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บทท่ี 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

ในการศึกษาประเภทข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่
ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศนั้นผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากผู้บอกภาษาชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในติดต่อสื่อสารกับชาวไทย จ านวน 30 คน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติคือ ผู้บอกภาษา
จะต้องใช้ภาษาไทยในการสนทนามาแล้วไม่ต่ ากว่า 6 เดือน สามารถใช้ภาษาไทยในการสนทนากับชาวไทยได้ดี 
และผู้บอกภาษาจะต้องสามารถใช้ภาษาไทยในการตอบค าถามของผู้วิจัยได้ทุกข้อ ทั้งนี้ผู้วิจัยไม่ได้พิจารณา
ปัจจัยด้านเพศของผู้บอกภาษาในการศึกษาครั้งนี้  โดยการวิเคราะห์ประเภทของข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์ในวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ด้าน คือ ข้อบกพร่องด้านหลักการใช้ภาษา 
ข้อบกพร่องด้านการสื่อเจตนา และข้อบกพร่องด้านการตีความเจตนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาประเภทข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่
ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศนั้น ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

5.1.1 ข้อบกพร่องในด้านหลักการใช้ภาษาจ านวนทั้งสิ้น 65 สถานการณ์ พบการปรากฏจากมากที่สุด
ไปน้อยที่สุด ได้แก่  อันดับที่ 1 ข้อบกพร่องด้านการใช้ค าผิดความหมาย (ร้อยละ 30.77) รองลงมาคือ 
ข้อบกพร่องด้านการสลับที่ค า (ร้อยละ13.85) ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงพยัญชนะต้นผิด (ร้อยละ 12.30) 
ข้อบกพร่องด้านการวางรูปประโยคผิด และข้อบกพร่องด้านการใช้สระผิด มีจ านวนเท่ากัน (ร้อยละ 10.77)  
ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงพยัญชนะท้ายผิด (ร้อยละ 9.23) ข้อบกพร่องด้านการออกเสียงวรรณยุกต์ผิด 
(ร้อยละ 7.69) และอันดับสุดท้ายมีจ านวนเท่ากันคือ ข้อบกพร่องด้านการใช้ค าที่มีความหมายซ้ ากัน 
ข้อบกพร่องด้านการใช้ค าสรรพนามไม่เหมาะสม และข้อบกพร่องด้านการใช้ค าลักษณนามผิด (ร้อยละ 1.54) 

 5.1.2 ข้อบกพร่องในการสื่อเจตนาหรือข้อบกพร่องในการใช้ภาษาที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อ
เจตนากล่าวคือ ท าให้ผู้ฟังซึ่งเป็นเจ้าของภาษาไม่เข้าใจว่าผู้พูดมีเจตนเช่นไร จนท าให้เกิดการตีความเจตนาที่
ผิดไปจากที่ผู้พูดชาวจีนที่พูดภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศต้องการสื่อ พบทั้งสิ้น 12 สถานการณ์ 
แบ่งเป็นการสื่อเจตนาผิดแบบไม่ข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม คือ การที่ผู้พูดซึ่งไม่ใช่เจ้าของภาษากล่าวถ้อยค า
ออกไปเพื่อสื่อจุดมุ่งหมายวัจนกรรมประเภทหนึ่ง และผู้ฟังเจ้าของภาษาสามารถรับรู้จุดมุ่งหมายวัจนกรรมนั้น 
แต่ไม่สามารถเข้าใจพลังวัจนกรรม หรือระดับความเข้มข้นในพลังวัจนกรรมของผู้พูดได้ พบการปรากฏ ร้อยละ 
58.34 และการสื่อเจตนาผิดแบบข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม คือ การที่ผู้พูดซึ่งไม่ใช่เจ้าของภาษากล่าวถ้อยค า
เพ่ือสื่อจุดมุ่งหมายวัจนกรรมประเภทหนึ่ง แต่ถ้อยค านั้นท าให้เจ้าของภาษาเข้าใจผิดไปว่าสื่อจุดมุ่งหมายวัจ -
นกรรมอีกประเภทหนึ่ง พบการปรากฏ ร้อยละ41.67 
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 5.1.3 ข้อบกพร่องด้านการตีความเจตนา หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากการที่ผู้ฟังซึ่งไม่ใช่เจ้าของภาษา
ตีความเจตนาในถ้อยค าของผู้พูดชาวไทยผิดไปเอง ทั้งที่ชาวไทยเลือกใช้ถ้อยค าซึ่งเป็นที่ยอมรับในหมู่เจ้าของ
ภาษาว่าเหมาะสมกับบริบทแล้ว พบทั้งสิ้น 7 สถานการณ์ แบ่งเป็นการตีความเจตนาผิดแบบไม่ข้าม
จุดมุ่งหมายวัจนกรรม คือการที่ผู้ฟังที่ไม่เจ้าของภาษารับรู้จุดมุ่งหมายวัจนกรรรมในถ้อยค าของเจ้าของภาษา
แต่ไม่สามารถตีความต่อไปถึงพลังวัจนกรรมในถ้อยค านั้น พบการปรากฏร้อยละ 14.29 และรองลงมาคือการ
ตีความเจตนาผิดแบบข้ามจุดมุ่งหมายวัจนกรรม คือการที่ผู้ฟังชาวจีนซึ่งไม่ใช่เจ้าของภาษาตีความ
จุดมุ่งหมายวัจนกรรมในถ้อยค าของเจ้าของภาษาผิด จากที่เจ้าของภาษาคือชาวไทยกล่าวถ้อยค าเพ่ือสื่อ
จุดมุ่งหมายวัจนกรรมประเภทหนึ่ง   แต่ผู้ไม่ใช่เจ้าของภาษากลับเข้าใจผิดไปว่าถ้อยค านั้นสื่อจุดมุ่งหมายวัจ -
นกรรมอีกประเภทหนึ่ง พบการปรากฏ ร้อยละ 85.72 

