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หนังสื อ “การสื่ อสารต่างวัฒนธรรม” เป็ นหนังสื อเชิง
วิชาการที่ได้รับการตีพมิ พ์ถงึ 2 ครั้งเพือ่ ใช้ประกอบการสอนวิชา
ทีเ่ กี่ยวข้องกับด้านการสื่อสารต่างวัฒนธรรมในคณะนิเทศศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย และมหาวิ ท ยาลัย อื่ น ๆ ซึ่ งผูเ้ ขี ย น
เมตตา วิวฒั นานุกลู ได้รวบรวมความคิดเห็นจากผูเ้ รี ยน รวมถึง
ติดตามความเคลื่อนไหวของศาสตร์ดา้ นนี้ เพื่อน�ำข้อมูลมาเรี ยบ
เรี ยงและปรับปรุ งให้หนังสื อทันสมัยและสะดวกในการสื บค้น
มากขึ้น โดยที่เนื้ อหาในหนังสื อมีท้ งั หมด 13 บท เรี ยงล�ำดับ
ตั้งแต่ พ้ืนฐาน บทบาท ความหมายของการสื่ อสารระหว่าง
วัฒนธรรม และแนวทางการศึกษาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(ในสองบทแรก) ต่อจากนั้นได้นำ� เสนออิทธิพลหรื อองค์ประกอบ
ทางวัฒนธรรม สังคม จิตวิทยา และสภาพแวดล้อมของการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม ทั้งนี้ยงั รวมถึงกระบวนการและวิธีการปรับตัว
เข้าสู่วฒั นธรรมใหม่ และปิ ดท้ายด้วยเนื้อหาที่กล่าวถึงจริ ยธรรม
และปั ญหาการศึกษาการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
เริ่ ม ต้น บทแรกว่า ด้ว ยเรื่ อ งความหมายและบทบาท
ของการสื่ อสารระหว่ างวัฒนธรรม ผูเ้ ขียนให้นิยามความหมาย
ของการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมในเชิงวิชาการ พร้อมได้ยก
ค�ำนิ ยามอื่นๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกันมาเสริ มความชัดเจน
ของค�ำนิ ยาม เช่ น การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมที่เน้นการศึกษา
การรับรู ้พฤติกรรมการสื่ อสารของคนในวัฒนธรรมเดียวกันและ
น�ำมาเปรี ยบเทียบระหว่างสองวัฒนธรรม การสื่ อสารนานาชาติ
ที่เน้นการสื่ อสารระหว่างบุคคลที่อยูค่ นละประเทศผ่านสื่ อต่างๆ
ซึ่ งอาจมี ว ฒ
ั นธรรมเหมื อ นกัน ได้ และการสื่ อ สารมวลชน
เปรี ยบเที ยบที่ เน้นการศึ กษาความแตกต่ างทางวัฒนธรรมที่
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แตกต่างกันของสื่ อมวลชน ทั้งนี้ การที่ผอู ้ ่านจะสามารถเข้าใจ
นิ ยามความหมายการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมได้จำ� เป็ นต้อง
เข้าใจความหมายของวัฒนธรรมเสี ยก่ อน ผูเ้ ขี ยนจึ งได้สรุ ป
ความหมายของ “วัฒ นธรรม” เอาไว้ท้ ัง ในเชิ ง วิ ช าการที่ มี
การแบ่ ง ประเภทและลัก ษณะของวัฒ นธรรม โดยผู ้เ ขี ย น
ได้แบ่ งระดับวัฒนธรรม ยกตัวอย่างวิธีการต่ างๆ จากระดับ
กว้า งไปแคบเพื่ อ เน้น ให้ เ ห็ น ชัด เจนถึ ง ความแตกต่ า งของ
ระดับวัฒนธรรมหลักและกลุ่มวัฒนธรรมย่อยต่ างๆ ซึ่ งเป็ น
สิ่ งที่ก่อให้เกิดความแตกต่างในการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
และแบ่งประเภทของวัฒนธรรม เพื่อให้เข้าใจความแตกต่ า ง
ระหว่างวัฒนธรรมได้ละเอียดลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
ผูเ้ ขียนได้ช้ ีให้เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผล
ต่อความแตกต่างทางการสื่อสารได้อย่างเป็ นระบบ โดยได้อธิบาย
ชี้แจงประวัตแิ ละแนวทางการศึกษาการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
