
บทที ่1

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบั

พฤตกิรรมนกัทอ่งเทีย่ว



เนือ้หาทีจ่ะเรยีนในบท

O ความหมายและประเภทของพฤตกิรรมมนุษย ์

O องคป์ระกอบของพฤตกิรรมมนุษย ์

O ความหมายและประเภทของนกัท่องเทีย่ว

O ความหมายและความส าคญัของการศกึษา

พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว

O แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรม

นกัท่องเทีย่ว

O ประโยชนข์องการศกึษาพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว



1.  ความหมาย

และประเภทของพฤตกิรรม

มนุษย ์



ความหมายของค าวา่ 

“พฤตกิรรมมนุษย”์
O ความหมายตามราชบณัฑติยสถาน  ใหค้วามหมาย

ของค าวา่ “พฤตกิรรมมนุษย”์  หมายถงึ  การกระท า

อาหารทีแ่สดงออกทางกลา้มเนือ้  ความคดิของ

บคุคลทีต่อบสนองตอ่สิง่เรา้ภายในจติใจและภายนอก

โดยการรูต้วัหรอืไม่รูต้วั

O ความหมายตามนักวชิาการหลายท่านไดใ้ห ้

ความหมายของค าวา่  “พฤตกิรรมมนุษย”์  หมายถงึ

ปฏกิิรยิาและกจิกรรมทกุชนิดทีม่นุษยแ์สดงออกมา

ทางรปูธรรม  และนามธรรม  



สิง่กระตุน้

ภายใน

สิง่กระตุน้

ภายนอก

อวยัวะรบั

ความรูส้กึ
ประสาทรบั

ความรูส้กึ

ระบบประสาท

สว่นกลาง

ประสาทสัง่งาน

อวยัวะตอบสนอง

ความรูส้กึ

พฤตกิรรมที่

แสดงออก



สรุป

O พฤตกิรรม (Behavior) คอื กรยิาอาการที่

แสดงออกหรอืปฏกิิรยิาโตต้อบเมือ่เผชญิกบั

สิง่เรา้ (Stimulus) หรอืสถานการณต์า่ง ๆ 

อาการแสดงออกตา่ง ๆ 

O อาจเป็นการเคลือ่นไหวทีส่งัเกตไดห้รอืวดัได ้

เชน่ การเดนิ การพูด การเขยีน การคดิ การ

เตน้ของหวัใจ เป็นตน้     

O สว่นสิง่เรา้ทีม่ากระทบแลว้กอ่ใหเ้กดิพฤตกิรรม

ก็อาจจะเป็นสิง่เรา้ภายใน (Internal 

Stimulus) และสิง่เรา้ภายนอก (External 

Stimulus)



ประเภทของพฤตกิรรมมนุษย ์

O พฤตกิรรมของมนุษยต์ามนักจติวทิยาแบ่งประเภท

พฤตกิรรมของมนุษยอ์อกเป็น  2 ประเภท  ดงันี้

พฤตกิรรมภายนอก    แบ่งไดอ้อกเป็น  2 ชนิด คอื

1. พฤตกิรรมทีส่งัเกตไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้คร ือ่งมอืชว่ย  เชน่ 

การหวัเราะ  การรอ้งไห ้

2. พฤตกิรรมทีต่อ้งใชเ้คร ือ่งมอืหรอืการวเิคราะหเ์ชงิ

วทิยาศาสตร ์ เชน่  การเปลีย่นแปลงของสารเคมหีรอื

ปรมิาณน ้าตาลในกระแสเลอืด  การท างานของกระเพา

อาหารและล าไสซ้ ึง่ไม่สามารถสงัเกตไดด้ว้ยตาเปลา่



 พฤตกิรรมภายใน  หรอืทีเ่รยีกวา่  “ความ

ในใจ”              เป็นพฤตกิรรมทีเ่จา้ตวั

เทา่น้ันรูด้ ี 

 ถา้ไม่บอกใคร ไม่แสดงออกก็ไม่มใีครรูไ้ดด้ ี 

เชน่  การจ า การรบัรู ้ การเขา้ใจ การไดก้ลิน่ 

การไดย้นิ  การฝัน การหวิ  การโกรธ  ความคดิ  

การตดัสนิใจ  เจตคต ิเป็นตน้

ประเภทของพฤตกิรรมมนุษย ์



เกณฑท์ีใ่ชจ้ าแนกพฤตกิรรม

มนุษย ์
O ตามแนวคดิของกญุชร ี คา้ขายและคณะ. 2545

แบ่งออกเป็น 5 เกณฑ ์ ดงันี้

เกณฑท์ี ่1  เกณฑใ์นการใชก้ารสงัเกตพฤตกิรรม

เกณฑท์ี ่2  เกณฑด์า้นแหลง่ก าเนิดพฤตกิรรม

เกณฑท์ี ่3   เกณฑด์า้นภาวะทางจติของบุคคล

เกณฑท์ี ่4  เกณฑด์า้นการแสดงออกของอนิทรยี ์

เกณฑท์ี ่5 เกณฑด์า้นการท างานของระบบประสาท  



เกณฑท์ี ่1  เกณฑใ์นการใชก้าร

สงัเกตพฤตกิรรม

1. พฤตกิรรมภายนอก (Overt Behavior) 

ซึง่ปรากฏเห็นไดช้ดัเจน เชน่ การหวัเราะ ยิม้ 

รอ้งไห ้เป็นตน้ 

2. พฤตกิรรมภายใน (Covert Behavior) 

ซึง่ไม่ปรากฏใหส้ามารถสงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจน 

เชน่ ความคดิ ความรูส้กึ การเขา้ใจ ความจ า 

เป็นตน้



เกณฑท์ี ่2  เกณฑด์า้น

แหล่งก าเนิดพฤตกิรรม

1. พฤตกิรรมวฒุภิาวะ (Maturity) ซึง่เป็นความพรอ้มที่

เกดิขึน้ โดยมธีรรมชาตเิป็นตวัก าหนดใหเ้ป็นไปตาม

เผ่าพนัธ ์และวงจรของชวีติ มนุษยส์ามารถเกดิพฤตกิรรม

น้ันขึน้มาไดด้ว้ยตนเอง ไม่ตอ้งผ่านประสบการณห์รอืการ

ฝึกฝน เชน่ การคลาน การรอ้งไห ้การนอน เป็นตน้ 

2.  พฤตกิรรมทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้(Learned) ซึง่เป็นผล

มาจากการไดร้บัประสบการณแ์ละการฝึกฝน เชน่ การวา่ย

น ้า การขีจ่กรยาน การอา่นหนังสอื เป็นตน้



เกณฑท์ี ่3 เกณฑด์า้นภาวะ

ทางจติ

1. พฤตกิรรมทีก่ระท าโดยรูต้วั (Conscious) เป็น

พฤตกิรรมทีอ่ยูใ่นระดบัจติส านึก เชน่ วิง่ เดนิ เป็นตน้ 

2.  พฤตกิรรมทีก่ระท าโดยไม่รูต้วั (Unconscious) 

