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บทคัดย่อ
วัฒนธรรมคือลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความกลมเกลียวของคนในชาติ
แสดงให้เห็นถึงแนวคิดและแนวปฏิบัติที่มีร่วมกันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดาเนินชีวิต วัฒนธรรมมีการถ่ายทอดจากบรรพ
บุรุษสู่ลูกหลานและคนในท้องถิ่น เป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นนั้น มีบทบาทต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคด้านการซื้อ การ
บริโภคสินค้าและบริการในชีวิตประจาวัน การออกแบบสินค้าและบริการเพื่อขยายสู่ตลาดโลกมีหลายวิธี ประกอบด้วย การ
ออกแบบสินค้าสาหรับท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะ การออกแบบสินค้าที่มีใมาตรฐานเดียวกันและจาหน่ายในทุกท้องถิ่น หรือการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าเพื่อให้มีความเหมาะสมกับท้องถิ่น การศึกษาความแตกต่างและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมในของท้องถิ่น
สามารถทาได้หลายวิธี ประกอบด้วย การค้นหาข้อมูลจากหนังสือหรือแหล่ งข้อมูลในระบบสารสนเทศ การขอความรู้ จาก
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์หรือเคยทาธุรกิจกับท้องถิ่นนั้นมาก่อน การเดินทางไปท่องเที่ยวและการทาวิจัยอย่างเป็นระบบ วิธี
การศึกษาแต่ละวิธีจะมีข้อดีและข้อจากัดที่ต่างกัน นักธุรกิจควรเลือกใช้แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการของ
ตนเอง การเลือกใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าควรมีการเปรียบเทียบและกลั่นกรองอย่างรอบครอบ เพราะวัฒนธรรมเป็น
เรื่องที่ละเอียดอ่อนมีหลายองค์ประกอบและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย นักธุรกิจควรเลือกวิธีและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
ตนเองและธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้การดาเนินธุรกิจมีความราบรื่นและประสบความสาเร็จในตลาดโลก
คาสาคัญ: วัฒนธรรม, วิถีการดาเนินชีวิต

Abstract
Culture is a style that prosperity exuberance. It expresses orderliness and harmony of people in the
nation. Culture represents concept and practice of people of the nation. Culture has communicated from
predecessor to descendants and the local people, as well as local identity. Culture has roles in decision
making of consumer on purchasing, consumption and using service in every day. There are many methods to
design products and service to the global market, Which comprise local design, creating a standard product for
and the same all distribution market, and modification of the products and service for to local market. The
studying about differences and identities of local cultures has many alternatives. Cultural studies may begin
with searching for secondary sources or reviewing from the books relating to local or inquiries from
professionals, those have businesses locally or travelling. This research was conducted by and collecting local
data manually, At the end, will provided clear and systematic information regarding the culture. The local
cultural study has advantages and limitations that business people must ponder and choose the right
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approach. It is good for business to be successful and run smoothly in the multicultural market in any part of
the world.
Key word: Culture, lifestyle

บทนา
การขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก สภาพแวดล้อมทางด้านวัฒนธรรมเป็นปัจจัยหนึ่งที่นักธุรกิจต้องให้ความสาคัญ เพราะ
วัฒนธรรมคือส่วนหนึ่งของวิถีการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจ การขยายธุรกิจไปสู่ประเทศต่างๆในโลก อาจมีบางประเทศที่มี
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันหรือมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้นการที่นักธุรกิจคิดจะนาสินค้าหรือบริการไปจาหน่ายใน
ประเทศนั้นๆจึงต้องศึกษาวัฒนธรรมและความต้องการของผู้บริโภค สาหรับการศึกษาข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมของประเทศหรือ
ท้องถิ่นที่จะเข้าไปขยายธุรกิจมีหลายวิธี ยกตัวอย่างเช่นการเดินทางไปท่องเที่ยว การไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนั้นๆ การศึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่เคยอยู่หรือเคยทาธุรกิจในประเทศเหล่านั้นมาก่อน การหาพันธมิตรที่เป็นนักลงทุนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่า
