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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั้ งนี้ มี วตั ถุป ระสงค์เ พื่ อ 1) ศึ กษาประเภทของคู่ ว จั นกรรม 2) ศึ ก ษาส่ วนประกอบของคู่
วัจนกรรมในห้องเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อ ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการ
สอนซึ่ งเป็ นการสังเกตแบบไม่มีส่ว นร่ วม (Non-participatory observation) และการบันทึ กเสี ยงจากห้องเรี ย น
ที่จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อ จานวน 20 ชัว่ โมงโดยเก็บข้อมูลจากโรงเรี ยนรัฐบาล 1 แห่ ง
และโรงเรี ยนเอกชน 1 แห่ง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปี การศึกษา 2560 จากนั้นจึงถ่ายเสี ยงบทสนทนา
ตามแนวคิดการวิเคราะห์บทสนทนา (Conversation Analysis) สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย
ผลการวิจยั พบว่า
1. ประเภทของคู่วจั นกรรมที่พบในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยคู่วจั นกรรม 12 ประเภท ได้แก่ คู่วจั นกรรม
การถาม-ตอบ การขอร้อง/ คาสั่ง การให้ขอ้ มูล การเรี ยกขาน การทักทาย การชมเชย การกล่าวลา การขอบคุณ การ
ตาหนิ การขออนุญาต การขอโทษและการต่อรอง โดยพบคู่วจั นกรรมการถาม-ตอบ การขอร้อง/ คาสัง่ และการให้
ข้อมูล-การตอบรับ มากที่สุดตามลาดับ
2. ส่ วนประกอบของคู่วจั นกรรมที่พบในการวิจยั ครั้งนี้ พบส่ วนที่สองของคู่วจั นกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ในคู่วจั นกรรม 8 ประเภท ได้แก่ คู่วจั นกรรมการถาม-ตอบ การขอร้อง/ คาสั่ง การให้ขอ้ มูล การเรี ยกขาน การ
ทักทาย การชมเชย การตาหนิ และการต่อรองและพบมากที่สุดในคู่วจั นกรรมการถาม-ตอบ การเรี ยกขานและการ
ขอร้อง/ คาสัง่ ตามลาดับ
คาสาคัญ: การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อ, การวิเคราะห์บทสนทนา, คู่วจั นกรรม
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Abstract
This research aimed to study 1) types of adjacency pairs and 2) parts of adjacency pairs appeared in English
Program classrooms. The data was collected using non-participatory observation and 20-hour voice record from English
Program classrooms in one private school and one public school in Bangkok. The notion of conversation analysis was
used as a main theory in analyzing adjacency pairs found in this research. The statistics used for data analysis were
percentage and mean.
The research results were as follows:
1. 12 types of adjacency pairs were found in this study. They were 1)question-answer, 2) asking or
commanding, 3) informing, 4) summoning, 5) greeting, 6) appreciating, 7) leave-taking, 8) thanking, 9) blaming, 10)
asking permission, 11) apologizing and 12) bargaining. Adjacency pairs which were mostly found were questionanswer, asking or commanding and informing-acknowledgement respectively.
2. The dispreferred second pair parts were found in eight types of adjacency pairs. They were 1) questionanswer, 2) asking or commanding, 3) informing, 4) summoning, 5) greeting, 6) appreciating, 7) blaming, and 8)
bargaining. The dispreferred second pair parts which were mostly found were question-answer, summoning and asking
or commanding, respectively.
Keywords: English as a medium of instruction, Conversation analysis, Adjacency pairs
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บทนา
ภาษาอังกฤษ เป็ นภาษาสากลที่ ใช้สื่อสารได้ครอบคลุมหลายประเทศทัว่ โลก นอกจากนี้ ยงั เป็ น
เครื่ องมือสาคัญในการแสวงหาข้อมูล ความรู ้ และวิทยาการใหม่ ๆ เนื่ องจากปั จจุบนั มีผทู ้ ี่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่ อสารกว่า 1,500 ล้า นคนทั่วโลก หรื อ 1 ใน 3 ของจานวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่ มีผูใ้ ช้
ภาษาอังกฤษที่ เป็ นเจ้าของภาษาเพียง 375 ล้านคน (2016, ออนไลน์) ดังนั้นประเทศที่ ไม่ใช่ เจ้าของภาษา
(native speakers) ต่ างก็มีการพัฒนารู ปแบบในการจัดการเรี ยนสอนภาษาอังกฤษที่ แ ตกต่ างกันออกไป
ขึ้นอยูก่ บั บริ บทการใช้ภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศ
ตั้งแต่อดีต ประเทศไทยจัดอยูใ่ นกลุ่มประเทศที่จดั รู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่ างประเทศ (English as a foreign languages: EFL) โดยมี ความพยายามในการปรั บปรุ งหลักสู ตร
การเรี ยนการสอนและยุทธศาสตร์ การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถใน
การสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษาและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศใน
การแสวงหาความรู ้ การประกอบอาชี พ ตลอดจนการเจรจาต่ อรองในเวที สากล จนกระทัง่ ปั จจุ บนั การ
จัด การเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษทั้ง ในประเทศไทยและในประเทศที่ ไ ม่ ใ ช่ เ จ้า ของภาษาได้มี ก าร
