






สวัสดีคะ ทานผูอาน

ทานคงไดทราบรายงานลาสุดจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) เกี่ยวกับโควิด-19 แลว 

ที่ยังสงผลกระทบอยางมาก ตอธุรกิจภาคบริการทั้งโรงแรม และรานอาหาร ทำใหสถานการณซบเซาตอเนื่อง ซึ่ง 

ทางสำนักงานสถิติแหงชาติก็ไดแจงผลสำรวจวา เมื่อรวมไตรมาส 1 และ 2 แลว จะมีผูเสี่ยงตกงานประมาณ 10% 

ของแรงงานทั้งระบบ ซึ่งฉบับนี้ในคอลัมน Economic Review ของเราก็หนีไมพนขาวสถานการณคลอนแคลนของ 

เอสเอ็มอี เรื่อง หวงเศรษฐกิจฟนตัวชาสงผลเอสเอ็มอีปลดพนักงานอีก 2 ลานคน โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 

อธิการบด ีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และประธานที่ปรึกษา ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย 

ตอกันดวยขาว โอกาสในวิกฤต ิCovid-19 สะดุด จุดจบจาก Trader ที่ไวใจ โดยฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการ 

สงออกและนำเขาแหงประเทศไทย และในคอลัมน Strategy กับธุรกิจครอบครัว เสนอเรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรม 

ตอนที่ 1 โดย รศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล และปดทายดวย YEC Update เชนเคย ฉบับนี้พบกับนักธุรกิจรุนใหม 

ไฟแรง คุณภูมิกร มงคลมณีผล ประธาน YEC หอการคาจังหวัดสมุทรสาครคนลาสุด ทายาทธุรกิจ เจน 2 

บริษัทไหมพรมไทยการทอ จำกัด 

สุดทายนี้ทีมบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา เนื้อหาในฉบับนี้จะมีคุณประโยชน ชวยตอยอดทางความคิดใน 

การรูทันปญหา สถานการณเพื่อพัฒนาธุรกิจและองคกรของผูอานทุกทาน และผูอานสามารถติดตาม Thailand 

Economic & Business Review ทางสื่อออนไลนไดแลวที่ Facebook: https://www.facebook.com/     

ThailandEcoReview  และ LINE Official: @ThailandEcoReview   

      

ดร. พรณิชา วีระคัณโฑ
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หวงศก.ฟนตัวชาสงผล
เอสเอ็มอีปลดพนักงานอีก 2 ลานคน
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค กค.
ดีขึ้นเล็กนอย จาก 49.2 เปน 50.1
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ภูมิกร มงคลมณีผล

ประธาน YEC หอการคาจังหวัดสมุทรสาคร เจน 3

นักบริหารธุรกิจสิ่งทอ วิสัยทัศนกาวไกล
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โอกาสในวิกฤต COVID-19 สะดุด...
จุดจบจาก Trader ที่ไวใจ

หวงศก.ฟนตัวชาสงผล
เอสเอ็มอีปลดพนักงานอีก 2 ลานคน
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค กค.
ดีขึ้นเล็กนอย จาก 49.2 เปน 50.1

พบวาสินคาหลายประเภท 
โดยเฉพาะสินคาอาหาร อาทิ ขาว 

ผลไมกระปอง อาหารสําเร็จรูป และเครื่องดื่ม และ 
สินคาที่ชวยปองกันการติดเชื้อ อาทิ ถุงมือยาง เจลลางมือ 
และหนากากผา กลับเปนสินคาที่ตลาดมีความตองการเพิ่ม 
ขึ้นมากแมราคาจะปรับสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับชวงปกติและ 

มีตนทุนการขนสงเพิ่มขึ้นก็ตาม ทําใหผูผลิตและสงออก 
สินคาดังกลาวไดรับคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นทั้งจากคูคาเดิมและ 
คูคาใหม อยางไรก็ตาม ภายใตโอกาสในวิกฤตดังกลาว 

กลับพบวามีผูสงออกบางสวนประสบปญหา 
ที่ไมคาดคิดจาก Trader ที่คาขายกัน 

มานาน

12

ในชวงไตรมาส 2 ถือวาดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคอยูใน 
ชวงตํ่าสุดแลว ภายใตสถานการณการระบาดของโควิด 

รอบแรก และผูบริโภคยังไมมั่นใจในอีก  6 เดือนขางหนา 
วาเศรษฐกิจจะฟนตัวไดอยางโดดเดน ทําใหยัง 
ชะลอการใชจายไปจนถึงสิ้นป ถาไมมี 
เหตุการณที่มากระตุกใหเห็นวา

เศรษฐกิจมีความโดดเดน 
ก็จะไมมีการจับจาย 

เพิ่มขึ้น

ในงานวิจัยคนพบ 
ลักษณะวัฒนธรรมที่ 

ปรากฏเดนชัดในธุรกิจ 
ครอบครัวคือความเปนเอกภาพ 

(Unity) หมายถึง ลักษณะความเปน 
อันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหสมาชิกในครอบครัว 
มีความเชื่อ คานิยมรวมกัน จึงทําใหครอบครัวเปนปจจัยที่มี 
ผลกระทบตอการกําหนดแนวทาง กลยุทธ และการจัดการ 
ธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมวาธุรกิจครอบครัว 
จํานวนมากมักจะไดเรียนรูคําสอน ประวัติ คานิยมของ 

ผูกอตั้ง จากการรับประทานอาหารรวมกันบนโตะ 
อาหารเย็น



ห่วงศก.ฟื้นตัวช้าส่งผล
เอสเอ็มอีปลดพนักงานอีก 2 ล้านคน
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค กค.
ดีขึ้นเล็กน้อย จาก 49.2 เป็น 50.1

การระบาดของ
ไวรัสโควิด-19
ยังพ่นพิษไม่เลิก

แมวา สถานการณการระบาดใน 

ประเทศไทยจะสามารถควบคมุไดดกีต็าม 

แตสถานการณการจางงานในประเทศ

ปจจุบันยังมีความนากังวลอยางชัดเจน 

เน่ืองจากเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 2/ 

2563 ตดิลบ 12.2% ตวัเลขการวางงาน 

จึงเ พ่ิมขึ้นเท าตัวจากช วงก อนการ 

ล็อกดาวน จากอัตราการวางงานเพียง 

1% หรือประมาณ 4 แสนคน พุงสูงขึ้น 

เปน 8 แสนคน หรือ 1.95% ประกอบ 

กับหลายประเทศยังไมสามารถพลิกฟน

เศรษฐกจิได จนผลกระทบจากโควิด-19 

ครอบคลุมไปทั่วโลกทั้ง 5 ทวีป จึงทําให 

ไมสามารถทํา “ทราเวลบับเบิล” ได 

อยางนอยอีก 6 เดือน ถึง 1 ป สวนการ 

สงออกก็ไมสามารถทําไดอยางเต็มที่

จากผลสํารวจจากมหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย พบวา หากสถานการณ 

เศรษฐกิจไมดีข้ึนภายใน 6 เดือนจนถึง 

สิ้นป ธุรกิจเอสเอ็มอี อาจมีการปลด 

คนงานสูงถึง 2 ลานคน สอดคลองกับ 

ตัวเลขจากสภาพัฒน ท่ีทําใหเห็นวา 

ผลกระทบการวางงานระยะแรกเกดิขึน้ 

แลว

“ตองจับตาดูวา ศบศ.จะจัดทํา 

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจไดมากนอย 

ขนาดไหน หากมาตรการเศรษฐกิจที่ 

ออกมามีผลสําเร็จ อัตราการวางงานใน 

ชวงปลายปไมควรถึง 1.5 ลานคน แต 

หากปลายปเศรษฐกจิยงัไมฟนกม็โีอกาส 

ทีจ่ะเห็นตวัเลขการวางงานสงูถงึ 2 ลาน 

คนได” 

โควิด-19 กระทบต่อ 
ปัญหาตกงาน และ 
เป็นหนี้เพิ่มขึ้น

ผลกระทบจากโควิด-19 แบงออก 

เปน 2 สวน คือ ปญหาคนตกงาน และ 

คนเปนหนี้มากขึ้น ดังนั้นตัวเลขใน 

ก

ไตรมาส 2 จงึปรากฏออกมาอยางทีเ่ปน 

ขาว และไดแตหวังวา ไตรมาส 4 ตัวเลข 

การจางงานจะพุงสูงข้ึน เพราะจะมีผล 

ตอความเชื่อมั่นดานการใชจาย รัฐบาล 

จึงควรออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 

ใหไดภายในตนไตรมาส 4

สวนปญหาหนีค้รวัเรอืนน้ัน ประชาชน 

ไมไดอยากกอหนี้เพิ่ม แตประชาชนมี 

ความจําเปนจึงตองกอหนี้เพิ่มข้ึน และ 

มาตรการรัฐมีการออกมาตรการใหกู  

เพ่ือเยียวยาธุรกิจ สงผลใหตัวหนี้เพ่ิม 

อยูแลวโดยนโยบาย หากประคองการ 

จางงานไดการกอหนีจ้ะไมเพิม่ข้ึน / รวมถึง 

เรื่อง จีดีพี หากรัฐบาลไมสามารถทําให 

จีดีพี พลิกฟนไดในปลายปเราอาจเห็น 

ระดับหนี้ครัวเรือนทะลุ 85%

 

ดัชนีความเชื่อมั่น 
เดือนกค.กระเตื้องขึ้น 
เล็กน้อยจากเดือนมิย. 

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผย 

ผลสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู บริโภค 

เดือนก.ค. 63 อยูท่ี 50.1 จาก 49.2 

ในเดือนมิ.ย.63 โดยดัชนีฯ ปรับตัวดีขึ้น 

ตอเนื่องเปนเดือนที่ 3 หลังจากมีการ 

ผอนคลายมาตรการล็อกดาวนกิจการ 

เพ่ิมเติม ส วนดัชนีความเชื่อมั่นต อ 

เศรษฐกิจโดยรวม อยูที่ 42.6 จาก 41.4 

ในเดือนมิ.ย. 63  

ขณะท่ีดัชนีความเช่ือมั่นเกี่ยวกับ 

โอกาสหางานทํา อยูที่ 48.4 จาก 47.6 

สวนดัชนีความเชื่อมั่นเก่ียวกับรายได 

ในอนาคตเทากบั 59.3 จาก 58.6  โดยมี 

ปจจัยบวก ไดแก มาตรการผอนปรน 

ระยะที่ 5 จากรัฐบาลเพื่อใหธุรกิจกลับ 

มาดาํเนนิการได, รฐับาลดาํเนนิมาตรการ 

ดแูลและเยยีวยาผลกระทบจากโควดิ-19 

เพ่ือชวยเหลือประชาชนและผูประกอบ 

การ, ราคานํ้ามันในประเทศยังทรงตัว

การชุมนุมทางการเมือง 
ก่อผลกระทบ
เพิ่มปัจจัยลบไม่เลิก

ขณะที่ปจจัยลบ ไดแก ความวิตก 

กงัวลการแพรระบาดโรคไวรสัโควดิ-19, 

กระทรวงการคลังปรับลดคาดการณ 

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 

(GDP) ป 63 หดตัว -8.5%, ความกังวล 

ดานสถานการณการเมอืงและการชมุนมุ 

ทางการเมือง, รัฐบาลขยายเวลาใช 

พ.ร.ก.การบรหิารราชการในสถานการณ 

ฉุกเฉิน, ราคาพืชผลทางการเกษตรยัง 

อยูในระดับตํ่า, ผูบริโภคกังวลเศรษฐกิจ 

จะชะลอตวั รวมถงึกงัวลเก่ียวกบัปญหา 

สงครามการคา และการสงออกในเดอืน 

มิ.ย.ที่หดตัว -23.17% และเงินบาท 

ปรับตัวออนคาลงเล็กนอย

การปรับตัวดีขึ้นของดัชนีความ 

เชือ่มัน่ผูบรโิภคทุกรายการในเดอืนก.ค. 

นี้ สงผลใหดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 

ปรับตัวเพ่ิมขึน้ตอเนือ่งเปนเดือนที ่3 แต 

อยางไรก็ดี ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค 

โดยรวมยังคงอยู ในชวงที่ตํ่าสุดเปน 

ประวตักิารณ นับตัง้แตทาํการสาํรวจใน 

รอบ 21 ป 10 เดือน

ดัชนีความเชื่อมั่น 
ผู้บริโภคยังต่ำกว่าปกติ 
เพราะประชาชนยัง 
ไม่เห็นทุกภาคฟื้นตัว

ทั้งนี้ การที่ดัชนีความเช่ือมั่นผู  

บริโภคยังอยูในระดับต่ํากวา 100 จาก 

ระดับปกตินั้น เพราะผูบริโภคยังเห็นวา 

สถานการณเศรษฐกิจโดยรวมนาจะ 

ปรับตัวเขาสู ภาวะถดถอยจากวิกฤติ 

โควิด-19 ทั่วโลก ซ่ึงจะกระทบในเชิง 

ลบเปนอยางมากตอกําลังซื้อภายใน 

ประเทศ ภาคการทองเที่ยว ภาคการ 

สงออก ธุรกิจทั่วไป และการจางงาน 

ในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยที่บั่นทอนความ 

เชื่อมั่นของผูบริโภคทั้งในปจจุบันและ 

ในอนาคตอยางตอเนื่อง

คาดวา ผูบริโภคจะยังชะลอการ 

จับจายใชสอยไปจนถึงไตรมาสที่ 4 ของ 

ปนี้ จนกวาสถานการณโควิด-19 จะ 

คลี่คลายลง และมีการเปดกิจกรรมทาง 

เศรษฐกิจ และธุรกิจไดอยางกวางขวาง 

พรอมกับทีร่ฐับาลออกมาตรการกระตุน 

เศรษฐกิจท่ีเปนรูปธรรมชัดเจนในการ 

พลิกฟนเศรษฐกิจหลังโควิด เพื่อฟ น 

ความเชื่อมั่นของผูบริโภค

"ในชวงไตรมาส 2 ถอืวาดชันคีวาม 

เชื่อมั่นผู บริโภคอยู ในชวงตํ่าสุดแลว 

ภายใตสถานการณการระบาดของโควดิ 

รอบแรก และผูบริโภคยังไมมั่นใจในอีก 

6 เดือนขางหนาวาเศรษฐกิจจะฟนตัว 

ไดอยางโดดเดน ทําใหยังชะลอการ 

ใชจายไปจนถึงสิ้นป ถาไมมีเหตุการณ 

ที่มากระตุกใหเห็นวาเศรษฐกิจมีความ 

โดดเดน ก็จะไมมีการจับจายเพิ่มขึ้น" 

คนไทยกังวลหนักมาก 
ต่อปัญหาการเมือง 
แซงหน้าโควิด-19

สิ่งที่นากังวลอีกเรื่อง คือ ดัชนี 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณทาง 

การเมอืง ซึง่พบวาลดลงตอเน่ืองมาเกอืบ 

1 ป โดยผูบริโภคมีความกังวลตอความ 

สัมพันธภายในรัฐบาล ความแนนแฟน 

ของของพรรครวมรัฐบาล ตลอดจนมี 

การแสดงความเห็นทางการเมืองตอ 

รัฐบาล และตัวผูนํารัฐบาลในการแกไข 

ปญหาเศรษฐกจิดานตางๆ ของประเทศ 

รวมถึงการแกไขรัฐธรรมนูญดวย

จากผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
พบว่า หากสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีขึ้นภายใน 6 
เดือนจนถึงสิ้นปี ธุรกิจเอสเอ็มอี อาจมีการปลด 
คนงานสูงถึง 2 ล้านคน สอดคล้องกับตัวเลขจาก 
สภาพัฒน์ ที่ทำให้เห็นว่า ผลกระทบการว่างงาน 
ระยะแรกเกิดขึ้นแล้ว
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FIRED

NEED
A JOB !

การระบาดของ
ไวรัสโควิด-19
ยังพ่นพิษไม่เลิก

แมวา สถานการณการระบาดใน 

ประเทศไทยจะสามารถควบคมุไดดกีต็าม 

แตสถานการณการจางงานในประเทศ

ปจจุบันยังมีความนากังวลอยางชัดเจน 

เน่ืองจากเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 2/ 

2563 ตดิลบ 12.2% ตวัเลขการวางงาน 

จึงเพิ่มขึ้นเท าตัวจากช วงก อนการ 

ล็อกดาวน จากอัตราการวางงานเพียง 

1% หรือประมาณ 4 แสนคน พุงสูงขึ้น 

เปน 8 แสนคน หรือ 1.95% ประกอบ 

กับหลายประเทศยังไมสามารถพลิกฟน

เศรษฐกจิได จนผลกระทบจากโควิด-19 

ครอบคลุมไปทั่วโลกทั้ง 5 ทวีป จึงทําให 

ไมสามารถทํา “ทราเวลบับเบิล” ได 

อยางนอยอีก 6 เดือน ถึง 1 ป สวนการ 

สงออกก็ไมสามารถทําไดอยางเต็มที่

จากผลสํารวจจากมหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย พบวา หากสถานการณ 

เศรษฐกิจไมดีขึ้นภายใน 6 เดือนจนถึง 

สิ้นป ธุรกิจเอสเอ็มอี อาจมีการปลด 

คนงานสูงถึง 2 ลานคน สอดคลองกับ 

ตัวเลขจากสภาพัฒน ที่ทําใหเห็นวา 

ผลกระทบการวางงานระยะแรกเกดิขึน้ 

แลว

“ตองจับตาดูวา ศบศ.จะจัดทํา 

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจไดมากนอย 

ขนาดไหน หากมาตรการเศรษฐกิจที่ 

ออกมามีผลสําเร็จ อัตราการวางงานใน 

ชวงปลายปไมควรถึง 1.5 ลานคน แต 

หากปลายปเศรษฐกจิยงัไมฟนกม็โีอกาส 

ทีจ่ะเหน็ตวัเลขการวางงานสงูถงึ 2 ลาน 

คนได” 

โควิด-19 กระทบต่อ 
ปัญหาตกงาน และ 
เป็นหนี้เพิ่มขึ้น

ผลกระทบจากโควิด-19 แบงออก 

เปน 2 สวน คือ ปญหาคนตกงาน และ 

คนเปนหนี้มากขึ้น ดังนั้นตัวเลขใน 

ไตรมาส 2 จงึปรากฏออกมาอยางทีเ่ปน 

ขาว และไดแตหวังวา ไตรมาส 4 ตัวเลข 

การจางงานจะพุงสูงขึ้น เพราะจะมีผล 

ตอความเชื่อมั่นดานการใชจาย รัฐบาล 

จึงควรออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 

ใหไดภายในตนไตรมาส 4

สวนปญหาหน้ีครวัเรอืนน้ัน ประชาชน 

ไมไดอยากกอหนี้เพิ่ม แตประชาชนมี 

ความจําเปนจึงตองกอหนี้เพิ่มขึ้น และ 

มาตรการรัฐมีการออกมาตรการใหกู  

เพื่อเยียวยาธุรกิจ สงผลใหตัวหนี้เพ่ิม 

อยูแลวโดยนโยบาย หากประคองการ 

จางงานไดการกอหนีจ้ะไมเพิม่ขึน้ / รวมถึง 

เรื่อง จีดีพี หากรัฐบาลไมสามารถทําให 

จีดีพี พลิกฟนไดในปลายปเราอาจเห็น 

ระดับหนี้ครัวเรือนทะลุ 85%

 

ดัชนีความเชื่อมั่น 
เดือนกค.กระเตื้องขึ้น 
เล็กน้อยจากเดือนมิย. 

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผย 

ผลสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู บริโภค 

เดือนก.ค. 63 อยูที่ 50.1 จาก 49.2 

ในเดือนมิ.ย.63 โดยดัชนีฯ ปรับตัวดีขึ้น 

ตอเนื่องเปนเดือนท่ี 3 หลังจากมีการ 

ผอนคลายมาตรการล็อกดาวนกิจการ 

เพิ่มเติม ส วนดัชนีความเชื่อมั่นต อ 

เศรษฐกิจโดยรวม อยูที่ 42.6 จาก 41.4 

ในเดือนมิ.ย. 63  

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ 

โอกาสหางานทํา อยูที่ 48.4 จาก 47.6 

สวนดัชนีความเชื่อมั่นเก่ียวกับรายได 

ในอนาคตเทากบั 59.3 จาก 58.6  โดยมี 

ปจจัยบวก ไดแก มาตรการผอนปรน 

ระยะที่ 5 จากรัฐบาลเพื่อใหธุรกิจกลับ 

มาดาํเนนิการได, รฐับาลดาํเนนิมาตรการ 

ดูแลและเยยีวยาผลกระทบจากโควดิ-19 

เพ่ือชวยเหลือประชาชนและผูประกอบ 

การ, ราคานํ้ามันในประเทศยังทรงตัว

การชุมนุมทางการเมือง 
ก่อผลกระทบ
เพิ่มปัจจัยลบไม่เลิก

ขณะที่ปจจัยลบ ไดแก ความวิตก 

กงัวลการแพรระบาดโรคไวรสัโควิด-19, 

กระทรวงการคลังปรับลดคาดการณ 

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 

(GDP) ป 63 หดตัว -8.5%, ความกังวล 

ดานสถานการณการเมอืงและการชมุนมุ 

ทางการเมือง, รัฐบาลขยายเวลาใช 

พ.ร.ก.การบรหิารราชการในสถานการณ 

ฉุกเฉิน, ราคาพืชผลทางการเกษตรยัง 

อยูในระดับตํ่า, ผูบริโภคกังวลเศรษฐกิจ 

จะชะลอตวั รวมถงึกงัวลเกีย่วกบัปญหา 

สงครามการคา และการสงออกในเดอืน 

มิ.ย.ที่หดตัว -23.17% และเงินบาท 

ปรับตัวออนคาลงเล็กนอย

การปรับตัวดีขึ้นของดัชนีความ 

เชือ่มัน่ผูบรโิภคทุกรายการในเดอืนก.ค. 

นี้ สงผลใหดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค 

ปรบัตัวเพิม่ขึน้ตอเนือ่งเปนเดือนที ่3 แต 

อยางไรก็ดี ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค 

โดยรวมยังคงอยู ในชวงท่ีตํ่าสุดเปน 

ประวตักิารณ นับตัง้แตทําการสาํรวจใน 

รอบ 21 ป 10 เดือน

ดัชนีความเชื่อมั่น 
ผู้บริโภคยังต่ำกว่าปกติ 
เพราะประชาชนยัง 
ไม่เห็นทุกภาคฟื้นตัว

ทั้งนี้ การที่ดัชนีความเช่ือมั่นผู  

บริโภคยังอยูในระดับต่ํากวา 100 จาก 

ระดับปกตินั้น เพราะผูบริโภคยังเห็นวา 

สถานการณเศรษฐกิจโดยรวมนาจะ 

ปรับตัวเขาสู ภาวะถดถอยจากวิกฤติ 

โควิด-19 ทั่วโลก ซึ่งจะกระทบในเชิง 

ลบเปนอยางมากตอกําลังซ้ือภายใน 

ประเทศ ภาคการทองเที่ยว ภาคการ 

สงออก ธุรกิจท่ัวไป และการจางงาน 

ในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยที่บั่นทอนความ 

เชื่อมั่นของผูบริโภคทั้งในปจจุบันและ 

ในอนาคตอยางตอเนื่อง

คาดวา ผูบริโภคจะยังชะลอการ 

จับจายใชสอยไปจนถึงไตรมาสที่ 4 ของ 

ปนี้ จนกวาสถานการณโควิด-19 จะ 

คลี่คลายลง และมีการเปดกิจกรรมทาง 

เศรษฐกิจ และธุรกิจไดอยางกวางขวาง 

พรอมกบัทีร่ฐับาลออกมาตรการกระตุน 

เศรษฐกิจที่เปนรูปธรรมชัดเจนในการ 

พลิกฟนเศรษฐกิจหลังโควิด เพ่ือฟน 

ความเชื่อมั่นของผูบริโภค

"ในชวงไตรมาส 2 ถอืวาดชันคีวาม 

เช่ือมั่นผู บริโภคอยู ในชวงตํ่าสุดแลว 

ภายใตสถานการณการระบาดของโควิด 

รอบแรก และผูบริโภคยังไมมั่นใจในอีก 

6 เดือนขางหนาวาเศรษฐกิจจะฟนตัว 

ไดอยางโดดเดน ทําใหยังชะลอการ 

ใชจายไปจนถึงสิ้นป ถาไมมีเหตุการณ 

ที่มากระตุกใหเห็นวาเศรษฐกิจมีความ 

โดดเดน ก็จะไมมีการจับจายเพิ่มขึ้น" 

คนไทยกังวลหนักมาก 
ต่อปัญหาการเมือง 
แซงหน้าโควิด-19

สิ่งท่ีนากังวลอีกเรื่อง คือ ดัชนี 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณทาง 

การเมอืง ซึง่พบวาลดลงตอเน่ืองมาเกอืบ 

1 ป โดยผูบริโภคมีความกังวลตอความ 

สัมพันธภายในรัฐบาล ความแนนแฟน 

ของของพรรครวมรัฐบาล ตลอดจนมี 

การแสดงความเห็นทางการเมืองตอ 

รัฐบาล และตัวผูนํารัฐบาลในการแกไข 

ปญหาเศรษฐกจิดานตางๆ ของประเทศ 

รวมถึงการแกไขรัฐธรรมนูญดวย
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การระบาดของ
ไวรัสโควิด-19
ยังพ่นพิษไม่เลิก

แมวา สถานการณการระบาดใน 

ประเทศไทยจะสามารถควบคมุไดดกีต็าม 

แตสถานการณการจางงานในประเทศ

ปจจุบันยังมีความนากังวลอยางชัดเจน 

เน่ืองจากเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 2/ 

2563 ตดิลบ 12.2% ตวัเลขการวางงาน 

จึงเ พ่ิมขึ้นเท าตัวจากช วงก อนการ 

ล็อกดาวน จากอัตราการวางงานเพียง 

1% หรือประมาณ 4 แสนคน พุงสูงขึ้น 

เปน 8 แสนคน หรือ 1.95% ประกอบ 

กับหลายประเทศยังไมสามารถพลิกฟน

เศรษฐกจิได จนผลกระทบจากโควิด-19 

ครอบคลุมไปทั่วโลกทั้ง 5 ทวีป จึงทําให 

ไมสามารถทํา “ทราเวลบับเบิล” ได 

อยางนอยอีก 6 เดือน ถึง 1 ป สวนการ 

สงออกก็ไมสามารถทําไดอยางเต็มที่

จากผลสํารวจจากมหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย พบวา หากสถานการณ 

เศรษฐกิจไมดีข้ึนภายใน 6 เดือนจนถึง 

สิ้นป ธุรกิจเอสเอ็มอี อาจมีการปลด 

คนงานสูงถึง 2 ลานคน สอดคลองกับ 

ตัวเลขจากสภาพัฒน ท่ีทําใหเห็นวา 

ผลกระทบการวางงานระยะแรกเกดิขึน้ 

แลว

“ตองจับตาดูวา ศบศ.จะจัดทํา 

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจไดมากนอย 

ขนาดไหน หากมาตรการเศรษฐกิจที่ 

ออกมามีผลสําเร็จ อัตราการวางงานใน 

ชวงปลายปไมควรถึง 1.5 ลานคน แต 

หากปลายปเศรษฐกจิยงัไมฟนกม็โีอกาส 

ทีจ่ะเห็นตวัเลขการวางงานสงูถงึ 2 ลาน 

คนได” 

โควิด-19 กระทบต่อ 
ปัญหาตกงาน และ 
เป็นหนี้เพิ่มขึ้น

ผลกระทบจากโควิด-19 แบงออก 

เปน 2 สวน คือ ปญหาคนตกงาน และ 

คนเปนหนี้มากขึ้น ดังนั้นตัวเลขใน 

ไตรมาส 2 จงึปรากฏออกมาอยางทีเ่ปน 

ขาว และไดแตหวังวา ไตรมาส 4 ตัวเลข 

การจางงานจะพุงสูงข้ึน เพราะจะมีผล 

ตอความเชื่อมั่นดานการใชจาย รัฐบาล 

จึงควรออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 

ใหไดภายในตนไตรมาส 4

สวนปญหาหนีค้รวัเรอืนน้ัน ประชาชน 

ไมไดอยากกอหนี้เพิ่ม แตประชาชนมี 

ความจําเปนจึงตองกอหนี้เพิ่มข้ึน และ 

มาตรการรัฐมีการออกมาตรการใหกู  

เพ่ือเยียวยาธุรกิจ สงผลใหตัวหนี้เพ่ิม 

อยูแลวโดยนโยบาย หากประคองการ 

จางงานไดการกอหนีจ้ะไมเพิม่ข้ึน / รวมถึง 

เรื่อง จีดีพี หากรัฐบาลไมสามารถทําให 

จีดีพี พลิกฟนไดในปลายปเราอาจเห็น 

ระดับหนี้ครัวเรือนทะลุ 85%

 

ดัชนีความเชื่อมั่น 
เดือนกค.กระเตื้องขึ้น 
เล็กน้อยจากเดือนมิย. 

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผย 

ผลสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู บริโภค 

เดือนก.ค. 63 อยูท่ี 50.1 จาก 49.2 

ในเดือนมิ.ย.63 โดยดัชนีฯ ปรับตัวดีขึ้น 

ตอเนื่องเปนเดือนที่ 3 หลังจากมีการ 

ผอนคลายมาตรการล็อกดาวนกิจการ 

เพ่ิมเติม ส วนดัชนีความเชื่อมั่นต อ 

เศรษฐกิจโดยรวม อยูที่ 42.6 จาก 41.4 

ในเดือนมิ.ย. 63  

ขณะท่ีดัชนีความเช่ือมั่นเกี่ยวกับ 

โอกาสหางานทํา อยูที่ 48.4 จาก 47.6 

สวนดัชนีความเชื่อมั่นเก่ียวกับรายได 

ในอนาคตเทากบั 59.3 จาก 58.6  โดยมี 

ปจจัยบวก ไดแก มาตรการผอนปรน 

ระยะที่ 5 จากรัฐบาลเพื่อใหธุรกิจกลับ 

มาดาํเนนิการได, รฐับาลดาํเนนิมาตรการ 

ดแูลและเยยีวยาผลกระทบจากโควดิ-19 

เพ่ือชวยเหลือประชาชนและผูประกอบ 

การ, ราคานํ้ามันในประเทศยังทรงตัว

การชุมนุมทางการเมือง 
ก่อผลกระทบ
เพิ่มปัจจัยลบไม่เลิก

ขณะที่ปจจัยลบ ไดแก ความวิตก 

กงัวลการแพรระบาดโรคไวรสัโควดิ-19, 

กระทรวงการคลังปรับลดคาดการณ 

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 

(GDP) ป 63 หดตัว -8.5%, ความกังวล 

ดานสถานการณการเมอืงและการชมุนมุ 

ทางการเมือง, รัฐบาลขยายเวลาใช 

พ.ร.ก.การบรหิารราชการในสถานการณ 

ฉุกเฉิน, ราคาพืชผลทางการเกษตรยัง 

อยูในระดับตํ่า, ผูบริโภคกังวลเศรษฐกิจ 

จะชะลอตวั รวมถงึกงัวลเกีย่วกบัปญหา 

สงครามการคา และการสงออกในเดอืน 

มิ.ย.ที่หดตัว -23.17% และเงินบาท 

ปรับตัวออนคาลงเล็กนอย

การปรับตัวดีขึ้นของดัชนีความ 

เชือ่มัน่ผูบรโิภคทุกรายการในเดอืนก.ค. 

