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บทคัดยอ
  การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวัฒนธรรมทางธุรกิจของผูประกอบการไทยในลาวในบริบทสังคม

วฒันธรรมลาวและแนวทางการพฒันารปูแบบทีเ่หมาะสมกบัการจดัการขามวฒันธรรมของธรุกจิไทยในลาว 

ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการชาวไทยที่ดําเนินธุรกิจในสาธารณประชาธิปไตย

ประชาชนลาวท่ียินดีใหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการงานขามวัฒนธรรมธุรกิจของผูประกอบการ                   

โดยไมใชความนาจะเปนในการเลือกกลุมตัวอยาง ซึ่งใชการสุมตัวอยางดวยวิธีเจาะจง จํานวน 20 คน              

พบวา การจัดการขามวัฒนธรรมทางธุรกิจในมิติวัฒนธรรมของ Geert Hofstede ทั้ง 5 ลักษณะ ไดแก มิติ

ความเหลื่อมล้ําทางอํานาจ มิติความเปนปจเจกนิยม มิติลักษณะความเปนชายหญิง มิติการหลีกเล่ียง         

ความไมแนนอน และมิติการมุงเนนเปาหมายระยะยาว และการจัดการขามวัฒนธรรม ในภาพรวมอยูใน     

ระดับนอย (  = 2.76, SD.= 0.69)  การพัฒนาแนวทางการพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมกับการจัดการ             

ขามวัฒนธรรมของธุรกิจไทยในลาวเพ่ือใหธุรกิจขยายตัวและย่ังยืนควรมุงเนน ไดแก 1) ดานความสามารถ

ในการพูดภาษาลาว 2) ดานทัศนคติตอวัฒนธรรม 3) ดานการสงเสริมการคาในตางประเทศของภาครัฐ        

และเอกชน และ 4) ดานการรวมกิจกรรมการกุศล  
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Abstract
  This research aims to understand the business culture of Thai entrepreneur in the context 

of the Culture of Laos and to get the appropriate development guideline model for cross-cultural 

management of Thai business in Laos. The population and samples are the Thai entrepreneurs 

who operate their business in the Lao People’s Democratic Republic and appreciate to share their 

information about the cross-cultural management in their businesses.  The Nonprobability sampling 

and Purposive sampling techniques are used with 20 samples. The results show that the 5               

Cultural Dimensions of Geert Hofstede which include Power Distance Index, Individualism vs.      

Collectivism, Masculinity vs. Femininity, Uncertainty Avoidance Index, and Long-term Orientation 

are at a low level in overall (  = 2.76, SD. = 0.69).The appropriate model development guideline 

for cross-cultural management of Thai business in Laos should focus on; 1) the ability to speak    

Lao language, 2) the attitude toward cultural difference, 3) the promotion of foreign trade in both 

the public and private sector, and 4) get involved with charity.            
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  Cross-Cultural Management, Thai Entrepreneur, Culture of Laos

บทนํา
  สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว มปีระวตัศิาสตรความรุงเรอืงอารยธรรมอนัยาวนานประเทศ

หน่ึงในเอเชีย มีอณาขตติดตอกับไทยและมีประวัติศาสตรความสัมพันธกันมายาวนาน เปนความสัมพันธกัน

อยางลุม ๆ  ดอน ๆ  บางสมัยกม็คีวามสัมพนัธกนัแนบแนน และมีนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐซึง่เขามาแทนท่ี

เงือ่นไขความม่ันคง ตลอดจนกระแสการผลักดันของภาคธุรกจิจากหอการคา และคณะกรรมการรวมระหวาง

ภาครัฐบาลและเอกชน ในความพยายามสงเสริมการคาชายแดน อาจเปนความกระตือรือรนของไทย            

เพียงฝายเดียว สวนหนึ่งของความพยายามดังกลาวอาจมีสาเหตุมาจากความพยายามในการจัดระเบียบ

ชายแดนของหนวยงานทางดานความม่ันคงของไทย โดยเฉพาะนโยบายสวนกลาง ที่อาจสงผลกระทบตอ    

การคา “ประเพณี” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของชีวิต และวัฒนธรรมของชาวบานบริเวณแนวชายแดนที่ดําเนินมา      

เปนระยะเวลาชานาน ขณะทีส่ายตาของลาวเอง อาจจะไมไดรูสกึเชนเดยีวกบัไทย เพราะรูวาจะตองสงผลกระทบ

ตอเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเมืองเล็กของลาวตามแนวชายแดนท่ีติดกับไทยไมนอย สะทอนใหเห็นจากระเบียบ

ของรัฐบาลลาวที่อนุญาตใหเปดจุดผานแดนไดเพียงเมืองละ 1 แหงเทานั้น จุดยืนดังกลาวดูเหมือนวาจะอยู

ตรงขามกับไทยท่ีมคีวามตองการสนับสนุนใหมกีารเปดจุดผานแดนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการคาชายแดนเปนปจจัย

สําคัญซ่ึงกระทบตอระบบเศรษฐกิจของลาว และท่ีผานมารัฐบาลลาวยังไมสามารถเขาไปดูแลผลประโยชน

ไดอยางทั่วถึง อยางไรก็ตามการปรับตนเองไปสูกลไกตลาด  ความโปรงใส และอํานาจรัฐในการคอย ๆ 
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เขาควบคุมพื้นที่ชายแดนไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ      เริ่มปรากฏแนวโนมใหเห็นอยางชัดเจน   

และแนนอน (วารินทร วงศหาญเชาว, 2547)

