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ความสําคัญของการสื่อสารความสําคัญของการสื่อสาร

“Most individuals in our system who are less

successful than is desired are hindered by their 
inability to communicate and work with others, not 

due to incompetence.”

“คนสวนใหญในสังคมประสบความสําเร็จนอยกวาที่ควรจะเปน 
สาเหตุไมใชเพราะไมมีความสามารถ แตเพราะขาดทักษะในการ

สื่อสารและทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น”



อุปสรรคในการสื่อสารระหวางวฒันธรรมอุปสรรคในการสื่อสารระหวางวฒันธรรม

1. ความเชื่อวามนษุยทุกคนเหมือนกนั (Assumption of 
Similarities)

2. ความแตกตางดานภาษา (Language Differences)

3. การตีความอวัจนะภาษาผิดพลาด   (Nonverbal 
Misinterpretation) 

4. อคตแิละทัศนคติแบบเหมารวมตอคนบางกลุม 
(Preconceptions and Stereotypes)

5. แนวโนมที่จะประเมนิ (Tendency to Evaluate)

6. ความกังวลที่อยูในระดับสูง (High Anxiety )

ที่มาที่มา:: Barna, 2007Barna, 2007
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1. ความเชื่อวามนุษยทุกคนเหมอืนกัน (Assumption of 
Similarities) คนทัว่ไปมกัเชื่อวา: “เพราะเราทุกคนเปน
มนุษยเหมอืนๆกัน ดังนั้นเราควรมีแนวคิดและ
พฤตกิรรมที่เหมอืนกัน”

ลักษณะสีหนาบางอยางอาจเปนสากล แตวัฒนธรรมจะ
เปนตวักําหนดวาอารมณใดที่ควรและไมควรแสดงออก

ยิ่งมีลักษณะภายนอกทีค่ลายกัน (ภาษา, การแตงกาย) 
อาจนําไปสูความเชื่อผิดๆทีว่าทกุคนเหมอืนกนัมากขึ้น

อุปสรรคในการสื่อสารระหวางวฒันธรรมอุปสรรคในการสื่อสารระหวางวฒันธรรม
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อุปสรรคในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม

2. ความแตกตางดานภาษา (Language Differences)

ปญหาทีร่ายแรงทีสุ่ดจะเกิดขึ้นเมือ่คนเราตคีวามคําพูดหรอื

วลีแบบตรงตวัโดยไมคํานงึถึงบรบิท 

ปญหาเรือ่งโครงสรางภาษา, การออกเสียง หรือ การเนนคํา 

(Stress) คําศัพท สํานวน และ สําเนียง

การใชประโยคบอกเลาของชาวญี่ปุน

“I have a company.”; “What’s up?”; “no” means “yes”: 

Won’t you have some tea?



3. การตีความอวัจนะภาษาผิดพลาด (Nonverbal Misinterpretation)

การใชอวัจนะภาษาโดยเฉพาะอยางยิ่งทาทาง (Gestures) จะมีความ
แตกตางในแตละวัฒนธรรมมาก

สัญลักษณ OK ในอเมริกา, 0 หรือ ไรคาในฝรั่งเศส, เงินในญี่ปุน,

“Asshole”ในลาตนิอเมริกา

พื้นที่สวนตัว (personal space) สําหรับชาวเยอรมันจะอยูที่ 6 ฟตุซึ่ง

มากกวาอเมริกาเหนอื (4-8 ฟุต)

ทานทราบหรือไมวาสัญลักษณของอเมริกันแบบใดที่มีความหมาย

วา หยิ่ง, บา, ไมรู 

อุปสรรคในการสื่อสารระหวางวฒันธรรมอุปสรรคในการสื่อสารระหวางวฒันธรรม
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Cultural Differences in Gestures 
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4. อคตแิละทัศนคติแบบเหมารวมตอคนบางกลุม (Preconceptions and 

Stereotypes):

Stereotypes คือการเหมารวมหรือการอธิบายลกัษณะของคน กลุมคน 

หรือสังคม ในลักษณะตายตัวและเกนิจริง กอนทีจ่ะสัมผัสหรือศึกษาตาม
หลักวิชาการ 
Stereotypes เปนสวนชวยใหเราเขาใจวฒันธรรมอื่นในเบือ้งตน ชวยใหเรา
เขาใจโลกรอบตัวเรา

แต Stereotypes มักมีผลใหเรามองคนหรือสถานการณตางๆอยางมีอคติ 
(เชนมองวาคนอเมริกันเปนคนกาวราว)

คุณมี Stereotypes กบัวัฒนธรรมอื่นๆอยางไรบาง? คุณคิดวา Stereotypes 
ของคนไทยในสายตาตางชาติคืออะไร?

