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ULC URAL INTELLIGENCE T
เคลด็ลับการพัฒนาความฉลาดด้านวัฒนธรรม 

 
โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ atchara@spg-asia.com 

ในการแข่งขันและสร้างความได้เปรียบในตลาดโลก ความฉลาดด้านการปรับตวัเข้ากบั
วฒันธรรมตา่งๆ เป็นสมรรถนะท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ไมว่า่จะเป็นผู้บริหารหรือบคุลากร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้น า
ท่ีบริหารบคุลากรตา่งวฒันธรรม ส านกังานใหญ่ท่ีดแูลสาขาตา่งๆ และบคุลากรท่ีให้บริการลกูค้าจาก
หลากหลายวฒันธรรมโดยตรงในปัจจบุนั หรือผู้ ท่ีออกแบบสินค้าและท าการตลาดให้กบับริษัท  

ท่ีผา่นมา เราทราบวา่ ความฉลาดด้านสตปัิญญา (IQ) เป็นตวัวดัส าคญัตอ่ความส าเร็จของบคุคล 
และตอ่มาผลการวิจยัตา่งๆสนบัสนนุว่า IQ อย่างเดียวไมเ่พียงพอ เรายงัจ าเป็นต้องมี EQ หรือความฉลาด
ในด้านการบริหารจดัการอารมณ์ตนเองและผู้ อ่ืนเพ่ือความส าเร็จ โดยเฉพาะในการร่วมงานและการสร้าง
สมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบับคุคลอ่ืน  หรือท่ีเราได้เคยได้ยินว่า “คนเราไดง้านท า เพราะมี IQ แต่จะก้าวหน้าได้
ตอ้งมี EQ” อยา่งไรก็ตามไมมี่การศกึษาใดพิสจูน์วา่ ผู้ ท่ีมี EQ จะรักษาความส าเร็จได้หากเปล่ียนบริบทใน
การบริหารหรือปฏิบตังิานในวฒันธรรมท่ีแปลกใหมไ่มคุ่้นเคย  CQ หรือความฉลาดด้านวัฒนธรรมจงึ
ได้รับการยอมรับว่าเป็นความฉลาดอีกด้านหนึง่ท่ีควรได้รับการประเมินและพฒันานอกจาก EQ 
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หากคณุได้รับมอบหมายให้ท างานร่วมกบัผู้ ท่ีมีวฒันธรรมตา่งกนั หรือไปท างานในตา่งประเทศ ลองถาม
ตนเองในด้านตอ่ไปนี ้เพื่อตรวจสอบความพร้อมของตนเอง 

 คณุต่ืนเต้นหรือหนกัใจกบังานนี ้มีแรงจูงใจหรือท้อใจ 

 คุณมีความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีคณุควรทราบแล้ว  

 คณุมีแผนและกลยุทธ์ในการรับมือและปรับตวัเข้ากบัวฒันธรรมท่ีแตกตา่งแล้ว 

 คุณทราบว่ามีพฤตกิรรมอะไรท่ีคณุควรปรับให้มีมากขึน้หรือน้อยลง 

 
 พร้อมหรือไม ่ไมต้่องกงัวลนะคะ ขา่วดีคือความฉลาดด้านนีส้ามารถพฒันาได้ ความฉลาดด้าน

วัฒนธรรมคือความสามารถของบุคคลในการร่วมงานกับวัฒนธรรมใด เชือ้ชาตใิด หรือ
วัฒนธรรมองค์ใดๆก็ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

การพฒันา CQ แบ่งออกเป็นสีม่ิติดว้ยกนัดงัน้ี 

 
     ปรับจาก The Four Dimensional Model written by David Livermore, Ph.D. 
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มิตทิี่หน่ึงคือความสนใจและเปิดใจในการเรียนรู้วฒันธรรมอ่ืนๆ อยา่งไมมี่อคตใิดๆ  มิตทิี่สองเป็นการ
เรียนรู้และท าความเข้าใจ  มิตทิี่สามคือการวางแผนปฏิบตั ิน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน และมติทิี่ ส่ีคือ
การปรับวิธีการส่ือสารและการแสดงออก 

ความผิดพลาดบางประการในด้านวฒันธรรมอาจน าไปสู่ปัญหาในการบริหารงานและคน และการบริการ
ได้ ตวัอย่างของความผิดพลาดเล็กๆน้อย ท่ีอาจมองข้ามไปเชน่   

 การก้มศีรษะทกัทายของจีนไมเ่หมือนของญ่ีปุ่ น คือก้มระดบัไหล ่ไมใ่ช้โค้งตวัในระดบัเอวเหมือน
ชาวญ่ีปุ่ น  

 ช่ือในภาษาเกาหลี จะขึน้ต้นด้วย นามสกลุและตามด้วยช่ือ ซึง่มีสองสว่นด้วยกนั สว่นแรกคือช่ือท่ี
ใช้ร่วมกนัในครอบครัว ซึง่อยู่ร่วมรุ่นเดียวกนั อีกส่วนคือช่ือของแตล่ะคน เชน่ 
ลี ดง ซุง  (ลี คือนามสกลุ ดง คือช่ือของสมาชิกครอบครัวในรุ่นนัน้ และซุงคือช่ือของตวัเอง) สตรี
ชาวเกาหลียงัคงใช้นามสกลุเดมิของตนภายหลงัแตง่งานแล้ว ดงันัน้หากเรากลา่วสวสัดีทกัทายเธอ
โดยเหมาเอาเองวา่เธอใช้นามสกลุของสามี เชน่ สามีใช้สกลุ ลี  และสกลุของเธอคือ คิม และเราไป
เรียกเธอว่า มิสซิสลี อาจท าให้เกิดความไมพ่อใจได้ ควรเรียกเธอวา่ มิสซิสคมิ 

