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บทคัดยอ
 การศึกษาน้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาการส่ือสารตางวัฒนธรรมและการปรับตวัของผูประกอบการชาวไทย

ในประเทศลาวในเขตหลวงน้ําทา จากนักธุรกิจ/ผูประกอบการชาวไทยท่ีประกอบธุรกิจในประเทศลาว        

จํานวน 20 คน สุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสอบถามแบบมีโครงสราง ขอมูลที่ไดจะนํา

มาวิเคราะหดวยวิธีการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ 

(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) 

 ผลการศึกษาการสื่อสารตางวัฒนธรรม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยมากที่สุด            

ดานการสื่อสารภายใตสังคมของกลุมชาติพันธุตนเอง และดานการสื่อสารภายในสังคมเจาบานและเห็นดวย

ในระดับมาก ดานความสามารถในการส่ือสารภายใตวัฒนธรรมเจาบาน และดานส่ิงที่ติดตัวผูแปลกหนา     

กอนท่ีจะเขามาอยูในวัฒนธรรมใหม ผลจากการศกึษาทางดานการปรบัตัวพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 

เหน็ดวยมากทีส่ดุดานการปรับพฤตกิรรม และเห็นดวยในระดบัมาก ดานการปรับตัวดานความคิด การปรับตัว

ดานความรูสึกตามลําดับ 
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Abstract 
 The objectives of this study were first to study of multicultural communication adaptation 

of Thai entrepreneurs in Laos, Luang Nam Tha. Questionnaire was used to collect data from 20 

Thai entrepreneurs in Laos that selected by Purposive sampling technique. Data were analyzed by 

using descriptive statistics and correlation analysis (Pearson product-moment correlation  coefficient).

 Result of multicultural communication indicated that most of respondent strongly agreed 

on Ethnic Social Communication and Host Social perspectives. However, they agreed on Host 

Communication Competence and Predisposition perspectives. The result of cross cultural adaptation 

found that most of respondent strongly agreed on Behavior. However they agreed on Cognitive 

Component and Affective Component. 

Keywords
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บทนํา
 การเปดเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community) ซึ่งอาเซียน (The Association for 

Southeast Asian Nations: ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตประกอบดวยสมาชิก 

10 ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา          

ไดรวมกลุมกันเพื่อรวมมือเสริมสรางใหภูมิภาคมีสันติภาพ นํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญ

กาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งกอนหนานี้เกิดเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 

Area) หรือ เรียกยอวา AFTA โดยอาเซียนจะรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กอเกิดการเคลื่อนยาย

อยางเสรีของปจจัยการผลิตทั้งสี่ ไดแก แรงงาน เงินทุน สินคา และบริการ จุดมุงหมายเพื่อมุงใหอาเซียนเปน

ตลาดและฐานการผลติเดยีวกนั รวมถึงการใชทรพัยากรใหเกิดประโยชนสงูสุด การเขาเมอืงของแรงงาน (คน) 

เงินทุนเสรี สามารถคาขายดวยเงินสกุลตางๆ ของอาเซียนโดยไมมีขอจํากัด สามารถซ้ือขายหุนขามชาติ           

ไดอยางเสรีและสําหรับในดานตลาดบริการน้ัน ไมจํากัดขอบเขตการแขงขันบริการเพ่ือสงเสริมใหประเทศ 

ASEAN ทั้ง 10 ประเทศ เปนตลาดและฐานผลิตเดียวท่ีมีการเคล่ือนยายสินคา บริการ และการลงทุน แรงงาน

ฝมอื และเงินทนุอยางเสรี จงึไดกาํหนดเปาหมายใหมลีกัษณะของการถายเทแรงงานดานฝมอืเพือ่ใหสามารถ

ทํางานในประเทศสมาชิกไดงายขึ้น (กรมอาเซียน, 2555) การรวมตัวดังกลาวตองการพัฒนาในดานตางๆ       