  ในยุคโลกาภิวัตนกับระบบทุนนิยม การเคลื่อนไหวของระบบทุน โลกไรพรมแดน ระบบขาวสาร        

และวฒันธรรมไมอาจปดกัน้ กอเกดิการเคลือ่นไหลของวฒันธรรม ตองทาํความเขาใจในเรือ่งของ “วฒันธรรม” 

ในความทีห่มายถงึทกุสิง่ทีเ่รยีนรูมาจากการคมนาคมสือ่สารระหวางกนั รวมทัง้ภาษา ขนบธรรมเนยีม ประเพณี 

และสถาบันตาง ๆ วัฒนธรรมธุรกิจ (Business Culture) เปนวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลตอการทําธุรกิจของคน     

ในแตละประเทศ จะเปนวิถีทางสําหรับการทําธุรกิจอยางถูกตองเหมาะสม (ภาวัฒน พันธุแพ, 2550)

  ซึ่งโดยเฉพาะเมืองหลวงนํ้าทาถือไดวาเปนประตูของการกระจายสินคาอาหารไทยไปสูประเทศลาว

และประเทศจีน ที่มีการขนสงและมีการลงทุนในพื้นที่ดังกลาวอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนเมืองที่มีภูมิอากาศและ

ภูมิศาสตรที่มีความสําคัญของประเทศลาว แตก็ยังมีปญหาเรื่องของการดําเนินชีวิตและความเปนอยู              

ดานวัฒนธรรมตางชาติที่เกิดความเขาใจในวัฒนธรรม สงผลตอการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนตางประเทศ 

ทําใหเกิดความผิดพลาดในดานตางๆ ของการประกอบธุรกิจ (รัฐนันท พงศวิริทธิ์ธร, 2558) นักวิชาการตาง  

ใหความสําคัญและศึกษากันมากขึ้น จากเหตุผูประกอบการไทยถูกมองในเชิงลบวาเอาเปรียบเกินไปหรือไม 

ในเหตุการณทีเ่กดิขึน้ จงึตองมองลึกใหเหน็ชัดเจนย่ิงข้ึนวา เพือ่นบานมีทศันะตอเราอยางไร และการพยายาม

เขาใจเพ่ือนบาน เพราะขอมูลเดิมเปนขอมูลที่ยังไมทันตอเหตุการณตางๆ ในการเปล่ียนแปลงในยุคปจจุบัน 

จงึตองศกึษาประเทศลาวใหมากยิง่ขึน้ ผูประกอบการไทยจะตองศกึษาและเขาใจถงึขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วัฒนธรรมตลอดจนพื้นฐานและอุปนิสัยใจคอของประชาชนลาว ทั้งพัฒนาความสัมพันธใหสนิทสนมกันจน

เกิดความรวมมือกัน เพ่ือลดปญหาขอขัดแยงและความหวาดระแวงกับผูประกอบการชาวไทย เพื่อทําให       

การดําเนินธุรกิจในสองประเทศมีความเขาใจในวัฒนธรรมที่ตางกัน และใหผู ประกอบการชาวไทยได              

ปรับทัศนะ ระบบการบริหารจัดการใหเขากับบริบทวัฒนธรรมลาว เพ่ือท่ีจะกอใหเกิดความมีประสิทธิภาพ     

ในการดําเนินงานในประเทศลาวไดอยางย่ังยืน (รัฐนันท พงศวิริทธิ์ธร, 2558)

  ดงันัน้  การใหความสาํคญัของวฒันธรรมธรุกจิวาวฒันธรรมเปนทีต่ระหนักเดนชัดมาก เม่ือผูประกอบการ

ไทยไปประกอบการในประเทศเพ่ือนบาน เหตุดวยคนไทยสวนใหญยังรูจักเพื่อนบานนอย ความตระหนัก        

มักมีในรูปแบบของความรูสึกแปลก แตกตางจากไทย และแสดงการเยาะหยัน ผูประกอบการไทยและ            

นักลงทุนไทยไมใหความสําคัญในประเด็นวัฒนธรรมน้ี เมื่อเร่ิมเขาไปประกอบการและมักจะตระหนักก็ตอ  

เมื่อประสบปญหาแลว ฉะน้ัน การศึกษาเร่ือง “วัฒนธรรมธุรกิจไทยในบริบทสังคมวัฒนธรรมลาว” จึงเปน

ปจจัยสําคัญที่จะชวยสนับสนุน เสริมสราง ทัศนคติ เจตคติของชาวไทยและชาวลาว สามารถสงเสริมหรือ                      

ตอตานกจิกรรมอืน่ใดของสนิคาไทยหรอืผูประกอบการไทย วฒันธรรมของผูประกอบการไทยทีเ่ขาไปประกอบการ

และพํานักอาศัยในประเทศลาวจะมีมิติตาง ๆ อยูในระดับใด วัฒนธรรมธุรกิจไทยมีปจจัยการจัดการ                

ขามวัฒนธรรมใดท่ีมผีลตอสถานภาพผูประกอบการไทย และรูปแบบท่ีเหมาะสมตอการจัดการขามวัฒนธรรม

ของธุรกิจไทยเปนอยางไร การศึกษาในคร้ังนี้จึงมุงเนนศึกษามิติวัฒนธรรมในลักษณะตาง ๆ ตามทฤษฎี

วัฒนธรรมของกีรท ฮอฟสเตด (Geert Hofstede) และการดํารงวัฒนธรรมธุรกิจภายใตบริบททางสังคม 
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เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของลาว เพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนาการจัดการขามวัฒนธรรมตอสถานภาพ       

ผูประกอบการไทยในวัฒนธรรมลาว: หลวงนํ้าทา ของชาวไทยและชาวลาวที่จะเกิดความสมดุลในเร่ือง           