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบมาเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อ (English as a Medium of
Instruction: EMI) ซึ่ ง Dearden (2014) ได้ให้ความหมายไว้ว่า EMI เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่
ใช้ภ าษาอังกฤษเป็ นสื่ อกลางในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิช าที่ เป็ นวิชาการ อาทิ วิทยาศาสตร์
ภู มิ ศ าสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และรายวิ ช าทางแพทยศาสตร์ โดยมี ก ารจัด การเรี ย นการสอนตั้งแต่ ร ะดับ
ประถมศึ ก ษา มัธ ยมศึ ก ษา ไปจนถึ ง ระดั บ มหาวิ ท ยาลัย ต่ อ มาส านั ก งานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึ กษาธิ การก็ได้มีนโยบายให้โรงเรี ยนมัธยมศึ กษาชั้นนา นาร่ องในการสอนวิชาพื้ นฐาน เช่ น
คณิ ตศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ โดยใช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ นสื่ อซึ่ งเป็ นการขานรั บ นโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายปฏิ รูปการศึ กษาในทศวรรษที่ สองที่ได้กาหนดให้ช่วงปี พ.ศ. 2552-2561 เป็ นช่วง
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ถึ งแม้ว่ า การเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษในประเทศไทยจะได้รั บการสนับสนุ น ส่ งเสริ มทั้ง
ทางด้านนโยบายและงบประมาณจากภาครัฐอย่างเต็มที่ แต่ก็ยงั พบว่า ผูเ้ รี ยนส่ วนมากมีความสามารถและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับอ่อนเมื่อเปรี ยบเทียบผลการสอบประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
โดยในปี พ.ศ. 2561 ข้อมูลผลคะแนนการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ ข้ นั พื้นฐาน หรื อโอเน็ต พบว่า
เด็กไทยได้คะแนนภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 39.24 จากคะแนนเต็ม 100 ในส่ วนของคะแนน GAT2 ซึ่ งเป็ นการ
สอบวัดความสามารถในการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 46.35 จากคะแนนเต็ม 150
คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2561)
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ในการสื่ อสารในแต่ละภาษา นอกจากความรู ้ในตัวภาษา กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ของแต่ละภาษาแล้ว
ความรู ้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมก็เ ป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่ จะช่ วยให้การสื่ อสารสัมฤทธิ์ ผลได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องมีการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม (cross-cultural communication) Intachakra (2004)
ได้กล่าวถึ งบทบาทของวัฒนธรรมในการสื่ อสารภาษาอังกฤษไว้ว่า ผูใ้ ช้ภ าษาจาเป็ นต้องมี สมรรถนะ
ระหว่างวัฒนธรรม (intercultural competence) กล่าวคื อ ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการในการสื่ อสารที่ เหมาะสม
กับวัฒนธรรมในแต่ละบริ บทที่ ทาการสนทนา นอกจากนี้ Thomas (1983: 96) ได้กล่าวถึงสมรรถนะเชิ ง
วัจนปฏิบตั ิ (pragmatic competence) ไว้วา่ เป็ นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อทาความเข้าใจภาษาในบริ บทต่าง ๆ ที่ผสู ้ อนภาษามักมองข้ามไป แต่กลับให้ความ
สนใจเกี่ ยวกับประเด็นความถูกต้องของไวยากรณ์เป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ อาจส่ งผลกระทบต่อการสื่ อสาร
เพียงเล็กน้อย เพราะเมื่อผูฟ้ ั ง (hearer) ตระหนักได้ว่ามีขอ้ ผิดพลาดทางไวยากรณ์เกิดขึ้นแล้ว ก็จะเข้าใจใน
ระดับความสามารถของผูพ้ ูด (speaker) ได้ว่า อาจจะมี ความเชี่ ยวชาญทางไวยากรณ์ ไม่มาก หรื อไม่ใช่
เจ้าของภาษา (non-native speaker) จึ งยอมรับข้อผิดพลาดดังกล่าวได้ ผูท้ ี่สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้
นั้นจึ งจาเป็ นต้องมีสมรรถนะเชิ งวัจนปฏิบตั ิ ศาสตร์ อีกทางหนึ่ ง ตลอดจนเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา เพื่อให้สื่อสารได้มีประสิ ทธิ ภาพ เข้าใจความหมายในสิ่ งที่คู่สนทนาต้องการสื่ อสาร ทั้งยังช่วยเสริ ม
บรรยากาศในการสนทนาให้ราบรื่ นและเป็ นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุผลที่ กล่าวมาทั้งหมด ผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษาถึ งประเภทของคู่ วจั นกรรมและ
ส่ วนประกอบของคู่วจั นกรรมในบริ บทของห้องเรี ยนที่มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ น
สื่ อ (English as a Medium of Instruction) ว่ามีลกั ษณะโดยทัว่ ไปหรื อมีลกั ษณะเฉพาะอย่างไรเพื่อสะท้อน
ให้เห็นถึงรู ปแบบการสื่ อสารในห้องเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อ เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาหลักสู ตร รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยที่ สามารถพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาของผูเ้ รี ยนได้จริ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ บทของการจัดการเรี ยนการสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อ
