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บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
งานวิจัยเรื่อง “ข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่ใช้

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ” นี้ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 

2.1 แนวคิดเรื่องการสื่อสารและวัฒนธรรม 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารต่างวัฒนธรรม 

2.3 ทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์ และข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 

2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวัจนปฏิบัติศาสตร์ 

2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

 

2.1 แนวคิดเรื่องการสื่อสารและวัฒนธรรม 

  การสื่อสารเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน  การ
สื่อสารที่ดีจึงมีความส าคัญท าให้การติดต่อสื่อสารของมนุษย์บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้มีผู้ ให้นิยาม
ความหมายเกี่ยวกับการสื่อสารไว้มากมาย ดังนี้ 

เสนาะ ติเยาว์ (2537 : 33) ให้ความหมายของการติดต่อสื่อสารไว้หลายอย่าง เช่น การ
ติดต่อสื่อสาร หมายถึง การกระท าของบุคคลเดียวหรือหลายคนในการส่งและการรับข่าวสาร ซึ่งอาจถูก
บิดเบือนด้วยสิ่งรบกวนภายใต้สภาพผลการกระทบและโอกาสที่ท าให้เกิดข้อมูลย้อนกลับ 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1200) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ว่า การสื่อสาร คือ การน า
ถ้อยค า ข้อความ หรือหนังสือ เป็นต้น ของฝ่ายหนึ่งส่งไปให้อีกฝ่ายหนึ่งโดยมีสื่อน าไป 

 สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552 : 269) ให้ความหมายของการติดต่อสื่อสารว่า การติดต่อสื่อสาร
หมายถึง การเคลื่อนย้ายหรือการส่งผ่านข่าวสาร ข้อมูล หรือความหมายบางอย่างของคน 2 คน ขึ้นไป 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกัน หรือเพ่ือวัตถุประสงค์บางอย่างตามท่ีต้องการ 
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 อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี (2555 : 106) กล่าวถึงการสื่อสารไว้ว่า การสื่อสารเป็นการถ่ายทอดสารจากผู้
ส่งสารไปสู่ผู้รับสารโดยผ่านสื่อ โดยผู้ส่งสารจะถ่ายทอดความคิดของตนเองเป็นค าพูดหรือสัญลักษณ์ไปสู่
ผู้รับสาร และผู้รับสารตีความหมายให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารแล้วถ่ายทอดความคิดของตนเอง
กลับสู่ผู้รับสารอีกครั้งหนึ่งโดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ค าพูด ท่าทาง รวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์ 
วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จดหมาย สื่อวิดีโอ ฯลฯ 

 จากการศึกษาความหมายของการสื่อสารข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การสื่อสาร คือ กระบวนการ
ที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งในทุก ๆ บริบท ซึ่งมีผลกระทบและมีปฏิสัมพันธ์
กันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร 

ในการสื่อสารแต่ละครั้งนอกจากจะเป็นการถ่ายโอนข้อมูลจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารด้วยวิธีทาง
ภาษาแล้วนั้น สิ่งที่ต้องค านึงถึงความส าเร็จในการสื่อสารอีกสิ่งหนึ่งคือ วัฒนธรรม   ยิ่งถ้าวัฒนธรรม
เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันเท่าใด ผู้ส่งสารและผู้รับสารจะยิ่งเข้าใจกันได้ดี ในทางตรงกันข้าม           
หากวัฒนธรรมมีความแตกต่ างกันมาก ความเข้า ใจกัน ในการสื่ อสารอาจมีน้ อยลงไปด้ วย                     
ซึ่งค าว่า วัฒนธรรม ตามความหมายที่ จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต (2556 : 7) กล่าวไว้คือ วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่ง
ของสภาพแวดล้อมในสังคม ที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมา มีรูปแบบที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ สามารถ
ถ่ายทอดออกมาได้ด้วยภาษา เสียง ท่าทาง แฝงอยู่ใน ความเชื่อ ความคิด ทัศนคติ ค่านิยมและวิถีชีวิตของ
มนุษย์ซึ่งวัฒนธรรมจะมีการล่งต่อจากคนรุ่น หนึ่งไปสู่คนอีกรุ่น หนึ่ง โดยวัฒนธรรมจะไม่คงอยู่ในสภาพที่
เหมือนเดิมผ่านกาลเวลา แต่ วัฒนธรรมจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
เรื่อยๆ ซึ่งเป็นการ ปรับเพ่ือให้เหมาะกับสังคมในปัจจุบัน 

อ านวย พิรุณสาร (2546) ได้กล่าวถึง ลักษณะทางวัฒนธรรม โดยมีการแบ่งความส าคัญเป็น 6 
ประการ คือ 

1. วัฒนธรรมเป็นความคิดร่วม และค่านิยมทางลังคม โดยมองว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง
ขึน้มาโดยมนุษย์เพ่ือช่วยให้มนุษย์สามารถที่จะด ารงชีวิตอยู่ในลังคมและเป็นที่ยอมรับจากลังคมได้โดยการ
ที่จะเป็นที่ยอมรับได้ในมนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมสอดคล้อง กับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ใน
สังคมยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม 

2. วัฒนธรรมเป็นการเรียนรู้ของมนุษย์ เป็นพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆที่ต้องเกิดขึ้นจากการเรียนรู้
โดยการอบรมสั่งสอนและปฏิบัติ วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาได้เอง ดังเช่น พฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร พฤติกรรมในการทักทายกัน เป็นต้น ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่ต้อง ได้รับการสั่งสอน ต้องมีการเรียนรู้ 
เป็นการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นต่อๆไป 

3. วัฒนธรรมเป็นเรื่องของการก าหนดและการใช้สัญลักษณ์โดยจะมองว่าพฤติกรรมของบุคคลใน
สังคมมีจุดเริ่มต้นมากจากการใช้สัญลักษณ์สังเกตได้จากแม้แต่การใช้ชีวิตประจ าวัน สัญลักษณ์ก็เ ข้ามามี
บทบาทเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เช่น ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ทางภาษา สัญลักษณ์ทางศาสนา สัญลักษณ์ไฟ
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จราจร หรือ การใช้เงินตรา 
4. วัฒนธรรมเป็นองค์รวมของความรู้และภูมิปัญญา โดยวัฒนธรรมจะท าหน้าที่เป็นสิ่งที่

ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ช่วยให้มนุษย์สั่งสมประสบการณ์ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท างานได้
อย่างมีประสิทธิผลท าให้มนุษย์รู้ที่จะวางกฎเกณฑ์ส าหรับการด าเนินชีวิตของตนเองได้อย่างมีระบบและ
วัฒนธรรมยังท าให้มนุษย์มีการเรียนรู้ปรับตัวเข้ากับสภาพแสดล้อมได้ อีกทั้งยัง เป็นพ้ืนฐานที่ท าให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เพ่ือความอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ 

5. วัฒนธรรม เป็นตัวก าหนดนิยามความหมายให้กับชีวิต รวมทั้ งสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่ง
อาจจะอยู่ในรูปแบบของศาสนา พิธีกรรม ท าให้เมื่อมนุษย์ได้ความหมายเกี่ยวกับสิ่งใดแล้ว ปรับกลายมา
เป็นการสร้างแนวความคิดของระบบสังคมขึน้มาได้ 

6. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนได้ โดยวัฒนธรรมเกิดจากความคิดของ มนุษย์
และเกิดจากการที่มนุษย์สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ท าให้วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาไม่คงที่และ
ไม่ตายตัว แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามแต่ละช่วงสมัย 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และสุวรรณ บัวทวน (2528 : 18) ได้สรุปลักษณะทางวัฒนธรรม ไว้ 5 
ประการ ดังนี้ 

1. วัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดความคิดและค่านิยมทางสังคม ก าหนดมาตรฐานพฤติกรรมของ
มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในสังคมเดียวกัน 

2. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ โดยเป็นการค่อยๆ เรียนรู้ทีละเล็กทีละน้อย จากคนรุ่นหนึ่ง
ไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งในลังคมที่บุคคลคนนี้เติบโตมา ท าให้เปรียบวัฒนธรรมได้ว่าเป็นมรดกทางสังคมที่ได้รับ
การถ่ายทอด โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมหรือระบวนการเรียนรู้ทางสังคม 

3. วัฒนธรรมมีพ้ืนฐานมาจากการใช้สัญลักษณ์กล่าวได้ว่า สัญลักษณ์ เป็นต้นก าเนิดของ 
พฤติกรรมของมนุษย์โดยมีภาษาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน นอกจากนี้ภาษาก็ยัง
เป็นสัญลักษณ์ที่ท าให้มนุษย์สามารถรวบรวมความรู้และความเข้าใจที่มีต่อธรรมชาติ ได้อย่างเป็นระบบ
ระเบียบและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่มนุษย์รวบรวมเป็นความรู้นี้ไปยังคนรุ่นต่อไป 

4. วัฒนธรรมเป็นองค์รวมของความรู้และภูมิปัญญาที่มีหน้าที่สนองตอบความต้องการพ้ืนฐานของ
มนุษย์ และเป็นกฎเกณฑ์ให้มนุษย์ด าเนินชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผนเพ่ือให้สังคมท างานไต้อย่างเป็น
ระบบ และวัฒนธรรมยังช่วยให้มนุษย์ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยี เพื่อความเจริญและความอยู่รอดของมนุษย์ 

5. วัฒนธรรม คือ กระบวนการที่ก าหนดนิยามความหมายให้กับชีวิตและสิ่งต่างๆ ที่อยู่ รอบตัวเรา 
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จนบางครั้งมนุษย์ไม่อาจปรับเปลี่ยนได้ทันที 
ท าให้สังคมนี้เกิดความรู้สึกแปลกแยก และมีผลกระทบรุนแรงถึงข้ันท าให้วัฒนธรรมแตกสลายไป 

สรุปได้ว่า วัฒนธรรม เป็นความคิดและค่านิยมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพ่ือช่วยในการด ารงชีวิตอยู่ใน
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สังคม และเพ่ือต้องการให้ตนเองเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ต่อสิ่งที่คนในสังคมเห็นว่าเหมาะสมและ
ถูกต้อง วัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ผ่านพฤติกรรม การปฏิบัติ สัญลักษณ์ และภาษาที่เปรียบเสมือนเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ให้มีความรู้ ความเข้าใจและคิดอย่างเป็นระบบท าให้
มนุษย์ที่อยู่ในลังคมสามารถด าเนินชีวิตไต้อย่างมีระเบียบ แบบแผน โดยวัฒนธรรมจะมีการส่งต่อจากรุ่น
หนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง แต่วัฒนธรรมจะไม่อยู่นิ่ง จะมีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้มนุษย์ต้องปรับตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสารต่างวัฒนธรรม 

