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บทคัดย่อ

 บทควำมวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ต้องกำรศกึษำกลวธิทีำงภำษำทีผู่พ้ดูภำษำไทยใช้ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผดิของ  

คู่สนทนำและข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยท่ีผู้พูดภำษำไทยคสำนึงถึงในกำรเลือกใช้กลวิธีทำงภำษำในกำรแก้ 

ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำตำมแนวคิดวัจนปฏิบัติศำสตร์แนวปลดปล่อย (Emacipatory Pragmatics) โดยใช้

แบบสอบถำมประเภท Discourse Completion Test (DCT) จำกกลุม่ตวัอย่ำงผูพ้ดูภำษำไทยทีเ่ป็นนกัศกึษำระดบัปรญิญำ

ตรีทั้งจำกคณะสำยวิทยำศำสตร์และมนุษยศำสตร์ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 จสำนวน 100 คน และจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 

กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 30 คน ผลกำรวิจัยพบว่ำผู้พูดภำษำไทยเลือกใช้กลวิธีทำงภำษำแบบลดนส้ำหนักควำมรุนแรง 

ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำมำกกว่ำกลวิธีทำงภำษำแบบตรงไปตรงมำ ส่วนข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือ 

ปัจจยัทีผู่พ้ดูภำษำไทยคสำนงึถงึในกำรเลอืกใช้กลวธิทีำงภำษำในกำรแก้ควำมเข้ำใจผดิคูส่นทนำม ี2 ส่วน คอื 1) ข้อคสำนงึ

ทีเ่ป็นเหตจุงูใจหรอืปัจจยัในส่วนทีเ่ป็นวตัถปุระสงค์ของกำรสนทนำ และ 2) ข้อคสำนงึทีเ่ป็นเหตุจงูใจหรอืปัจจยัในส่วน

ที่เป็นปริบทของกำรสนทนำ โดยกำรรักษำควำมสัมพันธ์ของคู่สนทนำเป็นข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยที่ผู้พูด

ภำษำไทยส่วนใหญ่คสำนึงถึงมำกที่สุดในกำรใช้กลวิธีทำงภำษำในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิด พฤติกรรมทำงภำษำดังกล่ำว

มีควำมสัมพันธ์กับปัจจัยทำงสังคมวัฒนธรรม 4 ประกำร ได้แก่ (1) กำรมีมุมมองตัวตนแบบพึ่งพำ (an interdependent 

view of self) (2) ควำมเป็นสังคมแบบอิงกลุ่ม (collectivism) (3) ควำมเป็นสังคมแบบให้ควำมสสำคัญกับควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงบุคคล (interpersonal orientation) และ (4) ควำมเป็นวัฒนธรรมปริบทสูง (High context culture)

ค�าส�าคญั : กลวธิทีำงภำษำ กำรแก้ควำมเข้ำใจผดิของคูส่นทนำในภำษำไทย ข้อคสำนงึทีเ่ป็นเหตจุงูใจ ภำษำกบัวฒันธรรม 

วัจนปฏิบัติศำสตร์แนวปลดปล่อย

Abstract

 This research article aims to study linguistic strategies that Thai people adopted to make correction, as well 

as to study native speakers’ motivational concerns while performing the act. The results indicate that Thai speakers 

adopted mitigating strategies more frequently than bold-on record strategies. An analysis of native speaker’ 

motivational concerns reveals that there are two types of motivational concerns-1) motivational concerns relating 
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to the purpose of conversation 2) motivational concerns relating to the context of conversation. It found that Thai 

speakers place a priority on keeping relationship with the interlocutor. This linguistics behavior might be motivated 

by four sociocultural factors: (1) an interdependent view of self (2) collectivism (3)interpersonal orientation and (4) 

High context culture

Keywords : linguistic strategy, the correction making in Thai, native speakers’ motivational concern, language and 

culture, Emancipatory Pragmatics

บทน�า

 ในบรรดำกำรปฏิสัมพันธ์หลำกหลำยประเภท  

ก ำ ร แ ก ้ ค ว ำ ม เ ข ้ ำ ใ จ ผิ ด ข อ ง คู ่ ส น ท น ำ นั บ เ ป ็ น 

กำรปฏิสัมพันธ์ลักษณะหนึ่งที่น่ำสนใจศึกษำ เนื่องจำก

กำรปฏิสัมพันธ์ดังกล่ำวเป็นปฏิสัมพันธ์ท่ีมักเกิดขึ้น 

ในชีวิตประจสำวัน อีกท้ังเป็นกำรปฏิสัมพันธ์ท่ีผู ้พูด

จสำเป็นต้องเลือกว่ำจะเลือกใช้กลวิธีทำงภำษำอย่ำงไร 

ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดดังกล่ำว

 ในวฒันธรรมไทย คนไทยมกัไม่แก้ควำมเข้ำใจผดิ 

ของคู่สนทนำอย่ำงตรงไปตรงมำเพรำะสังคมไทยเป็น

สังคมที่หลีกเลี่ยงกำรเผชิญหน้ำ และคนไทยมักแก้ไข

ควำมขัดแย้งด้วยกำรประนีประนอม (Klusner) [1] 

สังเกตได้จำกกำรท่ีเรำมีสสำนวน “นส้ำขุ่นไว้ใน นส้ำใสไว้

นอก” ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ แม้เรำจะรู้ว่ำคู่สนทนำเข้ำใจ

ข้อมูลบำงอย่ำงคลำดเคลื่อนไปจำกควำมเป็นจริง เรำก็

ไม่อำจแสดงออกมำให้ใครรู้ นอกจำกนี้คนไทยยังมีวิธี

จดักำรกบักำรแก้ไขควำมเข้ำใจผดิของคูส่นทนำโดยวธิี

ประนีประนอมเพื่อไม่ให้กระทบจิตใจของผู้อ่ืน ดังใน

สสำนวน “บัวไม่ให้ชส้ำ นส้ำไม่ให้ขุ่น” เป็นต้น

 อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำคนไทยจะเห็นว่ำกำรแก้ควำม

เข้ำใจคู่สนทนำด้วยวิธีรุนแรงหรือทสำลำยควำมสัมพันธ์

คู ่สนทนำอย่ำงตรงไปตรงมำเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง 

ดังที่ได้กล่ำวแล้วข้ำงต้น แต่กำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของ

คู่สนทนำก็เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้ในชีวิตประจสำวัน ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงสนใจว่ำเมื่ออยู่ในสถำนกำรณ์ที่คนไทยต้องแก้

ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำ คนไทยจะเลือกใช้กลวิธีทำง

ภำษำอย่ำงไรในกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์

 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำงำนวจิยัทีศ่กึษำ

กำรแก้ควำมเข้ำใจผิดในภำษำไทย ได้แก่ งำนวิจัยของ 

ปรำณี โหมดหิรัญ [2] ที่ศึกษำกำรแก้ควำมเข้ำใจผิด 

ของคู่สนทนำแบบกำรศึกษำข้ำมวัฒนธรรม (ศึกษำจำก

ผู้พูดภำษำไทยและผู้พูดภำษำอเมริกัน) และกำรศึกษำ

กำรแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำแบบกำรศึกษำภำษำใน

ระหว่ำงหรือกำรศึกษำกำรถ่ำยโอนทำงวัจนปฏิบัติของ

ผู้พูดที่เรียนภำษำอื่นเป็นภำษำที่สอง (ศึกษำจำกผู้พูด

ภำษำไทยท่ีเรยีนภำษำองักฤษเป็นภำษำท่ีสอง) ตำมกรอบ

แนวคดิเรือ่งควำมสภุำพของบรำวน์และเลวนิสนั (Brown, 

and Levinson [3] และจำกกำรศกึษำยงัไม่พบว่ำมงีำนวจิยั

ใดที่ศึกษำกำรแก้ควำมเข้ำใจของคู่สนทนำในภำษำไทย

จำกมมุมองเจ้ำของภำษำและปัจจยัทำงสงัคมวฒันธรรม

 ดังนั้นในบทควำมวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์

เพือ่ต้องกำรศกึษำกำรแก้ควำมเข้ำใจผดิในภำษำไทยโดย

มุ่งพิจำรณำที่มุมมองเจ้ำของภำษำและปัจจัยทำงสังคม

วัฒนธรรม ซึ่งมีคสำถำมกำรวิจัยว่ำ ผู้พูดภำษำไทยเลือก

ใช้กลวิธีทำงภำษำอย่ำงไรในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของ

คู่สนทนำ และเมื่ออยู่ในสถำนกำรณ์กำรแก้ควำมเข้ำใจ

ผิด ผู้พูดภำษำไทยคสำนึงถึงข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือ

ปัจจัยใดบ้ำงในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ

แนวคิดหรือทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย

 กำรศึกษำกลวิธีทำงภำษำที่ใช้ในกำรแก้ควำม

เข้ำใจผิดของคู่สนทนำในภำษำไทยและข้อคสำนึงที่เป็น

เหตจุงูใจนีเ้ป็นไปตำมแนวทำงทีเ่รยีกว่ำ “Emancipatory 

Pragmatics” หรอื “วจันปฏิบติัศำสตร์แนวปลด-ปล่อย 1” 

แนวคดิวจันปฏบิตัศิำสตร์แนวปลดปล่อย (Emancipatory 

Pragmatics) คิดขึ้นโดย Hanks, Ide, and Katagiri [5] 

เป็นแนวคิดที่เกิดมำจำกควำมร่วมมือของนักวิชำกำร 

หลำกหลำยแขนงสำขำทัง้นกัภำษำศำสตร์ นกัมำนษุยวทิยำ 
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นักสังคมวิทยำ ตลอดจนนักวิทยำศำสตร์ปริชำน 

ทีมี่ควำมมุง่มัน่และยดึอดุมกำรณ์เดยีวกนั คอื กำรวเิครำะห์ 

ภำษำโดยไม่ละเลยสำมัญสสำนึก (common sense) 

ของเจ้ำของภำษำในสังคมวัฒนธรรมนั้น ๆ

 แนวคิดดังกล่ำวพยำยำมเสนอและตั้งคสำถำมว่ำ 

ทฤษฎีทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์ท่ีรู้จักกันอย่ำงแพร่หลำย 

(Established framework) สำมำรถอธบิำยกำรปฏสิมัพนัธ์

ของคนในสังคมท่ีมีโครงสร ้ำงและระบบวิธีคิด 

แตกต่ำงจำกสังคมตะวันตกซึ่งเป็นสังคมของเจ้ำของ

ทฤษฎีได้อย่ำงเหมำะสมหรือไม่ อย่ำงไร และกำร

พรรณนำปรำกฏกำรณ์ทำงภำษำต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ควรพิจำรณำจำกมุมมองเจ้ำของภำษำหรือปัจจัยทำง

วัฒนธรรมในสังคมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนให้มีกำร

สร้ำงกรอบกำรวเิครำะห์วถิกีำรปฏสิมัพนัธ์ทีก่ลัน่กรอง

มำจำกควำมคิดหรือค่ำนิยมของสังคมนั้น ๆ เอง

 ในบทควำมวิจัยนี้  ผู ้วิจัยจะได้ศึกษำกำรแก้ 

ควำมเข้ำใจผิดของคู ่สนทนำในภำษำไทยตำมแนว

วัจนปฏิบัติศำสตร์แนวปลดปล่อย (Emancipatory 

Pragmatics) โดยมุ่งพิจำรณำปรำกฏกำรณ์ทำงภำษำ

ดังกล่ำวจำกมุมมองเจ้ำของภำษำและปัจจัยในสังคม

วัฒนธรรมตำมแนวทำงที่วัจนปฏิบัติศำสตร์แนว 

ปลดปล่อย (Emancipatory Pragmatics) เสนอไว้

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

 1. การแก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา

 กำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ ในบทควำม

วิจัยนี้ หมำยถึง กำรที่ผู ้พูดเลือกใช้กลวิธีทำงภำษำ 

เพื่อแก้ควำมเข้ำใจผิดหรือคลำดเคลื่อนของคู่สนทนำ

เกี่ยวกับข้อมูลหรือเหตุกำรณ์บำงอย่ำง

 2. กลวิธีทางภาษา 

 กลวธิทีำงภำษำ ในบทควำมวจิยันี ้หมำยถงึ วธิกีำร

ทำงภำษำที่ผู้พูดใช้เพื่อแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ

 3. ข้อค�านึงที่เป็นเหตุจูงใจ

 ข ้อคสำนึงที่ เป ็นเหตุจูงใจ ในบทควำมวิจัยนี้  

หมำยถงึปัจจยัทีผู่พ้ดูภำษำไทยคสำนงึถงึเมือ่ต้องเลอืกใช้

กลวิธีทำงภำษำในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ

ขอบเขตของการวิจัย

 เนื่องจำกบทควำมวิจัยนี้ ผู้วิจัยมี

 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำกำรแก้ควำมเข้ำใจผิด

ของคู่สนทนำใน 2 ประเด็น คือ 1) เพื่อศึกษำกลวิธีทำง

ภำษำที่ผู้พูดภำษำไทยใช้ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่

สนทนำ และ 2) เพื่อศึกษำข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือ

ปัจจัยที่ผู้พูดภำษำไทยคสำนึงในกำรเลือกใช้กลวิธีทำง

ภำษำในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ ดังนั้นวิธี

กำรเก็บข้อมูลและขอบเขตของข้อมูลจึงแบ่งออกเป็น 2 

ส่วน ดังนี้

 1. ส่วนที่เป็นกลวิธีทางภาษาที่ผู้พูดภาษาไทยใช้

ในการแก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา

  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมหรือที่เรียก

ว่ำ Discourse CompletionTest (DCT2) เป็นเครื่อง

มือในกำรวิจัยจำกนักศึกษำในระดับปริญญำตรีทั้ง

จำกคณะสำยวิทยำศำสตร์และมนุษยศำสตร์ชั้นปีที่ 1  

ถึงปีที่ 4 ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์จสำนวน 100 

คน ทั้งน้ีผู้วิจัยแบ่งสถำนกำรณ์กำรแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่

สนทนำในแบบสอบถำมออกเป็น 3 สถำนกำรณ์เพ่ือ

ให้มีควำมหลำกหลำย ได้แก่ 1) สถำนกำรณ์ที่เพ่ือน

ของท่ำนเข้ำใจวันแสดงคอนเสิร์ตผิดจำกวันแสดงจริง 

2) สถำนกำรณ์ที่เพื่อนของท่ำนเข้ำใจวิธีกำรอ่ำนแบ่ง

พยำงค์ของช่ือวิทยำกรที่เพ่ือนของท่ำนต้องเป็นพิธีกร

ผดิจำกควำมเป็นจรงิ และ3) สถำนกำรณ์ทีเ่พือ่นของท่ำน

เข้ำใจคสำแนะนสำวธิกีำรทสำรำยงำนปลำยภำคของอำจำรย์

ผิดจำกควำมตั้งใจของอำจำรย์

 2. ส ่วนที่ เป ็นข้อค�านึงที่ เป ็นเหตุจูงใจหรือ

ปัจจัยที่ผู้พูดภาษาไทยค�านึงในการใช้กลวิธีทางภาษา 

ในการแก้ความเข้าใจผิดคู่ของสนทนา

  ผู ้วิจัยเก็บข้อมูลทั้งจำกกำรใช้แบบสอบถำม

เพื่อต้องกำรทรำบข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยที่ 

  
1
  ผู้วิจัยเรียก “Emancipatory Pragmatics” ว่ำ “วัจนปฏิบัติศำสตร์แนวปลดปล่อย” ตำมณัฐพร พำนโพธิ์ทอง [4] 
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ผูพ้ดูภำษำไทยคสำนงึในกำรใช้กลวธิทีำงภำษำในกำรแก้ 

