






การเลาเรื่องสําคัญไฉน... สิ่งที่สรางความสนใจ ประทับใจและการจดจําใหถึงใจนั้น การเลาเรื่องคือศาสตรและ 

เครื่องมือที่ตอบโจทย หากสังเกตสื่อในปจจุบันนี้ มีพื้นที่ใหเรามากกวาเดิม และเวลาที่เราจะส่ือสารออกมากขึ้น 

กวาเดิมเชนกัน และดวยการมีพื้นที่ และเวลา ในการส่ือสารมากขึ้น เราจึงตองรูศิลปะและวิธีการเลาเรื่อง แบรนด 

ตางๆเองหันมาทําคอนเทนตกันมากขึ้น เพื่อสื่อสารตรงกับกลุมเปาหมาย ดังนั้นฉบับนี้จึงนําเรื่อง Storytelling มา 

ทําเปนรายงานพิเศษ...กับการสัมภาษณ ‘คุณพิริยะ กุลกาญจนาชีวิน’ Story Curator ผูท่ีชวยสรางนักเลาเรื่องราว 

เพื่อสรางความเปลี่ยนแปลง

และนอกเหนือจากรายงานพิเศษ เราไดจัดเนื้อหาและขอมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจมากมายมาใหผูอานทุกทาน 

ฉบับนี้ Economic Review เริ่มตนดวย พฤติกรรมการใชจายของผูบริโภคในชวงเทศกาลสงกรานต และตอดวย 

“บทสัมภาษณวิเคราะหเศรษฐกิจชวงสงกรานต กับ ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจ 

จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (ITD) รวมนําเสนอ กับ 

เรื่อง “การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศสมาชิกอาเซียนสูความเช่ือมโยงกับหวงโซคุณคาโลก 

(Global Value Chain) ตอนจบ” 

และ Strategy Section เรายังนํากลยุทธการพัฒนาธุรกิจและกรณีศึกษามานําเสนออีกเชนเคย เริ่มดวยเรื่อง 

“การสังเกต” โดยคุณอมรเทพ ทวีพานิชย และ ธุรกิจครอบครัว ตอนวัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว โดย ผศ.ดร. 

เอกชัย อภิศักดิ์กุล และปดทายดวย บทสัมภาษณYEC พบกับ ธันยนันท ธาดาฐิติวัฒน ประธาน YEC หอการคา 

จังหวัดหนองคาย 

ฉบับนี้ ไดนําเนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเร่ืองเศรษฐกิจ พรอมกับเร่ืองราวที่จะทําให คุณเลาเร่ืองไดอยางนา 

ประทับใจ และสรางการเปล่ียนแปลง กับรายงานพิเศษ Storytelling เราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชน 

ในการพัฒนาธุรกิจและองคกรของทุกทานคะ 

 

อารดา มหามิตร

บรรณาธิการบริหาร
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พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน

Storyteller นักเลาเรื่องราว

สรางความเปลี่ยนแปลง

ธันยนันท ธาดาฐิติวัฒน

ประธาน YEC หอการคาจังหวัดหนองคาย

ฝากรุนใหมสานตอบานเกิดสู Smart City
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Family Business 
ตอน วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว

เศรษฐกิจชวงสงกรานตยังอืมครึม
ทุกดัชนีความเชื่อมั่นยังทรง 
รอผลตั้งรัฐบาล ที่อาจยืดยาวถึง มิ.ย. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการคาของ

กลุมจังหวัดในภาคตะวันออก ภาคเหนือ 
และประเทศเพื่อนบาน CLMV ของสินคา
อุตสาหกรรม 4.0 ไปสูประเทศคูคาสำคัญ
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แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product) 
“สรางอัตลักษณ เพิ่มความหลากหลาย

มุงสูความเปนธรรมชาติ” 
- เนนการแปลงโฉมบรรจุภัณฑ 

เพิ่มความหลากหลายสูตร(สี กลิ่น รส) 
- ปรับปรุงผลิตภัณฑใหไดรับรองตรามาตรฐาน 

- เนนการพัฒนาปรับปรุงสูตรใสนวัตกรรม
ปนเปนแบรนดที่เปนเอกลักษณ

ที่ไมเหมือนใคร 

บทบาทของความตอเนื่อง 
ของคานิยมผูกอต้ัง (founder’s 

values) ในวัฒนธรรมของธุรกิจ 
ครอบครัว ภูมิหลังที่แตกตางและ 

ลักษณะของผูกอตัง้นาํไปสูการสรางวัฒนธรรม 
ที่ไมเพียงแตเปนคานิยมหลักที่มีคา (rich in core 

values) และมีผลสงเสริมผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
แตยังสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจในการเรียนรู 
และสงเสริมกําลังใจใหแกกันอยางยืดหยุน 

ในชวงครึ่งปแรก เศรษฐกิจจะขยายตัว 3.3-3.5% และ 
ในครึ่งปหลัง หากการเมืองมีเสถียรภาพ ยอมรับกติกาการ 
เลือกตั้ง คาดวา เศรษฐกิจจะขยายตัว 3.7-4% แตหากยังมี 

การเมืองบนทองถนน จะกระทบตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาก 
โดยเฉพาะภาคการทองเที่ยว อยางไรก็ตาม หากในชวงที่ 

กําลังรอรัฐบาลชุดใหม และเศรษฐกิจมีแนวโนมชะลอตัวหนัก 
อยากใหรัฐบาลชุดปจจุบันออกมาตรการ 

กระตุนเศรษฐกิจเพิ่ม 

จุดเรียนรูของผม
นอกเหนือจากการมี application 

คือ พฤติกรรมของคนจีนในการ
ซื้อของออนไลนครับ โดยเฉพาะ food 

delivery ตั้งแตจุดแรกคือ HEMA มา
จนจุดที่ 5 ที่ผมยกตัวอยาง มีการนํา 

platform มาใชทั้งหมดเลย แลวเชื่อมโยงขอมูล
ทําใหผูบริโภคไดประโยชนมากขึ้น 

เปดตัว สถาบัน AITI 
สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะ
ดานการคาและการลงทุน



พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ข้อมูลทั่วไป

ผลการสำรวจ

เพศ อายุ

ภูมิลำเนา

กิจกรรมที่ทำในชวงเทศกาลสงกรานต ป 2562

การศึกษา

ภูมิภาคที่สอบถาม

สำรวจทั่วประเทศ  จำนวน 1,202 ตัวอยาง   ระหวางวันที ่27 มี.ค. - 5 เม.ย. 2562
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รอยละ

มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ไมไดศึกษา
อื่นๆ

6.6
12.5
28.6
42.5
9.1
0.5
0.2

รายได

รอยละ

ต่ำกวา 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
มากกวา 40,000 บาท

6.5
17.1
44.0
13.2
9.4
9.8

62

ซื้อของ
ไปรดน้ำดำหัวผูใหญ/ไปเยี่ยมญาติ
สังสรรค/จัดเลี้ยง
ไปเลนน้ำสงกรานต
ทำอาหารทานที่บาน
ไปไหวพระ/ไหวเจา

81.8
76.2
66.0
62.3
40.9
52.1

61

80.5
81.9
38.4
72.5
45.0
50.1

62

ทำบุญ
พักผอนอยูบานเฉยๆ
ทองเที่ยว
กลับบานที่ตางจังหวัด
ไปเที่ยวเพื่อความบันเทิง
อื่นๆ

60.3
25.7
64.6
63.8
4.5
2.9

61

82.1
15.4
81.5
67.4
8.9
1.0

50-59 ป21-29 ป18-20 ป 40-49 ป30-39 ป 60 ปขึ้นไป
11.9%21.3%9.8%

ภาคใต
14.2%

ภาคใต 
14.2%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27.5%

ภาคกลาง
22.1%

ภาคเหนือ
18.8%

กรุงเทพฯ ปริมณฑล
17.4%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25.9%

ภาคกลาง
22.8%

ภาคเหนือ
19.6%

กรุงเทพฯ ปริมณฑล
17.6%

20.7%24.8% 11.5%
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แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายในเรื่องการท่องเที่ยว

รอยละการวางแผนเดินทาง

ไปเที่ยวในจังหวัดที่ตนอยู
ไปเที่ยวในประเทศ
กลับบานและวางแผนไปทองเที่ยว 
วางแผนไปทองเที่ยวตางประเทศ
พักผอนอยูบาน
ไมมีการวางแผนไปทองเที่ยว

*หมายเหต ุจองไปแลวยกเลิกไมได
จากการสำรวจกลุมตัวอยางไปเที่ยวเชียงใหมลดลงรอยละ 37.2

27.3
18.6
12.1
6.6
25.8
9.6

รอยละ

สินคา/บริการ
ราคาแพงขึ้น
รายไดเพิ่มขึ้น
มีสถานที่
ทองเที่ยวมากขึ้น
หยุดติดกัน
หลายวัน

35.6

29.3
22.1

13.0

จังหวัดที่ไดรับความนิยมไปทองเที่ยว

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ชลบุร ีกาญจนบุร ีประจวบคีรัขันธ
พิษณุโลก เชียงใหม* ตาก

นครราชสีมา ขอนแกน เลย
ภูเก็ต กระบี ่สุราษฎรธานี
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ

รอยละภายในประเทศ

51.0
20.8
10.6
10.6
7.0

มูลคาการใชจายในชวงเทศกาลสงกรานต
ป 2562 เทียบกับป 2561

การวางแผนเดินทางในชวงเทศกาลสงกรานตป 2562

กิจกรรมสวนใหญในวันสงกรานตมักทำรวมกับใคร

รายละเอียดการทองเที่ยว การตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยวจังหวัดในภาคเหนือ
ที่ไดรับผลกระทบจากปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
(เฉพาะกลุมตัวอยางที่เคยไปทองเที่ยว/เลนสงกรานตในภาคเหนือเปนประจำ)

รายละเอียดการทองเที่ยว (รอยละ 64.6)

กรณีไมไดวางแผนไปทองเที่ยว

จำนวนชิ้นที่ซื้อในชวงเทศกาลสงกรานต
ป 2562 เทียบกับป 2561

รอยละ

มีหนี้เพิ่มขึ้น
สินคา/บริการราคาแพงขึ้น
ประหยัด
รายไดลดลง
ภัยธรรมชาติ
สินคา/บริการราคาถูกลง
อื่นๆ

35.0
26.7
23.5
8.0
4.2
2.3
0.3 เพิ่มขึ้น 28.6

ลดลง
27.1%เพิ่มขึ้น

18.3%

ไมเปลี่ยนแปลง
54.6%

ทำอาหารทานที่บาน 

ไปทองเที่ยว
รอยละ 64.6 

พักผอนอยูบานเฉยๆ 

สังสรรค/จัดเลี้ยง 

ซื้อของ 
ไปรดน้ำดำหัวผูใหญ/
ไปเยี่ยมญาต ิ

ในประเทศ 87.2%

ไมแนใจ/
รอการตัดสินใจ

28.8%

คาใชจายเฉลี่ย
ในประเทศ 5,232.25 บาท

ตางประเทศ 58,500.00 บาท

ญี่ปุน สิงคโปร เกาหล ีฮองกง จีน
ไตหวัน มาเกา และทวีปยุโรป ตามลำดับตางประเทศ 12.8%

กลับบานที่ตางจังหวัด 

ทำบุญ 

ไปไหวพระ/ไหวเจา 

ไปเลนน้ำสงกรานต 

อื่นๆ 

40

30

20

10

0

ทำคนเดียว 11.5%

พอ แม พี่นอง 33.5%

ญาต ิ3.9%

เพื่อน 26.4%

แฟน/คนรัก/คนรูใจ 24.7%

ลดลง   18.0

ไมเปลี่ยนแปลง
53.4

8.4%

7.1%

6.4%

3.2%

0.2% 10.6%

10.8%

14.4%

17.8%

21.1%

ไมไป 37.2%

ไป 34.0%
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รอยละประเภทของฝาก

เงินสด
ผลไม
สินคาฟุมเฟอย (เครื่องประดับ, ทอง ฯลฯ)
หัตถกรรมไทย
สินคา OTOP
เครื่องดื่มบำรุง
สินคาคงทน (เคร่ืองใชไฟฟา, เคร่ืองเรือน ฯลฯ)
ของรับประทาน
ดอกไม

41.1
12.5
12.3
9.4
6.9
5.7
5.6
4.7
1.7

ลักษณะการไปทองเที่ยว ไปเองรอยละ  91.5 ไปกับทัวร รอยละ 8.5
สวนใหญจะไปเที่ยวเชา-เย็นกลับ สำหรับที่ไปคางแรมจะไป 2 คืน
เปนสวนใหญ
เดินทางโดย รถยนตสวนตัว มอเตอรไซต เครื่องบิน รถตู รถบัส 
รถบขส. และรถไฟ ตามลำดับ
ออกเดินทางวันที ่ 12, 13 เม.ย. 61 กลับวันที ่14, 15 เม.ย. 62
จำนวนที่รวมเดินทางรวมตัวทาน 3-4 คน
โดยจะเดินทางกับ ครอบครัว เพื่อน แฟน/คูรัก ไปคนเดียว ตามลำดับ

นอยที่สุด

อากาศรอน
การลวนลาม และละเมิดทางเพศ
การจราจรติดขัด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
อุบัติเหตุ/ความปลอดภัยในการเดินทาง
ปญหาอาชญากรรมในชวงเทศกาลสงกรานต
การเลนสาดน้ำที่รุนแรง
ปญหาการขโมยของเมื่อไมอยูบาน
ภัยแลง
โรคระบาด

23.4
31.7
29.8
31.1
29.8
33.9
37.2
35.3
45.9
42.6

ปานกลาง

24.6
19.4
23.6
24.4
27.8
24.9
26.8
24.9
16.8
20.3

มากที่สุด

51.4
47.0
43.7
41.6
39.1
36.4
32.0
30.9
27.2
23.7

รวม

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

ไมกังวลเลยปญหาที่มีความกังวล

0.6
1.9
2.9
2.9
3.3
4.8
4.0
8.9
10.1
13.4

11
12
13
14
15

6.5
29.1
35.7
28.3
0.4

วันที่กลับเขาพื้นที่

13
14
15
16
17

รอยละ รอยละวันที่ออกเดินทางนอกพื้นที่

0.8
36.0
48.8
13.6
0.8

คาใชจาย
โดยเฉลี่ย (บาท)

ไปรดน้ำดำหัวผูใหญ/ไปเยี่ยมญาติ
สังสรรค/จัดเลี้ยง
ไปเลนน้ำสงกรานต
ทำอาหารทานที่บาน
ไปไหวพระ/ไหวเจา
ทำบุญ
พักผอนอยูบานเฉยๆ
สินคาอุปโภคบริโภค
สินคาคงทน (เครื่องใชไฟฟา, เครื่องเรือน ฯลฯ)
ซื้อสุรา
สินคาฟุมเฟอย (เครื่องประดับ, ทอง ฯลฯ)
กลับบานที่อยูตางจังหวัด
ใหกระเชา
อุปกรณเลนน้ำสงกรานต
ไปเที่ยวเพื่อความบันเทิง

3,358.16
4,746.27
1,719.21
2,593.77
1,083.06
2,211.21
641.78

2,374.59
4,215.00
689.03

21,491.94
2,791.59
1,251.86
450.81

1,100.00

รอยละ
(ของผูตอบ)

แผนการใชจาย

76.2
66.0
62.3
40.9
52.1
60.3
25.7
23.6
22.8
19.7
15.7
63.8
32.8
24.9
4.5

รายละเอียดการทองเที่ยว

ของฝากเมื่อไปอวยพรในเทศกาล
สงกรานต

ความกังวลในชวงเทศกาลสงกรานตบรรยากาศของเทศกาลสงกรานต 
ป 2562 เทียบกับป 2561 โดยภาพรวม

ที่มาของเงินที่ใชในเทศกาลสงกรานต

แผนการใชจายนอกจากการทองเที่ยว

สนุกสนานมากกวา 19.5%

ไมสนุกสนานเหมือนเดิม 21.9%

สนุกสนานนอยกวา 14.3%

เงินเดือน/รายไดตามปกติ
63.7%

โบนัส/รายไดพิเศษ
17.6%

เงินออม
14.2%

เงินกู
3.5%

เงินชวยเหลือจากรัฐบาล
0.9%

อื่นๆ
0.1%

สนุกสนานเหมือนเดิม 44.3%
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เปรียบเทียบพฤติกรรมในปี 2549-2562

ทำบุญ
สังสรรค/จัดเลี้ยง
สินคาอุปโภคบริโภค
สินคาคงทน (เครื่องใชไฟฟา, เครื่องเรือน ฯลฯ)
สินคาฟุมเฟอย (เครื่องประดับ, ทอง ฯลฯ)
ซื้อสุรา
อื่นๆ

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2550

29.0
21.2
31.2
2.4
1.5
14.7
0.0

2551

33.1
21.1
31.7
1.1
1.9
11.1
0.0

2552

38.7
13.9
32.6
1.7
0.7
12.5
0.0

2553

37.8
14.6
31.4
1.9
0.9
13.4
0.0

2554

40.9
20.2
28.1
4.8
1.1
4.9
0.0

2555

27.3
33.0
24.2
1.6
2.2
11.7
0.0

2556

24.9
28.5
26.8
1.5
1.4
16.9
0.0

2557

35.5
15.3
28.4
4.8
3.3
12.6
0.0

2558

32.2
20.9
23.8
3.6
3.0
16.5
0.0

2559

42.4
21.4
23.0
3.8
3.1
6.4
0.0

2560

39.4
18.6
27.8
4.7
3.0
6.5
0.0

2561

42.8
17.5
29.3
5.1
1.3
4.0
0.0

2562

32.2
28.0
13.2
10.8
8.8
7.0
0.0

เปรียบเทียบแผนการใชจาย ในชวงเทศกาลสงกรานต ป 2550-2562

รูปแบบการเลนสงกรานตที่เหมาะสมและสรางสรรค

ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
10.3%

ใชปะแปงแทนสาดน้ำ
11.2%

แตงกายใหเหมาะสม มิดชิด
11.6%

ไมเลนน้ำบนรถกระบะ
11.8%

พรมน้ำแบบพองาม สืบสานวิถีไทยไทย
12.1%

สาดน้ำกันเบาๆ ใชขันบางๆ หรือพรมน้ำ
12.6%

รดน้ำดำหัวขอพรผูใหญ
14.6%

ใชน้ำสะอาดเลนสงกรานต
15.6%

หนวย: รอยละ

เปรียบเทียบรายละเอียดการทองเที่ยว ป 2549-2562 การวางแผนการทองเที่ยว ป 2549-2562

49 50 51 52 53 54

ในประเทศ         ตางประเทศ

55 56 57 58 59 60 61 62

26.7 14.3 20.9 12.8 10.4 7.8 14.5 18.9 5.9 6.2 9.4 9.9 11.7 12.8

73.3 85.7 79.1 87.2 89.6 92.2 85.5 81.1 94.1 93.8 90.6 90.1 88.3 87.2

100%

80%

60%

40%

20%

0%
49 50 51 52 53 54

ไปเที่ยว             ไมไปเที่ยว

55 56 57 58 59 60 61 62

67.3 59.5 65.2 56.0 73.0 68.1 42.3 33.5 30.5 36.0 34.7 28.4 18.5 35.4

32.7 40.5 34.8 44.0 27.0 31.9 57.7 66.5 69.5 64.0 65.3 71.6 81.5 64.6
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ทะเล
อื่นๆ (ผจญภัย)
น้ำตก
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ภูเขา
เพื่อสุขภาพ

2550

4,478.55
2,565.90
3,594.88
3,842.17
3,582.72
3,465.00

2551

4,878.92
2,904.70
3,942.17
3,227.78
3,973.77
3,125.90

2552

4,977.65
2,730.36
3,947.52
3,125.49
4,146.89
3,452.94

2553

4,633.67
1,964.48
3,477.08
2,562.50
3,316.67
2,678.57

2554

4,656.84
2,087.86
3,511.85
2,812.50
3,416.17
2,575.31

2555

4,726.09
2,643.76
3,117.65
3,347.83
3,675.76
2,733.33

2556

4,943.40
2,896.30
3,859.74
3,488.24
3,906.14
3,654.13

2557

5,186.64
2,972.97
3,773.42
3,624.24
3,871.34
3,814.29

2558

5,422.92
2.458.71
3,965.91
3,044.26
3,971.43
4,259.8 

2559

6,146.96
2,617.30
5,757.14
3,147.83
4,020.63
4,544.74

2560

6,283.81
2,765.06
5,895.45
3,162.43
4,074.00
4,928.99

2561

6,849.39
2,503.37
5,735.10
2,977.27
3,711.51
5,745.45

2562

6,464.62
4,327.47
6,116.00
3,687.50
3,654.29
5,491.30

เปรียบเทียบคาใชจายโดยเฉลี่ยในการทองเที่ยว ป 2550-2562
หนวย: บาท

ทะเล
น้ำตก
ภูเขา
ธรรมชาติ(เชิงอนุรักษ)
สุขภาพ (สปา)
สถานที่ทองเที่ยวที่จัดทำขึ้น (สวนน้ำ/ลองแกง,แพ/
จังเกิ้ลไฟลท,สวนสนุก เปนตน)
อื่นๆ

2551สถานที่ทองเที่ยว

44.5
24.1
19.9
5.5
3.1
Na.

2.9

2552

34.1
19.8
22.9
18.7
4.5
Na.

0.0

2553

48.3
17.0
12.9
4.7
7.3
Na.

9.8

2554

53.4
14.5
17.9
15.6
1.7
Na.

0.0

2555

36.5
5.3
31.1
29.2
4.7
Na.

5.3

2556

30.8
22.1
32.8
1.5
4.7
Na.

8.1

2557

36.3
20.5
21.6
13.7
2.9
Na.

5.1

2558

37.9
28.3
25.3
18.9
3.4
Na.

4.6

2559

36.0
19.5
18.8
11.9
2.9
Na.

10.8

2560

26.1
11.6
15.8
19.9
17.8
Na.

8.8

2561

32.1
20.3
17.6
11.4
6.1
Na.

2.2

2562

42.2
14.9
13.9
4.8
4.8
18.2

1.2

เปรียบเทียบสถานที่ทองเที่ยวป 2551-2562
หนวย: รอยละ

เปรียบเทียบสัดสวนการใชจาย 
ชวงเทศกาลสงกรานต ป 2549-2562

ที่มาของเงินที่ใชในเทศกาลสงกรานต  ป 2550-2562

100%

80%

60%

40%

20%

0%
49 50 51 52 53 54

ไมเปลี่ยนแปลง         ลดลง         เพิ่มขึ้น

55 56 57 58 59 60 61 62

44.9 67.0 47.4 32.4 33.5 31.6 27.9 48.8 30.7 76.0 36.0 12.7 12.6 53.4

44.5 23.6 42.8 50.1 47.1 48.3 37.4 39.5 40.9 13.8 40.1 65.2 71.8 28.6

10.6

9.4

9.8

17.5 19.4 20.1 34.6
11.7

28.4

10.2

23.9

22.1
15.6

18.0

100%

80%

60%

40%

20%

0%
50 51 52 53 54

เงินออม        เงินเดือน/ รายไดปกต ิ       โบนัส/รายไดพิเศษ     
เงินกู        เงินชวยเหลือจากรัฐบาล        อื่นๆ

55 56 57 58 59 60 61 62

10.5
26.5 19.3 18.0

26.5 25.1 21.9
14.1 25.7

20.0
10.8 15.2 17.6

1.6

33.2 34.4 34.436.8 39.3 28.3 29.9 31.5 36.8 27.5 14.3 15.0 14.2

54.8 39.0 43.9 41.6
33.3 33.3 36.8 28.9

32.0
34.0

67.3 63.8 63.7

0.1 0.1 1.0
11.9

0.1
11.6 20.1

9.7 14.8
0.1

9.2
0.1
2.3

3.0
0.5
4.0 3.5

0.3
2.2 3.5

0.1
0.9

สถานที่ทองเที่ยว

สินคาฟุมเฟอย(เครื่อง
ประดับ, ทอง ฯลฯ)
สินคาคงทน(เครื่องใช
ไฟฟา, เคร่ืองเรือน ฯลฯ) 
สังสรรค/จัดเลี้ยง
สินคาอุปโภคบริโภค
ทำบุญ
ซื้อสุรา

2551

4,398.00

4,767.86

2,233.90
3,122.23
1,060.31
1,102.48

2552

5,685.42

4,920.21

2,993.44
3,251.68
1,441.27
722.76

2553

6,347.40

7,250.00

2,833.90
3,120.80
1,646.50
729.00

2554

6,868.28

7,467.50

2,918.92
3,240.60
1,685.95
710.30

2555

11,714.29

7,315.38

3,930.84
4,206.81
2,169.78
962.83

2556

12,066.67

7,771.30

4,084.67
4,568.79
2,414.40
1,577.43

2557

10,870.00

6,059.66

4,192.91
3,624.72
2,796.80
1,513.50

2558

9,876.33

6,348.12

4,022.38
3,742.19
2,439.51
1,746.21

2559

7,625.93

6,512.50

4,281.34
3,801.57
2,614.05
1,827.27

2560

18,491.36

5,654.06

4,066.99
3,857.85
2,731.44
1,591.18

2561

21,449.39

4,163.98

4,707.82
2,690.39
2,914.62
791.46

2562

21,491.94

4,215.00

4,746.27
2,374.59
2,211.21
689.03

เปรียบเทียบแผนการใชจายอุปโภคบริโภคป 2550-2562
หนวย: บาท

การวางแผน
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ทัศนะต่อนโยบายของภาครัฐ

เงินสะพัด
%YOY

2550

92,022.41
3.94

2549

88,534.16
10.15

2551

96,181.82
4.52

2552

98,275.32 
2.18

2553

 93,685.86 
-4.67

2554

96,496.44
3.41

2555

103,347.69
7.10

คะแนนเต็ม 10 คะแนนนโยบายดาน ...

ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได
ปญหาคาครองชีพ สินคาราคาแพง
สรางความสามัคค ีลดความขัดแยง
ปญหายาเสพติด
การทุจริตคอรรัปชัน
ราคาพืชผลทางการเกษตร
พัฒนาระบบการศึกษา
ดานมลภาวะ และสิ่งแวดลอม
ดานสุขภาพ และคุณภาพชีวิต
ภัยธรรมชาติ

8.36
8.31
7.84
7.64
7.60
7.42
7.34
7.28
7.27
7.21

พรขอใหตัวเอง

- ขอใหเศรษฐกิจกาวหนา เจริญรุงเรืองมากขี้น
- ประเทศไทยมีความเปนประชาธิปไตย 
ปราศจากเผด็จการ รัฐประหาร 
- คนไทยรักและสามัคคีกัน
- บานเมืองปราศจากคอรรัปชั่น 
- ขอใหประเทศชาติสงบรมเย็นเปนสุข 
- ขอใหการศึกษาไทยไดมาตรฐาน

- ขอใหร่ำรวย มีเงินมีทองใช
- สุขภาพรางกายแข็งแรง
- ไมมีหนี้สิน
- ประสบความสำเร็จในทุกดาน 
- ขอใหพบเจอแตสิ่งดีๆ ในชีวิต
- ครอบครัวมีความสุข
- การงานมั่นคง เจริญรุงเรือง กาวหนา

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ นายทักษิณ ชินวัตร

ณเดชย คูกิมิยะ มาริโอ เมาเรอ บอย ปกรณ

ญาญา อุรัสยา เบลลา ราณ ีแคมเบล อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ

พรขอใหกับประเทศไทย

ความหวังตอรัฐบาลชุดใหมเกี่ยวกับนโยบายที่ตองเรงดำเนินการดวนที่สุด 

เงินสะพัดในชวงเทศกาลสงกรานตป 2549-2562 พรที่ทานตองการ

รายการ
(ลานบาท)

เงินสะพัด
%YOY

2557

116,813.03
2.36

2556

114,119.8
10.42

2558

119,165.45
2.01

2559

124,542.66
4.51

2560

127,693.59
2.53

2561

132,162.87
3.50

2562

135,837.56
2.78

รายการ
(ลานบาท)

บุคคลสำคัญ/นักการเมืองที่อยากรดน้ำดำหัว

ดารา/นักแสดง/นักรองชายที่อยากเลนน้ำสงกรานตดวย

ดารา/นักแสดง/นักรองหญิงที่อยากเลนน้ำสงกรานตดวย

1 2 3

1 2 3

1 2 3
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สินคาอุปโภคบริโภคที่ตองการใหมีการปรับลด/ควบคุมราคา สินคาเกษตรที่ควรดำเนินการแกไขปญหาทั้งในดานราคา และดานการผลิต 

จับจายใชสอยเพื่อการทองเที่ยว

ซื้อรถจักรยานยนตคันใหม

ซื้อรถยนตคันใหม

ซื้อสินคาคงทน โทรทัศน เฟอรนิเจอร เครื่องซักผา

ซื้อสินคาอุปโภคบริโภค

- น้ำมันเชื้อเพลิง
- อาหารสด และอาหารทะเล
- อาหารสำเร็จรูป
- ยารักษาโรค
- เครื่องใชไฟฟา

- ขาว
- ยางพารา
- ขาวโพดเลี้ยงสัตว
- ผลไม (ทุเรียน เงาะ ลำไย)
- สินคาปศุสัตว

จำนวนเดือนชวงเวลาที่เหมาะสม (อีกกี่เดือน)
(เฉพาะผูที่ตอบวาไมเหมาะสมถึงเหมาะสมปานกลาง)

ซื้อสินคาอุปโภคบริโภค
ซื้อสินคาคงทน
ซื้อรถยนตคันใหม
ซื้อรถจักรยานยนตคันใหม
จับจายใชเพื่อการทองเที่ยว

3
4
5
5
4

เทาเดิม

ซื้อสินคาอุปโภคบริโภค
ซื้อสินคาคงทน
ซื้อรถยนตคันใหม
ซื้อรถจักรยานยนตคันใหม
จับจายใชเพื่อการทองเที่ยว

44.2
29.9
28.2
29.9
32.2

เพิ่มขึ้น

5.4
13.9
18.9
18.5
20.5

ลดลงระดับการใชจาย

50.4
56.2
52.9
51.6
47.3

บรรยากาศความเหมาะสมในการจับจายใชสอยในชวงปจจุบัน

การขยายของภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2562

ไมเหมาะสมเลย       นอย       ปานกลาง       มาก

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9.0

11.0

10.2

10.5

6.6

16.9

27.0

17.9

16.8

42.9

52.6

54.2

46.9

45.6

31.2

9.4

8.8

24.7

31.0

หนวย: รอยละ

37.6%

ไมทราบ/ไมแนใจ

12.8%

ต่ำกวา 3.5%

32.2%

3.51%-4.00

5.3%

4.01%-4.50%

4.5%

4.51%-5.00%

7.6%

มากกวา 5.00%
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เศรษฐกิจช่วงสงกรานต์ยังอืมครึม
ทุกดัชนีความเชื่อมั่นยังทรง รอผล
ตั้งรัฐบาล ที่อาจยืดยาวถึง มิ.ย.

ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 
ผูอาํนวยการ ศนูยพยากรณ 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ธุ ร กิ จ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เผยผล 
สาํรวจลาสดุ สงกรานตปน้ี แมประชาชน 
จะเดนิทางทองเทีย่ว แตเสยีงสวนใหญยงั 
คงตองการอยูบานเพราะสภาพอากาศ 
รอนมาก ประกอบกบัปญหาจราจร และ 
ประชาชนมองวา ปญหาคาครองชีพสูง 
จึงไมกลาจับจายใชสอย สงผลใหเงิน 
สะพดัในชวงเทศกาลสงกรานตปนีเ้พียง 
135,837.56 ลานบาท คิดเปนเติบโต 
รอยละ 2.76 เมือ่เทียบกบัชวงสงกรานต 
ป 2561 ทีม่อีตัราเตบิโตถงึ รอยละ 3.50

ขณะที ่ศนูยวจัิยกสกิรไทย รายงาน 
วา การจดังานเทศกาลสงกรานตป 2562 
นี้ แมวาในพื้นที่ภาคเหนือกําลังเผชิญ 
กับปญหาฝุนละอองในบางชวงเวลา 
แตเน่ืองจากปญหาฝุนละอองในพื้นที่ 
ภาคเหนือเกิดขึ้นมาเปนระยะเวลาหน่ึง 
สงผลนักทองเทีย่วปรับแผนการเดินทาง 
ทองเที่ยวไปยังพื้นที่อื่น ๆ

ภัยแล้ง ฝุ่นละออง
กระทบท่องเที่ยว
ภาคเหนือ

ขณะที่ป ญหาภัยแล งในหลาย 
จังหวัด ทําใหการจัดงานสงกรานต 
ปรับเปลีย่นใหเหมาะสมกบัสถานการณ 
ตาง ๆ  สงผลใหบรรยากาศโดยภาพรวม 
ยังคงคึกคักในหลายพ้ืนท่ี ท้ังเมือง 
ทองเที่ยวหลัก และเมืองทองเที่ยวรอง 
ซึง่นาจะชวยหนนุใหการทองเทีย่วยงัคง 
เติบโตได ในขณะที่ ศูนยวิจัยกสิกรไทย 

มองวา การเดินทางของนักทองเท่ียว 
ไทยและชาวตางชาติในชวงเทศกาล 
สงกรานต (11-17 เมษายน 2562) จะ 

สรางรายไดสูภาคธุรกิจทองเที่ยว และ 
เกี่ยวเนื่อง เปนมูลคาประมาณ 28,000 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.2% หรือเมื่อเทียบ 
กับชวงเดียวกันของป 2561

ความไม่แน่นอนของ
ผลเลือกตั้งยังส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ตามที่รายงานดัชนีความเช่ือมั่น 
ผูบริโภค ทุกรายการปรับลดลงเปนครั้ง 
แรกในรอบ 3 เดือน และมีดัชนีตํ่าสุด 

ในรอบป 62 โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู 
บริโภคเดือน มี.ค.62 อยูที่ 80.6 ลดลง 
จาก 82.0 ในเดือน ก.พ.62 สวนดัชนี 

ผ

ความเช่ือมัน่ของผูบริโภคในปจจบุนั อยู 
ท่ี 54.6 ลดจาก 55.7 และดัชนีความ 
เชื่อมั่นในอนาคต อยูที่ 92.0 ลดจาก 
93.6 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 
เกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม อยูที่ 67.6 
ลดจาก 69.0 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ 
โอกาสในการหางาน อยูที่ 75.8 ลดจาก 
77.1 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ 
รายไดในอนาคต อยูท่ี 98.4 ลดจาก 
99.9

เปนไปตามคาดการณวา สาเหตุที่ 
ดัชนีทุกรายการปรับตัวลดลง เพราะ 
ประชาชนไมมัน่ใจสถานการณการเมอืง 
หลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้น ประกอบกับ 
ชวงรณรงคหาเสียงของพรรคการเมือง 
พบวา ปริมาณเงินสะพัดลงสูทองถิ่น 
ไมเปนไปตามที่คาดการณไวกอนหนานี้
ว าจะมีเงินสะพัด 30,000-50,000 
ลานบาท สวนหนึ่งมาจากนักการเมือง 
ไมกลาทุมเงนิในการทาํกจิกรรมมากนกั 
เพราะกงัวลวาอาจจะมกีารเลอืกตัง้ใหม 
เปนตน

“เลือกตั้งครั้งนี้ ตองยอมรับวา มี 
การแขงขันกันดุเดือด เนนโจมตีกัน 
มากกวา สวนการใชจายเทาท่ีมีการ 
สอบถามบรรดานกัการเมอืง พบวา สวน 
ใหญใชวิธีดึงตัวหัวคะแนนเปนหลัก ซึ่ง 
ถือวาคอนขางประสบความสําเร็จ แต 
ก็ยอมรับวา เม็ดเงินที่หัวคะแนนไดรับ 
เพือ่ไปทาํกจิกรรมหาเสยีง อาจใชไมเตม็ 
เม็ดเต็มหนวย สวนเม็ดเงินในการทํา 
กิจกรรมทางการเมืองในลักษณะสี 
เทานั้น ประชาชนท่ีไดรับสวนใหญก็ 
เก็บไวใชเหมือนกัน เพราะไมมั่นใจวา 
เศรษฐกิจจะดีหรือไม”

หลายสำนักปรับจีดีพีลด 
ไว้ก่อน รอรัฐบาลใหม่

นอกจากนี ้ยงัมสีาเหตมุาจากคณะ 
กรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ปรบั 
ลดประมาณการอัตราการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจ (จีดีพี) ในปนี้เหลือ 3.8% 

ขณะที่สํานักพยากรณอื่น ๆ ปรับ 
เปาหมายจีดีพีลงเหลือขยายตัวตํ่ากวา 
4% สอดคลองกับศูนยฯที่คาดวาจะ 
ขยายตวั 3.5-3.8% อยางไรกต็ามศูนยฯ 
อยูระหวางการพจิารณาปรบัลดเปาจดีพีี
ใหมหลงัวนัที ่ 9 พ.ค.62 เพราะตองรอ 
ความชัดเจนของสถานการณทางการ 
เมืองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ทีจ่ะประกาศรายชือ่ ส.ส. อยาง 
เปนทางการกอนวา ขัว้การเมืองฝายไหน 
จะไดเปนแกนนาํจดัตัง้รัฐบาล และนโยบาย 
เปนอยางไร เพราะนโยบายของพรรค 
พลังประชารัฐ และพรรคเพ่ือไทยจะมี 
ความแตกตางกันในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกจิ

“ศูนยฯประเมินวาหากไมมีอะไร 
พลิกผัน นาจะไดตวันายกรฐัมนตรคีนใหม 
อยางชาชวงเดือน ม.ิย. ไดคณะรฐัมนตร ี
(ครม.) ชวงเดอืน ส.ค.-ก.ย. และดําเนนิ 
นโยบายไดเดือน ก.ย.-ต.ค. ดังน้ัน 
ในชวงครึ่งปแรก เศรษฐกิจจะขยายตัว 

3.3-3.5% และในครึ่งปหลัง หากการ 
เมืองมีเสถียรภาพ ยอมรับกติกาการ 
เลือกตั้ง คาดวา เศรษฐกิจจะขยายตัว 
3.7-4% แต หากยังมีการเมืองบน 
ทองถนน จะกระทบตอการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจมาก โดยเฉพาะภาคการทอง 
เทีย่ว อยางไรก็ตาม หากในชวงทีกํ่าลงัรอ 
รฐับาลชดุใหม และเศรษฐกิจมแีนวโนม 
ชะลอตวัหนกั อยากใหรฐับาลชุดปจจบุนั 
ออกมาตรการกระตุนเศรษฐกจิเพิม่ เชน 
เรงทองถิน่เดนิหนาโครงการผกูพันตาง ๆ  
เพือ่ใหเงนิสะพดัในตางจงัหวดั”

สาเหตุที่ดัชนีทุกรายการปรับตัวลดลง เพราะ 
ประชาชนไม่มั่นใจสถานการณ์การเมืองหลังการ 
เลือกตั้งเสร็จสิ้น ประกอบกับช่วงรณรงค์หาเสียง 
ของพรรคการเมือง พบว่าปริมาณเงินสะพัดลงสู่ 
ท้องถิ่นไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
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ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 
ผูอาํนวยการ ศนูยพยากรณ 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ธุ ร กิ จ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เผยผล 
สํารวจลาสดุ สงกรานตปนี ้แมประชาชน 
จะเดนิทางทองเทีย่ว แตเสยีงสวนใหญยงั 
คงตองการอยูบานเพราะสภาพอากาศ 
รอนมาก ประกอบกบัปญหาจราจร และ 
ประชาชนมองวา ปญหาคาครองชีพสูง 
จึงไมกลาจับจายใชสอย สงผลใหเงิน 
สะพดัในชวงเทศกาลสงกรานตปนีเ้พียง 
135,837.56 ลานบาท คิดเปนเติบโต 
รอยละ 2.76 เมือ่เทยีบกบัชวงสงกรานต 
ป 2561 ท่ีมอีตัราเตบิโตถงึ รอยละ 3.50

ขณะที ่ศนูยวจิยักสกิรไทย รายงาน 
วา การจดังานเทศกาลสงกรานตป 2562 
นี้ แมวาในพื้นท่ีภาคเหนือกําลังเผชิญ 
กับปญหาฝุ นละอองในบางชวงเวลา 
แตเนื่องจากปญหาฝุนละอองในพื้นที่ 
ภาคเหนือเกิดขึ้นมาเปนระยะเวลาหน่ึง 
สงผลนกัทองเท่ียวปรับแผนการเดนิทาง 
ทองเที่ยวไปยังพื้นที่อื่น ๆ

ภัยแล้ง ฝุ่นละออง
กระทบท่องเที่ยว
ภาคเหนือ

ขณะที่ป ญหาภัยแล งในหลาย 
จังหวัด ทําใหการจัดงานสงกรานต 
ปรับเปลีย่นใหเหมาะสมกบัสถานการณ 
ตาง ๆ  สงผลใหบรรยากาศโดยภาพรวม 
ยังคงคึกคักในหลายพ้ืนท่ี ทั้งเมือง 
ทองเท่ียวหลัก และเมืองทองเที่ยวรอง 
ซึง่นาจะชวยหนนุใหการทองเทีย่วยงัคง 
เติบโตได ในขณะที่ ศูนยวิจัยกสิกรไทย 

มองวา การเดินทางของนักทองเที่ยว 
ไทยและชาวตางชาติในชวงเทศกาล 
สงกรานต (11-17 เมษายน 2562) จะ 

สรางรายไดสูภาคธุรกิจทองเที่ยว และ 
เกี่ยวเนื่อง เปนมูลคาประมาณ 28,000 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.2% หรือเมื่อเทียบ 
กับชวงเดียวกันของป 2561

ความไม่แน่นอนของ
ผลเลือกตั้งยังส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ตามที่รายงานดัชนีความเช่ือมั่น 
ผูบริโภค ทุกรายการปรับลดลงเปนครั้ง 
แรกในรอบ 3 เดือน และมีดัชนีตํ่าสุด 

ในรอบป 62 โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู 
บริโภคเดือน มี.ค.62 อยูที่ 80.6 ลดลง 
จาก 82.0 ในเดือน ก.พ.62 สวนดัชนี 

ความเช่ือมัน่ของผูบรโิภคในปจจบุนั อยู 
ที่ 54.6 ลดจาก 55.7 และดัชนีความ 
เชื่อมั่นในอนาคต อยูที่ 92.0 ลดจาก 
93.6 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 
เกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม อยูที่ 67.6 
ลดจาก 69.0 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ 
โอกาสในการหางาน อยูที่ 75.8 ลดจาก 
77.1 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ 
รายไดในอนาคต อยูท่ี 98.4 ลดจาก 
99.9

เปนไปตามคาดการณวา สาเหตุที่ 
ดัชนีทุกรายการปรับตัวลดลง เพราะ 
ประชาชนไมมัน่ใจสถานการณการเมอืง 
หลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้น ประกอบกับ 
ชวงรณรงคหาเสียงของพรรคการเมือง 
พบวา ปริมาณเงินสะพัดลงสูทองถิ่น 
ไมเปนไปตามที่คาดการณไวกอนหนานี้
ว าจะมีเงินสะพัด 30,000-50,000 
ลานบาท สวนหนึ่งมาจากนักการเมือง 
ไมกลาทุมเงินในการทาํกจิกรรมมากนกั 
เพราะกงัวลวาอาจจะมกีารเลือกตัง้ใหม 
เปนตน

“เลือกตั้งครั้งนี้ ตองยอมรับวา มี 
การแขงขันกันดุเดือด เนนโจมตีกัน 
มากกวา สวนการใชจายเทาท่ีมีการ 
สอบถามบรรดานักการเมอืง พบวา สวน 
ใหญใชวิธีดึงตัวหัวคะแนนเปนหลัก ซึ่ง 
ถือวาคอนขางประสบความสําเร็จ แต 
ก็ยอมรับวา เม็ดเงินที่หัวคะแนนไดรับ 
เพือ่ไปทาํกิจกรรมหาเสยีง อาจใชไมเต็ม 
เม็ดเต็มหนวย สวนเม็ดเงินในการทํา 
กิจกรรมทางการเมืองในลักษณะสี 
เทานั้น ประชาชนที่ไดรับสวนใหญก็ 
เก็บไวใชเหมือนกัน เพราะไมมั่นใจวา 
เศรษฐกิจจะดีหรือไม”

หลายสำนักปรับจีดีพีลด 
ไว้ก่อน รอรัฐบาลใหม่

นอกจากนี ้ยงัมสีาเหตมุาจากคณะ 
กรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ปรบั 
ลดประมาณการอัตราการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจ (จีดีพี) ในปนี้เหลือ 3.8% 

ขณะที่สํานักพยากรณอื่น ๆ ปรับ 
เปาหมายจีดีพีลงเหลือขยายตัวตํ่ากวา 
4% สอดคลองกับศูนยฯท่ีคาดวาจะ 
ขยายตัว 3.5-3.8% อยางไรกต็ามศูนยฯ 
อยูระหวางการพจิารณาปรบัลดเปาจดีพีี
ใหมหลงัวนัที ่ 9 พ.ค.62 เพราะตองรอ 
ความชัดเจนของสถานการณทางการ 
เมืองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ทีจ่ะประกาศรายช่ือ ส.ส. อยาง 
เปนทางการกอนวา ข้ัวการเมืองฝายไหน 
จะไดเปนแกนนาํจดัตัง้รฐับาล และนโยบาย 
เปนอยางไร เพราะนโยบายของพรรค 
พลังประชารัฐ และพรรคเพื่อไทยจะมี 
ความแตกตางกันในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกจิ

“ศูนยฯประเมินวาหากไมมีอะไร 
พลกิผนั นาจะไดตวันายกรฐัมนตรีคนใหม 
อยางชาชวงเดือน ม.ิย. ไดคณะรฐัมนตร ี
(ครม.) ชวงเดอืน ส.ค.-ก.ย. และดําเนนิ 
นโยบายไดเดือน ก.ย.-ต.ค. ดังนั้น 
ในชวงครึ่งปแรก เศรษฐกิจจะขยายตัว 

3.3-3.5% และในครึ่งปหลัง หากการ 
เมืองมีเสถียรภาพ ยอมรับกติกาการ 
เลือกตั้ง คาดวา เศรษฐกิจจะขยายตัว 
3.7-4% แต หากยังมีการเมืองบน 
ทองถนน จะกระทบตอการขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจมาก โดยเฉพาะภาคการทอง 
เทีย่ว อยางไรกต็าม หากในชวงทีก่าํลงัรอ 
รฐับาลชดุใหม และเศรษฐกจิมแีนวโนม 
ชะลอตวัหนกั อยากใหรฐับาลชุดปจจบุนั 
ออกมาตรการกระตุนเศรษฐกจิเพิม่ เชน 
เรงทองถ่ินเดนิหนาโครงการผกูพันตาง ๆ  
เพือ่ใหเงนิสะพดัในตางจงัหวดั”

ดังนั้น ในช่วงครึ่งปีแรก เศรษฐกิจจะขยายตัว 
3.3-3.5% และในครึ่งปีหลัง หากการเมืองมี 
เสถียรภาพ ยอมรับกติกาการเลือกตั้ง คาดว่า 
เศรษฐกิจจะขยายตัว 3.7-4% แต่หากยังมี 
การเมืองบนท้องถนน จะกระทบต่อการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจมาก โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว 
อย่างไรก็ตาม หากในช่วงที่กำลังรอรัฐบาลชุดใหม่ 
และเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวหนัก อยากให้รัฐบาล 
ชุดปัจจุบันออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม

17

Economic Review



การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของประเทศสมาชิก
อาเซียนสู่ความเชื่อมโยงกับ
ห่วงโซ่คุณค่าโลก
(Global Value Chain) (ตอนจบ)

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) ของประเทศสมาชิกอาเซียนสู 
ความเชื่อมโยงกับหวงโซคุณคาโลก 
(Global Value Chain) สําหรับกรณี 
ศึกษาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย) 
อตุสาหกรรมยานยนตสมยัใหม (ยานยนต 
ไฟฟา ชิ้นสวนและองคประกอบ) และ 
อตุสาหกรรมการบนิและโลจิสติกส (ผูรับ 
จดัการขนสงสนิคา (Freight Forwarders) 
ตัวแทนออกของ (Customs Brokers) 
ผู ให บริการโลจิสติกสและที่ปรึกษา 
โลจิสติกส) มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายของ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย)

เสนอแนะแบงออกเปน 3 ดาน 
ดังนี้

1) การเสริมสรางความเขมแข็ง 
ใหกับ SMEs 

2) การสงเสรมิให SMEs สามารถ 
ขยายตลาดไปตางประเทศได 

3) การสงเสรมิให SMEs สามารถ 
เขารวม GVCs ได

ข
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• การสรางนวัตกรรมหรือ R&D ใหกับ SMEs (ถามี)

• การสรางความเขมแข็งใหกับ SMEs และการขยายตลาดไปยังตางประเทศ

สรางผูประกอบการ SMEs ใหม 
และสรางความเขมแข็งให SMEs 
สําหรับตลาดในประเทศ

• “มีนโยบายที่ชัดเจนใน
การสนับสนุนตลาด Solar 
Rooftop”

• กําหนดรูปแบบการสนับสนุนและ
การรับซื้อไฟฟาที่ผลิตจาก Solar 
Rooftop ที่ชัดเจน อาทิ Net 
Metering, Net Billing รวมถึง
รูปแบบการซื้อขายไฟฟาในลักษณะ
ใหม ๆ อาทิ P2P Trading
• ปรับปรุงขอจํากัดดานกฎระเบียบ
ที่อาจเปนอุปสรรคตอการเติบโต
ของตลาด 

• กระทรวงพลังงาน (พน.)
• สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน
(สกพ.)

ความตองการ/
แรงจูงใจในการมีนโยบาย นโยบายที่เสนอ แผนปฏิบัติการที่จําเปน หนวยงานที่รับผิดชอบ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมที่เหมาะสม
กับการใชงานเขตรอนชื้น เพื่อ
จับตลาดเฉพาะกลุม

• “สรางความรวมมือในการ
ขับเคลื่อน R&D เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม”

• สรางความรวมมือระหวางภาค
เอกชน สถาบนัการศกึษา เพือ่พัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการ
ใหม ๆ 
• กําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ
และบริการรองรับผลิตภัณฑใหม

• สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 
• สมาคมอุตสาหกรรม
เซลลแสงอาทิตยไทย 
(ยกระดบัเปนสถาบนัวิจยัฯ)

ความตองการ/
แรงจูงใจในการมีนโยบาย นโยบายที่เสนอ แผนปฏิบัติการที่จําเปน หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตารางสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

สรางศักยภาพการแขงขันใหกับ 
SMEs สําหรับตลาดตางประเทศ

• “รวมกลุมเพื่อสราง
เครือขายทางธุรกิจ”

• ยกระดับการรวมกลุมของ
อุตสาหกรรมจากสมาคม สูสถาบัน
วิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจในตางประเทศ
• สงเสริมการพัฒนาขอมูลเชิงลึก
เพื่อสนับสนุนการเขาสูตลาด
ตางประเทศ อาทิ กฎหมาย 
กฎระเบียบ ที่มีความซับซอนและ
เฉพาะเจาะจง ฐานขอมูลธุรกิจใน
หวงโซคุณคา

• กรมพัฒนาธุรกิจการคา
(พค.)
• กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ (สค.)
• สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (สสว.)

สรางขอไดเปรียบในการแขงขัน
ใหกับ SMEs 

• “สงเสรมิ SME ใหสามารถ
เขาถึงการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ”

• กําหนดเกณฑในการประมูล
โครงการพลังงานแสงอาทิตยของ
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อ
สนับสนุนผูประกอบในประเทศ
การใหสิทธิประโยชนทางภาษี 
และ/หรือ อัตราพิเศษในการรับซื้อ
ไฟฟาสาํหรบัผูตดิตัง้ Solar Rooftop 
ที่เลือกใชผลิตภัณฑและบริการที่มี
สัดสวนการผลิตในประเทศตาม
เกณฑที่กําหนด เปนตน

• กรมบัญชีกลาง
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• การสรางความเขมแข็งใหกับ SMEs

การรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานเพื่อใหสามารถ
เขาไปรวมในหวงโซการผลิต

• “Certified SMEs” • มีหลักสูตรหรือโครงการพัฒนา
ความสามารถของ SMEs ทัง้ทางดาน
บุคลากร และเทคโนโลยีการผลิต 
โดยเนนองคความรูที่เกี่ยวของกับ
ยานยนตไฟฟา
• มีการทดสอบและตรวจสอบ
อยางสมํ่าเสมอ
• มีใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
ที่บริษัทตางชาติยอมรับ

• สถาบันยานยนต 
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• สมาคมยานยนตไฟฟา
• กระทรวงแรงงาน
• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
• สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ (สวทน.)

เพื่อให SMEs สามารถสนอง
ความตองการของ OEMs 
และ Tier-1

• เสริมความสามารถ
ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ 
(“Design”)

• ศูนยที่ใหความชวยเหลือการ
พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑที่มี
สอดคลองกับความตองการของ
ผูผลิต OEMs และ Tier-1
• การใหความชวยเหลือจําเปนตอง
มีความตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

• สถาบันยานยนต
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• สมาคมยานยนตไฟฟา
• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร และ 
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
• สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ (สวทน.)

ความตองการ/
แรงจูงใจในการมีนโยบาย นโยบายที่เสนอ แผนปฏิบัติการที่จําเปน หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตารางสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

• การเชื่อมโยง SMEs ไทยและอาเซียนใน GVCs

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (ยานยนตไฟฟา ชิ้นสวนและองคประกอบ)
เสนอแนะแบงออกเปน 2 ดาน ดังนี้
1) การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ SMEs 
2) การสงเสริมให SMEs สามารถเขารวม GVCs ได

ใชประโยชนจากการสรางความ
รวมมือระหวางรัฐตอรัฐ เพื่อเปด
โอกาสในธุรกิจพลังงานใน
ตางประเทศ

• “พัฒนาความรวมมือ
ระหวางประเทศแบบ
รัฐตอรัฐ เพื่อเปดตลาด”

• สรางความรวมมือทางยุทธศาสตร 
(Strategic Partnership) หรือการทํา MOU 
ระหวางประเทศ แลกเปลีย่นการผอนคลาย 
กฎระเบียบ และโอกาสในการทําธุรกิจ กับ 
ความเชี่ยวชาญและการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
• จัดกิจกรรมจับคูธุรกิจระหวางประเทศ
ในอาเซียนภายใตความรวมมือระหวาง
รัฐตอรัฐ (G2G)

• สํานักความรวมมือ
ระหวางประเทศ
กระทรวงพลังงาน
• กระทรวงการ
ตางประเทศ

สงเสริมการสรางความรวมมือ
ระหวาง SMEs ไทยกับผูเลนใน
อุตสาหกรรมที่เปน Lead Firms 
เพื่อขยายตลาดในอาเซียน

• “สรางความรวมมือในการ
ขับเคลื่อน R&D เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม”

• ใหสิทธิประโยชนใหกับบริษัทที่มีการรวม
ทุนกับ SMEs ไทยที่มีการขยายตลาดไปใน 
อาเซยีน โดยอาจมเีงือ่นไขของการสรางองค
ความรู การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสําหรับประเทศในอาเซียน 
รวมกับ SMEs ไทยและสถาบันการศึกษา

• สํานักงานคณะ
กรรมการสงเสริม
การลงทุน (สกท.)

ความตองการ/
แรงจูงใจในการมีนโยบาย นโยบายที่เสนอ แผนปฏิบัติการที่จําเปน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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ความตองการ/
แรงจูงใจในการมีนโยบาย นโยบายที่เสนอ แผนปฏิบัติการที่จําเปน หนวยงานที่รับผิดชอบ

เพื่อชวย SMEs ลดความเสี่ยง
และภาระตนทุนที่เกิดขึ้นจาก
ความผันของอุตสาหกรรม
ยานยนตไฟฟา

• นโยบายดานภาษี หรือ
นโยบายที่ใหแรงจูงใจทั้ง
ทางดานการเงิน และไมใช 
ดานการเงิน

• การหักลดหยอนภาษี หรือใหระยะ
เวลาผอนปลน หรือปลอดภาษี หาก
ผูประกอบการมีการผลิตที่เกี่ยวของ
กับยานยนตไฟฟา ทั้งนี้อาจมีการ
กําหนดกรอบการสนับสนุน หรือ
ระยะเวลาไมเกินกวาที่กําหนด

• กระทรวงการคลัง
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (สกท.)

เพื่อผลักดันให SMEs ปรับ
กระบวนการผลิตโดยเนนไปที่
การ Renovate Production 
Process

• ปรบันโยบายการสนบัสนนุ
เรื่องการใชเครื่องจักรใน
กระบวนการผลิตใหมาเนน
เรื่องปรับกระบวนการแทน

• กระทรวงอุตสาหกรรม
• สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (สกท.)
• สํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ (สวทน.)

• การเชื่อมโยง SMEs ไทยและอาเซียนใน GVCs

การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อใหสามารถเขาไปรวมใน
หวงโซการผลิต

• “Certified SMEs” • มีหลักสูตรหรือโครงการพัฒนา
ความสามารถของ SMEs ทัง้ทางดาน
บุคลากร และเทคโนโลยีการผลิต 
โดยเนนองคความรูที่เกี่ยวของกับ
ยานยนตไฟฟา
• มีการทดสอบและตรวจสอบอยาง
สมํ่าเสมอ
• มีใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
ที่บริษัทตางชาติยอมรับ

• สถาบันยานยนต 
กระทรวงอุตสาหกรรม
• สมาคมยานยนตไฟฟา
• กระทรวงแรงงาน
• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (วว.)
• สํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ (สวทน.)

ความตองการ/
แรงจูงใจในการมีนโยบาย นโยบายที่เสนอ แผนปฏิบัติการที่จําเปน หนวยงานที่รับผิดชอบ

เพื่อให SMEs สามารถสนอง
ความตองการของ OEMs และ 
Tier-1

• เสริมความสามารถใน
การออกแบบผลิตภัณฑ 
(“Design”)

• ศูนยที่ใหความชวยเหลือการ
พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑที่มี
สอดคลองกับความตองการของ
ผูผลิต OEMs และ Tier-1
• การใหความชวยเหลือจําเปนตอง
มีความตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

• สถาบันยานยนต
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• สมาคมยานยนตไฟฟา
• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (วว.)
• สํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ (สวทน.)
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (ผูรับจัดการขนสงสินคา (Freight Forwarders) ตัวแทน
ออกของ (Customs Brokers) ผูใหบริการโลจิสติกสและที่ปรึกษาโลจิสติกส)
เสนอแนะแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้
1) การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ SMEs 
2) การสงเสริมให SMEs สามารถขยายตลาดไปตางประเทศได 
3) การสงเสริมให SMEs สามารถเขารวม GVCs ได

• การสรางความเขมแข็งใหกับ SMEs และการขยายตลาดไปยังตางประเทศ

SMEs ในสาขาโลจิสติกสไทย 
ยังมีความสามารถดานภาษาและ
คอมพิวเตอรไมดีพอ จึงไมมี
ความเขมแข็งในการขยายตลาด
ไปตางประเทศ

• ใหมีการจัดทําคุณวุฒิ
วิชาชีพ มีการฝกอบรมและ
ทดสอบแบบออนไลน เพื่อ
เสริมสรางความรูที่จําเปน
ในงานเฉพาะดาน

• เปดหลักสูตรองคความรูเฉพาะ
ดานการบินและโลจิสติกส พรอม
ความรูทางภาษาและคอมพิวเตอร
ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 
• ออกใบรับรองวิชาชีพ

• สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องคการมหาชน) 
• สวทช.
• สนช. 
• กระทรวงอุดมศึกษาฯ 
• องคการวิชาชีพ (TIFFA, 
TAFA, ฯลฯ) 

ความตองการ/
แรงจูงใจในการมีนโยบาย นโยบายที่เสนอ แผนปฏิบัติการที่จําเปน หนวยงานที่รับผิดชอบ

ตารางสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

ชวยให SMEs เขารวมหวงโซการ
ผลิตไดโดยกําหนดใหพิกัดภาษี
ศุลกากรที่เกี่ยวของมีความ
ชัดเจนมากขึ้น และใหขอมูล
เกี่ยวกับกฎที่มาของสินคา (Rule 
of Origin: ROO) โดยจะชวยให 
SMEs สามารถนําเขาและสงออก
ชิ้นสวนและองคประกอบอื่น ๆ 
ที่ใชในการประกอบยานยนตนั้น
ทําไดสะดวกรวดเร็วขึ้น

• สรางความชัดเจนเรื่อง
พิกัดภาษีศุลกากร และเรื่อง
การใชสิทธิประโยชนที่
เกี่ยวของกับ ROO

• ทบทวนเรื่องความชัดเจนเกี่ยวกับ
พิกัดภาษีศุลกากรที่เกี่ยวของกับ
ชิน้สวนของยานยนตไฟฟา และเรือ่ง
ประโยชนของ ROO
• สื่อสารขอมูล และสรางความ
เขาใจใหแก SMEs

• กระทรวงการคลัง
• กระทรวงพาณิชย

การใหขอมูลเรื่องการบริหาร
จัดการ(Management Style) 
ภายในเครือขายการผลิตรถยนต
แตละแบบ

• ศูนยขอมูลที่ชวยเหลือ
การเชื่อมโยงขอมูล การ
บรหิารจดัการระหวาง SMEs 
กับเครือขายการผลิตใน
อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา

• ภาครัฐหรือสถาบันเฉพาะที่เขามา
มีบทบาทในการใหขอมูลเรื่องการ
บริหารจัดการ ภายในเครือขายการ
ผลิตรถยนตแตละแบบ และการ
ชวยเหลืออบรม พรอมทั้งชวยเหลือ
ดานอื่นๆ ที่จําเปน จะชวยให SMEs 
สามารถเขาไปเปนสวนหนึ่ง
เครือขายรถยนตของแตละคายที่มี
รูปแบบการบริหารจัดการ 
แตกตางและไมเหมือนกัน

• สถาบันยานยนต
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (สกท.)

ความตองการ/
แรงจูงใจในการมีนโยบาย นโยบายที่เสนอ แผนปฏิบัติการที่จําเปน หนวยงานที่รับผิดชอบ
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บริษัทขนาดใหญของไทยเมื่อไป
ลงทุนตางชาติ มักจะไมนํา SMEs 
โลจิสติกสไปใหบริการดวย 
ตางกับกรณีของเกาหลีใต ญี่ปุน 
ไตหวันที่จะไปดวยกัน

• รัฐบาลไทยควรมีนโยบาย
ที่ชัดสําหรับบริษัทขนาด
ใหญที่รัฐถือหุน และ
รัฐวิสาหกิจ เมื่อมีการลงทุน
หรือเปดตลาดใน
ตางประเทศใหนํา SMEs 
ภาคโลจิสติกสไทยเขาตลาด
ไปดวยกัน

• ใหออกเปนมติ สคร. ในการลงทุน
หรือขยายกิจการในตางประเทศ
สําหรับรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัท 
(มหาชน) ที่กระทรวงการคลังเปน
ผูถือหุน 
• ใหเปนเงื่อนไขสําหรับบริษัท
ขนาดใหญไทยที่จะไปเปดตลาดใน
ตางประเทศและขอความชวยเหลือ
จากรัฐบาล

• สํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
• กระทรวงการคลัง

SMEs ไทยมีเงินทุนและบุคลากร
ไมพอที่จะเขาทําโครงการขนาด
ใหญ หรือใชสิทธิประโยชนของ
ภาครัฐ

• ให SMEs ในแตละสาขา
วิชาชีพมีการจัดตั้งสมาคม 
และอาจจัดตั้งเปนบริษัท 
เพื่อรับโครงการขนาดใหญ 
หรือเขาในนิคมฯ ตาง ๆ

• รัฐบาลควรสนับสนุน SMEs 
ใหกอตั้งสมาคม โดยเปดเวทีให
พบปะกัน และอาจเปดพื้นที่ หรือ
อํานวยความสะดวก พรอมเปน
ทีป่รกึษาในการจดัต้ังสมาคมวิชาชพี

• กระทรวงพาณิชย

ความตองการ/
แรงจูงใจในการมีนโยบาย นโยบายที่เสนอ แผนปฏิบัติการที่จําเปน หนวยงานที่รับผิดชอบ

• การสรางนวัตกรรมหรือ R&D ใหกับ SMEs (ถามี)

การมี R&D รวมกันระหวาง 
SMEs กับบริษัทขามชาติ จะชวย
ทําให SMEs ไดงานอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน และขยายกิจการใน 
GVCs ได

• ใหมี R&D รวมกันระหวาง 
บริษัทผูผลิตสินคากับบริษัท
ผูใหบริการโลจิสติกส 
ตลอดจนใหมีที่ปรึกษาดาน
โลจิสติกสใหคําปรึกษาและ
ประเมินผล

• ใหทุนสนับสนุนแบบมีเงื่อนไข
สําหรับ SMEs ที่มีศักยภาพ โดยใหมี
การพฒันาควบคูกบัผูผลติสนิคา และ
มีการประเมินผลตรวจสอบ

• สํานักงานนวัตกรรมแหง
ชาติ
• ธพว. 
• สสว.

ความตองการ/
แรงจูงใจในการมีนโยบาย นโยบายที่เสนอ แผนปฏิบัติการที่จําเปน หนวยงานที่รับผิดชอบ

• การเชื่อมโยง SMEs ไทยและอาเซียนใน GVCs

ฐานขอมูลผูประกอบการ
โลจิสติกสของแตละประเทศยังมี
อยูอยางจํากัด ไมเปนไปตามแผน 
ASEAN Vision 2020 ทําให
ผูประกอบการไมสามารถ
เชื่อมโยงกันเองไดดีพอ

•  สรางฐานขอมูล
ผูประกอบการโลจิสติกส
ของไทยใหสมบูรณ และ
เผยแพรผานเว็บไซต 
ตลอดจนผลักดันใน
ที่ประชุมอาเซียนใหแตละ
ประเทศใช
• จัดใหมีเวทีพบปะระหวาง
ผูประกอบวิชาชีพในสาขา
เดียวกันในอาเซียน

• ทําฐานขอมูล (Platform) 
ผูประกอบการโลจิสติกส แสดง
ขอบเขตการใหบริการใหสะดวก
ตอการสืบคน
• จัดงาน Trade Show สําหรับ
ผูประกอบการโลจิสติกสไทย ใน
ประเทศอาเซยีน (โดยเฉพาะ CLMV) 
เพื่อใหมีการจับคูธุรกิจ

• กรมการคาภายใน
• กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ
• กระทรวงพาณิชย
• สมาคมผูประกอบการ
วิชาชีพตาง ๆ 

ความตองการ/
แรงจูงใจในการมีนโยบาย นโยบายที่เสนอ แผนปฏิบัติการที่จําเปน หนวยงานที่รับผิดชอบ
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แนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจการค้าของกลุ่มจังหวัด
ในภาคตะวันออก ภาคเหนือ และ
ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ของ
สินค้าอุตสาหกรรม 4.0 
ไปสู่ประเทศคู่ค้าสำคัญ

บ่งชี้จังหวัดและสินค้านำร่อง (Sister Cluster)
คัดเลือกจากศักยภาพเชิงพื้นที่ การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งความตองการของตลาด
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ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

มะมวงแกวขมิ้น+มังคุด
ผลไมกวน 2 in 1 

ลินจันท (Lin Chan) 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2



ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) 
“ขยายตลาดแบบรุกบุกเจาะขยายตลาดตางประเทศและตั้งรับในประเทศเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว” 
- เนนการเจาะตลาดตางประเทศดวยชองทางออนไลน หลอมรวมชองทางจําหนายท้ังออนไลนและออฟไลน ตลอดจนเชื่อมโยง 
หวงโซอุปทานทั้งระบบ 
- ขยายตลาดในไทย เปดชองทางขายใหมๆ ขยายตลาดสูกลุมนักทองเที่ยว

“สรางอัตลักษณ เพิ่มความหลากหลาย มุงสูความเปนธรรมชาติ” 
- เนนการแปลงโฉมบรรจุภัณฑ เพิ่มความหลากหลายสูตร(สี กลิ่น รส) 
- ปรับปรุงผลิตภัณฑใหไดรับรองตรามาตรฐาน 
- เนนการพัฒนาปรับปรุงสูตรใสนวัตกรรมปนเปนแบรนดที่เปนเอกลักษณที่ไมเหมือนใคร 

ภายใตการดําเนินงาน โครงการหุนสวนยุทธศาสตรการคาสินคาอุตสาหกรรม 4.0 จาก CLMVT สูสากล (Sister Cluster)
โดย สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย รวมกับ ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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ทานาคา+ไพล
ผลิตภัณฑสเปรยนวด+บํารุงผิว

ไตไทย (TaiThai) 

กลุมจังหวัดภาคภาคเหนือตอนบน 2

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product)



เมื่อเดือนกอนผมไดมีโอกาสเดินทางไปประชุม 

ที่ประเทศจีน ทําใหไดเห็นการเปลี่ยนแปลง 

อะไรใหมๆ หลายอยางครับ ผมอยากชวนให 

ผูอานลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจรอบๆตัวเวลาได 

มีโอกาสไปหลายๆที่นะครับเปนการฝกสมองไดดีนะครับ อีก 

อยางคอืรูจกัสงัเกตและการถามนี ่ไมผดินะครบั เปน mindset 

ที่ควรจะมี โดยเฉพาะในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด 

เวลาครับ

จุดแรกคือ HEMA Market ครับ HEMA เปน Super-

market ทมีตีลาดสดทีน่าํเขาอาหารทะเล มาจากตางประเทศ 

(จริงๆแลวเปน super market ที่มีของอื่นๆดวย แตมีจุดเดน 

คอื อาหารสด และ กุกทีม่คุีณภาพ) โดย เจาของกคื็อ Alibaba 

นั้นเอง โดยทาง Alibaba ไดเปดมาประมาณ 3 ปแลว และ 

มีสาขาที่เมืองหางโจว 10 สาขา และ 45 สาขาทั่วเมืองจีน 

(ขอมูลตนป 2019)

โดยอาหารสดจะมาจากทั่วโลกทาง air freight ซ่ึงใช 

เวลาเฉล่ียประมาณ 3 วัน และทางลูกคาสามารถซ้ือได 

ทั้งหนารานและสั่งออนไลนไปที่บานได (รัศมี 3 กิโลเมตร 

สงภายใน 30 นาที) โดยทางรานจะมีรางใหพนักงานสงสินคา 

หลังไดรับ order ไปปรุงกอนใหคนไปสงใหลูกคาได (มีคิด 

คาปรุงอาหารแตไมแพง) 

ตอนนี้มีหลายๆที่ นํา Business Model คลายๆกัน 

มาทําเปน supermarket Online to Offline แบบนี้ แตสู 

alibaba ไมไดเพราะขอมูลที่ alibaba มี ตอนนี้ alibaba 

ม

การสังเกตรอบตัวสำหรับ
การเดินทางแต่ละทริป

â´Â
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อมรเทพ ทวีพานิชย

สามารถจัดการขอมูลของลูกคาเพื่อมีการบริหาร supply 

chain ใหตนทุนนอยและลดความสญูเสยีไดจากการ demand 

planning ผมอยากชวนผูอานไปลองหาขอมลู HEMA มาอาน 

ดูครับ มีอะไรอีกหลาบๆอยางที่ผมยังไมไดเลาอีกเยอะครับ

จุดที่ 2 GLOBAL T Mall ที่เปนอีก 1 platform ของ 

alibaba ที่เปน B2C ที่พัฒนามาจาก online to offline  

เพราะ new retail (การเปลี่ยนแปลงการการคาปลีกยุคใหม) 

โดยนอกจากลูกคาจะสามารถส่ังซ้ือสินคาออนไลนแลว ยัง 

สามารถมาที่shop เพื่อตัดสินใจซื้อได โดย shop นี้ จะไม 

ใหญมาก ใชพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและสินคาก็จะเปน 

สินคาของแท ของดี ของมีคุณภาพ โดยเมื่อซื้อแลวจะ 

สามารถสงของไปถึงที่หมายไดเลยในวันถัดไปเลย ที่ใน shop 

ของ Global T Mall นั้นจะมีพนักงานใหความรู และมี TV 

เพ่ือให scan barcode เพ่ือใหขอมูลสินคาในรายละเอียด 

ไดเพิ่ม สินคาจะถูกคัดมาจาก online แลววาเปนสินคา top 

จากตางประเทศ โดยเมือ่ scan barcode แลวจะมรีายละเอยีด 

ภาษาจนีมาใหโดยละเอยีด ซึง่ตรงนีก้เ็ปนอกี หนึง่จดุทีน่าสนใจ 

มากๆ ครับ

จุดที่ 3 Bingo Box เชื่อวาหลายคนคงเคยไดยิน 

AMAZON GO นะครับ Bingo Box เปน รานสะดวกซื้อแบบ 

ไรพนักงานที่ประเทศจีน โดย concept หลักก็คือ “จะไมมี 

พนักงานคอยใหบริการอยูในรานเลยแมแตคนเดียว” และ 

“การชําระเงินเพื่อซื้อสินคาทั้งหมด จะใชระบบการจาย 

เงินทางออนไลนเทานั้น” ผมไดลองโหลด application มาใช 

และลงทะเบียนก็สามารถหารานได และสั่งใหเปดประตูราน 

ไดครับ โดยการชําระเงินจะมีเครื่อง scan แบบ 3 มิติ คํานวณ 

ราคาใหจากลักษณะของสินคาได โดยดานการวางระบบ 

ความปลอดภัย ทาง Bingo Box ไดใชระบบ sensor เพื่อจับ 

ขโมยที่นําสินคาที่ยังไมผานการ scan ออกไปทางหนาประตู 

แลวยังมีจุดเดนคือ มันเปนรานขนาดตู container ที่สามารถ 

เคลื่อนยายไปได เปนการแกปญหาเรื่องทําเลที่ตั้งไมดีครับ 

ที่ผมไดขาวมาก็คือ ชวงกลางปนี้จะมี Bingo Box ตูแรกมา 

ตัง้ทีป่ระเทศไทยครบั อยากใหผูอานลองไปใชบริการดนูะครบั

จุดที่ 4 ที่ชารจมือถือแบบ subscript ในประเทศไทย 

หลายคนคงเห็นจุดใหบริการชารจมือถือหลายที่ครับ แตที่ผม 

ไปท่ีประเทศจีนมาผมไดเห็น Business Model แบบใหม 

ของการใหเชา power bank ครับ อยางที่ทุกคนทราบตอนนี้ 

โทรศพัทมือถือ SMART Phone เปนอะไรท่ีจําเปนมากๆ ดังนัน้ 

ปญหาที่แตละคนพบคือ เรื่องออกจากบานแลวแบตหมด 

หรือลืมพกสายชารจมา ถึงบางจุดจะมีใหบริการชารจไฟ เรา 

ก็อาจจะมีความจําเปนตองเดินไปมา 

ทีผ่มไปพบมาน้ันจะเปนระบบลงทะเบยีนผาน applica-

tion เพื่อยืนยันตัวจนครับ แลวสามารถคนหาจุดที่มี Power 

Bank เชาอยูแลวไป scan QR code แลวดึงเอา Power Bank 

ไปใชไดเลย พอเอามาคืนก็แจงใน application ได โดยจุด 

ตางๆ เหลานี้หาไดทั้งที่สนามบิน รานอาหาร หางสรรพสินคา 

เปนตนครับ ซึ่งชวยสงเสริมเรื่อง Sharing Economy ไดเยอะ 

เลยครับ 

จดุที ่5 Luckin Coffee ครับ กอนมาประเทศจนี ผมทํา 

การบานศึกษาขอมูลมาพอสมควรครับ วาตอนนี้มี Startup 

รานกาแฟ ที่กําลังแขงขันกับ Starbuck ที่ประเทศจีนอยู ซึ่ง 

ตอนไปถึงผมก็ผิดหวังมากที่ไมไดลองดื่มครับ เพราะ Luckin 

หนัไปจับมอืกับ Tencent ใหเขามาชวยในดานเทคโนโลย ีและ 

หาจุดขายดวยการบอกวาตัวเองนั้นเปนรานกาแฟ Smart 

Retail หรือรานคาที่มาพรอมประสบการณ Online to 

Offline โดย Luckin ไมรับเงินสดและบัตรเครดิต เมื่อ 

เขามาในรานพนักงานจะแนะนําใหติดตั้งแอปพลิเคชัน และ 

ส่ังซ้ือกาแฟจากชองทางดังกลาว โดยสามารถจายเงินไดดวย 

WeChatPay และ Alipay ตามท่ีคนจีนคุนเคย – ซึ่งผม 

ไมมีครับ T^T ตองใหไกดซื้อของใหหลายอยางครับ แตวันที่ 

ผมไปครับ ไมมีคิวเลย แตผมไมไดลองทานเพราะมีคนสั่ง 

ออนไลนผาน application ไวมาก จนถาผมจะรอคิวทาน 

หนารานเนี่ยตองรอมากกวา 1 ชั่วโมง 

จุดเรียนรูของผมนอกเหนือจากการมี application คือ 

พฤติกรรมของคนจีนในการซ้ือของออนไลนครับ โดยเฉพาะ 

food delivery ตั้งแตจุดแรกคือ HEMA มาจนจุดที่ 5 ที่ 

ผมยกตัวอยาง มีการนํา platform มาใช ทั้งหมดเลย แลว 

เช่ือมโยงขอมูลทําใหผูบริโภคไดประโยชนมากขึ้น และปรับ 

พฤติกรรมไปมากขึ้นดวยครับ

เปนอยางไรบางครบั แคเราสังเกตอะไรรอบตวัเรามากข้ึน 

ก็จะมีหลายๆอยางใหเรียนรูตอยอดตลอดครับ สุดทายนี้ผม 

ตองขอขอบคุณ UTCC eTouch ท่ีชวยประสานงานใหคณะของ 

ผมไดดูงานหลายๆที่ในประเทศจีน สําหรับทริปนี้ครับ
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เมื่อเดือนกอนผมไดมีโอกาสเดินทางไปประชุม 

ที่ประเทศจีน ทําใหไดเห็นการเปลี่ยนแปลง 

อะไรใหมๆ หลายอยางครับ ผมอยากชวนให 

ผูอานลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจรอบๆตัวเวลาได 

มีโอกาสไปหลายๆท่ีนะครับเปนการฝกสมองไดดีนะครับ อีก 

อยางคือรูจกัสงัเกตและการถามนี ่ไมผดินะครบั เปน mindset 

ท่ีควรจะมี โดยเฉพาะในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด 

เวลาครับ

จุดแรกคือ HEMA Market ครับ HEMA เปน Super-

market ทมีตีลาดสดทีน่าํเขาอาหารทะเล มาจากตางประเทศ 

(จริงๆแลวเปน super market ที่มีของอื่นๆดวย แตมีจุดเดน 

คอื อาหารสด และ กุกทีม่คุีณภาพ) โดย เจาของกคื็อ Alibaba 

นั้นเอง โดยทาง Alibaba ไดเปดมาประมาณ 3 ปแลว และ 

มีสาขาท่ีเมืองหางโจว 10 สาขา และ 45 สาขาท่ัวเมืองจีน 

(ขอมูลตนป 2019)

โดยอาหารสดจะมาจากท่ัวโลกทาง air freight ซ่ึงใช 

เวลาเฉลี่ยประมาณ 3 วัน และทางลูกคาสามารถซ้ือได 

ท้ังหนารานและสั่งออนไลนไปที่บานได (รัศมี 3 กิโลเมตร 

สงภายใน 30 นาที) โดยทางรานจะมีรางใหพนักงานสงสินคา 

หลังไดรับ order ไปปรุงกอนใหคนไปสงใหลูกคาได (มีคิด 

คาปรุงอาหารแตไมแพง) 

ตอนนี้มีหลายๆที่ นํา Business Model คลายๆกัน 

มาทําเปน supermarket Online to Offline แบบนี้ แตสู 

alibaba ไมไดเพราะขอมูลท่ี alibaba มี ตอนนี้ alibaba 

สามารถจัดการขอมูลของลูกคาเพื่อมีการบริหาร supply 

chain ใหตนทนุนอยและลดความสญูเสยีไดจากการ demand 

planning ผมอยากชวนผูอานไปลองหาขอมลู HEMA มาอาน 

ดูครับ มีอะไรอีกหลาบๆอยางที่ผมยังไมไดเลาอีกเยอะครับ

จุดที่ 2 GLOBAL T Mall ที่เปนอีก 1 platform ของ 

alibaba ที่เปน B2C ที่พัฒนามาจาก online to offline  

เพราะ new retail (การเปลี่ยนแปลงการการคาปลีกยุคใหม) 

