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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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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การสื่อสารมีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย มนุษยใชภาษาพูดเปนสวน
ใหญในการสื่อสาร เพื่อสื่อถึงความรูสึกนึกคิด อารมณ และความตองการ นอกจากการสื่อสารดวย
คําพูดแลวมนุษยยังใชภาษาทาทางหรืออวัจนภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารอีกดวย Dittmann
(1971 quoted in McCroskey 1995) สรุปวาแมวามนุษยจะใชภาษาพูดในการสื่อสารแลวก็ตาม แต
การใช ภ าษาท า ทางและการเคลื่ อ นไหวร า งกายจะช ว ยให เ กิ ด ความเข า ใจในการสื่ อ สารได
Birdwhistell (1978)ไดสรุปวามนุษยใชวัจนภาษาในการสื่อสารไมถึงรอยละ 35.00 ในขณะที่
ใชอวัจนภาษารอยละ 65.00 Dittmann และ Birdwhistell ไดเนนใหเห็นวาอวัจนภาษามีความสําคัญ
และมีความจําเปนในการสื่อสาร Knapp (1972) ไดสรุปวาอวัจนภาษาสามารถทดแทนสารที่ไมอาจ
สื่อดวยถอยคําไดและสามารถปรับปรุงหรือตอเติมสารที่สื่อดวยถอยคําไดอยางละเอียดและสามารถ
กําหนดการสื่อสารของคูสนทนาไดรวมทั้งสามารถเนนสารบางสวนที่สื่อดวยวัจนภาษาอีกดวย
นอกจากนี้ Ekman และ Friesen (1972) ไดกลาววาอวัจนภาษาสามารถใชสื่อสารได
เทียบเทากับวัจนภาษาเนื่องจากเปนเครื่องแสดงความรูสึกของผูสนทนาและชวยใหการสื่อสาร
ระหวางคูสนทนาดําเนินไปสูเปาหมายที่ตองการ การศึกษาของ Knapp รวมถึง Ekman และ Friesen
ชี้ใหเห็นวาอวัจนภาษาเปนสิ่งที่ชวยใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถใชแทนการ
สื่อสารดวยวัจนภาษาได
นอกจากความเขาใจเรื่องโครงสรางภาษาและหลักไวยากรณแลว ผู
สื่อสารจําเปนตองเรียนรูและเขาใจภาษาทาทางหรืออวัจนภาษา (Non-verbal language) อีกดวย
เนื่องจากในบางกรณีความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของผูสงสารและผูรับสารอาจทําใหการ
สื่อสารดวยวัจนภาษา (Verbal language) ไมสัมฤทธิ์ผลและไมสามารถสื่อสารใหเขาใจกันได Fast
(1989) กลาววา ความแตกตางทางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมจะตองถูกนํามาพิจารณา
ประกอบการแปลความภาษากายดวย เพราะอาจเปนไปไดวา คนที่ไมเคยทราบภาษากายของบาง
สังคมมากอน อาจตีความไมถูกตองก็ได Burgoon (1986) สรุปวาในการสื่อสารดวยอวัจนภาษาผู
สื่อสารไมอ าจตี ค วามหมายทา ทางตา งๆได อย างถู ก ตอ ง หากไมท ราบวา อวัจ นภาษานั้น อยูใ น
วัฒนธรรมใด นอกจากนี้ Birdwhistell (1978) ไดทําการศึกษาภาษาทาทางดวยวิธี Kinesics ซึ่งเปน
1
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การศึกษาภาษาทาทางเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมือและแขน การวางทาทาง และการเคลื่อนไหว
ของรางกาย และแสดงใหเห็นเชนเดียวกันวาการสื่อสารดวยอวัจนภาษาในแตละวัฒนธรรมมีความ
แตกตางกัน โดยยกตัวอยางความแตกตางทางวัฒนธรรมที่ทําใหการสื่อสารดวยภาษาทาทางเกิด
ความแตกตางและเกิดความเขาใจผิด เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา การใชทานิ้วชี้และนิ้วหัวแมมือ
ทําเปนรูปวงกลม นิ้วที่เหลือกางออก หมายถึง “ดี”/“ดีมาก” “สมบูรณแบบ” หรือ “ยอดเยี่ยม” แต
การใชทาทางเดียวกันในประเทศญี่ปุน หมายถึง “เงิน” เปนตน ความเห็นของ Fast, Burgoon และ
การศึกษาภาษาทาทางดวย Kinesics โดย Birdwhistell แสดงใหเห็นถึงความสําคัญและความ
ตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ซึ่งมีผลทําใหผูสงสารและผูรับสารไมเขาใจหรือตีความผิดได
ดังนั้นการเรียนรูเพื่อใหเกิดความเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตางจึงมีความจําเปน เพื่อนําไปสูการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาของนักวิชาการหลายทานขางตนลวนแสดงถึงความสําคัญของการ
สื่อสารดวยอวัจนภาษา และความสําคัญของการสื่อสารในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
ในปจจุบันกระแสโลกาภิวัตนชวยทําใหการติดตอสื่อสารมีความสะดวกมากขึ้น การ
ติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติจึงมีมากขึ้น สําหรับประเทศไทยก็เชนเดียวกันมีชาวตางชาติโดยเฉพาะ
ชาวอเมริกันจํานวนมากเดินทางเขามาเพื่อวัตถุประสงคตางๆ เชน เพื่อประกอบธุรกิจ เพื่อการศึกษา
เพื่อการทองเที่ยว เปนตน ทําใหคนไทยมีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกันมากขึ้น นอกจากการสื่อสาร
ดวยภาษาพูดที่ทําใหเกิดความเขาใจกันแลว ภาษาทาทางก็เปนมีความสําคัญในการสื่อสาร เนื่องจาก
ชาวอเมริกันมักจะใชภาษาทาทางประกอบการพูดและในบางกรณีหากมีปญหาในการสื่อสารดวย
คําพูด ภาษาทาทางยังสามารถชวยใหเกิดความเขาใจคําพูดไดมากขึ้น ปจจัยที่จะชวยใหเขาใจภาษา
ทาทางแบบอเมริกันไดดีขึ้นจึงเปนเรื่องที่ควรศึกษา เพื่อใหทราบถึงปจจัยเหลานี้ ผูศึกษาจึงเลือกที่
จะเก็บขอมูลจากกลุมนักเรียนชาวไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเปนกลุมที่มีโอกาสได
สั ง เกตเห็ น หรื อ มี ส ว นร ว มในการใช ภ าษาท า ทางในการสื่ อ สารและหากได มี โ อกาสพั ฒ นา
ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาทาทางจะทําใหสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ปญหาในงานวิจัย
ประสบการณ ท างภาษาและพื้ น ฐานส ว นบุ ค คลของนั ก เรี ย นมั ธ ยมไทยมี ผ ลต อ
ความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันหรือไม อยางไร
3. สมมติฐานในงานวิจัย
3.1 ผูมีประสบการณทางภาษามากสามารถตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันไดดีกวาผู
มีประสบการณทางภาษานอย
3.2 พืน้ ฐานสวนบุคคลมีสวนชวยใหสามารถตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันไดดีขึ้น
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4. จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของงานวิจยั
เพื่อวิเคราะหปจจัยตางๆที่มผี ลตอความสามารถในการตีความของนักเรียนมัธยมไทย
เกี่ยวกับภาษาทาทางแบบอเมริกัน
5. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
5.1 เพื่อชวยใหนักเรียนมัธยมไทยสามารถเขาใจภาษาทาทางที่ใชในวัฒนธรรมของชาว
อเมริกัน ทั้งในการเรียนและในการใชชีวิตประจําวัน
5.2 เพื่อชวยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมไทย ทั้งในการ
เรียนและในการใชชีวิตประจําวัน
6. ขอบเขตของการวิจัย
6.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนมัธยมไทย ซึ่งไดเรียนภาษาอังกฤษ
มาประมาณ 10 ป ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีความ
สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับปานกลาง
ถึงระดับดี
6.2 การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีสุมกลุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling)
โดยสุมเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 5 ของโรงเรียนสายปญญา รังสิต ปการศึกษา 2553
ทั้ ง เพศหญิ ง และเพศชายจํ า นวนใกล เ คี ย งกั น และเป น นั ก เรี ย นที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในแผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (วิทย-คณิต) จํานวน 40 คน และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุน
(ศิลป-ญี่ปุน) จํานวน 40 คน
งานวิจัยครั้งนี้เนนการศึกษาการสื่อสารดวยภาษาทาทางของชาวอเมริกันจํานวน 10
ทาทางโดยไดคัดเลือกภาษาทาทางแบบอเมริกันมาจากงานสารนิพนธเรื่อง “การศึกษาความเขาใจ
ภาษาทาทางตามวัฒนธรรมผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
ศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี” ของอนินทิกา ขจรชีพ โดยพิจารณาจากการแสดงทาทาง 10 ทาทาง
จากนั้นผูศึกษาไดสรางบทสนทนาประกอบเพื่อทําเปนวีดิทัศน โดยไดรับความรวมมือจาก Mr.Sean
Lampon ชาวอเมริกันที่มาจากรัฐ Alaska ประเทศสหรัฐอเมริกา และมาอยูประเทศไทยไดประมาณ 1
ป ในการตรวจสอบบทสนทนาและรวมแสดงในวีดิทัศนดวย
สําหรับภาษาทาทางของชาวอเมริกันในงานวิจยั นี้ประกอบดวย
1. ทากางฝามือดานตรงขามออกคนละขาง แลวยกขึ้นตบฝามือของกันและกัน
2. ทากํามือ แลวกางนิว้ ชี้ออก หมุนเปนรูปวงกลมในอากาศระหวางหางคิ้วและใบหู
3. ทาใชนิ้วชีเ้ คาะที่ศีรษะตนเอง
4. ทากางนิ้วหัวแมมือและนิว้ กอยออก แลวยกขึ้นคางไวระดับหู
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5. ทาจรดนิ้วชีแ้ ละนิว้ หัวแมมือเปนรูปวงกลมและกางนิว้ ที่เหลือออก
6. ทากํามือ แลวยกนิ้วหัวแมมือชูขึ้น
7. ทากางแขนออกทั้งสองขาง หงายมือแบขึ้นทั้งสองขาง ยกแขนขึ้นพรอมทั้งยักไหล
เล็กนอย
8. ทาถูนิ้วหัวแมมือ นิ้วชี้ และนิว้ กลางเขาดวยกัน
9. ทาชูนิ้วชี้และนิว้ กลาง หันฝามือออก ทําเปนสัญลักษณรูปตัววี
10. ทายกมือทัง้ สองขางขึ้น แลวหันฝามือออกยกคางไว
(ดูภาพประกอบในภาคผนวก ค)
7. คําจํากัดความศัพทเฉพาะ
การสื่อสาร
หมายถึง
กระบวนการถายทอดขอมูลจาก
ผูสื่อสารชาวอเมริกันไปยัง
นักเรียนมัธยมไทยโดยการใช
ภาษาพูดและภาษาทาทางเปนสื่อ
ภาษาทาทางแบบตะวันตก
หมายถึง
การสื่อสารดวยการเคลื่อนไหวมือ
นิ้วมือและแขนของผูสื่อสารชาว
อเมริกนั ซึ่งมี 10 ทาทาง
ความสามารถในการตีความ
หมายถึง
ความสามารถที่จะเขาใจความ
หมายและเจตนาของผูแสดง
ทาทางแบบอเมริกัน
นักเรียนมัธยมไทย
หมายถึง
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูระดับ
มัธยมศึกษาชัน้ ปที่ 5 โรงเรียน
สายปญญา รังสิต
สังคมไทย
หมายถึง
กลุมคนที่มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีและเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมแบบไทย
ประสบการณทางภาษา
หมายถึง
ความรูที่สะสมมาจากการสือ่ สาร
และการใชภาษาทาทางแบบ
อเมริกัน
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พื้นฐานสวนบุคคล

