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บทท ี2 แนวคดิและทฤษฎทีางวฒันธรรมระหวา่งประเทศ

แนวคดิและทฤษฎทีางวฒันธรรมระหวา่งประเทศ

• ในการศกึษาเกียวกบัวฒันธรรมของชาตติา่งๆ ไดม้ีการศกึษาและ 

วจิยัเป็นจาํนวนมาก การศกึษาอนัเป็นทยีอมรบัและมีการนํามา 

ประยุกต์ใช้กบัธุรกจิระหวา่งประเทศอยา่งกวา้งขวาง 

ประกอบดว้ย2แนวคดิหลกัไดแ้ก่

1.    แนวคดิของ Edward T.Hall

2.    แนวคิดของ Greert Hofstede

•    แนวคดิทฤษฎขีอง Edward T.Hall หรือวฒันธรรมแบบ 

High -and Low - context

•    ไดแ้บง่ความแตกตา่งของวฒันธรรมชาตติา่งๆ ออกเป็น 2 

ลกัษณะ ดงันี

1.    วฒันธรรมแบบพืนฐานทวัไป Low-context culture

2.    วฒันธรรมพืนฐานระดบัสูง High-context culture

แนวคดิของ Edward T. Hall
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วฒันธรรมพืนฐานทวัไป (Low-context culture

เป็นวฒันธรรมทีให้ความสําคญัคบัการใช้ภาษาพูดเป็นหลกั 

การอธิบายจะเน้นการสือสารผ่านทางภาษาพูด ถือเป็น

วฒันธรรมเพือสือสารถึงความคิดทีมีความชดัเจน มีเหตุมีผล 

และน่าเชือถือ การสอืสารตรงไปตรงมา

วฒันธรรมพืนฐานทวัไป (Low-context culture

ประเทศมีมีลกัษณะวฒันธรรมแบบ Low-context จะเป็น

ประเทศในกลุม่ยุโรปตอนเหนือและทวีปอเมรกิาเหนือ เช่น 

สหรฐัอเมรกิา องักฤษ เยอรมนั เป็นตน้

วฒันธรรมพืนฐานทวัไป (Low-context culture)

• ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในวฒันธรรมแบบนีจะมีลกัษณะเป็น

ทางการ การทาํธุรกจิหรือเจรจาธุรกจิหรือการทาํขอ้ตกลงจะ

ยดึขอ้ตกลงทมีีบนัทกึและลงนามรว่มกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

มีการใหค้วามสาํคญักบัแนวคดิ หลกัการ มากกวา่ความสมัพนัธ ์   

เช่น  การเจรจาของชาวอเมรกิาจะมุง่ไปสูป่ระเด็นทีตอ้งการ 

ตอ่รองโดยไมอ่อ้มคอ้มโดยวฒันธรรมลกัษณะนีจะประเมนิ 

คุณคา่การทาํงานจากความชํานาญและผลงาน รวมถงึ 

ประสทิธภิาพการทาํงาน และการเจรจาจะใช้สญัญาหรือ 

ขอ้ตกลงทางกฎหมาย ทีมคิวามชดัเจนเพอืใหก้ารบรรลุขอ้ตกลง
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วฒันธรรมพนืฐานระดบัสูง (High-context culture)

เป็นวฒันธรรมทเีน้นการสอืสารโดยใช้ภาษากายเป็นหลกัและ 

มองวา่การสือสารเป็นหนทางทจีะทาํใหเ้กดิสมัพนัธภาพทดีีและ

มีความกลมกลืนตอ่กนั วฒันธรรมแบบนี อาจมีรูปแบบการ
สือสารแบบไมต่รงไปตรงมา  เพอืรกัษาหน้าของคูส่นทนา
โดยวฒันธรรมลกัษณะเช่นนีจะพบในประเทศแถบเอเชีย 
 ตะวนัออก เช่น จีน ญป่ีน เกาหลี เวียดนาม ไทย
•  โดยวฒันธรรมลกัษณะเช่นนีจะใหค้วามสาํคญักบัความสมัพนัธ์ 
    ระหวา่งบุคคล ยดึความสมัพนัธ์อนัยาวนานในการทาํธรุกจิและ 
    มกันําความรูส้กึสว่นตวัไปปะปนกบัธุรกจิดว้ย
•  การสือสารแบบตรงไปตรงมา อาจจะทาํลายความสมัพนัธ์และ
    ถูกมองวา่ไมสุ่ภาพ