โดยนอกจากลูกคาจะสามารถสั่งซื้อสินคาออนไลนแลว ยัง 

สามารถมาที่shop เพื่อตัดสินใจซื้อได โดย shop นี้ จะไม 

ใหญมาก ใชพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและสินคาก็จะเปน 

สินคาของแท ของดี ของมีคุณภาพ โดยเม่ือซื้อแลวจะ 

สามารถสงของไปถึงที่หมายไดเลยในวันถัดไปเลย ที่ใน shop 

ของ Global T Mall นั้นจะมีพนักงานใหความรู และมี TV 

เพื่อให scan barcode เพื่อใหขอมูลสินคาในรายละเอียด 

ไดเพิ่ม สินคาจะถูกคัดมาจาก online แลววาเปนสินคา top 

จากตางประเทศ โดยเมือ่ scan barcode แลวจะมรีายละเอยีด 

ภาษาจนีมาใหโดยละเอยีด ซึง่ตรงนีก้เ็ปนอกี หนึง่จดุท่ีนาสนใจ 

มากๆ ครับ

จุดท่ี 3 Bingo Box เชื่อวาหลายคนคงเคยไดยิน 

AMAZON GO นะครับ Bingo Box เปน รานสะดวกซื้อแบบ 

ไรพนักงานท่ีประเทศจีน โดย concept หลักก็คือ “จะไมมี 

พนักงานคอยใหบริการอยูในรานเลยแมแตคนเดียว” และ 

“การชําระเงินเพื่อซ้ือสินคาท้ังหมด จะใชระบบการจาย 

เงินทางออนไลนเทานั้น” ผมไดลองโหลด application มาใช 

และลงทะเบียนก็สามารถหารานได และสั่งใหเปดประตูราน 

ไดครับ โดยการชําระเงินจะมีเครื่อง scan แบบ 3 มิติ คํานวณ 

ราคาใหจากลักษณะของสินคาได โดยดานการวางระบบ 

ความปลอดภัย ทาง Bingo Box ไดใชระบบ sensor เพื่อจับ 

ขโมยที่นําสินคาที่ยังไมผานการ scan ออกไปทางหนาประตู 

แลวยังมีจุดเดนคือ มันเปนรานขนาดตู container ที่สามารถ 

เคลื่อนยายไปได เปนการแกปญหาเรื่องทําเลที่ต้ังไมดีครับ 

ที่ผมไดขาวมาก็คือ ชวงกลางปนี้จะมี Bingo Box ตูแรกมา 

ตัง้ทีป่ระเทศไทยครบั อยากใหผูอานลองไปใชบริการดนูะครบั

จุดที่ 4 ที่ชารจมือถือแบบ subscript ในประเทศไทย 

หลายคนคงเห็นจุดใหบริการชารจมือถือหลายที่ครับ แตที่ผม 

ไปท่ีประเทศจีนมาผมไดเห็น Business Model แบบใหม 

ของการใหเชา power bank ครับ อยางที่ทุกคนทราบตอนนี้ 

โทรศพัทมือถือ SMART Phone เปนอะไรท่ีจาํเปนมากๆ ดังน้ัน 

ปญหาที่แตละคนพบคือ เรื่องออกจากบานแลวแบตหมด 

หรือลืมพกสายชารจมา ถึงบางจุดจะมีใหบริการชารจไฟ เรา 

ก็อาจจะมีความจําเปนตองเดินไปมา 

ทีผ่มไปพบมาน้ันจะเปนระบบลงทะเบยีนผาน applica-

tion เพื่อยืนยันตัวจนครับ แลวสามารถคนหาจุดที่มี Power 

Bank เชาอยูแลวไป scan QR code แลวดึงเอา Power Bank 

ไปใชไดเลย พอเอามาคืนก็แจงใน application ได โดยจุด 

ตางๆ เหลานี้หาไดทั้งที่สนามบิน รานอาหาร หางสรรพสินคา 

เปนตนครับ ซึ่งชวยสงเสริมเรื่อง Sharing Economy ไดเยอะ 

เลยครับ 

จดุที ่5 Luckin Coffee ครบั กอนมาประเทศจนี ผมทํา 

การบานศึกษาขอมูลมาพอสมควรครับ วาตอนนี้มี Startup 

รานกาแฟ ที่กําลังแขงขันกับ Starbuck ที่ประเทศจีนอยู ซึ่ง 

ตอนไปถึงผมก็ผิดหวังมากที่ไมไดลองดื่มครับ เพราะ Luckin 

หนัไปจับมือกับ Tencent ใหเขามาชวยในดานเทคโนโลย ีและ 

หาจุดขายดวยการบอกวาตัวเองนั้นเปนรานกาแฟ Smart 

Retail หรือรานคาที่มาพรอมประสบการณ Online to 

Offline โดย Luckin ไมรับเงินสดและบัตรเครดิต เมื่อ 

เขามาในรานพนักงานจะแนะนําใหติดตั้งแอปพลิเคชัน และ 

สั่งซื้อกาแฟจากชองทางดังกลาว โดยสามารถจายเงินไดดวย 

WeChatPay และ Alipay ตามที่คนจีนคุนเคย – ซึ่งผม 

ไมมีครับ T^T ตองใหไกดซื้อของใหหลายอยางครับ แตวันที่ 

ผมไปครับ ไมมีคิวเลย แตผมไมไดลองทานเพราะมีคนสั่ง 

ออนไลนผาน application ไวมาก จนถาผมจะรอคิวทาน 

หนารานเนี่ยตองรอมากกวา 1 ชั่วโมง 

จุดเรียนรูของผมนอกเหนือจากการมี application คือ 

พฤติกรรมของคนจีนในการซื้อของออนไลนครับ โดยเฉพาะ 

food delivery ตั้งแตจุดแรกคือ HEMA มาจนจุดท่ี 5 ท่ี 

ผมยกตัวอยาง มีการนํา platform มาใช ทั้งหมดเลย แลว 

เช่ือมโยงขอมูลทําใหผูบริโภคไดประโยชนมากข้ึน และปรับ 

พฤติกรรมไปมากขึ้นดวยครับ

เปนอยางไรบางครบั แคเราสังเกตอะไรรอบตวัเรามากขึน้ 

ก็จะมีหลายๆอยางใหเรียนรูตอยอดตลอดครับ สุดทายนี้ผม 

ตองขอขอบคุณ UTCC eTouch ท่ีชวยประสานงานใหคณะของ 

ผมไดดูงานหลายๆที่ในประเทศจีน สําหรับทริปนี้ครับ
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เมื่อเดือนกอนผมไดมีโอกาสเดินทางไปประชุม 

ที่ประเทศจีน ทําใหไดเห็นการเปลี่ยนแปลง 

อะไรใหมๆ หลายอยางครับ ผมอยากชวนให 

ผูอานลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจรอบๆตัวเวลาได 

มีโอกาสไปหลายๆที่นะครับเปนการฝกสมองไดดีนะครับ อีก 

อยางคอืรูจกัสงัเกตและการถามนี ่ไมผดินะครบั เปน mindset 

ที่ควรจะมี โดยเฉพาะในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด 

เวลาครับ

จุดแรกคือ HEMA Market ครับ HEMA เปน Super-

market ทมีตีลาดสดทีน่าํเขาอาหารทะเล มาจากตางประเทศ 

(จริงๆแลวเปน super market ที่มีของอื่นๆดวย แตมีจุดเดน 

คอื อาหารสด และ กุกทีม่คุีณภาพ) โดย เจาของกคื็อ Alibaba 

นั้นเอง โดยทาง Alibaba ไดเปดมาประมาณ 3 ปแลว และ 

มีสาขาที่เมืองหางโจว 10 สาขา และ 45 สาขาทั่วเมืองจีน 

(ขอมูลตนป 2019)

โดยอาหารสดจะมาจากทั่วโลกทาง air freight ซ่ึงใช 

เวลาเฉลี่ยประมาณ 3 วัน และทางลูกคาสามารถซ้ือได 

ทั้งหนารานและสั่งออนไลนไปที่บานได (รัศมี 3 กิโลเมตร 

สงภายใน 30 นาที) โดยทางรานจะมีรางใหพนักงานสงสินคา 

หลังไดรับ order ไปปรุงกอนใหคนไปสงใหลูกคาได (มีคิด 

คาปรุงอาหารแตไมแพง) 

ตอนนี้มีหลายๆที่ นํา Business Model คลายๆกัน 

มาทําเปน supermarket Online to Offline แบบนี้ แตสู 

alibaba ไมไดเพราะขอมูลที่ alibaba มี ตอนนี้ alibaba 

สามารถจัดการขอมูลของลูกคาเพื่อมีการบริหาร supply 

chain ใหตนทุนนอยและลดความสญูเสยีไดจากการ demand 

planning ผมอยากชวนผูอานไปลองหาขอมลู HEMA มาอาน 

ดูครับ มีอะไรอีกหลาบๆอยางที่ผมยังไมไดเลาอีกเยอะครับ

จุดที่ 2 GLOBAL T Mall ที่เปนอีก 1 platform ของ 

alibaba ที่เปน B2C ที่พัฒนามาจาก online to offline  

เพราะ new retail (การเปลี่ยนแปลงการการคาปลีกยุคใหม) 

โดยนอกจากลูกคาจะสามารถส่ังซ้ือสินคาออนไลนแลว ยัง 

สามารถมาที่shop เพื่อตัดสินใจซื้อได โดย shop นี้ จะไม 

ใหญมาก ใชพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและสินคาก็จะเปน 

สินคาของแท ของดี ของมีคุณภาพ โดยเมื่อซื้อแลวจะ 

สามารถสงของไปถึงที่หมายไดเลยในวันถัดไปเลย ที่ใน shop 

ของ Global T Mall นั้นจะมีพนักงานใหความรู และมี TV 

เพ่ือให scan barcode เพ่ือใหขอมูลสินคาในรายละเอียด 

ไดเพิ่ม สินคาจะถูกคัดมาจาก online แลววาเปนสินคา top 

จากตางประเทศ โดยเมือ่ scan barcode แลวจะมรีายละเอยีด 

ภาษาจนีมาใหโดยละเอยีด ซึง่ตรงนีก้เ็ปนอกี หนึง่จดุทีน่าสนใจ 

มากๆ ครับ

จุดที่ 3 Bingo Box เชื่อวาหลายคนคงเคยไดยิน 

AMAZON GO นะครับ Bingo Box เปน รานสะดวกซื้อแบบ 

ไรพนักงานที่ประเทศจีน โดย concept หลักก็คือ “จะไมมี 

พนักงานคอยใหบริการอยูในรานเลยแมแตคนเดียว” และ 

“การชําระเงินเพื่อซื้อสินคาทั้งหมด จะใชระบบการจาย 

เงินทางออนไลนเทานั้น” ผมไดลองโหลด application มาใช 

และลงทะเบียนก็สามารถหารานได และสั่งใหเปดประตูราน 

ไดครับ โดยการชําระเงินจะมีเครื่อง scan แบบ 3 มิติ คํานวณ 

ราคาใหจากลักษณะของสินคาได โดยดานการวางระบบ 

ความปลอดภัย ทาง Bingo Box ไดใชระบบ sensor เพื่อจับ 

ขโมยที่นําสินคาที่ยังไมผานการ scan ออกไปทางหนาประตู 

แลวยังมีจุดเดนคือ มันเปนรานขนาดตู container ที่สามารถ 

เคลื่อนยายไปได เปนการแกปญหาเรื่องทําเลที่ตั้งไมดีครับ 

ที่ผมไดขาวมาก็คือ ชวงกลางปนี้จะมี Bingo Box ตูแรกมา 

ตัง้ทีป่ระเทศไทยครบั อยากใหผูอานลองไปใชบริการดนูะครบั

จุดที่ 4 ที่ชารจมือถือแบบ subscript ในประเทศไทย 

หลายคนคงเห็นจุดใหบริการชารจมือถือหลายที่ครับ แตที่ผม 

ไปท่ีประเทศจีนมาผมไดเห็น Business Model แบบใหม 

ของการใหเชา power bank ครับ อยางที่ทุกคนทราบตอนนี้ 

โทรศพัทมอืถอื SMART Phone เปนอะไรท่ีจําเปนมากๆ ดังน้ัน 

ปญหาที่แตละคนพบคือ เรื่องออกจากบานแลวแบตหมด 

หรือลืมพกสายชารจมา ถึงบางจุดจะมีใหบริการชารจไฟ เรา 

ก็อาจจะมีความจําเปนตองเดินไปมา 

ทีผ่มไปพบมานัน้จะเปนระบบลงทะเบยีนผาน applica-

tion เพื่อยืนยันตัวจนครับ แลวสามารถคนหาจุดที่มี Power 

Bank เชาอยูแลวไป scan QR code แลวดึงเอา Power Bank 

ไปใชไดเลย พอเอามาคืนก็แจงใน application ได โดยจุด 

ตางๆ เหลานี้หาไดทั้งที่สนามบิน รานอาหาร หางสรรพสินคา 

เปนตนครับ ซึ่งชวยสงเสริมเรื่อง Sharing Economy ไดเยอะ 

เลยครับ 

จดุที ่5 Luckin Coffee ครับ กอนมาประเทศจนี ผมทํา 

การบานศึกษาขอมูลมาพอสมควรครับ วาตอนนี้มี Startup 

รานกาแฟ ที่กําลังแขงขันกับ Starbuck ที่ประเทศจีนอยู ซึ่ง 

ตอนไปถึงผมก็ผิดหวังมากที่ไมไดลองดื่มครับ เพราะ Luckin 

หนัไปจับมอืกับ Tencent ใหเขามาชวยในดานเทคโนโลย ีและ 

หาจุดขายดวยการบอกวาตัวเองนั้นเปนรานกาแฟ Smart 

Retail หรือรานคาที่มาพรอมประสบการณ Online to 

Offline โดย Luckin ไมรับเงินสดและบัตรเครดิต เมื่อ 

เขามาในรานพนักงานจะแนะนําใหติดตั้งแอปพลิเคชัน และ 

ส่ังซ้ือกาแฟจากชองทางดังกลาว โดยสามารถจายเงินไดดวย 

WeChatPay และ Alipay ตามท่ีคนจีนคุนเคย – ซึ่งผม 

ไมมีครับ T^T ตองใหไกดซื้อของใหหลายอยางครับ แตวันที่ 

ผมไปครับ ไมมีคิวเลย แตผมไมไดลองทานเพราะมีคนสั่ง 

ออนไลนผาน application ไวมาก จนถาผมจะรอคิวทาน 

หนารานเนี่ยตองรอมากกวา 1 ชั่วโมง 

จุดเรียนรูของผมนอกเหนือจากการมี application คือ 

พฤติกรรมของคนจีนในการซ้ือของออนไลนครับ โดยเฉพาะ 

food delivery ตั้งแตจุดแรกคือ HEMA มาจนจุดที่ 5 ที่ 

ผมยกตัวอยาง มีการนํา platform มาใช ทั้งหมดเลย แลว 

เช่ือมโยงขอมูลทําใหผูบริโภคไดประโยชนมากขึ้น และปรับ 

พฤติกรรมไปมากขึ้นดวยครับ

เปนอยางไรบางครบั แคเราสังเกตอะไรรอบตวัเรามากข้ึน 

ก็จะมีหลายๆอยางใหเรียนรูตอยอดตลอดครับ สุดทายนี้ผม 

ตองขอขอบคุณ UTCC eTouch ท่ีชวยประสานงานใหคณะของ 

ผมไดดูงานหลายๆที่ในประเทศจีน สําหรับทริปนี้ครับ

จุดเรียนรู้ของผมนอกเหนือจากการ
มี application คือ พฤติกรรมของ 
คนจีนในการซื้อของออนไลน์ครับ 
โดยเฉพาะ food delivery ตั้งแต่ 
จุดแรกคือ HEMA มาจนจุดท่ี 5 ท่ีผม 
ยกตัวอย่าง มีการนำ platform มา 
ใช้ทั้งหมดเลย แล้วเชื่อมโยงข้อมูล 
ทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์มากขึ้น 
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เมื่อเดือนกอนผมไดมีโอกาสเดินทางไปประชุม 

ที่ประเทศจีน ทําใหไดเห็นการเปลี่ยนแปลง 

อะไรใหมๆ หลายอยางครับ ผมอยากชวนให 

ผูอานลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจรอบๆตัวเวลาได 

มีโอกาสไปหลายๆท่ีนะครับเปนการฝกสมองไดดีนะครับ อีก 

อยางคือรูจกัสงัเกตและการถามนี ่ไมผดินะครบั เปน mindset 

ท่ีควรจะมี โดยเฉพาะในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด 

เวลาครับ

จุดแรกคือ HEMA Market ครับ HEMA เปน Super-

market ทมีตีลาดสดทีน่าํเขาอาหารทะเล มาจากตางประเทศ 

(จริงๆแลวเปน super market ที่มีของอื่นๆดวย แตมีจุดเดน 

คอื อาหารสด และ กุกทีม่คุีณภาพ) โดย เจาของกคื็อ Alibaba 

นั้นเอง โดยทาง Alibaba ไดเปดมาประมาณ 3 ปแลว และ 

มีสาขาท่ีเมืองหางโจว 10 สาขา และ 45 สาขาท่ัวเมืองจีน 

(ขอมูลตนป 2019)

โดยอาหารสดจะมาจากท่ัวโลกทาง air freight ซ่ึงใช 

เวลาเฉลี่ยประมาณ 3 วัน และทางลูกคาสามารถซ้ือได 

ท้ังหนารานและสั่งออนไลนไปที่บานได (รัศมี 3 กิโลเมตร 

สงภายใน 30 นาที) โดยทางรานจะมีรางใหพนักงานสงสินคา 

หลังไดรับ order ไปปรุงกอนใหคนไปสงใหลูกคาได (มีคิด 

คาปรุงอาหารแตไมแพง) 

ตอนนี้มีหลายๆที่ นํา Business Model คลายๆกัน 

มาทําเปน supermarket Online to Offline แบบนี้ แตสู 

alibaba ไมไดเพราะขอมูลท่ี alibaba มี ตอนนี้ alibaba 

สามารถจัดการขอมูลของลูกคาเพื่อมีการบริหาร supply 

chain ใหตนทนุนอยและลดความสญูเสยีไดจากการ demand 

planning ผมอยากชวนผูอานไปลองหาขอมลู HEMA มาอาน 

ดูครับ มีอะไรอีกหลาบๆอยางที่ผมยังไมไดเลาอีกเยอะครับ

จุดที่ 2 GLOBAL T Mall ที่เปนอีก 1 platform ของ 

alibaba ที่เปน B2C ที่พัฒนามาจาก online to offline  

เพราะ new retail (การเปลี่ยนแปลงการการคาปลีกยุคใหม) 

โดยนอกจากลูกคาจะสามารถสั่งซื้อสินคาออนไลนแลว ยัง 

สามารถมาที่shop เพื่อตัดสินใจซื้อได โดย shop นี้ จะไม 

ใหญมาก ใชพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและสินคาก็จะเปน 

สินคาของแท ของดี ของมีคุณภาพ โดยเม่ือซื้อแลวจะ 

สามารถสงของไปถึงที่หมายไดเลยในวันถัดไปเลย ที่ใน shop 

ของ Global T Mall นั้นจะมีพนักงานใหความรู และมี TV 

เพื่อให scan barcode เพื่อใหขอมูลสินคาในรายละเอียด 

ไดเพิ่ม สินคาจะถูกคัดมาจาก online แลววาเปนสินคา top 

จากตางประเทศ โดยเมือ่ scan barcode แลวจะมรีายละเอยีด 

ภาษาจนีมาใหโดยละเอยีด ซึง่ตรงนีก้เ็ปนอกี หนึง่จดุท่ีนาสนใจ 

มากๆ ครับ

จุดท่ี 3 Bingo Box เชื่อวาหลายคนคงเคยไดยิน 

AMAZON GO นะครับ Bingo Box เปน รานสะดวกซื้อแบบ 

ไรพนักงานท่ีประเทศจีน โดย concept หลักก็คือ “จะไมมี 

พนักงานคอยใหบริการอยูในรานเลยแมแตคนเดียว” และ 

“การชําระเงินเพื่อซ้ือสินคาท้ังหมด จะใชระบบการจาย 

เงินทางออนไลนเทานั้น” ผมไดลองโหลด application มาใช 

และลงทะเบียนก็สามารถหารานได และสั่งใหเปดประตูราน 

ไดครับ โดยการชําระเงินจะมีเครื่อง scan แบบ 3 มิติ คํานวณ 

ราคาใหจากลักษณะของสินคาได โดยดานการวางระบบ 

ความปลอดภัย ทาง Bingo Box ไดใชระบบ sensor เพื่อจับ 

ขโมยที่นําสินคาที่ยังไมผานการ scan ออกไปทางหนาประตู 

แลวยังมีจุดเดนคือ มันเปนรานขนาดตู container ที่สามารถ 

เคลื่อนยายไปได เปนการแกปญหาเรื่องทําเลที่ต้ังไมดีครับ 

ที่ผมไดขาวมาก็คือ ชวงกลางปนี้จะมี Bingo Box ตูแรกมา 

ตัง้ทีป่ระเทศไทยครบั อยากใหผูอานลองไปใชบริการดนูะครบั

จุดที่ 4 ที่ชารจมือถือแบบ subscript ในประเทศไทย 

หลายคนคงเห็นจุดใหบริการชารจมือถือหลายที่ครับ แตที่ผม 

ไปท่ีประเทศจีนมาผมไดเห็น Business Model แบบใหม 

ของการใหเชา power bank ครับ อยางที่ทุกคนทราบตอนนี้ 

โทรศพัทมือถือ SMART Phone เปนอะไรท่ีจาํเปนมากๆ ดังน้ัน 

ปญหาที่แตละคนพบคือ เรื่องออกจากบานแลวแบตหมด 

หรือลืมพกสายชารจมา ถึงบางจุดจะมีใหบริการชารจไฟ เรา 

ก็อาจจะมีความจําเปนตองเดินไปมา 

ท่ีผมไปพบมาน้ันจะเปนระบบลงทะเบยีนผาน applica-

tion เพื่อยืนยันตัวจนครับ แลวสามารถคนหาจุดที่มี Power 

Bank เชาอยูแลวไป scan QR code แลวดึงเอา Power Bank 

ไปใชไดเลย พอเอามาคืนก็แจงใน application ได โดยจุด 

ตางๆ เหลานี้หาไดทั้งที่สนามบิน รานอาหาร หางสรรพสินคา 

เปนตนครับ ซึ่งชวยสงเสริมเรื่อง Sharing Economy ไดเยอะ 

เลยครับ 

จดุที ่5 Luckin Coffee ครบั กอนมาประเทศจนี ผมทํา 

การบานศึกษาขอมูลมาพอสมควรครับ วาตอนนี้มี Startup 

รานกาแฟ ที่กําลังแขงขันกับ Starbuck ที่ประเทศจีนอยู ซึ่ง 

ตอนไปถึงผมก็ผิดหวังมากที่ไมไดลองดื่มครับ เพราะ Luckin 

หนัไปจับมือกับ Tencent ใหเขามาชวยในดานเทคโนโลย ีและ 

หาจุดขายดวยการบอกวาตัวเองนั้นเปนรานกาแฟ Smart 

Retail หรือรานคาที่มาพรอมประสบการณ Online to 

Offline โดย Luckin ไมรับเงินสดและบัตรเครดิต เมื่อ 

เขามาในรานพนักงานจะแนะนําใหติดตั้งแอปพลิเคชัน และ 

สั่งซื้อกาแฟจากชองทางดังกลาว โดยสามารถจายเงินไดดวย 

WeChatPay และ Alipay ตามที่คนจีนคุนเคย – ซึ่งผม 

ไมมีครับ T^T ตองใหไกดซื้อของใหหลายอยางครับ แตวันที่ 

ผมไปครับ ไมมีคิวเลย แตผมไมไดลองทานเพราะมีคนสั่ง 

ออนไลนผาน application ไวมาก จนถาผมจะรอคิวทาน 

หนารานเนี่ยตองรอมากกวา 1 ชั่วโมง 

จุดเรียนรูของผมนอกเหนือจากการมี application คือ 

พฤติกรรมของคนจีนในการซื้อของออนไลนครับ โดยเฉพาะ 

food delivery ตั้งแตจุดแรกคือ HEMA มาจนจุดท่ี 5 ท่ี 

ผมยกตัวอยาง มีการนํา platform มาใช ทั้งหมดเลย แลว 

เช่ือมโยงขอมูลทําใหผูบริโภคไดประโยชนมากข้ึน และปรับ 

พฤติกรรมไปมากขึ้นดวยครับ

เปนอยางไรบางครบั แคเราสังเกตอะไรรอบตวัเรามากข้ึน 

ก็จะมีหลายๆอยางใหเรียนรูตอยอดตลอดครับ สุดทายนี้ผม 

ตองขอขอบคุณ UTCC eTouch ท่ีชวยประสานงานใหคณะของ 

ผมไดดูงานหลายๆที่ในประเทศจีน สําหรับทริปนี้ครับ
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การเลาเรื่องในธุรกิจมี 
บทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะระยะหลังๆ 

Storytelling ดูเหมือนจะกลายเปน 
ส่ิงสําคัญสําหรับแบรนด ทําไมจึงกลาย 
เปนเชนนั้น? บทสัมภาษณในคร้ังนี้เรา 
ไดชักชวน ‘พิ-พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน’ 
หนึ่งใน PARTNER และ Story Curator 
ของบริษัท ‘Glow Story’ มาพูดคุยถึง 
ประเด็นนี้ ในฐานะเอเจนซี่เล็กๆ ที่มัก 
ถูกชักชวนจากองคกรขนาดใหญใหไป 
รวมสรางงานการเลาเรื่องผานรูปแบบ
ตางๆ ไดอยางนาจับตามอง

การสร้างเร่ืองราว
ในธุรกิจ

“เปนสิง่จาํเปนมาก หลายคนทีเ่คย 
ดูทอลคของ ‘Simon Sinek’ เรื่อง 
‘Start With Why’ ใน ‘TED Talk’ ผม 
คิดวาส่ิงนีจ้ริงมากๆ ลูกคาไมไดซือ้สินคา 
จาก What แลว เขาเริ่มซื้อจาก Why 
เพราะฉะนั้นคําถามคือ ในเมื่อโปรดักส 
มันเทาๆ กัน แตละแบรนดจะมีวิธีเลา 
Why หรอืความเชือ่ หรือส่ิงทีแ่บรนดนัน้ 
ยนืหยดั ตองการสือ่สารออกไปอยางไร? 

ก็ตองมาจากการเลาเรื่อง เชนเคสท่ี 
คลาสสิคมากๆ คือ ‘Apple’

“สิ่งที่  ‘Apple’ พูดตลอดคือ 

‘Think Different’ เราคิดตาง คุณม ี
ชีวิตแตกตางจากเดิมได คุณสามารถมี 
ชีวิตทั้งเรื่องงาน เรื่องเลน ไลฟสไตลไป 
ดวยกันได คุณสามารถรวมโทรศัพท 
มือถือที่เลนอินเตอรเน็ตและเครื่องเลน 
MP3 ไวดวยกันได เรามี ‘iPhone’ คุณ 
อยากซื้อไม -- นี่คือการ Start With 
Why คอนเทนตเดยีวกนัเลย แตเริม่จาก 
Why วาแบรนดเชื่อในอะไร ซึ่งความ 
เชื่อเหลานี้ทุกบริษัทมีอยูแลว

“ทุกๆ องคกรจะมี วิสัยทัศน 
พันธกิจ แตคําถามคือ จะเปลี่ยนสิ่ง 

เหลานี้ที่มันแหงๆ ใหเปนอารมณที่ 
จับตองได ตองทํายังไง แลวบวกกับ 
เทรนดของยุคน้ีที่ -- ทํายังไงเมื่อตอง 

คุยกับใครสักคนในเวลา 20 นาทีโดย 
ที่เขาไมกมลงไปจองมือถือเนี่ยยากมาก

“เพราะฉะนั้นเปนความทาทาย 
ของคนทําธุรกิจและทุกๆ แบรนดตอง 
เจอ วาคุณจะเลาเรื่องยังไงที่จะหยุด 
ใหคนสนใจ แลวเปลี่ยนเขาจากผูซื้อ 
ไมใชแคเปนแฟนคลับอยางเดียว ตอง 
เปนสาวกของแบรนดด วย เหมือน 
แบรนดที่ออก(สินคา)อะไรมาคนตาม 
แหไปซื้อ ไมใชเพราะเปนสินคาที่ดีที่สุด 
แตเพราะเขาม ีWhy ทีชั่ด จากนัน้ How 
และ What คอยตามมา” 

What vs Why
“What คือขายอะไร โปรโมช่ัน 

อะไร ซึ่งทุกคนสามารถทําโปรโมชั่นได 
เหมอืนกนั แตท่ีลกึลงไปกวาน้ัน เชน คุณ 
มีความเชื่ออะไร ทําไมคุณถึงทําแบรนด 
นี ้แลวแบรนดคณุดูแลสายการผลิตยงัไง 
ผูบรโิภคเริม่ตัง้คาํถามมากขึน้ -- รองเทา 
(สินคา)คุณใชแรงงานเด็กหรือเปลา? 
ผลิตแลวผลกระทบทางสิง่แวดลอมตางๆ 
ไปอยูที่ไหน? -- ขอมูลไปถึง(ผูบริโภค) 
ไดเร็วขึ้น แบรนดถูกทําลาย ถูกดรามา 
ถูกโจมตีไดงายข้ึน เพราะฉะน้ันในยุค 
ท่ีโซเชียลมีเดียไปเร็วขนาดนี้ ตองทํา 
โปรเซสใหดี แลวหยิบมาเลา-มาทํา 
มารเก็ตติ้ง จึงกลายเปนสวนสําคัญ 

“รองเทายี่หอหน่ึง เขาบอกวา 
‘One for One’ เราซ้ือ 1 คู เงินคา 
รองเทาที่เราซื้อจะไปเปนรองเทาอีก 
คูนึงใหเด็กที่ยากไรในแอฟริกา แปลวา 
เงินของเราไมไดจบท่ีความสบาย หรือ 
ความเทของเราอยางเดียว มนัไปเปนอกี 
ความหมายนึงสําหรบัคนๆ นงึ นีแ่ปลวา 
คนไมไดซื้อของจาก What แลว ไมได 
ซื้อเพราะโปรโมชั่นวาลดกี่เปอรเซ็นต 
หรือรองเทาใสสบายหรือเปลา แตซื้อ 
จาก Why และสิ่งท่ีเชื่อม 2 สิ่งน้ีเขา 
ดวยกันคือ How – รองเทายี่หอนี้ทํา 
มารเกตติง้ แคมเปญออกมาชดัมาก แลว 
ธุรกิจของเขาตอนนี้ไมใชแครองเทา 
อยางเดียว ขายกาแฟ ซื้อกาแฟเขาไป 
เปนน้ําสะอาด ขายแวนเปนการตรวจ 
สายตา ขายกระเปาเป นการตรวจ 
สุขภาพ 

“ในยุคที่ธุรกิจหมุนเร็วโปรดักส 
ไลนแตกออกมามากมาย ‘Google’ มี 
ทุกอยาง ไมใชแค Search Engine แลว 
Google ทํา Map ทําบอลลูน ทําโนน 
ทํานี่เยอะแยะไปหมด ‘Apple’ ขายทั้ง 

นาฬกา ทีวี ทําสตรีมมิ่งแบบ ‘Netflix’ 
ถามกลับกัน ถาคุณเปนแบรนดๆ นึง 
แลวอยู ดีๆ เกิดอยากขายมือถือ ผู  
บริโภคก็เกิดตั้งคําถาม

‘อาว..คุณขายหมอหงุขาวไมใชเหรอ?’ 
‘คุณขายเคร่ืองใชในครวัไมใชเหรอ?’
ในขณะเดียวกนั แบรนดท่ีเลาเร่ือง 

ขายรองเทา ซื้อเวย ขายกระเปา ซื้อเวย 
ขายกาแฟ ซื้อเวย เพราะมี Why ที่ชัด 
ผมวาเรื่อง Storytelling เปนสะพาน 
เชื่อม Why กับ What”

ธุรกิจแบบไหนจึงเหมาะ
กับการเล่าเร่ือง

“ผมเช่ือวาทุกธุรกิจตองเลาเรื่อง
นะครับ มันเปนมารเก็ตติ้ง - แบรนดิ้ง - 
ซีเอสอารที่ทุกคนเลาอยูแลว แตจะเลา 
ในเฉดไหนใหความสาํคญักับอะไร ธรุกิจ 
ที่มีความเซนซิทีฟ เกิดแรงตาน อาจจะ 
เลาในเชิงของชุมชน เลาในเชิงของสาย 
การผลิตเยอะหนอย

“แมผู บริโภคที่ชอบสินคาราคา 
ถูกก็เร่ิมถามหาส่ิงที่ลึกไปกวานั้น เร่ิม 
แครประเด็นสังคมมากขึ้น เริ่มแครที่มา 

ท่ีไปของแบรนดท่ีจะซ้ือมากข้ึน เพราะ 
ฉะน้ันแมจะเปนรานสะดวกซ้ือ เขาเร่ิม 
พูด Why ออกมาอยางท่ีเห็นเคสลด 
การใชถุงพลาสติกในรานสะดวกซื้อ ถา 
มองในเชิงธุรกิจลวนๆ เขาไมตองทํา 
แคมเปญแบบนี้ก็ได

“บางคนตองพดูเรือ่งมารเก็ตต้ิง ซึง่ 
พูดเรื่องโปรโมชั่นเยอะแลว ลองโดด 
มาเรื่อง Believe ในบางอยาง เรามี 
Differentiation ในบางอยาง อยาง 
‘Nike’ พูดเรื่อง ‘Just Do It’ ทั้งๆ ที่ 
ตอนเริม่ตนเขากเ็ปนดีลเลอร ไปเอาของ 
‘Onitsuka Tiger’ มาขายท่ีอเมรกิา เริม่ 
จากบสิซิเนสลวนๆ เลย Just Do It เพิง่มา 
ไมกีป่ แตวาขยีช้ดัมาก เพราะเขาอยากหา 
Standing Point หา Differentiation 
ของเขา หา Positioning ของเขาจาก 
ตรงนั้น ทุกธุรกิจจําเปนตองมีวิธีในการ 
เลาเรื่องที่คมคาย แยบยล และก็เขาใจ 
คอนซูเมอร เขาใจทารเก็ตของตัวเองให 
มากขึ้นเรื่อยๆ

“อยางผมเอง ถามวา Glow เปน 
อะไร เราเปน Storyteller นี่แหละครับ 
แตถาพูดกันในวงการ Storyteller 

มีคนทําอยู เยอะมาก เอเจนซี่ใหญๆ 
โอกิลว่ี เดนทสุ ทุนเยอะ มีเครือขาย 
ระดับโลก เอเจนซ่ีระดับกลางที่อยูมา 
นานก็แขงขันกันสูง คําถามคือบริษัท 
เล็กๆ ที่เริ่มจากคนที่ไมมีใครเคยทํา 
เอเจนซี่เลยอยางพวกเรา จะดีดตัวเอง 
ขึ้นมาในตลาดยังไง ก็มาจากการท่ีเรา 
เลาเรื่องของเราตลอดเวลา เราเลาเรื่อง 
งานที่ทํา พอเลาเรื่องของเราออกไป 
ไมว าจะทางเฟซบุ กส วนตัวของผม 
เฟซบุกเพจของบรษิทั หรอืแมแตกระทัง่ 
ในการทาํงาน เวลาเราออกไปเจอคน ไป 
เจอส่ือ ไปเจอพ่ีๆ Speaker ท่ีเราไป 
ทํางานดวย เราก็จะเลาเร่ืองความเช่ือ 
ของเราตลอดเวลา

“ปรากฏวาสิ่งท่ีกลับมา มันคือ 
โอกาสที่เขามามากขึ้น ทุกวันนี้ เรา 
แทบไมตองไปพิชชิ่งลูกคาเลย ลูกคา 
ชวนมาตลอด เหตุผลเพราะวาส่ิงที่ 
เราทํามันชัด เรามี Why ของเราท่ีชัด 
เพราะฉะนั้นกลุมลูกคาของเรา องคกร 
NGO ภาครัฐ แบงกกิ้ง ประกันตางๆ ที่ 
อยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยาง เกิด 
ตั้งคําถามนี้ขึ้นมา แลวถามวามีใครที่ 
ทาํงานเลาเรือ่งเพือ่สรางการเปลีย่นแปลง 
บาง ไมตองเปลี่ยนสังคม โลกรอน อะไร 
อยางนี้ก็ได แตเปลี่ยนมุมเล็กๆ ของ 
องคกร มีใครที่ทําบาง แลวชื่อ Glow ก็ 
จะเดงขึน้มาดวยงานของเราทีม่ลีายเซน็ 
ชัดมาก

“ผมไปอานเจอมาวา เทรนดใน 
ตลาดโลกนักเลาเรื่องยุคตอไป บริษัท 
เจาใหญๆ  ท่ีเปนแบบโกลบอล วนัสตอป 
เซอรวิสเหลานีจ้ะเตบิโตไปเปนเจาใหญๆ  
ในตลาด เจาทีล่าํบาก ลกูคาจะเริม่นอยลง 
คือเจากลางๆ ซ่ึงทําไดไมกีอ่ยาง ถาอยาก 
ทํานอกเหนือจากท่ีทําอยูก็ตองซัพให 
เจาเลก็ไปทาํอกีทนีงึ แบบนีอ้ยูยาก เพราะ 

ถาลกูคาเงินเยอะ เขาวิง่เขาไปหาเจาใหญ 
เจาเดยีวเลย -- จบ ทาํไดทกุอยาง ไมตอง 
คุยหลายเจาใหวุนวาย ธุรกิจมันเร็ว เขา 
เสียเวลาไมได เจาท่ีรอดและเร่ิมพุงขึ้น 
คอื นกัเลาเรือ่งตวัเลก็ๆ คอนเซาทเลก็ๆ 

ทีท่าํเร่ืองทีช่ดั อยางเชนเราทีอ่ยูรอดและ 
เติบโตมาเร่ือยๆ จนถึงทุกวันนี้ เพราะ 
วาเราชัดในส่ิงที่เราทํา งานแบบไหนที่ 
ใชเรา งานแบบไหนที่ไมใชเรา ลายเซ็น 
ของเราคืออะไร ถาเรา Trust ในสิ่งนี้จะ 
เริ่มมีลูกคา

“เพราะเขา (ลูกคา) ไมไดมองหา 
วันสตอปเซอรวิสแลว เขารูสึกวา มัน 
ไมมีใครที่เกงทุกอยางหรอก แตเขาหา 
คนที่เปนผูเชี่ยวชาญทางดานนี้ แลวดึง 
มาทํางาน -- ยิ่งเล็ก ยิ่งตองเลา”

“สตอรีห่รอืการเลาเรือ่งมนัเหมอืน 
นํ้า ผมขอยกเคสลูกคาแบงกกิ้ง วันนี้ 
มีการเปลีย่นแปลงเยอะมาก ตองปรบัตวั 
กนัเยอะแตเขากไ็มไดโฟกสัดวยทาํธรุกจิ 

อยางเดียว เขาโฟกัสที่การเลาเรื่องดวย 
สิ่งที่ตองทําเหมือนกันคือดูแลคนขางใน 
ดวย ในวันที่ เจน วาย 70% ในองคกร 
เริ่มมี Generation Clash คนรูสึกวา 
อยูในที่ๆ เฟรมเวิรคชัด มีกรอบเยอะ 

ออกไอเดีย ครีเอทีฟไมได กลุมเด็กรุน 
ใหมไฟแรงเริ่มออกไปเปดสตารทอัพ 
แลวทํายังไงถึงจะดึงคนเหลานี้ไวได 
เลาเรื่องครับ

“สิ่งที่ Glow เขาไปทําคือ เปลี่ยน 
จากผูบริหารพูดวิชั่นขององคกรเหมือน 
ที่ทํากันตามปกติ แตในยุคที่สังคมมัน 
เปนประชาธิปไตยมากขึ้น เขาถึงดวย 
โซเชยีลมเีดยีตางๆ มากขึน้ คนไมตองการ 
ฟงแคเสียงคนตัวใหญอีกตอไปแลว เขา 
อยากฟงเสยีงคนตวัเลก็ๆ ทีจ่ะทาํใหรูวา 
เขาเปนสวนหนึง่ เปนฟนเฟองสาํคัญของ 
องคกร เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่ Glow 
เขาไปทาํคอืสรางอโีค ซสิเตม็ทีท่าํใหคน 
ตัวเล็กๆ อยาง รปภ. มีพื้นที่มาพูดบน 

เวทีใหญของแบงค คนที่เปนเลขาหนา 
หองใหผูหลักผูใหญ เปนคนที่คอยเปน 
ซัพพอรตเตอรเสมอมา ไมเคยออกสื่อ 
ไมเคยอะไรเลย เด็กจบใหมที่มีแพสชั่น 
-- เออใชเราหลงทางนะ ผู ใหญชอบ 
บอกวาเราเบื่องาย ก็เพราะวาเราอยาก 
หาความหมายของเราไง -- ใหพื้นที่เขา 
ในการเลาแบบนี้บาง วันที่มีคนแบบนี้ 
ออกไปเลาเรือ่งมากขึน้ คนอืน่ทีเ่ช่ือ หรือ 
เจอสถานการณแบบเดียวกัน มีความ 
เจ็บปวดแบบเดียวกันจะเริ่มรู  สึกวา 
องคกรใหความสําคัญ แลวนํ้าหรือ  
Storytelling ที่มันหลอเลี้ยงองคกร 
ไมไดแคเพิ่มในเชิงของมารเก็ตต้ิงอยาง 
เดียว 

“เทรนด ที่ผมเจอมากขึ้น คือ 
องคกรใหญๆ ใหความสําคัญกับสิ่งที่ 
เรียกวา EX คือ Employee Experience 
สวนนึงก็เพิ่มดวยอินเซนทีฟ โบนัสการ 
ตอบแทน แตเรือ่งของการดูแลความรูสกึ 
ตองเอาสตอรี่เขามาชวย โดยเฉพาะใน 
องคกรทีถ่กูดสิรปัทตองมกีารเปลีย่นแปลง 
ซ่ึงทกุ  ๆวงการมนัถกูดิสรปัทดวยเทคโนโลยี 
อยูแลว สือ่เปลีย่น แบงกกิง้เปลีย่น สาขา 
เริม่เปลีย่น ทกุวงการตองปรบัตัวเอง แต 
การปรบั นอกจากเลาเรือ่งออกไปขางนอก 
ยังต องมีการเลาเพื่อคนขางในหรือ 
Convince -- คนขางในเปนพันจะเลา 
ยังไง เดินไปคุยทีละคนไมได จะเลา 
ยังไงใหประสบการณของคนขางในซึ่ง 
ทุกคนรู อยู แลววาคือหัวใจ จะสราง 
โปรดักส สรางอินโนเวชั่นใหมๆ ได ทีม 
ตองถกู Motivate ใหสามารถเปลีย่นได

ถ้า Why คือต้องการ 
ยอดขาย รายได้เยอะ 
จะหาเร่ืองอะไรมาเล่าดี

“ยุคน้ีเปนยุคที่ตนทุนในการเลา 
เรื่องถูกลงมาก เจาของธุรกิจ SME เจา 

เล็กๆ ทําไดอยางแรกคือ A แรก เขาใจ 
Anger ของตวัเอง Why ของเราคอือะไร 
เราอาจจะขายปูม านึ่ง อาจจะขาย 
กวยจั๊บหรืออะไรที่อาจจะไมตองเปน 
Anger เปลี่ยนสังคมก็ได ทําไมอาหาร 

ซีฟูดตองถอไปกินถึงบางขุนเทียน ตอง 
ถอไปกินถึงทะเลละ อยากขายซีฟู ด 
คณุภาพดแีตวาคนนัง่อยูทีบ่านทีค่อนโด 
ในเมืองไดกินไดไหม นี่คือ Why ของเรา 
เรารูสึกวาสิ่งนี้มันตองดีสิ

“A ท่ี 2 คือ Audience คนฟง 
คนทีเ่ราคยุดวย เราเขาใจเขาพอหรอืยงั 
เราเห็นหนาตาเขาหรือยัง อยางเชน 
สมมุติอยากขายอาหารซีฟูดนี่แหละ แต 
อยากขายใหกลุมพนักงานออฟฟศ เขา 
อยูแถวไหน แลวชองทางออนไลนเขา 
อยู ที่ไหน เขาเลนอะไร ถาเปนกลุม 
พนักงานท่ีโตหนอยเลนไลน ถาเดก็ลงมา 
เลน IG Story เลน Instagram เลน 
เฟซบุก ในฟอรแมตแบบไหน ถาเรา 
รูวาชองทางเขาอยูตรงไหน เราปรบัเร่ือง 
ทีเ่ราจะเลาใหเหมาะกบัชองทางของเขา 

“2 จุดนีเ้ปนจดุตัง้ตนเพือ่คดิไอเดีย 
ไปเลาเรื่อง แตเวลาตัดกัน มันตัดกันที่ 
อินไซต ตัดกันที่ความเขาใจตัวเอง 
เขาใจลูกคา คําถามคือคุณเขาใจตัวเอง 
เขาใจลูกคาของคุณมากนอยแคไหน 
ผมวาทุกธุรกิจ มีจุดความสวยงามของ 
มันนะ คอยๆ หาเดี๋ยวเจอเอง

“เปดใจ กระโดดออกจากบับเบ้ิล 

ของตัวเอง พยายามเขาถึงสื่อที่หลาก 
หลาย รบัสือ่ใหไดมากทีส่ดุ ลองกระโดด 
ไปในดินแดนท่ีไมชอบ เพื่อไปทําความ 
เขาใจ เขาไปคนหาความจริง หลายๆ 
ครัง้จะพบคอนเทนตทีมี่การตดัสนิ เขาไป 

ดูรากของขอมูล วาความ Authentic 
ของขอมูลชุดนี้มีความนาเชื่อถือของ 
ข อมูลมากแค ไหน ความสามารถ 
กลั่ นกรองข  อมู ล เป  นสกิ ล สํ า คัญ 
เปนเสนตัดสําหรับนักเลาเรื่องหรือคน
ที่จะไปลีดองคกรในอนาคต จะทําให 
กลายเปนคนที่คมขึ้น

“ผมเริม่จากเปนคนฟง แลวไปชวย 
คนพูด หลังๆ ผมตองออกไปเปนคน 
พูดเองบอยๆ สิ่งที่ผมพยายามทําใหได 
ตลอดเวลาคอื หาเรือ่งใหมๆ  หามมุใหมๆ  
จากเรื่องเดิมๆ หาวิธีการนําเสนอใหมๆ 
ในการเลาทุกครัง้ ผมจะเคารพคนฟง คน 
อานทุกๆ คน วาเวลาของเขามีคา เขา 
ควรจะไดรับคอนเทนตท่ีมีประโยชน 
ที่มันตอบ Pain ของเขามากที่สุด ผมจึง 
ตองขดุ ตองตกตะกอนกบัตวัเองมากขึน้ 
เรื่อยๆ”

รู้จัก Glow 
แบบ Storyteller

“Glow เปนนักเลาเรื่องที่เชื่อวา 
การเลาเรื่องสามารถไปเปลี่ยนแปลง 
อะไรบางอยางได เพราะฉะนั้นสโคปที่ 
เราทําจะมี 2 สวน ผมเรียกมันวา CX 

และ EX 
“ขา CX คือขาคุยกับคนนอก 

Glow จะไปหาวธิเีลา เลายงัไงไดบาง กบั 
อีกขานึงเปน EX ที่ผมเลาเมื่อก้ีว า 
มันเปนเทรนดท่ีมาแรง คือการสราง 
Employee Experience ประสบการณ 
ของพนักงานซ่ึง เป นหัวใจในยุคที่ 
เทคโนโลยีมันทําไดทุกอยาง เพราะ 
ฉะนั้นคนเกงๆ จะยิ่งหายากมากขึ้น คน 
ที่อยู กับเราก็ยิ่งตองพัฒนาศักยภาพ 
มากขึ้น ทํายังไงถึงจะสรางตรงนี้ได การ 
เลาเรื่องคนในเพ่ือเพิ่มศักยภาพใหมาก 
ขึ้น ไมใชแค Training ที่เอาทฤษฎีมา 
พดูกนั แตสามารถสรางไอเดยี Solution 
ใหมๆ ได ดวยการนําเสนอในรูปแบบ 
ที่ไม ใช แค มาเลคเชอร One Way 

Communication แตเปนส่ิงท่ีคนฟง 
แลวจะเอาไปใชได

“ดวยความท่ี Glow มีความเปน 
เหมอืนนกัแกปญหาและคอนเซาทในตวั 
เราจะไปด ูไปทาํความเขาใจลูกคา วาจดุ 
A ของลูกคาคืออะไร มีปญหาอยางนี้ 
จุดแข็งอยางนี้ จุดออนอยางนี้ ส่ิงที่เรา 
ถามตอคือแลวจุด B ละ พี่อยากไปไหน 
เราจะใชเวลาคนหาจุด A กับจุด B ให 
ชัดมากที่สุดในเวลาอันจํากัด

“พอชัดปุบเรามาดูวิธีการกัน ดวย 
ความที่เราเปนคนรุนใหมไมยึดติดกับ 
Format ทาํตัง้แต อเีวนท เอก็ซบิิชัน่ ทาํ 
รายการทีวี ทําทริป ทํา Internal Talk 
ทาํเทรนนิง่ เครือ่งมอืในการเลาเรือ่งมนั 
เปนอะไรก็ได ตราบเทาที่มันสามารถ 

พาองคกรคุณจากจุด A ไปสูจุด B ได
“Glow ทาํงานครเีอทฟี อินโนเวชัน่ 

สงู สิง่ทีผ่มคนพบคือทกุคนกลวัเหมอืนกัน 
แตเปนความกลวัทีไ่มยอมอยูนิง่เฉย เปน 
ความกลัวทีรู่วาตองลกุขึน้มาเปลีย่นแปลง 
อะไรบางอยาง อาจจะยังไมรูคําตอบ ณ 
ตอนน้ัน แตรูวาการเปดเผยความกลัว 
คือส่ิงจําเปน ผมรูสึกวานี่คือ Culture 
ใหมท่ีผมคนพบ เพราะเมื่อไหรที่ความ 
กลัวมารวมกัน อินโนเวชั่นจะเกิด ดวย 
ความที่เราทํางานกับความกลัวตลอด 
เวลา Culture ของ Glow จึงเปนทีมที่ 
Flexible มากๆ พรอมจะรับมือกับ 
ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

“ผมไปเวิร คชอปนึง คุณเอมมี่  
จาก Google X ทีม R&D ของบริษัท 

Alphabet ซ่ึงเปนบริษทัแมของ Google 
อีกทีนึง ทําบอลลูนปลอยไวไฟไดเพราะ 
เชือ่วาคนทัว่โลกควรจะเขาถงึอนิเทอรเนต็ 
เครือ่งบนิไรคนขับ รถขบัดวยตัวเอง หรอื 
จรวด เปนทีมที่สรางอะไรแปลกๆ เจง 
มาก ผมถามเขาวาหัวใจสําคัญในการ 
สรางคนที่ไปสรางอินโนเวชั่นแบบน้ีได 
คืออะไร คุณสราง Culture ยังไงใหคน 
คิดสิ่งที่เปนเวิลดคลาสแบบนี้ ซึ่งพอพูด 
เรื่องอินโนเวชั่น หรือพูดเรื่อง Google 
เราคดิวาคงเปนเรือ่งบรรยากาศในออฟฟศ 
มีโตะปงปองมั้ง เลี้ยงขาวเที่ยง หรือคง 
เปนเร่ืองอินเซนทฟีมัง้ ใหตังคเยอะ หรอื 
เปนเร่ืองแบรนดดิง้หรือเปลา แตสิง่ทีเ่ขา 
ตอบผม หวัใจสาํคัญในการสราง Culture 
of Innovation คือ Storytelling”

อะไรทำให้พิสนใจ
ในการเล่าเร่ืองครับ?

“มันไมไดมีจุดเปลี่ยนแบบฟาผา 
เปรี้ยง แลวลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้ มัน 
คอยๆ สะสมมา อยางแรกคือมีคนรอบ 
ตัวที่ทําใหเราไดโอกาสในการทําสิ่งนี้ 
ไมวาจะเปนครอบครัว หรือทีม

“กอนมาเจอ Glow เราเคยไปทํา 
คายอาสาตอนที่เปนเด็กธรรมศาสตร 
มีนองเด็กตางจังหวัดที่มีแตผูใหญบอก
วาเขาเปนไดแคสาวโรงงานหรือคนงาน
กอสราง ไมเคยไดรับแรงบันดาลใจเลย 
ซึง่ทกุอาชพีมคีวามหมายนะ ผมรูวาทกุคน 
มีโอกาสที่จะฝน แตเขาถูกกรอบจํากัด 
ความฝนแคนั้น วันที่เราเขาไปอินสไปร 
เขา นองเดนิเขามากอดขาเราแลวบอกวา

‘พี่พิ หนูจะเขามหาลัยพี่ใหได’
“วันนั้นอินสไปรมาก รูสึกวาเรา 

เปลี่ยนโลกแลว แตความเปนจริง ไมใช 
ความเปนจริงคือเปนแคแสงสวางวูบ 
เดียว นองคนนั้นก็กลับไปอยูในรูปแบบ 

วิถีชีวิตเดิมๆ เรากลับมาอยูในเมือง เรา 
เริ่มถามกันวานอกจากแรงบันดาลใจ 
เราสามารถมอบอะไรใหผูคนไดมากกวา 
นั้นหรือเปลา แลวเราก็ไดมีโอกาสท่ีทํา 
สิ่งนั้นมาเรื่อยๆ ไมวาจะเปน ‘Glow’ 
หรือ ‘TED’ 

“ในปแรกๆ เราทํา Talk ที่ใหแรง 
บนัดาลใจคน ในปหลงัๆ เราเริม่ตัง้คาํถาม 
วา เราใหไดมากกวาอินสไปเรช่ันหรือ 
เปลา เราสามารถสรางแอคชัน่ไดหรอืเปลา 
เราอยากเขยิบไปมากกวานั้น เราอยาก 
ใหมันมี Call To Action ใหมี Eco 
System ข้ึนมาเปนระบบ แลวมันก็ 
สามารถสราง New Normal ในการเลา 
เรื่องตางๆ ไดเหมือนกัน เชน โครงการ 
‘Limited Education’ เปนการปกธง 
บอกวาจริงๆ แลวเรื่องการศึกษาหรือ 
เร่ืองทางสังคม ไมจําเปนตองเลาผาน 
ความสงสาร มนัสามารถเลาผานรปูแบบ 
ที่สนุกได มันคือการเซต New Normal 
ในรูปแบบใหมๆ ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผม 
คอยๆ อิน เพิ่มความสนใจในการเลา 
เรือ่งมากข้ึนเรือ่ยๆ มนัคอืการเอาตวัเอง 
เขาไปเจอปญหาครับ

“ตลอดเวลาท่ีทํางาน เราจะหา 
จาก Pain พอเจอกต็ัง้คาํถามวาทาํอะไร 
ไดบางกบั Pain น้ี เพือ่วิง่เขาไปเจอ Pain 
ที่ใหญขึ้น Pain ที่แตกตาง หลากหลาย 
ออกไปอยูตลอดเวลา ทําใหเรามีแรง 
ผลัก ยังสนุกในการเลาเรื่องอยูเรื่อยๆ”

การเล่าเร่ืองจะเป็น
เหมือน Tools ตัวอ่ืน
ทางการตลาดไหมท่ีมา
แล้วก็ไป?

“การเลาเรื่องดูเหมือนเปนเทรนด 
เปนสิ่งใหมสิ่งที่ปอป อินเทรนด แตไม 
ใหมเลยครับ การเลาเรื่องเปนเครื่องมือ 

ที่โคตรโบราณเลย ถายอนดูจริงๆ สิ่งที่ 
ทําใหมนุษยตางจากเผาพันธุอื่นและยัง
ไมสญูพนัธุ ครอบครอง กนิ ทาํลายพ้ืนท่ี 
เผาพันธุอื่นๆ ไปมากขนาดนี้คือ หูและ 
ปาก

“มนุษยคือเผาพันธุท่ีสามารถสง 
ตอความรูใหกันผานรุนสูรุ น แลวเติม 
ความรูจนเราสามารถยืนบนเขาที่สูงขึ้น
เรื่อยๆ ได มันเกิดจากการลอมวงใน 
กองไฟ คุยกัน แชรกัน มันก็เริ่มไหลมา 
เปนหนังสือ เปนหนังสือพิมพ เปน 
โทรศัพท มันคือ Storytelling หัวใจ 
มันยังเหมือนเดิม คือการสงตอเรื่องราว 
สงตอความรู สงตอไอเดีย สิ่งที่เปลี่ยน 
มันแคฟอรแมตเทานั้นเอง”

มีโครงสร้างของ
การเล่าเร่ืองไหมว่า
ควรจะเล่ายังไง

“สตูรในการเลาเร่ืองท่ีใชอยูประจํา 
คอื KFC -- K ยอมาจาก Key message, 
F คือ Find your Story, C คือ Call to 
Action ทุกครั้งท่ีไปคุยหรือเลาเร่ือง 
มันทําไดหลายรูปแบบ ยกตัวอยาง 
รูปแบบของ Talk สิ่งแรกท่ีตองหาคือ 
Key Message ซึ่งเปนเหมือนกระดูก 
สันหลังของกางปลา เรารู Anger ของ 
ตวัเอง เรารู Audience ของเราแลว เรา 
อยากมี Key Message ไปบอกอะไร 
กับคนดู 

“หลังจากนั้นเรามาท่ีตัว F เริ่ม 
Find Story สําคัญที่สุดในขั้นตอนน้ี 
คือการ Curate หยิบเรื่องท่ีใชมาเติม 
กางปลา เร่ืองไหนท่ีไมใชเราคัดออก 
สุดทายที่เราตองมีคือ Call to Action 
เลาเรื่องมาทั้งหมดแลวเราอยากให 
เกิดอะไร เปน Marketing ก็คงอยาก 
จะขายของ เปน HR ก็อยากจะให 

พนักงานรักองคกร ตั้งใจทํางานมากขึ้น 
Call to Action จะทําใหเกิดการเลา 
เรื่องที่ทรงพลังและกลมกลอม”

ข้อควรระวัง
ในการเล่าเร่ือง

“ขอควรระวงันีส้าํหรบักลุมผูบรหิาร 
โดยเฉพาะเลยละกันครับ มันจะมี Trap 
หรือกับดักอยางนึงสําหรับคนที่สําเร็จ 
แลว อยูในจุดที่เปนผูนํา มักจะเจอ คือ 
การพูดความสําเร็จของตัวเองเยอะเกิน
ไป ความสําเร็จเปนส่ิงที่เราภาคภูมิใจ 
อยากเลามัน แตถาเราแครคนฟง อยาก 
ใหเขาลุกขึ้น มี Call to Action บาง 
อยาง หรืออยากใหเขานํากลับไปใช 
ประโยชนกับตัวเอง ตองสรางความ 
เชื่อมโยง ทําใหคนฟงสามารถ Related 
ตัวเองท่ียังสําเร็จไมเทาคุณในวันน้ีกับ 
เรื่องราวความสําเร็จของคุณใหได 

“เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเลาเรื่องที่ 
ประสบความสําเร็จแลวจําเปนตองทํา
คือแลกเร่ืองราวความออนแอ ควักเนื้อ 
เปดเผยความเจบ็ปวด เปดเรือ่งที ่Failed 

เรื่องที่ลม เรื่องที่เคยผิดพลาด เพราะ 
ความสําเร็จมันลอกกันไมได แตความ 
Failed มันใชเพื่อระวังกันได เปนวัคซีน 
ที่ดีมาก เพราะฉะนั้นถาตองไปเลาเรื่อง 

อะไรบางอยาง แลวสามารถควักเร่ือง 
ที่มันเปนเร่ืองละเอียดออน ไมเคยเลา 
ใหใครฟง เปนเรื่องที่ไมไดสมบูรณแบบ 
ของเรา เปนการลมลุกคลุกคลาน เปน 
ขอคิดจากความผิดพลาด เรื่องพวกนี้ 
สําคัญ สุดทายแลวมันกลับมาเรื่องการ 
เขาใจตัวเองใหมาก วาตองการสื่อสาร 
อะไร คุยกับใคร เพื่ออะไร”

เร่ือง Failed ของ 
Glow 

“จะมีแพทเทิรนงานลูกคาเขามา
ดวย Brief ที่ไมมี Pain กับใชรูปแบบ 

มากกวา Key Message งานที่ Pain, 
Key Message ไมชัด ขาด Audience 
Research ขาดการทาํความเขาใจตวัเอง 
วา Why คอือะไร งานประเภทนีห้ลายๆ 

ครั้งในวันที่เรายังเด็ก ไมกลาปฏิเสธ ได 
แตพยักหนา งานที่ออกมามักไดผล 
ตอบรับไมคอยดี ทําใหเรา Failed รูสึก 
วาทําไมวันน้ันเราไมดื้อ ฝนรับไปดวย 
โจทยท่ีไมชดั ลกูคาไมแฮปป เราไมภมูใิจ 
กับงานที่ออกมา”

หัวใจของ Storytelling คือการ 
ตอยอดประสบการณ ชวีติ หรอื แนวคดิ 
ความเฟลของคนๆ หนึ่งสามารถกอให 
เกิดการเปลี่ยนแปลงตอยอดความคิด 
ใหกับคนอีกหลายชีวิต ‘พิ’ ใหความ 
เห็นทิ้งทายวา ในอนาคตจะเกิดเทรนด 
ประชาธิปไตยในการเลาเรื่องเพิ่มข้ึน 
เขาออกปากชวนใหทุกคนกาวออกมา 
เลาเรื่องที่ตัวเองเชื่อ เลาสินคาหรือ 
บริการเจงๆ ขององคกรใหคนไทยและ 
โลกไดรับรู ดวยสกิลที่เฉพาะเจาะจง 
มีสไตลของตนเอง จากน้ันใหตั้งคําถาม 
กับเรื่องเลา วาจะสามารถพาสังคมขยับ 
จากจุด A ไปจุด B ไดอยางไร เพราะ 
เร่ืองเลาไมเพียงสรางโอกาสทางธุรกิจ 
ทวายังเปนมูฟเมนทสําคัญของการ 
ทํางานที่เติมเต็มหัวใจคนทํางาน และ 
สงผลกระทบตอเปลี่ยนแปลงอื่น ที่ 
เริ่มตนจากเรื่องเลาเล็กๆ
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พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน
Storyteller นักเล่าเรื่องราว
สร้างความเปลี่ยนแปลง

การเลาเรื่องในธุรกิจมี 
บทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะระยะหลังๆ 

Storytelling ดูเหมือนจะกลายเปน 
สิ่งสําคัญสําหรับแบรนด ทําไมจึงกลาย 
เปนเชนนั้น? บทสัมภาษณในครั้งนี้เรา 
ไดชักชวน ‘พิ-พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน’ 
หนึ่งใน PARTNER และ Story Curator 
ของบริษัท ‘Glow Story’ มาพูดคุยถึง 
ประเด็นนี้ ในฐานะเอเจนซี่เล็กๆ ที่มัก 
ถูกชักชวนจากองคกรขนาดใหญใหไป 
รวมสรางงานการเลาเรื่องผานรูปแบบ
ตางๆ ไดอยางนาจับตามอง

การสร้างเร่ืองราว
ในธุรกิจ

“เปนสิง่จาํเปนมาก หลายคนทีเ่คย 
ดูทอลคของ ‘Simon Sinek’ เรื่อง 
‘Start With Why’ ใน ‘TED Talk’ ผม 
คดิวาสิง่นีจ้รงิมากๆ ลกูคาไมไดซือ้สนิคา 
จาก What แลว เขาเริ่มซื้อจาก Why 
เพราะฉะนั้นคําถามคือ ในเมื่อโปรดักส 
มันเทาๆ กัน แตละแบรนดจะมีวิธีเลา 
Why หรอืความเชือ่ หรือสิง่ทีแ่บรนดน้ัน 
ยนืหยดั ตองการส่ือสารออกไปอยางไร? 

ก็ตองมาจากการเลาเรื่อง เชนเคสท่ี 
คลาสสิคมากๆ คือ ‘Apple’

“สิ่งที่  ‘Apple’ พูดตลอดคือ 

‘Think Different’ เราคิดตาง คุณม ี
ชีวิตแตกตางจากเดิมได คุณสามารถมี 
ชีวิตทั้งเรื่องงาน เรื่องเลน ไลฟสไตลไป 
ดวยกันได คุณสามารถรวมโทรศัพท 
มือถือที่เลนอินเตอรเน็ตและเครื่องเลน 
MP3 ไวดวยกันได เรามี ‘iPhone’ คุณ 
อยากซื้อไม -- นี่คือการ Start With 
Why คอนเทนตเดยีวกนัเลย แตเริม่จาก 
Why วาแบรนดเช่ือในอะไร ซ่ึงความ 
เชื่อเหลานี้ทุกบริษัทมีอยูแลว

“ทุกๆ องคกรจะมี วิสัยทัศน 
พันธกิจ แตคําถามคือ จะเปลี่ยนสิ่ง 

เหลานี้ที่มันแหงๆ ใหเปนอารมณที่ 
จับตองได ตองทํายังไง แลวบวกกับ 
เทรนดของยุคนี้ท่ี -- ทํายังไงเมื่อตอง 

คุยกับใครสักคนในเวลา 20 นาทีโดย 
ที่เขาไมกมลงไปจองมือถือเนี่ยยากมาก

“เพราะฉะนั้นเปนความทาทาย 
ของคนทําธุรกิจและทุกๆ แบรนดตอง 
เจอ วาคุณจะเลาเรื่องยังไงท่ีจะหยุด 
ใหคนสนใจ แลวเปลี่ยนเขาจากผูซ้ือ 
ไมใชแคเปนแฟนคลับอยางเดียว ตอง 
เปนสาวกของแบรนดด วย เหมือน 
แบรนดที่ออก(สินคา)อะไรมาคนตาม 
แหไปซื้อ ไมใชเพราะเปนสินคาที่ดีที่สุด 
แตเพราะเขาม ีWhy ทีชั่ด จากนัน้ How 
และ What คอยตามมา” 

What vs Why
“What คือขายอะไร โปรโมช่ัน 

อะไร ซึ่งทุกคนสามารถทําโปรโมชั่นได 
เหมอืนกนั แตท่ีลกึลงไปกวานัน้ เชน คณุ 
มีความเชื่ออะไร ทําไมคุณถึงทําแบรนด 
นี ้แลวแบรนดคณุดูแลสายการผลิตยงัไง 
ผูบริโภคเริม่ตัง้คาํถามมากขึน้ -- รองเทา 
(สินคา)คุณใชแรงงานเด็กหรือเปลา? 
ผลิตแลวผลกระทบทางสิง่แวดลอมตางๆ 
ไปอยูที่ไหน? -- ขอมูลไปถึง(ผูบริโภค) 
ไดเร็วขึ้น แบรนดถูกทําลาย ถูกดรามา 
ถูกโจมตีไดงายข้ึน เพราะฉะนั้นในยุค 
ที่โซเชียลมีเดียไปเร็วขนาดนี้ ตองทํา 
โปรเซสใหดี แลวหยิบมาเลา-มาทํา 
มารเก็ตติ้ง จึงกลายเปนสวนสําคัญ 

“รองเทายี่หอหนึ่ง เขาบอกวา 
‘One for One’ เราซ้ือ 1 คู เงินคา 
รองเทาท่ีเราซ้ือจะไปเปนรองเทาอีก 
คูนึงใหเด็กท่ียากไรในแอฟริกา แปลวา 
เงินของเราไมไดจบที่ความสบาย หรือ 
ความเทของเราอยางเดยีว มนัไปเปนอกี 
ความหมายนงึสาํหรบัคนๆ นงึ นีแ่ปลวา 
คนไมไดซื้อของจาก What แลว ไมได 
ซื้อเพราะโปรโมชั่นวาลดก่ีเปอรเซ็นต 
หรือรองเทาใสสบายหรือเปลา แตซื้อ 
จาก Why และสิ่งท่ีเชื่อม 2 สิ่งนี้เขา 
ดวยกันคือ How – รองเทายี่หอนี้ทํา 
มารเกตติง้ แคมเปญออกมาชดัมาก แลว 
ธุรกิจของเขาตอนนี้ไมใชแครองเทา 
อยางเดียว ขายกาแฟ ซ้ือกาแฟเขาไป 
เปนนํ้าสะอาด ขายแวนเปนการตรวจ 
สายตา ขายกระเปาเป นการตรวจ 
สุขภาพ 

“ในยุคที่ธุรกิจหมุนเร็วโปรดักส 
ไลนแตกออกมามากมาย ‘Google’ มี 
ทุกอยาง ไมใชแค Search Engine แลว 
Google ทํา Map ทําบอลลูน ทําโนน 
ทํานี่เยอะแยะไปหมด ‘Apple’ ขายทั้ง 

นาฬกา ทีวี ทําสตรีมมิ่งแบบ ‘Netflix’ 
ถามกลับกัน ถาคุณเปนแบรนดๆ นึง 
แลวอยู ดีๆ เกิดอยากขายมือถือ ผู  
บริโภคก็เกิดตั้งคําถาม

‘อาว..คุณขายหมอหงุขาวไมใชเหรอ?’ 
‘คุณขายเคร่ืองใชในครวัไมใชเหรอ?’
ในขณะเดียวกนั แบรนดท่ีเลาเร่ือง 

ขายรองเทา ซื้อเวย ขายกระเปา ซื้อเวย 
ขายกาแฟ ซื้อเวย เพราะมี Why ที่ชัด 
ผมวาเรื่อง Storytelling เปนสะพาน 
เชื่อม Why กับ What”

ธุรกิจแบบไหนจึงเหมาะ
กับการเล่าเร่ือง

“ผมเช่ือวาทุกธุรกิจตองเลาเร่ือง
นะครับ มันเปนมารเก็ตติ้ง - แบรนดิ้ง - 
ซีเอสอารที่ทุกคนเลาอยูแลว แตจะเลา 
ในเฉดไหนใหความสาํคญักับอะไร ธรุกิจ 
ที่มีความเซนซิทีฟ เกิดแรงตาน อาจจะ 
เลาในเชิงของชุมชน เลาในเชิงของสาย 
การผลิตเยอะหนอย

“แมผู บริโภคที่ชอบสินคาราคา 
ถูกก็เริ่มถามหาส่ิงที่ลึกไปกวาน้ัน เร่ิม 
แครประเด็นสังคมมากขึ้น เริ่มแครที่มา 

ที่ไปของแบรนดที่จะซื้อมากขึ้น เพราะ 
ฉะน้ันแมจะเปนรานสะดวกซื้อ เขาเริ่ม 
พูด Why ออกมาอยางที่เห็นเคสลด 
การใชถุงพลาสติกในรานสะดวกซื้อ ถา 
มองในเชิงธุรกิจลวนๆ เขาไมตองทํา 
แคมเปญแบบนี้ก็ได

“บางคนตองพดูเรือ่งมารเก็ตต้ิง ซึง่ 
พูดเรื่องโปรโมชั่นเยอะแลว ลองโดด 
มาเรื่อง Believe ในบางอยาง เรามี 
Differentiation ในบางอยาง อยาง 
‘Nike’ พูดเรื่อง ‘Just Do It’ ทั้งๆ ที่ 
ตอนเริม่ตนเขากเ็ปนดีลเลอร ไปเอาของ 
‘Onitsuka Tiger’ มาขายท่ีอเมริกา เริม่ 
จากบสิซิเนสลวนๆ เลย Just Do It เพ่ิงมา 
ไมกีป่ แตวาขยีช้ดัมาก เพราะเขาอยากหา 
Standing Point หา Differentiation 
ของเขา หา Positioning ของเขาจาก 
ตรงนั้น ทุกธุรกิจจําเปนตองมีวิธีในการ 
เลาเรื่องที่คมคาย แยบยล และก็เขาใจ 
คอนซูเมอร เขาใจทารเก็ตของตัวเองให 
มากขึ้นเรื่อยๆ

“อยางผมเอง ถามวา Glow เปน 
อะไร เราเปน Storyteller นี่แหละครับ 
แตถาพูดกันในวงการ Storyteller 

มีคนทําอยู เยอะมาก เอเจนซี่ใหญๆ 
โอกิลวี่ เดนทสุ ทุนเยอะ มีเครือขาย 
ระดับโลก เอเจนซี่ระดับกลางที่อยูมา 
นานก็แขงขันกันสูง คําถามคือบริษัท 
เล็กๆ ที่เริ่มจากคนที่ไมมีใครเคยทํา 
เอเจนซ่ีเลยอยางพวกเรา จะดีดตัวเอง 
ขึ้นมาในตลาดยังไง ก็มาจากการท่ีเรา 
เลาเรื่องของเราตลอดเวลา เราเลาเรื่อง 
งานที่ทํา พอเลาเรื่องของเราออกไป 
ไมว าจะทางเฟซบุ กส วนตัวของผม 
เฟซบุกเพจของบริษทั หรอืแมแตกระทัง่ 
ในการทาํงาน เวลาเราออกไปเจอคน ไป 
เจอสื่อ ไปเจอพี่ๆ Speaker ที่เราไป 
ทํางานดวย เราก็จะเลาเรื่องความเชื่อ 
ของเราตลอดเวลา

“ปรากฏวาสิ่งที่กลับมา มันคือ 
โอกาสที่เขามามากขึ้น ทุกวันนี้ เรา 
แทบไมตองไปพิชชิ่งลูกคาเลย ลูกคา 
ชวนมาตลอด เหตุผลเพราะวาสิ่งที่ 
เราทํามันชัด เรามี Why ของเราที่ชัด 
เพราะฉะนั้นกลุมลูกคาของเรา องคกร 
NGO ภาครัฐ แบงกกิ้ง ประกันตางๆ ที่ 
อยากเปล่ียนแปลงอะไรบางอยาง เกิด 
ต้ังคําถามน้ีขึ้นมา แลวถามวามีใครที่ 
ทาํงานเลาเรือ่งเพือ่สรางการเปลีย่นแปลง 
บาง ไมตองเปลี่ยนสังคม โลกรอน อะไร 
อยางนี้ก็ได แตเปลี่ยนมุมเล็กๆ ของ 
องคกร มีใครที่ทําบาง แลวชื่อ Glow ก็ 
จะเดงขึน้มาดวยงานของเราทีม่ลีายเซน็ 
ชัดมาก

“ผมไปอานเจอมาวา เทรนดใน 
ตลาดโลกนักเลาเรื่องยุคตอไป บริษัท 
เจาใหญๆ  ท่ีเปนแบบโกลบอล วนัสตอป 
เซอรวสิเหลานีจ้ะเตบิโตไปเปนเจาใหญๆ  
ในตลาด เจาทีลํ่าบาก ลกูคาจะเริม่นอยลง 
คอืเจากลางๆ ซึง่ทาํไดไมกีอ่ยาง ถาอยาก 
ทํานอกเหนือจากที่ทําอยูก็ตองซัพให 
เจาเลก็ไปทาํอกีทนีงึ แบบนีอ้ยูยาก เพราะ 

ถาลกูคาเงินเยอะ เขาวิง่เขาไปหาเจาใหญ 
เจาเดียวเลย -- จบ ทําไดทุกอยาง ไมตอง 
คุยหลายเจาใหวุนวาย ธุรกิจมันเร็ว เขา 
เสียเวลาไมได เจาที่รอดและเริ่มพุงขึ้น 
คอื นกัเลาเรือ่งตวัเลก็ๆ คอนเซาทเลก็ๆ 

ทีท่าํเร่ืองท่ีชัด อยางเชนเราท่ีอยูรอดและ 
เติบโตมาเรื่อยๆ จนถึงทุกวันนี้ เพราะ 
วาเราชัดในสิ่งท่ีเราทํา งานแบบไหนท่ี 
ใชเรา งานแบบไหนที่ไมใชเรา ลายเซ็น 
ของเราคืออะไร ถาเรา Trust ในสิ่งนี้จะ 
เริ่มมีลูกคา

“เพราะเขา (ลูกคา) ไมไดมองหา 
วันสตอปเซอรวิสแลว เขารูสึกวา มัน 
ไมมีใครที่เกงทุกอยางหรอก แตเขาหา 
คนที่เปนผูเช่ียวชาญทางดานนี้ แลวดึง 
มาทํางาน -- ยิ่งเล็ก ยิ่งตองเลา”

“สตอรีห่รอืการเลาเรือ่งมนัเหมอืน 
นํ้า ผมขอยกเคสลูกคาแบงกกิ้ง วันนี้ 
มีการเปลีย่นแปลงเยอะมาก ตองปรบัตวั 
กนัเยอะแตเขากไ็มไดโฟกสัดวยทําธรุกจิ 

อยางเดียว เขาโฟกัสที่การเลาเรื่องดวย 
สิ่งที่ตองทําเหมือนกันคือดูแลคนขางใน 
ดวย ในวันที่ เจน วาย 70% ในองคกร 
เริ่มมี Generation Clash คนรูสึกวา 
อยูในท่ีๆ เฟรมเวิรคชัด มีกรอบเยอะ 

ออกไอเดีย ครีเอทีฟไมได กลุมเด็กรุน 
ใหมไฟแรงเริ่มออกไปเปดสตารทอัพ 
แลวทํายังไงถึงจะดึงคนเหลานี้ไวได 
เลาเรื่องครับ

“สิ่งที่ Glow เขาไปทําคือ เปลี่ยน 
จากผูบริหารพูดวิชั่นขององคกรเหมือน 
ท่ีทํากันตามปกติ แตในยุคท่ีสังคมมัน 
เปนประชาธิปไตยมากข้ึน เขาถึงดวย 
โซเชียลมเีดยีตางๆ มากข้ึน คนไมตองการ 
ฟงแคเสียงคนตัวใหญอีกตอไปแลว เขา 
อยากฟงเสยีงคนตวัเลก็ๆ ทีจ่ะทาํใหรูวา 
เขาเปนสวนหนึง่ เปนฟนเฟองสาํคัญของ 
องคกร เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่ Glow 
เขาไปทาํคอืสรางอโีค ซสิเตม็ทีท่าํใหคน 
ตัวเล็กๆ อยาง รปภ. มีพื้นที่มาพูดบน 

เวทีใหญของแบงค คนท่ีเปนเลขาหนา 
หองใหผูหลักผูใหญ เปนคนท่ีคอยเปน 
ซัพพอรตเตอรเสมอมา ไมเคยออกสื่อ 
ไมเคยอะไรเลย เด็กจบใหมท่ีมีแพสช่ัน 
-- เออใชเราหลงทางนะ ผู ใหญชอบ 
บอกวาเราเบื่องาย ก็เพราะวาเราอยาก 
หาความหมายของเราไง -- ใหพื้นที่เขา 
ในการเลาแบบนี้บาง วันที่มีคนแบบนี้ 
ออกไปเลาเรือ่งมากขึน้ คนอืน่ทีเ่ช่ือ หรอื 
เจอสถานการณแบบเดียวกัน มีความ 
เจ็บปวดแบบเดียวกันจะเริ่มรู  สึกวา 
องคกรใหความสําคัญ แลวนํ้าหรือ  
Storytelling ท่ีมันหลอเลี้ยงองคกร 
ไมไดแคเพิ่มในเชิงของมารเก็ตต้ิงอยาง 
เดียว 

“เทรนด ที่ผมเจอมากขึ้น คือ 
องคกรใหญๆ ใหความสําคัญกับสิ่งที่ 
เรยีกวา EX คือ Employee Experience 
สวนนึงก็เพิ่มดวยอินเซนทีฟ โบนัสการ 
ตอบแทน แตเรือ่งของการดแูลความรูสกึ 
ตองเอาสตอรี่เขามาชวย โดยเฉพาะใน 
องคกรท่ีถูกดสิรปัทตองมกีารเปลีย่นแปลง 
ซึง่ทุก  ๆวงการมนัถกูดสิรปัทดวยเทคโนโลยี 
อยูแลว สือ่เปลีย่น แบงกกิง้เปลีย่น สาขา 
เริม่เปลีย่น ทกุวงการตองปรบัตวัเอง แต 
การปรับ นอกจากเลาเรือ่งออกไปขางนอก 
ยังต องมีการเลาเพื่อคนขางในหรือ 
Convince -- คนขางในเปนพันจะเลา 
ยังไง เดินไปคุยทีละคนไมได จะเลา 
ยังไงใหประสบการณของคนขางในซึ่ง 
ทุกคนรู อยู แลววาคือหัวใจ จะสราง 
โปรดักส สรางอินโนเวชั่นใหมๆ ได ทีม 
ตองถกู Motivate ใหสามารถเปลีย่นได

ถ้า Why คือต้องการ 
ยอดขาย รายได้เยอะ 
จะหาเร่ืองอะไรมาเล่าดี

“ยุคน้ีเปนยุคที่ตนทุนในการเลา 
เรื่องถูกลงมาก เจาของธุรกิจ SME เจา 

เล็กๆ ทําไดอยางแรกคือ A แรก เขาใจ 
Anger ของตวัเอง Why ของเราคอือะไร 
เราอาจจะขายปูม าน่ึง อาจจะขาย 
กวยจั๊บหรืออะไรที่อาจจะไมตองเปน 
Anger เปลี่ยนสังคมก็ได ทําไมอาหาร 

ซีฟูดตองถอไปกินถึงบางขุนเทียน ตอง 
ถอไปกินถึงทะเลละ อยากขายซีฟู ด 
คณุภาพดแีตวาคนนัง่อยูทีบ่านทีค่อนโด 
ในเมืองไดกินไดไหม นี่คือ Why ของเรา 
เรารูสึกวาสิ่งนี้มันตองดีสิ

“A ท่ี 2 คือ Audience คนฟง 
คนทีเ่ราคยุดวย เราเขาใจเขาพอหรอืยงั 
เราเห็นหนาตาเขาหรือยัง อยางเชน 
สมมุติอยากขายอาหารซีฟูดนี่แหละ แต 
อยากขายใหกลุมพนักงานออฟฟศ เขา 
อยูแถวไหน แลวชองทางออนไลนเขา 
อยู ที่ไหน เขาเลนอะไร ถาเปนกลุม 
พนกังานท่ีโตหนอยเลนไลน ถาเด็กลงมา 
เลน IG Story เลน Instagram เลน 
เฟซบุก ในฟอรแมตแบบไหน ถาเรา 
รูวาชองทางเขาอยูตรงไหน เราปรบัเร่ือง 
ทีเ่ราจะเลาใหเหมาะกบัชองทางของเขา 

“2 จุดนีเ้ปนจดุตัง้ตนเพือ่คิดไอเดีย 
ไปเลาเรื่อง แตเวลาตัดกัน มันตัดกันที่ 
อินไซต ตัดกันที่ความเขาใจตัวเอง 
เขาใจลูกคา คําถามคือคุณเขาใจตัวเอง 
เขาใจลูกคาของคุณมากนอยแคไหน 
ผมวาทุกธุรกิจ มีจุดความสวยงามของ 
มันนะ คอยๆ หาเดี๋ยวเจอเอง

“เปดใจ กระโดดออกจากบับเบ้ิล 

ก

ของตัวเอง พยายามเขาถึงสื่อที่หลาก 
หลาย รบัสือ่ใหไดมากทีส่ดุ ลองกระโดด 
ไปในดินแดนที่ไมชอบ เพื่อไปทําความ 
เขาใจ เขาไปคนหาความจริง หลายๆ 
ครัง้จะพบคอนเทนตทีมี่การตดัสนิ เขาไป 

ดูรากของขอมูล วาความ Authentic 
ของขอมูลชุดนี้มีความนาเชื่อถือของ 
ข อมูลมากแค ไหน ความสามารถ 
ก ล่ันกรองข  อมู ล เป  นสกิ ล สํ าคัญ 
เปนเสนตัดสําหรับนักเลาเรื่องหรือคน
ที่จะไปลีดองคกรในอนาคต จะทําให 
กลายเปนคนที่คมขึ้น

“ผมเริม่จากเปนคนฟง แลวไปชวย 
คนพูด หลังๆ ผมตองออกไปเปนคน 
พูดเองบอยๆ สิ่งที่ผมพยายามทําใหได 
ตลอดเวลาคือ หาเรือ่งใหมๆ  หามมุใหมๆ  
จากเรื่องเดิมๆ หาวิธีการนําเสนอใหมๆ 
ในการเลาทกุครัง้ ผมจะเคารพคนฟง คน 
อานทุกๆ คน วาเวลาของเขามีคา เขา 
ควรจะไดรับคอนเทนตท่ีมีประโยชน 
ที่มันตอบ Pain ของเขามากที่สุด ผมจึง 
ตองขดุ ตองตกตะกอนกับตวัเองมากขึน้ 
เรื่อยๆ”

รู้จัก Glow 
แบบ Storyteller

“Glow เปนนักเลาเรื่องที่เชื่อวา 
การเลาเรื่องสามารถไปเปลี่ยนแปลง 
อะไรบางอยางได เพราะฉะน้ันสโคปที่ 
เราทําจะมี 2 สวน ผมเรียกมันวา CX 

â´Â

ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ

และ EX 
“ขา CX คือขาคุยกับคนนอก 

Glow จะไปหาวธิเีลา เลายงัไงไดบาง กบั 
อีกขานึงเปน EX ที่ผมเลาเมื่อก้ีว า 
มันเปนเทรนดที่มาแรง คือการสราง 
Employee Experience ประสบการณ 
ของพนักงานซึ่ ง เป นหัวใจในยุคที่ 
เทคโนโลยีมันทําไดทุกอยาง เพราะ 
ฉะนั้นคนเกงๆ จะยิ่งหายากมากขึ้น คน 
ที่อยู กับเราก็ยิ่งตองพัฒนาศักยภาพ 
มากขึ้น ทํายังไงถึงจะสรางตรงนี้ได การ 
เลาเร่ืองคนในเพื่อเพิ่มศักยภาพใหมาก 
ขึ้น ไมใชแค Training ที่เอาทฤษฎีมา 
พูดกนั แตสามารถสรางไอเดีย Solution 
ใหมๆ ได ดวยการนําเสนอในรูปแบบ 
ที่ไม ใช แค มาเลคเชอร One Way 

Communication แตเปนสิ่งท่ีคนฟง 
แลวจะเอาไปใชได

“ดวยความที่ Glow มีความเปน 
เหมอืนนกัแกปญหาและคอนเซาทในตวั 
เราจะไปด ูไปทําความเขาใจลูกคา วาจดุ 
A ของลูกคาคืออะไร มีปญหาอยางนี้ 
จุดแข็งอยางนี้ จุดออนอยางนี้ สิ่งท่ีเรา 
ถามตอคือแลวจุด B ละ พี่อยากไปไหน 
เราจะใชเวลาคนหาจุด A กับจุด B ให 
ชัดมากที่สุดในเวลาอันจํากัด

“พอชัดปุบเรามาดูวิธีการกัน ดวย 
ความที่เราเปนคนรุนใหมไมยึดติดกับ 
Format ทาํตัง้แต อเีวนท เอก็ซบิิชัน่ ทาํ 
รายการทีวี ทําทริป ทํา Internal Talk 
ทาํเทรนนิง่ เครือ่งมอืในการเลาเรือ่งมนั 
เปนอะไรก็ได ตราบเทาท่ีมันสามารถ 

ลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้าจาก What แล้ว เขาเริ่มซื้อจาก 
Why เพราะฉะนั้นคำถามคือ ในเมื่อโปรดักส์มัน  
เท่าๆ กัน แต่ละแบรนด์จะมีวิธีเล่า Why หรือ 
ความเชื่อ หรือสิ่งที่แบรนด์นั้นยืนหยัด ต้องการ 
สื่อสารออกไปอย่างไร? ก็ต้องมาจากการเล่าเรื่อง

พาองคกรคุณจากจุด A ไปสูจุด B ได
“Glow ทาํงานครเีอทฟี อินโนเวชัน่ 

สงู สิง่ทีผ่มคนพบคอืทกุคนกลวัเหมอืนกนั 
แตเปนความกลวัท่ีไมยอมอยูนิง่เฉย เปน 
ความกลวัท่ีรูวาตองลกุข้ึนมาเปลีย่นแปลง 
อะไรบางอยาง อาจจะยังไมรูคําตอบ ณ 
ตอนน้ัน แตรูวาการเปดเผยความกลัว 
คือส่ิงจําเปน ผมรูสึกวานี่คือ Culture 
ใหมที่ผมคนพบ เพราะเมื่อไหรท่ีความ 
กลัวมารวมกัน อินโนเวช่ันจะเกิด ดวย 
ความที่เราทํางานกับความกลัวตลอด 
เวลา Culture ของ Glow จึงเปนทีมที่ 
Flexible มากๆ พรอมจะรับมือกับ 
ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

“ผมไปเวิร คชอปนึง คุณเอมมี่  
จาก Google X ทีม R&D ของบริษัท 

Alphabet ซ่ึงเปนบรษิทัแมของ Google 
อีกทีนึง ทําบอลลูนปลอยไวไฟไดเพราะ 
เชือ่วาคนท่ัวโลกควรจะเขาถึงอนิเทอรเนต็ 
เครือ่งบินไรคนขับ รถขับดวยตวัเอง หรอื 
จรวด เปนทีมท่ีสรางอะไรแปลกๆ เจง 
มาก ผมถามเขาวาหัวใจสําคัญในการ 
สรางคนที่ไปสรางอินโนเวชั่นแบบน้ีได 
คืออะไร คุณสราง Culture ยังไงใหคน 
คิดสิ่งที่เปนเวิลดคลาสแบบนี้ ซึ่งพอพูด 
เร่ืองอินโนเวช่ัน หรือพูดเรื่อง Google 
เราคดิวาคงเปนเรือ่งบรรยากาศในออฟฟศ 
มีโตะปงปองมั้ง เลี้ยงขาวเที่ยง หรือคง 
เปนเรือ่งอินเซนทีฟมัง้ ใหตงัคเยอะ หรอื 
เปนเร่ืองแบรนดดิง้หรอืเปลา แตสิง่ทีเ่ขา 
ตอบผม หวัใจสาํคัญในการสราง Culture 
of Innovation คือ Storytelling”

อะไรทำให้พิสนใจ
ในการเล่าเร่ืองครับ?

