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บทคัดย่อ

	 บริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจไปในตลาดโลกต่างเล็งเป้าหมายไปยังตลาดกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก	 เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ที่มี
ประชากรมากกว่า	2	ใน	3	ของประชากรโลก	นอกจากนี้การจัดตั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจ	และการท�าการค้าเสรี
ภายในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก	(Free	Trade	Area	in	Asia	Pacific)	ท�าให้ตลาดนีย้ิง่มบีทบาทส�าคญัมากยิง่ขึน้ต่อเศรษฐกจิโลก	แต่เนือ่งจาก
กลุ่มประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 นักธุรกิจควรศึกษาและเรียนรู้ที่จะเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
พร้อมทั้งตระหนักในประเด็นที่เกี่ยวกับมารยาทการท�าธุรกิจระหว่างประเทศ	 และการสร้างความประทับใจครั้งแรกกับนักธุรกิจชาวต่าง
ประเทศ	 นอกจากมารยาททางธุรกิจที่ดีพร้อม	 ความเข้าใจด้านมิติความแตกต่างทางวัฒนธรรมจะเป็นประโยชน์กับกิจการข้ามชาติให้
เข้าใจวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้แก่	ดัชนีวัดการยอมรับความเหลื่อมล�้าของอ�านาจ	(PDI)	ดัชนีวัดความเป็น
ปัจเจกบุคคล	(IDV)	ดัชนีวัดการแข่งขันและบทบาทหญิงชายในสังคม	(MAS)	ดัชนีการยอมรับความไม่แน่นอนหรือความผิดปกติในสังคม	
(UAI)	และดัชนีการให้ความส�าคัญกับอนาคต	(LTO)

Abstract

	 It	is	alluring	to	any	organization	looking	to	expand	globally	must	include	Asia-Pacific	as	one	of	most	important	
target	market.		The	size	of	this	market	accounts	for	more	than	two-thirds	of	the	world’s	population	plus	the	development	
of	free	trade	area	in	this	region	(Free	Trade	Area	in	Asia	Pacific)	reaffirms	how	vital	this	region	will	play	to	the	world	economy.	
To	conduct	successful	business	across	multiple	countries	with	numerous	complexities,	the	best	strategy	is	to	learn,	appreciate	
and	respect	for	cultural	differences.	Build	a	good	relationship	through	appropriate	business	etiquette	and	create	good	
impression	on	the	first	meeting.	To	provide	insights	and	the	edge	of	understanding	in	national	culture,	Geert	Hofstede’s	
research	is	applied	to	help	international	business	manger	interact	with	business	associates	more	effectively	through	the	
study	of	five	dimensions	of	national	culture	differences--Power	Distance,	Individualism,	Masculinity,	Uncertainty	Avoidance,	
and	Long-Term	Orientation.	

	 เศรษฐกจิของกลุม่ประเทศเอเชยีแปซฟิิกมกีารเจรญิเตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็	และมบีทบาทส�าคญัมากต่อการขยายตวัเศรษฐกจิโลก	
เนื่องจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้ประกอบด้วยประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจและมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก	
นอกจากนี้ยังเป็นตลาดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า	2	ใน	3	ของประชากรโลก	และมีศักยภาพในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน	
นอกจากนีก้ลุม่ประเทศนีส้ามารถถ่วงดลุอ�านาจทางเศรษฐกจิกบัสหภาพยโุรป	ซึง่มแีนวโน้มเป็นกลุม่เศรษฐกจิทีปิ่ดกัน้การค้าภายนอกเพือ่
เสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศนี้ผ่านการจัดตั้งสหภาพยุโรป	(EU)	 ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาค	และการท�าการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก	(Free	Trade	Area	in	Asia	Pacific)	ท�าให้นักธุรกิจต่างชาติไม่อาจ
ละเลยความส�าคัญการท�าธุรกิจในกลุ่มประเทศนี้ไปได้		
	 มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนจะใหญ่กว่าประเทศสหรัฐอเมริกาภายในปี	2020	และประเทศอินเดียจะกลายเป็นตลาดผู้บริโภค
อันดับ	5	ของโลกภายในปี	2025	ซึ่งในปัจจุบันประเทศอินเดียจัดเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ	4	ของโลกแล้ว	อีกทั้งมี
การเตบิโตของชนชัน้กลางทีม่รีายได้ประมาณ	20,000-100,000	เหรยีญสหรฐัต่อปี	ท�าให้เกดิตลาดทีม่กี�าลงัซือ้มหาศาลจ�านวนไม่น้อยกว่า	
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	 อย่างไรกต็าม	ประเทศในกลุม่เอเชยีแปซฟิิกมคีวามหลาก
หลายทางวฒันธรรม	การด�าเนนิกจิการภายใต้สภาพแวดล้อมทาง
วฒันธรรมทีแ่ตกต่างไปและการขาดการเตรยีมพร้อมในการบรหิาร
ความแตกต่างทางวฒันธรรม	ย่อมเป็นอปุสรรคส�าคญัทีท่�าให้บรษิทั
ข้ามชาติอาจประสบความล้มเหลวในการด�าเนินธุรกิจ	 จากการ
ศึกษาของนักวิชาการชาวอังกฤษ	Dr.	Elizabeth	Marx	 พบว่า	1		
ใน	7	ของผูบ้รหิารจากประเทศองักฤษประสบความล้มเหลวในการ
ด�าเนินกิจการในต่างประเทศและอัตราการล้มเหลวนี้สูงขึ้นในผู้
บรหิารทีม่าจากประเทศสหรฐัอเมรกิา	ซึง่มอีตัราการล้มเหลวสงูถงึ
ร้อยละ	25	ถึง	40	

