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การสื่อสารภายใต้มิติความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ตามแนวคิด Geert Hofstede
Communication through Multi-Cultural Dimensions
of Geert Hofstede
พัชราภา เอื้ออมรวนิช (Patcharapa Euamornvanich)*

บทคัดย่อ
สังคมในปัจจุบันนั้น เป็นสังคมที่อยู่ท่ามกลางการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
โดยวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนและมีความส�ำคัญต่อการสื่อสารของมนุษย์
ทุกคน ในขณะที่เราสื่อสารกับบุคคลอื่นนั้น บุคคลแต่ละคนก็จะมีวัฒนธรรมที่สั่งสม
มาจากการเรี ย นรู ้ ใ นบริ บ ทสภาพแวดล้ อ มที่ ต นเองอาศั ย อยู ่ ดั ง นั้ น การสื่ อ สาร
ร่วมกับบุคคลที่มาจากวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันนั้น ย่อมจะต้องมีการเรียนรู้
ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคู่สื่อสาร ทั้งนี้เพื่อความส�ำเร็จในการสื่อสาร
การน�ำเสนอบทความนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทบทวน และท�ำความเข้าใจในเชิงลึก
เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ ส� ำ คั ญ ในแง่ ข องการสื่ อ สารระหว่ า งวั ฒ นธรรมใน 2 มิ ติ คื อ
1. ประวั ติ ค วามเป็ น มา ความส� ำ คั ญ และความหมายของการสื่ อ สารระหว่ า ง
วั ฒ นธรรม และ 2. บริ บ ทความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม ผู ้ เ ขี ย นได้ ใ ช้ ก รอบ
ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมตามแนวคิ ด ของ Geert Hofstede ที่ แ บ่ ง มิ ติ
ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความชั ด เจนของวั ฒ นธรรม
ที่แตกต่างกันของแต่ละชาติ
ค�ำส�ำคัญ: การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม, วัฒนธรรม, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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Abstract
Nowadays, the communication between cultures is relatively crucial to
all the people in the world. The cultural complexity plays an important role to
the communication for mankind. During the communication among people,
they also have their own cultures accumulated from their own experiences
and surrounding circumstances. Thus, to achieve the communication between
people with different culture, it is necessary to learn and understand of other
cultures. The main purpose of this article is to review and to understand about
issues concerning history, the importance of intercultural communication,
its definition as well as cultural dimensions. Concept of cultural dimensions
of Geert Hofstede could be defined as the dimensions of culture to reflect
the clarity of the distinct culture from different nations.
Keywords: Intercultural Communication, Culture, Cultural Dimensions

บทน�ำ
สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ที่สังคมโลกแคบลงจนเป็นสังคม
ที่ อ ยู ่ ท ่ า มกลางการสื่ อ สารระหว่ า งวั ฒ นธรรม การเกิ ด ขึ้ น ของระบบเทคโนโลยี
ทางด้านการสื่อสารที่มีความทันสมัย ท�ำให้มนุษย์มีโอกาสที่จะต้องติดต่อสื่อสาร
กับบุคคลที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (Jiang, 2006, p. 407) ระบบ
การสื่อสารรวมถึงวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน
จนหลอมรวมกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมจึงเป็นเหมือน
กิจกรรมที่มีบทบาทส�ำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารของมนุษย์ยุคปัจจุบัน
อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ บุคคลที่มาจากวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน ย่อมจะต้อง
มี พื้น ฐานทางวั ฒ นธรรมที่แตกต่างกัน และมีก ารแสดงออกซึ่ ง พฤติ กรรมต่ า ง ๆ
แตกต่างกัน (Dahl, 2005, p. 8) ดังนั้นการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมจึงมีผลต่อ
การสื่อสาร โดยมนุษย์ต้องท�ำความเข้าใจกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ซึ่งมีบทบาทในการช่วยลดความเข้าใจผิดในการสื่อสาร (Inoue, 2007, p. 1) และ
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เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์เข้าใจถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลที่เราสื่อสารด้วย (Baric-Miric, 2008, p. 8) ดังที่ Edward
T. Hall (1959 cited in Gudykunst & Kim, 1984, 1992, p. 12) ได้กล่าวไว้ว่า