“มันไมไดมีจุดเปลี่ยนแบบฟาผา 
เปรี้ยง แลวลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้ มัน 
คอยๆ สะสมมา อยางแรกคือมีคนรอบ 
ตัวที่ทําใหเราไดโอกาสในการทําสิ่งนี้ 
ไมวาจะเปนครอบครัว หรือทีม

“กอนมาเจอ Glow เราเคยไปทํา 
คายอาสาตอนที่เปนเด็กธรรมศาสตร 
มีนองเด็กตางจังหวัดที่มีแตผูใหญบอก
วาเขาเปนไดแคสาวโรงงานหรือคนงาน
กอสราง ไมเคยไดรับแรงบันดาลใจเลย 
ซึง่ทกุอาชีพมคีวามหมายนะ ผมรูวาทุกคน 
มีโอกาสที่จะฝน แตเขาถูกกรอบจํากัด 
ความฝนแคนั้น วันที่เราเขาไปอินสไปร 
เขา นองเดนิเขามากอดขาเราแลวบอกวา

‘พี่พิ หนูจะเขามหาลัยพี่ใหได’
“วันนั้นอินสไปรมาก รูสึกวาเรา 

เปลี่ยนโลกแลว แตความเปนจริง ไมใช 
ความเปนจริงคือเปนแคแสงสวางวูบ 
เดียว นองคนนั้นก็กลับไปอยูในรูปแบบ 

วิถีชีวิตเดิมๆ เรากลับมาอยูในเมือง เรา 
เริ่มถามกันวานอกจากแรงบันดาลใจ 
เราสามารถมอบอะไรใหผูคนไดมากกวา 
นั้นหรือเปลา แลวเราก็ไดมีโอกาสที่ทํา 
สิ่งนั้นมาเรื่อยๆ ไมวาจะเปน ‘Glow’ 
หรือ ‘TED’ 

“ในปแรกๆ เราทํา Talk ที่ใหแรง 
บนัดาลใจคน ในปหลงัๆ เราเริม่ตัง้คาํถาม 
วา เราใหไดมากกวาอินสไปเรชั่นหรือ 
เปลา เราสามารถสรางแอคช่ันไดหรอืเปลา 
เราอยากเขยิบไปมากกวานั้น เราอยาก 
ใหมันมี Call To Action ใหมี Eco 
System ข้ึนมาเปนระบบ แลวมันก็ 
สามารถสราง New Normal ในการเลา 
เรื่องตางๆ ไดเหมือนกัน เชน โครงการ 
‘Limited Education’ เปนการปกธง 
บอกวาจริงๆ แลวเรื่องการศึกษาหรือ 
เรื่องทางสังคม ไมจําเปนตองเลาผาน 
ความสงสาร มนัสามารถเลาผานรปูแบบ 
ที่สนุกได มันคือการเซต New Normal 
ในรูปแบบใหมๆ ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผม 
คอยๆ อิน เพิ่มความสนใจในการเลา 
เรือ่งมากข้ึนเรือ่ยๆ มนัคอืการเอาตัวเอง 
เขาไปเจอปญหาครับ

“ตลอดเวลาท่ีทํางาน เราจะหา 
จาก Pain พอเจอกต็ัง้คาํถามวาทาํอะไร 
ไดบางกบั Pain นี ้เพือ่วิง่เขาไปเจอ Pain 
ที่ใหญขึ้น Pain ที่แตกตาง หลากหลาย 
ออกไปอยูตลอดเวลา ทําใหเรามีแรง 
ผลัก ยังสนุกในการเลาเรื่องอยูเรื่อยๆ”

การเล่าเร่ืองจะเป็น
เหมือน Tools ตัวอ่ืน
ทางการตลาดไหมท่ีมา
แล้วก็ไป?

“การเลาเรื่องดูเหมือนเปนเทรนด 
เปนสิ่งใหมสิ่งที่ปอป อินเทรนด แตไม 
ใหมเลยครับ การเลาเรื่องเปนเครื่องมือ 

ที่โคตรโบราณเลย ถายอนดูจริงๆ สิ่งที่ 
ทําใหมนุษยตางจากเผาพันธุอื่นและยัง
ไมสญูพนัธุ ครอบครอง กนิ ทาํลายพืน้ท่ี 
เผาพันธุอื่นๆ ไปมากขนาดนี้คือ หูและ 
ปาก

“มนุษยคือเผาพันธุที่สามารถสง 
ตอความรูใหกันผานรุนสูรุ น แลวเติม 
ความรูจนเราสามารถยืนบนเขาที่สูงขึ้น
เรื่อยๆ ได มันเกิดจากการลอมวงใน 
กองไฟ คุยกัน แชรกัน มันก็เริ่มไหลมา 
เปนหนังสือ เปนหนังสือพิมพ เปน 
โทรศัพท มันคือ Storytelling หัวใจ 
มันยังเหมือนเดิม คือการสงตอเรื่องราว 
สงตอความรู สงตอไอเดีย ส่ิงที่เปลี่ยน 
มันแคฟอรแมตเทานั้นเอง”

มีโครงสร้างของ
การเล่าเร่ืองไหมว่า
ควรจะเล่ายังไง

“สตูรในการเลาเร่ืองทีใ่ชอยูประจํา 
คอื KFC -- K ยอมาจาก Key message, 
F คือ Find your Story, C คือ Call to 
Action ทุกครั้งที่ไปคุยหรือเลาเร่ือง 
มันทําไดหลายรูปแบบ ยกตัวอยาง 
รูปแบบของ Talk สิ่งแรกที่ตองหาคือ 
Key Message ซึ่งเปนเหมือนกระดูก 
สันหลังของกางปลา เรารู Anger ของ 
ตวัเอง เรารู Audience ของเราแลว เรา 
อยากมี Key Message ไปบอกอะไร 
กับคนดู 

“หลังจากนั้นเรามาท่ีตัว F เริ่ม 
Find Story สําคัญที่สุดในขั้นตอนน้ี 
คือการ Curate หยิบเรื่องที่ใชมาเติม 
กางปลา เร่ืองไหนที่ไมใชเราคัดออก 
สุดทายที่เราตองมีคือ Call to Action 
เลาเรื่องมาทั้งหมดแลวเราอยากให 
เกิดอะไร เปน Marketing ก็คงอยาก 
จะขายของ เปน HR ก็อยากจะให 

พนักงานรักองคกร ตั้งใจทํางานมากขึ้น 
Call to Action จะทําใหเกิดการเลา 
เรื่องที่ทรงพลังและกลมกลอม”

ข้อควรระวัง
ในการเล่าเร่ือง

“ขอควรระวงันีส้าํหรบักลุมผูบรหิาร 
โดยเฉพาะเลยละกันครับ มันจะมี Trap 
หรือกับดักอยางนึงสําหรับคนที่สําเร็จ 
แลว อยูในจุดที่เปนผูนํา มักจะเจอ คือ 
การพูดความสําเร็จของตัวเองเยอะเกิน
ไป ความสําเร็จเปนสิ่งที่เราภาคภูมิใจ 
อยากเลามัน แตถาเราแครคนฟง อยาก 
ใหเขาลุกขึ้น มี Call to Action บาง 
อยาง หรืออยากใหเขานํากลับไปใช 
ประโยชนกับตัวเอง ตองสรางความ 
เชื่อมโยง ทําใหคนฟงสามารถ Related 
ตัวเองท่ียังสําเร็จไมเทาคุณในวันน้ีกับ 
เรื่องราวความสําเร็จของคุณใหได 

“เพราะฉะน้ันสิ่งที่นักเลาเรื่องที่ 
ประสบความสําเร็จแลวจําเปนตองทํา
คือแลกเรื่องราวความออนแอ ควักเนื้อ 
เปดเผยความเจบ็ปวด เปดเร่ืองที ่Failed 

เรื่องที่ลม เรื่องที่เคยผิดพลาด เพราะ 
ความสําเร็จมันลอกกันไมได แตความ 
Failed มันใชเพื่อระวังกันได เปนวัคซีน 
ที่ดีมาก เพราะฉะนั้นถาตองไปเลาเรื่อง 

อะไรบางอยาง แลวสามารถควักเรื่อง 
ที่มันเปนเรื่องละเอียดออน ไมเคยเลา 
ใหใครฟง เปนเรื่องที่ไมไดสมบูรณแบบ 
ของเรา เปนการลมลุกคลุกคลาน เปน 
ขอคิดจากความผิดพลาด เรื่องพวกนี้ 
สําคัญ สุดทายแลวมันกลับมาเรื่องการ 
เขาใจตัวเองใหมาก วาตองการสื่อสาร 
อะไร คุยกับใคร เพื่ออะไร”

เร่ือง Failed ของ 
Glow 

“จะมีแพทเทิรนงานลูกคาเขามา
ดวย Brief ท่ีไมมี Pain กับใชรูปแบบ 

มากกวา Key Message งานท่ี Pain, 
Key Message ไมชัด ขาด Audience 
Research ขาดการทาํความเขาใจตวัเอง 
วา Why คอือะไร งานประเภทนีห้ลายๆ 

ครั้งในวันที่เรายังเด็ก ไมกลาปฏิเสธ ได 
แตพยักหนา งานท่ีออกมามักไดผล 
ตอบรับไมคอยดี ทําใหเรา Failed รูสึก 
วาทําไมวันน้ันเราไมดื้อ ฝนรับไปดวย 
โจทยท่ีไมชัด ลกูคาไมแฮปป เราไมภมูใิจ 
กับงานที่ออกมา”

หัวใจของ Storytelling คือการ 
ตอยอดประสบการณ ชวีติ หรอื แนวคดิ 
ความเฟลของคนๆ หนึ่งสามารถกอให 
เกิดการเปลี่ยนแปลงตอยอดความคิด 
ใหกับคนอีกหลายชีวิต ‘พิ’ ใหความ 
เห็นทิ้งทายวา ในอนาคตจะเกิดเทรนด 
ประชาธิปไตยในการเลาเรื่องเพ่ิมขึ้น 
เขาออกปากชวนใหทุกคนกาวออกมา 
เลาเรื่องที่ตัวเองเชื่อ เลาสินคาหรือ 
บริการเจงๆ ขององคกรใหคนไทยและ 
โลกไดรับรู ดวยสกิลที่เฉพาะเจาะจง 
มีสไตลของตนเอง จากนั้นใหตั้งคําถาม 
กับเรื่องเลา วาจะสามารถพาสังคมขยับ 
จากจุด A ไปจุด B ไดอยางไร เพราะ 
เรื่องเลาไมเพียงสรางโอกาสทางธุรกิจ 
ทวายังเปนมูฟเมนทสําคัญของการ 
ทํางานที่เติมเต็มหัวใจคนทํางาน และ 
สงผลกระทบตอเปลี่ยนแปลงอื่น ท่ี 
เริ่มตนจากเรื่องเลาเล็กๆ
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การเลาเรื่องในธุรกิจมี 
บทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะระยะหลังๆ 

Storytelling ดูเหมือนจะกลายเปน 
ส่ิงสําคัญสําหรับแบรนด ทําไมจึงกลาย 
เปนเชนนั้น? บทสัมภาษณในคร้ังนี้เรา 
ไดชักชวน ‘พิ-พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน’ 
หนึ่งใน PARTNER และ Story Curator 
ของบริษัท ‘Glow Story’ มาพูดคุยถึง 
ประเด็นนี้ ในฐานะเอเจนซี่เล็กๆ ที่มัก 
ถูกชักชวนจากองคกรขนาดใหญใหไป 
รวมสรางงานการเลาเรื่องผานรูปแบบ
ตางๆ ไดอยางนาจับตามอง

การสร้างเร่ืองราว
ในธุรกิจ

“เปนสิง่จาํเปนมาก หลายคนทีเ่คย 
ดูทอลคของ ‘Simon Sinek’ เรื่อง 
‘Start With Why’ ใน ‘TED Talk’ ผม 
คิดวาส่ิงนีจ้ริงมากๆ ลูกคาไมไดซือ้สินคา 
จาก What แลว เขาเริ่มซื้อจาก Why 
เพราะฉะนั้นคําถามคือ ในเมื่อโปรดักส 
มันเทาๆ กัน แตละแบรนดจะมีวิธีเลา 
Why หรอืความเชือ่ หรือส่ิงทีแ่บรนดนัน้ 
ยนืหยดั ตองการสือ่สารออกไปอยางไร? 

ก็ตองมาจากการเลาเรื่อง เชนเคสท่ี 
คลาสสิคมากๆ คือ ‘Apple’

“สิ่งที่  ‘Apple’ พูดตลอดคือ 

‘Think Different’ เราคิดตาง คุณม ี
ชีวิตแตกตางจากเดิมได คุณสามารถมี 
ชีวิตทั้งเรื่องงาน เรื่องเลน ไลฟสไตลไป 
ดวยกันได คุณสามารถรวมโทรศัพท 
มือถือที่เลนอินเตอรเน็ตและเครื่องเลน 
MP3 ไวดวยกันได เรามี ‘iPhone’ คุณ 
อยากซื้อไม -- นี่คือการ Start With 
Why คอนเทนตเดยีวกนัเลย แตเริม่จาก 
Why วาแบรนดเชื่อในอะไร ซึ่งความ 
เชื่อเหลานี้ทุกบริษัทมีอยูแลว

“ทุกๆ องคกรจะมี วิสัยทัศน 
พันธกิจ แตคําถามคือ จะเปลี่ยนสิ่ง 

เหลานี้ที่มันแหงๆ ใหเปนอารมณที่ 
จับตองได ตองทํายังไง แลวบวกกับ 
เทรนดของยุคนี้ที่ -- ทํายังไงเมื่อตอง 

คุยกับใครสักคนในเวลา 20 นาทีโดย 
ที่เขาไมกมลงไปจองมือถือเนี่ยยากมาก

“เพราะฉะน้ันเปนความทาทาย 
ของคนทําธุรกิจและทุกๆ แบรนดตอง 
เจอ วาคุณจะเลาเรื่องยังไงที่จะหยุด 
ใหคนสนใจ แลวเปลี่ยนเขาจากผูซ้ือ 
ไมใชแคเปนแฟนคลับอยางเดียว ตอง 
เปนสาวกของแบรนดด วย เหมือน 
แบรนดที่ออก(สินคา)อะไรมาคนตาม 
แหไปซื้อ ไมใชเพราะเปนสินคาที่ดีที่สุด 
แตเพราะเขาม ีWhy ทีชั่ด จากนัน้ How 
และ What คอยตามมา” 

What vs Why
“What คือขายอะไร โปรโมช่ัน 

อะไร ซึ่งทุกคนสามารถทําโปรโมชั่นได 
เหมอืนกนั แตท่ีลกึลงไปกวาน้ัน เชน คุณ 
มีความเชื่ออะไร ทําไมคุณถึงทําแบรนด 
นี ้แลวแบรนดคณุดูแลสายการผลิตยงัไง 
ผูบรโิภคเริม่ตัง้คาํถามมากขึน้ -- รองเทา 
(สินคา)คุณใชแรงงานเด็กหรือเปลา? 
ผลิตแลวผลกระทบทางสิง่แวดลอมตางๆ 
ไปอยูที่ไหน? -- ขอมูลไปถึง(ผูบริโภค) 
ไดเร็วขึ้น แบรนดถูกทําลาย ถูกดรามา 
ถูกโจมตีไดงายข้ึน เพราะฉะน้ันในยุค 
ท่ีโซเชียลมีเดียไปเร็วขนาดนี้ ตองทํา 
โปรเซสใหดี แลวหยิบมาเลา-มาทํา 
มารเก็ตติ้ง จึงกลายเปนสวนสําคัญ 

“รองเทายี่หอหน่ึง เขาบอกวา 
‘One for One’ เราซ้ือ 1 คู เงินคา 
รองเทาที่เราซื้อจะไปเปนรองเทาอีก 
คูนึงใหเด็กที่ยากไรในแอฟริกา แปลวา 
เงินของเราไมไดจบท่ีความสบาย หรือ 
ความเทของเราอยางเดียว มนัไปเปนอกี 
ความหมายนึงสําหรบัคนๆ นงึ นีแ่ปลวา 
คนไมไดซื้อของจาก What แลว ไมได 
ซื้อเพราะโปรโมชั่นวาลดกี่เปอรเซ็นต 
หรือรองเทาใสสบายหรือเปลา แตซื้อ 
จาก Why และสิ่งท่ีเชื่อม 2 สิ่งน้ีเขา 
ดวยกันคือ How – รองเทายี่หอนี้ทํา 
มารเกตติง้ แคมเปญออกมาชดัมาก แลว 
ธุรกิจของเขาตอนนี้ไมใชแครองเทา 
อยางเดียว ขายกาแฟ ซื้อกาแฟเขาไป 
เปนน้ําสะอาด ขายแวนเปนการตรวจ 
สายตา ขายกระเปาเป นการตรวจ 
สุขภาพ 

“ในยุคที่ธุรกิจหมุนเร็วโปรดักส 
ไลนแตกออกมามากมาย ‘Google’ มี 
ทุกอยาง ไมใชแค Search Engine แลว 
Google ทํา Map ทําบอลลูน ทําโนน 
ทํานี่เยอะแยะไปหมด ‘Apple’ ขายทั้ง 

นาฬกา ทีวี ทําสตรีมมิ่งแบบ ‘Netflix’ 
ถามกลับกัน ถาคุณเปนแบรนดๆ นึง 
แลวอยู ดีๆ เกิดอยากขายมือถือ ผู  
บริโภคก็เกิดตั้งคําถาม

‘อาว..คุณขายหมอหงุขาวไมใชเหรอ?’ 
‘คุณขายเคร่ืองใชในครวัไมใชเหรอ?’
ในขณะเดียวกนั แบรนดท่ีเลาเร่ือง 

ขายรองเทา ซื้อเวย ขายกระเปา ซื้อเวย 
ขายกาแฟ ซื้อเวย เพราะมี Why ที่ชัด 
ผมวาเรื่อง Storytelling เปนสะพาน 
เชื่อม Why กับ What”

ธุรกิจแบบไหนจึงเหมาะ
กับการเล่าเร่ือง

“ผมเช่ือวาทุกธุรกิจตองเลาเรื่อง
นะครับ มันเปนมารเก็ตติ้ง - แบรนดิ้ง - 
ซีเอสอารที่ทุกคนเลาอยูแลว แตจะเลา 
ในเฉดไหนใหความสาํคญักับอะไร ธรุกิจ 
ที่มีความเซนซิทีฟ เกิดแรงตาน อาจจะ 
เลาในเชิงของชุมชน เลาในเชิงของสาย 
การผลิตเยอะหนอย

“แมผู บริโภคที่ชอบสินคาราคา 
ถูกก็เร่ิมถามหาส่ิงที่ลึกไปกวานั้น เร่ิม 
แครประเด็นสังคมมากขึ้น เริ่มแครที่มา 

ท่ีไปของแบรนดท่ีจะซ้ือมากข้ึน เพราะ 
ฉะน้ันแมจะเปนรานสะดวกซ้ือ เขาเร่ิม 
พูด Why ออกมาอยางท่ีเห็นเคสลด 
การใชถุงพลาสติกในรานสะดวกซื้อ ถา 
มองในเชิงธุรกิจลวนๆ เขาไมตองทํา 
แคมเปญแบบนี้ก็ได

“บางคนตองพดูเรือ่งมารเก็ตต้ิง ซึง่ 
พูดเรื่องโปรโมชั่นเยอะแลว ลองโดด 
มาเรื่อง Believe ในบางอยาง เรามี 
Differentiation ในบางอยาง อยาง 
‘Nike’ พูดเรื่อง ‘Just Do It’ ทั้งๆ ที่ 
ตอนเริม่ตนเขากเ็ปนดีลเลอร ไปเอาของ 
‘Onitsuka Tiger’ มาขายท่ีอเมรกิา เริม่ 
จากบสิซิเนสลวนๆ เลย Just Do It เพิง่มา 
ไมกีป่ แตวาขยีช้ดัมาก เพราะเขาอยากหา 
Standing Point หา Differentiation 
ของเขา หา Positioning ของเขาจาก 
ตรงนั้น ทุกธุรกิจจําเปนตองมีวิธีในการ 
เลาเรื่องที่คมคาย แยบยล และก็เขาใจ 
คอนซูเมอร เขาใจทารเก็ตของตัวเองให 
มากขึ้นเรื่อยๆ

“อยางผมเอง ถามวา Glow เปน 
อะไร เราเปน Storyteller นี่แหละครับ 
แตถาพูดกันในวงการ Storyteller 

มีคนทําอยู เยอะมาก เอเจนซี่ใหญๆ 
โอกิลว่ี เดนทสุ ทุนเยอะ มีเครือขาย 
ระดับโลก เอเจนซ่ีระดับกลางที่อยูมา 
นานก็แขงขันกันสูง คําถามคือบริษัท 
เล็กๆ ที่เริ่มจากคนที่ไมมีใครเคยทํา 
เอเจนซี่เลยอยางพวกเรา จะดีดตัวเอง 
ขึ้นมาในตลาดยังไง ก็มาจากการท่ีเรา 
เลาเรื่องของเราตลอดเวลา เราเลาเรื่อง 
งานที่ทํา พอเลาเรื่องของเราออกไป 
ไมว าจะทางเฟซบุ กส วนตัวของผม 
เฟซบุกเพจของบรษิทั หรอืแมแตกระทัง่ 
ในการทาํงาน เวลาเราออกไปเจอคน ไป 
เจอส่ือ ไปเจอพ่ีๆ Speaker ท่ีเราไป 
ทํางานดวย เราก็จะเลาเร่ืองความเช่ือ 
ของเราตลอดเวลา

“ปรากฏวาสิ่งท่ีกลับมา มันคือ 
โอกาสที่เขามามากขึ้น ทุกวันนี้ เรา 
แทบไมตองไปพิชชิ่งลูกคาเลย ลูกคา 
ชวนมาตลอด เหตุผลเพราะวาส่ิงที่ 
เราทํามันชัด เรามี Why ของเราท่ีชัด 
เพราะฉะนั้นกลุมลูกคาของเรา องคกร 
NGO ภาครัฐ แบงกกิ้ง ประกันตางๆ ที่ 
อยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยาง เกิด 
ตั้งคําถามนี้ขึ้นมา แลวถามวามีใครที่ 
ทาํงานเลาเรือ่งเพือ่สรางการเปล่ียนแปลง 
บาง ไมตองเปลี่ยนสังคม โลกรอน อะไร 
อยางนี้ก็ได แตเปลี่ยนมุมเล็กๆ ของ 
องคกร มีใครที่ทําบาง แลวชื่อ Glow ก็ 
จะเดงขึน้มาดวยงานของเราทีมี่ลายเซน็ 
ชัดมาก

“ผมไปอานเจอมาวา เทรนดใน 
ตลาดโลกนักเลาเรื่องยุคตอไป บริษัท 
เจาใหญๆ  ท่ีเปนแบบโกลบอล วันสตอป 
เซอรวิสเหลานีจ้ะเตบิโตไปเปนเจาใหญๆ  
ในตลาด เจาทีล่าํบาก ลกูคาจะเริม่นอยลง 
คือเจากลางๆ ซ่ึงทําไดไมกีอ่ยาง ถาอยาก 
ทํานอกเหนือจากท่ีทําอยูก็ตองซัพให 
เจาเลก็ไปทาํอกีทนีงึ แบบนีอ้ยูยาก เพราะ 

ถาลกูคาเงินเยอะ เขาวิง่เขาไปหาเจาใหญ 
เจาเดยีวเลย -- จบ ทาํไดทกุอยาง ไมตอง 
คุยหลายเจาใหวุนวาย ธุรกิจมันเร็ว เขา 
เสียเวลาไมได เจาท่ีรอดและเร่ิมพุงขึ้น 
คอื นกัเลาเรือ่งตวัเลก็ๆ คอนเซาทเลก็ๆ 

ทีท่าํเร่ืองทีช่ดั อยางเชนเราทีอ่ยูรอดและ 
เติบโตมาเร่ือยๆ จนถึงทุกวันนี้ เพราะ 
วาเราชัดในส่ิงที่เราทํา งานแบบไหนที่ 
ใชเรา งานแบบไหนที่ไมใชเรา ลายเซ็น 
ของเราคืออะไร ถาเรา Trust ในสิ่งนี้จะ 
เริ่มมีลูกคา

“เพราะเขา (ลูกคา) ไมไดมองหา 
วันสตอปเซอรวิสแลว เขารูสึกวา มัน 
ไมมีใครท่ีเกงทุกอยางหรอก แตเขาหา 
คนที่เปนผูเชี่ยวชาญทางดานนี้ แลวดึง 
มาทํางาน -- ยิ่งเล็ก ยิ่งตองเลา”

“สตอรีห่รอืการเลาเรือ่งมนัเหมอืน 
นํ้า ผมขอยกเคสลูกคาแบงกกิ้ง วันนี้ 
มกีารเปลีย่นแปลงเยอะมาก ตองปรบัตวั 
กนัเยอะแตเขากไ็มไดโฟกสัดวยทาํธรุกจิ 

อยางเดียว เขาโฟกัสที่การเลาเรื่องดวย 
สิ่งที่ตองทําเหมือนกันคือดูแลคนขางใน 
ดวย ในวันที่ เจน วาย 70% ในองคกร 
เริ่มมี Generation Clash คนรูสึกวา 
อยูในที่ๆ เฟรมเวิรคชัด มีกรอบเยอะ 

ออกไอเดีย ครีเอทีฟไมได กลุมเด็กรุน 
ใหมไฟแรงเริ่มออกไปเปดสตารทอัพ 
แลวทํายังไงถึงจะดึงคนเหลานี้ไวได 
เลาเรื่องครับ

“สิ่งที่ Glow เขาไปทําคือ เปลี่ยน 
จากผูบริหารพูดวิชั่นขององคกรเหมือน 
ที่ทํากันตามปกติ แตในยุคที่สังคมมัน 
เปนประชาธิปไตยมากขึ้น เขาถึงดวย 
โซเชยีลมเีดยีตางๆ มากขึน้ คนไมตองการ 
ฟงแคเสียงคนตัวใหญอีกตอไปแลว เขา 
อยากฟงเสยีงคนตวัเลก็ๆ ทีจ่ะทาํใหรูวา 
เขาเปนสวนหนึง่ เปนฟนเฟองสําคัญของ 
องคกร เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่ Glow 
เขาไปทาํคอืสรางอโีค ซสิเตม็ทีท่าํใหคน 
ตัวเล็กๆ อยาง รปภ. มีพื้นที่มาพูดบน 

เวทีใหญของแบงค คนที่เปนเลขาหนา 
หองใหผูหลักผูใหญ เปนคนที่คอยเปน 
ซัพพอรตเตอรเสมอมา ไมเคยออกสื่อ 
ไมเคยอะไรเลย เด็กจบใหมที่มีแพสชั่น 
-- เออใชเราหลงทางนะ ผู ใหญชอบ 
บอกวาเราเบื่องาย ก็เพราะวาเราอยาก 
หาความหมายของเราไง -- ใหพื้นที่เขา 
ในการเลาแบบนี้บาง วันที่มีคนแบบนี้ 
ออกไปเลาเรือ่งมากขึน้ คนอืน่ทีเ่ช่ือ หรือ 
เจอสถานการณแบบเดียวกัน มีความ 
เจ็บปวดแบบเดียวกันจะเริ่มรู  สึกวา 
องคกรใหความสําคัญ แลวนํ้าหรือ  
Storytelling ที่มันหลอเลี้ยงองคกร 
ไมไดแคเพิ่มในเชิงของมารเก็ตต้ิงอยาง 
เดียว 

“เทรนด ที่ผมเจอมากขึ้น คือ 
องคกรใหญๆ ใหความสําคัญกับสิ่งที่ 
เรียกวา EX คือ Employee Experience 
สวนนึงก็เพิ่มดวยอินเซนทีฟ โบนัสการ 
ตอบแทน แตเรือ่งของการดูแลความรูสกึ 
ตองเอาสตอรี่เขามาชวย โดยเฉพาะใน 
องคกรทีถ่กูดสิรปัทตองมกีารเปลีย่นแปลง 
ซ่ึงทกุ  ๆวงการมนัถกูดิสรปัทดวยเทคโนโลยี 
อยูแลว สือ่เปลีย่น แบงกกิง้เปลีย่น สาขา 
เริม่เปลีย่น ทกุวงการตองปรบัตวัเอง แต 
การปรบั นอกจากเลาเรือ่งออกไปขางนอก 
ยังต องมีการเลาเพื่อคนขางในหรือ 
Convince -- คนขางในเปนพันจะเลา 
ยังไง เดินไปคุยทีละคนไมได จะเลา 
ยังไงใหประสบการณของคนขางในซึ่ง 
ทุกคนรู อยู แลววาคือหัวใจ จะสราง 
โปรดักส สรางอินโนเวชั่นใหมๆ ได ทีม 
ตองถกู Motivate ใหสามารถเปลีย่นได

ถ้า Why คือต้องการ 
ยอดขาย รายได้เยอะ 
จะหาเร่ืองอะไรมาเล่าดี

“ยุคน้ีเปนยุคที่ตนทุนในการเลา 
เรื่องถูกลงมาก เจาของธุรกิจ SME เจา 

เล็กๆ ทําไดอยางแรกคือ A แรก เขาใจ 
Anger ของตวัเอง Why ของเราคอือะไร 
เราอาจจะขายปูม าน่ึง อาจจะขาย 
กวยจั๊บหรืออะไรที่อาจจะไมตองเปน 
Anger เปลี่ยนสังคมก็ได ทําไมอาหาร 

ซีฟูดตองถอไปกินถึงบางขุนเทียน ตอง 
ถอไปกินถึงทะเลละ อยากขายซีฟู ด 
คณุภาพดแีตวาคนนัง่อยูทีบ่านทีค่อนโด 
ในเมืองไดกินไดไหม นี่คือ Why ของเรา 
เรารูสึกวาสิ่งนี้มันตองดีสิ

“A ท่ี 2 คือ Audience คนฟง 
คนทีเ่ราคยุดวย เราเขาใจเขาพอหรอืยงั 
เราเห็นหนาตาเขาหรือยัง อยางเชน 
สมมุติอยากขายอาหารซีฟูดนี่แหละ แต 
อยากขายใหกลุมพนักงานออฟฟศ เขา 
อยูแถวไหน แลวชองทางออนไลนเขา 
อยู ที่ไหน เขาเลนอะไร ถาเปนกลุม 
พนักงานท่ีโตหนอยเลนไลน ถาเดก็ลงมา 
เลน IG Story เลน Instagram เลน 
เฟซบุก ในฟอรแมตแบบไหน ถาเรา 
รูวาชองทางเขาอยูตรงไหน เราปรบัเร่ือง 
ทีเ่ราจะเลาใหเหมาะกบัชองทางของเขา 

“2 จุดนีเ้ปนจดุตัง้ตนเพือ่คดิไอเดีย 
ไปเลาเรื่อง แตเวลาตัดกัน มันตัดกันที่ 
อินไซต ตัดกันที่ความเขาใจตัวเอง 
เขาใจลูกคา คําถามคือคุณเขาใจตัวเอง 
เขาใจลูกคาของคุณมากนอยแคไหน 
ผมวาทุกธุรกิจ มีจุดความสวยงามของ 
มันนะ คอยๆ หาเดี๋ยวเจอเอง

“เปดใจ กระโดดออกจากบับเบ้ิล 

ของตัวเอง พยายามเขาถึงสื่อที่หลาก 
หลาย รบัสือ่ใหไดมากทีส่ดุ ลองกระโดด 
ไปในดินแดนท่ีไมชอบ เพื่อไปทําความ 
เขาใจ เขาไปคนหาความจริง หลายๆ 
ครัง้จะพบคอนเทนตทีมี่การตดัสนิ เขาไป 

ดูรากของขอมูล วาความ Authentic 
ของขอมูลชุดนี้มีความนาเชื่อถือของ 
ข อมูลมากแค ไหน ความสามารถ 
กลั่ นกรองข  อมู ล เป  นสกิ ล สํ า คัญ 
เปนเสนตัดสําหรับนักเลาเรื่องหรือคน
ที่จะไปลีดองคกรในอนาคต จะทําให 
กลายเปนคนที่คมขึ้น

“ผมเริม่จากเปนคนฟง แลวไปชวย 
คนพูด หลังๆ ผมตองออกไปเปนคน 
พูดเองบอยๆ สิ่งที่ผมพยายามทําใหได 
ตลอดเวลาคอื หาเรือ่งใหมๆ  หามมุใหมๆ  
จากเรื่องเดิมๆ หาวิธีการนําเสนอใหมๆ 
ในการเลาทุกครัง้ ผมจะเคารพคนฟง คน 
อานทุกๆ คน วาเวลาของเขามีคา เขา 
ควรจะไดรับคอนเทนตท่ีมีประโยชน 
ที่มันตอบ Pain ของเขามากที่สุด ผมจึง 
ตองขดุ ตองตกตะกอนกบัตวัเองมากขึน้ 
เรื่อยๆ”

รู้จัก Glow 
แบบ Storyteller

“Glow เปนนักเลาเรื่องที่เชื่อวา 
การเลาเรื่องสามารถไปเปลี่ยนแปลง 
อะไรบางอยางได เพราะฉะนั้นสโคปที่ 
เราทําจะมี 2 สวน ผมเรียกมันวา CX 

และ EX 
“ขา CX คือขาคุยกับคนนอก 

Glow จะไปหาวธิเีลา เลายงัไงไดบาง กบั 
อีกขานึงเปน EX ที่ผมเลาเมื่อก้ีว า 
มันเปนเทรนดที่มาแรง คือการสราง 
Employee Experience ประสบการณ 
ของพนักงานซึ่ ง เป นหัวใจในยุคที่ 
เทคโนโลยีมันทําไดทุกอยาง เพราะ 
ฉะนั้นคนเกงๆ จะยิ่งหายากมากขึ้น คน 
ที่อยู กับเราก็ยิ่งตองพัฒนาศักยภาพ 
มากขึ้น ทํายังไงถึงจะสรางตรงนี้ได การ 
เลาเรื่องคนในเพื่อเพิ่มศักยภาพใหมาก 
ขึ้น ไมใชแค Training ที่เอาทฤษฎีมา 
พดูกนั แตสามารถสรางไอเดยี Solution 
ใหมๆ ได ดวยการนําเสนอในรูปแบบ 
ที่ไม ใช แค มาเลคเชอร One Way 

Communication แตเปนส่ิงท่ีคนฟง 
แลวจะเอาไปใชได

“ดวยความท่ี Glow มีความเปน 
เหมอืนนกัแกปญหาและคอนเซาทในตวั 
เราจะไปด ูไปทาํความเขาใจลูกคา วาจุด 
A ของลูกคาคืออะไร มีปญหาอยางนี้ 
จุดแข็งอยางนี้ จุดออนอยางนี้ ส่ิงที่เรา 
ถามตอคือแลวจุด B ละ พี่อยากไปไหน 
เราจะใชเวลาคนหาจุด A กับจุด B ให 
ชัดมากที่สุดในเวลาอันจํากัด

“พอชัดปุบเรามาดูวิธีการกัน ดวย 
ความที่เราเปนคนรุนใหมไมยึดติดกับ 
Format ทาํตัง้แต อเีวนท เอก็ซบิิชัน่ ทาํ 
รายการทีวี ทําทริป ทํา Internal Talk 
ทาํเทรนนิง่ เครือ่งมอืในการเลาเรือ่งมนั 
เปนอะไรก็ได ตราบเทาที่มันสามารถ 

พาองคกรคุณจากจุด A ไปสูจุด B ได
“Glow ทาํงานครเีอทฟี อินโนเวชัน่ 

สงู สิง่ทีผ่มคนพบคือทกุคนกลวัเหมอืนกัน 
แตเปนความกลวัทีไ่มยอมอยูนิง่เฉย เปน 
ความกลัวทีรู่วาตองลกุขึน้มาเปลีย่นแปลง 
อะไรบางอยาง อาจจะยังไมรูคําตอบ ณ 
ตอนน้ัน แตรูวาการเปดเผยความกลัว 
คือส่ิงจําเปน ผมรูสึกวานี่คือ Culture 
ใหมท่ีผมคนพบ เพราะเมื่อไหรที่ความ 
กลัวมารวมกัน อินโนเวชั่นจะเกิด ดวย 
ความที่เราทํางานกับความกลัวตลอด 
เวลา Culture ของ Glow จึงเปนทีมที่ 
Flexible มากๆ พรอมจะรับมือกับ 
ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

“ผมไปเวิร คชอปนึง คุณเอมมี่  
จาก Google X ทีม R&D ของบริษัท 

Alphabet ซ่ึงเปนบริษทัแมของ Google 
อีกทีนึง ทําบอลลูนปลอยไวไฟไดเพราะ 
เชือ่วาคนทัว่โลกควรจะเขาถงึอนิเทอรเนต็ 
เครือ่งบนิไรคนขับ รถขบัดวยตัวเอง หรอื 
จรวด เปนทีมที่สรางอะไรแปลกๆ เจง 
มาก ผมถามเขาวาหัวใจสําคัญในการ 
สรางคนที่ไปสรางอินโนเวชั่นแบบน้ีได 
คืออะไร คุณสราง Culture ยังไงใหคน 
คิดสิ่งที่เปนเวิลดคลาสแบบนี้ ซึ่งพอพูด 
เรื่องอินโนเวชั่น หรือพูดเรื่อง Google 
เราคดิวาคงเปนเรือ่งบรรยากาศในออฟฟศ 
มีโตะปงปองมั้ง เลี้ยงขาวเที่ยง หรือคง 
เปนเร่ืองอินเซนทฟีมัง้ ใหตังคเยอะ หรอื 
เปนเร่ืองแบรนดดิง้หรือเปลา แตสิง่ทีเ่ขา 
ตอบผม หวัใจสาํคัญในการสราง Culture 
of Innovation คือ Storytelling”

อะไรทำให้พิสนใจ
ในการเล่าเร่ืองครับ?

“มันไมไดมีจุดเปลี่ยนแบบฟาผา 
เปรี้ยง แลวลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้ มัน 
คอยๆ สะสมมา อยางแรกคือมีคนรอบ 
ตัวที่ทําใหเราไดโอกาสในการทําสิ่งนี้ 
ไมวาจะเปนครอบครัว หรือทีม

“กอนมาเจอ Glow เราเคยไปทํา 
คายอาสาตอนที่เปนเด็กธรรมศาสตร 
มีนองเด็กตางจังหวัดที่มีแตผูใหญบอก
วาเขาเปนไดแคสาวโรงงานหรือคนงาน
กอสราง ไมเคยไดรับแรงบันดาลใจเลย 
ซึง่ทกุอาชพีมคีวามหมายนะ ผมรูวาทกุคน 
มีโอกาสที่จะฝน แตเขาถูกกรอบจํากัด 
ความฝนแคนั้น วันที่เราเขาไปอินสไปร 
เขา นองเดนิเขามากอดขาเราแลวบอกวา

‘พี่พิ หนูจะเขามหาลัยพี่ใหได’
“วันนั้นอินสไปรมาก รูสึกวาเรา 

เปลี่ยนโลกแลว แตความเปนจริง ไมใช 
ความเปนจริงคือเปนแคแสงสวางวูบ 
เดียว นองคนนั้นก็กลับไปอยูในรูปแบบ 

วิถีชีวิตเดิมๆ เรากลับมาอยูในเมือง เรา 
เริ่มถามกันวานอกจากแรงบันดาลใจ 
เราสามารถมอบอะไรใหผูคนไดมากกวา 
นั้นหรือเปลา แลวเราก็ไดมีโอกาสท่ีทํา 
สิ่งนั้นมาเรื่อยๆ ไมวาจะเปน ‘Glow’ 
หรือ ‘TED’ 

“ในปแรกๆ เราทํา Talk ที่ใหแรง 
บนัดาลใจคน ในปหลงัๆ เราเริม่ตัง้คาํถาม 
วา เราใหไดมากกวาอินสไปเรช่ันหรือ 
เปลา เราสามารถสรางแอคช่ันไดหรอืเปลา 
เราอยากเขยิบไปมากกวานั้น เราอยาก 
ใหมันมี Call To Action ใหมี Eco 
System ข้ึนมาเปนระบบ แลวมันก็ 
สามารถสราง New Normal ในการเลา 
เรื่องตางๆ ไดเหมือนกัน เชน โครงการ 
‘Limited Education’ เปนการปกธง 
บอกวาจริงๆ แลวเรื่องการศึกษาหรือ 
เร่ืองทางสังคม ไมจําเปนตองเลาผาน 
ความสงสาร มนัสามารถเลาผานรปูแบบ 
ที่สนุกได มันคือการเซต New Normal 
ในรูปแบบใหมๆ ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผม 
คอยๆ อิน เพิ่มความสนใจในการเลา 
เรือ่งมากข้ึนเรือ่ยๆ มนัคอืการเอาตวัเอง 
เขาไปเจอปญหาครับ

“ตลอดเวลาท่ีทํางาน เราจะหา 
จาก Pain พอเจอกต็ัง้คาํถามวาทาํอะไร 
ไดบางกบั Pain นี ้เพือ่วิง่เขาไปเจอ Pain 
ที่ใหญขึ้น Pain ที่แตกตาง หลากหลาย 
ออกไปอยูตลอดเวลา ทําใหเรามีแรง 
ผลัก ยังสนุกในการเลาเรื่องอยูเรื่อยๆ”

การเล่าเร่ืองจะเป็น
เหมือน Tools ตัวอ่ืน
ทางการตลาดไหมท่ีมา
แล้วก็ไป?

“การเลาเรื่องดูเหมือนเปนเทรนด 
เปนสิ่งใหมสิ่งที่ปอป อินเทรนด แตไม 
ใหมเลยครับ การเลาเรื่องเปนเครื่องมือ 

ที่โคตรโบราณเลย ถายอนดูจริงๆ สิ่งที่ 
ทําใหมนุษยตางจากเผาพันธุอื่นและยัง
ไมสญูพนัธุ ครอบครอง กนิ ทาํลายพ้ืนท่ี 
เผาพันธุอื่นๆ ไปมากขนาดนี้คือ หูและ 
ปาก

“มนุษยคือเผาพันธุท่ีสามารถสง 
ตอความรูใหกันผานรุนสูรุ น แลวเติม 
ความรูจนเราสามารถยืนบนเขาที่สูงขึ้น
เรื่อยๆ ได มันเกิดจากการลอมวงใน 
กองไฟ คุยกัน แชรกัน มันก็เริ่มไหลมา 
เปนหนังสือ เปนหนังสือพิมพ เปน 
โทรศัพท มันคือ Storytelling หัวใจ 
มันยังเหมือนเดิม คือการสงตอเรื่องราว 
สงตอความรู สงตอไอเดีย สิ่งที่เปลี่ยน 
มันแคฟอรแมตเทานั้นเอง”

มีโครงสร้างของ
การเล่าเร่ืองไหมว่า
ควรจะเล่ายังไง

“สตูรในการเลาเร่ืองท่ีใชอยูประจํา 
คอื KFC -- K ยอมาจาก Key message, 
F คือ Find your Story, C คือ Call to 
Action ทุกครั้งท่ีไปคุยหรือเลาเร่ือง 
มันทําไดหลายรูปแบบ ยกตัวอยาง 
รูปแบบของ Talk สิ่งแรกท่ีตองหาคือ 
Key Message ซึ่งเปนเหมือนกระดูก 
สันหลังของกางปลา เรารู Anger ของ 
ตวัเอง เรารู Audience ของเราแลว เรา 
อยากมี Key Message ไปบอกอะไร 
กับคนดู 

“หลังจากนั้นเรามาท่ีตัว F เริ่ม 
Find Story สําคัญที่สุดในขั้นตอนน้ี 
คือการ Curate หยิบเรื่องท่ีใชมาเติม 
กางปลา เร่ืองไหนท่ีไมใชเราคัดออก 
สุดทายที่เราตองมีคือ Call to Action 
เลาเรื่องมาทั้งหมดแลวเราอยากให 
เกิดอะไร เปน Marketing ก็คงอยาก 
จะขายของ เปน HR ก็อยากจะให 

พนักงานรักองคกร ตั้งใจทํางานมากขึ้น 
Call to Action จะทําใหเกิดการเลา 
เรื่องที่ทรงพลังและกลมกลอม”

ข้อควรระวัง
ในการเล่าเร่ือง

“ขอควรระวงันีส้าํหรบักลุมผูบรหิาร 
โดยเฉพาะเลยละกันครับ มันจะมี Trap 
หรือกับดักอยางนึงสําหรับคนที่สําเร็จ 
แลว อยูในจุดที่เปนผูนํา มักจะเจอ คือ 
การพูดความสําเร็จของตัวเองเยอะเกิน
ไป ความสําเร็จเปนส่ิงที่เราภาคภูมิใจ 
อยากเลามัน แตถาเราแครคนฟง อยาก 
ใหเขาลุกขึ้น มี Call to Action บาง 
อยาง หรืออยากใหเขานํากลับไปใช 
ประโยชนกับตัวเอง ตองสรางความ 
เชื่อมโยง ทําใหคนฟงสามารถ Related 
ตัวเองท่ียังสําเร็จไมเทาคุณในวันน้ีกับ 
เรื่องราวความสําเร็จของคุณใหได 

“เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเลาเรื่องที่ 
ประสบความสําเร็จแลวจําเปนตองทํา
คือแลกเร่ืองราวความออนแอ ควักเนื้อ 
เปดเผยความเจบ็ปวด เปดเรือ่งที ่Failed 

เรื่องที่ลม เรื่องที่เคยผิดพลาด เพราะ 
ความสําเร็จมันลอกกันไมได แตความ 
Failed มันใชเพื่อระวังกันได เปนวัคซีน 
ที่ดีมาก เพราะฉะนั้นถาตองไปเลาเรื่อง 

อะไรบางอยาง แลวสามารถควักเร่ือง 
ที่มันเปนเร่ืองละเอียดออน ไมเคยเลา 
ใหใครฟง เปนเรื่องที่ไมไดสมบูรณแบบ 
ของเรา เปนการลมลุกคลุกคลาน เปน 
ขอคิดจากความผิดพลาด เรื่องพวกนี้ 
สําคัญ สุดทายแลวมันกลับมาเรื่องการ 
เขาใจตัวเองใหมาก วาตองการสื่อสาร 
อะไร คุยกับใคร เพื่ออะไร”

เร่ือง Failed ของ 
Glow 

“จะมีแพทเทิรนงานลูกคาเขามา
ดวย Brief ที่ไมมี Pain กับใชรูปแบบ 

มากกวา Key Message งานที่ Pain, 
Key Message ไมชัด ขาด Audience 
Research ขาดการทาํความเขาใจตวัเอง 
วา Why คอือะไร งานประเภทนีห้ลายๆ 

ครั้งในวันที่เรายังเด็ก ไมกลาปฏิเสธ ได 
แตพยักหนา งานที่ออกมามักไดผล 
ตอบรับไมคอยดี ทําใหเรา Failed รูสึก 
วาทําไมวันนั้นเราไมดื้อ ฝนรับไปดวย 
โจทยท่ีไมชดั ลกูคาไมแฮปป เราไมภมูใิจ 
กับงานที่ออกมา”

หัวใจของ Storytelling คือการ 
ตอยอดประสบการณ ชีวติ หรอื แนวคดิ 
ความเฟลของคนๆ หนึ่งสามารถกอให 
เกิดการเปลี่ยนแปลงตอยอดความคิด 
ใหกับคนอีกหลายชีวิต ‘พิ’ ใหความ 
เห็นทิ้งทายวา ในอนาคตจะเกิดเทรนด 
ประชาธิปไตยในการเลาเรื่องเพิ่มข้ึน 
เขาออกปากชวนใหทุกคนกาวออกมา 
เลาเรื่องที่ตัวเองเชื่อ เลาสินคาหรือ 
บริการเจงๆ ขององคกรใหคนไทยและ 
โลกไดรับรู ดวยสกิลที่เฉพาะเจาะจง 
มีสไตลของตนเอง จากน้ันใหตั้งคําถาม 
กับเรื่องเลา วาจะสามารถพาสังคมขยับ 
จากจุด A ไปจุด B ไดอยางไร เพราะ 
เร่ืองเลาไมเพียงสรางโอกาสทางธุรกิจ 
ทวายังเปนมูฟเมนทสําคัญของการ 
ทํางานที่เติมเต็มหัวใจคนทํางาน และ 
สงผลกระทบตอเปลี่ยนแปลงอื่น ที่ 
เริ่มตนจากเรื่องเลาเล็กๆ
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การเลาเรื่องในธุรกิจมี 
บทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะระยะหลังๆ 

Storytelling ดูเหมือนจะกลายเปน 
สิ่งสําคัญสําหรับแบรนด ทําไมจึงกลาย 
เปนเชนนั้น? บทสัมภาษณในครั้งนี้เรา 
ไดชักชวน ‘พิ-พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน’ 
หนึ่งใน PARTNER และ Story Curator 
ของบริษัท ‘Glow Story’ มาพูดคุยถึง 
ประเด็นนี้ ในฐานะเอเจนซี่เล็กๆ ที่มัก 
ถูกชักชวนจากองคกรขนาดใหญใหไป 
รวมสรางงานการเลาเรื่องผานรูปแบบ
ตางๆ ไดอยางนาจับตามอง

การสร้างเร่ืองราว
ในธุรกิจ

“เปนสิง่จาํเปนมาก หลายคนทีเ่คย 
ดูทอลคของ ‘Simon Sinek’ เรื่อง 
‘Start With Why’ ใน ‘TED Talk’ ผม 
คดิวาสิง่นีจ้รงิมากๆ ลกูคาไมไดซือ้สนิคา 
จาก What แลว เขาเริ่มซื้อจาก Why 
เพราะฉะนั้นคําถามคือ ในเมื่อโปรดักส 
มันเทาๆ กัน แตละแบรนดจะมีวิธีเลา 
Why หรอืความเชือ่ หรือสิง่ทีแ่บรนดน้ัน 
ยนืหยดั ตองการส่ือสารออกไปอยางไร? 

ก็ตองมาจากการเลาเรื่อง เชนเคสท่ี 
คลาสสิคมากๆ คือ ‘Apple’

“สิ่งที่  ‘Apple’ พูดตลอดคือ 

‘Think Different’ เราคิดตาง คุณม ี
ชีวิตแตกตางจากเดิมได คุณสามารถมี 
ชีวิตทั้งเรื่องงาน เรื่องเลน ไลฟสไตลไป 
ดวยกันได คุณสามารถรวมโทรศัพท 
มือถือที่เลนอินเตอรเน็ตและเครื่องเลน 
MP3 ไวดวยกันได เรามี ‘iPhone’ คุณ 
อยากซื้อไม -- นี่คือการ Start With 
Why คอนเทนตเดยีวกนัเลย แตเริม่จาก 
Why วาแบรนดเช่ือในอะไร ซ่ึงความ 
เชื่อเหลานี้ทุกบริษัทมีอยูแลว

“ทุกๆ องคกรจะมี วิสัยทัศน 
พันธกิจ แตคําถามคือ จะเปลี่ยนสิ่ง 

เหลานี้ที่มันแหงๆ ใหเปนอารมณที่ 
จับตองได ตองทํายังไง แลวบวกกับ 
เทรนดของยุคนี้ท่ี -- ทํายังไงเมื่อตอง 

คุยกับใครสักคนในเวลา 20 นาทีโดย 
ที่เขาไมกมลงไปจองมือถือเนี่ยยากมาก

“เพราะฉะนั้นเปนความทาทาย 
ของคนทําธุรกิจและทุกๆ แบรนดตอง 
เจอ วาคุณจะเลาเรื่องยังไงท่ีจะหยุด 
ใหคนสนใจ แลวเปลี่ยนเขาจากผูซ้ือ 
ไมใชแคเปนแฟนคลับอยางเดียว ตอง 
เปนสาวกของแบรนดด วย เหมือน 
แบรนดที่ออก(สินคา)อะไรมาคนตาม 
แหไปซื้อ ไมใชเพราะเปนสินคาที่ดีที่สุด 
แตเพราะเขาม ีWhy ทีชั่ด จากนัน้ How 
และ What คอยตามมา” 

What vs Why
“What คือขายอะไร โปรโมช่ัน 

อะไร ซึ่งทุกคนสามารถทําโปรโมชั่นได 
เหมอืนกนั แตท่ีลกึลงไปกวานัน้ เชน คณุ 
มีความเชื่ออะไร ทําไมคุณถึงทําแบรนด 
นี ้แลวแบรนดคณุดูแลสายการผลิตยงัไง 
ผูบริโภคเริม่ตัง้คาํถามมากขึน้ -- รองเทา 
(สินคา)คุณใชแรงงานเด็กหรือเปลา? 
ผลิตแลวผลกระทบทางสิง่แวดลอมตางๆ 
ไปอยูที่ไหน? -- ขอมูลไปถึง(ผูบริโภค) 
ไดเร็วขึ้น แบรนดถูกทําลาย ถูกดรามา 
ถูกโจมตีไดงายข้ึน เพราะฉะนั้นในยุค 
ที่โซเชียลมีเดียไปเร็วขนาดนี้ ตองทํา 
โปรเซสใหดี แลวหยิบมาเลา-มาทํา 
มารเก็ตติ้ง จึงกลายเปนสวนสําคัญ 

“รองเทายี่หอหนึ่ง เขาบอกวา 
‘One for One’ เราซ้ือ 1 คู เงินคา 
รองเทาท่ีเราซ้ือจะไปเปนรองเทาอีก 
คูนึงใหเด็กท่ียากไรในแอฟริกา แปลวา 
เงินของเราไมไดจบที่ความสบาย หรือ 
ความเทของเราอยางเดยีว มนัไปเปนอกี 
ความหมายนงึสาํหรบัคนๆ นงึ นีแ่ปลวา 
คนไมไดซื้อของจาก What แลว ไมได 
ซื้อเพราะโปรโมชั่นวาลดก่ีเปอรเซ็นต 
หรือรองเทาใสสบายหรือเปลา แตซื้อ 
จาก Why และสิ่งท่ีเชื่อม 2 สิ่งนี้เขา 
ดวยกันคือ How – รองเทายี่หอนี้ทํา 
มารเกตติง้ แคมเปญออกมาชดัมาก แลว 
ธุรกิจของเขาตอนนี้ไมใชแครองเทา 
อยางเดียว ขายกาแฟ ซ้ือกาแฟเขาไป 
เปนนํ้าสะอาด ขายแวนเปนการตรวจ 
สายตา ขายกระเปาเป นการตรวจ 
สุขภาพ 

“ในยุคที่ธุรกิจหมุนเร็วโปรดักส 
ไลนแตกออกมามากมาย ‘Google’ มี 
ทุกอยาง ไมใชแค Search Engine แลว 
Google ทํา Map ทําบอลลูน ทําโนน 
ทํานี่เยอะแยะไปหมด ‘Apple’ ขายทั้ง 

นาฬกา ทีวี ทําสตรีมมิ่งแบบ ‘Netflix’ 
ถามกลับกัน ถาคุณเปนแบรนดๆ นึง 
แลวอยู ดีๆ เกิดอยากขายมือถือ ผู  
บริโภคก็เกิดตั้งคําถาม

‘อาว..คุณขายหมอหงุขาวไมใชเหรอ?’ 
‘คุณขายเคร่ืองใชในครวัไมใชเหรอ?’
ในขณะเดียวกนั แบรนดท่ีเลาเร่ือง 

ขายรองเทา ซื้อเวย ขายกระเปา ซื้อเวย 
ขายกาแฟ ซื้อเวย เพราะมี Why ที่ชัด 
ผมวาเรื่อง Storytelling เปนสะพาน 
เชื่อม Why กับ What”

ธุรกิจแบบไหนจึงเหมาะ
กับการเล่าเร่ือง

“ผมเช่ือวาทุกธุรกิจตองเลาเร่ือง
นะครับ มันเปนมารเก็ตติ้ง - แบรนดิ้ง - 
ซีเอสอารที่ทุกคนเลาอยูแลว แตจะเลา 
ในเฉดไหนใหความสาํคญักับอะไร ธรุกิจ 
ที่มีความเซนซิทีฟ เกิดแรงตาน อาจจะ 
เลาในเชิงของชุมชน เลาในเชิงของสาย 
การผลิตเยอะหนอย

“แมผู บริโภคที่ชอบสินคาราคา 
ถูกก็เริ่มถามหาส่ิงที่ลึกไปกวาน้ัน เร่ิม 
แครประเด็นสังคมมากขึ้น เริ่มแครที่มา 

ที่ไปของแบรนดที่จะซื้อมากขึ้น เพราะ 
ฉะน้ันแมจะเปนรานสะดวกซื้อ เขาเริ่ม 
พูด Why ออกมาอยางที่เห็นเคสลด 
การใชถุงพลาสติกในรานสะดวกซื้อ ถา 
มองในเชิงธุรกิจลวนๆ เขาไมตองทํา 
แคมเปญแบบนี้ก็ได

“บางคนตองพดูเรือ่งมารเก็ตต้ิง ซึง่ 
พูดเรื่องโปรโมชั่นเยอะแลว ลองโดด 
มาเรื่อง Believe ในบางอยาง เรามี 
Differentiation ในบางอยาง อยาง 
‘Nike’ พูดเรื่อง ‘Just Do It’ ทั้งๆ ที่ 
ตอนเริม่ตนเขากเ็ปนดีลเลอร ไปเอาของ 
‘Onitsuka Tiger’ มาขายท่ีอเมริกา เริม่ 
จากบสิซิเนสลวนๆ เลย Just Do It เพ่ิงมา 
ไมกีป่ แตวาขยีช้ดัมาก เพราะเขาอยากหา 
Standing Point หา Differentiation 
ของเขา หา Positioning ของเขาจาก 
ตรงนั้น ทุกธุรกิจจําเปนตองมีวิธีในการ 
เลาเรื่องที่คมคาย แยบยล และก็เขาใจ 
คอนซูเมอร เขาใจทารเก็ตของตัวเองให 
มากขึ้นเรื่อยๆ

“อยางผมเอง ถามวา Glow เปน 
อะไร เราเปน Storyteller นี่แหละครับ 
แตถาพูดกันในวงการ Storyteller 

มีคนทําอยู เยอะมาก เอเจนซี่ใหญๆ 
โอกิลวี่ เดนทสุ ทุนเยอะ มีเครือขาย 
ระดับโลก เอเจนซี่ระดับกลางที่อยูมา 
นานก็แขงขันกันสูง คําถามคือบริษัท 
เล็กๆ ที่เริ่มจากคนที่ไมมีใครเคยทํา 
เอเจนซ่ีเลยอยางพวกเรา จะดีดตัวเอง 
ขึ้นมาในตลาดยังไง ก็มาจากการที่เรา 
เลาเรื่องของเราตลอดเวลา เราเลาเรื่อง 
งานที่ทํา พอเลาเรื่องของเราออกไป 
ไมว าจะทางเฟซบุ กส วนตัวของผม 
เฟซบุกเพจของบริษทั หรอืแมแตกระทัง่ 
ในการทาํงาน เวลาเราออกไปเจอคน ไป 
เจอสื่อ ไปเจอพี่ๆ Speaker ที่เราไป 
ทํางานดวย เราก็จะเลาเรื่องความเชื่อ 
ของเราตลอดเวลา

“ปรากฏวาสิ่งที่กลับมา มันคือ 
โอกาสที่เขามามากขึ้น ทุกวันนี้ เรา 
แทบไมตองไปพิชชิ่งลูกคาเลย ลูกคา 
ชวนมาตลอด เหตุผลเพราะวาสิ่งที่ 
เราทํามันชัด เรามี Why ของเราที่ชัด 
เพราะฉะนั้นกลุมลูกคาของเรา องคกร 
NGO ภาครัฐ แบงกกิ้ง ประกันตางๆ ที่ 
อยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยาง เกิด 
ต้ังคําถามน้ีขึ้นมา แลวถามวามีใครที่ 
ทาํงานเลาเรือ่งเพือ่สรางการเปลีย่นแปลง 
บาง ไมตองเปลี่ยนสังคม โลกรอน อะไร 
อยางนี้ก็ได แตเปลี่ยนมุมเล็กๆ ของ 
องคกร มีใครที่ทําบาง แลวชื่อ Glow ก็ 
จะเดงขึน้มาดวยงานของเราทีมี่ลายเซน็ 
ชัดมาก

“ผมไปอานเจอมาวา เทรนดใน 
ตลาดโลกนักเลาเรื่องยุคตอไป บริษัท 
เจาใหญๆ  ท่ีเปนแบบโกลบอล วันสตอป 
เซอรวสิเหลานีจ้ะเตบิโตไปเปนเจาใหญๆ  
ในตลาด เจาทีล่าํบาก ลกูคาจะเริม่นอยลง 
คอืเจากลางๆ ซึง่ทาํไดไมกีอ่ยาง ถาอยาก 
ทํานอกเหนือจากที่ทําอยูก็ตองซัพให 
เจาเลก็ไปทาํอกีทนีงึ แบบนีอ้ยูยาก เพราะ 

ถาลกูคาเงินเยอะ เขาวิง่เขาไปหาเจาใหญ 
เจาเดียวเลย -- จบ ทําไดทุกอยาง ไมตอง 
คุยหลายเจาใหวุนวาย ธุรกิจมันเร็ว เขา 
เสียเวลาไมได เจาที่รอดและเริ่มพุงขึ้น 
คอื นกัเลาเรือ่งตวัเลก็ๆ คอนเซาทเลก็ๆ 

ทีท่าํเร่ืองท่ีชัด อยางเชนเราท่ีอยูรอดและ 
เติบโตมาเรื่อยๆ จนถึงทุกวันนี้ เพราะ 
วาเราชัดในสิ่งท่ีเราทํา งานแบบไหนท่ี 
ใชเรา งานแบบไหนที่ไมใชเรา ลายเซ็น 
ของเราคืออะไร ถาเรา Trust ในสิ่งนี้จะ 
เริ่มมีลูกคา

“เพราะเขา (ลูกคา) ไมไดมองหา 
วันสตอปเซอรวิสแลว เขารูสึกวา มัน 
ไมมีใครท่ีเกงทุกอยางหรอก แตเขาหา 
คนที่เปนผูเช่ียวชาญทางดานนี้ แลวดึง 
มาทํางาน -- ยิ่งเล็ก ยิ่งตองเลา”

“สตอรีห่รอืการเลาเรือ่งมนัเหมอืน 
นํ้า ผมขอยกเคสลูกคาแบงกกิ้ง วันนี้ 
มกีารเปลีย่นแปลงเยอะมาก ตองปรบัตวั 
กนัเยอะแตเขากไ็มไดโฟกสัดวยทําธรุกจิ 

อยางเดียว เขาโฟกัสที่การเลาเรื่องดวย 
สิ่งที่ตองทําเหมือนกันคือดูแลคนขางใน 
ดวย ในวันที่ เจน วาย 70% ในองคกร 
เริ่มมี Generation Clash คนรูสึกวา 
อยูในท่ีๆ เฟรมเวิรคชัด มีกรอบเยอะ 

ออกไอเดีย ครีเอทีฟไมได กลุมเด็กรุน 
ใหมไฟแรงเริ่มออกไปเปดสตารทอัพ 
แลวทํายังไงถึงจะดึงคนเหลานี้ไวได 
เลาเรื่องครับ

“สิ่งที่ Glow เขาไปทําคือ เปลี่ยน 
จากผูบริหารพูดวิชั่นขององคกรเหมือน 
ท่ีทํากันตามปกติ แตในยุคท่ีสังคมมัน 
เปนประชาธิปไตยมากข้ึน เขาถึงดวย 
โซเชียลมเีดยีตางๆ มากข้ึน คนไมตองการ 
ฟงแคเสียงคนตัวใหญอีกตอไปแลว เขา 
อยากฟงเสยีงคนตวัเลก็ๆ ทีจ่ะทาํใหรูวา 
เขาเปนสวนหนึง่ เปนฟนเฟองสาํคญัของ 
องคกร เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่ Glow 
เขาไปทาํคอืสรางอโีค ซสิเตม็ทีท่าํใหคน 
ตัวเล็กๆ อยาง รปภ. มีพื้นที่มาพูดบน 

เวทีใหญของแบงค คนท่ีเปนเลขาหนา 
หองใหผูหลักผูใหญ เปนคนท่ีคอยเปน 
ซัพพอรตเตอรเสมอมา ไมเคยออกสื่อ 
ไมเคยอะไรเลย เด็กจบใหมท่ีมีแพสช่ัน 
-- เออใชเราหลงทางนะ ผู ใหญชอบ 
บอกวาเราเบื่องาย ก็เพราะวาเราอยาก 
หาความหมายของเราไง -- ใหพื้นที่เขา 
ในการเลาแบบนี้บาง วันที่มีคนแบบนี้ 
ออกไปเลาเรือ่งมากขึน้ คนอืน่ทีเ่ช่ือ หรอื 
เจอสถานการณแบบเดียวกัน มีความ 
เจ็บปวดแบบเดียวกันจะเริ่มรู  สึกวา 
องคกรใหความสําคัญ แลวนํ้าหรือ  
Storytelling ท่ีมันหลอเลี้ยงองคกร 
ไมไดแคเพิ่มในเชิงของมารเก็ตต้ิงอยาง 
เดียว 

“เทรนด ที่ผมเจอมากขึ้น คือ 
องคกรใหญๆ ใหความสําคัญกับสิ่งที่ 
เรยีกวา EX คือ Employee Experience 
สวนนึงก็เพิ่มดวยอินเซนทีฟ โบนัสการ 
ตอบแทน แตเรือ่งของการดแูลความรูสกึ 
ตองเอาสตอรี่เขามาชวย โดยเฉพาะใน 
องคกรท่ีถูกดสิรปัทตองมกีารเปลีย่นแปลง 
ซึง่ทุก  ๆวงการมนัถกูดสิรปัทดวยเทคโนโลยี 
อยูแลว สือ่เปลีย่น แบงกกิง้เปลีย่น สาขา 
เริม่เปลีย่น ทกุวงการตองปรบัตวัเอง แต 
การปรับ นอกจากเลาเรือ่งออกไปขางนอก 
ยังต องมีการเลาเพื่อคนขางในหรือ 
Convince -- คนขางในเปนพันจะเลา 
ยังไง เดินไปคุยทีละคนไมได จะเลา 
ยังไงใหประสบการณของคนขางในซึ่ง 
ทุกคนรู อยู แลววาคือหัวใจ จะสราง 
โปรดักส สรางอินโนเวชั่นใหมๆ ได ทีม 
ตองถกู Motivate ใหสามารถเปลีย่นได

ถ้า Why คือต้องการ 
ยอดขาย รายได้เยอะ 
จะหาเร่ืองอะไรมาเล่าดี

“ยุคน้ีเปนยุคที่ตนทุนในการเลา 
เรื่องถูกลงมาก เจาของธุรกิจ SME เจา 

เล็กๆ ทําไดอยางแรกคือ A แรก เขาใจ 
Anger ของตวัเอง Why ของเราคอือะไร 
เราอาจจะขายปูม าน่ึง อาจจะขาย 
กวยจั๊บหรืออะไรที่อาจจะไมตองเปน 
Anger เปลี่ยนสังคมก็ได ทําไมอาหาร 

ซีฟูดตองถอไปกินถึงบางขุนเทียน ตอง 
ถอไปกินถึงทะเลละ อยากขายซีฟู ด 
คณุภาพดแีตวาคนนัง่อยูทีบ่านทีค่อนโด 
ในเมืองไดกินไดไหม นี่คือ Why ของเรา 
เรารูสึกวาสิ่งนี้มันตองดีสิ

“A ท่ี 2 คือ Audience คนฟง 
คนทีเ่ราคยุดวย เราเขาใจเขาพอหรอืยงั 
เราเห็นหนาตาเขาหรือยัง อยางเชน 
สมมุติอยากขายอาหารซีฟูดนี่แหละ แต 
อยากขายใหกลุมพนักงานออฟฟศ เขา 
อยูแถวไหน แลวชองทางออนไลนเขา 
อยู ที่ไหน เขาเลนอะไร ถาเปนกลุม 
พนกังานท่ีโตหนอยเลนไลน ถาเด็กลงมา 
เลน IG Story เลน Instagram เลน 
เฟซบุก ในฟอรแมตแบบไหน ถาเรา 
รูวาชองทางเขาอยูตรงไหน เราปรบัเร่ือง 
ทีเ่ราจะเลาใหเหมาะกบัชองทางของเขา 

“2 จุดนีเ้ปนจดุตัง้ตนเพือ่คิดไอเดีย 
ไปเลาเรื่อง แตเวลาตัดกัน มันตัดกันที่ 
อินไซต ตัดกันที่ความเขาใจตัวเอง 
เขาใจลูกคา คําถามคือคุณเขาใจตัวเอง 
เขาใจลูกคาของคุณมากนอยแคไหน 
ผมวาทุกธุรกิจ มีจุดความสวยงามของ 
มันนะ คอยๆ หาเดี๋ยวเจอเอง

“เปดใจ กระโดดออกจากบับเบ้ิล 

ของตัวเอง พยายามเขาถึงสื่อที่หลาก 
หลาย รบัสือ่ใหไดมากทีส่ดุ ลองกระโดด 
ไปในดินแดนที่ไมชอบ เพื่อไปทําความ 
เขาใจ เขาไปคนหาความจริง หลายๆ 
ครัง้จะพบคอนเทนตทีมี่การตดัสิน เขาไป 

ดูรากของขอมูล วาความ Authentic 
ของขอมูลชุดนี้มีความนาเชื่อถือของ 
ข อมูลมากแค ไหน ความสามารถ 
กลั่ นกรองข  อมู ล เป  นสกิ ล สํ า คัญ 
เปนเสนตัดสําหรับนักเลาเรื่องหรือคน
ที่จะไปลีดองคกรในอนาคต จะทําให 
กลายเปนคนที่คมขึ้น

“ผมเริม่จากเปนคนฟง แลวไปชวย 
คนพูด หลังๆ ผมตองออกไปเปนคน 
พูดเองบอยๆ สิ่งที่ผมพยายามทําใหได 
ตลอดเวลาคือ หาเรือ่งใหมๆ  หามมุใหมๆ  
จากเรื่องเดิมๆ หาวิธีการนําเสนอใหมๆ 
ในการเลาทกุครัง้ ผมจะเคารพคนฟง คน 
อานทุกๆ คน วาเวลาของเขามีคา เขา 
ควรจะไดรับคอนเทนตท่ีมีประโยชน 
ที่มันตอบ Pain ของเขามากที่สุด ผมจึง 
ตองขดุ ตองตกตะกอนกับตวัเองมากขึน้ 
เรื่อยๆ”

รู้จัก Glow 
แบบ Storyteller

“Glow เปนนักเลาเรื่องที่เชื่อวา 
การเลาเรื่องสามารถไปเปลี่ยนแปลง 
อะไรบางอยางได เพราะฉะน้ันสโคปที่ 
เราทําจะมี 2 สวน ผมเรียกมันวา CX 

และ EX 
“ขา CX คือขาคุยกับคนนอก 

Glow จะไปหาวธิเีลา เลายงัไงไดบาง กบั 
อีกขานึงเปน EX ที่ผมเลาเมื่อก้ีว า 
มันเปนเทรนดท่ีมาแรง คือการสราง 
Employee Experience ประสบการณ 
ของพนักงานซ่ึง เป นหัวใจในยุคที่ 
เทคโนโลยีมันทําไดทุกอยาง เพราะ 
ฉะนั้นคนเกงๆ จะยิ่งหายากมากขึ้น คน 
ที่อยู กับเราก็ยิ่งตองพัฒนาศักยภาพ 
มากขึ้น ทํายังไงถึงจะสรางตรงนี้ได การ 
เลาเร่ืองคนในเพื่อเพิ่มศักยภาพใหมาก 
ขึ้น ไมใชแค Training ที่เอาทฤษฎีมา 
พูดกนั แตสามารถสรางไอเดยี Solution 
ใหมๆ ได ดวยการนําเสนอในรูปแบบ 
ที่ไม ใช แค มาเลคเชอร One Way 

Communication แตเปนสิ่งท่ีคนฟง 
แลวจะเอาไปใชได

“ดวยความที่ Glow มีความเปน 
เหมอืนนกัแกปญหาและคอนเซาทในตวั 
เราจะไปดู ไปทําความเขาใจลูกคา วาจดุ 
A ของลูกคาคืออะไร มีปญหาอยางนี้ 
จุดแข็งอยางน้ี จุดออนอยางนี้ สิ่งท่ีเรา 
ถามตอคือแลวจุด B ละ พี่อยากไปไหน 
เราจะใชเวลาคนหาจุด A กับจุด B ให 
ชัดมากที่สุดในเวลาอันจํากัด

“พอชัดปุบเรามาดูวิธีการกัน ดวย 
ความที่เราเปนคนรุนใหมไมยึดติดกับ 
Format ทาํตัง้แต อเีวนท เอก็ซบิชิัน่ ทาํ 
รายการทีวี ทําทริป ทํา Internal Talk 
ทาํเทรนนิง่ เครือ่งมอืในการเลาเรือ่งมนั 
เปนอะไรก็ได ตราบเทาท่ีมันสามารถ 

พาองคกรคุณจากจุด A ไปสูจุด B ได
“Glow ทาํงานครเีอทฟี อินโนเวชัน่ 

สงู สิง่ทีผ่มคนพบคอืทกุคนกลวัเหมอืนกนั 
แตเปนความกลวัท่ีไมยอมอยูนิง่เฉย เปน 
ความกลวัท่ีรูวาตองลกุข้ึนมาเปลีย่นแปลง 
อะไรบางอยาง อาจจะยังไมรูคําตอบ ณ 
ตอนน้ัน แตรูวาการเปดเผยความกลัว 
คือส่ิงจําเปน ผมรูสึกวานี่คือ Culture 
ใหมที่ผมคนพบ เพราะเมื่อไหรท่ีความ 
กลัวมารวมกัน อินโนเวช่ันจะเกิด ดวย 
ความที่เราทํางานกับความกลัวตลอด 
เวลา Culture ของ Glow จึงเปนทีมที่ 
Flexible มากๆ พรอมจะรับมือกับ 
ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

“ผมไปเวิร คชอปนึง คุณเอมมี่  
จาก Google X ทีม R&D ของบริษัท 

ในยุคที่สังคมมันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เข้าถึง 
ด้วยโซเชียลมีเดียต่างๆ มากขึ้น คนไม่ต้องการ
ฟังแค่เสียงคนตัวใหญ่อีกต่อไปแล้ว เขาอยากฟัง 
เสียงคนตัวเล็กๆ ที่จะทำให้รู้ว่า เขาเป็นส่วนหนึ่ง 
เป็นฟันเฟืองสำคัญขององค์กร

Alphabet ซ่ึงเปนบรษิทัแมของ Google 
อีกทีนึง ทําบอลลูนปลอยไวไฟไดเพราะ 
เชือ่วาคนท่ัวโลกควรจะเขาถึงอนิเทอรเนต็ 
เครือ่งบินไรคนขับ รถขับดวยตวัเอง หรอื 
จรวด เปนทีมท่ีสรางอะไรแปลกๆ เจง 
มาก ผมถามเขาวาหัวใจสําคัญในการ 
สรางคนที่ไปสรางอินโนเวชั่นแบบน้ีได 
คืออะไร คุณสราง Culture ยังไงใหคน 
คิดสิ่งที่เปนเวิลดคลาสแบบนี้ ซึ่งพอพูด 
เร่ืองอินโนเวช่ัน หรือพูดเรื่อง Google 
เราคดิวาคงเปนเรือ่งบรรยากาศในออฟฟศ 
มีโตะปงปองมั้ง เลี้ยงขาวเที่ยง หรือคง 
เปนเรือ่งอินเซนทีฟมัง้ ใหตงัคเยอะ หรอื 
เปนเร่ืองแบรนดดิง้หรอืเปลา แตสิง่ทีเ่ขา 
ตอบผม หวัใจสาํคัญในการสราง Culture 
of Innovation คือ Storytelling”

อะไรทำให้พิสนใจ
ในการเล่าเร่ืองครับ?

“มันไมไดมีจุดเปลี่ยนแบบฟาผา 
เปรี้ยง แลวลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้ มัน 
คอยๆ สะสมมา อยางแรกคือมีคนรอบ 
ตัวที่ทําใหเราไดโอกาสในการทําสิ่งนี้ 
ไมวาจะเปนครอบครัว หรือทีม

“กอนมาเจอ Glow เราเคยไปทํา 
คายอาสาตอนที่เปนเด็กธรรมศาสตร 
มีนองเด็กตางจังหวัดที่มีแตผูใหญบอก
วาเขาเปนไดแคสาวโรงงานหรือคนงาน
กอสราง ไมเคยไดรับแรงบันดาลใจเลย 
ซึง่ทกุอาชีพมคีวามหมายนะ ผมรูวาทุกคน 
มีโอกาสที่จะฝน แตเขาถูกกรอบจํากัด 
ความฝนแคนั้น วันที่เราเขาไปอินสไปร 
เขา นองเดนิเขามากอดขาเราแลวบอกวา

‘พี่พิ หนูจะเขามหาลัยพี่ใหได’
“วันนั้นอินสไปรมาก รูสึกวาเรา 

เปลี่ยนโลกแลว แตความเปนจริง ไมใช 
ความเปนจริงคือเปนแคแสงสวางวูบ 
เดียว นองคนนั้นก็กลับไปอยูในรูปแบบ 

วิถีชีวิตเดิมๆ เรากลับมาอยูในเมือง เรา 
เริ่มถามกันวานอกจากแรงบันดาลใจ 
เราสามารถมอบอะไรใหผูคนไดมากกวา 
นั้นหรือเปลา แลวเราก็ไดมีโอกาสที่ทํา 
สิ่งนั้นมาเรื่อยๆ ไมวาจะเปน ‘Glow’ 
หรือ ‘TED’ 

“ในปแรกๆ เราทํา Talk ที่ใหแรง 
บนัดาลใจคน ในปหลงัๆ เราเริม่ตัง้คาํถาม 
วา เราใหไดมากกวาอินสไปเรชั่นหรือ 
เปลา เราสามารถสรางแอคช่ันไดหรอืเปลา 
เราอยากเขยิบไปมากกวานั้น เราอยาก 
ใหมันมี Call To Action ใหมี Eco 
System ข้ึนมาเปนระบบ แลวมันก็ 
สามารถสราง New Normal ในการเลา 
เรื่องตางๆ ไดเหมือนกัน เชน โครงการ 
‘Limited Education’ เปนการปกธง 
บอกวาจริงๆ แลวเรื่องการศึกษาหรือ 
เรื่องทางสังคม ไมจําเปนตองเลาผาน 
ความสงสาร มนัสามารถเลาผานรปูแบบ 
ที่สนุกได มันคือการเซต New Normal 
ในรูปแบบใหมๆ ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผม 
คอยๆ อิน เพิ่มความสนใจในการเลา 
เรือ่งมากข้ึนเรือ่ยๆ มนัคอืการเอาตัวเอง 
เขาไปเจอปญหาครับ

“ตลอดเวลาท่ีทํางาน เราจะหา 
จาก Pain พอเจอกต็ัง้คาํถามวาทาํอะไร 
ไดบางกบั Pain นี ้เพือ่วิง่เขาไปเจอ Pain 
ที่ใหญขึ้น Pain ที่แตกตาง หลากหลาย 
ออกไปอยูตลอดเวลา ทําใหเรามีแรง 
ผลัก ยังสนุกในการเลาเรื่องอยูเรื่อยๆ”

การเล่าเร่ืองจะเป็น
เหมือน Tools ตัวอ่ืน
ทางการตลาดไหมท่ีมา
แล้วก็ไป?

