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Abstract 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาความรูทางวัฒนธรรมไทยมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ 
ในการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศหรือไมอยางไรตอนักศึกษา  Thai Language Programme, 
Centre for Language Studies, Faculty of Arts and Social Sciences,   National University of Singapore  
ประจําปการศึกษา 2549 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนทั้งหมด 130 คน ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาวัฒนธรรม 
เฉพาะวัฒนธรรมไทยในดานวิถีการดําเนินชีวิตความเปนอยูแบบไทยและการรับประทานอาหาร 
ตลอดจนกิริยามารยาท และการแตงกายของคนไทยที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติกันมาจนเกิดเปนคานิยม 
ในสังคมไทยเนื่องจากถือเปนวัฒนธรรมไทยในบริบทของกลุมตัวอยางที่เปนคนตางชาติจะไดมี 
โอกาสและมีความเปนไปไดในการเรียนรูและรับรูผลการวิจัยพบวาความรูทางวัฒนธรรมไทยมีความ 
สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศคือเมื่อมีความรูทางวัฒนธรรมไทย 
มากขึ้นจะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นตามไปดวย  

 
 
1 บทนํา 
 

วัฒนธรรมกับภาษาเปนของคูกัน ภาษากับวัฒนธรรมเปนสิ่งที่แยกจากกันไมได ภาษาเปน 
สวนหนึ่งของวัฒนธรรมนักสังคมศาสตรบางคนเชื่อวาวัฒนธรรมจะอยูไมไดถาไมมีภาษา  
ภาษาเปนสิ่งที่สะทอนใหเหน็ถึงวัฒนธรรมและภาษาไดรับอิทธิพลและมีรูปรางขึ้นมาไดจาก 
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วัฒนธรรม ทั้งสองอยางนี้สอดประสานกนัอยางเหนียวแนน ภาษาและวัฒนธรรมจึงไมสามารถ 
แยกออกจากกนัได ผูเรียนภาษาตางประเทศจึงจําเปนจะตองเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
ควบคูกันไปดวย ผูเรียนอาจพูดภาษาไทยไดไมดีถาปราศจากการทําความเขาใจเนื้อหาทาง 
วัฒนธรรมของคนไทย ดังนัน้การเรียนรูและการทําความเขาใจวัฒนธรรมของชนชาติเจาของ 
ภาษาจึงเปนสวนหนึ่งของการเรียนภาษาซึ่งจะชวยใหสถานการณในการสื่อสารภาษาไทย 
นั้นเปนไปอยางถูกตองราบรื่นและเหมาะสม 

จากการที่ผูวจิยัไดไปศกึษางานการสอนภาษาไทยใหกับชาวตางชาติที ่Thai Language 
Programme, Centre for Language Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, National 
University of Singapore ระหวางวันที ่9 -13 ตุลาคม 2547 ที่ผานมาพบวามีนักศกึษาของ 
มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปรใหความสนใจเรียนวิชาภาษาไทยกันอยางมากดังนัน้ผูวจิัย 
จึงมีความสนใจที่จะศกึษาถึงความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจในวัฒนธรรมไทยของ 
นักศึกษาซึ่งเปนชาวตางประเทศวามีความสมัพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาไทยหรือ 
ไมอยางไร ดังนั้นเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ถึงความสัมพันธดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ 
ทําการวิจยัเร่ือง การศึกษาความสัมพันธระหวางความรูทางวัฒนธรรมไทยกับผลสัมฤทธิ์ในการ 
เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศทั้งนี้เพื่อจะไดนําผลการวิจัยที่ไดมาประยุกตใชในการ 
ปรับหลักสูตรการเรียนสอนภาษาไทยใหกบัชาวตางชาติเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลมากที่สุดตอไป 
ในอนาคต 
 
 
 แนวค ึดและวรรณกรรมท ี่เก ี่ยวของ 2

 
2.1 ความหมายและแนวคดิเกีย่วกบัวฒันธรรม 
 

วัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวิตโดยรวมของคนกลุมหนึ่ง ซ่ึงจะเกดิขึ้นไดผานการเรียนรูและ 
ปลูกฝงทางสังคมเชนสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม  วัฒนธรรมไทยแตแรกเริ่มจึง 
ผูกพันอยูกับกจิกรรมทางการเกษตร และเมื่อรับพุทธศาสนาเขามาเปนพื้นฐานสําคัญ  
ลักษณะเดิมของวัฒนธรรมก็ยังคงอยูประสมประสานเปนวัฒนธรรมทีม่ีพุทธศาสนาเปนพื้น 
ฐานหลัก 

โรบินสัน (Robinson, 1985) ไดทําการสํารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับความหมายของคําวา 
“วัฒนธรรม” จากผูสอนภาษาและวัฒนธรรม จากคําตอบที่ไดนั้นสรุปไดวาวัฒนธรรม หมายถึง 
ส่ิงตาง ๆ ตอไปนี้ คือ 
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1. ผลผลิตทางวัฒนธรรม (Cultural  Products) ไดแก วรรณกรรม นิทานพื้นบาน ศิลปะ 

ดนตรีและส่ิงประดิษฐตาง ๆ  
2. ความรูสึกนึกคิด (Ideas) ไดแก ความเชื่อ คานิยม และขนบธรรมเนียมประเพณ ี
3.  พฤติกรรม (Behaviours) ไดแก การปฏิบัติตน ลักษณะนสัิย การแตงกาย 

อาหารและการใชเวลาวางดงันั้นจึงอาจกลาวไดวา วัฒนธรรมหมายถึงทุกสิ่งทุกอยาง 
       ที่เกี่ยวของกับการดําเนนิชีวิตของมนษุยในสังคมของชุมชนหรือหมูชนหนึ่งๆ 

ที่รวมกันอยูและสืบทอดตอมาถึงชนรุนหลัง 
 

Wallace (1970) ใหคําจํากัดความ “วัฒนธรรม” วา วัฒนธรรมคือผลรวมของระบบความรู 
 ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย ประเพณ ีตลอดจนความสามารถและอุปนิสัยตาง ๆ 
ซ่ึงเปนผลมาจากการเปนสมาชิกของสังคมในทางสังคมศาสตร  สนธยา พลศรี ( 2545) กลาววา 
วัฒนธรรมคือส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นและกลายเปนวิถีชีวิตของมนุษยที่ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกัน
มาจนเปนมรดกแหงสังคมและเปนสิ่งยึดเหนี่ยวใหสมาชิกในสังคมอยูรวมกนัไดดวยความสงบ
สุข 

วัฒนธรรมไมใชส่ิงที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณ แตวัฒนธรรมตองสัมพันธกับสังคมเสมอ  
เปนภาพรวมของทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยสามารถอยูรวมกนัในสังคมได และทําใหสังคม 
สามารถพัฒนาสืบเนื่องไปได จนสรางสถาบันทางสังคม สถาบันทางการเมือง การปกครอง 
และพัฒนาการทางเทคโนโลยีเฉพาะสังคมนั้น ๆ วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมใดสังคมหนึ่ง 
จึงเปนสวนรวมของ “พวก” ของ “กลุม” 