ไว้ในบทที่ 2 ซึ่ งแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่ ประวัติและ
ขอบเขตการศึกษาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และแนวการศึกษา
การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม และได้แสดงข้อมูลการวิจยั ที่
เกี่ ยวกับการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมในช่วงปี ต่างๆ ผูเ้ ขียน
ได้จบบทนี้ดว้ ยการให้ขอ้ สังเกตและแนะน�ำแนวโน้มการศึกษา
การสื่ อ สารระหว่ า งวัฒ นธรรมในอนาคตว่า ควรจะเป็ นไป
ในทิศทางทีค่ รอบคลุมวัฒนธรรมและบริ บททั้งในระดับมหาภาค
และจุลภาค ครอบคลุมวัฒนธรรมและมุมมองของท้องถิ่นและ
สมดุลระหว่างการรับรู ้วฒั นธรรมจากคนภายในและคนภายนอก
และสามารถแยกแยะเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศหรื อ
ชนชาติ พ นั ธุ์ ร่ ว มกับ การศึ ก ษาหาลัก ษณะร่ ว มที่ เ ป็ นสากล
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ระดับโลก เพือ่ ปรับแนวคิดการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมให้เห็น
ธรรมชาติที่มลี กั ษณะเป็ นพลวัตรและมีความแตกต่างหลากหลาย
พร้อมทั้งลดอคติและลดการมองแบบเหมารวม และร่ วมกันหา
จุดเหมือนหรื อจุดร่ วมระหว่างวัฒนธรรม พร้อมกับคงเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม
บทที่ 3 ผูเ้ ขียนได้กล่าวถึงอิทธิพลหรื อองค์ ประกอบ
ทางวัฒนธรรมซึ่ งเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทำ� ให้พฤติกรรมการสื่ อสาร
ของบุคคลแตกต่างกันไป การสื่ อสารของมนุษย์กบั วัฒนธรรม
ย่อมมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดเพราะพื้นฐานวัฒนธรรม
ส่ งผลต่ อพฤติ กรรมมนุ ษย์ บุ คคลสามารถเลื อกสนใจสิ่ งเร้ า
และรวบรวมให้อยู่ในรู ปแบบที่ก่อให้เกิดความหมาย และน�ำ
ความหมายนั้น มารวมเข้า กับ วัฒ นธรรมของตนเองจนเกิ ด
การตี ความหมายต่อสิ่ งเร้ าชนิ ดเดี ยวกันได้แตกต่างกับบุคคล
จากอี ก วัฒ นธรรม ผูเ้ ขี ย นได้ย กตัว อย่า งองค์ป ระกอบของ
วัฒนธรรมที่ นิ ย มศึ ก ษากัน มาก ได้แก่ ปรั ชญาการมองโลก
ค่ า นิ ย ม บรรทัด ฐานและกฏเกณฑ์ท างวัฒ นธรรม ซึ่ งเป็ น
สิ่งจ�ำเป็ นทีช่ ว่ ยให้การสื่อสารกับคนต่างวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ
และสื่ อสารได้ถกู ต้อง รวมถึงช่วยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและพฤติกรรมมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรม
และการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ข้ ึนในสังคมด้วย
บทที่ 4 เป็ นบทที่ ว่า ด้ว ยอิท ธิ พ ลหรื อ องค์ ป ระกอบ
ทางสั งคม-วัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในองค์ประกอบของการ
ศึกษาตามแนวผสมผสาน ช่วยให้เข้าใจรู ปแบบและโครงสร้าง
ทางสังคม การแบ่ งกลุ่ มทางสังคม การก�ำหนดบทบาทและ
รูปแบบความสัมพันธ์ตา่ งๆ รวมถึงความคาดหวังต่อการแสดงออก
และการสื่ อสารในแต่ละระดับความสัมพันธ์ ตลอดจนท�ำให้
เข้าใจถึงการแสดงอัตลักษณ์หรื อตัวตนของแต่ละกลุม่ และวิธีการ
ในการคงรักษาวัฒนธรรมหรื ออัตลักษณ์ของกลุม่ หรื อสังคมต่างๆ
เพื่อที่จะสามารถคาดคะเนและเข้าใจพฤติกรรมในการสื่ อสาร
และท�ำให้การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ผูเ้ ขี ย นสรุ ป ทิ้ ง ท้า ยบทนี้ ด้วยการกล่ าวถึ ง ความสัมพัน ธ์ ของ
