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	 วฒันธรรมเป็นแนวคดิทีม่กีารน�าไปใช้อย่างหลากหลายในหลายวงการ	ซึง่ค�าว่าวฒันธรรมนีม้คีวามยากในการให้ค�าจ�ากดัความ
อยู่เป็นอย่างมากเพราะตัวของวัฒนธรรมเองนั้นก็มีการปรับเปลี่ยน	 เคลื่อนไหวอยู่เสมอ	 ในช่วงแรกงานศึกษางานวิจัยเรื่องผู้พฤติกรรม
บริโภคมักจะมีการศึกษาผ่านทาง	3	ตัวแปรหลักๆ	ด้วยกันคือ	1)	ผ่านทางภาษา	2)	ผ่านทางตัวสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทาง
วัฒนธรรม	และ	3)	ผ่านทางค่านิยมทางวัฒนธรรม	ส่วนในยุคปัจจุบันนั้นมักศึกษาผ่านทางการเผยตัวทางวัฒนธรรม	การน�าแนวคิดเรื่อง
วัฒนธรรมไปใช้ในการศึกษาวิจัยจึงต้องมีการก�าหนดทิศทางของการน�าไปใช้ให้ชัดเจน

Abstract

Culture is a team that has various meanings for which it is very difficult to identify a genuine definition. This is 
because	it	regularly	changes.	in	the	first	phase,	the	study	of	the	consumer	behavior	always	has	the	3	main	variables	
which	1)	are	language,	2)	By	product	that	is	related	to	expressing	the	culture,	and	3)	by	cultural	values.	Presently,	people	
frequently study manifestations of culture. Thus, the way of using culture in a research study needs to clearly specify the 
way of applying culture.

ศัพท์ค�าว่าวัฒนธรรม	(Culture)	 เป็นความคิดที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่	19	 โดยมีรากมาจากค�าว่า	Cultivare	 ซึ่งหมายถึง	 
การไถพรวนแผ่นดิน	และยังหมายถึงการบ่มเพาะ	ประณีต	ดีงาม	อุดมสมบูรณ์	การท�าให้เสร็จสมบูรณ์	ค�าว่าวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษ
ถกูใช้ในความหมายการบ่มเพาะจติใจและกริยิามารยาท	เมือ่มองค�าว่าวฒันธรรมในความหมายเชงิมานษุยวทิยากจ็ะมคีวามหมายทีก่ว้าง
กว่า	 คือหมายถึงแบบแผนชีวิตร่วมของคนชาติต่างๆ	 หรือบางทีก็แคบลงมาเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มต่างๆ	 รวมความถึงความคิด	
แบบแผน	ประเพณี	พิธีกรรมต่างๆ	ทุกอย่าง	 ไม่ใช่เฉพาะที่เป็นทางการหรือเป็นของสูง	ของสวยงามอย่างเดียว	(ธีรยุทธ	บุญมี,	2546)	
โดย	William	(1977)	เคยตั้งข้อสังเกตว่า	ในบรรดาค�าศัพท์ทางวิชาการทั้งหมด	ค�าว่าวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในค�าที่ซับซ้อน	หลากหลาย	และ
นิยามได้ยากที่สุดค�าหนึ่งในวงวิชาการด้านสังคมศาสตร์
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ความหมายของวัฒนธรรม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์	
(2502/2525)	ทรงนพินธ์ไว้ว่า	เมือ่แรกเดมิค�าว่า	Culture	นัน้เป็นค�า
ทีย่มืภาษาต่างประเทศมาใช้แต่ดดัแปลงตวัสะกดให้เข้ากบัลกัษณะ
เด่นทางภาษาของไทย	แปลตามรปูสนัสกฤตคอื	“พฤทธธิรรม”	แต่
ยงัไม่เป็นทีพ่อใจ	เพราะค�านัน้หนกัเกนิไป	และผูอ้ืน่ทีใ่ช้ตามกย็งัไม่
พอใจ	ในเวลาต่อมาจงึได้เปลีย่นไปใช้ค�าว่าวฒันธรรมแทน	เพราะ
ความหมายของค�านั้นนอกจากค�านึงถึงความหมายตามมูลศัพท์
แล้ว	ยังมีความหมายนิยมใช้อีกด้วย