ของวัฒนธรรมธุรกิจ การจัดการขามวัฒนธรรมตางที่จะทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันในบริบทที่ตางกัน

และยอมรับในวัฒนธรรมที่จะกอใหเกิดความย่ังยืนของธุรกิจในอนาคต

วัตถุประสงค
  เพื่อใหทราบถึงวัฒนธรรมทางธุรกิจ การจัดการขามวัฒนธรรมและแนวทางการพัฒนาการจัดการ

ขามวัฒนธรรมของผูประกอบการไทยในลาว

คํานิยามศัพท
  ธุรกิจไทย หมายถึง ผูประกอบการชาวไทย ไดแก นักลงทุน นักธุรกิจไทย ที่ดําเนินธุรกรรมตางๆ    

ทางธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  ผูประกอบการไทย หมายถึง กิจการท่ีมีผูลงทุนหรือผูประกอบการเปนคนไทยในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

  การจัดการขามวัฒนธรรม  หมายถึง การบริหารจัดการวัฒนธรรมท่ีสามารถแสดงสภาพความเปนอยู

ของประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในแงการเรียนรูรวมกัน ในการปรับตวัเขาหากัน การเรียนรูรวมกัน

ในองคกรเพ่ือบรรลุวตัถปุระสงคใหเปนมาตรฐานเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาและการยอมรับในการปฏิบตัติน

  วฒันธรรมลาว หมายถงึ การทีพ่นกังานชาวสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  ชวยสนบัสนนุ 

เสรมิสรางทัศนคต ิเจตคติของชาวไทยและชาวสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวทีส่ามารถสงเสรมิหรือ

ตอตานกิจกรรมอ่ืนใดของธุรกิจไทยหรือผูประกอบการไทย วัฒนธรรมของนักธุรกิจไทยท่ีเขาไปประกอบการ

และพํานักอาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
  การวจิยัมุงศกึษาวฒันธรรมทางธรุกจิ และการจดัการขามวฒันธรรม ทีจ่ะนาํไปสูการพฒันาแนวทาง

การจัดการธุรกิจของผูประกอบการชาวไทยในลาว ซึ่งสามารถสรุปแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของไดดังนี้

  1. วัฒนธรรมของกีรท ฮอฟสเตด (Geert Hofstede) การศึกษาวัฒนธรรมภายใตกรอบการศึกษา    

ของกีรท ฮอฟสเตด (Hofstede, 2005) ไดจําแนกการจัดลักษณะของวัฒนธรรมออกเปนมิติตาง ๆ  ตามนิยาม

ของวัฒนธรรมที่หมายถึงรูปแบบวิธีการคิด ความรูสึก และตอบสนองของกลุมบุคคล ที่สามารถแสดงถึง

ลักษณะวัฒนธรรมพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ในแตละมิติทั้ง 5 มิติ คือ 1) มิติความเหล่ือมลํ้าทางอํานาจ (Power       

Distance) หมายถึง ขอบเขตที่สมาชิกในองคการซึ่งมีอํานาจนอยกวา คาดหวังและยอมรับในการกระจาย   

อํานาจท่ีไมเทาเทียมกัน ในองคการท่ีมีลักษณะความเหล่ือมล้ําของอํานาจสูง ผูบังคับบัญชาจะเปน                        

ผูตดัสนิใจแตเพยีงผูเดยีว การทํางานมีการควบคุม สัง่การใกลชดิและเขมงวด แตองคการท่ีมคีวามเหล่ือมล้ํา
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ของอาํนาจนอย สมาชกิในองคการจะมสีทิธใิกลเคยีงกนัแตละคนจะมคีวามเปนตวัเองสงู การตดัสนิใจมกัจะ

ทาํรวมกนัระหวางผูบงัคับบญัชา และผูใตบงัคับบญัชา 2) มติคิวามเปนปจเจกนยิมและกลุมนยิม (Individualism 

and Collectivism) สังคมแบบปจเจกนิยม  หมายถึง สงัคมท่ีมีความผูกพันของบุคคลอยางหลวม ๆ ทุกคน   

จะใหความสําคัญกับตนเองในทางความคิดและการกระทํามากกวาความสนใจตอกลุม ผลประโยชน               

ของแตละคนจะอยูเหนือผลประโยชนของกลุมสวนสงัคมแบบกลุมนยิมนัน้ คนในสงัคมจะมีความผกูพนักนั

อยางเหนยีวแนนใหความสาํคญักบัการตดัสนิใจแบบกลุม มีความซื่อสัตยและจงรักภักดีตอกันใหการดูแล

คุมครองซ่ึงกันและกัน มีลักษณะคลายครอบครัว 3) มิติลักษณะความเปนเพศชายและความเปนเพศหญิง 

(Masculinity and Femininity) หมายถึง ลักษณะท่ียอมรับวาลักษณะของเพศชาย คือ ความกาวราว                

ชอบการแขงขัน มีความแข็งแกรง ใหความสําคัญกับเงินทองส่ิงของ และความสําเร็จในหนาท่ีการงาน             

เปนสังคมท่ีแบงแยกบทบาทของชายและหญิงอยางชัดเจนจะมีหนาท่ีที่สงวนไวสําหรับชายโดยเฉพาะ            

สวนลกัษณะเพศหญงิจะใหความสาํคัญกบัคุณภาพชวีติ   ความสภุาพออนโยน ความเหน็อกเหน็ใจ ความสมัพันธ

กบัผูอืน่สภุาพออนโยน และใหความสาํคญักบัคณุภาพชีวติ 4) มิติการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน (Uncertainty 

Avoidance) หมายถึง ระดับท่ีสมาชิกของวัฒนธรรมหน่ึงถูกคุกคามจากสถานการณที่มีความไมแนนอน       

ทําใหเกิดพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน  และสะทอนออกในรูปแบบการตัดสินใจ องคการ                     

ที่มีลักษณะของการหลีกเล่ียงความไมแนนอนสูงน้ัน จะสรางกฎระเบียบขอบังคับมากใหสมาชิกปฏิบัติตาม 

ทําใหมีความเครียดสูง และการตัดสินใจตางๆ  จะใชมติกลุมเปนหลักหรือตามข้ันตอน สวนลักษณะ                   

การหลีกเลี่ยงความไมแนนอนต่ํานั้น จะมีโครงสรางองคการที่ไมสลับซบัซอน ตดัสินใจแบบทีก่ลาเผชญิกบั     

ความเส่ียง มีความเครียดในการทํางานนอย ยอมรับในความคิดเห็น  ที่แตกตาง และมีความคิดสรางสรรคสูง    

ไมชอบกฎระเบียบที่เปนทางการมีความวิตกกังวลต่ํา  ชอบการผอนคลาย ฯลฯ 5) มิติการมุงเนนเปาหมาย

ระยะยาว (Long-Term Orientation) หมายถึง ระดบัการมุงเนนเปาหมายระยะยาว ยิง่สูงยิง่แสดงถึงความเพียร

พยายามและการยนืหยัดยดึมัน่ในเปาหมาย การเชือ่ฟงผูทีม่อีาํนาจนอยกวาจะทาํใหบทบาทของผูบรหิารสําคญั

ยิ่งขึ้น ความประหยัด มัธยัสถ ทําใหมีการลงทุนเพิ่มขึ้นและเรื่องพันธะสัญญาที่ใหแกกันเปนเรื่องใหญ                 

สวนระดบัการมุงเนนเปาหมายระยะส้ัน จะทาํใหคนไมมคีวามคิดรเิร่ิม ไมพยายามเส่ียง และไมเปล่ียนแปลงตัวเอง 

การรักษาหนาและการเคารพประเพณีมากเกินไปก็อาจขัดขวางแนวคิดใหมๆ หรือการไมยอมรับเทคโนโลยี

ใหม ๆ  เกี่ยวกับสินคาและบริการ การตอบแทนกันในสงัคมดวย คาํทกัทาย ความรักและของขวัญแสดงออกดวย

การเนนเร่ืองมารยาทท่ีดใีนสงัคมมากกวาความสามารถ

  สรุปวัฒนธรรมของ ฮอฟสเตด มีการใชแนวคิดน้ีกับบริษัทขามชาติตางๆ ในหลายๆ ประเทศ                  

ในการบริหารจัดการธุรกจิใหประสบความสําเร็จ เพือ่ใหทราบถึงจารีตประเพณี วฒันธรรมสังคม ดานการส่ือสาร 

การเจรจาตอรองทางธรุกจิ การบรหิารองคกร และการตลาด ซึง่เปนแนวคดิทีน่าเชือ่ถอืทีส่ามารถวดัพฤตกิรรม

อนัเน่ืองจากวัฒนธรรมออกมาเปนรปูธรรมและแสดงถึงขอแตกตางระหวางประเทศท่ีมวีฒันธรรมใกลเคยีงกัน

ออกมาไดอยางชัดเจน เพือ่ใหเปนแนวทางในการเรียนรูวฒันธรรมตางกันเพือ่การพัฒนาธุรกจิใหประสบความสําเร็จ

  2. การจัดการขามวัฒนธรรม (Permutter & Hernnan, 1986) ไดใหความหมายวา การดําเนินธุรกิจ
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ขามพรมแดนเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ซึ่งไมเฉพาะแตประเทศอุตสาหกรรม แตเปนทุกธุรกิจที่ใหความสนใจ

เรื่องแพกัน การตื่นตัวเรื่องนี้ทําใหผูประกอบการ นักบริหารเริ่มใหความสําคัญที่จะนํามาใชในการจัดการ

องคการของตนเองใหมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ  โดยปจจยัสําคญั 4 ประการ ไดแก  1) ความตืน่ตวั/ความระแวง

ระไว (Awareness)  โดยศกึษาในเรือ่งสิง่แวดลอมทัง้ภายในและภายนอกทีม่ผีลกระทบตอการจดัการ มุงเนน

วัฒนธรรมที่แตกตางกันจากประเทศที่นักบริหารถือกําเนิดมา ไดแก วัฒนธรรม คานิยม บรรทัดฐาน ระบบ

กฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงและทางออมดานการจัดการ การติดตอส่ือสาร การประสานงานและ         

ทาํงานรวมกนั  สวนความตืน่ตวั/ความระแวงระไว จะเนนในระดบัตัวบคุคลและระดบัองคกรทีจ่ะตองปรับตัว

ไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อใหมีขอมูลเบื้องตนเพียงพอในการปฏิบัติงานขั้นแรก 2) ความเขาใจ 

(Understanding) หมายถึง การพัฒนาและสรางความเขาใจใหเกิดข้ึนบนพื้นฐานของความคิดหรือพยายาม

เขาใจความคดิและความรูสกึของผูอืน่ ซึง่กอใหเกดิประสทิธภิาพในการทาํงานสงูสดุ การศกึษาเพือ่ทาํใหเกดิ

ความเขาใจในวัฒนธรรมแตกตางกัน ซึง่นาํทฤษฏีทางจิตวทิยาการบริหารมาประยุกตใชเพือ่สรางความรูใหม

ในการท่ีจะสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นระหวางกันและกันของคนที่มาจากพ้ืนฐานท้ังชาติ ภาษา ศานา           

ความคิด คานิยม ที่แตกตางกันโดยส้ินเชิงเพ่ือใหบุคลากรมาทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 3)                