2.2.1 ความหมายการสื่อสารต่างวัฒนธรรม 
การสื่อสารต่างวัฒนธรรม หรือในภาษาอังกฤษว่า“Intercultural Communication” 

คือ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม แต่เพราะว่าการสื่อสารกับวัฒนธรรมที่แตกต่างก็เลยใช้การสื่อสารต่าง
วัฒนธรรม และให้ความหมายว่าคือ“กระบวนการถ่ายทอดและตีความหมายปฏิสัมพันธ์และสัญลักษณ์ 
ระหว่างคนที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันภายใต้บริบททางการสื่อสารหนึ่งๆ (เมตตา วิวัฒนานุกูล 2536)  

 
 2.2.2 อุปสรรคในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม 

Jandt (1998) กล่าวว่า เมื่อมีการสื่อสารกับผู้คนจากต่างวัฒนธรรม มีข้อส าคัญที่ควรจ า              
ไว้ว่าวัฒนธรรมและการสื่อสารมีความเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างมาก วิธีการที่คนมองการสื่อสารว่าคืออะไร 
ต้องท าอย่างไร และท าไมต้องท าอย่างนั้น เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม โอกาสของความเข้าใจผิดระหว่าง
สมาชิกจากต่างวัฒนธรรมจะมีมาก โดยอุปสรรคในการสื่อสารที่อาจจะพบได้ สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

  1) ความกังวลใจ (Anxiety) เป็นความรู้สึกประหม่า ซึ่งจะสามารถส่งผลกระทบ
ต่อการ สื่อสารเมื่อคนเราจดจ่อความรู้สึกของเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป เช่น ถ้าคนหนึ่งพูดกับคน
อ่ืนในภาษาประจ าชาติที่เราอยู่ เราก็อาจจะกังวลว่า คนที่เราพูดอยู่จะเร็วเกินไป หรือใช้ค าที่เราไม่เข้าใจ
เป็นต้น ความกังวลใจอาจจะส่งผลต่อความสามารถในการสื่อสารความคิดของเราไปยั งผู้อ่ืน ด้วย เช่น 
อาจจะท าให้รูปแบบประโยคของการพูดผิดๆออกไปได้ 
   2) การคาดว่าจะมีความคล้ายคลึงกัน (Assuming Similarity Instead of 
Difference) สิ่งนั้นมักจะเกิดขึ้นเสมอถ้าบุคคลนั้นไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอีกวัฒนธรรมหนึ่ง การคิดเอาเองว่า
วัฒนธรรมนั้น อาจคล้ายกับวัฒนธรรมตน อาจเป็นสาเหตุให้บุคคลนั้นละเลยต่อความแตกต่างที่ส าคัญ ใน
ท านอง เดียวกัน ถ้าคิดว่าทุกอย่างต้องแตกต่างกัน ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนัก สิ่งที่ควรท าที่สุด เมื่อต้อง 
เผชิญหน้ากับวัฒนธรรมใหม่คือ ต้องไม่คิดเอาเองว่าจะเป็นอย่างไร และให้ถามกับคนในวัฒนธรรมนั้นเลย
ว่าควรท าอย่างไร 
   3) การมีภาพก าหนดตายตัว (Stereotypes) มีความหมายได้ทั้งการตัดสินในแง่
ลบและแง่บวกต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยอาศัยสิ่งที่สังเกตเห็นได้ บางคนก็จะมีภาพตายตัวที่เป็นในแง่บวก               
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โดยอาศัยดูจากการเป็นสมาคมของกลุ่มอาชีพใดอาชีพหนึ่ ง เช่น บางคนจะถือว่าหมอทุกคนจะต้องฉลาด 
และมีความรอบรู้ เป็นต้น 
   4) การยกเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง (Ethnocentrism) เป็นการตัดสินวัฒนธรรม
อ่ืนในแง่ ไม่ดีโดยใช้มาตรฐานในวัฒนธรรมของตนเองเป็นเครื่องตัดสิน และมักจะเชื่อว่าการกระท าในแบบ 
วัฒนธรรมของตนดีกว่าของผู้อ่ืน แต่ถึงแม้ว่าการกระท าเช่นนี้จะถือว่าเป็นอุปสรรคในการสื่อสาร แต่ดูจะ
เป็นปกติธรรมดาส าหรับคนที่ประสบกับสถานที่ที่เรียกว่า “Culture Shock” ที่จะใช้การตัดสินด้วยวิธีนี้ 
เพราะเม่ือมีการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ แต่ละคนก็อาจจะผ่านช่วงนี้ไปได้แล้วก็มักจะเห็นว่าไม่มีวัฒนธรรมใด
ดีกว่าวัฒนธรรมใด แต่ว่าจะเป็นความแตกต่างกันมากกว่า 

  5) การมีอคติ (Prejudice)  คือ ความไม่ชอบ ความสงสัย หรือความเกลียดโดย
ไม่มีเหตุผลต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต่อเชื้อชาติ ศาสนา หรือเพศ คนที่มีอคติมักจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้
ยากถึงแม้ว่าจะได้รับข้อมูลที่แตกต่างจากความคิดเดิมแล้วก็ตาม 

   6) ภาษา (Language) ภาษาอาจจะเป็นอุปสรรต่อการสื่อสารได้เมื่อมีการแปล
ความหมาย ของค าประโยคในภาษานั้นอย่างไม่ถูกต้อง เป็นปัญหาที่เกิดในการแปลคือ การมีค าศัพท์ 
ส านวน  หรือหลักไวยากรณ์ที่ในอีกภาษาหนึ่งไม่มี ประสบการณ์และ Concepts ที่มีอยู่ในแต่ละ
วัฒนธรรมในบางอย่างการแปลไม ่สามารถท าได้โดยการแปลค าต่อค า เพราะค ามีอยู่ในภาษาแต่ละภาษาก็
มีโครงสร้างรูปประโยคที่ไม่เหมือนกัน การแปลที่ไม่ถูกหลักไวยากรณ์ก็อาจท าให้เกิดการสับสน หรือ
อาจจะท าให้ความหมายเปลี่ยนไปเลยก็ได้ นอกจากนี้ ในแต่ละวัฒนธรรมก็จะให้ประสบการณ์ที่ไม่
เหมือนกัน ซึ่งจะท าให้เกิดเป็นปัญหาในการแปล เมื่อคนจากวัฒนธรรมหนึ่งต้องไปอยู่ ในวัฒนธรรมที่มี
ประสบการณ์อีกแบบหนึ่งซึ่งในวัฒนธรรมเดิมของตนไม่มี และความเข้าใจใน Concept ของคนแต่ละ
วัฒนธรรมอาจไม่เหมือนกัน เช่น Concept ของ “ความเสมอภาค” หรือ “เสรีภาพ” อาจไม่เหมือนกันใน
แต่ละวัฒนธรรม เป็นต้น 

   7) การเหยียดเชื้อชาติ (Racism) คือ อคติที่มีต่อบุคคลในเชื้อชาติใดเชื้อชาติ
หนึ่ง 

    8) การตีความอวัจนภาษาอย่างผิดๆ เมื่อการสื่อสารไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกัน การ
ใช้ภาษามือจึงอาจเกิดขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้ จึงจ าเป็นที่ต้องรู้ว่าภาษามือและการแสดงท่าทาง 
ประกอบการสื่อสาร ไม่ใช่จะได้โดยมีความหมายเดียวกันในทุกวัฒนธรรม ภาษามือหรือท่าทางที่ ใช้สื่อ
ความหมายในวัฒนธรรมหนึ่ง อาจใช้ไม่ได้ในอีกวัฒนธรรมหนึ่งเพราะอาจมีความหมายกันคนละอย่าง
หรือไม ่มีความหมายเลยก็ได้ 

ดังนั้นเป็นปัญหาหลักของการสื่อสารต่างวัฒนธรรม คือ ความแตกต่างของลักษณะการ
ให้ความหมายและพฤติกรรมการสื่อสาร เพราะผู้ส่งสารและผู้รับสารที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน การสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมนั้นผู้ส่งสารและผู้รับสารจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อกัน 
และจะต้องไม่มีความรู้สึกว่าเด่นกว่าหรือด้อยกว่าในการมีปฏิสัมพันธ์โดยเฉพาะในกลุ่มความแตกต่าง
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ทางด้านเชื้อชาติศาสนาและชนเผ่า (Samovar and Porter, 1995, pp.26) 
 

2.2.3 แนวคิดการปรับตัวด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของ Young Yun Kim 
  Gudykunst (1998) ได้แยกแยะให้เห็นถึงสาเหตุหลัก (Basic Causes) และสาเหตุผิว
เผิน (Superficial Causes) เกี่ยวกลับการปรับตัวระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Adaptation) เขา
กล่าวว่าสาเหตุหลัก คือ การจัดการกับความไม่แน่ใจ และการจัดการกับความกังวลใจโดยความไม่แน่ใจ 
(Uncertainty) คือผู้แปลกหน้าจะไม่แน่ใจในการตีความหรือแสดงทัศนคติความเชื่อการให้คุณค่า                 
และพฤติกรรมในการมีปฏิสัมพันธ์ต่อเจ้าบ้านผู้แปลกหน้าต้องการที่จะคาดการณ์ถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม
ที่เจ้าบ้านต้องการให้ผู้แปลกหน้าแสดงออกและผู้แปลกหน้ายังต้องการที่จะสามารถอธิบายถึงทัศนคติ
ความรู้สึกและพฤติกรรมของเจ้าบ้านให้ได้ซึ่งความต้องการที่จะรู้ว่าท าไมเจ้าบ้าน ถึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น
เป็นขั้นตอนของการลดความไม่แน่ใจ ส่วนความกังวลใจ (Anxiety)เป็นความเครียดหรือความไม่ต้องการ          
ที่จะสื่อสาร (Apprehension) ที่ผู้แปลกหน้ามีในการที่จะสื่อสาร กับเจ้าบ้านซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจาก
ความคาดหวังในเชิงลบที่ผู้แปลกหน้ามีต่อเจ้าบ้าน 

Kim (2001) กล่าวว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดความแตกต่างในการปรับตัวของผู้แปลกหน้าใน
สังคมเจ้าบ้านนั้นมาจากเป็นปจัจัยที่ส าคัญ คือ การสื่อสาร เพราะการสื่อสารนั้นเป็นช่องทางที่ผู้แปลกหน้า
สามารถ ที่จะใช้เรียนรู้ถึงลักษณ์ที่ส าคัญต่างๆ ของสังคมเจ้าบ้าน Kim (2001) กล่าวถึง กิจกรรมการ
สื่ อ ส ารตามแนวคิดของ  Ruben ว่ า จะ พิจ า รณา ไ ด้ เป็ น  2  แ ง่ มุ มคื อ  การสื่ อ สา ร ในสั ง คม                         
(Social Communication) และการสื่อสารของบุคคล (Personal Communication)  

