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➢การจัดการข้ามวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้



การจัดการข้ามวัฒนธรรม (Cross Culture)

• การเปลี่ยนแปลงทางด้านการค้าการลงทุน 
• ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี 
• ท าให้องค์การ  ธุรกิจ หรือบริษัทต่าง ๆ ต้องเตรียมรับมือกับการ
จัดการในด้านต่าง ๆ 

• รวมทั้งการจัดการด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือการ
จัดการข้ามวัฒนธรรม 

• โดยเป็นการศึกษาท่ีให้ความส าคัญกับเรื่องการจัดการภายใต้
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนด 

• เพื่อให้การด าเนินงานภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมประสบ
ความส าเร็จ ท้ังน้ีเพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน



ทฤษฎีวัฒนธรรมการจัดการของฮอฟสตีด (Hofstede)
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Power Distance การเหลื่อมล ้าของอ านาจ

• การที่บุคคลมองความแตกต่างของสถานภาพไม่เทา่กัน บางวัฒนธรรมมีการ
แบ่งแยกสูงระหว่างผู้ที่มีสถานภาพทางสังคม เช่น พ่อกับลูก เจ้านายกับลูกจ้าง

• สังคมที่มีความแตกต่างทางอ านาจสูง (high power distance) บุคคลจะรู้สึก
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลสูง ผู้บริหารจะรู้สึกว่าตนมีความเหนือกว่า
พนักงานมาก เช่น ประเทศจีน รัสเซีย

• สังคมที่มีความแตกต่างในด้านอ านาจต ่า (low power distance) ผู้บริหารหรือ
ผู้ที่อยู่ในสถานภาพสูงกว่า จะไม่รู้สึกว่าตนเองแตกต่างจากพนกังานมาก เช่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ



Individualism and Collectivism
ความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มนิยม

บางสังคมประชาชนไม่ค่อยค านึงถึงสังคม
หรือความรู้สึกของคนรอบข้าง (individualism) 
บุคคลให้ความสนใจในเรื่ องของตนเองและ
ครอบครัว 

โดยองค์กรที่ มีว ัฒนธรรมเป็นปัจเจก
บุคคลผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้รับการสนับสนุนให้
สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง มีอิสระ มุ่งไปที่
ความส าเร็จส่วนบุคคลเป็นหลัก เช่นกลุ่มประเทศ
ตะวันตก

ในขณะที่ ปร ะชาชนในว ัฒนธรรมที่
ค านึงถึงสังคม (collectivism) มีความคิดและการ
กระท าต่างๆที่ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนหรือของ
กลุ่มมากกว่า มีการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ส าหรับองค์กรที่มีวัฒนธรรมกลุ่มนิยมจะมี
การตัดสินใจโดยผ่านสมาชิกในกลุ่ม ท างานเป็น
ทีม การท างานเนน้ความสัมพันธุ์แบบพวกพ้อง เช่น 
ประเทศไทย มาเลเซีย จีน ฯลฯ



Uncertainty Avoidance
การหลีกเลี่ยงความไมแ่น่นอน

ความรู้สึกของคนทั่ว ๆ ไปท่ีมีต่อความไม่
แน่นอนในอนาคต และพยายามหลีกเล่ียง
ความเส่ียง หรือความไม่แน่นอน เพื่อให้
ตนเกิดความรู้สึกท่ีมั่นคงปลอดภัย

วัฒนธรรมท่ีมีความหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนสูง 
* มีแนวโน้มการตั้งร ับความเส่ียงหรือ

ค ว า มพย า ย า ย าม ลดค ว า ม ไม่ แ น่ น อนขอ ง
สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  เช่นการออก
กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มาเป็นกรอบเพื่อให้
พนักงานปฏิบ ัติตามการตัดสินใจเป็นลักษณะ
ทางการ ทีมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

วัฒนธรรมการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนต ่า
*  ผู้ บ ั ง ค ั บบ ัญช า อนุญ าต ใ ห้

ผู้ ใต้บ ังค ับบัญชามี อิสระในการตัดสินใจ 
สนับสนุนให้พนักงานกล้าตัดสินใจ ก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์



Masculinity-Femininity
ความเป็นชายกับความเป็นหญงิ

• การแสดงพฤติกรรมตามบทบาทเพศ
• ในสังคมที่มีความเสมอภาคสูง (feminine) หญิงและชายมีสิทธิเทา่เทยีม
กันในเร่ืองต่างๆ หญิงสามารถเป็นหัวหนา้ผู้ชายได ้

• ในสังคมที่หญิงและชายแตกต่างกันมาก (masculine) หญิงอาจท างาน
ได้แต่ต าแหน่งโดยทัว่ไป บางสังคมหญิงมีหนา้ที่ท างานบ้านเทา่นัน้ ไม่มี
โอกาสเข้าท างานและเป็นหัวหนา้ผู้ชายไดเ้ลย