เป็นพฤตกิรรมทีอ่ยูใ่นระดบัจติไรส้ านึก หรอืจติใต ้

ส านึก หรอืเป็นพฤตกิรรมทีข่าดสตสิมัปชญัญะ เชน่ 

ฝัน ละเมอ เป็นตน้



เกณฑท์ี ่4 เกณฑด์า้นการ

แสดงออกของอนิทรยี ์

1. พฤตกิรรมทางกาย (Physical activity) เป็นพฤตกิรรมที่

แสดงออกโดยใชอ้วยัวะของรา่งกายอย่างเป็นรปูธรรม เชน่

การเคลือ่นไหวรา่งกายดว้ยแขน หรอืขา การปรบัเปลีย่น

อิรยิาบถของรา่งกาย การพยกัหนา้ การโคลงตวั เป็นตน้

2. พฤตกิรรมทางจติ (Psychological activity) เป็น

พฤตกิรรมทีอ่ยู่ภายใน เชน่ ความคดิ ความเขา้ใจ หรอืการ

เกดิอารมณ ์เป็นตน้



เกณฑท์ี ่5 เกณฑด์า้นการท างานของ

ระบบประสาท

1. พฤตกิรรมทีค่วบคมุได ้(Voluntary) เป็น

พฤตกิรรมทีอ่ยูใ่นความควบคมุและสัง่การดว้ย

สมอง จงึสามารถแสดงพฤตกิรรมไดต้ามที่

ตอ้งการ เชน่ การพูดคยุ การแกวง่แขนขา

2. พฤตกิรมมทีค่วบคมุไม่ได ้(Involuntary) เป็น

การท างานของอนิทรยีท์ีเ่ป็นไปโดยอตัโนมตั ิเชน่ 

ปฎกิิรยิาสะทอ้น (สะอกึ) สญัชาตญิาน (สะดุง้) 

และการท างานของอวยัวะภายใน เป็นตน้



พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วศกึษา  ?

ดา้นภูมหิลงั 

(Back Ground)

ทศันคต ิ

(Attitude)

วางแผน  พฒันา  และปรบัปรุงการทอ่งเทีย่ว

นกัทอ่งเทีย่วพงึพอใจ



องคป์ระกอบของพฤตกิรรมมนุษย ์

1.เป้าหมาย
2.ความพรอ้ม

3.สถานการณ์

4.การแปล

ความหมา

ย

5.การ

ตอบสนอง
6. ผลลพัธท์ีต่ามมา

7.ปฏกิิรยิาตอ่

ความผดิหวงั



2.  ความหมาย

และประเภทของนกัทอ่งเทีย่ว



นกัท่องเทีย่วหมายถงึ

…????



ความหมายของค าวา่ 

“นักทอ่งเทีย่ว”
หมายถงึ  บุคคลทีเ่ดนิทางจากทอ้งถิน่อนั

เป็นถิน่ทีอ่ยูโ่ดยปกตขิองตนไปยงัทอ้งถิน่

อืน่เป็นการช ัว่คราว  ดว้ยความสมคัรใจ

และดว้ยวตัถปุระสงคม์ใิชก่ารเพือ่ประกอบ

อาชพีหรอืหารายได ้



ค าวา่ “นักทอ่งเทีย่ว”  ตามความหมายขององคก์าร

ทอ่งเทีย่วแหง่โลก (World  Tourism Organization :

WTO) 

1. Traveler  หมายถงึ  ผูเ้ดนิทาง  นักเดนิทาง  นักท่องเทีย่ว

รวมถงึ ผูท้ีส่ามารถน ามาจดัเก็บขอ้มูลสถติไิด ้

2.  Visitor  หมายถงึ  ผูม้าเยอืน  นักท่องเทีย่ว  โดยแยก

ออกเป็น 2 ประเทศ คอื

2.1.  International  Tourist  หมายถงึนักท่องเทีย่ว

ระหวา่งประเทศทีค่า้งคนืเดนิทางเดนิทางเขา้มาในประเทศและ

พ านักอยู่คร ัง้หน่ึงๆ  ไม่นอ้ยกวา่ 24 ช ัว่โมง (1 คนื)  และไม่

เกนิ 60 วนั

2.2. Excursionist หมายถงึ  นักทศันาจร  

นักท่องเทีย่วไม่คา้งคนื (Day  Visitor) เดนิทางมาเยอืน

ช ัว่คราว  และอยู่ในประเทศนอ้ยกวา่ 24 ช ัว่โมง



ค าวา่ “นักทอ่งเทีย่ว” ความหมายของ

พระราชบญัญตักิารทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 

2522
1.  นักท่องเทีย่วชาวตา่งประเทศ (International  Tourist)    หมายถงึ 
นักท่องเทีย่วชาวตา่งประเทศทีเ่ดนิทางเขา้มาทอ่งเทีย่วในประเทศไทย

2.  นักท่องเทีย่วภายในประเทศ (Domestic Tourist หมายถงึ  
นักท่องเทีย่วทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่หรอืทีพ่ านักถาวรในประเทศไทยในจงัหวดัใดจงัหวดั
หน่ึง  อาจจะเป็นคนไทยหรอืคนตา่งชาตทิีพ่ านักอาศยัถาวรอยู่ในประเทศ
ไทยก็ได ้ และมกีารเดนิทางท่องเทีย่วในจงัหวดัอืน่อนัมใิชจ่งัหวดัของเขามี
ถิน่ทีอ่ยู่หรอืทีน่ าพกัอนัถาวรน้ัน

3.  นักทศันาจรชาวตา่งชาต ิ (International Excursionist) หมายถงึ  
นักทศันาจร   ชาวตา่งประเทศทีเ่ดนิทางมาจากตา่งประเทศมาทอ่งเทีย่วใน
ประเทศไทยและอยู่ในประเทศไทยไม่ถงึ 24 ช ัว่โมง

4.  นักทศันาจรภายในประเทศ (Domestic  Excursionist)  หมายถงึ  นัก
ทศันาจรทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่หรอืทีพ่ านักถาวรในประเทศไทย  ซ ึง่อาจจะเป็นคนไทย
หรอืคนตา่งชาตทิีพ่ านักอาศยัถาวรอยู่ในประเทศไทย หรอืในจงัหวดัใด
จงัหวดัหน่ึงก็ได ้ เดนิทางท่องเทีย่วในจงัหวดัอืน่อนัมใิชจ่งัหวดัของเขามถีิน่
ทีอ่ยู่หรอืทีน่ าพกัอนัถาวรและอยู่ในพืน้ทีไ่ม่ถงึ 24 ช ัว่โมง



ประเภทของนกัทอ่งเทีย่ว

แบ่งตามการน า

เทีย่ว

Inbound  Tourist

Outbound  Tourist

Domestic Tourist



ประเภทของนกัทอ่งเทีย่ว

แบ่งตาม

ความสามารถ

ในการใชจ้า่ย

ประเภทหรหูรา

ประเภทระดบักลาง

ประเภทระดบัมวลชล



พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว 

(Tourist Behavior ) ?