นี้ สงผลใหดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 

ปรับตัวเพ่ิมขึน้ตอเนือ่งเปนเดือนที ่3 แต 

อยางไรก็ดี ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค 

โดยรวมยังคงอยู ในชวงที่ตํ่าสุดเปน 

ประวตักิารณ นับตัง้แตทําการสาํรวจใน 

รอบ 21 ป 10 เดือน

ดัชนีความเชื่อมั่น 
ผู้บริโภคยังต่ำกว่าปกติ 
เพราะประชาชนยัง 
ไม่เห็นทุกภาคฟื้นตัว

ทั้งนี้ การที่ดัชนีความเช่ือมั่นผู  

บริโภคยังอยูในระดับต่ํากวา 100 จาก 

ระดับปกตินั้น เพราะผูบริโภคยังเห็นวา 

สถานการณเศรษฐกิจโดยรวมนาจะ 

ปรับตัวเขาสู ภาวะถดถอยจากวิกฤติ 

โควิด-19 ทั่วโลก ซ่ึงจะกระทบในเชิง 

ลบเปนอยางมากตอกําลังซื้อภายใน 

ประเทศ ภาคการทองเที่ยว ภาคการ 

สงออก ธุรกิจทั่วไป และการจางงาน 

ในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยที่บั่นทอนความ 

เชื่อมั่นของผูบริโภคทั้งในปจจุบันและ 

ในอนาคตอยางตอเนื่อง

คาดวา ผูบริโภคจะยังชะลอการ 

จับจายใชสอยไปจนถึงไตรมาสที่ 4 ของ 

ปนี้ จนกวาสถานการณโควิด-19 จะ 

คลี่คลายลง และมีการเปดกิจกรรมทาง 

เศรษฐกิจ และธุรกิจไดอยางกวางขวาง 

พรอมกับทีร่ฐับาลออกมาตรการกระตุน 

เศรษฐกิจท่ีเปนรูปธรรมชัดเจนในการ 

พลิกฟนเศรษฐกิจหลังโควิด เพื่อฟ น 

ความเชื่อมั่นของผูบริโภค

"ในชวงไตรมาส 2 ถอืวาดชันคีวาม 

เชื่อมั่นผู บริโภคอยู ในชวงตํ่าสุดแลว 

ภายใตสถานการณการระบาดของโควดิ 

รอบแรก และผูบริโภคยังไมมั่นใจในอีก 

6 เดือนขางหนาวาเศรษฐกิจจะฟนตัว 

ไดอยางโดดเดน ทําใหยังชะลอการ 

ใชจายไปจนถึงสิ้นป ถาไมมีเหตุการณ 

ที่มากระตุกใหเห็นวาเศรษฐกิจมีความ 

โดดเดน ก็จะไมมีการจับจายเพิ่มขึ้น" 

คนไทยกังวลหนักมาก 
ต่อปัญหาการเมือง 
แซงหน้าโควิด-19

สิ่งที่นากังวลอีกเรื่อง คือ ดัชนี 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณทาง 

การเมอืง ซึง่พบวาลดลงตอเน่ืองมาเกอืบ 

1 ป โดยผูบริโภคมีความกังวลตอความ 

สัมพันธภายในรัฐบาล ความแนนแฟน 

ของของพรรครวมรัฐบาล ตลอดจนมี 

การแสดงความเห็นทางการเมืองตอ 

รัฐบาล และตัวผูนํารัฐบาลในการแกไข 

ปญหาเศรษฐกจิดานตางๆ ของประเทศ 

รวมถึงการแกไขรัฐธรรมนูญดวย

ในช่วงไตรมาส 2 ถือว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
อยู่ในช่วงต่ำสุดแล้ว ภายใต้สถานการณ์การระบาด 
ของโควิดรอบแรก และผู้บริโภคยังไม่มั่นใจในอีก  
6 เดือนข้างหน้าว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้อย่าง 
โดดเด่น ทำให้ยังชะลอการใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นปี 
ถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มากระตุกให้เห็นว่าเศรษฐกิจมี 
ความโดดเด่น ก็จะไม่มีการจับจ่ายเพิ่มขึ้น
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Trader คือ ผูรวบรวมสินคาจากผูผลิตหรือผูสงออกมากระจายตอใหกับผูซื้อ 
ปลายทางอีกทอดหนึ่ง ซึ่งอาจเปนเพราะผูสงออกไมรูจักผูซื้อปลายทาง รวมถึง 
ผูซื้อปลายทางตองการสินคาล็อตใหญซ่ึงตองรวบรวมจากผูผลิตหลายรายหรือ 
จากหลายประเทศ และกฎหมายบางประเทศกําหนดใหผูนําเขาตองมีใบอนุญาต 
นําเขา ดังนั้น ผูซ้ือท่ีไมมีใบอนุญาตจึงตองใช Trader เปนตัวแทนนําเขา ทั้งนี้ 
Trader อาจจะอยูในประเทศของผูสงออกและทาํหนาทีร่วบรวมสนิคาเพือ่สงออก 
ใหกับผูซื้อปลายทาง หรือเปน Trader ในตางประเทศท่ีทําหนาท่ีติดตอนําเขา 
สินคาจากประเทศตางๆ มารวบรวม
และสงตอใหกับผูซื้อ

โอกาส
ในวิกฤต COVID-19 สะดุด...
จุดจบจาก Trader ที่ไว้ใจ
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

การแพรระบาดของไวรัส

โคโรนาสายพัน ธุ  ใหม  

2019 (COVID-19) สงผล 

กระทบอยางมากตอภาพรวมเศรษฐกิจ 

และการคาโลก เนื่องจากผูบริโภคตาง 

ชะลอคําส่ังซื้อสินคาตามกําลังซื้อที่ 

ลดลง ขณะทีภ่าคการผลิตและบรกิารใน 

หลายประเทศชะลอตัวจากมาตรการ 

Lockdown อยางไรก็ตาม พบวาสินคา 

หลายประเภท โดยเฉพาะสินคาอาหาร 

อาท ิขาว ผลไมกระปอง อาหารสาํเร็จรูป 

และเคร่ืองดื่ม และสินคาที่ชวยปองกัน 

การติดเชื้อ อาทิ ถุงมือยาง เจลลางมือ 

และหนากากผา กลับเปนสินคาที่ตลาด 

มีความตองการเพิ่มขึ้นมาก แมราคาจะ 

ปรบัสงูขึน้มากเมือ่เทยีบกบัชวงปกติและ 

มีตนทุนการขนสงเพ่ิมขึ้นก็ตาม ทําให 

ผูผลิตและสงออกสินคาดังกลาวไดรับ 

คาํสัง่ซ้ือเพิม่ขึน้ทัง้จากคูคาเดิมและคูคา 

ใหม อยางไรก็ตาม ภายใตโอกาสใน 

วิกฤตดังกลาวกลับพบวามีผู ส งออก 

บางสวนประสบปญหาที่ไมคาดคิดจาก 

Trader ที่คาขายกันมานาน

ก

“นายชอบคา” เปนหนึ่งในผูประ- 

กอบการที่ไดรับผลดีจากสถานการณ 

COVID-19 เนื่องจากสินคาที่ “นาย 

ชอบคา” สงออกเปนอาหารกระปองที่ 

เก็บไดนาน ราคาไมแพง เหมาะกับการ 

เก็บตุนในชวง COVID-19 ดังนั้น เม่ือ 

Trader A ซึ่งเปน Trader รายใหญใน 

ตางประเทศซึ่งติดตอคาขายกับ “นาย 

ชอบคา” มานาน ส่ังซ้ือสินคาจํานวน 

มาก “นายชอบคา” จึงเรงผลิตสินคาสง 

มอบให Trader A พรอมใหเครดิต 

ชําระคาสินคาตามปกติ โดยมีแผนที่จะ 

ขยายตลาดในชวง COVID-19 อีกทั้ง 

เห็นวาคําสั่งซื้อดังกลาวไมนาจะมีความ 

เสีย่ง เนือ่งจากเปนไปไดยากทีล่กูคาของ 

Trader A จะยกเลิกคําสั่งซื้อสินคานี้ 

หรือหากลูกคาของ Trader A ปฏิเสธ 

ทีจ่ะรับซือ้สินคาทีส่ั่งไว การที ่Trader A 

เปน Trader รายใหญทําการคามานาน 

การติดตอหาลูกคารายใหมมารับซื้อ 

สินคาดังกลาวแทนก็นาจะไมลําบากนัก 

เนือ่งจากเปนสนิคาทีต่ลาดตองการมาก 

ในชวงนี้ “นายชอบคา” จึงไมกังวลวา 

จะไมไดรับเงินคาสินคาจาก Trader A

เมื่อถึงกําหนดรับชําระคาสินคา 

“นายชอบคา” ก็ไดทราบขาวรายวา 

Trader A ไมสามารถชําระคาสินคา 

ใหกับ “นายชอบคา” ไดตามที่ตกลง 

กันไว เนื่องจาก Trader A คาขายสินคา 

หลายประเภท หนึ่งในนั้นคือ สินคา 

เครื่องประดับแฟชั่น ที่ผูบริโภคลดการ 

บรโิภคลงมากในชวง COVID-19 Trader 

A จึงประสบปญหาลูกคาจํานวนมาก 

ปฏเิสธการรบัสนิคาทีส่ัง่ไว ขณะทีล่กูคา 

บางสวนรับสินคาไปแลวแตขอเลื่อน 

ชําระเงิน ทําให Trader A ไดรับความ 

เสียหายอยางหนักจนไมมีเงินมาชําระ 

คาสินคาใหกับ “นายชอบคา” 

จากกรณีดังกลาว นอกจากนาย 

ชอบคาจะไมไดขยายตลาดตามแผนที่ 

วางไวแลว ธุรกิจตองยังเผชิญกับความ 

เสียหายอยางไมทันตั้งตัว แมคูคาหรือ 

Trader A ที ่“นายชอบคา” เลือกคาขาย 

ด วยจะคาขายกันมาอยางยาวนาน 

เพียงใดก็ตาม ก็ไมอาจรับรองไดวาผู  

สงออกจะไดรับเงินคาสินคาตรงเวลา 

และแมสินคาของผู ส งออกจะเปนที่ 

ตองการของตลาดมากเพียงใด ก็ตอง 

ยอมรับวามีความเสี่ยงอีกมากมายที่ 

ไมสามารถควบคุมได ไมวาจะเปนการ 

แพรระบาดของ COVID-19 สงคราม 

การคา และสงครามราคานํ้ามัน การ 

ติดตามและประเมินสถานการณความ 

เสีย่งของคูคาอยางใกลชดิและสม่ําเสมอ 

จึงเปนเรื่องที่ยังคงมีความสําคัญลําดับ 

ตนๆ  ผูประกอบการที่สนใจบริการ 

ประเมนิความเส่ียงคูคา สามารถตดิตอ 

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได ที่ 

ฝายสงเสริมการรับประกันการสงออก 

และการลงทุน EXIM BANK โทร. 

0-2271-3700 ตอ 3930-3944
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Disclaimer : ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏ เปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงค 
ในการใหขอมูลแกผูที่สนใจเทานั้น โดยธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ี 
อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนําขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด

การแพรระบาดของไวรัส

โคโรนาสายพัน ธุ  ใหม  

2019 (COVID-19) สงผล 

กระทบอยางมากตอภาพรวมเศรษฐกิจ 

และการคาโลก เนื่องจากผูบริโภคตาง 

ชะลอคําสั่งซื้อสินคาตามกําลังซื้อที่ 

ลดลง ขณะทีภ่าคการผลิตและบรกิารใน 

หลายประเทศชะลอตัวจากมาตรการ 

Lockdown อยางไรก็ตาม พบวาสินคา 

หลายประเภท โดยเฉพาะสินคาอาหาร 

อาท ิขาว ผลไมกระปอง อาหารสาํเร็จรูป 

และเคร่ืองดื่ม และสินคาที่ชวยปองกัน 

การติดเชื้อ อาทิ ถุงมือยาง เจลลางมือ 

และหนากากผา กลับเปนสินคาที่ตลาด 

มีความตองการเพิ่มขึ้นมาก แมราคาจะ 

ปรบัสูงข้ึนมากเมือ่เทียบกับชวงปกตแิละ 

มีตนทุนการขนสงเพิ่มข้ึนก็ตาม ทําให 

ผูผลิตและสงออกสินคาดังกลาวไดรับ 

คาํสัง่ซือ้เพิม่ข้ึนทัง้จากคูคาเดมิและคูคา 

ใหม อยางไรก็ตาม ภายใตโอกาสใน 

วิกฤตดังกลาวกลับพบวามีผู ส งออก 

บางสวนประสบปญหาท่ีไมคาดคิดจาก 

Trader ที่คาขายกันมานาน

“นายชอบคา” เปนหนึ่งในผูประ- 

กอบการที่ไดรับผลดีจากสถานการณ 

COVID-19 เนื่องจากสินคาที่ “นาย 

ชอบคา” สงออกเปนอาหารกระปองที่ 

เก็บไดนาน ราคาไมแพง เหมาะกับการ 

เก็บตุนในชวง COVID-19 ดังนั้น เม่ือ 

Trader A ซึ่งเปน Trader รายใหญใน 

ตางประเทศซ่ึงติดตอคาขายกับ “นาย 

ชอบคา” มานาน ส่ังซื้อสินคาจํานวน 

มาก “นายชอบคา” จึงเรงผลิตสินคาสง 

มอบให Trader A พรอมใหเครดิต 

ชําระคาสินคาตามปกติ โดยมีแผนที่จะ 

ขยายตลาดในชวง COVID-19 อีกทั้ง 

เห็นวาคําสั่งซื้อดังกลาวไมนาจะมีความ 

เสีย่ง เน่ืองจากเปนไปไดยากทีล่กูคาของ 

Trader A จะยกเลิกคําสั่งซื้อสินคานี้ 

หรือหากลูกคาของ Trader A ปฏิเสธ 

ทีจ่ะรับซือ้สนิคาทีส่ั่งไว การที ่Trader A 

เปน Trader รายใหญทําการคามานาน 

การติดตอหาลูกคารายใหมมารับซ้ือ 

สินคาดังกลาวแทนก็นาจะไมลําบากนัก 

เนือ่งจากเปนสนิคาทีต่ลาดตองการมาก 

ในชวงนี้ “นายชอบคา” จึงไมกังวลวา 

จะไมไดรับเงินคาสินคาจาก Trader A

เมื่อถึงกําหนดรับชําระคาสินคา 

“นายชอบคา” ก็ไดทราบขาวรายวา 

Trader A ไมสามารถชําระคาสินคา 

ใหกับ “นายชอบคา” ไดตามท่ีตกลง 

กันไว เนื่องจาก Trader A คาขายสินคา 

หลายประเภท หนึ่งในนั้นคือ สินคา 

เครื่องประดับแฟชั่น ที่ผูบริโภคลดการ 

บรโิภคลงมากในชวง COVID-19 Trader 

A จึงประสบปญหาลูกคาจํานวนมาก 

ปฏเิสธการรบัสนิคาทีส่ัง่ไว ขณะทีลู่กคา 

บางสวนรับสินคาไปแลวแตขอเล่ือน 

ชําระเงิน ทําให Trader A ไดรับความ 

เสียหายอยางหนักจนไมมีเงินมาชําระ 

คาสินคาใหกับ “นายชอบคา” 

จากกรณีดังกลาว นอกจากนาย 

ชอบคาจะไมไดขยายตลาดตามแผนที่ 

วางไวแลว ธุรกิจตองยังเผชิญกับความ 

เสียหายอยางไมทันตั้งตัว แมคูคาหรือ 

Trader A ที ่“นายชอบคา” เลอืกคาขาย 

ด วยจะคาขายกันมาอยางยาวนาน 

เพียงใดก็ตาม ก็ไมอาจรับรองไดวาผู  

สงออกจะไดรับเงินคาสินคาตรงเวลา 

และแมสินคาของผู ส งออกจะเปนที่ 

ตองการของตลาดมากเพียงใด ก็ตอง 

ยอมรับวามีความเสี่ยงอีกมากมายที่ 

ไมสามารถควบคุมได ไมวาจะเปนการ 

แพรระบาดของ COVID-19 สงคราม 

การคา และสงครามราคานํ้ามัน การ 

ติดตามและประเมินสถานการณความ 

เสีย่งของคูคาอยางใกลชดิและสม่ําเสมอ 

จึงเปนเรื่องที่ยังคงมีความสําคัญลําดับ 

ตนๆ  ผูประกอบการที่สนใจบริการ 

ประเมนิความเส่ียงคูคา สามารถตดิตอ 

ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได  ท่ี 

ฝายสงเสริมการรับประกันการสงออก 

และการลงทุน EXIM BANK โทร. 

0-2271-3700 ตอ 3930-3944
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ตอมาเหน็ระบบคานยิม ความเชือ่ วธิคีดิ วธิทํีางานของผูกอต้ัง 

และไดยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางการดําเนินชีวิตและการ 

ทํางานในธุรกิจ จะเห็นวา การเห็นพองตองกัน (consensus) 

การยึดเหนี่ยว (cohesiveness) และการผูกพันหรือพันธ- 

สัญญา (commitment) ตอครอบครัว และตอธุรกิจ ของ 

สมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรที่มีตอคานิยม 

ดังกลาว จะทําใหทั้งครอบครัวและธุรกิจมีคานิยมหลัก (core 

value) และนําไปสูวัฒนธรรมองคกรที่ เขมแข็ง 

ในงานวิจัยคนพบลักษณะวัฒนธรรมท่ีปรากฏเดนชัดใน

ธุรกิจครอบครัวคือความเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง 

ลกัษณะความเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกัน ทําใหสมาชิกในครอบครวั 

มีความเชื่อ คานิยมรวมกัน จึงทําใหครอบครัวเปนปจจัยที่มี 

ผลกระทบตอการกําหนดแนวทาง กลยุทธ และการจัดการ 

ธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพิ่มเติมวา ธุรกิจครอบครัว 

ความสำคัญของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว
วัฒนธรรมนั้นเปนรูปแบบในการคิด การปฎิบัติ 

ในเรื่องตางๆ ของคนในสังคม มีต้ังแตวัฒนธรรมของชาติ 

วัฒนธรรมของทองถิ่น วัฒนธรรมขององคกร และวัฒนธรรม 

ของครอบครัว ในประเทศญี่ปุนวัฒนธรรมที่จะช่ืนชมผูกอตั้ง 

ธุรกิจ และการสืบทอดธุรกิจของครอบครัวเปนสิ่งที่ไดรับ 

การยกยองจากผูมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจทําใหญี่ปุนเปน 

ประเทศที่มีธุรกิจอายุยาวเกิน 200 ป มากกวา 3,000 บริษัท 

หรือคิดเปนกวา 40% ของธุรกิจอายุยาวทั่วโลก

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวมักจะสะทอนมาจาก 

วิสัยทัศน (vision) ของผูกอต้ัง ท่ีไดต้ังเปาหมายไวตั้งแต 

แรกเริ่มกอตั้งธุรกิจ เมื่อธุรกิจเติบโตเปนองคกรขนาดใหญขึ้น 

ผู บริหารรุ นตอมาก็จะสืบสานวิสัยทัศนและพันธกิจของผู  

กอตั้งไวเปนพื้นฐานของวัฒนธรรมองคกร สําหรับที่มาของ 

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว แหลงกําเนิดที่สําคัญมาจาก 

ระบบความเชื่อและคานิยมของผูกอต้ังที่เดนชัด ท่ีมีอิทธิพล 

ถึงรุนทายาทผูรับสืบทอดธุรกิจครอบครัว คานิยมและความ 

ปรารถนาของผูกอต้ังเปนแรงขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว ม ี

ผูตั้งขอสังเกตวา สมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกร 

อาจมองเหน็ภาพความเปนมาเกีย่วกบัการบกุเบกิตอสูเอาชนะ 

อุปสรรคของผูกอตั้งจนประสบความสําเร็จทั้งเรื่องชีวิตและ 

การทํางานในธุรกิจ จากเร่ืองราวหรือประวัติ (stories or   

histories) ที่ถูกถายทอดดวยการเลาหรือบันทึกเปนหนังสือ 

ชวีประวตั ิทาํใหสมาชกิในครอบครวัและพนกังานในองคกรรุน 

ค

อิทธิพลของวัฒนธรรม
(ตอนที่ 1)

â´Â

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â�¸ØÃ¡Ô¨¤ÃÍº¤ÃÑÇ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â
รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

จาํนวนมากมกัจะไดเรยีนรูคาํสอน ประวติั คานยิมของผูกอตัง้ 

จากการรับประทานอาหารรวมกนับนโตะอาหารเยน็ (learned 

-at-the-dinner-table) ส่ิงนีท้าํใหเกิดความผูกพันอยางลึกซึง้ 

(ingrained) ระหวางสมาชิกในครอบครัว และทําใหสมาชิก 

ในครอบครวัรุนถดัไปมคีวามจงรกัภกัดตีอธรุกจิ และยดึมัน่ใน 

คานิยมของผูกอตั้งอยางตอเนื่อง ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยภายใน 

ที่นําไปสูการสรางวัฒนธรรมในองคกร 

รูปแบบวัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว
เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมในบริบท (context) ของธุรกิจ 

ครอบครัว พบวา มีมิติที่ซับซอนมากเพราะมีหลายบทบาท 

ทัง้ครอบครวั ธรุกจิ และความเปนเจาของรวมอยูในบรบิทของ 

ธุรกิจครอบครัว วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวที่เนนบทบาท 

ดานครอบครัว จะใหความสําคัญวัฒนธรรมในธุรกจิครอบครวั 

เปนลักษณะของระดับการรับรูความสัมพันธของสมาชิกใน 

ครอบครัว ที่อาจจะมีความสัมพันธเชื่อมโยงไปสูวัฒนธรรม 

ขององคกร และเสนอวารูปแบบวัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว 

มคีวามแตกตางกนัตามความสมัพันธของสมาชิกในครอบครวั 

ซึ่งแบงได 3 แบบ คือ วัฒนธรรมแบบความรูสึกเปนเอกฉันท 

(consensus sensitive) วัฒนธรรมแบบความรูสึกตามระยะ 

หางระหวางบคุคล (interpersonal distance-sensitive) และ 

วฒันธรรมแบบความรูสกึตามสภาพแวดลอม (environment 

-sensitive) จากการศึกษาไดพบวา ระดับความสัมพันธของ 

สมาชกิในครอบครวัมอีทิธพิลสงูตอรปูแบบวฒันธรรมในธุรกิจ 

ครอบครวั และแนวโนมของครอบครวัทีม่คีวามรกัความผกูพนั 

อยางลึกซึ้ง จะแสดงถึงลักษณะของวัฒนธรรมขององคกรที่มี 

การจดัการท่ีด ีนอกจากนี ้ธรุกจิครอบครัวทีม่กีารดแูลเอาใจใส 

ความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัวอยางสมํ่าเสมอ 

จะสงผลใหความสัมพันธภายในที่ทํางานเปนไปดวยดีเชนกัน 

และยังอธิบายเพิ่มเติมวา เมื่อสถานการณทางธุรกิจตึงเครียด 

สมาชกิในครอบครวัยงัคงความสมัพนัธทีเ่ขาใจและใหกาํลงัใจ 

ซึ่งกันและกัน สอดคลองกับงานวิจัยที่ศึกษาผูหญิงที่อยูใน 

ธุรกิจครอบครัว พบวา ผูหญิงมีบทบาทในฐานะภรรยาของ 

ผูกอตั้งหรือผูบริหารที่เปนสมาชิกครอบครัวและมีบทบาท 

ในการใหกําลังใจ เช่ือมโยงสมาชิกในครอบครัวใหมีความ 

กลมเกลียวกัน เปนผูคอยประสานสัมพันธระหวางผูกอตั้ง 

ทายาท สมาชิกในครอบครัว และพี่นอง เพื่อรวมกันทําให 

ธุรกิจบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังใหคําแนะนําใน 

ทักษะทางธุรกิจที่เหมาะสม การฝกฝนและประสบการณให 

แกทายาทและสมาชกิในครอบครัวคนอ่ืนๆ และพบวาบทบาท 

ของผูหญิงดังกลาวมีแนวโนมตอผลประกอบการของธุรกิจ 

ครอบครัว 

รูปแบบวัฒนธรรมครอบครัวออกเปน 4 แบบ คือ 

วัฒนธรรมแบบความเปนพอหรือความเชื่อถือในตัวผูกอตั้ง 

(paternalistic) วัฒนธรรมแบบปลอยตามยถากรรมหรือ 

ไมมีความเชื่อถือบุคคลใดเลย(laissez-faire) วัฒนธรรม 

แบบมีสวนรวม (participative) และวัฒนธรรมแบบมืออาชีพ 

(professional) ซึ่งแตละครอบครัวจะมีวัฒนธรรมรูปแบบใด 

ขึน้อยูกบัพืน้ฐานธรรมชาตขิองมนษุย ความสมัพันธ และสภาพ 

แวดลอมในแตละสถานการณ เมื่อสถานการณเปลี่ยนไปและ 

วฒันธรรมเดมิไมเหมาะสม จะมกีลไลเคลือ่นหรอืเปลีย่นแปลง 

รูปแบบวัฒนธรรมจากรูปแบบหนึง่สูอีกรูปแบบวฒันธรรมหน่ึง

มิติความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
สังคม

ศาสตราจารยฮอฟสเทด(Greert Hofstde) แหง      

Maastricht University นักสังคมศาสตรชาวเนเธอรแลนด 

ไดทําการวิจัยถึงวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการทํางานของคน 

ในแตละประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน โดยการเก็บขอมูล 

โดยสํารวจประชากรในประเทศตางๆ ที่มีวัฒนธรรมแตกตาง 

กันมากกวา 70 ประเทศในภูมิภาคตางๆ จากการสํารวจ 

ศาสตราจารยฮอฟสเทดไดนาํขอมลูมาทาํวจิยัเชงิเปรยีบเทยีบ 

และไดพัฒนารูปแบบ (Model) ความแตกตางทางวัฒนธรรม 

ของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. Power Distance Index (PDI) 

เปนดัชนีที่ใชวัดความเหลื่อมลํ้าของอํานาจหรือการ 

ยอมรับเรื่องชนชั้น เชน  การนับถือลําดับอาวุโสหรือลําดับ 

ชั้นในสังคม  ถาเปนวัฒนธรรมที่มีลักษณะความเหลื่อมลํ้าสูง 

จะมีผูตัดสินใจแตเพียงผูเดียว ผูที่อยูในระดับตํ่ามีหนาที่เพียง 

ปฏบิตัติามคาํส่ังการทาํงาน พรอมทัง้ยอมรับอาํนาจลกัษณะนี้ 

โดยไมคาดหวังใหมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทางตรงกันขาม 

วฒันธรรมท่ีมลีกัษณะการยอมรบัความเหลือ่มลํา้ของอาํนาจตํา่ 

จะยนิดรีบัฟงความคดิเหน็จากเพือ่นรวมงานทกุระดบั มคีวาม 

เสมอภาคและทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ผลวิจัย 

พบวาในภูมิภาคเอเชียมีคะแนน PDI เฉลี่ยที่ 60 คะแนน แต 

มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจคอนขางหลากหลาย 

เชน ประเทศที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจตํ่า 

ไดแก ออสเตรเลีย ซึ่งมีคา PDI ที่ระดับ 40 คะแนน ในขณะที่ 

ประเทศจีน อินเดีย ไทย และญี่ปุน มีการนับถือลําดับอาวุโส 

ลําดับชั้นในสังคมและวรรณะชน โดยมี PDI เทากับ 80 

คะแนน, 77 คะแนน, 64 คะแนน และ 50 คะแนน ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวาสังคมเอเชียในภาพรวมยอมรับอํานาจจาก 

เบื้องบนและความเสมอภาคไดคอนขางมาก ในประเทศที่มี 

การยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจสูงจะพยายามผลักดัน 

ตนเองใหอยูในระดับที่สูงขึ้น โดยการพยายามศึกษาเลาเรียน 

หรือทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จเพ่ือการยอมรับทางสังคม 

แตในประเทศตะวนัตกจะมคีา PDI ต่ําเปนสวนใหญดวยเชนกนั 

ไทยอยูในระดับกลางๆ เมือ่เทยีบกบัทัง้โลก แสดงวา แมหลาย 

ฝายจะมองวาสังคมไทยมีแบงแยกชนชั้นคอนขางสูง แตถา 

เทียบกับประเทศเอเชียดวยกันแลวถือวาคอนขางนอยแลว

2. Individualism(IDV) 

ดัชนีที่ใชวัดความเปนปจเจกบุคคล(Individualism) 

หรือความเปนตัวของตัวเอง วัฒนธรรมตะวันตกจะถูกปลูกฝง 

ใหสมาชิกในสังคมรับผิดชอบอนาคตของตนเองและตอง 

พยายามพัฒนาความสามารถของตนเองตลอดเวลา แต 

วัฒนธรรมตะวันออกจะปลูกฝงใหสมาชิกในสังคมน้ันมองวา 

ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้นเมื่อกระทําสิ่งใดจึงมัก 

คํานึงถึงกลุมหรือผลกระทบที่มีตอกลุมและสังคมเสมอ ใน 

ประเทศที่มีความเปนปจเจกบุคคลสูง พลเมืองนั้นสามารถ 

ทําสิ่งตางๆไดดวยตนเอง ตัดสินใจไดดวยตนเองไมจําเปนตอง 

อาศยัการสนบัสนนุจากผูอืน่ มรีปูแบบการดาํเนนิชวีติแบบไมได 

ถูกคาดหวังใหดูแลซึ่งกันและกันหรือดูแลกันเองในลักษณะ 

ครอบครัวเดี่ยว การใหโอกาสใหใชความคิดเชิงสรางสรรค 

มีอิสระ เปนส่ิงที่มีคาและสําคัญอยางยิ่งในสังคมปจเจกนิยม 

จากงานวิจัยพบวาประเทศท่ีปจเจกนิยมสูงสุดไดแก สหรัฐ 

อเมริกา สวนประในภูมิภาคเอเชีย มีความเปนปจเจกชน 

คอนขางตํ่า โดยประเทศจีน เปนประเทศที่มีคา IDV ตํ่าที่สุด 

คือ 15 คะแนน ไทยมีคา IDV เทากับ 20 สูงกวาประเทศจีน 

เพยีงเลก็นอย ตามมาดวยประเทศญีปุ่นและอินเดีย ทีม่คีา IDV 

เทากับ 43 และ 44 ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ย IDV ในกลุม 

ประเทศเอเชียอูที่ 24 คะแนน แสดงวาสังคมเอเชียเปนสังคม 

เกาะกลุม หรือ Collectivist ที่เนนความสัมพันธระยะยาว 

ที่สรางความปลอดภัยในเร่ืองตางๆ ใหแกสมาชิกในกลุมหรือ 

พวกพอง เปนสังคมที่ใหความสําคัญกับความภักดีตอกลุม 

รวมถึงมีกระบวนการตัดสินใจที่ตองการไดรับความเห็นชอบ 

จากทุกฝายในกลุม การทําธุรกิจกับคนเอเชียโดยเฉพาะกับ 

นักธุรกิจชาวจีนและชาวญี่ปุนจึงเนนการสรางความสัมพันธ 

เปนพวกพองมากกวาการทําธุรกิจที่อิงสัญญา ตามระบบ 

ทุนนิยมจากวัฒนธรมตะวันตก การสรางความสัมพันธทาง 

ธุรกิจกระทําผานการนัดรับประทานอาหาร หรือการดื่ม 

สังสรรคเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกอนการทําธุรกิจรวมกัน 

ยึดถือสัจจะทางวาจามากกวาสัญญาที่เปนลายลักษณอักษร  

ประเทศไทยถูกจัดลําดับวามีความเปนปจเจกนิยมตํ่ามาก 

เพราะอยูในอันดับที่ 53 จาก 65 ประเทศ แมคนไทยจะดู 

ไมคอยสามคัคีกนันกั แตสงัคมไทยมีการพึง่พากันในครอบครวั 

สูง แมอายุจะมากแลว ก็ยังคงพึ่งพากันอยูมาก นอกจากนี้คน 

ไทยยงัมนีสิยัเดนเรือ่งการโอนเอยีงตามหมูคณะเพือ่หลกีเลีย่ง 

ความขัดแยงทุกรูปแบบ และการรักษาหนาตาของตัวเองใน 

สังคมนั้นถือเปนเรื่องที่สําคัญมากๆ คนไทยจึงตัดสินใจเพราะ 

อทิธพิลของคนรอบขางคอนขางสงูไมวาทางตรงหรอืทางออม

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวมักจะ
สะท้อนมาจากวิสัยทัศน์ (vision) 
ของผู้ก่อตั้ง ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
ตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งธุรกิจ เมื่อธุรกิจ 
เติบโตเป็นองค์กรขนาดใหญ่ขึ้น 
ผู้บริหารรุ่นต่อมาก็จะสืบสาน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของผู้ก่อตั้งไว้ 
เป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร

3. Masculinity (MAS)

เปนดัชนีที่ใชวัดวัฒนธรรมที่มีลักษณะเนนการแขงขัน 

แกงแยงชิงเดนและความแตกตางระหวางบทบาทหญิงชาย 

ในสังคม โดยวัฒนธรรมที่มีลักษณะความเปนชาย เปนคา 

นยิมของสงัคมทีใ่หความสาํคญักบัการแขงขนัและความสาํเร็จ 

มีลักษณะตรงกันขามกับวัฒนธรรมที่มีลักษณะเอาใจใสซึ่ง 

กันและกันเนนความอาทรหวงใย หรือ “ความเปนหญิง”   

(Femininity) คาดัชนี MAS ยิ่งมากแปลวาผูชายมีบทบาท 

มากกวาผูหญิง มีการแขงขันสงูกวา ไมวาจะเปนหญงิหรอืชาย 

ก็ตาม ในขณะที่สมาชิกของสังคมที่มีคา MAS ตํ่าจะคอนขาง 

ถอมตัวและเอาใจใสซึง่กนัและกันเพราะเปนคานยิมของสงัคม 

ซ่ึงเนนการใหความสนใจกับผูอ่ืน การทําธุรกิจกับนักธุรกิจที่ 

มาจากประเทศที่ใหความสําคัญกับเพศชายมากกวาผูหญิง 

ผูชายอาจไดเปรียบในการเจรจาธุรกิจมากกวาเพศหญิง เชน 

นักธุรกิจญี่ปุ นนิยมนัดพบเพื่อเจรจาตามสถานบันเทิงเพื่อ 

พักผอนหลังการทํางาน ซึ่งในบางสถานที่นักธุรกิจหญิงไม 

สมควรเขารวมสังสรรคดวย ในเอเชียมีคาเฉลี่ยที่ 54 คะแนน 

ประเทศญีปุ่นมคีามากถงึ 90 รองลงมาคอืจนีและอินเดยีที ่54 

นักธุรกิจหญิงที่ทําการติดตอกับนักธุรกิจจากประเทศนี้จึง 

ควรเพิ่มความระมัดระวังการแตงการใหสุภาพ รัดกุม และไม 

สวมใสเครื่องประดับมากเกินไป ประเทศที่ไดคะแนน MAS 

สูงสุด ไดแก ญี่ปุ น โดยมีสหรัฐ และจีน อยู ในอันดับที่ 

คอนขางสงูดวย สวนกลุมประเทศทีม่เีอ้ือผูหญงิมากทีส่ดุในโลก 

ไดแก กลุมประเทศนอรดิก (นําโดย สวีเดน ตามมาดวย 

นอรเวย) ในขณะที่ ประเทศไทยเปนประเทศเอเชียเพียงไมกี่ 

ประเทศทีไ่ดอยูในอันดบัลางๆ (หมายถงึเอือ้ผูหญงิสงู) ถอืไดวา 

เปนประเทศเอเชยีทีม่คีวามเปนหญิงสูงสดุ โดยมเีหตผุลหลักมา 

จากคานิยมไทยที่ไมนิยมการด้ินรนแขงขันและนิสัยเปนคนม ี

จิตใจโอบออมอารี เอาใจใสซึ่งกันและกัน ดังนั้นนักธุรกิจหญิง 

ไทยจึงไดรับความเทาเทียมและโอกาสทางการแขงขันเทากับ 

เพศชาย

4. Uncertainty Avoidance Index (UAI)

เปนดัชนีที่บงบอกถึงระดับความไมแนนอนหรือความ 

ผิดปกติท่ีสังคมหนึ่งๆ ยอมรับได สังคมที่มีคา UAI สูงคือ 

สังคมที่ไมยอมรับสภาวะ “ผิดปกติ” หรือ “แตกตาง” ใดๆ 

วัฒนธรรมที่มีลักษณะหลีกเล่ียงความไมแนนอน จะพยายาม 

สรางกฏระเบียบจํานวนมากเพื่อเปนกรอบใหกับสมาชิกใน 

องคกรปฏบิตัติาม ประชาชนในวฒันธรรมนีอ้าจเกดิความเครยีด 

สูง การตัดสินใจตางๆจะใชมติกลุมเปนหลักหรือตามลําดับ 

ขัน้ตอน ในทางตรงกนัขามวฒันธรรมทีม่ลัีกษณะการหลีกเล่ียง 

ความไมแนนอนตํ่านั้นจะมีโครงสรางองคกรท่ีไมสลับซับซอน 

มีการสนับสนุนใหหัวหนางานตัดสินใจในลักษณะที่กลาเผชิญ 

กับความเส่ียงประชาชนไมคอยมีความเครียด กลายอมรับใน 

ความคิดเห็นที่แตกตาง และมีความคิดสรางสรรค UAI ที่ 

สงูแสดงวาหลกีเลีย่งความเสีย่ง ซึง่สอดคลองกบัลกัษณะสงัคม 

ที่เปนแบบสังคมเกาะกลุมหรือ Collectivist ดังนั้นประชากร 

ประเทศจะเครงครัดกับระเบียบวินัย เชนญี่ปุนมีคา UAI 90  

สวนประเทศจนีและอนิเดยีมคีา UAI เทากบั 40 ซึง่เปนคะแนน 

ที่ตํ่ากวาประเทศอื่นในเอเชีย แสดงวาวัฒนธรรมอินเดีย 

และจีนยอมรับความแตกตางกับความไมเปนระบบและความ 

ไมแนนอนในการทําธุรกิจไดสูง ประเทศที่มี UAI สูงสุดในโลก 

ไดแก กรีซ ตามมาดวย โปรตุเกส แตโดยรวมแลว ประเทศ 

ในยโุรปสวนใหญลวนมี UAI ในระดบัสงูทัง้สิน้ รวมท้ังญีปุ่นดวย 

ในขณะท่ีประเทศท่ีมี UAI ตํ่าท่ีสุดในโลกไดแก สิงคโปร 

เพราะเปนประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนทําให 

ชาวสิงคโปรเคยชินกับการเปล่ียนแปลง และจะอาแขนรับ 

มนัดวยความรูสกึในแงด ีฮองกงกม็ ีUAI ตํา่ดวยเชนกนั (อนัดบั 

หาจากรั้งทาย) ในขณะที่ สหรัฐ และจีนก็อยูในระดับตํ่าดวย 

ประเทศเหลานี้ลวนแลวแตผลิตพอคาและนักธุรกิจไดเปน 

จํานวนมาก เพราะคนกลาเส่ียง ประเทศไทยมีคะแนน UAI 

เทากับคาเฉล่ียของเอเชียคือ 60 คะแนนถือวาอยูในระดับ 

กลางๆ

5. Long-Term Orientation (LTO)

มิติสุดทายไดรับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ (Confucian 

Dynamism) ท่ีใหความสําคัญกับอนาคต ซึ่งทําใหมีคานิยม 

บางประการทีท่าํใหดาํเนนิชีวติดวยความระมดัระวัง เชน ความ 

มัธยัสถ ความอดทน เปนตน ในทางตรงขามสังคมที่ใหความ 

สําคัญกับปจจุบัน จะเนนคานิยมที่ปกปองตนในปจจุบัน เชน 

การเคารพกฏกตกิา และการปองกนัการเสยีหนา ยิง่ดชันี LTO 

ของประเทศใดมีคาสูงก็ยิ่งแสดงวาวัฒนธรรมของสังคมของ 

ประเทศนั้นใหความสําคัญกับอนาคตมากเทานั้น ประเทศจีน 

มีคา LTO ในระดับสูงที่สุดในกลุมประเทศอเชียแปซิฟก อยูที่ 

118 คะแนน ดังนั้นการทําธุรกิจกับชาวจีนตองใหความสําคัญ 

อยางสูงกับการสรางความสัมพนัธทางธุรกจิในระยะยาว รวมถงึ 

การใหเกียรติและไมกระทําการอันใดที่ทําใหนักธุรกิชาวจีน 

เสียหนา ประเทศที่ไดอันดับที่ 1-3 ของโลกลวนเปนเชื้อชาติ 

จีนทั้งสิ้นไดแก จีน ฮองกง ไตหวัน ตามมาดวยญี่ปุนและ 

เกาหลใีต วฒัธรรมไทยมีคา LTO ในระดับปานกลางเทากบั 51 

ซึ่งตํ่ากวาคาเฉล่ียในประเทศเอเชียท่ีมีคาเฉลี่ยท่ี 81 ซึ่งอาจ 

เปนเพราะสงัคมไทยใหความสาํคญักบัทัง้อนาคตและปจจบุนั 
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ตอมาเหน็ระบบคานยิม ความเชือ่ วธิคีดิ วธิทํีางานของผูกอต้ัง 

และไดยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางการดําเนินชีวิตและการ 

ทํางานในธุรกิจ จะเห็นวา การเห็นพองตองกัน (consensus) 

การยึดเหนี่ยว (cohesiveness) และการผูกพันหรือพันธ- 

สัญญา (commitment) ตอครอบครัว และตอธุรกิจ ของ 

สมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรที่มีตอคานิยม 

ดังกลาว จะทําใหทั้งครอบครัวและธุรกิจมีคานิยมหลัก (core 

value) และนําไปสูวัฒนธรรมองคกรที่ เขมแข็ง 

ในงานวิจัยคนพบลักษณะวัฒนธรรมที่ปรากฏเดนชัดใน

ธุรกิจครอบครัวคือความเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง 

ลกัษณะความเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกัน ทาํใหสมาชิกในครอบครวั 