      1) การสื่อสารของบุคคล (Personal Communication) คือกระบวนการ
ภายในจิตใจที่แต่ละบุคคลจะต้องจัดการให้ตัวเองมีพฤติกรรมที่ใช้ในการปฏิบัติในสังคม พัฒนาวิธีการฟัง 
หรือแสดงความเข้าใจและตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน คือเมื่อผู้แปลกหน้าได้รับประสบการณ์ที่
แตกต่างกันในวัฒนธรรมใหม่ ก็จะน ามาสร้างรูปแบบของการตอบสนองเพ่ือที่จะได้เกิดความเข้าใจ และ
สามารถที่จะตอบสนองไปให้เจ้าบ้านเข้าใจความตั้งใจของตนได้ อย่างไรก็ตามเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาใน
แง่ของการสื่อสารของบุคคลต่างวัฒนธรรมนั้นมีประเด็นที่ต้องศึกษา ดังนี้ 

   1.1) โครงสร้างทางความคิด (Cognitive Structure) หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า กระบวนการรับรู้ (Perceptual Process) คือการจัดเรียงประสบการณ์ต่างๆของผู้แปลกหน้า
ให้อยู่ในรูปแบบที่จะท าให้ผู้แปลกหน้านั้นสามารถที่จะจัดการกับสิ่งเร้าในสังคมวัฒนธรรมใหม่ได้อย่าง               
มีประสิทธิผล 
   1.2) ความรู้ (Knowledge) คือความรู้ถึงรูปแบบและกฎเกณฑ์ของ
ระบบการสื่อสารของเจ้าบ้าน ซึ่งความรู้นี้มีผลอย่างมากในการที่จะท าให้ผู้แปลกหน้าเข้าถึงช่องทางการ
สื่อสารในสังคม  เจ้าบ้าน ในการสื่อสารระหว่างบุคคลกับเจ้าบ้านและสื่อมวลชนของเจ้าบ้าน 
   1.3) ภาพลักษณ์ของตนเอง (Self-Image) คือภาพลักษณ์ของตนเองที่
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มี,ในสายตาเจ้าบ้านและในสายตาของกลุ่มผู้แปลกหน้าด้วยกัน 
   1.4) แรงจูงใจในการปรับตัว (Acculturation Motivation) คือ
แรงจูงใจที่จะท าให้ผู้แปลกหน้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เข้าร่วมในกิจกรรมของเจ้าบ้านและโน้มเอียงไปยัง
สภาพแวดล้อมใหม่ 
   1.5) ในบริบทของการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมนั้นการสื่อสารระหว่าง
บุคคลสามารถอธิบายได้ในลักษณะของ ความสามารถในการสื่อสารในประเทศเจ้าบ้าน (Host 
Communication Competence) คือความสามารถภายในของผู้แปลกหน้าแต่ละบุคคลในการใส่รหัส
และถอดรหัส ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารในชีวิตจริง ที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าบ้าน ซึ่ง
ความสามารถทางการสื่อสารนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือความสามารถทางความคิด (Cognitive 
Competence) ความสามารถทางการแสดงความรู้สึก (Affective Competence) และความสามารถ
ทางการปฏิบัติ (Operational Competence) 

ความสามารถทางทางการสื่อสารของผู้แปลกหน้านั้นจะแสดงออกมาได้เมื่อมี
การสื่อสารภายในสังคม (Social Communication) ซ่ึ งจะเป็นไปใน 2 ทิศทางคือ สื่ อมวลชน                                
(Mass Communication) และการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) 

สื่อมวลชน (Mass Communication) ในที่นี้คือสื่อมวลชนของเจ้าบ้านซึ่งจะมี
ผลต่อการ ปรับตัวเป็นอย่างมาก คือผู้แปลกหน้าจะได้เรียนรู้ถึงแง่มุมด้านต่างๆของระบบสังคมวัฒนธรรม
ของเจ้าบ้าน สื่อมวลชนจะมีผลต่อการปรับตัวในช่วงแรกๆ และสื่อมวลชนเป็นช่องทางที่ไม่สามารถ สร้าง
ความกดดันให้แก่ผู้แปลกหน้าได้ เพราะช่องทางนี้ไม่สามารถที่จะให้ผู้แปลกหน้าสามารถ โต้ตอบและ
แสดงผลตอบรับ (Feedback) ได้ 

การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) จะเกิดขึ้นผ่าน
ทาง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังเกตได้จากระดับของความสนิทสนม ระดับของการติดต่อกันของผู้
แปลกหน้าที่มีต่อเจ้าบ้าน ซึ่งสามารถที่จะคาดเดาถึงการสื่อสารระหว่างบุคคลนี้ได้จากเครือข่ายของการ
สื่อสารต่างวัฒนธรรมซึ่งแตกต่างจากสื่อมวลชน 

2) การสื่อสารในสังคม (Social Communication) จากแนวคิดของ Ruben 
Kim (1995) ได้น ามาพัฒนาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาถึงเรื่องการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมไว้โดย 
กล่าวว่า การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมนั้นจะมุมมองเป็น 2 ด้านคือด้านกระบวนการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม 
คือเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมใหม่ และด้านโครงสร้างของการปรับตัว
ข้ามวัฒนธรรม คือเป็นการกล่าวถึงเป็นปัจจัยทางการสื่อสารที่มีผลต่อการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม ซึ่งทั้ง 2 
มุมมองนี้มีความเก่ียวเนื่องกันจึงสามารถท่ีจะสรุปออกมาได้เป็นแนวคิดดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แนวคิดการสื่อสารในสังคมของ Kim (1995) 

ที่มา: Kim (1995)  

องค์ประกอบที่ 1 การสื่อสารภายในสังคมของเจ้าบ้าน (Host Social 
Communication) การสื่อสารที่เกิดขึ้นในสังคมของเจ้าบ้านนั้นมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ 2 ด้านคือ การ
สื่อสารระหว่างบุคคลกับเจ้าบ้าน และสื่อมวลชนของเจ้าบ้าน 
  1)  การสื่ อสารระหว่ างบุคคลกับ เจ้ าบ้ าน  (Host Interpersonal 
Communication) ช่วยให้ผู้แปลกหน้าเข้าใจถึงระบบความคิดของผู้คนในสังคมเจ้าบ้านและสามารถใช้
การสื่อสารนี้เพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของตนได้ 

 

องค์ประกอบที่มี ความสัมพันธ์ใน
การ 

มิติที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบแต่ล่ะส่วน 

ปรับตัว  
1. การสื่อสารภายในสังคมของเจ้าบ้าน การสื่อสารระหว่างบุคคลกับเจ้าบ้าน 
(Host Social Communication) สื่อมวลชนของเจ้าบ้าน 
2. การสื่อสารภายในสังคมของกลุ่มชาติ 
พันธุตนเอง 

การสื่อสารระหว่างบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง 
สื่อมวลชนของกลุ่มชาติพันธุตนเอง 

(Ethnic Social Communication)  
3. ความสามารถในการสื่อสารภายใต้ 
วัฒนธรรมเจ้าบ้าน 

(Hos (Communication Competence) 

ความสามารถในการคิดภายใต้วัฒนธรรมเจ้าบ้าน 
ความสามารถในการแสดงความรู้สึกภายใต้ 
วัฒนธรรมเจ้าบ้าน และความสามารถในการปฏิบัติ
ตนภายใต้วัฒนธรรมเจ้าบ้าน 

 
4. สิ่งแวดล้อม ลักษณะการเปิดรับของเจ้าบ้าน 
(Environment) ระดับความผ่อนปรนในการให้ปฏิบัติตามของเจ้า 

บ้านความเข้มแข็งของกลุ่มชนชาติพันธุเดียวกัน 
 

5. สิ่ ง ที่ ติ ด ตั ว ผู้ แ ป ล ก ห น้ า
(Predisposition) 
 

การเตรียมตัวล่ วงหน้าความเป็นชนชาติ พันธุ์ 
ลักษณะบุคลิกภาพ 

6 .  ก า ร เ ป ลี่ ย น รู ป ใ น เ ชิ ง ร ะ ห ว่ า ง 
วัฒนธรรม (Intercultural 

การกระท าที่เหมาะสม สุขภาพจิตอัตลักษณ์ของ
ความต่างวัฒนธรรม 

Transformation)  
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   2) สื่อมวลชนของเจ้าบ้าน (Host Mass Communication) จะช่วยให้ผู้แปลก
หน้าเข้าไปอยู่ในปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงในสังคม (Para-Social Interaction) การสื่อมวลชนนั้นจะไม่
สามารถที่จะท าให้ผู้แปลกหน้าตอบสนอง ได้แก่สื่อมวลชนก็เป็นแหล่งส าคัญของการเรียนรู้ภาษาและ 
วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกของการปรับตัวกับผู้แปลกหน้า ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้แปลกหน้า ไม่ได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับชนเจ้าบ้านมากนัก 

องค์ประกอบที่ 2 การสื่อสารภายในสังคมของกลุ่มชาติพันธ์ตนเอง (Ethnic 
Social Communication) ประเด็นที่จะใช้พิจารณาคือ การสื่อสารระหว่างบุคคลของชนชาติพันธ์ตนเอง 
และสื่อมวลชนของชน ชาติพันธุ์ ตนเอง กล่าวคือ ในช่วงแรกของการปรับตัว ผู้แปลกหน้าจะมี
ความสามารถในการสื่อสารกับผู้คนในสังคม เจ้าบ้าน และผู้แปลกหน้าที่เข้ามาอยู่ใหม่ก็จะไม่สามารถที่จะ
ใช้เกณฑ์ของตัวเองในการประเมินพฤติกรรม หรือเข้าใจการสื่อสารต่างๆได้ดังนั้นผู้แปลกหน้าจึงจ าเป็นที่
จะต้องพ่ึงพาชนชาติพันธุ์ของตนเอง ในด้านของแหล่งข้อมูลข่าวสาร เป็นเพ่ือนไว้ปรับทุกข์ ระบาย
เรื่องราวต่างๆ 

เมื่อผ่านช่วงแรกของการปรับตัวมาสักระยะ การสื่อสารภายในกลุ่มชาติพันธุของ
ตนนั้นกลายมาเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงลักษณ์ของชาติพันธุ์ตนเองเอาไว้ ซึ่งไม่ว่าจะมีทางเลือก                
หรือสถานการณ์บังคับ โดยมากแล้วผู้แปลกหน้าจะให้ความไว้วางใจแก่ชนชาติพันธุ์เดียวกันมากกว่า            
และจะจ ากัดขอบเขตการสื่อสารกับชนเจ้าบ้านให้ลดลง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม 

 องค์ประกอบที่ 3 ความสามารถทางการสื่อสารภายใต้วัฒนธรรมเจ้าบ้าน                           
(Host Communication Competence) ความสามารถทางการสื่อสารในประเทศเจ้าบ้านมีส่วนส าคัญ
ในการที่ช่วยปรับตัวให้ผู้แปลกหน้าที่เข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมใหม่นั้นสามารถที่จะปรับและมีความรู้ความ
เข้าใจและแสดงพฤติกรรมการสื่อสารที่เหมาะสมออกไปได้ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ 