หมายถงึ บคุคลผูซ้ ึง่แสวงหา จดัซือ้ ใชป้ระโยชน ์และ ประเมนิ 
สนิคา้บรกิารทีค่าดวา่จะสามารถสนองความตอ้งการได”้

การแสดงออกของแตล่ะบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการใช ้
สนิคา้และบรกิารในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว  รวมทัง้
กระบวนการในการตดัสนิใจทีม่ผีลตอ่การแสดงออก

- พฤตกิรรมเกดิขึน้ไดต้อ้งมสีาเหตทุ าใหเ้กดิ

- พฤตกิรรมเกดิขึน้ไดจ้ะตอ้งมสีิง่จงูใจหรอืแรงกระตุน้

- พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ย่อมมุ่งไปสูเ่ป้าหมายในการตอบสนอง

แรงจงูใจเหลา่น้ัน



ท าไมตอ้งศกึษาพฤตกิรรม

นกัท่องเทีย่ว?
รูปแบบการตดัสนิใจของ

นกัท่องเทีย่ว วา่

O เขาซือ้สนิคา้บรกิารอะไร

O ท าไมถงึซือ้บรกิารนัน้ ซ ือ้

บรกิารเมือ่ไร

O ซือ้บรกิารทีไ่หน

O ซือ้บรกิารบ่อยแคไ่หน

O เขาประเมนิบรกิารเหล่านัน้

อย่างไร



ความส าคญัของการศกึษา

พฤตกิรรมนทท.

Prod
uct

Price Place

Promot

ion



แนวคดิและทฤษฎทีีใ่ชใ้นการ

วเิคราะหพ์ฤตกิรรมของ

นกัท่องเทีย่ว



1.  แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค
โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior 

model)

สิง่กระตุน้ภายนอก

สิง่กระตุน้ทางการตลาด สิง่

กระตุน้อืน่ๆ

- ผลติภณัฑ ์ - เศรษฐกจิ

- ราคา - เทคโนโลยี

- การจดัจ าหน่าย              -

การเมอืง

- การสง่เสรมิการตลาด      -

วฒันธรรม
ลกัษณะของผูซ้ ือ้

- ปัจจยัดา้นวฒันธรรม

- ปัจจยัดา้นสงัคม

- ปัจจยัสว่นบุคคล

- ปัจจยัดา้นจติวทิยา

buyer’s black 

boxกลอ่งด า หรอื

ความรูส้กึนึกคดิ

ของผูซ้ ือ้

การตอบสนองผูซ้ ือ้

- การเลอืกผลติภณัฑ ์

- การเลอืกตราสนิคา้

- การเลอืกผูข้าย

- เวลาในการซือ้      

- ปรมิาณซือ้

ขัน้ตอนการตดัสนิใจของผูซ้ ือ้

- การรบัรูปั้ญหา

- การคน้หาขอ้มูล

- การประเมนิผลทางเลอืก    

- การตดัสนิใจซือ้   

- พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้

ทีม่า :  Kotler, Philip. (1997).  Marketing  Management  Analysis,  Planning.  Implementation  and  Control. P. 

172  9th ed.  New  Jersey :  A  simon& Schuster  Company



2.  ทฤษฎคีวามตอ้งการของ Maslow 

ทีม่า : http://www.entraining.net/article-paradorn_pyramid-

of-maslow.php



2.  แนวคดิจติวทิยาของ sigmund Freud 

จติของ

มนุษย ์

สภาพภาวการณ์

ภายนอก

ID EGO SUPER  EGO



ประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการศกึษาพฤตกิรรม

นกัทอง่เทีย่ว

1.ท าใหเ้ขา้ใจพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว

ในความแตกตา่ง

2.สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

นักทอ่งเทีย่วได ้

3.สามารถท าใหธ้รุกจิทีท่ าประสบความส าเรจ็

4.  ท าใหพ้ฒันาสนิคา้ และบรกิารใหต้รงตาม

ความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่วได ้

5. ท าใหภ้าครฐัและภาคเอกชน สามารถ

ปรบัปรงุกลยทุธแ์ละการตลาดของธรุกจิทางได ้

การทอ่งเทีย่วได ้



กจิกรรมทีนั่กศกึษาตอ้งท า

O ใหนั้กศกึษาจบัคูแ่ละวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของ

นักท่องเทีย่วชาวไทย ในการเลอืกแหลง่ท่องเทีย่ว  

พรอ้มยกตวัอย่างทฤษฎทีีใ่ชป้ระกอบการวเิคราะหม์า

อย่างนอ้ย  2 ทฤษฎี

ส่งทา้ยช ัว่โมง



บทที ่2

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมของ

นกัท่องเทีย่ว
Factors Influencing  the Behavior of Tourists



ความหมายของค าวา่ 

“ปัจจยั”

- ตามพจนานุกรมของไทย “ปัจจยั”  หมายถงึ  เหตอุนั

เป็นทางใหเ้กดิผล

- ตามหลกัทางศาสนา โดย  พระพรหมคณุาภรณ ์

(ป.อ. ปยตุโฺต)  ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “ปัจจยั”  

หมายถงึ  เหต ุ สภาวะทีเ่อือ้เกือ้หนุน ค า้จนุ เปิดโอกาส  

เป็นทีอ่าศยั  เป็นองคป์ระกอบรว่ม หรอืเป็นเงือ่นไข

อยา่งใดอยา่งหน่ึง ทีจ่ะใหส้ิง่น้ันๆ เกดิมขีึน้ ด าเนินตอ่ไป

หรอืเจรญิงอกงาม



ท าไมตอ้งศกึษาเกีย่วกบั

ปัจจยั......

ค าตอบ เพือ่ใหรู้ว้า่สิง่ทีม่ากระทบแลว้ท าให ้

นักทอ่งเทีย่วเกดิความตอ้งการ ชอบ  หรอื ไม่

ชอบ



ปัจจยัทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรม

นกัท่องเทีย่ว

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมของ

นักทอ่งเทีย่วสามารถแบ่งได ้ดงันี้

1. ปัจจยัภายใน

2. ปัจจยัภายนอก



ปัจจยัภายใน  

ประกอบไปดว้ย

1. ปัจจยัภายในทางดา้นจติวทิยา 

2. ปัจจยัภายในดา้นพืน้ฐานสว่นบคุคล



1.  ปัจจยัภายในดา้น

จติวทิยา
ประกอบดว้ย

O ความตอ้งการ

O แรงจงูใจ

O การรบัรูแ้ละการเรยีนรู ้

O ความเชือ่และทศันคติ



สิง่ทีน่กัทอ่งเทีย่วตอ้งการ....



