ต่อมา	พระยาอนุมานราชธน	(2531)	ได้ให้ความหมาย
ของวัฒนธรรมไว้ว่า	 หมายถึง	 ธรรมอันเป็นความเจริญ	 เป็นวิถี
หรือทางด�าเนินแห่งชีวิตของชุมชนหมู่หนึ่ง	ซึ่งอยู่รวมกันในที่หนึ่ง	
หรือประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ	 เราจะทราบได้ว่าชนชาติใดมีความ
เป็นอยู่	หรือมีวัฒนธรรมอย่างไรก็อยู่ที่สิ่งต่างๆ	ที่ชนชาตินั้นปรุง
แต่งสร้างหรือท�าขึ้น	 อันมีลักษณะปรากฏออกมาให้เห็นได้ในของ
ชนชาตินั้น	ได้แก่	ประเพณี	ศิลปะวรรณคดี	ศาสนา	ความเชื่อถือ	
จรรยา	 การศึกษา	 กฎหมาย	 การปกครองเหล่านี้เป็นต้น	 แต่สิ่ง
เหล่านี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจากภายนอก	 มิใช่ตัวแท้ของ
วฒันธรรม	เพราะแท้ทีจ่รงิแล้วตวัวฒันธรรมนัน้ซ่อนอยูภ่ายใน	ไม่
อาจมองเห็นได้โดยง่าย

วฒันธรรมนัน้เป็นศาสตร์ทีแ่พร่กระจายไปอยูใ่นหลายๆ	
สาขาวิชา	 ในสาขาของมานุษยวิทยาวัฒนธรรม	 เป็นการศึกษา
มนุษย์จากแง่มุมของสังคมวัฒนธรรมเป็นสาระหลัก	ศึกษาเปรียบ
เทียบมนุษย์ในสังคมวัฒนธรรมต่างๆ	เพื่อบันทึก	ท�าความเข้าใจ	
และอธิบายวิถีชีวิต	 ระบบความเชื่อ	 การผลิต	 พิธีกรรม	 ดนตรี	
ภูมิปัญญา	 ภาษา	 และด้านอื่นๆ	 โดยมานุษยวิทยาวัฒนธรรม	
ยังแยกออกเป็น	3	 สาขาย่อยๆ	 คือ	 โบราณคดี	(Archeology)	
ภาษาศาสตร์	(Linguistics)	และชาติพันธุ์วิทยา	(Ethnology)	ซึ่ง
แม้แต่ละสาขาจะมีประเด็นที่แตกต่างกันไปแต่ก็ใช้ข้อมูลทาง
วัฒนธรรม	(Cultural	Data)	เป็นพื้นฐานในการศึกษา

ความหมายของวัฒนธรรมตามแนวคิดทางมนุษยวิทยา
เริม่มมีาตัง้แต่ครสิตศตวรรษที่	19	โดยนกัมานษุยวทิยาคนแรกทีใ่ช้
ค�าว่าวัฒนธรรมคือ	Tylor	(1903/1988)	ได้ให้ค�าจ�ากัดความค�าว่า
วัฒนธรรมไว้ว่า	วัฒนธรรมคือผลรวมของระบบความรู้	ความเชื่อ	
ศิลปะ	จริยธรรม	กฎหมาย	ประเพณี	ตลอดจนความสามารถและ
อุปนิสัยต่างๆ	ซึ่งเป็นผลมาจากการเป็นสมาชิกของสังคม

ตามความหมายของ	Geertz	(อคิน	 รพีพัฒน์,	2551)	
วฒันธรรมเป็นระบบสญัลกัษณ์ทีม่นษุย์สร้างขึน้	เป็นโครงข่ายของ
ความหมาย	 และตัวมนุษย์เองก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันภายใต้โครง
ข่ายนี้	 การวิเคราะห์โครงข่ายของความหมายนี้	มิใช่การแสวงหา

