 
แลว ยังมีลาม ซ่ึงการใชลามเปนเรื่องที่มกีารใชอยางแพรหลาย ดวยประโยชนหลายประการ เชน 
เพื่อความแนนอน และ เพื่อเปนเกยีรติยศ ยกตวัอยางเชน เมื่อคร้ังนายพลเตียหบันห แหงกัมพูชามา
เยือนประเทศไทย ใหสัมภาษณรายการโทรทัศนก็ไดใชลามชาวกัมพูชาเปนสื่อกลางในการพูดคุย 
ทั้งๆที่ นายพลเตียหบันห พดูไทยได และพูดไดชดัเจนมากกวาลามทานนั้นเสียอีก  
 

การพูดภาษาของอีกชาติหนึ่งไดเปนเรื่องด ี และมักจะไดรับความนยิมชมชอบจากอีกชาติ 
เหมือนกับที่คนไทยรูสึกชื่นชมคนตางชาตทิี่พูดไทยไดชัดเจน แตหากการเรียนภาษาตองใช
ระยะเวลามาก ทําใหการตดิตอธุรกิจตองลาชาออกไปจนสูญเสียความไดเปรียบในการเริ่มทําธุรกิจ 
การเรียนภาษาจึงอาจไมจําเปนหรือไมใชปจจัยสําคัญมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง บางครั้งการพูด
ภาษาไดดีกลับกลายเปนดาบสองคม  เพราะผูคนมักจะเขาใจวา คนที่พูดภาษาไดดียอมตองเขาใจ
วัฒนธรรมของชาตินั้นๆอยางทองแทดวย เมื่อมีการกระทําที่ขัดกบัวัฒนธรรมจงึมักไมไดรับการ
อภัยหรือใหอภัยนอยกวาคนที่พูดไมได 
 
ความฉลาดรอบรูทางวัฒนธรรม (Cultural Intelligence)  
 

ประเด็นสําคัญในการพัฒนาความสามารถในการจดัการทางวัฒนธรรม หรือทีเ่รียกวา 
ความฉลาดรอบรูทางวัฒนธรรม ก็คือ การเปดใจใหกวางดวยยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตาง คน
ตะวนัตกจํานวนมากไมประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจในเอเชียเพราะรับไมไดกบัวัฒนธรรม
การจายเงนิใตโตะ ทั้งๆที่เงนิจํานวนนัน้คดิเปนสัดสวนเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับความเสียหายทาง
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ธุรกิจที่เกิดขึ้น ใชวาคนตะวันตกไมเคยไดยินเรื่องดังกลาวมากอน? หรือ พวกเขาแครับไมได
เทานั้น?  
 

เร่ืองของความฉลาดรอบรูทางวัฒนธรรมเปนประเดน็ที่คอนขางใหม  แมองคประกอบของ
ความฉลาดรอบรูดังกลาวในรายงานหลายฉบับแตกตางกันบาง แตโดยรวมก็มีความคลายคลึงกัน 
กลาวคือ เปนการเรียนรูจากประสบการณจริง (Learning by Doing) เร่ิมตนจากพืน้ฐานความพรอม
ในการเรยีนรูวฒันธรรมของแตละบุคคล ไปสูการเรียนรูและทําความเขาใจกับวฒันธรรมใหมที่
แตกตาง ซ่ึงประเด็นสําคัญที่สุดก็คือ การเปดใจใหกวาง และ สุดทายก็คือ การสนองตอบตอ
วัฒนธรรมเหลานั้นอยางชาญฉลาดและละมุนละมอม เมื่อบุคคลนั้นสามารถสนองตอบไดแลวกจ็ะ
เก็บประสบการณในการเรียนรูตอไป ดังนัน้ ผูฉลาดรอบรูทางวัฒนธรรมก็จะมแีนวโนมฉลาดรอบรู
ทางวัฒนธรรมเพิ่มพูนมากขึ้นตอเนื่อง   
 

การพัฒนาความฉลาดรอบรูทางวัฒนธรรม (Cultural Intelligence or CQ) 
 

 
ที่มา: David C. Thomas and Kerr Inkson (2003) Cultural Intelligence, ,  
หมายเหตุ: แผนภูมิของ Thomas และ Inkson อาจแตกตางจากแผนภูมิของนักวิชาการดานนี้ในรายละเอยีดบาง เชน คําเรียก หรือ 
ขั้นตอนการพัฒนา แตประเด็นสําคัญไมแตกตางกัน 