หมายถึง

คุณสมบัติที่แสดงถึงความแตกตาง
ของแตละบุคคลที่สงผลตอความ
สามารถในการตีความภาษาทาทาง
แบบอเมริกัน เชน ระดับการศึกษา
ของผูปกครอง รายไดเฉลี่ยของ
ครอบครัว เปนตน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ และในประเด็นตางๆ
ดังตอไปนี้
1. อวัจนภาษาและภาษาทาทาง
1.1 ความหมายและความสําคัญของอวัจนภาษา
1.2 ความสัมพันธระหวางวัจนภาษากับอวัจนภาษา
1.3 ภาษาทาทาง (Gesture) และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับภาษาทาทางจํานวน 10 ทาทาง
2. ปจจัยที่มีผลตอการสื่อสารดวยภาษาทาทาง
3. ความหมายของการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
4. อุปสรรคและปญหาในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
5. แนวทางในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ
1. อวัจนภาษาและภาษาทาทาง
1.1 ความหมายและความสําคัญของอวัจนภาษา
ปรมะ สตะเวทิน (2531); มัลลิกา คณานุรักษ (2547) และชิตาภา สุขพลํา (2548) ไดให
คํานิยามของอวัจนภาษาวา อวัจนภาษาเปนการสื่อสารที่ไมใชถอยคํา แตมีการใชสัญลักษณและ
กริยาทาทางในการสื่อสาร อวัจนภาษาเปนการสื่อสารที่มีความสําคัญเชนเดียวกันกับวัจนภาษา
เนื่องจากการสื่อสารทั้งสองประเภทจะใชรวมกันในบริบทของการสื่อสาร
ชิตาภา สุขพลํา (2548) ไดกลาวถึงความสําคัญของอวัจนภาษาในกระบวนการสื่อสาร
วาอวัจนภาษาเปนสิ่งที่แสดงอารมณและความรูสึกไดดี ผูสื่อสารอาจจะแสดงอารมณออกมาโดย
ไมไดใชถอยคําในการสื่อสารและสามารถสื่อสารไดชัดเจน อวัจนภาษาเปนการแสดงออกที่เปน
ธรรมชาติและตอเนื่อง เมื่อมีการสื่อสารเกิดขึ้น แมผูสื่อสารจะไมไดสื่อสารดวยวัจนภาษาแลว
แตอวัจนภาษาก็ยังดําเนิ นอยางตอเนื่องตอไป อวัจนภาษาแสดงออกและรับรูไดห ลายชองทาง
ปริมาณของสารที่ถูกนําเขาสูกระบวนการคิดและการตัดสินใจตางๆจึงมากกวาสารจากวัจนภาษา
ดังนั้นอวัจนภาษาจึงมีความสําคัญตอผูสงสารและผูรับสารในการคิดและการตัดสินใจมากกวา
6
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วั จ นภาษา ผู ศึ ก ษาเห็ น ว า อวั จ นภาษาช ว ยให สื่ อ ความหมายได ชั ด เจน ดั ง นั้ น อวั จ นภาษาจึ ง มี
ความสําคัญในการสื่อสารและควรมีการเรียนรูเพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้น นอกจากนี้ผูสื่อสาร
มักจะใชวัจนภาษากับอวัจนภาษารวมกัน ทั้งโดยรูตัวแลไมรูตัว ดังนั้นการใชวัจนภาษากับอวัจน
ภาษาจึงมีความสัมพันธกันอยางมาก
1.2 ความสัมพันธระหวางวัจนภาษากับอวัจนภาษา
อวยพร พานิช (2550) ไดสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธของวัจนภาษากับอวัจนภาษาไว
ดังนี้ อวัจนภาษาใชแทนคําพูด หมายถึง การใชอวัจนภาษาเพียงอยางเดียวใหความหมายเหมือน
วัจนภาษาได เชน กวักมือเรียก หมายถึง เรียกใหเขามาหา เปนตน อวัจนภาษาใชขยายความ
หมายถึง การใชอวัจนภาษาบอกความหมายเพิ่มเติม เพื่อใหผูรับสารเขาใจไดดียิ่งขึ้น เชน พูดวา “อยู
ในหอง” พรอมทั้งชี้มือไปที่หองๆหนึ่ง อวัจนภาษาใชซ้ําความใหหนักแนน หมายถึง การใชอวัจน
ภาษาประกอบกับวัจนภาษาในความหมายเดียวกัน แตยืนยันใหหนักแนนยิ่งขึ้น เชน พูดวาหนังสือ
เลมนี้ใชไหมพรอมทั้งยกหนังสือขึ้นประกอบ อวัจนภาษาใชเนนความ หมายถึง การใชอวัจนภาษา
ย้ําบางประเด็นของวัจนภาษา ทําใหความหมายเดนชัดขึ้น เชน พาดหัวหนังสือพิมพ ใชอักษรตัวโต
พิเศษ แสดงวาเปนเรื่องสําคัญมาก อวัจนภาษาใชควบคุมการปฏิสัมพันธระหวางผูสื่อสาร หมายถึง
การใชกิริยาทาทาง สายตา น้ําเสียงสรางความสัมพันธระหวางผูสื่อสาร เชน การยิ้มแยม การทักทาย
แสดงถึงความดีใจ เปนตน ผูศึกษาเห็นวาการที่ผูสื่อสารใชอวัจนภาษาชวยขยายความ ซ้ําความเพื่อ
เพิ่ ม น้ํ า หนั ก และควบคุ ม การสร า งความสั ม พั น ธ ใ นระหว า งการสื่ อ สารเป น การแสดงถึ ง
ความสัมพันธระหวางวัจนภาษาและอวัจนภาษา เนื่องจากการสื่อสารทั้งสองประเภทมักจะใช
รวมกันในบริบทของการสื่อสาร
Knapp (1978) ไดยกตัวอยางการสื่อสารดวยอวัจนภาษาในสถานการณตางๆไว เชน
การสื่อสารดวยอวัจนภาษาในรายการโทรทัศนตางๆ การถายทอดทางโทรทัศนมักจะมีการสื่อสาร
ดวยอวัจนภาษาประกอบวัจนภาษา เชน การแสดงทาทางตางๆ เปนตน อวัจนภาษาเหลานี้ชวยใหผู
รั บ ชมรั บ รู ค วามหมายของสารที่ ต อ งการสื่ อ ได ชั ด เจนมากขึ้ น การสื่ อ สารด ว ยอวั จ นภาษาใน
หองเรียน การสื่อสารดวยอวัจนภาษาสามารถเกิดขึ้นในหองเรียนได เพื่อชวยใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจในการสื่อสารมากขึ้น เชน ครูใชภาษาทาทางและน้ําเสียงในการสอน เพื่อใหนักเรียนมีความ
เขาใจเรื่องที่ครูสอนมากขึ้น เปนตน อวัจนภาษาที่ใชในสถานการณตางกันอาจทําใหเกิดการตีความ
ผิดพลาดได (Nonverbal misinterpretations) ซึ่งเปนอุปสรรคขอหนึ่งของการสื่อสารระหวาง
วัฒนธรรม (Jandt 1995 : 73) ปญหาในการตีความอวัจนภาษาที่เห็นไดชัดเจนที่สุด คือ การตีความ
ภาษาทาทาง (Gestures) เนื่องจากเปนสิ่งที่คูสนทนาเห็นงายกวาอวัจนภาษารูปแบบอื่น ๆ

8

1.3 ภาษาทาทาง (Gesture)
McCroskey 1991 ; Noirot 1998 และ Beamer&Varner 2008 มีความเห็นตรงกันวา
Gesture เปนการสื่อสารดวยการใชทาทาง เชน การเคลื่อนไหวมือและแขน เปนตน นอกจากนี้ยังมี
งานวิจัยที่เกี่ยวกับภาษาทาทางที่แสดงถึงความสําคัญของการสื่อสารดังกลาว โดยในการศึกษาจะมี
ลักษณะความแตกตางกันไป ดังนี้
Ekman (1995 quoted in Speer 1972) ไดศึกษาความเขาใจในการสื่อสารดวยอวัจน
ภาษาและสรุปวา การสื่อสารดวยการเคลื่อนไหวรางกายสามารถสื่อความหมายใหผูรับสารเขาใจได
มากกวาการสื่อสารดวยการแสดงออกทางสีหนา
อนิ น ทิ ก า ขจรชี พ (2550) ได ทํ า วิ จั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาความเข า ใจภาษาท า ทางตาม
วัฒนธรรมผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนศรียานุสรณ
จังหวัดจันทบุรี” โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 237 ชุด พบวา ทาทางที่เจาของ
ภาษาอังกฤษใชในความถี่สูงและเปนทาทางที่มีปญหาในการตีความหมายสําหรับนักเรียนไทยมีอยู
8 ประเภท ไดแก
1. ทาทางเกี่ยวกับการแสดงความรูสึก (Gesture expressing emotions) เชน ทาจรด
นิ้วชี้และนิ้วหัวแมมือเปนรูปวงกลมและกางนิ้วที่เหลือออก หมายถึง “ดีหรือยอดเยี่ยม” เปนตน
2. ทาทางเกี่ยวกับคําสั่งและขอรอง (Giving commands and making requests) เชน ทา
ใชนิ้วชี้เคาะที่ศีรษะตัวเอง หมายถึง คิดหรือใชสมอง ทากํามือ แลวกางนิ้วชี้ออก หมุนเปนรูปวงกลม
ในอากาศระหวางหางคิ้วและใบหู หมายถึง “บาบอ ประสาทหรือพิลึก” เปนตน
3. ทาทางเกี่ยวกับกิจกรรมดานความนึกคิด (Mental activities and making judgments)
เชน ทากางแขนออกทั้งสองขาง ยักไหลเล็กนอย หมายถึง “ฉันไมรู” หรือ “ฉันไมแนใจ” เปนตน
4. ทาทางเกี่ยวกับการกระทําตางๆ (Actions) เชน ทายกมือขึ้นชูสองขาง หมายถึง
“การยอมแพ” เปนตน
5. ทาทางเกี่ยวกับคนและสิ่งของ (People and objects) เชน ทากางนิ้วหัวแมมือและนิ้ว
กอยออก ยกขึ้นคางไวระดับหู หมายถึง “โทรหาฉันนะ” หรือ “โทรหา” เปนตน
6. ทาทางเกี่ยวกับการเงิน (Money-related gestures) เชน ทาถูนิ้วหัวแมมือ นิ้วชี้และ
นิ้วกลางเขาดวยกัน หมายถึง “เงิน” เปนตน
7. ทาทางเกี่ยวกับการทักทาย (Greeting) เชน ทากางฝามือออก ยกขึ้นตบฝามือของกัน
และกัน หมายถึง “การทักทาย” เปนตน
8. ทาทางอื่นๆ (Miscellaneous) เชน ทาชูนิ้วชี้และนิ้วกลางทําเปนสัญลักษณรูปตัววี
หมายถึง “สันติภาพ” หรือ “ชัยชนะ” เปนตน
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ผูศึกษาไดคัดเลือกภาษาทาทางจํานวน 10 ทา จากงานวิจัยของอนินทิกา ขจรชีพ เพื่อทํา
เปนวีดิทัศนประกอบบทสนทนาในงานวิจัย เนื่องจากภาษาทาทางดังกลาวเปนภาษาทาทางที่อนินทิ
กา ขจรชีพ พบวากลุมตัวอยางในงานวิจัยมีปญหาในการตีความหมาย
สมสุดา ศรีวัฒนานนท (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมใน
การทํางานของพนักงานชาวไทยและชาวตะวันตก” โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 160 ชุด
พบวาในการทํางานของพนักงานชาวไทยกับชาวตะวันตกมีการสื่อสารแบบไมใชถอยคํา ไดแก
ทาทางและการเคลื่อนไหวรางกาย โดยใชประกอบการพูดเพื่อเสริมความหมายของเรื่องที่ตองการ
สื่อ สาร นอกจากนี้ ยั ง พบว าป ญ หาในการสื่ อ สารประการหนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการทํ า งานระหว า ง
พนักงานชาวไทยกับชาวตะวันตก คือ เรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อ เนื่องจากการ
สื่อสารที่ขาดความรูเรื่องตางๆดังกลาว ทําใหการตีความหมายผิดพลาดได และปจจัยอยางหนึ่งที่มี
ผลทําใหเกิดสัมฤทธิ์ผลทางการสื่อสาร คือ การปรับทัศนคติ พนักงานชาวไทยและชาวตะวันตกควร
ยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม รวมไปถึงการเรียนรูวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ผูศึกษาเห็นวา
ชาวไทยกับชาวตะวันตกใชการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมประเภทที่ไมใชถอยคํา เพื่อสรางความ
เขาใจในการสื่อสารใหดีขึ้น ดังนั้นการสื่อสารประเภทนี้จึงมีความสําคัญ วัฒนธรรมที่ตางกันของผู
สื่อสารอาจสรางความเขาใจผิดในการสื่อสารได ผูสื่อสารจึงควรปรับทัศนคติและเรียนรูวัฒนธรรม
ซึ่งกันและกันเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในการสื่อสาร และชวยใหการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
วิภาวี ฝายเทศ (2543) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารขามวัฒนธรรมของผูขับรถยนต
โดยสารสามลอรับจาง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ” โดยเก็บ
ขอมูลจากการสัมภาษณและแบบสอบถามจํานวน 39 ชุด และพบวา ในการสื่อสารขามวัฒนธรรมมี
การใชอวัจนภาษารวมอยูดวย โดยที่อวัจนภาษาชวยสรางความเขาใจในการสื่อสารมากขึ้นและ
ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการสื่อสารขามวัฒนธรรมของผูขับรถยนตโดยสารสามลอรับจาง
กับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ไดแก แรงจูงใจ ความรู ทักษะในการสื่อสารและพื้นฐานของ
บุคคล ผูศึกษาเห็นวาภาษาทาทางชวยใหการสื่อสารมีความชัดเจนมากขึ้น สวนแรงจูงใจ ความรู
ทักษะในการสื่อสารและพื้นฐานของบุคคล เปนปจจัยสวนหนึ่งที่ทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะหาขอมูลในเรื่องปจจัยพื้นฐานที่มีผลตอความสามารถ
ในการตีความหมายภาษาทาทางของชาวอเมริกัน และไดสรางแบบสอบถามขึ้นเพื่อวิเคราะหปจจัย
ดังกลาว
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2. ปจจัยที่มีผลตอการสื่อสาร
Gudykunst (2001) กลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม ซึ่งไดแก การ
เรียนรูการสื่อสารจากพอแม โรงเรียน เพื่อน และสื่อตางๆ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต
เปนตน ผูศึกษาเห็นวาปจจัยที่มีผลตอการสื่อสารหรือการเรียนรูการสื่อสารสวนหนึ่งเกิดจากสถาบัน
ครอบครัว คือ พอแม (ถือเปนบุคคลที่มีความใกลชิดกับบุคคลในครอบครัวมากที่สุด) โดยเปนผู
อบรมขัดเกลาแนวคิดและการปฏิบัติตนใหกับบุคคลในครอบครัว
ชิตาภา สุขพลํา (2548) ไดกลาววา วัฒนธรรมระดับครอบครัวมีผลตอการสื่อสาร เนื่อง
จากครอบครัวเปนหนวยยอยที่สุดของสถาบันสังคมที่ทําหนาที่สรางบุคลิกลักษณะของสมาชิกใน
ครอบครัว แตละครอบครัวจะมีแนวคิด และวิธีการปฏิบัติที่แตกตางกันในการอบรมสมาชิกใน
ครอบครัวของตน ปจจัยหลักที่มีผลตอความคิดของสมาชิกในครอบครัว ไดแก ฐานะทางครอบครัว
ซึ่งเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของคนในครอบครัว ฐานะทางครอบครัวที่แตกตางกัน
ยอมทําใหการดําเนินชีวิต การวางแผนชีวิต วิธีการคิดและการสื่อสารแตกตางกันไปดวย ลักษณะ
อาชีพ แตละอาชีพมักจะหลอหลอมความคิดความเชื่อและวิถีชีวิตตามแบบอยางของอาชีพนั้นๆ
ปจจัยเหลานี้จะเปนตัวกําหนดแนวทางในการขัดเกลารูปแบบของสมาชิกในครอบครัวตลอดจนมี
ผลตอวิธีการสื่อสาร ลักษณะความสัมพันธและการปฏิบัติตนของคนในครอบครัว
Gibb (1972 quoted in Speer 1972) ไดสรุปทฤษฎี TORI ซึ่งเปนทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
การสื่อสารดวยอวัจนภาษาและประสบการณทางสังคมไววา ประสบการณทางอวัจนภาษาของผูสื่อสาร
ชวยใหเกิดความเขาใจการสื่อสารประเภทที่ใชการเคลื่อนไหวรางกายไดดีขึ้นประสบการณดังกลาว
เกิดจากการเรียนรูการสื่อสารดวยอวัจนภาษา ทําใหเกิดความตระหนักและจดจําการสื่อสารที่เคย
เกิดขึ้นแลวและเมื่อมีการสื่อสารประเภทเดิมอีกครั้งก็ทําใหเขาใจการสื่อสารนั้นได
Knapp (1978) ไดกลาวถึงปจจัยอื่นๆที่สามารถชวยพัฒนาทักษะการสื่อสาร ซึ่งมีอยู 4
ประเภท คือ แรงจูงใจ ทัศนคติ ความรู ประสบการณ โดยแรงจูงใจ หมายถึง ความปรารถนาที่จะ
เรียนรูทักษะการสื่อสารดวยอวัจนภาษา เชน เมื่อเรารูสึกวาการสื่อสารนั้นชวยใหการทํางานดีขึ้น
เปนตน ทัศนคติ หมายถึง ความคิดและแนวโนมการแสดงออกของบุคคลที่เกิดจากการเรียนรูใน
สภาพแวดลอมตางๆ ความรู ทําใหเกิดความเขาใจการสื่อสารดวยอวัจนภาษาตางๆ เมื่อเรามีการ
ปลูกฝงใหตระหนักถึงความรูดังกลาวจะทําใหเขาใจและสามารถสื่อสารดวยวิธีดังกลาวได และ
ประสบการณหรืออีกนัยหนึ่งการเรียนรูและฝกฝนเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารดวยอวัจนภาษา
ผูที่มีประสบการณในการสื่อสารดังกลาวจะสามารถเขาใจและพัฒนาทักษะการสื่อสารไดดีขึ้นใน
สถานการณตางๆ ผูศึกษาเห็นวาแรงจูงใจ ทัศนคติ ความรูและประสบการณ เปนสิ่งที่มีความสําคัญ
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ตอการพัฒนาทักษะและความเขาใจในการสื่อสารเปนอยางมาก กลาวคือ เมื่อมีแรงจูงใจยอมมี
แรงผลักดันใหกระทําสิ่งตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ แรงจูงใจจะทําใหเกิดทัศนคติที่
ตองการเรียนรูการสื่อสาร และการเรียนรูทําใหเกิดความรูสะสมเปนประสบการณ จึงทําใหมีทักษะ
ในการตีความหมายอวัจนภาษาที่ใชในการสื่อสารไดถูกตองยิ่งขึ้น ปจจั ยที่มีผลตอการสื่อสาร
ระหวางวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ควรตระหนักอยางยิ่งเนื่องจากชวยใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ความหมายของการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต 2550 และ Lustig and Koester 1993, อางจากเมตตา วิวัฒนานุกูล
2548 ไดใหคํานิยามของการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมไววา เปนการสื่อสารระหวางบุคคลที่มี
วัฒนธรรมแตกตางกัน หรืออาจเปนการสื่อสารระหวางบุคคลที่มีเชื้อชาติที่แตกตางกัน การสื่อสาร
ระหวางเชื้อชาติ (Interethnic) จึงเปนการสื่อสารระหวางสองวัฒนธรรมและทําใหเกิดวัฒนธรรม
หลักกับวัฒนธรรมรอง Unum and Pluribus (2009 : 186 quoted in McDaniel 2009) ไดกลาวไวใน
การวิเคราะหเกี่ยวกับการสื่อสารระหวางเชื้อชาติวา “มีการสื่อสารระหวางเชื้อชาติประเภทหนึ่งที่มี
การรับวัฒนธรรมอื่นเขามาในวัฒนธรรมของตนเองเปนเวลานานจนเกิดการหลอมรวมหรือกลืน
ทางวัฒนธรรม (Assimilationism)” ไมวาจะเปนการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมหรือระหวางเชื้อชาติ
ยอมมีปญหาและอุปสรรคในการสื่อสารได
4. ปญหาและอุปสรรคในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
เมตตา วิวัฒนานุกูล (2548) ไดสรุปเกี่ยวกับอุปสรรคในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
ไวดังนี้ อุปสรรคดานความรูความคิด ไดแก การไมเขาใจภาษาที่ใชกัน ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา
กล า วคือ การไม รูความหมายของคําและสัญลักษณต างๆและการขาดความรู ในวั ฒนธรรมนั้น
กลาวคือ ไมรูหรือไมมีประสบการณเกี่ยวกับวัฒนธรรมนั้น อุปสรรคดานทัศนคติและความรูสึก
ไดแก การยึดเอาวัฒนธรรมของตนเปนศูนยกลาง ซึ่งนําไปสูการสรางความรูสึกที่เหนือกวาบุคคล
อื่น อุปสรรคดานพฤติกรรม ไดแก การที่ไมใสใจที่จะเรียนรูวัฒนธรรมและสิ่งตางๆรอบตัว รวมถึง
การขาดทักษะการใชภาษาและการสื่อสาร
Jandt (1995) ไดกลาวถึงปญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมไววา ใน
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม หากผูสื่อสารไมมีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆ ผูสื่อสารมักจะ
ตั้งสมมติฐานไววาวัฒนธรรมของตนมีความเหมือนกันกับวัฒนธรรมอื่นๆ (Assumption of similarities)
ทั้ง ๆ ที่ต ามขอ เท็จ จริง แลว แตล ะวัฒ นธรรมยอ มมีค วามแตกตา งกัน ความแตกตา งทางภาษา
(Language differences) ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ใชในแตละวัฒนธรรมสามารถทําให
การสื่อสารผิดพลาดได เนื่องจากแตละภาษามีความแตกตางกัน การสื่อสารดวยอวัจนภาษาใน
วัฒ นธรรมอื่น ๆ ที่ไ มใ ชวัฒ นธรรมของตนเอง อาจเกิด การตีค วามหมายผิด พลาด (Nonverbal
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misinterpretations) และนํามาซึ่งความเขาใจผิดได ความกังวลหรือความเครียด (High anxiety or
tension) ที่เกิดขึ้นในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม สงผลตอการแสดงความสามารถในการสื่อสาร
ความเครียดสามารถทําใหระบบความคิดหรือพฤติกรรมของผูสื่อสารผิดปกติไปได ผูศึกษาเห็นวา
อุปสรรคในการสื่อสารเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม กลาวคือ ผู
สื่อสารที่ขาดความรูและประสบการณในวัฒนธรรมอื่นและยึดวัฒนธรรมของตนเปนศูนยกลางจะ
คิดวาวัฒนธรรมของตนเหมือนกับวัฒนธรรมอื่นและเมื่อมีความวิตกกังวลในการสื่อสารประกอบ
กับการไมใสใจในการเรียนรูวัฒนธรรมอื่นๆยอมทําใหผูสื่อสารตีความหมายอวัจนภาษาผิดพลาด
ได ปญหาตางๆเหลานี้ควรไดรับการแกไขตามแนวทางการพัฒนาการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
เพื่อใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. แนวทางในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ
ชิตาภา สุขพลํา (2548) ไดสรุปแนวทางในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ
ไววาผูสื่อสารควรเปดใจกวางยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม ผูสื่อสารไมควรตั้งขอรังเกียจ
หรือกีดกันความแตกตางทางวัฒนธรรมของบุคคลอื่นที่อาจไมเหมือนของตนเอง ผูสื่อสารตอง
ศึกษาและทําความเขาใจวัฒนธรรมนั้นจากเอกสารตางๆหรือจากการสัมภาษณ พูดคุย การสังเกต
และการเขาไปมีสวนรวมหรือสัมผัสดวยตนเอง การยอมรับและชื่นชมวัฒนธรรมที่แตกตางกัน จะ
ทําใหผูสื่อสารทราบถึงเหตุผลหรือที่มาของสิ่งตางๆในสังคมวัฒนธรรมนั้นเปนการยอมรับในสิ่งที่
แตกตางจากวัฒนธรรมของตนเอง รวมถึงไมยึดตนเองหรือสังคมตนเองเปนศูนยกลาง ผูศึกษาเห็น
วาในการสื่อสารระหวางผูที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน โดยเฉพาะกรณีที่มีการใชอวัจนภาษา สิ่งแรกที่
ผูสื่อสารควรปฏิบัติ ไดแก เปดใจยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรมของผูสื่อสาร จากนั้นควร
เรียนรูภาษาทาทางในวัฒนธรรมนั้น โดยการเขาไปมีสวนรวมในการสื่อสารอัน เปนการสะสม
ประสบการณทางภาษาโดยตรง การสังเกตและการศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆจะชวยสราง
ความเขาใจในการสื่อสารใหเพิ่มมากขึ้น

