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บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์คือ (1) เพื่อสร้างแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์
ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน (2)เพื่อหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่าน
ออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนัก เรี ย นชาวจีน สาขาวิชาการท่องเที่ย วภาษาไทย ชั้น ปี ที่ 1 ภาค
การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2012 วิทยาลัยการท่ องเที่ยวและการอาชี พ มณฑลยูนนาน ประเทศ
สาธารณรั ฐประชาชนจี น จ านวน 35 คนที่ มีปัญหาในการอ่านออกเสี ยงค าศัพท์ภ าษาไทย วิธี
การศึกษาคือ นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนและหลังการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียง
คาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน จากนั้น วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝึ กแต่ละชุดตามเกณฑ์ E1 / E2 และค่า t- test แบบ Dependent Sample
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน มี
ค่าประสิ ทธิ ภ าพระหว่าง 81.64 / 80.36 แสดงว่าแบบฝึ กทัก ษะการอ่านออกเสี ยงค าศัพท์ใน
แบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีนมีประสิ ทธิภาพ ทาให้นักเรี ยนสามารถอ่านออกเสี ยง
คาศัพท์ได้ถกู ต้องมากยิง่ ขึ้น
2. นัก เรี ยนที่ใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงค าศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของ
นักเรี ยนชาวจีน มีความสามารถในการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภายหลังจากการใช้แบบฝึ กดี กว่าก่อน
การใช้แบบฝึ กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

คาสาคัญ แบบเรี ยนวิชาภาษาไทย แบบฝึ กทัก ษะการอ่า นออกเสี ยงค าศัพท์ในแบบเรี ยนวิช า
ภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน นักเรี ยนชาวจีน
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Abstract
The purpose of this research is (1 ) to construct the Reading skill exercise of vocabulary
in Thai textbook of Chinese students and (2 ) to evaluate the effectiveness of the Reading skill
exercise of vocabulary in Thai textbook of Chinese students based on the 80/80 standard.
The sample was composed of 35 Chinese students who had problems in pronunciation of
vocabulary in Thai textbook written for Chinese students. They studied as part of a Major in
Tourism (Thai Language) and they were first year students for academic year 2012 at the Yunnan
College of Tourism Vocation. The method of Educational Research was experimental research by
giving a pre-test and then a post-test after students were given Reading skill exercise of
vocabulary in Thai textbook for Chinese students. The data were analyzed by finding out the
efficiency of E1/ E2 and the dependent t- test.
The results of this study revealed that:
1. The Reading skill exercise of vocabulary in Thai textbook of Chinese students had an
efficient of about 81.64 / 80.36 This means that the exercises are efficient and students can
improve the pronunciation skill.
2. The students who participate in the Reading skill exercise of vocabulary in Thai
textbook of Chinese students had statistically higher scores than before using the 0.01 level of
significance.

Keywords: Thai textbook; The Reading skill exercise of vocabulary in Thai textbook for
Chinese students; Test; Chinese students

ค

กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิ จ ัยเรื่ อง การสร้ า งแบบฝึ กทัก ษะการอ่านออกเสี ยงค าศัพท์ในแบบเรี ยนวิช า
ภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน : กรณี ศึกษานักเรี ยนวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการอาชีพ มณฑล
ยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะสาเร็ จมิได้หากผูว้ ิจยั ไม่ได้รับโอกาสจากทางวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ให้มาปฏิบตั ิงานตามโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างวิทยาลัยราชพฤกษ์ และ
วิทยาลัยการท่องเที่ ยวและการอาชี พ มณฑลยูน นาน ประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีน ผูว้ ิจ ัยจึ ง
ขอขอบพระคุณทางวิทยาลัยเป็ นอย่างยิง่
ผูว้ ิจ ัย ยังได้รับความอนุ เคราะห์ จ ากอาจารย์รุ่ งอรุ ณ โรจน์ รัตนาด ารง อาจารย์ที่ปรึ ก ษา
งานวิจยั ที่ให้คาแนะนาและข้อคิดที่ทรงคุณค่าเกี่ยวกับงานวิจยั ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ชุติมา
วัฒนะคีรี ที่ท่านได้กรุ ณาให้คาแนะนาในเบื้องต้นตั้งแต่ผวู้ ิจยั เริ่ มเขียนเค้าโครงงานวิจยั ขอขอบคุณ
อาจารย์สารภี ขาวดี อาจารย์วิไลลักษณ์ แก้วกระจ่าง และอาจารย์จาง เหยียน เจียว (Zhang Yian
Jiao) ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ช่วยตรวจทานความถูกต้องของแบบทดสอบและแบบฝึ กในงานวิจยั จนทาให้
ผูว้ ิจยั สามารถดาเนินการวิจยั ได้ชดั เจนขึ้น
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ Mr. John Robert Woodward และ Mr.Aris Credenio ที่กรุ ณาตรวจทาน
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณ Zhao Qian นักเรี ยนชาวจีน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการอาชีพ
มณฑลยูนนาน ที่ให้ความช่วยเหลือในการพิมพ์ตวั อักษรภาษาจีน และคอยให้กาลังใจตลอดมาจน
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิจยั ได้สาเร็ จ
ท้ายที่สุดนี้ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์บงั อร ฤทธาภรณ์ อาจารย์ผใู้ ห้ความรู้
ทางด้านภาษาศาสตร์ และขอขอบคุณผูเ้ ขียนบทความ ตาราวิชาการ รายงานวิจยั และวิทยานิพนธ์ทุก
ท่านที่เป็ นแหล่งข้อมูลประกอบการศึกษาค้นคว้าในรายงานวิจยั นี้ ซ่ึงมีส่วนให้ผวู้ ิจยั ได้ขอ้ คิดและ
เกิดความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ในงานวิจยั ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
อาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก
ผู้วจิ ยั

ง

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่
1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั
ประโยชน์ของงานวิจยั
ขอบเขตการวิจยั
ข้อตกลงเบื้องต้น
นิยามศัพท์เฉพาะ
สรุ ปเข้าประเด็นปัญหาการวิจยั
กรอบแนวคิดการวิจยั
2
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การอ่านออกเสียงคาศัพท์
หน่วยเสียงในภาษาไทยและภาษาจีน
แบบเรี ยนวิชาการอ่านภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน วิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและการอาชีพมณฑลยูนนาน
แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนภาษาไทยของชาวต่างประเทศ
3
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือในการวิจยั

หน้ า
ก
ข
ค
ง
ฉ

1
5
5
5
6
7
7
8
8
9
28
36
38
46
52
52

จ

สารบัญ (ต่ อ)
บทที่
3 (ต่อ)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตอนที่ 1 สัญลักษณ์และวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านออก
เสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้า ในการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์
ของนักเรี ยน
5 สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจยั
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ก บัญชีตาราง
ข แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของ
นักเรี ยนชาวจีน
ประวัติผวู้ ิจยั

หน้ า
55
56
60
61
68

70
72
76
77
83
84
98
186

ฉ

สารบัญตาราง
ตารางที่
หน้ า
1
แสดงคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยนท้ายแบบฝึ กทักษะ
62
การอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน
2
ประสิทธิภาพของกระบวนการของแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ 64
ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน
3
แสดงผลสัมฤทธิ์หลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ใน
65
แบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน
4
แสดงค่าประสิทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยน 67
วิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน จานวน 4 ชุด
5
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยง68
คาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน
6
แสดงผลสัม ฤทธิ์ ก่ อนการใช้แบบฝึ กทัก ษะการอ่ านออกเสี ย งค าศัพ ท์ใ น 86
แบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน จานวน 4 ชุด
7
แสดงผลสัม ฤทธิ์ หลัง การใช้แ บบฝึ กทัก ษะการอ่ านออกเสี ย งค าศัพท์ใ น 88
แบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน จานวน 4 ชุด
8
แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่าน
90
ออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน จานวน 35 คน
ชุดที่ 1 แบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะต้น/ด/ /ถ/ /บ/ /ผ/ /ร/
9
แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่าน
92
ออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน จานวน 35 คน
ชุดที่ 2 แบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะสะกดแม่ กก และ แม่ กม
10
แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่าน
94
ออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน จานวน 35 คน
ชุดที่ 3 แบบฝึ กการออกเสียงสระ อา เอะ แอะ
11
แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่าน
96
ออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน จานวน 35 คน
ชุดที่ 4 แบบฝึ กการออกเสียงวรรณยุกต์ที่เป็ นอักษรต่า เสียงสั้นไม่มีตวั สะกด

บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การอ่านเป็ นทักษะทางภาษาที่จาเป็ นอย่างยิง่ ในการดารงชีวิตประจาวัน เนื่องจากเป็ นทักษะ
พื้นฐานที่สาคัญในการสื่อสารกับผูอ้ ื่น ทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะ และการแสวงหาความรู้
การเรี ยนรู้ภาษาใดภาษาหนึ่ งนั้น โดยเฉพาะการเรี ยนภาษาที่สองซึ่งไม่ใช่ภาษาประจาชาติของผูเ้ รี ยน
ต้องให้ความสาคัญกับการฝึ กอ่านออกเสียง เพราะการอ่านออกเสียงมีความสัมพันธ์กบั การสะกดคา จะ
ช่วยการฝึ กสะกดคาและออกเสียงหน่วยเสี ยงในภาษานั้นให้ถูกต้องและชัดเจน ดังที่ นักวิจยั ทางภาษา
บอยด์ (Boyd,1970 อ้างถึงใน วรรณี โสมประยูร , 2553: 135) กล่าวว่า “การอ่านและการสะกดคามี
ความสัมพันธ์กนั ในแง่ของการใช้ทกั ษะทางภาษามากพอสมควร เด็กสะกดคาต่างๆ ที่เขาสามารถอ่าน
ออกได้ถกู ต้องและแม่นยากว่าคาที่เขาอ่านไม่ออก”
ปัจจุบนั สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีการจัดการเรี ยนการ
สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
สถาบันการศึกษาในประเทศไทยกับต่างประเทศ ซึ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนับเป็ นประเทศ
หนึ่ งที่ มีค วามร่ ว มมื อทางการศึก ษากับประเทศไทยอย่างต่ อเนื่ องมาเป็ นเวลานาน ทั้งในด้านการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรของสถาบันการศึกษาและนักศึกษา และการจัดทาแบบเรี ยนและหลักสูตรการสอน
ภาษา
แม้ว่านักภาษาศาสตร์จดั ภาษาไทยและภาษาจีนเป็ นภาษาที่อยูใ่ นตระกูลเดียวกัน คือ ตระกูล
จีน-ทิเบต ดังที่ เรื องเดช ปันเขื่อนขัติย ์ (2541: 7) กล่าวว่า “นักภาษาศาสตร์ จดั ภาษาไทยเป็ นสาขาหนึ่ ง
ของตระกูลภาษาจีน ทิเบต (Sino Tibetan family)” ประกอบกับภาษาทั้งสองมีลกั ษณะเหมือนกันคือ
เป็ นภาษาคาโดดและมีเสี ยงวรรณยุกต์ แต่ภาษาไทยมีเอกลักษณ์ ทางด้านโครงสร้างภาษา หลักภาษา
และหน่วยเสียงที่ต่างจากภาษาจีน อาจทาให้นกั เรี ยนชาวจีนประสบปัญหาในการเรี ยนรู้ภาษาไทย และ
ออกเสียงภาษาไทยให้ถกู ต้องชัดเจนได้ ภาษาเดิมของผูเ้ รี ยนจึงมีอิทธิพลต่อการเรี ยนภาษาที่สอง เมื่อได้
พิจารณาปั ญหาด้านทักษะการอ่านพบว่า ปั ญหาที่มกั พบในการอ่านออกเสี ยงของนักเรี ยนชาวจีนคื อ
เสียงพยัญชนะต้น /ด/ /บ/ /ร/ /ง/ เนื่ องจากเป็ นหน่ วยเสี ยงที่ไม่มีในภาษาจีน ดังที่ ดร.จรัสศรี จิรภาส
อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ผูเ้ คยมีประสบการณ์ในการ
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สอนภาษาไทยให้แก่สมาคมอุตสาหกรรมจังฮว้า จังหวัดไทจง และสมาคมอุตสาหกรรมไทจง จังหวัด
ไทจง ในประเทศไต้หวันเป็ นเวลาหลายปี ได้ก ล่าวว่า “ชาวจี น ส่ ว นใหญ่มีปัญหาในการออกเสี ยง
พยัญชนะต้น /ด/ /บ/ /ร/ /ง/ เนื่องจากเป็ นหน่วยเสียงที่ไม่มีในภาษาจีน เสียง /ร/ แม้จะเสี ยงใกล้เคียงกับ
เสี ยง /l/ ในภาษาจีนแต่ชาวจีนไม่รัวลิ้น วางลิ้นไม่ถูกตาแหน่ ง จึ งทาให้ออกเสี ยงไม่ถูกต้องชัดเจน”
(จรัสศรี จิรภาส, อ้างถึงใน สมศรี วรประเสริ ฐศิลป์ 2552: 2, สัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2550) สอดคล้อง
กับที่ สมศรี วรประเสริ ฐศิลป์ (2552: 2) ได้กล่าวว่า “จากประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้แก่นกั เรี ยน
ชาวจีนโรงเรี ยนนานาชาติ และศูนย์ภาษา Language Connect มาเป็ นเวลา 6 ปี ได้เห็นปั ญหาการออก
เสียงภาษาไทยของผูเ้ รี ยนชาวจีนที่ออกเสี ยงเพื้ยนหรื อไม่ถูกต้อง เช่น ออกเสี ยง /ด/ เป็ น /ต/ /บ/ เป็ น
/ป/ /ร/ เป็ น /ล/ /ง/ เป็ น /น/ เนื่ องจากหน่ วยเสี ยง /ด/ /บ/ /ร/ /ง/ ไม่มีในเสี ยงพยัญชนะต้น ของ
ภาษาจีน”
นอกจากเสียงพยัญชนะต้นที่เป็ นปั ญหาดังกล่าว นวลทิพย์ เพิ่มเกสร (2551: 146) กล่าวถึง
ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรี ยนจีนที่เกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่ โดยเฉพาะการออกเสียงพยัญชนะ
และสระ ยกตัวอย่าง เช่น คาว่า “บางที ” จะอ่านผิดว่า [ปางที ] คาว่า “เด็ก” จะอ่านผิดว่า [เต็กๆ] คาว่า
“หวังว่า” จะอ่านออกเสี ยงว่า [หวางว่า] คาว่า “ดีใจ” จะอ่านออกเสี ยงว่า [ดีจาย] คาว่า “ต้องการ” จะ
อ่านออกเสียงว่า [ต้องกัน] คาว่า “ทานไม่ไหว” จะอ่านออกเสียงว่า [ทันไม่ไหว] แสดงให้เห็นว่า เสี ยงที่
เป็ นปัญหาสาหรับชาวจีนคือ /ด/ /ต/ /บ/ /ป/ ปัญหาเกี่ยวกับสระคือ ไม่สามารถจาแนกความสั้นยาวของ
เสียงสระได้ เช่น/อะ/ /อา/
ในขณะที่ ถาน กัว หมิง (Tan Guo Ming) ซึ่ งเป็ นชาวจีน ที่ ศึก ษาในสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศและมีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยให้กบั นักศึกษาชาวจีน
กล่าวว่า ปัญหาการอ่านออกเสียงอักษรนาก็เป็ นอีกปัญหาหนึ่ งของนักศึกษาจีน เนื่ องจากหลักการอ่าน
อักษรนามีหลายวิธี ผูเ้ รี ยนมักสับสนระหว่างคาอักษรนากับอักษรควบกล้ า เนื่ องจากคาทั้ง 2 ประเภทนี้
มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน กล่าวคือ มีพยัญชนะต้น 2 ตัว เช่น คาว่า “หวาน” อ่านว่า [หฺ วาน] คาว่า “ความ”
อ่านว่า [คฺ วาม] จะเห็นได้ว่า ทั้ง 2 คามีพยัญชนะต้น 2 ตัวเหมือนกัน ออกเสียง 1 พยางค์เหมือนกัน แต่มี
หลัก การออกเสี ยงต่ างกัน เพราะ “หวาน” อ่านออกเสี ยงเป็ นค า ห น า แต่ “ความ” ออกเสี ยงแบบ
ควบกล้า และจากหลักการอ่านออกเสี ยงอักษรนา บ้างก็อ่านแบบประวิสรรชนี ย ์ บ้างก็อ่านแบบ ห นา
ยกตัวอย่าง เช่น คาว่า “ตลาด” อ่านออกเสียงว่า [ตะ-หลาด] คาว่า “ขนม” อ่านออกเสี ยงว่า [ขะ-หนม]
คาว่า “กนก” อ่านออกเสียงว่า [กะ-หนก] แต่คาว่า “หรู หรา” อ่านออกเสี ยงว่า [หรู -หรา] ซึ่งปั ญหานี้ ได้
สร้างความสับสนให้กบั ผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างมาก และทาให้เกิดปัญหาในการเรี ยนการสอน หากผูเ้ รี ยนไม่ได้
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รับการฝึ กฝนให้ถกู วิธีและเป็ นระบบตั้งแต่เริ่ มต้นเรี ยน อาจทาให้ผอู้ ่านออกเสี ยงผิด เช่น “จมูก” ออก
เสียงผิดเป็ น [จะ-มูก] “ขนม” ออกเสี ยงผิดเป็ น [ขะ-นม] “อร่ อย” ออกเสี ยงผิดเป็ น [อะ-ร่ อย] เป็ นต้น
(ถาน กัว หมิง, 2554: 2)
นอกจากนั้น จาง หยิง (Zhang Ying) อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน สาเร็ จศึกษาระดับปริ ญญา
โท สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศที่ Shan Dong University และมีประสบการณ์
สอนภาษาจีนให้นักศึกษาไทยที่วิทยาลัยราชพฤกษ์เป็ นเวลา 2 ปี ได้ให้ทศั นะที่เป็ นภาพรวมเกี่ยวกับ
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการออกเสียงภาษาไทยของตนไว้ดงั นี้
1. กำรออกเสี ยงพยัญชนะ เสี ยงพยัญชนะต้น ที่ชาวจีนออกเสี ยงลาบากคือ /ด/ /บ/ /ร/ /ง/
เนื่องจากภาษาจีนไม่มีเสียงพยัญชนะต้นดังกล่าว โดยปั จจัยสาคัญที่ทาให้ผเู้ รี ยนเกิดความสับสนและ
ความไม่ชดั เจนในการออกเสี ยงคือ การใช้สัทอักษรของภาษาไทยและจีน ใช้สัทอักษรตัวเดียวกัน แต่
ออกเสียงต่างกัน คือ
/d/ ในภาษาไทย แทนเสียง /ด/ แต่ /d/ ในภาษาจีน แทนเสียง /ต/
/t/ ในภาษาไทย แทนเสียง /ต/ แต่ /t/ ในภาษาจีน แทนเสียง /ท/
/th/ ในภาษาไทย แทนเสียง /ท/ แต่ในภาษาจีนไม่มีการใช้ /th/
เสี ยงพยัญชนะต้น /ง/ ออกเสี ยงไม่ค่อยได้ แต่หากใช้เป็ นตัวสะกด สามารถออกเสี ยงได้
ส่วนการออกเสียง /ร/ ยังไม่ชดั เจน เพราะไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง /ร/ และ /ล/ ได้ ดังนั้น
พยัญชนะที่ควบกล้าด้วยตัว ร และ ล จึงออกเสียงไม่ค่อยถูกต้อง ทั้งนี้มีขอ้ สังเกตว่าแม้ภาษาจีนจะมีเสียง
พยัญชนะต้นที่เขียนด้วยตัวอักษรสองตัว คือ /zh/ /ch/ /sh/ แต่การออกเสี ยงจะออกเสี ยงเป็ นเสี ยงเดียว
เท่านั้นคือ ออกเสียงเป็ น จือ ชือ ซือ ตามลาดับ ไม่ได้มีลกั ษณะเป็ นเสียงควบกล้า และไม่มีเสียงอักษรนา
เหมือนภาษาไทย
2. กำรออกเสียงสระ ยังไม่สามารถออกเสียงสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวได้ถกู ต้อง เพราะ
ในภาษาจีนการออกเสียงสระสั้นหรื อยาว ไม่มีผลต่อความหมาย
3. กำรออกเสียงวรรณยุกต์ มักพบปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ตรี
นอกจากนั้น ยังได้ให้ทศั นะเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนภาษาไทยว่า ในการเรี ยนรู้ภาษาไทย
หากผูเ้ รี ยนมีพ้นื ความรู้ไม่มากนัก ผูส้ อนควรตรวจสอบการออกเสี ยงให้ถูกต้องทุกครั้งที่เรี ยน ต้องทา
แบบฝึ กหัด ให้มาก เพราะหากออกเสี ยงผิด ก็ทาให้สื่อความหมายผิด จนเกิ ดความเข้าใจไม่ต รงกัน
ระหว่างผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง (Zhang Ying, สัมภาษณ์ 1 กุมภาพันธ์ 2555)
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จากปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของผูเ้ รี ยนชาวจีน ที่ผสู้ อนภาษาไทยทั้งชาวไทยและ
ชาวจีนได้พบจากประสบการณ์การสอนทั้งในประเทศไทยและในต่ างประเทศ ตลอดจนทัศนะของ
ผูเ้ รี ยนชาวจีนเอง ทาให้ผวู้ ิจยั ตระหนักว่า ปัญหาการอ่านออกเสี ยงคือเรื่ องสาคัญที่สมควรศึกษาเพื่อหา
แนวทางแก้ไขเป็ นอย่างยิง่ และแนวทางหนึ่ งที่จะพัฒนาทักษะการอ่านออกเสี ยงให้ดีข้ ึนได้คือ การใช้
แบบฝึ กทัก ษะการอ่ านออกเสี ย ง เนื่ อ งจากแบบฝึ กเป็ นสื่ อหรื อสิ่ งเร้ าทางการเรี ย นที่ สร้ างขึ้ น เพื่ อ
เสริ มสร้างทักษะ มีลกั ษณะเป็ นแบบฝึ กหัดให้ผเู้ รี ยนได้กระทา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ใดด้านหนึ่ งของผูเ้ รี ยน (อัจฉรา ชีว พันธ์, 2547: 102) ดังนั้นแบบฝึ กจึ งเป็ นเครื่ องมือที่จ ะช่ วยแก้ไข
ปัญหาการอ่านออกเสียงของนักเรี ยนจีนได้
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ในฐานะผูส้ อนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้รับมอบหมาย
ให้ไปปฏิบตั ิ หน้าที่ สอนภาษาไทยให้นัก เรี ยนชาวจี นที่ วิทยาลัย การท่ องเที่ยวและการอาชี พมณฑล
ยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเริ่ มก่อตั้งในปี ค.ศ. 1956 ตั้งอยูภ่ าคเหนือของเมืองคุนหมิง
มณฑลยูนนาน ปัจจุบนั มีนกั เรี ยนประมาณ 3,500 คน มี 31 สาขาวิชา เน้นวิชาชีพทางด้านสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว ฟิ สิกส์ คณิ ตศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ชีววิทยา และพลศึกษา (หนังสือแนะนานักเรี ยนต่างประเทศ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการอาชีพมณฑลยูนนาน, [ม.ป.ป.] ) ปั จจุบนั ทางวิทยาลัยมีนักศึกษาที่เลือก
เรี ยนวิชาเอกการท่องเที่ยวภาษาไทยระดับปวช. 3 ชั้นปี คือ ชั้นปี ที่ 1 จานวน 70 คน เรี ยนภาษาไทย 5
รายวิชา คือ ภาษาไทยพื้นฐาน ภาษาไทยสาหรับการท่องเที่ยว การอ่านภาษาไทย การฟังภาษาไทย และ
วัฒนธรรมไทย ชั้นปี ที่ 2 จานวน 50 คน เรี ยนภาษาไทย 4 รายวิชา คือ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน สนทนา
ภาษาไทย และมัคคุเทศก์ไทย แต่ ละรายวิชามีแบบเรี ยนที่ เป็ นภาษาไทยและภาษาจี น ในเล่มเดียวกัน
ผูว้ ิจยั รับผิดชอบสอนนักเรี ยนชั้นปี ที่ 1 รายวิชา การอ่านภาษาไทย การฟังภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย
และชั้นปี ที่ 2 รายวิชาสนทนาภาษาไทย จากการทดสอบให้นักเรี ยนอ่านออกเสี ยงพยัญชนะต้น สระ
ตัวสะกด และวรรณยุกต์ พบว่า นักเรี ยนสามารถฟังและพูดภาษาไทยได้ แต่ทกั ษะการอ่านและเขียนยัง
อยูใ่ นระดับที่ไม่คล่องเท่าที่ควร ประกอบกับการที่วิทยาลัยแห่งนี้ต้งั อยูใ่ นมณฑลยูนนาน ซึ่งเป็ นมณฑล
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุ่มเชื้อชาติ โดยมีชนกลุ่มน้อย 26 ชนชาติ ประกอบด้วย ชาว
ฮัน่ ร้อยละ 67 ชาวอี๋ ร้อยละ 11 ชาวไป๋ ร้อยละ 3.6 ชาวอาข่า ร้อยละ 3.4 ชาวจ้วง ร้อยละ 2.7 ชาวไตลื้อ
ร้อยละ 2.7 ชาวม้ง ร้อยละ2.5 ชาวฮุย ร้อยละ 1.5 ชนกลุ่มน้อยอื่นๆ อีก ร้อยละ 5.6 (สมพร ขจรสุวรรณ์,
2552: 31) ความหลากหลายทางภาษาของแต่ละกลุ่มเชื้อชาติเหล่านี้ อาจส่งผลต่อการเรี ยนรู้ภาษาไทยใน
ลัก ษณะที่ น่ าจะแตกต่ า งกับการเรี ยนภาษาไทยของนัก เรี ยนชาวจีน ที่ อื่น บ้างพอสมควร ผูว้ ิจ ัยจึ งมี
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ความเห็นว่าควรศึกษาลักษณะการออกเสียงภาษาไทยของนักเรี ยนวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อสารวจปัญหาและ
ช่วยเหลือการเรี ยนรู้ภาษาไทยของนักเรี ยน โดยเริ่ มจากการพัฒนาทักษะการอ่าน
จากประสบการณ์การสอนนักเรี ยนจี นของผูว้ ิจยั ที่วิทยาลัยแห่ งนี้ พบปั ญหาการอ่านออก
เสียงของนักเรี ยนคือ การออกเสียงพยัญชนะต้น /ด/ เป็ น /ต/ /ถ/ เป็ น /ท/ /บ/ เป็ น /ป/ /ผ/ เป็ น /พ/ /
ร/ เป็ น /ล/ เสียงพยัญชนะสะกด แม่กก เป็ น แม่กด ออกเสียงคาที่ใช้พยัญชนะสะกด แม่กม เป็ น แม่กน
ออกเสียงเสียงสระเอะ เป็ นสระเอ สระแอะ เป็ น สระแอ สระอา เป็ น สระอะ ส่วนปัญหาการอ่านออก
เสียงวรรณยุกต์พบว่า ออกเสียงวรรณยุกต์คาที่เป็ นอักษรต่า สระเสียงสั้น ไม่มีตวั สะกด เช่น คะ ค่ะ ไม่
ถูกต้อง คือ ออกเสียง คะ เป็ น ค่ะ ออกเสี ยง ค่ะ เป็ น คะ จากปั ญหาที่พบเหล่านี้ ผูว้ ิจยั จึงคิดสร้างแบบ
ฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทย เพื่อช่วยให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกฝนและพัฒนา
ทักษะการอ่านออกเสียงที่เป็ นปัญหาของตนเองให้ถกู ต้องและชัดเจนยิง่ ขึ้น

วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
1. เพื่อสร้างแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยน
ชาวจีน
2. เพื่อหาประสิ ทธิ ภ าพของแบบฝึ กทัก ษะการอ่านออกเสี ยงค าศัพท์ในแบบเรี ยนวิช า
ภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน

สมมติฐำนกำรวิจยั
1. นักเรี ยนที่ใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยที่ผวู้ ิจยั
สร้างขึ้น จะมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านออกเสียงคาศัพท์สูงขึ้น
2. แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน
จะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระดับ 80/80

ประโยชน์ ของงำนวิจยั
ผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ ทาให้ได้แบบฝึ กทัก ษะการอ่ านออกเสี ยงค าศัพ ท์ ใ นแบบเรี ยนวิช า
ภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน ซึ่งจะช่วยให้ผเู้ รี ยนอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ได้ถูกต้องชัดเจนขึ้น และเป็ น
แนวทางในการสร้างแบบฝึ กทักษะด้านอื่นๆ สาหรับชาวต่างชาติที่เรี ยนภาษาไทย
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ขอบเขตกำรวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรคือ นักเรี ยนชาวจีนวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการอาชีพ มณฑลยูนนาน ที่เรี ยน
วิชาเอกการท่องเที่ยวภาษาไทย ชั้นปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2012 จานวน 70 คน
กลุ่มตัวอย่าง
งานวิจยั นี้จะศึกษาจากนักเรี ยนชาวจีนวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการอาชีพมณฑลยูนนาน
ที่เรี ยนวิชาเอกการท่องเที่ยวภาษาไทย ชั้นปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2012 จานวน 35 คน ที่ มีปัญหาในการอ่าน
ออกเสียงคาศัพท์จากแบบเรี ยนวิชาภาษาไทย โดยคัดเลือกตามลาดับจากคะแนนน้อยที่สุดของการทา
แบบทดสอบการอ่านออกเสียง
2.ตัวแปรที่จะศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชา
ภาษาไทย
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ของนักเรี ยนวิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและการอาชีพ มณฑลยูนนาน หลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยน
วิชาภาษาไทย
3. ระยะเวลา
ระยะเวลาของงานวิจยั เรื่ องนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 1 ปี เริ่ มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 – กุมภาพันธ์
2556 ส่ ว นระยะเวลาในการด าเนิ นการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงค าศัพท์ ในแบบเรี ยนวิชา
ภาษาไทย คือ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2012 โดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2
วัน วันละ 1 คาบ ในแต่ละคาบใช้เวลาประมาณ 45 นาที
4. เนื้ อหาในแบบทดสอบและแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ ในแบบเรี ยนวิชา
ภาษาไทย
แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ในงานวิจยั นี้ จะคัดเลือกคาศัพท์ในแบบเรี ยน
วิชาการอ่านภาษาไทย แล้ว นามาสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนและหลังการฝึ ก
จากนั้นจะนาหน่วยเสียงที่นกั เรี ยนชาวจีนออกเสียงไม่ถกู ต้อง มาสร้างแบบฝึ กการอ่านออกเสี ยง โดยมี
การปรับปรุ งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและแบบฝึ กนี้ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ข้ อตกลงเบือ้ งต้น
1. แบบฝึ กที่ ใช้ในงานวิจยั นี้ ใช้สัทอัก ษรของ กาญจนา นาคสกุล (2541) เพื่อถอดเสี ยง
คาศัพท์จากแบบเรี ยนวิชาการอ่านภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการอาชีพ
มณฑลยูนนาน
2. คาศัพท์ในแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทย เป็ นคาศัพท์
ที่อยูใ่ นแบบเรี ยนวิชาการอ่านภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการอาชีพมณฑล
ยูนนาน
3. การสร้างแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงพยัญชนะต้นในงานวิจยั นี้ จะศึกษาเฉพาะการ
ออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวเท่านั้น ไม่รวมถึงพยัญชนะต้นที่เป็ นอักษรควบกล้าและอักษรนา