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. ศึ กษาประเภทของคู่วจั นกรรมที่ พบในการสนทนาในห้องเรี ยนที่ มีการจัดการเรี ยนการสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อ (English as a Medium of Instruction)
2. ศึกษาส่ วนประกอบของคู่วจั นกรรมที่ พบในการสนทนาในห้องเรี ยนที่ มีการจัดการเรี ยนการ
สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อ (English as a Medium of Instruction)
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
การวิเคราะห์บทสนทนา (conversation analysis) เป็ นแนวทางที่ นามาใช้ในการวิเคราะห์ภาษา
ระดับข้อความที่เป็ นภาษาพูด (spoken discourse) โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะศึกษาและวิเคราะห์วิธีการที่ มนุ ษย์
จัดการกับการสนทนาเมื่อต้องสนทนากับผูอ้ ื่น ศึกษาการจัดระเบี ยบการสนทนาที่มนุ ษย์เราใช้เมื่อต้องมี
การปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นในสังคม ตลอดจนการเลือกใช้ถอ้ ยคาและการตีความถ้อยคาของบุคคลอื่น
การวิเคราะห์บทสนทนาในแต่ละแขนงวิชานั้น มีวตั ถุประสงค์ที่แตกต่างกัน จุดเริ่ มต้นของการ
วิเคราะห์บทสนทนานั้นเกิ ดในสาขาสังคมวิทยา ในกลุ่มวิธีวิทยาชาติพนั ธุ์ (Ethnomethodology) ภายหลัง
แนวคิดในการศึกษาการวิเคราะห์บทสนทนาตามแนวทางของกลุ่มวิธีวิทยาชาติพนั ธุ์กไ็ ด้กลายเป็ นพื้นฐาน
ให้กบั การศึ กษาการวิเคราะห์บทสนทนาในแขนงอื่น ๆ เป็ นอย่างมาก หลักการสาคัญของการศึ กษาการ
วิ เ คราะห์ บทสนทนาเช่ น ผลัด ในการสนทนา (turn taking) การเปิ ด-ปิ ดการสนทนา (opeing-closing)
ตลอดจนคู่ ถอ้ ยคาหรื อ คู่ ว จั นกรรม (adjacency pairs) ยังคงเป็ นประเด็นหลักในการศึ กษาเกี่ ยวกับการ
วิเคราะห์บทสนทนาในแขนงอื่น ๆ อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ซึ่ งถือว่าการวิเคราะห์บท
สนทนานั้น เป็ นหัวใจของการใช้ภาษา การที่มนุษย์มีปฏิสมั พันธ์กนั ย่อมทาให้เห็นถึงการกระทา อารมณ์
ความรู ้ สึก ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่า งภาษาและรู ปแบบวัฒนธรรมของผูใ้ ช้ภาษา โดยประเด็นที่
นักวัจนปฏิ บตั ิ ศาสตร์ ให้ความสาคัญคื อการวิเคราะห์กฎและหลักการสนทนาเพื่ อทาความเข้าใจกลวิธี
ที่ บุคคลใช้ใ นการปฏิ สัมพันธ์กนั การตี ความเจตนาของถ้อยคา ตลอดจนความร่ วมมื อในการสนทนา
จนกระทัง่ เกิดแนวคิดสาคัญในการสนทนาคือ หลักความร่ วมมือในการสนทนา (cooperative principles)
คู่ วจั นกรรม (adjacency pairs) หมายถึ ง คู่ ลาดับการสนทนา เช่ น ถาม-ตอบ ทัก ทาย-ทักทาย
ขอร้อง-ตอบรับ/ ปฏิ เสธ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นถ้อยคาที่ อยู่ใกล้ชิดกัน ผูพ้ ูดเป็ นคนละคนกัน มีลาดับขั้นเป็ น
ส่ วนแรกและส่ วนที่สองและเป็ นคู่กนั เมื่อผูพ้ ูดกล่าวส่ วนแรกของคู่วจั นกรรม (first pair part) ออกไปแล้ว
ต้องมีการหยุดเพื่อให้ผพู ้ ูดคนที่สองของได้กล่าวส่ วนที่สองของคู่วจั นกรรม (second pair part) ซึ่ งมีความ
เกี่ ย วข้อ งเชื่ อมโยงกับส่ วนแรกที่ ผูพ้ ู ด คนแรกได้กล่ า วไว้ส่ วนที่ ส องของคู่ วจั นกรรมสามารถเป็ นได้
2 รู ปแบบคื อ ส่ วนที่ สองของคู่ วจั นกรรมที่ พึงประสงค์ (preferred second pair part) ซึ่ งหมายถึ ง ส่ วนที่
สองของคู่ วจั นกรรมที่ ตรง หรื อสอดคล้อ งกับ สิ่ งที่ ผูพ้ ู ดฝ่ ายแรกได้คาดคะเนไว้ และส่ วนที่ ส องของคู่
วัจนกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ (dispreferred second pair part) ซึ่ งหมายถึ ง ส่ วนที่ สองของคู่ วจั นกรรมที่ ไม่
เป็ นไปตามที่ผพู ้ ูดฝ่ ายแรกคาดหวังไว้ อาทิ เมื่อคู่สนทนากล่าวส่ วนแรกของคู่วจั นกรรมการทักทาย ก็ย่อม
คาดหวังว่าผูท้ ี่สนทนาด้วย จะมีการสร้างส่ วนที่สองของคู่วจั นกรรมที่เป็ นการทักทายกลับ ซึ่ งเรี ยกว่า ส่ วน
ที่สองของคู่วจั นกรรมที่พึงประสงค์ แต่หากผูท้ ี่ สนทนาด้วยสร้างคู่วจั นกรรมที่ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
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ของการสนทนาหรื อไม่เป็ นไปตามที่ผสู ้ ร้างส่ วนแรกของคู่วจั นกรรมคาดหวังไว้ก็จะกลายเป็ นส่ วนที่สอง
ของคู่วจั นกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทนั ที อาทิ กรณี ของคู่วจั นกรรมการร้องเรี ยน (complaint) ที่มีส่วนที่สอง
ของคู่ วจั นกรรมที่ พึงประสงค์เป็ นการกล่าวขอโทษ (apologize) และมี ส่วนที่ สองของคู่วจั นกรรมที่ ไม่
พึงประสงค์เป็ นการกล่าวปฏิเสธความรับผิดชอบ (denial) เป็ นต้น
คู่วจั นกรรมจะต้องอยู่ภายใต้กฎการพูดต่อเนื่ อง (sequencing rule) ได้แก่ กฎความสัมพันธ์แบบมี
เงื่อนไข (conditional relevance rule) คือ เมื่อผูพ้ ูดได้กล่าวส่ วนแรกของคู่วจั นกรรมแล้ว ย่อมส่ งผลต่อส่ วน
ที่ สองของคู่วจั นกรรม หรื ออาจกล่าวได้ว่า ส่ วนที่ สองของคู่วจั นกรรมจะถูกกาหนดบทบาทหน้าที่ โดย
ส่ วนแรกของคู่ วจั นกรรมและกฎการเลื อกตอบ (preference for agreement rule) คื อ การที่ ผูก้ ล่าวส่ วนที่