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดกลุมประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจยั
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
1. การกําหนดกลุมประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนมัธยมไทย ซึ่งไดเรียนภาษาอังกฤษมา
ประมาณ 10 ป ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับ
ปานกลางถึงระดับดี
1.2 การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีสุมกลุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling)
โดยสุมเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 5 ของโรงเรียนสายปญญา รังสิต ปการศึกษา 2553
ทั้ ง เพศหญิ ง และเพศชายจํ า นวนใกล เ คี ย งกั น และเป น นั ก เรี ย นที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในแผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (วิทย-คณิต) จํานวน 40 คน และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุน
(ศิลป-ญี่ปุน) จํานวน 40 คน
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในงานวิจยั ครั้งนี้ มี 3 ชิ้น ไดแก
2.1 วีดิทัศนเกี่ยวกับการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันในสถานการณตางๆ การ
สื่อสารดังกลาวเปนการใชอวัจนภาษา (Non-verbal language) ที่เปนภาษาทาทางแบบอเมริกัน
ประกอบการใชวัจนภาษา (Verbal language) จํานวน 10 สถานการณ โดยไดคัดเลือกภาษาทาทาง
แบบอเมริกันมาจากงานสารนิพนธเรื่อง “การศึกษาความเขาใจภาษาทาทางตามวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนศรียานุสรณจังหวัดจันทบุรี”
ของอนินทิกา ขจรชีพ โดยพิจารณาจากการแสดงทาทาง 10 ทาทาง จากนั้นผูศึกษาไดสรางบท
สนทนาประกอบเพื่อทําเปนวีดิทัศน โดยไดรับความรวมมือจาก Mr.Sean Lampon ชาวอเมริกัน
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ที่มาจากรัฐ Alaska ประเทศสหรัฐอเมริกา และมาอยูประเทศไทยไดประมาณ 1 ป ในการตรวจสอบ
บทสนทนาและรวมแสดงในวีดิทัศนดวย (ดูวีดิทัศนดังกลาวในภาคผนวก ง)
2.2 แบบวัดความเขาใจในรูปแบบการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกัน แบงเปน 2
สวน คือ สวนแรกเปนขอมูลทั่วไปของผูทําแบบวัดความเขาใจในรูปแบบการสื่อสารดวยภาษา
ทาทางแบบอเมริกัน สวนที่สองเปนคําถามเพื่อวัดความเขาใจการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบ
อเมริกัน (ดูแบบวัดความเขาใจดังกลาวในภาคผนวก ก)
2.3 แบบสอบถามเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการตีความภาษา
ทาทางแบบอเมริกัน แบงเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนคําถามเกี่ยวกับประสบการณทางภาษาของ
นักเรียน สวนที่สองเปนคําถามเกี่ยวกับพื้นฐานสวนบุคคลของนักเรียน (ดูแบบสอบถามดังกลาวใน
ภาคผนวก ข)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 สุมตัวอยางจากประชากรเพื่อใหไดกลุมตัวอยางจํานวน 80 คน โดยกลุมตัวอยาง
ดั ง กล า วได รั บ แบบวั ด ความเข า ใจในรู ป แบบการสื่ อ สารด ว ยภาษาท า ทางแบบอเมริ กั น และ
แบบสอบถามเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกัน
กอน แลวจึงดูวีดิทัศนเกี่ยวกับการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันจํานวน 10 สถานการณ
3.2 กลุมตัวอยางทําแบบวัดความเขาใจในรูปแบบการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบ
อเมริกัน
3.3 กลุมตัวอยางทําแบบสอบถามเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการ
ตีความภาษาทาทางแบบอเมริกัน
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 นําขอมูลจากการที่กลุมตัวอยางดูวีดิทัศนเกี่ยวกับการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบ
อเมริกันและทําแบบวัดความเขาใจในรูปแบบการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันมาวิเคราะห
ความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกัน โดยคิดเปนคารอยละในการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
4.2 นําขอมูลจากการที่กลุมตัวอยางไดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณทางภาษา
ของนักเรียนและแบบสอบถามเกี่ยวกับพื้นฐานสวนบุคคลของนักเรียนมาวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ
ความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกัน โดยคิดเปนคารอยละในการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
หลังจากที่ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบวัดความเขาใจในรูปแบบการสื่อสาร
ดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันและแบบสอบถามเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการ
ตี ค วามภาษาท า ทางแบบอเมริ กั น เรี ย บร อ ยแล ว ผู วิ จั ย ได นํ า ข อ มู ล ดั ง กล า วมาวิ เ คราะห ดั ง มี
รายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของนักเรียนไทย
ตารางที่ 1 จํานวนนักเรียนไทยที่ใหความคิดเห็นเรื่องความเขาใจรูปแบบการสื่อสารดวยภาษา
ทาทางแบบอเมริกัน
สวนที่ 1
ความคิดเห็นของนักเรียนไทยเกีย่ วกับ
สถานการณ ภาษาทาทางแบบอเมริกันในสังคมไทย
ลําดับที่
คิดวามีใน
คิดวาไมมใี น
สังคมไทย
สังคมไทย
รอยละ
รอยละ
1
82.50
17.50
2
67.50
32.50
3
51.30
48.80
4
40.00
60.00
5
47.50
52.50
6
67.50
32.50
7
32.50
67.50
8
71.30
28.80
9
55.00
45.00
10
38.80
61.30
คาเฉลี่ยรวม
49.99
44.64
15

สวนที่ 2
ความถี่ที่นักเรียนไทยใชภาษาทาทาง
แบบอเมริกันในการสื่อสารภาษาไทย
บางครั้ง
บอย
ไมเคย
รอยละ
60.00
46.30
72.50
50.00
42.50
62.50
53.80
35.00
47.50
37.50
50.76

รอยละ
20.00
47.50
16.30
6.30
6.30
16.30
6.30
58.80
30.00
52.50
25.40

รอยละ
20.00
6.30
11.30
43.80
51.30
21.30
40.00
6.30
22.50
10.00
23.28
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จากตารางที่ 1 สวนที่ 1 พบวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 49.99 คิดวาการ
สื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันในสถานการณทั้ง 10 สถานการณมีในสังคมไทย และนักเรียน
ไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 44.64 คิดวาการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันในสถานการณ
เหลานี้ไมมีในสังคมไทย ผูศึกษาเห็นวาการที่นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางคิดวาการสื่อสารดวย
ภาษาทาทางแบบอเมริกันในสถานการณทั้ง 10 สถานการณมีในสังคมไทยนั้นเกิดจากการที่นักเรียน
เคยใชหรือเคยมีประสบการณการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทย
ตารางที่ 1 สวนที่ 2 แสดงความถี่ที่นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางใชภาษาทาทางแบบ
อเมริกันทั้ง 10 ทาทางในการสื่อสารภาษาไทย พบวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 50.76
ใชภาษาทาทางเหลานั้นเปนบางครั้ง รอยละ 25.40 ใชบอยครั้ง และรอยละ 23.28 ไมเคยใช และ
ภาษาทาทางแบบอเมริกันที่นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางใชบอยครั้งในการสื่อสารภาษาไทย 3
อันดับแรก ไดแก ภาษาทาทางในสถานการณที่ 8 : เงิน (รอยละ 58.8) ภาษาทาทางในสถานการณที่
10 : หยุด ยอมแพ หาม (รอยละ 52.50) และภาษาทาทางในสถานการณที่ 2 : บาบอ ประสาท
พิลึก (รอยละ 47.50) เมื่อไดตรวจสอบภูมิหลังของนักเรียนจากแบบสอบถาม ผูศึกษาพบวานักเรียน
กลุมที่ใชภาษาทาทางแบบอเมริกันบอยครั้งเปนผูที่เคยมีประสบการณการสื่อสารของชาวอเมริกัน
มากอน เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองใหมีโอกาสไดพูดคุยกับชาวอเมริกันโดยตรง
ดวยการเรียนพิเศษการสนทนาภาษาอังกฤษ หรือการดูภาพยนตรอเมริกัน นอกจากนี้นักเรียนกลุม
ดังกลาวยังมีคนรอบขางเปนคนไทยที่มีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกัน ทําใหเกิดแรงกระตุนให
ตองการสื่อสารกับชาวอเมริ กัน สว นภาษาทาทางแบบอเมริกัน ที่นักเรี ยนไทยไมเคยใชในการ
สื่อสารภาษาไทย คือ ภาษาทาทางในสถานการณที่ 5 : ดี ดีมาก สมบูรณแบบ ยอดเยี่ยม (รอยละ
51.30) ผูศึกษาเห็นวาเกิดจากนักเรียนกลุมดังกลาวใชวัจนภาษาที่มีความหมายวา “ดี ดีมาก
สมบูรณแบบ ยอดเยี่ยม” เพียงอยางเดียวในการสื่อสารโดยไมไดใชภาษาทาทางดังกลาวประกอบ
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ตารางที่ 2 จํานวนนักเรียนไทยที่ตีความหมายภาษาทาทางในสถานการณ ที่ 1
ความหมาย
ทักทายและถามสารทุกขสุกดิบ
สวนที่ นักเรียนไทยตีความหมายภาษา แสดงความสนิทสนมกัน
ทาทางแบบอเมริกันจากทีเ่ ห็น รูสึกดีใจและยินดีที่ไดพบเพื่อน
1
ในวีดิทัศน
มีความสุข
สวัสดี ทักทาย
สวนที่ นักเรียนไทยตีความหมายภาษา โดนใจ ถูกใจ
ทาทางแบบอเมริกันตามที่ใช มีความคิดเห็นตรงกัน
2
ในสังคมไทย
ดีใจ