นิยำมศัพท์ เฉพำะ
แบบเรี ยนวิชำภำษำไทย หมายถึง แบบเรี ยนวิชาการอ่านภาษาไทยของนัก เรี ยนชาวจี น
วิทยาลัยการท่องเที่ ยวและการอาชี พ มณฑลยูนนาน ชื่อหนังสื อ ภาษาไทย 300 ประโยค ผูเ้ ขี ยนคื อ
รศ. ฟู่ เจิงโหย่ว
แบบฝึ กทักษะกำรอ่ำนออกเสียงคำศัพท์ ในแบบเรียนวิชำภำษำไทย หมายถึง แบบฝึ กทักษะ
การอ่านออกเสียงคาศัพท์จากแบบเรี ยนวิชาการอ่านภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และการอาชี พ มณฑลยูนนาน โดยเป็ นแบบฝึ กที่ ผวู้ ิจ ัย สร้างขึ้ น ตามแนวคิ ด การสร้ างแบบฝึ กของ
ก่อ สวัสดิ พาณิ ชย์ และจุ รี รัต น์ ทองพาณิ ชย์ ในแบบฝึ กนี้ ประกอบด้ว ยค าแนะน าการใช้ มีแบบฝึ ก
แบ่ ง เป็ นชุ ด ย่อยเพื่อ ฝึ กหน่ ว ยเสี ยงที่ เป็ นปั ญหาในการอ่า นออกเสี ยง บอกจุ ด ประสงค์ ใบความรู้
กิจกรรม เฉลยกิจกรรม และแบบทดสอบการอ่านออกเสียงท้ายแบบฝึ ก
ประสิ ท ธิภำพของแบบฝึ กทัก ษะกำรอ่ ำนออกเสี ย งคำศั พท์ ใ นแบบเรี ย นวิชำภำษำไทย
หมายถึง คุณภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยสาหรับนักเรี ยน
ชาวจีน วิทยาลัยการท่องเที่ ยวและการอาชี พ มณฑลยูน นาน ประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีน โดย
พิจารณาจากคะแนนของแบบทดสอบระหว่างเรี ยนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ต้องได้
คะแนนไม่ต่ากว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพในระดับ 80/80
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80 ตัวแรก (E1) หมายถึง ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ คิดจากคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ได้
จากการทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน เมื่อศึกษาโดยใช้แบบฝึ กแต่ละชุด ต้องมีค่าคะแนนไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด
80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ประสิ ทธิภาพของผลลัพท์ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนที่ได้
จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังการใช้แบบฝึ ก เมื่อศึกษาโดยใช้แบบฝึ กครบทุก
หน่วย ต้องมีค่าคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง แบบทดสอบการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ ใน
แบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการอาชีพมณฑลยูนนาน
นักเรียนชำวจีน หมายถึง นักเรี ยนชาวจีนที่เรี ยนวิชาเอกการท่องเที่ยวภาษาไทย ชั้นปี ที่ 1
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2012 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการอาชีพ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

สรุปเข้ ำสู่ ประเด็นปัญหำกำรวิจยั
การอ่านออกเสียงเป็ นทักษะพื้นฐานสาคัญของการเรี ยนรู้ภาษาที่สองของชาวต่างชาติ หาก
ผูเ้ รี ยนประสบปัญหาในการอ่านออกเสี ยง ย่อมส่ งผลต่อการสื่ อสารความหมายกับผูอ้ ื่น และส่ งผลต่อ
ทักษะการใช้ภาษาอื่น ๆ ได้ ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าสมควรศึกษาการสร้างแบบฝึ กการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ใน
แบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการอาชีพ มณฑลยูนนาน เพื่อ
ช่วยพัฒนาการอ่านออกเสียงที่เป็ นปัญหาสาหรับนักเรี ยนชาวจีน

กรอบแนวคิดกำรวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ต

แบบฝึ กทักษะการอ่าน
ออกเสียงคาศัพท์ใน
แบบเรี ยนวิชาภาษาไทย
ของนักเรี ยนชาวจีน

ผลสัมฤทธิ์ในการ
อ่านออกเสียง
คาศัพท์ของ
นักเรี ยนชาวจีน

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่ องนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์
ข้อมูลตามหัวข้อต่อไปนี้
1. การอ่านออกเสียงคาศัพท์
2. หน่วยเสียงในภาษาไทยและภาษาจีน
3. แบบเรี ยนวิชาการอ่านภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการอาชีพ
มณฑลยูนนาน
3. แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียง
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนภาษาไทยของชาวต่างประเทศ