ความสามารถในการทํางาน (Capability) ในสถานการณและส่ิงแวดลอมที่แตกตางกันออกไป เปนที่ยอมรับ

กันทั่วไปวาความสามรถในการทํางานของแตละคนมีความแตกตางกัน เนนความสามารถในทางเทคนิค       

และวิชาการมากกวาที่จะกลาวถึงความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น ซึ่งจะตองใชทักษะมนุษยสัมพันธ                  

ทีเ่กีย่วของกับพฤติกรรมการจัดการและวิเคราะหลกึลงไปในความแตกตาง ซึง่จะทําใหการทํางานหรือปฏิบตัิ

งานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) ความสอดคลองระหวางกันและกัน (Compatibility) หมายถึง                    

การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศมีแนวโนมท่ีจะใชชองทางการทําธุรกิจท่ีใชรวมทุน (Equity Agreement)      

และการสรางพันธมิตรธุรกิจ (Strategic Alliance) มากขึ้น ซึ่งสามารถทําใหการพัฒนาความสามารถใน        

การแขงขันเฉพาะตัวไดรวดเร็วกวา ในการสนองตอบตออุปสงคของลูกคาที่มีมากข้ึน โดยไดนําพฤติกรรม

องคการ วัฒนธรรมองคการ การควบคุม โดยใชทรัพยากรมนุษยเพื่อแกไขปญหาความไมสอดคลองกันและ

ทาํใหเกดิความหยดืหยุนทีจ่ะชวยใหการดาํเนนิงาน กระบวนการการตดัสนิใจ การกาํหนดนโยบายเขาชวยกัน

ใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดังนั้นการจัดการขามวัฒนธรรมเปนการทาํความเขาใจ การหาความรู

เกีย่วกับวฒันธรรมของคนชาตอิืน่ ซึง่จะเปนประโยชนอยางยิง่ในการพิจารณากลยุทธในการเจรจาตอรองและ

การดําเนินธุรกิจรวมกันหรือระหวางกัน การสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันโดยมีพื้นฐานต้ังอยูบน           

ความเปนมิตร ความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน ความซื่อสัตยตอกันและชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทําธุรกิจ

เพื่อผลประโยชนรวมกันในระยะยาว  สรุปจากแนวคิดและทฤษฎีนํามาประยุกตใชกับการศึกษาซ่ึงสามารถ

เขียนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังภาพท่ี 1
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วิธีการวิจัย
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

       ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยางวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยไมใชความนาจะเปน           
ในการเลือกกลุมตัวอยาง เทคนิคการวิธีการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling)                 
ซึ่งกลุมตัวอยาง ไดแก ผูประกอบการชาวไทยที่ดําเนินธุรกิจในสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยให
ขอมูลจากผูใหขอมูล (Key Informant) จํานวน 20 คน โดยกลุมตัวอยางยินดีในการบริหารจัดการงาน             
ขามวัฒนธรรมธุรกิจของผูประกอบการ ซึ่งขอมูลที่ไดจะทําการทดสอบการแจกแจงขอมูลโดยใชการทดสอบ 
K-S test (Kolmogorov-Smironov Goodness of Fit Test) เพื่อหาความเที่ยงตรงของขอมูลในการทดสอบ
การแจกแจงขอมลูเพือ่ใหเกดิความเช่ือถอืไดจากคาทดสอบ Normal Distribution: Accept Normality เทากบั 

P = 0.895 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงขอมูลกระจายตัวเปนโคงปกติจริงที่นัยสําคัญ 0.05 

  2.  เคร่ืองมือในการวิจัย

       การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยผสม ไดแก การวิจัยสํารวจ (Survey Research) การเก็บรวบรวม      

โดยการลงพ้ืนทีแ่จกแบบสอบถามผูประกอบการชาวไทยในเขตพืน้ทีห่ลวงนํา้ทาทีป่ระกอบธรุกจิในประเทศลาว 

ซึ่งเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใหผูตอบแบบสอบถามเปนผูตอบ

แบบสอบถามดวยตนเอง ซึง่แบบสอบถามไดสรางตามความมุงหมายและกรอบแนวคิดของการวิจัยทีก่าํหนด 

โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 1) ขอมูลสถานภาพผูตอบฯ เปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check List) 2)          

ขอมลูวัฒนธรรมทางธุรกจิ และ 3) ขอมลูทศันะการจัดการขามวฒันธรรมฯ ซึง่ตอนท่ี 2 และ 3 เปนคาํถามแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert Scale) โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมาย คือ คาคะแนนเฉล่ีย

ระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นนอยที่สุด คาคะแนนเฉล่ียระหวาง 4.50-5.00 หมายถึง                         

มีความคิดเห็นมากท่ีสุด สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
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ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ของขอมลูหลกัในการสัมภาษณระดับลกึและการสนทนากลุมกับกลุมตัวอยางทีใ่หขอมลูหลกั (Key Informants) 

  3. วิธีวิเคราะหขอมูล

       การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ดวยวิธีการหาคาความถ่ี และรอยละ สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สวนเชิงคุณภาพใชการรวบรวมผลดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดย                                

เทคนิคเดลฟายและเอกสาร เพื่อใหไดความมุงหมายตามกรอบแนวคิดของการวิจัยที่กําหนดโดยพิจารณา           

ถึงรายละเอียดที่ครอบคลุมความมุงหมาย โดยไดนําประยุกตจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ผลการวิจัย
  ขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม พบวา เพศสวนใหญเปนเพศชาย จาํนวน 15 คน รอยละ 75.00 