สองของคู่วจั นกรรมสามารถเลือกกล่าวได้หลายรู ปแบบ แต่ในคาตอบที่สามารถเลือกตอบได้หลากหลาย
นั้น จะมีเพียงคาตอบเดียวที่ถูกต้องและเหมาะสมมากกว่าคาตอบอื่น ๆ
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรของการวิจยั ครั้งนี้ คือ อาจารย์ผูส้ อนชาวต่างชาติ และนักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอน
ปลายในห้องเรี ยนที่ จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อในกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ผสู ้ อนชาวต่างชาติจานวน 12 คนและนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในห้องเรี ย นที่ จัด การเรี ย นการสอนโดยใช้ภ าษาอังกฤษเป็ นสื่ อ ในปี การศึ กษา 2560 จานวน 140 คน
โดยจาแนกเป็ นอาจารย์ผูส้ อนชาวต่างชาติ และนักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายจากโรงเรี ยนรัฐบาล
1 แห่ ง และโรงเรี ยนเอกชน 1 แห่ งในพื้ นที่ กรุ งเทพมหานคร โดยทาการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) โดยทาการคัดเลือกจากรายชื่ อโรงเรี ยนนาร่ องที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรที่จดั การเรี ยน
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อเป็ นกลุ่มแรก ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้จดั ทาเอกสารขอความอนุเคราะห์จากทาง
โรงเรี ยนโดยแนบโครงร่ างวิจยั ฉบับย่อพร้ อมทั้งอธิ บายกระบวนการวิจยั โดยละเอี ยดจนกระทัง่ ได้รับ
อนุ ญาตให้เข้าดาเนิ นการเก็บข้อมูลได้ ในขณะเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ให้อิสระในการตัดสิ นใจแก่ อาจารย์
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนในทุกชั้นเรี ยนว่ามีความสมัครใจที่จะให้เข้าร่ วมสังเกตการณ์และบันทึกเสี ยงการจัดการ
เรี ยนการสอนหรื อไม่ และแจ้งรายละเอียดเกี่ ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลแก่อาจารย์ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนในทุ ก
ห้องเรี ยน โดยได้ช้ ี แจงว่า ชื่ อของโรงเรี ยน ชื่ อของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนจะเก็บเป็ นความลับ หรื อระบุโดยใช้
นามสมมติ เพื่อลดความกังวลซึ่ งอาจส่ งผลต่อรู ปแบบภาษาที่ใช้ที่อาจจะไม่เป็ นธรรมชาติได้ หากผูเ้ รี ยน
หรื อผูส้ อนเกิดความไม่สบายใจ ผูว้ ิจยั จะไม่ทาการบันทึกเสี ยง แต่จะเข้าร่ วมสังเกตการสอนโดยไม่มีส่วน
ร่ วมเท่านั้น
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เครื่ องมือรวบรวมข้ อมูล
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ ิจยั จึ งใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม โดยเข้า
ร่ วมสังเกตการณ์ในสภาพการจัดการเรี ยนการสอนจริ งในปี การศึกษา 2560 และบันทึกเสี ยงการสนทนาใน
ห้องเรี ยนจานวน 20 ชัว่ โมง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลบทสนทนาในห้องเรี ยนที่มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อได้จากการ
บันทึ กเสี ยงจากสภาพการเรี ยนการสอนจริ งตลอดภาคเรี ยนที่ 1 ในปี การศึ กษา 2560 จานวน 20 ชัว่ โมง
โดยเลือกบันทึกเสี ยงในห้องเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุ งเทพมหานครที่มีการจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ โดยแบ่งเป็ นโรงเรี ยนมัธยมที่ เป็ นโรงเรี ยนรัฐบาล 10 ชัว่ โมง (21 คาบเรี ยน จัดการเรี ยนการ
สอนโดยเฉลี่ยคาบละ 30 นาที) และโรงเรี ยนมัธยมที่เป็ นโรงเรี ยนเอกชน 10 ชัว่ โมง (15 คาบเรี ยน จัดการ
เรี ยนการสอนโดยเฉลี่ ยคาบละ 40 นาที ) จากนั้นจึ งนาเสี ยงที่ ได้จากการบันทึ กมาทาการถ่ายเสี ยงการ
สนทนาตามแนวคิดการวิเคราะห์บทสนทนา (Conversation analysis) และคู่วจั นกรรม (Adjacency Pairs)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อทาการถ่ายเสี ยงบทสนทนาแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลการถ่า ยเสี ยงบทสนทนาส่ งให้อาจารย์
ผูส้ อนพิจารณาความตรงของเนื้ อหา จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์เพื่อศึกษาในประเด็นของคู่วจั นกรรมและ
โครงสร้างในการสนทนาโดยแบ่งประเด็นย่อย ๆ ในการศึกษาดังนี้
1. ประเภทของคู่วจั นกรรม ผูว้ ิจยั ศึกษารู ปแบบของคู่วจั นกรรมที่พบในบทสนทนาเพื่อจาแนก
ประเภทของคู่ วจั นกรรมตามแนวคิ ดทางด้า นวัจนปฏิ บัติศ าสตร์ จากนั้นจึ งนาผลการวิ เ คราะห์ ส่ งให้
ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องและความตรงในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและนาเสนอในรู ปแบบตาราง
แสดงความถี่ ร้อยละ ตลอดจนตัวอย่างของคู่วจั นกรรมในแต่ละประเภท จากนั้นจึงสรุ ปและอภิปรายผล
2. รู ปแบบของคู่วจั นกรรม การศึกษาในประเด็นรู ปแบบของคู่วจั นกรรมนี้ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์
รู ป แบบของส่ ว นประกอบของคู่ ว ัจ นกรรมโดยท าการวิ เ คราะห์ ส่ ว นที่ ส องของคู่ ว ัจ นกรรมที่ พ บ
ในคู่วจั นกรรมแต่ละประเภทว่า เป็ นส่ วนที่ สองของคู่วจั นกรรมรู ปแบบใด ซึ่ งอาจเป็ นได้ท้ งั ส่ วนที่ สอง