1) ความสามารถทางการคิดภายใต้วัฒนธรรมเจ้าบ้าน (Host Cognitive 
Competence) คือ ความสามารถภายในของแต่ละบุคคล เช่น ความรู้ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเจ้าบ้าน ภาษา
ของเจ้าบ้าน ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ บรรทัดฐาน และกฎเกณฑ์ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่ง
ความสามารถทางความคิดนี้จะเกี่ยวข้องกับระดับความซับซ้อนภายในความคิดของแต่ละบุคคล 
(Cognitive Complexity) 

 2) ความสามารถทางการแสดงความรู้สึกภายใต้วัฒนธรรมเจ้าบ้าน (Host 
Affective Competence) คือ ความสามารถในการรับรู้และแสดงอารมณ์ที่ เหมาะสมในวัฒนธรรมเจ้า
บ้าน รวมถึงความตั้งใจที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตนเองจากวัฒนธรรมเก่าที่ตนเองยึดถืออยู่รวมไปถึง 
ความสามารถในการเข้าใจ การมีส่วนร่วมในสุนทรียลักษณ์ของวัฒนธรรมเจ้าบ้าน และมีอารมณ์ สะท้อน
ออกมาได้เมื่อรู้สึกสนุกสนาน เสียใจ โกรธ ในลักษณะของวัฒนธรรมเจ้าบ้าน 

 3) ความสามารถในการปฏิบัติตนภายใต้วัฒนธรรมเจ้าบ้าน (Host Operational 
Competence) คือความสามารถที่จะเลือกแสดงพฤติกรรมทั้งวัจนะและอวัจนะได้อย่างเหมาะสม 
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เพ่ือที่จะรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวัฒนธรรมเจ้าบ้าน ทักษะในการพูด ฟัง ปฏิบัติตามกฎของการ 
ปฏิสัมพันธ์ ทักษะในการจัดการปฏิสัมพันธ์ในแบบของเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นผลพวงมาจากความสามารถ              
ทางความคิดและความสามารถในการแสดงความรู้สึก 

 องค์ประกอบที่ 4 สิ่งแวดล้อม (Environment) สิ่งแวดล้อมที่จะมีผลต่อการ
ปรับตัวนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน3 ประการ คือ ลักษณะการเปิดรับของเจ้าบ้าน แรงกดดันให้ปฏิบัติตามของเจ้า
บ้าน และความเข้มแข็งของกลุ่มชนชาติพันธุ เดียวกัน  ลักษณะการเปิดรับของเจ้าบ้าน (Host 
Receptivity) คือระดับการเปิดใจรับคนแปลก หน้าของสังคมซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ล่ะที่แม้ว่าเป็นชน
ชาติพันธุ์เดียวกันแต่อยู่คนละภูมิภาคก็จะมีระดับการเปิดรับแตกต่างกัน อีกทั้งยังอยู่กับบุคลิก วัฒนธรรม
เดิม หรือชนชาติของผู้แปลกหน้า  

ระดับความผ่อนปรนในการให้ปฏิบัติตามของเจ้าบ้าน (Host Conformity 
Pressure) คือ ระดับของวัฒนธรรมของชนเจ้าบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดจากความคาดหวังของสังคม 
และ วัฒนธรรมของชนเจ้าบ้านซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดความหวังของสังคมและวัฒนธรรมนั้นที่จะมีต่อ 
พฤติกรรมและวิธีคิดของคนแปลกหน้า 

ความเข้มแข็งของกลุ่มชนชาติพันธุ์เดียวกัน (Strength of the Stranger’s Ethnic 
Group) คือ การปรับตัวของกลุ่มคนแปลกหน้า ในช่วงแรกของการปรับตัว กลุ่มผู้แปลกหน้าที่มีความ
เหนียวแน่นกันมาก จะช่วยให้ข้อมูลต่างๆเพ่ือช่วยในการปรับตัวของผู้แปลกหน้านั้น แต่เมื่อในระยะยาว
กลุ่มคนแปลกหน้ายังมีความเข้มแข็งกันมากข้ึน ก็จะมีอิทธิพลเหนือแรงกดดันของวัฒนธรรมเจ้าบ้าน 

องค์ประกอบที่ 5 สิ่งที่ติดตัวผู้แปลกหน้าก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมใหม่ 
(Predisposition) 

ในแง่มุมนี้นั้นจะพิจารณาถึงเป็นปจัจัยภายในตัวของผู้แปลกหน้าที่จะย้ายเข้ามาอยู่ใน
วัฒนธรรมใหม่ ซึ่งแต ่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไป โดยที่พิจารณาเป็น 3 แง่มุมดังนี้ 

ระดับของการเตรียมตัว (Level of Preparedness) คือผู้แปลกหน้ามีความพร้อม
ทางด้าน อารมณ์จิตใจ รวมถึงแรงจูงใจมากน้อยเพียงใดที่จะเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมใหม่ ซึ่งก็คือการเตรียม
ความพร้อมในด้านต่างๆ ก่อนจะย้ายเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมใหม่ เช่น วัฒนธรรม การเรียนรู้ภาษาของเจ้า
บ้าน หรือการที่ได้เคยติดต่อกับชนเจ้าบ้านมาก่อน การเตรียมพร้อมนี้จะมากหรือน้อยก็จะได้รับอิทธิพลมา
จากความคาดหวังที่มีต่อประเทศเจ้าบ้าน กล่าวคือถ้ามีความคาดหวังในเชิงบวกก็จะท าให้มีการเตรียมตัว
พร้อมที่ดีก่อนที่จะย้ายเข้ามาทางวัฒนธรรมใหม่ 

ระดับของความเป็นชนชาติพันธุ์ (Level of Ethnicity) คือวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้
แปลกหน้านั้นมีความแตกต่างไปจากวัฒนธรรมของชาติเจ้าบ้านมากน้อยเพียงใด 

บุคลิกภาพ (Personality) คือลักษณะนิสัยของผู้แปลกหน้านั้นจะมีผลต่อการปรับตัว              
เป็นอย่างมากซึ่งบุคลิกภาพแบบกว้างที่น่าสนใจการปรับตัวมี 2 ส่วนคือ การเปิดรับ (Openness) และ
ความเข้มแข็ง (Strength) การเปิดรับนั้นคือ การที่บุคคลมีมุมมองที่เปิดกว้าง ค้นหาและเรียนรู้              
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วัฒนธรรมใหม่ มีลักษณะที่เป็นคนเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ เห็นอกเห็นใจ สามารถทนต่อความไม่แน่นอนได้ดี 
ส่วนความเข้มแข็งนั้น ผู้แปลกหน้าจะต้องไม่หวั่นไหวไปกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกับวัฒนธรรมของตน 
จะต้องเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจมาจากความท้าทายใหม่ๆ และยังคงเป็นผู้ที่ท างานมีประสิทธิผลและเชื่อมั่น          
ในความคิดของตนเองได้แม้จะอยู่ในวัฒนธรรมใหม่ 

องค์ ป ร ะ กอบที่  6  ก า ร เ ปลี่ ย น รู ป ร ะห ว่ า ง วัฒน ธร รม  (Intercultural 
Transformation) 

 เมื่อผู้แปลกหน้าย้ายเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมใหม่ก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้รับเอา
วัฒนธรรมใหม่มาใช่ในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้จะเรียกว่า Acculturation 
ในขณะที่กระบวนการ Enculturation คือการไม่เรียนรู้ในวัฒนธรรมใหม่ เป็นการที่ยังคงใช้วัฒนธรรมเดิม
เป็นตัวอ้างอิงในการปฏิบัติของตนเองอยู่ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้และไม่เรียนรู้นี้จะ เป็นการก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนรูประหว่างวัฒนธรรมขึ้นซึ่งมี 3 ประเด็นที่ใช้พิจารณา ดังนี้ 

การกระท าที่เหมาะสม (Function Fitness) คือเมื่อผู้แปลกหน้ามีการท ากิจกรรม
ต่างๆในวัฒนธรรมใหม่ซ้ ากันแบบเดิมเป็นประจ า ก็จะท าให้เกิดความช านาญและสามารถที่จะปรับตัวให้              
เกิดการกระท าที่เหมาะสมได้ ท าให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างการตอบสนองที่เกิดจากภายใน            
บุคคลและความคาดหวังที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมของวัฒนธรรมเจ้าบ้าน 

 สุขภาพจิต (Psychological Health) เมื่อผู้แปลกหน้าสามารถแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมได้แล้วนั้น ก็จะท าให้สุขภาพจิตดีขึ้นกว่าในช่วงแรกที่ผู้แปลกหน้าจะต้องเผชิญกับความไม่
แน่นอนตา่งๆ 

อัตลักษณ์ระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Identity) คือการที่ผู้แปลกหน้าก้าวเข้า
สู่ความเป็นผู้สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม กล่าวคือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมิได้มาจากกฎเกณฑ์ของวัฒนธรรม
หนึ่งวัฒนธรรมใดโดยเฉพาะ 