รอยละ
93.75
2.50
2.50
1.25
53.33
20.00
20.00
6.67

จากตารางที่ 2 สวนที่ 1 ซึ่งแสดงขอมูลที่ไดจากสถานการณที่ 1 (ฉากที่เพื่อนสนิทมา
พบกัน) พบวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 93.75 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกัน
จากที่เห็นในวิดีทัศนวา “ทักทายและถามสารทุกขสุขดิบ” ผูศึกษาไดตรวจสอบภูมิหลังจาก
แบบสอบถามและพบวานักเรียนกลุมดังกลาวมีประสบการณการสื่อสารของชาวอเมริกัน เนื่องจาก
ไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองใหดูภาพยนตรหรือรายการโทรทัศนอเมริกัน นักเรียนกลุมนี้มี
คนรอบขางเปนคนไทยที่มีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกัน และมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการ
สื่ อ สารของชาวอเมริ กั น กล า วคื อ ต อ งการดู ภ าพยนตร อ เมริ กั น และมี ค รู ช าวอเมริ กั น สอน
ภาษาอังกฤษที่โรงเรียน อยางไรก็ตามนักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทาง
แบบอเมริกันจากที่เห็นในวิดีทัศนวา “มีความสุข” ผูศึกษาไดตรวจสอบภูมิหลังของนักเรียนจาก
แบบสอบถามและพบว า นั ก เรี ย นกลุ ม ดั ง กล า วขาดประสบการณ ก ารสื่ อ สารของชาวอเมริ กั น
เนื่องจากไมไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองและไมมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการสื่อสารของ
ชาวอเมริกัน มีขอสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ นักเรียนกลุมดังกลาวอาจสังเกตสีหนามีความสุขของ
ชาวอเมริกันจากที่เห็นในวีดิทัศนแตเพียงอยางเดียว ซึ่งในความเปนจริงแลวก็คือภาษาทาทางอีก
แบบหนึ่ง
ตารางที่ 2 สวนที่ 2 แสดงวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 53.33
ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยวา “สวัสดี ทักทาย” ผูศึกษาเห็นวาเกิด
จากการที่นั กเรียนกลุ มดั งกล าวเคยใชหรือเคยพบการใชภ าษาทาทางดังกล าวในสังคมไทยที่มี
ความหมายวา “สวัสดี ทักทาย” และการตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชใน
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สังคมไทยดังกลาวมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับการตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกัน
จากที่เห็นในวีดิทัศน ประเด็นนี้จึงสันนิษฐานไดวานักเรียนรับภาษาทาทางแบบอเมริกันมาใชใน
ชีวิตประจําวัน สวนการที่นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ6.67 ตีความหมายภาษาทาทาง
แบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยวา “ดีใจ” ผูศึกษาเห็นวาเกิดจากนักเรียนกลุมดังกลาวเคยใชหรือ
เคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยที่มีความหมายวา “ดีใจ” และการตีความหมายภาษา
ทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยดังกลาวมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับการตีความ
หมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากที่เห็นในวีดิทัศน ซึ่งนักเรียนตีความหมายวา “มีความสุข”
ตารางที่ 3 จํานวนนักเรียนไทยที่ตีความหมายภาษาทาทางในสถานการณที่ 2
ความหมาย
รูสึกแย ไมคอยดี ไมคอยสนุก
สับสน วุนวาย มึนงง
สวนที่ นักเรียนไทยตีความหมายภาษา ปวดหัว ไมคอยสบาย
1 ทาทางแบบอเมริกันจากทีเ่ ห็น คิดไมออก แสดงความคิด
ในวิดีทัศน
จะเปนบา
รูสึกเหนื่อย

รอยละ
27.50
25.00
15.00
11.25
8.75
8.75

เมา
รูสึกเครียด
วิงเวียน ปวดหัว
มึนงง
สวนที่ นักเรียนไทยตีความหมายภาษา การคิด
2 ทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชใน ไมคอยสนุก
สังคมไทย
เซ็ง
ไมเขาใจ

2.50
1.25
33.33
23.81
19.05
9.52
4.76
4.76

ไมรูเรื่อง

4.76

จากตารางที่ 3 สวนที่ 1 ซึ่งแสดงขอมูลที่ไดจากสถานการณที่ 2 (ฉากที่เพื่อนเลาเรื่อง
งานเลี้ยง) พบวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 27.50 ตีความหมายภาษาทาทางแบบ
อเมริกันจากที่เห็นในวีดิทัศนวา “รูสึกแย ไมคอยดี ไมคอยสนุก” ผูศึกษาสังเกตวานักเรียนกลุมที่
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ตีความหมายดังกลาวอาจสังเกตสีหนาที่แสดงความรูสึกแย ไมคอยดี ไมคอยสนุกของชาวอเมริกัน
จากที่เห็นในวีดิทัศนแตเพียงอยางเดียว ในความเปนจริงแลวก็คือ อวัจนภาษาอีกแบบหนึ่ง สวนการ
ที่นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากที่เห็นในวิดีทัศนวา
“เมา” ผู ศึก ษาไดตรวจสอบภู มิห ลังจากแบบสอบถามและพบวานักเรี ย นกลุมดังกล าวขาด
ประสบการณการสื่อสารของชาวอเมริกันเนื่องจากไมไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง ไมมีคน
รอบขางเปนคนไทยที่มีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกันและและไมมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการ
สื่อสารของชาวอเมริกัน มีขอสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ นักเรียนกลุมดังกลาวอาจตีความจากหัวขอ
การสนทนา (Topic) เพียงอยางเดียว
ตารางที่ 3 สวนที่ 2 แสดงวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 33.33 ตีความหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยวา “วิงเวียน ปวดหัว” ผูศึกษาเห็นวาเกิดจากการที่
นักเรียนกลุมดังกลาวเคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยที่มีความหมายวา
“วิงเวียน ปวดหัว” สวนการที่นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกัน
ตามที่ใชในสังคมไทยวา “เซ็ง” ผูศึกษาเห็นวาเกิดจากนักเรียนกลุมดังกลาวเคยใชหรือเคยพบการใช
ภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยที่มีความหมายวา “เซ็ง” และการตีความหมายภาษาทาทางแบบ
อเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยดังกลาวมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับการตีความหมายภาษา
ทาทางแบบอเมริกันจากที่เห็นในวีดิทัศน ซึ่งนักเรียนตีความหมายวา “รูสึกแย ไมคอยดี ไมคอยสนุก”
ตารางที่ 4 จํานวนนักเรียนไทยที่ตีความหมายภาษาทาทางในสถานการณที่ 3
ความหมาย
สวนที่ นักเรียนไทยตีความหมายภาษา ถามความคิดเห็น, ตองใชความคิด
1
ทาทางแบบอเมริกันจากทีเ่ ห็น
งายๆ
ในวิดีทัศน

รอยละ
98.75

สวนที่ นักเรียนไทยตีความหมายภาษา การคิด
2
ทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชใน
ใชดาผูอ ื่น
สังคมไทย

95.24

1.25

4.76

จากตารางที่ 4 สวนที่ 1 ซึ่งแสดงขอมูลที่ไดจากสถานการณที่ 3 (ฉากที่หัวหนางาน
ต อ งการความคิ ด เห็ น จากพนั ก งาน) พบว า นั ก เรี ย นไทยซึ่ ง เป น กลุ ม ตั ว อย า งร อ ยละ 98.75
ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากที่เห็นในวีดิทัศนวา “ถามความคิดเห็น ตองใชความคิด”
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ผูศึกษาไดตรวจสอบภูมิหลังจากแบบสอบถามและพบวานักเรียกลุมดังกลาวมีประสบการณการ
สื่อสารของชาวอเมริกันเนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองใหดูภาพยนตรหรือรายการ
โทรทัศนอเมริกันและเรียนพิเศษการสนทนาภาษาอังกฤษ นักเรียนกลุมนี้มีคนรอบขางเปนคนไทย
ที่มีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกัน และมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการสื่อสารของชาวอเมริกัน
กลาวคือ มีปาเปนชาวตางชาติและพูดคุยกับครูอเมริกันบอยครั้ง อยางไรก็ตามนักเรียนไทยซึ่งเปน
กลุมตัวอยางรอยละ1.25 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากที่เห็นในวิดีทัศนวา “งายๆ” ผู
ศึกษาไดตรวจสอบภูมิหลังจากแบบสอบถามและพบวานักเรียนกลุมดังกลาวขาดประสบการณการ
สื่อสารของชาวอเมริกันเนื่องจากไมไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง ไมมีคนรอบขางเปนคนไทย
ที่มีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกันและไมมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการสื่อสารของชาวอเมริกัน
ดังนั้นจึงเปนไปไดวานักเรียนอาจตีความหมายภาษาทาทางผิดพลาดจากการขาดประสบการณทาง
ภาษา
ตารางที่ 4 ส ว นที่ 2 แสดงว า นั ก เรี ย นไทยซึ่ ง เป น กลุ ม ตั ว อย า งร อ ยละ 95.24
ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยวา “การคิด” ผูศึกษาเห็นวาเกิดจาก
นักเรียนกลุมดังกลาวเคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยที่มีความหมายวา
“การคิด” และการตีความหมายของภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยดังกลาวมี
แนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับการตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากที่เห็นในวิดีทัศน
ประเด็นนี้จึงสันนิษฐานไดวานักเรียนรับภาษาทาทางแบบอเมริกันมาใชในชีวิตประจําวัน อยางไรก็
ตามนักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 4.76 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชใน
สังคมไทยวา “ใชดาผูอื่น” ผูศึกษาเห็นวาเกิดจากการที่นักเรียนกลุมดังกลาวเคยใชหรือเคยพบการใช
ภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทย 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ใชภาษาทาทางแทนวัจนภาษาที่มีความหมาย
วา “ไมมีสมองหรือมีสมองไหม?” กรณีที่ 2ใชภาษาทาทางขยายความหมายของวัจนภาษาดังกลาว
โดยใชภาษาทาทางประกอบวัจนภาษา ซึ่งผูศึกษาเห็นวาสอดคลองกับการสรุปของอวยพร พานิช
(2550 : 9) เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางวัจนภาษากับอวัจนภาษาที่ไดสรุปวา “อวัจนภาษาใชแทน
คําพูดและใชขยายความ”
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ตารางที่ 5 จํานวนนักเรียนไทยที่ตีความหมายภาษาทาทางในสถานการณที่ 4
ความหมาย
สวนที่ นักเรียนไทยตีความหมายภาษา
1
ทาทางแบบอเมริกันจากทีเ่ ห็น
ในวีดิทัศน
สวนที่ นักเรียนไทยตีความหมายภาษา
2
ทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชใน
สังคมไทย

รอยละ

การโทรศัพทหรือการโทรหา

98.75

ผูชายไมวาง

1.25

บอกใหโทรมา
ตอบตกลง
คําถามที่เราตองถามในชีวิตประจําวัน
ชวยกันหาขอมูลตางๆเกี่ยวกับงาน

92.00
4.00
2.00
2.00

จากตารางที่ 5 สวนที่ 1 ซึ่งแสดงขอมูลที่ไดจากสถานการณที่ 4 (ฉากที่เพื่อนตองการ
คุยเรื่องงาน) พบวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 98.75 ตีความหมายภาษาทาทางแบบ
อเมริกันจากที่เห็นในวีดิทัศนวา “การโทรศัพทหรือการโทรหา” ผูศึกษาไดตรวจสอบภูมิหลังจาก
แบบสอบถามและพบวานักเรียนกลุมดังกลาวมีประสบการณการสื่อสารของชาวอเมริกันเนื่องจาก
ไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองใหเรียนพิเศษการสนทนาภาษาอังกฤษ นักเรียนกลุมนี้มีคนรอบ
ขางเปนคนไทยที่มีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกันและมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการสื่อสารของ
ชาวอเมริกัน กลาวคือ การพูดคุยกับชาวอเมริกันในสื่อออนไลน การพบปะคนตางชาติ การดู
ภาพยนตรและนิตยสารอเมริกัน อยางไรก็ตามนักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ1.25
ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากที่เห็นในวีดิทัศนวา “ผูชายไมวาง” ผูศึกษาสังเกตวาเกิด
จากนักเรียนกลุมดังกลาวอาจตีความหมายจากวัจนภาษาที่ผูพูดกลาววา “I’ m too busy right now”
กอนที่จะใชภาษาทาทางดังกลาว ในกรณีนี้อาจกลาวไดวานักเรียนตีความหมายผิดพลาด เนื่องจาก
ตีความอวัจนภาษาซ้ํากับรูปวัจนภาษา โดยคิดวาภาษาทั้ง 2 รูปแบบมีความสัมพันธกัน ซึ่งผูศึกษา
เห็นวาสอดคลองกับการสรุปของอวยพร พานิช (2550 : 9) เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางวัจนภาษา
กับอวัจนภาษาที่ไดสรุปวา“อวัจนภาษาใชขยายความ”
ตารางที่ 5 สวนที่ 2 แสดงวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 92.00 ตีความหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกันที่ใชในวัฒนธรรมไทยวา “บอกใหโทรมา” ผูศึกษาเห็นวาเกิดจากนักเรียน
กลุมดังกลาวเคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยที่มีความหมายวา “บอก
ใหโทรมา” และการตีความหมายของภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยดังกลาวมี
แนวโนม ไปในทิศ ทางเดีย วกัน กับ การตีค วามหมายภาษาทา ทางแบบอเมริก ัน จากที ่เ ห็น ใน
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วิดีทัศน ประเด็นนี้จึงสันนิษฐานไดวานักเรียนรับภาษาทาทางแบบอเมริกันมาใชในชีวิตประจําวัน
อยางไรก็ตามนักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชใน
สังคมไทยแตกตางไปจากการที่นักเรียนสวนใหญตีความ โดยตีความวา “ตอบตกลง” “ชวยกันหา
ขอมูลตางๆเกี่ยวกับงาน” “คําถามที่เราตองถามในชีวิตประจําวัน” ในกรณีนี้ผูศึกษาสันนิษฐานวา
อาจเปนการตีความภาษาทาทางที่ใชเฉพาะกลุมของนักเรียนหรืออาจจะเปนการตีความหมายภาษา
ทาทางผิดพลาด
ตารางที่ 6 จํานวนนักเรียนไทยที่ตีความหมายภาษาทาทางในสถานการณที่ 5
ความหมาย

สวนที่ นักเรียนไทยตีความหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกันจาก
1
ที่เห็นในวิดีทศั น

สวนที่ นักเรียนไทยตีความหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกัน
2
ตามที่ใชในสังคมไทย

ดี ดีมาก เยี่ยม
ตกลง OK
เขาใจ
สบายมาก ไมมีอะไรนาหวง
ใชได
แสดงอาการ
ตกลง OK
รับรูแลว
ฉันเขาใจ
พยักหนา
รูสึกดี
ไดเลย
ไปไดเรื่อยๆ