มนุษย์และสังคมว่าไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และรวมไปถึง
การชี้แจงถึงข้อจ�ำกัดของข้อมูลโดยที่เนื้อหาในบทนี้เน้นอิทธิพล
ทางสังคมต่อการสื่ อสารแบบหนึ่งต่อหนึ่ง แต่ไม่ได้ครอบคลุม
บทบาทผูน้ ำ� ภายในกลุ่ม ซึ่ งสิ่ งนี้เป็ นสิ่ งที่จะต้องศึกษาท�ำความ
เข้าใจเพือ่ ให้การสื่ อสารกับบุคคลต่างวัฒนธรรมมีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น
บทที่ 5 กล่ าวถึ งอิทธิ พลหรื อองค์ ประกอบทางด้ าน
จิตวิทยาที่ มีผลต่อการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม ซึ่ งเกิ ดขึ้ น
ภายในตัวบุคคล ท�ำให้บคุ คลมีการรับรู แ้ ละตีความต่างกันออกไป

ผูเ้ ขียนได้หยิบยก 3 ปัจจัยหลักที่มีบทบาทส�ำคัญต่อกระบวนการ
สื่ อสารมาศึกษาอันได้แก่ กระบวนการรับรู ้ รู ปแบบความคิด
และองค์ประกอบทางจิตวิทยาวัฒนธรรมอื่นๆ องค์ประกอบทาง
จิตวิทยา-วัฒนธรรมที่มีอิทธิ พลต่อการสื่ อสารนั้นเป็ นอิทธิ พล
ที่ค่อนข้างซับซ้อนและเห็นได้ไม่ชดั เจน เนื่องจากเป็ นกระบวน
การที่เกิดขึ้นภายในจิตใจยากแก่การอธิ บายเป็ นรู ปธรรม ทั้งนี้
ในต�ำราของผูเ้ ขียนเน้นอิทธิพลของวัฒนธรรมและสังคมทีส่ ะท้อน
ให้เห็นลักษณะความคิดของกลุม่ บุคคลในวัฒนธรรมหนึ่งมากกว่า
ความคิดของปั จเจกบุคคล ซึ่ งการศึกษาทางด้านความแตกต่าง
ของบุคคลยังมี น้อยมากและเป็ นสิ่ งที่ น่าสนใจและควรค่าแก่
การศึกษาในอนาคต
บทที่ 6 เป็ นบทที่ กล่าวถึ งอิทธิพลหรื อองค์ ประกอบ
ทางสภาพแวดล้ อ มซึ่ งถื อ เป็ นอี ก หนึ่ งองค์ป ระกอบส�ำ คัญ
ในกระบวนการสื่ อสาร ผูอ้ ่านจ�ำเป็ นต้องศึ กษาและเข้าใจถึ ง
ความหมายและความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสภาพแวดล้อ มและ
การสื่ อสารเพื่อให้เข้าใจถึ งลักษณะของสภาพแวดล้อมและ
ยังสามารถท�ำนายพฤติ กรรมของผูส้ ื่ อสารได้ถูกต้องมากขึ้น
ซึ่ งความหมายของสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
ทิ ศทาง ในบทนี้ ผูเ้ ขี ยนต้องการให้ผูอ้ ่ านเข้าใจลักษณะของ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางจิ ตวิทยา
เพื่อท�ำนายพฤติกรรมของบุคคลต่างวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง
ยิง่ ขึ้น
บทที่ 7 อธิ บายถึงอิทธิพลสื่ อสารมวลชนและสื่ อใหม่
ในกระแสโลกาภิ วตั น์ ซึ่ งกระแสโลกาภิ วตั น์น้ ี ทำ� ให้ขอ้ มู ล
ข่าวสารที่เกิดขึ้นในมุมหนึ่งของโลกส่ งผลกระทบถึงส่ วนอื่นๆ
ของโลกได้อย่างรวดเร็ว ท�ำให้วฒั นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมหนึ่ง
สามารถเคลือ่ นย้ายไปยังอีกซีกโลกได้จนเกิดเป็ นปรากฏการณ์ของ
“หมู่บา้ นโลก” ซึ่ งปั จจัยที่ทำ� ให้ขอ้ มูลข่าวสารและวัฒนธรรม
แพร่ กระจายอย่างไร้ขีดจ�ำกัดคือ พัฒนาการของสื่ อสารมวลชน
ระบบโทรคมนาคมที่ทนั สมัย และสื่ อใหม่ โดยการที่สื่อมวลชน
และสื่ อใหม่มีบทบาทส่ งเสริ มกันและกันจนเกิดกระบวนการ
เปลี่ยนถ่ายทางวัฒนธรรมหรื อที่เรี ยกว่าการหลอมรวมสื่ อนั้น
ท�ำให้การศึกษาและประเมินอิทธิ พลและผลกระทบของสื่ อต่อ
ผูร้ ับสารท�ำได้ค่อนข้างยาก เนื่ องจากแยกอิทธิ พลตามประเภท
ของสื่ อล�ำบาก ยิง่ ไปกว่านี้ ผลของการหลอมรวมสื่ อได้เปลี่ยน
บทบาทของผูบ้ ริ โภคสื่ อจากเดิมเป็ นผูบ้ ริ โภคแบบตั้งรับมาเป็ น
