






ปญหาความขัดแยงที่พบในธุรกิจครอบครัว พบวา สวนสําคัญหนึ่งมีสาเหตุมาจาก “การส่ือสารในครอบครัว” 

ที่มีการส่ือสารกันนอยมากและไมมีประสิทธิภาพ เพราะคิดวาคนในครอบครัวรักกัน รูใจกัน ไมจําเปนตองพูดคุยกัน 

มาก ทั้งที่ความเปนจริงการพูดคุยสื่อสารกันในครอบครัวเปนสิ่งที่สําคัญและตองมีการส่ือสารที่ดีและสรางสรรค ซ่ึง 

จําเปนตองมีการเรียนรูและพัฒนาทักษะการส่ือสารนี้ใหเกิดขึ้นในครอบครัว ฉบับนี้ Special Report ขอเสนอ 

Family Business การสื่อสารในธุรกิจครอบครัว เราหวังวาเมื่อการสื่อสารระหวางสมาชิกทุกคนในครอบครัวเปนไป 

อยางมีประสิทธิภาพ สัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัวยอมเกิดขึ้น และนําไปสูความแข็งแกรงและความเปนเอกภาพ 

ใหกับธุรกิจครอบครัว

และนอกเหนือจากรายงานพิเศษ เราไดจัดเนื้อหาและขอมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจมากมายมาใหผูอานทุกทาน 

ฉบับนี้ Economic Review เริ่มตนดวย ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 และ 

ตอดวย “บทสัมภาษณวิเคราะหเศรษฐกิจ กับ ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจจาก 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับหัวขอ “เศรษฐกิจไทยหวั่นไหว ดัชนีความเชื่อมั่นดิ่ง เหตุจัดตั้งรัฐบาล คาดการณหาก 

สําเร็จไตรมาส 3 เศรษฐกิจยังไมเสียอาการมาก” และ สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (ITD) 

รวมนําเสนอ กับเรื่อง “การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศสมาชิกอาเซียนสูความเชื่อมโยง 

กับหวงโซคุณคาโลก (Global Value Chain)” 

และ Global Section ทาง Exim Bank รวมเสนอบทความเร่ือง “ขอควรรูเกี่ยวกับการจายคาจางแรงงานใน 

เวียดนาม” และ Strategy Section เรายังนํากลยุทธการพัฒนาธุรกิจและกรณีศึกษามานําเสนออีกเชนเคย เริ่ม 

ดวยเรื่อง “เปดตัวสถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะดานการคาและการลงทุน” โดยคุณอมรเทพ ทวีพานิชย และ Inspire 

กับบทสัมภาษณ “อุกฤษฎ วงษทองสาลี มิชชั่นชีวิต ปนความพอดี สูสากลอยางยั่งยืน” และปดทายดวยบท 

สัมภาษณYEC พบกับ ทสม เจริญชาง รุนใหมไฟแรง ปนธุรกิจจาก มะมวงหาวมะนาวโห จนโดงดังทะลุโซเชียล 

ฉบับนี้ ไดนําเน้ือหาหลากหลายมาอัพเดตเร่ืองเศรษฐกิจตั้งแตดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ และการดําเนินธุรกิจ 

กับตางประเทศ อยางเวียดนาม การดําเนินธุรกิจดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับคุณอุกฤษฎ วงษทองสาลี  และ 

การปนธุรกิจชุมชนสูตลาดในประเทศและตางประเทศกับ ทสม เจริญชาง YEC สมุทรสงคราม และรายงานพิเศษ 

ธุรกิจครอบครัว เราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการพัฒนาธุรกิจและองคกรของทุกทานคะ 
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รุนใหมไฟแรง ปนธุรกิจจาก

“มะมวงหาวมะนาวโห” จนโดงดังทะลุโซเชียล
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ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง
ที่ทําใหเวียดนามประสบความสําเร็จในการดึงดูด

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) คือ
การเปนประเทศที่มีตลาดแรงงานขนาดใหญ ทําใหมี

แรงงานจํานวนมากที่พรอมทํางาน ประกอบกับ
มีคาจางแรงงานที่คอนขางตํ่า
เวียดนามจึงเปนแหลงลงทุน

ที่มีความไดเปรียบ
ดานตนทุนแรงงาน

การส่ือสารในครอบครัว เปน
กลไก หน่ึงท่ีมีความสําคัญตอการ
ทําหนาท่ีของระบบครอบครัวให

ดําเนินตอไป  ในการสรางความรูสึก
ผูกพันกัน การหันหนาเขาหากัน ความเหิน

หางความสามารถในการเปล่ียนแปลงและการปรับ
ตัวเขากับส่ิงแวดลอม ครอบครัวจําเปนตองอาศัย

กระบวนการส่ือสารเปนตัวชวยสนับสนุนใหครอบครัวสามารถ
ทําหนาท่ีตางๆ ไดอยางเต็มท่ี

ถาการไดรัฐบาลอยูในกรอบชวงไตรมาสที่ 3 จะเปน 
กรอบที่ยังไมเสียอาการทางเศรษฐกิจ เพราะจุดแรกคาดวา 
จะไดนายกรัฐมนตรีเดือน มิถุนายนหรือกรกฎาคม จัดตั้ง 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน ก็ยัง 
ทําใหเศรษฐกิจถูกวางกรอบไวตามแนวเดิม ตอนนั้นก็จะไป 
พึ่งพาบรรยากาศเศรษฐกิจโลกเปนสําคัญ ถา Trade War 
และ Brexit ไมมีปญหา และนักทองเที่ยว 

เขามา 40 ลานคน ฐานของ 
เศรษฐกิจยังมีโอกาสโต 

ได 3.8%

สถาบัน
ท่ีปรึกษาอัจฉริยะการ

คาและการลงทุน (Advis
ing Investment and Trade 

Inst itute :  AITI )  ภายใต 
หอการคาไทยและมีมหาวิทยาลัย

หอการคาไทยเปนผูใหบริการ ไดถือกําเนิด
ข้ึนจากการท่ีประเทศไทยยังไมมีหนวยงาน
ใดท่ีใหบริการขอมูลเชิงลึกดานการคาและลงทุน
ในตางประเทศ โดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV รวม
ถึงการใหคําปรึกษาในระดับกลยทุธหรือ ขอมูลท่ีตรงกับความ

ตองการของผูประกอบการ SMEs

เปดตัว สถาบัน AITI 
สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะ
ดานการคาและการลงทุน



ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

(TCC CONFIDENCE INDEX)

+ กิจกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะทางดานการหาเสียง
+ กนง. มีมติใหคงอัตราดอกเบี้ยไวที่รอยละ 1.75 ตอป โดยเห็นวาเศรษฐกิจไทย
มีแนวโนมที่จะขยายตัวตอเนื่อง
+ สศช. เผยตัวเลข GDP ไตรมาส 4/2561 เพิ่มขึ้น 3.7% รวมตลอดป 2561 
เศรษฐกิจไทยขยายตัว 4.1%
+ (สศช.)  คาดวา เศรษฐกิจไทยป 2562 จะขยายตัว  3.5-4.5% คากลาง 4%
+ นักทองเที่ยวจีนเริ่มกลับเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น
+ ความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องเปนเดือนที ่2
+ สถานการณสงครามการคาจีนและสหรัฐเริ่มผอนคลาย
+ คาเงินบาทแข็งคาขึ้นเล็กนอย

ปจจัยบวกปจจัยลบ
- การสงออกเดือนมกราคมปรับตัวลดลง
- ระดับราคาน้ำมันขายปลีกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 
- ความกังวลตอความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย
ไตรมาสแรกของป
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับปญหาคาครองชีพ และ
ระดับราคาสินคาที่อยูในระดับทรงตัวและสูง
- ราคาสินคาเกษตรสวนใหญยังอยูในระดับต่ำ 
ทำใหกำลังซื้อในตางจังหวัดขยายตัวไมมาก
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามทางการคา
ระหวางจีน และสหรัฐฯ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทย

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง

จำแนกตามภูมิภาค ภาคเศรษฐกิจที่เดนของจังหวัด

ชวงที่สำรวจขอมูล: 1 - 8 มีนาคม 2562   จำนวนตัวอยาง: 377 ตัวอยาง

ภาคเหนือ, 24.1%

กทม และ
ปริมณฑล, 6.6%

ภาคกลาง,
15.9%

ภาคตะวันออก,
11.9%

ภาคใต, 
17.2%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ, 24.1%

ภาคเกษตรกรรม
83.2%

ภาคอุตสาหกรรม
5.7%

ภาคการคา
5.4%

ภาคบริการ
5.7%
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ประเด็น
ปจจุบัน

เศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวม
การบริโภคภายในจังหวัด
การลงทุนของภาคเอกชนในจังหวัด
การทองเที่ยวภายในจังหวัด
ภาคเกษตรกรรมของจังหวัด
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด
ภาคการคาของจังหวัด
ภาคการคาชายแดนของจังหวัด
ภาคบริการของจังหวัดปจจุบัน
การจางงานในจังหวัดปจจุบัน

28.7
23.1
21.8
21.8
34.1
27.4
26.6
27.1
23.9
26.5

50.4
62.2
66.3
58.7
50.2
48.2
54.7
48
52.8
54.7

20.9
14.7
11.9
19.5
15.7
24.4
18.7
24.9
23.3
18.8

คาดการณ 6 เดือนขางหนา

22.5
22.4
22.9
11.9
34.2
18.9
21.7
17.6
12.7
18

53.2
53.6
53.7
71.8
38.7
59.4
54.4
63.6
70.6
67.6

24.3
24
23.4
16.3
27.1
21.7
23.9
18.8
16.7
14.4

สถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย (Thai Chamber of Commerce Confidence Index)

ดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทย

42
.2

พ.ย. -61
ธ.ค.-61
ม.ค. -62
ก.พ. -62
ผลตาง mom

48.1
48.3
47.8
48.5
0.7

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

47.9
48.1
47.7
48.3
0.6

การบริโภค

47.1
47.3
47.1
47.7
0.5

การลงทุน

50.4
50.8
50.2
50.5
0.3

การ
ทองเที่ยว

43.1
43.3
43.0
43.6
0.6

ภาคเกษตร

49.6
49.8
49.6
50.0
0.4

ภาค
อุตสาหกรรม

48.5
48.8
48.0
48.6
0.6

ภาค
การคา

50.9
50.3
49.6
49.8
0.1

ภาคการคา
ชายแดน

50.7
50.8
50.5
50.9
0.4

ภาคบริการ

46.4
46.9
46.6
47.2
0.6

การจางงาน

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

10.0

0

44
.3
45
.6

45
.2

45
.6
46
.0 47
.8

46
.3

45
.8
46
.1

46
.3

46
.0

46
.6 50
.9
51
.9

53
.2

50
.1
51
.2

51
.3
51
.9

50
.5

50
.2

50
.5

50
.6

49
.9

50
.4

47
.6
47
.1 49
.4

47
.7
48
.4

48
.6
49
.4

48
.4

48
.0

48
.3
48
.4

48
.0

48
.5

มี.ค.61ก.พ.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61
ส.ค.61 ก.ย.61 ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62

ปจจุบัน อนาคต

ปจจุบัน อนาคต
โดยรวม

TCC-CI  

เศรษฐกิจโดยรวม
การบริโภค

การลงทุน
พ.ย.61

ธ.ค.61

ม.ค.62

ก.พ.62

พ.ย.61

ธ.ค.61

ม.ค.62

ก.พ.62
การทองเที่ยว

ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม

ภาคการคา

ภาคการคาชายแดน

ภาคบริการ

การจางงาน

เศรษฐกิจโดยรวม
การบริโภค

การลงทุน

การทองเที่ยว

ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม

ภาคการคา

ภาคการคาชายแดน

ภาคบริการ

การจางงาน80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

55.0

50.0

45.0

40.0

แยลง ไมเปลี่ยนแปลง ดีขึ้น แยลง ไมเปลี่ยนแปลง ดีขึ้น
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สถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดในปัจจุบันและคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

1. จำนวนนักทองเที่ยวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
2. การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของรัฐบาล
3. กิจกรรมการหาเสียงในชวงเทศกาลเลือกตั้งในเดือนมีนาคม

ปจจัยบวกที่สำคัญของ กทม. และปริมณฑล ปจจัยลบที่สำคัญของ กทม. และปริมณฑล

1. กำลังซื้อของประชาชนลดลง
2. ธุรกิจเอกชนมีการแขงขันสูง
3. ตนทุนการประกอบการเพิ่มสูงขึ้น

1. การพัฒนาการดานการศึกษาของเยาวชนไทย
2. การพัฒนาและกระตุนเศรษฐกิจ
3. การสงเสริมอาชีพใหประชาชน
4. ปญหากำลังซื้อของประชาชน และสภาพคลองทางการเงิน

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

กรุงเทพและปริมณฑล

ปจจุบัน

อนาคต

40.1

40.3

Feb-61

47.4

52.9

Feb-61

46.9

54.6

Mar-61

46.1

52.7

Apr-61

45.2

55.6

May-61

45.8

55.7

June-61

45.6

55.2

July-61

46.1

52.3

Aug-61

46.5

53.0

Sep-61

46.1

52.3

Oct-61

46.5

52.9

Nov-61

46.6

52.4

Dec-61

47.0

52.4

Jan-62

40.9 40.2

50.8 49.4 50.4 50.8 50.3 51.3 49.8 49.5 49.5

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

ม.ค. ก.พ. ม.ค.62 ก.พ.62มี.ค. เม.ย. พ.ค. พ.ย.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ธ.ค.ก.ย. ต.ค.

ม.ค

ก.พ.

mom

49.1

49.5

0.4

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

49.9

50.5

0.6

การบริโภค

47.3

47.9

0.6

การลงทุน

51.1

51.6

0.4

ทองเที่ยว

43.5

44.1

0.6

เกษตรกรรม

52.6

52.9

0.2

อุตสาหกรรม

51.7

52.4

0.7

การคา

51.0

51.3

0.3

การคา
ชายแดน

52.0

52.3

0.3

ภาคบริการ

48.4

48.7

0.3

การจางงาน

49.7 49.7 50.2
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1. การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนในโครงสรางพื้นฐาน
2. การที่มียอดคำสั่งซื้อสินคาลวงหนาเพิ่มขึ้นจากความเชื่อมั่น
ของนักลงทุน
3. การประกาศการเลือกตั้ง ส.ส. ทำใหนักลงทุนมีความเชื่อมั่น
ตอประเทศเพิ่มขึ้น

ปจจัยบวกที่สำคัญของ ภาคกลาง ปจจัยลบที่สำคัญของ ภาคกลาง

1. กำลังซื้อของประชาชนคอนขางต่ำ
2. ปญหาราคาสินคาเกษตรต่ำ
3. การทำงานของภาครัฐยังขาดความตอเนื่อง

1. ปญหาการสงเสริมอาชีพ และรายไดของประชาชน
2. สงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยว
3. กระตุนเศรษฐกิจใหดีขึ้น

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

กลาง

ปจจุบัน

อนาคต

40.1

40.3

Feb-61

47.3

49.2

Feb-61

46.9

54.6

Mar-61

46.1

52.7

Apr-61

45.2

55.6

May-61

45.8

55.7

June-61

45.6

55.2

July-61

46.9

55.7

Aug-61

46.5

53.0

Sep-61

46.1

52.3

Oct-61

46.5

52.9

Nov-61

47.2

49.6

Dec-61

46.8

48.7

Jan-62

42.7
48.3 47.2 48.5 47.0 47.6 47.7 48.4 48.2 47.9 48.4

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

ม.ค. ก.พ. ม.ค.62 ก.พ.62มี.ค. เม.ย. พ.ค. พ.ย.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ธ.ค.ก.ย. ต.ค.

ม.ค

ก.พ.

mom

49.6

50.5

0.9

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

47.7

48.6

0.8

การบริโภค

47.0

47.7

0.7

การลงทุน

48.8

49.4

0.5

ทองเที่ยว

41.8

42.2

0.4

เกษตรกรรม

51.0

51.4

0.4

อุตสาหกรรม

47.9

48.5

0.6

การคา

49.2

49.6

0.4

การคา
ชายแดน

50.0

50.3

0.3

ภาคบริการ

46.0

46.6

0.5

การจางงาน

48.2 47.7 48.2
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1. กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งในชวงเดือนมีนาคม
2. การสงออกสินคาอุตสาหกรรมที่ยังคงเติบโต
3. การทองเที่ยวหัวเมืองชายทะเล
4. การขยายตัวของธุรกิจภาคบริการในพื้นที่จากการทองเที่ยว 

ปจจัยบวกที่สำคัญของ ภาคตะวันออก ปจจัยลบที่สำคัญของ ภาคตะวันออก

1. ปญหาแรงงานที่ตรงกับความตองการธุรกิจ
2. การชะลอตัวของการลงทุนภาคเอกชน
3. ปญหาภัยแลง
4. การชะลอตัวของการคาชายแดน

1. สงเสริมการทองเที่ยวกระตุนการใชจายของประชาชน
2. กระตุนเศรษฐกิจใหดีขึ้น
3. สงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในพื้นที่

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

ตะวันออก

ปจจุบัน

อนาคต

48.1

60

Feb-61

51.1

54.1

Feb-61

47.0

57.2

Mar-61

49.5

57.3

Apr-61

49.0

54.0

May-61

50.5

54.8

June-61

51.1

54.6

July-61

51.4

55.5

Aug-61

51.1

54.5

Sep-61

51

53.8

Oct-61

51.1

53.8

Nov-61

51.3

53.8

Dec-61

50.8

53.2

Jan-62

52.8 54.1 52.1 53.9 51.5 52.7 52.8 53.4 52.8 52.4 52.6

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

ม.ค. ก.พ. ม.ค.62 ก.พ.62มี.ค. เม.ย. พ.ค. พ.ย.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ธ.ค.ก.ย. ต.ค.

ม.ค

ก.พ.

mom

53.1

53.9

0.8

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

53.2

53.9

0.7

การบริโภค

52.6

53.3

0.7

การลงทุน

53.8

54.2

0.4

ทองเที่ยว

49.7

50.6

0.8

เกษตรกรรม

52.5

53.1

0.6

อุตสาหกรรม

52.3

53.1

0.8

การคา

51.8

52.1

0.3

การคา
ชายแดน

52.5

53.0

0.5

ภาคบริการ

49.8

50.5

0.7

การจางงาน

52.3 52.0 52.6
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1. การใชจายของภาครัฐ
2. การลงทุนเริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น
3. กิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งในชวงเดือนมีนาคม

ปจจัยบวกที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปจจัยลบที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. สถานการณภัยแลง
2. การคาชายแดนไมเติบโตเทาที่ควร
3. กำลังซื้อของประชาชนลดนอยลง
4. ราคาสินคาเกษตรตกต่ำ

1. กระตุนการใชจายของภาคเอกชน
2. โครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม
3. แกปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ำอยางยั่งยืน
4. เพิ่มโครงการเพื่อใหมีการจางงานในพื้นที่มากขึ้น

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ปจจุบัน

อนาคต

38.6

46.6

Feb-61

46.2

50.1

Feb-61

43.2

45.5

Mar-61

46.3

48.2

Apr-61

44.4

47.1

May-61

45.3

48.1

June-61

45.2

48.7

July-61

46.3

49.4

Aug-61

45.9

48.8

Sep-61

45.5

48.7

Oct-61

46.1

48.7

Nov-61

46.1

49.4

Dec-61

45.8

49.8

Jan-62

43.1 42.6 44.3
47.3 45.8 46.7 47.0 47.8 47.4 47.1 47.7

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

ม.ค. ก.พ. ม.ค.62 ก.พ.62มี.ค. เม.ย. พ.ค. พ.ย.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ธ.ค.ก.ย. ต.ค.

ม.ค

ก.พ.

mom

47.9

48.2

0.4

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

46.9

47.4

0.4

การบริโภค

47.0

47.3

0.3

การลงทุน

48.4

48.6

0.2

ทองเที่ยว

48.2

48.8

0.5

เกษตรกรรม

47.9

48.2

0.4

อุตสาหกรรม

48.1

48.5

0.4

การคา

49.5

49.6

0.0

การคา
ชายแดน

47.8

48.3

0.5

ภาคบริการ

46.7

47.0

0.3

การจางงาน

47.4 47.8 48.2
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1. นโยบายหรือมาตรการที่สงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจ
2. ดานการเกษตรขยายตัวเนื่องจากพืชผลทางการเกษตร
หลายชนิดออกสูตลาด

ปจจัยบวกที่สำคัญของ ภาคเหนือ ปจจัยลบที่สำคัญของ ภาคเหนือ

1. สถานการณฝุน P.M. 2.5 เกินคามาตรฐาน
2. สถานการณภัยแลง
3. การลงทุนทางดานเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
4. คาครองชีพที่สูงขึ้น
5. การคาชายแดนที่ปรับตัวลดลง

1. ปญหามลพิษทางอากาศ
2. ปญหาเศรษฐกิจ และปากทองของประชาชน
3. สงเสริมอาชีพใหกับประชาชนมีรายได
4. สนับสนุนมาตรการกระตุนการทองเที่ยว

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

เหนือ

ปจจุบัน

อนาคต

38.6

46.6

Feb-61

47.5

50.5

Feb-61

43.2

45.5

Mar-61

46.7

47.3

Apr-61

44.2

46.9

May-61

45.3

48.3

June-61

45.4

49.2

July-61

46.6

50.0

Aug-61

46.2

49.8

Sep-61

46.4

50.0

Oct-61

46.7

50.4

Nov-61

47.4

50.7

Dec-61

47.0

50.1

Jan-62

43.1 42.6 44.3 46.9 45.5 46.8 47.3 48.3 48.0 48.2 49.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

ม.ค. ก.พ. ม.ค.62 ก.พ.62มี.ค. เม.ย. พ.ค. พ.ย.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ธ.ค.ก.ย. ต.ค.

ม.ค

ก.พ.

mom

48.5

49.1

0.6

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

48.7

49.4

0.7

การบริโภค

45.9

46.6

0.6

การลงทุน

51.3

51.7

0.5

ทองเที่ยว

45.8

46.2

0.4

เกษตรกรรม

49.6

50.2

0.6

อุตสาหกรรม

48.8

49.0

0.2

การคา

49.9

50.1

0.2

การคา
ชายแดน

50.1

50.3

0.3

ภาคบริการ

47.2

47.6

0.3

การจางงาน

48.5 48.6 49.0
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ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและแนวทางการดำเนินการของภาคเอกชน

ใต้

- การกระจายความเจริญสูชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการคมนาคมในประเทศ
- การแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ำ 
- มาตรการเพ่ิมรายไดและกระตุนกำลังซ้ือของประชาชน    
- การสงเสริมการทองเที่ยว อาท ิพัฒนาการทองเที่ยวในชุมชนเพื่อเปนการกระจายรายไดมากขึ้น
- การชี้แจงการทำงานของภาครัฐเพื่อความโปรงใส และปองกันการคอรรับชันของเจาหนาที่รัฐ

ปจจัยบวกที่สำคัญของภาคใต ปจจัยลบที่สำคัญของภาคใต

1. ราคาสินคาเกษตรตกต่ำ
2. ผลผลิตสินคาเกษตรลนตลาด
3. ความผันผวนของเศรษฐกิจ
4. ความไมสงบของปญหาชายแดนภาคใต

1. การลงทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจ
โรงแรมหองพัก และบริษัทนำเที่ยว
2. การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีน
เริ่มกลับมา
3. ธุรกิจภาคบริการ มีสัญญาณขยายตัวดี

1. แกไขปญหาวางงานใหประชาชน
ในพื้นที่
2. หาตลาดรองรับการสงออกสินคา
3. สงเสริมการลงทุนในภาคเอกชน
4. เพิ่มมูลคาพืชผลทางการเกษตร
ใหมีราคาสูงขึ้น

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

ปจจุบัน

อนาคต

47.8

55.9

Feb-61

44.1

47.7

Feb-61

52.5

59.4

Mar-61

47.5

54.9

Apr-61

46.2

52.7

May-61

47.3

52.5

June-61

46.7

51.8

July-61

45.8

51.3

Aug-61

44.6

50.0

Sep-61

44.1

49.3

Oct-61

43.7

49.2

Nov-61

44.0

48.9

Dec-61

43.7

47.5

Jan-62

54.8 51.9 56.0
51.2 49.4 49.9 49.1 48.6 47.3 46.7 46.5

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

ม.ค. ก.พ. ม.ค.62 ก.พ.62มี.ค. เม.ย. พ.ค. พ.ย.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ธ.ค.ก.ย. ต.ค.

ม.ค

ก.พ.

mom

45.7

46.3

0.5

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

46.5

46.9

0.4

การบริโภค

46.2

46.7

0.4

การลงทุน

49.7

49.9

0.2

ทองเที่ยว

31.8

32.2

0.4

เกษตรกรรม

47.1

47.3

0.3

อุตสาหกรรม

44.6

44.9

0.3

การคา

49.0

48.9

-0.2

การคา
ชายแดน

49.0

49.2

0.3

ภาคบริการ

46.8

47.1

0.3

การจางงาน

46.5 45.6 45.9

แนวทาง
การดำเนินการ
ในการ
แก้ไขปัญหา

16

TCC



เศรษฐกิจไทยหวั่นไหว 
ดัชนีความเชื่อมั่นดิ่ง เหตุจัดตั้งรัฐบาล
คาดการณ์หากสำเร็จไตรมาส 3 
เศรษฐกิจยังไม่เสียอาการมาก

ร  อนแร งต  อ เ นื่ อ ง รั บ 
สงกรานต ไมมีอะไรเกิน 
สภาวการณเลือกตั้งเมือง 

ไทย - กกต. - การจัดต้ังรัฐบาล ที่ 
หลายฝ ายท้ังในประเทศ และต าง 
ประเทศตางจับตามองแบบไมกระพริบ
ตากันเลยทีเดียว ความออนไหวที่สง 
ผลกอนเลย คือ ดัชนีความเชื่อมั่นผู  
บริโภค ปรากฏวา ผลสํารวจดัชนีความ 
เช่ือมั่นผู บริโภคประจําเดือนมีนาคม 
2562 ที่ผานมา พบการปรับตัวลดลง 
ครั้งแรกในรอบ 3 เดือนมาอยูที่ระดับ 
80.6 ทั้งนี้เปนผลมาจากผูบริโภคยังคง 
มีความไมมั่นใจในสถานการณการเมือง
ภายในประเทศ จากการจัดตั้งรัฐบาลมี 
ความไมแนนอนสูง นอกจากนี้ ผูบริโภค 
ยังมีความกังวลกับภาวะเศรษฐกิจไทย
ที่ยังไมฟนตัว และกําลังซื้อก็ยังไมกลับ 
มา รวมไปถงึความกงัวลใจกบัเศรษฐกจิ 
โลกยังมีความไมแนนอนจากสงคราม 
การคาและการที่อังกฤษจะออกจาก 
สมาชิกภาพของสหภาพยุโรป (Brexit) 
ราคาสินคาเกษตรก็ยังทรงตัวอยู ใน 

ระดับตํ่า สงผลใหประชาชนระมัดระวัง 
การใชจายมากขึ้น

ขณะท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
การเงิน หรอื กนง. ปรับลด ประมาณการ 
อัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจในปนี้ 
เหลือ 3.8% รวมถึงความวิตกกังวลของ 
ผูบริโภคเกี่ยวกับสถานการณเศรษฐกิจ 
โลก ที่ไดรับผลกระทบจากสงคราม 
การคา ระหวางสหรัฐและจีน ซ่ึงอาจมี 
ผลตอการสงออกของไทยและเศรษฐกจิ 
ในอนาคต

ความหวัง
ด้านบวก - ลบ

ทั้งนี้ ศูนยพยากรณฯ คาดการณ 
เศรษฐกิจไทยในชวงครึ่งปแรกจะขยาย 
ตัวอยูที่ 3.3-3.5% ครึ่งปหลังหากการ 
เมืองมีเสถียรภาพ ยอมรับกติกาการ 
เลือกต้ัง คาดวา เศรษฐกิจจะขยายตัว 
3.7-4% โดยท้ังปหอการคาไทยยงัเช่ือวา 
เศรษฐกิจจะขยายตัวได 3.5-3.8% 
และคาดการสงออกขยายตัว 4% โดย 
ศูนย พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผยวา 
ดัชนีความเชื่อม่ันผู บริโภคในเดือน 
มี.ค.62 อยูที่ 80.6 จาก 82.0 ในเดือน 
ก.พ.62 

ปัจจัยลบ
มาจากเหตุปัจจัยดังนี้  

1. คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) ปรับลดประมาณการอัตราการ 
ขยายตวัทางเศรษฐกิจป 62 เหลอื 3.8% 
จากเดิมประเมนิท่ี 4.0% โดยการสงออก 
ปรับลดมาอยูที่ 3.0% จากเดิมที่ 3.8% 
จากการขยายตัวท่ีชะลอลงตามการ 
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและผลของ 
มาตรการกีดกัดทางการคา 

2. ความวิตกกังวลของผูบริโภค 
เก่ียวกับการจัดตัง้รฐับาลและสถานการณ 
ทางการเมืองในอนาคตอาจมีความไม 
แนนอนและขาดเสถียรภาพ

3. SET Index เดือน มี.ค.62 ปรับ 
ตัวลดลง 14.38 จุด จาก 1,653.48 จุด 
ณ สิ้นเดือน ก.พ.62 เปน 1,638.65 จุด 
ณ สิ้นเดือน มี.ค.62

4. ระดับราคานํ้ามันขายปลีกใน 
ประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น 

5. ความกังวลตอสถานการณฝุน 
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตพื้นท่ี 
กทม.และปรมิาณฑล และในบางจงัหวดั 
ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง 
เหนอื ทีส่งผลกระทบตอการดาํเนนิชวีติ 
ของประชาชน

6. ราคาพืชผลทางการเกษตรยัง 
ทรงตัวในระดับต่ําสงผลใหรายไดของ 
เกษตรโดยสวนใหญยังทรงตัวอยูใน 
ระดับตํ่า ทําใหกําลังซื้อทั่วไปในตาง 
จังหวัดขยายตัวไมมากนัก

7. ผูบรโิภคมคีวามรูสกึวาเศรษฐกิจ 
ฟนตัวชาและยังกระจุกตัวและผูบริโภค 
ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปญหาคา 
ครองชีพและราคาสินคาท่ียังทรงตัวอยู 
ในระดับสูง รวมถึงผูบริโภคยังรูสึกวา 
รายไดในปจจุบันไมสอดคลองกับคา 
ครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น

8. ความกังวลเก่ียวกับปญหา 
สงครามการคาในระดับโลกโดยเฉพาะ 
สงครามการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน 
ซึ่งอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอการ 
สงออกและเศรษฐกิจไทยในอนาคต 
แมวาสหรัฐฯ กับจีนจะอยูในชวงเจรจา 
ยุติปญหาสงครามการคา

ปัจจัยบวก 
ผลต่อความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค

1. การประกาศใชพระราชกฤษฎกีา 
ใหมกีารเลอืกตัง้สภาชิกสภาผูแทนราษฎร 
เปนการทั่วไป พ.ศ.2562 และที่ประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มี 
มตใิหจดัการเลอืกตัง้ในวนัที ่24 ม.ีค.62 

สงผลใหบรรยากาศในการหาเสียงคึกคัก 
ทั่วประเทศ

2. คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) มมีตเิอกฉนัทใหคงอตัราดอกเบีย้ 
นโยบายท่ี 1.75% โดยประเมนิเศรษฐกิจ 
ไทยมีแนวโนมขยายตัวชะลอลงทจาก 

ผลกระทบจากตางประเทศท้ังสงคราม 
การคาและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ 
ตัวลง ขณะท่ีภาวะการเงินโดยรวมยัง 
อยูในระดับผอนคลาย และเอื้อตอการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกจิ รวมท้ังระบบการ 
เงินโดยรวมยังมีเสถียรภาพ แตตอง 
ติดตามความเสี่ยงอยางใกลชิด

3. การสงออกของไทยเดือนก.พ. 
62 มีมูลคา 21,553.66 ลานดอลลาร 
สหรฐัฯ เพิม่ข้ึน 5.91% ขณะทีก่ารนาํเขา 
มมีลูคา 17,519.24 ลานดอลลารสหรฐัฯ 
เพิ่มขึ้น 10.03% สงผลใหดุลการคา 
เกินดุล 4,034.42 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
ทําใหชวง 2 เดือนแรกของป 62 สงออก 
ไดรวม 40,547.58 ลานดอลลารสหรฐัฯ 
เพิ่มข้ึน 0.16% และมีการนําเขารวม 

1,315,442.41 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้น 2.17% สงผลใหเกินดุลการคา 
รวม 2.06 ลานดอลลารสหรัฐฯ

4. ราคานํ้ามันดีเซลขายปลีกใน 
ประเทศ ยังคงทรงตัวอยูในระดับเดียว 
กันจากเดือนที่ผานมา  

5. ปญหาสงครามการคาระหวาง 
สหรัฐฯกับจีนเริ่มคลี่คลายลงหลังจากที่ 
สหรัฐฯและจีนไดมีการเจรจาการคากัน 
2 ครั้งในชวงท่ีผานมา หลังจากที่ไดยุติ 
สงครามการคาเปนการชั่วคราว 90 วัน 

6. นักทองเที่ยวจีนเริ่มกลับเขามา 
ทองเท่ียวในประเทศไทยมากขึ้นหลัง 
จากประเทศไทยยกเวนคาธรรมเนียม 
VISA on Arrival

7. พืชผลทางการเกษตรบาง 
รายการเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะขาว 
หอมมะลิ ยางพารา ปาลมนํ้ามัน และ 
สินคาปศุสัตว อยางไรก็ตาม เกษตรกร 
สวนใหญยังเห็นวาราคาสินคาเกษตรยัง 
ทรงตัวอยูในระดับตํ่า 

8. เงินบาทปรับตัวออนคาลงเล็ก 

ร

นอย
ดังน้ันศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 

และธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
จึงคาดการณวา ดัชนีความเชื่อมั่นผู  
บริโภคยังมีแนวโนมเปนขาลงจนกวา 
จะมกีารจดัตัง้รัฐบาลใหมและมนีโยบาย 
ในการบริหารประเทศอยางชัดเจน 
เนื่องจากไมมีปจจัยบวกมากระตุน

รัฐบาลปัจจุบัน
ต้องไม่สุญญากาศ
ก่อนผลัดใบ

ชวงคร่ึงปแรกรัฐบาลชุดปจจุบันมี
ความจําเปนตองผลักดันนโยบายหรือ 
เรงขับเคลื่อนโครงการตางๆ ที่อยูใน 
แผนงานเพื่อพยุงเศรษฐกิจ จึงไดปรับ 
ประมาณการอัตราการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจไทยไวที่ 3.5-3.8% จากเดิม 
คาดไวที่ 4% โดยมองวาเศรษฐกิจไท 
ยในชวงครึ่งปแรก จะขยายตัวอยู ที่ 
3.3-3.5% สวนครึ่งปหลังหากการเมือง 
มีเสถียรภาพ ทุกฝายยอมรับกติกาการ 
เลือกตั้ง คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยาย 
ตัว 3.7-4% และคาดการณการสงออก 
ขยายตัว 4% เทาเดิม

อยางไรก็ตาม จะมีการทบทวน 
และปรับประมาณการเศรษฐกิจอยาง 
เปนทางการในชวงกลางเดือน พ.ค.62 
หลังสถานการณ Brexit และสงคราม 
การคาจะชัดเจนมากขึ้นในเดือน เม.ย. 

ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
(กกต.) จะประกาศผลการเลือกตั้ง 
อยางเปนทางการในวันท่ี 9 พ.ค.จะ 
ทําใหมองเห็นภาพเศรษฐกิจโลกและ 
เศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนขึ้น

"ถาการไดรัฐบาลอยูในกรอบชวง 
ไตรมาสที่ 3 จะเปนกรอบท่ียังไมเสีย 
อาการทางเศรษฐกิจ เพราะจุดแรก 
คาดว า จะได นายกรัฐมนตรี เดือน 
มิถุนายนหรือกรกฎาคม จัดตั้งคณะ 
รัฐมนตรี (ครม.) ไดในเดือนสิงหาคม 
หรือกันยายน ก็ยังทําใหเศรษฐกิจถูก 
วางกรอบไวตามแนวเดมิ ตอนนัน้กจ็ะไป 

พึง่พาบรรยากาศเศรษฐกิจโลกเปนสําคญั 
ถา Trade War และ Brexit ไมมีปญหา 
และนักทองเที่ยวเขามา 40 ลานคน 
ฐานของเศรษฐกิจยังมีโอกาสโตได  
3.8%"

พอมีหวัง
สงกรานต์ทำเงินสะพัด

ดังนั้นระหวางนี้มองวา ปจจัยที่ 
จะพยุงเศรษฐกิจใหเดินตอไปไดคือ 
บรรยากาศการจับจายใชสอยในชวง 
เทศกาลสงกรานต คาดวานาจะมีเงิน 
สะพัดราวหลายหมื่นลานบาท และงาน 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซ่ึงนาจะมี 
การจัดกจิกรรมตาง ๆ  และทกุคนเคารพ 
กติกาและเคลื่อนไหวหรือแสดงออก 
ทางการเมืองอยู ในกรอบรัฐธรรมนูญ 
เช น ชุมนุมประท วงในพื้นท่ีจํากัด 
และมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงเปน 
บรรยากาศทั่วไปของทั้งโลกที่เกิดขึ้น 
ซึ่งมองวาเรื่องนี้เปนประโยชนตอคน 
ไทยทัง้ประเทศ เพราะทายสดุเศรษฐกจิ 
จะดีขึ้นไดเร็ว และจะเร่ิมกระจายตัว 
แตถาการเมืองนอกสภาไมน่ิง มีความ 
วุนวายจะทําใหนักลงทุนตางชาติชะลอ 
การลงทุน คนจะชะลอการบริโภค นัก 
ทองเท่ียวจะชะลอการเดนิทาง ซึง่ตอนน้ี 
เศรษฐกิจไทยไมพรอมรับปจจัยเส่ียง 
เพราะประชาชนจะเดือดรอนมากขึ้น
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ร  อนแร งต  อ เ นื่ อ ง รั บ 
สงกรานต ไมมีอะไรเกิน 
สภาวการณเลือกตั้งเมือง 

ไทย - กกต. - การจัดต้ังรัฐบาล ที่ 
หลายฝ ายท้ังในประเทศ และต าง 
ประเทศตางจับตามองแบบไมกระพริบ
ตากันเลยทีเดียว ความออนไหวที่สง 
ผลกอนเลย คือ ดัชนีความเชื่อมั่นผู  
บริโภค ปรากฏวา ผลสํารวจดัชนีความ 
เช่ือมั่นผู บริโภคประจําเดือนมีนาคม 
2562 ท่ีผานมา พบการปรับตัวลดลง 
ครั้งแรกในรอบ 3 เดือนมาอยูท่ีระดับ 
80.6 ทั้งนี้เปนผลมาจากผูบริโภคยังคง 
มีความไมมั่นใจในสถานการณการเมือง
ภายในประเทศ จากการจัดตั้งรัฐบาลมี 
ความไมแนนอนสูง นอกจากนี้ ผูบริโภค 
ยังมีความกังวลกับภาวะเศรษฐกิจไทย
ที่ยังไมฟนตัว และกําลังซื้อก็ยังไมกลับ 
มา รวมไปถงึความกงัวลใจกบัเศรษฐกจิ 
โลกยังมีความไมแนนอนจากสงคราม 
การคาและการที่อังกฤษจะออกจาก 
สมาชิกภาพของสหภาพยุโรป (Brexit) 
ราคาสินคาเกษตรก็ยังทรงตัวอยู ใน 

ระดับตํ่า สงผลใหประชาชนระมัดระวัง 
การใชจายมากขึ้น

ขณะที่คณะกรรมการนโยบาย 
การเงิน หรอื กนง. ปรับลด ประมาณการ 
อัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจในปนี้ 
เหลือ 3.8% รวมถึงความวิตกกังวลของ 
ผูบริโภคเกี่ยวกับสถานการณเศรษฐกิจ 
โลก ท่ีไดรับผลกระทบจากสงคราม 
การคา ระหวางสหรัฐและจีน ซึ่งอาจมี 
ผลตอการสงออกของไทยและเศรษฐกจิ 
ในอนาคต

ความหวัง
ด้านบวก - ลบ

ท้ังนี้ ศูนยพยากรณฯ คาดการณ 
เศรษฐกิจไทยในชวงครึ่งปแรกจะขยาย 
ตัวอยูที่ 3.3-3.5% ครึ่งปหลังหากการ 
เมืองมีเสถียรภาพ ยอมรับกติกาการ 
เลือกต้ัง คาดวา เศรษฐกิจจะขยายตัว 
3.7-4% โดยทัง้ปหอการคาไทยยงัเชือ่วา 
เศรษฐกิจจะขยายตัวได 3.5-3.8% 
และคาดการสงออกขยายตัว 4% โดย 
ศูนย พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผยวา 
ดัชนีความเชื่อม่ันผู บริโภคในเดือน 
มี.ค.62 อยูที่ 80.6 จาก 82.0 ในเดือน 
ก.พ.62 

ปัจจัยลบ
มาจากเหตุปัจจัยดังนี้  

1. คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) ปรับลดประมาณการอัตราการ 
ขยายตวัทางเศรษฐกิจป 62 เหลอื 3.8% 
จากเดิมประเมนิที ่4.0% โดยการสงออก 
ปรับลดมาอยูที่ 3.0% จากเดิมที่ 3.8% 
จากการขยายตัวที่ชะลอลงตามการ 
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและผลของ 
มาตรการกีดกัดทางการคา 

2. ความวิตกกังวลของผูบริโภค 
เกีย่วกับการจดัตัง้รฐับาลและสถานการณ 
ทางการเมืองในอนาคตอาจมีความไม 
แนนอนและขาดเสถียรภาพ

3. SET Index เดือน มี.ค.62 ปรับ 
ตัวลดลง 14.38 จุด จาก 1,653.48 จุด 
ณ สิ้นเดือน ก.พ.62 เปน 1,638.65 จุด 
ณ สิ้นเดือน มี.ค.62

4. ระดับราคาน้ํามันขายปลีกใน 
ประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น 

5. ความกังวลตอสถานการณฝุน 
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตพื้นที่ 
กทม.และปริมาณฑล และในบางจังหวดั 
ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ ทีส่งผลกระทบตอการดาํเนนิชวีติ 
ของประชาชน

6. ราคาพืชผลทางการเกษตรยัง 
ทรงตัวในระดับต่ําสงผลใหรายไดของ 
เกษตรโดยสวนใหญยังทรงตัวอยูใน 
ระดับตํ่า ทําใหกําลังซื้อทั่วไปในตาง 
จังหวัดขยายตัวไมมากนัก

7. ผูบรโิภคมคีวามรูสกึวาเศรษฐกจิ 
ฟนตัวชาและยังกระจุกตัวและผูบริโภค 
ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปญหาคา 
ครองชีพและราคาสินคาที่ยังทรงตัวอยู 
ในระดับสูง รวมถึงผูบริโภคยังรูสึกวา 
รายไดในปจจุบันไมสอดคลองกับคา 
ครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น

8. ความกังวลเกี่ยวกับปญหา 
สงครามการคาในระดับโลกโดยเฉพาะ 
สงครามการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน 
ซึ่งอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอการ 
สงออกและเศรษฐกิจไทยในอนาคต 
แมวาสหรัฐฯ กับจีนจะอยูในชวงเจรจา 
ยุติปญหาสงครามการคา

ปัจจัยบวก 
ผลต่อความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค

1. การประกาศใชพระราชกฤษฎกีา 
ใหมกีารเลอืกตัง้สภาชิกสภาผูแทนราษฎร 
เปนการทั่วไป พ.ศ.2562 และที่ประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มี 
มตใิหจดัการเลอืกตัง้ในวนัที ่24 ม.ีค.62 

สงผลใหบรรยากาศในการหาเสียงคกึคกั 
ทั่วประเทศ

2. คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) มมีตเิอกฉนัทใหคงอตัราดอกเบีย้ 
นโยบายท่ี 1.75% โดยประเมนิเศรษฐกิจ 
ไทยมีแนวโนมขยายตัวชะลอลงทจาก 

ผลกระทบจากตางประเทศท้ังสงคราม 
การคาและภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอ 
ตัวลง ขณะท่ีภาวะการเงินโดยรวมยัง 
อยูในระดับผอนคลาย และเอื้อตอการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกจิ รวมท้ังระบบการ 
เงินโดยรวมยังมีเสถียรภาพ แตตอง 
ติดตามความเสี่ยงอยางใกลชิด

3. การสงออกของไทยเดือนก.พ. 
62 มีมูลคา 21,553.66 ลานดอลลาร 
สหรฐัฯ เพิม่ข้ึน 5.91% ขณะทีก่ารนาํเขา 
มมีลูคา 17,519.24 ลานดอลลารสหรฐัฯ 
เพิ่มขึ้น 10.03% สงผลใหดุลการคา 
เกินดุล 4,034.42 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
ทําใหชวง 2 เดือนแรกของป 62 สงออก 
ไดรวม 40,547.58 ลานดอลลารสหรฐัฯ 
เพ่ิมขึ้น 0.16% และมีการนําเขารวม 

1,315,442.41 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
เพิ่มข้ึน 2.17% สงผลใหเกินดุลการคา 
รวม 2.06 ลานดอลลารสหรัฐฯ

4. ราคานํ้ามันดีเซลขายปลีกใน 
ประเทศ ยังคงทรงตัวอยูในระดับเดียว 
กันจากเดือนที่ผานมา  

5. ปญหาสงครามการคาระหวาง 
สหรัฐฯกับจีนเริ่มคลี่คลายลงหลังจากที่ 
สหรัฐฯและจีนไดมีการเจรจาการคากัน 
2 ครั้งในชวงท่ีผานมา หลังจากที่ไดยุติ 
สงครามการคาเปนการชั่วคราว 90 วัน 

6. นักทองเที่ยวจีนเริ่มกลับเขามา 
ทองเท่ียวในประเทศไทยมากขึ้นหลัง 
จากประเทศไทยยกเวนคาธรรมเนียม 
VISA on Arrival

7. พืชผลทางการเกษตรบาง 
รายการเริ่มปรับตัวดีข้ึนโดยเฉพาะขาว 
หอมมะลิ ยางพารา ปาลมนํ้ามัน และ 
สินคาปศุสัตว อยางไรก็ตาม เกษตรกร 
สวนใหญยังเห็นวาราคาสินคาเกษตรยัง 
ทรงตัวอยูในระดับตํ่า 

8. เงินบาทปรับตัวออนคาลงเล็ก 

นอย
ดังนั้นศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 

และธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
จึงคาดการณวา ดัชนีความเชื่อมั่นผู  
บริโภคยังมีแนวโนมเปนขาลงจนกวา 
จะมกีารจดัตัง้รฐับาลใหมและมนีโยบาย 
ในการบริหารประเทศอยางชัดเจน 
เนื่องจากไมมีปจจัยบวกมากระตุน

รัฐบาลปัจจุบัน
ต้องไม่สุญญากาศ
ก่อนผลัดใบ

ชวงคร่ึงปแรกรัฐบาลชุดปจจุบันมี
ความจําเปนตองผลักดันนโยบายหรือ 
เรงขับเคลื่อนโครงการตางๆ ที่อยูใน 
แผนงานเพื่อพยุงเศรษฐกิจ จึงไดปรับ 
ประมาณการอัตราการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจไทยไวท่ี 3.5-3.8% จากเดิม 
คาดไวท่ี 4% โดยมองวาเศรษฐกิจไท 
ยในชวงครึ่งปแรก จะขยายตัวอยู ที่ 
3.3-3.5% สวนครึ่งปหลังหากการเมือง 
มีเสถียรภาพ ทุกฝายยอมรับกติกาการ 
เลือกตั้ง คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยาย 
ตัว 3.7-4% และคาดการณการสงออก 
ขยายตัว 4% เทาเดิม

ถ้าการได้รัฐบาลอยู่ในกรอบช่วงไตรมาสที่ 3 จะเป็น 
กรอบที่ยังไม่เสียอาการทางเศรษฐกิจ เพราะ 
จุดแรกคาดว่า จะได้นายกรัฐมนตรีเดือนมิถุนายน 
หรือกรกฎาคม จัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ใน 
เดือนสิงหาคมหรือกันยายน ก็ยังทำให้เศรษฐกิจ 
ถูกวางกรอบไว้ตามแนวเดิม ตอนนั้นก็จะไปพึ่งพา 
บรรยากาศเศรษฐกิจโลกเป็นสำคัญ ถ้า Trade War 
และ Brexit ไม่มีปัญหา และนักท่องเที่ยวเข้ามา 40 
ล้านคน ฐานของเศรษฐกิจยังมีโอกาสโตได้ 3.8%"

อยางไรก็ตาม จะมีการทบทวน 
และปรับประมาณการเศรษฐกิจอยาง 
เปนทางการในชวงกลางเดือน พ.ค.62 
หลังสถานการณ Brexit และสงคราม 
การคาจะชัดเจนมากขึ้นในเดือน เม.ย. 

ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
(กกต.) จะประกาศผลการเลือกตั้ง 
อยางเปนทางการในวันที่ 9 พ.ค.จะ 
ทําใหมองเห็นภาพเศรษฐกิจโลกและ 
เศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนขึ้น

"ถาการไดรัฐบาลอยูในกรอบชวง 
ไตรมาสที่ 3 จะเปนกรอบที่ยังไมเสีย 
อาการทางเศรษฐกิจ เพราะจุดแรก 
คาดว า จะได นายกรัฐมนตรี เดือน 
มิถุนายนหรือกรกฎาคม จัดตั้งคณะ 
รัฐมนตรี (ครม.) ไดในเดือนสิงหาคม 
หรือกันยายน ก็ยังทําใหเศรษฐกิจถูก 
วางกรอบไวตามแนวเดมิ ตอนนัน้กจ็ะไป 

พึง่พาบรรยากาศเศรษฐกจิโลกเปนสําคญั 
ถา Trade War และ Brexit ไมมีปญหา 
และนักทองเที่ยวเขามา 40 ลานคน 
ฐานของเศรษฐกิจยังมีโอกาสโตได  
3.8%"

พอมีหวัง
สงกรานต์ทำเงินสะพัด

ดังนั้นระหวางนี้มองวา ปจจัยที่ 
จะพยุงเศรษฐกิจใหเดินตอไปไดคือ 
บรรยากาศการจับจายใชสอยในชวง 
เทศกาลสงกรานต คาดวานาจะมีเงิน 
สะพัดราวหลายหมื่นลานบาท และงาน 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งนาจะมี 
การจัดกจิกรรมตาง ๆ  และทกุคนเคารพ 
กติกาและเคลื่อนไหวหรือแสดงออก 
ทางการเมืองอยู ในกรอบรัฐธรรมนูญ 
เช น ชุมนุมประท วงในพื้นที่จํากัด 
และมีระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเปน 
บรรยากาศทั่วไปของทั้งโลกที่เกิดขึ้น 
ซ่ึงมองวาเรื่องน้ีเปนประโยชนตอคน 
ไทยทัง้ประเทศ เพราะทายสดุเศรษฐกจิ 
จะดีขึ้นไดเร็ว และจะเร่ิมกระจายตัว 
แตถาการเมืองนอกสภาไมน่ิง มีความ 
วุนวายจะทําใหนักลงทุนตางชาติชะลอ 
การลงทุน คนจะชะลอการบริโภค นัก 
ทองเท่ียวจะชะลอการเดนิทาง ซึง่ตอนน้ี 
เศรษฐกิจไทยไมพรอมรับปจจัยเสี่ยง 
เพราะประชาชนจะเดือดรอนมากขึ้น
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ร  อนแร งต  อ เ นื่ อ ง รั บ 
สงกรานต ไมมีอะไรเกิน 
สภาวการณเลือกตั้งเมือง 

ไทย - กกต. - การจัดต้ังรัฐบาล ที่ 
หลายฝ ายท้ังในประเทศ และต าง 
ประเทศตางจับตามองแบบไมกระพริบ
ตากันเลยทีเดียว ความออนไหวที่สง 
ผลกอนเลย คือ ดัชนีความเชื่อมั่นผู  
บริโภค ปรากฏวา ผลสํารวจดัชนีความ 
เช่ือมั่นผู บริโภคประจําเดือนมีนาคม 
2562 ที่ผานมา พบการปรับตัวลดลง 
ครั้งแรกในรอบ 3 เดือนมาอยูที่ระดับ 
80.6 ทั้งนี้เปนผลมาจากผูบริโภคยังคง 
มีความไมมั่นใจในสถานการณการเมือง
ภายในประเทศ จากการจัดตั้งรัฐบาลมี 
ความไมแนนอนสูง นอกจากนี้ ผูบริโภค 
ยังมีความกังวลกับภาวะเศรษฐกิจไทย
ที่ยังไมฟนตัว และกําลังซื้อก็ยังไมกลับ 
มา รวมไปถงึความกงัวลใจกบัเศรษฐกจิ 
โลกยังมีความไมแนนอนจากสงคราม 
การคาและการที่อังกฤษจะออกจาก 
สมาชิกภาพของสหภาพยุโรป (Brexit) 
ราคาสินคาเกษตรก็ยังทรงตัวอยู ใน 

ระดับตํ่า สงผลใหประชาชนระมัดระวัง 
การใชจายมากขึ้น

ขณะท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
การเงิน หรอื กนง. ปรับลด ประมาณการ 
อัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจในปนี้ 
เหลือ 3.8% รวมถึงความวิตกกังวลของ 
ผูบริโภคเกี่ยวกับสถานการณเศรษฐกิจ 
โลก ที่ไดรับผลกระทบจากสงคราม 
การคา ระหวางสหรัฐและจีน ซ่ึงอาจมี 
ผลตอการสงออกของไทยและเศรษฐกจิ 
ในอนาคต

ความหวัง
ด้านบวก - ลบ

ทั้งนี้ ศูนยพยากรณฯ คาดการณ 
เศรษฐกิจไทยในชวงครึ่งปแรกจะขยาย 
ตัวอยูที่ 3.3-3.5% ครึ่งปหลังหากการ 
เมืองมีเสถียรภาพ ยอมรับกติกาการ 
เลือกต้ัง คาดวา เศรษฐกิจจะขยายตัว 
3.7-4% โดยท้ังปหอการคาไทยยงัเช่ือวา 
เศรษฐกิจจะขยายตัวได 3.5-3.8% 
และคาดการสงออกขยายตัว 4% โดย 
ศูนย พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผยวา 
ดัชนีความเชื่อม่ันผู บริโภคในเดือน 
มี.ค.62 อยูที่ 80.6 จาก 82.0 ในเดือน 
ก.พ.62 

ปัจจัยลบ
มาจากเหตุปัจจัยดังนี้  

1. คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) ปรับลดประมาณการอัตราการ 
ขยายตวัทางเศรษฐกิจป 62 เหลอื 3.8% 
จากเดิมประเมนิท่ี 4.0% โดยการสงออก 
ปรับลดมาอยูที่ 3.0% จากเดิมที่ 3.8% 
จากการขยายตัวท่ีชะลอลงตามการ 
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและผลของ 
มาตรการกีดกัดทางการคา 

2. ความวิตกกังวลของผูบริโภค 
เก่ียวกับการจัดตัง้รฐับาลและสถานการณ 
ทางการเมืองในอนาคตอาจมีความไม 
แนนอนและขาดเสถียรภาพ

3. SET Index เดือน มี.ค.62 ปรับ 
ตัวลดลง 14.38 จุด จาก 1,653.48 จุด 
ณ สิ้นเดือน ก.พ.62 เปน 1,638.65 จุด 
ณ สิ้นเดือน มี.ค.62

4. ระดับราคานํ้ามันขายปลีกใน 
ประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น 

5. ความกังวลตอสถานการณฝุน 
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตพื้นท่ี 
กทม.และปรมิาณฑล และในบางจงัหวดั 
ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง 
เหนอื ทีส่งผลกระทบตอการดาํเนนิชวีติ 
ของประชาชน

6. ราคาพืชผลทางการเกษตรยัง 
ทรงตัวในระดับตํ่าสงผลใหรายไดของ 
เกษตรโดยสวนใหญยังทรงตัวอยูใน 
ระดับตํ่า ทําใหกําลังซ้ือทั่วไปในตาง 
จังหวัดขยายตัวไมมากนัก

7. ผูบรโิภคมคีวามรูสกึวาเศรษฐกิจ 
ฟนตัวชาและยังกระจุกตัวและผูบริโภค 
ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปญหาคา 
ครองชีพและราคาสินคาท่ียังทรงตัวอยู 
ในระดับสูง รวมถึงผูบริโภคยังรูสึกวา 
รายไดในปจจุบันไมสอดคลองกับคา 
ครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น

8. ความกังวลเก่ียวกับปญหา 
สงครามการคาในระดับโลกโดยเฉพาะ 
สงครามการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน 
ซึ่งอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอการ 
สงออกและเศรษฐกิจไทยในอนาคต 
แมวาสหรัฐฯ กับจีนจะอยูในชวงเจรจา 
ยุติปญหาสงครามการคา

ปัจจัยบวก 
ผลต่อความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค

1. การประกาศใชพระราชกฤษฎกีา 
ใหมกีารเลอืกตัง้สภาชิกสภาผูแทนราษฎร 
เปนการทั่วไป พ.ศ.2562 และที่ประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มี 
มตใิหจดัการเลอืกตัง้ในวนัที ่24 ม.ีค.62 

สงผลใหบรรยากาศในการหาเสียงคึกคัก 
ทั่วประเทศ

2. คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) มมีตเิอกฉนัทใหคงอตัราดอกเบีย้ 
นโยบายท่ี 1.75% โดยประเมนิเศรษฐกิจ 
ไทยมีแนวโนมขยายตัวชะลอลงทจาก 

ผลกระทบจากตางประเทศท้ังสงคราม 
การคาและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ 
ตัวลง ขณะท่ีภาวะการเงินโดยรวมยัง 
อยูในระดับผอนคลาย และเอื้อตอการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกจิ รวมท้ังระบบการ 
เงินโดยรวมยังมีเสถียรภาพ แตตอง 
ติดตามความเสี่ยงอยางใกลชิด

3. การสงออกของไทยเดือนก.พ. 
62 มีมูลคา 21,553.66 ลานดอลลาร 
สหรฐัฯ เพิม่ข้ึน 5.91% ขณะทีก่ารนาํเขา 
มมีลูคา 17,519.24 ลานดอลลารสหรฐัฯ 
เพิ่มขึ้น 10.03% สงผลใหดุลการคา 
เกินดุล 4,034.42 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
ทําใหชวง 2 เดือนแรกของป 62 สงออก 
ไดรวม 40,547.58 ลานดอลลารสหรฐัฯ 
เพิ่มข้ึน 0.16% และมีการนําเขารวม 

1,315,442.41 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้น 2.17% สงผลใหเกินดุลการคา 
รวม 2.06 ลานดอลลารสหรัฐฯ

4. ราคานํ้ามันดีเซลขายปลีกใน 
ประเทศ ยังคงทรงตัวอยูในระดับเดียว 
กันจากเดือนที่ผานมา  

5. ปญหาสงครามการคาระหวาง 
สหรัฐฯกับจีนเริ่มคลี่คลายลงหลังจากที่ 
สหรัฐฯและจีนไดมีการเจรจาการคากัน 
2 ครั้งในชวงท่ีผานมา หลังจากที่ไดยุติ 
สงครามการคาเปนการชั่วคราว 90 วัน 

6. นักทองเที่ยวจีนเริ่มกลับเขามา 
ทองเท่ียวในประเทศไทยมากขึ้นหลัง 
จากประเทศไทยยกเวนคาธรรมเนียม 
VISA on Arrival

7. พืชผลทางการเกษตรบาง 
รายการเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะขาว 
หอมมะลิ ยางพารา ปาลมนํ้ามัน และ 
สินคาปศุสัตว อยางไรก็ตาม เกษตรกร 
สวนใหญยังเห็นวาราคาสินคาเกษตรยัง 
ทรงตัวอยูในระดับตํ่า 

8. เงินบาทปรับตัวออนคาลงเล็ก 

นอย
ดังน้ันศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 

และธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
จึงคาดการณวา ดัชนีความเชื่อมั่นผู  
บริโภคยังมีแนวโนมเปนขาลงจนกวา 
จะมกีารจดัตัง้รัฐบาลใหมและมนีโยบาย 
ในการบริหารประเทศอยางชัดเจน 
เนื่องจากไมมีปจจัยบวกมากระตุน

รัฐบาลปัจจุบัน
ต้องไม่สุญญากาศ
ก่อนผลัดใบ

ชวงคร่ึงปแรกรัฐบาลชุดปจจุบันมี
ความจําเปนตองผลักดันนโยบายหรือ 
เรงขับเคลื่อนโครงการตางๆ ที่อยูใน 
แผนงานเพื่อพยุงเศรษฐกิจ จึงไดปรับ 
ประมาณการอัตราการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจไทยไวที่ 3.5-3.8% จากเดิม 
คาดไวที่ 4% โดยมองวาเศรษฐกิจไท 
ยในชวงครึ่งปแรก จะขยายตัวอยู ที่ 
3.3-3.5% สวนครึ่งปหลังหากการเมือง 
มีเสถียรภาพ ทุกฝายยอมรับกติกาการ 
เลือกตั้ง คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยาย 
ตัว 3.7-4% และคาดการณการสงออก 
ขยายตัว 4% เทาเดิม

อยางไรก็ตาม จะมีการทบทวน 
และปรับประมาณการเศรษฐกิจอยาง 
เปนทางการในชวงกลางเดือน พ.ค.62 
หลังสถานการณ Brexit และสงคราม 
การคาจะชัดเจนมากขึ้นในเดือน เม.ย. 

ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
(กกต.) จะประกาศผลการเลือกตั้ง 
อยางเปนทางการในวันท่ี 9 พ.ค.จะ 
ทําใหมองเห็นภาพเศรษฐกิจโลกและ 
เศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนขึ้น

"ถาการไดรัฐบาลอยูในกรอบชวง 
ไตรมาสที่ 3 จะเปนกรอบท่ียังไมเสีย 
อาการทางเศรษฐกิจ เพราะจุดแรก 
คาดว า จะได นายกรัฐมนตรี เดือน 
มิถุนายนหรือกรกฎาคม จัดตั้งคณะ 
รัฐมนตรี (ครม.) ไดในเดือนสิงหาคม 
หรือกันยายน ก็ยังทําใหเศรษฐกิจถูก 
วางกรอบไวตามแนวเดมิ ตอนนัน้กจ็ะไป 

พึง่พาบรรยากาศเศรษฐกิจโลกเปนสําคญั 
ถา Trade War และ Brexit ไมมีปญหา 
และนักทองเที่ยวเขามา 40 ลานคน 
ฐานของเศรษฐกิจยังมีโอกาสโตได  
3.8%"

พอมีหวัง
สงกรานต์ทำเงินสะพัด

ดังนั้นระหวางนี้มองวา ปจจัยที่ 
จะพยุงเศรษฐกิจใหเดินตอไปไดคือ 
บรรยากาศการจับจายใชสอยในชวง 
เทศกาลสงกรานต คาดวานาจะมีเงิน 
สะพัดราวหลายหมื่นลานบาท และงาน 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซ่ึงนาจะมี 
การจัดกจิกรรมตาง ๆ  และทกุคนเคารพ 
กติกาและเคลื่อนไหวหรือแสดงออก 
ทางการเมืองอยู ในกรอบรัฐธรรมนูญ 
เช น ชุมนุมประท วงในพื้นท่ีจํากัด 
และมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงเปน 
บรรยากาศทั่วไปของทั้งโลกที่เกิดขึ้น 
ซึ่งมองวาเรื่องนี้เปนประโยชนตอคน 
ไทยทัง้ประเทศ เพราะทายสดุเศรษฐกจิ 
จะดีขึ้นไดเร็ว และจะเร่ิมกระจายตัว 
แตถาการเมืองนอกสภาไมน่ิง มีความ 
วุนวายจะทําใหนักลงทุนตางชาติชะลอ 
การลงทุน คนจะชะลอการบริโภค นัก 
ทองเท่ียวจะชะลอการเดนิทาง ซึง่ตอนน้ี 
เศรษฐกิจไทยไมพรอมรับปจจัยเส่ียง 
เพราะประชาชนจะเดือดรอนมากขึ้น

ปัจจัยที่จะพยุงเศรษฐกิจให้เดินต่อไปได้คือ 
บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล 
สงกรานต์ คาดว่าน่าจะมีเงินสะพัดราวหลายหมื่น 
ล้านบาท 
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การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของประเทศสมาชิก
อาเซียนสู่ความเชื่อมโยงกับ
ห่วงโซ่คุณค่าโลก
(Global Value Chain) (ตอนที่ 3)

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) ของประเทศสมาชิกอาเซียนสู 
ความเชื่อมโยงกับหวงโซคุณคาโลก 
(Global Value Chain) มีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้

ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในภาพรวม

1. ขอเสนอแนะตอองคกรที่ทํา 
หนาที่สงเสริม SMEs

ในการดาํเนนิงานทางดานวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ 
ไทยนัน้ สาํนกังานสงเสริมวสิาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม (สสว.) ทําหนาที่ 
วางแผนยุทธศาสตร และประสานงาน 
กับ หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ 
ดําเนินการตามแผนพัฒนา SMEs ตาม 
นโยบายและอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบ 
หมายจากรัฐบาลอยูแลว ทาํใหสาํนักงาน 
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอม (สสว.) มีแผนการพัฒนา SMEs ที่ 
ชัดเจนและตอเนื่อง และสํานักงาน 

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอม (สสว.) เองก็มีความรูความเขาใจ 
เกี่ยวกับศักยภาพของ SMEs ไทยเปน 
อยางดี

อยางไรก็ดี องคประกอบสําคัญ 
ของการทาํหนาทีข่องสาํนกังานสงเสรมิ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.) นั้น สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เอง 
ตองมีอํานาจและความสามารถในการ 
ขอความรวมมอืจากหนวยงานอืน่ทีเ่กีย่ว 
ของไดอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม (สสว.) ตองมี 
เปาหมาย หรือ KPI ในการสงเสริมให 
SMEs เขารวม GVCs ท่ีชัดเจน อาทิ 
สัดสวนยอดขายของ SMEs ท่ีเกิดจาก 
การเปนผูรวม GVCs ของบริษัทขนาด 
ใหญ เพื่อใหมีความชัดเจนของทิศทาง 
การดําเนินงาน

นอกจากนี้ หากพิจารณางานใน 
สวนของการสงเสริม SMEs ใหเขารวม 
GVCs ไดนั้น จะพบวา งานสวนหลักจะ 
อยูในความรับผิดชอบของกรมสงเสริม 

อุตสาหกรรม โดยอาศัยความรวมมือ 
จากกรมสรรพากรในสวนของแรงจูงใจ 
ทางภาษี และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ 
ไทย (SMEs Bank) ในสวนของความ 
ชวยเหลอืทางดานการเงนิ ซ่ึงบทบาทของ 
กรมสงเสรมิอตุสาหกรรมจะใกลเคียงกับ 
Enterprise Singapore

ดงันัน้ ประเดน็ท่ีตองคาํนงึ คอื การ 
ปรับปรุงองคกรที่ดูแล SMEs ใหมี 
อํานาจหนาที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อ 
ประสทิธภิาพในการดําเนนินโยบายดาน 
SMEs

2. ขอเสนอแนะตอนโยบายใน 
การสงเสริม SMEs ใหเขารวม GVCs

นโยบาย Big Brother มีขอดีใน 
แง ของการสร างความร วมมือแบบ 
สมัครใจแตขาดความเปนเอกภาพของ 
นโยบายท่ีจะสรางผลสําเร็จให SMEs 
สามารถเขารวม GVCs ไดจริง การออก 
แบบนโยบายควรเริ่มจากการพิจารณา 
ถึงกิจกรรมใน GVCs ที่ SMEs ใน 
อตุสาหกรรมสามารถเขารวมได จากนัน้ 
จงึพจิารณาถงึการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 

ระบบการผลิตหรือการออกแบบสินคา 
ท่ีจําเปนสําหรับ SMEs เพ่ือเขารวม 
GVCs ของอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะ 
สมกับตําแหนงใน GVCs นั้น ๆ ดังนั้น 
นโยบายในการสงเสริม SMEs เขารวม 
GVCs ควรแบงขั้นตอนดังนี้

1) ป ร ะ เ มิ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ 
เหมาะสม จะสงเสริมให SMEs เขารวม 
GVCs โดยจะตองเปนประเภทธุรกิจที ่
SMEs เหมาะสมจะเขารวม

2) พจิารณาตาํแหนงของหวงโซที่ 
SMEs จะเขารวม และประเมินวาปจจยัที่ 
SMEs ตองการในการสงเสริมใหเขารวม 
GVCs ไดคืออะไร อาทิ การปรับปรุง 
คุณภาพ การปรับปรุงระบบการผลิต 
และการจดัการ การออกแบบผลติภณัฑ 
และสวนไหนที่จําเปนจะตองไดรับ 
ความชวยเหลือหรือคําแนะนําจาก 
บริษัทใหญหรือบริษัทพี่ 

3) กํ าหนดความช วยเหลือที่ 
เหมาะตามประเภทธุรกิจจากบริษัทพ่ี 
โดยใหการสนับสนุนในรูปของการนํา 
คาใชจายทีเ่กดิจากการชวยเหลือบรษิทั 

SMEs ทีเ่ขารวมโครงการมาหกัลดหยอน 
ภาษไีด และอาจเพิม่การอดุหนุนทางการ 
เงินแกบริษัท SMEs ที่เขารวมโครงการ 
ทีจ่าํเปน ผานเงนิอุดหนนุเฉพาะประเภท 
กิจกรรม และเงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยใน 
อัตราพิเศษ (Preferential Term) 

4) หาก SMEs สามารถเขารวมใน 
GVCs ของบริษัทพี่ในโครงการไดจริง 
หลังจบโครงการ อาจพิจารณาใหมีการ 
ใหแรงจงูใจทางภาษทีีเ่พ่ิมขึน้กับบรษิทัพี่ 
โดยหนวยงานทีเ่หมาะในการเปนแมงาน 
ของนโยบายที่เสนอ คือ กรมสงเสริม 
อุตสาหกรรม โดยความรวมมือกับกรม 
สรรพากรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ 
ไทย (SMEs Bank) และมีสํานักงาน 
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอม (สสว.) เปนผูใหขอมูล คัดเลือก 
SMEs และประชาสัมพันธ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ของอุตสาหกรรม

ในสวนของขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ของอุตสาหกรรม ไดศึกษากรณีศึกษา 
ดังนี้

• อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (1. 
ผักและผลไมกระปองและแชแข็ง 2. 
ผักและผลไมอบแหง 3. นํ้าผลไม)

• อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย)

• อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 
(ยานยนตไฟฟา ชิน้สวนและองคประกอบ)

•  อุ ตสาหกรรมการบินและ 
โลจิสติกส (ผู รับจัดการขนสงสินคา 
(Freight Forwarders) ตัวแทนออกของ 
(Customs Brokers) ผู  ให บริการ 
โลจิสติกสและที่ปรึกษาโลจิสติกส)

โดยในแตละอุตสาหกรรมไดเสนอ
แนะแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้

1) การเสรมิสรางความเขมแขง็ให 
กับ SMEs 

2) การสงเสรมิให SMEs สามารถ 
ขยายตลาดไปตางประเทศได 

3) การสงเสรมิให SMEs สามารถ 
เขารวม GVCs ได

ข

ในตอนตอไปจะนําเสนอขอเสนอ
แนะเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนา SMEs 
ของประเทศสมาชกิอาเซยีนสูความเชือ่ม 
โยงกบัหวงโซคุณคาโลก (Global Value 
Chain) สําหรับกรณศีกึษาอตุสาหกรรม 

พลงังานทดแทน (อตุสาหกรรมพลังงาน 
แสงอาทิตย) อุตสาหกรรมยานยนต 
สมัยใหม (ยานยนตไฟฟา ชิ้นสวนและ 
องคประกอบ) และอตุสาหกรรมการบนิ 
และโลจิสติกส (ผูรับจัดการขนสงสินคา 

(Freight Forwarders) ตัวแทนออก 
ของ (Customs Brokers) ผูใหบริการ 
โลจิสติกสและที่ปรึกษาโลจิสติกส)
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) ของประเทศสมาชิกอาเซียนสู 
ความเชื่อมโยงกับหวงโซคุณคาโลก 
(Global Value Chain) มีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้

ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในภาพรวม

1. ขอเสนอแนะตอองคกรที่ทํา 
หนาที่สงเสริม SMEs

ในการดาํเนนิงานทางดานวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ 
ไทยนัน้ สาํนกังานสงเสรมิวสิาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม (สสว.) ทําหนาที่ 
วางแผนยุทธศาสตร และประสานงาน 
กับ หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ 
ดําเนินการตามแผนพัฒนา SMEs ตาม 
นโยบายและอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบ 
หมายจากรัฐบาลอยูแลว ทําใหสาํนกังาน 
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอม (สสว.) มีแผนการพัฒนา SMEs ที่ 
ชัดเจนและตอเนื่อง และสํานักงาน 

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอม (สสว.) เองก็มีความรูความเขาใจ 
เกี่ยวกับศักยภาพของ SMEs ไทยเปน 
อยางดี

อยางไรก็ดี องคประกอบสําคัญ 
ของการทาํหนาทีข่องสาํนกังานสงเสรมิ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.) นั้น สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เอง 
ตองมีอํานาจและความสามารถในการ 
ขอความรวมมอืจากหนวยงานอืน่ทีเ่กีย่ว 
ของไดอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม (สสว.) ตองมี 
เปาหมาย หรือ KPI ในการสงเสริมให 
SMEs เขารวม GVCs ท่ีชัดเจน อาทิ 
สัดสวนยอดขายของ SMEs ท่ีเกิดจาก 
การเปนผูรวม GVCs ของบริษัทขนาด 
ใหญ เพื่อใหมีความชัดเจนของทิศทาง 
การดําเนินงาน

นอกจากนี้ หากพิจารณางานใน 
สวนของการสงเสริม SMEs ใหเขารวม 
GVCs ไดนั้น จะพบวา งานสวนหลักจะ 
อยูในความรับผิดชอบของกรมสงเสริม 

อุตสาหกรรม โดยอาศัยความรวมมือ 
จากกรมสรรพากรในสวนของแรงจูงใจ 
ทางภาษี และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ 
ไทย (SMEs Bank) ในสวนของความ 
ชวยเหลอืทางดานการเงนิ ซ่ึงบทบาทของ 
กรมสงเสรมิอตุสาหกรรมจะใกลเคียงกับ 
Enterprise Singapore

ดังน้ัน ประเด็นทีต่องคาํนงึ คอื การ 
ปรับปรุงองคกรที่ดูแล SMEs ใหมี 
อํานาจหนาที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อ 
ประสทิธภิาพในการดําเนนินโยบายดาน 
SMEs

2. ขอเสนอแนะตอนโยบายใน 
การสงเสริม SMEs ใหเขารวม GVCs

นโยบาย Big Brother มีขอดีใน 
แง ของการสร างความร วมมือแบบ 
สมัครใจแตขาดความเปนเอกภาพของ 
นโยบายที่จะสรางผลสําเร็จให SMEs 
สามารถเขารวม GVCs ไดจริง การออก 
แบบนโยบายควรเร่ิมจากการพิจารณา 
ถึงกิจกรรมใน GVCs ที่ SMEs ใน 
อตุสาหกรรมสามารถเขารวมได จากน้ัน 
จงึพจิารณาถงึการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 

ระบบการผลิตหรือการออกแบบสินคา 
ที่จําเปนสําหรับ SMEs เพื่อเขารวม 
GVCs ของอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะ 
สมกับตําแหนงใน GVCs นั้น ๆ ดังนั้น 
นโยบายในการสงเสริม SMEs เขารวม 
GVCs ควรแบงขั้นตอนดังนี้

1) ป ร ะ เ มิ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ 
เหมาะสม จะสงเสริมให SMEs เขารวม 
GVCs โดยจะตองเปนประเภทธุรกิจที ่
SMEs เหมาะสมจะเขารวม

2) พิจารณาตาํแหนงของหวงโซที่ 
SMEs จะเขารวม และประเมินวาปจจัยที่ 
SMEs ตองการในการสงเสรมิใหเขารวม 
GVCs ไดคืออะไร อาทิ การปรับปรุง 
คุณภาพ การปรับปรุงระบบการผลิต 
และการจดัการ การออกแบบผลติภณัฑ 
และสวนไหนที่จําเปนจะตองไดรับ 
ความชวยเหลือหรือคําแนะนําจาก 
บริษัทใหญหรือบริษัทพี่ 

3) กํ าหนดความช วยเหลือที่ 
เหมาะตามประเภทธุรกิจจากบริษัทพี่ 
โดยใหการสนับสนุนในรูปของการนํา 
คาใชจายทีเ่กดิจากการชวยเหลือบรษัิท 

SMEs ทีเ่ขารวมโครงการมาหกัลดหยอน 
ภาษไีด และอาจเพิม่การอดุหนนุทางการ 
เงินแกบริษัท SMEs ที่เขารวมโครงการ 
ทีจํ่าเปน ผานเงนิอุดหนนุเฉพาะประเภท 
กิจกรรม และเงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยใน 
อัตราพิเศษ (Preferential Term) 

4) หาก SMEs สามารถเขารวมใน 
GVCs ของบริษัทพี่ในโครงการไดจริง 
หลังจบโครงการ อาจพิจารณาใหมีการ 
ใหแรงจูงใจทางภาษท่ีีเพ่ิมข้ึนกับบรษิทัพี่ 
โดยหนวยงานท่ีเหมาะในการเปนแมงาน 
ของนโยบายที่เสนอ คือ กรมสงเสริม 
อุตสาหกรรม โดยความรวมมือกับกรม 
สรรพากรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ 
ไทย (SMEs Bank) และมีสํานักงาน 
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอม (สสว.) เปนผูใหขอมูล คัดเลือก 
SMEs และประชาสัมพันธ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ของอุตสาหกรรม

ในสวนของขอเสนอแนะเชงินโยบาย 

ของอุตสาหกรรม ไดศึกษากรณีศึกษา 
ดังนี้

• อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (1. 
ผักและผลไมกระปองและแชแข็ง 2. 
ผักและผลไมอบแหง 3. นํ้าผลไม)

• อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย)

• อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 
(ยานยนตไฟฟา ชิน้สวนและองคประกอบ)

•  อุ ตสาหกรรมการ บินและ 
โลจิสติกส (ผู รับจัดการขนสงสินคา 
(Freight Forwarders) ตัวแทนออกของ 
(Customs Brokers) ผู  ให บริการ 
โลจิสติกสและที่ปรึกษาโลจิสติกส)

โดยในแตละอุตสาหกรรมไดเสนอ
แนะแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้

1) การเสรมิสรางความเขมแขง็ให 
กับ SMEs 

2) การสงเสรมิให SMEs สามารถ 
ขยายตลาดไปตางประเทศได 

3) การสงเสรมิให SMEs สามารถ 
เขารวม GVCs ได

Designed by xb100 / Freepik

ในตอนตอไปจะนําเสนอขอเสนอ
แนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา SMEs 
ของประเทศสมาชกิอาเซยีนสูความเชือ่ม 
โยงกบัหวงโซคณุคาโลก (Global Value 
Chain) สําหรับกรณศีกึษาอตุสาหกรรม 

พลงังานทดแทน (อตุสาหกรรมพลงังาน 
แสงอาทิตย) อุตสาหกรรมยานยนต 
สมัยใหม (ยานยนตไฟฟา ช้ินสวนและ 
องคประกอบ) และอตุสาหกรรมการบนิ 
และโลจิสติกส (ผูรับจัดการขนสงสินคา 

(Freight Forwarders) ตัวแทนออก 
ของ (Customs Brokers) ผูใหบริการ 
โลจิสติกสและที่ปรึกษาโลจิสติกส)
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) ของประเทศสมาชิกอาเซียนสู 
ความเชื่อมโยงกับหวงโซคุณคาโลก 
(Global Value Chain) มีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้

ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในภาพรวม

1. ขอเสนอแนะตอองคกรที่ทํา 
หนาที่สงเสริม SMEs

ในการดาํเนนิงานทางดานวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ 
ไทยนัน้ สาํนกังานสงเสริมวสิาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม (สสว.) ทําหนาที่ 
วางแผนยุทธศาสตร และประสานงาน 
กับ หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ 
ดําเนินการตามแผนพัฒนา SMEs ตาม 
นโยบายและอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบ 
หมายจากรัฐบาลอยูแลว ทาํใหสาํนักงาน 
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอม (สสว.) มีแผนการพัฒนา SMEs ที่ 
ชัดเจนและตอเนื่อง และสํานักงาน 

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอม (สสว.) เองก็มีความรูความเขาใจ 
เกี่ยวกับศักยภาพของ SMEs ไทยเปน 
อยางดี

อยางไรก็ดี องคประกอบสําคัญ 
ของการทาํหนาทีข่องสาํนกังานสงเสรมิ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.) นั้น สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เอง 
ตองมีอํานาจและความสามารถในการ 
ขอความรวมมอืจากหนวยงานอืน่ทีเ่กีย่ว 
ของไดอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม (สสว.) ตองมี 
เปาหมาย หรือ KPI ในการสงเสริมให 
SMEs เขารวม GVCs ท่ีชัดเจน อาทิ 
สัดสวนยอดขายของ SMEs ท่ีเกิดจาก 
การเปนผูรวม GVCs ของบริษัทขนาด 
ใหญ เพื่อใหมีความชัดเจนของทิศทาง 
การดําเนินงาน

นอกจากนี้ หากพิจารณางานใน 
สวนของการสงเสริม SMEs ใหเขารวม 
GVCs ไดนั้น จะพบวา งานสวนหลักจะ 
อยูในความรับผิดชอบของกรมสงเสริม 

อุตสาหกรรม โดยอาศัยความรวมมือ 
จากกรมสรรพากรในสวนของแรงจูงใจ 
ทางภาษี และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ 
ไทย (SMEs Bank) ในสวนของความ 
ชวยเหลอืทางดานการเงนิ ซ่ึงบทบาทของ 
กรมสงเสรมิอตุสาหกรรมจะใกลเคียงกับ 
Enterprise Singapore

ดงันัน้ ประเดน็ท่ีตองคาํนงึ คอื การ 
ปรับปรุงองคกรที่ดูแล SMEs ใหมี 
อํานาจหนาที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อ 
ประสทิธภิาพในการดําเนนินโยบายดาน 
SMEs

2. ขอเสนอแนะตอนโยบายใน 
การสงเสริม SMEs ใหเขารวม GVCs

นโยบาย Big Brother มีขอดีใน 
แง ของการสร างความร วมมือแบบ 
สมัครใจแตขาดความเปนเอกภาพของ 
นโยบายท่ีจะสรางผลสําเร็จให SMEs 
สามารถเขารวม GVCs ไดจริง การออก 
แบบนโยบายควรเริ่มจากการพิจารณา 
ถึงกิจกรรมใน GVCs ที่ SMEs ใน 
อตุสาหกรรมสามารถเขารวมได จากนัน้ 
จงึพจิารณาถงึการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 

ระบบการผลิตหรือการออกแบบสินคา 
ท่ีจําเปนสําหรับ SMEs เพ่ือเขารวม 
GVCs ของอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะ 
สมกับตําแหนงใน GVCs นั้น ๆ ดังนั้น 
นโยบายในการสงเสริม SMEs เขารวม 
GVCs ควรแบงขั้นตอนดังนี้

1) ป ร ะ เ มิ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ 
เหมาะสม จะสงเสริมให SMEs เขารวม 
GVCs โดยจะตองเปนประเภทธุรกิจที ่
SMEs เหมาะสมจะเขารวม

2) พจิารณาตาํแหนงของหวงโซที่ 
SMEs จะเขารวม และประเมินวาปจจยัที่ 
SMEs ตองการในการสงเสริมใหเขารวม 
GVCs ไดคืออะไร อาทิ การปรับปรุง 
คุณภาพ การปรับปรุงระบบการผลิต 
และการจดัการ การออกแบบผลติภณัฑ 
และสวนไหนที่จําเปนจะตองไดรับ 
ความชวยเหลือหรือคําแนะนําจาก 
บริษัทใหญหรือบริษัทพี่ 

3) กํ าหนดความช วยเหลือที่ 
เหมาะตามประเภทธุรกิจจากบริษัทพ่ี 
โดยใหการสนับสนุนในรูปของการนํา 
คาใชจายทีเ่กดิจากการชวยเหลือบรษิทั 

SMEs ทีเ่ขารวมโครงการมาหกัลดหยอน 
ภาษไีด และอาจเพิม่การอดุหนนุทางการ 
เงินแกบริษัท SMEs ที่เขารวมโครงการ 
ทีจ่าํเปน ผานเงนิอุดหนนุเฉพาะประเภท 
กิจกรรม และเงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยใน 
อัตราพิเศษ (Preferential Term) 

4) หาก SMEs สามารถเขารวมใน 
GVCs ของบริษัทพี่ในโครงการไดจริง 
หลังจบโครงการ อาจพิจารณาใหมีการ 
ใหแรงจงูใจทางภาษทีีเ่พ่ิมขึน้กบับรษิทัพี่ 
โดยหนวยงานทีเ่หมาะในการเปนแมงาน 
ของนโยบายที่เสนอ คือ กรมสงเสริม 
อุตสาหกรรม โดยความรวมมือกับกรม 
สรรพากรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ 
ไทย (SMEs Bank) และมีสํานักงาน 
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอม (สสว.) เปนผูใหขอมูล คัดเลือก 
SMEs และประชาสัมพันธ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ของอุตสาหกรรม

ในสวนของขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ของอุตสาหกรรม ไดศึกษากรณีศึกษา 
ดังนี้

• อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (1. 
ผักและผลไมกระปองและแชแข็ง 2. 
ผักและผลไมอบแหง 3. นํ้าผลไม)

• อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย)

• อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 
(ยานยนตไฟฟา ชิน้สวนและองคประกอบ)

•  อุ ตสาหกรรมการบินและ 
โลจิสติกส (ผู รับจัดการขนสงสินคา 
(Freight Forwarders) ตัวแทนออกของ 
(Customs Brokers) ผู  ให บริการ 
โลจิสติกสและที่ปรึกษาโลจิสติกส)

โดยในแตละอุตสาหกรรมไดเสนอ
แนะแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้

1) การเสรมิสรางความเขมแขง็ให 
กับ SMEs 

2) การสงเสรมิให SMEs สามารถ 
ขยายตลาดไปตางประเทศได 

3) การสงเสรมิให SMEs สามารถ 
เขารวม GVCs ได

• การสรางความเขมแข็งใหกับ SMEs และการขยายตลาดไปยังตางประเทศ

ธุรกิจ SMEs มักจะมีปญหาใน 
การขาดประสิทธิภาพการผลิต 
และบริหารจัดการ

• การปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การผลิตและการจัดระบบ 
การผลิตใหกับ SMEs

• การปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การผลิตและการจัดระบบ 
การผลิตใหกับ SMEs
• การพัฒนาระบบการ 
บริหารจัดการ

• ใหความรูในการจัดการและ 
ปรับปรุงระบบการผลิต ผานทั้งการ 
ฝกอบรมและคอรสออนไลน

• ใหความรูในการจัดการและ 
ปรับปรุงระบบการผลิต ผานทั้งการ 
ฝกอบรมและคอรสออนไลน
• ใหความรูในการปรับปรุงระบบ 
บริหารจัดการ อาทิ การจัดการ   
สต็อก ระบบการขาย ระบบบัญชี 
• รวบรวมโปรแกรมในการจัดการ 
ธุรกิจที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ 
หรืออาจจะมีการทดลองใชงาน

• กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

• กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

ความตองการ/
แรงจูงใจในการมีนโยบาย นโยบายที่เสนอ แผนปฏิบัติการที่จําเปน หนวยงานที่รับผิดชอบ

สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ • การสรางตราผลิตภัณฑ

• การสรางผลิตภัณฑใหม

• ชวยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ 
ออกแบบตราผลิตภัณฑ
• ทําการประชาสัมพันธใหผูบริโภค 
ทราบถึงตราผลิตภัณฑจาก SMEs 
ไทย

• สนับสนุนเงินทุนสําหรับการสราง 
นวัตกรรมและ R&D
• ใหคําปรึกษาในการสราง 
ผลิตภัณฑใหม

• กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
• สํานักงานสงเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม (สสว.)  
• กรมสงเสริมการคา 
ระหวางประเทศ 
• สมาคมอาหารแปรรูป 
• หอการคา

แนวโนมผูบริโภคที่รักสุขภาพ
มากขึ้น

• การสงเสริมการจําหนาย 
สินคาผาน E-commerce

• พัฒนา thaitrade.com ใหรูจักใน 
วงกวาง
• รวมมือกับ Platform สากลและ 
ใหความรูและอํานวยความสะดวก 
ผูประกอบการที่ตองการลิสตสินคา 
ใน Platform สากล อาทิ Ebay 
Amazon

• กรมสงเสริมการคา 
ระหวางประเทศ

สินคาของ SMEs อาจไมไดรับ 
มาตรฐานสินคาสากลที่จําเปน 
ตอการสงออก

• การสงเสริมให SMEs 
พัฒนาคุณภาพสินคาและ 
ไดรับมาตรฐานสินคาสากล

• ใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐานสินคา 
สากลประเภทอาหารแก SMEs
• ใหเงินอุดหนุนในการปรับปรุง 
การผลิตเพื่อใหไดมาตรฐาน 
• ใหเงินอุดหนุนและคําปรึกษาใน 
การขอใบรับรองมาตรฐานสินคา

• สํานักงานมาตรฐานสินคา 
อาหารและเกษตรแหงชาติ 
• สถาบันอาหาร 
• กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

• ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม 
แหงประเทศไทย 
(SMEs Bank) 
• สํานักงานสงเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม (สสว.)
• สถาบันอาหาร

ตารางสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

ในตอนตอไปจะนําเสนอขอเสนอ
แนะเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนา SMEs 
ของประเทศสมาชกิอาเซยีนสูความเชือ่ม 
โยงกบัหวงโซคุณคาโลก (Global Value 
Chain) สําหรับกรณศีกึษาอตุสาหกรรม 

พลงังานทดแทน (อตุสาหกรรมพลังงาน 
แสงอาทิตย) อุตสาหกรรมยานยนต 
สมัยใหม (ยานยนตไฟฟา ชิ้นสวนและ 
องคประกอบ) และอตุสาหกรรมการบนิ 
และโลจิสติกส (ผูรับจัดการขนสงสินคา 

(Freight Forwarders) ตัวแทนออก 
ของ (Customs Brokers) ผูใหบริการ 
โลจิสติกสและที่ปรึกษาโลจิสติกส)
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) ของประเทศสมาชิกอาเซียนสู 
ความเชื่อมโยงกับหวงโซคุณคาโลก 
(Global Value Chain) มีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้

ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในภาพรวม

1. ขอเสนอแนะตอองคกรที่ทํา 
หนาที่สงเสริม SMEs

ในการดาํเนนิงานทางดานวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ 
ไทยนัน้ สาํนกังานสงเสรมิวสิาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม (สสว.) ทําหนาที่ 
วางแผนยุทธศาสตร และประสานงาน 
กับ หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ 
ดําเนินการตามแผนพัฒนา SMEs ตาม 
นโยบายและอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบ 
หมายจากรัฐบาลอยูแลว ทําใหสาํนกังาน 
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอม (สสว.) มีแผนการพัฒนา SMEs ที่ 
ชัดเจนและตอเนื่อง และสํานักงาน 

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอม (สสว.) เองก็มีความรูความเขาใจ 
เกี่ยวกับศักยภาพของ SMEs ไทยเปน 
อยางดี

อยางไรก็ดี องคประกอบสําคัญ 
ของการทาํหนาทีข่องสาํนกังานสงเสรมิ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.) นั้น สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เอง 
ตองมีอํานาจและความสามารถในการ 
ขอความรวมมอืจากหนวยงานอืน่ทีเ่กีย่ว 
ของไดอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม (สสว.) ตองมี 
เปาหมาย หรือ KPI ในการสงเสริมให 
SMEs เขารวม GVCs ท่ีชัดเจน อาทิ 
สัดสวนยอดขายของ SMEs ท่ีเกิดจาก 
การเปนผูรวม GVCs ของบริษัทขนาด 
ใหญ เพื่อใหมีความชัดเจนของทิศทาง 
การดําเนินงาน

นอกจากนี้ หากพิจารณางานใน 
สวนของการสงเสริม SMEs ใหเขารวม 
GVCs ไดนั้น จะพบวา งานสวนหลักจะ 
อยูในความรับผิดชอบของกรมสงเสริม 

อุตสาหกรรม โดยอาศัยความรวมมือ 
จากกรมสรรพากรในสวนของแรงจูงใจ 
ทางภาษี และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ 
ไทย (SMEs Bank) ในสวนของความ 
ชวยเหลอืทางดานการเงนิ ซ่ึงบทบาทของ 
กรมสงเสรมิอตุสาหกรรมจะใกลเคียงกับ 
Enterprise Singapore

ดังน้ัน ประเด็นทีต่องคาํนงึ คอื การ 
ปรับปรุงองคกรที่ดูแล SMEs ใหมี 
อํานาจหนาที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อ 
ประสทิธภิาพในการดําเนนินโยบายดาน 
SMEs

2. ขอเสนอแนะตอนโยบายใน 
การสงเสริม SMEs ใหเขารวม GVCs

นโยบาย Big Brother มีขอดีใน 
แง ของการสร างความร วมมือแบบ 
สมัครใจแตขาดความเปนเอกภาพของ 
นโยบายที่จะสรางผลสําเร็จให SMEs 
สามารถเขารวม GVCs ไดจริง การออก 
แบบนโยบายควรเร่ิมจากการพิจารณา 
ถึงกิจกรรมใน GVCs ที่ SMEs ใน 
อตุสาหกรรมสามารถเขารวมได จากน้ัน 
จงึพจิารณาถงึการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 

ระบบการผลิตหรือการออกแบบสินคา 
ที่จําเปนสําหรับ SMEs เพื่อเขารวม 
GVCs ของอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะ 
สมกับตําแหนงใน GVCs นั้น ๆ ดังนั้น 
นโยบายในการสงเสริม SMEs เขารวม 
GVCs ควรแบงขั้นตอนดังนี้

1) ป ร ะ เ มิ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ 
เหมาะสม จะสงเสริมให SMEs เขารวม 
GVCs โดยจะตองเปนประเภทธุรกิจที่ 
SMEs เหมาะสมจะเขารวม

2) พิจารณาตาํแหนงของหวงโซที ่
SMEs จะเขารวม และประเมินวาปจจัยที่ 
SMEs ตองการในการสงเสรมิใหเขารวม 
GVCs ไดคืออะไร อาทิ การปรับปรุง 
คุณภาพ การปรับปรุงระบบการผลิต 
และการจดัการ การออกแบบผลติภณัฑ 
และสวนไหนที่จําเปนจะตองไดรับ 
ความชวยเหลือหรือคําแนะนําจาก 
บริษัทใหญหรือบริษัทพี่ 

3) กํ าหนดความช วยเหลือที่ 
เหมาะตามประเภทธุรกิจจากบริษัทพี่ 
โดยใหการสนับสนุนในรูปของการนํา 
คาใชจายทีเ่กดิจากการชวยเหลอืบรษัิท 

SMEs ทีเ่ขารวมโครงการมาหกัลดหยอน 
ภาษไีด และอาจเพิม่การอดุหนนุทางการ 
เงินแกบริษัท SMEs ที่เขารวมโครงการ 
ทีจํ่าเปน ผานเงนิอุดหนนุเฉพาะประเภท 
กิจกรรม และเงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยใน 
อัตราพิเศษ (Preferential Term) 

4) หาก SMEs สามารถเขารวมใน 
GVCs ของบริษัทพี่ในโครงการไดจริง 
หลังจบโครงการ อาจพิจารณาใหมีการ 
ใหแรงจูงใจทางภาษท่ีีเพ่ิมข้ึนกับบรษิทัพี่ 
โดยหนวยงานท่ีเหมาะในการเปนแมงาน 
ของนโยบายที่เสนอ คือ กรมสงเสริม 
อุตสาหกรรม โดยความรวมมือกับกรม 
สรรพากรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ 
ไทย (SMEs Bank) และมีสํานักงาน 
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอม (สสว.) เปนผูใหขอมูล คัดเลือก 
SMEs และประชาสัมพันธ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ของอุตสาหกรรม

ในสวนของขอเสนอแนะเชงินโยบาย 

ของอุตสาหกรรม ไดศึกษากรณีศึกษา 
ดังนี้

• อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (1. 
ผักและผลไมกระปองและแชแข็ง 2. 
ผักและผลไมอบแหง 3. นํ้าผลไม)

• อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย)

• อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 
(ยานยนตไฟฟา ชิน้สวนและองคประกอบ)

•  อุ ตสาหกรรมการ บินและ 
โลจิสติกส (ผู รับจัดการขนสงสินคา 
(Freight Forwarders) ตัวแทนออกของ 
(Customs Brokers) ผู  ให บริการ 
โลจิสติกสและที่ปรึกษาโลจิสติกส)

โดยในแตละอุตสาหกรรมไดเสนอ
แนะแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้

1) การเสรมิสรางความเขมแขง็ให 
กับ SMEs 

2) การสงเสรมิให SMEs สามารถ 
ขยายตลาดไปตางประเทศได 

3) การสงเสรมิให SMEs สามารถ 
เขารวม GVCs ได

• การเชื่อมโยง SMEs ไทยและอาเซียนใน GVCs

• การสรางนวัตกรรมหรือ R&D ใหกับ SMEs (ถามี)

ความตองการ/
แรงจูงใจในการมีนโยบาย นโยบายที่เสนอ แผนปฏิบัติการที่จําเปน หนวยงานที่รับผิดชอบ

ความตองการความหลากหลาย 
ในผลิตภัณฑ

• สงเสรมิการสรางผลติภณัฑ 
อาหารแปรรูปชนิดใหมและ 
มีความหลากหลาย

• ใหความชวยเหลือทางการเงินกับ 
ผูประกอบการที่ตองการคิดคน 
ผลิตภัณฑใหม
• ใหความรูเกี่ยวกับการจดทะเบียน 
ความลับทางการคา

• ธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณการเกษตร 
(ธกส.)
• กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
• สถาบันอาหาร

ความตองการ/
แรงจูงใจในการมีนโยบาย นโยบายที่เสนอ แผนปฏิบัติการที่จําเปน หนวยงานที่รับผิดชอบ

สินคาของ SMEs อาจไมไดรับ 
มาตรฐานสินคาสากลที่จําเปน 
ตอการสงออกของ Lead Firms

ความไมไววางใจระหวาง SMEs 
กับผูประกอบการขนาดใหญใน 
การรวมมือกัน

• การสงเสริมให SMEs 
พัฒนาคุณภาพสินคาและ 
ไดรับมาตรฐานสินคาสากล

• การคุมครองสินทรัพยทาง 
ปญญา

• ใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐานสินคา 
สากลประเภทอาหารแก SMEs
• ใหเงินอุดหนุนในการปรับปรุงการ 
ผลิตเพื่อใหไดมาตรฐาน 
• ใหเงินอุดหนุนและคําปรึกษาใน 
การขอใบรับรองมาตรฐานสินคา

• ชวยเหลือการจดทะเบียนความลับ 
ทางการคาและสิทธิบัตร

• สํานักงานมาตรฐานสินคา 
อาหารและเกษตรแหงชาติ 
• สถาบันอาหาร 
• กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
• สถาบันอาหาร

• การสงเสริมสหกรณการ 
เกษตรและหนวยงานกลาง

• ใหสหกรณการเกษตรหรือ 
หนวยงานกลางเขามาเปนตัวกลาง 
ความรวมมือระหวางผูประกอบการ
รายใหญและ SMEs

• ธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณการเกษตร (ธกส.)
• สหกรณการเกษตร 
• สมาคมอาหารแปรรูป
• สมาคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

• กรมทรัพยสินทางปญญา

แนวโนมของผูบริโภคที่รักสุขภาพ
มากขึ้น

• ปรับปรุงกระบวนการผลิต 
และสารเคมี/วัตถุดิบที่ใชใน 
การเพาะปลูกและการผลิต 
ใหเปนไปตามมาตรฐาน 
สากล

• ใหความรูถึงการปรับปรุงกระบวน 
การผลติทีเ่ปนไปตามมาตรฐานสากล
• ใหความรูถึงสารเคมีและวัตถุดิบ 
ที่หามใช และสารเคมีหรือวัตถุดิบ 
ที่ใชทดแทนเพื่อใหเปนไปตาม 
มาตรฐานสินคา
• ใหเงินทุนสนับสนุนในการ 
ปรับเปลี่ยนการผลิตใหเปนไปตาม 
มาตรฐานสินคาสากล

• สํานักงานมาตรฐานสินคา 
อาหารและเกษตรแหงชาติ 
• สถาบันอาหาร 
• ธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณการเกษตร 
(ธกส.)