รอยละ
53.75
30.00
11.25
8.75
1.25
1.25
60.00
11.43
8.57
8.57
5.71
2.86
2.86

จากตารางที่ 6 สวนที่ 1 ซึ่งแสดงขอมูลที่ไดจากสถานการณที่ 5 (ฉากที่ครูถามนักเรียน)
พบวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 53.75 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากที่
เห็นในวีดิทัศนวา “ดี ดีมาก เยี่ยม” ผูศึกษาไดตรวจสอบภูมิหลังจากแบบสอบถามและพบวานักเรียน
กลุ ม ดั ง กล า วมี ป ระสบการณ ก ารสื่ อ สารของชาวอเมริ กั น เนื่ อ งจากได รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ผูปกครองใหเ รีย นพิเศษการสนทนาภาษาอังกฤษ นักเรีย นกลุมนี้มี คนรอบขางเปน คนไทยที่มี
โอกาสติดตอสื่อสารกับชาวอเมริกัน และมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการสื่อสารของชาวอเมริกัน
กลาวคือ อยากไปทองเที่ยวในตางประเทศและคิดวาถารูภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 จะงายตอการ
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เดินทาง และยังคิดวาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่คนทั่วโลกใชในการสื่อสาร อยางไรก็ตาม
นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 1.25 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากที่เห็นในวีดิ
ทัศนวา “แสดงอาการ” ผูศึกษาสังเกตวานักเรียนกลุมดังกลาวอาจตีความจากวัจนภาษาที่ผูพูดกลาว
วา “Great!” ทําใหนักเรียนตีความหมายวา “แสดงอาการรูสึกดี”
ตารางที่ 6 สวนที่ 2 แสดงวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 60.00 ตีความหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยวา “ตกลง OK” ผูศึกษาเห็นวานักเรียนกลุมดังกลาว
เคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยที่มีความหมายวา “ตกลง OK” สวนการที่
นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยวา
พยักหนา” ผูศึกษาสันนิษฐานวานักเรียนอาจคิดวาอวัจนภาษาทั้ง 2 ทานี้ (ทาจรดนิ้วชี้และนิ้วหัวแมมือ
ทํ าเป นรู ปวงกลมโดยกางนิ้ ว ที่ เหลื อออกและท าพยั กหน า) มี ความหมายไปในทิ ศทางเดี ย ว จึ ง
ตีความหมายทาแรกวา “พยักหนา” ในกรณีนี้นักเรียนใชอวัจนภาษารูปแบบหนึ่งอธิบายอวัจนภาษา
อีกรูปแบบหนึ่ง มีขอสังเกตอีกประการหนึ่ง คือนักเรียนที่ตีความหมายวา “พยักหนา” ตีความหมาย
ไปในทิศทางเดียวกันกับนักเรียนที่ตีความหมายวา “รับรูแลว” และ“ฉันเขาใจ”
ตารางที่ 7 จํานวนนักเรียนไทยที่ตีความหมายภาษาทาทางในสถานการณที่ 6
ความหมาย
ผมไมรู ไมแนใจ
ไมมี
เฉยๆ
ไมเขาใจ
สวนที่ นักเรียนไทยตีความหมายภาษา ไมทราบในคําถาม
1 ทาทางแบบอเมริกันจากทีเ่ ห็น ไมมีอะไร
ในวิดีทัศน
ไมมีความคิดเห็น
คุณทําไดไหม
ทําไมได
ไม ไม ไม
ยังไงก็ได
สวนที่ นักเรียนไทยตีความหมายภาษา ไมรู ไมแนใจ
2 ทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชใน สบายมาก
สังคมไทย
ไมแคร

รอยละ
77.50
6.25
3.75
3.75
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
88.46
7.69
3.85
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จากตารางที่ 7 สวนที่ 1 ซึ่งแสดงขอมูลที่ไดจากสถานการณที่ 6 (ฉากที่เพื่อนถามวัน
สอบปลายภาค) พบวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 77.50 ตีความหมายภาษาทาทางแบบ
อเมริกันจากที่เห็นในวีดิทัศนวา “ผมไมรู ไมแนใจ” จากการตรวจสอบภูมิหลังจากแบบสอบถาม
พบวานักเรียนกลุมดังกลาวมีประสบการณเกี่ยวกับการสื่อสารของชาวอเมริกัน เนื่องจากไดรับการ
สนั บ สนุ น จากผู ป กครองใหเ รี ย นพิ เ ศษการสนทนาภาษาอั ง กฤษและดู ภ าพยนตร ห รือ รายการ
โทรทัศนอเมริกัน นักเรียนเรียนกลุมนี้มีคนรอบขางเปนคนไทยที่มีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกัน
และมี แ รงกระตุ น ให ส นใจเรี ย นรู ก ารสื่ อ สารของชาวอเมริ กั น กล า วคื อ ต อ งการพู ด คุ ย กั บ
ชาวตางชาติไดอยางเขาใจกันมากขึ้นและตองการสื่อสารกันใหดีขึ้น อยางไรก็ตามนักเรียนไทยซึ่ง
เปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากที่เห็นในวิดีทัศนวา “ไมมี เฉยๆ ไม
ทราบในคําถาม ไมเขาใจ ไมมีอะไร ไมมีความคิดเห็น คุณทําไดไหม ทําไมได ไม ไม ไม ยังไงก็ได”
ผูศึกษาไดตรวจสอบภูมิหลังของนักเรียนจากแบบสอบถามและพบวานักเรียนกลุมดังกลาวขาด
ประสบการณเกี่ยวกับการสื่อสารของชาวอเมริกัน เนื่องจากไมไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง
ไมมีคนรอบขางเปนคนไทยที่มีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกัน และไมมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรู
การสื่อสารของชาวอเมริกัน มีขอสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ นักเรียนกลุมดังกลาวตีความหมายไม
สอดคลองกับหัวขอการสนทนา (Topic) ทั้งนี้อาจเกิดจากการที่นักเรียนเดาความหมายเพียงอยาง
เดียว โดยไมเคยมีประสบการณการสื่อสารของชาวอเมริกันมากอน
ตารางที่ 7 สวนที่ 2 แสดงวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 88.46 ตีความหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยวา “ไมรู ไมแนใจ” ผูศึกษาเห็นวาเกิดจากนักเรียน
กลุมดังกลาวเคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยที่มีความหมายวา “ไมรู
ไมแนใจ” และการตีความหมายของภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยดังกลาวมี
แนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับการตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากที่เห็นในวิดีทัศน
ประเด็นนี้จึงสันนิษฐานไดวาเกิดจากนักเรียนรับภาษาทาทางแบบอเมริกันมาใชในชีวิตประจําวัน
อยางไรก็ตามนักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชใน
สังคมไทยวา “สบายมาก ไมแคร” ผูศึกษาเห็นวาเกิดจากการที่นักเรียนกลุมดังกลาวเคยใชหรือเคย
พบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยที่มีความหมายวา “สบายมาก ไมแคร” ซึ่งเปนการ
ตีความที่แตกตางไปจากที่ใชในการสื่อสารแบบอเมริกัน
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ตารางที่ 8 จํานวนนักเรียนไทยที่ตีความหมายภาษาทาทางในสถานการณที่ 7
ความหมาย
สวนที่ นักเรียนไทยตีความหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกัน
1
จากที่เห็นในวิดีทัศน
สวนที่ นักเรียนไทยตีความหมาย
2
ภาษาทาทางแบบอเมริกัน
ตามที่ใชในสังคมไทย

เยี่ยม เจง
อรอยมาก
ใชได
ติดใจ
เยี่ยม
อรอย
โปง
ยิ้ม
ใชได

รอยละ
61.25
33.75
5.00
1.25
69.09
12.72
9.09
5.45
3.63

จากตารางที่ 8 สวนที่ 1 ซึ่งแสดงขอมูลที่ไดจากสถานการณที่ 7 (ฉากที่เพื่อนถาม
รสชาติขนม) พบวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 61.25 ตีความหมายภาษาทาทางแบบ
อเมริกันจากที่เห็นในวีดิทัศนวา “เยี่ยม เจง” ผูศึกษาไดตรวจสอบภูมิหลังจากแบบสอบถามและ
พบว า นั ก เรี ย นกลุ ม ดั ง กล า วมี ป ระสบการณ ก ารสื่ อ สารของชาวอเมริ กั น เนื่ อ งจากได รั บ การ
สนับสนุนจากผูปกครองใหเรียนพิเศษการสนทนาภาษาอังกฤษ นักเรียนกลุมนี้มีคนรอบขางเปนคน
ไทยที่มีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกัน และมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการสื่อสารของชาวอเมริกัน
กลาวคือ ตองการใชภาษาอังกฤษติดตอกับเพื่อนในหองเรียนและตองการเรียนกับครูชาวอเมริกัน
อยางไรก็ตามนักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 1.25 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกัน
จากที่เห็นในวีดิทัศนวา “ติดใจ” ผูศึกษาสันนิษฐานวานักเรียนกลุมดังกลาวอาจตีความหมายวา
“ชอบ” ในขั้นที่ 1 และนําไปสูการตีความหมายในขั้นที่ 2 วา “ชอบจนติดใจ”
ตารางที่ 8 ส ว นที่ 2 แสดงว า นั ก เรี ย นไทยซึ่ ง เป น กลุ ม ตั ว อย า งร อ ยละ 69.09
ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยวา “เยี่ยม” ผูศึกษาเห็นวานักเรียนกลุม
ดังกลาวอาจจะเคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยที่มีความหมายวา “เยี่ยม”
และการตีความหมายของภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยดังกลาวมีแนวโนมไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากที่เห็นในวีดิทัศน ประเด็นนี้จึง
สันนิษฐานไดวานักเรียนรับภาษาทาทางแบบอเมริกันมาใชในชีวิตประจําวัน ประเด็นที่นาสังเกตอีก
ประการหนึ่ง คือ นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยาง 9.09 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกัน
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ตามที่ใชในสังคมไทยวา “โปง” ซึ่งเปนการตีความหมายที่แตกตางออกไปอยางสิ้นเชิง ผูศึกษาเห็น
ว า กรณี นี้ น า จะเกิ ด จากนั ก เรี ย นกลุ มดั งกลา วเคยใชห รื อ เคยพบการใช ภ าษาท า ทางดั งกล า วใน
สังคมไทยที่มีความหมายวา “ไมชอบใจ ไมพอใจ” สวนกรณีที่นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอย
ละ 5.45 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยวา “ยิ้ม” ผูศึกษาสันนิษฐานวา
นักเรียนอาจคิดวาอวัจนภาษาทั้ง 2 ทานี้ (ทากํามือโดยยกนิ้วหัวแมมือชูขึ้นและทายิ้ม) มีความหมาย
ไปในทิศทางเดียว จึงตีความหมายทากํามือโดยยกนิ้วหัวแมมือชูขึ้นวา “ยิ้ม” ซึ่งเปนการใชอวัจน
ภาษารูปแบบหนึ่งอธิบายอวัจนภาษาอีกรูปแบบหนึ่ง
ตารางที่ 9 จํานวนนักเรียนไทยที่ตีความหมายภาษาทาทางในสถานการณที่ 8
ความหมาย
สวนที่ นักเรียนไทยตีความหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกัน
1
จากที่เห็นในวิดีทัศน

สวนที่ นักเรียนไทยตีความหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกัน
2
ตามที่ใชในสังคมไทย

เงิน
อะไรสักอยาง
ไมรู
ไมทราบความคิดเล็กๆ
อยากทํางานอะไร
ตองการสิ่งของ
เงิน
เรื่องเล็กนอย
เรียกสุนัขและแมว
ยิ้ม
อยากเปนอะไร
มีผงติดมือ

รอยละ
87.50
3.75
3.75
2.50
1.25
1.25
68.42
10.53
5.26
5.26
5.26
5.26

จากตารางที่ 9 สวนที่ 1 ซึ่งแสดงขอมูลที่ไดจากสถานการณที่ 8 (ฉากที่เพื่อนพูดถึง
ความใฝฝน) พบวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 87.50 ตีความหมายภาษาทาทางแบบ
อเมริกันจากที่เห็นในวีดิทัศนวา “เงิน” ผูศึกษาไดตรวจสอบภูมิหลังจากแบบสอบถามและพบวา
นักเรียนกลุมดังกลาวมีประสบการณการสื่อสารของชาวอเมริกันเนื่องจากไดรับการสนับสนุนจาก
ผูปกครองให เ รีย นพิเศษการสนทนาภาษาอังกฤษ นักเรี ย นกลุมนี้มี คนรอบขางเปน คนไทยที่มี
โอกาสสื่ อ สารกั บ ชาวอเมริ กั น และมี แ รงกระตุ น ให ส นใจเรี ย นรู ก ารสื่ อ สารของชาวอเมริ กั น
กลาวคือ มีโอกาสสื่อสารกับชาวตางชาติบอยครั้ง อยางไรก็ตามนักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยาง
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รอยละ 1.25 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากที่เห็นในวีดิทัศนวา “อยากทํางานอะไร”
และ “ตองการสิ่งของ” ซึ่งเปนการตีความที่ไมเกี่ยวของกับหัวขอการสนทนา ผูศึกษาไดตรวจสอบ
ภูมิหลังจากแบบสอบถามและพบวานักเรียนกลุมดังกลาวขาดประสบการณการสื่อสารของชาว
อเมริกันเนื่องจากไมไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง และไมมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการ
สื่อสารของชาวอเมริกัน ดังนั้นจึงเปนไปไดวานักเรียนอาจตีความหมายภาษาทาทางผิดพลาดจาก
การขาดประสบการณทางภาษา
ตารางที่ 9 ส ว นที่ 2 แสดงว า นั ก เรี ย นไทยซึ่ ง เป น กลุ ม ตั ว อย า งร อ ยละ
68.42
ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยวา “เงิน” ผูศึกษาเห็นวานักเรียนกลุม
ดังกลาวอาจเคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยที่มีความหมายวา “เงิน” และ
การตีความหมายของภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยดังกลาวมีแนวโนมไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากที่เห็นในวีดิทัศน ประเด็นนี้จึง
สันนิษฐานไดวานักเรียนรับภาษาทาทางแบบอเมริกันมาใชในชีวิตประจําวัน สวนการที่นักเรียน
ไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยวา “เรียกสุนัข
และแมว” ผูศึกษาเห็นวานักเรียนกลุมดังกลาวอาจจะเคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาว
ในสังคมไทยเวลาที่เรียกสุนัขและแมว หรือมิฉะนั้นนักเรียนอาจตีความหมายภาษาทาทางผิดพลาด
ก็เปนได สวนการที่นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใช
ในสังคมไทยวา “ยิ้ม” ผูศึกษาสันนิษฐานวาอาจเปนการตีความภาษาทาทางที่ใชเฉพาะกลุม สวน
การที่นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทย
วา “อยากเปนอะไร” ผูศึกษาสันนิษฐานวานักเรียนกลุมดังกลาวอาจตีความหมายวา “อยากประกอบ
อาชีพอะไร” ในขั้นที่ 1 และนําไปสูการตีความในขั้นที่ 2 วา “อยากประกอบอาชีพอะไรที่นํามาซึ่ง
รายไดหรือเงินทอง” สวนการที่นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางตีความหมายภาษาทาทางแบบ
อเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยวา “ผงติดมือ”ผูศึกษาเห็นวานักเรียนกลุมดังกลาวเคยใชหรือเคยพบ
การใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยเวลาที่มีผงติดมือ
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ตารางที่ 10 จํานวนนักเรียนไทยที่ตีความหมายภาษาทาทางในสถานการณที่ 9
ความหมาย
ความสามัคคี รักสันติภาพ ดีกันเถอะ
สวนที่ นักเรียนไทยตีความหมายภาษา หยุดๆ อยาทะเลาะกัน ใจเย็นทั้งสองคน
1 ทาทางแบบอเมริกันจากทีเ่ ห็น เรามีแค 2คน คุณเปนเพื่อนกันไมใชหรอ
ในวิดีทัศน
สูๆ
ผิดทั้งคู
ไมเขาใจ
สูๆ ใหกําลังใจ
สวนที่ นักเรียนไทยตีความหมายภาษา สอง
2 ทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชใน หยุด
สังคมไทย
ชิมิ ชิมิ (ใชไหม)
ทาทางในการถายรูป
สามัคคี