วัฒนธรรมคือการสื่อสาร การสื่อสารคือวัฒนธรรม
จากที่การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับชีวิต
มนุษย์ในปัจจุบัน และพบว่า มีนักวิจัยท�ำการวิจัยที่เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถ
ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Deardoff, 2006; Gibson & Zhong, 2005;
Briguglio, 2009, etc.) งานวิจัยเกี่ยวกับการปรับตัวระหว่างวัฒนธรรม (Brein &
David, 1971, etc) หรืองานวิจัยเกี่ยวกับการลดความไม่มั่นใจในการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม (Kramer, 1993; Sanders & Wiseman, 1993; Atkins, 2000, etc)
ซึ่งจะเห็นได้ว่า งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นของ
นักวิจัยชาวตะวันตกแทบทั้งสิ้น
แต่ในปัจจุบันนี้กลับพบว่า งานวิจัยการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมนั้นก�ำลัง
ได้รับความสนใจมากขึ้นจากนักวิชาการที่ไม่ใช่เฉพาะนักวิจัยจากทางฝั่งยุโรปเท่านั้น
แต่หมายรวมถึงนักวิจัยจากในฝั่งเอเชียด้วย โดยนักวิจัยเอเชียจ�ำนวนมากได้ศึกษา
และมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริบทเอเชียเพิ่มมากขึ้น (Ishii, 2006, pp. 13-15)
ในหลากหลายประเด็น อาทิเช่น งานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม การปรับตัวระหว่างวัฒนธรรม (Chen, 1992; Shi, 2001; Ishii, 2006;
Inoue, 2007; Hoon & Tomiko, 2008, etc) โดยนักวิจัยชาวเอเชียได้มีการน�ำเอา
กรอบทฤษฎีทางด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมจากทางตะวันตกมาใช้ในการวิจัย
เพื่อท�ำให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น (Miike, 2002, p.4)
แต่ ทั้ ง นี้ จ ากการทบทวนทฤษฎี ก ารสื่ อ สารระหว่ า งวั ฒ นธรรมนั้ น พบว่ า
ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารทบทวนหรือ การศึก ษาทฤษฎีใ นเชิ ง ลึ ก โดยนั กวิ จั ยส่ ว นใหญ่ ไ ด้ มี
การหยิบยกเอาทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมมาใช้ในการวิจัย แต่บทความ
ที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนหรือการวิพากษ์ทฤษฎี พบว่ายังมีอยู่ไม่มากนัก จากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมนั้น พบว่า กรอบแนวคิดหลัก
ที่นักวิจัยทั้งชาวตะวันตกและเอเชียจ�ำนวนมากได้น�ำเอามาเป็นหลักในการวิจัย
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ด้ า นการสื่ อ สารระหว่ า งวั ฒ นธรรม คื อ แนวคิ ด ของ Geert Hofstede หนึ่ ง ใน
นักทฤษฎีที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับในประเด็นการสื่อสารระหว่าง
วั ฒ นธรรม โดยนั ก วิ ช าการที่ ไ ด้ น� ำ เอาแนวคิ ด ของเขามาเป็ น กรอบในการเขี ย น
บทความทางวิชาการและการวิจัยเป็นจ�ำนวนมาก อาทิเช่น งานวิจัยของ Thomas
J.Knutson (2005), Stephen Dahl (2005), Andres Felipe Molina (2005),
William B.Gudykunst (2005), Claudio Baraldi (2006), Ming-Yi Wu (2006),
Tony Fang (2003, 2010) เป็นต้น
ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักของงานทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎี แนวคิด
เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารระหว่ า งวั ฒ นธรรมชิ้ น นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ท� ำ การทบทวน
และท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่ส�ำคัญในแง่ของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ใน 2 มิติ คือ 1. ประวัติความเป็นมา ความส�ำคัญ และความหมายของการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม และ 2. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งบทความนี้มีพื้นฐาน
ของการทบทวนจากบทความ งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่าง
วั ฒ นธรรม รวมทั้ ง งานเขี ย นของ Geert Hofstede ซึ่ ง เป็ น นั ก ทฤษฎี ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับจากนักวิชาการในการน�ำแนวคิด ทฤษฎีไปใช้ใน
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจการสื่อสาร
ระหว่ า งวั ฒ นธรรมได้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในเชิ ง ลึ ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการสื่ อ สาร
ระหว่างวัฒนธรรม

ความเป็นมาของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
การนิยามค�ำว่าการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมได้ถูกน�ำมาใช้เป็นครั้งแรก
โดย Edward T. Hall ซึ่งได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือชื่อ The Silent Language