 
 ยกตวัอยางเชน นักธุรกิจชาวตะวันตก 2 คน เดินทางไปทําธุรกิจที่ประเทศ ก ทั้ง 2 คน ได
ทําการศึกษาวฒันธรรมประเทศ ก กอนไปทําธุรกิจ ทัง้ 2 คนพบพฤติการณการเรียกสินบนจาก

Cultural Intelligence (CQ)

Mindfulness

Knowledge 

Mindfulness

Knowledge 

Behavioral
Skills 

Behavioral
Skills 
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เจาหนาที่ คนแรกรับไมไดและตัดสินใจกลับประเทศ ในขณะที่อีกคนยอมจาย และ พยายามทํา
ความเขาใจวาเหตุใดจึงตองจาย หลังจากนัน้นักธุรกิจทานนั้นกเ็รียนรูมากขึ้น ซ่ึงนอกจากทราบวา
ควรจายแลว ยงัพบวาตองจายเมื่อใด อยางไร เทาไร และแกใคร จึงจะเหมาะสมอีกดวย4 
  
ถาหนังสือไมดีแลวแหลงขอมูลใดเหมาะสมที่สุดสําหรับการเรียนรูวัฒนธรรม? 
 

แหลงขอมูลที่เหมาะสมที่สุดที่ผูมีประสบการณหลายๆทานตางเหน็พองดวย เปน
แหลงขอมูลที่ไมตองซื้อหา และ ถึงหาซื้อก็คงหาไมไดตามทองตลาด แหลงขอมูลดังกลาวก็คือ การ
สรางเครือขายกับคนในทองถ่ินหรือ การมี “เพื่อนตางชาตใินทองถิ่น” นั่นเอง เจาของวัฒนธรรม
ยอมรูวัฒนธรรมของตนเองดีที่สุด นอกจากนั้น การที่มีเจาของวัฒนธรรมเปนที่ปรึกษา ยอมได
ขอมูลทั้งเชิงกวางและลึกที่รวดเรว็และตรงประเด็นกวาการเปดหนังสือหรือการคนทางอินเตอรเน็ท  
 
บทสรุป 
 
 กระแสโลกาภวิัตน เปนตวัเรงใหการคา การลงทุน มีการเคลื่อนยายรวดเรว็มากขึ้น 
โดยเฉพาะการเปดเสรีการคา หรือ FTA มีบทบาทสําคัญที่ทําใหการดําเนินธุรกิจขามชาติ โดยเฉพาะ 
MNCs หรือความพยายามของนักธุรกจิในหลายๆ ประเทศที่แสวงหาธุรกจิในตลาดใหมๆ  
จําเปนตองมีการปรับตัวและเรียนรูเร่ืองวัฒนธรรมขามชาติมากยิ่งขึ้น บทความนี้ นาํเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการจดัการวัฒนธรรมขามชาติ โดยช้ีใหเห็นวา การจัดการวัฒนธรรมที่แตกตางเปน
ส่ิงจําเปน การดําเนินธุรกิจโดยไมคํานึงความแตกตางทางวัฒนธรรมอาจนํามาซึ่งผลกระทบดานลบ
มากกวาที่คาดการณไว  การจัดการกับความแตกตางทางวัฒนธรรมที่สําคัญ คือ การเปดใจใหกวาง
เพื่อรองรับวัฒนธรรมใหมๆ และดําเนินธุรกิจใหสอดรับกับวัฒนธรรมนั้นๆ หรือเปนการใชกลยุทธ
แบบพลวัตร (Dynamic Strategy) ที่รองรับ/ปรับตัวกับสถานการณใหมไดตลอดเวลาจึงจะสามารถ
อยูรอดไดในยคุปจจุบัน 
 
 
บทความ   โดย       มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

     เสนอกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
    โครงการจัดสัมมนาเวทีสาธารณะและการสราง  Public Awareness 
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 เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลวในหลายประเทศ แตท้ังนี้ มิไดหมายความวา บทความนี้สนับสนุนใหใชแนวทางที่กลาวถึงนี้ 


