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บทคัดย่อ

บทความวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการใช้ภาษาไทยในกระบวนการสือ่ สาร
ข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาต่างชาติที่ก�ำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
Interview) โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด 48 คน และน�ำเสนอผลการวิจัย
ในรูปของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Research)
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาต่างชาติในฐานะผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สารใช้ภาษาไทยใน
กระบวนการสื่อสารได้ดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย 5 ประการ ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทัศนคติ
ความรู้ ระบบสังคม และวัฒนธรรม นักศึกษาต่างชาติมที ศั นคติทดี่ ตี อ่ คนไทย และสังคมไทย
มากทีส่ ดุ ท�ำให้การเรียนรูภ้ าษาไทยได้เร็วขึน้ และเข้าใจในวัฒนธรรมไทยมากขึน้ นอกจากนี้
ระบบสังคมและวัฒนธรรมไทยยังเอื้อต่อการพัฒนาด้านความรู้และทักษะการสื่อสาร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการกับเพือ่ นคนไทยช่วยให้เข้าใจลักษณะ
ของคนไทยและบริบทของสังคมไทย ส่วนช่องทางการสือ่ สารทีด่ ที สี่ ดุ คือ การสนทนาแบบ
ตัวต่อตัว และการสนทนาผ่านสังคมออนไลน์
ค�ำส�ำคัญ ; การใช้ภาษาไทย, กระบวนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม, นักศึกษาต่างชาติ
*บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั เรือ่ ง ภาษาไทยกับการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาต่างชาติในบริบทสังคมไทย
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ�ำปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2561 จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Thai Language Usage in Cross-cultural Communication
Process of Foreigner Students
Wirat Wongpinunwatana
Department of Thai Language
Faculty of Humanities and Social Sciences
Khon Kaen University, Thailand

Abstract

This qualitative research aimed to explore Thai language usage in cross-cultural
communication of foreigner students. The methodology was the in-depth interview
collecting data from 48 foreigner students, and the data presentation was analytical
research.
As a result, foreigner students as a sender and receiver use Thai language
well in process of communication based on 5 central aspects including communication
skills, attitudes, knowledge, social system, and culture. Positive attitudes towards
Thai people and society will help the students to acquire Thai language rapidly and
have better understanding of Thai culture. Thai social system and culture will be the
facilitation of communication skills development. More importantly, informal
communication with Thai companions will allow the students to perfectly know about
characteristics of Thai people and social context. The best way of communicating is
face-to-face communication and online communication.
Keywords; Thai language usage, cross-cultural communication process, foreigner
students
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บทน�ำ
การสื่อสารมีความจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เพราะการสื่อสารเป็นการถ่ายทอดความรู้สึก
นึกคิดและแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ การสื่อสาร
จึงเป็นการติดต่อกับบุคคลอื่นในการสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ และเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในกระบวนการทางสังคม ยิ่งสังคมมีความซับซ้อนหรือประกอบด้วยคนจ�ำนวน
มากขึ้นเท่าใด การสื่อสารก็ยิ่งมีความส�ำคัญมากขึ้นเท่านั้น
การใช้ ภ าษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพท� ำ ให้ สื่ อ สารได้ ชั ด เจนตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ทั้ ง
การใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษาในการถ่ายทอดความรูค้ วามคิดของตนเพือ่ ให้ผอู้ นื่ เข้าใจ
และตอบสนองตามทีต่ อ้ งการ ดังนัน้ การท�ำความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้
ของผู้ที่สื่อสารด้วยนั้นจึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารและ
ผู้รับสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารระหว่างผู้ที่ใช้ภาษาต่างกันหรือมีวัฒนธรรม
ไม่เหมือนกัน การเรียนรู้ภาษาจึงต้องเข้าใจไวยากรณ์ของภาษานั้นอย่างถ่องแท้และ
สามารถใช้ภาษานั้นอย่างมีระบบซึ่งสังคมที่ใช้ภาษานั้นยอมรับได้ และเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ทัง้ ยังต้องเป็นภาษาทีใ่ ช้กนั อยูจ่ ริง (อารดี อภิวงค์งาม, 2557) การใช้ภาษาสือ่ สาร
ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสือ่ สารเพราะเป้าหมายของการสือ่ สารท�ำให้ผสู้ อื่ สาร
มี ค วามชั ด เจนในสิ่ ง ที่ ต ้ อ งการสื่ อ สารและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง ที่ สื่ อ สาร มี ค วามเข้ า ใจ
ความหมายร่วมกันทัง้ ผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สาร ใช้สอื่ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของการสือ่ สารและ
เปิดโอกาสให้ผู้รับสารสามารถตอบสนองเพื่อความเข้าใจ (Terry Mohan at al., 2013)
การสือ่ สารข้ามวัฒนธรรมเป็นการสือ่ สารระหว่างผูท้ มี่ คี วามแตกต่างทางภาษา
และวัฒนธรรม การเรียนรูแ้ ละท�ำความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของอีกชาติหนึง่ จึงเป็น
สิ่งส�ำคัญ การศึกษาการใช้ภาษาไทยในกระบวนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา
ต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษานั้น จึงเป็นเรื่องที่ผู้เรียนรู้ภาษาอื่นควรตระหนักในบทบาท
และหน้าที่ของภาษาและวัฒนธรรมอันจะท�ำให้การสื่อสารนั้นเป็นที่รับรู้และเข้าใจ
ร่วมกันได้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการใช้ภาษาไทยในกระบวนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา
ต่ า งชาติ ที่ ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ขอนแก่ น สงขลา และ
กรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์เฉพาะ
การใช้ภาษาไทย หมายถึง ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยในการสือ่ สาร
ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารที่มีภูมิหลังทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน
กระบวนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม หมายถึง องค์ประกอบในการติดต่อกิจ
ธุระระหว่างนักศึกษาต่างชาติที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษากับคนไทยในบริบท
ของสังคมไทย
นักศึกษาต่างชาติ หมายถึง คนต่างประเทศทีก่ ำ� ลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
โดยใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้กรอบแนวคิดในการสื่อสารตามแบบจ�ำลองการสื่อสารของเดวิด
เค. เบอร์โล (Berlo’s SMCR Model of Communication, David K. Berlo 1960)
ที่เสนอแนวคิดว่าการสื่อสารประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐานส�ำคัญ ได้แก่ แหล่งสาร
(source) ผูเ้ ข้ารหัส (encoder) สาร (message) ช่องทางการสือ่ สาร (channel) ผูถ้ อดรหัส
(decoder) และผู้รับสาร (receiver)
การส่งสารและการรับสารนัน้ แหล่งสารกับผูเ้ ข้ารหัสสารอาจเป็นบุคคลเดียวกัน
ได้ เรียกว่า ผู้ส่งสาร (Source) และผู้ถอดรหัสสารกับผู้รับสารเรียกรวมว่าเป็นผู้รับสาร
(Receiver) โดยผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สาร ประกอบด้วยคุณลักษณะย่อย คือ ทักษะการสือ่ สาร
ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคม และวัฒนธรรม
สาร ได้แก่ องค์ประกอบ โครงสร้าง เนื้อหา การจัดกระท�ำ และรหัส ในขณะที่
ส่วนประกอบที่เป็นช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ การฟัง การดู การสัมผัส การดม และการ
ลิ้มรส
4
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วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา

การใช้ภาษาไทยในกระบวนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาต่างชาติ

ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยสัมภาษณ์