โดย Hall เติบโตขึ้นมาท่ามกลางสภาพสังคมที่ต้องพบเจอกับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ซึ่งมีส่วนท�ำให้เขาเกิดความสนใจในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม และได้มีงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหลายเล่ม อาทิเช่น
The Silent Language, The Hidden Dimension และ Beyond Culture (Rogers,
Hart & Miike, 2002, pp. 3-5)
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ในการศึกษาเรื่องของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมนั้น Leed – Hurwitz
(1990 cited in Rogers, Hart & Miike, 2002 , p. 8) ได้กล่าวว่า เรื่องราวของ
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมนั้น ได้เริ่มต้นมาจาก Foreign Service Institute
โดยแนวคิ ด เกี่ย วกับการสื่อ สารระหว่างวัฒนธรรมที่ มี การน� ำ มาใช้ ประโยชน์ กัน
ในปั จ จุ บั น นั้ น ได้ มี ก ารศึ ก ษามาแล้ ว กว่ า ทศวรรษจากนั ก วิ ช าการที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถในสมัยที่ Foreign Service Institute มีความรุ่งเรืองมากที่สุดในช่วง
ปี ค.ศ. 1951-1955 โดยทฤษฎี ก ารสื่ อ สารระหว่ า งวั ฒ นธรรมได้ เ ริ่ ม ต้ น ศึ ก ษา
อย่างจริงจังเมื่อ 20 ปีท่ีแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงเริ่มต้นของทฤษฎีนั้น
ได้ให้ความส�ำคัญกับการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Gudykunst, 1983 cited in Gudykunst, 2005, p. 61)
ซึ่งการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในยุคเริ่มแรกนั้น ได้ท�ำการสื่อสารกันเฉพาะในกลุ่ม
นักบวช นักธุรกิจที่มีความร�่ำรวย นักข่าวชาวต่างชาติ และกลุ่มนักการเมืองแค่เพียง
บางกลุ ่ ม เท่ า นั้ น แต่ ใ นปั จ จุ บั น นี้ เ มื่ อ มี พั ฒ นาการทางเทคโนโลยี เ กิ ด ขึ้ น มี ก าร
เคลื่อนย้ายประชากรจากทั่วทุกมุมโลกเพิ่มมากขึ้น การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
จึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป อีกทั้งเหตุการณ์เมื่อวันที่ 11 กันยายน
2001 ได้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางการรั บ รู ้ ใ นเรื่ อ งของวั ฒ นธรรมเกิ ด ขึ้ น
โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบว่า ตนเองไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของประเทศอื่น ๆ
ในโลก และยังค้นพบอีกว่าประชาชนชาวอเมริกันมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาอิสลาม และประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามน้อยมาก ดังนั้น การสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมจึงได้เข้ามาเป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่งของชีวิต เนื่องจากการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมนั้นจะมีส่วนส�ำคัญในการช่วยให้บุคคลเกิดการรับรู้ในวัฒนธรรม
อื่ น ที่ มี ค วามแตกต่ า งได้ (Pearson, Nelson, Tisworth & Harter, 2003,
pp. 210 - 211) โดยจะต้องเคารพวัฒนธรรมของคู่สื่อสาร ซึ่งอาจจะมีประสบการณ์
ในโลกที่ เ ขาอาศั ย อยู ่ และเป็ น ไปไม่ ไ ด้ ที่ เ ราจะปฏิ เ สธประสบการณ์ เ หล่ า นั้ น
ในการสื่อสาร (Berger & Luckmann, 1966 cited in Jensen, 2003, 2004, p. 6)
ซึ่งการท�ำความเข้าใจในวัฒนธรรมของคู่สื่อสารนั้น จะมีส่วนช่วยให้การสื่อสาร
ประสบความส�ำเร็จไปได้ด้วยดี
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การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการ
ทางสัญลักษณ์ที่รวมเอาลักษณะของความหมายระหว่างบุคคลที่มาจากวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน โดยควรมองการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเหมือนกับกระบวนการพูด
ซึ่งมองคนทั้ง 2 ฝั่งเป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร (Gudykunst & Kim, 1984, 1992,
pp. 13-14) ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะการสื่อสารระหว่างบุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นการ
สื่อสารที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มที่มีตัวตนทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (Jandt, 2004,
p. 39) โดยการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรับรู้ อารมณ์ และ
กระบวนการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งการส่งข่าวสารและการรับ
ข่าวสารทั้งที่เป็นวัจนภาษาและอวัจนภาษาระหว่างบุคคลที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรม
ที่มีความแตกต่างกัน ในการสื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร หรือการสื่อสาร