• องค์กรที่มีวัฒนธรรมความเป็นชายจะให้ความส าเร็จและการแขง่ขนั จูงใจ
ด้วยเงินและสิ่งของ โดยการประเมินปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล

• องค์กรที่มีวัฒนธรรมความเป็นหญิง มักให้ความสัมพันธ์กับคนในองค์กร 
ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชา จูงใจหรือให้รางวัลเนน้
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 



Long Term Orientation
การมุ่งเปา้หมายระยะยาว

• วัฒนธรรมที่มุ่งเปา้หมายระยะยาว
• ให้ความส าคัญกับอนาคต
• เนน้การประกอบคุณงามความด ี
• มีการวางแผนล่วงหนา้ในการ
ท างาน

• ให้ความส าคัญกับก าไรระยะยาว/
ลงทุนในระยะยาว

• วัฒนธรรมที่มุ่งเปา้หมายระยะสั้น
• ให้ความส าคัญกับปัจจุบัน
• มีความเช่ือในความจริงที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน

• ค านึงถึงการปกปอ้งสิทธิของตนเอง
• มุ่งเนน้ผลตอบแทนระยะสั้น 



การจัดการข้ามวัฒนธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



ข้อควรรู้
➢ควรหลีกเลี่ยงเส้ือผ้าสีเหลือง
➢การทักทายจับมือเบา ๆ และสตรีจะไม่ย่ืนให้
บุรุษจับ

➢การใช้น้ิวชี้ไปท่ีคนหรือส่ิงของถือว่าไม่สุภาพ
➢ ไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อ่ืน
➢ ไม่มอบของท่ีเป็นรูปสัตว์ และวันศุกร์เป็น
วันหยุดราชการ

➢ ไม่มีท าเนียมการให้ทิปในร้านอาหาร



ข้อควรรู้

➢ ชาวไทยให้ความเคารพรูปและรูปป้ันต่าง ๆ ท่ี  
เก่ียวข้องกับพุทธศาสนา

➢ การไหว้ถือเป็นวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์
➢ สังคมไทยมีค่านิยมในความอาวุโสกว่า
➢ ชาวไทยมีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์



ข้อควรรู้

➢ หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเร่ืองศาสนา
➢ การเข้าไปประกอบธุรกิจ จ าเป็นต้องศึกษาขอ้มูลให้
ละเอียด โดยเฉพาะดา้นกฎหมาย การจดทะเบียนภาษี 
และปัญหาทางด้านแรงงาน

➢ ชาวฟิลิปปินส์มีนิสยัโอบอ้อมอารีและเป็นมิตร  รักษา
มารยาทต่อชาวบ้านตา่งชาตเิป็นอย่างดี

➢ การร่วมโต๊ะอาหาร ชาวฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพอาหารใน
ม้ือ โดยจะท าอาหารหรือสั่งอาหาร  ไม่ควรปฏิเสธค าเชิญ 
ทั้งน้ีเพ่ือรักษาน ้ าใจและให้เกียรติ



ข้อควรรู้
➢ ห้ามถ่ายภาพสัญลักษณ์ทางการทหาร
➢ ชาวกัมพูชามีความเป็นชาตินิยมสูง ควรหลีกเลี่ยงการ
สนทนาประเดน็ สถาบันชาติ การเมือง และ
พระมหากษัตริย์

➢ หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกเน้ือต้องตัวชาวกัมพูชาทีเ่ป็นเพศ
ตรงข้าม และการสัมผัสศรีษะในเชิงหยอกล้อเล่นหัว

➢ หากต้องเข้าในเขตวัดควรแต่งกายให้สุภาพ
➢ การถอดรองเท้าก่อนเขา้บ้านทกุครั้ง



ข้อควรรู้
➢ ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ ส่งของ 
➢ หลีกเลี่ยงการสนทนาและการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเร่ือง
การเมือง

➢ งดเว้นการหยอกล้อเลน่หัว เพราะศรีษะเป็นสิ่งสูง
➢ ระมัดระวังในการสัมผัสเพศตรงขา้ม
➢ ไม่มอบของที่เป็นรูปสัตว์ และวันศุกร์เป็นวันหยุดราชการ
➢ สีเหลือง หมายถึงผู้มีความรู้ , สีด า หมายถึง ผู้น าทางจิต
วิญญาณ และสีแดง หมายถึง ผู้อาวุโส