วัฒนธรรมมีหนาที่คือเปนวิถีทางสําหรับสื่อสาร สรางบูรณาการทางความคิด ความเชือ่ 
และประเพณ ีแลวถายทอดสิง่นั้นตอสังคม ที่สําคัญคือวัฒนธรรมชวยสงตอคุณคาความหมาย 
ของสิ่งอันเปนที่ยอมรับในสงัคมหนึ่ง ๆ ใหคนในสังคมนั้นไดรับรูแลวขยายขอบเขตที่กวางขึ้น 
ซ่ึงสวนใหญการสื่อสารทางวัฒนธรรมนั้นกระทําโดยผานสัญลักษณ  ตัวอยางเชน ในสมัยกอน 
มีการใชธงชางเผือกเปนสัญลักษณ เพราะเชื่อวาชางเผือกนั้นคูบุญบารมีพระมหากษัตริย 
เมื่อคนไทยเหน็ธงประดับดวยรูปชางกเ็กดิความรับรูบางอยางรวมกนัขึ้น ดวยเหตนุัน้ 
เราจึงกลาววาหนาที่ในการสื่อสารของวัฒนธรรมชวยใหเกิดบูรณาการทางความคิด ความเชื่อ 
รวมกันในสังคม 
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2.2   ลกัษณะทางวฒันธรรม 

 
ลักษณะทางวฒันธรรมนั้น (Culture Traits) หมายถึง ระบบบุคลิกภาพ พฤติกรรม 

ลักษณะนิสัย วิถีการดําเนนิชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเปนเอกลักษณ 
ของสังคมใด สังคมหนึ่ง ที่ไดเรียนรูมาจากประสบการณการเปนสมาชกิของสังคม 
ซ่ึงแตกตางจากสังคมอื่น โดยที่คนสวนใหญในสังคมนั้นจะมีแบบแผน หรือวิถีการดําเนินชีวิต 
สวนใหญคลายคลึงกัน (Otterbein, 1977) 

มนุษยในแตละกลุมสังคมจําเปนตองสรางและกําหนดแนวทางและแบบแผนในการอยูรวม
กัน รวมถึงสรางระบบสัญลักษณบางอยางเพื่อสรางความเขาใจระหวางกันภายในกลุมหรือภาย 
ในกลุมสังคมนั้นๆอยางไรกต็ามเมื่อสังคมมนุษยเปลี่ยนจากสังคมเดี่ยวหรือเปลี่ยนจากการ 
ติดตอส่ือสารเฉพาะกลุมคนที่มาจากวฒันธรรมเดียวกนัมา เปนการติดตอส่ือสารขามกลุม 
ขามพรมแดนกับบุคลอ่ืนๆที่อาจมีทั้งวัฒนธรรมเหมือนกนัหรือใกลเคยีงกัน และวัฒนธรรม 
แตกตางกันความเขาใจเฉพาะการสื่อสารในวัฒนธรรมของตนเองหรือการสื่อสารระหวาง 
วัฒนธรรมเดียวกันจึงไมเพยีงพอ 
     Jandt (1998) กลาววา ในภาวะปจจุบนัซึ่งมนุษยจําเปนตองติดตอหรือพบปะกับคนจาก 
หลากหลายวฒันธรรม มนุษยม ี“หนาที”่ ที่จะตองเขาใจความแตกตางของวัฒนธรรมตาง ๆ  
ยอมรับในความแตกตางนั้นๆ และพัฒนาตนใหเปนผูมปีระสิทธิภาพในการสื่อสารตาง 
วัฒนธรรม Jandt ยังเชื่อวาการที่คนเรารูจักคนอื่นมาก ๆ จากหลากหลายวัฒนธรรมจะชวย 
ใหเรารูจักและเขาใจตนเองและยอมรับผูอ่ืนมากขึ้นวัฒนธรรมมีบทบาทมากตอการรบัรูของบุค
คลและมีผลตอกระบวนการรับรูในแตละขัน้ตอนไมวาจะเปนการเลือกรบัสาร เรียบเรียงสาร 
และตีความสาร และมีผลตอการแสดงออกวัฒนธรรมตางกันมีผลตอการเลือกรับสารตางกัน 

 
2.3. ภาษากบัวฒันธรรม 
 

 ภาษาเปนเพยีงสัญลักษณคําตางๆนั้นลวนไมมีความหมายโดยตัวของมนัเอง แตเปนคํา 
ที่มนุษยผูกความหมายสิ่งตางๆเพื่อใชเรียกแทนซึ่งคนในกลุมนั้นๆจําเปนจะตองเห็นพองตอง 
กันจึงจะสามารถใชภาษาสื่อความหมายเรียกสิ่งตางๆไดแทนตรงกันและสามารถเขาใจไดตรง 
กันความสัมพนัธระหวางสัญลักษณกับสิง่ที่มันแทนนัน้เปนสิ่งแทนโดยออม(Indirect) แตส่ิงที ่
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เชื่อมโดยตรงคือขอตกลง(Agreement)รวมกันระหวางผูทีใ่ชภาษาเดยีวกนัในการสื่อความหมาย 
 Berkoและคณะ(1998)กลาววาภาษาทกุภาษาลวนมีลักษณะเฉพาะของตนเองและมคีวาม 
สัมพันธอยางยิ่งตอกระบวนการเรียนรูและกระบวนการรบัรูของมนุษย ในแตละวัฒนธรรม 
จะมีการใชภาษาเพื่อการสื่อสารซึ่งรวบรวมสัญลักษณทีก่ลุมคนใชและเขาใจรวมถึงกฎเกณฑ 
ตางๆ เชน การใชเสียง ไวยากรณ การสรางประโยค การเรียงคํารูปแบบการใชภาษาที่ดีและ 
เหมาะสม ฯลฯ ดังนั้นเมื่อเราตองการสื่อสารในอีกภาษาหนึ่ง ส่ิงสําคัญที่เราตองทราบจึงไมใช 
แตเพยีงคําศัพท และสัญลักษณของภาษานั้น ๆ เทานั้น หากแตตองเขาใจถึง 
“กฎเกณฑทางสังคมและสภาพแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมดวย”   Berko และคณะ 
สรุปวาเราสามารถเห็นความแตกตางของการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในแตละสังคมใน 5 
ลักษณะ ดังนี้คือ 

 
1. Emotive Language  ภาษาที่ใชแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึก ทัศนคติของผูพูด เชน 

คําวา ฝายขวา ทุนนิยม สาวไฮโซ 
2. Phatic Language  ภาษาที่ใชเพื่อสราง ตอกย้ํา แสดงความสัมพันธระหวางคูสนทนา 

ในระหวางการสื่อสาร เชน คําทักทาย คํากลาวอําลา หรือ “Phatic Function” เชน 
คําทักทายของชนชาติตาง ๆ ที่ไมไดตองการคําตอบอยางแทจริง อาทิ ไปไหนมา 
(ไทย) กินขาวหรือยัง (จีน) สบายดีหรือ (ฝร่ัง)  

3. Cognitive Language ภาษาทีใ่ชเพื่อแจงขอมูลขาวสาร ซ่ึงมักจะเปนภาษาทางการหรอื 
“Information Function” ซ่ึงอาจเปนทั้งคําสากลที่เขาใจในหมูคนสวนใหญของสังคม 
หรือประเทศ หรือเขาใจกนัเฉพาะกลุม เชน คําเทคนิคตางๆ (Technical Terms)  

        หรือคําเฉพาะกลุม (Jargon) 
4. Rhetorical  Language ภาษาที่ใชเพื่อสรางอิทธิพลตอความคิดและตอพฤติกรรม ผูพูด 