นักศึกษาต่างชาติทกี่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา
และกรุงเทพมหานคร เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในการศึกษาทางภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ซึง่ ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบลูกโซ่
(Snowball sampling) คือเก็บข้อมูลจากนักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี สามารถสื่อสารโดยฟังและพูดภาษาไทยกับคนไทยได้เข้าใจ
นักศึกษาต่างชาติทไี่ ด้รบั การสัมภาษณ์จะแนะน�ำนักศึกษาต่างชาติคนอืน่ ๆ และนักศึกษา
ต่างชาติที่ได้รับการสัมภาษณ์ในรายถัดไปก็จะแนะน�ำบุคคลอื่นต่อไปอีก จ�ำนวน 48 คน
จนได้ขอ้ มูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการน�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูลหรือจนกว่าข้อมูลจะอิม่ ตัว
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสัมภาษณ์ทมี่ โี ครงสร้างเกีย่ วกับกระบวนการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรมตามกรอบแนวคิดแบบจ�ำลองการสื่อสารของเดวิด เค. เบอร์โล
(David K. Berlo) ที่ครอบคลุมถึงส่วนประกอบของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ได้แก่ ทักษะ
การสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคม และวัฒนธรรม ส่วนประกอบของสาร ได้แก่
องค์ประกอบ โครงสร้าง เนือ้ หา การจัดกระท�ำ และรหัส ส่วนประกอบของช่องทางการสือ่ สาร
ได้แก่ การฟัง การดู การสัมผัส การดม และการลิ้มรส แล้ววิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
ในรูปของความเรียงเชิงพรรณนา (Descriptive research)
ผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ งการใช้ภาษาไทยในกระบวนการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา
ต่างชาติ ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาต่างชาติของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
ขอนแก่ น สงขลา และกรุ ง เทพมหานคร ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ที่ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี 38 คน และระดับปริญญาโท 10 คน รวม 48 คน เพศชาย 12 คน
เพศหญิง 36 คน เป็นนักศึกษาจีนมากทีส่ ดุ ร้อยละ 50 รองลงมาเป็นกัมพูชา ร้อยละ 12.5
ญี่ปุ่น ร้อยละ 10.41 เมียนมา ร้อยละ 8.34 เกาหลี ร้อยละ 8.34 เยอรมัน ร้อยละ 6.25
และสิงคโปร์ ร้อยละ 4.16 นักศึกษาต่างชาติมีอายุระหว่าง 18-26 ปี โดยอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยน้อยที่สุด 1 ปี และมากที่สุด 7 ปี ผลการศึกษาวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ
ของกระบวนการสื่อสาร ดังนี้
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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Thai Language Usage in Cross-cultural Communication
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1. ผู้ส่งสารและผู้รับสาร
การสื่อสารในชีวิตประจ�ำวันของนักศึกษาต่างชาติในฐานะผู้ส่งสารและ
ผูร้ บั สารนัน้ ต้องมีวตั ถุประสงค์ทชี่ ดั เจนในการสือ่ สาร มีทกั ษะการใช้ภาษาไทยทัง้ การฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นไทย พยายามท�ำ
ความเข้าใจและพร้อมทีจ่ ะรับรูค้ วามหมายตลอดจนเป็นผูร้ วู้ ธิ กี ารสือ่ สารให้เหมาะสมกับเรือ่ ง
โอกาส และผู ้ รั บ สารที่ เ ป็ น คนไทย ผลการศึ ก ษาพบว่ า บางครั้ ง นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ
ขาดความรูห้ รือทักษะทางภาษาไทยบ้างจึงเป็นอุปสรรคของการสือ่ สาร และบางสถานการณ์
ที่ไม่คุ้นเคยหรือต่างจากวิถีปฏิบัติในประเทศของตนก็เกิดความรู้สึกอึดอัด เครียด หรือ
กดดันอันอาจเป็นปัญหาในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ นักศึกษาต่างชาติในฐานะผู้รับสารที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนไทย
ต้องพยายามรับรู้เรื่องราวที่สื่อสารกันผู้รับสารจึงควรเข้าใจความหมายของผู้ส่งสาร
ได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองได้ถกู ต้องตามทีผ่ สู้ ง่ สารต้องการแต่ ถ้าผูร้ บั สารขาดความรู้
และทักษะในการสื่อสารแล้วเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจหรือการรับรู้เนื้อหาสารได้
