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บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ (1) เพื่อสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์
ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน (2)เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่าน
ออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ 80/80 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชาวจีน สาขาวิชาการท่องเท่ียวภาษาไทย ชั้นปีท่ี 1  ภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2012  วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการอาชีพ มณฑลยนูนาน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน จ  านวน 35 คนท่ีมีปัญหาในการอ่านออกเสียงค าศพัท์ภาษาไทย วิธี
การศึกษาคือ นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนและหลงัการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียง
ค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน จากนั้น วิเคราะห์ขอ้มลูโดยหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกแต่ละชุดตามเกณฑ ์E1 / E2 และค่า t- test แบบ Dependent Sample 
 ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. แบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวชิาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน มี
ค่าประสิทธิภาพระหว่าง 81.64 / 80.36 แสดงว่าแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ใน
แบบเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาวจีนมีประสิทธิภาพ ท าให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง
ค าศพัทไ์ดถ้กูตอ้งมากยิง่ข้ึน  
 2. นักเรียนท่ีใชแ้บบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของ
นกัเรียนชาวจีน มีความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศพัท์ภายหลงัจากการใชแ้บบฝึกดีกว่าก่อน
การใชแ้บบฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
 
ค าส าคัญ  แบบเรียนวิชาภาษาไทย แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชา
ภาษาไทย  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน นกัเรียนชาวจีน  
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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  
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บทที่ 1 
                                                            บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การอ่านเป็นทกัษะทางภาษาท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ในการด ารงชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากเป็นทกัษะ
พ้ืนฐานท่ีส าคญัในการส่ือสารกบัผูอ่ื้น ทั้งการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ทกัษะ และการแสวงหาความรู้ 
การเรียนรู้ภาษาใดภาษาหน่ึงนั้น โดยเฉพาะการเรียนภาษาท่ีสองซ่ึงไม่ใช่ภาษาประจ าชาติของผูเ้รียน 
ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการฝึกอ่านออกเสียง เพราะการอ่านออกเสียงมีความสมัพนัธ์กบัการสะกดค า จะ
ช่วยการฝึกสะกดค าและออกเสียงหน่วยเสียงในภาษานั้นให้ถูกตอ้งและชดัเจน ดงัท่ี นักวิจยัทางภาษา 
บอยด์ (Boyd,1970 อา้งถึงใน วรรณี โสมประยรู, 2553: 135) กล่าวว่า “การอ่านและการสะกดค ามี
ความสมัพนัธก์นัในแง่ของการใชท้กัษะทางภาษามากพอสมควร เด็กสะกดค าต่างๆ ท่ีเขาสามารถอ่าน
ออกไดถ้กูตอ้งและแม่นย  ากว่าค  าท่ีเขาอ่านไม่ออก” 
 ปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีการจดัการเรียนการ
สอนภาษาไทยใหช้าวต่างชาติมากข้ึน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
สถาบนัการศึกษาในประเทศไทยกบัต่างประเทศ  ซ่ึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนับเป็นประเทศ
หน่ึงท่ีมีความร่วมมือทางการศึกษากับประเทศไทยอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน ทั้งในด้านการ
แลกเปล่ียนบุคลากรของสถาบนัการศึกษาและนกัศึกษา และการจดัท าแบบเรียนและหลกัสูตรการสอน
ภาษา 
 แมว้่านกัภาษาศาสตร์จดัภาษาไทยและภาษาจีนเป็นภาษาท่ีอยูใ่นตระกลูเดียวกนั คือ ตระกลู
จีน-ทิเบต ดงัท่ี เรืองเดช ปันเข่ือนขติัย ์(2541: 7) กล่าวว่า “นักภาษาศาสตร์จดัภาษาไทยเป็นสาขาหน่ึง
ของตระกูลภาษาจีน ทิเบต (Sino Tibetan family)”  ประกอบกบัภาษาทั้งสองมีลกัษณะเหมือนกนัคือ 
เป็นภาษาค าโดดและมีเสียงวรรณยุกต์  แต่ภาษาไทยมีเอกลกัษณ์ทางดา้นโครงสร้างภาษา หลกัภาษา 
และหน่วยเสียงท่ีต่างจากภาษาจีน อาจท าใหน้กัเรียนชาวจีนประสบปัญหาในการเรียนรู้ภาษาไทย และ
ออกเสียงภาษาไทยใหถ้กูตอ้งชดัเจนได ้ ภาษาเดิมของผูเ้รียนจึงมีอิทธิพลต่อการเรียนภาษาท่ีสอง เมื่อได้
พิจารณาปัญหาดา้นทกัษะการอ่านพบว่า ปัญหาท่ีมกัพบในการอ่านออกเสียงของนักเรียนชาวจีนคือ 
เสียงพยญัชนะตน้ /ด/ /บ/ /ร/ /ง/ เน่ืองจากเป็นหน่วยเสียงท่ีไม่มีในภาษาจีน ดงัท่ี  ดร.จรัสศรี  จิรภาส 
อาจารยส์าขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเฉลิมพระเกียรติ ผูเ้คยมีประสบการณ์ในการ
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สอนภาษาไทยใหแ้ก่สมาคมอุตสาหกรรมจงัฮวา้ จงัหวดัไทจง และสมาคมอุตสาหกรรมไทจง จงัหวดั
ไทจง ในประเทศไต้หวนัเป็นเวลาหลายปี ได้กล่าวว่า “ชาวจีนส่วนใหญ่มีปัญหาในการออกเสียง
พยญัชนะตน้ /ด/ /บ/ /ร/ /ง/ เน่ืองจากเป็นหน่วยเสียงท่ีไม่มีในภาษาจีน เสียง /ร/ แมจ้ะเสียงใกลเ้คียงกบั
เสียง /l/  ในภาษาจีนแต่ชาวจีนไม่รัวล้ิน  วางล้ินไม่ถูกต าแหน่ง จึงท าให้ออกเสียงไม่ถูกตอ้งชดัเจน”   
(จรัสศรี จิรภาส, อา้งถึงใน สมศรี วรประเสริฐศิลป์ 2552: 2, สมัภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2550) สอดคลอ้ง
กบัท่ี สมศรี วรประเสริฐศิลป์ (2552: 2) ไดก้ล่าวว่า “จากประสบการณ์การสอนภาษาไทยใหแ้ก่นกัเรียน
ชาวจีนโรงเรียนนานาชาติและศูนยภ์าษา Language Connect มาเป็นเวลา 6 ปี ไดเ้ห็นปัญหาการออก
เสียงภาษาไทยของผูเ้รียนชาวจีนท่ีออกเสียงเพ้ืยนหรือไม่ถูกตอ้ง เช่น ออกเสียง /ด/ เป็น /ต/   /บ/ เป็น     
/ป/   /ร/ เป็น /ล/   /ง/ เป็น /น/ เน่ืองจากหน่วยเสียง /ด / /บ/ /ร/ /ง/ ไม่มีในเสียงพยญัชนะต้นของ
ภาษาจีน”  
 นอกจากเสียงพยญัชนะตน้ท่ีเป็นปัญหาดงักล่าว นวลทิพย ์เพ่ิมเกสร (2551: 146) กล่าวถึง
ปัญหาการใชภ้าษาไทยของนกัเรียนจีนท่ีเกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่ โดยเฉพาะการออกเสียงพยญัชนะ
และสระ ยกตวัอย่าง เช่น ค  าว่า “บางที” จะอ่านผิดว่า [ปางที] ค าว่า “เด็ก” จะอ่านผิดว่า [เต็กๆ] ค าว่า 
“หวงัว่า” จะอ่านออกเสียงว่า [หวางว่า] ค าว่า “ดีใจ” จะอ่านออกเสียงว่า [ดีจาย]  ค  าว่า “ตอ้งการ” จะ
อ่านออกเสียงว่า [ตอ้งกนั] ค  าว่า “ทานไม่ไหว” จะอ่านออกเสียงว่า [ทนัไม่ไหว] แสดงใหเ้ห็นว่า เสียงท่ี
เป็นปัญหาส าหรับชาวจีนคือ /ด/ /ต/ /บ/ /ป/ ปัญหาเก่ียวกบัสระคือ ไม่สามารถจ าแนกความสั้นยาวของ
เสียงสระได ้เช่น/อะ/ /อา/  
 ในขณะท่ี ถาน กัว หมิง (Tan Guo Ming) ซ่ึงเป็นชาวจีนท่ีศึกษาในสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศและมีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยให้กบันักศึกษาชาวจีน 
กล่าวว่า ปัญหาการอ่านออกเสียงอกัษรน าก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงของนักศึกษาจีน เน่ืองจากหลกัการอ่าน
อกัษรน ามีหลายวิธี ผูเ้รียนมกัสบัสนระหว่างค าอกัษรน ากบัอกัษรควบกล ้า เน่ืองจากค าทั้ง 2 ประเภทน้ี 
มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั กล่าวคือ มีพยญัชนะตน้ 2 ตวั เช่น ค  าว่า “หวาน” อ่านว่า [หฺวาน] ค าว่า “ความ” 
อ่านว่า [คฺวาม] จะเห็นไดว้่า ทั้ง 2 ค ามีพยญัชนะตน้ 2 ตวัเหมือนกนั ออกเสียง 1 พยางค์เหมือนกนั แต่มี
หลกัการออกเสียงต่างกัน เพราะ “หวาน” อ่านออกเสียงเป็นค า ห น า แต่ “ความ” ออกเสียงแบบ        
ควบกล ้า และจากหลกัการอ่านออกเสียงอกัษรน า บา้งก็อ่านแบบประวิสรรชนีย ์บา้งก็อ่านแบบ ห น า 
ยกตวัอยา่ง เช่น ค  าว่า “ตลาด” อ่านออกเสียงว่า [ตะ-หลาด]  ค  าว่า “ขนม” อ่านออกเสียงว่า [ขะ-หนม]  
ค  าว่า “กนก” อ่านออกเสียงว่า [กะ-หนก] แต่ค าว่า “หรูหรา” อ่านออกเสียงว่า [หรู-หรา] ซ่ึงปัญหาน้ีได้
สร้างความสบัสนใหก้บัผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก และท าใหเ้กิดปัญหาในการเรียนการสอน หากผูเ้รียนไม่ได้
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รับการฝึกฝนใหถ้กูวิธีและเป็นระบบตั้งแต่เร่ิมตน้เรียน อาจท าให้ผูอ่้านออกเสียงผิด เช่น  “จมูก” ออก
เสียงผดิเป็น [จะ-มกู] “ขนม” ออกเสียงผิดเป็น [ขะ-นม]  “อร่อย” ออกเสียงผิดเป็น [อะ-ร่อย] เป็นตน้ 
(ถาน กวั หมิง, 2554: 2) 
 นอกจากนั้น จาง หยงิ (Zhang Ying) อาจารยอ์าสาสมคัรชาวจีน ส าเร็จศึกษาระดบัปริญญา
โท สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศท่ี Shan Dong University  และมีประสบการณ์
สอนภาษาจีนให้นักศึกษาไทยท่ีวิทยาลยัราชพฤกษ์เป็นเวลา 2 ปี ไดใ้ห้ทศันะท่ีเป็นภาพรวมเก่ียวกบั
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการออกเสียงภาษาไทยของตนไวด้งัน้ี 
 1. กำรออกเสียงพยัญชนะ เสียงพยญัชนะตน้ท่ีชาวจีนออกเสียงล าบากคือ /ด/ /บ/ /ร/ /ง/ 
เน่ืองจากภาษาจีนไม่มีเสียงพยญัชนะตน้ดงักล่าว  โดยปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดความสับสนและ
ความไม่ชดัเจนในการออกเสียงคือ การใชส้ัทอกัษรของภาษาไทยและจีน ใชส้ัทอกัษรตวัเดียวกนั แต่
ออกเสียงต่างกนั คือ 

/d/ ในภาษาไทย แทนเสียง /ด/       แต่ /d/ ในภาษาจีน  แทนเสียง /ต/ 
/t/ ในภาษาไทย แทนเสียง /ต/        แต่ /t/ ในภาษาจีน  แทนเสียง /ท/ 
/th/ ในภาษาไทย แทนเสียง /ท/      แต่ในภาษาจีนไม่มีการใช ้/th/    

เสียงพยญัชนะต้น /ง/ ออกเสียงไม่ค่อยได้ แต่หากใชเ้ป็นตัวสะกด สามารถออกเสียงได ้
ส่วนการออกเสียง /ร/ ยงัไม่ชดัเจน เพราะไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง /ร/ และ /ล/ ได้ ดงันั้น
พยญัชนะท่ีควบกล ้าดว้ยตวั ร และ ล จึงออกเสียงไม่ค่อยถกูตอ้ง ทั้งน้ีมีขอ้สงัเกตว่าแมภ้าษาจีนจะมีเสียง
พยญัชนะตน้ท่ีเขียนดว้ยตวัอกัษรสองตวั คือ /zh/ /ch/ /sh/ แต่การออกเสียงจะออกเสียงเป็นเสียงเดียว
เท่านั้นคือ ออกเสียงเป็น จือ ชือ ซือ ตามล าดบั ไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นเสียงควบกล ้า และไม่มีเสียงอกัษรน า
เหมือนภาษาไทย 

2. กำรออกเสียงสระ ยงัไม่สามารถออกเสียงสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวไดถ้กูตอ้ง เพราะ
ในภาษาจีนการออกเสียงสระสั้นหรือยาว ไม่มีผลต่อความหมาย 

3. กำรออกเสียงวรรณยุกต์ มกัพบปัญหาการออกเสียงวรรณยกุตต์รี  
นอกจากนั้น ยงัไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาไทยว่า ในการเรียนรู้ภาษาไทย 

หากผูเ้รียนมีพ้ืนความรู้ไม่มากนกั ผูส้อนควรตรวจสอบการออกเสียงให้ถูกตอ้งทุกคร้ังท่ีเรียน ตอ้งท า
แบบฝึกหัดให้มาก เพราะหากออกเสียงผิด ก็ท าให้ส่ือความหมายผิด จนเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน
ระหว่างผูพ้ดูและผูฟั้ง (Zhang Ying, สมัภาษณ์ 1 กุมภาพนัธ ์2555) 
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จากปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของผูเ้รียนชาวจีน ท่ีผูส้อนภาษาไทยทั้งชาวไทยและ
ชาวจีนไดพ้บจากประสบการณ์การสอนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ  ตลอดจนทศันะของ
ผูเ้รียนชาวจีนเอง ท าใหผู้ว้ิจยัตระหนกัว่า ปัญหาการอ่านออกเสียงคือเร่ืองส าคญัท่ีสมควรศึกษาเพื่อหา
แนวทางแกไ้ขเป็นอยา่งยิง่ และแนวทางหน่ึงท่ีจะพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงให้ดีข้ึนไดคื้อ การใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง เน่ืองจากแบบฝึกเป็นส่ือหรือส่ิงเร้าทางการเรียนท่ีสร้างข้ึนเพ่ือ
เสริมสร้างทกัษะ มีลกัษณะเป็นแบบฝึกหดัใหผู้เ้รียนไดก้ระท า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาทกัษะดา้น
ใดด้านหน่ึงของผูเ้รียน (อจัฉรา ชีวพนัธ์, 2547: 102) ดงันั้นแบบฝึกจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยแกไ้ข
ปัญหาการอ่านออกเสียงของนกัเรียนจีนได ้

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัในฐานะผูส้อนวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร วิทยาลยัราชพฤกษ ์ไดรั้บมอบหมาย
ให้ไปปฏิบติัหน้าท่ีสอนภาษาไทยให้นักเรียนชาวจีนท่ีวิทยาลยัการท่องเท่ียวและการอาชีพมณฑล      
ยนูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเร่ิมก่อตั้งในปี ค.ศ. 1956 ตั้งอยูภ่าคเหนือของเมืองคุนหมิง 
มณฑลยนูนาน ปัจจุบนัมีนกัเรียนประมาณ 3,500 คน มี 31 สาขาวิชา เนน้วิชาชีพทางดา้นสาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ชีววิทยา และพลศึกษา (หนงัสือแนะน านกัเรียนต่างประเทศ 
วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการอาชีพมณฑลยนูนาน, [ม.ป.ป.] ) ปัจจุบนัทางวิทยาลยัมีนักศึกษาท่ีเลือก
เรียนวิชาเอกการท่องเท่ียวภาษาไทยระดบัปวช. 3 ชั้นปี คือ ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 70 คน เรียนภาษาไทย 5 
รายวิชา คือ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ภาษาไทยส าหรับการท่องเท่ียว การอ่านภาษาไทย การฟังภาษาไทย และ
วฒันธรรมไทย ชั้นปีท่ี 2 จ านวน 50 คน  เรียนภาษาไทย  4 รายวิชา คือ  วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน สนทนา
ภาษาไทย และมคัคุเทศก์ไทย แต่ละรายวิชามีแบบเรียนท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาจีนในเล่มเดียวกัน 
ผูว้ิจยัรับผดิชอบสอนนกัเรียนชั้นปีท่ี 1 รายวิชา การอ่านภาษาไทย การฟังภาษาไทย และวฒันธรรมไทย  
และชั้นปีท่ี 2 รายวิชาสนทนาภาษาไทย จากการทดสอบให้นักเรียนอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ สระ 
ตวัสะกด และวรรณยกุต ์พบว่า นกัเรียนสามารถฟังและพดูภาษาไทยได ้แต่ทกัษะการอ่านและเขียนยงั
อยูใ่นระดบัท่ีไม่คล่องเท่าท่ีควร ประกอบกบัการท่ีวิทยาลยัแห่งน้ีตั้งอยูใ่นมณฑลยนูนาน ซ่ึงเป็นมณฑล
ท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมและกลุ่มเช้ือชาติ โดยมีชนกลุ่มน้อย 26 ชนชาติ ประกอบดว้ย ชาว
ฮัน่ ร้อยละ 67 ชาวอ๋ี ร้อยละ 11 ชาวไป๋ ร้อยละ 3.6  ชาวอาข่า ร้อยละ 3.4 ชาวจว้ง ร้อยละ 2.7 ชาวไตล้ือ 
ร้อยละ 2.7  ชาวมง้ ร้อยละ2.5 ชาวฮุย ร้อยละ 1.5 ชนกลุ่มนอ้ยอ่ืนๆ อีก ร้อยละ 5.6 (สมพร  ขจรสุวรรณ์, 
2552: 31) ความหลากหลายทางภาษาของแต่ละกลุ่มเช้ือชาติเหล่าน้ี อาจส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยใน
ลกัษณะท่ีน่าจะแตกต่างกับการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชาวจีนท่ีอ่ืนบ้างพอสมควร ผูว้ิจัยจึงมี
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ความเห็นว่าควรศึกษาลกัษณะการออกเสียงภาษาไทยของนกัเรียนวิทยาลยัแห่งน้ี เพ่ือส ารวจปัญหาและ
ช่วยเหลือการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียน โดยเร่ิมจากการพฒันาทกัษะการอ่าน  

จากประสบการณ์การสอนนักเรียนจีนของผูว้ิจยัท่ีวิทยาลยัแห่งน้ี พบปัญหาการอ่านออก
เสียงของนกัเรียนคือ การออกเสียงพยญัชนะตน้ /ด/ เป็น /ต/  /ถ/ เป็น /ท/   /บ/  เป็น /ป/  /ผ/  เป็น /พ/  /
ร/ เป็น /ล/ เสียงพยญัชนะสะกด แม่กก เป็น แม่กด  ออกเสียงค าท่ีใชพ้ยญัชนะสะกด แม่กม เป็น แม่กน 
ออกเสียงเสียงสระเอะ เป็นสระเอ  สระแอะ เป็น สระแอ   สระอา เป็น สระอะ  ส่วนปัญหาการอ่านออก
เสียงวรรณยกุตพ์บว่า ออกเสียงวรรณยกุตค์  าท่ีเป็นอกัษรต ่า สระเสียงสั้น ไม่มีตวัสะกด เช่น คะ ค่ะ ไม่
ถกูตอ้ง คือ ออกเสียง คะ เป็น ค่ะ ออกเสียง ค่ะ เป็น คะ  จากปัญหาท่ีพบเหล่าน้ี ผูว้ิจยัจึงคิดสร้างแบบ
ฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทย เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนและพฒันา
ทกัษะการอ่านออกเสียงท่ีเป็นปัญหาของตนเองใหถ้กูตอ้งและชดัเจนยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 
1. เพื่อสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน

ชาวจีน 
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชา

ภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน 
 

สมมตฐิำนกำรวจิยั  
 1. นกัเรียนท่ีใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน จะมีผลสมัฤทธ์ิในการอ่านออกเสียงค าศพัทสู์งข้ึน      
 2. แบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาวจีน 
จะมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระดบั 80/80 
 
ประโยชน์ของงำนวจิยั 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ได้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชา
ภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนอ่านออกเสียงค าศพัท์ไดถู้กตอ้งชดัเจนข้ึน และเป็น
แนวทางในการสร้างแบบฝึกทกัษะดา้นอ่ืนๆ ส าหรับชาวต่างชาติท่ีเรียนภาษาไทย 
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ขอบเขตกำรวจิยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

              ประชากร 
                    ประชากรคือ นกัเรียนชาวจีนวิทยาลยัการท่องเท่ียวและการอาชีพ มณฑลยนูนาน ท่ีเรียน
วิชาเอกการท่องเท่ียวภาษาไทย ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2012 จ านวน 70 คน 
                     กลุ่มตวัอยา่ง 
     งานวิจยัน้ีจะศึกษาจากนกัเรียนชาวจีนวิทยาลยัการท่องเท่ียวและการอาชีพมณฑลยนูนาน 
ท่ีเรียนวิชาเอกการท่องเท่ียวภาษาไทย ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2012 จ านวน 35 คน ท่ีมีปัญหาในการอ่าน
ออกเสียงค าศพัทจ์ากแบบเรียนวิชาภาษาไทย โดยคดัเลือกตามล าดบัจากคะแนนน้อยท่ีสุดของการท า
แบบทดสอบการอ่านออกเสียง 
 2.ตวัแปรท่ีจะศึกษา 
    2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชา
ภาษาไทย 
    2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิในการอ่านออกเสียงค าศพัท์ของนักเรียนวิทยาลยัการ
ท่องเท่ียวและการอาชีพ มณฑลยนูนาน หลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียน
วิชาภาษาไทย 
 3. ระยะเวลา 
     ระยะเวลาของงานวิจยัเร่ืองน้ีใชเ้วลาทั้งส้ิน 1 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 – กุมภาพนัธ ์
2556 ส่วนระยะเวลาในการด าเนินการใชแ้บบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชา
ภาษาไทย คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2012 โดยใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 
วนั วนัละ 1 คาบ ในแต่ละคาบใชเ้วลาประมาณ 45 นาที 
 4. เน้ือหาในแบบทดสอบและแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชา
ภาษาไทย 
     แบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในงานวิจยัน้ี จะคดัเลือกค าศพัท์ในแบบเรียน
วิชาการอ่านภาษาไทย แลว้น ามาสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการฝึก 
จากนั้นจะน าหน่วยเสียงท่ีนกัเรียนชาวจีนออกเสียงไม่ถกูตอ้ง มาสร้างแบบฝึกการอ่านออกเสียง โดยมี
การปรับปรุงแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบฝึกน้ีตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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ข้อตกลงเบือ้งต้น  
 1. แบบฝึกท่ีใช้ในงานวิจยัน้ีใช้สัทอกัษรของ กาญจนา นาคสกุล (2541) เพื่อถอดเสียง
ค าศพัทจ์ากแบบเรียนวิชาการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชาวจีน วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการอาชีพ
มณฑลยนูนาน 
 2. ค าศพัทใ์นแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทย เป็นค าศพัท์
ท่ีอยูใ่นแบบเรียนวิชาการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการอาชีพมณฑล
ยนูนาน 
 3. การสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ในงานวิจยัน้ี จะศึกษาเฉพาะการ
ออกเสียงพยญัชนะตน้เด่ียวเท่านั้น ไม่รวมถึงพยญัชนะตน้ท่ีเป็นอกัษรควบกล ้าและอกัษรน า 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 แบบเรียนวิชำภำษำไทย  หมายถึง แบบเรียนวิชาการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชาวจีน 
วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการอาชีพ มณฑลยูนนาน ช่ือหนังสือ ภาษาไทย 300 ประโยค ผูเ้ขียนคือ      
รศ. ฟู่  เจิงโหยว่  
 แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนออกเสียงค ำศัพท์ในแบบเรียนวชิำภำษำไทย  หมายถึง แบบฝึกทกัษะ
การอ่านออกเสียงค าศพัทจ์ากแบบเรียนวิชาการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน วิทยาลยัการท่องเท่ียว
และการอาชีพ มณฑลยูนนาน โดยเป็นแบบฝึกท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึน ตามแนวคิดการสร้างแบบฝึกของ        
ก่อ สวสัดิพาณิชย  ์และจุรีรัตน์ ทองพาณิชย์ ในแบบฝึกน้ีประกอบดว้ยค าแนะน าการใช้ มีแบบฝึก
แบ่งเป็นชุดย่อยเพื่อฝึกหน่วยเสียงท่ีเป็นปัญหาในการอ่านออกเสียง บอกจุดประสงค์ ใบความรู้ 
กิจกรรม เฉลยกิจกรรม และแบบทดสอบการอ่านออกเสียงทา้ยแบบฝึก  
 ประสิทธิภำพของแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนออกเสียงค ำศัพท์ในแบบเรียนวิชำภำษำไทย   
หมายถึง คุณภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวชิาภาษาไทยส าหรับนกัเรียน
ชาวจีน วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการอาชีพ มณฑลยนูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดย
พิจารณาจากคะแนนของแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตอ้งได้
คะแนนไม่ต ่ากว่าเกณฑป์ระสิทธิภาพในระดบั 80/80  
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 80 ตวัแรก (E1) หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดจากคะแนนเฉล่ียร้อยละท่ีได้
จากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนของนกัเรียน เมื่อศึกษาโดยใชแ้บบฝึกแต่ละชุด ตอ้งมีค่าคะแนนไม่
ต  ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด 
 80 ตวัหลงั (E2) หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลพัท์ คิดจากคะแนนเฉล่ียของนักเรียนท่ีได้
จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชแ้บบฝึก เมื่อศึกษาโดยใชแ้บบฝึกครบทุก
หน่วย ตอ้งมีค่าคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด 
 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง แบบทดสอบการอ่านออกเสียงค าศพัท์ท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึน เพ่ือใชใ้นการทดสอบก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ใน
แบบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการอาชีพมณฑลยนูนาน 
 นักเรียนชำวจีน หมายถึง นักเรียนชาวจีนท่ีเรียนวิชาเอกการท่องเท่ียวภาษาไทย ชั้นปีท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2012 วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการอาชีพ มณฑลยนูนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
  

สรุปเข้ำสู่ประเด็นปัญหำกำรวจิยั 
 การอ่านออกเสียงเป็นทกัษะพ้ืนฐานส าคญัของการเรียนรู้ภาษาท่ีสองของชาวต่างชาติ  หาก
ผูเ้รียนประสบปัญหาในการอ่านออกเสียง ย่อมส่งผลต่อการส่ือสารความหมายกบัผูอ่ื้น และส่งผลต่อ
ทกัษะการใชภ้าษาอ่ืน ๆ ได ้ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าสมควรศึกษาการสร้างแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าศพัท์ใน
แบบเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาวจีน วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการอาชีพ มณฑลยนูนาน เพื่อ
ช่วยพฒันาการอ่านออกเสียงท่ีเป็นปัญหาส าหรับนกัเรียนชาวจีน 
 

กรอบแนวคดิกำรวจิยั  
                              ตวัแปรอิสระ                                          ตวัแปรตาม 

ต 

 
 
 

 

 

แบบฝึกทกัษะการอ่าน
ออกเสียงค าศพัทใ์น

แบบเรียนวิชาภาษาไทย
ของนกัเรียนชาวจีน  

 

 

ผลสมัฤทธ์ิในการ
อ่านออกเสียง
ค าศพัทข์อง

นกัเรียนชาวจีน 



 

 

บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจยัเร่ืองน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ขอ้มลูตามหวัขอ้ต่อไปน้ี  

1. การอ่านออกเสียงค าศพัท ์
2. หน่วยเสียงในภาษาไทยและภาษาจีน 
3.   แบบเรียนวิชาการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชาวจีน วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการอาชีพ

มณฑลยนูนาน 
3. แบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียง 
4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนภาษาไทยของชาวต่างประเทศ 
 

