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บทท่ี 1  

บทน า 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา  

การสื่อสารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตร่วมกันของมนุษย์ หากการสื่อสารนั้นเป็นไป
อย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรค ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความเข้าใจตรงกันการสื่อสารนั้นก็จะถือว่าสัมฤทธิ์ผล
ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร  ในทางตรงกันข้ามหากการสื่อสารนั้นเกิดข้อผิดพลาดหรือมีอุปสรรคใน
การสื่อสาร การสื่อสารนั้นก็อาจเกิดปัญหาและท าให้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารเกิดความเข้าใจผิดกันได้ ซึ่ง
ปัญหาอย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถเกิดความเข้าใจผิดกันได้คือ การสื่อสาร ระหว่างคู่
สนทนาที่มาจากต่างภาษาและวัฒนธรรมนั่นเอง 

 การสื่อสารระหว่างคู่สนทนาที่ต่างภาษาและวัฒนธรรมนั้นเป็นการสื่อสารที่เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย
ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดในการใช้ถ้อยค า หรือการตีความถ้อยค า ท าให้เข้าใจความหมายของอีกฝ่าย
ผิดพลาดไป เช่น สถานการณ์หนึ่ง ชาวอาหรับซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันคนหนึ่งเชิญเพ่ือนชาว
เยอรมันมาเยี่ยมบ้านของตนและได้เตรียมอาหารส าหรับต้อนรับไว้มากมายเพ่ือตอบแทนที่เพ่ือนชาว
เยอรมันผู้นี้คอยช่วยเหลือมาตลอด เมื่อเพ่ือนชาวเยอรมันเดินทางมาถึง ชาวอาหรับได้เชื้อเชิญให้เพ่ือน
รับประทานอาหารที่ตนเองเตรียมไว้ แต่เพ่ือนชาวเยอรมันแสดงท่าทีอึดอัดพร้อมทั้งกล่าวค าปฏิเสธว่า  
‘nein’ (‘nein’ เป็นค าปฏิเสธภาษาเยอรมัน ซึ่งมีความหมายสื่อเจตนาโดยตรงว่าไม่ต้องการสิ่งที่คู่สนทนา
น าเสนอ) พร้อมทั้งให้เหตุผลว่าตนได้รับประทานอาหารมาก่อนแล้ว แต่ชาวอาหรับไม่เข้า ใจความหมายที่
แท้จริงของค าว่า ‘nein’ จึงคิดว่าเพ่ือนชาวเยอรมันปฏิเสธด้วยความสุภาพเพราะความเกรงใจ จึง
คะยั้นคะยอให้รับประทานอาหารที่เขาเตรียมไว้ร่วมกัน เมื่อชาวเยอรมันถูกคะยั้นคะยอหลายครั้งจึงเกิด
ความขุ่นเคืองใจ และต าหนิชาวอาหรับว่าตนปฏิเสธชัดเจนไปหลายครั้งแล้ว เหตุใดจึงยังคะยั้นคะยอให้ตน
รับประทานอีก ท าให้ชาวอาหรับรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก (Lewis 1999 : 337) 

 สถานการณ์ข้างต้นเกิดข้อบกพร่องในการสื่อสารเนื่องจากภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกันของชาว
อาหรับและชาวเยอรมัน จึงท าให้เกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสาร กล่าวคือ ส าหรับชาวเยอรมัน การกล่าว
ปฏิเสธด้วยค าว่า ‘nein’ เป็นการปฏิเสธโดยตรงอย่างชัดเจน แต่ชาวอาหรับไม่เข้าใจความหมายที่ถ่องแท้
ของค าว่า ‘nein’ จึงคาดเดาว่าเป็นการปฏิเสธเพราะความเกรงใจของชาวเยอรมันจึงคะยั้นคะยอให้เพ่ือน
ชาวเยอรมันรับประทานอาหารจนเพื่อนชาวเยอรมันเกิดความร าคาญใจ 

 นอกจากความไม่เข้าใจในความหมายที่แท้จริงของค าปฏิเสธ ‘nein’  แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้คู่
สนทนาคู่นี้เกิดความเข้าใจผิดกันก็คือวัฒนธรรมที่ต่างกันของชาวอาหรับและชาวเยอรมันในการน าเสนอ
อาหารซ้ าที่ต่างกัน กล่าวคือ ส าหรับชาวอาหรับนั้น การน าเสนออาหารซ้ าให้แขกที่มาเยี่ยมบ้านเป็นธรรม
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เนียมที่พึงปฏิบัติ แต่ชาวเยอรมันกลับเห็นว่าเป็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้การสื่อสารดังกล่าวจึง
เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ซึ่งข้อผิดพลาดที่เกิดจากการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเช่นนี้เรียกว่า “ข้อบกพร่องเชิง
วัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม” (Lewis 1999 : 337) 