เพศหญิง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25.00 โดยมีอายุมากที่สุด ระหวาง 31-40 ป จํานวน 8 คน รองลงมา

อายุระหวาง 21-30 ป และอายุระหวาง 41-50 ป มีจํานวนเทากัน เทากับ 5 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ซึ่งมีอายุ

ระหวาง 51-60 ป และอายุ 60 ป ขึ้นไป จํานวนเทากัน เทากับ 1 ราย คิดเปนรอยละ 5.00 มีการศึกษาระดับ

ตํ่ากวามัธยมมากท่ีสุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาระดับการศึกษาอนุปริญญา จํานวน 7 

คน คิดเปนรอยละ 35.00 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และระดับ

การศกึษาสงูกวาปรญิญาตรี จาํนวน 1 ราย คดิเปนรอยละ 5.00 อายใุนการดําเนนิธรุกจิในประเทศลาวมากท่ีสดุ 

มีระยะเวลา 6-10 ป จํานวน 9 กิจการ คิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมามีอายุ 3-5 ป จํานวน 7 กิจการ                   

คิดเปนรอยละ 35.00 อายุ 1-2 ป จํานวน 3 กิจการ คิดเปนรอยละ 15.00 และอายุมากกวา 10 ป จํานวน          

1 กิจการ จํานวน 5.00 โดยมีการกําหนดท่ีจะดําเนินธุรกิจในประเทศลาวมากท่ีสุดเม่ือหมดสัญญา จํานวน     

8 กิจการ  คิดเปนรอยละ 40.00 เมื่อมีคําสั่งโยกยาย จํานวน 7 กิจการ คิดเปนรอยละ 35.00 ยังไมมีกําหนด 

จํานวน 3 กิจการ คิดเปนรอยละ 15.00 และเมื่อมีการเปลี่ยนอาชีพ/ยายการลงทุน จํานวน  2 กิจการ                   

คิดเปนรอยละ 10.00  วัฒนธรรมทางธุรกิจของผู ประกอบการไทยในลาว ภาพรวมอยูในระดับนอย                             

(  = 2.76, S .D. = 0.69) โดยในแตละมิติวัฒนธรรม พบวา มิติการมุงเนนเปาหมายระยะยาว อยูในระดับ

คอนขางมาก  (  = 3.42,  S.D. = 0.55)   มิติความเปนปจเจกนิยม อยูในระดับคอนขางมาก  (  = 3.35, 

S.D. = 0.48) มิติวัฒนธรรมที่อยูในระดับนอย ไดแก มิติวัฒนธรรมทางธุรกิจ (  = 2.43, SD.= 0.56)               

มิติการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน (  = 2.35, S.D.= 0.64) มิติความเหล่ือมลํ้าทางอํานาจ (  = 2.32,     

SD.= 0.62) และมิติลักษณะความเปนชายหญิง (  = 2.23, SD.= 0.58) โดยแสดงไดดังตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1 

คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของมิติวัฒนธรรม

  S.D.  
 2.43 0.56  

 2.32 0.62  

 3.35 0.48  

 2.23 0.58  

 2.35 0.64  

 3.42 0.55  

 2.76 0.69  

  การจัดการขามวัฒนธรรมในภาพรวมพบวา การจัดการขามวัฒนธรรมของผูประกอบการไทย               

ในประเทศลาวอยูในระดับนอย (  = 2.67, SD. = 0.83) โดยในรายดานพบวา 1) การจัดการระดับองคการ

ที่เกี่ยวกับความสอดคลองระหวางกันและกันมีคามากที่สุดในรายดาน อยูในระดับคอนขางมาก  (  = 3.35, 

SD.= 0.84)  ในรายขอที่มีคามากท่ีสุด ไดแก ปรัชญาการบริหารงานในหนวยงานในประเทศลาว  การทํางาน

ในประเทศลาวจําเปนตองใชการวางแผนอยางรัดกุมทุกๆ คร้ัง และตองใชการควบคุมการทํางานของ                   

ผูใตบงัคบับญัชาอยางใกลชดิ 2) ดานความสามารถในการทํางานในสถานการณและสิง่แวดลอมทีแ่ตกตางกนั 

อยูในระดับนอย  (  = 2.65, SD.= 0.23) ในรายขอที่มีคามากท่ีสุด ไดแก  ในประเทศลาวจําเปนตองใช

เทคนคิหรอืนวตักรรมใหมๆ  ในการทาํงานกบัผูรวมงาน/ผูใตบงัคบับญัชาและ ในสภาพสงัคมวฒันธรรมประเทศลาว 

มโีอกาสไดใชความสามารถในการทํางานไดอยางเต็มทีโ่ดยไมมขีอจาํกดั 3) ดานความเขาใจในเร่ืองวัฒนธรรม

ทีแ่ตกตางกัน อยูในระดับนอย  (  = 2.42, SD.= 0.89)  ซึง่รายขอทีม่คีามากท่ีสดุ ไดแก การเห็นความสําคญั

และอนุญาตใหลาพักงาน (ทองถ่ิน) ลางานไปชวยงานแตงงานของญาติพี่นองไดเสมอ และความเขาใจ      

ความเปนชาตินิยมของชาวลาวท่ีแสดงออกถึงความเปนชาติพันธุประเทศลาว และ 4) ดานความต่ืนตัว          

และความระแวงระไว อยูในระดับนอย (  = 2.25, SD.= 1.36) โดยในรายขอที่มีคามากที่สุด ไดแก              

ความระมัดระวังการทักทายสตรีชาวลาวดายการยกมือไหวเสมอ และทานใหความสําคัญเปนพิเศษ                   

ในการแตงกายไปรวมงานที่ไดรับการดเชิญมาทุกคร้ัง ดังตารางที่ 2 
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  S.D.  
 2.25 1.36  