2.  ปัจจยัภายในเกีย่วกบัพืน้ฐาน

สว่นบุคคล
ประกอบดว้ย

เพศ อายุ

วฎัจกัรชวีติครอบครวั อาชพี

รายได ้ การศกึษา

รปูแบบการด ารงชวีติ บคุลกิ

ลษัณะ





ปัจจยัภายนอก  

ประกอบไปดว้ย

1. ปัจจยัภายนอกทางดา้นวฒันธรรม 

2. ปัจจยัภายนอกดา้นสงัคม

3. ปัจจยัภายนอกดา้นเศรษฐกจิ

4. ปัจจยัภายนอกดา้นการเมอืงการ

ปกครอง

5. ปัจจยัภายนอกดา้นการตลาด



1.  ปัจจยัภายนอกดา้น

วฒันธรรม



ปัจจยัภายนอกดา้นสงัคม





3. ปัจจยัภายนอกดา้นเศรษฐกจิ

ทีม่า : www.google.co.th/search



ทีม่า: ททท.



ทีม่า: ททท.



4.  ปัจจยัภายนอกดา้นการเมอืง

การปกครอง



ทีม่า : ททท.



ปัจจยัทาง

การตลาด

ทีม่า : http://thaimarketing.in.th/2014/11/11/service-marketing-mix/



ทีม่า: ศนูยข์อ้มูลเพือ่ธรุกจิไทยในจนี ณ  นครเฉิงตู



ทีม่า : ททท.



ทีม่า :  ททท.



กจิกรรมทีนั่กศกึษาตอ้งท า

O ใหนั้กศกึษาวเิคราะหปั์จจยัทีส่ง่ผลใหต้วั

นักศกึษาเลอืกทีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่ว

ภายตา่งประเทศ   พรอ้มยกตวัอย่าง

ประเทศทีจ่ะไป

Oส่งทา้ยช ัว่โมง



การส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 
Cross – Cultural Communication 



Cross – Cultural ? 



Cross – Cultural + 

  Communication  
 กระบวนการแลกเปล่ียนและการตีความเชิง
สัญลักษณ์ของบุคคลผ่านกระบวนส่ือสารที่ มีความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมที่มากพอที่จะชีชั้ดถึงพฤติกรรม
และความคิดของกลุ่มสังคมนัน้ๆ เพื่อที่จะท าให้สามารถ
เข้าใจรูปแบบ และก าหนดทิศทางของลักษณะความ
เป็นไปในภายภาคหน้า 



ปัจจัยความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ที่ส่งผลต่อการส่ือสาร 



 ระดับบุคคล : Individual Level 

1. 
Information 
Acquisition 
   
การได้ยนิ  การฟัง   
การมองเหน็     
การสัมผัส ฯลฯ 



2. Information Processing 
  การคดิ   การเรียนรู้   การจดจ า ฯลฯ 



3. Information Transmission 
  การแสดงออกทางท่าทาง การพูด การเขียน ฯลฯ 



 ระดับระหว่างบุคคล : Interpersonal Level 

- ความดงึดดูใจ 
- ความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
- การตอบสนองในทนัท ี

- ความไว้เนือ้เช่ือใจ 
- ความสัมพันธ์ระหว่าง  
  บทบาทและสถานภาพ 



 ระดับองค์กร : Organizational Level 



 ระดับมวลชน : Mass Level 



วัฒนธรรมแปลกๆ จากมุมโลก 
                    ท่าทางเหมือน แต่ ต่างความหมาย  



Extend Your Hand, 
           Palm Outward in Greece 

Ans. Greece 



 Give the Thumbs-Up In The 
Middle East 

Ans. Middle  
         East 



 Finish Your Meal In Thailand / 
The Philippines / China 

Ans. China 



  Say “Hi” to a Member of the 
Opposite Sex in Saudi Arabia 

Ans. Saudi  
        Arabia 



  Give an Even Number of 
Flowers in Russia 

Ans. Russia 



  Give a Gift With Your Left Hand, 
Pretty Much Anywhere 

Ans. India 
Africa 
Srilanka 
Middle East 



  Give the “OK” Sign in Brazil 

Ans. Brazil 



ความตระหนกทางวัฒนธรรม 
Cultural Shock 



Culture Shock (Kalvero Oberge) 
  
  ความตระหนกวัฒนธรรมเกิดขึน้อย่างฉับพลัน บางครัง้
เกิดขึน้ภายหลังสักพัก อันเป็นความกังวล ซึ่งเกิดจากการสูญเสีย
สัญลักษณ์บางอย่างที่คุ้นเคย 
 



 การท างานร่วมกันในกลุ่มสังคมที่ ความแตกต่าง
ทางด้านวัฒนธรรมมาก จึงท าให้เกิดความยากล าบากในการ
ปรับตัว  และต้องทุกข์  เ รียกว่า ภาวะตื่ นตระหนกทาง
วัฒนธรรม และจะหายไปต่อเมื่ อมีการปรับตัวเ ข้ากับ
สภาพแวดล้อมนัน้ได้ 



การปรับตัว  
   กับ 



Step 4 : 
Devolution 

Step 3 : Participle 

Step 2 : Self - 
alignment 

Step 1 : Discovery 
ตื่นเต้นและรู้สกึยนิดี 

สนใจกลับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย 

เรียนรู้มากยิ่งขึน้ 

ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม 



ปัจจัยที่มีผลต่อ 
   ระดับของ 
    



Roles of 
medias, Law 

and 
religious. 

Host - 
Environ

ment 

Predis 

position 



การปรับตัวทางวัฒนธรรม 



Intercultural Communication 
การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 

Cross-cultural Communication การส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 



วัฒนธรรมหลัก 

วัฒนธรรมรอง 

วัฒนธรรมของสังคมใหญ่ 
สั ง คม ให ญ่ เ ป็ นสั ง คม ท่ี
ประกอบด้วยสังคมย่อยๆ 
หลายสงัคม 

รูปแบบพฤติกรรมของคน
กลุม่ใดกลุม่หนึง่ท่ีมีลกัษณะ
เด่น เ ป็น เอกลักษณ์ของ 
ตนเอง 

-วฒันธรรมยอ่ยตามเชือ้ชาติ (Ethnic) 
-วฒันธรรมยอ่ยตามเกณฑ์อาย ุ(Age) 
-วฒันธรรมยอ่ยตามท้องถ่ิน (Regional) 
-วฒันธรรมยอ่ยตามอาชีพ (Occupational) 
-วฒันธรรมยอ่ยตามเพศ (Sex) 