กฎเกณฑ์ที่ตายตัวแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร	์ แต่เป็นการ
ตีความและแสวงหาความหมาย
	 และจากงานศกึษาของ	Kroeber	และ	Kluckhohn	(1952)	
ได้ส�ารวจงานเขียนด้านมนุษยวิทยา	 และพบว่ามีผู้ให้ความหมาย
ค�าว่าวัฒนธรรมต่างกันออกไปกว่า	200	 ความหมาย	 สามารถ
แบ่งออกค�านิยามเหล่านั้นได้เป็น	6	 กลุ่ม	 คือเป็นการบรรยาย
แจกแจง	(Descriptive)	ประวัติศาสตร์	(Historical)	บรรทัดฐาน	
(Normative)	จิตวิทยา	(Psychological)	โครงสร้าง	(Structural)	
และพนัธกุรรม	(Genetic)	ซึง่โดยส่วนใหญ่แล้วค�าจ�ากดัความของ
ค�าว่าวฒันธรรมมกัจะเน้นถงึระบบความเชือ่	(Belief	System)	และ
ค่านิยมทางสังคม	(Social	Values)	 วัฒนธรรมมิใช่พฤติกรรมที่
สังเกตเห็นได	้ แต่เป็นระบบความเชื่อและค่านิยมทางสังคมซึ่งอยู่
เบือ้งหลงัพฤตกิรรมของมนษุย์	หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่ว่า	วฒันธรรม
คือวิถีชีวิตของคนในสังคม	
 ดังนี้	 ก็จะเห็นแล้วว่าความหมายของค�าว่าวัฒนธรรม
นั้นก็ล้วนมีความแตกต่างและหลากหลายกันไปตามกรอบแนวคิด
ของสาขาวชิาทีน่กัวชิาการเหล่านัน้มองจากมมุมองของศาสตร์ของ
ตนเอง	การหยิบยกเอาความหมายของนักวิชาการท่านใดมาใช้จึง
ต้องพิจารณาถึงจุดยืนของนักวิชาการเหล่านั้นด้วย

วัฒนธรรมกับพฤติกรรมผู้บริโภค

ในยุคปัจจุบัน	 ตัวแปรเรื่องวัฒนธรรมดูจะเป็นตัวแปรที่
มีคุณค่าต่อการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น	เนื่องด้วยโลก
ในตอนนี้สินค้าที่มีอยู่ในตลาดจ�านวนมากมีการจัดจ�าหน่ายข้าม
พื้นที่ของประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตมาสู่ประเทศซึ่งเป็นผู้บริโภค	สินค้า
เหล่านั้นต่างก็น�าพาเอาวิถีทางการด�าเนินชีวิต	วิธีการบริโภค	และ
ค่านิยมของผู้ผลิตสินค้านั้นมาด้วย	 ดังนั้น	 การเกิดความขัดแย้ง	
และการผสมผสานทางวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	 การ
เข้ามาท�าตลาดของสินค้าใดๆ	 ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตใน
ประเทศเอง	หรือเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งอื่น	การเข้ามาสร้างสาย
สัมพันธ์กับผู้บริโภคจึงต้องท�าความเข้าใจเพื่อสื่อสารให้กลมกลืน
ไปกับวัฒนธรรมนั้น

วัฒนธรรมจึงเป็นแนวคิดที่สามารถที่จะท�าให้สามารถ
เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค	 เช่นแนวคิดที่เป็นนามธรรมยก
ตวัอย่างเรือ่งของค่านยิม	และจรยิธรรมของคนในสงัคม	ยงัรวมไป
ถงึเรือ่งของวตัถสุิง่ของ	และพฤตกิรรมทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	การเลอืกใช้
ยาพาหนะ	เครือ่งแต่งกาย	อาหาร	งานศลิปะ	และกฬีา	(Solomon,	
2004)	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นผลผลิตของวัฒนธรรม	และก็เป็นตัว
ที่บ่งชี้ถึงวัฒนธรรมของคนในสังคมนั้นๆ	ด้วย	ดังนั้น	วัฒนธรรม
จึงเป็นความหมายที่คนในวัฒนธรรมเดียวกันมีร่วมกัน	 ซึ่งรวมไป
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ถึงประเพณี	พิธีกรรม	และบรรทัดฐาน	ซึ่งด้วยเหตุนี้	ผู้บริโภคใน 
สังคมนั้นๆ	ต่างก็มอง	 และรับรู้ตราสินค้าผ่านมุมมองวัฒนธรรม
ของตน