ในตอนตอไปจะนําเสนอขอเสนอ
แนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา SMEs 
ของประเทศสมาชกิอาเซยีนสูความเชือ่ม 
โยงกบัหวงโซคณุคาโลก (Global Value 
Chain) สําหรับกรณศีกึษาอตุสาหกรรม 

พลงังานทดแทน (อตุสาหกรรมพลงังาน 
แสงอาทิตย) อุตสาหกรรมยานยนต 
สมัยใหม (ยานยนตไฟฟา ช้ินสวนและ 
องคประกอบ) และอตุสาหกรรมการบนิ 
และโลจิสติกส (ผูรับจัดการขนสงสินคา 

(Freight Forwarders) ตัวแทนออก 
ของ (Customs Brokers) ผูใหบริการ 
โลจิสติกสและที่ปรึกษาโลจิสติกส)
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ข้อควรรู้เกี่ยวกับ
การจ่ายค่าจ้างแรงงาน
ในเวียดนาม

ปจจัยสําคัญประการหน่ึง
ท่ีทําใหเวียดนามประสบ
ความสําเร็จในการดึงดูด 

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) 
คือ การเปนประเทศท่ีมีตลาดแรงงาน 
ขนาดใหญ ทําใหมีแรงงานจํานวนมากท่ี
พรอมทํางาน ประกอบกับมีคาจางแรงงาน
ท่ีคอนขางต่ํา เวียดนามจึงเปนแหลงลงทุน
ท่ีมีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงาน  
และถือเปนปจจัยโดดเดนท่ีทําใหบริษัท
ตางชาติตบเทาเขามาต้ังฐานการผลิตใน
เวียดนามอยางตอเน่ือง ซ่ึงหากผูประกอบ
การสนใจเขาไปลงทุนในเวียดนาม ก็ควร
ศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย

แรงงานของเวียดนามใหละเอียดถ่ีถวน 
เน่ืองจากรัฐบาลเวียดนามใหความสําคัญ
กับการคุมครองสิทธ์ิของแรงงานเวียดนาม
คอนขางมาก นอกจากน้ี ผูประกอบการ
ควรเขาใจโครงสรางการจายคาจางแรงงาน
ของเวียดนาม เพ่ือใหสามารถกําหนด    
คาจางหรือคาตอบแทนตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม อันจะมีสวนชวยสรางแรงจูงใจ
ใหแรงงานอยากทํางานกับบริษัทตอไป 
โดยมีรายละเอียดท่ีครอบคลุมประเด็นท่ี      
นาสนใจ ดังน้ี

• คาจางแรงงานข้ันต่ํา อัตราคา
จางของแรงงานเวียดนามท่ีทํางานใน 
บริษัทตางชาติจะข้ึนอยูกับการเจรจา 

ตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง โดยจะ
ตองระบุอยูในสัญญาวาจางแรงงาน และ
ตองไมต่ํากวาคาจางแรงงานข้ันต่ําท่ี  
รัฐบาลเวียดนามกําหนด ซ่ึงลาสุดรัฐบาล 
เวียดนามไดปรับอัตราคาจางแรงงาน     
ข้ันต่ําข้ึน 5.3% ภายใต Decree No. 
157/2018/ND-CP มีผลบังคับใชต้ังแต
วันท่ี 1 มกราคม 2562 โดยคาจางแรงงาน
ข้ันต่ําอัตราใหมอยูท่ีระดับ 2,920,000 
-4,180,000 ดองตอเดือน หรือราว 125 
-180 ดอลลารสหรัฐตอเดือน ข้ึนอยูกับ
พ้ืนท่ีเปนสําคัญ ดังน้ี

ท้ังน้ี คาจางแรงงานข้ันต่ําขางตน 
เปนอัตราสําหรับแรงงานท่ัวไป หากเปน
แรงงานท่ีผานการฝกอบรมวิชาชีพจะมี
คาจางสูงกวาอัตราขางตนอยางนอย 7% 
อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาแมรัฐบาล 
เวียดนามปรับข้ึนคาจางแรงงานข้ันต่ํา     
ทุกป แตราว 90% ของพ้ืนท่ีท้ังหมดใน
เวียดนามเปนพ้ืนท่ีใน Region IV ซ่ึงมี  
คาจางข้ันต่ําอยูท่ี 125 ดอลลารสหรัฐตอ
เดือนในปจจุบัน ซ่ึงต่ํากวาคาจางข้ันต่ํา
เฉล่ียของหลายประเทศในภูมิภาคอยาง 
สปป.ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย และไทย 
ทําให FDI ในอุตสาหกรรมการผลิตสวน
ใหญเร่ิมกระจายไปพ้ืนท่ีใน Region IV 
มากข้ึนเพ่ือชิงความไดเปรียบดานตนทุน
แรงงาน

• คาจางทํางานลวงเวลา แรงงาน
ท่ีทํางานลวงเวลา (OT) จะไดรับคาทํางาน
ลวงเวลาตามท่ีกฎหมายแรงงานเวียดนาม
กําหนด ซ่ึงคาทํางานลวงเวลามี 3 ประเภท 
คือ

-  วันทํางานปกติ ไดรับคาทํางาน
ลวงเวลาอยางนอย 1.5 เทาของอัตราคา
จางแรงงานปกติ

-  วันหยดุเสาร-อาทิตย ไดรับคา
ทํางานลวงเวลาอยางนอย 2 เทาของอัตรา
คาจางแรงงานปกติ

- วันหยุดนักขัตฤกษ ไดรับคา  
ทํางานลวงเวลาอยางนอย 3 เทาของ 
อัตราคาจางแรงงานปกติ

ท้ังน้ี สําหรับแรงงานท่ีทํางานในผลัด
กลางคืน (เวลา 22.00 น. - 06.00 น.) จะ
ไดรับคาจางพิเศษอยางนอย 1.3 เทาของ

อัตราคาจางแรงงานปกติ
• คาประกันสังคม คาประกัน

สุขภาพ และคาประกันการวางงาน     
ภายใตกฎหมายประกันสังคมฉบับลาสุด 
มีผลบังคับใชวันท่ี 1 มกราคม 2561 รัฐบาล
เวียดนามกําหนดอัตราคาประกันสังคม 
ไวท่ี 25.5% ของเงินเดือนลูกจาง โดย
นายจางตองเปนผูจาย 17.5% และลูกจาง
จาย 8% ขณะท่ีอัตราคาประกันสุขภาพ
อยูท่ี 4.5% ของเงินเดือนลูกจาง โดย
นายจางตองเปนผูจาย 3% และลูกจาง
จาย 1.5% นอกจากน้ี ยงักําหนดอัตราคา
ประกันการวางงานไวท่ี 2% ของเงิน 
เดือนลูกจาง โดยท้ังนายจางและลูกจาง
ตอง จายเงินสมทบฝายละ 1% ของ      
เงินเดือนลูกจาง

• การจายโบนัส โดยท่ัวไปการจาย
โบนัสของบริษัทตางชาติในเวียดนามข้ึน
อยูกับผลประกอบการของบริษัทเปน 
สําคัญ ซ่ึงถือเปนคาตอบแทนพิเศษท่ี   
ใหเปนสินน้ําใจและเปนเคร่ืองมือสราง 
แรงจูงใจใหกับแรงงานในการทํางาน โดย
บริษัทตางชาติสวนใหญจะจายโบนัส
ประจําปในรูปแบบเงินเดือนเดือนท่ี 13  
ใหกับแรงงานท่ีทํางานครบ 1 ป สวน
แรงงานท่ีทํางานไมครบ 1 ป บริษัทจะ  
จายโบนัสตามระยะเวลาทํางานจริง 
(Prorated Bonus) นอกจากน้ี ยงัมีการ
จายโบนัสพิเศษท่ีเรียกวาโบนัสตรุษจีน
เวียดนาม (Tet Bonus) ซ่ึงจะจายให
แรงงานกอนวันหยดุชวงเทศกาลตรุษจีน 
(Tet Holiday) โดยการจายโบนัสรูปแบบ
น้ีมีต้ังแตเทียบเทาเงินเดือน 1 เดือนไป

จนถึงเทียบเทาเงินเดือนท้ังป ข้ึนอยูกับผล
ประกอบการของแตละบริษัทเปนสําคัญ 
นอกจาก  โบนัสตรุษจีนแลวบริษัทตาง
ชาติบางแหงยงัมีการจายโบนัสเปนกรณี
พิเศษซ่ึงเปนจํานวนเงินไมมากในชวงวัน
หยดุสําคัญ อาทิ วันแรงงาน และวันชาติ 
อีกดวย

• คาตอบแทนและสวัสดิการ
อ่ืนๆ นอกจากเงินเดือนและโบนัสแลว 
บริษัทตางชาติบางแหงยงัใหคาตอบแทน
และสวัสดิการอ่ืนๆ กับแรงงาน เพ่ือเปน
แรงจูงใจในการทํางาน โดยสวนใหญจะ
ระบุอยูในสัญญาวาจางแรงงาน อาทิ คา
เชาบาน คาสาธารณูปโภค คาเดินทาง 
และคาเล้ียงรับรอง นอกจากน้ี ยงัอาจให
คาตอบแทนท่ีไมไดอยูในรูปตัวเงิน อาทิ 
บัตรสมาชิกเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ เชน 
ฟตเนส กอลฟ และเทนนิส 

ท้ังน้ี ปจจัยดานแรงงานถือเปนจุด
เดนสําคัญท่ีทําใหเวียดนามเปนแหลง 
ลงทุนท่ีมีศักยภาพ ขณะท่ีแรงงานโดย 
รวมของเวียดนามนับวามีคุณภาพท้ังใน 
ดานความขยันขันแข็ง อดทน ใฝเรียนรู 
และพรอมท่ีจะทํางาน อยางไรก็ตาม การ
ท่ีรัฐบาลเวียดนามใหความคุมครองและ
ปกปองสิทธ์ิของแรงงานทองถ่ินคอนขาง
มากสงผลใหสหภาพแรงงานของเวียดนาม
มีความเขมแข็งมากเชนกัน ดังน้ัน หาก 
ผูประกอบการเขาใจและสามารถปฏิบัติ
ไดตามกฎระเบียบแรงงานดังกลาวก็จะ
ชวยใหการบริหารจัดการแรงงานเปนไป
อยางราบร่ืนและประสบความสําเร็จ

ป
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                                        พื้นที่

Region I : ครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองของกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห

Region II : ครอบคลุมพื้นที่ปริมณฑลของกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห รวมถึง
เขตเมืองในจังหวัดใหญอื่นๆ อาทิ จ. Haiphong จ. Danang จ. Can Tho 

Region III : ครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองในจังหวัดใหญอื่นๆ  อาทิ จ. Hai Duong 
จ. Bac Ninh จ. Bac Giang และ จ. Vinh Phuc 

Region IV : ครอบคลุมพื้นที่อื่นๆ ที่เหลือ

คาจางขั้นตํ่า/เดือน

4,180,000 ดอง (180 ดอลลารสหรัฐ)

3,710,000 ดอง (160 ดอลลารสหรัฐ)

3,250,000 ดอง (140 ดอลลารสหรัฐ)

2,920,000 ดอง (125 ดอลลารสหรัฐ)

ที่มา : Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs (Vietnam)
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ปจจัยสําคัญประการหน่ึง
ท่ีทําใหเวียดนามประสบ
ความสําเร็จในการดึงดูด 

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) 
คือ การเปนประเทศท่ีมีตลาดแรงงาน 
ขนาดใหญ ทําใหมีแรงงานจํานวนมากท่ี
พรอมทํางาน ประกอบกับมีคาจางแรงงาน
ท่ีคอนขางต่ํา เวียดนามจึงเปนแหลงลงทุน
ท่ีมีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงาน  
และถือเปนปจจัยโดดเดนท่ีทําใหบริษัท
ตางชาติตบเทาเขามาต้ังฐานการผลิตใน
เวียดนามอยางตอเน่ือง ซ่ึงหากผูประกอบ
การสนใจเขาไปลงทุนในเวียดนาม ก็ควร
ศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย

แรงงานของเวียดนามใหละเอียดถ่ีถวน 
เน่ืองจากรัฐบาลเวียดนามใหความสําคัญ
กับการคุมครองสิทธ์ิของแรงงานเวียดนาม
คอนขางมาก นอกจากน้ี ผูประกอบการ
ควรเขาใจโครงสรางการจายคาจางแรงงาน
ของเวียดนาม เพ่ือใหสามารถกําหนด    
คาจางหรือคาตอบแทนตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม อันจะมีสวนชวยสรางแรงจูงใจ
ใหแรงงานอยากทํางานกับบริษัทตอไป 
โดยมีรายละเอียดท่ีครอบคลุมประเด็นท่ี      
นาสนใจ ดังน้ี

• คาจางแรงงานข้ันต่ํา อัตราคา
จางของแรงงานเวียดนามท่ีทํางานใน 
บริษัทตางชาติจะข้ึนอยูกับการเจรจา 

ตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง โดยจะ
ตองระบุอยูในสัญญาวาจางแรงงาน และ
ตองไมต่ํากวาคาจางแรงงานข้ันต่ําท่ี  
รัฐบาลเวียดนามกําหนด ซ่ึงลาสุดรัฐบาล 
เวียดนามไดปรับอัตราคาจางแรงงาน     
ข้ันต่ําข้ึน 5.3% ภายใต Decree No. 
157/2018/ND-CP มีผลบังคับใชต้ังแต
วันท่ี 1 มกราคม 2562 โดยคาจางแรงงาน
ข้ันต่ําอัตราใหมอยูท่ีระดับ 2,920,000 
-4,180,000 ดองตอเดือน หรือราว 125 
-180 ดอลลารสหรัฐตอเดือน ข้ึนอยูกับ
พ้ืนท่ีเปนสําคัญ ดังน้ี

ท้ังน้ี คาจางแรงงานข้ันต่ําขางตน 
เปนอัตราสําหรับแรงงานท่ัวไป หากเปน
แรงงานท่ีผานการฝกอบรมวิชาชีพจะมี
คาจางสูงกวาอัตราขางตนอยางนอย 7% 
อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาแมรัฐบาล 
เวียดนามปรับข้ึนคาจางแรงงานข้ันต่ํา     
ทุกป แตราว 90% ของพ้ืนท่ีท้ังหมดใน
เวียดนามเปนพ้ืนท่ีใน Region IV ซ่ึงมี  
คาจางข้ันต่ําอยูท่ี 125 ดอลลารสหรัฐตอ
เดือนในปจจุบัน ซ่ึงต่ํากวาคาจางข้ันต่ํา
เฉล่ียของหลายประเทศในภูมิภาคอยาง 
สปป.ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย และไทย 
ทําให FDI ในอุตสาหกรรมการผลิตสวน
ใหญเร่ิมกระจายไปพ้ืนท่ีใน Region IV 
มากข้ึนเพ่ือชิงความไดเปรียบดานตนทุน
แรงงาน

• คาจางทํางานลวงเวลา แรงงาน
ท่ีทํางานลวงเวลา (OT) จะไดรับคาทํางาน
ลวงเวลาตามท่ีกฎหมายแรงงานเวียดนาม
กําหนด ซ่ึงคาทํางานลวงเวลามี 3 ประเภท 
คือ

-  วันทํางานปกติ ไดรับคาทํางาน
ลวงเวลาอยางนอย 1.5 เทาของอัตราคา
จางแรงงานปกติ

-  วันหยดุเสาร-อาทิตย ไดรับคา
ทํางานลวงเวลาอยางนอย 2 เทาของอัตรา
คาจางแรงงานปกติ

- วันหยุดนักขัตฤกษ ไดรับคา  
ทํางานลวงเวลาอยางนอย 3 เทาของ 
อัตราคาจางแรงงานปกติ

ท้ังน้ี สําหรับแรงงานท่ีทํางานในผลัด
กลางคืน (เวลา 22.00 น. - 06.00 น.) จะ
ไดรับคาจางพิเศษอยางนอย 1.3 เทาของ

อัตราคาจางแรงงานปกติ
• คาประกันสังคม คาประกัน

สุขภาพ และคาประกันการวางงาน     
ภายใตกฎหมายประกันสังคมฉบับลาสุด 
มีผลบังคับใชวันท่ี 1 มกราคม 2561 รัฐบาล
เวียดนามกําหนดอัตราคาประกันสังคม 
ไวท่ี 25.5% ของเงินเดือนลูกจาง โดย
นายจางตองเปนผูจาย 17.5% และลูกจาง
จาย 8% ขณะท่ีอัตราคาประกันสุขภาพ
อยูท่ี 4.5% ของเงินเดือนลูกจาง โดย
นายจางตองเปนผูจาย 3% และลูกจาง
จาย 1.5% นอกจากน้ี ยงักําหนดอัตราคา
ประกันการวางงานไวท่ี 2% ของเงิน 
เดือนลูกจาง โดยท้ังนายจางและลูกจาง
ตอง จายเงินสมทบฝายละ 1% ของ      
เงินเดือนลูกจาง

• การจายโบนัส โดยท่ัวไปการจาย
โบนัสของบริษัทตางชาติในเวียดนามข้ึน
อยูกับผลประกอบการของบริษัทเปน 
สําคัญ ซ่ึงถือเปนคาตอบแทนพิเศษท่ี   
ใหเปนสินน้ําใจและเปนเคร่ืองมือสราง 
แรงจูงใจใหกับแรงงานในการทํางาน โดย
บริษัทตางชาติสวนใหญจะจายโบนัส
ประจําปในรูปแบบเงินเดือนเดือนท่ี 13  
ใหกับแรงงานท่ีทํางานครบ 1 ป สวน
แรงงานท่ีทํางานไมครบ 1 ป บริษัทจะ  
จายโบนัสตามระยะเวลาทํางานจริง 
(Prorated Bonus) นอกจากน้ี ยงัมีการ
จายโบนัสพิเศษท่ีเรียกวาโบนัสตรุษจีน
เวียดนาม (Tet Bonus) ซ่ึงจะจายให
แรงงานกอนวันหยดุชวงเทศกาลตรุษจีน 
(Tet Holiday) โดยการจายโบนัสรูปแบบ
น้ีมีต้ังแตเทียบเทาเงินเดือน 1 เดือนไป

จนถึงเทียบเทาเงินเดือนท้ังป ข้ึนอยูกับผล
ประกอบการของแตละบริษัทเปนสําคัญ 
นอกจาก  โบนัสตรุษจีนแลวบริษัทตาง
ชาติบางแหงยงัมีการจายโบนัสเปนกรณี
พิเศษซ่ึงเปนจํานวนเงินไมมากในชวงวัน
หยดุสําคัญ อาทิ วันแรงงาน และวันชาติ 
อีกดวย

• คาตอบแทนและสวัสดิการ
อ่ืนๆ นอกจากเงินเดือนและโบนัสแลว 
บริษัทตางชาติบางแหงยงัใหคาตอบแทน
และสวัสดิการอ่ืนๆ กับแรงงาน เพ่ือเปน
แรงจูงใจในการทํางาน โดยสวนใหญจะ
ระบุอยูในสัญญาวาจางแรงงาน อาทิ คา
เชาบาน คาสาธารณูปโภค คาเดินทาง 
และคาเล้ียงรับรอง นอกจากน้ี ยงัอาจให
คาตอบแทนท่ีไมไดอยูในรูปตัวเงิน อาทิ 
บัตรสมาชิกเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ เชน 
ฟตเนส กอลฟ และเทนนิส 

ท้ังน้ี ปจจัยดานแรงงานถือเปนจุด
เดนสําคัญท่ีทําใหเวียดนามเปนแหลง 
ลงทุนท่ีมีศักยภาพ ขณะท่ีแรงงานโดย 
รวมของเวียดนามนับวามีคุณภาพท้ังใน 
ดานความขยันขันแข็ง อดทน ใฝเรียนรู 
และพรอมท่ีจะทํางาน อยางไรก็ตาม การ
ท่ีรัฐบาลเวียดนามใหความคุมครองและ
ปกปองสิทธ์ิของแรงงานทองถ่ินคอนขาง
มากสงผลใหสหภาพแรงงานของเวียดนาม
มีความเขมแข็งมากเชนกัน ดังน้ัน หาก 
ผูประกอบการเขาใจและสามารถปฏิบัติ
ไดตามกฎระเบียบแรงงานดังกลาวก็จะ
ชวยใหการบริหารจัดการแรงงานเปนไป
อยางราบร่ืนและประสบความสําเร็จ

Disclaimer : ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏ เปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงค 
ในการใหขอมูลแกผูที่สนใจเทานั้น โดยธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ี 
อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนําขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด
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วันน้ีผมจะมาเลาถึง สถาบันท่ีปรึกษาอัจฉริยะดาน

การคาและการลงทุน (Advising Investment 

and Trade Institute : AITI) ท่ีเพ่ิงเปดตัวไป   

เม่ือวันท่ี 23 มกราคม ท่ีผานมา โดย คณะกรรมการสานพลัง

ประชารัฐ D4 ไดรับเกียรติจาก รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย คุณ

สนธิรัตน สนธิจีรวงศ (หัวหนาทีมภาครัฐ) คุณสน่ัน อังอุบลกุล 

รองประธานกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย (หัวหนา    

ทีมภาคเอกชน) คุณชนินท วองกุศลกิจ (หัวหนาโครงการ         

Knowledge Tank) รวมกับ ผูบริหารภาครัฐและเอกชน เปดตัว 

สถาบันท่ีปรึกษาอัจฉริยะดานการคาและการลงทุน (Advising 

Investment and Trade Institute: AITI) โดยมีหอการคาไทย

และมหาวิทยาลัยหอการคาไทยเปนผูดําเนินการ ท่ีโรงแรม       

สุโกศล 

สถาบันท่ีปรึกษาอัจฉริยะการคาและการลงทุน (Advising 

ว

เปิดตัว สถาบัน AITI 
สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะ
ด้านการค้าและการลงทุน
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Investment and Trade Institute : AITI) ภายใตหอการคาไทย

และมีมหาวิทยาลัยหอการคาไทยเปนผูใหบริการ ไดถือกําเนิด

ข้ึนจากการท่ีประเทศไทยยงัไมมีหนวยงานใดท่ีใหบริการขอมูล

เชิงลึกดานการคาและลงทุนในตางประเทศ โดยเฉพาะกลุม

ประเทศ CLMV รวมถึงการใหคําปรึกษาในระดับกลยุทธหรือ 

ขอมูลท่ีตรงกับความตองการของผูประกอบการ SMEs ท้ังน้ี 

สถาบัน AITI มีวัตถุประสงคในการจัดต้ัง ดังน้ี

1. เปนศูนยกลางในการจัดทําฐานขอมูลดานการคา การ

ลงทุน ท่ีทันตอเหตุการณโดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV และ

ผูประกอบการสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง

2. เปนศูนยใหคําแนะนํา ปรึกษาเก่ียวกับการลงทุน การ

ประกอบธุรกิจในกลุมประเทศ CLMV

3. เปนศูนยกลางในการเช่ือมโยง เผยแพร และวิเคราะห

ผลการประชุม งานสัมมนา งานวิจัย ท่ีทันสมัยดานการคาการ

ลงทุนในอาเซียน 

4. ใหบริการวิเคราะหและวิจัยดานการคาและการลงทุน

ในประเทศอาเซียนตามความตองการ (on demand) ของภาค

ธุรกิจ

5. สงเสริมผูประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุม SMEs ให

รูจักพัฒนาฐานขอมูลของกิจการ แลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับ

ขอมูล และนําความรูจากศูนยขอมูลไปใช อยางยั่งยืน ภายใต

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“ความเช่ือมโยง” กับกลุมประเทศ CLMV คือส่ิงท่ี

ประเทศไทยใหความสาคัญและดําเนินการมาอยางตอเน่ือง 

ประการหน่ึงคือความรวมมือภายใตกรอบยุทธศาสตรความ  

รวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady 

-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: 

ACMECS) ซ่ึงในปท่ีผานมา ประเทศไทยไดขับเคล่ือนแผน   

แมบทระยะ 5 ป (ACMECS Master Plan 2019 – 2023) เพ่ือ

ใหเกิดความเช่ือมโยงอยางแทจริงใน 3 เสาหลัก คือ (1) เช่ือม

โยงโครงสรางพ้ืนฐาน (2) เช่ือมโยงการคา การลงทุน และการ

เงิน และ (3) เช่ือมโยงดานนวัตกรรมตลอดจนทรัพยากรมนุษย 

เพ่ือการพัฒนาอยางยัง่ยนื ดังน้ัน ผูประกอบการท่ีจะทําการคา

ในตลาด CLMV ตองเปดกวาง ไมจากัดการใชวัตถุดิบในประเทศ 

แตตองใชแตมตอจากความเช่ือมโยง และศึกษาการใชสิทธิ

ประโยชนตางๆ ของประเทศท่ีตนสนใจ เชน วัตถุดิบ คาแรง 

สิทธิพิเศษทางภาษี เปนตน

นอกจากน้ัน CLMV ยงัสามารถเช่ือมโยงการคาการลงทุน

ไปถึงโครงการเสนทางสายไหมยุคใหม (Belt and Road 

Initiative: BRI) ของประเทศจีน โดยไทยสามารถขยายชอง

ทางการคาผานฮองกงเขาสูจีนตอนใต หรือเขตเศรษฐกิจสามเหล่ียม

ลุมแมนาจูเจียง (Pan Pearl River Delta: PPRD) ซ่ึงมีประชากร

เกือบ 500 ลานคน ดังน้ัน ความเช่ือมโยงระหวาง CLMVT 

(ACMECS) – PPRD – BRI จะนามาซ่ึงโอกาสทางการคาการ

ลงทุนในตลาดท่ีมีจานวนประชากรมากถึงเกือบ 1,000 ลานคน 

ผูประกอบการไทยจึงตองเรงปรับตัวและกาวไปขางหนาเพ่ือ 

ควาโอกาสจากความเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึน

มูลคาการคาของไทย-CLMV ในป 2561 อยูท่ี 41,424.6 

ลานเหรียญ เพ่ิมข้ึนรอยละ 16.08 จากปกอนหนา โดยมีมูลคา

การสงออก 29,322.4 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 16.6 

จากปกอนหนา คิดเปนสัดสวน รอยละ 11.6 ของมูลคาการสง

ออกท้ังหมดของไทย สินคาสงออกสาคัญ ไดแก นามันสาเร็จรูป 

รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ อัญมณีและเคร่ืองประดับ 

เคร่ืองด่ืม เคมีภัณฑ เม็ดพลาสติก ผลไมสด แชเย็นและแชแข็ง 

เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบของเคร่ืองจักรกล เหล็ก เหล็กกลา

และผลิตภัณฑ และเคร่ืองสาอาง สบู และผลิตภัณฑรักษาผิว 

ขณะท่ีประเทศไทยนาเขาสินคาจาก CLMV มูลคา 12,102.2 

ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 14.7 จากปกอนหนา สินคา

นําเขาสาคัญ ไดแก กาซธรรมชาติ เคร่ืองใชไฟฟาในบาน เช้ือเพลิง 

อ่ืนๆ เคร่ืองจักรไฟฟาและสวนประกอบ สินแรโลหะอ่ืนๆ เศษ

โลหะและผลิตภัณฑ นามันดิบ ผัก ผลไมและของปรุงแตงจาก

ผักผลไม เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ลวดและสายเคเบิล 

และสวนประกอบและอุปกรณ ยานยนต

สถาบัน AITI ถือเปนมิติใหมของหอการคาไทยและสภา

หอการคาแหงประเทศไทย ท่ีจะชวยใหผูประกอบการสามารถ

เขาถึงขอมูลการคาการลงทุนไดอยางรวดเร็ว เขาใจงาย และ

สถาบันไดมีการเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน

ตางๆ เพ่ือลดความซับซอนระหวางกัน 

อีกหน่ึงจุดเดนของสถาบันน้ี คือ กิจกรรม Mentorship 

Program ซ่ึงแตกตางจากการอบรมหรือใหคําปรึกษา (Coach

ing) ท่ัวไป กลาวคือ  Mentorship Program จะเปนการจับคู

กับระหวาง Mentor และ Mentee เพ่ือชวยใหคําปรึกษา แบง

ปนเคล็ดลับ ระหวางกันอยางใกลชิด  โดยทางสถาบันไดรับ

เกียรติจากนักธุรกิจไทยช้ันนําท่ีประสบความสําเร็จจากการลงทุน

ในตางประเทศเขารวมเปน Mentor ดวย

จากการสํารวจของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยในเร่ือง 

โอกาสและอุปสรรคในการคาและการลงทุนประกอบธุรกิจใน

กลุมประเทศ CLMV พบวา SMEs ไทยสวนใหญเห็นโอกาสใน

การเขาไปประเทศ CLMV แตยงัมีความพรอมไมมาก โดยอยาก

ไดการสนับสนุนในดาน

• คําปรึกษาการทําธุรกิจใหเขาใจงายตอการคาและการ

ลงทุน

• การเขาถึงสินเช่ือไดงาย และมีอัตราดอกเบ้ียต่ํา

• เพ่ิมแหลงขอมูลใหสามารถรับรูขาวสารไดงาย และไม

ควรแยกหลายหนวยงานซ่ึงทําใหไดขอมูลท่ีไมตอเน่ือง

• ชวยดูแลเร่ืองของความปลอดภัย และกฎหมายคุมครอง

คนไทย

• การจัดกิจกรรมในการสงเสริมการคาและการลงทุน

ระหวางประเทศ

• การสรางความรูและความเขาใจกับประเทศตางๆ ท่ี

ตองการทําการคาและการลงทุน

 ซ่ึงท้ังหมดน้ันสามารถหาคําตอบไดใน สถานบัน AITI ท่ี

หอการคาไทย และ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยรวมกันดําเนิน

การ

สุดทายน้ีผมขอขอบคุณบริษัทท่ีเปนผูสนับสนุนโครงการ

น้ีใหเกิดข้ึนได ท้ัง กลุมมิตรผล บริษัท บานปู จํากัด(มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขา บริษัท   

ศรีไทยซูปเปอรแวร ซ่ึงผูสนใจทุกทานสามารถเขาไปชมไดท่ี 

http://aiti.thaichamber.org

และ ลงทะเบียนรับขาวเศรษฐกิจใน CLMVT รายวัน จาก  

AITI ไดท่ี https://goo.gl/forms/Iw2lSDZamJLOykDE2

 

คุณสน่ัน อังอุบลกุล หัวหนาภาคเอกชนคณะกรรมการ 

สานพลังประชารัฐดานการสงเสริมการคา การบริการ และการ

ลงทุนในตางประเทศ (D4) และรองประธานกรรมการสภา

หอการคาแหงประเทศ กลาววา สถาบันน้ีจะชวยให SMEs ไทย

สามารถไปทําการคาและการลงทุนในตางประเทศไดอยาง     

เขมแข็งมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV 
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วันน้ีผมจะมาเลาถึง สถาบันท่ีปรึกษาอัจฉริยะดาน

การคาและการลงทุน (Advising Investment 

and Trade Institute : AITI) ท่ีเพ่ิงเปดตัวไป   

เม่ือวันท่ี 23 มกราคม ท่ีผานมา โดย คณะกรรมการสานพลัง

ประชารัฐ D4 ไดรับเกียรติจาก รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย คุณ

สนธิรัตน สนธิจีรวงศ (หัวหนาทีมภาครัฐ) คุณสน่ัน อังอุบลกุล 

รองประธานกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย (หัวหนา    

ทีมภาคเอกชน) คุณชนินท วองกุศลกิจ (หัวหนาโครงการ         

Knowledge Tank) รวมกับ ผูบริหารภาครัฐและเอกชน เปดตัว 

สถาบันท่ีปรึกษาอัจฉริยะดานการคาและการลงทุน (Advising 

Investment and Trade Institute: AITI) โดยมีหอการคาไทย

และมหาวิทยาลัยหอการคาไทยเปนผูดําเนินการ ท่ีโรงแรม       

สุโกศล 

สถาบันท่ีปรึกษาอัจฉริยะการคาและการลงทุน (Advising 

Investment and Trade Institute : AITI) ภายใตหอการคาไทย

และมีมหาวิทยาลัยหอการคาไทยเปนผูใหบริการ ไดถือกําเนิด

ข้ึนจากการท่ีประเทศไทยยงัไมมีหนวยงานใดท่ีใหบริการขอมูล

เชิงลึกดานการคาและลงทุนในตางประเทศ โดยเฉพาะกลุม

ประเทศ CLMV รวมถึงการใหคําปรึกษาในระดับกลยุทธหรือ 

ขอมูลท่ีตรงกับความตองการของผูประกอบการ SMEs ท้ังน้ี 

สถาบัน AITI มีวัตถุประสงคในการจัดต้ัง ดังน้ี

1. เปนศูนยกลางในการจัดทําฐานขอมูลดานการคา การ

ลงทุน ท่ีทันตอเหตุการณโดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV และ

ผูประกอบการสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง

2. เปนศูนยใหคําแนะนํา ปรึกษาเก่ียวกับการลงทุน การ

ประกอบธุรกิจในกลุมประเทศ CLMV

3. เปนศูนยกลางในการเช่ือมโยง เผยแพร และวิเคราะห

ผลการประชุม งานสัมมนา งานวิจัย ท่ีทันสมัยดานการคาการ

ลงทุนในอาเซียน 

4. ใหบริการวิเคราะหและวิจัยดานการคาและการลงทุน

ในประเทศอาเซียนตามความตองการ (on demand) ของภาค

ธุรกิจ

5. สงเสริมผูประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุม SMEs ให

รูจักพัฒนาฐานขอมูลของกิจการ แลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับ

ขอมูล และนําความรูจากศูนยขอมูลไปใช อยางยั่งยืน ภายใต

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“ความเช่ือมโยง” กับกลุมประเทศ CLMV คือส่ิงท่ี

ประเทศไทยใหความสาคัญและดําเนินการมาอยางตอเน่ือง 

ประการหน่ึงคือความรวมมือภายใตกรอบยุทธศาสตรความ  

รวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady 

-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: 

ACMECS) ซ่ึงในปท่ีผานมา ประเทศไทยไดขับเคล่ือนแผน   

แมบทระยะ 5 ป (ACMECS Master Plan 2019 – 2023) เพ่ือ

ใหเกิดความเช่ือมโยงอยางแทจริงใน 3 เสาหลัก คือ (1) เช่ือม

โยงโครงสรางพ้ืนฐาน (2) เช่ือมโยงการคา การลงทุน และการ

เงิน และ (3) เช่ือมโยงดานนวัตกรรมตลอดจนทรัพยากรมนุษย 

เพ่ือการพัฒนาอยางยัง่ยนื ดังน้ัน ผูประกอบการท่ีจะทําการคา

ในตลาด CLMV ตองเปดกวาง ไมจากัดการใชวัตถุดิบในประเทศ 

แตตองใชแตมตอจากความเช่ือมโยง และศึกษาการใชสิทธิ

ประโยชนตางๆ ของประเทศท่ีตนสนใจ เชน วัตถุดิบ คาแรง 

สิทธิพิเศษทางภาษี เปนตน

นอกจากน้ัน CLMV ยงัสามารถเช่ือมโยงการคาการลงทุน

ไปถึงโครงการเสนทางสายไหมยุคใหม (Belt and Road 

Initiative: BRI) ของประเทศจีน โดยไทยสามารถขยายชอง

ทางการคาผานฮองกงเขาสูจีนตอนใต หรือเขตเศรษฐกิจสามเหล่ียม

ลุมแมนาจูเจียง (Pan Pearl River Delta: PPRD) ซ่ึงมีประชากร

เกือบ 500 ลานคน ดังน้ัน ความเช่ือมโยงระหวาง CLMVT 

(ACMECS) – PPRD – BRI จะนามาซ่ึงโอกาสทางการคาการ

ลงทุนในตลาดท่ีมีจานวนประชากรมากถึงเกือบ 1,000 ลานคน 

ผูประกอบการไทยจึงตองเรงปรับตัวและกาวไปขางหนาเพ่ือ 

ควาโอกาสจากความเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึน

มูลคาการคาของไทย-CLMV ในป 2561 อยูท่ี 41,424.6 

ลานเหรียญ เพ่ิมข้ึนรอยละ 16.08 จากปกอนหนา โดยมีมูลคา

การสงออก 29,322.4 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 16.6 

จากปกอนหนา คิดเปนสัดสวน รอยละ 11.6 ของมูลคาการสง

ออกท้ังหมดของไทย สินคาสงออกสาคัญ ไดแก นามันสาเร็จรูป 

รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ อัญมณีและเคร่ืองประดับ 

เคร่ืองด่ืม เคมีภัณฑ เม็ดพลาสติก ผลไมสด แชเย็นและแชแข็ง 

เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบของเคร่ืองจักรกล เหล็ก เหล็กกลา

และผลิตภัณฑ และเคร่ืองสาอาง สบู และผลิตภัณฑรักษาผิว 

ขณะท่ีประเทศไทยนาเขาสินคาจาก CLMV มูลคา 12,102.2 

ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 14.7 จากปกอนหนา สินคา

นําเขาสาคัญ ไดแก กาซธรรมชาติ เคร่ืองใชไฟฟาในบาน เช้ือเพลิง 

อ่ืนๆ เคร่ืองจักรไฟฟาและสวนประกอบ สินแรโลหะอ่ืนๆ เศษ

โลหะและผลิตภัณฑ นามันดิบ ผัก ผลไมและของปรุงแตงจาก

ผักผลไม เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ลวดและสายเคเบิล 

และสวนประกอบและอุปกรณ ยานยนต

สถาบัน AITI ถือเปนมิติใหมของหอการคาไทยและสภา

หอการคาแหงประเทศไทย ท่ีจะชวยใหผูประกอบการสามารถ

เขาถึงขอมูลการคาการลงทุนไดอยางรวดเร็ว เขาใจงาย และ

สถาบันไดมีการเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน

ตางๆ เพ่ือลดความซับซอนระหวางกัน 

อีกหน่ึงจุดเดนของสถาบันน้ี คือ กิจกรรม Mentorship 

Program ซ่ึงแตกตางจากการอบรมหรือใหคําปรึกษา (Coach

ing) ท่ัวไป กลาวคือ  Mentorship Program จะเปนการจับคู

กับระหวาง Mentor และ Mentee เพ่ือชวยใหคําปรึกษา แบง

ปนเคล็ดลับ ระหวางกันอยางใกลชิด  โดยทางสถาบันไดรับ

เกียรติจากนักธุรกิจไทยช้ันนําท่ีประสบความสําเร็จจากการลงทุน

ในตางประเทศเขารวมเปน Mentor ดวย

จากการสํารวจของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยในเร่ือง 

โอกาสและอุปสรรคในการคาและการลงทุนประกอบธุรกิจใน

กลุมประเทศ CLMV พบวา SMEs ไทยสวนใหญเห็นโอกาสใน

การเขาไปประเทศ CLMV แตยงัมีความพรอมไมมาก โดยอยาก

ไดการสนับสนุนในดาน

• คําปรึกษาการทําธุรกิจใหเขาใจงายตอการคาและการ

ลงทุน

• การเขาถึงสินเช่ือไดงาย และมีอัตราดอกเบ้ียต่ํา

• เพ่ิมแหลงขอมูลใหสามารถรับรูขาวสารไดงาย และไม

ควรแยกหลายหนวยงานซ่ึงทําใหไดขอมูลท่ีไมตอเน่ือง

• ชวยดูแลเร่ืองของความปลอดภัย และกฎหมายคุมครอง

คนไทย

• การจัดกิจกรรมในการสงเสริมการคาและการลงทุน

ระหวางประเทศ

• การสรางความรูและความเขาใจกับประเทศตางๆ ท่ี

ตองการทําการคาและการลงทุน

 ซ่ึงท้ังหมดน้ันสามารถหาคําตอบไดใน สถานบัน AITI ท่ี

หอการคาไทย และ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยรวมกันดําเนิน

การ

สุดทายน้ีผมขอขอบคุณบริษัทท่ีเปนผูสนับสนุนโครงการ

น้ีใหเกิดข้ึนได ท้ัง กลุมมิตรผล บริษัท บานปู จํากัด(มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขา บริษัท   

ศรีไทยซูปเปอรแวร ซ่ึงผูสนใจทุกทานสามารถเขาไปชมไดท่ี 

http://aiti.thaichamber.org

และ ลงทะเบียนรับขาวเศรษฐกิจใน CLMVT รายวัน จาก  

AITI ไดท่ี https://goo.gl/forms/Iw2lSDZamJLOykDE2

 

คุณสน่ัน อังอุบลกุล หัวหนาภาคเอกชนคณะกรรมการ 

สานพลังประชารัฐดานการสงเสริมการคา การบริการ และการ

ลงทุนในตางประเทศ (D4) และรองประธานกรรมการสภา

หอการคาแหงประเทศ กลาววา สถาบันน้ีจะชวยให SMEs ไทย

สามารถไปทําการคาและการลงทุนในตางประเทศไดอยาง     

เขมแข็งมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV 
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วันน้ีผมจะมาเลาถึง สถาบันท่ีปรึกษาอัจฉริยะดาน

การคาและการลงทุน (Advising Investment 

and Trade Institute : AITI) ท่ีเพ่ิงเปดตัวไป   

เม่ือวันท่ี 23 มกราคม ท่ีผานมา โดย คณะกรรมการสานพลัง

ประชารัฐ D4 ไดรับเกียรติจาก รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย คุณ

สนธิรัตน สนธิจีรวงศ (หัวหนาทีมภาครัฐ) คุณสน่ัน อังอุบลกุล 

รองประธานกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย (หัวหนา    

ทีมภาคเอกชน) คุณชนินท วองกุศลกิจ (หัวหนาโครงการ         

Knowledge Tank) รวมกับ ผูบริหารภาครัฐและเอกชน เปดตัว 

สถาบันท่ีปรึกษาอัจฉริยะดานการคาและการลงทุน (Advising 

Investment and Trade Institute: AITI) โดยมีหอการคาไทย

และมหาวิทยาลัยหอการคาไทยเปนผูดําเนินการ ท่ีโรงแรม       

สุโกศล 

สถาบันท่ีปรึกษาอัจฉริยะการคาและการลงทุน (Advising 

Investment and Trade Institute : AITI) ภายใตหอการคาไทย

และมีมหาวิทยาลัยหอการคาไทยเปนผูใหบริการ ไดถือกําเนิด

ข้ึนจากการท่ีประเทศไทยยงัไมมีหนวยงานใดท่ีใหบริการขอมูล

เชิงลึกดานการคาและลงทุนในตางประเทศ โดยเฉพาะกลุม

ประเทศ CLMV รวมถึงการใหคําปรึกษาในระดับกลยุทธหรือ 

ขอมูลท่ีตรงกับความตองการของผูประกอบการ SMEs ท้ังน้ี 

สถาบัน AITI มีวัตถุประสงคในการจัดต้ัง ดังน้ี

1. เปนศูนยกลางในการจัดทําฐานขอมูลดานการคา การ

ลงทุน ท่ีทันตอเหตุการณโดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV และ

ผูประกอบการสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง

2. เปนศูนยใหคําแนะนํา ปรึกษาเก่ียวกับการลงทุน การ

ประกอบธุรกิจในกลุมประเทศ CLMV

3. เปนศูนยกลางในการเช่ือมโยง เผยแพร และวิเคราะห

ผลการประชุม งานสัมมนา งานวิจัย ท่ีทันสมัยดานการคาการ

ลงทุนในอาเซียน 

4. ใหบริการวิเคราะหและวิจัยดานการคาและการลงทุน

ในประเทศอาเซียนตามความตองการ (on demand) ของภาค

ธุรกิจ

5. สงเสริมผูประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุม SMEs ให

รูจักพัฒนาฐานขอมูลของกิจการ แลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับ

ขอมูล และนําความรูจากศูนยขอมูลไปใช อยางยั่งยืน ภายใต

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“ความเช่ือมโยง” กับกลุมประเทศ CLMV คือส่ิงท่ี

ประเทศไทยใหความสาคัญและดําเนินการมาอยางตอเน่ือง 

ประการหน่ึงคือความรวมมือภายใตกรอบยุทธศาสตรความ  

รวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady 

-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: 

ACMECS) ซ่ึงในปท่ีผานมา ประเทศไทยไดขับเคล่ือนแผน   

แมบทระยะ 5 ป (ACMECS Master Plan 2019 – 2023) เพ่ือ

ใหเกิดความเช่ือมโยงอยางแทจริงใน 3 เสาหลัก คือ (1) เช่ือม

โยงโครงสรางพ้ืนฐาน (2) เช่ือมโยงการคา การลงทุน และการ

เงิน และ (3) เช่ือมโยงดานนวัตกรรมตลอดจนทรัพยากรมนุษย 

เพ่ือการพัฒนาอยางยัง่ยนื ดังน้ัน ผูประกอบการท่ีจะทําการคา

ในตลาด CLMV ตองเปดกวาง ไมจากัดการใชวัตถุดิบในประเทศ 

แตตองใชแตมตอจากความเช่ือมโยง และศึกษาการใชสิทธิ

ประโยชนตางๆ ของประเทศท่ีตนสนใจ เชน วัตถุดิบ คาแรง 

สิทธิพิเศษทางภาษี เปนตน

นอกจากน้ัน CLMV ยงัสามารถเช่ือมโยงการคาการลงทุน

ไปถึงโครงการเสนทางสายไหมยุคใหม (Belt and Road 

Initiative: BRI) ของประเทศจีน โดยไทยสามารถขยายชอง

ทางการคาผานฮองกงเขาสูจีนตอนใต หรือเขตเศรษฐกิจสามเหล่ียม

ลุมแมนาจูเจียง (Pan Pearl River Delta: PPRD) ซ่ึงมีประชากร

เกือบ 500 ลานคน ดังน้ัน ความเช่ือมโยงระหวาง CLMVT 

(ACMECS) – PPRD – BRI จะนามาซ่ึงโอกาสทางการคาการ

ลงทุนในตลาดท่ีมีจานวนประชากรมากถึงเกือบ 1,000 ลานคน 

ผูประกอบการไทยจึงตองเรงปรับตัวและกาวไปขางหนาเพ่ือ 

ควาโอกาสจากความเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึน

มูลคาการคาของไทย-CLMV ในป 2561 อยูท่ี 41,424.6 

ลานเหรียญ เพ่ิมข้ึนรอยละ 16.08 จากปกอนหนา โดยมีมูลคา

การสงออก 29,322.4 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 16.6 

จากปกอนหนา คิดเปนสัดสวน รอยละ 11.6 ของมูลคาการสง

ออกท้ังหมดของไทย สินคาสงออกสาคัญ ไดแก นามันสาเร็จรูป 

รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ อัญมณีและเคร่ืองประดับ 

เคร่ืองด่ืม เคมีภัณฑ เม็ดพลาสติก ผลไมสด แชเย็นและแชแข็ง 

เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบของเคร่ืองจักรกล เหล็ก เหล็กกลา

และผลิตภัณฑ และเคร่ืองสาอาง สบู และผลิตภัณฑรักษาผิว 

ขณะท่ีประเทศไทยนาเขาสินคาจาก CLMV มูลคา 12,102.2 

ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 14.7 จากปกอนหนา สินคา

นําเขาสาคัญ ไดแก กาซธรรมชาติ เคร่ืองใชไฟฟาในบาน เช้ือเพลิง 

อ่ืนๆ เคร่ืองจักรไฟฟาและสวนประกอบ สินแรโลหะอ่ืนๆ เศษ

โลหะและผลิตภัณฑ นามันดิบ ผัก ผลไมและของปรุงแตงจาก

ผักผลไม เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ลวดและสายเคเบิล 

และสวนประกอบและอุปกรณ ยานยนต

สถาบัน AITI ถือเปนมิติใหมของหอการคาไทยและสภา

หอการคาแหงประเทศไทย ท่ีจะชวยใหผูประกอบการสามารถ

เขาถึงขอมูลการคาการลงทุนไดอยางรวดเร็ว เขาใจงาย และ

สถาบันไดมีการเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน

ตางๆ เพ่ือลดความซับซอนระหวางกัน 

อีกหน่ึงจุดเดนของสถาบันน้ี คือ กิจกรรม Mentorship 

Program ซ่ึงแตกตางจากการอบรมหรือใหคําปรึกษา (Coach

ing) ท่ัวไป กลาวคือ  Mentorship Program จะเปนการจับคู

กับระหวาง Mentor และ Mentee เพ่ือชวยใหคําปรึกษา แบง

ปนเคล็ดลับ ระหวางกันอยางใกลชิด  โดยทางสถาบันไดรับ

เกียรติจากนักธุรกิจไทยช้ันนําท่ีประสบความสําเร็จจากการลงทุน

ในตางประเทศเขารวมเปน Mentor ดวย

จากการสํารวจของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยในเร่ือง 

โอกาสและอุปสรรคในการคาและการลงทุนประกอบธุรกิจใน

กลุมประเทศ CLMV พบวา SMEs ไทยสวนใหญเห็นโอกาสใน

การเขาไปประเทศ CLMV แตยงัมีความพรอมไมมาก โดยอยาก

ไดการสนับสนุนในดาน

• คําปรึกษาการทําธุรกิจใหเขาใจงายตอการคาและการ

ลงทุน

• การเขาถึงสินเช่ือไดงาย และมีอัตราดอกเบ้ียต่ํา

• เพ่ิมแหลงขอมูลใหสามารถรับรูขาวสารไดงาย และไม

ควรแยกหลายหนวยงานซ่ึงทําใหไดขอมูลท่ีไมตอเน่ือง

• ชวยดูแลเร่ืองของความปลอดภัย และกฎหมายคุมครอง

คนไทย

• การจัดกิจกรรมในการสงเสริมการคาและการลงทุน

ระหวางประเทศ

• การสรางความรูและความเขาใจกับประเทศตางๆ ท่ี

ตองการทําการคาและการลงทุน

 ซ่ึงท้ังหมดน้ันสามารถหาคําตอบไดใน สถานบัน AITI ท่ี

หอการคาไทย และ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยรวมกันดําเนิน

การ

สุดทายน้ีผมขอขอบคุณบริษัทท่ีเปนผูสนับสนุนโครงการ

น้ีใหเกิดข้ึนได ท้ัง กลุมมิตรผล บริษัท บานปู จํากัด(มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขา บริษัท   

ศรีไทยซูปเปอรแวร ซ่ึงผูสนใจทุกทานสามารถเขาไปชมไดท่ี 

http://aiti.thaichamber.org

และ ลงทะเบียนรับขาวเศรษฐกิจใน CLMVT รายวัน จาก  

AITI ไดท่ี https://goo.gl/forms/Iw2lSDZamJLOykDE2

 

คุณสน่ัน อังอุบลกุล หัวหนาภาคเอกชนคณะกรรมการ 

สานพลังประชารัฐดานการสงเสริมการคา การบริการ และการ

ลงทุนในตางประเทศ (D4) และรองประธานกรรมการสภา

หอการคาแหงประเทศ กลาววา สถาบันน้ีจะชวยให SMEs ไทย

สามารถไปทําการคาและการลงทุนในตางประเทศไดอยาง     

เขมแข็งมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV 
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วันน้ีผมจะมาเลาถึง สถาบันท่ีปรึกษาอัจฉริยะดาน

การคาและการลงทุน (Advising Investment 

and Trade Institute : AITI) ท่ีเพ่ิงเปดตัวไป   

เม่ือวันท่ี 23 มกราคม ท่ีผานมา โดย คณะกรรมการสานพลัง

ประชารัฐ D4 ไดรับเกียรติจาก รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย คุณ

สนธิรัตน สนธิจีรวงศ (หัวหนาทีมภาครัฐ) คุณสน่ัน อังอุบลกุล 

รองประธานกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย (หัวหนา    

ทีมภาคเอกชน) คุณชนินท วองกุศลกิจ (หัวหนาโครงการ         

Knowledge Tank) รวมกับ ผูบริหารภาครัฐและเอกชน เปดตัว 

สถาบันท่ีปรึกษาอัจฉริยะดานการคาและการลงทุน (Advising 

Investment and Trade Institute: AITI) โดยมีหอการคาไทย

และมหาวิทยาลัยหอการคาไทยเปนผูดําเนินการ ท่ีโรงแรม       

สุโกศล 

สถาบันท่ีปรึกษาอัจฉริยะการคาและการลงทุน (Advising 

Investment and Trade Institute : AITI) ภายใตหอการคาไทย

และมีมหาวิทยาลัยหอการคาไทยเปนผูใหบริการ ไดถือกําเนิด

ข้ึนจากการท่ีประเทศไทยยงัไมมีหนวยงานใดท่ีใหบริการขอมูล

เชิงลึกดานการคาและลงทุนในตางประเทศ โดยเฉพาะกลุม

ประเทศ CLMV รวมถึงการใหคําปรึกษาในระดับกลยุทธหรือ 

ขอมูลท่ีตรงกับความตองการของผูประกอบการ SMEs ท้ังน้ี 

สถาบัน AITI มีวัตถุประสงคในการจัดต้ัง ดังน้ี

1. เปนศูนยกลางในการจัดทําฐานขอมูลดานการคา การ

ลงทุน ท่ีทันตอเหตุการณโดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV และ

ผูประกอบการสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง

2. เปนศูนยใหคําแนะนํา ปรึกษาเก่ียวกับการลงทุน การ

ประกอบธุรกิจในกลุมประเทศ CLMV

3. เปนศูนยกลางในการเช่ือมโยง เผยแพร และวิเคราะห

ผลการประชุม งานสัมมนา งานวิจัย ท่ีทันสมัยดานการคาการ

ลงทุนในอาเซียน 

4. ใหบริการวิเคราะหและวิจัยดานการคาและการลงทุน

ในประเทศอาเซียนตามความตองการ (on demand) ของภาค

ธุรกิจ

5. สงเสริมผูประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุม SMEs ให

รูจักพัฒนาฐานขอมูลของกิจการ แลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับ

ขอมูล และนําความรูจากศูนยขอมูลไปใช อยางยั่งยืน ภายใต

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“ความเช่ือมโยง” กับกลุมประเทศ CLMV คือส่ิงท่ี

ประเทศไทยใหความสาคัญและดําเนินการมาอยางตอเน่ือง 

ประการหน่ึงคือความรวมมือภายใตกรอบยุทธศาสตรความ  

รวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady 

-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: 

ACMECS) ซ่ึงในปท่ีผานมา ประเทศไทยไดขับเคล่ือนแผน   

แมบทระยะ 5 ป (ACMECS Master Plan 2019 – 2023) เพ่ือ

ใหเกิดความเช่ือมโยงอยางแทจริงใน 3 เสาหลัก คือ (1) เช่ือม

โยงโครงสรางพ้ืนฐาน (2) เช่ือมโยงการคา การลงทุน และการ

เงิน และ (3) เช่ือมโยงดานนวัตกรรมตลอดจนทรัพยากรมนุษย 

เพ่ือการพัฒนาอยางยัง่ยนื ดังน้ัน ผูประกอบการท่ีจะทําการคา

ในตลาด CLMV ตองเปดกวาง ไมจากัดการใชวัตถุดิบในประเทศ 

แตตองใชแตมตอจากความเช่ือมโยง และศึกษาการใชสิทธิ

ประโยชนตางๆ ของประเทศท่ีตนสนใจ เชน วัตถุดิบ คาแรง 

สิทธิพิเศษทางภาษี เปนตน

นอกจากน้ัน CLMV ยงัสามารถเช่ือมโยงการคาการลงทุน

ไปถึงโครงการเสนทางสายไหมยุคใหม (Belt and Road 

Initiative: BRI) ของประเทศจีน โดยไทยสามารถขยายชอง

ทางการคาผานฮองกงเขาสูจีนตอนใต หรือเขตเศรษฐกิจสามเหล่ียม

ลุมแมนาจูเจียง (Pan Pearl River Delta: PPRD) ซ่ึงมีประชากร

เกือบ 500 ลานคน ดังน้ัน ความเช่ือมโยงระหวาง CLMVT 

(ACMECS) – PPRD – BRI จะนามาซ่ึงโอกาสทางการคาการ

ลงทุนในตลาดท่ีมีจานวนประชากรมากถึงเกือบ 1,000 ลานคน 

ผูประกอบการไทยจึงตองเรงปรับตัวและกาวไปขางหนาเพ่ือ 

ควาโอกาสจากความเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึน

มูลคาการคาของไทย-CLMV ในป 2561 อยูท่ี 41,424.6 

ลานเหรียญ เพ่ิมข้ึนรอยละ 16.08 จากปกอนหนา โดยมีมูลคา

การสงออก 29,322.4 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 16.6 

จากปกอนหนา คิดเปนสัดสวน รอยละ 11.6 ของมูลคาการสง

ออกท้ังหมดของไทย สินคาสงออกสาคัญ ไดแก นามันสาเร็จรูป 

รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ อัญมณีและเคร่ืองประดับ 

เคร่ืองด่ืม เคมีภัณฑ เม็ดพลาสติก ผลไมสด แชเย็นและแชแข็ง 

เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบของเคร่ืองจักรกล เหล็ก เหล็กกลา

และผลิตภัณฑ และเคร่ืองสาอาง สบู และผลิตภัณฑรักษาผิว 

ขณะท่ีประเทศไทยนาเขาสินคาจาก CLMV มูลคา 12,102.2 

ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 14.7 จากปกอนหนา สินคา

นําเขาสาคัญ ไดแก กาซธรรมชาติ เคร่ืองใชไฟฟาในบาน เช้ือเพลิง 

อ่ืนๆ เคร่ืองจักรไฟฟาและสวนประกอบ สินแรโลหะอ่ืนๆ เศษ

โลหะและผลิตภัณฑ นามันดิบ ผัก ผลไมและของปรุงแตงจาก

ผักผลไม เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ลวดและสายเคเบิล 

และสวนประกอบและอุปกรณ ยานยนต

สถาบัน AITI ถือเปนมิติใหมของหอการคาไทยและสภา

หอการคาแหงประเทศไทย ท่ีจะชวยใหผูประกอบการสามารถ

เขาถึงขอมูลการคาการลงทุนไดอยางรวดเร็ว เขาใจงาย และ

สถาบันไดมีการเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน

ตางๆ เพ่ือลดความซับซอนระหวางกัน 

อีกหน่ึงจุดเดนของสถาบันน้ี คือ กิจกรรม Mentorship 

Program ซ่ึงแตกตางจากการอบรมหรือใหคําปรึกษา (Coach

ing) ท่ัวไป กลาวคือ  Mentorship Program จะเปนการจับคู

กับระหวาง Mentor และ Mentee เพ่ือชวยใหคําปรึกษา แบง

ปนเคล็ดลับ ระหวางกันอยางใกลชิด  โดยทางสถาบันไดรับ

เกียรติจากนักธุรกิจไทยช้ันนําท่ีประสบความสําเร็จจากการลงทุน

ในตางประเทศเขารวมเปน Mentor ดวย

จากการสํารวจของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยในเร่ือง 

โอกาสและอุปสรรคในการคาและการลงทุนประกอบธุรกิจใน

กลุมประเทศ CLMV พบวา SMEs ไทยสวนใหญเห็นโอกาสใน

การเขาไปประเทศ CLMV แตยงัมีความพรอมไมมาก โดยอยาก

ไดการสนับสนุนในดาน

• คําปรึกษาการทําธุรกิจใหเขาใจงายตอการคาและการ

ลงทุน

• การเขาถึงสินเช่ือไดงาย และมีอัตราดอกเบ้ียต่ํา

• เพ่ิมแหลงขอมูลใหสามารถรับรูขาวสารไดงาย และไม

ควรแยกหลายหนวยงานซ่ึงทําใหไดขอมูลท่ีไมตอเน่ือง

• ชวยดูแลเร่ืองของความปลอดภัย และกฎหมายคุมครอง

คนไทย

• การจัดกิจกรรมในการสงเสริมการคาและการลงทุน

ระหวางประเทศ

• การสรางความรูและความเขาใจกับประเทศตางๆ ท่ี

ตองการทําการคาและการลงทุน

 ซ่ึงท้ังหมดน้ันสามารถหาคําตอบไดใน สถานบัน AITI ท่ี

หอการคาไทย และ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยรวมกันดําเนิน

การ

สุดทายน้ีผมขอขอบคุณบริษัทท่ีเปนผูสนับสนุนโครงการ

น้ีใหเกิดข้ึนได ท้ัง กลุมมิตรผล บริษัท บานปู จํากัด(มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขา บริษัท   

ศรีไทยซูปเปอรแวร ซ่ึงผูสนใจทุกทานสามารถเขาไปชมไดท่ี 

http://aiti.thaichamber.org

และ ลงทะเบียนรับขาวเศรษฐกิจใน CLMVT รายวัน จาก  

AITI ไดท่ี https://goo.gl/forms/Iw2lSDZamJLOykDE2

 

คุณสน่ัน อังอุบลกุล หัวหนาภาคเอกชนคณะกรรมการ 

สานพลังประชารัฐดานการสงเสริมการคา การบริการ และการ

ลงทุนในตางประเทศ (D4) และรองประธานกรรมการสภา

หอการคาแหงประเทศ กลาววา สถาบันน้ีจะชวยให SMEs ไทย

สามารถไปทําการคาและการลงทุนในตางประเทศไดอยาง     

เขมแข็งมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV 
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อุกฤษฏ์ วงษ์ทองสาลี
มิชชั่นชีวิต ปั้นความพอดี
สู่สากลอย่างยั่งยืน

การทาํธรุกจิใหประสบความ 

สําเร็จเปนเรื่องทาทาย 

สําหรับผู ประกอบการ 

เจาของธรุกจิแทบทกุราย ลวนตองพลกิ 

ตําราหากระบวนทานําพาธุรกิจใหไป       

สูเปาหมายใหจงได หากแตเปาหมาย  

ของ ‘คุณตอ - อุกฤษฏ วงษทองสาล ี

ผูประกอบการรานอาหาร จันทรโภชนา’ 

ในจังหวัดจันทบุรี กลับแตกตางและ 

ทาทายยิ่งกวา  

ร านอาหารจันทรโภชนาเป น         

ธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัว ทํามาเกือบ 

60 ป ‘ตอ’ เปนเด็กภูธร เรียนหนังสือ   

ที่จังหวัด(จันทบุรี) จบแลวมาเรียนตอ 

มัธยมที่กรุงเทพ เรียนจบมหาวิทยาลัย  

ก็ทํางานบริษัทโฆษณาที่ถูกเรียกวาเปน 

communication strategist ประมาณ 

10 กวาป ในตําแหนงนักวางกลยุทธ     

การสื่อสาร เกี่ยวกับ communication 

planning, branding

“เพราะงานดวย ที่ทําใหผมรูสึก 

วาตัวเองอยูในแดนของความโลภ ทุก 

โฆษณาท่ีทาํตองใหไดมาซึง่ ‘เธอตองซือ้ 

เธอตองใช ตลอดเวลา’ ตอนน้ันผม 

เหมือนหนูติดจั่น วนไปในลูป เหนื่อย 

มากกบัการทําอะไรแบบน้ัน ทําใหผมหนั 

กลับมามองตัวเอง หันมามองบานเรา 

หันมามองธุรกิจของเรา”

เขารูสกึวาธุรกจิท่ีบานซ่ึงเปนธรุกิจ 

ทีเ่ขากช็อบไมมใีครสบืทอดตอ เขาตัง้ใจ 

จะนําความรูจากการทํางานท่ีกรุงเทพ 

กลับไปชวยธุรกิจ ไมเพียงขยายความ 

เจริญ แตรวมถึงความรูใหกับคนท่ีอยู   

รอบขางดวย

“มันจะดีไมใชนอย จึงตัดสินใจ     

กลบับาน เพือ่จะไปทาํใหธรุกจิครอบครวั 

ของเรารุงเรือง เติบโต”

ความรุ่งเรืองเติบโตท่ีว่า 
หมายถึงการเข้าไป 
เปลี่ยนวิถีเดิมๆ ของ
ร้านจันทรฯ หรือเปล่า? 

“ผมไมไดเขาไปเปลี่ยนวิถี แตเปน 

การเสริมใหวถิแีละรปูแบบมคีวามคมชดั 

กาวทันมากข้ึน ผมไมไดไปเปลี่ยนแกน 

ของจันทรโภชนา ถาพูดถึงภาษาทาง 

การตลาด ผมไมไดไปเปลี่ยน Core 

Value แตผมอาจจะไปเปลี่ยนในเรื่อง 

ของระบบบริหารจัดการที่ใหมีความ 

คลองตัวมากขึ้น มีความสมสมัยมากขึ้น 

สรางเสนทางใหกับแบรนดนี้เพื่อเดิน 

ตอไปอยางยั่งยืนมากข้ึน ไมใชเพียงแค 

Day by Day ขายดีก็ขายดี ขายไมดี 

กแ็ลวแต โดยไมได ใชองคความรูเหมอืน 

ปจจุบัน”

องค์ความรู้ปัจจุบันคือ
อะไร?

“ผมมีความรักในหลวงทีเดียวเลย

นะ เหน็พระองคทานตัง้แตอยูอนบุาล -- 

ประถม ยืนหนาชั้นเราตองเห็นพระองค 

มันซึมซับมาโดยตลอด 

“ตอนแรกผมก็ไมเขาใจ ไมรูเรื่อง 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผมก็  

เหมอืนคนอืน่ๆ ท่ีบอกวาเธอตองไปปลกู 

ผกั เธอตองอดๆ ออมๆ ตองไมใชไมจาย 

“พอมีโอกาสไดศึกษา ทําใหเห็น   

วาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีใน 

หลวง ร.9 ไดทรงดําริ ทรงคิดไวใหกับ 

พวกเรา เปนส่ิงนําพาใหผมไดเดินหนา 

อยางรูสึกมั่นใจ ไมเหนื่อย แลวก็สุขใจ 

วาองคประกอบธรุกจิ business model 

มนัมีความชัดเจน ถาเรารูจกัองคประกอบ 

ของหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เรือ่ง 

3 หวง 2 เงื่อนไข หวงที่ 1 คือ การรูจัก 

ตน ประมาณตน หวงท่ี 2 ก็คือการมี 

เหตุมีผล หวงท่ี 3 ก็เรื่องของการมี 

ภูมิคุมกัน นั่นคือ 3 หวง 2 เงื่อนไข 

คือเงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม 

“การนําพาธุรกิจใน 3 หวง 2 

เง่ือนไข มันก็เหมือนกับบทเรียนทาง    

ธุรกิจอันอื่นๆ ท่ีมีอยู ในโลกใบนี้ แต 

พระองคทานเขาใจในความเปนธรรมชาติ 

ของความเปนไทย ทานจึงไดรวบรวม 

สรางองคความรู หลักปรัชญานี้มาเพื่อ 

แผนดนิของเรา หวงแรก ตองรูจกัตวัเอง 

กอน เราตองรูวาตวัเองมศัีกยภาพแบบ 

ไหน จริตจกานตัวเองเปนยังไง เราเห็น 

ชางข้ีแลวข้ีตามชางหรือเปลา หรือวา 

เรากเ็ปนชางชนไดเหมอืนกนั พอประมาณ 

ตัวเองได เราก็ตองมีเหตุมีผลท่ีจะเดิน 

หนาตอ อยางเชนผมเอง ผมรูวาจรติของ 

ผมไมใชรานแฟรนไชสท่ีจะไปเปดมาก 

มาย ดังนัน้ถาคิดวาจะอยูท่ีจนัทบรีุอยาง 

เดียว แลวกลยุทธคืออะไร เหตุ(ผล)ที่ 

จะทําใหดํารง อยูอยางอยูเย็นเปนสุข 

นั้นจะ position ตัวเองอยางไร 

“ผมก็ทําตัวเองใหเปนเหมือนกับ 

Local Representative คอืคนทีม่าทาน 

อาหารรานจนัทรโภชนาจะไดสัมผัสรูจัก 

เมืองและเร่ืองราวผานอาหาร เราสราง 

รานจันทรโภชนาใหเปน Destination 

Brand ใหลูกคาไดมา Stop by ทาน 

อาหาร กอนที่เขาจะไป enjoy มุมอื่นๆ 

ของจังหวัด ถาเรา position ตัวเอง      

แบบนี้ไปต้ังอยูที่หาง Modern Trade 

ใหญๆ มันก็ไมมีเสนห มันมี sensory มี 

sensation ตางๆ ในการรับประทาน 

ที่ทําใหเกิดความแตกตาง อันน้ีคือ 

กลยุทธของเราอยางหนึ่ง

“การสรางภูมิคุมกัน ผมมองใน 2 

ระดับ ระดับแรกคือระดับตัวเรา สอง 

คือระดับสังคม

“ระดับตัวเราคอืการบรหิารจดัการ 

operation system ตองดี เรื่องเงิน    

เร่ืองทองเรามปีญหาไหม เราจดัการเรือ่ง 

Logistic Inventory อะไรตางๆ ไดดี 

ไหม? ผมพูดอยางน้ีผมก็อยูในขั้นตอน 

การเรยีนรูนะ เราเปนมวยวดัมากอน แลว 

พอเราจะเริ่มเขามาใหเปนระบบ เราจะ 

ทาํอยางไรใหมนัเหมาะสมกบัการทาํธรุกจิ 

ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไป ใหวันรอน 

คนืรายทีเ่รากอ็ยูไดอยางมเีกราะปองกนั 

 “ระดับสังคม คือเรามีมิตรจิต      

มิตรใจตอพารทเนอรกับเพื่อนธุรกิจที่ 

อยูรอบตัวเราไหม? เรามองรานอาหาร 

อืน่เปนคูแขง หรือเปนคูคาทีอ่ยูรวมธรุกจิ 

เดียวกัน ถาเรามองเปนคูแขงกันเมือ่ไหร 

มันก็มีการตีรันฟนแทงโจมตีกันตลอด 

เวลา ถาเรามองเปนคูคา เปนเพื่อนรวม 

อุดมการณรวมธุรกิจกัน ความเกื้อกูล 

ความมีมิตรจิตมิตรใจ อยู กันแบบ     

sharing มันก็เกิดข้ึนได ซึ่งเด๋ียวน้ีเรา     

จะไดยินคําวา Sharing Economy, 

Inclusive Growth คําเหลานี้ผมวามัน 

มีความหมายมากกับการอยู ร วมกัน 

อยางรุงเรืองและสันติ

“ผมวาธุรกิจการคา-การแขงขันก็

คือทุกคนแขงกับตัวเอง ผมตองทําของ 

ผมใหดี เพื่อนก็ตองทําของๆ เขาใหดี  

เพื่อ consumer’s choice -- ลูกคามา 

ทานก็ตองรูวาจริตของเขาเปนอยางไร 

ชอบทานรานแบบไหน

“ผมนํา 2 เงื่อนไขของพระองค 

ทานวางไวคูกันมาปรับใหมันครบพรอม 

มากขึ้น คือเรื่องขององคความรู กับ 

คุณธรรม ถาผมมีความรู เรื่องอาหาร 

เกงกาจมาก แตนําไปลดตนทุน แบบเอา 

ไอนู นเติมใหมันอรอย โดยไมไดเกิด 

ประโยชนเลย หวังเอากําไรเอาเงินเขา 

กระเปาไมมคีณุธรรมกับลกูคา ถาผมไมมี 

ตรงนี้มา balance ความรูกับคุณธรรม 

ธุรกิจก็จะหาไมในเร็ววัน

“การที่มีคุณธรรมกับความรู มา   

อยูรวมกัน จะทําใหผูประกอบการมอง 

customer-centric คือทําอยางไรให 

ลูกคาไดกินดี ใหไดของดกีลบัไป ผมเชือ่ 

วาเงินกจ็ะกลบัเขามา ถาเราคดิ ยอดเปา 

ตัวเลข เปนเปาหมาย ผมวาเครียดนะ 

แตถาเรามองผูบรโิภคเปนเปาหมาย เรา 

ต้ังใจทําธุรกิจของเราใหลูกคาไดของดี 

เชื่อสิ ผมเชื่อวาอานิสงคของมรรคผล   

แบบนี้มันนําพาซึ่งผลตอบรับกลับมาได 

อยางดี

“ความเป นนักธุรกิจที่ดี  มันมี 

องคประกอบ ไมใชเพียงแคเกง คนเกง 

กับคนดี ถาอยูในคนๆ เดียวกันจะดีมาก 

มันเลยทําใหผมรูจัก balance ความ 

โลภที่เคยมีอยู  รู จักลดทอน รู จักใช 

ความอยากใหเกดิประโยชน คาํวาความ 

พอดี-ความพอเพียงคือความสมดุล

“การใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ      

พอเพียงก็เหมือนกับมีสมาธิ-มีสติทาง 

ธุรกิจมากขึ้น ทําไมผมถึงมาอินกับเรื่อง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพอไดมี 

โอกาสมาทําโครงการพอแลวดี The 

Creator ผมยิง่รูสึกเลยวามนัเปน Mission 

ของชวีติเลยนะทีผ่มจะตองทาํใหนกัธุรกจิ 

ผูประกอบการไทยไดเอาหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพยีงไปตระหนกั ไปสรางสติ 

ในการทําธุรกิจของเขา พอผมกลับไปที่ 

บานที่จันทบุรีก็เอามาปรับใชกับตัวเอง 

ดวย อยากใหปรัชญานี้เปนแกนจริงๆ”

ปรัชญาพอเพียงเหมาะ
กับผู้ประกอบการ
แบบไหนบ้าง?

“ผมทาํโครงการนงึชือ่วา ‘โครงการ 

พอแลวดี The Creator’ กบั ดร.ศริกิลุ 

เลากัยกุล ทานเปน ผอ. สวนผมเปนผู   

จัดการโครงการ คอยพยายามฟูมฟก       

กลุมนักธุรกิจรุ นใหมๆ ใหเขาไดรู จัก 

องคความรูอันนี้ สิ่งหนึ่งที่ ดร.ศิริกุลพูด 

อยูเสมอ เปน proverb ของแอฟริกนัวา 

‘If you want to go fast, you go alone. 

If you want to go far, we go together’ 

ตองถามใจคุณกอนวาคุณอยากไปแบบ 

ไหน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไมใช  Instant Solution ไมใช Cinderella 

Effect ไมใชแบบ tomorrow ปง

“ผมว าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพยีงไมเหมาะกบัธรุกจิท่ีอยากดงั แต 

เหมาะกับธรุกจิทีอ่ยากด ีเลอืกเอา ผมตอบ 

ไมถูก ตองแลวแตคุณ คุณตองเลือกเอง 

ส่ิงนึงท่ี ดร.ศิรกุิล พดูในโครงการพอแลวดี 

ตลอดเวลาคือ ‘ใหเลือกวาอยากจะเปน 

แบรนดใหญที่คนอยากลม หรืออยาก    

จะเปนแบรนดเล็กๆ ท่ีคนอยากรักและ 

ปกปอง’ ของแบบนีถ้าเริม่จาก Thinking 

ของผูประกอบการรายเลก็ๆ เติบโตใหญ 

ขึน้เขาจะเปนผูใหญท่ีปกปองนองๆ ไมใช 

คอยรวบหัวรวบหาง

“ผมอยากเห็นสังคมธุรกิจไทยท่ี  

เปนตวัอยางของสงัคมธรุกจิอืน่ๆ ในโลก 

ใบนี้ ผมขอยกตัวอยาง สังคมธุรกิจของ 

ญี่ปุน เขามีความยั่งยืนเยอะนะ แลวก็มี 

ความหุนหนัพลนัแลนเยอะดวย แตเขาก็ 

เปนโมเดลธุรกิจท่ีถูกพูดถึงเยอะ เรา 

อยากใหระบบธุรกิจไทยไดมี Essence 

ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 

อยูใน Mindset ของเจาของธุรกิจ 

“เดิมทีเดียวเรารู จักคําว าหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากเกษตร           

รูสกึวาตองใสมอฮอม จรงิๆ แลวไมใชครบั 

พระองคท านเริ่มต นที่ เกษตรกรรม 

เพราะเกษตรกรคือประชาชนกอนใหญ 

ของแผนดิน จึงนําองคความรูนี้ไปเริ่ม 

กบัเขากอน แตจรงิๆ แลวมนัเปน universal 

philosophy มันใชไดกับทุกธุรกิจ”

คุณต่ออยากให้ความ
พอเพียง หรือแนวคิด 
ธุรกิจพอเพียง 
Represent ความเป็น 
ธุรกิจไทย?

“ใช ผมอยากใหเปนแบบวา นี่คือ 

จริตธุรกิจไทย ดูปุบรูเลยวานี่คนไทย”

มีข้อควรระวังในการใช้ 
tools ตัวนี้ไหมครับ 
(ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)? เราพูด
ด้านดีกันเยอะมาก

“อันนี้ก็เปน good point นะ 

เวลาเราพดูถงึเรือ่งนีเ้ราพดูกนัแตดยีงัไง 

สวยงามยงัไง สิง่หนึง่ทีค่นจะรูสกึไมแนใจ 

กบัปรชัญานี ้ซึง่อาจเปนมมุทีค่วรจะตอง 

ระวงัคอื ตอง keep up ตวัเอง ตองแอค็ทฟี 

เพราะองคความรูนีเ้ปนองคความรูทีอ่ยู 

ก

กบัธุรกจิดวยความรอบคอบและรอบตวั 

-- คําวารอบคอบคือตัวเรา รอบตัวคือ 

เพื่อนที่อยูรอบๆ -- อยาเหนื่อยงายกับ 

การทีจ่ะเอามาปรบัใช อยาทอแท เพราะ 

มนัไมใชสตูรสาํเรจ็ มนัไมใช Cinderella 

Effect ทีแ่บบวาทาํไอนีส่ ิA B C พรุงนีไ้ด 

100 ลานแนๆ อยาหนืด อยา Inactive 

ตัวเอง ตอง Activate ตัวเองบอยๆ ใช 

เวลานิดนึงในการเดินทาง เพราะฉะนั้น 

อยาเหนื่อย ที่สําคัญคืออยาใจรอน และ 

อยาใจเย็น pacing ในการเดินใหสมดุล 

ทํายังไงให curve มันอยู ดีๆ นานๆ 

ใหมองตัวเองใหดี มองเพื่อนไปดวยกัน 

ดังนั้นตัวผูประกอบการตองมีความเปน 

จติสาธารณะดวย มนัถงึจะ grow ดวยกนั 

go ไปดวยกัน”

ถ้าสนใจ ควรเริ่มยังไง?
“หาความรู ตองขวนขวาย เขาไป 

อานกอนเลย วาเขาใจไมเขาใจยังไง 

แตตองม ีpassion นะ ลองอานแลวดูวา     

มันใชจริตเราไหม หรือลองเขาไปใน 

เว็บไซต ‘พอแลวดี The Creator’ 

หรือใน Facebook : พอแลวดี The 

Creator ก็ได คําวา The Creator คือ 

วตัถุประสงคทีต่องการ Creator ทีจ่ะไป 

â´Â

ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ

Create Knowledge ตางๆ นอกจากตัว 

ธุรกจิของเขาเองแลว ยงัมีชุมชน คนรอบ 

ขางและแผนดินของเขา จึงพยายามใส 

ความเขาใจที่ไมยากเพื่อใหคนเขาใจ 

คําวาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จนนําไปปรับใช เปน wake up call 

นาฬกาปลุกทางธุรกิจวา ตื่นไดแลว 

“โครงการพอแลวด ีThe Creator 

เปนโครงการแบบ Non-profit สําหรับ 

The Creator ที่มาแตละรุนไมเสียคา    

ใชจาย เราคดัจากทัว่ประเทศ เราตองการ 

คนที่เปนกระบอกเสียง มีความพรอม มี 

ความ representable ในการเอาไป 

บอกตอได แตเพื่อนๆ นองๆ ที่ประกอบ 

ธุรกิจก็มาเรียนได เพียงแตวาเราจะมี 

ประมาณ 15-18 case ซึ่งเปน case 

example ที่จะ implement ใหเขาได 

ปรับธุรกิจของเขาดวยองคความรูของ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“ผมหวังวาสิ่งท่ีผมไดแชรในวันนี้ 

เพ่ือนๆ นองๆ ที่ไดทราบ จะเกิดแรง 

บนัดาลใจในการทีจ่ะทาํธรุกจิอยางมัน่ใจ 

มีความหวัง และรูสึกวาอยากชวยให 

สังคมธุรกิจไทยเปนสังคมธุรกิจที่ยั่งยืน 

และเตบิโตไปดวยกนั ทีส่าํคัญ เรามีมรดก 

ทางความคิดที่ดีมากๆ ทําไมเราไมเอา 

มรดกน้ีมาใชใหเกิดประโยชนกับตัวเรา 

กับคนรอบขางเรา กับสงัคม กับประเทศ”

ถาพูดถึง sustainability หรือ 

ความยั่งยืนเปนจุดหมายปลายทาง ใน 

ตลอดเสนทางนี้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงเปนเหมือนเครื่องมือทางธุรกิจ 

หรอืพาหนะท่ีจะนาํพาใหผูประกอบการ 

ขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จ ขึ้นอยูกับวา 

ผูประกอบการจะตัดสินใจเลอืกอะไรเพือ่ 

นําไปใชแบบใด
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การทาํธุรกจิใหประสบความ 

สําเร็จเปนเรื่องทาทาย 

สําหรับผู ประกอบการ 

เจาของธรุกจิแทบทกุราย ลวนตองพลกิ 

ตําราหากระบวนทานําพาธุรกิจใหไป       

สูเปาหมายใหจงได หากแตเปาหมาย  

ของ ‘คุณตอ - อุกฤษฏ วงษทองสาลี 

ผูประกอบการรานอาหาร จนัทรโภชนา’ 

ในจังหวัดจันทบุรี กลับแตกตางและ 

ทาทายยิ่งกวา  

ร านอาหารจันทรโภชนาเป น         

ธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัว ทํามาเกือบ 

60 ป ‘ตอ’ เปนเด็กภูธร เรียนหนังสือ   

ที่จังหวัด(จันทบุรี) จบแลวมาเรียนตอ 

มัธยมท่ีกรุงเทพ เรียนจบมหาวิทยาลัย  

ก็ทํางานบริษัทโฆษณาท่ีถูกเรียกวาเปน 

communication strategist ประมาณ 

10 กวาป ในตําแหนงนักวางกลยุทธ     

การสื่อสาร เกี่ยวกับ communication 

planning, branding

“เพราะงานดวย ที่ทําใหผมรูสึก 

วาตัวเองอยูในแดนของความโลภ ทุก 

โฆษณาท่ีทาํตองใหไดมาซึง่ ‘เธอตองซือ้ 

เธอตองใช ตลอดเวลา’ ตอนน้ันผม 

เหมือนหนูติดจั่น วนไปในลูป เหนื่อย 

มากกบัการทาํอะไรแบบน้ัน ทาํใหผมหนั 

กลับมามองตัวเอง หันมามองบานเรา 

หันมามองธุรกิจของเรา”

เขารูสึกวาธุรกจิทีบ่านซ่ึงเปนธรุกิจ 

ทีเ่ขากช็อบไมมใีครสืบทอดตอ เขาตัง้ใจ 

จะนําความรูจากการทํางานที่กรุงเทพ 

กลับไปชวยธุรกิจ ไมเพียงขยายความ 

เจริญ แตรวมถึงความรูใหกับคนท่ีอยู   

รอบขางดวย

“มันจะดีไมใชนอย จึงตัดสินใจ     

กลบับาน เพือ่จะไปทาํใหธรุกจิครอบครวั 

ของเรารุงเรือง เติบโต”

ความรุ่งเรืองเติบโตท่ีว่า 
หมายถึงการเข้าไป 
เปลี่ยนวิถีเดิมๆ ของ
ร้านจันทรฯ หรือเปล่า? 

“ผมไมไดเขาไปเปลี่ยนวิถี แตเปน 

การเสรมิใหวถิแีละรปูแบบมคีวามคมชดั 

กาวทันมากขึ้น ผมไมไดไปเปล่ียนแกน 

ของจันทรโภชนา ถาพูดถึงภาษาทาง 

การตลาด ผมไมไดไปเปลี่ยน Core 

Value แตผมอาจจะไปเปล่ียนในเรื่อง 

ของระบบบริหารจัดการที่ใหมีความ 

คลองตัวมากขึ้น มีความสมสมัยมากขึ้น 

สรางเสนทางใหกับแบรนดนี้เพื่อเดิน 

ตอไปอยางยั่งยืนมากข้ึน ไมใชเพียงแค 

Day by Day ขายดีก็ขายดี ขายไมดี 

กแ็ลวแต โดยไมได ใชองคความรูเหมอืน 

ปจจุบัน”

องค์ความรู้ปัจจุบันคือ
อะไร?

“ผมมีความรักในหลวงทีเดียวเลย

นะ เห็นพระองคทานตัง้แตอยูอนบุาล -- 

ประถม ยืนหนาชั้นเราตองเห็นพระองค 

มันซึมซับมาโดยตลอด 

“ตอนแรกผมก็ไมเขาใจ ไมรูเรื่อง 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผมก็  

เหมอืนคนอืน่ๆ ทีบ่อกวาเธอตองไปปลกู 

ผกั เธอตองอดๆ ออมๆ ตองไมใชไมจาย 

“พอมีโอกาสไดศึกษา ทําใหเห็น   

วาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ใน 

หลวง ร.9 ไดทรงดําริ ทรงคิดไวใหกับ 

พวกเรา เปนส่ิงนําพาใหผมไดเดินหนา 

อยางรูสึกมั่นใจ ไมเหน่ือย แลวก็สุขใจ 

วาองคประกอบธรุกจิ business model 

มนัมีความชัดเจน ถาเรารูจกัองคประกอบ 

ของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เรือ่ง 

3 หวง 2 เงื่อนไข หวงที่ 1 คือ การรูจัก 

ตน ประมาณตน หวงที่ 2 ก็คือการมี 

เหตุมีผล หวงที่ 3 ก็เร่ืองของการมี 

ภูมิคุมกัน น่ันคือ 3 หวง 2 เงื่อนไข 

คือเงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม 

“การนําพาธุรกิจใน 3 หวง 2 

เง่ือนไข มันก็เหมือนกับบทเรียนทาง    

ธุรกิจอันอื่นๆ ที่มีอยู ในโลกใบน้ี แต 

พระองคทานเขาใจในความเปนธรรมชาติ 

ของความเปนไทย ทานจึงไดรวบรวม 

สรางองคความรู หลักปรัชญานี้มาเพื่อ 

แผนดินของเรา หวงแรก ตองรูจกัตวัเอง 

กอน เราตองรูวาตวัเองมศัีกยภาพแบบ 

ไหน จริตจกานตัวเองเปนยังไง เราเห็น 

ชางขี้แลวข้ีตามชางหรือเปลา หรือวา 

เรากเ็ปนชางชนไดเหมอืนกนั พอประมาณ 

ตัวเองได เราก็ตองมีเหตุมีผลท่ีจะเดิน 

หนาตอ อยางเชนผมเอง ผมรูวาจรติของ 

ผมไมใชรานแฟรนไชสท่ีจะไปเปดมาก 

มาย ดังนัน้ถาคดิวาจะอยูท่ีจนัทบรุอียาง 

เดียว แลวกลยุทธคืออะไร เหตุ(ผล)ที่ 

จะทําใหดํารง อยูอยางอยูเย็นเปนสุข 

นั้นจะ position ตัวเองอยางไร 

“ผมก็ทําตัวเองใหเปนเหมือนกับ 

Local Representative คอืคนท่ีมาทาน 

อาหารรานจนัทรโภชนาจะไดสมัผสัรูจัก 

เมืองและเร่ืองราวผานอาหาร เราสราง 

รานจันทรโภชนาใหเปน Destination 

Brand ใหลูกคาไดมา Stop by ทาน 

อาหาร กอนที่เขาจะไป enjoy มุมอื่นๆ 

ของจังหวัด ถาเรา position ตัวเอง      

แบบนี้ไปต้ังอยูท่ีหาง Modern Trade 

ใหญๆ มันก็ไมมีเสนห มันมี sensory มี 

sensation ตางๆ ในการรับประทาน 

ที่ทําใหเกิดความแตกตาง อันนี้คือ 

กลยุทธของเราอยางหนึ่ง

“การสรางภูมิคุมกัน ผมมองใน 2 

ระดับ ระดับแรกคือระดับตัวเรา สอง 

คือระดับสังคม

“ระดบัตวัเราคอืการบรหิารจดัการ 

operation system ตองดี เร่ืองเงิน    

เรือ่งทองเรามปีญหาไหม เราจดัการเร่ือง 

Logistic Inventory อะไรตางๆ ไดดี 

ไหม? ผมพูดอยางนี้ผมก็อยูในขั้นตอน 

การเรยีนรูนะ เราเปนมวยวดัมากอน แลว 

พอเราจะเริ่มเขามาใหเปนระบบ เราจะ 

ทําอยางไรใหมนัเหมาะสมกับการทาํธรุกจิ 

ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไป ใหวันรอน 

คนืรายทีเ่รากอ็ยูไดอยางมเีกราะปองกนั 

 “ระดับสังคม คือเรามีมิตรจิต      

มิตรใจตอพารทเนอรกับเพื่อนธุรกิจท่ี 

อยูรอบตัวเราไหม? เรามองรานอาหาร 

อืน่เปนคูแขง หรอืเปนคูคาทีอ่ยูรวมธุรกจิ 

เดียวกัน ถาเรามองเปนคูแขงกันเมือ่ไหร 

มันก็มีการตีรันฟนแทงโจมตีกันตลอด 

เวลา ถาเรามองเปนคูคา เปนเพื่อนรวม 

อุดมการณรวมธุรกิจกัน ความเกื้อกูล 

ความมีมิตรจิตมิตรใจ อยู กันแบบ     

sharing มันก็เกิดขึ้นได ซึ่งเดี๋ยวนี้เรา     

จะไดยินคําวา Sharing Economy, 

Inclusive Growth คําเหลานี้ผมวามัน 

มีความหมายมากกับการอยู ร วมกัน 

อยางรุงเรืองและสันติ

“ผมวาธุรกิจการคา-การแขงขันก็

คือทุกคนแขงกับตัวเอง ผมตองทําของ 

ผมใหดี เพ่ือนก็ตองทําของๆ เขาใหดี  

เพื่อ consumer’s choice -- ลูกคามา 

ทานก็ตองรูวาจริตของเขาเปนอยางไร 

ชอบทานรานแบบไหน

“ผมนํา 2 เงื่อนไขของพระองค 

ทานวางไวคูกันมาปรับใหมันครบพรอม 

มากขึ้น คือเรื่องขององคความรู กับ 

คุณธรรม ถาผมมีความรูเร่ืองอาหาร 

เกงกาจมาก แตนําไปลดตนทุน แบบเอา 

ไอนู นเติมใหมันอรอย โดยไมไดเกิด 

ประโยชนเลย หวังเอากําไรเอาเงินเขา 

กระเปาไมมคุีณธรรมกับลูกคา ถาผมไมมี 

ตรงนี้มา balance ความรูกับคุณธรรม 

ธุรกิจก็จะหาไมในเร็ววัน

“การท่ีมีคุณธรรมกับความรูมา   

อยูรวมกัน จะทําใหผูประกอบการมอง 

customer-centric คือทําอยางไรให 

ลูกคาไดกินดี ใหไดของดกีลบัไป ผมเชือ่ 

วาเงนิกจ็ะกลับเขามา ถาเราคิด ยอดเปา 

ตัวเลข เปนเปาหมาย ผมวาเครียดนะ 

แตถาเรามองผูบริโภคเปนเปาหมาย เรา 

ตั้งใจทําธุรกิจของเราใหลูกคาไดของดี 

เช่ือสิ ผมเชื่อวาอานิสงคของมรรคผล   

แบบนี้มันนําพาซึ่งผลตอบรับกลับมาได 

อยางดี

“ความเป นนักธุรกิจที่ดี  มันมี 

องคประกอบ ไมใชเพียงแคเกง คนเกง 

กับคนดี ถาอยูในคนๆ เดียวกันจะดีมาก 

มันเลยทําใหผมรูจัก balance ความ 

โลภที่เคยมีอยู  รู จักลดทอน รู จักใช 

ความอยากใหเกดิประโยชน คาํวาความ 

พอดี-ความพอเพียงคือความสมดุล

“การใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ      

พอเพียงก็เหมือนกับมีสมาธิ-มีสติทาง 

ธุรกิจมากขึ้น ทําไมผมถึงมาอินกับเรื่อง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพอไดมี 

โอกาสมาทําโครงการพอแลวดี The 

Creator ผมยิง่รูสึกเลยวามนัเปน Mission 

ของชีวิตเลยนะทีผ่มจะตองทาํใหนกัธรุกจิ 

ผู ประกอบการไทยไดเอาหลักปรัชญา 

เศรษฐกจิพอเพยีงไปตระหนัก ไปสรางสติ 

ในการทําธุรกิจของเขา พอผมกลับไปที่ 

บานท่ีจันทบุรีก็เอามาปรับใชกับตัวเอง 

ดวย อยากใหปรัชญานี้เปนแกนจริงๆ”

ปรัชญาพอเพียงเหมาะ
กับผู้ประกอบการ
แบบไหนบ้าง?

“ผมทาํโครงการนึงชือ่วา ‘โครงการ 

พอแลวดี The Creator’ กบั ดร.ศริกิลุ 

เลากัยกุล ทานเปน ผอ. สวนผมเปนผู   

จัดการโครงการ คอยพยายามฟูมฟก       

กลุมนักธุรกิจรุ นใหมๆ ใหเขาไดรู จัก 

องคความรูอันนี้ สิ่งหนึ่งที่ ดร.ศิริกุลพูด 

อยูเสมอ เปน proverb ของแอฟริกนัวา 

‘If you want to go fast, you go alone. 

If you want to go far, we go together’ 

ตองถามใจคุณกอนวาคุณอยากไปแบบ 

ไหน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไมใช  Instant Solution ไมใช Cinderella 

Effect ไมใชแบบ tomorrow ปง

“ผมว าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพยีงไมเหมาะกบัธรุกจิทีอ่ยากดัง แต 

เหมาะกับธรุกจิทีอ่ยากด ีเลอืกเอา ผมตอบ 

ไมถูก ตองแลวแตคุณ คุณตองเลือกเอง 

สิง่นึงที ่ดร.ศิรกุิล พดูในโครงการพอแลวดี 

ตลอดเวลาคือ ‘ใหเลือกวาอยากจะเปน 

แบรนดใหญที่คนอยากลม หรืออยาก    

จะเปนแบรนดเล็กๆ ที่คนอยากรักและ 

ปกปอง’ ของแบบนีถ้าเร่ิมจาก Thinking 

ของผูประกอบการรายเล็กๆ เติบโตใหญ 

ขึน้เขาจะเปนผูใหญทีป่กปองนองๆ ไมใช 

คอยรวบหัวรวบหาง

“ผมอยากเห็นสังคมธุรกิจไทยที่  

เปนตวัอยางของสังคมธรุกจิอืน่ๆ ในโลก 

ใบนี้ ผมขอยกตัวอยาง สังคมธุรกิจของ 

ญี่ปุน เขามีความยั่งยืนเยอะนะ แลวก็มี 

ความหนุหนัพลนัแลนเยอะดวย แตเขาก็ 

เปนโมเดลธุรกิจที่ถูกพูดถึงเยอะ เรา 

อยากใหระบบธุรกิจไทยไดมี Essence 

ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 

อยูใน Mindset ของเจาของธุรกิจ 

“เดิมทีเดียวเรารู  จักคําวาหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากเกษตร           

รูสกึวาตองใสมอฮอม จรงิๆ แลวไมใชครบั 

พระองคท านเริ่มต นที่ เกษตรกรรม 

เพราะเกษตรกรคือประชาชนกอนใหญ 

ของแผนดิน จึงนําองคความรูนี้ไปเริ่ม 

กบัเขากอน แตจรงิๆ แลวมนัเปน universal 

philosophy มันใชไดกับทุกธุรกิจ”

คุณต่ออยากให้ความ
พอเพียง หรือแนวคิด 
ธุรกิจพอเพียง 
Represent ความเป็น 
ธุรกิจไทย?

“ใช ผมอยากใหเปนแบบวา นี่คือ 

จริตธุรกิจไทย ดูปุบรูเลยวานี่คนไทย”

มีข้อควรระวังในการใช้ 
tools ตัวนี้ไหมครับ 
(ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)? เราพูด
ด้านดีกันเยอะมาก

“อันนี้ก็เปน good point นะ 

เวลาเราพดูถงึเรือ่งนีเ้ราพดูกนัแตดยีงัไง 

สวยงามยงัไง สิง่หนึง่ทีค่นจะรูสกึไมแนใจ 

กบัปรชัญานี ้ซึง่อาจเปนมมุทีค่วรจะตอง 

ระวงัคอื ตอง keep up ตวัเอง ตองแอค็ทฟี 

เพราะองคความรูนีเ้ปนองคความรูทีอ่ยู 

กบัธุรกจิดวยความรอบคอบและรอบตวั 

-- คําวารอบคอบคือตัวเรา รอบตัวคือ 

เพ่ือนท่ีอยูรอบๆ -- อยาเหนื่อยงายกับ 

การท่ีจะเอามาปรบัใช อยาทอแท เพราะ 

มนัไมใชสตูรสาํเรจ็ มนัไมใช Cinderella 

Effect ท่ีแบบวาทําไอนีส่ ิA B C พรุงนีไ้ด 

100 ลานแนๆ อยาหนืด อยา Inactive 

ตัวเอง ตอง Activate ตัวเองบอยๆ ใช 

เวลานิดนึงในการเดินทาง เพราะฉะนั้น 

อยาเหนื่อย ที่สําคัญคืออยาใจรอน และ 

อยาใจเย็น pacing ในการเดินใหสมดุล 

ทํายังไงให curve มันอยู ดีๆ นานๆ 

ใหมองตัวเองใหดี มองเพื่อนไปดวยกัน 

ดังนั้นตัวผูประกอบการตองมีความเปน 

จติสาธารณะดวย มนัถงึจะ grow ดวยกนั 

go ไปดวยกัน”

ถ้าสนใจ ควรเริ่มยังไง?
“หาความรู ตองขวนขวาย เขาไป 

อานกอนเลย วาเขาใจไมเขาใจยังไง 

แตตองม ีpassion นะ ลองอานแลวดวูา     

มันใชจริตเราไหม หรือลองเขาไปใน 

เว็บไซต ‘พอแลวดี The Creator’ 

หรือใน Facebook : พอแลวดี The 

Creator ก็ได คําวา The Creator คือ 

วตัถุประสงคทีต่องการ Creator ทีจ่ะไป 

Create Knowledge ตางๆ นอกจากตวั 

ธรุกจิของเขาเองแลว ยงัมีชุมชน คนรอบ 

ขางและแผนดินของเขา จึงพยายามใส 

ความเขาใจที่ไมยากเพื่อใหคนเขาใจ 

คําวาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จนนําไปปรับใช เปน wake up call 

นาฬกาปลุกทางธุรกิจวา ตื่นไดแลว 

“โครงการพอแลวด ีThe Creator 

เปนโครงการแบบ Non-profit สําหรับ 

The Creator ที่มาแตละรุนไมเสียคา    

ใชจาย เราคดัจากทัว่ประเทศ เราตองการ 

คนที่เปนกระบอกเสียง มีความพรอม มี 

ความ representable ในการเอาไป 

บอกตอได แตเพื่อนๆ นองๆ ที่ประกอบ 

ธุรกิจก็มาเรียนได เพียงแตวาเราจะมี 

ประมาณ 15-18 case ซึ่งเปน case 

example ที่จะ implement ใหเขาได 

ปรับธุรกิจของเขาดวยองคความรูของ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“ผมหวังวาสิ่งที่ผมไดแชรในวันนี้ 

เพ่ือนๆ นองๆ ที่ไดทราบ จะเกิดแรง 

บนัดาลใจในการทีจ่ะทาํธรุกจิอยางมัน่ใจ 

มีความหวัง และรูสึกวาอยากชวยให 

สังคมธุรกิจไทยเปนสังคมธุรกิจที่ยั่งยืน 

และเตบิโตไปดวยกนั ท่ีสําคัญ เรามีมรดก 

ทางความคิดท่ีดีมากๆ ทําไมเราไมเอา 

มรดกน้ีมาใชใหเกิดประโยชนกับตัวเรา 

กับคนรอบขางเรา กับสงัคม กับประเทศ”

ถาพูดถึง sustainability หรือ 

ความยั่งยืนเปนจุดหมายปลายทาง ใน 

ตลอดเสนทางน้ี หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงเปนเหมือนเครื่องมือทางธุรกิจ 

หรอืพาหนะท่ีจะนําพาใหผูประกอบการ 

ขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จ ขึ้นอยูกับวา 

ผูประกอบการจะตัดสินใจเลอืกอะไรเพือ่ 

นําไปใชแบบใด
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การทาํธรุกจิใหประสบความ 

สําเร็จเปนเรื่องทาทาย 

สําหรับผู ประกอบการ 

เจาของธรุกจิแทบทกุราย ลวนตองพลกิ 

ตําราหากระบวนทานําพาธุรกิจใหไป       

สูเปาหมายใหจงได หากแตเปาหมาย  

ของ ‘คุณตอ - อุกฤษฏ วงษทองสาล ี

ผูประกอบการรานอาหาร จันทรโภชนา’ 

ในจังหวัดจันทบุรี กลับแตกตางและ 

ทาทายยิ่งกวา  

ร านอาหารจันทรโภชนาเป น         

ธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัว ทํามาเกือบ 

60 ป ‘ตอ’ เปนเด็กภูธร เรียนหนังสือ   

ที่จังหวัด(จันทบุรี) จบแลวมาเรียนตอ 

มัธยมที่กรุงเทพ เรียนจบมหาวิทยาลัย  

ก็ทํางานบริษัทโฆษณาที่ถูกเรียกวาเปน 

communication strategist ประมาณ 

10 กวาป ในตําแหนงนักวางกลยุทธ     

การสื่อสาร เกี่ยวกับ communication 

planning, branding

“เพราะงานดวย ที่ทําใหผมรูสึก 

วาตัวเองอยูในแดนของความโลภ ทุก 

โฆษณาท่ีทาํตองใหไดมาซึง่ ‘เธอตองซือ้ 

เธอตองใช ตลอดเวลา’ ตอนน้ันผม 

เหมือนหนูติดจั่น วนไปในลูป เหนื่อย 

มากกบัการทําอะไรแบบน้ัน ทําใหผมหนั 

กลับมามองตัวเอง หันมามองบานเรา 

หันมามองธุรกิจของเรา”

เขารูสกึวาธุรกจิท่ีบานซ่ึงเปนธรุกิจ 

ทีเ่ขากช็อบไมมใีครสบืทอดตอ เขาตัง้ใจ 

จะนําความรูจากการทํางานท่ีกรุงเทพ 

กลับไปชวยธุรกิจ ไมเพียงขยายความ 

เจริญ แตรวมถึงความรูใหกับคนท่ีอยู   

รอบขางดวย

“มันจะดีไมใชนอย จึงตัดสินใจ     

กลบับาน เพือ่จะไปทาํใหธรุกจิครอบครวั 

ของเรารุงเรือง เติบโต”

ความรุ่งเรืองเติบโตท่ีว่า 
หมายถึงการเข้าไป 
เปลี่ยนวิถีเดิมๆ ของ
ร้านจันทรฯ หรือเปล่า? 

“ผมไมไดเขาไปเปลี่ยนวิถี แตเปน 

การเสริมใหวถิแีละรปูแบบมคีวามคมชดั 

กาวทันมากข้ึน ผมไมไดไปเปลี่ยนแกน 

ของจันทรโภชนา ถาพูดถึงภาษาทาง 

การตลาด ผมไมไดไปเปลี่ยน Core 

Value แตผมอาจจะไปเปลี่ยนในเรื่อง 

ของระบบบริหารจัดการที่ใหมีความ 

คลองตัวมากขึ้น มีความสมสมัยมากขึ้น 

สรางเสนทางใหกับแบรนดนี้เพื่อเดิน 

ตอไปอยางยั่งยืนมากข้ึน ไมใชเพียงแค 

Day by Day ขายดีก็ขายดี ขายไมดี 

กแ็ลวแต โดยไมได ใชองคความรูเหมอืน 

ปจจุบัน”

องค์ความรู้ปัจจุบันคือ
อะไร?