ความแตกต่างทางวฒันธรรมในระดับต่างๆ 

ซีกโลกตะวนัออก-ตะวนัตก (east-west) 

ทวีป (continental) 

ประเทศ (national) 

รัฐ / ภาค (regional) 

กลุม่ชาติพนัธุ์ตา่งๆ 
(ethnic) 
กลุม่สงัคมวฒันธรรมตา่งๆ 

(socio-cultural group) 
ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ เพศ 

ฯลฯ 

กลุม่สงัคมวฒันธรรมตา่งๆ 
(socio-cultural group) 

ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ 
เพศ ฯลฯ 



การปรับตัวทางวัฒนธรรม 



การเลือกปฏิบติัตวัในวฒันธรรมเจา้บา้น 

• สามารถพูดภาษาที่ใช้ในวัฒนธรรมนัน้ 

• มีความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมเจ้าบ้าน 

• ลดความคดิแบบเหมารวมของคนชาตนัิน้ 

• มีทศันคตทิี่ดีกับวัฒนธรรมและคนในชาติ 

• มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับสมาชกิในกลุ่มวัฒนธรรมนัน้ 

• หาจุดที่เหมือกันระหว่างวัฒนธรรมเรากับวัฒนธรรมเขา 

• มีเครือข่ายการตดิต่อส่ือสารร่วมกัน 

• มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองในเชิงบวก 



แนวทางท่ี 1 การลดความไม่แน่ใจดว้ยการเขา้ใจ 

1.1 การบรรยายถึงลักษณะพฤตกิรรมของคนต่างวัฒนธรรม
ช่วยท าให้เกิดความเข้าใจ แต่การประเมินอาจท าให้เกิด
ความเข้าใจที่ผิด 

– การบรรยายพฤตกิรรมคือ พูดในส่ิงที่เหน็ ไม่มีการแต่งเตมิ
การบรรยายนัน้  

–พยายามท าความเข้าใจต่อพฤตกิรรมที่ผู้อ่ืนปฏิบัตต่ิางจากเรา 
และพยายามปรับเปล่ียนการตคีวามของเราเม่ือมีปฏิสัมพันธ์
ผู้อ่ืนให้ดขีึน้ 



วธีิการหาความรู้เก่ียวกบัคนต่างวฒันธรรมเพ่ิมข้ึน 

หยุดและบรรยายได้ว่าเราเหน็อะไร 

มองที่การตีความว่าเราเลือกให้ความหมายแก่
พฤตกิรรมนัน้อย่างไร 

ไม่สามารถคาดเดาได้ เราต้องหาข้อมูลเพิ่มเตมิ 

ร่างบทสรุปว่าเราตีความอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึน้ 

รวบรวมข้อสรุป และความเข้าใจของเรากับกลุ่ม
วัฒนธรรมนัน้ 

 

  



1.2 ความรู้เร่ืองวัฒนธรรมและภาษาเป็นส่ิงที่จ าเป็นในการ
ท าความเข้าใจพฤตกิรรมของคนต่างวัฒนธรรม 

– การศึกษาภาษาของชาตเิขา เข้าใจภาษา ก็จะท าให้เข้าใจ
วัฒนธรรม 



1.3 ความคาดหวังมีอทิธิพลต่อการท าความเข้าใจคนต่าง
วัฒนธรรม 

การมองเหมารวม (stereotype) ที่เรามีต่อคนต่าง
วัฒนธรรม ท าให้เราเกิดความคาดหวังเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของเราขณะที่ต้องอาศัยอยู่ในที่ต่าง
วัฒนธรรม ถ้าเรามีใจเปิดกว้าง มีทศันคต ิและการมอง
เหมารวมในทางที่ดี เราก็จะคาดหวังประสบการณ์ไป
ในทางที่ดี 



แนวทางที ่2 ลดความกงัวลใจ 
 การลดความกังวลใน ด้วยการจัดการตอบสนอง
ทางอารมณ์ของเราอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.1 ความวิตกกังวลและความเครียดเป็นเร่ือง
ธรรมดาที่ต้องเกดิขึน้ เม่ือเข้าไปอยู่ที่ต่างวัฒนธรรมและ
ต้องปฏสัิมพนัธ์กับคนต่างชาติ 
 - กังวลว่าจะเกดิผลลบต่อตนเอง 
 - กลัวผลลบจากการส่ือสารกับคนต่างวัฒนธรรม 
 - กลัวคนต่างวัฒนธรรมจะประเมินเราในทางลบ 
 - กลัวสมาชิกในกลุ่มตนไม่ยอมรับ 



2.2 ยิ่งยืดหยุ่น ยิ่งเป็นผลดี เพราะจะช่วยให้เราสามารถ
รับมือกับความวิตกกังวลและความเครียดได้ เมื่อเราต้อง
ปฏสัิมพนัธ์กับคนต่างวัฒนธรรม 

 การปรับพฤตกิรรมของเราให้เข้ากับสถานการณ์
ด้วยท่าทาง กริิยาที่เหมาะสม ต้องรู้จักสังเกตพฤตกิรรม
ที่คนในวัฒนธรรมนัน้ปฏบิัตกิัน 



2.3  เราสามารถใช้กลยุทธ์รับมือเพื่อขจัดความวิตก
กังวลและความเครียดในที่ต่างวัฒนธรรม เหมือนกับกล
ยุทธ์ที่เราใช้ในวัฒนธรรมเราเองกไ็ด้ 

 การสร้างเครือข่ายสนับสนุนการสร้างสัมพนัธ์กับ
คนในวัฒนธรรมใหม่ ในรูปแบบเพื่อนที่อยู่ในวัฒนธรรม
นัน้ 



อปุสรรคในการปรับตวัท่ีส าคญั คือ  
   วิตกกังวลและความเครียด 
 

Gudykunt และ  Hammer (1988)  
 “จะต้องลดความไม่แน่ใจ 
ความเครียดและความกังวลที่มีอยู่  จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับตัวได้
ดียิ่งขึน้” 
 



การปรับตัวท่ามกลางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 



การท าตัวเองให้
คุ้นเคยกับ
วัฒนธรรม 

เงื่อนไข 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


Ethnocentricism 

Acculturation 

Assimilation 

รูปแบบความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม 



Test 



India 



China 



Thailand 



องค์ประกอบ 
ทางสงัคมวฒันธรรม 



สมาชิกภาพใน
กลุ่มสังคม 

การรับรู้ตนเอง 

บทบาททางสังคม 
ความคาดหวังต่อ
ความสัมพันธ์ของ
บุคคลในสังคม 



กลุ่มที่เป็นสมาชิก กลุ่มอ้างองิ 

• กลุ่มที่ต้องการเป็น
สมาชิก 

• ชีน้ าพฤตกิรรม 

สมาชิกภาพในกลุ่มสังคม 
 



ความแตกตา่งทางวฒันธรรมตามความเป็น
สมาชิกภาพ 

• มกัคาดหวงักลุม่เดียวกนัมี
ความคิดและพฤติกรรม
เหมือนกนั 

• โน้มเอียงและเข้าข้างกลุม่ตวั
เรา 

• คนกลุม่น้อยมกัถกูขดัเกลาทาง
สงัคมให้ต่างจากคนกลุม่ใหญ่ 

• คนกลุม่น้อยไมต้่องการเป็น
รอง และมีลกัษณะชาตินิยม 

 