ค ว ำ ม เ ข ้ ำ ใ จ ผิ ด ข อ ง คู ่ ส น ท น ำ จ ำ ก นั ก ศึ ก ษ ำ ใ น

ระดับปริญญำตรีทั้งจำกคณะสำยวิทยำศำสตร์และ

มนุษยศำสตร์ชั้นปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 4 ของมหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์จสำนวน 100 คน (กลุ่มเดียวกับส่วนที่ 1) 

และกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกกลุ่มตัวอย่ำงอีกจสำนวน 

ทั้งสิ้น 30 คน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ในส่วนวิธีดสำเนินกำรวิจัยสำมำรถแบ่งได้เป็น 

ขั้นตอนดังนี้

 1. สสำรวจเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องจำกกำร

สสำรวจเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยเลือกใช้

แนวทำง Emancipatory Pragmatics หรือวัจนปฏิบัติ

ศำสตร์แนวปลดปล่อยในกำรอธิบำยควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกลวิธีทำงภำษำที่ผู ้พูดภำษำไทยใช้ในกำรแก้

ควำมเข้ำใจผดิคูส่นทนำกบัข้อคสำนงึทีเ่ป็นเหตจูุงใจหรอื

ปัจจัยที่ผู ้พูดภำษำไทยคสำนึงถึง และจำกกำรทบทวน

วรรณกรรมพบว่ำงำนวจิยัทีศ่กึษำกำรแก้ควำมเข้ำใจผดิคู่

สนทนำในภำษำไทย ได้แก่ งำนวจิยัของปรำณ ีโหมดหริญั 

[2] ซึ่งศึกษำกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดคู ่สนทนำแบบ 

กำรศึกษำข้ำมวัฒนธรรมและกำรศึกษำกำรแก้ควำม

เข้ำใจผิดคู่สนทนำแบบกำรศึกษำภำษำในระหว่ำงหรือ

กำรศึกษำกำรถ่ำยโอนทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์ของผู้พูด

ที่เรียนภำษำอื่นเป็นภำษำท่ีสองตำมกรอบแนวคิดของ 

บรำวน์และเลวินสันแต่ยังไม่ได้ศึกษำจำกมุมมองของ

เจ้ำของภำษำและปัจจัยทำงสังคมวัฒนธรรม 

 2 .  เลือกกลุ ่ มตั วอย ่ ำงที่ ใช ้ ในกำรวิจั ยใน 

กำรวิจัย ผู ้วิจัยเลือกกลุ ่มตัวอย่ำงผู ้บอกภำษำจำก 

กลุ ่มตัวอย่ำงนักศึกษำในระดับปริญญำตรีทั้งจำก 

คณะสำยวิทยำศำสตร์และมนุษยศำสตร์ชั้นปีท่ี 1 

ถึงปีที่ 4 ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์จสำนวน 100 คน 

 3. สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยในส่วนของ

กำรศึกษำกลวิธีทำงภำษำที่ผู ้พูดภำษำไทยใช ้ใน 

กำรแก้ควำมเข้ำใจผดิของคูส่นทนำ ผูว้จิยัเกบ็ข้อมลูโดย 

ใช้แบบสอบถำมหรือที่เรียกว่ำ Discourse Completion 

Test (DCT) เป็นเครื่องมือ ขณะที่ในกำรศึกษำข้อคสำนึง

ที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยที่ผู ้พูดภำษำไทยคสำนึงถึง 

ในกำรใช้กลวิธีทำงภำษำในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของ 

คู่สนทนำ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลทั้งจำกกำรใช้แบบสอบถำม

และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก

ตัวอย่างแบบสอบถาม

 สถำนกำรณ์ที่ เพื่อนของท่ำนเข้ำใจวันแสดง 

คอนเสิร์ตผิดจำกวันแสดงจริง

 หำกเพื่อนของท่ำนเข้ำใจวันแสดงคอนเสิร์ตผิด

จำกวันแสดงจริง ท่ำนจะทสำอย่ำงไร

 แก้ควำมเข ้ำใจผิดของคู ่สนทนำ โดยพูดว ่ำ 

......................................................................................

 ไม่แก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ เพรำะ ...........

.......................................................................................

 แก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ โดยใช้วิธีอื่น คือ

......................................................................................

ตัวอย่างแบบสอบถาม

 ข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยที่ผู ้พูดภำษำ

ไทยคสำนงึในกำรใช้กลวธิทีำงภำษำในกำรแก้ควำมเข้ำใจ

ผิดของคู่สนทนำ

 ในขณะที่ท่ำนแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำใน

สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ำนคสำนึงถึงปัจจัยใดบ้ำง (สำมำรถ

ตอบได้มำกกว่ำ 1 ปัจจัย

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

  
2
  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถำมเช่นเดียวกับชำญวิทย์ เยำวฤทธำ [6] แต่ดัดแปลงให้เข้ำกับกลวิธีทำงภำษำที่ใช้ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิด

ของคู่สนทนำและผู้วิจัยเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำม เนื่องจำก Kasper, and Blum-Kulka กล่ำวว่ำ “กำรใช้แบบสอบถำมทสำให้
ได้ข้อมูลที่ชัดเจนวิธีหนึ่ง” (Kasper, and Blum-Kulka, 1993 อ้ำงถึงใน ชำญวิทย์ เยำวฤทธำ [6]
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 4. เก็บข้อมูลจำกเครื่องมือที่สร้ำงขึ้น

 5. วิเครำะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยจสำแนกกำรวิเครำะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ 1) วิเครำะห์กลวิธีทำงภำษำท่ีผู้พูดภำษำไทยใช้

ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผดิของคูส่นทนำ โดยในกำรวจิยันี้ 

ผูว้จิยัได้ศกึษำเฉพำะในส่วนทีเ่ป็นกลวธิทีำงภำษำเท่ำนัน้ 

ไม่รวมถึงกำรศึกษำคสำตอบของกลุ่มตัวอย่ำงที่เลือกตอบ

ในช่องคสำตอบ “ไม่แก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำ” และ 

“ตอบแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำโดยใช้วิธีอ่ืน” และ 

2) วิเครำะห์ข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยที่ผู ้พูด 

ภำษำไทยคสำนึงถึงในกำรใช้กลวิธีทำงภำษำในกำรแก้

ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำ

  กำรวิเครำะห์กลวิธีทำงภำษำท่ีใช้ในกำรแก้

ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำของกลุ่มตัวอย่ำง ผู้วิจัยจะนสำ

ข้อมูลที่ได้จำกกำรตอบแบบสอบถำมที่เป็น “ถ้อยคสำ” 