“ผมมีความรักในหลวงทีเดียวเลย

นะ เหน็พระองคทานตัง้แตอยูอนบุาล -- 

ประถม ยืนหนาชั้นเราตองเห็นพระองค 

มันซึมซับมาโดยตลอด 

“ตอนแรกผมก็ไมเขาใจ ไมรูเรื่อง 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผมก็  

เหมอืนคนอืน่ๆ ท่ีบอกวาเธอตองไปปลกู 

ผกั เธอตองอดๆ ออมๆ ตองไมใชไมจาย 

“พอมีโอกาสไดศึกษา ทําใหเห็น   

วาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีใน 

หลวง ร.9 ไดทรงดําริ ทรงคิดไวใหกับ 

พวกเรา เปนส่ิงนําพาใหผมไดเดินหนา 

อยางรูสึกมั่นใจ ไมเหนื่อย แลวก็สุขใจ 

วาองคประกอบธรุกจิ business model 

มนัมีความชัดเจน ถาเรารูจกัองคประกอบ 

ของหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เรือ่ง 

3 หวง 2 เงื่อนไข หวงที่ 1 คือ การรูจัก 

ตน ประมาณตน หวงท่ี 2 ก็คือการมี 

เหตุมีผล หวงท่ี 3 ก็เรื่องของการมี 

ภูมิคุมกัน นั่นคือ 3 หวง 2 เงื่อนไข 

คือเงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม 

“การนําพาธุรกิจใน 3 หวง 2 

เง่ือนไข มันก็เหมือนกับบทเรียนทาง    

ธุรกิจอันอื่นๆ ท่ีมีอยู ในโลกใบนี้ แต 

พระองคทานเขาใจในความเปนธรรมชาติ 

ของความเปนไทย ทานจึงไดรวบรวม 

สรางองคความรู หลักปรัชญานี้มาเพื่อ 

แผนดนิของเรา หวงแรก ตองรูจกัตัวเอง 

กอน เราตองรูวาตวัเองมศัีกยภาพแบบ 

ไหน จริตจกานตัวเองเปนยังไง เราเห็น 

ชางข้ีแลวข้ีตามชางหรือเปลา หรือวา 

เรากเ็ปนชางชนไดเหมอืนกนั พอประมาณ 

ตัวเองได เราก็ตองมีเหตุมีผลท่ีจะเดิน 

หนาตอ อยางเชนผมเอง ผมรูวาจรติของ 

ผมไมใชรานแฟรนไชสท่ีจะไปเปดมาก 

มาย ดังนัน้ถาคิดวาจะอยูท่ีจนัทบรีุอยาง 

เดียว แลวกลยุทธคืออะไร เหตุ(ผล)ที่ 

จะทําใหดํารง อยูอยางอยูเย็นเปนสุข 

นั้นจะ position ตัวเองอยางไร 

“ผมก็ทําตัวเองใหเปนเหมือนกับ 

Local Representative คอืคนทีม่าทาน 

อาหารรานจนัทรโภชนาจะไดสัมผัสรูจัก 

เมืองและเรื่องราวผานอาหาร เราสราง 

รานจันทรโภชนาใหเปน Destination 

Brand ใหลูกคาไดมา Stop by ทาน 

อาหาร กอนที่เขาจะไป enjoy มุมอื่นๆ 

ของจังหวัด ถาเรา position ตัวเอง      

แบบนี้ไปต้ังอยูที่หาง Modern Trade 

ใหญๆ มันก็ไมมีเสนห มันมี sensory มี 

sensation ตางๆ ในการรับประทาน 

ที่ทําใหเกิดความแตกตาง อันน้ีคือ 

กลยุทธของเราอยางหนึ่ง

“การสรางภูมิคุมกัน ผมมองใน 2 

ระดับ ระดับแรกคือระดับตัวเรา สอง 

คือระดับสังคม

“ระดับตัวเราคอืการบรหิารจดัการ 

operation system ตองดี เรื่องเงิน    

เร่ืองทองเรามปีญหาไหม เราจดัการเรือ่ง 

Logistic Inventory อะไรตางๆ ไดดี 

ไหม? ผมพูดอยางน้ีผมก็อยูในขั้นตอน 

การเรยีนรูนะ เราเปนมวยวดัมากอน แลว 

พอเราจะเริ่มเขามาใหเปนระบบ เราจะ 

ทาํอยางไรใหมนัเหมาะสมกบัการทาํธรุกจิ 

ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไป ใหวันรอน 

คนืรายทีเ่รากอ็ยูไดอยางมเีกราะปองกนั 

 “ระดับสังคม คือเรามีมิตรจิต      

มิตรใจตอพารทเนอรกับเพื่อนธุรกิจที่ 

อยูรอบตัวเราไหม? เรามองรานอาหาร 

อืน่เปนคูแขง หรอืเปนคูคาทีอ่ยูรวมธรุกจิ 

เดียวกัน ถาเรามองเปนคูแขงกันเมือ่ไหร 

มันก็มีการตีรันฟนแทงโจมตีกันตลอด 

เวลา ถาเรามองเปนคูคา เปนเพื่อนรวม 

อุดมการณรวมธุรกิจกัน ความเกื้อกูล 

ความมีมิตรจิตมิตรใจ อยู กันแบบ     

sharing มันก็เกิดข้ึนได ซึ่งเด๋ียวน้ีเรา     

จะไดยินคําวา Sharing Economy, 

Inclusive Growth คําเหลานี้ผมวามัน 

มีความหมายมากกับการอยู ร วมกัน 

อยางรุงเรืองและสันติ

“ผมวาธุรกิจการคา-การแขงขันก็

คือทุกคนแขงกับตัวเอง ผมตองทําของ 

ผมใหดี เพื่อนก็ตองทําของๆ เขาใหดี  

เพื่อ consumer’s choice -- ลูกคามา 

ทานก็ตองรูวาจริตของเขาเปนอยางไร 

ชอบทานรานแบบไหน

“ผมนํา 2 เง่ือนไขของพระองค 

ทานวางไวคูกันมาปรับใหมันครบพรอม 

มากขึ้น คือเรื่องขององคความรู กับ 

คุณธรรม ถาผมมีความรู เรื่องอาหาร 

เกงกาจมาก แตนําไปลดตนทุน แบบเอา 

ไอนู นเติมใหมันอรอย โดยไมไดเกิด 

ประโยชนเลย หวังเอากําไรเอาเงินเขา 

กระเปาไมมคีณุธรรมกับลกูคา ถาผมไมมี 

ตรงนี้มา balance ความรูกับคุณธรรม 

ธุรกิจก็จะหาไมในเร็ววัน

“การที่มีคุณธรรมกับความรู มา   

อยูรวมกัน จะทําใหผูประกอบการมอง 

customer-centric คือทําอยางไรให 

ลูกคาไดกินดี ใหไดของดกีลบัไป ผมเชือ่ 

วาเงินกจ็ะกลบัเขามา ถาเราคดิ ยอดเปา 

ตัวเลข เปนเปาหมาย ผมวาเครียดนะ 

แตถาเรามองผูบรโิภคเปนเปาหมาย เรา 

ต้ังใจทําธุรกิจของเราใหลูกคาไดของดี 

เชื่อสิ ผมเชื่อวาอานิสงคของมรรคผล   

แบบนี้มันนําพาซึ่งผลตอบรับกลับมาได 

อยางดี

“ความเป นนักธุรกิจที่ดี  มันมี 

องคประกอบ ไมใชเพียงแคเกง คนเกง 

กับคนดี ถาอยูในคนๆ เดียวกันจะดีมาก 

มันเลยทําใหผมรูจัก balance ความ 

โลภที่เคยมีอยู  รู จักลดทอน รู จักใช 

ความอยากใหเกดิประโยชน คาํวาความ 

พอดี-ความพอเพียงคือความสมดุล

“การใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ      

พอเพียงก็เหมือนกับมีสมาธิ-มีสติทาง 

ธุรกิจมากขึ้น ทําไมผมถึงมาอินกับเรื่อง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพอไดมี 

โอกาสมาทําโครงการพอแลวดี The 

Creator ผมยิง่รูสึกเลยวามนัเปน Mission 

ของชวีติเลยนะทีผ่มจะตองทาํใหนกัธุรกจิ 

ผูประกอบการไทยไดเอาหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพยีงไปตระหนกั ไปสรางสติ 

ในการทําธุรกิจของเขา พอผมกลับไปที่ 

บานที่จันทบุรีก็เอามาปรับใชกับตัวเอง 

ดวย อยากใหปรัชญานี้เปนแกนจริงๆ”

ปรัชญาพอเพียงเหมาะ
กับผู้ประกอบการ
แบบไหนบ้าง?

“ผมทาํโครงการนงึชือ่วา ‘โครงการ 

พอแลวดี The Creator’ กบั ดร.ศริกิลุ 

เลากัยกุล ทานเปน ผอ. สวนผมเปนผู   

จัดการโครงการ คอยพยายามฟูมฟก       

กลุมนักธุรกิจรุ นใหมๆ ใหเขาไดรู จัก 

องคความรูอันนี้ สิ่งหนึ่งที่ ดร.ศิริกุลพูด 

อยูเสมอ เปน proverb ของแอฟริกนัวา 

‘If you want to go fast, you go alone. 

If you want to go far, we go together’ 

ตองถามใจคุณกอนวาคุณอยากไปแบบ 

ไหน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไมใช  Instant Solution ไมใช Cinderella 

Effect ไมใชแบบ tomorrow ปง

“ผมว าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพยีงไมเหมาะกบัธรุกจิท่ีอยากดงั แต 

เหมาะกับธรุกจิทีอ่ยากด ีเลอืกเอา ผมตอบ 

ไมถูก ตองแลวแตคุณ คุณตองเลือกเอง 

ส่ิงนงึท่ี ดร.ศิรกุิล พดูในโครงการพอแลวดี 

ตลอดเวลาคือ ‘ใหเลือกวาอยากจะเปน 

แบรนดใหญที่คนอยากลม หรืออยาก    

จะเปนแบรนดเล็กๆ ท่ีคนอยากรักและ 

ปกปอง’ ของแบบนีถ้าเริม่จาก Thinking 

ของผูประกอบการรายเลก็ๆ เติบโตใหญ 

ขึน้เขาจะเปนผูใหญท่ีปกปองนองๆ ไมใช 

คอยรวบหัวรวบหาง

“ผมอยากเห็นสังคมธุรกิจไทยที่  

เปนตวัอยางของสงัคมธรุกจิอ่ืนๆ ในโลก 

ใบนี้ ผมขอยกตัวอยาง สังคมธุรกิจของ 

ญี่ปุน เขามีความยั่งยืนเยอะนะ แลวก็มี 

ความหุนหนัพลนัแลนเยอะดวย แตเขาก็ 

เปนโมเดลธุรกิจท่ีถูกพูดถึงเยอะ เรา 

อยากใหระบบธุรกิจไทยไดมี Essence 

ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 

อยูใน Mindset ของเจาของธุรกิจ 

“เดิมทีเดียวเรารู จักคําว าหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากเกษตร           

รูสกึวาตองใสมอฮอม จรงิๆ แลวไมใชครบั 

พระองคท านเริ่มต นที่ เกษตรกรรม 

เพราะเกษตรกรคือประชาชนกอนใหญ 

ของแผนดิน จึงนําองคความรูนี้ไปเริ่ม 

กบัเขากอน แตจรงิๆ แลวมนัเปน universal 

philosophy มันใชไดกับทุกธุรกิจ”

คุณต่ออยากให้ความ
พอเพียง หรือแนวคิด 
ธุรกิจพอเพียง 
Represent ความเป็น 
ธุรกิจไทย?

“ใช ผมอยากใหเปนแบบวา นี่คือ 

จริตธุรกิจไทย ดูปุบรูเลยวานี่คนไทย”

มีข้อควรระวังในการใช้ 
tools ตัวนี้ไหมครับ 
(ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)? เราพูด
ด้านดีกันเยอะมาก

“อันนี้ก็เปน good point นะ 

เวลาเราพดูถงึเรือ่งนีเ้ราพดูกนัแตดยีงัไง 

สวยงามยงัไง สิง่หนึง่ทีค่นจะรูสกึไมแนใจ 

กบัปรชัญานี ้ซึง่อาจเปนมมุทีค่วรจะตอง 

ระวงัคอื ตอง keep up ตวัเอง ตองแอค็ทฟี 

เพราะองคความรูนีเ้ปนองคความรูทีอ่ยู 

กบัธุรกจิดวยความรอบคอบและรอบตวั 

-- คําวารอบคอบคือตัวเรา รอบตัวคือ 

เพื่อนที่อยูรอบๆ -- อยาเหนื่อยงายกับ 

การทีจ่ะเอามาปรบัใช อยาทอแท เพราะ 

มนัไมใชสตูรสาํเรจ็ มนัไมใช Cinderella 

Effect ทีแ่บบวาทาํไอนีส่ ิA B C พรุงนีไ้ด 

100 ลานแนๆ อยาหนืด อยา Inactive 

ตัวเอง ตอง Activate ตัวเองบอยๆ ใช 

เวลานิดนึงในการเดินทาง เพราะฉะนั้น 

อยาเหนื่อย ที่สําคัญคืออยาใจรอน และ 

อยาใจเย็น pacing ในการเดินใหสมดุล 

ทํายังไงให curve มันอยู ดีๆ นานๆ 

ใหมองตัวเองใหดี มองเพื่อนไปดวยกัน 

ดังนั้นตัวผูประกอบการตองมีความเปน 

จติสาธารณะดวย มนัถงึจะ grow ดวยกนั 

go ไปดวยกัน”

ถ้าสนใจ ควรเริ่มยังไง?
“หาความรู ตองขวนขวาย เขาไป 

อานกอนเลย วาเขาใจไมเขาใจยังไง 

แตตองม ีpassion นะ ลองอานแลวดูวา     

มันใชจริตเราไหม หรือลองเขาไปใน 

เว็บไซต ‘พอแลวดี The Creator’ 

หรือใน Facebook : พอแลวดี The 

Creator ก็ได คําวา The Creator คือ 

วตัถุประสงคทีต่องการ Creator ทีจ่ะไป 

Create Knowledge ตางๆ นอกจากตัว 

ธุรกจิของเขาเองแลว ยงัมีชุมชน คนรอบ 

ขางและแผนดินของเขา จึงพยายามใส 

ความเขาใจที่ไมยากเพื่อใหคนเขาใจ 

คําวาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จนนําไปปรับใช เปน wake up call 

นาฬกาปลุกทางธุรกิจวา ตื่นไดแลว 

“โครงการพอแลวด ีThe Creator 

เปนโครงการแบบ Non-profit สําหรับ 

The Creator ที่มาแตละรุนไมเสียคา    

ใชจาย เราคดัจากทัว่ประเทศ เราตองการ 

คนที่เปนกระบอกเสียง มีความพรอม มี 

ความ representable ในการเอาไป 

บอกตอได แตเพื่อนๆ นองๆ ที่ประกอบ 

ธุรกิจก็มาเรียนได เพียงแตวาเราจะมี 

ประมาณ 15-18 case ซึ่งเปน case 

example ที่จะ implement ใหเขาได 

ปรับธุรกิจของเขาดวยองคความรูของ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“ผมหวังวาสิ่งท่ีผมไดแชรในวันนี้ 

เพ่ือนๆ นองๆ ที่ไดทราบ จะเกิดแรง 

บนัดาลใจในการทีจ่ะทาํธรุกจิอยางมัน่ใจ 

มีความหวัง และรูสึกวาอยากชวยให 

สังคมธุรกิจไทยเปนสังคมธุรกิจที่ยั่งยืน 

และเตบิโตไปดวยกนั ทีส่าํคัญ เรามีมรดก 

ทางความคิดที่ดีมากๆ ทําไมเราไมเอา 

การนำพาธุรกิจใน 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มันก็เหมือน
กับบทเรียนทางธุรกิจอันอื่นๆ ที่มีอยู่ในโลกใบนี้ แต่
พระองค์ท่านเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของความ
เป็นไทย ท่านจึงได้รวบรวมสร้างองค์ความรู้ หลัก
ปรัชญานี้มาเพื่อแผ่นดินของเรา 

มรดกน้ีมาใชใหเกิดประโยชนกับตัวเรา 

กับคนรอบขางเรา กับสงัคม กับประเทศ”

ถาพูดถึง sustainability หรือ 

ความยั่งยืนเปนจุดหมายปลายทาง ใน 

ตลอดเสนทางนี้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงเปนเหมือนเครื่องมือทางธุรกิจ 

หรอืพาหนะท่ีจะนาํพาใหผูประกอบการ 

ขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จ ขึ้นอยูกับวา 

ผูประกอบการจะตัดสนิใจเลอืกอะไรเพือ่ 

นําไปใชแบบใด
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การทาํธุรกจิใหประสบความ 

สําเร็จเปนเรื่องทาทาย 

สําหรับผู ประกอบการ 

เจาของธรุกจิแทบทกุราย ลวนตองพลกิ 

ตําราหากระบวนทานําพาธุรกิจใหไป       

สูเปาหมายใหจงได หากแตเปาหมาย  

ของ ‘คุณตอ - อุกฤษฏ วงษทองสาลี 

ผูประกอบการรานอาหาร จนัทรโภชนา’ 

ในจังหวัดจันทบุรี กลับแตกตางและ 

ทาทายยิ่งกวา  

ร านอาหารจันทรโภชนาเป น         

ธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัว ทํามาเกือบ 

60 ป ‘ตอ’ เปนเด็กภูธร เรียนหนังสือ   

ที่จังหวัด(จันทบุรี) จบแลวมาเรียนตอ 

มัธยมท่ีกรุงเทพ เรียนจบมหาวิทยาลัย  

ก็ทํางานบริษัทโฆษณาท่ีถูกเรียกวาเปน 

communication strategist ประมาณ 

10 กวาป ในตําแหนงนักวางกลยุทธ     

การสื่อสาร เกี่ยวกับ communication 

planning, branding

“เพราะงานดวย ที่ทําใหผมรูสึก 

วาตัวเองอยูในแดนของความโลภ ทุก 

โฆษณาท่ีทาํตองใหไดมาซึง่ ‘เธอตองซือ้ 

เธอตองใช ตลอดเวลา’ ตอนน้ันผม 

เหมือนหนูติดจั่น วนไปในลูป เหนื่อย 

มากกบัการทาํอะไรแบบน้ัน ทาํใหผมหนั 

กลับมามองตัวเอง หันมามองบานเรา 

หันมามองธุรกิจของเรา”

เขารูสึกวาธุรกจิทีบ่านซ่ึงเปนธรุกิจ 

ทีเ่ขากช็อบไมมใีครสืบทอดตอ เขาตัง้ใจ 

จะนําความรูจากการทํางานที่กรุงเทพ 

กลับไปชวยธุรกิจ ไมเพียงขยายความ 

เจริญ แตรวมถึงความรูใหกับคนท่ีอยู   

รอบขางดวย

“มันจะดีไมใชนอย จึงตัดสินใจ     

กลบับาน เพือ่จะไปทาํใหธรุกจิครอบครวั 

ของเรารุงเรือง เติบโต”

ความรุ่งเรืองเติบโตท่ีว่า 
หมายถึงการเข้าไป 
เปลี่ยนวิถีเดิมๆ ของ
ร้านจันทรฯ หรือเปล่า? 

“ผมไมไดเขาไปเปลี่ยนวิถี แตเปน 

การเสรมิใหวถิแีละรปูแบบมคีวามคมชดั 

กาวทันมากขึ้น ผมไมไดไปเปล่ียนแกน 

ของจันทรโภชนา ถาพูดถึงภาษาทาง 

การตลาด ผมไมไดไปเปลี่ยน Core 

Value แตผมอาจจะไปเปล่ียนในเรื่อง 

ของระบบบริหารจัดการที่ใหมีความ 

คลองตัวมากขึ้น มีความสมสมัยมากขึ้น 

สรางเสนทางใหกับแบรนดนี้เพื่อเดิน 

ตอไปอยางยั่งยืนมากข้ึน ไมใชเพียงแค 

Day by Day ขายดีก็ขายดี ขายไมดี 

กแ็ลวแต โดยไมได ใชองคความรูเหมอืน 

ปจจุบัน”

องค์ความรู้ปัจจุบันคือ
อะไร?

“ผมมีความรักในหลวงทีเดียวเลย

นะ เห็นพระองคทานตัง้แตอยูอนบุาล -- 

ประถม ยืนหนาชั้นเราตองเห็นพระองค 

มันซึมซับมาโดยตลอด 

“ตอนแรกผมก็ไมเขาใจ ไมรูเรื่อง 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผมก็  

เหมอืนคนอืน่ๆ ทีบ่อกวาเธอตองไปปลกู 

ผกั เธอตองอดๆ ออมๆ ตองไมใชไมจาย 

“พอมีโอกาสไดศึกษา ทําใหเห็น   

วาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ใน 

หลวง ร.9 ไดทรงดําริ ทรงคิดไวใหกับ 

พวกเรา เปนส่ิงนําพาใหผมไดเดินหนา 

อยางรูสึกม่ันใจ ไมเหน่ือย แลวก็สุขใจ 

วาองคประกอบธรุกจิ business model 

มนัมีความชัดเจน ถาเรารูจกัองคประกอบ 

ของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เรือ่ง 

3 หวง 2 เงื่อนไข หวงที่ 1 คือ การรูจัก 

ตน ประมาณตน หวงที่ 2 ก็คือการมี 

เหตุมีผล หวงที่ 3 ก็เร่ืองของการมี 

ภูมิคุมกัน น่ันคือ 3 หวง 2 เงื่อนไข 

คือเงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม 

“การนําพาธุรกิจใน 3 หวง 2 

เง่ือนไข มันก็เหมือนกับบทเรียนทาง    

ธุรกิจอันอื่นๆ ที่มีอยู ในโลกใบน้ี แต 

พระองคทานเขาใจในความเปนธรรมชาติ 

ของความเปนไทย ทานจึงไดรวบรวม 

สรางองคความรู หลักปรัชญานี้มาเพื่อ 

แผนดินของเรา หวงแรก ตองรูจกัตวัเอง 

กอน เราตองรูวาตวัเองมศัีกยภาพแบบ 

ไหน จริตจกานตัวเองเปนยังไง เราเห็น 

ชางขี้แลวข้ีตามชางหรือเปลา หรือวา 

เรากเ็ปนชางชนไดเหมอืนกนั พอประมาณ 

ตัวเองได เราก็ตองมีเหตุมีผลท่ีจะเดิน 

หนาตอ อยางเชนผมเอง ผมรูวาจรติของ 

ผมไมใชรานแฟรนไชสท่ีจะไปเปดมาก 

มาย ดังนัน้ถาคดิวาจะอยูท่ีจนัทบรุอียาง 

เดียว แลวกลยุทธคืออะไร เหตุ(ผล)ที่ 

จะทําใหดํารง อยูอยางอยูเย็นเปนสุข 

นั้นจะ position ตัวเองอยางไร 

“ผมก็ทําตัวเองใหเปนเหมือนกับ 

Local Representative คอืคนท่ีมาทาน 

อาหารรานจนัทรโภชนาจะไดสมัผสัรูจัก 

เมืองและเรื่องราวผานอาหาร เราสราง 

รานจันทรโภชนาใหเปน Destination 

Brand ใหลูกคาไดมา Stop by ทาน 

อาหาร กอนที่เขาจะไป enjoy มุมอื่นๆ 

ของจังหวัด ถาเรา position ตัวเอง      

แบบนี้ไปต้ังอยูที่หาง Modern Trade 

ใหญๆ มันก็ไมมีเสนห มันมี sensory มี 

sensation ตางๆ ในการรับประทาน 

ที่ทําใหเกิดความแตกตาง อันนี้คือ 

กลยุทธของเราอยางหนึ่ง

“การสรางภูมิคุมกัน ผมมองใน 2 

ระดับ ระดับแรกคือระดับตัวเรา สอง 

คือระดับสังคม

“ระดบัตวัเราคอืการบรหิารจดัการ 

operation system ตองดี เร่ืองเงิน    

เรือ่งทองเรามปีญหาไหม เราจดัการเร่ือง 

Logistic Inventory อะไรตางๆ ไดดี 

ไหม? ผมพูดอยางนี้ผมก็อยูในขั้นตอน 

การเรยีนรูนะ เราเปนมวยวดัมากอน แลว 

พอเราจะเริ่มเขามาใหเปนระบบ เราจะ 

ทําอยางไรใหมนัเหมาะสมกับการทาํธรุกจิ 

ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไป ใหวันรอน 

คนืรายทีเ่รากอ็ยูไดอยางมเีกราะปองกนั 

 “ระดับสังคม คือเรามีมิตรจิต      

มิตรใจตอพารทเนอรกับเพื่อนธุรกิจท่ี 

อยูรอบตัวเราไหม? เรามองรานอาหาร 

อืน่เปนคูแขง หรือเปนคูคาทีอ่ยูรวมธุรกจิ 

เดียวกัน ถาเรามองเปนคูแขงกันเมือ่ไหร 

มันก็มีการตีรันฟนแทงโจมตีกันตลอด 

เวลา ถาเรามองเปนคูคา เปนเพื่อนรวม 

อุดมการณรวมธุรกิจกัน ความเกื้อกูล 

ความมีมิตรจิตมิตรใจ อยู กันแบบ     

sharing มันก็เกิดขึ้นได ซึ่งเดี๋ยวนี้เรา     

จะไดยินคําวา Sharing Economy, 

Inclusive Growth คําเหลานี้ผมวามัน 

มีความหมายมากกับการอยู ร วมกัน 

อยางรุงเรืองและสันติ

“ผมวาธุรกิจการคา-การแขงขันก็

คือทุกคนแขงกับตัวเอง ผมตองทําของ 

ผมใหดี เพ่ือนก็ตองทําของๆ เขาใหดี  

เพื่อ consumer’s choice -- ลูกคามา 

ทานก็ตองรูวาจริตของเขาเปนอยางไร 

ชอบทานรานแบบไหน

“ผมนํา 2 เงื่อนไขของพระองค 

ทานวางไวคูกันมาปรับใหมันครบพรอม 

มากขึ้น คือเรื่องขององคความรู กับ 

คุณธรรม ถาผมมีความรูเร่ืองอาหาร 

เกงกาจมาก แตนําไปลดตนทุน แบบเอา 

ไอนู นเติมใหมันอรอย โดยไมไดเกิด 

ประโยชนเลย หวังเอากําไรเอาเงินเขา 

กระเปาไมมคุีณธรรมกับลูกคา ถาผมไมมี 

ตรงนี้มา balance ความรูกับคุณธรรม 

ธุรกิจก็จะหาไมในเร็ววัน

“การท่ีมีคุณธรรมกับความรูมา   

อยูรวมกัน จะทําใหผูประกอบการมอง 

customer-centric คือทําอยางไรให 

ลูกคาไดกินดี ใหไดของดกีลบัไป ผมเชือ่ 

วาเงนิกจ็ะกลับเขามา ถาเราคิด ยอดเปา 

ตัวเลข เปนเปาหมาย ผมวาเครียดนะ 

แตถาเรามองผูบริโภคเปนเปาหมาย เรา 

ตั้งใจทําธุรกิจของเราใหลูกคาไดของดี 

เชื่อสิ ผมเชื่อวาอานิสงคของมรรคผล   

แบบนี้มันนําพาซึ่งผลตอบรับกลับมาได 

อยางดี

“ความเป นนักธุรกิจที่ดี  มันมี 

องคประกอบ ไมใชเพียงแคเกง คนเกง 

กับคนดี ถาอยูในคนๆ เดียวกันจะดีมาก 

มันเลยทําใหผมรูจัก balance ความ 

โลภที่เคยมีอยู  รู จักลดทอน รู จักใช 

ความอยากใหเกดิประโยชน คาํวาความ 

พอดี-ความพอเพียงคือความสมดุล

“การใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ      

พอเพียงก็เหมือนกับมีสมาธิ-มีสติทาง 

ธุรกิจมากขึ้น ทําไมผมถึงมาอินกับเรื่อง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพอไดมี 

โอกาสมาทําโครงการพอแลวดี The 

Creator ผมยิง่รูสึกเลยวามนัเปน Mission 

ของชีวิตเลยนะทีผ่มจะตองทาํใหนกัธรุกจิ 

ผู ประกอบการไทยไดเอาหลักปรัชญา 

เศรษฐกจิพอเพยีงไปตระหนัก ไปสรางสติ 

ในการทําธุรกิจของเขา พอผมกลับไปที่ 

บานท่ีจันทบุรีก็เอามาปรับใชกับตัวเอง 

ดวย อยากใหปรัชญานี้เปนแกนจริงๆ”

ปรัชญาพอเพียงเหมาะ
กับผู้ประกอบการ
แบบไหนบ้าง?

“ผมทาํโครงการนึงชือ่วา ‘โครงการ 

พอแลวดี The Creator’ กบั ดร.ศริกิลุ 

เลากัยกุล ทานเปน ผอ. สวนผมเปนผู   

จัดการโครงการ คอยพยายามฟูมฟก       

กลุมนักธุรกิจรุ นใหมๆ ใหเขาไดรู จัก 

องคความรูอันนี้ สิ่งหนึ่งที่ ดร.ศิริกุลพูด 

อยูเสมอ เปน proverb ของแอฟริกนัวา 

‘If you want to go fast, you go alone. 

If you want to go far, we go together’ 

ตองถามใจคุณกอนวาคุณอยากไปแบบ 

ไหน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไมใช  Instant Solution ไมใช Cinderella 

Effect ไมใชแบบ tomorrow ปง

“ผมว าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพยีงไมเหมาะกบัธรุกจิทีอ่ยากดงั แต 

เหมาะกับธรุกจิทีอ่ยากด ีเลอืกเอา ผมตอบ 

ไมถูก ตองแลวแตคุณ คุณตองเลือกเอง 

สิง่นงึที ่ดร.ศิรกุิล พดูในโครงการพอแลวดี 

ตลอดเวลาคือ ‘ใหเลือกวาอยากจะเปน 

แบรนดใหญที่คนอยากลม หรืออยาก    

จะเปนแบรนดเล็กๆ ที่คนอยากรักและ 

ปกปอง’ ของแบบนีถ้าเร่ิมจาก Thinking 

ของผูประกอบการรายเลก็ๆ เติบโตใหญ 

ขึน้เขาจะเปนผูใหญท่ีปกปองนองๆ ไมใช 

คอยรวบหัวรวบหาง

“ผมอยากเห็นสังคมธุรกิจไทยที่  

เปนตวัอยางของสังคมธรุกจิอ่ืนๆ ในโลก 

ใบนี้ ผมขอยกตัวอยาง สังคมธุรกิจของ 

ญี่ปุน เขามีความยั่งยืนเยอะนะ แลวก็มี 

ความหุนหนัพลนัแลนเยอะดวย แตเขาก็ 

เปนโมเดลธุรกิจที่ถูกพูดถึงเยอะ เรา 

อยากใหระบบธุรกิจไทยไดมี Essence 

ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 

อยูใน Mindset ของเจาของธุรกิจ 

“เดิมทีเดียวเรารู  จักคําว าหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากเกษตร           

รูสกึวาตองใสมอฮอม จรงิๆ แลวไมใชครบั 

พระองคท านเริ่มต นที่ เกษตรกรรม 

เพราะเกษตรกรคือประชาชนกอนใหญ 

ของแผนดิน จึงนําองคความรูนี้ไปเริ่ม 

กบัเขากอน แตจรงิๆ แลวมนัเปน universal 

philosophy มันใชไดกับทุกธุรกิจ”

คุณต่ออยากให้ความ
พอเพียง หรือแนวคิด 
ธุรกิจพอเพียง 
Represent ความเป็น 
ธุรกิจไทย?

“ใช ผมอยากใหเปนแบบวา นี่คือ 

จริตธุรกิจไทย ดูปุบรูเลยวานี่คนไทย”

มีข้อควรระวังในการใช้ 
tools ตัวนี้ไหมครับ 
(ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)? เราพูด
ด้านดีกันเยอะมาก

“อันนี้ก็เปน good point นะ 

เวลาเราพดูถงึเรือ่งนีเ้ราพดูกนัแตดยีงัไง 

สวยงามยงัไง สิง่หนึง่ทีค่นจะรูสกึไมแนใจ 

กบัปรชัญานี ้ซึง่อาจเปนมมุทีค่วรจะตอง 

ระวงัคอื ตอง keep up ตวัเอง ตองแอค็ทฟี 

เพราะองคความรูนีเ้ปนองคความรูทีอ่ยู 

กบัธุรกจิดวยความรอบคอบและรอบตวั 

-- คําวารอบคอบคือตัวเรา รอบตัวคือ 

เพ่ือนท่ีอยูรอบๆ -- อยาเหนื่อยงายกับ 

การท่ีจะเอามาปรบัใช อยาทอแท เพราะ 

มนัไมใชสตูรสาํเรจ็ มนัไมใช Cinderella 

Effect ท่ีแบบวาทําไอนีส่ ิA B C พรุงนีไ้ด 

100 ลานแนๆ อยาหนืด อยา Inactive 

ตัวเอง ตอง Activate ตัวเองบอยๆ ใช 

เวลานิดนึงในการเดินทาง เพราะฉะนั้น 

อยาเหนื่อย ที่สําคัญคืออยาใจรอน และ 

อยาใจเย็น pacing ในการเดินใหสมดุล 

ทํายังไงให curve มันอยู ดีๆ นานๆ 

ใหมองตัวเองใหดี มองเพื่อนไปดวยกัน 

ดังนั้นตัวผูประกอบการตองมีความเปน 

จติสาธารณะดวย มนัถงึจะ grow ดวยกนั 

go ไปดวยกัน”

ถ้าสนใจ ควรเริ่มยังไง?
“หาความรู ตองขวนขวาย เขาไป 

อานกอนเลย วาเขาใจไมเขาใจยังไง 

แตตองม ีpassion นะ ลองอานแลวดวูา     

มันใชจริตเราไหม หรือลองเขาไปใน 

เว็บไซต ‘พอแลวดี The Creator’ 

หรือใน Facebook : พอแลวดี The 

Creator ก็ได คําวา The Creator คือ 

วตัถุประสงคทีต่องการ Creator ทีจ่ะไป 

Create Knowledge ตางๆ นอกจากตวั 

ธรุกจิของเขาเองแลว ยงัมีชุมชน คนรอบ 

ขางและแผนดินของเขา จึงพยายามใส 

ความเขาใจที่ไมยากเพื่อใหคนเขาใจ 

คําวาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จนนําไปปรับใช เปน wake up call 

นาฬกาปลุกทางธุรกิจวา ตื่นไดแลว 

“โครงการพอแลวด ีThe Creator 

เปนโครงการแบบ Non-profit สําหรับ 

The Creator ที่มาแตละรุนไมเสียคา    

ใชจาย เราคดัจากทัว่ประเทศ เราตองการ 

คนที่เปนกระบอกเสียง มีความพรอม มี 

ความ representable ในการเอาไป 

บอกตอได แตเพื่อนๆ นองๆ ที่ประกอบ 

ธุรกิจก็มาเรียนได เพียงแตวาเราจะมี 

ประมาณ 15-18 case ซึ่งเปน case 

example ที่จะ implement ใหเขาได 

ปรับธุรกิจของเขาดวยองคความรูของ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“ผมหวังวาสิ่งที่ผมไดแชรในวันนี้ 

เพ่ือนๆ นองๆ ที่ไดทราบ จะเกิดแรง 

บนัดาลใจในการทีจ่ะทาํธรุกจิอยางมัน่ใจ 

มีความหวัง และรูสึกวาอยากชวยให 

สังคมธุรกิจไทยเปนสังคมธุรกิจที่ยั่งยืน 

และเตบิโตไปดวยกนั ท่ีสําคัญ เรามีมรดก 

ทางความคิดที่ดีมากๆ ทําไมเราไมเอา 

มรดกน้ีมาใชใหเกิดประโยชนกับตัวเรา 

กับคนรอบขางเรา กับสงัคม กับประเทศ”

ถาพูดถึง sustainability หรือ 

ความยั่งยืนเปนจุดหมายปลายทาง ใน 

ตลอดเสนทางน้ี หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงเปนเหมือนเครื่องมือทางธุรกิจ 

หรอืพาหนะท่ีจะนําพาใหผูประกอบการ 

ขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จ ขึ้นอยูกับวา 

ผูประกอบการจะตัดสินใจเลอืกอะไรเพือ่ 

นําไปใชแบบใด

ความเป็นนักธุรกิจที่ดี มันมีองค์ประกอบ ไม่ใช่
เพียงแค่เก่ง คนเก่งกับคนดี ถ้าอยู่ในคนๆ เดียวกัน
จะดีมาก มันเลยทำให้ผมรู้จัก balance ความโลภที่
เคยมีอยู่ รู้จักลดทอน รู้จักใช้ความอยากให้เกิด
ประโยชน์ คำว่าความพอดี-ความพอเพียงคือ
ความสมดุล
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การทาํธรุกจิใหประสบความ 

สําเร็จเปนเรื่องทาทาย 

สําหรับผู ประกอบการ 

เจาของธรุกจิแทบทกุราย ลวนตองพลกิ 

ตําราหากระบวนทานําพาธุรกิจใหไป       

สูเปาหมายใหจงได หากแตเปาหมาย  

ของ ‘คุณตอ - อุกฤษฏ วงษทองสาล ี

ผูประกอบการรานอาหาร จันทรโภชนา’ 

ในจังหวัดจันทบุรี กลับแตกตางและ 

ทาทายยิ่งกวา  

ร านอาหารจันทรโภชนาเป น         

ธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัว ทํามาเกือบ 

60 ป ‘ตอ’ เปนเด็กภูธร เรียนหนังสือ   

ที่จังหวัด(จันทบุรี) จบแลวมาเรียนตอ 

มัธยมที่กรุงเทพ เรียนจบมหาวิทยาลัย  

ก็ทํางานบริษัทโฆษณาที่ถูกเรียกวาเปน 

communication strategist ประมาณ 

10 กวาป ในตําแหนงนักวางกลยุทธ     

การสื่อสาร เกี่ยวกับ communication 

planning, branding

“เพราะงานดวย ที่ทําใหผมรูสึก 

วาตัวเองอยูในแดนของความโลภ ทุก 

โฆษณาท่ีทาํตองใหไดมาซึง่ ‘เธอตองซือ้ 

เธอตองใช ตลอดเวลา’ ตอนน้ันผม 

เหมือนหนูติดจั่น วนไปในลูป เหนื่อย 

มากกบัการทําอะไรแบบน้ัน ทําใหผมหนั 

กลับมามองตัวเอง หันมามองบานเรา 

หันมามองธุรกิจของเรา”

เขารูสกึวาธุรกจิท่ีบานซ่ึงเปนธรุกิจ 

ทีเ่ขากช็อบไมมใีครสบืทอดตอ เขาตัง้ใจ 

จะนําความรูจากการทํางานท่ีกรุงเทพ 

กลับไปชวยธุรกิจ ไมเพียงขยายความ 

เจริญ แตรวมถึงความรูใหกับคนท่ีอยู   

รอบขางดวย

“มันจะดีไมใชนอย จึงตัดสินใจ     

กลบับาน เพือ่จะไปทาํใหธรุกจิครอบครวั 

ของเรารุงเรือง เติบโต”

ความรุ่งเรืองเติบโตท่ีว่า 
หมายถึงการเข้าไป 
เปลี่ยนวิถีเดิมๆ ของ
ร้านจันทรฯ หรือเปล่า? 

“ผมไมไดเขาไปเปลี่ยนวิถี แตเปน 

การเสริมใหวถิแีละรปูแบบมคีวามคมชดั 

กาวทันมากข้ึน ผมไมไดไปเปลี่ยนแกน 

ของจันทรโภชนา ถาพูดถึงภาษาทาง 

การตลาด ผมไมไดไปเปลี่ยน Core 

Value แตผมอาจจะไปเปลี่ยนในเรื่อง 

ของระบบบริหารจัดการที่ใหมีความ 

คลองตัวมากขึ้น มีความสมสมัยมากขึ้น 

สรางเสนทางใหกับแบรนดนี้เพื่อเดิน 

ตอไปอยางยั่งยืนมากข้ึน ไมใชเพียงแค 

Day by Day ขายดีก็ขายดี ขายไมดี 

กแ็ลวแต โดยไมได ใชองคความรูเหมอืน 

ปจจุบัน”

องค์ความรู้ปัจจุบันคือ
อะไร?

“ผมมีความรักในหลวงทีเดียวเลย

นะ เหน็พระองคทานตัง้แตอยูอนบุาล -- 

ประถม ยืนหนาชั้นเราตองเห็นพระองค 

มันซึมซับมาโดยตลอด 

“ตอนแรกผมก็ไมเขาใจ ไมรูเรื่อง 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผมก็  

เหมอืนคนอืน่ๆ ท่ีบอกวาเธอตองไปปลกู 

ผกั เธอตองอดๆ ออมๆ ตองไมใชไมจาย 

“พอมีโอกาสไดศึกษา ทําใหเห็น   

วาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีใน 

หลวง ร.9 ไดทรงดําริ ทรงคิดไวใหกับ 

พวกเรา เปนส่ิงนําพาใหผมไดเดินหนา 

อยางรูสึกมั่นใจ ไมเหนื่อย แลวก็สุขใจ 

วาองคประกอบธรุกจิ business model 

มนัมีความชัดเจน ถาเรารูจกัองคประกอบ 

ของหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เรือ่ง 

3 หวง 2 เงื่อนไข หวงที่ 1 คือ การรูจัก 

ตน ประมาณตน หวงท่ี 2 ก็คือการมี 

เหตุมีผล หวงท่ี 3 ก็เรื่องของการมี 

ภูมิคุมกัน นั่นคือ 3 หวง 2 เงื่อนไข 

คือเงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม 

“การนําพาธุรกิจใน 3 หวง 2 

เง่ือนไข มันก็เหมือนกับบทเรียนทาง    

ธุรกิจอันอื่นๆ ท่ีมีอยู ในโลกใบนี้ แต 

พระองคทานเขาใจในความเปนธรรมชาติ 

ของความเปนไทย ทานจึงไดรวบรวม 

สรางองคความรู หลักปรัชญานี้มาเพื่อ 

แผนดนิของเรา หวงแรก ตองรูจกัตัวเอง 

กอน เราตองรูวาตวัเองมศัีกยภาพแบบ 

ไหน จริตจกานตัวเองเปนยังไง เราเห็น 

ชางข้ีแลวข้ีตามชางหรือเปลา หรือวา 

เรากเ็ปนชางชนไดเหมอืนกนั พอประมาณ 

ตัวเองได เราก็ตองมีเหตุมีผลท่ีจะเดิน 

หนาตอ อยางเชนผมเอง ผมรูวาจรติของ 

ผมไมใชรานแฟรนไชสท่ีจะไปเปดมาก 

มาย ดังนัน้ถาคิดวาจะอยูท่ีจนัทบรีุอยาง 

เดียว แลวกลยุทธคืออะไร เหตุ(ผล)ที่ 

จะทําใหดํารง อยูอยางอยูเย็นเปนสุข 

นั้นจะ position ตัวเองอยางไร 

“ผมก็ทําตัวเองใหเปนเหมือนกับ 

Local Representative คอืคนทีม่าทาน 

อาหารรานจนัทรโภชนาจะไดสัมผัสรูจัก 

เมืองและเรื่องราวผานอาหาร เราสราง 

รานจันทรโภชนาใหเปน Destination 

Brand ใหลูกคาไดมา Stop by ทาน 

อาหาร กอนที่เขาจะไป enjoy มุมอื่นๆ 

ของจังหวัด ถาเรา position ตัวเอง      

แบบนี้ไปต้ังอยูที่หาง Modern Trade 

ใหญๆ มันก็ไมมีเสนห มันมี sensory มี 

sensation ตางๆ ในการรับประทาน 

ที่ทําใหเกิดความแตกตาง อันน้ีคือ 

กลยุทธของเราอยางหนึ่ง

“การสรางภูมิคุมกัน ผมมองใน 2 

ระดับ ระดับแรกคือระดับตัวเรา สอง 

คือระดับสังคม

“ระดับตัวเราคอืการบรหิารจดัการ 

operation system ตองดี เรื่องเงิน    

เร่ืองทองเรามปีญหาไหม เราจดัการเรือ่ง 

Logistic Inventory อะไรตางๆ ไดดี 

ไหม? ผมพูดอยางน้ีผมก็อยูในขั้นตอน 

การเรยีนรูนะ เราเปนมวยวดัมากอน แลว 

พอเราจะเริ่มเขามาใหเปนระบบ เราจะ 

ทาํอยางไรใหมนัเหมาะสมกบัการทาํธรุกจิ 

ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไป ใหวันรอน 

คนืรายทีเ่รากอ็ยูไดอยางมเีกราะปองกนั 

 “ระดับสังคม คือเรามีมิตรจิต      

มิตรใจตอพารทเนอรกับเพื่อนธุรกิจที่ 

อยูรอบตัวเราไหม? เรามองรานอาหาร 

อืน่เปนคูแขง หรอืเปนคูคาทีอ่ยูรวมธุรกจิ 

เดียวกัน ถาเรามองเปนคูแขงกันเมือ่ไหร 

มันก็มีการตีรันฟนแทงโจมตีกันตลอด 

เวลา ถาเรามองเปนคูคา เปนเพื่อนรวม 

อุดมการณรวมธุรกิจกัน ความเกื้อกูล 

ความมีมิตรจิตมิตรใจ อยู กันแบบ     

sharing มันก็เกิดข้ึนได ซึ่งเด๋ียวน้ีเรา     

จะไดยินคําวา Sharing Economy, 

Inclusive Growth คําเหลานี้ผมวามัน 

มีความหมายมากกับการอยู ร วมกัน 

อยางรุงเรืองและสันติ

“ผมวาธุรกิจการคา-การแขงขันก็

คือทุกคนแขงกับตัวเอง ผมตองทําของ 

ผมใหดี เพื่อนก็ตองทําของๆ เขาใหดี  

เพื่อ consumer’s choice -- ลูกคามา 

ทานก็ตองรูวาจริตของเขาเปนอยางไร 

ชอบทานรานแบบไหน

“ผมนํา 2 เง่ือนไขของพระองค 

ทานวางไวคูกันมาปรับใหมันครบพรอม 

มากขึ้น คือเรื่องขององคความรู กับ 

คุณธรรม ถาผมมีความรู เรื่องอาหาร 

เกงกาจมาก แตนําไปลดตนทุน แบบเอา 

ไอนู นเติมใหมันอรอย โดยไมไดเกิด 

ประโยชนเลย หวังเอากําไรเอาเงินเขา 

กระเปาไมมคีณุธรรมกับลกูคา ถาผมไมมี 

ตรงนี้มา balance ความรูกับคุณธรรม 

ธุรกิจก็จะหาไมในเร็ววัน

“การที่มีคุณธรรมกับความรู มา   

อยูรวมกัน จะทําใหผูประกอบการมอง 

customer-centric คือทําอยางไรให 

ลูกคาไดกินดี ใหไดของดกีลบัไป ผมเชือ่ 

วาเงินกจ็ะกลบัเขามา ถาเราคดิ ยอดเปา 

ตัวเลข เปนเปาหมาย ผมวาเครียดนะ 

แตถาเรามองผูบรโิภคเปนเปาหมาย เรา 

ต้ังใจทําธุรกิจของเราใหลูกคาไดของดี 

เชื่อสิ ผมเชื่อวาอานิสงคของมรรคผล   

แบบนี้มันนําพาซึ่งผลตอบรับกลับมาได 

อยางดี

“ความเป นนักธุรกิจที่ดี  มันมี 

องคประกอบ ไมใชเพียงแคเกง คนเกง 

กับคนดี ถาอยูในคนๆ เดียวกันจะดีมาก 

มันเลยทําใหผมรูจัก balance ความ 

โลภที่เคยมีอยู  รู จักลดทอน รู จักใช 

ความอยากใหเกดิประโยชน คาํวาความ 

พอดี-ความพอเพียงคือความสมดุล

“การใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ      

พอเพียงก็เหมือนกับมีสมาธิ-มีสติทาง 

ธุรกิจมากขึ้น ทําไมผมถึงมาอินกับเรื่อง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพอไดมี 

โอกาสมาทําโครงการพอแลวดี The 

Creator ผมยิง่รูสึกเลยวามนัเปน Mission 

ของชวีติเลยนะทีผ่มจะตองทาํใหนกัธุรกจิ 

ผูประกอบการไทยไดเอาหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพยีงไปตระหนกั ไปสรางสติ 

ในการทําธุรกิจของเขา พอผมกลับไปที่ 

บานที่จันทบุรีก็เอามาปรับใชกับตัวเอง 

ดวย อยากใหปรัชญานี้เปนแกนจริงๆ”

ปรัชญาพอเพียงเหมาะ
กับผู้ประกอบการ
แบบไหนบ้าง?

“ผมทาํโครงการนงึชือ่วา ‘โครงการ 

พอแลวดี The Creator’ กบั ดร.ศริกิลุ 

เลากัยกุล ทานเปน ผอ. สวนผมเปนผู   

จัดการโครงการ คอยพยายามฟูมฟก       

กลุมนักธุรกิจรุ นใหมๆ ใหเขาไดรู จัก 

องคความรูอันนี้ สิ่งหนึ่งที่ ดร.ศิริกุลพูด 

อยูเสมอ เปน proverb ของแอฟริกนัวา 

‘If you want to go fast, you go alone. 

If you want to go far, we go together’ 

ตองถามใจคุณกอนวาคุณอยากไปแบบ 

ไหน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไมใช  Instant Solution ไมใช Cinderella 

Effect ไมใชแบบ tomorrow ปง

“ผมว าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพยีงไมเหมาะกบัธรุกจิท่ีอยากดงั แต 

เหมาะกับธรุกจิทีอ่ยากด ีเลอืกเอา ผมตอบ 

ไมถูก ตองแลวแตคุณ คุณตองเลือกเอง 

ส่ิงนึงท่ี ดร.ศิรกุิล พดูในโครงการพอแลวดี 

ตลอดเวลาคือ ‘ใหเลือกวาอยากจะเปน 

แบรนดใหญที่คนอยากลม หรืออยาก    

จะเปนแบรนดเล็กๆ ท่ีคนอยากรักและ 

ปกปอง’ ของแบบนีถ้าเริม่จาก Thinking 

ของผูประกอบการรายเล็กๆ เตบิโตใหญ 

ขึน้เขาจะเปนผูใหญท่ีปกปองนองๆ ไมใช 

คอยรวบหัวรวบหาง

“ผมอยากเห็นสังคมธุรกิจไทยท่ี  

เปนตวัอยางของสงัคมธรุกจิอืน่ๆ ในโลก 

ใบนี้ ผมขอยกตัวอยาง สังคมธุรกิจของ 

ญี่ปุน เขามีความยั่งยืนเยอะนะ แลวก็มี 

ความหุนหนัพลนัแลนเยอะดวย แตเขาก็ 

เปนโมเดลธุรกิจท่ีถูกพูดถึงเยอะ เรา 

อยากใหระบบธุรกิจไทยไดมี Essence 

ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 

อยูใน Mindset ของเจาของธุรกิจ 

“เดิมทีเดียวเรารู จักคําว าหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากเกษตร           

รูสกึวาตองใสมอฮอม จรงิๆ แลวไมใชครบั 

พระองคท านเริ่มต นที่ เกษตรกรรม 

เพราะเกษตรกรคือประชาชนกอนใหญ 

ของแผนดิน จึงนําองคความรูนี้ไปเริ่ม 

กบัเขากอน แตจรงิๆ แลวมนัเปน universal 

philosophy มันใชไดกับทุกธุรกิจ”

คุณต่ออยากให้ความ
พอเพียง หรือแนวคิด 
ธุรกิจพอเพียง 
Represent ความเป็น 
ธุรกิจไทย?

“ใช ผมอยากใหเปนแบบวา นี่คือ 

จริตธุรกิจไทย ดูปุบรูเลยวานี่คนไทย”

มีข้อควรระวังในการใช้ 
tools ตัวนี้ไหมครับ 
(ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)? เราพูด
ด้านดีกันเยอะมาก

“อันนี้ก็เปน good point นะ 

เวลาเราพดูถงึเรือ่งนีเ้ราพดูกนัแตดยีงัไง 

สวยงามยงัไง สิง่หนึง่ทีค่นจะรูสกึไมแนใจ 

กบัปรชัญานี ้ซึง่อาจเปนมมุทีค่วรจะตอง 

ระวงัคอื ตอง keep up ตวัเอง ตองแอค็ทฟี 

เพราะองคความรูนีเ้ปนองคความรูทีอ่ยู 

กบัธุรกจิดวยความรอบคอบและรอบตวั 

-- คําวารอบคอบคือตัวเรา รอบตัวคือ 

เพื่อนที่อยูรอบๆ -- อยาเหนื่อยงายกับ 

การทีจ่ะเอามาปรบัใช อยาทอแท เพราะ 

มนัไมใชสตูรสาํเรจ็ มนัไมใช Cinderella 

Effect ทีแ่บบวาทาํไอนีส่ ิA B C พรุงนีไ้ด 

100 ลานแนๆ อยาหนืด อยา Inactive 

ตัวเอง ตอง Activate ตัวเองบอยๆ ใช 

เวลานิดนึงในการเดินทาง เพราะฉะนั้น 

อยาเหนื่อย ที่สําคัญคืออยาใจรอน และ 

อยาใจเย็น pacing ในการเดินใหสมดุล 

ทํายังไงให curve มันอยู ดีๆ นานๆ 

ใหมองตัวเองใหดี มองเพื่อนไปดวยกัน 

ดังนั้นตัวผูประกอบการตองมีความเปน 

จติสาธารณะดวย มนัถงึจะ grow ดวยกนั 

go ไปดวยกัน”

ถ้าสนใจ ควรเริ่มยังไง?
“หาความรู ตองขวนขวาย เขาไป 

อานกอนเลย วาเขาใจไมเขาใจยังไง 

แตตองม ีpassion นะ ลองอานแลวดูวา     

มันใชจริตเราไหม หรือลองเขาไปใน 

เว็บไซต ‘พอแลวดี The Creator’ 

หรือใน Facebook : พอแลวดี The 

Creator ก็ได คําวา The Creator คือ 

วตัถุประสงคทีต่องการ Creator ทีจ่ะไป 

Create Knowledge ตางๆ นอกจากตัว 

ธุรกจิของเขาเองแลว ยงัมีชุมชน คนรอบ 

ขางและแผนดินของเขา จึงพยายามใส 

ความเขาใจที่ไมยากเพื่อใหคนเขาใจ 

คําวาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จนนําไปปรับใช เปน wake up call 

นาฬกาปลุกทางธุรกิจวา ตื่นไดแลว 

“โครงการพอแลวด ีThe Creator 

เปนโครงการแบบ Non-profit สําหรับ 

The Creator ที่มาแตละรุนไมเสียคา    

ใชจาย เราคดัจากทัว่ประเทศ เราตองการ 

คนที่เปนกระบอกเสียง มีความพรอม มี 

ความ representable ในการเอาไป 

บอกตอได แตเพื่อนๆ นองๆ ที่ประกอบ 

ธุรกิจก็มาเรียนได เพียงแตวาเราจะมี 

ประมาณ 15-18 case ซึ่งเปน case 

example ที่จะ implement ใหเขาได 

ปรับธุรกิจของเขาดวยองคความรูของ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“ผมหวังวาสิ่งท่ีผมไดแชรในวันนี้ 

เพ่ือนๆ นองๆ ที่ไดทราบ จะเกิดแรง 

บนัดาลใจในการทีจ่ะทาํธรุกจิอยางมัน่ใจ 

มีความหวัง และรูสึกวาอยากชวยให 

สังคมธุรกิจไทยเปนสังคมธุรกิจที่ยั่งยืน 

และเตบิโตไปดวยกนั ทีส่าํคัญ เรามีมรดก 

ทางความคิดที่ดีมากๆ ทําไมเราไมเอา 

มรดกน้ีมาใชใหเกิดประโยชนกับตัวเรา 

กับคนรอบขางเรา กับสงัคม กับประเทศ”

ถาพูดถึง sustainability หรือ 

ความยั่งยืนเปนจุดหมายปลายทาง ใน 

ตลอดเสนทางนี้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงเปนเหมือนเครื่องมือทางธุรกิจ 

หรอืพาหนะท่ีจะนาํพาใหผูประกอบการ 

ขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จ ขึ้นอยูกับวา 

ผูประกอบการจะตัดสินใจเลอืกอะไรเพือ่ 

นําไปใชแบบใด

ผมนำ 2 เงื่อนไขของพระองค์ท่านวางไว้คู่กันมา
ปรับให้มันครบพร้อมมากขึ้น คือเรื่องของ
องค์ความรู้กับคุณธรรม ถ้าผมไม่มีตรงนี้มา 
balance ธุรกิจก็จะหาไม่ในเร็ววัน 
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การส่ือสาร เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญตอการรับรูของ

สมาชิกครอบครัว เพราะชวยสรางความเขาใจท่ี

ตรงกัน สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน อีกท้ังชวย

เสริมสรางความแข็งแกรงและความเปนเอกภาพ ใหกับธุรกิจ

ครอบครัว ทําใหครอบครัวมีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี

ท่ีนําพาไปสูความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวท่ียัง่ยนื นอกจากน้ี 

การส่ือสารยังเปนเสมือนภาพสะทอนท่ีกลับมาหาตัวเอง ทําให

เรารูจักตัวเองเพ่ิมข้ึนและรูจักคนอ่ืนมากยิง่ข้ึน ทําใหจําเปนตอง

ปรับปรุงตัวเองใหมีทักษะในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการ

พูดคุยสนทนาในครอบครัว ระหวางพอแมกับลูก พ่ีกับนอง หรือ

คนรุนหน่ึงกับคนอีกรุนหน่ึง อยางเปดเผยตรงไปตรงมา รับฟง

ความคิดเห็น และใหความเคารพซ่ึงกันและกัน ชวยสรางความ

เขาใจท่ีตรงกัน สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหครอบครัวมี

ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีท่ีนําพาไปสูความสําเร็จ  

ของธุรกิจครอบครัวท่ียั่งยืน ในขณะท่ีการส่ือสารระหวางการ

ดําเนินงานในธุรกิจ เจาของธุรกิจครอบครัวท่ีมีการส่ือสารชัดเจน

ระหวางทีมผูบริหารระดับสูงของบริษัทและลูกจางของบริษัท 

ท่ีเปนสมาชิกครอบครัวและไมใชสมาชิกครอบครัว ทําใหเขาใจ

วิสัยทัศนของธุรกิจครอบครัว และดําเนินงานตามพันธะสัญญา

ของครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังชวย

สนับสนุนใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางราบร่ืน ซ่ึงการส่ือสารในธุรกิจ

ใหมีประสิทธิภาพสามารถนําหลักวิชาการและกลยทุธการ จัดการ

ส่ือสารธุรกิจมาใชเปนแนวทางในการสรางระบบส่ือสารภายใน

ธุรกิจครอบครัวได 

อยางไรก็ตาม ปญหาความขัดแยงท่ีพบในธุรกิจครอบครัว 

พบวา สวนสําคัญหน่ึงมีสาเหตุมาจากการส่ือสารในครอบครัวท่ี

มีการส่ือสารกันนอยมาก และไมมีประสิทธิภาพ เพราะคิดวาคน 

ในครอบครัวรักกัน รูใจกัน ไมจําเปนตองพูดคุยกันมาก ท้ังท่ีความ

เปนจริงการพูดคุยส่ือสารกันในครอบครัวเปนส่ิงท่ีสําคัญและ  

ตองมีการส่ือสารท่ีดีและสรางสรรค ซ่ึงจําเปนตองมีการเรียนรู

และพัฒาทักษะการส่ือสารน้ีใหเกิดข้ึนในครอบครัว เม่ือการ 

ส่ือสารระหวางสมาชิกทุกคนในครอบครัวเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ สัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัวยอมเกิดข้ึน อีก

ท้ังชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและความเปนเอกภาพใหกับ 

ธุรกิจครอบครัวตามไปดวย

 

รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว
Eswara 1974 ไดแบงการส่ือสารภายในครอบครัวออก

เปน 4 แบบ และ เดวิด เคนทอรและวิลเลียมเลป ไดแยกแยะ

ขอดี และขอดวยของการส่ือสารภายในครอบครัวแตละรูปแบบ 

ท่ีกอใหเกิดผลทางบุคลิกภาพ โดยสามารถนํามาประยุกตให

สอดคลองกับรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว ซ่ึงแบงออก

ก

เปน 4 แบบ ดังน้ี

1.  การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 

(Laissez-Faire) คือ ลักษณะพฤติกรรมการส่ือสารภายใน

ครอบครัวระหวางพอแม ลูก น้ันไมไดเนนหรือยึดถือ เปนไป

อยางอิสระเสรี ไมมีกรอบหรือแนวทางท่ีเปนแบบอยางวาลูกตอง

เช่ือฟง คลอยตามความคิดเห็นทัศนะของพอแม หรือหามไม

โตเถียงขัดแยง ในขณะเดียวกันเด็กก็จะไมไดรับการแนะนํา หรือ

สนับสนุนจากพอแมใหกลาเปดเผยตัวเองหรือกลาแสดงความ

คิดเห็นตางๆดวย การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 

ผลคือทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวแบบน้ีรูสึกขาดความ

รัก มองโลกในแงราย ไมไวใจผูอ่ืน ไมเช่ือความยุติธรรมไมมี

โอกาสไดเรียนรูหรือไดรับการฝกฝนใหมีคุณธรรมความดีตางๆ 

ขาดความเปนระเบียบวินัย ขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ไมมีความ

ขยันขันแข็ง  และไมมีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

2. การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง (Protective) 

มีลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใหความสําคัญกับสังคม 

ประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติ ปลูกฝงกันมาเปนอยางมาก และเปน

ลําดับแรก ในขณะท่ียดึถือหรือใหความสําคัญกับความคิด ความ

ถูกตองของเน้ือหา ขอเท็จจริงท่ีส่ือความกันน้ันเปนอันดับรอง

ลงไป การส่ือสารในลักษณะน้ีจะแสดงใหเห็นไดจากการท่ีเด็ก

จะถูกสอนใหเช่ือฟง คลอยตามผูใหญ เพ่ือท่ีจะอยูรวมกันใน

ครอบครัวหรือหรือติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และ 

ราบร่ืนเด็กจะถูกสอนใหแสดงความคิดเห็น หรือขัดแยงโตเถียง 

แมในความคิดของตนเองจะไมเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ตาม 

การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง ผลคือทําใหบุคคลท่ี

เติบโตจากครอบครัวแบบน้ีรูสึกหางเหิน รูสึกขาดความอบอุน 

การปฏิบัติตามคําส่ังบิดามารดาเปนประจํา ทําใหขาดความคิด

ริเร่ิม ไมเช่ือม่ันในตนเอง ไมเปนตัวของตัวเอง ไมกลาแสดง 

ความคิดเห็น

3. การส่ือสารในครอบครัวแบบเปดเสรี(Pluralistic) มี

ลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใหความสําคัญในการท่ีให

เด็กรูจักพัฒนาความคิดท่ีเปนของตนเอง และการแสดงออกแม

ความคิดเห็นเหลาน้ันจะแตกตางกัน ลักษณะท่ีสังเกตุไดก็คือ 

เด็กจะถูกอบรมส่ังสอนใหรูจกมีความคิดใหมๆ และกลาท่ีจะ

แสดงออกโดยการอภิปราย ถกเถียงในประเด็นเร่ืองราวตางๆใน

สถานการณรอบตัวกับบุคคลอ่ืนๆ รูจักกลาตัดสินใจดวยตนเอง

โดยไมกลัววาความคิดเห็นท่ีขัดแยงไมตรงกับพอแมน้ัน จะทําให

พอแมไมพอใจหรือเปนส่ิงท่ีไมพึงกระทํา และโดยไมตองพะวงอยู 

กับสังคม ความเช่ือ คานิยม ประเพณีมากนัก คือใหความสําคัญ

กับการเช่ือฟงผูใหญ การคลอยตาม ความสามัคคีกลมเกลียว 

เปนเร่ืองรองลงไป ผลคือทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ี

มีการส่ือสารในลักษณะน้ีมีโอกาสหัดคิดริเร่ิมและกลาตัดสินใจ

ต้ังแตเร่ืองเล็กไปจนถึงเร่ืองใหญ และจะสรางนิสัยใหกลา    แสดง

ความคิดเห็น เช่ือม่ันในตนเอง พ่ึงตนเองได แตบางคร้ังการ

แสดงออกอาจขาดสัมมาคารวะตอผู ใหญ และขาดการ

ประนีประนอม

4. การส่ือสารในครอบครัวแบบประณีประนอม

(Consensual) มีลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเนนยํ้า

เร่ืองของสังคม ประเพณี และแบบแผน ท่ียึดถือปฏิบัติปลูกฝง

กันมา ในขณะเดียวกันก็ไมละเลยท่ีจะใหความสําคัญกับการให

สมาชิกครอบครัวรูจักพัฒนาความคิดเห็นท่ีเปนของตัวเองและ

การแสดงออก แมความคิดเหลาน้ันจะแตกตางกันก็ตาม ผลคือ

ทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ีมีการส่ือสารภายในครอบครัว

แบบน้ีรูจักแสดงความคิดเห็นของตนเอง ออกมาอยางเปดเผย 

ขณะเดียวกันก็ยอมรับฟงความคิดเห็น ความเช่ือของผูอ่ืนดวย 

รูจักพิจารณาไตรตรองดวยวิจารณญาณท้ังสองดาน และใหรูจัก

มีสวนรวมในการแสดง

บทบาทของการสื่อสารในครอบครัว 
การส่ือสารในครอบครัว เปนกลไกหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอ

การทําหนาท่ีของระบบครอบครัวใหดําเนินตอไปในการสราง

ความรูสึกผูกพันกัน การหันหนาเขาหากัน ความเหินหางความ

สามารถในการเปล่ียนแปลงและการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม 

ครอบครัวจําเปนตองอาศัยกระบวนการส่ือสารเปนตัวชวย

สนับสนุนใหครอบครัวสามารถทําหนาท่ีตางๆ ไดอยางเต็มท่ี 

บทบาทของการส่ือสารในครอบครัวจําแนกได ดังน้ี

1. การส่ือความหมาย ครอบครัวใชการส่ือสารในการ 

อบรมส่ังสอนและถายทอดคานิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม

Family Business 
ตอน การสื่อสาร
ในธุรกิจครอบครัว 
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ประเพณี และกฎเกณฑตาง ๆ ใหกับลูกหลาน ตลอดจนการ 

ปลูกฝงลักษณะนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และแบบแผนการ

ดําเนินชีวิตในสังคม

2. การแสดงออก ครอบครัวใชการส่ือสารในการแสดง

ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ความตองการ และพฤติกรรม 

ในลักษณะตาง ๆ ใหสมาชิกในครอบครัวไดรับรูและทําความ

เขาใจระหวางกัน มีท้ังดานบวกและดานลบ เปนโอกาสให สมาชิก

ไดมีการพูดคุยเพ่ือปรับตัวหรือเปล่ียนแปลงใหเปนไป ตาม

สถานการณท่ีเกิดข้ึน

3. การแสดงความสัมพันธ ครอบครัวใชการส่ือสารในการ

สรางสายใยความรักความผูกพันทางอารมณระหวางสมาชิกใน

ครอบครัว ไมวาจะโดยคําพูด การบอกรัก การช่ืนชมกัน หรือ

ใชภาษาทาทาง เชน การสัมผัส จับมือ โอบกอด เพ่ือแสดงความ

หวงใยซ่ึงกันและกัน

4. การแกปญหา ครอบครัวใชการส่ือสารในการสะทอน

สถานการณความเปนไปในครอบครัว ทําใหครอบครัวสามารถ

รวมกันตัดสินใจในเร่ืองตางๆ หากเกิดปญหาหรือความขัดแยง

การส่ือสารพูดคุยจะชวยเหลือและรวมมือกันแกไขปญหาตางๆ 

ใหลุลวงไปได

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารใน
ครอบครัว

การส่ือสารในครอบครัวของแตละครอบครัวมีความ       

แตกตางกันไปตามปจจัยของส่ิงแวดลอมตางๆ ดังน้ี

• ขนาดของครอบครัว ครอบครัวขยายท่ีมีปูยา/ตายาย 

และญาติพ่ีนอง อาศัยอยูรวมกัน ลูกหลานจะมีความใกลชิด 

ผูกพันกับผูใหญหลายชวงอาย ุทําใหเด็กมีโอกาสไดเรียนรูภาษา 

วิธีการส่ือสาร การพูด การแสดงกิริยามารยาทตางๆ จากการ

เลียนแบบ การเรียนรูวัฒนธรรมครอบครัว เพ่ือการดํารงชีวิต 

ท่ีเหมาะสมกับชุมชนทองถ่ินของตน ทําใหเขาใจผูอ่ืนและส่ิง

แวดลอมไดมากกวาเด็กท่ีมาจากครอบครัวเด่ียว

• ประเด็นระหวางรุน ในครอบครัวยอมประกอบดวย 

คนหลายรุน แตละคนเกิดมาในสภาพแวดลอมท่ีตางกัน ทําให

แตละคนมีแนวคิด ความเช่ือ และทัศนคติท่ีแตกตางกันออกไป 

อันสงผลตอการส่ือสารท่ีไมเขาใจหรือไมตรงกัน และนําไปสู

ลักษณะการทํางานท่ีแตกตางกันของคนตางรุน จนอาจนําไปสู

ความขัดแยงจากการทํางานรวมกันระหวางคนตางรุนข้ึนได

• ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา ความแตกตางเร่ือง

ภูมิหลังของคูสามีภรรยา สงผลตอการแสดงออกท้ังโดยคําพูด

และทาทาง หากตางฝายตางยอมรับธรรมชาติของคูสมรส รูจัก

ปรับตัวเขาหากัน จะชวยทําใหการส่ือสารพูดคุยเขาใจกัน เรียน

รูท่ีจะใชเหตุผลมากกวาอารมณ 

• โอกาสของการส่ือสารในครอบครัว ครอบครัวท่ีมี

ลักษณะเปด คือ สมาชิกแตละคนมีโอกาสท่ีจะแสดงออกถึงความ

ตองการ แสดงความเห็น ความรูสึกนึกคิดไดอยางอิสระ รวมท้ัง

มีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองตางๆ ภายในครอบครัวดวย เด็ก

จะมีเหตุผลมากกวาครอบครัวปดท่ีเด็กถูกบังคับและครอบครัว

แบบปลอยท่ีเด็กไมมีกฎเกณฑใหยึดเหน่ียว

• ความสามารถในการส่ือสาร ครอบครัวท่ีมีทักษะการ

ใชภาษาท่ีดีจะสามารถใหการอบรมเล้ียงดูและเปนแบบอยางท่ี

ดีในการส่ือสารกับลูกหลาน เด็กไดเลียนแบบและซึมซับพัฒนา 

การทางภาษาตามความเหมาะสมของวัยไดเปนอยางดี การ 

แสดงความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืน ดวยการประนีประนอมและมี

สัมมาคารวะ แมจะมีขอขัดแยงไมลงรอยกัน หรือมีความคิดเห็น

ไมตรงกัน

สาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ
ระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว

1. สมาชิกในครอบครัวเขาใจวา ตนรูความตองการหรือ

รูความรูสึกของสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนดี แมความจริงอาจ

มีความเขาใจผิดในส่ิงท่ีตนเองเขาใจ การไมพูดคุย หรือสารสาร

กันอยางใกลชิดยอมไมรูวาสมาชิกในครอบครัวจะม่ีความรูสึก

อยางไร  หรือบางคร้ังก็เล่ียงท่ีจะรับรู อาจทําเปนเพิกเฉยเหมือน

ไมรับรูก็เปนได ท้ังน้ียอมนําไปสูความไมเขาใจกันและขัดแยงกัน

ในท่ีสุด

2. ลูกชายคนโตของครอบครัวเปนท่ีเขาใจโดยอัตโนมัติ

วาจะไดเปนผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะวัฒนธรรม

ตะวันออกท่ีจะมีความเปนบุตรชายนิยม(son preference) คือ

จะยดึควาสําคัญของบุตรชาย ซ่ึงเปนอิทธิพลความคิดของลัทธิ

ขงจ้ือ ท่ีเนนความกตัญูตอบุพการีผูใหกําเนิดไดทําหนาท่ี     

เล้ียงดูบิดามารดา   ในสังคมท่ีไดรับอิทธิพลความคิด ความเช่ือ 

ตามลัทธิขงจ๊ือ เชน จีน ไตหวัน เวียดนาม สิงคโปร หรือในกลุม

คนเช้ือชาติจีนท่ีอพยพยายถ่ินไปอยูในดินแดนอ่ืน จึงมักยดึม่ัน

ในความเช่ือดังกลาวและใหความสําคัญกับการมีลูกชายสูงมาก 

เพราะหวังพ่ึงใหบุตรชายเปนผูเล้ียงดูยามแกเฒา ซ่ึงเปนวิถี

ปฏิบัติท่ีเปนกลไกการสรางความม่ันคงในยามสูงอายใุนสังคมท่ี

รัฐไมมีบทบาท หรือมีบทบาทไมมากนักในการดูแลรับผิดชอบ

การดูแลผูสูงอาย ุอิทธิพลของหลักคิดดังกลาว ยงัใหความสําคัญ

กับบุตรชายคนโตของครอบครัว ท่ีจะเปนผูท่ีสืบทอดเช้ือสาย

ของตระกูลและกิจการของครอบครัว แตอยางไรก็ตามเม่ือธุรกิจ

เติบโตข้ึนและกาวเขาสูการแขงขันอยางในระดับภูมิภาค หรือ

ระดับโลก ทําใหธุรกิจตองการความเปนมืออาชีพมากข้ึนเพ่ือ

ใหสรางความสามารถในการแขงขัน ดังน้ันผูท่ีสืบทอดธุรกิจตอง

เปนผูท่ีมีความสามารถในการบริหารกิจการของครอบครัว ซ่ึง

ในบางคร้ังผูท่ีเหมาะสมท่ีสุดอาจไมใชลูกชายคนโต หรือไมมีผู

ท่ีเหมาะสมตองใหมืออาชีพเขามาบริหารจัดการเปนตน หาก

สมาชิกในครอบครัวอาจไมเขาใจหรือเม่ือยดึในความเช่ือเดิมก็

จะยอมรับไมได จึงทําใหเกิดความขัดแยงเกิดข้ึน

ทําใหสภาพของบานไมอบอุน ตางคนตางอยู ไมปรึกษาหารือ 

และเกิดความหางเหินในท่ีสุด

วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
1. วัตถุประสงคของการส่ือสาร ท่ีชัดเจน

2. เขาใจเร่ืองท่ีตองการจะส่ือสารเปนอยางดี

3. ใชการส่ือสสารสองทาง

4. วิธีการส่ือสาร ส่ือสารดวยความจริงใจ ซ่ือสัตย นา  

เช่ือถือ มีความเปนกัลยณมิตร มีเมตตาตอกัน

5. มีทักษะในการพูดและใชศิลปะในการรับฟง

6. สนับสนุนพูดดวยการกระทํา

7. มีทัศนคติเชิงบวก

ข้อควรปฏิบัติสำหรับสมาชิกใน
ครอบครัว 

1. แยกเร่ืองสวนตัวออกจากเร่ืองธุรกิจ เชน การประชุม

เร่ืองงานในท่ีทํางาน ไมใชท่ีบาน

2. กําหนดวันเวลาสําหรับการพูดคุยปรึกษาเร่ืองงาน

3. สรางธรรมนูญครอบครัวเพ่ือส่ือสารเง่ือนไข/ นโยบาย

/ ความสัมพันธของครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจครอบครัว 

4. แตงต้ังบุคคลภายนอกหรือท่ีปรึกษาเพ่ือใหความคิด

เห็นหรือใหคําปรึกษา ชวยปองกันไมใหมีการใชอารมณในท่ี

ทํางาน

5. สรางระบบการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคคลท่ีเก่ียวของ 

ท้ังท่ีเปนสมาชิกในครอบครัวและไมไดเปนสมาชิกในครอบครัว

ไดรับทราบดวย

ตัวอย่างการสื่อสารในธุรกิจ
ครอบครัว 

• ส่ือสารใหสมาชิกของครอบครัวทุกคนไดรับรูและเขาใจ

ถึงคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรม พฤติกรรม ความสัมพันธ 

นโยบายความเปนเจาของ การจางงาน กองทุนครอบครัว การ

บริหารกงสี การพัฒนาสมาชิกของครอบครัวรุนใหม ผลประโยชน

ตางๆท่ีสมาชิกครอบครัวจะไดรับ

• การประชุมของสมาชิกครอบครัวหรือสภาครอบครัว

• การประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

การสื่อสารในครอบครัว ตามทฤษฎี
ของ เวอร์จิเนีย ซาเทียร์

ทฤษฎีการใหคําปรึกษาครอบครัวของซาเทียร มีเปาหมาย

ท่ีจะปรับปรุงความสัมพันธและการส่ือสารในครอบครัวใหดีข้ึน 

โดยซาเทียรเช่ือวาคนเราจะมีชีวิตท่ีสมบูรณและสรางสรรค   

และอยูรวมสัมพันธกับผูอ่ืนเม่ือดําเนินชีวิตอยางมีอิสรภาพ 5 

ประการ (The Five Freedoms) ไดแก

1. อิสรภาพในการเห็นและไดยินส่ิงท่ีอยูตรงหนาตน ณ 

ปจจุบัน แทนท่ีจะเปนส่ิงท่ีควรจะตองเปน ส่ิงท่ีผานมาแลว หรือ

ส่ิงท่ีจะเปน

2. อิสรภาพในการพูดในส่ิงท่ีกําลังรูสึกและกําลังคิด แทนท่ี

จะพูดถึงส่ิงท่ีควรพูด

3. อิสรภาพในการท่ีจะรูสึกในส่ิงท่ีกําลังรูสึก แทนท่ีจะเปน

ส่ิงท่ีควรรูสึก

4. อิสรภาพในการรองขอส่ิงท่ีตนตองการ แทนการรอคอย

การอนุญาตจากผูอ่ืน

5. อิสรภาพในการเผชิญความเส่ียง (take risks) ของ

ตนเอง แทนท่ีจะตองการเพียงความม่ันคง

การอุปมาอุปมัย ภูเขาน้ําแข็งสวนตน (The personal 

iceberg metaphor)  เปนแผนภาพท่ีซาเทียรใชอธิบายถึงปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลในการแสดงออกของบุคคล เปรียบดังแผนผังความ

คิดท่ีจะทําใหเขาใจโครงสรางประสบการณภายในของแตละคน 

แผนภาพไดเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลกับภูเขาน้ําแข็ง 

ท่ีมียอดเขาโผลพนน้ํา แตส่ิงท่ีอยูใตน้ําน้ันเปนกอนภูเขาท่ีใหญ

กวามหาศาล ซาเทียรกลาววา “ภูเขาน้ําแข็ง เสมือนกับการท่ี

บุคคลแสดงตัวตนออกมาเพียงแคบางสวน แตยงัมีสวนท่ีถูกฝง

อยูใตน้ําอีกมากมาย บุคคลเพียงแคแสดงออกเฉพาะบางสวนท่ี

เขารูเทาน้ัน”  

จากภาพในขางตนเห็นไดวา สวนของภูเขาน้ําแข็งท่ีอยู

เหนือน้ํา คือพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกใหผูอ่ืนเห็น และสวน

ท่ีผูอ่ืนมองไมเห็นน้ัน คือสวนท่ีอยูลึกลงไปใตน้ํา ประกอบดวย 

(1) ความรูสึก (2) ความรูสึกตอความรูสึกน้ันๆ (3) การรับรูหรือ

การใหความหมายตอส่ิงท่ีเกิดข้ึน และ (4) ความคาดหวัง สวน

ท่ีอยูลึกใตน้ําตาง ๆ  เหลาน้ี จะเช่ือมโยงกับตัวตนท่ีเปนแกนแท

ของตน โดยผานทางความปรารถนาลึก ๆ ของแตละคน และ

เม่ือใดท่ีบุคคลตองเผชิญกับสภาวะไมปกติ บุคคลก็จะแสดง

พฤติกรรมน้ัน ๆ ออกมาใหผูอ่ืนเห็น

การส่ือสาร เปนการปฏิสัมพันธหรือการติดตอสัมพันธ

ระหวางบุคคล รวมถึงการใชสัญลักษณตาง ๆ  ดังน้ัน การแสดง

พฤติกรรมทุกอยางลวนเปนการส่ือสาร 

เก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารของสมาชิกครอบครัว เม่ือ

สมาชิกครอบครัวมีความคิดเห็นไมตรงกัน และมีการตําหนิกัน 

เม่ือเกิดบรรยากาศเชนน้ีก็จะทําใหสมาชิกครอบครัวมีความ   

ภาคภูมิใจในตนเองต่ํา สมาชิกในครอบครัวตองพยายามปรับ

เปล่ียนแนวคิด มีความเช่ือวามนุษยทุกคนมีศักยภาพภายใน ท่ี

เอ้ือตอการจัดการกับชีวิต เพ่ือการเจริญเติบโตเปนบุคคลท่ี

สมบูรณ โดยพ้ืนฐานทุกคนจะมีความภาคภูมิใจในตนเองอยู

แลว แตตองคนใหพบ เพ่ือนําไปสูการเช่ือมโยงและเสริมสราง

ความภาคภูมิใจในตน ดังน้ัน ความภาคภูมิใจในตน จึงเปนแนวคิด

ท่ีสําคัญประการหน่ึง เน่ืองจากความภาคภูมิใจในตน สงผลตอ

พฤติกรรมท้ังสวนบุคคลและสมาชิกครอบครัว กลาวคือหาก

สมาชิกครอบครัวมีการติดตอส่ือสารท่ีเหมาะสม ก็จะเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเองสูง แตหากสมาชิกครอบครัวมีการติดตอ

ส่ือสารท่ีไมเหมาะสม ยอมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

ต่ํา หรืออาจกลาวไดวาผูท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง จะ

ส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม สวนผูท่ีมีความภาคภูมิใจใน

ตนเองต่ํา มักมีการส่ือสารท่ีไมเหมาะสม ดังน้ัน การส่ือสารจึง

มีอิทธิพลตอสัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัวและสังคม 

กลาวคือการส่ือสารและความภาคภูมิใจในตนเอง เปนรากฐาน

ของระบบครอบครัว 

  ซาเทียร ไดแบงรูปแบบการส่ือสารออกเปน 2 รูปแบบ

ใหญ ๆ  คือ การติดตอส่ือสารท่ีไมสอดคลองกัน (incongruent) 

และการติดตอส่ือสารแบบสอดคลองกัน (congruent) มี        

รายละเอียดดังน้ี

1. การติดตอส่ือสารท่ีไมสอดคลองกัน เปนลักษณะการ

ติดตอส่ือสารท่ีไมสมบูรณ (incomplete) บิดเบือน (distorted) 

และกํากวม (ambiguous) สมาชิกครอบครัวมักจะแสดงบทบาท 

4 ลักษณะ คือผูตําหนิ (blamer) ผูยอมตาม (placator) ผู

ขัดคอ (distracter) และผูมากเหตุผล (computer) ซ่ึงในแตละ

บทบาทบุคคลจะแสดงพฤติกรรม ดังน้ี

ผูตําหนิ เปนบุคคลท่ีพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง และ

ไมรับผิดชอบในส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยการตําหนิหรือโยนความรับผิด

ชอบหรือความผิดใหผูอ่ืน ปฏิเสธท่ีจะรับฟงขอเสนอแนะจาก 

ผูอ่ืน บังคับใหอีกฝายตกอยูในสภาพถูกกระทํา บุคคลท่ีมีการ

ส่ือสารแบบน้ีมักดูถูกคนอ่ืน เผด็จการ มักตัดสินคนอ่ืน และมัก

แสดงพฤติกรรมกาวราวมากเกินไป หรือใชอํานาจเพ่ือปกปอง

ความออนแอของตนในบางเร่ือง การแสดงออกทางอารมณ 

อาทิ โกรธเกร้ียว ไมไวใจคนอ่ืน และชอบเก็บกดความเจ็บปวด

ไว ท้ังน้ี การตําหนิผูอ่ืนเปนลักษณะของบุคคลท่ีพยายามปองกัน

ตนเอง ไมใหผูอ่ืนมองวาตนเปนคนออนแอ โดยใชวิธีการกลาว

โจมตีและยกความผิดใหกับบุคคลหรือสถานการณตาง ๆ  ดวย

การใชวาจาดุดาท่ีรุนแรง ซ่ึงลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ“มันเปน 

ความผิดของพอ” หรือ “ลูกตองทํา…ตามท่ีพอส่ัง!” หรือ “ลูก 

ไมเคยทําอะไรถูกเลย” ดังน้ัน การเขาถึงบุคคลประเภทน้ี ตอง

ทําความเขาใจเก่ียวกับความคาดหวังท่ีบุคคลมีตอตนเอง ตอ

บุคคลอ่ืน และท่ีบุคคลอ่ืนมีตอตน สวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

3. การไดครอบครองธุรกิจของครอบครัวโดยสมาชิกคน

ใดคนหน่ึงโดยไมมีการช้ีแจงเหตุผล ทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆ เกิด

ความไมเขาใจ นํามาซ่ึงความขัดแยงและการใหการยอมรับใน

บทบาทของทายาทในฐานะผูนําครอบครัว 

4. สมาชิกของครอบครัวไมกลาแสดงความคิดเห็นท่ีตรง

ไปตรงมา การไมเขาใจความแตกตางระหวางความเคารพนับถือ

กับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง ทําใหไมกลาท่ีจะส่ือสาร

อยางตรงไปตรงมา และไมสามารถบอกวัตถุประสงคท่ีแทจริง

ของตนเองได สมาชิกของครอบครัวจะเก็บความรูสึกในดานลบ

เก็บไวในใจเพ่ือหลีกเล่ียงการเผชิญหนา การพูดออมคอมไมตรง

ประเด็น ตางๆเหลาน้ียอมนํามาซ่ึงความไมเขาใจอยางชัดเจนของ

ขอความท่ีตองการส่ือ 

5. สมาชิกของครอบครัวบางคนแสดงความเฉ่ือยชา ไม

กระตือรือรนในการประกอบธุรกิจของครอบครัว หรือไมสนใจ

ในกิจการของครอบครัว ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีไมไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติงานในดานท่ีชอบ หรือ การไมสนใจในธุรกิจครอบครัว 

มีความคิดอยากออกไปทําธุรกิจของตนเอง หรือทํางานท่ีอ่ืน 

เปนตน ทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆท่ีทุมเท หมดกําลังใจในการทํางาน 

รวมถึงกังวลถึงอนาคตของกิจการหากบุคคลน้ันเปนทายาทหรือ

ไดรับมอบหมายในตําแหนงท่ีสําคัญของบริษัท

6. ความขุนเคืองสวนตัวระหวางสมาชิกของครอบครัว

และลุกลามไปสูธุรกิจของครอบครัว ความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน 

หรือ ความขัดแยงท่ีเกิดในประเด็นสวนตัว เชนการจัดการเร่ือง

ของสวัสดิการระหวางสมาชิกของครอบครัว การถูกบังคับหรือ

กดดัน  เปนตน ซ่ึงหากสมาชิกในครอบครัวไมสามารถแยกแยะ

เร่ืองสวนตัว ครอบครัว และ ธุรกิจออกจากกันไดแลว ยอม  กอ

ใหเกิดปญหาในทุกดาน 

7. บุคคลภายนอกท่ีไมใชสมาชิกของครอบครัวเขามามี

อิทธิพลตอการดําเนินงานของธุรกิจครอบครัว หรือมีอิทธิพลตอ

สมาขิกของครอบครัวสองคน ทําใหเกิดปญหาความขัดแยง 

8. ความไมยติุธรรม ความเฉยชา ความเยน็ชา การไมแสดง

ความรูสึก  หากสมาชิกของครอบครัวรูไมไดรับความเปนธรรม

ในเร่ืองตางๆอยางเทาเทียมกัน ยอมทําใหเกิดความรูสึกดานลบ 

นํามาซ่ึงขอขัดแยง รวมถึงการเย็นชาของสมาชิกในครอบครัว 

การส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหาอยางเหมาะสม คือสมาชิก

ครอบครัวตองแสดงความคิดเห็นของตนอยางสุขุมและเหมาะ

สม ไมกาวราว ไมตําหนิหรือกลาวโทษผูอ่ืน

ผูยอมตาม เปนบุคคลท่ีพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง 

โดยพยายามทําใหบุคคลอ่ืนพอใจหรือเขาขางอีกฝายมากเกิน

ไป จนไมกลายืนยันสิทธิของตน มักยกยองผูอ่ืนและใหความ

สําคัญกับผูอ่ืนมากเกินไป บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะทําทุก

อยางเพ่ือผูอ่ืนไมใชเพ่ือตนเอง ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดีเกินไปใน

ลักษณะหลีกเล่ียงความขัดแยงหรือการปฏิเสธ มักแสดงพฤติกรรม

ในลักษณะของคนท่ีมีจิตใจออน ไมเปนอิสระในตนเองและชอบ

ปกปองดูแลผูอ่ืน มีความรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา ไมพอใจส่ิงท่ี

ตนทําลงไป จมอยูกับการกลาวโทษและไมยอมใหอภัยตนเอง 

การแสดงออกทางอารมณ อาทิ อารมณเศรา กังวล และมักเก็บ

กดความโกรธไว  สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ “อะไรก็ได 

ตามใจ” หรือ “ทุกอยางดีแลวคะ” หรือ “ฉันผิดเอง” ท้ังน้ี เม่ือ

ถูกขอรองแมไมอยากทําแตก็จะไมกลาปฏิเสธ อาจมีตอรองบาง

แตจะพยายามปฏิบัติตามคําขอรองทุกคร้ัง ดังน้ันครอบครัวตอง

ทําความเขาใจเก่ียวกับอารมณและความรูสึกของสมาชิกใน

ครอบครัว สวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารเพ่ือการเผชิญ

ปญหาอยางเหมาะสม คือการฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดงความ

เอาใจใส ใสใจ และเอ้ืออาทรกันอยางแทจริง

ผูขัดคอ เปนลักษณะการส่ือสารท่ีแสดงถึงความพยายาม

ในการลดความเครียด โดยการเบ่ียงเบนอีกฝายออกจาก

สถานการณความขัดแยง อาทิ เปล่ียนประเด็นการสนทนาอยาง

กะทันหัน หรือการขัดคอเพ่ือออกนอกเร่ือง มีการส่ือสารหรือ

กระทําในส่ิงท่ีไมตรงกัน ไมอยูกับรองกับรอย ชอบใชกลอุบาย

ใหคนอ่ืนทําในส่ิงท่ีตนตองการ เพ่ือปกปดความรูสึกภายในใจ 

โดยแสรงเปนไมเขาใจประเด็นการสนทนาหรือขัดจังหวะ ดวย

การเปล่ียนเร่ืองพูดท่ีหนักหรือเร่ืองท่ีทําใหไมสบายใจ มักพูดหรือ

ทําตัวตลกไรสาระเพ่ือเรียกรองความสนใจ ไมรูจักกาลเทศะ 

และมักละเมิดสิทธิผูอ่ืน บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะแสดง

อารมณท่ีแทจริงไดนอยมาก มักรูสึกหวาเหว เครียด และสับสน 

รูสึกวาตนเองไมมีความสําคัญตอใคร ขาดความม่ันใจในตน รูสึก

ไรคุณคา บุคคลประเภทน้ีเขาถึงไดยาก ไมสามารถรับรูและสัมผัส

ตัวตนของตนเองได สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบเห็นบอย คือ

พูดจาไรสาระ ตอบไมตรงคําถาม เปล่ียนเร่ืองคุยไดตลอดเวลา 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงการส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหาอยาง

เหมาะสม คือฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดงทาทีหรือคําพูดท่ี

แสดงถึงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา และริเร่ิมสรางสรรค

ผูมากเหตุผล เปนบุคคลท่ีมีเหตุผล มีสติปญญาดี บุคคล

ประเภทน้ีจะใชสติปญญาและเหตุผลในการส่ือสาร โดยพยายาม

ควบคุมตนเอง ผูอ่ืน และสภาพแวดลอม ดวยการใชหลักการ

ตาง ๆ ใชเหตุผลพิสูจนขอเท็จจริงดวยหลักการ เพ่ือใหผูอ่ืน

ปฏิบัติตามและเห็นวาตนถูกเสมอ ไมสนใจเร่ืองความรูสึกของ

ตนเองและไมรับรูถึงความรูสึกของผูอ่ืน โดยจะหลีกเล่ียงเร่ือง

ของอารมณและความรูสึก ดวยการเก็บซอนความรูสึกตาง ๆ 

ไวภายในอยางมิดชิด มักเก็บตัวไมคบผูอ่ืน มีลักษณะหางเหิน

และแยกตัวจากผูอ่ืน เปนคนท่ีนาเบ่ือหนาย ชอบแสดงทาที

เหนือคนอ่ืน โดยการควบคุมความคิดเห็นผูอ่ืนใหเปนไปตามท่ี

ตนตองการ เอาตัวเองเปนศูนยกลาง เปนคนเย็นชา จริงจัง มี

ความสามารถในการใหคําแนะนํา และใชเหตุผลตัดสินบุคคลอ่ืน

จนมองไมเห็นความเปนมนุษย บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะ

ไมคอยแสดงออกทางอารมณ และกลัวการสูญเสียการควบคุม 

สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ “ทุกอยางตองมีเหตุผล” 

หรือ“ฉันมีคําตอบท่ีดีท่ีสุด” หรือ “ท่ีเปนอยางน้ีก็เพราะวา…” 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหา

อยางเหมาะสม คือผูใหคําปรึกษาจะฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดง

ทาทีหรือคําพูดท่ีแสดงถึงปญญาท่ีแทจริง การยอมรับสภาพความ

เปนจริง มากกวาการยึดติดอยูกับเหตุผล

2. การติดตอส่ือสารแบบสอดคลองกัน ซาเทียร กลาววา

ครอบครัวท่ีมีความสัมพันธท่ีดี คือครอบครัวท่ีมีการติดตอส่ือสาร

แบบสอดคลองกัน เปนการส่ือสารท่ีกลมกลืน โดยใชภาษาพูด 

และภาษาทาทางท่ีแสดงถึงความรูสึก มีเจตนาไปในทิศทาง

เดียวกัน เปนการติดตอส่ือสารท่ีชัดเจน เปดเผย และตรงไปตรง

มา ทําใหเกิดการสํารวจอารมณ ความรูสึก สมาชิกครอบครัว

ไมมีการตําหนิกัน แตมุงท่ีจะรวมกันหาแนวทาง เพ่ือใหเกิดการ

ส่ือสารอยางอ่ืนท่ีดีกวา

ลักษณะของบุคคลท่ีใชการส่ือสารแบบสอดคลองกัน เปน

บุคคลท่ียอมรับและมีความพึงพอใจตอตนเอง ไววางใจตนเอง

และผูอ่ืน มีความรูสึกเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง และเขากับ 

ผูอ่ืนไดดี มีลักษณะท่ียืดหยุน มีความกระตือรือรน สรางสรรค 

มีชีวิตชีวา สามารถรับผิดชอบ และมีความสมดุลในชีวิต เปน

บุคคลท่ีมีอารมณสงบ ม่ันคง เปนบุคคลท่ีเปดเผย และเอาใจใส

ตนเอง บุคคลประเภทน้ีจะมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง ท้ังน้ี 

การตอบสนองท่ีเกิดข้ึนดังกลาว ไมใชเพ่ือเอาชนะหรือควบคุม

ผูอ่ืนหรือปกปองตนเองโดยไมสนใจผูอ่ืน แตเปนการแสดงออก

ท่ีสอดคลองกับสถานการณท่ีกําลังเผชิญอยู ลักษณะคําพูดจะ

แสดงถึงการรับรูความรูสึก มีความสอดคลองท้ังทาทาง น้ําเสียง 

และความรูสึกท่ีอยูภายในใจ จึงถือไดวาเปนบุคคลท่ีมีสุขภาพ

จิต สุขภาพกาย และจิตวิญญาณท่ีสมบูรณ

ในหนังสือช่ือ The Satir’s Approach to Communica

tion (Schwab, Johanna., and Baldwin, Michele.  The 

Satir Approach to Communication: a Workshop 

Manual. Palo Alto,Calif.: Science and Behavior Books, 

1989.) กลาวถึงการส่ือสารแบบสอดคลอง (congruent 

communication) ท่ีผูส่ือสารมีความตระหนักรูในตนเอง ผู

อ่ืน และบริบทอยูเสมอ วาประกอบดวย 3 ระดับ

ระดับแรก เปนระดับความรูสึก (Feelings)   การส่ือสาร

มีผลตอความรูสึกท่ีมีตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสถานการณ   

ความรูสึกสงผลตอการส่ือสาร ผูท่ีส่ือสารแบบสอดคลองจะ

ตระหนักในความรูสึกตางๆ ของตนเองอยูเสมอ และยอมรับ

ความรูสึกน้ันๆ ซ่ือสัตยตอความรูสึกของตนเอง ไมหนีหรือโยน

ใสคนอ่ืน น่ันคือ ฟงหรือสัมผัสกับความรูสึกของตนเอง ไดยิน

สัญญาณท่ีรางกายสงสัญญาณใหรูวาจิตใจกําลังรูสึกอยางไร 

เชน หัวใจเตนแรง มือส่ัน ใบหนารอนผาว อาจแสดงวาเรากําลัง

โกรธ  

ระดับท่ีสอง เปนระดับตัวตน (The Self) ท่ีผูส่ือสารอยาง

สอดคลอง มีความสงบสันติในจิตใจ มีความเปนหน่ึงเดียวกับ

ตนเองและกับผูอ่ืน (harmony) 

ระดับท่ีสาม เปนระดับพลังชีวิต (Life-Force) ท่ีผูส่ือสาร

มีจิตใจเปนสากล (universality) และมีจิตวิญญาณ (spirituality) 

ท่ีเอ้ือตอการเติบโตสูการเปนมนุษยท่ีสมบูรณข้ึน

การสงสารผานอวัจนภาษา (เชน น้ําเสียง สีหนา ทาทาง 

สีผิวท่ีเปล่ียนไป จังหวะการหายใจท่ีเปล่ียนไป การเคล่ือนไหว

ทางกาย) มากกวาสารท่ีสงผานวัจนภาษา   ผูส่ือสารแบบสอดคลอง

จะตระหนักในอวัจนภาษาของตนเอง ขณะเดียวกันก็ใสใจใน 

อวัจนภาษาของผูท่ีกําลังมีปฏิสัมพันธดวย ขณะท่ีคําพูดอาจสง 

สารเก่ียวกับอดีตหรืออนาคต รางกายมักจะสงสารท่ีเปนปจจุบัน

เสมอ บางคร้ังสารท้ังสองจึงไมสอดคลองกัน ในการส่ือสารใดๆ 

ท่ีวัจนภาษาและอวัจนภาษาไมสอดคลอง ผูรับสารจะไดรับ   

สารสองอยาง (Double message) ตัวอยางการส่ือสารท่ีไม

สอดคลอง เชน พอพูดกับลูกวา “ลูกทําดีแลว” แตหนาตาเฉยเมย

มาก ส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึนภายในใจของผูเปนพออาจเปนไปไดวา 

รูสึกวาส่ิงท่ีลูกทําไมถูกตองแตก็ไมอยากพูดใหลูกเสียใจ เปนตน 

การส่ือสารภายในครอบครัว จึงควรมุงเนนเพ่ือใหสมาชิก

ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันครอบครัวและ

ธุรกิจของครอบครัว โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ

ภายในระบบครอบครัว โดยพิจารณารอบดานแบบองครวม 

กลาวคือเปนการประสานกันระหวางรางกาย จิตใจ และความ

รูสึก เชนเดียวกับการพิจารณามนุษยกับสังคม ท่ีไมสามารถแบง

แยกออกจากกันได 

การส่ือสารของธุรกิจครอบครัวยงัตองใหความสําคัญกับ

มิติท่ีหลากหลาย เม่ือผูบริหารจากภายนอกหรือแมแตพนักงาน

ซ่ึงไมไดเปนสมาชิกของครอบครัวเขามาทํางานรวมกับสมาชิก

ในครอบครัว ทําใหเขาเหลาน้ันมีความระมัดระวังท่ีจะหลีกเล่ียง

ความขัดแยงท่ีจะเกิดระหวางเขากับสมาชิกของครอบครัวท่ีเขา

มาทํางานในบริษัท การไมสามารถพูดหรือขัดแยงได สงผลกระ

ทบตอสภาพแวดลอมการทํางาน ซ่ึงพวกเขาอาจคิดวาถูกคุกคาม 

หรือริดรอนเสรีภาพ เม่ือการส่ือสารลมเหลวทําใหความขัดแยง

ยิง่ทวีความรุนแรงมากข้ึน สงผลตอความมุงม่ันและแรงจูงใจใน

การทํางานอาจลดลง และสงผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนิน

งานของกิจการ รวมถึงความสามารถดานการแขงขันของธุรกิจ

ในอนาคต 

ธุรกิจครอบครัวในตอนเร่ิมตนสมาชิกในครอบครัวรวมกัน

ทํางานกันเอง หรือมีพนักงานระดับปฏิบัติการเพียงเล็กนอย 

แตเม่ือกิจการดําเนินมาไดระยะหน่ึง และเติบโตมากข้ึน ธุรกิจ

ตองกาวเขาสูความเปนมืออาชีพทําใหตองรับผูบริหารระดับตางๆ

ท่ีมีความเช่ียวชาญจากภายนอกเขามาดูแลกิจการและการเพ่ิม

ข้ึนของพนักงาน  คนเหลาน้ีตองการความชัดเจนและพ้ืนท่ีความ

สําเร็จของตนเอง ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือเจาของกิจการตอง

ส่ือสารกับพวกเขาอยางเปดเผย มีความเปนธรรม ในส่ิงทีเขาจะ

ไดรับจากการทํางานอยางทุมเท เพ่ือเพ่ิมโอกาสความสําเร็จของ

ธุรกิจครอบครัว สมาชิกครอบครัวตองเขาใจประเด็นท่ีเก่ียวของ

กับการส่ือสาร ท้ังท่ีเปนคําพูดและไมใชคําพูด ซ่ึงหมายรวมถึง

การกระทํา การแสดงออก สมาชิกครอบครัวตองมีความตระหนัก

อยูในใจวาพฤติกรรมของพวกเขาก็คือการส่ือสารไปยงัพนักงาน 

จึงตองมีความระมัดระวัง อีกท้ังตองเขาใจถึงอํานาจหนาท่ีของ

ตนเอง และรูวาพฤติกรรมตางๆของตนจะสงผลกระทบอยางไร 

ตอใครบาง อีกท้ังตองมีความเขาใจในตนเอง เพ่ือใชความเขาใจ

เหลาน้ีสรางกระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพไปยังบุคคล  

ในองคกรและนอกองคกร กลาวคือ ถูกขอความ ถูกคน ถูกวิธี 

และถูกเวลา (Get the right messages to the right people 

in the right way at the right time)   

มีตัวอยางมากมายของธุรกิจครอบครัวท่ีสามารถสราง การ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เชน บริษัทเลโกผูผลิตของเลนใน รูป

แบบตัวตอไมและพลาสติกโดยเปนท่ีรูจักของเด็กๆท่ัวโลก, บริษัท

แอรเมส ผูนําดานแฟช่ันลักชัวร่ีแบรนด(Luxury Brand) หรือใน

ประเทศไทย เชน เครือเซ็นทรัลของตระกูลจิราธิวัฒน, เครือเจริญ

โภคภัณฑของตระกูลเจียรวนนท เปนตน ซ่ึงบริษัทเหลาน้ีตาง

ใหความสําคัญกับการส่ือสารเหมือนเปนฟงกช่ันหน่ึงทางธุรกิจ

ท่ีสําคัญ การส่ือสารจะถูกถายทอดไปยังพันธกิจ คานิยมหลัก

ขององคกร รวมถึงจริยธรรมของบทบาทของสมาชิกในครอบครัว 

ไปยงับุคคลอ่ืนๆท่ีไมใชสมาชิกของครอบครัว  และการจัดโครงสราง

การส่ือสารในทุกกิจกรรมหลักขององคกรจะนํามาซ่ึงสินคาและ

การบริหารใหมๆ   การควบรวมกิจการ การซ้ือกิจการอ่ืน และการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญของกิจการ  

