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 The study aims at investigating factors which help to develop the students' ability 

to interpret American gestures. The data used in this study were gathered from Sai Panya 

Rangsit secondary school students, who watched video clips of American gestures in different 

situations and answered the questionnaires to investigate their knowledge of American 

gestures and their backgrounds. The study indicates that : 49.99% of Thai students 

understood 10 American gestures that were also used in Thai ; 50.76% of Thai students 

sometimes used 10 of the American gestures in Thai ; 42.83% of Thai students have 

experience of English at a mid level ; experience of English and students’ backgrounds affect  

the students' ability to interpret American gestures. Thai students who have more exposure to 

English interpret American gestures better than Thai students who have less exposure to 

English ; factors which constitute the Thai students’ background including : their parents’ 

salary and occupation, their families’ acceptance of foreign cultures and languages, their 

relationship with Americans, and general motivation levels to communicate with Americans. 

All of the above factors help students to develop an awareness and effective interpretation of 

American gestures. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
  การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหจากบุคคลหลายฝาย ผูศึกษา         
ขอ กราบขอบพระคุณ อาจารยสาขาวิชาภาษาและการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม ภาควิชาภาษาตะวันตก
ทุกทานท่ีไดใหความรูทางดานภาษาและการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมจนสามารถนํามาใชประโยชน
ในการทําการคนควาอิสระโดยเฉพาะอยางยิ่งรองศาสตราจารยปยะวดี อภิชาตบุตร อาจารยท่ีปรึกษา
การคนควาอิสระและอาจารยอมรชัย คหกิจโกศล ท่ีกรุณาใหความเห็นและช้ีแนะแนวทางมา           
โดยตลอด 
  ขอขอบพระคุณ ทานผูอํานวยการโรงเรียนสายปญญา รังสิตและอาจารยสายฝน พิลึกเรือง 
ท่ีอํานวยความสะดวกและชวยเหลือผูศึกษาเปนอยางดี 
 ขอขอบคุณ Mr.Sean Lampon และคุณศรัญญา ศิริมานนท ท่ีไดรวมแสดงในวีดิทัศน
ประกอบการคนควาอิสระ ขอบคุณ คุณเกรียงไกร จิรวัชระวงศ ท่ีอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานท่ี
ถายทําวีดิทัศนประกอบการคนควาอิสระ ขอบคุณ คุณพิษณุ ไชยโรจน และคุณไพรัช หาระศาล 
ที่เปนผูถายทําวีดิทัศนประกอบการคนควาอิสระ ขอบคุณ คุณชาญชัย จิรวัชระวงศ  ท่ีชวยตัดตอวีดิ
ทัศนประกอบการคนควาอิสระ ขอบคุณ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสายปญญา รังสิต ท่ีได
ใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี 
  และทายท่ีสุดขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และญาติพี่นองทุกคน ท่ีใหกําลังใจ
และอุดหนุนทุนการศึกษา 
 คุณคาใดอันพึงมีจากการคนควาอิสระฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณ
อาจารยทุกทานท่ีประสิทธ์ิประสาทความรูและวางรากฐานการศึกษาแกผูศึกษาจนประสบความสําเร็จ 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การส่ือสารมีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย มนุษยใชภาษาพูดเปนสวน
ใหญในการส่ือสาร เพ่ือส่ือถึงความรูสึกนึกคิด อารมณ และความตองการ นอกจากการส่ือสารดวย
คําพูดแลวมนุษยยังใชภาษาทาทางหรืออวัจนภาษาเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารอีกดวย Dittmann 
(1971 quoted in McCroskey 1995) สรุปวาแมวามนุษยจะใชภาษาพูดในการส่ือสารแลวก็ตาม แต
การใชภาษาทาทางและการเคล่ือนไหวรางกายจะชวยใหเกิดความเขาใจในการส่ือสารได 
Birdwhistell (1978)ไดสรุปวามนุษยใชวัจนภาษาในการส่ือสารไมถึงรอยละ 35.00 ในขณะท่ี
ใชอวัจนภาษารอยละ 65.00  Dittmann และ Birdwhistell ไดเนนใหเห็นวาอวัจนภาษามีความสําคัญ
และมีความจําเปนในการส่ือสาร Knapp (1972) ไดสรุปวาอวัจนภาษาสามารถทดแทนสารท่ีไมอาจ
ส่ือดวยถอยคําไดและสามารถปรับปรุงหรือตอเติมสารท่ีส่ือดวยถอยคําไดอยางละเอียดและสามารถ
กําหนดการสื่อสารของคูสนทนาไดรวมท้ังสามารถเนนสารบางสวนท่ีส่ือดวยวัจนภาษาอีกดวย 
 นอกจากนี้ Ekman และ Friesen (1972) ไดกลาววาอวัจนภาษาสามารถใชส่ือสารได
เทียบเทากับวัจนภาษาเน่ืองจากเปนเคร่ืองแสดงความรูสึกของผูสนทนาและชวยใหการส่ือสาร
ระหวางคูสนทนาดําเนินไปสูเปาหมายท่ีตองการ การศึกษาของ Knapp รวมถึง Ekman และ Friesen 
ช้ีใหเห็นวาอวัจนภาษาเปนส่ิงท่ีชวยใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพมากข้ึนและสามารถใชแทนการ
ส่ือสารดวยวัจนภาษาได   นอกจากความเขาใจเร่ืองโครงสรางภาษาและหลักไวยากรณแลว ผู
ส่ือสารจําเปนตองเรียนรูและเขาใจภาษาทาทางหรืออวัจนภาษา  (Non-verbal language) อีกดวย 
เนื่องจากในบางกรณีความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของผูสงสารและผูรับสารอาจทําใหการ
ส่ือสารดวยวัจนภาษา (Verbal language) ไมสัมฤทธ์ิผลและไมสามารถส่ือสารใหเขาใจกันได  Fast 
(1989) กลาววา ความแตกตางทางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมจะตองถูกนํามาพิจารณา
ประกอบการแปลความภาษากายดวย เพราะอาจเปนไปไดวา คนท่ีไมเคยทราบภาษากายของบาง
สังคมมากอน อาจตีความไมถูกตองก็ได Burgoon (1986) สรุปวาในการส่ือสารดวยอวัจนภาษาผู
ส่ือสารไมอาจตีความหมายทาทางตางๆไดอยางถูกตอง หากไมทราบวาอวัจนภาษาน้ันอยูใน
วัฒนธรรมใด นอกจากนี้ Birdwhistell (1978) ไดทําการศึกษาภาษาทาทางดวยวิธี Kinesics  ซ่ึงเปน
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การศึกษาภาษาทาทางเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวของมือและแขน การวางทาทาง และการเคล่ือนไหว
ของรางกาย และแสดงใหเห็นเชนเดียวกันวาการส่ือสารดวยอวัจนภาษาในแตละวัฒนธรรมมีความ
แตกตางกัน โดยยกตัวอยางความแตกตางทางวัฒนธรรมท่ีทําใหการส่ือสารดวยภาษาทาทางเกิด
ความแตกตางและเกิดความเขาใจผิด เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา การใชทานิ้วช้ีและน้ิวหัวแมมือ
ทําเปนรูปวงกลม นิ้วท่ีเหลือกางออก หมายถึง “ดี”/“ดีมาก” “สมบูรณแบบ” หรือ “ยอดเยี่ยม” แต
การใชทาทางเดียวกันในประเทศญ่ีปุน หมายถึง “เงิน” เปนตน ความเห็นของ Fast, Burgoon และ
การศึกษาภาษาทาทางดวย Kinesics โดย Birdwhistell แสดงใหเห็นถึงความสําคัญและความ
ตระหนักถึงวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ซ่ึงมีผลทําใหผูสงสารและผูรับสารไมเขาใจหรือตีความผิดได 
ดังนั้นการเรียนรูเพื่อใหเกิดความเขาใจวัฒนธรรมท่ีแตกตางจึงมีความจําเปน เพื่อนําไปสูการส่ือสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ   การศึกษาของนักวิชาการหลายทานขางตนลวนแสดงถึงความสําคัญของการ
ส่ือสารดวยอวัจนภาษา และความสําคัญของการส่ือสารในวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน   
 ในปจจุบันกระแสโลกาภิวัตนชวยทําใหการติดตอส่ือสารมีความสะดวกมากข้ึน การ
ติดตอส่ือสารกับชาวตางชาติจึงมีมากข้ึน สําหรับประเทศไทยก็เชนเดียวกันมีชาวตางชาติโดยเฉพาะ
ชาวอเมริกันจํานวนมากเดินทางเขามาเพ่ือวัตถุประสงคตางๆ เชน เพื่อประกอบธุรกิจ เพื่อการศึกษา 
เพื่อการทองเท่ียว เปนตน ทําใหคนไทยมีโอกาสส่ือสารกับชาวอเมริกันมากข้ึน นอกจากการส่ือสาร
ดวยภาษาพูดท่ีทําใหเกิดความเขาใจกันแลว ภาษาทาทางก็เปนมีความสําคัญในการส่ือสาร เนื่องจาก
ชาวอเมริกันมักจะใชภาษาทาทางประกอบการพูดและในบางกรณีหากมีปญหาในการส่ือสารดวย
คําพูด ภาษาทาทางยังสามารถชวยใหเกิดความเขาใจคําพูดไดมากข้ึน ปจจัยท่ีจะชวยใหเขาใจภาษา
ทาทางแบบอเมริกันไดดีข้ึนจึงเปนเร่ืองท่ีควรศึกษา เพื่อใหทราบถึงปจจัยเหลานี้ ผูศึกษาจึงเลือกท่ี
จะเก็บขอมูลจากกลุมนักเรียนชาวไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีโอกาสได
สังเกตเห็นหรือมีสวนรวมในการใชภาษาทาทางในการส่ือสารและหากไดมีโอกาสพัฒนา
ความสามารถในการส่ือสารดวยภาษาทาทางจะทําใหสามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ปญหาในงานวิจัย 
 ประสบการณทางภาษาและพ้ืนฐานสวนบุคคลของนักเรียนมัธยมไทยมีผลตอ
ความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันหรือไม อยางไร 
3. สมมติฐานในงานวิจัย 
    3.1 ผูมีประสบการณทางภาษามากสามารถตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันไดดีกวาผู
มีประสบการณทางภาษานอย 
    3.2 พืน้ฐานสวนบุคคลมีสวนชวยใหสามารถตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันไดดีข้ึน 
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4. จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของงานวิจัย 
 เพื่อวิเคราะหปจจัยตางๆท่ีมีผลตอความสามารถในการตีความของนักเรียนมัธยมไทย
เกี่ยวกับภาษาทาทางแบบอเมริกัน 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 5.1 เพื่อชวยใหนักเรียนมัธยมไทยสามารถเขาใจภาษาทาทางท่ีใชในวัฒนธรรมของชาว
อเมริกัน ท้ังในการเรียนและในการใชชีวิตประจําวัน   
 5.2 เพื่อชวยพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมไทย ท้ังในการ
เรียนและในการใชชีวิตประจําวัน 
6. ขอบเขตของการวิจัย  
 6.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนมัธยมไทย ซึ่งไดเรียนภาษาอังกฤษ
มาประมาณ 10 ป ตั้งแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 จนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีความ 
สามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษท้ังทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับปานกลาง
ถึงระดับดี 
 6.2 การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีสุมกลุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) 
โดยสุมเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 5 ของโรงเรียนสายปญญา รังสิต   ปการศึกษา 2553 
ท้ังเพศหญิงและเพศชายจํานวนใกลเคียงกัน และเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (วิทย-คณิต) จํานวน 40 คน และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุน 
(ศิลป-ญ่ีปุน) จํานวน 40 คน  
 งานวิจัยคร้ังนี้เนนการศึกษาการสื่อสารดวยภาษาทาทางของชาวอเมริกันจํานวน 10 
ทาทางโดยไดคัดเลือกภาษาทาทางแบบอเมริกันมาจากงานสารนิพนธเร่ือง “การศึกษาความเขาใจ
ภาษาทาทางตามวัฒนธรรมผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน
ศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี” ของอนินทิกา ขจรชีพ โดยพิจารณาจากการแสดงทาทาง 10 ทาทาง 
จากน้ันผูศึกษาไดสรางบทสนทนาประกอบเพ่ือทําเปนวีดิทัศน โดยไดรับความรวมมือจาก Mr.Sean 
Lampon ชาวอเมริกันท่ีมาจากรัฐ Alaska ประเทศสหรัฐอเมริกา และมาอยูประเทศไทยไดประมาณ 1 
ป ในการตรวจสอบบทสนทนาและรวมแสดงในวีดิทัศนดวย  
 สําหรับภาษาทาทางของชาวอเมริกันในงานวิจยันี้ประกอบดวย 
 1. ทากางฝามือดานตรงขามออกคนละขาง แลวยกข้ึนตบฝามือของกันและกัน 
 2. ทากํามือ แลวกางนิว้ช้ีออก หมุนเปนรูปวงกลมในอากาศระหวางหางคิ้วและใบห ู 
 3. ทาใชนิ้วช้ีเคาะท่ีศีรษะตนเอง 
 4. ทากางนิ้วหวัแมมือและนิว้กอยออก แลวยกข้ึนคางไวระดับห ู
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 5. ทาจรดนิ้วช้ีและน้ิวหวัแมมือเปนรูปวงกลมและกางน้ิวท่ีเหลือออก 
 6. ทากํามือ แลวยกนิ้วหวัแมมือชูข้ึน 
 7. ทากางแขนออกท้ังสองขาง หงายมือแบขึ้นท้ังสองขาง ยกแขนข้ึนพรอมท้ังยักไหล
 เล็กนอย   
 8. ทาถูนิ้วหวัแมมือ นิ้วช้ี และน้ิวกลางเขาดวยกัน 
 9. ทาชูนิ้วช้ีและนิว้กลาง หันฝามือออก ทําเปนสัญลักษณรูปตัวว ี
 10. ทายกมือท้ังสองขางข้ึน แลวหนัฝามือออกยกคางไว 
 (ดูภาพประกอบในภาคผนวก ค) 
7. คําจํากัดความศัพทเฉพาะ 
การส่ือสาร   หมายถึง  กระบวนการถายทอดขอมูลจาก
     ผูส่ือสารชาวอเมริกันไปยัง
     นักเรียนมัธยมไทยโดยการใช
     ภาษาพดูและภาษาทาทางเปนส่ือ 
ภาษาทาทางแบบตะวันตก หมายถึง  การส่ือสารดวยการเคล่ือนไหวมือ
     นิ้วมือและแขนของผูส่ือสารชาว
     อเมริกนั ซ่ึงมี 10 ทาทาง   
ความสามารถในการตีความ หมายถึง    ความสามารถท่ีจะเขาใจความ
     หมายและเจตนาของผูแสดง
     ทาทางแบบอเมริกัน 
นักเรียนมัธยมไทย  หมายถึง  นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูระดบั
     มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 5 โรงเรียน 
     สายปญญา รังสิต  
สังคมไทย                               หมายถึง  กลุมคนท่ีมีขนบธรรมเนียม
     ประเพณแีละเอกลักษณทาง
     วัฒนธรรมแบบไทย 
ประสบการณทางภาษา   หมายถึง  ความรูท่ีสะสมมาจากการส่ือสาร
     และการใชภาษาทาทางแบบ
     อเมริกัน           
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พื้นฐานสวนบุคคล  หมายถึง  คุณสมบัติท่ีแสดงถึงความแตกตาง
     ของแตละบุคคลท่ีสงผลตอความ
     สามารถในการตีความภาษาทาทาง
     แบบอเมริกัน เชน ระดับการศึกษา
     ของผูปกครอง รายไดเฉล่ียของ
     ครอบครัว เปนตน
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ และในประเด็นตางๆ
ดังตอไปนี ้ 
 1. อวัจนภาษาและภาษาทาทาง 
    1.1 ความหมายและความสําคัญของอวัจนภาษา  
                        1.2 ความสัมพันธระหวางวจันภาษากับอวจันภาษา  
    1.3 ภาษาทาทาง (Gesture) และงานวิจยัท่ีเกี่ยวกับภาษาทาทางจํานวน 10 ทาทาง 
 2. ปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารดวยภาษาทาทาง  
  3. ความหมายของการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม  
 4. อุปสรรคและปญหาในการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม 
 5. แนวทางในการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
1. อวัจนภาษาและภาษาทาทาง 
 1.1 ความหมายและความสําคัญของอวัจนภาษา 
 ปรมะ สตะเวทิน (2531); มัลลิกา คณานุรักษ (2547) และชิตาภา สุขพลํา (2548) ไดให
คํานิยามของอวัจนภาษาวา อวัจนภาษาเปนการส่ือสารท่ีไมใชถอยคํา แตมีการใชสัญลักษณและ
กริยาทาทางในการส่ือสาร อวัจนภาษาเปนการส่ือสารท่ีมีความสําคัญเชนเดียวกันกับวัจนภาษา 
เนื่องจากการส่ือสารท้ังสองประเภทจะใชรวมกันในบริบทของการส่ือสาร  
 ชิตาภา สุขพลํา (2548) ไดกลาวถึงความสําคัญของอวัจนภาษาในกระบวนการส่ือสาร
วาอวัจนภาษาเปนส่ิงท่ีแสดงอารมณและความรูสึกไดดี  ผูส่ือสารอาจจะแสดงอารมณออกมาโดย
ไมไดใชถอยคําในการส่ือสารและสามารถส่ือสารไดชัดเจน อวัจนภาษาเปนการแสดงออกท่ีเปน
ธรรมชาติและตอเนื่อง เมื่อมีการสื่อสารเกิดข้ึน แมผูส่ือสารจะไมไดส่ือสารดวยวัจนภาษาแลว 
แตอวัจนภาษาก็ยังดําเนินอยางตอเนื่องตอไป อวัจนภาษาแสดงออกและรับรูไดหลายชองทาง 
ปริมาณของสารที่ถูกนําเขาสูกระบวนการคิดและการตัดสินใจตางๆจึงมากกวาสารจากวัจนภาษา 
ดังนั้นอวัจนภาษาจึงมีความสําคัญตอผูสงสารและผูรับสารในการคิดและการตัดสินใจมากกวา 
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วัจนภาษา ผูศึกษาเห็นวาอวัจนภาษาชวยใหส่ือความหมายไดชัดเจน ดังนั้นอวัจนภาษาจึงมี
ความสําคัญในการส่ือสารและควรมีการเรียนรูเพื่อใหเกิดความเขาใจมากข้ึน นอกจากนี้ผูส่ือสาร
มักจะใชวัจนภาษากับอวัจนภาษารวมกัน ท้ังโดยรูตัวแลไมรูตัว ดังนั้นการใชวัจนภาษากับอวัจน
ภาษาจึงมีความสัมพันธกันอยางมาก 
         1.2 ความสัมพันธระหวางวัจนภาษากับอวจันภาษา 
         อวยพร พานิช (2550) ไดสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธของวัจนภาษากับอวัจนภาษาไว
ดังนี้ อวัจนภาษาใชแทนคําพูด หมายถึง การใชอวัจนภาษาเพียงอยางเดียวใหความหมายเหมือน 
วัจนภาษาได เชน กวักมือเรียก หมายถึง เรียกใหเขามาหา เปนตน อวัจนภาษาใชขยายความ 
หมายถึง การใชอวัจนภาษาบอกความหมายเพิ่มเติม เพื่อใหผูรับสารเขาใจไดดียิ่งข้ึน เชน พูดวา “อยู
ในหอง” พรอมท้ังช้ีมือไปท่ีหองๆหนึ่ง อวัจนภาษาใชซํ้าความใหหนักแนน หมายถึง การใชอวัจน
ภาษาประกอบกับวัจนภาษาในความหมายเดียวกัน แตยืนยันใหหนักแนนยิ่งข้ึน เชน พูดวาหนังสือ
เลมนี้ใชไหมพรอมท้ังยกหนังสือข้ึนประกอบ อวัจนภาษาใชเนนความ หมายถึง การใชอวัจนภาษา
ย้ําบางประเด็นของวัจนภาษา ทําใหความหมายเดนชัดข้ึน เชน พาดหัวหนังสือพิมพ ใชอักษรตัวโต
พิเศษ แสดงวาเปนเร่ืองสําคัญมาก อวัจนภาษาใชควบคุมการปฏิสัมพันธระหวางผูส่ือสาร หมายถึง 
การใชกิริยาทาทาง สายตา น้ําเสียงสรางความสัมพันธระหวางผูส่ือสาร เชน การยิ้มแยม การทักทาย 
แสดงถึงความดีใจ เปนตน ผูศึกษาเห็นวาการท่ีผูส่ือสารใชอวัจนภาษาชวยขยายความ ซํ้าความเพื่อ
เพิ่มน้ํ าหนักและควบคุมการสรางความสัมพันธในระหวางการสื่อสารเปนการแสดงถึง
ความสัมพันธระหวางวัจนภาษาและอวัจนภาษา เนื่องจากการส่ือสารท้ังสองประเภทมักจะใช
รวมกันในบริบทของการส่ือสาร 
 Knapp (1978) ไดยกตัวอยางการสื่อสารดวยอวัจนภาษาในสถานการณตางๆไว เชน
การส่ือสารดวยอวัจนภาษาในรายการโทรทัศนตางๆ การถายทอดทางโทรทัศนมักจะมีการส่ือสาร
ดวยอวัจนภาษาประกอบวัจนภาษา เชน การแสดงทาทางตางๆ เปนตน อวัจนภาษาเหลานี้ชวยใหผู
รับชมรับรูความหมายของสารท่ีตองการส่ือไดชัดเจนมากข้ึน การสื่อสารดวยอวัจนภาษาใน
หองเรียน การสื่อสารดวยอวัจนภาษาสามารถเกิดข้ึนในหองเรียนได เพ่ือชวยใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจในการส่ือสารมากข้ึน เชน ครูใชภาษาทาทางและน้ําเสียงในการสอน เพ่ือใหนักเรียนมีความ
เขาใจเร่ืองท่ีครูสอนมากข้ึน เปนตน อวัจนภาษาท่ีใชในสถานการณตางกันอาจทําใหเกิดการตีความ
ผิดพลาดได (Nonverbal misinterpretations) ซ่ึงเปนอุปสรรคขอหนึ่งของการส่ือสารระหวาง
วัฒนธรรม (Jandt 1995 : 73) ปญหาในการตีความอวัจนภาษาท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุด คือ การตีความ
ภาษาทาทาง (Gestures) เนื่องจากเปนส่ิงท่ีคูสนทนาเห็นงายกวาอวัจนภาษารูปแบบอ่ืน ๆ  
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 1.3 ภาษาทาทาง (Gesture) 
 McCroskey 1991 ; Noirot 1998 และ Beamer&Varner 2008 มีความเห็นตรงกันวา 
Gesture เปนการส่ือสารดวยการใชทาทาง เชน การเคล่ือนไหวมือและแขน เปนตน นอกจากนี้ยังมี
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับภาษาทาทางท่ีแสดงถึงความสําคัญของการส่ือสารดังกลาว โดยในการศึกษาจะมี
ลักษณะความแตกตางกันไป ดังนี้ 
 Ekman (1995 quoted in Speer 1972) ไดศึกษาความเขาใจในการส่ือสารดวยอวัจน
ภาษาและสรุปวา การส่ือสารดวยการเคล่ือนไหวรางกายสามารถส่ือความหมายใหผูรับสารเขาใจได
มากกวาการส่ือสารดวยการแสดงออกทางสีหนา  
 อนินทิกา ขจรชีพ (2550) ไดทําวิจัยเร่ือง “การศึกษาความเขาใจภาษาทาทางตาม
วัฒนธรรมผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนศรียานุสรณ 
จังหวัดจันทบุรี” โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 237 ชุด พบวา ทาทางท่ีเจาของ
ภาษาอังกฤษใชในความถ่ีสูงและเปนทาทางท่ีมีปญหาในการตีความหมายสําหรับนักเรียนไทยมีอยู 
8 ประเภท ไดแก  
  1. ทาทางเกี่ยวกับการแสดงความรูสึก (Gesture expressing emotions) เชน ทาจรด
นิ้วช้ีและน้ิวหัวแมมือเปนรูปวงกลมและกางนิ้วท่ีเหลือออก หมายถึง “ดีหรือยอดเยี่ยม” เปนตน 
 2. ทาทางเกี่ยวกับคําส่ังและขอรอง (Giving commands and making requests) เชน ทา
ใชนิ้วช้ีเคาะท่ีศีรษะตัวเอง หมายถึง คิดหรือใชสมอง ทากํามือ แลวกางนิ้วช้ีออก หมุนเปนรูปวงกลม
ในอากาศระหวางหางค้ิวและใบหู หมายถึง “บาบอ ประสาทหรือพิลึก” เปนตน 
  3. ทาทางเกี่ยวกับกิจกรรมดานความนึกคิด (Mental activities and making judgments) 
เชน ทากางแขนออกท้ังสองขาง ยักไหลเล็กนอย หมายถึง “ฉันไมรู” หรือ “ฉันไมแนใจ” เปนตน  
 4. ทาทางเกี่ยวกับการกระทําตางๆ (Actions) เชน ทายกมือข้ึนชูสองขาง หมายถึง 
“การยอมแพ” เปนตน 
 5. ทาทางเกี่ยวกับคนและส่ิงของ (People and objects) เชน ทากางนิ้วหัวแมมือและนิ้ว 
กอยออก ยกข้ึนคางไวระดับหู หมายถึง “โทรหาฉันนะ” หรือ “โทรหา” เปนตน 
 6. ทาทางเก่ียวกับการเงิน (Money-related gestures) เชน ทาถูนิ้วหัวแมมือ นิ้วช้ีและ
นิ้วกลางเขาดวยกัน หมายถึง “เงิน” เปนตน 
 7. ทาทางเกี่ยวกับการทักทาย (Greeting) เชน ทากางฝามือออก ยกข้ึนตบฝามือของกัน
และกัน หมายถึง “การทักทาย” เปนตน 
 8. ทาทางอ่ืนๆ (Miscellaneous) เชน ทาชูนิ้วช้ีและนิ้วกลางทําเปนสัญลักษณรูปตัววี 
หมายถึง “สันติภาพ” หรือ “ชัยชนะ” เปนตน  
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 ผูศึกษาไดคัดเลือกภาษาทาทางจํานวน 10 ทา จากงานวิจัยของอนินทิกา ขจรชีพ เพื่อทํา
เปนวีดิทัศนประกอบบทสนทนาในงานวิจัย เนื่องจากภาษาทาทางดังกลาวเปนภาษาทาทางท่ีอนินทิ
กา ขจรชีพ พบวากลุมตัวอยางในงานวิจัยมีปญหาในการตีความหมาย  
 สมสุดา ศรีวัฒนานนท (2547) ไดทําการศึกษาเร่ือง “การส่ือสารระหวางวัฒนธรรมใน
การทํางานของพนักงานชาวไทยและชาวตะวันตก” โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 160 ชุด 
พบวาในการทํางานของพนักงานชาวไทยกับชาวตะวันตกมีการส่ือสารแบบไมใชถอยคํา ไดแก 
ทาทางและการเคล่ือนไหวรางกาย โดยใชประกอบการพูดเพื่อเสริมความหมายของเร่ืองท่ีตองการ
ส่ือสาร นอกจากนี้ยังพบวาปญหาในการส่ือสารประการหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในการทํางานระหวาง
พนักงานชาวไทยกับชาวตะวันตก คือ เร่ืองขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเช่ือ เนื่องจากการ
ส่ือสารท่ีขาดความรูเร่ืองตางๆดังกลาว ทําใหการตีความหมายผิดพลาดได และปจจัยอยางหนึ่งท่ีมี
ผลทําใหเกิดสัมฤทธ์ิผลทางการส่ือสาร คือ การปรับทัศนคติ พนักงานชาวไทยและชาวตะวันตกควร
ยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม รวมไปถึงการเรียนรูวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน ผูศึกษาเห็นวา
ชาวไทยกับชาวตะวันตกใชการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมประเภทท่ีไมใชถอยคํา เพื่อสรางความ
เขาใจในการส่ือสารใหดีข้ึน ดังนั้นการส่ือสารประเภทนี้จึงมีความสําคัญ วัฒนธรรมท่ีตางกันของผู
ส่ือสารอาจสรางความเขาใจผิดในการส่ือสารได ผูส่ือสารจึงควรปรับทัศนคติและเรียนรูวัฒนธรรม
ซ่ึงกันและกันเพื่อใหเกิดสัมฤทธ์ิผลในการส่ือสาร และชวยใหการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 วิภาวี ฝายเทศ (2543) ไดทําการศึกษาเร่ือง “การส่ือสารขามวัฒนธรรมของผูขับรถยนต
โดยสารสามลอรับจาง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ” โดยเก็บ
ขอมูลจากการสัมภาษณและแบบสอบถามจํานวน 39 ชุด และพบวา ในการส่ือสารขามวัฒนธรรมมี
การใชอวัจนภาษารวมอยูดวย โดยท่ีอวัจนภาษาชวยสรางความเขาใจในการส่ือสารมากข้ึนและ
ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการส่ือสารขามวัฒนธรรมของผูขับรถยนตโดยสารสามลอรับจาง
กับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ไดแก แรงจูงใจ ความรู ทักษะในการสื่อสารและพ้ืนฐานของ
บุคคล ผูศึกษาเห็นวาภาษาทาทางชวยใหการส่ือสารมีความชัดเจนมากข้ึน สวนแรงจูงใจ ความรู 
ทักษะในการส่ือสารและพื้นฐานของบุคคล เปนปจจัยสวนหน่ึงท่ีทําใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะหาขอมูลในเร่ืองปจจัยพื้นฐานท่ีมีผลตอความสามารถ
ในการตีความหมายภาษาทาทางของชาวอเมริกัน และไดสรางแบบสอบถามข้ึนเพื่อวิเคราะหปจจัย
ดังกลาว 
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2. ปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสาร 
 Gudykunst (2001) กลาวถึงปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม ซ่ึงไดแก การ
เรียนรูการส่ือสารจากพอแม โรงเรียน เพื่อน และส่ือตางๆ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 
เปนตน ผูศึกษาเห็นวาปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารหรือการเรียนรูการส่ือสารสวนหนึ่งเกิดจากสถาบัน
ครอบครัว คือ พอแม (ถือเปนบุคคลท่ีมีความใกลชิดกับบุคคลในครอบครัวมากที่สุด) โดยเปนผู
อบรมขัดเกลาแนวคิดและการปฏิบัติตนใหกับบุคคลในครอบครัว 