ในบริบทสาธารณะ (Ishii, 2006, p. 13)

มิติความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมนั้น ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นสิ่ง
ที่ไม่ควรมองข้าม โดยวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อน ในขณะที่เราท�ำการสื่อสาร
แต่ละคนก็จะมีวฒ
ั นธรรมทีส่ งั่ สมมาจากการเรียนรูใ้ นบริบทสภาพแวดล้อมของตนเอง
ดังนั้น การสื่อสารกับบุคคลที่มาจากวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันนั้น ย่อมจะต้อง
มีการเรียนรู้ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคู่สื่อสาร โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของคู่ส่ือสาร ไม่จ�ำเป็นจะต้องเกิดขึ้นกับบุคคลที่มาจากคนละประเทศ
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น การสื่อสารกับคนภายในประเทศเดียวกัน หรือแม้กระทั่ง
การสื่อสารกับสมาชิกในองค์กรเดียวกันก็อาจจะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้
เช่นเดียวกัน ซึ่งความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั้น หมายรวมถึง ความแตกต่างทาง
ภูมิภาค จริยธรรม ศาสนา เพศ ยุคสมัย และชนชั้น (Hofstede & Hofstede, 2005,
p. 34) โดยคู่สื่อสารสามารถเรียนรู้ระบบพื้นฐานทางวัฒนธรรมได้จากการสังเกต
ซึง่ หมายรวมถึงข้อเท็จจริงทางวัฒนธรรม สถาบันทางธุรกิจ การแต่งงานและครอบครัว
องค์กรทางสังคม ภาษา การทหาร เพศ และกฏหมาย โดยกิจกรรมทัง้ หมดนีส้ ามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละคนได้ (Hall, 1976, 1981, p. 106)
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การนิยามความหมายของค�ำว่าวัฒนธรรม ได้มีการน�ำมาตีความกันในแนว
ทางที่หลากหลาย ดังตัวอย่างเช่น
Herskovitz (1955 cited in Gudykunst & Kim, 1984, 1992, p. 12)
ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมคือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์กระท�ำ
Hall (1959 cited in Gudykunst & Kim, 1984, 1992, p. 12) ได้กล่าวว่า
วัฒนธรรมคือ การสื่อสาร และการสื่อสารคือ วัฒนธรรม โดยวัฒนธรรมเป็นสภาพ
แวดล้อมของบุคคล ซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่มุมเดียวในชีวิตเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง
ลักษณะเฉพาะทีแ่ สดงให้เห็นว่า บุคคลมีการแสดงออกซึง่ พฤติกรรมอย่างไร มีแนวทาง
ในการคิด การเคลื่อนไหว หรือการแก้ไขปัญหาอย่างไร (Hall, 1976, 1981, p. 16)
Geert Hofstede (Hofstede & Hofstede, 2005, p. 4) ได้ ก ล่ า วว่ า
วัฒนธรรมนั้นเป็นปรากฏการณ์ของกลุ่ม เพราะอย่างน้อยก็เป็นการแบ่งปันกัน
ระหว่างบุคคลที่อาศัยหรือเคยอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันที่มีการเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน โดยวัฒนธรรมนั้นต้องเกิดจากการเรียนรู้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ติดตัวบุคคล
มาตั้งแต่ก�ำเนิด
จากนิยามความแตกต่างของวัฒนธรรมจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง สามารถ
สรุ ป ได้ ว ่ า วั ฒ นธรรมเป็ น สิ่ ง ที่ สั่ ง สมมาจากการเรี ย นรู ้ ข องมนุ ษ ย์ ทุ ก คน ดั ง นั้ น
เมื่อบุคคลต้องสื่อสาร ความแตกต่างทางวัฒนธรรมจึงเป็นประเด็นที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ในการสื่อสาร หากต้องการที่จะประสบความส�ำเร็จทางการสื่อสาร
ระหว่ า งวั ฒ นธรรมนั้ น ก่ อ นอื่ น บุ ค คลควรจะมี ก ารเรี ย นรู ้ แ ละท� ำ ความเข้ า ใจถึ ง
วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายแตกต่างกันของคู่สื่อสารก่อน
Geert Hofstede นักมานุษยวิทยาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางด้านการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมชาติและวัฒนธรรมองค์กร ชาวเนเธอร์แลนด์ ผู้ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมชาติต่อพฤติกรรมมาเป็นเวลานาน (Molina, 2005, p. 3)
ได้ศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งผลการศึกษาสามารถแบ่งมิติ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้ดงั นี้ (Hofstede & Hofstede, 2005, pp. 45-238)
1. Power Distance สามารถอธิบายได้ว่า สมาชิกในสถาบันและองค์กร
ในประเทศที่ มี อ� ำ นาจน้ อ ย ยอมรั บ ว่ า อ� ำ นาจมี ค วามไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ในสั ง คม
โดยสถาบันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสังคม ดังเช่น สถาบันครอบครัว โรงเรียน
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ชุมชน ส่วนองค์กรนั้นเป็นสถานที่ที่ซึ่งบุคคลก�ำลังท�ำงานอยู่ด้วย โดยความไม่เท่า