ผูบ้ ริ โภคเชิงรุ กที่ตอ้ งการการมีส่วนร่ วมด้วย
ในการสื่อสารนั้นมนุษย์ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด
ความรู ้สึก และความหมายต่างๆ ผ่านสาร ซึ่ งภาษานั้นเป็ นสิ่ งที่
เรี ยนรู ้กนั ตั้งแต่กำ� เนิด เป็ นส่ วนหนึ่งของความเป็ นมนุษย์ และ
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เป็ นตัว ก�ำ หนดการรั บ รู ้ ส่ิ ง รอบตัว และความเป็ นตัว ตนของ
แต่ ละกลุ่ มสังคม ภาษามี อยู่ 2 ประเภทคื อ วัจนภาษาที่ เป็ น
ค�ำพูด ถ้อยค�ำ ข้อความ ตัวเลข และอวัจนภาษาที่ เป็ นสารที่
ไม่ใช่คำ� พูดหรื อถ้อยค�ำ และในบทที่ 8 ผูเ้ ขียนได้เน้นอธิ บาย
แจกแจงเกี่ยวกับบทบาทของวัจนภาษารวมไปถึงอิทธิ พลและ
ความสัมพันธ์ที่วจั นภาษามีต่อวัฒนธรรม เนื่ องจากภาษาเป็ น
การแสดงสัญลักษณ์ ที่คนในกลุ่มต้องเห็ นพ้องร่ วมกันจึ งจะ
ใช้ภาษาสื่ อความหมายเรี ยกแทนสิ่ งต่างๆ และสามารถเข้าใจ
ได้ตรงกัน และวัฒนธรรมก็เป็ นสิ่งที่สอนให้คนเรี ยนรู ้สญ
ั ลักษณ์
แทนสิ่ งเหล่านั้น
ส� ำ หรั บ บทที่ 9 เป็ นการศึ ก ษาอวั จ นภาษา ท�ำ ให้
ครอบคลุ ม และเข้า ใจการใช้ภ าษาให้ไ ด้ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด
ในการสื่ อ สารระหว่ า งวัฒ นธรรม ผู เ้ ขี ย นได้แ บ่ ง ประเภท
อวัจนภาษา พร้อมยกตัวอย่างประกอบอย่างละเอียด
หลัง จากที่ เ ป็ นผู ้อ่ า นได้รั บ ทราบองค์ป ระกอบใน
การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมแล้ว มาถึงบทที่ 10 เป็ นบทที่
ผูเ้ ขี ย นอธิ บ ายถึ ง ลัก ษณะกระบวนการเข้ า สู่ วัฒ นธรรมใหม่
ขั้นตอนการปรับตัว และรวมไปถึงวิธีการรับมือกับความตระหนก
ทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆ กระบวนการเข้าสู่ วฒั นธรรมใหม่
เป็ นขั้น ตอนของการที่ บุ ค คลต้อ งออกจากวัฒ นธรรมเดิ ม
ที่เคยได้รับการขัดเกลา ซึมซับ เรี ยนรู ้ เพื่อมาขัดเกลาและเรี ยนรู ้
คิดหาวิธีและพฤติ กรรมเพื่อการปรั บตัวเข้าสู่ วฒั นธรรมใหม่
อย่างค่อยเป็ นค่อยไป ในบทนี้ มีการยกตัวอย่างปั ญหาต่ างๆ
จากการปรับตัว พร้อมแนวทางแก้ไขปั ญหาจากความตระหนก
ทางวัฒนธรรม
อุปสรรคและปัญหาที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพของ
การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมนั้นมักเกิดจากความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมที่มีผลต่อความแตกต่างในการรับรู ้และตีความ โดยที่
อุปสรรคและปั ญหาสามารถเกิดในตัวบุคคลและในตัวปริ บท
ได้เ ช่ น กัน ผูเ้ ขี ย นได้ก ล่ า วอธิ บ ายอย่า งละเอี ย ดในบทที่ 11
โดยที่มีการเน้นแนะแนวทางพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมควบคู่กนั ไป พร้อมยกตัวอย่างแนวคิดจาก
นักวิชาการหลายท่านทีเ่ สนอแนวทางเพือ่ มุง่ พัฒนาประสิทธิภาพ
การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม โดยเฉพาะกรอบความคิดของ
ทางตะวันตก
ส�ำหรั บการฝึ กอบรมทางวัฒนธรรมในบทที่ 12 จะ
ช่ ว ยให้บุ ค คลที่ อ ยู่ใ นวัฒ นธรรมอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ว ฒ
ั นธรรมของ
ตนเอง สามารถปรับตัวและสื่ อสารกับคนต่างวัฒนธรรมได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น โดยบทนี้ จะกล่าวถึงประวัติความเป็ นมา
องค์ประกอบและสิ่งทีต่ อ้ งเตรี ยมตัวในการฝึ กอบรม และผลลัพธ์