ทีเ่กีย่วของโดยเฉพาะความไดเปรียบของแตประเทศในกลุมตองมีการประสานและคนหาแนวทางการพฒันา
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เพือ่ใหประเทศตนเองไดโอกาสสงูสดุ โดยลดโอกาสเสยีเปรียบนอยท่ีสดุ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

มีประวัติศาสตรความรุงเรืองทางอารยธรรมอันยาวนานประเทศหน่ึงในเอเชีย มีอาณาขตติดตอกับไทยและ                

มีประวัติศาสตรและความสัมพันธกันมายาวนาน เปนความสัมพันธกันอยางลุม ๆ ดอน ๆ บางสมัยก็มีความ

สมัพนัธกนัแนบแนนและมีนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐซึง่เขามาแทนทีเ่งือ่นไขความม่ันคง ตลอดจนกระแสการ

ผลักดันของภาคธรุกิจจากหอการคา และคณะกรรมการรวมระหวางภาครัฐบาลและเอกชนในความพยายาม

สงเสรมิการคาชายแดน ซึง่อาจเปนความกระตอืรอืรนของไทยเพยีงฝายเดยีว  โดยสวนหนึง่ของความพยายาม            

ดงักลาวอาจมีสาเหตุมาจากความพยายามในการจดัระเบียบชายแดนของหนวยงานทางดานความมัน่คงของไทย 

โดยเฉพาะนโยบายสวนกลางทีอ่าจสงผลกระทบตอการคา “ประเพณ”ี ซึง่เปนสวนหนึง่ของชวีติและวฒันธรรม

ของชาวบานบริเวณแนวชายแดนท่ีดําเนินมาเปนระยะเวลาชานาน ขณะท่ีสายตาของลาวเอง อาจจะไมได

รู สึกเชนเดียวกับไทย เพราะรูว าจะตองสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยเฉพาะเมืองเล็กของลาวตาม                       

แนวชายแดนที่ติดกับไทยซ่ึงสะทอนใหเห็นจากระเบียบของรัฐบาลลาวที่อนุญาตใหเปดจุดผานแดนไดเพียง

เมืองละ 1 แหงเทานั้น จุดยืนดังกลาวดูเหมือนจะอยูตรงขามกับไทยที่มีความตองการสนับสนุนใหมีการเปด

จุดผานแดนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการคาชายแดนเปนปจจัยสําคัญซ่ึงกระทบตอระบบเศรษฐกิจของลาว และ         

ที่ผานมารัฐบาลลาวยังไมสามารถเขาไปดูแลผลประโยชนไดอยางทั่วถึง อยางไรก็ตามการปรับตนเองไปสู

กลไกตลาด ความโปรงใสและอํานาจรัฐในการคอย ๆ เขาควบคุมพื้นที่ชายแดนไดอยางมีประสิทธิภาพ         

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มปรากฏแนวโนมใหเห็นอยางชัดเจนและแนนอน (วารินทร วงศหาญเชาว, 2547)

 ปจจบุนัมกีารขยายตัวของภาคธุรกจิ  การตดิตอการคาระหวางประเทศเพ่ิมมากข้ึนในหลายประเทศ 

สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเปนอีกประเทศหนึ่งท่ีเขามาติดตอคาขายหรือเขามาประกอบธุรกิจ         

ในประเทศไทยต้ังแตอดตีจนถงึปจจบุนัจงึทาํใหมปีระชาชนไทยทีม่เีชือ้สายลาวอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย นอกจากน้ีประเทศลาวมีประชากรที่มีความคลายคลึงกับประเทศไทยในดานวัฒนธรรม     

และมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และยังคงมีความเปนอยูที่ยังไมเปลี่ยนแปลงตามกระแส

โลกาภิวัฒน จึงเปนโอกาสใหนักธุรกิจไทยสามารถลงทุนหรือรวมลงทุนกับชาวลาว เพื่อความไดเปรียบทาง   

การแขงขันและความยัง่ยืนของการรวมลงทนุในประเทศลาว โดยเฉพาะเมอืงหลวงนํา้ทาซ่ึงถือไดวาเปนประตู   