ข้อควรรู้
➢ เคร่งครัดต่อธรรมเนียมในการปฏิบัติใน
การไปพุทธเจดีย์และศาสนสถานต่าง ๆ

➢ ให้ความส าคัญกับเรื่องมารยาท 
ขนบธรรมเนียม และการเคารพผู้ที่
อาวุโส

➢ ห้ามถ่ายภาพหรือวีดีโอ ในบางสถานที่



ข้อควรรู้
➢ ไม่อนญุาตให้ถ่ายภาพอาคารทีท่ าการตา่ง ๆ ของรัฐ
➢ ให้ความส าคัญกับการแต่งกาย
➢ งดเว้นการน าเร่ืองเกี่ยวกับสงครามเวียดนามมาเป็นหัวขอ้
ในการสนทนา

➢ ไม่นิยมใส่เคร่ืองประดับ (ที่มีราคา)เวลาออกไปที่สถานที่
สาธารณะ 

➢ หน่วยงานราการ ส านักงาน องค์กรให้บริการสาธารณสุข 
เปิดท าการเวลา 8.00-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์



ข้อควรรู้

➢ งดเว้นการสนทนาเกี่ยวกบัเร่ืองสถาบันชาติ การเมืองการ
ปกครอง และศาสนา

➢ หลีกเลี่ยงการยกฝา่เท้า หรือการสัมผัสผู้อื่นด้วยเทา้ 
เพราะถือเป็นพฤติกรรมทีไ่ม่สุภาพ

➢ การขับขี่จักรยานยนตส์่วนใหญ่ขับขีบ่นทอ้งถนน
➢ ต้องถอดรองเทา้ก่อนเขา้บ้านทกุคร้ัง
➢ การไปศาสนสถาน ควรแต่งกายให้สุภาพและงดเว้นการ
ถ่ายรูป เว้นเสียแต่ว่าสถานทีน่ัน้ ๆ จะอนญุาต



ข้อควรรู้

➢ ควรค านึงถึงหลักปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
อิสลาม อย่างเคร่งครัด

➢ งดวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกบัเร่ืองศาสนา และปัญหาของชน
กลุ่มนอ้ยในปะเทศมาเลเซีย

➢ การไปศาสนสถาน ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
➢ การแสดงพฤติกรรมในเชิงเกี้ยวพาราสีในสถานที่
สาธารณะแบบชาติตะวันตก ถือเป็นพฤติกรรมตอ้งห้าม

➢ ไม่มอบของที่เป็นรูปสัตว์ และวันศุกร์เป็นวันหยุดราชการ



ข้อควรรู้
➢ เคร่งครัดในกฎข้อบังคับเร่ืองความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

➢ ห้ามน าเข้าและจ าหน่ายหมากฝร่ังภายในประเทศ
➢ การน าเข้าหรือจ าหน่ายยาเสพติดเป็นโทษร้ายแรง 
บทลงโทษ ประหารชีวิต

➢ รัฐบาลมีอ านาจในการแทรกแซงและกลั่นกรองเน้ือหา
ของสื่อ ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองทางการเมืองและความม่ันคง
ของประเทศ

➢ การตรงต่อเวลาเป็นเร่ืองส าคัญ
➢ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีประโยชน์ต่อการท าธุรกิจใน
ประเทศสิงคโปร์



สรุป

การประกอบธุรกิจข้ามชาติ มีผลต่อการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่าง
กว้างขวางไปทั่วทุกภูมิภาค ซ่ึงน าไปสู่การเปล่ียนแปลงและการปรับตัว
ทางด้านวัฒนธรรม หรือการจัดการข้ามวัฒนธรรม 

โดยการจัดการข้ามวัฒนธรรมให้ประสบความส าเร็จจึงต้อง
เข้าใจหลักและวิธีการคิดของแต่ละเช้ือชาติ ซ่ึงหากผู้บริหารหรือผู้น า
องค์การสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถลดความ
ขัดแย้ง ความไม่เข้าระหว่างการท างานร่วมกัน อันส่งผลต่อการด าเนิน
ธุรกิจ หรือการประกอบธุรกิจร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในความ
แตกต่างของวัฒนธรรม



แบบฝึกหัด

1. จงอธิบายความหมายของการจัดการข้ามวัฒนธรรม

2. จงอธิบายทฤษฎีวัฒนธรรมของฮอฟสตีด (Hofstede) พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ

3. การจัดข้ามวัฒนธรรม มีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรบ้าง

4. จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างข้อควรรู้ของการเข้าไปประกอบธุรกิจในกลุ่ม
ประเทศ CLMV

5. ประเทศใดในภูมิภาคฯ ที่ให้ความส าคัญต่อ ความตรงต่อเวลา เป็นอย่าง
มากส าหรับการด าเนินธุรกิจ

6. จงวิเคราะห์กรณีศึกษาและตอบค าถาม (แนบไฟล์เอกสารในบทเรียน
ออนไลน)์
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