เทียมกันในสังคมนัน้ จะเกิดขึน้ อย่างชัดเจนในระดับชนชัน้ ทางสังคมทีม่ คี วามแตกต่าง
ทัง้ ชนชัน้ สูง ชนชัน้ กลาง และชนชัน้ ล่าง โดยความแตกต่างทางชนชัน้ นัน้ เป็นทางผ่าน
และโอกาสที่สร้างข้อได้เปรียบทางสังคมให้กับบุคคล โดยความแตกต่างในเรื่องของ
power distance ในสังคมนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น
1.1 Large Power Distance โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว สั ง คมที่ มี ลั ก ษณะ
ดังกล่าวนั้น จะเป็นประเทศยากจนที่มีกลุ่มชนชั้นกลางน้อย เป็นสังคมที่อ�ำนาจ
อยูเ่ หนือสิทธิ บุคคลทีม่ อี ำ� นาจจะเป็นบุคคลทีม่ สี ทิ ธิและเป็นคนดี โดยความเชีย่ วชาญ
ความมั่งคั่ง อ�ำนาจ และสถานภาพเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันตลอด ความไม่เท่าเทียมกัน
ในสังคมเป็นสิง่ ทีย่ อมรับได้ คนทีม่ อี ำ� นาจน้อยต้องพึง่ พาอาศัยบุคคลอืน่ โดยประเทศ
ทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าว เช่น ประเทศมาเลเซีย สโลวาเกีย กัวเตมาลา ปานามา ฟิลปิ ปินส์
เป็นต้น
1.2 Small Power Distance ประเทศที่มีลักษณะสังคมดังกล่าวนั้น
ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่มีความร�่ำรวยและมีกลุ่มชนชั้นกลางเป็นจ�ำนวนมาก
การใช้อ�ำนาจอยู่ภายใต้หลักของกฏหมาย โดยเรื่องของความเชี่ยวชาญ ความมั่งคั่ง
อ�ำนาจ และสถานภาพไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันตลอด วัฒนธรรมในรูปแบบ
ดังกล่าวมีความเท่าเทียมกันในสิทธิเสรีภาพ ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมมีน้อย
ความสัมพันธ์ในสังคมจะอยู่ภายใต้ความเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน มีความเป็นอิสระ
ต่อกันระหว่างบุคคลทีม่ อี ำ� นาจน้อยกับบุคคลทีม่ อี ำ� นาจมาก โดยประเทศทีม่ ลี กั ษณะ
ดังกล่าว เช่น ออสเตรีย อิสราเอล เดนมาร์ก นิวซีแลนด์ เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์
เป็นต้น
2. Individualist & Collectivist ในสังคมทีม่ วี ฒ
ั นธรรมทีแ่ ตกต่างกันย่อมส่งผล
ต่อรูปแบบการสือ่ สารทีแ่ ตกต่างกันด้วย โดยกลุม่ สังคมกลุม่ แรกในชีวติ ของมนุษย์นนั้
คือ ครอบครัว ซึ่งแน่นอนว่าการอบรมเลี้ยงดูในแต่ละครอบครัวนั้น ย่อมท�ำให้บุคคล
เกิดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ตนเองเติบโตมา โดยครอบครัวบางครอบครัวได้ส่ัง
สอนเลี้ยงดูให้บุคคลรู้จักการช่วยเหลือตนเองตั้งแต่เด็ก ในขณะที่ครอบครัวในบาง
วัฒนธรรมได้สั่งสอนให้มีการพึ่งพาอาศัยและให้ความเคารพกับสมาชิกคนอื่น ๆ
ในครอบครัว เป็นต้น ซึง่ วัฒนธรรมในรูปแบบดังกล่าวนี้ Gudykunst & Ting-Toomey
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(1988 cited in Hofstede & Hofstede, 2005, p. 4) ได้กล่าวว่า เป็นมิตทิ างวัฒธรรม
ที่เหมือนกันกับระบบทางวัฒนธรรมของ Edward T.Hall ในส่วนของ High Context
Culture และ Low Context Culture ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
2.1 Individualist เป็ น สั ง คมที่ ค นเติ บ โตขึ้ น มาจากวั ฒ นธรรมที่ ใ ห้
ความส�ำคัญกับเรื่องตนเองและครอบครัว โดยไม่สนใจบุคคลที่อยู่รอบข้าง เด็กใน
วัฒนธรรมดังกล่าวจะถูกสอนให้คิดถึงแต่ตนเอง การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล
ต่าง ๆ จะต้องเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจของตนเอง สังคมมีบริบททางการสื่อสาร
เป็นแบบ Low context communication ที่ซึ่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มีความชัดเจน
ไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยการตีความมาก สิทธิของทุกคนมีความเท่าเทียมกัน โดยประเทศ
ที่มีวัฒนธรรมในลักษณะดังกล่าว เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ฮังการี เป็นต้น
2.2 Collectivist เป็นสังคมที่คนจะถูกเลี้ยงดูมาในรูปแบบของครอบครัว
มีความเป็นกลุ่ม ต้องได้รับการปกป้องจากกลุ่ม และต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกลุ่ม
ของตนด้วย เด็กถูกสอนมาให้คิดถึงคนอื่น ๆ นอกจากเรื่องของตนเอง สังคมมีบริบท
ทางการสื่อสารแบบ High context communication ที่ซึ่งข้อมูลข่าวสารในลักษณะ
ของการพูดหรือการเขียนมีน้อย เนื่องจากข้อมูลข่าวสารนั้น จะปรากฏชัดอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพหรือการรับรู้ของบุคคล ให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์
โดยความสัมพันธ์มาก่อนหน้าที่ การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นใด ๆ นั้นจะตั้งอยู่บน
พื้นฐานของกลุ่ม ชีวิตความเป็นส่วนตัวจะมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม สิทธิของแต่ละ