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับวัฒนธรรม
เป็นไปใน	2	ทิศทาง	(Solomon,	2004)	ในทางแรก	ตราสินค้าหรือ
การบริการที่สามารถกลมกลืนกับวัฒนธรรมของผู้บริโภคได้มักได้
รบัการเปิดโอกาสในการยอมรบัเป็นอย่างด	ีแต่ในอกีทางหนึง่สนิค้า
ที่มีการบุกเบิกทิศทางใหม่อาจเปิดโอกาสให้วัฒนธรรมในสังคมมี
การปรบัเปลีย่น	ยกตวัอย่างเช่น	ในอดตี	พฤตกิรรมการชมโทรทศัน์
ระหว่างการรบัประทานอาหารเยน็ของครอบครวัชาวอเมรกินัส่งผล
ให้โครงสร้างของครอบครวัเปลีย่นแปลงไป	หรอืการทีเ่ครือ่งส�าอาง	
The	Body	Shop	รณรงค์เรื่องการต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองส่งผล
ให้เกิดกระแสความสนใจเรื่องมลพิษ	ขยะ	และสิทธิของสัตว์ด้วย
	 และเพราะวัฒนธรรมมักส่งผลกระทบบางประการต่อ
ผู้บริโภค	 นักการตลาดจึงใช้ค่านิยมทางวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ	
เพื่อท�าการสื่อสารการตลาดไปสู่ผู้บริโภค	บ่อยครั้งที่นักการตลาด
ใช้ค่านิยมทางวัฒนธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้ในการก�าหนด
พฤติกรรมของผู้บริโภคได้	 เช่น	 การสื่อสารโดยใช้สัญลักษณ์ผ่าน
ทางจินตนาการ	(Fantasy)	และเรื่องเล่า	โดยการเชื่อมโยงตราสิน
ค้าเข้ากับค่านิยมทางวัฒนธรรม	 การเรื่องเล่าในการสื่อสารการ
ตลาดมักต้องสร้างผ่านค่านิยมทางวัฒนธรรม	 เช่น	 ตราสินค้า	
McDonald’s	 สร้างโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสุข	
สนุกสนาน	และจินตนาการ	แสดงให้เห็นถึงความตื่นตาตื่นใจ	ดิน
แดนแห่งมนต์วิเศษที่ยินดีต้อนรับทุกคน	 มีความปลอดภัย	 ความ
สขุ	ความรกั	และการแบ่งปันส�าหรบัทกุคนทีม่หีวัใจอนัเยาว์วยั	ซึง่
ตราสินค้าทรงโค้งสีทอง	(Golden	Arches)	ของ	McDonald’s	นั้น
เป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมแบบอเมริกัน

ภาพลักษณ์ต่างๆ	 ล้วนเกี่ยวข้องกับจินตนาการทาง
วัฒนธรรม	 เช่น	 ความเป็นคาวบอยของตราสินค้า	Marlboro	 ก็
แสดงถึงความมีอิสระและความเป็นปัจเจก	 ตราสินค้า	Betty	
Crocker	 ก็แสดงถึงความเป็นมารดาผู้ยิ่งใหญ่	 โดยสื่อสารผ่าน
เรื่องราวของครอบครัวที่อบอุ่นปลอดภัยและอาหารที่รสชาติคุ้น
เคยเหมอืนรบัประทานอยูท่ีบ้่าน	ซึง่นกัการตลาดจะใช้ค่านยิมทาง
วฒันธรรมเหล่านีส้ือ่สารผ่านการสร้างต�านาน	หรอื	การใช้ค�าขวญั
ของเครื่องดื่มเบียร์สิงห์ว่า	 “เบียร์สิงห์	 เบียร์ไทย”	 เป็นการสร้าง
ความเป็นของแท้	(Authentic)	ซึ่งก็ท�าให้ภัตตาคารอาหารไทยใน
ต่างประเทศมักต้องมีเบียร์สิงห์ไว้บริการลูกค้าเสมอ

ในกรณีของเบียร์สิงห์	 แสดงให้เห็นว่าสินค้าประเภท
อาหารนั้นก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดตัวอย่างหนึ่งในการแสดงถึง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม	 แสดงว่าอาหารนั้นสามารถเป็นสิ่งบอก

ถึงสัญลักษณ์บางอย่างได้	เช่นเดียวกับในการศึกษาของ	Stayman	
และ	Deshpandé	(1989)	พบว่า	ผูบ้รโิภคเชือ้สายอติาเลยีนทีพ่�านกั
อาศัยใน	New	York	นั้นจะรับประทานอาหารอิตาเลียนกับคนที่มี
เชื้อสายอิตาเลียนด้วยกัน	มากกว่าคนที่ไม่มีเชื้อสายอิตาเลียนเลย	
แสดงให้เหน็ว่าอาหารทีผู่บ้รโิภคนัน้เลอืกรบัประทานนัน้สามารถที่
จะบอกอะไรไดบ้างอย่าง	เชน่	ภาพลกัษณ์ของผู้บริโภค	หรือสิง่ทีผู่้
บริโภคคนนั้นรับรู้ต่อผู้อื่น