1. การอ่ านออกเสี ยงคาศัพท์
1.1 ความหมายของการอ่านออกเสียง
การอ่านเป็ นทักษะที่สาคัญสาหรับทุกคน เพราะเป็ นทักษะที่ช่วยให้บุคคลในทุกสาขาอาชีพ
ได้ติดต่อสื่ อสารกัน และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้กบั ตนเอง การอ่านออกเสี ยงที่ชดั เจนจึงเป็ นเรื่ อง
จาเป็ น เพราะมีผลต่อการเข้าใจความหมายของคาต่างๆ
มีนักวิชาการที่ให้ความหมายของการอ่านออกเสี ยงไว้หลายท่าน อาทิ นพดล จันทร์ เพ็ญ
(2531: 75) อธิบายว่า “การอ่านออกเสี ยง คือ การเปล่งเสี ยงถ้อยคาและเครื่ องหมายต่าง ๆ ที่เขียนไว้
ออกมาให้ชดั ถ้อยชัดคา และเป็ นที่เข้าใจแก่ผฟู้ ัง การอ่านออกเสี ยงเป็ นกระบวนการต่อเนื่ อง ระหว่าง
สายตา สมอง และการเปล่งเสียง คือ สายตาจะต้องจ้องตัวอักษร และเครื่ องหมายต่าง ๆ ที่เขียนไว้ สมอง
ประมวลเป็ นถ้อยคา แล้วจึงเปล่งเสียงออกมาอย่างสาเร็ จรู ป”
บันลือ พฤกษะวัน (2532: 15) ให้คาจากัดความของการอ่านออกเสี ยงไว้ในทานองเดียวกัน
ว่า หมายถึง “การอ่านให้เกิดเสี ยงดัง (Sound Reading) คือ การเปล่ง เสี ยงตามตัว อักษร ถ้อยคา และ
เครื่ องหมายต่างๆ ที่เขียนไว้ออกมาให้ถกู ต้อง ชัดถ้อยชัดคา และเป็ นที่เข้าใจแก่ผฟู้ ัง”
สอดคล้องกับที่ ธรรมนูญ เหลืองอ่อน กล่าวว่า “การอ่านออกเสียง คือ การเปล่งเสี ยงถ้อยคา
หรื อ เครื่ องหมายต่ างๆที่ เขี ยนไว้ออกมาให้ชัด ถ้อยชัด ค า และให้เป็ นที่ เข้าใจแก่ ผูฟ้ ั ง ” (ธรรมนู ญ
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เหลืองอ่อน, การอ่ าน วันที่สืบค้น 20 กรกฎาคม 2555 จาก http://www.school.net.th/library/createweb/ 10000/generality/10000-8057.html) เช่นเดียวกับที่ แดงต้อย สิ งห์ป้อง ให้ทศั นะว่า การอ่านออก
เสียง คือ การอ่านให้มีเสี ยงดัง เป็ นการอ่านเพื่อส่ งสาร เช่น อ่านให้ผอู้ ื่นฟัง อ่านเพื่อฝึ กการอ่านออก
เสียง อ่านข่าวทางสถานี วิทยุกระจายเสี ยง เป็ นต้น เมื่ออ่านออกเสี ยงต้องคานึ งอยู่เสมอว่า ถ้าอ่านให้
ผูอ้ ื่นฟัง ก็ตอ้ งคานึงถึงผูฟ้ ังด้วย เช่น เมื่อเป็ นการอ่านในห้องเรี ยน ผูฟ้ ังคือ ครู และเพื่อน ๆ เป็ นการ
อ่านเพื่อความรู้ ต้องการความชัดเจน และถูกต้องมากที่สุด ถ้าเป็ นการอ่านผ่านสื่อ เช่น อ่านนิ ทานเพื่อ
บันทึกลงแถบบันทึกเสียงให้เพื่อน ๆ ที่มีความพิการทางสายตาก็ตอ้ งอ่านเป็ นธรรมชาติเหมือนกาลังเล่า
เรื่ องให้เพื่อนฟังเสี ยงดังฟังชัด ใช้น้ าเสี ยงที่เหมาะสมกับเรื่ องที่อ่าน อ่านให้ได้อารมณ์ตามตัวละคร
(แดงต้อย สิงห์ป้อง, การอ่ านออกเสี ยง วันที่สืบค้น 20 กรกฎาคม 2555 จาก http:// www. sopon.ac.th/
sopon/ thai/dand4/Index/P4N2.htm)
นอกจากนั้น การออกเสี ยงเป็ นได้ท้ งั การรับสารและส่ งสาร หมายถึงการอ่านที่ผอู้ ื่นได้ยิน
เสียง การอ่านออกเสียงมักไม่นิยมอ่านเพื่อการรับสารโดยตรงเพียงคนเดียว เว้นแต่การอ่านบทประพันธ์
เป็ นท่วงทานอง เพื่อความไพเราะเพลิดเพลิน ส่วนใหญ่การอ่านออกเสียงมักเป็ นการอ่านให้ผอู้ ื่นฟัง การ
อ่านออกเสียงให้ผอู้ ื่นฟัง จะต้องอ่านให้ชดั เจน ถูกต้องได้ขอ้ ความครบถ้วน สมบูรณ์ มีลีลาการอ่านที่
น่าสนใจและน่าติดตามฟังจนจบ (อ่ านเป็ น เห็นค่ า สื่อภาษาประสบผลสาเร็ จ วันที่สืบค้น 24 กรกฎาคม
2555 จาก http:// www.mwit.ac.th/~saktong/learn2/21.pdf)
ดังนั้น การอ่านออกเสียง หมายถึง การเปล่งเสียงตามตัวอักษร เครื่ องหมายที่เป็ นสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ให้ผอู้ ื่นได้ยนิ รับทราบอย่างชัดเจนและถูกต้อง การออกเสี ยงอย่างถูกต้องมีความสาคัญมากใน
การสื่อสารเพราะจะช่วยให้สื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง และบรรลุวตั ถุประสงค์ในการสื่อสาร
1.2 จุดมุ่งหมายของการอ่านออกเสียง
การอ่านออกเสี ยงเป็ นการอ่านที่ เปล่งเสี ยงตัว อัก ษรหรื อสัญลัก ษณ์ ต่ าง ๆ ออกมา โดย
ประวีณา เอ็นดู (2547: 17-18) ให้ทศั นะเรื่ องจุดมุ่งหมายของการอ่านออกเสี ยงไว้ว่า เป็ นการถ่ายทอด
ตัวอักษรออกมาเป็ นเสียง เพื่ออ่านให้ผอู้ ื่นฟังหรื อออกเสียงให้ผอู้ ื่นฟัง เช่น ผูเ้ รี ยนอ่านหนังสื อให้ครู ฟัง
หรื อนักข่าวอ่านข่าวให้ผชู้ มที่อยูท่ างบ้านฟัง เป็ นต้น หรื ออ่านเพื่อต้องการความไพเราะของเสี ยง ของ
ถ้อยคา และเพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง เช่น การอ่านกลอนและทานองเสนาะอื่น ๆ ประโยชน์ในการอ่าน
ออกเสี ย งแต่ ละครั้ ง หากผูอ้ ่า นสามารถทาความเข้าใจกับ เนื้ อเรื่ องที่ อ่านไปด้ว ยจะทาให้มีค วามรู้
กว้า งขวางขึ้ น ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการพัฒ นาศัก ยภาพในการอ่ า นแล้ว ยัง สามารถน าไปใช้ใ น
ชีวิตประจาวันได้ เป็ นการสร้างเสริ มชีวิตของคนให้สมบูรณ์ข้ ึน
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ส่วนวรรณี โสมประยูร (2553: 135-139) อธิบายจุดมุ่งหมายของการอ่านออกเสียงว่า มีหลาย
ประการดังนี้
1) สามารถรู้จกั ตัวพยัญชนะ สระ และการประสมอักษร
2) สามารถอ่านออกเสียงตัวพยัญชนะ สระ และคาได้ถกู ต้อง ชัดเจน โดยเฉพาะตัว ร ล ว
และคาควบกล้าต่างๆ
3) สามารถกวาดสายตาอ่านข้อความได้ต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก ไม่เพิ่มตัว ไม่ขา้ มคา
4) สามารถอ่านเว้นจังหวะและวรรคตอนได้ถกู ต้อง รู้จกั การเน้นคา
5) สามารถใช้น้ าเสียงแสดงอารมณ์ตามเนื้อเรื่ อง เป็ นแบบคาพูดหรื อคาบรรยาย
6) สามารถวางท่ า ทางในการอ่ านได้ถูก ต้องเหมาะสม เช่ น การจับหนัง สื อ การวาง
ระยะห่างจากสายตา การมองผูฟ้ ัง รวมทั้งท่านัง่ และท่ายืนอ่านที่งดงาม
7) สามารถอ่านคาร้อยกรองให้สนุ กสนาน เพลิดเพลินจากเสี ยงสัมผัสและความไพเราะ
ของภาษาที่เกิดจากทานอง
8) สามารถอ่านทานองเสนาะตามประเภทร้อยกรองได้
9) สามารถส่งเสริ มให้เด็กสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อวรรณคดี
ดังนั้น จุดมุ่งหมายของการอ่านออกเสียง อาจเป็ นได้ท้ งั การสื่ อสารกับตนเองและผูอ้ ื่น เพื่อ
ฝึ กพัฒนาทักษะการอ่านของตนเองให้ถกู ต้อง ชัดเจนขึ้น และเพื่อสื่อสารให้ผอู้ ื่นได้รับทราบและเข้าใจ
สารที่ถ่ายทอดออกไป
1.3 วิธีการสอนอ่านออกเสียงคาศัพท์
การอ่านออกเสียงที่ดี ต้องอ่านให้ถกู อักขรวิธี ชัดเจน หากเป็ นการอ่านออกเสี ยงร้อยแก้วยัง
ต้องคานึงถึงการแบ่งวรรคตอนให้ถกู ต้อง ส่วนการอ่านร้อยกรองต้องอ่านให้ถกู จังหวะและลักษณะของ
คาประพันธ์ วิธีการสอนอ่านออกเสียงจึงเป็ นสิ่งสาคัญ
สิริพร กุ่ยกระโทก ได้รวบรวมข้อสังเกตบางประการในการสอนอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
และนาเสนอข้อคิดและข้อเสนอแนะในการสอนออกเสี ย ง ซึ่งผูว้ ิจยั คิดว่าสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั
การเรี ยนการสอนอ่านออกเสียงภาษาไทยให้กบั ชาวต่างประเทศได้ดงั นี้
1) การสอนออกเสี ยงควรบูรณาการกับการสอนภาษาทุกทักษะ เพราะการออกเสี ยงเป็ น
ปัญหาใหญ่ที่สุดของนักเรี ยน
2) ครู ที่เชี่ยวชาญในการออกเสียง ทาให้ช้นั เรี ยนมีชีวิตชีวาได้ ด้วยการใช้เสียงแสดงอารมณ์
ความรู้ สึก และปฏิ กิ ริ ยาโต้ต อบในสภาพการณ์ ต่ างๆ ท าให้นัก เรี ยนเข้า ใจ การน าภาษาไปใช้ใ น
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สถานการณ์ ที่แตกต่ างกัน ออกไป และไม่ เบื่ อหน่ ายที่ จ ะฝึ กฝนซ้ าๆ เพราะครู สามารถสร้ างความ
หลากหลายได้
3) การเรี ยนรู้และการฝึ กฝนการออกเสี ยง ช่วยทั้งการฟังและการพูดควบคู่กนั ไป และยัง
ช่วยเสริ มการอ่าน การเขียนด้วยทุกทักษะเสริ มกัน ถ้าอย่างหนึ่งดี ก็จะช่วยให้มีการพัฒนาอย่างอื่นได้เร็ ว
ยิง่ ขึ้น
4) การออกเสียงเป็ นส่ วนสาคัญในการใช้ภาษาสื่ อสาร นักเรี ยนต้องเข้าใจการทางานของ
อวัย วะต่ า งๆที่ ใ ช้ใ นการผลิต เสี ย ง เข้า ใจลัก ษณะเฉพาะและกฏเกณฑ์ข องภาษา รวมทั้ง วิ ธี ก าร
ปรับเปลี่ยน พลิกแพลง การออกเสียงตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์
เสี ยงเป็ นสิ่ งที่ไม่มีรูปร่ าง การสอนเสี ยงภาษาต่างประเทศ ที่นักเรี ยนไม่ได้ใช้เป็ นประจ า
เป็ นเรื่ องยาก การสอนให้กระจ่างชัด จึ งเป็ นสิ่ งที่จ าเป็ น และควรใช้สื่อหลายประเภท เช่ น ของจริ ง
รู ปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ สัญลักษณ์ เครื่ องหมายต่างๆ เทป วีดิโอ มัลติมิเดีย โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กิจ กรรมการเรี ยนการสอนก็ค วรใช้หลายรู ปแบบ เช่ น การสาธิ ต การใช้แบบฝึ ก การเล่น เกม การ
ร้องเพลง การท่องโคลง การออกเสียงวลีที่ออกเสียงให้ถกู ต้องและรวดเร็ วได้ยาก (Tongue Twister) การ
จัดการแสดง การจัดการแข่งขันต่างๆ และการให้โอกาสพูดคุยกับชาวต่างประเทศ เป็ นต้น
5) การเรี ยนการสอนการออกเสียงต้องค่อยเป็ นค่อยไป พัฒนาให้ครบทุกจุด และแทรกสอน
ซ้ า ย้า ทวน ตามความเหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนสื่อ และกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อให้นักเรี ยนทาซ้ า โดย
ไม่เบื่อ
6) การสอนออกเสียงต้องบูรณาการไปกับการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษทุกทักษะ ตั้งแต่
ชั้น เล็ก ๆ โดยให้ฟังจากสื่ อ ที่ เป็ นเสี ย งของเจ้าของภาษา แล้ว พูด ตามก่ อ น เมื่อโตขึ้ น จึ งค่ อยๆให้
หลักการ และฝึ กฝนทีละน้อย โดยให้เนื้อหาและแบบฝึ กสัมพันธ์กบั เรื่ องที่กาลังเรี ยน
7) การสอนภาษาในการทักทาย ควรบูรณาการไปกับการทักทายครู เมื่อเข้าห้องสอน การ
สอนทักทายในแบบต่างๆ โดยเขียนเป็ นบทสนทนาสั้นๆ สาหรับใช้กบั คู่สนทนาต่างสถานภาพกัน แล้ว
ให้นกั เรี ยนฝึ กพูดจนคล่องปาก จากนั้นให้ใช้ทกั ทายกับครู เมื่อเข้าชั้นเรี ยนในแต่ละครั้ง ครู ตอ้ งสมมติ
ตนเองเป็ นบุคคลต่างๆ แล้วเริ่ มทักทายก่อน เช่น ถ้าครู ทกั ทายอย่างสุภาพ ถ้าครู ใช้ภาษาอย่างเพื่อน ก็พูด
ตอบอย่างเป็ นกันเอง เมื่อเห็นว่าพูดได้คล่องเป็ นธรรมชาติดีแล้ว ควรสลับกันพูดบ้าง เช่น ให้โอกาส
นักเรี ยนเป็ นฝ่ ายทักก่อนบ้าง และเมื่อเห็ นว่านักเรี ยนพร้อมแล้ว ครู ควรปล่อยถ้อยคาที่พูดให้มีความ
หลากหลาย เพื่อให้นกั เรี ยนคุน้ เคยกับการทักทายที่ใช้ในชีวิตจริ ง
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8) การสอนภาษาในชั้นเรี ยน ควรสอดคล้องกับสภาพจริ ง และคาดเดาว่า นักเรี ยนต้องการ
ใช้ถอ้ ยภาษาใดบ้าง ในขณะที่ทาการเรี ยนการสอน แล้วจัดสถานการณ์ให้ฝึกปฏิบตั ิ สาหรับเหตุการณ์
เฉพาะหน้า อาจจะสอนให้พดู ได้ในเวลานั้นก่อน แล้วรวบรวมไว้สอนในภายหลัง
9) พยายามใช้การสอนภาษาในชั้นเรี ยนกับนักเรี ยนอย่างสม่าเสมอ เริ่ มจากภาษาที่ใช้บ่อย
และจาเป็ นที่สุด แล้วค่อยๆให้เพิ่มขึ้น ควรสอนระดับของภาษาด้วย เช่น พูดกับเพื่อนอย่างไร พูดกับ
ผูใ้ หญ่อย่างไร
10) การสอนภาษาในชั้นเรี ยนที่นกั เรี ยนเรี ยนรู้ได้เร็ วที่สุดคือ คาแนะนาในการทากิจกรรมที่
ชอบ เช่น เล่นเกม และภาษาที่ใช้บอกความต้องการจาเป็ นส่วนตัว เช่น ขออนุญาต
11) เมื่อสอนออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ ควรให้เล่นเกมแข่งขันกัน แยกประเภทอักษร
ตามเสียงสระในชื่อตัวอักษร ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่น่าสนใจ ถ้านักเรี ยนทาได้รวดเร็ ว สนุกสนานและถูกต้อง
แสดงว่านักเรี ยนมีความพร้อมที่จะเรี ยนสัญลักษณ์แทนเสียง ครู ควรค่อยๆสอนสัญลักษณ์แทนเสี ยงจน
ครบ โดยเริ่ มจากเสียงที่ออกเสียงยากก่อน (เสียงในภาษาไทยไม่มี)
12) ควรทาแผนภูมิแสดงสัญลักษณ์แทนเสียงติดไว้ให้เห็นเป็ นประจา
13) ควรทาบัตรสัญลักษณ์แทนเสี ยงแยกเป็ นเสี ยงเดี่ยว(เหมือนบัตรตัวอักษร) ไว้สาหรับ
เล่นเกมต่างๆ ที่ช่วยให้นักเรี ยนจดจาเสี ยงหรื อสัญลักษณ์ต่างๆได้ บัตรเพียงชุดเดียวสามารถนามาทา
กิจกรรมได้หลากหลายแล้วแต่ครู จะออกแบบ
14) ครู ควรทาแผนภาพแสดงอวัยวะที่ใช้ในการออกเสี ยงไว้ใช้ในการสอนเสี ยงที่ไม่มีใน
ภาษาไทย ในระยะเริ่ มเรี ยน ควรนามาให้ดูทุกครั้ง ที่นกั เรี ยนต้องออกเสียงเหล่านั้น และควรติดแสดงไว้
ให้นกั เรี ยนเห็นจนคุน้ เคย
15) ควรมีกิจกรรมฝึ กกล้ามเนื้ ออวัยวะในการออกเสี ยงที่ ไม่มีในภาษาไทย เพื่อให้มีความ
พร้อม สามารถออกเสียงยากๆได้คล่องแคล่ว ควรทาในช่วงเริ่ มต้นก่อนสอน จนกว่านักเรี ยนจะจดจา
สัญลักษณ์และวิธีการออกเสียงได้
16) ครู จะต้องทาให้นกั เรี ยนตระหนักถึงกระบวนการเรี ยนการสอนที่ครู ใช้ว่า เมื่อสอนและ
ฝึ กแล้ว ต้องนาไปใช้ได้ เพราะครู จ ะวัด ผลที่ ก ารใช้ ดังนั้น เมื่อทากิจ กรรมใดๆ ก็ต ามจะต้องมีก าร
นาเสนอและอภิปราย จึงต้องศึกษาและฝึ กออกเสียงให้ถกู ต้อง ควบคู่ไปกับความหมายอยู่เสมอ เพื่อให้
สามารถนาเสนองานและแสดงความคิดเห็นร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
17) เมื่อพบข้อผิดพลาดในการออกเสี ยงของนักเรี ย น ให้วิเคราะห์ว่าเกิด จากอะไร เป็ น
ความผิดที่สาคัญ เล็กๆน้อยๆ หรื อเป็ นเพียงความพลั้งพลาด ถ้านักเรี ยนจานวนมาก ทาผิดเหมือนๆกัน
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และเป็ นความผิดที่สาคัญ ซึ่งจะส่ งผลต่อการเรี ยนรู้ต่อไป ให้นามา สร้างกิจกรรมใหม่ สอนซ้ าจนกว่า
จะทาได้ ถ้าเป็ นความผิดเล็กๆน้อยๆ ไม่มีผลต่อการสื่ อสารก็ปล่อยผ่านไปได้ ถ้าเป็ นความพลั้งพลาด
หลงลืม ให้ใช้คาถามช่วยให้ระลึกได้
18) ครู ควรจัดหาภาพยนตร์ หรื อสารคดีจากต่างประเทศมาฉายให้นักเรี ยนชมในเวลาว่าง
(จอควรมีขนาดใหญ่) จะช่วยให้เกิดความคุน้ เคยกับเสียงภาษาอังกฤษ ได้เห็นทิวทัศน์ ความเป็ นอยู่แ ละ
วัฒนธรรมนานาชาติ ฯลฯ เป็ นการขยายโลกทัศน์ของเด็กที่ขาดโอกาส มีภาพยนตร์ ดี ๆ จานวนมากที่
ช่วยสอนทักษะการคิด และทักษะการดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสม ทาให้เด็กจะมีความสุข
19) เด็กบางคนไม่ตอ้ งการดูภาพยนตร์เสียงภาษาอังกฤษ บอกว่าดูไม่รู้เรื่ อง อ่านไม่ทนั ครู
อย่าเพิ่งท้อใจ นัน่ เป็ นเพราะเด็กยังไม่มีทกั ษะทั้งในการฟังและการอ่าน ฟังภาษาอังกฤษไม่ได้ อ่านคา
บรรยายภาษาไทยก็ไม่ทนั ทาให้ดูไม่รู้เรื่ อง ควรจูงใจให้ฝึกบ่อยๆ โดยหาภาพยนตร์ที่เด็กสนใจมากๆ มา
ฉาย เด็กจะใช้ความพยายามมากขึ้น และค่อยๆ พัฒนาการใช้อวัยวะต่างๆอย่างประสานกัน ทั้ง ตาดู หูฟัง
สมองคิดไปพร้อมๆกัน พอทาได้แล้ว เด็กจะมีสมาธิในการเรี ยนมากขึ้น และเรี ยนรู้ได้ดีข้ ึน
ความประทับใจในภาพยนตร์ จะทาให้เด็กเก็บภาพต่างๆ ที่เห็นนั้นไว้ในสมอง เมื่อครู อา้ ง
ถึงเรื่ องราวเหล่านั้นในการสอน วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เด็กจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น
20) ควรเลือกเพลงมาเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนบ้าง เพลงช่ วยเสริ มทัก ษะภาษาได้ เมื่อ
นักเรี ยนได้เรี ยนรู้แล้ว สามารถนามาทาโครงการแบบบูรณาการที่น่าสนใจได้หลายรู ปแบบ เช่น แปลง
เนื้อเป็ นไทย ร้องเพลงประกอบลีลา ประกวดร้องเพลง นามาประกอบละคร แปลเพลง ทาสมุดรวบรวม
เพลงโปรด พร้อมคาศัพท์ ฯลฯ
21) ควรเลือกเพลงร่ ว มสมัยของเด็ก มาเป็ นสื่ อในการเรี ย นการสอนบ้าง เพราะเนื้ อหา
สาเนียงดนตรี เปลี่ยนไปตามยุคสมัยของเด็กด้วยเพื่อเขาจะได้นาสิ่งที่เรี ยนไปใช้ในชีวิตจริ งได้ เช่น ร้อง
พร้อมฟังจากวิทยุ ร้องเล่นกับเพื่อน ๆ หรื อ ร้องประกวด เป็ นต้น
22) การนาเพลง 2 ยุคที่มีเนื้ อหาเป็ นเรื่ องเดียวกัน แต่ต่างแนวคิดกัน มาสอนพร้อมกัน ก็
น่ าสนใจ เรี ยนแล้วสามารถน ามาฝึ กการคิด วิเคราะห์และการอภิ ปรายได้ เพลงที่ วยั รุ่ น สนใจ มักจะ
เกี่ ยวกับความรัก เพลงที่ เกี่ ยวกับความสัมพัน ธ์ข องคนรั กในรู ปแบบต่างๆ สามารถแทรกสอนเรื่ อง
ทักษะชีวิตและเพศศึกษาได้เป็ นอย่างดี
23) การสอนออกเสียงให้ได้ผลต้องทาอย่างต่อเนื่อง เมื่อนักเรี ยนเข้าใจหลักและวิธีการออก
เสียงแล้ว ควรให้ฝึกฟังกับเทป หรื อวีดีโออย่างสม่าเสมอ และให้นาความรู้ไปใช้ในชีวิตจริ งด้วย เช่น ให้
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ร้องเพลง ชมภาพยนตร์เสียงในฟี ล์ม หรื อพูดคุยกับชาวต่างชาติ ฯลฯ ลองเลือกเพลงที่มีทานองเร้าใจ แต่
มีเนื้อหาที่ดี
24) ในการสอนออกเสียงควรกระตุน้ ให้เด็กนาความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยมาใช้ในขณะเรี ยน
เพราะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ มีลกั ษณะร่ วมที่คล้ายคลึงกันอยูม่ าก ถ้ารู้จกั วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความ
เหมือน ความต่าง จะช่วยเสริ มความเข้าใจทั้ง 2 ภาษาดีข้ ึน
25) ครู ควรคิดหาเทคนิคแปลกๆ มาใช้ในการสอนออกเสียง ควรสอนเทคนิคการจดจาเสี ยง
และสัญลักษณ์ที่ยากๆ โดยสอดแทรกอารมณ์ขนั ให้สนุ กสนาน เพราะอารมณ์ ความรู้สึก ที่ประทับใจ
จะช่วยให้เรี ยนรู้ได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น และจาได้ดีข้ ึน
26) เมื่อพบปั ญหาการออกเสี ยงของนักเรี ยน ควรเลือกข้อความสาหรับฝึ ก ให้เหมาะกับ
ปั ญหาของแต่ละคน แล้วช่วยให้เขาทาจนสาเร็ จ ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาแล้ว ยังช่วยสร้างความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง และทาให้เกิดทัศนคติต่อการเรี ยนอีกด้วย
27) การออกเสียงวลีที่ออกเสียงให้ถกู ต้องและรวดเร็ วได้ยากมีประโยชน์มาก ควรรวบรวม
ไว้ฝึกเสียงของนักเรี ยนที่มีปัญหา ถ้าจะนามาสอน ครู ตอ้ งเรี ยนรู้และฝึ กฝนก่อนให้คล่อง เพื่อให้เข้าใจ
กระบวนการที่แน่ชดั และเพื่อสร้างศรัทธาให้แก่นกั เรี ยน ถ้าครู ทาสิ่งที่ตนเองสอนไม่ได้ นักเรี ยนคงไม่
ค่อยเชื่ อว่าครู จะช่ว ยให้ประสบกับความสาเร็ จ ได้ ความไม่เชื่ อมัน่ ในตัว ครู เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้
นักเรี ยนดื้อ ไม่ทาตามที่ครู สงั่
28) การสอนวลีที่ออกเสียงให้ถูกต้องและรวดเร็ วได้ยาก นอกจากคานึ งถึงเสี ยงที่มีปัญหา
แล้ว ควรเลือกบทที่มีความหมาย มีไวยากรณ์ ถูกต้อง และสร้างอารมณ์ข ัน ควรสอนความหมายของ
ข้อความที่จ ะพูดก่อนเสมอ เพื่อให้นักเรี ยนตระหนักว่า คนเราพูดอะไรต้องเข้าใจในสิ่ งที่ตนเองพูด
เสียก่อน เมื่อนักเรี ยนฝึ กออกเสียงได้คล่องแล้ว ควรให้ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงในน้ าเสี ยง รวมทั้งแสดง
ท่าทางให้เข้ากับเนื้อหาด้วย เพื่อให้เรี ยนรู้ธรรมชาติของการใช้ภาษา
29) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริ มการออกเสียง เช่น การแข่งขันพูดวลีที่ออกเสี ยงให้ถูกต้องและ
รวดเร็ วได้ยาก การแข่งขันอ่านสัญลักษณ์แทนเสี ยง การประกวดร้องเพลง เล่านิ ทาน อ่านข่าว แสดง
บทบาทสมมติ เล่นละคร เป็ นพิธีกร ฯลฯ
30) กิจกรรมการออกเสียงที่เคยใช้แล้ว และนักเรี ยนชอบ อาจฝึ กเป็ นกิจกรรมกลุ่มเพิ่มเติม
ร้องเพลงเป็ นวง เล่านิ ทานเป็ นวง ร้ องเพลงประกอบท่าทางเป็ นกลุ่ม แข่งพูดเล่าเรื่ องให้ตรงกับภาพ
ช่วยกันแต่งบทสนทนาตลกๆ ฝึ กพูดบทสนทนาให้คล่อง แล้วออกมาแสดงเป็ นกลุ่ม ฯลฯ
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31) ประโยคยาวๆ ในบทสนทนา หรื อ บทอ่านที่ออกเสี ยงยาก นัก เรี ยนจะพูดติดขัด ควร
สอนให้พูดค าที่ ออกเสี ย งยากนั้น ก่อน และใช้เทคนิ ค พูด ย้อน จากข้างหลังซ้ าๆ โดยเพิ่มขึ้ นที ละค า
จนกว่าจะครบทั้งประโยค (เทคนิค Back chaining)
32) ควรแบ่งวลีที่ออกเสียงให้ถกู ต้องและรวดเร็ วได้ยากให้นักเรี ยนไปฝึ ก เพื่อนามาแสดง
ในชั้น ให้งานซ้ ากัน หลายๆคน เพื่อให้ปรึ กษาหารื อ ติ ชม แก้ไขซึ่งกันและกัน นักเรี ยนจะชอบมาก
เตรี ยมฝึ กซ้อมมาเต็มที่ ออกเสียงให้ดี ทาท่าทางคล่องแคล่ว มีต่างรู ปแบบแล้วแต่บุคลิกของแต่ละคน
33) การสอนเสริ มออกเสี ยงอย่างครบถ้วน ทั้งด้านเนื้ อหา และกระบวนการ ต้องใช้เวลา
ประมาณ 7 วัน นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู้ และฝึ กฝนการออกเสี ยง อย่างเพียงพอ พร้อมๆกับได้ฟ้ื นฟูความรู้
และทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ทากิจกรรมแบบบูรณาการอย่างสนุ กสนาน โดยการฝึ กทักษะคิด
วิเคราะห์ กระบวนการสร้างสรรค์งาน ความรักการเรี ยนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน
ด้วย
34) การอบรมการออกเสี ยงอย่างเข้มข้น ควรใช้ก ับนัก เรี ยนที่ มี ค วามถนัด และสนใจ
ภาษาอัง กฤษเป็ นพิ เศษ แต่ ย งั ขาดทัก ษะและความมัน่ ใจในการออกเสี ย ง เพื่อ ให้นัก เรี ย นเหล่า นี้
พัฒนาการเรี ยนรู้ได้เต็มศักยภาพ สามารถใช้ภาษาในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อาจจัดให้แสดง
โชว์ในงานต่างๆ ช่วยให้ได้รับการสนับสนุนจากผูป้ กครองและชุมชนเพิ่มขึ้น
35) การสอนเสริ มทักษะการออกเสี ยงให้แก่นักเรี ยนที่มีทกั ษะในการสื่ อสารต่ากว่าระดับ
ความรู้ควรทาอย่างยิง่ เพราะนักเรี ยนเหล่านี้จะคับข้องใจ เนื่องจากมีความรู้และความคิดที่จะสื่อสาร แต่
ไม่รู้จกั วิธีก ารออกเสี ยง จึ งมัก มีอาการอึดอัด ไม่ให้ค วามร่ วมมือในการทากิ จ กรรม การสอนเสริ ม
ลักษณะนี้ อาจใช้เวลาเพียง 1 - 2วัน เพื่อช่วยให้นักเรี ยนออกเสี ยงข้อความที่ตอ้ งการสื่ อสารได้อย่าง
มัน่ ใจ และกล้าแสดงออกมากขึ้น (สิ ริพร กุ่ยกระโทก, ข้ อคิ ดและข้ อเสนอแนะในการสอนออกเสี ยง
(Pronunciation) วันที่สืบค้น 23 กรกฎาคม 2555 จาก http://www.kroobannok.com/blog/35365)
ส่วน วรรณี โสมประยูร (2553: 135-139) อธิบายถึงกระบวนการและวิธีการอ่านออกเสี ยงไว้ว่า
การอ่านมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการ โดยเป็ นกระบวนการที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กนั ระหว่างภาษา
เขียน เสียง และการรับรู้ระหว่างตากับประสาทตา แล้วการรับรู้ทางประสาทตาก็ส่งไปยังสมองถึงสิ่ งที่
ได้อ่านจนถึงการยอมรับ แล้วจึงแปลความจากสิ่ งที่ได้รับรู้น้ นั ๆ เด็กจะแปลจากตัวอักษรหรื อคาเป็ น
เสียงก่อนแล้วเสียงที่อ่านจะกระตุน้ ให้เกิดภาพและความหมายขึ้นในจิตใจ ดังนั้น เด็กที่เริ่ มหัดอ่านจึง
อ่านออกเสี ยงก่ อน การเตรี ยมความพร้ อมทางการอ่านก็ต ้องสอนให้เด็ ก ออกเสี ยงคาที่ จะอ่านก่ อน
เพื่ อ ให้เ ด็ ก เข้า ใจความหมายค า การอ่ า นที่ จ ะประสบผลดี น้ ัน ครู ผูส้ อนอ่ า นควรเข้า ใจลัก ษณะ
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กระบวนการอ่าน นอกจากนั้น ยังได้กล่าวถึงหลักการสอนอ่านว่า มีหลักการที่สาคัญ คือ ความพร้อม
ความต้องการ ประสบการณ์ และความสามารถในการรับรู้ของเด็ก วิธีการสอนจึงมีหลากหลายวิธี อาทิ
วิธีการสอนอ่านแบบแจกลูก แบบสะกดคา แบบเป็ นคาเป็ นประโยค แบบใช้แผนภูมิประสบการณ์
ประสิทธิ์ เข็มสุวรรณ กล่าวถึง รู ปแบบกระบวนการ “7 ท” ซึ่งเป็ นรู ปแบบการสอนที่เกิดจาก
การกลัน่ กรองจากประสบการณ์การจัดการเรี ยนการสอนภาษาไทยกับนักเรี ยนชาวเขาเผ่ามูเซอแดง ที่ใช้
ภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง เป็ นระยะเวลา 9 ปี และได้มีการปรับปรุ งแก้ไขมาโดยตลอดจนประสบ
ผลสาเร็ จว่ามีรูปแบบกระบวนการดังนี้
1) ทดสอบ การทดสอบ หมายถึง กระบวนการอย่างหนึ่ งที่จะให้ได้มาซึ่งจานวน ปริ มาณ
หรื อคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้เครื่ องมือเป็ นสิ่งเร้าให้ผตู้ อบแสดงพฤติกรรมที่สงั เกตได้ออกมา
การทดสอบควรทาหลายวิธี เช่น การทดสอบปากเปล่า การทดสอบภาคปฏิบตั ิ หรื อการทดสอบโดยการ
เขียนตอบ ซึ่ งจะมีการทดสอบทั้งก่อนเรี ย นและหลังเรี ย น การทดสอบนี้ จ ะทาให้ค รู ทราบถึงความ
แตกต่างด้านความรู้ของนักเรี ยนแต่ละคน สามารถจาแนกนักเรี ยนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน
เพื่อเตรี ยมพัฒนาให้เป็ นไปตามศักยภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
2) ท่ องอาขยาน อาขยานคื อบทท่ องจ า การบอกเล่า การบอก การสวด เรื่ อง นิ ทาน"
อาขยาน" อ่านออกเสียงได้ 2 อย่าง คือ อา - ขะ - หยาน หรื อ อา - ขะ –ยาน มีประโยชน์หลายประการ
อาทิ ช่วยในการอ่านทาให้อ่านได้ถกู ต้อง แตกฉาน ไม่ตะกุกตะกัก ซึมซับอรรถรสของคาประพันธ์ที่มี
สัมผัสคล้องจอง ก่อให้เกิดอารมณ์อ่อนหวานอ่อนโยน ค่อย ๆ เข้าใจความหมายของคาประพันธ์น้ นั ใช้
ส่วนที่กินใจเป็ นคติสอนใจ การท่องอาขยานทาให้นกั เรี ยนท่องจาคาศัพท์ต่าง ๆ ได้อย่างมีความหมาย มี
ทักษะในการออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้เทียบเคียงการอ่านคาอื่น ๆ ได้ โดยให้
นักเรี ยนท่องบทอาขยานที่ครู เลือกให้อย่างน้อย 1 บท และเลือกบทที่ตนเองสนใจ อีก 1 บท
3) ไทยลูกทุ่ง เพลงไทยลูกทุ่ง เป็ นเพลงที่มีความไพเราะ มีจงั หวะและทานองคุน้ หูคนไทย
มากที่สุด การนาเพลงลูกทุ่ งมาใช้ในการเรี ยนการสอนจะช่ว ยให้นัก เรี ยนออกเสี ยงได้อย่างถูก ต้อง
นอกจากนั้นยังช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยไว้อีกทางหนึ่งด้วย โดยในแต่ละปี การศึกษานักเรี ยน
ทุกคนต้องเลือกร้องเพลงไทยลูกทุ่ง คนละ 1 เพลง และเมื่อร้องได้แล้วก็เข้าประกวดในเวที ต่าง ๆ เพื่อ
ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยต่อไป
4) ทบทวน หลังจากเรี ยนบทเรี ยนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วต้องมีการทบทวน ด้วยการให้นักเรี ยน
ทาแบบฝึ กชุดต่างๆ เช่นแบบฝึ กการอ่านคามาตราต่าง ๆ แบบฝึ กการเขียนคาชนิดต่าง ๆ เป็ นต้น
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5) เทียบเคียง การสอนการเขียน เช่นการเขียนเรี ยงความ การแต่งคาประพันธ์ และการสอน
การพูด เช่น การเล่านิ ทาน จาเป็ นต้องมีตวั อย่างที่ดีให้นักเรี ยนได้ดูเป็ นตัวอย่าง เพื่อนาไปเทียบเคียง
และสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง การเทียบเคียงจากตัวอย่างนี้ หลายคนอาจเข้าใจว่าจะทาให้นกั เรี ยนไม่
มีค วามคิ ดสร้างสรรค์ แต่ที่จริ งแล้ว จะช่ วยเป็ นแนวทางในการเขี ยน และการพูดให้นักเรี ยนที่ ใช้
ภาษาไทยเป็ นภาษาที่สองได้เป็ นอย่างดี
6) เทคโนโลยี การเรี ยนการสอนภาษาไทยของนัก เรี ยนที่ใช้ภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง
จาเป็ นต้องใช้เทคโนโลยี มาช่วยในการสอนเพื่อช่วยเหลือครู ผสู้ อน โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน การให้นกั เรี ยนค้นหาความหมายของคา รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยีน้ ี
ช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนซ้ ากันหลายรอบ โดยครู ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาสอนซ้ าหลายครั้ง ทานักเรี ยนให้มีเวลา
เรี ยนมากขึ้น ครู มีภาระงานลดลง และสามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว
7) ทุ่มเท การเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนทีใช้ภาษาไทยเป็ นภาษาที่สองนั้น เหนื อสิ่ งอื่นใด
ครู ตอ้ งทุ่มเท เสียสละเวลาให้นกั เรี ยนมากที่สุด โดยเฉพาะในเวลาเรี ยนที่ตอ้ งสอนให้เต็มเวลา และนอก
เวลาเรี ยนที่ตอ้ งสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อน ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนแก้ปัญหานักเรี ยนที่มีปัญหาใน
การเรี ยน และสอนเพิ่มเติมนักเรี ยนกลุ่มเก่งให้มีความสามารถเป็ นเลิศในการใช้ภาษาไทย (ประสิ ทธิ์
เข็มสุวรรณ, การสอนภาษาไทยแบบ 7 ท การปฏิบัติงานที่เป็ นเลิศ วันที่สืบค้น 26 กรกฎาคม 2555 จาก
http://km.mhs1.go.th/?name=research&file=readresearch&id=61)
รู ปแบบกระบวนการสอนภาษาไทยดังกล่าว มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่านออกเสียงคือ
มีการฝึ กท่องอาขยาน ร้องเพลง มีอุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยสอน โดยครู ตอ้ งสังเกตปัญหา หาทางแก้ไข มี
การใช้แบบฝึ ก และการทบทวนหลังบทเรี ยนเสมอ
สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ. และสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ดา้ นการสอน
ภาษาไทย สาหรับชาวต่างประเทศ โดยคณาจารย์ผเู้ ข้าร่ วมแลกเปลี่ยนทัศนะมีประสบการณ์ การสอน
นักศึกษาชาวจีนที่มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
การสอนภาษาไทยแก่ ช าวเยอรมัน ในมหาวิท ยาลัยพัสเซา (Passau) และมหาวิท ยาลัย มึ น สเตอร์
(Muenster) และนักศึกษาชาวเวียดนาม สรุ ปตามประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
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1) ภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
การจัดการเรี ยนการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศมักประสบปั ญหาในการสื่ อสาร
หากผูเ้ รี ยนไม่ได้มีภาษาแม่เป็ นภาษามาตรฐานสากล ทั้งนี้ นอกจากผูเ้ รี ยน จะไม่เข้าใจภาษาของผูส้ อน
แล้ว ผูส้ อนเองก็ไม่เข้าใจภาษาของผูเ้ รี ยนเช่นเดียวกันจึ งจาเป็ นต้องมีก ารแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่ อหา
ช่องทางในการแก้ปัญหาให้สามารถสื่ อสาร ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนได้ คณาจารย์มีความคิดเห็นและ
วิธีการที่ใช้สาหรับแก้ปัญหาดังกล่าวว่า
ผูส้ อนต้องใส่ใจความหมายของคาในภาษาของผูเ้ รี ยน (ภาษาจีน - ไทย จากพจนานุกรม)
จะช่วยแก้ปัญหานี้ ได้ในระดับหนึ่ ง หรื ออีกอย่างให้นักศึกษาจีนรุ่ นพี่ ช่วยแปลคาศัพท์ภาษาไทยเป็ น
ภาษาจีนแล้วเขียนหรื อพิมพ์ไว้ล่วงหน้าจะช่วยทุ่นเวลาในการอธิบายคาได้มาก
การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ ผูส้ อนต้องทาการวิจยั ผูเ้ รี ยนก่อนเสมอว่าเหตุผล
ใดที่ทาให้ผเู้ รี ยนต้องการเรี ยนภาษาไทย และความคาดหวังของผูเ้ รี ยนคืออะไร เพื่อให้สามารถจัดการ
การเรี ยนรู้ได้ตรงกับที่ผเู้ รี ยนต้องการ นอกจากนี้แล้วควรทาการสอบถามความต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ น
ระยะ การสอนภาษาไทยให้ชาวจีนและชาวเวียดนาม ในระยะเริ่ มแรกที่ผเู้ รี ยนยังไม่สามารถสื่ อสารด้วย
ภาษาไทยได้ ในการสอนมีความจาเป็ นต้องใช้สื่อกลางในหลากหลายลักษณะ เช่น
1.1) อวัจนภาษา (ภาษากาย ภาษาท่าทาง การใช้สีหน้า แววตา และภาษาความรู้สึก)
1.2) ภาษาอังกฤษ ใช้ลกั ษณะของภาษาเขียน เป็ นคา ๆ แล้วใช้ภาษาพูดเป็ นภาษาไทย ถ้า
นักเรี ยนเรี ยนรู้ เรื่ อง "คา" แล้ว บางประโยคใช้รู ปแบบประโยคเขี ยนแล้ว เปรี ยบเทียบกับประโยค
ภาษาไทย
1.3) ภาษาภาพ ประกอบการเรี ยนการสอนการใช้คา
1.4) ภาษาจีนบางคา ที่จาเป็ นในการสื่ อสารเพื่อให้ผเู้ รี ยนเข้าใจกระบวนการเรี ยนการ
สอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรี ยน
การสื่อสารจะใช้ภาษาพูดแบบสลับภาษาบ้างในบางครั้ง เช่น ในหนึ่ งประโยคจะใช้ท้ งั
ภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ แรกๆ นักศึกษาอาจสับสนอยู่ แต่หลัง ๆ นักศึกษาก็เข้าใจสิ่ งที่
สื่อสารกับพวกเขา ฉะนั้นการสอนทุกครั้งจะเน้นการใช้ภาษาไทยในการสอน แต่บางครั้งก็จะใช้การ
สลับภาษาในการสื่ อสาร ในเบื้ องต้น ให้ผสู้ อนใช้ภ าษาของผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นค าหรื อประโยคที่ จ าเป็ น
เพื่อให้ง่ายในการสื่ อสารในห้องเรี ยน ซึ่งผูส้ อนต้องศึก ษาเบื้ องต้น ก่อน หากผูเ้ รี ย นมีพ้ืน ความรู้
ภาษาอังกฤษดีอาจใช้ภาษาอังกฤษก็ได้โดยใช้ควบคู่ไปกับภาษาไทย เมื่อผูเ้ รี ยนคุน้ ชินจึงใช้ภาษาไทย
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มากขึ้ น ก็ลดการใช้ภ าษาของผูเ้ รี ยนหรื อภาษาอังกฤษ จนในที่ สุด ก็ไม่ใช้ภ าษาอื่น เลย ซึ่ งผูส้ อน
จาเป็ นต้องใช้อวัจนภาษาประกอบด้วย
ผูส้ อนจะต้องมีสื่อประกอบในการสอน เช่น บัตรคา รู ปภาพ หรื อแม้แต่การใช้ท่าทาง
ของผูส้ อนเอง และเริ่ มจากสิ่ งที่อยู่ใกล้ตวั และใช้บ่อยที่สุด เรี ยนรู้ได้ง่าย และคาศัพท์ที่ใช้ตอ้ งอยู่ใน
โครงสร้าง สามารถใช้ได้ทวั่ ไปตลอดเวลา นอกจากนี้ การใช้บตั รคายังมีประโยชน์ในการเชื่อมโยงคา
และเรื่ องราวจากสิ่งที่เห็นจากภาพ เป็ นการสร้างเสริ มจินตนาการได้อย่างดีดว้ ย
เราควรศึกษาพื้นฐานทางภาษาของผูเ้ รี ยนมาบ้างเพื่อให้สามารถสื่ อสารกันได้เข้าใจ แต่
โดยส่ วนใหญ่แล้ว จะใช้ภาษาสากลนั่นคือ ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร แต่จะใช้ภาษาไทยกล่าวก่อน
เสมอ ต่อเมื่อเด็กไม่เข้าใจแล้วถึงใช้ภาษาอังกฤษเป็ นตัวอธิบายซ้ า แต่ในกรณี ที่เด็กฟังไม่ทนั หรื อไม่
เข้าใจก็จะใช้การวาดรู ป หรื อเขียนคา เขียนประโยค ที่ตอ้ งการสื่อลงบนกระดานเพื่อให้เด็กสามารถเปิ ด
พจนานุกรมเพื่อค้นหาคาศัพท์ได้
2) ความยาก และความท้อของผูเ้ รี ยนภาษาต่างประเทศ
ความยาก และความท้อของผูเ้ รี ยนภาษาต่างประเทศเกิดขึ้นเมื่อผูเ้ รี ยนต้องทาความเข้าใจ
ในภาษาที่ไม่เคยเรี ยนรู้มาก่ อน ซึ่งจากประสบการณ์การจัดการเรี ยนรู้พบว่า ความยากของการเรี ยน
ภาษาต่างประเทศนั้นอยู่ที่การขาดทักษะในการสื่ อสารทาให้ไม่สามารถส่ งสารได้ดงั ใจ และนาไปสู่
ความท้อแท้ไม่อยากเข้าเรี ยนเมื่อได้รับการมอบหมายงาน มักจะลอกงานของเพื่อนส่ งโดยไม่อาจเข้าใจ
คาถาม และเนื้อหาที่เรี ยนรู้
จากประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาต่างชาติ พบว่าแรก ๆ นักศึกษาก็
รู้สึก เรี ยนภาษาไทยยากและท้อแท้ โดยเฉพาะการออกเสี ยงพูด และการออกเสี ยงตัวสะกด ยิ่งเป็ น
ตัวสะกดแม่กง แม่กน และแม่กด เมื่อทราบสาเหตุความท้อแท้ของนักศึกษา ต้องพยายามที่จะช่วยพวก
เขาเป็ นรายบุคคล โดยใช้เวลาว่างซ่อมเสริ มพวกเขา แต่ไม่ได้บงั คับว่าทุกคนต้องมาเรี ยน พอช่วยเหลือ
แล้วพบว่าพวกเขามีความกล้าที่จะสื่ อสารกับผูส้ อนมากขึ้น และต้องให้กาลังใจพวกเขาว่า การเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ หากท้อแท้ก็จะไม่อยากเรี ยน ขอให้นักศึกษาคิดว่าภาษาไทยเป็ นส่ วนหนึ่ งในการใช้
สื่อสาร อย่างน้อยก็ใช้สื่อสารกับผูส้ อนและให้หมัน่ ฝึ กฝน เพราะการเรี ยนภาษานับเป็ นทักษะ จึงต้อง
ฝึ กฝนบ่อย ๆ
หากพบว่าผูเ้ รี ยนเกิดความท้อแท้ ผูส้ อนมีหน้าที่ตอ้ งให้กาลังใจ โดยใช้วิธีการพูดคุยเป็ น
การส่วนตัว ไม่ย้าข้อผิดพลาด หากเรี ยนในชั้นเรี ยนต้องไม่ทาให้ผเู้ รี ยนคนนั้นเกิดความอับอายหรื อขาด
ความมัน่ ใจ และหากมีโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้แสดงการใช้ทกั ษะซึ่งผูส้ อนคิดว่าผูเ้ รี ยนสามารถทาได้ เช่น
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ให้เขียนคาง่าย ๆ หรื ออ่านข้อความง่าย ๆ หรื อพูดแนะนาตัวเอง จากนั้นผูส้ อนก็ให้กาลังใจผูเ้ รี ยน โดย
การชื่นชมเป็ นภาษาไทยก่อนแล้วแปลเป็ นภาษาของเขา เช่น เก่งมาก ในภาษาจีนใช้ เหิ่ นปั้ ง เป็ นต้น
หรื อบอกว่าผูเ้ รี ยนทาได้ดีข้ ึน แต่หากต้องการสอนหรื อแนะนาข้อผิดพลาดควรใช้ประโยคในลักษณะ
ดังนี้ เก่งมาก ทาได้ดีข้ ึน วิธีการดังกล่าวจะทาให้ผเู้ รี ยนมีกาลังใจไม่ทอ้ ถอย
กรณี ผเู้ รี ยนมีความท้อใจเรื่ องการฟังอาจารย์ผสู้ อนที่ยงั ไม่สามารถเข้าใจได้ ผูเ้ รี ยนที่มี
เจตคติที่ดีสามารถพัฒนาการเรี ยนรู้ได้เร็ ว ผูเ้ รี ยนบางคนที่ยงั มีเจตคติที่ไม่ดีนัก ไม่ขยันเท่าที่ควร หรื อ
ท้อใจง่าย ต้องใช้วิธีสร้างกาลังใจด้วยการพูดคุยกับผูเ้ รี ยนในเรื่ องชีวิต ประจาวัน ชีวิตส่วนตัว หรื อความ
มุ่งหวังในอนาคต เพื่อสร้างแรงจูงใจนักศึกษา
เมื่อผูเ้ รี ยนสามารถใช้ภาษาในระดับการสื่ อสารได้เบื้องต้นแล้ว ผูเ้ รี ยนบางส่ ว นจะมี
ความท้อใจเรื่ องการฟัง และการถ่ายทอดด้วยการเขียนจาการฟัง เพื่อให้สามารถ เขียนได้เหมือนคนไทย
การแก้ไขปัญหาความท้อใจดังกล่าว ต้องฝึ กการฟัง การรับฟังการออกเสี ยง โดยใช้การแสดงลักษณะ
ของการออกเสียงและอวัยวะของการออกเสียง ประกอบด้วย นอกจากนี้ ตอ้ งสร้างแรงจูงใจด้วยการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ จากสถานการณ์จริ งที่ผเู้ รี ยนประทับใจ เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความต้องการถ่ ายทอด
ความคิ ด ความรู้สึก ด้ว ยการเขีย น การพูด นอกจากนี้ มีก ารสร้ างแรงบัน ดาลใจให้เห็ นว่า ผูเ้ รี ยน
ชาวต่ างชาติ ส ามารถน าเสนอความคิ ด ความรู้ สึก ของตนเองได้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ ด้านการสอนภาษาไทย สาหรั บ
ชาวต่ างประเทศ วันที่สืบค้น 26 กรกฎาคม 2555 จากhttp://netra.lpru.ac.th/ ~panuwat_s / km3.html)
จากหลัก การและวิธีก ารสอนตามที่ ก ล่าวมาข้างต้น ประกอบกับทัศนะของ แฟรงค์ แมรี่
และลอเรนซ์ (อ้างถึงใน บันลือ พฤกษะวัน, 2532: 16-17) ที่ได้คน้ คว้าและพบมิติเกี่ยวกับวิธีการเรี ยน
อ่านของเด็กว่า “เด็กเรี ยนอ่านได้ 3 ทางด้วยกันคือ ทางตา หู และการจารู ปคา” ทาให้ผวู้ ิจยั คิดว่า การ
สร้ างแบบฝึ กอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทย ควรมีลกั ษณะที่ สอนอ่านโดยฝึ กให้
นักเรี ยนฝึ กฟังและจาแนกความแตกต่างของเสี ยง มี คาอ่านและความหมายประกอบคาศัพท์ ก่อนที่จะ
เน้นการฝึ กกิจกรรมออกเสียงคาศัพท์หน่วยเสียงที่เป็ นปัญหา
1.4 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ องกับการสอนอ่านออกเสียงสาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ
การอ่านออกเสียงเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งได้รับการสอนและมีการฝึ กฝนอย่างต่อเนื่ อง จาก
การศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่านออกเสียงนั้น พบว่ามีงานวิจยั ที่เป็ นการสร้างชุดการสอน
สาหรับการฝึ กอ่านออกเสี ยง เช่น งานวิจยั เรื่ อง ชุดการสอนการอ่านออกเสี ยงวิชาภาษาไทย สาหรั บ
นัก เรี ย นชาวเขาเผ่าเย้า ชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 2 โดยใช้เทปบัน ทึ ก ภาพเป็ นสื่ อหลัก ของ ประชวน
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เขื่อนเพชร งานวิจยั เรื่ อง ชุด การสอนการสะกดคาด้ว ยอักษรกลางกับสระเสี ยงยาวสาหรั บนักเรี ยน
ชาวต่ า งชาติ ระดับต้น ของ ประภัส สร เกตุ จ ัน ทร์ การศึ ก ษาผลของตัว แบบในการสอนที่ มี ต่ อ
ความสามารถในการอ่านออกเสียงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ของ ฟารี ดา สุ บินวิภู งานวิจยั เกี่ยวกับ
ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรี ยนชาวต่างชาติ เช่น งานวิจยั เรื่ อง ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะ
เดี่ยวต้นคาภาษาไทยของผูเ้ รี ยนชาวญี่ปุ่น ของ ศุลีพร นราสุวรรณ งานวิจยั เรื่ อง การออกเสียงวรรณยุกต์
และสระในภาษาไทยของนั ก ศึ ก ษาที่ พู ด ภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาแม่ โครงการไทยศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของ ธนิ ก าญจน์ ซิงค์ และงานวิจ ัยทางด้านกลวิธีในการสอนภาษาไทย
สาหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ เช่ น วิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการสอนการออกเสี ยงภาษาไทย โดย
ใช้สทั อักษรและปฏิสมั พันธ์สาหรับนักศึกษาจีน ของลู เฉิ ง ( Lu Sheng ) วิจยั เรื่ อง กลวิธีบางประการ
ในการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ : วิเคราะห์จ ากแบบเรี ย นภาษาไทยพื้น ฐาน 8 เล่ม ของ
นวลทิพย์ เพิ่มเกสร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับชุดการสอนอ่านออกเสี ยงให้กบั นักเรี ยนที่ใช้ภาษาท้องถิ่น ไม่ได้ใช้
ภาษาไทยเป็ นภาษาแม่ หรื อเป็ นชาวต่างชาติ มีอาทิ งานวิจยั ของ ประชวน เขื่อนเพชร (2542) ซึ่งได้วิจยั
เรื่ องชุดการสอนการอ่านออกเสียงวิชาภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนชาวเขาเผ่าเย้า ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
โดยใช้เทปบันทึกภาพเป็ นสื่ อหลัก มีจุดมุ่งหมายคือ (1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนการอ่านออกเสี ยงวิชา
ภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนชาวเขาเผ่าเย้า ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 2 โดยใช้เทปบันทึกเสียงเป็ นสื่อหลักให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยยึดระบบการสอนแผนจุฬา (2) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าด้านสัมฤทธิ์
ผลทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนจากชุดการสอน และ (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่เรี ยน
จากชุดการสอนการอ่าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชาวเขาเผ่าเย้า ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนบ้านห้วยกว๊าน จานวน 21 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ (1) เครื่ องมือต้นแบบชิ้นงาน ได้แก่ ชุดการสอน การอ่านออก
เสียงวิชาภาษาไทย โดยใช้เทปบันทึกเสียงเป็ นสื่อหลักซึ่งพัฒนา ตามระบบการสอนแผนจุฬา จานวน 6
หน่วย คือ หน่ วยที่ 1 การอ่านออกเสี ยง พยัญชนะต้น ร,ล หน่ วยที่ 2 การอ่านออกเสี ยงพยัญชนะควบ
กล้า ร หน่วยที่ 5 การอ่านออกเสียงพยัญชนะควบกล้า ล หน่วยที่ 4 การอ่านออกเสียงพยัญชนะ สะกด น
หน่ วยที่ 5 การอ่านออกเสี ยงพยัญชนะสะกด ก หน่ วยที่ 6 การอ่าน ออกเสี ยงพยัญชนะสะกด บ (2)
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อชุดการ
สอนการอ่านออกเสี ยงวิชา ภาษาไทย โดยใช้เทปบัน ทึ ก เสี ยงเป็ นสื่ อหลัก การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนิ นการ โดยการน าชุด การสอนที่ สร้างขึ้ นไปทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพด้ว ยการทดลองแบบเดี่ย ว
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ทดลองแบบกลุ่ม และทดลองภาคสนาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาประสิ ทธิภาพของ ชุดการสอนใช้
สูตร E1/E2 การหาความก้าวหน้าในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนจาก การทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนใช้
t-test และการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อชุดการสอนใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิ ตและความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจ ัย พบว่า ชุ ดการสอนทั้ง 6 หน่ ว ย มีประสิ ทธิภ าพ 79.05/79.52, 79.52/80.00,
80.71/80.95, 81.19/81.43, 91.19/81.90 และ 81.43/ 82.38 ตามลาดับ เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนด
ไว้ นักเรี ยนมีความก้าวหน้าในการเรี ยนรู้จากชุดการสอนโดยผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และ
นักเรี ยนชอบเรี ยนจากชุดการสอนในระดับมากที่สุด
ส่วน ประภัสสร เกตุจนั ทร์ (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง ชุดการสอนการสะกดคาด้วยอักษรกลาง
กับสระเสียงยาวสาหรั บนักเรี ยนชาวต่างชาติ ระดับต้น มีจุดมุ่งหมายคือ (1) เพื่อสร้างชุดการสอนการ
สะกดคาด้ว ยอัก ษรกลางกับสระเสี ยงยาว สาหรั บนักเรี ยนชาวต่ างชาติ ระดับต้น (2) เพื่อศึก ษาผล
ความก้าวหน้าของนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรม โดยใช้ชุดการสอนการสะกดคาด้วยอักษรกลางกับสระ
เสียงยาว กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชาวต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนนานาชาติไทย – จีน
สมุทรปราการ จานวน 15 คน ชุดการสอนดังกล่าวมี 7 ชุด ชุดที่ 1 ปฐมนิเทศและการสร้างความคุน้ เคย
และทาแบบทดสอบวัดความก้าวหน้าด้านการเขียนสะกดคา ชุดที่ 2 การสอบอ่านเพื่อวัดความก้าวหน้า
ด้านการสะกดคาก่อนเรี ยน ชุดที่ 3 พยัญชนะและสระไทย ชุดที่ 4 การสะกดคาด้วยอักษรกลางกับสระ
อา และสระ ออ ชุดที่ 5 การสะกดคาด้วยอักษรกลางกับ สระ อี และสระ อือ ชุดที่ 6 การสะกดคาด้วย
อักษรกลางกับสระ เ- สระ แ– และ สระ โ- ชุดที่ 7 การสะกดคาด้ว ยอัก ษรกลางกับสระอู และสระ
เออ และมีแบบทดสอบการเขียน (หลังเรี ยน) เป็ น การสอบวัดความก้าวหน้าด้านการเขียนสะกดคาหลัง
การใช้ชุด การสอน แต่ ล ะชุ ด การสอนมี ค าชี้ แ จงในการใช้ชุ ด การสอน และคู่ มือ ครู ในค าชี้ แจง
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการเตรี ยมตัว การจัดกิจกรรม บทบาทของครู สื่ อและอุปกรณ์ ซึ่งได้แก่
แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน บัตรคา ภาพ นิ ทาน แบบฝึ ก ส่ วนคู่มือครู ประกอบด้ว ย จุดประสงค์
วิธีด าเนิ นการ สื่ อและอุปกรณ์ และการประเมิน ผล ผลการศึกษาพบว่า ชุ ดการสอนที่ สร้างขึ้น มีค่ า
ประสิ ทธิ ภาพ ทาให้นักเรี ยนมีผลการเรี ยนดีข้ ึน และมีความก้าวหน้าในการเขีย นและอ่านสะกดค า
อักษรกลางกับสระเสี ยงยาวหลังการใช้แบบฝึ กดีกว่าก่อนการใช้แบบฝึ กอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05
จากผลการวิจยั ทั้งสองเรื่ อง แสดงให้เห็นว่า การใช้ชุดการสอนในการสอนอ่านออกเสียง ซึ่ง
ประกอบไปด้วยกิจกรรม แบบฝึ กหัดต่าง ๆ ทาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านออกเสียงที่ดีข้ ึน
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบในการสอนอ่านออกเสี ยง คือ งานวิจยั ของ ฟารี ดา สุ บินวิภู
(2546) ซึ่งศึกษาเรื่ อง ผลของตัวแบบที่มีต่อความสามารถในการออกเสี ยงภาษาไทยของนักเรี ยนสอง
ภาษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยต่างกัน มีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อศึกษาผลของตัวแบบ
ที่มีต่อความสามารถในการออกเสียงภาษาไทยของนักเรี ยนสองภาษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาภาษาไทยต่างกัน ตลอดจนกิริยาร่ วมระหว่างตัวแปรทั้งสองชนิดของตัวแบบจาแนกเป็ น 2 ชนิ ด คือ
ตัวแบบครู และตัวแบบวีดีทศั น์ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยจาแนกเป็ น 3 ระดับ คือ สูง
ปานกลาง และต่า กลุ่มตัว อย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2546 ของ
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานการประถมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา จานวน 60 คน ที่ใช้ภาษามลายู
ท้องถิ่นเป็ นภาษาแม่ และใช้ภาษาไทยเป็ นภาษาที่ สองในชีวิตประจาวัน โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่มทดลอง
กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการสอนโดยตัวแบบครู กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับการสอนโดยตัวแบบวีดีทศั น์ แต่
ละกลุ่มทดลองมี 3 กลุ่มย่อย ประกอบด้วยนักเรี ยนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยสูง
ปานกลาง และต่ า ใช้เ วลาทดลอง 2 สัป ดาห์ หลังจากการสอนให้นัก เรี ยนท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการออกเสียงภาษาไทยแล้วนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนสาหรับการทดลองแบบสุ่มกลุ่มทัว่ ไป (GRB -2) รู ปแบบผสม (Mixed - Model) ผลการวิจยั
พบว่า นักเรี ยนสองภาษาที่ได้รับการสอนโดยใช้ตวั แบบครู และตัวแบบวีดีทศั น์ มีความสามารถในการ
อ่านออกเสี ย งภาษาไทยไม่แ ตกต่ างกัน นัก เรี ย นสองภาษาที่ มีร ะดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช า
ภาษาไทยสูง ปานกลาง และต่า มีความสามารถในการออกเสียงภาษาไทยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ไม่มีกิริยาร่ วมระหว่างชนิดของตัวแบบกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับปั ญหาในการอ่านออกเสี ยงนั้น ศุลีพร นราสุ วรรณ (2547) ศึกษาปั ญหา
การออกเสียงพยัญชนะเดี่ยวต้นคาภาษาไทยของผูเ้ รี ยนชาวญี่ปุ่น มีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อศึกษาปั ญหาการ
ออกเสียงพยัญชนะเดี่ยวต้นคาภาษาไทยของผูเ้ รี ยนชาวญี่ปุ่น 20 เสี ยง ได้แก่ [ p t ʨ k ph th ʨh kh b d