รอยละ
48.75
22.50
13.75
8.75
5.00
1.25
73.68
7.89
7.89
5.26
2.63
2.63

จากตารางที่ 10 สวนที่ 1 ซึ่งแสดงขอมูลที่ไดจากสถานการณที่ 9 (ฉากที่ผูหญิง 2 คน
ทะเลาะกัน) พบวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 48.75 ตีความหมายภาษาทาทางแบบ
อเมริกันจากที่เห็นในวิดีทัศนวา “ความสามัคคี รักสันติภาพ ดีกันเถอะ” ผูศึกษาไดตรวจสอบภูมิ
หลังจากแบบสอบถามและพบวานักเรียนกลุมดังกลาวมีประสบการณการสื่อสารของชาวอเมริกัน
เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองใหมีโอกาสพูดคุยกับชาวอเมริกัน นักเรียนกลุมนี้มีคน
รอบขางเปนคนไทยที่มีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกัน และมีแรงกระตุนใหสนใจเรียนรูการสื่อสาร
ของชาวอเมริกัน กลาวคือ อยากพูดไดหลายภาษาเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน เชน ในการทํางาน
หรือพูดกับญาติที่เปนชาวตางชาติ เปนตน สวนการที่นักเรียนไทยรอยละ 8.75 ตีความหมายภาษา
ทาทางแบบอเมริกันจากที่เห็นในวิดีทัศนวา “สูๆ” ผูศึกษาสันนิษฐานวานาจะเปนการตีความหมาย
ภาษาทาทางผิด
ตารางที่ 10 สวนที่ 2 แสดงวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 73.68ตีความหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยวา “สูๆ ใหกําลังใจ” ผูศึกษาเห็นวาเกิดจาก
นักเรียนกลุมดังกลาวเคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยที่มีความหมายวา
“สูๆ ใหกําลังใจ” และการตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยดังกลาวมี
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แนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับการตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากที่เห็นในวีดิทัศน
ซึ่งนักเรียนตีความหมายวา “สูๆ” สวนการที่นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 7.89 ตีความหมาย
ภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยวา “หยุด” ผูศึกษาสันนิษฐานวานาจะเปนการ
ตีความหมายภาษาทาทางผิด หรืออาจเปนการตีความหมายภาษาทาทางที่ใชเฉพาะกลุม สวนการที่
นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 5.26 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชใน
สังคมไทยวา “ชิมิ ชิมิ (ใชไหม)” ผูศึกษาเห็นวาเกิดจากนักเรียนกลุมดังกลาวเคยพบการใชภาษา
ทาทางดังกลาวประกอบเพลงในสื่อโทรทัศนหรืออินเตอรเนต (วีดิทัศนเพลงชิมิ ของนักรองวงบลู
เบอรี่ คายอาร สยาม) จึงเปนที่มาของการตีความหมายวา “ชิมิ ชิมิ (ใชไหม)”

ที่มา : วงบลูเบอรี่. เพลงชิมิ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2553.
เขาถึงไดจาก http://www.pleng.com
ตารางที่ 11 จํานวนนักเรียนไทยที่ตีความหมายภาษาทาทางในสถานการณที่ 10
ความหมาย
สวนที่ นักเรียนไทยตีความหมาย
1
ภาษาทาทางแบบอเมริกันจาก
ที่เห็นในวิดีทศั น
สวนที่ นักเรียนไทยตีความหมาย
2
ภาษาทาทางแบบอเมริกัน
ตามที่ใชในสังคมไทย

ยอมแลว
ฉันทําอะไรลงไป

รอยละ
95.00
3.75

ตกใจ
ยอมแพ

1.25
90.20

ตกใจ

9.80
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จากตารางที่ 11 สวนที่ 1 ซึ่งแสดงขอมูลที่ไดจากสถานการณที่ 10 (ฉากที่ตํารวจจับ
โจร) พบวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 95.00 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกัน
จากที่ เ ห็ น ในวิ ดี ทั ศน ว า “ยอมแล ว ” ผูศึ ก ษาไดต รวจสอบภู มิห ลัง จากแบบสอบถามและพบว า
นักเรียนกลุมดังกลาวมีประสบการณการสื่อสารของชาวอเมริกันเนื่องจากไดรับการสนับสนุนจาก
ผูปกครองใหเ รีย นพิเศษการสนทนาภาษาอังกฤษ นั กเรีย นกลุมนี้มีคนรอบขางเปน คนไทยที่มี
โอกาสสื่ อ สารกั บ ชาวอเมริ กั น และมี แ รงกระตุ น ให ส นใจเรี ย นรู ก ารสื่ อ สารของชาวอเมริ กั น
กลาวคือ เพื่อฝกฝนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและใชในการศึกษาตอ อยางไรก็ตามนักเรียนไทย
ซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 1.25 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากที่เห็นในวิดีทัศนวา
“ตกใจ” ผูศึกษาไดตรวจสอบขอมูลภูมิหลังของนักเรียนจากแบบสอบถามและพบวานักเรียนกลุม
ดังกลาวขาดประสบการณเกี่ยวกับสารสื่อสารของชาวอเมริกันเนื่องจากไมไดรับการสนับสนุน
เกี่ยวกับการสื่อสารกับชาวอเมริกัน ไมมีคนรอบขางเปนคนไทยที่มีโอกาสติดตอสื่อสารกับชาว
อเมริกัน และไมมีแรงกระตุนใหตองการสื่อสารกับชาวอเมริกัน มีขอสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ
นักเรียนกลุมดังกลาวอาจสังเกตสีหนาตกใจประกอบกับทายกมือขึ้นสองขางของชาวอเมริกันที่เห็น
ในวีดิทัศน ในความเปนจริงแลวก็คือภาษาทาทางทั้งสองแบบ ดังนั้นจึงเปนการตีความอวัจนภาษา
รูปแบบหนึ่งดวยอวัจนภาษาอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนั้นยังเปนไปไดวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุม
ตัวอยางสังเกตสีหนาของชาวอเมริกันแตเพียงอยางเดียว จึงตีความหมายอวัจนภาษาทานี้วา “ตกใจ”
ถาเปนกรณีนี้แสดงวานักเรียนเขาใจผิด คือ แทนที่จะตีความทายกมือ 2 ขางกลับไปตีความสีหนา
ของชาวอเมริกันแทน
ตารางที่ 11 ส ว นที่ 2 แสดงว า นั ก เรี ย นไทยซึ่ ง เป น กลุ ม ตั ว อย า งร อ ยละ 90.20
ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่ใชในสังคมไทยวา “ยอมแพ” ผูศึกษาเห็นวานักเรียน
กลุมดังกลาวนาจะเคยใชหรือเคยพบการใชภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยที่มีความหมายวา
“ยอมแพ” และการตีความหมายของภาษาทาทางแบบอเมริกันที่ใชในสังคมไทยดังกลาวมีแนวโนม
ไปในทิศทางเดียวกันกับการตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันจากที่เห็นในวิดีทัศน ประเด็นนี้
จึงสันนิษฐานไดวาเกิดจากนักเรียนรับภาษาทาทางแบบอเมริกันมาใชในชีวิตประจําวัน อยางไรก็
ตามนักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางเพียงรอยละ 9.80 ตีความหมายภาษาทาทางแบบอเมริกันตามที่
ใชในสังคมไทยวา “ตกใจ” ผูศึกษาเห็นวานักเรียนกลุมดังกลาวนาจะเคยใชหรือเคยพบการใชภาษา
ทาทางดังกลาวในสังคมไทยที่มีความหมายวา “ตกใจ”
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหประสบการณทางภาษาและพื้นฐานสวนบุคคลของนักเรียนไทย
ตารางที่ 12 จํานวนนักเรียนไทยที่มีประสบการณทางภาษาในระดับตางๆ
ระดับประสบการณทางภาษา
ประเภทของประสบการณทางภาษา

มาก

คอน
ขางมาก
รอยละ รอยละ
5.00
9..20

ปาน
กลาง
รอยละ
82.50

คอน
ขางนอย
รอยละ
2.00

นอย
ที่สุด
รอยละ
1.30

10.00

72.50

6.30

2.50

13.80

52.90

26.30

2.00

8.80

49.90

25.00

6.30

5.00

18.80

47.40

26.30

2.50

6.30

3.80

33.60

11.30

45.00

0.00

5.00

2.50

10.00

82.50

0.00

1.30

1.30

1.30

96.30

5.00

8.84

42.83

13.56

29.80

นักเรียนมีโอกาสดูภาพยนตรหรือ
รายการโทรทัศนอเมริกัน
นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรูการ 8.70
สื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกัน
5.00
นักเรียนทราบถึงความแตกตางในการ
สื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกัน
กับการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบ
ไทย
นักเรียนมีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกัน 10.00
นักเรียนเคยไดรับการสนับสนุน
เกี่ยวกับการสื่อสารกับชาวอเมริกัน
นักเรียนเคยรวมกิจกรรม English
Summer Camp ในประเทศ
นักเรียนเคยเดินทางไปยังประเทศที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการในการ
สื่อสาร
นักเรียนเคยรวมกิจกรรม English
Summer Camp ในตางประเทศ
คาเฉลี่ยรวม
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จากตารางที่ 12 ผูศึกษาพบวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 42.83 มีประสบการณ
ทางภาษาในระดับปานกลาง เมื่อผูศึ กษาไดตรวจสอบขอมูลความสามารถในการตีความภาษา
ทาทางแบบอเมริกันจากแบบสอบถามพบวานักเรียนกลุมตัวอยางดังกลาวที่มีประสบการณทาง
ภาษาในระดับปานกลางสามารถตีความภาษาทาทางไดถูกตองถึงรอยละ 86.97 และนักเรียนกลุม
ดังกลาวที่มีประสบการณทางภาษาในระดับนอยที่สุดสามารถตีความภาษาทาทางไดถูกตองรอยละ
27.27 ขอมูลนี้บงชี้วาประสบการณทางภาษา ทําใหนักเรียนกลุมดังกลาวมีความรูความเขาใจในการ
สื่อสารดังกลาวมากขึ้นและทําใหสามารถตีความภาษาทาทางดังกลาวไดถูกตอง ดังนั้นจึงอาจกลาว
ไดวาประสบการณทางภาษามีผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของ
นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยาง โดยนักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีประสบการณทางภาษา
มากสามารถตี ค วามภาษาท า ทางแบบอเมริ กั น ได ดี ก ว า นั ก เรี ย นไทยซึ่ ง เป น กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี
ประสบการณทางภาษานอย
ตารางที่ 13 ระดับการศึกษาของผูปกครอง
ระดับการศึกษาของผูปกครอง
ต่ํากวาระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สูงกวาระดับปริญญาตรี

รอยละ
52.50
37.50
10.00

จากตารางที่ 13 พบวาผูปกครองของนักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 52.50 มี
ระดับการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี ในขั้นแรกผูศึกษาคาดวาผูปกครองกลุมนี้อาจไมมีความ
พรอมที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับการสื่อสารของชาวอเมริกัน ซึ่งทําใหนักเรียนกลุมดังกลาวไมสามารถ
ตีความภาษาทาทางดังกลาวได ถูกตอง แตเมื่อผูศึกษาไดตรวจสอบขอมูลความสามารถในการ
ตี ค วามภาษาท า ทางแบบอเมริ กั น จากแบบสอบถามกลั บ พบว า นั ก เรี ย นไทยกลุ ม ดั ง กล า วที่ มี
ผู ป กครองกลุ ม นี้ ร อ ยละ 83.33 สามารถตี ค วามภาษาท า ทางดั ง กล า วได ถู ก ต อ งและได รั บ การ
สนับสนุนจากผูปกครองเกี่ยวกับการสื่อสารดังกลาว ดังนั้นระดับการศึกษาของผูปกครองจึงไมมี
ผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของนักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยาง
และเมื่ อพิจ ารณาต อมาผู ศึก ษาพบวานัก เรี ย นกลุมที่ผูป กครองมี ร ายไดใ นระดั บ ปานกลางและ
คอนขางสูงกลับไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการสื่อสารของชาวอเมริกันมากกวา ดังจะเห็นไดจาก
ขอมูลในตารางที่ 14 ในลําดับตอไป
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ตารางที่ 14 จํานวนนักเรียนไทยที่ครอบครัวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนในระดับตางๆ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว
15,000-30,000 บาท
สูงกวา 30,000 บาท
ต่ํากวา 15,000 บาท

รอยละ
51.30
32.50
16.30

จากตารางที่ 14 พบวา นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ครอบครัวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตั้งแต 15,000 บาทขึ้นไป มีจํานวนสูงถึงรอยละ 83.80 จากการตรวจสอบขอมูลในแบบสอบถาม ผูศึกษา
พบวานักเรียนกลุมดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวเกี่ยวกับการสื่อสารของชาวอเมริกันใน
กิ จกรรมต างๆ ได แก การดู ภาพยนตร หรื อรายการโทรทั ศน อเมริ กั น การเรี ยนพิ เศษการสนทนา
ภาษาอังกฤษ การพูดกับชาวตางชาติ การอานนิตยสารอเมริกันและหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ ดวยเหตุนี้
นักเรียนกลุมนี้จึงมีโอกาสเรียนรูและมีประสบการณในการสื่อสารดังกลาวมากขึ้นจนสามารถตีความ
ภาษาทาทางแบบอเมริกันไดถูกตองสูงถึงรอยละ 89.55
ตารางที่ 15 จํานวนนักเรียนไทยที่มีผูปกครองประกอบอาชีพตางๆ

อาชีพ
ผูประกอบการคา
รับจางทั่วไป
พนักงานบริษัท
ขาราชการ
เกษตรกร
หมอสอนศาสนา (Missionary)
พนักงานโรงแรม
วิศวกร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
แมบาน