สรุป 
1. รูปแบบของการส่ือสารมีท้ังท่ีเปนภาษาพูด (Verbal 

communication) และท่ีเปนภาษากาย (Non verbal 

communication)  เชน การแสดงออกดวยสีหนา ทาทาง ฯลฯ 

ดังน้ัน เพ่ือใหการส่ือสารภายในครอบครัวมีความสรางสรรค 

เปนเอกภาพ และมีความเขาใจท่ีตรงกัน สมาชิกของครอบครัว

อาจจะกําหนดรูปแบบของวิธีการส่ือสารภายในครอบครัวโดย

เฉพาะ เชน สราง Communication Model ท่ีสมาชิกของ

ครอบครัวทุกคนตองยึดถือ และปฏิบัติตาม อาทิ มีขอกําหนด

เปนกติกาท่ีใหสมาชิกของครอบครัวทําได (Do) และไมใหทํา  

(Don’t)  ตัวอยางเชน คําวา “เรา“ จะตองใหญกวาคําวา “ฉัน” 

หรือการแสดงอารมณหงุดหงิดข้ีโมโห ไมยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืนเปนเร่ืองท่ีไมพึงกระทํา เปนตน

2. เน่ืองจากการส่ือสารภายในครอบครัวเปนเร่ืองสําคัญ 

ท่ีครอบครัวจําเปนตองกระทําอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ เพ่ือเสริม

สรางใหสมาชิกของครอบครัวมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ดังน้ัน 

ครอบครัวควรจะกําหนดวิธีการส่ือสารของครอบครัว เชน จัดการ

ประชุมของสมัชชาครอบครัว (Family Assembly) เปนประจํา

ตามความเหมาะสม โดยอาจจะจัดประชุมทุกเดือน หรือทุก

ไตรมาส แลวแตการตกลงกัน เพ่ือใหสมาชิกของครอบครัวได

มีโอกาสมาพบปะและน่ังคุยกัน จะไดปรึกษาหารือในเร่ืองตางๆ 

ท้ังในเร่ืองของครอบครัว เร่ืองของงาน ฯลฯ ซ่ึงผลดี ก็คือ 

นอกจากจะเปนโอกาสใหสมาชิกของครอบครัวไดรับทราบขอมูล 

เร่ืองราวความเปนไปของครอบครัว สมาชิกครอบครัว รวมท้ัง

ธุรกิจครอบครัวแลว ยงัทําใหสมาชิกของครอบครัวไดเขาใจซ่ึง

กันและกันมากข้ึนดวย

3. การส่ือสารในครอบครัว ควรมุงเนนเพ่ือใหสมาชิก

ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันครอบครัว และ

ธุรกิจของครอบครัว โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ

ภายในระบบครอบครัว โดยพิจารณารอบดานแบบองครวม 

กลาวคือเปนการประสานกันระหวางรางกาย จิตใจ และความ

รูสึก ของสมาชิกครอบครัว เชนเดียวกับการพิจารณามนุษยกับ

สังคม ท่ีไมสามารถแบงแยกออกจากกันได 

อางอิง :
Banmen, J. (2002). The Satir model: Yesterday and 
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Lum, W. (2002). The use of self of the therapist. Contem-

porary Family Therapy 24(1), 181-197.
Smith, S. (2002). Transformations in therapeutic 

practice. Contemporary Family Therapy 24(1), 111-128.
Astrachan, J. H., and McMillan, K. S. 2003. Conflict and 
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Enterprise Publishers.
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th.wikipedia.org/wiki/เลโก 
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การส่ือสาร เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญตอการรับรูของ

สมาชิกครอบครัว เพราะชวยสรางความเขาใจท่ี

ตรงกัน สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน อีกท้ังชวย

เสริมสรางความแข็งแกรงและความเปนเอกภาพ ใหกับธุรกิจ

ครอบครัว ทําใหครอบครัวมีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี

ท่ีนําพาไปสูความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวท่ียัง่ยนื นอกจากน้ี 

การส่ือสารยงัเปนเสมือนภาพสะทอนท่ีกลับมาหาตัวเอง ทําให

เรารูจักตัวเองเพ่ิมข้ึนและรูจักคนอ่ืนมากยิง่ข้ึน ทําใหจําเปนตอง

ปรับปรุงตัวเองใหมีทักษะในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการ

พูดคุยสนทนาในครอบครัว ระหวางพอแมกับลูก พ่ีกับนอง หรือ

คนรุนหน่ึงกับคนอีกรุนหน่ึง อยางเปดเผยตรงไปตรงมา รับฟง

ความคิดเห็น และใหความเคารพซ่ึงกันและกัน ชวยสรางความ

เขาใจท่ีตรงกัน สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหครอบครัวมี

ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีท่ีนําพาไปสูความสําเร็จ  

ของธุรกิจครอบครัวท่ียั่งยืน ในขณะท่ีการส่ือสารระหวางการ

ดําเนินงานในธุรกิจ เจาของธุรกิจครอบครัวท่ีมีการส่ือสารชัดเจน

ระหวางทีมผูบริหารระดับสูงของบริษัทและลูกจางของบริษัท 

ท่ีเปนสมาชิกครอบครัวและไมใชสมาชิกครอบครัว ทําใหเขาใจ

วิสัยทัศนของธุรกิจครอบครัว และดําเนินงานตามพันธะสัญญา

ของครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังชวย

สนับสนุนใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางราบร่ืน ซ่ึงการส่ือสารในธุรกิจ

ใหมีประสิทธิภาพสามารถนําหลักวิชาการและกลยทุธการ จัดการ

ส่ือสารธุรกิจมาใชเปนแนวทางในการสรางระบบส่ือสารภายใน

ธุรกิจครอบครัวได 

อยางไรก็ตาม ปญหาความขัดแยงท่ีพบในธุรกิจครอบครัว 

พบวา สวนสําคัญหน่ึงมีสาเหตุมาจากการส่ือสารในครอบครัวท่ี

มีการส่ือสารกันนอยมาก และไมมีประสิทธิภาพ เพราะคิดวาคน 

ในครอบครัวรักกัน รูใจกัน ไมจําเปนตองพูดคุยกันมาก ท้ังท่ีความ

เปนจริงการพูดคุยส่ือสารกันในครอบครัวเปนส่ิงท่ีสําคัญและ  

ตองมีการส่ือสารท่ีดีและสรางสรรค ซ่ึงจําเปนตองมีการเรียนรู

และพัฒาทักษะการส่ือสารน้ีใหเกิดข้ึนในครอบครัว เม่ือการ 

ส่ือสารระหวางสมาชิกทุกคนในครอบครัวเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ สัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัวยอมเกิดข้ึน อีก

ท้ังชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและความเปนเอกภาพใหกับ 

ธุรกิจครอบครัวตามไปดวย

 

รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว
Eswara 1974 ไดแบงการส่ือสารภายในครอบครัวออก

เปน 4 แบบ และ เดวิด เคนทอรและวิลเลียมเลป ไดแยกแยะ

ขอดี และขอดวยของการส่ือสารภายในครอบครัวแตละรูปแบบ 

ท่ีกอใหเกิดผลทางบุคลิกภาพ โดยสามารถนํามาประยุกตให

สอดคลองกับรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว ซ่ึงแบงออก

เปน 4 แบบ ดังน้ี

1.  การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 

(Laissez-Faire) คือ ลักษณะพฤติกรรมการส่ือสารภายใน

ครอบครัวระหวางพอแม ลูก น้ันไมไดเนนหรือยึดถือ เปนไป

อยางอิสระเสรี ไมมีกรอบหรือแนวทางท่ีเปนแบบอยางวาลูกตอง

เช่ือฟง คลอยตามความคิดเห็นทัศนะของพอแม หรือหามไม

โตเถียงขัดแยง ในขณะเดียวกันเด็กก็จะไมไดรับการแนะนํา หรือ

สนับสนุนจากพอแมใหกลาเปดเผยตัวเองหรือกลาแสดงความ

คิดเห็นตางๆดวย การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 

ผลคือทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวแบบน้ีรูสึกขาดความ

รัก มองโลกในแงราย ไมไวใจผูอ่ืน ไมเช่ือความยุติธรรมไมมี

โอกาสไดเรียนรูหรือไดรับการฝกฝนใหมีคุณธรรมความดีตางๆ 

ขาดความเปนระเบียบวินัย ขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ไมมีความ

ขยันขันแข็ง  และไมมีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

2. การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง (Protective) 

มีลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใหความสําคัญกับสังคม 

ประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติ ปลูกฝงกันมาเปนอยางมาก และเปน

ลําดับแรก ในขณะท่ียดึถือหรือใหความสําคัญกับความคิด ความ

ถูกตองของเน้ือหา ขอเท็จจริงท่ีส่ือความกันน้ันเปนอันดับรอง

ลงไป การส่ือสารในลักษณะน้ีจะแสดงใหเห็นไดจากการท่ีเด็ก

จะถูกสอนใหเช่ือฟง คลอยตามผูใหญ เพ่ือท่ีจะอยูรวมกันใน

ครอบครัวหรือหรือติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และ 

ราบร่ืนเด็กจะถูกสอนใหแสดงความคิดเห็น หรือขัดแยงโตเถียง 

แมในความคิดของตนเองจะไมเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ตาม 

การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง ผลคือทําใหบุคคลท่ี

เติบโตจากครอบครัวแบบน้ีรูสึกหางเหิน รูสึกขาดความอบอุน 

การปฏิบัติตามคําส่ังบิดามารดาเปนประจํา ทําใหขาดความคิด

ริเร่ิม ไมเช่ือม่ันในตนเอง ไมเปนตัวของตัวเอง ไมกลาแสดง 

ความคิดเห็น

3. การส่ือสารในครอบครัวแบบเปดเสรี(Pluralistic) มี

ลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใหความสําคัญในการท่ีให

เด็กรูจักพัฒนาความคิดท่ีเปนของตนเอง และการแสดงออกแม

ความคิดเห็นเหลาน้ันจะแตกตางกัน ลักษณะท่ีสังเกตุไดก็คือ 

เด็กจะถูกอบรมส่ังสอนใหรูจกมีความคิดใหมๆ และกลาท่ีจะ

แสดงออกโดยการอภิปราย ถกเถียงในประเด็นเร่ืองราวตางๆใน

สถานการณรอบตัวกับบุคคลอ่ืนๆ รูจักกลาตัดสินใจดวยตนเอง

โดยไมกลัววาความคิดเห็นท่ีขัดแยงไมตรงกับพอแมน้ัน จะทําให

พอแมไมพอใจหรือเปนส่ิงท่ีไมพึงกระทํา และโดยไมตองพะวงอยู 

กับสังคม ความเช่ือ คานิยม ประเพณีมากนัก คือใหความสําคัญ

กับการเช่ือฟงผูใหญ การคลอยตาม ความสามัคคีกลมเกลียว 

เปนเร่ืองรองลงไป ผลคือทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ี

มีการส่ือสารในลักษณะน้ีมีโอกาสหัดคิดริเร่ิมและกลาตัดสินใจ

ต้ังแตเร่ืองเล็กไปจนถึงเร่ืองใหญ และจะสรางนิสัยใหกลา    แสดง

ความคิดเห็น เช่ือม่ันในตนเอง พ่ึงตนเองได แตบางคร้ังการ

แสดงออกอาจขาดสัมมาคารวะตอผู ใหญ และขาดการ

ประนีประนอม

4. การส่ือสารในครอบครัวแบบประณีประนอม

(Consensual) มีลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเนนยํ้า

เร่ืองของสังคม ประเพณี และแบบแผน ท่ียึดถือปฏิบัติปลูกฝง

กันมา ในขณะเดียวกันก็ไมละเลยท่ีจะใหความสําคัญกับการให

สมาชิกครอบครัวรูจักพัฒนาความคิดเห็นท่ีเปนของตัวเองและ

การแสดงออก แมความคิดเหลาน้ันจะแตกตางกันก็ตาม ผลคือ

ทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ีมีการส่ือสารภายในครอบครัว

แบบน้ีรูจักแสดงความคิดเห็นของตนเอง ออกมาอยางเปดเผย 

ขณะเดียวกันก็ยอมรับฟงความคิดเห็น ความเช่ือของผูอ่ืนดวย 

รูจักพิจารณาไตรตรองดวยวิจารณญาณท้ังสองดาน และใหรูจัก

มีสวนรวมในการแสดง

บทบาทของการสื่อสารในครอบครัว 
การส่ือสารในครอบครัว เปนกลไกหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอ

การทําหนาท่ีของระบบครอบครัวใหดําเนินตอไปในการสราง

ความรูสึกผูกพันกัน การหันหนาเขาหากัน ความเหินหางความ

สามารถในการเปล่ียนแปลงและการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม 

ครอบครัวจําเปนตองอาศัยกระบวนการส่ือสารเปนตัวชวย

สนับสนุนใหครอบครัวสามารถทําหนาท่ีตางๆ ไดอยางเต็มท่ี 

บทบาทของการส่ือสารในครอบครัวจําแนกได ดังน้ี

1. การส่ือความหมาย ครอบครัวใชการส่ือสารในการ 

อบรมส่ังสอนและถายทอดคานิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และกฎเกณฑตาง ๆ ใหกับลูกหลาน ตลอดจนการ 

ปลูกฝงลักษณะนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และแบบแผนการ

ดําเนินชีวิตในสังคม

2. การแสดงออก ครอบครัวใชการส่ือสารในการแสดง

ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ความตองการ และพฤติกรรม 

ในลักษณะตาง ๆ ใหสมาชิกในครอบครัวไดรับรูและทําความ

เขาใจระหวางกัน มีท้ังดานบวกและดานลบ เปนโอกาสให สมาชิก

ไดมีการพูดคุยเพ่ือปรับตัวหรือเปล่ียนแปลงใหเปนไป ตาม

สถานการณท่ีเกิดข้ึน

3. การแสดงความสัมพันธ ครอบครัวใชการส่ือสารในการ

สรางสายใยความรักความผูกพันทางอารมณระหวางสมาชิกใน

ครอบครัว ไมวาจะโดยคําพูด การบอกรัก การช่ืนชมกัน หรือ

ใชภาษาทาทาง เชน การสัมผัส จับมือ โอบกอด เพ่ือแสดงความ

หวงใยซ่ึงกันและกัน

4. การแกปญหา ครอบครัวใชการส่ือสารในการสะทอน

สถานการณความเปนไปในครอบครัว ทําใหครอบครัวสามารถ

รวมกันตัดสินใจในเร่ืองตางๆ หากเกิดปญหาหรือความขัดแยง

การส่ือสารพูดคุยจะชวยเหลือและรวมมือกันแกไขปญหาตางๆ 

ใหลุลวงไปได

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารใน
ครอบครัว

การส่ือสารในครอบครัวของแตละครอบครัวมีความ       

แตกตางกันไปตามปจจัยของส่ิงแวดลอมตางๆ ดังน้ี

• ขนาดของครอบครัว ครอบครัวขยายท่ีมีปูยา/ตายาย 

และญาติพ่ีนอง อาศัยอยูรวมกัน ลูกหลานจะมีความใกลชิด 

ผูกพันกับผูใหญหลายชวงอาย ุทําใหเด็กมีโอกาสไดเรียนรูภาษา 

วิธีการส่ือสาร การพูด การแสดงกิริยามารยาทตางๆ จากการ

เลียนแบบ การเรียนรูวัฒนธรรมครอบครัว เพ่ือการดํารงชีวิต 

ท่ีเหมาะสมกับชุมชนทองถ่ินของตน ทําใหเขาใจผูอ่ืนและส่ิง

แวดลอมไดมากกวาเด็กท่ีมาจากครอบครัวเด่ียว

• ประเด็นระหวางรุน ในครอบครัวยอมประกอบดวย 

คนหลายรุน แตละคนเกิดมาในสภาพแวดลอมท่ีตางกัน ทําให

แตละคนมีแนวคิด ความเช่ือ และทัศนคติท่ีแตกตางกันออกไป 

อันสงผลตอการส่ือสารท่ีไมเขาใจหรือไมตรงกัน และนําไปสู

ลักษณะการทํางานท่ีแตกตางกันของคนตางรุน จนอาจนําไปสู

ความขัดแยงจากการทํางานรวมกันระหวางคนตางรุนข้ึนได

• ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา ความแตกตางเร่ือง

ภูมิหลังของคูสามีภรรยา สงผลตอการแสดงออกท้ังโดยคําพูด

และทาทาง หากตางฝายตางยอมรับธรรมชาติของคูสมรส รูจัก

ปรับตัวเขาหากัน จะชวยทําใหการส่ือสารพูดคุยเขาใจกัน เรียน

รูท่ีจะใชเหตุผลมากกวาอารมณ 

• โอกาสของการส่ือสารในครอบครัว ครอบครัวท่ีมี

ลักษณะเปด คือ สมาชิกแตละคนมีโอกาสท่ีจะแสดงออกถึงความ

ตองการ แสดงความเห็น ความรูสึกนึกคิดไดอยางอิสระ รวมท้ัง

มีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองตางๆ ภายในครอบครัวดวย เด็ก

จะมีเหตุผลมากกวาครอบครัวปดท่ีเด็กถูกบังคับและครอบครัว

แบบปลอยท่ีเด็กไมมีกฎเกณฑใหยึดเหน่ียว

• ความสามารถในการส่ือสาร ครอบครัวท่ีมีทักษะการ

ใชภาษาท่ีดีจะสามารถใหการอบรมเล้ียงดูและเปนแบบอยางท่ี

ดีในการส่ือสารกับลูกหลาน เด็กไดเลียนแบบและซึมซับพัฒนา 

การทางภาษาตามความเหมาะสมของวัยไดเปนอยางดี การ 

แสดงความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืน ดวยการประนีประนอมและมี

สัมมาคารวะ แมจะมีขอขัดแยงไมลงรอยกัน หรือมีความคิดเห็น

ไมตรงกัน

สาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ
ระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว

1. สมาชิกในครอบครัวเขาใจวา ตนรูความตองการหรือ

รูความรูสึกของสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนดี แมความจริงอาจ

มีความเขาใจผิดในส่ิงท่ีตนเองเขาใจ การไมพูดคุย หรือสารสาร

กันอยางใกลชิดยอมไมรูวาสมาชิกในครอบครัวจะม่ีความรูสึก

อยางไร  หรือบางคร้ังก็เล่ียงท่ีจะรับรู อาจทําเปนเพิกเฉยเหมือน

ไมรับรูก็เปนได ท้ังน้ียอมนําไปสูความไมเขาใจกันและขัดแยงกัน

ในท่ีสุด

2. ลูกชายคนโตของครอบครัวเปนท่ีเขาใจโดยอัตโนมัติ

วาจะไดเปนผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะวัฒนธรรม

ตะวันออกท่ีจะมีความเปนบุตรชายนิยม(son preference) คือ

จะยดึควาสําคัญของบุตรชาย ซ่ึงเปนอิทธิพลความคิดของลัทธิ

ขงจ้ือ ท่ีเนนความกตัญูตอบุพการีผูใหกําเนิดไดทําหนาท่ี     

เล้ียงดูบิดามารดา   ในสังคมท่ีไดรับอิทธิพลความคิด ความเช่ือ 

ตามลัทธิขงจ๊ือ เชน จีน ไตหวัน เวียดนาม สิงคโปร หรือในกลุม

คนเช้ือชาติจีนท่ีอพยพยายถ่ินไปอยูในดินแดนอ่ืน จึงมักยดึม่ัน

ในความเช่ือดังกลาวและใหความสําคัญกับการมีลูกชายสูงมาก 

เพราะหวังพ่ึงใหบุตรชายเปนผูเล้ียงดูยามแกเฒา ซ่ึงเปนวิถี

ปฏิบัติท่ีเปนกลไกการสรางความม่ันคงในยามสูงอายใุนสังคมท่ี

รัฐไมมีบทบาท หรือมีบทบาทไมมากนักในการดูแลรับผิดชอบ

การดูแลผูสูงอาย ุอิทธิพลของหลักคิดดังกลาว ยงัใหความสําคัญ

กับบุตรชายคนโตของครอบครัว ท่ีจะเปนผูท่ีสืบทอดเช้ือสาย

ของตระกูลและกิจการของครอบครัว แตอยางไรก็ตามเม่ือธุรกิจ

เติบโตข้ึนและกาวเขาสูการแขงขันอยางในระดับภูมิภาค หรือ

ระดับโลก ทําใหธุรกิจตองการความเปนมืออาชีพมากข้ึนเพ่ือ

ใหสรางความสามารถในการแขงขัน ดังน้ันผูท่ีสืบทอดธุรกิจตอง

เปนผูท่ีมีความสามารถในการบริหารกิจการของครอบครัว ซ่ึง

ในบางคร้ังผูท่ีเหมาะสมท่ีสุดอาจไมใชลูกชายคนโต หรือไมมีผู

ท่ีเหมาะสมตองใหมืออาชีพเขามาบริหารจัดการเปนตน หาก

สมาชิกในครอบครัวอาจไมเขาใจหรือเม่ือยดึในความเช่ือเดิมก็

จะยอมรับไมได จึงทําใหเกิดความขัดแยงเกิดข้ึน

ทําใหสภาพของบานไมอบอุน ตางคนตางอยู ไมปรึกษาหารือ 

และเกิดความหางเหินในท่ีสุด

วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
1. วัตถุประสงคของการส่ือสาร ท่ีชัดเจน

2. เขาใจเร่ืองท่ีตองการจะส่ือสารเปนอยางดี

3. ใชการส่ือสสารสองทาง

4. วิธีการส่ือสาร ส่ือสารดวยความจริงใจ ซ่ือสัตย นา  

เช่ือถือ มีความเปนกัลยณมิตร มีเมตตาตอกัน

5. มีทักษะในการพูดและใชศิลปะในการรับฟง

6. สนับสนุนพูดดวยการกระทํา

7. มีทัศนคติเชิงบวก

ข้อควรปฏิบัติสำหรับสมาชิกใน
ครอบครัว 

1. แยกเร่ืองสวนตัวออกจากเร่ืองธุรกิจ เชน การประชุม

เร่ืองงานในท่ีทํางาน ไมใชท่ีบาน

2. กําหนดวันเวลาสําหรับการพูดคุยปรึกษาเร่ืองงาน

3. สรางธรรมนูญครอบครัวเพ่ือส่ือสารเง่ือนไข/ นโยบาย

/ ความสัมพันธของครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจครอบครัว 

4. แตงต้ังบุคคลภายนอกหรือท่ีปรึกษาเพ่ือใหความคิด

เห็นหรือใหคําปรึกษา ชวยปองกันไมใหมีการใชอารมณในท่ี

ทํางาน

5. สรางระบบการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคคลท่ีเก่ียวของ 

ท้ังท่ีเปนสมาชิกในครอบครัวและไมไดเปนสมาชิกในครอบครัว

ไดรับทราบดวย

ตัวอย่างการสื่อสารในธุรกิจ
ครอบครัว 

• ส่ือสารใหสมาชิกของครอบครัวทุกคนไดรับรูและเขาใจ

ถึงคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรม พฤติกรรม ความสัมพันธ 

นโยบายความเปนเจาของ การจางงาน กองทุนครอบครัว การ

บริหารกงสี การพัฒนาสมาชิกของครอบครัวรุนใหม ผลประโยชน

ตางๆท่ีสมาชิกครอบครัวจะไดรับ

• การประชุมของสมาชิกครอบครัวหรือสภาครอบครัว

• การประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

การสื่อสารในครอบครัว ตามทฤษฎี
ของ เวอร์จิเนีย ซาเทียร์

ทฤษฎีการใหคําปรึกษาครอบครัวของซาเทียร มีเปาหมาย

ท่ีจะปรับปรุงความสัมพันธและการส่ือสารในครอบครัวใหดีข้ึน 

โดยซาเทียรเช่ือวาคนเราจะมีชีวิตท่ีสมบูรณและสรางสรรค   

และอยูรวมสัมพันธกับผูอ่ืนเม่ือดําเนินชีวิตอยางมีอิสรภาพ 5 

ประการ (The Five Freedoms) ไดแก

1. อิสรภาพในการเห็นและไดยินส่ิงท่ีอยูตรงหนาตน ณ 

ปจจุบัน แทนท่ีจะเปนส่ิงท่ีควรจะตองเปน ส่ิงท่ีผานมาแลว หรือ

ส่ิงท่ีจะเปน

2. อิสรภาพในการพูดในส่ิงท่ีกําลังรูสึกและกําลังคิด แทนท่ี

จะพูดถึงส่ิงท่ีควรพูด

3. อิสรภาพในการท่ีจะรูสึกในส่ิงท่ีกําลังรูสึก แทนท่ีจะเปน

ส่ิงท่ีควรรูสึก

4. อิสรภาพในการรองขอส่ิงท่ีตนตองการ แทนการรอคอย

การอนุญาตจากผูอ่ืน

5. อิสรภาพในการเผชิญความเส่ียง (take risks) ของ

ตนเอง แทนท่ีจะตองการเพียงความม่ันคง

การอุปมาอุปมัย ภูเขาน้ําแข็งสวนตน (The personal 

iceberg metaphor)  เปนแผนภาพท่ีซาเทียรใชอธิบายถึงปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลในการแสดงออกของบุคคล เปรียบดังแผนผังความ

คิดท่ีจะทําใหเขาใจโครงสรางประสบการณภายในของแตละคน 

แผนภาพไดเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลกับภูเขาน้ําแข็ง 

ท่ีมียอดเขาโผลพนน้ํา แตส่ิงท่ีอยูใตน้ําน้ันเปนกอนภูเขาท่ีใหญ

กวามหาศาล ซาเทียรกลาววา “ภูเขาน้ําแข็ง เสมือนกับการท่ี

บุคคลแสดงตัวตนออกมาเพียงแคบางสวน แตยงัมีสวนท่ีถูกฝง

อยูใตน้ําอีกมากมาย บุคคลเพียงแคแสดงออกเฉพาะบางสวนท่ี

เขารูเทาน้ัน”  

จากภาพในขางตนเห็นไดวา สวนของภูเขาน้ําแข็งท่ีอยู

เหนือน้ํา คือพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกใหผูอ่ืนเห็น และสวน

ท่ีผูอ่ืนมองไมเห็นน้ัน คือสวนท่ีอยูลึกลงไปใตน้ํา ประกอบดวย 

(1) ความรูสึก (2) ความรูสึกตอความรูสึกน้ันๆ (3) การรับรูหรือ

การใหความหมายตอส่ิงท่ีเกิดข้ึน และ (4) ความคาดหวัง สวน

ท่ีอยูลึกใตน้ําตาง ๆ  เหลาน้ี จะเช่ือมโยงกับตัวตนท่ีเปนแกนแท

ของตน โดยผานทางความปรารถนาลึก ๆ ของแตละคน และ

เม่ือใดท่ีบุคคลตองเผชิญกับสภาวะไมปกติ บุคคลก็จะแสดง

พฤติกรรมน้ัน ๆ ออกมาใหผูอ่ืนเห็น

การส่ือสาร เปนการปฏิสัมพันธหรือการติดตอสัมพันธ

ระหวางบุคคล รวมถึงการใชสัญลักษณตาง ๆ  ดังน้ัน การแสดง

พฤติกรรมทุกอยางลวนเปนการส่ือสาร 

เก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารของสมาชิกครอบครัว เม่ือ

สมาชิกครอบครัวมีความคิดเห็นไมตรงกัน และมีการตําหนิกัน 

เม่ือเกิดบรรยากาศเชนน้ีก็จะทําใหสมาชิกครอบครัวมีความ   

ภาคภูมิใจในตนเองต่ํา สมาชิกในครอบครัวตองพยายามปรับ

เปล่ียนแนวคิด มีความเช่ือวามนุษยทุกคนมีศักยภาพภายใน ท่ี

เอ้ือตอการจัดการกับชีวิต เพ่ือการเจริญเติบโตเปนบุคคลท่ี

สมบูรณ โดยพ้ืนฐานทุกคนจะมีความภาคภูมิใจในตนเองอยู

แลว แตตองคนใหพบ เพ่ือนําไปสูการเช่ือมโยงและเสริมสราง

ความภาคภูมิใจในตน ดังน้ัน ความภาคภูมิใจในตน จึงเปนแนวคิด

ท่ีสําคัญประการหน่ึง เน่ืองจากความภาคภูมิใจในตน สงผลตอ

พฤติกรรมท้ังสวนบุคคลและสมาชิกครอบครัว กลาวคือหาก

สมาชิกครอบครัวมีการติดตอส่ือสารท่ีเหมาะสม ก็จะเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเองสูง แตหากสมาชิกครอบครัวมีการติดตอ

ส่ือสารท่ีไมเหมาะสม ยอมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

ต่ํา หรืออาจกลาวไดวาผูท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง จะ

ส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม สวนผูท่ีมีความภาคภูมิใจใน

ตนเองต่ํา มักมีการส่ือสารท่ีไมเหมาะสม ดังน้ัน การส่ือสารจึง

มีอิทธิพลตอสัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัวและสังคม 

กลาวคือการส่ือสารและความภาคภูมิใจในตนเอง เปนรากฐาน

ของระบบครอบครัว 

  ซาเทียร ไดแบงรูปแบบการส่ือสารออกเปน 2 รูปแบบ

ใหญ ๆ  คือ การติดตอส่ือสารท่ีไมสอดคลองกัน (incongruent) 

และการติดตอส่ือสารแบบสอดคลองกัน (congruent) มี        

รายละเอียดดังน้ี

1. การติดตอส่ือสารท่ีไมสอดคลองกัน เปนลักษณะการ

ติดตอส่ือสารท่ีไมสมบูรณ (incomplete) บิดเบือน (distorted) 

และกํากวม (ambiguous) สมาชิกครอบครัวมักจะแสดงบทบาท 

4 ลักษณะ คือผูตําหนิ (blamer) ผูยอมตาม (placator) ผู

ขัดคอ (distracter) และผูมากเหตุผล (computer) ซ่ึงในแตละ

บทบาทบุคคลจะแสดงพฤติกรรม ดังน้ี

ผูตําหนิ เปนบุคคลท่ีพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง และ

ไมรับผิดชอบในส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยการตําหนิหรือโยนความรับผิด

ชอบหรือความผิดใหผูอ่ืน ปฏิเสธท่ีจะรับฟงขอเสนอแนะจาก 

ผูอ่ืน บังคับใหอีกฝายตกอยูในสภาพถูกกระทํา บุคคลท่ีมีการ

ส่ือสารแบบน้ีมักดูถูกคนอ่ืน เผด็จการ มักตัดสินคนอ่ืน และมัก

แสดงพฤติกรรมกาวราวมากเกินไป หรือใชอํานาจเพ่ือปกปอง

ความออนแอของตนในบางเร่ือง การแสดงออกทางอารมณ 

อาทิ โกรธเกร้ียว ไมไวใจคนอ่ืน และชอบเก็บกดความเจ็บปวด

ไว ท้ังน้ี การตําหนิผูอ่ืนเปนลักษณะของบุคคลท่ีพยายามปองกัน

ตนเอง ไมใหผูอ่ืนมองวาตนเปนคนออนแอ โดยใชวิธีการกลาว

โจมตีและยกความผิดใหกับบุคคลหรือสถานการณตาง ๆ  ดวย

การใชวาจาดุดาท่ีรุนแรง ซ่ึงลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ“มันเปน 

ความผิดของพอ” หรือ “ลูกตองทํา…ตามท่ีพอส่ัง!” หรือ “ลูก 

ไมเคยทําอะไรถูกเลย” ดังน้ัน การเขาถึงบุคคลประเภทน้ี ตอง

ทําความเขาใจเก่ียวกับความคาดหวังท่ีบุคคลมีตอตนเอง ตอ

บุคคลอ่ืน และท่ีบุคคลอ่ืนมีตอตน สวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

3. การไดครอบครองธุรกิจของครอบครัวโดยสมาชิกคน

ใดคนหน่ึงโดยไมมีการช้ีแจงเหตุผล ทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆ เกิด

ความไมเขาใจ นํามาซ่ึงความขัดแยงและการใหการยอมรับใน

บทบาทของทายาทในฐานะผูนําครอบครัว 

4. สมาชิกของครอบครัวไมกลาแสดงความคิดเห็นท่ีตรง

ไปตรงมา การไมเขาใจความแตกตางระหวางความเคารพนับถือ

กับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง ทําใหไมกลาท่ีจะส่ือสาร

อยางตรงไปตรงมา และไมสามารถบอกวัตถุประสงคท่ีแทจริง

ของตนเองได สมาชิกของครอบครัวจะเก็บความรูสึกในดานลบ

เก็บไวในใจเพ่ือหลีกเล่ียงการเผชิญหนา การพูดออมคอมไมตรง

ประเด็น ตางๆเหลาน้ียอมนํามาซ่ึงความไมเขาใจอยางชัดเจนของ

ขอความท่ีตองการส่ือ 

5. สมาชิกของครอบครัวบางคนแสดงความเฉ่ือยชา ไม

กระตือรือรนในการประกอบธุรกิจของครอบครัว หรือไมสนใจ

ในกิจการของครอบครัว ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีไมไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติงานในดานท่ีชอบ หรือ การไมสนใจในธุรกิจครอบครัว 

มีความคิดอยากออกไปทําธุรกิจของตนเอง หรือทํางานท่ีอ่ืน 

เปนตน ทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆท่ีทุมเท หมดกําลังใจในการทํางาน 

รวมถึงกังวลถึงอนาคตของกิจการหากบุคคลน้ันเปนทายาทหรือ

ไดรับมอบหมายในตําแหนงท่ีสําคัญของบริษัท

6. ความขุนเคืองสวนตัวระหวางสมาชิกของครอบครัว

และลุกลามไปสูธุรกิจของครอบครัว ความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน 

หรือ ความขัดแยงท่ีเกิดในประเด็นสวนตัว เชนการจัดการเร่ือง

ของสวัสดิการระหวางสมาชิกของครอบครัว การถูกบังคับหรือ

กดดัน  เปนตน ซ่ึงหากสมาชิกในครอบครัวไมสามารถแยกแยะ

เร่ืองสวนตัว ครอบครัว และ ธุรกิจออกจากกันไดแลว ยอม  กอ

ใหเกิดปญหาในทุกดาน 

7. บุคคลภายนอกท่ีไมใชสมาชิกของครอบครัวเขามามี

อิทธิพลตอการดําเนินงานของธุรกิจครอบครัว หรือมีอิทธิพลตอ

สมาขิกของครอบครัวสองคน ทําใหเกิดปญหาความขัดแยง 

8. ความไมยติุธรรม ความเฉยชา ความเยน็ชา การไมแสดง

ความรูสึก  หากสมาชิกของครอบครัวรูไมไดรับความเปนธรรม

ในเร่ืองตางๆอยางเทาเทียมกัน ยอมทําใหเกิดความรูสึกดานลบ 

นํามาซ่ึงขอขัดแยง รวมถึงการเย็นชาของสมาชิกในครอบครัว 

การส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหาอยางเหมาะสม คือสมาชิก

ครอบครัวตองแสดงความคิดเห็นของตนอยางสุขุมและเหมาะ

สม ไมกาวราว ไมตําหนิหรือกลาวโทษผูอ่ืน

ผูยอมตาม เปนบุคคลท่ีพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง 

โดยพยายามทําใหบุคคลอ่ืนพอใจหรือเขาขางอีกฝายมากเกิน

ไป จนไมกลายืนยันสิทธิของตน มักยกยองผูอ่ืนและใหความ

สําคัญกับผูอ่ืนมากเกินไป บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะทําทุก

อยางเพ่ือผูอ่ืนไมใชเพ่ือตนเอง ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดีเกินไปใน

ลักษณะหลีกเล่ียงความขัดแยงหรือการปฏิเสธ มักแสดงพฤติกรรม

ในลักษณะของคนท่ีมีจิตใจออน ไมเปนอิสระในตนเองและชอบ

ปกปองดูแลผูอ่ืน มีความรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา ไมพอใจส่ิงท่ี

ตนทําลงไป จมอยูกับการกลาวโทษและไมยอมใหอภัยตนเอง 

การแสดงออกทางอารมณ อาทิ อารมณเศรา กังวล และมักเก็บ

กดความโกรธไว  สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ “อะไรก็ได 

ตามใจ” หรือ “ทุกอยางดีแลวคะ” หรือ “ฉันผิดเอง” ท้ังน้ี เม่ือ

ถูกขอรองแมไมอยากทําแตก็จะไมกลาปฏิเสธ อาจมีตอรองบาง

แตจะพยายามปฏิบัติตามคําขอรองทุกคร้ัง ดังน้ันครอบครัวตอง

ทําความเขาใจเก่ียวกับอารมณและความรูสึกของสมาชิกใน

ครอบครัว สวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารเพ่ือการเผชิญ

ปญหาอยางเหมาะสม คือการฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดงความ

เอาใจใส ใสใจ และเอ้ืออาทรกันอยางแทจริง

ผูขัดคอ เปนลักษณะการส่ือสารท่ีแสดงถึงความพยายาม

ในการลดความเครียด โดยการเบ่ียงเบนอีกฝายออกจาก

สถานการณความขัดแยง อาทิ เปล่ียนประเด็นการสนทนาอยาง

กะทันหัน หรือการขัดคอเพ่ือออกนอกเร่ือง มีการส่ือสารหรือ

กระทําในส่ิงท่ีไมตรงกัน ไมอยูกับรองกับรอย ชอบใชกลอุบาย

ใหคนอ่ืนทําในส่ิงท่ีตนตองการ เพ่ือปกปดความรูสึกภายในใจ 

โดยแสรงเปนไมเขาใจประเด็นการสนทนาหรือขัดจังหวะ ดวย

การเปล่ียนเร่ืองพูดท่ีหนักหรือเร่ืองท่ีทําใหไมสบายใจ มักพูดหรือ

ทําตัวตลกไรสาระเพ่ือเรียกรองความสนใจ ไมรูจักกาลเทศะ 

และมักละเมิดสิทธิผูอ่ืน บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะแสดง

อารมณท่ีแทจริงไดนอยมาก มักรูสึกหวาเหว เครียด และสับสน 

รูสึกวาตนเองไมมีความสําคัญตอใคร ขาดความม่ันใจในตน รูสึก

ไรคุณคา บุคคลประเภทน้ีเขาถึงไดยาก ไมสามารถรับรูและสัมผัส

ตัวตนของตนเองได สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบเห็นบอย คือ

พูดจาไรสาระ ตอบไมตรงคําถาม เปล่ียนเร่ืองคุยไดตลอดเวลา 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงการส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหาอยาง

เหมาะสม คือฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดงทาทีหรือคําพูดท่ี

แสดงถึงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา และริเร่ิมสรางสรรค

ผูมากเหตุผล เปนบุคคลท่ีมีเหตุผล มีสติปญญาดี บุคคล

ประเภทน้ีจะใชสติปญญาและเหตุผลในการส่ือสาร โดยพยายาม

ควบคุมตนเอง ผูอ่ืน และสภาพแวดลอม ดวยการใชหลักการ

ตาง ๆ ใชเหตุผลพิสูจนขอเท็จจริงดวยหลักการ เพ่ือใหผูอ่ืน

ปฏิบัติตามและเห็นวาตนถูกเสมอ ไมสนใจเร่ืองความรูสึกของ

ตนเองและไมรับรูถึงความรูสึกของผูอ่ืน โดยจะหลีกเล่ียงเร่ือง

ของอารมณและความรูสึก ดวยการเก็บซอนความรูสึกตาง ๆ 

ไวภายในอยางมิดชิด มักเก็บตัวไมคบผูอ่ืน มีลักษณะหางเหิน

และแยกตัวจากผูอ่ืน เปนคนท่ีนาเบ่ือหนาย ชอบแสดงทาที

เหนือคนอ่ืน โดยการควบคุมความคิดเห็นผูอ่ืนใหเปนไปตามท่ี

ตนตองการ เอาตัวเองเปนศูนยกลาง เปนคนเย็นชา จริงจัง มี

ความสามารถในการใหคําแนะนํา และใชเหตุผลตัดสินบุคคลอ่ืน

จนมองไมเห็นความเปนมนุษย บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะ

ไมคอยแสดงออกทางอารมณ และกลัวการสูญเสียการควบคุม 

สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ “ทุกอยางตองมีเหตุผล” 

หรือ“ฉันมีคําตอบท่ีดีท่ีสุด” หรือ “ท่ีเปนอยางน้ีก็เพราะวา…” 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหา

อยางเหมาะสม คือผูใหคําปรึกษาจะฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดง

ทาทีหรือคําพูดท่ีแสดงถึงปญญาท่ีแทจริง การยอมรับสภาพความ

เปนจริง มากกวาการยึดติดอยูกับเหตุผล

2. การติดตอส่ือสารแบบสอดคลองกัน ซาเทียร กลาววา

ครอบครัวท่ีมีความสัมพันธท่ีดี คือครอบครัวท่ีมีการติดตอส่ือสาร

แบบสอดคลองกัน เปนการส่ือสารท่ีกลมกลืน โดยใชภาษาพูด 

และภาษาทาทางท่ีแสดงถึงความรูสึก มีเจตนาไปในทิศทาง

เดียวกัน เปนการติดตอส่ือสารท่ีชัดเจน เปดเผย และตรงไปตรง

มา ทําใหเกิดการสํารวจอารมณ ความรูสึก สมาชิกครอบครัว

ไมมีการตําหนิกัน แตมุงท่ีจะรวมกันหาแนวทาง เพ่ือใหเกิดการ

ส่ือสารอยางอ่ืนท่ีดีกวา

ลักษณะของบุคคลท่ีใชการส่ือสารแบบสอดคลองกัน เปน

บุคคลท่ียอมรับและมีความพึงพอใจตอตนเอง ไววางใจตนเอง

และผูอ่ืน มีความรูสึกเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง และเขากับ 

ผูอ่ืนไดดี มีลักษณะท่ียืดหยุน มีความกระตือรือรน สรางสรรค 

มีชีวิตชีวา สามารถรับผิดชอบ และมีความสมดุลในชีวิต เปน

บุคคลท่ีมีอารมณสงบ ม่ันคง เปนบุคคลท่ีเปดเผย และเอาใจใส

ตนเอง บุคคลประเภทน้ีจะมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง ท้ังน้ี 

การตอบสนองท่ีเกิดข้ึนดังกลาว ไมใชเพ่ือเอาชนะหรือควบคุม

ผูอ่ืนหรือปกปองตนเองโดยไมสนใจผูอ่ืน แตเปนการแสดงออก

ท่ีสอดคลองกับสถานการณท่ีกําลังเผชิญอยู ลักษณะคําพูดจะ

แสดงถึงการรับรูความรูสึก มีความสอดคลองท้ังทาทาง น้ําเสียง 

และความรูสึกท่ีอยูภายในใจ จึงถือไดวาเปนบุคคลท่ีมีสุขภาพ

จิต สุขภาพกาย และจิตวิญญาณท่ีสมบูรณ

ในหนังสือช่ือ The Satir’s Approach to Communica

tion (Schwab, Johanna., and Baldwin, Michele.  The 

Satir Approach to Communication: a Workshop 

Manual. Palo Alto,Calif.: Science and Behavior Books, 

1989.) กลาวถึงการส่ือสารแบบสอดคลอง (congruent 

communication) ท่ีผูส่ือสารมีความตระหนักรูในตนเอง ผู

อ่ืน และบริบทอยูเสมอ วาประกอบดวย 3 ระดับ

ระดับแรก เปนระดับความรูสึก (Feelings)   การส่ือสาร

มีผลตอความรูสึกท่ีมีตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสถานการณ   

ความรูสึกสงผลตอการส่ือสาร ผูท่ีส่ือสารแบบสอดคลองจะ

ตระหนักในความรูสึกตางๆ ของตนเองอยูเสมอ และยอมรับ

ความรูสึกน้ันๆ ซ่ือสัตยตอความรูสึกของตนเอง ไมหนีหรือโยน

ใสคนอ่ืน น่ันคือ ฟงหรือสัมผัสกับความรูสึกของตนเอง ไดยิน

สัญญาณท่ีรางกายสงสัญญาณใหรูวาจิตใจกําลังรูสึกอยางไร 

เชน หัวใจเตนแรง มือส่ัน ใบหนารอนผาว อาจแสดงวาเรากําลัง

โกรธ  

ระดับท่ีสอง เปนระดับตัวตน (The Self) ท่ีผูส่ือสารอยาง

สอดคลอง มีความสงบสันติในจิตใจ มีความเปนหน่ึงเดียวกับ

ตนเองและกับผูอ่ืน (harmony) 

ระดับท่ีสาม เปนระดับพลังชีวิต (Life-Force) ท่ีผูส่ือสาร

มีจิตใจเปนสากล (universality) และมีจิตวิญญาณ (spirituality) 

ท่ีเอ้ือตอการเติบโตสูการเปนมนุษยท่ีสมบูรณข้ึน

การสงสารผานอวัจนภาษา (เชน น้ําเสียง สีหนา ทาทาง 

สีผิวท่ีเปล่ียนไป จังหวะการหายใจท่ีเปล่ียนไป การเคล่ือนไหว

ทางกาย) มากกวาสารท่ีสงผานวัจนภาษา   ผูส่ือสารแบบสอดคลอง

จะตระหนักในอวัจนภาษาของตนเอง ขณะเดียวกันก็ใสใจใน 

อวัจนภาษาของผูท่ีกําลังมีปฏิสัมพันธดวย ขณะท่ีคําพูดอาจสง 

สารเก่ียวกับอดีตหรืออนาคต รางกายมักจะสงสารท่ีเปนปจจุบัน

เสมอ บางคร้ังสารท้ังสองจึงไมสอดคลองกัน ในการส่ือสารใดๆ 

ท่ีวัจนภาษาและอวัจนภาษาไมสอดคลอง ผูรับสารจะไดรับ   

สารสองอยาง (Double message) ตัวอยางการส่ือสารท่ีไม

สอดคลอง เชน พอพูดกับลูกวา “ลูกทําดีแลว” แตหนาตาเฉยเมย

มาก ส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึนภายในใจของผูเปนพออาจเปนไปไดวา 

รูสึกวาส่ิงท่ีลูกทําไมถูกตองแตก็ไมอยากพูดใหลูกเสียใจ เปนตน 

การส่ือสารภายในครอบครัว จึงควรมุงเนนเพ่ือใหสมาชิก

ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันครอบครัวและ

ธุรกิจของครอบครัว โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ

ภายในระบบครอบครัว โดยพิจารณารอบดานแบบองครวม 

กลาวคือเปนการประสานกันระหวางรางกาย จิตใจ และความ

รูสึก เชนเดียวกับการพิจารณามนุษยกับสังคม ท่ีไมสามารถแบง

แยกออกจากกันได 

การส่ือสารของธุรกิจครอบครัวยงัตองใหความสําคัญกับ

มิติท่ีหลากหลาย เม่ือผูบริหารจากภายนอกหรือแมแตพนักงาน

ซ่ึงไมไดเปนสมาชิกของครอบครัวเขามาทํางานรวมกับสมาชิก

ในครอบครัว ทําใหเขาเหลาน้ันมีความระมัดระวังท่ีจะหลีกเล่ียง

ความขัดแยงท่ีจะเกิดระหวางเขากับสมาชิกของครอบครัวท่ีเขา

มาทํางานในบริษัท การไมสามารถพูดหรือขัดแยงได สงผลกระ

ทบตอสภาพแวดลอมการทํางาน ซ่ึงพวกเขาอาจคิดวาถูกคุกคาม 

หรือริดรอนเสรีภาพ เม่ือการส่ือสารลมเหลวทําใหความขัดแยง

ยิง่ทวีความรุนแรงมากข้ึน สงผลตอความมุงม่ันและแรงจูงใจใน

การทํางานอาจลดลง และสงผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนิน

งานของกิจการ รวมถึงความสามารถดานการแขงขันของธุรกิจ

ในอนาคต 

ธุรกิจครอบครัวในตอนเร่ิมตนสมาชิกในครอบครัวรวมกัน

ทํางานกันเอง หรือมีพนักงานระดับปฏิบัติการเพียงเล็กนอย 

แตเม่ือกิจการดําเนินมาไดระยะหน่ึง และเติบโตมากข้ึน ธุรกิจ

ตองกาวเขาสูความเปนมืออาชีพทําใหตองรับผูบริหารระดับตางๆ

ท่ีมีความเช่ียวชาญจากภายนอกเขามาดูแลกิจการและการเพ่ิม

ข้ึนของพนักงาน  คนเหลาน้ีตองการความชัดเจนและพ้ืนท่ีความ

สําเร็จของตนเอง ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือเจาของกิจการตอง

ส่ือสารกับพวกเขาอยางเปดเผย มีความเปนธรรม ในส่ิงทีเขาจะ

ไดรับจากการทํางานอยางทุมเท เพ่ือเพ่ิมโอกาสความสําเร็จของ

ธุรกิจครอบครัว สมาชิกครอบครัวตองเขาใจประเด็นท่ีเก่ียวของ

กับการส่ือสาร ท้ังท่ีเปนคําพูดและไมใชคําพูด ซ่ึงหมายรวมถึง

การกระทํา การแสดงออก สมาชิกครอบครัวตองมีความตระหนัก

อยูในใจวาพฤติกรรมของพวกเขาก็คือการส่ือสารไปยงัพนักงาน 

จึงตองมีความระมัดระวัง อีกท้ังตองเขาใจถึงอํานาจหนาท่ีของ

ตนเอง และรูวาพฤติกรรมตางๆของตนจะสงผลกระทบอยางไร 

ตอใครบาง อีกท้ังตองมีความเขาใจในตนเอง เพ่ือใชความเขาใจ

เหลาน้ีสรางกระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพไปยังบุคคล  

ในองคกรและนอกองคกร กลาวคือ ถูกขอความ ถูกคน ถูกวิธี 

และถูกเวลา (Get the right messages to the right people 

in the right way at the right time)   

มีตัวอยางมากมายของธุรกิจครอบครัวท่ีสามารถสราง การ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เชน บริษัทเลโกผูผลิตของเลนใน รูป

แบบตัวตอไมและพลาสติกโดยเปนท่ีรูจักของเด็กๆท่ัวโลก, บริษัท

แอรเมส ผูนําดานแฟช่ันลักชัวร่ีแบรนด(Luxury Brand) หรือใน

ประเทศไทย เชน เครือเซ็นทรัลของตระกูลจิราธิวัฒน, เครือเจริญ

โภคภัณฑของตระกูลเจียรวนนท เปนตน ซ่ึงบริษัทเหลาน้ีตาง

ใหความสําคัญกับการส่ือสารเหมือนเปนฟงกช่ันหน่ึงทางธุรกิจ

ท่ีสําคัญ การส่ือสารจะถูกถายทอดไปยังพันธกิจ คานิยมหลัก

ขององคกร รวมถึงจริยธรรมของบทบาทของสมาชิกในครอบครัว 

ไปยังบุคคลอ่ืนๆท่ีไมใชสมาชิกของครอบครัว  และการจัดโครงสราง

การส่ือสารในทุกกิจกรรมหลักขององคกรจะนํามาซ่ึงสินคาและ

การบริหารใหมๆ   การควบรวมกิจการ การซ้ือกิจการอ่ืน และการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญของกิจการ  

สรุป 
1. รูปแบบของการส่ือสารมีท้ังท่ีเปนภาษาพูด (Verbal 

communication) และท่ีเปนภาษากาย (Non verbal 

communication)  เชน การแสดงออกดวยสีหนา ทาทาง ฯลฯ 

ดังน้ัน เพ่ือใหการส่ือสารภายในครอบครัวมีความสรางสรรค 

เปนเอกภาพ และมีความเขาใจท่ีตรงกัน สมาชิกของครอบครัว

อาจจะกําหนดรูปแบบของวิธีการส่ือสารภายในครอบครัวโดย

เฉพาะ เชน สราง Communication Model ท่ีสมาชิกของ

ครอบครัวทุกคนตองยึดถือ และปฏิบัติตาม อาทิ มีขอกําหนด

เปนกติกาท่ีใหสมาชิกของครอบครัวทําได (Do) และไมใหทํา  

(Don’t)  ตัวอยางเชน คําวา “เรา“ จะตองใหญกวาคําวา “ฉัน” 

หรือการแสดงอารมณหงุดหงิดข้ีโมโห ไมยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืนเปนเร่ืองท่ีไมพึงกระทํา เปนตน

2. เน่ืองจากการส่ือสารภายในครอบครัวเปนเร่ืองสําคัญ 

ท่ีครอบครัวจําเปนตองกระทําอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ เพ่ือเสริม

สรางใหสมาชิกของครอบครัวมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ดังน้ัน 

ครอบครัวควรจะกําหนดวิธีการส่ือสารของครอบครัว เชน จัดการ

ประชุมของสมัชชาครอบครัว (Family Assembly) เปนประจํา

ตามความเหมาะสม โดยอาจจะจัดประชุมทุกเดือน หรือทุก

ไตรมาส แลวแตการตกลงกัน เพ่ือใหสมาชิกของครอบครัวได

มีโอกาสมาพบปะและน่ังคุยกัน จะไดปรึกษาหารือในเร่ืองตางๆ 

ท้ังในเร่ืองของครอบครัว เร่ืองของงาน ฯลฯ ซ่ึงผลดี ก็คือ 

นอกจากจะเปนโอกาสใหสมาชิกของครอบครัวไดรับทราบขอมูล 

เร่ืองราวความเปนไปของครอบครัว สมาชิกครอบครัว รวมท้ัง

ธุรกิจครอบครัวแลว ยงัทําใหสมาชิกของครอบครัวไดเขาใจซ่ึง

กันและกันมากข้ึนดวย

3. การส่ือสารในครอบครัว ควรมุงเนนเพ่ือใหสมาชิก

ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันครอบครัว และ

ธุรกิจของครอบครัว โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ

ภายในระบบครอบครัว โดยพิจารณารอบดานแบบองครวม 

กลาวคือเปนการประสานกันระหวางรางกาย จิตใจ และความ

รูสึก ของสมาชิกครอบครัว เชนเดียวกับการพิจารณามนุษยกับ

สังคม ท่ีไมสามารถแบงแยกออกจากกันได 
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การส่ือสาร เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญตอการรับรูของ

สมาชิกครอบครัว เพราะชวยสรางความเขาใจท่ี

ตรงกัน สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน อีกท้ังชวย

เสริมสรางความแข็งแกรงและความเปนเอกภาพ ใหกับธุรกิจ

ครอบครัว ทําใหครอบครัวมีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี

ท่ีนําพาไปสูความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวท่ียัง่ยนื นอกจากน้ี 

การส่ือสารยงัเปนเสมือนภาพสะทอนท่ีกลับมาหาตัวเอง ทําให

เรารูจักตัวเองเพ่ิมข้ึนและรูจักคนอ่ืนมากยิง่ข้ึน ทําใหจําเปนตอง

ปรับปรุงตัวเองใหมีทักษะในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการ

พูดคุยสนทนาในครอบครัว ระหวางพอแมกับลูก พ่ีกับนอง หรือ

คนรุนหน่ึงกับคนอีกรุนหน่ึง อยางเปดเผยตรงไปตรงมา รับฟง

ความคิดเห็น และใหความเคารพซ่ึงกันและกัน ชวยสรางความ

เขาใจท่ีตรงกัน สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหครอบครัวมี

ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีท่ีนําพาไปสูความสําเร็จ  

ของธุรกิจครอบครัวท่ียั่งยืน ในขณะท่ีการส่ือสารระหวางการ

ดําเนินงานในธุรกิจ เจาของธุรกิจครอบครัวท่ีมีการส่ือสารชัดเจน

ระหวางทีมผูบริหารระดับสูงของบริษัทและลูกจางของบริษัท 

ท่ีเปนสมาชิกครอบครัวและไมใชสมาชิกครอบครัว ทําใหเขาใจ

วิสัยทัศนของธุรกิจครอบครัว และดําเนินงานตามพันธะสัญญา

ของครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังชวย

สนับสนุนใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางราบร่ืน ซ่ึงการส่ือสารในธุรกิจ

ใหมีประสิทธิภาพสามารถนําหลักวิชาการและกลยทุธการ จัดการ

ส่ือสารธุรกิจมาใชเปนแนวทางในการสรางระบบส่ือสารภายใน

ธุรกิจครอบครัวได 

อยางไรก็ตาม ปญหาความขัดแยงท่ีพบในธุรกิจครอบครัว 

พบวา สวนสําคัญหน่ึงมีสาเหตุมาจากการส่ือสารในครอบครัวท่ี

มีการส่ือสารกันนอยมาก และไมมีประสิทธิภาพ เพราะคิดวาคน 

ในครอบครัวรักกัน รูใจกัน ไมจําเปนตองพูดคุยกันมาก ท้ังท่ีความ

เปนจริงการพูดคุยส่ือสารกันในครอบครัวเปนส่ิงท่ีสําคัญและ  

ตองมีการส่ือสารท่ีดีและสรางสรรค ซ่ึงจําเปนตองมีการเรียนรู

และพัฒาทักษะการส่ือสารน้ีใหเกิดข้ึนในครอบครัว เม่ือการ 

ส่ือสารระหวางสมาชิกทุกคนในครอบครัวเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ สัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัวยอมเกิดข้ึน อีก

ท้ังชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและความเปนเอกภาพใหกับ 

ธุรกิจครอบครัวตามไปดวย

 

รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว
Eswara 1974 ไดแบงการส่ือสารภายในครอบครัวออก

เปน 4 แบบ และ เดวิด เคนทอรและวิลเลียมเลป ไดแยกแยะ

ขอดี และขอดวยของการส่ือสารภายในครอบครัวแตละรูปแบบ 

ท่ีกอใหเกิดผลทางบุคลิกภาพ โดยสามารถนํามาประยุกตให

สอดคลองกับรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว ซ่ึงแบงออก

เปน 4 แบบ ดังน้ี

1.  การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 

(Laissez-Faire) คือ ลักษณะพฤติกรรมการส่ือสารภายใน

ครอบครัวระหวางพอแม ลูก น้ันไมไดเนนหรือยึดถือ เปนไป

อยางอิสระเสรี ไมมีกรอบหรือแนวทางท่ีเปนแบบอยางวาลูกตอง

เช่ือฟง คลอยตามความคิดเห็นทัศนะของพอแม หรือหามไม

โตเถียงขัดแยง ในขณะเดียวกันเด็กก็จะไมไดรับการแนะนํา หรือ

สนับสนุนจากพอแมใหกลาเปดเผยตัวเองหรือกลาแสดงความ

คิดเห็นตางๆดวย การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 

ผลคือทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวแบบน้ีรูสึกขาดความ

รัก มองโลกในแงราย ไมไวใจผูอ่ืน ไมเช่ือความยุติธรรมไมมี

โอกาสไดเรียนรูหรือไดรับการฝกฝนใหมีคุณธรรมความดีตางๆ 

ขาดความเปนระเบียบวินัย ขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ไมมีความ

ขยันขันแข็ง  และไมมีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

2. การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง (Protective) 

มีลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใหความสําคัญกับสังคม 

ประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติ ปลูกฝงกันมาเปนอยางมาก และเปน

ลําดับแรก ในขณะท่ียดึถือหรือใหความสําคัญกับความคิด ความ

ถูกตองของเน้ือหา ขอเท็จจริงท่ีส่ือความกันน้ันเปนอันดับรอง

ลงไป การส่ือสารในลักษณะน้ีจะแสดงใหเห็นไดจากการท่ีเด็ก

จะถูกสอนใหเช่ือฟง คลอยตามผูใหญ เพ่ือท่ีจะอยูรวมกันใน

ครอบครัวหรือหรือติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และ 

ราบร่ืนเด็กจะถูกสอนใหแสดงความคิดเห็น หรือขัดแยงโตเถียง 

แมในความคิดของตนเองจะไมเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ตาม 

การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง ผลคือทําใหบุคคลท่ี

เติบโตจากครอบครัวแบบน้ีรูสึกหางเหิน รูสึกขาดความอบอุน 

การปฏิบัติตามคําส่ังบิดามารดาเปนประจํา ทําใหขาดความคิด

ริเร่ิม ไมเช่ือม่ันในตนเอง ไมเปนตัวของตัวเอง ไมกลาแสดง 

ความคิดเห็น

3. การส่ือสารในครอบครัวแบบเปดเสรี(Pluralistic) มี

ลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใหความสําคัญในการท่ีให

เด็กรูจักพัฒนาความคิดท่ีเปนของตนเอง และการแสดงออกแม

ความคิดเห็นเหลาน้ันจะแตกตางกัน ลักษณะท่ีสังเกตุไดก็คือ 

เด็กจะถูกอบรมส่ังสอนใหรูจกมีความคิดใหมๆ และกลาท่ีจะ

แสดงออกโดยการอภิปราย ถกเถียงในประเด็นเร่ืองราวตางๆใน

สถานการณรอบตัวกับบุคคลอ่ืนๆ รูจักกลาตัดสินใจดวยตนเอง

โดยไมกลัววาความคิดเห็นท่ีขัดแยงไมตรงกับพอแมน้ัน จะทําให

พอแมไมพอใจหรือเปนส่ิงท่ีไมพึงกระทํา และโดยไมตองพะวงอยู 

กับสังคม ความเช่ือ คานิยม ประเพณีมากนัก คือใหความสําคัญ

กับการเช่ือฟงผูใหญ การคลอยตาม ความสามัคคีกลมเกลียว 

เปนเร่ืองรองลงไป ผลคือทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ี

มีการส่ือสารในลักษณะน้ีมีโอกาสหัดคิดริเร่ิมและกลาตัดสินใจ

ต้ังแตเร่ืองเล็กไปจนถึงเร่ืองใหญ และจะสรางนิสัยใหกลา    แสดง

ความคิดเห็น เช่ือม่ันในตนเอง พ่ึงตนเองได แตบางคร้ังการ

แสดงออกอาจขาดสัมมาคารวะตอผู ใหญ และขาดการ

ประนีประนอม

4. การส่ือสารในครอบครัวแบบประณีประนอม

(Consensual) มีลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเนนยํ้า

เร่ืองของสังคม ประเพณี และแบบแผน ท่ียึดถือปฏิบัติปลูกฝง

กันมา ในขณะเดียวกันก็ไมละเลยท่ีจะใหความสําคัญกับการให

สมาชิกครอบครัวรูจักพัฒนาความคิดเห็นท่ีเปนของตัวเองและ

การแสดงออก แมความคิดเหลาน้ันจะแตกตางกันก็ตาม ผลคือ

ทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ีมีการส่ือสารภายในครอบครัว

แบบน้ีรูจักแสดงความคิดเห็นของตนเอง ออกมาอยางเปดเผย 

ขณะเดียวกันก็ยอมรับฟงความคิดเห็น ความเช่ือของผูอ่ืนดวย 

รูจักพิจารณาไตรตรองดวยวิจารณญาณท้ังสองดาน และใหรูจัก

มีสวนรวมในการแสดง

บทบาทของการสื่อสารในครอบครัว 
การส่ือสารในครอบครัว เปนกลไกหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอ

การทําหนาท่ีของระบบครอบครัวใหดําเนินตอไปในการสราง

ความรูสึกผูกพันกัน การหันหนาเขาหากัน ความเหินหางความ

สามารถในการเปล่ียนแปลงและการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม 

ครอบครัวจําเปนตองอาศัยกระบวนการส่ือสารเปนตัวชวย

สนับสนุนใหครอบครัวสามารถทําหนาท่ีตางๆ ไดอยางเต็มท่ี 

บทบาทของการส่ือสารในครอบครัวจําแนกได ดังน้ี

1. การส่ือความหมาย ครอบครัวใชการส่ือสารในการ 

อบรมส่ังสอนและถายทอดคานิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และกฎเกณฑตาง ๆ ใหกับลูกหลาน ตลอดจนการ 

ปลูกฝงลักษณะนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และแบบแผนการ

ดําเนินชีวิตในสังคม

2. การแสดงออก ครอบครัวใชการส่ือสารในการแสดง

ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ความตองการ และพฤติกรรม 

ในลักษณะตาง ๆ ใหสมาชิกในครอบครัวไดรับรูและทําความ

เขาใจระหวางกัน มีท้ังดานบวกและดานลบ เปนโอกาสให สมาชิก

ไดมีการพูดคุยเพ่ือปรับตัวหรือเปล่ียนแปลงใหเปนไป ตาม

สถานการณท่ีเกิดข้ึน

3. การแสดงความสัมพันธ ครอบครัวใชการส่ือสารในการ

สรางสายใยความรักความผูกพันทางอารมณระหวางสมาชิกใน

ครอบครัว ไมวาจะโดยคําพูด การบอกรัก การช่ืนชมกัน หรือ

ใชภาษาทาทาง เชน การสัมผัส จับมือ โอบกอด เพ่ือแสดงความ

หวงใยซ่ึงกันและกัน

4. การแกปญหา ครอบครัวใชการส่ือสารในการสะทอน

สถานการณความเปนไปในครอบครัว ทําใหครอบครัวสามารถ

รวมกันตัดสินใจในเร่ืองตางๆ หากเกิดปญหาหรือความขัดแยง

การส่ือสารพูดคุยจะชวยเหลือและรวมมือกันแกไขปญหาตางๆ 

ใหลุลวงไปได

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารใน
ครอบครัว

การส่ือสารในครอบครัวของแตละครอบครัวมีความ       

แตกตางกันไปตามปจจัยของส่ิงแวดลอมตางๆ ดังน้ี

• ขนาดของครอบครัว ครอบครัวขยายท่ีมีปูยา/ตายาย 

และญาติพ่ีนอง อาศัยอยูรวมกัน ลูกหลานจะมีความใกลชิด 

ผูกพันกับผูใหญหลายชวงอาย ุทําใหเด็กมีโอกาสไดเรียนรูภาษา 

วิธีการส่ือสาร การพูด การแสดงกิริยามารยาทตางๆ จากการ

เลียนแบบ การเรียนรูวัฒนธรรมครอบครัว เพ่ือการดํารงชีวิต 

ท่ีเหมาะสมกับชุมชนทองถ่ินของตน ทําใหเขาใจผูอ่ืนและส่ิง

แวดลอมไดมากกวาเด็กท่ีมาจากครอบครัวเด่ียว

• ประเด็นระหวางรุน ในครอบครัวยอมประกอบดวย 

คนหลายรุน แตละคนเกิดมาในสภาพแวดลอมท่ีตางกัน ทําให

แตละคนมีแนวคิด ความเช่ือ และทัศนคติท่ีแตกตางกันออกไป 

อันสงผลตอการส่ือสารท่ีไมเขาใจหรือไมตรงกัน และนําไปสู

ลักษณะการทํางานท่ีแตกตางกันของคนตางรุน จนอาจนําไปสู

ความขัดแยงจากการทํางานรวมกันระหวางคนตางรุนข้ึนได

• ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา ความแตกตางเร่ือง

ภูมิหลังของคูสามีภรรยา สงผลตอการแสดงออกท้ังโดยคําพูด

และทาทาง หากตางฝายตางยอมรับธรรมชาติของคูสมรส รูจัก

ปรับตัวเขาหากัน จะชวยทําใหการส่ือสารพูดคุยเขาใจกัน เรียน

รูท่ีจะใชเหตุผลมากกวาอารมณ 

• โอกาสของการส่ือสารในครอบครัว ครอบครัวท่ีมี

ลักษณะเปด คือ สมาชิกแตละคนมีโอกาสท่ีจะแสดงออกถึงความ

ตองการ แสดงความเห็น ความรูสึกนึกคิดไดอยางอิสระ รวมท้ัง

มีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองตางๆ ภายในครอบครัวดวย เด็ก

จะมีเหตุผลมากกวาครอบครัวปดท่ีเด็กถูกบังคับและครอบครัว

แบบปลอยท่ีเด็กไมมีกฎเกณฑใหยึดเหน่ียว

• ความสามารถในการส่ือสาร ครอบครัวท่ีมีทักษะการ

ใชภาษาท่ีดีจะสามารถใหการอบรมเล้ียงดูและเปนแบบอยางท่ี

ดีในการส่ือสารกับลูกหลาน เด็กไดเลียนแบบและซึมซับพัฒนา 

การทางภาษาตามความเหมาะสมของวัยไดเปนอยางดี การ 

แสดงความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืน ดวยการประนีประนอมและมี

สัมมาคารวะ แมจะมีขอขัดแยงไมลงรอยกัน หรือมีความคิดเห็น

ไมตรงกัน

สาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ
ระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว

1. สมาชิกในครอบครัวเขาใจวา ตนรูความตองการหรือ

รูความรูสึกของสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนดี แมความจริงอาจ

มีความเขาใจผิดในส่ิงท่ีตนเองเขาใจ การไมพูดคุย หรือสารสาร

กันอยางใกลชิดยอมไมรูวาสมาชิกในครอบครัวจะม่ีความรูสึก

อยางไร  หรือบางคร้ังก็เล่ียงท่ีจะรับรู อาจทําเปนเพิกเฉยเหมือน

ไมรับรูก็เปนได ท้ังน้ียอมนําไปสูความไมเขาใจกันและขัดแยงกัน

ในท่ีสุด

2. ลูกชายคนโตของครอบครัวเปนท่ีเขาใจโดยอัตโนมัติ

วาจะไดเปนผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะวัฒนธรรม

ตะวันออกท่ีจะมีความเปนบุตรชายนิยม(son preference) คือ

จะยดึควาสําคัญของบุตรชาย ซ่ึงเปนอิทธิพลความคิดของลัทธิ

ขงจ้ือ ท่ีเนนความกตัญูตอบุพการีผูใหกําเนิดไดทําหนาท่ี     

เล้ียงดูบิดามารดา   ในสังคมท่ีไดรับอิทธิพลความคิด ความเช่ือ 

ตามลัทธิขงจ๊ือ เชน จีน ไตหวัน เวียดนาม สิงคโปร หรือในกลุม

คนเช้ือชาติจีนท่ีอพยพยายถ่ินไปอยูในดินแดนอ่ืน จึงมักยดึม่ัน

ในความเช่ือดังกลาวและใหความสําคัญกับการมีลูกชายสูงมาก 

เพราะหวังพ่ึงใหบุตรชายเปนผูเล้ียงดูยามแกเฒา ซ่ึงเปนวิถี

ปฏิบัติท่ีเปนกลไกการสรางความม่ันคงในยามสูงอายใุนสังคมท่ี

รัฐไมมีบทบาท หรือมีบทบาทไมมากนักในการดูแลรับผิดชอบ

การดูแลผูสูงอาย ุอิทธิพลของหลักคิดดังกลาว ยงัใหความสําคัญ

กับบุตรชายคนโตของครอบครัว ท่ีจะเปนผูท่ีสืบทอดเช้ือสาย

ของตระกูลและกิจการของครอบครัว แตอยางไรก็ตามเม่ือธุรกิจ

เติบโตข้ึนและกาวเขาสูการแขงขันอยางในระดับภูมิภาค หรือ

ระดับโลก ทําใหธุรกิจตองการความเปนมืออาชีพมากข้ึนเพ่ือ

ใหสรางความสามารถในการแขงขัน ดังน้ันผูท่ีสืบทอดธุรกิจตอง

เปนผูท่ีมีความสามารถในการบริหารกิจการของครอบครัว ซ่ึง

ในบางคร้ังผูท่ีเหมาะสมท่ีสุดอาจไมใชลูกชายคนโต หรือไมมีผู

ท่ีเหมาะสมตองใหมืออาชีพเขามาบริหารจัดการเปนตน หาก

สมาชิกในครอบครัวอาจไมเขาใจหรือเม่ือยดึในความเช่ือเดิมก็

จะยอมรับไมได จึงทําใหเกิดความขัดแยงเกิดข้ึน

ทําใหสภาพของบานไมอบอุน ตางคนตางอยู ไมปรึกษาหารือ 

และเกิดความหางเหินในท่ีสุด

วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
1. วัตถุประสงคของการส่ือสาร ท่ีชัดเจน

2. เขาใจเร่ืองท่ีตองการจะส่ือสารเปนอยางดี

3. ใชการส่ือสสารสองทาง

4. วิธีการส่ือสาร ส่ือสารดวยความจริงใจ ซ่ือสัตย นา  

เช่ือถือ มีความเปนกัลยณมิตร มีเมตตาตอกัน

5. มีทักษะในการพูดและใชศิลปะในการรับฟง

6. สนับสนุนพูดดวยการกระทํา

7. มีทัศนคติเชิงบวก

ข้อควรปฏิบัติสำหรับสมาชิกใน
ครอบครัว 

1. แยกเร่ืองสวนตัวออกจากเร่ืองธุรกิจ เชน การประชุม

เร่ืองงานในท่ีทํางาน ไมใชท่ีบาน

2. กําหนดวันเวลาสําหรับการพูดคุยปรึกษาเร่ืองงาน

3. สรางธรรมนูญครอบครัวเพ่ือส่ือสารเง่ือนไข/ นโยบาย

/ ความสัมพันธของครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจครอบครัว 

4. แตงต้ังบุคคลภายนอกหรือท่ีปรึกษาเพ่ือใหความคิด

เห็นหรือใหคําปรึกษา ชวยปองกันไมใหมีการใชอารมณในท่ี

ทํางาน

5. สรางระบบการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคคลท่ีเก่ียวของ 

ท้ังท่ีเปนสมาชิกในครอบครัวและไมไดเปนสมาชิกในครอบครัว

ไดรับทราบดวย

ตัวอย่างการสื่อสารในธุรกิจ
ครอบครัว 

• ส่ือสารใหสมาชิกของครอบครัวทุกคนไดรับรูและเขาใจ

ถึงคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรม พฤติกรรม ความสัมพันธ 

นโยบายความเปนเจาของ การจางงาน กองทุนครอบครัว การ

บริหารกงสี การพัฒนาสมาชิกของครอบครัวรุนใหม ผลประโยชน

ตางๆท่ีสมาชิกครอบครัวจะไดรับ

• การประชุมของสมาชิกครอบครัวหรือสภาครอบครัว

• การประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

การสื่อสารในครอบครัว ตามทฤษฎี
ของ เวอร์จิเนีย ซาเทียร์

ทฤษฎีการใหคําปรึกษาครอบครัวของซาเทียร มีเปาหมาย

ท่ีจะปรับปรุงความสัมพันธและการส่ือสารในครอบครัวใหดีข้ึน 

โดยซาเทียรเช่ือวาคนเราจะมีชีวิตท่ีสมบูรณและสรางสรรค   

และอยูรวมสัมพันธกับผูอ่ืนเม่ือดําเนินชีวิตอยางมีอิสรภาพ 5 

ประการ (The Five Freedoms) ไดแก

1. อิสรภาพในการเห็นและไดยินส่ิงท่ีอยูตรงหนาตน ณ 

ปจจุบัน แทนท่ีจะเปนส่ิงท่ีควรจะตองเปน ส่ิงท่ีผานมาแลว หรือ

ส่ิงท่ีจะเปน

2. อิสรภาพในการพูดในส่ิงท่ีกําลังรูสึกและกําลังคิด แทนท่ี

จะพูดถึงส่ิงท่ีควรพูด

3. อิสรภาพในการท่ีจะรูสึกในส่ิงท่ีกําลังรูสึก แทนท่ีจะเปน

ส่ิงท่ีควรรูสึก

4. อิสรภาพในการรองขอส่ิงท่ีตนตองการ แทนการรอคอย

การอนุญาตจากผูอ่ืน

5. อิสรภาพในการเผชิญความเส่ียง (take risks) ของ

ตนเอง แทนท่ีจะตองการเพียงความม่ันคง

การอุปมาอุปมัย ภูเขาน้ําแข็งสวนตน (The personal 

iceberg metaphor)  เปนแผนภาพท่ีซาเทียรใชอธิบายถึงปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลในการแสดงออกของบุคคล เปรียบดังแผนผังความ

คิดท่ีจะทําใหเขาใจโครงสรางประสบการณภายในของแตละคน 

แผนภาพไดเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลกับภูเขาน้ําแข็ง 

ท่ีมียอดเขาโผลพนน้ํา แตส่ิงท่ีอยูใตน้ําน้ันเปนกอนภูเขาท่ีใหญ

กวามหาศาล ซาเทียรกลาววา “ภูเขาน้ําแข็ง เสมือนกับการท่ี

บุคคลแสดงตัวตนออกมาเพียงแคบางสวน แตยงัมีสวนท่ีถูกฝง

อยูใตน้ําอีกมากมาย บุคคลเพียงแคแสดงออกเฉพาะบางสวนท่ี

เขารูเทาน้ัน”  

จากภาพในขางตนเห็นไดวา สวนของภูเขาน้ําแข็งท่ีอยู

เหนือน้ํา คือพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกใหผูอ่ืนเห็น และสวน

ท่ีผูอ่ืนมองไมเห็นน้ัน คือสวนท่ีอยูลึกลงไปใตน้ํา ประกอบดวย 

(1) ความรูสึก (2) ความรูสึกตอความรูสึกน้ันๆ (3) การรับรูหรือ

การใหความหมายตอส่ิงท่ีเกิดข้ึน และ (4) ความคาดหวัง สวน

ท่ีอยูลึกใตน้ําตาง ๆ  เหลาน้ี จะเช่ือมโยงกับตัวตนท่ีเปนแกนแท

ของตน โดยผานทางความปรารถนาลึก ๆ ของแตละคน และ

เม่ือใดท่ีบุคคลตองเผชิญกับสภาวะไมปกติ บุคคลก็จะแสดง

พฤติกรรมน้ัน ๆ ออกมาใหผูอ่ืนเห็น

การส่ือสาร เปนการปฏิสัมพันธหรือการติดตอสัมพันธ

ระหวางบุคคล รวมถึงการใชสัญลักษณตาง ๆ  ดังน้ัน การแสดง

พฤติกรรมทุกอยางลวนเปนการส่ือสาร 

เก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารของสมาชิกครอบครัว เม่ือ

สมาชิกครอบครัวมีความคิดเห็นไมตรงกัน และมีการตําหนิกัน 

เม่ือเกิดบรรยากาศเชนน้ีก็จะทําใหสมาชิกครอบครัวมีความ   

ภาคภูมิใจในตนเองต่ํา สมาชิกในครอบครัวตองพยายามปรับ

เปล่ียนแนวคิด มีความเช่ือวามนุษยทุกคนมีศักยภาพภายใน ท่ี

เอ้ือตอการจัดการกับชีวิต เพ่ือการเจริญเติบโตเปนบุคคลท่ี

สมบูรณ โดยพ้ืนฐานทุกคนจะมีความภาคภูมิใจในตนเองอยู

แลว แตตองคนใหพบ เพ่ือนําไปสูการเช่ือมโยงและเสริมสราง

ความภาคภูมิใจในตน ดังน้ัน ความภาคภูมิใจในตน จึงเปนแนวคิด

ท่ีสําคัญประการหน่ึง เน่ืองจากความภาคภูมิใจในตน สงผลตอ

พฤติกรรมท้ังสวนบุคคลและสมาชิกครอบครัว กลาวคือหาก

สมาชิกครอบครัวมีการติดตอส่ือสารท่ีเหมาะสม ก็จะเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเองสูง แตหากสมาชิกครอบครัวมีการติดตอ

ส่ือสารท่ีไมเหมาะสม ยอมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

ต่ํา หรืออาจกลาวไดวาผูท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง จะ

ส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม สวนผูท่ีมีความภาคภูมิใจใน

ตนเองต่ํา มักมีการส่ือสารท่ีไมเหมาะสม ดังน้ัน การส่ือสารจึง

มีอิทธิพลตอสัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัวและสังคม 

กลาวคือการส่ือสารและความภาคภูมิใจในตนเอง เปนรากฐาน

ของระบบครอบครัว 

  ซาเทียร ไดแบงรูปแบบการส่ือสารออกเปน 2 รูปแบบ

ใหญ ๆ  คือ การติดตอส่ือสารท่ีไมสอดคลองกัน (incongruent) 

และการติดตอส่ือสารแบบสอดคลองกัน (congruent) มี        

รายละเอียดดังน้ี

1. การติดตอส่ือสารท่ีไมสอดคลองกัน เปนลักษณะการ

ติดตอส่ือสารท่ีไมสมบูรณ (incomplete) บิดเบือน (distorted) 

และกํากวม (ambiguous) สมาชิกครอบครัวมักจะแสดงบทบาท 

4 ลักษณะ คือผูตําหนิ (blamer) ผูยอมตาม (placator) ผู

ขัดคอ (distracter) และผูมากเหตุผล (computer) ซ่ึงในแตละ

บทบาทบุคคลจะแสดงพฤติกรรม ดังน้ี

ผูตําหนิ เปนบุคคลท่ีพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง และ

ไมรับผิดชอบในส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยการตําหนิหรือโยนความรับผิด

ชอบหรือความผิดใหผูอ่ืน ปฏิเสธท่ีจะรับฟงขอเสนอแนะจาก 

ผูอ่ืน บังคับใหอีกฝายตกอยูในสภาพถูกกระทํา บุคคลท่ีมีการ

ส่ือสารแบบน้ีมักดูถูกคนอ่ืน เผด็จการ มักตัดสินคนอ่ืน และมัก

แสดงพฤติกรรมกาวราวมากเกินไป หรือใชอํานาจเพ่ือปกปอง

ความออนแอของตนในบางเร่ือง การแสดงออกทางอารมณ 

อาทิ โกรธเกร้ียว ไมไวใจคนอ่ืน และชอบเก็บกดความเจ็บปวด

ไว ท้ังน้ี การตําหนิผูอ่ืนเปนลักษณะของบุคคลท่ีพยายามปองกัน

ตนเอง ไมใหผูอ่ืนมองวาตนเปนคนออนแอ โดยใชวิธีการกลาว

โจมตีและยกความผิดใหกับบุคคลหรือสถานการณตาง ๆ  ดวย

การใชวาจาดุดาท่ีรุนแรง ซ่ึงลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ“มันเปน 

ความผิดของพอ” หรือ “ลูกตองทํา…ตามท่ีพอส่ัง!” หรือ “ลูก 

ไมเคยทําอะไรถูกเลย” ดังน้ัน การเขาถึงบุคคลประเภทน้ี ตอง

ทําความเขาใจเก่ียวกับความคาดหวังท่ีบุคคลมีตอตนเอง ตอ

บุคคลอ่ืน และท่ีบุคคลอ่ืนมีตอตน สวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

การสื่อสารในครอบครัว เป็นกลไก 
หนึ่งที่มีความสำคัญต่อการทำหน้าที่
ของระบบครอบครัวให้ดำเนินต่อไป  
ในการสร้างความรู้สึกผูกพันกัน การ 
หันหน้าเข้าหากัน ความเหินห่างความ 
สามารถในการเปลี่ยนแปลงและการ 
ปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม ครอบครัว 
จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการสื่อสาร 
เป็นตัวช่วยสนับสนุนให้ครอบครัว 
สามารถทำหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

3. การไดครอบครองธุรกิจของครอบครัวโดยสมาชิกคน

ใดคนหน่ึงโดยไมมีการช้ีแจงเหตุผล ทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆ เกิด

ความไมเขาใจ นํามาซ่ึงความขัดแยงและการใหการยอมรับใน

บทบาทของทายาทในฐานะผูนําครอบครัว 

4. สมาชิกของครอบครัวไมกลาแสดงความคิดเห็นท่ีตรง

ไปตรงมา การไมเขาใจความแตกตางระหวางความเคารพนับถือ

กับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง ทําใหไมกลาท่ีจะส่ือสาร

อยางตรงไปตรงมา และไมสามารถบอกวัตถุประสงคท่ีแทจริง

ของตนเองได สมาชิกของครอบครัวจะเก็บความรูสึกในดานลบ

เก็บไวในใจเพ่ือหลีกเล่ียงการเผชิญหนา การพูดออมคอมไมตรง

ประเด็น ตางๆเหลาน้ียอมนํามาซ่ึงความไมเขาใจอยางชัดเจนของ

ขอความท่ีตองการส่ือ 

5. สมาชิกของครอบครัวบางคนแสดงความเฉ่ือยชา ไม

กระตือรือรนในการประกอบธุรกิจของครอบครัว หรือไมสนใจ

ในกิจการของครอบครัว ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีไมไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติงานในดานท่ีชอบ หรือ การไมสนใจในธุรกิจครอบครัว 

มีความคิดอยากออกไปทําธุรกิจของตนเอง หรือทํางานท่ีอ่ืน 

เปนตน ทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆท่ีทุมเท หมดกําลังใจในการทํางาน 

รวมถึงกังวลถึงอนาคตของกิจการหากบุคคลน้ันเปนทายาทหรือ

ไดรับมอบหมายในตําแหนงท่ีสําคัญของบริษัท

6. ความขุนเคืองสวนตัวระหวางสมาชิกของครอบครัว

และลุกลามไปสูธุรกิจของครอบครัว ความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน 

หรือ ความขัดแยงท่ีเกิดในประเด็นสวนตัว เชนการจัดการเร่ือง

ของสวัสดิการระหวางสมาชิกของครอบครัว การถูกบังคับหรือ

กดดัน  เปนตน ซ่ึงหากสมาชิกในครอบครัวไมสามารถแยกแยะ

เร่ืองสวนตัว ครอบครัว และ ธุรกิจออกจากกันไดแลว ยอม  กอ

ใหเกิดปญหาในทุกดาน 

7. บุคคลภายนอกท่ีไมใชสมาชิกของครอบครัวเขามามี

อิทธิพลตอการดําเนินงานของธุรกิจครอบครัว หรือมีอิทธิพลตอ

สมาขิกของครอบครัวสองคน ทําใหเกิดปญหาความขัดแยง 

8. ความไมยติุธรรม ความเฉยชา ความเยน็ชา การไมแสดง

ความรูสึก  หากสมาชิกของครอบครัวรูไมไดรับความเปนธรรม

ในเร่ืองตางๆอยางเทาเทียมกัน ยอมทําใหเกิดความรูสึกดานลบ 

นํามาซ่ึงขอขัดแยง รวมถึงการเย็นชาของสมาชิกในครอบครัว 

การส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหาอยางเหมาะสม คือสมาชิก

ครอบครัวตองแสดงความคิดเห็นของตนอยางสุขุมและเหมาะ

สม ไมกาวราว ไมตําหนิหรือกลาวโทษผูอ่ืน

ผูยอมตาม เปนบุคคลท่ีพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง 

โดยพยายามทําใหบุคคลอ่ืนพอใจหรือเขาขางอีกฝายมากเกิน

ไป จนไมกลายืนยันสิทธิของตน มักยกยองผูอ่ืนและใหความ

สําคัญกับผูอ่ืนมากเกินไป บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะทําทุก

อยางเพ่ือผูอ่ืนไมใชเพ่ือตนเอง ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดีเกินไปใน

ลักษณะหลีกเล่ียงความขัดแยงหรือการปฏิเสธ มักแสดงพฤติกรรม

ในลักษณะของคนท่ีมีจิตใจออน ไมเปนอิสระในตนเองและชอบ

ปกปองดูแลผูอ่ืน มีความรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา ไมพอใจส่ิงท่ี

ตนทําลงไป จมอยูกับการกลาวโทษและไมยอมใหอภัยตนเอง 

การแสดงออกทางอารมณ อาทิ อารมณเศรา กังวล และมักเก็บ

กดความโกรธไว  สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ “อะไรก็ได 

ตามใจ” หรือ “ทุกอยางดีแลวคะ” หรือ “ฉันผิดเอง” ท้ังน้ี เม่ือ

ถูกขอรองแมไมอยากทําแตก็จะไมกลาปฏิเสธ อาจมีตอรองบาง

แตจะพยายามปฏิบัติตามคําขอรองทุกคร้ัง ดังน้ันครอบครัวตอง

ทําความเขาใจเก่ียวกับอารมณและความรูสึกของสมาชิกใน

ครอบครัว สวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารเพ่ือการเผชิญ

ปญหาอยางเหมาะสม คือการฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดงความ

เอาใจใส ใสใจ และเอ้ืออาทรกันอยางแทจริง

ผูขัดคอ เปนลักษณะการส่ือสารท่ีแสดงถึงความพยายาม

ในการลดความเครียด โดยการเบ่ียงเบนอีกฝายออกจาก

สถานการณความขัดแยง อาทิ เปล่ียนประเด็นการสนทนาอยาง

กะทันหัน หรือการขัดคอเพ่ือออกนอกเร่ือง มีการส่ือสารหรือ

กระทําในส่ิงท่ีไมตรงกัน ไมอยูกับรองกับรอย ชอบใชกลอุบาย

ใหคนอ่ืนทําในส่ิงท่ีตนตองการ เพ่ือปกปดความรูสึกภายในใจ 

โดยแสรงเปนไมเขาใจประเด็นการสนทนาหรือขัดจังหวะ ดวย

การเปล่ียนเร่ืองพูดท่ีหนักหรือเร่ืองท่ีทําใหไมสบายใจ มักพูดหรือ

ทําตัวตลกไรสาระเพ่ือเรียกรองความสนใจ ไมรูจักกาลเทศะ 

และมักละเมิดสิทธิผูอ่ืน บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะแสดง

อารมณท่ีแทจริงไดนอยมาก มักรูสึกหวาเหว เครียด และสับสน 

รูสึกวาตนเองไมมีความสําคัญตอใคร ขาดความม่ันใจในตน รูสึก

ไรคุณคา บุคคลประเภทน้ีเขาถึงไดยาก ไมสามารถรับรูและสัมผัส

ตัวตนของตนเองได สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบเห็นบอย คือ

พูดจาไรสาระ ตอบไมตรงคําถาม เปล่ียนเร่ืองคุยไดตลอดเวลา 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงการส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหาอยาง

เหมาะสม คือฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดงทาทีหรือคําพูดท่ี

แสดงถึงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา และริเร่ิมสรางสรรค

ผูมากเหตุผล เปนบุคคลท่ีมีเหตุผล มีสติปญญาดี บุคคล

ประเภทน้ีจะใชสติปญญาและเหตุผลในการส่ือสาร โดยพยายาม

ควบคุมตนเอง ผูอ่ืน และสภาพแวดลอม ดวยการใชหลักการ

ตาง ๆ ใชเหตุผลพิสูจนขอเท็จจริงดวยหลักการ เพ่ือใหผูอ่ืน

ปฏิบัติตามและเห็นวาตนถูกเสมอ ไมสนใจเร่ืองความรูสึกของ

ตนเองและไมรับรูถึงความรูสึกของผูอ่ืน โดยจะหลีกเล่ียงเร่ือง

ของอารมณและความรูสึก ดวยการเก็บซอนความรูสึกตาง ๆ 

ไวภายในอยางมิดชิด มักเก็บตัวไมคบผูอ่ืน มีลักษณะหางเหิน

และแยกตัวจากผูอ่ืน เปนคนท่ีนาเบ่ือหนาย ชอบแสดงทาที

เหนือคนอ่ืน โดยการควบคุมความคิดเห็นผูอ่ืนใหเปนไปตามท่ี

ตนตองการ เอาตัวเองเปนศูนยกลาง เปนคนเย็นชา จริงจัง มี

ความสามารถในการใหคําแนะนํา และใชเหตุผลตัดสินบุคคลอ่ืน

จนมองไมเห็นความเปนมนุษย บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะ

ไมคอยแสดงออกทางอารมณ และกลัวการสูญเสียการควบคุม 

สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ “ทุกอยางตองมีเหตุผล” 

หรือ“ฉันมีคําตอบท่ีดีท่ีสุด” หรือ “ท่ีเปนอยางน้ีก็เพราะวา…” 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหา

อยางเหมาะสม คือผูใหคําปรึกษาจะฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดง

ทาทีหรือคําพูดท่ีแสดงถึงปญญาท่ีแทจริง การยอมรับสภาพความ

เปนจริง มากกวาการยึดติดอยูกับเหตุผล

2. การติดตอส่ือสารแบบสอดคลองกัน ซาเทียร กลาววา

ครอบครัวท่ีมีความสัมพันธท่ีดี คือครอบครัวท่ีมีการติดตอส่ือสาร

แบบสอดคลองกัน เปนการส่ือสารท่ีกลมกลืน โดยใชภาษาพูด 

และภาษาทาทางท่ีแสดงถึงความรูสึก มีเจตนาไปในทิศทาง

เดียวกัน เปนการติดตอส่ือสารท่ีชัดเจน เปดเผย และตรงไปตรง

มา ทําใหเกิดการสํารวจอารมณ ความรูสึก สมาชิกครอบครัว

ไมมีการตําหนิกัน แตมุงท่ีจะรวมกันหาแนวทาง เพ่ือใหเกิดการ

ส่ือสารอยางอ่ืนท่ีดีกวา

ลักษณะของบุคคลท่ีใชการส่ือสารแบบสอดคลองกัน เปน

บุคคลท่ียอมรับและมีความพึงพอใจตอตนเอง ไววางใจตนเอง

และผูอ่ืน มีความรูสึกเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง และเขากับ 

ผูอ่ืนไดดี มีลักษณะท่ียืดหยุน มีความกระตือรือรน สรางสรรค 

มีชีวิตชีวา สามารถรับผิดชอบ และมีความสมดุลในชีวิต เปน

บุคคลท่ีมีอารมณสงบ ม่ันคง เปนบุคคลท่ีเปดเผย และเอาใจใส

ตนเอง บุคคลประเภทน้ีจะมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง ท้ังน้ี 

การตอบสนองท่ีเกิดข้ึนดังกลาว ไมใชเพ่ือเอาชนะหรือควบคุม

ผูอ่ืนหรือปกปองตนเองโดยไมสนใจผูอ่ืน แตเปนการแสดงออก

ท่ีสอดคลองกับสถานการณท่ีกําลังเผชิญอยู ลักษณะคําพูดจะ

แสดงถึงการรับรูความรูสึก มีความสอดคลองท้ังทาทาง น้ําเสียง 

และความรูสึกท่ีอยูภายในใจ จึงถือไดวาเปนบุคคลท่ีมีสุขภาพ

จิต สุขภาพกาย และจิตวิญญาณท่ีสมบูรณ

ในหนังสือช่ือ The Satir’s Approach to Communica

tion (Schwab, Johanna., and Baldwin, Michele.  The 

Satir Approach to Communication: a Workshop 

Manual. Palo Alto,Calif.: Science and Behavior Books, 

1989.) กลาวถึงการส่ือสารแบบสอดคลอง (congruent 

communication) ท่ีผูส่ือสารมีความตระหนักรูในตนเอง ผู

อ่ืน และบริบทอยูเสมอ วาประกอบดวย 3 ระดับ

ระดับแรก เปนระดับความรูสึก (Feelings)   การส่ือสาร

มีผลตอความรูสึกท่ีมีตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสถานการณ   

ความรูสึกสงผลตอการส่ือสาร ผูท่ีส่ือสารแบบสอดคลองจะ

ตระหนักในความรูสึกตางๆ ของตนเองอยูเสมอ และยอมรับ

ความรูสึกน้ันๆ ซ่ือสัตยตอความรูสึกของตนเอง ไมหนีหรือโยน

ใสคนอ่ืน น่ันคือ ฟงหรือสัมผัสกับความรูสึกของตนเอง ไดยิน

สัญญาณท่ีรางกายสงสัญญาณใหรูวาจิตใจกําลังรูสึกอยางไร 

เชน หัวใจเตนแรง มือส่ัน ใบหนารอนผาว อาจแสดงวาเรากําลัง

โกรธ  

ระดับท่ีสอง เปนระดับตัวตน (The Self) ท่ีผูส่ือสารอยาง

สอดคลอง มีความสงบสันติในจิตใจ มีความเปนหน่ึงเดียวกับ

ตนเองและกับผูอ่ืน (harmony) 

ระดับท่ีสาม เปนระดับพลังชีวิต (Life-Force) ท่ีผูส่ือสาร

มีจิตใจเปนสากล (universality) และมีจิตวิญญาณ (spirituality) 

ท่ีเอ้ือตอการเติบโตสูการเปนมนุษยท่ีสมบูรณข้ึน

การสงสารผานอวัจนภาษา (เชน น้ําเสียง สีหนา ทาทาง 

สีผิวท่ีเปล่ียนไป จังหวะการหายใจท่ีเปล่ียนไป การเคล่ือนไหว

ทางกาย) มากกวาสารท่ีสงผานวัจนภาษา   ผูส่ือสารแบบสอดคลอง

จะตระหนักในอวัจนภาษาของตนเอง ขณะเดียวกันก็ใสใจใน 

อวัจนภาษาของผูท่ีกําลังมีปฏิสัมพันธดวย ขณะท่ีคําพูดอาจสง 

สารเก่ียวกับอดีตหรืออนาคต รางกายมักจะสงสารท่ีเปนปจจุบัน

เสมอ บางคร้ังสารท้ังสองจึงไมสอดคลองกัน ในการส่ือสารใดๆ 

ท่ีวัจนภาษาและอวัจนภาษาไมสอดคลอง ผูรับสารจะไดรับ   

สารสองอยาง (Double message) ตัวอยางการส่ือสารท่ีไม

สอดคลอง เชน พอพูดกับลูกวา “ลูกทําดีแลว” แตหนาตาเฉยเมย

มาก ส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึนภายในใจของผูเปนพออาจเปนไปไดวา 

รูสึกวาส่ิงท่ีลูกทําไมถูกตองแตก็ไมอยากพูดใหลูกเสียใจ เปนตน 

การส่ือสารภายในครอบครัว จึงควรมุงเนนเพ่ือใหสมาชิก

ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันครอบครัวและ

ธุรกิจของครอบครัว โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ

ภายในระบบครอบครัว โดยพิจารณารอบดานแบบองครวม 

กลาวคือเปนการประสานกันระหวางรางกาย จิตใจ และความ

รูสึก เชนเดียวกับการพิจารณามนุษยกับสังคม ท่ีไมสามารถแบง

แยกออกจากกันได 

การส่ือสารของธุรกิจครอบครัวยงัตองใหความสําคัญกับ

มิติท่ีหลากหลาย เม่ือผูบริหารจากภายนอกหรือแมแตพนักงาน

ซ่ึงไมไดเปนสมาชิกของครอบครัวเขามาทํางานรวมกับสมาชิก

ในครอบครัว ทําใหเขาเหลาน้ันมีความระมัดระวังท่ีจะหลีกเล่ียง

ความขัดแยงท่ีจะเกิดระหวางเขากับสมาชิกของครอบครัวท่ีเขา

มาทํางานในบริษัท การไมสามารถพูดหรือขัดแยงได สงผลกระ

ทบตอสภาพแวดลอมการทํางาน ซ่ึงพวกเขาอาจคิดวาถูกคุกคาม 

หรือริดรอนเสรีภาพ เม่ือการส่ือสารลมเหลวทําใหความขัดแยง

ยิง่ทวีความรุนแรงมากข้ึน สงผลตอความมุงม่ันและแรงจูงใจใน

การทํางานอาจลดลง และสงผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนิน

งานของกิจการ รวมถึงความสามารถดานการแขงขันของธุรกิจ

ในอนาคต 

ธุรกิจครอบครัวในตอนเร่ิมตนสมาชิกในครอบครัวรวมกัน

ทํางานกันเอง หรือมีพนักงานระดับปฏิบัติการเพียงเล็กนอย 

แตเม่ือกิจการดําเนินมาไดระยะหน่ึง และเติบโตมากข้ึน ธุรกิจ

ตองกาวเขาสูความเปนมืออาชีพทําใหตองรับผูบริหารระดับตางๆ

ท่ีมีความเช่ียวชาญจากภายนอกเขามาดูแลกิจการและการเพ่ิม

ข้ึนของพนักงาน  คนเหลาน้ีตองการความชัดเจนและพ้ืนท่ีความ

สําเร็จของตนเอง ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือเจาของกิจการตอง

ส่ือสารกับพวกเขาอยางเปดเผย มีความเปนธรรม ในส่ิงทีเขาจะ

ไดรับจากการทํางานอยางทุมเท เพ่ือเพ่ิมโอกาสความสําเร็จของ

ธุรกิจครอบครัว สมาชิกครอบครัวตองเขาใจประเด็นท่ีเก่ียวของ

กับการส่ือสาร ท้ังท่ีเปนคําพูดและไมใชคําพูด ซ่ึงหมายรวมถึง

การกระทํา การแสดงออก สมาชิกครอบครัวตองมีความตระหนัก

อยูในใจวาพฤติกรรมของพวกเขาก็คือการส่ือสารไปยงัพนักงาน 

จึงตองมีความระมัดระวัง อีกท้ังตองเขาใจถึงอํานาจหนาท่ีของ

ตนเอง และรูวาพฤติกรรมตางๆของตนจะสงผลกระทบอยางไร 

ตอใครบาง อีกท้ังตองมีความเขาใจในตนเอง เพ่ือใชความเขาใจ

เหลาน้ีสรางกระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพไปยังบุคคล  

ในองคกรและนอกองคกร กลาวคือ ถูกขอความ ถูกคน ถูกวิธี 

และถูกเวลา (Get the right messages to the right people 

in the right way at the right time)   

มีตัวอยางมากมายของธุรกิจครอบครัวท่ีสามารถสราง การ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เชน บริษัทเลโกผูผลิตของเลนใน รูป

แบบตัวตอไมและพลาสติกโดยเปนท่ีรูจักของเด็กๆท่ัวโลก, บริษัท

แอรเมส ผูนําดานแฟช่ันลักชัวร่ีแบรนด(Luxury Brand) หรือใน

ประเทศไทย เชน เครือเซ็นทรัลของตระกูลจิราธิวัฒน, เครือเจริญ

โภคภัณฑของตระกูลเจียรวนนท เปนตน ซ่ึงบริษัทเหลาน้ีตาง

ใหความสําคัญกับการส่ือสารเหมือนเปนฟงกช่ันหน่ึงทางธุรกิจ

ท่ีสําคัญ การส่ือสารจะถูกถายทอดไปยังพันธกิจ คานิยมหลัก

ขององคกร รวมถึงจริยธรรมของบทบาทของสมาชิกในครอบครัว 

ไปยงับุคคลอ่ืนๆท่ีไมใชสมาชิกของครอบครัว  และการจัดโครงสราง

การส่ือสารในทุกกิจกรรมหลักขององคกรจะนํามาซ่ึงสินคาและ

การบริหารใหมๆ   การควบรวมกิจการ การซ้ือกิจการอ่ืน และการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญของกิจการ  

สรุป 
1. รูปแบบของการส่ือสารมีท้ังท่ีเปนภาษาพูด (Verbal 

communication) และท่ีเปนภาษากาย (Non verbal 

communication)  เชน การแสดงออกดวยสีหนา ทาทาง ฯลฯ 

ดังน้ัน เพ่ือใหการส่ือสารภายในครอบครัวมีความสรางสรรค 

เปนเอกภาพ และมีความเขาใจท่ีตรงกัน สมาชิกของครอบครัว

อาจจะกําหนดรูปแบบของวิธีการส่ือสารภายในครอบครัวโดย

เฉพาะ เชน สราง Communication Model ท่ีสมาชิกของ

ครอบครัวทุกคนตองยึดถือ และปฏิบัติตาม อาทิ มีขอกําหนด

เปนกติกาท่ีใหสมาชิกของครอบครัวทําได (Do) และไมใหทํา  

(Don’t)  ตัวอยางเชน คําวา “เรา“ จะตองใหญกวาคําวา “ฉัน” 