วัฒนธรรมในประเทศเหล่านั้นเป็นอย่างไร ผู้บริโภคต้องการสินค้าหรือบริการประเภทไดและสินค้าหรือบริการประเภทไดที่ขัดต่อ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ความแตกต่างของวัฒนธรรมมีโอกาสส่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจ ดังนั้นวัฒนธรรรมจึงเป็นปัจจัยสาคัญ
ที่นักธุรกิจต้องทาความเข้าใจ หากไม่เข้าใจวัฒนธรรมหรื อเข้าใจไม่ถู กต้อง สินค้าอาจไม่ ได้ รับการยอมรั บเนื่องจากขั ดต่ อ
วัฒนธรรม แต่ถ้าเข้าใจวัฒนธรรมย่อมรู้ว่าผู้บริโภคในท้องถิ่นนั้นต้องการอะไร การนาเสนอสินค้าที่ตรงความต้องการย่อมจะได้รับ
การตอบรับที่ดีนาความสาเร็จมาสู่องค์การธุรกิจในที่สุด

ความหมายและความสาคัญของวัฒนธรรม
ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 ได้จากัดความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่า“วัฒนธรรมคือลักษณะที่
แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวของชาติและศีลธรรรมอันดีงามของประชาชน” สานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา (2560) จากความหมายของวัฒนธรรมที่กล่าวเบื้องต้นทาให้เราวิเคราะห์ได้ว่า วัฒนธรรมมีหลายสิ่งที่เป็น
องค์ประกอบ บางองค์ประกอบเราสามารถสัมผัสได้จากภาษาที่ใช้สื่อสาร อาหารที่รับประทาน การแต่งกาย การนับถือศาสนา
รูปแบบพิธีกรรมหรือจารีตประเพณีที่ปฏิบัติร่วมกันของคนในสังคมนั้น และที่สัมผัสไม่ได้หรือยากที่จะมองเห็นคือค่านิยม ความ
เชื่อ การตัดสินความถูกต้อง การยอมรับ การยกย่อง สุนทรียภาพและมุมมองความสวยงามต่างๆ ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้ทางหลัก
วิชาการเรียกว่า“ค่านิยม”จากข้อมูลของ ชนงกรณ์ กุลฑลบุตร (2559) ซึ่งค่านิยมของสังคมเป็นค่านิยมร่วมที่สามารถส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคในท้องถิ่นนั้น ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือนมรดกที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ที่อยู่ร่วมกันเป็น
สังคมและประเทศชาติ เป็นสาเหตุที่ทาให้บุคคลในสังคมหรือท้องถิ่นต่างๆมีรปู แบบการคิดการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ส่งต่อสืบสาน
กันมาจากรุ่นสู่รุ่น ยิ่งนานวันยิ่งหยั่งรากลึกและเป็นเอกลักษณ์สาคัญที่นักการตลาดต้องเข้าใจและเข้าถึงแก่นแท้ของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ต้องการขยายธุรกิจ การศึกษาและทาความเข้าใจกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละด้าน นักธุรกิจต้องเลือกวิธีการศึกษาที่
ถูกต้องเหมาะสม เช่น รสชาดอาหารของท้องถิ่นต้องทดลองชิมจึงจะรู้รสที่แท้จริง หากดูจากรูปภาพจะเห็นแต่สีสรรหรือส่วนผสม
ของอาหารเท่านั้นไม่สามารถบรรยายรสชาดที่แท้จริงได้ หรือการศึกษาเกี่ยวกับประเพณีสาคัญต่างๆของท้องถิ่นหากฟังแต่คนอื่น
เล่าหรืออ่านจากหนังสือก็ไม่สามารถรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือไม่ได้สัมผัสกับความสนุกสนานหรือความประทับใจได้ ต้องไปดู
ให้เห็นด้วยตาตนเองหรือร่วมกิจกรรมนั้นด้วยตนเอง จึงเข้าใจความรู้สึกของคนในท้องถิ่นที่ให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมนั้น และ
วัฒนธรรมเหล่านั้นส่งผลต่อวิถีการดาเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างไร และทาไมจึงแตกต่างจากท้องถิ่นอื่นๆในโลก
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บทบาทของวัฒนธรรมต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
มีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญไม่น้อยกว่าปัจจัยอื่นคือวัฒนธรรม
วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเพราะวัฒนธรรมเป็นผลรวมของการเรียนรู้ ความเชื่อ ค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบัติ คุณธรรม
กฎหมาย ความสามารถ อุปนิสัย ซึ่งจะกาหนดพฤติกรรมความต้องการของบุคคลในสังคมใดสังคมหนึ่ง โดยที่คนในสังคมยอมรับและ
เผยแพร่ต่อไป จากข้อมูลของภรภัทร รุจยาชยะกูร (2560) และส่งผลต่อวิถีการดาเนินชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละ
ท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมหล่อหลอมบุคคลด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติตั้งแต่เกิดจนเติบโต บทบาทของ
วัฒนธรรมจะแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนในกรณีที่มีสินค้าหรือบริการที่ขัดต่อวัฒนธรรมเข้ามาจาหน่ายในท้องถิ่น คนในท้องถิ่นจะมี
การตอบโต้สินค้าที่ขัดต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป กรณีที่รุนแรงที่สุดคือการไม่ยอมให้สินค้าเหล่านั้นเข้ามาจาหน่ายในท้องถิ่น
หรือไม่กีดกันการเข้ามาแต่ไม่ยอมรับสินค้าและบริการเหล่านั้น คือปล่อยให้สินค้าหมดสภาพไปตามเวลา หากไม่มีการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับวัฒนธรรม สินค้าเหล่านั้นก็จะจาหน่ายไม่ได้ในท้องถิ่นนั้น คนท้องถิ่นจะซึมซับวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษและสังคมที่