บิดา

มารดา

รอยละ
57.13
48.15
20.00
15.00
7.41
3.70
3.70
3.70
3.70
ไมมีขอมูล

รอยละ
48.45
5.88
17.50
5.00
2.94
2.94
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
58.82
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จากตารางที่ 15 พบวา บิดาของนักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 57.13 และ
มารดาของนักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 48.45 มีอาชีพประกอบการคา จากการตรวจสอบ
ขอมูลในแบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันพบวานักเรียน
กลุมที่มีบิดาหรือมารดาประกอบการคาสามารถตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันไดถูกตองรอยละ
83.78 และยังพบอีกวาผูปกครองของนักเรียนกลุมนี้มีรายไดตอเดือนตั้งแต 15,000 บาทขึ้นไป ผู
ศึกษาเห็นวาผูปกครองที่มีอาชีพดังกลาวมีรายไดเพียงพอที่จะสนับสนุนนักเรียนเกี่ยวกับการสื่อสาร
ของชาวอเมริกันไดสวนหนึ่ง เนื่องจากนักเรียนกลุมนี้ใหขอมูลวาไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการ
สื่อสารของชาวอเมริกันในกิจกรรมตางๆ ไดแก การดูภาพยนตรหรือรายการโทรทัศนอเมริกัน การ
เรียนพิเศษสนทนาภาษาอังกฤษรวมถึงการสนทนากับชาวอเมริกัน ซึ่งผูปกครองพามารูจักกับ
ครอบครัว ทําใหมีโอกาสเรียนรูการสื่อสารแบบอเมริกันและสามารถเขาใจการสื่อสารดังกลาวไดดี
ขึ้น ดังนั้นอาชีพของผูปกครองจึงไมมีผลโดยตรงตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบ
อเมริกันของนักเรียนไทย แตรายไดจากการประกอบอาชีพของผูปกครองมีผลตอความสามารถ
ดังกลาวมากกวา มีขอสังเกตที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง กลาวคือ ผูปกครองที่เปนหมอสอนศาสนา
(Missionary), พนักงานโรงแรม วิศวกร และพนักงานรัฐวิสาหกิจ นาจะเปนผูที่มีประสบการณการ
สื่อสารกับชาวตางชาติหรือชาวอเมริกันในทางใดทางหนึ่ง และนาจะใหการสนับสนุนนักเรียน
เกี่ยวกับการสื่อสารไดซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในการสื่อสารและสามารถตีความ
ภาษาทาทางดังกลาวไดถูกตอง แตจากการตรวจสอบขอมูลในแบบสอบถามกลับพบวานักเรียนที่มี
ผูปกครองประกอบอาชีพเหลานี้มิไดมีระดับความสามารถดีกวานักเรียนที่มีผูปกครองที่ประกอบ
อาชีพอื่นๆ
ตารางที่ 16 จํานวนนักเรียนไทยที่ไดรับการสนับสนุนเกีย่ วกับการสื่อสารของชาวอเมริกัน

ไดรับการสนับสนุน
ไมไดรับการสนับสนุน

รอยละ
73.80
26.30

จากตารางที่ 16 พบวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 73.80 ไดรับการสนับสนุน
จากผูปกครองเกี่ยวกับการสื่อสารของชาวอเมริกัน จากแบบสอบถามผูศึกษาพบวานักเรียนไทย
กลุมนี้มีประสบการณในการสื่อสารแบบอเมริกัน เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง
กลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตั้งแต 15,000 บาทขึ้นไปและเปนกลุมที่มีอาชีพประกอบการคา รับจาง
ทั่วไป พนักงานบริษัท หมอสอนศาสนา(Missionary) พนักงานโรงแรม วิศวกรและขาราชการ ขอมูล
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ประเด็นนี้จึงสอดคลองกับขอมูลเกี่ยวกับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครองที่มีความพรอมในการ
สนับสนุนดังกลาว ดังนั้นการสนับสนุนของผูปกครองเกี่ยวกับการสื่อสารกับชาวอเมริกันจึงมีผล
โดยตรงตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของนักเรียนไทยซึ่งเปนกลุม
ตัวอยาง
ตารางที่ 17 จํานวนนักเรียนไทยที่ทํากิจกรรมประเภทตางๆที่ผูปกครองใหการสนับสนุนเกีย่ วกับ
การสื่อสารของชาวอเมริกัน
กิจกรรม
การเรียนพิเศษการสนทนาภาษาอังกฤษ
การดูภาพยนตรหรือรายการโทรทัศนอเมริกัน
การสนทนากับชาวอเมริกันโดยผูปกครองพาเพื่อนชาวอเมริกันมารูจักกับครอบครัว
หรือการสนทนาผานสื่อออนไลน การอานนิตยสารอเมริกันและหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษ
การเดินทางไปตางประเทศ

รอยละ
56.90
32.76
10.34

0.00

จากตารางที่ 17 พบวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 56.90 มีการเรียนพิเศษ
เกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษ และรอยละ 32.76 มีการดูภาพยนตรหรือรายการโทรทัศนอเมริกัน
ผูศึ ก ษาเห็นวาในการเรีย นพิ เศษเกี่ย วกับการสนทนาภาษาอั งกฤษและในการดูภ าพยนตรห รือ
รายการโทรทัศนอเมริกัน นักเรียนมีโอกาสไดเรียนรูและพัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งวัจนภาษา
และอวัจนภาษา จึงทําใหมีความเขาใจและสามารถตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันไดถูกตอง สวน
การที่นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 10.34 มีการสนทนากับชาวอเมริกัน โดยผูปกครองพา
เพื่อนชาวอเมริกันมารูจักกับครอบครัวหรือมีการสนทนาผานสื่อออนไลน มีการอานนิตยสาร
อเมริกัน และหนัง สือ พิม พภ าษาอังกฤษ ผูศึก ษาเห็น วา กิจ กรรมเหลา นี้ชว ยสนับบสนุน ใหเ กิด
ความเขาใจในการสื่อสารกับชาวอเมริกัน ทั้งนี้เนื่องจากชาวอเมริกันสวนใหญมักจะใชวัจนภาษา
รวมกับอวัจนภาษาในการสนทนา ดังนั้นเมื่อนักเรียนไดสื่อสารกับชาวอเมริกันจึงมีโอกาสเรียนรู
การสื่อสารทั้ง 2 รูปแบบ ทําใหสามารถตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันไดอยางถูกตอง สวนการ
อานนิตยสารอเมริกันและหนังสือพิมพภาษาอังกฤษนั้น ผูศึกษาสันนิษฐานวาครอบครัวของ
นักเรียนกลุมดังกล าวอาจซื้อหรือเปนสมาชิกนิตยสารและหนังสือพิมพเหลานั้น ซึ่งประเด็น นี้
สอดคล อ งกั บ ขอ มู ล เรื่อ งรายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ นของครอบครั ว ที่มี ค วามพร อ มในการสนั บ สนุ น
ดังกลาว ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูและมีประสบการณในการสื่อสารแบบอเมริกันมากขึ้น มี
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ขอสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ การที่นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางไมเคยเดินทางไปตางประเทศ
นาจะเกิดจากสาเหตุที่วาการเดินทางไปตางประเทศมีคาใชจายสูงและผูปกครองอาจยังไมมีความ
พรอมที่จะสนับสนุนเรื่องการเดินทางไปตางประเทศของสมาชิกในครอบครัว
ตารางที่ 18 จํานวนนักเรียนไทยที่มีคนรอบขางที่มีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกัน

มีคนรอบขางที่มีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกัน
ไมมีคนรอบขางที่มีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกัน

รอยละ
66.30
33.80

จากตารางที่ 18 พบวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 66.30 มีคนรอบขางเปน
คนไทยที่มีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกัน จากการตรวจสอบขอมูลในแบบสอบถามพบวานักเรียน
กลุมดังกลาวสามารถตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันไดถูกตองรอยละ 73.58 ผูศึกษาสันนิษฐานวา
คนรอบข า งกลุ ม นี้ น า จะเป น คนในครอบครั ว ที่ มี ป ระสบการณ ใ นการสื่ อ สารกั บ ชาวอเมริ กั น
นักเรียนกลุมดังกลาวจึงมีโอกาสเรียนรูการสื่อสารของชาวอเมริกันจากคนในครอบครัว ทําใหมี
ความรูความเขาใจในการสื่อสารมากขึ้นดังนั้นการที่มีคนรอบขางที่เปนคนไทยที่มีโอกาสสื่อสาร
กับชาวอเมริกันจึงมีผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของนักเรียนไทย
ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 19 จํานวนนักเรียนไทยที่มีแรงกระตุนใหตองการสื่อสารกับชาวอเมริกัน

มีแรงกระตุน
ไมมีแรงกระตุน

รอยละ
52.50
47.50

จากตารางที่ 19 พบวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 52.50 มีแรงกระตุนให
ตองการสื่อสารกับชาวอเมริกัน จากการตรวจสอบขอมูลในแบบสอบถามพบวานักเรียนที่มีแรง
กระตุนดังกลาวสามารถตีความภาษาทาทางแบอเมริกันไดถูกตองรอยละ 78.57 ผูศึกษาเห็นวาแรง
กระตุนดังกลาวทําใหนักเรียนกลุมนี้มีความสนใจในการเรียนรูการสื่อสารของชาวอเมริกันมากขึ้น
เพื่อที่จะสื่อสารกับชาวอเมริกัน โดยนักเรียนกลุมนี้ไดเรียนรูการสื่อสารดังกลาวจากแหลงความรู
ตางๆ เชน เว็บไซดของชาวอเมริกัน หนังสืออเมริกันและภาพยนตรอเมริกัน เปนตน ทําใหนักเรียน
ไทยมีความรูความเขาใจในการสื่อสารดังกลาวมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับขอมูลใน ตารางที่ 12 ที่
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แสดงใหเห็นวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางสวนหนึ่งมีประสบการณทางภาษาจากความสนใจ
ที่จะเรียนรูการสื่อสารภาษาทาทางแบบอเมริกัน ดังนั้นการที่นักเรียนมีแรงกระตุนใหตองการ
สื่อสารกับชาวอเมริกันจึงมีผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของนักเรียน
ไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 20 จํานวนนักเรียนไทยที่มีแรงกระตุนจากปจจัยตางๆใหตองการสื่อสารกับชาวอเมริกัน
ปจจัยทีก่ ระตุน ใหนักเรียนตองการสื่อสารกับชาวอเมริกนั
ตองการสื่อสารกับชาวตางชาติในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว
ตองการไปทองเที่ยวในตางประเทศและคิดวาการรูภ าษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 จะชวย
ใหเดินทางไดสะดวก เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่คนทั่วโลกใชในการ
สื่อสาร
ชาวอเมริกันทีอ่ ยูขางบานชวนสนทนา
ตองการไปทํางานตางประเทศหรือตองการทํางานที่ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ตองการสนทนากับชาวตางชาติอยางเปนธรรมชาติเหมือนคุณแม
ดาราอเมริกันหนาตาดี ทําใหมีแรงจูงใจอยากติดตอสื่อสารดวย
ตองการดูภาพยนตร รายการโทรทัศน และนิตยสารอเมริกัน

รอยละ
75.00
11.11

2.78
2.78
2.78
2.78
2.78

ตารางที่ 20 พบวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 75.00 “ตองการสื่อสารกับ
ชาวตางชาติในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว” ผูศึกษาเห็นวาปจจัยนี้ทําใหนักเรียนกลุมดังกลาว
สนใจที่จะเรียนรูการสื่อสารของชาวอเมริกันมากเปนพิเศษ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ทั้งนี้เพื่อให
บรรลุเปาหมายตามที่นักเรียนตองการ และจากการตรวจสอบขอมูลในแบบสอบถามพบวานักเรียน
กลุมนี้สามารถตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันไดถูกตองรอยละ 78.57 ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวาปจจัย
ดั งกล าวเป นแรงกระตุ นสํ าคั ญที่ ช วยให สามารถตี ความภาษาท าทางแบบอเมริ กั นได ถู กต อง มี
ขอสังเกตที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง คือ การที่นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 2.78 “ตองการ
สนทนากับชาวตางชาติไดอยางเปนธรรมชาติเหมือนคุณแม” ผูศึกษาเห็นวาแรงกระตุนนี้เกิดจาก
บุคคลที่มีความใกลชิดกับนักเรียนกลุมดังกลาว เนื่องจากนักเรียนมีโอกาสสังเกตเห็นวิธีการสื่อสาร
ของบุคคลดังกลาวกับชาวตางชาติอยูเปนประจํา ทําใหตองการเรียนรูและฝกฝนทักษะในการสื่อสาร
กับชาวอเมริกันไดอยางมีประสิทธิภาพตามแบบอยางการสื่อสารของบุคคลที่ใกลชิดกับตนเอง