1. การอ่านออกเสียงค าศัพท์  
 1.1 ความหมายของการอ่านออกเสียง 
      การอ่านเป็นทกัษะท่ีส าคญัส าหรับทุกคน เพราะเป็นทกัษะท่ีช่วยใหบุ้คคลในทุกสาขาอาชีพ
ไดติ้ดต่อส่ือสารกัน และแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมให้กบัตนเอง การอ่านออกเสียงท่ีชดัเจนจึงเป็นเร่ือง
จ าเป็น เพราะมีผลต่อการเขา้ใจความหมายของค าต่างๆ 
      มีนักวิชาการท่ีให้ความหมายของการอ่านออกเสียงไวห้ลายท่าน อาทิ นพดล จนัทร์เพ็ญ 
(2531: 75) อธิบายว่า “การอ่านออกเสียง คือ การเปล่งเสียงถอ้ยค าและเคร่ืองหมายต่าง ๆ ท่ีเขียนไว้
ออกมาใหช้ดัถอ้ยชดัค า และเป็นท่ีเขา้ใจแก่ผูฟั้ง การอ่านออกเสียงเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ระหว่าง
สายตา สมอง และการเปล่งเสียง คือ สายตาจะตอ้งจอ้งตวัอกัษร และเคร่ืองหมายต่าง ๆ ท่ีเขียนไว ้สมอง
ประมวลเป็นถอ้ยค า แลว้จึงเปล่งเสียงออกมาอยา่งส าเร็จรูป” 
      บนัลือ พฤกษะวนั (2532: 15) ใหค้  าจ  ากดัความของการอ่านออกเสียงไวใ้นท านองเดียวกนั
ว่า หมายถึง “การอ่านให้เกิดเสียงดัง (Sound Reading) คือ การเปล่งเสียงตามตวัอกัษร ถอ้ยค า และ
เคร่ืองหมายต่างๆ ท่ีเขียนไวอ้อกมาใหถ้กูตอ้ง ชดัถอ้ยชดัค  า และเป็นท่ีเขา้ใจแก่ผูฟั้ง” 
      สอดคลอ้งกบัท่ี ธรรมนูญ เหลืองอ่อน กล่าวว่า “การอ่านออกเสียง คือ การเปล่งเสียงถอ้ยค า 
หรือ เคร่ืองหมายต่างๆท่ีเขียนไวอ้อกมาให้ชัดถอ้ยชัดค า และให้เป็นท่ีเข้าใจแก่ ผูฟั้ง” (ธรรมนูญ       
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เหลืองอ่อน,  การอ่าน วนัท่ีสืบคน้ 20 กรกฎาคม 2555 จาก http://www.school.net.th/library/create-
web/ 10000/generality/10000-8057.html) เช่นเดียวกบัท่ี แดงตอ้ย สิงห์ป้อง ให้ทศันะว่า การอ่านออก
เสียง คือ การอ่านใหม้ีเสียงดงั เป็นการอ่านเพื่อส่งสาร เช่น อ่านให้ผูอ่ื้นฟัง อ่านเพื่อฝึกการอ่านออก
เสียง อ่านข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นตน้ เมื่ออ่านออกเสียงตอ้งค านึงอยู่เสมอว่า ถา้อ่านให้
ผูอ่ื้นฟัง ก็ตอ้งค านึงถึงผูฟั้งดว้ย เช่น เมื่อเป็นการอ่านในห้องเรียน ผูฟั้งคือ ครู และเพื่อน ๆ เป็นการ
อ่านเพ่ือความรู้ ตอ้งการความชดัเจน และถกูตอ้งมากท่ีสุด ถา้เป็นการอ่านผา่นส่ือ เช่น อ่านนิทานเพื่อ
บนัทึกลงแถบบนัทึกเสียงใหเ้พื่อน ๆ ท่ีมีความพิการทางสายตาก็ตอ้งอ่านเป็นธรรมชาติเหมือนก าลงัเล่า
เร่ืองให้เพื่อนฟังเสียงดงัฟังชดั ใชน้ ้ าเสียงท่ีเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน อ่านให้ไดอ้ารมณ์ตามตวัละคร 
(แดงตอ้ย สิงห์ป้อง, การอ่านออกเสียง วนัท่ีสืบคน้ 20 กรกฎาคม 2555 จาก http:// www. sopon.ac.th/ 
sopon/ thai/dand4/Index/P4N2.htm) 
      นอกจากนั้น การออกเสียงเป็นไดท้ั้งการรับสารและส่งสาร หมายถึงการอ่านท่ีผูอ่ื้นไดย้ิน
เสียง การอ่านออกเสียงมกัไม่นิยมอ่านเพื่อการรับสารโดยตรงเพียงคนเดียว เวน้แต่การอ่านบทประพนัธ์
เป็นท่วงท านอง เพื่อความไพเราะเพลิดเพลิน ส่วนใหญ่การอ่านออกเสียงมกัเป็นการอ่านใหผู้อ่ื้นฟัง การ
อ่านออกเสียงใหผู้อ่ื้นฟัง จะตอ้งอ่านให้ชดัเจน ถูกตอ้งไดข้อ้ความครบถว้น สมบูรณ์ มีลีลาการอ่านท่ี
น่าสนใจและน่าติดตามฟังจนจบ (อ่านเป็น เห็นค่า ส่ือภาษาประสบผลส าเร็จ วนัท่ีสืบคน้ 24 กรกฎาคม 
2555 จาก http:// www.mwit.ac.th/~saktong/learn2/21.pdf) 
      ดงันั้น การอ่านออกเสียง หมายถึง การเปล่งเสียงตามตวัอกัษร เคร่ืองหมายท่ีเป็นสัญลกัษณ์
ต่าง ๆ ใหผู้อ่ื้นไดย้นิ รับทราบอยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง การออกเสียงอย่างถูกตอ้งมีความส าคญัมากใน
การส่ือสารเพราะจะช่วยใหส่ื้อความหมายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และบรรลุวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร 

1.2 จุดมุ่งหมายของการอ่านออกเสียง 
     การอ่านออกเสียงเป็นการอ่านท่ีเปล่งเสียงตัวอกัษรหรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ออกมา โดย     

ประวีณา เอน็ดู (2547: 17-18) ให้ทศันะเร่ืองจุดมุ่งหมายของการอ่านออกเสียงไวว้่า เป็นการถ่ายทอด
ตวัอกัษรออกมาเป็นเสียง เพื่ออ่านใหผู้อ่ื้นฟังหรือออกเสียงใหผู้อ่ื้นฟัง เช่น ผูเ้รียนอ่านหนังสือให้ครูฟัง 
หรือนกัข่าวอ่านข่าวใหผู้ช้มท่ีอยูท่างบา้นฟัง เป็นตน้ หรืออ่านเพื่อตอ้งการความไพเราะของเสียง ของ
ถอ้ยค า และเพ่ือใหเ้กิดความซาบซ้ึง เช่น การอ่านกลอนและท านองเสนาะอ่ืน ๆ ประโยชน์ในการอ่าน
ออกเสียงแต่ละคร้ัง หากผูอ่้านสามารถท าความเข้าใจกับเน้ือเร่ืองท่ีอ่านไปด้วยจะท าให้มีความรู้
กว้างขวางข้ึน ซ่ึงนอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพในการอ่านแล้วยงัสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้เป็นการสร้างเสริมชีวิตของคนใหส้มบูรณ์ข้ึน 
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      ส่วนวรรณี โสมประยรู (2553: 135-139) อธิบายจุดมุ่งหมายของการอ่านออกเสียงว่า มีหลาย
ประการดงัน้ี 

1) สามารถรู้จกัตวัพยญัชนะ สระ และการประสมอกัษร  
2) สามารถอ่านออกเสียงตวัพยญัชนะ สระ และค าไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน โดยเฉพาะตวั ร ล ว 

และค าควบกล ้าต่างๆ 
3) สามารถกวาดสายตาอ่านขอ้ความไดต่้อเน่ืองไม่หยดุชะงกั ไม่เพ่ิมตวั ไม่ขา้มค า 
4) สามารถอ่านเวน้จงัหวะและวรรคตอนไดถ้กูตอ้ง รู้จกัการเนน้ค า 
5) สามารถใชน้ ้ าเสียงแสดงอารมณ์ตามเน้ือเร่ือง เป็นแบบค าพดูหรือค าบรรยาย 
6) สามารถวางท่าทางในการอ่านได้ถูกต้องเหมาะสม เช่น การจับหนังสือ การวาง

ระยะห่างจากสายตา การมองผูฟั้ง รวมทั้งท่านัง่และท่ายนือ่านท่ีงดงาม 
7) สามารถอ่านค าร้อยกรองให้สนุกสนาน เพลิดเพลินจากเสียงสัมผสัและความไพเราะ

ของภาษาท่ีเกิดจากท านอง 
8) สามารถอ่านท านองเสนาะตามประเภทร้อยกรองได ้
9) สามารถส่งเสริมใหเ้ด็กสนใจและมีเจตคติท่ีดีต่อวรรณคดี 

       ดงันั้น จุดมุ่งหมายของการอ่านออกเสียง อาจเป็นไดท้ั้งการส่ือสารกบัตนเองและผูอ่ื้น เพื่อ
ฝึกพฒันาทกัษะการอ่านของตนเองใหถ้กูตอ้ง ชดัเจนข้ึน และเพ่ือส่ือสารให้ผูอ่ื้นไดรั้บทราบและเขา้ใจ
สารท่ีถ่ายทอดออกไป  

1.3 วธิีการสอนอ่านออกเสียงค าศัพท์ 
      การอ่านออกเสียงท่ีดี ตอ้งอ่านใหถ้กูอกัขรวิธี ชดัเจน หากเป็นการอ่านออกเสียงร้อยแกว้ยงั
ตอ้งค านึงถึงการแบ่งวรรคตอนใหถ้กูตอ้ง ส่วนการอ่านร้อยกรองตอ้งอ่านใหถ้กูจงัหวะและลกัษณะของ
ค าประพนัธ ์วิธีการสอนอ่านออกเสียงจึงเป็นส่ิงส าคญั  

     สิริพร กุ่ยกระโทก ไดร้วบรวมขอ้สงัเกตบางประการในการสอนอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 
และน าเสนอขอ้คิดและขอ้เสนอแนะในการสอนออกเสียง ซ่ึงผูว้ิจยัคิดว่าสามารถน ามาประยุกต์ใชก้บั
การเรียนการสอนอ่านออกเสียงภาษาไทยใหก้บัชาวต่างประเทศไดด้งัน้ี 

      1) การสอนออกเสียงควรบูรณาการกบัการสอนภาษาทุกทกัษะ เพราะการออกเสียงเป็น
ปัญหาใหญ่ท่ีสุดของนกัเรียน 

      2) ครูท่ีเช่ียวชาญในการออกเสียง ท าใหช้ั้นเรียนมีชีวิตชีวาได ้ดว้ยการใชเ้สียงแสดงอารมณ์ 
ความรู้สึก และปฏิกิริยาโต้ตอบในสภาพการณ์ต่างๆ ท าให้นักเรียนเข้าใจ การน าภาษาไปใช้ใน
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สถานการณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป และไม่เบ่ือหน่ายท่ีจะฝึกฝนซ ้ าๆ เพราะครูสามารถสร้างความ
หลากหลายได ้

      3) การเรียนรู้และการฝึกฝนการออกเสียง ช่วยทั้งการฟังและการพูดควบคู่กนัไป และยงั
ช่วยเสริมการอ่าน การเขียนดว้ยทุกทกัษะเสริมกนั ถา้อยา่งหน่ึงดี ก็จะช่วยใหม้ีการพฒันาอยา่งอ่ืนไดเ้ร็ว
ยิง่ข้ึน 

      4) การออกเสียงเป็นส่วนส าคญัในการใชภ้าษาส่ือสาร นักเรียนตอ้งเขา้ใจการท างานของ
อวัยวะต่างๆท่ีใช้ในการผลิตเสียง เข้าใจลักษณะเฉพาะและกฏเกณฑ์ของภาษา รวมทั้ งวิธีการ
ปรับเปล่ียน พลิกแพลง การออกเสียงตามวตัถุประสงคแ์ละสถานการณ์ 

      เสียงเป็นส่ิงท่ีไม่มีรูปร่าง การสอนเสียงภาษาต่างประเทศ ท่ีนักเรียนไม่ไดใ้ชเ้ป็นประจ า 
เป็นเร่ืองยาก การสอนให้กระจ่างชดัจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น และควรใชส่ื้อหลายประเภท เช่น ของจริง 
รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ สญัลกัษณ์ เคร่ืองหมายต่างๆ เทป วีดิโอ มลัติมิเดีย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมการเรียนการสอนก็ควรใช้หลายรูปแบบ เช่น การสาธิต การใช้แบบฝึก การเล่นเกม การ        
ร้องเพลง การท่องโคลง การออกเสียงวลีท่ีออกเสียงใหถ้กูตอ้งและรวดเร็วไดย้าก (Tongue Twister) การ
จดัการแสดง การจดัการแข่งขนัต่างๆ และการใหโ้อกาสพดูคุยกบัชาวต่างประเทศ เป็นตน้  

      5) การเรียนการสอนการออกเสียงตอ้งค่อยเป็นค่อยไป พฒันาใหค้รบทุกจุด และแทรกสอน 
ซ ้า ย  ้า ทวน ตามความเหมาะสม โดยปรับเปล่ียนส่ือ และกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนท าซ ้ า โดย
ไม่เบ่ือ 

      6) การสอนออกเสียงตอ้งบูรณาการไปกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษทุกทกัษะ ตั้งแต่
ชั้นเล็กๆ โดยให้ฟังจากส่ือ ท่ีเป็นเสียงของเจ้าของภาษา แล้วพูดตามก่อน เม่ือโตข้ึน จึงค่อยๆให้
หลกัการ และฝึกฝนทีละนอ้ย โดยใหเ้น้ือหาและแบบฝึกสมัพนัธก์บัเร่ืองท่ีก  าลงัเรียน 

      7) การสอนภาษาในการทกัทาย ควรบูรณาการไปกบัการทกัทายครู เมื่อเขา้ห้องสอน การ
สอนทกัทายในแบบต่างๆ โดยเขียนเป็นบทสนทนาสั้นๆ ส าหรับใชก้บัคู่สนทนาต่างสถานภาพกนั แลว้
ใหน้กัเรียนฝึกพดูจนคล่องปาก จากนั้นใหใ้ชท้กัทายกบัครู เม่ือเขา้ชั้นเรียนในแต่ละคร้ัง ครูตอ้งสมมติ
ตนเองเป็นบุคคลต่างๆ แลว้เร่ิมทกัทายก่อน เช่น ถา้ครูทกัทายอยา่งสุภาพ ถา้ครูใชภ้าษาอยา่งเพื่อน ก็พูด
ตอบอย่างเป็นกนัเอง เมื่อเห็นว่าพูดไดค้ล่องเป็นธรรมชาติดีแลว้ ควรสลบักนัพูดบา้ง เช่น ให้โอกาส
นักเรียนเป็นฝ่ายทกัก่อนบ้าง และเมื่อเห็นว่านักเรียนพร้อมแลว้ ครูควรปล่อยถอ้ยค าท่ีพูดให้มีความ
หลากหลาย เพื่อใหน้กัเรียนคุน้เคยกบัการทกัทายท่ีใชใ้นชีวิตจริง 
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      8) การสอนภาษาในชั้นเรียน ควรสอดคลอ้งกบัสภาพจริง และคาดเดาว่า นักเรียนตอ้งการ
ใชถ้อ้ยภาษาใดบา้ง ในขณะท่ีท าการเรียนการสอน แลว้จดัสถานการณ์ให้ฝึกปฏิบติั ส าหรับเหตุการณ์
เฉพาะหนา้ อาจจะสอนใหพ้ดูไดใ้นเวลานั้นก่อน แลว้รวบรวมไวส้อนในภายหลงั 

      9) พยายามใชก้ารสอนภาษาในชั้นเรียนกบันักเรียนอย่างสม ่าเสมอ เร่ิมจากภาษาท่ีใชบ่้อย
และจ าเป็นท่ีสุด แลว้ค่อยๆให้เพ่ิมข้ึน ควรสอนระดบัของภาษาดว้ย เช่น พูดกบัเพ่ือนอย่างไร พูดกบั
ผูใ้หญ่อยา่งไร 

      10) การสอนภาษาในชั้นเรียนท่ีนกัเรียนเรียนรู้ไดเ้ร็วท่ีสุดคือ ค  าแนะน าในการท ากิจกรรมท่ี
ชอบ เช่น เล่นเกม และภาษาท่ีใชบ้อกความตอ้งการจ าเป็นส่วนตวั เช่น ขออนุญาต 

      11) เมื่อสอนออกเสียงตวัอกัษรภาษาองักฤษ ควรใหเ้ล่นเกมแข่งขนักนั แยกประเภทอกัษร
ตามเสียงสระในช่ือตวัอกัษร ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจ ถา้นกัเรียนท าไดร้วดเร็ว สนุกสนานและถกูตอ้ง 
แสดงว่านกัเรียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนสญัลกัษณ์แทนเสียง ครูควรค่อยๆสอนสัญลกัษณ์แทนเสียงจน
ครบ โดยเร่ิมจากเสียงท่ีออกเสียงยากก่อน (เสียงในภาษาไทยไม่มี) 

      12) ควรท าแผนภูมิแสดงสญัลกัษณ์แทนเสียงติดไวใ้หเ้ห็นเป็นประจ า 
      13) ควรท าบตัรสัญลกัษณ์แทนเสียงแยกเป็นเสียงเด่ียว(เหมือนบตัรตวัอกัษร) ไวส้ าหรับ

เล่นเกมต่างๆ ท่ีช่วยให้นักเรียนจดจ าเสียงหรือสัญลกัษณ์ต่างๆได ้บตัรเพียงชุดเดียวสามารถน ามาท า
กิจกรรมไดห้ลากหลายแลว้แต่ครูจะออกแบบ 

      14) ครูควรท าแผนภาพแสดงอวยัวะท่ีใชใ้นการออกเสียงไวใ้ชใ้นการสอนเสียงท่ีไม่มีใน
ภาษาไทย ในระยะเร่ิมเรียน ควรน ามาใหดู้ทุกคร้ัง ท่ีนกัเรียนตอ้งออกเสียงเหล่านั้น และควรติดแสดงไว้
ใหน้กัเรียนเห็นจนคุน้เคย 

      15) ควรมีกิจกรรมฝึกกลา้มเน้ืออวยัวะในการออกเสียงท่ีไม่มีในภาษาไทย เพื่อให้มีความ
พร้อม สามารถออกเสียงยากๆไดค้ล่องแคล่ว ควรท าในช่วงเร่ิมตน้ก่อนสอน จนกว่านักเรียนจะจดจ า
สญัลกัษณ์และวิธีการออกเสียงได ้

      16) ครูจะตอ้งท าใหน้กัเรียนตระหนกัถึงกระบวนการเรียนการสอนท่ีครูใชว้่า เมื่อสอนและ
ฝึกแลว้ ตอ้งน าไปใช้ได้ เพราะครูจะวดัผลท่ีการใช ้ดังนั้น เม่ือท ากิจกรรมใดๆ ก็ตามจะต้องมีการ
น าเสนอและอภิปราย จึงตอ้งศึกษาและฝึกออกเสียงใหถ้กูตอ้ง ควบคู่ไปกบัความหมายอยู่เสมอ เพื่อให้
สามารถน าเสนองานและแสดงความคิดเห็นร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

      17) เมื่อพบขอ้ผิดพลาดในการออกเสียงของนักเรียน ให้วิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไร เป็น
ความผดิท่ีส าคญั เลก็ๆนอ้ยๆ หรือเป็นเพียงความพลั้งพลาด ถา้นักเรียนจ านวนมาก ท าผิดเหมือนๆกนั 
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และเป็นความผดิท่ีส าคญั ซ่ึงจะส่งผลต่อการเรียนรู้ต่อไป ให้น ามา สร้างกิจกรรมใหม่ สอนซ ้ าจนกว่า 
จะท าได ้ ถา้เป็นความผิดเล็กๆน้อยๆ ไม่มีผลต่อการส่ือสารก็ปล่อยผ่านไปได ้ถา้เป็นความพลั้งพลาด 
หลงลืม ใหใ้ชค้  าถามช่วยใหร้ะลึกได ้

      18) ครูควรจดัหาภาพยนตร์หรือสารคดีจากต่างประเทศมาฉายให้นักเรียนชมในเวลาว่าง 
(จอควรมีขนาดใหญ่) จะช่วยใหเ้กิดความคุน้เคยกบัเสียงภาษาองักฤษ ไดเ้ห็นทิวทศัน์ ความเป็นอยู่และ
วฒันธรรมนานาชาติ ฯลฯ เป็นการขยายโลกทศัน์ของเด็กท่ีขาดโอกาส มีภาพยนตร์ดี ๆ จ  านวนมากท่ี
ช่วยสอนทกัษะการคิด และทกัษะการด าเนินชีวิตอยา่งเหมาะสม ท าใหเ้ด็กจะมีความสุข 

      19) เด็กบางคนไม่ตอ้งการดูภาพยนตร์เสียงภาษาองักฤษ บอกว่าดูไม่รู้เร่ือง อ่านไม่ทนั ครู
อยา่เพ่ิงทอ้ใจ นัน่เป็นเพราะเด็กยงัไม่มีทกัษะทั้งในการฟังและการอ่าน ฟังภาษาองักฤษไม่ได ้อ่านค า
บรรยายภาษาไทยก็ไม่ทนั ท าใหดู้ไม่รู้เร่ือง ควรจูงใจใหฝึ้กบ่อยๆ โดยหาภาพยนตร์ท่ีเด็กสนใจมากๆ มา
ฉาย เด็กจะใชค้วามพยายามมากข้ึน และค่อยๆ พฒันาการใชอ้วยัวะต่างๆอยา่งประสานกนั ทั้ง ตาดู หูฟัง 
สมองคิดไปพร้อมๆกนั พอท าไดแ้ลว้ เด็กจะมีสมาธิในการเรียนมากข้ึน และเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 

      ความประทบัใจในภาพยนตร์ จะท าใหเ้ด็กเก็บภาพต่างๆ ท่ีเห็นนั้นไวใ้นสมอง เม่ือครูอา้ง
ถึงเร่ืองราวเหล่านั้นในการสอน วฒันธรรมของเจา้ของภาษา เด็กจะเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

      20) ควรเลือกเพลงมาเป็นส่ือการเรียนการสอนบ้าง เพลงช่วยเสริมทกัษะภาษาได้ เมื่อ
นกัเรียนไดเ้รียนรู้แลว้ สามารถน ามาท าโครงการแบบบูรณาการท่ีน่าสนใจไดห้ลายรูปแบบ เช่น แปลง
เน้ือเป็นไทย ร้องเพลงประกอบลีลา ประกวดร้องเพลง น ามาประกอบละคร แปลเพลง ท าสมุดรวบรวม
เพลงโปรด พร้อมค าศพัท ์ฯลฯ 

      21) ควรเลือกเพลงร่วมสมยัของเด็ก มาเป็นส่ือในการเรียนการสอนบ้าง เพราะเน้ือหา 
ส าเนียงดนตรีเปล่ียนไปตามยคุสมยัของเด็กดว้ยเพ่ือเขาจะไดน้ าส่ิงท่ีเรียนไปใชใ้นชีวิตจริงได ้เช่น ร้อง
พร้อมฟังจากวิทย ุร้องเล่นกบัเพื่อน ๆ หรือ ร้องประกวด เป็นตน้ 

      22) การน าเพลง 2 ยุคท่ีมีเน้ือหาเป็นเร่ืองเดียวกนั แต่ต่างแนวคิดกนั มาสอนพร้อมกนัก็
น่าสนใจ เรียนแลว้สามารถน ามาฝึกการคิดวิเคราะห์และการอภิปรายได้ เพลงท่ีวยัรุ่นสนใจ มกัจะ
เก่ียวกบัความรัก เพลงท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของคนรักในรูปแบบต่างๆ สามารถแทรกสอนเร่ือง
ทกัษะชีวิตและเพศศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

      23) การสอนออกเสียงใหไ้ดผ้ลตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง เมื่อนกัเรียนเขา้ใจหลกัและวิธีการออก
เสียงแลว้ ควรใหฝึ้กฟังกบัเทป หรือวีดีโออยา่งสม ่าเสมอ และใหน้ าความรู้ไปใชใ้นชีวิตจริงดว้ย เช่น ให้
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ร้องเพลง ชมภาพยนตร์เสียงในฟีลม์ หรือพดูคุยกบัชาวต่างชาติ ฯลฯ ลองเลือกเพลงท่ีมีท านองเร้าใจ แต่
มีเน้ือหาท่ีดี  

      24) ในการสอนออกเสียงควรกระตุน้ใหเ้ด็กน าความรู้เก่ียวกบัภาษาไทยมาใชใ้นขณะเรียน 
เพราะภาษาไทยกบัภาษาองักฤษ มีลกัษณะร่วมท่ีคลา้ยคลึงกนัอยูม่าก ถา้รู้จกัวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
เหมือน ความต่าง จะช่วยเสริมความเขา้ใจทั้ง 2 ภาษาดีข้ึน 

      25) ครูควรคิดหาเทคนิคแปลกๆ มาใชใ้นการสอนออกเสียง ควรสอนเทคนิคการจดจ าเสียง
และสญัลกัษณ์ท่ียากๆ โดยสอดแทรกอารมณ์ขนั ใหส้นุกสนาน เพราะอารมณ์ ความรู้สึก ท่ีประทบัใจ 
จะช่วยใหเ้รียนรู้ไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน และจ าไดดี้ข้ึน 

      26) เมื่อพบปัญหาการออกเสียงของนักเรียน ควรเลือกขอ้ความส าหรับฝึก ให้เหมาะกับ
ปัญหาของแต่ละคน แลว้ช่วยให้เขาท าจนส าเร็จ ซ่ึงนอกจากจะช่วยแกปั้ญหาแลว้ ยงัช่วยสร้างความ
เช่ือมัน่ในตนเอง และท าใหเ้กิดทศันคติต่อการเรียนอีกดว้ย 

      27) การออกเสียงวลีท่ีออกเสียงใหถ้กูตอ้งและรวดเร็วไดย้ากมีประโยชน์มาก ควรรวบรวม
ไวฝึ้กเสียงของนกัเรียนท่ีมีปัญหา ถา้จะน ามาสอน ครูตอ้งเรียนรู้และฝึกฝนก่อนให้คล่อง เพื่อให้เขา้ใจ
กระบวนการท่ีแน่ชดั และเพ่ือสร้างศรัทธาใหแ้ก่นกัเรียน ถา้ครูท าส่ิงท่ีตนเองสอนไม่ได ้นักเรียนคงไม่
ค่อยเช่ือว่าครูจะช่วยให้ประสบกับความส าเร็จได้ ความไม่เช่ือมัน่ในตวัครู เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้
นกัเรียนด้ือ ไม่ท าตามท่ีครูสัง่ 

      28) การสอนวลีท่ีออกเสียงให้ถูกตอ้งและรวดเร็วไดย้าก นอกจากค านึงถึงเสียงท่ีมีปัญหา
แลว้ ควรเลือกบทท่ีมีความหมาย มีไวยากรณ์ถูกตอ้ง และสร้างอารมณ์ขัน ควรสอนความหมายของ
ขอ้ความท่ีจะพูดก่อนเสมอ เพ่ือให้นักเรียนตระหนักว่า คนเราพูดอะไรตอ้งเข้าใจในส่ิงท่ีตนเองพูด
เสียก่อน เม่ือนกัเรียนฝึกออกเสียงไดค้ล่องแลว้ ควรใหใ้ส่อารมณ์ความรู้สึกลงในน ้ าเสียง รวมทั้งแสดง
ท่าทางใหเ้ขา้กบัเน้ือหาดว้ย เพ่ือใหเ้รียนรู้ธรรมชาติของการใชภ้าษา 

      29) ควรจดักิจกรรมส่งเสริมการออกเสียง เช่น การแข่งขนัพดูวลีท่ีออกเสียงให้ถูกตอ้งและ
รวดเร็วไดย้าก การแข่งขนัอ่านสัญลกัษณ์แทนเสียง การประกวดร้องเพลง เล่านิทาน อ่านข่าว แสดง
บทบาทสมมติ เล่นละคร เป็นพิธีกร ฯลฯ 

      30) กิจกรรมการออกเสียงท่ีเคยใชแ้ลว้ และนกัเรียนชอบ  อาจฝึกเป็นกิจกรรมกลุ่มเพ่ิมเติม
ร้องเพลงเป็นวง เล่านิทานเป็นวง ร้องเพลงประกอบท่าทางเป็นกลุ่ม แข่งพูดเล่าเร่ืองให้ตรงกับภาพ 
ช่วยกนัแต่งบทสนทนาตลกๆ ฝึกพดูบทสนทนาใหค้ล่อง แลว้ออกมาแสดงเป็นกลุ่ม ฯลฯ 
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      31) ประโยคยาวๆ ในบทสนทนา หรือ บทอ่านท่ีออกเสียงยาก นักเรียนจะพูดติดขดั ควร
สอนให้พูดค าท่ีออกเสียงยากนั้นก่อน และใชเ้ทคนิค พูดยอ้น จากข้างหลงัซ ้ าๆ โดยเพ่ิมข้ึนทีละค า 
จนกว่าจะครบทั้งประโยค (เทคนิค Back chaining)  

      32) ควรแบ่งวลีท่ีออกเสียงใหถ้กูตอ้งและรวดเร็วไดย้ากให้นักเรียนไปฝึก เพื่อน ามาแสดง
ในชั้น ให้งานซ ้ ากนัหลายๆคน เพ่ือให้ปรึกษาหารือ ติ ชม แกไ้ขซ่ึงกันและกนั นักเรียนจะชอบมาก 
เตรียมฝึกซอ้มมาเต็มท่ี ออกเสียงใหดี้ ท าท่าทางคล่องแคล่ว มีต่างรูปแบบแลว้แต่บุคลิกของแต่ละคน 

      33) การสอนเสริมออกเสียงอย่างครบถว้น ทั้งดา้นเน้ือหา และกระบวนการ ตอ้งใชเ้วลา 
ประมาณ 7 วนั นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้ และฝึกฝนการออกเสียง อย่างเพียงพอ พร้อมๆกบัไดฟ้ื้นฟูความรู้
และทกัษะ การฟัง พดู อ่าน เขียน ไดท้ ากิจกรรมแบบบูรณาการอย่างสนุกสนาน โดยการฝึกทกัษะคิด 
วิเคราะห์ กระบวนการสร้างสรรค์งาน ความรักการเรียนรู้ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน
ดว้ย 

      34) การอบรมการออกเสียงอย่างเข้มข้น ควรใช้กับนักเรียนท่ีมีความถนัดและสนใจ
ภาษาองักฤษเป็นพิเศษ แต่ยงัขาดทักษะและความมัน่ใจในการออกเสียง เพ่ือให้นักเรียนเหล่าน้ี
พฒันาการเรียนรู้ไดเ้ต็มศกัยภาพ สามารถใชภ้าษาในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อาจจดัให้แสดง
โชวใ์นงานต่างๆ ช่วยใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนจากผูป้กครองและชุมชนเพ่ิมข้ึน 

      35) การสอนเสริมทกัษะการออกเสียงให้แก่นักเรียนท่ีมีทกัษะในการส่ือสารต ่ากว่าระดบั
ความรู้ควรท าอยา่งยิง่ เพราะนกัเรียนเหล่าน้ีจะคบัขอ้งใจ เน่ืองจากมีความรู้และความคิดท่ีจะส่ือสาร แต่
ไม่รู้จกัวิธีการออกเสียง จึงมกัมีอาการอึดอดั ไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม การสอนเสริม
ลกัษณะน้ีอาจใชเ้วลาเพียง 1 - 2วนั เพื่อช่วยให้นักเรียนออกเสียงขอ้ความท่ีตอ้งการส่ือสารไดอ้ย่าง
มัน่ใจ และกลา้แสดงออกมากข้ึน (สิริพร กุ่ยกระโทก, ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการสอนออกเสียง
(Pronunciation) วนัท่ีสืบคน้ 23 กรกฎาคม 2555 จาก http://www.kroobannok.com/blog/35365) 
 ส่วน วรรณี โสมประยรู (2553: 135-139) อธิบายถึงกระบวนการและวิธีการอ่านออกเสียงไวว้่า
การอ่านมีลกัษณะเป็นกระบวนการ  โดยเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กนัระหว่างภาษา
เขียน เสียง และการรับรู้ระหว่างตากบัประสาทตา แลว้การรับรู้ทางประสาทตาก็ส่งไปยงัสมองถึงส่ิงท่ี
ไดอ่้านจนถึงการยอมรับ แลว้จึงแปลความจากส่ิงท่ีไดรั้บรู้นั้น ๆ เด็กจะแปลจากตวัอกัษรหรือค าเป็น
เสียงก่อนแลว้เสียงท่ีอ่านจะกระตุน้ให้เกิดภาพและความหมายข้ึนในจิตใจ ดงันั้น เด็กท่ีเร่ิมหัดอ่านจึง
อ่านออกเสียงก่อน การเตรียมความพร้อมทางการอ่านก็ต้องสอนให้เด็กออกเสียงค าท่ีจะอ่านก่อน 
เพื่อให้เด็กเข้าใจความหมายค า การอ่านท่ีจะประสบผลดีนั้ น ครูผูส้อนอ่านควรเข้าใจลักษณะ

http://www.kroobannok.com/blog/35365


17 
  

 