  

วฒันธรรมพืนฐานระดบัสูง (High-context culture)

• หากตอ้งการความสาํเร็จในการตดิตอ่ธุรกจิในประเทศในเอเชีย 

ผูบ้รหิารตอ้งสงัเกตและเขา้ใจภาษากายของคูส่นทนาใหด้ี 

ทงัรูปแบบการเจรจาตอ่รองจะดาํเนินไปอยา่งเชืองชา้และเป็น

พธีิการ ซงึในการบรรลุขอ้ตกลงทางธุรกจิจาํเป็นตอ้งอาศยัความ

เชือใจและไวว้างใจระหวา่งกนั

สรุปแนวคดิของ Edward T. Hall

High context

•    สรา้งความไวว้างใจทางสงัคมใหเ้กดิขนึกอ่น

•    ใหค้วามสาํคญักบัความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและคา่นิยม

•    สญัญาตา่งๆ เน้นทคีวามไวว้างใจซงึกนัและกนั

•    การเจรจาตอ่รองเป็นไปดว้ยความลา่ชา้และมีพธิกีาร

Low context

•    ทาํงานอยา่งจรงิจงั

•    ใหค้วามสาํคญักบัความเชียวชาญและผลการทาํงาน

•    สญัญาตา่งๆ เน้นขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร

•    เน้นการเจรจาทเีกดิประสทิธผิลใหม้ากทสีุด
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ทฤษฏวีฒันธรรมการจดัการของ Hofestede

1.   มติปิจัเจกนิยมกบัวฒันธรรมแบบรวมกลุม่ (Individualism

versus Collectivism)

2.    มติชิอ่งวา่งของอาํนาจ (Power distance)

3.    มติกิารหลีกเลยีงความไมน่อน (Uncertainty Avoidance)

4.  มติทิีมุง่เน้นความสาํเร็จของงานกบัมุง่เน้นดา้นความสมัพนัธ์

(Masculinity versus Femininity)

5. มติชิอ่งหา่งของระยะเวลา

(Long- term & Short -term orientation)

1. มิติปจัเจกนิยมกบัวฒันธรรมแบบรวมกลุ่ม

•   เป็นการอธบิายถงึลกัษณะสงัคมของประชาชนในประเทศนนัๆ 

วา่มีลกัษณะสงัคมแบบชอบความเป็นส่วนตวั (Individualism) 

หรือชอบความเป็นกลุม่ (Collectivism)

1. มติปิจัเจกนิยมกบัวฒันธรรมแบบรวมกลุม่

•    วฒันธรรมแบบปจัเจกบุคคล

•    เน้นการทาํงานอยา่งจรงิจงั

•    ยอมรบัความเสียงทางธุรกจิ

•    องค์กรมีความคาดหวงัใหบุ้คลากรมีการพฒันาทกัษะ 

  ความสามารถและพงึพาตนเองได้

•    ชอบความเป็นสว่นตวัมากกวา่ทีจะชอบอยูร่วมกนั

เช่น ประเทศ ออสเตรเลีย แคนาดา องักฤษ สหรฐัอเมรกิา
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1. มติปิจัเจกนิยมกบัวฒันธรรมแบบรวมกลุม่

สงัคมทีชอบการรวมกลุม่

•    ใหค้วามสาํคญัตอ่การตดัสนิใจของกลุม่มากกวา่

•    เน้นความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัและสรา้งอาํนาจอทิธพิลจากกลุม่  

  สมาชิก

•    การจดัการทางธุรกจิจะใหค้วามสาํคญัตอ่ความคดิเห็นของ 

 บุคคลอืน

•    มีความประนีประนอม
•    สงัคมทีชอบการรวมกลุม่
•    เช่น อนิโดนีเซีย ปากีสถาน กลุม่ประเทศในเอเชีย