มำวิเครำะห์ เริ่มจำกกำรนสำคสำตอบมำจสำแนกเป็น

ถ้อยคสำ โดยพิจำรณำจำก 1) กำรเว้นวรรคของผู้ตอบ

แบบสอบถำมแทนจังหวะหยุดระหว่ำงถ้อยคสำ และ  

2) เนื้อควำมที่สมบูรณ์ของแต่ละถ้อยคสำ และเม่ือผู้วิจัย

แบ่งคสำตอบที่ได้เป็นถ้อยคสำแล้ว จึงนสำถ้อยคสำดังกล่ำว

มำวิเครำะห์ว่ำเป็นกลวิธีทำงภำษำแบบใด โดยพิจำรณำ

ทั้งรูปภำษำและเนื้อควำมของถ้อยคสำน้ัน และอำศัย 

แนวคิดด้ำนวัจนปฏิบัติศำสตร์เป็นเกณฑ์ 

 6. เรียบเรียงผลกำรวิจัย

 7. สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย

ผลการวิจัย 

 ผูว้จิยัแบ่งกำรนสำเสนอผลกำร วจิยัออกเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ 1. กลวิธีทำงภำษำที่ผู้พูดภำษำไทยใช้ในกำรแก้

ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ และ 2. ข้อคสำนึงที่เป็นเหตุ

จงูใจหรอืปัจจยัทีผู่พ้ดูภำษำไทยคสำนงึถงึในกำรใช้กลวธิี

ทำงภำษำในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ ดังมี 

รำยละเอียดต่อไปนี้

 1. กลวิธีทางภาษาที่ผู้พูดภาษาไทยใช้ในการแก้

ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา

 จำกกำรศกึษำข้อมลูคสำตอบของกลุม่ตวัอย่ำงผูพ้ดู

ภำษำไทยพบว่ำกลวธิทีำงภำษำทีก่ลุม่ตวัอย่ำงเลอืกใช้ใน

กำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำสำมำรถแบ่งได้เป็น 

2 ประเภท ดังนี้

  1.1 กลวิธีทางภาษาแบบตรงไปตรงมา

  กลวิธีทำงภำษำแบบตรงไปตรงมำ ในที่นี้  

หมำยถึง กลวิธีกำรใช้ถ้อยคสำที่ผู้พูดแก้ควำมเข้ำใจผิด

ของผูฟั้งเกีย่วกบัข้อมลูบำงอย่ำงอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่มี

กำรตกแต่งถ้อยคสำ หรือใช้ถ้อยคสำที่ไม่สำมำรถตีควำม

เป็นเจตนำอื่น

 กลวิธีตรงที่กลุ่มตัวอย่ำงเลือกใช้ในกำรแก้ควำม

เข้ำใจผิดคู่สนทนำสำมำรถเรียงลสำดับกลวิธีที่ปรำกฏ 

ค่ำควำมถี่จำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้

   1.1.1 การบอกว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง  

กำรบอกว่ำข้อมูลที่เข้ำใจอยู่นั้นไม่ถูกต้อง หมำยถึง  

กำรท่ีผู้พูดใช้ถ้อยคสำบอกผู้ฟังอย่ำงตรงไปตรงมำว่ำข้อมลู

ทีผู่ฟั้งกสำลงัเข้ำใจอยูน่ัน้เป็นข้อมลูทีไ่ม่ถกูต้อง มกัปรำกฏ

คสำบอกปฏิเสธ “ไม่” “ไม่ได้” หรือ “ไม่ใช่” ในถ้อยคสำ

 - แกจสำวันแสดงไม่ถูกนะ  (1)

 - อำจำรย์เค้ำไม่ไดแ้นะนสำอย่ำงนั้น (2)

 จำกตัวอย่ำงที่ (1)-(2) จะเห็นว่ำกลุ่มตัวอย่ำงใช้

กลวิธีกำรบอกว่ำข้อมูลที่ผู้ฟังเข้ำใจอยู่น้ันไม่ถูกต้อง

อย่ำงตรงไปตรงมำโดยปรำกฏคสำ “ไม่” และ “ไม่ได้” 

ในตัวอย่ำงที่ (1) และ(2) ตำมลสำดับ

  1.1.2 การบอกข้อมูลที่ถูกต้อง กำรบอก

ข้อมูลที่ถูกต้อง หมำยถึง กำรที่ผู้พูดแก้ควำมเข้ำใจผิด

คู่สนทนำโดยกำรบอกข้อมูลที่ถูกต้องให้คู่สนทนำรับ

ทรำบ

 - คอนเสิร์ตแสดงวันเสำร์นะ ไม่ใช่วันอำทิตย์ (3)

 - ชื่อวิทยำกรอ่ำนพะชะระจ้ะไม่ใช่พัช... (4)

 จำกตัวอย่ำงที่ (3)–(4) จะเห็นว่ำกลุ่มตัวอย่ำงใช้

กลวธีิกำรบอกข้อมลูทีถ่กูต้องเพือ่แก้ควำมเข้ำใจผดิของ

ผู้ฟังอย่ำงตรงไปตรงไป

   1.1.3 การแสดงการสั่ง กำรแสดงกำรสั่ง 

หมำยถงึ กำรทีผู่พ้ดูใช้ถ้อยคสำแก้ควำมเข้ำใจผดิคูส่นทนำ

ด้วยวิธีตรงไปตรงมำโดยใช้ถ้อยคสำแสดงกำรสั่งเพื่อให ้

ผู ้ฟ ังเข ้ำใจข ้อมูลถูกต ้องมักปรำกฏคสำบอกมำลำ  
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"ต้อง" ในถ้อยคสำ

 - แกต้องเข้ำใจใหม่ว่ำมันอ่ำนว่ำ...ไม่ใช่...  (5)

 - ต้องทสำแนววิจัยตำมแบบอำจำรย์นะแก (6)

 จำกตัวอย่ำงท่ี (5)-(6) จะเห็นว่ำกลุ่มตัวอย่ำงใช้

กลวิธีกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำอย่ำงตรงไปตรง

มำโดยใช้ถ้อยคสำกำรแสดงกำรสัง่ซึง่ปรำกฏคสำบอกมำลำ 

“ต้อง” ในถ้อยคสำ

  1.1.4 การแสดงการต�าหนิ กำรแสดงกำร

ตสำหนิ หมำยถึง กำรท่ีผู้พูดใช้ถ้อยคสำแสดงกำรตสำหนิ 

ผูฟั้งเนือ่งจำกเข้ำใจข้อมลูคลำดเคลือ่นไปจำกควำมเป็น

จริงเพื่อที่ผู้พูดจะแก้ไขควำมเข้ำใจผิดดังกล่ำว

 - ขี้ลืมจริง ๆ เลยแก บัตรนี่แกก็เป็นคนซื้อกับมือ

เอง (7)

 - อ่านผิดทุกที น่ีมันเป็นกำรซ้อมครั้งท่ีสำมแล้ว

นะเว้ย (8)

  จำกตัวอย่ำงท่ี (7)-(8) จะเห็นว่ำกลุ่มตัวอย่ำงใช้

กลวิธีกำรแสดงกำรตสำหนิผู้ฟังอย่ำงตรงไปตรงมำเพ่ือ

แก้ควำมเข้ำใจผิดผู้ฟัง

  1.2 กลวิธีทางภาษาแบบลดน�้าหนักความรุนแรง

 กลวิธีทำงภำษำแบบลดนส้ำหนักควำมรุนแรง  

ในที่นี้ หมำยถึง กลวิธีกำรใช้ถ้อยคสำท่ีผู้พูดไม่ได้แสดง

กำรแก้ควำมเข้ำใจผดิคูส่นทนำด้วยวธิรีนุแรงหรอืทสำลำย 

ควำมสัมพันธ์คู ่สนทนำตรงไปตรงมำ แต่ใช้ถ้อยคสำ 

ลดนส้ำหนักควำมรุนแรงของกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดหรือ

ใช้ถ้อยคสำที่ต้องอำศัยกำรตีควำม

 กลวธิแีบบลดนสำ้หนกัควำมรนุแรงทีก่ลุม่ตวัอย่ำง

เลือกใช้ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำสำมำรถเรียง

ลสำดับกลวิธีที่ปรำกฏค่ำควำมถี่จำกมำกไปหำน้อยได้

ดังนี้

  1.2.1 การแสดงการถาม

  กำรแสดงกำรถำม หมำยถึง กำรที่ผู้พูดใช้ถ้อยคสำ

แสดงกำรถำมเพือ่แก้ควำมเข้ำใจผดิคูส่นทนำ มกัปรำกฏ

คสำแสดงกำรถำมในถ้อยคสำ

 - เท่ำที่ชั้นรู้ มันจัดวันเสำรไ์ม่ใช่เหรอ (9)

 - แกเข้ำใจคสำแนะนสำของอำจำรย์...ผิดไปรึเปล่า 

(10)

จำกตัวอย่ำงที่  (9)-(10) จะเห็นว่ำกลุ ่มตัวอย่ำงใช้

กลวิธีกำรแสดงกำรถำมในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดผู้ฟัง 

โดยปรำกฏคสำแสดงกำรถำม “ไม่ใช่เหรอ” และ “รเึปล่ำ” 

ในตัวอย่ำงที่ (9) และ (10) ตำมลสำดับ)

  1.2.2 การขอให้กล่าวซ�้า

  กำรขอให้กล่ำวซส้ำ หมำยถึง กำรที่ผู้พูดใช้ถ้อยคสำ

เพ่ือขอให้ผู้ฟังกล่ำวซส้ำในส่ิงที่ผู้ฟังกล่ำวส่ิงน้ันอีกครั้ง

เพื่อแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำ

 - แกลองบอกชัน้อกีทซี ิว่ำคอนเสร์ิตจดัวนัไหนนะ 

(11)

 - อ่ำนยังไงนะ อ่านให้ชั้นฟังอีกทีได้มั้ยอ่ะ (12)

จำกตัวอย่ำงที่ (11)-(12) จะเห็นว่ำกลุ่มตัวอย่ำงใช้กลวิธี

กำรขอให้กล่ำวซส้ำเพื่อแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำ

   1.2.3 การแสดงความลังเลหรือไม่แน่ใจ

กำรแสดงควำมลังเลหรือไม่แน่ใจ หมำยถึง กำรที่ผู้พูด

ใช้ถ้อยคสำแสดงลังเลหรือไม่แน่ใจในข้อมูลที่ผู้ฟังรู้เพื่อ

แก้ควำมเข้ำใจผิดผู้ฟังมักปรำกฏคสำกริยำ “ไม่แน่ใจ” 

หรือ “ไม่มั่นใจ” ในถ้อยคสำ 

 - ชั้นก็ไม่แน่ใจนะว่ำมันจัดวันอำทิตย์ตำมที่แก

บอก” (13)

 - ไม่มั่นใจนะมึงว่ำอำจำรย์เค้ำจะเอำรำยงำนแบบ

ที่มึงเข้ำใจรึป่ำว (14)

 จำกตัวอย่ำงที่ (13)-(14) จะเห็นว่ำกลุ่มตัวอย่ำง

ใช้กลวิธีกำรแสดงควำมลังเลหรือไม่แน่ใจเพื่อแก้ควำม

เข้ำใจผิดคู่สนทนำโดยปรำฏกคสำกริยำ “ไม่แน่ใจ” และ 

“ไม่มั่นใจ” ในตัวอย่ำงที่ (13) และ (14) ตำมลสำดับ

   1 . 2 . 4  ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม ส ง สั ย ห รื อ 

ประหลาดใจ กำรแสดงควำมสงสัยหรือประหลำดใจ 

หมำยถึง กำรที่ผู ้พูดใช้ถ้อยคสำแสดงควำมสงสัยหรือ

ประหลำดใจเพื่อแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำมักปรำกฏ

คสำกริยำ “สงสัย “ “ไม่เข้ำใจ” “งง” ในถ้อยคสำ

 - ชัน้สงสยัอ่ะว่ำทสำไมแกถงึเขยีนโครงร่ำงรำยงำน

มำแบบนี้ (15)

 - เรำงงว่ำทสำไมเธออ่ำนชื่อวิทยำกรแบบนี้ (16)

 จำกตัวอย่ำงที่ (15)-(16) จะเห็นว่ำกลุ่มตัวอย่ำง

ใช้กลวิธีกำรแสดงควำมสงสัยหรือประหลำดใจเพื่อแก้
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ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำโดยปรำกฏคสำกริยำ “สงสัย” 

และ “งง” ในตัวอย่ำงที่ (15) และ (16) ตำมลสำดับ

   1.2.5 การแสดงการแนะน�า

  กำรแสดงกำรแนะนสำ หมำยถึง กำรที่ผู ้พูดใช้

ถ้อยคสำแสดงกำรแนะนสำให้ผูฟั้งกระทสำสิง่หนึง่สิง่ใดเพือ่

แก้ควำมเข้ำใจผดิผูฟั้งมกัปรำกฏคสำกรยิำ “ลอง” ในถ้อยคสำ

 - ชัน้อยำกให้แกลองไปเชค็ชือ่วทิยำกรในเวบ็คณะ

ของเค้ำอีกทีว่ำอ่ำนยังไง (17)

 - แกลองไปถำมอำจำรย์เค้ำดอูกีทเีถอะว่ำทีเ่ค้ำแนะ

ใช่แบบนี้มั้ย (18)

  จำกตวัอย่ำงที ่(17)-(18) จะเหน็ว่ำกลุม่ตวัอย่ำงใช้

กลวิธีกำรแสดงกำรแนะนสำโดยปรำกฏคสำกริยำ “ลอง” 

ในถ้อยคสำ

 จำกที่กล่ำวมำทั้งหมดสำมำรถสรุปอัตรำส่วน

ควำมถี่ของกลวิธีทำงภำษำทั้งกลวิธีทำงภำษำแบบตรง

ไปตรงมำและกลวิธีทำงภำษำแบบลดนส้ำหนักควำม

รุนแรงที่ผู้พูดภำษำไทยใช้ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของ

คู่สนทนำได้ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงควำมถี่ของกลวิธีทำงภำษำที่ผู้พูดภำษำไทยใช้แก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ

กลวิธีทางภาษาแบบตรงไปตรงมา (ครั้ง/ร้อยละ) กลวิธีทางภาษาแบบลดน�้าหนักความรุนแรง (ครั้ง/ร้อยละ)

1. กำรบอกว่ำข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง (41 ครั้ง/ร้อยละ 5.35)

2. กำรบอกข้อมูลที่ถูกต้อง (32 ครั้ง/ร้อยละ 4.18)

3. กำรแสดงกำรสั่ง (29 ครั้ง/ร้อยละ 3.79)

4. กำรแสดงกำรตสำหนิ (20 ครั้ง/ร้อยละ 2.61)

1. กำรแสดงกำรถำม (291 ครั้ง/ร้อยละ 38.03)

2. กำรขอให้กล่ำวซส้ำ (99 ครั้ง/ร้อยละ 12.94)

3. กำรแสดงควำมลังเลหรือไม่แน่ใจ (93 ครั้ง/ร้อยละ 12.15)

4. กำรแสดงควำมสงสยัหรอืประหลำดใจ (86 ครัง้/ร้อยละ 11.24)

5. กำรแสดงกำรแนะนสำ (74 ครั้ง/ร้อยละ 9.67)

(122 ครั้ง/ร้อยละ 15.94) (643 ครั้ง/ร้อยละ 84.05)