ดังนั้น ผู้ส่งสารหรือผู้รับสารที่เป็นนักศึกษาต่างชาติจะสื่อสารกับคนไทย
ได้อย่างมีประสิทธิผลจึงขึ้นอยู่กับคุณลักษณะตามองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) ทักษะการสื่อสารเป็น
ความสามารถในการ ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิด และการใช้เหตุผล รวมทั้ง
การตีความข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาต่างชาติทใี่ ห้ขอ้ มูลทุกคนเป็น
ผูท้ มี่ คี วามรูภ้ าษาไทยในระดับทีส่ อื่ สารกับคนไทยทัว่ ไปได้ตงั้ แต่การถามตอบเรือ่ งในชีวติ
ประจ� ำ วั น และการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ใ ช้ ถ ้ อ ยค� ำ ภาษา
ระดับพื้นฐานจนถึงภาษาระดับทางการหรือภาษาเขียน บางคนเคยเรียนหรือก�ำลังเรียน
รายวิชาภาษาไทยตามหลักสูตร บางคนเรียนภาษาไทยด้วยตนเองจากหนังสือและ
บทเรี ย นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ เรี ย นรู ้ จ ากบริ บ ทของการใช้ ชี วิ ต ในประเทศไทย
ดั ง นั้ น ผู ้ ที่ เ รี ย นด้ ว ยตนเองส่ ว นใหญ่ ไม่ ส ามารถอ่ า นและเขี ย นภาษาไทยได้
ยกเว้นค�ำง่าย ๆ ที่คุ้นเคย หรือพบเห็นในชีวิตประจ�ำวันบ่อย ๆ เช่น ค�ำว่า ภาษาไทย
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ขอนแก่น เป็นต้น ร้อยละ 90 ของนักศึกษาที่เรียนภาษาไทย
ด้วยตนเองเป็นนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
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หากไม่สามารถอธิบายด้วยภาษาไทยได้ เช่น การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง
ความเชื่อ หรือศาสนา เป็นต้น จะสื่อสารกับคนไทยโดยใช้ท่าทาง หรือใช้ภาษาอังกฤษ
ในระดับค�ำ หรือประโยคสั้น ๆ เพราะนักศึกษาหรือคนไทยส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้
เพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้เลย และการออกเสียงค�ำหรือส�ำเนียงของคนไทยและนักศึกษา
ต่างชาติที่แตกต่างกันจึงอาจท�ำให้สื่อสารกันไม่เข้าใจ
		 ทัง้ นี้ นักศึกษาต่างชาติคดิ ว่าการฝึกทักษะภาษาทีด่ แี ละได้ผลเร็วคือ
การมีเพื่อนคนไทยท�ำให้มีโอกาสได้พูดคุย ไปเที่ยว หรือสังสรรค์ร่วมกัน เพราะนักศึกษา
ส่วนใหญ่นยิ มไปประทานอาหารด้วยกันทีร่ า้ นบุฟเฟ่ต์ เช่น ร้านหมูกระทะ หรือเทีย่ วสถาน
บันเทิงซึง่ ท�ำให้เรียนรูภ้ าษาไทยอย่างไม่เป็นทางการและเข้าใจค�ำศัพท์ทใี่ ช้ในสถานการณ์
หรือบริบทจริง ซึ่งบางครั้งได้เรียนรู้ความหมายของค�ำสแลง ค�ำหยาบ หรือค�ำสบถที่ใช้
สนทนากันระหว่างเพือ่ นสนิทจนลืมค�ำทีใ่ ช้โดยทัว่ ไปหรือค�ำสุภาพเมือ่ ต้องการสือ่ สารกับ
คนที่ไม่คุ้นเคย
1.2 ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่มี
ต่อบุคคลหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง การมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อเนื้อหา และ
ต่อผู้รับสารท�ำให้กระบวนการสื่อสารประสบความส�ำเร็จ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษา
ต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่เคยเดินทางมาประเทศไทยในฐานะ
นักท่องเทีย่ วหรือนักเรียนแลกเปลีย่ นระยะสัน้ จึงมีความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ คนไทย วัฒนธรรม และ
สภาพสังคม โดยเฉพาะค่าครองชีพทีถ่ กู กว่าประเทศของตน ท�ำให้มนั่ ใจว่าจะด�ำเนินชีวติ
อยูใ่ นประเทศไทยอย่างมีความสุขและต้องการพูดภาษาไทยให้เก่งกว่านี้ อีกทัง้ มีความรูส้ กึ
ที่ดีมากต่อคนไทยที่มีน�้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอารมณ์ขัน สนุกสนานและ
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างดี
		 การมีทัศนคติที่ดีต่อคนไทยและสังคมไทยจึงเป็นแรงผลักดันให้
นักศึกษาต่างชาติต้องการศึกษาในประเทศไทย ต้องการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย
หรือต้องการท�ำงานในประเทศไทย อย่างไรก็ตามก็ยังคิดว่าภาษาและวรรณกรรมไทย
ยากมาก เพราะเสียงวรรณยุกต์ท�ำให้ความหมายเปลี่ยน มีหลากค�ำและระดับภาษา
ที่แตกต่างกันตามกาลเทศะ โอกาส และบุคคล
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		 อย่างไรก็ตาม นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่เห็นว่านักศึกษาคนไทย
ไม่ตรงต่อเวลา มาสายสม�่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายหรือการเข้าชั้นเรียน และรู้สึก