ใชภาษาประเภทนี้เพื่อสรางแรงจูงใจโดยการใชคําที่สามารถสรางภาพที่ชัดเจนให 
ปรากฏในใจของผูฟงได หรือ “Directive Function” และ “Aesthetic Function”  

5. Identifying Language  ภาษาที่ใชเพื่อบงชี้อยางเฉพาะเจาะจง เชน ช่ือเฉพาะของบคุลล 
แทนที่จะเรียกวาเขาหรือเธอในสังคมไทยมักมีช่ือเลนและชื่อจริงซ่ึงสวนใหญมักม ี
ความหมายและเปนชื่อมงคลในขณะที่ทางตะวนัตกสวนใหญใชช่ือทางศาสนา 
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2.4   ลกัษณะของวฒันธรรมไทย  
 
นักมานษุยวิทยาและสังคมวทิยาทั้งชาวไทยและตางประเทศที่ไดศึกษาและคนควาเกีย่วกับ 

ลักษณะทางวฒันธรรมไทยทั้งในอดีตและปจจุบนัไดกลาวถึงลักษณะทางวัฒนธรรมไทยไว  
ใกลเคียงกันวาคนไทยมีลักษณะปลีกยอยหลายประการทีบ่งบอกถึงลักษณะทางวัฒนธรรมที่ 
คนสวนใหญมอียูรวมกนัและแตกตางไปจากวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน เชน รักอิสระและ 
ความเปนไท สุภาพออนนอม รักความสนกุสนาน เปนมิตร เคารพเชื่อฟงผูอาวุโส 
เอื้อเฟอเผ่ือแผ มีความเกรงใจ รักสงบ ขี้อาย  (สุพัตรา สุภาพ, 2540)  แนวคิดเกี่ยวกับ 
ความสัมพันธของวัฒนธรรมกับการใชภาษานั้น ไดมีการนําไปใชในงานวิจยัหลายเรือ่ง 
 อาทิ เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอานภาษาไทยของนกัศึกษาญี่ปุนทีเ่รียนในระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 โดยใชวัฒนธรรมไทยเปนสื่อการสอน  โดย  ซาจิโกะ ซาไก  
(2542) และเรื่อง ความสามารถในการใชภาษาไทยของนกัศึกษาเกาหล ีแผนกภาษาไทย ช้ันปที่ 
3 มหาวิทยาลัยปูซาน ภาษาและกิจการตางประเทศ (Pusan University of Foreign Studies)โดย  
จองบก  แช  (2543) 

 
 

3   ะเบยีบวธิวีจิยั ร
 
การวิจยันี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาความรูทางวัฒนธรรมไทยนัน้มีความสัมพันธกับ 

ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศของนักศึกษาสิงคโปรหรือไม 
อยางไรศึกษาวัฒนธรรมไทยที่แสดงถึงเอกลักษณที่บอกถึงความเปนไทยการรูจกัพดูคุยภาษา 
 ไทย การมีศิลปะแบบไทย  นอกจากนี้ยงัมวีิถีการดําเนนิชีวิต ความเปนอยูแบบไทย 
และการรับประทานอาหาร  การแสดงรองรํา  การปกครอง ตลอดจนการมีศีลธรรมจรรยา  
กิริยามารยาทและการแตงกายของคนไทยที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติกันมาจนเกดิเปนคานิยม 
ในสังคมไทยเนื่องจากถือเปนวัฒนธรรมไทยในบริบทของกลุมตัวอยางที่เปนคนตางชาติ 
จะไดมีโอกาสและมีความเปนไปไดในการเรียนรูและรับรูตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้คอื 
นักศึกษาใน  Thai Language Programme, Centre for Language Studies, Faculty of Arts and 
Social Sciences,   National University of Singapore  ประจําปการศกึษา 2549 ภาคการศึกษาที ่
1 จํานวนทั้งหมด 130 คน แบงเปนรายละเอียด ดังนี ้ 
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จํานวนกลุมตัวอยางภาษาไทยระดับ 1  จํานวน 81    คน  
จํานวนกลุมตัวอยางภาษาไทยระดับ 2  จํานวน 25    คน    
จํานวนกลุมตัวอยางภาษาไทยระดับ 3 จํานวน 13    คน  
จํานวนกลุมตัวอยางภาษาไทยระดับ 4 จํานวน  8     คน  
จํานวนกลุมตัวอยางภาษาไทยระดับ 5      จํานวน  3     คน  

 
โดยใชแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนนักศกึษาใน 

Thai Language Programme, Centre for Language Studies, Faculty of Arts and Social 
Sciences,   National University of Singapore มีลักษณะคาํถามเปนแบบสอบถาม 
ปลายปดแบบสอบถามชนิดกําหนดคําตอบใหเพื่อสอบถามขอมูลระดับการเรียนภาษาไทย 
และขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามและความรูทางวัฒนธรรมไทยขอมูลที่ไดจาก 
แบบสอบถามนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS 
 (Statistical Package for the Social Sciences) และหาคาสถิติตาง ๆ โดยสถิติที่ใชใน 
การวิเคราะหขอมูลไดแกANOVA and Correlation เปนสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
ในการวิจัยตั้งระดับความเชือ่มั่นที่ 95% 

 
 

 ผลการวจิยั 4
 
4.1 สวนที ่1 
 

ระดับการศึกษาภาษาไทยและขอมูลสวนตวัของผูตอบแบบสอบถามในการศึกษาผูวจิัยพบ 
วาจากกลุมตัวอยางทั้งส้ิน130 คน มีกลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย  และมีการ 
ศึกษาภาษาไทยทั้ง 5 ระดับคือ ระดับ 1-5อายุของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามนอยที่สุดคือ 
 อายุ 18 ป มากที่สุดคืออาย ุ29 ป และอายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยางอยูที ่21.41 ป มีกลุมตัวอยางเคย 
ศึกษาภาษาไทยหรือรับการอบรมนอกชั้นเรยีนจํานวน 1 คนมีกลุมตัวอยางที่มีญาติหรือคนใน 
ครอบครัวเปนคนไทยจํานวน 16 คน ซ่ึงนอยกวาที่มีเพื่อนเปนคนไทยซึ่งมีถึงจํานวน 69  คน 
สวนใหญกลุมตัวอยางเคยมาเที่ยวเมืองไทยมากกวา 3 คร้ัง เคยชมภาพยนตรไทยหรือรายการ 
โทรทัศนไทย และเคยฟงเพลงไทย แตไมเคยอานนิตยสารไทยหรือหนงัสือพิมพไทย จํานวน 
110 คน  ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ขอมลูสวนบคุคล จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1. เพศ 
หญิง 
ชาย 
รวม 

 
91 
39 
130       

 
70 
30 
100 

2.  ระดับการศึกษาภาษาไทย 
ภาษาไทยระดับ  1 
ภาษาไทยระดับ  2 
ภาษาไทยระดับ  3 
ภาษาไทยระดับ  4 
ภาษาไทยระดับ  5   

 
81 
25 
13 
 8 
3 

 
62.31 
19.23 
10 
6.15 
2.31 

3.  อายุ  (คําถามปลายเปด) 
     อายุที่ตอบแบบสอบถามต่ําสุดคือ     18   ป  
     อายุที่ตอบแบบสอบถามสูงสุดคือ     29   ป  
     อายุเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามคือ  21.41  ป 