ของคู่ ว ัจ นกรรมที่ พึ ง ประสงค์ (preferred second pair parts) หรื อส่ ว นที่ ส องของคู่ ว ัจ นกรรมที่ ไ ม่
พึงประสงค์ (dispreferred second pair parts) และนาเสนอในรู ปแบบตารางแจกแจงความถี่ ร้อยละ มีการ
นาเสนอตัวอย่างของส่ วนประกอบของคู่วจั นกรรมแต่ละประเภท จากนั้นจึงสรุ ปและอภิปรายผล
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ตาราง 1 ตัวอย่างรู ปแบบของคู่วจั นกรรมและส่ วนที่สองของคู่วจั นกรรมทั้งสองประเภท
ส่ วนทีส่ องของ
การเสนอ/
การขอร้ อง
การประเมิน
คู่วจั นกรรม
เชื้อเชิญ
พึงประสงค์
การตอบรับ การตอบรับ การเห็นด้วย
ไม่พึงประสงค์

การปฏิเสธ

การปฏิเสธ การไม่เห็นด้วย

การถาม

การตาหนิ

คาตอบที่คาดหวัง
คาตอบ
ที่ไม่คาดหวัง/ ไม่ตอบ

การปฏิเสธ
การยอมรับ

ผลการวิจยั
ในการวิเคราะห์ประเภทของคู่วจั นกรรมนั้น ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์แบบ
ไม่มีส่วนร่ วม พร้อมทั้งจดบันทึกรายละเอียดสภาพการจัดการเรี ยนการสอน เนื้ อหา กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน ตลอดจนลักษณะพฤติ กรรมในการสื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน และบันทึ กเสี ยงการสนทนา
จากนั้นจึ งถ่ ายเสี ยงการสนทนาตามแนวคิ ด การวิเคราะห์บทสนทนาตามแนวคิ ดของ Levinson (1983)
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า
ตาราง 2 จานวนคู่วจั นกรรมแต่ละประเภทที่พบในการวิจยั
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประเภทของคู่วจั นกรรม
คู่วจั นกรรมการถาม-ตอบ
คู่วจั นกรรมการขอร้อง/ คาสัง่
คู่วจั นกรรมการให้ขอ้ มูล-การตอบรับ
คู่วจั นกรรมการเรี ยกขาน
คู่วจั นกรรมการทักทาย
คู่วจั นกรรมการชมเชย
คู่วจั นกรรมการกล่าวลา
คู่วจั นกรรมการขอบคุณ
คู่วจั นกรรมการตาหนิ
คู่วจั นกรรมการขออนุญาต
คู่วจั นกรรมการขอโทษ
คู่วจั นกรรมการต่อรอง
รวม
ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

จานวน
756
548
440
204
65
36
32
24
15
12
11
8
2,151

ร้ อยละ
35.15
25.48
20.46
9.48
3.02
1.67
1.49
1.12
0.70
0.56
0.51
0.36
100
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จากตาราง 2 พบว่า ประเภทของคู่ วจั นกรรมที่ พบมากที่ สุ ด ได้แ ก่ คู่ วจั นกรรมการถาม-ตอบ
คิดเป็ นร้อยละ 35.15 ของจานวนคู่วจั นกรรมทั้งหมด รองลงมาคื อคู่วจั นกรรมการขอร้อง/ คาสั่ง คิ ดเป็ น
ร้อยละ 25.48 และคู่วจั นกรรมการให้ขอ้ มูล-การตอบรับ คิดเป็ นร้อยละ 20.46 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าคู่วจั นกรรม
ทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว คื อ คู่วจั นกรรมที่ เป็ นลักษณะเฉพาะของการสนทนาในห้องเรี ยน โดยเฉพาะใน
บริ บทของห้องเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อในการวิจยั นี้
ตัวอย่ างคู่วจั นกรรมที่พบในการวิจยั
1. คู่วจั นกรรมการถามตอบ
ตัวอย่างที่ (1) แสดงให้เห็นถึงคู่วจั นกรรมการถาม-ตอบ ที่พบในการวิจยั โดยในผลัดของผูส้ อน
ผูว้ ิจยั จะใช้ตวั อักษร T (teacher) และในผลัดของผูเ้ รี ยน ผูว้ ิจยั ใช้ตัวอักษร S (student) ในการระบุ ผลัด
ในการสนทนา และเครื่ องหมาย → หมายถึงคู่วจั นกรรมที่ทาการวิเคราะห์
(1) → T:
How much time do you need to complete this one?
S:
Ten questions so I’ll take time::
T:
//Five? (0.3) SIX minutes.
S:
Is six and a half?
T:
HAHAHA
จากตัวอย่างคู่ ว จั นกรรมตัวอย่า งที่ (1) พบว่า ผูส้ อน (T) เป็ นผูส้ ร้ า งผลัด ในการสนทนา เป็ น
ผูส้ ร้างส่ วนแรกของคู่ วจั นกรรมคาถามและผูเ้ รี ยน (S) เป็ นผูส้ ร้างส่ วนที่ สองของคู่วจั นกรรมที่ เป็ นการ
ตอบกลับ โดยเป็ นการสอบถามเกี่ยวกับเวลาที่จะใช้ในการทาแบบฝึ กหัด
2. คู่วจั นกรรมการขอร้ อง/ คาสั่ ง
ตัวอย่าง (2) แสดงให้เห็นถึงคู่วจั นกรรมการขอร้อง/ คาสั่งที่พบในการวิจยั รู ปแบบการใช้คู่วจั นกรรม
การขอร้อง/ คาสั่ง- การตอบรับนั้น พบว่า มีท้ งั การขอร้องให้ผเู ้ รี ยนทาบางสิ่ งบางอย่าง อาทิ ขอให้ปิดไฟ ปิ ด
ประตู ตลอดจนเป็ นรู ปแบบของคาสัง่ อาทิ สัง่ ให้อ่านออกเสี ยงตาม และสัง่ ให้ทาแบบฝึ กหัด เป็ นต้น
(2) → T:
Ok. This is breath. Everyone say BREATH.
S:
BREA:TH
T:
Ok.
ในตัวอย่างที่ (2) เป็ นสถานการณ์ที่ผสู ้ อนสัง่ ให้ผเู ้ รี ยนทาแบบฝึ กหัด ทากิจกรรมในห้องเรี ยนโดย
เป็ นการสัง่ ให้ผเู ้ รี ยนออกเสี ยงตามและผูเ้ รี ยนสร้างส่ วนที่สองของคู่วจั นกรรมตอบกลับโดยออกเสี ยงตาม
คาสัง่ ของผูส้ อน
ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

วารสารวิชาการเครื อข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

72

3. คู่วจั นกรรมการให้ ข้อมูล - การตอบรับ
คู่ ว จั นกรรมการให้ข ้อมู ล-การตอบรั บเป็ นคู่ ว จั นกรรมอี กประเภทหนึ่ งที่ พบในการวิ จัยครั้ งนี้
ในปริ มาณมาก กล่าวคือ พบจานวน 440 คู่ คิดเป็ นร้อยละ 20.46 ของจานวนคู่วจั นกรรมทั้งหมด ดังตัวอย่าง
การวิเคราะห์บทสนทนาต่อไปนี้
(3)
T:
Last class, I waited 20 minutes and I left.
S:
WHEN?
T:
Last class.
→ S:
Ah::teacher evaluated class เหรอ. Ah:: TEACHER:: Health checking.
T:
Ah::, health checking. Ok. Ok.