อาศัยอยู่มาตลอดชีวิตจึงคิดว่าวัฒนธรรมของตนเป็นสิง่ ที่ดีและเหมาะสมกับตนมากที่สุด มีแนวคิดในการรักษาวัฒนธรรมให้คงอยูแ่ ละ
เห็นว่าการเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นๆเป็นสิง่ ที่ไม่จาเป็นสาหรับตน ด้วยเหตุผลที่ว่าวัฒนธรรมอื่นๆไม่สามารถเข้ากับวิถีชีวิตของตนได้ หรือ
วัฒนธรรมอื่นขัดต่อแนวคิดและแนวทางปฏิบัติจึงไม่ต้องการเรียนรู้และปฏิบัติตาม นอกจากนั้นยังเกรงว่าวัฒนธรรมอื่นๆอาจ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและทาให้วัฒนธรรมเดิมที่ดีของท้องถิ่นอ่อนแอลง จากเหตุผลต่างๆทาให้คนท้องถิ่นรู้สึกพอใจที่จะปฏิบัติ
ตนตามสภาวะแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของตนอย่างมีความสุข การเรียนรู้บทบาทของวัฒนธรรมท้องถิ่นจะเป็นเรื่องยาก
สาหรับนักธุรกิจที่มีมุมมองเชิงลบเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม แต่จะเป็นเรื่องง่ายสาหรับนักธุรกิจที่เข้าใจและสามารถยอมรับ
ความแตกต่างของวัฒนธรรม จากข้อมูลของวุฒิ สุขเจริญ (2555)

แนวทางการศึกษาวัฒนธรรมในตลาดต่างประเทศ
หากกล่าวถึ งแนวทางการศึกษาวัฒนธรรมในต่ างประเทศจากต าราหลายๆเล่มจะพบว่ า มีหลายวิ ธีที่สามารถศึกษา
วัฒนธรรมในต่างประเทศได้ สาหรับบทความนี้ขอรวบรวมแนวทางการศึกษาวัฒนธรรมในต่างประเทศที่ง่ายและได้ผลดีมากดังนี้ วิธีที่
1.เริ่มจากการค้นหาข้อมูลจากหนังสือ เว็บไซด์หรือนิตรสารที่เขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศนั้น วิธีการนี้มีข้อดีคือประหยัด
ค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ส่วนข้อจากัดคือ ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นอาจยังไม่ครบถ้วนและหนังสือบางเล่มเขียนไว้นาน
แล้วข้อมูลจึงไม่เป็นปัจจุบันดังนั้นวิธีการนี้ข้อมูลที่ได้อาจจะไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจขยายธุรกิจ วิธีที่2. คือการสอบถามจากเพื่อน
หรือคนรู้จักที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวหรื อไปทางานหรือเคยอาศัยอยู่ในประเทศนั้นมาก่อน วิธี นี้มีข้อดีคือจะได้ข้อมูลที่เป็ น
ข้อเท็จจริงข้อมุลมีความทันสมัยมีรายละเอียดมากกว่าวิธีที่1 ข้อจากัดคือข้อมูลที่ได้จากบุคคลที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อน
หรือไปอาศัยอยู่อาจมีทัศนะของผู้ให้ข้อมูลผสมผสานกับความจริง เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนมีทัศนะที่แตกต่างกัน ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรพิจารณาเรื่องราวหรือข้อมูลที่ได้จากวิธีนี้ว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น วิธีที่3. การทาวิจัยด้านวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นที่จะเข้าไปขยายธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการอาจดาเนินการเองหรือจ้างหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญไปดาเนินการวิธีการนี้มีข้อดี
คือ มีการศึกษาค้นคว้าและจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนสามารถนาไปวิเคราะห์ได้ละเอียดกว่าสองวิธีแรก
ในทางปฏิบัติที่นักธุรกิจส่วนใหญ่ใช้ คือการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปพักผ่อนที่ประเทศนั้น โดยใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์สิ่งต่างๆเพื่อนามาตัดสินใจในการเข้าสู่ตลาดในประเทศนั้น การศึกษาและเก็บข้อมูลด้วยตนเองจะทาให้นักธุรกิจเข้าใจ
วัฒนธรรมได้ดีกว่า แต่ข้อจากัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายและเวลาก็อาจเป็นสิ่งที่ทาให้ต้องไตร่ตรองก่อนตัดสินใจ

การวางแผนกลยุทธ์สู่ตลาดต่างวัฒนธรรม
เพื่อให้ความสาเร็จของธุรกิจมีความต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว หลังจากที่ธุรกิจประสบความสาเร็จในประเทศของ
ตนเองแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องวางแผนขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ การขยายธุรกิจไปต่างประเทศจึงเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ท้าทาย
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ความสามารถของผู้ บริ หาร ซึ่ งต้ องวางแผนและเลื อกใช้ กลยุ ทธ์ ที่ เหมาะสมกั บสิ นค้ า การเลื อกใช้ กลยุ ทธ์ มี หลายรู ปแบบ
ประกอบด้วย1.การออกแบบและผลิตสินค้าที่ใช้สาหรับท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะ 2. การออกแบบสินค้าให้มีมาตรฐานเดียวกันและ
ขายสินค้านั้นในตลาดโลก 3,การปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ทั้งสามกลยุทธ์ที่กล่าวมานัก
ธุรกิจควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสินค้าและท้องถิ่นที่เข้าไปจาหน่าย สาหรับการเลือกใช้กลยุทธ์ที่1 การออกแบบและผลิตสินค้าที่