มีความเชื่อ คานิยมรวมกัน จึงทําใหครอบครัวเปนปจจัยที่มี 

ผลกระทบตอการกําหนดแนวทาง กลยุทธ และการจัดการ 

ธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพ่ิมเติมวา ธุรกิจครอบครัว 

ความสำคัญของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว
วัฒนธรรมนั้นเปนรูปแบบในการคิด การปฎิบัติ 

ในเรื่องตางๆ ของคนในสังคม มีตั้งแตวัฒนธรรมของชาติ 

วัฒนธรรมของทองถิ่น วัฒนธรรมขององคกร และวัฒนธรรม 

ของครอบครัว ในประเทศญ่ีปุนวัฒนธรรมท่ีจะช่ืนชมผูกอตั้ง 

ธุรกิจ และการสืบทอดธุรกิจของครอบครัวเปนสิ่งที่ไดรับ 

การยกยองจากผูมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจทําใหญี่ปุนเปน 

ประเทศที่มีธุรกิจอายุยาวเกิน 200 ป มากกวา 3,000 บริษัท 

หรือคิดเปนกวา 40% ของธุรกิจอายุยาวทั่วโลก

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวมักจะสะทอนมาจาก 

วิสัยทัศน (vision) ของผูกอต้ัง ท่ีไดตั้งเปาหมายไวตั้งแต 

แรกเริ่มกอตั้งธุรกิจ เมื่อธุรกิจเติบโตเปนองคกรขนาดใหญขึ้น 

ผู บริหารรุ นตอมาก็จะสืบสานวิสัยทัศนและพันธกิจของผู  

กอตั้งไวเปนพื้นฐานของวัฒนธรรมองคกร สําหรับที่มาของ 

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว แหลงกําเนิดที่สําคัญมาจาก 

ระบบความเชื่อและคานิยมของผูกอต้ังที่เดนชัด ท่ีมีอิทธิพล 

ถึงรุนทายาทผูรับสืบทอดธุรกิจครอบครัว คานิยมและความ 

ปรารถนาของผูกอต้ังเปนแรงขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว ม ี

ผูตั้งขอสังเกตวา สมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกร 

อาจมองเหน็ภาพความเปนมาเกีย่วกบัการบกุเบกิตอสูเอาชนะ 

อุปสรรคของผูกอตั้งจนประสบความสําเร็จท้ังเรื่องชีวิตและ 

การทํางานในธุรกิจ จากเร่ืองราวหรือประวัติ (stories or   

histories) ท่ีถูกถายทอดดวยการเลาหรือบันทึกเปนหนังสือ 

ชีวประวตั ิทาํใหสมาชกิในครอบครวัและพนกังานในองคกรรุน 

จํานวนมากมกัจะไดเรยีนรูคาํสอน ประวติั คานยิมของผูกอตัง้ 

จากการรบัประทานอาหารรวมกนับนโตะอาหารเยน็ (learned 

-at-the-dinner-table) สิง่นีท้าํใหเกิดความผกูพันอยางลกึซึง้ 

(ingrained) ระหวางสมาชิกในครอบครัว และทําใหสมาชิก 

ในครอบครวัรุนถดัไปมคีวามจงรกัภกัดตีอธรุกจิ และยดึมัน่ใน 

คานิยมของผูกอตั้งอยางตอเนื่อง ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยภายใน 

ที่นําไปสูการสรางวัฒนธรรมในองคกร 

รูปแบบวัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว
เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมในบริบท (context) ของธุรกิจ 

ครอบครัว พบวา มีมิติที่ซับซอนมากเพราะมีหลายบทบาท 

ทัง้ครอบครัว ธุรกจิ และความเปนเจาของรวมอยูในบรบิทของ 

ธุรกิจครอบครัว วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวที่เนนบทบาท 

ดานครอบครวั จะใหความสําคญัวฒันธรรมในธรุกจิครอบครวั 

เปนลักษณะของระดับการรับรูความสัมพันธของสมาชิกใน 

ครอบครัว ที่อาจจะมีความสัมพันธเชื่อมโยงไปสูวัฒนธรรม 

ขององคกร และเสนอวารูปแบบวัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว 

มคีวามแตกตางกนัตามความสมัพันธของสมาชิกในครอบครวั 

ซึ่งแบงได 3 แบบ คือ วัฒนธรรมแบบความรูสึกเปนเอกฉันท 

(consensus sensitive) วัฒนธรรมแบบความรูสึกตามระยะ 

หางระหวางบคุคล (interpersonal distance-sensitive) และ 

วัฒนธรรมแบบความรูสกึตามสภาพแวดลอม (environment 

-sensitive) จากการศึกษาไดพบวา ระดับความสัมพันธของ 

สมาชกิในครอบครัวมอีทิธพิลสงูตอรปูแบบวฒันธรรมในธุรกิจ 

ครอบครัว และแนวโนมของครอบครวัทีม่คีวามรกัความผกูพนั 

อยางลึกซึ้ง จะแสดงถึงลักษณะของวัฒนธรรมขององคกรที่มี 

การจดัการท่ีด ีนอกจากนี ้ธรุกจิครอบครัวทีม่กีารดูแลเอาใจใส 

ความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัวอยางสมํ่าเสมอ 

จะสงผลใหความสัมพันธภายในที่ทํางานเปนไปดวยดีเชนกัน 

และยังอธิบายเพิ่มเติมวา เมื่อสถานการณทางธุรกิจตึงเครียด 

สมาชกิในครอบครวัยงัคงความสมัพนัธทีเ่ขาใจและใหกาํลงัใจ 

ซ่ึงกันและกัน สอดคลองกับงานวิจัยที่ศึกษาผูหญิงท่ีอยูใน 

ธุรกิจครอบครัว พบวา ผูหญิงมีบทบาทในฐานะภรรยาของ 

ผูกอตั้งหรือผูบริหารที่เปนสมาชิกครอบครัวและมีบทบาท 

ในการใหกําลังใจ เช่ือมโยงสมาชิกในครอบครัวใหมีความ 

กลมเกลียวกัน เปนผูคอยประสานสัมพันธระหวางผูกอตั้ง 

ทายาท สมาชิกในครอบครัว และพี่นอง เพื่อรวมกันทําให 

ธุรกิจบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังใหคําแนะนําใน 

ทักษะทางธุรกิจที่เหมาะสม การฝกฝนและประสบการณให 

แกทายาทและสมาชกิในครอบครวัคนอืน่ๆ และพบวาบทบาท 

ของผูหญิงดังกลาวมีแนวโนมตอผลประกอบการของธุรกิจ 

ครอบครัว 

รูปแบบวัฒนธรรมครอบครัวออกเปน 4 แบบ คือ 

วัฒนธรรมแบบความเปนพอหรือความเช่ือถือในตัวผูกอตั้ง 

(paternalistic) วัฒนธรรมแบบปลอยตามยถากรรมหรือ 

ไมมีความเชื่อถือบุคคลใดเลย(laissez-faire) วัฒนธรรม 

แบบมีสวนรวม (participative) และวัฒนธรรมแบบมืออาชีพ 

(professional) ซึ่งแตละครอบครัวจะมีวัฒนธรรมรูปแบบใด 

ขึน้อยูกบัพืน้ฐานธรรมชาตขิองมนษุย ความสมัพันธ และสภาพ 

แวดลอมในแตละสถานการณ เมื่อสถานการณเปลี่ยนไปและ 

วฒันธรรมเดมิไมเหมาะสม จะมกีลไลเคลือ่นหรอืเปลีย่นแปลง 

รปูแบบวฒันธรรมจากรปูแบบหนึง่สูอีกรูปแบบวฒันธรรมหนึง่

มิติความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
สังคม

ศาสตราจารยฮอฟสเทด(Greert Hofstde) แหง      

Maastricht University นักสังคมศาสตรชาวเนเธอรแลนด 

ไดทําการวิจัยถึงวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการทํางานของคน 

ในแตละประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน โดยการเก็บขอมูล 

โดยสํารวจประชากรในประเทศตางๆ ที่มีวัฒนธรรมแตกตาง 

กันมากกวา 70 ประเทศในภูมิภาคตางๆ จากการสํารวจ 

ศาสตราจารยฮอฟสเทดไดนาํขอมลูมาทาํวจิยัเชงิเปรยีบเทยีบ 

และไดพัฒนารูปแบบ (Model) ความแตกตางทางวัฒนธรรม 

ของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. Power Distance Index (PDI) 

เปนดัชนีท่ีใชวัดความเหลื่อมลํ้าของอํานาจหรือการ 

ยอมรับเรื่องชนชั้น เชน  การนับถือลําดับอาวุโสหรือลําดับ 

ชั้นในสังคม  ถาเปนวัฒนธรรมที่มีลักษณะความเหลื่อมลํ้าสูง 

จะมีผูตัดสินใจแตเพียงผูเดียว ผูที่อยูในระดับตํ่ามีหนาที่เพียง 

ปฏบิตัติามคาํสัง่การทาํงาน พรอมทัง้ยอมรับอาํนาจลกัษณะนี้ 

โดยไมคาดหวังใหมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทางตรงกันขาม 

วฒันธรรมท่ีมลีกัษณะการยอมรบัความเหลือ่มลํา้ของอาํนาจตํา่ 

จะยนิดรีบัฟงความคดิเหน็จากเพือ่นรวมงานทกุระดบั มคีวาม 

เสมอภาคและทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ผลวิจัย 

พบวาในภูมิภาคเอเชียมีคะแนน PDI เฉลี่ยที่ 60 คะแนน แต 

มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจคอนขางหลากหลาย 

เชน ประเทศที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจตํ่า 

ไดแก ออสเตรเลีย ซึ่งมีคา PDI ที่ระดับ 40 คะแนน ในขณะที่ 

ประเทศจีน อินเดีย ไทย และญี่ปุน มีการนับถือลําดับอาวุโส 

ลําดับชั้นในสังคมและวรรณะชน โดยมี PDI เทากับ 80 

คะแนน, 77 คะแนน, 64 คะแนน และ 50 คะแนน ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวาสังคมเอเชียในภาพรวมยอมรับอํานาจจาก 

เบื้องบนและความเสมอภาคไดคอนขางมาก ในประเทศท่ีมี 

การยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจสูงจะพยายามผลักดัน 

ตนเองใหอยูในระดับที่สูงขึ้น โดยการพยายามศึกษาเลาเรียน 

หรือทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จเพื่อการยอมรับทางสังคม 

แตในประเทศตะวนัตกจะมคีา PDI ตํา่เปนสวนใหญดวยเชนกนั 

ไทยอยูในระดับกลางๆ เมือ่เทยีบกบัทัง้โลก แสดงวา แมหลาย 

ฝายจะมองวาสังคมไทยมีแบงแยกชนชั้นคอนขางสูง แตถา 

เทียบกับประเทศเอเชียดวยกันแลวถือวาคอนขางนอยแลว

2. Individualism(IDV) 

ดัชนีที่ใชวัดความเปนปจเจกบุคคล(Individualism) 

หรือความเปนตัวของตัวเอง วัฒนธรรมตะวันตกจะถูกปลูกฝง 

ใหสมาชิกในสังคมรับผิดชอบอนาคตของตนเองและตอง 

พยายามพัฒนาความสามารถของตนเองตลอดเวลา แต 

วัฒนธรรมตะวันออกจะปลูกฝงใหสมาชิกในสังคมน้ันมองวา 

ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้นเมื่อกระทําสิ่งใดจึงมัก 

คํานึงถึงกลุมหรือผลกระทบที่มีตอกลุมและสังคมเสมอ ใน 

ประเทศที่มีความเปนปจเจกบุคคลสูง พลเมืองน้ันสามารถ 

ทําสิ่งตางๆไดดวยตนเอง ตัดสินใจไดดวยตนเองไมจําเปนตอง 

อาศยัการสนบัสนนุจากผูอืน่ มรีปูแบบการดาํเนนิชวิีตแบบไมได 

ถูกคาดหวังใหดูแลซึ่งกันและกันหรือดูแลกันเองในลักษณะ 

ครอบครัวเดี่ยว การใหโอกาสใหใชความคิดเชิงสรางสรรค 

มีอิสระ เปนสิ่งที่มีคาและสําคัญอยางยิ่งในสังคมปจเจกนิยม 

จากงานวิจัยพบวาประเทศท่ีปจเจกนิยมสูงสุดไดแก สหรัฐ 

อเมริกา สวนประในภูมิภาคเอเชีย มีความเปนปจเจกชน 

คอนขางตํ่า โดยประเทศจีน เปนประเทศที่มีคา IDV ตํ่าที่สุด 

คือ 15 คะแนน ไทยมีคา IDV เทากับ 20 สูงกวาประเทศจีน 

เพยีงเลก็นอย ตามมาดวยประเทศญีปุ่นและอนิเดยี ทีม่คีา IDV 

เทากับ 43 และ 44 ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ย IDV ในกลุม 

ประเทศเอเชียอูที่ 24 คะแนน แสดงวาสังคมเอเชียเปนสังคม 

เกาะกลุม หรือ Collectivist ท่ีเนนความสัมพันธระยะยาว 

ท่ีสรางความปลอดภัยในเรื่องตางๆ ใหแกสมาชิกในกลุมหรือ 

พวกพอง เปนสังคมที่ใหความสําคัญกับความภักดีตอกลุม 

รวมถึงมีกระบวนการตัดสินใจท่ีตองการไดรับความเห็นชอบ 

จากทุกฝายในกลุม การทําธุรกิจกับคนเอเชียโดยเฉพาะกับ 

นักธุรกิจชาวจีนและชาวญี่ปุนจึงเนนการสรางความสัมพันธ 

เปนพวกพองมากกวาการทําธุรกิจที่อิงสัญญา ตามระบบ 

ทุนนิยมจากวัฒนธรมตะวันตก การสรางความสัมพันธทาง 

ธุรกิจกระทําผานการนัดรับประทานอาหาร หรือการดื่ม 

สังสรรคเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกอนการทําธุรกิจรวมกัน 

ยึดถือสัจจะทางวาจามากกวาสัญญาที่เปนลายลักษณอักษร  

ประเทศไทยถูกจัดลําดับวามีความเปนปจเจกนิยมตํ่ามาก 

เพราะอยูในอันดับที่ 53 จาก 65 ประเทศ แมคนไทยจะดู 

ไมคอยสามคัคีกนันกั แตสงัคมไทยมีการพึง่พากนัในครอบครวั 

สูง แมอายุจะมากแลว ก็ยังคงพึ่งพากันอยูมาก นอกจากนี้คน 

ไทยยงัมนีสิยัเดนเรือ่งการโอนเอยีงตามหมูคณะเพือ่หลกีเลีย่ง 

ความขัดแยงทุกรูปแบบ และการรักษาหนาตาของตัวเองใน 

สังคมนั้นถือเปนเรื่องที่สําคัญมากๆ คนไทยจึงตัดสินใจเพราะ 

อทิธพิลของคนรอบขางคอนขางสงูไมวาทางตรงหรอืทางออม

ในงานวิจัยค้นพบลักษณะวัฒนธรรม
ที่ปรากฏเด่นชัดในธุรกิจครอบครัว 
คือความเป็นเอกภาพ (Unity) 
หมายถึง ลักษณะความเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน ทำให้สมาชิกในครอบครัว 
มีความเชื่อ ค่านิยมร่วมกัน 

3. Masculinity (MAS)

เปนดัชนีที่ใชวัดวัฒนธรรมที่มีลักษณะเนนการแขงขัน 

แกงแยงชิงเดนและความแตกตางระหวางบทบาทหญิงชาย 

ในสังคม โดยวัฒนธรรมที่มีลักษณะความเปนชาย เปนคา 

นยิมของสงัคมทีใ่หความสาํคญักบัการแขงขนัและความสาํเร็จ 

มีลักษณะตรงกันขามกับวัฒนธรรมที่มีลักษณะเอาใจใสซึ่ง 

กันและกันเนนความอาทรหวงใย หรือ “ความเปนหญิง”   

(Femininity) คาดัชนี MAS ยิ่งมากแปลวาผูชายมีบทบาท 

มากกวาผูหญงิ มีการแขงขันสงูกวา ไมวาจะเปนหญงิหรอืชาย 

ก็ตาม ในขณะที่สมาชิกของสังคมที่มีคา MAS ตํ่าจะคอนขาง 

ถอมตัวและเอาใจใสซึง่กนัและกันเพราะเปนคานยิมของสงัคม 

ซ่ึงเนนการใหความสนใจกับผูอ่ืน การทําธุรกิจกับนักธุรกิจที่ 

มาจากประเทศท่ีใหความสําคัญกับเพศชายมากกวาผูหญิง 

ผูชายอาจไดเปรียบในการเจรจาธุรกิจมากกวาเพศหญิง เชน 

นักธุรกิจญ่ีปุนนิยมนัดพบเพื่อเจรจาตามสถานบันเทิงเพื่อ 

พักผอนหลังการทํางาน ซึ่งในบางสถานที่นักธุรกิจหญิงไม 

สมควรเขารวมสังสรรคดวย ในเอเชียมีคาเฉลี่ยที่ 54 คะแนน 

ประเทศญีปุ่นมคีามากถงึ 90 รองลงมาคอืจนีและอินเดยีที ่54 

นักธุรกิจหญิงที่ทําการติดตอกับนักธุรกิจจากประเทศนี้จึง 

ควรเพิ่มความระมัดระวังการแตงการใหสุภาพ รัดกุม และไม 

สวมใสเครื่องประดับมากเกินไป ประเทศที่ไดคะแนน MAS 

สูงสุด ไดแก ญี่ปุ น โดยมีสหรัฐ และจีน อยู ในอันดับที่ 

คอนขางสงูดวย สวนกลุมประเทศทีม่เีอ้ือผูหญงิมากทีส่ดุในโลก 

ไดแก กลุมประเทศนอรดิก (นําโดย สวีเดน ตามมาดวย 

นอรเวย) ในขณะที่ ประเทศไทยเปนประเทศเอเชียเพียงไมกี่ 

ประเทศทีไ่ดอยูในอันดับลางๆ (หมายถงึเอือ้ผูหญงิสงู) ถอืไดวา 

เปนประเทศเอเชยีทีม่คีวามเปนหญิงสูงสดุ โดยมเีหตผุลหลกัมา 

จากคานิยมไทยท่ีไมนิยมการด้ินรนแขงขันและนิสัยเปนคนม ี

จิตใจโอบออมอารี เอาใจใสซึ่งกันและกัน ดังนั้นนักธุรกิจหญิง 

ไทยจึงไดรับความเทาเทียมและโอกาสทางการแขงขันเทากับ 

เพศชาย

4. Uncertainty Avoidance Index (UAI)

เปนดัชนีที่บงบอกถึงระดับความไมแนนอนหรือความ 

ผิดปกติท่ีสังคมหนึ่งๆ ยอมรับได สังคมที่มีคา UAI สูงคือ 

สังคมที่ไมยอมรับสภาวะ “ผิดปกติ” หรือ “แตกตาง” ใดๆ 

วัฒนธรรมที่มีลักษณะหลีกเลี่ยงความไมแนนอน จะพยายาม 

สรางกฏระเบียบจํานวนมากเพื่อเปนกรอบใหกับสมาชิกใน 

องคกรปฏบิตัติาม ประชาชนในวฒันธรรมนีอ้าจเกดิความเครยีด 

สูง การตัดสินใจตางๆจะใชมติกลุมเปนหลักหรือตามลําดับ 

ขัน้ตอน ในทางตรงกนัขามวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะการหลกีเล่ียง 

ความไมแนนอนตํ่านั้นจะมีโครงสรางองคกรที่ไมสลับซับซอน 

มีการสนับสนุนใหหัวหนางานตัดสินใจในลักษณะที่กลาเผชิญ 

กับความเสี่ยงประชาชนไมคอยมีความเครียด กลายอมรับใน 

ความคิดเห็นที่แตกตาง และมีความคิดสรางสรรค UAI ท่ี 

สงูแสดงวาหลกีเลีย่งความเส่ียง ซึง่สอดคลองกบัลกัษณะสงัคม 

ที่เปนแบบสังคมเกาะกลุมหรือ Collectivist ดังนั้นประชากร 

ประเทศจะเครงครัดกับระเบียบวินัย เชนญี่ปุนมีคา UAI 90  

สวนประเทศจนีและอนิเดียมคีา UAI เทากบั 40 ซึง่เปนคะแนน 

ที่ต่ํากวาประเทศอื่นในเอเชีย แสดงวาวัฒนธรรมอินเดีย 

และจีนยอมรับความแตกตางกับความไมเปนระบบและความ 

ไมแนนอนในการทําธุรกิจไดสูง ประเทศที่มี UAI สูงสุดในโลก 

ไดแก กรีซ ตามมาดวย โปรตุเกส แตโดยรวมแลว ประเทศ 

ในยโุรปสวนใหญลวนมี UAI ในระดับสูงทัง้สิน้ รวมท้ังญีปุ่นดวย 

ในขณะท่ีประเทศที่มี UAI ตํ่าที่สุดในโลกไดแก สิงคโปร 

เพราะเปนประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนทําให 

ชาวสิงคโปรเคยชินกับการเปลี่ยนแปลง และจะอาแขนรับ 

มนัดวยความรูสึกในแงดี ฮองกงกม็ ีUAI ต่ําดวยเชนกนั (อนัดบั 

หาจากรั้งทาย) ในขณะที่ สหรัฐ และจีนก็อยูในระดับตํ่าดวย 

ประเทศเหลาน้ีลวนแลวแตผลิตพอคาและนักธุรกิจไดเปน 

จํานวนมาก เพราะคนกลาเสี่ยง ประเทศไทยมีคะแนน UAI 

เทากับคาเฉลี่ยของเอเชียคือ 60 คะแนนถือวาอยูในระดับ 

กลางๆ

5. Long-Term Orientation (LTO)

มิติสุดทายไดรับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ (Confucian 

Dynamism) ท่ีใหความสําคัญกับอนาคต ซึ่งทําใหมีคานิยม 

บางประการท่ีทําใหดาํเนนิชีวติดวยความระมดัระวัง เชน ความ 

มัธยัสถ ความอดทน เปนตน ในทางตรงขามสังคมที่ใหความ 

สําคัญกับปจจุบัน จะเนนคานิยมที่ปกปองตนในปจจุบัน เชน 

การเคารพกฏกตกิา และการปองกนัการเสยีหนา ยิง่ดชัน ีLTO 

ของประเทศใดมีคาสูงก็ยิ่งแสดงวาวัฒนธรรมของสังคมของ 

ประเทศนั้นใหความสําคัญกับอนาคตมากเทานั้น ประเทศจีน 

มีคา LTO ในระดับสูงที่สุดในกลุมประเทศอเชียแปซิฟก อยูที่ 

118 คะแนน ดังนั้นการทําธุรกิจกับชาวจีนตองใหความสําคัญ 

อยางสูงกับการสรางความสมัพนัธทางธุรกิจในระยะยาว รวมถงึ 

การใหเกียรติและไมกระทําการอันใดท่ีทําใหนักธุรกิชาวจีน 

เสียหนา ประเทศที่ไดอันดับที่ 1-3 ของโลกลวนเปนเชื้อชาติ 

จีนทั้งสิ้นไดแก จีน ฮองกง ไตหวัน ตามมาดวยญี่ปุนและ 

เกาหลใีต วฒัธรรมไทยมีคา LTO ในระดับปานกลางเทากบั 51 

ซ่ึงตํ่ากวาคาเฉลี่ยในประเทศเอเชียท่ีมีคาเฉลี่ยท่ี 81 ซึ่งอาจ 

เปนเพราะสงัคมไทยใหความสาํคญักบัทัง้อนาคตและปจจบุนั 
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ตอมาเหน็ระบบคานยิม ความเชือ่ วธิคีดิ วธิทํีางานของผูกอต้ัง 

และไดยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางการดําเนินชีวิตและการ 

ทํางานในธุรกิจ จะเห็นวา การเห็นพองตองกัน (consensus) 

การยึดเหนี่ยว (cohesiveness) และการผูกพันหรือพันธ- 

สัญญา (commitment) ตอครอบครัว และตอธุรกิจ ของ 

สมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรที่มีตอคานิยม 

ดังกลาว จะทําใหทั้งครอบครัวและธุรกิจมีคานิยมหลัก (core 

value) และนําไปสูวัฒนธรรมองคกรที่ เขมแข็ง 

ในงานวิจัยคนพบลักษณะวัฒนธรรมท่ีปรากฏเดนชัดใน

ธุรกิจครอบครัวคือความเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง 

ลกัษณะความเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกัน ทําใหสมาชิกในครอบครวั 

มีความเชื่อ คานิยมรวมกัน จึงทําใหครอบครัวเปนปจจัยที่มี 

ผลกระทบตอการกําหนดแนวทาง กลยุทธ และการจัดการ 

ธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพิ่มเติมวา ธุรกิจครอบครัว 

ความสำคัญของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว
วัฒนธรรมนั้นเปนรูปแบบในการคิด การปฎิบัติ 

ในเรื่องตางๆ ของคนในสังคม มีต้ังแตวัฒนธรรมของชาติ 

วัฒนธรรมของทองถิ่น วัฒนธรรมขององคกร และวัฒนธรรม 

ของครอบครัว ในประเทศญี่ปุนวัฒนธรรมที่จะช่ืนชมผูกอตั้ง 

ธุรกิจ และการสืบทอดธุรกิจของครอบครัวเปนสิ่งที่ไดรับ 

การยกยองจากผูมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจทําใหญี่ปุนเปน 

ประเทศที่มีธุรกิจอายุยาวเกิน 200 ป มากกวา 3,000 บริษัท 

หรือคิดเปนกวา 40% ของธุรกิจอายุยาวทั่วโลก

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวมักจะสะทอนมาจาก 

วิสัยทัศน (vision) ของผูกอต้ัง ท่ีไดต้ังเปาหมายไวตั้งแต 

แรกเริ่มกอตั้งธุรกิจ เมื่อธุรกิจเติบโตเปนองคกรขนาดใหญขึ้น 

ผู บริหารรุ นตอมาก็จะสืบสานวิสัยทัศนและพันธกิจของผู  

กอตั้งไวเปนพื้นฐานของวัฒนธรรมองคกร สําหรับที่มาของ 

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว แหลงกําเนิดที่สําคัญมาจาก 

ระบบความเชื่อและคานิยมของผูกอต้ังที่เดนชัด ท่ีมีอิทธิพล 

ถึงรุนทายาทผูรับสืบทอดธุรกิจครอบครัว คานิยมและความ 

ปรารถนาของผูกอต้ังเปนแรงขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว ม ี

ผูตั้งขอสังเกตวา สมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกร 

อาจมองเหน็ภาพความเปนมาเกีย่วกบัการบกุเบกิตอสูเอาชนะ 

อุปสรรคของผูกอตั้งจนประสบความสําเร็จทั้งเรื่องชีวิตและ 

การทํางานในธุรกิจ จากเร่ืองราวหรือประวัติ (stories or   

histories) ที่ถูกถายทอดดวยการเลาหรือบันทึกเปนหนังสือ 

ชวีประวตั ิทาํใหสมาชกิในครอบครวัและพนกังานในองคกรรุน 

จาํนวนมากมกัจะไดเรยีนรูคาํสอน ประวติั คานยิมของผูกอตัง้ 

จากการรับประทานอาหารรวมกนับนโตะอาหารเยน็ (learned 

-at-the-dinner-table) ส่ิงนีท้าํใหเกิดความผูกพันอยางลึกซึง้ 

(ingrained) ระหวางสมาชิกในครอบครัว และทําใหสมาชิก 

ในครอบครวัรุนถดัไปมคีวามจงรกัภกัดตีอธรุกจิ และยดึมัน่ใน 

คานิยมของผูกอตั้งอยางตอเนื่อง ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยภายใน 

ที่นําไปสูการสรางวัฒนธรรมในองคกร 

รูปแบบวัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว
เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมในบริบท (context) ของธุรกิจ 

ครอบครัว พบวา มีมิติที่ซับซอนมากเพราะมีหลายบทบาท 

ทัง้ครอบครวั ธรุกจิ และความเปนเจาของรวมอยูในบรบิทของ 

ธุรกิจครอบครัว วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวที่เนนบทบาท 

ดานครอบครัว จะใหความสําคัญวัฒนธรรมในธุรกจิครอบครวั 

เปนลักษณะของระดับการรับรูความสัมพันธของสมาชิกใน 

ครอบครัว ที่อาจจะมีความสัมพันธเชื่อมโยงไปสูวัฒนธรรม 

ขององคกร และเสนอวารูปแบบวัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว 

มคีวามแตกตางกนัตามความสมัพันธของสมาชิกในครอบครวั 

ซึ่งแบงได 3 แบบ คือ วัฒนธรรมแบบความรูสึกเปนเอกฉันท 

(consensus sensitive) วัฒนธรรมแบบความรูสึกตามระยะ 

หางระหวางบคุคล (interpersonal distance-sensitive) และ 

วฒันธรรมแบบความรูสกึตามสภาพแวดลอม (environment 

-sensitive) จากการศึกษาไดพบวา ระดับความสัมพันธของ 

สมาชกิในครอบครวัมอีทิธพิลสงูตอรปูแบบวฒันธรรมในธุรกิจ 

ครอบครวั และแนวโนมของครอบครวัทีม่คีวามรกัความผกูพนั 

อยางลึกซึ้ง จะแสดงถึงลักษณะของวัฒนธรรมขององคกรที่มี 

การจดัการท่ีด ีนอกจากนี ้ธรุกจิครอบครัวทีม่กีารดแูลเอาใจใส 

ความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัวอยางสมํ่าเสมอ 

จะสงผลใหความสัมพันธภายในที่ทํางานเปนไปดวยดีเชนกัน 

และยังอธิบายเพิ่มเติมวา เมื่อสถานการณทางธุรกิจตึงเครียด 

สมาชกิในครอบครวัยงัคงความสมัพนัธทีเ่ขาใจและใหกาํลงัใจ 

ซึ่งกันและกัน สอดคลองกับงานวิจัยที่ศึกษาผูหญิงที่อยูใน 

ธุรกิจครอบครัว พบวา ผูหญิงมีบทบาทในฐานะภรรยาของ 

ผูกอตั้งหรือผูบริหารที่เปนสมาชิกครอบครัวและมีบทบาท 

ในการใหกําลังใจ เช่ือมโยงสมาชิกในครอบครัวใหมีความ 

กลมเกลียวกัน เปนผูคอยประสานสัมพันธระหวางผูกอตั้ง 

ทายาท สมาชิกในครอบครัว และพี่นอง เพื่อรวมกันทําให 

ธุรกิจบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังใหคําแนะนําใน 

ทักษะทางธุรกิจที่เหมาะสม การฝกฝนและประสบการณให 

แกทายาทและสมาชกิในครอบครัวคนอ่ืนๆ และพบวาบทบาท 

ของผูหญิงดังกลาวมีแนวโนมตอผลประกอบการของธุรกิจ 

ครอบครัว 

รูปแบบวัฒนธรรมครอบครัวออกเปน 4 แบบ คือ 

วัฒนธรรมแบบความเปนพอหรือความเชื่อถือในตัวผูกอตั้ง 

(paternalistic) วัฒนธรรมแบบปลอยตามยถากรรมหรือ 

ไมมีความเชื่อถือบุคคลใดเลย(laissez-faire) วัฒนธรรม 

แบบมีสวนรวม (participative) และวัฒนธรรมแบบมืออาชีพ 

(professional) ซึ่งแตละครอบครัวจะมีวัฒนธรรมรูปแบบใด 

ขึน้อยูกบัพืน้ฐานธรรมชาตขิองมนษุย ความสมัพันธ และสภาพ 

แวดลอมในแตละสถานการณ เมื่อสถานการณเปลี่ยนไปและ 

วฒันธรรมเดมิไมเหมาะสม จะมกีลไลเคลือ่นหรอืเปลีย่นแปลง 

รูปแบบวัฒนธรรมจากรูปแบบหนึง่สูอีกรูปแบบวฒันธรรมหน่ึง

มิติความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
สังคม

ศาสตราจารยฮอฟสเทด(Greert Hofstde) แหง      

Maastricht University นักสังคมศาสตรชาวเนเธอรแลนด 

ไดทําการวิจัยถึงวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการทํางานของคน 

ในแตละประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน โดยการเก็บขอมูล 

โดยสํารวจประชากรในประเทศตางๆ ที่มีวัฒนธรรมแตกตาง 

กันมากกวา 70 ประเทศในภูมิภาคตางๆ จากการสํารวจ 

ศาสตราจารยฮอฟสเทดไดนาํขอมลูมาทาํวจิยัเชงิเปรยีบเทยีบ 

และไดพัฒนารูปแบบ (Model) ความแตกตางทางวัฒนธรรม 

ของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. Power Distance Index (PDI) 

เปนดัชนีที่ใชวัดความเหลื่อมลํ้าของอํานาจหรือการ 

ยอมรับเรื่องชนชั้น เชน  การนับถือลําดับอาวุโสหรือลําดับ 

ชั้นในสังคม  ถาเปนวัฒนธรรมที่มีลักษณะความเหลื่อมลํ้าสูง 

จะมีผูตัดสินใจแตเพียงผูเดียว ผูที่อยูในระดับตํ่ามีหนาที่เพียง 

ปฏบิตัติามคาํส่ังการทาํงาน พรอมทัง้ยอมรับอาํนาจลกัษณะนี้ 

โดยไมคาดหวังใหมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทางตรงกันขาม 

วฒันธรรมท่ีมลีกัษณะการยอมรบัความเหลือ่มลํา้ของอาํนาจตํา่ 

จะยนิดรีบัฟงความคดิเหน็จากเพือ่นรวมงานทกุระดบั มคีวาม 

เสมอภาคและทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ผลวิจัย 

พบวาในภูมิภาคเอเชียมีคะแนน PDI เฉลี่ยที่ 60 คะแนน แต 

มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจคอนขางหลากหลาย 

เชน ประเทศที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจตํ่า 

ไดแก ออสเตรเลีย ซึ่งมีคา PDI ที่ระดับ 40 คะแนน ในขณะที่ 

ประเทศจีน อินเดีย ไทย และญี่ปุน มีการนับถือลําดับอาวุโส 

ลําดับชั้นในสังคมและวรรณะชน โดยมี PDI เทากับ 80 

คะแนน, 77 คะแนน, 64 คะแนน และ 50 คะแนน ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวาสังคมเอเชียในภาพรวมยอมรับอํานาจจาก 

เบื้องบนและความเสมอภาคไดคอนขางมาก ในประเทศที่มี 

การยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจสูงจะพยายามผลักดัน 

ตนเองใหอยูในระดับที่สูงขึ้น โดยการพยายามศึกษาเลาเรียน 

หรือทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จเพ่ือการยอมรับทางสังคม 

แตในประเทศตะวนัตกจะมคีา PDI ต่ําเปนสวนใหญดวยเชนกนั 

ไทยอยูในระดับกลางๆ เมือ่เทยีบกบัทัง้โลก แสดงวา แมหลาย 

ฝายจะมองวาสังคมไทยมีแบงแยกชนชั้นคอนขางสูง แตถา 

เทียบกับประเทศเอเชียดวยกันแลวถือวาคอนขางนอยแลว

2. Individualism(IDV) 

ดัชนีที่ใชวัดความเปนปจเจกบุคคล(Individualism) 

หรือความเปนตัวของตัวเอง วัฒนธรรมตะวันตกจะถูกปลูกฝง 

ใหสมาชิกในสังคมรับผิดชอบอนาคตของตนเองและตอง 

พยายามพัฒนาความสามารถของตนเองตลอดเวลา แต 

วัฒนธรรมตะวันออกจะปลูกฝงใหสมาชิกในสังคมน้ันมองวา 

ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้นเมื่อกระทําสิ่งใดจึงมัก 

คํานึงถึงกลุมหรือผลกระทบที่มีตอกลุมและสังคมเสมอ ใน 

ประเทศที่มีความเปนปจเจกบุคคลสูง พลเมืองนั้นสามารถ 

ทําสิ่งตางๆไดดวยตนเอง ตัดสินใจไดดวยตนเองไมจําเปนตอง 

อาศยัการสนบัสนนุจากผูอืน่ มรีปูแบบการดาํเนนิชวิีตแบบไมได 

ถูกคาดหวังใหดูแลซ่ึงกันและกันหรือดูแลกันเองในลักษณะ 

ครอบครัวเดี่ยว การใหโอกาสใหใชความคิดเชิงสรางสรรค 

มีอิสระ เปนส่ิงที่มีคาและสําคัญอยางยิ่งในสังคมปจเจกนิยม 

จากงานวิจัยพบวาประเทศท่ีปจเจกนิยมสูงสุดไดแก สหรัฐ 

อเมริกา สวนประในภูมิภาคเอเชีย มีความเปนปจเจกชน 

คอนขางตํ่า โดยประเทศจีน เปนประเทศที่มีคา IDV ตํ่าที่สุด 

คือ 15 คะแนน ไทยมีคา IDV เทากับ 20 สูงกวาประเทศจีน 

เพยีงเลก็นอย ตามมาดวยประเทศญีปุ่นและอินเดยี ทีม่คีา IDV 

เทากับ 43 และ 44 ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ย IDV ในกลุม 