กระบวนการอ่าน นอกจากนั้น ยงัไดก้ล่าวถึงหลกัการสอนอ่านว่า มีหลกัการท่ีส าคญั คือ ความพร้อม 
ความตอ้งการ ประสบการณ์ และความสามารถในการรับรู้ของเด็ก วิธีการสอนจึงมีหลากหลายวิธี อาทิ 
วิธีการสอนอ่านแบบแจกลกู แบบสะกดค า แบบเป็นค าเป็นประโยค แบบใชแ้ผนภูมิประสบการณ์      

ประสิทธ์ิ เข็มสุวรรณ กล่าวถึง รูปแบบกระบวนการ “7 ท”  ซ่ึงเป็นรูปแบบการสอนท่ีเกิดจาก
การกลัน่กรองจากประสบการณ์การจดัการเรียนการสอนภาษาไทยกบันกัเรียนชาวเขาเผา่มเูซอแดง ท่ีใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง เป็นระยะเวลา 9 ปี  และไดม้ีการปรับปรุงแกไ้ขมาโดยตลอดจนประสบ
ผลส าเร็จว่ามีรูปแบบกระบวนการดงัน้ี 

      1) ทดสอบ การทดสอบ หมายถึง กระบวนการอย่างหน่ึงท่ีจะให้ไดม้าซ่ึงจ  านวน  ปริมาณ 
หรือคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยใชเ้คร่ืองมือเป็นส่ิงเร้าใหผู้ต้อบแสดงพฤติกรรมท่ีสงัเกตไดอ้อกมา 
การทดสอบควรท าหลายวิธี เช่น การทดสอบปากเปล่า การทดสอบภาคปฏิบติั หรือการทดสอบโดยการ
เขียนตอบ ซ่ึงจะมีการทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน การทดสอบน้ีจะท าให้ครูทราบถึงความ
แตกต่างดา้นความรู้ของนกัเรียนแต่ละคน สามารถจ าแนกนกัเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน 
เพื่อเตรียมพฒันาใหเ้ป็นไปตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน 

      2) ท่องอาขยาน อาขยานคือบทท่องจ า การบอกเล่า การบอก การสวด เร่ือง นิทาน"
อาขยาน" อ่านออกเสียงได ้2 อยา่ง คือ อา - ขะ - หยาน หรือ อา - ขะ –ยาน มีประโยชน์หลายประการ
อาทิ ช่วยในการอ่านท าใหอ่้านไดถ้กูตอ้ง แตกฉาน ไม่ตะกุกตะกกั ซึมซบัอรรถรสของค าประพนัธ์ท่ีมี
สมัผสัคลอ้งจอง ก่อใหเ้กิดอารมณ์อ่อนหวานอ่อนโยน ค่อย ๆ เขา้ใจความหมายของค าประพนัธ์นั้น ใช้
ส่วนท่ีกินใจเป็นคติสอนใจ การท่องอาขยานท าใหน้กัเรียนท่องจ าค  าศพัทต่์าง ๆ ไดอ้ยา่งมีความหมาย มี
ทกัษะในการออกเสียงภาษาไทยไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และสามารถใชเ้ทียบเคียงการอ่านค าอ่ืน ๆ ได้ โดยให้
นกัเรียนท่องบทอาขยานท่ีครูเลือกใหอ้ยา่งนอ้ย 1 บท และเลือกบทท่ีตนเองสนใจ อีก 1 บท 

      3) ไทยลกูทุ่ง เพลงไทยลกูทุ่ง เป็นเพลงท่ีมีความไพเราะ มีจงัหวะและท านองคุน้หูคนไทย
มากท่ีสุด การน าเพลงลูกทุ่งมาใช้ในการเรียนการสอนจะช่วยให้นักเรียนออกเสียงไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
นอกจากนั้นยงัช่วยอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของไทยไวอี้กทางหน่ึงดว้ย โดยในแต่ละปีการศึกษานกัเรียน
ทุกคนตอ้งเลือกร้องเพลงไทยลกูทุ่ง คนละ 1 เพลง และเมื่อร้องไดแ้ลว้ก็เขา้ประกวดในเวทีต่าง ๆ เพื่อ
ทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาไทยต่อไป 

      4) ทบทวน หลงัจากเรียนบทเรียนเสร็จเรียบร้อยแลว้ตอ้งมีการทบทวน ดว้ยการให้นักเรียน
ท าแบบฝึกชุดต่างๆ เช่นแบบฝึกการอ่านค ามาตราต่าง ๆ แบบฝึกการเขียนค าชนิดต่าง ๆ เป็นตน้ 
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      5) เทียบเคียง การสอนการเขียน เช่นการเขียนเรียงความ การแต่งค าประพนัธ์ และการสอน
การพูด เช่น การเล่านิทาน จ าเป็นตอ้งมีตวัอย่างท่ีดีให้นักเรียนไดดู้เป็นตวัอย่าง เพื่อน าไปเทียบเคียง  
และสร้างสรรคผ์ลงานของตนเอง การเทียบเคียงจากตวัอยา่งน้ี หลายคนอาจเขา้ใจว่าจะท าใหน้กัเรียนไม่
มีความคิดสร้างสรรค์ แต่ท่ีจริงแลว้ จะช่วยเป็นแนวทางในการเขียน  และการพูดให้นักเรียนท่ีใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองไดเ้ป็นอยา่งดี  

       6) เทคโนโลยี การเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนท่ีใชภ้าษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง
จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยี มาช่วยในการสอนเพื่อช่วยเหลือครูผูส้อน โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน การใหน้กัเรียนคน้หาความหมายของค า รวมทั้งขอ้มลูต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต การใชเ้ทคโนโลยีน้ี
ช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนซ ้ากนัหลายรอบ โดยครูไม่ตอ้งเสียเวลาสอนซ ้ าหลายคร้ัง ท านักเรียนให้มีเวลา
เรียนมากข้ึน ครูมีภาระงานลดลง และสามารถคน้หาขอ้มลูต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

      7) ทุ่มเท การเรียนภาษาไทยของนกัเรียนทีใชภ้าษาไทยเป็นภาษาท่ีสองนั้น เหนือส่ิงอ่ืนใด
ครูตอ้งทุ่มเท เสียสละเวลาใหน้กัเรียนมากท่ีสุด โดยเฉพาะในเวลาเรียนท่ีตอ้งสอนใหเ้ต็มเวลา และนอก
เวลาเรียนท่ีตอ้งสอนซ่อมเสริมนักเรียนท่ีเรียนอ่อน ท าวิจยัในชั้นเรียนแกปั้ญหานักเรียนท่ีมีปัญหาใน
การเรียน และสอนเพ่ิมเติมนักเรียนกลุ่มเก่งให้มีความสามารถเป็นเลิศในการใชภ้าษาไทย (ประสิทธ์ิ 
เข็มสุวรรณ, การสอนภาษาไทยแบบ 7 ท การปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ วนัท่ีสืบคน้ 26 กรกฎาคม 2555 จาก 
http://km.mhs1.go.th/?name=research&file=readresearch&id=61) 

รูปแบบกระบวนการสอนภาษาไทยดงักล่าว มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนอ่านออกเสียงคือ 
มีการฝึกท่องอาขยาน ร้องเพลง มีอุปกรณ์เทคโนโลยช่ีวยสอน โดยครูตอ้งสงัเกตปัญหา หาทางแกไ้ข มี
การใชแ้บบฝึก และการทบทวนหลงับทเรียนเสมอ 

สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ. และสาขาวิชาภาษาไทยและการส่ือสารทางธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ดา้นการสอน
ภาษาไทย ส าหรับชาวต่างประเทศ โดยคณาจารยผ์ูเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียนทศันะมีประสบการณ์การสอน
นกัศึกษาชาวจีนท่ีมหาวิทยาลยัยนูนานนอร์มอล นครคุนหมิง มณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
การสอนภาษาไทยแก่ชาวเยอรมันในมหาวิทยาลยัพัสเซา (Passau) และมหาวิทยาลัยมึนสเตอร์
(Muenster)  และนกัศึกษาชาวเวียดนาม สรุปตามประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี  
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       1) ภาษาท่ีใชส่ื้อสารระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน 
           การจดัการเรียนการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศมกัประสบปัญหาในการส่ือสาร  

หากผูเ้รียนไม่ไดมี้ภาษาแม่เป็นภาษามาตรฐานสากล ทั้งน้ีนอกจากผูเ้รียน จะไม่เขา้ใจภาษาของผูส้อน
แลว้ ผูส้อนเองก็ไม่เข้าใจภาษาของผูเ้รียนเช่นเดียวกนัจึงจ าเป็นตอ้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่ อหา
ช่องทางในการแกปั้ญหาให้สามารถส่ือสาร ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนได้ คณาจารยมี์ความคิดเห็นและ
วิธีการท่ีใชส้ าหรับแกปั้ญหาดงักล่าวว่า   

           ผูส้อนตอ้งใส่ใจความหมายของค าในภาษาของผูเ้รียน (ภาษาจีน - ไทย จากพจนานุกรม) 
จะช่วยแกปั้ญหาน้ีไดใ้นระดบัหน่ึง หรืออีกอย่างให้นักศึกษาจีนรุ่นพี่ ช่วยแปลค าศพัท์ภาษาไทยเป็น
ภาษาจีนแลว้เขียนหรือพิมพไ์วล่้วงหนา้จะช่วยทุ่นเวลาในการอธิบายค าไดม้าก  

            การสอนภาษาไทยใหช้าวต่างประเทศ ผูส้อนตอ้งท าการวิจยัผูเ้รียนก่อนเสมอว่าเหตุผล
ใดท่ีท าใหผู้เ้รียนตอ้งการเรียนภาษาไทย และความคาดหวงัของผูเ้รียนคืออะไร เพื่อให้สามารถจดัการ
การเรียนรู้ไดต้รงกบัท่ีผูเ้รียนตอ้งการ นอกจากน้ีแลว้ควรท าการสอบถามความตอ้งการของผูเ้รียนเป็น
ระยะ การสอนภาษาไทยใหช้าวจีนและชาวเวียดนาม ในระยะเร่ิมแรกท่ีผูเ้รียนยงัไม่สามารถส่ือสารดว้ย
ภาษาไทยได ้ในการสอนมีความจ าเป็นตอ้งใชส่ื้อกลางในหลากหลายลกัษณะ เช่น 

           1.1) อวจันภาษา (ภาษากาย ภาษาท่าทาง การใชสี้หนา้ แววตา และภาษาความรู้สึก) 
           1.2) ภาษาองักฤษ ใชล้กัษณะของภาษาเขียน เป็นค า ๆ แลว้ใชภ้าษาพดูเป็นภาษาไทย ถา้

นักเรียนเรียนรู้เร่ือง "ค  า" แลว้ บางประโยคใชรู้ปแบบประโยคเขียนแลว้ เปรียบเทียบกับประโยค
ภาษาไทย 

           1.3) ภาษาภาพ ประกอบการเรียนการสอนการใชค้  า  
           1.4) ภาษาจีนบางค า ท่ีจ  าเป็นในการส่ือสารเพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจกระบวนการเรียนการ

สอน การจดักิจกรรมในชั้นเรียน 
           การส่ือสารจะใชภ้าษาพดูแบบสลบัภาษาบา้งในบางคร้ัง เช่น ในหน่ึงประโยคจะใชท้ั้ง

ภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาองักฤษ แรกๆ นักศึกษาอาจสับสนอยู่ แต่หลงั ๆ นักศึกษาก็เขา้ใจส่ิงท่ี
ส่ือสารกบัพวกเขา ฉะนั้นการสอนทุกคร้ังจะเน้นการใชภ้าษาไทยในการสอน แต่บางคร้ังก็จะใชก้าร
สลบัภาษาในการส่ือสาร ในเบ้ืองต้นให้ผูส้อนใชภ้าษาของผูเ้รียนซ่ึงเป็นค าหรือประโยคท่ีจ  าเป็น  
เพื่อให้ง่ายในการส่ือสารในห้องเรียน  ซ่ึงผูส้อนต้องศึกษาเบ้ืองต้นก่อน หากผูเ้รียนมีพ้ืนความรู้ 
ภาษาองักฤษดีอาจใชภ้าษาองักฤษก็ไดโ้ดยใชค้วบคู่ไปกบัภาษาไทย  เมื่อผูเ้รียนคุน้ชินจึงใชภ้าษาไทย
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มากข้ึน ก็ลดการใช้ภาษาของผูเ้รียนหรือภาษาองักฤษ จนในท่ีสุดก็ไม่ใช้ภาษาอ่ืนเลย  ซ่ึงผูส้อน
จ าเป็นตอ้งใชอ้วจันภาษาประกอบดว้ย 

           ผูส้อนจะตอ้งมีส่ือประกอบในการสอน เช่น บตัรค า รูปภาพ  หรือแมแ้ต่การใชท่้าทาง
ของผูส้อนเอง และเร่ิมจากส่ิงท่ีอยู่ใกลต้วัและใชบ่้อยท่ีสุด เรียนรู้ไดง่้าย และค าศพัท์ท่ีใช้ตอ้งอยู่ใน
โครงสร้าง สามารถใชไ้ดท้ัว่ไปตลอดเวลา นอกจากน้ีการใชบ้ตัรค ายงัมีประโยชน์ในการเช่ือมโยงค า 
และเร่ืองราวจากส่ิงท่ีเห็นจากภาพ เป็นการสร้างเสริมจินตนาการไดอ้ยา่งดีดว้ย 

          เราควรศึกษาพ้ืนฐานทางภาษาของผูเ้รียนมาบา้งเพื่อให้สามารถส่ือสารกนัไดเ้ขา้ใจ แต่
โดยส่วนใหญ่แลว้ จะใชภ้าษาสากลนั่นคือ ภาษาองักฤษในการส่ือสาร แต่จะใชภ้าษาไทยกล่าวก่อน
เสมอ ต่อเม่ือเด็กไม่เขา้ใจแลว้ถึงใชภ้าษาองักฤษเป็นตวัอธิบายซ ้ า แต่ในกรณีท่ีเด็กฟังไม่ทนั หรือไม่
เขา้ใจก็จะใชก้ารวาดรูป หรือเขียนค า เขียนประโยค ท่ีตอ้งการส่ือลงบนกระดานเพ่ือใหเ้ด็กสามารถเปิด
พจนานุกรมเพื่อคน้หาค าศพัทไ์ด ้ 

       2) ความยาก และความทอ้ของผูเ้รียนภาษาต่างประเทศ  
           ความยาก และความทอ้ของผูเ้รียนภาษาต่างประเทศเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนตอ้งท าความเขา้ใจ

ในภาษาท่ีไม่เคยเรียนรู้มาก่อน ซ่ึงจากประสบการณ์การจดัการเรียนรู้พบว่า ความยากของการเรียน
ภาษาต่างประเทศนั้นอยู่ท่ีการขาดทกัษะในการส่ือสารท าให้ไม่สามารถส่งสารไดด้งัใจ และน าไปสู่
ความทอ้แทไ้ม่อยากเขา้เรียนเมื่อไดรั้บการมอบหมายงาน มกัจะลอกงานของเพื่อนส่งโดยไม่อาจเขา้ใจ
ค าถาม และเน้ือหาท่ีเรียนรู้   

           จากประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาต่างชาติ  พบว่าแรก ๆ นักศึกษาก็
รู้สึกเรียนภาษาไทยยากและท้อแท ้โดยเฉพาะการออกเสียงพูด และการออกเสียงตัวสะกด  ยิ่งเป็น
ตวัสะกดแม่กง แม่กน และแม่กด เมื่อทราบสาเหตุความทอ้แทข้องนักศึกษา ตอ้งพยายามท่ีจะช่วยพวก
เขาเป็นรายบุคคล โดยใชเ้วลาว่างซ่อมเสริมพวกเขา แต่ไม่ไดบ้งัคบัว่าทุกคนตอ้งมาเรียน พอช่วยเหลือ
แลว้พบว่าพวกเขามีความกลา้ท่ีจะส่ือสารกบัผูส้อนมากข้ึน และตอ้งให้ก  าลงัใจพวกเขาว่า การเรียน
ภาษาต่างประเทศ หากทอ้แทก้็จะไม่อยากเรียน ขอให้นักศึกษาคิดว่าภาษาไทยเป็นส่วนหน่ึงในการใช้
ส่ือสาร อยา่งนอ้ยก็ใชส่ื้อสารกบัผูส้อนและให้หมัน่ฝึกฝน เพราะการเรียนภาษานับเป็นทกัษะ จึงตอ้ง
ฝึกฝนบ่อย ๆ  

           หากพบว่าผูเ้รียนเกิดความทอ้แท ้ผูส้อนมีหนา้ท่ีตอ้งใหก้  าลงัใจ โดยใชว้ิธีการพูดคุยเป็น
การส่วนตวั ไมย่  ้าขอ้ผดิพลาด หากเรียนในชั้นเรียนตอ้งไม่ท าใหผู้เ้รียนคนนั้นเกิดความอบัอายหรือขาด
ความมัน่ใจ และหากมีโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงการใชท้กัษะซ่ึงผูส้อนคิดว่าผูเ้รียนสามารถท าได้ เช่น 
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ใหเ้ขียนค าง่าย ๆ หรืออ่านขอ้ความง่าย ๆ หรือพดูแนะน าตวัเอง จากนั้นผูส้อนก็ให้ก  าลงัใจผูเ้รียน โดย
การช่ืนชมเป็นภาษาไทยก่อนแลว้แปลเป็นภาษาของเขา เช่น เก่งมาก ในภาษาจีนใช้ เห่ินป้ัง เป็นตน้ 
หรือบอกว่าผูเ้รียนท าไดดี้ข้ึน แต่หากตอ้งการสอนหรือแนะน าขอ้ผิดพลาดควรใชป้ระโยคในลกัษณะ 
ดงัน้ี เก่งมาก ท าไดดี้ข้ึน วิธีการดงักล่าวจะท าใหผู้เ้รียนมีก  าลงัใจไม่ทอ้ถอย 

           กรณีผูเ้รียนมีความทอ้ใจเร่ืองการฟังอาจารยผ์ูส้อนท่ียงัไม่สามารถเขา้ใจได้ ผูเ้รียนท่ีมี
เจตคติท่ีดีสามารถพฒันาการเรียนรู้ไดเ้ร็ว ผูเ้รียนบางคนท่ียงัมีเจตคติท่ีไม่ดีนัก ไม่ขยนัเท่าท่ีควร หรือ
ทอ้ใจง่าย ตอ้งใชว้ิธีสร้างก าลงัใจดว้ยการพดูคุยกบัผูเ้รียนในเร่ืองชีวิตประจ าวนั ชีวิตส่วนตวั หรือความ
มุ่งหวงัในอนาคต เพ่ือสร้างแรงจูงใจนกัศึกษา 

           เม่ือผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาในระดบัการส่ือสารไดเ้บ้ืองตน้แลว้ ผูเ้รียนบางส่วนจะมี
ความทอ้ใจเร่ืองการฟัง และการถ่ายทอดดว้ยการเขียนจาการฟัง เพื่อใหส้ามารถ เขียนไดเ้หมือนคนไทย 
การแกไ้ขปัญหาความทอ้ใจดงักล่าว ตอ้งฝึกการฟัง การรับฟังการออกเสียง โดยใชก้ารแสดงลกัษณะ
ของการออกเสียงและอวยัวะของการออกเสียง ประกอบดว้ย นอกจากน้ีตอ้งสร้างแรงจูงใจดว้ยการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ จากสถานการณ์จริงท่ีผูเ้รียนประทบัใจ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความตอ้งการถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึก ด้วยการเขียน การพูด นอกจากน้ีมีการสร้างแรงบนัดาลใจให้เห็นว่า ผูเ้รียน
ชาวต่างชาติสามารถน าเสนอความคิดความรู้สึกของตนเองได้ (มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ , จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทย ส าหรับ
ชาวต่างประเทศ วนัท่ีสืบคน้ 26 กรกฎาคม 2555 จากhttp://netra.lpru.ac.th/ ~panuwat_s / km3.html) 
 จากหลกัการและวิธีการสอนตามท่ีกล่าวมาขา้งต้น ประกอบกับทัศนะของ แฟรงค์ แมร่ี 
และลอเรนซ ์(อา้งถึงใน บนัลือ พฤกษะวนั, 2532: 16-17) ท่ีไดค้น้ควา้และพบมิติเก่ียวกับวิธีการเรียน
อ่านของเด็กว่า “เด็กเรียนอ่านได ้3 ทางดว้ยกนัคือ ทางตา หู และการจ ารูปค า” ท าให้ผูว้ิจยัคิดว่า การ
สร้างแบบฝึกอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทย ควรมีลกัษณะท่ีสอนอ่านโดยฝึกให้
นกัเรียนฝึกฟังและจ าแนกความแตกต่างของเสียง มีค  าอ่านและความหมายประกอบค าศพัท์ ก่อนท่ีจะ
เนน้การฝึกกิจกรรมออกเสียงค าศพัทห์น่วยเสียงท่ีเป็นปัญหา 

1.4 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการสอนอ่านออกเสียงส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ 
     การอ่านออกเสียงเป็นกระบวนการท่ีตอ้งไดรั้บการสอนและมีการฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง จาก

การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนอ่านออกเสียงนั้น พบว่ามีงานวิจยัท่ีเป็นการสร้างชุดการสอน
ส าหรับการฝึกอ่านออกเสียง เช่น งานวิจยัเร่ือง ชุดการสอนการอ่านออกเสียงวิชาภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชาวเขาเผ่าเยา้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้เทปบนัทึกภาพเป็นส่ือหลกั  ของ ประชวน       
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เข่ือนเพชร งานวิจยัเร่ือง ชุดการสอนการสะกดค าดว้ยอกัษรกลางกับสระเสียงยาวส าหรับนักเรียน
ชาวต่างชาติ ระดับต้น ของ ประภัสสร เกตุจันทร์ การศึกษาผลของตัวแบบในการสอนท่ีมีต่อ
ความสามารถในการอ่านออกเสียงและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของ ฟารีดา สุบินวิภู งานวิจยัเก่ียวกบั
ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยของนกัเรียนชาวต่างชาติ เช่น งานวิจยัเร่ือง ปัญหาการออกเสียงพยญัชนะ
เด่ียวตน้ค าภาษาไทยของผูเ้รียนชาวญ่ีปุ่น ของ ศุลีพร นราสุวรรณ งานวิจยัเร่ือง การออกเสียงวรรณยุกต์
และสระในภาษาไทยของนักศึกษา ท่ีพูดภาษาอังกฤษ เป็นภาษาแม่  โครงการไทยศึกษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ของ ธนิกาญจน์ ซิงค์ และงานวิจัยทางดา้นกลวิธีในการสอนภาษาไทย
ส าหรับนักเรียนชาวต่างชาติ  เช่น วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการสอนการออกเสียงภาษาไทย โดย
ใชส้ทัอกัษรและปฏิสมัพนัธส์ าหรับนักศึกษาจีน ของลู เฉิง ( Lu Sheng )  วิจยัเร่ือง กลวิธีบางประการ
ในการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ : วิเคราะห์จากแบบเรียนภาษาไทยพ้ืนฐาน 8 เล่ม ของ        
นวลทิพย ์ เพ่ิมเกสร 

     งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดการสอนอ่านออกเสียงให้กบันักเรียนท่ีใชภ้าษาทอ้งถ่ิน ไม่ไดใ้ช้
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ หรือเป็นชาวต่างชาติ  มีอาทิ งานวิจยัของ ประชวน เข่ือนเพชร (2542) ซ่ึงไดว้ิจยั
เร่ืองชุดการสอนการอ่านออกเสียงวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าเยา้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
โดยใชเ้ทปบนัทึกภาพเป็นส่ือหลกั มีจุดมุ่งหมายคือ (1) เพื่อพฒันาชุดการสอนการอ่านออกเสียงวิชา
ภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชาวเขาเผา่เยา้ ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 2 โดยใชเ้ทปบนัทึกเสียงเป็นส่ือหลกัให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 โดยยดึระบบการสอนแผนจุฬา (2) เพ่ือศึกษาความกา้วหนา้ดา้นสัมฤทธ์ิ
ผลทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนจากชุดการสอน และ (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียน
จากชุดการสอนการอ่าน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนชาวเขาเผ่าเยา้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนบา้นหว้ยกวา๊น จ  านวน 21 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบเจาะจง  

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ (1) เคร่ืองมือตน้แบบช้ินงาน ไดแ้ก่ ชุดการสอน การอ่านออก
เสียงวิชาภาษาไทย โดยใชเ้ทปบนัทึกเสียงเป็นส่ือหลกัซ่ึงพฒันา ตามระบบการสอนแผนจุฬา จ  านวน 6 
หน่วย คือ หน่วยท่ี 1 การอ่านออกเสียง พยญัชนะตน้ ร,ล หน่วยท่ี 2 การอ่านออกเสียงพยญัชนะควบ
กล ้า ร หน่วยท่ี 5 การอ่านออกเสียงพยญัชนะควบกล ้า ล หน่วยท่ี 4 การอ่านออกเสียงพยญัชนะ สะกด น 
หน่วยท่ี 5 การอ่านออกเสียงพยญัชนะสะกด ก หน่วยท่ี 6 การอ่าน ออกเสียงพยญัชนะสะกด บ (2) 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดการ
สอนการอ่านออกเสียงวิชา ภาษาไทย โดยใช้เทปบันทึกเสียงเป็นส่ือหลกั การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด าเนินการ โดยการน าชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนไปทดสอบหาประสิทธิภาพดว้ยการทดลองแบบเด่ียว 
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ทดลองแบบกลุ่ม และทดลองภาคสนาม การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาประสิทธิภาพของ ชุดการสอนใช้
สูตร E1/E2 การหาความกา้วหน้าในการเรียนรู้ของผูเ้รียนจาก การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนใช้      
t-test และการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนใชค่้ามชัฌิมเลขคณิตและความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนทั้ง 6 หน่วย มีประสิทธิภาพ 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 ตามล าดบั เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีก  าหนด
ไว ้นกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนรู้จากชุดการสอนโดยผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ
นกัเรียนชอบเรียนจากชุดการสอนในระดบัมากท่ีสุด 

     ส่วน ประภสัสร เกตุจนัทร์ (2551) ไดศ้ึกษาเร่ือง ชุดการสอนการสะกดค าดว้ยอกัษรกลาง
กบัสระเสียงยาวส าหรับนักเรียนชาวต่างชาติระดบัตน้ มีจุดมุ่งหมายคือ (1) เพื่อสร้างชุดการสอนการ
สะกดค าด้วยอกัษรกลางกับสระเสียงยาว ส าหรับนักเรียนชาวต่างชาติ ระดับตน้ (2) เพื่อศึกษาผล
ความกา้วหนา้ของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม โดยใชชุ้ดการสอนการสะกดค าดว้ยอกัษรกลางกบัสระ
เสียงยาว กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชาวต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนานาชาติไทย – จีน 
สมุทรปราการ จ  านวน 15 คน ชุดการสอนดงักล่าวมี  7 ชุด ชุดท่ี 1 ปฐมนิเทศและการสร้างความคุน้เคย
และท าแบบทดสอบวดัความกา้วหนา้ดา้นการเขียนสะกดค า ชุดท่ี 2 การสอบอ่านเพื่อวดัความกา้วหน้า
ดา้นการสะกดค าก่อนเรียน ชุดท่ี 3 พยญัชนะและสระไทย ชุดท่ี 4 การสะกดค าดว้ยอกัษรกลางกบัสระ  
อา และสระ ออ ชุดท่ี 5 การสะกดค าดว้ยอกัษรกลางกบัสระ อี และสระ อือ ชุดท่ี 6  การสะกดค าดว้ย
อกัษรกลางกบัสระ เ- สระ แ– และ สระ โ- ชุดท่ี 7 การสะกดค าดว้ยอกัษรกลางกบัสระอู และสระ       
เออ  และมีแบบทดสอบการเขียน (หลงัเรียน) เป็น การสอบวดัความกา้วหนา้ดา้นการเขียนสะกดค าหลงั
การใช้ชุดการสอน แต่ละชุดการสอนมีค าช้ีแจงในการใช้ชุดการสอน และคู่ มือครู ในค าช้ีแจง
ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัการเตรียมตวั การจดักิจกรรม บทบาทของครู ส่ือและอุปกรณ์ ซ่ึงไดแ้ก่ 
แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน บตัรค า ภาพ นิทาน แบบฝึก ส่วนคู่มือครูประกอบดว้ย จุดประสงค ์
วิธีด  าเนินการ ส่ือและอุปกรณ์ และการประเมินผล ผลการศึกษาพบว่า ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีค่า
ประสิทธิภาพ ท าให้นักเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน  และมีความกา้วหน้าในการเขียนและอ่านสะกดค า
อกัษรกลางกบัสระเสียงยาวหลงัการใชแ้บบฝึกดีกว่าก่อนการใช้แบบฝึกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

     จากผลการวิจยัทั้งสองเร่ือง แสดงใหเ้ห็นว่า การใชชุ้ดการสอนในการสอนอ่านออกเสียง ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยกิจกรรม แบบฝึกหดัต่าง ๆ ท าใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิในการอ่านออกเสียงท่ีดีข้ึน 
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     งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแบบในการสอนอ่านออกเสียง คือ งานวิจยัของ ฟารีดา สุบินวิภู 
(2546) ซ่ึงศึกษาเร่ือง ผลของตวัแบบท่ีมีต่อความสามารถในการออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนสอง
ภาษาท่ีมีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยต่างกนั มีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อศึกษาผลของตวัแบบ
ท่ีมีต่อความสามารถในการออกเสียงภาษาไทยของนกัเรียนสองภาษาท่ีมีระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาไทยต่างกนั ตลอดจนกิริยาร่วมระหว่างตวัแปรทั้งสองชนิดของตวัแบบจ าแนกเป็น 2 ชนิด คือ
ตวัแบบครูและตวัแบบวีดีทศัน์ ระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยจ าแนกเป็น 3 ระดบั คือ สูง 
ปานกลาง และต ่า กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2546 ของ
โรงเรียนสังกดัส านักงานการประถมศึกษา อ  าเภอเมือง จงัหวดัยะลา จ  านวน 60 คน ท่ีใชภ้าษามลายู
ทอ้งถ่ินเป็นภาษาแม่ และใชภ้าษาไทยเป็นภาษาท่ีสองในชีวิตประจ าวนั โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มทดลอง 
กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บการสอนโดยตวัแบบครู กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บการสอนโดยตวัแบบวีดีทศัน์ แต่
ละกลุ่มทดลองมี 3 กลุ่มยอ่ย ประกอบดว้ยนักเรียนท่ีมีระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูง 
ปานกลาง และต ่า ใช้เวลาทดลอง 2 สัปดาห์ หลังจากการสอนให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการออกเสียงภาษาไทยแลว้น าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์ โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนส าหรับการทดลองแบบสุ่มกลุ่มทัว่ไป (GRB -2) รูปแบบผสม (Mixed - Model) ผลการวิจยั
พบว่า นกัเรียนสองภาษาท่ีไดรั้บการสอนโดยใชต้วัแบบครู และตวัแบบวีดีทศัน์ มีความสามารถในการ
อ่านออกเสียงภาษาไทยไม่แตกต่างกัน นักเรียนสองภาษาท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยสูง ปานกลาง และต ่า มีความสามารถในการออกเสียงภาษาไทยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ไม่มีกิริยาร่วมระหว่างชนิดของตวัแบบกบัระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

     งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัปัญหาในการอ่านออกเสียงนั้น ศุลีพร นราสุวรรณ (2547) ศึกษาปัญหา
การออกเสียงพยญัชนะเด่ียวตน้ค าภาษาไทยของผูเ้รียนชาวญ่ีปุ่น มีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อศึกษาปัญหาการ
ออกเสียงพยญัชนะเด่ียวตน้ค าภาษาไทยของผูเ้รียนชาวญ่ีปุ่น 20 เสียง ไดแ้ก่ [ p t ʨ k ph th ʨh kh b d 
m n ŋ l r f s h w j ] และคู่เทียบหน่วยเสียงพยญัชนะแบบพ่นลมเบาและพ่นลมแรง 3 คู่ ไดแ้ก่ [ p, ph ] 
[ t, th ] [k, kh] โดยศึกษาตามตวัแปรอิทธิพลเสียงภาษาแม่ของผูเ้รียนชาวญ่ีปุ่นท่ีแทรกแซงการออกเสียง
พยญัชนะภาษาไทย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกวีดีโอเทปการอ่านออกเสียงรายการค าศพัท์
ภาษาไทยของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 -4 และนกัศึกษาปริญญาโท รวมทั้งหมด 
27 คน จากภาควิชาภาษาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละโอเชียเนีย คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลยั  
โอซากา วิชาภาษาต่างประเทศ ประเทศญ่ีปุ่น ผลการศึกษาแสดงดว้ยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 
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ผลการศึกษาพบว่า เสียงพยญัชนะเด่ียวต้นค าภาษาไทยท่ีกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาในการออกเสียง
เรียงล าดบัจากมากไปน้อย 18 เสียง ไดแ้ก่ [ r ŋ p w t h f ph ʨh th j l k kh ʨ d s b ] ส่วนอีกสองเสียง
คือ [ n m] นั้นพบว่ากลุ่มตวัอยา่งไม่มีปัญหาในการออกเสียงเลย ปัญหาในการออกเสียงท่ีเกิดข้ึน แสดง
ใหเ้ห็นอิทธิพลภาษาแม่ของกลุ่มตวัอย่างท่ีแทรกแซงการออกเสียงพยญัชนะภาษาไทย 4 ลกัษณะ คือ 
ปัญหาการออกเสียงพยญัชนะภาษาไทยซ่ึงไม่มีในภาษาแม่ของกลุ่มตัวอย่าง ปัญหาการออกเสียง
พยญัชนะภาษาไทยซ่ึงไม่มีปรากฏในต าแหน่งตน้ค าภาษาแม่ของกลุ่มตวัอย่าง ปัญหาการออกเสียง
พยญัชนะแบบพ่นลมเบาสบัสนกบัแบบพ่นลมแรงในภาษาไทย ซ่ึงเป็นหน่วยเสียงท่ีท าให้ความหมาย
ของค าเปล่ียนไป แต่เป็นเพียงเสียงย่อยของหน่วยเสียงเดียวกนัในภาษาญ่ีปุ่น ปัญหาการออกเสียง
พยญัชนะในภาษาไทย ซ่ึงมีสาเหตุมาจากอิทธิพลการแทรกแซงของเสียงสระในภาษาแม่ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง  

     นอกจากนั้น ธนิกาญจน์ ซิงค์ (2550) ศึกษาเร่ือง การออกเสียงวรรณยุกต์และสระใน
ภาษาไทยของนกัศึกษาท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ โครงการไทยศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มี
จุดมุ่งหมายคือ เพื่อวิเคราะห์การออกเสียงวรรณยกุตแ์ละสระในภาษาไทยของนักศึกษานานาชาติท่ีพูด
ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษานานาชาติท่ีเรียนวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 
1 (LG .126 Thai for Non-Native Speakers 1) โครงการไทยศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2548 จ านวน 12 คน แบ่งเป็นสัญชาติอเมริกนั 11 คน และออสเตรเลีย 1 คน 
วิธีการเก็บขอ้มูลประกอบดว้ยการอ่านประโยคทดสอบและการแสดงบทบาทสมมติในการสนทนา 
ขอ้มลูท่ีไดรั้บจากกลุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็นส าหรับวิเคราะห์รูปแปรเสียงวรรณยุกต์ทั้งหมด 360 เสียง และ
ส าหรับวิเคราะห์รูปแปรเสียงสระทั้งหมด 1,248 เสียง ผลการศึกษาแสดงดว้ยค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ 
(χ2)  (p<0.01) ผลการวิเคราะห์เสียงวรรณยุกต์พบว่า กลุ่มตวัอย่างใชรู้ปแปรจ านวน 6 รูปในการออก
เสียงวรรณยกุตแ์ต่ละเสียง รูปแปรมาตรฐานเสียงวรรณยกุตท์ั้งหมดปรากฏในอตัราความถ่ีสูงสุดในการ
ออกเสียงและมีความถ่ีเกินร้อยละ 50 ยกเวน้เสียงวรรณยกุตเ์อก รูปแปรมาตรฐานเสียงวรรณยุกต์สามญั
มีความถ่ีสูงสุด (ร้อยละ 83.3) ในดา้นเสียงสระ รูปแปรปรากฏจ านวนในการออกเสียงสระเด่ียวแต่ละ
เสียง รูปแปรมาตรฐานเสียงสระเด่ียวทั้งหมดปรากฏในอตัราความถ่ีสูงสุดในการออกเสียง แต่รูปแปร
มาตรฐานเสียงสระเด่ียวเพียง 17 เสียงมีความถ่ีสูงสุด ร้อยละ 50 ข้ึนไป (ยกเวน้เสียงสระ /e:/ ) รูปแปร
มาตรฐานเสียงสระ /i i: a: u: / มีความถ่ีสูงสุด (ร้อยละ 77.7-95.9) ส าหรับเสียงสระประสมพบว่า รูป

แปรปรากฏจ านวน 2-3 รูปในการออกเสียงสระ /ia/ และ /ua/ ในการออกเสียงสระ /ɯa/ มีรูปแปร
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ปรากฏจ านวน 5 รูป รูปแปรมาตรฐานเสียงสระประสมทั้งหมดปรากฏในอตัราความถ่ีสูงสุดในการออก
เสียง และมีความถ่ีสูงสุดร้อยละ 50 ข้ึนไป รูปแปรมาตรฐานเสียงสระ /ia/ และ /ua/ มีความถ่ีสูงสุด 
(ร้อยละ 98.6 และ 81.9 ตามล าดบั) 

     การศึกษาปัญหาในการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชาวต่างชาตินั้น จะช่วยท าให้
ผูส้อนไดเ้ขา้ใจสาเหตุและหาวิธีการแกไ้ขไดต้รงประเด็น เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะการอ่านของ
ตนเองใหดี้ข้ึนได ้

     นอกจากนั้นยงัมี งานวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบและวิธีการสอนอ่านออกเสียง อาทิ Lu Sheng 
(2553) ศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการสอนการออกเสียงภาษาไทย โดยใชส้ัทอกัษรและปฏิสัมพนัธ์
ส าหรับนักศึกษาจีน มีจุดมุ่งหมายคือ (1) เพื่อพฒันารูปแบบการสอนการออกเสียงภาษาไทย โดยใช ้    
สทัอกัษรและปฏิสมัพนัธ ์ส าหรับนกัศึกษาจีน (2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนการ
ออกเสียงภาษาไทย โดยใชส้ทัอกัษรและปฏิสมัพนัธ์ ส าหรับนกัศึกษาจีน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
การหาประสิทธิภาพ E1/E2และ (3) เพื่อรับรองรูปแบบการสอนการออกเสียงภาษาไทย โดยใชส้ัทอกัษร
และปฏิสมัพนัธ ์ส าหรับนกัศึกษาจีน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีอย่างท่ีใช้สัมภาษณ์ใน
เชิงลึก คือ ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการสอนภาษาไทย หวัหนา้ภาควิชาภาษาไทย อาจารยผ์ูส้อนภาษาไทย และ
นักศึกษาท่ีเคยเรียนภาษาไทย ในสถาบนัอุดมศึกษามณฑลยนูนาน จ านวน 45 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการสอนการออกเสียงภาษาไทย โดยใชส้ัทอกัษรและปฏิสัมพนัธ์ คือ 
นกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัชนชาติยนูนานท่ีเรียนภาษาไทย ท่ีลงทะเบียนเรียนภาษาไทย ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2552 จ านวน 35 คน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) คือ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั ไดแ้ก่ (1) รูปแบบการสอนการออกเสียงภาษาไทย โดยใชส้ทัอกัษรและปฏิสมัพนัธ์ ส าหรับ
นกัศึกษาจีน (2) แผนการสอนตามรูปแบบการสอนออกเสียงภาษาไทย โดยใชส้ทัอกัษรและปฏิสมัพนัธ์ 
ส าหรับนกัศึกษาจีน (3) แบบทดสอบหลงัเรียน (4) แบบประเมินรับรองรูปแบบการสอนการออกเสียง
ภาษาไทย โดยใชส้ัทอกัษรและปฏิสัมพนัธ์ ส าหรับนักศึกษาจีนโดยผูท้รงคุณวุฒิ ผลการศึกษาพบว่า 
รูปแบบการสอนออกเสียงภาษาไทย โดยใชส้ทัอกัษรและปฏิสมัพนัธส์ าหรับนกัศึกษาจีน ประกอบดว้ย 
5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) ทบทวนความรู้เดิม (2) น าเสนอความรู้ใหม่โดยใชส้ัทอกัษร (3) กิจกรรมสัมพนัธ ์
(4) ทดสอบหลงัเรียน (5) ประเมินและปรับปรุง ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนการ
ออกเสียงภาษาไทย โดยใชส้ัทอกัษรและปฏิสัมพนัธ์ ส าหรับนักศึกษาจีน พบว่ามีประสิทธิภาพ E1/E2  
เท่ากบั 81.51/82.51 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้ผลการประเมินรับรองรูปแบบการสอนการ
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ออกเสียงภาษาไทย โดยใชส้ทัอกัษรและปฏิสมัพนัธ ์ส าหรับนกัศึกษาจีน จากผูท้รงคุณวุฒิ อยู่ในระดบั
เหมาะสมมากท่ีสุด 

     ส่วนนวลทิพย ์เพ่ิมเกสร (2551) ศึกษาเร่ือง กลวิธีบางประการในการสอนภาษาไทยแก่ชาว
ต่างประเทศ : วิเคราะห์จากแบบเรียนภาษาไทยพ้ืนฐาน 8 เล่ม จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหา
ท่ีใชส้อนภาษาไทยพ้ืนฐานแก่ชาวต่างประเทศในดา้นทกัษะทางภาษา ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน รวมทั้งกลวิธีบางประการจากแบบเรียนพ้ืนฐานระดบัตน้ (Beginning Thai)ท่ีพิมพเ์ผยแพร่ทั้ง
ในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยไดก้ล่าวถึงวิธีการสอนอ่านออกเสียงโดยทัว่ไปว่ามี 2 แบบคือ 
วิธีการรับรู้ เข้าใจและการเลียนแบบ วิธีการวิเคราะห์โดยใช้หลกัภาษาศาสตร์ ส่วนวิธีการสอน
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาท่ีสองมี 10 วิธีคือ (1) ไวยากรณ์และการแปล (The Gramar – Translation 
Method) (2) วิธีสอนแบบตรง (The Direct Method) (3) วิธีสอนแบบธรรมชาติ (The Natural Method) 
(4) วิธีสอนแบบฟังและพดู (The Audio –lingual Method) (5) วิธีสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบความรู้
ความเขา้ใจ (The Cognitive Code Learning Theory) (6) วิธีสอนแบบเงียบ (Silent Way) (7) วิธีสอน
แบบการตอบสนองดว้ยท่าทาง (The Total Physical Response Method) (8) วิธีสอนแบบชักชวน 
(Suggestopedia) (9) การสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ (Community Language Learning) (10) วิธีการสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสาร (The Communicative Approach) ผลการศึกษาพบว่า แบบเรียนภาษาไทยพ้ืนฐาน
จ านวน 5 เล่ม แยกเน้ือหาเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การสอนทกัษะการฟังร่วมกบัการพูด และการสอนทกัษะ
การอ่านร่วมกบัการเขียน มีเน้ือหาแสดงกลวิธีการฟัง-การพดูจากวิธีสอนแบบตรง ร่วมกบัวิธีสอนแบบ
ฟังและพดู ในขณะท่ีพบว่า แบบเรียนส่วนใหญ่มีกลวิธีการสอนการอ่าน-การเขียนจากวิธีสอนแบบเน้น
ไวยากรณ์และการแปล แบบเรียนฯ จ านวน 1 เล่ม แสดงกลวิธีการสอนแบบฟังและพูด ร่วมกบัวิธีสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสาร แบบเรียนฯ จ านวน 1 เล่ม แยกเน้ือหาเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ อกัขรวิธีและการสนทนา 
ในเน้ือหาส่วนการสนทนานั้นมีทกัษะการอ่านและการเขียนแทรกอยู่ดว้ยในลกัษณะบูรณาการทกัษะ 
อยา่งไรก็ตามกิจกรรมการเรียนการสอนของบทเรียนทั้งเล่มน้ี ใชว้ิธีการสอนแบบเนน้ไวยากรณ์และการ
แปล แบบเรียนฯ จ านวน 2 เล่ม ท่ีเน้ือหาลกัษณะบูรณาการทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน
เขา้ดว้ยกนั และกิจกรรมการเรียนการสอนแสดงว่าใชว้ิธีสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 

     จากงานวิจยัดงัท่ีกล่าวมา ท าใหผู้ว้ิจยัตระหนักว่า การสอนอ่านออกเสียงภาษาไทยส าหรับ
นกัเรียนชาวต่างชาตินั้น ผูส้อนควรเร่ิมจากการศึกษาสาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริง โดยค านึงถึงอิทธิพล
ของภาษาแม่ท่ีมีผลต่อการออกเสียงภาษาไทย ศึกษาปัญหาอย่างถ่องแท ้และหามาตรการหรือแนวทาง
เพ่ือช่วยพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหดี้ข้ึน 
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2. หน่วยเสียงในภาษาไทยและภาษาจนี 
 2.1 หน่วยเสียงภาษาไทย 
      กาญจนา นาคสกุล (2541) กล่าวว่า หน่วยเสียงในภาษาไทย ประกอบดว้ยเสียงพยญัชนะ 
สระ และวรรณยกุต ์ดงัน้ี 
     2.1.1 เสียงพยญัชนะภาษาไทย 
     เสียงพยญัชนะตน้เด่ียวในภาษาไทยมี 21 หน่วยเสียง แบ่งเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) พยญัชนะระเบิด (plosive) และพยญัชนะกกั (stop) มี 11 หน่วยเสียง คือ 
/p/ รูปพยญัชนะ ป  เสียงไม่กอ้ง  ไมม่ีลม  เกิดท่ีริมฝีปาก 
/t/ รูปพยญัชนะ ฏ ต  เสียงไม่กอ้ง  ไม่มีลม  เกิดท่ีฟันและปุ่มเหงือก 
/c/ รูปพยญัชนะ จ   เสียงไม่กอ้ง  ไม่มีลม  เกิดท่ีเพดานแข็ง 
/k/ รูปพยญัชนะ ก  เสียงไม่กอ้ง  ไม่มีลม  เกิดท่ีเพดานอ่อน 
/?/ รูปพยญัชนะ อ   เสียงไม่กอ้ง  ไม่มีลม  เกิดท่ีช่องว่างระหว่างเสน้เสียง 
/ph/ รูปพยญัชนะ ผ พ ภ  เสียงไม่กอ้ง   มีลม เกิดท่ีริมฝีปาก 
/th/ รูปพยญัชนะ ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ  เสียงไม่กอ้ง   มีลม  เกิดท่ีปุ่มเหงือกและฟัน 
/ch/ รูปพยญัชนะ ฉ ช ฌ  เสียงไม่กอ้ง  มีลม เกิดท่ีเพดานแข็งส่วนหนา้ใกลปุ่้มเหงือก 
/kh/ รูปพยญัชนะ ข ค ฆ  เสียงไม่กอ้ง  มีลม เกิดท่ีเพดานอ่อน 
/b/ รูปพยญัชนะ บ  เสียงกอ้ง ไมม่ีลม  เกิดท่ีริมฝีปาก 
/d/ รูปพยญัชนะ ฎ ด  เสียงกอ้ง   มีลม เกิดท่ีฟันถึงปุ่มเหงือก 
 

2) พยญัชนะนาสิก (nasal) มี 3 หน่วยเสียง คือ 
/m/ รูปพยญัชนะ ม  เสียงกอ้ง  เกิดท่ีริมฝีปาก 
/n/ รูปพยญัชนะ ณ น  เสียงกอ้ง  เกิดท่ีฟันถึงปุ่มเหงือก 
/ŋ/ รูปพยญัชนะ ง   เสียงกอ้ง  เกิดท่ีเพดานอ่อน 
 

3) พยญัชนะขา้ง (lateral) มี 1 หน่วยเสียง คือ 
/l/ รูปพยญัชนะ ล ฬ  เสียงกอ้ง  เกิดท่ีฟันและปุ่มเหงือก 
 

4) พยญัชนะรัว (rolled) มี 1 หน่วยเสียง คือ 
/r/ รูปพยญัชนะ ร   เสียงกอ้ง  เกิดท่ีฟันและปุ่มเหงือก 
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5) พยญัชนะเสียดแทรก (fricative) มี 3 หน่วยเสียง คือ 
/f/ รูปพยญัชนะ ฝ ฟ  เสียงไมก่อ้ง  เกิดท่ีริมฝีปากและฟัน 
/s/ รูปพยญัชนะ ซ ศ ษ ส  เสียงไมก่อ้ง  เกิดท่ีฟันและปุ่มเหงือก 
/h/ รูปพยญัชนะ ห ฮ  เสียงไมก่อ้ง  เกิดท่ีช่องว่างระหว่างเสน้เสียง 

6) พยญัชนะคร่ึงสระ (semi-vowel) มี 2 หน่วยเสียง คือ 
/j/ รูปพยญัชนะ ญ ย  เสียงกอ้ง  เกิดท่ีเพดานแข็ง 
/w/ รูปพยญัชนะ ว   เสียงกอ้ง  เกิดท่ีริมฝีปาก 
 

      เสียงพยญัชนะทา้ยหรือพยญัชนะสะกดในภาษาไทยมี 9 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ 
/-p/ รูปพยญัชนะทา้ยมี 5 ตวั คือ  บ ป พ ภ ฟ (แม่ กบ) 
/-t/ รูปพยญัชนะทา้ยมี 15 ตวั คือ จ ช ฌ ฎ ฏ ฐ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส (แม่ กด) 
/-k/ รูปพยญัชนะทา้ยมี 4 ตวั คือ ก ข ค ฆ (แม่ กก) 
/-?/ เป็นเสียงพยญัชนะทา้ยเฉพาะในค าท่ีมีสระเสียงสั้น  (ก กา) 
/-m/ รูปพยญัชนะทา้ยมี 1 ตวั คือ ม และมีแทรกอยูก่บัรูปสระ ◦า  (แม่ กม) 
/-n/ รูปพยญัชนะทา้ยมี 6 ตวั คือ น ญ ณ ร ล ฬ (แม่ กน) 
/-ŋ / รูปพยญัชนะทา้ยมี 1 ตวั คือ ง (แม่ กง) 
/-j/ รูปพยญัชนะทา้ยมี 1 ตวั คือ ย และมีเสียงแทรกอยูก่บัรูปสระ ใ  ไ  (แม่ เกย) 
/-w/ รูปพยญัชนะทา้ยมี 1 ตวั คือ ว และมีเสียงแทรกอยูก่บัรูปสระ เ-า  (แม่ เกอว) 
      2.1.2 เสียงสระภาษาไทย 
     เสียงสระในภาษาไทยมี 21 หน่วยเสียง ดงัน้ี 

1) สระเด่ียวเสียงสั้น มี 9 หน่วยเสียง คือ 
/i/ สระ อิ 
/e/ สระ เอะ 
/ε/ สระ แอะ 
/ɯ/ สระ อึ 
/ɤ/ สระ เออะ 
/a/ สระ อะ 
/u/ สระ อุ 
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/o/ สระ โอะ 
/ɔ/ สระ เอาะ 

2) สระเด่ียวเสียงยาว มี 9 หน่วยเสียง คือ 
/i:/ สระ อี 
/e:/ สระ เอ 
/ε:/ สระ แอ 
/ɯ:/ สระ อือ 
/ɤ:/ สระ เออ 
/a:/ สระ อา 
/u:/ สระ อ ู
/o:/ สระ โอ 
/ɔ:/ สระ ออ 

3) สระประสม มี 3 หน่วยเสียง คือ /ia/ /ɯa/ /ua/ แต่ละหน่วยเสียงมีเสียงย่อย
หน่วยละ 2 เสียง เป็นเสียงสระสั้นและสระยาว ดงัน้ี 
/ia/ สระ เอียะ 
/ɯa/ สระ เอือะ 
/ua/ สระ อวัะ 
/i:a/ สระ เอีย 

/ɯ:a/ สระ เอีอ 
/u:a/ สระ อวั 
      2.1.3 เสียงวรรณยกุตภ์าษาไทย 
     เสียงวรรณยกุตใ์นภาษาไทยมี 5 หน่วยเสียง ดงัน้ี 
 ใชแ้ทนเสียงวรรณยกุตร์ะดบักลาง คือ วรรณยกุตส์ามญั ไม่แสดงเคร่ืองหมาย 
ˋ ใชแ้ทนเสียงวรรณยกุตร์ะดบัต ่า คือ วรรณยกุตเ์อก 

ˆ ใชแ้ทนเสียงวรรณยกุตเ์ปล่ียนระดบัจากสูงลงมาต ่า คือ วรรณยกุตโ์ท 

ˊ ใชแ้ทนเสียงวรรณยกุตร์ะดบัสูง คือ วรรณยกุตต์รี 
̌ ใชแ้ทนเสียงวรรณยกุตเ์ปล่ียนระดบัจากต ่าข้ึนไปสูง คือ วรรณยกุตจ์ตัวา 
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 งานวิจยัน้ีจะสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนภาษาไทย โดยมีเสียง
อ่านท่ีใชส้ทัอกัษรของกาญจนา นาคสกุล ตามขา้งตน้ท่ีกล่าวมา 
 2.2 หน่วยเสียงภาษาจนี 
 เหยนิ จ่ิงเหวิน (Ren  Jingwen, 2544:9-10,22) กล่าวว่า หน่วยเสียงในภาษาจีน ประกอบดว้ย
เสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์ดงัน้ี 
     2.2.1 เสียงพยญัชนะภาษาจีน 
     เสียงพยญัชนะตน้ของภาษาจีนมี 21 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ 
เสียงริมฝีปาก   /b/ /p/ /m/ /f/ 
เสียงปุ่มเหงือก   /d/ /t/ /n/ /l/ 
เสียงเพดานอ่อน   /g/ /k/ /h/ 
เสียงริมฝีปาก   /j/ /q/ /x/ 
เสียงปลายล้ิน-ฟัน  /z/ /c/ /s/ 
เสียงปลายล้ิน-เพดานแข็ง  /zh/ /ch/ /sh/ /r/ 
 นอกจากนั้นยงัมีเสียงพยญัชนะก่ึงสระ  /y/ /w/ 
 การออกเสียงพยญัชนะภาษาจีนขา้งตน้ สามารถสรุปการเปรียบเทียบความแตกต่างในการ
ออกเสียงกบัพยญัชนะในภาษาไทย ไดต้ามตารางดงัน้ี 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระหว่างเสียงพยญัชนะตน้ในภาษาไทยกบัภาษาจีน (สมศรี วรประเสริฐศิลป์, 
2552: 11) 
 

พยญัชนะไทย เสียงพยญัชนะไทย เสียงพยญัชนะจนี 
ก k g 
ข ค ฆ kh k 
ง ŋ - 
จ c j, z 
ฉ ช ฌ ch q,c 
ซ ศ ษ ส s x,s 
ญ ย j y 
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พยญัชนะไทย เสียงพยญัชนะไทย เสียงพยญัชนะจนี 
ฎ ด d - 
ฏ ต t d 
ฐ ท ธ ถ ฒ th t 
ณ น n n 
บ b - 
ป p b 
พ ผ ภ ph p 
ฝ ฟ f f 
ม m m 
ร r - 
ล ฬ l l 
ว w w 
อ ? yi 

ห ฮ h h 
 
 จากตารางดงักล่าว จะเห็นไดว้่า เสียงพยญัชนะภาษาไทย ไดแ้ก่  /ง/ /ด/ /บ/ /ร/ ไม่มีในเสียง
พยญัชนะตน้ภาษาจีน 
      2.2.2 เสียงสระภาษาจีน 
     เสียงสระในภาษาจีนมี 36 หน่วยเสียง ดงัน้ี 

1) สระเด่ียว มี 6 หน่วยเสียง คือ 
/a/ /o/ /e/ /i/ /u/ /ü/ 
 

2) สระเด่ียว มี 30 หน่วยเสียง คือ 
/ai/ /ao/ /an/ /ang/  
/ou/ /ong/  
/er/ /ei/ /en/ /eng/ 
/ia/ /iao/ /ie/ /iou/ /ian/ /in/ /iang/ /ing/ /iong/ 
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/ua/ /uo/ /uai/ /uei/ /uan/ /uen/ /uang/ /ueng/ 
/üe/ /üan/ /ün/ 
 
 ทั้งน้ี จากสระภาษาจีนดงักล่าว มีขอ้สงัเกตไดว้่า สระภาษาจีนไม่มีหน่วยเสียงท่ีเป็นสระเสียง
สั้นและเสียงยาวเหมือนภาษาไทย 
      2.2.3 เสียงวรรณยกุตภ์าษาจีน 
     เสียงวรรณยกุตใ์นภาษาจีนมี 4 หน่วยเสียง ดงัน้ี 
          -  ใชแ้ทนเสียงวรรณยกุตท่ี์ 1 
            ́  ใชแ้ทนเสียงวรรณยกุตท่ี์ 2 
                       ̆̌   ใชแ้ทนเสียงวรรณยกุตท่ี์ 3  

               ใชแ้ทนเสียงวรรณยกุตท่ี์ 4 
 เคร่ืองหมายเสียงวรรณยกุตน้ี์ ดดัแปลงมาจากเสน้กราฟท่ีแสดงลกัษณะการออกเสียงของเสียง
วรรณยกุตท์ั้ง 4 เสียง ดงัน้ี 
5……                  ……………………………………………………………………………………… 
4…………………………………………………………………………………………………………. 
3…………………………………………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………………………………………. 
1…………………………………………………………………………………………………………. 
เสียงวรรณยกุตท่ี์ 1       เสียงวรรณยกุตท่ี์ 2          เสียงวรรณยกุตท่ี์ 3             เสียงวรรณยกุตท่ี์ 4 
 

 เสียงวรรณยกุตจี์นดงักล่าว เทียบกบัเสียงวรรณยกุตไ์ทยได ้ดงัน้ี 
- ภาษาจีนใชแ้ทนเสียงวรรณยกุตท่ี์ 1 เทียบเสียงวรรณยกุตส์ามญัในภาษาไทย 
ˊ  ภาษาจีนใชแ้ทนเสียงวรรณยกุตท่ี์ 2 เทียบเสียงวรรณยกุตจ์ตัวาในภาษาไทย 
̌ ภาษาจีนใชแ้ทนเสียงวรรณยกุตท่ี์ 3 เทียบเสียงวรรณยกุตเ์อกในภาษาไทย 