นอกจากนั้น	ในงานของ	Schaninger,	Bourgeois	และ	
Buss	 (1985)	 ที่ท�าการศึกษาความแตกต่างกันของผู้บริโภคชาว
แคนาดาเชื้อสายฝรั่งเศส	และชาวแคนาดาเชื้อสายอังกฤษ	พบว่า	
ผู้ที่ท�าการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมักจะท�าการสื่อสาร
การตลาดไปยังคนสองกลุ่มนี้โดยลืมความแตกต่างในเรื่องของ
ภาษา	 และในการศึกษาทัศนคติก็ยังพบว่า	 ผู้บริโภคสองกลุ่มนี้มี
ทัศนคติที่แตกต่างกันในเรื่องของการใช้จ่ายเงิน	 ในรูปแบบของ
สนิค้าประเภทเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	เสือ้ผ้า	เครือ่งส�าอาง	ยาสบู	น�า้
อัดลม	ขนม	และ	กาแฟ	รวมถึงผู้บริโภคสองกลุ่มนี้ยังมีพฤติกรรม
ในการรบัประทานอาหารทีแ่ตกต่างกนั	และผลการศกึษากไ็ด้แสดง
ว่า	ผูบ้รโิภคทัง้สองกลุม่นีม้พีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัในเรือ่งของการ
เปิดรบัสือ่โทรทศัน์และวทิยอุกีด้วย	ซึง่กแ็สดงให้เหน็ว่า	การท�าการ
ตลาดนัน้ควรทีจ่ะค�านงึถงึลกัษณะทางวฒันธรรม	มใิช่ประเทศทีผู่้
บรโิภคกลุม่เป้าหมายนัน้พ�านกัอยูเ่ท่านัน้	การศกึษาในแง่ของความ
แตกต่างระหว่างวฒันธรรมจงึอาจต้องพลกิมมุมองจากเดมิทีส่นใจ
แต่วัฒนธรรมใหญ่	มาศึกษาวัฒนธรรมย่อยๆ	

ความคดิของคนในแต่ละวฒันธรรมกต่็างกนั	ในงานของ	
Monga	และ	John	(2007)	ก็พบว่าคนตะวันออกมีความคิดเรื่อง
การขยายตราสินค้าแบบองค์รวม	(Holistic	Thinking)	แตกต่างกับ
คนตะวันตกที่มักจะใช้วิธีการคิดเรื่องการขยายตราสินค้าแบบคิด
วิเคราะห์แยกแยะ	(Analytic	Thinking)	ซึ่งก็เป็นข้อยืนยันถึงความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของทั้งสองทวีป

การศึกษาวิจัย และตัวชี้วัดทางวัฒนธรรม

	 ในแวดวงของการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมนั้น	 มีวิธีการ
ศึกษาที่หลากหลาย	 แต่กรอบคิดที่มีแนวทางที่นิยมศึกษานั้นมีอยู่	 
2	 แนวทางด้วยกันคือการศึกษาจากมุมมองแบบคนใน	(Emic)	 
และการศึกษาจากมุมมองแบบคนนอก	(Etic)	 (Gudykunst	&	
Ting-Toomey,	1996)	

การศึกษาแบบมุมมองจากคนในวัฒนธรรมนั้นเอง	โดย
ความแตกต่างระหว่างทั้ง	 2	 แนวทางนี้ว่ามีความแตกต่างกัน
คือ	แนวทางการศึกษาจากมุมมองของคนใน	(Emic	Approach)	
เป็นการศึกษาของคนในวัฒนธรรมนั้นเอง	 ที่พยายามท�าความ
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เข้าใจวฒันธรรมนัน้ในแบบทีค่นในวฒันธรรมนัน้ๆ	เข้าใจ	ลกัษณะ
ของข้อมูลจึงเป็นไปในเชิงลึก	 ส่วนอีกแนวทางหนึ่งคือการศึกษา
จากมุมมองของคนนอก	(Etic	Approach)	จะเป็นการศึกษาจาก
คนนอกทีไ่ม่ได้อยูใ่นวฒันธรรมนัน้	เพือ่หาลกัษณะร่วมหรอืต่างกนั
ของวัฒนธรรมต่างๆ	 เอามาเปรียบเทียบกัน	 โดยทั่วไปแล้ว	 การ
ศึกษาวัฒนธรรมในสายสังคมวิทยาและจิตวิทยามักจะเป็นการ
ศกึษาจากมมุมองของคนนอก	ส่วนการศกึษาของนกัมานษุยวทิยา
มักจะเป็นมุมมองของคนในมากกว่า