ประเทศเอเชียอูที่ 24 คะแนน แสดงวาสังคมเอเชียเปนสังคม 

เกาะกลุม หรือ Collectivist ที่เนนความสัมพันธระยะยาว 

ที่สรางความปลอดภัยในเร่ืองตางๆ ใหแกสมาชิกในกลุมหรือ 

พวกพอง เปนสังคมที่ใหความสําคัญกับความภักดีตอกลุม 

รวมถึงมีกระบวนการตัดสินใจที่ตองการไดรับความเห็นชอบ 

จากทุกฝายในกลุม การทําธุรกิจกับคนเอเชียโดยเฉพาะกับ 

นักธุรกิจชาวจีนและชาวญี่ปุนจึงเนนการสรางความสัมพันธ 

เปนพวกพองมากกวาการทําธุรกิจที่อิงสัญญา ตามระบบ 

ทุนนิยมจากวัฒนธรมตะวันตก การสรางความสัมพันธทาง 

ธุรกิจกระทําผานการนัดรับประทานอาหาร หรือการดื่ม 

สังสรรคเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกอนการทําธุรกิจรวมกัน 

ยึดถือสัจจะทางวาจามากกวาสัญญาที่เปนลายลักษณอักษร  

ประเทศไทยถูกจัดลําดับวามีความเปนปจเจกนิยมตํ่ามาก 

เพราะอยูในอันดับที่ 53 จาก 65 ประเทศ แมคนไทยจะดู 

ไมคอยสามคัคีกนันกั แตสงัคมไทยมีการพึง่พากันในครอบครวั 

สูง แมอายุจะมากแลว ก็ยังคงพึ่งพากันอยูมาก นอกจากนี้คน 

ไทยยงัมนีสิยัเดนเรือ่งการโอนเอยีงตามหมูคณะเพือ่หลกีเลีย่ง 

ความขัดแยงทุกรูปแบบ และการรักษาหนาตาของตัวเองใน 

สังคมนั้นถือเปนเรื่องที่สําคัญมากๆ คนไทยจึงตัดสินใจเพราะ 

อทิธพิลของคนรอบขางคอนขางสงูไมวาทางตรงหรอืทางออม

ในประเทศตะวันตกจะมีค่า PDI 
ต่ำเป็นส่วนใหญ่ด้วยเช่นกัน ไทยอยู่ 
ในระดับกลางๆ เมื่อเทียบกับทั้งโลก 
แสดงว่า แม้หลายฝ่ายจะมองว่า 
สังคมไทยมีแบ่งแยกชนชั้นค่อนข้าง
สูง แต่ถ้าเทียบกับประเทศเอเชีย 
ด้วยกันแล้วถือว่าค่อนข้างน้อยแล้ว

3. Masculinity (MAS)

เปนดัชนีที่ใชวัดวัฒนธรรมที่มีลักษณะเนนการแขงขัน 

แกงแยงชิงเดนและความแตกตางระหวางบทบาทหญิงชาย 

ในสังคม โดยวัฒนธรรมที่มีลักษณะความเปนชาย เปนคา 

นยิมของสงัคมทีใ่หความสาํคญักบัการแขงขนัและความสาํเร็จ 

มีลักษณะตรงกันขามกับวัฒนธรรมที่มีลักษณะเอาใจใสซึ่ง 

กันและกันเนนความอาทรหวงใย หรือ “ความเปนหญิง”   

(Femininity) คาดัชนี MAS ยิ่งมากแปลวาผูชายมีบทบาท 

มากกวาผูหญิง มีการแขงขันสงูกวา ไมวาจะเปนหญงิหรอืชาย 

ก็ตาม ในขณะที่สมาชิกของสังคมที่มีคา MAS ตํ่าจะคอนขาง 

ถอมตัวและเอาใจใสซึง่กนัและกันเพราะเปนคานยิมของสงัคม 

ซ่ึงเนนการใหความสนใจกับผูอ่ืน การทําธุรกิจกับนักธุรกิจที่ 

มาจากประเทศที่ใหความสําคัญกับเพศชายมากกวาผูหญิง 

ผูชายอาจไดเปรียบในการเจรจาธุรกิจมากกวาเพศหญิง เชน 

นักธุรกิจญี่ปุ นนิยมนัดพบเพื่อเจรจาตามสถานบันเทิงเพื่อ 

พักผอนหลังการทํางาน ซึ่งในบางสถานที่นักธุรกิจหญิงไม 

สมควรเขารวมสังสรรคดวย ในเอเชียมีคาเฉลี่ยที่ 54 คะแนน 

ประเทศญีปุ่นมคีามากถงึ 90 รองลงมาคอืจนีและอินเดยีที ่54 

นักธุรกิจหญิงที่ทําการติดตอกับนักธุรกิจจากประเทศนี้จึง 

ควรเพิ่มความระมัดระวังการแตงการใหสุภาพ รัดกุม และไม 

สวมใสเครื่องประดับมากเกินไป ประเทศที่ไดคะแนน MAS 

สูงสุด ไดแก ญี่ปุ น โดยมีสหรัฐ และจีน อยู ในอันดับที่ 

คอนขางสงูดวย สวนกลุมประเทศทีม่เีอ้ือผูหญงิมากทีส่ดุในโลก 

ไดแก กลุมประเทศนอรดิก (นําโดย สวีเดน ตามมาดวย 

นอรเวย) ในขณะที่ ประเทศไทยเปนประเทศเอเชียเพียงไมกี่ 

ประเทศทีไ่ดอยูในอันดบัลางๆ (หมายถงึเอือ้ผูหญงิสงู) ถอืไดวา 

เปนประเทศเอเชยีทีม่คีวามเปนหญิงสูงสดุ โดยมเีหตผุลหลักมา 

จากคานิยมไทยที่ไมนิยมการด้ินรนแขงขันและนิสัยเปนคนม ี

จิตใจโอบออมอารี เอาใจใสซึ่งกันและกัน ดังนั้นนักธุรกิจหญิง 

ไทยจึงไดรับความเทาเทียมและโอกาสทางการแขงขันเทากับ 

เพศชาย

4. Uncertainty Avoidance Index (UAI)

เปนดัชนีที่บงบอกถึงระดับความไมแนนอนหรือความ 

ผิดปกติท่ีสังคมหนึ่งๆ ยอมรับได สังคมที่มีคา UAI สูงคือ 

สังคมที่ไมยอมรับสภาวะ “ผิดปกติ” หรือ “แตกตาง” ใดๆ 

วัฒนธรรมที่มีลักษณะหลีกเล่ียงความไมแนนอน จะพยายาม 

สรางกฏระเบียบจํานวนมากเพื่อเปนกรอบใหกับสมาชิกใน 

องคกรปฏบิตัติาม ประชาชนในวฒันธรรมนีอ้าจเกดิความเครยีด 

สูง การตัดสินใจตางๆจะใชมติกลุมเปนหลักหรือตามลําดับ 

ขัน้ตอน ในทางตรงกนัขามวฒันธรรมทีม่ลัีกษณะการหลีกเล่ียง 

ความไมแนนอนตํ่านั้นจะมีโครงสรางองคกรท่ีไมสลับซับซอน 

มีการสนับสนุนใหหัวหนางานตัดสินใจในลักษณะที่กลาเผชิญ 

กับความเส่ียงประชาชนไมคอยมีความเครียด กลายอมรับใน 

ความคิดเห็นที่แตกตาง และมีความคิดสรางสรรค UAI ที่ 

สงูแสดงวาหลกีเลีย่งความเสีย่ง ซึง่สอดคลองกบัลกัษณะสงัคม 

ที่เปนแบบสังคมเกาะกลุมหรือ Collectivist ดังนั้นประชากร 

ประเทศจะเครงครัดกับระเบียบวินัย เชนญี่ปุนมีคา UAI 90  

สวนประเทศจนีและอนิเดยีมคีา UAI เทากบั 40 ซึง่เปนคะแนน 

ที่ตํ่ากวาประเทศอื่นในเอเชีย แสดงวาวัฒนธรรมอินเดีย 

และจีนยอมรับความแตกตางกับความไมเปนระบบและความ 

ไมแนนอนในการทําธุรกิจไดสูง ประเทศที่มี UAI สูงสุดในโลก 

ไดแก กรีซ ตามมาดวย โปรตุเกส แตโดยรวมแลว ประเทศ 

ในยโุรปสวนใหญลวนมี UAI ในระดบัสงูทัง้สิน้ รวมท้ังญีปุ่นดวย 

ในขณะท่ีประเทศท่ีมี UAI ตํ่าท่ีสุดในโลกไดแก สิงคโปร 

เพราะเปนประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนทําให 

ชาวสิงคโปรเคยชินกับการเปล่ียนแปลง และจะอาแขนรับ 

มนัดวยความรูสกึในแงด ีฮองกงกม็ ีUAI ตํา่ดวยเชนกนั (อนัดบั 

หาจากรั้งทาย) ในขณะที่ สหรัฐ และจีนก็อยูในระดับตํ่าดวย 

ประเทศเหลานี้ลวนแลวแตผลิตพอคาและนักธุรกิจไดเปน 

จํานวนมาก เพราะคนกลาเส่ียง ประเทศไทยมีคะแนน UAI 

เทากับคาเฉล่ียของเอเชียคือ 60 คะแนนถือวาอยูในระดับ 

กลางๆ

5. Long-Term Orientation (LTO)

มิติสุดทายไดรับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ (Confucian 

Dynamism) ท่ีใหความสําคัญกับอนาคต ซึ่งทําใหมีคานิยม 

บางประการทีท่าํใหดาํเนนิชีวติดวยความระมดัระวัง เชน ความ 

มัธยัสถ ความอดทน เปนตน ในทางตรงขามสังคมที่ใหความ 

สําคัญกับปจจุบัน จะเนนคานิยมที่ปกปองตนในปจจุบัน เชน 

การเคารพกฏกตกิา และการปองกนัการเสยีหนา ยิง่ดชันี LTO 

ของประเทศใดมีคาสูงก็ยิ่งแสดงวาวัฒนธรรมของสังคมของ 

ประเทศนั้นใหความสําคัญกับอนาคตมากเทานั้น ประเทศจีน 

มีคา LTO ในระดับสูงที่สุดในกลุมประเทศอเชียแปซิฟก อยูที่ 

118 คะแนน ดังนั้นการทําธุรกิจกับชาวจีนตองใหความสําคัญ 

อยางสูงกับการสรางความสัมพนัธทางธุรกจิในระยะยาว รวมถงึ 

การใหเกียรติและไมกระทําการอันใดที่ทําใหนักธุรกิชาวจีน 

เสียหนา ประเทศที่ไดอันดับที่ 1-3 ของโลกลวนเปนเชื้อชาติ 

จีนทั้งสิ้นไดแก จีน ฮองกง ไตหวัน ตามมาดวยญี่ปุนและ 

เกาหลใีต วฒัธรรมไทยมีคา LTO ในระดับปานกลางเทากบั 51 

ซึ่งตํ่ากวาคาเฉล่ียในประเทศเอเชียท่ีมีคาเฉลี่ยท่ี 81 ซึ่งอาจ 

เปนเพราะสงัคมไทยใหความสาํคญักบัทัง้อนาคตและปจจบุนั 
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ตอมาเหน็ระบบคานยิม ความเชือ่ วธิคีดิ วธิทํีางานของผูกอต้ัง 

และไดยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางการดําเนินชีวิตและการ 

ทํางานในธุรกิจ จะเห็นวา การเห็นพองตองกัน (consensus) 

การยึดเหนี่ยว (cohesiveness) และการผูกพันหรือพันธ- 

สัญญา (commitment) ตอครอบครัว และตอธุรกิจ ของ 

สมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรที่มีตอคานิยม 

ดังกลาว จะทําใหทั้งครอบครัวและธุรกิจมีคานิยมหลัก (core 

value) และนําไปสูวัฒนธรรมองคกรที่ เขมแข็ง 

ในงานวิจัยคนพบลักษณะวัฒนธรรมที่ปรากฏเดนชัดใน

ธุรกิจครอบครัวคือความเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง 

ลกัษณะความเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกัน ทาํใหสมาชิกในครอบครวั 

มีความเชื่อ คานิยมรวมกัน จึงทําใหครอบครัวเปนปจจัยที่มี 

ผลกระทบตอการกําหนดแนวทาง กลยุทธ และการจัดการ 

ธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพ่ิมเติมวา ธุรกิจครอบครัว 

ความสำคัญของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว
วัฒนธรรมนั้นเปนรูปแบบในการคิด การปฎิบัติ 

ในเรื่องตางๆ ของคนในสังคม มีตั้งแตวัฒนธรรมของชาติ 

วัฒนธรรมของทองถิ่น วัฒนธรรมขององคกร และวัฒนธรรม 

ของครอบครัว ในประเทศญ่ีปุนวัฒนธรรมท่ีจะช่ืนชมผูกอตั้ง 

ธุรกิจ และการสืบทอดธุรกิจของครอบครัวเปนสิ่งที่ไดรับ 

การยกยองจากผูมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจทําใหญี่ปุนเปน 

ประเทศที่มีธุรกิจอายุยาวเกิน 200 ป มากกวา 3,000 บริษัท 

หรือคิดเปนกวา 40% ของธุรกิจอายุยาวทั่วโลก

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวมักจะสะทอนมาจาก 

วิสัยทัศน (vision) ของผูกอต้ัง ท่ีไดตั้งเปาหมายไวตั้งแต 

แรกเริ่มกอตั้งธุรกิจ เมื่อธุรกิจเติบโตเปนองคกรขนาดใหญขึ้น 

ผู บริหารรุ นตอมาก็จะสืบสานวิสัยทัศนและพันธกิจของผู  

กอตั้งไวเปนพื้นฐานของวัฒนธรรมองคกร สําหรับที่มาของ 

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว แหลงกําเนิดที่สําคัญมาจาก 

ระบบความเชื่อและคานิยมของผูกอต้ังที่เดนชัด ท่ีมีอิทธิพล 

ถึงรุนทายาทผูรับสืบทอดธุรกิจครอบครัว คานิยมและความ 

ปรารถนาของผูกอต้ังเปนแรงขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว ม ี

ผูตั้งขอสังเกตวา สมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกร 

อาจมองเหน็ภาพความเปนมาเกีย่วกบัการบกุเบกิตอสูเอาชนะ 

อุปสรรคของผูกอตั้งจนประสบความสําเร็จท้ังเรื่องชีวิตและ 

การทํางานในธุรกิจ จากเร่ืองราวหรือประวัติ (stories or   

histories) ท่ีถูกถายทอดดวยการเลาหรือบันทึกเปนหนังสือ 

ชีวประวตั ิทาํใหสมาชกิในครอบครวัและพนกังานในองคกรรุน 

จํานวนมากมกัจะไดเรยีนรูคาํสอน ประวติั คานยิมของผูกอตัง้ 

จากการรบัประทานอาหารรวมกนับนโตะอาหารเยน็ (learned 

-at-the-dinner-table) สิง่นีท้าํใหเกิดความผกูพันอยางลึกซึง้ 

(ingrained) ระหวางสมาชิกในครอบครัว และทําใหสมาชิก 

ในครอบครวัรุนถดัไปมคีวามจงรกัภกัดตีอธรุกจิ และยดึมัน่ใน 

คานิยมของผูกอตั้งอยางตอเนื่อง ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยภายใน 

ที่นําไปสูการสรางวัฒนธรรมในองคกร 

รูปแบบวัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว
เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมในบริบท (context) ของธุรกิจ 

ครอบครัว พบวา มีมิติที่ซับซอนมากเพราะมีหลายบทบาท 

ทัง้ครอบครัว ธุรกจิ และความเปนเจาของรวมอยูในบรบิทของ 

ธุรกิจครอบครัว วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวที่เนนบทบาท 

ดานครอบครวั จะใหความสําคญัวฒันธรรมในธรุกจิครอบครวั 

เปนลักษณะของระดับการรับรูความสัมพันธของสมาชิกใน 

ครอบครัว ที่อาจจะมีความสัมพันธเชื่อมโยงไปสูวัฒนธรรม 

ขององคกร และเสนอวารูปแบบวัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว 

มคีวามแตกตางกนัตามความสมัพันธของสมาชิกในครอบครวั 

ซึ่งแบงได 3 แบบ คือ วัฒนธรรมแบบความรูสึกเปนเอกฉันท 

(consensus sensitive) วัฒนธรรมแบบความรูสึกตามระยะ 

หางระหวางบคุคล (interpersonal distance-sensitive) และ 

วัฒนธรรมแบบความรูสกึตามสภาพแวดลอม (environment 

-sensitive) จากการศึกษาไดพบวา ระดับความสัมพันธของ 

สมาชกิในครอบครัวมอีทิธพิลสงูตอรปูแบบวฒันธรรมในธุรกิจ 

ครอบครัว และแนวโนมของครอบครวัทีม่คีวามรกัความผกูพนั 

อยางลึกซึ้ง จะแสดงถึงลักษณะของวัฒนธรรมขององคกรที่มี 

การจดัการท่ีด ีนอกจากนี ้ธรุกจิครอบครัวทีม่กีารดูแลเอาใจใส 

ความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัวอยางสมํ่าเสมอ 

จะสงผลใหความสัมพันธภายในที่ทํางานเปนไปดวยดีเชนกัน 

และยังอธิบายเพิ่มเติมวา เมื่อสถานการณทางธุรกิจตึงเครียด 

สมาชกิในครอบครวัยงัคงความสมัพนัธทีเ่ขาใจและใหกาํลงัใจ 

ซ่ึงกันและกัน สอดคลองกับงานวิจัยที่ศึกษาผูหญิงท่ีอยูใน 

ธุรกิจครอบครัว พบวา ผูหญิงมีบทบาทในฐานะภรรยาของ 

ผูกอตั้งหรือผูบริหารที่เปนสมาชิกครอบครัวและมีบทบาท 

ในการใหกําลังใจ เช่ือมโยงสมาชิกในครอบครัวใหมีความ 

กลมเกลียวกัน เปนผูคอยประสานสัมพันธระหวางผูกอตั้ง 

ทายาท สมาชิกในครอบครัว และพี่นอง เพื่อรวมกันทําให 

ธุรกิจบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังใหคําแนะนําใน 

ทักษะทางธุรกิจที่เหมาะสม การฝกฝนและประสบการณให 

แกทายาทและสมาชกิในครอบครวัคนอืน่ๆ และพบวาบทบาท 

ของผูหญิงดังกลาวมีแนวโนมตอผลประกอบการของธุรกิจ 

ครอบครัว 

รูปแบบวัฒนธรรมครอบครัวออกเปน 4 แบบ คือ 

วัฒนธรรมแบบความเปนพอหรือความเช่ือถือในตัวผูกอตั้ง 

(paternalistic) วัฒนธรรมแบบปลอยตามยถากรรมหรือ 

ไมมีความเชื่อถือบุคคลใดเลย(laissez-faire) วัฒนธรรม 

แบบมีสวนรวม (participative) และวัฒนธรรมแบบมืออาชีพ 

(professional) ซึ่งแตละครอบครัวจะมีวัฒนธรรมรูปแบบใด 

ขึน้อยูกบัพืน้ฐานธรรมชาตขิองมนษุย ความสมัพันธ และสภาพ 

แวดลอมในแตละสถานการณ เมื่อสถานการณเปลี่ยนไปและ 

วฒันธรรมเดมิไมเหมาะสม จะมกีลไลเคลือ่นหรอืเปลีย่นแปลง 

รปูแบบวฒันธรรมจากรปูแบบหนึง่สูอีกรูปแบบวฒันธรรมหนึง่

มิติความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
สังคม

ศาสตราจารยฮอฟสเทด(Greert Hofstde) แหง      

Maastricht University นักสังคมศาสตรชาวเนเธอรแลนด 

ไดทําการวิจัยถึงวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการทํางานของคน 

ในแตละประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน โดยการเก็บขอมูล 

โดยสํารวจประชากรในประเทศตางๆ ที่มีวัฒนธรรมแตกตาง 

กันมากกวา 70 ประเทศในภูมิภาคตางๆ จากการสํารวจ 

ศาสตราจารยฮอฟสเทดไดนาํขอมลูมาทาํวจิยัเชงิเปรยีบเทยีบ 

และไดพัฒนารูปแบบ (Model) ความแตกตางทางวัฒนธรรม 

ของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. Power Distance Index (PDI) 

เปนดัชนีท่ีใชวัดความเหลื่อมลํ้าของอํานาจหรือการ 

ยอมรับเรื่องชนชั้น เชน  การนับถือลําดับอาวุโสหรือลําดับ 

ชั้นในสังคม  ถาเปนวัฒนธรรมที่มีลักษณะความเหลื่อมลํ้าสูง 

จะมีผูตัดสินใจแตเพียงผูเดียว ผูที่อยูในระดับตํ่ามีหนาที่เพียง 

ปฏบิตัติามคาํสัง่การทาํงาน พรอมทัง้ยอมรับอาํนาจลกัษณะนี้ 

โดยไมคาดหวังใหมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทางตรงกันขาม 

วฒันธรรมท่ีมลีกัษณะการยอมรบัความเหลือ่มลํา้ของอาํนาจตํา่ 

จะยนิดรีบัฟงความคดิเหน็จากเพือ่นรวมงานทกุระดบั มคีวาม 

เสมอภาคและทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ผลวิจัย 

พบวาในภูมิภาคเอเชียมีคะแนน PDI เฉลี่ยที่ 60 คะแนน แต 

มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจคอนขางหลากหลาย 

เชน ประเทศที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจตํ่า 

ไดแก ออสเตรเลีย ซึ่งมีคา PDI ที่ระดับ 40 คะแนน ในขณะที่ 

ประเทศจีน อินเดีย ไทย และญี่ปุน มีการนับถือลําดับอาวุโส 

ลําดับชั้นในสังคมและวรรณะชน โดยมี PDI เทากับ 80 

คะแนน, 77 คะแนน, 64 คะแนน และ 50 คะแนน ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวาสังคมเอเชียในภาพรวมยอมรับอํานาจจาก 

เบื้องบนและความเสมอภาคไดคอนขางมาก ในประเทศท่ีมี 

การยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจสูงจะพยายามผลักดัน 

ตนเองใหอยูในระดับที่สูงขึ้น โดยการพยายามศึกษาเลาเรียน 

หรือทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จเพื่อการยอมรับทางสังคม 

แตในประเทศตะวนัตกจะมคีา PDI ตํา่เปนสวนใหญดวยเชนกนั 

ไทยอยูในระดับกลางๆ เมือ่เทยีบกบัทัง้โลก แสดงวา แมหลาย 

ฝายจะมองวาสังคมไทยมีแบงแยกชนชั้นคอนขางสูง แตถา 

เทียบกับประเทศเอเชียดวยกันแลวถือวาคอนขางนอยแลว

2. Individualism(IDV) 

ดัชนีที่ใชวัดความเปนปจเจกบุคคล(Individualism) 

หรือความเปนตัวของตัวเอง วัฒนธรรมตะวันตกจะถูกปลูกฝง 

ใหสมาชิกในสังคมรับผิดชอบอนาคตของตนเองและตอง 

พยายามพัฒนาความสามารถของตนเองตลอดเวลา แต 

วัฒนธรรมตะวันออกจะปลูกฝงใหสมาชิกในสังคมน้ันมองวา 

ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้นเมื่อกระทําสิ่งใดจึงมัก 

คํานึงถึงกลุมหรือผลกระทบที่มีตอกลุมและสังคมเสมอ ใน 

ประเทศที่มีความเปนปจเจกบุคคลสูง พลเมืองน้ันสามารถ 

ทําสิ่งตางๆไดดวยตนเอง ตัดสินใจไดดวยตนเองไมจําเปนตอง 

อาศยัการสนบัสนนุจากผูอืน่ มรีปูแบบการดาํเนนิชวิีตแบบไมได 

ถูกคาดหวังใหดูแลซ่ึงกันและกันหรือดูแลกันเองในลักษณะ 

ครอบครัวเดี่ยว การใหโอกาสใหใชความคิดเชิงสรางสรรค 

มีอิสระ เปนสิ่งที่มีคาและสําคัญอยางยิ่งในสังคมปจเจกนิยม 

จากงานวิจัยพบวาประเทศท่ีปจเจกนิยมสูงสุดไดแก สหรัฐ 

อเมริกา สวนประในภูมิภาคเอเชีย มีความเปนปจเจกชน 

คอนขางตํ่า โดยประเทศจีน เปนประเทศที่มีคา IDV ตํ่าที่สุด 

คือ 15 คะแนน ไทยมีคา IDV เทากับ 20 สูงกวาประเทศจีน 

เพยีงเลก็นอย ตามมาดวยประเทศญีปุ่นและอนิเดยี ทีม่คีา IDV 

เทากับ 43 และ 44 ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ย IDV ในกลุม 

ประเทศเอเชียอูที่ 24 คะแนน แสดงวาสังคมเอเชียเปนสังคม 

เกาะกลุม หรือ Collectivist ท่ีเนนความสัมพันธระยะยาว 

ท่ีสรางความปลอดภัยในเรื่องตางๆ ใหแกสมาชิกในกลุมหรือ 

พวกพอง เปนสังคมที่ใหความสําคัญกับความภักดีตอกลุม 

รวมถึงมีกระบวนการตัดสินใจท่ีตองการไดรับความเห็นชอบ 

จากทุกฝายในกลุม การทําธุรกิจกับคนเอเชียโดยเฉพาะกับ 

นักธุรกิจชาวจีนและชาวญี่ปุนจึงเนนการสรางความสัมพันธ 

เปนพวกพองมากกวาการทําธุรกิจที่อิงสัญญา ตามระบบ 

ทุนนิยมจากวัฒนธรมตะวันตก การสรางความสัมพันธทาง 

ธุรกิจกระทําผานการนัดรับประทานอาหาร หรือการดื่ม 

สังสรรคเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกอนการทําธุรกิจรวมกัน 

ยึดถือสัจจะทางวาจามากกวาสัญญาที่เปนลายลักษณอักษร  

ประเทศไทยถูกจัดลําดับวามีความเปนปจเจกนิยมตํ่ามาก 

เพราะอยูในอันดับที่ 53 จาก 65 ประเทศ แมคนไทยจะดู 

ไมคอยสามคัคีกนันกั แตสงัคมไทยมีการพึง่พากนัในครอบครวั 

สูง แมอายุจะมากแลว ก็ยังคงพึ่งพากันอยูมาก นอกจากนี้คน 

ไทยยงัมนีสิยัเดนเรือ่งการโอนเอยีงตามหมูคณะเพือ่หลกีเลีย่ง 

ความขัดแยงทุกรูปแบบ และการรักษาหนาตาของตัวเองใน 

สังคมนั้นถือเปนเรื่องที่สําคัญมากๆ คนไทยจึงตัดสินใจเพราะ 

อทิธพิลของคนรอบขางคอนขางสงูไมวาทางตรงหรอืทางออม

คนไทยยังมีนิสัยเด่นเรื่องการ 
โอนเอียงตามหมู่คณะเพื่อหลีกเลี่ยง 
ความขัดแย้งทุกรูปแบบ และการ 
รักษาหน้าตาของตัวเองในสังคมนั้น 
ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ คนไทยจึง 
ตัดสินใจเพราะอิทธิพลของคน 
รอบข้างค่อนข้างสูงไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อม

3. Masculinity (MAS)

เปนดัชนีที่ใชวัดวัฒนธรรมที่มีลักษณะเนนการแขงขัน 

แกงแยงชิงเดนและความแตกตางระหวางบทบาทหญิงชาย 

ในสังคม โดยวัฒนธรรมที่มีลักษณะความเปนชาย เปนคา 

นยิมของสงัคมทีใ่หความสาํคญักบัการแขงขนัและความสาํเร็จ 

มีลักษณะตรงกันขามกับวัฒนธรรมที่มีลักษณะเอาใจใสซึ่ง 

กันและกันเนนความอาทรหวงใย หรือ “ความเปนหญิง”   

(Femininity) คาดัชนี MAS ยิ่งมากแปลวาผูชายมีบทบาท 

มากกวาผูหญงิ มีการแขงขันสงูกวา ไมวาจะเปนหญงิหรอืชาย 

ก็ตาม ในขณะที่สมาชิกของสังคมที่มีคา MAS ตํ่าจะคอนขาง 

ถอมตัวและเอาใจใสซึง่กนัและกันเพราะเปนคานยิมของสงัคม 

ซ่ึงเนนการใหความสนใจกับผูอ่ืน การทําธุรกิจกับนักธุรกิจที่ 

มาจากประเทศท่ีใหความสําคัญกับเพศชายมากกวาผูหญิง 

ผูชายอาจไดเปรียบในการเจรจาธุรกิจมากกวาเพศหญิง เชน 

นักธุรกิจญ่ีปุนนิยมนัดพบเพื่อเจรจาตามสถานบันเทิงเพื่อ 

พักผอนหลังการทํางาน ซึ่งในบางสถานที่นักธุรกิจหญิงไม 

สมควรเขารวมสังสรรคดวย ในเอเชียมีคาเฉลี่ยที่ 54 คะแนน 

ประเทศญีปุ่นมคีามากถงึ 90 รองลงมาคอืจนีและอินเดยีที ่54 

นักธุรกิจหญิงที่ทําการติดตอกับนักธุรกิจจากประเทศนี้จึง 

ควรเพิ่มความระมัดระวังการแตงการใหสุภาพ รัดกุม และไม 

สวมใสเครื่องประดับมากเกินไป ประเทศที่ไดคะแนน MAS 

สูงสุด ไดแก ญี่ปุ น โดยมีสหรัฐ และจีน อยู ในอันดับที่ 

คอนขางสงูดวย สวนกลุมประเทศทีม่เีอ้ือผูหญงิมากทีส่ดุในโลก 

ไดแก กลุมประเทศนอรดิก (นําโดย สวีเดน ตามมาดวย 

นอรเวย) ในขณะที่ ประเทศไทยเปนประเทศเอเชียเพียงไมกี่ 

ประเทศทีไ่ดอยูในอันดับลางๆ (หมายถงึเอือ้ผูหญงิสงู) ถอืไดวา 

เปนประเทศเอเชยีทีม่คีวามเปนหญิงสูงสดุ โดยมเีหตผุลหลกัมา 

จากคานิยมไทยท่ีไมนิยมการด้ินรนแขงขันและนิสัยเปนคนม ี

จิตใจโอบออมอารี เอาใจใสซึ่งกันและกัน ดังนั้นนักธุรกิจหญิง 

ไทยจึงไดรับความเทาเทียมและโอกาสทางการแขงขันเทากับ 

เพศชาย

4. Uncertainty Avoidance Index (UAI)

เปนดัชนีที่บงบอกถึงระดับความไมแนนอนหรือความ 

ผิดปกติท่ีสังคมหนึ่งๆ ยอมรับได สังคมที่มีคา UAI สูงคือ 

สังคมที่ไมยอมรับสภาวะ “ผิดปกติ” หรือ “แตกตาง” ใดๆ 

วัฒนธรรมที่มีลักษณะหลีกเลี่ยงความไมแนนอน จะพยายาม 

สรางกฏระเบียบจํานวนมากเพื่อเปนกรอบใหกับสมาชิกใน 

องคกรปฏบิตัติาม ประชาชนในวฒันธรรมนีอ้าจเกดิความเครยีด 

สูง การตัดสินใจตางๆจะใชมติกลุมเปนหลักหรือตามลําดับ 

ขัน้ตอน ในทางตรงกนัขามวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะการหลกีเล่ียง 

ความไมแนนอนตํ่านั้นจะมีโครงสรางองคกรที่ไมสลับซับซอน 

มีการสนับสนุนใหหัวหนางานตัดสินใจในลักษณะที่กลาเผชิญ 

กับความเสี่ยงประชาชนไมคอยมีความเครียด กลายอมรับใน 

ความคิดเห็นที่แตกตาง และมีความคิดสรางสรรค UAI ท่ี 

สงูแสดงวาหลกีเลีย่งความเส่ียง ซึง่สอดคลองกบัลกัษณะสงัคม 

ที่เปนแบบสังคมเกาะกลุมหรือ Collectivist ดังนั้นประชากร 

ประเทศจะเครงครัดกับระเบียบวินัย เชนญี่ปุนมีคา UAI 90  

สวนประเทศจนีและอนิเดียมคีา UAI เทากบั 40 ซึง่เปนคะแนน 

ที่ต่ํากวาประเทศอื่นในเอเชีย แสดงวาวัฒนธรรมอินเดีย 

และจีนยอมรับความแตกตางกับความไมเปนระบบและความ 

ไมแนนอนในการทําธุรกิจไดสูง ประเทศที่มี UAI สูงสุดในโลก 

ไดแก กรีซ ตามมาดวย โปรตุเกส แตโดยรวมแลว ประเทศ 

ในยโุรปสวนใหญลวนมี UAI ในระดับสูงทัง้สิน้ รวมท้ังญีปุ่นดวย 

ในขณะท่ีประเทศที่มี UAI ตํ่าที่สุดในโลกไดแก สิงคโปร 

เพราะเปนประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนทําให 

ชาวสิงคโปรเคยชินกับการเปลี่ยนแปลง และจะอาแขนรับ 

มนัดวยความรูสึกในแงดี ฮองกงกม็ ีUAI ต่ําดวยเชนกนั (อนัดบั 

หาจากรั้งทาย) ในขณะที่ สหรัฐ และจีนก็อยูในระดับตํ่าดวย 

ประเทศเหลาน้ีลวนแลวแตผลิตพอคาและนักธุรกิจไดเปน 

จํานวนมาก เพราะคนกลาเสี่ยง ประเทศไทยมีคะแนน UAI 

เทากับคาเฉลี่ยของเอเชียคือ 60 คะแนนถือวาอยูในระดับ 

กลางๆ

5. Long-Term Orientation (LTO)

มิติสุดทายไดรับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ (Confucian 

Dynamism) ท่ีใหความสําคัญกับอนาคต ซึ่งทําใหมีคานิยม 

บางประการท่ีทําใหดาํเนนิชีวติดวยความระมดัระวัง เชน ความ 

มัธยัสถ ความอดทน เปนตน ในทางตรงขามสังคมที่ใหความ 

สําคัญกับปจจุบัน จะเนนคานิยมที่ปกปองตนในปจจุบัน เชน 

การเคารพกฏกตกิา และการปองกนัการเสยีหนา ยิง่ดชัน ีLTO 

ของประเทศใดมีคาสูงก็ยิ่งแสดงวาวัฒนธรรมของสังคมของ 

ประเทศนั้นใหความสําคัญกับอนาคตมากเทานั้น ประเทศจีน 

มีคา LTO ในระดับสูงที่สุดในกลุมประเทศอเชียแปซิฟก อยูที่ 

118 คะแนน ดังนั้นการทําธุรกิจกับชาวจีนตองใหความสําคัญ 

อยางสูงกับการสรางความสมัพนัธทางธุรกิจในระยะยาว รวมถงึ 

การใหเกียรติและไมกระทําการอันใดท่ีทําใหนักธุรกิชาวจีน 

เสียหนา ประเทศที่ไดอันดับที่ 1-3 ของโลกลวนเปนเชื้อชาติ 

จีนทั้งสิ้นไดแก จีน ฮองกง ไตหวัน ตามมาดวยญี่ปุนและ 

เกาหลใีต วฒัธรรมไทยมีคา LTO ในระดับปานกลางเทากบั 51 

ซ่ึงตํ่ากวาคาเฉลี่ยในประเทศเอเชียท่ีมีคาเฉลี่ยท่ี 81 ซึ่งอาจ 

เปนเพราะสงัคมไทยใหความสาํคญักบัทัง้อนาคตและปจจบุนั 
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ตอมาเหน็ระบบคานยิม ความเชือ่ วธิคีดิ วธิทํีางานของผูกอต้ัง 

และไดยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางการดําเนินชีวิตและการ 

ทํางานในธุรกิจ จะเห็นวา การเห็นพองตองกัน (consensus) 