765 ครั้ง/ ร้อยละ 100

 จำกตำรำงข้ำงต้นแสดงให้เหน็ว่ำเมือ่ผูพ้ดูภำษำไทย 

อยู่ในสถำนกำรณ์ที่ต้องแก้ควำมเข้ำใจผิดคู ่สนทนำ  

ผู ้พูดภำษำไทยจะเลือกใช ้กลวิ ธีแบบลดนส้ ำหนัก 

ควำมรนุแรงมำกกว่ำกลวธิทีำงภำษำแบบตรงไปตรงมำ 

ดังจะเห็นได้จำกกำรเลือกใช้กลวิธีทำงภำษำแบบ 

ลดนส้ำหนักควำมรุนแรงในอัตรำส่วนถึงร้อยละ 84.05 

ขณะที่เลือกใช้กลวิธีทำงภำษำแบบตรงไป ตรงมำใน

อัตรำส่วนเพียงร้อยละ15.94 ลักษณะดังกล่ำวสะท้อน

ให้เหน็ว่ำสังคมไทยเป็นสังคมทีห่ลกีเลีย่งกำรเผชญิหน้ำ 

หลีกเลี่ยงกำรท้ำทำยโดยตรง หลีกเลี่ยงกำรแสดงออก

ให้เห็นควำมโกรธ ควำมไม่พอใจ และควำมรสำคำญ  

คนไทยมักแก้ไขควำมขัดแย้งด้วยกำรประนีประนอม 

ระงับอำรมณ์และกำรมีใจสงบ (Klusner) [1]

 2. ข้อค�านึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยที่ผู ้พูด 

ภาษาไทยค�านึงถึงในการใช้กลวิธีทางภาษาในการแก้

ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา

 ในส ่วนนี้  ผู ้ วิ จั ย เก็บข ้อมูลทั้ งจำกกำรใช ้

แบบสอบถำมเพ่ือต้องกำรทรำบข้อคสำนึงที่เป็นเหตุ

จูงใจหรือปัจจัยที่ผู้พูดภำษำไทยคสำนึงในกำรใช้กลวิธี

ทำงภำษำในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำจำก

กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 100 คน และจำกกำรสัมภำษณ์ 

เชิงลึกกลุ่มตัวอย่ำงอีกจสำนวนทั้งสิ้น 30 คน

 ผลกำรศึกษำพบว่ำข ้อคสำนึงที่ เป ็นเหตุจูงใจ

หรือปัจจัยที่ผู้พูดภำษำไทยคสำนึงในกำรเลือกใช้กลวิธี

ทำงภำษำในกำรแก้ควำมเข ้ำใจผิดของคู ่สนทนำ 

พบทั้งข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยในส่วนที่เป็น

วตัถปุระสงค์ของคูส่นทนำและข้อคสำนงึทีเ่ป็นเหตจุงูใจ

หรือปัจจัยในส่วนที่เป็นปริบทของกำรสนทนำดังนี้
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 จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นว่ำข้อคสำนึงที่เป็นเหตุ

จงูใจหรอืปัจจยัทีผู่พ้ดูภำษำไทยคสำนงึถงึในกำรใช้กลวธิี

ทำงภำษำในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำมีท้ังใน

ส่วนทีเ่ป็นวตัถปุระสงค์ของกำรสนทนำและส่วนทีเ่ป็น 

ปริบทของกำรสนทนำโดยกำรรักษำควำมสัมพันธ์ของ

คู่สนทนำเป็นปัจจัยที่ผู้พูดภำษำไทยคสำนึงถึงมำกที่สุด

สะท้อนให้เห็นว่ำคนไทยไม่ชอบกำรเผชิญหน้ำและ

พยำยำมสร้ำงควำมประนีประนอมกับคู่สนทนำ

อภิปรายผลการวิจัย

  ผูว้จิยัเหน็ว่ำพฤตกิรรมทำงภำษำทีผู่พ้ดูภำษำไทย

เลือกใช้กลวิธีทำงภำษำแบบลดนส้ำหนักควำมรุนแรง

มำกกว่ำกลวิธีทำงภำษำแบบตรงไปตรงมำและคสำนึง

ถึงปัจจัยในกำรรักษำควำมสัมพันธ์ของคู่สนทนำเป็น

สสำคัญในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำดังผลกำรวิจัย

ในหัวข้อข้ำงต้นมีควำมสัมพันธ์กับปัจจัยทำงสังคม

วัฒนธรรม 4 ประกำร ดังนี้

 ( 1 )  ก า ร มี มุ ม ม อ ง ตั ว ต น แ บ บ พึ่ ง พ า  ( a n 

interdependent view of self)

 Markus, and Kitayama [7] กล่ำวไว้ว่ำ ใน

แต่ละสังคมย่อมมีแนวคิดเรื่องตัวตน (self) แตกต่ำง

กัน เช่น สังคมอเมริกันจะมีมุมมองตัวตนแบบอิสระ  

(an independent view of self) ส่วนสงัคมญีปุ่น่จะมมีมุมอง

ตัวตนแบบพึ่งพำ (an interdependent view of self) และ

อธิบำยว่ำคนทีม่มุมองตัวตนแบบอสิระจะมองว่ำตนเอง

มีเอกลักษณ์ที่แตกต่ำงและเป็นอิสระจำกบุคคลอื่น 

ตารางที ่2 แสดงควำมถีข่องข้อคสำนงึทีเ่ป็นเหตจุงูใจหรอืปัจจยัทีผู่พ้ดูภำษำไทยคสำนงึถงึในกำรใช้กลวธิทีำงภำษำใน

กำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ

ข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยที่ผู้พูดภำษำไทยคสำนึงถึงในกำรใช้กลวิธีทำงภำษำในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำ

1.  ข้อค�านึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัย
ในส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์ของการ
สนทนา (ครั้ง/ร้อยละ) 

2. ข้อค�านึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยในส่วนที่เป็นปริบทของการสนทนา (ครั้ง/ร้อยละ)

2.1 ปริบทที่เกี่ยวข้องกับผู ้พูดและ/หรือ 
คู่สนทนา (ครั้ง/ร้อยละ)

2.2 ปริบทท่ีเ ก่ียวข ้องกับสถานการณ ์
 การสนทนา (ครั้ง/ร้อยละ)

1)  กำรรักษำควำมสัมพันธ์ของคู่สนทนำ 
(171 ครั้ง/ร้อยละ 14.51)

2)  กำรทสำให้คู่สนทนำเข้ำใจอย่ำงตรงไป
ตรงมำ (25 ครั้ง/ร้อยละ 2.31)

1)  สถำนภำพและ/หรือบทบำทของผู้พูด
และคูส่นทนำ (110 ครัง้/ร้อยละ 10.20)

2)  ควำมเกี่ยวข้องและ/หรือควำมสัมพันธ์
ในอดีตระหว่ำงผู้พูดกับคู่สนทนำ (96 
ครั้ง/ร้อยละ 8.90)

3)  ควำมอำวุโสของผู ้พูดและคู่สนทนำ  
(91 ครั้ง/ร้อยละ 8.44)

4)  ควำมสนิทระหว่ำงผู้พูดและคู่สนทนำ 
(86 ครั้ง/ร้อยละ 7.97)

5)  ลักษณะนิสัยของคู่สนทนำ (71 ครั้ง/
ร้อยละ 6.58)

6)  ทีท่ำของคู่สนทนำในขณะที่สนทนำ 
(65 ครั้ง/ร้อยละ 6.02)

1)  กำรมีหรือไม่มีบุคคลที่สำมในขณะที่
สนทนำ (91 ครั้ง/ร้อยละ 8.44)

2)  ลักษณะและ/หรือระดับควำมรุนแรง
ของเรื่อง (80 ครั้ง/ร้อยละ 7.42)