“การเลาเรื่องดูเหมือนเปนเทรนด 
เปนสิ่งใหมสิ่งที่ปอป อินเทรนด แตไม 
ใหมเลยครับ การเลาเรื่องเปนเครื่องมือ 

ที่โคตรโบราณเลย ถายอนดูจริงๆ สิ่งที่ 
ทําใหมนุษยตางจากเผาพันธุอื่นและยัง
ไมสญูพนัธุ ครอบครอง กนิ ทาํลายพืน้ท่ี 
เผาพันธุอื่นๆ ไปมากขนาดนี้คือ หูและ 
ปาก

“มนุษยคือเผาพันธุที่สามารถสง 
ตอความรูใหกันผานรุนสูรุ น แลวเติม 
ความรูจนเราสามารถยืนบนเขาที่สูงขึ้น
เรื่อยๆ ได มันเกิดจากการลอมวงใน 
กองไฟ คุยกัน แชรกัน มันก็เริ่มไหลมา 
เปนหนังสือ เปนหนังสือพิมพ เปน 
โทรศัพท มันคือ Storytelling หัวใจ 
มันยังเหมือนเดิม คือการสงตอเรื่องราว 
สงตอความรู สงตอไอเดีย ส่ิงที่เปลี่ยน 
มันแคฟอรแมตเทานั้นเอง”

มีโครงสร้างของ
การเล่าเร่ืองไหมว่า
ควรจะเล่ายังไง

“สตูรในการเลาเร่ืองทีใ่ชอยูประจํา 
คอื KFC -- K ยอมาจาก Key message, 
F คือ Find your Story, C คือ Call to 
Action ทุกครั้งที่ไปคุยหรือเลาเร่ือง 
มันทําไดหลายรูปแบบ ยกตัวอยาง 
รูปแบบของ Talk สิ่งแรกที่ตองหาคือ 
Key Message ซึ่งเปนเหมือนกระดูก 
สันหลังของกางปลา เรารู Anger ของ 
ตวัเอง เรารู Audience ของเราแลว เรา 
อยากมี Key Message ไปบอกอะไร 
กับคนดู 

“หลังจากนั้นเรามาท่ีตัว F เริ่ม 
Find Story สําคัญที่สุดในขั้นตอนน้ี 
คือการ Curate หยิบเรื่องที่ใชมาเติม 
กางปลา เร่ืองไหนที่ไมใชเราคัดออก 
สุดทายที่เราตองมีคือ Call to Action 
เลาเรื่องมาทั้งหมดแลวเราอยากให 
เกิดอะไร เปน Marketing ก็คงอยาก 
จะขายของ เปน HR ก็อยากจะให 

พนักงานรักองคกร ตั้งใจทํางานมากขึ้น 
Call to Action จะทําใหเกิดการเลา 
เรื่องที่ทรงพลังและกลมกลอม”

ข้อควรระวัง
ในการเล่าเร่ือง

“ขอควรระวงันีส้าํหรบักลุมผูบรหิาร 
โดยเฉพาะเลยละกันครับ มันจะมี Trap 
หรือกับดักอยางนึงสําหรับคนที่สําเร็จ 
แลว อยูในจุดที่เปนผูนํา มักจะเจอ คือ 
การพูดความสําเร็จของตัวเองเยอะเกิน
ไป ความสําเร็จเปนสิ่งที่เราภาคภูมิใจ 
อยากเลามัน แตถาเราแครคนฟง อยาก 
ใหเขาลุกขึ้น มี Call to Action บาง 
อยาง หรืออยากใหเขานํากลับไปใช 
ประโยชนกับตัวเอง ตองสรางความ 
เชื่อมโยง ทําใหคนฟงสามารถ Related 
ตัวเองท่ียังสําเร็จไมเทาคุณในวันน้ีกับ 
เรื่องราวความสําเร็จของคุณใหได 

“เพราะฉะน้ันสิ่งที่นักเลาเรื่องที่ 
ประสบความสําเร็จแลวจําเปนตองทํา
คือแลกเรื่องราวความออนแอ ควักเนื้อ 
เปดเผยความเจบ็ปวด เปดเร่ืองที ่Failed 

เรื่องที่ลม เรื่องที่เคยผิดพลาด เพราะ 
ความสําเร็จมันลอกกันไมได แตความ 
Failed มันใชเพื่อระวังกันได เปนวัคซีน 
ที่ดีมาก เพราะฉะนั้นถาตองไปเลาเรื่อง 

อะไรบางอยาง แลวสามารถควักเรื่อง 
ที่มันเปนเรื่องละเอียดออน ไมเคยเลา 
ใหใครฟง เปนเรื่องที่ไมไดสมบูรณแบบ 
ของเรา เปนการลมลุกคลุกคลาน เปน 
ขอคิดจากความผิดพลาด เรื่องพวกนี้ 
สําคัญ สุดทายแลวมันกลับมาเรื่องการ 
เขาใจตัวเองใหมาก วาตองการสื่อสาร 
อะไร คุยกับใคร เพื่ออะไร”

เร่ือง Failed ของ 
Glow 

“จะมีแพทเทิรนงานลูกคาเขามา
ดวย Brief ท่ีไมมี Pain กับใชรูปแบบ 

มากกวา Key Message งานท่ี Pain, 
Key Message ไมชัด ขาด Audience 
Research ขาดการทาํความเขาใจตวัเอง 
วา Why คอือะไร งานประเภทนีห้ลายๆ 

ครั้งในวันที่เรายังเด็ก ไมกลาปฏิเสธ ได 
แตพยักหนา งานท่ีออกมามักไดผล 
ตอบรับไมคอยดี ทําใหเรา Failed รูสึก 
วาทําไมวันน้ันเราไมดื้อ ฝนรับไปดวย 
โจทยท่ีไมชัด ลกูคาไมแฮปป เราไมภมูใิจ 
กับงานที่ออกมา”

หัวใจของ Storytelling คือการ 
ตอยอดประสบการณ ชวีติ หรอื แนวคดิ 
ความเฟลของคนๆ หนึ่งสามารถกอให 
เกิดการเปลี่ยนแปลงตอยอดความคิด 
ใหกับคนอีกหลายชีวิต ‘พิ’ ใหความ 
เห็นทิ้งทายวา ในอนาคตจะเกิดเทรนด 
ประชาธิปไตยในการเลาเรื่องเพ่ิมขึ้น 
เขาออกปากชวนใหทุกคนกาวออกมา 
เลาเรื่องที่ตัวเองเชื่อ เลาสินคาหรือ 
บริการเจงๆ ขององคกรใหคนไทยและ 
โลกไดรับรู ดวยสกิลที่เฉพาะเจาะจง 
มีสไตลของตนเอง จากนั้นใหตั้งคําถาม 
กับเรื่องเลา วาจะสามารถพาสังคมขยับ 
จากจุด A ไปจุด B ไดอยางไร เพราะ 
เรื่องเลาไมเพียงสรางโอกาสทางธุรกิจ 
ทวายังเปนมูฟเมนทสําคัญของการ 
ทํางานที่เติมเต็มหัวใจคนทํางาน และ 
สงผลกระทบตอเปลี่ยนแปลงอื่น ท่ี 
เริ่มตนจากเรื่องเลาเล็กๆ
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การเลาเรื่องในธุรกิจมี 
บทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะระยะหลังๆ 

Storytelling ดูเหมือนจะกลายเปน 
ส่ิงสําคัญสําหรับแบรนด ทําไมจึงกลาย 
เปนเชนนั้น? บทสัมภาษณในคร้ังนี้เรา 
ไดชักชวน ‘พิ-พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน’ 
หนึ่งใน PARTNER และ Story Curator 
ของบริษัท ‘Glow Story’ มาพูดคุยถึง 
ประเด็นนี้ ในฐานะเอเจนซี่เล็กๆ ที่มัก 
ถูกชักชวนจากองคกรขนาดใหญใหไป 
รวมสรางงานการเลาเรื่องผานรูปแบบ
ตางๆ ไดอยางนาจับตามอง

การสร้างเร่ืองราว
ในธุรกิจ

“เปนสิง่จาํเปนมาก หลายคนทีเ่คย 
ดูทอลคของ ‘Simon Sinek’ เรื่อง 
‘Start With Why’ ใน ‘TED Talk’ ผม 
คิดวาส่ิงนีจ้ริงมากๆ ลูกคาไมไดซือ้สินคา 
จาก What แลว เขาเริ่มซื้อจาก Why 
เพราะฉะนั้นคําถามคือ ในเมื่อโปรดักส 
มันเทาๆ กัน แตละแบรนดจะมีวิธีเลา 
Why หรอืความเชือ่ หรือส่ิงทีแ่บรนดนัน้ 
ยนืหยดั ตองการสือ่สารออกไปอยางไร? 

ก็ตองมาจากการเลาเรื่อง เชนเคสท่ี 
คลาสสิคมากๆ คือ ‘Apple’

“สิ่งที่  ‘Apple’ พูดตลอดคือ 

‘Think Different’ เราคิดตาง คุณม ี
ชีวิตแตกตางจากเดิมได คุณสามารถมี 
ชีวิตทั้งเรื่องงาน เรื่องเลน ไลฟสไตลไป 
ดวยกันได คุณสามารถรวมโทรศัพท 
มือถือที่เลนอินเตอรเน็ตและเครื่องเลน 
MP3 ไวดวยกันได เรามี ‘iPhone’ คุณ 
อยากซื้อไม -- นี่คือการ Start With 
Why คอนเทนตเดยีวกนัเลย แตเริม่จาก 
Why วาแบรนดเชื่อในอะไร ซึ่งความ 
เชื่อเหลานี้ทุกบริษัทมีอยูแลว

“ทุกๆ องคกรจะมี วิสัยทัศน 
พันธกิจ แตคําถามคือ จะเปลี่ยนสิ่ง 

เหลานี้ที่มันแหงๆ ใหเปนอารมณที่ 
จับตองได ตองทํายังไง แลวบวกกับ 
เทรนดของยุคนี้ที่ -- ทํายังไงเมื่อตอง 

คุยกับใครสักคนในเวลา 20 นาทีโดย 
ที่เขาไมกมลงไปจองมือถือเนี่ยยากมาก

“เพราะฉะน้ันเปนความทาทาย 
ของคนทําธุรกิจและทุกๆ แบรนดตอง 
เจอ วาคุณจะเลาเรื่องยังไงที่จะหยุด 
ใหคนสนใจ แลวเปลี่ยนเขาจากผูซ้ือ 
ไมใชแคเปนแฟนคลับอยางเดียว ตอง 
เปนสาวกของแบรนดด วย เหมือน 
แบรนดที่ออก(สินคา)อะไรมาคนตาม 
แหไปซื้อ ไมใชเพราะเปนสินคาที่ดีที่สุด 
แตเพราะเขาม ีWhy ทีชั่ด จากนัน้ How 
และ What คอยตามมา” 

What vs Why
“What คือขายอะไร โปรโมช่ัน 

อะไร ซึ่งทุกคนสามารถทําโปรโมชั่นได 
เหมอืนกนั แตท่ีลกึลงไปกวาน้ัน เชน คุณ 
มีความเชื่ออะไร ทําไมคุณถึงทําแบรนด 
นี ้แลวแบรนดคณุดูแลสายการผลิตยงัไง 
ผูบรโิภคเริม่ตัง้คาํถามมากขึน้ -- รองเทา 
(สินคา)คุณใชแรงงานเด็กหรือเปลา? 
ผลิตแลวผลกระทบทางสิง่แวดลอมตางๆ 
ไปอยูที่ไหน? -- ขอมูลไปถึง(ผูบริโภค) 
ไดเร็วขึ้น แบรนดถูกทําลาย ถูกดรามา 
ถูกโจมตีไดงายข้ึน เพราะฉะน้ันในยุค 
ท่ีโซเชียลมีเดียไปเร็วขนาดนี้ ตองทํา 
โปรเซสใหดี แลวหยิบมาเลา-มาทํา 
มารเก็ตติ้ง จึงกลายเปนสวนสําคัญ 

“รองเทายี่หอหน่ึง เขาบอกวา 
‘One for One’ เราซ้ือ 1 คู เงินคา 
รองเทาที่เราซื้อจะไปเปนรองเทาอีก 
คูนึงใหเด็กที่ยากไรในแอฟริกา แปลวา 
เงินของเราไมไดจบท่ีความสบาย หรือ 
ความเทของเราอยางเดียว มนัไปเปนอกี 
ความหมายนึงสําหรบัคนๆ นงึ นีแ่ปลวา 
คนไมไดซื้อของจาก What แลว ไมได 
ซื้อเพราะโปรโมชั่นวาลดกี่เปอรเซ็นต 
หรือรองเทาใสสบายหรือเปลา แตซื้อ 
จาก Why และสิ่งท่ีเชื่อม 2 สิ่งน้ีเขา 
ดวยกันคือ How – รองเทายี่หอนี้ทํา 
มารเกตติง้ แคมเปญออกมาชดัมาก แลว 
ธุรกิจของเขาตอนนี้ไมใชแครองเทา 
อยางเดียว ขายกาแฟ ซื้อกาแฟเขาไป 
เปนน้ําสะอาด ขายแวนเปนการตรวจ 
สายตา ขายกระเปาเป นการตรวจ 
สุขภาพ 

“ในยุคที่ธุรกิจหมุนเร็วโปรดักส 
ไลนแตกออกมามากมาย ‘Google’ มี 
ทุกอยาง ไมใชแค Search Engine แลว 
Google ทํา Map ทําบอลลูน ทําโนน 
ทํานี่เยอะแยะไปหมด ‘Apple’ ขายทั้ง 

นาฬกา ทีวี ทําสตรีมมิ่งแบบ ‘Netflix’ 
ถามกลับกัน ถาคุณเปนแบรนดๆ นึง 
แลวอยู ดีๆ เกิดอยากขายมือถือ ผู  
บริโภคก็เกิดตั้งคําถาม

‘อาว..คุณขายหมอหงุขาวไมใชเหรอ?’ 
‘คุณขายเคร่ืองใชในครวัไมใชเหรอ?’
ในขณะเดียวกนั แบรนดท่ีเลาเร่ือง 

ขายรองเทา ซื้อเวย ขายกระเปา ซื้อเวย 
ขายกาแฟ ซื้อเวย เพราะมี Why ที่ชัด 
ผมวาเรื่อง Storytelling เปนสะพาน 
เชื่อม Why กับ What”

ธุรกิจแบบไหนจึงเหมาะ
กับการเล่าเร่ือง

“ผมเช่ือวาทุกธุรกิจตองเลาเรื่อง
นะครับ มันเปนมารเก็ตติ้ง - แบรนดิ้ง - 
ซีเอสอารที่ทุกคนเลาอยูแลว แตจะเลา 
ในเฉดไหนใหความสาํคญักับอะไร ธรุกิจ 
ที่มีความเซนซิทีฟ เกิดแรงตาน อาจจะ 
เลาในเชิงของชุมชน เลาในเชิงของสาย 
การผลิตเยอะหนอย

“แมผู บริโภคที่ชอบสินคาราคา 
ถูกก็เร่ิมถามหาส่ิงที่ลึกไปกวานั้น เร่ิม 
แครประเด็นสังคมมากขึ้น เริ่มแครที่มา 

ท่ีไปของแบรนดท่ีจะซ้ือมากข้ึน เพราะ 
ฉะน้ันแมจะเปนรานสะดวกซ้ือ เขาเร่ิม 
พูด Why ออกมาอยางท่ีเห็นเคสลด 
การใชถุงพลาสติกในรานสะดวกซื้อ ถา 
มองในเชิงธุรกิจลวนๆ เขาไมตองทํา 
แคมเปญแบบนี้ก็ได

“บางคนตองพดูเรือ่งมารเก็ตต้ิง ซึง่ 
พูดเรื่องโปรโมชั่นเยอะแลว ลองโดด 
มาเรื่อง Believe ในบางอยาง เรามี 
Differentiation ในบางอยาง อยาง 
‘Nike’ พูดเรื่อง ‘Just Do It’ ทั้งๆ ที่ 
ตอนเริม่ตนเขากเ็ปนดีลเลอร ไปเอาของ 
‘Onitsuka Tiger’ มาขายท่ีอเมรกิา เริม่ 
จากบสิซิเนสลวนๆ เลย Just Do It เพิง่มา 
ไมกีป่ แตวาขยีช้ดัมาก เพราะเขาอยากหา 
Standing Point หา Differentiation 
ของเขา หา Positioning ของเขาจาก 
ตรงนั้น ทุกธุรกิจจําเปนตองมีวิธีในการ 
เลาเรื่องที่คมคาย แยบยล และก็เขาใจ 
คอนซูเมอร เขาใจทารเก็ตของตัวเองให 
มากขึ้นเรื่อยๆ

“อยางผมเอง ถามวา Glow เปน 
อะไร เราเปน Storyteller นี่แหละครับ 
แตถาพูดกันในวงการ Storyteller 

มีคนทําอยู เยอะมาก เอเจนซี่ใหญๆ 
โอกิลว่ี เดนทสุ ทุนเยอะ มีเครือขาย 
ระดับโลก เอเจนซ่ีระดับกลางที่อยูมา 
นานก็แขงขันกันสูง คําถามคือบริษัท 
เล็กๆ ที่เริ่มจากคนที่ไมมีใครเคยทํา 
เอเจนซี่เลยอยางพวกเรา จะดีดตัวเอง 
ขึ้นมาในตลาดยังไง ก็มาจากการท่ีเรา 
เลาเรื่องของเราตลอดเวลา เราเลาเรื่อง 
งานที่ทํา พอเลาเรื่องของเราออกไป 
ไมว าจะทางเฟซบุ กส วนตัวของผม 
เฟซบุกเพจของบรษิทั หรอืแมแตกระทัง่ 
ในการทาํงาน เวลาเราออกไปเจอคน ไป 
เจอส่ือ ไปเจอพ่ีๆ Speaker ท่ีเราไป 
ทํางานดวย เราก็จะเลาเร่ืองความเช่ือ 
ของเราตลอดเวลา

“ปรากฏวาสิ่งท่ีกลับมา มันคือ 
โอกาสที่เขามามากขึ้น ทุกวันนี้ เรา 
แทบไมตองไปพิชชิ่งลูกคาเลย ลูกคา 
ชวนมาตลอด เหตุผลเพราะวาส่ิงที่ 
เราทํามันชัด เรามี Why ของเราท่ีชัด 
เพราะฉะนั้นกลุมลูกคาของเรา องคกร 
NGO ภาครัฐ แบงกกิ้ง ประกันตางๆ ที่ 
อยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยาง เกิด 
ตั้งคําถามนี้ขึ้นมา แลวถามวามีใครที่ 
ทาํงานเลาเรือ่งเพือ่สรางการเปลีย่นแปลง 
บาง ไมตองเปลี่ยนสังคม โลกรอน อะไร 
อยางนี้ก็ได แตเปลี่ยนมุมเล็กๆ ของ 
องคกร มีใครที่ทําบาง แลวชื่อ Glow ก็ 
จะเดงขึน้มาดวยงานของเราทีม่ลีายเซน็ 
ชัดมาก

“ผมไปอานเจอมาวา เทรนดใน 
ตลาดโลกนักเลาเรื่องยุคตอไป บริษัท 
เจาใหญๆ  ท่ีเปนแบบโกลบอล วนัสตอป 
เซอรวิสเหลานีจ้ะเตบิโตไปเปนเจาใหญๆ  
ในตลาด เจาทีล่าํบาก ลกูคาจะเริม่นอยลง 
คือเจากลางๆ ซ่ึงทําไดไมกีอ่ยาง ถาอยาก 
ทํานอกเหนือจากท่ีทําอยูก็ตองซัพให 
เจาเลก็ไปทาํอกีทนีงึ แบบนีอ้ยูยาก เพราะ 

ถาลกูคาเงินเยอะ เขาวิง่เขาไปหาเจาใหญ 
เจาเดยีวเลย -- จบ ทาํไดทกุอยาง ไมตอง 
คุยหลายเจาใหวุนวาย ธุรกิจมันเร็ว เขา 
เสียเวลาไมได เจาท่ีรอดและเร่ิมพุงขึ้น 
คอื นกัเลาเรือ่งตวัเลก็ๆ คอนเซาทเลก็ๆ 

ทีท่าํเร่ืองทีช่ดั อยางเชนเราทีอ่ยูรอดและ 
เติบโตมาเร่ือยๆ จนถึงทุกวันนี้ เพราะ 
วาเราชัดในส่ิงที่เราทํา งานแบบไหนที่ 
ใชเรา งานแบบไหนที่ไมใชเรา ลายเซ็น 
ของเราคืออะไร ถาเรา Trust ในสิ่งนี้จะ 
เริ่มมีลูกคา

“เพราะเขา (ลูกคา) ไมไดมองหา 
วันสตอปเซอรวิสแลว เขารูสึกวา มัน 
ไมมีใครที่เกงทุกอยางหรอก แตเขาหา 
คนที่เปนผูเชี่ยวชาญทางดานนี้ แลวดึง 
มาทํางาน -- ยิ่งเล็ก ยิ่งตองเลา”

“สตอรีห่รอืการเลาเรือ่งมนัเหมอืน 
นํ้า ผมขอยกเคสลูกคาแบงกกิ้ง วันนี้ 
มีการเปลีย่นแปลงเยอะมาก ตองปรบัตวั 
กนัเยอะแตเขากไ็มไดโฟกสัดวยทาํธรุกจิ 

อยางเดียว เขาโฟกัสที่การเลาเรื่องดวย 
สิ่งที่ตองทําเหมือนกันคือดูแลคนขางใน 
ดวย ในวันที่ เจน วาย 70% ในองคกร 
เริ่มมี Generation Clash คนรูสึกวา 
อยูในที่ๆ เฟรมเวิรคชัด มีกรอบเยอะ 

ออกไอเดีย ครีเอทีฟไมได กลุมเด็กรุน 
ใหมไฟแรงเริ่มออกไปเปดสตารทอัพ 
แลวทํายังไงถึงจะดึงคนเหลาน้ีไวได 
เลาเรื่องครับ

“สิ่งที่ Glow เขาไปทําคือ เปลี่ยน 
จากผูบริหารพูดวิชั่นขององคกรเหมือน 
ที่ทํากันตามปกติ แตในยุคที่สังคมมัน 
เปนประชาธิปไตยมากขึ้น เขาถึงดวย 
โซเชยีลมเีดยีตางๆ มากขึน้ คนไมตองการ 
ฟงแคเสียงคนตัวใหญอีกตอไปแลว เขา 
อยากฟงเสยีงคนตวัเลก็ๆ ทีจ่ะทาํใหรูวา 
เขาเปนสวนหนึง่ เปนฟนเฟองสาํคญัของ 
องคกร เพราะฉะน้ันสิ่งสําคัญที่ Glow 
เขาไปทาํคอืสรางอโีค ซสิเตม็ทีท่าํใหคน 
ตัวเล็กๆ อยาง รปภ. มีพื้นที่มาพูดบน 

เวทีใหญของแบงค คนที่เปนเลขาหนา 
หองใหผูหลักผูใหญ เปนคนที่คอยเปน 
ซัพพอรตเตอรเสมอมา ไมเคยออกสื่อ 
ไมเคยอะไรเลย เด็กจบใหมที่มีแพสชั่น 
-- เออใชเราหลงทางนะ ผู ใหญชอบ 
บอกวาเราเบื่องาย ก็เพราะวาเราอยาก 
หาความหมายของเราไง -- ใหพื้นที่เขา 
ในการเลาแบบนี้บาง วันที่มีคนแบบนี้ 
ออกไปเลาเรือ่งมากขึน้ คนอืน่ทีเ่ช่ือ หรือ 
เจอสถานการณแบบเดียวกัน มีความ 
เจ็บปวดแบบเดียวกันจะเริ่มรู  สึกวา 
องคกรใหความสําคัญ แลวนํ้าหรือ  
Storytelling ที่มันหลอเลี้ยงองคกร 
ไมไดแคเพิ่มในเชิงของมารเก็ตต้ิงอยาง 
เดียว 

“เทรนด ที่ผมเจอมากขึ้น คือ 
องคกรใหญๆ ใหความสําคัญกับสิ่งที่ 
เรียกวา EX คือ Employee Experience 
สวนนึงก็เพิ่มดวยอินเซนทีฟ โบนัสการ 
ตอบแทน แตเรือ่งของการดูแลความรูสกึ 
ตองเอาสตอรี่เขามาชวย โดยเฉพาะใน 
องคกรทีถ่กูดสิรปัทตองมกีารเปลีย่นแปลง 
ซ่ึงทกุ  ๆวงการมนัถกูดิสรปัทดวยเทคโนโลยี 
อยูแลว สือ่เปลีย่น แบงกกิง้เปลีย่น สาขา 
เริม่เปลีย่น ทกุวงการตองปรบัตวัเอง แต 
การปรบั นอกจากเลาเรือ่งออกไปขางนอก 
ยังต องมีการเลาเพื่อคนขางในหรือ 
Convince -- คนขางในเปนพันจะเลา 
ยังไง เดินไปคุยทีละคนไมได จะเลา 
ยังไงใหประสบการณของคนขางในซึ่ง 
ทุกคนรู อยู แลววาคือหัวใจ จะสราง 
โปรดักส สรางอินโนเวชั่นใหมๆ ได ทีม 
ตองถกู Motivate ใหสามารถเปลีย่นได

ถ้า Why คือต้องการ 
ยอดขาย รายได้เยอะ 
จะหาเร่ืองอะไรมาเล่าดี

“ยุคน้ีเปนยุคที่ตนทุนในการเลา 
เรื่องถูกลงมาก เจาของธุรกิจ SME เจา 

เล็กๆ ทําไดอยางแรกคือ A แรก เขาใจ 
Anger ของตวัเอง Why ของเราคอือะไร 
เราอาจจะขายปูม าน่ึง อาจจะขาย 
กวยจั๊บหรืออะไรที่อาจจะไมตองเปน 
Anger เปลี่ยนสังคมก็ได ทําไมอาหาร 

ซีฟูดตองถอไปกินถึงบางขุนเทียน ตอง 
ถอไปกินถึงทะเลละ อยากขายซีฟู ด 
คณุภาพดแีตวาคนนัง่อยูทีบ่านทีค่อนโด 
ในเมืองไดกินไดไหม นี่คือ Why ของเรา 
เรารูสึกวาสิ่งนี้มันตองดีสิ

“A ท่ี 2 คือ Audience คนฟง 
คนทีเ่ราคยุดวย เราเขาใจเขาพอหรอืยงั 
เราเห็นหนาตาเขาหรือยัง อยางเชน 
สมมุติอยากขายอาหารซีฟูดนี่แหละ แต 
อยากขายใหกลุมพนักงานออฟฟศ เขา 
อยูแถวไหน แลวชองทางออนไลนเขา 
อยู ที่ไหน เขาเลนอะไร ถาเปนกลุม 
พนักงานท่ีโตหนอยเลนไลน ถาเดก็ลงมา 
เลน IG Story เลน Instagram เลน 
เฟซบุก ในฟอรแมตแบบไหน ถาเรา 
รูวาชองทางเขาอยูตรงไหน เราปรบัเร่ือง 
ทีเ่ราจะเลาใหเหมาะกบัชองทางของเขา 

“2 จุดนีเ้ปนจดุตัง้ตนเพือ่คดิไอเดีย 
ไปเลาเรื่อง แตเวลาตัดกัน มันตัดกันที่ 
อินไซต ตัดกันที่ความเขาใจตัวเอง 
เขาใจลูกคา คําถามคือคุณเขาใจตัวเอง 
เขาใจลูกคาของคุณมากนอยแคไหน 
ผมวาทุกธุรกิจ มีจุดความสวยงามของ 
มันนะ คอยๆ หาเดี๋ยวเจอเอง

“เปดใจ กระโดดออกจากบับเบ้ิล 

ของตัวเอง พยายามเขาถึงสื่อที่หลาก 
หลาย รบัสือ่ใหไดมากทีส่ดุ ลองกระโดด 
ไปในดินแดนท่ีไมชอบ เพื่อไปทําความ 
เขาใจ เขาไปคนหาความจริง หลายๆ 
ครัง้จะพบคอนเทนตทีมี่การตดัสนิ เขาไป 

ดูรากของขอมูล วาความ Authentic 
ของขอมูลชุดนี้มีความนาเชื่อถือของ 
ข อมูลมากแค ไหน ความสามารถ 
กลั่ นกรองข  อมู ล เป  นสกิ ล สํ า คัญ 
เปนเสนตัดสําหรับนักเลาเรื่องหรือคน
ที่จะไปลีดองคกรในอนาคต จะทําให 
กลายเปนคนที่คมขึ้น

“ผมเริม่จากเปนคนฟง แลวไปชวย 
คนพูด หลังๆ ผมตองออกไปเปนคน 
พูดเองบอยๆ สิ่งที่ผมพยายามทําใหได 
ตลอดเวลาคอื หาเรือ่งใหมๆ  หามมุใหมๆ  
จากเรื่องเดิมๆ หาวิธีการนําเสนอใหมๆ 
ในการเลาทุกครัง้ ผมจะเคารพคนฟง คน 
อานทุกๆ คน วาเวลาของเขามีคา เขา 
ควรจะไดรับคอนเทนตท่ีมีประโยชน 
ที่มันตอบ Pain ของเขามากที่สุด ผมจึง 
ตองขดุ ตองตกตะกอนกบัตวัเองมากขึน้ 
เรื่อยๆ”

รู้จัก Glow 
แบบ Storyteller

“Glow เปนนักเลาเรื่องที่เชื่อวา 
การเลาเรื่องสามารถไปเปลี่ยนแปลง 
อะไรบางอยางได เพราะฉะนั้นสโคปที่ 
เราทําจะมี 2 สวน ผมเรียกมันวา CX 

และ EX 
“ขา CX คือขาคุยกับคนนอก 

Glow จะไปหาวธิเีลา เลายงัไงไดบาง กบั 
อีกขานึงเปน EX ที่ผมเลาเมื่อก้ีว า 
มันเปนเทรนดที่มาแรง คือการสราง 
Employee Experience ประสบการณ 
ของพนักงานซึ่ ง เป นหัวใจในยุคที่ 
เทคโนโลยีมันทําไดทุกอยาง เพราะ 
ฉะนั้นคนเกงๆ จะยิ่งหายากมากขึ้น คน 
ที่อยู กับเราก็ยิ่งตองพัฒนาศักยภาพ 
มากขึ้น ทํายังไงถึงจะสรางตรงนี้ได การ 
เลาเรื่องคนในเพื่อเพิ่มศักยภาพใหมาก 
ขึ้น ไมใชแค Training ที่เอาทฤษฎีมา 
พดูกนั แตสามารถสรางไอเดยี Solution 
ใหมๆ ได ดวยการนําเสนอในรูปแบบ 
ที่ไม ใช แค มาเลคเชอร One Way 

Communication แตเปนส่ิงท่ีคนฟง 
แลวจะเอาไปใชได

“ดวยความท่ี Glow มีความเปน 
เหมอืนนกัแกปญหาและคอนเซาทในตวั 
เราจะไปด ูไปทาํความเขาใจลูกคา วาจุด 
A ของลูกคาคืออะไร มีปญหาอยางนี้ 
จุดแข็งอยางนี้ จุดออนอยางนี้ ส่ิงที่เรา 
ถามตอคือแลวจุด B ละ พี่อยากไปไหน 
เราจะใชเวลาคนหาจุด A กับจุด B ให 
ชัดมากที่สุดในเวลาอันจํากัด

“พอชัดปุบเรามาดูวิธีการกัน ดวย 
ความที่เราเปนคนรุนใหมไมยึดติดกับ 
Format ทาํตัง้แต อเีวนท เอก็ซบิิชัน่ ทาํ 
รายการทีวี ทําทริป ทํา Internal Talk 
ทาํเทรนนิง่ เครือ่งมอืในการเลาเรือ่งมนั 
เปนอะไรก็ได ตราบเทาที่มันสามารถ 

พาองคกรคุณจากจุด A ไปสูจุด B ได
“Glow ทาํงานครเีอทฟี อินโนเวชัน่ 

สงู สิง่ทีผ่มคนพบคือทกุคนกลวัเหมอืนกัน 
แตเปนความกลวัทีไ่มยอมอยูนิง่เฉย เปน 
ความกลัวทีรู่วาตองลกุขึน้มาเปลีย่นแปลง 
อะไรบางอยาง อาจจะยังไมรูคําตอบ ณ 
ตอนน้ัน แตรูวาการเปดเผยความกลัว 
คือส่ิงจําเปน ผมรูสึกวานี่คือ Culture 
ใหมท่ีผมคนพบ เพราะเมื่อไหรที่ความ 
กลัวมารวมกัน อินโนเวชั่นจะเกิด ดวย 
ความที่เราทํางานกับความกลัวตลอด 
เวลา Culture ของ Glow จึงเปนทีมที่ 
Flexible มากๆ พรอมจะรับมือกับ 
ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

“ผมไปเวิร คชอปนึง คุณเอมมี่  
จาก Google X ทีม R&D ของบริษัท 

ส่ิงท่ีผมพยายามทำให้ได้ตลอดเวลาคือ หาเร่ืองใหม่ๆ 
หามุมใหม่ๆ จากเรื่องเดิมๆ หาวิธีการนำเสนอใหม่ๆ 
ในการเล่าทุกครั้ง ผมจะเคารพคนฟัง คนอ่านทุกๆ 
คน ว่าเวลาของเขามีค่า เขาควรจะได้รับคอนเทนต์ 
ที่มีประโยชน์ ที่มันตอบ Pain ของเขามากที่สุด

Alphabet ซึง่เปนบรษัิทแมของ Google 
อีกทีนึง ทําบอลลูนปลอยไวไฟไดเพราะ 
เชือ่วาคนทัว่โลกควรจะเขาถงึอนิเทอรเนต็ 
เครือ่งบนิไรคนขับ รถขบัดวยตัวเอง หรอื 
จรวด เปนทีมที่สรางอะไรแปลกๆ เจง 
มาก ผมถามเขาวาหัวใจสําคัญในการ 
สรางคนที่ไปสรางอินโนเวชั่นแบบน้ีได 
คืออะไร คุณสราง Culture ยังไงใหคน 
คิดสิ่งที่เปนเวิลดคลาสแบบนี้ ซึ่งพอพูด 
เรื่องอินโนเวชั่น หรือพูดเรื่อง Google 
เราคดิวาคงเปนเรือ่งบรรยากาศในออฟฟศ 
มีโตะปงปองมั้ง เลี้ยงขาวเที่ยง หรือคง 
เปนเร่ืองอินเซนทีฟมัง้ ใหตังคเยอะ หรอื 
เปนเร่ืองแบรนดดิง้หรอืเปลา แตสิง่ทีเ่ขา 
ตอบผม หวัใจสาํคัญในการสราง Culture 
of Innovation คือ Storytelling”

อะไรทำให้พิสนใจ
ในการเล่าเร่ืองครับ?

“มันไมไดมีจุดเปลี่ยนแบบฟาผา 
เปรี้ยง แลวลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้ มัน 
คอยๆ สะสมมา อยางแรกคือมีคนรอบ 
ตัวที่ทําใหเราไดโอกาสในการทําสิ่งนี้ 
ไมวาจะเปนครอบครัว หรือทีม

“กอนมาเจอ Glow เราเคยไปทํา 
คายอาสาตอนที่เปนเด็กธรรมศาสตร 
มีนองเด็กตางจังหวัดที่มีแตผูใหญบอก
วาเขาเปนไดแคสาวโรงงานหรือคนงาน
กอสราง ไมเคยไดรับแรงบันดาลใจเลย 
ซึง่ทกุอาชพีมคีวามหมายนะ ผมรูวาทกุคน 
มีโอกาสที่จะฝน แตเขาถูกกรอบจํากัด 
ความฝนแคนั้น วันที่เราเขาไปอินสไปร 
เขา นองเดนิเขามากอดขาเราแลวบอกวา

‘พี่พิ หนูจะเขามหาลัยพี่ใหได’
“วันนั้นอินสไปรมาก รูสึกวาเรา 

เปลี่ยนโลกแลว แตความเปนจริง ไมใช 
ความเปนจริงคือเปนแคแสงสวางวูบ 
เดียว นองคนนั้นก็กลับไปอยูในรูปแบบ 

วิถีชีวิตเดิมๆ เรากลับมาอยูในเมือง เรา 
เริ่มถามกันวานอกจากแรงบันดาลใจ 
เราสามารถมอบอะไรใหผูคนไดมากกวา 
นั้นหรือเปลา แลวเราก็ไดมีโอกาสท่ีทํา 
สิ่งนั้นมาเรื่อยๆ ไมวาจะเปน ‘Glow’ 
หรือ ‘TED’ 

“ในปแรกๆ เราทํา Talk ที่ใหแรง 
บนัดาลใจคน ในปหลงัๆ เราเริม่ตัง้คาํถาม 
วา เราใหไดมากกวาอินสไปเรช่ันหรือ 
เปลา เราสามารถสรางแอคช่ันไดหรอืเปลา 
เราอยากเขยิบไปมากกวานั้น เราอยาก 
ใหมันมี Call To Action ใหมี Eco 
System ข้ึนมาเปนระบบ แลวมันก็ 
สามารถสราง New Normal ในการเลา 
เรื่องตางๆ ไดเหมือนกัน เชน โครงการ 
‘Limited Education’ เปนการปกธง 
บอกวาจริงๆ แลวเรื่องการศึกษาหรือ 
เร่ืองทางสังคม ไมจําเปนตองเลาผาน 
ความสงสาร มนัสามารถเลาผานรปูแบบ 
ที่สนุกได มันคือการเซต New Normal 
ในรูปแบบใหมๆ ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผม 
คอยๆ อิน เพิ่มความสนใจในการเลา 
เรือ่งมากข้ึนเรือ่ยๆ มนัคอืการเอาตวัเอง 
เขาไปเจอปญหาครับ

“ตลอดเวลาท่ีทํางาน เราจะหา 
จาก Pain พอเจอกต็ัง้คาํถามวาทาํอะไร 
ไดบางกบั Pain นี ้เพือ่วิง่เขาไปเจอ Pain 
ที่ใหญขึ้น Pain ที่แตกตาง หลากหลาย 
ออกไปอยูตลอดเวลา ทําใหเรามีแรง 
ผลัก ยังสนุกในการเลาเรื่องอยูเรื่อยๆ”

การเล่าเร่ืองจะเป็น
เหมือน Tools ตัวอ่ืน
ทางการตลาดไหมท่ีมา
แล้วก็ไป?

“การเลาเรื่องดูเหมือนเปนเทรนด 
เปนสิ่งใหมสิ่งที่ปอป อินเทรนด แตไม 
ใหมเลยครับ การเลาเรื่องเปนเครื่องมือ 

ที่โคตรโบราณเลย ถายอนดูจริงๆ สิ่งที่ 
ทําใหมนุษยตางจากเผาพันธุอื่นและยัง
ไมสญูพนัธุ ครอบครอง กนิ ทาํลายพ้ืนท่ี 
เผาพันธุอื่นๆ ไปมากขนาดนี้คือ หูและ 
ปาก

“มนุษยคือเผาพันธุท่ีสามารถสง 
ตอความรูใหกันผานรุนสูรุ น แลวเติม 
ความรูจนเราสามารถยืนบนเขาที่สูงขึ้น
เรื่อยๆ ได มันเกิดจากการลอมวงใน 
กองไฟ คุยกัน แชรกัน มันก็เริ่มไหลมา 
เปนหนังสือ เปนหนังสือพิมพ เปน 
โทรศัพท มันคือ Storytelling หัวใจ 
มันยังเหมือนเดิม คือการสงตอเรื่องราว 
สงตอความรู สงตอไอเดีย สิ่งที่เปลี่ยน 
มันแคฟอรแมตเทานั้นเอง”

มีโครงสร้างของ
การเล่าเร่ืองไหมว่า
ควรจะเล่ายังไง

“สตูรในการเลาเร่ืองท่ีใชอยูประจํา 
คอื KFC -- K ยอมาจาก Key message, 
F คือ Find your Story, C คือ Call to 
Action ทุกครั้งท่ีไปคุยหรือเลาเร่ือง 
มันทําไดหลายรูปแบบ ยกตัวอยาง 
รูปแบบของ Talk สิ่งแรกท่ีตองหาคือ 
Key Message ซึ่งเปนเหมือนกระดูก 
สันหลังของกางปลา เรารู Anger ของ 
ตวัเอง เรารู Audience ของเราแลว เรา 
อยากมี Key Message ไปบอกอะไร 
กับคนดู 

“หลังจากนั้นเรามาท่ีตัว F เริ่ม 
Find Story สําคัญที่สุดในขั้นตอนน้ี 
คือการ Curate หยิบเรื่องท่ีใชมาเติม 
กางปลา เร่ืองไหนท่ีไมใชเราคัดออก 
สุดทายที่เราตองมีคือ Call to Action 
เลาเรื่องมาทั้งหมดแลวเราอยากให 
เกิดอะไร เปน Marketing ก็คงอยาก 
จะขายของ เปน HR ก็อยากจะให 

พนักงานรักองคกร ตั้งใจทํางานมากขึ้น 
Call to Action จะทําใหเกิดการเลา 
เรื่องที่ทรงพลังและกลมกลอม”

ข้อควรระวัง
ในการเล่าเร่ือง

“ขอควรระวงันีส้าํหรบักลุมผูบรหิาร 
โดยเฉพาะเลยละกันครับ มันจะมี Trap 
หรือกับดักอยางนึงสําหรับคนที่สําเร็จ 
แลว อยูในจุดที่เปนผูนํา มักจะเจอ คือ 
การพูดความสําเร็จของตัวเองเยอะเกิน
ไป ความสําเร็จเปนส่ิงที่เราภาคภูมิใจ 
อยากเลามัน แตถาเราแครคนฟง อยาก 
ใหเขาลุกขึ้น มี Call to Action บาง 
อยาง หรืออยากใหเขานํากลับไปใช 
ประโยชนกับตัวเอง ตองสรางความ 
เชื่อมโยง ทําใหคนฟงสามารถ Related 
ตัวเองท่ียังสําเร็จไมเทาคุณในวันน้ีกับ 
เรื่องราวความสําเร็จของคุณใหได 

“เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเลาเรื่องที่ 
ประสบความสําเร็จแลวจําเปนตองทํา
คือแลกเร่ืองราวความออนแอ ควักเนื้อ 
เปดเผยความเจบ็ปวด เปดเรือ่งที ่Failed 

เรื่องที่ลม เรื่องที่เคยผิดพลาด เพราะ 
ความสําเร็จมันลอกกันไมได แตความ 
Failed มันใชเพื่อระวังกันได เปนวัคซีน 
ที่ดีมาก เพราะฉะนั้นถาตองไปเลาเรื่อง 

อะไรบางอยาง แลวสามารถควักเร่ือง 
ที่มันเปนเร่ืองละเอียดออน ไมเคยเลา 
ใหใครฟง เปนเรื่องที่ไมไดสมบูรณแบบ 
ของเรา เปนการลมลุกคลุกคลาน เปน 
ขอคิดจากความผิดพลาด เรื่องพวกนี้ 
สําคัญ สุดทายแลวมันกลับมาเรื่องการ 
เขาใจตัวเองใหมาก วาตองการสื่อสาร 
อะไร คุยกับใคร เพื่ออะไร”

เร่ือง Failed ของ 
Glow 

“จะมีแพทเทิรนงานลูกคาเขามา
ดวย Brief ที่ไมมี Pain กับใชรูปแบบ 

มากกวา Key Message งานที่ Pain, 
Key Message ไมชัด ขาด Audience 
Research ขาดการทาํความเขาใจตวัเอง 
วา Why คอือะไร งานประเภทนีห้ลายๆ 

ครั้งในวันที่เรายังเด็ก ไมกลาปฏิเสธ ได 
แตพยักหนา งานที่ออกมามักไดผล 
ตอบรับไมคอยดี ทําใหเรา Failed รูสึก 
วาทําไมวันนั้นเราไมดื้อ ฝนรับไปดวย 
โจทยท่ีไมชดั ลกูคาไมแฮปป เราไมภมูใิจ 
กับงานที่ออกมา”

หัวใจของ Storytelling คือการ 
ตอยอดประสบการณ ชีวติ หรอื แนวคดิ 
ความเฟลของคนๆ หนึ่งสามารถกอให 
เกิดการเปลี่ยนแปลงตอยอดความคิด 
ใหกับคนอีกหลายชีวิต ‘พิ’ ใหความ 
เห็นทิ้งทายวา ในอนาคตจะเกิดเทรนด 
ประชาธิปไตยในการเลาเรื่องเพิ่มข้ึน 
เขาออกปากชวนใหทุกคนกาวออกมา 
เลาเรื่องที่ตัวเองเชื่อ เลาสินคาหรือ 
บริการเจงๆ ขององคกรใหคนไทยและ 
โลกไดรับรู ดวยสกิลที่เฉพาะเจาะจง 
มีสไตลของตนเอง จากน้ันใหตั้งคําถาม 
กับเรื่องเลา วาจะสามารถพาสังคมขยับ 
จากจุด A ไปจุด B ไดอยางไร เพราะ 
เร่ืองเลาไมเพียงสรางโอกาสทางธุรกิจ 
ทวายังเปนมูฟเมนทสําคัญของการ 
ทํางานที่เติมเต็มหัวใจคนทํางาน และ 
สงผลกระทบตอเปลี่ยนแปลงอื่น ที่ 
เริ่มตนจากเรื่องเลาเล็กๆ
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การเลาเรื่องในธุรกิจมี 
บทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะระยะหลังๆ 

Storytelling ดูเหมือนจะกลายเปน 
สิ่งสําคัญสําหรับแบรนด ทําไมจึงกลาย 
เปนเชนนั้น? บทสัมภาษณในครั้งนี้เรา 
ไดชักชวน ‘พิ-พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน’ 
หนึ่งใน PARTNER และ Story Curator 
ของบริษัท ‘Glow Story’ มาพูดคุยถึง 
ประเด็นนี้ ในฐานะเอเจนซี่เล็กๆ ที่มัก 
ถูกชักชวนจากองคกรขนาดใหญใหไป 
รวมสรางงานการเลาเรื่องผานรูปแบบ
ตางๆ ไดอยางนาจับตามอง

การสร้างเร่ืองราว
ในธุรกิจ

“เปนสิง่จาํเปนมาก หลายคนทีเ่คย 
ดูทอลคของ ‘Simon Sinek’ เรื่อง 
‘Start With Why’ ใน ‘TED Talk’ ผม 
คดิวาสิง่นีจ้รงิมากๆ ลกูคาไมไดซือ้สนิคา 
จาก What แลว เขาเริ่มซื้อจาก Why 
เพราะฉะนั้นคําถามคือ ในเมื่อโปรดักส 
มันเทาๆ กัน แตละแบรนดจะมีวิธีเลา 
Why หรอืความเชือ่ หรือสิง่ทีแ่บรนดน้ัน 
ยนืหยดั ตองการส่ือสารออกไปอยางไร? 

ก็ตองมาจากการเลาเรื่อง เชนเคสท่ี 
คลาสสิคมากๆ คือ ‘Apple’

“สิ่งที่  ‘Apple’ พูดตลอดคือ 

‘Think Different’ เราคิดตาง คุณม ี
ชีวิตแตกตางจากเดิมได คุณสามารถมี 
ชีวิตทั้งเรื่องงาน เรื่องเลน ไลฟสไตลไป 
ดวยกันได คุณสามารถรวมโทรศัพท 
มือถือที่เลนอินเตอรเน็ตและเครื่องเลน 
MP3 ไวดวยกันได เรามี ‘iPhone’ คุณ 
อยากซื้อไม -- นี่คือการ Start With 
Why คอนเทนตเดยีวกนัเลย แตเริม่จาก 
Why วาแบรนดเช่ือในอะไร ซ่ึงความ 
เชื่อเหลานี้ทุกบริษัทมีอยูแลว

“ทุกๆ องคกรจะมี วิสัยทัศน 
พันธกิจ แตคําถามคือ จะเปลี่ยนสิ่ง 

เหลานี้ที่มันแหงๆ ใหเปนอารมณที่ 
จับตองได ตองทํายังไง แลวบวกกับ 
เทรนดของยุคนี้ท่ี -- ทํายังไงเมื่อตอง 

คุยกับใครสักคนในเวลา 20 นาทีโดย 
ที่เขาไมกมลงไปจองมือถือเนี่ยยากมาก

“เพราะฉะนั้นเปนความทาทาย 
ของคนทําธุรกิจและทุกๆ แบรนดตอง 
เจอ วาคุณจะเลาเรื่องยังไงท่ีจะหยุด 
ใหคนสนใจ แลวเปลี่ยนเขาจากผูซ้ือ 
ไมใชแคเปนแฟนคลับอยางเดียว ตอง 
เปนสาวกของแบรนดด วย เหมือน 
แบรนดที่ออก(สินคา)อะไรมาคนตาม 
แหไปซื้อ ไมใชเพราะเปนสินคาที่ดีที่สุด 
แตเพราะเขาม ีWhy ทีชั่ด จากนัน้ How 
และ What คอยตามมา” 

What vs Why
“What คือขายอะไร โปรโมช่ัน 

อะไร ซึ่งทุกคนสามารถทําโปรโมชั่นได 
เหมอืนกนั แตท่ีลกึลงไปกวานัน้ เชน คณุ 
มีความเชื่ออะไร ทําไมคุณถึงทําแบรนด 
นี ้แลวแบรนดคณุดูแลสายการผลิตยงัไง 
ผูบริโภคเริม่ตัง้คาํถามมากขึน้ -- รองเทา 
(สินคา)คุณใชแรงงานเด็กหรือเปลา? 
ผลิตแลวผลกระทบทางสิง่แวดลอมตางๆ 
ไปอยูที่ไหน? -- ขอมูลไปถึง(ผูบริโภค) 
ไดเร็วขึ้น แบรนดถูกทําลาย ถูกดรามา 
ถูกโจมตีไดงายข้ึน เพราะฉะนั้นในยุค 
ที่โซเชียลมีเดียไปเร็วขนาดนี้ ตองทํา 
โปรเซสใหดี แลวหยิบมาเลา-มาทํา 
มารเก็ตติ้ง จึงกลายเปนสวนสําคัญ 

“รองเทายี่หอหนึ่ง เขาบอกวา 
‘One for One’ เราซ้ือ 1 คู เงินคา 
รองเทาท่ีเราซ้ือจะไปเปนรองเทาอีก 
คูนึงใหเด็กท่ียากไรในแอฟริกา แปลวา 
เงินของเราไมไดจบที่ความสบาย หรือ 
ความเทของเราอยางเดยีว มนัไปเปนอกี 
ความหมายนงึสาํหรบัคนๆ นงึ นีแ่ปลวา 
คนไมไดซื้อของจาก What แลว ไมได 
ซื้อเพราะโปรโมชั่นวาลดก่ีเปอรเซ็นต 
หรือรองเทาใสสบายหรือเปลา แตซื้อ 
จาก Why และสิ่งท่ีเชื่อม 2 สิ่งนี้เขา 
ดวยกันคือ How – รองเทายี่หอนี้ทํา 
มารเกตติง้ แคมเปญออกมาชดัมาก แลว 
ธุรกิจของเขาตอนนี้ไมใชแครองเทา 
อยางเดียว ขายกาแฟ ซ้ือกาแฟเขาไป 
เปนนํ้าสะอาด ขายแวนเปนการตรวจ 
สายตา ขายกระเปาเป นการตรวจ 
สุขภาพ 

“ในยุคที่ธุรกิจหมุนเร็วโปรดักส 
ไลนแตกออกมามากมาย ‘Google’ มี 
ทุกอยาง ไมใชแค Search Engine แลว 
Google ทํา Map ทําบอลลูน ทําโนน 
ทํานี่เยอะแยะไปหมด ‘Apple’ ขายทั้ง 

นาฬกา ทีวี ทําสตรีมมิ่งแบบ ‘Netflix’ 
ถามกลับกัน ถาคุณเปนแบรนดๆ นึง 
แลวอยู ดีๆ เกิดอยากขายมือถือ ผู  
บริโภคก็เกิดตั้งคําถาม

‘อาว..คุณขายหมอหงุขาวไมใชเหรอ?’ 
‘คุณขายเคร่ืองใชในครวัไมใชเหรอ?’
ในขณะเดียวกนั แบรนดท่ีเลาเร่ือง 

ขายรองเทา ซื้อเวย ขายกระเปา ซื้อเวย 
ขายกาแฟ ซื้อเวย เพราะมี Why ที่ชัด 
ผมวาเรื่อง Storytelling เปนสะพาน 
เชื่อม Why กับ What”

ธุรกิจแบบไหนจึงเหมาะ
กับการเล่าเร่ือง

“ผมเช่ือวาทุกธุรกิจตองเลาเร่ือง
นะครับ มันเปนมารเก็ตติ้ง - แบรนดิ้ง - 
ซีเอสอารที่ทุกคนเลาอยูแลว แตจะเลา 
ในเฉดไหนใหความสาํคญักับอะไร ธรุกิจ 
ที่มีความเซนซิทีฟ เกิดแรงตาน อาจจะ 
เลาในเชิงของชุมชน เลาในเชิงของสาย 
การผลิตเยอะหนอย

“แมผู บริโภคที่ชอบสินคาราคา 
ถูกก็เริ่มถามหาส่ิงที่ลึกไปกวาน้ัน เร่ิม 
แครประเด็นสังคมมากขึ้น เริ่มแครที่มา 

ที่ไปของแบรนดที่จะซื้อมากขึ้น เพราะ 
ฉะน้ันแมจะเปนรานสะดวกซื้อ เขาเริ่ม 
พูด Why ออกมาอยางที่เห็นเคสลด 
การใชถุงพลาสติกในรานสะดวกซื้อ ถา 
มองในเชิงธุรกิจลวนๆ เขาไมตองทํา 
แคมเปญแบบนี้ก็ได

“บางคนตองพดูเรือ่งมารเก็ตต้ิง ซึง่ 
พูดเรื่องโปรโมชั่นเยอะแลว ลองโดด 
มาเรื่อง Believe ในบางอยาง เรามี 
Differentiation ในบางอยาง อยาง 
‘Nike’ พูดเรื่อง ‘Just Do It’ ทั้งๆ ที่ 
ตอนเริม่ตนเขากเ็ปนดีลเลอร ไปเอาของ 
‘Onitsuka Tiger’ มาขายท่ีอเมริกา เริม่ 
จากบสิซิเนสลวนๆ เลย Just Do It เพ่ิงมา 
ไมกีป่ แตวาขยีช้ดัมาก เพราะเขาอยากหา 
Standing Point หา Differentiation 
ของเขา หา Positioning ของเขาจาก 
ตรงนั้น ทุกธุรกิจจําเปนตองมีวิธีในการ 
เลาเรื่องที่คมคาย แยบยล และก็เขาใจ 
คอนซูเมอร เขาใจทารเก็ตของตัวเองให 
มากขึ้นเรื่อยๆ

“อยางผมเอง ถามวา Glow เปน 
อะไร เราเปน Storyteller นี่แหละครับ 
แตถาพูดกันในวงการ Storyteller 

มีคนทําอยู เยอะมาก เอเจนซี่ใหญๆ 
โอกิลวี่ เดนทสุ ทุนเยอะ มีเครือขาย 
ระดับโลก เอเจนซี่ระดับกลางที่อยูมา 
นานก็แขงขันกันสูง คําถามคือบริษัท 
เล็กๆ ที่เริ่มจากคนที่ไมมีใครเคยทํา 
เอเจนซ่ีเลยอยางพวกเรา จะดีดตัวเอง 
ขึ้นมาในตลาดยังไง ก็มาจากการท่ีเรา 
เลาเรื่องของเราตลอดเวลา เราเลาเรื่อง 
งานที่ทํา พอเลาเรื่องของเราออกไป 
ไมว าจะทางเฟซบุ กส วนตัวของผม 
เฟซบุกเพจของบริษทั หรอืแมแตกระทัง่ 
ในการทาํงาน เวลาเราออกไปเจอคน ไป 
เจอสื่อ ไปเจอพี่ๆ Speaker ที่เราไป 
ทํางานดวย เราก็จะเลาเรื่องความเชื่อ 
ของเราตลอดเวลา

“ปรากฏวาสิ่งที่กลับมา มันคือ 
โอกาสที่เขามามากขึ้น ทุกวันนี้ เรา 
แทบไมตองไปพิชชิ่งลูกคาเลย ลูกคา 
ชวนมาตลอด เหตุผลเพราะวาสิ่งที่ 
เราทํามันชัด เรามี Why ของเราที่ชัด 
เพราะฉะนั้นกลุมลูกคาของเรา องคกร 
NGO ภาครัฐ แบงกกิ้ง ประกันตางๆ ที่ 
อยากเปล่ียนแปลงอะไรบางอยาง เกิด 
ต้ังคําถามน้ีขึ้นมา แลวถามวามีใครที่ 
ทาํงานเลาเรือ่งเพือ่สรางการเปลีย่นแปลง 
บาง ไมตองเปลี่ยนสังคม โลกรอน อะไร 
อยางนี้ก็ได แตเปลี่ยนมุมเล็กๆ ของ 
องคกร มีใครที่ทําบาง แลวชื่อ Glow ก็ 
จะเดงขึน้มาดวยงานของเราทีม่ลีายเซน็ 
ชัดมาก

“ผมไปอานเจอมาวา เทรนดใน 
ตลาดโลกนักเลาเรื่องยุคตอไป บริษัท 
เจาใหญๆ  ท่ีเปนแบบโกลบอล วนัสตอป 
เซอรวสิเหลานีจ้ะเตบิโตไปเปนเจาใหญๆ  
ในตลาด เจาทีลํ่าบาก ลกูคาจะเริม่นอยลง 
คอืเจากลางๆ ซึง่ทาํไดไมกีอ่ยาง ถาอยาก 
ทํานอกเหนือจากที่ทําอยูก็ตองซัพให 
เจาเลก็ไปทาํอกีทนีงึ แบบนีอ้ยูยาก เพราะ 

ถาลกูคาเงินเยอะ เขาวิง่เขาไปหาเจาใหญ 
เจาเดียวเลย -- จบ ทําไดทุกอยาง ไมตอง 
คุยหลายเจาใหวุนวาย ธุรกิจมันเร็ว เขา 
เสียเวลาไมได เจาที่รอดและเริ่มพุงขึ้น 
คอื นกัเลาเรือ่งตวัเลก็ๆ คอนเซาทเลก็ๆ 

ทีท่าํเร่ืองท่ีชัด อยางเชนเราท่ีอยูรอดและ 
เติบโตมาเรื่อยๆ จนถึงทุกวันนี้ เพราะ 
วาเราชัดในสิ่งท่ีเราทํา งานแบบไหนท่ี 
ใชเรา งานแบบไหนที่ไมใชเรา ลายเซ็น 
ของเราคืออะไร ถาเรา Trust ในสิ่งนี้จะ 
เริ่มมีลูกคา

“เพราะเขา (ลูกคา) ไมไดมองหา 
วันสตอปเซอรวิสแลว เขารูสึกวา มัน 
ไมมีใครที่เกงทุกอยางหรอก แตเขาหา 
คนที่เปนผูเช่ียวชาญทางดานนี้ แลวดึง 
มาทํางาน -- ยิ่งเล็ก ยิ่งตองเลา”

“สตอรีห่รอืการเลาเรือ่งมนัเหมอืน 
นํ้า ผมขอยกเคสลูกคาแบงกกิ้ง วันนี้ 
มีการเปลีย่นแปลงเยอะมาก ตองปรบัตวั 
กนัเยอะแตเขากไ็มไดโฟกสัดวยทําธรุกจิ 

อยางเดียว เขาโฟกัสที่การเลาเรื่องดวย 
สิ่งที่ตองทําเหมือนกันคือดูแลคนขางใน 
ดวย ในวันที่ เจน วาย 70% ในองคกร 
เริ่มมี Generation Clash คนรูสึกวา 
อยูในท่ีๆ เฟรมเวิรคชัด มีกรอบเยอะ 

ออกไอเดีย ครีเอทีฟไมได กลุมเด็กรุน 
ใหมไฟแรงเริ่มออกไปเปดสตารทอัพ 
แลวทํายังไงถึงจะดึงคนเหลานี้ไวได 
เลาเรื่องครับ

“สิ่งที่ Glow เขาไปทําคือ เปลี่ยน 
จากผูบริหารพูดวิชั่นขององคกรเหมือน 
ท่ีทํากันตามปกติ แตในยุคท่ีสังคมมัน 
เปนประชาธิปไตยมากข้ึน เขาถึงดวย 
โซเชียลมเีดยีตางๆ มากข้ึน คนไมตองการ 
ฟงแคเสียงคนตัวใหญอีกตอไปแลว เขา 
อยากฟงเสยีงคนตวัเลก็ๆ ทีจ่ะทาํใหรูวา 
เขาเปนสวนหนึง่ เปนฟนเฟองสาํคัญของ 
องคกร เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญท่ี Glow 
เขาไปทาํคอืสรางอโีค ซสิเตม็ทีท่าํใหคน 
ตัวเล็กๆ อยาง รปภ. มีพื้นที่มาพูดบน 

เวทีใหญของแบงค คนท่ีเปนเลขาหนา 
หองใหผูหลักผูใหญ เปนคนท่ีคอยเปน 
ซัพพอรตเตอรเสมอมา ไมเคยออกสื่อ 
ไมเคยอะไรเลย เด็กจบใหมท่ีมีแพสช่ัน 
-- เออใชเราหลงทางนะ ผู ใหญชอบ 
บอกวาเราเบื่องาย ก็เพราะวาเราอยาก 
หาความหมายของเราไง -- ใหพื้นที่เขา 
ในการเลาแบบนี้บาง วันที่มีคนแบบนี้ 
ออกไปเลาเรือ่งมากขึน้ คนอืน่ทีเ่ช่ือ หรอื 
เจอสถานการณแบบเดียวกัน มีความ 
เจ็บปวดแบบเดียวกันจะเริ่มรู  สึกวา 
องคกรใหความสําคัญ แลวนํ้าหรือ  
Storytelling ท่ีมันหลอเลี้ยงองคกร 
ไมไดแคเพิ่มในเชิงของมารเก็ตต้ิงอยาง 
เดียว 

“เทรนด ที่ผมเจอมากขึ้น คือ 
องคกรใหญๆ ใหความสําคัญกับสิ่งที่ 
เรยีกวา EX คือ Employee Experience 
สวนนึงก็เพิ่มดวยอินเซนทีฟ โบนัสการ 
ตอบแทน แตเรือ่งของการดแูลความรูสกึ 
ตองเอาสตอรี่เขามาชวย โดยเฉพาะใน 
องคกรท่ีถูกดสิรปัทตองมกีารเปลีย่นแปลง 
ซึง่ทุก  ๆวงการมนัถกูดสิรปัทดวยเทคโนโลยี 
อยูแลว สือ่เปลีย่น แบงกกิง้เปลีย่น สาขา 
เริม่เปลีย่น ทกุวงการตองปรบัตวัเอง แต 
การปรับ นอกจากเลาเรือ่งออกไปขางนอก 
ยังต องมีการเลาเพื่อคนขางในหรือ 
Convince -- คนขางในเปนพันจะเลา 
ยังไง เดินไปคุยทีละคนไมได จะเลา 
ยังไงใหประสบการณของคนขางในซึ่ง 
ทุกคนรู อยู แลววาคือหัวใจ จะสราง 
โปรดักส สรางอินโนเวชั่นใหมๆ ได ทีม 
ตองถกู Motivate ใหสามารถเปลีย่นได

ถ้า Why คือต้องการ 
ยอดขาย รายได้เยอะ 
จะหาเร่ืองอะไรมาเล่าดี

“ยุคน้ีเปนยุคที่ตนทุนในการเลา 
เรื่องถูกลงมาก เจาของธุรกิจ SME เจา 

เล็กๆ ทําไดอยางแรกคือ A แรก เขาใจ 
Anger ของตวัเอง Why ของเราคอือะไร 
เราอาจจะขายปูม าน่ึง อาจจะขาย 
กวยจั๊บหรืออะไรที่อาจจะไมตองเปน 
Anger เปลี่ยนสังคมก็ได ทําไมอาหาร 

ซีฟูดตองถอไปกินถึงบางขุนเทียน ตอง 
ถอไปกินถึงทะเลละ อยากขายซีฟู ด 
คณุภาพดแีตวาคนนัง่อยูทีบ่านทีค่อนโด 
ในเมืองไดกินไดไหม นี่คือ Why ของเรา 
เรารูสึกวาสิ่งนี้มันตองดีสิ

“A ท่ี 2 คือ Audience คนฟง 
คนทีเ่ราคยุดวย เราเขาใจเขาพอหรอืยงั 
เราเห็นหนาตาเขาหรือยัง อยางเชน 
สมมุติอยากขายอาหารซีฟูดนี่แหละ แต 
อยากขายใหกลุมพนักงานออฟฟศ เขา 
อยูแถวไหน แลวชองทางออนไลนเขา 
อยู ที่ไหน เขาเลนอะไร ถาเปนกลุม 
พนกังานท่ีโตหนอยเลนไลน ถาเด็กลงมา 
เลน IG Story เลน Instagram เลน 
เฟซบุก ในฟอรแมตแบบไหน ถาเรา 
รูวาชองทางเขาอยูตรงไหน เราปรบัเร่ือง 
ทีเ่ราจะเลาใหเหมาะกบัชองทางของเขา 

“2 จุดนีเ้ปนจดุตัง้ตนเพือ่คิดไอเดีย 
ไปเลาเรื่อง แตเวลาตัดกัน มันตัดกันที่ 
อินไซต ตัดกันที่ความเขาใจตัวเอง 
เขาใจลูกคา คําถามคือคุณเขาใจตัวเอง 
เขาใจลูกคาของคุณมากนอยแคไหน 
ผมวาทุกธุรกิจ มีจุดความสวยงามของ 
มันนะ คอยๆ หาเดี๋ยวเจอเอง

“เปดใจ กระโดดออกจากบับเบ้ิล 

ของตัวเอง พยายามเขาถึงสื่อที่หลาก 
หลาย รบัสือ่ใหไดมากทีส่ดุ ลองกระโดด 
ไปในดินแดนที่ไมชอบ เพื่อไปทําความ 
เขาใจ เขาไปคนหาความจริง หลายๆ 
ครัง้จะพบคอนเทนตทีมี่การตดัสิน เขาไป 

ดูรากของขอมูล วาความ Authentic 
ของขอมูลชุดนี้มีความนาเชื่อถือของ 
ข อมูลมากแค ไหน ความสามารถ 
กลั่ นกรองข  อมู ล เป  นสกิ ล สํ า คัญ 
เปนเสนตัดสําหรับนักเลาเรื่องหรือคน
ที่จะไปลีดองคกรในอนาคต จะทําให 
กลายเปนคนที่คมขึ้น

“ผมเริม่จากเปนคนฟง แลวไปชวย 
คนพูด หลังๆ ผมตองออกไปเปนคน 
พูดเองบอยๆ สิ่งที่ผมพยายามทําใหได 
ตลอดเวลาคือ หาเรือ่งใหมๆ  หามมุใหมๆ  
จากเรื่องเดิมๆ หาวิธีการนําเสนอใหมๆ 
ในการเลาทกุครัง้ ผมจะเคารพคนฟง คน 
อานทุกๆ คน วาเวลาของเขามีคา เขา 
ควรจะไดรับคอนเทนตท่ีมีประโยชน 
ที่มันตอบ Pain ของเขามากที่สุด ผมจึง 
ตองขดุ ตองตกตะกอนกับตวัเองมากขึน้ 
เรื่อยๆ”

รู้จัก Glow 
แบบ Storyteller

“Glow เปนนักเลาเรื่องที่เชื่อวา 
การเลาเรื่องสามารถไปเปลี่ยนแปลง 
อะไรบางอยางได เพราะฉะน้ันสโคปที่ 
เราทําจะมี 2 สวน ผมเรียกมันวา CX 

และ EX 
“ขา CX คือขาคุยกับคนนอก 

Glow จะไปหาวธิเีลา เลายงัไงไดบาง กบั 
อีกขานึงเปน EX ที่ผมเลาเมื่อก้ีว า 
มันเปนเทรนดที่มาแรง คือการสราง 
Employee Experience ประสบการณ 
ของพนักงานซึ่ ง เป นหัวใจในยุคที่ 
เทคโนโลยีมันทําไดทุกอยาง เพราะ 
ฉะนั้นคนเกงๆ จะยิ่งหายากมากขึ้น คน 
ที่อยู กับเราก็ยิ่งตองพัฒนาศักยภาพ 
มากขึ้น ทํายังไงถึงจะสรางตรงนี้ได การ 
เลาเร่ืองคนในเพื่อเพิ่มศักยภาพใหมาก 
ขึ้น ไมใชแค Training ที่เอาทฤษฎีมา 
พูดกนั แตสามารถสรางไอเดีย Solution 
ใหมๆ ได ดวยการนําเสนอในรูปแบบ 
ที่ไม ใช แค มาเลคเชอร One Way 

Communication แตเปนสิ่งท่ีคนฟง 
แลวจะเอาไปใชได

“ดวยความที่ Glow มีความเปน 
เหมอืนนกัแกปญหาและคอนเซาทในตวั 
เราจะไปด ูไปทําความเขาใจลูกคา วาจดุ 
A ของลูกคาคืออะไร มีปญหาอยางนี้ 
จุดแข็งอยางนี้ จุดออนอยางนี้ สิ่งท่ีเรา 
ถามตอคือแลวจุด B ละ พี่อยากไปไหน 
เราจะใชเวลาคนหาจุด A กับจุด B ให 
ชัดมากที่สุดในเวลาอันจํากัด

“พอชัดปุบเรามาดูวิธีการกัน ดวย 
ความที่เราเปนคนรุนใหมไมยึดติดกับ 
Format ทาํตัง้แต อเีวนท เอก็ซบิิชัน่ ทาํ 
รายการทีวี ทําทริป ทํา Internal Talk 
ทาํเทรนนิง่ เครือ่งมอืในการเลาเรือ่งมนั 
เปนอะไรก็ได ตราบเทาท่ีมันสามารถ 

พาองคกรคุณจากจุด A ไปสูจุด B ได
“Glow ทาํงานครเีอทฟี อินโนเวชัน่ 

สงู สิง่ทีผ่มคนพบคอืทกุคนกลวัเหมอืนกนั 
แตเปนความกลวัท่ีไมยอมอยูนิง่เฉย เปน 
ความกลวัท่ีรูวาตองลกุข้ึนมาเปลีย่นแปลง 
อะไรบางอยาง อาจจะยังไมรูคําตอบ ณ 
ตอนน้ัน แตรูวาการเปดเผยความกลัว 
คือส่ิงจําเปน ผมรูสึกวานี่คือ Culture 
ใหมที่ผมคนพบ เพราะเมื่อไหรที่ความ 
กลัวมารวมกัน อินโนเวช่ันจะเกิด ดวย 
ความที่เราทํางานกับความกลัวตลอด 
เวลา Culture ของ Glow จึงเปนทีมที่ 
Flexible มากๆ พรอมจะรับมือกับ 
ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

“ผมไปเวิร คชอปนึง คุณเอมมี่  
จาก Google X ทีม R&D ของบริษัท 

Alphabet ซ่ึงเปนบรษิทัแมของ Google 
อีกทีนึง ทําบอลลูนปลอยไวไฟไดเพราะ 
เชือ่วาคนท่ัวโลกควรจะเขาถึงอนิเทอรเนต็ 
เครือ่งบินไรคนขับ รถขับดวยตวัเอง หรอื 
จรวด เปนทีมท่ีสรางอะไรแปลกๆ เจง 
มาก ผมถามเขาวาหัวใจสําคัญในการ 
สรางคนที่ไปสรางอินโนเวชั่นแบบน้ีได 
คืออะไร คุณสราง Culture ยังไงใหคน 
คิดสิ่งที่เปนเวิลดคลาสแบบนี้ ซึ่งพอพูด 
เร่ืองอินโนเวช่ัน หรือพูดเรื่อง Google 
เราคดิวาคงเปนเรือ่งบรรยากาศในออฟฟศ 
มีโตะปงปองมั้ง เลี้ยงขาวเที่ยง หรือคง 
เปนเรือ่งอินเซนทีฟมัง้ ใหตงัคเยอะ หรอื 
เปนเร่ืองแบรนดดิง้หรอืเปลา แตสิง่ทีเ่ขา 
ตอบผม หวัใจสาํคัญในการสราง Culture 
of Innovation คือ Storytelling”

อะไรทำให้พิสนใจ
ในการเล่าเร่ืองครับ?

“มันไมไดมีจุดเปลี่ยนแบบฟาผา 
เปรี้ยง แลวลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้ มัน 
คอยๆ สะสมมา อยางแรกคือมีคนรอบ 
ตัวที่ทําใหเราไดโอกาสในการทําสิ่งนี้ 
ไมวาจะเปนครอบครัว หรือทีม

“กอนมาเจอ Glow เราเคยไปทํา 
คายอาสาตอนที่เปนเด็กธรรมศาสตร 
มีนองเด็กตางจังหวัดที่มีแตผูใหญบอก
วาเขาเปนไดแคสาวโรงงานหรือคนงาน
กอสราง ไมเคยไดรับแรงบันดาลใจเลย 
ซึง่ทกุอาชีพมคีวามหมายนะ ผมรูวาทุกคน 
มีโอกาสที่จะฝน แตเขาถูกกรอบจํากัด 
ความฝนแคนั้น วันที่เราเขาไปอินสไปร 
เขา นองเดนิเขามากอดขาเราแลวบอกวา

‘พี่พิ หนูจะเขามหาลัยพี่ใหได’
“วันนั้นอินสไปรมาก รูสึกวาเรา 

เปลี่ยนโลกแลว แตความเปนจริง ไมใช 
ความเปนจริงคือเปนแคแสงสวางวูบ 
เดียว นองคนนั้นก็กลับไปอยูในรูปแบบ 

วิถีชีวิตเดิมๆ เรากลับมาอยูในเมือง เรา 
เริ่มถามกันวานอกจากแรงบันดาลใจ 
เราสามารถมอบอะไรใหผูคนไดมากกวา 
นั้นหรือเปลา แลวเราก็ไดมีโอกาสที่ทํา 
สิ่งนั้นมาเรื่อยๆ ไมวาจะเปน ‘Glow’ 
หรือ ‘TED’ 

“ในปแรกๆ เราทํา Talk ที่ใหแรง 
บนัดาลใจคน ในปหลงัๆ เราเริม่ตัง้คาํถาม 
วา เราใหไดมากกวาอินสไปเรชั่นหรือ 
เปลา เราสามารถสรางแอคช่ันไดหรอืเปลา 
เราอยากเขยิบไปมากกวานั้น เราอยาก 
ใหมันมี Call To Action ใหมี Eco 
System ข้ึนมาเปนระบบ แลวมันก็ 
สามารถสราง New Normal ในการเลา 
เรื่องตางๆ ไดเหมือนกัน เชน โครงการ 
‘Limited Education’ เปนการปกธง 
บอกวาจริงๆ แลวเรื่องการศึกษาหรือ 
เรื่องทางสังคม ไมจําเปนตองเลาผาน 
ความสงสาร มนัสามารถเลาผานรปูแบบ 
ที่สนุกได มันคือการเซต New Normal 
ในรูปแบบใหมๆ ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผม 
คอยๆ อิน เพิ่มความสนใจในการเลา 
เรือ่งมากข้ึนเรือ่ยๆ มนัคอืการเอาตัวเอง 
เขาไปเจอปญหาครับ

“ตลอดเวลาท่ีทํางาน เราจะหา 
จาก Pain พอเจอกต็ัง้คาํถามวาทาํอะไร 
ไดบางกบั Pain นี ้เพือ่วิง่เขาไปเจอ Pain 
ที่ใหญขึ้น Pain ที่แตกตาง หลากหลาย 
ออกไปอยูตลอดเวลา ทําใหเรามีแรง 
ผลัก ยังสนุกในการเลาเรื่องอยูเรื่อยๆ”

การเล่าเร่ืองจะเป็น
เหมือน Tools ตัวอ่ืน
ทางการตลาดไหมท่ีมา
แล้วก็ไป?

“การเลาเรื่องดูเหมือนเปนเทรนด 
เปนสิ่งใหมสิ่งที่ปอป อินเทรนด แตไม 
ใหมเลยครับ การเลาเรื่องเปนเครื่องมือ 

ที่โคตรโบราณเลย ถายอนดูจริงๆ สิ่งที่ 
ทําใหมนุษยตางจากเผาพันธุอื่นและยัง
ไมสญูพนัธุ ครอบครอง กนิ ทาํลายพืน้ท่ี 
เผาพันธุอื่นๆ ไปมากขนาดนี้คือ หูและ 
ปาก

“มนุษยคือเผาพันธุที่สามารถสง 
ตอความรูใหกันผานรุนสูรุ น แลวเติม 
ความรูจนเราสามารถยืนบนเขาที่สูงขึ้น
เรื่อยๆ ได มันเกิดจากการลอมวงใน 
กองไฟ คุยกัน แชรกัน มันก็เริ่มไหลมา 
เปนหนังสือ เปนหนังสือพิมพ เปน 
โทรศัพท มันคือ Storytelling หัวใจ 
มันยังเหมือนเดิม คือการสงตอเรื่องราว 
สงตอความรู สงตอไอเดีย ส่ิงที่เปลี่ยน 
มันแคฟอรแมตเทานั้นเอง”

มีโครงสร้างของ
การเล่าเร่ืองไหมว่า
ควรจะเล่ายังไง

“สตูรในการเลาเร่ืองทีใ่ชอยูประจํา 
คอื KFC -- K ยอมาจาก Key message, 
F คือ Find your Story, C คือ Call to 
Action ทุกครั้งที่ไปคุยหรือเลาเร่ือง 
มันทําไดหลายรูปแบบ ยกตัวอยาง 
รูปแบบของ Talk สิ่งแรกที่ตองหาคือ 
Key Message ซึ่งเปนเหมือนกระดูก 
สันหลังของกางปลา เรารู Anger ของ 
ตวัเอง เรารู Audience ของเราแลว เรา 
อยากมี Key Message ไปบอกอะไร 
กับคนดู 

“หลังจากนั้นเรามาท่ีตัว F เริ่ม 
Find Story สําคัญที่สุดในขั้นตอนน้ี 
คือการ Curate หยิบเรื่องที่ใชมาเติม 
กางปลา เร่ืองไหนที่ไมใชเราคัดออก 
สุดทายที่เราตองมีคือ Call to Action 
เลาเรื่องมาทั้งหมดแลวเราอยากให 
เกิดอะไร เปน Marketing ก็คงอยาก 
จะขายของ เปน HR ก็อยากจะให 

พนักงานรักองคกร ตั้งใจทํางานมากขึ้น 
Call to Action จะทําใหเกิดการเลา 
เรื่องที่ทรงพลังและกลมกลอม”

ข้อควรระวัง
ในการเล่าเร่ือง

“ขอควรระวงันีส้าํหรบักลุมผูบรหิาร 
โดยเฉพาะเลยละกันครับ มันจะมี Trap 
หรือกับดักอยางนึงสําหรับคนที่สําเร็จ 
แลว อยูในจุดที่เปนผูนํา มักจะเจอ คือ 
การพูดความสําเร็จของตัวเองเยอะเกิน
ไป ความสําเร็จเปนสิ่งที่เราภาคภูมิใจ 
อยากเลามัน แตถาเราแครคนฟง อยาก 
ใหเขาลุกขึ้น มี Call to Action บาง 
อยาง หรืออยากใหเขานํากลับไปใช 
ประโยชนกับตัวเอง ตองสรางความ 
เชื่อมโยง ทําใหคนฟงสามารถ Related 
ตัวเองท่ียังสําเร็จไมเทาคุณในวันน้ีกับ 
เรื่องราวความสําเร็จของคุณใหได 

“เพราะฉะน้ันสิ่งที่นักเลาเรื่องที่ 
ประสบความสําเร็จแลวจําเปนตองทํา
คือแลกเรื่องราวความออนแอ ควักเนื้อ 
เปดเผยความเจบ็ปวด เปดเร่ืองที ่Failed 

เรื่องที่ลม เรื่องที่เคยผิดพลาด เพราะ 
ความสําเร็จมันลอกกันไมได แตความ 
Failed มันใชเพื่อระวังกันได เปนวัคซีน 
ที่ดีมาก เพราะฉะนั้นถาตองไปเลาเรื่อง 

อะไรบางอยาง แลวสามารถควักเรื่อง 
ที่มันเปนเรื่องละเอียดออน ไมเคยเลา 
ใหใครฟง เปนเรื่องที่ไมไดสมบูรณแบบ 
ของเรา เปนการลมลุกคลุกคลาน เปน 
ขอคิดจากความผิดพลาด เรื่องพวกนี้ 
สําคัญ สุดทายแลวมันกลับมาเรื่องการ 
เขาใจตัวเองใหมาก วาตองการสื่อสาร 
อะไร คุยกับใคร เพื่ออะไร”

เร่ือง Failed ของ 
Glow 

“จะมีแพทเทิรนงานลูกคาเขามา
ดวย Brief ท่ีไมมี Pain กับใชรูปแบบ 

มากกวา Key Message งานท่ี Pain, 
Key Message ไมชัด ขาด Audience 
Research ขาดการทาํความเขาใจตวัเอง 
วา Why คอือะไร งานประเภทนีห้ลายๆ 

ครั้งในวันที่เรายังเด็ก ไมกลาปฏิเสธ ได 
แตพยักหนา งานท่ีออกมามักไดผล 
ตอบรับไมคอยดี ทําใหเรา Failed รูสึก 
วาทําไมวันนั้นเราไมดื้อ ฝนรับไปดวย 
โจทยท่ีไมชัด ลกูคาไมแฮปป เราไมภมูใิจ 
กับงานที่ออกมา”

หัวใจของ Storytelling คือการ 
ตอยอดประสบการณ ชวีติ หรอื แนวคดิ 
ความเฟลของคนๆ หนึ่งสามารถกอให 
เกิดการเปลี่ยนแปลงตอยอดความคิด 
ใหกับคนอีกหลายชีวิต ‘พิ’ ใหความ 
เห็นทิ้งทายวา ในอนาคตจะเกิดเทรนด 
ประชาธิปไตยในการเลาเรื่องเพ่ิมขึ้น 
เขาออกปากชวนใหทุกคนกาวออกมา 
เลาเรื่องที่ตัวเองเชื่อ เลาสินคาหรือ 
บริการเจงๆ ขององคกรใหคนไทยและ 
โลกไดรับรู ดวยสกิลที่เฉพาะเจาะจง 
มีสไตลของตนเอง จากนั้นใหตั้งคําถาม 
กับเรื่องเลา วาจะสามารถพาสังคมขยับ 
จากจุด A ไปจุด B ไดอยางไร เพราะ 
เรื่องเลาไมเพียงสรางโอกาสทางธุรกิจ 
ทวายังเปนมูฟเมนทสําคัญของการ 
ทํางานท่ีเติมเต็มหัวใจคนทํางาน และ 
สงผลกระทบตอเปลี่ยนแปลงอื่น ท่ี 
เริ่มตนจากเรื่องเลาเล็กๆ
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การเลาเรื่องในธุรกิจมี 
บทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะระยะหลังๆ 

Storytelling ดูเหมือนจะกลายเปน 
ส่ิงสําคัญสําหรับแบรนด ทําไมจึงกลาย 
เปนเชนนั้น? บทสัมภาษณในคร้ังนี้เรา 
ไดชักชวน ‘พิ-พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน’ 
หนึ่งใน PARTNER และ Story Curator 
ของบริษัท ‘Glow Story’ มาพูดคุยถึง 
ประเด็นนี้ ในฐานะเอเจนซี่เล็กๆ ที่มัก 
ถูกชักชวนจากองคกรขนาดใหญใหไป 
รวมสรางงานการเลาเรื่องผานรูปแบบ
ตางๆ ไดอยางนาจับตามอง

การสร้างเร่ืองราว
ในธุรกิจ

“เปนสิง่จาํเปนมาก หลายคนทีเ่คย 
ดูทอลคของ ‘Simon Sinek’ เรื่อง 
‘Start With Why’ ใน ‘TED Talk’ ผม 
คิดวาส่ิงนีจ้ริงมากๆ ลูกคาไมไดซือ้สินคา 
จาก What แลว เขาเริ่มซื้อจาก Why 
เพราะฉะนั้นคําถามคือ ในเมื่อโปรดักส 
มันเทาๆ กัน แตละแบรนดจะมีวิธีเลา 
Why หรอืความเชือ่ หรือส่ิงทีแ่บรนดนัน้ 
ยนืหยดั ตองการสือ่สารออกไปอยางไร? 