ของการกระจายสินคาอาหารไทยไปสูประเทศลาวและประเทศจีนท่ีมีการขนสงและมีการลงทุนในพ้ืนท่ี           

ดงักลาวอยางตอเน่ือง (รฐันันท พงศวริิทธ์ิธร, 2558) ซึง่ในปจจุบนัมีผูประกอบการชาวไทยไดไปลงทนุรวมกับ

ประเทศลาวมากข้ึนไมวาจะเปนดานการคาขาย ดานการผลิต ดานการลงทุน แตนกัธรุกจิไทยยงัประสบปญหา

เรื่องการติดตอสื่อสารตางวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันซึ่งการสื่อสารตางวัฒนธรรมน้ัน ประกอบไปดวยความคิด

ความอานและพฤติกรรม ทั้งในสวนที่เปนความคุนเคยและสวนที่แปลกแยกไปจากวัฒนธรรมทางดาน           

การสื่อสารของไทย บอยครั้งที่นักธุรกิจมีความลังเลไมแนใจในรูปแบบและภาษาท่ีใชในบานเมืองของเขา 

นอกจากจะทาํใหเกดิความไมเขาใจแลวยงัจะนําไปสูความผิดพลาดและผลเสยีในการดาํเนนิธรุกจิในประเทศลาว

ได ดังนั้นความสามารถท่ีจะอธิบาย สื่อความและเขาใจความหมายท่ีถูกตองของนักธุรกิจเปนปจจัย                        

ที่สําคัญมากปจจัยหนึ่งในการจัดการขามวัฒนธรรม ดวยเหตุนี้จึงจําเปนที่จะตองศึกษาถึงผลกระทบของ      



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560208

การสื่อสารตางวัฒนธรรมตอการปรับตัวของนักธุรกิจไทย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการสื่อสาร                    

ตางวัฒนธรรมซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังน้ี มีสวนสําคัญและเปนประโยชนอยางย่ิงตอนักธุรกิจ            

ชาวไทยเพื่อที่จะปรับตัวและทําใหเกิดการคาการลงทุนในการดําเนินการธุรกิจในตางประเทศมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคในการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาระดับความคดิเหน็ตอการสือ่สารตางวฒันธรรมของผูประกอบการชาวไทยในประเทศลาว

 2. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเหน็ตอการปรับตวัขามวฒันธรรมของผูประกอบการชาวไทยในประเทศลาว

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 1.  แนวคิดการส่ือสารตางวัฒนธรรม หมายถึง กระบวนการแลกปล่ียนและตีความสัญลักษณ  

ในบรบิทหนึง่ๆ โดยบคุคลในกระบวนการส่ือสารน้ัน มคีวามแตกตางทางวฒันธรรมมากในระดบัท่ีมกีารตคีวาม

ซึง่เก่ียวกับพฤติกรรมทีเ่หมาะสมแตกตางกัน อนันาํไปสูความหมายท่ีไมเหมือนกัน (Lustig & Koester, 1993) 

ซึ่งการสื่อสารตางวัฒนธรรมยังมีอุปสรรคในการสื่อสารตางวัฒนธรรม เมื่อมีการส่ือสารกับผู คนจาก                  

ตางวฒันธรรม มขีอสาํคญัทีค่วรตระหนกัไววาวฒันธรรมและการสือ่สารมีความเกีย่วของกนัอยางมาก วธีกีาร    

ทีค่นมองการสือ่สารวาคอือะไร ตองทําอยางไร และทาํไมตองทําอยางน้ันเปนสวนหนึง่ของวัฒนธรรม โอกาสของ     

ความเขาใจผดิระหวางสมาชกิจากตางวัฒนธรรมจะมมีาก (Jandt,1998) โดยอปุสรรคในการส่ือสารทีอ่าจจะ

พบไดสามารถแบงไดเปน 1) ความกังวลใจ 2) การคดิวาจะมีความคลายคลึงกัน 3) การมภีาพกําหนดตายตวั 

4) การยกเอาตนเองเปนศูนยกลาง 5) การมีอคิต 6) ภาษา 7) การเหยียดเชื้อชาติ 8) การตีความอวัจนภาษา