มารยาทการท�าธุรกิจระหว่างประเทศ 

	 การเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่บริษัทเข้าไปด�าเนิน
กจิการเป็นกญุแจส�าคญัทีจ่ะช่วยให้บรษิทัปรบักลยทุธ์ให้เหมาะสม
กบัสภาพแวดล้อมทางธรุกจิ	ดงันัน้ไม่ว่าการตดิต่อทางธรุกจิจะเป็น
ระยะสัน้หรอืระยะยาว	สิง่ทีผู่บ้รหิารบรษิทัควรท�าคอืการสร้างความ
ประทับใจครั้งแรกและมีมารยาททางธุรกิจที่ เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมแต่ละประเทศ	 จากข้อมูลกรมการค้าระหว่างประเทศ	
รัฐมอนแทนา	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	(Internatioanl	Trade	&	
Relations	Bureau	Montana	Department	of	Commerce)	ได้
ให้ค�าแนะน�าด้านมารยาทการท�าธรุกจิกบัประเทศเอเชยีไว้อย่างน่า
สนใจ	 อย่างไรก็ดี	 มารยาททางธุรกิจที่น�าเสนอต่อไปนี้เป็นเพียง
ตัวอย่างของมารยาทบางส่วนที่ควรใช้ในบางประเทศ	และในบาง
วาระโอกาสเท่านัน้	ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัมารยาทการท�าธรุกจิระหว่าง
ประเทศที่ผู้บริหารต้องตระหนักมีดังต่อไปนี้
 1. ภาษา

	 นักธุรกิจควรเข้าใจความหมายของภาษาว่าอาจมีความ
หมายแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม	 เช่น	ค�าว่า	 “Yes”	 ของชาว
ญี่ปุ่นหมายความเพียงว่า	เข้าใจสิ่งที่พูด	หรือได้ยินที่ท่านพูด	และ
บ่อยครัง้เป็นความสภุาพทีไ่ม่ต้องการโต้เถยีง	เนือ่งจากค�าว่า	“No”	
เป็นภาษาที่ไม่สุภาพ	 คู่สนทนาที่มาจากวัฒนธรรมตะวันตกอาจ
หงุดหงิดและอาจเกิดความเครียดเมื่อชาวญี่ปุ่นไม่ท�าตามสัญญา
ตามที่ตกลงเจรจาไว้ก่อนหน้านี้	เพราะเข้าใจและแปลความหมาย
ว่าค�าว่า	“Yes”	คือตกลงตามสัญญา	เช่นเดียวกับชาวญี่ปุ่น	ชาว
อินเดียเลือกที่จะใช้วิธีปฏิเสธแบบอ้อมค้อม	 เช่น	การพูดว่า	“ผม
จะพยายาม”	(I’d	try)	
 2. ความเงียบระหว่างบทสนทนา

	 นักธุรกิจจีนมีกระบวนการความคิดพิจารณามากกว่า	30	
วินาทีก่อนพูด	 นักธุรกิจที่มาจากต่างวัฒนธรรมตะวันตกอาจไม่
เข้าใจกระบวนการทางความคิดดังกล่าวและอาจอึดอัดกับความ

เงยีบทีเ่กดิขึน้ระหว่างบทสนทนา	ในบางกรณอีาจหมดความอดทน
และพูดขึ้นมาเพื่อท�าลายความเงียบ	ท�าให้กระบวนการทางความ
คิดของชาวจีนสะดุดลง	
 3. การแต่งกาย 

	 ส�าหรับการแต่งกายเพื่อพบปะทางธุรกิจกับชาวญี่ปุ่น	ชาว
ออสเตรเลีย	 และชาวอินเดีย	 นักธุรกิจชายควรใส่สูท	 ผูกเนกไท	
และนักธุรกิจหญิงสามารถใส่สูทกางเกงได้	
 4. การสื่อสารทางกาย

