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ข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่พูดภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศ 
กฤติกา ชูผล 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่า ง

วัฒนธรรมของชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ และเพ่ือศึกษาสาเหตุข้อบกพร่องเชิง
วัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการสื่อสารระหว่างคู่สนทนาชาวไทยและชาวจีน 
โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากผู้บอกภาษาชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในติดต่อสื่อสาร
กับชาวไทย จ านวน 30 คน ทั้งจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ 

ผลการศึกษาพบว่าข้อบกพร่องในด้านหลักการใช้ภาษาจ านวนทั้งสิ้น 65 สถานการณ์ พบ
การปรากฏจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่  อันดับที่ 1 ข้อบกพร่องด้านการใช้ค าผิดความหมาย 
(ร้อยละ 30.77) รองลงมาคือ ข้อบกพร่องด้านการสลับที่ค า (ร้อยละ13.85) ข้อบกพร่องด้านการออก
เสียงพยัญชนะต้นผิด (ร้อยละ 12.30) ข้อบกพร่องด้านการวางรูปประโยคผิด และข้อบกพร่องด้าน
การใช้สระผิด มีจ านวนเท่ากัน (ร้อยละ 10.77)  ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงพยัญชนะท้ายผิด (ร้อย
ละ 9.23) ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงวรรณยุกต์ผิด (ร้อยละ 7.69) และอันดับสุดท้ายมีจ านวน
เท่ากันคือ ข้อบกพร่องด้านการใช้ค าที่มีความหมายซ้ ากัน ข้อบกพร่องด้านการใช้ค าสรรพนามไม่
เหมาะสม และข้อบกพร่องด้านการใช้ค าลักษณนามผิด (ร้อยละ 1.54) 

ข้อบกพร่องในการสื่อเจตนาทั้งสิ้น 12 สถานการณ์ พบการสื่อเจตนาผิดแบบไม่ข้าม
จุดมุ่งหมายวัจนกรรม (ร้อยละ 58.34)   และการสื่อเจตนาผิดแบบข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม (ร้อยละ
41.67) ส่วนข้อบกพร่องด้านการตีความเจตนาทั้งสิ้น 7 สถานการณ์ พบการตีความเจตนาผิดแบบไม่
ข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม (ร้อยละ 14.29) และรองลงมาคือการตีความเจตนาผิดแบบข้าม
จุดมุ่งหมายวัจนกรรม (ร้อยละ 85.72)  

นอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์
ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเนื่องมาจากการ
ถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติ ซึ่งจ าแนกได้เป็นการถ่ายโอนเชิงบวก และการถ่ายโอนเชิงลบ มโนทัศน์เรื่อง
ระยะห่างทางอ านาจ และมโนทัศน์เรื่องความสุภาพกับอุปลักษณ์เรื่อง ‘หน้า’ 
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This study is designed in an attempt to examine the pragmatic failure in 

intercultural communication committed by Chinese speakers who have Thai as a foreign 
language. Also, the study aims to identify the possible causes of the failure appearing in 
the communication between Thais and Chinese speakers. The data of this study was 
gathered from 30 Chinese speakers who use Thai as a foreign language in communicating 
with native Thai speakers. Observation and interviews were chosen as data collection 
methods of this research study. 

Throughout this study, it was found that there were 65 intercultural 
communication situations regarding pragmatic failure in the aspect of linguistic 
competence. The most common pragmatic failure was related to choosing appropriate 
words to communicate meaning (30.77%). The second most common failure was about 
the order of syllables (13.85%), followed by errors in pronouncing initial consonants 
(12.30%). Errors in putting words into the correct order to form sentences and errors in 
using appropriate vowels were in equal proportions (10.77%). There were also errors in 
pronouncing final consonants (9.23%) and phonetic errors in tone (7.69%). The least 
common errors were related to errors in using words with the same meaning, errors in 
using appropriate pronouns, and errors in using appropriate classifiers. All these three 
errors were also found in equal proportions (1.54%). 

Moreover, there were 12 situations related to failures in expressing forces. Failures 
in expressing forces found in this study can be divided into two categories: partially wrong 
expressing illocutionary point (41.67%) and completely wrong expressing illocutionary 
point (58.34%). The findings further reveal that there were 7 situations regarding failures in 
interpreting forces which can also be divided into two categories: partially wrong 
interpreting illocutionary point (85.72%) and completely wrong interpreting illocutionary 
point (14.29%).  

Furthermore, the findings show that the pragmatic failure in intercultural 
communication committed by Chinese speakers was caused by pragmatic transfer. As 
revealed by this study, there were positive transfer and negative transfer concerning the 
concepts of power distance, politeness, and face. 
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