ใช้สาหรับท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะ ต้องเลือกใช้กับท้องถิ่นที่ยังยึดถือและเคร่งครัดกับรูปแบบและวิถีการดาเนินชีวิตและวัฒนธรรม
เช่นกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู เช่นอินเดีย ปากีสถาน อินโดนีเซีย สินค้าที่จะใช้กลยุทธ์นี้จะอยู่ในกลุ่มของ
อาหารและเครื่องนุ่มห่ม สาหรับการเลือกใช้กลยุทธ์ที่2 การทาให้สินค้ามีมาตรฐานเดียวกันและขายสินค้านั้นในตลาดโลก คือ
สินค้าที่ผลิตและนาจาหน่ายจะมีมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะไปวางจาหน่ายที่ไหน การเลือกใช้กลยุทธ์นี้ต้องใช้กับประเทศที่พัฒนา
แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นหรือเยอรมัน สินค้าเหมาะสมกับกลยุทธ์นี้อยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มของนมผงสาหรับทารก ยารักษา
โรค สินค้าประเภทอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยี สาหรับการเลือกใช้กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนรูปแบบเพียงเล็กน้อยเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น การเลือกใช้กลยุทธ์นี้เป็นการผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ ที่ 1และกลยุทธ์ที่ 2 คือไม่
ปรับเปลี่ยนทั้งหมดและไม่ยึดติดกับรูปแบบและมาตรฐานเพียงอย่างเดียว แต่มีการปรับเปลี่ยนบางอย่างในกระบวนการผลิตให้
เหมาะสมกับท้องถิ่น ดังนั้นสินค้าจะมีความหลากหลายมากขึ้น กลยุทธ์นี้ใช้ได้กับสินค้าหลายประเภททั้งอาหาร สิ่งทอและ
เครื่องนุง่ ห่ม สินค้าประเภทอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

การวางแผนการดาเนินธุรกิจต่างวัฒนธรรม
การวางแผนดาเนินธุรกิจในตลาดที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม นักธุรกิจต้องรู้ว่าคนในท้องถิ่นนั้นมีวิถีการดาชีวิต
หรือมีวัฒนธรรมการซื้อการใช้หรือการบริโภคอย่างไร ผู้บริโภคในท้องถิ่นนั้นใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารหรือมีความสามารถใน
การใช้ภาษาสากลเช่นภาษาอังกฤษได้หรือไม่ เพราะภาษาคือหัวใจของการสื่อสารที่จะสื่อให้ผู้บริโภคสนใจสินค้า เข้าใจสินค้าและ
ยอมรับสินค้า ดังนั้นการตั้งชื่อสินค้า การติดสลากสินค้าหรือการเขียนคู่มือการใช้งานสินค้า จึงต้องใช้ภาษาที่ผู้บริโภคเข้าใจ
นอกจากภาษาแล้วมุ มมองที่เกี่ ยวกับความสวยงามของคนท้องถิ่น สีที่คนท้องถิ่นบอกว่าสวยงามหรือเป็นสีมงคลคือสีอะไร
ยกตัวอย่างเช่นคนจีนชอบสีแดง จากข้อมูลของวิทยาลัยภาษาจีนปักกิ่ง, มหาวิทยาลัยครูหนานหนิง และ มหาวิทยาลัยครูอันฮุย
(2550) คนอินเดียชอบสีเขียวและสีเหลือง คนญี่ปุ่นชอบสีเทาหรือสีดา การออกแบบสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ก็ต้องมีสีสรรตามที่
ท้องถิ่นเห็นว่าสวยงามเป็นมงคล นอกจากนั้นประเพณีหรือเทศกาลสาคัญของท้องถิ่นมีอะไรบ้างและส่งผลต่อการบริโภคสินค้า
ประเภทไหน เช่นเทศกาลตรุษจีนที่ชาวจีนมีการเซ่นไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ เทศกาลดิวาลีหรือเทศกาลปีใหม่ของคนอินเดียมี
การจุ ดเที ยนหรื อโคมไฟเพื่ อฉลองเทศกาลปี ใหม่ ซึ่ งเป็ นเทศกาลแห่ งการสั งสรรค์ ดั งนั้ นสิ นค้ าประเภทอาหาร เสื้ อผ้ า
เครื่องประดับ เทียนและโคมไฟจะจาหน่ายได้ดีในเทศกาลนี้ นอกจากสินค้าที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของท้องถิ่นต้องรู้ว่า
ค่านิยมร่วมของท้องถิ่นคืออะไร เช่นความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีอิสระและเสรีภาพ เพราะค่านิยมมีผลต่อกระบวนการ
ทางความคิด รูปแบบการทางานหรือบริหารองค์การทุกๆด้าน เช่นคนไต้หวัน คนญี่ปุ่นมีค่านิยมต่อความสาเร็จในหน้าที่การงาน
จึงเป็นชาติที่ทางานหนัก ในขณะที่คนภูฐานให้ความสาคัญกับความสุขและความสมถะ จึงเลือกใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่เคร่งเครียด
นิยมใช้ชีวิตแบบสมถะ ไม่วัดความสาเร็จจากตัวเลขทางเศรษฐกิจ ต้องรู้ว่ามารยาทและขนบธรรมเนียมปฏิบัติในประเทศนั้นนิยม
หรือยอมรับการปฏิบัติอย่างไร เช่นวิธีการพูด หรือมารยาทบนโต๊ะอาหาร เช่นคนลาวมีลักษณะการพูดที่อ่อนหวาน นุ่มนวล คน
จีนมีลักษณะการพูดที่ใช้เสียงดัง คนอเมริกานิยมใช้ช้อนและส้อมในการรับประทานอาหาร คนจีน คนเกาหลีไต้ คนไต้หวันนิยมใช้
ตะเกียบในการรับประทานอาหาร จากข้อมูลของวิทยาลัยภาษาจีนปักกิ่ง, มหาวิทยาลัยครูหนานหนิง และมหาวิทยาลัยครูอันฮุย
(2550) คนไทยไม่ชอบแต่งกายด้วยชุดสีดาแต่คนญี่ปุ่นสวมชุดสีดาได้ทุกโอกาส นอกจากสิ่งที่กล่าวมาเบื้องต้น ในบางท้องถิ่นอาจ
มีวัฒนธรรมอื่นๆที่นักธุรกิจคาดไม่ถึง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ จึงไม่ควรลองผิดลองถูก
เพราะเงินทุน เวลาและโอกาสเป็นสิ่งที่มีค่ามาก การดาเนินธุรกิจต่างวัฒนธรรมต้องรู้จักวัฒนธรรมของท้องถิ่นและวางแผนการ