การยึดเหนี่ยว (cohesiveness) และการผูกพันหรือพันธ- 

สัญญา (commitment) ตอครอบครัว และตอธุรกิจ ของ 

สมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรที่มีตอคานิยม 

ดังกลาว จะทําใหทั้งครอบครัวและธุรกิจมีคานิยมหลัก (core 

value) และนําไปสูวัฒนธรรมองคกรที่ เขมแข็ง 

ในงานวิจัยคนพบลักษณะวัฒนธรรมท่ีปรากฏเดนชัดใน

ธุรกิจครอบครัวคือความเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง 

ลกัษณะความเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกัน ทําใหสมาชิกในครอบครวั 

มีความเชื่อ คานิยมรวมกัน จึงทําใหครอบครัวเปนปจจัยที่มี 

ผลกระทบตอการกําหนดแนวทาง กลยุทธ และการจัดการ 

ธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพิ่มเติมวา ธุรกิจครอบครัว 

ความสำคัญของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว
วัฒนธรรมนั้นเปนรูปแบบในการคิด การปฎิบัติ 

ในเรื่องตางๆ ของคนในสังคม มีต้ังแตวัฒนธรรมของชาติ 

วัฒนธรรมของทองถิ่น วัฒนธรรมขององคกร และวัฒนธรรม 

ของครอบครัว ในประเทศญี่ปุนวัฒนธรรมที่จะช่ืนชมผูกอตั้ง 

ธุรกิจ และการสืบทอดธุรกิจของครอบครัวเปนสิ่งที่ไดรับ 

การยกยองจากผูมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจทําใหญี่ปุนเปน 

ประเทศที่มีธุรกิจอายุยาวเกิน 200 ป มากกวา 3,000 บริษัท 

หรือคิดเปนกวา 40% ของธุรกิจอายุยาวทั่วโลก

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวมักจะสะทอนมาจาก 

วิสัยทัศน (vision) ของผูกอต้ัง ท่ีไดต้ังเปาหมายไวตั้งแต 

แรกเริ่มกอตั้งธุรกิจ เมื่อธุรกิจเติบโตเปนองคกรขนาดใหญขึ้น 

ผู บริหารรุ นตอมาก็จะสืบสานวิสัยทัศนและพันธกิจของผู  

กอตั้งไวเปนพื้นฐานของวัฒนธรรมองคกร สําหรับที่มาของ 

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว แหลงกําเนิดที่สําคัญมาจาก 

ระบบความเชื่อและคานิยมของผูกอต้ังที่เดนชัด ท่ีมีอิทธิพล 

ถึงรุนทายาทผูรับสืบทอดธุรกิจครอบครัว คานิยมและความ 

ปรารถนาของผูกอต้ังเปนแรงขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว ม ี

ผูตั้งขอสังเกตวา สมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกร 

อาจมองเหน็ภาพความเปนมาเกีย่วกบัการบกุเบกิตอสูเอาชนะ 

อุปสรรคของผูกอตั้งจนประสบความสําเร็จทั้งเรื่องชีวิตและ 

การทํางานในธุรกิจ จากเร่ืองราวหรือประวัติ (stories or   

histories) ที่ถูกถายทอดดวยการเลาหรือบันทึกเปนหนังสือ 

ชวีประวตั ิทาํใหสมาชกิในครอบครวัและพนกังานในองคกรรุน 

จาํนวนมากมกัจะไดเรยีนรูคาํสอน ประวติั คานยิมของผูกอตัง้ 

จากการรับประทานอาหารรวมกนับนโตะอาหารเยน็ (learned 

-at-the-dinner-table) ส่ิงนีท้าํใหเกิดความผูกพันอยางลึกซึง้ 

(ingrained) ระหวางสมาชิกในครอบครัว และทําใหสมาชิก 

ในครอบครวัรุนถดัไปมคีวามจงรกัภกัดตีอธรุกจิ และยดึมัน่ใน 

คานิยมของผูกอตั้งอยางตอเนื่อง ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยภายใน 

ที่นําไปสูการสรางวัฒนธรรมในองคกร 

รูปแบบวัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว
เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมในบริบท (context) ของธุรกิจ 

ครอบครัว พบวา มีมิติที่ซับซอนมากเพราะมีหลายบทบาท 

ทัง้ครอบครวั ธรุกจิ และความเปนเจาของรวมอยูในบรบิทของ 

ธุรกิจครอบครัว วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวที่เนนบทบาท 

ดานครอบครัว จะใหความสําคัญวัฒนธรรมในธุรกจิครอบครวั 

เปนลักษณะของระดับการรับรูความสัมพันธของสมาชิกใน 

ครอบครัว ที่อาจจะมีความสัมพันธเชื่อมโยงไปสูวัฒนธรรม 

ขององคกร และเสนอวารูปแบบวัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว 

มคีวามแตกตางกนัตามความสมัพันธของสมาชิกในครอบครวั 

ซึ่งแบงได 3 แบบ คือ วัฒนธรรมแบบความรูสึกเปนเอกฉันท 

(consensus sensitive) วัฒนธรรมแบบความรูสึกตามระยะ 

หางระหวางบคุคล (interpersonal distance-sensitive) และ 

วฒันธรรมแบบความรูสกึตามสภาพแวดลอม (environment 

-sensitive) จากการศึกษาไดพบวา ระดับความสัมพันธของ 

สมาชกิในครอบครวัมอีทิธพิลสงูตอรปูแบบวฒันธรรมในธุรกิจ 

ครอบครวั และแนวโนมของครอบครวัทีม่คีวามรกัความผกูพนั 

อยางลึกซึ้ง จะแสดงถึงลักษณะของวัฒนธรรมขององคกรที่มี 

การจดัการท่ีด ีนอกจากนี ้ธรุกจิครอบครัวทีม่กีารดแูลเอาใจใส 

ความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัวอยางสมํ่าเสมอ 

จะสงผลใหความสัมพันธภายในที่ทํางานเปนไปดวยดีเชนกัน 

และยังอธิบายเพิ่มเติมวา เมื่อสถานการณทางธุรกิจตึงเครียด 

สมาชกิในครอบครวัยงัคงความสมัพนัธทีเ่ขาใจและใหกาํลงัใจ 

ซึ่งกันและกัน สอดคลองกับงานวิจัยที่ศึกษาผูหญิงที่อยูใน 

ธุรกิจครอบครัว พบวา ผูหญิงมีบทบาทในฐานะภรรยาของ 

ผูกอตั้งหรือผูบริหารที่เปนสมาชิกครอบครัวและมีบทบาท 

ในการใหกําลังใจ เช่ือมโยงสมาชิกในครอบครัวใหมีความ 

กลมเกลียวกัน เปนผูคอยประสานสัมพันธระหวางผูกอตั้ง 

ทายาท สมาชิกในครอบครัว และพี่นอง เพื่อรวมกันทําให 

ธุรกิจบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังใหคําแนะนําใน 

ทักษะทางธุรกิจที่เหมาะสม การฝกฝนและประสบการณให 

แกทายาทและสมาชกิในครอบครัวคนอ่ืนๆ และพบวาบทบาท 

ของผูหญิงดังกลาวมีแนวโนมตอผลประกอบการของธุรกิจ 

ครอบครัว 

รูปแบบวัฒนธรรมครอบครัวออกเปน 4 แบบ คือ 

วัฒนธรรมแบบความเปนพอหรือความเชื่อถือในตัวผูกอตั้ง 

(paternalistic) วัฒนธรรมแบบปลอยตามยถากรรมหรือ 

ไมมีความเชื่อถือบุคคลใดเลย(laissez-faire) วัฒนธรรม 

แบบมีสวนรวม (participative) และวัฒนธรรมแบบมืออาชีพ 

(professional) ซึ่งแตละครอบครัวจะมีวัฒนธรรมรูปแบบใด 

ขึน้อยูกบัพืน้ฐานธรรมชาตขิองมนษุย ความสมัพันธ และสภาพ 

แวดลอมในแตละสถานการณ เมื่อสถานการณเปลี่ยนไปและ 

วฒันธรรมเดมิไมเหมาะสม จะมกีลไลเคลือ่นหรอืเปลีย่นแปลง 

รูปแบบวัฒนธรรมจากรูปแบบหนึง่สูอีกรูปแบบวฒันธรรมหน่ึง

มิติความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
สังคม

ศาสตราจารยฮอฟสเทด(Greert Hofstde) แหง      

Maastricht University นักสังคมศาสตรชาวเนเธอรแลนด 

ไดทําการวิจัยถึงวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการทํางานของคน 

ในแตละประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน โดยการเก็บขอมูล 

โดยสํารวจประชากรในประเทศตางๆ ที่มีวัฒนธรรมแตกตาง 

กันมากกวา 70 ประเทศในภูมิภาคตางๆ จากการสํารวจ 

ศาสตราจารยฮอฟสเทดไดนาํขอมลูมาทาํวจิยัเชงิเปรยีบเทยีบ 

และไดพัฒนารูปแบบ (Model) ความแตกตางทางวัฒนธรรม 

ของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. Power Distance Index (PDI) 

เปนดัชนีที่ใชวัดความเหลื่อมลํ้าของอํานาจหรือการ 

ยอมรับเรื่องชนชั้น เชน  การนับถือลําดับอาวุโสหรือลําดับ 

ชั้นในสังคม  ถาเปนวัฒนธรรมที่มีลักษณะความเหลื่อมลํ้าสูง 

จะมีผูตัดสินใจแตเพียงผูเดียว ผูที่อยูในระดับตํ่ามีหนาที่เพียง 

ปฏบิตัติามคาํส่ังการทาํงาน พรอมทัง้ยอมรับอาํนาจลกัษณะนี้ 

โดยไมคาดหวังใหมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทางตรงกันขาม 

วฒันธรรมท่ีมลีกัษณะการยอมรบัความเหลือ่มลํา้ของอาํนาจตํา่ 

จะยนิดรีบัฟงความคดิเหน็จากเพือ่นรวมงานทกุระดบั มคีวาม 

เสมอภาคและทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ผลวิจัย 

พบวาในภูมิภาคเอเชียมีคะแนน PDI เฉลี่ยที่ 60 คะแนน แต 

มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจคอนขางหลากหลาย 

เชน ประเทศที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจตํ่า 

ไดแก ออสเตรเลีย ซึ่งมีคา PDI ที่ระดับ 40 คะแนน ในขณะที่ 

ประเทศจีน อินเดีย ไทย และญี่ปุน มีการนับถือลําดับอาวุโส 

ลําดับชั้นในสังคมและวรรณะชน โดยมี PDI เทากับ 80 

คะแนน, 77 คะแนน, 64 คะแนน และ 50 คะแนน ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวาสังคมเอเชียในภาพรวมยอมรับอํานาจจาก 

เบื้องบนและความเสมอภาคไดคอนขางมาก ในประเทศที่มี 

การยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจสูงจะพยายามผลักดัน 

ตนเองใหอยูในระดับที่สูงขึ้น โดยการพยายามศึกษาเลาเรียน 

หรือทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จเพ่ือการยอมรับทางสังคม 

แตในประเทศตะวนัตกจะมคีา PDI ต่ําเปนสวนใหญดวยเชนกนั 

ไทยอยูในระดับกลางๆ เมือ่เทยีบกบัทัง้โลก แสดงวา แมหลาย 

ฝายจะมองวาสังคมไทยมีแบงแยกชนชั้นคอนขางสูง แตถา 

เทียบกับประเทศเอเชียดวยกันแลวถือวาคอนขางนอยแลว

2. Individualism(IDV) 

ดัชนีที่ใชวัดความเปนปจเจกบุคคล(Individualism) 

หรือความเปนตัวของตัวเอง วัฒนธรรมตะวันตกจะถูกปลูกฝง 

ใหสมาชิกในสังคมรับผิดชอบอนาคตของตนเองและตอง 

พยายามพัฒนาความสามารถของตนเองตลอดเวลา แต 

วัฒนธรรมตะวันออกจะปลูกฝงใหสมาชิกในสังคมน้ันมองวา 

ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้นเมื่อกระทําสิ่งใดจึงมัก 

คํานึงถึงกลุมหรือผลกระทบที่มีตอกลุมและสังคมเสมอ ใน 

ประเทศที่มีความเปนปจเจกบุคคลสูง พลเมืองนั้นสามารถ 

ทําสิ่งตางๆไดดวยตนเอง ตัดสินใจไดดวยตนเองไมจําเปนตอง 

อาศยัการสนบัสนนุจากผูอืน่ มรีปูแบบการดาํเนนิชวีติแบบไมได 

ถูกคาดหวังใหดูแลซึ่งกันและกันหรือดูแลกันเองในลักษณะ 

ครอบครัวเดี่ยว การใหโอกาสใหใชความคิดเชิงสรางสรรค 

มีอิสระ เปนส่ิงที่มีคาและสําคัญอยางยิ่งในสังคมปจเจกนิยม 

จากงานวิจัยพบวาประเทศท่ีปจเจกนิยมสูงสุดไดแก สหรัฐ 

อเมริกา สวนประในภูมิภาคเอเชีย มีความเปนปจเจกชน 

คอนขางตํ่า โดยประเทศจีน เปนประเทศที่มีคา IDV ตํ่าที่สุด 

คือ 15 คะแนน ไทยมีคา IDV เทากับ 20 สูงกวาประเทศจีน 

เพยีงเลก็นอย ตามมาดวยประเทศญีปุ่นและอินเดีย ทีม่คีา IDV 

เทากับ 43 และ 44 ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ย IDV ในกลุม 

ประเทศเอเชียอูที่ 24 คะแนน แสดงวาสังคมเอเชียเปนสังคม 

เกาะกลุม หรือ Collectivist ที่เนนความสัมพันธระยะยาว 

ที่สรางความปลอดภัยในเร่ืองตางๆ ใหแกสมาชิกในกลุมหรือ 

พวกพอง เปนสังคมที่ใหความสําคัญกับความภักดีตอกลุม 

รวมถึงมีกระบวนการตัดสินใจที่ตองการไดรับความเห็นชอบ 

จากทุกฝายในกลุม การทําธุรกิจกับคนเอเชียโดยเฉพาะกับ 

นักธุรกิจชาวจีนและชาวญี่ปุนจึงเนนการสรางความสัมพันธ 

เปนพวกพองมากกวาการทําธุรกิจที่อิงสัญญา ตามระบบ 

ทุนนิยมจากวัฒนธรมตะวันตก การสรางความสัมพันธทาง 

ธุรกิจกระทําผานการนัดรับประทานอาหาร หรือการดื่ม 

สังสรรคเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกอนการทําธุรกิจรวมกัน 

ยึดถือสัจจะทางวาจามากกวาสัญญาที่เปนลายลักษณอักษร  

ประเทศไทยถูกจัดลําดับวามีความเปนปจเจกนิยมตํ่ามาก 

เพราะอยูในอันดับที่ 53 จาก 65 ประเทศ แมคนไทยจะดู 

ไมคอยสามคัคีกนันกั แตสงัคมไทยมีการพึง่พากันในครอบครวั 

สูง แมอายุจะมากแลว ก็ยังคงพึ่งพากันอยูมาก นอกจากนี้คน 

ไทยยงัมนีสิยัเดนเรือ่งการโอนเอยีงตามหมูคณะเพือ่หลกีเลีย่ง 

ความขัดแยงทุกรูปแบบ และการรักษาหนาตาของตัวเองใน 

สังคมนั้นถือเปนเรื่องที่สําคัญมากๆ คนไทยจึงตัดสินใจเพราะ 

อทิธพิลของคนรอบขางคอนขางสงูไมวาทางตรงหรอืทางออม

3. Masculinity (MAS)

เปนดัชนีที่ใชวัดวัฒนธรรมที่มีลักษณะเนนการแขงขัน 

แกงแยงชิงเดนและความแตกตางระหวางบทบาทหญิงชาย 

ในสังคม โดยวัฒนธรรมที่มีลักษณะความเปนชาย เปนคา 

นยิมของสงัคมทีใ่หความสาํคญักบัการแขงขนัและความสาํเร็จ 

มีลักษณะตรงกันขามกับวัฒนธรรมที่มีลักษณะเอาใจใสซึ่ง 

กันและกันเนนความอาทรหวงใย หรือ “ความเปนหญิง”   

(Femininity) คาดัชนี MAS ยิ่งมากแปลวาผูชายมีบทบาท 

มากกวาผูหญิง มีการแขงขันสงูกวา ไมวาจะเปนหญงิหรอืชาย 

ก็ตาม ในขณะที่สมาชิกของสังคมที่มีคา MAS ตํ่าจะคอนขาง 

ถอมตัวและเอาใจใสซึง่กนัและกันเพราะเปนคานยิมของสงัคม 

ซ่ึงเนนการใหความสนใจกับผูอ่ืน การทําธุรกิจกับนักธุรกิจที่ 

มาจากประเทศที่ใหความสําคัญกับเพศชายมากกวาผูหญิง 

ผูชายอาจไดเปรียบในการเจรจาธุรกิจมากกวาเพศหญิง เชน 

นักธุรกิจญี่ปุ นนิยมนัดพบเพื่อเจรจาตามสถานบันเทิงเพื่อ 

พักผอนหลังการทํางาน ซึ่งในบางสถานที่นักธุรกิจหญิงไม 

สมควรเขารวมสังสรรคดวย ในเอเชียมีคาเฉลี่ยที่ 54 คะแนน 

ประเทศญีปุ่นมคีามากถงึ 90 รองลงมาคอืจนีและอินเดยีที ่54 

นักธุรกิจหญิงที่ทําการติดตอกับนักธุรกิจจากประเทศนี้จึง 

ควรเพิ่มความระมัดระวังการแตงการใหสุภาพ รัดกุม และไม 

สวมใสเครื่องประดับมากเกินไป ประเทศที่ไดคะแนน MAS 

สูงสุด ไดแก ญี่ปุ น โดยมีสหรัฐ และจีน อยู ในอันดับที่ 

คอนขางสงูดวย สวนกลุมประเทศทีม่เีอ้ือผูหญงิมากทีส่ดุในโลก 

ไดแก กลุมประเทศนอรดิก (นําโดย สวีเดน ตามมาดวย 

นอรเวย) ในขณะที่ ประเทศไทยเปนประเทศเอเชียเพียงไมกี่ 

ประเทศทีไ่ดอยูในอันดบัลางๆ (หมายถงึเอือ้ผูหญงิสงู) ถอืไดวา 

เปนประเทศเอเชยีทีม่คีวามเปนหญิงสูงสดุ โดยมเีหตผุลหลักมา 

จากคานิยมไทยที่ไมนิยมการด้ินรนแขงขันและนิสัยเปนคนม ี

จิตใจโอบออมอารี เอาใจใสซึ่งกันและกัน ดังนั้นนักธุรกิจหญิง 

ไทยจึงไดรับความเทาเทียมและโอกาสทางการแขงขันเทากับ 

เพศชาย

4. Uncertainty Avoidance Index (UAI)

เปนดัชนีที่บงบอกถึงระดับความไมแนนอนหรือความ 

ผิดปกติท่ีสังคมหนึ่งๆ ยอมรับได สังคมที่มีคา UAI สูงคือ 

สังคมที่ไมยอมรับสภาวะ “ผิดปกติ” หรือ “แตกตาง” ใดๆ 

วัฒนธรรมที่มีลักษณะหลีกเล่ียงความไมแนนอน จะพยายาม 

สรางกฏระเบียบจํานวนมากเพื่อเปนกรอบใหกับสมาชิกใน 

องคกรปฏบิตัติาม ประชาชนในวฒันธรรมนีอ้าจเกดิความเครยีด 

สูง การตัดสินใจตางๆจะใชมติกลุมเปนหลักหรือตามลําดับ 

ขัน้ตอน ในทางตรงกนัขามวฒันธรรมทีม่ลัีกษณะการหลีกเล่ียง 

ความไมแนนอนตํ่านั้นจะมีโครงสรางองคกรท่ีไมสลับซับซอน 

มีการสนับสนุนใหหัวหนางานตัดสินใจในลักษณะที่กลาเผชิญ 

กับความเส่ียงประชาชนไมคอยมีความเครียด กลายอมรับใน 

ความคิดเห็นที่แตกตาง และมีความคิดสรางสรรค UAI ที่ 

สงูแสดงวาหลกีเลีย่งความเส่ียง ซึง่สอดคลองกบัลกัษณะสงัคม 

ที่เปนแบบสังคมเกาะกลุมหรือ Collectivist ดังนั้นประชากร 

ประเทศจะเครงครัดกับระเบียบวินัย เชนญี่ปุนมีคา UAI 90  

สวนประเทศจนีและอนิเดยีมคีา UAI เทากบั 40 ซึง่เปนคะแนน 

ที่ตํ่ากวาประเทศอื่นในเอเชีย แสดงวาวัฒนธรรมอินเดีย 

และจีนยอมรับความแตกตางกับความไมเปนระบบและความ 

ไมแนนอนในการทําธุรกิจไดสูง ประเทศที่มี UAI สูงสุดในโลก 

ไดแก กรีซ ตามมาดวย โปรตุเกส แตโดยรวมแลว ประเทศ 

ในยโุรปสวนใหญลวนมี UAI ในระดับสูงทัง้สิน้ รวมท้ังญีปุ่นดวย 

ในขณะท่ีประเทศท่ีมี UAI ตํ่าท่ีสุดในโลกไดแก สิงคโปร 

เพราะเปนประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนทําให 

ชาวสิงคโปรเคยชินกับการเปล่ียนแปลง และจะอาแขนรับ 

มนัดวยความรูสกึในแงด ีฮองกงกม็ ีUAI ตํา่ดวยเชนกนั (อนัดบั 

หาจากรั้งทาย) ในขณะที่ สหรัฐ และจีนก็อยูในระดับตํ่าดวย 

ประเทศเหลานี้ลวนแลวแตผลิตพอคาและนักธุรกิจไดเปน 

จํานวนมาก เพราะคนกลาเส่ียง ประเทศไทยมีคะแนน UAI 

เทากับคาเฉล่ียของเอเชียคือ 60 คะแนนถือวาอยูในระดับ 

กลางๆ

5. Long-Term Orientation (LTO)

มิติสุดทายไดรับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ (Confucian 

Dynamism) ท่ีใหความสําคัญกับอนาคต ซึ่งทําใหมีคานิยม 

บางประการทีท่าํใหดาํเนนิชีวติดวยความระมดัระวัง เชน ความ 

มัธยัสถ ความอดทน เปนตน ในทางตรงขามสังคมที่ใหความ 

สําคัญกับปจจุบัน จะเนนคานิยมที่ปกปองตนในปจจุบัน เชน 

การเคารพกฏกตกิา และการปองกนัการเสยีหนา ยิง่ดชัน ีLTO 

ของประเทศใดมีคาสูงก็ยิ่งแสดงวาวัฒนธรรมของสังคมของ 

ประเทศนั้นใหความสําคัญกับอนาคตมากเทานั้น ประเทศจีน 

มีคา LTO ในระดับสูงที่สุดในกลุมประเทศอเชียแปซิฟก อยูที่ 

118 คะแนน ดังนั้นการทําธุรกิจกับชาวจีนตองใหความสําคัญ 

อยางสูงกับการสรางความสัมพนัธทางธุรกจิในระยะยาว รวมถงึ 

การใหเกียรติและไมกระทําการอันใดที่ทําใหนักธุรกิชาวจีน 

เสียหนา ประเทศที่ไดอันดับที่ 1-3 ของโลกลวนเปนเชื้อชาติ 

จีนทั้งสิ้นไดแก จีน ฮองกง ไตหวัน ตามมาดวยญี่ปุนและ 

เกาหลใีต วฒัธรรมไทยมีคา LTO ในระดับปานกลางเทากบั 51 

ซึ่งตํ่ากวาคาเฉล่ียในประเทศเอเชียท่ีมีคาเฉลี่ยท่ี 81 ซึ่งอาจ 

เปนเพราะสงัคมไทยใหความสาํคญักบัทัง้อนาคตและปจจบุนั 
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ตอมาเหน็ระบบคานยิม ความเชือ่ วธิคีดิ วธิทํีางานของผูกอต้ัง 

และไดยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางการดําเนินชีวิตและการ 

ทํางานในธุรกิจ จะเห็นวา การเห็นพองตองกัน (consensus) 

การยึดเหนี่ยว (cohesiveness) และการผูกพันหรือพันธ- 

สัญญา (commitment) ตอครอบครัว และตอธุรกิจ ของ 

สมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกรที่มีตอคานิยม 

ดังกลาว จะทําใหทั้งครอบครัวและธุรกิจมีคานิยมหลัก (core 

value) และนําไปสูวัฒนธรรมองคกรที่ เขมแข็ง 

ในงานวิจัยคนพบลักษณะวัฒนธรรมที่ปรากฏเดนชัดใน

ธุรกิจครอบครัวคือความเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง 

ลกัษณะความเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกัน ทาํใหสมาชิกในครอบครวั 

มีความเชื่อ คานิยมรวมกัน จึงทําใหครอบครัวเปนปจจัยที่มี 

ผลกระทบตอการกําหนดแนวทาง กลยุทธ และการจัดการ 

ธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพ่ิมเติมวา ธุรกิจครอบครัว 

ความสำคัญของวัฒนธรรม
ในธุรกิจครอบครัว
วัฒนธรรมนั้นเปนรูปแบบในการคิด การปฎิบัติ 

ในเรื่องตางๆ ของคนในสังคม มีตั้งแตวัฒนธรรมของชาติ 

วัฒนธรรมของทองถิ่น วัฒนธรรมขององคกร และวัฒนธรรม 

ของครอบครัว ในประเทศญ่ีปุนวัฒนธรรมท่ีจะช่ืนชมผูกอตั้ง 

ธุรกิจ และการสืบทอดธุรกิจของครอบครัวเปนสิ่งที่ไดรับ 

การยกยองจากผูมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจทําใหญี่ปุนเปน 

ประเทศที่มีธุรกิจอายุยาวเกิน 200 ป มากกวา 3,000 บริษัท 

หรือคิดเปนกวา 40% ของธุรกิจอายุยาวทั่วโลก

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวมักจะสะทอนมาจาก 

วิสัยทัศน (vision) ของผูกอต้ัง ท่ีไดตั้งเปาหมายไวตั้งแต 

แรกเริ่มกอตั้งธุรกิจ เมื่อธุรกิจเติบโตเปนองคกรขนาดใหญขึ้น 

ผู บริหารรุ นตอมาก็จะสืบสานวิสัยทัศนและพันธกิจของผู  

กอตั้งไวเปนพื้นฐานของวัฒนธรรมองคกร สําหรับที่มาของ 

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว แหลงกําเนิดที่สําคัญมาจาก 

ระบบความเชื่อและคานิยมของผูกอต้ังที่เดนชัด ท่ีมีอิทธิพล 

ถึงรุนทายาทผูรับสืบทอดธุรกิจครอบครัว คานิยมและความ 

ปรารถนาของผูกอต้ังเปนแรงขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว ม ี

ผูตั้งขอสังเกตวา สมาชิกในครอบครัวและพนักงานในองคกร 

อาจมองเหน็ภาพความเปนมาเกีย่วกบัการบกุเบกิตอสูเอาชนะ 

อุปสรรคของผูกอตั้งจนประสบความสําเร็จท้ังเรื่องชีวิตและ 

การทํางานในธุรกิจ จากเร่ืองราวหรือประวัติ (stories or   

histories) ท่ีถูกถายทอดดวยการเลาหรือบันทึกเปนหนังสือ 

ชีวประวตั ิทาํใหสมาชกิในครอบครวัและพนกังานในองคกรรุน 

จํานวนมากมกัจะไดเรยีนรูคาํสอน ประวติั คานยิมของผูกอตัง้ 

จากการรบัประทานอาหารรวมกนับนโตะอาหารเยน็ (learned 

-at-the-dinner-table) สิง่นีท้าํใหเกิดความผกูพันอยางลึกซึง้ 

(ingrained) ระหวางสมาชิกในครอบครัว และทําใหสมาชิก 

ในครอบครวัรุนถดัไปมคีวามจงรกัภกัดตีอธรุกจิ และยดึมัน่ใน 

คานิยมของผูกอตั้งอยางตอเนื่อง ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยภายใน 

ที่นําไปสูการสรางวัฒนธรรมในองคกร 

รูปแบบวัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว
เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมในบริบท (context) ของธุรกิจ 

ครอบครัว พบวา มีมิติที่ซับซอนมากเพราะมีหลายบทบาท 

ทัง้ครอบครัว ธุรกจิ และความเปนเจาของรวมอยูในบรบิทของ 

ธุรกิจครอบครัว วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวที่เนนบทบาท 

ดานครอบครวั จะใหความสําคญัวฒันธรรมในธรุกจิครอบครวั 

เปนลักษณะของระดับการรับรูความสัมพันธของสมาชิกใน 

ครอบครัว ที่อาจจะมีความสัมพันธเชื่อมโยงไปสูวัฒนธรรม 

ขององคกร และเสนอวารูปแบบวัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว 

มคีวามแตกตางกนัตามความสมัพันธของสมาชิกในครอบครวั 

ซึ่งแบงได 3 แบบ คือ วัฒนธรรมแบบความรูสึกเปนเอกฉันท 

(consensus sensitive) วัฒนธรรมแบบความรูสึกตามระยะ 

หางระหวางบคุคล (interpersonal distance-sensitive) และ 

วัฒนธรรมแบบความรูสกึตามสภาพแวดลอม (environment 

-sensitive) จากการศึกษาไดพบวา ระดับความสัมพันธของ 

สมาชกิในครอบครัวมอีทิธพิลสงูตอรปูแบบวฒันธรรมในธุรกิจ 

ครอบครัว และแนวโนมของครอบครวัทีม่คีวามรกัความผกูพนั 

อยางลึกซึ้ง จะแสดงถึงลักษณะของวัฒนธรรมขององคกรที่มี 

การจดัการท่ีด ีนอกจากนี ้ธรุกจิครอบครัวทีม่กีารดูแลเอาใจใส 

ความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัวอยางสมํ่าเสมอ 

จะสงผลใหความสัมพันธภายในที่ทํางานเปนไปดวยดีเชนกัน 

และยังอธิบายเพิ่มเติมวา เมื่อสถานการณทางธุรกิจตึงเครียด 

สมาชกิในครอบครวัยงัคงความสมัพนัธทีเ่ขาใจและใหกาํลงัใจ 

ซ่ึงกันและกัน สอดคลองกับงานวิจัยที่ศึกษาผูหญิงท่ีอยูใน 

ธุรกิจครอบครัว พบวา ผูหญิงมีบทบาทในฐานะภรรยาของ 

ผูกอตั้งหรือผูบริหารที่เปนสมาชิกครอบครัวและมีบทบาท 

ในการใหกําลังใจ เช่ือมโยงสมาชิกในครอบครัวใหมีความ 

กลมเกลียวกัน เปนผูคอยประสานสัมพันธระหวางผูกอตั้ง 

ทายาท สมาชิกในครอบครัว และพี่นอง เพื่อรวมกันทําให 

ธุรกิจบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังใหคําแนะนําใน 

ทักษะทางธุรกิจที่เหมาะสม การฝกฝนและประสบการณให 

แกทายาทและสมาชกิในครอบครวัคนอืน่ๆ และพบวาบทบาท 

ของผูหญิงดังกลาวมีแนวโนมตอผลประกอบการของธุรกิจ 

ครอบครัว 

รูปแบบวัฒนธรรมครอบครัวออกเปน 4 แบบ คือ 

วัฒนธรรมแบบความเปนพอหรือความเช่ือถือในตัวผูกอตั้ง 

(paternalistic) วัฒนธรรมแบบปลอยตามยถากรรมหรือ 

ไมมีความเชื่อถือบุคคลใดเลย(laissez-faire) วัฒนธรรม 

แบบมีสวนรวม (participative) และวัฒนธรรมแบบมืออาชีพ 

(professional) ซึ่งแตละครอบครัวจะมีวัฒนธรรมรูปแบบใด 

ขึน้อยูกบัพืน้ฐานธรรมชาตขิองมนษุย ความสมัพันธ และสภาพ 

แวดลอมในแตละสถานการณ เมื่อสถานการณเปลี่ยนไปและ 

วฒันธรรมเดมิไมเหมาะสม จะมกีลไลเคลือ่นหรอืเปลีย่นแปลง 

รปูแบบวฒันธรรมจากรปูแบบหนึง่สูอีกรูปแบบวฒันธรรมหนึง่

มิติความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
สังคม

ศาสตราจารยฮอฟสเทด(Greert Hofstde) แหง      

Maastricht University นักสังคมศาสตรชาวเนเธอรแลนด 

ไดทําการวิจัยถึงวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการทํางานของคน 

ในแตละประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน โดยการเก็บขอมูล 

โดยสํารวจประชากรในประเทศตางๆ ที่มีวัฒนธรรมแตกตาง 

กันมากกวา 70 ประเทศในภูมิภาคตางๆ จากการสํารวจ 

ศาสตราจารยฮอฟสเทดไดนาํขอมลูมาทาํวจิยัเชงิเปรยีบเทยีบ 

และไดพัฒนารูปแบบ (Model) ความแตกตางทางวัฒนธรรม 

ของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. Power Distance Index (PDI) 

เปนดัชนีท่ีใชวัดความเหลื่อมลํ้าของอํานาจหรือการ 

ยอมรับเรื่องชนชั้น เชน  การนับถือลําดับอาวุโสหรือลําดับ 

ชั้นในสังคม  ถาเปนวัฒนธรรมที่มีลักษณะความเหลื่อมลํ้าสูง 

จะมีผูตัดสินใจแตเพียงผูเดียว ผูที่อยูในระดับตํ่ามีหนาที่เพียง 

ปฏบิตัติามคาํสัง่การทาํงาน พรอมทัง้ยอมรับอาํนาจลกัษณะนี้ 

โดยไมคาดหวังใหมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทางตรงกันขาม 

วฒันธรรมท่ีมลีกัษณะการยอมรบัความเหลือ่มลํา้ของอาํนาจตํา่ 

จะยนิดรีบัฟงความคดิเหน็จากเพือ่นรวมงานทกุระดบั มคีวาม 

เสมอภาคและทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ผลวิจัย 

พบวาในภูมิภาคเอเชียมีคะแนน PDI เฉลี่ยที่ 60 คะแนน แต 

มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจคอนขางหลากหลาย 

เชน ประเทศที่มีการยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจตํ่า 

ไดแก ออสเตรเลีย ซึ่งมีคา PDI ที่ระดับ 40 คะแนน ในขณะที่ 

ประเทศจีน อินเดีย ไทย และญี่ปุน มีการนับถือลําดับอาวุโส 

ลําดับชั้นในสังคมและวรรณะชน โดยมี PDI เทากับ 80 

คะแนน, 77 คะแนน, 64 คะแนน และ 50 คะแนน ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวาสังคมเอเชียในภาพรวมยอมรับอํานาจจาก 

เบื้องบนและความเสมอภาคไดคอนขางมาก ในประเทศท่ีมี 

การยอมรับความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจสูงจะพยายามผลักดัน 

ตนเองใหอยูในระดับที่สูงขึ้น โดยการพยายามศึกษาเลาเรียน 

หรือทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จเพื่อการยอมรับทางสังคม 

แตในประเทศตะวนัตกจะมคีา PDI ตํา่เปนสวนใหญดวยเชนกนั 

ไทยอยูในระดับกลางๆ เมือ่เทยีบกบัทัง้โลก แสดงวา แมหลาย 

ฝายจะมองวาสังคมไทยมีแบงแยกชนชั้นคอนขางสูง แตถา 

เทียบกับประเทศเอเชียดวยกันแลวถือวาคอนขางนอยแลว

2. Individualism(IDV) 

ดัชนีที่ใชวัดความเปนปจเจกบุคคล(Individualism) 

หรือความเปนตัวของตัวเอง วัฒนธรรมตะวันตกจะถูกปลูกฝง 

ใหสมาชิกในสังคมรับผิดชอบอนาคตของตนเองและตอง 

พยายามพัฒนาความสามารถของตนเองตลอดเวลา แต 

วัฒนธรรมตะวันออกจะปลูกฝงใหสมาชิกในสังคมน้ันมองวา 

ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้นเมื่อกระทําสิ่งใดจึงมัก 

คํานึงถึงกลุมหรือผลกระทบที่มีตอกลุมและสังคมเสมอ ใน 

ประเทศที่มีความเปนปจเจกบุคคลสูง พลเมืองน้ันสามารถ 

ทําสิ่งตางๆไดดวยตนเอง ตัดสินใจไดดวยตนเองไมจําเปนตอง 

อาศยัการสนบัสนนุจากผูอืน่ มรีปูแบบการดาํเนนิชวีติแบบไมได 

ถูกคาดหวังใหดูแลซึ่งกันและกันหรือดูแลกันเองในลักษณะ 

ครอบครัวเดี่ยว การใหโอกาสใหใชความคิดเชิงสรางสรรค 

มีอิสระ เปนสิ่งที่มีคาและสําคัญอยางยิ่งในสังคมปจเจกนิยม 

จากงานวิจัยพบวาประเทศท่ีปจเจกนิยมสูงสุดไดแก สหรัฐ 

อเมริกา สวนประในภูมิภาคเอเชีย มีความเปนปจเจกชน 

คอนขางตํ่า โดยประเทศจีน เปนประเทศที่มีคา IDV ตํ่าที่สุด 

คือ 15 คะแนน ไทยมีคา IDV เทากับ 20 สูงกวาประเทศจีน 

เพยีงเลก็นอย ตามมาดวยประเทศญีปุ่นและอนิเดยี ทีม่คีา IDV 

เทากับ 43 และ 44 ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ย IDV ในกลุม 