การปรับตัวของผู้แปลกหน้านั้นต้องมีการใช้การสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้อง หากพิจารณา            
จากแนวคิดที่ได้กล่าวมานั้น แนวคิดของ Kim (1995 4) ที่ได้กล่าวว่า ความสามารถทางการสื่อสารภายใต้
วัฒนธรรมเจ้าบ้านของผู้แปลกหน้า การติดต่อหรือเครือข่ายทางสังคมของผู้แปลกหน้า เป็นปัจจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อมของเจ้าบ้าน เป็นปจัจัยที่อยู่ภายในตัวตัวของผู้แปลกหน้า จะเห็นได้ว่าเป็นปัจจัยที่เป็นประเด็น
ที่จะต้องพิจาณาในการปรับตัวของอาจารย์ชาวจีน ก็คือการสื่อสารในสังคมของเจ้าบ้านกับการสื่อสาร
ภายในสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง สิ่งที่ติดตัวผู้แปลกหน้าและการเปลี่ยนรูปในเชิงระหว่างวัฒนธรรม  
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2.3 ทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์ และข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
 ทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
 สุธาสินี สิทธิเกสร (2544 : 30 - 33) ได้กล่าวถึงทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์ไว้ว่า วัจนปฏิบัติศาสตร์ 
(pagmatics) นับเป็นมิติของการศึกษาภาษาที่ใกล้ชิดชีวิตจริงมากที่สุด เพราะเป็นการศึกษาการใช้ภาษา
ในบริบทและปรากฏการณ์ทางภาษาซึ่งเป็นผลจากความสัมพันธ์ระหว่างรูปภ าษากับผู้ใช้ภาษา 
ความหมายในระดับวัจนปฏิบัติศาสตร์มิได้อยู่เพียงที่ความหมายประจ ารูปภาษา แต่วิเคราะห์ได้โดยอาศัย
การตีความของผู้ฟัง 
 ในการศึกษาด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์เท่าที่ผ่านมา วัจนกรรม (speech acts) เป็นเรื่องที่มีผู้สนใจ
ศึกษาอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุที่เป็นปรากฏการณ์ทางความหมายที่ศึกษาในบริบทการสื่อสารที่เป็น
ธรรมชาติ มโนทัศน์เรื่องวัจนกรรมเกิดจากการเล็งเห็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างความหมาย
และผู้ใช้ภาษาอย่างชัดเจน นอกจากจะสามารถน าทฤษฎีนี้ไปวิเคราะห์ภาษาในชีวิตจริงได้แล้ว ปัจจุบันยัง
พบว่าวัจนกรรมยังได้รับความนิยมน าไปวิเคราะห์บทสนทนาในนวนิยายอีกด้วย 
 นอกจากด้านวรรณกรรมแล้ว การศึกษาเรื่องวัจนกรรมยังมีประโยชน์ในการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เนื่องจากผู้เรียนนอกจากจะต้องรู้จักรูปภาษาและความหมายประจ า
รูปค าแล้ว ยังต้องรู้จักการใช้รูปภาษานั้น ๆ ในบริบทต่าง ๆ กันด้วย ผู้เรียนภาษาจะได้เห็นวิธีการใช้ภาษา
ในบริบทคู่สนทนาและบริบทสังคมต่าง ๆ กัน และสามารถใช้ประโยชน์จากภาษาที่ตนเรียนในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้ เพราะวัจนกรรมสามารถสะท้อนค่านิยมทางวัฒนธรรมหลายประการ อาทิ ความ
สุภาพ เช่น การกล่าวตอบต่อผู้ที่เสนอความช่วยเหลือเราว่า ‘เกรงใจ’ มิได้หมายความว่าผู้พูดปฏิเสธความ
ช่วยเหลือเสมอไป หรืออย่างเช่นในการทักทาย คนไทยนิยมกล่าวถามทันทีที่พบหน้ากันในสถานที่อันไม่
คาดว่าจะได้พบกันว่า ‘ไปไหนมา’ ก็มิได้หมายความว่าผู้พูดจะมีเจตนาจะลาบละล้วงแต่อย่างใด เพราะ
บางครั้งแม้ผู้ฟังจะเพียงตอบว่า ‘ไปตรงนี้มา’ ก็ท าให้ผู้กล่าวทักทายสบายใจได้แล้วว่าเขาทั้งคู่ยังมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่ การใช้ภาษาลักษณะนี้จัดเป็น ภาษาพาหะสัมพันธ์ ซึ่งหมายถึงการใช้ภาษาเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม เช่นการทักทาย การลาจาก การหยอกล้อกัน เป็นต้น ถ้าพิจารณา
ความหมายตามรูปภาษาแล้วจะให้ความรู้สึกแปลก เนื่องจากเป็นภาษาที่มีลักษณะใช้ตาม ๆ กันมา  และ
ไม่ได้มีความหมายตรงตามรูปภาษาเสมอไป 
 วัจนกรรม (speech acts) หมายถึงการกระท าด้วยค าพูด กล่าวคือ ทุกครั้งที่ผู้พูดกล่าวถ้อยค า
หนึ่ง ๆ ย่อมมีการแสดงเจตนาซึ่งวิเคราะห์ได้จากความหมายของรูปภาษาที่ใช้และบริบทประกอบกัน 
เจตนาดังกล่าวจะเป็นที่ประจักษ์ได้ต้องอาศัยการตีความของผู้ฟัง 
 เจ. แอล. ออสติน (J. L. Austin 1962, อ้างถึงใน สุธาสินี สิทธิเกสร 2544 : 31) ได้จ าแนกค าพูด
ออกเป็น 2 ประเภท ซึ่งแฝงนัยแห่งการเปรียบต่างระหว่างการศึกษาภาษาตามแนวตรรกศาสตร์เดิม ๆ กับ
แนวเจตนานิยมของเขานั่นเอง ดังนี้ 
  1. การกล่าว (Asserting) ที่มีหน้าที่ในการสื่อสาระอ้างอิง มีลักษณะความหมายซึ่งคงที่ 
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สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีค่าเป็นจริงหรือเท็จ 
  2. การกระท า (Performatives) คือค าพูดนั้นเป็นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง มิได้มีค่า
เป็นจริงหรือเท็จ 
 ออสตินแสดงให้เห็นว่ายังมีปรากฏการณ์ทางความหมายที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารอีก
ประการหนึ่งคือ การกระท าด้วยค าพูด จัดได้ว่าความคิดของเขาเป็นการจุดประกายให้เกิดการศึกษาต่อไป
ว่าการท่ีภาษาสื่อความหมายได้สัมฤทธิ์ผลตามความต้องการของผู้พูดนั้น เป็นเสมือนการกระท าที่ไม่ต้องใช้
กิริยาอาการ แต่สามารถกระท าออกมาโดยค าพูดได้ 
 ถึงแม้ออสตินจะชี้ให้เห็นว่ามีการกระท าได้ด้วยค าพูดและสามารถจัดประเภทได้แต่การจัด
ประเภทด้วยวิธีการของเขายังไม่มีกฎเกณฑ์อันเป็นระบบมากพอ ในประเด็นนี้จอห์น อาร์. เซิร์ล (John R. 
Searle 1969, อ้างถึงใน สุธาสินี สิทธิเกสร 2544 : 32) ได้ศึกษาและอธิบายกฎการจ าแนกการกระท าด้วย
ค าพูดดังกล่าวได้ชัดเจนขึ้นเรียกว่า ทฤษฎีวัจนกรรม เขาเสนอว่าการวิเคราะห์วัจนกรรมนั้นต้องวิเคราะห์
การกระท า 3 ประการของผู้พูดขณะกล่าวถ้อยค านั้น ๆ ออกมาด้วย คือ 
  1) การกล่าวถ้อยค า (Utterance acts) คือ การเอ่ยค าพูดหนึ่งออกมา ผลของการ
กระท านี้ปรากฏออกมาเป็นค าหรือประโยคซึ่งอาจเรียกรวมได้ว่าถ้อยค า (Utterance) 
  2) การน าเสนอความ (Proposition acts) คือ การน าเสนอความซึ่งประกอบไปด้วย
ความที่กล่าวอ้างถึงสรรพสิ่ง (Reference) และลักษณะอาการต่าง ๆ (Predicates) 
  3) การแสดงเจตนาด้วยค าพูด (Illocutionary acts) คือการกระท าที่ผู้พูดตั้งใจแฝง
เจตนาต่าง ๆ ของตนมากับค าพูด เช่น ถาม สั่ง บอก 
 ในการศึกษาภาษาในริบทนั้น การวิเคราะห์ในส่วนของการแสดงเจตนาด้วยค าพูดมีความส าคัญ
มาก การศึกษาภาษาของเซิร์ลเป็นการมองจากสภาวะจิตใจเป็นหลัก เขาเชื่อว่าภาษามีจุดเริ่มต้นจาก
เจตนา (Intention) ภายในตัวผู้พูด ตามแนวคิดของเซิร์ล วัจนกรรมเป็นความหมายที่ไม่อาจพิจารณาได้
จากโครงสร้างทางไวยากรณ์แต่อยู่ที่การตีความโดยผู้วิเคราะห์ซึ่งเป็นผู้ฟังในการอธิบายวัจนกรรมชนิดต่าง 
ๆ เซิร์ลได้ใช้กฎมาอธิบายการเกิดวัจนกรรม  
 
 ข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

ในทางภาษาศาสตร์ประยุกต์และการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติ ค าที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย
เพ่ือเรียกความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ทางภาษาคือค าว่า “ข้อผิด" (error) อย่างไรก็ตาม                  
นักวัจนปฏิบัติศาสตร์ ทอมัส (Thomas, 1983, p. 94)เห็นว่าค าว่า,ข้อผิด"อาจจะเหมาะส าหรับ                
การพิจารณาทางไวยากรณ์เท่านั้น เพราะการพิจารณาทางไวยากรณ์สามารถระบุหรือตัดสินได้ว่า ถ้อยค า
หนึ่งๆ "ถูก หรือ ผิด” ด้วยกฎเกณฑ์ทางภาษาที่ชัดเจน แต่ค าว่า “ข้อผิด” ไม่เหมาะสมแก่การพิจารณา
ตามแนวทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ เพราะหลักในการพิจารณาภาษาเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ มิอาจตัดสินอย่าง
เด็ดขาดได้ว่าถ้อยค าหนึ่งๆ “ถูก” หรือ “ผิด” ในทุกบริบทด้วยเหตุนี้ ทอมัส จึงได้ก าหนดค าศัพท์เฉพาะ
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ส าหรับพิจารณาความไม่เหมาะสมของถ้อยค าตามแนวทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ เสียใหม่ว่า ''ข้อบกพร่อง” 
(failure) ส าหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมจีนนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ค านิยามของ ทอมัส 
ที่พบและขอเสนอค าจ ากัดความในที่นี้ว่า “ข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์” คือความผิดพลาดทุกชนิดที่
เกิดขึ้น ในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาด จากการใช้ถ้อยค าผิดหลักการใช้ภาษา การสื่อเจตนาไม่             
สัมฤทธิ์ผล หรอืการตคีวามเจตนาผิด 

2.3.1 รูปแบบและลักษณะการปรากฏของข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
จากการศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยพบว่า ข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสาร

ระหว่างวัฒนธรรมมีรูปแบบและลักษณะการปรากฏ ๓ รูปแบบด้วยกัน คือ ๑) ข้อบกพร่องจากการใช้
ถ้อยค าผิดหลักการใช้ภาษา ๒) ข้อบกพร่องด้านการสื่อเจตนา และ ๓) ข้อบกพร่องด้านการตีความเจตนา 
ผู้วิจัยจะกล่าวถึงข้อบกพร่องแต่ละรูปแบบดังต่อไปนี้ ข้อบกพร่องจากการใช้ถ้อยค าผิดหลักการใช้ภาษา 
ในการสื่อสารที่ผู้พูดจ าเป็นต้องใช้ภาษาที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของภาษา สิ่งที่มักจะปรากฏให้เห็นคือถ้อยค าที่
ผิดหลักการใช้ภาษา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ถ้อยค าที่มีลักษณะไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์การใช้ภาษา หรือ
มีรูปแบบซึ่งเจ้าของภาษาไม่ให้การยอมรับ โดยนิยามแล้ว ข้อบกพร่องในกลุ่มนี้เกี่ยวกับความถูกต้องใน
การใช้ภาษา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ถ้อยค าที่มีลักษณะไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์การใช้ภาษา หรือมี
รูปแบบซึ่งเจ้าของภาษาไม่ให้การยอมรับโดยนิยาม ข้อบกพร่องในกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับความถูกต้องในการ
ใช้ภาษาเพียงอย่างเดียว ไม่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเจตนาผิด หรือ การสื่อเจตนาที่ไม่สัมฤทธิ์ผล ทอมัส 
(1983 , P. 94) ให้ความเห็นว่า ข้อบกพร่องจากการใช้ถ้อยค าผิดหลักการใช้ภาษาเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะ
ส่งผลกระทบ หรือท าให้เกิดปัญหาในการที่สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมมากนัก ดังนั้นเราจึงไม่จ าเป็นต้อง
มุ่งเน้นพิจารณาข้อบกพร่องในกลุ่มนี้ต่างจากนักวัจนปฏิบั ติศาสตร์ อีกท่านหนึ่งคือแซมบอร์ลิน 
(Zamborlin, 2007, p. 23) ที่ไห้ความส าคัญกับการพิจารณาข้อบกพร่องจากการใช้ถ้อยค าผิดหลักการใช้
ภาษาด้วย เนื่องจากเขามีความเห็นว่า แม้ข้อบกพร่องจากการใช้ถ้อยค าผิดหลักการใช้ภาษาจะไม่ได้มี
แนวโน้มก่อให้เกิดปัญหาในการที่สื่อสาร แต่อย่างไรเสียมันก็เป็นความผิดพลาด ประมาณหนึ่งที่มักเกิดขึ้น
ในการที่สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ดังนั้นเราไม่ควรเลี่ยงพิจารณาข้อบกพร่อง ในกลุ่มนี้แซมบอร์ลินได้
ก าหนดค าศัพท์ขึ้นมาเรียกข้อบกพร่องในการที่สื่อสารอันหมายรวมถึงข้อบกพร่องการใช้ถ้อยค าผิด
หลักการใช้ภาษาด้วยว่า "ความคลาดเคลื่อน” (dissonance) ในการที่สื่อสาร หากมองในมุมเปรียบเปรย 
"ข้อบกพร่อง” และ "ความคลาดเคลื่อน” แตกต่างกันตรงที่ "ข้อบกพร่อง" หมายถึง เฉพาะความผิดพลาด
ในการที่สื่อสารที่ส่งผลต่อการที่สื่อเจตนาเท่านั้น ในขณะที่ “ความคลาดเคลื่อน” หมายรวมทั้งความ
ผิดพลาดจากการใช้ถ้อยค าผิดหลักการใช้ภาษาเพียงอย่างเดียว และความผิดพลาดในการที่สื่อสารที่ส่งผล
ถึงเจตนาด้วย สิ่งที่ปรากฏบ่อยครั้งในถ้อยค าของผู้ไม่ใช่เจ้าของภาษานอกเหนือจากการใช้ถ้อยค าผิด
หลักการใช้ภาษาแล้ว ยังมีความผิดพลาดอีกรูปแบบหนึ่งที่ส าคัญและมีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดความยุ่งยาก 
ต่างๆ ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือ ข้อบกพร่องด้านการสื่อเจตนา 
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ข้อบกพร่องด้านการสื่อเจตนา หมายถึงการที่ผู้พูดซึ่งไม่ใช่เจ้าของภาษาไม่สามารถสื่อเจตนาของตน 
ออกไปให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างชัดเจน ครบถ้วนหากพิจารณาจากนิยาม ข้อบกพร่องในกลุ่มนี้มีลักษณะต่าง
จากข้อบกพร่องจากการใช้ถ้อยค าผิดหลักการใช้ภาษาที่กล่าวก่อนหน้านี้ คือ ข้อบกพร่องด้านการสื่อ
เจตนาเกี่ยวข้องอย่างมากกับการสื่อเจตนา และอาจเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของภาษาก็ได้ 
ขณะที่ข้อบกพร่องจากการใช้ถ้อยค าผิดหลักการใช้ภาษาเกี่ยวข้องกับความถูกต้องทางภาษาเพียงอย่าง
เดียว ไม่เก่ียวข้องกับการสื่อเจตนา  

นักวัจนปฏิบัติศาสตร์หลายท่าน (เช่น Thomas, 1983; House, 2003; Kasper and 
Rose, 2002; Rose and Kasper, 2001) เห็นตรงกันว่า ข้อบกพร่องด้านการสื่อเจตนามีความส าคัญอย่าง
มากส าหรับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เพราะเป็นรูปแบบข้อบกพร่องที่มีแนวโน้มว่าจะก่อปัญหาในการ
สื่อสารมากกว่าข้อบกพร่องจากการใช้ถ้อยค าผิดหลักการใช้ภาษา อีกทั้งยังอาจส่งผลกระทบถึงกระทั่งว่า
ท าให้เกิดทัศนคติแบบเหมารวมต่อชนชาติของผู้ที่กล่าวถ้อยค าได้ ทอมัส (1983) ได้ก าหนดศัพท์เฉพาะ
ส าหรับข้อบกพร่องด้านการสื่อเจตนาไว้ว่าเป็น “ข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติ" (pragmatic failure) 

รูปแบบของข้อบกพร่องในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมรูปแบบสุดท้ายที่ผู้วิจัย ขอ
กล่าวถึงในที่นี้คือ ข้อบกพร่องด้านการตีความเจตนา กล่าวคือ จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อบกพร่องใน
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ผู้วิจัยพบว่าเอกสารส่วนใหญ่มักกล่าวถึงข้อบกพร่องจากการใช้ถ้อยค าผิด
หลักการใช้ภาษาและข้อบกพร่องด้านการสื่อเจตนาเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง เอกสารส่วนมากมักเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาหรอืการพิจารณาถ้อยค าของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาซึ่งผิดกฎเกณฑ์การใช้ภาษา และ/หรือสื่อ
เจตนาไมส่ าเร็จเท่านั้น แต่ผู้วิจัยเห็นว่า นอกเหนือไปจากข้อบกพร่องจากการใช้ถ้อยค าผิด หลักภาษา และ
ข้อบกพร่องด้านการสื่อเจตนาแล้ว น่าจะมีความเป็นไปได้ที่ผู้ไม่ใช่เจ้าของภาษาจะ “ตีความ” เจตนาผิดไป
เองด้วย ดังที่ตัว (Dua, 1990, p. 119) ได้เสนอไว้ว่าบางครั้งความเข้าใจผิดในการลื่อสารอาจไม่ได้เกิดจาก
ความผิดพลาดทางภาษาหรือเกิดจากการสื่อเจตนาผิดของผู้พูดแต่เกิดจากการที่ผู้ฟังตีความผิดไปเอง ใน
ที่นี้ผู้วิจัยขอเรียกข้อบกพร่องที่เกิดจากการตีความผิดไปเองของผู้ฟังที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาว่า ข้อบกพร่อง          
ด้านการตคีวามเจตนา 