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของ
นักเรียนมัธยมไทย และมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยตางๆที่มีผลตอความสามารถในการ
ตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษา ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูล
จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสายปญญารังสิตจํานวน 80 คน โดยใชวีดิทัศนการ
สื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันในสถานการณตางๆรวมกับแบบวัดความเขาใจของนักเรียน
ไทยซึ่ ง เป น กลุ ม ตั ว อย า งเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการสื่ อ สารด ว ยภาษาท า ทางแบบอเมริ กั น และใช
แบบสอบถามเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกัน
หลังจากนั้นผูศึกษาจึงนําขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางดังกลาวมาวิเคราะหเพื่อหาความสามารถใน
การตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของนักเรียนมัธยมไทยและปจจัยที่มีผลตอความสามารถใน
การตีความภาษาทาทางแบบอเมริกัน โดยคิดเปนคารอยละในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ
1. สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลเรื่องความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของ
นั ก เรี ย นมั ธ ยมไทย ผู ศึ ก ษาสรุ ป ผลได ว า นั ก เรี ย นไทยซึ่ ง เป น กลุ ม ตั ว อย า งร อ ยละ 42.83 มี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง และพบวาประสบการณทางภาษาอังกฤษรวมถึง
พื้นฐานสวนบุคคลของนักเรียนเหลานี้มีผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกัน
ของนักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยาง โดยนักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษมากกวาสามารถตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันไดดีกวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุม
ตัวอยางที่มีประสบการณทางภาษาอังกฤษนอยกวา ซึ่งผูศึกษาเห็นวาผลสรุปนี้สอดคลองกับ
สมมติ ฐ านของผู ศึ ก ษาที่ ว า “ผู มี ป ระสบการณ ท างภาษามากสามารถตี ค วามภาษาท า ทางแบบ
อเมริ กันไดดีก วาผูมี ประสบการณทางภาษานอยและพื้นฐานสวนบุคคลมีสวนชวยใหสามารถ
ตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันไดดีขึ้น” นอกจากนี้ผูศึกษายังไดขอสรุปอีกวานักเรียนไทยซึ่งเปน
กลุมตัวอยางรอยละ 49.99 คิดวาการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันในสถานการณทั้ง 10
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สถานการณ มีใชในสังคมไทย และนักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 50.76 ใชภาษาทาทาง
แบบอเมริกันทั้ง 10 ทาทางในการสื่อสารภาษาไทยเปนบางครั้ง
2. การอภิปรายผล
ขอมูลที่ไดจากแบบวัดความเขาใจในรูปแบบการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกัน
และแบบสอบถามเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบ
อเมริกัน ผูศึกษาสามารถสรุปผลไดดังนี้
2.1 ความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกัน
การที่นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางบางสวนตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันทั้ง 10
ทาทางไดถูกตอง จากการที่มีความรูและประสบการณในการสื่อสารดวยภาษาทาทางดังกลาวมากอน
แสดงใหเห็นวานักเรียนกลุมนี้มีความเขาใจภาษาทาทางดังกลาวเปนอยางดีและนาจะสามารถสื่อสาร
กับชาวอเมริกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการเขาใจอวัจนภาษามีสวนชวยใหเกิดความเขาใจ
ในการสื่ อสารมากขึ้ น ส วนการที่ นักเรียนไทยซึ่ งเป นกลุมตัวอย างบางสวนตี ความภาษาทาทาง
ดังกลาวผิ ด จากการที่ตีความจากวัจนภาษาเพียงอยางเดียว แสดงใหเห็นวาผูสื่อสารควรมีความ
เขาใจอวัจนภาษาประกอบกับวัจนภาษาดวย เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร มีขอสังเกต
อีกประการหนึ่ง คือ การที่นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางบางสวนตีความหมายภาษาทาทาง
โดยใชอวัจนภาษารูปแบบหนึ่งอธิบายอวัจนภาษาอีกรูปแบบหนึ่งนั้นแสดงใหเห็นวาอวัจนภาษา
สามารถสื่อความหมายไดชัดเจนและมีความสําคัญเชนเดียวกับวัจนภาษา ผูศึกษาเห็นวาจากประเด็น
ขางตน ผูสื่อสารจําเปนตองเรียนรูและทําความเขาใจอวัจนภาษา เพื่อใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมจะเกิดการแลกเปลี่ยนและรับวัฒนธรรม
ของคูสนทนาเขามาในวัฒนธรรมของตนเอง หากเปนการรับวัฒนธรรมมาเพียงบางสวนอาจทําให
ตีความหมายภาษาท าทางผิ ดพลาดได แต ถาเปนการรับวัฒนธรรมนั้นๆ เขามาทั้ งหมดจะทํ าให
ตีความหมายภาษาทาทางไดถูกตอง ดังที่นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางบางสวนตีความหมายภาษา
ทาทางแบบอเมริกันไดถูกตองมากจากการที่นักเรียนกลุมนี้มีประสบการณเคยพบเห็นหรือเคยใช
ภาษาทาทางดังกลาวมากอน ประเด็นนี้แสดงใหเห็นวานักเรียนกลุมนี้รับภาษาทาทางแบบอเมริกัน
มาใชในชีวิตประจําวันจนกลายเปนความกลมกลืนทางวัฒนธรรม ดังจะเห็นไดจากการที่นักเรียน
กลุมนี้ตอบแบบสอบถามวาการสื่อสารแบบอเมริกันตามที่เห็นในวีดิทัศนที่มีใชในสังคมไทย ดังนั้น
ผูสื่อสารจึงควรเรียนรูการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันไดดีขึ้น
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2.2 ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกันของนักเรียน
ไทย
ผูศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกัน
ไดแก ประสบการณทางภาษาของนักเรียนไทย รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว อาชีพของ
ผูปกครอง การสนับสนุนจากผูปกครองและกิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารของชาวอเมริกัน คนรอบ
ขางของนักเรียนที่เปนคนไทยที่มีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกัน และแรงกระตุนใหตองการสื่อสาร
กับ ชาวอเมริ กั น โดยป จ จั ย ดัง กล า วทํ า ให นัก เรี ย นไทยสามารถตี ค วามหมายภาษาท า ทางแบบ
อเมริกันทั้ง 10 ทาทางไดถูกตอง ประเด็นนี้แสดงใหเห็นวาปจจัยดังกลาวชวยพัฒนาทักษะของ
นักเรียนไทยในการสื่อสารกับชาวอเมริกันได ดังนั้นจึงควรมีการสนับสนุนปจจัยเหลานี้ เพื่อให
นักเรียนไทยสามารถสื่อสารกับชาวอเมริกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ขอเสนอแนะ
3.1 ขอเสนอแนะทัว่ ไป
3.1.1 ในการการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ครูควรสอดแทรกการสอนเรื่องภาษา
ทาทางแบบอเมริกันหรือใชการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันประกอบดวย เพื่อใหนักเรียนมี
ประสบการณและเกิดความเขาใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถใชภาษาทาทางไดอยาง
เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ
3.1.2 โรงเรียนควรมีครูสอนภาษาอังกฤษที่เปนเจาของภาษา เพื่อใหนักเรียนมี
โอกาสเรียนรูวัฒนธรรมจากเจาของภาษาโดยตรง
3.1.3 ผูปกครองหรือโรงเรียนควรจัดหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
ของชาวอเมริกัน เชน มีการจัดนิทรรศการสัปดาหภาษาตางประเทศหรือนิทรรศการความรูเกี่ยวกับ
ภาษาทาทางของชาวอเมริกัน การดูภาพยนตรหรือรายการโทรทัศนอเมริกัน การอานหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษหรือนิตยสารอเมริกัน กิจกรรม English Summer Camp และการเรียนพิเศษเกี่ยวกับบท
สนทนาภาษาอังกฤษ เปนตน เพื่อสรางแรงกระตุนใหนักเรียนพัฒนาทักษะในการสื่อสารดังกลาว
และสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจยั
3.2.1 ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นๆที่มีผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทาง
แบบอเมริกันที่นอกเหนือจากพื้นฐานสวนบุคคลและประสบการณทางภาษาของนักเรียน
3.2.2 ควรมีการศึกษาหัวขอวิจัยนี้ซ้ําอีกครั้งในระยะเวลา 3-5 ปขางหนา เพื่อศึกษา
แนวโนมการใชภาษาทาทางแบบอเมริกันในสังคมไทยหรือศึกษาการเปลี่ยนแปลงดานความหมาย
ของภาษาทาทางนั้น เมื่อนํามาใชในสังคมไทย ซึ่งจะมีผลตอการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
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แบบวัดความเขาใจในรูปแบบการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกัน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูทําแบบวัดความเขาใจในรูปแบบการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบ
อเมริกัน
ชื่อ……………………………………นามสกุล………………………………...
เพศ
 หญิง
 ชาย
ตอนที่ 2 คําถามเพื่อวัดความเขาใจการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกัน
คําชี้แจง
กรุณาเขียนความเขาใจของทานเกีย่ วกับการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันและทํา
เครื่องหมาย (√) ในชองวาง
Situation 1 : Two close friends meet.
(ฉากที่เพื่อนสนิทมาพบกัน)
ทานเขาใจวาภาษาทาทางที่ชาวอเมริกันแสดงมีความหมายวาอยางไร
……………………………………………………………………………………………
ทานคิดวาการสื่อสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาวมีใชในสังคมไทยหรือไม  มี  ไมมี
(ถามี) ทานเขาใจวาภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยมีความหมายวาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
ความถี่ที่ทานใชในการสื่อสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาว  บอย  บางครั้ง  ไมเคย
Situation 2 : Two friends are talking about what happened at the party.
(ฉากที่เพื่อนเลาเรื่องงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้)
ทานเขาใจวาภาษาทาทางที่ชาวอเมริกันแสดงมีความหมายวาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
ทานคิดวาการสื่อสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาวมีใชในสังคมไทยหรือไม  มี  ไมมี
(ถามี) ทานเขาใจวาภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยมีความหมายวาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
ความถี่ที่ทานใชในการสื่อสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาว  บอย  บางครั้ง  ไมเคย
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Situation 3 : At an advertising company, the boss needs some creative ideas for the new project.
(ฉากที่หวั หนางานของบริษัทโฆษณาตองการความคิดเห็นจากพนักงานเกีย่ วกับโครงการใหมของ
บริษัท)
ทานเขาใจวาภาษาทาทางที่ชาวอเมริกันแสดงมีความหมายวาอยางไร
……………………………………………………………………………………………………
ทานคิดวาการสื่อสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาวมีใชในสังคมไทยหรือไม  มี  ไมมี
(ถามี) ทานเขาใจวาภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยมีความหมายวาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
ความถี่ที่ทานใชในการสื่อสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาว  บอย  บางครั้ง  ไมเคย
Situation 4 : Two colleagues are talking about a project.
(ฉากที่เพื่อนตองการคุยเรื่องงาน)
ทานเขาใจวาภาษาทาทางที่ชาวอเมริกันแสดงมีความหมายวาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
ทานคิดวาการสื่อสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาวมีใชในสังคมไทยหรือไม  มี  ไมมี
(ถามี) ทานเขาใจวาภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยมีความหมายวาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
ความถี่ที่ทานใชในการสื่อสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาว  บอย  บางครั้ง  ไมเคย
Situation 5 : A teacher asks her student how he is feeling today.
(ฉากที่คุณครูถามนักเรียนเกีย่ วกับความรูสกึ ในวันนี)้
ทานเขาใจวาภาษาทาทางที่ชาวอเมริกันแสดงมีความหมายวาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
ทานคิดวาการสื่อสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาวมีใชในสังคมไทยหรือไม  มี  ไมมี
(ถามี) ทานเขาใจวาภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยมีความหมายวาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
ความถี่ที่ทานใชในการสื่อสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาว  บอย  บางครั้ง  ไมเคย
Situation 6 : A friend asks when the final exam is.
(ฉากที่เพื่อนถามเพื่อนอีกคนเกี่ยวกับวันสอบปลายภาค)
ทานเขาใจวาภาษาทาทางที่ชาวอเมริกันแสดงมีความหมายวาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
ทานคิดวาการสื่อสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาวมีใชในสังคมไทยหรือไม  มี  ไมมี
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(ถามี) ทานเขาใจวาภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยมีความหมายวาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
ความถี่ที่ทานใชในการสื่อสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาว  บอย  บางครั้ง  ไมเคย
Situation 7 : A girl asks her friend about the taste of the cookies.
(ฉากที่ผูหญิงถามเพื่อนของเขาเกี่ยวกับรสชาติขนม)
ทานเขาใจวาภาษาทาทางที่ชาวอเมริกันแสดงมีความหมายวาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
ทานคิดวาการสื่อสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาวมีใชในสังคมไทยหรือไม  มี  ไมมี
(ถามี) ทานเขาใจวาภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยมีความหมายวาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
ความถี่ที่ทานใชในการสื่อสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาว  บอย  บางครั้ง  ไมเคย
Situation 8 : A man asks his friend about her ambition.
(ฉากที่ผูชายถามเพื่อนของเขาเกี่ยวกับความใฝฝน)
ทานเขาใจวาภาษาทาทางที่ชาวอเมริกันแสดงมีความหมายวาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
ทานคิดวาการสื่อสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาวมีใชในสังคมไทยหรือไม  มี  ไมมี
(ถามี) ทานเขาใจวาภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยมีความหมายวาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
ความถี่ที่ทานใชในการสื่อสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาว  บอย  บางครั้ง  ไมเคย
Situation 9 : Two girls are fighting and their friend is trying to stop the fighting.
(ฉากที่ผูหญิง 2 คนทะเลาะกันและเพื่อนของพวกเขาพยายามหามการทะเลาะ)
ทานเขาใจวาภาษาทาทางที่ชาวอเมริกันแสดงมีความหมายวาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
ทานคิดวาการสื่อสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาวมีใชในสังคมไทยหรือไม  มี  ไมมี
(ถามี) ทานเขาใจวาภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยมีความหมายวาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
ความถี่ที่ทานใชในการสื่อสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาว  บอย  บางครั้ง  ไมเคย
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Situation 10 : The police stops the shoplifter.
(ฉากที่ตํารวจจับโจรขโมยของ)
ทานเขาใจวาภาษาทาทางที่ชาวอเมริกันแสดงมีความหมายวาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
ทานคิดวาการสื่อสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาวมีใชในสังคมไทยหรือไม  มี  ไมมี
(ถามี) ทานเขาใจวาภาษาทาทางดังกลาวในสังคมไทยมีความหมายวาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
ความถี่ที่ทานใชในการสื่อสารดวยภาษาทาทางในฉากดังกลาว  บอย  บางครั้ง  ไมเคย
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสามารถ
ในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกัน
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แบบสอบถามเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการตีความ
ภาษาทาทางแบบอเมริกัน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณทางภาษาของนักเรียน
คําชี้แจง
กรุณาทําเครื่องหมาย (√) ในชองระดับคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
5 = มาก
4 = คอนขางมาก
3 = ปานกลาง
2 = คอนขางนอย
1 = นอย
ประสบการณทางภาษา
1. ทานมีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกันหรือไม
2. ทานมีโอกาสดูภาพยนตรหรือรายการโทรทัศนอมริกันหรือไม
3. ทานมีความสนใจในการเรียนรูการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกัน
หรือไม
4. ทานเคยไดรับการสนับสนุนเกีย่ วกับการสื่อสารกับชาวอเมริกันหรือไม เชน
โรงเรียนมีการจัดนิทรรศการสัปดาหภาษาตางประเทศหรือนิทรรศการความรู
เกี่ยวกับภาษาทาทางของชาวอเมริกัน การจัดกิจกรรมการสนทนากับชาว
อเมริกัน เปนตน
5. ทานเคยเดินทางไปยังประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการในการสื่อ
สารหรือไม
6. ทานเคยรวมกิจกรรม English Summer Camp ในประเทศหรือไม
7. ทานเคยรวมกิจกรรม English Summer Camp ในตางประเทศหรือไม
8. ทานทราบถึงความแตกตางในการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอมริกันกับ
การสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบไทยหรือไม

5 4 3 2 1
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพืน้ ฐานสวนบุคคลของนักเรียน
คําชี้แจง
กรุณาทําเครื่องหมาย (√) ลงในชองวาง
1.ระดับการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง
 ต่ํากวาระดับปริญญาตรี
 ระดับปริญญาตรี
 สูงกวาระดับปริญญาตรี
2.รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว
 ต่ํากวา 15,000 บาท
 15,000-30,000 บาท
 สูงกวา 30,000 บาท
3.อาชีพของบิดา
 ขาราชการ
 พนักงานบริษัท
 ผูประกอบการคา
 อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………..
4.อาชีพของมารดา
 ขาราชการ
 พนักงานบริษัท
 ผูประกอบการคา
 อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………..
5.ผูปกครองมีการสนับสนุนเกี่ยวกับการสื่อสารของชาวอเมริกันหรือไม
 มีการสนับสนุน (ทําขอ 6 ตอ)  ไมมีการสนับสนุน (ขามไปตอบขอ 7)
6.กิจกรรมที่ผูปกครองของทานสนับสนุนเกี่ยวกับการสื่อสารของชาวอเมริกัน
 การเรียนพิเศษการสนทนาภาษาอังกฤษ  การเดินทางไปตางประเทศ
 การดูภาพยนตรหรือรายการโทรทัศนอเมริกัน
 อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………..
7.ทานมีคนรอบขางเปนคนไทยที่มีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกันหรือไม เชน คนใน
ครอบครัว คนขางบาน เปนตน
 มี
 ไมมี
8.ทานมีแรงกระตุนใหตองการสื่อสารกับชาวอเมริกันหรือไม
 มี (ทําขอ 9 ตอ)  ไมมี
9.ทานมีแรงกระตุนใหตองการสื่อสารกับชาวอเมริกันอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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ภาคผนวก ค
บทสนทนาในวีดิทัศน 10 สถานการณและความหมาย
รูปแบบการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันทั้ง 10 ทาทาง
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บทสนทนาในวีดิทัศน 10 สถานการณและความหมาย
รูปแบบการสือ่ สารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันทั้ง 10 ทาทาง
1. ยินดี / ดีใจ / ทักทาย (High five)

Situation 1 :Two close friends meet.
(ฉากที่เพื่อนสนิทมาพบกัน)
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
(ฉากที่เพื่อนเลาเรื่องงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้)
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.
(ฉากที่หวั หนางานของบริษัทโฆษณาตองการความคิดเห็นจากพนักงานเกีย่ วกับโครงการใหมของ
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.
(ฉากที่เพื่อนตองการคุยเรื่องงาน)
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.
(ฉากที่คุณครูถามนักเรียนเกีย่ วกับความรูสกึ ในวันนี)้
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.
(ฉากที่เพื่อนถามเกี่ยวกับวันสอบปลายภาค)
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.
(ฉากที่ผูหญิงถามเพื่อนของเขาเกี่ยวกับรสชาติขนม)
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.
(ฉากที่ผูชายถามเพื่อนของเขาเกี่ยวกับความใฝฝน)
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.
(ฉากที่ผูหญิง 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.
(ฉากที่ตํารวจจับโจรขโมยของ)
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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