 
2 
1 

 
1.53 
0.77 
 

4.  เคยศึกษาภาษาไทยหรือรับการอบรมนอกชั้นเรียน 
 ไมเคยศึกษาภาษาไทยหรือรับการอบรมนอกชั้นเรียน 

1 
129 

0.77 
99.23 

5.  มีญาติหรือคนในครอบครัวเปนคนไทย 
  ไมมีญาติหรือไมมีคนในครอบครัวที่เปนคนไทย 

16 
114 

12.30 
87.70 

6.  มีเพื่อนเปนคนไทย 
     ไมมีเพื่อนเปนคนไทย 

69 
61 

53.08 
46.92 

7.  เคยมาเที่ยวเมืองไทย   1  ครั้ง 
     เคยมาเที่ยวเมืองไทย   2  ครั้ง 
     เคยมาเที่ยวเมืองไทย   3   ครั้ง 
     เคยมาเที่ยวเมืองไทยมากกวา  3 ครั้ง 
     ไมเคยมาเที่ยวเมืองไทย 

21 
17 
15 
53 
24 

16.15 
13.08 
11.54 
40.77 
18.46 

8. เคยชมภาพยนตรไทยหรือรายการโทรทัศนไทยไมเคยชมภาพ 
 ยนตรไทยหรือรายการโทรทัศนไทย 

128 
2 

98.46 
1.54 

9.  เคยอานนิตยสารไทยหรือหนังสือพิมพไทย 
   ไมเคยอานนิตยสารไทยหรือหนังสือพิมพไทย 

16 
114 

12.31 
87.69 

10.  เคยฟงเพลงไทย 
      ไมเคยฟงเพลงไทย 

110 
20 

84.62 
15.38 

 
ตารางที ่1  ขอมลูสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม 
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4.2 ผลการวเิคราะหความรูทางวฒันธรรมของกลุมตวัอยาง 
ความรูทางวัฒนธรรมไทยแบงตามระดับความรูทางภาษาไทยพบวา 
 
กลุมตัวอยางที่มีความรูทางภาษาไทยอยูในระดับ 1 มีคะแนนเฉลี่ยความรูทางวัฒนธรรมไทย 31.67  
กลุมตัวอยางที่มีความรูทางภาษาไทยอยูในระดับ 2 มีคะแนนเฉลี่ยความรูทางวัฒนธรรมไทย 33.64   
กลุมตัวอยางที่มีความรูทางภาษาไทยอยูในระดับ 3 มีคะแนนเฉลี่ยความรูทางวัฒนธรรมไทย 33.46   
กลุมตัวอยางที่มีความรูทางภาษาไทยอยูในระดับ 4 มีคะแนนเฉลี่ยความรู ทาง วัฒนธรรม ไทย 30.38  
และกลุมตัวอยางที่มีความรูทางภาษาไทยอยูในระดับ 5 มีคะแนนเฉลี่ยความรูทางวัฒนธรรมไทย  35.00   

 
ซ่ึงแสดงวานกัศึกษาที่มีระดบัการเรียนภาษาไทยในระดบัที่แตกตางกนัมีความรูทาง 

วัฒนธรรมไทยแตกตางกัน  ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ระดับความรู N Mean Std.Deviation Minimum Maximum 
1 
2 
3 
4 
5 
Total 

81 
25 
13 
  8 
 3 
130 

31.67 
33.64 
33.46 
30.38 
35.00 
32.22 

2.82 
3.01 
3.31 
4.75 
1.73 
3.17 

23 
26 
27 
23 
34 
23 

38 
39 
37 
34 
37 
39 

 
ตารางที ่ 2  คาเฉลยีของความรูทางวัฒนธรรมไทยแบงตามระดบัความรูทางภาษาไทย 

 
ผูวิจัยไดทดสอบถึงความสัมพันธระหวางความรูทางวฒันธรรมไทยกับผลสัมฤทธิ์ในการ 

เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศโดยใชวิธีการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความ 
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) และใชระดับ 
ความเชื่อมั่น 95% ในการทดสอบสมมุติฐาน ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)และยอม 
รับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา .05  ซ่ึงแสดง วามีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่ง 
คูที่แตกตางกนั จากนัน้จะนาํไปเปรียบเทยีบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีการ 
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคู ใดบาง ที่แตกตางกันที ่
ระดับนยัสําคัญ .05 ดังแสดงในตารางที ่3 และ ตารางที่ 4 
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 แหลงความแปร
ปรวน 

df Sum of 
Square           

Mean 
Square 

    F  Sig. 

ระดับการ 
เรียนภาษา 
ไทย 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

4 
125 
129 

145.665 
1148.866 
1294.531 

36.416 
9.191 

3.962 .005 

 
ตารางที ่ 3 การทดสอบความสมัพันธระหวางผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนภาษาไทยกบัความรู ทางวัฒนธรรมไทย 

 
 
 ระดับความรู     

ทางภาษาไทย 
1 2 3 4 

ความรูทางวัฒน 
ธรรมไทย 

1     

 2 -1.97* 
(.005) 

   

 3 -1.79* 
(.050) 

.18 
(.864) 

  

 4 1.29 
(.252) 

3.27* 
(.009) 

3.09* 
(.025) 

 

 5 -3.33 
(.064) 

-1.36 
(.464) 

-1.54 
(.430) 

4.36* 
(.026) 

 
ตารางที ่ 4  ผลการเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่ของความรูทางวฒันธรรมไทยแบงตาม ระดบัความรูทางภาษาไทย 

 
สําหรับผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอนพบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับความรูทาง 

ภาษาไทยในระดับ 1 มีความรูทางวัฒนธรรมไทยนอยกวากลุมตัวอยาง ที่มีระดับความรูทาง 
ภาษาไทยในระดับ 2  กลุมตัวอยางที่มีระดบัความรูทางภาษาไทยในระดับ 3 และมีความรูทาง 
วัฒนธรรมไทยไมแตกตางจากกลุมตัวอยางที่มีระดับความรูทางภาษาไทยในระดับ 4 และ 
กลุมตัวอยางทีม่ีระดับความรูทางภาษาไทยในระดบั 5 

กลุมตัวอยางทีม่ีระดับความรูทางภาษาไทยในระดบั 2 มีความรูทางวัฒนธรรมไทยไมแตก 
ตางจากกลุมตวัอยางที่มีระดบัความรูทางภาษาไทยในระดับ 3 และกลุมตัวอยางที่มีระดับ 
ความรูทางภาษาไทยในระดบั 5 แตมีความรูทางวัฒนธรรม ไทยมากกวากลุมตัวอยางที่มีระดับ 
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ความรูทางภาษาไทยในระดบั 4 
สวนกลุมตัวอยางที่มีระดับความรูทางภาษาไทยในระดับ 3 มีความรูทางวัฒนธรรมไทย 

มากกวากลุมตวัอยางที่มีระดบัความรูทางภาษาไทยในระดับ 4 และมีความรูทางวัฒนธรรมไทย 
ไมแตกตางจากกลุมตัวอยางที่มีระดับความรูทางภาษาไทยในระดับ 5 กลุมตัวอยางทีม่ีระดับ 
ความรูทางภาษาไทยในระดบั 4มีความรูทางวัฒนธรรมไทยนอยกวากลุมตัวอยางที่มีระดับ 
ความรูทางภาษาไทยในระดบั 5 

 
 Level Culture 
Spearman’s rho Culture Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