นักวัจนปฏิบัติศาสตร์จ านวนหนึ่งเช่นทอมัส (Thomas, 1983) สเปนเชอร์-โอที 
(Spencer-Oatey, 2005; 2008) และทาคาราชิ (Takahashi, 2005) ได้พิจารณาข้อบกพร่องในการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมผ่านมิติทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ 2 มิติด้วยกันคือ ภาษาศาสตร์วัจนปฏิบัติ 
(pragmalinguistics) และวัจนปฏิบัติศาสตร์สังคม (sociopragmatics) การพิจารณาในมิติภาษาศาสตร์
วัจนปฏิบัติ เป็นการพิจารณาการสื่อเจตนาของผู้ร่วมสนทนาโดยมุ่งเน้นที่การไข้รูปภาษาว่าท าหน้าที่สื่อ
เจตนาตามที่ผู้พูดแต่ละฝ่ายประสงค์หรือไม่ อย่างไร การพิจารณาในมิตินั้นหมายรวมถึงต้ังแต่ระดับเสียง 
ค า ความหมาย ตลอดจนอวัจนภาษาท่ีคู่สนทนาใช้ ขณะที่การพิจารณาในมิติวัจนปฏิบ ติศาสตร์สังคม เป็น
การพิจารณาการสื่อเจตนาโดยมุ่งเน้นที่ค่านิยมเกี่ยวกับการใช้ภาษาซึ่งแตกต่างไปในแต่ละสังคม อาทิ 
ค่านิยมเก่ียวกับการแสดงความสุภาพ หรือการแสดงความเคารพต่อผู้ที่มีสถานภาพสูงกว่า เป็นต้น  
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2.4 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
 สินี วณิชานนท์ (2541) ได้ศึกษาวัจนกรรมการสัญญาของเด็กไทย : การศึกษาเชิงอภิวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือเพ่ือศึกษาความเข้าใจ และความรู้ทางอภิวัจนปฏิบัติศาสตร์
เกี่ยวกับวัจนกรรมการสัญญาของเด็กไทย โดยได้ท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 45 คน แบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ เด็กอายุ 6 ขวบ 8 ขวบ และ 11 ขวบ ซึ่งคัดเลือกมาจากการจับสลากที่โรงเรียนสมถวิล มีปัจจัย 
3 ปัจจัยที่น ามาพิจารณาในการศึกษาครั้งนี้คือ อายุ เงื่อนไขในการสัญญา และรูปภาษา เครื่องมือที่ในการ
วิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามเชิงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นเรื่องสั้นประกอบการ์ตูนจ านวน 8 เรื่อง และค าถามเพ่ือ
ทดสอบความรู้เชิงอภิวัจนปฏิบัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับวัจนกรรมการสัญญา 
 การศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐานว่า (1) ความสามารถในการอธิบายวัจนกรรมการสัญญาของเด็กไทย
พัฒนาตามอายุ (2) เด็กเข้าใจเงื่อนไขความจริงใจของผู้พูดได้ดีกว่าเงื่อนไขความปรารถนาของผู้ฟัง และ 
(3) เด็กเข้าใจถ้อยสัญญาที่มีค าว่าสัญญาได้ดีกว่าถ้อยสัญญาที่ใช้รูปแสดงอนาคตกาล ผลการวิจัยที่ได้มีทั้ง
ที่สอดคล้อง และขัดแย้งกับสมมติฐาน กล่าวคือ ความรู้เชิงอภิวัจนปฏิบัติศาสตร์ของเด็กไทยเพ่ิมขึ้นตาม
อายุโดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p0.5) ส่วนสมมติฐานที่เหลือไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 
 ธนพรรษ สายหรุ่น (2542) ได้ศึกษากลวิธีการปฏิเสธในภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยที่เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ : การศึกษาการถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ โดยการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ของกลวิธีการปฏิเสธของนักศึกษาไทยที่เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้มาจากการตอบแบบสอบถามที่เป็นการ
เติมข้อความที่เว้นว่างไว้ในบทสนทนาให้สมบูรณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาอเมริกัน  และนักศึกษา
ไทย จ านวนกลุ่มละ 50 คน ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีการปฏิเสธของนักศึกษาไทยมีความแตกต่างจากกลวิธี
การปฏิเสธของนักศึกษาอเมริกัน กล่าวคือ นักศึกษาไทยนิยมใช้กลวิธีการปฏิเสธแบบอ้อม และใช้ค ากล่าว
แสดงความลังเลในการปฏิเสธการขอร้องและการปฏิเสธข้อเสนอ ในขณะที่นักศึกษาอเมริกันมักการปฏิเสธ
อย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้นักศึกษาไทยนิยมค ากล่าวแสดงว่าไม่เป็นปัญหา เช่น ‘ไม่เป็นไร’ หรือ ‘ท า
เองได้’ ในการปฏิเสธข้อเสนอมากกว่านักศึกษาอเมริกัน และยังพบว่านักศึกษาไทยให้ความส าคัญกับการ
เพ่ิมความหนักแน่นในค ากล่าวขอโทษและขอบคุณมากกว่านักศึกษาอเมริกัน ส่วนการถ่ายโอนทางวัจน
ปฏิบัติศาสตร์นั้น ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ แสดงการ
ปฏิเสธในภาษาอังกฤษคล้ายคลึงกับที่ในภาษาแม่ของตน ซึ่งแตกต่างจากที่นักศึกษาอเมริกันใช้ ลักษณะ
ดังกล่าวได้แก่ (1) การนิยมเพ่ิมความหนักแน่นในค ากล่าวขอโทษ (2) การนิยมใช้ค ากล่าวแสดงความลังเล 
(3) การใช้รูปแบบ ‘ได้ แต่...’ ในค ากล่าวแสดงความเห็นเชิงบวก (4) การใช้ค ากล่าวให้เหตุผลโดยใช้ข้อมูล
เกี่ยวกับครอบครัว (5) การนิยมเพ่ิมความหนักแน่นในค ากล่าวขอบคุณ และ (6) การใช้ค ากล่าวตักเตือน
ลูกจ้าง 
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 นอกจากนี้ยังพบว่าสถานภาพทางสังคมระหว่างผู้ปฏิเสธกับผู้ขอร้องหรือผู้ให้ข้อเสนอนั้นมี
บทบาทต่อการเลือกใช้กลวิธีการปฏิเสธของนักศึกษาไทยทั้งในปริบทภาษาแม่ และปริบทภาษาอังกฤษ 
เช่น เมื่อผู้ปฏิเสธมีสถานภาพทางสังคมต่ ากว่าคู่สนทนา นักศึกษาไทยมักเลือกใช้ค ากล่าวให้เหตุผล ค า
กล่าวแสดงความลังเล ค ากล่าวขอโทษ และค ากล่าวแสดงความเห็นเชิงบวกมากขึ้น ในขณะที่สถานภาพ
ทางสังคมนี้จะมีบทบาทไม่มากนักต่อการเลือกใช้กลวิธีการปฏิเสธของนักศึกษาอเมริกัน 
 นวมินทร์ ประชานันท์ (2549) ศึกษาเรื่องการถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการตอบข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในธุรกิจการโรงแรม โดย
การศึกษาครั้งนี้มุ่งที่จะส ารวจและเปรียบเทียบการใช้กลวิธีทางวัจนปฏิศาสตร์และการถ่ายโอนทางวัจน
ปฏิบัติศาสตร์ในการตอบข้อร้องเรียนในธุรกิจการโรงแรม การศึกษาครั้งนี้จะตรวจสอบความสามารถใน
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่มีผลต่อการตอบข้อร้องเรียนของผู้เรียนคนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศซึ่งมีความสามารถในภาษาที่แตกต่างกัน 2 ระดับ โดยยึดเอาการตอบของผู้ที่พูด
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่เป็นหลักในการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้ใช้พนักงานโรงแรมจ านวน 120 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็นพนักงาน
โรงแรมที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ 30 คน พนักงานโรงแรมที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 30 คน 
พนักงานโรงแรมคนไทยที่เป็นนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษโดยมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับต่ า
จ านวน 30 คน พนักงานโรงแรมคนไทยที่เป็นนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษโดยมีความสามารถในการใช้
ภาษาในระดับสูง 30 คน ผู้ให้ข้อมูลภาษาจะตอบข้อร้องเรียน 10 เหตุการณ์ จากแบบสอบถามแบบ
สนทนาปลายเปิด ซึ่งน ามาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงแรมทั่วประเทศไทย การตอบที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามจะน ามาเข้ารหัสตามกลวิธีการขอโทษ ที่พบในการศึกษาระยะที่ 2 ของการศึกษาในครั้งนี้ 
หลังจากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบตามความถี่ของรูปภาษาที่ปรากฏของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 
กลุ่ม นอกจากนี้ยังศึกษาขอบเขตของการถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ด้วยการน าเอาการตอบข้อ
ร้องเรียนของพนักงานโรงแรมคนไทยที่เป็นนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษโดยมีความสามารถในการใช้
ภาษาระดับสูงมาเปรียบเทียบกับการตอบของพนักงานโรงแรมที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ และ
พนักงานโรงแรมท่ีพูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีการใช้กลวิธีในการตอบข้อร้องเรียน 12 กลวิธี โดยพนักงานโรงแรม
ที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ใช้สูงที่สุด รองลงมาคือพนักงานโรงแรมที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่, 
พนักงานโรงแรมคนไทยที่เป็นนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษโดยมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับสูง 
และพนักงานโรงแรมคนไทยที่เป็นนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษโดยมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับ
ต่ า ตามล าดับ กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ที่ใช้มากที่สุด 3 อันดับแรกของทุกสถานการณ์คือ การเสนอการ
ชดเชย การแสดงการขอโทษ และการรับทราบความรับผิดชอบตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบความเหมือน
และความแตกต่างในกลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ของแต่ละกลวิธีอีกด้วย ในด้านการถ่ายโอนทางวัจน
ปฏิบัติศาสตร์พบการถ่ายโอนทั้งในการตอบของพนักงานโรงแรมคนไทยที่ เป็นนักศึกษาที่ เรียน
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ภาษาอังกฤษโดยมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับต่ า และพนักงานโรงแรมคนไทยที่เป็นนักศึกษาที่
เรียนภาษาอังกฤษโดยมีความสามารถในการใช้ภาษาระดับสูง อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนในทางลบของ
พนักงานโรงแรมคนไทยที่เป็นนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษโดยมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับสูง
ปรากฏชัดเจนกว่าพนักงานโรงแรมคนไทยที่เป็นนักศึกษาท่ีเรียนภาษาอังกฤษโดยมีความสามารถในการใช้
ภาษาในระดับต่ า นอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นโอกาสในการสร้างการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และ
มีนัยต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่ 2 ในปริบทการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในธุรกิจการ
โรงแรม 
 ดนยา รักศีล (2551) ศึกษาวิจัยเรื่องกลวิธีและรูปแบบภาษาที่ใช้ในการขอร้องในภาษาเยอรมัน
และภาษาไทย: การศึกษาวัจนปฏิบัติศาสตร์เปรียบต่าง โดยงานวิจัยนี้มุ่งศึกษากลวิธีและรูปแบบภาษาที่ใช้
ในการขอร้องในภาษาเยอรมันและภาษาไทย โดยพิจารณาปัจจัยหลักสองประการที่มีผลต่อการเลือกใช้
กลวิธีและรูปแบบภาษาในการขอร้อง อันได้แก่ ปัจจัยด้านสถานภาพทางสังคมของผู้พูดและผู้ฟัง และ
ปัจจัยด้านสถานการณ์ความยากง่ายของเรื่องที่ขอร้อง ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสอบถาม
จากผู้บอกภาษาจ านวน 160 คน ซึ่งเป็นอาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ทือบิงเง่น (Universität Tübingen) ประเทศเยอรมนี ในการ
เก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เป็น
ภาษาเยอรมันและภาษาไทย จ านวน 240 ชุด และศึกษาวิเคราะห์ข้อความแสดงการขอร้องจ านวนทั้งสิ้น 
2400 ข้อความ จากการวิจัยพบว่า กลวิธีการขอร้องที่นิยมใช้มากที่สุดทั้งในภาษาเยอรมันและภาษาไทย 
คือ การขอร้องอย่างตรงไปตรงมาโดยใช้ข้อความประกอบค าขอร้อง และพบว่าคนไทยมักใช้ข้อความ
ประกอบการขอร้องมากกว่าคนเยอรมัน นอกจากนั้นยังพบว่า ปัจจัยที่มีผลชัดเจนต่อการเลือกใช้กลวิธี
และรูปแบบภาษาในการขอร้องในภาษาเยอรมัน คือ ปัจจัยด้านความยากง่ายของเรื่องที่ขอร้อง ในขณะที่
การเลือกใช้กลวิธีและรูปแบบภาษาในการขอร้องในภาษาไทยนั้น ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านสถานภาพ
ทางสังคมของผู้พูดและผู้ฟังมากกว่าอย่างชัดเจน 
 รัชนีย์ญา กลิ่นน้ าหอม (2551) ได้ศึกษาอุปลักษณ์ที่นักการเมืองไทยใช้ : การศึกษาตามแนว
อรรถศาสตร์ปริชานและวัจนปฏิบัติศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ถ้อยค าอุปลักษณ์ที่นักการเมือง
ไทยใช้ซึ่งสะท้อนมโนอุปลักษณ์เกี่ยวกับการเมืองและวิเคราะห์หน้าที่ของมโนอุปลักษณ์ที่นักการเมืองไทย
ใช้ในวาทกรรม การเมืองประเภทต่างๆ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ค าปราศรัยหาเสียง การอภิปรายเพ่ือ
ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล การสัมภาษณ์ และรายการ "นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน" 
การวิเคราะห์ถ้อยค าอุปลักษณ์ที่นักการเมืองไทยใช้สะท้อนมโนอุปลักษณ์เกี่ยวกับการเมือง 9 มโนอุป
ลักษณ์ ได้แก่ 1. [การเมือง คือ การต่อสู้] 2. [การเมือง คือ การเดินทาง] 3. [การเมือง คือ การแข่งขัน] 4. 
[การเมือง คือ ครอบครัว] 5. [การเมือง คือ การรักษาโรค] 6. [การเมือง คือ การแสดง] 7. [การเมือง คือ 
ธุรกิจ] 8. [การเมือง คือ การดูแลและท านุบ ารุง] และ 9. [การเมือง คือ เกม] มโนอุปลักษณ์เหล่านี้สะท้อน
ให้เห็นมุมมองของนักการเมืองต่อการเมืองในมิติต่างกัน กล่าวคือ การเมืองเป็นเรื่องของความรุนแรง 
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การเมืองต้องมีการวางกลยุทธเพ่ือช่วงชิงชัยชนะ การเมืองคือการเดินทางที่นักการเมืองน าประชาชนไปสู่
จุดหมาย การเมืองเป็นการแข่งขันท่ีมีกติกา การเมืองเป็นเรื่องความสัมพันธ์แบบคนในครอบครัว การเมือง
ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การเมืองเป็นการแสดงบทบาท การเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์ การเมือง
คือการดูแลประชาชน และการเมืองเป็นเรื่องของชั้นเชิงและเล่ห์เหลี่ยม ตามล าดับ ผลการศึกษาเรื่อง
หน้าที่ของมโนอุปลักษณ์พบว่า มโนอุปลักษณ์ที่นักการเมืองไทยใช้ท าหน้าที่ 3 ด้าน คือ (1) ด้านการ
ถ่ายทอดความคิด ได้แก่ การอธิบายความและการเปลี่ยนมุมมองใหม่ (2) ด้านบุคคลสัมพันธ์ ได้แก่ การ
น าเสนอภาพ ด้านบวกของตนเองและ การน าเสนอภาพด้านลบของฝ่ายตรงข้าม และ (3) ด้าน
สัมพันธภาพ ได้แก่ การล าดับความและการเชื่อมโยงความ เมื่อพิจารณาหน้าที่ของมโนอุปลักษณ์ตาม
แนวคิดของชาร์เตอร์ริส-แบล็ค (Charteris-Black, 2005) พบว่ามโนอุปลักษณ์ที่นักการเมืองใช้อาจมีผล
ทางความคิดและความเชื่อสามประการ คือ การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองผู้น าเป็นที่พ่ึงและประชาชน
เป็นผู้พ่ึงพา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนของหัวหน้าพรรค 
 ปฐิมา บุญปก (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง สี่แผ่นดิน : การศึกษาปฏิวาทะตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถ้อยค าสนทนาตามหลักวัจนปฏิบัติศาสตร์ของผู้ส่งสารและผู้รับสาร
ในบทบาทและสถานภาพที่ต่างกัน วิเคราะห์ถ้อยค าสนทนาที่แสดงความสุภาพ และวิเคราะห์ถ้อยค าที่มี
ความหมายชี้บ่งเป็นนัยในการสนทนาโต้ตอบของตัวละคร 
 ข้อมูลส าหรับการศึกษาวิจัยคือบทสนทนาโต้ตอบของ “แม่พลอย” ตัวละครหลักกับตัวละครอ่ืน 
ๆ ในนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินบทประพันธ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ฉบับพิมพ์ พ.ศ. 2548 โดยใช้วิธี
เลือกตัวอย่างบทสนทนาแบบเจาะจงจ านวนทั้งสิ้น 116 ตัวอย่าง 
 ผลการศึกษาพบว่าถ้อยค าสนทนาระหว่างผู้ที่มีสถานภาพต่างกันนั้น ผู้ที่อาวุโสน้อยมักจะเป็นฝ่าย
รับฟังผู้ที่มีอาวุโสและมีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าตน และใช้ภาษาท่าทางประกอบเพ่ือแสดงให้เห็นว่ามี
ปฏิกิริยาโต้ตอบในการปฏิสัมพันธ์นั้นอย่างส ารวม การใช้ถ้อยค าสนทนาที่แสดงความสุภาพพบว่ามีการใช้
ถ้อยค าที่แสดงออกถึงการใส่ใจต่อความรู้สึกของผู้ฟังด้วยค าพูดที่ผ่อนหนักผ่อนเบา เอ้ือเฟ้ือ เห็นใจ ชื่นชม
ยินดี และแสดงความคิดต่างอย่างสุภาพด้วยการพูดอ้อม ไม่ใช้ค าพูดที่แสดงความขัดแย้งหรือรุนแรง ส่วน
ความเข้าใจถ้อยค าสนทนาที่แฝงนัยพบว่าขึ้นอยู่กับบริบทของสถานการณ์ เหตุการณ์ และการตีความของ
คู่สนทนา การสนทนามีการใช้ถ้อยค าบ่งชี้ที่ท าให้ทราบว่าคู่สนทนาได้กล่าวผูกมัดตนเองอยู่กับความเป็น
จริงในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร ตลอดจนมีการกล่าวถ้อยค าที่มีผลต่อการกระท า การแสดงความคิดเห็น 
ความต้องการ และยืนยันในบางสิ่งบางอย่าง ส่วนการสนทนาที่ละเมิดหลักการสนทนาพบว่ามีการใช้ค าพูด
เสียดสี ประชดประชัน และอคติท่ีมีผลในทางลบต่อบรรยากาศในการสนทนา 
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2.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
ธานิษฏ์ กรองแก้ว (2544) ได้ศึกษาการสื่อสารและการปรับตั วของอาจารย์ต่างชาติใน