•   เป็นการอธบิายถงึความไมเ่ทา่เทียมกนัของคนในสงัคม ทมีี 

อาํนาจในสงัคมแตกตา่งกนั ซงึสง่ผลตอ่สงัคมระหวา่งคนทมีี 

อาํนาจมากและอาํนาจน้อย

•  ยงัแสดงถงึสถานภาพภายในองค์กรทสีะทอ้นถงึความไม่

เทา่เทียมกนัและระดบัการใหค้วามสาํคญัหรือการยดึถือ

อาํนาจ หน้าทใีนองค์กรทีแตกตา่งกนั

2. มิติช่องว่างของอาํนาจ

•   ผูบ้รหิารจะรูส้กึวา่ตนมีอาํนาจและอยูใ่นระดบัทีเหนือกวา่
    พนกังานมาก

•   เป็นองค์กรทแีบง่ลาํดบัขนัของอาํนาจหน้าทอียา่งชดัเจน

•   มีการสงัการและการสง่ตอ่ของอาํนาจตามลาํดบัขนัในสายงาน 

บงัคบับญัชา

ในสังคมทมีีมิติของช่องว่างของอาํนาจสูง (Large Power 
Distance)



20/07/63

6

•    เช่น อนิเดีย มาเลเซีย แลปิใเนส์ ประเทศแถบตะวนัออกกลาง

•    ผูบ้รหิารมีแนวโน้มการตดัสนิใจแบบเผด็จการและ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฎบิตัติามอยา่งเครง่ครดั

สงัคมทมีีความแฅคตา่งของอาํนาจตาํ (Small power distance)

•    บุคคลในสงัคมรบัรูถ้งึความเทา่เทียมระหวา่งผูค้นในสงัคม

•    อาํนาจทีไดม้าของผูบ้รหิารภายในองค์กรจะเกดิจาก   

  ความชอบธรรมและมุง่มนัทุม่เททาํงานอยา่งหนกั

•    องค์กรธุรกจิมกัมีโครงสรา้งของลาํดบัชนัในการบรหิารงาน 

     ไมซ่บัซอ้น

•    มีช่องวา่งของคนในสงัคมน้อย

เช่น เดนมารก์ สวีเดน แมป้ระเทศเหลา่นมีีการเก็บภาษีในอตัราท ีสงู แต่มีการ

จดัระบบสวสัดิการสงัคมเพอืใหป้ระชาชนไดร้บั ความเท่าเทียมกนัในดา้นรายได้

ของคนภายในชาติ

•   เป็นการอธบิายลกัษณะของสภาวะทบุีคคลรูส้กึถูกคุมคามดว้ย 

สถานการณ์คลุมเครือกาํกวมหรือไมช่ดัเจน บุคคลหรือองค์กร

จะพยายามสรา้งความเชือบางประการเพอืทาํใหส้ถานการณ์ท ี

คลุมเครือนนัลดลงหรือควบคุมได้

3. มิติการหลกีเลยีงความไม่แน่นอน
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•    วฒันธรรมทีพยายามหลีกเลียงความไม่นอนในระดบัสูง 

(Strong uncertainty avoidance)

•    องค์กรทสีามารถจดัการความเสียงใหมี้น้อยทสุีดเพอืใหธุ้รกจิ 

เกดิความมนัคงปลอดภยั

•    เน้นการงานทมีนัคง และสรา้งกฎเกณฑ์ทเีปลียนแปลงในทาง 

ปฏบิตักิระทาํไดย้าก

•    ผู้บริหารใช้เวลาในการตดัสินใจนาน เพราะต้องพิจารณา
     เหตุผล อยา่งละเอียดรอบคอบ

วฒันธรรมแบบหลีกเลยีงความไม่นอนในระดบัฅาํ (Weak uncertainty 

avoidance)

1. จะเป็นวฒันธรรมททีาํใหเ้กดิการทาํงานทีทา้ทายและสรา้งสรรค์

   เปิดกวา้งและยอมรบัแนวคดิใหม่ๆ

2. สมาชิกในสงัคมยอมรบัความไมแ่น่นอน

3. ผูบ้รหิารมีลกัษณะของความเป็นผูป้ระกอบการและคุน้เคย   

    กบัความเสียงและมีการตดัสนิใจอยา่งรวดเร็วบนความคดิ   

    เห็นทีแตกตา่ง

4. มติมิุง่เน้นความสาํเร็จของงานกบัมุง่เน้นดา้นความสมัพนัธ์

•   เป็นการอธบิายลกัษณะของวฒันธรรมทเีน้นในเรืองความสาํเร็จ 

ของงานและวตัถนิุยม กบัวฒันธรรมที เน้นการรกัษา

ความสมัพนัธ์อนัดี และคุณภาพชีวติทดีี
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4. มติมิง่เน้นความสาํเร็จของงานกบัมุง่เน้นดา้นความสมัพนัธ์