	 ภาษาทางกายอาจมีความหมายแตกต่างกันไปในแต่ละ
วัฒนธรรม	 เช่น	 การส่ายหน้าในปากีสถานอาจมีความหมายว่า
ตกลงและเห็นด้วย	การท�าสัญญาณมือ		“OK”	ในประเทศญี่ปุ่น
หมายถึงการขอเงินสินบน	 การจ้องตาคู่คนสนทนาชาวญี่ปุ่นอาจ
ท�าให้เกิดความอึดอัดได้	ไม่ควรใช้ภาษามือมากจนเกินไประหว่าง
สนทนากบันกัธรุกจิจนี	และไม่ควรใช้นิว้มอืชีแ้ต่สามารถใช้ปากกา
เลเซอร์ชี้แทนได้
 5. นามบัตร

	 นักธุรกิจควรเตรียมนามบัตรที่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาท้องถิน่ของประเทศนัน้ๆ		การยืน่นามบตัรสามารถท�าได้โดย
ไม่ต้องรอให้คู่ค้าทางธุรกิจเอ่ยขอนามบัตรก่อน		ส�าหรับการแลก
เปลี่ยนนามบัตรกับนักธุรกิจญี่ปุ่น	 นักธุรกิจควรยื่นนามบัตรด้วย
สองมือพร้อมกับโค้งค�านับ	 และเอ่ยบอกชื่อของตน	 เมื่อได้รับ
นามบัตรกลับมาก็ควรโค้งค�านับเพื่อแสดงความขอบคุณ	 ไม่ควร
อย่างยิ่งที่จะรีบเก็บนามบัตรในทันท	ี ส�าหรับการให้นามบัตรชาว
เกาหล	ีท่านไม่จ�าเป็นต้องโค้งค�านบัแต่ควรพยกัหน้าในระหว่างการ
แลกนามบัตร	 ไม่ควรจ้องนามบัตรนานจนเกินไปหลังจากได้รับ
เพราะถือว่าเป็นการไม่สุภาพ	 และไม่ควรเริ่มการเจรจาทางธุรกิจ
หากยังมีการแลกเปลี่ยนนามบัตรไม่ครบ
 6. ระยะห่างระหว่างคู่สนทนาและการแตะต้องตัว

	 ในแต่ละวัฒนธรรม	 ระยะห่างของคู่สนทนาอาจแตกต่าง
กันไป	 ชาวอินโดนีเซียอาจยืนค่อนข้างใกล้ชิดกันมากกว่าชนชาติ
อื่นในเอเชีย	การแตะตัวเพศตรงข้ามในที่สาธารณะอาจเป็นเรื่องที่
ไม่เหมาะสมเช่นในประเทศอินเดีย
 7. มารยาทในการรับประทานอาหาร

	 การเจรจาทางธุรกิจพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน	
(Business	Lunch)	 ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีน	 นัก
ธุรกิจไม่ควรเริ่มดื่มหรือรับประทานอาหารก่อนเจ้าภาพ	 ควรรับ
ประทานอาหารทกุจานทีเ่จ้าภาพเป็นผูส้ัง่ให้	การไม่แตะต้องอาหาร
เลยถือเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าภาพ	แต่ก็ไม่ควรกินอาหารจนหมด	
ควรเหลอือาหารในจานเลก็น้อยเพราะการกนิอาหารจนหมดหมาย
ถึงอาหารที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้ให้ไม่เพียงพอ	และหมายความว่า
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ท่านยงัรบัประทานอาหารไม่อิม่	การท�าธรุกจิในกลุม่ประเทศเอเชยี
แปซิฟิก	 	 นักธุรกิจอาจควรต้องเรียนรู้การรับประทานอาหารโดย
การใช้ตะเกยีบ	เมือ่รบัประทานอาหารเสรจ็แล้วควรวางตะเกยีบไว้
ข้างโต๊ะหรอืวางบนทีว่างตะเกยีบทีจ่ดัไว้			นกัธรุกจิควรระวงัอย่าง
ยิ่งที่ไม่ท�าตะเกียบตกเพราะเป็นลางร้าย	 ในการรับประทานข้าว
ธรรมเนยีมของชาวจนี	จะถอืชามข้าวใกล้กบัปากเพือ่ความสะดวก
ในการรับประทาน		หากท่านเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหาร	ท่าน
ควรมาถึงสถานที่อย่างน้อย	30	 นาทีก่อนแขก	 แต่หากท่านได้รับ
เชิญให้ไปรับประทานอาหารที่บ้าน	ท่านควรตรงเวลาแต่ไม่ควรไป
ถึงก่อนเร็วนัก		เวลารับประทานอาหารเสร็จควรใช้ไม้จิ้มฟันอย่าง
ระมัดระวังโดยใช้มือป้องปาก		และควรให้เกียรตินักธุรกิจชาวจีน
เป็นผู้ออกจากห้องอาหารก่อนเสมอ
 8. ของขวัญ