 ชิตาภา สุขพลํา (2548) ไดกลาววา วัฒนธรรมระดับครอบครัวมีผลตอการส่ือสาร เนื่อง 
จากครอบครัวเปนหนวยยอยท่ีสุดของสถาบันสังคมที่ทําหนาท่ีสรางบุคลิกลักษณะของสมาชิกใน
ครอบครัว แตละครอบครัวจะมีแนวคิด และวิธีการปฏิบัติท่ีแตกตางกันในการอบรมสมาชิกใน
ครอบครัวของตน ปจจัยหลักท่ีมีผลตอความคิดของสมาชิกในครอบครัว ไดแก ฐานะทางครอบครัว
ซ่ึงเปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของคนในครอบครัว ฐานะทางครอบครัวท่ีแตกตางกัน
ยอมทําใหการดําเนินชีวิต การวางแผนชีวิต วิธีการคิดและการส่ือสารแตกตางกันไปดวย ลักษณะ
อาชีพ แตละอาชีพมักจะหลอหลอมความคิดความเช่ือและวิถีชีวิตตามแบบอยางของอาชีพนั้นๆ 
ปจจัยเหลานี้จะเปนตัวกําหนดแนวทางในการขัดเกลารูปแบบของสมาชิกในครอบครัวตลอดจนมี
ผลตอวิธีการส่ือสาร  ลักษณะความสัมพันธและการปฏิบัติตนของคนในครอบครัว 
 Gibb (1972 quoted in Speer 1972) ไดสรุปทฤษฎี TORI ซ่ึงเปนทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
การส่ือสารดวยอวัจนภาษาและประสบการณทางสังคมไววา ประสบการณทางอวัจนภาษาของผูส่ือสาร 
ชวยใหเกิดความเขาใจการส่ือสารประเภทท่ีใชการเคล่ือนไหวรางกายไดดีข้ึนประสบการณดังกลาว
เกิดจากการเรียนรูการส่ือสารดวยอวัจนภาษา ทําใหเกิดความตระหนักและจดจําการส่ือสารท่ีเคย
เกิดข้ึนแลวและเม่ือมีการส่ือสารประเภทเดิมอีกคร้ังก็ทําใหเขาใจการส่ือสารนั้นได 
  Knapp (1978) ไดกลาวถึงปจจัยอ่ืนๆท่ีสามารถชวยพัฒนาทักษะการสื่อสาร ซ่ึงมีอยู 4 
ประเภท คือ แรงจูงใจ ทัศนคติ ความรู ประสบการณ โดยแรงจูงใจ หมายถึง ความปรารถนาที่จะ
เรียนรูทักษะการส่ือสารดวยอวัจนภาษา เชน เม่ือเรารูสึกวาการส่ือสารน้ันชวยใหการทํางานดีข้ึน 
เปนตน ทัศนคติ หมายถึง ความคิดและแนวโนมการแสดงออกของบุคคลที่เกิดจากการเรียนรูใน
สภาพแวดลอมตางๆ ความรู ทําใหเกิดความเขาใจการส่ือสารดวยอวัจนภาษาตางๆ เม่ือเรามีการ
ปลูกฝงใหตระหนักถึงความรูดังกลาวจะทําใหเขาใจและสามารถส่ือสารดวยวิธีดังกลาวได และ
ประสบการณหรืออีกนัยหนึ่งการเรียนรูและฝกฝนเพื่อพัฒนาทักษะในการส่ือสารดวยอวัจนภาษา  
ผูท่ีมีประสบการณในการส่ือสารดังกลาวจะสามารถเขาใจและพัฒนาทักษะการส่ือสารไดดีข้ึนใน
สถานการณตางๆ ผูศึกษาเห็นวาแรงจูงใจ ทัศนคติ ความรูและประสบการณ เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญ
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ตอการพัฒนาทักษะและความเขาใจในการส่ือสารเปนอยางมาก กลาวคือ เมื่อมีแรงจูงใจยอมมี
แรงผลักดันใหกระทําส่ิงตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ แรงจูงใจจะทําใหเกิดทัศนคติท่ี
ตองการเรียนรูการส่ือสาร และการเรียนรูทําใหเกิดความรูสะสมเปนประสบการณ จึงทําใหมีทักษะ
ในการตีความหมายอวัจนภาษาท่ีใชในการส่ือสารไดถูกตองยิ่งข้ึน ปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสาร
ระหวางวัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีควรตระหนักอยางยิ่งเนื่องจากชวยใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. ความหมายของการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  
 จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต 2550 และ Lustig and Koester 1993, อางจากเมตตา วิวัฒนานุกูล 
2548 ไดใหคํานิยามของการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมไววา เปนการส่ือสารระหวางบุคคลท่ีมี
วัฒนธรรมแตกตางกัน  หรืออาจเปนการส่ือสารระหวางบุคคลท่ีมีเช้ือชาติท่ีแตกตางกัน การส่ือสาร
ระหวางเช้ือชาติ (Interethnic) จึงเปนการส่ือสารระหวางสองวัฒนธรรมและทําใหเกิดวัฒนธรรม
หลักกับวัฒนธรรมรอง Unum and Pluribus (2009 : 186 quoted in McDaniel 2009) ไดกลาวไวใน
การวิเคราะหเกี่ยวกับการส่ือสารระหวางเช้ือชาติวา “มีการสื่อสารระหวางเช้ือชาติประเภทหนึ่งท่ีมี
การรับวัฒนธรรมอ่ืนเขามาในวัฒนธรรมของตนเองเปนเวลานานจนเกิดการหลอมรวมหรือกลืน
ทางวัฒนธรรม (Assimilationism)” ไมวาจะเปนการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมหรือระหวางเช้ือชาติ
ยอมมีปญหาและอุปสรรคในการส่ือสารได 
4. ปญหาและอุปสรรคในการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม 
 เมตตา วิวัฒนานุกูล (2548) ไดสรุปเกี่ยวกับอุปสรรคในการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม
ไวดังนี้ อุปสรรคดานความรูความคิด ไดแก การไมเขาใจภาษาที่ใชกัน ท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
กลาวคือ การไมรูความหมายของคําและสัญลักษณตางๆและการขาดความรูในวัฒนธรรมนั้น
กลาวคือ ไมรูหรือไมมีประสบการณเกี่ยวกับวัฒนธรรมนั้น อุปสรรคดานทัศนคติและความรูสึก 
ไดแก การยึดเอาวัฒนธรรมของตนเปนศูนยกลาง ซ่ึงนําไปสูการสรางความรูสึกท่ีเหนือกวาบุคคล
อ่ืน อุปสรรคดานพฤติกรรม ไดแก การที่ไมใสใจท่ีจะเรียนรูวัฒนธรรมและส่ิงตางๆรอบตัว รวมถึง
การขาดทักษะการใชภาษาและการส่ือสาร   
  Jandt (1995) ไดกลาวถึงปญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมไววา ใน
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม หากผูสื่อสารไมมีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆ ผูสื่อสารมักจะ
ตั้งสมมติฐานไววาวัฒนธรรมของตนมีความเหมือนกันกับวัฒนธรรมอ่ืนๆ (Assumption of similarities) 
ทั้งๆ ที่ตามขอเท็จจริงแลว แตละวัฒนธรรมยอมมีความแตกตางกัน ความแตกตางทางภาษา 
(Language differences) ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ใชในแตละวัฒนธรรมสามารถทําให  
การสื่อสารผิดพลาดได เนื่องจากแตละภาษามีความแตกตางกัน การสื่อสารดวยอวัจนภาษาใน
วัฒนธรรมอื่นๆ ที่ไมใชวัฒนธรรมของตนเอง อาจเกิดการตีความหมายผิดพลาด (Nonverbal 
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misinterpretations) และนํามาซ่ึงความเขาใจผิดได ความกังวลหรือความเครียด (High anxiety or 
tension) ท่ีเกิดข้ึนในการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม สงผลตอการแสดงความสามารถในการส่ือสาร 
ความเครียดสามารถทําใหระบบความคิดหรือพฤติกรรมของผูส่ือสารผิดปกติไปได ผูศึกษาเห็นวา
อุปสรรคในการส่ือสารเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาในการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม กลาวคือ ผู
ส่ือสารท่ีขาดความรูและประสบการณในวัฒนธรรมอ่ืนและยึดวัฒนธรรมของตนเปนศูนยกลางจะ
คิดวาวัฒนธรรมของตนเหมือนกับวัฒนธรรมอ่ืนและเมื่อมีความวิตกกังวลในการส่ือสารประกอบ
กับการไมใสใจในการเรียนรูวัฒนธรรมอ่ืนๆยอมทําใหผูส่ือสารตีความหมายอวัจนภาษาผิดพลาด
ได  ปญหาตางๆเหลานี้ควรไดรับการแกไขตามแนวทางการพัฒนาการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม 
เพื่อใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
5. แนวทางในการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ  
 ชิตาภา สุขพลํา (2548) ไดสรุปแนวทางในการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ
ไววาผูส่ือสารควรเปดใจกวางยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม ผูส่ือสารไมควรตั้งขอรังเกียจ
หรือกีดกันความแตกตางทางวัฒนธรรมของบุคคลอ่ืนท่ีอาจไมเหมือนของตนเอง ผูส่ือสารตอง
ศึกษาและทําความเขาใจวัฒนธรรมนั้นจากเอกสารตางๆหรือจากการสัมภาษณ พูดคุย การสังเกต 
และการเขาไปมีสวนรวมหรือสัมผัสดวยตนเอง การยอมรับและช่ืนชมวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน จะ
ทําใหผูส่ือสารทราบถึงเหตุผลหรือท่ีมาของส่ิงตางๆในสังคมวัฒนธรรมนั้นเปนการยอมรับในส่ิงท่ี
แตกตางจากวัฒนธรรมของตนเอง รวมถึงไมยึดตนเองหรือสังคมตนเองเปนศูนยกลาง ผูศึกษาเห็น
วาในการส่ือสารระหวางผูท่ีมีวัฒนธรรมแตกตางกัน โดยเฉพาะกรณีท่ีมีการใชอวัจนภาษา ส่ิงแรกท่ี
ผูส่ือสารควรปฏิบัติ ไดแก เปดใจยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรมของผูส่ือสาร จากน้ันควร
เรียนรูภาษาทาทางในวัฒนธรรมนั้น โดยการเขาไปมีสวนรวมในการส่ือสารอัน เปนการสะสม
ประสบการณทางภาษาโดยตรง การสังเกตและการศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆจะชวยสราง
ความเขาใจในการส่ือสารใหเพิ่มมากข้ึน  
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้
 1. การกําหนดกลุมประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดกลุมประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนมัธยมไทย ซ่ึงไดเรียนภาษาอังกฤษมา
ประมาณ 10 ป ตั้งแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 จนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และมี
ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษท้ังทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับ
ปานกลางถึงระดับดี 
 1.2 การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีสุมกลุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) 
โดยสุมเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 5 ของโรงเรียนสายปญญา รังสิต ปการศึกษา 2553 
ท้ังเพศหญิงและเพศชายจํานวนใกลเคียงกันและเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (วิทย-คณิต) จํานวน 40 คน และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุน 
(ศิลป-ญ่ีปุน) จํานวน 40 คน  
2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย   
 เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจยัคร้ังนี้ มี 3 ช้ิน ไดแก  
 2.1 วีดิทัศนเกี่ยวกับการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันในสถานการณตางๆ การ
ส่ือสารดังกลาวเปนการใชอวัจนภาษา (Non-verbal language) ท่ีเปนภาษาทาทางแบบอเมริกัน
ประกอบการใชวัจนภาษา (Verbal language) จํานวน 10 สถานการณ โดยไดคัดเลือกภาษาทาทาง
แบบอเมริกันมาจากงานสารนิพนธเร่ือง “การศึกษาความเขาใจภาษาทาทางตามวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนศรียานุสรณจังหวัดจันทบุรี” 
ของอนินทิกา ขจรชีพ โดยพิจารณาจากการแสดงทาทาง 10 ทาทาง จากนั้นผูศึกษาไดสรางบท
สนทนาประกอบเพ่ือทําเปนวีดิทัศน โดยไดรับความรวมมือจาก Mr.Sean Lampon ชาวอเมริกัน 
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ท่ีมาจากรัฐ Alaska ประเทศสหรัฐอเมริกา และมาอยูประเทศไทยไดประมาณ 1 ป ในการตรวจสอบ
บทสนทนาและรวมแสดงในวีดิทัศนดวย (ดูวีดิทัศนดังกลาวในภาคผนวก ง) 
 2.2 แบบวัดความเขาใจในรูปแบบการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกัน แบงเปน 2 
สวน คือ สวนแรกเปนขอมูลท่ัวไปของผูทําแบบวัดความเขาใจในรูปแบบการส่ือสารดวยภาษา
ทาทางแบบอเมริกัน สวนท่ีสองเปนคําถามเพ่ือวัดความเขาใจการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบ
อเมริกัน (ดูแบบวัดความเขาใจดังกลาวในภาคผนวก ก) 
 2.3 แบบสอบถามเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการตีความภาษา
ทาทางแบบอเมริกัน แบงเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนคําถามเก่ียวกับประสบการณทางภาษาของ
นักเรียน สวนท่ีสองเปนคําถามเก่ียวกับพื้นฐานสวนบุคคลของนักเรียน (ดูแบบสอบถามดังกลาวใน
ภาคผนวก ข) 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.1 สุมตัวอยางจากประชากรเพ่ือใหไดกลุมตัวอยางจํานวน 80 คน โดยกลุมตัวอยาง
ดังกลาวไดรับแบบวัดความเขาใจในรูปแบบการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันและ
แบบสอบถามเพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกัน
กอน แลวจึงดูวีดิทัศนเกี่ยวกับการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันจํานวน 10 สถานการณ 
 3.2 กลุมตัวอยางทําแบบวัดความเขาใจในรูปแบบการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบ
อเมริกัน  
 3.3 กลุมตัวอยางทําแบบสอบถามเพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการ
ตีความภาษาทาทางแบบอเมริกัน 
4. การวิเคราะหขอมูล  
 4.1 นําขอมูลจากการที่กลุมตัวอยางดูวีดิทัศนเกี่ยวกับการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบ
อเมริกันและทําแบบวัดความเขาใจในรูปแบบการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันมาวิเคราะห
ความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกัน โดยคิดเปนคารอยละในการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  4.2 นําขอมูลจากการที่กลุมตัวอยางไดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณทางภาษา
ของนักเรียนและแบบสอบถามเกี่ยวกับพื้นฐานสวนบุคคลของนักเรียนมาวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอ
ความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกัน โดยคิดเปนคารอยละในการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 หลังจากท่ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบวัดความเขาใจในรูปแบบการส่ือสาร
ดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันและแบบสอบถามเพื่อวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการ
ตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้  
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของนักเรียนไทย 
ตารางท่ี 1 จํานวนนักเรียนไทยท่ีใหความคิดเห็นเร่ืองความเขาใจรูปแบบการส่ือสารดวยภาษา      
               ทาทางแบบอเมริกัน 
 