     ภาษาจีนใชแ้ทนเสียงวรรณยกุตท่ี์ 4 เทียบเสียงวรรณยกุตโ์ทในภาษาไทย 
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 2.3 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัหน่วยเสียงในภาษาไทยกบัภาษาจนี 
      งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยเสียงในภาษาไทยกบัภาษาจีนมีผูศ้ึกษาไว้ ทั้ งในเชิงศึกษา
ขอ้บกพร่องในการออกเสียงหน่วยเสียงในภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน เช่น ชนิกา ค าพุฒ ไดศ้ึกษาการ
ใชภ้าษาไทยของนกัศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทยชั้นปีท่ี 4 สถาบนัชนชาติยนูนาน สาธารณรัฐประชาชน
จีน เฉินเฉิง และ หล่ีซิวหยงั ได้ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเสียงในภาษาจีนและภาษาไทย และ เมชญ       
สอดส่องกฤษ (2553) วิจยัเร่ือง การศึกษาวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์เชิงประวติัศาสตร์ของภาษาตระกูล      
ไท-จีน เร่ืองความสมัพนัธข์องเสียง /h/ ในภาษาไทยถ่ินอีสานกบัเสียง /h/ ในภาษาจีน 
      ในส่วนงานวิจยัท่ีศึกษาขอ้บกพร่องในการออกเสียงหน่วยเสียงภาษาไทยของนักเรียนชาว
จีนนั้น ชนิกา ค  าพุฒ (2545) ไดศึ้กษาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทยชั้นปีท่ี 4 
สถาบนัชนชาติยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาขอ้บกพร่องในการใชภ้าษาไทย
ด้านการพูดและการเขียนของนักศึกษาจีน จ  านวน 23 คน แยกเป็นผลงานด้านการพูดจากแถบ
บนัทึกเสียง คนละ 5 เร่ือง รวม 115 ช้ินงาน และผลงานดา้นการเขียน คนละ 8 เร่ือง รวม 184 ช้ินงาน 
ผลการวิจยัปรากฏว่า นกัศึกษาจีนมีความบกพร่องในการออกเสียงพยญัชนะทา้ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
การออกเสียงพยญัชนะตน้ ซ่ึงขอ้บกพร่องในการออกเสียงพยญัชนะตน้ท่ีพบมากท่ีสุดคือ การออกเสียง
พยญัชนะต้น /n/ เป็น /l/  รองลงมาคือ พยญัชนะตน้ /d/ เป็น /t/ พยญัชนะต้น /b/ เป็น /p/ ส่วน
ขอ้บกพร่องท่ีพบเลก็นอ้ยในการออกเสียงพยญัชนะตน้อ่ืน ๆ ไดแ้ก่  พยญัชนะตน้ /l/ เป็น /n/ พยญัชนะ
ตน้ /r/ เป็น /l/ พยญัชนะตน้ /y/ เป็น /l/ พยญัชนะตน้ /t/ เป็น /d/ พยญัชนะตน้ /p/ เป็น /b/ โดยมีทศันะ
เพ่ิมเติมเก่ียวกับปัญหาท่ีพบในการออกเสียงดังกล่าวว่า เน่ืองจากสถาบันชนชาติยูนนานเป็น
สถาบนัการศึกษาท่ีมีนกัศึกษาเป็นชนกลุ่มนอ้ยของประเทศจีน เช่น ชนชาติหยี ชนชาติไป๋ ชนชาติน่าซี 
ภาษาท่ีใชพ้ดูกนัในชนชาตินั้นเป็นภาษาจีนท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากภาษาจีนกลางท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป 
ปัญหาการออกเสียงของพยญัชนะตน้ /น/ เป็น /ล/ นั้น เหตุเพราะในภาษาชนกลุ่มน้อยอย่างเช่นชนชาติ
ไป๋ ไม่มีการออกเสียงพยญัชนะตน้ /น/ กบั /ล/ ในภาษาของตน ดงันั้น นักศึกษาจึงแยกความแตกต่าง
ระหว่างหน่วยเสียง 2 เสียงน้ียากมาก 
      งานวิจยัท่ีศึกษาในเชิงเปรียบเทียบหน่วยเสียงในภาษาไทยและภาษาจีนพบว่า เฉินเฉิง และ 
หล่ีซิวหย ัง (อ้างถึงในสมศรี วรประเสริฐศิลป์,  2552: 13)  อาจารย์คณะภาษาต่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัเซ่ียงถนั มณฑลหูหนาน ได้ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเสียงในภาษา จีนและภาษาไทย มี
จุดมุ่งหมายคือ เปรียบเทียบเสียงภาษาจีนและภาษาไทย ความเหมือนความคลา้ยคลึงและความแตกต่าง
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ของเสียงพยญัชนะ สระ และเสียงวรรณยกุตข์องทั้งสองภาษา ในการเปรียบเทียบเสียงพยญัชนะจีนและ
ไทยนั้น ผูว้ิจยัไดส้รุปความเหมือนและความแตกต่างของเสียงพยญัชนะไวด้งัต่อไปน้ี 
      ความเหมือนและความคลา้ยคลึงของเสียงพยญัชนะจีนและไทย 
  1) การออกเสียงพยญัชนะจีนและพยญัชนะไทยมีทั้งเสียงพยญัชนะท่ีมีลมและไม่มีลม
เหมือนกนั เสียงนาสิกในภาษาจีนและภาษาไทยมีลกัษณะเสียงท่ีคลา้ยคลึงกนั 
  2) เสียงพยญัชนะทั้งไทยและจีนมีทั้งเสียงท่ีเกิดจากริมฝีปาก ปลายล้ินส่วนกลาง ปลาย
ล้ินส่วนหลงัและโคนล้ิน 
      ความแตกต่างของเสียงพยญัชนะตน้จีนและไทย 
  1) ภาษาจีนมีเสียงพยญัชนะตน้ 23 เสียง ภาษาไทยมีเสียงพยญัชนะตน้ 21 เสียง 
  2) ภาษาจีนมีแต่เสียงพยญัชนะเด่ียว ภาษาไทยมีทั้งเสียงพยญัชนะเด่ียวและเสียง
พยญัชนะควบกล ้า 
  3) ต  าแหน่งท่ีเกิดของเสียงพยญัชนะจีนท่ีไม่มีในเสียงพยญัชนะไทยคือ ต าแหน่งท่ีเกิด
จากปลายล้ินส่วนหน้า เช่น เสียง / z / หน้าล้ิน / j / และเสียงเสียดแทรกจากล้ินส่วนหลงั /sh/ ส าหรับ
ต าแหน่งท่ีเกิดของเสียงพยญัชนะไทยท่ีไม่มีในเสียงพยญัชนะจีนคือ เสียงระเบิดกอ้งท่ีเกิดจากริมฝีปาก
กบัฟัน /ว/ เสียงท่ีเกิดจากล าคอ /อ/ เสียงกอ้งท่ีเกิดจากรัวล้ิน /ร/ และเสียงกอ้งท่ีเกิดจากล้ินส่วนกลาง /จ/ 
  4) ในภาษาจีนกลางเสียงเสียดแทรกและเสียงก่ึงเสียดแทรกมีค่อนขา้งมาก ต าแหน่งท่ี
เสียงเป็นเสียงพยญัชนะท่ีเกิดจากปลายล้ินและเพดานแข็งมีจ  านวน 7 เสียง นับเป็น 1/3 ของเสียง
พยญัชนะจีน ในเสียงพยญัชนะไทยนั้น เสียงระเบิดค่อนขา้งมากนบัไดเ้กือบคร่ึงหน่ึงของเสียงพยญัชนะ
ไทย 
  5) เสียงพยญัชนะจีนมีเสียงไม่กอ้งค่อนขา้งมาก ส่วนเสียงกอ้งมีเพียงไม่ก่ีเสียงเท่านั้น 
  6) เสียงระเบิดในพยญัชนะไทยมีทั้งเสียงกอ้งและไม่กอ้ง แต่เสียงระเบิดในพยญัชนะ
จีนมีแต่เสียงไม่กอ้งเท่านั้น รวมถึงเสียงพยญัชนะก่ึงเสียดแทรกในภาษาจีนก็มีแต่เสียงไม่กอ้งเท่านั้น
เช่นกนั 
  7) เสียงพยญัชนะท่ีใชส้ทัอกัษร /h/ มีทั้งในภาษาไทยและภาษาจีนและมีเสียงพยญัชนะ
ท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่ต าแหน่งท่ีเกิดของเสียงต่างกนั ในภาษาจีนเกิดจากต าแหน่งหน้าล้ินส่วนหลงั ส่วน
เสียงพยญัชนะในภาษาไทยเป็นเสียงท่ีเกิดจากล าคอ  
      งานวิจยัเร่ืองดังกล่าวท าให้เกิดองค์ความรู้ท่ีส าคญัยิ่งเก่ียวกับลกัษณะของหน่วยเสียง
ภาษาไทยและภาษาจีน นอกจากนั้น ยงัมีผูว้ิจ ัยถึงหน่วยเสียงภาษาไทยถ่ินและภาษาจีน คือ เมชญ      
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สอดส่องกฤษ (2553) วิจยัเร่ือง การศึกษาวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์เชิงประวติัศาสตร์ของภาษาตระกูล
ไท-จีน เร่ืองความสมัพนัธข์องเสียง /h/ ในภาษาไทยถ่ินอีสานกบัเสียง /h/ ในภาษาจีน มีจุดมุ่งหมายคือ 
การวิเคราะห์ความสมัพนัธข์องภาษาไทยถ่ินอีสานกบัภาษาจีนในฐานะภาษาร่วมตระกลูไท-จีน โดยมุ่ง
วิเคราะห์และอธิบายใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธข์องเสียง /h/ ในทั้งสองภาษา วิธีการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีคือ 
คดัเลือกค าศพัทท่ี์มีพยญัชนะตน้ท่ีมีเสียง /h/ ในภาษาไทยถ่ินอีสาน เปรียบเทียบค าศพัท์ท่ีมีเสียง /h, k/ 
ในภาษาจีน ผลการศึกษาพบว่า รายการค าศพัทภ์าษาไทยถ่ินอีสานท่ีเลือกมา ถือเป็นค าศพัท์ร่วมแทก้บั
ภาษาจีน เสียง /h/ ในภาษาไทยถ่ินอีสานเป็นเสียงร่วมตระกลูกบัภาษาจีน ในขณะท่ีเม่ือเปรียบเทียบกบั
ภาษาไทยพบว่ามีความสมัพนัธท่ี์เบาบางกว่า กล่าวคือเป็นเพียงปฏิภาคกบัเสียง /r/ ในภาษาไทยเท่านั้น 
ผลการวิจัยน้ีเป็นหลกัฐานอีกขอ้หน่ึงท่ีสนับสนุนไดว้่าคนไทยลาวหรือคนอีสานนั้น เป็นกลุ่มชนท่ี
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบักลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีพูดภาษาตระกูลไทท่ีอาศยัอยู่ทางตอนใตข้องประเทศจีนอย่าง
ใกลชิ้ด ดงัขอ้เท็จจริงท่ีพบว่าบรรพบุรุษของชาวอีสานท่ีเดิมกระจายตวัอยู่ทางตอนใตข้องจีน ไดข้ยาย
เขตท่ีอยูอ่าศยัลงมาถึงทางตอนเหนือของลาว แลว้เลยเขา้สู่ภาคอีสานของไทย ดงันั้น งานวิจยัเร่ืองน้ีจึง
นับเป็นการศึกษาในเชิงภาษาศาสตร์ท่ีผลการวิจัยสามารถเช่ือมโยงความรู้ไปยงัความรู้ทาง
ประวติัศาสตร์ชาติพนัธุข์องคนไทยอีสานได ้
      จากงานวิจยัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ลว้นใหค้วามรู้และแนวคิดในการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัหน่วย
เสียงในภาษาไทยและภาษาจีนไดเ้ป็นอย่างดีว่า สามารถศึกษาได้หลากหลายแนวทางทั้งการศึกษา
ปัญหาในการออกเสียงหน่วยเสียง วิเคราะห์เปรียบเทียบหน่วยเสียงทั้งสองภาษาในภาพรวม และ
การศึกษาเฉพาะบางหน่วยเสียง ดังนั้น ผูว้ิจ ัยจึงเกิดแนวคิดท่ีจะศึกษาปัญหาของการออกเสียงใน
ภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน พร้อมทั้งสร้างแบบฝึกเพ่ือช่วยฝึกฝนและพฒันาทกัษะการอ่านของผูเ้รียน
ใหดี้ข้ึน 
 

3. แบบเรียนวชิาการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชาวจนี วทิยาลัยการท่องเที่ยวและการอาชีพ 
มณฑลยูนนาน 
 แบบเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาวจีนท่ีใช้ในการสร้างแบบฝึกในงานวิจัยน้ี เป็น
แบบเรียนวิชาการอ่านภาษาไทย ส าหรับนักเรียนท่ีเรียนสาขาการท่องเท่ียวภาษาไทย ชั้นปีท่ี 1 ปี
การศึกษา 2012 วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการอาชีพ มณฑลยนูนาน ช่ือหนังสือว่า ภาษาไทย 300 
ประโยค ฉบบัตีพิมพปี์ ค.ศ. 2004 ผูเ้ขียนคือ รศ. ฟู่  เจิงโหย่ว  ปัจจุบนัท่านมีต าแหน่งทางวิชาการเป็น
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ศาสตราจารยท์างดา้นสอนภาษาไทย และเป็นผูอ้  านวยการสถาบนัขงจ่ือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ฝ่ายจีน  
 แบบเรียนดงักล่าว มี 40 บท เน้ือหาแต่ละบทมีดงัน้ี 
    ส่วนน า เป็นความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาไทย สัทอกัษรท่ีเป็นหน่วยเสียงพยญัชนะ สระ 
และวรรณยกุตใ์นภาษาไทย การอ่านอกัษรน า อกัษรควบกล ้า โครงสร้างประโยคภาษาไทย 
  บทท่ี 1 การทกัทายปราศรัย  บทท่ี 2 การตอ้นรับ 
  บทท่ี 3 การแนะน า   บทท่ี 4 การเรียน 
  บทท่ี 5 ขอบคุณ    บทท่ี 6 เวลา 
  บทท่ี 7 วนั เดือน ปี   บทท่ี 8 ดินฟ้าอากาศ 
  บทท่ี 9 จ านวน    บทท่ี 10 ทิศทาง 
  บทท่ี 11 ครอบครัว   บทท่ี 12 โทรศพัท ์
  บทท่ี 13 มารยาท    บทท่ี 14 ถามทาง 
  บทท่ี 15 เช่าบา้น    บทท่ี 16 เพื่อนของฉนั 
  บทท่ี 17 การเยีย่มเยอืน   บทท่ี 18 ซ้ือของ 
  บทท่ี 19 ในโรงแรม   บทท่ี 20 ในร้านอาหาร 
  บทท่ี 21 ท่ีท าการไปรษณีย ์  บทท่ี 22 ท่ีธนาคาร 
  บทท่ี 23 ท่ีโรงพยาบาล   บทท่ี 24 ร้านถ่ายรูป 
  บทท่ี 25 ตดัผมและซกัเส้ือผา้  บทท่ี 26 การท่องเท่ียว 
  บทท่ี 27 เร่ืองสี    บทท่ี 28 การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
  บทท่ี 29 กีฬาและสุขภาพ   บทท่ี 30 ชมการแสดง 
  บทท่ี 31 สมคัรงาน   บทท่ี 32 ธุรกิจ 
  บทท่ี 33 โดยสารรถโดยสารประจ าทางและแท็กซ่ี  
  บทท่ี 34 การเดินทางโดยรถไปและเคร่ืองบิน 
  บทท่ี 35 ขอวีซ่า    บทท่ี 36 ขอร้อง 
  บทท่ี 37 ขออภยั    บทท่ี 38 การอวยพร 
  บทท่ี 39 ด่านศุลกากร   บทท่ี 40 การอ าลา 
 แบบเรียนน้ีใชใ้นการเรียนการสอนตลอด 1 ปีการศึกษา แต่ละบทเร่ิมตน้ดว้ยบทสนทนา
ภาษาไทย มีความหมายภาษาจีนประกอบ และสทัอกัษรภาษาจีน จากนั้นจะมีหมายเหตุอธิบายเก่ียวกบั
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ความรู้ทางภาษาไทย เช่น หลกัการใชค้  าศพัท์ หลกัการพูดตั้งค  าถามและตอบค าถามโดยใชค้  าศพัท์ท่ี
ส าคญัในบท ทา้ยบทจะเป็นค าศพัท ์มีความหมายภาษาจีน และสทัอกัษรจีนก ากบั 
 ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทย 
โดยใชค้  าศพัทจ์ากแบบเรียนดงักล่าว เน่ืองจากเป็นแบบเรียนท่ีใชใ้นการเรียนการสอนรายวิชาการอ่าน
ภาษาไทยของนกัเรียน ประกอบกบัผูว้ิจยัมีแนวคิดวา่ ค  าศพัทท่ี์อยูใ่นแบบเรียนเล่มน้ีเป็นค าศพัทพ้ื์นฐาน
ท่ีนักเรียนควรทราบและอ่านออกเสียงได้ หากผูเ้รียนยงัไม่สามารถอ่านออกเสียงค าศพัท์ท่ีอยู่ใน
บทเรียนเบ้ืองตน้ไดถ้กูตอ้งชดัเจน ยอ่มเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ค  าศพัทภ์าษาไทยค าอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมใน
ภายหลงั  
 

4. แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง 
 4.1 เอกสารที่เกีย่วข้องกบัการสร้างแบบฝึก 
 ลกัษณะของแบบฝึก 
 การเรียนภาษาไทยของชาวต่างชาติ ตอ้งเร่ิมจากพ้ืนฐานท่ีดี ซ่ึงศรีวิไล พลมณี (2545: 196-
197) อธิบายหลกัการเรียนภาษาไทยว่า  มีพ้ืนฐานท่ีส าคญัคือ อกัษรไทย ซ่ึงไดแ้ก่ พยญัชนะ สระ และ
วรรณยกุต ์แต่จะสอนใหจ้  าและใชพ้ื้นฐานเหล่าน้ีสร้างค าในภาษาข้ึนมาไดอ้ย่างไร เป็นเร่ืองท่ีตอ้งคิด
เป็นอนัดบัแรก วิธีการท่ีใชคื้อ การใหเ้รียนตวัอกัษรไทย ทีละนอ้ย เช่น ทีละกลุ่ม สระทีละ 2-3 สระ โดย
จดัแบบฝึกเสริมบทเรียน การฝึกพดู “Speaking Thai” ไม่ใช่สอนแบบท่ีเรียนอ่านอย่างเดียว แต่ผลท่ีได้
คือ พดูไม่ไดเ้ลย ในขั้นน้ีนกัศึกษายงัไม่ตอ้งใชพ้จนานุกรม แต่อ่านเอาพยางคแ์ยกแลว้รวบรวมใหรู้้ว่าค  า
หรือพยางคน์ั้นมีส่วนประกอบอยา่งไรบา้ง เมื่อส่วนประกอบบางส่วนเปล่ียนก็ยงัพออ่านได ้เมื่ออ่านได้
ก็คือเห็นค าท่ีใชพ้ดูนั้นเป็นตวัเป็นตนข้ึน และจ าง่ายยิ่งข้ึน  นั่นก็คือ นักศึกษาอ่านออกพร้อม ๆ กบัพูด
ได ้  
 จากหลกัการพ้ืนฐานการเรียนภาษาไทยขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่า แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ี
มีส่วนช่วยให้ผูเ้รียนมีการอ่านออกเสียงท่ีชดัเจนและถูกตอ้ง ดงัท่ี นาที เกิดอรุณ (2538: 32) กล่าวว่า 
“แบบฝึก หมายถึง กิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทกัษะใดทกัษะหน่ึงตามจุดมุ่งหมายให้เกิดความ
ช านาญ ซ่ึงจะมีการประเมินผลทุกคร้ังท่ีท าแบบฝึกเสร็จ โดยเป็นการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัดว้ยตนเอง” 
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 อรสุดา โคว้บว้นอาน (2541: 27) ใหอ้ธิบายถึงความหมายของแบบฝึกไวใ้นท านองเดียวกนัว่า 
“แบบฝึก หมายถึง กิจกรรมท่ีมีไวใ้หผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง โดยมีครูเป็นผูแ้นะน าเพื่อช่วยให้เกิด
ทกัษะตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้และจะมีการประเมินผลทุกคร้ังท่ีท าแบบฝึกเสร็จ” 
 อจัฉรา ชีวพนัธ ์( 2547: 74-79) ยงัไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของแบบฝึกว่า “แบบฝึก คือ ส่ิงท่ีสร้าง
ข้ึนเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและเสริมเพ่ิมเติมเน้ือหาบางส่วนท่ีช่วยให้นักเรียนไดป้ฏิบติั และน า
ความรู้ไปใชอ้ยา่งแม่นย  า ถกูตอ้ง และคล่องแคล่ว”  
 ดงันั้น แบบฝึกจึงมีลกัษณะคือ เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเสริมความรู้ในเน้ือหา มีกิจกรรมสั้นๆ
ฝึกฝนทักษะท่ีผูเ้รียนยงัไม่ช านาญ และมีแบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้จากแบบฝึก
ประกอบ 
 ความส าคญัของแบบฝึก 
 แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการเรียนวิชาภาษาไทย เพราะมีส่วนช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการ
พฒันาทกัษะการใชภ้าษา ดงัท่ี วิพุธ  โสภวงศ ์(2528: 828) ไดก้ล่าวว่า “การสร้างกิจกรรมพิเศษโดยใช้
แบบฝึกจะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาและเขา้ใจภาษาไทยได้ดียิ่งข้ึน ควรมีการ
ทดสอบเพื่อทดสอบว่านกัเรียนเขา้ใจหรือไม่เพียงใด ท าใหค้รูไดท้ราบขอ้บกพร่องของการเรียน พร้อม
ทั้งทราบว่า การแกไ้ขโดยใชแ้บบฝึกนั้นสมัฤทธ์ิหรือไม่” สอดคลอ้งกบัท่ี สุจริต เพียรชอบ (2531: 137) 
กล่าวว่า “วิชาภาษาไทยเป็นวิชาทกัษะ นักเรียนจะมีทกัษะทางภาษาท่ีดี มีความรู้ความเขา้ใจและเกิด
ทศันคติท่ีดีต่อภาษาไทยก็ต่อเม่ือไดฝึ้กฝนและกระท าซ ้า” 
 ความส าคญัของแบบฝึกนั้น ณัฐชยา  ฐานีสร (2537: 41) ให้ทศันะว่า แบบฝึกมีประโยชน์ใน
การช่วยเพ่ิมเติมในการเรียนทกัษะ เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยลดภาระของครูไดม้าก เพราะแบบฝึกเป็นส่ิงท่ี
จดัท าข้ึนอยา่งเป็นระบบ ช่วยเสริมทกัษะการใชภ้าษาใหดี้ยิง่ข้ึน แต่ตอ้งอาศยัความเอาใจใส่จากครูดว้ย 
แบบฝึกช่วยในเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล เหมาะกบัความสามารถของเด็กจะท าให้เกิดผลดีทาง
จิตใจ ช่วยเสริมทกัษะทางภาษาใหค้งทน เพราะเด็กฝึกท าซ ้ าๆ หลายๆ คร้ังในเร่ืองท่ีตนบกพร่อง แบบ
ฝึกยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัผลทางการเรียนหลงัจากจบบทเรียนแลว้ ช่วยให้ครูเห็นปัญหาของเด็กอย่าง
ชดัเจน ส าหรับตวัเด็กก็สามารถเก็บแบบฝึกไวใ้ช้เป็นเคร่ืองมือในการทบทวนความรู้ได ้นอกจากน้ี 
แบบฝึกยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยใหค้รูและนกัเรียนประหยดัเวลา แรงงาน และค่าใชจ่้ายในการฝึกฝนแต่ละคร้ัง 
 วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545: 131) กล่าวถึงความส าคญัของแบบฝึกไวเ้ช่นเดียวกนัว่า แบบฝึก
มีประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
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  1) ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 
  2) ท าใหค้รูทราบความเขา้ใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน 
  3) ครูไดแ้นวทางในการพฒันาการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนไดดี้ท่ีสุด 
ตามความสามารถของตนเอง 
  4) ฝึกใหน้กัเรียนมีความเช่ือมัน่ และสามารถประเมินผลงานของตนเองได ้
  5) ฝึกใหน้กัเรียนท างานไดด้ว้ยตนเอง 
  6) ฝึกใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  7) ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะของตนเอง 
โดยไม่ตอ้งค านึงถึงเวลาหรือความกดดนัอ่ืนๆ 
  8) แบบฝึกจะช่วยเสริมให้ทกัษะทางภาษาคงทน ลกัษณะการฝึกท่ีจะช่วยให้เกิดผล
ดงักล่าว ไดแ้ก่ ฝึกฝนทนัทีหลงัจากเรียนเน้ือหา ฝึกซ ้าๆ ในเร่ืองท่ีเรียน 
 แบบฝึกจึงมีความส าคญัในการเรียนรู้ภาษาของผูเ้รียน ดงัท่ี ดาราณีย ์จนัทร์หอม (2550: 49) 
กล่าววา่ “แบบฝึกมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งท่ีครูตอ้งน ามาเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนเพ่ือฝึกทกัษะ
ดา้นต่างๆ ให้แก่เด็ก โดยเฉพาะเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ท่ีครูตอ้งเลือก และตอ้งสร้างแบบฝึกให้
เหมาะสมกบันกัเรียนมากท่ีสุด เพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จในการเรียนการสอน” 
 นอกจากนั้น สมศรี วรประเสริฐศิลป์ (2552: 15) ยงัไดก้ล่าวถึงความส าคญัของแบบฝึกในวิชา
ภาษาไทยว่า “แบบฝึกมีความส าคัญยิ่งในการเรียนภาษาไทย เพราะวิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ 
จ  าเป็นตอ้งอาศยัแบบฝึกหรือการกระท าซ ้า เพ่ือใหเ้กิดความช านาญและใชแ้กไ้ขส่วนท่ียงับกพร่องทาง
ภาษาของนกัเรียนดว้ย” 
 ดงันั้น แบบฝึกจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นและมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
เพราะการเรียนรู้ภาษาจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกฝน เพื่อพฒันาทกัษะการใชภ้าษาท่ีประสบปัญหาให้ดี
ยิง่ข้ึน แบบฝึกในงานวิจยัน้ีเป็นแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชาวจีน : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนการท่องเท่ียวมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนอ่านออกเสียงค าศพัทใ์หช้ดัเจนและถกูตอ้งมากข้ึน 
 หลกัการสร้างแบบฝึก 
 นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัหลกัการสร้างแบบฝึกไวด้งัน้ี 
 ก่อ สวสัดิพาณิชย ์(2515: 1-2) อธิบายวิธีการสร้างแบบฝึกไวว้่า  
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  1) ครูตอ้งเตรียมแบบฝึกอยา่งรอบคอบว่าจะตอ้งใชแ้บบฝึกแบบไหน อยา่งไร และตอ้ง
พิจารณาดว้ยว่า แบบฝึกนั้นจะช่วยฝึกทกัษะนั้นๆ จนน าไปใชไ้ดห้รือไม่ 
  2) ใหแ้บบฝึกสั้น ๆ แต่หลายแบบ เพ่ือฝึกฝนทกัษะเดียวกนั 
  3) ใหฝึ้กฝนในสภาพท่ีต่างกนั 
  4) การประเมินผล ตอ้งประเมินดูว่า เด็กเกิดความช านาญในทกัษะนั้นเพียงใด ถา้ไม่
ประเมินผลก็จะไม่มีโอกาสฝึกเด็กใหเ้กิดทกัษะท่ีตอ้งการได ้
 ส่วน จุรีรัตน์ ทองพาณิชย ์(2538: 26) มีความเห็นเก่ียวกบัหลกัการสร้างแบบฝึก ตั้งแต่การเร่ิม
คิดแบบฝึกว่า 
  1) แบบฝึกสร้างข้ึนจากการวิเคราะห์ปัญหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2) แบบฝึกสร้างข้ึนโดยค านึงถึงความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นกัเรียน 
  3) แบบฝึกสร้างข้ึนอย่างสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชา และแบบฝึกหน่ึง ๆ แก้ไขปัญหา
เฉพาะเร่ือง เวลาในการฝึกควรค านึงถึงความเหมาะสมของวยัและพฒันาการของเด็ก 
  4) แบบฝึกมีลกัษณะกระตุน้ความสนใจ  สร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน ไม่เบ่ือหน่าย 
มีกิจกรรมหลายชนิด เพื่อส่งเสริมทกัษะและการเรียนรู้ใหค้งทน 
 สนิท สตัโยภาส (2531: 43) ไดม้ีทศันะเก่ียวกบัลกัษณะแบบฝึกท่ีดีว่า 
  1) แบบฝึกควรสร้างข้ึนเพ่ือท่ีจะสอน ไม่ใช่เพื่อทดสอบว่านกัเรียนรู้อะไรบา้ง 
  2) แบบฝึกหน่ึง ๆ ควรเก่ียวกบัโครงสร้างเฉพาะของส่ิงท่ีจะสอนเพียงอยา่งเดียว 
  3) ส่ิงส าคญัท่ีจะฝึกควรเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนพบเห็นอยู่แลว้ ซ่ึงอาจน ามาจากบทสนทนา
การอ่านและการพดูคุย  
  4) ขอ้ความท่ีจะน ามาฝึกในแต่ละแบบฝึกควรสั้น เพ่ือไม่ใหน้กัเรียนเกิดความยุง่ยากใจ 
  5) แต่ละแบบฝึกควรออกเสียงใหม้ากท่ีสุดจะเป็นการสร้างนิสัยการออกเสียงในภาษา
ไดดี้ 
  6) แบบฝึกควรเป็นแบบท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการตอบสนองท่ีพึงปรารถนาเท่านั้น 
  7) ในแบบฝึกท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างของภาษาไม่ควรใชค้  าศพัทย์ากนกั 
  8) แบบฝึกควรเป็นแบบออกเสียงจนกว่านักเรียนจะออกเสียงไดถู้กตอ้งแลว้จึงให้ท า
แบบฝึกเขียน แต่ก็ยงัตอ้งฝึกออกเสียงอยู่ 
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 วลีรัตน์ ดิษยครินทร์ (2551: 15) ได้ให้ความเห็นของแบบฝึกท่ีดีไวว้่า “ตอ้งเก่ียวข้องกับ
บทเรียนท่ีเรียนมาแลว้ เหมาะสมกบัวยั วุฒิภาวะ ความพร้อม ความสนใจของผูเ้รียน มีค  าอธิบายพร้อม
ตวัอยา่งประกอบชดัเจน ใชเ้วลาการฝึกท่ีเหมาะสม ผูส้อนควรสร้างแบบฝึกหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน และสามารถพฒันาทกัษะทางภาษาของตนเองไดดี้ข้ึน” 
 แบบฝึกท่ีดีจึงควรเร่ิมจากการส ารวจปัญหาโดยค านึงถึงสภาพความแตกต่างของผูเ้รียน การ
หากิจกรรมฝึกท่ีเน้นความหลากหลาย  ฝึกโดยค านึงถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสม ท่ีส าคัญคือ ตอ้งมีการ
ประเมินผลผูเ้รียน และมีการกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศท่ีสนุกสนาน เพื่อ
ท าใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกตอ้งการเรียนรู้และพฒันาตนเอง จนน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ เกิด
ความรู้ท่ีคงทน 
 ดังนั้นแบบฝึกทักษะการอ่านค าศพัท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาวจีนใน
งานวิจยัน้ี จะเน้นการฝึกออกเสียง โดยเร่ิมจากขั้นการฟังเพ่ือจ าแนกความแตกต่างในการออกเสียง
พยญัชนะตน้ มาตราตวัสะกด สระ และวรรณยุกต์ ท่ีนักเรียนประสบปัญหา จากนั้นมีกิจกรรมการฝึก
ออกเสียง โดยมีใบความรู้ประกอบ และมีแบบทดสอบก่อนหลงัการฝึก  
 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยส าหรับผู้ เรียนชาว
ต่างประเทศ 
 จากการส ารวจงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียน
ต่างประเทศ พบว่ามีงานวิจัยเก่ียวกบัการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงของนักเรียนท่ีไม่ใช้
ภาษาไทยในชีวิตประจ าวนั เช่น จุไรภรณ์ จนัทร์จิตตะการ (2541) ศึกษาเร่ือง การสร้างแบบฝึกการออก
เสียงภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาท่ีสอง แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีพูดภาษามลายถ่ิูนเป็น
ภาษาแรกท่ีบา้นต าบลมะลงั ต าบลมะลงั อ  าเภอเมืองสตูล จงัหวดัสตูล มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาการ
ออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาท่ีสองของนักเรียน เพื่อสร้างแบบฝึกการออกเสียงภาษาไทย
มาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึกท่ีสร้างข้ึน และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการออก
เสียงของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกการออกเสียง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนบา้นต าบลมะลงัใต ้ต าบลมะลงั อ  าเภอ
เมืองสตูล จงัหวดัสตูล จ  านวน 44 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย แบบส ารวจการออกเสียง 
แผนการสอนการออกเสียงสระเด่ียว จ  านวน 6 แผนการสอน แผนการสอนการออกเสียงสระประสม 
จ านวน 2 แผนการสอน แผนการสอนการออกเสียงพยญัชนะตน้ จ  านวน 6 แผนการสอน แผนการสอน
การออกเสียงพยญัชนะควบกล ้า จ  านวน 3 แผนการสอน แผนการสอนการออกเสียงพยญัชนะตวัสะกด 
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จ านวน 5 แผนการสอน และแผนการสอนการออกเสียงวรรณยกุต ์จ  านวน 3 แผนการสอน แบบฝึกการ
ออกเสียงสระเด่ียวจ านวน 6 แบบฝึก แบบฝึกการออกเสียงสระประสมจ านวน 2 แบบฝึก แบบฝึกการ
ออกเสียงพยญัชนะต้นจ านวน 6 แบบฝึก แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะควบกล ้าจ  านวน 3 แบบฝึก 
แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะสะกดจ านวน 5 แบบฝึก แบบฝึกการออกเสียงวรรณยุกต์จ  านวน 3 แบบ
ฝึก แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการออกเสียง การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค่้าสถิติร้อยละ และการทดสอบ
แบบที (t-test) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ปรากฏว่า นักเรียนมีปัญหาการออกเสียงสระและพยญัชนะบาง
เสียง แต่มีปัญหาการออกเสียงวรรณยกุตทุ์กเสียง แบบฝึกการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึนมีประสิทธิภาพ 85.54/84.92 และความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการออกเสียงก่อนและหลงัเรียน
โดยใชแ้บบฝึกการออกเสียงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ส่วนงานวิจยัท่ีเป็นการสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงส าหรับนักเรียนชาวต่างประเทศ 
มีผูว้ิจยัไว ้อาทิ  ศิริภสัสร พิมพิรัตน์ (2553) ศึกษาเร่ือง แบบฝึกทกัษะการสะกดค าดว้ยอกัษรต ่ากบัสระ
เสียงยาวส าหรับนักเรียนต่างชาติ ระดบัตน้ กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชาวต่างชาติ ระดบั Year 4 (ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3) โรงเรียนนานาชาติโชส์เบอร์ร่ี จ  านวน 10 คน จุดมุ่งหมายคือ เพื่อสร้างแบบฝึก
ทักษะการสะกดค าด้วยอักษรต ่ ากับสระเสียงยาวส าหรับนักเรียนต่างชาติ และเพื่อศึกษาผล
ความก้าวหน้าเร่ืองการสะกดค าของนักเรียนโดยใช้แบบฝึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกแต่ละชุด แบบฝึกทักษะการสะกดค าด้วยอักษรต ่ ากับสระเสียงยาว 
ประกอบดว้ยแบบฝึกจ านวน 4 ชุด ไดแ้ก่ ชุดท่ี 1 แบบฝึกทกัษะอกัษรต ่ากบัสระเสียงยาว ชุดท่ี 2 แบบ
ฝึกทกัษะการสะกดค าดว้ยอกัษรต ่ากบัสระ อา  สระ ออ สระ เออ ชุดท่ี 3 แบบฝึกทกัษะการสะกดค าดว้ย
อกัษรต ่ากบัสระ เอ  สระ แอ สระ โอ ชุดท่ี 4 แบบฝึกทกัษะการสะกดค าดว้ยอกัษรต ่ากบัสระ อี  สระ อือ 
สระ อ ู ลกัษณะของแบบฝึกประกอบไปดว้ยกิจกรรมตั้งแต่การฝึกเขียนสระตามรอยประ การเติมสระ
ในค า การเขียนสะกดค า จบัคู่ค  ากบัภาพ การเขียนค าอ่าน และจบัคู่ค  ากบัส่วนประกอบของค า โดยมี
แบบทดสอบประเมินผลก่อนและหลังการฝึก ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะท่ีสร้างข้ึนมีค่า
ประสิทธิภาพระหว่าง 90.94/90  แสดงว่าแบบฝึกชุดน้ีมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยสามารถอ่านและเขียนสะกดค า
ไดดี้กว่าก่อนการใชแ้บบฝึก  
 ส าหรับงานวิจยัท่ีเป็นการสร้างแบบฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทยให้กบันักเรียนชาวจีนนั้น เป็น
งานวิจยัท่ีสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงให้ถูกตอ้ง
ชดัเจนข้ึน เช่น กฤษณา สุภาพกัตร์ (2551) ศึกษาเร่ือง แบบฝึกทักษะการออกเสียงควบกล ้าส าหรับ
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ชาวต่างชาติ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนานาชาติไทย – จีน จ  านวน 10 
คนท่ีมีปัญหาในการออกเสียงควบกล ้า มีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อสร้างแบบฝึกการออกเสียงควบกล ้าส าหรับ
ชาวต่างชาติ และพฒันาทกัษะการออกเสียงควบกล ้ าส าหรับชาวต่างชาติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกแต่ละชุด แบบฝึกทกัษะการออกเสียงควบกล ้าส าหรับชาวต่างชาติ
ในงานวิจยัน้ี ประกอบดว้ยแบบฝึกจ านวน 9 ชุด ไดแ้ก่ ชุดท่ี 1 เสียงควบกล ้า กร กล ชุดท่ี 2 เสียงควบ
กล ้า กว ชุดท่ี 3 เสียงควบกล ้า ขว ชุดท่ี 4 เสียงควบกล ้า คว ชุดท่ี 5 เสียงควบกล ้า ขร ขล ชุดท่ี 6 เสียง
ควบกล ้า คร คล ชุดท่ี 7 เสียงควบกล ้า ตร ชุดท่ี 8 เสียงควบกล ้า ปร ปล ชุดท่ี 9 เสียงควบกล ้า พร พล ผล  
ลกัษณะของแบบฝึกแต่ละชุด บอกจุดประสงค ์เน้ือ กิจกรรม ส่ือ และการประเมินผลส าหรับครู ในตวั
แบบฝึกแยกเป็นการฝึกออกเสียงควบกล ้าท่ีเป็นค าพยางค์เดียว ค  าหลายพยางค์ และประโยคขอ้ความ 
โดยบอกความหมาย มีการใชภ้าพการ์ตูนประกอบ จากนั้นเป็นกิจกรรมใหอ่้านออกเสียง และเลือกค ามา
เติมในประโยคใหถู้กตอ้ง ผลการวิจยัพบว่า แบบฝึกทกัษะท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ ท าให้นักเรียนมี
พฒันาการในการอ่านออกเสียงควบกล ้าไดถู้กตอ้ง ชดัเจนมากข้ึน ความสามารถในการอ่านออกเสียง
ควบกล ้าของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัการใชแ้บบฝึกดีกว่าก่อนการใชแ้บบฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 
 สมศรี วรประเสริฐศิลป์ (2552) วิจยัเร่ือง แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะตน้ /ด/ /บ/ /ร/ และ   
/ง/ ส าหรับนกัเรียนชาวจีน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนานาชาติไทย – จีน 
จ  านวน 8 คนท่ีมีปัญหาในการออกเสียงพยญัชนะตน้ดงักล่าว มีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อสร้างแบบฝึกการ
ออกเสียงพยญัชนะตน้ /ด/ /บ/ /ร/ และ /ง/ ส าหรับนักเรียนชาวจีน และเพื่อศึกษาความกา้วหน้าการฝึก
ทกัษะการออกเสียงของผูเ้รียนหลงัการใชแ้บบฝึก วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการทดสอบหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึกแต่ละชุด แบบฝึกทกัษะการออกเสียงพยญัชนะตน้น้ี ประกอบดว้ยแบบฝึกจ านวน 5 ชุด ไดแ้ก่ 
ชุดท่ี 1 การออกเสียงพยญัชนะต้น /ด/ ชุดท่ี 2 พยญัชนะตน้ /บ/ ชุดท่ี 3 พยญัชนะต้น /ร/ ชุดท่ี 4 
พยญัชนะตน้ /ง/ ชุดท่ี 5 พยญัชนะตน้ /ด/ /บ/ /ร/ และ   /ง/ แต่ละแบบฝึกมีแบบฝึกยอ่ยตั้งแต่การฝึกออก
เสียงพยญัชนะตน้ท่ีเป็นค าพยางคเ์ดียว ค  าสองพยางค์ และพยญัชนะตน้ท่ีอยู่ในประโยค แบบฝึกมีการ
บอกจุดประสงค ์เน้ือหา ส่ือ กิจกรรม และการประเมินผล กิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนปฎิบติัเนน้การอ่าน โดย
ใหอ่้านจากบตัรค า อธิบายความหมาย การเล่นเกมเพื่อฝึกฟังจ าแนกเสียงท่ีเป็นปัญหาของผูเ้รียน จบัคู่ค  า
กบัภาพ โดยมีการท าแบบทดสอบก่อนหลงัเพื่อประเมินผล ผลการวิจยัพบว่า แบบฝึกทกัษะท่ีสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพ ท าให้นักเรียนมีพฒันาการในการอ่านออกเสียงพยญัชนะต้น /ด/ /บ/ /ร/ และ /ง/ ได้
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ถูกต้อง ชัดเจนมากข้ึน และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการอ่านออกเสียงพยญัชนะต้น
ดงักล่าวหลงัการใชแ้บบฝึกดีกว่าก่อนการใชแ้บบฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 นอกจากนั้น ถาน กวัหมิง ( Tan Guo Ming, 2554) วิจยัเร่ือง แบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียง
อกัษรน าส าหรับนกัศึกษาชาวจีน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาชาวจีนชั้นปีท่ี 3 วิชาเอกการบริหาร วิชาโท
ภาษาไทย มหาวิทยาลยักวางสี เมืองหนานนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จ  านวน 10 คนท่ีมี
ปัญหาในการออกเสียงอกัษรน า มีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงอกัษรน า
ส าหรับนักเรียนชาวจีน เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึก และเพื่อพฒันาทักษะการอ่านออกเสียง
อกัษรน าส าหรับนักศึกษาชาวจีนให้ถูกตอ้งชดัเจน แบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงอกัษรน าส าหรับ
นกัเรียนชาวจีนในงานวิจยัน้ี ประกอบดว้ยแบบฝึกจ านวน 4 ชุด ไดแ้ก่ ชุดท่ี 1 การอ่านออกเสียง อ น า ย 
ชุดท่ี 2 การอ่านออกเสียง ห น า ชุดท่ี 3 การอ่านออกเสียงอกัษรสูงน า ชุดท่ี 4 การอ่านออกเสียงอกัษร
กลางน า ลกัษณะของแบบฝึก จะบอกจุดประสงค ์เน้ือหา กิจกรรม ส่ือ และประเมินผล ในแบบฝึกแต่ละ
ชุดทีการเสริมความรู้เก่ียวกบัอกัษรน าแต่ละประเภท กิจกรรมแบ่งเป็นขั้นการฝึกฟังเพ่ือบอกความ
แตกต่างของเสียง และขั้นการฝึกออกเสียง มีตวัอยา่งค า บอกค าอ่านและความหมายประกอบ มีตวัอย่าง
ประโยคใหฝึ้กอ่าน และตามดว้ยการใหเ้ลือกค าเติมในประโยคใหถ้กูตอ้งไดใ้จความ ผลการศึกษา      
แบบฝึกทกัษะท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ ท าใหน้กัเรียนอ่านออกเสียงอกัษรน าไดถู้กตอ้งมากข้ึน และมี
ความสามารถในการอ่านออกเสียงอกัษรน าหลงัการใชแ้บบฝึกดีกว่าก่อนการใชแ้บบฝึกอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
 จากงานวิจยัดงัท่ีไดก้ล่าวมา ท าใหผู้ว้ิจยัตระหนกัว่า การสร้างแบบฝึกเป็นแนวทางหน่ึงในการ
แกไ้ขปัญหาการอ่านออกเสียงของผูเ้รียนได ้ดว้ยเหตุน้ี จึงท าใหผู้ว้ิจยัมีความตั้งใจจะสร้างแบบฝึกทกัษะ
การอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทยส าหรับนกัเรียนชาวจีน วิทยาลยัการท่องเท่ียวและ
การอาชีพมณฑลยนูนาน เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านของผูเ้รียนให้ดีข้ึน ทั้งน้ีมีขอ้สังเกตว่า แบบฝึกใน
งานวิจยัทุกเร่ืองขา้งตน้ จะใชเ้วลาในแต่ละกิจกรรมไม่นาน แบบฝึกมีกิจกรรมท่ีต่างกนัไป หากเป็นแบบ
ฝึกท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะการอ่านจะเนน้การฟัง การออกเสียง และการเรียนรู้เสียงของค าควบคู่กบัการ
เรียนรู้เขา้ใจความหมาย โดยอาศยัภาพหรือการอธิบายความหมายประกอบ ดงันั้น ผูว้ิจยัจะสร้างแบบฝึก
โดยอาศยัแนวทางจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีไดศ้ึกษามาคือ ผูว้ิจยัจะเร่ิมจากการส ารวจปัญหาเบ้ืองตน้
ของนกัเรียนก่อนสร้างแบบฝึก แลว้สร้างแบบฝึกยอ่ยเก่ียวกบัเสียงอ่านพยญัชนะ สระ และวรรณยุกต์ท่ี
เป็นปัญหาของนักเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการฝึกอย่างแทจ้ริง แบบฝึกจะ
ประกอบดว้ยการช้ีแจงจุดประสงค ์เน้ือหา ส่ือ กิจกรรม และการประเมินผล เนน้กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
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ฝึกออกเสียงโดยเร่ิมจากขั้นการฟังจ าแนกเสียงท่ีผูเ้รียนมีปัญหา ยงัเกิดความสับสนออกเสียงไม่ถูกตอ้ง 
โดยมีใบเสริมความรู้เพ่ือบอกลกัษณะความแตกต่างของเสียง จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนฝึกออก
เสียงให้ชดัเจน เรียนรู้วิธีการอ่านค าศพัท์โดยอาศยัการใชส้ัทอกัษร เพื่อบอกเสียงอ่านท่ีถูกตอ้ง บอก
ความหมายของค าประกอบ  มีกิจกรรมใหน้กัเรียนปฎิบติัท่ีต่างกนัไป  และจะใชเ้วลาในแต่ละกิจกรรม
ไม่นาน รวมทั้งมีแบบทดสอบประเมินผลก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึก เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
 