งานวิจัยของ	Levy	(1981)	 ท�าการศึกษาเพื่อท�าความ
เข้าใจพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการบรโิภคอาหาร	โดยใช้แนวทาง
ของ	Levi-Strauss	 สายโครงสร้างนิยม	 ท�าการเก็บข้อมูลโดยใช้
หลากหลายวิธีร่วมกันคือ	 การสัมภาษณ์กลุ่ม	 สัมภาษณ์เจาะลึก	
และใช้เทคนิคการฉายภาพ	(Projective	Technique)	กับผู้บริโภค	
โดยการให้เล่าเรื่องราวต่างๆ	 เช่น	 เทพนิยาย	 วรรณคดี	 นิทาน
ปรัมปรา	 ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหาร	 รวมถึงมีการทดสอบ
ทางจิตวิทยา	 เพื่อให้เห็นโครงสร้างของการบริโภค	 การวิเคราะห์
ในงานชิ้นนี้นั้นใช้วิธีการวิเคราะห์แบบผสมผสานระหว่างแนวคิด
หน้าที่นิยม	(Functionalism)	และสัญศาสตร์โครงสร้าง	(Semiotic	
Structuralist)	 ซึ่งได้ผลของการวิเคราะห์ออกมาเป็นกลุ่มของค�า
ศัพท์ที่เป็นตัวแทนของสัญลักษณ์	(Symbolic	Vocabulary)	เป็นคู่
ซึ่งตรงข้ามกัน	ซึ่งนักการตลาดสามารถน�าไปใช้ระบุต�าแหน่งของ
สินค้าได้	ยกตัวอย่างเช่น	ความเป็นประจ�า	(Routine)	และความ
เป็นครั้งคราว	(Festivity)	ความไร้เดียงสา	(Naivete)	และความ
ซับซ้อน	(Sophistication)	ความหยาบหนา	(Gross)	และความนุ่ม
นวล	(Subtle)	 ความน่าเคารพ	(Sacred)	 และความไม่ศักดิ์สิทธิ์	
(Profane)	เป็นต้น
	 ต่อมา	ในปี	ค.ศ.	1995	Sojka	และ	Tansuhaj	ท�าการ
รวบรวมศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับผู้บริโภคที่มีการตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการในช่วงตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1970-1990	พบว่า	งานศึกษางานวิจัย
เรื่องผู้พฤติกรรมบริโภคข้ามวัฒนธรรมนั้น	 มักปรากฏการศึกษา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมรอง	(Sub-culture)	ค่อนข้างมาก	โดยมักจะมี
การศึกษาผ่านทาง	3	ตัวแปรหลักๆ	ด้วยกันคือ	1)	ผ่านทางภาษา	
2)	 ผ่านทางตัวสินค้าหรือสิ่งอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออก
ทางวัฒนธรรม	และ	3)	ผ่านทางความเชื่อ	และระบบค่านิยมทาง
วัฒนธรรม

ในประเด็นแรก	 การศึกษาเรื่องภาษาและวัฒนธรรม
ในงานวิจัยผู้บริโภคของ	Sojka	 และ	Tansuhaj	(1995)	 นั้น	 นัก
ภาษาศาสตร์เชิงสังคม	(Socio-linguists)	 อ้างว่า	 ภาษานั้นเป็น
ตวัแปรส�าคญัในการทีจ่ะเป็นตวัวางรากฐานการเกดิพฤตกิรรมของ
ผู้บริโภค	 ภาษาเป็นตัวที่แสดงตัวแปรที่มาจากมุมมองของคนใน

วัฒนธรรมนั้นมองรูปแบบของวัฒนธรรมที่รายล้อมตนเอง	ในการ
ศกึษาพบว่า	หากมกีารวจิยัในประเทศทีม่หีลายเชือ้ชาตอิยูร่วมกนั	
หรือศึกษาประเทศที่มีการใช้ภาษาหลัก	2	 ภาษา	 เช่น	 ประเทศ
แคนาดา	 ภาษาจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่มักจะถูกน�ามาใช้เพื่อบ่งบอก
เชื้อชาติของผู้บริโภค	 แต่ผลจากการวิจัยหลายชิ้นก็แสดงออกมา
ว่าภาษาเป็นตัวบ่งชี้ที่แย่มากในการแบ่งแยกเชื้อชาติเพื่อวิเคราะห์
พฤติกรรมของผู้บริโภค	 คือภาษาไม่สามารถท�านายหรืออธิบาย
ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมหลกัและวฒันธรรมย่อยได้เลย	แต่
จากการศึกษาของ	Hirschman	(1981)	ได้เพิ่มเติมการให้ผู้บริโภค
ระบุด้วยตนเอง	(Self-identification)	ว่าตนเป็นเชื้อชาติใดร่วมไป
กบัการใช้ภาษาเป็นตวัระบ	ุพบว่าเป็นการดกีว่า	โดยสามารถก�าจดั
อคตอิอกไปได้	และยงัสามารถจ�าแนกผูบ้รโิภคออกได้ดกีว่าการใช้
ภาษาเป็นตัวแปรเพียงอย่างเดียว	