สวนท่ี 1 สวนท่ี 2 

ความคิดเหน็ของนักเรียนไทยเกีย่วกับ
ภาษาทาทางแบบอเมริกันในสังคมไทย 

ความถ่ีท่ีนักเรียนไทยใชภาษาทาทาง
แบบอเมริกันในการส่ือสารภาษาไทย 

คิดวามีใน
สังคมไทย 

คิดวาไมมีใน
สังคมไทย 

บางคร้ัง บอย ไมเคย 

 
 

สถานการณ
ลําดับท่ี 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
1 82.50 17.50 60.00 20.00 20.00 
2 67.50 32.50 46.30 47.50 6.30 
3 51.30 48.80 72.50 16.30 11.30 
4 40.00 60.00 50.00 6.30 43.80 
5 47.50 52.50 42.50 6.30 51.30 
6 67.50 32.50 62.50 16.30 21.30 
7 32.50 67.50 53.80 6.30 40.00 
8 71.30 28.80 35.00 58.80 6.30 
9 55.00 45.00 47.50 30.00 22.50 
10 38.80 61.30 37.50 52.50 10.00 

คาเฉล่ียรวม 49.99 44.64 50.76 25.40 23.28 
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 จากตารางท่ี 1 สวนท่ี 1 พบวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 49.99 คิดวาการ
ส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันในสถานการณท้ัง 10 สถานการณมีในสังคมไทย และนักเรียน
ไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 44.64 คิดวาการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันในสถานการณ
เหลานี้ไมมีในสังคมไทย ผูศึกษาเห็นวาการที่นักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางคิดวาการส่ือสารดวย
ภาษาทาทางแบบอเมริกันในสถานการณท้ัง 10 สถานการณมีในสังคมไทยนั้นเกิดจากการที่นักเรียน
เคยใชหรือเคยมีประสบการณการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทย  
 ตารางท่ี 1 สวนท่ี 2 แสดงความถ่ีท่ีนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางใชภาษาทาทางแบบ
อเมริกันท้ัง 10 ทาทางในการส่ือสารภาษาไทย พบวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 50.76 
ใชภาษาทาทางเหลานั้นเปนบางคร้ัง รอยละ 25.40 ใชบอยคร้ัง และรอยละ 23.28 ไมเคยใช และ
ภาษาทาทางแบบอเมริกันท่ีนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางใชบอยครั้งในการส่ือสารภาษาไทย 3 
อันดับแรก ไดแก ภาษาทาทางในสถานการณท่ี 8 : เงิน (รอยละ 58.8) ภาษาทาทางในสถานการณท่ี 
10 : หยุด  ยอมแพ  หาม  (รอยละ 52.50) และภาษาทาทางในสถานการณท่ี 2 : บาบอ  ประสาท  
พิลึก (รอยละ 47.50) เม่ือไดตรวจสอบภูมิหลังของนักเรียนจากแบบสอบถาม ผูศึกษาพบวานักเรียน
กลุมท่ีใชภาษาทาทางแบบอเมริกันบอยคร้ังเปนผูท่ีเคยมีประสบการณการสื่อสารของชาวอเมริกัน
มากอน เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองใหมีโอกาสไดพูดคุยกับชาวอเมริกันโดยตรง
ดวยการเรียนพิเศษการสนทนาภาษาอังกฤษ หรือการดูภาพยนตรอเมริกัน นอกจากน้ีนักเรียนกลุม
ดังกลาวยังมีคนรอบขางเปนคนไทยท่ีมีโอกาสส่ือสารกับชาวอเมริกัน ทําใหเกิดแรงกระตุนให
ตองการส่ือสารกับชาวอเมริกัน สวนภาษาทาทางแบบอเมริกันท่ีนักเรียนไทยไมเคยใชในการ
ส่ือสารภาษาไทย คือ ภาษาทาทางในสถานการณท่ี 5 : ดี  ดีมาก สมบูรณแบบ  ยอดเยี่ยม (รอยละ
51.30)  ผูศึกษาเห็นวาเกิดจากนักเรียนกลุมดังกลาวใชวัจนภาษาท่ีมีความหมายวา “ดี  ดีมาก 
สมบูรณแบบ  ยอดเยี่ยม”  เพียงอยางเดียวในการส่ือสารโดยไมไดใชภาษาทาทางดังกลาวประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