อยางผดิๆ  ดงัน้ันปญหาหลักของการส่ือสารตางวฒันธรรม คอื ความแตกตางของลกัษณะการใหความหมาย

และพฤตกิรรมการสือ่สาร เพราะผูสงสารและผูรบัสารท่ีมาจากตางวฒันธรรมตางกนั การสรางความเขาใจรวมกนั

ของการสือ่สารระหวางวัฒนธรรมนัน้ผูสงสารและผูรบัสารจะตองมีทศันคติทีด่ตีอกันและจะตองไมมคีวามรูสกึ

วาเดนกวาหรือดอยกวาในการมีปฏิสัมพันธโดยเฉพาะในกลุมที่มีความแตกตางทางดานเชื้อชาติ ศาสนา       

และชนเผา (Samovar, Porter & McDaniel, 2012) Kim (1977, 1988, 1997) กลาววา สาเหตุที่ทําใหเกิด

ความแตกตางในการปรับตัวของคนแปลกหนาในสงัคมเจาบานทีส่าํคัญ คอื การสือ่สารเพราะการสือ่สารเปน

ชองทางทีผู่แปลกหนาจะไดเรียนรูถงึสังคมเจาบาน กลาวคอืการสือ่สารนัน้แบงไดเปน 2 แงมมุ คอืการสือ่สาร

ของบคุคล (Personal Communication) ซึง่ปจจัยท่ีตองพิจารณาในแงของการส่ือสารของบุคคลตางวัฒนธรรม

คือ 1) โครงสรางทางความคิด (Cognitive Structure) 2) ความรู (Knowledge) 3) ภาพลักษณของตนเอง 

(Self-Image) 4) แรงจูงใจในการปรับตัว (Acculturation Motivation) และ 5) ความสามารถในการสื่อสาร  

ในประเทศเจาบาน (Host Communication Competence) ในสวนของการสื่อสารในสังคม (Social               

Communication) นั้นจะแบงออกเปน 2 ทิศทาง คือ สื่อมวลชน (Mass Communication) และการสื่อสาร

ระหวางบุคคล (Interpersonal Communication)
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 2.  แนวคิดการปรับตัว หมายถึง การปรับตัวท่ีเปนการผสมผสานความตองการสวนบุคคลให       

ผสมกลมกลืนกับสภาพแวดลอมไดด ีหรือสามารถปรบัส่ิงแวดลอมใหสอดคลองกับความตองการของตนเองได

ยอมทําใหบุคคลนั้นมีความสุข ในทางตรงกันขามถาบุคคลใดไมสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมหรือ    

ปรับตัวไมดี หรือไมสามารถปรับพฤติกรรมใหเขากับคนสวนใหญได บุคคลนั้นจะดําเนินชีวิตอยูในสังคมโดย

ปราศจากความสขุ ปญหาตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในสังคม มกัจะมีผลมาจากการปรบัตวัทีไ่มด ี(วภิาพร มาพบสขุ, 2540)

 3.  ทฤษฎกีารปรับตัวตางวฒันธรรม หมายถึง ขบวนการในการปรบัตวัของบุคคล เกดิจากบุคคลนัน้

กับสิ่งแวดลอม และในขบวนการของการปรับตัวมี 2 ขั้นตอน คือ 1) บุคคลจะตัดสินใจและใหการวินิจฉัย

ขาวสารที่เขาไดรับใหม โดยเอาความรูหรือขาวสารที่เขาเคยไดรับมามีสวนเกี่ยวของกันดวย 2) บุคลิกภาพจะ

เกิดขึ้นภายหลังจากการไดทําการวินิจฉัยแลว หรือตัดสินใจแลว (Chen & Starosta, 2008) โดยองคประกอบ

ของการปรับตัวจะมีองคประกอบ 3 สวน ไดแก 1) ดานความคิด (Cognitive Component) หมายถึง ความรู