มหาวิทยาลัยไทย วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการปรับตัวของอาจารย์ชาวต่างชาติ ศึกษาความสามารถ
ทางการสื่อสารภายใต้วัฒนธรรมไทยของอาจารย์ต่างชาติศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
ทางการสื่อสารและระดับการปรับตัวของอาจารย์ต่างชาติและศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนๆที่มีผลต่อการปรับตัวของ
อาจารย์ต่างชาติ  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของอาจารย์ต่างชาติ ได้แก่ ระยะเวลา         
ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระดับความสามารถทางการสื่อสาร ภายใต้วัฒนธรรม
ไทยของอาจารย์ต่างชาติ คือ สัญชาติของอาจารย์ต่างชาติ และระยะเวลาที่อยู่  ในประเทศไทย 
ความสามารถทางความคิดและความสามารถทางอารมณ์และความรู้สึก ผลการศึกษาคือไม่มีความสัมพันธ์
กับการปรับตัวของอาจารย์ต่างชาติ ในขณะที่ ความสามารถทางด้านพฤติกรรม และความสามารถในการ
สื่อสารภายใต้วัฒนธรรมไทยโดยรวมมีความสัมพันธ์กับระดับการปรับตัวของอาจารย์ต่างชาติ สัญชาติของ
เพ่ือนสนิท พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์พฤติกรรมการใช้ อินเตอร์เน็ต และปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของอาจารย์ต่างชาติ ในขณะที่สื่อวิทยุมีความสัมพันธ์กับการปรับตัว          
ของอาจารย์ต่างชาติ 

มัญชรี โชติรสฐิติ (2556) ได้ศึกษาการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักเรียนไทยในต่างประเทศ  
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารและการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาไทยที่ไปศึกษา
ต่างประเทศ ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม รวมทั้งปัจจัยที่เอ้ือต่อการ
ปรับตัว รูปแบบในการวิจัยคือใช้เครื่องมือในการท าเป็นแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาไทยที่ไปเรียนต่างประเทศทั้งหมดจ านวน 30 คน แบ่งเป็นเพศชาย 15 
คน และเพศหญิง 15 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย การศึกษา
ข้อมูลทั่วไป ของกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 3 ประเด็นคือ เพศ อายุ และระยะเวลา ที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ                
จากการศึกษา ระหว่างเพศชายและเพศหญิงพบว่ามีทัศนคติต่อการปรับตัวในสังคมวัฒนธรรมใหม่ๆที่ตน
ไปอยู่อาศัยได้เหมือนกัน คือ เมื่อเจอปัญหาจะพยายาม มองปัญหาในด้านบวก ด้านอายุ แบ่งเป็น          
2 กลุ่ม คือ กลุ่มอายุ 15-22 ปี และกลุ่มอายุ 28 ปี ขึ้นไป ซึ่งทั้งสองช่วงอายุมีการตีความสภาพปัญหา 
และอุปสรรค รวมถึงความสามารถในการปรับตัวได้เหมือนกัน แต่กลุ่มที่มีอายุน้อยกว่าจะสามารถปรับตัว
ได้เร็วกว่าเนื่องจากมีการเรียนรู้ได้เร็วและเข้าสังคมดับกลุ่มเพ่ือนได้ง่ายกว่า ส าหรับเวลาที่อยู่อาศัยมีส่วน
ช่วยให้ในการปรับตัวเข้ากับสังคมกลุ่มใหม่ๆ ได้ เพราะเม่ือเกิดความเคยชินจะท าให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมในสังคมใหม่ได้ในที่สุด (2) ผลการศึกษาเกี่ยวกับการตีความสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในการปรับตัวข้าม วัฒนธรรม จากแบบสอบถามที่กลุ่มเป้าหมายตอบเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค 
สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ 3 ด้าน คือ ประเด็นด้านทัศนคติที่มีต่อการไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ด้าน
ลักษณะ พฤติกรรม และด้านความสามารถทางการสื่อสาร  (3) ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัว
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และปัจจัย ที่เอ้ือต่อการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม พบผลจากการศึกษา 2 ด้านคือ ด้านทัศนคติของตนเอง คือ 
มองในด้านบวก เปิดใจกว้างยอมรับ วัฒนธรรมใหม่ๆ เข้ามาและไม่ยึดติดโดยเอาตนเองด้านภาษาที่เป็น
ปัจจัยเอ้ือต่อการ ปรับตัวข้ามวัฒนธรรมเนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ
ระหว่างกัน โดยมีแนวทางในการปรับตัว คือ พยายามสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับคนในท้องถิ่น เลือกคบเพ่ือนที่ 
หลากหลายกลุ่มและท ากิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันกับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่น 

XICHANG HUANG (2556) ได้ศึกษาผลกระทบของการสื่อสารต่างวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัว
ของครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการสื่อสารต่างวัฒนธรรม 
และระดับการปรับตัวของครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาผลกระทบของการ
สื่อสารต่างวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัวของครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างที่ใช้ใน 
การวิจัยครั้งนี้ คือ ครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 206 คน เครื่องมือที่ใช้ใน           
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสัมประสิทธิ์ VH สัมพันธ์  

ผลการวิจัยพบว่า 1.เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสื่อสารภายในสังคมของกลุ่มชาติ
พันธุตนเองอยู่ในระดับมาก ครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร มีการสื่อสารต่างวัฒนธรรม           
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ด้านความสามารถทางการสื่อสารภายใต้วัฒนธรรมเจ้าบ้านและด้าน
การสื่อสารในสังคมของเจ้าของบ้านอยู่ในระดับปานกลาง 2.เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปรับตัว
ด้านความรู้สึกมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา คือ การปรับตัวด้านพฤติกรรมและการปรับตัวด้านความคิด 
(Cognitive Component) ครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร มีการปรับตัวในภาพรวมและ
ด้านทั้ง 3 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 3.ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การสื่อสารต่างวัฒนธรรม           
ในภาพรวม และการสื่อสารต่างวัฒนธรรมด้านการสื่อสารในสังคมของเจ้าบ้านมีผลกระทบเชิงบวกกับการ
ปรับตัวของครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม และในด้านทั้ง 3 ด้าน คือการ
ปรับตัวด้านความคิด ด้านความรู้สึก และพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย 
 