 2.42 0.89  

 
   

 
 

 2.67 0.83  

ตารางที่ 2 

คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการขามวัฒนธรรม

  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพของผูประกอบการไทยในประเทศลาว พบวา แนวทางการจัดการ

ขามวัฒนธรรมทางธุรกิจตอสถานภาพผูประกอบการไทยในวัฒนธรรมลาว: หลวงน้ําทา ควรตองให              

ความสําคัญกับการทํางานเปนทีม/กลุม โดยตองศึกษาและใหการยอมรับในคานิยม/วัฒนธรรมของชาวลาว 

การกระจายอํานาจการตัดสินใจใหกับผูรวมงานชาวลาว ซึ่งการดําเนินการธุรกิจรวมกันหรือทํางานรวมกัน

ระหวางองคกรเปนสิ่งที่ดีและมีมากขึ้น การบริหารจัดการองคกรควรมุ งเนนเปาหมายระยะยาว                                

เนนการส่ือสารกันดวยภาษาลาวมีความจําเปนและมีความสําคัญ ตองศึกษาการเรียนรูภาษาลาว                      

เปนพ้ืนฐานกอน ตองมีรูปแบบโครงสรางการกระจายอํานาจและสามารถตรวจสอบได การปฏิบัติงานเนน

ความรวมมือเปนสําคัญ และควรมีการบริหารความเสี่ยงของการลงทุนในเรื่องของกฏหมายตางๆ 

อภิปรายผลการวิจัย
  วัฒนธรรมทางธุรกิจของผู ประกอบการไทยในวัฒนธรรมลาว:หลวงนํ้าทา โดยใชแนวคิด                    

ทฤษฎีมิติวัฒนธรรมของ Geert Hofstede ทั้ง 5 ลักษณะนั้น พบวา มิติความเหล่ือมลํ้าทางอํานาจ                                                     

มติคิวามเปนปจเจกนยิม มติลิกัษณะความเปนชายหญงิ มติกิารหลกีเลีย่งความไมแนนอน และมติิการมุงเนนเปาหมาย

ระยะยาว อยูในระดับนอย แสดงใหเห็นถึงการบริหารวัฒนธรรมของผูประกอบการไทยท่ีมีตอวัฒนธรรม            

ที่แตกตางในการบริหารจัดการทางธุรกิจเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพอยูในระดับนอย และดานการจัดการ             

ขามวัฒนธรรมของผูประกอบการไทยในประเทศลาวอยูในระดับนอย โดยในดานความต่ืนตัวและความระแวง

ระไว ความเขาใจในเร่ืองวัฒนธรรมท่ีแตกตางกนั ความสามารถในการทํางานในสถานการณและส่ิงแวดลอม

ทีแ่ตกตางกนั และระดบัองคการท่ีเกีย่วกบัความสอดคลองระหวางกนัและกนันัน้ แสดงใหเหน็วา ผูประกอบการ

ไทยมีการบริหารจัดการขามวัฒนธรรมในประเทศลาวอยู ในระดับนอย ในดานมีการวิเคราะหและ                       

การปรับตัวดานสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอการจัดการที่ไดมุ งเนนวัฒนธรรม                   
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ทีแ่ตกตางกนั วฒันธรรม คานยิม บรรทดัฐาน ระบบกฎหมาย เพือ่การปฏิบตังิานขัน้แรก ซึง่ผูประกอบการไทย

มีการพัฒนาและสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความคิดหรือพยายามเขาใจความคิด                          

เพื่อทําใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมแตกตางกัน เพื่อใหบุคลากรมาทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ   

ระดับนอย สวนความสามารถในการทํางานท่ีแตกตางกันออกไปใหเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปยังใหความสําคัญ

ของความสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในระดับนอย จึงทําใหทํางานหรือปฏิบัติงานรวมกันไดยังไมได

ประสิทธิภาพ และความสอดคลองระหวางกันและกัน ทําใหเกิดการรวมทุน และการสรางพันธมิตรธุรกิจ        

ของผูประกอบการชาวไทยมีคอนขางมากข้ึน โดยจะสงผลทําใหการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน     

เฉพาะตัวไดรวดเร็วกวา โดยไดนําพฤติกรรมองคการ วัฒนธรรมองคการ การควบคุมโดยใชทรัพยากรมนุษย

เพื่อแกไขปญหาความไมสอดคลองกันและทําใหเกิดความหยืดหยุนที่จะชวยใหการดําเนินงาน กระบวนการ

การตัดสินใจ การกําหนดนโยบายเขาชวยกันใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานในตางประเทศ                         

ซึง่สอดคลองกบังานวิจยัและแนวคิดของกนัติดารชัต ขวญัคง (2555), Hofstede (1997, 27-37) ทีไ่ดกลาววา 

การบริการจัดการขามวัฒนธรรมน้ันควรมีลักษณะของการจัดการใหครอบคลุมการมีความเสมอภาค            

ความเทาเทียม การปกครองท่ีมีลําดับชั้นององคกร การมีอิสระในการทํางาน การพ่ึงพาการตัดสินใจหรือ           

มกีารเปดโอกาสใหมกีารแสดงความคิดสรางสรรค รวมถึงการกระจายอํานาจเปนสําคัญ มอีสิระในการตัดสนิใจ

ในการทํางาน ความม่ันคงในหนาท่ีการงานและความสําเร็จจึงถูกกําหนดเปนรูปแบบของการปฏิสัมพันธ      

กบัผูคนและสภาพแวดลอมท่ีเปนอยู จะทําใหเกดิประสิทธภิาพในการดําเนินงานและการบริหารจัดการองคกร