    .256* 
    .003 
     130 

1.000 
. 
130 

 **. Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
ตารางที ่ 5   การทดสอบความสมัพันธระหวางความรูทางภาษาไทยและความรูทงวัฒนธรรมไทย 

 
จากตารางที ่5 ผลความสัมพันธระหวางตัวแปรดานระดบัความรูทาง ภาษาไทย กับ 

ความรูทางวัฒนธรรมไทย พบวา ตัวแปรดานระดับความรูทาง ภาษาไทยมีความสัมพนัธกับ 
ความรูทางวัฒนธรรมไทยในทิศทางเดยีวกัน  ( Spearman Correlation = .256 )  ที่ระดับ 
นัยสําคัญ .01 คือกลุมตัวอยางที่มีระดับความรูทางภาษาไทยสูง ขึ้นก็จะมีความ รูทาง 
วัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้น  

 ทั้งการทดสอบถึงความสัมพันธระหวางความรูทางวัฒนธรรมไทยกับผลสัมฤทธ์ิใน 
การเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศโดยใชวิธีการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความ 
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) และวิเคราะหผล 
โดย การใชการวิเคราะหสหสัมพันธอยางงาย (Simple Correlation Analysis) ซ่ึงสามารถ 
วัดความสัมพันธไดโดยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมน (Spearman 
Correlation Coefficient)  นั้น ไดผลเหมือนกันคือพบวาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาไทย 
มีความสัมพัน ธกับความรูทางวัฒนธรรมไทย 

 
 

5
 
 อภปิรายผล 

จากการศึกษา การศึกษาความสัมพันธระหวางความรูทางวัฒนธรรมไทยกับผลสัมฤทธิ์ 
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ในการเรยีนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศพบวามีความสัมพันธกนัคือนักศึกษา 
ที่มีระดับการเรียนภาษาไทยในระดบัที่แตกตางกันมีความรูทางวัฒนธรรมไทยแตกตางกัน  
กลาวคือหากนกัเรียนมีความรูทางภาษาไทยสูงขึ้น ก็จะมคีวามรูทางวัฒนธรรมไทยสูงขึ้น  
สามารถที่จะวเิคราะหการใชภาษาไทยในบริบทของสังคมไทยที่ตางกนัไดอยางถูกตองและ 
รูวาในแตละสถานการณแตละบุคคลมีความแตกตางทีจ่ะเลือกใชภาษาไทยในการสือ่สาร  
สามารถจําแนกไดวาภาษาไทยที่ใชนัน้บางคําเปนภาษาที่ใชเพื่อสราง ตอกย้ํา แสดงความ 
สัมพันธระหวางคูสนทนาในระหวางการสื่อสาร Phatic Language เชน คําทักทาย คํากลาวอําลา 
ที่วา ไปไหนมา มากกวาจะตองการรูคําตอบที่แทจริง 

อยางไรก็ตามแมการวเิคราะหจะปรากฏผลดังกลาวแตในสวนของกลุมตัวอยางที่ม ีความรู 
ภาษาไทยในระดับ 4 กลับมีคะแนนเฉลี่ยของความรูทางวัฒนธรรมไทย นอยกวาคา เฉล่ียของ 
ความรูทางวัฒนธรรมไทยของกลุมตัวอยางที่มีความรูทางภาษาไทยในระดับอื่น ๆ  อาจเนื่อง 
มาจากการเรยีนภาษาไทยในระดับนี ้เนนการคิดวิเคราะหการใชภาษาจากแหลง สารอื่น ๆ 
ที่นอกเหนือจากตัวบุคคล เชน บทความจากหนังสือพิมพ นิตยสาร เร่ืองสั้น รายการ โทรทัศน 
ฯลฯ ซ่ึงความรูดานวัฒนธรรมจากสื่อตาง ๆ เหลานั้นเปลีย่นแปลง ไปจากวัฒนธรรมดั้งเดิม 
ของไทยอาจสงผลใหผูเรียนเขาใจในวัฒนธรรมไทยคลาดเคลื่อนได 

ขณะที่จากการเขารวมสังเกตการณในการเรียนการสอนพบวา การใชความรูภาษาไทย 
ในหองเรยีนของนักศึกษาภาษาไทยระดับ 4 ไมมีปญหา มีความเขาใจในเนื้อหาที่ผูสอนสอน 
และมีการตอบสนองในการเรียนเปนอยางดี  ทั้งการอานเรื่องสั้น การอานขาว การอานบทความ 
รวมถึงการแตงกลอนเปนภาษาไทยก็สามารถทําไดอยางดี ดังนั้นคะแนน ในสวนคาเฉ ล่ียของ 
ความรูทางวัฒนธรรมไทยนัน้จึงเปนในเรือ่งสวนบุคคล 

โดยเฉพาะเมื่อพิจารณากลุมตัวอยางที่ตอบคะแนนความรูทางวัฒนธรรมไทยไดนอยพบวา 
เปนกลุมตัวอยางที่เรียนภาษาไทยไดด ีหากแตมีพฤติกรรมสวนตัวทีแ่ตกตางไปจากผูอ่ืน และม ี
ทัศนคติที่คิดวาภาษาและวัฒนธรรมไมจําเปนตองเกีย่วของกัน ดังนั้นอาจเปนปจจัยทีท่ํา 
ใหกลุมตวัอยางตอบแบบสอบถามในแบบตัวตนของตนเอง ไมไดตอบในฐานะที่ตนเองเปนคน 
ไทย ทั้งนี้เพราะ “วัฒนธรรม” คือ ผลรวมของระบบความรู ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย 
ประเพณ ีตลอดจนความสามารถและอุปนิสัยตาง ๆ เมื่อกลุมตัวอยาง ไมเชื่อวา 
เรียนภาษาไทยแลวจะไดความรูเร่ืองวัฒนธรรม จึงทําใหผลคะแนนเฉลีย่ความรูทาง วฒันธรรม 
ไทยปรากฏเชนนั้น 
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เปนที่นาสังเกตวา ในสวนของกลุมตัวอยางที่มีความรูทางภาษาไทยในระดับ 1 ซ่ึงถือ 
เปนระดับแรกของการเรียนภาษาไทยนัน้ กลับมีคะแนนในสวนของความรูทางวัฒนธรรม 
ไทยอยูในระดบัที่สูงใกลเคียงกับระดับอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะวฒันธรรมเปนสิ่งที่เรียนรูได  
(Culture is Learned) โดยผานกระบวนการถายทอดทางวัฒนธรรม (Enculturation) เชน 
การอบรมสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย และประสบการณที่ไดรับจากการเคย ไดไป 
เที่ยวประเทศไทย การมีเพื่อนคนไทย ทําใหทราบวาตนควรมีพฤติกรรมอยางไรใน 
สถานการณตางๆ พฤติกรรมเชนไรที่คนไทยปฏิบัติและยอมรับวาดีงามและถูกตอง  นอกจาก 
นี้แลวในสวนของรายละเอียดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับที ่1 นั้นเนนใหผู เรียนม ี
ความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมไทยโดยผานการเรียนรูจากสังคมและภาษาไทย ทําใหผู 
เรียนมีความรูทางวัฒนธรรมไทยอยูในระดับสูง 