5. งานวจิยัที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาไทยของชาวต่างประเทศ 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนภาษาไทยของชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ มกัเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
การแกไ้ขปัญหาในการเรียนโดยใชว้ิธีการต่างๆ อาทิ งานวิจัย เร่ือง การก าหนดค าศพัท์ภาษาไทย
พ้ืนฐานส าหรับผูเ้รียน ของ รุ่งฤดี แผลงศร งานวิจัยเก่ียวกับการสร้างส่ือ เช่น วิจัยเร่ืองการสร้าง
แบบเรียนเร่ืองพยญัชนะไทยส าหรับชาวต่างชาติของ วนัเพ็ญ สกุลทอง วิจยัเร่ือง แบบเรียนสนทนา
ภาษาไทยส าหรับเด็กชาวต่างชาติระดับประถมศึกษา ของ พิชานัน เพ็งลี วิจัยเร่ือง การสร้างส่ือ
ภาพประกอบค าศพัทส์ าหรับผูเ้รียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ของ รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาด ารง 
วิจยัเร่ือง การสร้างส่ือประสมฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยส าหรับผูเ้รียนชาวต่างประเทศ ของ มนัสนิตย ์
กล่ินกุล งานวิจัยท่ีศึกษาปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียน  เช่น วิจัยเร่ือง การสอน
ภาษาไทยใหแ้ก่นกัศึกษาชาวจีน : สภาพ ปัญหา และแนวทางแกไ้ข  และเร่ืองขอ้บกพร่องในการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาจีน : กรณีศึกษามหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2551- 2552 ของ         
สุรียว์รรณ เสถียรสุคนธ ์งานวิจยัทางดา้นการสร้างชุดการสอน เช่น วิจยัเร่ือง ชุดการสอนการสะกดค า
ดว้ยอกัษรกลางกบัสระเสียงยาวส าหรับนกัเรียนชาวต่างชาติ ระดบัตน้ ของ ประภสัสร เกตุจนัทร์ วิจยั
เร่ือง ชุดการสอนทกัษะการพูดภาษาไทยเพื่อการท่องเท่ียวและการโรงแรม ส าหรับนักศึกษาจีน ของ 
ฟาง จ่ือหวี่ งานวิจยัดา้นการสร้างแบบฝึกเพื่อพฒันาทกัษะการใชภ้าษาของผูเ้รียน เช่น วิจยัเร่ือง แบบฝึก
ทกัษะการเขียนสระลดรูปและสระเปล่ียนรูปในภาษาไทยส าหรับนกัเรียนชาวต่างประเทศของ ทศัน์วลยั           
เนียมบุปผา วิจยัเร่ือง แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะตน้ /ด/ /บ/ /ร/ และ /ง/ ส าหรับนกัเรียนชาวจีน ของ 
สมศรี วรประเสริฐศิลป์ และวิจยัเร่ือง แบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงอกัษรน าส าหรับนักศึกษาชาวจีน
ของ ถาน กวัหมิง 
 รุ่งฤดี แผลงศร (2551) ศึกษาเร่ือง การก าหนดค าศพัท์พ้ืนฐานภาษาไทยส าหรับผูเ้รียนชาว
ต่างประเทศ ระดบัตน้ โดยศึกษาขอ้มลูจากหนงัสือ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 หนงัสือสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน
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ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
พ.ศ. 2544 จ านวน 7 เล่ม และกลุ่มท่ี 2 หนงัสือเรียนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศทัว่ไป โดยการสุ่ม
ตวัอยา่งอยา่งง่าย จ  านวน 5 เล่ม ผลการวิจยัพบว่า  การวิเคราะห์ค าศพัทพ้ื์นฐานภาษาไทยส าหรับผูเ้รียน
ชาวต่างประเทศ ระดบัตน้จากหนงัสือกลุ่มท่ี 1 มีค  าศพัทพ้ื์นฐานภาษาไทยจ านวน 3,616 ค า และหนงัสือ
กลุ่มท่ี 2 มีค  าศพัท์พ้ืนฐานภาษาไทยจ านวน 1,471 ค า เม่ือน าค  าศพัท์ทั้ง 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบหา
ค่าความถ่ีจ  านวนคร้ังท่ีซ ้ า ไดค้  าศพัท์พ้ืนฐานภาษาไทยจ านวน 3,806 ค า เมื่อน าค  าศพัท์ดังกล่าวไป
สอบถามชาวต่างประเทศ จ  านวน 30 คน สรุปได้ว่า ค  าศพัท์พ้ืนฐานภาษาไทยส าหรับผูเ้รียนชาว
ต่างประเทศระดบัตน้มีจ  านวนทั้งส้ิน 1,951 ค า ส่วนการวิเคราะห์ชนิดของค าศพัท์พ้ืนฐานภาษาไทย
ส าหรับผูเ้รียนชาวต่างประเทศระดบัต้น แบ่งชนิดของค าศพัท์ได้ 5 หมวด ไดแ้ก่ ค  าหลกั ค  าแทน         
ค  าขยาย ค าเช่ือม ค าเสริมและค าเรียกร้อง 
 การสร้างส่ือส าหรับผูเ้รียนมีผูว้ิจัยไว ้หลายท่าน ทั้งในลกัษณะท่ีเป็นแบบเรียน หรือส่ือ
ประเภทอ่ืน อาทิ วนัเพ็ญ สกุลทอง (2552) วิจยัเร่ือง การสร้างแบบเรียนเร่ืองพยญัชนะไทยส าหรับ
ชาวต่างชาติ โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนภาษา การสร้างแบบเรียน และ
เน้ือหาเก่ียวกับพยญัชนะไทย โดยแบ่งเน้ือหาในแบบเรียนเป็น 4 หน่วย ได้แก่ 1. หน่วยเสียงใน
ภาษาไทย 2. พยญัชนะไทย 3. อกัษรสามหมู่ 4. อกัษรควบกล ้ าและอกัษรน า ลงัจากนั้นผูว้ิจยัได ้          
น าแบบเรียนใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินครอบคลุมทั้ง 5 ดา้น คือ ขนาดรูปเล่ม ลกัษณะตวัพิมพ ์รูปประกอบ 
ลกัษณะสี และลกัษณะกระดาษ คะแนนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  
 พิชานัน เพ็งลี (2553) ศึกษาเร่ืองแบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับเด็กชาวต่างชาติระดบั
ประถมศึกษา แลว้น าไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 แบบเรียนท่ีสร้างข้ึนมีจ  านวน 10 
บทเรียน คือ สวสัดีคุณครู น่ีอะไร คุณช่ืออะไร วนัน้ีวนัอะไร ชอบสีอะไร กินอะไร จะไปไหน ก าลงัท า
อะไร เป็นอะไรไม่สบายหรือ และบ้านอยู่ไหน ผูว้ิจัยน าไปทดลองใช้กบักลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน
ชาวต่างชาติระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-2 ท่ีเรียนภาษาไทยเป็นปีแรก โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศ
ไทย กรุงเทพฯ จ  านวน 8 คน ผลการวิจยัพบว่า แบบเรียนน้ีมีประสิทธิภาพ 96.32/95 เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน แสดงว่าแบบเรียนสามารถน าไปใชจ้ริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างส่ือประเภทอ่ืน ๆ นั้น พบว่า รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาด ารง (2552: 
5) วิจยัเร่ือง การสร้างส่ือภาพประกอบค าศพัท์ส าหรับผูเ้รียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มี
ลกัษณะเป็นสมุดภาพค าศพัท ์2                             เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนซ่ึงเป็นนักเรียน
โรงเรียนนานาชาติสาทรใหม่ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไดเ้รียนรู้ จดจ า และขยายประสบการณ์ทาง
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ภาษาเพื่อใชใ้นการส่ือสาร ผลการศึกษาพบว่า ส่ือภาพประกอบน้ีมีเกณฑป์ระสิทธิภาพและมีคุณภาพอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด และมีประสิทธิภาพคือ 87.77/94.17 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์วางไว ้
 มนสันิตย ์กล่ินกุล (2554) ศึกษาเร่ือง การสร้างส่ือประสมฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยส าหรับ
ผูเ้รียนชาวต่างประเทศ โดยสร้างส่ือประสมทกัษะการฟังจ านวน 10 บทเรียน ไดแ้ก่ บทสนทนาระหว่าง
บุคคลทัว่ไป บทสนทนาระหว่างเพ่ือน สารคดีเชิงบรรยาย รายการกีฬา ข่าวทัว่ไป สารคดีเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพลงประกอบภาพยนตร์ แถลงการณ์ของ
นายกรัฐมนตรี การสมัภาษณ์ และข่าวเศรษฐกิจ ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ส่ือดงักล่าวมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์84.8/93 สามารถน าไปใชใ้นการสอนได ้
 งานวิจยัในการสร้างแบบฝึกทกัษะการเขียนส าหรับชาวต่างประเทศท่ีเป็นชาวตะวนัตกนั้น 
ทัศน์วลยั เนียมบุปผา (2551) ศึกษาเร่ือง แบบฝึกทักษะการเขียนสระลดรูปและสระเปล่ียนรูปใน
ภาษาไทยส าหรับนักเรียนชาวต่างประเทศ กลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนชาวต่างชาติ ระดบั Year 5 (ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4) โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว ์จ  านวน 12 คน มีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อสร้างแบบฝึกทกัษะ
การเขียนสระลดรูปและสระเปล่ียนรูปในภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างทกัษะการเขียนสระลดรูปและสระ
เปล่ียนรูปในภาษาไทยโดยใชแ้บบฝึกท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ตลอดจนเพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียน
สระลดรูปและสระเปล่ียนรูปในภาษาไทยไดถู้กตอ้งและชดัเจน แบบฝึกดงักล่าวประกอบมีจ  านวน 7 
แบบฝึก ไดแ้ก่ แบบฝึกทกัษะการเขียนสระลดรูปมีจ  านวน 3 ชุด คือ การเขียนสระ โอะ สระ อวั และ
สระ ออ  แบบฝึกทกัษะการเขียนสระลดรูปและเปล่ียนรูป มีจ  านวน 1 ชุด คือ การเขียนสระ เออ  แบบ
ฝึกทกัษะการเขียนสระเปล่ียนรูปมีจ านวน 2 ชุด คือ การเขียนสระ เอะ สระอะ และแบบฝึกรวมทุกสระ
อีก 1 ชุด ลกัษณะของแบบฝึกมีตวัอยา่งค าและภาพประกอบ ใหน้กัเรียนเขียนสระตามรอยประ เติมสระ
ในค า จากนั้นมีแบบฝึกหัด 6 แบบฝึกหัด กิจกรรมมีความหลากหลายกนัไป คือ แบบฝึกหัดท่ี 1 เขียน
สะกดค าทั้งท่ีมีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดแบบฝึกหัดท่ี 2 จับคู่ค  าศพัท์และส่วนประกอบของค า 
แบบฝึกหดัท่ี 3 จบัคู่ค  าศพัท์กบัภาพ แบบฝึกหัดท่ี 4 คดัเลือกค าศพัท์ท่ีใชส้ระตามท่ีก  าหนดให้ถูกตอ้ง 
แบบฝึกหดัท่ี 5 เขียนสะกดค าจากพยญัชนะตน้และสระ และตวัสะกดท่ีให้มา  แบบฝึกหัดท่ี 6 เลือกค า
เติมลงในช่องว่างของประโยคให้ไดใ้จความ ทั้งน้ี  แต่ละแบบฝึกหัดมีภาพประกอบสีสันสวยงามเพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทกัษะท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ และการเรียน
โดยใชแ้บบฝึกดงักล่าวท าใหน้กัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความกา้วหนา้ในการเขียนสระลดรูปและสระ
เปล่ียนรูปเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 เมื่อผูว้ิจัยได้ศึกษาพิจารณางานวิจัยเฉพาะดา้นการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาชาวจีนนั้น 
พบว่ามีทั้งงานวิจยัท่ีศึกษาปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน การสร้างชุดการสอน 
และแบบฝึกทกัษะการใชภ้าษา ดงัท่ี สุรียว์รรณ เสถียรสุคนธ์ (2550 ก) ศึกษาปัญหาการสอนและแนว
ทางแก้ไขปัญหาไวใ้นงานวิจัยเร่ือง การสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน : สภาพ ปัญหา และ
แนวทางแกไ้ข ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาส าคญัคือผูเ้รียนมีพ้ืนความรู้ภาษาไทยแตกต่างกนั บางส่วนมี
ปัญหาการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมไทย ดงันั้นแนวทางแกไ้ข จึงควรเน้นการทดสอบพ้ืนความรู้และการ
เรียนปรับพ้ืนฐานภาษาไทยของผูเ้รียนตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมาเรียนท่ีประเทศ
ไทย ในประเด็นปัญหาการสอน ผูเ้รียนเห็นว่าทั้งครูและนักศึกษาชาวจีนมีความรู้ความสามารถและ
ความรับผดิชอบต่างกนั ขาดส่ือการสอนท่ีทนัสมยั ขาดต าราหรือเอกสารการสอนท่ีเหมาะสม  ดงันั้น
แนวทางแกไ้ขจึงควรเนน้การเตรียมความพร้อมในทุกดา้น และทางสถาบนัตน้สงักดัควรมีการประเมิน
คุณภาพอยา่งเขม้งวดและเป็นระบบท่ีชดัเจน และงานวิจยัเร่ือง ขอ้บกพร่องในการเขียนภาษาไทยของ
นกัศึกษาจีน : กรณีศึกษามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ปีการศึกษา 2551- 2552 (สุรียว์รรณ เสถียรสุคนธ์, 
2550 ข ) โดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบฝึกหัดการเขียนของนักศึกษาจีนท่ีเรียนวิชาพฒันาการเขียน ปี
การศึกษา 2551- 2552 จ  านวน 57 คน ขอ้มูลงานเขียน 399 ฉบบั ผลการศึกษาแยกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
ขอ้บกพร่องระดบัค าพบว่า การเขียนผดิแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ความผดิดา้นการสะกดค า จ  าแนกเป็น 
(1) การเขียนรูปสระผดิ การเขียนพยญัชนะตน้หรือพยญัชนะตวัสะกดผิด และการเขียนรูปวรรณยุกต์
หรือวางรูปวรรณยกุตผ์ดิต  าแหน่ง (2) ความผดิดา้นการใชค้  า จ  าแนกเป็น การใชค้  าผิดความหมาย การ
ใชค้  าผดิระดบัและผิดกาลเทศะ การใชค้  าเช่ือมผิด การใชค้  ากริยาช่วยผิด และการใชค้  าขยายผิด ส่วน
ขอ้บกพร่องระดบัประโยคพบว่า มีการเขียนผดิ 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) การเรียงค าเขา้ประโยคผดิต าแหน่ง 
จ  าแนกเป็นการเรียงค าหลกั ค  าขยาย ค  าเช่ือมผิดท่ี (2) การขาดค าท่ีจ  าเป็นในประโยค จ  าแนกเป็นการ
ขาดค าหลกั ค  าขยาย และค าเช่ือม (3) การเพ่ิมค าท่ีไม่จ  าเป็นในประโยค จ  าแนกเป็นการเพ่ิมค าหลกั ค  า
ขยาย และค าเช่ือมความ โดยผูว้ิจยัสรุปแนวทางการแกปั้ญหาการเขียนผดิเป็น 2 ประเด็น คือ (1) ปัญหา
การเขียนผิดเพราะออกเสียงผิด ควรแกไ้ขด้วยวิธีการฝึกออกเสียงค านั้น ๆ ให้ชดัเจนถูกตอ้งร่วมกับ
ฝึกฝนการเขียน (2) ปัญหาการเขียนผดิเพราะนกัศึกษายงัไม่เขา้ใจลกัษณะภาษาไทย ควรแกไ้ขโดยการ
อธิบายวิธีการเขียนค านั้น ๆ ใหถ้กูตอ้ง ตามลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย แลว้ใหน้กัศึกษาฝึกใชค้  านั้น ๆ 
ในการเขียนบริบทอ่ืน 
 งานวิจยัทางดา้นชุดการสอนนั้น ประภสัสร เกตุจนัทร์ (2551) ศึกษาเร่ือง ชุดการสอนการ
สะกดค าด้วยอกัษรกลางกับสระเสียงยาวส าหรับนักเรียนชาวต่างชาติ ระดบัต้น กลุ่มตวัอย่างเป็น
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นกัเรียนชาวต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนานาชาติไทย – จีน สมุทรปราการ จ  านวน 15 
คน ผลการศึกษาพบว่า ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ ท าให้นักเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน และมี
ความกา้วหนา้ในการเขียนและอ่านสะกดค าอกัษรกลางกบัสระเสียงยาวหลงัการใชแ้บบฝึกดีกว่าก่อน
การใชแ้บบฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ส่วน ฟาง จ่ือหวี่ (Fang Ziyu, 2552) ศึกษาเร่ือง ชุดการสอนทกัษะการพูดภาษาไทยเพื่อการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม ส าหรับนกัศึกษาจีน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาจีนท่ีเรียนภาษาไทย สาขาการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรมชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัยนูนานนอร์มอล  วิทยาลยัศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มณฑลยนูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จ  านวน 10 คน ลกัษณะชุดการสอนประกอบดว้ยคู่มือ
การใช ้ชุดการสอนทั้งหมด 10                                   ใบค าศพัทแ์ละวลี ใบความรู้ ใบ
แบบฝึก และแบบประเมินผล ผลการศึกษาพบว่า ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีค่าประสิทธิภาพระหว่าง 
82.60/90.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว ้ และนักเรียนมีความกา้วหน้าดา้นทกัษะการพูด
ภาษาไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 นอกจากนั้น ยงัพบว่ามีงานวิจยัท่ีศึกษาการสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านใหน้กัเรียนชาวจีนดงัท่ี
ไดก้ล่าวมาแลว้ คือ สมศรี วรประเสริฐศิลป์ (2552) วิจยัเร่ือง แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะตน้ /ด/ /บ/ 
/ร/ และ /ง/ ส าหรับนกัเรียนชาวจีน และ ถาน กวัหมิง (2554) วิจยัเร่ือง แบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียง
อกัษรน าส าหรับนกัศึกษาชาวจีน ผลการศึกษาของทั้ง 2             นักเรียนกลุ่มตวัอย่างมีทกัษะและ
ความสามารถในการอ่านออกเสียงท่ีเป็นปัญหาดงักล่าวหลงัการใชแ้บบฝึกสูงกว่าก่อนการใชแ้บบฝึก 
 งานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนภาษาไทยของชาวต่างชาติท่ีไดศึ้กษามาขา้งตน้ ทั้งการสร้างก าหนด
ค าศพัทพ้ื์นฐาน การสร้างแบบเรียน ชุดการสอน แบบฝึก หรือส่ือประเภทอ่ืน ๆ นั้น ต่างเป็นงานวิจยัท่ี
ช่วยให้ผูเ้รียนมีผลการเรียนและมีพฒันาการทางทักษะการใช้ภาษาไทยท่ีดีข้ึน จากการท่ีได้สอน
ภาษาไทยใหน้กัเรียนชาวจีน ท าใหผู้ว้ิจยัพบว่านักเรียนชาวจีนมีปัญหาในการอ่านออกเสียงค าศพัท์ใน
แบบเรียนวิชาภาษาไทย จึงมีแนวคิดว่า ค  าศพัท์ในแบบเรียนเป็นค าศพัท์พ้ืนฐานท่ีผูเ้รียนควรอ่านออก
เสียงและเขา้ใจความหมายไดถู้กตอ้ง ประกอบกบัหากผูเ้รียนประสบปัญหาในดา้นทกัษะการอ่านซ่ึง
เป็นทกัษะเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัในการส่ือสาร จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอย่างยิ่ง ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าการสร้าง
แบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียง น่าจะเป็นแนวทางเบ้ืองตน้แนวทางหน่ึงท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาการออก
เสียงใหก้บันกัเรียนชาวจีนได ้
 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 รายงานวิจยัเร่ือง การสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทย

ของนกัเรียนชาวจีน : กรณีศึกษานกัเรียนวิทยาลยัการท่องเท่ียวและการอาชีพ มณฑลยนูนาน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการวิจยัท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ
การอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทย ใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มูลจากคะแนนของนักเรียนใน
การท าแบบทดสอบระหว่างเรียนท่ีอยู่ทา้ยแบบฝึกแต่ละชุด และเปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนจาก
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการทดลองการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออก
เสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินการโดยก าหนดขั้นตอน
ตามล าดบั ดงัน้ี 

  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2. ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  3. ส ารวจ รวบรวมขอ้มลูค าศพัทจ์ากแบบเรียนวิชาภาษาไทย แลว้น ามาสร้างแบบทดสอบวดั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของ
นกัเรียนชาวจีน 

  4. ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบฝึกทกัษะการอ่านออก
เสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาวจีน ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
   5. ทดลองใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียง
ค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน แลว้น ามาปรับปรุงเพ่ิมเติม  
 6. น าไปแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบฝึกท่ีปรับปรุงแลว้ไปใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่ง 

7. วิเคราะห์ขอ้มลูหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียน
วิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน และผลความกา้วหน้าของนักเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมก่อนและหลงั
การใชแ้บบฝึก 

  8. น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู สรุปผล และอภิปรายผล 
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ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง  
 ประชำกร 
 ประชากร คือ นกัเรียนชาวจีนวิทยาลยัการท่องเท่ียวและการอาชีพ มณฑลยนูนาน ท่ีเรียน
วิชาเอกการท่องเท่ียวภาษาไทย ชั้นปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2012 จ านวน 70 คน 
                      กลุ่มตวัอย่ำง 
                      กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชาวจีนวทิยาลยัการท่องเท่ียวและการอาชีพ มณฑลยนูนาน ท่ีมี
ปัญหาในการอ่านออกเสียงค าศพัท์ จ  านวน 35 คนท่ีมีล  าดบัคะแนนน้อยท่ีสุดของการท าแบบทดสอบ
การอ่านออกเสียงท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
 ตวัแปร 
  1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชา
ภาษาไทย 
  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิในการอ่านออกเสียงค าศพัทข์องนกัเรียนวิทยาลยัการ
ท่องเท่ียวและการอาชีพ มณฑลยนูนาน หลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียน
วิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน 
 

เคร่ืองมือในกำรวจิยั  
 1. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออก
เสียงค าศพัทจ์ากแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน แบบทดสอบน้ีมีลกัษณะเป็นขอ้สอบปรนยั 
ใหน้กัเรียนอ่านออกเสียงค าศพัทจ์ากแบบเรียน 
 ผูว้ิจยัด  าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามขั้นตอนดงัน้ี 
     1) ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนสังเกตและส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น
เก่ียวกับลกัษณะการอ่านออกเสียงของนักเรียนชาวจีน โดยสร้างแบบทดสอบการอ่านออกเสียงท่ี
ประกอบดว้ยพยญัชนะตน้ภาษาไทย 44  ตวั  ตวัสะกดทุกมาตรา สระทั้งสระเสียงสั้นและเสียงยาวทุก
สระ และวรรณยกุตค์รบทั้ง 5 เสียง เพื่อน าไปทดสอบกบัประชากรซ่ึงเป็นนักเรียนชาวจีนวิทยาลยัการ
ท่องเท่ียวและการอาชีพ มณฑลยนูนาน ท่ีเรียนวิชาเอกการท่องเท่ียวภาษาไทย ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2012 จ านวน 70 คน 
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     2) น าแบบทดสอบการอ่านออกเสียงไปใช้ทดสอบกับประชากร และคัดเลือกกลุ่ม
ตวัอย่าง จ  านวน 35 คนท่ีมีล  าดบัคะแนนน้อยท่ีสุดของการท าแบบทดสอบการอ่านออกเสียงท่ีผูว้ิจัย
สร้างข้ึน 
       3) พิจารณาเสียงท่ีเป็นปัญหาในการอ่านออกเสียงของนักเรียน จากนั้นก  าหนดและ
คดัเลือกค าศพัทจ์ากแบบเรียนวิชาการอ่านภาษาไทยท่ีมเีสียงท่ีเป็นปัญหาของนกัเรียนชาวจีนตามสภาพ
จริง มาสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ  านวน 4 ชุด คือ  
     ชุดท่ี 1 แบบทดสอบการออกเสียงพยญัชนะตน้จากค าศพัท ์
     ชุดท่ี 2 แบบทดสอบการออกเสียงพยญัชนะสะกดจากค าศพัท ์ 
     ชุดท่ี 3 แบบทดสอบการออกเสียงสระจากค าศพัท ์
     ชุดท่ี 4 แบบทดสอบการออกเสียงวรรณยกุตจ์ากค าศพัท ์ 
     4) น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างข้ึนส่งให้อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจัย
และผูเ้ช่ียวชาญอีกจ านวน 3 ท่านพิจารณา ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางภาษาไทย 2 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญทาง
ภาษาจีน 1 ท่าน รายนามดงัน้ี 
    (1) อาจารยส์ารภี ขาวดี อาจารยร์ะดบั 7 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรภาษาไทยและการ
ส่ือสาร สาขาภาษาและวรรณคดีตะวนัออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มีประสบการณ์
การสอนภาษาไทยเวลา 15 ปี  เคยมีประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้นักศึกษาต่างชาติ (นักศึกษา
สัญชาติลาว กัมพูชา และอเมริกัน) ณ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  เป็นเวลา 4 ปี สอนภาษาไทยให้
นักศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว (ดงโดก) ปี 2549 ระยะเวลา 4 เดือน และมี
ประสบการณ์การศึกษาดูงาน ณ ประเทศกมัพชูา และเมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
    (2) อาจารย์วิไลลักษณ์ แก้วกระจ่าง อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษ าไทย คณะ           
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุ์พรรณบุรี มีประสบการณ์การสอน
ภาษาไทยเวลา 9 ปี  
    (3) อาจารยจ์าง เหยียน เจียว  (Zhang Yian Jiao) อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว (ภาษาไทย) วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการอาชีพ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยเวลา 6 ปี 
     5) ตรวจสอบแกไ้ข เพื่อน าขอ้แนะน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองมือดงักล่าว และ
น าไปทดลองกบันกัเรียนชาวจีนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 10 คน โดยน าไปทดลองกบันักเรียนท่ีมี
ปัญหาในการออกเสียงค าศพัทภ์าษาไทยทั้ง 2 หอ้ง หอ้งละ 5 คน 
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     6) น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุงแลว้ มาใชท้ดสอบก่อนการใช้
แบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาวจีน กบันักเรียนท่ี
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 35 คน  
     7) ทดสอบนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัฝึก โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชุด
เดียวกบัการทดสอบก่อนฝึก 
 2. แบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทจ์ากแบบเรียนวิชาภาษาไทย  

     ผูว้ิจยัด  าเนินการสร้างแบบฝึกตามขั้นตอนดงัน้ี 
     1) ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนสังเกตและส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น
เก่ียวกบัลกัษณะการอ่านออกเสียงของนกัเรียนชาวจีน  
     2) คดัเลือกค าศพัท์ท่ีเป็นปัญหาในการอ่านออกเสียงของนักเรียนชาวจีน จากแบบเรียน
วิชาการอ่านภาษาไทย มาสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของ
นกัเรียนชาวจีน  จ  านวน 4 ชุด คือ  
     ชุดท่ี 1 แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะตน้จากค าศพัท์ ฝึกการออกเสียง /ด/ /ถ/ /บ/ /ผ/ /ร/ 
จ านวน 5 แบบฝึก โดยแต่ละชุดมีการจบัคู่เทียบหน่วยเสียงท่ีเป็นปัญหา คือ พยญัชนะตน้ /ด/-/ต/  /ถ/-/ท/   
/บ/-/ป/  /ผ/-/พ/  /ร/-/ล/ 
     ชุดท่ี 2 แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะสะกดจากค าศพัท์ ฝึกการออกเสียงตวัสะกดแม่ กก 
และ แม่ กม จ านวน 2 แบบฝึก โดยแต่ละชุดมีการจบัคู่เทียบหน่วยเสียงท่ีเป็นปัญหา คือ พยญัชนะสะกด 
แม่กก-แม่กด  และ แม่กม-แม่กน 
     ชุดท่ี 3 แบบฝึกการออกเสียงสระจากค าศพัท ์ฝึกการออกเสียงสระ อา  เอะ แอะ จ านวน 3 
แบบฝึก โดยแต่ละชุดมีการจบัคู่เทียบหน่วยเสียงท่ีเป็นปัญหา คือ สระอา-อะ สระเอะ-เอ  สระแอะ-แอ 
     ชุดท่ี 4 แบบฝึกการออกเสียงวรรณยุกต์จากค าศพัท์ ฝึกการออกเสียงท่ีเป็นอกัษรต ่า เสียง
สั้น ไม่มีตวัสะกด จ  านวน 1 แบบฝึก 
     ในแต่ละแบบฝึกมีค าอธิบายถึงจุดประสงค ์เน้ือหา กิจกรรม ส่ือ และการประเมินผล ส่วน
ในตวัแบบฝึกมีกิจกรรมฝึกการอ่าน เฉลยกิจกรรม ใบความรู้ แบบทดสอบทา้ยแบบฝึก 
     3) น าแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยให้อาจารยท่ี์
ปรึกษางานวิจยัและผูเ้ช่ียวชาญทางภาษาไทยอีก 3 ท่านพิจารณา  
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 4) ปรับปรุงแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทย ตาม
ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนจ านวน 10 คน แลว้น าขอ้มลูมา
ปรับปรุงเพ่ิมเติมอีกคร้ังก่อนการน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัด  าเนินการ ดงัน้ี 
 1. คน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนสังเกตและส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
ลกัษณะการอ่านออกเสียงของนกัเรียนชาวจีน  
 2. คดัเลือกค าศพัทจ์ากแบบเรียนมาสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบฝึก
ทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน   
 3. น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ใน
แบบเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาวจีนท่ีไดป้รับปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ผูเ้ช่ียวชาญ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 คน  โดยน าไปทดลองกบันกัเรียนท่ี
มีปัญหาในการออกเสียงค าศพัทภ์าษาไทยทั้ง 2 หอ้ง หอ้งละ 5 คน 
 4. น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุงแลว้ มาใชท้ดสอบก่อนการใชแ้บบ
ฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาวจีน กบักลุ่มตัวอย่าง 
จ  านวน 35 คน  
 5. ด าเนินการฝึกกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชาวจีนท่ีไดป้รับปรุงแลว้ ระยะเวลาในการทดลอง 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วนั  
วนัละ 1 คาบ แต่ละคาบใชเ้วลาประมาณ 45 นาที ตามตารางดงัน้ี 
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สัปดำห์ที ่ วนั เดอืน ปี เวลำ รำยกำรแบบฝึก 
1 28-29 พ.ค. 2555 14.30-15.15 น. (ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน

การใชแ้บบฝึก) 
ชุดท่ี 1 พยญัชนะตน้ จ  านวน 2 แบบฝึก คือ 
    1.1 พยญัชนะตน้  /ด/  
    1.2 พยญัชนะตน้ /ถ/  

2 4-5 มิ.ย. 2555 14.30-15.15 น. ชุดท่ี 1 พยญัชนะตน้ (ต่อ) จ  านวน 2 แบบฝึก คือ 
    1.3 พยญัชนะตน้  /บ/  
    1.4 พยญัชนะตน้ /ผ/ 

3 11-12 มิ.ย. 2555 14.30-15.15 น. ชุดท่ี 1 พยญัชนะตน้ (ต่อ) จ  านวน 1 แบบฝึก คือ 
    1.5 พยญัชนะตน้  /ร/  

4 18-19 มิ.ย. 2555 14.30-15.15 น. ชุดท่ี 2 พยญัชนะสะกด จ  านวน 2 แบบฝึก 
    2.1 พยญัชนะสะกดแม่ กก 
    2.2 พยญัชนะสะกดแม่ กม 

5 25-26 มิ.ย. 2555 14.30-15.15 น. ชุดท่ี 3 สระ จ  านวน 2 แบบฝึก 
    2.1 สระ อา 
    2.2 สระ เอะ 

6 2-3 ก.ค. 2555 14.30-15.15 น. ชุดท่ี 3 สระ (ต่อ) จ  านวน 1 แบบฝึก 
    2.3 สระ แอะ 
ชุดท่ี 4 วรรณยกุตท่ี์เป็นอกัษรต ่า สระเสียงสั้น ไม่มี
ตวัสะกด จ  านวน 1 แบบฝึก 

7 9-10 ก.ค. 2555 14.30-15.15 น. ทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังฝึก โดยใช้
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดียวกับ
การทดสอบก่อนฝึก 

 
 6. น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู โดยศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกและความกา้วหน้าของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึก 
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สถิตทิี่ใช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 1. สถิติพืน้ฐำนที่ใช้ในกำรหำประสิทธิภำพของแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนออกเสียงค ำศัพท์ใน
แบบเรียนวชิำภำษำไทย 
     สถิติท่ีใชใ้นการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียน

วิชาภาษาไทย ใชส้ถิติการหาประสิทธิภาพของ ลว้น สายยศ และองัศนา สายยศ (2540: 247) 

สูตรท่ี 1  

 
         เมื่อ E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดจากคะแนนเฉล่ียร้อยละท่ีไดจ้ากการท า

แบบทดสอบระหว่างเรียนของนกัเรียน 

                             Σx = คะแนนรวมของนกัเรียนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 

                             A     =  คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรียน 

                             n      = จ านวนนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

                      สูตรท่ี 2 

                            
 เมื่อ E2 == ประสิทธิภาพของผลลพัท์ คิดจากคะแนนเฉล่ียของนักเรียนท่ีไดจ้ากการท า

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชแ้บบฝึก 

                            ΣF  = คะแนนรวมของนกัเรียนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัการใชแ้บบฝึก 

                              B      = คะแนนเต็มของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชแ้บบฝึก 

                              n   = จ านวนนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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     2. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความกา้วหนา้ของนกัเรียนก่อนและหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะการ

อ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน 

         ศึกษาผลความกา้วหนา้ของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ

การอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน โดยใช้ t- test แบบ Dependent 

Sample (ลว้น สายยศ และองัศนา สายยศ 2540: 247) 

                            
                           เมื่อ d    = ค่าความแตกต่างของคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยท่ีผูว้ิจัย

สร้างข้ึน 

                           Σd 2  =  ผลรวมของ d แต่ละตวั ยกก าลงัสอง 

                          (Σd)2=  การรวมเอาผล d ทั้งหมดมายกก าลงัสอง 

                              B      = คะแนนเต็มของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชแ้บบฝึก 

                              n       = จ านวนนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
งานวิจยัน้ีเป็นการสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทยของ

นักเรียนชาวจีน : กรณีศึกษานักเรียนวิทยาลยัการท่องเท่ียวและการอาชีพ มณฑลยูนนาน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผูว้ิจยัสร้างแบบฝึกจ านวน 4 ชุด ไดแ้ก่  
 1. แบบฝึกชุดท่ี 1 การออกเสียงพยญัชนะตน้จากค าศพัท ์ประกอบดว้ยชุดการฝึกการอ่านออก
เสียงพยญัชนะตน้ 5 แบบฝึก ไดแ้ก่ 

แบบฝึกท่ี 1.1 เร่ือง การอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ /ด/ 
แบบฝึกท่ี 1.2 เร่ือง การอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ /ถ/ 
แบบฝึกท่ี 1.3 เร่ือง การอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ /บ/ 
แบบฝึกท่ี 1.4 เร่ือง การอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ /ผ/ 
แบบฝึกท่ี 1.5 เร่ือง การอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ /ร/ 

2. แบบฝึกชุดท่ี 2 การออกเสียงพยญัชนะสะกดจากค าศพัท์ ประกอบดว้ยชุดการฝึกการอ่าน
ออกเสียงพยญัชนะสะกด 2 แบบฝึก ไดแ้ก่ 

แบบฝึกท่ี 2.1 เร่ือง การอ่านออกเสียงตวัสะกด แม่ กก (ก สะกด) 
แบบฝึกท่ี 2.2 เร่ือง การอ่านออกเสียงตวัสะกด แม่ กม (ม สะกด) 

 3. แบบฝึกชุดท่ี 3 การออกเสียงสระจากค าศพัท ์ประกอบดว้ยชุดการฝึกการอ่านออกเสียงสระ 
3 แบบฝึก ไดแ้ก่ 

แบบฝึกท่ี 3.1 เร่ือง การอ่านออกเสียงสระ อา 
แบบฝึกท่ี 3.2 เร่ือง การอ่านออกเสียงสระ เอะ 
แบบฝึกท่ี 3.3 เร่ือง การอ่านออกเสียงสระ แอะ 

 4. แบบฝึกชุดท่ี 4 การออกเสียงวรรณยุกต์จากค าศพัท์ ประกอบดว้ยชุดการฝึกการอ่านออก
เสียงวรรณยกุต ์1 แบบฝึก คือ แบบฝึกท่ี 4.1 เร่ือง การอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ของอกัษรต ่า สระเสียง
สั้น ไม่มีตวัสะกด 
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จากการสร้างแบบฝึกทกัษะดงักล่าว และน าไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนวิทยาลยั
การท่องเท่ียวและการอาชีพ มณฑลยนูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูว้ิจยัได้น าข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกโดยใชเ้กณฑ ์80/80 และศึกษาความกา้วหน้าในการอ่านออก
เสียงค าศพัทข์องนกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึกดว้ยแบบฝึกขา้งตน้ โดยผูว้ิจยัแบ่งหวัขอ้เน้ือหาเป็น 3  ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  สญัลกัษณ์และวิธีการวิเคราะห์ขอ้มลู 
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ใน

แบบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน 
ตอนท่ี  3  ผลการวิเคราะห์ความกา้วหนา้ในการอ่านออกเสียงค าศพัทข์องนกัเรียน 

 

ตอนที่ 1  สัญลักษณ์และวธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 n      แทน จ านวนนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 E1   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดจากคะแนนเฉล่ียร้อยละท่ีได้จากการท า

แบบทดสอบระหว่างเรียนของนกัเรียน 

 E2   แทน ประสิทธิภาพของผลลพัท์ คิดจากคะแนนเฉล่ียของนักเรียนท่ีไดจ้ากการท า

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชแ้บบฝึก 

 Σx แทน คะแนนรวมของนกัเรียนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ
ทา้ยแบบฝึก 
           ΣF  แทน คะแนนรวมของนักเรียนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั

การใชแ้บบฝึก 

    d    แทน ค่าความแตกต่างของคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาว

จีนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

   Σd 2 แทน ผลรวมของ d แต่ละตวั ยกก าลงัสอง 

             (Σd)2 แทน การรวมเอาผล d ทั้งหมดมายกก าลงัสอง 
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 A     แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรียนท่ีอยูท่า้ยแบบฝึก 
 B      แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชแ้บบฝึก  

 
วธิีการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัด  าเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 
1. วิเคราะห์คะแนนของนักเรียนจากการทดสอบระหว่างเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพของ

กระบวนการตามเกณฑ ์E1 ( 80 ตวัแรก) 
2. วิเคราะห์คะแนนของนักเรียนจากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลังการใช้แบบฝึก เพื่อหา

ประสิทธิภาพของผลลพัธต์ามเกณฑ ์E2 ( 80 ตวัหลงั) 
3. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชา

ภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน เปรียบเทียบตามเกณฑ ์80/80 ( E1 / E2)   
4. วิเคราะห์ความกา้วหนา้ในการอ่านออกเสียงค าศพัทข์องนกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึกดว้ยแบบฝึก

ทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน เปรียบเทียบคะแนนก่อน
และหลงัการใชแ้บบฝึก โดยใช ้t- test แบบ Dependent Sample  
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าศัพท์ใน
แบบเรียนวชิาภาษาไทยของนักเรียนชาวจนี 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชา
ภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีนนั้น มีผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 

1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนท่ีนักเรียนได้จากการทดสอบระหว่างเรียน เพื่อหา
ประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ ์E1 ( 80 ตวัแรก)  ปรากฏดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียนทา้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียง 
                ค  าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน  
 
คนที ่ ชุดที่ 1 

 (10) 
ชุดที่ 2 
 (10) 

ชุดที่ 3 
 (10) 

ชุดที่ 4 
 (10) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

7 
8 
9 
7 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
7 
9 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
8 

6 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
6 
9 
8 
8 
8 
9 
9 
8 
8 

7 
8 
9 
7 
8 
7 
8 
9 
7 
8 
8 
7 
9 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
9 

7 
8 
10 
7 
8 
7 
7 
10 
7 
8 
8 
7 
9 
8 
8 
9 
10 
9 
8 
9 

 

 

 

 



63 
 

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียนทา้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียง 
                ค  าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน ( ต่อ ) 
 

คนที่ ชุดที่ 1 
 (10) 

ชุดที่ 2 
 (10) 

ชุดที่ 3 
 (10) 

ชุดที่ 4 
 (10) 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

8 
9 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
9 

8 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
9 
8 
8 
8 

8 
9 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
9 
9 
8 
9 
8 
8 
9 

8 
10 
8 
8 
8 
9 
8 
7 
9 
9 
8 
10 
7 
8 
9 

รวม 285 282 286 290 

E1 81.43 80.57 81.71 82.86 
 

 จากตารางท่ี 1 เป็นคะแนนของนักเรียนจากการทดสอบระหว่างเรียน โดยใช้
แบบทดสอบท่ีอยูท่า้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน
ชาวจีนแต่ละชุด รวมทั้งหมดจ านวน 4 ชุด เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 ( 80 ตวัแรก ) พบว่า มีค่า
ประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 80.57 – 82.86 แสดงว่าทุกแบบฝึกผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพตวัแรก ( E1= 
80 ) โดยมีค่าประสิทธิภาพเรียงตามล าดบัดงัน้ี 
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แบบฝึกชุดท่ี 4 แบบฝึกการออกเสียงวรรณยุกต์ท่ีเป็นอักษรต ่ า เสียงสั้ น ไม่มีตัวสะกด               
มีประสิทธิภาพร้อยละ 82.86 

แบบฝึกชุดท่ี 3 แบบฝึกการออกเสียงสระ อา  เอะ แอะ มีประสิทธิภาพร้อยละ 81.71 
แบบฝึกชุดท่ี 1 แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะตน้ /ด/ /ถ/ /บ/ /ผ/ /ร/  มีประสิทธิภาพร้อยละ 

81.43 
แบบฝึกชุดท่ี 2 แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะสะกดแม่ กก และ แม่ กม  มีประสิทธิภาพ      

ร้อยละ 80.57 
 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการของแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชา 
               ภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน 

 
ค่าประสิทธิภาพ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 

ค่าประสิทธิภาพกระบวนการของแบบฝึก
แต่ละชุด 

81.43 
 

80.57 
 

81.71 
 

82.86 
 

ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการโดยรวม 81.64 
 
 เมื่อพิจารณาจากค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ จากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนท่ีอยู่

ทา้ยแบบฝึกแต่ละชุดดังตารางท่ี 2 พบว่า มีค่าประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 80.57 – 82.86 และมีค่า

ประสิทธิภาพของกระบวนการโดยภาพรวม คือ ร้อยละ 81.64 แสดงว่าแบบฝึกทั้ง 4 ชุด ผ่านเกณฑ์

ประสิทธิภาพตวัแรกท่ีก  าหนดไว ้( E1= 80 ) เน่ืองจากมีคะแนนเฉล่ียร้อยละท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบ

ระหว่างเรียนของนกัเรียนสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ ร้อยละ 80  
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2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูจากคะแนนท่ีนกัเรียนไดจ้ากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลงัการใชแ้บบ
ฝึก เพื่อหาประสิทธิภาพของผลลพัธต์ามเกณฑ ์E2 ( 80 ตวัหลงั) ปรากฏดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 แสดงผลสมัฤทธ์ิหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทย 
              ของนกัเรียนชาวจีน  

 
คนที ่ ก่อนการใช้แบบฝึก 

(40) 
หลงัการใช้แบบฝึก 

(40) 
d d2 

1 12 26 14 196 
2 21 31 10 100 
3 26 34 8 64 
4 16 29 13 169 
5 20 34 14 196 
6 17 28 11 121 
7 19 28 9 81 
8 26 33 7 49 
9 17 25 8 64 
10 20 29 9 81 
11 21 33 12 144 
12 9 22 13 169 
13 25 35 10 100 
14 20 28 8 64 
15 23 35 12 144 
16 24 35 11 121 
17 26 34 8 64 
18 25 34 9 81 
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ตารางที่ 3 แสดงผลสมัฤทธ์ิหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทย 
              ของนกัเรียนชาวจีน (ต่อ)  
 

คนที ่ ก่อนการใช้แบบฝึก 
(40) 

หลงัการใช้แบบฝึก 
(40) 

d d2 

19 
20 
21 
22 

24 
24 
23 
27 

30 
35 
35 
36 

6 
11 
12 
9 

36 
121 
144 
81 

23 24 34 10 100 
24 24 31 7 49 
25 24 34 10 100 
26 25 34 9 81 
27 24 36 12 144 
28 19 31 12 144 
29 27 36 9 81 
30 25 34 9 81 
31 20 33 13 169 
32 28 35 7 49 
33 18 31 13 169 
34 23 32 9 81 
35 25 35 10 100 
รวม 771 1,125 354 3,738 

E2 80.36 
 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า คะแนนของนักเรียนจากการทดสอบสัมฤทธ์ิผลหลงัการใชแ้บบฝึก

ทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาวจีน มีค่าประสิทธิภาพของ
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ผลลพัท์ คิดเป็นร้อยละร้อยละ 80.36  แสดงว่าแบบฝึกดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพตัวหลงั               

( E2= 80 ) เน่ืองจากมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าร้อยละ 80   

 ดงันั้น แบบฝึกฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาว

จีนทั้ง 4 ชุดน้ี สามารถท าให้นักเรียนมีทกัษะการอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ สระ และวรรณยุกต์ของ

ค าศพัทไ์ดสู้งข้ึน ดงัท่ีไดเ้ปรียบเทียบผลคะแนนจากการทดสอบผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึก 

ปรากฏว่านกัเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนการใชแ้บบฝึก แสดงใหเ้ห็นว่า แบบฝึกท่ีผูว้ิจยัสร้างน้ี สามารถ

ช่วยให้นักเรียนชาวจีนมีทกัษะในการอ่านออกเสียงค าศพัท์ท่ีดีข้ึน กล่าวคือ ออกเสียงพยญัชนะต้น 

พยญัชนะสะกด สระ และวรรณยกุตข์องค าศพัทภ์าษาไทยไดถ้กูตอ้งชดัเจนมากข้ึน 

3. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชา
ภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน ปรากฏดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทย 
                ของนกัเรียนชาวจีน จ  านวน 4 ชุด 

 

ช่ือแบบฝึก เกณฑ์ 80/80 
E1 E2 

ชุดท่ี 1 แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะตน้ /ด/ /ถ/ /บ/ /ผ/ /ร/ 81.43 

80.36 
 
 

ชุดท่ี 2 แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะสะกดแม่ กก และ แม่ กม 80.57 
ชุดท่ี 3 แบบฝึกการออกเสียงสระ อา  เอะ แอะ 81.71 
ชุดท่ี 4 แบบฝึกการออกเสียงวรรณยกุตท่ี์เป็นอกัษรต ่า เสียงสั้น  
ไม่มีตวัสะกด 

82.86 
 

ค่าเฉลีย่ 81.86 80.36 
 
จากตารางท่ี 3  พบว่าแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของ

นกัเรียนชาวจีน จ  านวน 4 ชุด มีประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ E1 = 81.64 และประสิทธิภาพของ
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ผลลพัธ ์คือ E2 = 80.36 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ E1/ E2= 80/80 สามารถน าไปใชใ้นการฝึกทกัษะ
การอ่านออกเสียงค าศพัทภ์าษาไทยของนกัเรียนชาวจีนได ้

 

ตอนที่ 3  ผลการวเิคราะห์ความก้าวหน้าในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ของนักเรียน 
 ผลการวิเคราะห์ความกา้วหนา้ในการอ่านออกเสียงค าศพัทข์องนกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึก ดว้ยแบบ
ฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาวจีน สามารถสรุปผลไดต้าม
ตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์น 
              แบบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน 