	 การให้ของขวญัและการเลอืกสกีระดาษห่อของขวญัเป็นสิง่
ส�าคัญที่นักธุรกิจควรเรียนรู้	 การให้ของขวัญแก่นักธุรกิจจีนเป็น
ธรรมเนยีมปฏบิตัทิีย่อมรบักนัแต่ไม่ควรมอบของขวญักบัเจ้าหน้าที่
รัฐบาลของจีนเพราะเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง	มีของขวัญต้อง
ห้ามที่ไม่ควรให้แก่ชาวจีน	 ได้แก่	 นาฬิกา	 ผ้าเช็ดหน้า	 เพราะมี
ความหมายเกี่ยวข้องกับความตาย	ส�าหรับการเลือกสีของขวัญให้
นกัธรุกจิชาวอนิเดยีควรเลอืกสมีงคลคอืสเีหลอืงและแดง	ควรหลกี
เลี่ยงการใช้สีขาวและสีด�าส�าหรับของขวัญที่มอบให้นักธุรกิจชาว
จีน	ชาวญี่ปุ่นและชาวเกาหลี	เพราะสีขาวหมายถึงความตายและ
ความโศกเศร้า	รวมถึงควรหลีกเลี่ยงการให้ของขวัญที่ท�าด้วยหนัง
วัวกับชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู

 9. จ�านวนตัวเลข

	 ความหมายของจ�านวนในวฒันธรรมต่างๆ	หมายถงึความ
โชคดีและโชคไม่ดี	หลีกเลี่ยงเลข	4	ส�าหรับชาวญี่ปุ่น	เลข	8	เป็น
เลขแห่งโชคลาภและความร�่ารวย	ในประเทศจีนและฮ่องกง

	 เมื่อเรียนรู้มารยาทในการท�าธุรกิจแล้ว	สิ่งที่นักธุรกิจที่ท�า
ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกควรเรียนรู้ต่อไปคือ	ความเข้าใจมิติ
ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและสังคม	ซึ่งถ่ายทอดผ่านงานวิจัย
ของศาสตราจารย์ฮอฟสเทด	(Geert	Hofstede)	แห่ง	Maastricht	
University	นักสังคมศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์	(Hofstede,	2010)

มิติความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสังคม

	 ศาสตราจารย์ฮอฟสเทด	(Geert	Hofstede)	ผูค้้นพบทฤษฎี
ทางวฒันธรรมหลงัการท�างานอยูใ่นบรษิทั	IBM	ซึง่มกีารด�าเนนิงาน
อยู่ในประเทศต่างๆ	 เขาสงสัยว่าท�าไมวัฒนธรรมถึงมีอิทธิพลต่อ
การท�างานของคนในประเทศต่างๆ	ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน	จึง
ได้เก็บข้อมูลโดยส�ารวจประชากรในประเทศต่างๆ	ที่มีวัฒนธรรม
แตกต่างกัน	ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพนักงาน	IBM	และเก็บข้อมูลจาก
ประเทศต่างๆ	มากกว่า	70	ประเทศในภูมิภาคต่างๆ	ในปี	1967-
1973	จากการส�ารวจ	ศาสตราจารย์ฮอฟสเทดได้น�าข้อมลูมาท�าการ
วิจัยเชิงเปรียบเทียบ	 และได้พัฒนารูปแบบ	(Model)	 ความแตก
ต่างทางวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ	 ออกเป็น	5	 มิติ	 ซึ่งเป็น
ประโยชน์กบักจิการข้ามชาตทิีเ่ข้าไปด�าเนนิธรุกจิในประเทศต่างๆ	
เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ	 ได้ดีขึ้น	 โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

ภาพที่	1:	คะแนนความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของศาสตราจารย์ฮอฟสเทด
ที่มา:	www.geert-hofstede.com
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1. Power Distance Index (PDI) 