สําหรับการสอนภาษาไทยใหกับนกัศึกษาใน Thai Language Programme, Centre for 
Language Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, National University of Singapore นั้น 
นอกจากผูสอนจะสอนความรูทางภาษาไทยใหกับนกัศกึษาแลว ผูสอนยังไดสอดแทรกความรู 
ในเรื่องมารยาททางสังคม เชน การทักทาย การรับประทานอาหาร ประเพณ ีและคานิยม 
ในวัฒนธรรมของเจาของภาษา (Cultural Values) อีกดวย ทั้งการแทรกในเนื้อหา รวมทั้ง 
การสอนผานบทเพลง ภาพยนตร เนื่องเพราะวัฒนธรรมหมายถึงทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับ 
การดําเนนิชีวติของมนุษยในสังคม ของชุมชนหรือหมูชนหนึ่ง ๆ ที่รวมกันอยู และสืบทอด 
ตอมาถึงชนรุนหลัง 
  ขอเสนอแนะ 6
 

แมวาจากการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความรูทางวฒันธรรมไทยกับผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศจะพบวามีความสัมพันธกันคือ นักศึกษาที่มีระดับการ 
เรียนภาษาไทยในระดับทีแ่ตกตางกันมีความรูทางวัฒนธรรมไทยแตกตางกันก็ตาม แต 
วัฒนธรรมเปนเรื่องที่ละเอียดออน การใชแบบสอบถามและสรางสถานการณสมมตเิพื่อ 
ใหกลุมตวัอยางตอบเชนคนไทยตอบนั้นอาจจะใชไมไดผลดีที่สุด เนื่องเพราะกลุมตัวอยาง 
อาจมีปจจยัอ่ืน ๆ ที่ทําใหการตอบแบบสอบถามคลาดเคลื่อน  ดังนั้นอาจตองมีการวดัการ 
ประเมินการเรยีนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา (Command of Etiquette) ดวยวิธีการอื่น ๆ อาทิ 
ตั้งคําถาม ใหผูเรียนอธิบายมารยาททางสังคมของชาวไทย หรือการวัดความสามารถ 
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ของผูเรียนในการแสดงออกถึงมารยาทสังคมของเจาของภาษา ซ่ึงผูสอนสามารถประเมิน 
ผูเรียนจากการใหเลนบทบาทสมมติ หรืออธิบายใหเห็นความแตกตางระหวางวัฒนธรรม เชน 
การทักทาย และมาร ยาทในการรับประทานอาหาร เปนตน 

นอกจากนี้อาจมีการวัดการตคีวามพฤติกรรมของเจาของภาษา ซ่ึงผูสอนอาจจะใช 
อุปกรณตางๆ  ชวยในการวัด เชน วีดิทัศนในการถามผูเรียน หรือมีการกาํหนดสถานการณ 
ใหผูเรียนถามวาสถานการณนั้นมักเกิดขึ้นกับชนกลุมใดหรือช้ันใดของเจาของภาษา รวมทั้ง 
การวัดการตีความพฤติกรรมที่พบในวัฒนธรรมของผูเรียนเอง เพื่อที่ผูเรียนจะไดเรียนรูวา 
มีแงมุมใดในวฒันธรรมของตนที่เจาของภาษาอาจจะไมเขาใจ หรือเขาใจผิด  

นอกเหนือจากการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความรูทางวัฒนธรรมไทยกับผลสัมฤทธิ์ 
ในการเรยีนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ ของประเทศในแถบประเทศเอเชยีดวยกันแลว  
อาจมีการศึกษาตอถึงความสัมพันธของระหวางความรูทางวัฒนธรรมไทยกับผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศของประเทศตะวนัตกวามีความสัมพันธเหมือนหรือ 
แตกตางกันหรือไม อยางไร เนื่องจากทั้งประเทศในแถบตะวนัตก และตะวนัออกนัน้มีปจจัยที ่
แตกตางกันมากมาย อาจทําใหเห็นถึงความสัมพันธที่แตกตางกันออกไปเพื่อจะไดนําผลที่ 
ไดศึกษานั้นไปปรับหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยใหชาวตางประเทศใหเหมาะสมกับแต
ละประเทศทั้งนี้เพื่อจะเกดิผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการสอนภาษาไทยใหชาวตางชาต ิ
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ภาคผนวก 
 
แบบสอบถามโครงการวจิยัการศกึษาความสมัพนัธระหวางความรูทางวฒันธรรมไทย 
กบัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
 
คาํชีแ้จง 
 
1. แบบสอบถามฉบับนี้สําหรับนักศึกษาใน  Thai Language Programme, Centre for Language Studies, 

Faculty of Arts and Social Sciences, National University of Singapore เทานั้น 
2.การตอบแบบสอบถามนี้เปนการขอความรวมมือเพื่อประโยชนในการศึกษาถึงความความสัมพันธระหวาง
ความรูทางวัฒนธรรมไทยกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศเทานั้น 
การตอบแบบสอบถามฉบับนี้ไมมีผลตอผลการเรียนใน Thai Language Programme ใด ๆ ทั้งสิ้น  

3. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 8 หนา เปนแบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง ความรูทาง 
วัฒนธรรมไทยกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศโดยแบง คําถามออกเปน 2  
ตอน  ดังนี้ตอนที่ 1 ระดับความรูทางภาษาไทยและขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามตอนที่ 2  
ความรูทางวัฒนธรรมไทย  

 
ตอนที ่1 ระดบัความรูทางภาษาไทยและขอมลูสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 
โปรดเลือกเพียงคําตอบเดียวในแตละขอและใสเครื่องหมาย ü ลงใน  (   )  ตามความเปนจริง 

1.    เพศ   
(   )  1. ชาย  (   ) 2. หญิง 
2.    อายุ     .............. ป 
3.    ระดับโปรแกรมการเรียนภาษาไทย   
(   )  1 .  Thai 1        (   )  2.  Thai 2       
(   )  3.  Thai 3        (   )  4.  Thai 4       
(   )  5.  Thai 5       

4. ทานนับถือศาสนาอะไร (โปรดระบุ) ..........................................   
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5. ปกติทานใชภาษาใดสื่อสารกับคนในครอบครัว  (โปรดระบุ)...................................... 
6.  ทานเคยเรียนภาษาไทยจากที่อื่นนอกเหนือจากชั้นเรียนหรือไม  
  (   )  1. เคย   (   )  2.  ไมเคย  
7. ทานเลือกเรียนภาษาไทยเพราะเหตุผลใด  (โปรดระบุ)............................................. 
8.  ทานมีญาติพ่ีนองหรือสมาชิกในครอบครัวเปนคนไทยหรือไม 
  (   )  1. มี   (   )  2.  ไมมี 
 9.   ทานมีเพื่อนเปนคนไทยบางหรือไม 
  (   )  1. มี   (   )  2.  ไมมี 
 10. ทานเคยไปเที่ยวเมืองไทยหรือไม   (ถาไมเคยใหขามไปตอบขอที่  12) 
  (   )  1. เคย   (   )  2.  ไมเคย  
11. ทานเคยไปเที่ยวเมืองไทยมาแลวกี่ครั้ง 
  (   )  1. 1    ครั้ง  (   )  2.     2   ครัง้  
  (   )  3.   3   ครั้ง  (   )  4.  มากกวา 3 ครั้ง  
 12. ทานเคยดูภาพยนตรไทยหรือรายการโทรทัศนไทยหรือไม 
  (   )  1. เคย   (   )  2.  ไมเคย  
13. ทานเคยอานนิตยสาร หรือหนังสือพิมพไทยหรือไม 
  (   )  1. เคย   (   )  2.  ไมเคย  
14. ทานเคยฟงเพลงไทยหรือไม 