• มีจดุเร่ิมต้นเหมือนกนั 
แม้อยู่คนละที่ก็ได้ 

• การแบง่เชือ้ชาติกลุม่
ใหญ่และตามถ่ิน
ก าเนิด 

• เกิดความล าเอียง
ทางการสื่อสาร Racial 

Groups 
Ethnic 
Groups 

Ingroup 
and 

outgroup 

Majority 
and 

Minority 
Group 



การรับรู้เก่ียวกับตนเอง 
 

การรับรู้เก่ียวกับ
ตนเอง 

Socio - 
Cultural 

การให้ค่าของตนเอง เกณฑ์ของตน เกณฑ์สังคม 

* Social Identity คือิ่ง
ส าคญัในการสื่อสารกบัคนตา่ง
วฒันธรรม 



Social Identity 

สิ่งส าคัญในการส่ือกับคนต่างวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

การรับรู้
สมาชิก 

การให้คุณค่า 
นัยยะทาง
อารมณ์ 

การประเมนิและการแสดงตัวตนในกลุ่ม 



Cultural Difference and Self Concept 

Individualistic Personal Self Interpersonal Psychological 
Level 

Collectivistic Social Self Intergroup Cultural Level 



ธรรมชาตแิละบทบาทความสัมพันธ์ทางสังคม 

ระดับความ
เป็นบุคคลและ
ความเป็น
ส่วนตวั 

ระดับความ
เป็นทางการ 

ระดับความ
เหล่ือมล า้ระหว่าง
บุคคลหรือระดับ
ชนชัน้ในสังคม 

ระดับการ
อนุโลมให้
เบี่ยงเบนไป

จากมาตราฐาน 



ความคาดหวังในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 ระดับความสัมพันธ์ตัง้แต่เร่ิมต้นจนจบ ล้วนแต่ต้องเข้าใจเก่ียวกับ 
 

    - รูปแบบความสัมพันธ์ 
    - กระบวนการสร้างความสันพันธ์ 

    - ความคาดหวังความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 



การส่ือสารระหว่างบุคคล 

จัดระดับความสัมพันธ์ของบุคคล 

เป็นมิตร ศัตรู 
เทา่เทียม ไมเ่ทา่เทียม 
สนิท ผิวเผิน 

เน้นความสมัพนัธ์ เน้นงาน 



ความคาดหวังในพฤตกิรรมการ
ส่ือสารระหว่างบุคคล 

มิติ 1 Association Dissociation 

มิติ 2 Superordination Subordination 

มิติ 3 Intimacy Formality 

มิติ 4 Overt Covert 



องค์ประกอบทาง 
ด้านจิตวิทยา-วฒัธรรม 



Psycho-Cultural Influence 

 กระบวนการภายในตัว
บุคคล ซึ่ งท า ใ ห้ เกิดความคิด 
ทศันคต ิการรับรู้ การตีความ และ
รูปแบบทางความคิดที่แตกต่าง 
อั น เ กิ ด จ า ก ก า ร เ รี ย น รู้ 
ประสบการณ์ และกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม 

ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร 

เข้าใจ – ตีความ 
- ส่งสารกลับ 



ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางจติวิทยา-วัฒนธรรม 

- กระบวนการรับรู้ 
- รูปแบบทางความคดิ 
- องค์ประกอบอื่นๆ 



กระบวนการรับรู้ 

การเลือกสาร 
การเรียบเรียง

สาร 
การตคีวามสาร 

 
 
 
 
 กระบวนการส าคญัท่ีท า
ให้เกิดความตีความ
เข้าข้างตนเองและมองคน
อ่ืนผิด 
 



รูปแบบทางความคดิ 
• แบบเส้นตรง 
• แบบไม่อิงการตคีวาม 
• รูปแบบความคดิแบบกว้าง
และแบบแคบ 

ระดับวัฒนธรรม 

• การคิดแบบนิรนยั 

• การคิดแบบอปุนยั ระดบับุคคล 



อุปสรรคที่มีผลต่อการส่ือสาร 

- การคิดแบบเหมารวม 
- ทศันคตริะหว่างกลุ่ม 

- ความไม่แน่ใจ 



การคิดแบบเหมารวม 
ภาพหรือลักษณะของบุคคลกลุ่ม

หน่ึงที่อยู่ในความคดิของเรา 

Hewstone and Brown : 
   -บคุคลมกัถกูแบง่แยกจากบคุลิกที่เหน็ชดั 
   -ทศันคติจะถกูน ามาใช้เป็นเหตผุลในการอธิบายถงึพฤติกรรมของ 
   คนในกลุม่นัน้ 
   -ทศันคติจะถกูน ามาใช้อธิบายพฤติกรรมของสมาชิกคนในกลุม่ท่ี 
   ถกูมองแบบเหมารวม 
   



 ทศันคตริะหว่างกลุ่ม 
Cognitive 

Component 

• ความคิด ความเช่ือที่มี
ตอ่สิง่ใดสงิหนึง่ 

• การตดัสนิที่ปลอดจาก
อารมณ์ แตใ่ช้ความ
เช่ือ 

Affective 
Component 

• การใช้อารมณ์ในการ
ประเมินสิง่ใดสิง่หนึง่ 

 

Coantive 
Component 

• ความตัง้ใจ เจตนาท่ี
จะแสดงออก 

• สมัพนัธ์ตอ่ความรู้สกึ 
สติ เหตแุละผลในการ
แสดงออกตอ่สิง่ใดสิง่
หนึง่ 



 ทศันคตริะหว่างกลุ่มที่มีผลต่อการส่ือสารต่าง
วัฒนธรรม 

Ethnocentrism : 
 3 ระดับทางด้านระยะห่างการส่ือสาร คือ 
  1.ระยะห่างที่เกิดจากการไม่แยแสใส่ใจ 
  2. ระยะห่างที่เกิดจากการหลีกเล่ียง 
  3. ระยะห่างที่เกดิจากการดูถูก ดูหมิ่น 



 ทศันคตริะหว่างกลุ่มที่มีผลต่อการส่ือสารต่าง
วัฒนธรรม 

Prejudice : 
 6 อคต ิ
  -Red Racism 

  -Symbolic Racism 
  -Tokenism 
  -Arm’s length prejudice 
  -Real likes and dislikes 
  -Familiar and Unfamiliar 