อุปสรรคในการสื่อสารระหวางวฒันธรรมอุปสรรคในการสื่อสารระหวางวฒันธรรม
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5. แนวโนมที่จะประเมนิ (Tendency to Evaluate) :

คนเรามีแนวโนมที่จะประเมนิ (มองพฤติกรรมของคนอืน่วาดี/ไมดี 

ยอมรับไดหรือยอมรับไมได) การกระทําของคนกลุมอืน่มากกวาที่จะ

พยายามเขาใจ (อาศัยอยูกบัพอแม = คนไมเอาไหน ไมประสบ

ความสําเร็จ, การนอนกลางวัน Siesta = ขี้เกียจ)

Ethnocentrism หมายถึงการยึดเอาวัฒนธรรมของตนเองเปน

มาตรฐานในการตัดสนิหรือตีความหมายของวิถีปฎิบัติของ

วัฒนธรรมอืน่ โดยมองวาวัฒนธรรมของตนเองดีกวาและเหนือกวา

อุปสรรคในการสื่อสารระหวางวฒันธรรมอุปสรรคในการสื่อสารระหวางวฒันธรรม
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6. ความกังวลทีอ่ยูในระดับสูง (High Anxiety ):

ความเครยีดที่มากเกินไปกอใหเกิดกระบวนการลดระดับ

ของความเครยีดซึ่งมักจะออกมาในรปูแบบของการ

ตอตาน อาทิ การบดิเบือนขอมลู การเลิกสนใจ และการ

เปนปรปกษ และนําไปสูอุปสรรคอีก 5 ขอที่กลาวมา

ขางตน

การมคีวามเครียดในระดับปานกลางและมทีัศนคติทีด่ีถือ

เปนสิ่งที่ชวยในการ สื่อสารระหวางวัฒนธรรม

อุปสรรคในการสื่อสารระหวางวฒันธรรมอุปสรรคในการสื่อสารระหวางวฒันธรรม



รักษาหนารักษาหนา

Ego and FaceEgo and Face

แบงชนชั้นและกตัญูแบงชนชั้นและกตัญู

Grateful RelationshipGrateful Relationship

รักษาสมัพันธภาพรักษาสมัพันธภาพ

Smooth Interpersonal RelationshipSmooth Interpersonal Relationship

ยืดหยุนและไมยิดติดกับความคิดยืดหยุนและไมยิดติดกับความคิด

Flexibility and AdjustmentFlexibility and Adjustment

เชื่อมันศาสนาและเรื่องเหนือธรรมชาติเชื่อมันศาสนาและเรื่องเหนือธรรมชาติ

ReligioReligio--physicalphysical

เชื่อในการศึกษาและความสามารถเชื่อในการศึกษาและความสามารถ

Education and CompetenceEducation and Competence

พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

InterdependenceInterdependence

รักสนุกรักสนุก

FunFun--pleasurepleasure

ความสําเรจ็ในงานความสําเรจ็ในงาน

AchievementAchievement--tasktask
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คานิยมหลักของคนไทยคานิยมหลักของคนไทย  (Komin,1995)(Komin,1995)
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บทสนทนาที่ชาวนิดาควรรู

Speaking

How to deal with phone calls

ตัวอยางประโยคตาง  ๆในการ
สนทนาทางโทรศัพท



How to deal with phone calls (Page10)

Good morning/
Good afternoon
Good morning/
Good afternoon

May I help you?May I help you?Hi/HelloHi/Hello

Thank youThank you

How do you usually  deal with 
phone   calls?



How to deal with phone calls

ขั้นตอนในการการรับโทรศัพท 
 เตรียมกระดาษและปากกาใหพรอม

1. ทักทาย และบอกชื่อหนวยงาน

2. ถามชื่อผูโทร  (เรียกชื่อคูสนทนา อยางสุภาพ  

“Mr. / Ms.”)