ส�าหรับประเด็นที่สอง	 การศึกษาผ่านทางตัวสินค้าหรือ
สิ่งอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางวัฒนธรรมนั้น	โดยทั่วไป
แล้วตัวสินค้าเป็นตัวแสดงออกถึงหลักฐานทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุด
อย่างหนึ่งเลยทีเดียว	 โดยสินค้าที่มักน�ามาศึกษาก็มักเป็นพวก
สินค้าคงทน	(Durable	Goods)	 เสื้อผ้า	ของเล่น	สินค้าเกี่ยวกับ
รถยนต์	และสินค้าประเภทอาหาร	 เป็นต้น	 โดยประเด็นที่ท�าการ
ศึกษาก็มักเกี่ยวกับการยอมรับในตัวสินค้านั้นผ่านวัฒนธรรม	
กระบวนการตัดสินใจ	การบริโภค	การมอบให้เป็นของก�านัล	และ
การโฆษณา	เป็นต้น

ประเด็นสุดท้ายคือ	 ความเชื่อและค่านิยมจะเป็นตัวบ่ง
ชี้ทางวัฒนธรรม	 ตัวแปรในกลุ่มที่สามนี้มักจะเป็นตัวแปรที่พบว่า
ถูกใช้บ่อยที่สุดในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค	 โดยวัดจาก
จ�านวนของบทความวิชาการที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารในช่วง	20	ปีที่
ผ่านมา	(ค.ศ.	1970-1990)	จะพบว่า	มีการศึกษาในประเด็นนี้มาก
ที่สุด	 ตัวแปรเรื่องระบบความเชื่อ	 และค่านิยมทางวัฒนธรรมที่มี
การศึกษาคือ	 ความสัมพันธ์กับธรรมชาติ	 บทบาทของครอบครัว	
ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต	 ความสัมพันธ์ระหว่างกัน	 ความมีสุนท
รีย์	 และความสวยงาม	 การนับถือวัตถุนิยม	 มิติของกาลเวลาใน
แต่ละวัฒนธรรม	 และการรับรู้ของบุคคลต่างวัฒนธรรม	 เป็นต้น	
โดยวิธีการศึกษาที่ถูกน�ามาใช้มากที่สุดคือ	 วิธีการเชิงประจักษ์	
(Empirical)	 ส่วนการศึกษาในระดับทฤษฎี	 (Theoretical)	 และ
การศึกษาเชิงธรรมชาติ	(Naturalistic)	นั้นพบว่า	มีการศึกษาน้อย
มากและลดหลั่นกันลงมาตามล�าดับ	 ส่วนประเด็นที่น�ามาศึกษา
เรื่องวัฒนธรรมของนักวิจัยแต่ละคนก็แตกต่างกันไป	 โดยมากมัก
เป็นประเด็นเรื่องการบริโภค	ความภักดีในตราสินค้า	การโฆษณา	
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค	และการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างสินค้าและแนวคิดอัตมโนทัศน์ของผู้บริโภค	เป็นต้น
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กรอบตัวแปรวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21