m n ŋ l r f s h w j ] และคู่เทียบหน่วยเสียงพยัญชนะแบบพ่นลมเบาและพ่นลมแรง 3 คู่ ได้แก่ [ p, ph ]
[ t, th ] [k, kh] โดยศึกษาตามตัวแปรอิทธิพลเสียงภาษาแม่ของผูเ้ รี ยนชาวญี่ปุ่นที่แทรกแซงการออกเสียง
พยัญชนะภาษาไทย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบัน ทึก วีดีโอเทปการอ่านออกเสี ยงรายการคาศัพท์
ภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นนักศึกษาปริ ญญาตรี ช้นั ปี ที่ 2 -4 และนักศึกษาปริ ญญาโท รวมทั้งหมด
27 คน จากภาควิชาภาษาเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และโอเชียเนี ย คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
โอซากา วิชาภาษาต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ผลการศึกษาแสดงด้วยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
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ผลการศึก ษาพบว่ า เสี ย งพยัญชนะเดี่ ย วต้น ค าภาษาไทยที่ ก ลุ่ มตัว อย่างมี ปัญ หาในการออกเสี ย ง
เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย 18 เสี ยง ได้แก่ [ r ŋ p w t h f ph ʨh th j l k kh ʨ d s b ] ส่ วนอีกสองเสี ยง
คือ [ n m] นั้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่มีปัญหาในการออกเสียงเลย ปัญหาในการออกเสียงที่เกิดขึ้น แสดง
ให้เห็นอิทธิพลภาษาแม่ของกลุ่มตัวอย่างที่แทรกแซงการออกเสี ยงพยัญชนะภาษาไทย 4 ลักษณะ คือ
ปั ญหาการออกเสี ยงพยัญชนะภาษาไทยซึ่ งไม่มีในภาษาแม่ข องกลุ่มตัว อย่าง ปั ญหาการออกเสี ยง
พยัญชนะภาษาไทยซึ่งไม่มีปรากฏในตาแหน่ งต้น คาภาษาแม่ของกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาการออกเสี ยง
พยัญชนะแบบพ่นลมเบาสับสนกับแบบพ่นลมแรงในภาษาไทย ซึ่งเป็ นหน่ วยเสี ยงที่ทาให้ความหมาย
ของคาเปลี่ยนไป แต่ เป็ นเพียงเสี ยงย่อยของหน่ วยเสี ยงเดียวกัน ในภาษาญี่ ปุ่น ปั ญหาการออกเสี ยง
พยัญชนะในภาษาไทย ซึ่ งมีสาเหตุ มาจากอิทธิ พลการแทรกแซงของเสี ยงสระในภาษาแม่ของกลุ่ม
ตัวอย่าง
นอกจากนั้น ธนิ ก าญจน์ ซิ งค์ (2550) ศึ ก ษาเรื่ อง การออกเสี ยงวรรณยุก ต์และสระใน
ภาษาไทยของนักศึกษาที่พดู ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ โครงการไทยศึกษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มี
จุดมุ่งหมายคือ เพื่อวิเคราะห์การออกเสียงวรรณยุกต์และสระในภาษาไทยของนักศึกษานานาชาติที่พูด
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษานานาชาติที่เรี ยนวิชาภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ
1 (LG .126 Thai for Non-Native Speakers 1) โครงการไทยศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาค
การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2548 จานวน 12 คน แบ่งเป็ นสัญชาติอเมริ กนั 11 คน และออสเตรเลีย 1 คน
วิธีการเก็บข้อมูลประกอบด้วยการอ่านประโยคทดสอบและการแสดงบทบาทสมมติในการสนทนา
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็ นสาหรับวิเคราะห์รูปแปรเสี ยงวรรณยุกต์ท้ งั หมด 360 เสี ยง และ
สาหรับวิเคราะห์รูปแปรเสียงสระทั้งหมด 1,248 เสียง ผลการศึกษาแสดงด้วยค่าร้อยละและค่าไคสแควร์
(χ2) (p<0.01) ผลการวิเคราะห์เสี ยงวรรณยุกต์พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้รูปแปรจานวน 6 รู ปในการออก
เสียงวรรณยุกต์แต่ละเสียง รู ปแปรมาตรฐานเสียงวรรณยุกต์ท้งั หมดปรากฏในอัตราความถี่สูงสุดในการ
ออกเสียงและมีความถี่เกินร้อยละ 50 ยกเว้นเสียงวรรณยุกต์เอก รู ปแปรมาตรฐานเสี ยงวรรณยุกต์สามัญ
มีความถี่สูงสุด (ร้อยละ 83.3) ในด้านเสี ยงสระ รู ปแปรปรากฏจานวนในการออกเสี ยงสระเดี่ยวแต่ละ
เสียง รู ปแปรมาตรฐานเสียงสระเดี่ยวทั้งหมดปรากฏในอัตราความถี่สูงสุ ดในการออกเสี ยง แต่รูปแปร
มาตรฐานเสียงสระเดี่ยวเพียง 17 เสียงมีความถี่สูงสุด ร้อยละ 50 ขึ้นไป (ยกเว้นเสี ยงสระ /e:/ ) รู ปแปร
มาตรฐานเสียงสระ /i i: a: u: / มีความถี่สูงสุ ด (ร้อยละ 77.7-95.9) สาหรับเสี ยงสระประสมพบว่า รู ป
แปรปรากฏจานวน 2-3 รู ปในการออกเสี ยงสระ / ia/ และ / ua/ ในการออกเสี ยงสระ / ɯa/ มีรู ปแปร
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ปรากฏจานวน 5 รู ป รู ปแปรมาตรฐานเสียงสระประสมทั้งหมดปรากฏในอัตราความถี่สูงสุดในการออก
เสี ยง และมีค วามถี่สูงสุ ด ร้ อยละ 50 ขึ้ นไป รู ปแปรมาตรฐานเสี ยงสระ /ia/ และ /ua/ มีความถี่สูงสุ ด
(ร้อยละ 98.6 และ 81.9 ตามลาดับ)
การศึกษาปัญหาในการอ่านออกเสี ยงภาษาไทยของนักเรี ยนชาวต่างชาติน้ นั จะช่วยทาให้
ผูส้ อนได้เข้าใจสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขได้ตรงประเด็น เพื่อช่วยให้ผเู้ รี ยนพัฒนาทักษะการอ่านของ
ตนเองให้ดีข้ ึนได้
นอกจากนั้นยังมี งานวิจยั เกี่ย วกับรู ปแบบและวิธีการสอนอ่านออกเสี ยง อาทิ Lu Sheng
(2553) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการสอนการออกเสียงภาษาไทย โดยใช้สัทอักษรและปฏิสัมพันธ์
สาหรับนักศึกษาจีน มีจุดมุ่งหมายคือ (1) เพื่อพัฒนารู ปแบบการสอนการออกเสี ยงภาษาไทย โดยใช้
สัทอักษรและปฏิสมั พันธ์ สาหรับนักศึกษาจีน (2) เพื่อทดสอบประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการสอนการ
ออกเสียงภาษาไทย โดยใช้สทั อักษรและปฏิสมั พันธ์ สาหรับนักศึกษาจีน ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์
การหาประสิทธิภาพ E1/E2และ (3) เพื่อรับรองรู ปแบบการสอนการออกเสียงภาษาไทย โดยใช้สัทอักษร
และปฏิสมั พันธ์ สาหรับนักศึกษาจีน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มที่อย่างที่ใช้สัมภาษณ์ใน
เชิงลึก คือ ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการสอนภาษาไทย หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย อาจารย์ผสู้ อนภาษาไทย และ
นักศึกษาที่เคยเรี ยนภาษาไทย ในสถาบันอุดมศึกษามณฑลยูนนาน จานวน 45 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการสอนการออกเสี ยงภาษาไทย โดยใช้สัทอักษรและปฏิสัมพัน ธ์ คื อ
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยชนชาติยนู นานที่เรี ยนภาษาไทย ที่ลงทะเบียนเรี ยนภาษาไทย ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2552 จานวน 35 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ (1) รู ปแบบการสอนการออกเสียงภาษาไทย โดยใช้สทั อักษรและปฏิสมั พันธ์ สาหรับ
นักศึกษาจีน (2) แผนการสอนตามรู ปแบบการสอนออกเสียงภาษาไทย โดยใช้สทั อักษรและปฏิสมั พันธ์
สาหรับนักศึกษาจีน (3) แบบทดสอบหลังเรี ยน (4) แบบประเมินรับรองรู ปแบบการสอนการออกเสี ยง
ภาษาไทย โดยใช้สัทอักษรและปฏิสัมพันธ์ สาหรับนักศึกษาจีนโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ผลการศึกษาพบว่า
รู ปแบบการสอนออกเสียงภาษาไทย โดยใช้สทั อักษรและปฏิสมั พันธ์สาหรับนักศึกษาจีน ประกอบด้วย
5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ทบทวนความรู้เดิม (2) นาเสนอความรู้ใหม่โดยใช้สัทอักษร (3) กิจกรรมสัมพันธ์
(4) ทดสอบหลังเรี ยน (5) ประเมินและปรับปรุ ง ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการสอนการ
ออกเสียงภาษาไทย โดยใช้สัทอักษรและปฏิสัมพันธ์ สาหรับนักศึกษาจีน พบว่ามีประสิ ทธิภาพ E1/E2
เท่ากับ 81.51/82.51 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ต้งั ไว้ ผลการประเมินรับรองรู ปแบบการสอนการ
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ออกเสียงภาษาไทย โดยใช้สทั อักษรและปฏิสมั พันธ์ สาหรับนักศึกษาจีน จากผูท้ รงคุณวุฒิ อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด
ส่วนนวลทิพย์ เพิ่มเกสร (2551) ศึกษาเรื่ อง กลวิธีบางประการในการสอนภาษาไทยแก่ชาว
ต่างประเทศ : วิเคราะห์จากแบบเรี ยนภาษาไทยพื้นฐาน 8 เล่ม จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา
ที่ใช้สอนภาษาไทยพื้นฐานแก่ชาวต่างประเทศในด้านทักษะทางภาษา ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน รวมทั้งกลวิธีบางประการจากแบบเรี ยนพื้นฐานระดับต้น (Beginning Thai)ที่พิมพ์เผยแพร่ ท้ งั
ในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยได้กล่าวถึงวิธีการสอนอ่านออกเสี ยงโดยทัว่ ไปว่ามี 2 แบบคือ
วิธีก ารรั บรู้ เข้าใจและการเลีย นแบบ วิธีก ารวิเคราะห์โ ดยใช้ห ลัก ภาษาศาสตร์ ส่ ว นวิธี ก ารสอน
ภาษาต่างประเทศเป็ นภาษาที่สองมี 10 วิธีคือ (1) ไวยากรณ์และการแปล (The Gramar – Translation
Method) (2) วิธีสอนแบบตรง (The Direct Method) (3) วิธีสอนแบบธรรมชาติ (The Natural Method)
(4) วิธีสอนแบบฟังและพูด (The Audio –lingual Method) (5) วิธีสอนตามทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบความรู้
ความเข้าใจ (The Cognitive Code Learning Theory) (6) วิธีสอนแบบเงียบ (Silent Way) (7) วิธีสอน
แบบการตอบสนองด้ว ยท่ าทาง (The Total Physical Response Method) (8) วิธีสอนแบบชักชวน
(Suggestopedia) (9) การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ (Community Language Learning) (10) วิธีการสอน
ภาษาเพื่อการสื่ อสาร (The Communicative Approach) ผลการศึกษาพบว่า แบบเรี ยนภาษาไทยพื้นฐาน
จานวน 5 เล่ม แยกเนื้อหาเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ การสอนทักษะการฟังร่ วมกับการพูด และการสอนทักษะ
การอ่านร่ วมกับการเขียน มีเนื้อหาแสดงกลวิธีการฟัง-การพูดจากวิธีสอนแบบตรง ร่ วมกับวิธีสอนแบบ
ฟังและพูด ในขณะที่พบว่า แบบเรี ยนส่วนใหญ่มีกลวิธีการสอนการอ่าน-การเขียนจากวิธีสอนแบบเน้น
ไวยากรณ์และการแปล แบบเรี ยนฯ จานวน 1 เล่ม แสดงกลวิธีการสอนแบบฟังและพูด ร่ วมกับวิธีสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร แบบเรี ยนฯ จานวน 1 เล่ม แยกเนื้อหาเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ อักขรวิธีและการสนทนา
ในเนื้อหาส่วนการสนทนานั้นมีทกั ษะการอ่านและการเขียนแทรกอยู่ดว้ ยในลักษณะบูรณาการทักษะ
อย่างไรก็ตามกิจกรรมการเรี ยนการสอนของบทเรี ยนทั้งเล่มนี้ ใช้วิธีการสอนแบบเน้นไวยากรณ์และการ
แปล แบบเรี ยนฯ จานวน 2 เล่ม ที่เนื้อหาลักษณะบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เข้าด้วยกัน และกิจกรรมการเรี ยนการสอนแสดงว่าใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
จากงานวิจยั ดังที่กล่าวมา ทาให้ผวู้ ิจยั ตระหนักว่า การสอนอ่านออกเสี ยงภาษาไทยสาหรับ
นักเรี ยนชาวต่างชาติน้ นั ผูส้ อนควรเริ่ มจากการศึกษาสาเหตุของปั ญหาที่แท้จริ ง โดยคานึ งถึงอิทธิพล
ของภาษาแม่ที่มีผลต่อการออกเสียงภาษาไทย ศึกษาปัญหาอย่างถ่องแท้ และหามาตรการหรื อแนวทาง
เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้ดีข้ ึน
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2. หน่ วยเสี ยงในภาษาไทยและภาษาจีน
2.1 หน่ วยเสียงภาษาไทย
กาญจนา นาคสกุล (2541) กล่าวว่า หน่ วยเสี ยงในภาษาไทย ประกอบด้วยเสี ยงพยัญชนะ
สระ และวรรณยุกต์ ดังนี้
2.1.1 เสียงพยัญชนะภาษาไทย
เสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวในภาษาไทยมี 21 หน่วยเสียง แบ่งเป็ น 6 ประเภท ได้แก่
1) พยัญชนะระเบิด (plosive) และพยัญชนะกัก (stop) มี 11 หน่วยเสียง คือ
/p/
รู ปพยัญชนะ ป
เสียงไม่กอ้ ง ไม่มีลม
เกิดที่ริมฝี ปาก
/t/
รู ปพยัญชนะ ฏ ต
เสียงไม่กอ้ ง ไม่มีลม
เกิดที่ฟันและปุ่ มเหงือก
/c/
รู ปพยัญชนะ จ
เสียงไม่กอ้ ง ไม่มีลม
เกิดที่เพดานแข็ง
/k/
รู ปพยัญชนะ ก
เสียงไม่กอ้ ง ไม่มีลม
เกิดที่เพดานอ่อน
/?/
รู ปพยัญชนะ อ
เสียงไม่กอ้ ง ไม่มีลม
เกิดที่ช่องว่างระหว่างเส้นเสียง
/ph/
รู ปพยัญชนะ ผ พ ภ เสียงไม่กอ้ ง
มีลม เกิดที่ริมฝี ปาก
/th/
รู ปพยัญชนะ ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ
เสียงไม่กอ้ ง
มีลม
เกิดที่ปุ่มเหงือกและฟัน
/ch/
รู ปพยัญชนะ ฉ ช ฌ เสียงไม่กอ้ ง มีลม เกิดที่เพดานแข็งส่วนหน้าใกล้ปุ่มเหงือก
/kh/
รู ปพยัญชนะ ข ค ฆ เสียงไม่กอ้ ง มีลม เกิดที่เพดานอ่อน
/b/
รู ปพยัญชนะ บ
เสียงก้อง
ไม่มีลม เกิดที่ริมฝี ปาก
/d/
รู ปพยัญชนะ ฎ ด
เสียงก้อง
มีลม เกิดที่ฟันถึงปุ่ มเหงือก
/m/
/n/
/ŋ/

2) พยัญชนะนาสิก (nasal) มี 3 หน่วยเสียง คือ
รู ปพยัญชนะ ม
เสียงก้อง
เกิดที่ริมฝี ปาก
รู ปพยัญชนะ ณ น
เสียงก้อง
เกิดที่ฟันถึงปุ่ มเหงือก
รู ปพยัญชนะ ง
เสียงก้อง
เกิดที่เพดานอ่อน

/l/

3) พยัญชนะข้าง (lateral) มี 1 หน่วยเสียง คือ
รู ปพยัญชนะ ล ฬ
เสียงก้อง
เกิดที่ฟันและปุ่ มเหงือก

/r/

4) พยัญชนะรัว (rolled) มี 1 หน่วยเสียง คือ
รู ปพยัญชนะ ร
เสียงก้อง
เกิดที่ฟันและปุ่ มเหงือก
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/f/
/s/
/h/
/j/
/w/
/-p/
/-t/
/-k/
/-?/
/-m/
/-n/
/-ŋ /
/-j/
/-w/

/i/
/e/
/ε/
/ɯ/
/ɤ/
/a/
/u/

5) พยัญชนะเสียดแทรก (fricative) มี 3 หน่วยเสียง คือ
รู ปพยัญชนะ ฝ ฟ
เสียงไม่กอ้ ง เกิดที่ริมฝี ปากและฟัน
รู ปพยัญชนะ ซ ศ ษ ส เสียงไม่กอ้ ง เกิดที่ฟันและปุ่ มเหงือก
รู ปพยัญชนะ ห ฮ
เสียงไม่กอ้ ง เกิดที่ช่องว่างระหว่างเส้นเสี ยง
6) พยัญชนะครึ่ งสระ (semi-vowel) มี 2 หน่วยเสียง คือ
รู ปพยัญชนะ ญ ย
เสียงก้อง
เกิดที่เพดานแข็ง
รู ปพยัญชนะ ว
เสียงก้อง
เกิดที่ริมฝี ปาก
เสียงพยัญชนะท้ายหรื อพยัญชนะสะกดในภาษาไทยมี 9 หน่วยเสียง ได้แก่
รู ปพยัญชนะท้ายมี 5 ตัว คือ บ ป พ ภ ฟ (แม่ กบ)
รู ปพยัญชนะท้ายมี 15 ตัว คือ จ ช ฌ ฎ ฏ ฐ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส (แม่ กด)
รู ปพยัญชนะท้ายมี 4 ตัว คือ ก ข ค ฆ (แม่ กก)
เป็ นเสียงพยัญชนะท้ายเฉพาะในคาที่มีสระเสียงสั้น (ก กา)
รู ปพยัญชนะท้ายมี 1 ตัว คือ ม และมีแทรกอยูก่ บั รู ปสระ ◦า (แม่ กม)
รู ปพยัญชนะท้ายมี 6 ตัว คือ น ญ ณ ร ล ฬ (แม่ กน)
รู ปพยัญชนะท้ายมี 1 ตัว คือ ง (แม่ กง)
รู ปพยัญชนะท้ายมี 1 ตัว คือ ย และมีเสียงแทรกอยูก่ บั รู ปสระ ใ ไ (แม่ เกย)
รู ปพยัญชนะท้ายมี 1 ตัว คือ ว และมีเสียงแทรกอยูก่ บั รู ปสระ เ-า (แม่ เกอว)
2.1.2 เสียงสระภาษาไทย
เสียงสระในภาษาไทยมี 21 หน่วยเสียง ดังนี้
1) สระเดี่ยวเสียงสั้น มี 9 หน่วยเสียง คือ
สระ อิ
สระ เอะ
สระ แอะ
สระ อึ
สระ เออะ
สระ อะ
สระ อุ
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/o/
/ɔ/

สระ โอะ
สระ เอาะ
2) สระเดี่ยวเสียงยาว มี 9 หน่วยเสียง คือ
/i:/
สระ อี
/e:/
สระ เอ
/ε:/
สระ แอ
/ɯ:/ สระ อือ
/ɤ:/
สระ เออ
/a:/
สระ อา
/u:/
สระ อู
/o:/
สระ โอ
/ɔ:/
สระ ออ
3) สระประสม มี 3 หน่ วยเสี ยง คือ /ia/ /ɯa/ /ua/ แต่ละหน่ วยเสี ยงมีเสี ยงย่อย
หน่วยละ 2 เสียง เป็ นเสียงสระสั้นและสระยาว ดังนี้
/ia/
สระ เอียะ
/ɯa/ สระ เอือะ
/ua/
สระ อัวะ
/i:a/
สระ เอีย
/ɯ:a/ สระ เอีอ
/u:a/ สระ อัว
2.1.3 เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย
เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมี 5 หน่วยเสียง ดังนี้
ใช้แทนเสียงวรรณยุกต์ระดับกลาง คือ วรรณยุกต์สามัญ ไม่แสดงเครื่ องหมาย
ˋ
ใช้แทนเสียงวรรณยุกต์ระดับต่า คือ วรรณยุกต์เอก
ˆ
ใช้แทนเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับจากสูงลงมาต่า คือ วรรณยุกต์โท
ˊ
ใช้แทนเสียงวรรณยุกต์ระดับสูง คือ วรรณยุกต์ตรี
̌
ใช้แทนเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับจากต่าขึ้นไปสูง คือ วรรณยุกต์จตั วา
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งานวิจยั นี้จะสร้างแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนภาษาไทย โดยมีเสี ยง
อ่านที่ใช้สทั อักษรของกาญจนา นาคสกุล ตามข้างต้นที่กล่าวมา
2.2 หน่ วยเสียงภาษาจีน
เหยิน จิ่งเหวิน (Ren Jingwen, 2544:9-10,22) กล่าวว่า หน่ วยเสี ยงในภาษาจีน ประกอบด้วย
เสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ดังนี้
2.2.1 เสียงพยัญชนะภาษาจีน
เสียงพยัญชนะต้นของภาษาจีนมี 21 หน่วยเสียง ได้แก่
เสียงริ มฝี ปาก
/b/
/p/
/m/ /f/
เสียงปุ่ มเหงือก
/d/
/t/
/n/
/l/
เสียงเพดานอ่อน
/g/
/k/
/h/
เสียงริ มฝี ปาก
/j/
/q/
/x/
เสียงปลายลิ้น-ฟัน
/z/
/c/
/s/
เสียงปลายลิ้น-เพดานแข็ง
/zh/ /ch/ /sh/ /r/
นอกจากนั้นยังมีเสียงพยัญชนะกึ่งสระ
/y/
/w/
การออกเสี ยงพยัญชนะภาษาจีนข้างต้น สามารถสรุ ปการเปรี ยบเทียบความแตกต่างในการ
ออกเสียงกับพยัญชนะในภาษาไทย ได้ตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบระหว่างเสียงพยัญชนะต้นในภาษาไทยกับภาษาจีน (สมศรี วรประเสริ ฐศิลป์ ,
2552: 11)
พยัญชนะไทย
ก
ขคฆ
ง
จ
ฉชฌ
ซศษส
ญย

เสียงพยัญชนะไทย
k
kh
ŋ

c
ch
s
j

เสียงพยัญชนะจีน
g
k
j, z
q,c
x,s
y
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พยัญชนะไทย
ฎด
ฏต
ฐทธถฒ
ณน
บ
ป
พผภ
ฝฟ
ม
ร
ลฬ
ว
อ
หฮ

เสียงพยัญชนะไทย
d
t
th
n
b
p
ph
f
m
r
l
w
?
h

เสียงพยัญชนะจีน
d
t
n
b
p
f
m
l
w
yi
h

จากตารางดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เสี ยงพยัญชนะภาษาไทย ได้แก่ /ง/ /ด/ /บ/ /ร/ ไม่มีในเสี ยง
พยัญชนะต้นภาษาจีน
2.2.2 เสียงสระภาษาจีน
เสียงสระในภาษาจีนมี 36 หน่วยเสียง ดังนี้
1) สระเดี่ยว มี 6 หน่วยเสียง คือ
/a/
/o/ /e/
/i/
/u/
/ü /
/ai/
/ou/
/er/
/ia/

2) สระเดี่ยว มี 30 หน่วยเสียง คือ
/ao/ /an/ /ang/
/ong/
/ei/ /en/ /eng/
/iao/ /ie/ /iou/ /ian/ /in/ /iang/ /ing/

/iong/
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/ua/
/üe/

/uo/ /uai/
/üan/ /ün/

/uei/

/uan/ /uen/ /uang/ /ueng/

ทั้งนี้ จากสระภาษาจีนดังกล่าว มีขอ้ สังเกตได้ว่า สระภาษาจีนไม่มีหน่ วยเสี ยงที่เป็ นสระเสี ยง
สั้นและเสียงยาวเหมือนภาษาไทย
2.2.3 เสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน
เสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนมี 4 หน่วยเสียง ดังนี้
ใช้แทนเสียงวรรณยุกต์ที่ 1
́
ใช้แทนเสียงวรรณยุกต์ที่ 2
̆̌
ใช้แทนเสียงวรรณยุกต์ที่ 3
ใช้แทนเสียงวรรณยุกต์ที่ 4
เครื่ องหมายเสียงวรรณยุกต์น้ ี ดัดแปลงมาจากเส้นกราฟที่แสดงลักษณะการออกเสียงของเสียง
วรรณยุกต์ท้งั 4 เสียง ดังนี้
5……
………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………….
1………………………………………………………………………………………………………….
เสียงวรรณยุกต์ที่ 1 เสียงวรรณยุกต์ที่ 2
เสียงวรรณยุกต์ที่ 3
เสียงวรรณยุกต์ที่ 4