ประเทศเอเชียอูที่ 24 คะแนน แสดงวาสังคมเอเชียเปนสังคม 

เกาะกลุม หรือ Collectivist ท่ีเนนความสัมพันธระยะยาว 

ท่ีสรางความปลอดภัยในเรื่องตางๆ ใหแกสมาชิกในกลุมหรือ 

พวกพอง เปนสังคมที่ใหความสําคัญกับความภักดีตอกลุม 

รวมถึงมีกระบวนการตัดสินใจท่ีตองการไดรับความเห็นชอบ 

จากทุกฝายในกลุม การทําธุรกิจกับคนเอเชียโดยเฉพาะกับ 

นักธุรกิจชาวจีนและชาวญี่ปุนจึงเนนการสรางความสัมพันธ 

เปนพวกพองมากกวาการทําธุรกิจที่อิงสัญญา ตามระบบ 

ทุนนิยมจากวัฒนธรมตะวันตก การสรางความสัมพันธทาง 

ธุรกิจกระทําผานการนัดรับประทานอาหาร หรือการดื่ม 

สังสรรคเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกอนการทําธุรกิจรวมกัน 

ยึดถือสัจจะทางวาจามากกวาสัญญาที่เปนลายลักษณอักษร  

ประเทศไทยถูกจัดลําดับวามีความเปนปจเจกนิยมตํ่ามาก 

เพราะอยูในอันดับที่ 53 จาก 65 ประเทศ แมคนไทยจะดู 

ไมคอยสามคัคีกนันกั แตสงัคมไทยมีการพึง่พากนัในครอบครวั 

สูง แมอายุจะมากแลว ก็ยังคงพึ่งพากันอยูมาก นอกจากนี้คน 

ไทยยงัมนีสิยัเดนเรือ่งการโอนเอยีงตามหมูคณะเพือ่หลกีเลีย่ง 

ความขัดแยงทุกรูปแบบ และการรักษาหนาตาของตัวเองใน 

สังคมนั้นถือเปนเรื่องที่สําคัญมากๆ คนไทยจึงตัดสินใจเพราะ 

อทิธพิลของคนรอบขางคอนขางสงูไมวาทางตรงหรอืทางออม

3. Masculinity (MAS)

เปนดัชนีที่ใชวัดวัฒนธรรมที่มีลักษณะเนนการแขงขัน 

แกงแยงชิงเดนและความแตกตางระหวางบทบาทหญิงชาย 

ในสังคม โดยวัฒนธรรมที่มีลักษณะความเปนชาย เปนคา 

นยิมของสงัคมทีใ่หความสาํคญักบัการแขงขนัและความสาํเร็จ 

มีลักษณะตรงกันขามกับวัฒนธรรมที่มีลักษณะเอาใจใสซึ่ง 

กันและกันเนนความอาทรหวงใย หรือ “ความเปนหญิง”   

(Femininity) คาดัชนี MAS ยิ่งมากแปลวาผูชายมีบทบาท 

มากกวาผูหญงิ มีการแขงขันสงูกวา ไมวาจะเปนหญงิหรอืชาย 

ก็ตาม ในขณะที่สมาชิกของสังคมที่มีคา MAS ตํ่าจะคอนขาง 

ถอมตัวและเอาใจใสซึง่กนัและกันเพราะเปนคานยิมของสงัคม 

ซ่ึงเนนการใหความสนใจกับผูอ่ืน การทําธุรกิจกับนักธุรกิจที่ 

มาจากประเทศท่ีใหความสําคัญกับเพศชายมากกวาผูหญิง 

ผูชายอาจไดเปรียบในการเจรจาธุรกิจมากกวาเพศหญิง เชน 

นักธุรกิจญ่ีปุนนิยมนัดพบเพื่อเจรจาตามสถานบันเทิงเพื่อ 

พักผอนหลังการทํางาน ซึ่งในบางสถานที่นักธุรกิจหญิงไม 

สมควรเขารวมสังสรรคดวย ในเอเชียมีคาเฉลี่ยที่ 54 คะแนน 

ประเทศญีปุ่นมคีามากถงึ 90 รองลงมาคอืจนีและอินเดยีที ่54 

นักธุรกิจหญิงที่ทําการติดตอกับนักธุรกิจจากประเทศนี้จึง 

ควรเพิ่มความระมัดระวังการแตงการใหสุภาพ รัดกุม และไม 

สวมใสเครื่องประดับมากเกินไป ประเทศที่ไดคะแนน MAS 

สูงสุด ไดแก ญี่ปุ น โดยมีสหรัฐ และจีน อยู ในอันดับที่ 

คอนขางสงูดวย สวนกลุมประเทศทีม่เีอ้ือผูหญงิมากทีส่ดุในโลก 

ไดแก กลุมประเทศนอรดิก (นําโดย สวีเดน ตามมาดวย 

นอรเวย) ในขณะที่ ประเทศไทยเปนประเทศเอเชียเพียงไมกี่ 

ประเทศทีไ่ดอยูในอันดับลางๆ (หมายถงึเอือ้ผูหญงิสงู) ถอืไดวา 

เปนประเทศเอเชยีทีม่คีวามเปนหญิงสูงสดุ โดยมเีหตผุลหลกัมา 

จากคานิยมไทยท่ีไมนิยมการด้ินรนแขงขันและนิสัยเปนคนม ี

จิตใจโอบออมอารี เอาใจใสซึ่งกันและกัน ดังนั้นนักธุรกิจหญิง 

ไทยจึงไดรับความเทาเทียมและโอกาสทางการแขงขันเทากับ 

เพศชาย

4. Uncertainty Avoidance Index (UAI)

เปนดัชนีที่บงบอกถึงระดับความไมแนนอนหรือความ 

ผิดปกติท่ีสังคมหนึ่งๆ ยอมรับได สังคมที่มีคา UAI สูงคือ 

สังคมที่ไมยอมรับสภาวะ “ผิดปกติ” หรือ “แตกตาง” ใดๆ 

วัฒนธรรมที่มีลักษณะหลีกเลี่ยงความไมแนนอน จะพยายาม 

สรางกฏระเบียบจํานวนมากเพื่อเปนกรอบใหกับสมาชิกใน 

องคกรปฏบิตัติาม ประชาชนในวฒันธรรมนีอ้าจเกดิความเครยีด 

สูง การตัดสินใจตางๆจะใชมติกลุมเปนหลักหรือตามลําดับ 

ขัน้ตอน ในทางตรงกนัขามวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะการหลกีเล่ียง 

ความไมแนนอนตํ่านั้นจะมีโครงสรางองคกรที่ไมสลับซับซอน 

มีการสนับสนุนใหหัวหนางานตัดสินใจในลักษณะที่กลาเผชิญ 

กับความเสี่ยงประชาชนไมคอยมีความเครียด กลายอมรับใน 

ความคิดเห็นที่แตกตาง และมีความคิดสรางสรรค UAI ที่ 

สงูแสดงวาหลีกเล่ียงความเส่ียง ซึง่สอดคลองกบัลกัษณะสงัคม 

ที่เปนแบบสังคมเกาะกลุมหรือ Collectivist ดังนั้นประชากร 

ประเทศจะเครงครัดกับระเบียบวินัย เชนญี่ปุนมีคา UAI 90  

สวนประเทศจนีและอนิเดียมคีา UAI เทากบั 40 ซึง่เปนคะแนน 

ที่ต่ํากวาประเทศอื่นในเอเชีย แสดงวาวัฒนธรรมอินเดีย 

และจีนยอมรับความแตกตางกับความไมเปนระบบและความ 

ไมแนนอนในการทําธุรกิจไดสูง ประเทศที่มี UAI สูงสุดในโลก 

ไดแก กรีซ ตามมาดวย โปรตุเกส แตโดยรวมแลว ประเทศ 

ในยโุรปสวนใหญลวนมี UAI ในระดับสูงทัง้สิน้ รวมท้ังญีปุ่นดวย 

ในขณะท่ีประเทศที่มี UAI ตํ่าที่สุดในโลกไดแก สิงคโปร 

เพราะเปนประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนทําให 

ชาวสิงคโปรเคยชินกับการเปลี่ยนแปลง และจะอาแขนรับ 

มนัดวยความรูสกึในแงดี ฮองกงกม็ ีUAI ต่ําดวยเชนกนั (อนัดบั 

หาจากรั้งทาย) ในขณะที่ สหรัฐ และจีนก็อยูในระดับตํ่าดวย 

ประเทศเหลาน้ีลวนแลวแตผลิตพอคาและนักธุรกิจไดเปน 

จํานวนมาก เพราะคนกลาเสี่ยง ประเทศไทยมีคะแนน UAI 

เทากับคาเฉลี่ยของเอเชียคือ 60 คะแนนถือวาอยูในระดับ 

กลางๆ

5. Long-Term Orientation (LTO)

มิติสุดทายไดรับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ (Confucian 

Dynamism) ท่ีใหความสําคัญกับอนาคต ซึ่งทําใหมีคานิยม 

บางประการท่ีทําใหดาํเนนิชีวติดวยความระมดัระวัง เชน ความ 

มัธยัสถ ความอดทน เปนตน ในทางตรงขามสังคมที่ใหความ 

สําคัญกับปจจุบัน จะเนนคานิยมที่ปกปองตนในปจจุบัน เชน 

การเคารพกฏกตกิา และการปองกนัการเสยีหนา ยิง่ดชัน ีLTO 

ของประเทศใดมีคาสูงก็ยิ่งแสดงวาวัฒนธรรมของสังคมของ 

ประเทศนั้นใหความสําคัญกับอนาคตมากเทานั้น ประเทศจีน 

มีคา LTO ในระดับสูงที่สุดในกลุมประเทศอเชียแปซิฟก อยูที่ 

118 คะแนน ดังนั้นการทําธุรกิจกับชาวจีนตองใหความสําคัญ 

อยางสูงกับการสรางความสมัพนัธทางธุรกิจในระยะยาว รวมถงึ 

การใหเกียรติและไมกระทําการอันใดท่ีทําใหนักธุรกิชาวจีน 

เสียหนา ประเทศที่ไดอันดับที่ 1-3 ของโลกลวนเปนเชื้อชาติ 

จีนทั้งสิ้นไดแก จีน ฮองกง ไตหวัน ตามมาดวยญี่ปุนและ 

เกาหลใีต วฒัธรรมไทยมีคา LTO ในระดับปานกลางเทากบั 51 

ซ่ึงตํ่ากวาคาเฉลี่ยในประเทศเอเชียท่ีมีคาเฉลี่ยท่ี 81 ซึ่งอาจ 

เปนเพราะสงัคมไทยใหความสาํคญักบัทัง้อนาคตและปจจบุนั 

ประชากรประเทศจะเคร่งครัดกับ 
ระเบียบวินัย เช่นญ่ีปุ่นมีค่า UAI 90  
ส่วนประเทศจีนและอินเดียมีค่า UAI 
เท่ากับ 40 ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีต่ำกว่า 
ประเทศอ่ืนในเอเชีย แสดงว่า 
วัฒนธรรมอินเดียและจีนยอมรับ 
ความแตกต่างกับความไม่เป็นระบบ 
และความไม่แน่นอนในการทำธุรกิจ 
ได้สูง 
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เพงไดใหความสนใจดูแลแนะนําการ 

ไลฟทางเพจออนไลนเปนพิเศษ เพื่อ 

ประวัติ และที่มา
คุณเพง ภูมิกร มาจากครอบครัว 

ชาวสมทุรสาคร อยูทีอ่าํเภอกระทุมแบน 

มาต้ังแตเกิด เปนนองชายคนเลก็สดุทอง 

มีพี่สาวทั้งหมด 4 คน เพราะเปนลูกชาย 

ท่ีถูกวางตัวให  เป นผู  สืบทอดธุรกิจ 

ครอบครัวจึงสงไปเรียนตอตางประเทศ

ตัง้แตอาย ุ13 ป ในระดับชัน้มธัยมศึกษา 

ที่ประเทศสิงคโปร และจบปริญญาตรี 

สาขาบริหารการจดัการ จากมหาวิทยาลยั 

Central Queensland ทีเ่มอืง Brisbane 

ประเทศออสเตรเลีย และไดเดินทาง 

ไปเรียนภาษาจีนหลังจบปริญญาตรี 

ที่ประเทศจีน ณ เมืองเทียนจิน เซี่ยงไฮ 

เปนเวลา 2 ป จึงไดกลับมาทํางานใน 

ธรุกิจครอบครวัเปนเวลา 3 ป กอนเรยีน 

ตอระดับปริญญาโท ท่ีวิทยาลัยการ 

จัดการ สาขาการจัดการการตลาด ภาค 

นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จนจบ 

การศึกษาในป 2555 ปจจุบันคุณเพง 

ดํารงตําแหนง ผู อํานวยการฝายการ 

ตลาด บริหารบรษัิท ไหมพรมไทยการทอ 

จาํกดั เนนการผลติ และการตลาดสนิคา 

ผาขนหนแูละเคหะสิง่ทอสําหรับโรงแรม 

เปนหลัก

 

การเข้าสู่ YEC
คุณเพง กลาววา ยังไมรูวา YEC 

คืออะไร จนไดเห็นเพื่อนที่จังหวัดชลบุรี 

เขารวมอบรมกลุมนักธุรกิจรุนใหม YEC 

ที่จังหวัดชลบุรี จึงสนใจเลยสมัครเปน 

สมาชกิ YEC หอการคาจงัหวดัสมุทรสาคร 

ตั้งแตเปดตัวในจังหวัด เริ่มแรกก็ยังไม 

สนใจกิจกรรมใน YEC สมุทรสาคร จึง 

เวนวรรคไปเกือบ 2 ป ตอมาไดเขามา 

รวมกิจกรรมมากขึ้นทําใหเกิดความ 

เขาใจ และมีความผูกพันกับเพื่อนๆ 

มากขึน้ จงึตัดสนิใจวา จะกลบัมาทาํงาน 

เตม็ตัวตอนน้ีก็เขาปที ่4 ทีม่ารวมงานกับ 

YEC สมุทรสาคร 

“ผมไดพบวา ขอดีของการรวม 

กจิกรรม Outing ของ YEC ทาํใหบางคน 

ที่ไมมีกลุมเพื่อน ไมรูจักใคร จะไดรูจัก 

เพื่อนมากขึ้น ถามีกลุมเพื่อนก็พรอม 

จะทาํงานไปดวยกนั จากงานนีทํ้าใหเกดิ 

งานแรกที่ได ทํากิจกรรมรวมกันคือ 

งานสานสัมพันธ YEC ภาคกลาง ครั้งที่ 

2 ท่ีจังหวัดสมุทรสาครเปนเจาภาพ 

เกิดเปนทีมทํางานที่ทุกคนสนุก มีพลัง 

กับการทํากิจกรรม ถาคิดแตเรื่องผล 

ประโยชนอยางเดียว ก็จะอยูไมได”

ตอมาจงึไดมีสวนชวยงานกิจกรรม 

แรกของหอการคาจังหวัดสมุทรสาคร 

คือ การประกวดเทพีสงกรานต ครั้งที่ 1 

จัดโดยหอการคาจังหวัดสมุทรสาคร 

จนมาถึงปท่ี 2 และในปนี้ตองพักไป 

เพราะติดปญหาโควิด-19 

“จากการมโีอกาสเขารวมกจิกรรม 

อบรม SEED รุน 4 ป 2561 รวมกับ 

ประธาน และผูแทน YEC ทั่วประเทศ 

ทําใหผมไดเห็นทุกคนเตรียมตัวกัน 

เต็มท่ีท่ีจะนําเสนอวิสัยทัศนของจังหวัด 

ตนเอง จากจุดนี้ทําใหเริ่มเขาใจบริบท 

ของ YEC มากยิ่งขึ้น โดยเดือนมีนาคม 

2562 จึงไดรับการโหวตจากสมาชิกให 

เปนประธาน YEC หอการคาจังหวัด 

สมุทรสาคร เจน 3 ตอจากคุณชาธิป 

ตั้งกุลไพศาล (พี่โอม)”

นโยบาย
ประธาน YEC เจนใหม่ 
พื้นฐานต้องแน่น

คุณโอม ประธาน YEC เจน 2 ได 

วางนโยบายพื้นฐานการบริหาร YEC 

จังหวัดสมุทรสาคร ไวเปนอยางดี โดย 

การสรางความสัมพันธที่ดีกับหนวยงาน

ราชการ ภาครัฐในจังหวัด แตผมมองวา 

การสรางความเขาใจในบทบาท YEC 

ใหกับรุนใหมที่เขามาเปนสิ่งสําคัญเชน 

กัน เพราะนองๆสมาชิก YEC หลายคน 

ยังไมเขาใจบทบาทของ YEC เทาที่ควร 

เมื่อผมขึ้นรับตําแหนงตอจากประธาน 

ทานเดมิ จงึหนักลบัมาหลอมรวมสมาชกิ 

ป จจุบัน และสมาชิกใหมให  ซึมซับ 

วัฒนธรรมของหอการคาจังหวัดมากขึ้น 

เช่ือมโยงสมาชิกและวางพื้นฐานใหแข็ง

แกรง สรางความเขาใจในความเปน YEC 

มากข้ึน เบ้ืองตนไดทําการสือ่สารบทบาท 

ของ YEC วา “เราทํางานเพื่อหอการคา 

จงัหวัด เปนตวัแทนภาคเอกชน เพือ่ชวย 

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของจงัหวดั และชวย 

ขับเคล่ือนภาคสังคมดวย ปจจุบันมี 

จาํนวนสมาชกิ 128 คน เปนสมาชกิใหม 

จาํนวน 28 คน มบีางสวนทีไ่มสามารถไป 

ตอไดก็มีบาง”

“นโยบายของคนที่เปนสมาชิก 

YEC ตองเปนสมาชิกหอการคาจังหวัด 

โดยพยายามปูพื้นกิจกรรมเพื่อสังคม 

รวมดวย ถาไมติดปญหาโควิด-19 YEC 

หอการคาจังหวัดสมุทรสาคร จะมี 

โครงการสําคัญคือ การพัฒนาพื้นที่ 

อําเภอบานแพว ซ่ึงไดมีการลงนามใน 

MOU ระหว  างหอการค าจั งห วัด 

สมทุรสาคร และสหกรณประสานกสกิจิ 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนมะพราว 

นํ้าหอม และพัฒนาชุมชนใหเปนแหลง 

ทองเทีย่ว มโีครงการอบรมการออกแบบ 

ผลติภณัฑ และการพฒันาผลติภัณฑ พอ 

หลังโควิดผานไปทุกคนตองกลับไป 

ฟนฟธุูรกจิตนเองกอน แตขณะนีกํ้าลงัจะ 

กลับมารื้อฟนเรื่องนี้อีกครั้ง”

บทบาท YEC 
ช่วงโควิด-19

ชวงวิกฤตโควิด-19 สมาชิก YEC 

หอการคาจังหวัดสมุทรสาครไดมีสวน 

รวมในการชวยเหลือภาคสวนตางๆที่ 

เดือดรอน อาทิ การแจกอาหารกลอง 

3,000 กลอง แจกจายใหผูเดือดรอน    

ใน 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอ 

กระทุมแบน อําเภอบานแพว มีการ 

ระดมทุนซือ้อุปกรณการแพทยชวยเหลอื 

โรงพยาบาลบานแพว บริจาคชุด PPE 

หนากากอนามัย เนื่องจากที่นี่ เป น 

องคการมหาชน จึงจําเปนตองใหความ 

ชวยเหลือเปนพิเศษ เพราะไมสามารถ 

รับการชวยเหลือจากหนวยงานรัฐบาล 

ไดโดยตรง เชน โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

ของรัฐบาล

นอกจากน้ี YEC ยังไดมีสวนรวม 

เปนคณะกรรมการโควิด-19 ดูแลสวน 

ของรานอาหาร เรื่องมาตรการที่ราน 

อาหารควรทํา หรือ ไมควรทํา เพื่อให 

สอดคลองกบันโยบายของจงัหวดัฯ รวม 

ถึงการรวมลงตรวจพื้นที่กับสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจการปฎิบัติ

งานตามมาตรการของรานอาหารภายใน 

จังหวัดอีกดวย ทั้งน้ีเพ่ือสรางมั่นใจใน 

มาตรการปองกันการแพรระบาดเชื้อ 

โควิด-19 ของจังหวัดสมุทรสาคร 

ขับเคลื่อนธุรกิจ 
ฝ่าโควิด

ในสวนของธุรกิจท่ีคุณเพงดูแล 

รับผิดชอบในฐานะผูบริหาร คือ โรงงาน 

ผลิตผาขนหนู ชื่อ บริษัท ไหมพรมไทย 

การทอ จาํกัด 1 ใน 3 ธรุกิจของครอบครวั 

ประกอบดวย ธุรกิจผาขนหนู รับจาง 

ผาพิมพ และโรงทอเสื่อพลาสติก โดยมี 

วิสัยทัศนในการมุ งขยายธุรกิจอยาง 

ไมหยุดนิ่ง จากผาขนหนูสูผาปูที่นอน 

และ home textile มุงเปาหมายหลัก 

กลุ มธุรกิจโรงแรม ชวงโควิด-19 ที่ 

ผานมาธุรกิจประสบปญหาไดรับผล 

กระทบเชนเดยีวกับธรุกิจอืน่ แตพยายาม 

รักษาแรงงาน โดยยังคงใหมาทํางานได 

แตลดวันทํางานจาก 6 วันตอสัปดาห 

เหลือ 3-4 วันเนื่องจากปญหายอด 

ออเดอรลดจากปกติ เหลือเพียง 20%  

เปนระยะเวลา 3 เดือนที่เลี้ยงดูลูกนอง 

กวา 700 คนใน 3 โรงงานเพื่อใหทุกคน 

ยังมีรายไดเลี้ยงครอบครัว ในฐานะทีรั่บผิดชอบดานการตลาด 

และการบริหารงานเปนผูจดัการโรงงาน 

ผลงานที่ถือเปนไฮไลท คือ เนนการ 

บรกิารท่ียดืหยุนไดกบัลกูคา (Flexible) 

ใหบรกิารรวดเรว็ จาก 10 วนัตองสามารถ 

บริหารจัดการใหเสร็จไดภายใน 3-4 วัน 

ยิง่มเีกดิเหตกุารณโควิด-19 การจดัสงยิง่ 

ตองเร็วมากขึ้น สั่งวันนี้ พรุงนี้สงไดเลย 

เพราะปญหาเรือ่งการ Lockdown เนน 

การบริการสั่งซื้อออนไลน จากหนาราน 

ที่ JJ MALL มีการไลฟขายสินคาทุกวัน 

จากยอดวันละ 1,000 บาท เพ่ิมเปน 

วันละ 10,000 – 40,000 บาท โดยคุณ 

ปรับใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถือเปน 

ชวงเวลาทีธุ่รกิจสามารถพลกิเอาตัวรอด 

จากโควิดมาได

“ถามวา โควิดใหบทเรียนอะไร 

ผมวา ถาเราทําธุรกิจตลาดเดียวเรา 

จะแย โชคดีที่บริษัทวางธุรกิจไวหลาย 

ตลาด เพราะมีประสบการณมากวา 20 

ปแลว โดยเฉพาะตลาดไหมพรม เนน 

ตลาดเพื่อนบานมา 25 ป โดยเนน 

ประเทศกัมพูชา เพ่ิงกลับเขามาขยาย 

ตลาดในประเทศไทยได 8 ป การขนสง 

กับเพื่อนบานสามารถใชทางรถไดจึง 

ไมกระทบมากนัก นอกจากการปรับ 

ธุรกิจเขาสูระบบออนไลนมากขึ้นแลว 

อนาคตเรายังมีแผนจะสรางแบรนด 

เปนของตัวเอง และเมือ่แบรนดติดตลาด 

จะทําใหสินคาไปไดเร็วและไปไดไกล 

มากกวา การผลติสนิคาปอนตลาด OEM 

เทานั้น จะเริ่มที่สินคาผาขนหนู และ 

Home textile ซึ่งเปนตลาดใหญ กอน 

ขยายสูตลาดเสื่อทอพลาสติกตอไป”

บทสรุปเป้าหมาย
ประธาน YEC เจน 3

ในฐานะประธาน YEC หอการคา 

สมุทรสาคร เจน 3 คุณเพงพุงเปาการ 

บริหารงานเพื่อทําให YEC มีความ 

แข็งแกรง สมาชิกมีความเขาใจการ 

ทํางานของ YEC และสามารถทํางาน 

รวมกันได ทําใหรุ นนอง รุนใหมๆ ท่ี 

เขามาพรอมในการทํางานรวมกัน เปน 

การวางรากฐานท่ีแข็งแรงเพื่อเป น 

ประโยชนตอการสงไมตอใหประธาน 

YEC ที่จะเขารับหนาที่ตอไป
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เพงไดใหความสนใจดูแลแนะนําการ 

ไลฟทางเพจออนไลนเปนพิเศษ เพ่ือ 

ประธาน YEC 
หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เจน 3
นักบริหารธุรกิจสิ่งทอ วิสัยทัศน์ก้าวไกล

ภูมิกร มงคลมณีผล
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ประวัติ และที่มา
คุณเพง ภูมิกร มาจากครอบครัว 

ชาวสมุทรสาคร อยูทีอ่าํเภอกระทุมแบน 

มาต้ังแตเกิด เปนนองชายคนเลก็สดุทอง 

มีพี่สาวทั้งหมด 4 คน เพราะเปนลูกชาย 

ที่ถูกวางตัวให  เป นผู สืบทอดธุรกิจ 

ครอบครัวจึงสงไปเรียนตอตางประเทศ

ตัง้แตอาย ุ13 ป ในระดับชัน้มธัยมศึกษา 

ที่ประเทศสิงคโปร และจบปริญญาตรี 

สาขาบริหารการจดัการ จากมหาวิทยาลยั 

Central Queensland ทีเ่มอืง Brisbane 

ประเทศออสเตรเลีย และไดเดินทาง 

ไปเรียนภาษาจีนหลังจบปริญญาตรี 

ที่ประเทศจีน ณ เมืองเทียนจิน เซี่ยงไฮ 

เปนเวลา 2 ป จึงไดกลับมาทํางานใน 

ธรุกิจครอบครวัเปนเวลา 3 ป กอนเรยีน 

ตอระดับปริญญาโท ท่ีวิทยาลัยการ 

จัดการ สาขาการจัดการการตลาด ภาค 

นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จนจบ 

การศึกษาในป 2555 ปจจุบันคุณเพง 

ดํารงตําแหนง ผู อํานวยการฝายการ 

ตลาด บริหารบรษัิท ไหมพรมไทยการทอ 

จาํกดั เนนการผลติ และการตลาดสนิคา 

ผาขนหนแูละเคหะสิง่ทอสําหรับโรงแรม 

เปนหลัก

 

การเข้าสู่ YEC
คุณเพง กลาววา ยังไมรูวา YEC 

คืออะไร จนไดเห็นเพื่อนที่จังหวัดชลบุรี 

เขารวมอบรมกลุมนักธุรกิจรุนใหม YEC 

ที่จังหวัดชลบุรี จึงสนใจเลยสมัครเปน 

สมาชิก YEC หอการคาจังหวดัสมุทรสาคร 

ตั้งแตเปดตัวในจังหวัด เริ่มแรกก็ยังไม 

สนใจกิจกรรมใน YEC สมุทรสาคร จึง 

เวนวรรคไปเกือบ 2 ป ตอมาไดเขามา 

รวมกิจกรรมมากขึ้นทําใหเกิดความ 

เขาใจ และมีความผูกพันกับเพ่ือนๆ 

มากข้ึน จงึตัดสนิใจวา จะกลบัมาทาํงาน 

เตม็ตัวตอนน้ีกเ็ขาปท่ี 4 ทีม่ารวมงานกบั 

YEC สมุทรสาคร 

“ผมไดพบวา ขอดีของการรวม 

กจิกรรม Outing ของ YEC ทาํใหบางคน 

ที่ไมมีกลุมเพื่อน ไมรูจักใคร จะไดรูจัก 

เพื่อนมากขึ้น ถามีกลุมเพื่อนก็พรอม 

จะทาํงานไปดวยกนั จากงานนีทํ้าใหเกดิ 

งานแรกที่ได ทํากิจกรรมรวมกันคือ 

งานสานสัมพันธ YEC ภาคกลาง ครั้งที่ 

2 ท่ีจังหวัดสมุทรสาครเปนเจาภาพ 

เกิดเปนทีมทํางานที่ทุกคนสนุก มีพลัง 

กับการทํากิจกรรม ถาคิดแตเรื่องผล 

ประโยชนอยางเดียว ก็จะอยูไมได”

ตอมาจงึไดมีสวนชวยงานกิจกรรม 

แรกของหอการคาจังหวัดสมุทรสาคร 

คือ การประกวดเทพีสงกรานต ครั้งที่ 1 

จัดโดยหอการคาจังหวัดสมุทรสาคร 

จนมาถึงปท่ี 2 และในปนี้ตองพักไป 

เพราะติดปญหาโควิด-19 

“จากการมโีอกาสเขารวมกจิกรรม 

อบรม SEED รุน 4 ป 2561 รวมกับ 

ประธาน และผูแทน YEC ทั่วประเทศ 

ทําใหผมไดเห็นทุกคนเตรียมตัวกัน 

เต็มที่ที่จะนําเสนอวิสัยทัศนของจังหวัด 

ตนเอง จากจุดนี้ทําใหเริ่มเขาใจบริบท 

ของ YEC มากยิ่งขึ้น โดยเดือนมีนาคม 

2562 จึงไดรับการโหวตจากสมาชิกให 

เปนประธาน YEC หอการคาจังหวัด 

สมุทรสาคร เจน 3 ตอจากคุณชาธิป 

ตั้งกุลไพศาล (พี่โอม)”

นโยบาย
ประธาน YEC เจนใหม่ 
พื้นฐานต้องแน่น

คุณโอม ประธาน YEC เจน 2 ได 

วางนโยบายพื้นฐานการบริหาร YEC 

จังหวัดสมุทรสาคร ไวเปนอยางดี โดย 

การสรางความสัมพันธที่ดีกับหนวยงาน

ราชการ ภาครัฐในจังหวัด แตผมมองวา 

การสรางความเขาใจในบทบาท YEC 

ใหกับรุนใหมที่เขามาเปนสิ่งสําคัญเชน 

กัน เพราะนองๆสมาชิก YEC หลายคน 

ยังไมเขาใจบทบาทของ YEC เทาที่ควร 

เมื่อผมขึ้นรับตําแหนงตอจากประธาน 

ทานเดมิ จึงหนักลบัมาหลอมรวมสมาชิก 

ป จจุบัน และสมาชิกใหมให  ซึมซับ 

วัฒนธรรมของหอการคาจังหวัดมากขึ้น 

เชื่อมโยงสมาชิกและวางพื้นฐานใหแข็ง

แกรง สรางความเขาใจในความเปน YEC 

มากขึน้ เบือ้งตนไดทาํการสือ่สารบทบาท 

ของ YEC วา “เราทํางานเพื่อหอการคา 

จังหวัด เปนตัวแทนภาคเอกชน เพ่ือชวย 

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของจังหวดั และชวย 

ขับเคลื่อนภาคสังคมดวย ปจจุบันมี 

จํานวนสมาชกิ 128 คน เปนสมาชกิใหม 

จํานวน 28 คน มบีางสวนทีไ่มสามารถไป 

ตอไดก็มีบาง”

“นโยบายของคนที่เปนสมาชิก 

YEC ตองเปนสมาชิกหอการคาจังหวัด 

โดยพยายามปูพ้ืนกิจกรรมเพื่อสังคม 

รวมดวย ถาไมติดปญหาโควิด-19 YEC 

หอการคาจังหวัดสมุทรสาคร จะมี 

โครงการสําคัญคือ การพัฒนาพื้นที่ 

อําเภอบานแพว ซ่ึงไดมีการลงนามใน 

MOU ระหว  างหอการค าจั งห วัด 

สมทุรสาคร และสหกรณประสานกสกิจิ 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนมะพราว 

นํ้าหอม และพัฒนาชุมชนใหเปนแหลง 

ทองเทีย่ว มโีครงการอบรมการออกแบบ 

ผลติภณัฑ และการพฒันาผลติภัณฑ พอ 

หลังโควิดผานไปทุกคนตองกลับไป 

ฟนฟธูรุกจิตนเองกอน แตขณะนีกํ้าลังจะ 

กลับมารื้อฟนเรื่องนี้อีกครั้ง”

บทบาท YEC 
ช่วงโควิด-19

ชวงวิกฤตโควิด-19 สมาชิก YEC 

หอการคาจังหวัดสมุทรสาครไดมีสวน 

รวมในการชวยเหลือภาคสวนตางๆที่ 

เดือดรอน อาทิ การแจกอาหารกลอง 

3,000 กลอง แจกจายใหผูเดือดรอน    

ใน 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอ 

กระทุมแบน อําเภอบานแพว มีการ 

ระดมทุนซือ้อุปกรณการแพทยชวยเหลือ 

โรงพยาบาลบานแพว บริจาคชุด PPE 

หนากากอนามัย เนื่องจากที่นี่ เป น 

องคการมหาชน จึงจําเปนตองใหความ 

ชวยเหลือเปนพิเศษ เพราะไมสามารถ 

รับการชวยเหลือจากหนวยงานรัฐบาล 

ไดโดยตรง เชน โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

ของรัฐบาล

นอกจากนี้ YEC ยังไดมีสวนรวม 

เปนคณะกรรมการโควิด-19 ดูแลสวน 

ของรานอาหาร เรื่องมาตรการที่ราน 

อาหารควรทํา หรือ ไมควรทํา เพื่อให 

สอดคลองกบันโยบายของจงัหวดัฯ รวม 

ถึงการรวมลงตรวจพื้นที่กับสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจการปฎิบัติ

งานตามมาตรการของรานอาหารภายใน 

จังหวัดอีกดวย ทั้งนี้เพื่อสรางมั่นใจใน 

มาตรการปองกันการแพรระบาดเชื้อ 

โควิด-19 ของจังหวัดสมุทรสาคร 

ขับเคลื่อนธุรกิจ 
ฝ่าโควิด

ในสวนของธุรกิจท่ีคุณเพงดูแล 

รับผิดชอบในฐานะผูบริหาร คือ โรงงาน 

ผลิตผาขนหนู ชื่อ บริษัท ไหมพรมไทย 

การทอ จาํกดั 1 ใน 3 ธุรกจิของครอบครวั 

ประกอบดวย ธุรกิจผาขนหนู รับจาง 

ผาพิมพ และโรงทอเสื่อพลาสติก โดยมี 

วิสัยทัศนในการมุ งขยายธุรกิจอยาง 

ไมหยุดนิ่ง จากผาขนหนูสูผาปูที่นอน 

และ home textile มุงเปาหมายหลัก 

กลุ มธุรกิจโรงแรม ชวงโควิด-19 ที่ 

ผานมาธุรกิจประสบปญหาไดรับผล 

กระทบเชนเดยีวกับธรุกจิอืน่ แตพยายาม 

รักษาแรงงาน โดยยังคงใหมาทํางานได 

แตลดวันทํางานจาก 6 วันตอสัปดาห 

เหลือ 3-4 วันเน่ืองจากปญหายอด 

ออเดอรลดจากปกติ เหลือเพียง 20%  

เปนระยะเวลา 3 เดือนที่เลี้ยงดูลูกนอง 

กวา 700 คนใน 3 โรงงานเพื่อใหทุกคน 

ยังมีรายไดเลี้ยงครอบครัว

นักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง คุณภูมิกร มงคลมณีผล 
ทายาทธุรกิจ เจน 2 บริษัท ไหมพรมไทยการทอ 
จำกัด ขึ้นตำแหน่งประธาน YEC หอการค้าจังหวัด 
สมุทรสาครคนล่าสุด

ในฐานะทีรั่บผดิชอบดานการตลาด 

และการบรหิารงานเปนผูจดัการโรงงาน 

ผลงานที่ถือเปนไฮไลท คือ เนนการ 

บรกิารท่ียดืหยุนไดกบัลกูคา (Flexible) 

