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บทที 1 วัฒนธรรมและวัฒนธรรมขา้มชาติ

Cross Cultural Management

การจดัการขา้มวฒันธรรม

วฒันธรรม (Culture)

• วฒันธรรมเกิดจากผลรวมของ การเรียนรู้ ความเชือ ค่านิยม และ

ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึงกําหนดพฤติกรรมมนุษย์ใน สงัคมหนึง 

วฒันธรรมจงึเป็น ระบบคุณค่าและบรรทดัฐานร่วมกนัของกลุ่มบุคคลทีจะ 

นําไปสูรู่ปแบบของการดาํรงชีวติ

•    การเรียนรู ้(Learning)

•    ความเชือ (Beliefs)

•    คา่นิยม (Values)
•    ขนมธรรมเนียมประเพณี (Customs)

เมอืมนุษย์ไดส้รา้งวฒันธรรมขนึมาแลว้จงึอบรมสงัสอนใหค้น 

รุน่หลงัไดเ้รียนรูห้รือไปปฎบิต้ ิและกาํหนดเป็นคา่นิยมขนึใน 

วฒันธรรม คา่นิยมนีจงึมีผลตอ่พฤตกิรรมของบุคคล ซงึจะ 

สง่ผลตอ่การดาํเนินธุรกจิขององค์กรตา่งๆ
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วฒันธรรมขา้มชาต ิ(Cross - cultural)

ความพยายามทจีะเปรียบเทียบพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ตงัแต ่

สองประเทศขนึไปวา่ความคลา้ยคลงึกนัหรือแตกตา่งกนั 

วฒันธรรมขา้มชาตมีิผลตอ่ความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกจิทงั

ในระดบับุคคลและระดบัองค์กร

องค์กรธุรกจิทีขาดความตระหนกัทางวฒันธรรม อาจทาํบางสงิ 

บางอยา่งททีาํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ จนคูค่า้ในตา่งประเทศตอ้ง
ขุน่เคือง จนเกดิผลเสียหายตอ่องค์กรและเปาหมายของธุรกจิที

วางไว้

ธุรกจิระหวา่งประเทศ (International Business)

• ในการทาํธุรกจิระหวา่งประเทศ กจิการทีมีการกา้วไปสู ่

สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทแีตกตา่งไปจากเดมิ เช่น ภาษา 

คา่นิยม ทศันคต ิความเชือ การใช้ชีวติความเป็นอยู ่หรือ

บรรทดั ฐานของคนในสงัคมในตา่งประเทศ ความแตกตา่ง

เหลา่นีมีอทิธพิลตอ่การทาํธุรกจิระหวา่งประเทศ ซงึความ

แตกตา่งเหลา่นิ คือความเสยีงของธุรกจิระหวา่งประเทศ

ประการหนึง

ความเสียงของวฒันธรรมขา้มชาต ิ(Cross - cultural risk)

สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที เกิดการเข้าใจผิดทางด้าน

วฒันธรรม ทีสง่ผลทางลบตอ่ธุรกจิในตา่งประเทศ

    เช่น การสือสารทีผดิพลาดทเีกดิจากความเขา้ใจผดิ สง่ผลตอ่การ 

กาํหนดกลยุทธ์ทีไมเ่หมาะสมขององค์กรธุรกจิ หรือเปีนอุป 

สรรค์ตอ่การสรา้งความสมัพนัธ์อนัตกิบัคค่า้ในตา่งประเทศ

    หรือการนําเอาวฒันธรรมของชาตตินเองมาเป็นบรรทดัฐานใน 

การทาํธุรกจิในตา่งประเทศ

•
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 ความเสียงของวฒันธรรมขา้มชาต ิ(Cross - cultural risk) 

•  ดงันนัผูบ้รหิารจงึจาํเปีนตอ้งศกึษาเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองหรือ 