ที่บุคคลมีตอสิ่งเรา ซึ่งอาจจะเปนบุคคล หรือกลุมหรือสภาวการณใดๆ ซึ่งจะเปนสวนกําหนดลักษณะและ

ทิศทางของความคิดเห็นของบุคคล 2) ดานความรูสึก (Affective Component) หมายถึง เมื่อมีความคิดและ

ความรูสึกก็ไปทางบวกหรือทางลบตอส่ิงเราน้ันได ความรูสึกทางบวกคือความรูสึกพอใจและสนใจตอส่ิงเรา 

แตทางลบคือความรูสึกไมพอใจหรือไมสนใจตอสิ่งเรา 3) ดานพฤติกรรม (Behavior Component) หมายถึง 

พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกตอส่ิงใดสิ่งหน่ึง ซึ่งจะเปนส่ิงบอกลักษณะและทิศทางของการปรับตัวของ

บุคคล โดยถาพฤติกรรมของบุคคลที่ไดแสดงออกตอสิ่งนั้นชัดเจนแนนอน ในการปรับตัวของบุคคลทางบวก

และลบ ถาพฤตกิรรมทางบวกจะพอใจและสนใจพรอมท่ีจะกระทํา แตตรงกนัขามพฤตกิรรมทางลบจะไมพอใจ

หรือไมสนใจพรอมที่จะไมทําหรือหลีกเลี่ยง (Triandis, 1971)

 จากแนวคิดและทฤษฎีนํามาประยุกตใชกับการศึกษาซึ่งสามารถเขียนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย

ไดดังภาพ 1

 

  
-   

-  

-  

-  

 
 

-         

-   

-   

-   

-  

 

-  

-  

การปรับตัว 

-  

-  

-  

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากร คือ นักธุรกิจ/ผูประกอบการชาวไทยที่ดําเนินธุรกิจในประเทศลาว เลือกกลุมตัวอยาง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งกลุมตัวอยาง ไดแก นักธุรกิจ/ผูประกอบการชาวไทยที่ดําเนินธุรกิจ  

ในประเทศลาว จํานวน 20 คน 

 2. เครื่องมือในการวิจัย

  เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใหผูตอบแบบสอบถาม

เปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเองซ่ึงแบบสอบถามไดสรางตามความมุงหมายและกรอบแนวคิดของ            

การวิจัยที่กําหนด โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 1) ขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามแบบ

เลือกตอบ (Check List) 2) การสื่อสารตางวัฒธรรม และ 3) การปรับตัว ตอนที่ 2 และ 3 เปนคําถามแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert Scale) โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมาย คือ คาคะแนน          

เฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นนอยที่สุด คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21-5.00 หมายถึง          

มีความคิดเห็นมากที่สุด

 3. วิธีวิเคราะหขอมูล

      การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตเิชิงพรรณนา ดวยวธิกีารหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการศึกษาถึงความสัมพันธของการสื่อสารตางวัฒนธรรมตอการปรับตัวของผูประกอบการ     

ชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีหลวงน้ําทาท่ีประกอบธุรกิจในประเทศลาว ใชวิธีการทดสอบสมมติฐานโดยหา                       

คาสมัประสิทธิส์หสัมพนัธแบบเพียรสนั  เพ่ือใหไดตามความมุงหมายตามกรอบแนวคดิของการวิจยัทีก่าํหนด

โดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่ครอบคลุมความมุงหมาย 

ผลการวิจัย 
 ผลการวจิยัพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 14 คน  คดิเปนรอยละ 70 เปนเพศชาย มอีายรุะหวาง 

41 – 50 ป จํานวน 10 คน  คิดเปนรอยละ 50 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 11 คน                      

คิดเปนรอยละ 55 ซึ่งสวนใหญเปนผูบริหาร จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 55 และมีประสบการณ                           

ในการทํางานในองคกร มากกวา 10 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 80  อายุของธุรกิจท่ีดําเนินอยูนั้น           

สวนใหญแลวจัดตั้งมาเปนเวลาระหวาง 3 -5 ป จํานวน 7 ราย คิดเปน รอยละ 35 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ของธุรกิจอยูที่  2-3 ลานบาท จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 40 
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ตารางที่ 1 

แสดงคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นผูประกอบการชาวไทยที่มีตอการสื่อสารขามวัฒนธรรม

 จากตารางที่ 1 ผูประกอบการชาวไทยในประเทศลาวสวนใหญใหระดับความคิดเห็นตอการสื่อสาร

ขามวัฒนธรรมในระดับมากที่สุด ไดแก ดานการส่ือสารภายใตสังคมของกลุมชาติพันธุตนเอง (  = 4.40, 

S.D. = 0.60) ซึ่งปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดสองลําดับแรกไดแก การไวใจเพ่ือนคนไทย          

มากกวาคนลาว (  = 4.75, S.D. = 0.44) ชวงเริ่มตนท่ีอยูประเทศลาวทานมักจะรับรูขอมูลขาวสารจาก     

เพ่ือนคนไทยมากวาเพ่ือนคนลาว (   = 4.70, S.D. = 0.47) และการสื่อสารภายในสังคมเจาบาน                             

(  = 4.21, S.D. = 0.36) ซึ่งปจจัยยอยที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดสองลําดับแรกไดแก การคุยกับ               

คนลาวเปนประจําในชีวิตประจําวัน (  = 4.55, S.D. = 0.51) ดูรายการโทรทัศนที่เปนภาษาลาวเปนประจํา 

(  = 4.50, S.D. = 0.51) สวนปจจัยดานท่ีผู ตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นในระดับมาก                   

ไดแก ความสามารถในการส่ือสารภายใตวัฒนธรรมเจาบาน (  = 3.98, S.D. = 0.64) ซึ่งปจจัยยอย                 

ที่มีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุดสองลําดับแรกไดแก เม่ือทักทายเจอเพ่ือนหรือคนรูจักทานจะทักทายแบบลาว

ดวยการไหวหรือกลาวคําวา “สบายดี”  (  = 4.65, S.D. = 0.49) มีความเชื่อตามแบบวัฒนธรรมชาวลาว       

(  = 4.35, S.D. = 0.58) และ สิ่งท่ีติดตัวผูแปลกหนากอนท่ีจะเขามาอยูในวัฒนธรรมใหม (  = 3.65,     

S.D. = 0.24) ซึ่งปจจัยยอยที่มีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุดสองลําดับแรกไดแก การเรียนรูวัฒนธรรมลาว            

มากอนท่ีจะเขามาทาํงานในประเทศลาว   (  = 3.85, S.D. = 0.67) มเีพือ่นชาวลาวมากอนท่ีจะเขามาทาํงาน

ในประเทศลาว (  = 3.75, S.D. = 0.64)   ตามลําดับ  

ตารางที่ 2 

แสดงคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นผูประกอบการชาวไทยที่มีตอการปรับตัวขามวัฒนธรรม



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560212

 จากตารางที่ 2 พบวา ผูประกอบการชาวไทยในประเทศลาวสวนใหญใหระดับความคิดเห็นตอ          

การปรบัตัวขามวัฒนธรรมในระดบัมากทีส่ดุ ไดแกการปรบัตัวดานความพฤติกรรม  (   = 4.21, S.D. = 0.38) 

ซึ่งปจจัยยอยที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดสองลําดับแรกไดแก การรูเรื่องราวตางๆ ในประเทศลาวเปน

ประโยชนในการประกอบธุรกิจและการดําเนินชีวิตประจําวันในประเทศลาว การใชภาษาลาวเพื่อการติดตอ

สื่อสารกับนักธุรกิจชาวลาว (  = 4.55, S.D. = 0.51) การปรับวิธีการประกอบธุรกิจเพื่อใหเหมาะสมกับ     

ชาวลาว (   = 4.35, S.D. = 0.49) ตามลําดับ สวนปจจัยดานที่ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็น

ในระดับมาก ไดแกการปรับตัวดานความคิด (  = 4.06, S.D. = 0.31) ซึ่งปจจัยยอยที่มีระดับความคิดเห็น