	 จากงานศกึษาของ	Luna	และ	Gupta	(2001)	ทีศ่กึษาต่อ
จากงานในปี	ค.ศ.	1995	ของ	Sojka	และ	Tansuhaj	โดยใช้กรอบ
ทางทฤษฎีของ	Hofstede	มาศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคอีก	
10	ปีถดัมา	(ค.ศ.	1991-2000)	โดยแบ่งตามแนวคดิเรือ่งของการเผย
ตัวของวัฒนธรรมว่าเปรียบได้คล้ายกับชั้นของหัวหอมคือสามารถ
ลอกออกได้เป็นชั้นๆ	โดยระดับของสัญลักษณ์	(Symbols)	จะเป็น
ส่วนทีแ่สดงออกภายนอกทีส่ดุ	โดยทีล่กัษณะวรีบรุษุ	(Heroes)	และ
พิธีกรรม	(Rituals)	จะเป็นส่วนที่ประสานอยู่ระหว่างกลาง	และค่า
นยิม	(Values)	จะเป็นส่วนทีล่กึทีส่ดุอยูช่ัน้ในกจ็ะเหน็งานวจิยัด้าน
พฤติกรรมผู้บริโภคที่ศึกษาในด้านต่างๆ	นี้เช่นกัน	ดังนี้
	 ด้านค่านิยมกับพฤติกรรมผู้บริโภค	 จะเป็นการศึกษา
ในทิศทางของทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรม	 หรือการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับตัวแปรด้านวัฒนธรรม	เช่น	ค่านิยม
ทางวัฒนธรรมบางตัวที่ส่งผลต่อการยอมรับสินค้าบางอย่างช้าลง	
ซึ่งในทางกลับกัน	 ค่านิยมทางวัฒนธรรมเช่นกันที่เป็นเหมือนตัว
เร่งในการท�าให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมได้เร็วขึ้น
	 ด้านสญัลกัษณ์กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค	มกัพบงานวจิยัใน
ด้านของการใช้ภาษาซึง่กถ็อืเป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึง่ในงานโฆษณา	
เช่นโฆษณาที่ใช้ภาษาหลายๆ	 ภาษาประกอบกันจะส่งผลกระทบ
ต่อการรับรู้ของผู้บริโภคมากขึ้นหรือน้อยลง

ด้านพิธีกรรมกับพฤติกรรมผู้บริโภค	 เป็นการศึกษาที่
เกี่ยวกับปัจจัยด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม	 เช่น	 การ
ตัง้ราคา	การส่งเสรมิการขาย	และการโฆษณา	หรอืผลติภณัฑ์บาง
อย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเช่น	ผงกะหรี่ก็มีความเกี่ยว
พันกับวัฒนธรรมอินเดีย	เป็นต้น

และด้านวีรบุรุษกับพฤติกรรมผู้บริโภค	มักเกี่ยวข้องกับ
แนวคดิของ	Fishbein	ในเรือ่งของความตัง้ใจในการเกดิพฤตกิรรม
ของผู้บริโภค	และการคล้อยตามคนรอบข้าง	(Subjective	Norm)	
เช่น	ความคดิของผูอ้าวโุสในบ้านทีม่ผีลต่อสมาชกิภายในครอบครวั	
ในขณะที่บางวัฒนธรรมต่างก็มีวีรบุรุษ	หรือ	Hero	ที่แตกต่างกัน
ไปตามแต่ละที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้น�้าหนักในการคล้อยตาม	
เช่น	 ในวัฒนธรรมตะวันตกความคล้อยตามกลุ่มจะมีผลน้อยกว่า
ในสังคมตะวันออก

สรุป

จากที่กล ่าวมาทั้งหมด	 จะเห็นว ่าการศึกษาเรื่อง
วัฒนธรรมในการวิจัยเกี่ยวกับผู้บริโภคนั้นเป็นการขยายมุมมอง
ของตวัแปรในเรือ่งของปัจจยัภายนอกทีส่่งผลในเรือ่งของพฤตกิรรม
ผู้บริโภคออกไปจากภายในสู่ภายนอกให้กว้างขวางขึ้น	วัฒนธรรม

ช่วยให้สามารถวเิคราะห์ผูบ้รโิภคให้เหน็ถงึความเหมอืนและความ
ต่างที่ส่งผลมาจากตัวแปรที่อยู่ภายนอก	 จากประเพณี	 ความเชื่อ	
เรื่องเล่า	ต�านาน	นิทานปรัมปรา	และระบบของค่านิยม	ที่สังคม
มีการหล่อหลอมและฝึกฝนต่อเนื่องกันมา	ดังนั้น	การมุ่งประเด็น
ในการศึกษาไปที่การศึกษาแนวคิดทางวัฒนธรรม	 ก็น่าจะเป็นตัว
ทีช่่วยให้สามารถเข้าใจรากฐานความคดิของผูบ้รโิภคทีอ่ยูใ่นแต่ละ
บริบทได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น	 ซึ่งจะสามารถน�ามาสร้างเป็นกรอบ
ความคิดในการก�าหนดวิธีการในการสื่อสารได้อย่างตรงจุด	
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