5.1.4 สาเหตุที่ท าให้เกิดข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีน
ที่ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเนื่องมาจากการถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติ (Pragmatic transfer) ซึ่ง
จ าแนกได้เป็นการถ่ายโอนเชิงบวก (positive transfer) และการถ่ายโอนเชิงลบ (negative transfer) มโน
ทัศน์เรื่องระยะห่างทางอ านาจ และมโนทัศน์เรื่องความสุภาพกับอุปลักษณ์เรื่อง ‘หน้า’ 

5.2 อภิปรายผล 

 จากการศึกษาประเภทข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนที่
ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศนั้น ผู้วิจัยพบผลการศึกษาที่น่าสนใจ ดังอภิปรายผลการวิจัยต่อไปนี้ 

 5.2.1 จาการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้บอกภาษาชาวจีนทั้ งสิ้น 30 คน พบข้อบกพร่องด้าน
หลักการใช้ภาษามากท่ีสุดคือ 65  สถานการณ์ ในขณะที่พบข้อบกพร่องในด้านการสื่อเจตนา และข้อบกพร่อง
ในด้านตีความเจตนาเพียง 12 สถานการณ์ และ 7 สถานการณ์ ตามล าดับ จากข้อมูลที่ได้ท าให้เห็นว่าแม้ผู้พูด
ชาวจีนที่พูดภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศจะใช้ถ้อยค าในการสนทนาที่ผิดพลาด แต่ก็ส่งผลในด้านการ
สื่อเจตนาและการตีความเจตนาไม่มากนัก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคู่สนทนาชาวไทยมีความคุ้นชินและเข้าใจในตัว
ผู้พูดชาวจีน จึงสามารถเข้าใจเจตนาในการสื่อสารของผู้พูดชาวจีนได้  

