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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่ชวยพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการ
ตีความภาษาทาทางแบบอเมริกัน โดยศึกษาขอมูลที่รวบรวมจากนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนสายปญญา รังสิต ที่ดูวีดิทัศนการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันในสถานการณที่
แตกตางกัน และตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความเขาใจรูปแบบการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบ
อเมริกันและพื้นฐานสวนบุคคลของนักเรียน งานวิจัยนี้พบวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอย
ละ 49.99 คิดวาการสื่อสารดวยภาษาทาทางแบบอเมริกันทั้ง 10 สถานการณ มีใชในสังคมไทย
นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 50.76 ใชภาษาทาทางแบบอเมริกันทั้ง 10 ทาทางในการ
สื่อสารภาษาไทยเปนบางครั้ง นักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางรอยละ 42.83 มีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง ประสบการณทางภาษาอังกฤษและพื้นฐานสวนบุคคลของนักเรียน
ไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางมีผลตอความสามารถในการตีความภาษาทาทางแบบอเมริกัน โดยนักเรียน
ไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีประสบการณทางภาษาอังกฤษมากกวาสามารถตีความภาษาทาทางแบบ
อเมริกันไดดีกวานักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีประสบการณทางภาษาอังกฤษนอยกวา และ
พื้นฐานสวนบุคคลของนักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยาง ไดแก รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว
และอาชีพของผูปกครอง การสนับสนุนจากผูปกครองและกิจกรรมการสื่อสารของชาวอเมริกัน คน
รอบขางของนักเรียนที่เปนคนไทยที่มีโอกาสสื่อสารกับชาวอเมริกัน และแรงกระตุนใหตองการ
สื่อสารกับชาวอเมริกันมีสวนชวยใหนักเรียนไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางสามารถตีความภาษาทาทาง
แบบอเมริกันไดถูกตองมากยิ่งขึ้น
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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
การค นคว าอิ สระฉบั บนี้ สํ าเร็ จได ด วยความอนุ เคราะห จากบุ คคลหลายฝ าย ผู ศึ กษา
ขอ กราบขอบพระคุณ อาจารยสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม ภาควิชาภาษาตะวันตก
ทุกทานที่ไดใหความรูทางดานภาษาและการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมจนสามารถนํามาใชประโยชน
ในการทําการคนควาอิสระโดยเฉพาะอยางยิ่งรองศาสตราจารยปยะวดี อภิชาตบุตร อาจารยที่ปรึกษา
การค นคว าอิ สระและอาจารย อมรชั ย คหกิ จโกศล ที่ กรุ ณ าให ความเห็ นและชี้ แ นะแนวทางมา
โดยตลอด
ขอขอบพระคุณ ทานผูอํานวยการโรงเรียนสายปญญา รังสิตและอาจารยสายฝน พิลึกเรือง
ที่อํานวยความสะดวกและชวยเหลือผูศึกษาเปนอยางดี
ขอขอบคุณ Mr.Sean Lampon และคุณศรัญญา ศิริมานนท ที่ไดรวมแสดงในวีดิทัศน
ประกอบการคนควาอิสระ ขอบคุณ คุณเกรียงไกร จิรวัชระวงศ ที่อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่
ถายทําวีดิทัศนประกอบการคนควาอิสระ ขอบคุณ คุณพิษณุ ไชยโรจน และคุณไพรัช หาระศาล
ที่เปนผูถายทําวีดิทัศนประกอบการคนควาอิสระ ขอบคุณ คุณชาญชัย จิรวัชระวงศ ที่ชวยตัดตอวีดิ
ทัศนประกอบการคนควาอิสระ ขอบคุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสายปญญา รังสิต ที่ได
ใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี
และทายที่สุดขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และญาติพี่นองทุกคน ที่ใหกําลังใจ
และอุดหนุนทุนการศึกษา
คุณคาใดอันพึงมีจากการคนควาอิสระฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณ
อาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทความรูและวางรากฐานการศึกษาแกผูศึกษาจนประสบความสําเร็จ
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