บุคคลจะมีความแตกต่างกันในกลุ่ม ซึ่งประเทศที่มีวัฒนธรรมในลักษณะดังกล่าว
เช่น อินโดนีเซีย กัวเตมาลา ปากีสถาน ไทย เกาหลีใต้ เป็นต้น
3. Masculinity & Femininity ในทุก ๆ สังคมบนโลกใบนี้มีทั้งผู้ชายและ
ผู้หญิงที่ซึ่งมีความแตกต่างกันตามลักษณะทางกายภาพเหมือนกันทั่วโลก แต่ความ
แตกต่างในเรื่องของบทบาท พฤติกรรมที่เหมาะสมระหว่างผู้ชายและผู้หญิงในแต่ละ
วัฒนธรรมนั้นมีความแตกต่างกัน สังคมในโลกใบนี้มีลักษณะเป็นสังคมที่แบ่งแยก
วัฒนธรรมในเรื่องของบทบาททางเพศ โดยสังคมมีทั้งประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอด
ต่อกันมา และความทันสมัยในยุคปัจจุบันที่ซึ่งมีส่วนต่อบทบาททางเพศในสังคม
โดยความแตกต่างของบทบาททางเพศในสังคมนั้น สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
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3.1 Masculinity จะให้ความส�ำคัญความท้าทาย การหารายได้ การยอมรับ
และความก้าวหน้า ผู้ชายควรมีความมั่นใจ มีความทะเยอทะยาน เด็ดขาด มีความ
รั บ ผิ ด ชอบ ในขณะที่ ผู ้ ห ญิ ง ควรมี ค วามอ่ อ นโยน และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความสั ม พั น ธ์
ในครอบครัวที่มีลักษณะวัฒนธรรมในรูปแบบดังกล่าวนั้น ผู้เป็นพ่อจะอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นจริง ในขณะที่ผู้เป็นแม่จะอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึก ผู้หญิงสามารถ
ร้องไห้ได้ ในขณะที่ผู้ชายร้องไห้ไม่ได้ โอกาสที่ผู้หญิงจะได้ท�ำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพมีน้อย โดยประเทศที่มีวัฒนธรรมในรูปแบบดังกล่าว เช่น สโลวาเกีย
ญี่ปุ่น ฮังการี ออสเตรีย เวเนซูเอลา เป็นต้น
3.2 Femininity ความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญ
ทั้งผู้ชายและผู้หญิงควรจะมีความทันสมัย มีความอ่อนโยนและให้ความส�ำคัญกับ
ความสัมพันธ์และคุณภาพชีวติ อีกทัง้ ยังต้องมีความรับผิดชอบ มีความทะเยอทะยาน
และมีความเด็ดขาด ในครอบครัวทั้งผู้เป็นพ่อและแม่จะอยู่บนพื้นฐานของความ
เป็นจริงและความรู้สึก เด็กทั้งผู้ชายและผู้หญิงสามารถร้องไห้ได้ ผู้หญิงสามารถ
ท�ำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพได้ โดยประเทศที่มีวัฒนธรรมในรูปแบบดังกล่าว
เช่น สวีเดน นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สโลเวเนีย เป็นต้น
4. Uncertainty Avoidance เป็ น ส่ ว นที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ มนุ ษ ย์
โดยมนุษย์จะต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่มั่นใจ ซึ่งความ
ไม่มั่นใจนั้นเป็นบ่อเกิดของความกังวลใจ และแน่นอนว่าบุคคลจะแสดงออกถึง
ความไม่มั่นใจในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งสังคมในทุก ๆ สังคมจะพัฒนาแนวทาง
ในการบรรเทาความกังวลใจ โดย Uncertainty Avoidance นั้นสามารถนิยามได้ว่า
เป็นขอบเขตที่ซึ่งสมาชิกของวัฒนธรรมในสังคมรู้สึกเป็นกังวลกับความกลัว หรือ
ความไม่รู้ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ ซึ่งระดับความไม่มั่นใจนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น
4.1 Strong Uncertainty Avoidance ความไม่มั่นใจเป็นสิ่งที่ติดตัว
บุคคลมาตั้งแต่เกิด คนในสังคมจะมีความเครียดและความกังวลใจสูง โดยการพบ
เจอกั บ สถานการณ์ ที่ แ ตกต่ า งนั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ อั น ตราย ชี วิ ต ในครอบครั ว จะมี แ ต่
ความตึงเครียด บุคคลทีม่ าจากวัฒนธรรมดังกล่าว จะมีลกั ษณะก้าวร้าว หวาดระแวง
มีความกังวลต่อเรือ่ งของสุขภาพและเงินทอง คนในวัฒนธรรมดังกล่าวจะมีความสนใจ
ในเรื่องของการเมืองน้อย มีความเชื่อถือต่อนักการเมืองและข้าราชการของประเทศ
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น้อย โดยประเทศที่มีวัฒนธรรมในรูปแบบดังกล่าว เช่น กรีซ โปรตุเกส กัวเตมาลา
อุรุกวัย เบลเยี่ยม เป็นต้น
4.2 Weak Uncertainty Avoidance มองว่าความไม่มนั่ ใจเป็นส่วนหนึง่
ของชีวิตและสามารถยอมรับมันได้เมื่อต้องพบเจอ สถานการณ์ที่มีความแตกต่าง
เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ชีวิตในครอบครัวมีความผ่อนคลาย บุคคลที่มาจากวัฒนธรรม
ดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นคนเรียบง่าย กฏเกณฑ์ในสังคมจะมีความยืดหยุ่น มีการ
เปิดรับข่าวสารจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว โดยประเทศมีวฒ
ั นธรรมในรูปแบบ
ดังกล่าว เช่น สิงค์โปร์ จาไมกา เดนมาร์ก สวีเดน ฮ่องกง เป็นต้น
5. Long and Short Term Orientation ในส่วนของมิติความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในมิติที่ 5 นั้น เป็นมิติที่ Hofstede ได้เพิ่มเติมขึ้นมาในภายหลัง