ก็ตองมาจากการเลาเรื่อง เชนเคสท่ี 
คลาสสิคมากๆ คือ ‘Apple’

“สิ่งที่  ‘Apple’ พูดตลอดคือ 

‘Think Different’ เราคิดตาง คุณม ี
ชีวิตแตกตางจากเดิมได คุณสามารถมี 
ชีวิตทั้งเรื่องงาน เรื่องเลน ไลฟสไตลไป 
ดวยกันได คุณสามารถรวมโทรศัพท 
มือถือที่เลนอินเตอรเน็ตและเครื่องเลน 
MP3 ไวดวยกันได เรามี ‘iPhone’ คุณ 
อยากซื้อไม -- นี่คือการ Start With 
Why คอนเทนตเดยีวกนัเลย แตเริม่จาก 
Why วาแบรนดเชื่อในอะไร ซึ่งความ 
เชื่อเหลานี้ทุกบริษัทมีอยูแลว

“ทุกๆ องคกรจะมี วิสัยทัศน 
พันธกิจ แตคําถามคือ จะเปลี่ยนสิ่ง 

เหลานี้ที่มันแหงๆ ใหเปนอารมณที่ 
จับตองได ตองทํายังไง แลวบวกกับ 
เทรนดของยุคนี้ที่ -- ทํายังไงเมื่อตอง 

คุยกับใครสักคนในเวลา 20 นาทีโดย 
ที่เขาไมกมลงไปจองมือถือเนี่ยยากมาก

“เพราะฉะน้ันเปนความทาทาย 
ของคนทําธุรกิจและทุกๆ แบรนดตอง 
เจอ วาคุณจะเลาเรื่องยังไงที่จะหยุด 
ใหคนสนใจ แลวเปลี่ยนเขาจากผูซ้ือ 
ไมใชแคเปนแฟนคลับอยางเดียว ตอง 
เปนสาวกของแบรนดด วย เหมือน 
แบรนดที่ออก(สินคา)อะไรมาคนตาม 
แหไปซื้อ ไมใชเพราะเปนสินคาที่ดีที่สุด 
แตเพราะเขาม ีWhy ทีชั่ด จากนัน้ How 
และ What คอยตามมา” 

What vs Why
“What คือขายอะไร โปรโมช่ัน 

อะไร ซึ่งทุกคนสามารถทําโปรโมชั่นได 
เหมอืนกนั แตท่ีลกึลงไปกวาน้ัน เชน คุณ 
มีความเชื่ออะไร ทําไมคุณถึงทําแบรนด 
นี ้แลวแบรนดคณุดูแลสายการผลิตยงัไง 
ผูบรโิภคเริม่ตัง้คาํถามมากขึน้ -- รองเทา 
(สินคา)คุณใชแรงงานเด็กหรือเปลา? 
ผลิตแลวผลกระทบทางสิง่แวดลอมตางๆ 
ไปอยูที่ไหน? -- ขอมูลไปถึง(ผูบริโภค) 
ไดเร็วขึ้น แบรนดถูกทําลาย ถูกดรามา 
ถูกโจมตีไดงายข้ึน เพราะฉะน้ันในยุค 
ท่ีโซเชียลมีเดียไปเร็วขนาดนี้ ตองทํา 
โปรเซสใหดี แลวหยิบมาเลา-มาทํา 
มารเก็ตติ้ง จึงกลายเปนสวนสําคัญ 

“รองเทายี่หอหน่ึง เขาบอกวา 
‘One for One’ เราซ้ือ 1 คู เงินคา 
รองเทาที่เราซื้อจะไปเปนรองเทาอีก 
คูนึงใหเด็กที่ยากไรในแอฟริกา แปลวา 
เงินของเราไมไดจบท่ีความสบาย หรือ 
ความเทของเราอยางเดียว มนัไปเปนอกี 
ความหมายนึงสําหรบัคนๆ นงึ นีแ่ปลวา 
คนไมไดซื้อของจาก What แลว ไมได 
ซื้อเพราะโปรโมชั่นวาลดกี่เปอรเซ็นต 
หรือรองเทาใสสบายหรือเปลา แตซื้อ 
จาก Why และสิ่งท่ีเชื่อม 2 สิ่งน้ีเขา 
ดวยกันคือ How – รองเทายี่หอนี้ทํา 
มารเกตติง้ แคมเปญออกมาชดัมาก แลว 
ธุรกิจของเขาตอนนี้ไมใชแครองเทา 
อยางเดียว ขายกาแฟ ซื้อกาแฟเขาไป 
เปนน้ําสะอาด ขายแวนเปนการตรวจ 
สายตา ขายกระเปาเป นการตรวจ 
สุขภาพ 

“ในยุคที่ธุรกิจหมุนเร็วโปรดักส 
ไลนแตกออกมามากมาย ‘Google’ มี 
ทุกอยาง ไมใชแค Search Engine แลว 
Google ทํา Map ทําบอลลูน ทําโนน 
ทํานี่เยอะแยะไปหมด ‘Apple’ ขายทั้ง 

นาฬกา ทีวี ทําสตรีมมิ่งแบบ ‘Netflix’ 
ถามกลับกัน ถาคุณเปนแบรนดๆ นึง 
แลวอยู ดีๆ เกิดอยากขายมือถือ ผู  
บริโภคก็เกิดตั้งคําถาม

‘อาว..คุณขายหมอหงุขาวไมใชเหรอ?’ 
‘คุณขายเคร่ืองใชในครวัไมใชเหรอ?’
ในขณะเดียวกนั แบรนดท่ีเลาเร่ือง 

ขายรองเทา ซื้อเวย ขายกระเปา ซื้อเวย 
ขายกาแฟ ซื้อเวย เพราะมี Why ที่ชัด 
ผมวาเรื่อง Storytelling เปนสะพาน 
เชื่อม Why กับ What”

ธุรกิจแบบไหนจึงเหมาะ
กับการเล่าเร่ือง

“ผมเช่ือวาทุกธุรกิจตองเลาเรื่อง
นะครับ มันเปนมารเก็ตติ้ง - แบรนดิ้ง - 
ซีเอสอารที่ทุกคนเลาอยูแลว แตจะเลา 
ในเฉดไหนใหความสาํคญักับอะไร ธรุกิจ 
ที่มีความเซนซิทีฟ เกิดแรงตาน อาจจะ 
เลาในเชิงของชุมชน เลาในเชิงของสาย 
การผลิตเยอะหนอย

“แมผู บริโภคที่ชอบสินคาราคา 
ถูกก็เร่ิมถามหาส่ิงที่ลึกไปกวานั้น เร่ิม 
แครประเด็นสังคมมากขึ้น เริ่มแครที่มา 

ท่ีไปของแบรนดท่ีจะซ้ือมากข้ึน เพราะ 
ฉะน้ันแมจะเปนรานสะดวกซ้ือ เขาเร่ิม 
พูด Why ออกมาอยางท่ีเห็นเคสลด 
การใชถุงพลาสติกในรานสะดวกซื้อ ถา 
มองในเชิงธุรกิจลวนๆ เขาไมตองทํา 
แคมเปญแบบนี้ก็ได

“บางคนตองพดูเรือ่งมารเก็ตต้ิง ซึง่ 
พูดเรื่องโปรโมชั่นเยอะแลว ลองโดด 
มาเรื่อง Believe ในบางอยาง เรามี 
Differentiation ในบางอยาง อยาง 
‘Nike’ พูดเรื่อง ‘Just Do It’ ทั้งๆ ที่ 
ตอนเริม่ตนเขากเ็ปนดีลเลอร ไปเอาของ 
‘Onitsuka Tiger’ มาขายท่ีอเมรกิา เริม่ 
จากบสิซิเนสลวนๆ เลย Just Do It เพิง่มา 
ไมกีป่ แตวาขยีช้ดัมาก เพราะเขาอยากหา 
Standing Point หา Differentiation 
ของเขา หา Positioning ของเขาจาก 
ตรงนั้น ทุกธุรกิจจําเปนตองมีวิธีในการ 
เลาเรื่องที่คมคาย แยบยล และก็เขาใจ 
คอนซูเมอร เขาใจทารเก็ตของตัวเองให 
มากขึ้นเรื่อยๆ

“อยางผมเอง ถามวา Glow เปน 
อะไร เราเปน Storyteller นี่แหละครับ 
แตถาพูดกันในวงการ Storyteller 

มีคนทําอยู เยอะมาก เอเจนซี่ใหญๆ 
โอกิลว่ี เดนทสุ ทุนเยอะ มีเครือขาย 
ระดับโลก เอเจนซ่ีระดับกลางที่อยูมา 
นานก็แขงขันกันสูง คําถามคือบริษัท 
เล็กๆ ที่เริ่มจากคนที่ไมมีใครเคยทํา 
เอเจนซี่เลยอยางพวกเรา จะดีดตัวเอง 
ขึ้นมาในตลาดยังไง ก็มาจากการท่ีเรา 
เลาเรื่องของเราตลอดเวลา เราเลาเรื่อง 
งานที่ทํา พอเลาเรื่องของเราออกไป 
ไมว าจะทางเฟซบุ กส วนตัวของผม 
เฟซบุกเพจของบรษิทั หรอืแมแตกระทัง่ 
ในการทาํงาน เวลาเราออกไปเจอคน ไป 
เจอส่ือ ไปเจอพ่ีๆ Speaker ท่ีเราไป 
ทํางานดวย เราก็จะเลาเร่ืองความเช่ือ 
ของเราตลอดเวลา

“ปรากฏวาสิ่งท่ีกลับมา มันคือ 
โอกาสที่เขามามากขึ้น ทุกวันนี้ เรา 
แทบไมตองไปพิชชิ่งลูกคาเลย ลูกคา 
ชวนมาตลอด เหตุผลเพราะวาส่ิงที่ 
เราทํามันชัด เรามี Why ของเราท่ีชัด 
เพราะฉะนั้นกลุมลูกคาของเรา องคกร 
NGO ภาครัฐ แบงกกิ้ง ประกันตางๆ ที่ 
อยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยาง เกิด 
ตั้งคําถามนี้ขึ้นมา แลวถามวามีใครที่ 
ทาํงานเลาเรือ่งเพือ่สรางการเปลีย่นแปลง 
บาง ไมตองเปลี่ยนสังคม โลกรอน อะไร 
อยางนี้ก็ได แตเปลี่ยนมุมเล็กๆ ของ 
องคกร มีใครที่ทําบาง แลวชื่อ Glow ก็ 
จะเดงขึน้มาดวยงานของเราทีม่ลีายเซน็ 
ชัดมาก

“ผมไปอานเจอมาวา เทรนดใน 
ตลาดโลกนักเลาเรื่องยุคตอไป บริษัท 
เจาใหญๆ  ท่ีเปนแบบโกลบอล วนัสตอป 
เซอรวิสเหลานีจ้ะเตบิโตไปเปนเจาใหญๆ  
ในตลาด เจาทีล่าํบาก ลกูคาจะเริม่นอยลง 
คือเจากลางๆ ซ่ึงทําไดไมกีอ่ยาง ถาอยาก 
ทํานอกเหนือจากท่ีทําอยูก็ตองซัพให 
เจาเลก็ไปทาํอกีทนีงึ แบบนีอ้ยูยาก เพราะ 

ถาลกูคาเงินเยอะ เขาวิง่เขาไปหาเจาใหญ 
เจาเดยีวเลย -- จบ ทาํไดทกุอยาง ไมตอง 
คุยหลายเจาใหวุนวาย ธุรกิจมันเร็ว เขา 
เสียเวลาไมได เจาท่ีรอดและเร่ิมพุงขึ้น 
คอื นกัเลาเรือ่งตวัเลก็ๆ คอนเซาทเลก็ๆ 

ทีท่าํเร่ืองทีช่ดั อยางเชนเราทีอ่ยูรอดและ 
เติบโตมาเร่ือยๆ จนถึงทุกวันนี้ เพราะ 
วาเราชัดในส่ิงที่เราทํา งานแบบไหนที่ 
ใชเรา งานแบบไหนที่ไมใชเรา ลายเซ็น 
ของเราคืออะไร ถาเรา Trust ในสิ่งนี้จะ 
เริ่มมีลูกคา

“เพราะเขา (ลูกคา) ไมไดมองหา 
วันสตอปเซอรวิสแลว เขารูสึกวา มัน 
ไมมีใครท่ีเกงทุกอยางหรอก แตเขาหา 
คนที่เปนผูเชี่ยวชาญทางดานนี้ แลวดึง 
มาทํางาน -- ยิ่งเล็ก ยิ่งตองเลา”

“สตอรีห่รอืการเลาเรือ่งมนัเหมอืน 
นํ้า ผมขอยกเคสลูกคาแบงกกิ้ง วันนี้ 
มกีารเปลีย่นแปลงเยอะมาก ตองปรบัตวั 
กนัเยอะแตเขากไ็มไดโฟกสัดวยทาํธรุกจิ 

อยางเดียว เขาโฟกัสที่การเลาเรื่องดวย 
สิ่งที่ตองทําเหมือนกันคือดูแลคนขางใน 
ดวย ในวันที่ เจน วาย 70% ในองคกร 
เริ่มมี Generation Clash คนรูสึกวา 
อยูในที่ๆ เฟรมเวิรคชัด มีกรอบเยอะ 

ออกไอเดีย ครีเอทีฟไมได กลุมเด็กรุน 
ใหมไฟแรงเริ่มออกไปเปดสตารทอัพ 
แลวทํายังไงถึงจะดึงคนเหลาน้ีไวได 
เลาเรื่องครับ

“สิ่งที่ Glow เขาไปทําคือ เปลี่ยน 
จากผูบริหารพูดวิชั่นขององคกรเหมือน 
ที่ทํากันตามปกติ แตในยุคที่สังคมมัน 
เปนประชาธิปไตยมากขึ้น เขาถึงดวย 
โซเชยีลมเีดยีตางๆ มากขึน้ คนไมตองการ 
ฟงแคเสียงคนตัวใหญอีกตอไปแลว เขา 
อยากฟงเสยีงคนตวัเลก็ๆ ทีจ่ะทาํใหรูวา 
เขาเปนสวนหนึง่ เปนฟนเฟองสาํคญัของ 
องคกร เพราะฉะน้ันสิ่งสําคัญที่ Glow 
เขาไปทาํคอืสรางอโีค ซสิเตม็ทีท่าํใหคน 
ตัวเล็กๆ อยาง รปภ. มีพื้นที่มาพูดบน 

เวทีใหญของแบงค คนที่เปนเลขาหนา 
หองใหผูหลักผูใหญ เปนคนที่คอยเปน 
ซัพพอรตเตอรเสมอมา ไมเคยออกสื่อ 
ไมเคยอะไรเลย เด็กจบใหมที่มีแพสชั่น 
-- เออใชเราหลงทางนะ ผู ใหญชอบ 
บอกวาเราเบื่องาย ก็เพราะวาเราอยาก 
หาความหมายของเราไง -- ใหพื้นที่เขา 
ในการเลาแบบนี้บาง วันที่มีคนแบบนี้ 
ออกไปเลาเรือ่งมากขึน้ คนอืน่ทีเ่ช่ือ หรือ 
เจอสถานการณแบบเดียวกัน มีความ 
เจ็บปวดแบบเดียวกันจะเริ่มรู  สึกวา 
องคกรใหความสําคัญ แลวนํ้าหรือ  
Storytelling ที่มันหลอเลี้ยงองคกร 
ไมไดแคเพิ่มในเชิงของมารเก็ตต้ิงอยาง 
เดียว 

“เทรนด ที่ผมเจอมากขึ้น คือ 
องคกรใหญๆ ใหความสําคัญกับสิ่งที่ 
เรียกวา EX คือ Employee Experience 
สวนนึงก็เพิ่มดวยอินเซนทีฟ โบนัสการ 
ตอบแทน แตเรือ่งของการดูแลความรูสกึ 
ตองเอาสตอรี่เขามาชวย โดยเฉพาะใน 
องคกรทีถ่กูดสิรปัทตองมกีารเปลีย่นแปลง 
ซ่ึงทกุ  ๆวงการมนัถกูดิสรปัทดวยเทคโนโลยี 
อยูแลว สือ่เปลีย่น แบงกกิง้เปลีย่น สาขา 
เริม่เปลีย่น ทกุวงการตองปรบัตัวเอง แต 
การปรบั นอกจากเลาเรือ่งออกไปขางนอก 
ยังต องมีการเลาเพื่อคนขางในหรือ 
Convince -- คนขางในเปนพันจะเลา 
ยังไง เดินไปคุยทีละคนไมได จะเลา 
ยังไงใหประสบการณของคนขางในซึ่ง 
ทุกคนรู อยู แลววาคือหัวใจ จะสราง 
โปรดักส สรางอินโนเวชั่นใหมๆ ได ทีม 
ตองถกู Motivate ใหสามารถเปลีย่นได

ถ้า Why คือต้องการ 
ยอดขาย รายได้เยอะ 
จะหาเร่ืองอะไรมาเล่าดี

“ยุคน้ีเปนยุคที่ตนทุนในการเลา 
เรื่องถูกลงมาก เจาของธุรกิจ SME เจา 

เล็กๆ ทําไดอยางแรกคือ A แรก เขาใจ 
Anger ของตวัเอง Why ของเราคอือะไร 
เราอาจจะขายปูม าน่ึง อาจจะขาย 
กวยจั๊บหรืออะไรที่อาจจะไมตองเปน 
Anger เปลี่ยนสังคมก็ได ทําไมอาหาร 

ซีฟูดตองถอไปกินถึงบางขุนเทียน ตอง 
ถอไปกินถึงทะเลละ อยากขายซีฟู ด 
คณุภาพดแีตวาคนนัง่อยูทีบ่านทีค่อนโด 
ในเมืองไดกินไดไหม นี่คือ Why ของเรา 
เรารูสึกวาสิ่งนี้มันตองดีสิ

“A ท่ี 2 คือ Audience คนฟง 
คนทีเ่ราคยุดวย เราเขาใจเขาพอหรอืยงั 
เราเห็นหนาตาเขาหรือยัง อยางเชน 
สมมุติอยากขายอาหารซีฟูดนี่แหละ แต 
อยากขายใหกลุมพนักงานออฟฟศ เขา 
อยูแถวไหน แลวชองทางออนไลนเขา 
อยู ที่ไหน เขาเลนอะไร ถาเปนกลุม 
พนักงานท่ีโตหนอยเลนไลน ถาเดก็ลงมา 
เลน IG Story เลน Instagram เลน 
เฟซบุก ในฟอรแมตแบบไหน ถาเรา 
รูวาชองทางเขาอยูตรงไหน เราปรบัเร่ือง 
ทีเ่ราจะเลาใหเหมาะกบัชองทางของเขา 

“2 จุดนีเ้ปนจดุตัง้ตนเพือ่คดิไอเดีย 
ไปเลาเรื่อง แตเวลาตัดกัน มันตัดกันที่ 
อินไซต ตัดกันที่ความเขาใจตัวเอง 
เขาใจลูกคา คําถามคือคุณเขาใจตัวเอง 
เขาใจลูกคาของคุณมากนอยแคไหน 
ผมวาทุกธุรกิจ มีจุดความสวยงามของ 
มันนะ คอยๆ หาเดี๋ยวเจอเอง

“เปดใจ กระโดดออกจากบับเบ้ิล 

ของตัวเอง พยายามเขาถึงสื่อที่หลาก 
หลาย รบัสือ่ใหไดมากทีส่ดุ ลองกระโดด 
ไปในดินแดนท่ีไมชอบ เพื่อไปทําความ 
เขาใจ เขาไปคนหาความจริง หลายๆ 
ครัง้จะพบคอนเทนตทีมี่การตดัสิน เขาไป 

ดูรากของขอมูล วาความ Authentic 
ของขอมูลชุดนี้มีความนาเชื่อถือของ 
ข อมูลมากแค ไหน ความสามารถ 
ก ล่ันกรองข  อมู ล เป  นสกิ ล สํ า คัญ 
เปนเสนตัดสําหรับนักเลาเรื่องหรือคน
ที่จะไปลีดองคกรในอนาคต จะทําให 
กลายเปนคนที่คมขึ้น

“ผมเริม่จากเปนคนฟง แลวไปชวย 
คนพูด หลังๆ ผมตองออกไปเปนคน 
พูดเองบอยๆ สิ่งที่ผมพยายามทําใหได 
ตลอดเวลาคอื หาเรือ่งใหมๆ  หามมุใหมๆ  
จากเรื่องเดิมๆ หาวิธีการนําเสนอใหมๆ 
ในการเลาทุกครัง้ ผมจะเคารพคนฟง คน 
อานทุกๆ คน วาเวลาของเขามีคา เขา 
ควรจะไดรับคอนเทนตท่ีมีประโยชน 
ที่มันตอบ Pain ของเขามากที่สุด ผมจึง 
ตองขดุ ตองตกตะกอนกบัตวัเองมากขึน้ 
เรื่อยๆ”

รู้จัก Glow 
แบบ Storyteller

“Glow เปนนักเลาเรื่องที่เชื่อวา 
การเลาเรื่องสามารถไปเปลี่ยนแปลง 
อะไรบางอยางได เพราะฉะนั้นสโคปที่ 
เราทําจะมี 2 สวน ผมเรียกมันวา CX 

และ EX 
“ขา CX คือขาคุยกับคนนอก 

Glow จะไปหาวธิเีลา เลายงัไงไดบาง กบั 
อีกขานึงเปน EX ที่ผมเลาเมื่อก้ีว า 
มันเปนเทรนดท่ีมาแรง คือการสราง 
Employee Experience ประสบการณ 
ของพนักงานซ่ึง เป นหัวใจในยุคที่ 
เทคโนโลยีมันทําไดทุกอยาง เพราะ 
ฉะนั้นคนเกงๆ จะยิ่งหายากมากขึ้น คน 
ที่อยู กับเราก็ยิ่งตองพัฒนาศักยภาพ 
มากขึ้น ทํายังไงถึงจะสรางตรงนี้ได การ 
เลาเรื่องคนในเพ่ือเพิ่มศักยภาพใหมาก 
ขึ้น ไมใชแค Training ที่เอาทฤษฎีมา 
พดูกนั แตสามารถสรางไอเดยี Solution 
ใหมๆ ได ดวยการนําเสนอในรูปแบบ 
ที่ไม ใช แค มาเลคเชอร One Way 

Communication แตเปนส่ิงท่ีคนฟง 
แลวจะเอาไปใชได

“ดวยความท่ี Glow มีความเปน 
เหมอืนนกัแกปญหาและคอนเซาทในตวั 
เราจะไปด ูไปทาํความเขาใจลูกคา วาจดุ 
A ของลูกคาคืออะไร มีปญหาอยางนี้ 
จุดแข็งอยางนี้ จุดออนอยางนี้ ส่ิงที่เรา 
ถามตอคือแลวจุด B ละ พี่อยากไปไหน 
เราจะใชเวลาคนหาจุด A กับจุด B ให 
ชัดมากที่สุดในเวลาอันจํากัด

“พอชัดปุบเรามาดูวิธีการกัน ดวย 
ความที่เราเปนคนรุนใหมไมยึดติดกับ 
Format ทาํตัง้แต อเีวนท เอก็ซบิิชัน่ ทาํ 
รายการทีวี ทําทริป ทํา Internal Talk 
ทาํเทรนนิง่ เครือ่งมอืในการเลาเรือ่งมนั 
เปนอะไรก็ได ตราบเทาที่มันสามารถ 

พาองคกรคุณจากจุด A ไปสูจุด B ได
“Glow ทาํงานครเีอทฟี อินโนเวชัน่ 

สงู สิง่ทีผ่มคนพบคือทกุคนกลวัเหมอืนกัน 
แตเปนความกลวัทีไ่มยอมอยูนิง่เฉย เปน 
ความกลัวทีรู่วาตองลกุขึน้มาเปลีย่นแปลง 
อะไรบางอยาง อาจจะยังไมรูคําตอบ ณ 
ตอนน้ัน แตรูวาการเปดเผยความกลัว 
คือส่ิงจําเปน ผมรูสึกวานี่คือ Culture 
ใหมท่ีผมคนพบ เพราะเมื่อไหรที่ความ 
กลัวมารวมกัน อินโนเวชั่นจะเกิด ดวย 
ความที่เราทํางานกับความกลัวตลอด 
เวลา Culture ของ Glow จึงเปนทีมที่ 
Flexible มากๆ พรอมจะรับมือกับ 
ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

“ผมไปเวิร คชอปนึง คุณเอมมี่  
จาก Google X ทีม R&D ของบริษัท 

Alphabet ซึง่เปนบริษัทแมของ Google 
อีกทีนึง ทําบอลลูนปลอยไวไฟไดเพราะ 
เชือ่วาคนทัว่โลกควรจะเขาถงึอนิเทอรเนต็ 
เครือ่งบนิไรคนขับ รถขบัดวยตัวเอง หรอื 
จรวด เปนทีมที่สรางอะไรแปลกๆ เจง 
มาก ผมถามเขาวาหัวใจสําคัญในการ 
สรางคนที่ไปสรางอินโนเวชั่นแบบน้ีได 
คืออะไร คุณสราง Culture ยังไงใหคน 
คิดสิ่งที่เปนเวิลดคลาสแบบนี้ ซึ่งพอพูด 
เรื่องอินโนเวชั่น หรือพูดเรื่อง Google 
เราคดิวาคงเปนเรือ่งบรรยากาศในออฟฟศ 
มีโตะปงปองมั้ง เลี้ยงขาวเที่ยง หรือคง 
เปนเร่ืองอินเซนทีฟมัง้ ใหตังคเยอะ หรอื 
เปนเร่ืองแบรนดดิง้หรอืเปลา แตสิง่ทีเ่ขา 
ตอบผม หวัใจสาํคัญในการสราง Culture 
of Innovation คือ Storytelling”

อะไรทำให้พิสนใจ
ในการเล่าเร่ืองครับ?

“มันไมไดมีจุดเปลี่ยนแบบฟาผา 
เปรี้ยง แลวลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้ มัน 
คอยๆ สะสมมา อยางแรกคือมีคนรอบ 
ตัวที่ทําใหเราไดโอกาสในการทําสิ่งนี้ 
ไมวาจะเปนครอบครัว หรือทีม

“กอนมาเจอ Glow เราเคยไปทํา 
คายอาสาตอนที่เปนเด็กธรรมศาสตร 
มีนองเด็กตางจังหวัดที่มีแตผูใหญบอก
วาเขาเปนไดแคสาวโรงงานหรือคนงาน
กอสราง ไมเคยไดรับแรงบันดาลใจเลย 
ซึง่ทกุอาชพีมคีวามหมายนะ ผมรูวาทกุคน 
มีโอกาสที่จะฝน แตเขาถูกกรอบจํากัด 
ความฝนแคนั้น วันที่เราเขาไปอินสไปร 
เขา นองเดนิเขามากอดขาเราแลวบอกวา

‘พี่พิ หนูจะเขามหาลัยพี่ใหได’
“วันนั้นอินสไปรมาก รูสึกวาเรา 

เปลี่ยนโลกแลว แตความเปนจริง ไมใช 
ความเปนจริงคือเปนแคแสงสวางวูบ 
เดียว นองคนนั้นก็กลับไปอยูในรูปแบบ 

วิถีชีวิตเดิมๆ เรากลับมาอยูในเมือง เรา 
เริ่มถามกันวานอกจากแรงบันดาลใจ 
เราสามารถมอบอะไรใหผูคนไดมากกวา 
นั้นหรือเปลา แลวเราก็ไดมีโอกาสท่ีทํา 
สิ่งนั้นมาเรื่อยๆ ไมวาจะเปน ‘Glow’ 
หรือ ‘TED’ 

“ในปแรกๆ เราทํา Talk ที่ใหแรง 
บนัดาลใจคน ในปหลงัๆ เราเริม่ตัง้คาํถาม 
วา เราใหไดมากกวาอินสไปเรช่ันหรือ 
เปลา เราสามารถสรางแอคช่ันไดหรอืเปลา 
เราอยากเขยิบไปมากกวานั้น เราอยาก 
ใหมันมี Call To Action ใหมี Eco 
System ข้ึนมาเปนระบบ แลวมันก็ 
สามารถสราง New Normal ในการเลา 
เรื่องตางๆ ไดเหมือนกัน เชน โครงการ 
‘Limited Education’ เปนการปกธง 
บอกวาจริงๆ แลวเรื่องการศึกษาหรือ 
เร่ืองทางสังคม ไมจําเปนตองเลาผาน 
ความสงสาร มนัสามารถเลาผานรปูแบบ 
ที่สนุกได มันคือการเซต New Normal 
ในรูปแบบใหมๆ ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผม 
คอยๆ อิน เพิ่มความสนใจในการเลา 
เรือ่งมากข้ึนเรือ่ยๆ มนัคอืการเอาตวัเอง 
เขาไปเจอปญหาครับ

“ตลอดเวลาท่ีทํางาน เราจะหา 
จาก Pain พอเจอกต็ัง้คาํถามวาทาํอะไร 
ไดบางกบั Pain นี ้เพือ่วิง่เขาไปเจอ Pain 
ที่ใหญขึ้น Pain ที่แตกตาง หลากหลาย 
ออกไปอยูตลอดเวลา ทําใหเรามีแรง 
ผลัก ยังสนุกในการเลาเรื่องอยูเรื่อยๆ”

การเล่าเร่ืองจะเป็น
เหมือน Tools ตัวอ่ืน
ทางการตลาดไหมท่ีมา
แล้วก็ไป?

“การเลาเรื่องดูเหมือนเปนเทรนด 
เปนสิ่งใหมสิ่งที่ปอป อินเทรนด แตไม 
ใหมเลยครับ การเลาเรื่องเปนเครื่องมือ 

ที่โคตรโบราณเลย ถายอนดูจริงๆ สิ่งที่ 
ทําใหมนุษยตางจากเผาพันธุอื่นและยัง
ไมสญูพนัธุ ครอบครอง กนิ ทาํลายพ้ืนท่ี 
เผาพันธุอื่นๆ ไปมากขนาดนี้คือ หูและ 
ปาก

“มนุษยคือเผาพันธุท่ีสามารถสง 
ตอความรูใหกันผานรุนสูรุ น แลวเติม 
ความรูจนเราสามารถยืนบนเขาที่สูงขึ้น
เรื่อยๆ ได มันเกิดจากการลอมวงใน 
กองไฟ คุยกัน แชรกัน มันก็เริ่มไหลมา 
เปนหนังสือ เปนหนังสือพิมพ เปน 
โทรศัพท มันคือ Storytelling หัวใจ 
มันยังเหมือนเดิม คือการสงตอเรื่องราว 
สงตอความรู สงตอไอเดีย สิ่งที่เปลี่ยน 
มันแคฟอรแมตเทานั้นเอง”

มีโครงสร้างของ
การเล่าเร่ืองไหมว่า
ควรจะเล่ายังไง

“สตูรในการเลาเร่ืองท่ีใชอยูประจํา 
คอื KFC -- K ยอมาจาก Key message, 
F คือ Find your Story, C คือ Call to 
Action ทุกครั้งท่ีไปคุยหรือเลาเร่ือง 
มันทําไดหลายรูปแบบ ยกตัวอยาง 
รูปแบบของ Talk สิ่งแรกท่ีตองหาคือ 
Key Message ซึ่งเปนเหมือนกระดูก 
สันหลังของกางปลา เรารู Anger ของ 
ตวัเอง เรารู Audience ของเราแลว เรา 
อยากมี Key Message ไปบอกอะไร 
กับคนดู 

“หลังจากนั้นเรามาท่ีตัว F เริ่ม 
Find Story สําคัญที่สุดในขั้นตอนน้ี 
คือการ Curate หยิบเรื่องท่ีใชมาเติม 
กางปลา เร่ืองไหนท่ีไมใชเราคัดออก 
สุดทายที่เราตองมีคือ Call to Action 
เลาเรื่องมาทั้งหมดแลวเราอยากให 
เกิดอะไร เปน Marketing ก็คงอยาก 
จะขายของ เปน HR ก็อยากจะให 

พนักงานรักองคกร ตั้งใจทํางานมากขึ้น 
Call to Action จะทําใหเกิดการเลา 
เรื่องที่ทรงพลังและกลมกลอม”

ข้อควรระวัง
ในการเล่าเร่ือง

“ขอควรระวงันีส้าํหรบักลุมผูบรหิาร 
โดยเฉพาะเลยละกันครับ มันจะมี Trap 
หรือกับดักอยางนึงสําหรับคนที่สําเร็จ 
แลว อยูในจุดที่เปนผูนํา มักจะเจอ คือ 
การพูดความสําเร็จของตัวเองเยอะเกิน
ไป ความสําเร็จเปนส่ิงที่เราภาคภูมิใจ 
อยากเลามัน แตถาเราแครคนฟง อยาก 
ใหเขาลุกขึ้น มี Call to Action บาง 
อยาง หรืออยากใหเขานํากลับไปใช 
ประโยชนกับตัวเอง ตองสรางความ 
เชื่อมโยง ทําใหคนฟงสามารถ Related 
ตัวเองท่ียังสําเร็จไมเทาคุณในวันน้ีกับ 
เรื่องราวความสําเร็จของคุณใหได 

“เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเลาเรื่องที่ 
ประสบความสําเร็จแลวจําเปนตองทํา
คือแลกเร่ืองราวความออนแอ ควักเนื้อ 
เปดเผยความเจบ็ปวด เปดเรือ่งที ่Failed 

เรื่องที่ลม เรื่องที่เคยผิดพลาด เพราะ 
ความสําเร็จมันลอกกันไมได แตความ 
Failed มันใชเพื่อระวังกันได เปนวัคซีน 
ที่ดีมาก เพราะฉะนั้นถาตองไปเลาเรื่อง 

อะไรบางอยาง แลวสามารถควักเร่ือง 
ที่มันเปนเร่ืองละเอียดออน ไมเคยเลา 
ใหใครฟง เปนเรื่องที่ไมไดสมบูรณแบบ 
ของเรา เปนการลมลุกคลุกคลาน เปน 
ขอคิดจากความผิดพลาด เรื่องพวกนี้ 
สําคัญ สุดทายแลวมันกลับมาเรื่องการ 
เขาใจตัวเองใหมาก วาตองการสื่อสาร 
อะไร คุยกับใคร เพื่ออะไร”

เร่ือง Failed ของ 
Glow 

“จะมีแพทเทิรนงานลูกคาเขามา
ดวย Brief ที่ไมมี Pain กับใชรูปแบบ 

มากกวา Key Message งานที่ Pain, 
Key Message ไมชัด ขาด Audience 
Research ขาดการทาํความเขาใจตวัเอง 
วา Why คอือะไร งานประเภทนีห้ลายๆ 

ครั้งในวันที่เรายังเด็ก ไมกลาปฏิเสธ ได 
แตพยักหนา งานที่ออกมามักไดผล 
ตอบรับไมคอยดี ทําใหเรา Failed รูสึก 
วาทําไมวันนั้นเราไมดื้อ ฝนรับไปดวย 
โจทยท่ีไมชดั ลกูคาไมแฮปป เราไมภมูใิจ 
กับงานที่ออกมา”

หัวใจของ Storytelling คือการ 
ตอยอดประสบการณ ชีวติ หรอื แนวคดิ 
ความเฟลของคนๆ หนึ่งสามารถกอให 
เกิดการเปลี่ยนแปลงตอยอดความคิด 
ใหกับคนอีกหลายชีวิต ‘พิ’ ใหความ 
เห็นทิ้งทายวา ในอนาคตจะเกิดเทรนด 
ประชาธิปไตยในการเลาเรื่องเพิ่มข้ึน 
เขาออกปากชวนใหทุกคนกาวออกมา 
เลาเรื่องที่ตัวเองเชื่อ เลาสินคาหรือ 
บริการเจงๆ ขององคกรใหคนไทยและ 
โลกไดรับรู ดวยสกิลที่เฉพาะเจาะจง 
มีสไตลของตนเอง จากน้ันใหตั้งคําถาม 
กับเรื่องเลา วาจะสามารถพาสังคมขยับ 
จากจุด A ไปจุด B ไดอยางไร เพราะ 
เร่ืองเลาไมเพียงสรางโอกาสทางธุรกิจ 
ทวายังเปนมูฟเมนทสําคัญของการ 
ทํางานที่เติมเต็มหัวใจคนทํางาน และ 
สงผลกระทบตอเปลี่ยนแปลงอื่น ที่ 
เริ่มตนจากเรื่องเลาเล็กๆ
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การเลาเรื่องในธุรกิจมี 
บทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะระยะหลังๆ 

Storytelling ดูเหมือนจะกลายเปน 
สิ่งสําคัญสําหรับแบรนด ทําไมจึงกลาย 
เปนเชนนั้น? บทสัมภาษณในครั้งนี้เรา 
ไดชักชวน ‘พิ-พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน’ 
หนึ่งใน PARTNER และ Story Curator 
ของบริษัท ‘Glow Story’ มาพูดคุยถึง 
ประเด็นนี้ ในฐานะเอเจนซี่เล็กๆ ที่มัก 
ถูกชักชวนจากองคกรขนาดใหญใหไป 
รวมสรางงานการเลาเรื่องผานรูปแบบ
ตางๆ ไดอยางนาจับตามอง

การสร้างเร่ืองราว
ในธุรกิจ

“เปนสิง่จาํเปนมาก หลายคนทีเ่คย 
ดูทอลคของ ‘Simon Sinek’ เรื่อง 
‘Start With Why’ ใน ‘TED Talk’ ผม 
คดิวาสิง่นีจ้รงิมากๆ ลกูคาไมไดซือ้สนิคา 
จาก What แลว เขาเริ่มซื้อจาก Why 
เพราะฉะนั้นคําถามคือ ในเมื่อโปรดักส 
มันเทาๆ กัน แตละแบรนดจะมีวิธีเลา 
Why หรอืความเชือ่ หรือสิง่ทีแ่บรนดน้ัน 
ยนืหยดั ตองการส่ือสารออกไปอยางไร? 

ก็ตองมาจากการเลาเรื่อง เชนเคสท่ี 
คลาสสิคมากๆ คือ ‘Apple’

“สิ่งที่  ‘Apple’ พูดตลอดคือ 

‘Think Different’ เราคิดตาง คุณม ี
ชีวิตแตกตางจากเดิมได คุณสามารถมี 
ชีวิตทั้งเรื่องงาน เรื่องเลน ไลฟสไตลไป 
ดวยกันได คุณสามารถรวมโทรศัพท 
มือถือที่เลนอินเตอรเน็ตและเครื่องเลน 
MP3 ไวดวยกันได เรามี ‘iPhone’ คุณ 
อยากซื้อไม -- นี่คือการ Start With 
Why คอนเทนตเดยีวกนัเลย แตเริม่จาก 
Why วาแบรนดเช่ือในอะไร ซ่ึงความ 
เชื่อเหลานี้ทุกบริษัทมีอยูแลว

“ทุกๆ องคกรจะมี วิสัยทัศน 
พันธกิจ แตคําถามคือ จะเปลี่ยนสิ่ง 

เหลานี้ที่มันแหงๆ ใหเปนอารมณที่ 
จับตองได ตองทํายังไง แลวบวกกับ 
เทรนดของยุคนี้ท่ี -- ทํายังไงเมื่อตอง 

คุยกับใครสักคนในเวลา 20 นาทีโดย 
ที่เขาไมกมลงไปจองมือถือเนี่ยยากมาก

“เพราะฉะนั้นเปนความทาทาย 
ของคนทําธุรกิจและทุกๆ แบรนดตอง 
เจอ วาคุณจะเลาเรื่องยังไงท่ีจะหยุด 
ใหคนสนใจ แลวเปลี่ยนเขาจากผูซ้ือ 
ไมใชแคเปนแฟนคลับอยางเดียว ตอง 
เปนสาวกของแบรนดด วย เหมือน 
แบรนดที่ออก(สินคา)อะไรมาคนตาม 
แหไปซื้อ ไมใชเพราะเปนสินคาที่ดีที่สุด 
แตเพราะเขาม ีWhy ทีชั่ด จากนัน้ How 
และ What คอยตามมา” 

What vs Why
“What คือขายอะไร โปรโมช่ัน 

อะไร ซึ่งทุกคนสามารถทําโปรโมชั่นได 
เหมอืนกนั แตท่ีลกึลงไปกวานัน้ เชน คณุ 
มีความเชื่ออะไร ทําไมคุณถึงทําแบรนด 
นี ้แลวแบรนดคณุดูแลสายการผลิตยงัไง 
ผูบริโภคเริม่ตัง้คาํถามมากขึน้ -- รองเทา 
(สินคา)คุณใชแรงงานเด็กหรือเปลา? 
ผลิตแลวผลกระทบทางสิง่แวดลอมตางๆ 
ไปอยูที่ไหน? -- ขอมูลไปถึง(ผูบริโภค) 
ไดเร็วขึ้น แบรนดถูกทําลาย ถูกดรามา 
ถูกโจมตีไดงายข้ึน เพราะฉะนั้นในยุค 
ที่โซเชียลมีเดียไปเร็วขนาดนี้ ตองทํา 
โปรเซสใหดี แลวหยิบมาเลา-มาทํา 
มารเก็ตติ้ง จึงกลายเปนสวนสําคัญ 

“รองเทายี่หอหนึ่ง เขาบอกวา 
‘One for One’ เราซ้ือ 1 คู เงินคา 
รองเทาท่ีเราซ้ือจะไปเปนรองเทาอีก 
คูนึงใหเด็กท่ียากไรในแอฟริกา แปลวา 
เงินของเราไมไดจบที่ความสบาย หรือ 
ความเทของเราอยางเดยีว มนัไปเปนอกี 
ความหมายนงึสาํหรบัคนๆ นงึ นีแ่ปลวา 
คนไมไดซื้อของจาก What แลว ไมได 
ซื้อเพราะโปรโมชั่นวาลดก่ีเปอรเซ็นต 
หรือรองเทาใสสบายหรือเปลา แตซื้อ 
จาก Why และสิ่งท่ีเชื่อม 2 สิ่งนี้เขา 
ดวยกันคือ How – รองเทายี่หอนี้ทํา 
มารเกตติง้ แคมเปญออกมาชดัมาก แลว 
ธุรกิจของเขาตอนนี้ไมใชแครองเทา 
อยางเดียว ขายกาแฟ ซ้ือกาแฟเขาไป 
เปนนํ้าสะอาด ขายแวนเปนการตรวจ 
สายตา ขายกระเปาเป นการตรวจ 
สุขภาพ 

“ในยุคที่ธุรกิจหมุนเร็วโปรดักส 
ไลนแตกออกมามากมาย ‘Google’ มี 
ทุกอยาง ไมใชแค Search Engine แลว 
Google ทํา Map ทําบอลลูน ทําโนน 
ทํานี่เยอะแยะไปหมด ‘Apple’ ขายทั้ง 

นาฬกา ทีวี ทําสตรีมมิ่งแบบ ‘Netflix’ 
ถามกลับกัน ถาคุณเปนแบรนดๆ นึง 
แลวอยู ดีๆ เกิดอยากขายมือถือ ผู  
บริโภคก็เกิดตั้งคําถาม

‘อาว..คุณขายหมอหงุขาวไมใชเหรอ?’ 
‘คุณขายเคร่ืองใชในครวัไมใชเหรอ?’
ในขณะเดียวกนั แบรนดท่ีเลาเร่ือง 

ขายรองเทา ซื้อเวย ขายกระเปา ซื้อเวย 
ขายกาแฟ ซื้อเวย เพราะมี Why ที่ชัด 
ผมวาเรื่อง Storytelling เปนสะพาน 
เชื่อม Why กับ What”

ธุรกิจแบบไหนจึงเหมาะ
กับการเล่าเร่ือง

“ผมเช่ือวาทุกธุรกิจตองเลาเร่ือง
นะครับ มันเปนมารเก็ตติ้ง - แบรนดิ้ง - 
ซีเอสอารที่ทุกคนเลาอยูแลว แตจะเลา 
ในเฉดไหนใหความสาํคญักับอะไร ธรุกิจ 
ที่มีความเซนซิทีฟ เกิดแรงตาน อาจจะ 
เลาในเชิงของชุมชน เลาในเชิงของสาย 
การผลิตเยอะหนอย

“แมผู บริโภคที่ชอบสินคาราคา 
ถูกก็เริ่มถามหาส่ิงที่ลึกไปกวาน้ัน เร่ิม 
แครประเด็นสังคมมากขึ้น เริ่มแครที่มา 

ที่ไปของแบรนดที่จะซื้อมากขึ้น เพราะ 
ฉะน้ันแมจะเปนรานสะดวกซื้อ เขาเริ่ม 
พูด Why ออกมาอยางที่เห็นเคสลด 
การใชถุงพลาสติกในรานสะดวกซื้อ ถา 
มองในเชิงธุรกิจลวนๆ เขาไมตองทํา 
แคมเปญแบบนี้ก็ได

“บางคนตองพดูเรือ่งมารเก็ตต้ิง ซึง่ 
พูดเรื่องโปรโมชั่นเยอะแลว ลองโดด 
มาเรื่อง Believe ในบางอยาง เรามี 
Differentiation ในบางอยาง อยาง 
‘Nike’ พูดเรื่อง ‘Just Do It’ ทั้งๆ ที่ 
ตอนเริม่ตนเขากเ็ปนดีลเลอร ไปเอาของ 
‘Onitsuka Tiger’ มาขายท่ีอเมริกา เริม่ 
จากบสิซิเนสลวนๆ เลย Just Do It เพ่ิงมา 
ไมกีป่ แตวาขยีช้ดัมาก เพราะเขาอยากหา 
Standing Point หา Differentiation 
ของเขา หา Positioning ของเขาจาก 
ตรงนั้น ทุกธุรกิจจําเปนตองมีวิธีในการ 
เลาเรื่องที่คมคาย แยบยล และก็เขาใจ 
คอนซูเมอร เขาใจทารเก็ตของตัวเองให 
มากขึ้นเรื่อยๆ

“อยางผมเอง ถามวา Glow เปน 
อะไร เราเปน Storyteller นี่แหละครับ 
แตถาพูดกันในวงการ Storyteller 

มีคนทําอยู เยอะมาก เอเจนซี่ใหญๆ 
โอกิลวี่ เดนทสุ ทุนเยอะ มีเครือขาย 
ระดับโลก เอเจนซี่ระดับกลางที่อยูมา 
นานก็แขงขันกันสูง คําถามคือบริษัท 
เล็กๆ ที่เริ่มจากคนที่ไมมีใครเคยทํา 
เอเจนซ่ีเลยอยางพวกเรา จะดีดตัวเอง 
ขึ้นมาในตลาดยังไง ก็มาจากการท่ีเรา 
เลาเรื่องของเราตลอดเวลา เราเลาเรื่อง 
งานที่ทํา พอเลาเรื่องของเราออกไป 
ไมว าจะทางเฟซบุ กส วนตัวของผม 
เฟซบุกเพจของบริษทั หรอืแมแตกระทัง่ 
ในการทาํงาน เวลาเราออกไปเจอคน ไป 
เจอสื่อ ไปเจอพี่ๆ Speaker ที่เราไป 
ทํางานดวย เราก็จะเลาเรื่องความเชื่อ 
ของเราตลอดเวลา

“ปรากฏวาสิ่งที่กลับมา มันคือ 
โอกาสที่เขามามากขึ้น ทุกวันนี้ เรา 
แทบไมตองไปพิชชิ่งลูกคาเลย ลูกคา 
ชวนมาตลอด เหตุผลเพราะวาสิ่งที่ 
เราทํามันชัด เรามี Why ของเราที่ชัด 
เพราะฉะนั้นกลุมลูกคาของเรา องคกร 
NGO ภาครัฐ แบงกกิ้ง ประกันตางๆ ที่ 
อยากเปล่ียนแปลงอะไรบางอยาง เกิด 
ต้ังคําถามน้ีขึ้นมา แลวถามวามีใครที่ 
ทาํงานเลาเรือ่งเพือ่สรางการเปลีย่นแปลง 
บาง ไมตองเปลี่ยนสังคม โลกรอน อะไร 
อยางนี้ก็ได แตเปลี่ยนมุมเล็กๆ ของ 
องคกร มีใครที่ทําบาง แลวชื่อ Glow ก็ 
จะเดงขึน้มาดวยงานของเราทีม่ลีายเซน็ 
ชัดมาก

“ผมไปอานเจอมาวา เทรนดใน 
ตลาดโลกนักเลาเรื่องยุคตอไป บริษัท 
เจาใหญๆ  ท่ีเปนแบบโกลบอล วนัสตอป 
เซอรวสิเหลานีจ้ะเตบิโตไปเปนเจาใหญๆ  
ในตลาด เจาทีลํ่าบาก ลกูคาจะเริม่นอยลง 
คอืเจากลางๆ ซึง่ทาํไดไมกีอ่ยาง ถาอยาก 
ทํานอกเหนือจากที่ทําอยูก็ตองซัพให 
เจาเลก็ไปทาํอกีทนีงึ แบบนีอ้ยูยาก เพราะ 

ถาลกูคาเงินเยอะ เขาวิง่เขาไปหาเจาใหญ 
เจาเดียวเลย -- จบ ทําไดทุกอยาง ไมตอง 
คุยหลายเจาใหวุนวาย ธุรกิจมันเร็ว เขา 
เสียเวลาไมได เจาที่รอดและเริ่มพุงขึ้น 
คอื นกัเลาเรือ่งตวัเลก็ๆ คอนเซาทเลก็ๆ 

ทีท่าํเร่ืองท่ีชัด อยางเชนเราท่ีอยูรอดและ 
เติบโตมาเรื่อยๆ จนถึงทุกวันนี้ เพราะ 
วาเราชัดในสิ่งท่ีเราทํา งานแบบไหนท่ี 
ใชเรา งานแบบไหนที่ไมใชเรา ลายเซ็น 
ของเราคืออะไร ถาเรา Trust ในสิ่งนี้จะ 
เริ่มมีลูกคา

“เพราะเขา (ลูกคา) ไมไดมองหา 
วันสตอปเซอรวิสแลว เขารูสึกวา มัน 
ไมมีใครที่เกงทุกอยางหรอก แตเขาหา 
คนที่เปนผูเช่ียวชาญทางดานนี้ แลวดึง 
มาทํางาน -- ยิ่งเล็ก ยิ่งตองเลา”

“สตอรีห่รอืการเลาเรือ่งมนัเหมอืน 
นํ้า ผมขอยกเคสลูกคาแบงกกิ้ง วันนี้ 
มีการเปลีย่นแปลงเยอะมาก ตองปรบัตวั 
กนัเยอะแตเขากไ็มไดโฟกสัดวยทําธรุกจิ 

อยางเดียว เขาโฟกัสที่การเลาเรื่องดวย 
สิ่งที่ตองทําเหมือนกันคือดูแลคนขางใน 
ดวย ในวันที่ เจน วาย 70% ในองคกร 
เริ่มมี Generation Clash คนรูสึกวา 
อยูในท่ีๆ เฟรมเวิรคชัด มีกรอบเยอะ 

ออกไอเดีย ครีเอทีฟไมได กลุมเด็กรุน 
ใหมไฟแรงเริ่มออกไปเปดสตารทอัพ 
แลวทํายังไงถึงจะดึงคนเหลานี้ไวได 
เลาเรื่องครับ

“สิ่งที่ Glow เขาไปทําคือ เปลี่ยน 
จากผูบริหารพูดวิชั่นขององคกรเหมือน 
ท่ีทํากันตามปกติ แตในยุคท่ีสังคมมัน 
เปนประชาธิปไตยมากข้ึน เขาถึงดวย 
โซเชียลมเีดยีตางๆ มากข้ึน คนไมตองการ 
ฟงแคเสียงคนตัวใหญอีกตอไปแลว เขา 
อยากฟงเสยีงคนตวัเลก็ๆ ทีจ่ะทาํใหรูวา 
เขาเปนสวนหนึง่ เปนฟนเฟองสาํคัญของ 
องคกร เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญท่ี Glow 
เขาไปทาํคอืสรางอโีค ซสิเตม็ทีท่าํใหคน 
ตัวเล็กๆ อยาง รปภ. มีพื้นที่มาพูดบน 

เวทีใหญของแบงค คนท่ีเปนเลขาหนา 
หองใหผูหลักผูใหญ เปนคนท่ีคอยเปน 
ซัพพอรตเตอรเสมอมา ไมเคยออกสื่อ 
ไมเคยอะไรเลย เด็กจบใหมท่ีมีแพสช่ัน 
-- เออใชเราหลงทางนะ ผู ใหญชอบ 
บอกวาเราเบื่องาย ก็เพราะวาเราอยาก 
หาความหมายของเราไง -- ใหพื้นที่เขา 
ในการเลาแบบนี้บาง วันที่มีคนแบบนี้ 
ออกไปเลาเรือ่งมากขึน้ คนอืน่ทีเ่ช่ือ หรอื 
เจอสถานการณแบบเดียวกัน มีความ 
เจ็บปวดแบบเดียวกันจะเริ่มรู  สึกวา 
องคกรใหความสําคัญ แลวนํ้าหรือ  
Storytelling ท่ีมันหลอเลี้ยงองคกร 
ไมไดแคเพิ่มในเชิงของมารเก็ตต้ิงอยาง 
เดียว 

“เทรนด ที่ผมเจอมากขึ้น คือ 
องคกรใหญๆ ใหความสําคัญกับสิ่งที่ 
เรยีกวา EX คือ Employee Experience 
สวนนึงก็เพิ่มดวยอินเซนทีฟ โบนัสการ 
ตอบแทน แตเรือ่งของการดแูลความรูสกึ 
ตองเอาสตอรี่เขามาชวย โดยเฉพาะใน 
องคกรท่ีถูกดสิรปัทตองมกีารเปลีย่นแปลง 
ซึง่ทุก  ๆวงการมนัถกูดสิรปัทดวยเทคโนโลยี 
อยูแลว สือ่เปลีย่น แบงกกิง้เปลีย่น สาขา 
เริม่เปลีย่น ทกุวงการตองปรบัตวัเอง แต 
การปรับ นอกจากเลาเรือ่งออกไปขางนอก 
ยังต องมีการเลาเพื่อคนขางในหรือ 
Convince -- คนขางในเปนพันจะเลา 
ยังไง เดินไปคุยทีละคนไมได จะเลา 
ยังไงใหประสบการณของคนขางในซึ่ง 
ทุกคนรู อยู แลววาคือหัวใจ จะสราง 
โปรดักส สรางอินโนเวชั่นใหมๆ ได ทีม 
ตองถกู Motivate ใหสามารถเปลีย่นได

ถ้า Why คือต้องการ 
ยอดขาย รายได้เยอะ 
จะหาเร่ืองอะไรมาเล่าดี

“ยุคน้ีเปนยุคที่ตนทุนในการเลา 
เรื่องถูกลงมาก เจาของธุรกิจ SME เจา 

เล็กๆ ทําไดอยางแรกคือ A แรก เขาใจ 
Anger ของตวัเอง Why ของเราคอือะไร 
เราอาจจะขายปูม าน่ึง อาจจะขาย 
กวยจั๊บหรืออะไรที่อาจจะไมตองเปน 
Anger เปลี่ยนสังคมก็ได ทําไมอาหาร 

ซีฟูดตองถอไปกินถึงบางขุนเทียน ตอง 
ถอไปกินถึงทะเลละ อยากขายซีฟู ด 
คณุภาพดแีตวาคนนัง่อยูทีบ่านทีค่อนโด 
ในเมืองไดกินไดไหม นี่คือ Why ของเรา 
เรารูสึกวาสิ่งนี้มันตองดีสิ

“A ท่ี 2 คือ Audience คนฟง 
คนทีเ่ราคยุดวย เราเขาใจเขาพอหรอืยงั 
เราเห็นหนาตาเขาหรือยัง อยางเชน 
สมมุติอยากขายอาหารซีฟูดนี่แหละ แต 
อยากขายใหกลุมพนักงานออฟฟศ เขา 
อยูแถวไหน แลวชองทางออนไลนเขา 
อยู ที่ไหน เขาเลนอะไร ถาเปนกลุม 
พนกังานท่ีโตหนอยเลนไลน ถาเด็กลงมา 
เลน IG Story เลน Instagram เลน 
เฟซบุก ในฟอรแมตแบบไหน ถาเรา 
รูวาชองทางเขาอยูตรงไหน เราปรบัเร่ือง 
ทีเ่ราจะเลาใหเหมาะกบัชองทางของเขา 

“2 จุดนีเ้ปนจดุตัง้ตนเพือ่คิดไอเดีย 
ไปเลาเรื่อง แตเวลาตัดกัน มันตัดกันที่ 
อินไซต ตัดกันที่ความเขาใจตัวเอง 
เขาใจลูกคา คําถามคือคุณเขาใจตัวเอง 
เขาใจลูกคาของคุณมากนอยแคไหน 
ผมวาทุกธุรกิจ มีจุดความสวยงามของ 
มันนะ คอยๆ หาเดี๋ยวเจอเอง

“เปดใจ กระโดดออกจากบับเบ้ิล 

ของตัวเอง พยายามเขาถึงสื่อที่หลาก 
หลาย รบัสือ่ใหไดมากทีส่ดุ ลองกระโดด 
ไปในดินแดนที่ไมชอบ เพื่อไปทําความ 
เขาใจ เขาไปคนหาความจริง หลายๆ 
ครัง้จะพบคอนเทนตทีมี่การตดัสิน เขาไป 

ดูรากของขอมูล วาความ Authentic 
ของขอมูลชุดนี้มีความนาเชื่อถือของ 
ข อมูลมากแค ไหน ความสามารถ 
กลั่ นกรองข  อมู ล เป  นสกิ ล สํ า คัญ 
เปนเสนตัดสําหรับนักเลาเรื่องหรือคน
ที่จะไปลีดองคกรในอนาคต จะทําให 
กลายเปนคนที่คมขึ้น

“ผมเริม่จากเปนคนฟง แลวไปชวย 
คนพูด หลังๆ ผมตองออกไปเปนคน 
พูดเองบอยๆ สิ่งที่ผมพยายามทําใหได 
ตลอดเวลาคือ หาเรือ่งใหมๆ  หามมุใหมๆ  
จากเรื่องเดิมๆ หาวิธีการนําเสนอใหมๆ 
ในการเลาทกุครัง้ ผมจะเคารพคนฟง คน 
อานทุกๆ คน วาเวลาของเขามีคา เขา 
ควรจะไดรับคอนเทนตท่ีมีประโยชน 
ที่มันตอบ Pain ของเขามากที่สุด ผมจึง 
ตองขดุ ตองตกตะกอนกับตวัเองมากขึน้ 
เรื่อยๆ”

รู้จัก Glow 
แบบ Storyteller

“Glow เปนนักเลาเรื่องที่เชื่อวา 
การเลาเรื่องสามารถไปเปลี่ยนแปลง 
อะไรบางอยางได เพราะฉะน้ันสโคปที่ 
เราทําจะมี 2 สวน ผมเรียกมันวา CX 

และ EX 
“ขา CX คือขาคุยกับคนนอก 

Glow จะไปหาวธิเีลา เลายงัไงไดบาง กบั 
อีกขานึงเปน EX ที่ผมเลาเมื่อก้ีว า 
มันเปนเทรนดท่ีมาแรง คือการสราง 
Employee Experience ประสบการณ 
ของพนักงานซ่ึง เป นหัวใจในยุคที่ 
เทคโนโลยีมันทําไดทุกอยาง เพราะ 
ฉะนั้นคนเกงๆ จะยิ่งหายากมากขึ้น คน 
ที่อยู กับเราก็ยิ่งตองพัฒนาศักยภาพ 
มากขึ้น ทํายังไงถึงจะสรางตรงนี้ได การ 
เลาเร่ืองคนในเพื่อเพิ่มศักยภาพใหมาก 
ขึ้น ไมใชแค Training ที่เอาทฤษฎีมา 
พูดกนั แตสามารถสรางไอเดยี Solution 
ใหมๆ ได ดวยการนําเสนอในรูปแบบ 
ที่ไม ใช แค มาเลคเชอร One Way 

Communication แตเปนสิ่งท่ีคนฟง 
แลวจะเอาไปใชได

“ดวยความที่ Glow มีความเปน 
เหมอืนนกัแกปญหาและคอนเซาทในตวั 
เราจะไปดู ไปทําความเขาใจลูกคา วาจดุ 
A ของลูกคาคืออะไร มีปญหาอยางนี้ 
จุดแข็งอยางน้ี จุดออนอยางนี้ สิ่งท่ีเรา 
ถามตอคือแลวจุด B ละ พี่อยากไปไหน 
เราจะใชเวลาคนหาจุด A กับจุด B ให 
ชัดมากที่สุดในเวลาอันจํากัด

“พอชัดปุบเรามาดูวิธีการกัน ดวย 
ความที่เราเปนคนรุนใหมไมยึดติดกับ 
Format ทาํตัง้แต อเีวนท เอก็ซบิชิัน่ ทาํ 
รายการทีวี ทําทริป ทํา Internal Talk 
ทาํเทรนนิง่ เครือ่งมอืในการเลาเรือ่งมนั 
เปนอะไรก็ได ตราบเทาท่ีมันสามารถ 

พาองคกรคุณจากจุด A ไปสูจุด B ได
“Glow ทาํงานครเีอทฟี อินโนเวชัน่ 

สงู สิง่ทีผ่มคนพบคอืทกุคนกลวัเหมอืนกนั 
แตเปนความกลวัท่ีไมยอมอยูนิง่เฉย เปน 
ความกลวัท่ีรูวาตองลกุข้ึนมาเปลีย่นแปลง 
อะไรบางอยาง อาจจะยังไมรูคําตอบ ณ 
ตอนน้ัน แตรูวาการเปดเผยความกลัว 
คือส่ิงจําเปน ผมรูสึกวานี่คือ Culture 
ใหมที่ผมคนพบ เพราะเมื่อไหรที่ความ 
กลัวมารวมกัน อินโนเวช่ันจะเกิด ดวย 
ความที่เราทํางานกับความกลัวตลอด 
เวลา Culture ของ Glow จึงเปนทีมที่ 
Flexible มากๆ พรอมจะรับมือกับ 
ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

“ผมไปเวิร คชอปนึง คุณเอมมี่  
จาก Google X ทีม R&D ของบริษัท 

Alphabet ซ่ึงเปนบรษิทัแมของ Google 
อีกทีนึง ทําบอลลูนปลอยไวไฟไดเพราะ 
เชือ่วาคนท่ัวโลกควรจะเขาถึงอนิเทอรเนต็ 
เครือ่งบินไรคนขับ รถขับดวยตวัเอง หรอื 
จรวด เปนทีมท่ีสรางอะไรแปลกๆ เจง 
มาก ผมถามเขาวาหัวใจสําคัญในการ 
สรางคนที่ไปสรางอินโนเวชั่นแบบน้ีได 
คืออะไร คุณสราง Culture ยังไงใหคน 
คิดสิ่งที่เปนเวิลดคลาสแบบนี้ ซึ่งพอพูด 
เร่ืองอินโนเวช่ัน หรือพูดเรื่อง Google 
เราคดิวาคงเปนเรือ่งบรรยากาศในออฟฟศ 
มีโตะปงปองมั้ง เลี้ยงขาวเที่ยง หรือคง 
เปนเรือ่งอินเซนทีฟมัง้ ใหตงัคเยอะ หรอื 
เปนเร่ืองแบรนดดิง้หรอืเปลา แตสิง่ทีเ่ขา 
ตอบผม หวัใจสาํคัญในการสราง Culture 
of Innovation คือ Storytelling”

อะไรทำให้พิสนใจ
ในการเล่าเร่ืองครับ?

“มันไมไดมีจุดเปลี่ยนแบบฟาผา 
เปรี้ยง แลวลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้ มัน 
คอยๆ สะสมมา อยางแรกคือมีคนรอบ 
ตัวที่ทําใหเราไดโอกาสในการทําสิ่งนี้ 
ไมวาจะเปนครอบครัว หรือทีม

“กอนมาเจอ Glow เราเคยไปทํา 
คายอาสาตอนที่เปนเด็กธรรมศาสตร 
มีนองเด็กตางจังหวัดที่มีแตผูใหญบอก
วาเขาเปนไดแคสาวโรงงานหรือคนงาน
กอสราง ไมเคยไดรับแรงบันดาลใจเลย 
ซึง่ทกุอาชีพมคีวามหมายนะ ผมรูวาทุกคน 
มีโอกาสที่จะฝน แตเขาถูกกรอบจํากัด 
ความฝนแคนั้น วันที่เราเขาไปอินสไปร 
เขา นองเดนิเขามากอดขาเราแลวบอกวา

‘พี่พิ หนูจะเขามหาลัยพี่ใหได’
“วันนั้นอินสไปรมาก รูสึกวาเรา 

เปลี่ยนโลกแลว แตความเปนจริง ไมใช 
ความเปนจริงคือเปนแคแสงสวางวูบ 
เดียว นองคนนั้นก็กลับไปอยูในรูปแบบ 

วิถีชีวิตเดิมๆ เรากลับมาอยูในเมือง เรา 
เริ่มถามกันวานอกจากแรงบันดาลใจ 
เราสามารถมอบอะไรใหผูคนไดมากกวา 
นั้นหรือเปลา แลวเราก็ไดมีโอกาสที่ทํา 
สิ่งนั้นมาเรื่อยๆ ไมวาจะเปน ‘Glow’ 
หรือ ‘TED’ 

“ในปแรกๆ เราทํา Talk ที่ใหแรง 
บนัดาลใจคน ในปหลงัๆ เราเริม่ตัง้คาํถาม 
วา เราใหไดมากกวาอินสไปเรชั่นหรือ 
เปลา เราสามารถสรางแอคช่ันไดหรอืเปลา 
เราอยากเขยิบไปมากกวานั้น เราอยาก 
ใหมันมี Call To Action ใหมี Eco 
System ข้ึนมาเปนระบบ แลวมันก็ 
สามารถสราง New Normal ในการเลา 
เรื่องตางๆ ไดเหมือนกัน เชน โครงการ 
‘Limited Education’ เปนการปกธง 
บอกวาจริงๆ แลวเรื่องการศึกษาหรือ 
เรื่องทางสังคม ไมจําเปนตองเลาผาน 
ความสงสาร มนัสามารถเลาผานรปูแบบ 
ที่สนุกได มันคือการเซต New Normal 
ในรูปแบบใหมๆ ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผม 
คอยๆ อิน เพิ่มความสนใจในการเลา 
เรือ่งมากข้ึนเรือ่ยๆ มนัคอืการเอาตัวเอง 
เขาไปเจอปญหาครับ

“ตลอดเวลาท่ีทํางาน เราจะหา 
จาก Pain พอเจอกต็ัง้คาํถามวาทาํอะไร 
ไดบางกบั Pain นี ้เพือ่วิง่เขาไปเจอ Pain 
ที่ใหญขึ้น Pain ที่แตกตาง หลากหลาย 
ออกไปอยูตลอดเวลา ทําใหเรามีแรง 
ผลัก ยังสนุกในการเลาเรื่องอยูเรื่อยๆ”

การเล่าเร่ืองจะเป็น
เหมือน Tools ตัวอ่ืน
ทางการตลาดไหมท่ีมา
แล้วก็ไป?

“การเลาเรื่องดูเหมือนเปนเทรนด 
เปนสิ่งใหมสิ่งที่ปอป อินเทรนด แตไม 
ใหมเลยครับ การเลาเรื่องเปนเครื่องมือ 

ที่โคตรโบราณเลย ถายอนดูจริงๆ สิ่งที่ 
ทําใหมนุษยตางจากเผาพันธุอื่นและยัง
ไมสญูพนัธุ ครอบครอง กนิ ทาํลายพืน้ท่ี 
เผาพันธุอื่นๆ ไปมากขนาดนี้คือ หูและ 
ปาก

“มนุษยคือเผาพันธุที่สามารถสง 
ตอความรูใหกันผานรุนสูรุ น แลวเติม 
ความรูจนเราสามารถยืนบนเขาที่สูงขึ้น
เรื่อยๆ ได มันเกิดจากการลอมวงใน 
กองไฟ คุยกัน แชรกัน มันก็เริ่มไหลมา 
เปนหนังสือ เปนหนังสือพิมพ เปน 
โทรศัพท มันคือ Storytelling หัวใจ 
มันยังเหมือนเดิม คือการสงตอเรื่องราว 
สงตอความรู สงตอไอเดีย ส่ิงที่เปลี่ยน 
มันแคฟอรแมตเทานั้นเอง”

มีโครงสร้างของ
การเล่าเร่ืองไหมว่า
ควรจะเล่ายังไง

“สตูรในการเลาเร่ืองทีใ่ชอยูประจํา 
คอื KFC -- K ยอมาจาก Key message, 
F คือ Find your Story, C คือ Call to 
Action ทุกครั้งที่ไปคุยหรือเลาเร่ือง 
มันทําไดหลายรูปแบบ ยกตัวอยาง 
รูปแบบของ Talk สิ่งแรกที่ตองหาคือ 
Key Message ซึ่งเปนเหมือนกระดูก 
สันหลังของกางปลา เรารู Anger ของ 
ตวัเอง เรารู Audience ของเราแลว เรา 
อยากมี Key Message ไปบอกอะไร 
กับคนดู 

“หลังจากนั้นเรามาท่ีตัว F เริ่ม 
Find Story สําคัญที่สุดในขั้นตอนน้ี 
คือการ Curate หยิบเรื่องที่ใชมาเติม 
กางปลา เร่ืองไหนที่ไมใชเราคัดออก 
สุดทายที่เราตองมีคือ Call to Action 
เลาเรื่องมาทั้งหมดแลวเราอยากให 
เกิดอะไร เปน Marketing ก็คงอยาก 
จะขายของ เปน HR ก็อยากจะให 

พนักงานรักองคกร ตั้งใจทํางานมากขึ้น 
Call to Action จะทําใหเกิดการเลา 
เรื่องที่ทรงพลังและกลมกลอม”

ข้อควรระวัง
ในการเล่าเร่ือง

“ขอควรระวงันีส้าํหรบักลุมผูบรหิาร 
โดยเฉพาะเลยละกันครับ มันจะมี Trap 
หรือกับดักอยางนึงสําหรับคนที่สําเร็จ 
แลว อยูในจุดที่เปนผูนํา มักจะเจอ คือ 
การพูดความสําเร็จของตัวเองเยอะเกิน
ไป ความสําเร็จเปนสิ่งที่เราภาคภูมิใจ 
อยากเลามัน แตถาเราแครคนฟง อยาก 
ใหเขาลุกขึ้น มี Call to Action บาง 
อยาง หรืออยากใหเขานํากลับไปใช 
ประโยชนกับตัวเอง ตองสรางความ 
เชื่อมโยง ทําใหคนฟงสามารถ Related 
ตัวเองท่ียังสําเร็จไมเทาคุณในวันน้ีกับ 
เรื่องราวความสําเร็จของคุณใหได 

“เพราะฉะน้ันสิ่งที่นักเลาเรื่องที่ 
ประสบความสําเร็จแลวจําเปนตองทํา
คือแลกเรื่องราวความออนแอ ควักเนื้อ 
เปดเผยความเจบ็ปวด เปดเร่ืองที ่Failed 

เรื่องที่ลม เรื่องที่เคยผิดพลาด เพราะ 
ความสําเร็จมันลอกกันไมได แตความ 
Failed มันใชเพื่อระวังกันได เปนวัคซีน 
ที่ดีมาก เพราะฉะนั้นถาตองไปเลาเรื่อง 

อะไรบางอยาง แลวสามารถควักเรื่อง 
ที่มันเปนเรื่องละเอียดออน ไมเคยเลา 
ใหใครฟง เปนเรื่องที่ไมไดสมบูรณแบบ 
ของเรา เปนการลมลุกคลุกคลาน เปน 
ขอคิดจากความผิดพลาด เรื่องพวกนี้ 
สําคัญ สุดทายแลวมันกลับมาเรื่องการ 
เขาใจตัวเองใหมาก วาตองการสื่อสาร 
อะไร คุยกับใคร เพื่ออะไร”

เร่ือง Failed ของ 
Glow 

“จะมีแพทเทิรนงานลูกคาเขามา
ดวย Brief ท่ีไมมี Pain กับใชรูปแบบ 

มากกวา Key Message งานท่ี Pain, 
Key Message ไมชัด ขาด Audience 
Research ขาดการทาํความเขาใจตวัเอง 
วา Why คอือะไร งานประเภทนีห้ลายๆ 

ครั้งในวันที่เรายังเด็ก ไมกลาปฏิเสธ ได 
แตพยักหนา งานท่ีออกมามักไดผล 
ตอบรับไมคอยดี ทําใหเรา Failed รูสึก 
วาทําไมวันน้ันเราไมดื้อ ฝนรับไปดวย 
โจทยท่ีไมชัด ลกูคาไมแฮปป เราไมภมูใิจ 
กับงานที่ออกมา”

หัวใจของ Storytelling คือการ 
ตอยอดประสบการณ ชวีติ หรอื แนวคดิ 
ความเฟลของคนๆ หนึ่งสามารถกอให 
เกิดการเปลี่ยนแปลงตอยอดความคิด 
ใหกับคนอีกหลายชีวิต ‘พิ’ ใหความ 
เห็นทิ้งทายวา ในอนาคตจะเกิดเทรนด 
ประชาธิปไตยในการเลาเรื่องเพ่ิมขึ้น 
เขาออกปากชวนใหทุกคนกาวออกมา 
เลาเรื่องที่ตัวเองเชื่อ เลาสินคาหรือ 
บริการเจงๆ ขององคกรใหคนไทยและ 
โลกไดรับรู ดวยสกิลที่เฉพาะเจาะจง 
มีสไตลของตนเอง จากนั้นใหตั้งคําถาม 
กับเรื่องเลา วาจะสามารถพาสังคมขยับ 
จากจุด A ไปจุด B ไดอยางไร เพราะ 
เรื่องเลาไมเพียงสรางโอกาสทางธุรกิจ 
ทวายังเปนมูฟเมนทสําคัญของการ 
ทํางานที่เติมเต็มหัวใจคนทํางาน และ 
สงผลกระทบตอเปลี่ยนแปลงอื่น ท่ี 
เริ่มตนจากเรื่องเลาเล็กๆ

สูตรในการเล่าเรื่องที่ใช้อยู่ประจำ คือ KFC -- K ย่อ 
มาจาก Key message, F คือ Find your Story, 
C คือ Call to Action
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ความสําคัญของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว

วัฒนธรรมนั้นเปนรูปแบบในการคิด การ 

ปฎบิตัใินเรือ่งตางๆ ของคนในสงัคม มตัีง้แตวฒันธรรมของชาติ 

วัฒนธรรมของทองถิ่น วัฒนธรรมขององคกร และวัฒนธรรม 

ของครอบครัว ในประเทศญี่ปุนวัฒนธรรมท่ีจะชื่นชมผูกอตั้ง 

ธุรกิจ และการสืบทอดธุรกิจของครอบครัวเปนสิ่งที่ไดรับการ 

ยกยองจากผูมสีวนไดสวนเสยีกบัธรุกจิทาํใหญีปุ่นเปนประเทศ 

ท่ีมีธุรกิจอายุยาวเกิน 200 ป มากกวา 3,000 บริษัท 

หรือคิดเปนกวา 40% ของธุรกิจอายุยาวทั่วโลก

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวมักจะสะทอนมาจาก 

วิสัยทัศน (vision) ของผูกอต้ัง ที่ไดต้ังเปาหมายไวตั้งแต 

แรกเริ่มกอตั้งธุรกิจ เมื่อธุรกิจเติบโตเปนองคกรขนาดใหญขึ้น 

ผูบริหารรุนตอมาก็จะสบืสานวสิยัทัศนและพนัธกจิของผูกอตัง้ 

ไวเปนพืน้ฐานของวัฒนธรรมองคกร สาํหรับทีม่าของวฒันธรรม 

ในธรุกจิครอบครัว แหลงกาํเนดิทีส่าํคัญมาจากระบบความเชือ่ 

และคานิยมของผูกอต้ังที่เดนชัด ที่มีอิทธิพลถึงรุ นทายาท 

ผูรับสืบทอดธุรกิจครอบครัว คานิยมและความปรารถนาของ 

ผูกอตั้งเปนแรงขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว มีผูตั้งขอสังเกตวา 

สมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรอาจมองเห็นภาพ 

ความเปนมาเกี่ยวกับการบุกเบิกตอสูเอาชนะอุปสรรคของผู 

กอตั้งจนประสบความสําเร็จทั้งเรื่องชีวิตและการทํางานใน 

ธุรกิจ จากเรื่องราวหรือประวัติ (stories or histories) ที่ 

ถูกถายทอดดวยการเลาหรือบันทึกเปนหนังสือชีวประวัติ 

ทําใหสมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรรุนตอมา 

เห็นระบบคานิยม ความเชื่อ วิธีคิด วิธีทํางานของผูกอตั้ง และ 

ไดยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางการดําเนินชีวิตและการทํางาน 

ในธุรกิจ จะเห็นวา การเห็นพองตองกัน (consensus) การ 

ยึดเหนี่ยว (cohesiveness) และการผูกพันหรือพันธสัญญา 

(commitment) ตอครอบครัวและตอธุรกิจ ของสมาชิกใน 

ครอบครัวและพนักงานในองคกร ที่มีตอคานิยมดังกลาว 

จะทําใหทั้งครอบครัวและธุรกิจมีคานิยมหลัก (core value) 

และนําไปสูวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง 

ในงานวิจัยคนพบลักษณะวัฒนธรรมท่ีปรากฏเดนชัดใน

ธุรกิจครอบครัวคือความเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง 

ลักษณะความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหสมาชิกใน 

ครอบครัวมีความเชื่อ คานิยมรวมกัน จึงทําใหครอบครัว 

เปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการกําหนดแนวทาง กลยุทธ 

และการจัดการธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพิ่มเติมวา 

ธุรกิจครอบครัวจํานวนมากมักจะไดเรียนรูคําสอน ประวัติ 

คานิยมของผูกอตั้งจากการรับประทานอาหารรวมกันบนโตะ 

อาหารเย็น (learned-at-the-dinner-table) สิ่งนี้ทําให 

ค

เกิดความผูกพันอยางลึกซึ้ง (ingrained) ระหวางสมาชิก 

ในครอบครัว และทําใหสมาชิกในครอบครัวรุนถัดไปมีความ 

จงรักภักดีตอธุรกิจ และยึดมั่นในคานิยมของผูกอตั้งอยาง 

ตอเน่ือง ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยภายในที่นําไปสูการสราง 

วัฒนธรรมในองคกร 

มิติความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและสังคม

ศาสตราจารยฮอฟสเทด(Greert Hofstde) แหง      

Maastricht University นักสังคมศาสตรชาวเนเธอรแลนด 

ไดทําการวิจัยถึงวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการทํางานของคน 

ในแตละประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน โดยการเก็บ 

ขอมูลโดยสํารวจประชากรในประเทศตางๆ ที่มีวัฒนธรรม 

แตกตางกันมากกวา 70 ประเทศในภูมิภาคตางๆ จากการ 

สํารวจศาสตราจารยฮอฟสเทดไดนําขอมูลมาทําวิจัยเชิง 

เปรียบเทียบ และไดพัฒนารูปแบบ (Model) ความแตกตาง 

ทางวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มิติ โดยมี 

รายละเอียดดังนี้  

1. Power Distance Index (PDI) 

เปนดัชนีที่ใชวัดความเหลื่อมลํ้าของอํานาจหรือการ 

ยอมรับเรื่องชนชั้น เชน  การนับถือลําดับอาวุโสหรือลําดับชั้น 

ในสงัคม ถาเปนวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะความเหลือ่มล้ําสงู จะมี 