̌

ˊ

เสียงวรรณยุกต์จีนดังกล่าว เทียบกับเสียงวรรณยุกต์ไทยได้ ดังนี้
ภาษาจีนใช้แทนเสียงวรรณยุกต์ที่ 1 เทียบเสียงวรรณยุกต์สามัญในภาษาไทย
ภาษาจีนใช้แทนเสียงวรรณยุกต์ที่ 2 เทียบเสียงวรรณยุกต์จตั วาในภาษาไทย
ภาษาจีนใช้แทนเสียงวรรณยุกต์ที่ 3 เทียบเสียงวรรณยุกต์เอกในภาษาไทย
ภาษาจีนใช้แทนเสียงวรรณยุกต์ที่ 4 เทียบเสียงวรรณยุกต์โทในภาษาไทย
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2.3 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ องกับหน่ วยเสียงในภาษาไทยกับ ภาษาจีน
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับหน่ วยเสี ยงในภาษาไทยกับภาษาจีนมีผศู้ ึก ษาไว้ ทั้งในเชิงศึกษา
ข้อบกพร่ องในการออกเสียงหน่วยเสียงในภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน เช่น ชนิกา คาพุฒ ได้ศึกษาการ
ใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทยชั้นปี ที่ 4 สถาบันชนชาติยนู นาน สาธารณรัฐประชาชน
จี น เฉิ น เฉิ ง และ หลี่ซิว หยัง ได้ศึก ษาวิจ ัยเปรี ยบเที ยบเสี ยงในภาษาจี น และภาษาไทย และ เมชญ
สอดส่องกฤษ (2553) วิจยั เรื่ อง การศึกษาวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ เชิงประวัติศาสตร์ ของภาษาตระกูล
ไท-จีน เรื่ องความสัมพันธ์ของเสียง /h/ ในภาษาไทยถิ่นอีสานกับเสียง /h/ ในภาษาจีน
ในส่วนงานวิจยั ที่ศึกษาข้อบกพร่ องในการออกเสียงหน่วยเสียงภาษาไทยของนักเรี ยนชาว
จีน นั้น ชนิ ก า ค าพุฒ (2545) ได้ศึก ษาการใช้ภ าษาไทยของนัก ศึก ษาจีน วิชาเอกภาษาไทยชั้น ปี ที่ 4
สถาบันชนชาติยนู นาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาข้อบกพร่ องในการใช้ภาษาไทย
ด้านการพูด และการเขี ยนของนัก ศึก ษาจี น จ านวน 23 คน แยกเป็ นผลงานด้านการพูด จากแถบ
บันทึกเสียง คนละ 5 เรื่ อง รวม 115 ชิ้นงาน และผลงานด้านการเขียน คนละ 8 เรื่ อง รวม 184 ชิ้นงาน
ผลการวิจยั ปรากฏว่า นักศึกษาจีนมีความบกพร่ องในการออกเสียงพยัญชนะท้ายมากที่สุด รองลงมาคือ
การออกเสียงพยัญชนะต้น ซึ่งข้อบกพร่ องในการออกเสียงพยัญชนะต้นที่พบมากที่ สุดคือ การออกเสี ยง
พยัญชนะต้น /n/ เป็ น /l/ รองลงมาคื อ พยัญชนะต้น /d/ เป็ น /t/ พยัญชนะต้น /b/ เป็ น /p/ ส่ ว น
ข้อบกพร่ องที่พบเล็กน้อยในการออกเสียงพยัญชนะต้นอื่น ๆ ได้แก่ พยัญชนะต้น /l/ เป็ น /n/ พยัญชนะ
ต้น /r/ เป็ น /l/ พยัญชนะต้น /y/ เป็ น /l/ พยัญชนะต้น /t/ เป็ น /d/ พยัญชนะต้น /p/ เป็ น /b/ โดยมีทศั นะ
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ ปั ญ หาที่ พ บในการออกเสี ย งดัง กล่ า วว่ า เนื่ อ งจากสถาบัน ชนชาติ ย ูน นานเป็ น
สถาบันการศึกษาที่มีนกั ศึกษาเป็ นชนกลุ่มน้อยของประเทศจีน เช่น ชนชาติหยี ชนชาติไป๋ ชนชาติน่าซี
ภาษาที่ใช้พดู กันในชนชาติน้ นั เป็ นภาษาจีนที่มีลกั ษณะแตกต่างไปจากภาษาจีนกลางที่ใช้กนั โดยทัว่ ไป
ปัญหาการออกเสียงของพยัญชนะต้น /น/ เป็ น /ล/ นั้น เหตุเพราะในภาษาชนกลุ่มน้อยอย่างเช่นชนชาติ
ไป๋ ไม่มีการออกเสียงพยัญชนะต้น /น/ กับ /ล/ ในภาษาของตน ดังนั้น นักศึกษาจึงแยกความแตกต่าง
ระหว่างหน่วยเสียง 2 เสียงนี้ ยากมาก
งานวิจยั ที่ศึกษาในเชิงเปรี ยบเทียบหน่วยเสียงในภาษาไทยและภาษาจีนพบว่า เฉินเฉิง และ
หลี่ ซิ ว หยัง (อ้า งถึ ง ในสมศรี วรประเสริ ฐศิ ล ป์ , 2552: 13) อาจารย์ค ณะภาษาต่ า งประเทศ
มหาวิทยาลัยเซี่ ยงถัน มณฑลหู หนาน ได้ศึ ก ษาวิจ ัยเปรี ย บเที ยบเสี ยงในภาษาจี น และภาษาไทย มี
จุดมุ่งหมายคือ เปรี ยบเทียบเสียงภาษาจีนและภาษาไทย ความเหมือนความคล้ายคลึงและความแตกต่าง
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ของเสียงพยัญชนะ สระ และเสียงวรรณยุกต์ของทั้งสองภาษา ในการเปรี ยบเทียบเสียงพยัญชนะจีนและ
ไทยนั้น ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปความเหมือนและความแตกต่างของเสียงพยัญชนะไว้ดงั ต่อไปนี้
ความเหมือนและความคล้ายคลึงของเสียงพยัญชนะจีนและไทย
1) การออกเสียงพยัญชนะจีนและพยัญชนะไทยมีท้งั เสียงพยัญชนะที่มีลมและไม่มีลม
เหมือนกัน เสียงนาสิกในภาษาจีนและภาษาไทยมีลกั ษณะเสียงที่คล้ายคลึงกัน
2) เสียงพยัญชนะทั้งไทยและจีนมีท้งั เสียงที่เกิดจากริ มฝี ปาก ปลายลิ้นส่วนกลาง ปลาย
ลิ้นส่วนหลังและโคนลิ้น
ความแตกต่างของเสียงพยัญชนะต้นจีนและไทย
1) ภาษาจีนมีเสียงพยัญชนะต้น 23 เสียง ภาษาไทยมีเสียงพยัญชนะต้น 21 เสียง
2) ภาษาจี น มีแต่ เสี ย งพยัญ ชนะเดี่ ย ว ภาษาไทยมีท้ งั เสี ย งพยัญ ชนะเดี่ ย วและเสี ย ง
พยัญชนะควบกล้า
3) ตาแหน่งที่เกิดของเสียงพยัญชนะจีนที่ไม่มีในเสียงพยัญชนะไทยคือ ตาแหน่ งที่เกิด
จากปลายลิ้นส่ วนหน้า เช่น เสี ยง / z / หน้าลิ้น / j / และเสี ยงเสี ยดแทรกจากลิ้นส่ วนหลัง /sh/ สาหรับ
ตาแหน่งที่เกิดของเสียงพยัญชนะไทยที่ไม่มีในเสียงพยัญชนะจีนคือ เสียงระเบิดก้องที่เกิดจากริ มฝี ปาก
กับฟัน /ว/ เสียงที่เกิดจากลาคอ /อ/ เสียงก้องที่เกิดจากรัวลิ้น /ร/ และเสียงก้องที่เกิดจากลิ้นส่วนกลาง /จ/
4) ในภาษาจีนกลางเสียงเสียดแทรกและเสียงกึ่งเสี ยดแทรกมีค่อนข้างมาก ตาแหน่ งที่
เสี ยงเป็ นเสี ยงพยัญ ชนะที่ เกิด จากปลายลิ้นและเพดานแข็งมีจ านวน 7 เสี ย ง นับเป็ น 1/3 ของเสี ยง
พยัญชนะจีน ในเสียงพยัญชนะไทยนั้น เสียงระเบิดค่อนข้างมากนับได้เกือบครึ่ งหนึ่งของเสียงพยัญชนะ
ไทย
5) เสียงพยัญชนะจีนมีเสียงไม่กอ้ งค่อนข้างมาก ส่วนเสียงก้องมีเพียงไม่กี่เสียงเท่านั้น
6) เสียงระเบิดในพยัญชนะไทยมีท้งั เสี ยงก้องและไม่กอ้ ง แต่เสี ยงระเบิดในพยัญชนะ
จีนมีแต่เสียงไม่กอ้ งเท่านั้น รวมถึงเสี ยงพยัญชนะกึ่งเสี ยดแทรกในภาษาจีนก็มีแต่เสี ยงไม่กอ้ งเท่านั้น
เช่นกัน
7) เสียงพยัญชนะที่ใช้สทั อักษร /h/ มีท้งั ในภาษาไทยและภาษาจีนและมีเสียงพยัญชนะ
ที่คล้ายคลึงกัน แต่ตาแหน่งที่เกิดของเสี ยงต่างกัน ในภาษาจีนเกิดจากตาแหน่ งหน้าลิ้นส่ วนหลัง ส่ วน
เสียงพยัญชนะในภาษาไทยเป็ นเสียงที่เกิดจากลาคอ
งานวิจยั เรื่ องดังกล่าวทาให้เกิ ด องค์ค วามรู้ ที่สาคัญ ยิ่งเกี่ ยวกับลัก ษณะของหน่ วยเสี ยง
ภาษาไทยและภาษาจี น นอกจากนั้น ยังมีผวู้ ิจ ัย ถึง หน่ วยเสี ย งภาษาไทยถิ่น และภาษาจี น คื อ เมชญ
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สอดส่องกฤษ (2553) วิจยั เรื่ อง การศึกษาวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ เชิงประวัติศาสตร์ ของภาษาตระกูล
ไท-จีน เรื่ องความสัมพันธ์ของเสียง /h/ ในภาษาไทยถิ่นอีสานกับเสี ยง /h/ ในภาษาจีน มีจุดมุ่งหมายคือ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาษาไทยถิ่นอีสานกับภาษาจีนในฐานะภาษาร่ วมตระกูลไท-จีน โดยมุ่ง
วิเคราะห์และอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเสียง /h/ ในทั้งสองภาษา วิธีการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ คือ
คัดเลือกคาศัพท์ที่มีพยัญชนะต้นที่มีเสียง /h/ ในภาษาไทยถิ่นอีสาน เปรี ยบเทียบคาศัพท์ที่มีเสี ยง /h, k/
ในภาษาจีน ผลการศึกษาพบว่า รายการคาศัพท์ภาษาไทยถิ่นอีสานที่เลือกมา ถือเป็ นคาศัพท์ร่วมแท้กบั
ภาษาจีน เสียง /h/ ในภาษาไทยถิ่นอีสานเป็ นเสียงร่ วมตระกูลกับภาษาจีน ในขณะที่เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ภาษาไทยพบว่ามีความสัมพันธ์ที่เบาบางกว่า กล่าวคือเป็ นเพียงปฏิภาคกับเสี ยง /r/ ในภาษาไทยเท่านั้น
ผลการวิจ ัยนี้ เป็ นหลัก ฐานอีก ข้อหนึ่ งที่ สนับสนุ น ได้ว่าคนไทยลาวหรื อคนอีสานนั้น เป็ นกลุ่มชนที่
เกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั กลุ่มชาติ พนั ธุ์ที่พูด ภาษาตระกูลไทที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ข องประเทศจีน อย่าง
ใกล้ชิด ดังข้อเท็จจริ งที่พบว่าบรรพบุรุษของชาวอีสานที่เดิมกระจายตัวอยู่ทางตอนใต้ของจีน ได้ขยาย
เขตที่อยูอ่ าศัยลงมาถึงทางตอนเหนือของลาว แล้วเลยเข้าสู่ภาคอีสานของไทย ดังนั้น งานวิจยั เรื่ องนี้ จึง
นับ เป็ นการศึ ก ษาในเชิ ง ภาษาศาสตร์ ที่ ผ ลการวิ จ ัย สามารถเชื่ อ มโยงความรู้ ไ ปยัง ความรู้ ท าง
ประวัติศาสตร์ชาติพนั ธุข์ องคนไทยอีสานได้
จากงานวิจยั ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ล้วนให้ความรู้และแนวคิดในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับหน่วย
เสี ยงในภาษาไทยและภาษาจี นได้เป็ นอย่างดี ว่า สามารถศึก ษาได้หลากหลายแนวทางทั้งการศึก ษา
ปั ญ หาในการออกเสี ย งหน่ วยเสี ย ง วิเคราะห์เปรี ย บเที ย บหน่ ว ยเสี ย งทั้งสองภาษาในภาพรวม และ
การศึก ษาเฉพาะบางหน่ วยเสี ยง ดังนั้น ผูว้ ิจ ัย จึ งเกิ ด แนวคิ ดที่ จ ะศึก ษาปั ญหาของการออกเสี ยงใน
ภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน พร้อมทั้งสร้างแบบฝึ กเพื่อช่วยฝึ กฝนและพัฒนาทักษะการอ่านของผูเ้ รี ยน
ให้ดีข้ ึน

3. แบบเรียนวิชาการอ่ านภาษาไทยของนักเรียนชาวจีน วิทยาลัยการท่ องเที่ยวและการอาชีพ
มณฑลยูนนาน
แบบเรี ยนวิช าภาษาไทยของนัก เรี ยนชาวจี น ที่ ใช้ใ นการสร้ า งแบบฝึ กในงานวิ จ ัย นี้ เป็ น
แบบเรี ยนวิชาการอ่านภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนที่ เรี ยนสาขาการท่ องเที่ยวภาษาไทย ชั้นปี ที่ 1 ปี
การศึกษา 2012 วิทยาลัยการท่องเที่ ยวและการอาชี พ มณฑลยูน นาน ชื่ อหนังสื อว่า ภาษาไทย 300
ประโยค ฉบับตีพิมพ์ปี ค.ศ. 2004 ผูเ้ ขียนคือ รศ. ฟู่ เจิงโหย่ว ปั จจุบนั ท่านมีตาแหน่ งทางวิชาการเป็ น
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ศาสตราจารย์ทางด้านสอนภาษาไทย และเป็ นผูอ้ านวยการสถาบันขงจื่อแห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ ายจีน
แบบเรี ยนดังกล่าว มี 40 บท เนื้อหาแต่ละบทมีดงั นี้
ส่ วนนา เป็ นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย สัทอักษรที่ เป็ นหน่ วยเสี ยงพยัญชนะ สระ
และวรรณยุกต์ในภาษาไทย การอ่านอักษรนา อักษรควบกล้า โครงสร้างประโยคภาษาไทย
บทที่ 1 การทักทายปราศรัย
บทที่ 2 การต้อนรับ
บทที่ 3 การแนะนา
บทที่ 4 การเรี ยน
บทที่ 5 ขอบคุณ
บทที่ 6 เวลา
บทที่ 7 วัน เดือน ปี
บทที่ 8 ดินฟ้ าอากาศ
บทที่ 9 จานวน
บทที่ 10 ทิศทาง
บทที่ 11 ครอบครัว
บทที่ 12 โทรศัพท์
บทที่ 13 มารยาท
บทที่ 14 ถามทาง
บทที่ 15 เช่าบ้าน
บทที่ 16 เพื่อนของฉัน
บทที่ 17 การเยีย่ มเยือน
บทที่ 18 ซื้อของ
บทที่ 19 ในโรงแรม
บทที่ 20 ในร้านอาหาร
บทที่ 21 ที่ทาการไปรษณี ย ์
บทที่ 22 ที่ธนาคาร
บทที่ 23 ที่โรงพยาบาล
บทที่ 24 ร้านถ่ายรู ป
บทที่ 25 ตัดผมและซักเสื้อผ้า
บทที่ 26 การท่องเที่ยว
บทที่ 27 เรื่ องสี
บทที่ 28 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บทที่ 29 กีฬาและสุขภาพ
บทที่ 30 ชมการแสดง
บทที่ 31 สมัครงาน
บทที่ 32 ธุรกิจ
บทที่ 33 โดยสารรถโดยสารประจาทางและแท็กซี่
บทที่ 34 การเดินทางโดยรถไปและเครื่ องบิน
บทที่ 35 ขอวีซ่า
บทที่ 36 ขอร้อง
บทที่ 37 ขออภัย
บทที่ 38 การอวยพร
บทที่ 39 ด่านศุลกากร
บทที่ 40 การอาลา
แบบเรี ยนนี้ ใช้ในการเรี ยนการสอนตลอด 1 ปี การศึก ษา แต่ละบทเริ่ มต้นด้วยบทสนทนา
ภาษาไทย มีความหมายภาษาจีนประกอบ และสัทอักษรภาษาจีน จากนั้นจะมีหมายเหตุอธิบายเกี่ยวกับ
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ความรู้ทางภาษาไทย เช่น หลักการใช้คาศัพท์ หลักการพูดตั้งคาถามและตอบคาถามโดยใช้คาศัพท์ที่
สาคัญในบท ท้ายบทจะเป็ นคาศัพท์ มีความหมายภาษาจีน และสัทอักษรจีนกากับ
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทย
โดยใช้คาศัพท์จากแบบเรี ยนดังกล่าว เนื่องจากเป็ นแบบเรี ยนที่ใช้ในการเรี ยนการสอนรายวิชาการอ่าน
ภาษาไทยของนักเรี ยน ประกอบกับผูว้ ิจยั มีแนวคิดว่า คาศัพท์ที่อยูใ่ นแบบเรี ยนเล่มนี้เป็ นคาศัพท์พ้นื ฐาน
ที่ นัก เรี ยนควรทราบและอ่านออกเสี ย งได้ หากผูเ้ รี ยนยังไม่ สามารถอ่านออกเสี ยงค าศัพท์ที่อยู่ใ น
บทเรี ยนเบื้องต้นได้ถกู ต้องชัดเจน ย่อมเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาไทยคาอื่น ๆ เพิ่มเติมใน
ภายหลัง