 ทศันคตริะหว่างกลุ่มที่มีผลต่อการส่ือสารต่าง
วัฒนธรรม 

Uncertain and Anxiety : 
 Uncertain 

  -Predictive Uncertainty 

  -Explonatory Uncertainty 
 
 Variable of Anxiety 
  - ความสัมพันธ์ในอดีต 
  -Intergroup Cognitive 
  -The Situational Factors 



Intergroup Anxiety 
      affect 3 sides as follows : 

Behavioral Cognitive Affective 



องค์ประกอบทางสภาพแวดล้อม
ท่ีมีผลตอ่การสื่อสารข้าม

วฒันธรรม



สภาพแวดล้อมการส่ือสาร คือ สิ่งรอบตวัของผู้สื่อสารนอกเหนือจาก
องค์ประกอบอื่น โดยเป็นสถานที่ซึง่มี
การจดัสถานที่ บรรยากาศ เวลา โอกาส 
และเหตกุารณ์อื่นๆไว้

ยกเว้น ปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีมีผลต่อการ
สื่อสาร อิท สภาพอากาศ เหตุการณืท่ีเกิดก่อนหรือ
ระหวา่งการสื่อสาร



ความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมต่อการส่ือสาร
การสื่อสารของสงัคมแตกต่างกนัตามแต่สภาพแวดล้อมท่ีต่างกนัไปด้วย ซึง่มี

อิทธิพลตอ่วฒันธรรมอย่างมาก เน่ืองด้วยวฒันธรรมเกิดจากการปรับตวัของมนษุย์ให้เข้า
กบัสิ่งแวดล้อมนัน้ๆอนัสง่ผลให้เกิดความแตกตา่งกนัหลายด้าน รวมไปถึงด้านการสื่อสาร
อีกด้วย

สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม

ภมูิประเทศ คา่นิยม

ภมูิอากาศ วิถีชีวิต/วิธีคิด

สภาพสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง ประเพณี/พิธีกรรม

เทคโนโลยี ภาษา

สื่อมวลชน การแตง่กาย แฟชัน่



Environment

Culture

Understanding
Cross Cultural Communication

“We shape our buildings, and afterwards our buildings 
shape us”……Winston Churchill said



อทิธิพลทางสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการส่ือสารกับ
บุคคลต่างวัฒนธรรม

1.สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment)
2.สภาพแวดล้อมทางจติวิทยา (psychological 

environment)



หลายคนเช่ือว่า 
“สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยามีความส าคญัตอ่พฤติกรรมมากกว่า
ทางกายภาพ”

ทัง้นี ้ระดบัความสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมรอบตวั ประกอบด้วย
อยา่งน้อย 5 ระดบั ดงันี ้

1.ความรู้สึกที่มีต่อสภาพแวดล้อมนัน้
2.การใช้ช่องว่างและการจดัการกับเนือ้ที่ว่าง
3.การจัดประเภทของปรากฎการณ์ต่างๆ รวมถงึการนอยามสภาพเหตุการณ์
4.การก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.วธีิคดิของเราที่กหนดว่าสิ่งใดควรไม่ควร



การใช้พืน้ท่ี 
ระยะหา่ง 
และเวลา

ในการติดตอ่สื่อสาร



ความสัมพันธ์ของพฤตกิรรมการใช้พืน้ที่กับการตดิต่อส่ือสาร

1.The Fixed Features - สภาพแวดล้อมท่ีไมส่ามารถเคล่ือนท่ีหรือ
เปลี่ยนแปลงได้

ความ
แตกต่าง
สงัคมเมือง
และสงัคม
ชนบท

Ex. ครอบครัว
อเมริกนั       

1. the authority –

centered home

2.The social-
centered home

2.Semi – Fixed Features –สภาพแวดล้อมกึ่งเคลื่อนที่ได้
เป็นการจดัพืน้ที่สิง่ท่ีเคลือ่นท่ีได้ภายในห้อง ทัง้ขนาดและต าแหน่ง

ท าให้เกิดการ
ส่ือสารท่ีตา่งกนั
ออกไปจากการจดั

สถานท่ี

การจดัท่ีเน้นปัจเจก
และเน้นกลุม่

3.The dynamic Features - สภาพแวดล้อม
ท่ีเคล่ือนท่ีได้

Ex.การเคลือนไหวของการส่ือสาร
ของคนตะวนัออกหลางกบัคนยโุรป

การให้ความส าคญักบัพพืน้ท่ี
สว่นตวัในการปฏิสมัพนัธ์ 
ตลอดจนส่ือสารทศันคติ



ความสัมพนัธ์ของพฤตกิรรมการใช้ระยะห่างกับการตดิต่อสื่อสาร

• ใช้ในการ
ติดต่อธรุกิจ 

• ใช้สื่อสารทางการ
หรือคนที่ไมรุ้่จกั
มกัคุ้น

• ใช้ในการ
สื่อสารกบัคน
รู้จกั

• ส าหรับคู่
สนทนาท่ีสนิท
สนม 1.ระยะ

ใกล้ชิด 
(intimate 

distance)

2.ระยะ
สว่นตวั 

(Personal 

distance)
3.ระยะทาง
สงัคม 

(Social 

distance)

4.ระยะในท่ี
สาธารณะ 
(Public 

distance)



ความสัมพนัธ์ของพฤตกิรรมการใช้เวลากับการตดิต่อส่ือสาร

Monochronic Time (M-Time) 
เป้าหมายแน่นอนในการท างานโดยมีการจัด

ตารางไว้ และท างานเพียงอยา่งจนเสร็จ แต่เม่ือเวลาหมดก็
จะหยุดกิจกรรมนัน้ไม่เสร็จหรือไม่ก็ตาม อาทิ  ยุ โรป 
อเมริกา ญ่ีปุ่ น

ลักษณะ
-การจดัตารางเวลาเหนือกว่าความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล
-เวลานดัหมายยืนหยุ่นไม่ได้
-ท างานเพียงอย่างเดียวในช่วงเวลาหนึง่
-ให้ความส าคญักบัการหยดุพกัและเร่ืองส่วนตวัมากกว่ายดึติดกบัคนอ่ืน
-เวลาเป็นสิ่งท่ีแน่นอน
-เวลาส่วนตวัและท างานจะแยกออกจากกนั
-การท างานในองค์กรจะถกูวดัเป็นชัว่โมง นาที



ความสัมพนัธ์ของพฤตกิรรมการใช้เวลากับการตดิต่อส่ือสาร

Polychronic Time (P-Time) 
สามารถท างานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ 

ยึดติดกับตารางเวลา สามารถยืดหยุ่นได้เพ่ือความส าเร็จ
ของกิจกรรมนัน้ๆ อาทิ ลาตินอเมริกา อาหรับ เอเชีย
แอฟริกา ฯลฯ