สูงที่สุดสองลําดับแรกไดแก ความคิดวาการปรับตัวในการประกอบธุรกิจใหเขากับลูกคาคนลาวจะเปน

ประโยชนกับธุรกิจ (   = 4.45, S.D. = 0.51) ความคิดวาจะอยูในประเทศลาวอยางมีความสุข ถาคนลาว

ใหการยอมรับกับทานเปนสวนหน่ึงของสังคม  (  = 4.20, S.D. = 0.52) และการปรับตัวดานความรูสึก             

(  = 3.96, S.D. = 0.32) ซึ่งปจจัยยอยที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดสองลําดับแรกไดแก ความรูสึกภูมิใจ  

ที่ประกอบธุรกิจในลาวและไดรับการยอมรับจากคนลาว (   = 4.35, S.D. = 0.49) ความรูสึกดีใจที่สามารถ

พูดคุยกับคนลาวไดรูเรื่อง(   = 4.20, S.D. = 0.62)

สรุปและอภิปรายผล  
 ผลการวิเคราะหการสื่อสารตางวัฒนธรรมในภาพรวมพบวา อยูในระดับมากท่ีสุดและมาก                    

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสื่อสารภายใตสังคมของกลุมชาติพันธุตนเองมีคาเฉล่ียสูงสุด            

ทั้งนี้เนื่องมาจากผูประกอบการชาวไทยนั้นมีความตองการที่จะรวบรวม แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

การดําเนินธุรกิจในสภาพแวดลอมที่แตกตางจากประเทศของตน อีกทั้งการสื่อสารกับกลุมชาติพันธ เปน       

การส่ือสารทีส่ะดวก รวดร็ว และเขาใจไดงาย นอกจากนีก้ารส่ือสารกบักลุมชาติพนัธยงัเปนการลดความเสีย่ง

จากความผิดพลาดในการสื่อสารในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ (Kim, 2004 อางถึงใน 

Stephen & Karen, 2009) ซึง่พบวา การสือ่สารในกลุมชาตพินัธุตนเองเปนการลดความเครยีดจากการสือ่สาร 

และยังเปนการเพ่ิมความสามารถในการเรียนรูวัฒนธรรมเจาบานไดอีกดวย ในขณะท่ีการส่ือสารภายใน      

สังคมเจาบาน ผูประกอบการชาวไทยในประเทศลาวก็ใหระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เชน               

การติดตอส่ือสารกับเจาบานในชวีติประจําวนั และการดูโทรทัศนเปนภาษาเจาบานซึง่สอดคลองกบัการศึกษา

ของ Kim (2004 อางถึงใน Stephen & Karen, 2009) ที่พบวา การเรียนรูจากสื่อสารมวลชน เชน การฟงวิทยุ 

การรับชมโทรทัศน การอานหนังสือพิมพ การดูหนัง รวมไปถึงการชมการแสดงภายใตภาษาและวัฒนธรรม

เจาบาน เปนส่ิงหน่ึงท่ีจะทําใหเกิดการเปดรับและเรียนรูวัฒนธรรมเจาบานอันจะเปนการนําไปสูการพัฒนา

ความสามารถในการส่ือสารในภาษาเจาบานได  ผลการวิจัยยังพบวา ความสามารถในการส่ือสารภายใต

วัฒนธรรมเจาบาน และส่ิงติดตัวผูแปลกหนาอยูในระดับมาก ผลการศึกษาดานการสื่อสารในวัฒนธรรม        

เจาบานพบวา   มกีารทักทายเพ่ือนแบบลาวดวยการไหวเปนภาษาเจาบาน   นอกจากน้ียงัมคีวามเชือ่ตามแบบวฒันธรรม

เจาบาน อาจเปนเพราะภาษาและวัฒนธรรมของเจาบานน้ันมีความคลายคลึงกันซ่ึงสอดคลองกับ                  
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Orbe, M. (1998) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับความโนมเอียงทางการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมรวม มีความจําเปน           