จากการที่ท�ำงานร่วมกับ Michael Bond (1987 cited in Knutson 2005, p. 9)
และได้พบว่ามิติทางวัฒนธรรมของ Hofstede บางมิตินั้น สามารถอธิบายได้เฉพาะ
วัฒนธรรมของชาวตะวันตกเท่านั้น เขาจึงได้เพิ่มเติมมิติดังกล่าวขึ้น เพื่อแทนที่มิติ
ในเรื่องของ Uncertainty avoidance ที่พบว่า ไม่มีความชัดเจนมากนักในสังคม
เอเชี ย และเป็ น มิ ติ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ แนวคิ ด เฉพาะของชาวเอเชี ย
ซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องของ Confucius (Dahl, 2005, p. 13) โดยมิติความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในมิตินี้สามารถแบ่งออกได้เป็น
5.1 Long-Term Orientation มีความเกีย่ วข้องกับการประกอบความดีงาม
เพื่อประโยชน์ในอนาคต มีความประหยัด มีความเชื่อในเรื่องโชคลาง การแต่งงาน
เป็นเรื่องของการปฏิบัตินิยม การอยู่ภายใต้กฏหมายเป็นเรื่องปกติ ความอ่อนน้อม
ถ่อมตนควรจะเกิดขึ้นทั้งกับผู้ชายและผู้หญิง ช่วงเวลาที่มีความสุขคือ ช่วงที่อายุ
มากขึ้น เวลาพักผ่อนไม่ใช่สิ่งที่มีความส�ำคัญ ให้ความส�ำคัญกับผลก�ำไรในระยะยาว
ให้ความส�ำคัญกับคุณงามความดี สิ่งที่ดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับโชคลาง
ถ้าสิง่ หนึง่ สิง่ ใดถูกต้องไม่ได้หมายความว่าสิง่ ทีอ่ ยูต่ รงข้ามจะผิดเสมอไป โดยประเทศ
ที่มีวัฒนธรรมในรูปแบบดังกล่าว เช่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เวียดนาม เป็นต้น
5.2		 Short-Term Orientation มีความเกี่ยวข้องกับความดีงามในอดีต
และปั จ จุ บั น เคารพประเพณี รั ก ษาหน้ า ตา การแต่ ง งานเป็ น เรื่ อ งของศี ล ธรรม
มีปัญหากับการอยู่ภายใต้กฏหมาย ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเรื่องส�ำหรับผู้หญิง
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เท่ า นั้ น ช่ ว งเวลาที่ ไ ม่ มี ค วามสุ ข คื อ ช่ ว งที่ อ ายุ ม ากขึ้ น เวลาพั ก ผ่ อ นเป็ น สิ่ ง ที่ มี
ความส�ำคัญ ให้ความส�ำคัญกับผลก�ำไรในระยะสั้น รางวัลได้ตามความสามารถ
ให้ความส�ำคัญกับความเป็นจริง และมีแนวทางมากมายในการอธิบายว่าสิ่งใดดี
สิ่งใดไม่ดี ถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดถูกต้องหมายความว่าสิ่งที่อยู่ตรงข้ามผิด โดยประเทศที่มี
วัฒนธรรมในรูปแบบดังกล่าว เช่น ปากีสถาน เชค ไนจีเรีย สเปน ฟิลิปปินส์ เป็นต้น
6. Indulgence & Restraint ส�ำหรับมิติความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในมิ ติ ที่ 6 นั้ น เป็ น มิ ติ ที่ Hofstede ได้ เ พิ่ ม เติ ม ขึ้ น มาจากการที่ ท� ำ งานร่ ว มกั บ
Michael Minkov และเป็ น มิ ติ ที่ เ พิ่ ม เติ ม ลงในหนั ง สื อ เมื่ อ ปี 2010 โดยมิ ติ ท าง
วัฒนธรรมดังกล่าว มุ่งเน้นไปที่การวิจัยเกี่ยวกับความสุขของบุคคลที่ไม่ได้มีการ
เชื่ อ มโยงถึ ง มิ ติ ท างวั ฒ นธรรมทั้ ง 5 ด้ า นก่ อ นหน้ า นี้ สามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น
(Hofstede, 2011, pp. 15-16)
6.1		 Indulgence ประเทศที่มีมิติทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะมีความสุข
มาก มีอิสระในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นต่าง ๆ ให้ความส�ำคัญกับการพักผ่อน
จดจ�ำแต่เรื่องที่ดี กิจกรรมของบุคคลส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับกีฬา ในประเทศ
ที่มีอาหารเพียงพอ บรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่องเพศสามารถยืดหยุ่นได้ คนในสังคมมี
อิสระในการตัดสินใจ และการแสดงออกซึ่งความรู้สึกต่าง ๆ โดยประเทศที่มีมิติ
ทางวัฒนธรรมดังกล่าว ได้แก่ อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ยุโรปตะวันตก และ
ส่วนหนึ่งของแอฟริกากลาง
6.2 Restraint ประเทศที่มีมิติทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะมีความสุขน้อย
สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ตนเองเป็นคนท�ำ ไม่มีอิสระในการแสดงออกซึ่งความคิด
เห็ น มี ก ฎเกณฑ์ ใ นสั ง คมไม่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ก ผ่ อ น คนในสั ง คมไม่ ใ ห้
ความส� ำ คั ญ กั บ การเล่ น กี ฬ า บรรทั ด ฐานเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเพศเป็ น เรื่ อ งที่ เ คร่ ง ครั ด
ไม่สามารถยืดหยุ่นได้ คนในสังคมถูกควบคุมพฤติกรรมต่าง ๆ ด้วยกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
โดยประเทศที่ มี มิ ติ ท างวั ฒ นธรรมดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่ ยุ โ รปตะวั น ออก เอเชี ย และ
ประเทศในโลกมุสลิม
จากมิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ Hofstede ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น