4. แบบฝึ กทักษะการอ่ านออกเสี ยง
4.1 เอกสารที่เกีย่ วข้ องกับการสร้ างแบบฝึ ก
ลักษณะของแบบฝึ ก
การเรี ยนภาษาไทยของชาวต่างชาติ ต้องเริ่ มจากพื้นฐานที่ดี ซึ่งศรี วิไล พลมณี (2545: 196197) อธิบายหลักการเรี ยนภาษาไทยว่า มีพ้นื ฐานที่สาคัญคือ อักษรไทย ซึ่งได้แก่ พยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ แต่จะสอนให้จาและใช้พ้ืนฐานเหล่านี้ สร้างคาในภาษาขึ้นมาได้อย่างไร เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งคิด
เป็ นอันดับแรก วิธีการที่ใช้คือ การให้เรี ยนตัวอักษรไทย ทีละน้อย เช่น ทีละกลุ่ม สระทีละ 2-3 สระ โดย
จัดแบบฝึ กเสริ มบทเรี ยน การฝึ กพูด “Speaking Thai” ไม่ใช่สอนแบบที่เรี ยนอ่านอย่างเดียว แต่ผลที่ได้
คือ พูดไม่ได้เลย ในขั้นนี้นกั ศึกษายังไม่ตอ้ งใช้พจนานุกรม แต่อ่านเอาพยางค์แยกแล้วรวบรวมให้รู้ว่าคา
หรื อพยางค์น้ นั มีส่วนประกอบอย่างไรบ้าง เมื่อส่วนประกอบบางส่วนเปลี่ยนก็ยงั พออ่านได้ เมื่ออ่านได้
ก็คือเห็นคาที่ใช้พดู นั้นเป็ นตัวเป็ นตนขึ้น และจาง่ายยิ่งขึ้น นั่นก็คือ นักศึกษาอ่านออกพร้อม ๆ กับพูด
ได้
จากหลักการพื้นฐานการเรี ยนภาษาไทยข้างต้น แสดงให้เห็นว่า แบบฝึ กเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่
มีส่วนช่วยให้ผเู้ รี ยนมีการอ่านออกเสี ยงที่ชดั เจนและถูกต้อง ดังที่ นาที เกิดอรุ ณ (2538: 32) กล่าวว่า
“แบบฝึ ก หมายถึง กิ จกรรมที่ มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อฝึ กทัก ษะใดทัก ษะหนึ่ งตามจุด มุ่งหมายให้เกิ ดความ
ชานาญ ซึ่งจะมีการประเมินผลทุกครั้งที่ทาแบบฝึ กเสร็ จ โดยเป็ นการให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้จากการ
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง”
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อรสุดา โค้วบ้วนอาน (2541: 27) ให้อธิบายถึงความหมายของแบบฝึ กไว้ในทานองเดียวกันว่า
“แบบฝึ ก หมายถึง กิจกรรมที่มีไว้ให้ผเู้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง โดยมีครู เป็ นผูแ้ นะนาเพื่อช่วยให้เกิด
ทักษะตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ และจะมีการประเมินผลทุกครั้งที่ทาแบบฝึ กเสร็ จ”
อัจฉรา ชีวพันธ์ ( 2547: 74-79) ยังได้อธิบายถึงลักษณะของแบบฝึ กว่า “แบบฝึ ก คือ สิ่งที่สร้าง
ขึ้น เพื่อเสริ มสร้ างความเข้าใจและเสริ มเพิ่มเติ มเนื้ อหาบางส่ ว นที่ช่ว ยให้นัก เรี ย นได้ปฏิบตั ิ และน า
ความรู้ไปใช้อย่างแม่นยา ถูกต้อง และคล่องแคล่ว”
ดังนั้น แบบฝึ กจึงมีลกั ษณะคื อ เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยเสริ มความรู้ในเนื้ อหา มีกิ จกรรมสั้น ๆ
ฝึ กฝนทัก ษะที่ ผเู้ รี ยนยัง ไม่ชานาญ และมี แบบทดสอบประเมิน ผลสัมฤทธิ์ การเรี ย นรู้ จ ากแบบฝึ ก
ประกอบ
ความสาคัญของแบบฝึ ก
แบบฝึ กเป็ นเครื่ องมือสาคัญ ในการเรี ยนวิชาภาษาไทย เพราะมีส่วนช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิด การ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษา ดังที่ วิพุธ โสภวงศ์ (2528: 828) ได้กล่าวว่า “การสร้างกิจกรรมพิเศษโดยใช้
แบบฝึ กจะช่ว ยให้นักเรี ย นมีความสามารถในการใช้ภาษาและเข้าใจภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้ น ควรมีการ
ทดสอบเพื่อทดสอบว่านักเรี ยนเข้าใจหรื อไม่เพียงใด ทาให้ครู ได้ทราบข้อบกพร่ องของการเรี ยน พร้อม
ทั้งทราบว่า การแก้ไขโดยใช้แบบฝึ กนั้นสัมฤทธิ์หรื อไม่” สอดคล้องกับที่ สุ จริ ต เพียรชอบ (2531: 137)
กล่าวว่า “วิชาภาษาไทยเป็ นวิชาทักษะ นักเรี ยนจะมีทกั ษะทางภาษาที่ดี มีความรู้ความเข้าใจและเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทยก็ต่อเมื่อได้ฝึกฝนและกระทาซ้ า”
ความสาคัญของแบบฝึ กนั้น ณัฐชยา ฐานี สร (2537: 41) ให้ทศั นะว่า แบบฝึ กมีประโยชน์ใน
การช่วยเพิ่มเติมในการเรี ยนทักษะ เป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยลดภาระของครู ได้มาก เพราะแบบฝึ กเป็ นสิ่ งที่
จัดทาขึ้นอย่างเป็ นระบบ ช่วยเสริ มทักษะการใช้ภาษาให้ดียงิ่ ขึ้น แต่ตอ้ งอาศัยความเอาใจใส่ จากครู ดว้ ย
แบบฝึ กช่วยในเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคล เหมาะกับความสามารถของเด็กจะทาให้เกิดผลดีทาง
จิตใจ ช่วยเสริ มทักษะทางภาษาให้คงทน เพราะเด็กฝึ กทาซ้ าๆ หลายๆ ครั้งในเรื่ องที่ตนบกพร่ อง แบบ
ฝึ กยังใช้เป็ นเครื่ องมือวัดผลทางการเรี ยนหลังจากจบบทเรี ยนแล้ว ช่วยให้ครู เห็นปั ญหาของเด็กอย่าง
ชัดเจน สาหรับตัว เด็กก็สามารถเก็บแบบฝึ กไว้ใช้เป็ นเครื่ องมือในการทบทวนความรู้ได้ นอกจากนี้
แบบฝึ กยังเป็ นสิ่งที่ช่วยให้ครู และนักเรี ยนประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการฝึ กฝนแต่ละครั้ง
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545: 131) กล่าวถึงความสาคัญของแบบฝึ กไว้เช่นเดียวกันว่า แบบฝึ ก
มีประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
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1) ทาให้นกั เรี ยนเข้าใจบทเรี ยนได้ดียงิ่ ขึ้น
2) ทาให้ครู ทราบความเข้าใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน
3) ครู ได้แนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอน เพื่อช่วยให้นักเรี ยนเรี ยนได้ดีที่สุด
ตามความสามารถของตนเอง
4) ฝึ กให้นกั เรี ยนมีความเชื่อมัน่ และสามารถประเมินผลงานของตนเองได้
5) ฝึ กให้นกั เรี ยนทางานได้ดว้ ยตนเอง
6) ฝึ กให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
7) คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะของตนเอง
โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงเวลาหรื อความกดดันอื่นๆ
8) แบบฝึ กจะช่วยเสริ มให้ทกั ษะทางภาษาคงทน ลักษณะการฝึ กที่จะช่ วยให้เกิดผล
ดังกล่าว ได้แก่ ฝึ กฝนทันทีหลังจากเรี ยนเนื้อหา ฝึ กซ้ าๆ ในเรื่ องที่เรี ยน
แบบฝึ กจึงมีความสาคัญในการเรี ยนรู้ภาษาของผูเ้ รี ยน ดังที่ ดาราณี ย ์ จันทร์ หอม (2550: 49)
กล่าวว่า “แบบฝึ กมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งที่ครู ตอ้ งนามาเป็ นอุปกรณ์การเรี ยนการสอนเพื่อฝึ กทักษะ
ด้านต่างๆ ให้แก่เด็ก โดยเฉพาะเด็ก ที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ที่ครู ตอ้ งเลือก และต้องสร้ างแบบฝึ กให้
เหมาะสมกับนักเรี ยนมากที่สุด เพื่อให้ประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนการสอน”
นอกจากนั้น สมศรี วรประเสริ ฐศิลป์ (2552: 15) ยังได้กล่าวถึงความสาคัญของแบบฝึ กในวิชา
ภาษาไทยว่า “แบบฝึ กมีค วามสาคัญ ยิ่งในการเรี ย นภาษาไทย เพราะวิชาภาษาไทยเป็ นวิชาทัก ษะ
จาเป็ นต้องอาศัยแบบฝึ กหรื อการกระทาซ้ า เพื่อให้เกิดความชานาญและใช้แก้ไขส่ วนที่ยงั บกพร่ องทาง
ภาษาของนักเรี ยนด้วย”
ดังนั้น แบบฝึ กจึงเป็ นเรื่ องจาเป็ นและมีความสาคัญอย่างยิง่ ในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทย
เพราะการเรี ยนรู้ภาษาจาเป็ นต้องได้รับการฝึ กฝน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาที่ประสบปั ญหาให้ดี
ยิง่ ขึ้น แบบฝึ กในงานวิจยั นี้เป็ นแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของ
นัก เรี ยนชาวจี น : กรณี ศึก ษานัก เรี ยนโรงเรี ยนการท่ องเที่ ยวมณฑลยูน นาน ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านออกเสียงคาศัพท์ให้ชดั เจนและถูกต้องมากขึ้น
หลักการสร้ างแบบฝึ ก
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ทศั นะเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบฝึ กไว้ดงั นี้
ก่อ สวัสดิพาณิ ชย์ (2515: 1-2) อธิบายวิธีการสร้างแบบฝึ กไว้ว่า
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1) ครู ตอ้ งเตรี ยมแบบฝึ กอย่างรอบคอบว่าจะต้องใช้แบบฝึ กแบบไหน อย่างไร และต้อง
พิจารณาด้วยว่า แบบฝึ กนั้นจะช่วยฝึ กทักษะนั้นๆ จนนาไปใช้ได้หรื อไม่
2) ให้แบบฝึ กสั้น ๆ แต่หลายแบบ เพื่อฝึ กฝนทักษะเดียวกัน
3) ให้ฝึกฝนในสภาพที่ต่างกัน
4) การประเมินผล ต้องประเมินดูว่า เด็กเกิดความชานาญในทักษะนั้นเพียงใด ถ้าไม่
ประเมินผลก็จะไม่มีโอกาสฝึ กเด็กให้เกิดทักษะที่ตอ้ งการได้
ส่วน จุรีรัตน์ ทองพาณิ ชย์ (2538: 26) มีความเห็นเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบฝึ ก ตั้งแต่การเริ่ ม
คิดแบบฝึ กว่า
1) แบบฝึ กสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ปัญหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) แบบฝึ กสร้างขึ้นโดยคานึ งถึงความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นักเรี ยน
3) แบบฝึ กสร้ างขึ้ นอย่างสอดคล้องกับเนื้ อหาวิชา และแบบฝึ กหนึ่ ง ๆ แก้ไขปั ญหา
เฉพาะเรื่ อง เวลาในการฝึ กควรคานึงถึงความเหมาะสมของวัยและพัฒนาการของเด็ก
4) แบบฝึ กมีลกั ษณะกระตุน้ ความสนใจ สร้างบรรยากาศให้สนุ กสนาน ไม่เบื่อหน่ าย
มีกิจกรรมหลายชนิด เพื่อส่งเสริ มทักษะและการเรี ยนรู้ให้คงทน
สนิท สัตโยภาส (2531: 43) ได้มีทศั นะเกี่ยวกับลักษณะแบบฝึ กที่ดีว่า
1) แบบฝึ กควรสร้างขึ้นเพื่อที่จะสอน ไม่ใช่เพื่อทดสอบว่านักเรี ยนรู้อะไรบ้าง
2) แบบฝึ กหนึ่ง ๆ ควรเกี่ยวกับโครงสร้างเฉพาะของสิ่งที่จะสอนเพียงอย่างเดียว
3) สิ่งสาคัญที่จะฝึ กควรเป็ นสิ่งที่นกั เรี ยนพบเห็นอยู่แล้ว ซึ่งอาจนามาจากบทสนทนา
การอ่านและการพูดคุย
4) ข้อความที่จะนามาฝึ กในแต่ละแบบฝึ กควรสั้น เพื่อไม่ให้นกั เรี ยนเกิดความยุง่ ยากใจ
5) แต่ละแบบฝึ กควรออกเสียงให้มากที่สุดจะเป็ นการสร้างนิ สัยการออกเสี ยงในภาษา
ได้ดี
6) แบบฝึ กควรเป็ นแบบที่กระตุน้ ให้เกิดการตอบสนองที่พึงปรารถนาเท่านั้น
7) ในแบบฝึ กที่เกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาไม่ควรใช้คาศัพท์ยากนัก
8) แบบฝึ กควรเป็ นแบบออกเสี ยงจนกว่านักเรี ยนจะออกเสี ยงได้ถูกต้องแล้วจึงให้ทา
แบบฝึ กเขียน แต่ก็ยงั ต้องฝึ กออกเสียงอยู่
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วลีรัต น์ ดิ ษ ยคริ น ทร์ (2551: 15) ได้ให้ค วามเห็ น ของแบบฝึ กที่ดี ไว้ว่า “ต้องเกี่ ยวข้องกับ
บทเรี ยนที่เรี ยนมาแล้ว เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความพร้อม ความสนใจของผูเ้ รี ยน มีคาอธิบายพร้อม
ตัวอย่างประกอบชัดเจน ใช้เวลาการฝึ กที่เหมาะสม ผูส้ อนควรสร้างแบบฝึ กหลายรู ปแบบเพื่อช่วยให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้เพิม่ ขึ้น และสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเองได้ดีข้ ึน”
แบบฝึ กที่ดีจึงควรเริ่ มจากการสารวจปัญหาโดยคานึ งถึงสภาพความแตกต่างของผูเ้ รี ยน การ
หากิจ กรรมฝึ กที่ เน้น ความหลากหลาย ฝึ กโดยคานึ งถึงระยะเวลาที่เหมาะสม ที่สาคัญคือ ต้องมีการ
ประเมินผลผูเ้ รี ยน และมีการกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศที่สนุ กสนาน เพื่อ
ทาให้ผเู้ รี ยนเกิดความรู้สึกต้องการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง จนนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการเรี ยนรู้ เกิด
ความรู้ที่คงทน
ดังนั้น แบบฝึ กทัก ษะการอ่านค าศัพท์ในแบบเรี ย นวิชาภาษาไทยของนัก เรี ย นชาวจี น ใน
งานวิจยั นี้ จะเน้นการฝึ กออกเสี ย ง โดยเริ่ มจากขั้นการฟังเพื่อจาแนกความแตกต่างในการออกเสี ยง
พยัญชนะต้น มาตราตัวสะกด สระ และวรรณยุกต์ ที่นักเรี ยนประสบปั ญหา จากนั้นมีกิจกรรมการฝึ ก
ออกเสียง โดยมีใบความรู้ประกอบ และมีแบบทดสอบก่อนหลังการฝึ ก
4.2 งานวิจัยที่ เ กี่ย วข้ อ งกับ แบบฝึ กทัก ษะการอ่ านออกเสี ย งภาษาไทยสาหรั บ ผู้เ รี ยนชาว
ต่างประเทศ
จากการสารวจงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงภาษาไทยของนักเรี ยน
ต่างประเทศ พบว่ามี งานวิจ ัยเกี่ ยวกับการสร้างแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงของนักเรี ยนที่ไม่ใช้
ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน เช่น จุไรภรณ์ จันทร์จิตตะการ (2541) ศึกษาเรื่ อง การสร้างแบบฝึ กการออก
เสี ยงภาษาไทยมาตรฐานเป็ นภาษาที่สอง แก่นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่พูดภาษามลายูถิ่นเป็ น
ภาษาแรกที่บา้ นตาบลมะลัง ตาบลมะลัง อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาการ
ออกเสี ยงภาษาไทยมาตรฐานเป็ นภาษาที่ สองของนักเรี ยน เพื่อสร้างแบบฝึ กการออกเสี ยงภาษาไทย
มาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึ กที่สร้างขึ้น และเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการออก
เสียงของนักเรี ยนก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กการออกเสียง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ นนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2540 โรงเรี ยนบ้านตาบลมะลังใต้ ตาบลมะลัง อาเภอ
เมืองสตูล จังหวัดสตูล จานวน 44 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสารวจการออกเสียง
แผนการสอนการออกเสี ยงสระเดี่ยว จานวน 6 แผนการสอน แผนการสอนการออกเสี ยงสระประสม
จานวน 2 แผนการสอน แผนการสอนการออกเสียงพยัญชนะต้น จานวน 6 แผนการสอน แผนการสอน
การออกเสียงพยัญชนะควบกล้า จานวน 3 แผนการสอน แผนการสอนการออกเสี ยงพยัญชนะตัวสะกด
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จานวน 5 แผนการสอน และแผนการสอนการออกเสียงวรรณยุกต์ จานวน 3 แผนการสอน แบบฝึ กการ
ออกเสียงสระเดี่ยวจานวน 6 แบบฝึ ก แบบฝึ กการออกเสี ยงสระประสมจานวน 2 แบบฝึ ก แบบฝึ กการ
ออกเสี ยงพยัญชนะต้นจานวน 6 แบบฝึ ก แบบฝึ กการออกเสี ยงพยัญชนะควบกล้ าจานวน 3 แบบฝึ ก
แบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะสะกดจานวน 5 แบบฝึ ก แบบฝึ กการออกเสี ยงวรรณยุกต์จานวน 3 แบบ
ฝึ ก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าสถิติร้อยละ และการทดสอบ
แบบที (t-test) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปรากฏว่า นักเรี ยนมีปัญหาการออกเสี ยงสระและพยัญชนะบาง
เสียง แต่มีปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ทุกเสียง แบบฝึ กการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานที่ผวู้ ิจยั สร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.54/84.92 และความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสี ยงก่อนและหลังเรี ยน
โดยใช้แบบฝึ กการออกเสียงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ส่วนงานวิจยั ที่เป็ นการสร้างแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงสาหรับนักเรี ยนชาวต่างประเทศ
มีผวู้ ิจยั ไว้ อาทิ ศิริภสั สร พิมพิรัตน์ (2553) ศึกษาเรื่ อง แบบฝึ กทักษะการสะกดคาด้วยอักษรต่ากับสระ
เสี ยงยาวสาหรับนักเรี ยนต่ างชาติ ระดับต้น กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชาวต่างชาติ ระดับ Year 4 (ชั้น
ประถมศึก ษาปี ที่ 3) โรงเรี ยนนานาชาติโชส์เบอร์ รี่ จานวน 10 คน จุดมุ่งหมายคื อ เพื่อสร้ างแบบฝึ ก
ทัก ษะการสะกดค าด้ว ยอัก ษรต่ า กับ สระเสี ย งยาวส าหรั บ นัก เรี ยนต่ า งชาติ และเพื่ อ ศึ ก ษาผล
ความก้าวหน้า เรื่ องการสะกดค าของนัก เรี ย นโดยใช้แ บบฝึ ก วิเ คราะห์ ข ้อ มูลโดยการทดสอบหา
ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ กแต่ ล ะชุ ด แบบฝึ กทัก ษะการสะกดค าด้ว ยอัก ษรต่ า กับ สระเสี ย งยาว
ประกอบด้วยแบบฝึ กจานวน 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 แบบฝึ กทักษะอักษรต่ากับสระเสี ยงยาว ชุดที่ 2 แบบ
ฝึ กทักษะการสะกดคาด้วยอักษรต่ากับสระ อา สระ ออ สระ เออ ชุดที่ 3 แบบฝึ กทักษะการสะกดคาด้วย
อักษรต่ากับสระ เอ สระ แอ สระ โอ ชุดที่ 4 แบบฝึ กทักษะการสะกดคาด้วยอักษรต่ากับสระ อี สระ อือ
สระ อู ลักษณะของแบบฝึ กประกอบไปด้วยกิจกรรมตั้งแต่การฝึ กเขียนสระตามรอยประ การเติมสระ
ในคา การเขียนสะกดคา จับคู่คากับภาพ การเขียนคาอ่าน และจับคู่ คากับส่ วนประกอบของคา โดยมี
แบบทดสอบประเมิ น ผลก่ อ นและหลัง การฝึ ก ผลการวิ จ ัย พบว่ า แบบฝึ กทัก ษะที่ ส ร้ า งขึ้ นมี ค่ า
ประสิ ทธิภาพระหว่าง 90.94/90 แสดงว่าแบบฝึ กชุดนี้ มีประสิ ทธิภาพ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถอ่านและเขียนสะกดคา
ได้ดีกว่าก่อนการใช้แบบฝึ ก
สาหรับงานวิจยั ที่เป็ นการสร้างแบบฝึ กทักษะการใช้ภาษาไทยให้กบั นักเรี ยนชาวจีนนั้น เป็ น
งานวิจยั ที่สร้างแบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสี ยงให้ถูกต้อง
ชัดเจนขึ้น เช่น กฤษณา สุ ภาพักตร์ (2551) ศึกษาเรื่ อง แบบฝึ กทักษะการออกเสี ยงควบกล้ าสาหรั บ
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ชาวต่างชาติ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนนานาชาติไทย – จีน จานวน 10
คนที่มีปัญหาในการออกเสียงควบกล้า มีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อสร้างแบบฝึ กการออกเสี ยงควบกล้ าสาหรับ
ชาวต่ างชาติ และพัฒ นาทัก ษะการออกเสี ย งควบกล้ าสาหรั บชาวต่ างชาติ วิเคราะห์ข ้อมูลโดยการ
ทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึ กแต่ละชุด แบบฝึ กทักษะการออกเสียงควบกล้าสาหรับชาวต่างชาติ
ในงานวิจยั นี้ ประกอบด้วยแบบฝึ กจานวน 9 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เสี ยงควบกล้ า กร กล ชุดที่ 2 เสี ยงควบ
กล้า กว ชุดที่ 3 เสี ยงควบกล้ า ขว ชุดที่ 4 เสี ยงควบกล้ า คว ชุดที่ 5 เสี ยงควบกล้ า ขร ขล ชุดที่ 6 เสี ยง
ควบกล้า คร คล ชุดที่ 7 เสียงควบกล้า ตร ชุดที่ 8 เสียงควบกล้า ปร ปล ชุดที่ 9 เสียงควบกล้า พร พล ผล
ลักษณะของแบบฝึ กแต่ละชุด บอกจุดประสงค์ เนื้อ กิจกรรม สื่ อ และการประเมินผลสาหรับครู ในตัว
แบบฝึ กแยกเป็ นการฝึ กออกเสี ยงควบกล้ าที่เป็ นคาพยางค์เดียว คาหลายพยางค์ และประโยคข้อความ
โดยบอกความหมาย มีการใช้ภาพการ์ตูนประกอบ จากนั้นเป็ นกิจกรรมให้อ่านออกเสียง และเลือกคามา
เติมในประโยคให้ถูกต้อง ผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กทักษะที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพ ทาให้นักเรี ยนมี
พัฒนาการในการอ่านออกเสียงควบกล้ าได้ถูกต้อง ชัดเจนมากขึ้น ความสามารถในการอ่านออกเสี ยง
ควบกล้าของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้แบบฝึ กดีกว่าก่อนการใช้แบบฝึ กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
สมศรี วรประเสริ ฐศิลป์ (2552) วิจยั เรื่ อง แบบฝึ กการออกเสี ยงพยัญชนะต้น /ด/ /บ/ /ร/ และ
/ง/ สาหรับนักเรี ยนชาวจีน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนนานาชาติไทย – จีน
จานวน 8 คนที่มีปัญหาในการออกเสี ยงพยัญชนะต้นดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อสร้างแบบฝึ กการ
ออกเสียงพยัญชนะต้น /ด/ /บ/ /ร/ และ /ง/ สาหรับนักเรี ยนชาวจีน และเพื่อศึกษาความก้าวหน้าการฝึ ก
ทักษะการออกเสียงของผูเ้ รี ยนหลังการใช้แบบฝึ ก วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการทดสอบหาประสิ ทธิภาพของ
แบบฝึ กแต่ละชุด แบบฝึ กทักษะการออกเสียงพยัญชนะต้นนี้ ประกอบด้วยแบบฝึ กจานวน 5 ชุด ได้แก่
ชุด ที่ 1 การออกเสี ยงพยัญชนะต้น /ด/ ชุด ที่ 2 พยัญชนะต้น /บ/ ชุ ด ที่ 3 พยัญชนะต้น /ร/ ชุ ดที่ 4
พยัญชนะต้น /ง/ ชุดที่ 5 พยัญชนะต้น /ด/ /บ/ /ร/ และ /ง/ แต่ละแบบฝึ กมีแบบฝึ กย่อยตั้งแต่การฝึ กออก
เสียงพยัญชนะต้นที่เป็ นคาพยางค์เดียว คาสองพยางค์ และพยัญชนะต้นที่อยู่ในประโยค แบบฝึ กมีการ
บอกจุดประสงค์ เนื้อหา สื่อ กิจกรรม และการประเมินผล กิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนปฎิบตั ิเน้นการอ่าน โดย
ให้อ่านจากบัตรคา อธิบายความหมาย การเล่นเกมเพื่อฝึ กฟังจาแนกเสียงที่เป็ นปัญหาของผูเ้ รี ยน จับคู่คา
กับภาพ โดยมีการทาแบบทดสอบก่อนหลังเพื่อประเมินผล ผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กทักษะที่สร้างขึ้นมี
ประสิ ทธิ ภ าพ ทาให้นัก เรี ยนมีพฒั นาการในการอ่านออกเสี ยงพยัญชนะต้น /ด/ /บ/ /ร/ และ /ง/ ได้
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ถูกต้อง ชัดเจนมากขึ้ น และนัก เรี ยนกลุ่มตัวอย่างมี ค วามสามารถในการอ่านออกเสี ยงพยัญชนะต้น
ดังกล่าวหลังการใช้แบบฝึ กดีกว่าก่อนการใช้แบบฝึ กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นอกจากนั้น ถาน กัวหมิง ( Tan Guo Ming, 2554) วิจยั เรื่ อง แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยง
อักษรนาสาหรับนักศึกษาชาวจีน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชาวจีนชั้นปี ที่ 3 วิชาเอกการบริ หาร วิชาโท
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยกวางสี เมืองหนานนิ ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี น จ านวน 10 คนที่ มี
ปั ญหาในการออกเสี ยงอักษรนา มีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อสร้างแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงอักษรน า
สาหรั บนัก เรี ยนชาวจี น เพื่อหาประสิ ทธิ ภ าพของแบบฝึ ก และเพื่อพัฒนาทัก ษะการอ่านออกเสี ยง
อักษรนาสาหรั บนักศึก ษาชาวจีนให้ถูกต้องชัดเจน แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงอักษรนาสาหรั บ
นักเรี ยนชาวจีนในงานวิจยั นี้ ประกอบด้วยแบบฝึ กจานวน 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 การอ่านออกเสียง อ นา ย
ชุดที่ 2 การอ่านออกเสี ยง ห นา ชุดที่ 3 การอ่านออกเสี ยงอักษรสูงนา ชุดที่ 4 การอ่านออกเสี ยงอักษร
กลางนา ลักษณะของแบบฝึ ก จะบอกจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อ และประเมินผล ในแบบฝึ กแต่ละ
ชุดที การเสริ มความรู้เกี่ยวกับอัก ษรนาแต่ละประเภท กิ จกรรมแบ่ งเป็ นขั้นการฝึ กฟังเพื่อบอกความ
แตกต่างของเสียง และขั้นการฝึ กออกเสียง มีตวั อย่างคา บอกคาอ่านและความหมายประกอบ มีตวั อย่าง
ประโยคให้ฝึกอ่าน และตามด้วยการให้เลือกคาเติมในประโยคให้ถกู ต้องได้ใจความ ผลการศึกษา
แบบฝึ กทักษะที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ทาให้นกั เรี ยนอ่านออกเสี ยงอักษรนาได้ถูกต้องมากขึ้น และมี
ความสามารถในการอ่านออกเสียงอักษรนาหลังการใช้แบบฝึ กดีกว่าก่อนการใช้แบบฝึ กอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
จากงานวิจยั ดังที่ได้กล่าวมา ทาให้ผวู้ ิจยั ตระหนักว่า การสร้างแบบฝึ กเป็ นแนวทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงของผูเ้ รี ยนได้ ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้ผวู้ ิจยั มีความตั้งใจจะสร้างแบบฝึ กทักษะ
การอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยสาหรับนักเรี ยนชาวจีน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
การอาชีพมณฑลยูนนาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของผูเ้ รี ยนให้ดีข้ ึน ทั้งนี้ มีขอ้ สังเกตว่า แบบฝึ กใน
งานวิจยั ทุกเรื่ องข้างต้น จะใช้เวลาในแต่ละกิจกรรมไม่นาน แบบฝึ กมีกิจกรรมที่ต่างกันไป หากเป็ นแบบ
ฝึ กที่ตอ้ งการพัฒนาทักษะการอ่านจะเน้นการฟัง การออกเสียง และการเรี ยนรู้เสียงของคาควบคู่กบั การ
เรี ยนรู้เข้าใจความหมาย โดยอาศัยภาพหรื อการอธิบายความหมายประกอบ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จะสร้างแบบฝึ ก
โดยอาศัยแนวทางจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังที่ได้ศึกษามาคือ ผูว้ ิจยั จะเริ่ มจากการสารวจปั ญหาเบื้ องต้น
ของนักเรี ยนก่อนสร้างแบบฝึ ก แล้วสร้างแบบฝึ กย่อยเกี่ยวกับเสียงอ่านพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ที่
เป็ นปั ญหาของนัก เรี ยน เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ตระหนักถึงประโยชน์ ของการฝึ กอย่างแท้จ ริ ง แบบฝึ กจะ
ประกอบด้วยการชี้แจงจุดประสงค์ เนื้อหา สื่อ กิจกรรม และการประเมินผล เน้นกิ จกรรมที่หลากหลาย
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ฝึ กออกเสียงโดยเริ่ มจากขั้นการฟังจาแนกเสียงที่ผเู้ รี ยนมีปัญหา ยังเกิดความสับสนออกเสี ยงไม่ถูกต้อง
โดยมีใบเสริ มความรู้เพื่อบอกลักษณะความแตกต่างของเสียง จากนั้นจึงเป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนฝึ กออก
เสี ยงให้ชดั เจน เรี ยนรู้วิธีการอ่านคาศัพท์โดยอาศัยการใช้สัทอักษร เพื่อบอกเสี ยงอ่านที่ถูกต้อง บอก
ความหมายของคาประกอบ มีกิจกรรมให้นกั เรี ยนปฎิบตั ิที่ต่างกันไป และจะใช้เวลาในแต่ละกิจกรรม
ไม่นาน รวมทั้งมีแบบทดสอบประเมินผลก่อนและหลังการใช้แบบฝึ ก เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน

5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนภาษาไทยของชาวต่างประเทศ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนภาษาไทยของชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ มักเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ
การแก้ไขปั ญหาในการเรี ยนโดยใช้วิธีก ารต่ างๆ อาทิ งานวิจ ัย เรื่ อง การก าหนดค าศัพท์ภ าษาไทย
พื้น ฐานสาหรั บผูเ้ รี ย น ของ รุ่ ง ฤดี แผลงศร งานวิ จ ัย เกี่ ยวกับการสร้ า งสื่ อ เช่ น วิจ ัยเรื่ อ งการสร้ า ง
แบบเรี ยนเรื่ องพยัญชนะไทยสาหรับชาวต่างชาติ ข อง วัน เพ็ญ สกุลทอง วิจยั เรื่ อง แบบเรี ยนสนทนา
ภาษาไทยสาหรั บเด็ ก ชาวต่ างชาติ ระดับประถมศึก ษา ของ พิช านัน เพ็ง ลี วิ จ ัยเรื่ อง การสร้ างสื่ อ
ภาพประกอบคาศัพท์สาหรับผูเ้ รี ยนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ของ รุ่ งอรุ ณ โรจน์รัตนาดารง
วิจยั เรื่ อง การสร้างสื่อประสมฝึ กทักษะการฟังภาษาไทยสาหรับผูเ้ รี ยนชาวต่างประเทศ ของ มนัสนิ ตย์
กลิ่น กุล งานวิ จ ัยที่ ศึ ก ษาปั ญ หาการเรี ยนการสอนภาษาไทยของนัก เรี ยน เช่ น วิจ ัยเรื่ อง การสอน
ภาษาไทยให้แก่นกั ศึกษาชาวจีน : สภาพ ปั ญหา และแนวทางแก้ไข และเรื่ องข้อบกพร่ องในการเขียน
ภาษาไทยของนัก ศึก ษาจีน : กรณี ศึก ษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี การศึกษา 2551- 2552 ของ
สุรียว์ รรณ เสถียรสุคนธ์ งานวิจยั ทางด้านการสร้างชุดการสอน เช่น วิจยั เรื่ อง ชุดการสอนการสะกดคา
ด้วยอักษรกลางกับสระเสียงยาวสาหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ ระดับต้น ของ ประภัสสร เกตุจนั ทร์ วิจยั
เรื่ อง ชุดการสอนทักษะการพูดภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาหรับนักศึกษาจีน ของ
ฟาง จื่อหวี่ งานวิจยั ด้านการสร้างแบบฝึ กเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของผูเ้ รี ยน เช่น วิจยั เรื่ อง แบบฝึ ก
ทักษะการเขียนสระลดรู ปและสระเปลี่ยนรู ปในภาษาไทยสาหรับนักเรี ยนชาวต่างประเทศของ ทัศน์วลัย
เนียมบุปผา วิจยั เรื่ อง แบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะต้น /ด/ /บ/ /ร/ และ /ง/ สาหรับนักเรี ยนชาวจีน ของ
สมศรี วรประเสริ ฐศิลป์ และวิจยั เรื่ อง แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงอักษรนาสาหรับนักศึกษาชาวจีน
ของ ถาน กัวหมิง
รุ่ งฤดี แผลงศร (2551) ศึกษาเรื่ อง การกาหนดคาศัพท์พ้ืนฐานภาษาไทยสาหรับผูเ้ รี ยนชาว
ต่างประเทศ ระดับต้น โดยศึกษาข้อมูลจากหนังสือ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 หนังสือสาระการเรี ยนรู้พ้ืนฐาน
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ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลัก สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2544 จานวน 7 เล่ม และกลุ่มที่ 2 หนังสือเรี ยนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศทัว่ ไป โดยการสุ่ ม
ตัวอย่างอย่างง่าย จานวน 5 เล่ม ผลการวิจยั พบว่า การวิเคราะห์คาศัพท์พ้นื ฐานภาษาไทยสาหรับผูเ้ รี ยน
ชาวต่างประเทศ ระดับต้นจากหนังสือกลุ่มที่ 1 มีคาศัพท์พ้นื ฐานภาษาไทยจานวน 3,616 คา และหนังสือ
กลุ่มที่ 2 มีคาศัพท์พ้ืน ฐานภาษาไทยจานวน 1,471 คา เมื่อน าค าศัพท์ท้ งั 2 กลุ่มมาเปรี ยบเทียบหา
ค่าความถี่จานวนครั้ งที่ซ้ า ได้คาศัพท์พ้ืนฐานภาษาไทยจานวน 3,806 ค า เมื่อน าคาศัพท์ด ังกล่าวไป
สอบถามชาวต่ างประเทศ จ านวน 30 คน สรุ ปได้ว่า ค าศัพท์พ้ืน ฐานภาษาไทยสาหรับผูเ้ รี ยนชาว
ต่างประเทศระดับต้นมีจานวนทั้งสิ้ น 1,951 คา ส่ วนการวิเคราะห์ชนิ ดของคาศัพท์พ้ืนฐานภาษาไทย
สาหรับผูเ้ รี ยนชาวต่ างประเทศระดับต้น แบ่ งชนิ ด ของคาศัพท์ได้ 5 หมวด ได้แก่ ค าหลัก คาแทน
คาขยาย คาเชื่อม คาเสริ มและคาเรี ยกร้อง
การสร้ างสื่ อสาหรั บผูเ้ รี ยนมีผวู้ ิจ ัยไว้หลายท่ าน ทั้งในลัก ษณะที่ เ ป็ นแบบเรี ยน หรื อสื่ อ
ประเภทอื่น อาทิ วันเพ็ญ สกุลทอง (2552) วิจยั เรื่ อง การสร้ างแบบเรี ยนเรื่ องพยัญชนะไทยสาหรั บ
ชาวต่างชาติ โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เ กี่ยวข้องกับการสอนภาษา การสร้างแบบเรี ยน และ
เนื้ อหาเกี่ ย วกับพยัญ ชนะไทย โดยแบ่งเนื้ อหาในแบบเรี ย นเป็ น 4 หน่ ว ย ได้แก่ 1. หน่ ว ยเสี ยงใน
ภาษาไทย 2. พยัญชนะไทย 3. อัก ษรสามหมู่ 4. อักษรควบกล้ าและอักษรน า ลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้
นาแบบเรี ยนให้ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ ขนาดรู ปเล่ม ลักษณะตัวพิมพ์ รู ปประกอบ
ลักษณะสี และลักษณะกระดาษ คะแนนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
พิชานัน เพ็งลี (2553) ศึกษาเรื่ องแบบเรี ยนสนทนาภาษาไทยสาหรับเด็กชาวต่างชาติระดับ
ประถมศึกษา แล้วนาไปหาประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 แบบเรี ยนที่สร้างขึ้นมีจานวน 10
บทเรี ยน คือ สวัสดีคุณครู นี่อะไร คุณชื่ออะไร วันนี้วนั อะไร ชอบสีอะไร กินอะไร จะไปไหน กาลังทา
อะไร เป็ นอะไรไม่สบายหรื อ และบ้านอยู่ไหน ผูว้ ิจ ัยน าไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัว อย่างคือ นักเรี ยน
ชาวต่างชาติระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-2 ที่เรี ยนภาษาไทยเป็ นปี แรก โรงเรี ยนนานาชาติใหม่แห่งประเทศ
ไทย กรุ งเทพฯ จานวน 8 คน ผลการวิจยั พบว่า แบบเรี ยนนี้ มีประสิ ทธิภาพ 96.32/95 เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน แสดงว่าแบบเรี ยนสามารถนาไปใช้จริ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อประเภทอื่น ๆ นั้น พบว่า รุ่ งอรุ ณ โรจน์รัตนาดารง (2552:
5) วิจยั เรื่ อง การสร้ างสื่ อภาพประกอบค าศัพท์สาหรับผูเ้ รี ยนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มี
ลักษณะเป็ นสมุดภาพคาศัพท์ 2
เพื่อช่วยให้ผเู้ รี ยนซึ่งเป็ นนักเรี ยน
โรงเรี ยนนานาชาติสาทรใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ได้เรี ยนรู้ จดจา และขยายประสบการณ์ทาง
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ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสาร ผลการศึกษาพบว่า สื่อภาพประกอบนี้มีเกณฑ์ประสิทธิภาพและมีคุณภาพอยู่
ในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพคือ 87.77/94.17 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้
มนัสนิตย์ กลิ่นกุล (2554) ศึกษาเรื่ อง การสร้างสื่ อประสมฝึ กทักษะการฟังภาษาไทยสาหรับ
ผูเ้ รี ยนชาวต่างประเทศ โดยสร้างสื่อประสมทักษะการฟังจานวน 10 บทเรี ยน ได้แก่ บทสนทนาระหว่าง
บุคคลทัว่ ไป บทสนทนาระหว่างเพื่อน สารคดีเชิงบรรยาย รายการกีฬา ข่าวทัว่ ไป สารคดีเฉลิมพระ
เกี ยรติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หัว ภูมิ พลอดุ ล ยเดช เพลงประกอบภาพยนตร์ แถลงการณ์ ข อง
นายกรัฐมนตรี การสัมภาษณ์ และข่าวเศรษฐกิจ ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า สื่ อดังกล่าวมีประสิ ทธิภาพตาม
เกณฑ์ 84.8/93 สามารถนาไปใช้ในการสอนได้
งานวิจยั ในการสร้างแบบฝึ กทัก ษะการเขียนสาหรับชาวต่างประเทศที่เป็ นชาวตะวัน ตกนั้น
ทัศน์ ว ลัย เนี ยมบุ ปผา (2551) ศึก ษาเรื่ อง แบบฝึ กทัก ษะการเขี ยนสระลดรู ปและสระเปลี่ยนรู ปใน
ภาษาไทยสาหรับนักเรี ยนชาวต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชาวต่างชาติ ระดับ Year 5 (ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4) โรงเรี ยนนานาชาติฮาร์โรว์ จานวน 12 คน มีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อสร้างแบบฝึ กทักษะ
การเขียนสระลดรู ปและสระเปลี่ยนรู ปในภาษาไทย เพื่อเสริ มสร้างทักษะการเขียนสระลดรู ปและสระ
เปลี่ยนรู ปในภาษาไทยโดยใช้แบบฝึ กที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น ตลอดจนเพื่อให้นักเรี ยนสามารถอ่านและเขียน
สระลดรู ปและสระเปลี่ยนรู ปในภาษาไทยได้ถูกต้องและชัดเจน แบบฝึ กดังกล่าวประกอบมีจานวน 7
แบบฝึ ก ได้แก่ แบบฝึ กทักษะการเขียนสระลดรู ปมีจานวน 3 ชุด คือ การเขียนสระ โอะ สระ อัว และ
สระ ออ แบบฝึ กทักษะการเขียนสระลดรู ปและเปลี่ยนรู ป มีจานวน 1 ชุด คือ การเขียนสระ เออ แบบ
ฝึ กทักษะการเขียนสระเปลี่ยนรู ปมีจานวน 2 ชุด คือ การเขียนสระ เอะ สระอะ และแบบฝึ กรวมทุกสระ
อีก 1 ชุด ลักษณะของแบบฝึ กมีตวั อย่างคาและภาพประกอบ ให้นกั เรี ยนเขียนสระตามรอยประ เติมสระ
ในคา จากนั้นมีแบบฝึ กหัด 6 แบบฝึ กหัด กิจกรรมมีความหลากหลายกันไป คือ แบบฝึ กหัดที่ 1 เขียน
สะกดค าทั้งที่ มีต ัว สะกดและไม่มีต ัว สะกดแบบฝึ กหัด ที่ 2 จับคู่ค าศัพท์และส่ ว นประกอบของค า
แบบฝึ กหัดที่ 3 จับคู่คาศัพท์กบั ภาพ แบบฝึ กหัดที่ 4 คัดเลือกคาศัพท์ที่ใช้สระตามที่กาหนดให้ถูกต้อง
แบบฝึ กหัดที่ 5 เขียนสะกดคาจากพยัญชนะต้นและสระ และตัวสะกดที่ให้มา แบบฝึ กหัดที่ 6 เลือกคา
เติมลงในช่องว่างของประโยคให้ได้ใจความ ทั้งนี้ แต่ละแบบฝึ กหัดมีภาพประกอบสี สันสวยงามเพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึ กทักษะที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพ และการเรี ยน
โดยใช้แบบฝึ กดังกล่าวทาให้นกั เรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความก้าวหน้าในการเขียนสระลดรู ปและสระ
เปลี่ยนรู ปเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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เมื่อผูว้ ิจ ัยได้ศึก ษาพิจ ารณางานวิจ ัยเฉพาะด้านการสอนภาษาไทยให้นัก ศึกษาชาวจีน นั้น
พบว่ามีท้งั งานวิจยั ที่ศึกษาปัญหาการเรี ยนการสอนภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน การสร้างชุดการสอน
และแบบฝึ กทักษะการใช้ภาษา ดังที่ สุ รียว์ รรณ เสถียรสุ คนธ์ (2550 ก) ศึกษาปั ญหาการสอนและแนว
ทางแก้ไขปั ญหาไว้ในงานวิจ ัยเรื่ อง การสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน : สภาพ ปั ญหา และ
แนวทางแก้ไข ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาสาคัญคือผูเ้ รี ยนมีพ้ืนความรู้ภาษาไทยแตกต่างกัน บางส่ วนมี
ปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย ดังนั้นแนวทางแก้ไข จึงควรเน้นการทดสอบพื้นความรู้และการ
เรี ยนปรับพื้นฐานภาษาไทยของผูเ้ รี ยนตลอดจนการเตรี ยมความพร้อมก่อนเดินทางมาเรี ยนที่ประเทศ
ไทย ในประเด็นปั ญหาการสอน ผูเ้ รี ยนเห็นว่าทั้งครู และนักศึกษาชาวจีนมีความรู้ความสามารถและ
ความรับผิดชอบต่างกัน ขาดสื่ อการสอนที่ทนั สมัย ขาดตาราหรื อเอกสารการสอนที่เหมาะสม ดังนั้น
แนวทางแก้ไขจึงควรเน้นการเตรี ยมความพร้อมในทุกด้าน และทางสถาบันต้นสังกัดควรมีการประเมิน
คุณภาพอย่างเข้มงวดและเป็ นระบบที่ชดั เจน และงานวิจยั เรื่ อง ข้อบกพร่ องในการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาจีน : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี การศึกษา 2551- 2552 (สุรียว์ รรณ เสถียรสุ คนธ์,
2550 ข ) โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบฝึ กหัดการเขี ยนของนัก ศึกษาจีน ที่เรี ยนวิชาพัฒนาการเขียน ปี
การศึกษา 2551- 2552 จานวน 57 คน ข้อมูลงานเขียน 399 ฉบับ ผลการศึกษาแยกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
ข้อบกพร่ องระดับคาพบว่า การเขียนผิดแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ ความผิดด้านการสะกดคา จาแนกเป็ น
(1) การเขียนรู ปสระผิด การเขียนพยัญชนะต้นหรื อพยัญชนะตัวสะกดผิด และการเขียนรู ปวรรณยุกต์
หรื อวางรู ปวรรณยุกต์ผดิ ตาแหน่ง (2) ความผิดด้านการใช้คา จาแนกเป็ น การใช้คาผิดความหมาย การ
ใช้คาผิดระดับและผิดกาลเทศะ การใช้คาเชื่อมผิด การใช้คากริ ยาช่ว ยผิด และการใช้คาขยายผิด ส่ วน
ข้อบกพร่ องระดับประโยคพบว่า มีการเขียนผิด 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) การเรี ยงคาเข้าประโยคผิดตาแหน่ง
จาแนกเป็ นการเรี ยงคาหลัก คาขยาย คาเชื่อมผิดที่ (2) การขาดคาที่จาเป็ นในประโยค จาแนกเป็ นการ
ขาดคาหลัก คาขยาย และคาเชื่อม (3) การเพิม่ คาที่ไม่จาเป็ นในประโยค จาแนกเป็ นการเพิ่มคาหลัก คา
ขยาย และคาเชื่อมความ โดยผูว้ ิจยั สรุ ปแนวทางการแก้ปัญหาการเขียนผิดเป็ น 2 ประเด็น คือ (1) ปั ญหา
การเขียนผิดเพราะออกเสี ยงผิด ควรแก้ไขด้วยวิธีการฝึ กออกเสี ยงคานั้น ๆ ให้ชดั เจนถูก ต้องร่ วมกับ
ฝึ กฝนการเขียน (2) ปัญหาการเขียนผิดเพราะนักศึกษายังไม่เข้าใจลักษณะภาษาไทย ควรแก้ไขโดยการ
อธิบายวิธีการเขียนคานั้น ๆ ให้ถกู ต้อง ตามลักษณะเฉพาะของภาษาไทย แล้วให้นกั ศึกษาฝึ กใช้คานั้น ๆ
ในการเขียนบริ บทอื่น
งานวิจยั ทางด้านชุดการสอนนั้น ประภัสสร เกตุจนั ทร์ (2551) ศึกษาเรื่ อง ชุดการสอนการ
สะกดค าด้วยอัก ษรกลางกับสระเสี ยงยาวสาหรั บนัก เรี ยนชาวต่ างชาติ ระดับต้น กลุ่มตัว อย่างเป็ น
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นักเรี ยนชาวต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนนานาชาติไทย – จีน สมุทรปราการ จานวน 15
คน ผลการศึกษาพบว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพ ทาให้นักเรี ยนมีผลการเรี ยนดีข้ ึน และมี
ความก้าวหน้าในการเขียนและอ่านสะกดคาอักษรกลางกับสระเสี ยงยาวหลังการใช้แบบฝึ กดีกว่าก่อน
การใช้แบบฝึ กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วน ฟาง จื่อหวี่ (Fang Ziyu, 2552) ศึกษาเรื่ อง ชุดการสอนทักษะการพูดภาษาไทยเพื่อการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม สาหรับนักศึกษาจีน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาจีนที่เรี ยนภาษาไทย สาขาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 10 คน ลักษณะชุดการสอนประกอบด้วยคู่มือ
การใช้ ชุดการสอนทั้งหมด 10
ใบคาศัพท์และวลี ใบความรู้ ใบ
แบบฝึ ก และแบบประเมินผล ผลการศึกษาพบว่า ชุด การสอนที่ สร้างขึ้นมีค่าประสิ ทธิภาพระหว่าง
82.60/90.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ต้ งั ไว้ และนักเรี ยนมีความก้าวหน้าด้านทักษะการพูด
ภาษาไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นอกจากนั้น ยังพบว่ามีงานวิจยั ที่ศึกษาการสร้างแบบฝึ กทักษะการอ่านให้นกั เรี ยนชาวจีนดังที่
ได้กล่าวมาแล้ว คือ สมศรี วรประเสริ ฐศิลป์ (2552) วิจยั เรื่ อง แบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะต้น /ด/ /บ/
/ร/ และ /ง/ สาหรับนักเรี ยนชาวจีน และ ถาน กัวหมิง (2554) วิจยั เรื่ อง แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยง
อักษรนาสาหรับนักศึกษาชาวจีน ผลการศึกษาของทั้ง 2
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างมีทกั ษะและ
ความสามารถในการอ่านออกเสียงที่เป็ นปัญหาดังกล่าวหลังการใช้แบบฝึ กสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึ ก
งานวิจยั เกี่ยวกับการเรี ยนภาษาไทยของชาวต่างชาติที่ได้ศึกษามาข้างต้น ทั้งการสร้างกาหนด
คาศัพท์พ้นื ฐาน การสร้างแบบเรี ยน ชุดการสอน แบบฝึ ก หรื อสื่ อประเภทอื่น ๆ นั้น ต่างเป็ นงานวิจยั ที่
ช่ ว ยให้ผเู้ รี ย นมีผลการเรี ย นและมีพฒ
ั นาการทางทัก ษะการใช้ภ าษาไทยที่ ดี ข้ ึ น จากการที่ ได้สอน
ภาษาไทยให้นกั เรี ยนชาวจีน ทาให้ผวู้ ิจยั พบว่านักเรี ยนชาวจีนมีปัญหาในการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ใน
แบบเรี ยนวิชาภาษาไทย จึงมีแนวคิดว่า คาศัพท์ในแบบเรี ยนเป็ นคาศัพท์พ้ืนฐานที่ผเู้ รี ยนควรอ่านออก
เสียงและเข้าใจความหมายได้ถูกต้อง ประกอบกับหากผูเ้ รี ยนประสบปั ญหาในด้านทักษะการอ่านซึ่ง
เป็ นทักษะเบื้องต้นที่สาคัญในการสื่อสาร จาเป็ นต้องได้รับการแก้ไขอย่างยิ่ง ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าการสร้าง
แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยง น่ าจะเป็ นแนวทางเบื้องต้นแนวทางหนึ่ งที่ช่วยแก้ไขปั ญหาการออก
เสียงให้กบั นักเรี ยนชาวจีนได้