ลักษณะ
-ให้ความส าคญักบัความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลมากกว่าการจดั
ตารางเวลา
-เวลานดัหมายยืดหยุ่นได้
-สามารถท างานหลายงานในช่วงเวลาเดียวกนัได้
-ให้ความส าคญักบัคนอ่ืนมากกว่าการหยดุพกั
-เวลาส่วนตวัและท างานจะแยกออกจากกนัไม่ได้
-การท างานในองค์กรจะถกูวดัโดยความส าเร็จอย่างมีส่วนร่วม
-เวลายืดหยุ่นได้และเป็นสิ่งไม่แน่นอน



“Time is money”
“He who hesitates is lost”

“Think 3 time before you 
act”



อุปสรรคและปัญหาในการ
ส่ือสารต่างวัฒนธรรม



1.อปุสรรคด้าน
ความรู้และ
ความคิด

2.อปุสรรคด้าน
ทศันคติและ
ความรู้สกึ

3.อปุสรรคด้าน
พฤติกรรม

-การไมเ่ข้าใจและขาดความรู้ภาษานัน้ๆ
-การขาดความรู้วฒันธรรมนัน้ๆ
-ความแตกต่างทางการรับรู้และวิธีคิด

-ขาดประสทิธิภาพในการรับรู้
-มีทศันคติท่ีเป็นอปุสรรค
-ขาดอารมณ์และความรู้สกึเกือ้หนนุ

พฤติกรรมบางอย่างท่ีเป็นอปุสรรคต่อการ
สร้างความเข้าใจร่วมกนัระหว่างบคุคล

อุปสรรคในการส่ือสารกับบุคคลต่างวัฒนธรรม



1.อปุสรรคด้าน
ความรู้และ
ความคิด การไมเ่ข้าใจและ

ไมรู้่ภาษา

ขาดความรู้ทาง
วฒันธรรม

มีการรับรู้และวิธี
คิดท่ีแตกต่าง

การไมเ่ข้าใจทัง้ตวัภาษาและการใช้ระดบัของภาษา ทัง้
วจันและอวจันภาษา รวมถึงปัญหาหลกั คือ นยัยะของ
ความหมายแฝงแ

-มีประสบการ์น้อยหรือเพียงผิวเผนิ
-รู้เพียงกว้าง หรือ รู้แต่เพียงวฒันธรรมหลกัๆเท่านัน้
-รู้จากข้อมลูที่ผิดพลาด ไมต่รงกบัสภาพท่ีเป็นจริง

การคิดและการเข้าใจ ตลอดจนมมุมองต่างๆของแต่ละ
วฒันธรรมท่ีมีลกัษณะท่ีตต่างกนัออกไป



2.อปุสรรคด้าน
ทศันคติและ
ความรู้สกึ

• Freezing 
perception

• Stereotype

• Black and white 
perception

• Jumping 
perception

ขาดการรับรู้ที่มีปะ
สิทธิภาพ

• Bias and 
Prejudice

• ethnocentrism

ทศันคตทิี่เป็น
อุปสรรค

• การยอมรับความแตกต่าง
ของวฒันธรรมอ่ืน

• การแสดงออกของเจ้าของ
วฒันธรรมในทางบวกแก่คน
ต่างวฒันธรรมเพ่ือลดความ
ตระหนกและปรับตวัทาง
วฒันธรรมได้

ขาดอารมณ์และ
ความรู้สึกเกือ้หนุน



3.อปุสรรคด้าน
พฤติกรรม

อาทเิช่น
-ไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจที่จะเรียนรู้
-ไม่กล้าเผชิญหรือพบปะ หรือปรับตัวกับบุคคลต่าง
วัฒนธรรม
-การยดึตดิกับความเช่ือ ความคดิ กรอบธรรมเนียม
ที่เคยปฏบิัต ิแต่ขาดการยืดหยุ่น
-ไม่เคารพและมองวัฒนธรรมอื่นในทางลบ
-ขาดทกัษะในการใช้ภาษาที่ต่างออกไป



ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม



ความรู้และความ
นึกคิด 

(cognitive)

อารมณ์ และ
ความรู้สกึ

(Affective)

พฤติกรรม

(Behavioral)

-Ability in others languages
-Knowledge of others cultures
-category width
-Avoid stereotype
-Differentiate between explanation, interpretation 
and evaluation.

-third culture perspective
-Flexiblility
-without bias and prejudice
-empathy
-Attitude based on love

-Honor and Respect the others
-respond the others friendly
-Interaction management



แนวทางการพัฒนาในการ
ส่ือสารข้ามวัฒนธรรม



1.ประสทิธิภาพและความสามารถการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการปรับตัวทางวัฒนธรรม

2.ประสทิธิภาพการส่ือสารต่างวัฒนธรรมต้องอาศัยองค์ประกอบ ดังนี ้

ผู้ส่ือสาร

คู่ส่ือสาร

สาร

บริบท
และ
สภาพ 

แวดล้อม



3.ทักษะและความสามารถทัง้ 3 ด้าน

4.มีพฤตกิรรมที่น าไปสู่ประสทิธิภาพในการส่ือสารกับคนต่างวัฒนธรรม

Cognitive Affective
behavior

al

พฤตกิรรมเชิงสนับสนุน พฤตกิรรมเชิงปกป้องตัวเอง

Description Evaluation

Problem/issue orientation Manipulation

Spontaneity Strategy

Empathy Neutrality

Equality Superiority

Flexibility Regidity



5.การพัฒนานักส่ือสารข้ามวัฒนธรรม คือ การเรียนรู้ ดังนี ้

การเรียนรู้ด้วยตนเอง       
self-learning

การอบรม             
Training



https://www.youtube.com/watch?v=SYbynThuONs

https://www.youtube.com/watch?v=glywa5MxbE4&ebc=ANyPxKqAihscwxYQTK0FDbw
waKk86MqyEZvrOBlyMizii9Vkf_a24muAqCHFY807qi0CyGOQDQ5-XZ1aQU4UMwLsMJ-
ftsKT3A

https://www.youtube.com/watch?v=LQQtoyStMe4

https://www.youtube.com/watch?v=XUO59Emi3
eo
https://www.youtube.com/watch?v=blu34t4wu_
o

https://www.youtube.com/watch?v=SYbynThuONs
https://www.youtube.com/watch?v=glywa5MxbE4&ebc=ANyPxKqAihscwxYQTK0FDbwwaKk86MqyEZvrOBlyMizii9Vkf_a24muAqCHFY807qi0CyGOQDQ5-XZ1aQU4UMwLsMJ-ftsKT3A
https://www.youtube.com/watch?v=LQQtoyStMe4
https://www.youtube.com/watch?v=XUO59Emi3eo
https://www.youtube.com/watch?v=blu34t4wu_o