แปลกใจว่าคนไทยไม่คอ่ ยเคารพกฎจราจรในการขับขีย่ านพาหนะและไม่มพี ฤติกรรมใน
การแยกขยะแม้จะมีถังขยะที่แยกประเภทจัดไว้ให้ และเรื่องที่ดีของนักศึกษาคนไทยคือ
เคารพอาจารย์ ตั้งใจเรียน ขยันท�ำการบ้านที่มีทุกรายวิชา แต่นักศึกษาคนไทยมักไม่ชอบ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน และสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมากกว่า
ค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ
1.3 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูลข่าวสารหรือเนือ้ หาสาระต่าง ๆ
ที่ผู้ส่งสารหรือผู้รับสารที่มีต่อเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่สื่อสารกัน ความรู้อาจมาจากการ
เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนหรือจากประสบการณ์ของตนเอง ผลการศึกษา
พบว่านักศึกษาต่างชาติมีความรู้ทางวิชาการที่ได้จากการเรียนทั้งในห้องเรียนและการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีความเห็นว่าตนต้องใช้เวลาในการท�ำความเข้าใจเนื้อหา
ที่เขียนเป็นภาษาไทยมากกว่านักศึกษาคนไทย ดังนั้นจึงใช้เวลาอ่านและทบทวนความรู้
วันละอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง หากไม่เข้าใจก็ซักถามจากเพื่อนคนไทยที่สนิทกัน ส่วนการ
รับรูข้ า่ วสารเกีย่ วกับประเทศไทยนัน้ นักศึกษาต่างชาติจะรับข่าวสารจากเว็บไซต์ทนี่ ำ� เสนอ
เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาแม่ของตนเอง เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี เป็นต้น
เพราะนักศึกษาเห็นว่าภาษาไทยที่ใช้ในการน�ำเสนอข่าวสารเข้าใจยาก และมีการใช้ค�ำ
เฉพาะสมัยหรือค�ำเปรียบเทียบ อีกทั้งผู้ประกาศข่าวทางวิทยุโทรทัศน์มักจะพูดเร็วกว่า
ปกติ จึงไม่เข้าใจ
		 นักศึกษาต่างชาติทมี่ าจากประเทศในแถบอาเซียนมีความรูแ้ ละเข้าใจ
ขนบธรรมเนียมหรือวิถกี ารปฏิบตั ขิ องคนไทยมากกว่านักศึกษาทีม่ าจากประเทศตะวันตก
เพราะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น การแสดงความเคารพผู้อาวุโส กิริยามารยาท
ในการแสดงออก การรับประทานอาหาร เป็นต้น สิง่ ทีน่ กั ศึกษาต่างชาติมคี วามรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับประเทศไทยก่อนเดินทางมา ได้แก่ ประเทศไทยอากาศร้อน คนไทยใจดียิ้มเก่ง
ค่าครองชีพถูก การดืม่ น�ำ้ หรือรับประทานอาหารต้องระวังเรือ่ งความสะอาด การเดินทาง
ในต่างจังหวัดไม่สะดวก มีเสรีภาพในเรือ่ งเพศทางเลือก สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยม
และอยากไปอยู่ที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และพัทยา
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1.4 ระบบสังคม (Social system) หมายถึง กฎระเบียบของสังคมไม่วา่
จะเป็นกฎหมาย ระบอบการปกครอง ศาสนาหรือค่านิยม และความเข้าใจสภาพสังคม
โดยทั่วไป ซึ่งระบบสังคมเป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลและบุคคลจะมี
วิธกี ารสือ่ สารอย่างไรขึน้ อยูก่ บั กลุม่ ทางสังคมทีอ่ าศัยอยู่ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาต่างชาติ
ส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมไทยจากค�ำบอกเล่าของอาจารย์สอนภาษาไทยที่เป็น
ชาวต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการเมืองการปกครอง
ทีป่ ระชาชนยังคงมีความเห็นทีแ่ ตกต่างทางการเมือง เช่น กรณีกลุม่ เสือ้ เหลืองและเสือ้ แดง
แต่นักศึกษาคิดว่าไม่น่ามีผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน หรือในกรณีเหตุการณ์
ความรุนแรงทีภ่ าคใต้ ผูป้ กครองนักศึกษาต่างชาติกเ็ ตือนบุตรหลานของตนให้ระมัดระวัง
แต่กม็ ไิ ด้ยบั ยัง้ ในการมาศึกษาทีจ่ งั หวัดในภาคใต้ ซึง่ ระบบสังคมนัน้ มิได้มผี ลโดยตรงต่อ
กระบวนการสื่อสาร เพียงแต่ระมัดระวังไม่ให้สนทนาในเรื่องที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
		 ทั้งนี้ นักศึกษาต่างชาติเห็นว่าคนไทยไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎหมาย
เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ คนใช้ยานพาหนะไม่หยุดหรือ
จอดรถตรงทางม้าลายหรือจุดทีม่ สี ญ
ั ญาณไฟเพือ่ ให้คนข้ามถนน ในขณะทีก่ ารเข้าแถวซือ้ ของ
หรือขึ้นลิฟต์ก็ไม่เห็นความชัดเจนในล�ำดับก่อนหลัง เพราะมักยืนกันเป็นกลุ่มมากกว่า