17 
 

ตารางท่ี 2 จํานวนนกัเรียนไทยท่ีตีความหมายภาษาทาทางในสถานการณ ท่ี 1 
 
  ความหมาย รอยละ 

ทักทายและถามสารทุกขสุกดิบ 93.75 
แสดงความสนิทสนมกัน 2.50 
รูสึกดีใจและยินดีท่ีไดพบเพื่อน 2.50 

 
สวนท่ี 

1 

 
นักเรียนไทยตคีวามหมายภาษา
ทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเหน็
ในวดีิทัศน มีความสุข 1.25 

สวัสดี ทักทาย 53.33 
โดนใจ ถูกใจ 20.00 
มีความคิดเห็นตรงกัน 20.00 

 
สวนท่ี 

2 

 
นักเรียนไทยตคีวามหมายภาษา
ทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใช
ในสังคมไทย ดีใจ 6.67 

 
 จากตารางท่ี 2 สวนท่ี 1 ซ่ึงแสดงขอมูลท่ีไดจากสถานการณท่ี 1 (ฉากท่ีเพื่อนสนิทมา
พบกัน) พบวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 93.75 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกัน
จากท่ีเห็นในวิดีทัศนวา “ทักทายและถามสารทุกขสุขดิบ” ผูศึกษาไดตรวจสอบภูมิหลังจาก
แบบสอบถามและพบวานักเรียนกลุมดังกลาวมีประสบการณการส่ือสารของชาวอเมริกัน เนื่องจาก
ไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองใหดูภาพยนตรหรือรายการโทรทัศนอเมริกัน  นักเรียนกลุมนี้มี
คนรอบขางเปนคนไทยท่ีมีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกัน และมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการ
ส่ือสารของชาวอเมริกัน กลาวคือ ตองการดูภาพยนตรอเมริกันและมีครูชาวอเมริกันสอน
ภาษาอังกฤษที่โรงเรียน อยางไรก็ตามนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทาง
แบบอเมริกันจากท่ีเห็นในวิดีทัศนวา “มีความสุข” ผูศึกษาไดตรวจสอบภูมิหลังของนักเรียนจาก
แบบสอบถามและพบวานักเรียนกลุมดังกลาวขาดประสบการณการส่ือสารของชาวอเมริกัน
เนื่องจากไมไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองและไมมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการส่ือสารของ
ชาวอเมริกัน มีขอสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ นักเรียนกลุมดังกลาวอาจสังเกตสีหนามีความสุขของ
ชาวอเมริกันจากท่ีเห็นในวีดิทัศนแตเพียงอยางเดียว ซ่ึงในความเปนจริงแลวก็คือภาษาทาทางอีก
แบบหนึ่ง  
  ตารางท่ี 2 สวนท่ี 2 แสดงวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 53.33 
ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชในสังคมไทยวา “สวัสดี ทักทาย” ผูศึกษาเห็นวาเกิด
จากการท่ีนักเรียนกลุมดังกลาวเคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยท่ีมี
ความหมายวา “สวัสดี ทักทาย” และการตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชใน
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สังคมไทยดังกลาวมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับการตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกัน
จากท่ีเห็นในวีดิทัศน ประเด็นนี้จึงสันนิษฐานไดวานักเรียนรับภาษาทาทางแบบอเมริกันมาใชใน
ชีวิตประจําวัน สวนการท่ีนักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ6.67 ตีความหมายภาษาทาทาง
แบบอเมริกันตามท่ีใชในสังคมไทยวา “ดีใจ” ผูศึกษาเห็นวาเกิดจากนักเรียนกลุมดังกลาวเคยใชหรือ
เคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยท่ีมีความหมายวา “ดีใจ” และการตีความหมายภาษา
ทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชในสังคมไทยดังกลาวมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับการตีความ 
หมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเห็นในวีดิทัศน ซ่ึงนักเรียนตีความหมายวา “มีความสุข”  
ตารางท่ี 3 จํานวนนักเรียนไทยท่ีตีความหมายภาษาทาทางในสถานการณท่ี 2 
 

  ความหมาย รอยละ 
รูสึกแย ไมคอยดี ไมคอยสนุก 27.50 
สับสน วุนวาย  มึนงง 25.00 
ปวดหัว  ไมคอยสบาย 15.00 
คิดไมออก  แสดงความคิด 11.25 
จะเปนบา 8.75 
รูสึกเหน่ือย 8.75 
เมา 2.50 

 
 

สวนท่ี 
1 

 
 
นักเรียนไทยตคีวามหมายภาษา
ทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเหน็
ในวดิีทัศน 

รูสึกเครียด 1.25 
วิงเวยีน  ปวดหัว 33.33 
มึนงง 23.81 
การคิด 19.05 
ไมคอยสนุก 9.52 
เซ็ง 4.76 
ไมเขาใจ 4.76 

 
 

สวนท่ี 
2 

 
 
นักเรียนไทยตคีวามหมายภาษา
ทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชใน
สังคมไทย 

ไมรูเร่ือง 4.76 
 
 จากตารางท่ี 3 สวนท่ี 1 ซ่ึงแสดงขอมูลท่ีไดจากสถานการณท่ี 2 (ฉากท่ีเพื่อนเลาเร่ือง
งานเลี้ยง) พบวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 27.50 ตีความหมายภาษาทาทางแบบ
อเมริกันจากท่ีเห็นในวีดิทัศนวา “รูสึกแย ไมคอยดี ไมคอยสนุก” ผูศึกษาสังเกตวานักเรียนกลุมท่ี
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ตีความหมายดังกลาวอาจสังเกตสีหนาท่ีแสดงความรูสึกแย ไมคอยดี ไมคอยสนุกของชาวอเมริกัน
จากท่ีเห็นในวีดิทัศนแตเพียงอยางเดียว ในความเปนจริงแลวก็คือ อวัจนภาษาอีกแบบหนึ่ง สวนการ
ท่ีนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเห็นในวิดีทัศนวา 
“เมา” ผูศึกษาไดตรวจสอบภูมิหลังจากแบบสอบถามและพบวานักเรียนกลุมดังกลาวขาด
ประสบการณการส่ือสารของชาวอเมริกันเนื่องจากไมไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง ไมมีคน
รอบขางเปนคนไทยท่ีมีโอกาสส่ือสารกับชาวอเมริกันและและไมมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการ
ส่ือสารของชาวอเมริกัน มีขอสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ นักเรียนกลุมดังกลาวอาจตีความจากหัวขอ
การสนทนา (Topic) เพียงอยางเดียว  
 ตารางท่ี 3 สวนท่ี 2 แสดงวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 33.33 ตีความหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชในสังคมไทยวา “วิงเวียน ปวดหัว” ผูศึกษาเห็นวาเกิดจากการที่
นักเรียนกลุมดังกลาวเคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยที่มีความหมายวา 
“วิงเวียน ปวดหัว” สวนการที่นักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกัน
ตามท่ีใชในสังคมไทยวา “เซ็ง” ผูศึกษาเห็นวาเกิดจากนักเรียนกลุมดังกลาวเคยใชหรือเคยพบการใช
ภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยท่ีมีความหมายวา “เซ็ง” และการตีความหมายภาษาทาทางแบบ
อเมริกันตามท่ีใชในสังคมไทยดังกลาวมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับการตีความหมายภาษา
ทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเห็นในวีดิทัศน ซ่ึงนักเรียนตีความหมายวา “รูสึกแย ไมคอยดี ไมคอยสนุก” 

ตารางท่ี 4 จํานวนนักเรียนไทยท่ีตีความหมายภาษาทาทางในสถานการณท่ี 3 
 
  ความหมาย รอยละ 

ถามความคิดเห็น, ตองใชความคิด 98.75 สวนท่ี 
1 

นักเรียนไทยตคีวามหมายภาษา
ทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเหน็
ในวดิีทัศน งายๆ 1.25 

การคิด 95.24 สวนท่ี 
2 

นักเรียนไทยตคีวามหมายภาษา
ทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชใน
สังคมไทย 

ใชดาผูอ่ืน 4.76 

   
 จากตารางท่ี 4 สวนท่ี 1 ซ่ึงแสดงขอมูลท่ีไดจากสถานการณท่ี 3 (ฉากท่ีหัวหนางาน
ตองการความคิดเห็นจากพนักงาน) พบวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ  98.75 
ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเห็นในวีดิทัศนวา “ถามความคิดเห็น ตองใชความคิด”  
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ผูศึกษาไดตรวจสอบภูมิหลังจากแบบสอบถามและพบวานักเรียกลุมดังกลาวมีประสบการณการ
ส่ือสารของชาวอเมริกันเนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองใหดูภาพยนตรหรือรายการ
โทรทัศนอเมริกันและเรียนพิเศษการสนทนาภาษาอังกฤษ  นักเรียนกลุมนี้มีคนรอบขางเปนคนไทย
ท่ีมีโอกาสส่ือสารกับชาวอเมริกัน  และมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการส่ือสารของชาวอเมริกัน 
กลาวคือ มีปาเปนชาวตางชาติและพูดคุยกับครูอเมริกันบอยครั้ง อยางไรก็ตามนักเรียนไทยซ่ึงเปน
กลุมตัวอยางรอยละ1.25 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเห็นในวิดีทัศนวา “งายๆ” ผู
ศึกษาไดตรวจสอบภูมิหลังจากแบบสอบถามและพบวานักเรียนกลุมดังกลาวขาดประสบการณการ
ส่ือสารของชาวอเมริกันเนื่องจากไมไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง ไมมีคนรอบขางเปนคนไทย
ท่ีมีโอกาสส่ือสารกับชาวอเมริกันและไมมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการส่ือสารของชาวอเมริกัน 
ดังนั้นจึงเปนไปไดวานักเรียนอาจตีความหมายภาษาทาทางผิดพลาดจากการขาดประสบการณทาง
ภาษา 
 ตารางท่ี  4 สวนท่ี  2 แสดงวานัก เ รียนไทยซ่ึง เปนกลุมตัวอย างรอยละ  95.24 
ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชในสังคมไทยวา “การคิด” ผูศึกษาเห็นวาเกิดจาก
นักเรียนกลุมดังกลาวเคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยท่ีมีความหมายวา 
“การคิด” และการตีความหมายของภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชในสังคมไทยดังกลาวมี
แนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับการตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเห็นในวิดีทัศน 
ประเด็นนี้จึงสันนิษฐานไดวานักเรียนรับภาษาทาทางแบบอเมริกันมาใชในชีวิตประจําวัน อยางไรก็
ตามนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 4.76 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชใน
สังคมไทยวา “ใชดาผูอ่ืน” ผูศึกษาเห็นวาเกิดจากการที่นักเรียนกลุมดังกลาวเคยใชหรือเคยพบการใช
ภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทย 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 ใชภาษาทาทางแทนวัจนภาษาท่ีมีความหมาย
วา “ไมมีสมองหรือมีสมองไหม?” กรณีท่ี 2ใชภาษาทาทางขยายความหมายของวัจนภาษาดังกลาว 
โดยใชภาษาทาทางประกอบวัจนภาษา ซ่ึงผูศึกษาเห็นวาสอดคลองกับการสรุปของอวยพร พานิช 
(2550 : 9) เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางวัจนภาษากับอวัจนภาษาท่ีไดสรุปวา “อวัจนภาษาใชแทน
คําพูดและใชขยายความ”  
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ตารางท่ี 5 จํานวนนักเรียนไทยท่ีตีความหมายภาษาทาทางในสถานการณท่ี 4  
 
  ความหมาย รอยละ 

การโทรศัพทหรือการโทรหา 98.75 สวนท่ี 
1 

นักเรียนไทยตคีวามหมายภาษา
ทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเหน็
ในวดีิทัศน ผูชายไมวาง 1.25 

บอกใหโทรมา 92.00 
ตอบตกลง 4.00 
คําถามท่ีเราตองถามในชีวิตประจําวัน 2.00 

สวนท่ี 
2 

นักเรียนไทยตคีวามหมายภาษา
ทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชใน
สังคมไทย 

ชวยกันหาขอมูลตางๆเก่ียวกับงาน 2.00 
 
 จากตารางท่ี 5 สวนท่ี 1 ซ่ึงแสดงขอมูลท่ีไดจากสถานการณท่ี 4 (ฉากท่ีเพ่ือนตองการ
คุยเร่ืองงาน) พบวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 98.75 ตีความหมายภาษาทาทางแบบ
อเมริกันจากท่ีเห็นในวีดิทัศนวา “การโทรศัพทหรือการโทรหา” ผูศึกษาไดตรวจสอบภูมิหลังจาก
แบบสอบถามและพบวานักเรียนกลุมดังกลาวมีประสบการณการส่ือสารของชาวอเมริกันเนื่องจาก
ไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองใหเรียนพิเศษการสนทนาภาษาอังกฤษ  นักเรียนกลุมนี้มีคนรอบ
ขางเปนคนไทยท่ีมีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกันและมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการส่ือสารของ
ชาวอเมริกัน กลาวคือ การพูดคุยกับชาวอเมริกันในส่ือออนไลน การพบปะคนตางชาติ การดู
ภาพยนตรและนิตยสารอเมริกัน อยางไรก็ตามนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ1.25
ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเห็นในวีดิทัศนวา “ผูชายไมวาง” ผูศึกษาสังเกตวาเกิด
จากนักเรียนกลุมดังกลาวอาจตีความหมายจากวัจนภาษาท่ีผูพูดกลาววา “I’ m too busy right now” 
กอนท่ีจะใชภาษาทาทางดังกลาว ในกรณีนี้อาจกลาวไดวานักเรียนตีความหมายผิดพลาด เนื่องจาก
ตีความอวัจนภาษาซํ้ากับรูปวัจนภาษา โดยคิดวาภาษาท้ัง 2 รูปแบบมีความสัมพันธกัน ซ่ึงผูศึกษา
เห็นวาสอดคลองกับการสรุปของอวยพร พานิช (2550 : 9) เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางวัจนภาษา
กับอวัจนภาษาท่ีไดสรุปวา“อวัจนภาษาใชขยายความ”  
  ตารางท่ี 5 สวนท่ี 2 แสดงวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 92.00 ตีความหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกันท่ีใชในวัฒนธรรมไทยวา “บอกใหโทรมา” ผูศึกษาเห็นวาเกิดจากนักเรียน
กลุมดังกลาวเคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยที่มีความหมายวา “บอก
ใหโทรมา” และการตีความหมายของภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยดังกลาวมี
แนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับการตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากที่เห็นใน
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วิดีทัศน ประเด็นนี้จึงสันนิษฐานไดวานักเรียนรับภาษาทาทางแบบอเมริกันมาใชในชีวิตประจําวัน 
อยางไรก็ตามนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชใน
สังคมไทยแตกตางไปจากการท่ีนักเรียนสวนใหญตีความ โดยตีความวา “ตอบตกลง” “ชวยกันหา
ขอมูลตางๆเกี่ยวกับงาน” “คําถามท่ีเราตองถามในชีวิตประจําวัน” ในกรณีนี้ผูศึกษาสันนิษฐานวา
อาจเปนการตีความภาษาทาทางท่ีใชเฉพาะกลุมของนักเรียนหรืออาจจะเปนการตีความหมายภาษา
ทาทางผิดพลาด 
ตารางท่ี 6 จํานวนนักเรียนไทยท่ีตีความหมายภาษาทาทางในสถานการณท่ี 5 
 
  ความหมาย รอยละ 

ดี ดีมาก เยี่ยม 53.75 
ตกลง  OK 30.00 
เขาใจ 11.25 
สบายมาก  ไมมีอะไรนาหวง 8.75 
ใชได 1.25 

 
 

สวนท่ี 
1 

 
 
นักเรียนไทยตคีวามหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกันจาก
ท่ีเห็นในวดิีทัศน 

แสดงอาการ 1.25 
ตกลง  OK 60.00 
รับรูแลว 11.43 
ฉันเขาใจ 8.57 
พยักหนา 8.57 
รูสึกดี 5.71 
ไดเลย 2.86 

 
 

สวนท่ี 
2 

 
 
นักเรียนไทยตคีวามหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกัน
ตามท่ีใชในสังคมไทย 