ผูตัดสนิใจแตเพยีงผูเดียว ผูทีอ่ยูในระดับตํา่มหีนาทีเ่พยีงปฏบัิติ 

ตามคําส่ังการทํางาน พรอมทั้งยอมรับอํานาจลักษณะนี้โดย 

ไมคาดหวังใหมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในทางตรงกันขาม 

วัฒนธรรมที่มีลักษณะการยอมรับความเหลื่อมลํ้าของอํานาจ 

ตํ่า จะยินดีรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงานทุกระดับ 

มีความเสมอภาคและเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 

ผลวจิยัพบวาในภมูภิาคเอเชยีมคีะแนน PDI เฉลีย่ที ่60 คะแนน 
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แตมีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจคอนขางหลาก 

หลาย เชน ประเทศที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจ 

ตํ่า ไดแก ออสเตรเลีย ซึ่งมีคา PDI ที่ระดับ 40 คะแนน ใน 

ขณะที่ประเทศจีน อินเดีย ไทย และญี่ปุน มีการนับถือลําดับ 

อาวุโส ลําดับชั้นในสังคมและวรรณะชน โดยมี PDI เทากับ 80 

คะแนน, 77 คะแนน, 64 คะแนน และ 50 คะแนน ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวาสังคมเอเชียในภาพรวมยอมรับอํานาจจาก 

เบื้องบนและความเสมอภาคไดคอนขางมาก ในประเทศ 

ที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจสูงจะพยายาม 

ผลักดันตนเองใหอยูในระดับที่สูงข้ึน โดยการพยายามศึกษา 

เลาเรียน หรือทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จเพ่ือการยอมรับ 

ทางสังคม แตในประเทศตะวนัตกจะมคีา PDI ต่ําเปนสวนใหญ 

ดวยเชนกัน ไทยอยูในระดับกลางๆ เมื่อเทียบกับทั้งโลก 

2. Individualism(IDV) 

ดัชนีที่ใชวัดความเปนปจเจกบุคคล(Individualism) 

หรือความเปนตัวของตัวเอง วัฒนธรรมตะวันตกจะถูกปลูกฝง 

ใหสมาชิกในสังคมรับผิดชอบอนาคตของตนเองและตอง 

พยายามพัฒนาความสามารถของตนเองตลอดเวลา แต 

วัฒนธรรมตะวันออกจะปลูกฝงใหสมาชิกในสังคมนั้นมองวา 

ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้นเมื่อกระทําสิ่งใดจึงมัก 

คํานึงถึงกลุมหรือผลกระทบที่มีตอกลุมและสังคมเสมอ ใน 

ประเทศที่มีความเปนปจเจกบุคคลสูง พลเมืองน้ันสามารถ 

ทําส่ิงตางๆไดดวยตนเอง ตัดสินใจไดดวยตนเองไมจําเปน 

ตองอาศัยการสนับสนุนจากผูอื่น มีรูปแบบการดําเนินชีวิต 

แบบไมไดถูกคาดหวังใหดูแลซึ่งกันและกันหรือดูแลกันเอง 

ในลักษณะครอบครัวเด่ียว การใหโอกาสใหใชความคิดเชิง 

สรางสรรค มีอิสระ เปนสิ่งที่มีคาและสําคัญอยางยิ่งในสังคม 

ปจเจกนิยม จากงานวิจัยพบวาประเทศที่ปจเจกนิยมสูงสุด 

ไดแก สหรัฐอเมริกา สวนประในภูมิภาคเอเชีย มีความเปน 

ปจเจกชนคอนขางตํา่ โดยประเทศจนี เปนประเทศทีม่คีา IDV 

ต่ําที่สุด คือ 15 คะแนน ไทยมีคา IDV เทากับ 20 สูงกวา 

ประเทศจนีเพยีงเลก็นอย ตามมาดวยประเทศญ่ีปุนและอนิเดยี 

ที่มีคา IDV เทากับ 43 และ 44 ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ย IDV 

ในกลุมประเทศเอเชียอูท่ี 24 คะแนน แสดงวาสังคมเอเชีย 

เปนสังคมเกาะกลุม หรือ Collectivist ท่ีเนนความสัมพันธ 

ระยะยาว ทีส่รางความปลอดภยัในเรือ่งตางๆ ใหแกสมาชกิใน 

กลุมหรือพวกพอง เปนสังคมที่ใหความสําคัญกับความภักดี 

ตอกลุม รวมถึงมีกระบวนการตัดสินใจที่ตองการไดรับความ 

เหน็ชอบจากทุกฝายในกลุม การทําธรุกจิกับคนเอเชียโดยเฉพาะ 

กับนักธุรกิจชาวจีนและชาวญี่ปุ นจึงเนนการสรางความ 

สัมพันธเปนพวกพองมากกวาการทําธุรกิจท่ีอิงสัญญา ตาม 

ระบบทุนนิยมจากวัฒนธรมตะวันตก การสรางความสัมพันธ 

ทางธุรกิจกระทําผานการนัดรับประทานอาหาร หรือการด่ืม 

สังสรรคเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกอนการทําธุรกิจรวมกัน 

ยึดถือสัจจะทางวาจามากกวาสัญญาที่เปนลายลักษณอักษร  

ประเทศไทยถูกจัดลําดับวามีความเปนปจเจกนิยมตํ่ามาก 

เพราะอยูในอันดับที่ 53 จาก 65 ประเทศ 

3. Masculinity (MAS)

เปนดัชนีที่ใชวัดวัฒนธรรมที่มีลักษณะเนนการแขงขัน 

แกงแยงชิงเดนและความแตกตางระหวางบทบาทหญิงชาย 

ในสังคม โดยวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะความเปนชาย เปนคา 

นยิมของสงัคมทีใ่หความสําคญักบัการแขงขนัและความสาํเรจ็ 

มีลักษณะตรงกันขามกับวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะเอาใจใส 

ซึ่งกันและกันเนนความอาทรหวงใย หรือ “ความเปนหญิง”   

(Femininity) คาดัชนี MAS ยิ่งมากแปลวาผูชายมีบทบาท 

มากกวาผูหญิง มีการแขงขันสูงกวา ไมวาจะเปนหญิงหรือ 

ชายก็ตาม ในขณะที่สมาชิกของสังคมที่มีคา MAS ตํ่าจะ 

คอนขางถอมตัวและเอาใจใสซึ่งกันและกันเพราะเปนคานิยม 

ของสังคมซึ่งเนนการใหความสนใจกับผูอ่ืน การทําธุรกิจกับ 

นกัธรุกจิทีม่าจากประเทศท่ีใหความสาํคญักบัเพศชายมากกวา 

ผูหญงิ ผูชายอาจไดเปรยีบในการเจรจาธรุกจิมากกวาเพศหญงิ 

เชน นักธุรกิจญี่ปุนนิยมนัดพบเพื่อเจรจาตามสถานบันเทิง 

เพื่อพักผอนหลังการทํางาน ซึ่งในบางสถานที่นักธุรกิจหญิง 

ไมสมควรเขารวมสังสรรคดวย ในเอเชียมคีาเฉล่ียท่ี 54 คะแนน 

ประเทศญีปุ่นมคีามากถงึ 90 รองลงมาคอืจนีและอินเดยีที ่54 

นักธุรกิจหญิงที่ทําการติดตอกับนักธุรกิจจากประเทศนี้จึง 

ควรเพิ่มความระมัดระวังการแตงการใหสุภาพ รัดกุม และ 

ไมสวมใสเครื่องประดับมากเกินไป ประเทศที่ไดคะแนน MAS 

สรางกฏระเบียบจํานวนมากเพื่อเปนกรอบใหกับสมาชิกใน 

องคกรปฏิบัติตาม ประชาชนในวัฒนธรรมนี้อาจเกิดความ 

เครียดสูง การตัดสินใจตางๆจะใชมติกลุมเปนหลักหรือตาม 

ลําดับขั้นตอน ในทางตรงกันขามวัฒนธรรมที่มีลักษณะการ 

หลีกเลี่ยงความไมแนนอนตํ่านั้นจะมีโครงสรางองคกรที่ไม 

สลบัซบัซอน มกีารสนบัสนนุใหหวัหนางานตดัสนิใจในลักษณะ 

ทีก่ลาเผชิญกบัความเสีย่งประชาชนไมคอยมคีวามเครียด กลา 

ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง และมีความคิดสรางสรรค 

UAI ที่สูงแสดงวาหลีกเล่ียงความเส่ียง ซึ่งสอดคลองกับ 

ลักษณะสังคมท่ีเปนแบบสังคมเกาะกลุมหรือ Collectivist 

ดงันัน้ประชากรประเทศจะเครงครดักบัระเบยีบวนัิย เชน ญีปุ่น 

มีคา UAI 90  สวนประเทศจีนและอินเดียมีคา UAI เทากับ  

40 ซึ่งเปนคะแนนที่ตํ่ากวาประเทศอ่ืนในเอเชีย แสดงวา 

วัฒนธรรมอนิเดยีและจนียอมรับความแตกตางกบัความไมเปน 

ระบบและความไมแนนอนในการทําธุรกิจไดสูง ประเทศที่มี 

UAI สูงสุดในโลก ไดแก กรีซ ตามมาดวย โปรตุเกส แต 

โดยรวมแลว ประเทศในยุโรปสวนใหญลวนมี UAI ในระดับ 

สูงทั้งสิ้น รวมทั้งญี่ปุนดวย ในขณะที่ประเทศที่มี UAI ตํ่าที่สุด 

ในโลกไดแก สิงคโปร เพราะเปนประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ตลอดเวลาจนทําใหชาวสิงคโปรเคยชินกับการเปลี่ยนแปลง 

และจะอาแขนรับมันดวยความรูสึกในแงดี ฮองกงก็มี UAI ตํ่า 

ดวยเชนกัน (อันดับหาจากรั้งทาย) ในขณะที่ สหรัฐ และจีน 

ก็อยูในระดับตํ่าดวย ประเทศเหลาน้ีลวนแลวแตผลิตพอคา 

และนักธุรกิจไดเปนจํานวนมาก เพราะคนกลาเสี่ยง ประเทศ 

ไทยมีคะแนน UAI เทากับคาเฉลี่ยของเอเชียคือ 60 คะแนน 

ถือวาอยูในระดับกลางๆ

5. Long-Term Orientation(LTO)

มิติสุดทายไดรับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ(Confucian  

Dynamism) ท่ีใหความสําคัญกับอนาคต ซึ่งทําใหมีคานิยม 

บางประการที่ทําใหดําเนินชีวิตดวยความระมัดระวัง เชน 

ความมัธยัสถ ความอดทน เปนตน ในทางตรงขามสังคมที่ให 

ความสาํคญักบัปจจบุนั จะเนนคานยิมทีป่กปองตนในปจจุบนั 

เชน การเคารพกฏกตกิา และการปองกนัการเสยีหนา ยิง่ดชันี 

LTO ของประเทศใดมีคาสูงก็ยิ่งแสดงวาวัฒนธรรมของสังคม 

ของประเทศนัน้ใหความสาํคญักับอนาคตมากเทานัน้ ประเทศ 

จีนมีคา LTO ในระดับสูงท่ีสุดในกลุมประเทศอเชียแปซิฟก 

อยูที่ 118 คะแนน ดังนั้นการทําธุรกิจกับชาวจีนตองใหความ 

สาํคญัอยางสูงกบัการสรางความสมัพันธทางธรุกิจในระยะยาว 

รวมถึงการใหเกียรติและไมกระทําการอันใดที่ทําใหนักธุรกิจ 

ชาวจีนเสียหนา ประเทศที่ไดอันดับที่ 1-3 ของโลกลวนเปน 

เชื้อชาติจีนทั้งสิ้นไดแก จีน ฮองกง ไตหวัน ตามมาดวยญี่ปุน 

และเกาหลใีต วฒัธรรมไทยมคีา LTO ในระดบัปานกลางเทากบั 

51 ซ่ึงตํ่ากวาคาเฉล่ียในประเทศเอเชียที่มีคาเฉลี่ยที่ 81 ซึ่ง 

อาจเปนเพราะสังคมไทยใหความสําคัญกับทั้งอนาคตและ 

ปจจุบัน 

สูงสุด ไดแก ญี่ปุน โดยมีสหรัฐ และจีน อยูในอันดับที่คอนขาง 

สูงดวย สวนกลุมประเทศที่มีเอื้อผูหญิงมากที่สุดในโลก ไดแก 

กลุมประเทศนอรดิก (นําโดย สวีเดน ตามมาดวย นอรเวย) 

ในขณะที่ ประเทศไทยเปนประเทศเอเชียเพียงไมกี่ประเทศ 

ที่ไดอยูในอันดับลางๆ (หมายถึงเอื้อผูหญิงสูง) ถือไดวาเปน 

ประเทศเอเชียที่มีความเปนหญิงสูงสุด มีนิสัยเปนคนมีจิตใจ 

โอบออมอารี เอาใจใสซึ่งกันและกัน ดังนั้นนักธุรกิจหญิงไทย 

จึงไดรับความเทาเทียมและโอกาสทางการแขงขันเทากับ 

เพศชาย

 

4. Uncertainty Avoidance Index(UAI)

เปนดัชนีท่ีบงบอกถึงระดับความไมแนนอนหรือความผิ

ดปกติที่สังคมหนึ่งๆ ยอมรับได สังคมที่มีคา UAI สูงคือ 

สังคมที่ไมยอมรับสภาวะ “ผิดปกติ” หรือ “แตกตาง” ใดๆ 

วัฒนธรรมที่มีลักษณะหลีกเล่ียงความไมแนนอน จะพยายาม 

อิทธิพลของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว

จากการรายงานของ Hofstede กลาววา โครงสราง 

และการจัดการธุรกิจครอบครัวมีลักษณะท่ีต องใช การ 

ทํางานที่ทุมเทมาก แตการทํางานภายในธุรกิจครอบครัวก็มี 

ประสิทธิภาพเปนอยางมาก เนื่องจากลูกจาง บุคลากร และ 

สมาชิกในครอบครัวสามารถสื่อสารกันไดโดยตรง เปนการ 

ติดตอประสานงานกันอยางไมเปนทางการและมีความเปน 

กันเอง นอกจากนี้ ยังเชื่อวาเปนเพราะธุรกิจครอบครัวมี 

สญัลกัษณ (symbols) ผูนาํทีเ่กง (heros) มีแบบแผน (rituals) 

และคานิยม (values) สิ่งเหลานี้ถือเปนสินทรัพยของ 

ธุรกิจครอบครัว ที่ชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  

(competitive advantage) กวาธุรกิจอื่นที่ไมใชธุรกิจ 

ครอบครัว 

มงีานวิจยัจํานวนมากทีก่ลาววา วฒันธรรมธรุกจิครอบครวั 

มีผลกระทบตอแนวทางในการวางกลยุทธและการนําเอา 

กลยุทธไปปฏิบัติบนผลการประกอบการของธุรกิจในธุรกิจ 

ครอบครัว ธุรกิจครอบครัวที่มีผลการประกอบการที่ดี และ 

ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน (Sustained performance) 

มกัจะมกีระบวนการขบัเคลือ่นทีส่าํคญั คอื ความเปนเอกภาพ 

และความปรารถนาที่มีรูปแบบของการบรรลุผลสําเร็จ และ 

รายงานวา วัฒนธรรมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ 

ครอบครัวเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งที่ยิ่งใหญ ที่มีตอผล 

สําเร็จและสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับธุรกิจ 

ครอบครัว ความเปนเจาของและการควบคุมเปนลักษณะ 

พิเศษของธุรกิจครอบครัว ที่ลักษณะความเปนเจาของใน 

ธุรกิจครอบครัวไดสรางความสําเร็จใหกับธุรกิจ สงผลตอ 

ความสามารถในการทํากําไร (profitability)

ในการศึกษาวัฒนธรรมองคกรที่แตกตางกันของธุรกิจ 

ครอบครัวและธุรกิจท่ีไมใชครอบครัววามีผลตอการประกอบ 

การของธรุกิจแตกตางกนัหรอืไมอยางไร ผลการวิจยัสรปุไดวา 

ธุรกิจที่ควบคุมโดยสมาชิกครอบครัวมีความแตกตางอยาง 

เห็นไดชัด โดยพบวา วัฒนธรรมของครอบครัวมีผลสงเสริม 

ใหผลการประกอบการของธุรกิจดีกวาธุรกิจที่ไมใชธุรกิจ 

ครอบครัว บทบาทของความตอเนื่องของคานิยมผู กอตั้ง 

(founder’s values) ในวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว 

ภูมิหลังที่แตกตางและลักษณะของผูกอต้ังนําไปสูการสราง 

วัฒนธรรมที่ไมเพียงแตเปนคานิยมหลักที่มีคา (rich in core 

values) และมีผลสงเสริมผลการดําเนินงานของธุรกิจ แตยัง 

สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจในการเรียนรู และ 

สงเสริมกําลังใจใหแกกันอยางยืดหยุ น นอกจากนี้ ยังให 

เหตุผลวาวัฒนธรรมของผูกอตั้งเหลานี้เปนการทะนุถนอม 

(nurtured) ผูท่ีจะมาสืบทอดธุรกิจของครอบครัว ถึงแมวา 

วฒันธรรมของธรุกจิครอบครวัเปนสิง่ยากท่ีจะอธบิาย แตกเ็ปน 

แหลงของความไดเปรยีบเชงิกลยทุธทางธรุกิจ การไดรบัประโยชน 

เตม็ที่จากคุณลักษณะพเิศษนี้ ทําใหเกดิประสทิธิผลที่สมบูรณ 

เปนขอตกลงท่ีตองทําใหแกผูถือหุนและสรางตํานานใหแก 

ผูกอตั้ง 

ธุรกิจทุกประเภทจะเติบโตได ตองมีแกนของวัฒนธรรม 

องคกร (laying the bedrock for corporate culture) 

ผูนําธุรกิจควรสรางคานิยมวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว 

ซึ่งเปนตัวขับเคล่ือนในมิติดานตางๆ ในธุรกิจ ทั้งการกําหนด 

เปาหมายและวตัถปุระสงค แผนการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ 

แผนการสืบทอดธุรกิจ รวมถงึเกณฑแบบแผนเพ่ือการตัดสินใจ 

รวมท้ังนโยบายกําหนดคานิยมวัฒนธรรมขององคกรใหเปน 

หนึ่งในกลยุทธท่ีสําคัญตอการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจ 

ซ่ึงคานิยม วัฒนธรรมมีสวนชวยสงเสริมประสิทธิภาพ และ 

ประสิทธิผลในธุรกิจครอบครัวหลายๆ ดาน อาทิเชน เปนแรง 

ผลักดันใหคนเกิดแรงจูงใจที่จะทํางาน สรางมุมมองตอธุรกิจ 

ในระยะยาว สรางความไววางใจในธรุกจิ สรางการคดิทีท่าทาย 

และแปลกใหม ชวยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองคกรไปใน 

ทิศทางใหมสูการสรางโอกาสความกาวหนาของธุรกิจ ชวย 

ปรับปรุงแผนกลยุทธและการบริหารเชิงกลยุทธใหดีขึ้น เปน 

การสรางกลยทุธพนัธมติรทางธรุกจิ ชวยในการสรรหาและการ 

ธาํรงรกัษาพนกังาน และทีส่าํคญัคอืชวยทําใหบรรลเุปาหมาย 

ขององคกร  
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ความสําคัญของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว

วัฒนธรรมนั้นเปนรูปแบบในการคิด การ 

ปฎบิตัใินเรือ่งตางๆ ของคนในสงัคม มตัีง้แตวฒันธรรมของชาติ 

วัฒนธรรมของทองถิ่น วัฒนธรรมขององคกร และวัฒนธรรม 

ของครอบครัว ในประเทศญ่ีปุนวัฒนธรรมท่ีจะช่ืนชมผูกอตั้ง 

ธุรกิจ และการสืบทอดธุรกิจของครอบครัวเปนสิ่งที่ไดรับการ 

ยกยองจากผูมสีวนไดสวนเสยีกบัธรุกจิทาํใหญีปุ่นเปนประเทศ 

ที่มีธุรกิจอายุยาวเกิน 200 ป มากกวา 3,000 บริษัท 

หรือคิดเปนกวา 40% ของธุรกิจอายุยาวทั่วโลก

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวมักจะสะทอนมาจาก 

วิสัยทัศน (vision) ของผูกอต้ัง ที่ไดต้ังเปาหมายไวตั้งแต 

แรกเริ่มกอตั้งธุรกิจ เมื่อธุรกิจเติบโตเปนองคกรขนาดใหญขึ้น 

ผูบรหิารรุนตอมากจ็ะสบืสานวสิยัทัศนและพนัธกจิของผูกอตัง้ 

ไวเปนพืน้ฐานของวัฒนธรรมองคกร สาํหรบัทีม่าของวฒันธรรม 

ในธุรกจิครอบครัว แหลงกาํเนดิทีส่าํคญัมาจากระบบความเชือ่ 

และคานิยมของผูกอตั้งที่เดนชัด ที่มีอิทธิพลถึงรุ นทายาท 

ผูรับสืบทอดธุรกิจครอบครัว คานิยมและความปรารถนาของ 

ผูกอตั้งเปนแรงขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว มีผูตั้งขอสังเกตวา 

สมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรอาจมองเห็นภาพ 

ความเปนมาเก่ียวกับการบุกเบิกตอสูเอาชนะอุปสรรคของผู 

กอตั้งจนประสบความสําเร็จทั้งเรื่องชีวิตและการทํางานใน 

ธุรกิจ จากเรื่องราวหรือประวัติ (stories or histories) ที่ 

ถูกถายทอดดวยการเลาหรือบันทึกเปนหนังสือชีวประวัติ 

ทําใหสมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรรุนตอมา 

เห็นระบบคานิยม ความเชื่อ วิธีคิด วิธีทํางานของผูกอตั้ง และ 

ไดยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางการดําเนินชีวิตและการทํางาน 

ในธุรกิจ จะเห็นวา การเห็นพองตองกัน (consensus) การ 

ยึดเหนี่ยว (cohesiveness) และการผูกพันหรือพันธสัญญา 

(commitment) ตอครอบครัวและตอธุรกิจ ของสมาชิกใน 

ครอบครัวและพนักงานในองคกร ที่มีตอคานิยมดังกลาว 

จะทําใหทั้งครอบครัวและธุรกิจมีคานิยมหลัก (core value) 

และนําไปสูวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง 

ในงานวิจัยคนพบลักษณะวัฒนธรรมท่ีปรากฏเดนชัดใน

ธุรกิจครอบครัวคือความเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง 

ลักษณะความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหสมาชิกใน 

ครอบครัวมีความเชื่อ คานิยมรวมกัน จึงทําใหครอบครัว 

เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอการกําหนดแนวทาง กลยุทธ 

และการจัดการธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพิ่มเติมวา 

ธุรกิจครอบครัวจํานวนมากมักจะไดเรียนรูคําสอน ประวัติ 

คานิยมของผูกอตั้งจากการรับประทานอาหารรวมกันบนโตะ 

อาหารเย็น (learned-at-the-dinner-table) สิ่งน้ีทําให 

เกิดความผูกพันอยางลึกซึ้ง (ingrained) ระหวางสมาชิก 

ในครอบครัว และทําใหสมาชิกในครอบครัวรุนถัดไปมีความ 

จงรักภักดีตอธุรกิจ และยึดมั่นในคานิยมของผูกอตั้งอยาง 

ตอเน่ือง สิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยภายในที่นําไปสู การสราง 

วัฒนธรรมในองคกร 

มิติความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและสังคม

ศาสตราจารยฮอฟสเทด(Greert Hofstde) แหง      

Maastricht University นักสังคมศาสตรชาวเนเธอรแลนด 

ไดทําการวิจัยถึงวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการทํางานของคน 

ในแตละประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน โดยการเก็บ 

ขอมูลโดยสํารวจประชากรในประเทศตางๆ ที่มีวัฒนธรรม 

แตกตางกันมากกวา 70 ประเทศในภูมิภาคตางๆ จากการ 

สํารวจศาสตราจารยฮอฟสเทดไดนําขอมูลมาทําวิจัยเชิง 

เปรียบเทียบ และไดพัฒนารูปแบบ (Model) ความแตกตาง 

ทางวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มิติ โดยมี 

รายละเอียดดังนี้  

1. Power Distance Index (PDI) 

เปนดัชนีท่ีใชวัดความเหลื่อมลํ้าของอํานาจหรือการ 

ยอมรับเรื่องชนชั้น เชน  การนับถือลําดับอาวุโสหรือลําดับชั้น 

ในสงัคม ถาเปนวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะความเหลือ่มล้ําสงู จะมี 

ผูตัดสนิใจแตเพยีงผูเดียว ผูทีอ่ยูในระดับตํา่มหีนาท่ีเพยีงปฏบัิติ 

ตามคําส่ังการทํางาน พรอมทั้งยอมรับอํานาจลักษณะนี้โดย 

ไมคาดหวังใหมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในทางตรงกันขาม 

วัฒนธรรมที่มีลักษณะการยอมรับความเหลื่อมลํ้าของอํานาจ 

ตํ่า จะยินดีรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงานทุกระดับ 

มีความเสมอภาคและเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 

ผลวจิยัพบวาในภมูภิาคเอเชยีมคีะแนน PDI เฉลีย่ที ่60 คะแนน 

แตมีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจคอนขางหลาก 

หลาย เชน ประเทศที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจ 

ตํ่า ไดแก ออสเตรเลีย ซึ่งมีคา PDI ที่ระดับ 40 คะแนน ใน 

ขณะที่ประเทศจีน อินเดีย ไทย และญี่ปุน มีการนับถือลําดับ 

อาวุโส ลําดับชั้นในสังคมและวรรณะชน โดยมี PDI เทากับ 80 

คะแนน, 77 คะแนน, 64 คะแนน และ 50 คะแนน ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวาสังคมเอเชียในภาพรวมยอมรับอํานาจจาก 

เบื้องบนและความเสมอภาคไดคอนขางมาก ในประเทศ 

ที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจสูงจะพยายาม 

ผลักดันตนเองใหอยูในระดับท่ีสูงขึ้น โดยการพยายามศึกษา 

เลาเรียน หรือทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จเพ่ือการยอมรับ 

ทางสังคม แตในประเทศตะวนัตกจะมคีา PDI ต่ําเปนสวนใหญ 

ดวยเชนกัน ไทยอยูในระดับกลางๆ เมื่อเทียบกับทั้งโลก 

2. Individualism(IDV) 

ดัชนีที่ใชวัดความเปนปจเจกบุคคล(Individualism) 

หรือความเปนตัวของตัวเอง วัฒนธรรมตะวันตกจะถูกปลูกฝง 

ใหสมาชิกในสังคมรับผิดชอบอนาคตของตนเองและตอง 

พยายามพัฒนาความสามารถของตนเองตลอดเวลา แต 

วัฒนธรรมตะวันออกจะปลูกฝงใหสมาชิกในสังคมนั้นมองวา 

ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้นเมื่อกระทําสิ่งใดจึงมัก 

คํานึงถึงกลุมหรือผลกระทบที่มีตอกลุมและสังคมเสมอ ใน 

ประเทศท่ีมีความเปนปจเจกบุคคลสูง พลเมืองน้ันสามารถ 

ทําสิ่งตางๆไดดวยตนเอง ตัดสินใจไดดวยตนเองไมจําเปน 

ตองอาศัยการสนับสนุนจากผูอื่น มีรูปแบบการดําเนินชีวิต 

แบบไมไดถูกคาดหวังใหดูแลซึ่งกันและกันหรือดูแลกันเอง 

ในลักษณะครอบครัวเดี่ยว การใหโอกาสใหใชความคิดเชิง 

สรางสรรค มีอิสระ เปนสิ่งที่มีคาและสําคัญอยางยิ่งในสังคม 

ปจเจกนิยม จากงานวิจัยพบวาประเทศท่ีปจเจกนิยมสูงสุด 

ไดแก สหรัฐอเมริกา สวนประในภูมิภาคเอเชีย มีความเปน 

ปจเจกชนคอนขางตํา่ โดยประเทศจนี เปนประเทศทีม่คีา IDV 

ตํ่าที่สุด คือ 15 คะแนน ไทยมีคา IDV เทากับ 20 สูงกวา 

ประเทศจนีเพยีงเลก็นอย ตามมาดวยประเทศญีปุ่นและอนิเดยี 

ที่มีคา IDV เทากับ 43 และ 44 ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ย IDV 

ในกลุมประเทศเอเชียอูที่ 24 คะแนน แสดงวาสังคมเอเชีย 

เปนสังคมเกาะกลุม หรือ Collectivist ที่เนนความสัมพันธ 

ระยะยาว ทีส่รางความปลอดภยัในเรือ่งตางๆ ใหแกสมาชกิใน 

กลุมหรือพวกพอง เปนสังคมที่ใหความสําคัญกับความภักดี 

ตอกลุม รวมถึงมีกระบวนการตัดสินใจที่ตองการไดรับความ 

เหน็ชอบจากทกุฝายในกลุม การทาํธรุกจิกบัคนเอเชยีโดยเฉพาะ 

กับนักธุรกิจชาวจีนและชาวญ่ีปุ นจึงเนนการสรางความ 

สัมพันธเปนพวกพองมากกวาการทําธุรกิจที่อิงสัญญา ตาม 

ระบบทุนนิยมจากวัฒนธรมตะวันตก การสรางความสัมพันธ 

ทางธุรกิจกระทําผานการนัดรับประทานอาหาร หรือการด่ืม 

สังสรรคเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกอนการทําธุรกิจรวมกัน 

ยึดถือสัจจะทางวาจามากกวาสัญญาที่เปนลายลักษณอักษร  

ประเทศไทยถูกจัดลําดับวามีความเปนปจเจกนิยมตํ่ามาก 

เพราะอยูในอันดับที่ 53 จาก 65 ประเทศ 

3. Masculinity (MAS)

เปนดัชนีที่ใชวัดวัฒนธรรมที่มีลักษณะเนนการแขงขัน 

แกงแยงชิงเดนและความแตกตางระหวางบทบาทหญิงชาย 

ในสังคม โดยวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะความเปนชาย เปนคา 

นยิมของสงัคมทีใ่หความสาํคญักบัการแขงขนัและความสาํเรจ็ 

มีลักษณะตรงกันขามกับวัฒนธรรมที่มีลักษณะเอาใจใส 

ซ่ึงกันและกันเนนความอาทรหวงใย หรือ “ความเปนหญิง”   

(Femininity) คาดัชนี MAS ยิ่งมากแปลวาผูชายมีบทบาท 

มากกวาผูหญิง มีการแขงขันสูงกวา ไมวาจะเปนหญิงหรือ 

ชายก็ตาม ในขณะที่สมาชิกของสังคมที่มีคา MAS ตํ่าจะ 

คอนขางถอมตัวและเอาใจใสซึ่งกันและกันเพราะเปนคานิยม 

ของสังคมซ่ึงเนนการใหความสนใจกับผูอื่น การทําธุรกิจกับ 

นกัธรุกจิทีม่าจากประเทศทีใ่หความสาํคญักบัเพศชายมากกวา 

ผูหญิง ผูชายอาจไดเปรยีบในการเจรจาธรุกจิมากกวาเพศหญงิ 

เชน นักธุรกิจญี่ปุนนิยมนัดพบเพื่อเจรจาตามสถานบันเทิง 

เพ่ือพักผอนหลังการทํางาน ซึ่งในบางสถานที่นักธุรกิจหญิง 

ไมสมควรเขารวมสงัสรรคดวย ในเอเชียมคีาเฉลีย่ท่ี 54 คะแนน 

ประเทศญีปุ่นมคีามากถงึ 90 รองลงมาคอืจนีและอินเดยีที ่54 

นักธุรกิจหญิงที่ทําการติดตอกับนักธุรกิจจากประเทศนี้จึง 

ควรเพิ่มความระมัดระวังการแตงการใหสุภาพ รัดกุม และ 

ไมสวมใสเครื่องประดับมากเกินไป ประเทศที่ไดคะแนน MAS 

สรางกฏระเบียบจํานวนมากเพื่อเปนกรอบใหกับสมาชิกใน 

องคกรปฏิบัติตาม ประชาชนในวัฒนธรรมนี้อาจเกิดความ 

เครียดสูง การตัดสินใจตางๆจะใชมติกลุมเปนหลักหรือตาม 

ลําดับขั้นตอน ในทางตรงกันขามวัฒนธรรมที่มีลักษณะการ 

หลีกเลี่ยงความไมแนนอนตํ่านั้นจะมีโครงสรางองคกรท่ีไม 

สลบัซบัซอน มกีารสนบัสนุนใหหวัหนางานตดัสนิใจในลกัษณะ 

ทีก่ลาเผชิญกบัความเสีย่งประชาชนไมคอยมคีวามเครียด กลา 

ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง และมีความคิดสรางสรรค 

UAI ที่สูงแสดงวาหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ซึ่งสอดคลองกับ 

ลักษณะสังคมที่เปนแบบสังคมเกาะกลุมหรือ Collectivist 

ดงันัน้ประชากรประเทศจะเครงครดักบัระเบยีบวนัิย เชน ญีปุ่น 

มีคา UAI 90  สวนประเทศจีนและอินเดียมีคา UAI เทากับ  

40 ซึ่งเปนคะแนนที่ตํ่ากวาประเทศอื่นในเอเชีย แสดงวา 

วฒันธรรมอนิเดยีและจนียอมรบัความแตกตางกบัความไมเปน 

ระบบและความไมแนนอนในการทําธุรกิจไดสูง ประเทศท่ีมี 

UAI สูงสุดในโลก ไดแก กรีซ ตามมาดวย โปรตุเกส แต 

โดยรวมแลว ประเทศในยุโรปสวนใหญลวนมี UAI ในระดับ 

สูงทั้งสิ้น รวมทั้งญี่ปุนดวย ในขณะที่ประเทศที่มี UAI ตํ่าที่สุด 

ในโลกไดแก สิงคโปร เพราะเปนประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ตลอดเวลาจนทําใหชาวสิงคโปรเคยชินกับการเปลี่ยนแปลง 

และจะอาแขนรับมันดวยความรูสึกในแงดี ฮองกงก็มี UAI ตํ่า 

ดวยเชนกัน (อันดับหาจากรั้งทาย) ในขณะที่ สหรัฐ และจีน 

ก็อยูในระดับตํ่าดวย ประเทศเหลานี้ลวนแลวแตผลิตพอคา 

และนักธุรกิจไดเปนจํานวนมาก เพราะคนกลาเสี่ยง ประเทศ 

ไทยมีคะแนน UAI เทากับคาเฉลี่ยของเอเชียคือ 60 คะแนน 

ถือวาอยูในระดับกลางๆ

5. Long-Term Orientation(LTO)

มิติสุดทายไดรับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ(Confucian  

Dynamism) ที่ใหความสําคัญกับอนาคต ซึ่งทําใหมีคานิยม 

บางประการที่ทําใหดําเนินชีวิตดวยความระมัดระวัง เชน 

ความมัธยัสถ ความอดทน เปนตน ในทางตรงขามสังคมที่ให 

ความสาํคญักบัปจจบุนั จะเนนคานยิมทีป่กปองตนในปจจุบนั 

เชน การเคารพกฏกตกิา และการปองกนัการเสยีหนา ยิง่ดชันี 

LTO ของประเทศใดมีคาสูงก็ยิ่งแสดงวาวัฒนธรรมของสังคม 

ของประเทศนัน้ใหความสาํคญักับอนาคตมากเทานัน้ ประเทศ 

จีนมีคา LTO ในระดับสูงที่สุดในกลุมประเทศอเชียแปซิฟก 

อยูที่ 118 คะแนน ดังนั้นการทําธุรกิจกับชาวจีนตองใหความ 

สาํคญัอยางสูงกบัการสรางความสมัพันธทางธรุกจิในระยะยาว 

รวมถึงการใหเกียรติและไมกระทําการอันใดที่ทําใหนักธุรกิจ 

ชาวจีนเสียหนา ประเทศท่ีไดอันดับท่ี 1-3 ของโลกลวนเปน 

เชื้อชาติจีนทั้งสิ้นไดแก จีน ฮองกง ไตหวัน ตามมาดวยญี่ปุน 

และเกาหลใีต วฒัธรรมไทยมคีา LTO ในระดบัปานกลางเทากบั 

51 ซึ่งตํ่ากวาคาเฉลี่ยในประเทศเอเชียที่มีคาเฉลี่ยที่ 81 ซ่ึง 

อาจเปนเพราะสังคมไทยใหความสําคัญกับทั้งอนาคตและ 

ปจจุบัน 

สูงสุด ไดแก ญี่ปุน โดยมีสหรัฐ และจีน อยูในอันดับที่คอนขาง 

สูงดวย สวนกลุมประเทศที่มีเอื้อผูหญิงมากที่สุดในโลก ไดแก 

กลุมประเทศนอรดิก (นําโดย สวีเดน ตามมาดวย นอรเวย) 

ในขณะท่ี ประเทศไทยเปนประเทศเอเชียเพียงไมก่ีประเทศ 

ที่ไดอยูในอันดับลางๆ (หมายถึงเอ้ือผูหญิงสูง) ถือไดวาเปน 

ประเทศเอเชียที่มีความเปนหญิงสูงสุด มีนิสัยเปนคนมีจิตใจ 

โอบออมอารี เอาใจใสซึ่งกันและกัน ดังนั้นนักธุรกิจหญิงไทย 

จึงไดรับความเทาเทียมและโอกาสทางการแขงขันเทากับ 

เพศชาย

 

4. Uncertainty Avoidance Index(UAI)

เปนดัชนีที่บงบอกถึงระดับความไมแนนอนหรือความผิ

ดปกติที่สังคมหนึ่งๆ ยอมรับได สังคมท่ีมีคา UAI สูงคือ 

สังคมท่ีไมยอมรับสภาวะ “ผิดปกติ” หรือ “แตกตาง” ใดๆ 

วัฒนธรรมท่ีมีลักษณะหลีกเลี่ยงความไมแนนอน จะพยายาม 
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อิทธิพลของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว

จากการรายงานของ Hofstede กลาววา โครงสราง 

และการจัดการธุรกิจครอบครัวมีลักษณะท่ีต องใช การ 

ทํางานที่ทุมเทมาก แตการทํางานภายในธุรกิจครอบครัวก็มี 

ประสิทธิภาพเปนอยางมาก เนื่องจากลูกจาง บุคลากร และ 

สมาชิกในครอบครัวสามารถสื่อสารกันไดโดยตรง เปนการ 

ติดตอประสานงานกันอยางไมเปนทางการและมีความเปน 

กันเอง นอกจากนี้ ยังเช่ือวาเปนเพราะธุรกิจครอบครัวมี 

สญัลกัษณ (symbols) ผูนาํทีเ่กง (heros) มีแบบแผน (rituals) 

และคานิยม (values) สิ่งเหลานี้ถือเปนสินทรัพยของ 

ธุรกิจครอบครัว ที่ชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  

(competitive advantage) กวาธุรกิจอื่นที่ไมใชธุรกิจ 

ครอบครัว 

มงีานวจิยัจํานวนมากท่ีกลาววา วฒันธรรมธรุกิจครอบครวั 

มีผลกระทบตอแนวทางในการวางกลยุทธและการนําเอา 

กลยุทธไปปฏิบัติบนผลการประกอบการของธุรกิจในธุรกิจ 

ครอบครัว ธุรกิจครอบครัวที่มีผลการประกอบการที่ดี และ 

ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน (Sustained performance) 

มกัจะมกีระบวนการขบัเคลือ่นทีส่าํคญั คอื ความเปนเอกภาพ 

และความปรารถนาท่ีมีรูปแบบของการบรรลุผลสําเร็จ และ 

รายงานวา วัฒนธรรมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ 

ครอบครัวเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งที่ยิ่งใหญ ที่มีตอผล 

สําเร็จและสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับธุรกิจ 

ครอบครัว ความเปนเจาของและการควบคุมเปนลักษณะ 

พิเศษของธุรกิจครอบครัว ท่ีลักษณะความเปนเจาของใน 

ธุรกิจครอบครัวไดสรางความสําเร็จใหกับธุรกิจ สงผลตอ 

ความสามารถในการทํากําไร (profitability)

ในการศึกษาวัฒนธรรมองคกรท่ีแตกตางกันของธุรกิจ 

ครอบครัวและธุรกิจท่ีไมใชครอบครัววามีผลตอการประกอบ 

การของธรุกิจแตกตางกันหรอืไมอยางไร ผลการวจิยัสรปุไดวา 

ธุรกิจที่ควบคุมโดยสมาชิกครอบครัวมีความแตกตางอยาง 

เห็นไดชัด โดยพบวา วัฒนธรรมของครอบครัวมีผลสงเสริม 

ใหผลการประกอบการของธุรกิจดีกวาธุรกิจที่ไมใชธุรกิจ 

ครอบครัว บทบาทของความตอเนื่องของคานิยมผู กอตั้ง 

(founder’s values) ในวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว 

ภูมิหลังที่แตกตางและลักษณะของผูกอต้ังนําไปสูการสราง 

วัฒนธรรมที่ไมเพียงแตเปนคานิยมหลักที่มีคา (rich in core 

values) และมีผลสงเสริมผลการดําเนินงานของธุรกิจ แตยัง 

สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจในการเรียนรู และ 

สงเสริมกําลังใจใหแกกันอยางยืดหยุ น นอกจากนี้ ยังให 

เหตุผลวาวัฒนธรรมของผูกอต้ังเหลานี้เปนการทะนุถนอม 

(nurtured) ผูที่จะมาสืบทอดธุรกิจของครอบครัว ถึงแมวา 

วฒันธรรมของธรุกจิครอบครวัเปนสิง่ยากทีจ่ะอธบิาย แตกเ็ปน 

แหลงของความไดเปรยีบเชงิกลยทุธทางธรุกจิ การไดรบัประโยชน 

เตม็ที่จากคุณลักษณะพเิศษนี้ ทําใหเกดิประสทิธิผลที่สมบูรณ 

เปนขอตกลงที่ตองทําใหแกผูถือหุนและสรางตํานานใหแก 

ผูกอตั้ง 

ธุรกิจทุกประเภทจะเติบโตได ตองมีแกนของวัฒนธรรม 

องคกร (laying the bedrock for corporate culture) 

ผูนําธุรกิจควรสรางคานิยมวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว 

ซึ่งเปนตัวขับเคล่ือนในมิติดานตางๆ ในธุรกิจ ทั้งการกําหนด 

เปาหมายและวตัถปุระสงค แผนการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ 

แผนการสืบทอดธุรกิจ รวมถงึเกณฑแบบแผนเพือ่การตัดสินใจ 

รวมทั้งนโยบายกําหนดคานิยมวัฒนธรรมขององคกรใหเปน 

หนึ่งในกลยุทธท่ีสําคัญตอการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจ 

ซ่ึงคานิยม วัฒนธรรมมีสวนชวยสงเสริมประสิทธิภาพ และ 

ประสิทธิผลในธุรกิจครอบครัวหลายๆ ดาน อาทิเชน เปนแรง 

ผลักดันใหคนเกิดแรงจูงใจที่จะทํางาน สรางมุมมองตอธุรกิจ 

ในระยะยาว สรางความไววางใจในธรุกจิ สรางการคิดท่ีทาทาย 

และแปลกใหม ชวยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองคกรไปใน 

ทิศทางใหมสูการสรางโอกาสความกาวหนาของธุรกิจ ชวย 

ปรับปรุงแผนกลยุทธและการบริหารเชิงกลยุทธใหดีขึ้น เปน 

การสรางกลยทุธพนัธมติรทางธรุกจิ ชวยในการสรรหาและการ 

ธาํรงรกัษาพนกังาน และทีส่าํคญัคอืชวยทาํใหบรรลเุปาหมาย 

ขององคกร  
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ความสําคัญของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว

วัฒนธรรมนั้นเปนรูปแบบในการคิด การ 

ปฎบิตัใินเรือ่งตางๆ ของคนในสงัคม มตัีง้แตวฒันธรรมของชาติ 

วัฒนธรรมของทองถิ่น วัฒนธรรมขององคกร และวัฒนธรรม 

ของครอบครัว ในประเทศญี่ปุนวัฒนธรรมท่ีจะชื่นชมผูกอตั้ง 

ธุรกิจ และการสืบทอดธุรกิจของครอบครัวเปนสิ่งที่ไดรับการ 

ยกยองจากผูมสีวนไดสวนเสยีกบัธรุกจิทาํใหญีปุ่นเปนประเทศ 

ท่ีมีธุรกิจอายุยาวเกิน 200 ป มากกวา 3,000 บริษัท 

หรือคิดเปนกวา 40% ของธุรกิจอายุยาวทั่วโลก

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวมักจะสะทอนมาจาก 

วิสัยทัศน (vision) ของผูกอต้ัง ที่ไดต้ังเปาหมายไวตั้งแต 

แรกเริ่มกอตั้งธุรกิจ เมื่อธุรกิจเติบโตเปนองคกรขนาดใหญขึ้น 

ผูบริหารรุนตอมาก็จะสบืสานวสิยัทัศนและพนัธกจิของผูกอตัง้ 

ไวเปนพืน้ฐานของวัฒนธรรมองคกร สาํหรับทีม่าของวฒันธรรม 

ในธรุกจิครอบครัว แหลงกาํเนิดทีส่าํคัญมาจากระบบความเชือ่ 

และคานิยมของผูกอตั้งที่เดนชัด ที่มีอิทธิพลถึงรุ นทายาท 

ผูรับสืบทอดธุรกิจครอบครัว คานิยมและความปรารถนาของ 

ผูกอตั้งเปนแรงขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว มีผูตั้งขอสังเกตวา 

สมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรอาจมองเห็นภาพ 

ความเปนมาเกี่ยวกับการบุกเบิกตอสูเอาชนะอุปสรรคของผู 

กอตั้งจนประสบความสําเร็จทั้งเรื่องชีวิตและการทํางานใน 

ธุรกิจ จากเรื่องราวหรือประวัติ (stories or histories) ที่ 

ถูกถายทอดดวยการเลาหรือบันทึกเปนหนังสือชีวประวัติ 

ทําใหสมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรรุนตอมา 

เห็นระบบคานิยม ความเชื่อ วิธีคิด วิธีทํางานของผูกอตั้ง และ 

ไดยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางการดําเนินชีวิตและการทํางาน 

ในธุรกิจ จะเห็นวา การเห็นพองตองกัน (consensus) การ 

ยึดเหนี่ยว (cohesiveness) และการผูกพันหรือพันธสัญญา 

(commitment) ตอครอบครัวและตอธุรกิจ ของสมาชิกใน 

ครอบครัวและพนักงานในองคกร ที่มีตอคานิยมดังกลาว 

จะทําใหทั้งครอบครัวและธุรกิจมีคานิยมหลัก (core value) 

และนําไปสูวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง 

ในงานวิจัยคนพบลักษณะวัฒนธรรมท่ีปรากฏเดนชัดใน

ธุรกิจครอบครัวคือความเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง 

ลักษณะความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหสมาชิกใน 

ครอบครัวมีความเชื่อ คานิยมรวมกัน จึงทําใหครอบครัว 

เปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการกําหนดแนวทาง กลยุทธ 

และการจัดการธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพิ่มเติมวา 

ธุรกิจครอบครัวจํานวนมากมักจะไดเรียนรูคําสอน ประวัติ 

คานิยมของผูกอตั้งจากการรับประทานอาหารรวมกันบนโตะ 

อาหารเย็น (learned-at-the-dinner-table) สิ่งนี้ทําให 

เกิดความผูกพันอยางลึกซึ้ง (ingrained) ระหวางสมาชิก 

ในครอบครัว และทําใหสมาชิกในครอบครัวรุนถัดไปมีความ 

จงรักภักดีตอธุรกิจ และยึดมั่นในคานิยมของผูกอตั้งอยาง 

ตอเนื่อง ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยภายในที่นําไปสูการสราง 

วัฒนธรรมในองคกร 

มิติความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและสังคม

ศาสตราจารยฮอฟสเทด(Greert Hofstde) แหง      

Maastricht University นักสังคมศาสตรชาวเนเธอรแลนด 

ไดทําการวิจัยถึงวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการทํางานของคน 

ในแตละประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน โดยการเก็บ 

ขอมูลโดยสํารวจประชากรในประเทศตางๆ ที่มีวัฒนธรรม 

แตกตางกันมากกวา 70 ประเทศในภูมิภาคตางๆ จากการ 

สํารวจศาสตราจารยฮอฟสเทดไดนําขอมูลมาทําวิจัยเชิง 

เปรียบเทียบ และไดพัฒนารูปแบบ (Model) ความแตกตาง 

ทางวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มิติ โดยมี 

รายละเอียดดังนี้  

1. Power Distance Index (PDI) 

เปนดัชนีที่ใชวัดความเหลื่อมลํ้าของอํานาจหรือการ 

ยอมรับเรื่องชนชั้น เชน  การนับถือลําดับอาวุโสหรือลําดับชั้น 

ในสงัคม ถาเปนวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะความเหลือ่มล้ําสงู จะมี 

ผูตัดสนิใจแตเพยีงผูเดียว ผูทีอ่ยูในระดับตํา่มหีนาทีเ่พยีงปฏบัิติ 

ตามคําส่ังการทํางาน พรอมทั้งยอมรับอํานาจลักษณะนี้โดย 

ไมคาดหวังใหมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในทางตรงกันขาม 

วัฒนธรรมที่มีลักษณะการยอมรับความเหลื่อมลํ้าของอํานาจ 

ตํ่า จะยินดีรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงานทุกระดับ 

มีความเสมอภาคและเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 

ผลวจิยัพบวาในภมูภิาคเอเชยีมคีะแนน PDI เฉลีย่ที ่60 คะแนน 

แตมีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจคอนขางหลาก 

หลาย เชน ประเทศที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจ 

ตํ่า ไดแก ออสเตรเลีย ซึ่งมีคา PDI ที่ระดับ 40 คะแนน ใน 

ขณะที่ประเทศจีน อินเดีย ไทย และญี่ปุน มีการนับถือลําดับ 

อาวุโส ลําดับชั้นในสังคมและวรรณะชน โดยมี PDI เทากับ 80 

คะแนน, 77 คะแนน, 64 คะแนน และ 50 คะแนน ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวาสังคมเอเชียในภาพรวมยอมรับอํานาจจาก 

เบื้องบนและความเสมอภาคไดคอนขางมาก ในประเทศ 

ที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจสูงจะพยายาม 

ผลักดันตนเองใหอยูในระดับที่สูงข้ึน โดยการพยายามศึกษา 

เลาเรียน หรือทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จเพ่ือการยอมรับ 

ทางสังคม แตในประเทศตะวนัตกจะมคีา PDI ต่ําเปนสวนใหญ 

ดวยเชนกัน ไทยอยูในระดับกลางๆ เมื่อเทียบกับทั้งโลก 

2. Individualism(IDV) 

ดัชนีที่ใชวัดความเปนปจเจกบุคคล(Individualism) 

หรือความเปนตัวของตัวเอง วัฒนธรรมตะวันตกจะถูกปลูกฝง 

ใหสมาชิกในสังคมรับผิดชอบอนาคตของตนเองและตอง 

พยายามพัฒนาความสามารถของตนเองตลอดเวลา แต 

วัฒนธรรมตะวันออกจะปลูกฝงใหสมาชิกในสังคมนั้นมองวา 

ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้นเมื่อกระทําสิ่งใดจึงมัก 

คํานึงถึงกลุมหรือผลกระทบที่มีตอกลุมและสังคมเสมอ ใน 

ประเทศที่มีความเปนปจเจกบุคคลสูง พลเมืองน้ันสามารถ 

ทําส่ิงตางๆไดดวยตนเอง ตัดสินใจไดดวยตนเองไมจําเปน 

ตองอาศัยการสนับสนุนจากผูอื่น มีรูปแบบการดําเนินชีวิต 

แบบไมไดถูกคาดหวังใหดูแลซึ่งกันและกันหรือดูแลกันเอง 

ในลักษณะครอบครัวเด่ียว การใหโอกาสใหใชความคิดเชิง 

สรางสรรค มีอิสระ เปนสิ่งที่มีคาและสําคัญอยางยิ่งในสังคม 

ปจเจกนิยม จากงานวิจัยพบวาประเทศที่ปจเจกนิยมสูงสุด 

ไดแก สหรัฐอเมริกา สวนประในภูมิภาคเอเชีย มีความเปน 

ปจเจกชนคอนขางตํา่ โดยประเทศจนี เปนประเทศทีม่คีา IDV 

ต่ําที่สุด คือ 15 คะแนน ไทยมีคา IDV เทากับ 20 สูงกวา 

ประเทศจนีเพยีงเลก็นอย ตามมาดวยประเทศญ่ีปุนและอนิเดยี 

ที่มีคา IDV เทากับ 43 และ 44 ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ย IDV 

ในกลุมประเทศเอเชียอูท่ี 24 คะแนน แสดงวาสังคมเอเชีย 

เปนสังคมเกาะกลุม หรือ Collectivist ท่ีเนนความสัมพันธ 

ระยะยาว ทีส่รางความปลอดภยัในเรือ่งตางๆ ใหแกสมาชกิใน 

กลุมหรือพวกพอง เปนสังคมที่ใหความสําคัญกับความภักดี 

ตอกลุม รวมถึงมีกระบวนการตัดสินใจที่ตองการไดรับความ 

เหน็ชอบจากทุกฝายในกลุม การทําธรุกจิกับคนเอเชียโดยเฉพาะ 

กับนักธุรกิจชาวจีนและชาวญี่ปุ นจึงเนนการสรางความ 

สัมพันธเปนพวกพองมากกวาการทําธุรกิจท่ีอิงสัญญา ตาม 

ระบบทุนนิยมจากวัฒนธรมตะวันตก การสรางความสัมพันธ 

ทางธุรกิจกระทําผานการนัดรับประทานอาหาร หรือการด่ืม 

สังสรรคเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกอนการทําธุรกิจรวมกัน 

ยึดถือสัจจะทางวาจามากกวาสัญญาที่เปนลายลักษณอักษร  

ประเทศไทยถูกจัดลําดับวามีความเปนปจเจกนิยมตํ่ามาก 

เพราะอยูในอันดับที่ 53 จาก 65 ประเทศ 

3. Masculinity (MAS)

เปนดัชนีที่ใชวัดวัฒนธรรมที่มีลักษณะเนนการแขงขัน 

แกงแยงชิงเดนและความแตกตางระหวางบทบาทหญิงชาย 

ในสังคม โดยวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะความเปนชาย เปนคา 

นยิมของสงัคมทีใ่หความสําคญักบัการแขงขนัและความสาํเรจ็ 

มีลักษณะตรงกันขามกับวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะเอาใจใส 

ซึ่งกันและกันเนนความอาทรหวงใย หรือ “ความเปนหญิง”   

(Femininity) คาดัชนี MAS ยิ่งมากแปลวาผูชายมีบทบาท 

มากกวาผูหญิง มีการแขงขันสูงกวา ไมวาจะเปนหญิงหรือ 

ชายก็ตาม ในขณะที่สมาชิกของสังคมที่มีคา MAS ตํ่าจะ 

คอนขางถอมตัวและเอาใจใสซึ่งกันและกันเพราะเปนคานิยม 

ของสังคมซึ่งเนนการใหความสนใจกับผูอื่น การทําธุรกิจกับ 

นกัธรุกจิทีม่าจากประเทศท่ีใหความสาํคญักบัเพศชายมากกวา 

ผูหญงิ ผูชายอาจไดเปรยีบในการเจรจาธรุกจิมากกวาเพศหญงิ 

เชน นักธุรกิจญี่ปุนนิยมนัดพบเพื่อเจรจาตามสถานบันเทิง 

เพื่อพักผอนหลังการทํางาน ซึ่งในบางสถานที่นักธุรกิจหญิง 

ไมสมควรเขารวมสังสรรคดวย ในเอเชียมคีาเฉล่ียท่ี 54 คะแนน 

ประเทศญีปุ่นมคีามากถงึ 90 รองลงมาคอืจนีและอินเดยีที ่54 

นักธุรกิจหญิงที่ทําการติดตอกับนักธุรกิจจากประเทศนี้จึง 

ควรเพิ่มความระมัดระวังการแตงการใหสุภาพ รัดกุม และ 

ไมสวมใสเครื่องประดับมากเกินไป ประเทศที่ไดคะแนน MAS 

สรางกฏระเบียบจํานวนมากเพื่อเปนกรอบใหกับสมาชิกใน 

องคกรปฏิบัติตาม ประชาชนในวัฒนธรรมนี้อาจเกิดความ 

เครียดสูง การตัดสินใจตางๆจะใชมติกลุมเปนหลักหรือตาม 

ลําดับขั้นตอน ในทางตรงกันขามวัฒนธรรมที่มีลักษณะการ 

หลีกเลี่ยงความไมแนนอนตํ่านั้นจะมีโครงสรางองคกรที่ไม 

สลบัซบัซอน มกีารสนบัสนนุใหหวัหนางานตดัสนิใจในลักษณะ 

ทีก่ลาเผชิญกบัความเสีย่งประชาชนไมคอยมคีวามเครยีด กลา 

ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง และมีความคิดสรางสรรค 

UAI ที่สูงแสดงวาหลีกเล่ียงความเส่ียง ซึ่งสอดคลองกับ 

ลักษณะสังคมท่ีเปนแบบสังคมเกาะกลุมหรือ Collectivist 

ดงันัน้ประชากรประเทศจะเครงครดักบัระเบยีบวนัิย เชน ญีปุ่น 

มีคา UAI 90  สวนประเทศจีนและอินเดียมีคา UAI เทากับ  

40 ซึ่งเปนคะแนนที่ตํ่ากวาประเทศอ่ืนในเอเชีย แสดงวา 

วัฒนธรรมอนิเดยีและจนียอมรับความแตกตางกบัความไมเปน 

ระบบและความไมแนนอนในการทําธุรกิจไดสูง ประเทศที่มี 

UAI สูงสุดในโลก ไดแก กรีซ ตามมาดวย โปรตุเกส แต 

โดยรวมแลว ประเทศในยุโรปสวนใหญลวนมี UAI ในระดับ 

สูงทั้งสิ้น รวมทั้งญี่ปุนดวย ในขณะที่ประเทศที่มี UAI ตํ่าที่สุด 

ในโลกไดแก สิงคโปร เพราะเปนประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ตลอดเวลาจนทําใหชาวสิงคโปรเคยชินกับการเปลี่ยนแปลง 

และจะอาแขนรับมันดวยความรูสึกในแงดี ฮองกงก็มี UAI ตํ่า 

ดวยเชนกัน (อันดับหาจากรั้งทาย) ในขณะที่ สหรัฐ และจีน 

ก็อยูในระดับตํ่าดวย ประเทศเหลาน้ีลวนแลวแตผลิตพอคา 

และนักธุรกิจไดเปนจํานวนมาก เพราะคนกลาเสี่ยง ประเทศ 

ไทยมีคะแนน UAI เทากับคาเฉลี่ยของเอเชียคือ 60 คะแนน 

ถือวาอยูในระดับกลางๆ

5. Long-Term Orientation(LTO)

มิติสุดทายไดรับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ(Confucian  

Dynamism) ท่ีใหความสําคัญกับอนาคต ซึ่งทําใหมีคานิยม 

บางประการที่ทําใหดําเนินชีวิตดวยความระมัดระวัง เชน 

ความมัธยัสถ ความอดทน เปนตน ในทางตรงขามสังคมที่ให 

ความสาํคญักบัปจจุบนั จะเนนคานยิมทีป่กปองตนในปจจุบนั 

เชน การเคารพกฏกตกิา และการปองกนัการเสยีหนา ยิง่ดชันี 

LTO ของประเทศใดมีคาสูงก็ยิ่งแสดงวาวัฒนธรรมของสังคม 

ของประเทศนัน้ใหความสาํคญักับอนาคตมากเทานัน้ ประเทศ 

จีนมีคา LTO ในระดับสูงท่ีสุดในกลุมประเทศอเชียแปซิฟก 

อยูที่ 118 คะแนน ดังนั้นการทําธุรกิจกับชาวจีนตองใหความ 

สาํคญัอยางสูงกบัการสรางความสมัพันธทางธรุกิจในระยะยาว 

รวมถึงการใหเกียรติและไมกระทําการอันใดที่ทําใหนักธุรกิจ 

ชาวจีนเสียหนา ประเทศที่ไดอันดับที่ 1-3 ของโลกลวนเปน 

เชื้อชาติจีนทั้งสิ้นไดแก จีน ฮองกง ไตหวัน ตามมาดวยญี่ปุน 

และเกาหลใีต วฒัธรรมไทยมคีา LTO ในระดบัปานกลางเทากบั 

51 ซ่ึงตํ่ากวาคาเฉล่ียในประเทศเอเชียที่มีคาเฉลี่ยที่ 81 ซึ่ง 

อาจเปนเพราะสังคมไทยใหความสําคัญกับทั้งอนาคตและ 

ปจจุบัน 

สูงสุด ไดแก ญี่ปุน โดยมีสหรัฐ และจีน อยูในอันดับที่คอนขาง 

สูงดวย สวนกลุมประเทศที่มีเอื้อผูหญิงมากที่สุดในโลก ไดแก 

กลุมประเทศนอรดิก (นําโดย สวีเดน ตามมาดวย นอรเวย) 

ในขณะที่ ประเทศไทยเปนประเทศเอเชียเพียงไมกี่ประเทศ 

ที่ไดอยูในอันดับลางๆ (หมายถึงเอื้อผูหญิงสูง) ถือไดวาเปน 

ประเทศเอเชียที่มีความเปนหญิงสูงสุด มีนิสัยเปนคนมีจิตใจ 

โอบออมอารี เอาใจใสซึ่งกันและกัน ดังนั้นนักธุรกิจหญิงไทย 

จึงไดรับความเทาเทียมและโอกาสทางการแขงขันเทากับ 

เพศชาย

 

4. Uncertainty Avoidance Index(UAI)

เปนดัชนีท่ีบงบอกถึงระดับความไมแนนอนหรือความผิ

ดปกติที่สังคมหนึ่งๆ ยอมรับได สังคมที่มีคา UAI สูงคือ 

สังคมที่ไมยอมรับสภาวะ “ผิดปกติ” หรือ “แตกตาง” ใดๆ 

วัฒนธรรมที่มีลักษณะหลีกเล่ียงความไมแนนอน จะพยายาม 

อิทธิพลของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว

จากการรายงานของ Hofstede กลาววา โครงสราง 

และการจัดการธุรกิจครอบครัวมีลักษณะที่ต องใช การ 

ทํางานที่ทุมเทมาก แตการทํางานภายในธุรกิจครอบครัวก็มี 

ประสิทธิภาพเปนอยางมาก เนื่องจากลูกจาง บุคลากร และ 

สมาชิกในครอบครัวสามารถสื่อสารกันไดโดยตรง เปนการ 

ติดตอประสานงานกันอยางไมเปนทางการและมีความเปน 

กันเอง นอกจากนี้ ยังเชื่อวาเปนเพราะธุรกิจครอบครัวมี 

สญัลักษณ (symbols) ผูนาํทีเ่กง (heros) มีแบบแผน (rituals) 

และคานิยม (values) สิ่งเหลานี้ถือเปนสินทรัพยของ 

ธุรกิจครอบครัว ที่ชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  

(competitive advantage) กวาธุรกิจอื่นท่ีไมใชธุรกิจ 

ครอบครัว 

มงีานวจิยัจํานวนมากทีก่ลาววา วฒันธรรมธรุกจิครอบครวั 

มีผลกระทบตอแนวทางในการวางกลยุทธและการนําเอา 

กลยุทธไปปฏิบัติบนผลการประกอบการของธุรกิจในธุรกิจ 

ครอบครัว ธุรกิจครอบครัวที่มีผลการประกอบการที่ดี และ 

ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน (Sustained performance) 

มกัจะมกีระบวนการขบัเคลือ่นทีส่าํคญั คอื ความเปนเอกภาพ 

และความปรารถนาที่มีรูปแบบของการบรรลุผลสําเร็จ และ 

รายงานวา วัฒนธรรมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ 

ครอบครัวเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งที่ยิ่งใหญ ที่มีตอผล 

สําเร็จและสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับธุรกิจ 

ครอบครัว ความเปนเจาของและการควบคุมเปนลักษณะ 

พิเศษของธุรกิจครอบครัว ที่ลักษณะความเปนเจาของใน 

ธุรกิจครอบครัวไดสรางความสําเร็จใหกับธุรกิจ สงผลตอ 

ความสามารถในการทํากําไร (profitability)

ในการศึกษาวัฒนธรรมองคกรที่แตกตางกันของธุรกิจ 

ครอบครัวและธุรกิจท่ีไมใชครอบครัววามีผลตอการประกอบ 

การของธรุกิจแตกตางกันหรอืไมอยางไร ผลการวจิยัสรปุไดวา 

ธุรกิจที่ควบคุมโดยสมาชิกครอบครัวมีความแตกตางอยาง 

เห็นไดชัด โดยพบวา วัฒนธรรมของครอบครัวมีผลสงเสริม 

ใหผลการประกอบการของธุรกิจดีกวาธุรกิจที่ไมใชธุรกิจ 

ครอบครัว บทบาทของความตอเนื่องของคานิยมผู กอตั้ง 

(founder’s values) ในวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว 

ภูมิหลังที่แตกตางและลักษณะของผูกอต้ังนําไปสูการสราง 

วัฒนธรรมที่ไมเพียงแตเปนคานิยมหลักที่มีคา (rich in core 

values) และมีผลสงเสริมผลการดําเนินงานของธุรกิจ แตยัง 

สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจในการเรียนรู และ 

สงเสริมกําลังใจใหแกกันอยางยืดหยุ น นอกจากนี้ ยังให 

เหตุผลวาวัฒนธรรมของผูกอตั้งเหลานี้เปนการทะนุถนอม 

(nurtured) ผูท่ีจะมาสืบทอดธุรกิจของครอบครัว ถึงแมวา 

วฒันธรรมของธรุกจิครอบครวัเปนสิง่ยากท่ีจะอธบิาย แตกเ็ปน 

แหลงของความไดเปรยีบเชงิกลยทุธทางธรุกจิ การไดรบัประโยชน 

เตม็ที่จากคุณลักษณะพเิศษนี้ ทําใหเกดิประสทิธิผลที่สมบูรณ 

เปนขอตกลงท่ีตองทําใหแกผูถือหุนและสรางตํานานใหแก 

ผูกอตั้ง 

ธุรกิจทุกประเภทจะเติบโตได ตองมีแกนของวัฒนธรรม 

องคกร (laying the bedrock for corporate culture) 

ผูนําธุรกิจควรสรางคานิยมวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว 

ซึ่งเปนตัวขับเคล่ือนในมิติดานตางๆ ในธุรกิจ ทั้งการกําหนด 

เปาหมายและวตัถปุระสงค แผนการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ 

แผนการสืบทอดธุรกิจ รวมถงึเกณฑแบบแผนเพ่ือการตดัสินใจ 

รวมทั้งนโยบายกําหนดคานิยมวัฒนธรรมขององคกรใหเปน 

หนึ่งในกลยุทธที่สําคัญตอการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจ 

ซ่ึงคานิยม วัฒนธรรมมีสวนชวยสงเสริมประสิทธิภาพ และ 

ประสิทธิผลในธุรกิจครอบครัวหลายๆ ดาน อาทิเชน เปนแรง 

ผลักดันใหคนเกิดแรงจูงใจที่จะทํางาน สรางมุมมองตอธุรกิจ 

ในระยะยาว สรางความไววางใจในธรุกจิ สรางการคดิทีท่าทาย 

และแปลกใหม ชวยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองคกรไปใน 

ทิศทางใหมสูการสรางโอกาสความกาวหนาของธุรกิจ ชวย 

ปรับปรุงแผนกลยุทธและการบริหารเชิงกลยุทธใหดีขึ้น เปน 

การสรางกลยทุธพนัธมติรทางธรุกจิ ชวยในการสรรหาและการ 

ธาํรงรกัษาพนกังาน และทีส่าํคญัคอืชวยทาํใหบรรลเุปาหมาย 

ขององคกร  

มีงานวิจัยจำนวนมากที่กล่าวว่า 
วัฒนธรรมธุรกิจครอบครัวมี 
ผลกระทบต่อแนวทางในการวาง 
กลยุทธ์และการนำเอากลยุทธ์ไป 
ปฏิบัติบนผลการประกอบการของ 
ธุรกิจในธุรกิจครอบครัว ธุรกิจ 
ครอบครัวที่มีผลการประกอบการที่ดี 
และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน 
(Sustained performance) 
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ความสําคัญของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว

วัฒนธรรมนั้นเปนรูปแบบในการคิด การ 

ปฎบิตัใินเรือ่งตางๆ ของคนในสงัคม มตัีง้แตวฒันธรรมของชาติ 

วัฒนธรรมของทองถิ่น วัฒนธรรมขององคกร และวัฒนธรรม 

ของครอบครัว ในประเทศญ่ีปุนวัฒนธรรมท่ีจะช่ืนชมผูกอตั้ง 

ธุรกิจ และการสืบทอดธุรกิจของครอบครัวเปนสิ่งที่ไดรับการ 

ยกยองจากผูมสีวนไดสวนเสยีกบัธรุกจิทาํใหญีปุ่นเปนประเทศ 

ที่มีธุรกิจอายุยาวเกิน 200 ป มากกวา 3,000 บริษัท 

หรือคิดเปนกวา 40% ของธุรกิจอายุยาวทั่วโลก

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวมักจะสะทอนมาจาก 

วิสัยทัศน (vision) ของผูกอต้ัง ที่ไดต้ังเปาหมายไวตั้งแต 

แรกเริ่มกอตั้งธุรกิจ เมื่อธุรกิจเติบโตเปนองคกรขนาดใหญขึ้น 

ผูบรหิารรุนตอมากจ็ะสบืสานวสิยัทัศนและพนัธกจิของผูกอตัง้ 

ไวเปนพืน้ฐานของวัฒนธรรมองคกร สาํหรบัทีม่าของวฒันธรรม 

ในธุรกจิครอบครัว แหลงกาํเนดิทีส่าํคญัมาจากระบบความเชือ่ 

และคานิยมของผูกอตั้งที่เดนชัด ที่มีอิทธิพลถึงรุ นทายาท 

ผูรับสืบทอดธุรกิจครอบครัว คานิยมและความปรารถนาของ 

ผูกอตั้งเปนแรงขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว มีผูตั้งขอสังเกตวา 

สมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรอาจมองเห็นภาพ 

ความเปนมาเก่ียวกับการบุกเบิกตอสูเอาชนะอุปสรรคของผู 

กอตั้งจนประสบความสําเร็จทั้งเรื่องชีวิตและการทํางานใน 

ธุรกิจ จากเรื่องราวหรือประวัติ (stories or histories) ที่ 

ถูกถายทอดดวยการเลาหรือบันทึกเปนหนังสือชีวประวัติ 

ทําใหสมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรรุนตอมา 

เห็นระบบคานิยม ความเชื่อ วิธีคิด วิธีทํางานของผูกอตั้ง และ 

ไดยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางการดําเนินชีวิตและการทํางาน 

ในธุรกิจ จะเห็นวา การเห็นพองตองกัน (consensus) การ 

ยึดเหนี่ยว (cohesiveness) และการผูกพันหรือพันธสัญญา 

(commitment) ตอครอบครัวและตอธุรกิจ ของสมาชิกใน 

ครอบครัวและพนักงานในองคกร ที่มีตอคานิยมดังกลาว 

จะทําใหทั้งครอบครัวและธุรกิจมีคานิยมหลัก (core value) 

และนําไปสูวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง 

ในงานวิจัยคนพบลักษณะวัฒนธรรมท่ีปรากฏเดนชัดใน

ธุรกิจครอบครัวคือความเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง 

ลักษณะความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหสมาชิกใน 

ครอบครัวมีความเชื่อ คานิยมรวมกัน จึงทําใหครอบครัว 

เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอการกําหนดแนวทาง กลยุทธ 

และการจัดการธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพิ่มเติมวา 

ธุรกิจครอบครัวจํานวนมากมักจะไดเรียนรูคําสอน ประวัติ 

คานิยมของผูกอตั้งจากการรับประทานอาหารรวมกันบนโตะ 

อาหารเย็น (learned-at-the-dinner-table) สิ่งน้ีทําให 

เกิดความผูกพันอยางลึกซึ้ง (ingrained) ระหวางสมาชิก 

ในครอบครัว และทําใหสมาชิกในครอบครัวรุนถัดไปมีความ 

จงรักภักดีตอธุรกิจ และยึดมั่นในคานิยมของผูกอตั้งอยาง 

ตอเนื่อง ส่ิงเหลาน้ีเปนปจจัยภายในที่นําไปสู การสราง 

วัฒนธรรมในองคกร 

มิติความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและสังคม

ศาสตราจารยฮอฟสเทด(Greert Hofstde) แหง      

Maastricht University นักสังคมศาสตรชาวเนเธอรแลนด 

ไดทําการวิจัยถึงวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการทํางานของคน 

ในแตละประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน โดยการเก็บ 

ขอมูลโดยสํารวจประชากรในประเทศตางๆ ที่มีวัฒนธรรม 

แตกตางกันมากกวา 70 ประเทศในภูมิภาคตางๆ จากการ 

สํารวจศาสตราจารยฮอฟสเทดไดนําขอมูลมาทําวิจัยเชิง 

เปรียบเทียบ และไดพัฒนารูปแบบ (Model) ความแตกตาง 

ทางวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มิติ โดยมี 

รายละเอียดดังนี้  

1. Power Distance Index (PDI) 

เปนดัชนีท่ีใชวัดความเหลื่อมลํ้าของอํานาจหรือการ 

ยอมรับเรื่องชนชั้น เชน  การนับถือลําดับอาวุโสหรือลําดับชั้น 

ในสงัคม ถาเปนวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะความเหลือ่มล้ําสงู จะมี 

ผูตัดสนิใจแตเพยีงผูเดียว ผูทีอ่ยูในระดับตํา่มหีนาท่ีเพยีงปฏบัิติ 

ตามคําส่ังการทํางาน พรอมทั้งยอมรับอํานาจลักษณะนี้โดย 

ไมคาดหวังใหมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในทางตรงกันขาม 

วัฒนธรรมที่มีลักษณะการยอมรับความเหลื่อมลํ้าของอํานาจ 

ตํ่า จะยินดีรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงานทุกระดับ 

มีความเสมอภาคและเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 

ผลวจิยัพบวาในภมูภิาคเอเชยีมคีะแนน PDI เฉลีย่ที ่60 คะแนน 

แตมีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจคอนขางหลาก 

หลาย เชน ประเทศที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจ 

ตํ่า ไดแก ออสเตรเลีย ซึ่งมีคา PDI ที่ระดับ 40 คะแนน ใน 

ขณะที่ประเทศจีน อินเดีย ไทย และญี่ปุน มีการนับถือลําดับ 

อาวุโส ลําดับชั้นในสังคมและวรรณะชน โดยมี PDI เทากับ 80 

คะแนน, 77 คะแนน, 64 คะแนน และ 50 คะแนน ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวาสังคมเอเชียในภาพรวมยอมรับอํานาจจาก 

เบื้องบนและความเสมอภาคไดคอนขางมาก ในประเทศ 

ที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจสูงจะพยายาม 

ผลักดันตนเองใหอยูในระดับท่ีสูงขึ้น โดยการพยายามศึกษา 

เลาเรียน หรือทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จเพ่ือการยอมรับ 

ทางสังคม แตในประเทศตะวนัตกจะมคีา PDI ตํา่เปนสวนใหญ 

ดวยเชนกัน ไทยอยูในระดับกลางๆ เมื่อเทียบกับทั้งโลก 

2. Individualism(IDV) 

ดัชนีที่ใชวัดความเปนปจเจกบุคคล(Individualism) 

หรือความเปนตัวของตัวเอง วัฒนธรรมตะวันตกจะถูกปลูกฝง 

ใหสมาชิกในสังคมรับผิดชอบอนาคตของตนเองและตอง 

พยายามพัฒนาความสามารถของตนเองตลอดเวลา แต 

วัฒนธรรมตะวันออกจะปลูกฝงใหสมาชิกในสังคมนั้นมองวา 

ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้นเมื่อกระทําสิ่งใดจึงมัก 

คํานึงถึงกลุมหรือผลกระทบที่มีตอกลุมและสังคมเสมอ ใน 

ประเทศท่ีมีความเปนปจเจกบุคคลสูง พลเมืองน้ันสามารถ 

ทําสิ่งตางๆไดดวยตนเอง ตัดสินใจไดดวยตนเองไมจําเปน 

ตองอาศัยการสนับสนุนจากผูอื่น มีรูปแบบการดําเนินชีวิต 

แบบไมไดถูกคาดหวังใหดูแลซึ่งกันและกันหรือดูแลกันเอง 

ในลักษณะครอบครัวเดี่ยว การใหโอกาสใหใชความคิดเชิง 

สรางสรรค มีอิสระ เปนสิ่งที่มีคาและสําคัญอยางยิ่งในสังคม 

ปจเจกนิยม จากงานวิจัยพบวาประเทศท่ีปจเจกนิยมสูงสุด 

ไดแก สหรัฐอเมริกา สวนประในภูมิภาคเอเชีย มีความเปน 

ปจเจกชนคอนขางตํา่ โดยประเทศจนี เปนประเทศทีม่คีา IDV 

ตํ่าที่สุด คือ 15 คะแนน ไทยมีคา IDV เทากับ 20 สูงกวา 

ประเทศจนีเพยีงเลก็นอย ตามมาดวยประเทศญีปุ่นและอนิเดยี 

ที่มีคา IDV เทากับ 43 และ 44 ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ย IDV 

ในกลุมประเทศเอเชียอูที่ 24 คะแนน แสดงวาสังคมเอเชีย 

เปนสังคมเกาะกลุม หรือ Collectivist ที่เนนความสัมพันธ 

ระยะยาว ทีส่รางความปลอดภยัในเรือ่งตางๆ ใหแกสมาชกิใน 

กลุมหรือพวกพอง เปนสังคมที่ใหความสําคัญกับความภักดี 

ตอกลุม รวมถึงมีกระบวนการตัดสินใจที่ตองการไดรับความ 

เหน็ชอบจากทกุฝายในกลุม การทาํธรุกจิกบัคนเอเชยีโดยเฉพาะ 

กับนักธุรกิจชาวจีนและชาวญ่ีปุ นจึงเนนการสรางความ 

สัมพันธเปนพวกพองมากกวาการทําธุรกิจที่อิงสัญญา ตาม 

ระบบทุนนิยมจากวัฒนธรมตะวันตก การสรางความสัมพันธ 

ทางธุรกิจกระทําผานการนัดรับประทานอาหาร หรือการด่ืม 

สังสรรคเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกอนการทําธุรกิจรวมกัน 

ยึดถือสัจจะทางวาจามากกวาสัญญาที่เปนลายลักษณอักษร  

ประเทศไทยถูกจัดลําดับวามีความเปนปจเจกนิยมตํ่ามาก 

เพราะอยูในอันดับที่ 53 จาก 65 ประเทศ 

3. Masculinity (MAS)

เปนดัชนีที่ใชวัดวัฒนธรรมที่มีลักษณะเนนการแขงขัน 

แกงแยงชิงเดนและความแตกตางระหวางบทบาทหญิงชาย 

ในสังคม โดยวัฒนธรรมที่มีลักษณะความเปนชาย เปนคา 

นยิมของสงัคมทีใ่หความสําคญักบัการแขงขนัและความสาํเรจ็ 

มีลักษณะตรงกันขามกับวัฒนธรรมที่มีลักษณะเอาใจใส 

ซึ่งกันและกันเนนความอาทรหวงใย หรือ “ความเปนหญิง”   

(Femininity) คาดัชนี MAS ยิ่งมากแปลวาผูชายมีบทบาท 

มากกวาผูหญิง มีการแขงขันสูงกวา ไมวาจะเปนหญิงหรือ 

ชายก็ตาม ในขณะที่สมาชิกของสังคมที่มีคา MAS ตํ่าจะ 

คอนขางถอมตัวและเอาใจใสซึ่งกันและกันเพราะเปนคานิยม 

ของสังคมซ่ึงเนนการใหความสนใจกับผูอื่น การทําธุรกิจกับ 

นกัธรุกจิทีม่าจากประเทศทีใ่หความสาํคญักบัเพศชายมากกวา 

ผูหญิง ผูชายอาจไดเปรยีบในการเจรจาธรุกจิมากกวาเพศหญงิ 

เชน นักธุรกิจญี่ปุนนิยมนัดพบเพื่อเจรจาตามสถานบันเทิง 

เพื่อพักผอนหลังการทํางาน ซึ่งในบางสถานที่นักธุรกิจหญิง 

ไมสมควรเขารวมสังสรรคดวย ในเอเชียมคีาเฉลีย่ท่ี 54 คะแนน 

ประเทศญีปุ่นมคีามากถงึ 90 รองลงมาคอืจนีและอินเดยีที ่54 

นักธุรกิจหญิงที่ทําการติดตอกับนักธุรกิจจากประเทศนี้จึง 

ควรเพิ่มความระมัดระวังการแตงการใหสุภาพ รัดกุม และ 

ไมสวมใสเครื่องประดับมากเกินไป ประเทศที่ไดคะแนน MAS 

สรางกฏระเบียบจํานวนมากเพื่อเปนกรอบใหกับสมาชิกใน 

องคกรปฏิบัติตาม ประชาชนในวัฒนธรรมนี้อาจเกิดความ 

เครียดสูง การตัดสินใจตางๆจะใชมติกลุมเปนหลักหรือตาม 

ลําดับขั้นตอน ในทางตรงกันขามวัฒนธรรมที่มีลักษณะการ 

หลีกเลี่ยงความไมแนนอนตํ่านั้นจะมีโครงสรางองคกรท่ีไม 

สลบัซบัซอน มกีารสนบัสนุนใหหวัหนางานตดัสนิใจในลกัษณะ 

ทีก่ลาเผชิญกบัความเสีย่งประชาชนไมคอยมคีวามเครียด กลา 

ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง และมีความคิดสรางสรรค 

UAI ที่สูงแสดงวาหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ซึ่งสอดคลองกับ 

ลักษณะสังคมที่เปนแบบสังคมเกาะกลุมหรือ Collectivist 

ดงันัน้ประชากรประเทศจะเครงครดักบัระเบยีบวนัิย เชน ญีปุ่น 

มีคา UAI 90  สวนประเทศจีนและอินเดียมีคา UAI เทากับ  

40 ซึ่งเปนคะแนนที่ตํ่ากวาประเทศอื่นในเอเชีย แสดงวา 

วฒันธรรมอนิเดยีและจนียอมรบัความแตกตางกบัความไมเปน 

ระบบและความไมแนนอนในการทําธุรกิจไดสูง ประเทศท่ีมี 

UAI สูงสุดในโลก ไดแก กรีซ ตามมาดวย โปรตุเกส แต 

โดยรวมแลว ประเทศในยุโรปสวนใหญลวนมี UAI ในระดับ 

สูงทั้งสิ้น รวมทั้งญี่ปุนดวย ในขณะที่ประเทศที่มี UAI ตํ่าที่สุด 

ในโลกไดแก สิงคโปร เพราะเปนประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ตลอดเวลาจนทําใหชาวสิงคโปรเคยชินกับการเปลี่ยนแปลง 