หรือการแสดงอารมณหงุดหงิดข้ีโมโห ไมยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืนเปนเร่ืองท่ีไมพึงกระทํา เปนตน

2. เน่ืองจากการส่ือสารภายในครอบครัวเปนเร่ืองสําคัญ 

ท่ีครอบครัวจําเปนตองกระทําอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ เพ่ือเสริม

สรางใหสมาชิกของครอบครัวมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ดังน้ัน 

ครอบครัวควรจะกําหนดวิธีการส่ือสารของครอบครัว เชน จัดการ

ประชุมของสมัชชาครอบครัว (Family Assembly) เปนประจํา

ตามความเหมาะสม โดยอาจจะจัดประชุมทุกเดือน หรือทุก

ไตรมาส แลวแตการตกลงกัน เพ่ือใหสมาชิกของครอบครัวได

มีโอกาสมาพบปะและน่ังคุยกัน จะไดปรึกษาหารือในเร่ืองตางๆ 

ท้ังในเร่ืองของครอบครัว เร่ืองของงาน ฯลฯ ซ่ึงผลดี ก็คือ 

นอกจากจะเปนโอกาสใหสมาชิกของครอบครัวไดรับทราบขอมูล 

เร่ืองราวความเปนไปของครอบครัว สมาชิกครอบครัว รวมท้ัง

ธุรกิจครอบครัวแลว ยงัทําใหสมาชิกของครอบครัวไดเขาใจซ่ึง

กันและกันมากข้ึนดวย

3. การส่ือสารในครอบครัว ควรมุงเนนเพ่ือใหสมาชิก

ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันครอบครัว และ

ธุรกิจของครอบครัว โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ

ภายในระบบครอบครัว โดยพิจารณารอบดานแบบองครวม 

กลาวคือเปนการประสานกันระหวางรางกาย จิตใจ และความ

รูสึก ของสมาชิกครอบครัว เชนเดียวกับการพิจารณามนุษยกับ

สังคม ท่ีไมสามารถแบงแยกออกจากกันได 
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การส่ือสาร เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญตอการรับรูของ

สมาชิกครอบครัว เพราะชวยสรางความเขาใจท่ี

ตรงกัน สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน อีกท้ังชวย

เสริมสรางความแข็งแกรงและความเปนเอกภาพ ใหกับธุรกิจ

ครอบครัว ทําใหครอบครัวมีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี

ท่ีนําพาไปสูความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวท่ียัง่ยนื นอกจากน้ี 

การส่ือสารยงัเปนเสมือนภาพสะทอนท่ีกลับมาหาตัวเอง ทําให

เรารูจักตัวเองเพ่ิมข้ึนและรูจักคนอ่ืนมากยิง่ข้ึน ทําใหจําเปนตอง

ปรับปรุงตัวเองใหมีทักษะในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการ

พูดคุยสนทนาในครอบครัว ระหวางพอแมกับลูก พ่ีกับนอง หรือ

คนรุนหน่ึงกับคนอีกรุนหน่ึง อยางเปดเผยตรงไปตรงมา รับฟง

ความคิดเห็น และใหความเคารพซ่ึงกันและกัน ชวยสรางความ

เขาใจท่ีตรงกัน สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหครอบครัวมี

ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีท่ีนําพาไปสูความสําเร็จ  

ของธุรกิจครอบครัวท่ียั่งยืน ในขณะท่ีการส่ือสารระหวางการ

ดําเนินงานในธุรกิจ เจาของธุรกิจครอบครัวท่ีมีการส่ือสารชัดเจน

ระหวางทีมผูบริหารระดับสูงของบริษัทและลูกจางของบริษัท 

ท่ีเปนสมาชิกครอบครัวและไมใชสมาชิกครอบครัว ทําใหเขาใจ

วิสัยทัศนของธุรกิจครอบครัว และดําเนินงานตามพันธะสัญญา

ของครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังชวย

สนับสนุนใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางราบร่ืน ซ่ึงการส่ือสารในธุรกิจ

ใหมีประสิทธิภาพสามารถนําหลักวิชาการและกลยทุธการ จัดการ

ส่ือสารธุรกิจมาใชเปนแนวทางในการสรางระบบส่ือสารภายใน

ธุรกิจครอบครัวได 

อยางไรก็ตาม ปญหาความขัดแยงท่ีพบในธุรกิจครอบครัว 

พบวา สวนสําคัญหน่ึงมีสาเหตุมาจากการส่ือสารในครอบครัวท่ี

มีการส่ือสารกันนอยมาก และไมมีประสิทธิภาพ เพราะคิดวาคน 

ในครอบครัวรักกัน รูใจกัน ไมจําเปนตองพูดคุยกันมาก ท้ังท่ีความ

เปนจริงการพูดคุยส่ือสารกันในครอบครัวเปนส่ิงท่ีสําคัญและ  

ตองมีการส่ือสารท่ีดีและสรางสรรค ซ่ึงจําเปนตองมีการเรียนรู

และพัฒาทักษะการส่ือสารน้ีใหเกิดข้ึนในครอบครัว เม่ือการ 

ส่ือสารระหวางสมาชิกทุกคนในครอบครัวเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ สัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัวยอมเกิดข้ึน อีก

ท้ังชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและความเปนเอกภาพใหกับ 

ธุรกิจครอบครัวตามไปดวย

 

รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว
Eswara 1974 ไดแบงการส่ือสารภายในครอบครัวออก

เปน 4 แบบ และ เดวิด เคนทอรและวิลเลียมเลป ไดแยกแยะ

ขอดี และขอดวยของการส่ือสารภายในครอบครัวแตละรูปแบบ 

ท่ีกอใหเกิดผลทางบุคลิกภาพ โดยสามารถนํามาประยุกตให

สอดคลองกับรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว ซ่ึงแบงออก

เปน 4 แบบ ดังน้ี

1.  การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 

(Laissez-Faire) คือ ลักษณะพฤติกรรมการส่ือสารภายใน

ครอบครัวระหวางพอแม ลูก น้ันไมไดเนนหรือยึดถือ เปนไป

อยางอิสระเสรี ไมมีกรอบหรือแนวทางท่ีเปนแบบอยางวาลูกตอง

เช่ือฟง คลอยตามความคิดเห็นทัศนะของพอแม หรือหามไม

โตเถียงขัดแยง ในขณะเดียวกันเด็กก็จะไมไดรับการแนะนํา หรือ

สนับสนุนจากพอแมใหกลาเปดเผยตัวเองหรือกลาแสดงความ

คิดเห็นตางๆดวย การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 

ผลคือทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวแบบน้ีรูสึกขาดความ

รัก มองโลกในแงราย ไมไวใจผูอ่ืน ไมเช่ือความยุติธรรมไมมี

โอกาสไดเรียนรูหรือไดรับการฝกฝนใหมีคุณธรรมความดีตางๆ 

ขาดความเปนระเบียบวินัย ขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ไมมีความ

ขยันขันแข็ง  และไมมีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

2. การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง (Protective) 

มีลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใหความสําคัญกับสังคม 

ประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติ ปลูกฝงกันมาเปนอยางมาก และเปน

ลําดับแรก ในขณะท่ียดึถือหรือใหความสําคัญกับความคิด ความ

ถูกตองของเน้ือหา ขอเท็จจริงท่ีส่ือความกันน้ันเปนอันดับรอง

ลงไป การส่ือสารในลักษณะน้ีจะแสดงใหเห็นไดจากการท่ีเด็ก

จะถูกสอนใหเช่ือฟง คลอยตามผูใหญ เพ่ือท่ีจะอยูรวมกันใน

ครอบครัวหรือหรือติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และ 

ราบร่ืนเด็กจะถูกสอนใหแสดงความคิดเห็น หรือขัดแยงโตเถียง 

แมในความคิดของตนเองจะไมเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ตาม 

การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง ผลคือทําใหบุคคลท่ี

เติบโตจากครอบครัวแบบน้ีรูสึกหางเหิน รูสึกขาดความอบอุน 

การปฏิบัติตามคําส่ังบิดามารดาเปนประจํา ทําใหขาดความคิด

ริเร่ิม ไมเช่ือม่ันในตนเอง ไมเปนตัวของตัวเอง ไมกลาแสดง 

ความคิดเห็น

3. การส่ือสารในครอบครัวแบบเปดเสรี(Pluralistic) มี

ลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใหความสําคัญในการท่ีให

เด็กรูจักพัฒนาความคิดท่ีเปนของตนเอง และการแสดงออกแม

ความคิดเห็นเหลาน้ันจะแตกตางกัน ลักษณะท่ีสังเกตุไดก็คือ 

เด็กจะถูกอบรมส่ังสอนใหรูจกมีความคิดใหมๆ และกลาท่ีจะ

แสดงออกโดยการอภิปราย ถกเถียงในประเด็นเร่ืองราวตางๆใน

สถานการณรอบตัวกับบุคคลอ่ืนๆ รูจักกลาตัดสินใจดวยตนเอง

โดยไมกลัววาความคิดเห็นท่ีขัดแยงไมตรงกับพอแมน้ัน จะทําให

พอแมไมพอใจหรือเปนส่ิงท่ีไมพึงกระทํา และโดยไมตองพะวงอยู 

กับสังคม ความเช่ือ คานิยม ประเพณีมากนัก คือใหความสําคัญ

กับการเช่ือฟงผูใหญ การคลอยตาม ความสามัคคีกลมเกลียว 

เปนเร่ืองรองลงไป ผลคือทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ี

มีการส่ือสารในลักษณะน้ีมีโอกาสหัดคิดริเร่ิมและกลาตัดสินใจ

ต้ังแตเร่ืองเล็กไปจนถึงเร่ืองใหญ และจะสรางนิสัยใหกลา    แสดง

ความคิดเห็น เช่ือม่ันในตนเอง พ่ึงตนเองได แตบางคร้ังการ

แสดงออกอาจขาดสัมมาคารวะตอผู ใหญ และขาดการ

ประนีประนอม

4. การส่ือสารในครอบครัวแบบประณีประนอม

(Consensual) มีลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเนนยํ้า

เร่ืองของสังคม ประเพณี และแบบแผน ท่ียึดถือปฏิบัติปลูกฝง

กันมา ในขณะเดียวกันก็ไมละเลยท่ีจะใหความสําคัญกับการให

สมาชิกครอบครัวรูจักพัฒนาความคิดเห็นท่ีเปนของตัวเองและ

การแสดงออก แมความคิดเหลาน้ันจะแตกตางกันก็ตาม ผลคือ

ทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ีมีการส่ือสารภายในครอบครัว

แบบน้ีรูจักแสดงความคิดเห็นของตนเอง ออกมาอยางเปดเผย 

ขณะเดียวกันก็ยอมรับฟงความคิดเห็น ความเช่ือของผูอ่ืนดวย 

รูจักพิจารณาไตรตรองดวยวิจารณญาณท้ังสองดาน และใหรูจัก

มีสวนรวมในการแสดง

บทบาทของการสื่อสารในครอบครัว 
การส่ือสารในครอบครัว เปนกลไกหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอ

การทําหนาท่ีของระบบครอบครัวใหดําเนินตอไปในการสราง

ความรูสึกผูกพันกัน การหันหนาเขาหากัน ความเหินหางความ

สามารถในการเปล่ียนแปลงและการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม 

ครอบครัวจําเปนตองอาศัยกระบวนการส่ือสารเปนตัวชวย

สนับสนุนใหครอบครัวสามารถทําหนาท่ีตางๆ ไดอยางเต็มท่ี 

บทบาทของการส่ือสารในครอบครัวจําแนกได ดังน้ี

1. การส่ือความหมาย ครอบครัวใชการส่ือสารในการ 

อบรมส่ังสอนและถายทอดคานิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และกฎเกณฑตาง ๆ ใหกับลูกหลาน ตลอดจนการ 

ปลูกฝงลักษณะนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และแบบแผนการ

ดําเนินชีวิตในสังคม

2. การแสดงออก ครอบครัวใชการส่ือสารในการแสดง

ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ความตองการ และพฤติกรรม 

ในลักษณะตาง ๆ ใหสมาชิกในครอบครัวไดรับรูและทําความ

เขาใจระหวางกัน มีท้ังดานบวกและดานลบ เปนโอกาสให สมาชิก

ไดมีการพูดคุยเพ่ือปรับตัวหรือเปล่ียนแปลงใหเปนไป ตาม

สถานการณท่ีเกิดข้ึน

3. การแสดงความสัมพันธ ครอบครัวใชการส่ือสารในการ

สรางสายใยความรักความผูกพันทางอารมณระหวางสมาชิกใน

ครอบครัว ไมวาจะโดยคําพูด การบอกรัก การช่ืนชมกัน หรือ

ใชภาษาทาทาง เชน การสัมผัส จับมือ โอบกอด เพ่ือแสดงความ

หวงใยซ่ึงกันและกัน

4. การแกปญหา ครอบครัวใชการส่ือสารในการสะทอน

สถานการณความเปนไปในครอบครัว ทําใหครอบครัวสามารถ

รวมกันตัดสินใจในเร่ืองตางๆ หากเกิดปญหาหรือความขัดแยง

การส่ือสารพูดคุยจะชวยเหลือและรวมมือกันแกไขปญหาตางๆ 

ใหลุลวงไปได

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารใน
ครอบครัว

การส่ือสารในครอบครัวของแตละครอบครัวมีความ       

แตกตางกันไปตามปจจัยของส่ิงแวดลอมตางๆ ดังน้ี

• ขนาดของครอบครัว ครอบครัวขยายท่ีมีปูยา/ตายาย 

และญาติพ่ีนอง อาศัยอยูรวมกัน ลูกหลานจะมีความใกลชิด 

ผูกพันกับผูใหญหลายชวงอาย ุทําใหเด็กมีโอกาสไดเรียนรูภาษา 

วิธีการส่ือสาร การพูด การแสดงกิริยามารยาทตางๆ จากการ

เลียนแบบ การเรียนรูวัฒนธรรมครอบครัว เพ่ือการดํารงชีวิต 

ท่ีเหมาะสมกับชุมชนทองถ่ินของตน ทําใหเขาใจผูอ่ืนและส่ิง

แวดลอมไดมากกวาเด็กท่ีมาจากครอบครัวเด่ียว

• ประเด็นระหวางรุน ในครอบครัวยอมประกอบดวย 

คนหลายรุน แตละคนเกิดมาในสภาพแวดลอมท่ีตางกัน ทําให

แตละคนมีแนวคิด ความเช่ือ และทัศนคติท่ีแตกตางกันออกไป 

อันสงผลตอการส่ือสารท่ีไมเขาใจหรือไมตรงกัน และนําไปสู

ลักษณะการทํางานท่ีแตกตางกันของคนตางรุน จนอาจนําไปสู

ความขัดแยงจากการทํางานรวมกันระหวางคนตางรุนข้ึนได

• ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา ความแตกตางเร่ือง

ภูมิหลังของคูสามีภรรยา สงผลตอการแสดงออกท้ังโดยคําพูด

และทาทาง หากตางฝายตางยอมรับธรรมชาติของคูสมรส รูจัก

ปรับตัวเขาหากัน จะชวยทําใหการส่ือสารพูดคุยเขาใจกัน เรียน

รูท่ีจะใชเหตุผลมากกวาอารมณ 

• โอกาสของการส่ือสารในครอบครัว ครอบครัวท่ีมี

ลักษณะเปด คือ สมาชิกแตละคนมีโอกาสท่ีจะแสดงออกถึงความ

ตองการ แสดงความเห็น ความรูสึกนึกคิดไดอยางอิสระ รวมท้ัง

มีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองตางๆ ภายในครอบครัวดวย เด็ก

จะมีเหตุผลมากกวาครอบครัวปดท่ีเด็กถูกบังคับและครอบครัว

แบบปลอยท่ีเด็กไมมีกฎเกณฑใหยึดเหน่ียว

• ความสามารถในการส่ือสาร ครอบครัวท่ีมีทักษะการ

ใชภาษาท่ีดีจะสามารถใหการอบรมเล้ียงดูและเปนแบบอยางท่ี

ดีในการส่ือสารกับลูกหลาน เด็กไดเลียนแบบและซึมซับพัฒนา 

การทางภาษาตามความเหมาะสมของวัยไดเปนอยางดี การ 

แสดงความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืน ดวยการประนีประนอมและมี

สัมมาคารวะ แมจะมีขอขัดแยงไมลงรอยกัน หรือมีความคิดเห็น

ไมตรงกัน

สาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ
ระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว

1. สมาชิกในครอบครัวเขาใจวา ตนรูความตองการหรือ

รูความรูสึกของสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนดี แมความจริงอาจ

มีความเขาใจผิดในส่ิงท่ีตนเองเขาใจ การไมพูดคุย หรือสารสาร

กันอยางใกลชิดยอมไมรูวาสมาชิกในครอบครัวจะม่ีความรูสึก

อยางไร  หรือบางคร้ังก็เล่ียงท่ีจะรับรู อาจทําเปนเพิกเฉยเหมือน

ไมรับรูก็เปนได ท้ังน้ียอมนําไปสูความไมเขาใจกันและขัดแยงกัน

ในท่ีสุด

2. ลูกชายคนโตของครอบครัวเปนท่ีเขาใจโดยอัตโนมัติ

วาจะไดเปนผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะวัฒนธรรม

ตะวันออกท่ีจะมีความเปนบุตรชายนิยม(son preference) คือ

จะยดึควาสําคัญของบุตรชาย ซ่ึงเปนอิทธิพลความคิดของลัทธิ

ขงจ้ือ ท่ีเนนความกตัญูตอบุพการีผูใหกําเนิดไดทําหนาท่ี     

เล้ียงดูบิดามารดา   ในสังคมท่ีไดรับอิทธิพลความคิด ความเช่ือ 

ตามลัทธิขงจ๊ือ เชน จีน ไตหวัน เวียดนาม สิงคโปร หรือในกลุม

คนเช้ือชาติจีนท่ีอพยพยายถ่ินไปอยูในดินแดนอ่ืน จึงมักยดึม่ัน

ในความเช่ือดังกลาวและใหความสําคัญกับการมีลูกชายสูงมาก 

เพราะหวังพ่ึงใหบุตรชายเปนผูเล้ียงดูยามแกเฒา ซ่ึงเปนวิถี

ปฏิบัติท่ีเปนกลไกการสรางความม่ันคงในยามสูงอายใุนสังคมท่ี

รัฐไมมีบทบาท หรือมีบทบาทไมมากนักในการดูแลรับผิดชอบ

การดูแลผูสูงอาย ุอิทธิพลของหลักคิดดังกลาว ยงัใหความสําคัญ

กับบุตรชายคนโตของครอบครัว ท่ีจะเปนผูท่ีสืบทอดเช้ือสาย

ของตระกูลและกิจการของครอบครัว แตอยางไรก็ตามเม่ือธุรกิจ

เติบโตข้ึนและกาวเขาสูการแขงขันอยางในระดับภูมิภาค หรือ

ระดับโลก ทําใหธุรกิจตองการความเปนมืออาชีพมากข้ึนเพ่ือ

ใหสรางความสามารถในการแขงขัน ดังน้ันผูท่ีสืบทอดธุรกิจตอง

เปนผูท่ีมีความสามารถในการบริหารกิจการของครอบครัว ซ่ึง

ในบางคร้ังผูท่ีเหมาะสมท่ีสุดอาจไมใชลูกชายคนโต หรือไมมีผู

ท่ีเหมาะสมตองใหมืออาชีพเขามาบริหารจัดการเปนตน หาก

สมาชิกในครอบครัวอาจไมเขาใจหรือเม่ือยดึในความเช่ือเดิมก็

จะยอมรับไมได จึงทําใหเกิดความขัดแยงเกิดข้ึน

ทําใหสภาพของบานไมอบอุน ตางคนตางอยู ไมปรึกษาหารือ 

และเกิดความหางเหินในท่ีสุด

วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
1. วัตถุประสงคของการส่ือสาร ท่ีชัดเจน

2. เขาใจเร่ืองท่ีตองการจะส่ือสารเปนอยางดี

3. ใชการส่ือสสารสองทาง

4. วิธีการส่ือสาร ส่ือสารดวยความจริงใจ ซ่ือสัตย นา  

เช่ือถือ มีความเปนกัลยณมิตร มีเมตตาตอกัน

5. มีทักษะในการพูดและใชศิลปะในการรับฟง

6. สนับสนุนพูดดวยการกระทํา

7. มีทัศนคติเชิงบวก

ข้อควรปฏิบัติสำหรับสมาชิกใน
ครอบครัว 

1. แยกเร่ืองสวนตัวออกจากเร่ืองธุรกิจ เชน การประชุม

เร่ืองงานในท่ีทํางาน ไมใชท่ีบาน

2. กําหนดวันเวลาสําหรับการพูดคุยปรึกษาเร่ืองงาน

3. สรางธรรมนูญครอบครัวเพ่ือส่ือสารเง่ือนไข/ นโยบาย

/ ความสัมพันธของครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจครอบครัว 

4. แตงต้ังบุคคลภายนอกหรือท่ีปรึกษาเพ่ือใหความคิด

เห็นหรือใหคําปรึกษา ชวยปองกันไมใหมีการใชอารมณในท่ี

ทํางาน

5. สรางระบบการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคคลท่ีเก่ียวของ 

ท้ังท่ีเปนสมาชิกในครอบครัวและไมไดเปนสมาชิกในครอบครัว

ไดรับทราบดวย

ตัวอย่างการสื่อสารในธุรกิจ
ครอบครัว 

• ส่ือสารใหสมาชิกของครอบครัวทุกคนไดรับรูและเขาใจ

ถึงคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรม พฤติกรรม ความสัมพันธ 

นโยบายความเปนเจาของ การจางงาน กองทุนครอบครัว การ

บริหารกงสี การพัฒนาสมาชิกของครอบครัวรุนใหม ผลประโยชน

ตางๆท่ีสมาชิกครอบครัวจะไดรับ

• การประชุมของสมาชิกครอบครัวหรือสภาครอบครัว

• การประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

การสื่อสารในครอบครัว ตามทฤษฎี
ของ เวอร์จิเนีย ซาเทียร์

ทฤษฎีการใหคําปรึกษาครอบครัวของซาเทียร มีเปาหมาย

ท่ีจะปรับปรุงความสัมพันธและการส่ือสารในครอบครัวใหดีข้ึน 

โดยซาเทียรเช่ือวาคนเราจะมีชีวิตท่ีสมบูรณและสรางสรรค   

และอยูรวมสัมพันธกับผูอ่ืนเม่ือดําเนินชีวิตอยางมีอิสรภาพ 5 

ประการ (The Five Freedoms) ไดแก

1. อิสรภาพในการเห็นและไดยินส่ิงท่ีอยูตรงหนาตน ณ 

ปจจุบัน แทนท่ีจะเปนส่ิงท่ีควรจะตองเปน ส่ิงท่ีผานมาแลว หรือ

ส่ิงท่ีจะเปน

2. อิสรภาพในการพูดในส่ิงท่ีกําลังรูสึกและกําลังคิด แทนท่ี

จะพูดถึงส่ิงท่ีควรพูด

3. อิสรภาพในการท่ีจะรูสึกในส่ิงท่ีกําลังรูสึก แทนท่ีจะเปน

ส่ิงท่ีควรรูสึก

4. อิสรภาพในการรองขอส่ิงท่ีตนตองการ แทนการรอคอย

การอนุญาตจากผูอ่ืน

5. อิสรภาพในการเผชิญความเส่ียง (take risks) ของ

ตนเอง แทนท่ีจะตองการเพียงความม่ันคง

การอุปมาอุปมัย ภูเขาน้ําแข็งสวนตน (The personal 

iceberg metaphor)  เปนแผนภาพท่ีซาเทียรใชอธิบายถึงปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลในการแสดงออกของบุคคล เปรียบดังแผนผังความ

คิดท่ีจะทําใหเขาใจโครงสรางประสบการณภายในของแตละคน 

แผนภาพไดเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลกับภูเขาน้ําแข็ง 

ท่ีมียอดเขาโผลพนน้ํา แตส่ิงท่ีอยูใตน้ําน้ันเปนกอนภูเขาท่ีใหญ

กวามหาศาล ซาเทียรกลาววา “ภูเขาน้ําแข็ง เสมือนกับการท่ี

บุคคลแสดงตัวตนออกมาเพียงแคบางสวน แตยงัมีสวนท่ีถูกฝง

อยูใตน้ําอีกมากมาย บุคคลเพียงแคแสดงออกเฉพาะบางสวนท่ี

เขารูเทาน้ัน”  

จากภาพในขางตนเห็นไดวา สวนของภูเขาน้ําแข็งท่ีอยู

เหนือน้ํา คือพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกใหผูอ่ืนเห็น และสวน

ท่ีผูอ่ืนมองไมเห็นน้ัน คือสวนท่ีอยูลึกลงไปใตน้ํา ประกอบดวย 

(1) ความรูสึก (2) ความรูสึกตอความรูสึกน้ันๆ (3) การรับรูหรือ

การใหความหมายตอส่ิงท่ีเกิดข้ึน และ (4) ความคาดหวัง สวน

ท่ีอยูลึกใตน้ําตาง ๆ  เหลาน้ี จะเช่ือมโยงกับตัวตนท่ีเปนแกนแท

ของตน โดยผานทางความปรารถนาลึก ๆ ของแตละคน และ

เม่ือใดท่ีบุคคลตองเผชิญกับสภาวะไมปกติ บุคคลก็จะแสดง

พฤติกรรมน้ัน ๆ ออกมาใหผูอ่ืนเห็น

การส่ือสาร เปนการปฏิสัมพันธหรือการติดตอสัมพันธ

ระหวางบุคคล รวมถึงการใชสัญลักษณตาง ๆ  ดังน้ัน การแสดง

พฤติกรรมทุกอยางลวนเปนการส่ือสาร 

เก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารของสมาชิกครอบครัว เม่ือ

สมาชิกครอบครัวมีความคิดเห็นไมตรงกัน และมีการตําหนิกัน 

เม่ือเกิดบรรยากาศเชนน้ีก็จะทําใหสมาชิกครอบครัวมีความ   

ภาคภูมิใจในตนเองต่ํา สมาชิกในครอบครัวตองพยายามปรับ

เปล่ียนแนวคิด มีความเช่ือวามนุษยทุกคนมีศักยภาพภายใน ท่ี

เอ้ือตอการจัดการกับชีวิต เพ่ือการเจริญเติบโตเปนบุคคลท่ี

สมบูรณ โดยพ้ืนฐานทุกคนจะมีความภาคภูมิใจในตนเองอยู

แลว แตตองคนใหพบ เพ่ือนําไปสูการเช่ือมโยงและเสริมสราง

ความภาคภูมิใจในตน ดังน้ัน ความภาคภูมิใจในตน จึงเปนแนวคิด

ท่ีสําคัญประการหน่ึง เน่ืองจากความภาคภูมิใจในตน สงผลตอ

พฤติกรรมท้ังสวนบุคคลและสมาชิกครอบครัว กลาวคือหาก

สมาชิกครอบครัวมีการติดตอส่ือสารท่ีเหมาะสม ก็จะเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเองสูง แตหากสมาชิกครอบครัวมีการติดตอ

ส่ือสารท่ีไมเหมาะสม ยอมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

ต่ํา หรืออาจกลาวไดวาผูท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง จะ

ส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม สวนผูท่ีมีความภาคภูมิใจใน

ตนเองต่ํา มักมีการส่ือสารท่ีไมเหมาะสม ดังน้ัน การส่ือสารจึง

มีอิทธิพลตอสัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัวและสังคม 

กลาวคือการส่ือสารและความภาคภูมิใจในตนเอง เปนรากฐาน

ของระบบครอบครัว 

  ซาเทียร ไดแบงรูปแบบการส่ือสารออกเปน 2 รูปแบบ

ใหญ ๆ  คือ การติดตอส่ือสารท่ีไมสอดคลองกัน (incongruent) 

และการติดตอส่ือสารแบบสอดคลองกัน (congruent) มี        

รายละเอียดดังน้ี

1. การติดตอส่ือสารท่ีไมสอดคลองกัน เปนลักษณะการ

ติดตอส่ือสารท่ีไมสมบูรณ (incomplete) บิดเบือน (distorted) 

และกํากวม (ambiguous) สมาชิกครอบครัวมักจะแสดงบทบาท 

4 ลักษณะ คือผูตําหนิ (blamer) ผูยอมตาม (placator) ผู

ขัดคอ (distracter) และผูมากเหตุผล (computer) ซ่ึงในแตละ

บทบาทบุคคลจะแสดงพฤติกรรม ดังน้ี

ผูตําหนิ เปนบุคคลท่ีพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง และ

ไมรับผิดชอบในส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยการตําหนิหรือโยนความรับผิด

ชอบหรือความผิดใหผูอ่ืน ปฏิเสธท่ีจะรับฟงขอเสนอแนะจาก 

ผูอ่ืน บังคับใหอีกฝายตกอยูในสภาพถูกกระทํา บุคคลท่ีมีการ

ส่ือสารแบบน้ีมักดูถูกคนอ่ืน เผด็จการ มักตัดสินคนอ่ืน และมัก

แสดงพฤติกรรมกาวราวมากเกินไป หรือใชอํานาจเพ่ือปกปอง

ความออนแอของตนในบางเร่ือง การแสดงออกทางอารมณ 

อาทิ โกรธเกร้ียว ไมไวใจคนอ่ืน และชอบเก็บกดความเจ็บปวด

ไว ท้ังน้ี การตําหนิผูอ่ืนเปนลักษณะของบุคคลท่ีพยายามปองกัน

ตนเอง ไมใหผูอ่ืนมองวาตนเปนคนออนแอ โดยใชวิธีการกลาว

โจมตีและยกความผิดใหกับบุคคลหรือสถานการณตาง ๆ  ดวย

การใชวาจาดุดาท่ีรุนแรง ซ่ึงลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ“มันเปน 

ความผิดของพอ” หรือ “ลูกตองทํา…ตามท่ีพอส่ัง!” หรือ “ลูก 

ไมเคยทําอะไรถูกเลย” ดังน้ัน การเขาถึงบุคคลประเภทน้ี ตอง

ทําความเขาใจเก่ียวกับความคาดหวังท่ีบุคคลมีตอตนเอง ตอ

บุคคลอ่ืน และท่ีบุคคลอ่ืนมีตอตน สวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

3. การไดครอบครองธุรกิจของครอบครัวโดยสมาชิกคน

ใดคนหน่ึงโดยไมมีการช้ีแจงเหตุผล ทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆ เกิด

ความไมเขาใจ นํามาซ่ึงความขัดแยงและการใหการยอมรับใน

บทบาทของทายาทในฐานะผูนําครอบครัว 

4. สมาชิกของครอบครัวไมกลาแสดงความคิดเห็นท่ีตรง

ไปตรงมา การไมเขาใจความแตกตางระหวางความเคารพนับถือ

กับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง ทําใหไมกลาท่ีจะส่ือสาร

อยางตรงไปตรงมา และไมสามารถบอกวัตถุประสงคท่ีแทจริง

ของตนเองได สมาชิกของครอบครัวจะเก็บความรูสึกในดานลบ

เก็บไวในใจเพ่ือหลีกเล่ียงการเผชิญหนา การพูดออมคอมไมตรง

ประเด็น ตางๆเหลาน้ียอมนํามาซ่ึงความไมเขาใจอยางชัดเจนของ

ขอความท่ีตองการส่ือ 

5. สมาชิกของครอบครัวบางคนแสดงความเฉ่ือยชา ไม

กระตือรือรนในการประกอบธุรกิจของครอบครัว หรือไมสนใจ

ในกิจการของครอบครัว ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีไมไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติงานในดานท่ีชอบ หรือ การไมสนใจในธุรกิจครอบครัว 

มีความคิดอยากออกไปทําธุรกิจของตนเอง หรือทํางานท่ีอ่ืน 

เปนตน ทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆท่ีทุมเท หมดกําลังใจในการทํางาน 

รวมถึงกังวลถึงอนาคตของกิจการหากบุคคลน้ันเปนทายาทหรือ

ไดรับมอบหมายในตําแหนงท่ีสําคัญของบริษัท

6. ความขุนเคืองสวนตัวระหวางสมาชิกของครอบครัว

และลุกลามไปสูธุรกิจของครอบครัว ความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน 

หรือ ความขัดแยงท่ีเกิดในประเด็นสวนตัว เชนการจัดการเร่ือง

ของสวัสดิการระหวางสมาชิกของครอบครัว การถูกบังคับหรือ

กดดัน  เปนตน ซ่ึงหากสมาชิกในครอบครัวไมสามารถแยกแยะ

เร่ืองสวนตัว ครอบครัว และ ธุรกิจออกจากกันไดแลว ยอม  กอ

ใหเกิดปญหาในทุกดาน 

7. บุคคลภายนอกท่ีไมใชสมาชิกของครอบครัวเขามามี

อิทธิพลตอการดําเนินงานของธุรกิจครอบครัว หรือมีอิทธิพลตอ

สมาขิกของครอบครัวสองคน ทําใหเกิดปญหาความขัดแยง 

8. ความไมยติุธรรม ความเฉยชา ความเยน็ชา การไมแสดง

ความรูสึก  หากสมาชิกของครอบครัวรูไมไดรับความเปนธรรม

ในเร่ืองตางๆอยางเทาเทียมกัน ยอมทําใหเกิดความรูสึกดานลบ 

นํามาซ่ึงขอขัดแยง รวมถึงการเย็นชาของสมาชิกในครอบครัว 

การส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหาอยางเหมาะสม คือสมาชิก

ครอบครัวตองแสดงความคิดเห็นของตนอยางสุขุมและเหมาะ

สม ไมกาวราว ไมตําหนิหรือกลาวโทษผูอ่ืน

ผูยอมตาม เปนบุคคลท่ีพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง 

โดยพยายามทําใหบุคคลอ่ืนพอใจหรือเขาขางอีกฝายมากเกิน

ไป จนไมกลายืนยันสิทธิของตน มักยกยองผูอ่ืนและใหความ

สําคัญกับผูอ่ืนมากเกินไป บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะทําทุก

อยางเพ่ือผูอ่ืนไมใชเพ่ือตนเอง ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดีเกินไปใน

ลักษณะหลีกเล่ียงความขัดแยงหรือการปฏิเสธ มักแสดงพฤติกรรม

ในลักษณะของคนท่ีมีจิตใจออน ไมเปนอิสระในตนเองและชอบ

ปกปองดูแลผูอ่ืน มีความรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา ไมพอใจส่ิงท่ี

ตนทําลงไป จมอยูกับการกลาวโทษและไมยอมใหอภัยตนเอง 

การแสดงออกทางอารมณ อาทิ อารมณเศรา กังวล และมักเก็บ

กดความโกรธไว  สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ “อะไรก็ได 

ตามใจ” หรือ “ทุกอยางดีแลวคะ” หรือ “ฉันผิดเอง” ท้ังน้ี เม่ือ

ถูกขอรองแมไมอยากทําแตก็จะไมกลาปฏิเสธ อาจมีตอรองบาง

แตจะพยายามปฏิบัติตามคําขอรองทุกคร้ัง ดังน้ันครอบครัวตอง

ทําความเขาใจเก่ียวกับอารมณและความรูสึกของสมาชิกใน

ครอบครัว สวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารเพ่ือการเผชิญ

ปญหาอยางเหมาะสม คือการฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดงความ

เอาใจใส ใสใจ และเอ้ืออาทรกันอยางแทจริง

ผูขัดคอ เปนลักษณะการส่ือสารท่ีแสดงถึงความพยายาม

ในการลดความเครียด โดยการเบ่ียงเบนอีกฝายออกจาก

สถานการณความขัดแยง อาทิ เปล่ียนประเด็นการสนทนาอยาง

กะทันหัน หรือการขัดคอเพ่ือออกนอกเร่ือง มีการส่ือสารหรือ

กระทําในส่ิงท่ีไมตรงกัน ไมอยูกับรองกับรอย ชอบใชกลอุบาย

ใหคนอ่ืนทําในส่ิงท่ีตนตองการ เพ่ือปกปดความรูสึกภายในใจ 

โดยแสรงเปนไมเขาใจประเด็นการสนทนาหรือขัดจังหวะ ดวย

การเปล่ียนเร่ืองพูดท่ีหนักหรือเร่ืองท่ีทําใหไมสบายใจ มักพูดหรือ

ทําตัวตลกไรสาระเพ่ือเรียกรองความสนใจ ไมรูจักกาลเทศะ 

และมักละเมิดสิทธิผูอ่ืน บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะแสดง

อารมณท่ีแทจริงไดนอยมาก มักรูสึกหวาเหว เครียด และสับสน 

รูสึกวาตนเองไมมีความสําคัญตอใคร ขาดความม่ันใจในตน รูสึก

ไรคุณคา บุคคลประเภทน้ีเขาถึงไดยาก ไมสามารถรับรูและสัมผัส

ตัวตนของตนเองได สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบเห็นบอย คือ

พูดจาไรสาระ ตอบไมตรงคําถาม เปล่ียนเร่ืองคุยไดตลอดเวลา 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงการส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหาอยาง

เหมาะสม คือฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดงทาทีหรือคําพูดท่ี

แสดงถึงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา และริเร่ิมสรางสรรค

ผูมากเหตุผล เปนบุคคลท่ีมีเหตุผล มีสติปญญาดี บุคคล

ประเภทน้ีจะใชสติปญญาและเหตุผลในการส่ือสาร โดยพยายาม

ควบคุมตนเอง ผูอ่ืน และสภาพแวดลอม ดวยการใชหลักการ

ตาง ๆ ใชเหตุผลพิสูจนขอเท็จจริงดวยหลักการ เพ่ือใหผูอ่ืน

ปฏิบัติตามและเห็นวาตนถูกเสมอ ไมสนใจเร่ืองความรูสึกของ

ตนเองและไมรับรูถึงความรูสึกของผูอ่ืน โดยจะหลีกเล่ียงเร่ือง

ของอารมณและความรูสึก ดวยการเก็บซอนความรูสึกตาง ๆ 

ไวภายในอยางมิดชิด มักเก็บตัวไมคบผูอ่ืน มีลักษณะหางเหิน

และแยกตัวจากผูอ่ืน เปนคนท่ีนาเบ่ือหนาย ชอบแสดงทาที

เหนือคนอ่ืน โดยการควบคุมความคิดเห็นผูอ่ืนใหเปนไปตามท่ี

ตนตองการ เอาตัวเองเปนศูนยกลาง เปนคนเย็นชา จริงจัง มี

ความสามารถในการใหคําแนะนํา และใชเหตุผลตัดสินบุคคลอ่ืน

จนมองไมเห็นความเปนมนุษย บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะ

ไมคอยแสดงออกทางอารมณ และกลัวการสูญเสียการควบคุม 

สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ “ทุกอยางตองมีเหตุผล” 

หรือ“ฉันมีคําตอบท่ีดีท่ีสุด” หรือ “ท่ีเปนอยางน้ีก็เพราะวา…” 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหา

อยางเหมาะสม คือผูใหคําปรึกษาจะฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดง

ทาทีหรือคําพูดท่ีแสดงถึงปญญาท่ีแทจริง การยอมรับสภาพความ

เปนจริง มากกวาการยึดติดอยูกับเหตุผล

2. การติดตอส่ือสารแบบสอดคลองกัน ซาเทียร กลาววา

ครอบครัวท่ีมีความสัมพันธท่ีดี คือครอบครัวท่ีมีการติดตอส่ือสาร

แบบสอดคลองกัน เปนการส่ือสารท่ีกลมกลืน โดยใชภาษาพูด 

และภาษาทาทางท่ีแสดงถึงความรูสึก มีเจตนาไปในทิศทาง

เดียวกัน เปนการติดตอส่ือสารท่ีชัดเจน เปดเผย และตรงไปตรง

มา ทําใหเกิดการสํารวจอารมณ ความรูสึก สมาชิกครอบครัว

ไมมีการตําหนิกัน แตมุงท่ีจะรวมกันหาแนวทาง เพ่ือใหเกิดการ

ส่ือสารอยางอ่ืนท่ีดีกวา

ลักษณะของบุคคลท่ีใชการส่ือสารแบบสอดคลองกัน เปน

บุคคลท่ียอมรับและมีความพึงพอใจตอตนเอง ไววางใจตนเอง

และผูอ่ืน มีความรูสึกเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง และเขากับ 

ผูอ่ืนไดดี มีลักษณะท่ียืดหยุน มีความกระตือรือรน สรางสรรค 

มีชีวิตชีวา สามารถรับผิดชอบ และมีความสมดุลในชีวิต เปน

บุคคลท่ีมีอารมณสงบ ม่ันคง เปนบุคคลท่ีเปดเผย และเอาใจใส

ตนเอง บุคคลประเภทน้ีจะมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง ท้ังน้ี 

การตอบสนองท่ีเกิดข้ึนดังกลาว ไมใชเพ่ือเอาชนะหรือควบคุม

ผูอ่ืนหรือปกปองตนเองโดยไมสนใจผูอ่ืน แตเปนการแสดงออก

ท่ีสอดคลองกับสถานการณท่ีกําลังเผชิญอยู ลักษณะคําพูดจะ

แสดงถึงการรับรูความรูสึก มีความสอดคลองท้ังทาทาง น้ําเสียง 

และความรูสึกท่ีอยูภายในใจ จึงถือไดวาเปนบุคคลท่ีมีสุขภาพ

จิต สุขภาพกาย และจิตวิญญาณท่ีสมบูรณ

ในหนังสือช่ือ The Satir’s Approach to Communica

tion (Schwab, Johanna., and Baldwin, Michele.  The 

Satir Approach to Communication: a Workshop 

Manual. Palo Alto,Calif.: Science and Behavior Books, 

1989.) กลาวถึงการส่ือสารแบบสอดคลอง (congruent 

communication) ท่ีผูส่ือสารมีความตระหนักรูในตนเอง ผู

อ่ืน และบริบทอยูเสมอ วาประกอบดวย 3 ระดับ

ระดับแรก เปนระดับความรูสึก (Feelings)   การส่ือสาร

มีผลตอความรูสึกท่ีมีตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสถานการณ   

ความรูสึกสงผลตอการส่ือสาร ผูท่ีส่ือสารแบบสอดคลองจะ

ตระหนักในความรูสึกตางๆ ของตนเองอยูเสมอ และยอมรับ

ความรูสึกน้ันๆ ซ่ือสัตยตอความรูสึกของตนเอง ไมหนีหรือโยน

ใสคนอ่ืน น่ันคือ ฟงหรือสัมผัสกับความรูสึกของตนเอง ไดยิน

สัญญาณท่ีรางกายสงสัญญาณใหรูวาจิตใจกําลังรูสึกอยางไร 

เชน หัวใจเตนแรง มือส่ัน ใบหนารอนผาว อาจแสดงวาเรากําลัง

โกรธ  

ระดับท่ีสอง เปนระดับตัวตน (The Self) ท่ีผูส่ือสารอยาง

สอดคลอง มีความสงบสันติในจิตใจ มีความเปนหน่ึงเดียวกับ

ตนเองและกับผูอ่ืน (harmony) 

ระดับท่ีสาม เปนระดับพลังชีวิต (Life-Force) ท่ีผูส่ือสาร

มีจิตใจเปนสากล (universality) และมีจิตวิญญาณ (spirituality) 

ท่ีเอ้ือตอการเติบโตสูการเปนมนุษยท่ีสมบูรณข้ึน

การสงสารผานอวัจนภาษา (เชน น้ําเสียง สีหนา ทาทาง 

สีผิวท่ีเปล่ียนไป จังหวะการหายใจท่ีเปล่ียนไป การเคล่ือนไหว

ทางกาย) มากกวาสารท่ีสงผานวัจนภาษา   ผูส่ือสารแบบสอดคลอง

จะตระหนักในอวัจนภาษาของตนเอง ขณะเดียวกันก็ใสใจใน 

อวัจนภาษาของผูท่ีกําลังมีปฏิสัมพันธดวย ขณะท่ีคําพูดอาจสง 

สารเก่ียวกับอดีตหรืออนาคต รางกายมักจะสงสารท่ีเปนปจจุบัน

เสมอ บางคร้ังสารท้ังสองจึงไมสอดคลองกัน ในการส่ือสารใดๆ 

ท่ีวัจนภาษาและอวัจนภาษาไมสอดคลอง ผูรับสารจะไดรับ   

สารสองอยาง (Double message) ตัวอยางการส่ือสารท่ีไม

สอดคลอง เชน พอพูดกับลูกวา “ลูกทําดีแลว” แตหนาตาเฉยเมย

มาก ส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึนภายในใจของผูเปนพออาจเปนไปไดวา 

รูสึกวาส่ิงท่ีลูกทําไมถูกตองแตก็ไมอยากพูดใหลูกเสียใจ เปนตน 

การส่ือสารภายในครอบครัว จึงควรมุงเนนเพ่ือใหสมาชิก

ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันครอบครัวและ

ธุรกิจของครอบครัว โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ

ภายในระบบครอบครัว โดยพิจารณารอบดานแบบองครวม 

กลาวคือเปนการประสานกันระหวางรางกาย จิตใจ และความ

รูสึก เชนเดียวกับการพิจารณามนุษยกับสังคม ท่ีไมสามารถแบง

แยกออกจากกันได 

การส่ือสารของธุรกิจครอบครัวยงัตองใหความสําคัญกับ

มิติท่ีหลากหลาย เม่ือผูบริหารจากภายนอกหรือแมแตพนักงาน

ซ่ึงไมไดเปนสมาชิกของครอบครัวเขามาทํางานรวมกับสมาชิก

ในครอบครัว ทําใหเขาเหลาน้ันมีความระมัดระวังท่ีจะหลีกเล่ียง

ความขัดแยงท่ีจะเกิดระหวางเขากับสมาชิกของครอบครัวท่ีเขา

มาทํางานในบริษัท การไมสามารถพูดหรือขัดแยงได สงผลกระ

ทบตอสภาพแวดลอมการทํางาน ซ่ึงพวกเขาอาจคิดวาถูกคุกคาม 

หรือริดรอนเสรีภาพ เม่ือการส่ือสารลมเหลวทําใหความขัดแยง

ยิง่ทวีความรุนแรงมากข้ึน สงผลตอความมุงม่ันและแรงจูงใจใน

การทํางานอาจลดลง และสงผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนิน

งานของกิจการ รวมถึงความสามารถดานการแขงขันของธุรกิจ

ในอนาคต 

ธุรกิจครอบครัวในตอนเร่ิมตนสมาชิกในครอบครัวรวมกัน

ทํางานกันเอง หรือมีพนักงานระดับปฏิบัติการเพียงเล็กนอย 

แตเม่ือกิจการดําเนินมาไดระยะหน่ึง และเติบโตมากข้ึน ธุรกิจ

ตองกาวเขาสูความเปนมืออาชีพทําใหตองรับผูบริหารระดับตางๆ

ท่ีมีความเช่ียวชาญจากภายนอกเขามาดูแลกิจการและการเพ่ิม

ข้ึนของพนักงาน  คนเหลาน้ีตองการความชัดเจนและพ้ืนท่ีความ

สําเร็จของตนเอง ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือเจาของกิจการตอง

ส่ือสารกับพวกเขาอยางเปดเผย มีความเปนธรรม ในส่ิงทีเขาจะ

ไดรับจากการทํางานอยางทุมเท เพ่ือเพ่ิมโอกาสความสําเร็จของ

ธุรกิจครอบครัว สมาชิกครอบครัวตองเขาใจประเด็นท่ีเก่ียวของ

กับการส่ือสาร ท้ังท่ีเปนคําพูดและไมใชคําพูด ซ่ึงหมายรวมถึง

การกระทํา การแสดงออก สมาชิกครอบครัวตองมีความตระหนัก

อยูในใจวาพฤติกรรมของพวกเขาก็คือการส่ือสารไปยงัพนักงาน 

จึงตองมีความระมัดระวัง อีกท้ังตองเขาใจถึงอํานาจหนาท่ีของ

ตนเอง และรูวาพฤติกรรมตางๆของตนจะสงผลกระทบอยางไร 

ตอใครบาง อีกท้ังตองมีความเขาใจในตนเอง เพ่ือใชความเขาใจ

เหลาน้ีสรางกระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพไปยังบุคคล  

ในองคกรและนอกองคกร กลาวคือ ถูกขอความ ถูกคน ถูกวิธี 

และถูกเวลา (Get the right messages to the right people 

in the right way at the right time)   

มีตัวอยางมากมายของธุรกิจครอบครัวท่ีสามารถสราง การ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เชน บริษัทเลโกผูผลิตของเลนใน รูป

แบบตัวตอไมและพลาสติกโดยเปนท่ีรูจักของเด็กๆท่ัวโลก, บริษัท

แอรเมส ผูนําดานแฟช่ันลักชัวร่ีแบรนด(Luxury Brand) หรือใน

ประเทศไทย เชน เครือเซ็นทรัลของตระกูลจิราธิวัฒน, เครือเจริญ

โภคภัณฑของตระกูลเจียรวนนท เปนตน ซ่ึงบริษัทเหลาน้ีตาง

ใหความสําคัญกับการส่ือสารเหมือนเปนฟงกช่ันหน่ึงทางธุรกิจ

ท่ีสําคัญ การส่ือสารจะถูกถายทอดไปยังพันธกิจ คานิยมหลัก

ขององคกร รวมถึงจริยธรรมของบทบาทของสมาชิกในครอบครัว 

ไปยังบุคคลอ่ืนๆท่ีไมใชสมาชิกของครอบครัว  และการจัดโครงสราง

การส่ือสารในทุกกิจกรรมหลักขององคกรจะนํามาซ่ึงสินคาและ

การบริหารใหมๆ   การควบรวมกิจการ การซ้ือกิจการอ่ืน และการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญของกิจการ  

สรุป 
1. รูปแบบของการส่ือสารมีท้ังท่ีเปนภาษาพูด (Verbal 

communication) และท่ีเปนภาษากาย (Non verbal 

communication)  เชน การแสดงออกดวยสีหนา ทาทาง ฯลฯ 

ดังน้ัน เพ่ือใหการส่ือสารภายในครอบครัวมีความสรางสรรค 

เปนเอกภาพ และมีความเขาใจท่ีตรงกัน สมาชิกของครอบครัว

อาจจะกําหนดรูปแบบของวิธีการส่ือสารภายในครอบครัวโดย

เฉพาะ เชน สราง Communication Model ท่ีสมาชิกของ

ครอบครัวทุกคนตองยึดถือ และปฏิบัติตาม อาทิ มีขอกําหนด

เปนกติกาท่ีใหสมาชิกของครอบครัวทําได (Do) และไมใหทํา  

(Don’t)  ตัวอยางเชน คําวา “เรา“ จะตองใหญกวาคําวา “ฉัน” 

หรือการแสดงอารมณหงุดหงิดข้ีโมโห ไมยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืนเปนเร่ืองท่ีไมพึงกระทํา เปนตน

2. เน่ืองจากการส่ือสารภายในครอบครัวเปนเร่ืองสําคัญ 

ท่ีครอบครัวจําเปนตองกระทําอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ เพ่ือเสริม

สรางใหสมาชิกของครอบครัวมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ดังน้ัน 

ครอบครัวควรจะกําหนดวิธีการส่ือสารของครอบครัว เชน จัดการ

ประชุมของสมัชชาครอบครัว (Family Assembly) เปนประจํา

ตามความเหมาะสม โดยอาจจะจัดประชุมทุกเดือน หรือทุก

ไตรมาส แลวแตการตกลงกัน เพ่ือใหสมาชิกของครอบครัวได

มีโอกาสมาพบปะและน่ังคุยกัน จะไดปรึกษาหารือในเร่ืองตางๆ 

ท้ังในเร่ืองของครอบครัว เร่ืองของงาน ฯลฯ ซ่ึงผลดี ก็คือ 

นอกจากจะเปนโอกาสใหสมาชิกของครอบครัวไดรับทราบขอมูล 

เร่ืองราวความเปนไปของครอบครัว สมาชิกครอบครัว รวมท้ัง

ธุรกิจครอบครัวแลว ยงัทําใหสมาชิกของครอบครัวไดเขาใจซ่ึง

กันและกันมากข้ึนดวย

3. การส่ือสารในครอบครัว ควรมุงเนนเพ่ือใหสมาชิก

ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันครอบครัว และ

ธุรกิจของครอบครัว โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ

ภายในระบบครอบครัว โดยพิจารณารอบดานแบบองครวม 

กลาวคือเปนการประสานกันระหวางรางกาย จิตใจ และความ

รูสึก ของสมาชิกครอบครัว เชนเดียวกับการพิจารณามนุษยกับ

สังคม ท่ีไมสามารถแบงแยกออกจากกันได 
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รูปแบบการส่ือสารของครอบครัว [ออนไลน]: ไดจาก  
http://bsris.swu.ac.th
ประวัติบริษัทเลโก [ออนไลน]: ไดจาก
th.wikipedia.org/wiki/เลโก 
ทรงธรรม ธีระกุล.2548. การส่ือสารกลยุทธ์ิสูความสําเร็จของ

องคกร ตีพิมพในวารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ  ปท่ี 18 ฉบับท่ี 1 
เมษายน – กันยายน 2548 หนา 51 – 61 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย. 2553. หลักสูตรและคูมือคายครอบครัว
. กรุงเทพฯ: กองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว.

พีรพัฒน ถวิลรัตน (2547).การเสริมสรางการส่ือสาร    แบบ
สอดคลองของกลุมพ่ีเล้ียงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก. วิทยานิพนธ.จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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การส่ือสาร เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญตอการรับรูของ

สมาชิกครอบครัว เพราะชวยสรางความเขาใจท่ี

ตรงกัน สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน อีกท้ังชวย

เสริมสรางความแข็งแกรงและความเปนเอกภาพ ใหกับธุรกิจ

ครอบครัว ทําใหครอบครัวมีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี

ท่ีนําพาไปสูความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวท่ียัง่ยนื นอกจากน้ี 

การส่ือสารยังเปนเสมือนภาพสะทอนท่ีกลับมาหาตัวเอง ทําให

เรารูจักตัวเองเพ่ิมข้ึนและรูจักคนอ่ืนมากยิง่ข้ึน ทําใหจําเปนตอง

ปรับปรุงตัวเองใหมีทักษะในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการ

พูดคุยสนทนาในครอบครัว ระหวางพอแมกับลูก พ่ีกับนอง หรือ

คนรุนหน่ึงกับคนอีกรุนหน่ึง อยางเปดเผยตรงไปตรงมา รับฟง

ความคิดเห็น และใหความเคารพซ่ึงกันและกัน ชวยสรางความ

เขาใจท่ีตรงกัน สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหครอบครัวมี

ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีท่ีนําพาไปสูความสําเร็จ  

ของธุรกิจครอบครัวท่ียั่งยืน ในขณะท่ีการส่ือสารระหวางการ

ดําเนินงานในธุรกิจ เจาของธุรกิจครอบครัวท่ีมีการส่ือสารชัดเจน

ระหวางทีมผูบริหารระดับสูงของบริษัทและลูกจางของบริษัท 

ท่ีเปนสมาชิกครอบครัวและไมใชสมาชิกครอบครัว ทําใหเขาใจ

วิสัยทัศนของธุรกิจครอบครัว และดําเนินงานตามพันธะสัญญา

ของครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังชวย

สนับสนุนใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางราบร่ืน ซ่ึงการส่ือสารในธุรกิจ

ใหมีประสิทธิภาพสามารถนําหลักวิชาการและกลยทุธการ จัดการ

ส่ือสารธุรกิจมาใชเปนแนวทางในการสรางระบบส่ือสารภายใน

ธุรกิจครอบครัวได 

อยางไรก็ตาม ปญหาความขัดแยงท่ีพบในธุรกิจครอบครัว 

พบวา สวนสําคัญหน่ึงมีสาเหตุมาจากการส่ือสารในครอบครัวท่ี

มีการส่ือสารกันนอยมาก และไมมีประสิทธิภาพ เพราะคิดวาคน 

ในครอบครัวรักกัน รูใจกัน ไมจําเปนตองพูดคุยกันมาก ท้ังท่ีความ

เปนจริงการพูดคุยส่ือสารกันในครอบครัวเปนส่ิงท่ีสําคัญและ  

ตองมีการส่ือสารท่ีดีและสรางสรรค ซ่ึงจําเปนตองมีการเรียนรู

และพัฒาทักษะการส่ือสารน้ีใหเกิดข้ึนในครอบครัว เม่ือการ 

ส่ือสารระหวางสมาชิกทุกคนในครอบครัวเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ สัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัวยอมเกิดข้ึน อีก

ท้ังชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและความเปนเอกภาพใหกับ 

ธุรกิจครอบครัวตามไปดวย

 

รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว
Eswara 1974 ไดแบงการส่ือสารภายในครอบครัวออก

เปน 4 แบบ และ เดวิด เคนทอรและวิลเลียมเลป ไดแยกแยะ

ขอดี และขอดวยของการส่ือสารภายในครอบครัวแตละรูปแบบ 

ท่ีกอใหเกิดผลทางบุคลิกภาพ โดยสามารถนํามาประยุกตให

สอดคลองกับรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว ซ่ึงแบงออก

เปน 4 แบบ ดังน้ี

1.  การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 

(Laissez-Faire) คือ ลักษณะพฤติกรรมการส่ือสารภายใน

ครอบครัวระหวางพอแม ลูก น้ันไมไดเนนหรือยึดถือ เปนไป

อยางอิสระเสรี ไมมีกรอบหรือแนวทางท่ีเปนแบบอยางวาลูกตอง

เช่ือฟง คลอยตามความคิดเห็นทัศนะของพอแม หรือหามไม

โตเถียงขัดแยง ในขณะเดียวกันเด็กก็จะไมไดรับการแนะนํา หรือ

สนับสนุนจากพอแมใหกลาเปดเผยตัวเองหรือกลาแสดงความ

คิดเห็นตางๆดวย การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 

ผลคือทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวแบบน้ีรูสึกขาดความ

รัก มองโลกในแงราย ไมไวใจผูอ่ืน ไมเช่ือความยุติธรรมไมมี

โอกาสไดเรียนรูหรือไดรับการฝกฝนใหมีคุณธรรมความดีตางๆ 

ขาดความเปนระเบียบวินัย ขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ไมมีความ

ขยันขันแข็ง  และไมมีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

2. การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง (Protective) 

มีลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใหความสําคัญกับสังคม 

ประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติ ปลูกฝงกันมาเปนอยางมาก และเปน

ลําดับแรก ในขณะท่ียดึถือหรือใหความสําคัญกับความคิด ความ

ถูกตองของเน้ือหา ขอเท็จจริงท่ีส่ือความกันน้ันเปนอันดับรอง

ลงไป การส่ือสารในลักษณะน้ีจะแสดงใหเห็นไดจากการท่ีเด็ก

จะถูกสอนใหเช่ือฟง คลอยตามผูใหญ เพ่ือท่ีจะอยูรวมกันใน

ครอบครัวหรือหรือติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และ 

ราบร่ืนเด็กจะถูกสอนใหแสดงความคิดเห็น หรือขัดแยงโตเถียง 

แมในความคิดของตนเองจะไมเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ตาม 

การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง ผลคือทําใหบุคคลท่ี

เติบโตจากครอบครัวแบบน้ีรูสึกหางเหิน รูสึกขาดความอบอุน 

การปฏิบัติตามคําส่ังบิดามารดาเปนประจํา ทําใหขาดความคิด

ริเร่ิม ไมเช่ือม่ันในตนเอง ไมเปนตัวของตัวเอง ไมกลาแสดง 

ความคิดเห็น

3. การส่ือสารในครอบครัวแบบเปดเสรี(Pluralistic) มี

ลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใหความสําคัญในการท่ีให

เด็กรูจักพัฒนาความคิดท่ีเปนของตนเอง และการแสดงออกแม

ความคิดเห็นเหลาน้ันจะแตกตางกัน ลักษณะท่ีสังเกตุไดก็คือ 

เด็กจะถูกอบรมส่ังสอนใหรูจกมีความคิดใหมๆ และกลาท่ีจะ

แสดงออกโดยการอภิปราย ถกเถียงในประเด็นเร่ืองราวตางๆใน

สถานการณรอบตัวกับบุคคลอ่ืนๆ รูจักกลาตัดสินใจดวยตนเอง

โดยไมกลัววาความคิดเห็นท่ีขัดแยงไมตรงกับพอแมน้ัน จะทําให

พอแมไมพอใจหรือเปนส่ิงท่ีไมพึงกระทํา และโดยไมตองพะวงอยู 

กับสังคม ความเช่ือ คานิยม ประเพณีมากนัก คือใหความสําคัญ

กับการเช่ือฟงผูใหญ การคลอยตาม ความสามัคคีกลมเกลียว 

เปนเร่ืองรองลงไป ผลคือทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ี

มีการส่ือสารในลักษณะน้ีมีโอกาสหัดคิดริเร่ิมและกลาตัดสินใจ

ต้ังแตเร่ืองเล็กไปจนถึงเร่ืองใหญ และจะสรางนิสัยใหกลา    แสดง

ความคิดเห็น เช่ือม่ันในตนเอง พ่ึงตนเองได แตบางคร้ังการ

แสดงออกอาจขาดสัมมาคารวะตอผู ใหญ และขาดการ

ประนีประนอม

4. การส่ือสารในครอบครัวแบบประณีประนอม

(Consensual) มีลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเนนยํ้า

เร่ืองของสังคม ประเพณี และแบบแผน ท่ียึดถือปฏิบัติปลูกฝง

กันมา ในขณะเดียวกันก็ไมละเลยท่ีจะใหความสําคัญกับการให

สมาชิกครอบครัวรูจักพัฒนาความคิดเห็นท่ีเปนของตัวเองและ

การแสดงออก แมความคิดเหลาน้ันจะแตกตางกันก็ตาม ผลคือ

ทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ีมีการส่ือสารภายในครอบครัว

แบบน้ีรูจักแสดงความคิดเห็นของตนเอง ออกมาอยางเปดเผย 

ขณะเดียวกันก็ยอมรับฟงความคิดเห็น ความเช่ือของผูอ่ืนดวย 

รูจักพิจารณาไตรตรองดวยวิจารณญาณท้ังสองดาน และใหรูจัก

มีสวนรวมในการแสดง

บทบาทของการสื่อสารในครอบครัว 
การส่ือสารในครอบครัว เปนกลไกหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอ

การทําหนาท่ีของระบบครอบครัวใหดําเนินตอไปในการสราง

ความรูสึกผูกพันกัน การหันหนาเขาหากัน ความเหินหางความ

สามารถในการเปล่ียนแปลงและการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม 

ครอบครัวจําเปนตองอาศัยกระบวนการส่ือสารเปนตัวชวย

สนับสนุนใหครอบครัวสามารถทําหนาท่ีตางๆ ไดอยางเต็มท่ี 

บทบาทของการส่ือสารในครอบครัวจําแนกได ดังน้ี

1. การส่ือความหมาย ครอบครัวใชการส่ือสารในการ 

อบรมส่ังสอนและถายทอดคานิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และกฎเกณฑตาง ๆ ใหกับลูกหลาน ตลอดจนการ 

ปลูกฝงลักษณะนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และแบบแผนการ

ดําเนินชีวิตในสังคม

2. การแสดงออก ครอบครัวใชการส่ือสารในการแสดง

ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ความตองการ และพฤติกรรม 

ในลักษณะตาง ๆ ใหสมาชิกในครอบครัวไดรับรูและทําความ

เขาใจระหวางกัน มีท้ังดานบวกและดานลบ เปนโอกาสให สมาชิก

ไดมีการพูดคุยเพ่ือปรับตัวหรือเปล่ียนแปลงใหเปนไป ตาม

สถานการณท่ีเกิดข้ึน

3. การแสดงความสัมพันธ ครอบครัวใชการส่ือสารในการ

สรางสายใยความรักความผูกพันทางอารมณระหวางสมาชิกใน

ครอบครัว ไมวาจะโดยคําพูด การบอกรัก การช่ืนชมกัน หรือ

ใชภาษาทาทาง เชน การสัมผัส จับมือ โอบกอด เพ่ือแสดงความ

หวงใยซ่ึงกันและกัน

4. การแกปญหา ครอบครัวใชการส่ือสารในการสะทอน

สถานการณความเปนไปในครอบครัว ทําใหครอบครัวสามารถ

รวมกันตัดสินใจในเร่ืองตางๆ หากเกิดปญหาหรือความขัดแยง

การส่ือสารพูดคุยจะชวยเหลือและรวมมือกันแกไขปญหาตางๆ 

ใหลุลวงไปได

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารใน
ครอบครัว

การส่ือสารในครอบครัวของแตละครอบครัวมีความ       

แตกตางกันไปตามปจจัยของส่ิงแวดลอมตางๆ ดังน้ี

• ขนาดของครอบครัว ครอบครัวขยายท่ีมีปูยา/ตายาย 

และญาติพ่ีนอง อาศัยอยูรวมกัน ลูกหลานจะมีความใกลชิด 

ผูกพันกับผูใหญหลายชวงอาย ุทําใหเด็กมีโอกาสไดเรียนรูภาษา 

วิธีการส่ือสาร การพูด การแสดงกิริยามารยาทตางๆ จากการ

เลียนแบบ การเรียนรูวัฒนธรรมครอบครัว เพ่ือการดํารงชีวิต 

ท่ีเหมาะสมกับชุมชนทองถ่ินของตน ทําใหเขาใจผูอ่ืนและส่ิง

แวดลอมไดมากกวาเด็กท่ีมาจากครอบครัวเด่ียว

• ประเด็นระหวางรุน ในครอบครัวยอมประกอบดวย 

คนหลายรุน แตละคนเกิดมาในสภาพแวดลอมท่ีตางกัน ทําให

แตละคนมีแนวคิด ความเช่ือ และทัศนคติท่ีแตกตางกันออกไป 

อันสงผลตอการส่ือสารท่ีไมเขาใจหรือไมตรงกัน และนําไปสู

ลักษณะการทํางานท่ีแตกตางกันของคนตางรุน จนอาจนําไปสู

ความขัดแยงจากการทํางานรวมกันระหวางคนตางรุนข้ึนได

• ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา ความแตกตางเร่ือง

ภูมิหลังของคูสามีภรรยา สงผลตอการแสดงออกท้ังโดยคําพูด

และทาทาง หากตางฝายตางยอมรับธรรมชาติของคูสมรส รูจัก

ปรับตัวเขาหากัน จะชวยทําใหการส่ือสารพูดคุยเขาใจกัน เรียน

รูท่ีจะใชเหตุผลมากกวาอารมณ 

• โอกาสของการส่ือสารในครอบครัว ครอบครัวท่ีมี

ลักษณะเปด คือ สมาชิกแตละคนมีโอกาสท่ีจะแสดงออกถึงความ

ตองการ แสดงความเห็น ความรูสึกนึกคิดไดอยางอิสระ รวมท้ัง

มีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองตางๆ ภายในครอบครัวดวย เด็ก

จะมีเหตุผลมากกวาครอบครัวปดท่ีเด็กถูกบังคับและครอบครัว

แบบปลอยท่ีเด็กไมมีกฎเกณฑใหยึดเหน่ียว

• ความสามารถในการส่ือสาร ครอบครัวท่ีมีทักษะการ

ใชภาษาท่ีดีจะสามารถใหการอบรมเล้ียงดูและเปนแบบอยางท่ี

ดีในการส่ือสารกับลูกหลาน เด็กไดเลียนแบบและซึมซับพัฒนา 

การทางภาษาตามความเหมาะสมของวัยไดเปนอยางดี การ 

แสดงความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืน ดวยการประนีประนอมและมี

สัมมาคารวะ แมจะมีขอขัดแยงไมลงรอยกัน หรือมีความคิดเห็น

ไมตรงกัน

สาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ
ระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว

1. สมาชิกในครอบครัวเขาใจวา ตนรูความตองการหรือ

รูความรูสึกของสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนดี แมความจริงอาจ

มีความเขาใจผิดในส่ิงท่ีตนเองเขาใจ การไมพูดคุย หรือสารสาร

กันอยางใกลชิดยอมไมรูวาสมาชิกในครอบครัวจะม่ีความรูสึก

อยางไร  หรือบางคร้ังก็เล่ียงท่ีจะรับรู อาจทําเปนเพิกเฉยเหมือน

ไมรับรูก็เปนได ท้ังน้ียอมนําไปสูความไมเขาใจกันและขัดแยงกัน

ในท่ีสุด

2. ลูกชายคนโตของครอบครัวเปนท่ีเขาใจโดยอัตโนมัติ

วาจะไดเปนผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะวัฒนธรรม

ตะวันออกท่ีจะมีความเปนบุตรชายนิยม(son preference) คือ

จะยดึควาสําคัญของบุตรชาย ซ่ึงเปนอิทธิพลความคิดของลัทธิ

ขงจ้ือ ท่ีเนนความกตัญูตอบุพการีผูใหกําเนิดไดทําหนาท่ี     

เล้ียงดูบิดามารดา   ในสังคมท่ีไดรับอิทธิพลความคิด ความเช่ือ 

ตามลัทธิขงจ๊ือ เชน จีน ไตหวัน เวียดนาม สิงคโปร หรือในกลุม

คนเช้ือชาติจีนท่ีอพยพยายถ่ินไปอยูในดินแดนอ่ืน จึงมักยดึม่ัน

ในความเช่ือดังกลาวและใหความสําคัญกับการมีลูกชายสูงมาก 

เพราะหวังพ่ึงใหบุตรชายเปนผูเล้ียงดูยามแกเฒา ซ่ึงเปนวิถี

ปฏิบัติท่ีเปนกลไกการสรางความม่ันคงในยามสูงอายใุนสังคมท่ี

รัฐไมมีบทบาท หรือมีบทบาทไมมากนักในการดูแลรับผิดชอบ

การดูแลผูสูงอาย ุอิทธิพลของหลักคิดดังกลาว ยงัใหความสําคัญ

กับบุตรชายคนโตของครอบครัว ท่ีจะเปนผูท่ีสืบทอดเช้ือสาย

ของตระกูลและกิจการของครอบครัว แตอยางไรก็ตามเม่ือธุรกิจ

เติบโตข้ึนและกาวเขาสูการแขงขันอยางในระดับภูมิภาค หรือ

ระดับโลก ทําใหธุรกิจตองการความเปนมืออาชีพมากข้ึนเพ่ือ

ใหสรางความสามารถในการแขงขัน ดังน้ันผูท่ีสืบทอดธุรกิจตอง

เปนผูท่ีมีความสามารถในการบริหารกิจการของครอบครัว ซ่ึง

ในบางคร้ังผูท่ีเหมาะสมท่ีสุดอาจไมใชลูกชายคนโต หรือไมมีผู

ท่ีเหมาะสมตองใหมืออาชีพเขามาบริหารจัดการเปนตน หาก

สมาชิกในครอบครัวอาจไมเขาใจหรือเม่ือยดึในความเช่ือเดิมก็

จะยอมรับไมได จึงทําใหเกิดความขัดแยงเกิดข้ึน

ทําใหสภาพของบานไมอบอุน ตางคนตางอยู ไมปรึกษาหารือ 

และเกิดความหางเหินในท่ีสุด

วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
1. วัตถุประสงคของการส่ือสาร ท่ีชัดเจน

2. เขาใจเร่ืองท่ีตองการจะส่ือสารเปนอยางดี

3. ใชการส่ือสสารสองทาง

4. วิธีการส่ือสาร ส่ือสารดวยความจริงใจ ซ่ือสัตย นา  

เช่ือถือ มีความเปนกัลยณมิตร มีเมตตาตอกัน

5. มีทักษะในการพูดและใชศิลปะในการรับฟง

6. สนับสนุนพูดดวยการกระทํา

7. มีทัศนคติเชิงบวก

ข้อควรปฏิบัติสำหรับสมาชิกใน
ครอบครัว 

1. แยกเร่ืองสวนตัวออกจากเร่ืองธุรกิจ เชน การประชุม

เร่ืองงานในท่ีทํางาน ไมใชท่ีบาน

2. กําหนดวันเวลาสําหรับการพูดคุยปรึกษาเร่ืองงาน

3. สรางธรรมนูญครอบครัวเพ่ือส่ือสารเง่ือนไข/ นโยบาย

/ ความสัมพันธของครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจครอบครัว 

4. แตงต้ังบุคคลภายนอกหรือท่ีปรึกษาเพ่ือใหความคิด

เห็นหรือใหคําปรึกษา ชวยปองกันไมใหมีการใชอารมณในท่ี

ทํางาน

5. สรางระบบการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคคลท่ีเก่ียวของ 

ท้ังท่ีเปนสมาชิกในครอบครัวและไมไดเปนสมาชิกในครอบครัว

ไดรับทราบดวย

ตัวอย่างการสื่อสารในธุรกิจ
ครอบครัว 

• ส่ือสารใหสมาชิกของครอบครัวทุกคนไดรับรูและเขาใจ

ถึงคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรม พฤติกรรม ความสัมพันธ 

นโยบายความเปนเจาของ การจางงาน กองทุนครอบครัว การ

บริหารกงสี การพัฒนาสมาชิกของครอบครัวรุนใหม ผลประโยชน

ตางๆท่ีสมาชิกครอบครัวจะไดรับ

• การประชุมของสมาชิกครอบครัวหรือสภาครอบครัว

• การประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

การสื่อสารในครอบครัว ตามทฤษฎี
ของ เวอร์จิเนีย ซาเทียร์

ทฤษฎีการใหคําปรึกษาครอบครัวของซาเทียร มีเปาหมาย

ท่ีจะปรับปรุงความสัมพันธและการส่ือสารในครอบครัวใหดีข้ึน 

โดยซาเทียรเช่ือวาคนเราจะมีชีวิตท่ีสมบูรณและสรางสรรค   

และอยูรวมสัมพันธกับผูอ่ืนเม่ือดําเนินชีวิตอยางมีอิสรภาพ 5 

ประการ (The Five Freedoms) ไดแก

1. อิสรภาพในการเห็นและไดยินส่ิงท่ีอยูตรงหนาตน ณ 

ปจจุบัน แทนท่ีจะเปนส่ิงท่ีควรจะตองเปน ส่ิงท่ีผานมาแลว หรือ

ส่ิงท่ีจะเปน

2. อิสรภาพในการพูดในส่ิงท่ีกําลังรูสึกและกําลังคิด แทนท่ี

จะพูดถึงส่ิงท่ีควรพูด

3. อิสรภาพในการท่ีจะรูสึกในส่ิงท่ีกําลังรูสึก แทนท่ีจะเปน

ส่ิงท่ีควรรูสึก

4. อิสรภาพในการรองขอส่ิงท่ีตนตองการ แทนการรอคอย

การอนุญาตจากผูอ่ืน

5. อิสรภาพในการเผชิญความเส่ียง (take risks) ของ

ตนเอง แทนท่ีจะตองการเพียงความม่ันคง

การอุปมาอุปมัย ภูเขาน้ําแข็งสวนตน (The personal 

iceberg metaphor)  เปนแผนภาพท่ีซาเทียรใชอธิบายถึงปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลในการแสดงออกของบุคคล เปรียบดังแผนผังความ

คิดท่ีจะทําใหเขาใจโครงสรางประสบการณภายในของแตละคน 

แผนภาพไดเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลกับภูเขาน้ําแข็ง 

ท่ีมียอดเขาโผลพนน้ํา แตส่ิงท่ีอยูใตน้ําน้ันเปนกอนภูเขาท่ีใหญ

กวามหาศาล ซาเทียรกลาววา “ภูเขาน้ําแข็ง เสมือนกับการท่ี

บุคคลแสดงตัวตนออกมาเพียงแคบางสวน แตยงัมีสวนท่ีถูกฝง

อยูใตน้ําอีกมากมาย บุคคลเพียงแคแสดงออกเฉพาะบางสวนท่ี

เขารูเทาน้ัน”  

จากภาพในขางตนเห็นไดวา สวนของภูเขาน้ําแข็งท่ีอยู

เหนือน้ํา คือพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกใหผูอ่ืนเห็น และสวน

ท่ีผูอ่ืนมองไมเห็นน้ัน คือสวนท่ีอยูลึกลงไปใตน้ํา ประกอบดวย 

(1) ความรูสึก (2) ความรูสึกตอความรูสึกน้ันๆ (3) การรับรูหรือ

การใหความหมายตอส่ิงท่ีเกิดข้ึน และ (4) ความคาดหวัง สวน

ท่ีอยูลึกใตน้ําตาง ๆ  เหลาน้ี จะเช่ือมโยงกับตัวตนท่ีเปนแกนแท

ของตน โดยผานทางความปรารถนาลึก ๆ ของแตละคน และ

เม่ือใดท่ีบุคคลตองเผชิญกับสภาวะไมปกติ บุคคลก็จะแสดง

พฤติกรรมน้ัน ๆ ออกมาใหผูอ่ืนเห็น

การส่ือสาร เปนการปฏิสัมพันธหรือการติดตอสัมพันธ

ระหวางบุคคล รวมถึงการใชสัญลักษณตาง ๆ  ดังน้ัน การแสดง

พฤติกรรมทุกอยางลวนเปนการส่ือสาร 

เก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารของสมาชิกครอบครัว เม่ือ

สมาชิกครอบครัวมีความคิดเห็นไมตรงกัน และมีการตําหนิกัน 

เม่ือเกิดบรรยากาศเชนน้ีก็จะทําใหสมาชิกครอบครัวมีความ   

ภาคภูมิใจในตนเองต่ํา สมาชิกในครอบครัวตองพยายามปรับ

เปล่ียนแนวคิด มีความเช่ือวามนุษยทุกคนมีศักยภาพภายใน ท่ี

เอ้ือตอการจัดการกับชีวิต เพ่ือการเจริญเติบโตเปนบุคคลท่ี

สมบูรณ โดยพ้ืนฐานทุกคนจะมีความภาคภูมิใจในตนเองอยู

แลว แตตองคนใหพบ เพ่ือนําไปสูการเช่ือมโยงและเสริมสราง

ความภาคภูมิใจในตน ดังน้ัน ความภาคภูมิใจในตน จึงเปนแนวคิด

ท่ีสําคัญประการหน่ึง เน่ืองจากความภาคภูมิใจในตน สงผลตอ

พฤติกรรมท้ังสวนบุคคลและสมาชิกครอบครัว กลาวคือหาก

สมาชิกครอบครัวมีการติดตอส่ือสารท่ีเหมาะสม ก็จะเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเองสูง แตหากสมาชิกครอบครัวมีการติดตอ

ส่ือสารท่ีไมเหมาะสม ยอมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

ต่ํา หรืออาจกลาวไดวาผูท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง จะ

ส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม สวนผูท่ีมีความภาคภูมิใจใน

ตนเองต่ํา มักมีการส่ือสารท่ีไมเหมาะสม ดังน้ัน การส่ือสารจึง

มีอิทธิพลตอสัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัวและสังคม 

กลาวคือการส่ือสารและความภาคภูมิใจในตนเอง เปนรากฐาน

ของระบบครอบครัว 

  ซาเทียร ไดแบงรูปแบบการส่ือสารออกเปน 2 รูปแบบ

ใหญ ๆ  คือ การติดตอส่ือสารท่ีไมสอดคลองกัน (incongruent) 

และการติดตอส่ือสารแบบสอดคลองกัน (congruent) มี        

รายละเอียดดังน้ี

1. การติดตอส่ือสารท่ีไมสอดคลองกัน เปนลักษณะการ

ติดตอส่ือสารท่ีไมสมบูรณ (incomplete) บิดเบือน (distorted) 

และกํากวม (ambiguous) สมาชิกครอบครัวมักจะแสดงบทบาท 

4 ลักษณะ คือผูตําหนิ (blamer) ผูยอมตาม (placator) ผู

ขัดคอ (distracter) และผูมากเหตุผล (computer) ซ่ึงในแตละ

บทบาทบุคคลจะแสดงพฤติกรรม ดังน้ี

ผูตําหนิ เปนบุคคลท่ีพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง และ

ไมรับผิดชอบในส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยการตําหนิหรือโยนความรับผิด

ชอบหรือความผิดใหผูอ่ืน ปฏิเสธท่ีจะรับฟงขอเสนอแนะจาก 

ผูอ่ืน บังคับใหอีกฝายตกอยูในสภาพถูกกระทํา บุคคลท่ีมีการ

ส่ือสารแบบน้ีมักดูถูกคนอ่ืน เผด็จการ มักตัดสินคนอ่ืน และมัก

แสดงพฤติกรรมกาวราวมากเกินไป หรือใชอํานาจเพ่ือปกปอง

ความออนแอของตนในบางเร่ือง การแสดงออกทางอารมณ 

อาทิ โกรธเกร้ียว ไมไวใจคนอ่ืน และชอบเก็บกดความเจ็บปวด

ไว ท้ังน้ี การตําหนิผูอ่ืนเปนลักษณะของบุคคลท่ีพยายามปองกัน

ตนเอง ไมใหผูอ่ืนมองวาตนเปนคนออนแอ โดยใชวิธีการกลาว

โจมตีและยกความผิดใหกับบุคคลหรือสถานการณตาง ๆ  ดวย

การใชวาจาดุดาท่ีรุนแรง ซ่ึงลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ“มันเปน 

ความผิดของพอ” หรือ “ลูกตองทํา…ตามท่ีพอส่ัง!” หรือ “ลูก 

ไมเคยทําอะไรถูกเลย” ดังน้ัน การเขาถึงบุคคลประเภทน้ี ตอง

ทําความเขาใจเก่ียวกับความคาดหวังท่ีบุคคลมีตอตนเอง ตอ

บุคคลอ่ืน และท่ีบุคคลอ่ืนมีตอตน สวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

3. การไดครอบครองธุรกิจของครอบครัวโดยสมาชิกคน

ใดคนหน่ึงโดยไมมีการช้ีแจงเหตุผล ทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆ เกิด

ความไมเขาใจ นํามาซ่ึงความขัดแยงและการใหการยอมรับใน

บทบาทของทายาทในฐานะผูนําครอบครัว 

4. สมาชิกของครอบครัวไมกลาแสดงความคิดเห็นท่ีตรง

ไปตรงมา การไมเขาใจความแตกตางระหวางความเคารพนับถือ

กับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง ทําใหไมกลาท่ีจะส่ือสาร

อยางตรงไปตรงมา และไมสามารถบอกวัตถุประสงคท่ีแทจริง

ของตนเองได สมาชิกของครอบครัวจะเก็บความรูสึกในดานลบ

เก็บไวในใจเพ่ือหลีกเล่ียงการเผชิญหนา การพูดออมคอมไมตรง

ประเด็น ตางๆเหลาน้ียอมนํามาซ่ึงความไมเขาใจอยางชัดเจนของ

ขอความท่ีตองการส่ือ 

5. สมาชิกของครอบครัวบางคนแสดงความเฉ่ือยชา ไม

กระตือรือรนในการประกอบธุรกิจของครอบครัว หรือไมสนใจ

ในกิจการของครอบครัว ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีไมไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติงานในดานท่ีชอบ หรือ การไมสนใจในธุรกิจครอบครัว 

มีความคิดอยากออกไปทําธุรกิจของตนเอง หรือทํางานท่ีอ่ืน 

เปนตน ทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆท่ีทุมเท หมดกําลังใจในการทํางาน 

รวมถึงกังวลถึงอนาคตของกิจการหากบุคคลน้ันเปนทายาทหรือ

ไดรับมอบหมายในตําแหนงท่ีสําคัญของบริษัท

6. ความขุนเคืองสวนตัวระหวางสมาชิกของครอบครัว

และลุกลามไปสูธุรกิจของครอบครัว ความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน 

หรือ ความขัดแยงท่ีเกิดในประเด็นสวนตัว เชนการจัดการเร่ือง

ของสวัสดิการระหวางสมาชิกของครอบครัว การถูกบังคับหรือ

กดดัน  เปนตน ซ่ึงหากสมาชิกในครอบครัวไมสามารถแยกแยะ

เร่ืองสวนตัว ครอบครัว และ ธุรกิจออกจากกันไดแลว ยอม  กอ

ใหเกิดปญหาในทุกดาน 

7. บุคคลภายนอกท่ีไมใชสมาชิกของครอบครัวเขามามี

อิทธิพลตอการดําเนินงานของธุรกิจครอบครัว หรือมีอิทธิพลตอ

สมาขิกของครอบครัวสองคน ทําใหเกิดปญหาความขัดแยง 

8. ความไมยติุธรรม ความเฉยชา ความเยน็ชา การไมแสดง

ความรูสึก  หากสมาชิกของครอบครัวรูไมไดรับความเปนธรรม

ในเร่ืองตางๆอยางเทาเทียมกัน ยอมทําใหเกิดความรูสึกดานลบ 

นํามาซ่ึงขอขัดแยง รวมถึงการเย็นชาของสมาชิกในครอบครัว 

การส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหาอยางเหมาะสม คือสมาชิก

ครอบครัวตองแสดงความคิดเห็นของตนอยางสุขุมและเหมาะ

สม ไมกาวราว ไมตําหนิหรือกลาวโทษผูอ่ืน

ผูยอมตาม เปนบุคคลท่ีพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง 

โดยพยายามทําใหบุคคลอ่ืนพอใจหรือเขาขางอีกฝายมากเกิน

ไป จนไมกลายืนยันสิทธิของตน มักยกยองผูอ่ืนและใหความ

สําคัญกับผูอ่ืนมากเกินไป บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะทําทุก

อยางเพ่ือผูอ่ืนไมใชเพ่ือตนเอง ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดีเกินไปใน

ลักษณะหลีกเล่ียงความขัดแยงหรือการปฏิเสธ มักแสดงพฤติกรรม

ในลักษณะของคนท่ีมีจิตใจออน ไมเปนอิสระในตนเองและชอบ

ปกปองดูแลผูอ่ืน มีความรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา ไมพอใจส่ิงท่ี

ตนทําลงไป จมอยูกับการกลาวโทษและไมยอมใหอภัยตนเอง 

การแสดงออกทางอารมณ อาทิ อารมณเศรา กังวล และมักเก็บ

กดความโกรธไว  สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ “อะไรก็ได 

ตามใจ” หรือ “ทุกอยางดีแลวคะ” หรือ “ฉันผิดเอง” ท้ังน้ี เม่ือ

ถูกขอรองแมไมอยากทําแตก็จะไมกลาปฏิเสธ อาจมีตอรองบาง

แตจะพยายามปฏิบัติตามคําขอรองทุกคร้ัง ดังน้ันครอบครัวตอง

ทําความเขาใจเก่ียวกับอารมณและความรูสึกของสมาชิกใน

ครอบครัว สวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารเพ่ือการเผชิญ

ปญหาอยางเหมาะสม คือการฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดงความ

เอาใจใส ใสใจ และเอ้ืออาทรกันอยางแทจริง

ผูขัดคอ เปนลักษณะการส่ือสารท่ีแสดงถึงความพยายาม

ในการลดความเครียด โดยการเบ่ียงเบนอีกฝายออกจาก

สถานการณความขัดแยง อาทิ เปล่ียนประเด็นการสนทนาอยาง

กะทันหัน หรือการขัดคอเพ่ือออกนอกเร่ือง มีการส่ือสารหรือ

กระทําในส่ิงท่ีไมตรงกัน ไมอยูกับรองกับรอย ชอบใชกลอุบาย

ใหคนอ่ืนทําในส่ิงท่ีตนตองการ เพ่ือปกปดความรูสึกภายในใจ 

โดยแสรงเปนไมเขาใจประเด็นการสนทนาหรือขัดจังหวะ ดวย

การเปล่ียนเร่ืองพูดท่ีหนักหรือเร่ืองท่ีทําใหไมสบายใจ มักพูดหรือ

ทําตัวตลกไรสาระเพ่ือเรียกรองความสนใจ ไมรูจักกาลเทศะ 

และมักละเมิดสิทธิผูอ่ืน บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะแสดง

อารมณท่ีแทจริงไดนอยมาก มักรูสึกหวาเหว เครียด และสับสน 

รูสึกวาตนเองไมมีความสําคัญตอใคร ขาดความม่ันใจในตน รูสึก

ไรคุณคา บุคคลประเภทน้ีเขาถึงไดยาก ไมสามารถรับรูและสัมผัส

ตัวตนของตนเองได สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบเห็นบอย คือ

พูดจาไรสาระ ตอบไมตรงคําถาม เปล่ียนเร่ืองคุยไดตลอดเวลา 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงการส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหาอยาง

เหมาะสม คือฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดงทาทีหรือคําพูดท่ี

แสดงถึงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา และริเร่ิมสรางสรรค

ผูมากเหตุผล เปนบุคคลท่ีมีเหตุผล มีสติปญญาดี บุคคล

ประเภทน้ีจะใชสติปญญาและเหตุผลในการส่ือสาร โดยพยายาม

ควบคุมตนเอง ผูอ่ืน และสภาพแวดลอม ดวยการใชหลักการ

ตาง ๆ ใชเหตุผลพิสูจนขอเท็จจริงดวยหลักการ เพ่ือใหผูอ่ืน

ปฏิบัติตามและเห็นวาตนถูกเสมอ ไมสนใจเร่ืองความรูสึกของ

ตนเองและไมรับรูถึงความรูสึกของผูอ่ืน โดยจะหลีกเล่ียงเร่ือง

ของอารมณและความรูสึก ดวยการเก็บซอนความรูสึกตาง ๆ 

ไวภายในอยางมิดชิด มักเก็บตัวไมคบผูอ่ืน มีลักษณะหางเหิน

และแยกตัวจากผูอ่ืน เปนคนท่ีนาเบ่ือหนาย ชอบแสดงทาที

เหนือคนอ่ืน โดยการควบคุมความคิดเห็นผูอ่ืนใหเปนไปตามท่ี

ตนตองการ เอาตัวเองเปนศูนยกลาง เปนคนเย็นชา จริงจัง มี

ความสามารถในการใหคําแนะนํา และใชเหตุผลตัดสินบุคคลอ่ืน

จนมองไมเห็นความเปนมนุษย บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะ

ไมคอยแสดงออกทางอารมณ และกลัวการสูญเสียการควบคุม 

สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ “ทุกอยางตองมีเหตุผล” 

หรือ“ฉันมีคําตอบท่ีดีท่ีสุด” หรือ “ท่ีเปนอยางน้ีก็เพราะวา…” 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหา

อยางเหมาะสม คือผูใหคําปรึกษาจะฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดง

ทาทีหรือคําพูดท่ีแสดงถึงปญญาท่ีแทจริง การยอมรับสภาพความ

เปนจริง มากกวาการยึดติดอยูกับเหตุผล

2. การติดตอส่ือสารแบบสอดคลองกัน ซาเทียร กลาววา

ครอบครัวท่ีมีความสัมพันธท่ีดี คือครอบครัวท่ีมีการติดตอส่ือสาร

แบบสอดคลองกัน เปนการส่ือสารท่ีกลมกลืน โดยใชภาษาพูด 

และภาษาทาทางท่ีแสดงถึงความรูสึก มีเจตนาไปในทิศทาง

เดียวกัน เปนการติดตอส่ือสารท่ีชัดเจน เปดเผย และตรงไปตรง

มา ทําใหเกิดการสํารวจอารมณ ความรูสึก สมาชิกครอบครัว

ไมมีการตําหนิกัน แตมุงท่ีจะรวมกันหาแนวทาง เพ่ือใหเกิดการ

ส่ือสารอยางอ่ืนท่ีดีกวา

ลักษณะของบุคคลท่ีใชการส่ือสารแบบสอดคลองกัน เปน

บุคคลท่ียอมรับและมีความพึงพอใจตอตนเอง ไววางใจตนเอง

และผูอ่ืน มีความรูสึกเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง และเขากับ 

ผูอ่ืนไดดี มีลักษณะท่ียืดหยุน มีความกระตือรือรน สรางสรรค 

มีชีวิตชีวา สามารถรับผิดชอบ และมีความสมดุลในชีวิต เปน

บุคคลท่ีมีอารมณสงบ ม่ันคง เปนบุคคลท่ีเปดเผย และเอาใจใส

ตนเอง บุคคลประเภทน้ีจะมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง ท้ังน้ี 

การตอบสนองท่ีเกิดข้ึนดังกลาว ไมใชเพ่ือเอาชนะหรือควบคุม

ผูอ่ืนหรือปกปองตนเองโดยไมสนใจผูอ่ืน แตเปนการแสดงออก

ท่ีสอดคลองกับสถานการณท่ีกําลังเผชิญอยู ลักษณะคําพูดจะ

แสดงถึงการรับรูความรูสึก มีความสอดคลองท้ังทาทาง น้ําเสียง 

และความรูสึกท่ีอยูภายในใจ จึงถือไดวาเปนบุคคลท่ีมีสุขภาพ

จิต สุขภาพกาย และจิตวิญญาณท่ีสมบูรณ

ในหนังสือช่ือ The Satir’s Approach to Communica

tion (Schwab, Johanna., and Baldwin, Michele.  The 

Satir Approach to Communication: a Workshop 

Manual. Palo Alto,Calif.: Science and Behavior Books, 

1989.) กลาวถึงการส่ือสารแบบสอดคลอง (congruent 

communication) ท่ีผูส่ือสารมีความตระหนักรูในตนเอง ผู

อ่ืน และบริบทอยูเสมอ วาประกอบดวย 3 ระดับ

ระดับแรก เปนระดับความรูสึก (Feelings)   การส่ือสาร

มีผลตอความรูสึกท่ีมีตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสถานการณ   

ความรูสึกสงผลตอการส่ือสาร ผูท่ีส่ือสารแบบสอดคลองจะ

ตระหนักในความรูสึกตางๆ ของตนเองอยูเสมอ และยอมรับ

ความรูสึกน้ันๆ ซ่ือสัตยตอความรูสึกของตนเอง ไมหนีหรือโยน

ใสคนอ่ืน น่ันคือ ฟงหรือสัมผัสกับความรูสึกของตนเอง ไดยิน

สัญญาณท่ีรางกายสงสัญญาณใหรูวาจิตใจกําลังรูสึกอยางไร 

เชน หัวใจเตนแรง มือส่ัน ใบหนารอนผาว อาจแสดงวาเรากําลัง

โกรธ  

ระดับท่ีสอง เปนระดับตัวตน (The Self) ท่ีผูส่ือสารอยาง

สอดคลอง มีความสงบสันติในจิตใจ มีความเปนหน่ึงเดียวกับ

ตนเองและกับผูอ่ืน (harmony) 

ระดับท่ีสาม เปนระดับพลังชีวิต (Life-Force) ท่ีผูส่ือสาร

มีจิตใจเปนสากล (universality) และมีจิตวิญญาณ (spirituality) 

ท่ีเอ้ือตอการเติบโตสูการเปนมนุษยท่ีสมบูรณข้ึน

การสงสารผานอวัจนภาษา (เชน น้ําเสียง สีหนา ทาทาง 

สีผิวท่ีเปล่ียนไป จังหวะการหายใจท่ีเปล่ียนไป การเคล่ือนไหว

ทางกาย) มากกวาสารท่ีสงผานวัจนภาษา   ผูส่ือสารแบบสอดคลอง

จะตระหนักในอวัจนภาษาของตนเอง ขณะเดียวกันก็ใสใจใน 

อวัจนภาษาของผูท่ีกําลังมีปฏิสัมพันธดวย ขณะท่ีคําพูดอาจสง 

สารเก่ียวกับอดีตหรืออนาคต รางกายมักจะสงสารท่ีเปนปจจุบัน

เสมอ บางคร้ังสารท้ังสองจึงไมสอดคลองกัน ในการส่ือสารใดๆ 

ท่ีวัจนภาษาและอวัจนภาษาไมสอดคลอง ผูรับสารจะไดรับ   

สารสองอยาง (Double message) ตัวอยางการส่ือสารท่ีไม

สอดคลอง เชน พอพูดกับลูกวา “ลูกทําดีแลว” แตหนาตาเฉยเมย

มาก ส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึนภายในใจของผูเปนพออาจเปนไปไดวา 

รูสึกวาส่ิงท่ีลูกทําไมถูกตองแตก็ไมอยากพูดใหลูกเสียใจ เปนตน 

การส่ือสารภายในครอบครัว จึงควรมุงเนนเพ่ือใหสมาชิก

ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันครอบครัวและ

ธุรกิจของครอบครัว โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ

ภายในระบบครอบครัว โดยพิจารณารอบดานแบบองครวม 

กลาวคือเปนการประสานกันระหวางรางกาย จิตใจ และความ

รูสึก เชนเดียวกับการพิจารณามนุษยกับสังคม ท่ีไมสามารถแบง

แยกออกจากกันได 

การส่ือสารของธุรกิจครอบครัวยงัตองใหความสําคัญกับ

มิติท่ีหลากหลาย เม่ือผูบริหารจากภายนอกหรือแมแตพนักงาน

ซ่ึงไมไดเปนสมาชิกของครอบครัวเขามาทํางานรวมกับสมาชิก

ในครอบครัว ทําใหเขาเหลาน้ันมีความระมัดระวังท่ีจะหลีกเล่ียง

ความขัดแยงท่ีจะเกิดระหวางเขากับสมาชิกของครอบครัวท่ีเขา

มาทํางานในบริษัท การไมสามารถพูดหรือขัดแยงได สงผลกระ

ทบตอสภาพแวดลอมการทํางาน ซ่ึงพวกเขาอาจคิดวาถูกคุกคาม 

หรือริดรอนเสรีภาพ เม่ือการส่ือสารลมเหลวทําใหความขัดแยง

ยิง่ทวีความรุนแรงมากข้ึน สงผลตอความมุงม่ันและแรงจูงใจใน

การทํางานอาจลดลง และสงผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนิน

งานของกิจการ รวมถึงความสามารถดานการแขงขันของธุรกิจ

ในอนาคต 

ธุรกิจครอบครัวในตอนเร่ิมตนสมาชิกในครอบครัวรวมกัน

ทํางานกันเอง หรือมีพนักงานระดับปฏิบัติการเพียงเล็กนอย 

แตเม่ือกิจการดําเนินมาไดระยะหน่ึง และเติบโตมากข้ึน ธุรกิจ

ตองกาวเขาสูความเปนมืออาชีพทําใหตองรับผูบริหารระดับตางๆ

ท่ีมีความเช่ียวชาญจากภายนอกเขามาดูแลกิจการและการเพ่ิม

ข้ึนของพนักงาน  คนเหลาน้ีตองการความชัดเจนและพ้ืนท่ีความ

สําเร็จของตนเอง ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือเจาของกิจการตอง

ส่ือสารกับพวกเขาอยางเปดเผย มีความเปนธรรม ในส่ิงทีเขาจะ

ไดรับจากการทํางานอยางทุมเท เพ่ือเพ่ิมโอกาสความสําเร็จของ

ธุรกิจครอบครัว สมาชิกครอบครัวตองเขาใจประเด็นท่ีเก่ียวของ

กับการส่ือสาร ท้ังท่ีเปนคําพูดและไมใชคําพูด ซ่ึงหมายรวมถึง

การกระทํา การแสดงออก สมาชิกครอบครัวตองมีความตระหนัก

อยูในใจวาพฤติกรรมของพวกเขาก็คือการส่ือสารไปยงัพนักงาน 

จึงตองมีความระมัดระวัง อีกท้ังตองเขาใจถึงอํานาจหนาท่ีของ

ตนเอง และรูวาพฤติกรรมตางๆของตนจะสงผลกระทบอยางไร 

ตอใครบาง อีกท้ังตองมีความเขาใจในตนเอง เพ่ือใชความเขาใจ

เหลาน้ีสรางกระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพไปยังบุคคล  

ในองคกรและนอกองคกร กลาวคือ ถูกขอความ ถูกคน ถูกวิธี 

และถูกเวลา (Get the right messages to the right people 

in the right way at the right time)   

มีตัวอยางมากมายของธุรกิจครอบครัวท่ีสามารถสราง การ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เชน บริษัทเลโกผูผลิตของเลนใน รูป

แบบตัวตอไมและพลาสติกโดยเปนท่ีรูจักของเด็กๆท่ัวโลก, บริษัท

แอรเมส ผูนําดานแฟช่ันลักชัวร่ีแบรนด(Luxury Brand) หรือใน

ประเทศไทย เชน เครือเซ็นทรัลของตระกูลจิราธิวัฒน, เครือเจริญ

โภคภัณฑของตระกูลเจียรวนนท เปนตน ซ่ึงบริษัทเหลาน้ีตาง

ใหความสําคัญกับการส่ือสารเหมือนเปนฟงกช่ันหน่ึงทางธุรกิจ

ท่ีสําคัญ การส่ือสารจะถูกถายทอดไปยังพันธกิจ คานิยมหลัก

ขององคกร รวมถึงจริยธรรมของบทบาทของสมาชิกในครอบครัว 

ไปยงับุคคลอ่ืนๆท่ีไมใชสมาชิกของครอบครัว  และการจัดโครงสราง

การส่ือสารในทุกกิจกรรมหลักขององคกรจะนํามาซ่ึงสินคาและ

การบริหารใหมๆ   การควบรวมกิจการ การซ้ือกิจการอ่ืน และการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญของกิจการ  

สรุป 
1. รูปแบบของการส่ือสารมีท้ังท่ีเปนภาษาพูด (Verbal 

communication) และท่ีเปนภาษากาย (Non verbal 

communication)  เชน การแสดงออกดวยสีหนา ทาทาง ฯลฯ 

ดังน้ัน เพ่ือใหการส่ือสารภายในครอบครัวมีความสรางสรรค 

เปนเอกภาพ และมีความเขาใจท่ีตรงกัน สมาชิกของครอบครัว

อาจจะกําหนดรูปแบบของวิธีการส่ือสารภายในครอบครัวโดย

เฉพาะ เชน สราง Communication Model ท่ีสมาชิกของ

ครอบครัวทุกคนตองยึดถือ และปฏิบัติตาม อาทิ มีขอกําหนด

เปนกติกาท่ีใหสมาชิกของครอบครัวทําได (Do) และไมใหทํา  

(Don’t)  ตัวอยางเชน คําวา “เรา“ จะตองใหญกวาคําวา “ฉัน” 

หรือการแสดงอารมณหงุดหงิดข้ีโมโห ไมยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืนเปนเร่ืองท่ีไมพึงกระทํา เปนตน

2. เน่ืองจากการส่ือสารภายในครอบครัวเปนเร่ืองสําคัญ 

ท่ีครอบครัวจําเปนตองกระทําอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ เพ่ือเสริม

สรางใหสมาชิกของครอบครัวมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ดังน้ัน 

ครอบครัวควรจะกําหนดวิธีการส่ือสารของครอบครัว เชน จัดการ

ประชุมของสมัชชาครอบครัว (Family Assembly) เปนประจํา

ตามความเหมาะสม โดยอาจจะจัดประชุมทุกเดือน หรือทุก

ไตรมาส แลวแตการตกลงกัน เพ่ือใหสมาชิกของครอบครัวได

มีโอกาสมาพบปะและน่ังคุยกัน จะไดปรึกษาหารือในเร่ืองตางๆ 

ท้ังในเร่ืองของครอบครัว เร่ืองของงาน ฯลฯ ซ่ึงผลดี ก็คือ 

นอกจากจะเปนโอกาสใหสมาชิกของครอบครัวไดรับทราบขอมูล 

เร่ืองราวความเปนไปของครอบครัว สมาชิกครอบครัว รวมท้ัง

ธุรกิจครอบครัวแลว ยงัทําใหสมาชิกของครอบครัวไดเขาใจซ่ึง

กันและกันมากข้ึนดวย

3. การส่ือสารในครอบครัว ควรมุงเนนเพ่ือใหสมาชิก

ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันครอบครัว และ

ธุรกิจของครอบครัว โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ

ภายในระบบครอบครัว โดยพิจารณารอบดานแบบองครวม 

กลาวคือเปนการประสานกันระหวางรางกาย จิตใจ และความ

รูสึก ของสมาชิกครอบครัว เชนเดียวกับการพิจารณามนุษยกับ

สังคม ท่ีไมสามารถแบงแยกออกจากกันได 
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สังคมและความม่ันคงของมนุษย. 2553. หลักสูตรและคูมือคายครอบครัว
. กรุงเทพฯ: กองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว.