ไปไดเร่ือยๆ 2.86 
    
 จากตารางท่ี 6 สวนท่ี 1 ซ่ึงแสดงขอมูลท่ีไดจากสถานการณท่ี 5 (ฉากท่ีครูถามนักเรียน) 
พบวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 53.75 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากท่ี
เห็นในวีดิทัศนวา “ดี ดีมาก เยี่ยม” ผูศึกษาไดตรวจสอบภูมิหลังจากแบบสอบถามและพบวานักเรียน
กลุมดังกลาวมีประสบการณการส่ือสารของชาวอเมริกันเนื่องจากไดรับการสนับสนุนจาก
ผูปกครองใหเรียนพิเศษการสนทนาภาษาอังกฤษ นักเรียนกลุมนี้มีคนรอบขางเปนคนไทยท่ีมี
โอกาสติดตอส่ือสารกับชาวอเมริกัน และมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการส่ือสารของชาวอเมริกัน 
กลาวคือ อยากไปทองเท่ียวในตางประเทศและคิดวาถารูภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ี 2 จะงายตอการ
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เดินทาง และยังคิดวาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่คนท่ัวโลกใชในการสื่อสาร อยางไรก็ตาม
นักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 1.25 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเห็นในวีดิ
ทัศนวา “แสดงอาการ” ผูศึกษาสังเกตวานักเรียนกลุมดังกลาวอาจตีความจากวัจนภาษาท่ีผูพูดกลาว
วา “Great!” ทําใหนักเรียนตีความหมายวา “แสดงอาการรูสึกดี” 
 ตารางท่ี 6 สวนท่ี 2 แสดงวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 60.00 ตีความหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชในสังคมไทยวา “ตกลง OK” ผูศึกษาเห็นวานักเรียนกลุมดังกลาว
เคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยท่ีมีความหมายวา “ตกลง OK” สวนการที่
นักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชในสังคมไทยวา  
พยักหนา” ผูศึกษาสันนิษฐานวานักเรียนอาจคิดวาอวัจนภาษาท้ัง 2 ทานี้ (ทาจรดนิ้วช้ีและน้ิวหัวแมมือ
ทําเปนรูปวงกลมโดยกางน้ิวท่ีเหลือออกและทาพยักหนา) มีความหมายไปในทิศทางเดียว จึง
ตีความหมายทาแรกวา “พยักหนา” ในกรณีนี้นักเรียนใชอวัจนภาษารูปแบบหน่ึงอธิบายอวัจนภาษา
อีกรูปแบบหนึ่ง มีขอสังเกตอีกประการหนึ่ง คือนักเรียนท่ีตีความหมายวา “พยักหนา” ตีความหมาย
ไปในทิศทางเดียวกันกับนักเรียนท่ีตีความหมายวา “รับรูแลว”  และ“ฉันเขาใจ”  
ตารางท่ี 7 จํานวนนักเรียนไทยท่ีตีความหมายภาษาทาทางในสถานการณท่ี 6 
 

  ความหมาย รอยละ 
ผมไมรู  ไมแนใจ 77.50 
ไมมี 6.25 
เฉยๆ 3.75 
ไมเขาใจ 3.75 
ไมทราบในคําถาม 1.25 
ไมมีอะไร 1.25 
ไมมีความคิดเห็น 1.25 
คุณทําไดไหม 1.25 
ทําไมได 1.25 
ไม ไม ไม 1.25 

 
 
 
 

สวนท่ี 
1 

 
 
 
 
นักเรียนไทยตคีวามหมายภาษา
ทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเหน็
ในวดิีทัศน 

ยังไงก็ได 1.25 
ไมรู  ไมแนใจ 88.46 
สบายมาก 7.69 

สวนท่ี 
2 

นักเรียนไทยตคีวามหมายภาษา
ทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชใน
สังคมไทย ไมแคร 3.85 
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 จากตารางท่ี 7 สวนท่ี 1 ซ่ึงแสดงขอมูลท่ีไดจากสถานการณท่ี 6 (ฉากท่ีเพื่อนถามวัน
สอบปลายภาค) พบวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 77.50 ตีความหมายภาษาทาทางแบบ
อเมริกันจากท่ีเห็นในวีดิทัศนวา “ผมไมรู ไมแนใจ” จากการตรวจสอบภูมิหลังจากแบบสอบถาม
พบวานักเรียนกลุมดังกลาวมีประสบการณเกี่ยวกับการส่ือสารของชาวอเมริกัน เนื่องจากไดรับการ
สนับสนุนจากผูปกครองใหเรียนพิเศษการสนทนาภาษาอังกฤษและดูภาพยนตรหรือรายการ
โทรทัศนอเมริกัน นักเรียนเรียนกลุมนี้มีคนรอบขางเปนคนไทยท่ีมีโอกาสส่ือสารกับชาวอเมริกัน 
และมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการส่ือสารของชาวอเมริกัน กลาวคือ ตองการพูดคุยกับ
ชาวตางชาติไดอยางเขาใจกันมากข้ึนและตองการสื่อสารกันใหดีข้ึน อยางไรก็ตามนักเรียนไทยซ่ึง
เปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเห็นในวิดีทัศนวา “ไมมี เฉยๆ ไม
ทราบในคําถาม ไมเขาใจ ไมมีอะไร ไมมีความคิดเห็น คุณทําไดไหม ทําไมได ไม ไม ไม ยังไงก็ได” 
ผูศึกษาไดตรวจสอบภูมิหลังของนักเรียนจากแบบสอบถามและพบวานักเรียนกลุมดังกลาวขาด
ประสบการณเกี่ยวกับการส่ือสารของชาวอเมริกัน เนื่องจากไมไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง 
ไมมีคนรอบขางเปนคนไทยท่ีมีโอกาสส่ือสารกับชาวอเมริกัน และไมมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรู
การสื่อสารของชาวอเมริกัน  มีขอสังเกตอีกประการหน่ึง คือ นักเรียนกลุมดังกลาวตีความหมายไม
สอดคลองกับหัวขอการสนทนา (Topic) ท้ังนี้อาจเกิดจากการท่ีนักเรียนเดาความหมายเพียงอยาง
เดียว โดยไมเคยมีประสบการณการส่ือสารของชาวอเมริกันมากอน 
 ตารางท่ี 7 สวนท่ี 2 แสดงวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 88.46 ตีความหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชในสังคมไทยวา “ไมรู ไมแนใจ” ผูศึกษาเห็นวาเกิดจากนักเรียน
กลุมดังกลาวเคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยที่มีความหมายวา “ไมรู 
ไมแนใจ” และการตีความหมายของภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชในสังคมไทยดังกลาวมี
แนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับการตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเห็นในวิดีทัศน 
ประเด็นนี้จึงสันนิษฐานไดวาเกิดจากนักเรียนรับภาษาทาทางแบบอเมริกันมาใชในชีวิตประจําวัน 
อยางไรก็ตามนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชใน
สังคมไทยวา “สบายมาก ไมแคร” ผูศึกษาเห็นวาเกิดจากการท่ีนักเรียนกลุมดังกลาวเคยใชหรือเคย
พบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยท่ีมีความหมายวา “สบายมาก ไมแคร” ซ่ึงเปนการ
ตีความท่ีแตกตางไปจากท่ีใชในการส่ือสารแบบอเมริกัน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



25 
 

ตารางท่ี 8 จํานวนนักเรียนไทยท่ีตีความหมายภาษาทาทางในสถานการณท่ี 7 
 

  ความหมาย รอยละ 
เยี่ยม  เจง 61.25 
อรอยมาก 33.75 
ใชได 5.00 

 
สวนท่ี 

1 

 
นักเรียนไทยตคีวามหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกัน
จากท่ีเหน็ในวดิีทัศน ติดใจ 1.25 

เยี่ยม 69.09 
อรอย 12.72 
โปง 9.09 
ยิ้ม 5.45 

 
สวนท่ี 

2 

 
นักเรียนไทยตคีวามหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกัน
ตามท่ีใชในสังคมไทย 

ใชได 3.63 
  
 จากตารางท่ี 8 สวนท่ี 1 ซ่ึงแสดงขอมูลท่ีไดจากสถานการณท่ี 7 (ฉากท่ีเพื่อนถาม
รสชาติขนม) พบวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 61.25 ตีความหมายภาษาทาทางแบบ
อเมริกันจากท่ีเห็นในวีดิทัศนวา “เยี่ยม เจง”  ผูศึกษาไดตรวจสอบภูมิหลังจากแบบสอบถามและ
พบวานักเรียนกลุมดังกลาวมีประสบการณการส่ือสารของชาวอเมริกันเนื่องจากไดรับการ
สนับสนุนจากผูปกครองใหเรียนพิเศษการสนทนาภาษาอังกฤษ นักเรียนกลุมนี้มีคนรอบขางเปนคน
ไทยท่ีมีโอกาสส่ือสารกับชาวอเมริกัน และมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการส่ือสารของชาวอเมริกัน 
กลาวคือ ตองการใชภาษาอังกฤษติดตอกับเพื่อนในหองเรียนและตองการเรียนกับครูชาวอเมริกัน 
อยางไรก็ตามนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 1.25 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกัน
จากท่ีเห็นในวีดิทัศนวา “ติดใจ” ผูศึกษาสันนิษฐานวานักเรียนกลุมดังกลาวอาจตีความหมายวา 
“ชอบ” ในข้ันท่ี 1 และนําไปสูการตีความหมายในข้ันท่ี 2 วา “ชอบจนติดใจ”  
 ตารางท่ี  8 สวนท่ี  2 แสดงวานัก เ รียนไทยซ่ึง เปนกลุมตัวอย างรอยละ  69.09 
ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชในสังคมไทยวา “เยี่ยม” ผูศึกษาเห็นวานักเรียนกลุม
ดังกลาวอาจจะเคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยท่ีมีความหมายวา “เยี่ยม” 
และการตีความหมายของภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชในสังคมไทยดังกลาวมีแนวโนมไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเห็นในวีดิทัศน ประเด็นนี้จึง
สันนิษฐานไดวานักเรียนรับภาษาทาทางแบบอเมริกันมาใชในชีวิตประจําวัน ประเด็นท่ีนาสังเกตอีก
ประการหนึ่ง คือ นักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง 9.09 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกัน
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ตามท่ีใชในสังคมไทยวา “โปง” ซ่ึงเปนการตีความหมายท่ีแตกตางออกไปอยางส้ินเชิง ผูศึกษาเห็น
วากรณีนี้นาจะเกิดจากนักเรียนกลุมดังกลาวเคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวใน
สังคมไทยท่ีมีความหมายวา “ไมชอบใจ ไมพอใจ” สวนกรณีท่ีนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอย
ละ 5.45 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชในสังคมไทยวา “ยิ้ม” ผูศึกษาสันนิษฐานวา
นักเรียนอาจคิดวาอวัจนภาษาท้ัง 2 ทานี้ (ทากํามือโดยยกนิ้วหัวแมมือชูข้ึนและทายิ้ม) มีความหมาย
ไปในทิศทางเดียว จึงตีความหมายทากํามือโดยยกนิ้วหัวแมมือชูข้ึนวา “ยิ้ม” ซ่ึงเปนการใชอวัจน
ภาษารูปแบบหนึ่งอธิบายอวัจนภาษาอีกรูปแบบหนึ่ง 
ตารางท่ี 9 จํานวนนักเรียนไทยท่ีตีความหมายภาษาทาทางในสถานการณท่ี 8 
 

  ความหมาย รอยละ 
เงิน 87.50 
อะไรสักอยาง 3.75 
ไมรู 3.75 
ไมทราบความคิดเล็กๆ 2.50 
อยากทํางานอะไร 1.25 

 
สวนท่ี 

1 

 
นักเรียนไทยตคีวามหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกัน
จากท่ีเหน็ในวดิีทัศน 

ตองการส่ิงของ 1.25 
เงิน 68.42 
เร่ืองเล็กนอย   10.53 
เรียกสุนัขและแมว 5.26 
ยิ้ม 5.26 
อยากเปนอะไร 5.26 

 
สวนท่ี 

2 

 
นักเรียนไทยตคีวามหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกัน
ตามท่ีใชในสังคมไทย 

มีผงติดมือ 5.26 
   
 จากตารางท่ี 9 สวนท่ี 1 ซ่ึงแสดงขอมูลท่ีไดจากสถานการณท่ี 8 (ฉากท่ีเพื่อนพูดถึง
ความใฝฝน) พบวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 87.50 ตีความหมายภาษาทาทางแบบ
อเมริกันจากท่ีเห็นในวีดิทัศนวา “เงิน” ผูศึกษาไดตรวจสอบภูมิหลังจากแบบสอบถามและพบวา
นักเรียนกลุมดังกลาวมีประสบการณการส่ือสารของชาวอเมริกันเนื่องจากไดรับการสนับสนุนจาก
ผูปกครองใหเรียนพิเศษการสนทนาภาษาอังกฤษ นักเรียนกลุมนี้มีคนรอบขางเปนคนไทยท่ีมี
โอกาสส่ือสารกับชาวอเมริกัน และมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการส่ือสารของชาวอเมริกัน 
กลาวคือ  มีโอกาสส่ือสารกับชาวตางชาติบอยครั้ง อยางไรก็ตามนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง 
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รอยละ 1.25 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเห็นในวีดิทัศนวา “อยากทํางานอะไร” 
และ “ตองการส่ิงของ” ซ่ึงเปนการตีความท่ีไมเกี่ยวของกับหัวขอการสนทนา ผูศึกษาไดตรวจสอบ
ภูมิหลังจากแบบสอบถามและพบวานักเรียนกลุมดังกลาวขาดประสบการณการสื่อสารของชาว
อเมริกันเนื่องจากไมไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง และไมมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการ
ส่ือสารของชาวอเมริกัน ดังนั้นจึงเปนไปไดวานักเรียนอาจตีความหมายภาษาทาทางผิดพลาดจาก
การขาดประสบการณทางภาษา 
 ตารางที่ 9 สวนท่ี 2 แสดงวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 68.42 
ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชในสังคมไทยวา “เงิน” ผูศึกษาเห็นวานักเรียนกลุม
ดังกลาวอาจเคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยท่ีมีความหมายวา “เงิน” และ
การตีความหมายของภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชในสังคมไทยดังกลาวมีแนวโนมไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเห็นในวีดิทัศน ประเด็นนี้จึง
สันนิษฐานไดวานักเรียนรับภาษาทาทางแบบอเมริกันมาใชในชีวิตประจําวัน สวนการท่ีนักเรียน
ไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชในสังคมไทยวา “เรียกสุนัข
และแมว” ผูศึกษาเห็นวานักเรียนกลุมดังกลาวอาจจะเคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาว
ในสังคมไทยเวลาท่ีเรียกสุนัขและแมว หรือมิฉะนั้นนักเรียนอาจตีความหมายภาษาทาทางผิดพลาด
ก็เปนได สวนการที่นักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใช
ในสังคมไทยวา “ยิ้ม” ผูศึกษาสันนิษฐานวาอาจเปนการตีความภาษาทาทางท่ีใชเฉพาะกลุม สวน
การท่ีนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชในสังคมไทย
วา “อยากเปนอะไร” ผูศึกษาสันนิษฐานวานักเรียนกลุมดังกลาวอาจตีความหมายวา “อยากประกอบ
อาชีพอะไร” ในข้ันท่ี 1 และนําไปสูการตีความในข้ันท่ี 2 วา “อยากประกอบอาชีพอะไรท่ีนํามาซ่ึง
รายไดหรือเงินทอง” สวนการท่ีนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทางแบบ
อเมริกันตามท่ีใชในสังคมไทยวา “ผงติดมือ”ผูศึกษาเห็นวานักเรียนกลุมดังกลาวเคยใชหรือเคยพบ
การใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยเวลาท่ีมีผงติดมือ 
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ตารางท่ี 10 จํานวนนักเรียนไทยท่ีตีความหมายภาษาทาทางในสถานการณท่ี 9 
 

  ความหมาย รอยละ 
ความสามัคคี  รักสันติภาพ ดีกันเถอะ 48.75 
หยุดๆ  อยาทะเลาะกัน ใจเย็นท้ังสองคน 22.50 
เรามีแค 2คน คุณเปนเพื่อนกันไมใชหรอ 13.75 
สูๆ 8.75 
ผิดทั้งคู 5.00 

 
สวนท่ี 

1 

 
นักเรียนไทยตคีวามหมายภาษา
ทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเหน็
ในวดิีทัศน 

ไมเขาใจ 1.25 
สูๆ ใหกําลังใจ   73.68 
สอง 7.89 
หยุด 7.89 
ชิมิ ชิมิ (ใชไหม)  5.26 
ทาทางในการถายรูป 2.63 

 
สวนท่ี 

2 

 
นักเรียนไทยตคีวามหมายภาษา
ทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชใน
สังคมไทย 