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ดาเนินงานให้เหมาะสมกับลักษณะของท้องถิ่นในด้านต่างๆเช่น การติดต่อสื่อสาร มารยาท เทศกาลและวันหยุด ทัศนคติและ
ค่านิยมร่วมเป็นต้น

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคต่างวัฒนธรรม
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคต่างวัฒนธรรม คือการศึกษาความแตกต่างของผู้บริโภคตามองค์ประกอบของวัฒนธรรมและ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อการขยายธุรกิจไปสู่ท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นผู้เขียนขอยกตัวอย่างการศึกษา
องค์ประกอบของวัฒนธรรมออกเป็นด้านต่างๆดังนี้
การศึกษาด้านภาษาและการสื่อสาร ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้การสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วและสามารถติดต่อกัน
ได้ตลอดเวลา แต่ถ้าเราไม่สามารถเข้าใจภาษาที่ใช้สื่อสารแล้ว ย่อมเป็นอุปสรรคในการติดต่อธุรกิจ เนื่องจากไม่เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งว่า
ต้องการสิ่งใด ปัจจุบันภาษาที่ใช้สื่อสารทั่วโลกมีมากกว่า5,000 ภาษา ดังนั้นจึงจาเป็นที่นักธุรกิจต้องรู้ว่าผู้บริโภคในท้องถิ่นที่จะเข้า
ไปขยายธุรกิจใช้ภาษาใดในการสื่อสาร วิธีการสื่อสารมีลักษณะพิเศษอย่างไร เช่นภาษามือหรือภาษากายที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
และสามารถใช้ภาษาสากลเช่นภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้หรือไม่
ความเชื่อการนับถือศาสนา การติดต่อธุรกิจกับบุคคลที่มีความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆมีความแตกต่างกัน
ยกตัวอย่างเช่นการติดต่อกับบุคคลที่นับถือศาสนาคริตส์อาจจะไม่มีผลกระทบต่อการทาธุรกิจ แต่การติดต่อกับบุคคลที่นับถือศาสนา
อิสลาม เช่นชาวตะวันออกกลางต้องเข้าใจเรื่องหลักการของศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี เนื่องจากหลักศาสนามีผลต่อการดาเนินชีวิต
และธุรกิจ นอกจากเรื่องการนับถือศาสนาแล้วยังมีเรื่องของความเชื่อด้านอื่นๆ เช่นการทาธุรกิจกับคนไทยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องฤกษ์
ยาม การขึ้นบ้านใหม่ การออกรถ การเดินทาง หรือการทาธุรกิจกับคนจีนก็จะเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย เช่นการตัดสินใจ
ก่อสร้างอาคารจะต้องให้ถูกลักษณะฮวงจุ้ย การดาเนินธุรกิจจึงจะราบรื่นและประสบความสาเร็จ ดังนั้นความเชื่อและการนับถือ
ศาสนาก็เป็นเรื่องสาคัญที่นักธุรกิจต้องให้ความสาคัญเป็นอันดับต้นๆ
ประเพณี และธรรมเนี ยมปฏิ บั ติ ประเพณี และธรรมเนี ยมปฏิบั ติ เป็ นกิจกรรมทางสั งคมที่ถื อปฏิ บั ติ สืบต่ อกั นมา
เปรียบเสมือนเป็นมรดกจากบรรพบุรุษที่ส่งต่อให้คนรุ่นหลังยึดถือปฏิบัติ ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้กันอาจมีประเพณีที่คล้ายกัน ซึ่งอาจเกิด
จากการไปมาหาสู่หรือพึ่งพาอาศัยกันจึงอาจรับเอาธรรมเนียมปฏิบัติมาผสมผสานกับของตน ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติส่งผลต่อ
การกระทา ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต ระเบียบแบบแผนตลอดจนการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ดังนั้นการติดต่อทางการค้าหรือ
ธุรกิจกับบุคคลที่มีความแตกต่างในเรื่องนี้จะต้องระมัดระวัง เพราะหากปฏิบัติไม่ถูกต้องนอกจากจะทาให้คู่ค้ารู้สึกไม่ดีหรือมีอคติ
เกิดขึ้น และไม่คิดทาการค้าหรือร่วมธุรกิจต่อไป
ค่านิยม ค่านิยม หมายถึงคุณค่าทีป่ ระชาชนในสังคมยอมรับและให้ความสาคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ
ของประชาชนในสังคมนั้นๆว่าสิ่งใดถูกหรือผิด อันจะเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการอยู่และทางานร่วมกัน วัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะมีผล
ต่อค่านิยมที่แตกต่างกันในแต่ละสังคม ค่านิยมจะอยู่ในรูปของความเชื่อ ค่านิยมในตัวบุคคลเปลี่ยนแปลงได้ หากมีสิ่งใหม่เข้ากระทบ
กับความเชื่อ บุคคลจะใช้ค่านิยมประกอบการตัดสินใจทุกครั้ง ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนพื้นฐานความประพฤติของบุคคลโดยตรง จาก
ความหมายที่กล่าวมาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ค่านิยมมีผลต่อสินค้าและบริการที่นาเสนอ หากสินค้าและบริการที่นาเสนอไม่ขัดต่อ
ค่านิยมย่อมมีโอกาสที่จะขยายตลาดไปได้ แต่หากสินค้าและบริการที่นาเสนอขัดต่อค่านิยมของคนในสังคมนั้นย่อมไม่ประสบ
ความสาเร็จอย่างแน่นอน
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจากองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่กล่าวมา เป็นวิธีทาความรู้จักผู้บริโภคและวิถีชีวิตของ