พีรพัฒน ถวิลรัตน (2547).การเสริมสรางการส่ือสาร    แบบ
สอดคลองของกลุมพ่ีเล้ียงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก. วิทยานิพนธ.จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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การส่ือสาร เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญตอการรับรูของ

สมาชิกครอบครัว เพราะชวยสรางความเขาใจท่ี

ตรงกัน สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน อีกท้ังชวย

เสริมสรางความแข็งแกรงและความเปนเอกภาพ ใหกับธุรกิจ

ครอบครัว ทําใหครอบครัวมีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี

ท่ีนําพาไปสูความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวท่ียัง่ยนื นอกจากน้ี 

การส่ือสารยงัเปนเสมือนภาพสะทอนท่ีกลับมาหาตัวเอง ทําให

เรารูจักตัวเองเพ่ิมข้ึนและรูจักคนอ่ืนมากยิง่ข้ึน ทําใหจําเปนตอง

ปรับปรุงตัวเองใหมีทักษะในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการ

พูดคุยสนทนาในครอบครัว ระหวางพอแมกับลูก พ่ีกับนอง หรือ

คนรุนหน่ึงกับคนอีกรุนหน่ึง อยางเปดเผยตรงไปตรงมา รับฟง

ความคิดเห็น และใหความเคารพซ่ึงกันและกัน ชวยสรางความ

เขาใจท่ีตรงกัน สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหครอบครัวมี

ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีท่ีนําพาไปสูความสําเร็จ  

ของธุรกิจครอบครัวท่ียั่งยืน ในขณะท่ีการส่ือสารระหวางการ

ดําเนินงานในธุรกิจ เจาของธุรกิจครอบครัวท่ีมีการส่ือสารชัดเจน

ระหวางทีมผูบริหารระดับสูงของบริษัทและลูกจางของบริษัท 

ท่ีเปนสมาชิกครอบครัวและไมใชสมาชิกครอบครัว ทําใหเขาใจ

วิสัยทัศนของธุรกิจครอบครัว และดําเนินงานตามพันธะสัญญา

ของครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังชวย

สนับสนุนใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางราบร่ืน ซ่ึงการส่ือสารในธุรกิจ

ใหมีประสิทธิภาพสามารถนําหลักวิชาการและกลยทุธการ จัดการ

ส่ือสารธุรกิจมาใชเปนแนวทางในการสรางระบบส่ือสารภายใน

ธุรกิจครอบครัวได 

อยางไรก็ตาม ปญหาความขัดแยงท่ีพบในธุรกิจครอบครัว 

พบวา สวนสําคัญหน่ึงมีสาเหตุมาจากการส่ือสารในครอบครัวท่ี

มีการส่ือสารกันนอยมาก และไมมีประสิทธิภาพ เพราะคิดวาคน 

ในครอบครัวรักกัน รูใจกัน ไมจําเปนตองพูดคุยกันมาก ท้ังท่ีความ

เปนจริงการพูดคุยส่ือสารกันในครอบครัวเปนส่ิงท่ีสําคัญและ  

ตองมีการส่ือสารท่ีดีและสรางสรรค ซ่ึงจําเปนตองมีการเรียนรู

และพัฒาทักษะการส่ือสารน้ีใหเกิดข้ึนในครอบครัว เม่ือการ 

ส่ือสารระหวางสมาชิกทุกคนในครอบครัวเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ สัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัวยอมเกิดข้ึน อีก

ท้ังชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและความเปนเอกภาพใหกับ 

ธุรกิจครอบครัวตามไปดวย

 

รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว
Eswara 1974 ไดแบงการส่ือสารภายในครอบครัวออก

เปน 4 แบบ และ เดวิด เคนทอรและวิลเลียมเลป ไดแยกแยะ

ขอดี และขอดวยของการส่ือสารภายในครอบครัวแตละรูปแบบ 

ท่ีกอใหเกิดผลทางบุคลิกภาพ โดยสามารถนํามาประยุกตให

สอดคลองกับรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว ซ่ึงแบงออก

เปน 4 แบบ ดังน้ี

1.  การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 

(Laissez-Faire) คือ ลักษณะพฤติกรรมการส่ือสารภายใน

ครอบครัวระหวางพอแม ลูก น้ันไมไดเนนหรือยึดถือ เปนไป

อยางอิสระเสรี ไมมีกรอบหรือแนวทางท่ีเปนแบบอยางวาลูกตอง

เช่ือฟง คลอยตามความคิดเห็นทัศนะของพอแม หรือหามไม

โตเถียงขัดแยง ในขณะเดียวกันเด็กก็จะไมไดรับการแนะนํา หรือ

สนับสนุนจากพอแมใหกลาเปดเผยตัวเองหรือกลาแสดงความ

คิดเห็นตางๆดวย การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 

ผลคือทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวแบบน้ีรูสึกขาดความ

รัก มองโลกในแงราย ไมไวใจผูอ่ืน ไมเช่ือความยุติธรรมไมมี

โอกาสไดเรียนรูหรือไดรับการฝกฝนใหมีคุณธรรมความดีตางๆ 

ขาดความเปนระเบียบวินัย ขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ไมมีความ

ขยันขันแข็ง  และไมมีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

2. การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง (Protective) 

มีลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใหความสําคัญกับสังคม 

ประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติ ปลูกฝงกันมาเปนอยางมาก และเปน

ลําดับแรก ในขณะท่ียดึถือหรือใหความสําคัญกับความคิด ความ

ถูกตองของเน้ือหา ขอเท็จจริงท่ีส่ือความกันน้ันเปนอันดับรอง

ลงไป การส่ือสารในลักษณะน้ีจะแสดงใหเห็นไดจากการท่ีเด็ก

จะถูกสอนใหเช่ือฟง คลอยตามผูใหญ เพ่ือท่ีจะอยูรวมกันใน

ครอบครัวหรือหรือติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และ 

ราบร่ืนเด็กจะถูกสอนใหแสดงความคิดเห็น หรือขัดแยงโตเถียง 

แมในความคิดของตนเองจะไมเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ตาม 

การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง ผลคือทําใหบุคคลท่ี

เติบโตจากครอบครัวแบบน้ีรูสึกหางเหิน รูสึกขาดความอบอุน 

การปฏิบัติตามคําส่ังบิดามารดาเปนประจํา ทําใหขาดความคิด

ริเร่ิม ไมเช่ือม่ันในตนเอง ไมเปนตัวของตัวเอง ไมกลาแสดง 

ความคิดเห็น

3. การส่ือสารในครอบครัวแบบเปดเสรี(Pluralistic) มี

ลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใหความสําคัญในการท่ีให

เด็กรูจักพัฒนาความคิดท่ีเปนของตนเอง และการแสดงออกแม

ความคิดเห็นเหลาน้ันจะแตกตางกัน ลักษณะท่ีสังเกตุไดก็คือ 

เด็กจะถูกอบรมส่ังสอนใหรูจกมีความคิดใหมๆ และกลาท่ีจะ

แสดงออกโดยการอภิปราย ถกเถียงในประเด็นเร่ืองราวตางๆใน

สถานการณรอบตัวกับบุคคลอ่ืนๆ รูจักกลาตัดสินใจดวยตนเอง

โดยไมกลัววาความคิดเห็นท่ีขัดแยงไมตรงกับพอแมน้ัน จะทําให

พอแมไมพอใจหรือเปนส่ิงท่ีไมพึงกระทํา และโดยไมตองพะวงอยู 

กับสังคม ความเช่ือ คานิยม ประเพณีมากนัก คือใหความสําคัญ

กับการเช่ือฟงผูใหญ การคลอยตาม ความสามัคคีกลมเกลียว 

เปนเร่ืองรองลงไป ผลคือทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ี

มีการส่ือสารในลักษณะน้ีมีโอกาสหัดคิดริเร่ิมและกลาตัดสินใจ

ต้ังแตเร่ืองเล็กไปจนถึงเร่ืองใหญ และจะสรางนิสัยใหกลา    แสดง

ความคิดเห็น เช่ือม่ันในตนเอง พ่ึงตนเองได แตบางคร้ังการ

แสดงออกอาจขาดสัมมาคารวะตอผู ใหญ และขาดการ

ประนีประนอม

4. การส่ือสารในครอบครัวแบบประณีประนอม

(Consensual) มีลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเนนยํ้า

เร่ืองของสังคม ประเพณี และแบบแผน ท่ียึดถือปฏิบัติปลูกฝง

กันมา ในขณะเดียวกันก็ไมละเลยท่ีจะใหความสําคัญกับการให

สมาชิกครอบครัวรูจักพัฒนาความคิดเห็นท่ีเปนของตัวเองและ

การแสดงออก แมความคิดเหลาน้ันจะแตกตางกันก็ตาม ผลคือ

ทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ีมีการส่ือสารภายในครอบครัว

แบบน้ีรูจักแสดงความคิดเห็นของตนเอง ออกมาอยางเปดเผย 

ขณะเดียวกันก็ยอมรับฟงความคิดเห็น ความเช่ือของผูอ่ืนดวย 

รูจักพิจารณาไตรตรองดวยวิจารณญาณท้ังสองดาน และใหรูจัก

มีสวนรวมในการแสดง

บทบาทของการสื่อสารในครอบครัว 
การส่ือสารในครอบครัว เปนกลไกหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอ

การทําหนาท่ีของระบบครอบครัวใหดําเนินตอไปในการสราง

ความรูสึกผูกพันกัน การหันหนาเขาหากัน ความเหินหางความ

สามารถในการเปล่ียนแปลงและการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม 

ครอบครัวจําเปนตองอาศัยกระบวนการส่ือสารเปนตัวชวย

สนับสนุนใหครอบครัวสามารถทําหนาท่ีตางๆ ไดอยางเต็มท่ี 

บทบาทของการส่ือสารในครอบครัวจําแนกได ดังน้ี

1. การส่ือความหมาย ครอบครัวใชการส่ือสารในการ 

อบรมส่ังสอนและถายทอดคานิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และกฎเกณฑตาง ๆ ใหกับลูกหลาน ตลอดจนการ 

ปลูกฝงลักษณะนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และแบบแผนการ

ดําเนินชีวิตในสังคม

2. การแสดงออก ครอบครัวใชการส่ือสารในการแสดง

ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ความตองการ และพฤติกรรม 

ในลักษณะตาง ๆ ใหสมาชิกในครอบครัวไดรับรูและทําความ

เขาใจระหวางกัน มีท้ังดานบวกและดานลบ เปนโอกาสให สมาชิก

ไดมีการพูดคุยเพ่ือปรับตัวหรือเปล่ียนแปลงใหเปนไป ตาม

สถานการณท่ีเกิดข้ึน

3. การแสดงความสัมพันธ ครอบครัวใชการส่ือสารในการ

สรางสายใยความรักความผูกพันทางอารมณระหวางสมาชิกใน

ครอบครัว ไมวาจะโดยคําพูด การบอกรัก การช่ืนชมกัน หรือ

ใชภาษาทาทาง เชน การสัมผัส จับมือ โอบกอด เพ่ือแสดงความ

หวงใยซ่ึงกันและกัน

4. การแกปญหา ครอบครัวใชการส่ือสารในการสะทอน

สถานการณความเปนไปในครอบครัว ทําใหครอบครัวสามารถ

รวมกันตัดสินใจในเร่ืองตางๆ หากเกิดปญหาหรือความขัดแยง

การส่ือสารพูดคุยจะชวยเหลือและรวมมือกันแกไขปญหาตางๆ 

ใหลุลวงไปได

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารใน
ครอบครัว

การส่ือสารในครอบครัวของแตละครอบครัวมีความ       

แตกตางกันไปตามปจจัยของส่ิงแวดลอมตางๆ ดังน้ี

• ขนาดของครอบครัว ครอบครัวขยายท่ีมีปูยา/ตายาย 

และญาติพ่ีนอง อาศัยอยูรวมกัน ลูกหลานจะมีความใกลชิด 

ผูกพันกับผูใหญหลายชวงอาย ุทําใหเด็กมีโอกาสไดเรียนรูภาษา 

วิธีการส่ือสาร การพูด การแสดงกิริยามารยาทตางๆ จากการ

เลียนแบบ การเรียนรูวัฒนธรรมครอบครัว เพ่ือการดํารงชีวิต 

ท่ีเหมาะสมกับชุมชนทองถ่ินของตน ทําใหเขาใจผูอ่ืนและส่ิง

แวดลอมไดมากกวาเด็กท่ีมาจากครอบครัวเด่ียว

• ประเด็นระหวางรุน ในครอบครัวยอมประกอบดวย 

คนหลายรุน แตละคนเกิดมาในสภาพแวดลอมท่ีตางกัน ทําให

แตละคนมีแนวคิด ความเช่ือ และทัศนคติท่ีแตกตางกันออกไป 

อันสงผลตอการส่ือสารท่ีไมเขาใจหรือไมตรงกัน และนําไปสู

ลักษณะการทํางานท่ีแตกตางกันของคนตางรุน จนอาจนําไปสู

ความขัดแยงจากการทํางานรวมกันระหวางคนตางรุนข้ึนได

• ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา ความแตกตางเร่ือง

ภูมิหลังของคูสามีภรรยา สงผลตอการแสดงออกท้ังโดยคําพูด

และทาทาง หากตางฝายตางยอมรับธรรมชาติของคูสมรส รูจัก

ปรับตัวเขาหากัน จะชวยทําใหการส่ือสารพูดคุยเขาใจกัน เรียน

รูท่ีจะใชเหตุผลมากกวาอารมณ 

• โอกาสของการส่ือสารในครอบครัว ครอบครัวท่ีมี

ลักษณะเปด คือ สมาชิกแตละคนมีโอกาสท่ีจะแสดงออกถึงความ

ตองการ แสดงความเห็น ความรูสึกนึกคิดไดอยางอิสระ รวมท้ัง

มีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองตางๆ ภายในครอบครัวดวย เด็ก

จะมีเหตุผลมากกวาครอบครัวปดท่ีเด็กถูกบังคับและครอบครัว

แบบปลอยท่ีเด็กไมมีกฎเกณฑใหยึดเหน่ียว

• ความสามารถในการส่ือสาร ครอบครัวท่ีมีทักษะการ

ใชภาษาท่ีดีจะสามารถใหการอบรมเล้ียงดูและเปนแบบอยางท่ี

ดีในการส่ือสารกับลูกหลาน เด็กไดเลียนแบบและซึมซับพัฒนา 

การทางภาษาตามความเหมาะสมของวัยไดเปนอยางดี การ 

แสดงความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืน ดวยการประนีประนอมและมี

สัมมาคารวะ แมจะมีขอขัดแยงไมลงรอยกัน หรือมีความคิดเห็น

ไมตรงกัน

สาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ
ระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว

1. สมาชิกในครอบครัวเขาใจวา ตนรูความตองการหรือ

รูความรูสึกของสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนดี แมความจริงอาจ

มีความเขาใจผิดในส่ิงท่ีตนเองเขาใจ การไมพูดคุย หรือสารสาร

กันอยางใกลชิดยอมไมรูวาสมาชิกในครอบครัวจะม่ีความรูสึก

อยางไร  หรือบางคร้ังก็เล่ียงท่ีจะรับรู อาจทําเปนเพิกเฉยเหมือน

ไมรับรูก็เปนได ท้ังน้ียอมนําไปสูความไมเขาใจกันและขัดแยงกัน

ในท่ีสุด

2. ลูกชายคนโตของครอบครัวเปนท่ีเขาใจโดยอัตโนมัติ

วาจะไดเปนผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะวัฒนธรรม

ตะวันออกท่ีจะมีความเปนบุตรชายนิยม(son preference) คือ

จะยดึควาสําคัญของบุตรชาย ซ่ึงเปนอิทธิพลความคิดของลัทธิ

ขงจ้ือ ท่ีเนนความกตัญูตอบุพการีผูใหกําเนิดไดทําหนาท่ี     

เล้ียงดูบิดามารดา   ในสังคมท่ีไดรับอิทธิพลความคิด ความเช่ือ 

ตามลัทธิขงจ๊ือ เชน จีน ไตหวัน เวียดนาม สิงคโปร หรือในกลุม

คนเช้ือชาติจีนท่ีอพยพยายถ่ินไปอยูในดินแดนอ่ืน จึงมักยดึม่ัน

ในความเช่ือดังกลาวและใหความสําคัญกับการมีลูกชายสูงมาก 

เพราะหวังพ่ึงใหบุตรชายเปนผูเล้ียงดูยามแกเฒา ซ่ึงเปนวิถี

ปฏิบัติท่ีเปนกลไกการสรางความม่ันคงในยามสูงอายใุนสังคมท่ี

รัฐไมมีบทบาท หรือมีบทบาทไมมากนักในการดูแลรับผิดชอบ

การดูแลผูสูงอาย ุอิทธิพลของหลักคิดดังกลาว ยงัใหความสําคัญ

กับบุตรชายคนโตของครอบครัว ท่ีจะเปนผูท่ีสืบทอดเช้ือสาย

ของตระกูลและกิจการของครอบครัว แตอยางไรก็ตามเม่ือธุรกิจ

เติบโตข้ึนและกาวเขาสูการแขงขันอยางในระดับภูมิภาค หรือ

ระดับโลก ทําใหธุรกิจตองการความเปนมืออาชีพมากข้ึนเพ่ือ

ใหสรางความสามารถในการแขงขัน ดังน้ันผูท่ีสืบทอดธุรกิจตอง

เปนผูท่ีมีความสามารถในการบริหารกิจการของครอบครัว ซ่ึง

ในบางคร้ังผูท่ีเหมาะสมท่ีสุดอาจไมใชลูกชายคนโต หรือไมมีผู

ท่ีเหมาะสมตองใหมืออาชีพเขามาบริหารจัดการเปนตน หาก

สมาชิกในครอบครัวอาจไมเขาใจหรือเม่ือยดึในความเช่ือเดิมก็

จะยอมรับไมได จึงทําใหเกิดความขัดแยงเกิดข้ึน

ทําใหสภาพของบานไมอบอุน ตางคนตางอยู ไมปรึกษาหารือ 

และเกิดความหางเหินในท่ีสุด

วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
1. วัตถุประสงคของการส่ือสาร ท่ีชัดเจน

2. เขาใจเร่ืองท่ีตองการจะส่ือสารเปนอยางดี

3. ใชการส่ือสสารสองทาง

4. วิธีการส่ือสาร ส่ือสารดวยความจริงใจ ซ่ือสัตย นา  

เช่ือถือ มีความเปนกัลยณมิตร มีเมตตาตอกัน

5. มีทักษะในการพูดและใชศิลปะในการรับฟง

6. สนับสนุนพูดดวยการกระทํา

7. มีทัศนคติเชิงบวก

ข้อควรปฏิบัติสำหรับสมาชิกใน
ครอบครัว 

1. แยกเร่ืองสวนตัวออกจากเร่ืองธุรกิจ เชน การประชุม

เร่ืองงานในท่ีทํางาน ไมใชท่ีบาน

2. กําหนดวันเวลาสําหรับการพูดคุยปรึกษาเร่ืองงาน

3. สรางธรรมนูญครอบครัวเพ่ือส่ือสารเง่ือนไข/ นโยบาย

/ ความสัมพันธของครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจครอบครัว 

4. แตงต้ังบุคคลภายนอกหรือท่ีปรึกษาเพ่ือใหความคิด

เห็นหรือใหคําปรึกษา ชวยปองกันไมใหมีการใชอารมณในท่ี

ทํางาน

5. สรางระบบการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคคลท่ีเก่ียวของ 

ท้ังท่ีเปนสมาชิกในครอบครัวและไมไดเปนสมาชิกในครอบครัว

ไดรับทราบดวย

ตัวอย่างการสื่อสารในธุรกิจ
ครอบครัว 

• ส่ือสารใหสมาชิกของครอบครัวทุกคนไดรับรูและเขาใจ

ถึงคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรม พฤติกรรม ความสัมพันธ 

นโยบายความเปนเจาของ การจางงาน กองทุนครอบครัว การ

บริหารกงสี การพัฒนาสมาชิกของครอบครัวรุนใหม ผลประโยชน

ตางๆท่ีสมาชิกครอบครัวจะไดรับ

• การประชุมของสมาชิกครอบครัวหรือสภาครอบครัว

• การประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

การสื่อสารในครอบครัว ตามทฤษฎี
ของ เวอร์จิเนีย ซาเทียร์

ทฤษฎีการใหคําปรึกษาครอบครัวของซาเทียร มีเปาหมาย

ท่ีจะปรับปรุงความสัมพันธและการส่ือสารในครอบครัวใหดีข้ึน 

โดยซาเทียรเช่ือวาคนเราจะมีชีวิตท่ีสมบูรณและสรางสรรค   

และอยูรวมสัมพันธกับผูอ่ืนเม่ือดําเนินชีวิตอยางมีอิสรภาพ 5 

ประการ (The Five Freedoms) ไดแก

1. อิสรภาพในการเห็นและไดยินส่ิงท่ีอยูตรงหนาตน ณ 

ปจจุบัน แทนท่ีจะเปนส่ิงท่ีควรจะตองเปน ส่ิงท่ีผานมาแลว หรือ

ส่ิงท่ีจะเปน

2. อิสรภาพในการพูดในส่ิงท่ีกําลังรูสึกและกําลังคิด แทนท่ี

จะพูดถึงส่ิงท่ีควรพูด

3. อิสรภาพในการท่ีจะรูสึกในส่ิงท่ีกําลังรูสึก แทนท่ีจะเปน

ส่ิงท่ีควรรูสึก

4. อิสรภาพในการรองขอส่ิงท่ีตนตองการ แทนการรอคอย

การอนุญาตจากผูอ่ืน

5. อิสรภาพในการเผชิญความเส่ียง (take risks) ของ

ตนเอง แทนท่ีจะตองการเพียงความม่ันคง

การอุปมาอุปมัย ภูเขาน้ําแข็งสวนตน (The personal 

iceberg metaphor)  เปนแผนภาพท่ีซาเทียรใชอธิบายถึงปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลในการแสดงออกของบุคคล เปรียบดังแผนผังความ

คิดท่ีจะทําใหเขาใจโครงสรางประสบการณภายในของแตละคน 

แผนภาพไดเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลกับภูเขาน้ําแข็ง 

ท่ีมียอดเขาโผลพนน้ํา แตส่ิงท่ีอยูใตน้ําน้ันเปนกอนภูเขาท่ีใหญ

กวามหาศาล ซาเทียรกลาววา “ภูเขาน้ําแข็ง เสมือนกับการท่ี

บุคคลแสดงตัวตนออกมาเพียงแคบางสวน แตยงัมีสวนท่ีถูกฝง

อยูใตน้ําอีกมากมาย บุคคลเพียงแคแสดงออกเฉพาะบางสวนท่ี

เขารูเทาน้ัน”  

จากภาพในขางตนเห็นไดวา สวนของภูเขาน้ําแข็งท่ีอยู

เหนือน้ํา คือพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกใหผูอ่ืนเห็น และสวน

ท่ีผูอ่ืนมองไมเห็นน้ัน คือสวนท่ีอยูลึกลงไปใตน้ํา ประกอบดวย 

(1) ความรูสึก (2) ความรูสึกตอความรูสึกน้ันๆ (3) การรับรูหรือ

การใหความหมายตอส่ิงท่ีเกิดข้ึน และ (4) ความคาดหวัง สวน

ท่ีอยูลึกใตน้ําตาง ๆ  เหลาน้ี จะเช่ือมโยงกับตัวตนท่ีเปนแกนแท

ของตน โดยผานทางความปรารถนาลึก ๆ ของแตละคน และ

เม่ือใดท่ีบุคคลตองเผชิญกับสภาวะไมปกติ บุคคลก็จะแสดง

พฤติกรรมน้ัน ๆ ออกมาใหผูอ่ืนเห็น

การส่ือสาร เปนการปฏิสัมพันธหรือการติดตอสัมพันธ

ระหวางบุคคล รวมถึงการใชสัญลักษณตาง ๆ  ดังน้ัน การแสดง

พฤติกรรมทุกอยางลวนเปนการส่ือสาร 

เก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารของสมาชิกครอบครัว เม่ือ

สมาชิกครอบครัวมีความคิดเห็นไมตรงกัน และมีการตําหนิกัน 

เม่ือเกิดบรรยากาศเชนน้ีก็จะทําใหสมาชิกครอบครัวมีความ   

ภาคภูมิใจในตนเองต่ํา สมาชิกในครอบครัวตองพยายามปรับ

เปล่ียนแนวคิด มีความเช่ือวามนุษยทุกคนมีศักยภาพภายใน ท่ี

เอ้ือตอการจัดการกับชีวิต เพ่ือการเจริญเติบโตเปนบุคคลท่ี

สมบูรณ โดยพ้ืนฐานทุกคนจะมีความภาคภูมิใจในตนเองอยู

แลว แตตองคนใหพบ เพ่ือนําไปสูการเช่ือมโยงและเสริมสราง

ความภาคภูมิใจในตน ดังน้ัน ความภาคภูมิใจในตน จึงเปนแนวคิด

ท่ีสําคัญประการหน่ึง เน่ืองจากความภาคภูมิใจในตน สงผลตอ

พฤติกรรมท้ังสวนบุคคลและสมาชิกครอบครัว กลาวคือหาก

สมาชิกครอบครัวมีการติดตอส่ือสารท่ีเหมาะสม ก็จะเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเองสูง แตหากสมาชิกครอบครัวมีการติดตอ

ส่ือสารท่ีไมเหมาะสม ยอมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

ต่ํา หรืออาจกลาวไดวาผูท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง จะ

ส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม สวนผูท่ีมีความภาคภูมิใจใน

ตนเองต่ํา มักมีการส่ือสารท่ีไมเหมาะสม ดังน้ัน การส่ือสารจึง

มีอิทธิพลตอสัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัวและสังคม 

กลาวคือการส่ือสารและความภาคภูมิใจในตนเอง เปนรากฐาน

ของระบบครอบครัว 

  ซาเทียร ไดแบงรูปแบบการส่ือสารออกเปน 2 รูปแบบ

ใหญ ๆ  คือ การติดตอส่ือสารท่ีไมสอดคลองกัน (incongruent) 

และการติดตอส่ือสารแบบสอดคลองกัน (congruent) มี        

รายละเอียดดังน้ี

1. การติดตอส่ือสารท่ีไมสอดคลองกัน เปนลักษณะการ

ติดตอส่ือสารท่ีไมสมบูรณ (incomplete) บิดเบือน (distorted) 

และกํากวม (ambiguous) สมาชิกครอบครัวมักจะแสดงบทบาท 

4 ลักษณะ คือผูตําหนิ (blamer) ผูยอมตาม (placator) ผู

ขัดคอ (distracter) และผูมากเหตุผล (computer) ซ่ึงในแตละ

บทบาทบุคคลจะแสดงพฤติกรรม ดังน้ี

ผูตําหนิ เปนบุคคลท่ีพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง และ

ไมรับผิดชอบในส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยการตําหนิหรือโยนความรับผิด

ชอบหรือความผิดใหผูอ่ืน ปฏิเสธท่ีจะรับฟงขอเสนอแนะจาก 

ผูอ่ืน บังคับใหอีกฝายตกอยูในสภาพถูกกระทํา บุคคลท่ีมีการ

ส่ือสารแบบน้ีมักดูถูกคนอ่ืน เผด็จการ มักตัดสินคนอ่ืน และมัก

แสดงพฤติกรรมกาวราวมากเกินไป หรือใชอํานาจเพ่ือปกปอง

ความออนแอของตนในบางเร่ือง การแสดงออกทางอารมณ 

อาทิ โกรธเกร้ียว ไมไวใจคนอ่ืน และชอบเก็บกดความเจ็บปวด

ไว ท้ังน้ี การตําหนิผูอ่ืนเปนลักษณะของบุคคลท่ีพยายามปองกัน

ตนเอง ไมใหผูอ่ืนมองวาตนเปนคนออนแอ โดยใชวิธีการกลาว

โจมตีและยกความผิดใหกับบุคคลหรือสถานการณตาง ๆ  ดวย

การใชวาจาดุดาท่ีรุนแรง ซ่ึงลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ“มันเปน 

ความผิดของพอ” หรือ “ลูกตองทํา…ตามท่ีพอส่ัง!” หรือ “ลูก 

ไมเคยทําอะไรถูกเลย” ดังน้ัน การเขาถึงบุคคลประเภทน้ี ตอง

ทําความเขาใจเก่ียวกับความคาดหวังท่ีบุคคลมีตอตนเอง ตอ

บุคคลอ่ืน และท่ีบุคคลอ่ืนมีตอตน สวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

3. การไดครอบครองธุรกิจของครอบครัวโดยสมาชิกคน

ใดคนหน่ึงโดยไมมีการช้ีแจงเหตุผล ทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆ เกิด

ความไมเขาใจ นํามาซ่ึงความขัดแยงและการใหการยอมรับใน

บทบาทของทายาทในฐานะผูนําครอบครัว 

4. สมาชิกของครอบครัวไมกลาแสดงความคิดเห็นท่ีตรง

ไปตรงมา การไมเขาใจความแตกตางระหวางความเคารพนับถือ

กับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง ทําใหไมกลาท่ีจะส่ือสาร

อยางตรงไปตรงมา และไมสามารถบอกวัตถุประสงคท่ีแทจริง

ของตนเองได สมาชิกของครอบครัวจะเก็บความรูสึกในดานลบ

เก็บไวในใจเพ่ือหลีกเล่ียงการเผชิญหนา การพูดออมคอมไมตรง

ประเด็น ตางๆเหลาน้ียอมนํามาซ่ึงความไมเขาใจอยางชัดเจนของ

ขอความท่ีตองการส่ือ 

5. สมาชิกของครอบครัวบางคนแสดงความเฉ่ือยชา ไม

กระตือรือรนในการประกอบธุรกิจของครอบครัว หรือไมสนใจ

ในกิจการของครอบครัว ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีไมไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติงานในดานท่ีชอบ หรือ การไมสนใจในธุรกิจครอบครัว 

มีความคิดอยากออกไปทําธุรกิจของตนเอง หรือทํางานท่ีอ่ืน 

เปนตน ทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆท่ีทุมเท หมดกําลังใจในการทํางาน 

รวมถึงกังวลถึงอนาคตของกิจการหากบุคคลน้ันเปนทายาทหรือ

ไดรับมอบหมายในตําแหนงท่ีสําคัญของบริษัท

6. ความขุนเคืองสวนตัวระหวางสมาชิกของครอบครัว

และลุกลามไปสูธุรกิจของครอบครัว ความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน 

หรือ ความขัดแยงท่ีเกิดในประเด็นสวนตัว เชนการจัดการเร่ือง

ของสวัสดิการระหวางสมาชิกของครอบครัว การถูกบังคับหรือ

กดดัน  เปนตน ซ่ึงหากสมาชิกในครอบครัวไมสามารถแยกแยะ

เร่ืองสวนตัว ครอบครัว และ ธุรกิจออกจากกันไดแลว ยอม  กอ

ใหเกิดปญหาในทุกดาน 

7. บุคคลภายนอกท่ีไมใชสมาชิกของครอบครัวเขามามี

อิทธิพลตอการดําเนินงานของธุรกิจครอบครัว หรือมีอิทธิพลตอ

สมาขิกของครอบครัวสองคน ทําใหเกิดปญหาความขัดแยง 

8. ความไมยติุธรรม ความเฉยชา ความเยน็ชา การไมแสดง

ความรูสึก  หากสมาชิกของครอบครัวรูไมไดรับความเปนธรรม

ในเร่ืองตางๆอยางเทาเทียมกัน ยอมทําใหเกิดความรูสึกดานลบ 

นํามาซ่ึงขอขัดแยง รวมถึงการเย็นชาของสมาชิกในครอบครัว 

การส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหาอยางเหมาะสม คือสมาชิก

ครอบครัวตองแสดงความคิดเห็นของตนอยางสุขุมและเหมาะ

สม ไมกาวราว ไมตําหนิหรือกลาวโทษผูอ่ืน

ผูยอมตาม เปนบุคคลท่ีพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง 

โดยพยายามทําใหบุคคลอ่ืนพอใจหรือเขาขางอีกฝายมากเกิน

ไป จนไมกลายืนยันสิทธิของตน มักยกยองผูอ่ืนและใหความ

สําคัญกับผูอ่ืนมากเกินไป บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะทําทุก

อยางเพ่ือผูอ่ืนไมใชเพ่ือตนเอง ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดีเกินไปใน

ลักษณะหลีกเล่ียงความขัดแยงหรือการปฏิเสธ มักแสดงพฤติกรรม

ในลักษณะของคนท่ีมีจิตใจออน ไมเปนอิสระในตนเองและชอบ

ปกปองดูแลผูอ่ืน มีความรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา ไมพอใจส่ิงท่ี

ตนทําลงไป จมอยูกับการกลาวโทษและไมยอมใหอภัยตนเอง 

การแสดงออกทางอารมณ อาทิ อารมณเศรา กังวล และมักเก็บ

กดความโกรธไว  สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ “อะไรก็ได 

ตามใจ” หรือ “ทุกอยางดีแลวคะ” หรือ “ฉันผิดเอง” ท้ังน้ี เม่ือ

ถูกขอรองแมไมอยากทําแตก็จะไมกลาปฏิเสธ อาจมีตอรองบาง

แตจะพยายามปฏิบัติตามคําขอรองทุกคร้ัง ดังน้ันครอบครัวตอง

ทําความเขาใจเก่ียวกับอารมณและความรูสึกของสมาชิกใน

ครอบครัว สวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารเพ่ือการเผชิญ

ปญหาอยางเหมาะสม คือการฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดงความ

เอาใจใส ใสใจ และเอ้ืออาทรกันอยางแทจริง

ผูขัดคอ เปนลักษณะการส่ือสารท่ีแสดงถึงความพยายาม

ในการลดความเครียด โดยการเบ่ียงเบนอีกฝายออกจาก

สถานการณความขัดแยง อาทิ เปล่ียนประเด็นการสนทนาอยาง

กะทันหัน หรือการขัดคอเพ่ือออกนอกเร่ือง มีการส่ือสารหรือ

กระทําในส่ิงท่ีไมตรงกัน ไมอยูกับรองกับรอย ชอบใชกลอุบาย

ใหคนอ่ืนทําในส่ิงท่ีตนตองการ เพ่ือปกปดความรูสึกภายในใจ 

โดยแสรงเปนไมเขาใจประเด็นการสนทนาหรือขัดจังหวะ ดวย

การเปล่ียนเร่ืองพูดท่ีหนักหรือเร่ืองท่ีทําใหไมสบายใจ มักพูดหรือ

ทําตัวตลกไรสาระเพ่ือเรียกรองความสนใจ ไมรูจักกาลเทศะ 

และมักละเมิดสิทธิผูอ่ืน บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะแสดง

อารมณท่ีแทจริงไดนอยมาก มักรูสึกหวาเหว เครียด และสับสน 

รูสึกวาตนเองไมมีความสําคัญตอใคร ขาดความม่ันใจในตน รูสึก

ไรคุณคา บุคคลประเภทน้ีเขาถึงไดยาก ไมสามารถรับรูและสัมผัส

ตัวตนของตนเองได สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบเห็นบอย คือ

พูดจาไรสาระ ตอบไมตรงคําถาม เปล่ียนเร่ืองคุยไดตลอดเวลา 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงการส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหาอยาง

เหมาะสม คือฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดงทาทีหรือคําพูดท่ี

แสดงถึงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา และริเร่ิมสรางสรรค

ผูมากเหตุผล เปนบุคคลท่ีมีเหตุผล มีสติปญญาดี บุคคล

ประเภทน้ีจะใชสติปญญาและเหตุผลในการส่ือสาร โดยพยายาม

ควบคุมตนเอง ผูอ่ืน และสภาพแวดลอม ดวยการใชหลักการ

ตาง ๆ ใชเหตุผลพิสูจนขอเท็จจริงดวยหลักการ เพ่ือใหผูอ่ืน

ปฏิบัติตามและเห็นวาตนถูกเสมอ ไมสนใจเร่ืองความรูสึกของ

ตนเองและไมรับรูถึงความรูสึกของผูอ่ืน โดยจะหลีกเล่ียงเร่ือง

ของอารมณและความรูสึก ดวยการเก็บซอนความรูสึกตาง ๆ 

ไวภายในอยางมิดชิด มักเก็บตัวไมคบผูอ่ืน มีลักษณะหางเหิน

และแยกตัวจากผูอ่ืน เปนคนท่ีนาเบ่ือหนาย ชอบแสดงทาที

เหนือคนอ่ืน โดยการควบคุมความคิดเห็นผูอ่ืนใหเปนไปตามท่ี

ตนตองการ เอาตัวเองเปนศูนยกลาง เปนคนเย็นชา จริงจัง มี

ความสามารถในการใหคําแนะนํา และใชเหตุผลตัดสินบุคคลอ่ืน

จนมองไมเห็นความเปนมนุษย บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะ

ไมคอยแสดงออกทางอารมณ และกลัวการสูญเสียการควบคุม 

สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ “ทุกอยางตองมีเหตุผล” 

หรือ“ฉันมีคําตอบท่ีดีท่ีสุด” หรือ “ท่ีเปนอยางน้ีก็เพราะวา…” 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหา

อยางเหมาะสม คือผูใหคําปรึกษาจะฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดง

ทาทีหรือคําพูดท่ีแสดงถึงปญญาท่ีแทจริง การยอมรับสภาพความ

เปนจริง มากกวาการยึดติดอยูกับเหตุผล

2. การติดตอส่ือสารแบบสอดคลองกัน ซาเทียร กลาววา

ครอบครัวท่ีมีความสัมพันธท่ีดี คือครอบครัวท่ีมีการติดตอส่ือสาร

แบบสอดคลองกัน เปนการส่ือสารท่ีกลมกลืน โดยใชภาษาพูด 

และภาษาทาทางท่ีแสดงถึงความรูสึก มีเจตนาไปในทิศทาง

เดียวกัน เปนการติดตอส่ือสารท่ีชัดเจน เปดเผย และตรงไปตรง

มา ทําใหเกิดการสํารวจอารมณ ความรูสึก สมาชิกครอบครัว

ไมมีการตําหนิกัน แตมุงท่ีจะรวมกันหาแนวทาง เพ่ือใหเกิดการ

ส่ือสารอยางอ่ืนท่ีดีกวา

ลักษณะของบุคคลท่ีใชการส่ือสารแบบสอดคลองกัน เปน

บุคคลท่ียอมรับและมีความพึงพอใจตอตนเอง ไววางใจตนเอง

และผูอ่ืน มีความรูสึกเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง และเขากับ 

ผูอ่ืนไดดี มีลักษณะท่ียืดหยุน มีความกระตือรือรน สรางสรรค 

มีชีวิตชีวา สามารถรับผิดชอบ และมีความสมดุลในชีวิต เปน

บุคคลท่ีมีอารมณสงบ ม่ันคง เปนบุคคลท่ีเปดเผย และเอาใจใส

ตนเอง บุคคลประเภทน้ีจะมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง ท้ังน้ี 

การตอบสนองท่ีเกิดข้ึนดังกลาว ไมใชเพ่ือเอาชนะหรือควบคุม

ผูอ่ืนหรือปกปองตนเองโดยไมสนใจผูอ่ืน แตเปนการแสดงออก

ท่ีสอดคลองกับสถานการณท่ีกําลังเผชิญอยู ลักษณะคําพูดจะ

แสดงถึงการรับรูความรูสึก มีความสอดคลองท้ังทาทาง น้ําเสียง 

และความรูสึกท่ีอยูภายในใจ จึงถือไดวาเปนบุคคลท่ีมีสุขภาพ

จิต สุขภาพกาย และจิตวิญญาณท่ีสมบูรณ

ในหนังสือช่ือ The Satir’s Approach to Communica

tion (Schwab, Johanna., and Baldwin, Michele.  The 

Satir Approach to Communication: a Workshop 

Manual. Palo Alto,Calif.: Science and Behavior Books, 

1989.) กลาวถึงการส่ือสารแบบสอดคลอง (congruent 

communication) ท่ีผูส่ือสารมีความตระหนักรูในตนเอง ผู

อ่ืน และบริบทอยูเสมอ วาประกอบดวย 3 ระดับ

ระดับแรก เปนระดับความรูสึก (Feelings)   การส่ือสาร

มีผลตอความรูสึกท่ีมีตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสถานการณ   

ความรูสึกสงผลตอการส่ือสาร ผูท่ีส่ือสารแบบสอดคลองจะ

ตระหนักในความรูสึกตางๆ ของตนเองอยูเสมอ และยอมรับ

ความรูสึกน้ันๆ ซ่ือสัตยตอความรูสึกของตนเอง ไมหนีหรือโยน

ใสคนอ่ืน น่ันคือ ฟงหรือสัมผัสกับความรูสึกของตนเอง ไดยิน

สัญญาณท่ีรางกายสงสัญญาณใหรูวาจิตใจกําลังรูสึกอยางไร 

เชน หัวใจเตนแรง มือส่ัน ใบหนารอนผาว อาจแสดงวาเรากําลัง

โกรธ  

ระดับท่ีสอง เปนระดับตัวตน (The Self) ท่ีผูส่ือสารอยาง

สอดคลอง มีความสงบสันติในจิตใจ มีความเปนหน่ึงเดียวกับ

ตนเองและกับผูอ่ืน (harmony) 

ระดับท่ีสาม เปนระดับพลังชีวิต (Life-Force) ท่ีผูส่ือสาร

มีจิตใจเปนสากล (universality) และมีจิตวิญญาณ (spirituality) 

ท่ีเอ้ือตอการเติบโตสูการเปนมนุษยท่ีสมบูรณข้ึน

การสงสารผานอวัจนภาษา (เชน น้ําเสียง สีหนา ทาทาง 

สีผิวท่ีเปล่ียนไป จังหวะการหายใจท่ีเปล่ียนไป การเคล่ือนไหว

ทางกาย) มากกวาสารท่ีสงผานวัจนภาษา   ผูส่ือสารแบบสอดคลอง

จะตระหนักในอวัจนภาษาของตนเอง ขณะเดียวกันก็ใสใจใน 

อวัจนภาษาของผูท่ีกําลังมีปฏิสัมพันธดวย ขณะท่ีคําพูดอาจสง 

สารเก่ียวกับอดีตหรืออนาคต รางกายมักจะสงสารท่ีเปนปจจุบัน

เสมอ บางคร้ังสารท้ังสองจึงไมสอดคลองกัน ในการส่ือสารใดๆ 

ท่ีวัจนภาษาและอวัจนภาษาไมสอดคลอง ผูรับสารจะไดรับ   

สารสองอยาง (Double message) ตัวอยางการส่ือสารท่ีไม

สอดคลอง เชน พอพูดกับลูกวา “ลูกทําดีแลว” แตหนาตาเฉยเมย

มาก ส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึนภายในใจของผูเปนพออาจเปนไปไดวา 

รูสึกวาส่ิงท่ีลูกทําไมถูกตองแตก็ไมอยากพูดใหลูกเสียใจ เปนตน 

การส่ือสารภายในครอบครัว จึงควรมุงเนนเพ่ือใหสมาชิก

ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันครอบครัวและ

ธุรกิจของครอบครัว โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ

ภายในระบบครอบครัว โดยพิจารณารอบดานแบบองครวม 

กลาวคือเปนการประสานกันระหวางรางกาย จิตใจ และความ

รูสึก เชนเดียวกับการพิจารณามนุษยกับสังคม ท่ีไมสามารถแบง

แยกออกจากกันได 

การส่ือสารของธุรกิจครอบครัวยงัตองใหความสําคัญกับ

มิติท่ีหลากหลาย เม่ือผูบริหารจากภายนอกหรือแมแตพนักงาน

ซ่ึงไมไดเปนสมาชิกของครอบครัวเขามาทํางานรวมกับสมาชิก

ในครอบครัว ทําใหเขาเหลาน้ันมีความระมัดระวังท่ีจะหลีกเล่ียง

ความขัดแยงท่ีจะเกิดระหวางเขากับสมาชิกของครอบครัวท่ีเขา

มาทํางานในบริษัท การไมสามารถพูดหรือขัดแยงได สงผลกระ

ทบตอสภาพแวดลอมการทํางาน ซ่ึงพวกเขาอาจคิดวาถูกคุกคาม 

หรือริดรอนเสรีภาพ เม่ือการส่ือสารลมเหลวทําใหความขัดแยง

ยิง่ทวีความรุนแรงมากข้ึน สงผลตอความมุงม่ันและแรงจูงใจใน

การทํางานอาจลดลง และสงผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนิน

งานของกิจการ รวมถึงความสามารถดานการแขงขันของธุรกิจ

ในอนาคต 

ธุรกิจครอบครัวในตอนเร่ิมตนสมาชิกในครอบครัวรวมกัน

ทํางานกันเอง หรือมีพนักงานระดับปฏิบัติการเพียงเล็กนอย 

แตเม่ือกิจการดําเนินมาไดระยะหน่ึง และเติบโตมากข้ึน ธุรกิจ

ตองกาวเขาสูความเปนมืออาชีพทําใหตองรับผูบริหารระดับตางๆ

ท่ีมีความเช่ียวชาญจากภายนอกเขามาดูแลกิจการและการเพ่ิม

ข้ึนของพนักงาน  คนเหลาน้ีตองการความชัดเจนและพ้ืนท่ีความ

สําเร็จของตนเอง ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือเจาของกิจการตอง

ส่ือสารกับพวกเขาอยางเปดเผย มีความเปนธรรม ในส่ิงทีเขาจะ

ไดรับจากการทํางานอยางทุมเท เพ่ือเพ่ิมโอกาสความสําเร็จของ

ธุรกิจครอบครัว สมาชิกครอบครัวตองเขาใจประเด็นท่ีเก่ียวของ

กับการส่ือสาร ท้ังท่ีเปนคําพูดและไมใชคําพูด ซ่ึงหมายรวมถึง

การกระทํา การแสดงออก สมาชิกครอบครัวตองมีความตระหนัก

อยูในใจวาพฤติกรรมของพวกเขาก็คือการส่ือสารไปยงัพนักงาน 

จึงตองมีความระมัดระวัง อีกท้ังตองเขาใจถึงอํานาจหนาท่ีของ

ตนเอง และรูวาพฤติกรรมตางๆของตนจะสงผลกระทบอยางไร 

ตอใครบาง อีกท้ังตองมีความเขาใจในตนเอง เพ่ือใชความเขาใจ

เหลาน้ีสรางกระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพไปยังบุคคล  

ในองคกรและนอกองคกร กลาวคือ ถูกขอความ ถูกคน ถูกวิธี 

และถูกเวลา (Get the right messages to the right people 

in the right way at the right time)   

มีตัวอยางมากมายของธุรกิจครอบครัวท่ีสามารถสราง การ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เชน บริษัทเลโกผูผลิตของเลนใน รูป

แบบตัวตอไมและพลาสติกโดยเปนท่ีรูจักของเด็กๆท่ัวโลก, บริษัท

แอรเมส ผูนําดานแฟช่ันลักชัวร่ีแบรนด(Luxury Brand) หรือใน

ประเทศไทย เชน เครือเซ็นทรัลของตระกูลจิราธิวัฒน, เครือเจริญ

โภคภัณฑของตระกูลเจียรวนนท เปนตน ซ่ึงบริษัทเหลาน้ีตาง

ใหความสําคัญกับการส่ือสารเหมือนเปนฟงกช่ันหน่ึงทางธุรกิจ

ท่ีสําคัญ การส่ือสารจะถูกถายทอดไปยังพันธกิจ คานิยมหลัก

ขององคกร รวมถึงจริยธรรมของบทบาทของสมาชิกในครอบครัว 

ไปยังบุคคลอ่ืนๆท่ีไมใชสมาชิกของครอบครัว  และการจัดโครงสราง

การส่ือสารในทุกกิจกรรมหลักขององคกรจะนํามาซ่ึงสินคาและ

การบริหารใหมๆ   การควบรวมกิจการ การซ้ือกิจการอ่ืน และการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญของกิจการ  

สรุป 
1. รูปแบบของการส่ือสารมีท้ังท่ีเปนภาษาพูด (Verbal 

communication) และท่ีเปนภาษากาย (Non verbal 

communication)  เชน การแสดงออกดวยสีหนา ทาทาง ฯลฯ 

ดังน้ัน เพ่ือใหการส่ือสารภายในครอบครัวมีความสรางสรรค 

เปนเอกภาพ และมีความเขาใจท่ีตรงกัน สมาชิกของครอบครัว

อาจจะกําหนดรูปแบบของวิธีการส่ือสารภายในครอบครัวโดย

เฉพาะ เชน สราง Communication Model ท่ีสมาชิกของ

ครอบครัวทุกคนตองยึดถือ และปฏิบัติตาม อาทิ มีขอกําหนด

เปนกติกาท่ีใหสมาชิกของครอบครัวทําได (Do) และไมใหทํา  

(Don’t)  ตัวอยางเชน คําวา “เรา“ จะตองใหญกวาคําวา “ฉัน” 

หรือการแสดงอารมณหงุดหงิดข้ีโมโห ไมยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืนเปนเร่ืองท่ีไมพึงกระทํา เปนตน

2. เน่ืองจากการส่ือสารภายในครอบครัวเปนเร่ืองสําคัญ 

ท่ีครอบครัวจําเปนตองกระทําอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ เพ่ือเสริม

สรางใหสมาชิกของครอบครัวมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ดังน้ัน 

ครอบครัวควรจะกําหนดวิธีการส่ือสารของครอบครัว เชน จัดการ

ประชุมของสมัชชาครอบครัว (Family Assembly) เปนประจํา

ตามความเหมาะสม โดยอาจจะจัดประชุมทุกเดือน หรือทุก

ไตรมาส แลวแตการตกลงกัน เพ่ือใหสมาชิกของครอบครัวได

มีโอกาสมาพบปะและน่ังคุยกัน จะไดปรึกษาหารือในเร่ืองตางๆ 

ท้ังในเร่ืองของครอบครัว เร่ืองของงาน ฯลฯ ซ่ึงผลดี ก็คือ 

นอกจากจะเปนโอกาสใหสมาชิกของครอบครัวไดรับทราบขอมูล 

เร่ืองราวความเปนไปของครอบครัว สมาชิกครอบครัว รวมท้ัง

ธุรกิจครอบครัวแลว ยงัทําใหสมาชิกของครอบครัวไดเขาใจซ่ึง

กันและกันมากข้ึนดวย

3. การส่ือสารในครอบครัว ควรมุงเนนเพ่ือใหสมาชิก

ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันครอบครัว และ

ธุรกิจของครอบครัว โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ

ภายในระบบครอบครัว โดยพิจารณารอบดานแบบองครวม 

กลาวคือเปนการประสานกันระหวางรางกาย จิตใจ และความ

รูสึก ของสมาชิกครอบครัว เชนเดียวกับการพิจารณามนุษยกับ

สังคม ท่ีไมสามารถแบงแยกออกจากกันได 

อางอิง :
Banmen, J. (2002). The Satir model: Yesterday and 

today. Contemporary Family Therapy 24(1), 7-22.
Lum, W. (2002). The use of self of the therapist. Contem-

porary Family Therapy 24(1), 181-197.
Smith, S. (2002). Transformations in therapeutic 

practice. Contemporary Family Therapy 24(1), 111-128.
Astrachan, J. H., and McMillan, K. S. 2003. Conflict and 

Communication in the Family Business. Marietta, GA: Family 
Enterprise Publishers.

http://www.gotoknow.org/posts/483988
http://www.tharawat-magazine.com/
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและสถาบันวิทยาการการคา. เอกสาร

สรุปประเด็นการบรรยาย หัวขอ “การบริหารธุรกิจครอบครัว (Family 
Business Management)” โดย รองศาสตราจารยดร.จีรเดช อูสวัสด์ิ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและธนาคารกสิกรไทย. เอกสารประกอบ
การบรรยาย หัวขอ “การบริหารธุรกิจครอบครัว อยางมืออาชีพข้ันสูง 
(Advance Professional Family Business Management)” รุนท่ี 
8 โดย รองศาสตราจารย ดร.เอกชัย อภิศักด์ิกุล

รูปแบบการส่ือสารของครอบครัว [ออนไลน]: ไดจาก  
http://bsris.swu.ac.th
ประวัติบริษัทเลโก [ออนไลน]: ไดจาก
th.wikipedia.org/wiki/เลโก 
ทรงธรรม ธีระกุล.2548. การส่ือสารกลยุทธ์ิสูความสําเร็จของ

องคกร ตีพิมพในวารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ  ปท่ี 18 ฉบับท่ี 1 
เมษายน – กันยายน 2548 หนา 51 – 61 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย. 2553. หลักสูตรและคูมือคายครอบครัว
. กรุงเทพฯ: กองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว.

พีรพัฒน ถวิลรัตน (2547).การเสริมสรางการส่ือสาร    แบบ
สอดคลองของกลุมพ่ีเล้ียงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก. วิทยานิพนธ.จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

43

Family Business 



การส่ือสาร เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญตอการรับรูของ

สมาชิกครอบครัว เพราะชวยสรางความเขาใจท่ี

ตรงกัน สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน อีกท้ังชวย

เสริมสรางความแข็งแกรงและความเปนเอกภาพ ใหกับธุรกิจ

ครอบครัว ทําใหครอบครัวมีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี

ท่ีนําพาไปสูความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวท่ียัง่ยนื นอกจากน้ี 

การส่ือสารยังเปนเสมือนภาพสะทอนท่ีกลับมาหาตัวเอง ทําให

เรารูจักตัวเองเพ่ิมข้ึนและรูจักคนอ่ืนมากยิง่ข้ึน ทําใหจําเปนตอง

ปรับปรุงตัวเองใหมีทักษะในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการ

พูดคุยสนทนาในครอบครัว ระหวางพอแมกับลูก พ่ีกับนอง หรือ

คนรุนหน่ึงกับคนอีกรุนหน่ึง อยางเปดเผยตรงไปตรงมา รับฟง

ความคิดเห็น และใหความเคารพซ่ึงกันและกัน ชวยสรางความ

เขาใจท่ีตรงกัน สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหครอบครัวมี

ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีท่ีนําพาไปสูความสําเร็จ  

ของธุรกิจครอบครัวท่ียั่งยืน ในขณะท่ีการส่ือสารระหวางการ

ดําเนินงานในธุรกิจ เจาของธุรกิจครอบครัวท่ีมีการส่ือสารชัดเจน

ระหวางทีมผูบริหารระดับสูงของบริษัทและลูกจางของบริษัท 

ท่ีเปนสมาชิกครอบครัวและไมใชสมาชิกครอบครัว ทําใหเขาใจ

วิสัยทัศนของธุรกิจครอบครัว และดําเนินงานตามพันธะสัญญา

ของครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังชวย

สนับสนุนใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางราบร่ืน ซ่ึงการส่ือสารในธุรกิจ

ใหมีประสิทธิภาพสามารถนําหลักวิชาการและกลยทุธการ จัดการ

ส่ือสารธุรกิจมาใชเปนแนวทางในการสรางระบบส่ือสารภายใน

ธุรกิจครอบครัวได 

อยางไรก็ตาม ปญหาความขัดแยงท่ีพบในธุรกิจครอบครัว 

พบวา สวนสําคัญหน่ึงมีสาเหตุมาจากการส่ือสารในครอบครัวท่ี

มีการส่ือสารกันนอยมาก และไมมีประสิทธิภาพ เพราะคิดวาคน 

ในครอบครัวรักกัน รูใจกัน ไมจําเปนตองพูดคุยกันมาก ท้ังท่ีความ

เปนจริงการพูดคุยส่ือสารกันในครอบครัวเปนส่ิงท่ีสําคัญและ  

ตองมีการส่ือสารท่ีดีและสรางสรรค ซ่ึงจําเปนตองมีการเรียนรู

และพัฒาทักษะการส่ือสารน้ีใหเกิดข้ึนในครอบครัว เม่ือการ 

ส่ือสารระหวางสมาชิกทุกคนในครอบครัวเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ สัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัวยอมเกิดข้ึน อีก

ท้ังชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและความเปนเอกภาพใหกับ 

ธุรกิจครอบครัวตามไปดวย

 

รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว
Eswara 1974 ไดแบงการส่ือสารภายในครอบครัวออก

เปน 4 แบบ และ เดวิด เคนทอรและวิลเลียมเลป ไดแยกแยะ

ขอดี และขอดวยของการส่ือสารภายในครอบครัวแตละรูปแบบ 

ท่ีกอใหเกิดผลทางบุคลิกภาพ โดยสามารถนํามาประยุกตให

สอดคลองกับรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว ซ่ึงแบงออก

เปน 4 แบบ ดังน้ี

1.  การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 

(Laissez-Faire) คือ ลักษณะพฤติกรรมการส่ือสารภายใน

ครอบครัวระหวางพอแม ลูก น้ันไมไดเนนหรือยึดถือ เปนไป

อยางอิสระเสรี ไมมีกรอบหรือแนวทางท่ีเปนแบบอยางวาลูกตอง

เช่ือฟง คลอยตามความคิดเห็นทัศนะของพอแม หรือหามไม

โตเถียงขัดแยง ในขณะเดียวกันเด็กก็จะไมไดรับการแนะนํา หรือ

สนับสนุนจากพอแมใหกลาเปดเผยตัวเองหรือกลาแสดงความ

คิดเห็นตางๆดวย การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 

ผลคือทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวแบบน้ีรูสึกขาดความ

รัก มองโลกในแงราย ไมไวใจผูอ่ืน ไมเช่ือความยุติธรรมไมมี

โอกาสไดเรียนรูหรือไดรับการฝกฝนใหมีคุณธรรมความดีตางๆ 

ขาดความเปนระเบียบวินัย ขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ไมมีความ

ขยันขันแข็ง  และไมมีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

2. การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง (Protective) 

มีลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใหความสําคัญกับสังคม 

ประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติ ปลูกฝงกันมาเปนอยางมาก และเปน

ลําดับแรก ในขณะท่ียดึถือหรือใหความสําคัญกับความคิด ความ

ถูกตองของเน้ือหา ขอเท็จจริงท่ีส่ือความกันน้ันเปนอันดับรอง

ลงไป การส่ือสารในลักษณะน้ีจะแสดงใหเห็นไดจากการท่ีเด็ก

จะถูกสอนใหเช่ือฟง คลอยตามผูใหญ เพ่ือท่ีจะอยูรวมกันใน

ครอบครัวหรือหรือติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และ 

ราบร่ืนเด็กจะถูกสอนใหแสดงความคิดเห็น หรือขัดแยงโตเถียง 

แมในความคิดของตนเองจะไมเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ตาม 

การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง ผลคือทําใหบุคคลท่ี

เติบโตจากครอบครัวแบบน้ีรูสึกหางเหิน รูสึกขาดความอบอุน 

การปฏิบัติตามคําส่ังบิดามารดาเปนประจํา ทําใหขาดความคิด

ริเร่ิม ไมเช่ือม่ันในตนเอง ไมเปนตัวของตัวเอง ไมกลาแสดง 

ความคิดเห็น

3. การส่ือสารในครอบครัวแบบเปดเสรี(Pluralistic) มี

ลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใหความสําคัญในการท่ีให

เด็กรูจักพัฒนาความคิดท่ีเปนของตนเอง และการแสดงออกแม

ความคิดเห็นเหลาน้ันจะแตกตางกัน ลักษณะท่ีสังเกตุไดก็คือ 

เด็กจะถูกอบรมส่ังสอนใหรูจกมีความคิดใหมๆ และกลาท่ีจะ

แสดงออกโดยการอภิปราย ถกเถียงในประเด็นเร่ืองราวตางๆใน

สถานการณรอบตัวกับบุคคลอ่ืนๆ รูจักกลาตัดสินใจดวยตนเอง

โดยไมกลัววาความคิดเห็นท่ีขัดแยงไมตรงกับพอแมน้ัน จะทําให

พอแมไมพอใจหรือเปนส่ิงท่ีไมพึงกระทํา และโดยไมตองพะวงอยู 

กับสังคม ความเช่ือ คานิยม ประเพณีมากนัก คือใหความสําคัญ

กับการเช่ือฟงผูใหญ การคลอยตาม ความสามัคคีกลมเกลียว 

เปนเร่ืองรองลงไป ผลคือทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ี

มีการส่ือสารในลักษณะน้ีมีโอกาสหัดคิดริเร่ิมและกลาตัดสินใจ

ต้ังแตเร่ืองเล็กไปจนถึงเร่ืองใหญ และจะสรางนิสัยใหกลา    แสดง

ความคิดเห็น เช่ือม่ันในตนเอง พ่ึงตนเองได แตบางคร้ังการ

แสดงออกอาจขาดสัมมาคารวะตอผู ใหญ และขาดการ

ประนีประนอม

4. การส่ือสารในครอบครัวแบบประณีประนอม

(Consensual) มีลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเนนยํ้า

เร่ืองของสังคม ประเพณี และแบบแผน ท่ียึดถือปฏิบัติปลูกฝง

กันมา ในขณะเดียวกันก็ไมละเลยท่ีจะใหความสําคัญกับการให

สมาชิกครอบครัวรูจักพัฒนาความคิดเห็นท่ีเปนของตัวเองและ

การแสดงออก แมความคิดเหลาน้ันจะแตกตางกันก็ตาม ผลคือ

ทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ีมีการส่ือสารภายในครอบครัว

แบบน้ีรูจักแสดงความคิดเห็นของตนเอง ออกมาอยางเปดเผย 

ขณะเดียวกันก็ยอมรับฟงความคิดเห็น ความเช่ือของผูอ่ืนดวย 

รูจักพิจารณาไตรตรองดวยวิจารณญาณท้ังสองดาน และใหรูจัก

มีสวนรวมในการแสดง

บทบาทของการสื่อสารในครอบครัว 
การส่ือสารในครอบครัว เปนกลไกหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอ

การทําหนาท่ีของระบบครอบครัวใหดําเนินตอไปในการสราง

ความรูสึกผูกพันกัน การหันหนาเขาหากัน ความเหินหางความ

สามารถในการเปล่ียนแปลงและการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม 

ครอบครัวจําเปนตองอาศัยกระบวนการส่ือสารเปนตัวชวย

สนับสนุนใหครอบครัวสามารถทําหนาท่ีตางๆ ไดอยางเต็มท่ี 

บทบาทของการส่ือสารในครอบครัวจําแนกได ดังน้ี

1. การส่ือความหมาย ครอบครัวใชการส่ือสารในการ 

อบรมส่ังสอนและถายทอดคานิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และกฎเกณฑตาง ๆ ใหกับลูกหลาน ตลอดจนการ 

ปลูกฝงลักษณะนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และแบบแผนการ

ดําเนินชีวิตในสังคม

2. การแสดงออก ครอบครัวใชการส่ือสารในการแสดง

ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ความตองการ และพฤติกรรม 

ในลักษณะตาง ๆ ใหสมาชิกในครอบครัวไดรับรูและทําความ

เขาใจระหวางกัน มีท้ังดานบวกและดานลบ เปนโอกาสให สมาชิก

ไดมีการพูดคุยเพ่ือปรับตัวหรือเปล่ียนแปลงใหเปนไป ตาม

สถานการณท่ีเกิดข้ึน

3. การแสดงความสัมพันธ ครอบครัวใชการส่ือสารในการ

สรางสายใยความรักความผูกพันทางอารมณระหวางสมาชิกใน

ครอบครัว ไมวาจะโดยคําพูด การบอกรัก การช่ืนชมกัน หรือ

ใชภาษาทาทาง เชน การสัมผัส จับมือ โอบกอด เพ่ือแสดงความ

หวงใยซ่ึงกันและกัน

4. การแกปญหา ครอบครัวใชการส่ือสารในการสะทอน

สถานการณความเปนไปในครอบครัว ทําใหครอบครัวสามารถ

รวมกันตัดสินใจในเร่ืองตางๆ หากเกิดปญหาหรือความขัดแยง

การส่ือสารพูดคุยจะชวยเหลือและรวมมือกันแกไขปญหาตางๆ 

ใหลุลวงไปได

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารใน
ครอบครัว

การส่ือสารในครอบครัวของแตละครอบครัวมีความ       

แตกตางกันไปตามปจจัยของส่ิงแวดลอมตางๆ ดังน้ี

• ขนาดของครอบครัว ครอบครัวขยายท่ีมีปูยา/ตายาย 

และญาติพ่ีนอง อาศัยอยูรวมกัน ลูกหลานจะมีความใกลชิด 

ผูกพันกับผูใหญหลายชวงอาย ุทําใหเด็กมีโอกาสไดเรียนรูภาษา 

วิธีการส่ือสาร การพูด การแสดงกิริยามารยาทตางๆ จากการ

เลียนแบบ การเรียนรูวัฒนธรรมครอบครัว เพ่ือการดํารงชีวิต 

ท่ีเหมาะสมกับชุมชนทองถ่ินของตน ทําใหเขาใจผูอ่ืนและส่ิง

แวดลอมไดมากกวาเด็กท่ีมาจากครอบครัวเด่ียว

• ประเด็นระหวางรุน ในครอบครัวยอมประกอบดวย 

คนหลายรุน แตละคนเกิดมาในสภาพแวดลอมท่ีตางกัน ทําให

แตละคนมีแนวคิด ความเช่ือ และทัศนคติท่ีแตกตางกันออกไป 

อันสงผลตอการส่ือสารท่ีไมเขาใจหรือไมตรงกัน และนําไปสู

ลักษณะการทํางานท่ีแตกตางกันของคนตางรุน จนอาจนําไปสู

ความขัดแยงจากการทํางานรวมกันระหวางคนตางรุนข้ึนได

• ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา ความแตกตางเร่ือง

ภูมิหลังของคูสามีภรรยา สงผลตอการแสดงออกท้ังโดยคําพูด

และทาทาง หากตางฝายตางยอมรับธรรมชาติของคูสมรส รูจัก

ปรับตัวเขาหากัน จะชวยทําใหการส่ือสารพูดคุยเขาใจกัน เรียน

รูท่ีจะใชเหตุผลมากกวาอารมณ 

• โอกาสของการส่ือสารในครอบครัว ครอบครัวท่ีมี

ลักษณะเปด คือ สมาชิกแตละคนมีโอกาสท่ีจะแสดงออกถึงความ

ตองการ แสดงความเห็น ความรูสึกนึกคิดไดอยางอิสระ รวมท้ัง

มีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองตางๆ ภายในครอบครัวดวย เด็ก

จะมีเหตุผลมากกวาครอบครัวปดท่ีเด็กถูกบังคับและครอบครัว

แบบปลอยท่ีเด็กไมมีกฎเกณฑใหยึดเหน่ียว

• ความสามารถในการส่ือสาร ครอบครัวท่ีมีทักษะการ

ใชภาษาท่ีดีจะสามารถใหการอบรมเล้ียงดูและเปนแบบอยางท่ี

ดีในการส่ือสารกับลูกหลาน เด็กไดเลียนแบบและซึมซับพัฒนา 

การทางภาษาตามความเหมาะสมของวัยไดเปนอยางดี การ 

แสดงความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืน ดวยการประนีประนอมและมี

สัมมาคารวะ แมจะมีขอขัดแยงไมลงรอยกัน หรือมีความคิดเห็น

ไมตรงกัน

สาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ
ระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว

1. สมาชิกในครอบครัวเขาใจวา ตนรูความตองการหรือ

รูความรูสึกของสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนดี แมความจริงอาจ

มีความเขาใจผิดในส่ิงท่ีตนเองเขาใจ การไมพูดคุย หรือสารสาร

กันอยางใกลชิดยอมไมรูวาสมาชิกในครอบครัวจะม่ีความรูสึก

อยางไร  หรือบางคร้ังก็เล่ียงท่ีจะรับรู อาจทําเปนเพิกเฉยเหมือน

ไมรับรูก็เปนได ท้ังน้ียอมนําไปสูความไมเขาใจกันและขัดแยงกัน

ในท่ีสุด

2. ลูกชายคนโตของครอบครัวเปนท่ีเขาใจโดยอัตโนมัติ

วาจะไดเปนผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะวัฒนธรรม

ตะวันออกท่ีจะมีความเปนบุตรชายนิยม(son preference) คือ

จะยดึควาสําคัญของบุตรชาย ซ่ึงเปนอิทธิพลความคิดของลัทธิ

ขงจ้ือ ท่ีเนนความกตัญูตอบุพการีผูใหกําเนิดไดทําหนาท่ี     

เล้ียงดูบิดามารดา   ในสังคมท่ีไดรับอิทธิพลความคิด ความเช่ือ 

ตามลัทธิขงจ๊ือ เชน จีน ไตหวัน เวียดนาม สิงคโปร หรือในกลุม

คนเช้ือชาติจีนท่ีอพยพยายถ่ินไปอยูในดินแดนอ่ืน จึงมักยดึม่ัน

ในความเช่ือดังกลาวและใหความสําคัญกับการมีลูกชายสูงมาก 

เพราะหวังพ่ึงใหบุตรชายเปนผูเล้ียงดูยามแกเฒา ซ่ึงเปนวิถี

ปฏิบัติท่ีเปนกลไกการสรางความม่ันคงในยามสูงอายใุนสังคมท่ี

รัฐไมมีบทบาท หรือมีบทบาทไมมากนักในการดูแลรับผิดชอบ

การดูแลผูสูงอาย ุอิทธิพลของหลักคิดดังกลาว ยงัใหความสําคัญ

กับบุตรชายคนโตของครอบครัว ท่ีจะเปนผูท่ีสืบทอดเช้ือสาย

ของตระกูลและกิจการของครอบครัว แตอยางไรก็ตามเม่ือธุรกิจ

เติบโตข้ึนและกาวเขาสูการแขงขันอยางในระดับภูมิภาค หรือ

ระดับโลก ทําใหธุรกิจตองการความเปนมืออาชีพมากข้ึนเพ่ือ

ใหสรางความสามารถในการแขงขัน ดังน้ันผูท่ีสืบทอดธุรกิจตอง

เปนผูท่ีมีความสามารถในการบริหารกิจการของครอบครัว ซ่ึง

ในบางคร้ังผูท่ีเหมาะสมท่ีสุดอาจไมใชลูกชายคนโต หรือไมมีผู

ท่ีเหมาะสมตองใหมืออาชีพเขามาบริหารจัดการเปนตน หาก

สมาชิกในครอบครัวอาจไมเขาใจหรือเม่ือยดึในความเช่ือเดิมก็

จะยอมรับไมได จึงทําใหเกิดความขัดแยงเกิดข้ึน

ทําใหสภาพของบานไมอบอุน ตางคนตางอยู ไมปรึกษาหารือ 

และเกิดความหางเหินในท่ีสุด

วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
1. วัตถุประสงคของการส่ือสาร ท่ีชัดเจน

2. เขาใจเร่ืองท่ีตองการจะส่ือสารเปนอยางดี

3. ใชการส่ือสสารสองทาง

4. วิธีการส่ือสาร ส่ือสารดวยความจริงใจ ซ่ือสัตย นา  

เช่ือถือ มีความเปนกัลยณมิตร มีเมตตาตอกัน

5. มีทักษะในการพูดและใชศิลปะในการรับฟง

6. สนับสนุนพูดดวยการกระทํา

7. มีทัศนคติเชิงบวก

ข้อควรปฏิบัติสำหรับสมาชิกใน
ครอบครัว 

1. แยกเร่ืองสวนตัวออกจากเร่ืองธุรกิจ เชน การประชุม

เร่ืองงานในท่ีทํางาน ไมใชท่ีบาน

2. กําหนดวันเวลาสําหรับการพูดคุยปรึกษาเร่ืองงาน

3. สรางธรรมนูญครอบครัวเพ่ือส่ือสารเง่ือนไข/ นโยบาย

/ ความสัมพันธของครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจครอบครัว 

4. แตงต้ังบุคคลภายนอกหรือท่ีปรึกษาเพ่ือใหความคิด

เห็นหรือใหคําปรึกษา ชวยปองกันไมใหมีการใชอารมณในท่ี

ทํางาน

5. สรางระบบการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคคลท่ีเก่ียวของ 

ท้ังท่ีเปนสมาชิกในครอบครัวและไมไดเปนสมาชิกในครอบครัว

ไดรับทราบดวย

ตัวอย่างการสื่อสารในธุรกิจ
ครอบครัว 

• ส่ือสารใหสมาชิกของครอบครัวทุกคนไดรับรูและเขาใจ

ถึงคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรม พฤติกรรม ความสัมพันธ 

นโยบายความเปนเจาของ การจางงาน กองทุนครอบครัว การ

บริหารกงสี การพัฒนาสมาชิกของครอบครัวรุนใหม ผลประโยชน

ตางๆท่ีสมาชิกครอบครัวจะไดรับ

• การประชุมของสมาชิกครอบครัวหรือสภาครอบครัว

• การประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

การสื่อสารในครอบครัว ตามทฤษฎี
ของ เวอร์จิเนีย ซาเทียร์

ทฤษฎีการใหคําปรึกษาครอบครัวของซาเทียร มีเปาหมาย

ท่ีจะปรับปรุงความสัมพันธและการส่ือสารในครอบครัวใหดีข้ึน 

โดยซาเทียรเช่ือวาคนเราจะมีชีวิตท่ีสมบูรณและสรางสรรค   

และอยูรวมสัมพันธกับผูอ่ืนเม่ือดําเนินชีวิตอยางมีอิสรภาพ 5 

ประการ (The Five Freedoms) ไดแก

1. อิสรภาพในการเห็นและไดยินส่ิงท่ีอยูตรงหนาตน ณ 

ปจจุบัน แทนท่ีจะเปนส่ิงท่ีควรจะตองเปน ส่ิงท่ีผานมาแลว หรือ

ส่ิงท่ีจะเปน

2. อิสรภาพในการพูดในส่ิงท่ีกําลังรูสึกและกําลังคิด แทนท่ี

จะพูดถึงส่ิงท่ีควรพูด

3. อิสรภาพในการท่ีจะรูสึกในส่ิงท่ีกําลังรูสึก แทนท่ีจะเปน

ส่ิงท่ีควรรูสึก

4. อิสรภาพในการรองขอส่ิงท่ีตนตองการ แทนการรอคอย

การอนุญาตจากผูอ่ืน

5. อิสรภาพในการเผชิญความเส่ียง (take risks) ของ

ตนเอง แทนท่ีจะตองการเพียงความม่ันคง

การอุปมาอุปมัย ภูเขาน้ําแข็งสวนตน (The personal 

iceberg metaphor)  เปนแผนภาพท่ีซาเทียรใชอธิบายถึงปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลในการแสดงออกของบุคคล เปรียบดังแผนผังความ

คิดท่ีจะทําใหเขาใจโครงสรางประสบการณภายในของแตละคน 

แผนภาพไดเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลกับภูเขาน้ําแข็ง 

ท่ีมียอดเขาโผลพนน้ํา แตส่ิงท่ีอยูใตน้ําน้ันเปนกอนภูเขาท่ีใหญ

กวามหาศาล ซาเทียรกลาววา “ภูเขาน้ําแข็ง เสมือนกับการท่ี

บุคคลแสดงตัวตนออกมาเพียงแคบางสวน แตยงัมีสวนท่ีถูกฝง

อยูใตน้ําอีกมากมาย บุคคลเพียงแคแสดงออกเฉพาะบางสวนท่ี

เขารูเทาน้ัน”  

จากภาพในขางตนเห็นไดวา สวนของภูเขาน้ําแข็งท่ีอยู

เหนือน้ํา คือพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกใหผูอ่ืนเห็น และสวน

ท่ีผูอ่ืนมองไมเห็นน้ัน คือสวนท่ีอยูลึกลงไปใตน้ํา ประกอบดวย 

(1) ความรูสึก (2) ความรูสึกตอความรูสึกน้ันๆ (3) การรับรูหรือ

การใหความหมายตอส่ิงท่ีเกิดข้ึน และ (4) ความคาดหวัง สวน

ท่ีอยูลึกใตน้ําตาง ๆ  เหลาน้ี จะเช่ือมโยงกับตัวตนท่ีเปนแกนแท

ของตน โดยผานทางความปรารถนาลึก ๆ ของแตละคน และ

เม่ือใดท่ีบุคคลตองเผชิญกับสภาวะไมปกติ บุคคลก็จะแสดง

พฤติกรรมน้ัน ๆ ออกมาใหผูอ่ืนเห็น

การส่ือสาร เปนการปฏิสัมพันธหรือการติดตอสัมพันธ

ระหวางบุคคล รวมถึงการใชสัญลักษณตาง ๆ  ดังน้ัน การแสดง

พฤติกรรมทุกอยางลวนเปนการส่ือสาร 

เก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารของสมาชิกครอบครัว เม่ือ

สมาชิกครอบครัวมีความคิดเห็นไมตรงกัน และมีการตําหนิกัน 

เม่ือเกิดบรรยากาศเชนน้ีก็จะทําใหสมาชิกครอบครัวมีความ   

ภาคภูมิใจในตนเองต่ํา สมาชิกในครอบครัวตองพยายามปรับ

เปล่ียนแนวคิด มีความเช่ือวามนุษยทุกคนมีศักยภาพภายใน ท่ี

เอ้ือตอการจัดการกับชีวิต เพ่ือการเจริญเติบโตเปนบุคคลท่ี

สมบูรณ โดยพ้ืนฐานทุกคนจะมีความภาคภูมิใจในตนเองอยู

แลว แตตองคนใหพบ เพ่ือนําไปสูการเช่ือมโยงและเสริมสราง

ความภาคภูมิใจในตน ดังน้ัน ความภาคภูมิใจในตน จึงเปนแนวคิด

ท่ีสําคัญประการหน่ึง เน่ืองจากความภาคภูมิใจในตน สงผลตอ

พฤติกรรมท้ังสวนบุคคลและสมาชิกครอบครัว กลาวคือหาก

สมาชิกครอบครัวมีการติดตอส่ือสารท่ีเหมาะสม ก็จะเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเองสูง แตหากสมาชิกครอบครัวมีการติดตอ

ส่ือสารท่ีไมเหมาะสม ยอมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

ต่ํา หรืออาจกลาวไดวาผูท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง จะ

ส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม สวนผูท่ีมีความภาคภูมิใจใน

ตนเองต่ํา มักมีการส่ือสารท่ีไมเหมาะสม ดังน้ัน การส่ือสารจึง

มีอิทธิพลตอสัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัวและสังคม 

กลาวคือการส่ือสารและความภาคภูมิใจในตนเอง เปนรากฐาน

ของระบบครอบครัว 

  ซาเทียร ไดแบงรูปแบบการส่ือสารออกเปน 2 รูปแบบ

ใหญ ๆ  คือ การติดตอส่ือสารท่ีไมสอดคลองกัน (incongruent) 

และการติดตอส่ือสารแบบสอดคลองกัน (congruent) มี        

รายละเอียดดังน้ี

1. การติดตอส่ือสารท่ีไมสอดคลองกัน เปนลักษณะการ

ติดตอส่ือสารท่ีไมสมบูรณ (incomplete) บิดเบือน (distorted) 

และกํากวม (ambiguous) สมาชิกครอบครัวมักจะแสดงบทบาท 

4 ลักษณะ คือผูตําหนิ (blamer) ผูยอมตาม (placator) ผู

ขัดคอ (distracter) และผูมากเหตุผล (computer) ซ่ึงในแตละ

บทบาทบุคคลจะแสดงพฤติกรรม ดังน้ี

ผูตําหนิ เปนบุคคลท่ีพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง และ

ไมรับผิดชอบในส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยการตําหนิหรือโยนความรับผิด

ชอบหรือความผิดใหผูอ่ืน ปฏิเสธท่ีจะรับฟงขอเสนอแนะจาก 

ผูอ่ืน บังคับใหอีกฝายตกอยูในสภาพถูกกระทํา บุคคลท่ีมีการ

ส่ือสารแบบน้ีมักดูถูกคนอ่ืน เผด็จการ มักตัดสินคนอ่ืน และมัก

แสดงพฤติกรรมกาวราวมากเกินไป หรือใชอํานาจเพ่ือปกปอง

ความออนแอของตนในบางเร่ือง การแสดงออกทางอารมณ 

อาทิ โกรธเกร้ียว ไมไวใจคนอ่ืน และชอบเก็บกดความเจ็บปวด

ไว ท้ังน้ี การตําหนิผูอ่ืนเปนลักษณะของบุคคลท่ีพยายามปองกัน

ตนเอง ไมใหผูอ่ืนมองวาตนเปนคนออนแอ โดยใชวิธีการกลาว

โจมตีและยกความผิดใหกับบุคคลหรือสถานการณตาง ๆ  ดวย

การใชวาจาดุดาท่ีรุนแรง ซ่ึงลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ“มันเปน 

ความผิดของพอ” หรือ “ลูกตองทํา…ตามท่ีพอส่ัง!” หรือ “ลูก 

ไมเคยทําอะไรถูกเลย” ดังน้ัน การเขาถึงบุคคลประเภทน้ี ตอง

ทําความเขาใจเก่ียวกับความคาดหวังท่ีบุคคลมีตอตนเอง ตอ

บุคคลอ่ืน และท่ีบุคคลอ่ืนมีตอตน สวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

3. การไดครอบครองธุรกิจของครอบครัวโดยสมาชิกคน

ใดคนหน่ึงโดยไมมีการช้ีแจงเหตุผล ทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆ เกิด

ความไมเขาใจ นํามาซ่ึงความขัดแยงและการใหการยอมรับใน

บทบาทของทายาทในฐานะผูนําครอบครัว 

4. สมาชิกของครอบครัวไมกลาแสดงความคิดเห็นท่ีตรง

ไปตรงมา การไมเขาใจความแตกตางระหวางความเคารพนับถือ

กับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง ทําใหไมกลาท่ีจะส่ือสาร

อยางตรงไปตรงมา และไมสามารถบอกวัตถุประสงคท่ีแทจริง

ของตนเองได สมาชิกของครอบครัวจะเก็บความรูสึกในดานลบ

เก็บไวในใจเพ่ือหลีกเล่ียงการเผชิญหนา การพูดออมคอมไมตรง

ประเด็น ตางๆเหลาน้ียอมนํามาซ่ึงความไมเขาใจอยางชัดเจนของ

ขอความท่ีตองการส่ือ 

5. สมาชิกของครอบครัวบางคนแสดงความเฉ่ือยชา ไม

กระตือรือรนในการประกอบธุรกิจของครอบครัว หรือไมสนใจ

ในกิจการของครอบครัว ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีไมไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติงานในดานท่ีชอบ หรือ การไมสนใจในธุรกิจครอบครัว 

มีความคิดอยากออกไปทําธุรกิจของตนเอง หรือทํางานท่ีอ่ืน 

เปนตน ทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆท่ีทุมเท หมดกําลังใจในการทํางาน 

รวมถึงกังวลถึงอนาคตของกิจการหากบุคคลน้ันเปนทายาทหรือ

ไดรับมอบหมายในตําแหนงท่ีสําคัญของบริษัท

6. ความขุนเคืองสวนตัวระหวางสมาชิกของครอบครัว

และลุกลามไปสูธุรกิจของครอบครัว ความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน 

หรือ ความขัดแยงท่ีเกิดในประเด็นสวนตัว เชนการจัดการเร่ือง

ของสวัสดิการระหวางสมาชิกของครอบครัว การถูกบังคับหรือ

กดดัน  เปนตน ซ่ึงหากสมาชิกในครอบครัวไมสามารถแยกแยะ

เร่ืองสวนตัว ครอบครัว และ ธุรกิจออกจากกันไดแลว ยอม  กอ

ใหเกิดปญหาในทุกดาน 

7. บุคคลภายนอกท่ีไมใชสมาชิกของครอบครัวเขามามี

อิทธิพลตอการดําเนินงานของธุรกิจครอบครัว หรือมีอิทธิพลตอ

สมาขิกของครอบครัวสองคน ทําใหเกิดปญหาความขัดแยง 

8. ความไมยติุธรรม ความเฉยชา ความเยน็ชา การไมแสดง

ความรูสึก  หากสมาชิกของครอบครัวรูไมไดรับความเปนธรรม

ในเร่ืองตางๆอยางเทาเทียมกัน ยอมทําใหเกิดความรูสึกดานลบ 

นํามาซ่ึงขอขัดแยง รวมถึงการเย็นชาของสมาชิกในครอบครัว 

การส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหาอยางเหมาะสม คือสมาชิก

ครอบครัวตองแสดงความคิดเห็นของตนอยางสุขุมและเหมาะ

สม ไมกาวราว ไมตําหนิหรือกลาวโทษผูอ่ืน

ผูยอมตาม เปนบุคคลท่ีพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง 

โดยพยายามทําใหบุคคลอ่ืนพอใจหรือเขาขางอีกฝายมากเกิน

ไป จนไมกลายืนยันสิทธิของตน มักยกยองผูอ่ืนและใหความ

สําคัญกับผูอ่ืนมากเกินไป บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะทําทุก

อยางเพ่ือผูอ่ืนไมใชเพ่ือตนเอง ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดีเกินไปใน

ลักษณะหลีกเล่ียงความขัดแยงหรือการปฏิเสธ มักแสดงพฤติกรรม

ในลักษณะของคนท่ีมีจิตใจออน ไมเปนอิสระในตนเองและชอบ

ปกปองดูแลผูอ่ืน มีความรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา ไมพอใจส่ิงท่ี

ตนทําลงไป จมอยูกับการกลาวโทษและไมยอมใหอภัยตนเอง 

การแสดงออกทางอารมณ อาทิ อารมณเศรา กังวล และมักเก็บ

กดความโกรธไว  สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ “อะไรก็ได 

ตามใจ” หรือ “ทุกอยางดีแลวคะ” หรือ “ฉันผิดเอง” ท้ังน้ี เม่ือ

ถูกขอรองแมไมอยากทําแตก็จะไมกลาปฏิเสธ อาจมีตอรองบาง

แตจะพยายามปฏิบัติตามคําขอรองทุกคร้ัง ดังน้ันครอบครัวตอง

ทําความเขาใจเก่ียวกับอารมณและความรูสึกของสมาชิกใน

ครอบครัว สวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารเพ่ือการเผชิญ

ปญหาอยางเหมาะสม คือการฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดงความ

เอาใจใส ใสใจ และเอ้ืออาทรกันอยางแทจริง

ผูขัดคอ เปนลักษณะการส่ือสารท่ีแสดงถึงความพยายาม

ในการลดความเครียด โดยการเบ่ียงเบนอีกฝายออกจาก

สถานการณความขัดแยง อาทิ เปล่ียนประเด็นการสนทนาอยาง

กะทันหัน หรือการขัดคอเพ่ือออกนอกเร่ือง มีการส่ือสารหรือ

กระทําในส่ิงท่ีไมตรงกัน ไมอยูกับรองกับรอย ชอบใชกลอุบาย

ใหคนอ่ืนทําในส่ิงท่ีตนตองการ เพ่ือปกปดความรูสึกภายในใจ 

โดยแสรงเปนไมเขาใจประเด็นการสนทนาหรือขัดจังหวะ ดวย

การเปล่ียนเร่ืองพูดท่ีหนักหรือเร่ืองท่ีทําใหไมสบายใจ มักพูดหรือ

ทําตัวตลกไรสาระเพ่ือเรียกรองความสนใจ ไมรูจักกาลเทศะ 

และมักละเมิดสิทธิผูอ่ืน บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะแสดง

อารมณท่ีแทจริงไดนอยมาก มักรูสึกหวาเหว เครียด และสับสน 

รูสึกวาตนเองไมมีความสําคัญตอใคร ขาดความม่ันใจในตน รูสึก

ไรคุณคา บุคคลประเภทน้ีเขาถึงไดยาก ไมสามารถรับรูและสัมผัส

ตัวตนของตนเองได สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบเห็นบอย คือ

พูดจาไรสาระ ตอบไมตรงคําถาม เปล่ียนเร่ืองคุยไดตลอดเวลา 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงการส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหาอยาง

เหมาะสม คือฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดงทาทีหรือคําพูดท่ี

แสดงถึงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา และริเร่ิมสรางสรรค

ผูมากเหตุผล เปนบุคคลท่ีมีเหตุผล มีสติปญญาดี บุคคล

ประเภทน้ีจะใชสติปญญาและเหตุผลในการส่ือสาร โดยพยายาม

ควบคุมตนเอง ผูอ่ืน และสภาพแวดลอม ดวยการใชหลักการ

ตาง ๆ ใชเหตุผลพิสูจนขอเท็จจริงดวยหลักการ เพ่ือใหผูอ่ืน

ปฏิบัติตามและเห็นวาตนถูกเสมอ ไมสนใจเร่ืองความรูสึกของ

ตนเองและไมรับรูถึงความรูสึกของผูอ่ืน โดยจะหลีกเล่ียงเร่ือง

ของอารมณและความรูสึก ดวยการเก็บซอนความรูสึกตาง ๆ 

ไวภายในอยางมิดชิด มักเก็บตัวไมคบผูอ่ืน มีลักษณะหางเหิน

และแยกตัวจากผูอ่ืน เปนคนท่ีนาเบ่ือหนาย ชอบแสดงทาที

เหนือคนอ่ืน โดยการควบคุมความคิดเห็นผูอ่ืนใหเปนไปตามท่ี

ตนตองการ เอาตัวเองเปนศูนยกลาง เปนคนเย็นชา จริงจัง มี

ความสามารถในการใหคําแนะนํา และใชเหตุผลตัดสินบุคคลอ่ืน

จนมองไมเห็นความเปนมนุษย บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะ

ไมคอยแสดงออกทางอารมณ และกลัวการสูญเสียการควบคุม 

สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ “ทุกอยางตองมีเหตุผล” 

หรือ“ฉันมีคําตอบท่ีดีท่ีสุด” หรือ “ท่ีเปนอยางน้ีก็เพราะวา…” 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหา

อยางเหมาะสม คือผูใหคําปรึกษาจะฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดง

ทาทีหรือคําพูดท่ีแสดงถึงปญญาท่ีแทจริง การยอมรับสภาพความ

เปนจริง มากกวาการยึดติดอยูกับเหตุผล

2. การติดตอส่ือสารแบบสอดคลองกัน ซาเทียร กลาววา

ครอบครัวท่ีมีความสัมพันธท่ีดี คือครอบครัวท่ีมีการติดตอส่ือสาร

แบบสอดคลองกัน เปนการส่ือสารท่ีกลมกลืน โดยใชภาษาพูด 

และภาษาทาทางท่ีแสดงถึงความรูสึก มีเจตนาไปในทิศทาง

เดียวกัน เปนการติดตอส่ือสารท่ีชัดเจน เปดเผย และตรงไปตรง

มา ทําใหเกิดการสํารวจอารมณ ความรูสึก สมาชิกครอบครัว

ไมมีการตําหนิกัน แตมุงท่ีจะรวมกันหาแนวทาง เพ่ือใหเกิดการ

ส่ือสารอยางอ่ืนท่ีดีกวา

ลักษณะของบุคคลท่ีใชการส่ือสารแบบสอดคลองกัน เปน

บุคคลท่ียอมรับและมีความพึงพอใจตอตนเอง ไววางใจตนเอง

และผูอ่ืน มีความรูสึกเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง และเขากับ 

ผูอ่ืนไดดี มีลักษณะท่ียืดหยุน มีความกระตือรือรน สรางสรรค 

มีชีวิตชีวา สามารถรับผิดชอบ และมีความสมดุลในชีวิต เปน

บุคคลท่ีมีอารมณสงบ ม่ันคง เปนบุคคลท่ีเปดเผย และเอาใจใส

ตนเอง บุคคลประเภทน้ีจะมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง ท้ังน้ี 

การตอบสนองท่ีเกิดข้ึนดังกลาว ไมใชเพ่ือเอาชนะหรือควบคุม

ผูอ่ืนหรือปกปองตนเองโดยไมสนใจผูอ่ืน แตเปนการแสดงออก

ท่ีสอดคลองกับสถานการณท่ีกําลังเผชิญอยู ลักษณะคําพูดจะ

แสดงถึงการรับรูความรูสึก มีความสอดคลองท้ังทาทาง น้ําเสียง 

และความรูสึกท่ีอยูภายในใจ จึงถือไดวาเปนบุคคลท่ีมีสุขภาพ

จิต สุขภาพกาย และจิตวิญญาณท่ีสมบูรณ

ในหนังสือช่ือ The Satir’s Approach to Communica

tion (Schwab, Johanna., and Baldwin, Michele.  The 

Satir Approach to Communication: a Workshop 

Manual. Palo Alto,Calif.: Science and Behavior Books, 

1989.) กลาวถึงการส่ือสารแบบสอดคลอง (congruent 

communication) ท่ีผูส่ือสารมีความตระหนักรูในตนเอง ผู

อ่ืน และบริบทอยูเสมอ วาประกอบดวย 3 ระดับ

ระดับแรก เปนระดับความรูสึก (Feelings)   การส่ือสาร

มีผลตอความรูสึกท่ีมีตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสถานการณ   

ความรูสึกสงผลตอการส่ือสาร ผูท่ีส่ือสารแบบสอดคลองจะ

ตระหนักในความรูสึกตางๆ ของตนเองอยูเสมอ และยอมรับ

ความรูสึกน้ันๆ ซ่ือสัตยตอความรูสึกของตนเอง ไมหนีหรือโยน

ใสคนอ่ืน น่ันคือ ฟงหรือสัมผัสกับความรูสึกของตนเอง ไดยิน

สัญญาณท่ีรางกายสงสัญญาณใหรูวาจิตใจกําลังรูสึกอยางไร 

เชน หัวใจเตนแรง มือส่ัน ใบหนารอนผาว อาจแสดงวาเรากําลัง

โกรธ  

ระดับท่ีสอง เปนระดับตัวตน (The Self) ท่ีผูส่ือสารอยาง

สอดคลอง มีความสงบสันติในจิตใจ มีความเปนหน่ึงเดียวกับ

ตนเองและกับผูอ่ืน (harmony) 

ระดับท่ีสาม เปนระดับพลังชีวิต (Life-Force) ท่ีผูส่ือสาร

มีจิตใจเปนสากล (universality) และมีจิตวิญญาณ (spirituality) 

ท่ีเอ้ือตอการเติบโตสูการเปนมนุษยท่ีสมบูรณข้ึน

การสงสารผานอวัจนภาษา (เชน น้ําเสียง สีหนา ทาทาง 

สีผิวท่ีเปล่ียนไป จังหวะการหายใจท่ีเปล่ียนไป การเคล่ือนไหว

ทางกาย) มากกวาสารท่ีสงผานวัจนภาษา   ผูส่ือสารแบบสอดคลอง

จะตระหนักในอวัจนภาษาของตนเอง ขณะเดียวกันก็ใสใจใน 

อวัจนภาษาของผูท่ีกําลังมีปฏิสัมพันธดวย ขณะท่ีคําพูดอาจสง 

สารเก่ียวกับอดีตหรืออนาคต รางกายมักจะสงสารท่ีเปนปจจุบัน

เสมอ บางคร้ังสารท้ังสองจึงไมสอดคลองกัน ในการส่ือสารใดๆ 

ท่ีวัจนภาษาและอวัจนภาษาไมสอดคลอง ผูรับสารจะไดรับ   

สารสองอยาง (Double message) ตัวอยางการส่ือสารท่ีไม

สอดคลอง เชน พอพูดกับลูกวา “ลูกทําดีแลว” แตหนาตาเฉยเมย

มาก ส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึนภายในใจของผูเปนพออาจเปนไปไดวา 

รูสึกวาส่ิงท่ีลูกทําไมถูกตองแตก็ไมอยากพูดใหลูกเสียใจ เปนตน 

การส่ือสารภายในครอบครัว จึงควรมุงเนนเพ่ือใหสมาชิก

ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันครอบครัวและ

ธุรกิจของครอบครัว โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ

ภายในระบบครอบครัว โดยพิจารณารอบดานแบบองครวม 

กลาวคือเปนการประสานกันระหวางรางกาย จิตใจ และความ

รูสึก เชนเดียวกับการพิจารณามนุษยกับสังคม ท่ีไมสามารถแบง

แยกออกจากกันได 

การส่ือสารของธุรกิจครอบครัวยงัตองใหความสําคัญกับ

มิติท่ีหลากหลาย เม่ือผูบริหารจากภายนอกหรือแมแตพนักงาน

ซ่ึงไมไดเปนสมาชิกของครอบครัวเขามาทํางานรวมกับสมาชิก

ในครอบครัว ทําใหเขาเหลาน้ันมีความระมัดระวังท่ีจะหลีกเล่ียง

ความขัดแยงท่ีจะเกิดระหวางเขากับสมาชิกของครอบครัวท่ีเขา

มาทํางานในบริษัท การไมสามารถพูดหรือขัดแยงได สงผลกระ

ทบตอสภาพแวดลอมการทํางาน ซ่ึงพวกเขาอาจคิดวาถูกคุกคาม 

หรือริดรอนเสรีภาพ เม่ือการส่ือสารลมเหลวทําใหความขัดแยง

ยิง่ทวีความรุนแรงมากข้ึน สงผลตอความมุงม่ันและแรงจูงใจใน

การทํางานอาจลดลง และสงผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนิน

งานของกิจการ รวมถึงความสามารถดานการแขงขันของธุรกิจ

ในอนาคต 

ธุรกิจครอบครัวในตอนเร่ิมตนสมาชิกในครอบครัวรวมกัน

ทํางานกันเอง หรือมีพนักงานระดับปฏิบัติการเพียงเล็กนอย 

แตเม่ือกิจการดําเนินมาไดระยะหน่ึง และเติบโตมากข้ึน ธุรกิจ

ตองกาวเขาสูความเปนมืออาชีพทําใหตองรับผูบริหารระดับตางๆ

ท่ีมีความเช่ียวชาญจากภายนอกเขามาดูแลกิจการและการเพ่ิม

ข้ึนของพนักงาน  คนเหลาน้ีตองการความชัดเจนและพ้ืนท่ีความ

สําเร็จของตนเอง ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือเจาของกิจการตอง

ส่ือสารกับพวกเขาอยางเปดเผย มีความเปนธรรม ในส่ิงทีเขาจะ

ไดรับจากการทํางานอยางทุมเท เพ่ือเพ่ิมโอกาสความสําเร็จของ

ธุรกิจครอบครัว สมาชิกครอบครัวตองเขาใจประเด็นท่ีเก่ียวของ

กับการส่ือสาร ท้ังท่ีเปนคําพูดและไมใชคําพูด ซ่ึงหมายรวมถึง

การกระทํา การแสดงออก สมาชิกครอบครัวตองมีความตระหนัก

อยูในใจวาพฤติกรรมของพวกเขาก็คือการส่ือสารไปยงัพนักงาน 

จึงตองมีความระมัดระวัง อีกท้ังตองเขาใจถึงอํานาจหนาท่ีของ

ตนเอง และรูวาพฤติกรรมตางๆของตนจะสงผลกระทบอยางไร 

ตอใครบาง อีกท้ังตองมีความเขาใจในตนเอง เพ่ือใชความเขาใจ

เหลาน้ีสรางกระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพไปยังบุคคล  

ในองคกรและนอกองคกร กลาวคือ ถูกขอความ ถูกคน ถูกวิธี 

และถูกเวลา (Get the right messages to the right people 

in the right way at the right time)   

มีตัวอยางมากมายของธุรกิจครอบครัวท่ีสามารถสราง การ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เชน บริษัทเลโกผูผลิตของเลนใน รูป

แบบตัวตอไมและพลาสติกโดยเปนท่ีรูจักของเด็กๆท่ัวโลก, บริษัท

แอรเมส ผูนําดานแฟช่ันลักชัวร่ีแบรนด(Luxury Brand) หรือใน

ประเทศไทย เชน เครือเซ็นทรัลของตระกูลจิราธิวัฒน, เครือเจริญ

โภคภัณฑของตระกูลเจียรวนนท เปนตน ซ่ึงบริษัทเหลาน้ีตาง

ใหความสําคัญกับการส่ือสารเหมือนเปนฟงกช่ันหน่ึงทางธุรกิจ

ท่ีสําคัญ การส่ือสารจะถูกถายทอดไปยังพันธกิจ คานิยมหลัก

ขององคกร รวมถึงจริยธรรมของบทบาทของสมาชิกในครอบครัว 

ไปยงับุคคลอ่ืนๆท่ีไมใชสมาชิกของครอบครัว  และการจัดโครงสราง

การส่ือสารในทุกกิจกรรมหลักขององคกรจะนํามาซ่ึงสินคาและ

การบริหารใหมๆ   การควบรวมกิจการ การซ้ือกิจการอ่ืน และการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญของกิจการ  

สรุป 
1. รูปแบบของการส่ือสารมีท้ังท่ีเปนภาษาพูด (Verbal 

communication) และท่ีเปนภาษากาย (Non verbal 

communication)  เชน การแสดงออกดวยสีหนา ทาทาง ฯลฯ 

ดังน้ัน เพ่ือใหการส่ือสารภายในครอบครัวมีความสรางสรรค 

เปนเอกภาพ และมีความเขาใจท่ีตรงกัน สมาชิกของครอบครัว

อาจจะกําหนดรูปแบบของวิธีการส่ือสารภายในครอบครัวโดย

เฉพาะ เชน สราง Communication Model ท่ีสมาชิกของ

ครอบครัวทุกคนตองยึดถือ และปฏิบัติตาม อาทิ มีขอกําหนด

เปนกติกาท่ีใหสมาชิกของครอบครัวทําได (Do) และไมใหทํา  

(Don’t)  ตัวอยางเชน คําวา “เรา“ จะตองใหญกวาคําวา “ฉัน” 

หรือการแสดงอารมณหงุดหงิดข้ีโมโห ไมยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืนเปนเร่ืองท่ีไมพึงกระทํา เปนตน