 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไม่เพียงแต่พบในสังคมต่างประเทศเท่านั้น ในสังคมไทยก็เช่นกัน เรา
มักพบเห็นได้ว่ามีชาวต่างชาติมาติดต่อกับชาวไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีน ซึ่งมีการติดต่อกับคน
ไทยมาช้านาน และนับวันยิ่งมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับคนไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการ
ค้าขาย หรือในด้านการศึกษา นักศึกษาจีนในปัจจุบันก็ให้ความส าคัญในการศึกษาภาษาไทย ซึ่งความ
แตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของคนไทยและคนจีนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดข้อบกพร่องในการ
สื่อสาร และอาจส่งผลให้เกิดทัศนคติแบบเหมารวมในเชิงลบที่ผิด  ๆ ต่อกันได้ ยกตัวอย่างเช่น 
สถานการณ์ในชั้นเรียน อาจารย์ชาวไทยให้นักศึกษาจีนอ่านข้อความภาษาไทยบนกระดานด า แต่นักศึกษา
จีนบอกอาจารย์ว่า ‘หนูไม่อ่านค่ะ’ อาจารย์ก็รู้สึกไม่พอใจที่นักศึกษาพูดเช่นนั้น แต่แท้จริงแล้วนักศึกษา
ต้องการสื่อความว่านักศึกษาอ่านข้อความที่อาจารย์ให้บนกระดานด าไม่ได้  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ในสังคมไทยของผู้ใช้ภาษาไทยชาวจีนว่าเกิดข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
อย่างไร และมีสาเหตุความบกพร่องมาจากอะไร ซึ่งประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้จะสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือลดความเข้าใจผิดในการสื่อสารระหว่างคนไทยและคนจีน และ
ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาชาวจีนได้อีก
ด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่ใช้
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

2. เพ่ือศึกษาสาเหตุข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการ
สื่อสารระหว่างคู่สนทนาชาวไทยและชาวจีน 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

ข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่ ใช้ภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศมีทั้งข้อบกพร่องด้านหลักการใช้ภาษา ข้อบกพร่องด้านการสื่อเจตนาและ
ข้อบกพร่องด้านการตีความเจตนา และข้อบกพร่องด้านหลักการใช้ภาษาไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลเท่ากับข้อบกพร่องในด้านการสื่อเจตนาและด้านการตีความเจตนา  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาษาที่เกิดข้อบกพร่องในการสื่อสารระหว่างคู่สนทนาชาวไทยและชาวจี นใน

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยข้อมูลมาจากการจดบันทึกสถานการณ์การสื่อสารจริงระหว่างผู้บอกภาษา
ชาวจีนกับคู่ สนทนาชาวไทย และการสัมภาษณ์ผู้ บอกภาษาชาวจีนที่ ใช้ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารกับชาวไทย ซึ่งผู้บอกภาษาชาวจีนที่ผู้วิจัยคัดเลือกมาจะต้องมีคุณสมบัติคือ 
ผู้บอกภาษาจะต้องใช้ภาษาไทยในการสนทนามาแล้วไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และสามารถใช้ภาษาไทยในการ
สนทนากับชาวไทยได้ เข้าใจในบทสนทนาและค าถามของผู้วิจัย และจะต้องสามารถใช้ภาษาไทยในการ
ตอบค าถามของผู้วิจัยได้ทุกข้อ ทั้งนี้ผู้วิจัยไม่ได้พิจารณาปัจจัยด้านเพศของผู้บอกภาษาในการศึกษาครั้งนี้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น 

1. ข้อบกพร่องในการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 

2. ผู้พูดชาวจีนที่พูดภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

ตัวแปรตาม 

1. ข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์
ในด้านหลักการใช้ภาษา 

2. ข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์
ในด้านการสื่อเจตนา 

3. ข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์
ในด้านการตีความเจตนา 

4. สาเหตุที่ท าให้เกิดข้อบกพร่องเชิง
วั จนปฏิบัติ ศาสตร์ ในการสื่ อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่ ใช้
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 
ข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ใน
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของ
ชาวจี นที่ ใ ช้ ภ าษา ไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 
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นิยามค าศัพท ์

1. ข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม หมายถึง ข้อผิดพลาด 

ในการสื่อสารระหว่างชาวไทยและชาวจีนที่พูดภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 2. ข้อบกพร่องด้านหลักการใช้ภาษา หมายถึง การที่ผู้พูดภาษาไทยชาวจีนใช้ถ้อยค าภาษาไทยใน
การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทยที่ชาวไทยโดยทั่วไปยอมรับ 

3. ข้อบกพร่องด้านการสื่อเจตนา หมายถึง การที่ผู้พูดภาษาไทยชาวจีนไม่สามารถกล่าวถ้อยค า
เพ่ือสื่อเจตนาที่แน่ชัดของตนให้ชาวไทยรับรู้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

4. ข้อบกพร่องด้านการตีความเจตนา หมายถึง การที่ผู้พูดภาษาไทยชาวจีนไม่สามารถตีความหรือ
รับรู้เจตนาที่แท้จริงของคู่สนทนาชาวไทยได้  
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 1. งานวิจัยนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ โดยผู้สอนอาจน า
ข้อบกพร่องในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมดังกล่าวไปปรับใช้ประกอบการอธิบายในการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศเพ่ือลดข้อบกพร่องในการสื่อสารได้ 

 2. งานวิจัยนี้สามารถน าไปช่วยแก้ไขปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาดของคู่สนทนาชาวไทยและชาว
จีน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากขึ้น อันเป็นการสร้างความเข้าใจและ
ทัศนคติที่ดีข้ึนต่อคู่สนทนาที่วัฒนธรรมและภาษาแตกต่างกัน 
 