3)  ลักษณะและ/หรือระดับควำมรุนแรง
ของถ้อยคสำในผลัดกำรสนทนำก่อน
หน้ำของผู้พูดและ/หรือคู่สนทนำ (73 
ครั้ง/ร้อยละ 6.77)

4)  โอกำสและ/หรือบรรยำกำศขณะที่แก้
ควำม เข้ำใจผิด (65ครั้ง/ร้อยละ 6.02)

5)  ภำพรวมของสถำนกำรณ์กำรสนทนำ 
(54 ครั้ง/ร้อยละ 5.00)

196 ครั้ง/ร้อยละ 18.18
519 ครั้ง/ร้อยละ 48.14 363 ครั้ง/ร้อยละ 33.67

882 ครั้ง/ร้อยละ 81.81

1,078 ครั้ง/ร้อยละ 100.00
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ในขณะที่คนที่มีมุมมองตัวตนแบบพึ่งพำจะมองว่ำ

ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของควำมสัมพันธ์ทำงสังคมและ

ตัวตนของเรำกับบุคคลอื่นมีควำมเก่ียวข้องกันนอกจำก

นีย้งัช้ีให้เหน็ว่ำคนในสงัคมทีม่มีมุมองตวัตนแบบพึง่พำ

จะได้รับกำรปลูกฝังให้ประพฤติตนตำมที่สังคมหรือ

กลุ่มกสำหนดและคสำนึงถึงควำมรู้สึกของผู้อ่ืนเป็นสสำคัญ 

ลักษณะดังกล่ำวจึงส่งผลให้คนในสังคมท่ีมีมุมมอง 

ตัวตนแบบพึ่งพำมีควำมสุภำพอ่อนน้อม ไม่กระทสำให้ 

คูส่นทนำมคีวำมรูส้กึทีไ่ม่ดอีย่ำงตรงไปตรงมำเพือ่รกัษำ

ควำมเป็นกลุ่มหรือควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไว้

  ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง และศิริพร ภักดีผำสุข [8] 

ได้เสนอทัศนะไว้อย่ำงน่ำสนใจว่ำ มุมมองตัวตนแบบ

พึ่งพาของคนไทยมีความสัมพันธ์กับแนวคิดพุทธ

ศาสนาเรื่อง “ปฏิจจสมุปบาท” (หลักธรรมที่เน้นเรื่อง

ความเกี่ยวเนื่องและเป็นเหตุปัจจัยกันและกัน) กล่ำวคือ 

คูส่นทนำทีม่มีมุมองตวัตนแบบพึง่พำย่อมจะปฏสิมัพนัธ์

ด้วยลักษณะถ้อยทีถ้อยอำศัยและพยำยำมหลีกเลี่ยง 

กำรเผชญิหน้ำควำมขดัแย้ง สอดคล้องกบัที ่Klausner [1] 

Bilmes [9] Podhisita [10] สนิท สมัครกำร [11]  

อคิน รพีพัฒน์ [12] และฉวีวรรณ ประจวบเหมำะ [13] 

ได้อธบิำยว่ำ คนไทยมกัหลกีเลีย่งกำรเผชญิหน้ำในสงัคม 

และปัจจัยประกำรสสำคัญที่กสำหนดกำรประพฤติปฏิบัติ

ของคนไทยให้เป็นเช่นนั้น คือ หลักธรรมทำงพระพุทธ

ศำสนำ ทั้งนี้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำจะกสำหนด

ให้คนหลีกเลี่ยงกำรแสดงอำรมณ์รุนแรง หลบหลีก 

กำรเข้ำไปผูกพัน และหลบเลี่ยงกำรเผชิญหน้ำ

 ดงันัน้กำรท่ีกลุม่ตวัอย่ำงผูพ้ดูภำษำไทยพยำยำมที่

จะเลือกใช้กลวิธีทำงภำษำแบบลดนส้ำหนักควำมรุนแรง

ของถ้อยคสำหรือกำรทสำลำยควำมสัมพันธ์ของคู่สนทนำ

ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผดิคูส่นทนำจงึสอดคล้องกบัปัจจยั

ทำงสงัคมวฒันธรรมเรือ่งกำรมมีมุมองตวัตนแบบพึง่พำ

เนื่องจำกถ้ำผู้พูดภำษำไทยเลือกใช้กลวิธีทำงภำษำแบบ 

ลดนส้ำหนักควำมรุนแรงกับผู ้ฟังก็ย่อมจะช่วยสร้ำง 

ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกันซ่ึงเป็นลักษณะสสำคัญ 

ของสังคมดังกล่ำว

 (2) ความเป็นสังคมแบบอิงกลุ่ม (collectivism)

Hofstede [14] เสนอว่ำสังคมที่ดสำรงอยู ่ในแต่ละ

วัฒนธรรมสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ 1) สังคม

แบบองิกลุม่ (collectivism) หรอืสงัคมทีส่มำชกิในสงัคม

ต่ำงให้ควำมสสำคัญกับกำรอยู่รวมกันเป็นพวกพ้องและ

พึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกัน และ 2) สังคมแบบอิงบุคคล 

(individualism) หรือสังคมที่สมำชิกในสังคมมักให้

ควำมสสำคัญกับกำรอยู่อย่ำงเป็นปัจเจก และให้ควำม

สสำคัญกำรอยู่แบบตัวคนเดียวมำกกว่ำกำรรวมกลุ่มเป็น

พวกพ้อง

 ทั้งนี้ Hofstede [14] และนักสังคมวิทยำและ 

นักมำนุษยวิทยำหลำยท่ำน เช่น Triandis [15] Mulder 

[16] Pongsapich [17] Roongrengsuke, and Chansuthus 

[18] Jandt and Pederson [19] ฑิตยำ สุวรรณะชฏ และ

คณะ [20] สุพัตรำ สุภำพ [21] และเมตตำ วิวัฒนำนุ

กูล [22] ทัศนีย์ เมฆถำวรวัฒนำ [23] จัดให้สังคมไทย

มีลักษณะเป็นสังคมแบบอิงกลุ ่ม กล่ำวคือ คนที่อยู่

ในสังคมที่มีลักษณะเช่นน้ีจะให้ควำมสสำคัญกับกลุ่ม

และต้องกำร กำรยอมรับจำกกลุ ่ม เนื่องจำกเห็นว่ำ 

กำรอยู่ร่วมกันและกำรพ่ึงพำอำศัยกันเป็นส่ิงสสำคัญ  

ดงันัน้กำรแสดงพฤตกิรรมของคนในสงัคมแบบองิกลุม่

จึงมักจสำคสำนึงถึงควำมรู้สึกของคนอื่นเป็นสสำคัญ

 ดงันัน้กำรทีก่ลุม่ตัวอย่ำงผูพ้ดูภำษำไทยพยำยำมจะ

เลอืกใช้กลวธิทีำงภำษำแบบลดนสำ้หนกัควำมรนุแรงของ

ถ้อยคสำหรอืกำรทสำลำยควำมสมัพนัธ์คูส่นทนำในกำรแก้

ควำมเข้ำใจผดิคูส่นทนำจงึสอดคล้องกบัปัจจยัทำงสงัคม

วัฒนธรรมเรื่องควำมเป็นสังคมแบบอิงกลุ่มเนื่องจำก

สังคมอิงกลุ่มเป็นสังคมที่ผู้พูดจสำเป็นต้องพึ่งพำอำศัย

กัน เพรำะฉะนั้นกำรเลือกใช้กลวิธีทำงภำษำแบบลด 

นสำ้หนกัควำมรนุแรงในกำรแก้ควำมเข้ำใจผดิจงึสำมำรถ

ช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีให้สมำชิกภำยในกลุ่ม

 (3) ความเป็นสังคมแบบให้ความส�าคัญกับความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal orientation) 