	 เป็นดัชนีที่ใช้วัดลักษณะการยอมรับความเหลื่อมล�้าของ
อ�านาจ	เช่น	การนับถือล�าดับอาวุโสหรือล�าดับชั้นในสังคม	ถ้าเป็น
วัฒนธรรมที่มีลักษณะความเหลื่อมล�้าของอ�านาจสูง	จะมีผู้ตัดสิน
ใจแต่เพียงผู้เดียว	 ผู้ที่อยู่ในระดับต�่ากว่ามีหน้าที่เพียงปฏิบัติตาม
ค�าสั่งการท�างาน	 ไม่ตั้งแง่สงสัยและมักยอมรับอ�านาจลักษณะนี้	
โดยไม่คาดหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ	 ในทางตรงกันข้าม
วฒันธรรมทีม่ลีกัษณะการยอมรบัความเหลือ่มล�า้ของอ�านาจต�า่	จะ
ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานทุกระดับ	 มีความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น	
	 จากภาพที่	1		สังเกตได้ว่าการยอมรับความเหลื่อมล�้าทาง
อ�านาจในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกค่อนข้างหลากหลาย	 ยก
ตัวอย่างเช่นประเทศที่มีการยอมรับความเหลื่อมล�า้ทางอ�านาจต�่า
ได้แก่	ประเทศออสเตรเลีย	ซึ่งมีค่า	PDI	ที่ระดับ	40	คะแนน	ใน
ขณะทีป่ระเทศจนี	ประเทศอนิเดยี	ประเทศไทย	และประเทศญีปุ่น่	
มีการนับถือล�าดับอาวุโส	ล�าดับชั้นในสังคมและวรรณะชน	ดังนั้น
จงึมกีารยอมรบัความเหลือ่มล�า้ทางอ�านาจสงู	โดยม	ีค่า	PDI	เท่ากบั	
80	คะแนน	77	คะแนน		64	คะแนน	และ	50	คะแนน	ตามล�าดับ	
เทียบกับคะแนน	PDI	 เฉลี่ยของกลุ่มประเทศเอเชียที่	60	คะแนน	
แสดงให้เหน็ว่าสงัคมเอเชยีในภาพรวมยอมรบัอ�านาจจากเบือ้งบน
และความไม่เสมอภาคได้ค่อนข้างมาก	 ประชาชนในประเทศที่มี
การยอมรับความเหลื่อมล�้าทางอ�านาจสูงจะมีความพยายามผลัก
ดันตนเองให้เปลี่ยนชนชั้นตนเองให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น	 โดยการ
พยายามศึกษาเล่าเรียนหรือท�าธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จเพื่อ
ความยอมรับทางสังคม	
	 การสร้างความประทับใจและมารยาทที่ดีในการท�าธุรกิจ
ในประเทศที่มีการยอมรับความเหลื่อมล�้าทางอ�านาจสูง	นักธุรกิจ
ควรศึกษาต�าแหน่ง	ฐานะทางสังคม	อายุของคู่ค้าทางธุรกิจ	 เช่น
ในการยื่นนามบัตรให้กับนักธุรกิจชาวจีน	ญี่ปุ่น	ควรยื่นด้วยมือทั้ง
สองเพื่อแสดงความนอบน้อม	 โดยยื่นนามบัตรให้กับผู้อาวุโสหรือ
ผู้มีต�าแหน่งทางสังคมเรียงล�าดับจากมากไปน้อย	 ในการนั่งรับ
ประทานอาหารกเ็ช่นเดยีวกนั	ทีน่ัง่ตรงกลางทีห่นัหน้าเข้าหาประตู
ควรเป็นทีน่ัง่ของเจ้าภาพ	และทีน่ัง่ตดิกบัเจ้าภาพ	ด้านซ้ายมอื	ควร
เป็นที่นั่งของผู้อาวุโสหรือผู้ที่มีต�าแหน่งทางสังคมสูงสุด	 ส�าหรับ
ประเทศอินเดียซึ่งเปลี่ยนแปลงชนชั้นไม่ได้	 นักธุรกิจจ�าเป็นต้อง
พิจารณาเรื่องวรรณะของพนักงาน	 เช่น	 ไม่ว่าจ้างบุคลากรคนละ
วรรณะให้ท�างานร่วมกัน	เป็นต้น