ตัวอย่าง (3) เป็ นสถานการณ์ที่ผสู ้ อนกาลังพูดคุยกับผูเ้ รี ยนถึงสาเหตุที่ผเู ้ รี ยนขาดเรี ยนทั้งห้อง โดย
ไม่รายงานสาเหตุให้ผสู ้ อนทราบ ซึ่ งผูเ้ รี ยนได้สร้างส่ วนแรกของคู่วจั นกรรมการให้ขอ้ มูล โดยแจ้งสาเหตุ
ที่ ผูเ้ รี ยนไม่เข้าเรี ยนเนื่ องจากเป็ นวันตรวจสุ ขภาพของระดับชั้น จากนั้นผูส้ อนจึ งสร้ างส่ วนที่ สองของ
คู่วจั นกรรมที่เป็ นการตอบรับ แสดงการรับรู ้ถึงเหตุผลที่ผเู ้ รี ยนได้อธิ บายให้ฟัง
ตาราง 3 ส่ วนประกอบของคู่วจั นกรรมที่พบในห้องเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อ
ลาดับ
ที่

ประเภทของ
คู่วัจนกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คู่วจั นกรรมการถาม-ตอบ
คู่วจั นกรรมการขอร้อง/ คาสั่ง
คู่วจั นกรรมการให้ขอ้ มูล-การตอบรับ
คู่วจั นกรรมการเรี ยกขาน
คู่วจั นกรรมการทักทาย
คู่วจั นกรรมการชมเชย
คู่วจั นกรรมการกล่าวลา
คู่วจั นกรรมการขอบคุณ
คู่วจั นกรรมการตาหนิ
คู่วจั นกรรมการขออนุญาต
คู่วจั นกรรมการขอโทษ
คู่วจั นกรรมการต่อรอง
รวม

ส่ วนที่สองของ
ส่ วนที่สองของ
คู่วัจนกรรมที่พงึ ประสงค์
คู่วัจนกรรมที่ไม่ พงึ ประสงค์
(Preferred Second Pair Part) (Dispreferred Second Pair Part)
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
704
35.27
52
33.55
517
25.90
31
20.00
418
20.94
22
14.19
167
8.37
37
23.87
60
3.01
5
3.23
34
1.70
2
1.29
29
1.45
0
0.00
24
1.20
0
0.00
13
0.65
2
1.29
12
0.60
0
0.00
11
0.55
0
0.00
7
0.35
4
2.58
1,996
100
155
100
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จากตาราง 3 วิเคราะห์จาแนกในแต่ละประเภทของคู่วจั นกรรมแล้วพบว่า คู่วจั นกรรมการถาม-ตอบ
เป็ นคู่วจั นกรรมที่พบส่ วนที่ สองของคู่วจั นกรรมที่ ไม่พึงประสงค์มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 33.55 รองลงมาคื อ
คู่วจั นกรรมการเรี ยกขาน คิดเป็ นร้อยละ 23.87 และคู่วจั นกรรมการขอร้อง-คาสั่ง คิดเป็ นร้อยละ 20.00
ตัวอย่ างบทสนทนาที่พบส่ วนที่สองของคู่วจั นกรรมที่ไม่ พงึ ประสงค์
1. คู่วจั นกรรมการถาม-ตอบ
คู่วจั นกรรมการถาม-ตอบ เป็ นคู่วจั นกรรมที่พบส่ วนที่สองของคู่วจั นกรรมที่ไม่พึงประสงค์มาก
ที่ สุดในการวิ จยั นี้ คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.55 ของจานวนคู่ วจั นกรรมที่ พ บส่ วนที่ สองของคู่ วจั นกรรมที่ ไ ม่
พึงประสงค์ท้ งั หมด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(4) T:
What is ecosystem? GUYS! What is ecosystem?
S:
Huh?
→T:
SUN! What is ecosystem?
S1:
Ah… Animal?
T:
Yes. Animal.
S2:
POKEMON! HAHAHA!
จากตัวอย่าง (4) เป็ นสถานการณ์ที่เกิดจากการที่ผูส้ อนสร้างส่ วนแรกของคู่วจั นกรรมการถาม-ตอบ
และเป็ นการสร้างส่ วนที่ สองของคู่วจั นกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยผูเ้ รี ยน ซึ่ งจากตัวอย่างเป็ นคู่วจั นกรรม
การถาม-ตอบโดยที่ผเู ้ รี ยนมีการตอบคาถามในลักษณะที่ไม่ตรงคาถามและพยายามทาให้กลายเป็ นเรื่ องตลก
2. คู่วจั นกรรมการเรียกขาน
คู่วจั นกรรมการเรี ยกขานเป็ นคู่วจั นกรรมที่ พบส่ วนที่สองของคู่วจั นกรรมที่ ไม่พึงประสงค์มาก
เป็ นลาดับที่ 2 ในการวิจยั นี้ คิดเป็ นร้อยละ 23.87 ของจานวนคู่วจั นกรรมที่พบส่ วนที่สองของ คู่วจั นกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ท้ งั หมด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(5) T:
Anyone else wants to present your personalized stamps?
S1:
ME! ME!
→T:
//PIN! Come on!
S2:
OH! NO. NO. NO. NOT YET!
T:
It's ok. It's not (.) you can show yours to anybody.
S2:
There's no color on it.
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จากตัวอย่าง (5) เป็ นสถานการณ์ที่ผสู ้ อนต้องการตัวแทนออกมานาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน เมื่อ
ถามว่ามีใครอาสาจะออกมานาเสนอก็มีผเู ้ รี ยนอาสา (S1) ในขณะเดียวกันผูส้ อนก็ได้ทาการเรี ยกชื่ อผูเ้ รี ยน
ให้ออกมานาเสนองานหน้าชั้นเรี ยน แต่ ผูเ้ รี ยนกลับสร้ างส่ วนที่ สองของคู่ วจั นกรรมที่ เป็ นการปฏิ เสธ
ตอบกลับเนื่องจากงานที่ทายังไม่เสร็ จสมบูรณ์
3. คู่วจั นกรรมการขอร้ อง/ คาสั่ ง
คู่วจั นกรรมการขอร้อง/ คาสั่งเป็ นคู่วจั นกรรมที่พบส่ วนที่สองของคู่วจั นกรรมที่ ไม่พึงประสงค์
มากเป็ นลาดับที่ 3 ในการวิจยั นี้ คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ของจานวนคู่วจั นกรรมที่พบส่ วนที่สองของคู่วจั นกร
รมที่ไม่พึงประสงค์ท้ งั หมด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(6) →T: Take your seat.
S:
There is someone in my seat. You can look my name.
T: Then, Chester. Where's your seat?
S:
Ok ok ok ok I I I go sit.