ทีผู่แปลกหนาจะตองสรางเครอืขายภายในกลุมและมกีารเตรียมความพรอม โดยการเคารพและมีความเปดกวาง

เพื่อที่จะไดเรียนรูถึงวัฒนธรรมของเจาบานใหเร็วที่สุด เพื่อจะเปนประโยชนตอการปรับตัวและยังชวยใน        

ดานการพัฒนาความสามารถในการส่ือสารภายใตวฒันธรรมเจาบาน ยิง่ไปกวาน้ันเหตผุลในการพัฒนาและ

ปรับตนเองเน่ืองจากกลุมลูกคาสวนใหญ หรือผูสงวัตถุดบิใหแกผูประกอบการชาวไทยนัน้เปนคนลาวจงึเปนแรงผลกัดัน

ใหผูประกอบการชาวไทยนัน้ตองมกีารปรับตัวใหเขากบัวฒันธรรมของชาวลาวซ่ึงสอดคลองกบัการศกึษาของ    

ภริดา โกเชก (2548) ที่พบวา สาเหตุประการหนึ่งท่ีทําใหผูแปลกหนาตองการปรับตัวเนื่องจากมีความรูสึก       

ที่ดีตอกันซ่ึงจะสงผลใหมีการปรับตัวในระดับสูงและยังสอดคลองกับการศึกษาของ Kim (2004 อางถึงใน 

Stephen & Karen, 2009) ซึ่งกลาววาการปรับตัวทางพฤติกรรมในการสื่อสารระหวางบุคคลจะประสบ         

ความสาํเรจ็ไดนัน้จะตองมชีองทางในการสือ่สาร  ขอเสนอแนะหรือการโตตอบในการส่ือสาร  ความเปนสวนตวั 

เปาหมายในการส่ือสาร และการเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคคลโดยตองการท่ีจะสื่อสารเพ่ือใหบรรลุ

ถึงเปาหมายที่ตั้งไว 

 สรุปการวิจัยการสื่อสารและการปรับตัวขามวัฒนธรรมของผูประกอบการชาวไทยในประเทศลาว:      

หลวงนํ้าทา ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับ 1) การสรางแรงจูงใจในการเรียนรูการสื่อสาร โดยเรียนรู

จากสื่อมวลชนตางๆ รวมถึงการสื่อสารภายในชาติพันธตนเองเก่ียวกับภาษาเจาบาน 2) ความสามารถ             

ในการใชภาษาโดยการเตรียมความพรอมสําหรบัตนเองในการส่ือสารไมวาจะเปนการฟง พดู อาน หรือ เขียน

ภาษาเจาบาน เพือ่ใหเกดิความม่ันใจในการสือ่สารและ 3) การเรียนรูถงึความแตกตางทางวัฒนธรรมของคูสือ่สาร 

เพื่อใหเกิดการยอมรับในสังคมเจาบาน 

 ขอเสนอแนะ

 1.  การส่ือสารตางวัฒนธรรมดานการส่ือสารในสังคมเจาบาน (Host Social Communication)           

มีความสัมพันธเชิงบวกตอการปรับตัวดานพฤติกรรม ดังนั้นผูประกอบการชาวไทยควรมีการรับฟงขาวสาร    

ผานส่ือตางๆ เพื่อเปนการเรียนรูถึงภาษาเจาบาน นอกจากน้ีควรมีการใชภาษาเจาบานในการติดตอสื่อสาร

เพื่อชวยใหเกิดการเรียนรูและเพื่อเปนประโยชนในดําเนินธุรกิจภายใตวัฒนธรรมลาว 

 2.  ความสามารถในการสื่อสารภายใตวัฒนธรรมเจาบาน (Host Communication Competence)

ความสัมพันธเชิงบวกตอการปรับตัวดานความคิด (Cognitive Component) และการปรับตวดานความรูสึก 

(Affective Component) ดังน้ันผูประกอบการควรใชภาษาเจาบานในการสื่อสารเพื่อเปนการแสดงถึง               

การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมและเปนที่ยอมรับในสังคมเจาบาน 
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