2. เน่ืองจากการส่ือสารภายในครอบครัวเปนเร่ืองสําคัญ 

ท่ีครอบครัวจําเปนตองกระทําอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ เพ่ือเสริม

สรางใหสมาชิกของครอบครัวมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ดังน้ัน 

ครอบครัวควรจะกําหนดวิธีการส่ือสารของครอบครัว เชน จัดการ

ประชุมของสมัชชาครอบครัว (Family Assembly) เปนประจํา

ตามความเหมาะสม โดยอาจจะจัดประชุมทุกเดือน หรือทุก

ไตรมาส แลวแตการตกลงกัน เพ่ือใหสมาชิกของครอบครัวได

มีโอกาสมาพบปะและน่ังคุยกัน จะไดปรึกษาหารือในเร่ืองตางๆ 

ท้ังในเร่ืองของครอบครัว เร่ืองของงาน ฯลฯ ซ่ึงผลดี ก็คือ 

นอกจากจะเปนโอกาสใหสมาชิกของครอบครัวไดรับทราบขอมูล 

เร่ืองราวความเปนไปของครอบครัว สมาชิกครอบครัว รวมท้ัง

ธุรกิจครอบครัวแลว ยงัทําใหสมาชิกของครอบครัวไดเขาใจซ่ึง

กันและกันมากข้ึนดวย

3. การส่ือสารในครอบครัว ควรมุงเนนเพ่ือใหสมาชิก

ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันครอบครัว และ

ธุรกิจของครอบครัว โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ

ภายในระบบครอบครัว โดยพิจารณารอบดานแบบองครวม 

กลาวคือเปนการประสานกันระหวางรางกาย จิตใจ และความ

รูสึก ของสมาชิกครอบครัว เชนเดียวกับการพิจารณามนุษยกับ

สังคม ท่ีไมสามารถแบงแยกออกจากกันได 
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การส่ือสาร เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญตอการรับรูของ

สมาชิกครอบครัว เพราะชวยสรางความเขาใจท่ี

ตรงกัน สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน อีกท้ังชวย

เสริมสรางความแข็งแกรงและความเปนเอกภาพ ใหกับธุรกิจ

ครอบครัว ทําใหครอบครัวมีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี

ท่ีนําพาไปสูความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวท่ียัง่ยนื นอกจากน้ี 

การส่ือสารยงัเปนเสมือนภาพสะทอนท่ีกลับมาหาตัวเอง ทําให

เรารูจักตัวเองเพ่ิมข้ึนและรูจักคนอ่ืนมากยิง่ข้ึน ทําใหจําเปนตอง

ปรับปรุงตัวเองใหมีทักษะในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการ

พูดคุยสนทนาในครอบครัว ระหวางพอแมกับลูก พ่ีกับนอง หรือ

คนรุนหน่ึงกับคนอีกรุนหน่ึง อยางเปดเผยตรงไปตรงมา รับฟง

ความคิดเห็น และใหความเคารพซ่ึงกันและกัน ชวยสรางความ

เขาใจท่ีตรงกัน สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหครอบครัวมี

ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีท่ีนําพาไปสูความสําเร็จ  

ของธุรกิจครอบครัวท่ียั่งยืน ในขณะท่ีการส่ือสารระหวางการ

ดําเนินงานในธุรกิจ เจาของธุรกิจครอบครัวท่ีมีการส่ือสารชัดเจน

ระหวางทีมผูบริหารระดับสูงของบริษัทและลูกจางของบริษัท 

ท่ีเปนสมาชิกครอบครัวและไมใชสมาชิกครอบครัว ทําใหเขาใจ

วิสัยทัศนของธุรกิจครอบครัว และดําเนินงานตามพันธะสัญญา

ของครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังชวย

สนับสนุนใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางราบร่ืน ซ่ึงการส่ือสารในธุรกิจ

ใหมีประสิทธิภาพสามารถนําหลักวิชาการและกลยทุธการ จัดการ

ส่ือสารธุรกิจมาใชเปนแนวทางในการสรางระบบส่ือสารภายใน

ธุรกิจครอบครัวได 

อยางไรก็ตาม ปญหาความขัดแยงท่ีพบในธุรกิจครอบครัว 

พบวา สวนสําคัญหน่ึงมีสาเหตุมาจากการส่ือสารในครอบครัวท่ี

มีการส่ือสารกันนอยมาก และไมมีประสิทธิภาพ เพราะคิดวาคน 

ในครอบครัวรักกัน รูใจกัน ไมจําเปนตองพูดคุยกันมาก ท้ังท่ีความ

เปนจริงการพูดคุยส่ือสารกันในครอบครัวเปนส่ิงท่ีสําคัญและ  

ตองมีการส่ือสารท่ีดีและสรางสรรค ซ่ึงจําเปนตองมีการเรียนรู

และพัฒาทักษะการส่ือสารน้ีใหเกิดข้ึนในครอบครัว เม่ือการ 

ส่ือสารระหวางสมาชิกทุกคนในครอบครัวเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ สัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัวยอมเกิดข้ึน อีก

ท้ังชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและความเปนเอกภาพใหกับ 

ธุรกิจครอบครัวตามไปดวย

 

รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว
Eswara 1974 ไดแบงการส่ือสารภายในครอบครัวออก

เปน 4 แบบ และ เดวิด เคนทอรและวิลเลียมเลป ไดแยกแยะ

ขอดี และขอดวยของการส่ือสารภายในครอบครัวแตละรูปแบบ 

ท่ีกอใหเกิดผลทางบุคลิกภาพ โดยสามารถนํามาประยุกตให

สอดคลองกับรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว ซ่ึงแบงออก

เปน 4 แบบ ดังน้ี

1.  การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 

(Laissez-Faire) คือ ลักษณะพฤติกรรมการส่ือสารภายใน

ครอบครัวระหวางพอแม ลูก น้ันไมไดเนนหรือยึดถือ เปนไป

อยางอิสระเสรี ไมมีกรอบหรือแนวทางท่ีเปนแบบอยางวาลูกตอง

เช่ือฟง คลอยตามความคิดเห็นทัศนะของพอแม หรือหามไม

โตเถียงขัดแยง ในขณะเดียวกันเด็กก็จะไมไดรับการแนะนํา หรือ

สนับสนุนจากพอแมใหกลาเปดเผยตัวเองหรือกลาแสดงความ

คิดเห็นตางๆดวย การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 

ผลคือทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวแบบน้ีรูสึกขาดความ

รัก มองโลกในแงราย ไมไวใจผูอ่ืน ไมเช่ือความยุติธรรมไมมี

โอกาสไดเรียนรูหรือไดรับการฝกฝนใหมีคุณธรรมความดีตางๆ 

ขาดความเปนระเบียบวินัย ขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ไมมีความ

ขยันขันแข็ง  และไมมีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

2. การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง (Protective) 

มีลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใหความสําคัญกับสังคม 

ประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติ ปลูกฝงกันมาเปนอยางมาก และเปน

ลําดับแรก ในขณะท่ียดึถือหรือใหความสําคัญกับความคิด ความ

ถูกตองของเน้ือหา ขอเท็จจริงท่ีส่ือความกันน้ันเปนอันดับรอง

ลงไป การส่ือสารในลักษณะน้ีจะแสดงใหเห็นไดจากการท่ีเด็ก

จะถูกสอนใหเช่ือฟง คลอยตามผูใหญ เพ่ือท่ีจะอยูรวมกันใน

ครอบครัวหรือหรือติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และ 

ราบร่ืนเด็กจะถูกสอนใหแสดงความคิดเห็น หรือขัดแยงโตเถียง 

แมในความคิดของตนเองจะไมเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ตาม 

การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง ผลคือทําใหบุคคลท่ี

เติบโตจากครอบครัวแบบน้ีรูสึกหางเหิน รูสึกขาดความอบอุน 

การปฏิบัติตามคําส่ังบิดามารดาเปนประจํา ทําใหขาดความคิด

ริเร่ิม ไมเช่ือม่ันในตนเอง ไมเปนตัวของตัวเอง ไมกลาแสดง 

ความคิดเห็น

3. การส่ือสารในครอบครัวแบบเปดเสรี(Pluralistic) มี

ลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใหความสําคัญในการท่ีให

เด็กรูจักพัฒนาความคิดท่ีเปนของตนเอง และการแสดงออกแม

ความคิดเห็นเหลาน้ันจะแตกตางกัน ลักษณะท่ีสังเกตุไดก็คือ 

เด็กจะถูกอบรมส่ังสอนใหรูจกมีความคิดใหมๆ และกลาท่ีจะ

แสดงออกโดยการอภิปราย ถกเถียงในประเด็นเร่ืองราวตางๆใน

สถานการณรอบตัวกับบุคคลอ่ืนๆ รูจักกลาตัดสินใจดวยตนเอง

โดยไมกลัววาความคิดเห็นท่ีขัดแยงไมตรงกับพอแมน้ัน จะทําให

พอแมไมพอใจหรือเปนส่ิงท่ีไมพึงกระทํา และโดยไมตองพะวงอยู 

กับสังคม ความเช่ือ คานิยม ประเพณีมากนัก คือใหความสําคัญ

กับการเช่ือฟงผูใหญ การคลอยตาม ความสามัคคีกลมเกลียว 

เปนเร่ืองรองลงไป ผลคือทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ี

มีการส่ือสารในลักษณะน้ีมีโอกาสหัดคิดริเร่ิมและกลาตัดสินใจ

ต้ังแตเร่ืองเล็กไปจนถึงเร่ืองใหญ และจะสรางนิสัยใหกลา    แสดง

ความคิดเห็น เช่ือม่ันในตนเอง พ่ึงตนเองได แตบางคร้ังการ

แสดงออกอาจขาดสัมมาคารวะตอผู ใหญ และขาดการ

ประนีประนอม

4. การส่ือสารในครอบครัวแบบประณีประนอม

(Consensual) มีลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเนนยํ้า

เร่ืองของสังคม ประเพณี และแบบแผน ท่ียึดถือปฏิบัติปลูกฝง

กันมา ในขณะเดียวกันก็ไมละเลยท่ีจะใหความสําคัญกับการให

สมาชิกครอบครัวรูจักพัฒนาความคิดเห็นท่ีเปนของตัวเองและ

การแสดงออก แมความคิดเหลาน้ันจะแตกตางกันก็ตาม ผลคือ

ทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ีมีการส่ือสารภายในครอบครัว

แบบน้ีรูจักแสดงความคิดเห็นของตนเอง ออกมาอยางเปดเผย 

ขณะเดียวกันก็ยอมรับฟงความคิดเห็น ความเช่ือของผูอ่ืนดวย 

รูจักพิจารณาไตรตรองดวยวิจารณญาณท้ังสองดาน และใหรูจัก

มีสวนรวมในการแสดง

บทบาทของการสื่อสารในครอบครัว 
การส่ือสารในครอบครัว เปนกลไกหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอ

การทําหนาท่ีของระบบครอบครัวใหดําเนินตอไปในการสราง

ความรูสึกผูกพันกัน การหันหนาเขาหากัน ความเหินหางความ

สามารถในการเปล่ียนแปลงและการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม 

ครอบครัวจําเปนตองอาศัยกระบวนการส่ือสารเปนตัวชวย

สนับสนุนใหครอบครัวสามารถทําหนาท่ีตางๆ ไดอยางเต็มท่ี 

บทบาทของการส่ือสารในครอบครัวจําแนกได ดังน้ี

1. การส่ือความหมาย ครอบครัวใชการส่ือสารในการ 

อบรมส่ังสอนและถายทอดคานิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และกฎเกณฑตาง ๆ ใหกับลูกหลาน ตลอดจนการ 

ปลูกฝงลักษณะนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และแบบแผนการ

ดําเนินชีวิตในสังคม

2. การแสดงออก ครอบครัวใชการส่ือสารในการแสดง

ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ความตองการ และพฤติกรรม 

ในลักษณะตาง ๆ ใหสมาชิกในครอบครัวไดรับรูและทําความ

เขาใจระหวางกัน มีท้ังดานบวกและดานลบ เปนโอกาสให สมาชิก

ไดมีการพูดคุยเพ่ือปรับตัวหรือเปล่ียนแปลงใหเปนไป ตาม

สถานการณท่ีเกิดข้ึน

3. การแสดงความสัมพันธ ครอบครัวใชการส่ือสารในการ

สรางสายใยความรักความผูกพันทางอารมณระหวางสมาชิกใน

ครอบครัว ไมวาจะโดยคําพูด การบอกรัก การช่ืนชมกัน หรือ

ใชภาษาทาทาง เชน การสัมผัส จับมือ โอบกอด เพ่ือแสดงความ

หวงใยซ่ึงกันและกัน

4. การแกปญหา ครอบครัวใชการส่ือสารในการสะทอน

สถานการณความเปนไปในครอบครัว ทําใหครอบครัวสามารถ

รวมกันตัดสินใจในเร่ืองตางๆ หากเกิดปญหาหรือความขัดแยง

การส่ือสารพูดคุยจะชวยเหลือและรวมมือกันแกไขปญหาตางๆ 

ใหลุลวงไปได

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารใน
ครอบครัว

การส่ือสารในครอบครัวของแตละครอบครัวมีความ       

แตกตางกันไปตามปจจัยของส่ิงแวดลอมตางๆ ดังน้ี

• ขนาดของครอบครัว ครอบครัวขยายท่ีมีปูยา/ตายาย 

และญาติพ่ีนอง อาศัยอยูรวมกัน ลูกหลานจะมีความใกลชิด 

ผูกพันกับผูใหญหลายชวงอาย ุทําใหเด็กมีโอกาสไดเรียนรูภาษา 

วิธีการส่ือสาร การพูด การแสดงกิริยามารยาทตางๆ จากการ

เลียนแบบ การเรียนรูวัฒนธรรมครอบครัว เพ่ือการดํารงชีวิต 

ท่ีเหมาะสมกับชุมชนทองถ่ินของตน ทําใหเขาใจผูอ่ืนและส่ิง

แวดลอมไดมากกวาเด็กท่ีมาจากครอบครัวเด่ียว

• ประเด็นระหวางรุน ในครอบครัวยอมประกอบดวย 

คนหลายรุน แตละคนเกิดมาในสภาพแวดลอมท่ีตางกัน ทําให

แตละคนมีแนวคิด ความเช่ือ และทัศนคติท่ีแตกตางกันออกไป 

อันสงผลตอการส่ือสารท่ีไมเขาใจหรือไมตรงกัน และนําไปสู

ลักษณะการทํางานท่ีแตกตางกันของคนตางรุน จนอาจนําไปสู

ความขัดแยงจากการทํางานรวมกันระหวางคนตางรุนข้ึนได

• ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา ความแตกตางเร่ือง

ภูมิหลังของคูสามีภรรยา สงผลตอการแสดงออกท้ังโดยคําพูด

และทาทาง หากตางฝายตางยอมรับธรรมชาติของคูสมรส รูจัก

ปรับตัวเขาหากัน จะชวยทําใหการส่ือสารพูดคุยเขาใจกัน เรียน

รูท่ีจะใชเหตุผลมากกวาอารมณ 

• โอกาสของการส่ือสารในครอบครัว ครอบครัวท่ีมี

ลักษณะเปด คือ สมาชิกแตละคนมีโอกาสท่ีจะแสดงออกถึงความ

ตองการ แสดงความเห็น ความรูสึกนึกคิดไดอยางอิสระ รวมท้ัง

มีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองตางๆ ภายในครอบครัวดวย เด็ก

จะมีเหตุผลมากกวาครอบครัวปดท่ีเด็กถูกบังคับและครอบครัว

แบบปลอยท่ีเด็กไมมีกฎเกณฑใหยึดเหน่ียว

• ความสามารถในการส่ือสาร ครอบครัวท่ีมีทักษะการ

ใชภาษาท่ีดีจะสามารถใหการอบรมเล้ียงดูและเปนแบบอยางท่ี

ดีในการส่ือสารกับลูกหลาน เด็กไดเลียนแบบและซึมซับพัฒนา 

การทางภาษาตามความเหมาะสมของวัยไดเปนอยางดี การ 

แสดงความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืน ดวยการประนีประนอมและมี

สัมมาคารวะ แมจะมีขอขัดแยงไมลงรอยกัน หรือมีความคิดเห็น

ไมตรงกัน

สาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ
ระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว

1. สมาชิกในครอบครัวเขาใจวา ตนรูความตองการหรือ

รูความรูสึกของสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนดี แมความจริงอาจ

มีความเขาใจผิดในส่ิงท่ีตนเองเขาใจ การไมพูดคุย หรือสารสาร

กันอยางใกลชิดยอมไมรูวาสมาชิกในครอบครัวจะม่ีความรูสึก

อยางไร  หรือบางคร้ังก็เล่ียงท่ีจะรับรู อาจทําเปนเพิกเฉยเหมือน

ไมรับรูก็เปนได ท้ังน้ียอมนําไปสูความไมเขาใจกันและขัดแยงกัน

ในท่ีสุด

2. ลูกชายคนโตของครอบครัวเปนท่ีเขาใจโดยอัตโนมัติ

วาจะไดเปนผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะวัฒนธรรม

ตะวันออกท่ีจะมีความเปนบุตรชายนิยม(son preference) คือ

จะยดึควาสําคัญของบุตรชาย ซ่ึงเปนอิทธิพลความคิดของลัทธิ

ขงจ้ือ ท่ีเนนความกตัญูตอบุพการีผูใหกําเนิดไดทําหนาท่ี     

เล้ียงดูบิดามารดา   ในสังคมท่ีไดรับอิทธิพลความคิด ความเช่ือ 

ตามลัทธิขงจ๊ือ เชน จีน ไตหวัน เวียดนาม สิงคโปร หรือในกลุม

คนเช้ือชาติจีนท่ีอพยพยายถ่ินไปอยูในดินแดนอ่ืน จึงมักยดึม่ัน

ในความเช่ือดังกลาวและใหความสําคัญกับการมีลูกชายสูงมาก 

เพราะหวังพ่ึงใหบุตรชายเปนผูเล้ียงดูยามแกเฒา ซ่ึงเปนวิถี

ปฏิบัติท่ีเปนกลไกการสรางความม่ันคงในยามสูงอายใุนสังคมท่ี

รัฐไมมีบทบาท หรือมีบทบาทไมมากนักในการดูแลรับผิดชอบ

การดูแลผูสูงอาย ุอิทธิพลของหลักคิดดังกลาว ยงัใหความสําคัญ

กับบุตรชายคนโตของครอบครัว ท่ีจะเปนผูท่ีสืบทอดเช้ือสาย

ของตระกูลและกิจการของครอบครัว แตอยางไรก็ตามเม่ือธุรกิจ

เติบโตข้ึนและกาวเขาสูการแขงขันอยางในระดับภูมิภาค หรือ

ระดับโลก ทําใหธุรกิจตองการความเปนมืออาชีพมากข้ึนเพ่ือ

ใหสรางความสามารถในการแขงขัน ดังน้ันผูท่ีสืบทอดธุรกิจตอง

เปนผูท่ีมีความสามารถในการบริหารกิจการของครอบครัว ซ่ึง

ในบางคร้ังผูท่ีเหมาะสมท่ีสุดอาจไมใชลูกชายคนโต หรือไมมีผู

ท่ีเหมาะสมตองใหมืออาชีพเขามาบริหารจัดการเปนตน หาก

สมาชิกในครอบครัวอาจไมเขาใจหรือเม่ือยดึในความเช่ือเดิมก็

จะยอมรับไมได จึงทําใหเกิดความขัดแยงเกิดข้ึน

ทําใหสภาพของบานไมอบอุน ตางคนตางอยู ไมปรึกษาหารือ 

และเกิดความหางเหินในท่ีสุด

วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
1. วัตถุประสงคของการส่ือสาร ท่ีชัดเจน

2. เขาใจเร่ืองท่ีตองการจะส่ือสารเปนอยางดี

3. ใชการส่ือสสารสองทาง

4. วิธีการส่ือสาร ส่ือสารดวยความจริงใจ ซ่ือสัตย นา  

เช่ือถือ มีความเปนกัลยณมิตร มีเมตตาตอกัน

5. มีทักษะในการพูดและใชศิลปะในการรับฟง

6. สนับสนุนพูดดวยการกระทํา

7. มีทัศนคติเชิงบวก

ข้อควรปฏิบัติสำหรับสมาชิกใน
ครอบครัว 

1. แยกเร่ืองสวนตัวออกจากเร่ืองธุรกิจ เชน การประชุม

เร่ืองงานในท่ีทํางาน ไมใชท่ีบาน

2. กําหนดวันเวลาสําหรับการพูดคุยปรึกษาเร่ืองงาน

3. สรางธรรมนูญครอบครัวเพ่ือส่ือสารเง่ือนไข/ นโยบาย

/ ความสัมพันธของครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจครอบครัว 

4. แตงต้ังบุคคลภายนอกหรือท่ีปรึกษาเพ่ือใหความคิด

เห็นหรือใหคําปรึกษา ชวยปองกันไมใหมีการใชอารมณในท่ี

ทํางาน

5. สรางระบบการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคคลท่ีเก่ียวของ 

ท้ังท่ีเปนสมาชิกในครอบครัวและไมไดเปนสมาชิกในครอบครัว

ไดรับทราบดวย

ตัวอย่างการสื่อสารในธุรกิจ
ครอบครัว 

• ส่ือสารใหสมาชิกของครอบครัวทุกคนไดรับรูและเขาใจ

ถึงคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรม พฤติกรรม ความสัมพันธ 

นโยบายความเปนเจาของ การจางงาน กองทุนครอบครัว การ

บริหารกงสี การพัฒนาสมาชิกของครอบครัวรุนใหม ผลประโยชน

ตางๆท่ีสมาชิกครอบครัวจะไดรับ

• การประชุมของสมาชิกครอบครัวหรือสภาครอบครัว

• การประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

การสื่อสารในครอบครัว ตามทฤษฎี
ของ เวอร์จิเนีย ซาเทียร์

ทฤษฎีการใหคําปรึกษาครอบครัวของซาเทียร มีเปาหมาย

ท่ีจะปรับปรุงความสัมพันธและการส่ือสารในครอบครัวใหดีข้ึน 

โดยซาเทียรเช่ือวาคนเราจะมีชีวิตท่ีสมบูรณและสรางสรรค   

และอยูรวมสัมพันธกับผูอ่ืนเม่ือดําเนินชีวิตอยางมีอิสรภาพ 5 

ประการ (The Five Freedoms) ไดแก

1. อิสรภาพในการเห็นและไดยินส่ิงท่ีอยูตรงหนาตน ณ 

ปจจุบัน แทนท่ีจะเปนส่ิงท่ีควรจะตองเปน ส่ิงท่ีผานมาแลว หรือ

ส่ิงท่ีจะเปน

2. อิสรภาพในการพูดในส่ิงท่ีกําลังรูสึกและกําลังคิด แทนท่ี

จะพูดถึงส่ิงท่ีควรพูด

3. อิสรภาพในการท่ีจะรูสึกในส่ิงท่ีกําลังรูสึก แทนท่ีจะเปน

ส่ิงท่ีควรรูสึก

4. อิสรภาพในการรองขอส่ิงท่ีตนตองการ แทนการรอคอย

การอนุญาตจากผูอ่ืน

5. อิสรภาพในการเผชิญความเส่ียง (take risks) ของ

ตนเอง แทนท่ีจะตองการเพียงความม่ันคง

การอุปมาอุปมัย ภูเขาน้ําแข็งสวนตน (The personal 

iceberg metaphor)  เปนแผนภาพท่ีซาเทียรใชอธิบายถึงปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลในการแสดงออกของบุคคล เปรียบดังแผนผังความ

คิดท่ีจะทําใหเขาใจโครงสรางประสบการณภายในของแตละคน 

แผนภาพไดเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลกับภูเขาน้ําแข็ง 

ท่ีมียอดเขาโผลพนน้ํา แตส่ิงท่ีอยูใตน้ําน้ันเปนกอนภูเขาท่ีใหญ

กวามหาศาล ซาเทียรกลาววา “ภูเขาน้ําแข็ง เสมือนกับการท่ี

บุคคลแสดงตัวตนออกมาเพียงแคบางสวน แตยงัมีสวนท่ีถูกฝง

อยูใตน้ําอีกมากมาย บุคคลเพียงแคแสดงออกเฉพาะบางสวนท่ี

เขารูเทาน้ัน”  

จากภาพในขางตนเห็นไดวา สวนของภูเขาน้ําแข็งท่ีอยู

เหนือน้ํา คือพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกใหผูอ่ืนเห็น และสวน

ท่ีผูอ่ืนมองไมเห็นน้ัน คือสวนท่ีอยูลึกลงไปใตน้ํา ประกอบดวย 

(1) ความรูสึก (2) ความรูสึกตอความรูสึกน้ันๆ (3) การรับรูหรือ

การใหความหมายตอส่ิงท่ีเกิดข้ึน และ (4) ความคาดหวัง สวน

ท่ีอยูลึกใตน้ําตาง ๆ  เหลาน้ี จะเช่ือมโยงกับตัวตนท่ีเปนแกนแท

ของตน โดยผานทางความปรารถนาลึก ๆ ของแตละคน และ

เม่ือใดท่ีบุคคลตองเผชิญกับสภาวะไมปกติ บุคคลก็จะแสดง

พฤติกรรมน้ัน ๆ ออกมาใหผูอ่ืนเห็น

การส่ือสาร เปนการปฏิสัมพันธหรือการติดตอสัมพันธ

ระหวางบุคคล รวมถึงการใชสัญลักษณตาง ๆ  ดังน้ัน การแสดง

พฤติกรรมทุกอยางลวนเปนการส่ือสาร 

เก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารของสมาชิกครอบครัว เม่ือ

สมาชิกครอบครัวมีความคิดเห็นไมตรงกัน และมีการตําหนิกัน 

เม่ือเกิดบรรยากาศเชนน้ีก็จะทําใหสมาชิกครอบครัวมีความ   

ภาคภูมิใจในตนเองต่ํา สมาชิกในครอบครัวตองพยายามปรับ

เปล่ียนแนวคิด มีความเช่ือวามนุษยทุกคนมีศักยภาพภายใน ท่ี

เอ้ือตอการจัดการกับชีวิต เพ่ือการเจริญเติบโตเปนบุคคลท่ี

สมบูรณ โดยพ้ืนฐานทุกคนจะมีความภาคภูมิใจในตนเองอยู

แลว แตตองคนใหพบ เพ่ือนําไปสูการเช่ือมโยงและเสริมสราง

ความภาคภูมิใจในตน ดังน้ัน ความภาคภูมิใจในตน จึงเปนแนวคิด

ท่ีสําคัญประการหน่ึง เน่ืองจากความภาคภูมิใจในตน สงผลตอ

พฤติกรรมท้ังสวนบุคคลและสมาชิกครอบครัว กลาวคือหาก

สมาชิกครอบครัวมีการติดตอส่ือสารท่ีเหมาะสม ก็จะเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเองสูง แตหากสมาชิกครอบครัวมีการติดตอ

ส่ือสารท่ีไมเหมาะสม ยอมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

ต่ํา หรืออาจกลาวไดวาผูท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง จะ

ส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม สวนผูท่ีมีความภาคภูมิใจใน

ตนเองต่ํา มักมีการส่ือสารท่ีไมเหมาะสม ดังน้ัน การส่ือสารจึง

มีอิทธิพลตอสัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัวและสังคม 

กลาวคือการส่ือสารและความภาคภูมิใจในตนเอง เปนรากฐาน

ของระบบครอบครัว 

  ซาเทียร ไดแบงรูปแบบการส่ือสารออกเปน 2 รูปแบบ

ใหญ ๆ  คือ การติดตอส่ือสารท่ีไมสอดคลองกัน (incongruent) 

และการติดตอส่ือสารแบบสอดคลองกัน (congruent) มี        

รายละเอียดดังน้ี

1. การติดตอส่ือสารท่ีไมสอดคลองกัน เปนลักษณะการ

ติดตอส่ือสารท่ีไมสมบูรณ (incomplete) บิดเบือน (distorted) 

และกํากวม (ambiguous) สมาชิกครอบครัวมักจะแสดงบทบาท 

4 ลักษณะ คือผูตําหนิ (blamer) ผูยอมตาม (placator) ผู

ขัดคอ (distracter) และผูมากเหตุผล (computer) ซ่ึงในแตละ

บทบาทบุคคลจะแสดงพฤติกรรม ดังน้ี

ผูตําหนิ เปนบุคคลท่ีพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง และ

ไมรับผิดชอบในส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยการตําหนิหรือโยนความรับผิด

ชอบหรือความผิดใหผูอ่ืน ปฏิเสธท่ีจะรับฟงขอเสนอแนะจาก 

ผูอ่ืน บังคับใหอีกฝายตกอยูในสภาพถูกกระทํา บุคคลท่ีมีการ

ส่ือสารแบบน้ีมักดูถูกคนอ่ืน เผด็จการ มักตัดสินคนอ่ืน และมัก

แสดงพฤติกรรมกาวราวมากเกินไป หรือใชอํานาจเพ่ือปกปอง

ความออนแอของตนในบางเร่ือง การแสดงออกทางอารมณ 

อาทิ โกรธเกร้ียว ไมไวใจคนอ่ืน และชอบเก็บกดความเจ็บปวด

ไว ท้ังน้ี การตําหนิผูอ่ืนเปนลักษณะของบุคคลท่ีพยายามปองกัน

ตนเอง ไมใหผูอ่ืนมองวาตนเปนคนออนแอ โดยใชวิธีการกลาว

โจมตีและยกความผิดใหกับบุคคลหรือสถานการณตาง ๆ  ดวย

การใชวาจาดุดาท่ีรุนแรง ซ่ึงลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ“มันเปน 

ความผิดของพอ” หรือ “ลูกตองทํา…ตามท่ีพอส่ัง!” หรือ “ลูก 

ไมเคยทําอะไรถูกเลย” ดังน้ัน การเขาถึงบุคคลประเภทน้ี ตอง

ทําความเขาใจเก่ียวกับความคาดหวังท่ีบุคคลมีตอตนเอง ตอ

บุคคลอ่ืน และท่ีบุคคลอ่ืนมีตอตน สวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

3. การไดครอบครองธุรกิจของครอบครัวโดยสมาชิกคน

ใดคนหน่ึงโดยไมมีการช้ีแจงเหตุผล ทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆ เกิด

ความไมเขาใจ นํามาซ่ึงความขัดแยงและการใหการยอมรับใน

บทบาทของทายาทในฐานะผูนําครอบครัว 

4. สมาชิกของครอบครัวไมกลาแสดงความคิดเห็นท่ีตรง

ไปตรงมา การไมเขาใจความแตกตางระหวางความเคารพนับถือ

กับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง ทําใหไมกลาท่ีจะส่ือสาร

อยางตรงไปตรงมา และไมสามารถบอกวัตถุประสงคท่ีแทจริง

ของตนเองได สมาชิกของครอบครัวจะเก็บความรูสึกในดานลบ

เก็บไวในใจเพ่ือหลีกเล่ียงการเผชิญหนา การพูดออมคอมไมตรง

ประเด็น ตางๆเหลาน้ียอมนํามาซ่ึงความไมเขาใจอยางชัดเจนของ

ขอความท่ีตองการส่ือ 

5. สมาชิกของครอบครัวบางคนแสดงความเฉ่ือยชา ไม

กระตือรือรนในการประกอบธุรกิจของครอบครัว หรือไมสนใจ

ในกิจการของครอบครัว ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีไมไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติงานในดานท่ีชอบ หรือ การไมสนใจในธุรกิจครอบครัว 

มีความคิดอยากออกไปทําธุรกิจของตนเอง หรือทํางานท่ีอ่ืน 

เปนตน ทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆท่ีทุมเท หมดกําลังใจในการทํางาน 

รวมถึงกังวลถึงอนาคตของกิจการหากบุคคลน้ันเปนทายาทหรือ

ไดรับมอบหมายในตําแหนงท่ีสําคัญของบริษัท

6. ความขุนเคืองสวนตัวระหวางสมาชิกของครอบครัว

และลุกลามไปสูธุรกิจของครอบครัว ความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน 

หรือ ความขัดแยงท่ีเกิดในประเด็นสวนตัว เชนการจัดการเร่ือง

ของสวัสดิการระหวางสมาชิกของครอบครัว การถูกบังคับหรือ

กดดัน  เปนตน ซ่ึงหากสมาชิกในครอบครัวไมสามารถแยกแยะ

เร่ืองสวนตัว ครอบครัว และ ธุรกิจออกจากกันไดแลว ยอม  กอ

ใหเกิดปญหาในทุกดาน 

7. บุคคลภายนอกท่ีไมใชสมาชิกของครอบครัวเขามามี

อิทธิพลตอการดําเนินงานของธุรกิจครอบครัว หรือมีอิทธิพลตอ

สมาขิกของครอบครัวสองคน ทําใหเกิดปญหาความขัดแยง 

8. ความไมยติุธรรม ความเฉยชา ความเยน็ชา การไมแสดง

ความรูสึก  หากสมาชิกของครอบครัวรูไมไดรับความเปนธรรม

ในเร่ืองตางๆอยางเทาเทียมกัน ยอมทําใหเกิดความรูสึกดานลบ 

นํามาซ่ึงขอขัดแยง รวมถึงการเย็นชาของสมาชิกในครอบครัว 
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การส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหาอยางเหมาะสม คือสมาชิก

ครอบครัวตองแสดงความคิดเห็นของตนอยางสุขุมและเหมาะ

สม ไมกาวราว ไมตําหนิหรือกลาวโทษผูอ่ืน

ผูยอมตาม เปนบุคคลท่ีพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง 

โดยพยายามทําใหบุคคลอ่ืนพอใจหรือเขาขางอีกฝายมากเกิน

ไป จนไมกลายืนยันสิทธิของตน มักยกยองผูอ่ืนและใหความ

สําคัญกับผูอ่ืนมากเกินไป บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะทําทุก

อยางเพ่ือผูอ่ืนไมใชเพ่ือตนเอง ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดีเกินไปใน

ลักษณะหลีกเล่ียงความขัดแยงหรือการปฏิเสธ มักแสดงพฤติกรรม

ในลักษณะของคนท่ีมีจิตใจออน ไมเปนอิสระในตนเองและชอบ

ปกปองดูแลผูอ่ืน มีความรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา ไมพอใจส่ิงท่ี

ตนทําลงไป จมอยูกับการกลาวโทษและไมยอมใหอภัยตนเอง 

การแสดงออกทางอารมณ อาทิ อารมณเศรา กังวล และมักเก็บ

กดความโกรธไว  สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ “อะไรก็ได 

ตามใจ” หรือ “ทุกอยางดีแลวคะ” หรือ “ฉันผิดเอง” ท้ังน้ี เม่ือ

ถูกขอรองแมไมอยากทําแตก็จะไมกลาปฏิเสธ อาจมีตอรองบาง

แตจะพยายามปฏิบัติตามคําขอรองทุกคร้ัง ดังน้ันครอบครัวตอง

ทําความเขาใจเก่ียวกับอารมณและความรูสึกของสมาชิกใน

ครอบครัว สวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารเพ่ือการเผชิญ

ปญหาอยางเหมาะสม คือการฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดงความ

เอาใจใส ใสใจ และเอ้ืออาทรกันอยางแทจริง

ผูขัดคอ เปนลักษณะการส่ือสารท่ีแสดงถึงความพยายาม

ในการลดความเครียด โดยการเบ่ียงเบนอีกฝายออกจาก

สถานการณความขัดแยง อาทิ เปล่ียนประเด็นการสนทนาอยาง

กะทันหัน หรือการขัดคอเพ่ือออกนอกเร่ือง มีการส่ือสารหรือ

กระทําในส่ิงท่ีไมตรงกัน ไมอยูกับรองกับรอย ชอบใชกลอุบาย

ใหคนอ่ืนทําในส่ิงท่ีตนตองการ เพ่ือปกปดความรูสึกภายในใจ 

โดยแสรงเปนไมเขาใจประเด็นการสนทนาหรือขัดจังหวะ ดวย

การเปล่ียนเร่ืองพูดท่ีหนักหรือเร่ืองท่ีทําใหไมสบายใจ มักพูดหรือ

ทําตัวตลกไรสาระเพ่ือเรียกรองความสนใจ ไมรูจักกาลเทศะ 

และมักละเมิดสิทธิผูอ่ืน บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะแสดง

อารมณท่ีแทจริงไดนอยมาก มักรูสึกหวาเหว เครียด และสับสน 

รูสึกวาตนเองไมมีความสําคัญตอใคร ขาดความม่ันใจในตน รูสึก

ไรคุณคา บุคคลประเภทน้ีเขาถึงไดยาก ไมสามารถรับรูและสัมผัส

ตัวตนของตนเองได สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบเห็นบอย คือ

พูดจาไรสาระ ตอบไมตรงคําถาม เปล่ียนเร่ืองคุยไดตลอดเวลา 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงการส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหาอยาง

เหมาะสม คือฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดงทาทีหรือคําพูดท่ี

แสดงถึงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา และริเร่ิมสรางสรรค

ผูมากเหตุผล เปนบุคคลท่ีมีเหตุผล มีสติปญญาดี บุคคล

ประเภทน้ีจะใชสติปญญาและเหตุผลในการส่ือสาร โดยพยายาม

ควบคุมตนเอง ผูอ่ืน และสภาพแวดลอม ดวยการใชหลักการ

ตาง ๆ ใชเหตุผลพิสูจนขอเท็จจริงดวยหลักการ เพ่ือใหผูอ่ืน

ปฏิบัติตามและเห็นวาตนถูกเสมอ ไมสนใจเร่ืองความรูสึกของ

ตนเองและไมรับรูถึงความรูสึกของผูอ่ืน โดยจะหลีกเล่ียงเร่ือง

ของอารมณและความรูสึก ดวยการเก็บซอนความรูสึกตาง ๆ 

ไวภายในอยางมิดชิด มักเก็บตัวไมคบผูอ่ืน มีลักษณะหางเหิน

และแยกตัวจากผูอ่ืน เปนคนท่ีนาเบ่ือหนาย ชอบแสดงทาที

เหนือคนอ่ืน โดยการควบคุมความคิดเห็นผูอ่ืนใหเปนไปตามท่ี

ตนตองการ เอาตัวเองเปนศูนยกลาง เปนคนเย็นชา จริงจัง มี

ความสามารถในการใหคําแนะนํา และใชเหตุผลตัดสินบุคคลอ่ืน

จนมองไมเห็นความเปนมนุษย บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะ

ไมคอยแสดงออกทางอารมณ และกลัวการสูญเสียการควบคุม 

สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ “ทุกอยางตองมีเหตุผล” 

หรือ“ฉันมีคําตอบท่ีดีท่ีสุด” หรือ “ท่ีเปนอยางน้ีก็เพราะวา…” 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหา

อยางเหมาะสม คือผูใหคําปรึกษาจะฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดง

ทาทีหรือคําพูดท่ีแสดงถึงปญญาท่ีแทจริง การยอมรับสภาพความ

เปนจริง มากกวาการยึดติดอยูกับเหตุผล

2. การติดตอส่ือสารแบบสอดคลองกัน ซาเทียร กลาววา

ครอบครัวท่ีมีความสัมพันธท่ีดี คือครอบครัวท่ีมีการติดตอส่ือสาร

แบบสอดคลองกัน เปนการส่ือสารท่ีกลมกลืน โดยใชภาษาพูด 

และภาษาทาทางท่ีแสดงถึงความรูสึก มีเจตนาไปในทิศทาง

เดียวกัน เปนการติดตอส่ือสารท่ีชัดเจน เปดเผย และตรงไปตรง

มา ทําใหเกิดการสํารวจอารมณ ความรูสึก สมาชิกครอบครัว

ไมมีการตําหนิกัน แตมุงท่ีจะรวมกันหาแนวทาง เพ่ือใหเกิดการ

ส่ือสารอยางอ่ืนท่ีดีกวา

ลักษณะของบุคคลท่ีใชการส่ือสารแบบสอดคลองกัน เปน

บุคคลท่ียอมรับและมีความพึงพอใจตอตนเอง ไววางใจตนเอง

และผูอ่ืน มีความรูสึกเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง และเขากับ 

ผูอ่ืนไดดี มีลักษณะท่ียืดหยุน มีความกระตือรือรน สรางสรรค 

มีชีวิตชีวา สามารถรับผิดชอบ และมีความสมดุลในชีวิต เปน

บุคคลท่ีมีอารมณสงบ ม่ันคง เปนบุคคลท่ีเปดเผย และเอาใจใส

ตนเอง บุคคลประเภทน้ีจะมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง ท้ังน้ี 

การตอบสนองท่ีเกิดข้ึนดังกลาว ไมใชเพ่ือเอาชนะหรือควบคุม

ผูอ่ืนหรือปกปองตนเองโดยไมสนใจผูอ่ืน แตเปนการแสดงออก

ท่ีสอดคลองกับสถานการณท่ีกําลังเผชิญอยู ลักษณะคําพูดจะ

แสดงถึงการรับรูความรูสึก มีความสอดคลองท้ังทาทาง น้ําเสียง 

และความรูสึกท่ีอยูภายในใจ จึงถือไดวาเปนบุคคลท่ีมีสุขภาพ

จิต สุขภาพกาย และจิตวิญญาณท่ีสมบูรณ

ในหนังสือช่ือ The Satir’s Approach to Communica

tion (Schwab, Johanna., and Baldwin, Michele.  The 

Satir Approach to Communication: a Workshop 

Manual. Palo Alto,Calif.: Science and Behavior Books, 

1989.) กลาวถึงการส่ือสารแบบสอดคลอง (congruent 

communication) ท่ีผูส่ือสารมีความตระหนักรูในตนเอง ผู

อ่ืน และบริบทอยูเสมอ วาประกอบดวย 3 ระดับ

ระดับแรก เปนระดับความรูสึก (Feelings)   การส่ือสาร

มีผลตอความรูสึกท่ีมีตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสถานการณ   

ความรูสึกสงผลตอการส่ือสาร ผูท่ีส่ือสารแบบสอดคลองจะ

ตระหนักในความรูสึกตางๆ ของตนเองอยูเสมอ และยอมรับ

ความรูสึกน้ันๆ ซ่ือสัตยตอความรูสึกของตนเอง ไมหนีหรือโยน

ใสคนอ่ืน น่ันคือ ฟงหรือสัมผัสกับความรูสึกของตนเอง ไดยิน

สัญญาณท่ีรางกายสงสัญญาณใหรูวาจิตใจกําลังรูสึกอยางไร 

เชน หัวใจเตนแรง มือส่ัน ใบหนารอนผาว อาจแสดงวาเรากําลัง

โกรธ  

ระดับท่ีสอง เปนระดับตัวตน (The Self) ท่ีผูส่ือสารอยาง

สอดคลอง มีความสงบสันติในจิตใจ มีความเปนหน่ึงเดียวกับ

ตนเองและกับผูอ่ืน (harmony) 

ระดับท่ีสาม เปนระดับพลังชีวิต (Life-Force) ท่ีผูส่ือสาร

มีจิตใจเปนสากล (universality) และมีจิตวิญญาณ (spirituality) 

ท่ีเอ้ือตอการเติบโตสูการเปนมนุษยท่ีสมบูรณข้ึน

การสงสารผานอวัจนภาษา (เชน น้ําเสียง สีหนา ทาทาง 

สีผิวท่ีเปล่ียนไป จังหวะการหายใจท่ีเปล่ียนไป การเคล่ือนไหว

ทางกาย) มากกวาสารท่ีสงผานวัจนภาษา   ผูส่ือสารแบบสอดคลอง

จะตระหนักในอวัจนภาษาของตนเอง ขณะเดียวกันก็ใสใจใน 

อวัจนภาษาของผูท่ีกําลังมีปฏิสัมพันธดวย ขณะท่ีคําพูดอาจสง 

สารเก่ียวกับอดีตหรืออนาคต รางกายมักจะสงสารท่ีเปนปจจุบัน

เสมอ บางคร้ังสารท้ังสองจึงไมสอดคลองกัน ในการส่ือสารใดๆ 

ท่ีวัจนภาษาและอวัจนภาษาไมสอดคลอง ผูรับสารจะไดรับ   

สารสองอยาง (Double message) ตัวอยางการส่ือสารท่ีไม

สอดคลอง เชน พอพูดกับลูกวา “ลูกทําดีแลว” แตหนาตาเฉยเมย

มาก ส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึนภายในใจของผูเปนพออาจเปนไปไดวา 

รูสึกวาส่ิงท่ีลูกทําไมถูกตองแตก็ไมอยากพูดใหลูกเสียใจ เปนตน 

การส่ือสารภายในครอบครัว จึงควรมุงเนนเพ่ือใหสมาชิก

ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันครอบครัวและ

ธุรกิจของครอบครัว โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ

ภายในระบบครอบครัว โดยพิจารณารอบดานแบบองครวม 

กลาวคือเปนการประสานกันระหวางรางกาย จิตใจ และความ

รูสึก เชนเดียวกับการพิจารณามนุษยกับสังคม ท่ีไมสามารถแบง

แยกออกจากกันได 

การส่ือสารของธุรกิจครอบครัวยงัตองใหความสําคัญกับ

มิติท่ีหลากหลาย เม่ือผูบริหารจากภายนอกหรือแมแตพนักงาน

ซ่ึงไมไดเปนสมาชิกของครอบครัวเขามาทํางานรวมกับสมาชิก

ในครอบครัว ทําใหเขาเหลาน้ันมีความระมัดระวังท่ีจะหลีกเล่ียง

ความขัดแยงท่ีจะเกิดระหวางเขากับสมาชิกของครอบครัวท่ีเขา

มาทํางานในบริษัท การไมสามารถพูดหรือขัดแยงได สงผลกระ

ทบตอสภาพแวดลอมการทํางาน ซ่ึงพวกเขาอาจคิดวาถูกคุกคาม 

หรือริดรอนเสรีภาพ เม่ือการส่ือสารลมเหลวทําใหความขัดแยง

ยิง่ทวีความรุนแรงมากข้ึน สงผลตอความมุงม่ันและแรงจูงใจใน

การทํางานอาจลดลง และสงผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนิน

งานของกิจการ รวมถึงความสามารถดานการแขงขันของธุรกิจ

ในอนาคต 

ธุรกิจครอบครัวในตอนเร่ิมตนสมาชิกในครอบครัวรวมกัน

ทํางานกันเอง หรือมีพนักงานระดับปฏิบัติการเพียงเล็กนอย 

แตเม่ือกิจการดําเนินมาไดระยะหน่ึง และเติบโตมากข้ึน ธุรกิจ

ตองกาวเขาสูความเปนมืออาชีพทําใหตองรับผูบริหารระดับตางๆ

ท่ีมีความเช่ียวชาญจากภายนอกเขามาดูแลกิจการและการเพ่ิม

ข้ึนของพนักงาน  คนเหลาน้ีตองการความชัดเจนและพ้ืนท่ีความ

สําเร็จของตนเอง ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือเจาของกิจการตอง

ส่ือสารกับพวกเขาอยางเปดเผย มีความเปนธรรม ในส่ิงทีเขาจะ

ไดรับจากการทํางานอยางทุมเท เพ่ือเพ่ิมโอกาสความสําเร็จของ

ธุรกิจครอบครัว สมาชิกครอบครัวตองเขาใจประเด็นท่ีเก่ียวของ

กับการส่ือสาร ท้ังท่ีเปนคําพูดและไมใชคําพูด ซ่ึงหมายรวมถึง

การกระทํา การแสดงออก สมาชิกครอบครัวตองมีความตระหนัก

อยูในใจวาพฤติกรรมของพวกเขาก็คือการส่ือสารไปยงัพนักงาน 

จึงตองมีความระมัดระวัง อีกท้ังตองเขาใจถึงอํานาจหนาท่ีของ

ตนเอง และรูวาพฤติกรรมตางๆของตนจะสงผลกระทบอยางไร 

ตอใครบาง อีกท้ังตองมีความเขาใจในตนเอง เพ่ือใชความเขาใจ

เหลาน้ีสรางกระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพไปยังบุคคล  

ในองคกรและนอกองคกร กลาวคือ ถูกขอความ ถูกคน ถูกวิธี 

และถูกเวลา (Get the right messages to the right people 

in the right way at the right time)   

มีตัวอยางมากมายของธุรกิจครอบครัวท่ีสามารถสราง การ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เชน บริษัทเลโกผูผลิตของเลนใน รูป

แบบตัวตอไมและพลาสติกโดยเปนท่ีรูจักของเด็กๆท่ัวโลก, บริษัท

แอรเมส ผูนําดานแฟช่ันลักชัวร่ีแบรนด(Luxury Brand) หรือใน

ประเทศไทย เชน เครือเซ็นทรัลของตระกูลจิราธิวัฒน, เครือเจริญ

โภคภัณฑของตระกูลเจียรวนนท เปนตน ซ่ึงบริษัทเหลาน้ีตาง

ใหความสําคัญกับการส่ือสารเหมือนเปนฟงกช่ันหน่ึงทางธุรกิจ

ท่ีสําคัญ การส่ือสารจะถูกถายทอดไปยังพันธกิจ คานิยมหลัก

ขององคกร รวมถึงจริยธรรมของบทบาทของสมาชิกในครอบครัว 

ไปยังบุคคลอ่ืนๆท่ีไมใชสมาชิกของครอบครัว  และการจัดโครงสราง

การส่ือสารในทุกกิจกรรมหลักขององคกรจะนํามาซ่ึงสินคาและ

การบริหารใหมๆ   การควบรวมกิจการ การซ้ือกิจการอ่ืน และการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญของกิจการ  

สรุป 
1. รูปแบบของการส่ือสารมีท้ังท่ีเปนภาษาพูด (Verbal 

communication) และท่ีเปนภาษากาย (Non verbal 

communication)  เชน การแสดงออกดวยสีหนา ทาทาง ฯลฯ 

ดังน้ัน เพ่ือใหการส่ือสารภายในครอบครัวมีความสรางสรรค 

เปนเอกภาพ และมีความเขาใจท่ีตรงกัน สมาชิกของครอบครัว

อาจจะกําหนดรูปแบบของวิธีการส่ือสารภายในครอบครัวโดย

เฉพาะ เชน สราง Communication Model ท่ีสมาชิกของ

ครอบครัวทุกคนตองยึดถือ และปฏิบัติตาม อาทิ มีขอกําหนด

เปนกติกาท่ีใหสมาชิกของครอบครัวทําได (Do) และไมใหทํา  

(Don’t)  ตัวอยางเชน คําวา “เรา“ จะตองใหญกวาคําวา “ฉัน” 

หรือการแสดงอารมณหงุดหงิดข้ีโมโห ไมยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืนเปนเร่ืองท่ีไมพึงกระทํา เปนตน

2. เน่ืองจากการส่ือสารภายในครอบครัวเปนเร่ืองสําคัญ 

ท่ีครอบครัวจําเปนตองกระทําอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ เพ่ือเสริม

สรางใหสมาชิกของครอบครัวมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ดังน้ัน 

ครอบครัวควรจะกําหนดวิธีการส่ือสารของครอบครัว เชน จัดการ

ประชุมของสมัชชาครอบครัว (Family Assembly) เปนประจํา

ตามความเหมาะสม โดยอาจจะจัดประชุมทุกเดือน หรือทุก

ไตรมาส แลวแตการตกลงกัน เพ่ือใหสมาชิกของครอบครัวได

มีโอกาสมาพบปะและน่ังคุยกัน จะไดปรึกษาหารือในเร่ืองตางๆ 

ท้ังในเร่ืองของครอบครัว เร่ืองของงาน ฯลฯ ซ่ึงผลดี ก็คือ 

นอกจากจะเปนโอกาสใหสมาชิกของครอบครัวไดรับทราบขอมูล 

เร่ืองราวความเปนไปของครอบครัว สมาชิกครอบครัว รวมท้ัง

ธุรกิจครอบครัวแลว ยงัทําใหสมาชิกของครอบครัวไดเขาใจซ่ึง

กันและกันมากข้ึนดวย

3. การส่ือสารในครอบครัว ควรมุงเนนเพ่ือใหสมาชิก

ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันครอบครัว และ

ธุรกิจของครอบครัว โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ

ภายในระบบครอบครัว โดยพิจารณารอบดานแบบองครวม 

กลาวคือเปนการประสานกันระหวางรางกาย จิตใจ และความ

รูสึก ของสมาชิกครอบครัว เชนเดียวกับการพิจารณามนุษยกับ

สังคม ท่ีไมสามารถแบงแยกออกจากกันได 
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การส่ือสาร เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญตอการรับรูของ

สมาชิกครอบครัว เพราะชวยสรางความเขาใจท่ี

ตรงกัน สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน อีกท้ังชวย

เสริมสรางความแข็งแกรงและความเปนเอกภาพ ใหกับธุรกิจ

ครอบครัว ทําใหครอบครัวมีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี

ท่ีนําพาไปสูความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวท่ียัง่ยนื นอกจากน้ี 

การส่ือสารยงัเปนเสมือนภาพสะทอนท่ีกลับมาหาตัวเอง ทําให

เรารูจักตัวเองเพ่ิมข้ึนและรูจักคนอ่ืนมากยิง่ข้ึน ทําใหจําเปนตอง

ปรับปรุงตัวเองใหมีทักษะในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการ

พูดคุยสนทนาในครอบครัว ระหวางพอแมกับลูก พ่ีกับนอง หรือ

คนรุนหน่ึงกับคนอีกรุนหน่ึง อยางเปดเผยตรงไปตรงมา รับฟง

ความคิดเห็น และใหความเคารพซ่ึงกันและกัน ชวยสรางความ

เขาใจท่ีตรงกัน สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหครอบครัวมี

ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีท่ีนําพาไปสูความสําเร็จ  

ของธุรกิจครอบครัวท่ียั่งยืน ในขณะท่ีการส่ือสารระหวางการ

ดําเนินงานในธุรกิจ เจาของธุรกิจครอบครัวท่ีมีการส่ือสารชัดเจน

ระหวางทีมผูบริหารระดับสูงของบริษัทและลูกจางของบริษัท 

ท่ีเปนสมาชิกครอบครัวและไมใชสมาชิกครอบครัว ทําใหเขาใจ

วิสัยทัศนของธุรกิจครอบครัว และดําเนินงานตามพันธะสัญญา

ของครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังชวย

สนับสนุนใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางราบร่ืน ซ่ึงการส่ือสารในธุรกิจ

ใหมีประสิทธิภาพสามารถนําหลักวิชาการและกลยทุธการ จัดการ

ส่ือสารธุรกิจมาใชเปนแนวทางในการสรางระบบส่ือสารภายใน

ธุรกิจครอบครัวได 

อยางไรก็ตาม ปญหาความขัดแยงท่ีพบในธุรกิจครอบครัว 

พบวา สวนสําคัญหน่ึงมีสาเหตุมาจากการส่ือสารในครอบครัวท่ี

มีการส่ือสารกันนอยมาก และไมมีประสิทธิภาพ เพราะคิดวาคน 

ในครอบครัวรักกัน รูใจกัน ไมจําเปนตองพูดคุยกันมาก ท้ังท่ีความ

เปนจริงการพูดคุยส่ือสารกันในครอบครัวเปนส่ิงท่ีสําคัญและ  

ตองมีการส่ือสารท่ีดีและสรางสรรค ซ่ึงจําเปนตองมีการเรียนรู

และพัฒาทักษะการส่ือสารน้ีใหเกิดข้ึนในครอบครัว เม่ือการ 

ส่ือสารระหวางสมาชิกทุกคนในครอบครัวเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ สัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัวยอมเกิดข้ึน อีก

ท้ังชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและความเปนเอกภาพใหกับ 

ธุรกิจครอบครัวตามไปดวย

 

รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว
Eswara 1974 ไดแบงการส่ือสารภายในครอบครัวออก

เปน 4 แบบ และ เดวิด เคนทอรและวิลเลียมเลป ไดแยกแยะ

ขอดี และขอดวยของการส่ือสารภายในครอบครัวแตละรูปแบบ 

ท่ีกอใหเกิดผลทางบุคลิกภาพ โดยสามารถนํามาประยุกตให

สอดคลองกับรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว ซ่ึงแบงออก

เปน 4 แบบ ดังน้ี

1.  การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 

(Laissez-Faire) คือ ลักษณะพฤติกรรมการส่ือสารภายใน

ครอบครัวระหวางพอแม ลูก น้ันไมไดเนนหรือยึดถือ เปนไป

อยางอิสระเสรี ไมมีกรอบหรือแนวทางท่ีเปนแบบอยางวาลูกตอง

เช่ือฟง คลอยตามความคิดเห็นทัศนะของพอแม หรือหามไม

โตเถียงขัดแยง ในขณะเดียวกันเด็กก็จะไมไดรับการแนะนํา หรือ

สนับสนุนจากพอแมใหกลาเปดเผยตัวเองหรือกลาแสดงความ

คิดเห็นตางๆดวย การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 

ผลคือทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวแบบน้ีรูสึกขาดความ

รัก มองโลกในแงราย ไมไวใจผูอ่ืน ไมเช่ือความยุติธรรมไมมี

โอกาสไดเรียนรูหรือไดรับการฝกฝนใหมีคุณธรรมความดีตางๆ 

ขาดความเปนระเบียบวินัย ขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ไมมีความ

ขยันขันแข็ง  และไมมีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

2. การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง (Protective) 

มีลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใหความสําคัญกับสังคม 

ประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติ ปลูกฝงกันมาเปนอยางมาก และเปน

ลําดับแรก ในขณะท่ียดึถือหรือใหความสําคัญกับความคิด ความ

ถูกตองของเน้ือหา ขอเท็จจริงท่ีส่ือความกันน้ันเปนอันดับรอง

ลงไป การส่ือสารในลักษณะน้ีจะแสดงใหเห็นไดจากการท่ีเด็ก

จะถูกสอนใหเช่ือฟง คลอยตามผูใหญ เพ่ือท่ีจะอยูรวมกันใน

ครอบครัวหรือหรือติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และ 

ราบร่ืนเด็กจะถูกสอนใหแสดงความคิดเห็น หรือขัดแยงโตเถียง 

แมในความคิดของตนเองจะไมเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ตาม 

การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง ผลคือทําใหบุคคลท่ี

เติบโตจากครอบครัวแบบน้ีรูสึกหางเหิน รูสึกขาดความอบอุน 

การปฏิบัติตามคําส่ังบิดามารดาเปนประจํา ทําใหขาดความคิด

ริเร่ิม ไมเช่ือม่ันในตนเอง ไมเปนตัวของตัวเอง ไมกลาแสดง 

ความคิดเห็น

3. การส่ือสารในครอบครัวแบบเปดเสรี(Pluralistic) มี

ลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใหความสําคัญในการท่ีให

เด็กรูจักพัฒนาความคิดท่ีเปนของตนเอง และการแสดงออกแม

ความคิดเห็นเหลาน้ันจะแตกตางกัน ลักษณะท่ีสังเกตุไดก็คือ 

เด็กจะถูกอบรมส่ังสอนใหรูจกมีความคิดใหมๆ และกลาท่ีจะ

แสดงออกโดยการอภิปราย ถกเถียงในประเด็นเร่ืองราวตางๆใน

สถานการณรอบตัวกับบุคคลอ่ืนๆ รูจักกลาตัดสินใจดวยตนเอง

โดยไมกลัววาความคิดเห็นท่ีขัดแยงไมตรงกับพอแมน้ัน จะทําให

พอแมไมพอใจหรือเปนส่ิงท่ีไมพึงกระทํา และโดยไมตองพะวงอยู 

กับสังคม ความเช่ือ คานิยม ประเพณีมากนัก คือใหความสําคัญ

กับการเช่ือฟงผูใหญ การคลอยตาม ความสามัคคีกลมเกลียว 

เปนเร่ืองรองลงไป ผลคือทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ี

มีการส่ือสารในลักษณะน้ีมีโอกาสหัดคิดริเร่ิมและกลาตัดสินใจ

ต้ังแตเร่ืองเล็กไปจนถึงเร่ืองใหญ และจะสรางนิสัยใหกลา    แสดง

ความคิดเห็น เช่ือม่ันในตนเอง พ่ึงตนเองได แตบางคร้ังการ

แสดงออกอาจขาดสัมมาคารวะตอผู ใหญ และขาดการ

ประนีประนอม

4. การส่ือสารในครอบครัวแบบประณีประนอม

(Consensual) มีลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเนนยํ้า

เร่ืองของสังคม ประเพณี และแบบแผน ท่ียึดถือปฏิบัติปลูกฝง

กันมา ในขณะเดียวกันก็ไมละเลยท่ีจะใหความสําคัญกับการให

สมาชิกครอบครัวรูจักพัฒนาความคิดเห็นท่ีเปนของตัวเองและ

การแสดงออก แมความคิดเหลาน้ันจะแตกตางกันก็ตาม ผลคือ

ทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ีมีการส่ือสารภายในครอบครัว

แบบน้ีรูจักแสดงความคิดเห็นของตนเอง ออกมาอยางเปดเผย 

ขณะเดียวกันก็ยอมรับฟงความคิดเห็น ความเช่ือของผูอ่ืนดวย 

รูจักพิจารณาไตรตรองดวยวิจารณญาณท้ังสองดาน และใหรูจัก

มีสวนรวมในการแสดง

บทบาทของการสื่อสารในครอบครัว 
การส่ือสารในครอบครัว เปนกลไกหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอ

การทําหนาท่ีของระบบครอบครัวใหดําเนินตอไปในการสราง

ความรูสึกผูกพันกัน การหันหนาเขาหากัน ความเหินหางความ

สามารถในการเปล่ียนแปลงและการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม 

ครอบครัวจําเปนตองอาศัยกระบวนการส่ือสารเปนตัวชวย

สนับสนุนใหครอบครัวสามารถทําหนาท่ีตางๆ ไดอยางเต็มท่ี 

บทบาทของการส่ือสารในครอบครัวจําแนกได ดังน้ี

1. การส่ือความหมาย ครอบครัวใชการส่ือสารในการ 

อบรมส่ังสอนและถายทอดคานิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และกฎเกณฑตาง ๆ ใหกับลูกหลาน ตลอดจนการ 

ปลูกฝงลักษณะนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และแบบแผนการ

ดําเนินชีวิตในสังคม

2. การแสดงออก ครอบครัวใชการส่ือสารในการแสดง

ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ความตองการ และพฤติกรรม 

ในลักษณะตาง ๆ ใหสมาชิกในครอบครัวไดรับรูและทําความ

เขาใจระหวางกัน มีท้ังดานบวกและดานลบ เปนโอกาสให สมาชิก

ไดมีการพูดคุยเพ่ือปรับตัวหรือเปล่ียนแปลงใหเปนไป ตาม

สถานการณท่ีเกิดข้ึน

3. การแสดงความสัมพันธ ครอบครัวใชการส่ือสารในการ

สรางสายใยความรักความผูกพันทางอารมณระหวางสมาชิกใน

ครอบครัว ไมวาจะโดยคําพูด การบอกรัก การช่ืนชมกัน หรือ

ใชภาษาทาทาง เชน การสัมผัส จับมือ โอบกอด เพ่ือแสดงความ

หวงใยซ่ึงกันและกัน

4. การแกปญหา ครอบครัวใชการส่ือสารในการสะทอน

สถานการณความเปนไปในครอบครัว ทําใหครอบครัวสามารถ

รวมกันตัดสินใจในเร่ืองตางๆ หากเกิดปญหาหรือความขัดแยง

การส่ือสารพูดคุยจะชวยเหลือและรวมมือกันแกไขปญหาตางๆ 

ใหลุลวงไปได

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารใน
ครอบครัว

การส่ือสารในครอบครัวของแตละครอบครัวมีความ       

แตกตางกันไปตามปจจัยของส่ิงแวดลอมตางๆ ดังน้ี

• ขนาดของครอบครัว ครอบครัวขยายท่ีมีปูยา/ตายาย 

และญาติพ่ีนอง อาศัยอยูรวมกัน ลูกหลานจะมีความใกลชิด 

ผูกพันกับผูใหญหลายชวงอาย ุทําใหเด็กมีโอกาสไดเรียนรูภาษา 

วิธีการส่ือสาร การพูด การแสดงกิริยามารยาทตางๆ จากการ

เลียนแบบ การเรียนรูวัฒนธรรมครอบครัว เพ่ือการดํารงชีวิต 

ท่ีเหมาะสมกับชุมชนทองถ่ินของตน ทําใหเขาใจผูอ่ืนและส่ิง

แวดลอมไดมากกวาเด็กท่ีมาจากครอบครัวเด่ียว

• ประเด็นระหวางรุน ในครอบครัวยอมประกอบดวย 

คนหลายรุน แตละคนเกิดมาในสภาพแวดลอมท่ีตางกัน ทําให

แตละคนมีแนวคิด ความเช่ือ และทัศนคติท่ีแตกตางกันออกไป 

อันสงผลตอการส่ือสารท่ีไมเขาใจหรือไมตรงกัน และนําไปสู

ลักษณะการทํางานท่ีแตกตางกันของคนตางรุน จนอาจนําไปสู

ความขัดแยงจากการทํางานรวมกันระหวางคนตางรุนข้ึนได

• ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา ความแตกตางเร่ือง

ภูมิหลังของคูสามีภรรยา สงผลตอการแสดงออกท้ังโดยคําพูด

และทาทาง หากตางฝายตางยอมรับธรรมชาติของคูสมรส รูจัก

ปรับตัวเขาหากัน จะชวยทําใหการส่ือสารพูดคุยเขาใจกัน เรียน

รูท่ีจะใชเหตุผลมากกวาอารมณ 

• โอกาสของการส่ือสารในครอบครัว ครอบครัวท่ีมี

ลักษณะเปด คือ สมาชิกแตละคนมีโอกาสท่ีจะแสดงออกถึงความ

ตองการ แสดงความเห็น ความรูสึกนึกคิดไดอยางอิสระ รวมท้ัง

มีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองตางๆ ภายในครอบครัวดวย เด็ก

จะมีเหตุผลมากกวาครอบครัวปดท่ีเด็กถูกบังคับและครอบครัว

แบบปลอยท่ีเด็กไมมีกฎเกณฑใหยึดเหน่ียว

• ความสามารถในการส่ือสาร ครอบครัวท่ีมีทักษะการ

ใชภาษาท่ีดีจะสามารถใหการอบรมเล้ียงดูและเปนแบบอยางท่ี

ดีในการส่ือสารกับลูกหลาน เด็กไดเลียนแบบและซึมซับพัฒนา 

การทางภาษาตามความเหมาะสมของวัยไดเปนอยางดี การ 

แสดงความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืน ดวยการประนีประนอมและมี

สัมมาคารวะ แมจะมีขอขัดแยงไมลงรอยกัน หรือมีความคิดเห็น

ไมตรงกัน

สาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ
ระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว

1. สมาชิกในครอบครัวเขาใจวา ตนรูความตองการหรือ

รูความรูสึกของสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนดี แมความจริงอาจ

มีความเขาใจผิดในส่ิงท่ีตนเองเขาใจ การไมพูดคุย หรือสารสาร

กันอยางใกลชิดยอมไมรูวาสมาชิกในครอบครัวจะม่ีความรูสึก

อยางไร  หรือบางคร้ังก็เล่ียงท่ีจะรับรู อาจทําเปนเพิกเฉยเหมือน

ไมรับรูก็เปนได ท้ังน้ียอมนําไปสูความไมเขาใจกันและขัดแยงกัน

ในท่ีสุด

2. ลูกชายคนโตของครอบครัวเปนท่ีเขาใจโดยอัตโนมัติ

วาจะไดเปนผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะวัฒนธรรม

ตะวันออกท่ีจะมีความเปนบุตรชายนิยม(son preference) คือ

จะยดึควาสําคัญของบุตรชาย ซ่ึงเปนอิทธิพลความคิดของลัทธิ

ขงจ้ือ ท่ีเนนความกตัญูตอบุพการีผูใหกําเนิดไดทําหนาท่ี     

เล้ียงดูบิดามารดา   ในสังคมท่ีไดรับอิทธิพลความคิด ความเช่ือ 

ตามลัทธิขงจ๊ือ เชน จีน ไตหวัน เวียดนาม สิงคโปร หรือในกลุม

คนเช้ือชาติจีนท่ีอพยพยายถ่ินไปอยูในดินแดนอ่ืน จึงมักยดึม่ัน

ในความเช่ือดังกลาวและใหความสําคัญกับการมีลูกชายสูงมาก 

เพราะหวังพ่ึงใหบุตรชายเปนผูเล้ียงดูยามแกเฒา ซ่ึงเปนวิถี

ปฏิบัติท่ีเปนกลไกการสรางความม่ันคงในยามสูงอายใุนสังคมท่ี

รัฐไมมีบทบาท หรือมีบทบาทไมมากนักในการดูแลรับผิดชอบ

การดูแลผูสูงอาย ุอิทธิพลของหลักคิดดังกลาว ยงัใหความสําคัญ

กับบุตรชายคนโตของครอบครัว ท่ีจะเปนผูท่ีสืบทอดเช้ือสาย

ของตระกูลและกิจการของครอบครัว แตอยางไรก็ตามเม่ือธุรกิจ

เติบโตข้ึนและกาวเขาสูการแขงขันอยางในระดับภูมิภาค หรือ

ระดับโลก ทําใหธุรกิจตองการความเปนมืออาชีพมากข้ึนเพ่ือ

ใหสรางความสามารถในการแขงขัน ดังน้ันผูท่ีสืบทอดธุรกิจตอง

เปนผูท่ีมีความสามารถในการบริหารกิจการของครอบครัว ซ่ึง

ในบางคร้ังผูท่ีเหมาะสมท่ีสุดอาจไมใชลูกชายคนโต หรือไมมีผู

ท่ีเหมาะสมตองใหมืออาชีพเขามาบริหารจัดการเปนตน หาก

สมาชิกในครอบครัวอาจไมเขาใจหรือเม่ือยดึในความเช่ือเดิมก็

จะยอมรับไมได จึงทําใหเกิดความขัดแยงเกิดข้ึน

ทําใหสภาพของบานไมอบอุน ตางคนตางอยู ไมปรึกษาหารือ 

และเกิดความหางเหินในท่ีสุด

วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
1. วัตถุประสงคของการส่ือสาร ท่ีชัดเจน

2. เขาใจเร่ืองท่ีตองการจะส่ือสารเปนอยางดี

3. ใชการส่ือสสารสองทาง

4. วิธีการส่ือสาร ส่ือสารดวยความจริงใจ ซ่ือสัตย นา  

เช่ือถือ มีความเปนกัลยณมิตร มีเมตตาตอกัน

5. มีทักษะในการพูดและใชศิลปะในการรับฟง

6. สนับสนุนพูดดวยการกระทํา

7. มีทัศนคติเชิงบวก

ข้อควรปฏิบัติสำหรับสมาชิกใน
ครอบครัว 

1. แยกเร่ืองสวนตัวออกจากเร่ืองธุรกิจ เชน การประชุม

เร่ืองงานในท่ีทํางาน ไมใชท่ีบาน

2. กําหนดวันเวลาสําหรับการพูดคุยปรึกษาเร่ืองงาน

3. สรางธรรมนูญครอบครัวเพ่ือส่ือสารเง่ือนไข/ นโยบาย

/ ความสัมพันธของครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจครอบครัว 

4. แตงต้ังบุคคลภายนอกหรือท่ีปรึกษาเพ่ือใหความคิด

เห็นหรือใหคําปรึกษา ชวยปองกันไมใหมีการใชอารมณในท่ี

ทํางาน

5. สรางระบบการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคคลท่ีเก่ียวของ 

ท้ังท่ีเปนสมาชิกในครอบครัวและไมไดเปนสมาชิกในครอบครัว

ไดรับทราบดวย

ตัวอย่างการสื่อสารในธุรกิจ
ครอบครัว 

• ส่ือสารใหสมาชิกของครอบครัวทุกคนไดรับรูและเขาใจ

ถึงคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรม พฤติกรรม ความสัมพันธ 

นโยบายความเปนเจาของ การจางงาน กองทุนครอบครัว การ

บริหารกงสี การพัฒนาสมาชิกของครอบครัวรุนใหม ผลประโยชน

ตางๆท่ีสมาชิกครอบครัวจะไดรับ

• การประชุมของสมาชิกครอบครัวหรือสภาครอบครัว

• การประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

การสื่อสารในครอบครัว ตามทฤษฎี
ของ เวอร์จิเนีย ซาเทียร์

ทฤษฎีการใหคําปรึกษาครอบครัวของซาเทียร มีเปาหมาย

ท่ีจะปรับปรุงความสัมพันธและการส่ือสารในครอบครัวใหดีข้ึน 

โดยซาเทียรเช่ือวาคนเราจะมีชีวิตท่ีสมบูรณและสรางสรรค   

และอยูรวมสัมพันธกับผูอ่ืนเม่ือดําเนินชีวิตอยางมีอิสรภาพ 5 

ประการ (The Five Freedoms) ไดแก

1. อิสรภาพในการเห็นและไดยินส่ิงท่ีอยูตรงหนาตน ณ 

ปจจุบัน แทนท่ีจะเปนส่ิงท่ีควรจะตองเปน ส่ิงท่ีผานมาแลว หรือ

ส่ิงท่ีจะเปน

2. อิสรภาพในการพูดในส่ิงท่ีกําลังรูสึกและกําลังคิด แทนท่ี

จะพูดถึงส่ิงท่ีควรพูด

3. อิสรภาพในการท่ีจะรูสึกในส่ิงท่ีกําลังรูสึก แทนท่ีจะเปน

ส่ิงท่ีควรรูสึก

4. อิสรภาพในการรองขอส่ิงท่ีตนตองการ แทนการรอคอย

การอนุญาตจากผูอ่ืน

5. อิสรภาพในการเผชิญความเส่ียง (take risks) ของ

ตนเอง แทนท่ีจะตองการเพียงความม่ันคง

การอุปมาอุปมัย ภูเขาน้ําแข็งสวนตน (The personal 

iceberg metaphor)  เปนแผนภาพท่ีซาเทียรใชอธิบายถึงปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลในการแสดงออกของบุคคล เปรียบดังแผนผังความ

คิดท่ีจะทําใหเขาใจโครงสรางประสบการณภายในของแตละคน 

แผนภาพไดเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลกับภูเขาน้ําแข็ง 

ท่ีมียอดเขาโผลพนน้ํา แตส่ิงท่ีอยูใตน้ําน้ันเปนกอนภูเขาท่ีใหญ

กวามหาศาล ซาเทียรกลาววา “ภูเขาน้ําแข็ง เสมือนกับการท่ี

บุคคลแสดงตัวตนออกมาเพียงแคบางสวน แตยงัมีสวนท่ีถูกฝง

อยูใตน้ําอีกมากมาย บุคคลเพียงแคแสดงออกเฉพาะบางสวนท่ี

เขารูเทาน้ัน”  

จากภาพในขางตนเห็นไดวา สวนของภูเขาน้ําแข็งท่ีอยู

เหนือน้ํา คือพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกใหผูอ่ืนเห็น และสวน

ท่ีผูอ่ืนมองไมเห็นน้ัน คือสวนท่ีอยูลึกลงไปใตน้ํา ประกอบดวย 

(1) ความรูสึก (2) ความรูสึกตอความรูสึกน้ันๆ (3) การรับรูหรือ

การใหความหมายตอส่ิงท่ีเกิดข้ึน และ (4) ความคาดหวัง สวน

ท่ีอยูลึกใตน้ําตาง ๆ  เหลาน้ี จะเช่ือมโยงกับตัวตนท่ีเปนแกนแท

ของตน โดยผานทางความปรารถนาลึก ๆ ของแตละคน และ

เม่ือใดท่ีบุคคลตองเผชิญกับสภาวะไมปกติ บุคคลก็จะแสดง

พฤติกรรมน้ัน ๆ ออกมาใหผูอ่ืนเห็น

การส่ือสาร เปนการปฏิสัมพันธหรือการติดตอสัมพันธ

ระหวางบุคคล รวมถึงการใชสัญลักษณตาง ๆ  ดังน้ัน การแสดง

พฤติกรรมทุกอยางลวนเปนการส่ือสาร 

เก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารของสมาชิกครอบครัว เม่ือ

สมาชิกครอบครัวมีความคิดเห็นไมตรงกัน และมีการตําหนิกัน 

เม่ือเกิดบรรยากาศเชนน้ีก็จะทําใหสมาชิกครอบครัวมีความ   

ภาคภูมิใจในตนเองต่ํา สมาชิกในครอบครัวตองพยายามปรับ

เปล่ียนแนวคิด มีความเช่ือวามนุษยทุกคนมีศักยภาพภายใน ท่ี

เอ้ือตอการจัดการกับชีวิต เพ่ือการเจริญเติบโตเปนบุคคลท่ี

สมบูรณ โดยพ้ืนฐานทุกคนจะมีความภาคภูมิใจในตนเองอยู

แลว แตตองคนใหพบ เพ่ือนําไปสูการเช่ือมโยงและเสริมสราง

ความภาคภูมิใจในตน ดังน้ัน ความภาคภูมิใจในตน จึงเปนแนวคิด

ท่ีสําคัญประการหน่ึง เน่ืองจากความภาคภูมิใจในตน สงผลตอ

พฤติกรรมท้ังสวนบุคคลและสมาชิกครอบครัว กลาวคือหาก

สมาชิกครอบครัวมีการติดตอส่ือสารท่ีเหมาะสม ก็จะเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเองสูง แตหากสมาชิกครอบครัวมีการติดตอ

ส่ือสารท่ีไมเหมาะสม ยอมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

ต่ํา หรืออาจกลาวไดวาผูท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง จะ

ส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม สวนผูท่ีมีความภาคภูมิใจใน

ตนเองต่ํา มักมีการส่ือสารท่ีไมเหมาะสม ดังน้ัน การส่ือสารจึง

มีอิทธิพลตอสัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัวและสังคม 

กลาวคือการส่ือสารและความภาคภูมิใจในตนเอง เปนรากฐาน

ของระบบครอบครัว 

  ซาเทียร ไดแบงรูปแบบการส่ือสารออกเปน 2 รูปแบบ

ใหญ ๆ  คือ การติดตอส่ือสารท่ีไมสอดคลองกัน (incongruent) 

และการติดตอส่ือสารแบบสอดคลองกัน (congruent) มี        

รายละเอียดดังน้ี

1. การติดตอส่ือสารท่ีไมสอดคลองกัน เปนลักษณะการ

ติดตอส่ือสารท่ีไมสมบูรณ (incomplete) บิดเบือน (distorted) 

และกํากวม (ambiguous) สมาชิกครอบครัวมักจะแสดงบทบาท 

4 ลักษณะ คือผูตําหนิ (blamer) ผูยอมตาม (placator) ผู

ขัดคอ (distracter) และผูมากเหตุผล (computer) ซ่ึงในแตละ

บทบาทบุคคลจะแสดงพฤติกรรม ดังน้ี

ผูตําหนิ เปนบุคคลท่ีพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง และ

ไมรับผิดชอบในส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยการตําหนิหรือโยนความรับผิด

ชอบหรือความผิดใหผูอ่ืน ปฏิเสธท่ีจะรับฟงขอเสนอแนะจาก 

ผูอ่ืน บังคับใหอีกฝายตกอยูในสภาพถูกกระทํา บุคคลท่ีมีการ

ส่ือสารแบบน้ีมักดูถูกคนอ่ืน เผด็จการ มักตัดสินคนอ่ืน และมัก

แสดงพฤติกรรมกาวราวมากเกินไป หรือใชอํานาจเพ่ือปกปอง

ความออนแอของตนในบางเร่ือง การแสดงออกทางอารมณ 

อาทิ โกรธเกร้ียว ไมไวใจคนอ่ืน และชอบเก็บกดความเจ็บปวด

ไว ท้ังน้ี การตําหนิผูอ่ืนเปนลักษณะของบุคคลท่ีพยายามปองกัน

ตนเอง ไมใหผูอ่ืนมองวาตนเปนคนออนแอ โดยใชวิธีการกลาว

โจมตีและยกความผิดใหกับบุคคลหรือสถานการณตาง ๆ  ดวย

การใชวาจาดุดาท่ีรุนแรง ซ่ึงลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ“มันเปน 

ความผิดของพอ” หรือ “ลูกตองทํา…ตามท่ีพอส่ัง!” หรือ “ลูก 

ไมเคยทําอะไรถูกเลย” ดังน้ัน การเขาถึงบุคคลประเภทน้ี ตอง

ทําความเขาใจเก่ียวกับความคาดหวังท่ีบุคคลมีตอตนเอง ตอ

บุคคลอ่ืน และท่ีบุคคลอ่ืนมีตอตน สวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

3. การไดครอบครองธุรกิจของครอบครัวโดยสมาชิกคน

ใดคนหน่ึงโดยไมมีการช้ีแจงเหตุผล ทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆ เกิด

ความไมเขาใจ นํามาซ่ึงความขัดแยงและการใหการยอมรับใน

บทบาทของทายาทในฐานะผูนําครอบครัว 

4. สมาชิกของครอบครัวไมกลาแสดงความคิดเห็นท่ีตรง

ไปตรงมา การไมเขาใจความแตกตางระหวางความเคารพนับถือ

กับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง ทําใหไมกลาท่ีจะส่ือสาร

อยางตรงไปตรงมา และไมสามารถบอกวัตถุประสงคท่ีแทจริง

ของตนเองได สมาชิกของครอบครัวจะเก็บความรูสึกในดานลบ

เก็บไวในใจเพ่ือหลีกเล่ียงการเผชิญหนา การพูดออมคอมไมตรง

ประเด็น ตางๆเหลาน้ียอมนํามาซ่ึงความไมเขาใจอยางชัดเจนของ

ขอความท่ีตองการส่ือ 

5. สมาชิกของครอบครัวบางคนแสดงความเฉ่ือยชา ไม

กระตือรือรนในการประกอบธุรกิจของครอบครัว หรือไมสนใจ

ในกิจการของครอบครัว ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีไมไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติงานในดานท่ีชอบ หรือ การไมสนใจในธุรกิจครอบครัว 

มีความคิดอยากออกไปทําธุรกิจของตนเอง หรือทํางานท่ีอ่ืน 

เปนตน ทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆท่ีทุมเท หมดกําลังใจในการทํางาน 

รวมถึงกังวลถึงอนาคตของกิจการหากบุคคลน้ันเปนทายาทหรือ

ไดรับมอบหมายในตําแหนงท่ีสําคัญของบริษัท

6. ความขุนเคืองสวนตัวระหวางสมาชิกของครอบครัว

และลุกลามไปสูธุรกิจของครอบครัว ความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน 

หรือ ความขัดแยงท่ีเกิดในประเด็นสวนตัว เชนการจัดการเร่ือง

ของสวัสดิการระหวางสมาชิกของครอบครัว การถูกบังคับหรือ

กดดัน  เปนตน ซ่ึงหากสมาชิกในครอบครัวไมสามารถแยกแยะ

เร่ืองสวนตัว ครอบครัว และ ธุรกิจออกจากกันไดแลว ยอม  กอ

ใหเกิดปญหาในทุกดาน 

7. บุคคลภายนอกท่ีไมใชสมาชิกของครอบครัวเขามามี

อิทธิพลตอการดําเนินงานของธุรกิจครอบครัว หรือมีอิทธิพลตอ

สมาขิกของครอบครัวสองคน ทําใหเกิดปญหาความขัดแยง 

8. ความไมยติุธรรม ความเฉยชา ความเยน็ชา การไมแสดง

ความรูสึก  หากสมาชิกของครอบครัวรูไมไดรับความเปนธรรม

ในเร่ืองตางๆอยางเทาเทียมกัน ยอมทําใหเกิดความรูสึกดานลบ 

นํามาซ่ึงขอขัดแยง รวมถึงการเย็นชาของสมาชิกในครอบครัว 

การส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหาอยางเหมาะสม คือสมาชิก

ครอบครัวตองแสดงความคิดเห็นของตนอยางสุขุมและเหมาะ

สม ไมกาวราว ไมตําหนิหรือกลาวโทษผูอ่ืน

ผูยอมตาม เปนบุคคลท่ีพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง 

โดยพยายามทําใหบุคคลอ่ืนพอใจหรือเขาขางอีกฝายมากเกิน

ไป จนไมกลายืนยันสิทธิของตน มักยกยองผูอ่ืนและใหความ

สําคัญกับผูอ่ืนมากเกินไป บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะทําทุก

อยางเพ่ือผูอ่ืนไมใชเพ่ือตนเอง ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดีเกินไปใน

ลักษณะหลีกเล่ียงความขัดแยงหรือการปฏิเสธ มักแสดงพฤติกรรม

ในลักษณะของคนท่ีมีจิตใจออน ไมเปนอิสระในตนเองและชอบ

ปกปองดูแลผูอ่ืน มีความรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา ไมพอใจส่ิงท่ี

ตนทําลงไป จมอยูกับการกลาวโทษและไมยอมใหอภัยตนเอง 

การแสดงออกทางอารมณ อาทิ อารมณเศรา กังวล และมักเก็บ

กดความโกรธไว  สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ “อะไรก็ได 

ตามใจ” หรือ “ทุกอยางดีแลวคะ” หรือ “ฉันผิดเอง” ท้ังน้ี เม่ือ

ถูกขอรองแมไมอยากทําแตก็จะไมกลาปฏิเสธ อาจมีตอรองบาง

แตจะพยายามปฏิบัติตามคําขอรองทุกคร้ัง ดังน้ันครอบครัวตอง

ทําความเขาใจเก่ียวกับอารมณและความรูสึกของสมาชิกใน

ครอบครัว สวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารเพ่ือการเผชิญ

ปญหาอยางเหมาะสม คือการฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดงความ

เอาใจใส ใสใจ และเอ้ืออาทรกันอยางแทจริง

ผูขัดคอ เปนลักษณะการส่ือสารท่ีแสดงถึงความพยายาม

ในการลดความเครียด โดยการเบ่ียงเบนอีกฝายออกจาก

สถานการณความขัดแยง อาทิ เปล่ียนประเด็นการสนทนาอยาง

กะทันหัน หรือการขัดคอเพ่ือออกนอกเร่ือง มีการส่ือสารหรือ

กระทําในส่ิงท่ีไมตรงกัน ไมอยูกับรองกับรอย ชอบใชกลอุบาย

ใหคนอ่ืนทําในส่ิงท่ีตนตองการ เพ่ือปกปดความรูสึกภายในใจ 

โดยแสรงเปนไมเขาใจประเด็นการสนทนาหรือขัดจังหวะ ดวย

การเปล่ียนเร่ืองพูดท่ีหนักหรือเร่ืองท่ีทําใหไมสบายใจ มักพูดหรือ

ทําตัวตลกไรสาระเพ่ือเรียกรองความสนใจ ไมรูจักกาลเทศะ 

และมักละเมิดสิทธิผูอ่ืน บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะแสดง

อารมณท่ีแทจริงไดนอยมาก มักรูสึกหวาเหว เครียด และสับสน 

รูสึกวาตนเองไมมีความสําคัญตอใคร ขาดความม่ันใจในตน รูสึก

ไรคุณคา บุคคลประเภทน้ีเขาถึงไดยาก ไมสามารถรับรูและสัมผัส

ตัวตนของตนเองได สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบเห็นบอย คือ

พูดจาไรสาระ ตอบไมตรงคําถาม เปล่ียนเร่ืองคุยไดตลอดเวลา 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงการส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหาอยาง

เหมาะสม คือฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดงทาทีหรือคําพูดท่ี

แสดงถึงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา และริเร่ิมสรางสรรค

ผูมากเหตุผล เปนบุคคลท่ีมีเหตุผล มีสติปญญาดี บุคคล

ประเภทน้ีจะใชสติปญญาและเหตุผลในการส่ือสาร โดยพยายาม

ควบคุมตนเอง ผูอ่ืน และสภาพแวดลอม ดวยการใชหลักการ

ตาง ๆ ใชเหตุผลพิสูจนขอเท็จจริงดวยหลักการ เพ่ือใหผูอ่ืน

ปฏิบัติตามและเห็นวาตนถูกเสมอ ไมสนใจเร่ืองความรูสึกของ

ตนเองและไมรับรูถึงความรูสึกของผูอ่ืน โดยจะหลีกเล่ียงเร่ือง

ของอารมณและความรูสึก ดวยการเก็บซอนความรูสึกตาง ๆ 

ไวภายในอยางมิดชิด มักเก็บตัวไมคบผูอ่ืน มีลักษณะหางเหิน

และแยกตัวจากผูอ่ืน เปนคนท่ีนาเบ่ือหนาย ชอบแสดงทาที

เหนือคนอ่ืน โดยการควบคุมความคิดเห็นผูอ่ืนใหเปนไปตามท่ี

ตนตองการ เอาตัวเองเปนศูนยกลาง เปนคนเย็นชา จริงจัง มี

ความสามารถในการใหคําแนะนํา และใชเหตุผลตัดสินบุคคลอ่ืน

จนมองไมเห็นความเปนมนุษย บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะ

ไมคอยแสดงออกทางอารมณ และกลัวการสูญเสียการควบคุม 

สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ “ทุกอยางตองมีเหตุผล” 

หรือ“ฉันมีคําตอบท่ีดีท่ีสุด” หรือ “ท่ีเปนอยางน้ีก็เพราะวา…” 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหา

อยางเหมาะสม คือผูใหคําปรึกษาจะฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดง

ทาทีหรือคําพูดท่ีแสดงถึงปญญาท่ีแทจริง การยอมรับสภาพความ

เปนจริง มากกวาการยึดติดอยูกับเหตุผล

2. การติดตอส่ือสารแบบสอดคลองกัน ซาเทียร กลาววา

ครอบครัวท่ีมีความสัมพันธท่ีดี คือครอบครัวท่ีมีการติดตอส่ือสาร

แบบสอดคลองกัน เปนการส่ือสารท่ีกลมกลืน โดยใชภาษาพูด 

และภาษาทาทางท่ีแสดงถึงความรูสึก มีเจตนาไปในทิศทาง

เดียวกัน เปนการติดตอส่ือสารท่ีชัดเจน เปดเผย และตรงไปตรง

มา ทําใหเกิดการสํารวจอารมณ ความรูสึก สมาชิกครอบครัว

ไมมีการตําหนิกัน แตมุงท่ีจะรวมกันหาแนวทาง เพ่ือใหเกิดการ

ส่ือสารอยางอ่ืนท่ีดีกวา

ลักษณะของบุคคลท่ีใชการส่ือสารแบบสอดคลองกัน เปน

บุคคลท่ียอมรับและมีความพึงพอใจตอตนเอง ไววางใจตนเอง

และผูอ่ืน มีความรูสึกเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง และเขากับ 

ผูอ่ืนไดดี มีลักษณะท่ียืดหยุน มีความกระตือรือรน สรางสรรค 

มีชีวิตชีวา สามารถรับผิดชอบ และมีความสมดุลในชีวิต เปน

บุคคลท่ีมีอารมณสงบ ม่ันคง เปนบุคคลท่ีเปดเผย และเอาใจใส

ตนเอง บุคคลประเภทน้ีจะมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง ท้ังน้ี 

การตอบสนองท่ีเกิดข้ึนดังกลาว ไมใชเพ่ือเอาชนะหรือควบคุม

ผูอ่ืนหรือปกปองตนเองโดยไมสนใจผูอ่ืน แตเปนการแสดงออก

ท่ีสอดคลองกับสถานการณท่ีกําลังเผชิญอยู ลักษณะคําพูดจะ

แสดงถึงการรับรูความรูสึก มีความสอดคลองท้ังทาทาง น้ําเสียง 

และความรูสึกท่ีอยูภายในใจ จึงถือไดวาเปนบุคคลท่ีมีสุขภาพ

จิต สุขภาพกาย และจิตวิญญาณท่ีสมบูรณ

ในหนังสือช่ือ The Satir’s Approach to Communica

tion (Schwab, Johanna., and Baldwin, Michele.  The 

Satir Approach to Communication: a Workshop 

Manual. Palo Alto,Calif.: Science and Behavior Books, 

1989.) กลาวถึงการส่ือสารแบบสอดคลอง (congruent 

communication) ท่ีผูส่ือสารมีความตระหนักรูในตนเอง ผู

อ่ืน และบริบทอยูเสมอ วาประกอบดวย 3 ระดับ

ระดับแรก เปนระดับความรูสึก (Feelings)   การส่ือสาร

มีผลตอความรูสึกท่ีมีตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสถานการณ   

ความรูสึกสงผลตอการส่ือสาร ผูท่ีส่ือสารแบบสอดคลองจะ

ตระหนักในความรูสึกตางๆ ของตนเองอยูเสมอ และยอมรับ

ความรูสึกน้ันๆ ซ่ือสัตยตอความรูสึกของตนเอง ไมหนีหรือโยน

ใสคนอ่ืน น่ันคือ ฟงหรือสัมผัสกับความรูสึกของตนเอง ไดยิน

สัญญาณท่ีรางกายสงสัญญาณใหรูวาจิตใจกําลังรูสึกอยางไร 

เชน หัวใจเตนแรง มือส่ัน ใบหนารอนผาว อาจแสดงวาเรากําลัง

โกรธ  

ระดับท่ีสอง เปนระดับตัวตน (The Self) ท่ีผูส่ือสารอยาง

สอดคลอง มีความสงบสันติในจิตใจ มีความเปนหน่ึงเดียวกับ

ตนเองและกับผูอ่ืน (harmony) 

ระดับท่ีสาม เปนระดับพลังชีวิต (Life-Force) ท่ีผูส่ือสาร

มีจิตใจเปนสากล (universality) และมีจิตวิญญาณ (spirituality) 

ท่ีเอ้ือตอการเติบโตสูการเปนมนุษยท่ีสมบูรณข้ึน

การสงสารผานอวัจนภาษา (เชน น้ําเสียง สีหนา ทาทาง 

สีผิวท่ีเปล่ียนไป จังหวะการหายใจท่ีเปล่ียนไป การเคล่ือนไหว

ทางกาย) มากกวาสารท่ีสงผานวัจนภาษา   ผูส่ือสารแบบสอดคลอง

จะตระหนักในอวัจนภาษาของตนเอง ขณะเดียวกันก็ใสใจใน 

อวัจนภาษาของผูท่ีกําลังมีปฏิสัมพันธดวย ขณะท่ีคําพูดอาจสง 

สารเก่ียวกับอดีตหรืออนาคต รางกายมักจะสงสารท่ีเปนปจจุบัน

เสมอ บางคร้ังสารท้ังสองจึงไมสอดคลองกัน ในการส่ือสารใดๆ 

ท่ีวัจนภาษาและอวัจนภาษาไมสอดคลอง ผูรับสารจะไดรับ   

สารสองอยาง (Double message) ตัวอยางการส่ือสารท่ีไม

สอดคลอง เชน พอพูดกับลูกวา “ลูกทําดีแลว” แตหนาตาเฉยเมย

มาก ส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึนภายในใจของผูเปนพออาจเปนไปไดวา 

รูสึกวาส่ิงท่ีลูกทําไมถูกตองแตก็ไมอยากพูดใหลูกเสียใจ เปนตน 

การส่ือสารภายในครอบครัว จึงควรมุงเนนเพ่ือใหสมาชิก

ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันครอบครัวและ

ธุรกิจของครอบครัว โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ

ภายในระบบครอบครัว โดยพิจารณารอบดานแบบองครวม 

กลาวคือเปนการประสานกันระหวางรางกาย จิตใจ และความ

รูสึก เชนเดียวกับการพิจารณามนุษยกับสังคม ท่ีไมสามารถแบง

แยกออกจากกันได 

การส่ือสารของธุรกิจครอบครัวยงัตองใหความสําคัญกับ

มิติท่ีหลากหลาย เม่ือผูบริหารจากภายนอกหรือแมแตพนักงาน

ซ่ึงไมไดเปนสมาชิกของครอบครัวเขามาทํางานรวมกับสมาชิก

ในครอบครัว ทําใหเขาเหลาน้ันมีความระมัดระวังท่ีจะหลีกเล่ียง

ความขัดแยงท่ีจะเกิดระหวางเขากับสมาชิกของครอบครัวท่ีเขา

มาทํางานในบริษัท การไมสามารถพูดหรือขัดแยงได สงผลกระ

ทบตอสภาพแวดลอมการทํางาน ซ่ึงพวกเขาอาจคิดวาถูกคุกคาม 

หรือริดรอนเสรีภาพ เม่ือการส่ือสารลมเหลวทําใหความขัดแยง

ยิง่ทวีความรุนแรงมากข้ึน สงผลตอความมุงม่ันและแรงจูงใจใน

การทํางานอาจลดลง และสงผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนิน

งานของกิจการ รวมถึงความสามารถดานการแขงขันของธุรกิจ

ในอนาคต 

ธุรกิจครอบครัวในตอนเร่ิมตนสมาชิกในครอบครัวรวมกัน

ทํางานกันเอง หรือมีพนักงานระดับปฏิบัติการเพียงเล็กนอย 

แตเม่ือกิจการดําเนินมาไดระยะหน่ึง และเติบโตมากข้ึน ธุรกิจ

ตองกาวเขาสูความเปนมืออาชีพทําใหตองรับผูบริหารระดับตางๆ

ท่ีมีความเช่ียวชาญจากภายนอกเขามาดูแลกิจการและการเพ่ิม

ข้ึนของพนักงาน  คนเหลาน้ีตองการความชัดเจนและพ้ืนท่ีความ

สําเร็จของตนเอง ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือเจาของกิจการตอง

ส่ือสารกับพวกเขาอยางเปดเผย มีความเปนธรรม ในส่ิงทีเขาจะ

ไดรับจากการทํางานอยางทุมเท เพ่ือเพ่ิมโอกาสความสําเร็จของ

ธุรกิจครอบครัว สมาชิกครอบครัวตองเขาใจประเด็นท่ีเก่ียวของ

กับการส่ือสาร ท้ังท่ีเปนคําพูดและไมใชคําพูด ซ่ึงหมายรวมถึง

การกระทํา การแสดงออก สมาชิกครอบครัวตองมีความตระหนัก

อยูในใจวาพฤติกรรมของพวกเขาก็คือการส่ือสารไปยงัพนักงาน 

จึงตองมีความระมัดระวัง อีกท้ังตองเขาใจถึงอํานาจหนาท่ีของ

ตนเอง และรูวาพฤติกรรมตางๆของตนจะสงผลกระทบอยางไร 

ตอใครบาง อีกท้ังตองมีความเขาใจในตนเอง เพ่ือใชความเขาใจ

เหลาน้ีสรางกระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพไปยังบุคคล  

ในองคกรและนอกองคกร กลาวคือ ถูกขอความ ถูกคน ถูกวิธี 

และถูกเวลา (Get the right messages to the right people 

in the right way at the right time)   

มีตัวอยางมากมายของธุรกิจครอบครัวท่ีสามารถสราง การ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เชน บริษัทเลโกผูผลิตของเลนใน รูป

แบบตัวตอไมและพลาสติกโดยเปนท่ีรูจักของเด็กๆท่ัวโลก, บริษัท

แอรเมส ผูนําดานแฟช่ันลักชัวร่ีแบรนด(Luxury Brand) หรือใน

ประเทศไทย เชน เครือเซ็นทรัลของตระกูลจิราธิวัฒน, เครือเจริญ

โภคภัณฑของตระกูลเจียรวนนท เปนตน ซ่ึงบริษัทเหลาน้ีตาง

ใหความสําคัญกับการส่ือสารเหมือนเปนฟงกช่ันหน่ึงทางธุรกิจ

ท่ีสําคัญ การส่ือสารจะถูกถายทอดไปยังพันธกิจ คานิยมหลัก

ขององคกร รวมถึงจริยธรรมของบทบาทของสมาชิกในครอบครัว 

ไปยงับุคคลอ่ืนๆท่ีไมใชสมาชิกของครอบครัว  และการจัดโครงสราง

การส่ือสารในทุกกิจกรรมหลักขององคกรจะนํามาซ่ึงสินคาและ

การบริหารใหมๆ   การควบรวมกิจการ การซ้ือกิจการอ่ืน และการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญของกิจการ  

สรุป 
1. รูปแบบของการส่ือสารมีท้ังท่ีเปนภาษาพูด (Verbal 

communication) และท่ีเปนภาษากาย (Non verbal 

communication)  เชน การแสดงออกดวยสีหนา ทาทาง ฯลฯ 

ดังน้ัน เพ่ือใหการส่ือสารภายในครอบครัวมีความสรางสรรค 

เปนเอกภาพ และมีความเขาใจท่ีตรงกัน สมาชิกของครอบครัว

อาจจะกําหนดรูปแบบของวิธีการส่ือสารภายในครอบครัวโดย

เฉพาะ เชน สราง Communication Model ท่ีสมาชิกของ

ครอบครัวทุกคนตองยึดถือ และปฏิบัติตาม อาทิ มีขอกําหนด

เปนกติกาท่ีใหสมาชิกของครอบครัวทําได (Do) และไมใหทํา  

(Don’t)  ตัวอยางเชน คําวา “เรา“ จะตองใหญกวาคําวา “ฉัน” 

หรือการแสดงอารมณหงุดหงิดข้ีโมโห ไมยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืนเปนเร่ืองท่ีไมพึงกระทํา เปนตน

2. เน่ืองจากการส่ือสารภายในครอบครัวเปนเร่ืองสําคัญ 

ท่ีครอบครัวจําเปนตองกระทําอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ เพ่ือเสริม

สรางใหสมาชิกของครอบครัวมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ดังน้ัน 

ครอบครัวควรจะกําหนดวิธีการส่ือสารของครอบครัว เชน จัดการ

ประชุมของสมัชชาครอบครัว (Family Assembly) เปนประจํา

ตามความเหมาะสม โดยอาจจะจัดประชุมทุกเดือน หรือทุก

ไตรมาส แลวแตการตกลงกัน เพ่ือใหสมาชิกของครอบครัวได

มีโอกาสมาพบปะและน่ังคุยกัน จะไดปรึกษาหารือในเร่ืองตางๆ 

ท้ังในเร่ืองของครอบครัว เร่ืองของงาน ฯลฯ ซ่ึงผลดี ก็คือ 

นอกจากจะเปนโอกาสใหสมาชิกของครอบครัวไดรับทราบขอมูล 

เร่ืองราวความเปนไปของครอบครัว สมาชิกครอบครัว รวมท้ัง

ธุรกิจครอบครัวแลว ยงัทําใหสมาชิกของครอบครัวไดเขาใจซ่ึง

กันและกันมากข้ึนดวย

3. การส่ือสารในครอบครัว ควรมุงเนนเพ่ือใหสมาชิก

ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันครอบครัว และ

ธุรกิจของครอบครัว โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ

ภายในระบบครอบครัว โดยพิจารณารอบดานแบบองครวม 

กลาวคือเปนการประสานกันระหวางรางกาย จิตใจ และความ

รูสึก ของสมาชิกครอบครัว เชนเดียวกับการพิจารณามนุษยกับ

สังคม ท่ีไมสามารถแบงแยกออกจากกันได 
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การส่ือสาร เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญตอการรับรูของ

สมาชิกครอบครัว เพราะชวยสรางความเขาใจท่ี

ตรงกัน สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน อีกท้ังชวย

เสริมสรางความแข็งแกรงและความเปนเอกภาพ ใหกับธุรกิจ

ครอบครัว ทําใหครอบครัวมีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี

ท่ีนําพาไปสูความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวท่ียัง่ยนื นอกจากน้ี 

การส่ือสารยงัเปนเสมือนภาพสะทอนท่ีกลับมาหาตัวเอง ทําให

เรารูจักตัวเองเพ่ิมข้ึนและรูจักคนอ่ืนมากยิง่ข้ึน ทําใหจําเปนตอง

ปรับปรุงตัวเองใหมีทักษะในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการ

พูดคุยสนทนาในครอบครัว ระหวางพอแมกับลูก พ่ีกับนอง หรือ

คนรุนหน่ึงกับคนอีกรุนหน่ึง อยางเปดเผยตรงไปตรงมา รับฟง

ความคิดเห็น และใหความเคารพซ่ึงกันและกัน ชวยสรางความ

เขาใจท่ีตรงกัน สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหครอบครัวมี

ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีท่ีนําพาไปสูความสําเร็จ  

ของธุรกิจครอบครัวท่ียั่งยืน ในขณะท่ีการส่ือสารระหวางการ

ดําเนินงานในธุรกิจ เจาของธุรกิจครอบครัวท่ีมีการส่ือสารชัดเจน

ระหวางทีมผูบริหารระดับสูงของบริษัทและลูกจางของบริษัท 

ท่ีเปนสมาชิกครอบครัวและไมใชสมาชิกครอบครัว ทําใหเขาใจ

วิสัยทัศนของธุรกิจครอบครัว และดําเนินงานตามพันธะสัญญา

ของครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังชวย

สนับสนุนใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางราบร่ืน ซ่ึงการส่ือสารในธุรกิจ

ใหมีประสิทธิภาพสามารถนําหลักวิชาการและกลยทุธการ จัดการ

ส่ือสารธุรกิจมาใชเปนแนวทางในการสรางระบบส่ือสารภายใน

ธุรกิจครอบครัวได 

อยางไรก็ตาม ปญหาความขัดแยงท่ีพบในธุรกิจครอบครัว 

พบวา สวนสําคัญหน่ึงมีสาเหตุมาจากการส่ือสารในครอบครัวท่ี

มีการส่ือสารกันนอยมาก และไมมีประสิทธิภาพ เพราะคิดวาคน 

ในครอบครัวรักกัน รูใจกัน ไมจําเปนตองพูดคุยกันมาก ท้ังท่ีความ

เปนจริงการพูดคุยส่ือสารกันในครอบครัวเปนส่ิงท่ีสําคัญและ  

ตองมีการส่ือสารท่ีดีและสรางสรรค ซ่ึงจําเปนตองมีการเรียนรู

และพัฒาทักษะการส่ือสารน้ีใหเกิดข้ึนในครอบครัว เม่ือการ 

ส่ือสารระหวางสมาชิกทุกคนในครอบครัวเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ สัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัวยอมเกิดข้ึน อีก

ท้ังชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและความเปนเอกภาพใหกับ 

ธุรกิจครอบครัวตามไปดวย

 

รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว
Eswara 1974 ไดแบงการส่ือสารภายในครอบครัวออก

เปน 4 แบบ และ เดวิด เคนทอรและวิลเลียมเลป ไดแยกแยะ

ขอดี และขอดวยของการส่ือสารภายในครอบครัวแตละรูปแบบ 

ท่ีกอใหเกิดผลทางบุคลิกภาพ โดยสามารถนํามาประยุกตให

สอดคลองกับรูปแบบการส่ือสารภายในครอบครัว ซ่ึงแบงออก

เปน 4 แบบ ดังน้ี

1.  การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 

(Laissez-Faire) คือ ลักษณะพฤติกรรมการส่ือสารภายใน

ครอบครัวระหวางพอแม ลูก น้ันไมไดเนนหรือยึดถือ เปนไป

อยางอิสระเสรี ไมมีกรอบหรือแนวทางท่ีเปนแบบอยางวาลูกตอง

เช่ือฟง คลอยตามความคิดเห็นทัศนะของพอแม หรือหามไม

โตเถียงขัดแยง ในขณะเดียวกันเด็กก็จะไมไดรับการแนะนํา หรือ

สนับสนุนจากพอแมใหกลาเปดเผยตัวเองหรือกลาแสดงความ

คิดเห็นตางๆดวย การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปลอยปละ 

ผลคือทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวแบบน้ีรูสึกขาดความ

รัก มองโลกในแงราย ไมไวใจผูอ่ืน ไมเช่ือความยุติธรรมไมมี

โอกาสไดเรียนรูหรือไดรับการฝกฝนใหมีคุณธรรมความดีตางๆ 

ขาดความเปนระเบียบวินัย ขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ไมมีความ

ขยันขันแข็ง  และไมมีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

2. การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง (Protective) 

มีลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใหความสําคัญกับสังคม 

ประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติ ปลูกฝงกันมาเปนอยางมาก และเปน

ลําดับแรก ในขณะท่ียดึถือหรือใหความสําคัญกับความคิด ความ

ถูกตองของเน้ือหา ขอเท็จจริงท่ีส่ือความกันน้ันเปนอันดับรอง

ลงไป การส่ือสารในลักษณะน้ีจะแสดงใหเห็นไดจากการท่ีเด็ก

จะถูกสอนใหเช่ือฟง คลอยตามผูใหญ เพ่ือท่ีจะอยูรวมกันใน

ครอบครัวหรือหรือติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และ 

ราบร่ืนเด็กจะถูกสอนใหแสดงความคิดเห็น หรือขัดแยงโตเถียง 

แมในความคิดของตนเองจะไมเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ตาม 

การส่ือสารภายในครอบครัวแบบปกปอง ผลคือทําใหบุคคลท่ี

เติบโตจากครอบครัวแบบน้ีรูสึกหางเหิน รูสึกขาดความอบอุน 

การปฏิบัติตามคําส่ังบิดามารดาเปนประจํา ทําใหขาดความคิด

ริเร่ิม ไมเช่ือม่ันในตนเอง ไมเปนตัวของตัวเอง ไมกลาแสดง 

ความคิดเห็น

3. การส่ือสารในครอบครัวแบบเปดเสรี(Pluralistic) มี

ลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใหความสําคัญในการท่ีให

เด็กรูจักพัฒนาความคิดท่ีเปนของตนเอง และการแสดงออกแม

ความคิดเห็นเหลาน้ันจะแตกตางกัน ลักษณะท่ีสังเกตุไดก็คือ 

เด็กจะถูกอบรมส่ังสอนใหรูจกมีความคิดใหมๆ และกลาท่ีจะ

แสดงออกโดยการอภิปราย ถกเถียงในประเด็นเร่ืองราวตางๆใน

สถานการณรอบตัวกับบุคคลอ่ืนๆ รูจักกลาตัดสินใจดวยตนเอง

โดยไมกลัววาความคิดเห็นท่ีขัดแยงไมตรงกับพอแมน้ัน จะทําให

พอแมไมพอใจหรือเปนส่ิงท่ีไมพึงกระทํา และโดยไมตองพะวงอยู 

กับสังคม ความเช่ือ คานิยม ประเพณีมากนัก คือใหความสําคัญ

กับการเช่ือฟงผูใหญ การคลอยตาม ความสามัคคีกลมเกลียว 

เปนเร่ืองรองลงไป ผลคือทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ี

มีการส่ือสารในลักษณะน้ีมีโอกาสหัดคิดริเร่ิมและกลาตัดสินใจ

ต้ังแตเร่ืองเล็กไปจนถึงเร่ืองใหญ และจะสรางนิสัยใหกลา    แสดง

ความคิดเห็น เช่ือม่ันในตนเอง พ่ึงตนเองได แตบางคร้ังการ

แสดงออกอาจขาดสัมมาคารวะตอผู ใหญ และขาดการ

ประนีประนอม

4. การส่ือสารในครอบครัวแบบประณีประนอม

(Consensual) มีลักษณะของพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเนนยํ้า

เร่ืองของสังคม ประเพณี และแบบแผน ท่ียึดถือปฏิบัติปลูกฝง

กันมา ในขณะเดียวกันก็ไมละเลยท่ีจะใหความสําคัญกับการให

สมาชิกครอบครัวรูจักพัฒนาความคิดเห็นท่ีเปนของตัวเองและ

การแสดงออก แมความคิดเหลาน้ันจะแตกตางกันก็ตาม ผลคือ

ทําใหบุคคลท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ีมีการส่ือสารภายในครอบครัว

แบบน้ีรูจักแสดงความคิดเห็นของตนเอง ออกมาอยางเปดเผย 

ขณะเดียวกันก็ยอมรับฟงความคิดเห็น ความเช่ือของผูอ่ืนดวย 

รูจักพิจารณาไตรตรองดวยวิจารณญาณท้ังสองดาน และใหรูจัก

มีสวนรวมในการแสดง

บทบาทของการสื่อสารในครอบครัว 
การส่ือสารในครอบครัว เปนกลไกหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอ

การทําหนาท่ีของระบบครอบครัวใหดําเนินตอไปในการสราง

ความรูสึกผูกพันกัน การหันหนาเขาหากัน ความเหินหางความ

สามารถในการเปล่ียนแปลงและการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม 

ครอบครัวจําเปนตองอาศัยกระบวนการส่ือสารเปนตัวชวย

สนับสนุนใหครอบครัวสามารถทําหนาท่ีตางๆ ไดอยางเต็มท่ี 

บทบาทของการส่ือสารในครอบครัวจําแนกได ดังน้ี

1. การส่ือความหมาย ครอบครัวใชการส่ือสารในการ 

อบรมส่ังสอนและถายทอดคานิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และกฎเกณฑตาง ๆ ใหกับลูกหลาน ตลอดจนการ 

ปลูกฝงลักษณะนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และแบบแผนการ

ดําเนินชีวิตในสังคม

2. การแสดงออก ครอบครัวใชการส่ือสารในการแสดง

ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ความตองการ และพฤติกรรม 

ในลักษณะตาง ๆ ใหสมาชิกในครอบครัวไดรับรูและทําความ

เขาใจระหวางกัน มีท้ังดานบวกและดานลบ เปนโอกาสให สมาชิก

ไดมีการพูดคุยเพ่ือปรับตัวหรือเปล่ียนแปลงใหเปนไป ตาม

สถานการณท่ีเกิดข้ึน

3. การแสดงความสัมพันธ ครอบครัวใชการส่ือสารในการ

สรางสายใยความรักความผูกพันทางอารมณระหวางสมาชิกใน

ครอบครัว ไมวาจะโดยคําพูด การบอกรัก การช่ืนชมกัน หรือ

ใชภาษาทาทาง เชน การสัมผัส จับมือ โอบกอด เพ่ือแสดงความ

หวงใยซ่ึงกันและกัน

4. การแกปญหา ครอบครัวใชการส่ือสารในการสะทอน

สถานการณความเปนไปในครอบครัว ทําใหครอบครัวสามารถ

รวมกันตัดสินใจในเร่ืองตางๆ หากเกิดปญหาหรือความขัดแยง

การส่ือสารพูดคุยจะชวยเหลือและรวมมือกันแกไขปญหาตางๆ 

ใหลุลวงไปได

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารใน
ครอบครัว

การส่ือสารในครอบครัวของแตละครอบครัวมีความ       

แตกตางกันไปตามปจจัยของส่ิงแวดลอมตางๆ ดังน้ี

• ขนาดของครอบครัว ครอบครัวขยายท่ีมีปูยา/ตายาย 

และญาติพ่ีนอง อาศัยอยูรวมกัน ลูกหลานจะมีความใกลชิด 

ผูกพันกับผูใหญหลายชวงอาย ุทําใหเด็กมีโอกาสไดเรียนรูภาษา 

วิธีการส่ือสาร การพูด การแสดงกิริยามารยาทตางๆ จากการ

เลียนแบบ การเรียนรูวัฒนธรรมครอบครัว เพ่ือการดํารงชีวิต 

ท่ีเหมาะสมกับชุมชนทองถ่ินของตน ทําใหเขาใจผูอ่ืนและส่ิง

แวดลอมไดมากกวาเด็กท่ีมาจากครอบครัวเด่ียว

• ประเด็นระหวางรุน ในครอบครัวยอมประกอบดวย 

คนหลายรุน แตละคนเกิดมาในสภาพแวดลอมท่ีตางกัน ทําให

แตละคนมีแนวคิด ความเช่ือ และทัศนคติท่ีแตกตางกันออกไป 

อันสงผลตอการส่ือสารท่ีไมเขาใจหรือไมตรงกัน และนําไปสู

ลักษณะการทํางานท่ีแตกตางกันของคนตางรุน จนอาจนําไปสู

ความขัดแยงจากการทํางานรวมกันระหวางคนตางรุนข้ึนได

• ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา ความแตกตางเร่ือง

ภูมิหลังของคูสามีภรรยา สงผลตอการแสดงออกท้ังโดยคําพูด

และทาทาง หากตางฝายตางยอมรับธรรมชาติของคูสมรส รูจัก

ปรับตัวเขาหากัน จะชวยทําใหการส่ือสารพูดคุยเขาใจกัน เรียน

รูท่ีจะใชเหตุผลมากกวาอารมณ 

• โอกาสของการส่ือสารในครอบครัว ครอบครัวท่ีมี

ลักษณะเปด คือ สมาชิกแตละคนมีโอกาสท่ีจะแสดงออกถึงความ

ตองการ แสดงความเห็น ความรูสึกนึกคิดไดอยางอิสระ รวมท้ัง

มีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองตางๆ ภายในครอบครัวดวย เด็ก

จะมีเหตุผลมากกวาครอบครัวปดท่ีเด็กถูกบังคับและครอบครัว

แบบปลอยท่ีเด็กไมมีกฎเกณฑใหยึดเหน่ียว

• ความสามารถในการส่ือสาร ครอบครัวท่ีมีทักษะการ

ใชภาษาท่ีดีจะสามารถใหการอบรมเล้ียงดูและเปนแบบอยางท่ี

ดีในการส่ือสารกับลูกหลาน เด็กไดเลียนแบบและซึมซับพัฒนา 

การทางภาษาตามความเหมาะสมของวัยไดเปนอยางดี การ 

แสดงความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืน ดวยการประนีประนอมและมี

สัมมาคารวะ แมจะมีขอขัดแยงไมลงรอยกัน หรือมีความคิดเห็น

ไมตรงกัน

สาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ
ระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว

1. สมาชิกในครอบครัวเขาใจวา ตนรูความตองการหรือ

รูความรูสึกของสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนดี แมความจริงอาจ

มีความเขาใจผิดในส่ิงท่ีตนเองเขาใจ การไมพูดคุย หรือสารสาร

กันอยางใกลชิดยอมไมรูวาสมาชิกในครอบครัวจะม่ีความรูสึก

อยางไร  หรือบางคร้ังก็เล่ียงท่ีจะรับรู อาจทําเปนเพิกเฉยเหมือน

ไมรับรูก็เปนได ท้ังน้ียอมนําไปสูความไมเขาใจกันและขัดแยงกัน

ในท่ีสุด

2. ลูกชายคนโตของครอบครัวเปนท่ีเขาใจโดยอัตโนมัติ

วาจะไดเปนผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะวัฒนธรรม

ตะวันออกท่ีจะมีความเปนบุตรชายนิยม(son preference) คือ

จะยดึควาสําคัญของบุตรชาย ซ่ึงเปนอิทธิพลความคิดของลัทธิ

ขงจ้ือ ท่ีเนนความกตัญูตอบุพการีผูใหกําเนิดไดทําหนาท่ี     

เล้ียงดูบิดามารดา   ในสังคมท่ีไดรับอิทธิพลความคิด ความเช่ือ 

ตามลัทธิขงจ๊ือ เชน จีน ไตหวัน เวียดนาม สิงคโปร หรือในกลุม

คนเช้ือชาติจีนท่ีอพยพยายถ่ินไปอยูในดินแดนอ่ืน จึงมักยดึม่ัน

ในความเช่ือดังกลาวและใหความสําคัญกับการมีลูกชายสูงมาก 

เพราะหวังพ่ึงใหบุตรชายเปนผูเล้ียงดูยามแกเฒา ซ่ึงเปนวิถี

ปฏิบัติท่ีเปนกลไกการสรางความม่ันคงในยามสูงอายใุนสังคมท่ี

รัฐไมมีบทบาท หรือมีบทบาทไมมากนักในการดูแลรับผิดชอบ

การดูแลผูสูงอาย ุอิทธิพลของหลักคิดดังกลาว ยงัใหความสําคัญ

กับบุตรชายคนโตของครอบครัว ท่ีจะเปนผูท่ีสืบทอดเช้ือสาย

ของตระกูลและกิจการของครอบครัว แตอยางไรก็ตามเม่ือธุรกิจ

เติบโตข้ึนและกาวเขาสูการแขงขันอยางในระดับภูมิภาค หรือ

ระดับโลก ทําใหธุรกิจตองการความเปนมืออาชีพมากข้ึนเพ่ือ

ใหสรางความสามารถในการแขงขัน ดังน้ันผูท่ีสืบทอดธุรกิจตอง

เปนผูท่ีมีความสามารถในการบริหารกิจการของครอบครัว ซ่ึง

ในบางคร้ังผูท่ีเหมาะสมท่ีสุดอาจไมใชลูกชายคนโต หรือไมมีผู

ท่ีเหมาะสมตองใหมืออาชีพเขามาบริหารจัดการเปนตน หาก

สมาชิกในครอบครัวอาจไมเขาใจหรือเม่ือยดึในความเช่ือเดิมก็

จะยอมรับไมได จึงทําใหเกิดความขัดแยงเกิดข้ึน

ทําใหสภาพของบานไมอบอุน ตางคนตางอยู ไมปรึกษาหารือ 

และเกิดความหางเหินในท่ีสุด

วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
1. วัตถุประสงคของการส่ือสาร ท่ีชัดเจน

2. เขาใจเร่ืองท่ีตองการจะส่ือสารเปนอยางดี

3. ใชการส่ือสสารสองทาง

4. วิธีการส่ือสาร ส่ือสารดวยความจริงใจ ซ่ือสัตย นา  

เช่ือถือ มีความเปนกัลยณมิตร มีเมตตาตอกัน

5. มีทักษะในการพูดและใชศิลปะในการรับฟง

6. สนับสนุนพูดดวยการกระทํา

7. มีทัศนคติเชิงบวก

ข้อควรปฏิบัติสำหรับสมาชิกใน
ครอบครัว 

1. แยกเร่ืองสวนตัวออกจากเร่ืองธุรกิจ เชน การประชุม

เร่ืองงานในท่ีทํางาน ไมใชท่ีบาน

2. กําหนดวันเวลาสําหรับการพูดคุยปรึกษาเร่ืองงาน

3. สรางธรรมนูญครอบครัวเพ่ือส่ือสารเง่ือนไข/ นโยบาย

/ ความสัมพันธของครอบครัวท่ีมีตอธุรกิจครอบครัว 

4. แตงต้ังบุคคลภายนอกหรือท่ีปรึกษาเพ่ือใหความคิด

เห็นหรือใหคําปรึกษา ชวยปองกันไมใหมีการใชอารมณในท่ี

ทํางาน

5. สรางระบบการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคคลท่ีเก่ียวของ 

ท้ังท่ีเปนสมาชิกในครอบครัวและไมไดเปนสมาชิกในครอบครัว

ไดรับทราบดวย

ตัวอย่างการสื่อสารในธุรกิจ
ครอบครัว 

• ส่ือสารใหสมาชิกของครอบครัวทุกคนไดรับรูและเขาใจ

ถึงคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรม พฤติกรรม ความสัมพันธ 

นโยบายความเปนเจาของ การจางงาน กองทุนครอบครัว การ

บริหารกงสี การพัฒนาสมาชิกของครอบครัวรุนใหม ผลประโยชน

ตางๆท่ีสมาชิกครอบครัวจะไดรับ

• การประชุมของสมาชิกครอบครัวหรือสภาครอบครัว

• การประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

การสื่อสารในครอบครัว ตามทฤษฎี
ของ เวอร์จิเนีย ซาเทียร์

ทฤษฎีการใหคําปรึกษาครอบครัวของซาเทียร มีเปาหมาย

ท่ีจะปรับปรุงความสัมพันธและการส่ือสารในครอบครัวใหดีข้ึน 

โดยซาเทียรเช่ือวาคนเราจะมีชีวิตท่ีสมบูรณและสรางสรรค   

และอยูรวมสัมพันธกับผูอ่ืนเม่ือดําเนินชีวิตอยางมีอิสรภาพ 5 

ประการ (The Five Freedoms) ไดแก

1. อิสรภาพในการเห็นและไดยินส่ิงท่ีอยูตรงหนาตน ณ 

ปจจุบัน แทนท่ีจะเปนส่ิงท่ีควรจะตองเปน ส่ิงท่ีผานมาแลว หรือ

ส่ิงท่ีจะเปน

2. อิสรภาพในการพูดในส่ิงท่ีกําลังรูสึกและกําลังคิด แทนท่ี

จะพูดถึงส่ิงท่ีควรพูด

3. อิสรภาพในการท่ีจะรูสึกในส่ิงท่ีกําลังรูสึก แทนท่ีจะเปน

ส่ิงท่ีควรรูสึก

4. อิสรภาพในการรองขอส่ิงท่ีตนตองการ แทนการรอคอย

การอนุญาตจากผูอ่ืน

5. อิสรภาพในการเผชิญความเส่ียง (take risks) ของ

ตนเอง แทนท่ีจะตองการเพียงความม่ันคง

การอุปมาอุปมัย ภูเขาน้ําแข็งสวนตน (The personal 

iceberg metaphor)  เปนแผนภาพท่ีซาเทียรใชอธิบายถึงปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลในการแสดงออกของบุคคล เปรียบดังแผนผังความ

คิดท่ีจะทําใหเขาใจโครงสรางประสบการณภายในของแตละคน 

แผนภาพไดเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลกับภูเขาน้ําแข็ง 

ท่ีมียอดเขาโผลพนน้ํา แตส่ิงท่ีอยูใตน้ําน้ันเปนกอนภูเขาท่ีใหญ

กวามหาศาล ซาเทียรกลาววา “ภูเขาน้ําแข็ง เสมือนกับการท่ี

บุคคลแสดงตัวตนออกมาเพียงแคบางสวน แตยงัมีสวนท่ีถูกฝง

อยูใตน้ําอีกมากมาย บุคคลเพียงแคแสดงออกเฉพาะบางสวนท่ี

เขารูเทาน้ัน”  

จากภาพในขางตนเห็นไดวา สวนของภูเขาน้ําแข็งท่ีอยู

เหนือน้ํา คือพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกใหผูอ่ืนเห็น และสวน

ท่ีผูอ่ืนมองไมเห็นน้ัน คือสวนท่ีอยูลึกลงไปใตน้ํา ประกอบดวย 

(1) ความรูสึก (2) ความรูสึกตอความรูสึกน้ันๆ (3) การรับรูหรือ

การใหความหมายตอส่ิงท่ีเกิดข้ึน และ (4) ความคาดหวัง สวน

ท่ีอยูลึกใตน้ําตาง ๆ  เหลาน้ี จะเช่ือมโยงกับตัวตนท่ีเปนแกนแท

ของตน โดยผานทางความปรารถนาลึก ๆ ของแตละคน และ

เม่ือใดท่ีบุคคลตองเผชิญกับสภาวะไมปกติ บุคคลก็จะแสดง

พฤติกรรมน้ัน ๆ ออกมาใหผูอ่ืนเห็น

การส่ือสาร เปนการปฏิสัมพันธหรือการติดตอสัมพันธ

ระหวางบุคคล รวมถึงการใชสัญลักษณตาง ๆ  ดังน้ัน การแสดง

พฤติกรรมทุกอยางลวนเปนการส่ือสาร 

เก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารของสมาชิกครอบครัว เม่ือ

สมาชิกครอบครัวมีความคิดเห็นไมตรงกัน และมีการตําหนิกัน 

เม่ือเกิดบรรยากาศเชนน้ีก็จะทําใหสมาชิกครอบครัวมีความ   

ภาคภูมิใจในตนเองต่ํา สมาชิกในครอบครัวตองพยายามปรับ

เปล่ียนแนวคิด มีความเช่ือวามนุษยทุกคนมีศักยภาพภายใน ท่ี

เอ้ือตอการจัดการกับชีวิต เพ่ือการเจริญเติบโตเปนบุคคลท่ี

สมบูรณ โดยพ้ืนฐานทุกคนจะมีความภาคภูมิใจในตนเองอยู

แลว แตตองคนใหพบ เพ่ือนําไปสูการเช่ือมโยงและเสริมสราง

ความภาคภูมิใจในตน ดังน้ัน ความภาคภูมิใจในตน จึงเปนแนวคิด

ท่ีสําคัญประการหน่ึง เน่ืองจากความภาคภูมิใจในตน สงผลตอ

พฤติกรรมท้ังสวนบุคคลและสมาชิกครอบครัว กลาวคือหาก

สมาชิกครอบครัวมีการติดตอส่ือสารท่ีเหมาะสม ก็จะเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเองสูง แตหากสมาชิกครอบครัวมีการติดตอ

ส่ือสารท่ีไมเหมาะสม ยอมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

ต่ํา หรืออาจกลาวไดวาผูท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง จะ

ส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม สวนผูท่ีมีความภาคภูมิใจใน

ตนเองต่ํา มักมีการส่ือสารท่ีไมเหมาะสม ดังน้ัน การส่ือสารจึง

มีอิทธิพลตอสัมพันธภาพระหวางสมาชิกครอบครัวและสังคม 

กลาวคือการส่ือสารและความภาคภูมิใจในตนเอง เปนรากฐาน

ของระบบครอบครัว 

  ซาเทียร ไดแบงรูปแบบการส่ือสารออกเปน 2 รูปแบบ

ใหญ ๆ  คือ การติดตอส่ือสารท่ีไมสอดคลองกัน (incongruent) 

และการติดตอส่ือสารแบบสอดคลองกัน (congruent) มี        

รายละเอียดดังน้ี

1. การติดตอส่ือสารท่ีไมสอดคลองกัน เปนลักษณะการ

ติดตอส่ือสารท่ีไมสมบูรณ (incomplete) บิดเบือน (distorted) 

และกํากวม (ambiguous) สมาชิกครอบครัวมักจะแสดงบทบาท 

4 ลักษณะ คือผูตําหนิ (blamer) ผูยอมตาม (placator) ผู

ขัดคอ (distracter) และผูมากเหตุผล (computer) ซ่ึงในแตละ

บทบาทบุคคลจะแสดงพฤติกรรม ดังน้ี

ผูตําหนิ เปนบุคคลท่ีพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง และ

ไมรับผิดชอบในส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยการตําหนิหรือโยนความรับผิด

ชอบหรือความผิดใหผูอ่ืน ปฏิเสธท่ีจะรับฟงขอเสนอแนะจาก 

ผูอ่ืน บังคับใหอีกฝายตกอยูในสภาพถูกกระทํา บุคคลท่ีมีการ

ส่ือสารแบบน้ีมักดูถูกคนอ่ืน เผด็จการ มักตัดสินคนอ่ืน และมัก

แสดงพฤติกรรมกาวราวมากเกินไป หรือใชอํานาจเพ่ือปกปอง

ความออนแอของตนในบางเร่ือง การแสดงออกทางอารมณ 

อาทิ โกรธเกร้ียว ไมไวใจคนอ่ืน และชอบเก็บกดความเจ็บปวด

ไว ท้ังน้ี การตําหนิผูอ่ืนเปนลักษณะของบุคคลท่ีพยายามปองกัน

ตนเอง ไมใหผูอ่ืนมองวาตนเปนคนออนแอ โดยใชวิธีการกลาว

โจมตีและยกความผิดใหกับบุคคลหรือสถานการณตาง ๆ  ดวย

การใชวาจาดุดาท่ีรุนแรง ซ่ึงลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ“มันเปน 

ความผิดของพอ” หรือ “ลูกตองทํา…ตามท่ีพอส่ัง!” หรือ “ลูก 

ไมเคยทําอะไรถูกเลย” ดังน้ัน การเขาถึงบุคคลประเภทน้ี ตอง

ทําความเขาใจเก่ียวกับความคาดหวังท่ีบุคคลมีตอตนเอง ตอ

บุคคลอ่ืน และท่ีบุคคลอ่ืนมีตอตน สวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

3. การไดครอบครองธุรกิจของครอบครัวโดยสมาชิกคน

ใดคนหน่ึงโดยไมมีการช้ีแจงเหตุผล ทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆ เกิด

ความไมเขาใจ นํามาซ่ึงความขัดแยงและการใหการยอมรับใน

บทบาทของทายาทในฐานะผูนําครอบครัว 

4. สมาชิกของครอบครัวไมกลาแสดงความคิดเห็นท่ีตรง

ไปตรงมา การไมเขาใจความแตกตางระหวางความเคารพนับถือ

กับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง ทําใหไมกลาท่ีจะส่ือสาร

อยางตรงไปตรงมา และไมสามารถบอกวัตถุประสงคท่ีแทจริง

ของตนเองได สมาชิกของครอบครัวจะเก็บความรูสึกในดานลบ

เก็บไวในใจเพ่ือหลีกเล่ียงการเผชิญหนา การพูดออมคอมไมตรง

ประเด็น ตางๆเหลาน้ียอมนํามาซ่ึงความไมเขาใจอยางชัดเจนของ

ขอความท่ีตองการส่ือ 

5. สมาชิกของครอบครัวบางคนแสดงความเฉ่ือยชา ไม

กระตือรือรนในการประกอบธุรกิจของครอบครัว หรือไมสนใจ

ในกิจการของครอบครัว ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีไมไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติงานในดานท่ีชอบ หรือ การไมสนใจในธุรกิจครอบครัว 

มีความคิดอยากออกไปทําธุรกิจของตนเอง หรือทํางานท่ีอ่ืน 

เปนตน ทําใหสมาชิกคนอ่ืนๆท่ีทุมเท หมดกําลังใจในการทํางาน 

รวมถึงกังวลถึงอนาคตของกิจการหากบุคคลน้ันเปนทายาทหรือ

ไดรับมอบหมายในตําแหนงท่ีสําคัญของบริษัท

6. ความขุนเคืองสวนตัวระหวางสมาชิกของครอบครัว

และลุกลามไปสูธุรกิจของครอบครัว ความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน 

หรือ ความขัดแยงท่ีเกิดในประเด็นสวนตัว เชนการจัดการเร่ือง

ของสวัสดิการระหวางสมาชิกของครอบครัว การถูกบังคับหรือ

กดดัน  เปนตน ซ่ึงหากสมาชิกในครอบครัวไมสามารถแยกแยะ

เร่ืองสวนตัว ครอบครัว และ ธุรกิจออกจากกันไดแลว ยอม  กอ

ใหเกิดปญหาในทุกดาน 

7. บุคคลภายนอกท่ีไมใชสมาชิกของครอบครัวเขามามี

อิทธิพลตอการดําเนินงานของธุรกิจครอบครัว หรือมีอิทธิพลตอ

สมาขิกของครอบครัวสองคน ทําใหเกิดปญหาความขัดแยง 

8. ความไมยติุธรรม ความเฉยชา ความเยน็ชา การไมแสดง

ความรูสึก  หากสมาชิกของครอบครัวรูไมไดรับความเปนธรรม

ในเร่ืองตางๆอยางเทาเทียมกัน ยอมทําใหเกิดความรูสึกดานลบ 

นํามาซ่ึงขอขัดแยง รวมถึงการเย็นชาของสมาชิกในครอบครัว 

การส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหาอยางเหมาะสม คือสมาชิก

ครอบครัวตองแสดงความคิดเห็นของตนอยางสุขุมและเหมาะ

สม ไมกาวราว ไมตําหนิหรือกลาวโทษผูอ่ืน

ผูยอมตาม เปนบุคคลท่ีพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง 

โดยพยายามทําใหบุคคลอ่ืนพอใจหรือเขาขางอีกฝายมากเกิน

ไป จนไมกลายืนยันสิทธิของตน มักยกยองผูอ่ืนและใหความ

สําคัญกับผูอ่ืนมากเกินไป บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะทําทุก

อยางเพ่ือผูอ่ืนไมใชเพ่ือตนเอง ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดีเกินไปใน

ลักษณะหลีกเล่ียงความขัดแยงหรือการปฏิเสธ มักแสดงพฤติกรรม

ในลักษณะของคนท่ีมีจิตใจออน ไมเปนอิสระในตนเองและชอบ

ปกปองดูแลผูอ่ืน มีความรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา ไมพอใจส่ิงท่ี

ตนทําลงไป จมอยูกับการกลาวโทษและไมยอมใหอภัยตนเอง 

การแสดงออกทางอารมณ อาทิ อารมณเศรา กังวล และมักเก็บ

กดความโกรธไว  สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ “อะไรก็ได 

ตามใจ” หรือ “ทุกอยางดีแลวคะ” หรือ “ฉันผิดเอง” ท้ังน้ี เม่ือ

ถูกขอรองแมไมอยากทําแตก็จะไมกลาปฏิเสธ อาจมีตอรองบาง

แตจะพยายามปฏิบัติตามคําขอรองทุกคร้ัง ดังน้ันครอบครัวตอง

ทําความเขาใจเก่ียวกับอารมณและความรูสึกของสมาชิกใน

ครอบครัว สวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารเพ่ือการเผชิญ

ปญหาอยางเหมาะสม คือการฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดงความ

เอาใจใส ใสใจ และเอ้ืออาทรกันอยางแทจริง

ผูขัดคอ เปนลักษณะการส่ือสารท่ีแสดงถึงความพยายาม

ในการลดความเครียด โดยการเบ่ียงเบนอีกฝายออกจาก

สถานการณความขัดแยง อาทิ เปล่ียนประเด็นการสนทนาอยาง

กะทันหัน หรือการขัดคอเพ่ือออกนอกเร่ือง มีการส่ือสารหรือ

กระทําในส่ิงท่ีไมตรงกัน ไมอยูกับรองกับรอย ชอบใชกลอุบาย

ใหคนอ่ืนทําในส่ิงท่ีตนตองการ เพ่ือปกปดความรูสึกภายในใจ 

โดยแสรงเปนไมเขาใจประเด็นการสนทนาหรือขัดจังหวะ ดวย

การเปล่ียนเร่ืองพูดท่ีหนักหรือเร่ืองท่ีทําใหไมสบายใจ มักพูดหรือ

ทําตัวตลกไรสาระเพ่ือเรียกรองความสนใจ ไมรูจักกาลเทศะ 

และมักละเมิดสิทธิผูอ่ืน บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะแสดง

อารมณท่ีแทจริงไดนอยมาก มักรูสึกหวาเหว เครียด และสับสน 

รูสึกวาตนเองไมมีความสําคัญตอใคร ขาดความม่ันใจในตน รูสึก

ไรคุณคา บุคคลประเภทน้ีเขาถึงไดยาก ไมสามารถรับรูและสัมผัส

ตัวตนของตนเองได สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบเห็นบอย คือ

พูดจาไรสาระ ตอบไมตรงคําถาม เปล่ียนเร่ืองคุยไดตลอดเวลา 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงการส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหาอยาง

เหมาะสม คือฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดงทาทีหรือคําพูดท่ี

แสดงถึงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา และริเร่ิมสรางสรรค

ผูมากเหตุผล เปนบุคคลท่ีมีเหตุผล มีสติปญญาดี บุคคล

ประเภทน้ีจะใชสติปญญาและเหตุผลในการส่ือสาร โดยพยายาม

ควบคุมตนเอง ผูอ่ืน และสภาพแวดลอม ดวยการใชหลักการ

ตาง ๆ ใชเหตุผลพิสูจนขอเท็จจริงดวยหลักการ เพ่ือใหผูอ่ืน

ปฏิบัติตามและเห็นวาตนถูกเสมอ ไมสนใจเร่ืองความรูสึกของ

ตนเองและไมรับรูถึงความรูสึกของผูอ่ืน โดยจะหลีกเล่ียงเร่ือง

ของอารมณและความรูสึก ดวยการเก็บซอนความรูสึกตาง ๆ 

ไวภายในอยางมิดชิด มักเก็บตัวไมคบผูอ่ืน มีลักษณะหางเหิน

และแยกตัวจากผูอ่ืน เปนคนท่ีนาเบ่ือหนาย ชอบแสดงทาที

เหนือคนอ่ืน โดยการควบคุมความคิดเห็นผูอ่ืนใหเปนไปตามท่ี

ตนตองการ เอาตัวเองเปนศูนยกลาง เปนคนเย็นชา จริงจัง มี

ความสามารถในการใหคําแนะนํา และใชเหตุผลตัดสินบุคคลอ่ืน

จนมองไมเห็นความเปนมนุษย บุคคลท่ีมีการส่ือสารแบบน้ีจะ

ไมคอยแสดงออกทางอารมณ และกลัวการสูญเสียการควบคุม 

สําหรับลักษณะคําพูดท่ีพบบอยคือ “ทุกอยางตองมีเหตุผล” 

หรือ“ฉันมีคําตอบท่ีดีท่ีสุด” หรือ “ท่ีเปนอยางน้ีก็เพราะวา…” 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารเพ่ือการเผชิญปญหา

อยางเหมาะสม คือผูใหคําปรึกษาจะฝกใหสมาชิกครอบครัวแสดง

ทาทีหรือคําพูดท่ีแสดงถึงปญญาท่ีแทจริง การยอมรับสภาพความ

เปนจริง มากกวาการยึดติดอยูกับเหตุผล

2. การติดตอส่ือสารแบบสอดคลองกัน ซาเทียร กลาววา

ครอบครัวท่ีมีความสัมพันธท่ีดี คือครอบครัวท่ีมีการติดตอส่ือสาร

แบบสอดคลองกัน เปนการส่ือสารท่ีกลมกลืน โดยใชภาษาพูด 

และภาษาทาทางท่ีแสดงถึงความรูสึก มีเจตนาไปในทิศทาง

เดียวกัน เปนการติดตอส่ือสารท่ีชัดเจน เปดเผย และตรงไปตรง

มา ทําใหเกิดการสํารวจอารมณ ความรูสึก สมาชิกครอบครัว

ไมมีการตําหนิกัน แตมุงท่ีจะรวมกันหาแนวทาง เพ่ือใหเกิดการ

ส่ือสารอยางอ่ืนท่ีดีกวา

ลักษณะของบุคคลท่ีใชการส่ือสารแบบสอดคลองกัน เปน

บุคคลท่ียอมรับและมีความพึงพอใจตอตนเอง ไววางใจตนเอง

และผูอ่ืน มีความรูสึกเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง และเขากับ 

ผูอ่ืนไดดี มีลักษณะท่ียืดหยุน มีความกระตือรือรน สรางสรรค 

มีชีวิตชีวา สามารถรับผิดชอบ และมีความสมดุลในชีวิต เปน

บุคคลท่ีมีอารมณสงบ ม่ันคง เปนบุคคลท่ีเปดเผย และเอาใจใส

ตนเอง บุคคลประเภทน้ีจะมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง ท้ังน้ี 

การตอบสนองท่ีเกิดข้ึนดังกลาว ไมใชเพ่ือเอาชนะหรือควบคุม

ผูอ่ืนหรือปกปองตนเองโดยไมสนใจผูอ่ืน แตเปนการแสดงออก

ท่ีสอดคลองกับสถานการณท่ีกําลังเผชิญอยู ลักษณะคําพูดจะ

แสดงถึงการรับรูความรูสึก มีความสอดคลองท้ังทาทาง น้ําเสียง 

และความรูสึกท่ีอยูภายในใจ จึงถือไดวาเปนบุคคลท่ีมีสุขภาพ

จิต สุขภาพกาย และจิตวิญญาณท่ีสมบูรณ

ในหนังสือช่ือ The Satir’s Approach to Communica

tion (Schwab, Johanna., and Baldwin, Michele.  The 

Satir Approach to Communication: a Workshop 

Manual. Palo Alto,Calif.: Science and Behavior Books, 

1989.) กลาวถึงการส่ือสารแบบสอดคลอง (congruent 

communication) ท่ีผูส่ือสารมีความตระหนักรูในตนเอง ผู

อ่ืน และบริบทอยูเสมอ วาประกอบดวย 3 ระดับ

ระดับแรก เปนระดับความรูสึก (Feelings)   การส่ือสาร

มีผลตอความรูสึกท่ีมีตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสถานการณ   

ความรูสึกสงผลตอการส่ือสาร ผูท่ีส่ือสารแบบสอดคลองจะ

ตระหนักในความรูสึกตางๆ ของตนเองอยูเสมอ และยอมรับ

ความรูสึกน้ันๆ ซ่ือสัตยตอความรูสึกของตนเอง ไมหนีหรือโยน

ใสคนอ่ืน น่ันคือ ฟงหรือสัมผัสกับความรูสึกของตนเอง ไดยิน

สัญญาณท่ีรางกายสงสัญญาณใหรูวาจิตใจกําลังรูสึกอยางไร 

เชน หัวใจเตนแรง มือส่ัน ใบหนารอนผาว อาจแสดงวาเรากําลัง

โกรธ  

ระดับท่ีสอง เปนระดับตัวตน (The Self) ท่ีผูส่ือสารอยาง

สอดคลอง มีความสงบสันติในจิตใจ มีความเปนหน่ึงเดียวกับ

ตนเองและกับผูอ่ืน (harmony) 

ระดับท่ีสาม เปนระดับพลังชีวิต (Life-Force) ท่ีผูส่ือสาร

มีจิตใจเปนสากล (universality) และมีจิตวิญญาณ (spirituality) 

ท่ีเอ้ือตอการเติบโตสูการเปนมนุษยท่ีสมบูรณข้ึน

การสงสารผานอวัจนภาษา (เชน น้ําเสียง สีหนา ทาทาง 

สีผิวท่ีเปล่ียนไป จังหวะการหายใจท่ีเปล่ียนไป การเคล่ือนไหว

ทางกาย) มากกวาสารท่ีสงผานวัจนภาษา   ผูส่ือสารแบบสอดคลอง

จะตระหนักในอวัจนภาษาของตนเอง ขณะเดียวกันก็ใสใจใน 

อวัจนภาษาของผูท่ีกําลังมีปฏิสัมพันธดวย ขณะท่ีคําพูดอาจสง 

สารเก่ียวกับอดีตหรืออนาคต รางกายมักจะสงสารท่ีเปนปจจุบัน

เสมอ บางคร้ังสารท้ังสองจึงไมสอดคลองกัน ในการส่ือสารใดๆ 

ท่ีวัจนภาษาและอวัจนภาษาไมสอดคลอง ผูรับสารจะไดรับ   

สารสองอยาง (Double message) ตัวอยางการส่ือสารท่ีไม

สอดคลอง เชน พอพูดกับลูกวา “ลูกทําดีแลว” แตหนาตาเฉยเมย

มาก ส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึนภายในใจของผูเปนพออาจเปนไปไดวา 

รูสึกวาส่ิงท่ีลูกทําไมถูกตองแตก็ไมอยากพูดใหลูกเสียใจ เปนตน 

การส่ือสารภายในครอบครัว จึงควรมุงเนนเพ่ือใหสมาชิก

ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันครอบครัวและ

ธุรกิจของครอบครัว โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ

ภายในระบบครอบครัว โดยพิจารณารอบดานแบบองครวม 

กลาวคือเปนการประสานกันระหวางรางกาย จิตใจ และความ

รูสึก เชนเดียวกับการพิจารณามนุษยกับสังคม ท่ีไมสามารถแบง

แยกออกจากกันได 

การส่ือสารของธุรกิจครอบครัวยงัตองใหความสําคัญกับ

มิติท่ีหลากหลาย เม่ือผูบริหารจากภายนอกหรือแมแตพนักงาน

ซ่ึงไมไดเปนสมาชิกของครอบครัวเขามาทํางานรวมกับสมาชิก

ในครอบครัว ทําใหเขาเหลาน้ันมีความระมัดระวังท่ีจะหลีกเล่ียง

ความขัดแยงท่ีจะเกิดระหวางเขากับสมาชิกของครอบครัวท่ีเขา

มาทํางานในบริษัท การไมสามารถพูดหรือขัดแยงได สงผลกระ

ทบตอสภาพแวดลอมการทํางาน ซ่ึงพวกเขาอาจคิดวาถูกคุกคาม 

หรือริดรอนเสรีภาพ เม่ือการส่ือสารลมเหลวทําใหความขัดแยง

ยิง่ทวีความรุนแรงมากข้ึน สงผลตอความมุงม่ันและแรงจูงใจใน

การทํางานอาจลดลง และสงผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนิน

งานของกิจการ รวมถึงความสามารถดานการแขงขันของธุรกิจ

ในอนาคต 

ธุรกิจครอบครัวในตอนเร่ิมตนสมาชิกในครอบครัวรวมกัน

ทํางานกันเอง หรือมีพนักงานระดับปฏิบัติการเพียงเล็กนอย 

แตเม่ือกิจการดําเนินมาไดระยะหน่ึง และเติบโตมากข้ึน ธุรกิจ

ตองกาวเขาสูความเปนมืออาชีพทําใหตองรับผูบริหารระดับตางๆ

ท่ีมีความเช่ียวชาญจากภายนอกเขามาดูแลกิจการและการเพ่ิม

ข้ึนของพนักงาน  คนเหลาน้ีตองการความชัดเจนและพ้ืนท่ีความ

สําเร็จของตนเอง ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือเจาของกิจการตอง

ส่ือสารกับพวกเขาอยางเปดเผย มีความเปนธรรม ในส่ิงทีเขาจะ

ไดรับจากการทํางานอยางทุมเท เพ่ือเพ่ิมโอกาสความสําเร็จของ

ธุรกิจครอบครัว สมาชิกครอบครัวตองเขาใจประเด็นท่ีเก่ียวของ

กับการส่ือสาร ท้ังท่ีเปนคําพูดและไมใชคําพูด ซ่ึงหมายรวมถึง

การกระทํา การแสดงออก สมาชิกครอบครัวตองมีความตระหนัก

อยูในใจวาพฤติกรรมของพวกเขาก็คือการส่ือสารไปยงัพนักงาน 

จึงตองมีความระมัดระวัง อีกท้ังตองเขาใจถึงอํานาจหนาท่ีของ

ตนเอง และรูวาพฤติกรรมตางๆของตนจะสงผลกระทบอยางไร 

ตอใครบาง อีกท้ังตองมีความเขาใจในตนเอง เพ่ือใชความเขาใจ

เหลาน้ีสรางกระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพไปยังบุคคล  

ในองคกรและนอกองคกร กลาวคือ ถูกขอความ ถูกคน ถูกวิธี 

และถูกเวลา (Get the right messages to the right people 

in the right way at the right time)   

มีตัวอยางมากมายของธุรกิจครอบครัวท่ีสามารถสราง การ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เชน บริษัทเลโกผูผลิตของเลนใน รูป

แบบตัวตอไมและพลาสติกโดยเปนท่ีรูจักของเด็กๆท่ัวโลก, บริษัท

แอรเมส ผูนําดานแฟช่ันลักชัวร่ีแบรนด(Luxury Brand) หรือใน

ประเทศไทย เชน เครือเซ็นทรัลของตระกูลจิราธิวัฒน, เครือเจริญ

โภคภัณฑของตระกูลเจียรวนนท เปนตน ซ่ึงบริษัทเหลาน้ีตาง

ใหความสําคัญกับการส่ือสารเหมือนเปนฟงกช่ันหน่ึงทางธุรกิจ

ท่ีสําคัญ การส่ือสารจะถูกถายทอดไปยังพันธกิจ คานิยมหลัก

ขององคกร รวมถึงจริยธรรมของบทบาทของสมาชิกในครอบครัว 

ไปยังบุคคลอ่ืนๆท่ีไมใชสมาชิกของครอบครัว  และการจัดโครงสราง

การส่ือสารในทุกกิจกรรมหลักขององคกรจะนํามาซ่ึงสินคาและ

การบริหารใหมๆ   การควบรวมกิจการ การซ้ือกิจการอ่ืน และการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญของกิจการ  

สรุป 
1. รูปแบบของการส่ือสารมีท้ังท่ีเปนภาษาพูด (Verbal 

communication) และท่ีเปนภาษากาย (Non verbal 

communication)  เชน การแสดงออกดวยสีหนา ทาทาง ฯลฯ 

ดังน้ัน เพ่ือใหการส่ือสารภายในครอบครัวมีความสรางสรรค 

เปนเอกภาพ และมีความเขาใจท่ีตรงกัน สมาชิกของครอบครัว

อาจจะกําหนดรูปแบบของวิธีการส่ือสารภายในครอบครัวโดย

เฉพาะ เชน สราง Communication Model ท่ีสมาชิกของ

ครอบครัวทุกคนตองยึดถือ และปฏิบัติตาม อาทิ มีขอกําหนด

เปนกติกาท่ีใหสมาชิกของครอบครัวทําได (Do) และไมใหทํา  

(Don’t)  ตัวอยางเชน คําวา “เรา“ จะตองใหญกวาคําวา “ฉัน” 

หรือการแสดงอารมณหงุดหงิดข้ีโมโห ไมยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืนเปนเร่ืองท่ีไมพึงกระทํา เปนตน

2. เน่ืองจากการส่ือสารภายในครอบครัวเปนเร่ืองสําคัญ 

ท่ีครอบครัวจําเปนตองกระทําอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ เพ่ือเสริม

สรางใหสมาชิกของครอบครัวมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ดังน้ัน 

ครอบครัวควรจะกําหนดวิธีการส่ือสารของครอบครัว เชน จัดการ

ประชุมของสมัชชาครอบครัว (Family Assembly) เปนประจํา

ตามความเหมาะสม โดยอาจจะจัดประชุมทุกเดือน หรือทุก

ไตรมาส แลวแตการตกลงกัน เพ่ือใหสมาชิกของครอบครัวได

มีโอกาสมาพบปะและน่ังคุยกัน จะไดปรึกษาหารือในเร่ืองตางๆ 

ท้ังในเร่ืองของครอบครัว เร่ืองของงาน ฯลฯ ซ่ึงผลดี ก็คือ 

นอกจากจะเปนโอกาสใหสมาชิกของครอบครัวไดรับทราบขอมูล 

เร่ืองราวความเปนไปของครอบครัว สมาชิกครอบครัว รวมท้ัง

ธุรกิจครอบครัวแลว ยงัทําใหสมาชิกของครอบครัวไดเขาใจซ่ึง

กันและกันมากข้ึนดวย

3. การส่ือสารในครอบครัว ควรมุงเนนเพ่ือใหสมาชิก

ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันครอบครัว และ

ธุรกิจของครอบครัว โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ

ภายในระบบครอบครัว โดยพิจารณารอบดานแบบองครวม 

กลาวคือเปนการประสานกันระหวางรางกาย จิตใจ และความ

รูสึก ของสมาชิกครอบครัว เชนเดียวกับการพิจารณามนุษยกับ

สังคม ท่ีไมสามารถแบงแยกออกจากกันได 
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การศึกษาดี 
สร้างความคิดดี

คุณทสม เจริญชาง เปนทายาท 
คนที่ 7 คนสุดทองของ คุณศิริ และคุณ 
สมปอง เจริญชาง นักธุรกิจเจาของสวน 
มะพราว และโรงงานผลิตนํา้มนัมะพราว 
ชือ่ดังแหงอมัพวา คุณทสม จบการศกึษา 
ปรญิญาตร ีจากมหาวทิยาลยับรูพา เอก 
ภาษาอังกฤษ และ ปริญญาโท MBA 
จากมหาวทิยาลยับรูพา อนัทีจ่รงิครอบครวั 
สนับสนุนใหเรียนตอระดับปริญญาเอก 
แตเขาขอพกัการเรยีนตอไวกอน เพือ่จะ 
สานตอความฝนการสรางธรุกจิของตวัเอง 
แทนที่จะสืบทอดธุรกิจครอบครัว เชน 
เดียวกับพ่ีๆ  ไอเดียการทําธุรกิจแบบ 
มองมุมใหมมาจากแรงบันดาลใจเล็กๆ 
ของ “มะมวงหาวมะนาวโห” ซึ่งที่บาน 
นาํพนัธุมาจากอทุยัธาน ีมาปลกูในพ้ืนที่ 
ของบาน ที่บางนกแขวก สมุทรสงคราม 

ใกลกบัทีต้ั่งโรงงาน เพียงเพราะสรรพคุณดี 
ที่ทําใหหัวหนาครอบครัวหายปวยจาก 

โรคถุงลมโปงพอง
“ตอนเรยีน MBA อาจารยทีป่รกึษา 

สนใจเรื่องการทําวิจัยดานพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว เปนพิเศษ จึงมีสวนที่ทําให 
ผมสนใจทํา case study เร่ืองทองเทีย่ว 
โดยเริม่จากการหาขอมลูจากแหลงตางๆ 
อาท ิ ททท. หนวยงานตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ 
เพื่อคนหาอัตลักษณของการพัฒนา 

แหลงทองเที่ยว เริ่มจุดประกายไอเดีย 
โดยใชบานตัวเองที่อัมพวาทํา Thesis”

ทำไมต้อง “มะม่วงหาว” 
แทนที่จะเป็นมะพร้าว 
ผลไม้ที่ผูกพันกันมา
แต่เกิด

อาจเพราะสรรพคุณด ีรปูทรง สีสนั 
สวยงาม ของ มะมวงหาว มะนาวโห 
และเรื่องราวที่สืบทอดมาจากนิยาย 
ปรัมปรา “นางสิบสอง” ทีอ่ยูคูความเปน 

ไทยมาชานาน ทีส่าํคญัสิง่นีทํ้าใหคุณพอ 
หายจากอาการถงุลมโปงพอง และพืน้ที่ 
กวา 40 ไรของทีบ่าน ทีป่ลกูมากมายอยู 
แลว เปนแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ 
ของตัวเอง จากความไมเหมือนใครของ 
“มะมวงหาว มะนาวโห” เริ่มจากการ 
พฒันา แปรรูปผลิตภณัฑ เพ่ือตอบโจทย 
จดุขายเร่ือง สุขภาพ เจาะกลุมเปาหมาย 
จาก Core Target กลุมผูสูงอายุ ที่รูจัก 
“มะมวงหาว มะนาวโห” อยูแลว จน 
ขยายเร่ืองราวมาท่ีกลุมครอบครวัวยัตางๆ 
ของผูสูงอายุ 

เปิดโมเดลธุรกิจ
ที่มีความยั่งยืน 

เริ่มตนจากพัฒนาผลิตภัณฑ Flag 

Ship นํ้ามะมวงหาว มะนาวโห ท่ีมี 
สรรพคุณชวยอาการหลอดลมอักเสบ 
เจาะกลุมคนสงูวยัทีรู่จกัสรรพคณุด ีกอน 
แตกไลนอยางเปนขัน้เปนตอน เพือ่เจาะ 
กลุมใหม ทีเ่ลง็วา เปนกลุมลกูหลานของ 
ผูสูงอายุ ไดแก แชอิ่ม นํ้าพริก แยม และ 
ตอบโจทยวัยเยาวดวย เยลลี่ ไอศกรีม  
ทีส่ามารถตอบโจทยความตองการหลาก 
หลายกลุมเปาหมาย จากนัน้จึงขยายพืน้ท่ี 
ริมนํ้า และสวน ใหเปนแหลงทองเที่ยว 
เชิงเกษตร โดยเปด Coffee Shop เพื่อ 
ตอบโจทยวิถีชีวิต Slow Life ของนัก 
ทองเที่ยว พรอมการเพิ่มไลนผลิตภัณฑ 
ชาจากใบมะมวงหาว มะนาวโห และ 
แปลงการสื่อสารเพื่อสรางมูลคาเพิ่มให 
“มะมวงหาว มะนาวโห” กลายเปน 

ผลไมตระกูล “Berry” เชนเดียวกับตาง 
ประเทศ  จนปจจุบัน คุณทสม แตกไลน 
ผลิตภัณฑไปมากกวา 30 รายการ

เคล็ดลับความดัง
เสนทางการแตกไลนผลติภณัฑ จน 

นํามาสูการพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยว 
เชิงเกษตรอินทรียแหงใหม ของยาน 
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นั้นเต็มไปดวย 
รายละเอยีดปลีกยอยท่ีตองมคีวามเขาใจ 
พฤติกรรมผู บริโภค นักทองเที่ยวยุค 
Social ท่ีชอบถายรูป Check in ตาม 
สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ดังนั้นคุณทสม 
จงึสรางจดุถายรปู กระจายไปตามบรเิวณ 
ตาง ๆ ของสวนมะนาวโห ลุงศิริ นอก 
จากนี้จุดถายรูปยังมีการปรับเปลี่ยนรูป

โฉมใหใหมเสมอทุกๆ ไตรมาสอีกดวย 
เรียกวา มาเที่ยวที่นี่จะไดรูปสวยๆ กลับ 
ไปแบบไมซํ้า

การตลาดดี 
ประชาสัมพันธ์แรง 
เพราะความเป็น YEC

คุณทสม ยอมรับวา กอนที่จะพบ 
สูตรสําเร็จการใชที่ที่บานเปน Market 
place จุดขาย เขาเคยคิดวา โมเดิรน 

เทรด หางสรรพสินคาดังในกรุงเทพ จะ 
ตอบโจทยการกระจายสินคาใหเปนที่ 
รูจกัในหมูกลุมเปาหมายครอบครวั  อาทิ 
เซ็นทรัล เดอะมอลล แตผลปรากฏจาก 
การทดลองนาํ นํา้มะมวงหาว มะนาวโห 
ไปทดสอบตลาดกลบัไมไดรบัการตอบรบั 
เทาทีค่วร จงึเปนทีม่าของการนาํผลติภณัฑ 
มาตอยอดที่สวน บานเกิด ส่ิงท่ีทาทาย 
ต อมาคือ จะทําอยางไรให สินคามี 
มาตรฐาน เพื่อจะทําใหสินคาไปตอได

“ผมตัดสินใจลงทุนกอตั้งโรงงานผ
ลิต เพื่อใหไดมาตรฐานอาหาร จึงตอง 
พิสูจนคุณภาพกับกระทรวงสาธารณสุข 
ใหได ตองใชเวลาเปนปกวาจะไดรบัการ 
ยอมรับ เพราะปญหาคือ กฎหมายไมได 
ระบุวา มะมวงหาว มะนาวโห คืออะไร 
อาหาร ยา หรือ ผลไม และใชเวลากวา 
3 ป เพื่อสรางการยอมรับจากกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ กับเครื่องหมาย Q 
รับรองเกษตรปลอดภัย”

คุณทสม เปดเผยวา ผลสําเร็จใน 
วันนี้ ที่ทําให “มะมวงหาว มะนาวโห” 
เปนที่ยอมรับ สวนหนึ่งมาจากการเปน 
สมาชิก YEC สมุทรสงคราม ทําใหไดรับ 
คาํแนะนาํดดีจีากบรรดานักธรุกจิรุนใหม 
จากหลากหลายธุรกิจ ที่มีสวนชวยตอ 
ยอดธรุกิจวนัน้ีใหเปน ธุรกิจทีค่รอบคลมุ 
ตั้งแต ตนนํ้า ถึงปลายนํ้า จนถึงทุกวันนี้

“จากการขายตน ขยายสูการขาย 
ผลแปรรูปครอบคลมุหลายกลุมอาย ุการ 
สรางจดุขายใหม จากการทองเทีย่วสวน 
สรางโปรแกรมการทองเที่ยวดึงดูดนัก 
ทองเที่ยว และการสรางกิจกรรมการ 

ตลาดที่สวนอยางตอเนื่อง เพื่อดึงดูดนัก 
ทองเที่ยว และเพ่ือการประชาสัมพันธ 
อยางตอเนื่อง สิ่งสําคัญคือ ตองสราง 
Story สรางความประทบัใจใหเกดิขึน้ จึง 
จะนาํมาสูการสราง Content Marketing 
กอนเผยแพรสูโลกออนไลน ในชองตางๆ 
ที่ทําใหการตลาดประสบความสําเร็จ”

ธุรกิจที่ยั่งยืน 
คือ ไม่หยุดต่อยอด

จากกลเม็ดเคล็ดลับ การสราง 
Story ความประทับใจ ตั้งแตตนนํ้า ถึง 
ปลายน้ํา ของการทําธุรกิจของคนหนุม 
ไฟแรง คุณทสม เจริญชาง กับการ 
บุกเบิกธุรกิจ “สวนมะนาวโหลุงศิริ” 
จงึทาํใหปจจบุนัเรือ่งราวของ มะมวงหาว 

มะนาวโห กลายเปนสิ่งที่ไมไดถูกลืมไป 
ตามกาลเวลา ที่สวนแหงนี้ไดรับความ 
สนใจ และไดรับการเผยแพรอยางมาก 
มายในแวดวงสื่อทั้งในประเทศ และ 
ตางประเทศ สิง่เหลานีเ้ปนกาํลงัใจ และ 
สรางความมั่นใจในการผุดไอเดียใหม 

อย างไม หยุดยั้ง กับโครงการสร าง 
สถานที่ทองเท่ียวแหงใหม Gallery 
ริมนํ้า แตจะเปนอยางไรตองติดตาม 
ความคืบหนากันตอไปนะคะ 
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ทสม์ เจริญช่าง
รุ่นใหม่ไฟแรง ปั้นธุรกิจจาก
“มะม่วงหาวมะนาวโห่” 
จนโด่งดังทะลุโซเชียล
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การศึกษาดี 
สร้างความคิดดี

คุณทสม เจริญชาง เปนทายาท 
คนที่ 7 คนสุดทองของ คุณศิริ และคุณ 
สมปอง เจริญชาง นักธุรกิจเจาของสวน 
มะพราว และโรงงานผลตินํา้มนัมะพราว 
ชือ่ดังแหงอมัพวา คุณทสม จบการศึกษา 
ปรญิญาตร ีจากมหาวทิยาลยับรูพา เอก 
ภาษาอังกฤษ และ ปริญญาโท MBA 
จากมหาวทิยาลยับรูพา อนัทีจ่รงิครอบครวั 
สนับสนุนใหเรียนตอระดับปริญญาเอก 
แตเขาขอพกัการเรยีนตอไวกอน เพือ่จะ 
สานตอความฝนการสรางธรุกจิของตวัเอง 
แทนที่จะสืบทอดธุรกิจครอบครัว เชน 
เดียวกับพี่ๆ  ไอเดียการทําธุรกิจแบบ 
มองมุมใหมมาจากแรงบันดาลใจเล็กๆ 
ของ “มะมวงหาวมะนาวโห” ซึ่งที่บาน 
นาํพนัธุมาจากอทุยัธาน ีมาปลกูในพืน้ที่ 
ของบาน ที่บางนกแขวก สมุทรสงคราม 

ใกลกบัทีต้ั่งโรงงาน เพยีงเพราะสรรพคณุดี 
ที่ทําใหหัวหนาครอบครัวหายปวยจาก 

โรคถุงลมโปงพอง
“ตอนเรยีน MBA อาจารยทีป่รกึษา 

สนใจเรื่องการทําวิจัยดานพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว เปนพิเศษ จึงมีสวนท่ีทําให 
ผมสนใจทํา case study เร่ืองทองเทีย่ว 
โดยเร่ิมจากการหาขอมลูจากแหลงตางๆ 
อาท ิ ททท. หนวยงานตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ 
เพื่อคนหาอัตลักษณของการพัฒนา 

แหลงทองเท่ียว เริ่มจุดประกายไอเดีย 
โดยใชบานตัวเองที่อัมพวาทํา Thesis”

ทำไมต้อง “มะม่วงหาว” 
แทนที่จะเป็นมะพร้าว 
ผลไม้ที่ผูกพันกันมา
แต่เกิด

อาจเพราะสรรพคุณด ีรปูทรง สีสนั 
สวยงาม ของ มะมวงหาว มะนาวโห 
และเรื่องราวที่สืบทอดมาจากนิยาย 
ปรัมปรา “นางสิบสอง” ท่ีอยูคูความเปน 

ไทยมาชานาน ทีส่าํคญัสิง่นีทํ้าใหคุณพอ 
หายจากอาการถงุลมโปงพอง และพืน้ที่ 
กวา 40 ไรของทีบ่าน ทีป่ลกูมากมายอยู 
แลว เปนแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ 
ของตัวเอง จากความไมเหมือนใครของ 
“มะมวงหาว มะนาวโห” เริ่มจากการ 
พฒันา แปรรปูผลติภณัฑ เพ่ือตอบโจทย 
จดุขายเรือ่ง สขุภาพ เจาะกลุมเปาหมาย 
จาก Core Target กลุมผูสูงอายุ ที่รูจัก 
“มะมวงหาว มะนาวโห” อยูแลว จน 
ขยายเร่ืองราวมาท่ีกลุมครอบครวัวยัตางๆ 
ของผูสูงอายุ 

เปิดโมเดลธุรกิจ
ที่มีความยั่งยืน 

เริ่มตนจากพัฒนาผลิตภัณฑ Flag 

Ship นํ้ามะมวงหาว มะนาวโห ที่มี 
สรรพคุณชวยอาการหลอดลมอักเสบ 
เจาะกลุมคนสงูวยัทีรู่จกัสรรพคุณดี กอน 
แตกไลนอยางเปนขัน้เปนตอน เพือ่เจาะ 
กลุมใหม ทีเ่ลง็วา เปนกลุมลกูหลานของ 
ผูสูงอายุ ไดแก แชอิ่ม นํ้าพริก แยม และ 
ตอบโจทยวัยเยาวดวย เยลลี่ ไอศกรีม  
ทีส่ามารถตอบโจทยความตองการหลาก 
หลายกลุมเปาหมาย จากนัน้จึงขยายพืน้ที่ 
ริมนํ้า และสวน ใหเปนแหลงทองเที่ยว 
เชิงเกษตร โดยเปด Coffee Shop เพื่อ 
ตอบโจทยวิถีชีวิต Slow Life ของนัก 
ทองเที่ยว พรอมการเพิ่มไลนผลิตภัณฑ 
ชาจากใบมะมวงหาว มะนาวโห และ 
แปลงการสื่อสารเพื่อสรางมูลคาเพิ่มให 
“มะมวงหาว มะนาวโห” กลายเปน 

ผลไมตระกูล “Berry” เชนเดียวกับตาง 
ประเทศ  จนปจจุบัน คุณทสม แตกไลน 
ผลิตภัณฑไปมากกวา 30 รายการ

เคล็ดลับความดัง
เสนทางการแตกไลนผลติภณัฑ จน 

นํามาสูการพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยว 
เชิงเกษตรอินทรียแหงใหม ของยาน 
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นั้นเต็มไปดวย 
รายละเอยีดปลีกยอยทีต่องมคีวามเขาใจ 
พฤติกรรมผู บริโภค นักทองเที่ยวยุค 
Social ที่ชอบถายรูป Check in ตาม 
สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ดังนั้นคุณทสม 
จงึสรางจดุถายรปู กระจายไปตามบรเิวณ 
ตาง ๆ ของสวนมะนาวโห ลุงศิริ นอก 
จากนี้จุดถายรูปยังมีการปรับเปลี่ยนรูป

ผลสำเร็จในวันนี้ ที่ทำให้ “มะม่วงหาว มะนาวโห่” 
เป็นที่ยอมรับ ส่วนหนึ่งมาจากการเป็นสมาชิก YEC 
สมุทรสงคราม ทำให้ได้รับคำแนะนำดีดีจากบรรดา 
นักธุรกิจรุ่นใหม่จากหลากหลายธุรกิจ ที่มีส่วนช่วย 
ต่อยอดธุรกิจวันนี้

โฉมใหใหมเสมอทุกๆ ไตรมาสอีกดวย 
เรียกวา มาเที่ยวที่นี่จะไดรูปสวยๆ กลับ 
ไปแบบไมซํ้า

การตลาดดี 
ประชาสัมพันธ์แรง 
เพราะความเป็น YEC

คุณทสม ยอมรับวา กอนที่จะพบ 
สูตรสําเร็จการใชที่ที่บานเปน Market 
place จุดขาย เขาเคยคิดวา โมเดิรน 

เทรด หางสรรพสินคาดังในกรุงเทพ จะ 
ตอบโจทยการกระจายสินคาใหเปนที่ 
รูจกัในหมูกลุมเปาหมายครอบครวั  อาทิ 
เซ็นทรัล เดอะมอลล แตผลปรากฏจาก 
การทดลองนาํ นํา้มะมวงหาว มะนาวโห 
ไปทดสอบตลาดกลบัไมไดรบัการตอบรบั 
เทาทีค่วร จงึเปนทีม่าของการนาํผลติภณัฑ 
มาตอยอดท่ีสวน บานเกิด สิ่งท่ีทาทาย 
ต อมาคือ จะทําอยางไรให สินค ามี 
มาตรฐาน เพื่อจะทําใหสินคาไปตอได

“ผมตัดสินใจลงทุนกอตั้งโรงงานผ
ลิต เพื่อใหไดมาตรฐานอาหาร จึงตอง 
พิสูจนคุณภาพกับกระทรวงสาธารณสุข 
ใหได ตองใชเวลาเปนปกวาจะไดรบัการ 
ยอมรับ เพราะปญหาคือ กฎหมายไมได 
ระบุวา มะมวงหาว มะนาวโห คืออะไร 
อาหาร ยา หรือ ผลไม และใชเวลากวา 
3 ป เพื่อสรางการยอมรับจากกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ กับเครื่องหมาย Q 
รับรองเกษตรปลอดภัย”

คุณทสม เปดเผยวา ผลสําเร็จใน 
วันนี้ ที่ทําให “มะมวงหาว มะนาวโห” 
เปนที่ยอมรับ สวนหนึ่งมาจากการเปน 
สมาชิก YEC สมุทรสงคราม ทําใหไดรับ 
คาํแนะนาํดดีจีากบรรดานักธรุกจิรุนใหม 
จากหลากหลายธุรกิจ ที่มีสวนชวยตอ 
ยอดธรุกิจวนันีใ้หเปน ธุรกจิท่ีครอบคลมุ 
ตั้งแต ตนนํ้า ถึงปลายนํ้า จนถึงทุกวันนี้

“จากการขายตน ขยายสูการขาย 
ผลแปรรูปครอบคลมุหลายกลุมอาย ุการ 
สรางจดุขายใหม จากการทองเทีย่วสวน 
สรางโปรแกรมการทองเที่ยวดึงดูดนัก 
ทองเที่ยว และการสรางกิจกรรมการ 

ตลาดที่สวนอยางตอเนื่อง เพื่อดึงดูดนัก 
ทองเที่ยว และเพื่อการประชาสัมพันธ 
อยางตอเนื่อง สิ่งสําคัญคือ ตองสราง 
Story สรางความประทบัใจใหเกดิข้ึน จึง 
จะนาํมาสูการสราง Content Marketing 
กอนเผยแพรสูโลกออนไลน ในชองตางๆ 
ที่ทําใหการตลาดประสบความสําเร็จ”

ธุรกิจที่ยั่งยืน 
คือ ไม่หยุดต่อยอด

จากกลเม็ดเคล็ดลับ การสราง 
Story ความประทับใจ ตั้งแตตนนํ้า ถึง 
ปลายน้ํา ของการทําธุรกิจของคนหนุม 
ไฟแรง คุณทสม เจริญชาง กับการ 
บุกเบิกธุรกิจ “สวนมะนาวโหลุงศิริ” 
จงึทําใหปจจบุนัเรือ่งราวของ มะมวงหาว 

มะนาวโห กลายเปนสิ่งที่ไมไดถูกลืมไป 
ตามกาลเวลา ที่สวนแหงนี้ไดรับความ 
สนใจ และไดรับการเผยแพรอยางมาก 
มายในแวดวงสื่อทั้งในประเทศ และ 
ตางประเทศ สิง่เหลานีเ้ปนกาํลงัใจ และ 
สรางความมั่นใจในการผุดไอเดียใหม 

อย างไม หยุดยั้ง กับโครงการสร าง 
สถานที่ทองเท่ียวแหงใหม Gallery 
ริมนํ้า แตจะเปนอยางไรตองติดตาม 
ความคืบหนากันตอไปนะคะ 
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สร้างความคิดดี

คุณทสม เจริญชาง เปนทายาท 
คนที่ 7 คนสุดทองของ คุณศิริ และคุณ 
สมปอง เจริญชาง นักธุรกิจเจาของสวน 
มะพราว และโรงงานผลิตนํา้มนัมะพราว 
ชือ่ดังแหงอมัพวา คุณทสม จบการศกึษา 
ปรญิญาตร ีจากมหาวทิยาลยับรูพา เอก 
ภาษาอังกฤษ และ ปริญญาโท MBA 
จากมหาวทิยาลยับรูพา อนัทีจ่รงิครอบครวั 
สนับสนุนใหเรียนตอระดับปริญญาเอก 
แตเขาขอพกัการเรยีนตอไวกอน เพือ่จะ 
สานตอความฝนการสรางธรุกจิของตวัเอง 
แทนที่จะสืบทอดธุรกิจครอบครัว เชน 
เดียวกับพ่ีๆ  ไอเดียการทําธุรกิจแบบ 
มองมุมใหมมาจากแรงบันดาลใจเล็กๆ 
ของ “มะมวงหาวมะนาวโห” ซึ่งที่บาน 
นาํพนัธุมาจากอทุยัธาน ีมาปลกูในพ้ืนที่ 
ของบาน ที่บางนกแขวก สมุทรสงคราม 

ใกลกบัทีต้ั่งโรงงาน เพียงเพราะสรรพคุณดี 
ที่ทําใหหัวหนาครอบครัวหายปวยจาก 

โรคถุงลมโปงพอง
“ตอนเรยีน MBA อาจารยทีป่รกึษา 

สนใจเรื่องการทําวิจัยดานพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว เปนพิเศษ จึงมีสวนที่ทําให 
ผมสนใจทํา case study เร่ืองทองเทีย่ว 
โดยเริม่จากการหาขอมลูจากแหลงตางๆ 
อาท ิ ททท. หนวยงานตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ 
เพื่อคนหาอัตลักษณของการพัฒนา 

แหลงทองเที่ยว เริ่มจุดประกายไอเดีย 
โดยใชบานตัวเองที่อัมพวาทํา Thesis”

ทำไมต้อง “มะม่วงหาว” 
แทนที่จะเป็นมะพร้าว 
ผลไม้ที่ผูกพันกันมา
แต่เกิด

อาจเพราะสรรพคุณด ีรปูทรง สีสนั 
สวยงาม ของ มะมวงหาว มะนาวโห 
และเรื่องราวที่สืบทอดมาจากนิยาย 
ปรัมปรา “นางสิบสอง” ทีอ่ยูคูความเปน 

ไทยมาชานาน ทีส่าํคญัสิง่นีทํ้าใหคุณพอ 
หายจากอาการถงุลมโปงพอง และพืน้ที่ 
กวา 40 ไรของทีบ่าน ทีป่ลกูมากมายอยู 
แลว เปนแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ 
ของตัวเอง จากความไมเหมือนใครของ 
“มะมวงหาว มะนาวโห” เริ่มจากการ 
พฒันา แปรรูปผลิตภณัฑ เพ่ือตอบโจทย 
จดุขายเร่ือง สุขภาพ เจาะกลุมเปาหมาย 
จาก Core Target กลุมผูสูงอายุ ที่รูจัก 
“มะมวงหาว มะนาวโห” อยูแลว จน 
ขยายเร่ืองราวมาท่ีกลุมครอบครวัวยัตางๆ 
ของผูสูงอายุ 

เปิดโมเดลธุรกิจ
ที่มีความยั่งยืน 

เริ่มตนจากพัฒนาผลิตภัณฑ Flag 

Ship นํ้ามะมวงหาว มะนาวโห ท่ีมี 
สรรพคุณชวยอาการหลอดลมอักเสบ 
เจาะกลุมคนสงูวยัทีรู่จกัสรรพคณุด ีกอน 
แตกไลนอยางเปนขัน้เปนตอน เพือ่เจาะ 
กลุมใหม ทีเ่ลง็วา เปนกลุมลกูหลานของ 
ผูสูงอายุ ไดแก แชอิ่ม นํ้าพริก แยม และ 
ตอบโจทยวัยเยาวดวย เยลลี่ ไอศกรีม  
ทีส่ามารถตอบโจทยความตองการหลาก 
หลายกลุมเปาหมาย จากนัน้จึงขยายพืน้ท่ี 
ริมนํ้า และสวน ใหเปนแหลงทองเที่ยว 
เชิงเกษตร โดยเปด Coffee Shop เพื่อ 
ตอบโจทยวิถีชีวิต Slow Life ของนัก 
ทองเที่ยว พรอมการเพิ่มไลนผลิตภัณฑ 
ชาจากใบมะมวงหาว มะนาวโห และ 
แปลงการส่ือสารเพื่อสรางมูลคาเพิ่มให 
“มะมวงหาว มะนาวโห” กลายเปน 

ผลไมตระกูล “Berry” เชนเดียวกับตาง 
ประเทศ  จนปจจุบัน คุณทสม แตกไลน 
ผลิตภัณฑไปมากกวา 30 รายการ

เคล็ดลับความดัง
เสนทางการแตกไลนผลติภัณฑ จน 

นํามาสูการพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยว 
เชิงเกษตรอินทรียแหงใหม ของยาน 
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นั้นเต็มไปดวย 
รายละเอยีดปลีกยอยท่ีตองมคีวามเขาใจ 
พฤติกรรมผู บริโภค นักทองเท่ียวยุค 
Social ท่ีชอบถายรูป Check in ตาม 
สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ดังนั้นคุณทสม 
จงึสรางจดุถายรปู กระจายไปตามบรเิวณ 
ตาง ๆ ของสวนมะนาวโห ลุงศิริ นอก 
จากนี้จุดถายรูปยังมีการปรับเปลี่ยนรูป

โฉมใหใหมเสมอทุกๆ ไตรมาสอีกดวย 
เรียกวา มาเที่ยวที่นี่จะไดรูปสวยๆ กลับ 
ไปแบบไมซํ้า

การตลาดดี 
ประชาสัมพันธ์แรง 
เพราะความเป็น YEC

คุณทสม ยอมรับวา กอนที่จะพบ 
สูตรสําเร็จการใชที่ที่บานเปน Market 
place จุดขาย เขาเคยคิดวา โมเดิรน 

เทรด หางสรรพสินคาดังในกรุงเทพ จะ 
ตอบโจทยการกระจายสินคาใหเปนที่ 
รูจกัในหมูกลุมเปาหมายครอบครวั  อาทิ 
เซ็นทรัล เดอะมอลล แตผลปรากฏจาก 
การทดลองนาํ นํา้มะมวงหาว มะนาวโห 
ไปทดสอบตลาดกลบัไมไดรบัการตอบรบั 
เทาทีค่วร จงึเปนทีม่าของการนาํผลติภณัฑ 
มาตอยอดที่สวน บานเกิด ส่ิงท่ีทาทาย 
ต อมาคือ จะทําอยางไรให สินคามี 
มาตรฐาน เพื่อจะทําใหสินคาไปตอได

“ผมตัดสินใจลงทุนกอตั้งโรงงานผ
ลิต เพื่อใหไดมาตรฐานอาหาร จึงตอง 
พิสูจนคุณภาพกับกระทรวงสาธารณสุข 
ใหได ตองใชเวลาเปนปกวาจะไดรบัการ 
ยอมรับ เพราะปญหาคือ กฎหมายไมได 
ระบุวา มะมวงหาว มะนาวโห คืออะไร 
อาหาร ยา หรือ ผลไม และใชเวลากวา 
3 ป เพื่อสรางการยอมรับจากกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ กับเครื่องหมาย Q 
รับรองเกษตรปลอดภัย”

คุณทสม เปดเผยวา ผลสําเร็จใน 
วันนี้ ที่ทําให “มะมวงหาว มะนาวโห” 
เปนที่ยอมรับ สวนหนึ่งมาจากการเปน 
สมาชิก YEC สมุทรสงคราม ทําใหไดรับ 
คาํแนะนาํดดีจีากบรรดานักธรุกจิรุนใหม 
จากหลากหลายธุรกิจ ที่มีสวนชวยตอ 
ยอดธรุกิจวนัน้ีใหเปน ธุรกิจทีค่รอบคลมุ 
ตั้งแต ตนนํ้า ถึงปลายนํ้า จนถึงทุกวันนี้

“จากการขายตน ขยายสูการขาย 
ผลแปรรูปครอบคลมุหลายกลุมอาย ุการ 
สรางจดุขายใหม จากการทองเทีย่วสวน 
สรางโปรแกรมการทองเที่ยวดึงดูดนัก 
ทองเที่ยว และการสรางกิจกรรมการ 

ตลาดที่สวนอยางตอเนื่อง เพื่อดึงดูดนัก 
ทองเที่ยว และเพ่ือการประชาสัมพันธ 
อยางตอเนื่อง สิ่งสําคัญคือ ตองสราง 
Story สรางความประทบัใจใหเกดิขึน้ จึง 
จะนาํมาสูการสราง Content Marketing 
กอนเผยแพรสูโลกออนไลน ในชองตางๆ 
ที่ทําใหการตลาดประสบความสําเร็จ”

ธุรกิจที่ยั่งยืน 
คือ ไม่หยุดต่อยอด

จากกลเม็ดเคล็ดลับ การสราง 
Story ความประทับใจ ตั้งแตตนนํ้า ถึง 
ปลายน้ํา ของการทําธุรกิจของคนหนุม 
ไฟแรง คุณทสม เจริญชาง กับการ 
บุกเบิกธุรกิจ “สวนมะนาวโหลุงศิริ” 
จงึทาํใหปจจบุนัเรือ่งราวของ มะมวงหาว 

มะนาวโห กลายเปนสิ่งที่ไมไดถูกลืมไป 
ตามกาลเวลา ที่สวนแหงนี้ไดรับความ 
สนใจ และไดรับการเผยแพรอยางมาก 
มายในแวดวงสื่อทั้งในประเทศ และ 
ตางประเทศ สิง่เหลานีเ้ปนกาํลงัใจ และ 
สรางความมั่นใจในการผุดไอเดียใหม 

อย างไม หยุดยั้ง กับโครงการสร าง 
สถานที่ทองเท่ียวแหงใหม Gallery 
ริมนํ้า แตจะเปนอยางไรตองติดตาม 
ความคืบหนากันตอไปนะคะ 
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การศึกษาดี 
สร้างความคิดดี

คุณทสม เจริญชาง เปนทายาท 
คนที่ 7 คนสุดทองของ คุณศิริ และคุณ 
สมปอง เจริญชาง นักธุรกิจเจาของสวน 
มะพราว และโรงงานผลตินํา้มนัมะพราว 
ชือ่ดังแหงอมัพวา คุณทสม จบการศึกษา 
ปรญิญาตร ีจากมหาวทิยาลยับรูพา เอก 
ภาษาอังกฤษ และ ปริญญาโท MBA 
จากมหาวทิยาลยับรูพา อนัทีจ่รงิครอบครวั 
สนับสนุนใหเรียนตอระดับปริญญาเอก 
แตเขาขอพกัการเรยีนตอไวกอน เพือ่จะ 
สานตอความฝนการสรางธรุกจิของตวัเอง 
แทนที่จะสืบทอดธุรกิจครอบครัว เชน 
เดียวกับพี่ๆ  ไอเดียการทําธุรกิจแบบ 
มองมุมใหมมาจากแรงบันดาลใจเล็กๆ 
ของ “มะมวงหาวมะนาวโห” ซึ่งที่บาน 
นาํพนัธุมาจากอทุยัธาน ีมาปลกูในพืน้ที่ 
ของบาน ที่บางนกแขวก สมุทรสงคราม 

ใกลกบัทีต้ั่งโรงงาน เพยีงเพราะสรรพคณุดี 
ที่ทําใหหัวหนาครอบครัวหายปวยจาก 

โรคถุงลมโปงพอง
“ตอนเรยีน MBA อาจารยทีป่รกึษา 

สนใจเรื่องการทําวิจัยดานพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว เปนพิเศษ จึงมีสวนท่ีทําให 
ผมสนใจทํา case study เร่ืองทองเทีย่ว 
โดยเร่ิมจากการหาขอมลูจากแหลงตางๆ 
อาท ิ ททท. หนวยงานตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ 
เพื่อคนหาอัตลักษณของการพัฒนา 

แหลงทองเท่ียว เริ่มจุดประกายไอเดีย 
โดยใชบานตัวเองที่อัมพวาทํา Thesis”

ทำไมต้อง “มะม่วงหาว” 
แทนที่จะเป็นมะพร้าว 
ผลไม้ที่ผูกพันกันมา
แต่เกิด

อาจเพราะสรรพคุณด ีรปูทรง สีสนั 
สวยงาม ของ มะมวงหาว มะนาวโห 
และเรื่องราวที่สืบทอดมาจากนิยาย 
ปรัมปรา “นางสิบสอง” ท่ีอยูคูความเปน 

ไทยมาชานาน ทีส่าํคญัสิง่นีทํ้าใหคณุพอ 
หายจากอาการถงุลมโปงพอง และพืน้ที่ 
กวา 40 ไรของทีบ่าน ทีป่ลกูมากมายอยู 
แลว เปนแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ 
ของตัวเอง จากความไมเหมือนใครของ 
“มะมวงหาว มะนาวโห” เริ่มจากการ 
พฒันา แปรรปูผลติภณัฑ เพ่ือตอบโจทย 
จดุขายเรือ่ง สขุภาพ เจาะกลุมเปาหมาย 
จาก Core Target กลุมผูสูงอายุ ที่รูจัก 
“มะมวงหาว มะนาวโห” อยูแลว จน 
ขยายเร่ืองราวมาท่ีกลุมครอบครวัวยัตางๆ 
ของผูสูงอายุ 

เปิดโมเดลธุรกิจ
ที่มีความยั่งยืน 

เริ่มตนจากพัฒนาผลิตภัณฑ Flag 

Ship นํ้ามะมวงหาว มะนาวโห ที่มี 
สรรพคุณชวยอาการหลอดลมอักเสบ 
เจาะกลุมคนสงูวยัทีรู่จกัสรรพคุณดี กอน 
แตกไลนอยางเปนขัน้เปนตอน เพือ่เจาะ 
กลุมใหม ทีเ่ลง็วา เปนกลุมลกูหลานของ 
ผูสูงอายุ ไดแก แชอิ่ม นํ้าพริก แยม และ 
ตอบโจทยวัยเยาวดวย เยลลี่ ไอศกรีม  
ทีส่ามารถตอบโจทยความตองการหลาก 
หลายกลุมเปาหมาย จากนัน้จึงขยายพืน้ที่ 
ริมนํ้า และสวน ใหเปนแหลงทองเที่ยว 
เชิงเกษตร โดยเปด Coffee Shop เพื่อ 
ตอบโจทยวิถีชีวิต Slow Life ของนัก 
ทองเที่ยว พรอมการเพิ่มไลนผลิตภัณฑ 
ชาจากใบมะมวงหาว มะนาวโห และ 
แปลงการสื่อสารเพื่อสรางมูลคาเพิ่มให 
“มะมวงหาว มะนาวโห” กลายเปน 

ผลไมตระกูล “Berry” เชนเดียวกับตาง 
ประเทศ  จนปจจุบัน คุณทสม แตกไลน 
ผลิตภัณฑไปมากกวา 30 รายการ

เคล็ดลับความดัง
เสนทางการแตกไลนผลติภณัฑ จน 

นํามาสูการพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยว 
เชิงเกษตรอินทรียแหงใหม ของยาน 
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นั้นเต็มไปดวย 
รายละเอยีดปลีกยอยทีต่องมคีวามเขาใจ 
พฤติกรรมผู บริโภค นักทองเที่ยวยุค 
Social ที่ชอบถายรูป Check in ตาม 
สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ดังนั้นคุณทสม 
จงึสรางจดุถายรปู กระจายไปตามบรเิวณ 
ตาง ๆ ของสวนมะนาวโห ลุงศิริ นอก 
จากนี้จุดถายรูปยังมีการปรับเปลี่ยนรูป

โฉมใหใหมเสมอทุกๆ ไตรมาสอีกดวย 
เรียกวา มาเที่ยวที่นี่จะไดรูปสวยๆ กลับ 
ไปแบบไมซํ้า

การตลาดดี 
ประชาสัมพันธ์แรง 
เพราะความเป็น YEC

คุณทสม ยอมรับวา กอนที่จะพบ 
สูตรสําเร็จการใชที่ที่บานเปน Market 
place จุดขาย เขาเคยคิดวา โมเดิรน 

เทรด หางสรรพสินคาดังในกรุงเทพ จะ 
ตอบโจทยการกระจายสินคาใหเปนที่ 
รูจกัในหมูกลุมเปาหมายครอบครวั  อาทิ 
เซ็นทรัล เดอะมอลล แตผลปรากฏจาก 
การทดลองนาํ นํา้มะมวงหาว มะนาวโห 
ไปทดสอบตลาดกลบัไมไดรบัการตอบรบั 
เทาทีค่วร จงึเปนทีม่าของการนาํผลติภณัฑ 
มาตอยอดท่ีสวน บานเกิด สิ่งท่ีทาทาย 
ต อมาคือ จะทําอยางไรให สินค ามี 
มาตรฐาน เพื่อจะทําใหสินคาไปตอได

“ผมตัดสินใจลงทุนกอตั้งโรงงานผ
ลิต เพื่อใหไดมาตรฐานอาหาร จึงตอง 
พิสูจนคุณภาพกับกระทรวงสาธารณสุข 
ใหได ตองใชเวลาเปนปกวาจะไดรบัการ 
ยอมรับ เพราะปญหาคือ กฎหมายไมได 
ระบุวา มะมวงหาว มะนาวโห คืออะไร 
อาหาร ยา หรือ ผลไม และใชเวลากวา 
3 ป เพื่อสรางการยอมรับจากกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ กับเครื่องหมาย Q 
รับรองเกษตรปลอดภัย”

คุณทสม เปดเผยวา ผลสําเร็จใน 
วันนี้ ที่ทําให “มะมวงหาว มะนาวโห” 
เปนที่ยอมรับ สวนหนึ่งมาจากการเปน 
สมาชิก YEC สมุทรสงคราม ทําใหไดรับ 
คาํแนะนาํดดีจีากบรรดานักธรุกจิรุนใหม 
จากหลากหลายธุรกิจ ที่มีสวนชวยตอ 
ยอดธรุกิจวนันีใ้หเปน ธุรกจิท่ีครอบคลมุ 
ตั้งแต ตนนํ้า ถึงปลายนํ้า จนถึงทุกวันนี้

“จากการขายตน ขยายสูการขาย 
ผลแปรรูปครอบคลมุหลายกลุมอาย ุการ 
สรางจดุขายใหม จากการทองเทีย่วสวน 
สรางโปรแกรมการทองเที่ยวดึงดูดนัก 
ทองเที่ยว และการสรางกิจกรรมการ 

ตลาดที่สวนอยางตอเนื่อง เพื่อดึงดูดนัก 
ทองเที่ยว และเพื่อการประชาสัมพันธ 
อยางตอเนื่อง สิ่งสําคัญคือ ตองสราง 
Story สรางความประทบัใจใหเกดิข้ึน จึง 
จะนาํมาสูการสราง Content Marketing 
กอนเผยแพรสูโลกออนไลน ในชองตางๆ 
ที่ทําใหการตลาดประสบความสําเร็จ”

ธุรกิจที่ยั่งยืน 
คือ ไม่หยุดต่อยอด

จากกลเม็ดเคล็ดลับ การสราง 
Story ความประทับใจ ตั้งแตตนนํ้า ถึง 
ปลายน้ํา ของการทําธุรกิจของคนหนุม 
ไฟแรง คุณทสม เจริญชาง กับการ 
บุกเบิกธุรกิจ “สวนมะนาวโหลุงศิริ” 
จงึทําใหปจจบุนัเรือ่งราวของ มะมวงหาว 

มะนาวโห กลายเปนสิ่งที่ไมไดถูกลืมไป 
ตามกาลเวลา ที่สวนแหงนี้ไดรับความ 
สนใจ และไดรับการเผยแพรอยางมาก 
มายในแวดวงสื่อทั้งในประเทศ และ 
ตางประเทศ สิง่เหลานีเ้ปนกาํลงัใจ และ 
สรางความมั่นใจในการผุดไอเดียใหม 

อย างไม หยุดยั้ง กับโครงการสร าง 
สถานที่ทองเท่ียวแหงใหม Gallery 
ริมนํ้า แตจะเปนอยางไรตองติดตาม 
ความคืบหนากันตอไปนะคะ 
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การศึกษาดี 
สร้างความคิดดี

คุณทสม เจริญชาง เปนทายาท 
คนที่ 7 คนสุดทองของ คุณศิริ และคุณ 
สมปอง เจริญชาง นักธุรกิจเจาของสวน 
มะพราว และโรงงานผลิตนํา้มนัมะพราว 
ชือ่ดังแหงอมัพวา คุณทสม จบการศกึษา 
ปรญิญาตร ีจากมหาวทิยาลยับรูพา เอก 
ภาษาอังกฤษ และ ปริญญาโท MBA 
จากมหาวทิยาลยับรูพา อนัทีจ่รงิครอบครวั 
สนับสนุนใหเรียนตอระดับปริญญาเอก 
แตเขาขอพกัการเรยีนตอไวกอน เพือ่จะ 
สานตอความฝนการสรางธรุกจิของตวัเอง 
แทนที่จะสืบทอดธุรกิจครอบครัว เชน 
เดียวกับพ่ีๆ  ไอเดียการทําธุรกิจแบบ 
มองมุมใหมมาจากแรงบันดาลใจเล็กๆ 
ของ “มะมวงหาวมะนาวโห” ซึ่งที่บาน 
นาํพนัธุมาจากอทุยัธาน ีมาปลกูในพ้ืนที่ 
ของบาน ที่บางนกแขวก สมุทรสงคราม 

ใกลกบัทีต้ั่งโรงงาน เพียงเพราะสรรพคุณดี 
ที่ทําใหหัวหนาครอบครัวหายปวยจาก 

โรคถุงลมโปงพอง
“ตอนเรยีน MBA อาจารยทีป่รกึษา 

สนใจเรื่องการทําวิจัยดานพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว เปนพิเศษ จึงมีสวนที่ทําให 
ผมสนใจทํา case study เร่ืองทองเทีย่ว 
โดยเริม่จากการหาขอมลูจากแหลงตางๆ 
อาท ิ ททท. หนวยงานตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ 
เพื่อคนหาอัตลักษณของการพัฒนา 

แหลงทองเที่ยว เริ่มจุดประกายไอเดีย 
โดยใชบานตัวเองที่อัมพวาทํา Thesis”

ทำไมต้อง “มะม่วงหาว” 
แทนที่จะเป็นมะพร้าว 
ผลไม้ที่ผูกพันกันมา
แต่เกิด

อาจเพราะสรรพคุณด ีรปูทรง สีสนั 
สวยงาม ของ มะมวงหาว มะนาวโห 
และเรื่องราวที่สืบทอดมาจากนิยาย 
ปรัมปรา “นางสิบสอง” ทีอ่ยูคูความเปน 

ไทยมาชานาน ทีส่าํคญัสิง่นีทํ้าใหคุณพอ 
หายจากอาการถงุลมโปงพอง และพืน้ที่ 
กวา 40 ไรของทีบ่าน ทีป่ลกูมากมายอยู 
แลว เปนแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ 
ของตัวเอง จากความไมเหมือนใครของ 
“มะมวงหาว มะนาวโห” เริ่มจากการ 
พฒันา แปรรูปผลิตภณัฑ เพ่ือตอบโจทย 
จดุขายเร่ือง สุขภาพ เจาะกลุมเปาหมาย 
จาก Core Target กลุมผูสูงอายุ ที่รูจัก 
“มะมวงหาว มะนาวโห” อยูแลว จน 
ขยายเร่ืองราวมาท่ีกลุมครอบครวัวยัตางๆ 
ของผูสูงอายุ 

เปิดโมเดลธุรกิจ
ที่มีความยั่งยืน 

เริ่มตนจากพัฒนาผลิตภัณฑ Flag 

Ship นํ้ามะมวงหาว มะนาวโห ท่ีมี 
สรรพคุณชวยอาการหลอดลมอักเสบ 
เจาะกลุมคนสงูวยัทีรู่จกัสรรพคณุด ีกอน 
แตกไลนอยางเปนขัน้เปนตอน เพือ่เจาะ 
กลุมใหม ทีเ่ลง็วา เปนกลุมลกูหลานของ 
ผูสูงอายุ ไดแก แชอิ่ม นํ้าพริก แยม และ 
ตอบโจทยวัยเยาวดวย เยลลี่ ไอศกรีม  
ทีส่ามารถตอบโจทยความตองการหลาก 
หลายกลุมเปาหมาย จากนัน้จึงขยายพืน้ท่ี 
ริมนํ้า และสวน ใหเปนแหลงทองเที่ยว 
เชิงเกษตร โดยเปด Coffee Shop เพื่อ 
ตอบโจทยวิถีชีวิต Slow Life ของนัก 
ทองเที่ยว พรอมการเพิ่มไลนผลิตภัณฑ 
ชาจากใบมะมวงหาว มะนาวโห และ 
แปลงการส่ือสารเพื่อสรางมูลคาเพิ่มให 
“มะมวงหาว มะนาวโห” กลายเปน 

ผลไมตระกูล “Berry” เชนเดียวกับตาง 
ประเทศ  จนปจจุบัน คุณทสม แตกไลน 
ผลิตภัณฑไปมากกวา 30 รายการ

เคล็ดลับความดัง
เสนทางการแตกไลนผลติภัณฑ จน 

นํามาสูการพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยว 
เชิงเกษตรอินทรียแหงใหม ของยาน 
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นั้นเต็มไปดวย 
รายละเอยีดปลีกยอยท่ีตองมคีวามเขาใจ 
พฤติกรรมผู บริโภค นักทองเท่ียวยุค 
Social ท่ีชอบถายรูป Check in ตาม 
สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ดังนั้นคุณทสม 
จงึสรางจดุถายรปู กระจายไปตามบรเิวณ 
ตาง ๆ ของสวนมะนาวโห ลุงศิริ นอก 
จากนี้จุดถายรูปยังมีการปรับเปลี่ยนรูป

โฉมใหใหมเสมอทุกๆ ไตรมาสอีกดวย 
เรียกวา มาเที่ยวที่นี่จะไดรูปสวยๆ กลับ 
ไปแบบไมซํ้า

การตลาดดี 
ประชาสัมพันธ์แรง 
เพราะความเป็น YEC

คุณทสม ยอมรับวา กอนที่จะพบ 
สูตรสําเร็จการใชที่ที่บานเปน Market 
place จุดขาย เขาเคยคิดวา โมเดิรน 

เทรด หางสรรพสินคาดังในกรุงเทพ จะ 
ตอบโจทยการกระจายสินคาใหเปนที่ 
รูจกัในหมูกลุมเปาหมายครอบครวั  อาทิ 
เซ็นทรัล เดอะมอลล แตผลปรากฏจาก 
การทดลองนาํ นํา้มะมวงหาว มะนาวโห 
ไปทดสอบตลาดกลบัไมไดรบัการตอบรบั 
เทาทีค่วร จงึเปนทีม่าของการนาํผลติภณัฑ 
มาตอยอดที่สวน บานเกิด ส่ิงท่ีทาทาย 
ต อมาคือ จะทําอยางไรให สินคามี 
มาตรฐาน เพื่อจะทําใหสินคาไปตอได

“ผมตัดสินใจลงทุนกอตั้งโรงงานผ
ลิต เพื่อใหไดมาตรฐานอาหาร จึงตอง 
พิสูจนคุณภาพกับกระทรวงสาธารณสุข 
ใหได ตองใชเวลาเปนปกวาจะไดรบัการ 
ยอมรับ เพราะปญหาคือ กฎหมายไมได 
ระบุวา มะมวงหาว มะนาวโห คืออะไร 
อาหาร ยา หรือ ผลไม และใชเวลากวา 
3 ป เพื่อสรางการยอมรับจากกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ กับเครื่องหมาย Q 
รับรองเกษตรปลอดภัย”

คุณทสม เปดเผยวา ผลสําเร็จใน 
วันนี้ ที่ทําให “มะมวงหาว มะนาวโห” 
เปนที่ยอมรับ สวนหนึ่งมาจากการเปน 
สมาชิก YEC สมุทรสงคราม ทําใหไดรับ 
คาํแนะนาํดดีจีากบรรดานักธรุกจิรุนใหม 
จากหลากหลายธุรกิจ ที่มีสวนชวยตอ 
ยอดธรุกิจวนัน้ีใหเปน ธุรกิจทีค่รอบคลมุ 
ตั้งแต ตนนํ้า ถึงปลายนํ้า จนถึงทุกวันนี้

“จากการขายตน ขยายสูการขาย 
ผลแปรรูปครอบคลมุหลายกลุมอาย ุการ 
สรางจดุขายใหม จากการทองเทีย่วสวน 
สรางโปรแกรมการทองเที่ยวดึงดูดนัก 
ทองเที่ยว และการสรางกิจกรรมการ 

ตลาดที่สวนอยางตอเนื่อง เพื่อดึงดูดนัก 
ทองเที่ยว และเพื่อการประชาสัมพันธ 
อยางตอเนื่อง สิ่งสําคัญคือ ตองสราง 
Story สรางความประทบัใจใหเกดิขึน้ จึง 
จะนาํมาสูการสราง Content Marketing 
กอนเผยแพรสูโลกออนไลน ในชองตางๆ 
ที่ทําใหการตลาดประสบความสําเร็จ”

ธุรกิจที่ยั่งยืน 
คือ ไม่หยุดต่อยอด

จากกลเม็ดเคล็ดลับ การสราง 
Story ความประทับใจ ตั้งแตตนนํ้า ถึง 
ปลายน้ํา ของการทําธุรกิจของคนหนุม 
ไฟแรง คุณทสม เจริญชาง กับการ 
บุกเบิกธุรกิจ “สวนมะนาวโหลุงศิริ” 
จงึทาํใหปจจบุนัเรือ่งราวของ มะมวงหาว 

มะนาวโห กลายเปนสิ่งที่ไมไดถูกลืมไป 
ตามกาลเวลา ที่สวนแหงนี้ไดรับความ 
สนใจ และไดรับการเผยแพรอยางมาก 
มายในแวดวงสื่อทั้งในประเทศ และ 
ตางประเทศ สิง่เหลานีเ้ปนกาํลงัใจ และ 
สรางความมั่นใจในการผุดไอเดียใหม 

อย างไม หยุดยั้ง กับโครงการสร าง 
สถานที่ทองเท่ียวแหงใหม Gallery 
ริมนํ้า แตจะเปนอยางไรตองติดตาม 
ความคืบหนากันตอไปนะคะ 

มะม่วงหาว มะนาวโห่ กลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกลืมไป 
ตามกาลเวลา ที่สวนแห่งนี้ได้รับความสนใจ และ 
ได้รับการเผยแพร่อย่างมากมายในแวดวงสื่อทั้ง 
ในประเทศ และต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้เป็นกำลังใจ 
และสร้างความมั่นใจในการผุดไอเดียใหม่ อย่าง 
ไม่หยุดยั้ง 
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