ใหเกดิความยัง่ยนืของธรุกจิ ในทางตรงกนัขามถาไมมกีารบรหิารจดัการขามวฒันธรรมกจ็ะสงผลตอการดาํเนนิงาน

และทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจ การแบงช้ันความเปนปจเจกนิยม ลักษณะความไมเปนชายหญิง 

การไมหลีกเล่ียงความไมแนนอน และการไมมุงเนนเปาหมายระยะยาว จะทําใหการไมมีประสิทธิภาพและ

การบริหารจัดการธุรกิจในเรื่องคนงานและเงิน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Kitja (2016) ที่ไดกลาววา 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผูประกอบการไทยควรศึกษาและเรียนรูที่จะเคารพในวัฒนธรรมที่แตกตาง 

และมคีวามเขาใจดานมติคิวามแตกตางทางวฒันธรรมธรุกจิในกลุมประเทศอาเซยีน เพ่ือทีจ่ะชวยใหผูประกอบการ

ไทยสามารถคาดเดาไดวาผู ประกอบการไทยในประเทศอื่นมีความคิดอยางไร ซึ่งจะสะทอนออกมา                       

ในหนาทีท่างการจัดการตาง ๆ  ไมวาจะเปนการจัดการท่ัวไป การตลาด การบัญชี การบริหารงานทรัพยากรมนุษย

และอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการสรางพันธมิตรทางธุรกิจระหวางประเทศจะสงผลตอธุรกิจสามารถ     

ปรับตัวตามสภาพแวดลอมที่ตางกันไดมีความไดเปรียบทางการแขงขันและประสิทธิภาพ

 

สรุป
  แนวทางการพฒันาการจดัการขามวฒันธรรมทางธรุกิจตอสถานภาพผูประกอบการไทยในวัฒนธรรมลาว: 

หลวงนํา้ทา พบวา ในความหลากหลายทางวฒันธรรมระหวางประเทศและภายในประเทศ ผูประกอบการไทย     

ควรศึกษาสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันและการเตรียมพรอมในการบริหารความแตกตาง                

ทางวัฒนธรรม การเขาใจถงึวฒันธรรมของคนในประเทศนัน้ๆ จะชวยใหผูประกอบการไทยสามารถคาดการณ
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สภาพแวดลอมของธุรกิจในประเทศท่ีไดลงทุนในหนาที่ทางการจัดการตางๆ ไดแก การจัดการท่ัวไป                    

การตลาด การบัญชี การบริหารงานทรัพยากรมนุษยและอ่ืนๆ โดยเฉพาะจะตองสรางพันธมิตรทางธุรกิจ

ระหวางประเทศซ่ึงจะมีบทบาทมากย่ิงขึ้น และสามารถเตรียมรับมือกับความแตกตางในการบริหารงาน        

สวนการเขาไปลงทุนธุรกิจในตางประเทศ ควรมีการเรียนรู และเขาใจถึงวัฒนธรรมของประเทศตางๆ                    

จะชวยทําใหธุรกิจสามารถปรับตัวตามสภาพแวดลอมที่ตางกันไดมีประสิทธิภาพ ไดแก มิติความเหลื่อมล้ํา          

ทางอํานาจ มิติความเปนปจเจกนิยม มิติลักษณะความเปนชายหญิง มิติการหลีกเล่ียงความไมแนนอน           

มิติการมุงเนนเปาหมายระยะยาว เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขามวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

ควรมุงเนนความตื่นตัวและความระแวงระไว ความเขาใจในเรื่องวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ความสามารถ           

ในการทํางานในสถานการณและส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกัน และระดับองคการท่ีเก่ียวกับความสอดคลอง

ระหวางกันและกัน

  แนวทางการพัฒนาการจัดการขามวัฒนธรรมของผูประกอบธุรกิจไทยในลาว ควรมุงเนนดังนี้

  1. ดานความสามารถในการพูดภาษาลาว เพ่ือการสงเสริมสรางทักษะและการติดตอสื่อสารและ

ความเขาใจในมิติวัฒนธรรมอันดีตอผูเกี่ยวของทุกฝาย 

  2. ดานทัศนคติตอวัฒนธรรมเพื่อนบาน ควรใหความรูความเขาใจกับผูประกอบการไทยโดยมุงเนน   

เชิงปฏิบัติการท่ีจัดกิจกรรมตางๆ ที่จะทําใหผูประกอบการเขาใจและสรางทัศนคติในทางบวกตอวัฒนธรรม

ประเทศเพื่อนบานที่จะสงผลตอการดําเนินธุรกิจ

  3. ดานการสงเสริมการคาในตางประเทศของภาครัฐและเอกชน ควรมีหนวยงานภาครัฐและเอกชน

รวมมอืกนัทีจ่ะเปดการแสดงสินคาในตางประเทศท่ีเปนคูคาและลงทุน ซึง่จะเปดโอกาสใหสรางวฒันธรรมธรุกจิ

ที่เปนการประชาสัมพันธใหเกิดความเขาใจของธุรกิจของประเทศไทยที่จะสงผลตอการเพิ่มสวนแบงทาง        

การตลาดในประเทศนั้นๆ

  4. ดานการรวมกิจกรรมการกุศล เพื่อชวยเหลือสังคมประเทศคูคา ผูประกอบการไทยควรเขารวม

กจิกรรมตาง ๆ   เพือ่เปนการเชือ่มสมัพันธภาพอนัดีระหวางผูประกอบการไทยและชาวลาว เพือ่สรางวฒันธรรมธรุกจิ

และการจัดการขามวัฒนธรรมที่จะสงผลตอการบริหารจัดการธุรกิจในตางประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
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