(   )  1. เคย   (   )  2.  ไมเคย 
 
ตอนที ่2 ความรูทางวฒันธรรมไทย 
 
โปรดเลือกคําตอบในแตละขอโดยการทําเครื่องหมาย ü ลงใน (   ) ตามความเปนจริงที่ทานรู 
1. ทานคิดวาลักษณะเดนของอาหารไทยคืออะไร 
  (   )  1. รสหวาน      (   )  2. รสจัด   
  (   )  3. รสเผ็ด          (   )  4. รสจืด 
2. ลักษณะของครอบครัวไทยสมัยกอนเปนเชนไร 

(   )  1.  อยูกันแบบครอบครัวเล็ก ๆ พอ แม ลูก  
(   )  2.  อยูกันแบบครอบครัวใหญ พอ แม ลูก ปู ยา ตา และยาย     

3. ขอใดคือการแตงกายที่ถูกตองและเหมาะสมในการไปงานศพสําหรับผูหญิงไทย 1. แบบสอบถามฉบับ 
นี้สําหรับนักศึกษาใน  Thai Language Programme, Centre for Language Studies, Faculty of Arts and 
Social Sciences, National University of Singapore เทานั้น 



Knowledge of Thai Culture and Achievement in Studying Thai as a  Foreign Language  251

2.การตอบแบบสอบถามนี้เปนการขอความรวมมือเพื่อประโยชนในการศึกษาถึงความความสัมพันธระหวาง
ความรูทางวัฒนธรรมไทยกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศเทานั้น การตอบ 
แบบสอบถามฉบับนี้ไมมีผลตอผลการเรียนใน Thai Language Programme ใดๆ ทั้งสิ้น   

3. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 8 หนา เปนแบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง ความรูทาง 
วัฒนธรรมไทยกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ โดยแบง คําถามออกเปน  2  
ตอน  ดังนี้ ตอนที่ 1 ระดับความรูทางภาษาไทยและขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2  
ความรูทางวัฒนธรรมไทย 

 
 
4. เมื่อมีคนแนะนําใหทานรูจักคนไทยที่มีอายุมากกวาทาน 2-3  ป   ทานควรทักทายอยางไร 

 
 
5. เมื่ออยูตอหนาพระสงฆ   ควรนั่งในทาใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
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6. เมื่อพบนักธุรกิจไทยที่เพิ่งติดตองานกันครั้งแรก   คุณจะทักทายเขาวาอยางไร 

(   )  1.  กินขาวหรือยัง  (   )  2.  สบายดีเหรอครับ  (คะ)    
(   )  3.  ไปไหนมา   (   )  4.  สวัสดีครับ   (คะ)   

7. หากทานตองการใหอาจารยอธิบายใหฟงอีกครั้ง จะพูดวาอะไร 
  (   )  1. บอกอีกทีซิ    (   )  2.  พูดอีกทีซิ 

(   )  3. พูดใหมคะ     (   )  4.  พูดอีกทีไดไหมคะ   

8. ขอใดไมใชความหมายของ  “การไหว” ในวัฒนธรรมไทย  
(   ) 1. แสดงความขอบคุณ    (   ) 2.  แสดงความเคารพ 

  (   ) 3. แสดงการร่ําลา  (   ) 4. แสดงความยินดีและพอใจ  

9. คนไทยจะเอยคําวา “ขอบคุณ” ในสถานการณใดตอไปนี้ 
  (   ) 1. คนขายตั๋วหนังยื่นต๋ัวใหเรา (   ) 2.  พนักงานเสิรฟอาหารให 
  (   ) 3. พ่ีสาวใหของขวัญ  (   ) 4.  คนใชซักเสื้อผาให 
10. คนไทยจะเอยคําวา “ขอบใจ” ในสถานการณใดตอไปนี้ 
  (   ) 1. อาแนะนําสถานที่เรียนให (   ) 2.  เพื่อนรุนนองชวยถือหนังสือ     
  (   ) 3.   พ่ีชายใหขนม  (   ) 4.  ลุงขางบานซื้อขนมมาฝาก 
 
ขอ11-20สมมตุิวาทานเปนคนไทย  
 
ใหทานเลือกคําตอบในแตละขอที่คิดวาคนไทยจะปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณเชนนั้นขึ้น 
11. ในงานเลี้ยง มีเกาอี้อยู 3 ตัว ทานรูวา มาลีและสมศรีไมพูดกันและทั้งสองคนเปนเพื่อนทาน    
      ทานจะทําเชนไร 

(   ) 1. พยายามใหทั้งสองคนนั่งเกาอี้ติดกันจะไดปรับความเขาใจกัน  
  (   ) 2. นั่งตรงกลางเพื่อพูดคุยกับทั้งสองคน    
  (   ) 3. ไมสนใจแลวแตมาลีและสมศรีจะเลือกนั่ง 
  (   ) 4. เลือกที่นั่งที่ทานพอใจที่สุดเปนอันดับแรก 
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12. ทานกําลังนั่งรับประทานอาหารกลางวันกับภรรยาและลูก มีกวยเต๋ียวอยู  3 ชาม ปรากฏวา 
        มีเพื่อนรวมงานมาหาทานที่บาน ทานจะทําอยางไร 
  (   ) 1.  ชวนเพื่อนทานกวยเต๋ียวดวย  
  (   ) 2.  เฉย ๆ ถามเพื่อนวามีธุระอะไรเพราะอาหารมีพอดีคน 
  (   ) 3.  เสียสละกวยเต๋ียวของทานใหเพื่อน 
  (   ) 4.  บอกภรรยาและลูกใหหยุดทานทันที 
13. จากขอ 12 ถาทานเปนเพื่อนรวมงานคนนั้น  ทานเห็นวากวยเต๋ียวนาอรอยและทานก็หิว ทาน 
       จะทําเชนไร 
  (   ) 1. ทานกวยเต๋ียวเพราะเพื่อนเชิญ 
  (   ) 2. บอกเพื่อนวาทานอาหารกลางวันมาแลว   
  (   ) 3. ใหคนใชเพื่อนไปซื้อกวยเต๋ียวมาเพิ่ม 
  (   ) 4.  ขอแบงกวยเตี๋ยวจากชามของเพื่อน 
 14.ทานไปติดตองานที่ออฟฟศแหงหนึ่ง ระหวางการรอนั้น แมบานนํากาแฟและน้ําเปลามาเสิรฟ 
     ใหทานไมชอบดื่มกาแฟ แตทานชอบดื่มชา และไมไดกระหายน้ําในขณะนั้น  ทานจะทําเชนไร 
  (   ) 1.บอกแมบานวาทานชอบดื่มชา 
  (   ) 2. ไมดื่มกาแฟที่นํามาเสิรฟ 
  (   ) 3. ไมดื่มน้ําเปลาที่นํามาเสิรฟ 
  (   ) 4.  ดื่มกาแฟและน้ําเปลาอยางละนิดหนอยกอนจะทิ้งไว  
15. ทานไปงานเลี้ยงการแตงงาน และพบเพื่อนใหมที่โตะอาหาร เมื่องานเลี้ยงเลิกทานและเพื่อน 
      ใหมจะกลับบาน ทานมีรถแตเพื่อนใหมไมมี และสถานที่จัดงานเลี้ยงนั้นอยูในซอยที่ไมมีรถ 
       ประจําทางทานจะทําเชนไร 
  (   ) 1. ชวนเพื่อนใหมนั่งรถไปลงหนาซอยที่มีรถประจําทางผาน  
  (   ) 2. ไปสงเพื่อนใหมที่บาน  
  (   ) 3. ขับรถกลับคนเดียว 
16. เมื่อครูซึ่งเปนคนไทยเดินเขามาในหองเรียน นักเรียนไทยจะทําอยางไร 
  (   ) 1. ยิ้ม    (   ) 2.  กลาวคําวา สวัสดี 
  (   ) 3. ไหวและกลาวคําวา สวัสดี (   ) 4.  ไหว 
17. เพื่อนรวมงานทานตัดผมใหม และถามความเห็นทานเกี่ยวกับทรงผมใหม ทานรูสึกวาไมสวย 
       และไมชอบ ทานจะพูดกับเพื่อนวาอยางไร 
  (   ) 1. บอกไปตรง ๆ วาไมสวย 
  (   ) 2. บอกวาทานไมชอบทรงผมนี้ 
  (   ) 3.บอกกับเพื่อนวาเปลี่ยนทรงผมใหมแปลกตาดี    
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  (   ) 4. บอกวาคราวหลังอยาตัดทรงนี้อีก 
18. เมื่อเวลาที่คนไทยนัดกันไปทานขาวนอกบาน จะนิยมสั่งอาหารเชนไร 
  (   ) 1.สั่งอาหารเฉพาะตนเอง 