 วิธีการเรียกช่ือของชาวญ่ีปุ่ น จะมีค าวา่ “ซงั” เป็นค าเตมิด้านหลงัเพ่ือแสดงความให้เกียรติ เชน่ 

มิสเตอร์ยามาดะ  - ยามาดะซงั  ค าวา่ซงั ใช้ได้ทัง้กบัหญิงและชาย อยา่งไรก็ตามเราไมค่วรใช้ซงั
กบัช่ือของตวัเอง หรือเม่ือกล่าวถึงตวัเอง จะดเูป็นการล้อเลียนไมส่ภุาพในบางกลุม่ได้ เชน่ ไมค่วร
บอกวา่ตนเองช่ือ สมชายซงั 

การพัฒนา CQ น าไปสู่ประโยชน์มากมายเช่น หนึง่ผลการปฏิบตังิานร่วมกนัดีขึน้ สองการตดัสินใจใน
การเสนอสินค้าและบริการดีขึน้ สามเตรียมความพร้อมให้องค์กรโกอินเตอร์ได้ ส่ีดงึดดูใจบคุลากรท่ีมองหา 
Employer of Choice  บริษัทเชน่ ไนกี ้(Nike)  และ โนวาร์ตีส ได้พบวา่ บคุลากรท่ีมีศกัยภาพสงูท่ีรับเข้ามา
ให้ความส าคญักบับริษัทท่ีใส่ใจด้าน CQ ในการเลือกวา่จะเข้ามาท างานด้วยหรือไม่ 
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การระบุว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบใด นา่จะมีพืน้ฐาน CQ ท่ีดีและพฒันาได้ง่าย  เราสามารถเช่ือม
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุลิกลกัษณะของคนกบัCQ ทัง้ส่ีมิตไิด้ดงันี ้เพ่ือมุง่พฒันาในมิตท่ีิขาดไป 

 
 

ในการรับผู้ท่ีเข้ามาท างานหรือมาด ารงต าแหน่งท่ีจ าเป็นต้องใช้ CQ เราสามารถประเมินตามแนว
ค าถามดังต่อไปนี ้

แรงจูงใจ 
 ระดบัการแสดงออกถึงความสนใจในวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง 

 เคยเสาะหาโอกาสในการติดตอ่ส่ือสารกบัคนตา่งวฒันธรรมมาก่อน 

 แสดงถึงความมัน่ใจในการท างานร่วมกบับคุคลจากตา่งวฒันธรรม 

ความรู้ความเข้าใจ 
 มีข้อมลูความรู้ในวฒันธรรมอ่ืนๆท่ีไมใ่ชข่องตนเอง 

 สามารถอธิบายความแตกตา่งทางด้านวฒันธรรมท่ีสงัเกตเห็นได้ในองค์กร 

 สามารถพดูภาษาอ่ืนๆได้ 
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กลยุทธ์ 
 แสดงถึงการรับรู้ข้อดี ข้อด้อยของตนในการท างานร่วมกบัผู้ ท่ีมาจากตา่งวฒันธรรมได้ 

 ปรับแผนได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่งๆ ในการร่วมงานกบัผู้ ท่ีมาจากตา่งวฒันธรรม 

 ตดิตามผลการปฏิบตัขิองตนวา่มีประสิทธิผลหรือไม่ 
 

การแสดงออก 
 สามารถปรับสไตล์การส่ือสารได้หลากหลายเข้ากบับริบทตา่งๆ 

 แสดงถึงทกัษะการตอ่รองท่ีมีความยืดหยุ่นตามวฒันธรรม 

 ระดบัความยืดหยุน่ ในการปรับพฤติกรรมเข้ากบับริบทวฒันธรรมตา่งๆ  
 
นอกจากการพัฒนาอย่างเป็นทางการเช่น การอบรมหรือการโค้ชตัวต่อตัวแล้วยังมี
วิธีการง่ายๆ ในการพัฒนา CQ ให้ตนเอง ที่ปฏบิัตไิด้ในชีวิตประจ าวันคือ 

(1) อา่นหนงัสือหรือส่ือตา่งๆ ท่ีแนะน าความรู้ด้านวฒันธรรม 
(2) ดหูนงัท่ีเลา่ขานวฒันธรรมท่ีสนใจ 
(3) ไปทานอาหารร้านอาหารประจ าชาต ิของวฒันธรรมตา่งๆ 
(4) เรียนภาษาอ่ืนๆ และหาโอกาสใช้ 
(5) ดเูวบท่ีนา่สนใจเชน่ www.worldpress.org 
(6) สมคัรเป็นสมาชิกหอการค้าของตา่งชาต ิ 
(7) ไปร่วมงาน networking ของสมาคมหรือหอการค้า 
(8) เข้าร่วมสมาคมท่ีมีสมาชิกจากหลากหลายวฒันธรรม 
(9) หาโค้ชด้านส่ือสารตา่งวฒันธรรมมาชว่ย 
(10) ไปเท่ียวประเทศอ่ืน ถ้ามีงบประมาณเหมาะสม 
(11) ไปเท่ียวพิพิธภณัฑ์ บนัทึกข้อมลูท่ีนา่สนใจ 
(12) ชวนเพ่ือนๆ ท าบนัทกึสิ่งท่ีเป็นข้อห้ามของวฒันธรรมตา่งๆและแลกเปล่ียนกนั  
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