การเรียงล�ำดับเป็นแถว เป็นต้น อย่างไรก็ตามท�ำให้นักศึกษาต่างชาติที่มาจากประเทศ
ที่เข้มงวดกวดขันในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้มีความรู้สึกว่ามีอิสระ ไม่เคร่งเครียด เพราะไม่มี
ความกดดันจากระบบสังคม แต่ในระยะแรก ๆ ที่อยู่ในประเทศไทยอาจรู้สึกตกใจและ
ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร เมื่อเวลาผ่านไปก็คุ้นชินและปรับตัวได้
1.5 วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม
ความเชื่อ หรือวิถีชีวิตที่คนในสังคมยึดถือปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาต่างชาติ
มีความเห็นว่าสิง่ ทีเ่ ด่นชัดในวัฒนธรรมไทยคือ ประเทศไทยมีประเพณีและวันส�ำคัญต่าง ๆ
ค่อนข้างมาก และมหาวิทยาลัยก็ให้ความส�ำคัญกับการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ เช่น
ลอยกระทง สงกรานต์ การถวายเทียนเข้าพรรษา เป็นต้น ส่วนการทักทายด้วยการไหว้
และยิม้ การเคารพผูอ้ าวุโส การใช้คำ� เรียกญาติกบั บุคคลอืน่ นัน้ นักศึกษาต่างชาติเห็นว่า
เป็นลักษณะเด่นของสังคมไทยมากที่สุด รองลงมาเป็นผู้ที่มีน�้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น
ยึดมัน่ ในพระพุทธศาสนาด้วยการท�ำบุญใส่บาตร ให้เงินเป็นทานแก่ขอทานทีเ่ ป็นเด็กหรือ
คนแก่ อุดหนุนสินค้าที่ผู้ขายเป็นผู้สูงอายุ
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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		 ส่วนค่านิยมนั้น นักศึกษาต่างชาติมีความเห็นว่านักศึกษาไทยมักจะ
ไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นกลุม่ เช่น ไปรับประทานอาหารด้วยกัน ไปซือ้ ของหรือไปเดินเล่น
ด้วยกัน หากไม่มีเพื่อนไปด้วยก็มักจะอยู่หอพักตามล�ำพัง ท�ำให้ดูเหมือนว่านักศึกษา
คนไทยขาดความมั่นใจในการท�ำอะไรด้วยตนเอง และมักนอนดึกตื่นสาย ขาดความ
ตระหนักในการท�ำงานกลุม่ หรืองานของส่วนรวม อย่างไรก็ตามนักศึกษาคนไทยดูแลเอาใจใส่
และให้ความส�ำคัญกับการช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในทุก ๆ เรื่องเป็นอย่างดีมาก
		 นอกจากนี้นักศึกษาต่างชาติมีความคิดว่าความเชื่อมีอิทฺธิพลต่อ
สังคมไทยเป็นอย่างมาก นักศึกษาคนไทยมักกราบไหว้สงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นมหาวิทยาลัยในช่วงสอบ
เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้ตนสามารถท�ำข้อสอบได้ และมีความเชื่อเรื่องผีที่สิงสถิตอยู่ใน
สถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ในหอพัก อาคารเรียน สวนพักผ่อน เป็นต้น
2. สาร หมายถึง เรื่องราวอันมีความหมายอาจเป็นความคิดหรือพฤติกรรม
ที่ผู้ส่งสารแสดงออกมาเพื่อให้ผู้รับสารรับรู้หรือเข้าใจ สารนี้หมายรวมถึง ถ้อยค�ำ เสียง
การแสดงออกด้วยสีหน้า อากัปกิริยาท่าทาง สารมีองค์ประกอบย่อย ๆ คือ รหัสของสาร
(message code) เนื้อหา (content) การจัดสาร (treatment) องค์ประกอบย่อยของสาร
(element) และโครงสร้างของสาร (structure)
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาต่างชาติมีความเห็นว่าภาษาไทยเป็นภาษา
ทีย่ าก เพราะมีเสียงวรรณยุกต์ถงึ 5 เสียง แม้บางภาษามีระบบเสียงวรรณยุกต์เหมือนกัน
แต่ออกเสียงต่างกัน ท�ำให้นกั ศึกษาต่างชาติทภี่ าษาแม่ไม่มรี ะบบเสียงวรรณยุกต์เกิดความ
สับสนในการออกเสียงค�ำในภาษาไทย หรือค�ำที่มีเสียงควบกล�้ำ และเสียงพยัญชนะท้าย
ที่ต่างจากระบบไวยากรณ์ในภาษาของตน
นักศึกษาต่างชาติมคี วามเห็นว่านักศึกษาไทยมักพูดคุยแต่เรือ่ งสนุกสนาน
มากกว่าเรือ่ งวิชาการ เช่น เรือ่ งเพศ อาหารการกิน การนินทาผูอ้ นื่ เป็นต้น ท�ำให้นกั ศึกษา
ต่ า งชาติ ไ ม่ เ ข้ า ใจเมื่ อ นั ก ศึ ก ษาคนไทยพู ด คุ ย กั น เพราะมี ก ารใช้ ค� ำ เฉพาะกลุ ่ ม หรื อ
ค�ำเฉพาะสมัย และการเขียนสะกดค�ำในสื่อออนไลน์ก็มีผลต่อความสับสนในการเรียนรู้
เรือ่ งการเขียนค�ำไทยด้วย เพราะนักศึกษาคนไทยคิดว่าหากใช้คำ� ทีส่ ะกดถูกต้องในสังคม
ออนไลน์จะท�ำให้ไม่สนิทสนมและรู้สึกว่าไม่เป็นพวกเดียวกัน
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การใช้ภาษาไทยในกระบวนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาต่างชาติ

อย่างไรก็ตาม เนื้อหาที่ปรากฏใน facebook ที่นิยมใช้กันมากที่สุด มักมี
เนื้อหาเกี่ยวกับตนเอง เช่น อาหารที่รับประทาน กิจกรรมที่ตนก�ำลังท�ำ หรือวางแผน