(   ) 2. สั่งอาหารเฉพาะตนเองและสั่งอาหารจานอื่นไวทานรวมกัน  
  (   ) 3. สั่งคนละหลาย ๆ จานแตทานคนเดียว 
19. เมื่อคนไทยไปเยี่ยมเยียนญาติหรือเพื่อนจะปฏิบัติตนอยางไร 
  (   ) 1. ไปกับลูก ๆ  
  (   ) 2. ไปกับลูก ๆ พรอมกับของฝาก  
  (   ) 3. ไปคนเดียว 
20. ทานเห็น นาตาลี  เกโบวา  มิสยูนิเวิรสคนกอน สวมสายรัดขอมือสีเหลืองขึ้นเวทีในการมอบ  
       มงกุฎ ใหมิสยูนิเวิรสคนปจจุบัน ทานรูสึกเชนไร 
  (   ) 1.ไมเขากับชุดราตรีที่สวมขึ้นเวที 

(   ) 2. สดใสดีเพราะมีสีสัน 
  (   ) 3. ภาคภูมิใจที่คนตางชาติรักในหลวง   
  (   ) 4. นาตาลีทันสมัยตามแฟชั่นเมืองไทย 
 
ขอ 21-40 เปนขอควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติในวัฒนธรรมไทยใหทานเลือกใสเครื่องหมาย ü ที่คิดวาถูก 
ตองและเหมาะสม 
 
Question T F 

21.  คนไทยเรียกทุกคนวา “คุณ” 
22.  คนไทยไหวทุกคนแมกระทั่งคนที่มีอายุนอยกวา 
23.  อยาทิ้งขาวตอหนาคนไทย เพราะถือวาขาวคือชีวิตและเลือดเนื้อของคนไทย 
24.  ไมเหยียบหนังสือ 
25.  เมื่อไดรับของขวัญใหเปดตอหนาผูให 
26.  ผูชายไทยไมซักชุดช้ันในใหผูหญิงดวยมือ 
27.  กมหลังเล็กนอยเมื่อเดินผานหนาผูอาวุโส 
28. ไมตองเตรียมอาหารใหพรอมเมื่อเชิญแขกมาบานเพรา ะแขกจะนํามาดวย 
29.  การบอกวาทานอาหารมาแลวเมื่อมีคนเชิญทาน อาหารตามมารยาทถือเปนเรื่อง ที่ 

ไมสมควร 
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Question  
30.  ตองถอดรองเทากอนเขาบานคนอื่น 
31.  การยืนกอนดูหนังที่โรงหนังเปนการแสดงความเคารพพระมหากษัตริย 
 และพระบรมวง ศานุ วงศ 
32.  พระพุทธรูปตองตั้งไวบนที่สูงเสมอ 
33.  เมื่อเราไปเที่ยวบานเพื่อนรวมงานที่เมืองไทย เราเขาไปดูหองนอน หองนั่งเลน 

และหอง น้ําได 
34.  คนไทยไมจับหัวและผมของคนอื่นเลน 
35.  คนไทยนิยมแตงชุดดําไปทุกงาน 

36.  คนไทยไมทักทายกันดวยคําวา “สวัสดี” 
37. บางครั้งการเชิญทานอาหารก็เปนการแสดงมารยาทเทานั้นไมไดตองการใหทาน 
 อาหารจริง ๆ 
38.  เมื่อคุณเชิญเพื่อนคนไทยมางานเลี้ยงที่บาน เพื่อนของคุณอาจชวนเพื่อนมาดวย 

โดยที่ไมไดบอกคุณ 
39.  “รอยยิ้ม” ของคนไทยหมายถึงการทักทาย โดยที่ไมตองพูด 
40.  คนไทยไมแสดงความรักในที่สาธารณะ 

 
 
Summary in English 
(English title: A Study of the Relationship between Knowledge of Thai Culture and 
Achievement in Studying Thai as a Foreign Language) 

 
This research examines the relationship between the knowledge of Thai Culture and 

achievement in Studying Thai as a Foreign Language. The sample was drawn from students in the 
Thai Language Programme, Centre for Language Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, 
National University of Singapore, in the first semester of the academic year 2006-7 who 
volunteered to participate in the research. The study surveyed 130 respondents using 
questionnaires. These included 81 Thai 1 (Novice), 25 Thai 2 (Advanced Novice), 13 Thai 3 
(Intermediate), 8 Thai 4 (High Intermediate) and 3 Thai 5 (Advanced) students.  

 
In this research, culture refers to lifestyle, characteristics, attitudes and beliefs which reflect 

each society’s identity, have been learned by society members, and are different from other 
societies. The majority of people in a given society usually have similar patterns of life which are 
generally accepted as the culture of that given society. 

 
Thai culture refers to Thai identity, the Thai language, Thai arts, Thai lifestyle, Thai cuisine, 

Thai performance and music, government, morals, social manners and clothes which the Thai 
people have long been associated with and which have become Thai values. Academic 
achievement in studying Thai as a foreign language refers to the levels of language proficiency the 
students of Thai achieve after their language studies. 
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The research instrument consisted of a questionnaire composed of multiple-choice questions 

that cover the level of the Thai courses students are taking, their personal data and knowledge of 
Thai culture. The data were analyzed with SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). The 
results indicated that the majority of the respondents were female and the average age was 21.41 
years. The sample with the Thai language proficiency at Levels 1, 2, 3, 4, and 5 had the average 
Thai cultural knowledge score of 31.67, 33.64, 33.46, 30.38, and 35.00, respectively. The 
hypothesis testing (using ANOVA and correlational analysis at the 95% confidence level) reveals 
a positive relationship between the level of the students’ Thai language courses and their 
knowledge of Thai culture. The study results suggest that more Thai culture content can be 
included in courses to enhance students’ achievement in studying Thai as a foreign language. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


