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เมือเศรษฐกิ จ ของประเทศตะวันตกไม่สดใส ประเทศส่วนใหญ่ มีปัญหาด้ านกํ าลังซือ$ ถดถอยมาตัง$ แต่วิกฤต
แฮมเบอร์ เกอร์ ในสหรัฐอเมริ กาต่อเนืองมาถึงปั ญหาเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปปั จจุบนั แม้ สหรั ฐอเมริ กาจะเริ มฟื $นตัวอย่าง
ต่อเนือง แต่ตลาดยุโรปยังไม่สามารถหาข้ อสรุ ปของการแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจได้ อย่างยัง ยืน ทําให้ เศรษฐกิจโลกโดยรวม
ไม่เติบโตเท่าทีควรมาเป็ นเวลาหลายปี
ในระหว่างทีเศรษฐกิจตะวันตกไม่ดี ท่านผู้อ่านคงได้ รับรู้ ข่าวว่าเศรษฐกิจของเอเชีย โดยเฉพาะจีน อินเดียและ
ประเทศเพือนบ้ านของไทย ยังมีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง และการเริ มเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนหรื อ AEC ในปี 2558 ส่ งผลดีต่อภาคการส่ งออกของไทยในช่ วง 2-3 ปี ทีผ่านมา ทําให้ ตลาดส่ งออก
หลักของประเทศไทยย้ ายมาอยู่ใกล้ บ้านเราและตลาดเหล่ านีเ7 ป็ นตลาดทีมีศักยภาพสูง ไม่เพียงเฉพาะด้ านการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ เท่านัน$ แต่เมือดูเรื องจํานวนประชากรประกอบด้ วยแล้ ว ตลาดนีเ7 ป็ นตลาดผู้บริ โภคทีมี
ขนาดใหญ่ ท สี ุดและมีกาํ ลังซือ7 ก็เพิมมากขึน7 ทุกปี
อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ ในเอเชีย มีประวัติศาสตร์ ทียาวนาน ทําให้ มีความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม
ค่านิยม ความเชือ ประเพณี ปฏิบัติ ดังนัน$ การติดต่ อธุรกิจการค้ าการลงทุนจึงต้ องระมัดระวังพฤติกรรมและการ
แสดงออก รวมทัง7 ปรั บ เปลี ย นให้ เหมาะสม นอกจากนี ค$ วรศึก ษาเรื องมารยาทและปฏิบัติให้ ส อดคล้ องกั บ
วัฒนธรรมของแต่ ละประเทศ ซึงนอกจากจะช่วยลดช่องว่างความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกันแล้ ว ยังเป็ นการ
สร้ างความประทับใจแรกพบให้ แก่คเู่ จรจาทางธุรกิจ แต่การขาดการเตรี ยมพร้ อมทีดีในการติดต่อและดําเนินธุรกิจภายใต้
สภาพแวดล้ อมทางวัฒนธรรมทีแตกต่างกันในแต่ละตลาดเป็ นอุปสรรคทีสําคัญทีอาจทําให้ ธุรกิจของท่านประสบความ
ล้ มเหลวในการเริ มต้ นติดต่อค้ าขายหรื อสูญเสียลูกค้ าได้ ซึงเรื องนีม$ ีนกั วิจัยต่างประเทศได้ ศกึ ษาไว้ และพบว่านักธุรกิจชาว
อังกฤษ 1 ใน 7 และประมาณร้ อยละ 25 ของนักธุรกิจอเมริ กันประสบความล้ มเหลวในการทําธุรกิจระหว่างประเทศ
เนืองจากความไม่เข้ าใจในเรื องวัฒนธรรมของประเทศทีทําธุรกิจด้ วย
การเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมของแต่ละประเทศทีผ้ ูประกอบการต้ องการไปทําธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นการส่งออกหรื อการเข้ าไป
ลงทุน เป็ นกุญแจสําคัญดอกหนึงทีจะช่วยให้ สามารถปรั บกลยุทธ์ ทางการตลาดและกําหนดแผนการตลาดให้ เหมาะสม
กับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ ทังในด้
$ านประเภทสินค้ า ลักษณะของสินค้ า บรรจุภณ
ั ฑ์ การจัดทําโปรโมชัน โฆษณาสินค้ า
เป็ นต้ น หรื อแม้ แต่การเริ มต้ นเจรจาธุรกิจ การเริ มต้ นด้ วยการพูดคุยกับคูค่ ้ าแบบสบายๆ เกียวกับเรื องรอบตัวของคู่ค้า เช่น
วัฒนธรรม กีฬา ประวัติศาสตร์ หรื อความสนใจของชาตินนๆ
ั $ จะทําให้ เกิดภาพลักษณ์ในเชิงบวกและสร้ างความประทับใจ
ต่อการติดต่อธุรกิจ แล้ วจึงค่อยนําเสนอสินค้ าและเรื องอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการขายสินค้ า
ในการเจรจาธุรกิ จระหว่างประเทศ ธรรมเนี ยมปฏิ บัติ มารยาทต่างๆ เช่น การแต่งกาย การสือสารทางกาย
ท่าทางและการแสดงออก การรักษาเวลา การแลกเปลียนนามบัตร หรื อแม้ แต่มารยาทในการรับประทานอาหาร เป็ นเรื อง
สําคัญทีต้องระมัดระวังและเตรี ยมตัวอย่างดี โดยเฉพาะประเทศใน AEC นักธุรกิจในประเทศเหล่านี $ยังยึดถือเรื องเหล่านี $
เป็ นสิงสําคัญในการเริ มต้ นเจรจาธุรกิจและติดต่อธุรกิจระหว่างกัน แม้ ว่าผู้ประกอบการจะมีสินค้ าทีดี ราคาและเงือนไข
ต่างๆ ทีสามารถแข่งขันได้ แต่ไม่ได้ หมายความว่าจะสามารถขายสินค้ าได้ เพียงเพราะตัวสินค้ าและเงือนไขเสมอไป การ
สร้ างความประทับใจทีเกิดจากมารยาทและการปฏิบัตทิ  ดี ีและถูกต้ องตามวัฒนธรรมท้ องถินจะเป็ นการเริ มสาย
สัมพันธ์ และจะเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจอย่ างต่ อเนืองและยังยืน