จะท�ำอะไร เป็นต้น โดยสิง่ ทีน่ กั ศึกษาต่างชาติรสู้ กึ แปลกใจคือ เมือ่ ไปรับประทานอาหาร
กับเพือ่ นคนไทยนัน้ ก่อนรับประทานอาหารต้องถ่ายภาพอาหารหรือถ่ายภาพบุคคลพร้อม
กับอาหารก่อนรับประทานเพื่อน�ำไปภาพไปลงในสังคมออนไลน์ และเมื่อไปกับกลุ่ม
เพื่อน ๆ แต่ละคนมักเล่นโทรศัพท์มือถือของตนเองมากกว่าการสนทนากันภายในกลุ่ม
3. ช่องทางการสื่อสาร เป็นสิ่งที่ท�ำหน้าที่น�ำสารของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
โดยใช้ประสาทสัมผัสในการรับรูไ้ ม่วา่ จะเป็นการเห็น การได้ยนิ การสัมผัส การได้กลิน่ และ
การลิ้มรส ช่องทางการสื่อสารเป็นได้ทั้งสื่อธรรมชาติ ได้แก่ อากาศ แสงสว่าง สื่อมนุษย์
สือ่ สิง่ พิมพ์ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้ แต่สอื่ ทีด่ ตี อ้ งน�ำสารไปยังเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาทั้งคนไทยและคนต่างชาตินิยมใช้โทรศัพท์
มือถือในการสื่อสารตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลาเข้านอน แม้อยู่ภายในหอพักเดียวกันหรือ
เรียนในห้องเรียนเดียวกันก็มักติดต่อกันทางไลน์ หรือ facebook โดยใช้ภาษาเฉพาะ
กลุ่มที่มีการเขียนสะกดค�ำแตกต่างจากปกติซึ่งบางครั้งนักศึกษาต่างชาติก็ไม่เข้าใจ เช่น
สายเปย์ที่แท้ทรู คุณป้ามหาภัย อย่าล�ำไย ชะนีหาผู้ เป็นต้น นักศึกษาต่างชาติเห็นว่า
นอกจากการสื่อสารด้วยการพูดคุยแบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่มเล็กจะช่วยให้เรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมไทยได้ดแี ล้ว การสือ่ สารทางสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ หรือ facebook
จะช่วยให้เข้าใจเนือ้ หา ภาษา และความคิดของคนไทยมากขึน้ ด้วย เพราะสังคมไทยมีเรือ่ ง
ของความเกรงใจ หรือการเลี่ยงความไม่สุภาพในขณะที่มีการสนทนาแบบเผชิญหน้ากัน
แต่เมือ่ สือ่ สารผ่านสังคมออนไลน์มกั แสดงอารมณ์ความรูส้ กึ ของตนออกมาได้อย่างเต็มที่
เพราะคิดว่าเป็นการพูดผ่านสือ่ ทีไ่ ม่ได้เผชิญหน้า แต่บางครัง้ การแสดงอารมณ์ทผี่ า่ นสือ่ นัน้
ก็ มิ ไ ด้ เ ป็ น อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ที่ แ ท้ จ ริ ง แต่ เ ป็ น การแสดงออกจนเกิ น ความเป็ น จริ ง
เพื่อต้องการสร้างความสนใจหรือเพื่อความสนุกสนาน
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อภิปรายผล
ผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สารทีม่ คี วามแตกต่างทางเชือ้ ชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม
ควรตระหนักถึงสิ่งที่ผู้สื่อสารควรจะมีร่วมกันคือ ทักษะการสื่อสาร ความรู้ ทัศนคติ
ระบบสังคม และวัฒนธรรม เพราะสิ่งเหล่านี้มีรายละเอียดและความซับซ้อนที่คู่สื่อสาร
ต้องเรียนรูแ้ ละปรับกระบวนการสือ่ สารให้เหมาะสมภายใต้บริบทความแตกต่างของบุคคล
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อเป้าหมายของการสื่อสารความหมาย ดังนั้น
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมจะประสบความส�ำเร็จไม่ได้ หากผู้สื่อสารละเลยที่จะเรียนรู้
และท�ำความเข้าใจในวัฒนธรรมซึง่ กันและกัน (พัชราภา เอือ้ อมรวนิช, 2560) นักศึกษา
ต่างชาติที่พูดภาษาไทยไม่ชัดมักถูกเพื่อนล้อเลียนจนเกิดความรู้สึกกังวลและอับอาย
จึงเลี่ยงที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นส่งผลให้เกิดความเครียดในการเรียน ถ้าไม่
เข้าใจภาษาถิ่นก็เป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน
ในมหาวิทยาลัย (ไหมไทย ไชยพันธุ์ และจิระสุข สุขสวัสดิ์, 2560)
สารเป็นสิง่ ทีผ่ สู้ ง่ สารต้องการถ่ายทอดให้ผรู้ บั สารได้รบั รูค้ วามหมาย การจัดสาร
ตามโครงสร้างของสารเพื่อให้เข้าใจรหัสสารที่เป็นเนื้อหาสาระของสิ่งที่ต้องการสื่อสาร
นั้นย่อมแตกต่างกันไปตามความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคน การสื่อสารด้วยภาษา
ที่ต่างระบบความคิดและโลกทัศน์ รวมทั้งบทบาทของครอบครัว ศาสนา หรือสภาพ
ภูมิอากาศ และองค์ประกอบอื่น ๆ ก็มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษากาย
อากัปกิรยิ า หรือสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ (อารดี อภิวงค์งาม, 2557) ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ไหมไทย ไชยพันธุ์ และจิระสุข สุขสวัสดิ์ (2560) ที่พบว่านักศึกษามุสลิมส่วนใหญ่