ผู้บริโภคในท้องถิ่นที่จะขยายตลาดไป ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามีประโยชน์มากและเป็นกุญแจสาคัญในการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดนั้นๆ
เช่น ใช้วางแนวทางในการเลือกใช้เครือ่ งมือทางการตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หรือใช้ในการวางตาแหน่งสินค้าและบริการที่
ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการ การวิเคราะห์แนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค
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ในอนาคต และการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับท้องถิ่น หรือใช้คาดการณ์ความต้องการสินค้าและบริการในอนาคตรวมทั้ง
การวางแผนด้านการแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้เป็นอย่างดี จากข้อมูลของสมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส (2556)

โอกาสการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างวัฒนธรรม
จากการส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจขึ้นทั่วโลก นามาซึ่งโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดโลก การ
วิเคราะห์โอกาสการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดโลก ยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทีย่ ังเป็นปัจจัยสาคัญและเป็นเรื่องที่ท้าทายสาหรับ
นักธุรกิจ ดังนั้นนักธุรกิจจึงควรวิเคราะห์โอกาสก่อนการขยายธุรกิจเข้าสู่ ตลาดวัฒนธรรมอย่างรอบครอบ ซึ่งผู้เขียนขอเสนอการ
วิเคราะห์ไว้เบื้องต้นดังนี้
คุณสมบัติของสินค้าและบริการ สินค้าและบริการที่มีโอกาสจาหน่ายในตลาดต่างวัฒนธรรมต้องเป็นสินค้าที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นและไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความเชื่อทางศาสนา เป็นสินค้าที่สามารถทดแทนหรือชดเชยความขาด
แคลนในท้องถิ่นนั้นได้ มีคุณภาพมาตรฐาน ใช้งานคงทน ราคาเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีทที่ ันสมัยในการผลิต ใช้งานง่ายตอบสนองผู้บริโภคได้
ตรงตามความต้องการ และเป็นนวัตกรรมที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
เอกลักษณ์และคุณลักษณะพิเศษของสินค้าและบริการ เอกลักษณ์และคุณลักษณะพิเศษของสินค้าและบริการเป็นสิ่งที่
สร้างความโดดเด่นและความแตกต่างจากสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องตลาด เป็นจุดขายของสินค้าและบริการที่คู่แข่งไม่มี เป็นจุดที่
ทาให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ จึงเป็นโอกาสในการเสนอสินค้าและบริการนั้นในท้องถิ่นที่เข้าไปจาหน่าย
ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับสากล สินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีตราสินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
ของผู้บริโภคทั่วโลก เช่น Nestle Nike Coke จะมีโอกาสในการขยายตลาดสูง เพราะลูกค้ามีความเชื่อมั่นในสินค้าและตราสินค้า แต่
สาหรับสินค้าที่ยังไม่มีชื่อเสียงหรือยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ต้องสร้างมาตราฐานสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคมีการซื้อซ้า บอกต่อและ
เกิดความมั่นใจทุกครั้งที่บริโภคสินค้า เมื่อผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานแล้วผู้ผลิตต้องหาวิธีการสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ถึงมาตรฐานของ
สินค้านั้นด้วย ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การขอรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานมาตรฐานที่เป็นสากล มาตรฐาน ISO GMP HALAL ซึ่ง
มาตรฐานที่รับรองจะสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคด้านคุณภาพ หากนักธุรกิจต้องการสร้างความประทับใจเพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความ
พิเศษของสินค้า หรือรู้สึกเป็นคนพิเศษเมื่อได้บริโภคสินค้าจะต้องสร้างเรื่องราวที่ทาสินค้าดูมีคุณค่า (Story) เช่นผลิตจากแหล่งผลิต
ที่ดีที่สุด ใช้วัตถุดิบที่มีแห่งเดียวในโลก ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีคุณค่าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยอ้างอิงการทดสอบมาตรฐานทาง
วิทยาศาสตร์จากหน่วยงานที่มีชื่อเสียง หรือเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะ ซึ่งการสร้างความประทับใจให้ผู้บริโภคเป็น
การสร้างโอกาสทางทางการตลาดและหาจุดขายของสินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับอีกทางหนึ่ง นอกจากตราสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับสากล
ภาพลักษณ์ของประเทศและแหล่งกาเนิดสินค้า ภาพลักษณ์ของประเทศที่พัฒนาแล้ว ในสายตาของผู้บริโภคคือประเทศ
ที่มีความเจริญในด้านต่างๆทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถนาใช้ในการผลิตสินค้า ความพร้อมเหล่านี้จะส่งผลต่อภาพ