 Gudykunst W, B.and Ting-T,S. [24] เสนอว่ำใน

แต่ละสังคมจะมีวิถีกำรปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่ำงกัน โดย

แบ่งประเภทของสังคมตำมวิถีกำรปฏิสัมพันธ์ออกเป็น 

2 ประเภท คือ สังคมแบบให้ควำมสสำคัญกับภำรกิจ
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หรือเป้ำประสงค์ของงำน (task orientation) หรือสังคม

ที่สมำชิกในสังคมมุ่งให้ควำมสสำคัญกับเป้ำหมำยหรือ

ควำมสสำเร็จของงำนเป็นหลัก และสังคมแบบให้ควำม

สสำคัญกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (interpersonal 

orientation) หรือสังคมที่สมำชิกในสังคมมุ่งให้ควำม

สสำคัญกับสัมพันธภำพระหว่ำงบุคคลมำกกว่ำเป้ำหมำย

หรือควำมสสำเร็จของงำน

 นักวิชำกำรท้ังทำงสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ

หลำยท่ำน เช่น Pongsapich [17] Roongrengsuke and 

Chansuthus [18] ชี้ให้เห็นว่ำสังคมไทยเป็นสังคมแบบ

ให้ควำมสสำคัญกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลมำกกว่ำ

ควำมเป็นสังคมแบบให้ควำมสสำคัญกับภำรกิจหรือ

เป้ำประสงค์ของงำน กล่ำวคอื คนไทยมกัให้ควำมสสำคญั

และมุ่งสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลมำกกว่ำกำร

แสวงหำควำมสสำเร็จจำกงำนโดยตรงหรือมีควำมคิด

ว่ำกำรที่บุคคลหน่ึงบุคคลใดจะประสบควำมสสำเร็จจำก

ภำรกิจหรืองำนได้น้ันจสำเป็นต้องมีควำมสัมพันธ์อันดี

กับบุคคลอื่น

 จำกกำรสอบถำมกลุม่ตวัอย่ำงโดยใช้แบบสอบถำม 

และกำรสัมภำษณ์พบว่ำปัจจัยทำงสังคมวัฒนธรรมเรื่อง

ควำมเป็นสังคมแบบให้ควำมสสำคัญกับควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงบุคคล (interpersonal orientation) อำจสำมำรถ

นสำมำใช้อธิบำยข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยใน

กลุ ่มตัวอย่ำงผู ้พูดว่ำเมื่อผู ้พูดต้องแก้ควำมเข้ำใจผิด 

ของคู่สนทนำ ผู้พูดคสำนึงส่วนใหญ่มักคสำนึงถึงควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงตนกับคู ่สนทนำมำกกว่ำกำรทสำให  ้

คู่สนทนำเข้ำใจอย่ำงตรงไปตรงมำ

 (4) ความเป็นวฒันธรรมปรบิทสงู (High context 

culture )

 Hall (25) เป็นผู้นสำเสนอแนวคิดเรื่อง วัฒนธรรม

ปรบิทสูง (High context culture ) และวฒันธรรมปรบิทตสำ่  

(Low context culture) ทั้งน้ีวัฒนธรรมปริบทตส่ำ  

(Low context culture) เป็นวฒันธรรมทีเ่ชือ่ว่ำคสำพดูเพยีง

อย่ำงเดียวสำมำรถตีควำมหมำยกำรส่ือสำรได้ท้ังหมด 

โดยไม่ต้องดูควำมหมำยจำกท่ำทำง กำรแสดงออกและ

ปริบทแวดล้อมต่ำง ๆ ร่วมด้วย กำรพูดจำของคนใน

วัฒนธรรมน้ีมักจะพูดตรงไปตรงมำและไม่ค่อยคสำนึง

ถึงปริบทแวดล้อมเท่ำใดนัก

 ทัง้นีน้กัวชิำกำรทำงสงัคมวทิยำและมำนษุยวทิยำ

หลำยท่ำน เช่น Hall [25] Mulder [16] Pongsapich [17] 

Roongrengsuke, and Chansuthus [18] สุพัตรำ สุภำพ 

[21] พักตร์วิภำ เอื้ออมรวณิช [26] จัดให้สังคมไทยเป็น

สังคมที่มีวัฒนธรรมปริบทสูง (High context culture) 

กล่ำวคอื ในกำรแสดงควำมไม่พอใจ คนไทยไม่ได้คสำนงึ

ถึงเฉพำะจุดมุ่งหมำยหรือเป้ำหมำยในกำรปฏิสัมพันธ์

เท่ำนั้น แต่ยังคสำนึงถึงปริบทของกำรปฏิสัมพันธ์ด้วย 

และเชื่อว ่ ำคสำพูดเพียงอย ่ำงเดียวนั้นไม ่สำมำรถ 

ตีควำมหมำยกำรสื่อสำรได้ทั้งหมด ต้องดูควำมหมำย

จำกท่ำทำง กำรแสดงออกและปริบทแวดล้อมต่ำง ๆ  

ร่วมกัน กำรพูดจำของคนในวัฒนธรรมนี้มักจะพูด

อ้อมค้อม ไม่ตรงประเด็น และจะรักษำควำมสัมพันธ์

โดยดูควำมเหมำะสมกับปริบท บุคคล กำลเทศะ และ

โอกำสในกำรสนทนำ

 จำกกำรสอบถำมโดยใช ้แบบสอบถำมและ

กำรสัมภำษณ์พบว่ำปัจจัยทำงสังคมวัฒนธรรมเรื่อง

ควำมเป็นวัฒนธรรมปริบทสูง (High context culture) 

อำจสำมำรถนสำมำใช้อธิบำยข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ

หรือปัจจัยในกลุ ่มตัวอย่ำงผู ้พูดภำษำไทยที่ระบุว่ำ 

ปัจจยัในเรือ่งปรบิทของกำรแก้ควำมเข้ำใจผดิคูส่นทนำ

ทั้งในปริบทที่เกี่ยวข้องกับผู ้พูดและ/หรือคู ่สนทนำ 

หรือปริบทที่ เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์กำรสนทนำ 

เป็นปัจจัยที่คสำนึงถึงเมื่อต้องเลือกใช้กลวิธีทำงภำษำ 

ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิด

ข้อเสนอแนะ

 แม้ว่ำงำนวิจัยนีจ้ะมุ่งศกึษำเฉพำะกลวิธทีำงภำษำ

ที่ใช้ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ แต่จำกกำร

ศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนหนึ่ง

ยังเลือกตอบแบบสอบถำมในช่องคสำตอบ “ไม่แก้ควำม

เข้ำใจผิดของคู่สนทนำ” และ “แก้ควำมเข้ำใจผิดของ 

คูส่นทนำโดยใช้วธิอีืน่” นอกเหนอืจำกกำรใช้กลวธิทีำง

ภำษำ และจำกกำรสงัเกตของผูว้จิยั ผูว้จิยัพบว่ำข้อคสำนงึ
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ที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของ 

คูส่นทนำยงัมคีวำมสมัพนัธ์กบักำรไม่แก้ควำมเข้ำใจผดิ

คู่สนทนำรวมไปถึงกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ

โดยใช้วิธีอื่น

 นอกจำกนี้ผู ้วิจัยยังเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง

เฉพำะนักศึกษำเท่ำนั้น และอำจยังไม่ได้เป็นตัวแทน

ของผู้ใช้ภำษำไทยทั้งหมด ซึ่งหำกได้มีกำรศึกษำต่อไป

ก็จะทสำให้เข้ำใจแง่มุมของกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่

สนทนำในภำษำไทยในแง่มุมที่ละเอียดและกว้ำงขวำง
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