จากตัวอย่าง (6) เป็ นสถานการณ์ที่ผเู ้ รี ยนเข้าห้องเรี ยนสาย ผูส้ อนจึงบอกให้ผเู ้ รี ยนเข้านัง่ ประจาที่
เนื่ องจากการเรี ยนการสอนได้เริ่ มแล้ว แต่ผูเ้ รี ยนสร้างส่ วนที่ สองของคู่วจั นกรรม โดยการตอบผูส้ อนว่า
มีคนอื่นมานัง่ อยู่ที่โต๊ะตนเอง ซึ่ งในสถานการณ์จริ งนั้นยังมีที่นงั่ ว่างอยู่ เมื่อผูส้ อนสอบถามถึงที่ นงั่ ของ
ผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนคนดังกล่าวจึงยอมกลับไปยังที่นงั่ ของตนเอง หลังจากนั้นจึงถูกผูส้ อนตาหนิ
สรุ ปผลการวิจยั
1. ประเภทของคู่วจั นกรรมที่ พบในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยคู่วจั นกรรม 12 ประเภท ได้แก่
คู่ วจั นกรรมการถาม-ตอบ การขอร้ อ ง/ ค าสั่ง การให้ข ้อมู ล การเรี ยกขาน การทักทาย การชมเชย
การกล่าวลา การขอบคุณ การตาหนิ การขออนุญาต การขอโทษและการต่อรอง โดยพบคู่วจั นกรรมการ
ถาม-ตอบ การขอร้อง/ คาสัง่ และการให้ขอ้ มูล-การตอบรับ มากที่สุดตามลาดับ
2. ส่ ว นประกอบของคู่ วจั นกรรมที่ พ บในการวิ จัย ครั้ งนี้ พบส่ วนที่ ส องของคู่ วจั นกรรมที่ ไ ม่
พึงประสงค์ในคู่วจั นกรรม 8 ประเภท ได้แก่ คู่วจั นกรรมการถาม-ตอบ การขอร้อง/ คาสั่ง การให้ขอ้ มูล
การเรี ยกขาน การทักทาย การชมเชย การตาหนิ และการต่ อรองและพบมากที่ สุดในคู่ วจั นกรรมการ
ถาม-ตอบ การเรี ยกขานและการขอร้อง/ คาสัง่ ตามลาดับ
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อภิปรายผลการวิจยั
ประเภทของคู่ วจั นกรรมที่ พ บมากที่ สุ ด ได้แ ก่ คู่ วจั นกรรมแสดงการถาม-ตอบ รองลงมาคื อ
คู่วจั นกรรมการขอร้อง/ คาสั่งและคู่วจั นกรรมการให้ขอ้ มูล-การตอบรับ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าคู่วจั นกรรม
ทั้ง 3 ประเภท คือคู่วจั นกรรมที่ เป็ นลักษณะเฉพาะของการสนทนาในห้องเรี ยนโดยเฉพาะในบริ บทของ
ห้องเรี ยนที่ จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ซึ่ งในประเด็นที่ พบ
คู่วจั นกรรมการถาม-ตอบมากที่สุดในการวิจยั นี้ สอดคล้องกับคากล่าวของ Naruemon et al. (2019) ที่กล่าว
ไว้ว่า การตั้งคาถามของผูส้ อน เป็ นกิจกรรมที่สาคัญในการจัดการเรี ยนการสอนที่จะช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
เกิดปฏิสมั พันธ์ในชั้นเรี ยนและช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม ตามทฤษฎี น้ ัน ลัก ษณะของคู่ ว จั นกรรมคื อ ต้อ งมี ส่ ว นประกอบทั้ง สองส่ ว น
ครบถ้วน จึ งส่ งผลให้ผลการวิจยั ครั้ งนี้ มีจานวนคู่ วจั นกรรมในบางประเภทน้อยกว่าที่ ควรจะเป็ น เมื่ อ
พิจารณาจากข้อมูลการถ่ายเสี ยงการสนทนาแล้วพบว่า ผูส้ อนมี ความพยายามในการสร้ างคู่วจั นกรรม
จานวนมาก แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากผูเ้ รี ยน เมื่อมีส่วนประกอบไม่ครบ กล่าวคือ ขาดส่ วนที่ สองของ
คู่วจั นกรรมไป จึงไม่นบั ว่าเป็ นคู่วจั นกรรมในการวิจยั ครั้งนี้ ตามแนวคิดของ Psathas (1995) ที่ได้กล่าวไว้
ว่า ลักษณะพื้นฐานของคู่วจั นกรรมนั้น ต้องประกอบไปด้วยการเปลี่ยนผลัดกันอย่างน้อย 2 ครั้งและต้อง
ประกอบไปด้วยส่ วนประกอบของคู่วจั นกรรมอย่างน้อย 1 คู่ หรื อ 2 ส่ วนโดยผูพ้ ูดคนหนึ่งเป็ นผูส้ ร้างส่ วน
แรกของคู่วจั นกรรมในขณะที่ผพู ้ ูดอีกคนหนึ่ งจะเป็ นผูส้ ร้างส่ วนที่สองของคู่วจั นกรรมซึ่ งส่ วนที่สองของ
คู่วจั นกรรมในการสื่ อสารนั้น ต้องเกิดขึ้ นอย่างต่อเนื่ องทันที นอกจากนี้ Hosoda (2014) ได้ศึกษารู ปแบบ
การสนทนาถาม-ตอบ ในห้องเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น พบว่าผูเ้ รี ยนมักจะ
ไม่ตอบคาถามของผูส้ อนหรื อตอบช้า Hosoda ได้อธิ บายไว้วา่ สิ่ งเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่าผูส้ อนให้ความรู ้
ทางภาษา (linguistic knowledge) ไม่เพี ยงพอ นอกจากนี้ Hosoda ได้ส รุ ปสาเหตุ หลัก 3 ประการ ได้แ ก่
1) ผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจคาถามภาษาอังกฤษ 2) ผูเ้ รี ยนจาคาศัพท์ที่จะนามาสร้างเป็ นประโยคเพื่อตอบคาถาม
ไม่ได้ และ 3) ผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจกฎไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตอบคาถามนั้น เมื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับ
งานวิจยั นี้ พบว่า ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะทางภาษาอังกฤษที่อยูใ่ นระดับดี สามารถสื่ อสารโต้ตอบกับผูส้ อนได้อย่าง
เป็ นธรรมชาติ นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนหลายคนมีความมัน่ ใจในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ จึ งนับว่าผูเ้ รี ยนไม่ได้
ขาดสามัตถิยะภาษา (linguistic knowledge) ซึ่ งในกรณี ของการวิจยั นี้ จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนที่มกั จะไม่
สร้ า งส่ ว นที่ ส องของคู่ วจั นกรรมตอบกลับนั้น สอดคล้องกับแนวคิ ด ของ Kubota (2001) ที่ ไ ด้ร ะบุ ว่ า
นักเรี ยนชาวเอเชี ยนั้น “มีลกั ษณะสงวนท่าที ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ ไม่สื่อสารกับผูส้ อนโดยตรง และรอคาสั่ง
จากผูส้ อนมากกว่าจะริ เริ่ มการสนทนาด้วยตนเอง” และยังสอดคล้องกับแนวคิ ดของวิศนี ครื อวนิ ชกรกุล
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(2546) ที่ได้กล่าวไว้วา่ คนไทยมีกลวิธีเฉพาะในการสื่ อสาร กล่าวคือ คนไทยนิ ยมการพูดอ้อมค้อม มีความ
เกรงใจ จากค่ า นิ ย มและวัฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้รู ป แบบภาษาที่ แ ตกต่ า งกัน
นอกจากนี้ การที่ ผูเ้ รี ยนในห้องเรี ยนที่ จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อ มีทกั ษะในการ