ใหบรกิารรวดเร็ว จาก 10 วนัตองสามารถ 

บริหารจัดการใหเสร็จไดภายใน 3-4 วัน 

ยิง่มเีกดิเหตกุารณโควิด-19 การจัดสงยิง่ 

ตองเร็วมากขึ้น สั่งวันนี้ พรุงนี้สงไดเลย 

เพราะปญหาเรือ่งการ Lockdown เนน 

การบริการสั่งซื้อออนไลน จากหนาราน 

ที่ JJ MALL มีการไลฟขายสินคาทุกวัน 

จากยอดวันละ 1,000 บาท เพ่ิมเปน 

วันละ 10,000 – 40,000 บาท โดยคุณ 

ปรับใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถือเปน 

ชวงเวลาท่ีธรุกจิสามารถพลกิเอาตวัรอด 

จากโควิดมาได

“ถามวา โควิดใหบทเรียนอะไร 

ผมวา ถาเราทําธุรกิจตลาดเดียวเรา 

จะแย โชคดีท่ีบริษัทวางธุรกิจไวหลาย 

ตลาด เพราะมีประสบการณมากวา 20 

ปแลว โดยเฉพาะตลาดไหมพรม เนน 

ตลาดเพื่อนบานมา 25 ป โดยเนน 

ประเทศกัมพูชา เพิ่งกลับเขามาขยาย 

ตลาดในประเทศไทยได 8 ป การขนสง 

กับเพื่อนบานสามารถใชทางรถไดจึง 

ไมกระทบมากนัก นอกจากการปรับ 

ธุรกิจเขาสูระบบออนไลนมากข้ึนแลว 

อนาคตเรายังมีแผนจะสรางแบรนด 

เปนของตัวเอง และเมือ่แบรนดตดิตลาด 

จะทําใหสินคาไปไดเร็วและไปไดไกล 

มากกวา การผลติสนิคาปอนตลาด OEM 

เทานั้น จะเริ่มที่สินคาผาขนหนู และ 

Home textile ซึ่งเปนตลาดใหญ กอน 

ขยายสูตลาดเสื่อทอพลาสติกตอไป”

บทสรุปเป้าหมาย
ประธาน YEC เจน 3

ในฐานะประธาน YEC หอการคา 

สมุทรสาคร เจน 3 คุณเพงพุงเปาการ 

บริหารงานเพื่อทําให YEC มีความ 

แข็งแกรง สมาชิกมีความเขาใจการ 

ทํางานของ YEC และสามารถทํางาน 

รวมกันได ทําใหรุ นนอง รุนใหมๆ ท่ี 

เขามาพรอมในการทํางานรวมกัน เปน 

การวางรากฐานท่ีแข็งแรงเพื่อเป น 

ประโยชนตอการสงไมตอใหประธาน 

YEC ที่จะเขารับหนาที่ตอไป
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เพงไดใหความสนใจดูแลแนะนําการ 

ไลฟทางเพจออนไลนเปนพิเศษ เพื่อ 

ประวัติ และที่มา
คุณเพง ภูมิกร มาจากครอบครัว 

ชาวสมทุรสาคร อยูทีอ่าํเภอกระทุมแบน 

มาต้ังแตเกิด เปนนองชายคนเลก็สดุทอง 

มีพี่สาวทั้งหมด 4 คน เพราะเปนลูกชาย 

ท่ีถูกวางตัวให  เป นผู  สืบทอดธุรกิจ 

ครอบครัวจึงสงไปเรียนตอตางประเทศ

ตัง้แตอาย ุ13 ป ในระดับชัน้มธัยมศึกษา 

ที่ประเทศสิงคโปร และจบปริญญาตรี 

สาขาบริหารการจดัการ จากมหาวิทยาลยั 

Central Queensland ทีเ่มอืง Brisbane 

ประเทศออสเตรเลีย และไดเดินทาง 

ไปเรียนภาษาจีนหลังจบปริญญาตรี 

ที่ประเทศจีน ณ เมืองเทียนจิน เซี่ยงไฮ 

เปนเวลา 2 ป จึงไดกลับมาทํางานใน 

ธรุกิจครอบครวัเปนเวลา 3 ป กอนเรยีน 

ตอระดับปริญญาโท ท่ีวิทยาลัยการ 

จัดการ สาขาการจัดการการตลาด ภาค 

นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จนจบ 

การศึกษาในป 2555 ปจจุบันคุณเพง 

ดํารงตําแหนง ผู อํานวยการฝายการ 

ตลาด บริหารบรษัิท ไหมพรมไทยการทอ 

จาํกดั เนนการผลติ และการตลาดสนิคา 

ผาขนหนแูละเคหะสิง่ทอสําหรับโรงแรม 

เปนหลัก

 

การเข้าสู่ YEC
คุณเพง กลาววา ยังไมรูวา YEC 

คืออะไร จนไดเห็นเพื่อนที่จังหวัดชลบุรี 

เขารวมอบรมกลุมนักธุรกิจรุนใหม YEC 

ที่จังหวัดชลบุรี จึงสนใจเลยสมัครเปน 

สมาชกิ YEC หอการคาจงัหวดัสมุทรสาคร 

ตั้งแตเปดตัวในจังหวัด เริ่มแรกก็ยังไม 

สนใจกิจกรรมใน YEC สมุทรสาคร จึง 

เวนวรรคไปเกือบ 2 ป ตอมาไดเขามา 

รวมกิจกรรมมากขึ้นทําใหเกิดความ 

เขาใจ และมีความผูกพันกับเพื่อนๆ 

มากขึน้ จงึตัดสนิใจวา จะกลบัมาทาํงาน 

เตม็ตัวตอนน้ีก็เขาปที ่4 ทีม่ารวมงานกับ 

YEC สมุทรสาคร 

“ผมไดพบวา ขอดีของการรวม 

กจิกรรม Outing ของ YEC ทาํใหบางคน 

ที่ไมมีกลุมเพื่อน ไมรูจักใคร จะไดรูจัก 

เพื่อนมากขึ้น ถามีกลุมเพื่อนก็พรอม 

จะทาํงานไปดวยกนั จากงานนีทํ้าใหเกดิ 

งานแรกที่ได ทํากิจกรรมรวมกันคือ 

งานสานสัมพันธ YEC ภาคกลาง ครั้งที่ 

2 ท่ีจังหวัดสมุทรสาครเปนเจาภาพ 

เกิดเปนทีมทํางานที่ทุกคนสนุก มีพลัง 

กับการทํากิจกรรม ถาคิดแตเรื่องผล 

ประโยชนอยางเดียว ก็จะอยูไมได”

ตอมาจงึไดมีสวนชวยงานกิจกรรม 

แรกของหอการคาจังหวัดสมุทรสาคร 

คือ การประกวดเทพีสงกรานต ครั้งที่ 1 

จัดโดยหอการคาจังหวัดสมุทรสาคร 

จนมาถึงปท่ี 2 และในปนี้ตองพักไป 

เพราะติดปญหาโควิด-19 

“จากการมโีอกาสเขารวมกจิกรรม 

อบรม SEED รุน 4 ป 2561 รวมกับ 

ประธาน และผูแทน YEC ทั่วประเทศ 

ทําใหผมไดเห็นทุกคนเตรียมตัวกัน 

เต็มท่ีท่ีจะนําเสนอวิสัยทัศนของจังหวัด 

ตนเอง จากจุดนี้ทําใหเริ่มเขาใจบริบท 

ของ YEC มากยิ่งขึ้น โดยเดือนมีนาคม 

2562 จึงไดรับการโหวตจากสมาชิกให 

เปนประธาน YEC หอการคาจังหวัด 

สมุทรสาคร เจน 3 ตอจากคุณชาธิป 

ตั้งกุลไพศาล (พี่โอม)”

นโยบาย
ประธาน YEC เจนใหม่ 
พื้นฐานต้องแน่น

คุณโอม ประธาน YEC เจน 2 ได 

วางนโยบายพื้นฐานการบริหาร YEC 

จังหวัดสมุทรสาคร ไวเปนอยางดี โดย 

การสรางความสัมพันธที่ดีกับหนวยงาน

ราชการ ภาครัฐในจังหวัด แตผมมองวา 

การสรางความเขาใจในบทบาท YEC 

ใหกับรุนใหมที่เขามาเปนสิ่งสําคัญเชน 

กัน เพราะนองๆสมาชิก YEC หลายคน 

ยังไมเขาใจบทบาทของ YEC เทาที่ควร 

เมื่อผมขึ้นรับตําแหนงตอจากประธาน 

ทานเดมิ จงึหนักลบัมาหลอมรวมสมาชกิ 

ป จจุบัน และสมาชิกใหมให  ซึมซับ 

วัฒนธรรมของหอการคาจังหวัดมากขึ้น 

เช่ือมโยงสมาชิกและวางพื้นฐานใหแข็ง

แกรง สรางความเขาใจในความเปน YEC 

มากข้ึน เบ้ืองตนไดทําการสือ่สารบทบาท 

ของ YEC วา “เราทํางานเพื่อหอการคา 

จงัหวัด เปนตวัแทนภาคเอกชน เพือ่ชวย 

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของจงัหวดั และชวย 

ขับเคล่ือนภาคสังคมดวย ปจจุบันมี 

จาํนวนสมาชกิ 128 คน เปนสมาชกิใหม 

จาํนวน 28 คน มบีางสวนทีไ่มสามารถไป 

ตอไดก็มีบาง”

“นโยบายของคนที่เปนสมาชิก 

YEC ตองเปนสมาชิกหอการคาจังหวัด 

โดยพยายามปูพื้นกิจกรรมเพื่อสังคม 

รวมดวย ถาไมติดปญหาโควิด-19 YEC 

หอการคาจังหวัดสมุทรสาคร จะมี 

โครงการสําคัญคือ การพัฒนาพื้นที่ 

อําเภอบานแพว ซ่ึงไดมีการลงนามใน 

MOU ระหว  างหอการค าจั งหวัด 

สมทุรสาคร และสหกรณประสานกสกิจิ 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนมะพราว 

นํ้าหอม และพัฒนาชุมชนใหเปนแหลง 

ทองเทีย่ว มโีครงการอบรมการออกแบบ 

ผลิตภณัฑ และการพัฒนาผลิตภัณฑ พอ 

หลังโควิดผานไปทุกคนตองกลับไป 

ฟนฟธุูรกจิตนเองกอน แตขณะนีกํ้าลงัจะ 

กลับมารื้อฟนเรื่องนี้อีกครั้ง”

บทบาท YEC 
ช่วงโควิด-19

ชวงวิกฤตโควิด-19 สมาชิก YEC 

หอการคาจังหวัดสมุทรสาครไดมีสวน 

รวมในการชวยเหลือภาคสวนตางๆที่ 

เดือดรอน อาทิ การแจกอาหารกลอง 

3,000 กลอง แจกจายใหผูเดือดรอน    

ใน 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอ 

กระทุมแบน อําเภอบานแพว มีการ 

ระดมทุนซือ้อุปกรณการแพทยชวยเหลอื 

โรงพยาบาลบานแพว บริจาคชุด PPE 

หนากากอนามัย เนื่องจากที่นี่ เป น 

องคการมหาชน จึงจําเปนตองใหความ 

ชวยเหลือเปนพิเศษ เพราะไมสามารถ 

รับการชวยเหลือจากหนวยงานรัฐบาล 

ไดโดยตรง เชน โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

ของรัฐบาล

นอกจากน้ี YEC ยังไดมีสวนรวม 

เปนคณะกรรมการโควิด-19 ดูแลสวน 

ของรานอาหาร เรื่องมาตรการที่ราน 

อาหารควรทํา หรือ ไมควรทํา เพื่อให 

สอดคลองกบันโยบายของจงัหวดัฯ รวม 

ถึงการรวมลงตรวจพื้นที่กับสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจการปฎิบัติ

งานตามมาตรการของรานอาหารภายใน 

จังหวัดอีกดวย ทั้งน้ีเพ่ือสรางมั่นใจใน 

มาตรการปองกันการแพรระบาดเชื้อ 

โควิด-19 ของจังหวัดสมุทรสาคร 

ขับเคลื่อนธุรกิจ 
ฝ่าโควิด

ในสวนของธุรกิจท่ีคุณเพงดูแล 

รับผิดชอบในฐานะผูบริหาร คือ โรงงาน 

ผลิตผาขนหนู ชื่อ บริษัท ไหมพรมไทย 

การทอ จาํกัด 1 ใน 3 ธรุกิจของครอบครวั 

ประกอบดวย ธุรกิจผาขนหนู รับจาง 

ผาพิมพ และโรงทอเสื่อพลาสติก โดยมี 

วิสัยทัศนในการมุ งขยายธุรกิจอยาง 

ไมหยุดนิ่ง จากผาขนหนูสูผาปูที่นอน 

และ home textile มุงเปาหมายหลัก 

กลุ มธุรกิจโรงแรม ชวงโควิด-19 ที่ 

ผานมาธุรกิจประสบปญหาไดรับผล 

กระทบเชนเดยีวกับธรุกิจอืน่ แตพยายาม 

รักษาแรงงาน โดยยังคงใหมาทํางานได 

แตลดวันทํางานจาก 6 วันตอสัปดาห 

เหลือ 3-4 วันเนื่องจากปญหายอด 

ออเดอรลดจากปกติ เหลือเพียง 20%  

เปนระยะเวลา 3 เดือนที่เลี้ยงดูลูกนอง 

กวา 700 คนใน 3 โรงงานเพื่อใหทุกคน 

ยังมีรายไดเลี้ยงครอบครัว ในฐานะทีรั่บผิดชอบดานการตลาด 

และการบริหารงานเปนผูจดัการโรงงาน 

ผลงานที่ถือเปนไฮไลท คือ เนนการ 

บรกิารท่ียดืหยุนไดกบัลกูคา (Flexible) 

ใหบรกิารรวดเรว็ จาก 10 วนัตองสามารถ 

บริหารจัดการใหเสร็จไดภายใน 3-4 วัน 

ยิง่มเีกดิเหตกุารณโควิด-19 การจดัสงยิง่ 

ตองเร็วมากขึ้น สั่งวันนี้ พรุงนี้สงไดเลย 

เพราะปญหาเรือ่งการ Lockdown เนน 

การบริการสั่งซื้อออนไลน จากหนาราน 

ที่ JJ MALL มีการไลฟขายสินคาทุกวัน 

จากยอดวันละ 1,000 บาท เพ่ิมเปน 

วันละ 10,000 – 40,000 บาท โดยคุณ 

ปรับใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถือเปน 

ชวงเวลาทีธุ่รกิจสามารถพลกิเอาตัวรอด 

จากโควิดมาได

“ถามวา โควิดใหบทเรียนอะไร 

ผมวา ถาเราทําธุรกิจตลาดเดียวเรา 

จะแย โชคดีที่บริษัทวางธุรกิจไวหลาย 

ตลาด เพราะมีประสบการณมากวา 20 

ปแลว โดยเฉพาะตลาดไหมพรม เนน 

ตลาดเพื่อนบานมา 25 ป โดยเนน 

ประเทศกัมพูชา เพ่ิงกลับเขามาขยาย 

ตลาดในประเทศไทยได 8 ป การขนสง 

กับเพื่อนบานสามารถใชทางรถไดจึง 

ไมกระทบมากนัก นอกจากการปรับ 

ธุรกิจเขาสูระบบออนไลนมากขึ้นแลว 

อนาคตเรายังมีแผนจะสรางแบรนด 

เปนของตัวเอง และเมือ่แบรนดติดตลาด 

จะทําใหสินคาไปไดเร็วและไปไดไกล 

มากกวา การผลติสนิคาปอนตลาด OEM 

เทานั้น จะเริ่มที่สินคาผาขนหนู และ 

Home textile ซึ่งเปนตลาดใหญ กอน 

ขยายสูตลาดเสื่อทอพลาสติกตอไป”

บทสรุปเป้าหมาย
ประธาน YEC เจน 3

ในฐานะประธาน YEC หอการคา 

สมุทรสาคร เจน 3 คุณเพงพุงเปาการ 

บริหารงานเพื่อทําให YEC มีความ 

แข็งแกรง สมาชิกมีความเขาใจการ 

ทํางานของ YEC และสามารถทํางาน 

รวมกันได ทําใหรุ นนอง รุนใหมๆ ท่ี 

เขามาพรอมในการทํางานรวมกัน เปน 

การวางรากฐานท่ีแข็งแรงเพื่อเป น 

ประโยชนตอการสงไมตอใหประธาน 

YEC ที่จะเขารับหนาที่ตอไป
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เพงไดใหความสนใจดูแลแนะนําการ 

ไลฟทางเพจออนไลนเปนพิเศษ เพ่ือ 

ประวัติ และที่มา
คุณเพง ภูมิกร มาจากครอบครัว 

ชาวสมุทรสาคร อยูทีอ่าํเภอกระทุมแบน 

มาต้ังแตเกิด เปนนองชายคนเลก็สดุทอง 

มีพี่สาวทั้งหมด 4 คน เพราะเปนลูกชาย 

ที่ถูกวางตัวให  เป นผู สืบทอดธุรกิจ 

ครอบครัวจึงสงไปเรียนตอตางประเทศ

ตัง้แตอาย ุ13 ป ในระดับชัน้มธัยมศึกษา 

ที่ประเทศสิงคโปร และจบปริญญาตรี 

สาขาบริหารการจดัการ จากมหาวิทยาลยั 

Central Queensland ทีเ่มอืง Brisbane 

ประเทศออสเตรเลีย และไดเดินทาง 

ไปเรียนภาษาจีนหลังจบปริญญาตรี 

ที่ประเทศจีน ณ เมืองเทียนจิน เซี่ยงไฮ 

เปนเวลา 2 ป จึงไดกลับมาทํางานใน 

ธรุกิจครอบครวัเปนเวลา 3 ป กอนเรยีน 

ตอระดับปริญญาโท ท่ีวิทยาลัยการ 

จัดการ สาขาการจัดการการตลาด ภาค 

นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จนจบ 

การศึกษาในป 2555 ปจจุบันคุณเพง 

ดํารงตําแหนง ผู อํานวยการฝายการ 

ตลาด บริหารบรษัิท ไหมพรมไทยการทอ 

จาํกดั เนนการผลติ และการตลาดสนิคา 

ผาขนหนแูละเคหะสิง่ทอสําหรับโรงแรม 

เปนหลัก

 

การเข้าสู่ YEC
คุณเพง กลาววา ยังไมรูวา YEC 

คืออะไร จนไดเห็นเพื่อนที่จังหวัดชลบุรี 

เขารวมอบรมกลุมนักธุรกิจรุนใหม YEC 

ที่จังหวัดชลบุรี จึงสนใจเลยสมัครเปน 

สมาชิก YEC หอการคาจังหวดัสมุทรสาคร 

ตั้งแตเปดตัวในจังหวัด เริ่มแรกก็ยังไม 

สนใจกิจกรรมใน YEC สมุทรสาคร จึง 

เวนวรรคไปเกือบ 2 ป ตอมาไดเขามา 

รวมกิจกรรมมากขึ้นทําใหเกิดความ 

เขาใจ และมีความผูกพันกับเพ่ือนๆ 

มากข้ึน จงึตัดสนิใจวา จะกลบัมาทาํงาน 

เตม็ตัวตอนน้ีกเ็ขาปท่ี 4 ทีม่ารวมงานกบั 

YEC สมุทรสาคร 

“ผมไดพบวา ขอดีของการรวม 

กจิกรรม Outing ของ YEC ทาํใหบางคน 

ที่ไมมีกลุมเพื่อน ไมรูจักใคร จะไดรูจัก 

เพื่อนมากขึ้น ถามีกลุมเพื่อนก็พรอม 

จะทาํงานไปดวยกนั จากงานนีทํ้าใหเกดิ 

งานแรกที่ได ทํากิจกรรมรวมกันคือ 

งานสานสัมพันธ YEC ภาคกลาง ครั้งที่ 

2 ท่ีจังหวัดสมุทรสาครเปนเจาภาพ 

เกิดเปนทีมทํางานที่ทุกคนสนุก มีพลัง 

กับการทํากิจกรรม ถาคิดแตเรื่องผล 

ประโยชนอยางเดียว ก็จะอยูไมได”

ตอมาจงึไดมีสวนชวยงานกิจกรรม 

แรกของหอการคาจังหวัดสมุทรสาคร 

คือ การประกวดเทพีสงกรานต ครั้งที่ 1 

จัดโดยหอการคาจังหวัดสมุทรสาคร 

จนมาถึงปท่ี 2 และในปนี้ตองพักไป 

เพราะติดปญหาโควิด-19 

“จากการมโีอกาสเขารวมกจิกรรม 

อบรม SEED รุน 4 ป 2561 รวมกับ 

ประธาน และผูแทน YEC ทั่วประเทศ 

ทําใหผมไดเห็นทุกคนเตรียมตัวกัน 

เต็มที่ที่จะนําเสนอวิสัยทัศนของจังหวัด 

ตนเอง จากจุดนี้ทําใหเริ่มเขาใจบริบท 

ของ YEC มากยิ่งขึ้น โดยเดือนมีนาคม 

2562 จึงไดรับการโหวตจากสมาชิกให 

เปนประธาน YEC หอการคาจังหวัด 

สมุทรสาคร เจน 3 ตอจากคุณชาธิป 

ตั้งกุลไพศาล (พี่โอม)”

นโยบาย
ประธาน YEC เจนใหม่ 
พื้นฐานต้องแน่น

คุณโอม ประธาน YEC เจน 2 ได 

วางนโยบายพื้นฐานการบริหาร YEC 

จังหวัดสมุทรสาคร ไวเปนอยางดี โดย 

การสรางความสัมพันธที่ดีกับหนวยงาน

ราชการ ภาครัฐในจังหวัด แตผมมองวา 

การสรางความเขาใจในบทบาท YEC 

ใหกับรุนใหมที่เขามาเปนสิ่งสําคัญเชน 

กัน เพราะนองๆสมาชิก YEC หลายคน 

ยังไมเขาใจบทบาทของ YEC เทาที่ควร 

เมื่อผมขึ้นรับตําแหนงตอจากประธาน 

ทานเดมิ จึงหนักลบัมาหลอมรวมสมาชิก 

ป จจุบัน และสมาชิกใหมให  ซึมซับ 

วัฒนธรรมของหอการคาจังหวัดมากขึ้น 

เชื่อมโยงสมาชิกและวางพื้นฐานใหแข็ง

แกรง สรางความเขาใจในความเปน YEC 

มากขึน้ เบือ้งตนไดทาํการสือ่สารบทบาท 

ของ YEC วา “เราทํางานเพื่อหอการคา 

จังหวัด เปนตัวแทนภาคเอกชน เพ่ือชวย 

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของจังหวดั และชวย 

ขับเคลื่อนภาคสังคมดวย ปจจุบันมี 

จาํนวนสมาชกิ 128 คน เปนสมาชกิใหม 

จํานวน 28 คน มบีางสวนทีไ่มสามารถไป 

ตอไดก็มีบาง”

“นโยบายของคนที่เปนสมาชิก 

YEC ตองเปนสมาชิกหอการคาจังหวัด 

โดยพยายามปูพ้ืนกิจกรรมเพื่อสังคม 

รวมดวย ถาไมติดปญหาโควิด-19 YEC 

หอการคาจังหวัดสมุทรสาคร จะมี 

โครงการสําคัญคือ การพัฒนาพื้นที่ 

อําเภอบานแพว ซึ่งไดมีการลงนามใน 

MOU ระหว  างหอการค าจั งหวัด 

สมทุรสาคร และสหกรณประสานกสกิจิ 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนมะพราว 

นํ้าหอม และพัฒนาชุมชนใหเปนแหลง 

ทองเทีย่ว มโีครงการอบรมการออกแบบ 

ผลิตภณัฑ และการพัฒนาผลิตภัณฑ พอ 

หลังโควิดผานไปทุกคนตองกลับไป 

ฟนฟธูรุกจิตนเองกอน แตขณะนีกํ้าลังจะ 

กลับมารื้อฟนเรื่องนี้อีกครั้ง”

บทบาท YEC 
ช่วงโควิด-19

ชวงวิกฤตโควิด-19 สมาชิก YEC 

หอการคาจังหวัดสมุทรสาครไดมีสวน 

รวมในการชวยเหลือภาคสวนตางๆที่ 

เดือดรอน อาทิ การแจกอาหารกลอง 

3,000 กลอง แจกจายใหผูเดือดรอน    

ใน 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอ 

กระทุมแบน อําเภอบานแพว มีการ 

ระดมทุนซือ้อุปกรณการแพทยชวยเหลือ 

โรงพยาบาลบานแพว บริจาคชุด PPE 

หนากากอนามัย เนื่องจากที่นี่ เป น 

องคการมหาชน จึงจําเปนตองใหความ 

ชวยเหลือเปนพิเศษ เพราะไมสามารถ 

รับการชวยเหลือจากหนวยงานรัฐบาล 

ไดโดยตรง เชน โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

ของรัฐบาล

นอกจากนี้ YEC ยังไดมีสวนรวม 

เปนคณะกรรมการโควิด-19 ดูแลสวน 

ของรานอาหาร เรื่องมาตรการที่ราน 

อาหารควรทํา หรือ ไมควรทํา เพื่อให 

สอดคลองกบันโยบายของจงัหวดัฯ รวม 

ถึงการรวมลงตรวจพื้นที่กับสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจการปฎิบัติ

งานตามมาตรการของรานอาหารภายใน 

จังหวัดอีกดวย ทั้งนี้เพื่อสรางมั่นใจใน 

มาตรการปองกันการแพรระบาดเชื้อ 

โควิด-19 ของจังหวัดสมุทรสาคร 

ขับเคลื่อนธุรกิจ 
ฝ่าโควิด

ในสวนของธุรกิจท่ีคุณเพงดูแล 

รับผิดชอบในฐานะผูบริหาร คือ โรงงาน 

ผลิตผาขนหนู ชื่อ บริษัท ไหมพรมไทย 

การทอ จาํกดั 1 ใน 3 ธุรกจิของครอบครวั 

ประกอบดวย ธุรกิจผาขนหนู รับจาง 

ผาพิมพ และโรงทอเสื่อพลาสติก โดยมี 

วิสัยทัศนในการมุ งขยายธุรกิจอยาง 

ไมหยุดนิ่ง จากผาขนหนูสูผาปูที่นอน 

และ home textile มุงเปาหมายหลัก 

กลุ มธุรกิจโรงแรม ชวงโควิด-19 ที่ 

ผานมาธุรกิจประสบปญหาไดรับผล 

กระทบเชนเดยีวกับธรุกจิอืน่ แตพยายาม 

รักษาแรงงาน โดยยังคงใหมาทํางานได 

แตลดวันทํางานจาก 6 วันตอสัปดาห 

เหลือ 3-4 วันเน่ืองจากปญหายอด 

ออเดอรลดจากปกติ เหลือเพียง 20%  

เปนระยะเวลา 3 เดือนที่เลี้ยงดูลูกนอง 

กวา 700 คนใน 3 โรงงานเพื่อใหทุกคน 

ยังมีรายไดเลี้ยงครอบครัว

จากการมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอบรม SEED รุ่น 4 
ปี 2561 ร่วมกับประธาน และผู้แทน YEC ท่ัวประเทศ 
ทำให้ผมได้เห็นทุกคนเตรียมตัวกันเต็มที่ที่จะ 
นำเสนอวิสัยทัศน์ของจังหวัดตนเอง จากจุดนี้ 
ทำให้เริ่มเข้าใจบริบทของ YEC มากยิ่งขึ้น โดย 
เดือนมีนาคม 2562 จึงได้รับการโหวตจากสมาชิก 
ให้เป็นประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร 
เจน 3 ต่อจากคุณชาธิป ตั้งกุลไพศาล (พี่โอม)

ในฐานะทีรั่บผดิชอบดานการตลาด 

และการบรหิารงานเปนผูจดัการโรงงาน 

ผลงานที่ถือเปนไฮไลท คือ เนนการ 

บรกิารท่ียดืหยุนไดกบัลกูคา (Flexible) 

ใหบรกิารรวดเร็ว จาก 10 วนัตองสามารถ 

บริหารจัดการใหเสร็จไดภายใน 3-4 วัน 

ยิง่มเีกดิเหตกุารณโควิด-19 การจัดสงยิง่ 

ตองเร็วมากขึ้น สั่งวันนี้ พรุงนี้สงไดเลย 

เพราะปญหาเรือ่งการ Lockdown เนน 

การบริการสั่งซื้อออนไลน จากหนาราน 

ที่ JJ MALL มีการไลฟขายสินคาทุกวัน 

จากยอดวันละ 1,000 บาท เพ่ิมเปน 

วันละ 10,000 – 40,000 บาท โดยคุณ 

ปรับใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถือเปน 

ชวงเวลาท่ีธรุกจิสามารถพลกิเอาตวัรอด 

จากโควิดมาได

“ถามวา โควิดใหบทเรียนอะไร 

ผมวา ถาเราทําธุรกิจตลาดเดียวเรา 

จะแย โชคดีท่ีบริษัทวางธุรกิจไวหลาย 

ตลาด เพราะมีประสบการณมากวา 20 

ปแลว โดยเฉพาะตลาดไหมพรม เนน 

ตลาดเพื่อนบานมา 25 ป โดยเนน 

ประเทศกัมพูชา เพิ่งกลับเขามาขยาย 

ตลาดในประเทศไทยได 8 ป การขนสง 

กับเพื่อนบานสามารถใชทางรถไดจึง 

ไมกระทบมากนัก นอกจากการปรับ 

ธุรกิจเขาสูระบบออนไลนมากข้ึนแลว 

อนาคตเรายังมีแผนจะสรางแบรนด 

เปนของตัวเอง และเมือ่แบรนดตดิตลาด 

จะทําใหสินคาไปไดเร็วและไปไดไกล 

มากกวา การผลติสนิคาปอนตลาด OEM 

เทานั้น จะเริ่มที่สินคาผาขนหนู และ 

Home textile ซึ่งเปนตลาดใหญ กอน 

ขยายสูตลาดเสื่อทอพลาสติกตอไป”

บทสรุปเป้าหมาย
ประธาน YEC เจน 3

ในฐานะประธาน YEC หอการคา 

สมุทรสาคร เจน 3 คุณเพงพุงเปาการ 

บริหารงานเพื่อทําให YEC มีความ 

แข็งแกรง สมาชิกมีความเขาใจการ 

ทํางานของ YEC และสามารถทํางาน 

รวมกันได ทําใหรุ นนอง รุนใหมๆ ท่ี 

เขามาพรอมในการทํางานรวมกัน เปน 

การวางรากฐานท่ีแข็งแรงเพื่อเป น 

ประโยชนตอการสงไมตอใหประธาน 

YEC ที่จะเขารับหนาที่ตอไป
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เพงไดใหความสนใจดูแลแนะนําการ 

ไลฟทางเพจออนไลนเปนพิเศษ เพื่อ 

ประวัติ และที่มา
คุณเพง ภูมิกร มาจากครอบครัว 

ชาวสมทุรสาคร อยูทีอ่าํเภอกระทุมแบน 

มาต้ังแตเกิด เปนนองชายคนเลก็สดุทอง 

มีพี่สาวทั้งหมด 4 คน เพราะเปนลูกชาย 

ท่ีถูกวางตัวให  เป นผู  สืบทอดธุรกิจ 

ครอบครัวจึงสงไปเรียนตอตางประเทศ

ตัง้แตอาย ุ13 ป ในระดับชัน้มธัยมศึกษา 

ที่ประเทศสิงคโปร และจบปริญญาตรี 

สาขาบริหารการจดัการ จากมหาวิทยาลยั 

Central Queensland ทีเ่มอืง Brisbane 

ประเทศออสเตรเลีย และไดเดินทาง 

ไปเรียนภาษาจีนหลังจบปริญญาตรี 

ที่ประเทศจีน ณ เมืองเทียนจิน เซี่ยงไฮ 

เปนเวลา 2 ป จึงไดกลับมาทํางานใน 

ธรุกิจครอบครวัเปนเวลา 3 ป กอนเรยีน 

ตอระดับปริญญาโท ท่ีวิทยาลัยการ 

จัดการ สาขาการจัดการการตลาด ภาค 

นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จนจบ 

การศึกษาในป 2555 ปจจุบันคุณเพง 

ดํารงตําแหนง ผู อํานวยการฝายการ 

ตลาด บริหารบรษัิท ไหมพรมไทยการทอ 

จาํกดั เนนการผลติ และการตลาดสนิคา 

ผาขนหนแูละเคหะสิง่ทอสําหรับโรงแรม 

เปนหลัก

 

การเข้าสู่ YEC
คุณเพง กลาววา ยังไมรูวา YEC 

คืออะไร จนไดเห็นเพื่อนที่จังหวัดชลบุรี 

เขารวมอบรมกลุมนักธุรกิจรุนใหม YEC 

ที่จังหวัดชลบุรี จึงสนใจเลยสมัครเปน 

สมาชกิ YEC หอการคาจงัหวดัสมุทรสาคร 

ตั้งแตเปดตัวในจังหวัด เริ่มแรกก็ยังไม 

สนใจกิจกรรมใน YEC สมุทรสาคร จึง 

เวนวรรคไปเกือบ 2 ป ตอมาไดเขามา 

รวมกิจกรรมมากขึ้นทําใหเกิดความ 

เขาใจ และมีความผูกพันกับเพื่อนๆ 

มากขึน้ จงึตัดสนิใจวา จะกลบัมาทาํงาน 

เตม็ตัวตอนน้ีก็เขาปที ่4 ทีม่ารวมงานกับ 

YEC สมุทรสาคร 

“ผมไดพบวา ขอดีของการรวม 

กจิกรรม Outing ของ YEC ทาํใหบางคน 

ที่ไมมีกลุมเพื่อน ไมรูจักใคร จะไดรูจัก 

เพื่อนมากขึ้น ถามีกลุมเพื่อนก็พรอม 

จะทาํงานไปดวยกนั จากงานนีทํ้าใหเกดิ 

งานแรกที่ได ทํากิจกรรมรวมกันคือ 

งานสานสัมพันธ YEC ภาคกลาง ครั้งที่ 

2 ท่ีจังหวัดสมุทรสาครเปนเจาภาพ 

เกิดเปนทีมทํางานที่ทุกคนสนุก มีพลัง 

กับการทํากิจกรรม ถาคิดแตเรื่องผล 

ประโยชนอยางเดียว ก็จะอยูไมได”

ตอมาจงึไดมีสวนชวยงานกิจกรรม 

แรกของหอการคาจังหวัดสมุทรสาคร 

คือ การประกวดเทพีสงกรานต ครั้งที่ 1 

จัดโดยหอการคาจังหวัดสมุทรสาคร 

จนมาถึงปท่ี 2 และในปนี้ตองพักไป 

เพราะติดปญหาโควิด-19 

“จากการมโีอกาสเขารวมกจิกรรม 

อบรม SEED รุน 4 ป 2561 รวมกับ 

ประธาน และผูแทน YEC ทั่วประเทศ 

ทําใหผมไดเห็นทุกคนเตรียมตัวกัน 

เต็มท่ีท่ีจะนําเสนอวิสัยทัศนของจังหวัด 

ตนเอง จากจุดนี้ทําใหเริ่มเขาใจบริบท 

ของ YEC มากยิ่งขึ้น โดยเดือนมีนาคม 

2562 จึงไดรับการโหวตจากสมาชิกให 

เปนประธาน YEC หอการคาจังหวัด 

สมุทรสาคร เจน 3 ตอจากคุณชาธิป 

ตั้งกุลไพศาล (พี่โอม)”

นโยบาย
ประธาน YEC เจนใหม่ 
พื้นฐานต้องแน่น

คุณโอม ประธาน YEC เจน 2 ได 

วางนโยบายพื้นฐานการบริหาร YEC 

จังหวัดสมุทรสาคร ไวเปนอยางดี โดย 

การสรางความสัมพันธที่ดีกับหนวยงาน

ราชการ ภาครัฐในจังหวัด แตผมมองวา 

การสรางความเขาใจในบทบาท YEC 

ใหกับรุนใหมที่เขามาเปนสิ่งสําคัญเชน 

กัน เพราะนองๆสมาชิก YEC หลายคน 

ยังไมเขาใจบทบาทของ YEC เทาที่ควร 

เมื่อผมขึ้นรับตําแหนงตอจากประธาน 

ทานเดมิ จงึหนักลบัมาหลอมรวมสมาชกิ 

ป จจุบัน และสมาชิกใหมให  ซึมซับ 

วัฒนธรรมของหอการคาจังหวัดมากขึ้น 

เช่ือมโยงสมาชิกและวางพื้นฐานใหแข็ง

แกรง สรางความเขาใจในความเปน YEC 

มากข้ึน เบ้ืองตนไดทําการสือ่สารบทบาท 

ของ YEC วา “เราทํางานเพื่อหอการคา 

จงัหวัด เปนตวัแทนภาคเอกชน เพือ่ชวย 

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของจงัหวดั และชวย 

ขับเคล่ือนภาคสังคมดวย ปจจุบันมี 

จาํนวนสมาชกิ 128 คน เปนสมาชกิใหม 

จาํนวน 28 คน มบีางสวนทีไ่มสามารถไป 

ตอไดก็มีบาง”