•    วฒันธรรมทีเน้นในเรืองความสาํเร็จเป็นหลกั (Masculinity)

•    ใหค้วามสาํคญัของความมนัคงัราํรวย

•    ความการแขง่ขนั การยอมรบั ความกา้วหน้า ความทา้ทาย 

  ความทะเยอทะยาน

•    มุง่เน้นการทาํธุรกจิใหป้ระสบความสาํเร็จเหนือคูแ่ขง่ขนั

•    บุคคลมกันิยมทาํงานกบับรษิทัขนาดใหญท่มีีชือเสียง

4. มติมิง่เน้นความสาํเร็จของงานกบัมุง่เน้นดา้นความสมัพนัธ์

•    วฒันธรรมทีเน้นในเรืองการรกัษาความสมัพนัธ์และสง่เสรมิ 

คุณภาพชีวติทีดี (Fermninity)

•    ใหค้วามสาํคญักบัผูด้อ้ยโอกาสและคุณภาพชีวติ

•    มีระบบประกนัสงัคมทีดี

•    เห็นความสาํคญัของการศกึษา

•    บรรยากาศการทาํงานเป็นกนัเอง พงึพาซงึกนัและกนั

•    เน้นความรว่มมือและความมนัคงในหน้าทกีารงาน

•  เป็นการอธบิายโดยพจิารณาจากประเด็นความสมัพนัธ์ทีมีต่อกนั 

มาตอ่เนืองยาวนานในแตล่ะวฒันธรรม โดยมตินีิแสดงใหเ้ห็นถงึ 

ความแตกตา่งของวฒันธรรมตะวนัออกกบัวฒันธรรมตะวนัตก

•  การทาํงานทีมุง่เน้นสรา้งความสมัพนัธ์อนัยาวนาน จะใหคุ้ณคา่ 

กบัขนมธรรมเนียมประเพณีทีสงัสมมา ความมธัยสัถ์ ความ

อุตสาหะ มุมานะ บากบนั มีความเกรงใจและมคีวามเห็นอก

เห็นใจกนั

5. มิตช่ิองหา่งของระยะเวลา 

•องค์กรใหค้วามสาํคญัตอ่ความสาํเร็จระยะยาว สงัคมมรีะเบยีบวนิยั    
  ซือสตัย์ ทาํงานหนกั  เชน่ สงิคโปร์  ญีปุ่ น
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• ในขณะทปีระเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศในแถบตะวนัตก
   สว่นใหญ ่เน้นการมีวฒันธรรมแบการทาํงานทมุีง่สรา้ง
   ความสมัพนัธ์ระยะสนั

•  เน้นชือเสียงและความมนัคงสว่นบุคคล

•    เน้นวฒันธรรมการทาํงานมุง่สรา้งความสมัพนัธ์ระยะสนั

•    ทาํตามหน้าทขีองสงัคมทวีางไวเ้พอืผลประโยชน์ตา่งตอบแทน   

 เป็นหลกั

1.    แนวคดิและทฤษฏทีางวฒันธรรมระหวา่งประเทศทสีาํคญัไดแ้ก ่

อะไรบา้ง และใครเป็นผูค้ดิคน้

2.   จากการศกึษาแนวคดิและทฤษฏีของ Edward T. Hall ในฐานที เป็น

คนไทย นกัศึกษาจะสามารถนําไปปรบัใช้กบัการทํางานในองค์กร 

ไดอ้ยา่งไรบา้ง

3.  หากตอ้งการทาํธรุกจิคบัประเทศทีมวีฒันธรรมพนืฐาน  

     ระดบัสงู ผูบ้รหิารตอ้งมลีกัษณะบคุลกิอยา่งไร 

4. จงอธบิายแนวคดิและความสาํคญัของทฤษฏวีฒันธรรมการจดัการของ

Greert Hofstede

คาํถามทา้ยบทท ี2 