2. Individualism (IDV) 

	 วฒันธรรมตะวนัตกเน้นความเป็นตวัของตวัเอง	หรอืความ
เป็นปัจเจกบุคคล	(Individualism)	สูง	ระบบการศึกษาได้ปลูกฝัง
ให้สมาชิกในสังคมรับผิดชอบอนาคตของตนเองและต้องพยายาม
พัฒนาความสามารถของตนเองตลอดเวลา	 แต่วัฒนธรรมตะวัน
ออกจะปลูกฝังให้สมาชิกในสังคมนั้นมองว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุม่	ดงันัน้เมือ่กระท�าสิง่ใดจงึมกัค�านงึถงึกลุม่หรอืผลกระทบ
ที่มีต่อกลุ่มและสังคมเสมอ	ในประเทศที่มีความเป็นปัจเจกบุคคล
สูง	พลเมืองนั้นสามารถท�าสิ่งต่างๆ	ได้ด้วยตนเอง		ตัดสินใจได้
ด้วยตนเองไม่จ�าเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้อื่น	 มีรูปแบบ
การด�าเนนิชวีติแบบไม่ได้ถกูคาดหวงัให้ดแูลซึง่กนัและกนัหรอืดแูล
กันเองในลักษณะครอบครัวเดี่ยว	 การให้โอกาสให้ใช้ความคิดเชิง
สร้างสรรค์	มอีสิระ	เป็นสิง่ทีม่ค่ีาและส�าคญัยิง่ในสงัคมปัจเจกนยิม
	 จากภาพที	่1	แสดงให้เหน็ว่ากลุม่ประเทศเอเชยีแปซฟิิก	มี
ความเป็นปัจเจกบุคคลค่อนข้างต�่า	ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีค่า	
IDV	ต�่าที่สุดคือ	15	คะแนน	ประเทศไทยมีค่า	IDV	เท่ากับ	20	สูง
กว่าประเทศจีนเพียงเล็กน้อย	 ตามมาด้วยประเทศญี่ปุ ่นและ
ประเทศอินเดียที่มีค่า	IDV	ที่	43	และ	44	ตามล�าดับ	ค่าเฉลี่ย	IDV	
ในกลุ่มประเทศเอเชียอยู่ที่	24	 คะแนนแสดงว่าสังคมเอเชียเป็น
สังคมเกาะกลุ่มหรือ	Collectivist	ที่เน้นความสัมพันธ์ระยะยาว	ที่
สร้างความปลอดภัยในเรื่องต่างๆ	 ให้แก่สมาชิกในกลุ่มหรือพวก
พ้อง	 เป็นสังคมที่ให้ความส�าคัญกับความภักดีต่อกลุ่ม	 รวมถึงมี
กระบวนการตดัสนิใจทีต้่องได้รบัความเหน็ชอบจากทกุฝ่ายในกลุม่	
ในประเทศญี่ปุ่นห้องท�างานจะเป็นลักษณะแบบเปิดโล่ง	 เพื่อเปิด
โอกาสให้พนักงานสามารถติดต่อพูดคุยกันได้ตลอดเวลา	 การท�า
ธรุกจิกบัชาวเอเชยีโดยเฉพาะกบันกัธรุกจิชาวจนีและชาวญีปุ่น่	จงึ
เน้นการสร้างความสัมพันธ์เป็นพวกพ้องมากกว่าการท�าธุรกิจที่อิง
สัญญาตามระบบทุนนิยมจากวัฒนธรรมตะวันตก	การสร้างความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจนิยมกระท�าผ่านการนัดรับประทานอาหาร		หรือ
การดืม่สงัสรรค์เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ทีด่ก่ีอนการท�าธรุกจิร่วมกนั	
ในช่วงแรกของการเจรจาทางธรุกจิกบันกัธรุกจิจนี	ชาวจนีจะเพยีง
แต่รบัข้อเสนอในหลกัการแต่จะยงัไม่พจิารณารายละเอยีดใดๆ	ใน
สัญญาหรือในเอกสารเลย	เพราะชาวจีนเชื่อว่าสัจจะเป็นสิ่งส�าคัญ
ที่สุดในการท�าธุรกิจร่วมกัน	หากทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจอันดีต่อ
กัน	รายละเอียดต่างๆ	สามารถจัดการได้ภายหลัง	อย่างไรก็ดีนัก
ธุรกิจที่มาจากวัฒนธรรมตะวันตกอาจอึดอัดกับการยึดถือสัจจะ
ทางวาจามากกว่าสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร	 ประเทศเดียวใน
กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกที่มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง	 คือ
ประเทศออสเตรเลียซึ่งมีค่า	IDV	สูงถึง	90	คะแนน	ดังนั้นการท�า
ธุรกิจกับชาวออสเตรเลียที่มีความเป็นตัวเองสูงนั้น	 นักธุรกิจควร
เน้นเรื่องความเคารพความเป็นส่วนตัวเป็นพิเศษ
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3. Masculinity (MAS) 

