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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1)  ศึกษาความเก่ียวขอ้งระหว่างองคก์รพหุวฒันธรรมกบั

ความเครียด 2) เพื่อศึกษาอตัลกัษณ์ บทบาทของพนักงานชาวไทยท่ีกระทบกบัการตีความและให้

ความหมายความเครียดในองคก์รพหุวฒันธรรม  3) เพ่ือคน้หาขอ้เสนอแนะ และแนวทางการจดัการ

หรือกลยทุธ์การส่ือสารเพื่อจดัการกบัความเครียดในองคก์รพหุวฒันธรรม 

การวจิยัน้ีเป็นการศึกษาในขอบเขตองคก์รพหุวฒันธรรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี

ลกัษณะเป็นบริษทัขา้มชาติ (multinational corporation) ท่ีมีสาํนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศ

ฝร่ังเศส องคก์รแห่งน้ีมีการติดต่อและประสานงานธุรกิจทั้งกบัองคก์รธุรกิจสัญชาติไทยและองคก์ร

ธุรกิจขา้มชาติอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากองคก์รสาขาในเครือ   

รูปแบบการวิจยัเป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือวิจยั ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เด่ียวใน

ลกัษณะคาํถามก่ึงโครงสร้างกบัพนกังานชาวไทยระดบัปฏิบติัการจาํนวน 6 คน ผลการวิจยันาํเสนอ

ในรูปแบบการเขียนเชิงพรรณนาจากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์และจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วน

ร่วมของผูว้ิจยัซ่ึงเป็นหน่ึงในสมาชิกขององคก์ร 

ผลการวิจัยพบว่า   พหุวฒันธรรมและความเครียดมีความเก่ียวขอ้งกัน มิติทางด้านพหุ
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ชาวต่างชาติ เช่น ค่านิยมดา้นเวลา ค่านิยมในการพ่ึงพาตนเอง ค่านิยมในการแสดงความคิดเห็น 3) 

การแบ่งกลุ่มยอ่ยและระยะห่างระหวา่งพนกังานชาวไทยและพนกังานชาวต่างชาติ    
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จาํนวนพนกังานชาวต่างชาติในองคก์ร การมีปฏิสัมพนัธ์กบัพนกังานชาวต่างชาติโดยการ

เห็นหนา้ค่าตา (face to face) รวมถึงบริบทดา้นเวลาและสถานท่ีในการปฏิบติังาน เป็นปัจจยัสาํคญั

ท่ีมีผลต่อพนักงานชาวไทยในการกาํหนดความหมายองค์กรพหุวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ของ

พนกังานในองคก์รพหุวฒันธรรม   ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตีความและให้ความหมายความเครียดของ
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และชาติพนัธ์ุ การรับรู้ความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมและค่านิยมในการทาํงาน ตลอดจนการรับรู้

และตีความหมายความเครียดจากระยะห่างท่ีเกิดจากการแบ่งกลุ่มยอ่ย การขาดการส่ือสาร และการมี
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ทั้งในรูปแบบทางการ ก่ึงทางการ และไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ การชกัชวนใหมี้การทาํกิจกรรมร่วมกนั

นอกองคก์ร การจดัรับประทานอาหารร่วมกนั การจดัการส่ือสารแบบเปิดใจ การจดัการท่ีสาเหตุของ
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This research aims to 1) examine the correlation between multicultural 
organization and stress, 2) study identity and role of Thai employees affected by 
interpretation of stress in multicultural organization, and 3) explore recommendation 
and propose solutions or communication strategies to relieve the stress in multicultural 
organization. 

The boundary of this study is within a multicultural organization in Bangkok, 
Thailand. The organization is in nature a multinational corporation (MNC) 
headquartered in France. This organization has business transaction with Thai 
businesses in general and other transnational companies, in addition to other entities 
under the same conglomerate. 

The researcher employs qualitative research method. Individual interview with 
semi-structural questions were conducted with six Thai operational staffs. Interview 
details were analyzed, and research finding was composed into a descriptive work 
where the researcher, who was working in the organization, played the role of 
participatory observer. 

The study found out that multicultural environment and stress are correlated. 
Multicultural elements which generate stress in workers of the multicultural 
organization are 1) language barrier, 2) disparities in work culture between Thai and 
non-Thai staff including concept of time, value on self-dependence, and 
characteristics of opinion expression, and 3) sub-grouping and gap between Thai and 
non-Thai staff. 

The number of non-Thai staff, extent of face-to-face interaction between Thai 
and non-Thai staff as well as time and location of work are also crucial factors 
inducing Thai staff to define and determine the extent of multicultural organization’s 
characteristics and shape their identity as a member of a multicultural organization. 
The factors which influence interpretation and emphasis on stress includes the 
perception and interpretation influenced by difference in nationality and ethnicity, 
cultural difference, value in working, perception and interpretation of stress resulting 
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from gap of sub-grouping, inadequate communication and due interaction between 
Thai and non-Thai staff. 

The communication strategies which are expected to dampen the stress can be 
categorized into formal, semi-formal and informal communications. They consists of 
encouraging extra-work activities, arranging open-minded communication, having 
luncheon or dinners together, solving the problems at root cause (e.g. fine-tuning 
different attitude), revamping policy structure and reviewing communication method 
within the organization. Significantly, the work environment should be rearranged to 
foster multicultural interaction. Also, cultural tie between Thai and non-Thai staff 
should be strengthened while supervisors and operational staff should bridge their 
communication gap by participating in variety of activities together. 
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