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
รายงานวิจยั เรื่ อง การสร้างแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทย
ของนักเรี ยนชาวจีน : กรณี ศึกษานักเรี ยนวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการอาชีพ มณฑลยูนนาน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นการวิจยั ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึ กทักษะ
การอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทย ใช้วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูลจากคะแนนของนักเรี ยนใน
การทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยนที่อยู่ทา้ ยแบบฝึ กแต่ละชุด และเปรี ยบเทียบคะแนนของนักเรี ยนจาก
แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังการทดลองการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออก
เสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการโดยกาหนดขั้นตอน
ตามลาดับ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. สารวจ รวบรวมข้อมูลคาศัพท์จากแบบเรี ยนวิชาภาษาไทย แล้วนามาสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของ
นักเรี ยนชาวจีน
4. ปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและแบบฝึ กทักษะการอ่านออก
เสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
5. ทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยง
คาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน แล้วนามาปรับปรุ งเพิ่มเติม
6. นาไปแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและแบบฝึ กที่ปรับปรุ งแล้วไปใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่าง
7. วิเคราะห์ขอ้ มูลหาประสิทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยน
วิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน และผลความก้าวหน้าของนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมก่อนและหลัง
การใช้แบบฝึ ก
8. นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผล และอภิปรายผล
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกร
ประชากร คือ นักเรี ยนชาวจีนวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการอาชีพ มณฑลยูนนาน ที่เรี ยน
วิชาเอกการท่องเที่ยวภาษาไทย ชั้นปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2012 จานวน 70 คน
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชาวจีนวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการอาชีพ มณฑลยูนนาน ที่มี
ปัญหาในการอ่านออกเสียงคาศัพท์ จานวน 35 คนที่ มีลาดับคะแนนน้อยที่สุด ของการทาแบบทดสอบ
การอ่านออกเสียงที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น
ตัวแปร
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชา
ภาษาไทย
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านออกเสียงคาศัพท์ของนักเรี ยนวิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและการอาชีพ มณฑลยูนนาน หลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยน
วิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน

เครื่องมือในกำรวิจยั
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออก
เสียงคาศัพท์จากแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน แบบทดสอบนี้มีลกั ษณะเป็ นข้อสอบปรนัย
ให้นกั เรี ยนอ่านออกเสียงคาศัพท์จากแบบเรี ยน
ผูว้ ิจยั ดาเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามขั้นตอนดังนี้
1) ค้น คว้าเอกสารและงานวิจ ัย ที่ เกี่ ย วข้อง ตลอดจนสังเกตและสารวจข้อมูล เบื้ องต้น
เกี่ ยวกับลัก ษณะการอ่านออกเสี ยงของนัก เรี ยนชาวจี น โดยสร้ างแบบทดสอบการอ่านออกเสี ยงที่
ประกอบด้วยพยัญชนะต้นภาษาไทย 44 ตัว ตัวสะกดทุกมาตรา สระทั้งสระเสี ยงสั้นและเสี ยงยาวทุก
สระ และวรรณยุกต์ครบทั้ง 5 เสี ยง เพื่อนาไปทดสอบกับประชากรซึ่งเป็ นนักเรี ยนชาวจีนวิทยาลัย การ
ท่องเที่ยวและการอาชีพ มณฑลยูนนาน ที่เรี ยนวิชาเอกการท่องเที่ยวภาษาไทย ชั้นปี ที่ 1 ปี การศึกษา
2012 จานวน 70 คน
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2) น าแบบทดสอบการอ่ านออกเสี ยงไปใช้ทดสอบกับ ประชากร และคัด เลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 35 คนที่มีลาดับคะแนนน้อยที่สุดของการทาแบบทดสอบการอ่านออกเสี ยงที่ผวู้ ิจ ัย
สร้างขึ้น
3) พิจ ารณาเสี ย งที่เป็ นปั ญ หาในการอ่านออกเสี ย งของนัก เรี ยน จากนั้นก าหนดและ
คัดเลือกคาศัพท์จากแบบเรี ยนวิชาการอ่านภาษาไทยที่มเี สียงที่เป็ นปัญหาของนักเรี ยนชาวจีน ตามสภาพ
จริ ง มาสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จานวน 4 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะต้นจากคาศัพท์
ชุดที่ 2 แบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะสะกดจากคาศัพท์
ชุดที่ 3 แบบทดสอบการออกเสียงสระจากคาศัพท์
ชุดที่ 4 แบบทดสอบการออกเสียงวรรณยุกต์จากคาศัพท์
4) นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สร้างขึ้นส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจ ัย
และผูเ้ ชี่ยวชาญอีกจานวน 3 ท่านพิจารณา ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางภาษาไทย 2 ท่าน และผูเ้ ชี่ยวชาญทาง
ภาษาจีน 1 ท่าน รายนามดังนี้
(1) อาจารย์สารภี ขาวดี อาจารย์ระดับ 7 อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาไทยและการ
สื่อสาร สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีประสบการณ์
การสอนภาษาไทยเวลา 15 ปี เคยมีประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้นักศึกษาต่างชาติ (นักศึกษา
สัญชาติ ลาว กัมพูชา และอเมริ ก ัน ) ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็ นเวลา 4 ปี สอนภาษาไทยให้
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท ณ มหาวิทยาลัยแห่ งชาติลาว (ดงโดก) ปี 2549 ระยะเวลา 4 เดือน และมี
ประสบการณ์การศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา และเมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(2) อาจารย์วิ ไ ลลัก ษณ์ แก้ว กระจ่ า ง อาจารย์ป ระจ าภาควิ ช าภาษ าไทย คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี มีประสบการณ์ก ารสอน
ภาษาไทยเวลา 9 ปี
(3) อาจารย์จ าง เหยียน เจี ยว (Zhang Yian Jiao) อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการ
ท่ องเที่ ย ว (ภาษาไทย) วิท ยาลัยการท่ อ งเที่ ยวและการอาชี พ มณฑลยูน นาน ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยเวลา 6 ปี
5) ตรวจสอบแก้ไข เพื่อนาข้อแนะนามาปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือดังกล่าว และ
นาไปทดลองกับนักเรี ยนชาวจีนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน โดยนาไปทดลองกับนักเรี ยนที่มี
ปัญหาในการออกเสียงคาศัพท์ภาษาไทยทั้ง 2 ห้อง ห้องละ 5 คน
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6) นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ปรับปรุ งแล้ว มาใช้ทดสอบก่ อนการใช้
แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน กับนักเรี ยนที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 35 คน
7) ทดสอบนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างหลังฝึ ก โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนชุด
เดียวกับการทดสอบก่อนฝึ ก
2. แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์จากแบบเรี ยนวิชาภาษาไทย
ผูว้ ิจยั ดาเนินการสร้างแบบฝึ กตามขั้นตอนดังนี้
1) ค้น คว้าเอกสารและงานวิจ ัย ที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนสังเกตและสารวจข้อมูล เบื้ องต้น
เกี่ยวกับลักษณะการอ่านออกเสียงของนักเรี ยนชาวจีน
2) คัด เลือกคาศัพท์ที่เป็ นปั ญหาในการอ่านออกเสี ยงของนักเรี ยนชาวจีน จากแบบเรี ยน
วิชาการอ่านภาษาไทย มาสร้างแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของ
นักเรี ยนชาวจีน จานวน 4 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะต้นจากคาศัพท์ ฝึ กการออกเสี ยง /ด/ /ถ/ /บ/ /ผ/ /ร/
จานวน 5 แบบฝึ ก โดยแต่ละชุดมีการจับคู่เทียบหน่วยเสียงที่เป็ นปัญหา คือ พยัญชนะต้น /ด/-/ต/ /ถ/-/ท/
/บ/-/ป/ /ผ/-/พ/ /ร/-/ล/
ชุดที่ 2 แบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะสะกดจากคาศัพท์ ฝึ กการออกเสี ยงตัวสะกดแม่ กก
และ แม่ กม จานวน 2 แบบฝึ ก โดยแต่ละชุดมีการจับคู่เทียบหน่วยเสียงที่เป็ นปัญหา คือ พยัญชนะสะกด
แม่กก-แม่กด และ แม่กม-แม่กน
ชุดที่ 3 แบบฝึ กการออกเสียงสระจากคาศัพท์ ฝึ กการออกเสี ยงสระ อา เอะ แอะ จานวน 3
แบบฝึ ก โดยแต่ละชุดมีการจับคู่เทียบหน่วยเสียงที่เป็ นปัญหา คือ สระอา-อะ สระเอะ-เอ สระแอะ-แอ
ชุดที่ 4 แบบฝึ กการออกเสี ยงวรรณยุกต์จากคาศัพท์ ฝึ กการออกเสี ยงที่เป็ นอักษรต่า เสี ยง
สั้น ไม่มีตวั สะกด จานวน 1 แบบฝึ ก
ในแต่ละแบบฝึ กมีคาอธิบายถึงจุดประสงค์ เนื้อหา กิ จกรรม สื่ อ และการประเมินผล ส่ วน
ในตัวแบบฝึ กมีกิจกรรมฝึ กการอ่าน เฉลยกิจกรรม ใบความรู้ แบบทดสอบท้ายแบบฝึ ก
3) น าแบบฝึ กทัก ษะการอ่านออกเสี ยงค าศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยให้อาจารย์ที่
ปรึ กษางานวิจยั และผูเ้ ชี่ยวชาญทางภาษาไทยอีก 3 ท่านพิจารณา
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4) ปรั บปรุ ง แบบฝึ กทัก ษะการอ่านออกเสี ยงค าศัพท์ในแบบเรี ยนวิช าภาษาไทย ตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนจานวน 10 คน แล้วนาข้อมูลมา
ปรับปรุ งเพิ่มเติมอีกครั้งก่อนการนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง

กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนินการ ดังนี้
1. ค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังเกตและสารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ลักษณะการอ่านออกเสียงของนักเรี ยนชาวจีน
2. คัดเลือกคาศัพท์จากแบบเรี ยนมาสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและแบบฝึ ก
ทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน
3. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ใน
แบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจี น ที่ ได้ปรั บปรุ งตามค าแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ ก ษาและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน โดยนาไปทดลองกับนักเรี ยนที่
มีปัญหาในการออกเสียงคาศัพท์ภาษาไทยทั้ง 2 ห้อง ห้องละ 5 คน
4. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ปรับปรุ งแล้ว มาใช้ทดสอบก่อนการใช้แบบ
ฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนัก เรี ยนชาวจีน กับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 35 คน
5. ดาเนินการฝึ กกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชา
ภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน ที่ได้ปรับปรุ งแล้ว ระยะเวลาในการทดลอง 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน
วันละ 1 คาบ แต่ละคาบใช้เวลาประมาณ 45 นาที ตามตารางดังนี้
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สัปดำห์ที่
วัน เดือน ปี
เวลำ
รำยกำรแบบฝึ ก
1
28-29 พ.ค. 2555 14.30-15.15 น. (ทาแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นก่ อน
การใช้แบบฝึ ก)
ชุดที่ 1 พยัญชนะต้น จานวน 2 แบบฝึ ก คือ
1.1 พยัญชนะต้น /ด/
1.2 พยัญชนะต้น /ถ/
2
4-5 มิ.ย. 2555
14.30-15.15 น. ชุดที่ 1 พยัญชนะต้น (ต่อ) จานวน 2 แบบฝึ ก คือ
1.3 พยัญชนะต้น /บ/
1.4 พยัญชนะต้น /ผ/
3
11-12 มิ.ย. 2555 14.30-15.15 น. ชุดที่ 1 พยัญชนะต้น (ต่อ) จานวน 1 แบบฝึ ก คือ
1.5 พยัญชนะต้น /ร/
4
18-19 มิ.ย. 2555 14.30-15.15 น. ชุดที่ 2 พยัญชนะสะกด จานวน 2 แบบฝึ ก
2.1 พยัญชนะสะกดแม่ กก
2.2 พยัญชนะสะกดแม่ กม
5
25-26 มิ.ย. 2555 14.30-15.15 น. ชุดที่ 3 สระ จานวน 2 แบบฝึ ก
2.1 สระ อา
2.2 สระ เอะ
6
2-3 ก.ค. 2555
14.30-15.15 น. ชุดที่ 3 สระ (ต่อ) จานวน 1 แบบฝึ ก
2.3 สระ แอะ
ชุดที่ 4 วรรณยุกต์ที่เป็ นอักษรต่า สระเสี ยงสั้น ไม่มี
ตัวสะกด จานวน 1 แบบฝึ ก
7
9-10 ก.ค. 2555 14.30-15.15 น. ทดสอบนั ก เรี ยนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งหลัง ฝึ ก โดยใช้
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนชุ ดเดี ยวกับ
การทดสอบก่อนฝึ ก
6. นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึ กและความก้าวหน้าของ
นักเรี ยนที่ได้รับการฝึ ก
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สถิตทิ ี่ใช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. สถิติพนื้ ฐำนที่ใช้ ในกำรหำประสิ ทธิภำพของแบบฝึ กทักษะกำรอ่ ำนออกเสี ยงคำศัพท์ ใน
แบบเรียนวิชำภำษำไทย
สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยน
วิชาภาษาไทย ใช้สถิติการหาประสิทธิภาพของ ล้วน สายยศ และอังศนา สายยศ (2540: 247)
สูตรที่ 1

เมื่อ E1 = ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ คิดจากคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ได้จากการทา
แบบทดสอบระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน
Σx = คะแนนรวมของนักเรี ยนจากการทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยน

A = คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรี ยน
n

= จานวนนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง

สูตรที่ 2

เมื่อ E2 == ประสิทธิภาพของผลลัพท์ คิดจากคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนที่ได้จากการทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังการใช้แบบฝึ ก
ΣF = คะแนนรวมของนักเรี ยนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลังการใช้แบบฝึ ก
B = คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังการใช้แบบฝึ ก
n

= จานวนนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
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2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของนักเรี ยนก่อนและหลังใช้แบบฝึ กทักษะการ
อ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน
ศึกษาผลความก้าวหน้าของนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมก่อนและหลังการใช้แบบฝึ ก ทักษะ
การอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน โดยใช้ t- test แบบ Dependent
Sample (ล้วน สายยศ และอังศนา สายยศ 2540: 247)

เมื่อ d = ค่าความแตกต่างของคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยที่ผวู้ ิจ ัย
สร้างขึ้น
Σd

2

= ผลรวมของ d แต่ละตัว ยกกาลังสอง

(Σd)2= การรวมเอาผล d ทั้งหมดมายกกาลังสอง
B = คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังการใช้แบบฝึ ก
n

= จานวนนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั นี้เป็ นการสร้างแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของ
นักเรี ยนชาวจีน : กรณี ศึก ษานักเรี ยนวิทยาลัยการท่ องเที่ยวและการอาชี พ มณฑลยูน นาน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผูว้ ิจยั สร้างแบบฝึ กจานวน 4 ชุด ได้แก่
1. แบบฝึ กชุดที่ 1 การออกเสียงพยัญชนะต้นจากคาศัพท์ ประกอบด้วยชุดการฝึ กการอ่านออก
เสียงพยัญชนะต้น 5 แบบฝึ ก ได้แก่
แบบฝึ กที่ 1.1 เรื่ อง การอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น /ด/
แบบฝึ กที่ 1.2 เรื่ อง การอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น /ถ/
แบบฝึ กที่ 1.3 เรื่ อง การอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น /บ/
แบบฝึ กที่ 1.4 เรื่ อง การอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น /ผ/
แบบฝึ กที่ 1.5 เรื่ อง การอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น /ร/
2. แบบฝึ กชุดที่ 2 การออกเสี ยงพยัญชนะสะกดจากคาศัพท์ ประกอบด้วยชุดการฝึ กการอ่าน
ออกเสียงพยัญชนะสะกด 2 แบบฝึ ก ได้แก่
แบบฝึ กที่ 2.1 เรื่ อง การอ่านออกเสียงตัวสะกด แม่ กก (ก สะกด)
แบบฝึ กที่ 2.2 เรื่ อง การอ่านออกเสียงตัวสะกด แม่ กม (ม สะกด)
3. แบบฝึ กชุดที่ 3 การออกเสียงสระจากคาศัพท์ ประกอบด้วยชุดการฝึ กการอ่านออกเสี ยงสระ
3 แบบฝึ ก ได้แก่
แบบฝึ กที่ 3.1 เรื่ อง การอ่านออกเสียงสระ อา
แบบฝึ กที่ 3.2 เรื่ อง การอ่านออกเสียงสระ เอะ
แบบฝึ กที่ 3.3 เรื่ อง การอ่านออกเสียงสระ แอะ
4. แบบฝึ กชุดที่ 4 การออกเสี ยงวรรณยุกต์จากคาศัพท์ ประกอบด้วยชุดการฝึ กการอ่านออก
เสียงวรรณยุกต์ 1 แบบฝึ ก คือ แบบฝึ กที่ 4.1 เรื่ อง การอ่านออกเสี ยงวรรณยุกต์ของอักษรต่า สระเสี ยง
สั้น ไม่มีตวั สะกด
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จากการสร้างแบบฝึ กทักษะดังกล่าว และนาไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนวิทยาลัย
การท่องเที่ ยวและการอาชีพ มณฑลยูน นาน ประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีน ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึ กโดยใช้เกณฑ์ 80/80 และศึกษาความก้าวหน้าในการอ่านออก
เสียงคาศัพท์ของนักเรี ยนที่ได้รับการฝึ กด้วยแบบฝึ กข้างต้น โดยผูว้ ิจยั แบ่งหัวข้อเนื้อหาเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สัญลักษณ์และวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิภ าพของแบบฝึ กทัก ษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ใน
แบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการอ่านออกเสียงคาศัพท์ของนักเรี ยน

ตอนที่ 1 สั ญลักษณ์ และวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
สัญลักษณ์ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n แทน จานวนนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
E1 แทน ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ คิ ดจากคะแนนเฉลี่ยร้ อยละที่ ได้จากการท า
แบบทดสอบระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน

E2 แทน ประสิ ทธิภาพของผลลัพท์ คิ ดจากคะแนนเฉลี่ยของนัก เรี ยนที่ได้จากการทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังการใช้แบบฝึ ก
Σx แทน คะแนนรวมของนักเรี ยนจากการทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยน ซึ่งเป็ นแบบทดสอบ
ท้ายแบบฝึ ก
ΣF แทน คะแนนรวมของนัก เรี ยนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง
การใช้แบบฝึ ก
d แทน ค่ าความแตกต่ างของคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

ก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาว
จีนที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น
Σd 2 แทน ผลรวมของ d แต่ละตัว ยกกาลังสอง
(Σd)2 แทน การรวมเอาผล d ทั้งหมดมายกกาลังสอง
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A แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรี ยนที่อยูท่ า้ ยแบบฝึ ก
B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังการใช้แบบฝึ ก
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. วิเคราะห์ค ะแนนของนัก เรี ยนจากการทดสอบระหว่างเรี ยน เพื่อหาประสิ ทธิภ าพของ
กระบวนการตามเกณฑ์ E1 ( 80 ตัวแรก)
2. วิเคราะห์ค ะแนนของนัก เรี ย นจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ หลังการใช้แบบฝึ ก เพื่อ หา
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ตามเกณฑ์ E2 ( 80 ตัวหลัง)
3. วิเคราะห์ ป ระสิ ทธิ ภ าพของแบบฝึ กทัก ษะการอ่า นออกเสี ยงค าศัพท์ในแบบเรี ยนวิช า
ภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน เปรี ยบเทียบตามเกณฑ์ 80/80 ( E1 / E2)
4. วิเคราะห์ความก้าวหน้าในการอ่านออกเสียงคาศัพท์ของนักเรี ยนที่ได้รับการฝึ กด้วยแบบฝึ ก
ทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน เปรี ยบเทียบคะแนนก่อน
และหลังการใช้แบบฝึ ก โดยใช้ t- test แบบ Dependent Sample

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ประสิ ท ธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่ านออกเสี ยงคาศั พท์ ใน
แบบเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาวจีน
การวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ภ าพของแบบฝึ กทัก ษะการอ่า นออกเสี ยงค าศัพ ท์ในแบบเรี ยนวิช า
ภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีนนั้น มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.ผลการวิ เคราะห์ข ้อมูลจากคะแนนที่ นัก เรี ยนได้จ ากการทดสอบระหว่า งเรี ยน เพื่อหา
ประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ์ E1 ( 80 ตัวแรก) ปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยนท้ายแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียง
คาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชุดที่ 1
(10)
7
8
9
7
8
8
8
9
8
8
8
7
9
8
8
8
9
8
8
8

ชุดที่ 2
(10)
6
8
8
7
8
8
8
9
8
8
8
6
9
8
8
8
9
9
8
8

ชุดที่ 3
(10)
7
8
9
7
8
7
8
9
7
8
8
7
9
8
8
8
9
8
8
9

ชุดที่ 4
(10)
7
8
10
7
8
7
7
10
7
8
8
7
9
8
8
9
10
9
8
9
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ตารางที่ 1 แสดงคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยนท้ายแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียง
คาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน ( ต่อ )
คนที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
รวม

ชุดที่ 1
(10)
8
9
8
8
8
9
8
8
8
8
8
9
8
8
9
285

ชุดที่ 2
(10)
8
9
8
8
8
8
8
8
9
8
8
9
8
8
8
282

ชุดที่ 3
(10)
8
9
8
8
8
9
8
8
9
9
8
9
8
8
9
286

ชุดที่ 4
(10)
8
10
8
8
8
9
8
7
9
9
8
10
7
8
9
290

E1

81.43

80.57

81.71

82.86

จากตารางที่ 1 เป็ นคะแนนของนัก เรี ยนจากการทดสอบระหว่า งเรี ย น โดยใช้
แบบทดสอบที่อยูท่ า้ ยแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยน
ชาวจีนแต่ละชุด รวมทั้งหมดจานวน 4 ชุด เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 ( 80 ตัวแรก ) พบว่า มีค่า
ประสิทธิภาพคิดเป็ นร้อยละ 80.57 – 82.86 แสดงว่าทุกแบบฝึ กผ่านเกณฑ์ประสิ ทธิภาพตัวแรก ( E1=
80 ) โดยมีค่าประสิทธิภาพเรี ยงตามลาดับดังนี้
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แบบฝึ กชุ ด ที่ 4 แบบฝึ กการออกเสี ย งวรรณยุก ต์ที่ เป็ นอัก ษรต่ า เสี ย งสั้น ไม่มี ต ัว สะกด
มีประสิทธิภาพร้อยละ 82.86
แบบฝึ กชุดที่ 3 แบบฝึ กการออกเสียงสระ อา เอะ แอะ มีประสิทธิภาพร้อยละ 81.71
แบบฝึ กชุดที่ 1 แบบฝึ กการออกเสี ยงพยัญชนะต้น /ด/ /ถ/ /บ/ /ผ/ /ร/ มีประสิ ทธิภาพร้อยละ
81.43
แบบฝึ กชุ ด ที่ 2 แบบฝึ กการออกเสี ยงพยัญชนะสะกดแม่ กก และ แม่ กม มีประสิ ทธิภ าพ
ร้อยละ 80.57
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการของแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชา
ภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน
ค่าประสิทธิภาพ
ค่าประสิ ทธิภาพกระบวนการของแบบฝึ ก
แต่ละชุด
ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการโดยรวม

ชุดที่ 1
81.43

ชุดที่ 2
80.57

ชุดที่ 3
81.71

ชุดที่ 4
82.86

81.64

เมื่อพิจารณาจากค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ จากการทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยนที่อยู่
ท้ายแบบฝึ กแต่ละชุดดังตารางที่ 2 พบว่า มีค่าประสิ ทธิภาพคิดเป็ นร้อยละ 80.57 – 82.86 และมีค่ า
ประสิ ทธิภาพของกระบวนการโดยภาพรวม คือ ร้อยละ 81.64 แสดงว่าแบบฝึ กทั้ง 4 ชุด ผ่านเกณฑ์
ประสิทธิภาพตัวแรกที่กาหนดไว้ ( E1= 80 ) เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ได้จากการทาแบบทดสอบ
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ ร้อยละ 80
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2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากคะแนนที่นกั เรี ยนได้จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังการใช้แบบ
ฝึ ก เพื่อหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ตามเกณฑ์ E2 ( 80 ตัวหลัง) ปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลสัมฤทธิ์หลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทย
ของนักเรี ยนชาวจีน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ก่อนการใช้ แบบฝึ ก
(40)
12
21
26
16
20
17
19
26
17
20
21
9
25
20
23
24
26
25

หลังการใช้ แบบฝึ ก
(40)
26
31
34
29
34
28
28
33
25
29
33
22
35
28
35
35
34
34

d

d2

14
10
8
13
14
11
9
7
8
9
12
13
10
8
12
11
8
9

196
100
64
169
196
121
81
49
64
81
144
169
100
64
144
121
64
81
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ตารางที่ 3 แสดงผลสัมฤทธิ์หลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทย
ของนักเรี ยนชาวจีน (ต่อ)
คนที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
รวม

E2

ก่อนการใช้ แบบฝึ ก
(40)
24
24
23
27
24
24
24
25
24
19
27
25
20
28
18
23
25
771

หลังการใช้ แบบฝึ ก
(40)
30
35
35
36
34
31
34
34
36
31
36
34
33
35
31
32
35
1,125

d

d2

6
11
12
9
10
7
10
9
12
12
9
9
13
7
13
9
10
354

36
121
144
81
100
49
100
81
144
144
81
81
169
49
169
81
100
3,738

80.36
จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนของนักเรี ยนจากการทดสอบสัมฤทธิ์ ผลหลังการใช้แบบฝึ ก

ทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน มีค่าประสิ ทธิภาพของ
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ผลลัพท์ คิ ด เป็ นร้อยละร้ อยละ 80.36 แสดงว่าแบบฝึ กดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพตัว หลัง
( E2= 80 ) เนื่องจากมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าร้อยละ 80
ดังนั้น แบบฝึ กฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาว
จีนทั้ง 4 ชุดนี้ สามารถทาให้นักเรี ยนมีทกั ษะการอ่านออกเสี ยงพยัญชนะต้น สระ และวรรณยุกต์ของ
คาศัพท์ได้สูงขึ้น ดังที่ได้เปรี ยบเทียบผลคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้แบบฝึ ก
ปรากฏว่านักเรี ยนมีคะแนนสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึ ก แสดงให้เห็นว่า แบบฝึ กที่ผวู้ ิ จยั สร้างนี้ สามารถ
ช่วยให้นัก เรี ย นชาวจีนมีทกั ษะในการอ่านออกเสี ย งค าศัพท์ที่ดีข้ ึ น กล่าวคื อ ออกเสี ยงพยัญ ชนะต้น
พยัญชนะสะกด สระ และวรรณยุกต์ของคาศัพท์ภาษาไทยได้ถกู ต้องชัดเจนมากขึ้น
3. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชา
ภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน ปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าประสิทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทย
ของนักเรี ยนชาวจีน จานวน 4 ชุด
ชื่อแบบฝึ ก
ชุดที่ 1 แบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะต้น /ด/ /ถ/ /บ/ /ผ/ /ร/
ชุดที่ 2 แบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะสะกดแม่ กก และ แม่ กม
ชุดที่ 3 แบบฝึ กการออกเสียงสระ อา เอะ แอะ
ชุดที่ 4 แบบฝึ กการออกเสียงวรรณยุกต์ที่เป็ นอักษรต่า เสียงสั้น
ไม่มีตวั สะกด
ค่าเฉลีย่

เกณฑ์ 80/80
E1
81.43
80.57
81.71
82.86
81.86

E2

80.36

80.36

จากตารางที่ 3 พบว่าแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของ
นักเรี ยนชาวจีน จานวน 4 ชุด มีประสิ ทธิภาพของกระบวนการ คือ E1 = 81.64 และประสิ ทธิภาพของ
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ผลลัพธ์ คือ E2 = 80.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ E1/ E2= 80/80 สามารถนาไปใช้ในการฝึ กทักษะ
การอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีนได้

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ความก้ าวหน้ าในการอ่ านออกเสี ยงคาศัพท์ ของนักเรียน
ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการอ่านออกเสียงคาศัพท์ของนักเรี ยนที่ได้รับการฝึ ก ด้วยแบบ
ฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนัก เรี ยนชาวจีน สามารถสรุ ปผลได้ตาม
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ใน
แบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน
คะแนนรวมการ
ทดสอบ
ก่อน หลัง

d

d2

t

35

190

288

98

340

11.93**

35

195

275

80

214

14.13**

35

189

280

91

279

13.77**

35

197

282

85

245

13.49**

35

771

1,125

∑d= 354

∑d2 =3,738

27.80**

n

ชื่อแบบฝึ ก
ชุดที่ 1 แบบฝึ กการออกเสียง
พยัญชนะต้น /ด/ /ถ/ /บ/ /ผ/ /ร/
ชุดที่ 2 แบบฝึ กการออกเสียง
พยัญชนะสะกดแม่ กก และ แม่ กม
ชุดที่ 3 แบบฝึ กการออกเสียง
สระ อา เอะ แอะ
ชุดที่ 4 แบบฝึ กการออกเสียง
วรรณยุกต์ที่เป็ นอักษรต่า เสียงสั้น
ไม่มีตวั สะกด
รวม
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตารางที่ 5 เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนของนักเรี ยนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน
แล้ว พบว่านักเรี ยนมีความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสี ยง ดังเห็นได้จากการที่นักเรี ยนมี
คะแนนจากการทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังการใช้แบบฝึ กสูงกว่าก่อนเรี ยนโดยใช้แบบฝึ ก
ทุกชุด แบบฝึ กที่นกั เรี ยนมีคะแนนหลังการใช้แบบฝึ กสูงกว่าก่อนเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กเป็ นอันดับแรกคือ ชุด
ที่ 1 แบบฝึ กการออกเสี ยงพยัญชนะต้น /ด/ /ถ/ /บ/ /ผ/ /ร/ รองลงมาคื อ ชุดที่ 4 แบบฝึ กการออกเสี ยง
วรรณยุกต์ที่เป็ นอักษรต่า เสียงสั้น ไม่มีตวั สะกด ชุดที่ 3 แบบฝึ กการออกเสี ยงสระ อา เอะ แอะ และชุดที่
2 แบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะสะกดแม่ กก และ แม่ กม ตามลาดับ จากตารางดังกล่าว ยัง แสดงว่าแบบ
ฝึ กทั้ง 4 ชุด ทาให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงคาศัพท์ได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
รายงานวิจยั เรื่ อง การสร้างแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชา
ภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน : กรณี ศึกษานักเรี ยนวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการอาชีพ มณฑล
ยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึ ก
ทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยนชาวจีน สาขาวิชาการท่องเที่ยวภาษาไทย ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2012
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการอาชีพ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 35
คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาประสิทธิภาพของแบบฝึ กแต่ละชุดตามเกณฑ์ประสิ ทธิภาพที่กาหนดไว้
คือ 80/80 และใช้ สถิติ t- test แบบ Dependent Sample ในการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการอ่าน
ออกเสี ยงค าศัพท์ข องนัก เรี ยนที่ ได้รั บการฝึ กด้ว ยแบบฝึ กทัก ษะการอ่ านออกเสี ยงค าศัพท์ใ น
แบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน โดยเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้แบบฝึ ก
จากการวิจยั ดังกล่าว ผูว้ ิจยั สรุ ปผล พร้อมทั้งอภิปรายผลและมีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้

สรุปผลการวิจยั
จากการที่ผวู้ ิจยั ได้สร้างแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ย นวิชาภาษาไทย
ของนัก เรี ยนชาวจี น แล้ว น าไปทดลองกับกลุ่มตัว อย่างที่ เป็ นนัก เรี ยนชาวจี น ของวิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและการอาชีพ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว นั้น สามารถสรุ ปผล
การศึกษาได้ดงั นี้
1. ได้แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน
ซึ่งประกอบด้วยแบบฝึ กจานวน 4 ชุด ดังนี้
1.1 แบบฝึ กชุดที่ 1 แบบฝึ กการออกเสี ยงพยัญชนะต้นจากคาศัพท์ ประกอบด้วยชุดการ
ฝึ กการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น 5 แบบฝึ ก ได้แก่
แบบฝึ กที่ 1.1 เรื่ อง การอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น /ด/
แบบฝึ กที่ 1.2 เรื่ อง การอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น /ถ/
แบบฝึ กที่ 1.3 เรื่ อง การอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น /บ/
แบบฝึ กที่ 1.4 เรื่ อง การอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น /ผ/
แบบฝึ กที่ 1.5 เรื่ อง การอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น /ร/
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1.2 แบบฝึ กชุดที่ 2 แบบฝึ กการออกเสี ยงพยัญชนะสะกดจากคาศัพท์ ประกอบด้วยชุ ด
การฝึ กการอ่านออกเสียงพยัญชนะสะกด 2 แบบฝึ ก ได้แก่
แบบฝึ กที่ 2.1 เรื่ อง การอ่านออกเสียงตัวสะกด แม่ กก (ก สะกด)
แบบฝึ กที่ 2.2 เรื่ อง การอ่านออกเสียงตัวสะกด แม่ กม (ม สะกด)
1.3 แบบฝึ กชุดที่ 3 แบบฝึ กการออกเสี ยงสระจากคาศัพท์ ประกอบด้วยชุดการฝึ กการ
อ่านออกเสี ยงสระ 3 แบบฝึ ก ได้แก่
แบบฝึ กที่ 3.1 เรื่ อง การอ่านออกเสียงสระ อา
แบบฝึ กที่ 3.2 เรื่ อง การอ่านออกเสียงสระ เอะ
แบบฝึ กที่ 3.3 เรื่ อง การอ่านออกเสียงสระ แอะ
1.4 แบบฝึ กชุดที่ 4 แบบฝึ กการออกเสียงวรรณยุกต์จากคาศัพท์ ประกอบด้วยชุดการฝึ ก
การอ่านออกเสี ยงวรรณยุกต์ 1 แบบฝึ ก คือ แบบฝึ กที่ 4.1 เรื่ อง การอ่านออกเสี ยงวรรณยุกต์ของ
อักษรต่า สระเสียงสั้น ไม่มีตวั สะกด
ลักษณะของแบบฝึ กประกอบด้วยคาชี้ แจงการใช้แบบฝึ กซึ่งเป็ นค าแนะนาสาหรับครู
และนักเรี ยน ในแต่ละแบบฝึ กมีคาอธิบายถึงจุดประสงค์ เนื้ อหา กิจกรรม สื่ อ และการประเมินผล
ส่วนในตัวแบบฝึ กมีกิจกรรมฝึ กการอ่าน เฉลยกิจกรรม ใบความรู้ แบบทดสอบระหว่างเรี ยนที่อยู่
ท้ายแบบฝึ ก และมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนประกอบ เพื่อใช้ทดสอบก่อนและหลัง
การใช้แบบฝึ ก
2. แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน
จานวน 4 ชุด มีค่าประสิ ทธิภาพโดยเฉลี่ย ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ E1 / E2 = 80/80 โดยมีค่ า
ประสิ ทธิภาพ คือ 81.64 / 80.36 มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการคือ E1 = 81.64 ซึ่งเป็ นคะแนน
เฉลี่ยร้อยละที่ได้จากการทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน และประสิ ทธิภาพของผลลัพท์
คือ E2 = 80.36 คิดจากคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนหลังการใช้แบบฝึ ก จะเห็นได้ว่าค่าประสิ ทธิภาพดังกล่าวสูงกว่า เกณฑ์ที่กาหนดไว้ แสดงว่า
แบบฝึ กทัก ษะการอ่ า นออกเสี ย งค าศัพ ท์ ใ นแบบเรี ยนวิ ช าภาษาไทยของนั ก เรี ยนชาวจี น มี
ประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ในการฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาไทยของนักเรี ยนชาว
จีนได้
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3. ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ของนักเรี ยนที่ได้รับการฝึ ก
ด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน พบว่า
นักเรี ยนที่ใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีน
มีความสามารถในการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ภายหลังจากการใช้แบบฝึ กดีกว่าก่อนการใช้แบบฝึ ก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าแบบฝึ กดังกล่าวสามารถช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน
ออกเสียงคาศัพท์ภาษาไทยของนักเรี ยนให้ดีข้ ึนได้

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ที่พบว่า แบบฝึ กที่ผวู้ ิจ ัยสร้างขึ้ นมีค่ าประสิ ทธิภ าพโดยเฉลี่ย คือ 81.64 /
80.36 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด และนักเรี ยนมีความสามารถในการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ภาย
หลังจากการใช้แบบฝึ กดีกว่าก่อนการใช้แบบฝึ กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีประเด็นที่
สมควรนามาอภิปรายผลดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนจากการทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยน ซึ่งเป็ นแบบทดสอบที่อยู่
ท้ายแบบฝึ กแต่ละชุด คิด เป็ นร้ อยละ 81.64 แสดงว่าผ่านเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพตัวแรกที่กาหนดไว้
( E1= 80 ) โดยมีค่าประสิทธิภาพตามลาดับคือ แบบฝึ กชุดที่ 4 แบบฝึ กการออกเสี ยงวรรณยุกต์จาก
คาศัพท์ที่เป็ นอักษรต่า เสียงสั้น ไม่มีตวั สะกดมีประสิ ทธิภาพร้อยละ 82.86 แบบฝึ กชุดที่ 3 แบบฝึ ก
การออกเสียงสระ อา เอะ แอะ และร้อยละ 81.71 แบบฝึ กชุดที่ 1 แบบฝึ กการออกเสี ยงพยัญชนะ
ต้น /ด/ /ถ/ /บ/ /ผ/ /ร/ ร้อยละ 81.43 และแบบฝึ กชุดที่ 2 แบบฝึ กการออกเสี ยงพยัญชนะสะกดแม่
กก และ แม่ กม ร้อยละ 80.57 สาเหตุที่เรื่ องพยัญชนะสะกดมีค่าประสิ ทธิภาพน้อยเป็ นอันดับ แรก
ทั้งนี้เพราะภาษาจีนไม่มีเสียงตัวสะกด ยกเว้นออกเสียง /-ง/ หรื อ /-ng/ ในท้ายเสี ยงสระบางสระ คือ
/ang/ /ong/ /eng/ /iang/ /ing/ /iong/ /uang/ /ueng/ ดังที่ ชนิ กา ค าพุฒ (2544) ได้กล่าวว่า
“นักศึกษาจีนมีความบกพร่ องในการออกเสียงพยัญชนะท้ายมากที่สุด” ดังนั้น นักเรี ยนจึงออกเสี ยง
ตัวสะกดได้ลาบากกว่าการออกเสียงพยัญชนะต้น สระ หรื อวรรณยุกต์ การสอนออกเสี ยงตัวสะกด
จึงจ าเป็ นต้องใช้เวลาในการฝึ กฝนที่ ค่ อนข้างนานกว่าการออกเสี ยงอื่น ๆ ส่ ว นแบบฝึ กที่ มีค่ า
ประสิทธิภาพน้อยเป็ นอันดับรองลงมาคือ แบบฝึ กพยัญชนะต้นจากคาศัพท์ สาเหตุสาคัญมาจาก
อิทธิพลของภาษาแม่คือ ภาษาจีน เพราะหน่วยเสียงพยัญชนะต้น /ด/ /ถ/ /บ/ /ผ/ /ร/ เป็ นหน่ วยเสี ยง
ที่ในภาษาจีนไม่มี
ประเด็นที่นกั เรี ยนชาวจีนมีปัญหาในการออกเสี ยงวรรณยุกต์น้อยกว่าเสี ยงพยัญชนะและ
สระ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะภาษาจีน มีเสี ย งวรรณยุกต์เช่น เดีย วกัน แม้จะไม่เหมือนกับหน่ ว ยเสี ย ง
วรรณยุกต์ในภาษาไทย แต่นักเรี ยนก็ยงั พอสามารถออกเสี ยงได้บา้ ง แต่เสี ยงสระในภาษาจีนไม่มี
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การจาแนกสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว จึงทาให้นกั เรี ยนออกเสียงสระบางหน่วยเสียง โดยเฉพาะ
เสียงสระ อา เอะ แอะ ไม่ชดั เจน สอดคล้องกับที่ นวลทิพย์ เพิ่มเกสร (2551: 146) กล่าวถึงปั ญหา
การออกเสี ยงสระในภาษาไทยของนักเรี ยนจีนที่เกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่ ว่า “ปั ญหาเกี่ยวกับ
สระคือ ไม่สามารถจาแนกความสั้นยาวของเสียงสระได้ เช่น/อะ/ /อา/” และดังที่ จาง หยิง กล่าวถึง
สาเหตุที่นกั เรี ยนชาวจีนไม่สามารถออกเสียงสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในภาษาไทยได้ว่า “ ไม่
สามารถออกเสียงสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวได้ถกู ต้อง เพราะในภาษาจี นการออกเสี ยงสระสั้น
หรื อยาว ไม่มีผลต่ อความหมาย” (Zhang Ying, สัมภาษณ์ 1 กุมภาพัน ธ์ 2555) อย่างไรก็ต าม
นักเรี ยนแต่ละคนมีผลคะแนนแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กบั ความตั้งใจ โอกาสและความสม่าเสมอใน
การใช้ภาษาไทย และทักษะในการใช้ภาษาไทย
2. คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังการ
ใช้แบบฝึ ก คิดเป็ นร้อยละ 80.36 จากค่าประสิทธิภาพดังกล่าวแสดงว่า แบบฝึ กทั้ง 4 ชุดผ่านเกณฑ์
ประสิทธิภาพตัวหลังตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ E2= 80 เนื่ องจากมีค่าประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์สูง
กว่าร้อยละ 80
เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนรวมจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังการ
ใช้แบบฝึ กแต่ละชุด พบว่า แบบฝึ กที่นกั เรี ยนมีคะแนนหลังการใช้แบบฝึ กสูงกว่าก่อนเรี ยนโดยใช้
แบบฝึ กเป็ นอัน ดับแรกคื อ ชุ ด ที่ 1 แบบฝึ กการออกเสี ยงพยัญชนะต้น จากค าศัพท์ที่เป็ นเสี ย ง
พยัญชนะต้น /ด/ /ถ/ /บ/ /ผ/ /ร/ (288 คะแนน) รองลงมาคือ ชุดที่ 4 แบบฝึ กการออกเสียงวรรณยุกต์
จากคาศัพท์ที่เป็ นอักษรต่า เสียงสั้น ไม่มีตวั สะกด (282 คะแนน) ชุดที่ 3 แบบฝึ กการออกเสี ยงสระ
จากคาศัพท์ที่เป็ นสระ อา เอะ แอะ (280 คะแนน) และชุดที่ 2 แบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะสะกด
จากคาศัพท์ที่เป็ นตัวสะกดแม่ กก และ แม่ กม (275 คะแนน) ตามลาดับ สาเหตุที่นกั เรี ยนได้คะแนน
แบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะต้นมากที่สุด (เพราะนักเรี ยนมีความตั้งใจและเห็นความสาคัญของ
การออกเสียงพยัญชนะต้นให้ชดั เจน ประกอบกับเสียงพยัญชนะต้นภาษาไทยในแบบฝึ กที่นักเรี ยน
ออกเสียงได้ดีข้ ึน ยังเป็ นเพราะมีตาแหน่งที่เกิดของเสียงที่ใกล้เคียงกับภาษาจีน กล่าวคือหน่ วยเสี ยง
/ด/ ในภาษาไทย เป็ นเสียงก้อง มีลม เกิดที่ฟันและปุ่ มเหงือก ใกล้เคียงกับเสี ยง เตอ /d/ ในภาษาจีน
ซึ่ งเป็ นเสี ยงเกิ ด ที่ ปุ่มเหงื อก /ถ/ ในภาษาไทย เป็ นเสี ยงไม่ก ้อง มีลม เกิ ด ที่ ฟัน และปุ่ มเหงื อ ก
ใกล้เคียงกับเสียง เทอ /t/ ในภาษาจีนซึ่งเป็ นเสียงเกิดที่ปุ่มเหงือกเช่นเดียวกัน /บ/ ในภาษาไทย เป็ น
เสียงก้อง ไม่มีลม เกิดที่ริมฝี ปาก ใกล้เคียงกับเสียง ปอ /b/ ในภาษาจีนซึ่งเป็ นเสียงเกิดที่ริมฝี ปาก /ผ/
ในภาษาไทย เป็ นเสียงไม่กอ้ ง มีลม เกิดที่ริมฝี ปาก ใกล้เคียงกับเสียง พอ /p/ ในภาษาจีนซึ่งเป็ นเสี ยง
เกิดที่ริมฝี ปากเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้ผเู้ รี ยนออกเสียงและจดจาได้ง่าย แต่ท้ งั นี้ มีขอ้ สังเกต
ว่า เมื่อพิจารณาคะแนนการออกเสียงพยัญชนะต้นของนักเรี ยน พบว่านักเรี ยนออกเสี ยง /ร/ ได้น้อย
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กว่าเสี ยงเสี ยงพยัญชนะต้นอื่น ๆ ทั้งนี้ เป็ นเพราะ /ร/ ในภาษาไทยเป็ นเสี ยงเสี ยงรัว ( rolled ) เป็ น
เสียงก้อง เกิดที่ฟันและปุ่ มเหงือก แต่ภาษาจีนไม่มีเสียงรัว มีแต่เสียง เลอ /l/ ซึ่งเกิดที่ปุ่มเหงือก คล้าย
เสียง /ล/ ในภาษาไทย และแม้ว่าภาษาจีนจะมีเสี ยงในตาแหน่ งที่เกิดจากปลายลิ้น-เพดานแข็ง คือ
/zh/ /ch/ /sh/ /r/ ซึ่งมีลกั ษณะการออกเสียงที่ตอ้ งม้วนลิน้ แตะเพดาน แต่การออกเสี ยงจะไม่รัวลิ้น
เหมือนเสียง /ร/ ในภาษาไทย จึงทาให้นกั เรี ยนออกเสียง /ร/ ได้ยากกว่าเสียงพยัญชนะต้นอื่น
นอกจากนั้น ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ปัญหาของผูเ้ รี ยนก่อนการสร้างแบบฝึ ก จึงได้มี การจับคู่
เทียบเสี ยงพยัญชนะต้นแต่ละหน่ วยเสี ยง คือ /ด/-/ต/ /ถ/-/ท/ /บ/-/ป/ /ผ/-/พ/ /ร/-/ล/ ทาให้
นักเรี ยนจาแนกความแตกต่างของเสียงพยัญชนะต้นได้ชดั เจนขึ้น สอดคล้องกับหลักการสร้างแบบ
ฝึ กดังที่ จุรีรัตน์ ทองพาณิ ชย์ (2538: 26) มีความเห็นว่า “แบบฝึ กสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ปัญหา
และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ส่วนคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังการใช้แบบฝึ กชุดที่ 2 แบบฝึ กการ
ออกเสี ยงพยัญชนะสะกดแม่ กก และ แม่ กม มีคะแนนน้อยกว่าแบบฝึ กชุด อื่น เนื่ องจากปั ญหา
ความไม่คุน้ เคยในการออกเสียงตัวสะกดของนักเรี ยนจีนดังที่กล่าวไปแล้ว ประเด็นการฝึ กออกเสี ยง
ตัวสะกดจึงเป็ นประเด็นปัญหาที่สมควรได้รับการคิดหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการ
อ่านออกเสียงให้ดียงิ่ ขึ้น
อย่างไรก็ตาม แบบฝึ กทั้ง 4 ชุดนี้มีค่าประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ไว้ คือ E1 / E2= 80/80 โดยมีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการคือ E1 = และมีค่าประสิ ทธิภาพของ
ผลลัพธ์คือ E2 = 80.36 แสดงว่าแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ในแบบเรี ยนวิชาภาษาไทย
ของนัก เรี ยนชาวจีน มีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้นักเรี ยนสามารถอ่านออกเสี ยงค าศัพท์ได้ถูกต้องมาก
ยิง่ ขึ้น ทั้งนี้เพราะแบบฝึ กดังกล่าว มีการจับคู่หน่วยเสียงที่เป็ นปัญหา นักเรี ยนมักออกเสี ยงผิดพลาด
คือ มัก ออกเสี ย งสลับกัน หรื อไม่สามารถจ าแนกความแตกต่ างระหว่างหน่ ว ยเสี ย งคู่น้ ัน ได้เลย
ประกอบกับใช้วิธีการฝึ กที่เป็ นระบบขั้นตอน ฝึ กทั้งทักษะการฟังและการอ่านควบคู่กนั ไป โดยเริ่ ม
ตั้งแต่ข้นั ฝึ กฟังจาแนกความแตกต่างของหน่วยเสียงที่นกั เรี ยนยังออกเสียงไม่ถกู ต้องชัดเจน จากนั้น
ฝึ กอ่ านโดยมี ใ บความรู้ ที่ ให้ข ้อมูล ความรู้ เ สริ มเกี่ ยวกับหน่ ว ยเสี ยงที่ เ ป็ นปั ญหา และอธิ บ าย
เที ย บเคี ยงกับหน่ ว ยเสี ย งที่ นัก เรี ยนออกเสี ยงสับสนปนกัน ใช้สัทอัก ษรและบอกความหมาย
ประกอบเพื่อความชัดเจน และมีกิจกรรมที่เน้นย้าให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะทางด้านการอ่านออกเสี ยงให้
ถูกต้องยิง่ ขึ้น สอดคล้องกับที่ สิริพร กุ่ยกระโทก ได้มีทศั นะเกี่ยวกับการสอนอ่านออกเสี ยงว่า “การ
สอนออกเสียงควรบูรณาการกับการสอนภาษาทุกทักษะ เพราะการออกเสี ยงเป็ นปั ญหาใหญ่ที่สุด
ของนักเรี ยน การเรี ยนการสอนการออกเสี ยงต้องค่อยเป็ นค่อยไป พัฒนาให้ครบทุกจุด และสอน
แทรก ซ้ า ย้า ทวน ตามความเหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนสื่อ และกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อให้นกั เรี ยน
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ท าซ้ า โดยไม่ เ บื่ อ ” (สิ ริ พร กุ่ ย กระโทก, ข้ อ คิ ด และข้ อ เสนอแนะในการสอนออกเสี ย ง
(Pronunciation) วันที่สืบค้น 23 กรกฎาคม 2555 จาก http://www.kroobannok.com/blog/35365)
นอกจากนั้น ผลการวิจยั นี้ ยงั สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Lu Sheng (2553) ที่ศึกษาเรื่ อง
การพัฒ นารู ป แบบการสอนการออกเสี ย งภาษาไทย โดยใช้สัทอัก ษรและปฏิสัมพัน ธ์สาหรั บ
นัก ศึก ษาจีน ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการสอนการออกเสี ยงภาษาไทย โดยใช้
สัทอักษรและปฏิสมั พันธ์ สาหรับนักศึกษาจีน พบว่ามีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.51/82.51 ซึ่ง
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ต้งั ไว้ ผลการประเมินรับรองรู ปแบบการสอนการออกเสี ยงภาษาไทย
โดยใช้สทั อักษรและปฏิสมั พันธ์ สาหรับนักศึกษาจีน จากผูท้ รงคุณวุฒิ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก
ที่สุด ดังนั้น แสดงว่า การสอนโดยใช้สทั อักษรมีผลให้ผเู้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู้ที่ดีข้ ึนได้
3. คะแนนความก้าวหน้าในการอ่านออกเสียงของนักเรี ยน เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการใช้
แบบฝึ ก นักเรี ยนมีคะแนนจากการทดสอบหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ใน
แบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
แสดงว่าแบบฝึ กทั้ง 4 ชุด สามารถทาให้นัก เรี ยนมีความก้าวหน้า หรื อพัฒนาทัก ษะในการอ่าน
ออกเสียงคาศัพท์ได้สูงขึ้น ทั้งนี้เป็ นเพราะผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบฝึ กที่ฝึกทั้งทักษะการฟังและอ่าน ตาม
ทัศนะของแฟรงค์ แมรี่ และลอเรนซ์ (อ้างถึงใน บันลือ พฤกษะวัน, 2532: 16-17) ที่ ว่า “เด็กเรี ยน
อ่านได้ 3 ทางด้ว ยกันคือ ทางตา หู และการจ ารู ปคา” นอกจากนั้น แบบฝึ กดังกล่าวถือเป็ นการ
ทบทวน เน้นย้าการฝึ กอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ในบทเรี ยนที่นักเรี ยนได้เรี ยนรู้ไปแล้ว สอดคล้องกับ
หลักการสอนของประสิทธิ์ เข็มสุ วรรณ ที่ว่า “หลังจากเรี ยนบทเรี ยนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วต้องมีการ
ทบทวน ด้วยการให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กชุดต่าง ๆ ” (ประสิทธิ์ เข็มสุ วรรณ, การสอนภาษาไทยแบบ
7 ท การปฏิบัติงานที่เป็ นเลิศ วันที่สืบค้น 26 กรกฎาคม 2555 จาก http:// km.mhs1. go.th/ ?name =
research&file= read research &id=61)
4. แบบฝึ กนี้ สามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนได้ เพราะผูเ้ รี ยนตระหนัก ว่า
ตนเองมีปัญหาในการอ่านออกเสี ยงค าศัพท์ภาษาไทย และเป็ นปั ญหาที่สมควรได้รับการแก้ไข
เพราะหากยังออกเสียงไม่ถกู ต้องจะยังคงประสบปั ญหาในการอ่านคาศัพท์ต่อไป และจะส่ ง ผลต่อ
การเรี ยนรู้ ภ าษาไทย เนื่ องจากการอ่านเป็ นทัก ษะพื้น ฐานในการเรี ยนรู้ ภ าษา จึ งสอดคล้องกับ
หลักการสอนอ่านที่ วรรณี โสมประยูร (2553: 135-139) กล่าวไว้ว่า “มีหลักการที่สาคัญ คือ ความ
พร้อม ความต้องการ ประสบการณ์ และความสามารถในการรั บรู้ ของเด็ก ” และดังที่ คณาจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ และสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้สรุ ปหลักการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศไว้ว่า
“ผูส้ อนต้องทาการวิจยั ผูเ้ รี ยนก่อนเสมอว่าเหตุผลใดที่ทาให้ผเู้ รี ยนต้องการเรี ยนภาษาไทย และความ
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คาดหวังของผูเ้ รี ยนคืออะไร เพื่อให้สามารถจัดการการเรี ยนรู้ได้ตรงกับที่ผเู้ รี ยนต้องการ” (สาขาวิชา
ภาษาไทย ศศ.บ และสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่ อสารทางธุรกิ จ , จั ดเวที แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ประสบการณ์ ด้านการสอนภาษาไทย สาหรั บชาวต่ างประเทศ วันที่สืบค้น 26 กรกฎาคม 2555 จาก
http://netra.lpru.ac.th/ ~panuwat_s / km3.html)
5. จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน พบว่านักเรี ยนมีความสนใจและให้ความร่ วมมือ
ในการปฏิบตั ิแต่ละกิจกรรม เป็ นเพราะแบบฝึ กดังกล่าวมีกิจกรรมที่หลากหลาย กระตุน้ ความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน ช่ ว ยทาให้นัก เรี ยนเกิ ด ความรู้ สึก ที่ ดีและมีก าลังใจในการเรี ยนภาษาไทยว่า ตนเอง
สามารถออกเสียงได้ถกู ต้องหากตั้งใจฝึ กฝน และยังเป็ นการทบทวนบทเรี ยนให้ผเู้ รี ยนอ่านคาศัพท์
ได้ถูก ต้องชัดเจน และเข้าใจความหมายของคาศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับที่ สุ จริ ต เพียรชอบ
(2531: 137) กล่าวว่า วิชาภาษาไทยเป็ นวิชาทักษะ นักเรี ยนจะมีทกั ษะทางภาษาที่ดี มีความรู้ความ
เข้าใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทยก็ต่อเมื่อได้ฝึกฝนและกระทาซ้ า” และที่ วลีรัตน์ ดิษยคริ นทร์
(2551: 15) ได้ให้ความเห็น เกี่ ยวกับลักษณะของแบบฝึ กไว้ว่า “ต้องเกี่ยวข้องกับบทเรี ยนที่เรี ยน
มาแล้ว เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความพร้อม ความสนใจของผูเ้ รี ยน มีคาอธิ บายพร้อมตัวอย่ าง
ประกอบชัด เจน ใช้เวลาการฝึ กที่ เหมาะสม ผูส้ อนควรสร้ างแบบฝึ กหลายรู ปแบบเพื่อช่ ว ยให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้เพิ่มขึ้น และสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเองได้ดีข้ ึน”

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ผูส้ อนควรสารวจปั ญหาการอ่านออกเสี ยงของนัก เรี ยนก่ อนการใช้แ บบฝึ ก เพื่อ
เลือกใช้หรื อปรับปรุ งแบบฝึ กให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของนักเรี ยน
1.2 ผูส้ อนควรทบทวนความรู้เรื่ องสัทอักษรก่อนการใช้แบบฝึ ก
1.3 ผูส้ อนอาจใช้เวลาในการฝึ กแต่ละแบบฝึ กไม่เท่ากัน ควรเน้นการฝึ กฝนการอ่านออก
เสียงที่นกั เรี ยนมีปัญหามากที่สุด เช่น แบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะสะกด
1.4 ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนต้องให้ความสาคัญกับการฝึ กฝนการอ่านออกเสี ยงอย่างจริ งจัง และ
หากผูเ้ รี ยนยังคงประสบปัญหาในการอ่านออกเสียง ควรฝึ กฝนซ้ าอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการสร้างสื่อ แบบฝึ ก หรื อวิธีการอื่น ๆ ที่สามารถช่วยแก้ไขปั ญหาการอ่าน
ออกเสียงพยัญชนะสะกดของนักเรี ยนชาวจีน
2.2 ควรศึกษาปัญหาทางด้านทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรี ยนชาวจีนในมณฑลอื่นๆ
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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