	 เป็นดัชนีที่ใช้วัดวัฒนธรรมที่มีลักษณะเน้นการแข่งขัน
แก่งแย่งชงิเด่นและความแตกต่างระหว่างบทบาทหญงิชายในสงัคม
โดยวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะ	“ความเป็นชาย”	เป็นค่านยิมของสงัคม
ที่ให้ความส�าคัญกับการแข่งขันและความส�าเร็จ	มีลักษณะตรงกัน
ข้ามกบัวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะเอาใจใส่ซึง่กนัและกนัเน้นความอาทร
ห่วงใยหรือ	“ความเป็นหญิง”	(Femininity)	ค่าดัชนี	MAS	ยิ่งมาก
แปลว่าผู้ชายมีบทบาทมากกว่าผู้หญิง	มีการแข่งขันสูงกว่า	 ไม่ว่า
จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม	 ในขณะที่สมาชิกของสังคมที่มีค่า	
MAS	 ต�่าจะค่อนข้างถ่อมตัวและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเพราะเป็น
ค่านิยมของสังคมซึ่งเน้นการให้ความสนใจกับผู้อื่น	
	 จากภาพที่	1	ประเทศญี่ปุ่นมีค่า	MAS	เท่ากับ	90		ซึ่งเป็น
คะแนนทีส่งูทีส่ดุในกลุม่ประเทศเอเชยีแปซฟิิก	การท�าธรุกจิกบันกั
ธุรกิจชาวญี่ปุ่นหรือกับนักธุรกิจที่มาจากประเทศที่ให้ความส�าคัญ
กับเพศชายมากกว่าผู้หญิง	 ผู้ชายอาจได้เปรียบในการเจรจาทาง
ธุรกิจกว่าเพศหญิง	ยกตัวอย่างเช่น	นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นนิยมนัดพบ
เพื่อเจรจาตามสถานบันเทิงเพื่อพักผ่อนหลังการท�างาน	ซึ่งในบาง
สถานที่นักธุรกิจหญิงไม่สมควรเข้าร่วมสังสรรค์ด้วย	 เช่น	 ร้าน
คาราโอเกะทีม่พีนกังานหญงิให้การต้อนรบั	(Hostess	Bars)	ประเทศ
ที่มีคะแนน	MAS	 รองลงมาจากญี่ปุ่น	 ได้แก่	 ประเทศจีน	 และ
ประเทศอนิเดยีมค่ีา	MAS	อยูใ่นระดบัค่อนข้างสงูเช่นกนัคอืทีร่ะดบั	
60	คะแนน		ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มประเทศเอเชียที่	54	คะแนน	
นกัธรุกจิหญงิทีท่�าการตดิต่อกบันกัธรุกจิจากประเทศนีจ้งึควรเพิม่
ความระมดัระวงัการแต่งกายให้สภุาพ	รดักมุ	และไม่สวมใส่เครือ่ง
ประดับมากเกินไป	 นอกจากนี้นักธุรกิจหญิงไม่สมควรดื่ม
แอลกอฮอล์ในระหว่างการรบัประทานอาหาร		ส�าหรบัประเทศไทย
จัดเป็นประเทศที่มีความเป็นหญิงสูงกว่าประเทศอื่นในเอเชีย	
เพราะโดยนิสัยคนไทยมีจิตใจโอบอ้อมอารี	เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน	
ดังนั้นนักธุรกิจหญิงในประเทศไทยจึงได้รับความทัดเทียมและ
โอกาสทางการแข่งกันเท่ากับเพศชาย

4. Uncertainty Avoidance Index (UAI) 

	 เป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงระดับความไม่แน่นอนหรือความผิด
ปกติที่สังคมหนึ่งๆ	ยอมรับได้	สังคมที่มีค่า	UAI	สูงคือ	สังคมที่ไม่
ยอมรับสภาวะ	 “ผิดปกติ	 หรือ	 “แตกต่าง”	 ใดๆ	 วัฒนธรรมที่มี
ลกัษณะการหลกีเลีย่งความไม่แน่นอน	จะพยายามสร้างกฎระเบยีบ
จ�านวนมากเพื่อเป็นกรอบให้กับสมาชิกในองค์กรปฏิบัติตาม	
ประชาชนในวัฒนธรรมนี้อาจเกิดความเครียดสูง	 การตัดสินใจ
ต่างๆ	 จะใช้มติของกลุ่มเป็นหลักหรือตามล�าดับขั้นตอน	 ในทาง
ตรงกนัข้ามวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะการหลกีเลีย่งความไม่แน่นอนต�่า