ลักษณของสินค้า ทาให้สินค้ามีคุณค่าในสายตาผู้บริโภค เช่นที่เราได้ยินคาว่า “American Standard”สินค้าที่ผลิตในประเทศเหล่านี้
มีความได้เปรียบด้านความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าที่มาจากประเทศที่กาลังพัฒนาหรือยังไม่พัฒนา สาหรับนัก
ธุรกิจไทยภาพลักษณ์ของประเทศไทยคือเป็นประเทศที่กาลังพัฒนา แต่มีความโดดเด่นด้านการเกษตร ดังนั้นสินค้าเกษตรหลายชนิด
เช่นข้าวหอมมะลิ พืชผัก ผลไม้ และอาหารแปรรูปต่างๆจึงได้รับความนิยมจากทั่วโลก จึงเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยที่จะใช้
ภาพลักษณ์ของประเทศ และคุณพิเศษของผืนดินที่ทาให้รสชาดผลไม้ของไทยมีความพิเศษและแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านในการ
ขยายตลาดสู่ตลาดต่างวัฒนธรรมที่อยู่ในส่วนต่างๆ ของโลก
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างกัน การขยายธุรกิจเข้าสู่ประเทศที่รัฐบาลมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันจะทาได้ง่ายกว่า
ประเทศที่มีปัญหาด้านสัมพันธ์ ในกรณีที่ประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ย่อมเป็น โอกาสในการขยายธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นการ
ขยายจากภาคเอกชนสู่ภาคเอกชน หรือภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐ และภาครัฐต่อภาครัฐ ด้วยเหตุผลที่แต่ละประเทศรัฐบาลของแต่ละ
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ประเทศต้องการให้เศรษฐกิจในประเทศของตนเองมีการขับเคลื่อนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงจาเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ในด้านต่างๆ เช่น ความร่วมมือทางด้านศุลกากร หรือ Single Windows หรือการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างกัน เพื่อให้สามารถ
ส่งออกสินค้าหรือนาเข้าวัตถุดิบที่ประเทศขาดแคลน หรือมีความสามารถในการแปรรูป จากการวิเคราะห์เรื่องโอกาสการขยายตลาดสู่
ต่างประเทศ หรือตลาดที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ คือปัจจัยหนึ่งที่ทาให้นักธุรกิจลดอุปสรรค
ในการนาสินค้าเข้าสู่ตลาดได้ จากการที่รัฐบาลต้องให้สิทธิประโยชน์ต่อกันเพื่อเป็นการตอบแทน ทั้งด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี

อุปสรรคของการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างวัฒนธรรม
การขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างวัฒนธรรมเป็นช่องทางหนึ่งในการแสวงหาโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความ
เสี่ยงจากปัจจัยหลายๆด้านที่เป็นอุปสรรคทาให้การขยายธุรกิจไม่เป็นไปตามการคาดหวัง ดังนั้นก่อนการขยายธุรกิจจึงควรศึกษาและ
คาดการณ์อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นก่อนตัดสินใจขยายธุรกิจไปสู่ตลาดที่มคี วามแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งผู้เขียนขอเสนอไว้เบื้องต้น ดังนี้
ความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ การนับถือศาสนาและประเพณีปฏิบตั ิ ย่อมส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตและการอยู่
ร่วมกันในสังคมมีความแตกต่างกัน การขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคที่มีความแตกต่างทางทางความคิด ความเชื่อ การนับถือศาสนาและ
ประเพณีปฏิบัติ ต้องวางแผนเรื่ องการบริหารจัดการที่ดี เพราะถ้าไม่สามารถปรับรูปแบบการบริหารงาน สินค้าและบริการให้
สอดคล้องกับความต้องการของคนหรือสังคมในท้องถิ่นได้ อาจเกิดปัญหาหรืออุปสรรคจนไม่สามารถดาเนินธุรกิจในท้องถิ่นนั้นต่อไป
ได้ สิ่งที่นักธุรกิจต้องวางแผนปรับเปลี่ยนคือความคิดและทัศนคติของตนเอง รวมทั้งรูปแบบดาเนินธุรกิจ รูปแบบของสินค้าหรือ
บริการ การนาเสนอ การโฆษณา และช่องทางการจัดจาหน่าย ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามประเพณีปฏิบัติและวิถี
การดาเนินชีวิตของท้องถิ่น เช่น ในด้านของเวลาและการให้ความสาคัญกับเวลา ที่ต้องเข้าใจว่าบุคคลหรือท้องถิ่นให้ความสาคัญกับ
เวลาหรือเห็นว่าการให้ความสาคัญกับเวลาเป็นเรื่องไม่สาคัญ เรื่องมารยาททางสังคม เช่นการเรียกชื่อ นามสกุล และตาแหน่ง ที่ต้อง
ลาดับให้ถูกต้อง เรื่องการให้ความสาคัญกับบุคคลที่ติดต่อและมารยาทในโอกาสต่างๆเป็นต้น การสร้างความรู้สึกที่ดีเป็นสะพานไปสู่
การยอมรับในสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องมือสนับสนุนที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือที่ผู้เขียนคิดว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถเอาชนะความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมได้และยังสามารถครองใจลูกค้าหรือในท้องถิ่นนั้นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากนักธุรกิจสามารถดาเนินธุรกิจให้
กลมกลืนไปกับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้
อัตราภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียมพิเศษ การเก็บภาษีศุลกากรขาเข้าและค่าธรรมเนียมพิเศษที่สูงกว่าอัตราปกติของ
บางประเทศเป็นอุปสรรคของการขยายธุรกิจ ถ้าประเทศที่นักธุรกิจต้องการขยายตลาด มีนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ และ
ไม่หวังพึ่งพาสินค้าที่ผลิตมาจากต่างประเทศ อาจตั้งกาแพงภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีศุลกากรที่สูงกว่าปกติเพื่อช่วยเหลือและ
ปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ การขยายธุรกิจอาจเกิดอุปสรรค เนื่องจากสินค้าหรือบริการมีความเสียเปรียบในเชิงการแข่งขันด้าน
ราคา เพราะต้นทุนสูงกว่าสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศ มีความสะดวกเรื่องช่องทางการจัดจาหน่ายน้อยกว่า ดังนั้นการขยายธุรกิจไปใน
ต่างประเทศนักธุรกิจต้องแน่ใจก่อนว่า สินค้าหรือบริการที่จะส่งออกไปไม่เป็นสินค้าที่รัฐบาลของประเทศนั้นมีนโยบายปกป้องสินค้า
ประเภทเดียวกันที่ผลิตได้ในประเทศ
อุปสรรคการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร กฎระเบียบและข้อบังคับหลายประการของท้องถิ่นคือปัจจัยหนึ่งที่สามารถทาให้เกิด
อุปสรรคทางการค้า เพิ่มต้นทุนการดาเนินงานและทาให้การแข่งขันสูงขึ้น ตัวอย่างของกฎระเบียบและข้อบังคับที่ใช้สกัดกั้นสินค้า
ที่มาจากต่างประเทศเช่น การบังคับให้ติดเครื่องหมายรับรองด้านความปลอดภัย ด้านรักษาสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม
สาหรับสินค้าที่จะเข้าไปจาหน่ายในท้องถิ่นซึ่งนักธุรกิจต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระด้านค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานแก่นักธุรกิจ และบางเรื่องต้องใช้ระยะเวลาในการผ่านมาตรฐานต่างๆ นอกจากนี้ขั้นตอนและวิธีการและกระบวนการนาเข้า
ที่มีขั้นตอนและกระบวนการที่ซับซ้อนก่อให้เกิดความยุ่งยาก เข่นการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นในระดับต่างๆ ที่ไม่สามารถใช้
ภาษาสากลทาให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องจ้างตัวแทนดาเนินการ ซึ่งก็ต้องยอมรั บเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือแม้แต่การ
กาหนดให้สินค้าที่นาเข้าต้องติดฉลากและคาอธิบายบนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้ภาษาถิ่น เป็นต้น
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สรุป
การขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศหรือตลาดโลกที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่นักธุรกิจต้องคิดและ
ตัดสินใจอย่างรอบคอบ ต้องเข้าใจองค์ประกอบของวัฒนธรรมและบทบาทของวัฒนธรรมในด้านต่างๆ เนื่องจากวัฒนธรรมเป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค การวางแผนด้านวัฒนธรรมต้องเหมาะสมกับท้องถิ่นเพราะแต่ละแห่ง
จะมีเอกลักษณ์ของตนเอง ดังนั้นสินค้าหรือบริการที่นาเสนอสู่ตลาดในท้องถิ่นนั้นๆ จะต้องปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับวิถีการ
ดาเนินชีวิตของผู้บริโภคในท้องถิ่น ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมหรือประเพณีปฏิบัติรวมทั้งความคิด ความเชื่อและค่านิยมร่วมของคนใน
ท้องถิ่นนั้น ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อนักธุรกิจมีการศึกษาวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นอย่างดี การที่สินค้าหรือบริการได้รับการตอบ
รับที่ดีจากผู้บริโภคท้องถิ่นย่อมนามาซึ่งผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการดาเนินงานและที่สาคัญคือความภาคภูมิใจของนักธุรกิจที่
สามารถขยายตลาดต่างวัฒนธรรมได้สาเร็จ สาหรับยุคโลกาภิวัตน์การขยายธุรกิจสู่ต่างวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องยากเพราะมีสิ่ง
สนับสนุนการดาเนินงานที่หลากหลายเช่น การสื่อสารที่ทันสมัย การขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทุกเส้นทางรอบ
โลก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสาหรับธุรกิจที่ไม่ยอมรับเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม และไม่รู้จักใช้สิ่งอานวยความสะดวกในการ
ดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เขียนหวังว่าเนื้อหาของบทความเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์แก่สังคมและนักธุรกิจที่ต้องการ
ขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างวัฒนธรรมที่อยู่ในส่วนต่างๆของโลก และเป็นแรงผลักดันให้การค้าระหว่างประเทศของไทยเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องสร้างเสริมศักยภาพทางด้านการแข่งขันระดับประเทศให้แข็งแกร่งขึ้นต่อไปในอนาคต
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