“นโยบายของคนที่เปนสมาชิก 

YEC ตองเปนสมาชิกหอการคาจังหวัด 

โดยพยายามปูพื้นกิจกรรมเพื่อสังคม 

รวมดวย ถาไมติดปญหาโควิด-19 YEC 

หอการคาจังหวัดสมุทรสาคร จะมี 

โครงการสําคัญคือ การพัฒนาพื้นที่ 

อําเภอบานแพว ซ่ึงไดมีการลงนามใน 

MOU ระหว  างหอการค าจั งห วัด 

สมทุรสาคร และสหกรณประสานกสกิจิ 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนมะพราว 

นํ้าหอม และพัฒนาชุมชนใหเปนแหลง 

ทองเทีย่ว มโีครงการอบรมการออกแบบ 

ผลติภณัฑ และการพฒันาผลติภัณฑ พอ 

หลังโควิดผานไปทุกคนตองกลับไป 

ฟนฟธุูรกจิตนเองกอน แตขณะนีกํ้าลงัจะ 

กลับมารื้อฟนเรื่องนี้อีกครั้ง”

บทบาท YEC 
ช่วงโควิด-19

ชวงวิกฤตโควิด-19 สมาชิก YEC 

หอการคาจังหวัดสมุทรสาครไดมีสวน 

รวมในการชวยเหลือภาคสวนตางๆที่ 

เดือดรอน อาทิ การแจกอาหารกลอง 

3,000 กลอง แจกจายใหผูเดือดรอน    

ใน 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอ 

กระทุมแบน อําเภอบานแพว มีการ 

ระดมทุนซือ้อุปกรณการแพทยชวยเหลอื 

โรงพยาบาลบานแพว บริจาคชุด PPE 

หนากากอนามัย เนื่องจากที่นี่ เป น 

องคการมหาชน จึงจําเปนตองใหความ 

ชวยเหลือเปนพิเศษ เพราะไมสามารถ 

รับการชวยเหลือจากหนวยงานรัฐบาล 

ไดโดยตรง เชน โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

ของรัฐบาล

นอกจากน้ี YEC ยังไดมีสวนรวม 

เปนคณะกรรมการโควิด-19 ดูแลสวน 

ของรานอาหาร เรื่องมาตรการที่ราน 

อาหารควรทํา หรือ ไมควรทํา เพื่อให 

สอดคลองกบันโยบายของจงัหวดัฯ รวม 

ถึงการรวมลงตรวจพื้นที่กับสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจการปฎิบัติ

งานตามมาตรการของรานอาหารภายใน 

จังหวัดอีกดวย ทั้งน้ีเพ่ือสรางมั่นใจใน 

มาตรการปองกันการแพรระบาดเชื้อ 

โควิด-19 ของจังหวัดสมุทรสาคร 

ขับเคลื่อนธุรกิจ 
ฝ่าโควิด

ในสวนของธุรกิจท่ีคุณเพงดูแล 

รับผิดชอบในฐานะผูบริหาร คือ โรงงาน 

ผลิตผาขนหนู ชื่อ บริษัท ไหมพรมไทย 

การทอ จาํกัด 1 ใน 3 ธรุกิจของครอบครวั 

ประกอบดวย ธุรกิจผาขนหนู รับจาง 

ผาพิมพ และโรงทอเสื่อพลาสติก โดยมี 

วิสัยทัศนในการมุ งขยายธุรกิจอยาง 

ไมหยุดนิ่ง จากผาขนหนูสูผาปูที่นอน 

และ home textile มุงเปาหมายหลัก 

กลุ มธุรกิจโรงแรม ชวงโควิด-19 ที่ 

ผานมาธุรกิจประสบปญหาไดรับผล 

กระทบเชนเดยีวกับธรุกิจอืน่ แตพยายาม 

รักษาแรงงาน โดยยังคงใหมาทํางานได 

แตลดวันทํางานจาก 6 วันตอสัปดาห 

เหลือ 3-4 วันเนื่องจากปญหายอด 

ออเดอรลดจากปกติ เหลือเพียง 20%  

เปนระยะเวลา 3 เดือนที่เลี้ยงดูลูกนอง 

กวา 700 คนใน 3 โรงงานเพื่อใหทุกคน 

ยังมีรายไดเลี้ยงครอบครัว ในฐานะทีรั่บผิดชอบดานการตลาด 

และการบริหารงานเปนผูจดัการโรงงาน 

ผลงานที่ถือเปนไฮไลท คือ เนนการ 

บรกิารท่ียดืหยุนไดกบัลกูคา (Flexible) 

ใหบรกิารรวดเรว็ จาก 10 วนัตองสามารถ 

บริหารจัดการใหเสร็จไดภายใน 3-4 วัน 

ยิง่มเีกดิเหตกุารณโควิด-19 การจดัสงยิง่ 

ตองเร็วมากขึ้น สั่งวันนี้ พรุงนี้สงไดเลย 

เพราะปญหาเรือ่งการ Lockdown เนน 

การบริการสั่งซื้อออนไลน จากหนาราน 

ที่ JJ MALL มีการไลฟขายสินคาทุกวัน 

จากยอดวันละ 1,000 บาท เพ่ิมเปน 

วันละ 10,000 – 40,000 บาท โดยคุณ 

ในฐานะที่รับผิดชอบด้านการตลาด และการบริหาร 
งานเป็นผู้จัดการโรงงาน ผลงานที่ถือเป็นไฮไลท์ 
คือเน้นการบริการที่ยืดหยุ่นได้กับลูกค้า (Flexible) 
ให้บริการรวดเร็ว จาก 10 วันต้องสามารถบริหาร 
จัดการให้เสร็จได้ภายใน 3-4 วัน ย่ิงมีเกิดเหตุการณ์ 
โควิด-19 การจัดส่งยิ่งต้องเร็วมากขึ้น สั่งวันนี้ 
พรุ่งนี้ส่งได้เลย 

ปรับใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถือเปน 

ชวงเวลาทีธุ่รกจิสามารถพลกิเอาตัวรอด 

จากโควิดมาได

“ถามวา โควิดใหบทเรียนอะไร 

ผมวา ถาเราทําธุรกิจตลาดเดียวเรา 

จะแย โชคดีที่บริษัทวางธุรกิจไวหลาย 

ตลาด เพราะมีประสบการณมากวา 20 

ปแลว โดยเฉพาะตลาดไหมพรม เนน 

ตลาดเพื่อนบานมา 25 ป โดยเนน 

ประเทศกัมพูชา เพ่ิงกลับเขามาขยาย 

ตลาดในประเทศไทยได 8 ป การขนสง 

กับเพื่อนบานสามารถใชทางรถไดจึง 

ไมกระทบมากนัก นอกจากการปรับ 

ธุรกิจเขาสูระบบออนไลนมากขึ้นแลว 

อนาคตเรายังมีแผนจะสรางแบรนด 

เปนของตัวเอง และเมือ่แบรนดติดตลาด 

จะทําใหสินคาไปไดเร็วและไปไดไกล 

มากกวา การผลติสนิคาปอนตลาด OEM 

เทานั้น จะเริ่มที่สินคาผาขนหนู และ 

Home textile ซึ่งเปนตลาดใหญ กอน 

ขยายสูตลาดเสื่อทอพลาสติกตอไป”

บทสรุปเป้าหมาย
ประธาน YEC เจน 3

ในฐานะประธาน YEC หอการคา 

สมุทรสาคร เจน 3 คุณเพงพุงเปาการ 

บริหารงานเพื่อทําให YEC มีความ 

แข็งแกรง สมาชิกมีความเขาใจการ 

ทํางานของ YEC และสามารถทํางาน 

รวมกันได ทําใหรุ นนอง รุนใหมๆ ท่ี 

เขามาพรอมในการทํางานรวมกัน เปน 

การวางรากฐานท่ีแข็งแรงเพื่อเป น 

ประโยชนตอการสงไมตอใหประธาน 

YEC ที่จะเขารับหนาที่ตอไป
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เพงไดใหความสนใจดูแลแนะนําการ 

ไลฟทางเพจออนไลนเปนพิเศษ เพ่ือ 

ประวัติ และที่มา
คุณเพง ภูมิกร มาจากครอบครัว 

ชาวสมุทรสาคร อยูทีอ่าํเภอกระทุมแบน 

มาต้ังแตเกิด เปนนองชายคนเลก็สดุทอง 

มีพี่สาวทั้งหมด 4 คน เพราะเปนลูกชาย 

ที่ถูกวางตัวให  เป นผู สืบทอดธุรกิจ 

ครอบครัวจึงสงไปเรียนตอตางประเทศ

ตัง้แตอาย ุ13 ป ในระดับชัน้มธัยมศึกษา 

ที่ประเทศสิงคโปร และจบปริญญาตรี 

สาขาบริหารการจดัการ จากมหาวิทยาลยั 

Central Queensland ทีเ่มอืง Brisbane 

ประเทศออสเตรเลีย และไดเดินทาง 

ไปเรียนภาษาจีนหลังจบปริญญาตรี 

ที่ประเทศจีน ณ เมืองเทียนจิน เซี่ยงไฮ 

เปนเวลา 2 ป จึงไดกลับมาทํางานใน 

ธรุกิจครอบครวัเปนเวลา 3 ป กอนเรยีน 

ตอระดับปริญญาโท ท่ีวิทยาลัยการ 

จัดการ สาขาการจัดการการตลาด ภาค 

นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จนจบ 

การศึกษาในป 2555 ปจจุบันคุณเพง 

ดํารงตําแหนง ผู อํานวยการฝายการ 

ตลาด บริหารบรษัิท ไหมพรมไทยการทอ 

จาํกดั เนนการผลติ และการตลาดสนิคา 

ผาขนหนแูละเคหะสิง่ทอสําหรับโรงแรม 

เปนหลัก

 

การเข้าสู่ YEC
คุณเพง กลาววา ยังไมรูวา YEC 

คืออะไร จนไดเห็นเพื่อนที่จังหวัดชลบุรี 

เขารวมอบรมกลุมนักธุรกิจรุนใหม YEC 

ที่จังหวัดชลบุรี จึงสนใจเลยสมัครเปน 

สมาชิก YEC หอการคาจังหวดัสมุทรสาคร 

ตั้งแตเปดตัวในจังหวัด เริ่มแรกก็ยังไม 

สนใจกิจกรรมใน YEC สมุทรสาคร จึง 

เวนวรรคไปเกือบ 2 ป ตอมาไดเขามา 

รวมกิจกรรมมากขึ้นทําใหเกิดความ 

เขาใจ และมีความผูกพันกับเพ่ือนๆ 

มากข้ึน จงึตัดสนิใจวา จะกลบัมาทาํงาน 

เตม็ตัวตอนน้ีกเ็ขาปท่ี 4 ทีม่ารวมงานกบั 

YEC สมุทรสาคร 

“ผมไดพบวา ขอดีของการรวม 

กจิกรรม Outing ของ YEC ทาํใหบางคน 

ที่ไมมีกลุมเพื่อน ไมรูจักใคร จะไดรูจัก 

เพื่อนมากขึ้น ถามีกลุมเพื่อนก็พรอม 

จะทาํงานไปดวยกนั จากงานนีทํ้าใหเกดิ 

งานแรกที่ได ทํากิจกรรมรวมกันคือ 

งานสานสัมพันธ YEC ภาคกลาง ครั้งที่ 

2 ท่ีจังหวัดสมุทรสาครเปนเจาภาพ 

เกิดเปนทีมทํางานที่ทุกคนสนุก มีพลัง 

กับการทํากิจกรรม ถาคิดแตเรื่องผล 

ประโยชนอยางเดียว ก็จะอยูไมได”

ตอมาจงึไดมีสวนชวยงานกิจกรรม 

แรกของหอการคาจังหวัดสมุทรสาคร 

คือ การประกวดเทพีสงกรานต ครั้งที่ 1 

จัดโดยหอการคาจังหวัดสมุทรสาคร 

จนมาถึงปท่ี 2 และในปนี้ตองพักไป 

เพราะติดปญหาโควิด-19 

“จากการมโีอกาสเขารวมกจิกรรม 

อบรม SEED รุน 4 ป 2561 รวมกับ 

ประธาน และผูแทน YEC ทั่วประเทศ 

ทําใหผมไดเห็นทุกคนเตรียมตัวกัน 

เต็มที่ที่จะนําเสนอวิสัยทัศนของจังหวัด 

ตนเอง จากจุดนี้ทําใหเริ่มเขาใจบริบท 

ของ YEC มากยิ่งขึ้น โดยเดือนมีนาคม 

2562 จึงไดรับการโหวตจากสมาชิกให 

เปนประธาน YEC หอการคาจังหวัด 

สมุทรสาคร เจน 3 ตอจากคุณชาธิป 

ตั้งกุลไพศาล (พี่โอม)”

นโยบาย
ประธาน YEC เจนใหม่ 
พื้นฐานต้องแน่น

คุณโอม ประธาน YEC เจน 2 ได 

วางนโยบายพื้นฐานการบริหาร YEC 

จังหวัดสมุทรสาคร ไวเปนอยางดี โดย 

การสรางความสัมพันธที่ดีกับหนวยงาน

ราชการ ภาครัฐในจังหวัด แตผมมองวา 

การสรางความเขาใจในบทบาท YEC 

ใหกับรุนใหมที่เขามาเปนสิ่งสําคัญเชน 

กัน เพราะนองๆสมาชิก YEC หลายคน 

ยังไมเขาใจบทบาทของ YEC เทาที่ควร 

เมื่อผมขึ้นรับตําแหนงตอจากประธาน 

ทานเดมิ จึงหนักลบัมาหลอมรวมสมาชิก 

ป จจุบัน และสมาชิกใหมให  ซึมซับ 

วัฒนธรรมของหอการคาจังหวัดมากขึ้น 

เชื่อมโยงสมาชิกและวางพื้นฐานใหแข็ง

แกรง สรางความเขาใจในความเปน YEC 

มากขึน้ เบือ้งตนไดทาํการสือ่สารบทบาท 

ของ YEC วา “เราทํางานเพื่อหอการคา 

จังหวัด เปนตัวแทนภาคเอกชน เพ่ือชวย 

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของจังหวดั และชวย 

ขับเคลื่อนภาคสังคมดวย ปจจุบันมี 

จํานวนสมาชกิ 128 คน เปนสมาชกิใหม 

จํานวน 28 คน มบีางสวนทีไ่มสามารถไป 

ตอไดก็มีบาง”

“นโยบายของคนที่เปนสมาชิก 

YEC ตองเปนสมาชิกหอการคาจังหวัด 

โดยพยายามปูพ้ืนกิจกรรมเพื่อสังคม 

รวมดวย ถาไมติดปญหาโควิด-19 YEC 

หอการคาจังหวัดสมุทรสาคร จะมี 

โครงการสําคัญคือ การพัฒนาพื้นที่ 

อําเภอบานแพว ซ่ึงไดมีการลงนามใน 

MOU ระหว  างหอการค าจั งห วัด 

สมทุรสาคร และสหกรณประสานกสกิจิ 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนมะพราว 

นํ้าหอม และพัฒนาชุมชนใหเปนแหลง 

ทองเทีย่ว มโีครงการอบรมการออกแบบ 

ผลติภณัฑ และการพฒันาผลติภัณฑ พอ 

หลังโควิดผานไปทุกคนตองกลับไป 

ฟนฟธูรุกจิตนเองกอน แตขณะนีกํ้าลังจะ 

กลับมารื้อฟนเรื่องนี้อีกครั้ง”

บทบาท YEC 
ช่วงโควิด-19

ชวงวิกฤตโควิด-19 สมาชิก YEC 

หอการคาจังหวัดสมุทรสาครไดมีสวน 

รวมในการชวยเหลือภาคสวนตางๆที่ 

เดือดรอน อาทิ การแจกอาหารกลอง 

3,000 กลอง แจกจายใหผูเดือดรอน    

ใน 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอ 

กระทุมแบน อําเภอบานแพว มีการ 

ระดมทุนซือ้อุปกรณการแพทยชวยเหลือ 

โรงพยาบาลบานแพว บริจาคชุด PPE 

หนากากอนามัย เนื่องจากที่นี่ เป น 

องคการมหาชน จึงจําเปนตองใหความ 

ชวยเหลือเปนพิเศษ เพราะไมสามารถ 

รับการชวยเหลือจากหนวยงานรัฐบาล 

ไดโดยตรง เชน โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

ของรัฐบาล

นอกจากนี้ YEC ยังไดมีสวนรวม 

เปนคณะกรรมการโควิด-19 ดูแลสวน 

ของรานอาหาร เรื่องมาตรการที่ราน 

อาหารควรทํา หรือ ไมควรทํา เพื่อให 

สอดคลองกบันโยบายของจงัหวดัฯ รวม 

ถึงการรวมลงตรวจพื้นที่กับสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจการปฎิบัติ

งานตามมาตรการของรานอาหารภายใน 

จังหวัดอีกดวย ทั้งนี้เพื่อสรางมั่นใจใน 

มาตรการปองกันการแพรระบาดเชื้อ 

โควิด-19 ของจังหวัดสมุทรสาคร 

ขับเคลื่อนธุรกิจ 
ฝ่าโควิด

ในสวนของธุรกิจท่ีคุณเพงดูแล 

รับผิดชอบในฐานะผูบริหาร คือ โรงงาน 

ผลิตผาขนหนู ชื่อ บริษัท ไหมพรมไทย 

การทอ จาํกดั 1 ใน 3 ธุรกจิของครอบครวั 

ประกอบดวย ธุรกิจผาขนหนู รับจาง 

ผาพิมพ และโรงทอเสื่อพลาสติก โดยมี 

วิสัยทัศนในการมุ งขยายธุรกิจอยาง 

ไมหยุดนิ่ง จากผาขนหนูสูผาปูที่นอน 

และ home textile มุงเปาหมายหลัก 

กลุ มธุรกิจโรงแรม ชวงโควิด-19 ที่ 

ผานมาธุรกิจประสบปญหาไดรับผล 

กระทบเชนเดยีวกับธรุกจิอืน่ แตพยายาม 

รักษาแรงงาน โดยยังคงใหมาทํางานได 

แตลดวันทํางานจาก 6 วันตอสัปดาห 

เหลือ 3-4 วันเน่ืองจากปญหายอด 

ออเดอรลดจากปกติ เหลือเพียง 20%  

เปนระยะเวลา 3 เดือนที่เลี้ยงดูลูกนอง 

กวา 700 คนใน 3 โรงงานเพื่อใหทุกคน 

ยังมีรายไดเลี้ยงครอบครัว ในฐานะทีรั่บผดิชอบดานการตลาด 

และการบรหิารงานเปนผูจดัการโรงงาน 

ผลงานที่ถือเปนไฮไลท คือ เนนการ 

บรกิารท่ียดืหยุนไดกบัลกูคา (Flexible) 

ใหบรกิารรวดเร็ว จาก 10 วนัตองสามารถ 

บริหารจัดการใหเสร็จไดภายใน 3-4 วัน 

ยิง่มเีกดิเหตกุารณโควิด-19 การจัดสงยิง่ 

ตองเร็วมากขึ้น สั่งวันนี้ พรุงนี้สงไดเลย 

เพราะปญหาเรือ่งการ Lockdown เนน 

การบริการสั่งซื้อออนไลน จากหนาราน 

ที่ JJ MALL มีการไลฟขายสินคาทุกวัน 

จากยอดวันละ 1,000 บาท เพ่ิมเปน 

วันละ 10,000 – 40,000 บาท โดยคุณ 

โชคดีที่บริษัทวางธุรกิจไว้หลายตลาด เพราะมี 
ประสบการณ์มากว่า 20 ปีแล้ว โดยเฉพาะตลาด 
ไหมพรม เน้นตลาดเพื่อนบ้านมา 25 ปี โดยเน้น 
ประเทศกัมพูชา เพิ่งกลับเข้ามาขยายตลาดใน 
ประเทศไทยได้ 8 ปี การขนส่งกับเพื่อนบ้าน 
สามารถใช้ทางรถได้จึงไม่กระทบมากนัก 

ปรับใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถือเปน 

ชวงเวลาท่ีธรุกจิสามารถพลกิเอาตวัรอด 

จากโควิดมาได

“ถามวา โควิดใหบทเรียนอะไร 

ผมวา ถาเราทําธุรกิจตลาดเดียวเรา 

จะแย โชคดีท่ีบริษัทวางธุรกิจไวหลาย 

ตลาด เพราะมีประสบการณมากวา 20 

ปแลว โดยเฉพาะตลาดไหมพรม เนน 

ตลาดเพื่อนบานมา 25 ป โดยเนน 

ประเทศกัมพูชา เพิ่งกลับเขามาขยาย 

ตลาดในประเทศไทยได 8 ป การขนสง 

กับเพื่อนบานสามารถใชทางรถไดจึง 

ไมกระทบมากนัก นอกจากการปรับ 

ธุรกิจเขาสูระบบออนไลนมากข้ึนแลว 

อนาคตเรายังมีแผนจะสรางแบรนด 

เปนของตัวเอง และเมือ่แบรนดตดิตลาด 

จะทําใหสินคาไปไดเร็วและไปไดไกล 

มากกวา การผลติสนิคาปอนตลาด OEM 

เทานั้น จะเริ่มที่สินคาผาขนหนู และ 

Home textile ซึ่งเปนตลาดใหญ กอน 

ขยายสูตลาดเสื่อทอพลาสติกตอไป”

บทสรุปเป้าหมาย
ประธาน YEC เจน 3

ในฐานะประธาน YEC หอการคา 

สมุทรสาคร เจน 3 คุณเพงพุงเปาการ 

บริหารงานเพื่อทําให YEC มีความ 

แข็งแกรง สมาชิกมีความเขาใจการ 

ทํางานของ YEC และสามารถทํางาน 

รวมกันได ทําใหรุ นนอง รุนใหมๆ ท่ี 

เขามาพรอมในการทํางานรวมกัน เปน 

การวางรากฐานท่ีแข็งแรงเพื่อเป น 

ประโยชนตอการสงไมตอใหประธาน 

YEC ที่จะเขารับหนาที่ตอไป
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เพงไดใหความสนใจดูแลแนะนําการ 

ไลฟทางเพจออนไลนเปนพิเศษ เพื่อ 

ประวัติ และที่มา
คุณเพง ภูมิกร มาจากครอบครัว 

ชาวสมทุรสาคร อยูทีอ่าํเภอกระทุมแบน 

มาต้ังแตเกิด เปนนองชายคนเลก็สดุทอง 

มีพี่สาวทั้งหมด 4 คน เพราะเปนลูกชาย 

ท่ีถูกวางตัวให  เป นผู  สืบทอดธุรกิจ 

ครอบครัวจึงสงไปเรียนตอตางประเทศ

ตัง้แตอาย ุ13 ป ในระดับชัน้มธัยมศึกษา 

ที่ประเทศสิงคโปร และจบปริญญาตรี 

สาขาบริหารการจดัการ จากมหาวิทยาลยั 

Central Queensland ทีเ่มอืง Brisbane 

ประเทศออสเตรเลีย และไดเดินทาง 

ไปเรียนภาษาจีนหลังจบปริญญาตรี 

ที่ประเทศจีน ณ เมืองเทียนจิน เซี่ยงไฮ 

เปนเวลา 2 ป จึงไดกลับมาทํางานใน 

ธรุกิจครอบครวัเปนเวลา 3 ป กอนเรยีน 

ตอระดับปริญญาโท ท่ีวิทยาลัยการ 

จัดการ สาขาการจัดการการตลาด ภาค 

นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จนจบ 

การศึกษาในป 2555 ปจจุบันคุณเพง 

ดํารงตําแหนง ผู อํานวยการฝายการ 

ตลาด บริหารบรษัิท ไหมพรมไทยการทอ 

จาํกดั เนนการผลติ และการตลาดสนิคา 

ผาขนหนแูละเคหะสิง่ทอสําหรับโรงแรม 

เปนหลัก

 

การเข้าสู่ YEC
คุณเพง กลาววา ยังไมรูวา YEC 

คืออะไร จนไดเห็นเพื่อนที่จังหวัดชลบุรี 

เขารวมอบรมกลุมนักธุรกิจรุนใหม YEC 

ที่จังหวัดชลบุรี จึงสนใจเลยสมัครเปน 

สมาชกิ YEC หอการคาจงัหวดัสมุทรสาคร 

ตั้งแตเปดตัวในจังหวัด เริ่มแรกก็ยังไม 

สนใจกิจกรรมใน YEC สมุทรสาคร จึง 

เวนวรรคไปเกือบ 2 ป ตอมาไดเขามา 

รวมกิจกรรมมากขึ้นทําใหเกิดความ 

เขาใจ และมีความผูกพันกับเพื่อนๆ 

มากขึน้ จงึตัดสนิใจวา จะกลบัมาทาํงาน 

เตม็ตัวตอนน้ีก็เขาปที ่4 ทีม่ารวมงานกับ 

YEC สมุทรสาคร 

“ผมไดพบวา ขอดีของการรวม 

กจิกรรม Outing ของ YEC ทาํใหบางคน 

ที่ไมมีกลุมเพื่อน ไมรูจักใคร จะไดรูจัก 

เพื่อนมากขึ้น ถามีกลุมเพื่อนก็พรอม 

จะทาํงานไปดวยกนั จากงานนีทํ้าใหเกดิ 

งานแรกที่ได ทํากิจกรรมรวมกันคือ 

งานสานสัมพันธ YEC ภาคกลาง ครั้งที่ 

2 ท่ีจังหวัดสมุทรสาครเปนเจาภาพ 

เกิดเปนทีมทํางานที่ทุกคนสนุก มีพลัง 

กับการทํากิจกรรม ถาคิดแตเรื่องผล 

ประโยชนอยางเดียว ก็จะอยูไมได”

ตอมาจงึไดมีสวนชวยงานกิจกรรม 

แรกของหอการคาจังหวัดสมุทรสาคร 

คือ การประกวดเทพีสงกรานต ครั้งที่ 1 

จัดโดยหอการคาจังหวัดสมุทรสาคร 

จนมาถึงปท่ี 2 และในปนี้ตองพักไป 

เพราะติดปญหาโควิด-19 

“จากการมโีอกาสเขารวมกจิกรรม 

อบรม SEED รุน 4 ป 2561 รวมกับ 

ประธาน และผูแทน YEC ทั่วประเทศ 

ทําใหผมไดเห็นทุกคนเตรียมตัวกัน 

เต็มท่ีท่ีจะนําเสนอวิสัยทัศนของจังหวัด 

ตนเอง จากจุดนี้ทําใหเริ่มเขาใจบริบท 

ของ YEC มากยิ่งขึ้น โดยเดือนมีนาคม 

2562 จึงไดรับการโหวตจากสมาชิกให 

เปนประธาน YEC หอการคาจังหวัด 

สมุทรสาคร เจน 3 ตอจากคุณชาธิป 

ตั้งกุลไพศาล (พี่โอม)”

นโยบาย
ประธาน YEC เจนใหม่ 
พื้นฐานต้องแน่น

คุณโอม ประธาน YEC เจน 2 ได 

วางนโยบายพื้นฐานการบริหาร YEC 

จังหวัดสมุทรสาคร ไวเปนอยางดี โดย 

การสรางความสัมพันธที่ดีกับหนวยงาน

ราชการ ภาครัฐในจังหวัด แตผมมองวา 

การสรางความเขาใจในบทบาท YEC 

ใหกับรุนใหมที่เขามาเปนสิ่งสําคัญเชน 

กัน เพราะนองๆสมาชิก YEC หลายคน 

ยังไมเขาใจบทบาทของ YEC เทาที่ควร 

เมื่อผมขึ้นรับตําแหนงตอจากประธาน 

ทานเดมิ จงึหนักลบัมาหลอมรวมสมาชกิ 

ป จจุบัน และสมาชิกใหมให  ซึมซับ 

วัฒนธรรมของหอการคาจังหวัดมากขึ้น 

เช่ือมโยงสมาชิกและวางพื้นฐานใหแข็ง

แกรง สรางความเขาใจในความเปน YEC 

มากข้ึน เบ้ืองตนไดทําการสือ่สารบทบาท 

ของ YEC วา “เราทํางานเพื่อหอการคา 

จงัหวัด เปนตวัแทนภาคเอกชน เพือ่ชวย 

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของจงัหวดั และชวย 

ขับเคล่ือนภาคสังคมดวย ปจจุบันมี 

จาํนวนสมาชกิ 128 คน เปนสมาชกิใหม 

จาํนวน 28 คน มบีางสวนทีไ่มสามารถไป 

ตอไดก็มีบาง”

“นโยบายของคนที่เปนสมาชิก 

YEC ตองเปนสมาชิกหอการคาจังหวัด 

โดยพยายามปูพื้นกิจกรรมเพื่อสังคม 

รวมดวย ถาไมติดปญหาโควิด-19 YEC 

หอการคาจังหวัดสมุทรสาคร จะมี 

โครงการสําคัญคือ การพัฒนาพื้นที่ 

อําเภอบานแพว ซ่ึงไดมีการลงนามใน 

MOU ระหว  างหอการค าจั งห วัด 

สมทุรสาคร และสหกรณประสานกสกิจิ 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนมะพราว 

นํ้าหอม และพัฒนาชุมชนใหเปนแหลง 

ทองเทีย่ว มโีครงการอบรมการออกแบบ 

ผลติภณัฑ และการพฒันาผลติภัณฑ พอ 

หลังโควิดผานไปทุกคนตองกลับไป 

ฟนฟธุูรกจิตนเองกอน แตขณะนีกํ้าลงัจะ 

กลับมารื้อฟนเรื่องนี้อีกครั้ง”

บทบาท YEC 
ช่วงโควิด-19

ชวงวิกฤตโควิด-19 สมาชิก YEC 

หอการคาจังหวัดสมุทรสาครไดมีสวน 

รวมในการชวยเหลือภาคสวนตางๆที่ 

เดือดรอน อาทิ การแจกอาหารกลอง 

3,000 กลอง แจกจายใหผูเดือดรอน    

ใน 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอ 

กระทุมแบน อําเภอบานแพว มีการ 

ระดมทุนซือ้อุปกรณการแพทยชวยเหลอื 

โรงพยาบาลบานแพว บริจาคชุด PPE 

หนากากอนามัย เนื่องจากที่นี่ เป น 

องคการมหาชน จึงจําเปนตองใหความ 

ชวยเหลือเปนพิเศษ เพราะไมสามารถ 

รับการชวยเหลือจากหนวยงานรัฐบาล 

ไดโดยตรง เชน โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

ของรัฐบาล

นอกจากน้ี YEC ยังไดมีสวนรวม 

เปนคณะกรรมการโควิด-19 ดูแลสวน 

ของรานอาหาร เรื่องมาตรการที่ราน 

อาหารควรทํา หรือ ไมควรทํา เพื่อให 

สอดคลองกบันโยบายของจงัหวดัฯ รวม 

ถึงการรวมลงตรวจพื้นที่กับสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจการปฎิบัติ

งานตามมาตรการของรานอาหารภายใน 

จังหวัดอีกดวย ทั้งน้ีเพ่ือสรางมั่นใจใน 

มาตรการปองกันการแพรระบาดเชื้อ 

โควิด-19 ของจังหวัดสมุทรสาคร 

ขับเคลื่อนธุรกิจ 
ฝ่าโควิด

ในสวนของธุรกิจท่ีคุณเพงดูแล 

รับผิดชอบในฐานะผูบริหาร คือ โรงงาน 

ผลิตผาขนหนู ชื่อ บริษัท ไหมพรมไทย 

การทอ จาํกัด 1 ใน 3 ธรุกิจของครอบครวั 

ประกอบดวย ธุรกิจผาขนหนู รับจาง 

ผาพิมพ และโรงทอเสื่อพลาสติก โดยมี 

วิสัยทัศนในการมุ งขยายธุรกิจอยาง 

ไมหยุดนิ่ง จากผาขนหนูสูผาปูที่นอน 

และ home textile มุงเปาหมายหลัก 

กลุ มธุรกิจโรงแรม ชวงโควิด-19 ที่ 

ผานมาธุรกิจประสบปญหาไดรับผล 

กระทบเชนเดยีวกับธรุกิจอืน่ แตพยายาม 

รักษาแรงงาน โดยยังคงใหมาทํางานได 

แตลดวันทํางานจาก 6 วันตอสัปดาห 

เหลือ 3-4 วันเนื่องจากปญหายอด 

ออเดอรลดจากปกติ เหลือเพียง 20%  

เปนระยะเวลา 3 เดือนที่เลี้ยงดูลูกนอง 

กวา 700 คนใน 3 โรงงานเพื่อใหทุกคน 

ยังมีรายไดเลี้ยงครอบครัว ในฐานะทีรั่บผิดชอบดานการตลาด 

และการบริหารงานเปนผูจดัการโรงงาน 

ผลงานที่ถือเปนไฮไลท คือ เนนการ 

บรกิารท่ียดืหยุนไดกบัลกูคา (Flexible) 

ใหบรกิารรวดเรว็ จาก 10 วนัตองสามารถ 

บริหารจัดการใหเสร็จไดภายใน 3-4 วัน 

ยิง่มเีกดิเหตกุารณโควิด-19 การจดัสงยิง่ 

ตองเร็วมากขึ้น สั่งวันนี้ พรุงนี้สงไดเลย 

เพราะปญหาเรือ่งการ Lockdown เนน 

การบริการสั่งซื้อออนไลน จากหนาราน 

ที่ JJ MALL มีการไลฟขายสินคาทุกวัน 

จากยอดวันละ 1,000 บาท เพ่ิมเปน 

วันละ 10,000 – 40,000 บาท โดยคุณ 

ปรับใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถือเปน 

ชวงเวลาทีธุ่รกจิสามารถพลกิเอาตัวรอด 

จากโควิดมาได

“ถามวา โควิดใหบทเรียนอะไร 

ผมวา ถาเราทําธุรกิจตลาดเดียวเรา 

จะแย โชคดีที่บริษัทวางธุรกิจไวหลาย 

ตลาด เพราะมีประสบการณมากวา 20 

ปแลว โดยเฉพาะตลาดไหมพรม เนน 

ตลาดเพื่อนบานมา 25 ป โดยเนน 

ประเทศกัมพูชา เพ่ิงกลับเขามาขยาย 

ตลาดในประเทศไทยได 8 ป การขนสง 

กับเพื่อนบานสามารถใชทางรถไดจึง 

ไมกระทบมากนัก นอกจากการปรับ 

ธุรกิจเขาสูระบบออนไลนมากขึ้นแลว 

อนาคตเรายังมีแผนจะสรางแบรนด 

เปนของตัวเอง และเมือ่แบรนดติดตลาด 

จะทําใหสินคาไปไดเร็วและไปไดไกล 

มากกวา การผลติสนิคาปอนตลาด OEM 

เทานั้น จะเริ่มที่สินคาผาขนหนู และ 

Home textile ซึ่งเปนตลาดใหญ กอน 

ขยายสูตลาดเสื่อทอพลาสติกตอไป”

บทสรุปเป้าหมาย
ประธาน YEC เจน 3

ในฐานะประธาน YEC หอการคา 

สมุทรสาคร เจน 3 คุณเพงพุงเปาการ 

บริหารงานเพื่อทําให YEC มีความ 

แข็งแกรง สมาชิกมีความเขาใจการ 

ทํางานของ YEC และสามารถทํางาน 

รวมกันได ทําใหรุ นนอง รุนใหมๆ ท่ี 

เขามาพรอมในการทํางานรวมกัน เปน 

การวางรากฐานท่ีแข็งแรงเพื่อเป น 

ประโยชนตอการสงไมตอใหประธาน 

YEC ที่จะเขารับหนาที่ตอไป

ในฐานะประธาน YEC หอการค้าสมุทรสาคร เจน 3 
คุณเพ้งพุ่งเป้าการบริหารงานเพื่อทำให้ YEC มี 
ความแข็งแกร่ง สมาชิกมีความเข้าใจการทำงาน 
ของ YEC และสามารถทำงานร่วมกันได้ ทำให้ 
รุ่นน้อง รุ่นใหม่ๆ ที่เข้ามาพร้อมในการทำงาน 
ร่วมกัน เป็นการวางรากฐานที่แข็งแรงเพื่อเป็น 
ประโยชน์ต่อการส่งไม้ต่อให้ประธาน YEC ที่จะเข้า 
รับหน้าที่ต่อไป
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