องค์กรธุรกจิในตา่งประเทศใหมี้การปรบัตวัในสอดคลอ้งกบั 

วฒันธรรมของประเทศทีไปทาํธุรกจิ

•   ผูบ้รหิารตอ้งเปีดใจยอมรบัความคดิใหม่ๆ  วเิคราะห์และ

เรียนรู ้ถงึวฒันธรรมทแีตกตา่ง และหลีกเลียงการมอง

วฒันธรรมของ ชาตอืินวา่ดอ้ยกวา่วฒันธรรมของตนเอง

r ความสาํคญัของการเขา้ใจวฒันธรรมขา้มชาติ

ปจัจุบนั องค์กรธุรกจิระหวา่งประเทศมากมายใหค้วามสาํคญักบั 

การบรหิารวฒันธรรมขา้มชาตอิยา่งมากโดยจดัใหมี้การพฒันา

ทกัษะและถา่ยทอดการเรียนรูว้ฒันธรรมทีแตกตา่งใหแ้ก ่

ผูบ้รหิาร ทีตอ้งไปปฎบิต้งิานในตา่งประเทศโดยใหท้ราบถงึ

วธิีการ บรหิารบุคลากร การทาํการตลาดสนิคา้หรือบรกิาร หรือ

แมแ้ต ่วธิีการปฎสิมัพนัธ์คบัลูกคา้หรือคูค่า้ในตา่งประเทศ ทาํให้

ธุรกจิ ในตา่งประเทศมีโอกาสประสบความสาํเร็จเพมิมากขนึ

•   สุนทรียศาสตร์จะสะทอ้นถงึความคดิเกียวกบัวฒันธรรม 

ทีเกยีวขอ้งกบัรสนิยมและของศลิปะ จนิตนาการทีเกดิจากการ

รบัรูท้างอารมณ์ และการรบัสี เช่น การเลือกใช้สีใหต้รงกบั

สุนทรียภาพในวฒันธรรมสาํหรบั ในดา้นการโฆษณา 

บรรจุภณัฑ์ของสนิคา้ หรือชุดเครืองแบบ พนกังาน ซงึสง่ผล

ทาํใหก้ารมองเห็นถงึความสวยงามและ รสนิยมของผูบ้รโิภคที

แตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ

สนุทรียศาสตร ์(Aesthetics)
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คา่นิยมและทศันคต ิ(Values and Attitudes)

•    คา่นิยม หมายถงึ รูปแบบทางความคดิ ความเชือ และ  

 ประเพณี ปฎทิตัทิีสมาชิกของสงัคมยดึถือ หรือจรยิธรรมใน

 การปฎบิตังิาน และคา่นิยมทางดา้นวตัถุ

•    ทศันคต ิเป็นการประเมนิความพอใจหรือไมพ่อใจ ความรูส้กึ   

 ดา้นอารมณ์ และแนวโน้มการปฎบิตัขิองบุคคลทีมีตอ่สงิใด

 สงิหนึง หรือความคดิใดความคดิหนึง  เช่นชาวอเมรกินัและ

ชาวญปุ่ีนใหค้วามสาํคญัตอ่การตรงตอ่เวลา

•  มารยาทเป็นพฤตกิรรมอนัเหมาะสมทีแสดงออกทางกาย 

วาจา และการแตง่กาย

•   ธรรมเนียมปฎบิตั ิหมายถงึวถิีชีวติและความเป็นอยูท่แีสดงใน 

สถานการณ์ทเีฉพาะเจาะจง และมีการถา่ยทอดสง่ตอ่จากรุน่สูรุ่น่

•   เช่น การมอบความขวญัของทรีะลกึสาํหรบัคูค่า้ทางธุรกจิถือเป็น 

ธรรมเนียมปฎบิตัทิวัไป แตค่วามเหมาะสมของชนิดของ

ของขวญัยอ่มแตกตา่งกนัไปในแตล่ะวฒันธรรม

มารยาทและธรรมเนยีมปฏิบตั ิ(Manners and Customs)

โครงสรา้งทางสงัคม (Social structure)

โครงสรา้งทางสงัคมมีขอบเขตครอบคลุมถึงระบบความสมัพนัธ์ 

ของสถาบนัตา่งๆ ในสงัคม ลาํดบัขนัในสงัคม ความสมัพนัธ์ของ 

กลุม่คนทมีีบรรทดัฐานของสงัคมรว่มกนั

• เช่น ชนชนัของคนในสงัคมมีผลตอ่การดดัสนิใจซือของผูบ้รโิภค 

ในบางประเทศ ธุรกจิจงึพยายามทาํการตลาดสนิคา้หรือบรกิาร 

ของตนใหส้อดคลอ้งกบัระดบัของกลุม่ผูบ้รโิภคเป้าหมายใน

แตล่ะประเทศ

•
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•   ความแตกตา่งของการนบัถือศาสนา มีผลกระทบตอ่มุมมองที 