จะเห็นได้วา่ วัฒนธรรมมีมติ ทิ มี่ คี วามแตกต่างหลากหลาย โดยลักษณะเด่นในแนวคิด
มิตคิ วามหลากหลายทางวัฒนธรรมของ Hofstede ทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจน คือ การพัฒนา
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มิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพิ่มเติมเพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
ความหลากหลายของวัฒนธรรมในโลกปัจจุบัน เห็นได้จากมิติ Long and Short
Term Orientation และ Indulgence & Restraint ที่ได้ถูกเพิ่มเติมมาในภายหลัง
สะท้อนให้เห็นว่า Hofstede ได้มีการศึกษาถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในมุมมองที่กว้างมากขึ้น มีส่วนช่วยให้ผู้ที่สนใจศึกษางานด้านความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม สามารถมองเห็นทิศทางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
ชัดเจนขึ้น และสามารถน�ำไปต่อยอดในงานวิชาการต่าง ๆ ได้ เห็นได้จากการที่มี
นักวิชาการได้น�ำเอาแนวคิดของ Hofstede มาเป็นแนวคิดหลักเพื่อศึกษา ท�ำความ
เข้าใจถึงมิติความหลากหลายทางวัฒนธรรม อาทิเช่น Thomas J. Knutson (2005),
ธนกฤต สังข์เฉย (2555), เอกสิทธิ์ เข้มงวด (2557), พัชราภา เอื้ออมรวนิช (2558)
เป็นต้น ซึ่งนักวิชาการที่สนใจศึกษาถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถ
น�ำเอาแนวคิดนี้ไปประยุกต์ เพื่อท�ำการศึกษาถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในบริบทสังคมของแต่ละชาติที่แตกต่างกันออกไปได้ แต่ทั้งนี้งานของ Hofstede
ก็ยังมีจุดที่เป็นข้อ จ�ำกัด ในประเด็นที่เขาได้ท�ำการศึกษาความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในภาพรวมของแต่ละชาติ แต่ไม่ได้เจาะลึกถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมภายในชาติ ซึ่งผู้สนใจศึกษางานด้านดังกล่าวต้องศึกษา ค้นคว้าจาก
แหล่ ง ข้ อ มู ล อื่ น มาประกอบเพิ่ ม เติ ม ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากในแต่ ล ะชาติ ที่ ถึ ง แม้ จ ะเป็ น
ชาติเดียวกัน แต่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในชาติก็อาจมีได้ อาทิเช่น
ในประเทศไทยที่คนในภาคเหนือและภาคใต้จะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน เป็นต้น ถึงแม้ว่างานของ Hofstede จะมีข้อจ�ำกัดที่ไม่ได้เจาะลึกถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติ แต่นักวิชาการที่สนใจศึกษางาน
เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงผู้คนในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ต้อง
พบเจอกับวัฒนธรรมที่หลากหลายก็สามารถน�ำเอาแนวคิดของเขามาใช้ในการศึกษา
เรียนรู้ ท�ำความเข้าใจถึงพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติ
เพื่อปรับตัวอยู่ร่วมกับคนที่มาจากวัฒนธรรมที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
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สรุป
งานเขี ย นเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารระหว่ า งวั ฒ นธรรมชิ้ น นี้ ได้ ส รุ ป ให้ เ ห็ น ว่ า
การสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรมนัน้ มีความเป็นมาและความส�ำคัญอย่างไรกับสังคมโลก
ในปัจจุบัน รวมทั้งมิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นประกอบไปด้วยมิติใดบ้าง
ซึ่งแน่นอนว่าการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมจะประสบความส�ำเร็จไปไม่ได้ ถ้าหาก
คู่สื่อสารละเลยที่จะเรียนรู้และท�ำความเข้าใจในวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยผู้คน
ในหลากหลายสาขาอาชีพมีโอกาสที่จะพบเจอกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในชีวิตประจ�ำวันได้ อาทิเช่น คนที่ท�ำงานในธุรกิจข้ามชาติ ผู้สื่อข่าวที่ต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อรับกับการเปิดประชาคมอาเซียน สถาบันการศึกษาที่มีการเปิดสอน
ในหลั ก สู ต รนานาชาติ หรื อ นั ก วิ ช าการที่ ท� ำ การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งผู้ที่สนใจในเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถ
ศึกษาและน�ำเอามิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากงานเขียนชิ้นนี้ ไปปรับใช้
กับการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อให้สามารถสื่อสารกับบุคคลที่มาจากวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประสบความส�ำเร็จในการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมร่วมกันได้
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