สามัคคี 2.63 
 

 จากตารางท่ี 10 สวนท่ี 1 ซ่ึงแสดงขอมูลท่ีไดจากสถานการณท่ี 9 (ฉากท่ีผูหญิง 2 คน
ทะเลาะกัน) พบวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 48.75 ตีความหมายภาษาทาทางแบบ
อเมริกันจากท่ีเห็นในวิดีทัศนวา “ความสามัคคี รักสันติภาพ ดีกันเถอะ” ผูศึกษาไดตรวจสอบภูมิ
หลังจากแบบสอบถามและพบวานักเรียนกลุมดังกลาวมีประสบการณการสื่อสารของชาวอเมริกัน
เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองใหมีโอกาสพูดคุยกับชาวอเมริกัน นักเรียนกลุมนี้มีคน
รอบขางเปนคนไทยท่ีมีโอกาสส่ือสารกับชาวอเมริกัน และมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการส่ือสาร
ของชาวอเมริกัน กลาวคือ อยากพูดไดหลายภาษาเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน เชน ในการทํางาน
หรือพูดกับญาติท่ีเปนชาวตางชาติ เปนตน สวนการที่นักเรียนไทยรอยละ 8.75 ตีความหมายภาษา
ทาทางแบบอเมริกันจากที่เห็นในวิดีทัศนวา “สูๆ” ผูศึกษาสันนิษฐานวานาจะเปนการตีความหมาย
ภาษาทาทางผิด 
  ตารางท่ี 10 สวนท่ี 2 แสดงวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 73.68ตีความหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยวา “สูๆ ใหกําลังใจ” ผูศึกษาเห็นวาเกิดจาก
นักเรียนกลุมดังกลาวเคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยที่มีความหมายวา 
“สูๆ ใหกําลังใจ” และการตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชในสังคมไทยดังกลาวมี
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แนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับการตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเห็นในวีดิทัศน  
ซ่ึงนักเรียนตีความหมายวา “สูๆ” สวนการที่นักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 7.89 ตคีวามหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยวา “หยุด” ผูศึกษาสันนิษฐานวานาจะเปนการ
ตีความหมายภาษาทาทางผิด หรืออาจเปนการตีความหมายภาษาทาทางท่ีใชเฉพาะกลุม สวนการท่ี
นักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 5.26 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชใน
สังคมไทยวา “ชิมิ ชิมิ (ใชไหม)” ผูศึกษาเห็นวาเกิดจากนักเรียนกลุมดังกลาวเคยพบการใชภาษา
ทาทางดังกลาวประกอบเพลงในส่ือโทรทัศนหรืออินเตอรเนต (วีดิทัศนเพลงชิมิ ของนักรองวงบลู
เบอร่ี คายอาร สยาม) จึงเปนท่ีมาของการตีความหมายวา “ชิมิ ชิมิ (ใชไหม)” 
 

 
 
ท่ีมา : วงบลูเบอร่ี. เพลงชิมิ [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 25 ตุลาคม 2553.  
เขาถึงไดจาก http://www.pleng.com  
 
ตารางท่ี 11 จํานวนนักเรียนไทยท่ีตีความหมายภาษาทาทางในสถานการณท่ี 10 
 

  ความหมาย รอยละ 
ยอมแลว 95.00 
ฉันทําอะไรลงไป 3.75 

สวนท่ี 
1 

นักเรียนไทยตคีวามหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกันจาก
ท่ีเห็นในวดิีทัศน ตกใจ 1.25 

ยอมแพ 90.20 สวนท่ี 
2 

นักเรียนไทยตคีวามหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกัน
ตามท่ีใชในสังคมไทย 

ตกใจ 9.80 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.pleng.com/�


30 
 

   
 จากตารางท่ี 11 สวนท่ี 1 ซ่ึงแสดงขอมูลท่ีไดจากสถานการณท่ี 10 (ฉากท่ีตํารวจจับ
โจร) พบวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 95.00 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกัน
จากท่ีเห็นในวิดีทัศนวา “ยอมแลว” ผูศึกษาไดตรวจสอบภูมิหลังจากแบบสอบถามและพบวา
นักเรียนกลุมดังกลาวมีประสบการณการส่ือสารของชาวอเมริกันเนื่องจากไดรับการสนับสนุนจาก
ผูปกครองใหเรียนพิเศษการสนทนาภาษาอังกฤษ นักเรียนกลุมนี้มีคนรอบขางเปนคนไทยท่ีมี
โอกาสส่ือสารกับชาวอเมริกัน และมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการส่ือสารของชาวอเมริกัน 
กลาวคือ เพื่อฝกฝนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและใชในการศึกษาตอ อยางไรก็ตามนักเรียนไทย
ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 1.25 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเห็นในวิดีทัศนวา 
“ตกใจ” ผูศึกษาไดตรวจสอบขอมูลภูมิหลังของนักเรียนจากแบบสอบถามและพบวานักเรียนกลุม
ดังกลาวขาดประสบการณเกี่ยวกับสารส่ือสารของชาวอเมริกันเนื่องจากไมไดรับการสนับสนุน
เกี่ยวกับการส่ือสารกับชาวอเมริกัน ไมมีคนรอบขางเปนคนไทยท่ีมีโอกาสติดตอส่ือสารกับชาว
อเมริกัน และไมมีแรงกระตุนใหตองการส่ือสารกับชาวอเมริกัน มีขอสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ 
นักเรียนกลุมดังกลาวอาจสังเกตสีหนาตกใจประกอบกับทายกมือข้ึนสองขางของชาวอเมริกันท่ีเห็น
ในวีดิทัศน ในความเปนจริงแลวก็คือภาษาทาทางท้ังสองแบบ ดังนั้นจึงเปนการตีความอวัจนภาษา
รูปแบบหนึ่งดวยอวัจนภาษาอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนั้นยังเปนไปไดวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุม
ตัวอยางสังเกตสีหนาของชาวอเมริกันแตเพียงอยางเดียว จึงตีความหมายอวัจนภาษาทานี้วา “ตกใจ” 
ถาเปนกรณีนี้แสดงวานักเรียนเขาใจผิด คือ แทนท่ีจะตีความทายกมือ 2 ขางกลับไปตีความสีหนา
ของชาวอเมริกันแทน 
 ตารางที่  11 สวนท่ี  2 แสดงวานักเ รียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ  90.20
ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ีใชในสังคมไทยวา “ยอมแพ” ผูศึกษาเห็นวานักเรียน
กลุมดังกลาวนาจะเคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยท่ีมีความหมายวา 
“ยอมแพ” และการตีความหมายของภาษาทาทางแบบอเมริกันท่ีใชในสังคมไทยดังกลาวมีแนวโนม
ไปในทิศทางเดียวกันกับการตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากท่ีเห็นในวิดีทัศน ประเด็นนี้
จึงสันนิษฐานไดวาเกิดจากนักเรียนรับภาษาทาทางแบบอเมริกันมาใชในชีวิตประจําวัน อยางไรก็
ตามนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางเพียงรอยละ 9.80 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามท่ี
ใชในสังคมไทยวา “ตกใจ” ผูศึกษาเห็นวานักเรียนกลุมดังกลาวนาจะเคยใชหรือเคยพบการใชภาษา
ทาทางดังกลาวในสังคมไทยท่ีมีความหมายวา “ตกใจ” 
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะหประสบการณทางภาษาและพ้ืนฐานสวนบุคคลของนักเรียนไทย  
ตารางท่ี 12 จํานวนนักเรียนไทยท่ีมีประสบการณทางภาษาในระดับตางๆ 

 
ระดับประสบการณทางภาษา 

มาก คอน 
ขางมาก 

ปาน
กลาง 

คอน 

ขางนอย 
นอย
ท่ีสุด 

 
 

ประเภทของประสบการณทางภาษา 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
นักเรียนมีโอกาสดูภาพยนตรหรือ
รายการโทรทัศนอเมริกัน 

5.00 9..20 82.50 2.00 1.30 

นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรูการ
ส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกัน 

8.70 10.00 72.50 6.30 2.50 

นักเรียนทราบถึงความแตกตางในการ
ส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกัน
กับการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบ
ไทย 

5.00 13.80 52.90 26.30 2.00 

นักเรียนมีโอกาสส่ือสารกับชาวอเมริกัน 10.00 8.80 49.90 25.00 6.30 

นักเรียนเคยไดรับการสนับสนุน
เกี่ยวกับการสื่อสารกับชาวอเมริกัน 

5.00 18.80 47.40 26.30 2.50 

นักเรียนเคยรวมกิจกรรม English 

Summer Camp ในประเทศ 
6.30 3.80 33.60 11.30 45.00 

นักเรียนเคยเดนิทางไปยังประเทศท่ีใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการในการ
ส่ือสาร 

0.00 5.00 2.50 10.00 82.50 

นักเรียนเคยรวมกิจกรรม English 

Summer Camp ในตางประเทศ 
0.00 1.30 1.30 1.30 96.30 

คาเฉล่ียรวม 5.00 8.84 42.83 13.56 29.80 
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 จากตารางท่ี 12 ผูศึกษาพบวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 42.83 มีประสบการณ 
ทางภาษาในระดับปานกลาง เม่ือผูศึกษาไดตรวจสอบขอมูลความสามารถในการตีความภาษา
ทาทางแบบอเมริกันจากแบบสอบถามพบวานักเรียนกลุมตัวอยางดังกลาวท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาในระดับปานกลางสามารถตีความภาษาทาทางไดถูกตองถึงรอยละ 86.97 และนักเรียนกลุม
ดังกลาวท่ีมีประสบการณทางภาษาในระดับนอยท่ีสุดสามารถตีความภาษาทาทางไดถูกตองรอยละ 
27.27 ขอมูลนี้บงช้ีวาประสบการณทางภาษา ทําใหนักเรียนกลุมดังกลาวมีความรูความเขาใจในการ
ส่ือสารดังกลาวมากข้ึนและทําใหสามารถตีความภาษาทาทางดังกลาวไดถูกตอง ดังนั้นจึงอาจกลาว
ไดวาประสบการณทางภาษามีผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของ
นักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง โดยนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทางภาษา
มากสามารถตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันไดดีกวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางท่ีมี
ประสบการณทางภาษานอย 
ตารางท่ี 13 ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
 

ระดับการศึกษาของผูปกครอง รอยละ 
ต่ํากวาระดับปริญญาตรี 52.50 
ระดับปริญญาตรี 37.50 
สูงกวาระดับปริญญาตรี 10.00 

   
 จากตารางท่ี 13 พบวาผูปกครองของนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 52.50 มี
ระดับการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี ในข้ันแรกผูศึกษาคาดวาผูปกครองกลุมนี้อาจไมมีความ
พรอมท่ีจะสนับสนุนเกี่ยวกับการส่ือสารของชาวอเมริกัน ซ่ึงทําใหนักเรียนกลุมดังกลาวไมสามารถ
ตีความภาษาทาทางดังกลาวไดถูกตอง แตเม่ือผูศึกษาไดตรวจสอบขอมูลความสามารถในการ
ตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันจากแบบสอบถามกลับพบวานักเรียนไทยกลุมดังกลาวท่ีมี
ผูปกครองกลุมนี้รอยละ 83.33 สามารถตีความภาษาทาทางดังกลาวไดถูกตองและไดรับการ
สนับสนุนจากผูปกครองเก่ียวกับการส่ือสารดังกลาว   ดังนั้นระดับการศึกษาของผูปกครองจึงไมมี
ผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง 
และเม่ือพิจารณาตอมาผูศึกษาพบวานักเรียนกลุมท่ีผูปกครองมีรายไดในระดับปานกลางและ
คอนขางสูงกลับไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการส่ือสารของชาวอเมริกันมากกวา ดังจะเห็นไดจาก
ขอมูลในตารางท่ี 14 ในลําดับตอไป 
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ตารางท่ี 14 จํานวนนักเรียนไทยท่ีครอบครัวมีรายไดเฉล่ียตอเดือนในระดับตางๆ 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัว รอยละ 
15,000-30,000 บาท 51.30 
สูงกวา 30,000 บาท 32.50 
ต่ํากวา  15,000   บาท 16.30 
   
 จากตารางท่ี 14 พบวา นักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางท่ีครอบครัวมีรายไดเฉล่ียตอเดือน
ตั้งแต 15,000 บาทข้ึนไป มีจํานวนสูงถึงรอยละ 83.80 จากการตรวจสอบขอมูลในแบบสอบถาม ผูศึกษา
พบวานักเรียนกลุมดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวเกี่ยวกับการส่ือสารของชาวอเมริกันใน
กิจกรรมตางๆ ไดแก การดูภาพยนตรหรือรายการโทรทัศนอเมริกัน การเรียนพิเศษการสนทนา
ภาษาอังกฤษ การพูดกับชาวตางชาติ การอานนิตยสารอเมริกันและหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ ดวยเหตุนี้
นักเรียนกลุมนี้จึงมีโอกาสเรียนรูและมีประสบการณในการส่ือสารดังกลาวมากข้ึนจนสามารถตีความ
ภาษาทาทางแบบอเมริกันไดถูกตองสูงถึงรอยละ 89.55 
ตารางท่ี 15 จํานวนนักเรียนไทยท่ีมีผูปกครองประกอบอาชีพตางๆ 
 

บิดา มารดา  
อาชีพ รอยละ รอยละ 

ผูประกอบการคา 57.13 48.45 
รับจางท่ัวไป 48.15 5.88 
พนักงานบริษัท 20.00 17.50 
ขาราชการ 15.00 5.00 
เกษตรกร 7.41 2.94 
หมอสอนศาสนา (Missionary) 3.70 2.94 
พนักงานโรงแรม 3.70 ไมมีขอมูล 
วิศวกร 3.70 ไมมีขอมูล 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.70 ไมมีขอมูล 
แมบาน   ไมมีขอมูล 58.82 
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 จากตารางท่ี 15 พบวา บิดาของนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 57.13 และ
มารดาของนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 48.45 มีอาชีพประกอบการคา จากการตรวจสอบ
ขอมูลในแบบสอบถามเก่ียวกับความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันพบวานักเรียน
กลุมท่ีมีบิดาหรือมารดาประกอบการคาสามารถตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันไดถูกตองรอยละ 
83.78 และยังพบอีกวาผูปกครองของนักเรียนกลุมนี้มีรายไดตอเดือนต้ังแต 15,000 บาทข้ึนไป ผู
ศึกษาเห็นวาผูปกครองท่ีมีอาชีพดังกลาวมีรายไดเพียงพอที่จะสนับสนุนนักเรียนเกี่ยวกับการส่ือสาร
ของชาวอเมริกันไดสวนหน่ึง  เนื่องจากนักเรียนกลุมนี้ใหขอมูลวาไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการ
ส่ือสารของชาวอเมริกันในกิจกรรมตางๆ ไดแก  การดูภาพยนตรหรือรายการโทรทัศนอเมริกัน การ
เรียนพิเศษสนทนาภาษาอังกฤษรวมถึงการสนทนากับชาวอเมริกัน ซ่ึงผูปกครองพามารูจักกับ
ครอบครัว ทําใหมีโอกาสเรียนรูการส่ือสารแบบอเมริกันและสามารถเขาใจการส่ือสารดังกลาวไดดี
ข้ึน ดังนั้นอาชีพของผูปกครองจึงไมมีผลโดยตรงตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบ
อเมริกันของนักเรียนไทย แตรายไดจากการประกอบอาชีพของผูปกครองมีผลตอความสามารถ
ดังกลาวมากกวา มีขอสังเกตท่ีนาสนใจอีกประการหน่ึง กลาวคือ ผูปกครองที่เปนหมอสอนศาสนา 
(Missionary), พนักงานโรงแรม วิศวกร และพนักงานรัฐวิสาหกิจ นาจะเปนผูท่ีมีประสบการณการ
ส่ือสารกับชาวตางชาติหรือชาวอเมริกันในทางใดทางหน่ึง และนาจะใหการสนับสนุนนักเรียน
เกี่ยวกับการส่ือสารไดซ่ึงจะทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในการส่ือสารและสามารถตีความ
ภาษาทาทางดังกลาวไดถูกตอง แตจากการตรวจสอบขอมูลในแบบสอบถามกลับพบวานักเรียนท่ีมี
ผูปกครองประกอบอาชีพเหลานี้มิไดมีระดับความสามารถดีกวานักเรียนท่ีมีผูปกครองท่ีประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ 
ตารางท่ี 16 จํานวนนักเรียนไทยท่ีไดรับการสนับสนุนเกีย่วกับการส่ือสารของชาวอเมริกัน 
 