สื่ อสารอยู่ในระดับดี แต่ มีการสร้างส่ วนที่ สองของคู่วจั นกรรมตอบกลับในปริ มาณน้อย สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Modehiran (2005) ที่ได้พบว่า กลุ่มผูเ้ รี ยนชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษสู ง
มักมี การถ่ายโอนทางวัจนปฏิ บตั ิ ศาสตร์ จากภาษาแม่ได้มาก เนื่ องจากกลุ่มผูม้ ี ประสบการณ์ ในการใช้
ภาษาอังกฤษต่ายังมีความสามารถในการใช้ภาษาที่ไม่มากพอที่จะมีการถ่ายโอนทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ได้
ส่ งผลให้รูปแบบของคู่วจั นกรรมที่พบว่า ไม่มีการสร้างส่ วนที่สองของคู่วจั นกรรมตอบกลับ ในการวิจยั นี้
ได้รับอิทธิ พลจากการถ่ายโอนทางวัฒนธรรมในการสื่ อสารของคนไทย จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า
วัฒนธรรมในการสื่ อสารของคนไทยที่นิยมพูดอ้อมค้อม เกรงใจ หรื อแม้กระทัง่ วัฒนธรรมที่ตอ้ งเคารพ ให้
เกี ยรติผูอ้ าวุโส ส่ งผลต่อรู ปแบบการสื่ อสารในห้องเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ ในการ
วิ จัย ครั้ งนี้ ที่ พ บจานวนคู่ ว จั นกรรมน้อย เนื่ อ งจากผูเ้ รี ย นไม่ ไ ด้ส ร้ า งส่ วนที่ ส องของคู่ วจั นกรรมตอบ
กลับผูส้ อน
เมื่อพิจารณาส่ วนประกอบของคู่วจั นกรรมพบว่าคู่วจั นกรรมการถามตอบ เป็ นคู่วจั นกรรมที่พบ
ส่ วนที่ ส องของคู่ ว จั นกรรมที่ ไ ม่ พึ งประสงค์มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อยละ 33.55 รองลงมาคื อคู่ ว จั นกรรม
การเรี ยกขาน คิดเป็ นร้อยละ 23.87 และคู่วจั นกรรมการขอร้อง/ คาสั่ง คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ซึ่ งในประเด็น
ของประเภทของคู่ วจั นกรรมที่ มีการพบ ส่ วนที่ สองของคู่ วจั นกรรมที่ ไม่พึงประสงค์น้ นั พบว่ามีความ
สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ Kuchi (2012) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาประเภทของส่ ว นที่ ส องของคู่ ว ัจ นกรรมที่ ไ ม่
พึ ง ประสงค์ (dispreferred second pair part) ที่ ใ ช้ใ นห้ อ งเรี ยน พบว่ า มี ส่ ว นที่ ส องของคู่ ว ัจ นกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ในคู่วจั นกรรมแสดงคาสัง่ คู่วจั นกรรมแสดงการประเมิน คู่วจั นกรรมการถาม คู่วจั นกรรม
การขอร้อง คู่วจั นกรรมการเสนอ และคู่วจั นกรรมการร้องเรี ยน ทั้งนี้ การที่ ผูเ้ รี ยนมีการสร้างส่ วนที่สอง
ของคู่วจั นกรรมที่ ไม่พึงประสงค์โดยส่ วนใหญ่พบว่า ไม่ได้มีผลในแง่ลบต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอน ในทางตรงกันข้าม การสร้างส่ วนที่ สองของคู่วจั นกรรมของผูเ้ รี ยนในห้องเรี ยนที่ จดั การเรี ยนการ
สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อนั้น พบว่าเป็ นการแสดงการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ ยงั พบว่าเป็ น
การแทรกมุกตลกที่ช่วยเสริ มบรรยากาศในห้องเรี ยนให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น เช่น คู่วจั นกรรมการทักทาย
เมื่ อผูส้ อนกล่ า ว Good morning. แทนที่ ผูเ้ รี ย นจะตอบว่า Good morning. กลับ ตอบว่า Good afternoon.
แทนโดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานมากขึ้นนัน่ เอง
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
การศึ กษาประเภทและส่ วนประกอบของคู่วจั นกรรมเป็ นสิ่ งที่ มีประโยชน์ที่จะช่ วยสะท้อนให้
เห็ น ถึ ง ธรรมชาติ ข องผู เ้ รี ย นและปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ รู ป แบบการสื่ อ สารของผู เ้ รี ย น ผู ส้ อนควรให้
ความสาคัญกับประเด็นเหล่านี้ เพื่อที่จะพัฒนาทักษะในการสื่ อสารของผูเ้ รี ยนให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา
ให้มากกว่าการที่จะมุ่งพัฒนาทักษะทางวิชาการโดยให้ความสาคัญกับคะแนนการทดสอบมาตรฐานต่าง ๆ
เพียงมิติเดียว
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
งานวิ จัย นี้ มี ข ้อ จ ากัด คื อ เป็ นการเก็ บ ข้อ มู ล แบบสั ง เกตการณ์ แ ละบัน ทึ ก เสี ย งการสนทนา
โดยไม่ได้มีการบันทึกวีดิทศั น์ซ่ ึ งส่ งผลให้ไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งอวัจนภาษา ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญอีกประการหนึ่ งของการวิเคราะห์บทสนทนา ดังนั้น ผูท้ ี่ สนใจที่ จะศึ กษาวิจยั จึ งควรมีรูปแบบการ
เก็บข้อมูลที่ หลากหลายมากขึ้ นเพื่อให้ได้มิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ หลากหลายและครอบคลุมแนวคิ ด
ในทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์มากขึ้น
การนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ในเชิ งปฏิบตั ิ ผลการวิจยั สะท้อนให้เห็นว่าคู่วจั นกรรมที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนที่จดั การเรี ยนการ
สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อมีลกั ษณะเฉพาะ ดังนั้น ผูส้ อนจึงสามารถใช้ผลจากงานวิจยั ฉบับนี้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการออกแบบกิ จกรรมการเรี ย นการสอนหรื อวางแผนการบริ หารจัด การชั้นเรี ย นส าหรั บ
ห้องเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อได้
2. ในเชิ งวิชาการ งานวิจยั ฉบับนี้ ถือเป็ นงานวิจยั ที่ช่วยขยายความชัดเจนของทฤษฎีการวิเคราะห์
บทสนทนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ บทของห้องเรี ยน ซึ่ งเป็ นประโยชน์และเป็ นพื้นฐานสาหรับนักวิจยั ใน
อนาคตต่อไป
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