แตกตา่งในการทาํงาน การอดออม และวตัถนิุยม ความเชือ 

ดงักลา่ว  สง่ผลตอ่กลยุทธ์ในการทาํธรุกจิดว้ย

•   เช่น ศาสนาครสิต์ มีผูน้บัถือมากทีสุดในโลก สง่ผลตอ่นโยบาย 

ทางธุรกจิของประเทศนนัๆ

•   ศาสนาอสิลาม มีกฎเกณฑ์เขม้งวดมาก สง่ผลตอ่การหา้ม 

จาํหน่ายสนิคา้และการใหบ้รกิารแกผู่บ้รโิภคชาวมุสลมิ 

เช่น เครืองดมืแอลกอฮอล์ เนือหมู

ศาสนา  (Religion)

ศาสนา (Religion)

 ศาสนาพุทธ มอีทิธพิลตอ่แนวทางในการดาํเนินธุรกจิของ 
 บรษิทั สว่นใหญม่ากจากเกาหลีทสีะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
 วฒันธรรมแบบ ขงจือ  เชน่ การจดัวางโครงสรา้งองคก์รที
 ชดัเจน การเคารพนบั ถือบุคคล  
 ตามลาํดบัขนัอาํนาจหน้าท ีมีความเคารพอาวุโส

• ศาสนาฮนิด ูมีขอ้หา้มบรโิภคหรือทาํรา้ยสงิมีชีวติ หา้ม  
  บรโิภค เนือววัเพราะเป็นสตัว์ตอ้งหา้ม ซงึสง่ผลตอ่รา้น
  แมคโดนลัดต์อ้ง เปลยีนจากสว่นประกอบหลกัในการผลติ
  โดยการใชเ้นือแกะแทน เนือววัในการประกอบอาหาร

•

f
ภาษาและการตดตอสอสาร (Language and Personal Communication)

ภาษาเป็นเครืองมือในการสือความเขา้ใจกนัของคนในสงัคม 

ช่วยสรา้งความเขา้ใจอนัดีงาม สรา้งความสมัพนัธ์ของคนในสงัคม

ภาษา แบง่เป็น  2 ลกัษณะ  ไดแ้ก่

•  วจันภาษา ภาษาถอ้ยคาํ ดงันนั การรูภ้าษาของชาตอืินช่วย

ในการเจรจาทางธุรกจิงา่ยและประสบความสาํเร็จมากยงิขนึ

•  อวจันภาษา การสือสารโดยไมใ่ช้ถอ้ยคาํ มนุษย์ใช้สือสารโดย 

ใช้อากปักริยิา
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f
ภาษาและการตดิตอ่สอืสาร (Language and Personal Communication)

•  จะเห็นไดว้า่การรูภ้าษาทีหลากหลายเป็นคุณสมบตัทิีสาํคญัของ

ธุรกจิระหวา่งประเทศ ผูบ้รหิารทีมีความรูใ้นภาษาอืนๆ มกัมี

ขอ้ไดเ้ปรียบในการไดร้บัคดัเลือกหรือโอกาสในการทาํงาน

ทีดีกวา่ผูอื้นหรือมีโอกาสประสบความสาํเร็จในการเจรจาทาง

ธุรกจิกบัประเทศอืนๆ มากกวา่นนัเอง

[ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและวตัลุ (Physical and Material environments)

•   เป็นสงิทมีนุษย์สรา้งขนึซงึแตกตา่งไปตามความ
เจรญิทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐกจิของแตล่ะ

ประเทศ เชน่ ฟินแลนด์มีภูเขาสูง

และหมิะปกคลุมยาวนานทาํใหก้ารตดิตอ่สือสาร
ระหวา่งกนัทาํไดย้าก จงึไดพ้ฒันา

โทรศพัท์เคลอืนท ีเชน่ บรษิทัโนเกีย (Nokia)

1.    กรุณาอธบิายถงึความหมายและความสาํคญัวฒันธรรมขา้มชาติ

2.    นกัศกึษาคดิว่าความเสียงของวฒันธรรมขา้มชาตเิกดิจากอะไรบา้ง 

กรุณาอธบิายและยกตวัอยา่ง

3.    องค์ประกอบของวฒันธรรมในสงัคมไดแ้กอ่ะไรบา้ง อธบิายพรอ้ม 

ยกตวัอย่าง

4.    นกัศกึษาคดิว่าเพราะเหตุใดผูบ้รหิารหรือเจ้าของธุรกจิระหวา่งประเทศ 

ตอ้งทาํความเขา้ใจถงึวฒันธรรมของประเทศทจีะเขา้ไปทาํธุรกจิ

คาํถามทา้ยบท 