 อีกประการหนึ่งที่ท าให้ข้อบกพร่องในการสื่อเจตนาและการตีความเจตนาพบข้อมูลไม่มาก อาจ
เนื่องมาจากวัฒนธรรม ค่านิยม ตลอดจนระบบความคิดของชาวไทยและชาวจีนมีความคล้ายคลึงกันหลาย
ประการ อีกทั้งคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศก็มีอยู่จ านวนไม่น้อย ระบบความคิดต่าง ๆ จึงแทรกซึมเข้าไปใน
วิถีชีวิตคนไทยโดยไม่รู้ตัว ด้วยเหตุนี้การสื่อสารของคู่สนทนาทั้งสองจึงเข้าใจกันอยู่มากทั้งค่านิยมและระบบ
ความคิดซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับหลักการสื่อสารของ Kim (1995) ที่กล่าวถึงความสามารถทางการ
สื่อสารภายใต้วัฒนธรรมเจ้าบ้านว่าความสามารถในการสื่อสารในประเทศเจ้าบ้านมีส่วนส าคัญในการที่ช่วย
ปรับตัวให้ผู้แปลกหน้าที่เข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมใหม่นั้นสามารถที่จะปรับตัวและมีความรู้ความเข้าใจที่จะแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมในวัฒนธรรมนั้น ๆ ออกมา 
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 5.2.2 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อบกพร่องด้านหลักการใช้ภาษา ผู้วิจัยพบว่าข้อบกพร่องด้านหลักการ
ใช้ค าผิดความหมายเป็นข้อบกพร่องที่ผู้วิจัยพบมากที่สุด เมื่อเทียบกับข้อบกพร่องด้านรูปแบบไวยากรณ์อ่ืน ๆ 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้พูดชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศนานเกิน 6 เดือน มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการใช้ภาษาไทยได้ดีระดับหนึ่ง อีกทั้งสามารถสื่อสารด้วยรูปแบบทางด้านไวยากรณ์ที่ถู กต้อง ในทาง
กลับกันความหมายของถ้อยค าในภาษาไทยเป็นสิ่งที่ผู้พูดชาวจีนยังคงต้องเรียนรู้ต่อไปอีกมาก เนื่องจากผู้พูด
ชาวจีนยังไม่สามารถเข้าใจความหมายของถ้อยค าภาษาไทยได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะถ้อยค าใน
ภาษาไทยมีจ านวนมาก และค าบางค าก็มีหลายความหมาย ชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยจึงจ าเป็นต้องอาศัยเวลา
พอสมควรในการจดจ าและเรียนรู้ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ มัญชรี โชติรสฐิติ (2556) 
ที่ได้ศึกษาเรื่องการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักเรียนไทยในต่างประเทศพบว่าด้านความสามารถทางการ
สื่อสารคือเรื่องของภาษาเป็นสภาพปัญหาและอุปสรรคหนึ่งที่เกิดขึ้นในการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม กล่าวคือ 
ความสามารถทางการใช้ภาษาส่งผลต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มคนทั้งในชีวิตประจ าวันและในชั้น
เรียน ส่งผลให้ยากต่อการท าความเข้าใจทัศนคติ ความคิด พฤติกรรมระหว่างบุคคล และขาดการตีความการ
สื่อสารที่ถูกต้อง 

 5.2.3 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าข้อบกพร่องด้านหลักการใช้ภาษาแม้จะพบจ านวนมากกว่า
ข้อบกพร่องด้านการสื่อเจตนาและข้อบกพร่องด้านการตีความเจตนา แต่ข้อบกพร่องด้านหลักการใช้ภาษากลับ
ไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเท่ากับข้อบกพร่องในด้านการสื่อเจตนาและด้านการตีความ
เจตนา ซึ่งตรงกับสมมุติฐานการวิจัย ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสิ่งที่ส าคัญที่สุด
ส าหรับคู่สนทนาไม่ใช่ความถูกต้องทางไวยากรณ์ หากแต่เป็นการเข้าใจเจตนาระหว่างกันได้อย่างถูกต้อง 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ควรศึกษาข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของผู้พูดชาวจีนใน
กลุ่มอ่ืน ๆ หรือผู้พูดภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศชนชาติอ่ืน ๆ 

 5.3.2 ควรศึกษาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมโดยใช้ทฤษฎีทางภาษาด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากทฤษฎี
วัจนปฏิบัติศาสตร์ 

 5.3.3 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่เก็บข้อมูลจากภาษาพูดที่ในการสนทนาเท่านั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควร
ศึกษาการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศของผู้ใช้ภาษาชาวต่างชาติในด้านภาษาเขียน จะท าให้เห็นมิติ
การใช้ภาษาไทยของชาวต่างประเทศในอีกมิติหนึ่ง 

 