 รอยละ 
ไดรับการสนับสนุน 73.80 
ไมไดรับการสนับสนุน 26.30 

   
 จากตารางท่ี 16 พบวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 73.80 ไดรับการสนับสนุน
จากผูปกครองเกี่ยวกับการส่ือสารของชาวอเมริกัน จากแบบสอบถามผูศึกษาพบวานักเรียนไทย 
กลุมนี้มีประสบการณในการสื่อสารแบบอเมริกัน เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง
กลุมท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต้ังแต 15,000 บาทข้ึนไปและเปนกลุมท่ีมีอาชีพประกอบการคา รับจาง
ท่ัวไป พนักงานบริษัท หมอสอนศาสนา(Missionary) พนักงานโรงแรม วิศวกรและขาราชการ ขอมูล
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ประเด็นนี้จึงสอดคลองกับขอมูลเกี่ยวกับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครองท่ีมีความพรอมในการ
สนับสนุนดังกลาว ดังนั้นการสนับสนุนของผูปกครองเกี่ยวกับการส่ือสารกับชาวอเมริกันจึงมีผล
โดยตรงตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุม
ตัวอยาง 
ตารางท่ี 17 จํานวนนักเรียนไทยท่ีทํากิจกรรมประเภทตางๆท่ีผูปกครองใหการสนับสนุนเกีย่วกับ  
                   การส่ือสารของชาวอเมริกัน 
 

กิจกรรม รอยละ 
การเรียนพิเศษการสนทนาภาษาอังกฤษ 56.90 
การดูภาพยนตรหรือรายการโทรทัศนอเมริกัน 32.76 
การสนทนากบัชาวอเมริกันโดยผูปกครองพาเพ่ือนชาวอเมริกันมารูจักกับครอบครัว
หรือการสนทนาผานส่ือออนไลน   การอานนิตยสารอเมริกันและหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษ 

10.34 

การเดินทางไปตางประเทศ 0.00 
  
 จากตารางท่ี 17 พบวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 56.90 มีการเรียนพิเศษ
เกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษ และรอยละ 32.76 มีการดูภาพยนตรหรือรายการโทรทัศนอเมริกัน 
ผูศึกษาเห็นวาในการเรียนพิเศษเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษและในการดูภาพยนตรหรือ
รายการโทรทัศนอเมริกัน นักเรียนมีโอกาสไดเรียนรูและพัฒนาทักษะในการส่ือสารท้ังวัจนภาษา
และอวัจนภาษา จึงทําใหมีความเขาใจและสามารถตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันไดถูกตอง สวน
การท่ีนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 10.34 มีการสนทนากับชาวอเมริกัน โดยผูปกครองพา
เพื่อนชาวอเมริกันมารูจักกับครอบครัวหรือมีการสนทนาผานส่ือออนไลน มีการอานนิตยสาร
อเมริกันและหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ ผูศึกษาเห็นวากิจกรรมเหลานี้ชวยสนับบสนุนใหเกิด
ความเขาใจในการส่ือสารกับชาวอเมริกัน ท้ังนี้เนื่องจากชาวอเมริกันสวนใหญมักจะใชวัจนภาษา
รวมกับอวัจนภาษาในการสนทนา ดังนั้นเม่ือนักเรียนไดส่ือสารกับชาวอเมริกันจึงมีโอกาสเรียนรู
การส่ือสารท้ัง 2 รูปแบบ ทําใหสามารถตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันไดอยางถูกตอง สวนการ
อานนิตยสารอเมริกันและหนังสือพิมพภาษาอังกฤษนั้น ผูศึกษาสันนิษฐานวาครอบครัวของ
นักเรียนกลุมดังกลาวอาจซ้ือหรือเปนสมาชิกนิตยสารและหนังสือพิมพเหลานั้น ซ่ึงประเด็นนี้
สอดคลองกับขอมูลเร่ืองรายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัวท่ีมีความพรอมในการสนับสนุน
ดังกลาว ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูและมีประสบการณในการส่ือสารแบบอเมริกันมากข้ึน มี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



36 
 

ขอสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ การท่ีนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางไมเคยเดินทางไปตางประเทศ 
นาจะเกิดจากสาเหตุท่ีวาการเดินทางไปตางประเทศมีคาใชจายสูงและผูปกครองอาจยังไมมีความ
พรอมท่ีจะสนับสนุนเร่ืองการเดินทางไปตางประเทศของสมาชิกในครอบครัว  
ตารางท่ี 18 จํานวนนักเรียนไทยท่ีมีคนรอบขางท่ีมีโอกาสส่ือสารกับชาวอเมริกัน 
 

 รอยละ 
มีคนรอบขางท่ีมีโอกาสส่ือสารกับชาวอเมริกัน 66.30 
ไมมีคนรอบขางท่ีมีโอกาสส่ือสารกับชาวอเมริกัน 33.80 

   
 จากตารางท่ี 18 พบวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 66.30 มีคนรอบขางเปน
คนไทยท่ีมีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกัน จากการตรวจสอบขอมูลในแบบสอบถามพบวานักเรียน
กลุมดังกลาวสามารถตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันไดถูกตองรอยละ 73.58 ผูศึกษาสันนิษฐานวา
คนรอบขางกลุมนี้นาจะเปนคนในครอบครัวท่ีมีประสบการณในการส่ือสารกับชาวอเมริกัน 
นักเรียนกลุมดังกลาวจึงมีโอกาสเรียนรูการส่ือสารของชาวอเมริกันจากคนในครอบครัว ทําใหมี
ความรูความเขาใจในการส่ือสารมากข้ึนดังนั้นการท่ีมีคนรอบขางท่ีเปนคนไทยท่ีมีโอกาสส่ือสาร
กับชาวอเมริกันจึงมีผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของนักเรียนไทย 
ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง  
ตารางท่ี 19 จํานวนนักเรียนไทยท่ีมีแรงกระตุนใหตองการสื่อสารกับชาวอเมริกัน 
 

 รอยละ 
มีแรงกระตุน 52.50 

ไมมีแรงกระตุน 47.50 
  
  จากตารางท่ี 19 พบวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 52.50 มีแรงกระตุนให
ตองการส่ือสารกับชาวอเมริกัน จากการตรวจสอบขอมูลในแบบสอบถามพบวานักเรียนท่ีมีแรง
กระตุนดังกลาวสามารถตีความภาษาทาทางแบอเมริกันไดถูกตองรอยละ 78.57 ผูศึกษาเห็นวาแรง
กระตุนดังกลาวทําใหนักเรียนกลุมนี้มีความสนใจในการเรียนรูการสื่อสารของชาวอเมริกันมากข้ึน 
เพ่ือท่ีจะส่ือสารกับชาวอเมริกัน  โดยนักเรียนกลุมนี้ไดเรียนรูการส่ือสารดังกลาวจากแหลงความรู
ตางๆ เชน เว็บไซดของชาวอเมริกัน หนังสืออเมริกันและภาพยนตรอเมริกัน  เปนตน ทําใหนักเรียน
ไทยมีความรูความเขาใจในการส่ือสารดังกลาวมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลใน ตารางท่ี 12 ท่ี
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แสดงใหเห็นวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางสวนหนึ่งมีประสบการณทางภาษาจากความสนใจ
ท่ีจะเรียนรูการส่ือสารภาษาทาทางแบบอเมริกัน  ดังนั้นการท่ีนักเรียนมีแรงกระตุนใหตองการ
ส่ือสารกับชาวอเมริกันจึงมีผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของนักเรียน
ไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง 
ตารางท่ี 20 จํานวนนักเรียนไทยท่ีมีแรงกระตุนจากปจจัยตางๆใหตองการส่ือสารกับชาวอเมริกัน 

 
ปจจัยท่ีกระตุนใหนักเรียนตองการส่ือสารกับชาวอเมริกนั รอยละ 

ตองการส่ือสารกับชาวตางชาติในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว 75.00 
ตองการไปทองเท่ียวในตางประเทศและคิดวาการรูภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ี 2 จะชวย
ใหเดนิทางไดสะดวก เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่คนท่ัวโลกใชในการ
ส่ือสาร 

11.11 

ชาวอเมริกันท่ีอยูขางบานชวนสนทนา 2.78 
ตองการไปทํางานตางประเทศหรือตองการทํางานท่ีใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 2.78 
ตองการสนทนากับชาวตางชาติอยางเปนธรรมชาติเหมือนคุณแม  2.78 
ดาราอเมริกันหนาตาดี ทําใหมีแรงจูงใจอยากติดตอส่ือสารดวย 2.78 
ตองการดูภาพยนตร รายการโทรทัศน และนิตยสารอเมริกัน 2.78 

   
 ตารางท่ี 20 พบวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 75.00 “ตองการส่ือสารกับ
ชาวตางชาติในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว” ผูศึกษาเห็นวาปจจัยนี้ทําใหนักเรียนกลุมดังกลาว
สนใจท่ีจะเรียนรูการส่ือสารของชาวอเมริกันมากเปนพิเศษ ท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษา ท้ังนี้เพื่อให
บรรลุเปาหมายตามท่ีนักเรียนตองการ และจากการตรวจสอบขอมูลในแบบสอบถามพบวานักเรียน
กลุมนี้สามารถตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันไดถูกตองรอยละ 78.57 ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวาปจจัย
ดังกลาวเปนแรงกระตุนสําคัญท่ีชวยใหสามารถตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันไดถูกตอง มี
ขอสังเกตท่ีนาสนใจอีกประการหนึ่ง คือ การท่ีนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 2.78 “ตองการ
สนทนากับชาวตางชาติไดอยางเปนธรรมชาติเหมือนคุณแม” ผูศึกษาเห็นวาแรงกระตุนนี้เกิดจาก
บุคคลที่มีความใกลชิดกับนักเรียนกลุมดังกลาว เนื่องจากนักเรียนมีโอกาสสังเกตเห็นวิธีการส่ือสาร
ของบุคคลดังกลาวกับชาวตางชาติอยูเปนประจํา ทําใหตองการเรียนรูและฝกฝนทักษะในการสื่อสาร
กับชาวอเมริกันไดอยางมีประสิทธิภาพตามแบบอยางการส่ือสารของบุคคลท่ีใกลชิดกับตนเอง  
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของ
นักเรียนมัธยมไทย และมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยตางๆท่ีมีผลตอความสามารถในการ
ตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษา ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูล
จากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสายปญญารังสิตจํานวน 80 คน โดยใชวีดิทัศนการ
ส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันในสถานการณตางๆรวมกับแบบวัดความเขาใจของนักเรียน
ไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางเกี่ยวกับรูปแบบการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันและใช
แบบสอบถามเพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกัน 
หลังจากนั้นผูศึกษาจึงนําขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยางดังกลาวมาวิเคราะหเพื่อหาความสามารถใน
การตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของนักเรียนมัธยมไทยและปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถใน
การตีความภาษาทาทางแบบอเมริกัน โดยคิดเปนคารอยละในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ  
1. สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลเร่ืองความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของ
นักเรียนมัธยมไทย  ผู ศึกษาสรุปผลไดวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ  42.83 มี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง และพบวาประสบการณทางภาษาอังกฤษรวมถึง
พื้นฐานสวนบุคคลของนักเรียนเหลานี้มีผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกัน
ของนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง โดยนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษมากกวาสามารถตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันไดดีกวานักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุม
ตัวอยางท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษนอยกวา ซ่ึงผูศึกษาเห็นวาผลสรุปนี้สอดคลองกับ
สมมติฐานของผูศึกษาท่ีวา “ผูมีประสบการณทางภาษามากสามารถตีความภาษาทาทางแบบ
อเมริกันไดดีกวาผูมีประสบการณทางภาษานอยและพื้นฐานสวนบุคคลมีสวนชวยใหสามารถ
ตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันไดดีข้ึน” นอกจากนี้ผูศึกษายังไดขอสรุปอีกวานักเรียนไทยซ่ึงเปน
กลุมตัวอยางรอยละ 49.99 คิดวาการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันในสถานการณท้ัง 10
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สถานการณ มีใชในสังคมไทย และนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางรอยละ 50.76 ใชภาษาทาทาง
แบบอเมริกันท้ัง 10 ทาทางในการส่ือสารภาษาไทยเปนบางคร้ัง   
2. การอภิปรายผล 
 ขอมูลท่ีไดจากแบบวัดความเขาใจในรูปแบบการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกัน
และแบบสอบถามเพื่อวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบ
อเมริกัน ผูศึกษาสามารถสรุปผลไดดังนี้  
 2.1 ความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกัน 
   การที่นักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางบางสวนตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันท้ัง 10 
ทาทางไดถูกตอง จากการที่มีความรูและประสบการณในการส่ือสารดวยภาษาทาทางดังกลาวมากอน 
แสดงใหเห็นวานักเรียนกลุมนี้มีความเขาใจภาษาทาทางดังกลาวเปนอยางดีและนาจะสามารถส่ือสาร
กับชาวอเมริกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการเขาใจอวัจนภาษามีสวนชวยใหเกิดความเขาใจ
ในการส่ือสารมากข้ึน สวนการที่นักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางบางสวนตีความภาษาทาทาง
ดังกลาวผิด จากการที่ตีความจากวัจนภาษาเพียงอยางเดียว แสดงใหเห็นวาผูส่ือสารควรมีความ
เขาใจอวัจนภาษาประกอบกับวัจนภาษาดวย เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในการส่ือสาร มีขอสังเกต
อีกประการหนึ่ง คือ การที่นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางบางสวนตีความหมายภาษาทาทาง  
โดยใชอวัจนภาษารูปแบบหนึ่งอธิบายอวัจนภาษาอีกรูปแบบหน่ึงนั้นแสดงใหเห็นวาอวัจนภาษา
สามารถส่ือความหมายไดชัดเจนและมีความสําคัญเชนเดียวกับวัจนภาษา ผูศึกษาเห็นวาจากประเด็น
ขางตน ผูส่ือสารจําเปนตองเรียนรูและทําความเขาใจอวัจนภาษา เพื่อใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมจะเกิดการแลกเปลี่ยนและรับวัฒนธรรม
ของคูสนทนาเขามาในวัฒนธรรมของตนเอง หากเปนการรับวัฒนธรรมมาเพียงบางสวนอาจทําให
ตีความหมายภาษาทาทางผิดพลาดได แตถาเปนการรับวัฒนธรรมนั้นๆ เขามาท้ังหมดจะทําให
ตคีวามหมายภาษาทาทางไดถูกตอง ดังท่ีนักเรียนไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางบางสวนตีความหมายภาษา
ทาทางแบบอเมริกันไดถูกตองมากจากการที่นักเรียนกลุมนี้มีประสบการณเคยพบเห็นหรือเคยใช
ภาษาทาทางดังกลาวมากอน ประเด็นนี้แสดงใหเห็นวานักเรียนกลุมนี้รับภาษาทาทางแบบอเมริกัน
มาใชในชีวิตประจําวันจนกลายเปนความกลมกลืนทางวัฒนธรรม ดังจะเห็นไดจากการที่นักเรียน
กลุมนี้ตอบแบบสอบถามวาการส่ือสารแบบอเมริกันตามท่ีเห็นในวีดิทัศนท่ีมีใชในสังคมไทย ดังนั้น
ผูส่ือสารจึงควรเรียนรูการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกันไดดีข้ึน 
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 2.2 ปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของนักเรียน
ไทย  
 ผูศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกัน 
ไดแก ประสบการณทางภาษาของนักเรียนไทย รายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัว อาชีพของ
ผูปกครอง การสนับสนุนจากผูปกครองและกิจกรรมเก่ียวกับการส่ือสารของชาวอเมริกัน คนรอบ
ขางของนักเรียนท่ีเปนคนไทยท่ีมีโอกาสส่ือสารกับชาวอเมริกัน และแรงกระตุนใหตองการสื่อสาร
กับชาวอเมริกัน โดยปจจัยดังกลาวทําใหนักเรียนไทยสามารถตีความหมายภาษาทาทางแบบ
อเมริกันท้ัง 10 ทาทางไดถูกตอง ประเด็นนี้แสดงใหเห็นวาปจจัยดังกลาวชวยพัฒนาทักษะของ
นักเรียนไทยในการส่ือสารกับชาวอเมริกันได ดังนั้นจึงควรมีการสนับสนุนปจจัยเหลานี้ เพื่อให
นักเรียนไทยสามารถส่ือสารกับชาวอเมริกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ขอเสนอแนะ 
 3.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
      3.1.1 ในการการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน ครูควรสอดแทรกการสอนเร่ืองภาษา
ทาทางแบบอเมริกันหรือใชการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันประกอบดวย เพื่อใหนักเรียนมี
ประสบการณและเกิดความเขาใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถใชภาษาทาทางไดอยาง
เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ 
 3.1.2 โรงเรียนควรมีครูสอนภาษาอังกฤษท่ีเปนเจาของภาษา เพื่อใหนักเรียนมี
โอกาสเรียนรูวัฒนธรรมจากเจาของภาษาโดยตรง 
      3.1.3 ผูปกครองหรือโรงเรียนควรจัดหรือสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการส่ือสาร
ของชาวอเมริกัน เชน มีการจัดนิทรรศการสัปดาหภาษาตางประเทศหรือนิทรรศการความรูเกี่ยวกับ
ภาษาทาทางของชาวอเมริกัน การดูภาพยนตรหรือรายการโทรทัศนอเมริกัน การอานหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษหรือนิตยสารอเมริกัน กิจกรรม English Summer Camp และการเรียนพิเศษเกี่ยวกับบท
สนทนาภาษาอังกฤษ เปนตน เพื่อสรางแรงกระตุนใหนักเรียนพัฒนาทักษะในการส่ือสารดังกลาว
และสามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 3.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจยั 
      3.2.1 ควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืนๆที่มีผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทาง
แบบอเมริกันท่ีนอกเหนือจากพื้นฐานสวนบุคคลและประสบการณทางภาษาของนักเรียน     
      3.2.2 ควรมีการศึกษาหัวขอวิจัยนี้ซํ้าอีกคร้ังในระยะเวลา 3-5 ปขางหนา เพื่อศึกษา
แนวโนมการใชภาษาทาทางแบบอเมริกันในสังคมไทยหรือศึกษาการเปล่ียนแปลงดานความหมาย
ของภาษาทาทางน้ัน เม่ือนํามาใชในสังคมไทย ซ่ึงจะมีผลตอการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม 
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แบบวัดความเขาใจในรูปแบบการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกัน 
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แบบวัดความเขาใจในรูปแบบการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกัน 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูทําแบบวัดความเขาใจในรูปแบบการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบ                   
             อเมริกัน 
         ช่ือ……………………………………นามสกุล………………………………... 
  เพศ              หญิง              ชาย  
ตอนท่ี 2 คําถามเพ่ือวัดความเขาใจการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกัน 
คําช้ีแจง  
กรุณาเขียนความเขาใจของทานเกีย่วกับการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันและทํา
เคร่ืองหมาย (√) ในชองวาง 
Situation 1 : Two close friends meet. 
(ฉากท่ีเพื่อนสนิทมาพบกัน) 
ทานเขาใจวาภาษาทาทางท่ีชาวอเมริกันแสดงมีความหมายวาอยางไร 
…………………………………………………………………………………………… 
ทานคิดวาการส่ือสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาวมีใชในสังคมไทยหรือไม  มี  ไมมี 
(ถามี) ทานเขาใจวาภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยมีความหมายวาอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
ความถ่ีท่ีทานใชในการส่ือสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาว  บอย  บางคร้ัง  ไมเคย 
Situation 2 : Two friends are talking about what happened at the party. 
(ฉากท่ีเพื่อนเลาเร่ืองงานเล้ียงเม่ือคืนนี้) 
ทานเขาใจวาภาษาทาทางท่ีชาวอเมริกันแสดงมีความหมายวาอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
ทานคิดวาการส่ือสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาวมีใชในสังคมไทยหรือไม  มี  ไมมี 
(ถามี) ทานเขาใจวาภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยมีความหมายวาอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
ความถ่ีท่ีทานใชในการส่ือสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาว   บอย  บางคร้ัง  ไมเคย 
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Situation 3 : At an advertising company, the boss needs some creative ideas for the new project.  
(ฉากท่ีหวัหนางานของบริษัทโฆษณาตองการความคิดเห็นจากพนกังานเกีย่วกับโครงการใหมของ
บริษัท) 
ทานเขาใจวาภาษาทาทางท่ีชาวอเมริกันแสดงมีความหมายวาอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………
ทานคิดวาการส่ือสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาวมีใชในสังคมไทยหรือไม  มี  ไมมี 
(ถามี) ทานเขาใจวาภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยมีความหมายวาอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
ความถ่ีท่ีทานใชในการส่ือสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาว  บอย  บางคร้ัง  ไมเคย 
Situation 4 : Two colleagues are talking about a project. 
(ฉากท่ีเพื่อนตองการคุยเร่ืองงาน) 
ทานเขาใจวาภาษาทาทางท่ีชาวอเมริกันแสดงมีความหมายวาอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
ทานคิดวาการส่ือสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาวมีใชในสังคมไทยหรือไม  มี  ไมมี 
(ถามี) ทานเขาใจวาภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยมีความหมายวาอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
ความถ่ีท่ีทานใชในการส่ือสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาว  บอย  บางคร้ัง  ไมเคย
Situation 5 : A teacher asks her student how he is feeling today.  
(ฉากท่ีคุณครูถามนักเรียนเก่ียวกับความรูสึกในวันนี)้ 
ทานเขาใจวาภาษาทาทางท่ีชาวอเมริกันแสดงมีความหมายวาอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
ทานคิดวาการส่ือสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาวมีใชในสังคมไทยหรือไม  มี  ไมมี 
(ถามี) ทานเขาใจวาภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยมีความหมายวาอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
ความถ่ีท่ีทานใชในการส่ือสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาว  บอย  บางคร้ัง  ไมเคย 
Situation 6 : A friend asks when the final exam is. 
 (ฉากท่ีเพื่อนถามเพ่ือนอีกคนเกี่ยวกับวันสอบปลายภาค) 
ทานเขาใจวาภาษาทาทางท่ีชาวอเมริกันแสดงมีความหมายวาอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
ทานคิดวาการส่ือสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาวมีใชในสังคมไทยหรือไม  มี  ไมมี 
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(ถามี) ทานเขาใจวาภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยมีความหมายวาอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
ความถ่ีท่ีทานใชในการส่ือสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาว  บอย  บางคร้ัง  ไมเคย
Situation 7 : A girl asks her friend about the taste of the cookies.  
(ฉากท่ีผูหญิงถามเพ่ือนของเขาเก่ียวกับรสชาติขนม) 
ทานเขาใจวาภาษาทาทางท่ีชาวอเมริกันแสดงมีความหมายวาอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
ทานคิดวาการส่ือสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาวมีใชในสังคมไทยหรือไม  มี  ไมมี 
(ถามี) ทานเขาใจวาภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยมีความหมายวาอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
ความถ่ีท่ีทานใชในการส่ือสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาว  บอย  บางคร้ัง  ไมเคย 
Situation 8 : A man asks his friend about her ambition.  
(ฉากท่ีผูชายถามเพ่ือนของเขาเก่ียวกับความใฝฝน) 
ทานเขาใจวาภาษาทาทางท่ีชาวอเมริกันแสดงมีความหมายวาอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
ทานคิดวาการส่ือสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาวมีใชในสังคมไทยหรือไม  มี  ไมมี 
(ถามี) ทานเขาใจวาภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยมีความหมายวาอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
ความถ่ีท่ีทานใชในการส่ือสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาว  บอย  บางคร้ัง  ไมเคย 
Situation 9 : Two girls are fighting and their friend is trying to stop the fighting. 
(ฉากท่ีผูหญิง 2 คนทะเลาะกันและเพื่อนของพวกเขาพยายามหามการทะเลาะ) 
ทานเขาใจวาภาษาทาทางท่ีชาวอเมริกันแสดงมีความหมายวาอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
ทานคิดวาการส่ือสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาวมีใชในสังคมไทยหรือไม  มี  ไมมี 
(ถามี) ทานเขาใจวาภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยมีความหมายวาอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
ความถ่ีท่ีทานใชในการส่ือสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาว  บอย  บางคร้ัง  ไมเคย 
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Situation 10 : The police stops the shoplifter. 
(ฉากท่ีตํารวจจับโจรขโมยของ) 
ทานเขาใจวาภาษาทาทางท่ีชาวอเมริกันแสดงมีความหมายวาอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
ทานคิดวาการส่ือสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาวมีใชในสังคมไทยหรือไม  มี  ไมมี 
(ถามี) ทานเขาใจวาภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยมีความหมายวาอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
ความถ่ีท่ีทานใชในการส่ือสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาว  บอย  บางคร้ัง  ไมเคย   
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพ่ือวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสามารถ 

ในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกัน 
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แบบสอบถามเพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการตีความ 
ภาษาทาทางแบบอเมริกัน 

 
ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณทางภาษาของนักเรียน 
คําช้ีแจง  
กรุณาทําเคร่ืองหมาย (√) ในชองระดับคะแนนท่ีตรงกบัความคิดเหน็ของทาน  
 

5 = มาก 
 4 = คอนขางมาก 
 3 = ปานกลาง 
 2 = คอนขางนอย 
 1 = นอย 
 

ประสบการณทางภาษา 5 4 3 2 1
1. ทานมีโอกาสส่ือสารกับชาวอเมริกันหรือไม      
2. ทานมีโอกาสดูภาพยนตรหรือรายการโทรทัศนอมริกันหรือไม      
3. ทานมีความสนใจในการเรียนรูการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกัน
หรือไม 

     

4. ทานเคยไดรับการสนับสนุนเกีย่วกับการส่ือสารกับชาวอเมริกันหรือไม เชน 
โรงเรียนมีการจัดนิทรรศการสัปดาหภาษาตางประเทศหรือนิทรรศการความรู
เกี่ยวกับภาษาทาทางของชาวอเมริกัน  การจัดกิจกรรมการสนทนากับชาว
อเมริกัน  เปนตน 

     

5. ทานเคยเดินทางไปยังประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการในการส่ือ 
สารหรือไม   

     

6. ทานเคยรวมกิจกรรม English Summer Camp ในประเทศหรือไม        
7. ทานเคยรวมกิจกรรม English Summer Camp ในตางประเทศหรือไม        
8. ทานทราบถึงความแตกตางในการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบอมริกันกับ
การส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบไทยหรือไม 

     

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



50 
 

ตอนท่ี 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับพืน้ฐานสวนบุคคลของนักเรียน 
คําช้ีแจง    
กรุณาทําเคร่ืองหมาย (√) ลงในชองวาง 
 1.ระดับการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง 
  ต่ํากวาระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาตรี   
  สูงกวาระดับปริญญาตรี  
 2.รายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัว 
  ต่ํากวา  15,000   บาท   15,000-30,000 บาท   
  สูงกวา 30,000 บาท 
 3.อาชีพของบิดา 
  ขาราชการ               พนักงานบริษัท              ผูประกอบการคา                
  อ่ืนๆ    โปรดระบุ…………………………………..   
 4.อาชีพของมารดา 
  ขาราชการ                พนักงานบริษัท              ผูประกอบการคา                
  อ่ืนๆ    โปรดระบุ…………………………………..  
 5.ผูปกครองมีการสนับสนุนเกี่ยวกับการสื่อสารของชาวอเมริกันหรือไม  
  มีการสนบัสนุน (ทําขอ 6 ตอ)  ไมมีการสนับสนุน (ขามไปตอบขอ 7) 
 6.กิจกรรมท่ีผูปกครองของทานสนับสนุนเกี่ยวกับการส่ือสารของชาวอเมริกัน 
  การเรียนพิเศษการสนทนาภาษาอังกฤษ  การเดินทางไปตางประเทศ                
  การดภูาพยนตรหรือรายการโทรทัศนอเมริกัน          
  อ่ืนๆ    โปรดระบุ…………………………………..                             
 7.ทานมีคนรอบขางเปนคนไทยท่ีมีโอกาสส่ือสารกับชาวอเมริกันหรือไม เชน คนใน
 ครอบครัว คนขางบาน เปนตน 
  มี   ไมมี 
 8.ทานมีแรงกระตุนใหตองการส่ือสารกับชาวอเมริกันหรือไม  
  มี  (ทําขอ 9 ตอ)  ไมมี 
 9.ทานมีแรงกระตุนใหตองการส่ือสารกับชาวอเมริกันอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ค 
บทสนทนาในวีดิทัศน 10 สถานการณและความหมาย 

รูปแบบการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันทั้ง 10 ทาทาง 
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บทสนทนาในวีดิทัศน 10 สถานการณและความหมาย 
รูปแบบการส่ือสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันท้ัง 10 ทาทาง 

 
1. ยินด ี/ ดีใจ / ทักทาย (High five) 

 
 

Situation 1 :Two close friends meet.  
(ฉากท่ีเพื่อนสนิทมาพบกัน) 
A: Hey man! (Gesture)  
B: Hey! Long time no see. 
A: How’re you doing? 
B: I’m doing fine. What’ve you been up to? 
A: I’ve just got a new job at the International school. 
………………………………………………………………………………………………………. 
2. บาบอ / ประสาท / พิลึก (Crazy) 

 
Situation 2 : Two friends are talking about what happened at the party 
(ฉากท่ีเพื่อนเลาเร่ืองงานเล้ียงเม่ือคืนนี้) 
A: What did you do last night? 
B: Last night I went to the party, and got real drunk and crazy. (Gesture) 
A: Really, what happened? 
B: I started to dance on the top of the table in front of everybody! 
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. คิด / ใชสมอง (Think / “Use your brain”) 

 
Situation 3 : At an advertising company, the boss needs some creative ideas for the new project.  
(ฉากท่ีหวัหนางานของบริษัทโฆษณาตองการความคิดเห็นจากพนกังานเกีย่วกับโครงการใหมของ
บริษัท) 
A: Do you have any ideas to create a new project for our company? 
B: No, I don’t have any idea now. 
A: OK well, use your brain. (Gesture) If you come up with some, get back to me. 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. โทรศัพท (Telephone) “โทรหาฉันนะ” หรือ “มีโทรศัพทถึงคุณ” 

 
 

Situation 4 : Two colleagues are talking about a project. 
(ฉากท่ีเพื่อนตองการคุยเร่ืองงาน) 
A: Hey, how are you? 
B: Good good, and yourself? 
A: I’m fine. But I want to talk to you about my project. 
B: Sorry, I’m too busy right now. Can you call me tonight? (Gesture) We’ll talk about it. 
A: OK, I’ll call you.  
B: OK cool, bye. 
……………………………………………………………………………………………………… 
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5. “ดี”/“ดีมาก” “สมบูรณแบบ” หรือ “ยอดเยี่ยม” 

 
 
Situation 5 : A teacher asks her student how he is feeling today.  
(ฉากท่ีคุณครูถามนักเรียนเก่ียวกับความรูสึกในวันนี)้ 
A: Hello Sean, how’re you feeling this lovely morning? 
B: Great! (Gesture), and you? 
A: I’m fantastic, thank you. 
…………………………………………………………………………………………………… 
6. ไมรู / ไมแนใจ / ไมมีอะไร (“I don’t know")  
 

 
 

Situation 6 : A friend asks when the final exam is. 
(ฉากท่ีเพื่อนถามเกี่ยวกับวันสอบปลายภาค) 
A: Hey man, do you know when the final exam is? 
B: I don’t know. (Gesture) 
A: We’d better ask our teacher so we know and can prepare ourselves. 
B: Good idea, dude. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
. 
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7. ดี / ถูกตอง (Thumb up) 

 
 
Situation 7 : A girl asks her friend about the taste of the cookies.  
(ฉากท่ีผูหญิงถามเพ่ือนของเขาเก่ียวกับรสชาติขนม) 
A: I have some cookies for you. I baked them myself. Try one. 
B: Thank you.  
A: How does it taste? 
B: Delicious. (Gesture) 
…………………………………………………………………………………………………… 
8. เงิน (Money) 

 
 
Situation 8 : A man asks his friend about her ambition.  
(ฉากท่ีผูชายถามเพ่ือนของเขาเก่ียวกับความใฝฝน) 
A: What is your ambition? 
B: I want to study for a master degree in the United States. 
A: That’s great, but it’ll require a lot of money. (Gesture) 
B: Exactly. 
……………………………………………………………………………………………………… 
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9.ชัยชนะ / สันติภาพ (Victory / Peace) 

 
 
Situation 9 : Two girls are fighting and their friend is trying to stop the fighting. 
(ฉากท่ีผูหญิง 2 คนทะเลาะกันและเพื่อนของพวกเขาพยายามหามการทะเลาะ) 
A: You’re so stupid! 
B: No! you’re the stupid one.  
A: Oh My God! 
C: Ladies! Stop your fighting. You act like children. You guys are supposed to be friends. Let all 
just get along. Peace in the world! (Gesture) 
A: Yeah, you’re right. 
………………………………………………………………………………………………………. 
10. หยุด / ยอมแพ / หามเขา (Stop / Surrender) 

 
 
Situation 10 : The police stops the shoplifter. 
(ฉากท่ีตํารวจจับโจรขโมยของ) 
A: Stop!  Put your hands in the air. It’s a police. 
B: Yes sir. (Gesture) 
A: You are under arrest for stealing beer. 
B: Oh My God! I can’t believe. I’m so stupid. 
…………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 
วีดิทัศนเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกัน 

 10 สถานการณ 
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