3.  เสนอความชวยเหลือ “Can I help you?”

4. ทบทวนประเด็นสําคัญ

5. จบบทสนทนาอยางสุภาพ



How to deal with phone calls

This is Research Center, NIDA . 
*May I help you.  

This is Research Center, NIDA . 
*May I help you.  

ตัวอยางประโยคการรับ
โทรศัพทภายในคณะGood Morning/ Good Afternoon. This is School of 

Human Resource Development, NIDA.  Can I help  you?

1. การ
ทักทาย

* สามารถใช เวลาพบหนากัน



How to deal with phone calls

* May I have your name, please? * May I have your name, please? 

May I ask who is calling, please? 

Who is calling, please? Who is calling, please? 

Who is speaking, please? Who is speaking, please? 

2. การสอบถามชื่ อของผู โทร

* สามารถใช เวลาพบหนากัน



How to deal with phone calls

* Mr. Dryver, how may I help 
you? 

* Mr. Dryver, how may I help 
you? 

3. เสนอความ
ช วยเหลือ 

* สามารถใช เวลาพบหนากัน



How to deal with phone calls

You can find further information from our website at www.hrd. nida.ac.th

The first semester starts on June _ , 2011 

Our school is located at Malia Huvanandana building which is close to 

the Football field.  

Our office hour is 8:30 to 12:00 and 13:00 to 16:30. 

ตัวอยางการใหขอมูล
เกี่ยวกับคณะทางโทรศัพท

NIDA is located on Serithai Road. You can find map and directions on 
our website www.nida.ac.th. 

……………



How to deal with phone calls

การใหรอสายและการโอน
สาย

Wait for a minute, please.Wait for a minute, please.

Just a moment, please.Just a moment, please.

Hold the line, please. I will give you an extension. 
The extension for OIA is ______.

Hold the line, please. I will give you an extension. 
The extension for OIA is ______.

Hold the line, please. I will put you through to …...Hold the line, please. I will put you through to …...

ตัวอยางประโยคการ โอน
สายHold the line, please. I will put you through to Office of International Affairs (OIA).



How to deal with phone calls
การตอบเมื่อผูที่คูสนทนา

ตองการพูดไมอยู* I’m sorry, she/he/name is not here at 
this moment.

* I’m sorry, she/he/name is not here at 
this moment.

*I’m afraid she/he/name is not here.*I’m afraid she/he/name is not here.

ตัวอยางประโยค
I’m sorry, the President/ the Dean/ Dean Boonchai is not here at this moment. 

He is teaching right now. He should be back around 4 o'clock. 

* She/he/name is in the meeting right 
now. He should be back at 4 o'clock. 
* She/he/name is in the meeting right 
now. He should be back at 4 o'clock. 



How to deal with phone calls

การถามเพื่อรับ
ฝากขอความ

* Could I have him/her/name to call you 
back? 

* Could I have him/her/name to call you 
back? 



How to deal with phone calls

การสอบถาม
หมายเลขเพื่อโทรกลับ

*Could/May I have your number, please? 

* Could you please give me your number for 
calling back?

* Could you please give me your number for 
calling back?



How to deal with phone calls 

การสอบถามเมื่อไม
เขาใจ

* Could you please speak more slowly?* Could you please speak more slowly?

*Could you repeat what you just said, 
please?

*Could you repeat what you just said, 
please?

*Could you spell that for me, please?*Could you spell that for me, please?

* I am sorry, I didn’t catch what you just 
said?

* I am sorry, I didn’t catch what you just 
said?



How to deal with phone calls (Page10)

I will let the Dean know that 
Mr. ________ is calling. I will 
ask her to call you back at 

088-888-8888 about the 
Ph.D. program. 

I will let the Dean know that 
Mr. ________ is calling. I will 
ask her to call you back at 

088-888-8888 about the 
Ph.D. program. 

4. ทบทวนประเด็นสําคัญ



How to deal with phone calls

Have a great day.Have a great day.

Thank you very 
much.

Thank you very 
much.

5. จบบทสนทนาอยางสุภาพ
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