นั้น	 จะมีโครงสร้างองค์กรที่ไม่สลับซับซ้อน	 มีการสนับสนุนให้
หัวหน้างานตัดสินใจในลักษณะที่กล ้าเผชิญกับความเสี่ยง		
ประชาชนไม่ค่อยมคีวามเครยีด	กล้ายอมรบัในความคดิเหน็ทีแ่ตก
ต่าง	และมีความคิดสร้างสรรค์
	 จากภาพที่	1	ประเทศญี่ปุ่นมีค่า	UAI	เท่ากับ	90		ซึ่งเป็น
คะแนนทีส่งูทีส่ดุในกลุม่ประเทศเอเชยีแปซฟิิก	แสดงว่าวฒันธรรม
ทางสังคมของประเทศญี่ปุ ่น	 เน้นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงซึ่ง
สอดคล้องกับลักษณะสังคมที่เป็นแบบนสังคมเกาะกลุ ่มหรือ	
Collectivist	 ดังนั้นประชากรประเทศจะเคร่งครัดกับระเบียบวินัย	
ประเทศจีนและประเทศอินเดียมีค่า	UAI	เท่ากับ	40	ซึ่งเป็นคะแนน
ที่ต�่ากว่าประเทศอื่นๆ	ในเอเชีย	แสดงว่าวัฒนธรรมอินเดียและจีน
ยอมรับความแตกต่างกับความไม่เป็นระบบ	และความไม่แน่นอน
ในการท�าธุรกิจได้สูง	 ประเทศไทยมีคะแนน	UAI	 เท่ากับค่าเฉลี่ย
ของเอเชียคือ	60	คะแนน	

5. Long-Term Orientation (LTO) 

	 มิติสุดท้ายได้รับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ	 (Confucian	
Dynamism)	 ที่ให้ความส�าคัญกับอนาคต	 ซึ่งท�าให้มีค่านิยมบาง
ประการทีท่�าให้ด�าเนนิชวีติด้วยความระมดัระวงั	เช่น	ความมธัยสัถ์	
ความอดทน	 เป็นต้น	 ในทางตรงกันข้าม	 สังคมที่ให้ความส�าคัญ
กับปัจจุบัน	จะเน้นค่านิยมที่ปกป้องตนในปัจจุบัน	เช่น	การเคารพ
กฎกติกา	และการป้องกันการเสียหน้า	“Saving	Face”	ยิ่งดัชนี	
LTO	 ของประเทศใดมีค่าสูงก็ยิ่งแสดงว่าวัฒนธรรมของสังคมของ
ประเทศนั้นให้ความส�าคัญกับอนาคตมากเท่านั้น	 วัฒนธรรมไทย
มค่ีา	LTO	ในระดบัปานกลางเท่ากบั	51	ซึง่ต�า่กว่ากบัค่าเฉลีย่ส�าหรบั
ประเทศในเอเชียที่มีค่าเฉลี่ยที่	81	ซึ่งอาจเป็นเพราะสังคมไทยให้
ความส�าคัญกับทั้งอนาคตและปัจจุบัน	 ประเทศจีนมีค่า	LTO	 ใน
ระดับสูงที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก	อยู่ที่	118	คะแนน	ดัง
นัน้การท�าธรุกจิกบัชาวจนีต้องให้ความส�าคญัอย่างสงูกบัการสร้าง
ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิในระยะยาว	รวมถงึการให้เกยีรตแิละไม่ท�า
กระท�าการอันใดที่ท�าให้นักธุรกิจจีนเสียหน้า	 เพราะนอกจากชาว
จนีจะลมืการกระท�านัน้ยากแล้วกจ็ะไม่ให้อภยัการกระท�าดงักล่าว
ด้วย

สรุป

	 ประเทศในกลุ ่มเอเชียแปซิฟิกมีความหลากหลายทาง
วฒันธรรม	นกัธรุกจิควรศกึษาสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมทีแ่ตก
ต่างไปและการเตรียมพร้อมในการบริหารความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม	ได้แก่	การพัฒนามารยาททางธุรกิจ	อาทิ	การใช้ภาษา
ที่เหมาะสม	 การเรียนรู้จังหวะพูดและจังหวะใดควรเงียบระหว่าง
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สนทนา	 การแต่งกายที่เหมาะสม	 การสื่อสารทางกาย	 การแลก
เปลี่ยนนามบัตร	ระยะห่างระหว่างคู่สนทนา	การแตะต้องร่างกาย	
มารยาทในการรบัประทานอาหาร	จ�านวนตวัเลขและการมอบของ
ขวญัให้ถกูต้องตามกาลเทศะ	นอกจากมารยาททางธรุกจิทีด่พีร้อม	
ความเข้าใจด้านมิติความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นประโยชน์
กับกิจการข้ามชาติให้เข้าใจวัฒนธรรมของประเทศต่างๆได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 ได้แก่	 ดัชนีวัดความเหลื่อมล�า้ของอ�านาจ	(PDI)	
ดัชนีวัดความเป็นปัจเจกบุคคล	(IDV)	 ดัชนีวัดการแข่งขันและ
บทบาทหญงิชายในสงัคม	(MAS)	ดชันกีารยอมรบัความไม่แน่นอน
หรือความผิดปกติในสังคม	(UAI)	และดัชนีการให้ความส�าคัญกับ
อนาคต	(LTO)	
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