 

ช่ือแบบฝึก 

 

n   คะแนนรวมการ
ทดสอบ 

d d2 t 

ก่อน หลงั 
ชุดท่ี 1 แบบฝึกการออกเสียง 
พยญัชนะตน้ /ด/ /ถ/ /บ/ /ผ/ /ร/ 

35 190 288 98 340 11.93** 

ชุดท่ี 2 แบบฝึกการออกเสียง
พยญัชนะสะกดแม่ กก และ แม่ กม 

35 195 275 80 214 14.13** 

ชุดท่ี 3 แบบฝึกการออกเสียง 
สระ อา  เอะ แอะ 

35 189 280 91 279 13.77** 

ชุดท่ี 4 แบบฝึกการออกเสียง
วรรณยกุตท่ี์เป็นอกัษรต ่า เสียงสั้น  
ไม่มีตวัสะกด 

35 197 282 85 245 13.49** 

รวม 35 771 1,125 ∑d= 354 ∑d2 =3,738 27.80** 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 จากตารางท่ี 5 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนจากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน
แลว้ พบว่านกัเรียนมีความกา้วหน้าในการพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียง ดงัเห็นไดจ้ากการท่ีนักเรียนมี
คะแนนจากการท าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกสูงกว่าก่อนเรียนโดยใชแ้บบฝึก
ทุกชุด แบบฝึกท่ีนกัเรียนมีคะแนนหลงัการใชแ้บบฝึกสูงกว่าก่อนเรียนโดยใชแ้บบฝึกเป็นอนัดบัแรกคือ ชุด
ท่ี 1 แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะตน้ /ด/ /ถ/ /บ/ /ผ/ /ร/ รองลงมาคือ ชุดท่ี 4 แบบฝึกการออกเสียง
วรรณยกุตท่ี์เป็นอกัษรต ่า เสียงสั้น ไม่มีตวัสะกด  ชุดท่ี 3 แบบฝึกการออกเสียงสระ อา  เอะ แอะ และชุดท่ี 
2 แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะสะกดแม่ กก และ แม่ กม ตามล าดบั จากตารางดงักล่าว ยงัแสดงว่าแบบ
ฝึกทั้ง 4 ชุด ท าใหน้กัเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศพัทไ์ดสู้งข้ึนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
รายงานวิจยัเร่ือง การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชา

ภาษาไทยของนักเรียนชาวจีน : กรณีศึกษานักเรียนวิทยาลยัการท่องเท่ียวและการอาชีพ มณฑล    
ยนูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาวจีน กลุ่มตวัอย่างเป็น
นักเรียนชาวจีน สาขาวิชาการท่องเท่ียวภาษาไทย ชั้นปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2012  
วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการอาชีพ มณฑลยนูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จ  านวน 35 
คน วิเคราะห์ขอ้มลูโดยหาประสิทธิภาพของแบบฝึกแต่ละชุดตามเกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีก  าหนดไว้
คือ 80/80 และใช ้สถิติ t- test แบบ Dependent Sample ในการวิเคราะห์ความกา้วหน้าในการอ่าน
ออกเสียงค าศัพท์ของนักเรียนท่ีได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าศัพท์ใน
แบบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึก 
จากการวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัสรุปผล พร้อมทั้งอภิปรายผลและมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  

 

สรุปผลการวจิยั 
 จากการท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนชาวจีน แลว้น าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนชาวจีนของวิทยาลยัการ
ท่องเท่ียวและการอาชีพ มณฑลยนูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว้นั้น สามารถสรุปผล
การศึกษาไดด้งัน้ี 
           1. ไดแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาวจีน 
ซ่ึงประกอบดว้ยแบบฝึกจ านวน 4 ชุด ดงัน้ี 
  1.1 แบบฝึกชุดท่ี 1 แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะตน้จากค าศพัท์ ประกอบดว้ยชุดการ
ฝึกการอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ 5 แบบฝึก ไดแ้ก่ 

แบบฝึกท่ี 1.1 เร่ือง การอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ /ด/ 
แบบฝึกท่ี 1.2 เร่ือง การอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ /ถ/ 
แบบฝึกท่ี 1.3 เร่ือง การอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ /บ/ 
แบบฝึกท่ี 1.4 เร่ือง การอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ /ผ/ 
แบบฝึกท่ี 1.5 เร่ือง การอ่านออกเสียงพยญัชนะตน้ /ร/ 
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    1.2 แบบฝึกชุดท่ี 2 แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะสะกดจากค าศพัท์ ประกอบดว้ยชุด

การฝึกการอ่านออกเสียงพยญัชนะสะกด 2 แบบฝึก ไดแ้ก่ 
แบบฝึกท่ี 2.1 เร่ือง การอ่านออกเสียงตวัสะกด แม่ กก (ก สะกด) 
แบบฝึกท่ี 2.2 เร่ือง การอ่านออกเสียงตวัสะกด แม่ กม (ม สะกด) 

    1.3 แบบฝึกชุดท่ี 3 แบบฝึกการออกเสียงสระจากค าศพัท์ ประกอบดว้ยชุดการฝึกการ
อ่านออกเสียงสระ 3 แบบฝึก ไดแ้ก่ 

แบบฝึกท่ี 3.1 เร่ือง การอ่านออกเสียงสระ อา 
แบบฝึกท่ี 3.2 เร่ือง การอ่านออกเสียงสระ เอะ 
แบบฝึกท่ี 3.3 เร่ือง การอ่านออกเสียงสระ แอะ 

    1.4 แบบฝึกชุดท่ี 4 แบบฝึกการออกเสียงวรรณยกุต์จากค าศพัท์ ประกอบดว้ยชุดการฝึก
การอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ 1 แบบฝึก คือ แบบฝึกท่ี 4.1 เร่ือง การอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ของ
อกัษรต ่า สระเสียงสั้น ไม่มีตวัสะกด 
   ลกัษณะของแบบฝึกประกอบดว้ยค าช้ีแจงการใชแ้บบฝึกซ่ึงเป็นค าแนะน าส าหรับครู
และนกัเรียน ในแต่ละแบบฝึกมีค าอธิบายถึงจุดประสงค์ เน้ือหา กิจกรรม ส่ือ และการประเมินผล 
ส่วนในตวัแบบฝึกมีกิจกรรมฝึกการอ่าน เฉลยกิจกรรม ใบความรู้ แบบทดสอบระหว่างเรียนท่ีอยู่
ทา้ยแบบฝึก และมีแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประกอบ เพ่ือใชท้ดสอบก่อนและหลงั
การใชแ้บบฝึก 
 2. แบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวชิาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน 

จ านวน 4 ชุด มีค่าประสิทธิภาพโดยเฉล่ียตามเกณฑ์ท่ีก  าหนดไว ้คือ E1 / E2 =  80/80 โดยมีค่า      

ประสิทธิภาพ คือ 81.64 / 80.36  มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการคือ E1 = 81.64  ซ่ึงเป็นคะแนน

เฉล่ียร้อยละท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนของนักเรียน และประสิทธิภาพของผลลพัท ์

คือ E2 = 80.36 คิดจากคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลงัการใชแ้บบฝึก  จะเห็นไดว้่าค่าประสิทธิภาพดงักล่าวสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก  าหนดไว ้แสดงว่า

แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าศัพท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาวจีนมี

ประสิทธิภาพ สามารถน าไปใชใ้นการฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทภ์าษาไทยของนกัเรียนชาว

จีนได ้
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3. ผลการวิเคราะห์ความกา้วหนา้ในการอ่านออกเสียงค าศพัท์ของนักเรียนท่ีไดรั้บการฝึก 
ดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาวจีนพบว่า 
นกัเรียนท่ีใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัทใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีน 
มีความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศพัท์ภายหลงัจากการใชแ้บบฝึกดีกว่าก่อนการใชแ้บบฝึก
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงว่าแบบฝึกดงักล่าวสามารถช่วยพฒันาทกัษะการอ่าน
ออกเสียงค าศพัทภ์าษาไทยของนกัเรียนใหดี้ข้ึนได ้

 

อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า แบบฝึกท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนมีค่าประสิทธิภาพโดยเฉล่ียคือ 81.64 / 
80.36  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด และนกัเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศพัท์ภาย
หลงัจากการใชแ้บบฝึกดีกว่าก่อนการใชแ้บบฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  มีประเด็นท่ี
สมควรน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 

1. คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบท่ีอยู่
ทา้ยแบบฝึกแต่ละชุดคิดเป็นร้อยละ 81.64 แสดงว่าผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพตัวแรกท่ีก  าหนดไว ้       
( E1= 80 ) โดยมีค่าประสิทธิภาพตามล าดบัคือ แบบฝึกชุดท่ี 4 แบบฝึกการออกเสียงวรรณยุกต์จาก
ค าศพัทท่ี์เป็นอกัษรต ่า เสียงสั้น ไม่มีตวัสะกดมีประสิทธิภาพร้อยละ 82.86 แบบฝึกชุดท่ี 3 แบบฝึก
การออกเสียงสระ อา  เอะ แอะ  และร้อยละ 81.71 แบบฝึกชุดท่ี 1 แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะ
ตน้ /ด/ /ถ/ /บ/ /ผ/ /ร/  ร้อยละ 81.43 และแบบฝึกชุดท่ี 2 แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะสะกดแม่ 
กก และ แม่ กม  ร้อยละ 80.57  สาเหตุท่ีเร่ืองพยญัชนะสะกดมีค่าประสิทธิภาพน้อยเป็นอนัดบัแรก 
ทั้งน้ีเพราะภาษาจีนไม่มีเสียงตวัสะกด ยกเวน้ออกเสียง /-ง/ หรือ /-ng/ ในทา้ยเสียงสระบางสระ คือ 
/ang/  /ong/  /eng/  /iang/  /ing/  /iong/  /uang/  /ueng/ ดงัท่ี ชนิกา ค  าพุฒ (2544) ไดก้ล่าวว่า 
“นกัศึกษาจีนมีความบกพร่องในการออกเสียงพยญัชนะทา้ยมากท่ีสุด”  ดงันั้น นกัเรียนจึงออกเสียง
ตวัสะกดไดล้  าบากกว่าการออกเสียงพยญัชนะตน้ สระ หรือวรรณยกุต์ การสอนออกเสียงตัวสะกด
จึงจ าเป็นต้องใช้เวลาในการฝึกฝนท่ีค่อนข้างนานกว่าการออกเสียงอ่ืน ๆ  ส่วนแบบฝึกท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพน้อยเป็นอนัดบัรองลงมาคือ แบบฝึกพยญัชนะตน้จากค าศพัท์  สาเหตุส าคญัมาจาก
อิทธิพลของภาษาแม่คือ ภาษาจีน เพราะหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ /ด/ /ถ/ /บ/ /ผ/ /ร/  เป็นหน่วยเสียง
ท่ีในภาษาจีนไม่มี  

ประเด็นท่ีนกัเรียนชาวจีนมีปัญหาในการออกเสียงวรรณยุกต์น้อยกว่าเสียงพยญัชนะและ
สระ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะภาษาจีนมีเสียงวรรณยุกต์เช่นเดียวกนั แมจ้ะไม่เหมือนกบัหน่วยเสียง
วรรณยกุตใ์นภาษาไทย แต่นักเรียนก็ยงัพอสามารถออกเสียงได้บา้ง แต่เสียงสระในภาษาจีนไม่มี
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การจ าแนกสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว จึงท าใหน้กัเรียนออกเสียงสระบางหน่วยเสียง โดยเฉพาะ
เสียงสระ อา  เอะ แอะ ไม่ชดัเจน สอดคลอ้งกบัท่ี นวลทิพย ์เพ่ิมเกสร (2551: 146) กล่าวถึงปัญหา
การออกเสียงสระในภาษาไทยของนักเรียนจีนท่ีเกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่ว่า “ปัญหาเก่ียวกบั
สระคือ ไม่สามารถจ าแนกความสั้นยาวของเสียงสระได ้เช่น/อะ/ /อา/”  และดงัท่ี จาง หยงิ  กล่าวถึง
สาเหตุท่ีนกัเรียนชาวจีนไม่สามารถออกเสียงสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในภาษาไทยไดว้่า “ ไม่
สามารถออกเสียงสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวไดถ้กูตอ้ง เพราะในภาษาจีนการออกเสียงสระสั้น
หรือยาว ไม่มีผลต่อความหมาย” (Zhang Ying, สัมภาษณ์ 1 กุมภาพนัธ์ 2555) อย่างไรก็ตาม 
นกัเรียนแต่ละคนมีผลคะแนนแตกต่างกนัไป  ข้ึนอยู่กบัความตั้งใจ โอกาสและความสม ่าเสมอใน 
การใชภ้าษาไทย และทกัษะในการใชภ้าษาไทย 
 2. คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการ
ใชแ้บบฝึก คิดเป็นร้อยละ 80.36  จากค่าประสิทธิภาพดงักล่าวแสดงว่า แบบฝึกทั้ง 4 ชุดผ่านเกณฑ์
ประสิทธิภาพตวัหลงัตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ  E2= 80 เน่ืองจากมีค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์สูง
กว่าร้อยละ 80  
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนรวมจากแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการ
ใชแ้บบฝึกแต่ละชุด พบว่า แบบฝึกท่ีนกัเรียนมีคะแนนหลงัการใชแ้บบฝึกสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้
แบบฝึกเป็นอนัดับแรกคือ ชุดท่ี 1 แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะต้นจากค าศพัท์ท่ีเป็นเสียง
พยญัชนะตน้  /ด/ /ถ/ /บ/ /ผ/ /ร/ (288 คะแนน) รองลงมาคือ ชุดท่ี 4 แบบฝึกการออกเสียงวรรณยุกต์
จากค าศพัทท่ี์เป็นอกัษรต ่า เสียงสั้น ไม่มีตวัสะกด (282 คะแนน) ชุดท่ี 3 แบบฝึกการออกเสียงสระ
จากค าศพัทท่ี์เป็นสระ อา  เอะ แอะ (280 คะแนน) และชุดท่ี 2 แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะสะกด
จากค าศพัทท่ี์เป็นตวัสะกดแม่ กก และ แม่ กม (275 คะแนน) ตามล าดบั สาเหตุท่ีนกัเรียนไดค้ะแนน
แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะตน้มากท่ีสุด (เพราะนักเรียนมีความตั้งใจและเห็นความส าคญัของ
การออกเสียงพยญัชนะตน้ใหช้ดัเจน ประกอบกบัเสียงพยญัชนะตน้ภาษาไทยในแบบฝึกท่ีนักเรียน
ออกเสียงไดดี้ข้ึน ยงัเป็นเพราะมีต าแหน่งท่ีเกิดของเสียงท่ีใกลเ้คียงกบัภาษาจีน กล่าวคือหน่วยเสียง 
/ด/ ในภาษาไทย เป็นเสียงกอ้ง มีลม เกิดท่ีฟันและปุ่มเหงือก ใกลเ้คียงกบัเสียง เตอ /d/ ในภาษาจีน 
ซ่ึงเป็นเสียงเกิดท่ีปุ่มเหงือก  /ถ/ ในภาษาไทย เป็นเสียงไม่ก้อง มีลม เกิดท่ีฟันและปุ่มเหงือก 
ใกลเ้คียงกบัเสียง เทอ /t/ ในภาษาจีนซ่ึงเป็นเสียงเกิดท่ีปุ่มเหงือกเช่นเดียวกนั /บ/ ในภาษาไทย เป็น
เสียงกอ้ง ไม่มีลม เกิดท่ีริมฝีปาก ใกลเ้คียงกบัเสียง ปอ /b/ ในภาษาจีนซ่ึงเป็นเสียงเกิดท่ีริมฝีปาก /ผ/ 
ในภาษาไทย เป็นเสียงไม่กอ้ง มีลม เกิดท่ีริมฝีปาก ใกลเ้คียงกบัเสียง พอ /p/ ในภาษาจีนซ่ึงเป็นเสียง
เกิดท่ีริมฝีปากเช่นเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหผู้เ้รียนออกเสียงและจดจ าไดง่้าย  แต่ทั้งน้ี มีขอ้สังเกต
ว่า เมื่อพิจารณาคะแนนการออกเสียงพยญัชนะตน้ของนกัเรียน พบว่านกัเรียนออกเสียง /ร/ ไดน้้อย
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กว่าเสียงเสียงพยญัชนะตน้อ่ืน ๆ ทั้งน้ีเป็นเพราะ /ร/ ในภาษาไทยเป็นเสียงเสียงรัว (  rolled ) เป็น
เสียงกอ้ง เกิดท่ีฟันและปุ่มเหงือก แต่ภาษาจีนไม่มีเสียงรัว มีแต่เสียง เลอ /l/ ซ่ึงเกิดท่ีปุ่มเหงือก คลา้ย
เสียง /ล/ ในภาษาไทย และแมว้่าภาษาจีนจะมีเสียงในต าแหน่งท่ีเกิดจากปลายล้ิน-เพดานแข็ง คือ 
/zh/  /ch/  /sh/  /r/ ซ่ึงมีลกัษณะการออกเสียงท่ีตอ้งมว้นล้ินแตะเพดาน แต่การออกเสียงจะไม่รัวล้ิน
เหมือนเสียง /ร/ ในภาษาไทย จึงท าใหน้กัเรียนออกเสียง /ร/ ไดย้ากกว่าเสียงพยญัชนะตน้อ่ืน 
 นอกจากนั้น ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ปัญหาของผูเ้รียนก่อนการสร้างแบบฝึก จึงไดม้ีการจบัคู่
เทียบเสียงพยญัชนะตน้แต่ละหน่วยเสียง คือ /ด/-/ต/     /ถ/-/ท/   /บ/-/ป/   /ผ/-/พ/   /ร/-/ล/  ท าให้
นกัเรียนจ าแนกความแตกต่างของเสียงพยญัชนะตน้ไดช้ดัเจนข้ึน สอดคลอ้งกบัหลกัการสร้างแบบ
ฝึกดงัท่ี จุรีรัตน์ ทองพาณิชย ์(2538: 26) มีความเห็นว่า “แบบฝึกสร้างข้ึนจากการวิเคราะห์ปัญหา
และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เพื่อแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ” 
 ส่วนคะแนนแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกชุดท่ี 2 แบบฝึกการ
ออกเสียงพยญัชนะสะกดแม่ กก และ แม่ กม  มีคะแนนน้อยกว่าแบบฝึกชุดอ่ืน เน่ืองจากปัญหา
ความไม่คุน้เคยในการออกเสียงตวัสะกดของนกัเรียนจีนดงัท่ีกล่าวไปแลว้ ประเด็นการฝึกออกเสียง
ตวัสะกดจึงเป็นประเด็นปัญหาท่ีสมควรไดรั้บการคิดหาแนวทางการแกปั้ญหาและพฒันาทกัษะการ
อ่านออกเสียงใหดี้ยิง่ข้ึน 

อยา่งไรก็ตาม แบบฝึกทั้ง 4 ชุดน้ีมีค่าประสิทธิภาพโดยเฉล่ียผา่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีก  าหนด
ไว ้คือ E1 /  E2= 80/80 โดยมีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการคือ E1 =  และมีค่าประสิทธิภาพของ

ผลลพัธคื์อ E2 = 80.36 แสดงว่าแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ในแบบเรียนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนชาวจีนมีประสิทธิภาพ ท าให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงค าศพัท์ไดถู้กต้องมาก
ยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพราะแบบฝึกดงักล่าว มีการจบัคู่หน่วยเสียงท่ีเป็นปัญหา นกัเรียนมกัออกเสียงผิดพลาด 
คือ มกัออกเสียงสลบักันหรือไม่สามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างหน่วยเสียงคู่นั้นได้เลย 
ประกอบกบัใชว้ิธีการฝึกท่ีเป็นระบบขั้นตอน ฝึกทั้งทกัษะการฟังและการอ่านควบคู่กนัไป โดยเร่ิม
ตั้งแต่ขั้นฝึกฟังจ าแนกความแตกต่างของหน่วยเสียงท่ีนกัเรียนยงัออกเสียงไม่ถกูตอ้งชดัเจน จากนั้น
ฝึกอ่านโดยมีใบความรู้ท่ีให้ข้อมูลความรู้เสริมเก่ียวกับหน่วยเสียงท่ีเป็นปัญหา และอธิบาย
เทียบเคียงกับหน่วยเสียงท่ีนักเรียนออกเสียงสับสนปนกัน ใช้สัทอักษรและบอกความหมาย
ประกอบเพ่ือความชดัเจน และมีกิจกรรมท่ีเนน้ย  ้าใหน้กัเรียนฝึกทกัษะทางดา้นการอ่านออกเสียงให้
ถกูตอ้งยิง่ข้ึน สอดคลอ้งกบัท่ี สิริพร กุ่ยกระโทก ไดม้ีทศันะเก่ียวกบัการสอนอ่านออกเสียงว่า “การ
สอนออกเสียงควรบูรณาการกบัการสอนภาษาทุกทกัษะ เพราะการออกเสียงเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสุด
ของนักเรียน การเรียนการสอนการออกเสียงตอ้งค่อยเป็นค่อยไป พฒันาให้ครบทุกจุด และสอน
แทรก ซ ้า ย  ้า ทวน ตามความเหมาะสม โดยปรับเปล่ียนส่ือ และกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือใหน้กัเรียน 
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ท าซ ้ า โดยไม่เ บ่ือ” (สิริพร กุ่ ยกระโทก , ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการสอนออกเสียง
(Pronunciation) วนัท่ีสืบคน้ 23 กรกฎาคม 2555 จาก http://www.kroobannok.com/blog/35365)  

นอกจากนั้น ผลการวิจยัน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Lu Sheng (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง 
การพฒันารูปแบบการสอนการออกเสียงภาษาไทย โดยใช้สัทอักษรและปฏิสัมพนัธ์ส าหรับ
นักศึกษาจีน ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนการออกเสียงภาษาไทย โดยใช้      
สทัอกัษรและปฏิสมัพนัธ ์ส าหรับนกัศึกษาจีน พบว่ามีประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากบั 81.51/82.51 ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้ผลการประเมินรับรองรูปแบบการสอนการออกเสียงภาษาไทย 
โดยใชส้ทัอกัษรและปฏิสมัพนัธ์ ส าหรับนักศึกษาจีน จากผูท้รงคุณวุฒิ อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก
ท่ีสุด ดงันั้น แสดงว่า การสอนโดยใชส้ทัอกัษรมีผลใหผู้เ้รียนมีผลการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนได ้

3. คะแนนความกา้วหนา้ในการอ่านออกเสียงของนกัเรียน เปรียบเทียบก่อนและหลงัการใช้
แบบฝึก นกัเรียนมีคะแนนจากการทดสอบหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงค าศพัท์ใน
แบบเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชาวจีนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01
แสดงว่าแบบฝึกทั้ง 4 ชุด สามารถท าให้นักเรียนมีความก้าวหน้าหรือพฒันาทกัษะในการอ่าน     
ออกเสียงค าศพัทไ์ดสู้งข้ึน ทั้งน้ีเป็นเพราะผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบฝึกท่ีฝึกทั้งทกัษะการฟังและอ่าน ตาม
ทศันะของแฟรงค์ แมร่ี และลอเรนซ์ (อา้งถึงใน บนัลือ พฤกษะวนั, 2532: 16-17) ท่ีว่า “เด็กเรียน
อ่านได ้3 ทางดว้ยกันคือ ทางตา หู และการจ ารูปค า” นอกจากนั้น แบบฝึกดงักล่าวถือเป็นการ
ทบทวน เนน้ย  ้าการฝึกอ่านออกเสียงค าศพัท์ในบทเรียนท่ีนักเรียนไดเ้รียนรู้ไปแลว้ สอดคลอ้งกบั
หลกัการสอนของประสิทธ์ิ เข็มสุวรรณ ท่ีว่า “หลงัจากเรียนบทเรียนเสร็จเรียบร้อยแลว้ตอ้งมีการ
ทบทวน ดว้ยการใหน้กัเรียนท าแบบฝึกชุดต่าง ๆ ” (ประสิทธ์ิ เข็มสุวรรณ, การสอนภาษาไทยแบบ 
7 ท การปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ วนัท่ีสืบคน้ 26 กรกฎาคม 2555 จาก http:// km.mhs1. go.th/ ?name = 
research&file= read research &id=61)  

4. แบบฝึกน้ีสามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้รียนได้ เพราะผูเ้รียนตระหนักว่า 
ตนเองมีปัญหาในการอ่านออกเสียงค าศพัท์ภาษาไทย และเป็นปัญหาท่ีสมควรไดรั้บการแก้ไข 
เพราะหากยงัออกเสียงไม่ถกูตอ้งจะยงัคงประสบปัญหาในการอ่านค าศพัท์ต่อไป และจะส่งผลต่อ
การเรียนรู้ภาษาไทย เน่ืองจากการอ่านเป็นทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้ภาษา จึงสอดคลอ้งกับ
หลกัการสอนอ่านท่ี วรรณี โสมประยรู (2553: 135-139) กล่าวไวว้่า “มีหลกัการท่ีส าคญั คือ ความ
พร้อม ความตอ้งการ ประสบการณ์ และความสามารถในการรับรู้ของเด็ก ” และดังท่ีคณาจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ และสาขาวิชาภาษาไทยและการส่ือสารทางธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง ไดส้รุปหลกัการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศไวว้่า 
“ผูส้อนตอ้งท าการวิจยัผูเ้รียนก่อนเสมอว่าเหตุผลใดท่ีท าใหผู้เ้รียนตอ้งการเรียนภาษาไทย และความ

http://www.kroobannok.com/blog/35365
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คาดหวงัของผูเ้รียนคืออะไร เพื่อใหส้ามารถจดัการการเรียนรู้ไดต้รงกบัท่ีผูเ้รียนตอ้งการ” (สาขาวิชา
ภาษาไทย ศศ.บ และสาขาวิชาภาษาไทยและการส่ือสารทางธุรกิจ , จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทย ส าหรับชาวต่างประเทศ วนัท่ีสืบคน้ 26 กรกฎาคม 2555 จาก
http://netra.lpru.ac.th/ ~panuwat_s / km3.html) 

5. จากการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน พบว่านักเรียนมีความสนใจและให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบติัแต่ละกิจกรรม เป็นเพราะแบบฝึกดงักล่าวมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย กระตุน้ความสนใจ
ของผูเ้รียน ช่วยท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกท่ีดีและมีก  าลงัใจในการเรียนภาษาไทยว่า ตนเอง
สามารถออกเสียงไดถ้กูตอ้งหากตั้งใจฝึกฝน และยงัเป็นการทบทวนบทเรียนให้ผูเ้รียนอ่านค าศพัท์
ไดถู้กตอ้งชัดเจน และเขา้ใจความหมายของค าศพัท์ไดดี้ยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกับท่ี สุจริต เพียรชอบ 
(2531: 137) กล่าวว่า วิชาภาษาไทยเป็นวิชาทกัษะ นักเรียนจะมีทกัษะทางภาษาท่ีดี มีความรู้ความ
เขา้ใจและเกิดทศันคติท่ีดีต่อภาษาไทยก็ต่อเม่ือไดฝึ้กฝนและกระท าซ ้า” และท่ี วลีรัตน์ ดิษยครินทร์ 
(2551: 15) ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของแบบฝึกไวว้่า “ตอ้งเก่ียวขอ้งกบับทเรียนท่ีเรียน
มาแลว้ เหมาะสมกบัวยั วุฒิภาวะ ความพร้อม ความสนใจของผูเ้รียน มีค  าอธิบายพร้อมตัวอย่ าง
ประกอบชัดเจน ใช้เวลาการฝึกท่ีเหมาะสม ผูส้อนควรสร้างแบบฝึกหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน และสามารถพฒันาทกัษะทางภาษาของตนเองไดดี้ข้ึน” 

 

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป  
   1.1 ผูส้อนควรส ารวจปัญหาการอ่านออกเสียงของนักเรียนก่อนการใช้แบบฝึก เพื่อ

เลือกใชห้รือปรับปรุงแบบฝึกใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหาของนกัเรียน  
   1.2 ผูส้อนควรทบทวนความรู้เร่ืองสทัอกัษรก่อนการใชแ้บบฝึก  
   1.3 ผูส้อนอาจใชเ้วลาในการฝึกแต่ละแบบฝึกไม่เท่ากนั ควรเน้นการฝึกฝนการอ่านออก

เสียงท่ีนกัเรียนมีปัญหามากท่ีสุด เช่น แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะสะกด 
   1.4 ผูส้อนและผูเ้รียนตอ้งใหค้วามส าคญักบัการฝึกฝนการอ่านออกเสียงอย่างจริงจงั  และ

หากผูเ้รียนยงัคงประสบปัญหาในการอ่านออกเสียง ควรฝึกฝนซ ้าอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
   2.1 ควรศึกษาการสร้างส่ือ แบบฝึก หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาการอ่าน

ออกเสียงพยญัชนะสะกดของนกัเรียนชาวจีน 
   2.2 ควรศึกษาปัญหาทางดา้นทกัษะการใชภ้าษาไทยของนักเรียนชาวจีนในมณฑลอ่ืนๆ 

ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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http://www.kroobannok.com/blog/35365
http://www.mwit.ac.th/~saktong/learn2/21.pdf
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แหล่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
Zhang Ying. (1 กุมภาพนัธ ์2555).ผูใ้หส้มัภาษณ์. อาภาภรณ์ ดิษฐเลก็ ผูส้มัภาษณ์. 
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ช่ือ – สกุล (ภาษาไทย)   นางสาวอาภาภรณ์ ดิษฐเลก็ 
ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ)  Miss Aphaphon Ditlek 
คุณวุฒิทางการศึกษา   การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย 
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ต าแหน่ง    อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาศึกษาทัว่ไป 
สถานที่ท างาน    สาขาวิชาศึกษาทัว่ไป คณะศิลปะศาสตร์ วิทยาลยัราชพฤกษ ์
ประสบการณ์ด้านการวจิยั 
 1. คณะผูว้ิจยัในรายงานวิจยัเร่ือง วิสยัทศัน์ผูสู้งอายดุา้นการสร้างเสริมสุขภาพ : สังเคราะห์
จากเวทีประชาชน 
 2. ความพึงพอใจของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษท่ี์มีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของ
ครูอาสาชาวจีนระดบัอุดมศึกษาปีการศึกษา 2552 
 3. การวิเคราะห์ปัญหาการเขียนรายงานของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ ์ปีการศึกษา 2553 
ประสบการณ์การได้รับทุน 
 1. ไดรั้บทุนอดหนุนการท าปริญญานิพนธข์องมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. ไดรั้บทุนสนับสนุนจากวิทยาลยัราชพฤกษ์เร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลยั  
ราชพฤกษ์ท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของครูอาสาชาวจีนระดบัอุดมศึกษาปีการศึกษา 
2552  การวิเคราะห์ปัญหาการเขียนรายงานของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ ์ปีการศึกษา 2553 
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