มีปัญหาเรื่องการปรับตัวทางวัฒนธรรมหลายประเด็น เช่น การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจ�ำวันทั้งกับเพื่อนต่างศาสนาและในการเรียนการสอน การอยู่ร่วมกันระหว่าง
เพศตรงข้ามในมหาวิทยาลัย รูปแบบการเรียนและการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ต่างไป
จากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สือ่ เป็นตัวน�ำสารจากผูส้ ง่ สารไปยังผูร้ บั สารซึง่ ผูส้ อื่ สารต้องเลือกสรรวิธกี ารหรือ
อุปกรณ์ที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสมแก่เนื้อหาหรือสิ่งที่ต้องการสื่อความหมาย
ไปยังผู้อื่น สื่อที่นักศึกษาต่างชาตินิยมใช้ในการสื่อสารมากที่สุดคือ การสื่อสารแบบ
เผชิญหน้า (face to face communication) เพราะหากไม่เข้าใจก็ซักถามหรือสังเกต
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จากสีหน้า แววตา น�้ำเสียง หรือการแสดงอากัปกิริยาในขณะที่สื่อสารกัน และการเรียนรู้
จากเพื่อน คนไทย อาจารย์ รวมทั้งการเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นละครไทย
ภาพยนตร์ไทย หรืออินเทอร์เน็ตช่วยให้เข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยได้
(ดวงทิพย์ เจริญรุกข์ เผื่อนโชติ และพัชราภา เอื้ออมรวนิช, 2557)
การศึกษาการใช้ภาษาไทยในกระบวนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา
ต่างชาตินั้นช่วยสร้างความเข้าใจการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน และเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจกันระหว่างชาวต่างชาติซงึ่ จะช่วยลด
อุปสรรคในการสื่อสารท�ำให้การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมราบรื่นยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นแนวทาง
ในการสร้างความเข้าใจในการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติด้วย
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาการใช้ภาษาไทยในกระบวนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา
ต่างชาติที่มีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติ เพศ วัย การศึกษา ประสบการณ์ และทัศนคตินั้น
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การเข้าใจกระบวนการสือ่ สารระหว่างบุคคลทีม่ คี วามแตกต่างทางเชือ้ ชาติ
ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมนั้นท�ำให้การสื่อสารสัมฤทธิผลและสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน
โดยเฉพาะผู้ที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารกับคนต่างชาติ เช่น อาจารย์ นักศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ หรือเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา เป็นต้น
2. การทีบ่ คุ คลใดบุคคลหนึง่ จ�ำเป็นต้องอาศัยอยูใ่ นถิน่ ทีม่ คี วามแตกต่างทาง
ภาษาและวัฒนธรรมย่อมต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร
หรือการปรับตัวเพื่อด�ำรงชีวิตอย่างปกติสุข การสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้สื่อสารควรตระหนักถึงความส�ำคัญของทักษะ
ภาษา ความรู้ ทัศนคติ ระบบสังคม และวัฒนธรรม
3. กระบวนการสื่อสารระหว่างของคนในประเทศทางตะวันออกและประเทศ
ทางตะวันตกมีลกั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกันและแตกต่างกันตามค่านิยม ความเชือ่ ศาสนา และ
วัฒนธรรม การศึกษาวิจยั กระบวนการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรมของคนแต่ละเขตอาจสะท้อน
ให้เห็นลักษณะเฉพาะของกระบวนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การสื่อสารทางการทูต เศรษฐกิจ และการศึกษา
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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4. การวิจัย “สาร” ในกระบวนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมจะสร้างความรู้
ความเข้าใจในรหัสของสาร เนื้อหา การจัดสาร และโครงสร้างสาร ที่เอื้อต่อการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศหรือเป็นมุมมองในการเผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรมไทยและการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม
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