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ประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวมของการฝึ กอบรม มี ก ารยกตัว อย่า ง
องค์ป ระกอบต่ า งๆ ที่ ต ้อ งจัด เตรี ย มก่ อ นการฝึ กอบรมทาง
วัฒนธรรม การแบ่ งประเภทการฝึ กอบรม และผลลัพธ์ของ
การฝึ กอบรม ที่จะช่วยลดความตระหนกทางวัฒนธรรม สามารถ
สื่ อความหมายและสื่ อสารได้ สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างราบรื่ น
และสามารถปรั บตัวอยู่ร่วมกับคนต่างวัฒนธรรมได้ ผูเ้ ขี ยน
ได้แสดงให้เห็ นว่าสถานการณ์ การฝึ กอบรมทางวัฒนธรรม
ในประเทศไทย ยังอยูใ่ นวงจ�ำกัดและการศึกษาทางด้านการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมก็ยงั อยู่ในวงแคบเน้นที่การศึกษาถึงความ
แตกต่างข้ามวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการศึกษาน่าจะ
มีมากขึ้นตามปริ บทของสังคมในยุคปั จจุบนั ซึ่ งอาจส่ งผลให้
การฝึ กอบรมได้รับความสนใจมากขึ้นตามไปด้วย
บทที่ 13 เป็ นการกล่ า วถึ ง สาเหตุ ข องปั ญ หาและ
รายละเอียดด้านจริ ยธรรมทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการศึกษา
เพือ่ น�ำไปใช้พฒั นาการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพและดียงิ่ ขึ้นไปอีก
โดยยกตัวอย่าง มุมมองในการศึกษา และ ปัญหาจากการศึกษาวิจยั
เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม แม้วา่ ปัญหาหลายๆ อย่าง
ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่กเ็ ป็ นสิ่ งส�ำคัญที่ผสู ้ ื่ อสารควรตระหนักรู ้
และเตือนตนเอง ทั้งนี้ ในขณะเดียวกัน ต้องตระหนักเสมอว่า
ทั้งมนุษย์ วัฒนธรรม และกระบวนการสื่อสารมีความละเอียดอ่อน
ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงต้องค�ำนึงถึง
บทบาทอิทธิพลของสื่อต่างๆ ควบคูก่ นั ไปด้วย เช่นนี้แล้ว จริยธรรม
และปัญหาต่างๆ ก็สามารถพัฒนาไปในทางที่ดีข้ ึนได้ และนี่คือ
ข้อสรุ ปที่ได้จากบทสุ ดท้ายนี้
จากเนื้ อหา 13 บทในหนังสื อวิชาการ “การสื่ อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม” ท�ำให้ผูอ้ ่านได้เข้าใจประวัติความเป็ นมา
ของวัฒนธรรมและวิธีการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม รวมทั้ง
ยังเข้าใจขั้นตอนวิธีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสาร และ
สามารถแจกแจงรายละเอี ยดของปั ญหาหรื ออุ ปสรรคที่ อาจ
เกิ ด ขึ้ นได้แ ทบทุ ก โอกาสหากผู ้สื่ อ สารและผู ้รั บ สารขาด
ความระมัด ระวัง และไม่ มี ค วามรู ้ ข องอี ก ฝ่ ายโดยละเอี ย ด
นอกจากนี้ ยัง ได้รั บ รู ้ ถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว บุ ค คลกับ
อิทธิ พลและความส�ำคัญในการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมที่มี
ต่อสังคม บริ บท ชาติพนั ธุ์ และปั จจัยเกี่ยวเนื่ องอื่นๆ อีกด้วย
อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ผเู ้ ขียนได้อธิ บายอ้างอิงเอาไว้ในหนังสื อ
เล่มนี้ส่วนมากน�ำมาจากทางฝั่งตะวันตก ซึ่งผูเ้ ขียนได้เสนอแนะ
เพิ่ ม เติ ม ให้ มี ก ารศึ ก ษาในภาคพื้ น ตะวัน ออกด้ว ยเพื่ อ สร้ า ง
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมทีม่ คี วามเป็ นสากลให้เกิดขึ้นได้จริ ง
ในอนาคต