และจะอาแขนรับมันดวยความรูสึกในแงดี ฮองกงก็มี UAI ตํ่า 

ดวยเชนกัน (อันดับหาจากรั้งทาย) ในขณะที่ สหรัฐ และจีน 

ก็อยูในระดับตํ่าดวย ประเทศเหลานี้ลวนแลวแตผลิตพอคา 

และนักธุรกิจไดเปนจํานวนมาก เพราะคนกลาเสี่ยง ประเทศ 

ไทยมีคะแนน UAI เทากับคาเฉลี่ยของเอเชียคือ 60 คะแนน 

ถือวาอยูในระดับกลางๆ

5. Long-Term Orientation(LTO)

มิติสุดทายไดรับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ(Confucian  

Dynamism) ที่ใหความสําคัญกับอนาคต ซึ่งทําใหมีคานิยม 

บางประการที่ทําใหดําเนินชีวิตดวยความระมัดระวัง เชน 

ความมัธยัสถ ความอดทน เปนตน ในทางตรงขามสังคมที่ให 

ความสาํคญักบัปจจบุนั จะเนนคานยิมทีป่กปองตนในปจจุบนั 

เชน การเคารพกฏกตกิา และการปองกนัการเสยีหนา ยิง่ดชันี 

LTO ของประเทศใดมีคาสูงก็ยิ่งแสดงวาวัฒนธรรมของสังคม 

ของประเทศนัน้ใหความสาํคญักับอนาคตมากเทานัน้ ประเทศ 

จีนมีคา LTO ในระดับสูงที่สุดในกลุมประเทศอเชียแปซิฟก 

อยูที่ 118 คะแนน ดังนั้นการทําธุรกิจกับชาวจีนตองใหความ 

สาํคญัอยางสูงกบัการสรางความสมัพันธทางธรุกจิในระยะยาว 

รวมถึงการใหเกียรติและไมกระทําการอันใดที่ทําใหนักธุรกิจ 

ชาวจีนเสียหนา ประเทศท่ีไดอันดับท่ี 1-3 ของโลกลวนเปน 

เชื้อชาติจีนทั้งสิ้นไดแก จีน ฮองกง ไตหวัน ตามมาดวยญี่ปุน 

และเกาหลใีต วฒัธรรมไทยมคีา LTO ในระดบัปานกลางเทากบั 

51 ซึ่งตํ่ากวาคาเฉลี่ยในประเทศเอเชียที่มีคาเฉลี่ยที่ 81 ซ่ึง 

อาจเปนเพราะสังคมไทยใหความสําคัญกับทั้งอนาคตและ 

ปจจุบัน 

สูงสุด ไดแก ญี่ปุน โดยมีสหรัฐ และจีน อยูในอันดับที่คอนขาง 

สูงดวย สวนกลุมประเทศที่มีเอื้อผูหญิงมากที่สุดในโลก ไดแก 

กลุมประเทศนอรดิก (นําโดย สวีเดน ตามมาดวย นอรเวย) 

ในขณะท่ี ประเทศไทยเปนประเทศเอเชียเพียงไมก่ีประเทศ 

ที่ไดอยูในอันดับลางๆ (หมายถึงเอื้อผูหญิงสูง) ถือไดวาเปน 

ประเทศเอเชียที่มีความเปนหญิงสูงสุด มีนิสัยเปนคนมีจิตใจ 

โอบออมอารี เอาใจใสซึ่งกันและกัน ดังนั้นนักธุรกิจหญิงไทย 

จึงไดรับความเทาเทียมและโอกาสทางการแขงขันเทากับ 

เพศชาย

 

4. Uncertainty Avoidance Index(UAI)

เปนดัชนีที่บงบอกถึงระดับความไมแนนอนหรือความผิ

ดปกติที่สังคมหนึ่งๆ ยอมรับได สังคมท่ีมีคา UAI สูงคือ 

สังคมท่ีไมยอมรับสภาวะ “ผิดปกติ” หรือ “แตกตาง” ใดๆ 

วัฒนธรรมท่ีมีลักษณะหลีกเลี่ยงความไมแนนอน จะพยายาม 

อิทธิพลของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว

จากการรายงานของ Hofstede กลาววา โครงสราง 

และการจัดการธุรกิจครอบครัวมีลักษณะท่ีต องใช การ 

ทํางานที่ทุมเทมาก แตการทํางานภายในธุรกิจครอบครัวก็มี 

ประสิทธิภาพเปนอยางมาก เนื่องจากลูกจาง บุคลากร และ 

สมาชิกในครอบครัวสามารถสื่อสารกันไดโดยตรง เปนการ 

ติดตอประสานงานกันอยางไมเปนทางการและมีความเปน 

กันเอง นอกจากนี้ ยังเช่ือวาเปนเพราะธุรกิจครอบครัวมี 

สญัลกัษณ (symbols) ผูนาํทีเ่กง (heros) มีแบบแผน (rituals) 

และคานิยม (values) สิ่งเหลานี้ถือเปนสินทรัพยของ 

ธุรกิจครอบครัว ที่ชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  

(competitive advantage) กวาธุรกิจอื่นที่ไมใชธุรกิจ 

ครอบครัว 

มงีานวจิยัจํานวนมากท่ีกลาววา วฒันธรรมธรุกิจครอบครวั 

มีผลกระทบตอแนวทางในการวางกลยุทธและการนําเอา 

กลยุทธไปปฏิบัติบนผลการประกอบการของธุรกิจในธุรกิจ 

ครอบครัว ธุรกิจครอบครัวที่มีผลการประกอบการที่ดี และ 

ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน (Sustained performance) 

มกัจะมกีระบวนการขบัเคลือ่นทีส่าํคญั คอื ความเปนเอกภาพ 

และความปรารถนาท่ีมีรูปแบบของการบรรลุผลสําเร็จ และ 

รายงานวา วัฒนธรรมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ 

ครอบครัวเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งที่ยิ่งใหญ ที่มีตอผล 

สําเร็จและสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับธุรกิจ 

ครอบครัว ความเปนเจาของและการควบคุมเปนลักษณะ 

พิเศษของธุรกิจครอบครัว ท่ีลักษณะความเปนเจาของใน 

ธุรกิจครอบครัวไดสรางความสําเร็จใหกับธุรกิจ สงผลตอ 

ความสามารถในการทํากําไร (profitability)

ในการศึกษาวัฒนธรรมองคกรท่ีแตกตางกันของธุรกิจ 

ครอบครัวและธุรกิจท่ีไมใชครอบครัววามีผลตอการประกอบ 

การของธรุกิจแตกตางกันหรอืไมอยางไร ผลการวจิยัสรปุไดวา 

ธุรกิจที่ควบคุมโดยสมาชิกครอบครัวมีความแตกตางอยาง 

เห็นไดชัด โดยพบวา วัฒนธรรมของครอบครัวมีผลสงเสริม 

ใหผลการประกอบการของธุรกิจดีกวาธุรกิจที่ไมใชธุรกิจ 

ครอบครัว บทบาทของความตอเนื่องของคานิยมผู กอตั้ง 

(founder’s values) ในวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว 

ภูมิหลังที่แตกตางและลักษณะของผูกอต้ังนําไปสูการสราง 

วัฒนธรรมที่ไมเพียงแตเปนคานิยมหลักที่มีคา (rich in core 

values) และมีผลสงเสริมผลการดําเนินงานของธุรกิจ แตยัง 

สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจในการเรียนรู และ 

สงเสริมกําลังใจใหแกกันอยางยืดหยุ น นอกจากนี้ ยังให 

เหตุผลวาวัฒนธรรมของผูกอต้ังเหลานี้เปนการทะนุถนอม 

(nurtured) ผูที่จะมาสืบทอดธุรกิจของครอบครัว ถึงแมวา 

วฒันธรรมของธรุกจิครอบครวัเปนสิง่ยากทีจ่ะอธบิาย แตกเ็ปน 

แหลงของความไดเปรยีบเชงิกลยทุธทางธรุกจิ การไดรบัประโยชน 

เตม็ที่จากคุณลักษณะพเิศษนี้ ทําใหเกดิประสทิธิผลที่สมบูรณ 

เปนขอตกลงที่ตองทําใหแกผูถือหุนและสรางตํานานใหแก 

ผูกอตั้ง 

ธุรกิจทุกประเภทจะเติบโตได ตองมีแกนของวัฒนธรรม 

องคกร (laying the bedrock for corporate culture) 

ผูนําธุรกิจควรสรางคานิยมวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว 

ซึ่งเปนตัวขับเคล่ือนในมิติดานตางๆ ในธุรกิจ ทั้งการกําหนด 

เปาหมายและวตัถปุระสงค แผนการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ 

แผนการสืบทอดธุรกิจ รวมถงึเกณฑแบบแผนเพือ่การตัดสินใจ 

รวมทั้งนโยบายกําหนดคานิยมวัฒนธรรมขององคกรใหเปน 

หนึ่งในกลยุทธท่ีสําคัญตอการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจ 

ซ่ึงคานิยม วัฒนธรรมมีสวนชวยสงเสริมประสิทธิภาพ และ 

ประสิทธิผลในธุรกิจครอบครัวหลายๆ ดาน อาทิเชน เปนแรง 

ผลักดันใหคนเกิดแรงจูงใจที่จะทํางาน สรางมุมมองตอธุรกิจ 

ในระยะยาว สรางความไววางใจในธรุกจิ สรางการคิดท่ีทาทาย 

และแปลกใหม ชวยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองคกรไปใน 

ทิศทางใหมสูการสรางโอกาสความกาวหนาของธุรกิจ ชวย 

ปรับปรุงแผนกลยุทธและการบริหารเชิงกลยุทธใหดีขึ้น เปน 

การสรางกลยทุธพนัธมติรทางธรุกจิ ชวยในการสรรหาและการ 

ธาํรงรกัษาพนกังาน และทีส่าํคญัคอืชวยทาํใหบรรลเุปาหมาย 

ขององคกร  
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ความสําคัญของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว

วัฒนธรรมนั้นเปนรูปแบบในการคิด การ 

ปฎบิตัใินเรือ่งตางๆ ของคนในสงัคม มตัีง้แตวฒันธรรมของชาติ 

วัฒนธรรมของทองถิ่น วัฒนธรรมขององคกร และวัฒนธรรม 

ของครอบครัว ในประเทศญี่ปุนวัฒนธรรมท่ีจะชื่นชมผูกอตั้ง 

ธุรกิจ และการสืบทอดธุรกิจของครอบครัวเปนสิ่งที่ไดรับการ 

ยกยองจากผูมสีวนไดสวนเสยีกบัธรุกจิทาํใหญีปุ่นเปนประเทศ 

ท่ีมีธุรกิจอายุยาวเกิน 200 ป มากกวา 3,000 บริษัท 

หรือคิดเปนกวา 40% ของธุรกิจอายุยาวทั่วโลก

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวมักจะสะทอนมาจาก 

วิสัยทัศน (vision) ของผูกอต้ัง ที่ไดต้ังเปาหมายไวตั้งแต 

แรกเริ่มกอตั้งธุรกิจ เมื่อธุรกิจเติบโตเปนองคกรขนาดใหญขึ้น 

ผูบริหารรุนตอมาก็จะสบืสานวสิยัทัศนและพนัธกจิของผูกอตัง้ 

ไวเปนพืน้ฐานของวัฒนธรรมองคกร สาํหรับทีม่าของวฒันธรรม 

ในธรุกจิครอบครัว แหลงกาํเนิดทีส่าํคัญมาจากระบบความเชือ่ 

และคานิยมของผูกอตั้งที่เดนชัด ที่มีอิทธิพลถึงรุ นทายาท 

ผูรับสืบทอดธุรกิจครอบครัว คานิยมและความปรารถนาของ 

ผูกอตั้งเปนแรงขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว มีผูตั้งขอสังเกตวา 

สมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรอาจมองเห็นภาพ 

ความเปนมาเกี่ยวกับการบุกเบิกตอสูเอาชนะอุปสรรคของผู 

กอตั้งจนประสบความสําเร็จทั้งเรื่องชีวิตและการทํางานใน 

ธุรกิจ จากเรื่องราวหรือประวัติ (stories or histories) ที่ 

ถูกถายทอดดวยการเลาหรือบันทึกเปนหนังสือชีวประวัติ 

ทําใหสมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรรุนตอมา 

เห็นระบบคานิยม ความเชื่อ วิธีคิด วิธีทํางานของผูกอตั้ง และ 

ไดยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางการดําเนินชีวิตและการทํางาน 

ในธุรกิจ จะเห็นวา การเห็นพองตองกัน (consensus) การ 

ยึดเหนี่ยว (cohesiveness) และการผูกพันหรือพันธสัญญา 

(commitment) ตอครอบครัวและตอธุรกิจ ของสมาชิกใน 

ครอบครัวและพนักงานในองคกร ที่มีตอคานิยมดังกลาว 

จะทําใหทั้งครอบครัวและธุรกิจมีคานิยมหลัก (core value) 

และนําไปสูวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง 

ในงานวิจัยคนพบลักษณะวัฒนธรรมท่ีปรากฏเดนชัดใน

ธุรกิจครอบครัวคือความเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง 

ลักษณะความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหสมาชิกใน 

ครอบครัวมีความเชื่อ คานิยมรวมกัน จึงทําใหครอบครัว 

เปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการกําหนดแนวทาง กลยุทธ 

และการจัดการธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพิ่มเติมวา 

ธุรกิจครอบครัวจํานวนมากมักจะไดเรียนรูคําสอน ประวัติ 

คานิยมของผูกอตั้งจากการรับประทานอาหารรวมกันบนโตะ 

อาหารเย็น (learned-at-the-dinner-table) สิ่งนี้ทําให 

เกิดความผูกพันอยางลึกซึ้ง (ingrained) ระหวางสมาชิก 

ในครอบครัว และทําใหสมาชิกในครอบครัวรุนถัดไปมีความ 

จงรักภักดีตอธุรกิจ และยึดมั่นในคานิยมของผูกอตั้งอยาง 

ตอเนื่อง ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยภายในที่นําไปสูการสราง 

วัฒนธรรมในองคกร 

มิติความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและสังคม

ศาสตราจารยฮอฟสเทด(Greert Hofstde) แหง      

Maastricht University นักสังคมศาสตรชาวเนเธอรแลนด 

ไดทําการวิจัยถึงวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการทํางานของคน 

ในแตละประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน โดยการเก็บ 

ขอมูลโดยสํารวจประชากรในประเทศตางๆ ที่มีวัฒนธรรม 

แตกตางกันมากกวา 70 ประเทศในภูมิภาคตางๆ จากการ 

สํารวจศาสตราจารยฮอฟสเทดไดนําขอมูลมาทําวิจัยเชิง 

เปรียบเทียบ และไดพัฒนารูปแบบ (Model) ความแตกตาง 

ทางวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มิติ โดยมี 

รายละเอียดดังนี้  

1. Power Distance Index (PDI) 

เปนดัชนีที่ใชวัดความเหลื่อมลํ้าของอํานาจหรือการ 

ยอมรับเรื่องชนชั้น เชน  การนับถือลําดับอาวุโสหรือลําดับชั้น 

ในสงัคม ถาเปนวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะความเหลือ่มล้ําสงู จะมี 

ผูตัดสนิใจแตเพยีงผูเดียว ผูทีอ่ยูในระดับตํา่มหีนาทีเ่พยีงปฏบัิติ 

ตามคําส่ังการทํางาน พรอมทั้งยอมรับอํานาจลักษณะนี้โดย 

ไมคาดหวังใหมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในทางตรงกันขาม 

วัฒนธรรมที่มีลักษณะการยอมรับความเหลื่อมลํ้าของอํานาจ 

ตํ่า จะยินดีรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงานทุกระดับ 

มีความเสมอภาคและเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 

ผลวจิยัพบวาในภมูภิาคเอเชยีมคีะแนน PDI เฉลีย่ที ่60 คะแนน 

แตมีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจคอนขางหลาก 

หลาย เชน ประเทศที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจ 

ตํ่า ไดแก ออสเตรเลีย ซึ่งมีคา PDI ที่ระดับ 40 คะแนน ใน 

ขณะที่ประเทศจีน อินเดีย ไทย และญี่ปุน มีการนับถือลําดับ 

อาวุโส ลําดับชั้นในสังคมและวรรณะชน โดยมี PDI เทากับ 80 

คะแนน, 77 คะแนน, 64 คะแนน และ 50 คะแนน ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวาสังคมเอเชียในภาพรวมยอมรับอํานาจจาก 

เบื้องบนและความเสมอภาคไดคอนขางมาก ในประเทศ 

ที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจสูงจะพยายาม 

ผลักดันตนเองใหอยูในระดับที่สูงข้ึน โดยการพยายามศึกษา 

เลาเรียน หรือทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จเพ่ือการยอมรับ 

ทางสังคม แตในประเทศตะวันตกจะมีคา PDI ต่ําเปนสวนใหญ 

ดวยเชนกัน ไทยอยูในระดับกลางๆ เมื่อเทียบกับทั้งโลก 

2. Individualism(IDV) 

ดัชนีที่ใชวัดความเปนปจเจกบุคคล(Individualism) 

หรือความเปนตัวของตัวเอง วัฒนธรรมตะวันตกจะถูกปลูกฝง 

ใหสมาชิกในสังคมรับผิดชอบอนาคตของตนเองและตอง 

พยายามพัฒนาความสามารถของตนเองตลอดเวลา แต 

วัฒนธรรมตะวันออกจะปลูกฝงใหสมาชิกในสังคมนั้นมองวา 

ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้นเมื่อกระทําสิ่งใดจึงมัก 

คํานึงถึงกลุมหรือผลกระทบที่มีตอกลุมและสังคมเสมอ ใน 

ประเทศที่มีความเปนปจเจกบุคคลสูง พลเมืองน้ันสามารถ 

ทําส่ิงตางๆไดดวยตนเอง ตัดสินใจไดดวยตนเองไมจําเปน 

ตองอาศัยการสนับสนุนจากผูอื่น มีรูปแบบการดําเนินชีวิต 

แบบไมไดถูกคาดหวังใหดูแลซึ่งกันและกันหรือดูแลกันเอง 

ในลักษณะครอบครัวเด่ียว การใหโอกาสใหใชความคิดเชิง 

สรางสรรค มีอิสระ เปนสิ่งที่มีคาและสําคัญอยางยิ่งในสังคม 

ปจเจกนิยม จากงานวิจัยพบวาประเทศที่ปจเจกนิยมสูงสุด 

ไดแก สหรัฐอเมริกา สวนประในภูมิภาคเอเชีย มีความเปน 

ปจเจกชนคอนขางตํา่ โดยประเทศจนี เปนประเทศทีม่คีา IDV 

ต่ําที่สุด คือ 15 คะแนน ไทยมีคา IDV เทากับ 20 สูงกวา 

ประเทศจนีเพยีงเลก็นอย ตามมาดวยประเทศญ่ีปุนและอนิเดยี 

ที่มีคา IDV เทากับ 43 และ 44 ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ย IDV 

ในกลุมประเทศเอเชียอูท่ี 24 คะแนน แสดงวาสังคมเอเชีย 

เปนสังคมเกาะกลุม หรือ Collectivist ท่ีเนนความสัมพันธ 

ระยะยาว ทีส่รางความปลอดภยัในเรือ่งตางๆ ใหแกสมาชกิใน 

กลุมหรือพวกพอง เปนสังคมที่ใหความสําคัญกับความภักดี 

ตอกลุม รวมถึงมีกระบวนการตัดสินใจที่ตองการไดรับความ 

เหน็ชอบจากทุกฝายในกลุม การทําธรุกจิกับคนเอเชียโดยเฉพาะ 

กับนักธุรกิจชาวจีนและชาวญ่ีปุ นจึงเนนการสรางความ 

สัมพันธเปนพวกพองมากกวาการทําธุรกิจท่ีอิงสัญญา ตาม 

ระบบทุนนิยมจากวัฒนธรมตะวันตก การสรางความสัมพันธ 

ทางธุรกิจกระทําผานการนัดรับประทานอาหาร หรือการดื่ม 

สังสรรคเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกอนการทําธุรกิจรวมกัน 

ยึดถือสัจจะทางวาจามากกวาสัญญาที่เปนลายลักษณอักษร  

ประเทศไทยถูกจัดลําดับวามีความเปนปจเจกนิยมตํ่ามาก 

เพราะอยูในอันดับที่ 53 จาก 65 ประเทศ 

3. Masculinity (MAS)

เปนดัชนีที่ใชวัดวัฒนธรรมที่มีลักษณะเนนการแขงขัน 

แกงแยงชิงเดนและความแตกตางระหวางบทบาทหญิงชาย 

ในสังคม โดยวัฒนธรรมที่มีลักษณะความเปนชาย เปนคา 

นยิมของสงัคมทีใ่หความสําคญักบัการแขงขนัและความสาํเรจ็ 

มีลักษณะตรงกันขามกับวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะเอาใจใส 

ซึ่งกันและกันเนนความอาทรหวงใย หรือ “ความเปนหญิง”   

(Femininity) คาดัชนี MAS ยิ่งมากแปลวาผูชายมีบทบาท 

มากกวาผูหญิง มีการแขงขันสูงกวา ไมวาจะเปนหญิงหรือ 

ชายก็ตาม ในขณะที่สมาชิกของสังคมที่มีคา MAS ตํ่าจะ 

คอนขางถอมตัวและเอาใจใสซึ่งกันและกันเพราะเปนคานิยม 

ของสังคมซึ่งเนนการใหความสนใจกับผูอื่น การทําธุรกิจกับ 

นกัธรุกจิทีม่าจากประเทศท่ีใหความสําคญักบัเพศชายมากกวา 

ผูหญงิ ผูชายอาจไดเปรยีบในการเจรจาธรุกจิมากกวาเพศหญงิ 

เชน นักธุรกิจญี่ปุนนิยมนัดพบเพื่อเจรจาตามสถานบันเทิง 

เพื่อพักผอนหลังการทํางาน ซึ่งในบางสถานที่นักธุรกิจหญิง 

ไมสมควรเขารวมสังสรรคดวย ในเอเชียมคีาเฉล่ียท่ี 54 คะแนน 

ประเทศญีปุ่นมคีามากถงึ 90 รองลงมาคอืจนีและอินเดยีที ่54 

นักธุรกิจหญิงที่ทําการติดตอกับนักธุรกิจจากประเทศนี้จึง 

ควรเพิ่มความระมัดระวังการแตงการใหสุภาพ รัดกุม และ 

ไมสวมใสเครื่องประดับมากเกินไป ประเทศที่ไดคะแนน MAS 

สรางกฏระเบียบจํานวนมากเพื่อเปนกรอบใหกับสมาชิกใน 

องคกรปฏิบัติตาม ประชาชนในวัฒนธรรมนี้อาจเกิดความ 

เครียดสูง การตัดสินใจตางๆจะใชมติกลุมเปนหลักหรือตาม 

ลําดับขั้นตอน ในทางตรงกันขามวัฒนธรรมที่มีลักษณะการ 

หลีกเลี่ยงความไมแนนอนตํ่านั้นจะมีโครงสรางองคกรที่ไม 

สลบัซบัซอน มกีารสนบัสนนุใหหวัหนางานตดัสนิใจในลักษณะ 

ทีก่ลาเผชิญกบัความเสีย่งประชาชนไมคอยมคีวามเครียด กลา 

ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง และมีความคิดสรางสรรค 

UAI ที่สูงแสดงวาหลีกเล่ียงความเส่ียง ซึ่งสอดคลองกับ 

ลักษณะสังคมท่ีเปนแบบสังคมเกาะกลุมหรือ Collectivist 

ดงันัน้ประชากรประเทศจะเครงครดักบัระเบยีบวนัิย เชน ญีปุ่น 

มีคา UAI 90  สวนประเทศจีนและอินเดียมีคา UAI เทากับ  

40 ซึ่งเปนคะแนนที่ตํ่ากวาประเทศอ่ืนในเอเชีย แสดงวา 

วัฒนธรรมอนิเดยีและจนียอมรับความแตกตางกบัความไมเปน 

ระบบและความไมแนนอนในการทําธุรกิจไดสูง ประเทศที่มี 

UAI สูงสุดในโลก ไดแก กรีซ ตามมาดวย โปรตุเกส แต 

โดยรวมแลว ประเทศในยุโรปสวนใหญลวนมี UAI ในระดับ 

สูงทั้งสิ้น รวมทั้งญี่ปุนดวย ในขณะที่ประเทศที่มี UAI ตํ่าที่สุด 

ในโลกไดแก สิงคโปร เพราะเปนประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ตลอดเวลาจนทําใหชาวสิงคโปรเคยชินกับการเปลี่ยนแปลง 

และจะอาแขนรับมันดวยความรูสึกในแงดี ฮองกงก็มี UAI ตํ่า 

ดวยเชนกัน (อันดับหาจากรั้งทาย) ในขณะที่ สหรัฐ และจีน 

ก็อยูในระดับตํ่าดวย ประเทศเหลาน้ีลวนแลวแตผลิตพอคา 

และนักธุรกิจไดเปนจํานวนมาก เพราะคนกลาเสี่ยง ประเทศ 

ไทยมีคะแนน UAI เทากับคาเฉลี่ยของเอเชียคือ 60 คะแนน 

ถือวาอยูในระดับกลางๆ

5. Long-Term Orientation(LTO)

มิติสุดทายไดรับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ(Confucian  

Dynamism) ท่ีใหความสําคัญกับอนาคต ซึ่งทําใหมีคานิยม 

บางประการที่ทําใหดําเนินชีวิตดวยความระมัดระวัง เชน 

ความมัธยัสถ ความอดทน เปนตน ในทางตรงขามสังคมที่ให 

ความสาํคญักบัปจจุบนั จะเนนคานยิมทีป่กปองตนในปจจุบนั 

เชน การเคารพกฏกตกิา และการปองกนัการเสยีหนา ยิง่ดชันี 

LTO ของประเทศใดมีคาสูงก็ยิ่งแสดงวาวัฒนธรรมของสังคม 

ของประเทศนัน้ใหความสาํคญักับอนาคตมากเทานัน้ ประเทศ 

จีนมีคา LTO ในระดับสูงท่ีสุดในกลุมประเทศอเชียแปซิฟก 

อยูที่ 118 คะแนน ดังนั้นการทําธุรกิจกับชาวจีนตองใหความ 

สาํคญัอยางสูงกบัการสรางความสมัพันธทางธรุกิจในระยะยาว 

รวมถึงการใหเกียรติและไมกระทําการอันใดที่ทําใหนักธุรกิจ 

ชาวจีนเสียหนา ประเทศที่ไดอันดับที่ 1-3 ของโลกลวนเปน 

เชื้อชาติจีนทั้งสิ้นไดแก จีน ฮองกง ไตหวัน ตามมาดวยญี่ปุน 

และเกาหลใีต วฒัธรรมไทยมคีา LTO ในระดบัปานกลางเทากบั 

51 ซ่ึงตํ่ากวาคาเฉล่ียในประเทศเอเชียที่มีคาเฉลี่ยที่ 81 ซึ่ง 

อาจเปนเพราะสังคมไทยใหความสําคัญกับทั้งอนาคตและ 

ปจจุบัน 

สูงสุด ไดแก ญี่ปุน โดยมีสหรัฐ และจีน อยูในอันดับที่คอนขาง 

สูงดวย สวนกลุมประเทศที่มีเอื้อผูหญิงมากที่สุดในโลก ไดแก 

กลุมประเทศนอรดิก (นําโดย สวีเดน ตามมาดวย นอรเวย) 

ในขณะที่ ประเทศไทยเปนประเทศเอเชียเพียงไมกี่ประเทศ 

ที่ไดอยูในอันดับลางๆ (หมายถึงเอื้อผูหญิงสูง) ถือไดวาเปน 

ประเทศเอเชียที่มีความเปนหญิงสูงสุด มีนิสัยเปนคนมีจิตใจ 

โอบออมอารี เอาใจใสซึ่งกันและกัน ดังนั้นนักธุรกิจหญิงไทย 

จึงไดรับความเทาเทียมและโอกาสทางการแขงขันเทากับ 

เพศชาย

 

4. Uncertainty Avoidance Index(UAI)

เปนดัชนีท่ีบงบอกถึงระดับความไมแนนอนหรือความผิ

ดปกติที่สังคมหนึ่งๆ ยอมรับได สังคมที่มีคา UAI สูงคือ 

สังคมที่ไมยอมรับสภาวะ “ผิดปกติ” หรือ “แตกตาง” ใดๆ 

วัฒนธรรมที่มีลักษณะหลีกเล่ียงความไมแนนอน จะพยายาม 

อิทธิพลของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว

จากการรายงานของ Hofstede กลาววา โครงสราง 

และการจัดการธุรกิจครอบครัวมีลักษณะที่ต องใช การ 

ทํางานที่ทุมเทมาก แตการทํางานภายในธุรกิจครอบครัวก็มี 

ประสิทธิภาพเปนอยางมาก เนื่องจากลูกจาง บุคลากร และ 

สมาชิกในครอบครัวสามารถสื่อสารกันไดโดยตรง เปนการ 

ติดตอประสานงานกันอยางไมเปนทางการและมีความเปน 

กันเอง นอกจากนี้ ยังเชื่อวาเปนเพราะธุรกิจครอบครัวมี 

สญัลักษณ (symbols) ผูนาํทีเ่กง (heros) มีแบบแผน (rituals) 

และคานิยม (values) สิ่งเหลานี้ถือเปนสินทรัพยของ 

ธุรกิจครอบครัว ที่ชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  

(competitive advantage) กวาธุรกิจอื่นท่ีไมใชธุรกิจ 

ครอบครัว 

มงีานวจิยัจํานวนมากทีก่ลาววา วฒันธรรมธรุกจิครอบครวั 

มีผลกระทบตอแนวทางในการวางกลยุทธและการนําเอา 

กลยุทธไปปฏิบัติบนผลการประกอบการของธุรกิจในธุรกิจ 

ครอบครัว ธุรกิจครอบครัวที่มีผลการประกอบการที่ดี และ 

ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน (Sustained performance) 

มกัจะมกีระบวนการขบัเคลือ่นทีส่าํคญั คอื ความเปนเอกภาพ 

และความปรารถนาที่มีรูปแบบของการบรรลุผลสําเร็จ และ 

รายงานวา วัฒนธรรมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ 

ครอบครัวเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งที่ยิ่งใหญ ที่มีตอผล 

สําเร็จและสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับธุรกิจ 

ครอบครัว ความเปนเจาของและการควบคุมเปนลักษณะ 

พิเศษของธุรกิจครอบครัว ที่ลักษณะความเปนเจาของใน 

ธุรกิจครอบครัวไดสรางความสําเร็จใหกับธุรกิจ สงผลตอ 

ความสามารถในการทํากําไร (profitability)

ในการศึกษาวัฒนธรรมองคกรที่แตกตางกันของธุรกิจ 

ครอบครัวและธุรกิจท่ีไมใชครอบครัววามีผลตอการประกอบ 

การของธรุกิจแตกตางกันหรอืไมอยางไร ผลการวจิยัสรปุไดวา 

ธุรกิจที่ควบคุมโดยสมาชิกครอบครัวมีความแตกตางอยาง 

เห็นไดชัด โดยพบวา วัฒนธรรมของครอบครัวมีผลสงเสริม 

ใหผลการประกอบการของธุรกิจดีกวาธุรกิจที่ไมใชธุรกิจ 

ครอบครัว บทบาทของความตอเนื่องของคานิยมผู กอตั้ง 

(founder’s values) ในวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว 

ภูมิหลังที่แตกตางและลักษณะของผูกอต้ังนําไปสูการสราง 

วัฒนธรรมที่ไมเพียงแตเปนคานิยมหลักที่มีคา (rich in core 

values) และมีผลสงเสริมผลการดําเนินงานของธุรกิจ แตยัง 

สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจในการเรียนรู และ 

สงเสริมกําลังใจใหแกกันอยางยืดหยุ น นอกจากนี้ ยังให 

เหตุผลวาวัฒนธรรมของผูกอตั้งเหลานี้เปนการทะนุถนอม 

(nurtured) ผูท่ีจะมาสืบทอดธุรกิจของครอบครัว ถึงแมวา 

วฒันธรรมของธรุกจิครอบครวัเปนสิง่ยากท่ีจะอธบิาย แตกเ็ปน 

แหลงของความไดเปรยีบเชงิกลยทุธทางธรุกจิ การไดรบัประโยชน 

เตม็ที่จากคุณลักษณะพเิศษนี้ ทําใหเกดิประสทิธิผลที่สมบูรณ 

เปนขอตกลงท่ีตองทําใหแกผูถือหุนและสรางตํานานใหแก 

ผูกอตั้ง 

ธุรกิจทุกประเภทจะเติบโตได ตองมีแกนของวัฒนธรรม 

องคกร (laying the bedrock for corporate culture) 

ผูนําธุรกิจควรสรางคานิยมวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว 

ซึ่งเปนตัวขับเคล่ือนในมิติดานตางๆ ในธุรกิจ ทั้งการกําหนด 

เปาหมายและวตัถปุระสงค แผนการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ 

แผนการสืบทอดธุรกิจ รวมถงึเกณฑแบบแผนเพ่ือการตดัสินใจ 

รวมทั้งนโยบายกําหนดคานิยมวัฒนธรรมขององคกรใหเปน 

หนึ่งในกลยุทธที่สําคัญตอการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจ 

ซ่ึงคานิยม วัฒนธรรมมีสวนชวยสงเสริมประสิทธิภาพ และ 

ประสิทธิผลในธุรกิจครอบครัวหลายๆ ดาน อาทิเชน เปนแรง 

ผลักดันใหคนเกิดแรงจูงใจที่จะทํางาน สรางมุมมองตอธุรกิจ 

ในระยะยาว สรางความไววางใจในธรุกจิ สรางการคดิทีท่าทาย 

และแปลกใหม ชวยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองคกรไปใน 

ทิศทางใหมสูการสรางโอกาสความกาวหนาของธุรกิจ ชวย 

ปรับปรุงแผนกลยุทธและการบริหารเชิงกลยุทธใหดีขึ้น เปน 

การสรางกลยทุธพนัธมติรทางธรุกจิ ชวยในการสรรหาและการ 

ธาํรงรกัษาพนกังาน และทีส่าํคญัคอืชวยทาํใหบรรลเุปาหมาย 

ขององคกร  
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ความสําคัญของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว

วัฒนธรรมนั้นเปนรูปแบบในการคิด การ 

ปฎบิตัใินเรือ่งตางๆ ของคนในสงัคม มตัีง้แตวฒันธรรมของชาติ 

วัฒนธรรมของทองถิ่น วัฒนธรรมขององคกร และวัฒนธรรม 

ของครอบครัว ในประเทศญ่ีปุนวัฒนธรรมท่ีจะช่ืนชมผูกอตั้ง 

ธุรกิจ และการสืบทอดธุรกิจของครอบครัวเปนสิ่งที่ไดรับการ 

ยกยองจากผูมสีวนไดสวนเสยีกบัธรุกจิทาํใหญีปุ่นเปนประเทศ 

ที่มีธุรกิจอายุยาวเกิน 200 ป มากกวา 3,000 บริษัท 

หรือคิดเปนกวา 40% ของธุรกิจอายุยาวทั่วโลก

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวมักจะสะทอนมาจาก 

วิสัยทัศน (vision) ของผูกอต้ัง ที่ไดต้ังเปาหมายไวตั้งแต 

แรกเริ่มกอตั้งธุรกิจ เมื่อธุรกิจเติบโตเปนองคกรขนาดใหญขึ้น 

ผูบรหิารรุนตอมากจ็ะสบืสานวสิยัทัศนและพนัธกจิของผูกอตัง้ 

ไวเปนพืน้ฐานของวัฒนธรรมองคกร สาํหรบัทีม่าของวฒันธรรม 

ในธุรกจิครอบครัว แหลงกาํเนดิทีส่าํคญัมาจากระบบความเชือ่ 

และคานิยมของผูกอตั้งที่เดนชัด ที่มีอิทธิพลถึงรุ นทายาท 

ผูรับสืบทอดธุรกิจครอบครัว คานิยมและความปรารถนาของ 

ผูกอตั้งเปนแรงขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว มีผูตั้งขอสังเกตวา 

สมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรอาจมองเห็นภาพ 

ความเปนมาเก่ียวกับการบุกเบิกตอสูเอาชนะอุปสรรคของผู 

กอตั้งจนประสบความสําเร็จทั้งเรื่องชีวิตและการทํางานใน 

ธุรกิจ จากเรื่องราวหรือประวัติ (stories or histories) ที่ 

ถูกถายทอดดวยการเลาหรือบันทึกเปนหนังสือชีวประวัติ 

ทําใหสมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรรุนตอมา 

เห็นระบบคานิยม ความเชื่อ วิธีคิด วิธีทํางานของผูกอตั้ง และ 

ไดยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางการดําเนินชีวิตและการทํางาน 

ในธุรกิจ จะเห็นวา การเห็นพองตองกัน (consensus) การ 

ยึดเหนี่ยว (cohesiveness) และการผูกพันหรือพันธสัญญา 

(commitment) ตอครอบครัวและตอธุรกิจ ของสมาชิกใน 

ครอบครัวและพนักงานในองคกร ที่มีตอคานิยมดังกลาว 

จะทําใหทั้งครอบครัวและธุรกิจมีคานิยมหลัก (core value) 

และนําไปสูวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง 

ในงานวิจัยคนพบลักษณะวัฒนธรรมท่ีปรากฏเดนชัดใน

ธุรกิจครอบครัวคือความเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง 

ลักษณะความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหสมาชิกใน 

ครอบครัวมีความเชื่อ คานิยมรวมกัน จึงทําใหครอบครัว 

เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอการกําหนดแนวทาง กลยุทธ 

และการจัดการธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพิ่มเติมวา 

ธุรกิจครอบครัวจํานวนมากมักจะไดเรียนรูคําสอน ประวัติ 

คานิยมของผูกอตั้งจากการรับประทานอาหารรวมกันบนโตะ 

อาหารเย็น (learned-at-the-dinner-table) สิ่งน้ีทําให 

เกิดความผูกพันอยางลึกซึ้ง (ingrained) ระหวางสมาชิก 

ในครอบครัว และทําใหสมาชิกในครอบครัวรุนถัดไปมีความ 

จงรักภักดีตอธุรกิจ และยึดมั่นในคานิยมของผูกอตั้งอยาง 

ตอเนื่อง ส่ิงเหลาน้ีเปนปจจัยภายในที่นําไปสู การสราง 

วัฒนธรรมในองคกร 

มิติความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและสังคม

ศาสตราจารยฮอฟสเทด(Greert Hofstde) แหง      

Maastricht University นักสังคมศาสตรชาวเนเธอรแลนด 

ไดทําการวิจัยถึงวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการทํางานของคน 

ในแตละประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน โดยการเก็บ 

ขอมูลโดยสํารวจประชากรในประเทศตางๆ ที่มีวัฒนธรรม 

แตกตางกันมากกวา 70 ประเทศในภูมิภาคตางๆ จากการ 

สํารวจศาสตราจารยฮอฟสเทดไดนําขอมูลมาทําวิจัยเชิง 

เปรียบเทียบ และไดพัฒนารูปแบบ (Model) ความแตกตาง 

ทางวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มิติ โดยมี 

รายละเอียดดังนี้  

1. Power Distance Index (PDI) 

เปนดัชนีท่ีใชวัดความเหลื่อมลํ้าของอํานาจหรือการ 

ยอมรับเรื่องชนชั้น เชน  การนับถือลําดับอาวุโสหรือลําดับชั้น 

ในสงัคม ถาเปนวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะความเหลือ่มล้ําสงู จะมี 

ผูตัดสนิใจแตเพยีงผูเดียว ผูทีอ่ยูในระดับตํา่มหีนาท่ีเพยีงปฏบัิติ 

ตามคําส่ังการทํางาน พรอมทั้งยอมรับอํานาจลักษณะนี้โดย 

ไมคาดหวังใหมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในทางตรงกันขาม 

วัฒนธรรมที่มีลักษณะการยอมรับความเหลื่อมลํ้าของอํานาจ 

ตํ่า จะยินดีรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงานทุกระดับ 

มีความเสมอภาคและเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 

ผลวจิยัพบวาในภมูภิาคเอเชยีมคีะแนน PDI เฉลีย่ที ่60 คะแนน 

แตมีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจคอนขางหลาก 

หลาย เชน ประเทศที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจ 

ตํ่า ไดแก ออสเตรเลีย ซึ่งมีคา PDI ที่ระดับ 40 คะแนน ใน 

ขณะที่ประเทศจีน อินเดีย ไทย และญี่ปุน มีการนับถือลําดับ 

อาวุโส ลําดับชั้นในสังคมและวรรณะชน โดยมี PDI เทากับ 80 

คะแนน, 77 คะแนน, 64 คะแนน และ 50 คะแนน ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวาสังคมเอเชียในภาพรวมยอมรับอํานาจจาก 

เบื้องบนและความเสมอภาคไดคอนขางมาก ในประเทศ 

ที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจสูงจะพยายาม 

ผลักดันตนเองใหอยูในระดับท่ีสูงขึ้น โดยการพยายามศึกษา 

เลาเรียน หรือทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จเพ่ือการยอมรับ 

ทางสังคม แตในประเทศตะวนัตกจะมคีา PDI ตํา่เปนสวนใหญ 

ดวยเชนกัน ไทยอยูในระดับกลางๆ เมื่อเทียบกับทั้งโลก 

2. Individualism(IDV) 

ดัชนีที่ใชวัดความเปนปจเจกบุคคล(Individualism) 

หรือความเปนตัวของตัวเอง วัฒนธรรมตะวันตกจะถูกปลูกฝง 

ใหสมาชิกในสังคมรับผิดชอบอนาคตของตนเองและตอง 

พยายามพัฒนาความสามารถของตนเองตลอดเวลา แต 

วัฒนธรรมตะวันออกจะปลูกฝงใหสมาชิกในสังคมนั้นมองวา 

ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้นเมื่อกระทําสิ่งใดจึงมัก 

คํานึงถึงกลุมหรือผลกระทบที่มีตอกลุมและสังคมเสมอ ใน 

ประเทศท่ีมีความเปนปจเจกบุคคลสูง พลเมืองน้ันสามารถ 

ทําสิ่งตางๆไดดวยตนเอง ตัดสินใจไดดวยตนเองไมจําเปน 

ตองอาศัยการสนับสนุนจากผูอื่น มีรูปแบบการดําเนินชีวิต 

แบบไมไดถูกคาดหวังใหดูแลซึ่งกันและกันหรือดูแลกันเอง 

ในลักษณะครอบครัวเดี่ยว การใหโอกาสใหใชความคิดเชิง 

สรางสรรค มีอิสระ เปนสิ่งที่มีคาและสําคัญอยางยิ่งในสังคม 

ปจเจกนิยม จากงานวิจัยพบวาประเทศท่ีปจเจกนิยมสูงสุด 

ไดแก สหรัฐอเมริกา สวนประในภูมิภาคเอเชีย มีความเปน 

ปจเจกชนคอนขางตํา่ โดยประเทศจนี เปนประเทศทีม่คีา IDV 

ตํ่าที่สุด คือ 15 คะแนน ไทยมีคา IDV เทากับ 20 สูงกวา 

ประเทศจนีเพยีงเลก็นอย ตามมาดวยประเทศญีปุ่นและอนิเดยี 

ที่มีคา IDV เทากับ 43 และ 44 ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ย IDV 

ในกลุมประเทศเอเชียอูที่ 24 คะแนน แสดงวาสังคมเอเชีย 

เปนสังคมเกาะกลุม หรือ Collectivist ที่เนนความสัมพันธ 

ระยะยาว ทีส่รางความปลอดภยัในเรือ่งตางๆ ใหแกสมาชกิใน 

กลุมหรือพวกพอง เปนสังคมที่ใหความสําคัญกับความภักดี 

ตอกลุม รวมถึงมีกระบวนการตัดสินใจที่ตองการไดรับความ 

เหน็ชอบจากทกุฝายในกลุม การทาํธรุกจิกบัคนเอเชยีโดยเฉพาะ 

กับนักธุรกิจชาวจีนและชาวญ่ีปุ นจึงเนนการสรางความ 

สัมพันธเปนพวกพองมากกวาการทําธุรกิจที่อิงสัญญา ตาม 

ระบบทุนนิยมจากวัฒนธรมตะวันตก การสรางความสัมพันธ 

ทางธุรกิจกระทําผานการนัดรับประทานอาหาร หรือการด่ืม 

สังสรรคเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกอนการทําธุรกิจรวมกัน 

ยึดถือสัจจะทางวาจามากกวาสัญญาที่เปนลายลักษณอักษร  

ประเทศไทยถูกจัดลําดับวามีความเปนปจเจกนิยมตํ่ามาก 

เพราะอยูในอันดับที่ 53 จาก 65 ประเทศ 

3. Masculinity (MAS)

เปนดัชนีที่ใชวัดวัฒนธรรมที่มีลักษณะเนนการแขงขัน 

แกงแยงชิงเดนและความแตกตางระหวางบทบาทหญิงชาย 

ในสังคม โดยวัฒนธรรมที่มีลักษณะความเปนชาย เปนคา 

นยิมของสงัคมทีใ่หความสําคญักบัการแขงขนัและความสาํเรจ็ 

มีลักษณะตรงกันขามกับวัฒนธรรมที่มีลักษณะเอาใจใส 

ซ่ึงกันและกันเนนความอาทรหวงใย หรือ “ความเปนหญิง”   

(Femininity) คาดัชนี MAS ยิ่งมากแปลวาผูชายมีบทบาท 

มากกวาผูหญิง มีการแขงขันสูงกวา ไมวาจะเปนหญิงหรือ 

ชายก็ตาม ในขณะที่สมาชิกของสังคมที่มีคา MAS ตํ่าจะ 

คอนขางถอมตัวและเอาใจใสซึ่งกันและกันเพราะเปนคานิยม 

ของสังคมซ่ึงเนนการใหความสนใจกับผูอื่น การทําธุรกิจกับ 

นกัธรุกจิทีม่าจากประเทศทีใ่หความสาํคญักบัเพศชายมากกวา 

ผูหญิง ผูชายอาจไดเปรยีบในการเจรจาธรุกจิมากกวาเพศหญงิ 

เชน นักธุรกิจญี่ปุนนิยมนัดพบเพื่อเจรจาตามสถานบันเทิง 

เพ่ือพักผอนหลังการทํางาน ซึ่งในบางสถานที่นักธุรกิจหญิง 

ไมสมควรเขารวมสังสรรคดวย ในเอเชียมคีาเฉลีย่ท่ี 54 คะแนน 

ประเทศญีปุ่นมคีามากถงึ 90 รองลงมาคอืจนีและอินเดยีที ่54 

นักธุรกิจหญิงที่ทําการติดตอกับนักธุรกิจจากประเทศนี้จึง 

ควรเพิ่มความระมัดระวังการแตงการใหสุภาพ รัดกุม และ 

ไมสวมใสเครื่องประดับมากเกินไป ประเทศที่ไดคะแนน MAS 

สรางกฏระเบียบจํานวนมากเพื่อเปนกรอบใหกับสมาชิกใน 

องคกรปฏิบัติตาม ประชาชนในวัฒนธรรมนี้อาจเกิดความ 

เครียดสูง การตัดสินใจตางๆจะใชมติกลุมเปนหลักหรือตาม 

ลําดับขั้นตอน ในทางตรงกันขามวัฒนธรรมที่มีลักษณะการ 

หลีกเลี่ยงความไมแนนอนตํ่านั้นจะมีโครงสรางองคกรที่ไม 

สลบัซบัซอน มกีารสนบัสนุนใหหวัหนางานตดัสนิใจในลกัษณะ 

ทีก่ลาเผชิญกบัความเสีย่งประชาชนไมคอยมคีวามเครียด กลา 

ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง และมีความคิดสรางสรรค 

UAI ที่สูงแสดงวาหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ซึ่งสอดคลองกับ 

ลักษณะสังคมที่เปนแบบสังคมเกาะกลุมหรือ Collectivist 

ดงันัน้ประชากรประเทศจะเครงครดักบัระเบยีบวนัิย เชน ญีปุ่น 

มีคา UAI 90  สวนประเทศจีนและอินเดียมีคา UAI เทากับ  

40 ซึ่งเปนคะแนนที่ตํ่ากวาประเทศอื่นในเอเชีย แสดงวา 

วฒันธรรมอนิเดยีและจนียอมรบัความแตกตางกบัความไมเปน 

ระบบและความไมแนนอนในการทําธุรกิจไดสูง ประเทศท่ีมี 

UAI สูงสุดในโลก ไดแก กรีซ ตามมาดวย โปรตุเกส แต 

โดยรวมแลว ประเทศในยุโรปสวนใหญลวนมี UAI ในระดับ 

สูงทั้งสิ้น รวมทั้งญี่ปุนดวย ในขณะที่ประเทศที่มี UAI ตํ่าที่สุด 

ในโลกไดแก สิงคโปร เพราะเปนประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ตลอดเวลาจนทําใหชาวสิงคโปรเคยชินกับการเปลี่ยนแปลง 

และจะอาแขนรับมันดวยความรูสึกในแงดี ฮองกงก็มี UAI ตํ่า 

ดวยเชนกัน (อันดับหาจากรั้งทาย) ในขณะที่ สหรัฐ และจีน 

ก็อยูในระดับตํ่าดวย ประเทศเหลานี้ลวนแลวแตผลิตพอคา 

และนักธุรกิจไดเปนจํานวนมาก เพราะคนกลาเสี่ยง ประเทศ 

ไทยมีคะแนน UAI เทากับคาเฉลี่ยของเอเชียคือ 60 คะแนน 

ถือวาอยูในระดับกลางๆ

5. Long-Term Orientation(LTO)

มิติสุดทายไดรับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ(Confucian  

Dynamism) ที่ใหความสําคัญกับอนาคต ซึ่งทําใหมีคานิยม 

บางประการที่ทําใหดําเนินชีวิตดวยความระมัดระวัง เชน 

ความมัธยัสถ ความอดทน เปนตน ในทางตรงขามสังคมที่ให 

ความสาํคญักบัปจจบุนั จะเนนคานยิมทีป่กปองตนในปจจบุนั 

เชน การเคารพกฏกตกิา และการปองกนัการเสยีหนา ยิง่ดชันี 

LTO ของประเทศใดมีคาสูงก็ยิ่งแสดงวาวัฒนธรรมของสังคม 

ของประเทศนัน้ใหความสาํคญักับอนาคตมากเทานัน้ ประเทศ 

จีนมีคา LTO ในระดับสูงที่สุดในกลุมประเทศอเชียแปซิฟก 

อยูที่ 118 คะแนน ดังนั้นการทําธุรกิจกับชาวจีนตองใหความ 

สาํคญัอยางสูงกบัการสรางความสมัพันธทางธรุกจิในระยะยาว 

รวมถึงการใหเกียรติและไมกระทําการอันใดที่ทําใหนักธุรกิจ 

ชาวจีนเสียหนา ประเทศท่ีไดอันดับท่ี 1-3 ของโลกลวนเปน 

เชื้อชาติจีนทั้งสิ้นไดแก จีน ฮองกง ไตหวัน ตามมาดวยญี่ปุน 

และเกาหลใีต วฒัธรรมไทยมคีา LTO ในระดบัปานกลางเทากบั 

51 ซึ่งตํ่ากวาคาเฉลี่ยในประเทศเอเชียที่มีคาเฉลี่ยที่ 81 ซ่ึง 

อาจเปนเพราะสังคมไทยใหความสําคัญกับทั้งอนาคตและ 

ปจจุบัน 

สูงสุด ไดแก ญี่ปุน โดยมีสหรัฐ และจีน อยูในอันดับที่คอนขาง 

สูงดวย สวนกลุมประเทศที่มีเอื้อผูหญิงมากที่สุดในโลก ไดแก 

กลุมประเทศนอรดิก (นําโดย สวีเดน ตามมาดวย นอรเวย) 

ในขณะท่ี ประเทศไทยเปนประเทศเอเชียเพียงไมก่ีประเทศ 

ที่ไดอยูในอันดับลางๆ (หมายถึงเอื้อผูหญิงสูง) ถือไดวาเปน 

ประเทศเอเชียที่มีความเปนหญิงสูงสุด มีนิสัยเปนคนมีจิตใจ 

โอบออมอารี เอาใจใสซึ่งกันและกัน ดังนั้นนักธุรกิจหญิงไทย 

จึงไดรับความเทาเทียมและโอกาสทางการแขงขันเทากับ 

เพศชาย

 

4. Uncertainty Avoidance Index(UAI)

เปนดัชนีที่บงบอกถึงระดับความไมแนนอนหรือความผิ

ดปกติที่สังคมหนึ่งๆ ยอมรับได สังคมท่ีมีคา UAI สูงคือ 

สังคมท่ีไมยอมรับสภาวะ “ผิดปกติ” หรือ “แตกตาง” ใดๆ 

วัฒนธรรมท่ีมีลักษณะหลีกเลี่ยงความไมแนนอน จะพยายาม 
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มงีานวจิยัจํานวนมากท่ีกลาววา วฒันธรรมธรุกิจครอบครวั 

มีผลกระทบตอแนวทางในการวางกลยุทธและการนําเอา 

กลยุทธไปปฏิบัติบนผลการประกอบการของธุรกิจในธุรกิจ 

ครอบครัว ธุรกิจครอบครัวที่มีผลการประกอบการที่ดี และ 

ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน (Sustained performance) 

มกัจะมกีระบวนการขบัเคลือ่นทีส่าํคญั คอื ความเปนเอกภาพ 

และความปรารถนาท่ีมีรูปแบบของการบรรลุผลสําเร็จ และ 

รายงานวา วัฒนธรรมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ 

ครอบครัวเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งที่ยิ่งใหญ ที่มีตอผล 

สําเร็จและสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับธุรกิจ 

ครอบครัว ความเปนเจาของและการควบคุมเปนลักษณะ 

พิเศษของธุรกิจครอบครัว ท่ีลักษณะความเปนเจาของใน 

ธุรกิจครอบครัวไดสรางความสําเร็จใหกับธุรกิจ สงผลตอ 

ความสามารถในการทํากําไร (profitability)

ในการศึกษาวัฒนธรรมองคกรท่ีแตกตางกันของธุรกิจ 

ครอบครัวและธุรกิจท่ีไมใชครอบครัววามีผลตอการประกอบ 

การของธรุกิจแตกตางกันหรอืไมอยางไร ผลการวจิยัสรปุไดวา 

ธุรกิจที่ควบคุมโดยสมาชิกครอบครัวมีความแตกตางอยาง 

เห็นไดชัด โดยพบวา วัฒนธรรมของครอบครัวมีผลสงเสริม 

ใหผลการประกอบการของธุรกิจดีกวาธุรกิจที่ไมใชธุรกิจ 

ครอบครัว บทบาทของความตอเนื่องของคานิยมผู กอตั้ง 

(founder’s values) ในวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว 

ภูมิหลังที่แตกตางและลักษณะของผูกอต้ังนําไปสูการสราง 

วัฒนธรรมที่ไมเพียงแตเปนคานิยมหลักที่มีคา (rich in core 

values) และมีผลสงเสริมผลการดําเนินงานของธุรกิจ แตยัง 

สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจในการเรียนรู และ 

สงเสริมกําลังใจใหแกกันอยางยืดหยุ น นอกจากนี้ ยังให 

เหตุผลวาวัฒนธรรมของผูกอต้ังเหลานี้เปนการทะนุถนอม 

(nurtured) ผูที่จะมาสืบทอดธุรกิจของครอบครัว ถึงแมวา 

วฒันธรรมของธรุกจิครอบครวัเปนสิง่ยากทีจ่ะอธบิาย แตกเ็ปน 

แหลงของความไดเปรยีบเชงิกลยทุธทางธรุกจิ การไดรบัประโยชน 

เตม็ที่จากคุณลักษณะพเิศษนี้ ทําใหเกดิประสทิธิผลที่สมบูรณ 

เปนขอตกลงที่ตองทําใหแกผูถือหุนและสรางตํานานใหแก 

ผูกอตั้ง 

ธุรกิจทุกประเภทจะเติบโตได ตองมีแกนของวัฒนธรรม 

องคกร (laying the bedrock for corporate culture) 

ผูนําธุรกิจควรสรางคานิยมวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว 

ซึ่งเปนตัวขับเคล่ือนในมิติดานตางๆ ในธุรกิจ ทั้งการกําหนด 

เปาหมายและวตัถปุระสงค แผนการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ 

แผนการสืบทอดธุรกิจ รวมถงึเกณฑแบบแผนเพือ่การตัดสินใจ 

รวมทั้งนโยบายกําหนดคานิยมวัฒนธรรมขององคกรใหเปน 

หนึ่งในกลยุทธท่ีสําคัญตอการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจ 

ซ่ึงคานิยม วัฒนธรรมมีสวนชวยสงเสริมประสิทธิภาพ และ 

ประสิทธิผลในธุรกิจครอบครัวหลายๆ ดาน อาทิเชน เปนแรง 

ผลักดันใหคนเกิดแรงจูงใจที่จะทํางาน สรางมุมมองตอธุรกิจ 

ในระยะยาว สรางความไววางใจในธรุกจิ สรางการคิดท่ีทาทาย 

และแปลกใหม ชวยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองคกรไปใน 

ทิศทางใหมสูการสรางโอกาสความกาวหนาของธุรกิจ ชวย 

ปรับปรุงแผนกลยุทธและการบริหารเชิงกลยุทธใหดีขึ้น เปน 

การสรางกลยทุธพนัธมติรทางธรุกจิ ชวยในการสรรหาและการ 

ธาํรงรกัษาพนกังาน และทีส่าํคญัคอืชวยทาํใหบรรลเุปาหมาย 

ขององคกร  
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ความสําคัญของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว

วัฒนธรรมนั้นเปนรูปแบบในการคิด การ 

ปฎบิตัใินเรือ่งตางๆ ของคนในสงัคม มตัีง้แตวฒันธรรมของชาติ 

วัฒนธรรมของทองถิ่น วัฒนธรรมขององคกร และวัฒนธรรม 

ของครอบครัว ในประเทศญี่ปุนวัฒนธรรมท่ีจะชื่นชมผูกอตั้ง 

ธุรกิจ และการสืบทอดธุรกิจของครอบครัวเปนสิ่งที่ไดรับการ 

ยกยองจากผูมสีวนไดสวนเสยีกบัธรุกจิทาํใหญีปุ่นเปนประเทศ 

ท่ีมีธุรกิจอายุยาวเกิน 200 ป มากกวา 3,000 บริษัท 

หรือคิดเปนกวา 40% ของธุรกิจอายุยาวทั่วโลก

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวมักจะสะทอนมาจาก 

วิสัยทัศน (vision) ของผูกอต้ัง ที่ไดต้ังเปาหมายไวตั้งแต 

แรกเริ่มกอตั้งธุรกิจ เมื่อธุรกิจเติบโตเปนองคกรขนาดใหญขึ้น 

ผูบริหารรุนตอมาก็จะสบืสานวสิยัทัศนและพนัธกจิของผูกอตัง้ 

ไวเปนพืน้ฐานของวัฒนธรรมองคกร สาํหรับทีม่าของวฒันธรรม 

ในธรุกจิครอบครัว แหลงกาํเนดิทีส่าํคัญมาจากระบบความเชือ่ 

และคานิยมของผูกอต้ังที่เดนชัด ที่มีอิทธิพลถึงรุ นทายาท 

ผูรับสืบทอดธุรกิจครอบครัว คานิยมและความปรารถนาของ 

ผูกอตั้งเปนแรงขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว มีผูตั้งขอสังเกตวา 

สมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรอาจมองเห็นภาพ 

ความเปนมาเกี่ยวกับการบุกเบิกตอสูเอาชนะอุปสรรคของผู 

กอตั้งจนประสบความสําเร็จทั้งเรื่องชีวิตและการทํางานใน 

ธุรกิจ จากเรื่องราวหรือประวัติ (stories or histories) ที่ 

ถูกถายทอดดวยการเลาหรือบันทึกเปนหนังสือชีวประวัติ 

ทําใหสมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรรุนตอมา 

เห็นระบบคานิยม ความเชื่อ วิธีคิด วิธีทํางานของผูกอตั้ง และ 

ไดยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางการดําเนินชีวิตและการทํางาน 

ในธุรกิจ จะเห็นวา การเห็นพองตองกัน (consensus) การ 

ยึดเหนี่ยว (cohesiveness) และการผูกพันหรือพันธสัญญา 

(commitment) ตอครอบครัวและตอธุรกิจ ของสมาชิกใน 

ครอบครัวและพนักงานในองคกร ที่มีตอคานิยมดังกลาว 

จะทําใหทั้งครอบครัวและธุรกิจมีคานิยมหลัก (core value) 

และนําไปสูวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง 

ในงานวิจัยคนพบลักษณะวัฒนธรรมท่ีปรากฏเดนชัดใน

ธุรกิจครอบครัวคือความเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง 

ลักษณะความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหสมาชิกใน 

ครอบครัวมีความเชื่อ คานิยมรวมกัน จึงทําใหครอบครัว 

เปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการกําหนดแนวทาง กลยุทธ 

และการจัดการธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพิ่มเติมวา 

ธุรกิจครอบครัวจํานวนมากมักจะไดเรียนรูคําสอน ประวัติ 

คานิยมของผูกอตั้งจากการรับประทานอาหารรวมกันบนโตะ 

อาหารเย็น (learned-at-the-dinner-table) สิ่งนี้ทําให 

เกิดความผูกพันอยางลึกซึ้ง (ingrained) ระหวางสมาชิก 

ในครอบครัว และทําใหสมาชิกในครอบครัวรุนถัดไปมีความ 

จงรักภักดีตอธุรกิจ และยึดมั่นในคานิยมของผูกอตั้งอยาง 

ตอเนื่อง ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยภายในที่นําไปสูการสราง 

วัฒนธรรมในองคกร 

มิติความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและสังคม

ศาสตราจารยฮอฟสเทด(Greert Hofstde) แหง      

Maastricht University นักสังคมศาสตรชาวเนเธอรแลนด 

ไดทําการวิจัยถึงวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการทํางานของคน 

ในแตละประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน โดยการเก็บ 

ขอมูลโดยสํารวจประชากรในประเทศตางๆ ที่มีวัฒนธรรม 

แตกตางกันมากกวา 70 ประเทศในภูมิภาคตางๆ จากการ 

สํารวจศาสตราจารยฮอฟสเทดไดนําขอมูลมาทําวิจัยเชิง 

เปรียบเทียบ และไดพัฒนารูปแบบ (Model) ความแตกตาง 

ทางวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มิติ โดยมี 

รายละเอียดดังนี้  

1. Power Distance Index (PDI) 

เปนดัชนีที่ใชวัดความเหลื่อมลํ้าของอํานาจหรือการ 

ยอมรับเรื่องชนชั้น เชน  การนับถือลําดับอาวุโสหรือลําดับชั้น 

ในสงัคม ถาเปนวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะความเหลือ่มล้ําสงู จะมี 

ผูตัดสนิใจแตเพยีงผูเดียว ผูทีอ่ยูในระดับตํา่มหีนาทีเ่พยีงปฏบัิติ 

ตามคําส่ังการทํางาน พรอมทั้งยอมรับอํานาจลักษณะนี้โดย 

ไมคาดหวังใหมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในทางตรงกันขาม 

วัฒนธรรมที่มีลักษณะการยอมรับความเหลื่อมลํ้าของอํานาจ 

ตํ่า จะยินดีรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงานทุกระดับ 

มีความเสมอภาคและเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 

ผลวจิยัพบวาในภมูภิาคเอเชยีมคีะแนน PDI เฉลีย่ที ่60 คะแนน 

แตมีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจคอนขางหลาก 

หลาย เชน ประเทศที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจ 

ตํ่า ไดแก ออสเตรเลีย ซึ่งมีคา PDI ที่ระดับ 40 คะแนน ใน 

ขณะที่ประเทศจีน อินเดีย ไทย และญี่ปุน มีการนับถือลําดับ 

อาวุโส ลําดับชั้นในสังคมและวรรณะชน โดยมี PDI เทากับ 80 

คะแนน, 77 คะแนน, 64 คะแนน และ 50 คะแนน ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวาสังคมเอเชียในภาพรวมยอมรับอํานาจจาก 

เบื้องบนและความเสมอภาคไดคอนขางมาก ในประเทศ 

ที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจสูงจะพยายาม 

ผลักดันตนเองใหอยูในระดับที่สูงข้ึน โดยการพยายามศึกษา 

เลาเรียน หรือทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จเพ่ือการยอมรับ 

ทางสังคม แตในประเทศตะวันตกจะมีคา PDI ต่ําเปนสวนใหญ 

ดวยเชนกัน ไทยอยูในระดับกลางๆ เมื่อเทียบกับทั้งโลก 

2. Individualism(IDV) 

ดัชนีที่ใชวัดความเปนปจเจกบุคคล(Individualism) 

หรือความเปนตัวของตัวเอง วัฒนธรรมตะวันตกจะถูกปลูกฝง 

ใหสมาชิกในสังคมรับผิดชอบอนาคตของตนเองและตอง 

พยายามพัฒนาความสามารถของตนเองตลอดเวลา แต 

วัฒนธรรมตะวันออกจะปลูกฝงใหสมาชิกในสังคมนั้นมองวา 

ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้นเมื่อกระทําสิ่งใดจึงมัก 

คํานึงถึงกลุมหรือผลกระทบที่มีตอกลุมและสังคมเสมอ ใน 

ประเทศที่มีความเปนปจเจกบุคคลสูง พลเมืองน้ันสามารถ 

ทําส่ิงตางๆไดดวยตนเอง ตัดสินใจไดดวยตนเองไมจําเปน 

ตองอาศัยการสนับสนุนจากผูอื่น มีรูปแบบการดําเนินชีวิต 

แบบไมไดถูกคาดหวังใหดูแลซึ่งกันและกันหรือดูแลกันเอง 

ในลักษณะครอบครัวเด่ียว การใหโอกาสใหใชความคิดเชิง 

สรางสรรค มีอิสระ เปนสิ่งที่มีคาและสําคัญอยางยิ่งในสังคม 

ปจเจกนิยม จากงานวิจัยพบวาประเทศที่ปจเจกนิยมสูงสุด 

ไดแก สหรัฐอเมริกา สวนประในภูมิภาคเอเชีย มีความเปน 

ปจเจกชนคอนขางตํา่ โดยประเทศจนี เปนประเทศทีม่คีา IDV 

ต่ําที่สุด คือ 15 คะแนน ไทยมีคา IDV เทากับ 20 สูงกวา 

ประเทศจนีเพยีงเลก็นอย ตามมาดวยประเทศญ่ีปุนและอนิเดยี 

ที่มีคา IDV เทากับ 43 และ 44 ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ย IDV 

ในกลุมประเทศเอเชียอูท่ี 24 คะแนน แสดงวาสังคมเอเชีย 

เปนสังคมเกาะกลุม หรือ Collectivist ท่ีเนนความสัมพันธ 

ระยะยาว ทีส่รางความปลอดภยัในเรือ่งตางๆ ใหแกสมาชกิใน 

กลุมหรือพวกพอง เปนสังคมที่ใหความสําคัญกับความภักดี 

ตอกลุม รวมถึงมีกระบวนการตัดสินใจที่ตองการไดรับความ 

เหน็ชอบจากทุกฝายในกลุม การทําธรุกจิกับคนเอเชียโดยเฉพาะ 

กับนักธุรกิจชาวจีนและชาวญ่ีปุ นจึงเนนการสรางความ 

สัมพันธเปนพวกพองมากกวาการทําธุรกิจท่ีอิงสัญญา ตาม 

ระบบทุนนิยมจากวัฒนธรมตะวันตก การสรางความสัมพันธ 

ทางธุรกิจกระทําผานการนัดรับประทานอาหาร หรือการดื่ม 

สังสรรคเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกอนการทําธุรกิจรวมกัน 

ยึดถือสัจจะทางวาจามากกวาสัญญาที่เปนลายลักษณอักษร  

ประเทศไทยถูกจัดลําดับวามีความเปนปจเจกนิยมตํ่ามาก 

เพราะอยูในอันดับที่ 53 จาก 65 ประเทศ 

3. Masculinity (MAS)

เปนดัชนีที่ใชวัดวัฒนธรรมที่มีลักษณะเนนการแขงขัน 

แกงแยงชิงเดนและความแตกตางระหวางบทบาทหญิงชาย 

ในสังคม โดยวัฒนธรรมที่มีลักษณะความเปนชาย เปนคา 

นยิมของสงัคมทีใ่หความสําคญักบัการแขงขนัและความสาํเรจ็ 

มีลักษณะตรงกันขามกับวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะเอาใจใส 

ซึ่งกันและกันเนนความอาทรหวงใย หรือ “ความเปนหญิง”   

(Femininity) คาดัชนี MAS ยิ่งมากแปลวาผูชายมีบทบาท 

มากกวาผูหญิง มีการแขงขันสูงกวา ไมวาจะเปนหญิงหรือ 

ชายก็ตาม ในขณะที่สมาชิกของสังคมที่มีคา MAS ตํ่าจะ 

คอนขางถอมตัวและเอาใจใสซึ่งกันและกันเพราะเปนคานิยม 

ของสังคมซึ่งเนนการใหความสนใจกับผูอื่น การทําธุรกิจกับ 

นกัธรุกจิทีม่าจากประเทศท่ีใหความสําคญักบัเพศชายมากกวา 

ผูหญงิ ผูชายอาจไดเปรยีบในการเจรจาธรุกจิมากกวาเพศหญงิ 

เชน นักธุรกิจญี่ปุนนิยมนัดพบเพื่อเจรจาตามสถานบันเทิง 

เพื่อพักผอนหลังการทํางาน ซึ่งในบางสถานที่นักธุรกิจหญิง 

ไมสมควรเขารวมสังสรรคดวย ในเอเชียมคีาเฉล่ียท่ี 54 คะแนน 

ประเทศญีปุ่นมคีามากถงึ 90 รองลงมาคอืจนีและอินเดยีที ่54 

นักธุรกิจหญิงที่ทําการติดตอกับนักธุรกิจจากประเทศนี้จึง 

ควรเพิ่มความระมัดระวังการแตงการใหสุภาพ รัดกุม และ 

ไมสวมใสเครื่องประดับมากเกินไป ประเทศที่ไดคะแนน MAS 

สรางกฏระเบียบจํานวนมากเพื่อเปนกรอบใหกับสมาชิกใน 

องคกรปฏิบัติตาม ประชาชนในวัฒนธรรมนี้อาจเกิดความ 

เครียดสูง การตัดสินใจตางๆจะใชมติกลุมเปนหลักหรือตาม 

ลําดับขั้นตอน ในทางตรงกันขามวัฒนธรรมที่มีลักษณะการ 

หลีกเลี่ยงความไมแนนอนตํ่านั้นจะมีโครงสรางองคกรที่ไม 

สลบัซบัซอน มกีารสนบัสนนุใหหวัหนางานตดัสนิใจในลักษณะ 

ทีก่ลาเผชิญกบัความเสีย่งประชาชนไมคอยมคีวามเครยีด กลา 

ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง และมีความคิดสรางสรรค 

UAI ที่สูงแสดงวาหลีกเล่ียงความเส่ียง ซึ่งสอดคลองกับ 

ลักษณะสังคมที่เปนแบบสังคมเกาะกลุมหรือ Collectivist 

ดงันัน้ประชากรประเทศจะเครงครดักบัระเบยีบวนัิย เชน ญีปุ่น 

มีคา UAI 90  สวนประเทศจีนและอินเดียมีคา UAI เทากับ  

40 ซึ่งเปนคะแนนที่ตํ่ากวาประเทศอื่นในเอเชีย แสดงวา 

วัฒนธรรมอนิเดยีและจนียอมรับความแตกตางกบัความไมเปน 

ระบบและความไมแนนอนในการทําธุรกิจไดสูง ประเทศที่มี 

UAI สูงสุดในโลก ไดแก กรีซ ตามมาดวย โปรตุเกส แต 

โดยรวมแลว ประเทศในยุโรปสวนใหญลวนมี UAI ในระดับ 

สูงทั้งสิ้น รวมทั้งญี่ปุนดวย ในขณะที่ประเทศที่มี UAI ตํ่าที่สุด 

ในโลกไดแก สิงคโปร เพราะเปนประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ตลอดเวลาจนทําใหชาวสิงคโปรเคยชินกับการเปลี่ยนแปลง 

และจะอาแขนรับมันดวยความรูสึกในแงดี ฮองกงก็มี UAI ตํ่า 

ดวยเชนกัน (อันดับหาจากรั้งทาย) ในขณะที่ สหรัฐ และจีน 

ก็อยูในระดับตํ่าดวย ประเทศเหลาน้ีลวนแลวแตผลิตพอคา 

และนักธุรกิจไดเปนจํานวนมาก เพราะคนกลาเสี่ยง ประเทศ 

ไทยมีคะแนน UAI เทากับคาเฉลี่ยของเอเชียคือ 60 คะแนน 

ถือวาอยูในระดับกลางๆ

5. Long-Term Orientation(LTO)

มิติสุดทายไดรับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ(Confucian  

Dynamism) ท่ีใหความสําคัญกับอนาคต ซึ่งทําใหมีคานิยม 

บางประการที่ทําใหดําเนินชีวิตดวยความระมัดระวัง เชน 

ความมัธยัสถ ความอดทน เปนตน ในทางตรงขามสังคมที่ให 

ความสาํคญักบัปจจบุนั จะเนนคานยิมทีป่กปองตนในปจจบุนั 

เชน การเคารพกฏกตกิา และการปองกนัการเสยีหนา ยิง่ดชันี 

LTO ของประเทศใดมีคาสูงก็ยิ่งแสดงวาวัฒนธรรมของสังคม 

ของประเทศนัน้ใหความสาํคญักับอนาคตมากเทานัน้ ประเทศ 

จีนมีคา LTO ในระดับสูงท่ีสุดในกลุมประเทศอเชียแปซิฟก 

อยูที่ 118 คะแนน ดังนั้นการทําธุรกิจกับชาวจีนตองใหความ 

สาํคญัอยางสูงกบัการสรางความสมัพันธทางธรุกิจในระยะยาว 

รวมถึงการใหเกียรติและไมกระทําการอันใดที่ทําใหนักธุรกิจ 

ชาวจีนเสียหนา ประเทศที่ไดอันดับที่ 1-3 ของโลกลวนเปน 

เชื้อชาติจีนทั้งสิ้นไดแก จีน ฮองกง ไตหวัน ตามมาดวยญี่ปุน 

และเกาหลใีต วฒัธรรมไทยมคีา LTO ในระดบัปานกลางเทากบั 

51 ซ่ึงตํ่ากวาคาเฉล่ียในประเทศเอเชียที่มีคาเฉลี่ยที่ 81 ซึ่ง 

อาจเปนเพราะสังคมไทยใหความสําคัญกับทั้งอนาคตและ 

ปจจุบัน 

สูงสุด ไดแก ญี่ปุน โดยมีสหรัฐ และจีน อยูในอันดับที่คอนขาง 

สูงดวย สวนกลุมประเทศที่มีเอื้อผูหญิงมากที่สุดในโลก ไดแก 

กลุมประเทศนอรดิก (นําโดย สวีเดน ตามมาดวย นอรเวย) 

ในขณะที่ ประเทศไทยเปนประเทศเอเชียเพียงไมกี่ประเทศ 

ที่ไดอยูในอันดับลางๆ (หมายถึงเอ้ือผูหญิงสูง) ถือไดวาเปน 

ประเทศเอเชียที่มีความเปนหญิงสูงสุด มีนิสัยเปนคนมีจิตใจ 

โอบออมอารี เอาใจใสซึ่งกันและกัน ดังนั้นนักธุรกิจหญิงไทย 

จึงไดรับความเทาเทียมและโอกาสทางการแขงขันเทากับ 

เพศชาย

 

4. Uncertainty Avoidance Index(UAI)

เปนดัชนีท่ีบงบอกถึงระดับความไมแนนอนหรือความผิ

ดปกติที่สังคมหนึ่งๆ ยอมรับได สังคมที่มีคา UAI สูงคือ 

สังคมที่ไมยอมรับสภาวะ “ผิดปกติ” หรือ “แตกตาง” ใดๆ 

วัฒนธรรมที่มีลักษณะหลีกเล่ียงความไมแนนอน จะพยายาม 

อิทธิพลของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว

จากการรายงานของ Hofstede กลาววา โครงสราง 

และการจัดการธุรกิจครอบครัวมีลักษณะที่ต องใช การ 

ทํางานที่ทุมเทมาก แตการทํางานภายในธุรกิจครอบครัวก็มี 

ประสิทธิภาพเปนอยางมาก เนื่องจากลูกจาง บุคลากร และ 

สมาชิกในครอบครัวสามารถสื่อสารกันไดโดยตรง เปนการ 

ติดตอประสานงานกันอยางไมเปนทางการและมีความเปน 

กันเอง นอกจากนี้ ยังเชื่อวาเปนเพราะธุรกิจครอบครัวมี 

สญัลักษณ (symbols) ผูนาํทีเ่กง (heros) มีแบบแผน (rituals) 

และคานิยม (values) สิ่งเหลานี้ถือเปนสินทรัพยของ 

ธุรกิจครอบครัว ที่ชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  

(competitive advantage) กวาธุรกิจอื่นที่ไมใชธุรกิจ 

ครอบครัว 

มงีานวจิยัจํานวนมากทีก่ลาววา วฒันธรรมธรุกจิครอบครวั 

มีผลกระทบตอแนวทางในการวางกลยุทธและการนําเอา 

กลยุทธไปปฏิบัติบนผลการประกอบการของธุรกิจในธุรกิจ 

ครอบครัว ธุรกิจครอบครัวที่มีผลการประกอบการที่ดี และ 

ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน (Sustained performance) 

มกัจะมกีระบวนการขบัเคลือ่นทีส่าํคญั คอื ความเปนเอกภาพ 

และความปรารถนาที่มีรูปแบบของการบรรลุผลสําเร็จ และ 

รายงานวา วัฒนธรรมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ 

ครอบครัวเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งที่ยิ่งใหญ ที่มีตอผล 

สําเร็จและสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับธุรกิจ 

ครอบครัว ความเปนเจาของและการควบคุมเปนลักษณะ 

พิเศษของธุรกิจครอบครัว ที่ลักษณะความเปนเจาของใน 

ธุรกิจครอบครัวไดสรางความสําเร็จใหกับธุรกิจ สงผลตอ 

ความสามารถในการทํากําไร (profitability)

ในการศึกษาวัฒนธรรมองคกรที่แตกตางกันของธุรกิจ 

ครอบครัวและธุรกิจท่ีไมใชครอบครัววามีผลตอการประกอบ 

การของธรุกิจแตกตางกันหรอืไมอยางไร ผลการวจิยัสรปุไดวา 

ธุรกิจที่ควบคุมโดยสมาชิกครอบครัวมีความแตกตางอยาง 

เห็นไดชัด โดยพบวา วัฒนธรรมของครอบครัวมีผลสงเสริม 

ใหผลการประกอบการของธุรกิจดีกวาธุรกิจที่ไมใชธุรกิจ 

ครอบครัว บทบาทของความตอเนื่องของคานิยมผู กอตั้ง 

(founder’s values) ในวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว 

ภูมิหลังที่แตกตางและลักษณะของผูกอต้ังนําไปสูการสราง 

วัฒนธรรมที่ไมเพียงแตเปนคานิยมหลักที่มีคา (rich in core 

values) และมีผลสงเสริมผลการดําเนินงานของธุรกิจ แตยัง 

สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจในการเรียนรู และ 

สงเสริมกําลังใจใหแกกันอยางยืดหยุ น นอกจากนี้ ยังให 

เหตุผลวาวัฒนธรรมของผูกอตั้งเหลานี้เปนการทะนุถนอม 

(nurtured) ผูท่ีจะมาสืบทอดธุรกิจของครอบครัว ถึงแมวา 

วฒันธรรมของธรุกจิครอบครวัเปนสิง่ยากท่ีจะอธบิาย แตกเ็ปน 

แหลงของความไดเปรยีบเชงิกลยทุธทางธรุกจิ การไดรบัประโยชน 

เตม็ที่จากคุณลักษณะพเิศษนี้ ทําใหเกดิประสทิธิผลที่สมบูรณ 

เปนขอตกลงที่ตองทําใหแกผูถือหุนและสรางตํานานใหแก 

ผูกอตั้ง 

ธุรกิจทุกประเภทจะเติบโตได ตองมีแกนของวัฒนธรรม 

องคกร (laying the bedrock for corporate culture) 

ผูนําธุรกิจควรสรางคานิยมวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว 

ซึ่งเปนตัวขับเคล่ือนในมิติดานตางๆ ในธุรกิจ ทั้งการกําหนด 

เปาหมายและวตัถปุระสงค แผนการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ 

แผนการสืบทอดธุรกิจ รวมถงึเกณฑแบบแผนเพ่ือการตดัสินใจ 

รวมท้ังนโยบายกําหนดคานิยมวัฒนธรรมขององคกรใหเปน 

หนึ่งในกลยุทธท่ีสําคัญตอการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจ 

ซ่ึงคานิยม วัฒนธรรมมีสวนชวยสงเสริมประสิทธิภาพ และ 

ประสิทธิผลในธุรกิจครอบครัวหลายๆ ดาน อาทิเชน เปนแรง 

ผลักดันใหคนเกิดแรงจูงใจที่จะทํางาน สรางมุมมองตอธุรกิจ 

ในระยะยาว สรางความไววางใจในธรุกจิ สรางการคดิทีท่าทาย 

และแปลกใหม ชวยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองคกรไปใน 

ทิศทางใหมสูการสรางโอกาสความกาวหนาของธุรกิจ ชวย 

ปรับปรุงแผนกลยุทธและการบริหารเชิงกลยุทธใหดีข้ึน เปน 

การสรางกลยทุธพนัธมติรทางธรุกจิ ชวยในการสรรหาและการ 

ธาํรงรกัษาพนกังาน และทีส่าํคญัคอืชวยทาํใหบรรลเุปาหมาย 

ขององคกร  

บทบาทของความต่อเนื่องของ
ค่านิยมผู้ก่อตั้ง (founder’s 
values) ในวัฒนธรรมของธุรกิจ 
ครอบครัว ภูมิหลังที่แตกต่างและ 
ลักษณะของผู้ก่อตั้งนำไปสู่การสร้าง 
วัฒนธรรมที่ไม่เพียงแต่เป็นค่านิยม 
หลักที่มีค่า (rich in core values) 
และมีผลส่งเสริมผลการดำเนินงาน 
ของธุรกิจ แต่ยังสอดคล้องกับ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในการ 
เรียนรู้ และส่งเสริมกำลังใจให้แก่กัน 
อย่างยืดหยุ่น
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ความสําคัญของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว

วัฒนธรรมนั้นเปนรูปแบบในการคิด การ 

ปฎบิตัใินเรือ่งตางๆ ของคนในสงัคม มตัีง้แตวฒันธรรมของชาติ 

วัฒนธรรมของทองถิ่น วัฒนธรรมขององคกร และวัฒนธรรม 

ของครอบครัว ในประเทศญ่ีปุนวัฒนธรรมท่ีจะช่ืนชมผูกอตั้ง 

ธุรกิจ และการสืบทอดธุรกิจของครอบครัวเปนสิ่งที่ไดรับการ 

ยกยองจากผูมสีวนไดสวนเสยีกบัธรุกจิทาํใหญีปุ่นเปนประเทศ 

ที่มีธุรกิจอายุยาวเกิน 200 ป มากกวา 3,000 บริษัท 

หรือคิดเปนกวา 40% ของธุรกิจอายุยาวทั่วโลก

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวมักจะสะทอนมาจาก 

วิสัยทัศน (vision) ของผูกอต้ัง ที่ไดต้ังเปาหมายไวตั้งแต 

แรกเริ่มกอตั้งธุรกิจ เมื่อธุรกิจเติบโตเปนองคกรขนาดใหญขึ้น 

ผูบรหิารรุนตอมากจ็ะสบืสานวสิยัทัศนและพนัธกจิของผูกอตัง้ 

ไวเปนพืน้ฐานของวัฒนธรรมองคกร สาํหรบัทีม่าของวฒันธรรม 

ในธุรกจิครอบครัว แหลงกาํเนดิทีส่าํคญัมาจากระบบความเชือ่ 

และคานิยมของผูกอตั้งที่เดนชัด ที่มีอิทธิพลถึงรุ นทายาท 

ผูรับสืบทอดธุรกิจครอบครัว คานิยมและความปรารถนาของ 

ผูกอตั้งเปนแรงขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว มีผูตั้งขอสังเกตวา 

สมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรอาจมองเห็นภาพ 

ความเปนมาเก่ียวกับการบุกเบิกตอสูเอาชนะอุปสรรคของผู 

กอตั้งจนประสบความสําเร็จทั้งเรื่องชีวิตและการทํางานใน 

ธุรกิจ จากเรื่องราวหรือประวัติ (stories or histories) ที่ 

ถูกถายทอดดวยการเลาหรือบันทึกเปนหนังสือชีวประวัติ 

ทําใหสมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรรุนตอมา 

เห็นระบบคานิยม ความเชื่อ วิธีคิด วิธีทํางานของผูกอตั้ง และ 

ไดยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางการดําเนินชีวิตและการทํางาน 

ในธุรกิจ จะเห็นวา การเห็นพองตองกัน (consensus) การ 

ยึดเหนี่ยว (cohesiveness) และการผูกพันหรือพันธสัญญา 

(commitment) ตอครอบครัวและตอธุรกิจ ของสมาชิกใน 

ครอบครัวและพนักงานในองคกร ที่มีตอคานิยมดังกลาว 

จะทําใหทั้งครอบครัวและธุรกิจมีคานิยมหลัก (core value) 

และนําไปสูวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง 

ในงานวิจัยคนพบลักษณะวัฒนธรรมท่ีปรากฏเดนชัดใน

ธุรกิจครอบครัวคือความเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง 

ลักษณะความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหสมาชิกใน 

ครอบครัวมีความเชื่อ คานิยมรวมกัน จึงทําใหครอบครัว 

เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอการกําหนดแนวทาง กลยุทธ 

และการจัดการธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพิ่มเติมวา 

ธุรกิจครอบครัวจํานวนมากมักจะไดเรียนรูคําสอน ประวัติ 

คานิยมของผูกอตั้งจากการรับประทานอาหารรวมกันบนโตะ 

อาหารเย็น (learned-at-the-dinner-table) สิ่งน้ีทําให 

เกิดความผูกพันอยางลึกซึ้ง (ingrained) ระหวางสมาชิก 

ในครอบครัว และทําใหสมาชิกในครอบครัวรุนถัดไปมีความ 

จงรักภักดีตอธุรกิจ และยึดมั่นในคานิยมของผูกอตั้งอยาง 

ตอเนื่อง ส่ิงเหลาน้ีเปนปจจัยภายในที่นําไปสู การสราง 

วัฒนธรรมในองคกร 

มิติความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและสังคม

ศาสตราจารยฮอฟสเทด(Greert Hofstde) แหง      

Maastricht University นักสังคมศาสตรชาวเนเธอรแลนด 

ไดทําการวิจัยถึงวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการทํางานของคน 

ในแตละประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน โดยการเก็บ 

ขอมูลโดยสํารวจประชากรในประเทศตางๆ ที่มีวัฒนธรรม 

แตกตางกันมากกวา 70 ประเทศในภูมิภาคตางๆ จากการ 

สํารวจศาสตราจารยฮอฟสเทดไดนําขอมูลมาทําวิจัยเชิง 

เปรียบเทียบ และไดพัฒนารูปแบบ (Model) ความแตกตาง 

ทางวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มิติ โดยมี 

รายละเอียดดังนี้  

1. Power Distance Index (PDI) 

เปนดัชนีท่ีใชวัดความเหลื่อมลํ้าของอํานาจหรือการ 

ยอมรับเรื่องชนชั้น เชน  การนับถือลําดับอาวุโสหรือลําดับชั้น 

ในสงัคม ถาเปนวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะความเหลือ่มล้ําสงู จะมี 

ผูตัดสนิใจแตเพยีงผูเดียว ผูทีอ่ยูในระดับตํา่มหีนาท่ีเพยีงปฏบัิติ 

ตามคําส่ังการทํางาน พรอมทั้งยอมรับอํานาจลักษณะนี้โดย 

ไมคาดหวังใหมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในทางตรงกันขาม 

วัฒนธรรมที่มีลักษณะการยอมรับความเหลื่อมลํ้าของอํานาจ 

ตํ่า จะยินดีรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงานทุกระดับ 

มีความเสมอภาคและเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 

ผลวจิยัพบวาในภมูภิาคเอเชยีมคีะแนน PDI เฉลีย่ที ่60 คะแนน 

แตมีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจคอนขางหลาก 

หลาย เชน ประเทศที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจ 

ตํ่า ไดแก ออสเตรเลีย ซึ่งมีคา PDI ที่ระดับ 40 คะแนน ใน 

ขณะที่ประเทศจีน อินเดีย ไทย และญี่ปุน มีการนับถือลําดับ 

อาวุโส ลําดับชั้นในสังคมและวรรณะชน โดยมี PDI เทากับ 80 

คะแนน, 77 คะแนน, 64 คะแนน และ 50 คะแนน ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวาสังคมเอเชียในภาพรวมยอมรับอํานาจจาก 

เบื้องบนและความเสมอภาคไดคอนขางมาก ในประเทศ 

ที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจสูงจะพยายาม 

ผลักดันตนเองใหอยูในระดับท่ีสูงขึ้น โดยการพยายามศึกษา 

เลาเรียน หรือทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จเพ่ือการยอมรับ 

ทางสังคม แตในประเทศตะวนัตกจะมคีา PDI ตํา่เปนสวนใหญ 

ดวยเชนกัน ไทยอยูในระดับกลางๆ เมื่อเทียบกับทั้งโลก 

2. Individualism(IDV) 

ดัชนีที่ใชวัดความเปนปจเจกบุคคล(Individualism) 

หรือความเปนตัวของตัวเอง วัฒนธรรมตะวันตกจะถูกปลูกฝง 

ใหสมาชิกในสังคมรับผิดชอบอนาคตของตนเองและตอง 

พยายามพัฒนาความสามารถของตนเองตลอดเวลา แต 

วัฒนธรรมตะวันออกจะปลูกฝงใหสมาชิกในสังคมนั้นมองวา 

ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้นเมื่อกระทําสิ่งใดจึงมัก 

คํานึงถึงกลุมหรือผลกระทบที่มีตอกลุมและสังคมเสมอ ใน 

ประเทศท่ีมีความเปนปจเจกบุคคลสูง พลเมืองน้ันสามารถ 

ทําสิ่งตางๆไดดวยตนเอง ตัดสินใจไดดวยตนเองไมจําเปน 

ตองอาศัยการสนับสนุนจากผูอื่น มีรูปแบบการดําเนินชีวิต 

แบบไมไดถูกคาดหวังใหดูแลซึ่งกันและกันหรือดูแลกันเอง 

ในลักษณะครอบครัวเดี่ยว การใหโอกาสใหใชความคิดเชิง 

สรางสรรค มีอิสระ เปนสิ่งที่มีคาและสําคัญอยางยิ่งในสังคม 

ปจเจกนิยม จากงานวิจัยพบวาประเทศท่ีปจเจกนิยมสูงสุด 

ไดแก สหรัฐอเมริกา สวนประในภูมิภาคเอเชีย มีความเปน 

ปจเจกชนคอนขางตํา่ โดยประเทศจนี เปนประเทศทีม่คีา IDV 

ตํ่าที่สุด คือ 15 คะแนน ไทยมีคา IDV เทากับ 20 สูงกวา 

ประเทศจนีเพยีงเลก็นอย ตามมาดวยประเทศญีปุ่นและอนิเดยี 

ที่มีคา IDV เทากับ 43 และ 44 ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ย IDV 

ในกลุมประเทศเอเชียอูที่ 24 คะแนน แสดงวาสังคมเอเชีย 

เปนสังคมเกาะกลุม หรือ Collectivist ที่เนนความสัมพันธ 

ระยะยาว ทีส่รางความปลอดภยัในเรือ่งตางๆ ใหแกสมาชกิใน 

กลุมหรือพวกพอง เปนสังคมที่ใหความสําคัญกับความภักดี 

ตอกลุม รวมถึงมีกระบวนการตัดสินใจที่ตองการไดรับความ 

เหน็ชอบจากทกุฝายในกลุม การทาํธรุกจิกบัคนเอเชยีโดยเฉพาะ 

กับนักธุรกิจชาวจีนและชาวญ่ีปุ นจึงเนนการสรางความ 

สัมพันธเปนพวกพองมากกวาการทําธุรกิจที่อิงสัญญา ตาม 

ระบบทุนนิยมจากวัฒนธรมตะวันตก การสรางความสัมพันธ 

ทางธุรกิจกระทําผานการนัดรับประทานอาหาร หรือการด่ืม 

สังสรรคเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกอนการทําธุรกิจรวมกัน 

ยึดถือสัจจะทางวาจามากกวาสัญญาที่เปนลายลักษณอักษร  

ประเทศไทยถูกจัดลําดับวามีความเปนปจเจกนิยมตํ่ามาก 

เพราะอยูในอันดับที่ 53 จาก 65 ประเทศ 

3. Masculinity (MAS)

เปนดัชนีที่ใชวัดวัฒนธรรมที่มีลักษณะเนนการแขงขัน 

แกงแยงชิงเดนและความแตกตางระหวางบทบาทหญิงชาย 

ในสังคม โดยวัฒนธรรมที่มีลักษณะความเปนชาย เปนคา 

นยิมของสงัคมทีใ่หความสําคญักบัการแขงขนัและความสาํเรจ็ 

มีลักษณะตรงกันขามกับวัฒนธรรมที่มีลักษณะเอาใจใส 

ซ่ึงกันและกันเนนความอาทรหวงใย หรือ “ความเปนหญิง”   

(Femininity) คาดัชนี MAS ยิ่งมากแปลวาผูชายมีบทบาท 

มากกวาผูหญิง มีการแขงขันสูงกวา ไมวาจะเปนหญิงหรือ 

ชายก็ตาม ในขณะที่สมาชิกของสังคมที่มีคา MAS ตํ่าจะ 

คอนขางถอมตัวและเอาใจใสซึ่งกันและกันเพราะเปนคานิยม 

ของสังคมซ่ึงเนนการใหความสนใจกับผูอื่น การทําธุรกิจกับ 

นกัธรุกจิทีม่าจากประเทศทีใ่หความสาํคญักบัเพศชายมากกวา 

ผูหญิง ผูชายอาจไดเปรยีบในการเจรจาธรุกจิมากกวาเพศหญงิ 

เชน นักธุรกิจญี่ปุนนิยมนัดพบเพื่อเจรจาตามสถานบันเทิง 

เพ่ือพักผอนหลังการทํางาน ซึ่งในบางสถานที่นักธุรกิจหญิง 

ไมสมควรเขารวมสังสรรคดวย ในเอเชียมคีาเฉลีย่ท่ี 54 คะแนน 

ประเทศญีปุ่นมคีามากถงึ 90 รองลงมาคอืจนีและอินเดยีที ่54 

นักธุรกิจหญิงที่ทําการติดตอกับนักธุรกิจจากประเทศนี้จึง 

ควรเพิ่มความระมัดระวังการแตงการใหสุภาพ รัดกุม และ 

ไมสวมใสเครื่องประดับมากเกินไป ประเทศที่ไดคะแนน MAS 

สรางกฏระเบียบจํานวนมากเพื่อเปนกรอบใหกับสมาชิกใน 

องคกรปฏิบัติตาม ประชาชนในวัฒนธรรมนี้อาจเกิดความ 

เครียดสูง การตัดสินใจตางๆจะใชมติกลุมเปนหลักหรือตาม 

ลําดับขั้นตอน ในทางตรงกันขามวัฒนธรรมที่มีลักษณะการ 

หลีกเลี่ยงความไมแนนอนตํ่านั้นจะมีโครงสรางองคกรที่ไม 

สลบัซบัซอน มกีารสนบัสนุนใหหวัหนางานตดัสนิใจในลกัษณะ 

ทีก่ลาเผชิญกบัความเสีย่งประชาชนไมคอยมคีวามเครียด กลา 

ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง และมีความคิดสรางสรรค 

UAI ที่สูงแสดงวาหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ซึ่งสอดคลองกับ 

ลักษณะสังคมที่เปนแบบสังคมเกาะกลุมหรือ Collectivist 

ดงันัน้ประชากรประเทศจะเครงครดักบัระเบยีบวนัิย เชน ญีปุ่น 

มีคา UAI 90  สวนประเทศจีนและอินเดียมีคา UAI เทากับ  

40 ซึ่งเปนคะแนนที่ตํ่ากวาประเทศอื่นในเอเชีย แสดงวา 

วฒันธรรมอนิเดยีและจนียอมรบัความแตกตางกบัความไมเปน 

ระบบและความไมแนนอนในการทําธุรกิจไดสูง ประเทศท่ีมี 

UAI สูงสุดในโลก ไดแก กรีซ ตามมาดวย โปรตุเกส แต 

โดยรวมแลว ประเทศในยุโรปสวนใหญลวนมี UAI ในระดับ 

สูงทั้งสิ้น รวมทั้งญี่ปุนดวย ในขณะที่ประเทศที่มี UAI ตํ่าที่สุด 

ในโลกไดแก สิงคโปร เพราะเปนประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ตลอดเวลาจนทําใหชาวสิงคโปรเคยชินกับการเปลี่ยนแปลง 

และจะอาแขนรับมันดวยความรูสึกในแงดี ฮองกงก็มี UAI ตํ่า 

ดวยเชนกัน (อันดับหาจากรั้งทาย) ในขณะที่ สหรัฐ และจีน 

ก็อยูในระดับตํ่าดวย ประเทศเหลานี้ลวนแลวแตผลิตพอคา 

และนักธุรกิจไดเปนจํานวนมาก เพราะคนกลาเสี่ยง ประเทศ 

ไทยมีคะแนน UAI เทากับคาเฉลี่ยของเอเชียคือ 60 คะแนน 

ถือวาอยูในระดับกลางๆ

5. Long-Term Orientation(LTO)

มิติสุดทายไดรับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ(Confucian  

Dynamism) ที่ใหความสําคัญกับอนาคต ซึ่งทําใหมีคานิยม 

บางประการที่ทําใหดําเนินชีวิตดวยความระมัดระวัง เชน 

ความมัธยัสถ ความอดทน เปนตน ในทางตรงขามสังคมที่ให 

ความสาํคญักบัปจจบุนั จะเนนคานยิมทีป่กปองตนในปจจบุนั 

เชน การเคารพกฏกตกิา และการปองกนัการเสยีหนา ยิง่ดชันี 

LTO ของประเทศใดมีคาสูงก็ยิ่งแสดงวาวัฒนธรรมของสังคม 

ของประเทศนัน้ใหความสาํคญักับอนาคตมากเทานัน้ ประเทศ 

จีนมีคา LTO ในระดับสูงที่สุดในกลุมประเทศอเชียแปซิฟก 

อยูที่ 118 คะแนน ดังนั้นการทําธุรกิจกับชาวจีนตองใหความ 

สาํคญัอยางสูงกบัการสรางความสมัพันธทางธรุกจิในระยะยาว 

รวมถึงการใหเกียรติและไมกระทําการอันใดที่ทําใหนักธุรกิจ 

ชาวจีนเสียหนา ประเทศท่ีไดอันดับท่ี 1-3 ของโลกลวนเปน 

เชื้อชาติจีนทั้งสิ้นไดแก จีน ฮองกง ไตหวัน ตามมาดวยญี่ปุน 

และเกาหลใีต วฒัธรรมไทยมคีา LTO ในระดบัปานกลางเทากบั 

51 ซึ่งตํ่ากวาคาเฉลี่ยในประเทศเอเชียที่มีคาเฉลี่ยที่ 81 ซ่ึง 

อาจเปนเพราะสังคมไทยใหความสําคัญกับทั้งอนาคตและ 

ปจจุบัน 

สูงสุด ไดแก ญี่ปุน โดยมีสหรัฐ และจีน อยูในอันดับที่คอนขาง 

สูงดวย สวนกลุมประเทศที่มีเอื้อผูหญิงมากที่สุดในโลก ไดแก 

กลุมประเทศนอรดิก (นําโดย สวีเดน ตามมาดวย นอรเวย) 

ในขณะท่ี ประเทศไทยเปนประเทศเอเชียเพียงไมก่ีประเทศ 

ที่ไดอยูในอันดับลางๆ (หมายถึงเอื้อผูหญิงสูง) ถือไดวาเปน 

ประเทศเอเชียที่มีความเปนหญิงสูงสุด มีนิสัยเปนคนมีจิตใจ 

โอบออมอารี เอาใจใสซึ่งกันและกัน ดังนั้นนักธุรกิจหญิงไทย 

จึงไดรับความเทาเทียมและโอกาสทางการแขงขันเทากับ 

เพศชาย

 

4. Uncertainty Avoidance Index(UAI)

เปนดัชนีที่บงบอกถึงระดับความไมแนนอนหรือความผิ

ดปกติที่สังคมหนึ่งๆ ยอมรับได สังคมท่ีมีคา UAI สูงคือ 

สังคมท่ีไมยอมรับสภาวะ “ผิดปกติ” หรือ “แตกตาง” ใดๆ 

วัฒนธรรมท่ีมีลักษณะหลีกเลี่ยงความไมแนนอน จะพยายาม 

อิทธิพลของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว

จากการรายงานของ Hofstede กลาววา โครงสราง 

และการจัดการธุรกิจครอบครัวมีลักษณะท่ีต องใช การ 

ทํางานที่ทุมเทมาก แตการทํางานภายในธุรกิจครอบครัวก็มี 

ประสิทธิภาพเปนอยางมาก เนื่องจากลูกจาง บุคลากร และ 

สมาชิกในครอบครัวสามารถสื่อสารกันไดโดยตรง เปนการ 

ติดตอประสานงานกันอยางไมเปนทางการและมีความเปน 

กันเอง นอกจากนี้ ยังเช่ือวาเปนเพราะธุรกิจครอบครัวมี 

สญัลกัษณ (symbols) ผูนาํทีเ่กง (heros) มีแบบแผน (rituals) 

และคานิยม (values) สิ่งเหลานี้ถือเปนสินทรัพยของ 

ธุรกิจครอบครัว ที่ชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  

(competitive advantage) กวาธุรกิจอื่นที่ไมใชธุรกิจ 

ครอบครัว 

มงีานวจิยัจํานวนมากท่ีกลาววา วฒันธรรมธรุกิจครอบครวั 

มีผลกระทบตอแนวทางในการวางกลยุทธและการนําเอา 

กลยุทธไปปฏิบัติบนผลการประกอบการของธุรกิจในธุรกิจ 

ครอบครัว ธุรกิจครอบครัวที่มีผลการประกอบการที่ดี และ 

ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน (Sustained performance) 

มกัจะมกีระบวนการขบัเคลือ่นทีส่าํคญั คอื ความเปนเอกภาพ 

และความปรารถนาท่ีมีรูปแบบของการบรรลุผลสําเร็จ และ 

รายงานวา วัฒนธรรมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ 

ครอบครัวเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งที่ยิ่งใหญ ที่มีตอผล 

สําเร็จและสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับธุรกิจ 

ครอบครัว ความเปนเจาของและการควบคุมเปนลักษณะ 

พิเศษของธุรกิจครอบครัว ท่ีลักษณะความเปนเจาของใน 

ธุรกิจครอบครัวไดสรางความสําเร็จใหกับธุรกิจ สงผลตอ 

ความสามารถในการทํากําไร (profitability)

ในการศึกษาวัฒนธรรมองคกรท่ีแตกตางกันของธุรกิจ 

ครอบครัวและธุรกิจท่ีไมใชครอบครัววามีผลตอการประกอบ 

การของธรุกิจแตกตางกันหรอืไมอยางไร ผลการวจิยัสรปุไดวา 

ธุรกิจที่ควบคุมโดยสมาชิกครอบครัวมีความแตกตางอยาง 

เห็นไดชัด โดยพบวา วัฒนธรรมของครอบครัวมีผลสงเสริม 

ใหผลการประกอบการของธุรกิจดีกวาธุรกิจที่ไมใชธุรกิจ 

ครอบครัว บทบาทของความตอเนื่องของคานิยมผู กอตั้ง 

(founder’s values) ในวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว 

ภูมิหลังที่แตกตางและลักษณะของผูกอต้ังนําไปสูการสราง 

วัฒนธรรมที่ไมเพียงแตเปนคานิยมหลักที่มีคา (rich in core 

values) และมีผลสงเสริมผลการดําเนินงานของธุรกิจ แตยัง 

สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจในการเรียนรู และ 

สงเสริมกําลังใจใหแกกันอยางยืดหยุ น นอกจากนี้ ยังให 

เหตุผลวาวัฒนธรรมของผูกอต้ังเหลานี้เปนการทะนุถนอม 

(nurtured) ผูที่จะมาสืบทอดธุรกิจของครอบครัว ถึงแมวา 

วฒันธรรมของธรุกจิครอบครวัเปนสิง่ยากทีจ่ะอธบิาย แตกเ็ปน 

แหลงของความไดเปรยีบเชงิกลยทุธทางธรุกจิ การไดรบัประโยชน 

เตม็ที่จากคุณลักษณะพเิศษนี้ ทําใหเกดิประสทิธิผลที่สมบูรณ 

เปนขอตกลงที่ตองทําใหแกผูถือหุนและสรางตํานานใหแก 

ผูกอตั้ง 

ธุรกิจทุกประเภทจะเติบโตได ตองมีแกนของวัฒนธรรม 

องคกร (laying the bedrock for corporate culture) 

ผูนําธุรกิจควรสรางคานิยมวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว 

ซึ่งเปนตัวขับเคล่ือนในมิติดานตางๆ ในธุรกิจ ทั้งการกําหนด 

เปาหมายและวตัถปุระสงค แผนการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ 

แผนการสืบทอดธุรกิจ รวมถงึเกณฑแบบแผนเพือ่การตดัสนิใจ 

รวมทั้งนโยบายกําหนดคานิยมวัฒนธรรมขององคกรใหเปน 

หนึ่งในกลยุทธท่ีสําคัญตอการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจ 

ซ่ึงคานิยม วัฒนธรรมมีสวนชวยสงเสริมประสิทธิภาพ และ 

ประสิทธิผลในธุรกิจครอบครัวหลายๆ ดาน อาทิเชน เปนแรง 

ผลักดันใหคนเกิดแรงจูงใจที่จะทํางาน สรางมุมมองตอธุรกิจ 

ในระยะยาว สรางความไววางใจในธรุกจิ สรางการคิดท่ีทาทาย 

และแปลกใหม ชวยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองคกรไปใน 

ทิศทางใหมสูการสรางโอกาสความกาวหนาของธุรกิจ ชวย 

ปรับปรุงแผนกลยุทธและการบริหารเชิงกลยุทธใหดีขึ้น เปน 

การสรางกลยทุธพนัธมติรทางธรุกจิ ชวยในการสรรหาและการ 

ธาํรงรกัษาพนกังาน และทีส่าํคญัคอืชวยทาํใหบรรลเุปาหมาย 

ขององคกร  
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ที่มาของความมุ่งมั่น 
ตั้งใจเรียน เพราะรู้
เป้าหมายตัวเองมาตลอด 

คุณธันยนันท ธาดาฐิติวัฒน เปน 
ทายาทคนโต ในจํานวน 2 คนของ 
ตระกลูนกัธุรกิจสงออกเครือ่งใชไฟฟาไป 
สปป.ลาวเปนตลาดหลกั ต้ังแตเลก็จนโต 
ไดชวยเหลอืงานท่ีบานมาตลอด จนสอบ 
เข าเรียนตอระดับมัธยมที่ โรงเรียน 
เตรียมอุดม จึงยายมาเรียนที่กรุงเทพ 
ม.4 สอบไดทุนแลกเปล่ียนไปเรียนที่ 
โรงเรยีน Geelong College, Melbourne 
Australia 1 ป ม.5 สอบไดเปนนักเรียน 
แลกเปลี่ยนที่ โรงเรียน Newark High 
school, Delaware, USA 1 ป และกลบั 
มาสอบเอ็นทรานสติดที่มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร คณะบัญชี-อินเตอร BBA 

International Program เอกดานการ 
เงิน ตอนเรียนป 3 ไดแลกเปลี่ยนไป 
เรียนที่ University of California 
Berkley (Haus Business school) และ 
หลังจากเรียนจบ 3 ปครึ่งไดตัดสินใจ 
เรียนตอปริญญาโททันทีที่ University 
of Nottingham, UK ดานการเงิน การ 
บรหิารจดัการ กอนเดนิทางกลับประเทศ 
ไทย ตั้งเปาหมายชวยสานตองานของ 
ครอบครัว และชวยกอตั้งธุรกิจใหม 
โรงแรม รอยัล นาคารา ถามวา ทําไม 
ตองตั้งใจเรียนหนักขนาดนี้...

“สมโอเปนคนทําอะไรทําจริง มี 
ความตัง้ใจมาตัง้แตเดก็ อยากทาํทกุอยาง 
ใหดีที่สุด จะแขงกับตัวเองตลอดเวลา 
ตั้งใจเรียนใหเต็มที่จะไดไมเสียใจทีหลัง 
เพราะเรายอนเวลากลับไปแกไมได 

พลังบวกจากครอบครัวและจากตัวเอง 
เปนส่ิงสําคัญมาก ทําทุกอยางใหดีที่สุด 
ทกุขณะทีต่วัเองอยู กาวไปดวยพลงับวก 
รูเปาหมายตลอดวาทําเพื่ออะไร”

สานต่อธุรกิจใหม่
ของครอบครัว 
จนประสบความสำเร็จ 
ตามเป้า

เพราะรูภารกิจเปาหมายที่รออยู 
เมื่อเรียนจบปริญญาโท จึงทํางานหา 
ประสบการณจากความรูที่เรียนมาใน 
กรุงเทพระยะหนึ่ง ดาน Real Estate 
Consultant ทีบ่รษิทั CB Richard Ellis 
บริษัทที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย 
กอนจะนําความรู และประสบการณ 
ทั้งหมดมาชวยครอบครัวพัฒนา และ 

บริหารโรงแรม รอยลั นาคารา จ.หนองคาย 
จาก 79 หองขยายเปน Convention 
Center พรอมเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ 
ทันสมัยที่สุดในอีสานก็วาได สามารถจุ 
ผูเขาประชุมไดถึง 3,000 คน 

แนนอนวา ปริมาณงาน และความ 
รับผิดชอบยอมตองมากขึ้น ดวยความ 
เปนคนขยันและไมอยู นิ่ง เธอคิดวา 
ความรู และประสบการณที่เรียนมาใน 
ประเทศ และตางประเทศมากมาย จะ 
ต องนํามาใช  ให  เกิดประโยชน   จึง 

ตัดสินใจเขาเปนอาจารยพิเศษสอนวิชา 
การเงิน ใหนักศึกษาป 1-4 อาทิตยละ 
2-3 วัน

“เพราะการทํางานท่ีบานเปนระบบ 
เถาแก ยังไมเปน Professional เหมือน 
บริษัทเอกชนทั่วไป จึงเกรงวา ตัวเองจะ 
ลืมวิชาความรูท่ีเรียนมา เลยแบงเวลา 
นําความรู ประสบการณจริงท่ีผานมา 
ไปถายทอดตอเพื่อเปนประโยชนกับนัก
ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนวิทยาเขต 
หนองคาย”

เคยคิดฝันสมัยเด็กๆ ว่า 
อยากเป็น สส. หรือ 
สว.ก็ได้ จะได้มีส่วน
ช่วยพัฒนาหนองคาย

ที่มาของการสมัครเปนสมาชิก 
YEC หลัง 3-4 ป ที่ธุรกิจเริ่มเขาที่ และ 
ฝนมาตัง้แตเดก็วา ถามโีอกาสอยากชวย 
พัฒนาบานเกิด ประกอบกับเวลาที่ใช 
ถาอายุมากกวานี้มีครอบครัวก็จะย่ิงไม
มีเวลา ท่ีสําคัญสมโอไดคนพบวา การ 
ทําเพื่อสังคม ไมจําเปนตองเปนสส.หรือ 

สว.เสมอไป จึงจัดสรรเวลาเขามารวม 
งานกบั YEC หอการคาจงัหวดัหนองคาย 
ตัง้แตเปนสมาชกิ เปนรองประธาน YEC 
จนกาวขึ้นเปนประธาน YEC หอการคา 
จังหวัดหนองคาย

ภารกิจในฐานะประธาน YEC คือ 
อยากทําใหโครงสรางการทาํงานมคีวาม 
ชดัเจน จงึแบงงาน และความรบัผดิชอบ 
เปนฝาย ไดแก 1. ผายประชาสัมพันธ 
ทําหนาที่ประชาสัมพันธงานภายใน 
และภายนอก องคกร 

2. Competit iveness หรือ 
Comp ทําหนาท่ีคิดโปรแกรมการพัฒนา 
ศักยภาพดานการบริหารจัดการใหแก 
สมาชิก YEC ดวยกิจกรรม Inspiring 
Talk   ทีจ่ดัเปนประจาํเพือ่เชญินกัธรุกจิ 
ชั้นนําสาขาตาง ๆ มาแชรประสบการณ 
ความรู จากกลุมยอย เฉพาะสมาชิก 
หลักสิบคน สูกลุมใหญที่เปดกวางให 

Non member ไดเขารวมหลักรอยคน 
โดยทุกประเด็น หรือ วิทยากรรับเชิญ 
จะนํามาจากการประเมินผลความ 
ตองการของสมาชิก และผูฟงทั้งสิ้น ซึ่ง 
เปนหน่ึงในกิจกรรมทีป่ระสบความสําเร็จ 

ทุกครั้งที่จัดใหคนหนองคาย
3. ฝายเศรษฐกิจ ดวยโครงการ

SME Clinic ใหคําปรึกษาทางดานการ 
ทําธุรกิจ และชวยแกปญหาใหสมาชิก

กิจกรรมจิตอาสา 
เพื่อบ้านเกิด

นอกจากนี้คุณสมโอ ยังไดนําทีม 
จดักจิกรรมจติอาสาบรจิาคของใชจําเปน 
ใหแกหมูบานเซลินี่เฮาสซึ่งเปนเด็กที่ 
พอแมตดิเชือ้เอดส  และกจิกรรมตอยอด 
ลาสดุทีไ่ดรบัการสนบัสนนุจาก สหมงคล 
ฟลม ฉายหนังรอบพิเศษเปนของขวัญ 
วันเด็กใหกับเด็กจากหมูบานดังกลาว 
อีกดวย เปนความสุขใจของมวลหมู  
สมาชิก YEC ที่ทําใหเด็กๆ ไดมีโอกาส 
เขาโรงหนังเปนครั้งแรกในชีวิต

อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท คือ การ 

จัดโครงการหนองคาย Photo Rush 2 
กจิกรรมสงเสรมิการทองเทีย่วหนองคาย 
โดยเปดใหนักทองเที่ยวชาวไทย และ 
ตางชาต ิแขงขนัถายภาพในอาํเภอเมอืง 
และอาํเภอโดยรอบจ.หนองคาย ทัง้ภาค 

กลางวนั และกลางคนื เพือ่ทาํใหเกิดการ 
พักคางคืน และสรางโอกาสการขาย 
สินคา - อาหาร ใหแกผูประกอบการ 
รานอาหารในจังหวัด ซึ่งงานนี้จัดที่ลาน 
พญานาค ริมฝงโขง ประสบความสําเร็จ 
อยางสงูทัง้จาํนวนนกัทองเทีย่ว และยอด 
เงนิสะพดั กลายเปนงานใหญของจังหวัด 
ที่จัดตอเนื่องมาเปนปที่ 2 ที่คุณสมโอ 
และสมาชิก YEC หอการคาจังหวัด 
หนองคายเปนผูจัด 

ภารกิจสําคัญทีค่ณุสมโอไดรเิริม่ไว 
และอยากใหมีการสานตอเจตนารมณ 
คือ โครงการ Smart City โดยไดนําทีม 
ขอนแกนพัฒนาเมอืง ผูรบัผดิชอบโครงการ 
รถไฟฟา แหงเมืองขอนแกน มาถายทอด 
ขอมูลโมเดล โดยเชิญผูรับผิดชอบทั้ง 
ภาครัฐ และเอกชน เขารวมฟง อาทิ 
ผูวาราชการจงัหวัด หวัหนาสวนราชการ 
นักธุรกิจใหญในจังหวัด ภาคการศึกษา 
เขารับฟง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยข้ันตอนตอไปจะตองจัดใหมคีนกลาง 
ประสานระหวางคนรุนใหม และคนรุน 
เกา ภาครัฐ และเอกชน เพื่อระดมความ 
คิดจากทุกภาคสวน รับรูความตองการ 
เพื่อนําไปสูการเริ่มโครงการ หนองคาย 
Smart City ตอไป

“สมโออยากเห็นโครงการน้ีเกิดขึน้ 
จริง และอยากใหประธาน YEC คนใหม 
สืบสานตอ สําหรับวาระหนึ่งในการเปน 
ประธาน YEC หนองคาย ถอืวา ไดทํางาน 
อยางเต็มที่ อยากฝากงานเพ่ือสังคม 
สําหรับหนาที่ประธาน กําลังใจเปน 
สิ่งสําคัญ การทํางานสังคมตองใชใจ ไม 
เหมือนงานธุรกิจทั่วไป เราตองดีลงาน 
กับหลายภาคสวนทั้งภายใน ภายนอก 
องคกร YEC อยากฝากถึงประธานใหม 
วา ใหมีกําลังใจที่ดี ตองเตือนตัวเอง 

เสมอวา เรากําลังทําความดี แมบางครั้ง 
เราทาํงานเหนือ่ยหนกัจนอาจเกดิคาํถาม 
ขึ้นมาวา เรามาทําอะไรตรงนี้ อยากให 
ใสความสนกุกบัทุกงานท่ีทํา เราจะไดท้ัง 
ความรวมมือท่ีดี และขอใหสมาชิกเอง 
ใหความรวมมิอมีพลังที่ดีในการทํา 

ความดีตอไป”
สุดทายนี้ คุณสมโอ ธันยนันท 

ธาดาฐิติวัฒน ขอสงพลังบวก ๆ มาเปน 
กาํลงัใจสาํหรับประธาน YEC หอการคา 
และทีมทํางานใหมรวมถึงสมาชิกYEC
หนองคายทั้งเกาและใหมดวยคะ
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ธันยนันท์ ธาดาฐิติวัฒน์
ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดหนองคาย 
ฝากรุ่นใหม่สานต่อบ้านเกิดสู่ Smart City
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ที่มาของความมุ่งมั่น 
ตั้งใจเรียน เพราะรู้
เป้าหมายตัวเองมาตลอด 

คุณธันยนันท ธาดาฐิติวัฒน เปน 
ทายาทคนโต ในจํานวน 2 คนของ 
ตระกลูนกัธุรกิจสงออกเครือ่งใชไฟฟาไป 
สปป.ลาวเปนตลาดหลกั ต้ังแตเลก็จนโต 
ไดชวยเหลอืงานท่ีบานมาตลอด จนสอบ 
เข าเรียนตอระดับมัธยมที่ โรงเรียน 
เตรียมอุดม จึงยายมาเรียนที่กรุงเทพ 
ม.4 สอบไดทุนแลกเปลี่ยนไปเรียนที่ 
โรงเรยีน Geelong College, Melbourne 
Australia 1 ป ม.5 สอบไดเปนนักเรียน 
แลกเปลี่ยนที่ โรงเรียน Newark High 
school, Delaware, USA 1 ป และกลบั 
มาสอบเอ็นทรานสติดที่มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร คณะบัญชี-อินเตอร BBA 

International Program เอกดานการ 
เงิน ตอนเรียนป 3 ไดแลกเปลี่ยนไป 
เรียนที่ University of California 
Berkley (Haus Business school) และ 
หลังจากเรียนจบ 3 ปครึ่งไดตัดสินใจ 
เรียนตอปริญญาโททันทีที่ University 
of Nottingham, UK ดานการเงิน การ 
บรหิารจัดการ กอนเดนิทางกลบัประเทศ 
ไทย ตั้งเปาหมายชวยสานตองานของ 
ครอบครัว และชวยกอตั้งธุรกิจใหม 
โรงแรม รอยัล นาคารา ถามวา ทําไม 
ตองตั้งใจเรียนหนักขนาดนี้...

“สมโอเปนคนทําอะไรทําจริง มี 
ความต้ังใจมาต้ังแตเดก็ อยากทําทุกอยาง 
ใหดีที่สุด จะแขงกับตัวเองตลอดเวลา 
ตั้งใจเรียนใหเต็มที่จะไดไมเสียใจทีหลัง 
เพราะเรายอนเวลากลับไปแกไมได 

พลังบวกจากครอบครัวและจากตัวเอง 
เปนสิ่งสําคัญมาก ทําทุกอยางใหดีที่สุด 
ทกุขณะทีต่วัเองอยู กาวไปดวยพลงับวก 
รูเปาหมายตลอดวาทําเพื่ออะไร”

สานต่อธุรกิจใหม่
ของครอบครัว 
จนประสบความสำเร็จ 
ตามเป้า

เพราะรูภารกิจเปาหมายที่รออยู 
เมื่อเรียนจบปริญญาโท จึงทํางานหา 
ประสบการณจากความรูที่เรียนมาใน 
กรุงเทพระยะหนึ่ง ดาน Real Estate 
Consultant ทีบ่รษิทั CB Richard Ellis 
บริษัทที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย 
กอนจะนําความรู และประสบการณ 
ทั้งหมดมาชวยครอบครัวพัฒนา และ 

บริหารโรงแรม รอยลั นาคารา จ.หนองคาย 
จาก 79 หองขยายเปน Convention 
Center พรอมเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ 
ทันสมัยท่ีสุดในอีสานก็วาได สามารถจุ 
ผูเขาประชุมไดถึง 3,000 คน 

แนนอนวา ปริมาณงาน และความ 
รับผิดชอบยอมตองมากขึ้น ดวยความ 
เปนคนขยันและไมอยู นิ่ง เธอคิดวา 
ความรู และประสบการณที่เรียนมาใน 
ประเทศ และตางประเทศมากมาย จะ 
ต องนํามาใช  ให  เกิดประโยชน   จึง 

ตัดสินใจเขาเปนอาจารยพิเศษสอนวิชา 
การเงิน ใหนักศึกษาป 1-4 อาทิตยละ 
2-3 วัน

“เพราะการทํางานท่ีบานเปนระบบ 
เถาแก ยังไมเปน Professional เหมือน 
บริษัทเอกชนทั่วไป จึงเกรงวา ตัวเองจะ 
ลืมวิชาความรูท่ีเรียนมา เลยแบงเวลา 
นําความรู ประสบการณจริงท่ีผานมา 
ไปถายทอดตอเพื่อเปนประโยชนกับนัก
ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนวิทยาเขต 
หนองคาย”

เคยคิดฝันสมัยเด็กๆ ว่า 
อยากเป็น สส. หรือ 
สว.ก็ได้ จะได้มีส่วน
ช่วยพัฒนาหนองคาย

ที่มาของการสมัครเปนสมาชิก 
YEC หลัง 3-4 ป ที่ธุรกิจเริ่มเขาที่ และ 
ฝนมาตัง้แตเดก็วา ถามโีอกาสอยากชวย 
พัฒนาบานเกิด ประกอบกับเวลาที่ใช 
ถาอายุมากกวานี้มีครอบครัวก็จะย่ิงไม
มีเวลา ที่สําคัญสมโอไดคนพบวา การ 
ทําเพื่อสังคม ไมจําเปนตองเปนสส.หรือ 

สว.เสมอไป จึงจัดสรรเวลาเขามารวม 
งานกบั YEC หอการคาจงัหวดัหนองคาย 
ต้ังแตเปนสมาชกิ เปนรองประธาน YEC 
จนกาวขึ้นเปนประธาน YEC หอการคา 
จังหวัดหนองคาย

ภารกิจในฐานะประธาน YEC คือ 
อยากทําใหโครงสรางการทาํงานมคีวาม 
ชดัเจน จงึแบงงาน และความรบัผดิชอบ 
เปนฝาย ไดแก 1. ผายประชาสัมพันธ 
ทําหนาที่ประชาสัมพันธงานภายใน 
และภายนอก องคกร 

2. Competit iveness หรือ 
Comp ทําหนาทีค่ดิโปรแกรมการพัฒนา 
ศักยภาพดานการบริหารจัดการใหแก 
สมาชิก YEC ดวยกิจกรรม Inspiring 
Talk   ทีจ่ดัเปนประจาํเพือ่เชญินกัธรุกจิ 
ชั้นนําสาขาตาง ๆ มาแชรประสบการณ 
ความรู จากกลุมยอย เฉพาะสมาชิก 
หลักสิบคน สูกลุมใหญที่เปดกวางให 

Non member ไดเขารวมหลักรอยคน 
โดยทุกประเด็น หรือ วิทยากรรับเชิญ 
จะนํามาจากการประเมินผลความ 
ตองการของสมาชิก และผูฟงทั้งสิ้น ซึ่ง 
เปนหน่ึงในกิจกรรมทีป่ระสบความสําเรจ็ 

ทุกครั้งที่จัดใหคนหนองคาย
3. ฝายเศรษฐกิจ ดวยโครงการ

SME Clinic ใหคําปรึกษาทางดานการ 
ทําธุรกิจ และชวยแกปญหาใหสมาชิก

กิจกรรมจิตอาสา 
เพื่อบ้านเกิด

นอกจากนี้คุณสมโอ ยังไดนําทีม 
จดักิจกรรมจติอาสาบรจิาคของใชจําเปน 
ใหแกหมูบานเซลินี่เฮาสซึ่งเปนเด็กที่ 
พอแมตดิเชือ้เอดส  และกจิกรรมตอยอด 
ลาสดุทีไ่ดรบัการสนบัสนนุจาก สหมงคล 
ฟลม ฉายหนังรอบพิเศษเปนของขวัญ 
วันเด็กใหกับเด็กจากหมูบานดังกลาว 
อีกดวย เปนความสุขใจของมวลหมู  
สมาชิก YEC ที่ทําใหเด็กๆ ไดมีโอกาส 
เขาโรงหนังเปนครั้งแรกในชีวิต

อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท คือ การ 

จัดโครงการหนองคาย Photo Rush 2 
กจิกรรมสงเสรมิการทองเทีย่วหนองคาย 
โดยเปดใหนักทองเที่ยวชาวไทย และ 
ตางชาต ิแขงขนัถายภาพในอาํเภอเมอืง 
และอาํเภอโดยรอบจ.หนองคาย ทัง้ภาค 

กลางวนั และกลางคนื เพือ่ทาํใหเกิดการ 
พักคางคืน และสรางโอกาสการขาย 
สินคา - อาหาร ใหแกผูประกอบการ 
รานอาหารในจังหวัด ซึ่งงานนี้จัดที่ลาน 
พญานาค ริมฝงโขง ประสบความสําเร็จ 
อยางสูงทัง้จาํนวนนกัทองเทีย่ว และยอด 
เงนิสะพดั กลายเปนงานใหญของจงัหวัด 
ที่จัดตอเนื่องมาเปนปท่ี 2 ท่ีคุณสมโอ 
และสมาชิก YEC หอการคาจังหวัด 
หนองคายเปนผูจัด 

ภารกิจสําคัญทีค่ณุสมโอไดรเิริม่ไว 
และอยากใหมีการสานตอเจตนารมณ 
คือ โครงการ Smart City โดยไดนําทีม 
ขอนแกนพฒันาเมอืง ผูรบัผดิชอบโครงการ 
รถไฟฟา แหงเมืองขอนแกน มาถายทอด 
ขอมูลโมเดล โดยเชิญผูรับผิดชอบทั้ง 
ภาครัฐ และเอกชน เขารวมฟง อาทิ 
ผูวาราชการจงัหวดั หวัหนาสวนราชการ 
นักธุรกิจใหญในจังหวัด ภาคการศึกษา 
เขารับฟง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยข้ันตอนตอไปจะตองจัดใหมคีนกลาง 
ประสานระหวางคนรุนใหม และคนรุน 
เกา ภาครัฐ และเอกชน เพื่อระดมความ 
คิดจากทุกภาคสวน รับรูความตองการ 
เพื่อนําไปสูการเริ่มโครงการ หนองคาย 
Smart City ตอไป

“สมโออยากเหน็โครงการนีเ้กิดขึน้ 
จริง และอยากใหประธาน YEC คนใหม 
สืบสานตอ สําหรับวาระหนึ่งในการเปน 
ประธาน YEC หนองคาย ถอืวา ไดทํางาน 
อยางเต็มท่ี อยากฝากงานเพ่ือสังคม 
สําหรับหนาที่ประธาน กําลังใจเปน 
สิ่งสําคัญ การทํางานสังคมตองใชใจ ไม 
เหมือนงานธุรกิจทั่วไป เราตองดีลงาน 
กับหลายภาคสวนท้ังภายใน ภายนอก 
องคกร YEC อยากฝากถึงประธานใหม 
วา ใหมีกําลังใจที่ดี ตองเตือนตัวเอง 

เสมอวา เรากําลังทําความดี แมบางครั้ง 
เราทาํงานเหนือ่ยหนกัจนอาจเกดิคําถาม 
ขึ้นมาวา เรามาทําอะไรตรงนี้ อยากให 
ใสความสนกุกบัทุกงานท่ีทํา เราจะไดทัง้ 
ความรวมมือท่ีดี และขอใหสมาชิกเอง 
ใหความรวมมิอมีพลังที่ดีในการทํา 

ความดีตอไป”
สุดทายนี้ คุณสมโอ ธันยนันท 

ธาดาฐิติวัฒน ขอสงพลังบวก ๆ มาเปน 
กาํลงัใจสาํหรับประธาน YEC หอการคา 
และทีมทํางานใหมรวมถึงสมาชิกYEC
หนองคายทั้งเกาและใหมดวยคะ
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ที่มาของความมุ่งมั่น 
ตั้งใจเรียน เพราะรู้
เป้าหมายตัวเองมาตลอด 

คุณธันยนันท ธาดาฐิติวัฒน เปน 
ทายาทคนโต ในจํานวน 2 คนของ 
ตระกลูนกัธุรกิจสงออกเครือ่งใชไฟฟาไป 
สปป.ลาวเปนตลาดหลกั ต้ังแตเลก็จนโต 
ไดชวยเหลอืงานท่ีบานมาตลอด จนสอบ 
เข าเรียนตอระดับมัธยมที่ โรงเรียน 
เตรียมอุดม จึงยายมาเรียนที่กรุงเทพ 
ม.4 สอบไดทุนแลกเปล่ียนไปเรียนที่ 
โรงเรยีน Geelong College, Melbourne 
Australia 1 ป ม.5 สอบไดเปนนักเรียน 
แลกเปลี่ยนที่ โรงเรียน Newark High 
school, Delaware, USA 1 ป และกลบั 
มาสอบเอ็นทรานสติดที่มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร คณะบัญชี-อินเตอร BBA 

International Program เอกดานการ 
เงิน ตอนเรียนป 3 ไดแลกเปลี่ยนไป 
เรียนที่ University of California 
Berkley (Haus Business school) และ 
หลังจากเรียนจบ 3 ปครึ่งไดตัดสินใจ 
เรียนตอปริญญาโททันทีที่ University 
of Nottingham, UK ดานการเงิน การ 
บรหิารจดัการ กอนเดนิทางกลับประเทศ 
ไทย ตั้งเปาหมายชวยสานตองานของ 
ครอบครัว และชวยกอตั้งธุรกิจใหม 
โรงแรม รอยัล นาคารา ถามวา ทําไม 
ตองตั้งใจเรียนหนักขนาดนี้...

“สมโอเปนคนทําอะไรทําจริง มี 
ความตัง้ใจมาตัง้แตเดก็ อยากทาํทกุอยาง 
ใหดีที่สุด จะแขงกับตัวเองตลอดเวลา 
ตั้งใจเรียนใหเต็มที่จะไดไมเสียใจทีหลัง 
เพราะเรายอนเวลากลับไปแกไมได 

พลังบวกจากครอบครัวและจากตัวเอง 
เปนส่ิงสําคัญมาก ทําทุกอยางใหดีที่สุด 
ทกุขณะทีตั่วเองอยู กาวไปดวยพลงับวก 
รูเปาหมายตลอดวาทําเพื่ออะไร”

สานต่อธุรกิจใหม่
ของครอบครัว 
จนประสบความสำเร็จ 
ตามเป้า

เพราะรูภารกิจเปาหมายที่รออยู 
เมื่อเรียนจบปริญญาโท จึงทํางานหา 
ประสบการณจากความรูที่เรียนมาใน 
กรุงเทพระยะหนึ่ง ดาน Real Estate 
Consultant ทีบ่รษิทั CB Richard Ellis 
บริษัทที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย 
กอนจะนําความรู และประสบการณ 
ทั้งหมดมาชวยครอบครัวพัฒนา และ 

บริหารโรงแรม รอยลั นาคารา จ.หนองคาย 
จาก 79 หองขยายเปน Convention 
Center พรอมเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ 
ทันสมัยที่สุดในอีสานก็วาได สามารถจุ 
ผูเขาประชุมไดถึง 3,000 คน 

แนนอนวา ปริมาณงาน และความ 
รับผิดชอบยอมตองมากขึ้น ดวยความ 
เปนคนขยันและไมอยู นิ่ง เธอคิดวา 
ความรู และประสบการณที่เรียนมาใน 
ประเทศ และตางประเทศมากมาย จะ 
ต องนํามาใช  ให  เกิดประโยชน   จึง 

ตัดสินใจเขาเปนอาจารยพิเศษสอนวิชา 
การเงิน ใหนักศึกษาป 1-4 อาทิตยละ 
2-3 วัน

“เพราะการทํางานท่ีบานเปนระบบ 
เถาแก ยังไมเปน Professional เหมือน 
บริษัทเอกชนทั่วไป จึงเกรงวา ตัวเองจะ 
ลืมวิชาความรูท่ีเรียนมา เลยแบงเวลา 
นําความรู ประสบการณจริงท่ีผานมา 
ไปถายทอดตอเพื่อเปนประโยชนกับนัก
ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนวิทยาเขต 
หนองคาย”

เคยคิดฝันสมัยเด็กๆ ว่า 
อยากเป็น สส. หรือ 
สว.ก็ได้ จะได้มีส่วน
ช่วยพัฒนาหนองคาย

ที่มาของการสมัครเปนสมาชิก 
YEC หลัง 3-4 ป ที่ธุรกิจเริ่มเขาที่ และ 
ฝนมาตัง้แตเดก็วา ถามโีอกาสอยากชวย 
พัฒนาบานเกิด ประกอบกับเวลาที่ใช 
ถาอายุมากกวานี้มีครอบครัวก็จะย่ิงไม
มีเวลา ท่ีสําคัญสมโอไดคนพบวา การ 
ทําเพื่อสังคม ไมจําเปนตองเปนสส.หรือ 

สว.เสมอไป จึงจัดสรรเวลาเขามารวม 
งานกบั YEC หอการคาจงัหวดัหนองคาย 
ตัง้แตเปนสมาชกิ เปนรองประธาน YEC 
จนกาวขึ้นเปนประธาน YEC หอการคา 
จังหวัดหนองคาย

ภารกิจในฐานะประธาน YEC คือ 
อยากทําใหโครงสรางการทํางานมคีวาม 
ชดัเจน จงึแบงงาน และความรบัผดิชอบ 
เปนฝาย ไดแก 1. ผายประชาสัมพันธ 
ทําหนาที่ประชาสัมพันธงานภายใน 
และภายนอก องคกร 

2. Competit iveness หรือ 
Comp ทําหนาท่ีคิดโปรแกรมการพัฒนา 
ศักยภาพดานการบริหารจัดการใหแก 
สมาชิก YEC ดวยกิจกรรม Inspiring 
Talk   ทีจ่ดัเปนประจาํเพือ่เชญินกัธรุกจิ 
ชั้นนําสาขาตาง ๆ มาแชรประสบการณ 
ความรู จากกลุมยอย เฉพาะสมาชิก 
หลักสิบคน สูกลุมใหญที่เปดกวางให 

Non member ไดเขารวมหลักรอยคน 
โดยทุกประเด็น หรือ วิทยากรรับเชิญ 
จะนํามาจากการประเมินผลความ 
ตองการของสมาชิก และผูฟงทั้งสิ้น ซึ่ง 
เปนหน่ึงในกิจกรรมท่ีประสบความสําเร็จ 

ทุกครั้งที่จัดใหคนหนองคาย
3. ฝายเศรษฐกิจ ดวยโครงการ

SME Clinic ใหคําปรึกษาทางดานการ 
ทําธุรกิจ และชวยแกปญหาใหสมาชิก

กิจกรรมจิตอาสา 
เพื่อบ้านเกิด

นอกจากนี้คุณสมโอ ยังไดนําทีม 
จดักจิกรรมจติอาสาบรจิาคของใชจําเปน 
ใหแกหมูบานเซลินี่เฮาสซึ่งเปนเด็กที่ 
พอแมตดิเชือ้เอดส  และกจิกรรมตอยอด 
ลาสดุทีไ่ดรบัการสนบัสนนุจาก สหมงคล 
ฟลม ฉายหนังรอบพิเศษเปนของขวัญ 
วันเด็กใหกับเด็กจากหมูบานดังกลาว 
อีกดวย เปนความสุขใจของมวลหมู  
สมาชิก YEC ที่ทําใหเด็กๆ ไดมีโอกาส 
เขาโรงหนังเปนครั้งแรกในชีวิต

อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท คือ การ 

จัดโครงการหนองคาย Photo Rush 2 
กจิกรรมสงเสรมิการทองเทีย่วหนองคาย 
โดยเปดใหนักทองเที่ยวชาวไทย และ 
ตางชาต ิแขงขนัถายภาพในอาํเภอเมอืง 
และอาํเภอโดยรอบจ.หนองคาย ทัง้ภาค 

กลางวนั และกลางคนื เพือ่ทาํใหเกิดการ 
พักคางคืน และสรางโอกาสการขาย 
สินคา - อาหาร ใหแกผูประกอบการ 
รานอาหารในจังหวัด ซึ่งงานนี้จัดที่ลาน 
พญานาค ริมฝงโขง ประสบความสําเร็จ 
อยางสงูทัง้จาํนวนนกัทองเทีย่ว และยอด 
เงนิสะพดั กลายเปนงานใหญของจังหวัด 
ที่จัดตอเนื่องมาเปนปที่ 2 ที่คุณสมโอ 
และสมาชิก YEC หอการคาจังหวัด 
หนองคายเปนผูจัด 

ภารกิจสําคัญทีค่ณุสมโอไดรเิริม่ไว 
และอยากใหมีการสานตอเจตนารมณ 
คือ โครงการ Smart City โดยไดนําทีม 
ขอนแกนพัฒนาเมอืง ผูรบัผดิชอบโครงการ 
รถไฟฟา แหงเมืองขอนแกน มาถายทอด 
ขอมูลโมเดล โดยเชิญผูรับผิดชอบทั้ง 
ภาครัฐ และเอกชน เขารวมฟง อาทิ 
ผูวาราชการจงัหวัด หวัหนาสวนราชการ 
นักธุรกิจใหญในจังหวัด ภาคการศึกษา 
เขารับฟง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยข้ันตอนตอไปจะตองจัดใหมคีนกลาง 
ประสานระหวางคนรุนใหม และคนรุน 
เกา ภาครัฐ และเอกชน เพื่อระดมความ 
คิดจากทุกภาคสวน รับรูความตองการ 
เพื่อนําไปสูการเริ่มโครงการ หนองคาย 
Smart City ตอไป

“สมโออยากเห็นโครงการน้ีเกิดขึน้ 
จริง และอยากใหประธาน YEC คนใหม 
สืบสานตอ สําหรับวาระหนึ่งในการเปน 
ประธาน YEC หนองคาย ถอืวา ไดทํางาน 
อยางเต็มที่ อยากฝากงานเพ่ือสังคม 
สําหรับหนาที่ประธาน กําลังใจเปน 
สิ่งสําคัญ การทํางานสังคมตองใชใจ ไม 
เหมือนงานธุรกิจทั่วไป เราตองดีลงาน 
กับหลายภาคสวนทั้งภายใน ภายนอก 
องคกร YEC อยากฝากถึงประธานใหม 
วา ใหมีกําลังใจที่ดี ตองเตือนตัวเอง 

เสมอวา เรากําลังทําความดี แมบางครั้ง 
เราทาํงานเหนือ่ยหนกัจนอาจเกดิคาํถาม 
ขึ้นมาวา เรามาทําอะไรตรงนี้ อยากให 
ใสความสนกุกบัทุกงานท่ีทํา เราจะไดท้ัง 
ความรวมมือท่ีดี และขอใหสมาชิกเอง 
ใหความรวมมิอมีพลังที่ดีในการทํา 

ความดีตอไป”
สุดทายนี้ คุณสมโอ ธันยนันท 

ธาดาฐิติวัฒน ขอสงพลังบวก ๆ มาเปน 
กาํลงัใจสาํหรับประธาน YEC หอการคา 
และทีมทํางานใหมรวมถึงสมาชิกYEC
หนองคายทั้งเกาและใหมดวยคะ
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ที่มาของความมุ่งมั่น 
ตั้งใจเรียน เพราะรู้
เป้าหมายตัวเองมาตลอด 

คุณธันยนันท ธาดาฐิติวัฒน เปน 
ทายาทคนโต ในจํานวน 2 คนของ 
ตระกลูนกัธุรกิจสงออกเครือ่งใชไฟฟาไป 
สปป.ลาวเปนตลาดหลกั ต้ังแตเลก็จนโต 
ไดชวยเหลอืงานท่ีบานมาตลอด จนสอบ 
เข าเรียนตอระดับมัธยมที่ โรงเรียน 
เตรียมอุดม จึงยายมาเรียนที่กรุงเทพ 
ม.4 สอบไดทุนแลกเปลี่ยนไปเรียนที่ 
โรงเรยีน Geelong College, Melbourne 
Australia 1 ป ม.5 สอบไดเปนนักเรียน 
แลกเปลี่ยนที่ โรงเรียน Newark High 
school, Delaware, USA 1 ป และกลบั 
มาสอบเอ็นทรานสติดที่มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร คณะบัญชี-อินเตอร BBA 

International Program เอกดานการ 
เงิน ตอนเรียนป 3 ไดแลกเปลี่ยนไป 
เรียนที่ University of California 
Berkley (Haus Business school) และ 
หลังจากเรียนจบ 3 ปครึ่งไดตัดสินใจ 
เรียนตอปริญญาโททันทีที่ University 
of Nottingham, UK ดานการเงิน การ 
บรหิารจัดการ กอนเดนิทางกลบัประเทศ 
ไทย ตั้งเปาหมายชวยสานตองานของ 
ครอบครัว และชวยกอตั้งธุรกิจใหม 
โรงแรม รอยัล นาคารา ถามวา ทําไม 
ตองตั้งใจเรียนหนักขนาดนี้...

“สมโอเปนคนทําอะไรทําจริง มี 
ความต้ังใจมาต้ังแตเดก็ อยากทําทุกอยาง 
ใหดีที่สุด จะแขงกับตัวเองตลอดเวลา 
ตั้งใจเรียนใหเต็มที่จะไดไมเสียใจทีหลัง 
เพราะเรายอนเวลากลับไปแกไมได 

พลังบวกจากครอบครัวและจากตัวเอง 
เปนสิ่งสําคัญมาก ทําทุกอยางใหดีที่สุด 
ทกุขณะทีต่วัเองอยู กาวไปดวยพลงับวก 
รูเปาหมายตลอดวาทําเพื่ออะไร”

สานต่อธุรกิจใหม่
ของครอบครัว 
จนประสบความสำเร็จ 
ตามเป้า

เพราะรูภารกิจเปาหมายที่รออยู 
เมื่อเรียนจบปริญญาโท จึงทํางานหา 
ประสบการณจากความรูที่เรียนมาใน 
กรุงเทพระยะหนึ่ง ดาน Real Estate 
Consultant ทีบ่รษิทั CB Richard Ellis 
บริษัทที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย 
กอนจะนําความรู และประสบการณ 
ทั้งหมดมาชวยครอบครัวพัฒนา และ 

บริหารโรงแรม รอยลั นาคารา จ.หนองคาย 
จาก 79 หองขยายเปน Convention 
Center พรอมเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ 
ทันสมัยท่ีสุดในอีสานก็วาได สามารถจุ 
ผูเขาประชุมไดถึง 3,000 คน 

แนนอนวา ปริมาณงาน และความ 
รับผิดชอบยอมตองมากขึ้น ดวยความ 
เปนคนขยันและไมอยู นิ่ง เธอคิดวา 
ความรู และประสบการณที่เรียนมาใน 
ประเทศ และตางประเทศมากมาย จะ 
ต องนํามาใช  ให  เกิดประโยชน   จึง 

ตัดสินใจเขาเปนอาจารยพิเศษสอนวิชา 
การเงิน ใหนักศึกษาป 1-4 อาทิตยละ 
2-3 วัน

“เพราะการทํางานท่ีบานเปนระบบ 
เถาแก ยังไมเปน Professional เหมือน 
บริษัทเอกชนทั่วไป จึงเกรงวา ตัวเองจะ 
ลืมวิชาความรูท่ีเรียนมา เลยแบงเวลา 
นําความรู ประสบการณจริงท่ีผานมา 
ไปถายทอดตอเพื่อเปนประโยชนกับนัก
ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนวิทยาเขต 
หนองคาย”

เคยคิดฝันสมัยเด็กๆ ว่า 
อยากเป็น สส. หรือ 
สว.ก็ได้ จะได้มีส่วน
ช่วยพัฒนาหนองคาย

ที่มาของการสมัครเปนสมาชิก 
YEC หลัง 3-4 ป ที่ธุรกิจเริ่มเขาที่ และ 
ฝนมาตัง้แตเดก็วา ถามโีอกาสอยากชวย 
พัฒนาบานเกิด ประกอบกับเวลาที่ใช 
ถาอายุมากกวานี้มีครอบครัวก็จะย่ิงไม
มีเวลา ที่สําคัญสมโอไดคนพบวา การ 
ทําเพื่อสังคม ไมจําเปนตองเปนสส.หรือ 

สว.เสมอไป จึงจัดสรรเวลาเขามารวม 
งานกบั YEC หอการคาจงัหวดัหนองคาย 
ตัง้แตเปนสมาชกิ เปนรองประธาน YEC 
จนกาวขึ้นเปนประธาน YEC หอการคา 
จังหวัดหนองคาย

ภารกิจในฐานะประธาน YEC คือ 
อยากทําใหโครงสรางการทํางานมคีวาม 
ชดัเจน จงึแบงงาน และความรบัผดิชอบ 
เปนฝาย ไดแก 1. ผายประชาสัมพันธ 
ทําหนาที่ประชาสัมพันธงานภายใน 
และภายนอก องคกร 

2. Competit iveness หรือ 
Comp ทําหนาทีค่ดิโปรแกรมการพัฒนา 
ศักยภาพดานการบริหารจัดการใหแก 
สมาชิก YEC ดวยกิจกรรม Inspiring 
Talk   ทีจ่ดัเปนประจาํเพือ่เชญินกัธรุกจิ 
ชั้นนําสาขาตาง ๆ มาแชรประสบการณ 
ความรู จากกลุมยอย เฉพาะสมาชิก 
หลักสิบคน สูกลุมใหญที่เปดกวางให 

Non member ไดเขารวมหลักรอยคน 
โดยทุกประเด็น หรือ วิทยากรรับเชิญ 
จะนํามาจากการประเมินผลความ 
ตองการของสมาชิก และผูฟงทั้งสิ้น ซึ่ง 
เปนหน่ึงในกิจกรรมทีป่ระสบความสําเรจ็ 

ทุกครั้งที่จัดใหคนหนองคาย
3. ฝายเศรษฐกิจ ดวยโครงการ

SME Clinic ใหคําปรึกษาทางดานการ 
ทําธุรกิจ และชวยแกปญหาใหสมาชิก

กิจกรรมจิตอาสา 
เพื่อบ้านเกิด

นอกจากนี้คุณสมโอ ยังไดนําทีม 
จดักิจกรรมจติอาสาบรจิาคของใชจําเปน 
ใหแกหมูบานเซลินี่เฮาสซึ่งเปนเด็กที่ 
พอแมตดิเชือ้เอดส  และกจิกรรมตอยอด 
ลาสดุทีไ่ดรบัการสนบัสนนุจาก สหมงคล 
ฟลม ฉายหนังรอบพิเศษเปนของขวัญ 
วันเด็กใหกับเด็กจากหมูบานดังกลาว 
อีกดวย เปนความสุขใจของมวลหมู  
สมาชิก YEC ที่ทําใหเด็กๆ ไดมีโอกาส 
เขาโรงหนังเปนครั้งแรกในชีวิต

อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท คือ การ 

จัดโครงการหนองคาย Photo Rush 2 
กจิกรรมสงเสรมิการทองเทีย่วหนองคาย 
โดยเปดใหนักทองเที่ยวชาวไทย และ 
ตางชาต ิแขงขนัถายภาพในอาํเภอเมอืง 
และอาํเภอโดยรอบจ.หนองคาย ทัง้ภาค 

กลางวนั และกลางคนื เพือ่ทาํใหเกิดการ 
พักคางคืน และสรางโอกาสการขาย 
สินคา - อาหาร ใหแกผูประกอบการ 
รานอาหารในจังหวัด ซึ่งงานนี้จัดที่ลาน 
พญานาค ริมฝงโขง ประสบความสําเร็จ 
อยางสูงทัง้จาํนวนนกัทองเทีย่ว และยอด 
เงนิสะพดั กลายเปนงานใหญของจงัหวัด 
ที่จัดตอเนื่องมาเปนปท่ี 2 ท่ีคุณสมโอ 
และสมาชิก YEC หอการคาจังหวัด 
หนองคายเปนผูจัด 

ภารกิจสําคัญทีค่ณุสมโอไดรเิริม่ไว 
และอยากใหมีการสานตอเจตนารมณ 
คือ โครงการ Smart City โดยไดนําทีม 
ขอนแกนพฒันาเมอืง ผูรบัผดิชอบโครงการ 
รถไฟฟา แหงเมืองขอนแกน มาถายทอด 
ขอมูลโมเดล โดยเชิญผูรับผิดชอบทั้ง 
ภาครัฐ และเอกชน เขารวมฟง อาทิ 
ผูวาราชการจงัหวดั หวัหนาสวนราชการ 
นักธุรกิจใหญในจังหวัด ภาคการศึกษา 
เขารับฟง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยข้ันตอนตอไปจะตองจัดใหมคีนกลาง 
ประสานระหวางคนรุนใหม และคนรุน 
เกา ภาครัฐ และเอกชน เพื่อระดมความ 
คิดจากทุกภาคสวน รับรูความตองการ 
เพื่อนําไปสูการเริ่มโครงการ หนองคาย 
Smart City ตอไป

“สมโออยากเหน็โครงการนีเ้กิดขึน้ 
จริง และอยากใหประธาน YEC คนใหม 
สืบสานตอ สําหรับวาระหนึ่งในการเปน 
ประธาน YEC หนองคาย ถอืวา ไดทํางาน 
อยางเต็มท่ี อยากฝากงานเพ่ือสังคม 
สําหรับหนาที่ประธาน กําลังใจเปน 
สิ่งสําคัญ การทํางานสังคมตองใชใจ ไม 
เหมือนงานธุรกิจท่ัวไป เราตองดีลงาน 
กับหลายภาคสวนท้ังภายใน ภายนอก 
องคกร YEC อยากฝากถึงประธานใหม 
วา ใหมีกําลังใจที่ดี ตองเตือนตัวเอง 

เสมอวา เรากําลังทําความดี แมบางครั้ง 
เราทาํงานเหนือ่ยหนกัจนอาจเกดิคําถาม 
ขึ้นมาวา เรามาทําอะไรตรงนี้ อยากให 
ใสความสนกุกบัทุกงานท่ีทํา เราจะไดทัง้ 
ความรวมมือท่ีดี และขอใหสมาชิกเอง 
ใหความรวมมิอมีพลังที่ดีในการทํา 

ความดีตอไป”
สุดทายนี้ คุณสมโอ ธันยนันท 

ธาดาฐิติวัฒน ขอสงพลังบวก ๆ มาเปน 
กาํลงัใจสาํหรับประธาน YEC หอการคา 
และทีมทํางานใหมรวมถึงสมาชิกYEC
หนองคายทั้งเกาและใหมดวยคะ

ที่มาของการสมัครเป็นสมาชิก YEC หลัง 3-4 ปี 
ที่ธุรกิจเริ่มเข้าที่ และฝันมาตั้งแต่เด็กว่าถ้ามีโอกาส 
อยากช่วยพัฒนาบ้านเกิด ประกอบกับเวลาที่ใช่ 
ถ้าอายุมากกว่านี้มีครอบครัวก็จะยิ่งไม่มีเวลา 
ที่สำคัญส้มโอได้ค้นพบว่า การทำเพื่อสังคม 
ไม่จำเป็นต้องเป็นสส.หรือสว.เสมอไป จึงจัดสรร 
เวลาเข้ามาร่วมงานกับ YEC หอการค้าจังหวัด 
หนองคาย ต้ังแต่เป็นสมาชิก เป็นรองประธาน YEC 
จนก้าวขึ้นเป็นประธาน YEC หอการค้าจังหวัด 
หนองคาย
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ที่มาของความมุ่งมั่น 
ตั้งใจเรียน เพราะรู้
เป้าหมายตัวเองมาตลอด 

คุณธันยนันท ธาดาฐิติวัฒน เปน 
ทายาทคนโต ในจํานวน 2 คนของ 
ตระกลูนกัธุรกิจสงออกเครือ่งใชไฟฟาไป 
สปป.ลาวเปนตลาดหลกั ต้ังแตเลก็จนโต 
ไดชวยเหลอืงานท่ีบานมาตลอด จนสอบ 
เข าเรียนตอระดับมัธยมที่ โรงเรียน 
เตรียมอุดม จึงยายมาเรียนที่กรุงเทพ 
ม.4 สอบไดทุนแลกเปล่ียนไปเรียนที่ 
โรงเรยีน Geelong College, Melbourne 
Australia 1 ป ม.5 สอบไดเปนนักเรียน 
แลกเปลี่ยนที่ โรงเรียน Newark High 
school, Delaware, USA 1 ป และกลบั 
มาสอบเอ็นทรานสติดที่มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร คณะบัญชี-อินเตอร BBA 

International Program เอกดานการ 
เงิน ตอนเรียนป 3 ไดแลกเปลี่ยนไป 
เรียนที่ University of California 
Berkley (Haus Business school) และ 
หลังจากเรียนจบ 3 ปครึ่งไดตัดสินใจ 
เรียนตอปริญญาโททันทีที่ University 
of Nottingham, UK ดานการเงิน การ 
บรหิารจดัการ กอนเดนิทางกลับประเทศ 
ไทย ตั้งเปาหมายชวยสานตองานของ 
ครอบครัว และชวยกอตั้งธุรกิจใหม 
โรงแรม รอยัล นาคารา ถามวา ทําไม 
ตองตั้งใจเรียนหนักขนาดนี้...

“สมโอเปนคนทําอะไรทําจริง มี 
ความตัง้ใจมาตัง้แตเดก็ อยากทาํทกุอยาง 
ใหดีที่สุด จะแขงกับตัวเองตลอดเวลา 
ตั้งใจเรียนใหเต็มที่จะไดไมเสียใจทีหลัง 
เพราะเรายอนเวลากลับไปแกไมได 

พลังบวกจากครอบครัวและจากตัวเอง 
เปนส่ิงสําคัญมาก ทําทุกอยางใหดีที่สุด 
ทกุขณะทีตั่วเองอยู กาวไปดวยพลงับวก 
รูเปาหมายตลอดวาทําเพื่ออะไร”

สานต่อธุรกิจใหม่
ของครอบครัว 
จนประสบความสำเร็จ 
ตามเป้า

เพราะรูภารกิจเปาหมายที่รออยู 
เมื่อเรียนจบปริญญาโท จึงทํางานหา 
ประสบการณจากความรูที่เรียนมาใน 
กรุงเทพระยะหนึ่ง ดาน Real Estate 
Consultant ทีบ่รษิทั CB Richard Ellis 
บริษัทที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย 
กอนจะนําความรู และประสบการณ 
ทั้งหมดมาชวยครอบครัวพัฒนา และ 

บริหารโรงแรม รอยลั นาคารา จ.หนองคาย 
จาก 79 หองขยายเปน Convention 
Center พรอมเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ 
ทันสมัยที่สุดในอีสานก็วาได สามารถจุ 
ผูเขาประชุมไดถึง 3,000 คน 

แนนอนวา ปริมาณงาน และความ 
รับผิดชอบยอมตองมากขึ้น ดวยความ 
เปนคนขยันและไมอยู นิ่ง เธอคิดวา 
ความรู และประสบการณที่เรียนมาใน 
ประเทศ และตางประเทศมากมาย จะ 
ต องนํามาใช  ให  เกิดประโยชน   จึง 

ตัดสินใจเขาเปนอาจารยพิเศษสอนวิชา 
การเงิน ใหนักศึกษาป 1-4 อาทิตยละ 
2-3 วัน

“เพราะการทํางานท่ีบานเปนระบบ 
เถาแก ยังไมเปน Professional เหมือน 
บริษัทเอกชนทั่วไป จึงเกรงวา ตัวเองจะ 
ลืมวิชาความรูท่ีเรียนมา เลยแบงเวลา 
นําความรู ประสบการณจริงท่ีผานมา 
ไปถายทอดตอเพื่อเปนประโยชนกับนัก
ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนวิทยาเขต 
หนองคาย”

เคยคิดฝันสมัยเด็กๆ ว่า 
อยากเป็น สส. หรือ 
สว.ก็ได้ จะได้มีส่วน
ช่วยพัฒนาหนองคาย

ที่มาของการสมัครเปนสมาชิก 
YEC หลัง 3-4 ป ที่ธุรกิจเริ่มเขาที่ และ 
ฝนมาตัง้แตเดก็วา ถามโีอกาสอยากชวย 
พัฒนาบานเกิด ประกอบกับเวลาที่ใช 
ถาอายุมากกวานี้มีครอบครัวก็จะย่ิงไม
มีเวลา ท่ีสําคัญสมโอไดคนพบวา การ 
ทําเพื่อสังคม ไมจําเปนตองเปนสส.หรือ 

สว.เสมอไป จึงจัดสรรเวลาเขามารวม 
งานกบั YEC หอการคาจงัหวดัหนองคาย 
ตัง้แตเปนสมาชกิ เปนรองประธาน YEC 
จนกาวขึ้นเปนประธาน YEC หอการคา 
จังหวัดหนองคาย

ภารกิจในฐานะประธาน YEC คือ 
อยากทําใหโครงสรางการทาํงานมคีวาม 
ชดัเจน จงึแบงงาน และความรบัผดิชอบ 
เปนฝาย ไดแก 1. ผายประชาสัมพันธ 
ทําหนาที่ประชาสัมพันธงานภายใน 
และภายนอก องคกร 

2. Competit iveness หรือ 
Comp ทําหนาท่ีคิดโปรแกรมการพัฒนา 
ศักยภาพดานการบริหารจัดการใหแก 
สมาชิก YEC ดวยกิจกรรม Inspiring 
Talk   ทีจ่ดัเปนประจาํเพือ่เชญินกัธรุกจิ 
ชั้นนําสาขาตาง ๆ มาแชรประสบการณ 
ความรู จากกลุมยอย เฉพาะสมาชิก 
หลักสิบคน สูกลุมใหญที่เปดกวางให 

Non member ไดเขารวมหลักรอยคน 
โดยทุกประเด็น หรือ วิทยากรรับเชิญ 
จะนํามาจากการประเมินผลความ 
ตองการของสมาชิก และผูฟงทั้งสิ้น ซึ่ง 
เปนหน่ึงในกิจกรรมทีป่ระสบความสําเร็จ 

ทุกครั้งที่จัดใหคนหนองคาย
3. ฝายเศรษฐกิจ ดวยโครงการ

SME Clinic ใหคําปรึกษาทางดานการ 
ทําธุรกิจ และชวยแกปญหาใหสมาชิก

กิจกรรมจิตอาสา 
เพื่อบ้านเกิด

นอกจากนี้คุณสมโอ ยังไดนําทีม 
จดักจิกรรมจติอาสาบรจิาคของใชจําเปน 
ใหแกหมูบานเซลินี่เฮาสซึ่งเปนเด็กที่ 
พอแมตดิเชือ้เอดส  และกจิกรรมตอยอด 
ลาสดุทีไ่ดรบัการสนบัสนนุจาก สหมงคล 
ฟลม ฉายหนังรอบพิเศษเปนของขวัญ 
วันเด็กใหกับเด็กจากหมูบานดังกลาว 
อีกดวย เปนความสุขใจของมวลหมู  
สมาชิก YEC ที่ทําใหเด็กๆ ไดมีโอกาส 
เขาโรงหนังเปนครั้งแรกในชีวิต

อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท คือ การ 

จัดโครงการหนองคาย Photo Rush 2 
กจิกรรมสงเสรมิการทองเทีย่วหนองคาย 
โดยเปดใหนักทองเที่ยวชาวไทย และ 
ตางชาต ิแขงขนัถายภาพในอาํเภอเมอืง 
และอาํเภอโดยรอบจ.หนองคาย ทัง้ภาค 

กลางวนั และกลางคนื เพือ่ทาํใหเกิดการ 
พักคางคืน และสรางโอกาสการขาย 
สินคา - อาหาร ใหแกผูประกอบการ 
รานอาหารในจังหวัด ซึ่งงานนี้จัดที่ลาน 
พญานาค ริมฝงโขง ประสบความสําเร็จ 
อยางสงูท้ังจาํนวนนกัทองเทีย่ว และยอด 
เงนิสะพดั กลายเปนงานใหญของจังหวัด 
ที่จัดตอเนื่องมาเปนปที่ 2 ที่คุณสมโอ 
และสมาชิก YEC หอการคาจังหวัด 
หนองคายเปนผูจัด 

ภารกิจสําคัญทีค่ณุสมโอไดรเิริม่ไว 
และอยากใหมีการสานตอเจตนารมณ 
คือ โครงการ Smart City โดยไดนําทีม 
ขอนแกนพัฒนาเมอืง ผูรบัผดิชอบโครงการ 
รถไฟฟา แหงเมืองขอนแกน มาถายทอด 
ขอมูลโมเดล โดยเชิญผูรับผิดชอบทั้ง 
ภาครัฐ และเอกชน เขารวมฟง อาทิ 
ผูวาราชการจงัหวัด หวัหนาสวนราชการ 
นักธุรกิจใหญในจังหวัด ภาคการศึกษา 
เขารับฟง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยข้ันตอนตอไปจะตองจัดใหมคีนกลาง 
ประสานระหวางคนรุนใหม และคนรุน 
เกา ภาครัฐ และเอกชน เพื่อระดมความ 
คิดจากทุกภาคสวน รับรูความตองการ 
เพื่อนําไปสูการเริ่มโครงการ หนองคาย 
Smart City ตอไป

“สมโออยากเห็นโครงการน้ีเกิดขึน้ 
จริง และอยากใหประธาน YEC คนใหม 
สืบสานตอ สําหรับวาระหนึ่งในการเปน 
ประธาน YEC หนองคาย ถอืวา ไดทํางาน 
อยางเต็มที่ อยากฝากงานเพ่ือสังคม 
สําหรับหนาที่ประธาน กําลังใจเปน 
สิ่งสําคัญ การทํางานสังคมตองใชใจ ไม 
เหมือนงานธุรกิจทั่วไป เราตองดีลงาน 
กับหลายภาคสวนทั้งภายใน ภายนอก 
องคกร YEC อยากฝากถึงประธานใหม 
วา ใหมีกําลังใจที่ดี ตองเตือนตัวเอง 

เสมอวา เรากําลังทําความดี แมบางครั้ง 
เราทาํงานเหนือ่ยหนกัจนอาจเกดิคาํถาม 
ขึ้นมาวา เรามาทําอะไรตรงนี้ อยากให 
ใสความสนกุกบัทุกงานท่ีทํา เราจะไดทัง้ 
ความรวมมือท่ีดี และขอใหสมาชิกเอง 
ใหความรวมมิอมีพลังที่ดีในการทํา 

ความดีตอไป”
สุดทายนี้ คุณสมโอ ธันยนันท 

ธาดาฐิติวัฒน ขอสงพลังบวก ๆ มาเปน 
กาํลงัใจสาํหรับประธาน YEC หอการคา 
และทีมทํางานใหมรวมถึงสมาชิกYEC
หนองคายทั้งเกาและใหมดวยคะ

สำหรับวาระหนึ่งในการเป็นประธาน YEC 
หนองคาย ถือว่า ได้ทำงานอย่างเต็มที่ อยากฝาก 
งานเพื่อสังคม สำหรับหน้าที่ประธาน กำลังใจเป็น 
สิ่งสำคัญ การทำงานสังคมต้องใช้ใจไม่เหมือนงาน 
ธุรกิจทั่วไป เราต้องดีลงานกับหลายภาคส่วนทั้ง 
ภายใน ภายนอก องค์กร 
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